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كيف تروي نباتاتك عند غيابك عن املنزل؟
ل��ف��رات ط��وي��ل��ة وترك  ال�سفر  م��ن  امل��ن��زل��ي��ة  ال��ن��ب��ات��ات  يقلق حم��ب��و 

النباتات ب�سبب خوفهم من موتها عط�ًسا.
ووفًقا ملوقع "اأبارمتنت ثريابي" الأمريكي، اكت�سف اأحد م�ستخدمي 
وترك  بال�سفر  املنزلية  النباتات  ملالكي  ت�سمح  توك حيلة  تيك  موقع 

منازلهم دون قلق، ويف نف�س الوقت ري النباتات واإبقاوؤها حية.
وذكر املوقع، اأن باإمكانك �سقي نباتاتك املنزلية يف اأثناء وجودك بعيًدا 

با�ستخدام وعاء )اأو دلو( من املاء وخيط �سميك.
اأعلى  املاء  اأن يكون م�ستوى  النبتة، مع مراعاة  الإن��اء بجانب  وت�سع 
من وعاء النبات، وبا�ستخدام حبل مكرمية قطني، تغم�س اأحد طرفيه 

يف املاء بينما تدفن الطرف الآخر يف الربة باأعمق ما ت�ستطيع.
وف�سر املوقع، كيف تنجح هذه الطريقة، اإذ اإن جذور النباتات تعامل 
تاأخذ  حيث  امل��ي��اه،  �سفاط  اأو  "�ساليمو"  معاملة  اخليط  اأو  الفتيل 

ر�سفات من املاء عندما ت�سعر بالعط�س.
بها  واأ�سادت  الطريقة،  ت��وك، هذه  تيك  متابعات  اإح��دى  وا�ستخدمت 

بعد عودتها من رحلتها التي ا�ستغرقت 12 يوًما.
�سعيدة ومزدهرة"،  النباتات  اأن  اأبلغكم  اأن  "ي�سعدين  �سانون:  وقالت 
اأنه  م��ن  ال��رغ��م  على  جيد،  ب�سكل  يعمل  ك��ان  نباتها  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
اأرق. ونوه املوقع اإىل  اأوراق  يتطلب �سقاية متكررة لأنه يحتوي على 
اأن النباتات الأكرب حجًما، يلزمها املزيد من اخليوط، واأن اخليط اأو 

الفتيل يجب اأن ُيدفن ب�سكل اأعمق للو�سول اإىل املزيد من اجلذور.

درا�سة: تاأثري خطري ملر�ض ال�سكري على الدماغ
وجدت درا�سة حديثة، ن�سرت يف جملة "اإي ليف"، اأن داء ال�سكري من 

النوع 2 ي�سّرع ب�سكل كبري من �سيخوخة الدماغ والتدهور املعريف.
التي  نوعها،  الأوىل من  الدرا�سة  اأطل�س" اإن هذه  "نيو  وق��ال موقع 
األف  ل�20  الدماغ،  بيانات  الباحثون على جمموعة من  فيها  اعتمد 
�سخ�س يف اململكة املتحدة تراوح اأعمارهم بني 50 و80 عاما، ملعرفة 
التغريات املعرفية، التي حتدث لدى مر�سى النوع الثاين من مر�س 

ال�سكري.
الذاكرة  مثل  للدماغ،  التنفيذية  الوظائف  يف  التغريات  اأن  ووج��دوا 
من  ك��ل  ب��ني  �سائعة  ك��ان��ت  النف�س،  و�سبط  امل���رن  والتفكري  والتعلم 

�سملتهم الدرا�سة، �سواء امل�سابني بداء ال�سكري اأو غري امل�سابني به.
اإل اأن املجموعة امل�سابة بهذا الداء �سهدت انخفا�سا ملحوظا بن�سبة 
13.1 يف املئة يف "الوظائف التنفيذية"، وانخفا�سا ثانيا بن�سبة 6.7 

يف املئة يف "�سرعة املعاجلة".
وتو�سل فريق الباحثني اأي�سا اإىل اأن مادة الدماغ الرمادية تتناق�س 
مع تقدم العمر، لكن مر�سى ال�سكري عانوا من انخفا�س اإ�سايف يف 

هذه املادة بن�سبة 6.2 يف املئة.
 26 بن�سبة  املعريف  والتدهور  الدماغ  �سيخوخة  ت�سارع  اكت�سفوا  كما 
وجود  اإىل  النتائج  وت�سري  الأ���س��خ��ا���س.  م��ن  الفئة  ه��ذه  ل��دى  باملئة 
عالقة قوية بني التنك�س )التاآكل( الع�سبي الطبيعي املرتبط بالعمر 

والتنك�س الع�سبي املرتبط بال�سكري من النوع 2.

خف�ض اجللوكوز يقلل تاأثري البدانة على اخل�سوبة
اأظهرت درا�سة حديثة اإمكانية حت�سني هرمونات الإبا�سة لدى الن�ساء 
الالتي تعانني من البدانة عن طريق خف�س م�ستوى ال�سكر بالدم. 

ويوفر هذا القراح حاًل مل�سكلة لي�س لها عالج فّعال حتى الآن.
يف  "اإندوكرينولوجي" املتخ�س�سة  جملة  يف  الدرا�سة  نتائج  وُن�سرت 
املتعلقة  اخل�سوبة  "م�ساكل  اإن  نتائجها  وقالت  ال�سّماء.  الغدد  علم 
بال�سمنة معقدة، لكن هناك اأدلة ت�سري اإىل اأنها جزئياً ترتبط بالتغري 
ال�سهرية  ال���دورة  تعطيل  على  ينعك�س  وال��ذي  الطاقة،  ا�ستقالب  يف 

والإبا�سة".
باأ�سراليا،  كوينزلند  جامعة  يف  اأج��ري��ت  التي  الدرا�سة  واق��رح��ت 
م�ستوى  خلف�س  النوع2  من  لل�سكري  ال�سائعة  العالجات  ا�ستخدام 

اجللكوز على مدى 8 اأ�سابيع، و�سبط م�ستوى هرمونات الإبا�سة.
قبل  ال�سريرية  ال��درا���س��ات  م��ن  م��زي��داً  النتائج  ه��ذه  تاأكيد  ويتطّلب 

اعتماد خف�س اجللوكوز كعالج مل�ساكل اخل�سوبة املرتبطة بالبدانة.
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لهذا ال�سبب جتنب ا�ستخدام 
ورق تواليت حّمام الطائرة

ك�سفت م�سيفة طريان عن مدى قذارة ورق التواليت يف الطائرة، وملاذا قد 
يكون من الأف�سل لك اإح�سار ورق التواليت اخلا�س بك خالل الرحلة.

واأو�سحت ع�سو طاقم الطائرة اأنه اإذا كان الركاب يف حاجة ما�سة اإىل ورق 
مناديل  ا�ستخدام  الأنظف  يكون من  فقد  الطائرة،  التواليت يف مرحا�س 

اليد يف احلو�س.
امل�سيفة التي تن�سر على تيك توك حتت ا�سم @flightbae.b ت�سارك 
ن�سائح ال�سفر مل�ساعدة ع�ساق ال�سفر. و اأو�سحت امل�سيفة يف مقطع فيديو 
على تيك ت��وك، متت م�ساهدته اأك��ر من 80 األ��ف م��رة، اأن��ه يجب عليك 

دائًما جتنب ورق تواليت الطائرة.
ورق  م��ن  ب��دًل  ال��ورق��ي��ة  امل��ن��ادي��ل  "ا�ستخدم  امل�سيفة  قالت  الفيديو،  يف  و 
ال��ط��ائ��رة، ميكن لالأولد  ا���س��ط��راب ج��وي يف  ي��ح��دث  ال��ت��وال��ي��ت، فعندما 
يتن�سر  اأن  وميكن  الطائرة.  مرحا�س  يف  مكان  كل  يف  يتبولوا  اأن  ال�سغار 

الرذاذ عادًة على ورق التواليت".
واأو�سحت امل�سيفة اأن املناديل الورقية املخ�س�سة لتجفيف الأيدي عادة ما 
اأي رذاذ، لذا تن�سح با�ستخدامه  اأعلى بكثري ولن ي�سيبها  تو�سع يف مكان 

بدًل من ورق التواليت.
ا رديء اجلودة، لذا  و ميكن اأن يكون ورق التواليت على منت الطائرة اأي�سً
قد يرغب الركاب يف اإح�سار منديل معهم عند زيارتهم للحمام. و اإذا كان 
ا  اأي�سً للم�سافرين  ميكن   ، ملحوظ  ب�سكل  مت�سًخا  الطائرة  تواليت  ورق 
ديلي ريكورد  الطاقم توفري لفة جديدة، بح�سب �سحيفة  اأن يطلبوا من 

الربيطانية.

حتذير من النوم  يف مكان م�ساء
ك�سف الدكتور جيورجي �سابيغو اأخ�سائي 
الإ�ساءة  ت��وؤث��ر  كيف  الباطنية،  اأم��را���س 

خالل النوم يف احلالة ال�سحية.
وي�������س���ري ال����دك����ت����ور يف ح����دي����ث ل����رادي����و 
ين�سح  اأح���ي���ان���ا  اأن����ه  اإىل  "�سبوتنيك" 
ليال  �ساطعة  اإ���س��اءة  بت�سغيل  ال�سخ�س 
مل��ك��اف��ح��ة ال��ن��ع��ا���س امل��ب��ك��ر، وي��ن�����س��ح اآخر 
الأبي�س  ال�سوء  ا�ستخدام  ع��ن  بالتخلي 
ينام  ل��ك��ي  ال��غ��رف��ة،  اإ����س���اءة  يف  الأزرق  اأو 
���س��ري��ع��ا. ووف��ق��ا ل���ه، ول��ك��ن ح��ت��ى م�سدر 
التلفزيون  �سا�سة  مثل  ال�سغري،  ال�سوء 
على  ت��اأث��ري  ل��ه  امل��ح��م��ول،  الكمبيوتر  اأو 
نوعية النوم. ويقول، "توؤثر الإ�ساءة من 
دون �سك يف نوعية النوم. وال�سوء الزائد 
يخف�س جودة النوم. وتاأثريه ي�سبه تاأثري 
ال��ع��م��ل ليال.  اأو  ال��زم��ن��ي  ت��غ��ري احل�����زام 
با�ستمرار  ي��ح��دث  التغري  ه��ذا  ك��ان  ف���اإذا 
ي�����س��ب��ب ا����س���ط���راب ع��م��ل��ي��ة تناوب  ف���اإن���ه 
يوؤدي  م��ا  الطبيعية،  وال�ستيقاظ  ال��ن��وم 
يف  م��ل��ح��وظ��ة  ول��ك��ن��ه��ا  زي����ادة طفيفة  اإىل 
والأوعية  القلب  باأمرا�س  الإ�سابة  خطر 
الإ�سابة  وح��ت��ى  والل��ت��ه��اب��ات  ال��دم��وي��ة، 
الثاين  ال����ن����وع  م����ن  ال�������س���ك���ري  مب����ر�����س 
ال�سحة  منظمة  اأعلنت  فقد  وال�سرطان. 
العمل  نوبات  اأن  عاما،   15 قبل  العاملية 

الليلية قد تكون م�سرطنة".

غذائي  نظام    DASH
ي�ساهم يف �سبط �سغط الدم �ص 23

التخل�ض من البدانة 
ي�ساعف خ�سوبة الرجل

قالت درا�سة جديدة اأجريت يف جامعة كوبنهاغن اإن باإمكان الرجال الذين يعانون 
من البدانة م�ساعفة عدد احليوانات املنوية اإذا فقدوا الوزن وحافظوا على الوزن 

ال�سحي اجلديد.
ومل تثبت من قبل ال�سلة بني ارتفاع عدد احليوانات املنوية وحت�سني نوعيتها وبني 

التخل�س من البدانة.
وُن�سرت نتائج الدرا�سة يف دورية "هيومان ريربوداك�سن"، و�سارك يف جتاربها 56 

رجاًل يعانون من ال�سمنة، تراوح اأعمارهم بني 18 و61 عاماً.
واأو�سحت النتائج اأن ال�ستمرار يف احلفاظ على الوزن ال�سحي بعد التخل�س من 

الوزن الزائد �سروري لزيادة وحت�سني نوعية احليوانات املنوية.
وبح�سب النتائج، فقد امل�ساركون ما معدله 16.5 كغم، مما اأدى اإىل زيادة تركيز 
 8 ملدة   40% بن�سبة  املنوية  احليوانات  وع��دد   ،50% بن�سبة  املنوية  احليوانات 

اأ�سابيع منذ فقدان الوزن.
امل�����س��ارك��ون على ج���ودة ال�سائل امل��ن��وي، وب��ل��غ عدد  اأ���س��ب��وع��اً، ح��اف��ظ   52 وخ���الل 
احليوانات املنوية �سعف ما كان عليه قبل فقدان الوزن. اأما من ا�ستعادوا الوزن 

مرة ثانية فقد فقدوا التح�سينات التي حدثت على اخل�سوبة.

واأ�ساف كيم:" على الرغم من اأن حليب الأطفال م�سنوع 
الربوتينات  ب��اإزال��ة  امل�سنعون  يقوم  البقر،  حليب  م��ن 
اإىل  ال�سيغة،  اإىل  اأخ��رى  م��رة  اإ�سافتها  قبل  وتغيريها 

جانب املكونات الأ�سا�سية الأخرى".
الر�سع  حلليب  النهائية  ال�سيغة  ف���اإن  ك��ي��م  وبح�سب 

خمتلفة متاما عن حليب الألبان الذي نح�سل عليه.
املناعي  واجل��ه��از  والكلى  الر�سيع  اأم��ع��اء  اإن  كيم  وق��ال 
يتمكنوا من حتمل  اأن  قبل  لين�سج  اإىل وقت  يحتاجان 
حليب  يف  املوجود  الربوتني  من  جديدة  وكميات  اأن��واع 

البقر باأمان.
 ،)AAP( ووفقا لالأكادميية الأمريكية لطب الأطفال
فاإن الركيزات العالية من الربوتني واملعادن املوجودة 
غري  ال��ك��ل��ى  ع��ل��ى  ت�سغط  اأن  "ميكن  ال��ب��ق��ر  ح��ل��ي��ب  يف 
اأوقات  يف  �سديدا  مر�سا  وت�سبب  الوليد  عند  النا�سجة 

الإجهاد احلراري اأو احلمى اأو الإ�سهال".
البقر  بتجنب حليب  ب�سدة  اأو�سينا  "لقد   : كيم  اأ�ساف 
لل�سنة الأوىل من العمر، يف حني اأن الغالبية العظمى من 
�سي�سربون  اأ�سهر   6 اأعمارهم عن  الذين تزيد  الأطفال 
حليب البقر ب�سكل جيد، فاإن الربوتني الغريب ميكن اأن 
ي�سبب اللتهاب من خالل ال�ستجابة التح�س�سية لدى 

بع�س الأطفال".
وبح�سب كيم ميكن اأن توؤدي هذه ال�ستجابة التح�س�سية 
اإىل التهاب يف اأمعاء الطفل اأو نزيف جمهري يف البطانة 
املعوية ،ونق�س احلديد يف حليب البقر ميكن اأن يوؤدي 
الأطفال  اإ���س��اب��ة  اإىل  ي���وؤدي  اأن  ال���دم، ومي��ك��ن  فقر  اإىل 

بتوعك اأو عدم ازدهارهم.
الأكرب  الأطفال  اأق��ل لدى  اأن هذا اخلطر  واأ�ساف كيم 
�سنا الذين ياأكلون اأكر من جمرد حليب �سناعي ابتداء 
من عمر 4 اإىل 5 اأ�سهر، نظرا لأن احلليب لي�س م�سدر 

على  يح�سلوا  اأن  امل��رج��ح  فمن  ل��ه��م،  الوحيد  التغذية 
العنا�سر الغذائية الكافية يف مكان اآخر.

اأم��ع��اء وكلى وجهاز  وي��ك��ون ل��دى الأط��ف��ال الأك���رب �سنا 
مناعة اأكر ن�سجا لتحمل الربوتينات اجلديدة، ولكن 
الولدة والر�سع ي�ستهلكون  نظرا لأن الأطفال حديثي 
اأن يتلقوا تركيبة دقيقة  احلليب فقط، فمن املهم جدا 
قال  كما   ، الأط��ف��ال  حليب  اأو  الأم  حليب  مثل  للغاية 

كيم.
ووفقا لالأكادميية الأمريكية لطب الأطفال فاإن حليب 
اأن  يجب  ول  مثاليا  "لي�س  ال�سنة  حتت  للر�سع  البقر 
ي�سبح روتينيا" ولكن خيار اأف�سل "من تخفيف ال�سيغة 

اأو �سنع تركيبة منزلية".
اأو�سح كيم انه يف احلالت التي قد يكون من ال�سروري 
مثل  لفرة ق�سرية،  البقر  تناول مكمالت حليب  فيها 
نق�س حليب الأطفال لعام 2022 يف الوليات املتحدة، 
ميكن النتقال اإىل حليب البقر ببطء ، حتى ل ي�سدم 
ن��ظ��ام ال��ط��ف��ل، واأ����س���اف اأن����ه ي��ج��ب الن��ت��ب��اه لعالمات 

واأعرا�س اأي تفاعل التهابي اأو حت�س�سي.
وبح�سب كيم من املحتمل األ يكون لدى الأطفال رد فعل 
فوري جتاه حليب البقر، ولكن بدل من ذلك قد يبداأون 
الأحيان،  من  كثري  يف  الإ�سهال  اأو  الب�سق  يف  تدريجيا 
واعترب كيم ان ال�سيناريو الأ�سواأ ،هو خروج بع�س الدم 
يف الرباز ب�سبب التهاب القولون، مما ي�سبب فقر الدم 

من فقدان الربوتني يف الدم.
نفور  لديهم  ال��ذي��ن  ل��الأط��ف��ال  بالن�سبة  كيم  واأ���س��اف 
اإىل  يحتاجون  ال��ذي��ن  اأو  بالفعل  الأل��ب��ان  منتجات  م��ن 
املتك�سرة  الربوتينات  على  فقط  تركيبة خا�سة حتتوي 
اأو الأحما�س الأمينية، فاإن حليب الألبان قبل بلوغهم 

عام واحد قد ل يكون منا�سبا على الأرجح.

وقال كيم اإن احلليب النباتي، الذي يحتوي على ن�سبة 
غذائيا  بديال  لي�س  الغذائية،  العنا�سر  من  بكثري  اأق��ل 
من  العظمى  للغالبية  بالن�سبة  لكن  طفل.  لأي  كافيا 
اإ�سافة  ف��اإن  ف��وق،  اأ�سهر فما   6 بعمر  الر�سع  الأط��ف��ال 

حليب البقر ل ينبغي اأن ت�سبب م�سكلة.

هل ميكن اأن يعاين الطفل من ح�سا�سية احلليب؟
اإجابة هذا ال�سوؤال تعتمد على طبيعة احلليب الذي كان 

ي�سربه الر�سيع �سابًقا، ففي حال:
كان الطفل خالل ر�ساعته ي�سرب بدائل احلليب الذي 

يعتمد على حليب الأبقار، فهنا مُيكن الطمئنان.
كان الطفل يعتمد يف الر�ساعة على حليب الثدي، ففي 
من  لتعّر�سه  احلليب  ح�سا�سية  من  ُيعاين  لن  الغالب 

خالل حليبك للربوتني البقري. 
كان الطفل ي�سرب بدائل احلليب التي تعتمد على فول 
ا���س��ت�����س��ارة الطبيب ق��ب��ل عر�س  ي��ج��ب  ال�����س��وي��ا ع��ن��ده��ا 

احلليب البقري على الطفل. 
ع ُيعانون فعاًل  يف احلقيقة فقط %2 - %3 من الر�سّ
من ح�سا�سية احلليب ويف الغالب فجميعهم يتخّل�سون 

من هذه احل�سا�سية مع التقّدم يف العمر. 
تت�سمن اأعرا�س ح�سا�سية احلليب الآتي: 

طفح حول الفم اأو الذقن.
عدم ارتياح يف البطن.

اإ�سهال.
قيء.
حكة.

�سيالن الأنف.
�سعال.

�سعوبات يف التنّف�س. 

تدابري ملواجهة اإ�سهال ال�سفر
ق���ال م��رك��ز ط���ب ال�����س��ف��ر الأمل����اين 
اأكر  م��ن  ي��ع��د  ال�سفر  اإ���س��ه��ال  اإن 
اأثناء  ���س��ي��وع��اً  ال�����س��ح��ي��ة  امل��ت��اع��ب 
به  الإ���س��اب��ة  اأن  مو�سحاً  ال�سفر، 
الأطعمة  ت���ن���اول  ب�����س��ب��ب  حت����دث 

وامل�سروبات امللوثة.
وغالباً ما يكون م�سحوباً باأعرا�س 
والغثيان  احل���م���ى  م���ث���ل  اأخ�������رى 
والقيء والدوار وال�سداع. كما قد 
اخلطرية  الأع��را���س  بع�س  تظهر 
مثل وج���ود دم يف ال���رباز، وه��و ما 
على  ال��ط��ب��ي��ب  ا���س��ت�����س��ارة  ي�ستلزم 

وجه ال�سرعة.
واأ�ساف املركز اأن الإ�سابة باإ�سهال 
تت�سبب  اأن  ميكن  طويلة  ل��ف��رات 
يف حدوث عواقب خطرية كجفاف 
الأ�سخا�س  لدى  �سيما  ل  اجل�سم، 
امل�سابني باأمرا�س مزمنة اأو لدى 

كبار ال�سن اأو الأطفال ال�سغار.
ومل��واج��ه��ة اإ���س��ه��ال ال�����س��ف��ر، يتعني 
امللح  ت��وازن  تعوي�س  املري�س  على 
وامل��اء يف اجل�سم من خ��الل تناول 
حالة  ويف  اإل��ك��رول��ي��ت��ي.  حم��ل��ول 
املحلول  ه�����ذا  ا����س���ط���ح���اب  ع�����دم 
ميكن  ف��اإن��ه  ال�����س��ف��ر،  �سيدلية  يف 
امل��ح��ل��ول م��ن خالل  حت�سري ه���ذا 
اإ�سافة مقدار 8 مالعق �ساي من 
مم�سوحة  واح���دة  وملعقة  ال�سكر 
مغلي  م������اء  ل����ر  اإىل  امل����ل����ح  م����ن 

وخلطها مع بع�سها البع�س.
وللوقاية من هذه امل�سكلة ال�سحية، 
يتعني على ال�سياح ال�ستغناء متاماً 
على  املحتوية  الوجبات  تناول  عن 
نظراً  ال��ن��ي��ئ  ال��ب��ي�����س  اأو  احل��ل��ي��ب 
باجلراثيم  تلّوثها  خطر  لرت��ف��اع 
بالأمرا�س.  ل��الإ���س��اب��ة  امل�����س��ب��ب��ة 
الأطعمة  ه�����ذه  ���س��م��ن  وي����ن����درج 
والبودجن  ك���رمي  الآي�������س  م���ن  ك���ل 
النيئة  واملايونيز وكذلك الأطعمة 
امل�سروبات  ج��ان��ب  اإىل  كال�سلطة، 

املفتوحة ومكعبات الثلج اأي�ساً.

تاج الأمرية ديانا ال�سهري يف مزاد
ل���ل���م���زادات  ����س���وذب���ي���ز  دار  ي���ع���ر����س 
ت��ي��ج��ان ملكية  ال��ع��ل��ن��ي��ة، جم��م��وع��ة 
مل ي��ره��ا اأح����د م��ن��ذ ���س��ن��وات. ومن 
ت��اج  الأمرية  ب��رز  بني ه��ذه التيجان 
يوم  الأم������رية  اإرت���دت���ه  ال����ذي  ديانا  
ت�سارلز،  الأم���ري  على  زفافها  حفل 
وح������واىل ال�����س��ب��ع م�����رات ب���ني حفل 
ووف��ات��ه��ا يف   1981 ع��ام  زفافها يف 
بلقب  ا�ستهر  وال����ذي   1997 ع���ام 
ويكون   ."Spencer Tiara"
اإكليل  �سكل  على  �سمم  ال��ذي  التاج 
قلب  �سكل  على  مركزية  قطعة  من 
للمزاد  واأع��ط��ي  ب��الأمل��ا���س،  ومر�سع 
���س��ب��ن�����س��ر، �سقيق  ال���ل���ورد  م���ن ق��ب��ل 
ديانا الأ�سغر، و�سيعر�س لأول مرة 
منذ ال�ستينيات. ومن املقرر اأن يقام 
28 م��ن �سهر  ال����  ال��ع��ل��ن��ي يف  امل����زاد 
اأي��ار- مايو احلايل، وذلك مبنا�سبة 
مرور 70 عاًما على اعتالء الأمرية 
دي���ان���ا ال��ع��ر���س ال��ربي��ط��اين يف عام 

.1952

ملاذا ل ي�ستطيع الر�سع �سرب حليب البقر؟

وفقا للأكادميية الأمريكية لطب الأطفال، يجب 
 12 اأعمارهم عن  اأن ي�شرب الأطفال الذين تقل 
اأو حليب الأطفال اخلا�ص،  اإما حليب الأم  �شهرا 

ولي�ص حليب البقر.  
ويوؤكد الأطباء حول العامل على هذه املعلومات، 
على  خ��ط��ورة  ال��ب��ق��ر  حليب  ي�شكل  ه��ل  ول��ك��ن 

ال�شغار؟
الولدة  حديثي  الأطفال  طب  ق�شم  مدير  قال 
جاي  الدكتور  للأطفال  �شين�شيناتي  م�شت�شفى  يف 
كيم، ملوقع Live Science  اإن احلليب الب�شري 
حني  يف  الر�شع،  للأطفال  خ�شي�شا  اإنتاجه  يتم 

يحتوي حليب البقر على بروتينات ي�شعب 
ويفتقر  ه�شمها،  الأطفال  على 

ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  اإىل 
الأ�شا�شية،  واملعادن 
التي  احل��دي��د  مثل 

ي��ح��ت��اج��ه��ا الأط���ف���ال 
للنمو.
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�ش�ؤون حملية

�سمعًا وطاعة .. ر�سالة عهد وولء من فريق �سكرًا لعطائك

اأكادميية ال�شعر حا�شرة على من�شة ال�شباب يف معر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب

حفالت توقيع لـكتاب ترجمة ال�سعر يف الع�سر احلديث.. وديوان جنوم من تراب..
 .. ليِ ومعجم الرم�سة الإماراتية ملتحدثي اللغة الإ�سبانية.. وديوان َياْر ديِ

اأم�شية لل�شعر الف�شيح مب�شاركة جنوم اأمري ال�شعراء

•• العني-الفجر:

" الولء  التطوعي مبادرة  لعطائك  �سكراً  نظم فريق 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ملبايعة  والطاعة" 
برعاية  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة،  رئي�س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د 
الرئي�س  ال��ع��ام��ري،  رك��ا���س  ب��ن  �سامل  الدكتور  ال�سيخ 

الفخري لفريق �سكراً لعطائك.
تفاعل اأع�ساء الفريق مع املبادرة يف احل�ساب الر�سمي 
" الن�ستغرام"، وقاموا بو�سع �سورهم مع كتابة  على 

عبارات الولء والطاعة ل�سموه، وجتديد العهد بالوفاء 
والإخال�س يف خدمة الوطن لتعزيز تطوره وريادته يف 

�ستى املجالت.
واأك���د ال�سيخ ال��دك��ت��ور ���س��امل ب��ن رك��ا���س ال��ع��ام��ري اأن 
املبادرة حتمل يف طياتها قيم الوفاء والنتماء للوطن 
وال����ولء بني  ال��ت��الح��م  ال��ر���س��ي��دة، لتج�سيد  وق��ي��ادت��ه 
ال�سمو  �ساحب  امللهم  للقائد  ال�سعب،  واأب��ن��اء  القيادة 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه 

اهلل.

 واأ�ساد �سيف الرحمن اأمري، رئي�س جمل�س اإدارة فريق 
والكبري  الالفت  بالتجاوب  التطوعي،  لعطائك  �سكراً 
الوا�سعة،  وامل�ساركة  امل��ب��ادرة،  مع  الفريق  اأع�ساء  من 
اإىل  الر�سيدة، م�سرياً  لتاأكيد الولء والنتماء للقيادة 
الأ�ستاذة فاطمة حممد  واإ�سراف  املبادرة من فكرة  اأن 

احلمادي.
بدورها عربت الأ�ستاذة راية خمي�س املحرزي امل�ست�سار 
عن  لعطائك،  �سكراً  لفريق  الفخري  والع�سو  الثقايف 
اإنها  وق���ال  امل���ب���ادرة،  حققته  ال���ذي  بالنجاح  �سعادتها 

ر�سمت �سورة وطنية جميلة على جدار الوطن الغايل، 
،والنماء  التطور  وا�ستدامة  الريادة،  اإىل  يتطلع  الذي 

والزدهار.
والتقدير  بال�سكر  احلمادي  حممد  فاطمة  وتوجهت 
اإىل جميع اأع�ساء فريق �سكراً لعطائك، على دعم فكرة 
طرح املبادرة يف من�سة الفريق على موقع" ان�ستغرام"، 
بالعمل  تلهمنا  ل��ل��دول��ة  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  اإن  وق��ال��ت 
والإخ���ال����س ل��ل��وط��ن وال�����س��ع��ي ل��ك��ل م��ا ي��ع��زز نه�سته 

وتطوره وتقدمه.

•• اأبوظبي- الفجر

نظمت اأكادميية ال�سعر التابعة للجنة اإدارة املهرجانات 
وال���ربام���ج ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��راث��ي��ة يف اأب��وظ��ب��ي، خالل 
م�ساركتها يف معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب 2022، 
اأرب���ع���ة ح��ف��الت ت��وق��ي��ع لإ�����س����دارات ح��دي��ث��ة "معجم 
وديوان  الإ�سبانية،  اللغة  ملتحدثي  الإماراتية  الرم�سة 
الع�سر احلديث،  ال�سعر يف  "َياْر ِديل"، وكتاب ترجمة 
تنظيم  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  تراب""،  م��ن  "جنوم  ودي����وان 
ومن�سة  م�سرح  على  وذل���ك  الف�سيح،  لل�سعر  اأم�سية 

ال�سباب يف املعر�س.
وح�سر �سلطان العميمي، مدير اأكادميية ال�سعر، وعدد 
بالثقافة  واملهتمني  وال�سعراء  والكتاب  املثقفني  م��ن 
ال�سعر  "ترجمة  كتاب  توقيع  حفل  وال�سعر،  والأدب 
وديوان  طينة،  نيفني  للدكتورة  احلديث"  الع�سر  يف 

حجو. حممد  تراب" للدكتور  من  "جنوم 
الدكتور حممد حجو، �ساحب  الإط��ار، تقدم  ويف هذا 
الأكادميية،  ع��ن  ال�����س��ادر  تراب"  م��ن  "جنوم  دي����وان 
بال�سكر اإىل اأكادميية ال�سعر باأبوظبي لتف�سلها بن�سر 
ه���ذا ال���دي���وان واله��ت��م��ام ب��ه واإق���ام���ة ح��ف��ل التوقيع 
اخلا�س به يف معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب، مو�سحاً 
اأن الديوان يجمع ق�سائد من ال�سعر العمودي وال�سعر 
من  "جنوم  عنوانه  من  الديوان  فكرة  واأن  التفعيلي، 
تراب" يعطي رمزية عن قيمة العقل يف الإن�سان وكيف 

امل��ج��ت��م��ع  وامل��ح��ي��ط مب��ا ينتجه م��ن فكر  ي��ن��ري بعقله 
وفنون وجمال واأدب و�سعر ب�سكل خا�س.

ترجمة  كتاب  موؤلفة  طينة،  نيفني  الدكتورة  واأ���س��ارت 
ال�سعر يف الع�سر احلديث "التنا�س واملوائمة" ال�سادر 
دائماً  ت�سعى  الأكادميية  اأن  اإىل  ال�سعر،  اأكادميية  عن 
والأديب  الكاتب  متكن  التي  الثقافة  ج�سور  م��د  اإىل 
اإىل جمهور ال�سعر  اإي�سال �سوته وفكرته  العربي من 
كتاب  ه��و  ال��ك��ت��اب  اأن  اإىل  م�����س��رية  وال��ث��ق��اف��ة،  والأدب 

نقدي يتحدث عن اإمكانية ترجمة ال�سعر من العربية 
اإىل الإجنليزية وبالعك�س، يف حماولة اإىل اأن ل يفقد 
ال�سعر �سيئاً من مكوناته، �سواًء على م�ستوى العرو�س 
ال�ساعر،  اأراده����ا  ال��ت��ي  وامل��ع��اين  ال�سعرية  ال�����س��ورة  اأو 
العربية  من  �سعراء  لثالثة  ترجمة  من��اذج  ويت�سمن 
اإىل  الإجنليزية  من  �سعراء  وثالثة  الإجنليزية،  اإىل 

العربية.
واأكد كل من حنان الفردان وعبد اهلل الكعبي، ُمعدي 

معجم "الرم�سة الإماراتية ملتحدثي اللغة الإ�سبانية"، 
خ���الل ح��ف��ل ت��وق��ي��ع امل��ع��ج��م، اأن اأك��ادمي��ي��ة ال�����س��ع��ر يف 
والراثية  الثقافية  والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة 
تقدم دور كبري يف دع��م الإب��داع��ات الإم��ارات��ي��ة، حيث 
واملفكرين  املواهب  اأ�سحاب  عن   للبحث  دائماً  ت�سعى 
وت�سجعهم على متابعة امل�سري يف م�ساريعهم، م�سريين 
اأن هذا الدعم حفزهم للرجمة بلغات عاملية متنوعة 

وال�ستمرار بذلك عاماً تلو الأخر.
وقال ال�ساعر عمر عّناز، �ساحب ديوان "َياْر ِديل"، اأن 
الديوان �سدر عن اأكادميية ال�سعر، وهو ي�سم جمموعة 
من الق�سائد الغزلية والوجدانية والوطنية وحكايات 
اإن�سانية  جتربة  عن  متخ�س  وق��د  متنوعة،  وم��واق��ف 
كبرية، معرباً عن تقديره ملا تقدمه الأكادميية لدعم 

ال�سعر وال�سعراء.
اأم�����س��ي��ة ل��ل�����س��ع��ر ال��ف�����س��ي��ح مب�����س��ارك��ة جن����وم "اأمري 

ال�سعراء"
اأقامت اأكادميية ال�سعر اأم�سية �سعرية لل�سعر الف�سيح 
�سيخة  وال�ساعرة  معتوق  ك��رمي  ال�ساعر  فيها  ���س��ارك 
"اأمري  الف�سيح  ال�سعر  برنامج  جن��وم  م��ن  امل��ط��ريي، 
ال�سعراء"، وذلك على م�سرح ومن�سة ال�سباب يف معر�س 
عدد  ال�ساعرين  قدما  حيث  للكتاب،  ال��دويل  اأبوظبي 
و�سط  والوجدانية،  والغزلية  الوطنية  الق�سائد  من 
املعر�س  وزوار  واملثقفني  ال�سعراء  م��ن  وا���س��ع  ح�سور 

وحمبي ال�سعر الف�سيح.

بالتعاون مع الهلل الأحمر

زايد للثقافة الإ�سالمية تطلق مبادرة »�سقيا طري«
•• العني - الفجر

اأطلقت دار زايد للثقافة الإ�سالمية وبالتعاون مع الهالل الأحمر الإماراتي 
مبادرة "�سقيا طري" تتمثل يف توزيع اأكر من 100 عبوة بال�ستيكية خا�سة 
)�سّقايات( ل�سقي الطيور واحليوانات يف احلدائق واملنتزهات، نتيجة ارتفاع 
درجة احلرارة خالل فرة ال�سيف وحتى تتمكن الطيور من ال�ستفادة من 

املياه املتوفرة يف العبوات طوال الوقت وعلى مدار اأيام ال�سيف وحمايتها من 
املوت عط�ساً خالل اأ�سهر ال�سيف احلارة.

و  العامة  ال��ع��الق��ات  ق�سم  رئي�س  ال�ساعدي  ع��ب��داهلل  خليفة  ال�سيد:  واأك���ّد 
على  حتافظ  التي  البيئية،  املجتمعية  املبادرات  هذه  اأهمية  بالدار  الإع��الم 
تتميز  الذي  والتنوع احليوي  البيئي  الأم��ن  البيئة احليوانية وعلى  معامل 
به مدينة العني، و تاأتي انطالقاً من تعاليم ديننا احلنيف الذي يحث على 

تقدمي املاء للحيوانات والطيور وذلك لقول الر�سول- �سلى اهلل عليه و�سلم- 
" يف كل كبد رطبة اأجر".     واأ�ساف ال�ساعدي باأن الهدف من املبادرة هو 
مت  حيث  ال�سيف،  ف��رة  يف  وخا�سة  والطيور  باحليوان  الرفق  ثقافة  ن�سر 
100 عبوة بال�ستيكية )�سقايات( يف حديقة الدار باملركز الرئي�سي  توزيع 
بالعني ويف حديقة احليوانات بالعني، وذلك يف اإطار التعاون وال�سراكة مع 

اجلهات احلكومية يف تنفيذ املبادرات املجتمعية، على مدى يومني.

وتر�سخ هذه املبادرة نهج املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان - طيب 
اهلل ثراه- يف الهتمام بالبيئة والرفق باحليوانات، تاأكيداً على تعاليم الدين 

الإ�سالمي، وجت�سيداً للقيم الإ�سالمية والإن�سانية.
و�سارك يف هذه املبادرة املجتمعية موظفي الدار وطلبة الدار من املهتدين 
العمل  تر�سيخ  ي�سهم يف  الإم��ارات��ي، مما  الأحمر  الهالل  اجل��دد ومتطوعي 

التطوعي لدى اأفراد املجتمع.

بحجم 15 �شم ب�30 �شم 
جناح اأطباء م�ست�سفى توام يف ا�ستئ�سال 
واحدة من اأ�سخم الغدد الدرقية غري 

املنتظمة يف تاريخ ال�سجالت الطبية
•• العني - الفجر

اأبوظبي  ل�سركة  التابعة  ال�سحية  املن�ساأة  توام،  م�ست�سفى  الأطباء يف  جنح 
الإمارات  دولة  يف  �سحية  رعاية  �سبكة  اأكرب  )�سحة(،  ال�سحية  للخدمات 
�سمن  الأك���رب  ب��ني  م��ن  تعد  درق��ي��ة  غ��دة  ا�ستئ�سال  يف  امل��ت��ح��دة،  العربية 
احلالت الطبية امل�سجلة على الإطالق. وقد توجهت املري�سة البالغة من 
معاناتها من  ب�سبب  ت��وام  ال��ط��وارئ مب�ست�سفى  ق�سم  اإىل  �سنة   44 العمر 

�سعوبة يف التنف�س والبلع.
الأطباء وجود  اكت�سف  والفحو�سات،  الت�سخي�سات  املزيد من  اإجراء  وبعد 
غدة درقية غري منتظمة و مت�سخمة ب�سدة ت�سغط على احلنجرة والبلعوم 
ال�سفلي واملريء. كما كانت الغدة ت�سغط على الق�سبة الهوائية للمري�سة و 
حتيط بها و باحلنجرة بالكامل . و ت�سبب زيادة ن�ساط من خالل هرمونات 
طبية  حالة  عن  الناجمة  املت�سخمة،  الغدة  حجم  وو�سل  منتظمة.  غري 

ت�سمى ت�سخم الغدة الدرقية، اإىل 15 �سم ب�30 �سم.
واأجرى الأطباء عملية جراحية طبية معقدة وفريدة تطلبت اأعلى م�ستوى 
من التن�سيق والتعاون بني فريق من اخلرباء �سمل متخ�س�سي التخدير 
معدات  ا�ستخدام  عن  ف�ساًل  واحلنجرة،  والأن��ف  والأذن  ال�سماء  والغدد 
متنوعة مبا فيها اأجهزة مراقبة الأع�ساب. واأجريت اجلراحة بتاريخ 20 

اأبريل وغادرت املري�سة امل�ست�سفى بعد �ستة اأيام فقط.
اأمرا�س  ا�ست�ساري  احل�سن  ال��دي��ن  ن��ور  ال��دك��ت��ور  بقيادة  العملية  وج���رت 
الدرقية  وال��غ��دة  ال��رق��ب��ة  ج��راح��ة  وا�ست�ساري  واحل��ن��ج��رة،  والأذن  الأن���ف 
على  للحفاظ  الأع�ساب  مراقبة  جهاز  فيها  وا�سُتخدم  ت��وام،  م�ست�سفى  يف 
اأع�ساب احلنجرة، اإىل جانب تقنية جراحية خا�سة ا�ستخدمت فقط لهذه 
احلالة ويتخللها ق�س ع�سالت الرقبة ثم خياطتها بعد ا�ستكمال العملية. 
وا�سرجعت املري�سة �سوتها بعد اجلراحة اإىل جانب قدرتها على التنف�س 
والبلع ب�سكل طبيعي. وميكن للمري�سة النوم ب�سكل م�سطح لأول مرة بعد 

تعذر ذلك لفرة طويلة.
وق���ال ال��دك��ت��ور ن���ور ال��دي��ن احل�����س��ن، ا���س��ت�����س��اري اأم���را����س الأن����ف والأذن 
" يف املا�سي  تتم  واحلنجرة، وا�ست�ساري جراحة الرقبة والغدة الدرقية: 
اإحالة مثل هذه احلالت اإىل امل�ست�سفيات خارج الدولة. لكننا يف م�ست�سفى 
اأورام  ت��وام  و�سركة �سحة،  منتلك خ��ربة وا�سعة يف التعامل مع ح��الت   
متكامل  فريق  ولدينا  واخلطرة،  املعقدة  الدرقية  والغدة  والرقبة  الراأ�س 

ويعتمد اأحدث التقنيات لتحقيق اأف�سل النتائج العالجية للمر�سى."
واأ�ساف: "توجّهت املري�سة اإىل ق�سم الطوارئ ملعاناتها من ت�سخم الغدة 
الطبية،  ال�سجالت  ت��اري��خ  يف  الأك���رب  ب��ني  ه��و  قيا�سي  حجم  اإىل  الدرقية 
وكانت  اله�سمي.  واجل��ه��از  ال��ه��واء  جم��رى  يف  كبري  بان�سداد  ت�سبب  مم��ا 
اإزالة الغدة  ا�ستكملت بنجاح ومتت  اجلراحة �سعبة ودقيقة للغاية، لكنها 
متاماً ومتكنا من احلفاظ على جميع الأع�ساء الأ�سا�سية احليوية ". وعن 
الت�سخم،  اإزال��ة  بعد  �سديد  بارتياح  الآن  "اأ�سعر  املري�سة:  قالت  جتربتها، 
وباإمكاين التنف�س ب�سكل طبيعي والتحدث وبلع الطعام كما كنت اأفعل يف 
ال�سابق، واأ�سبحت جودة حياتي اأف�سل بكثري. ل اأنكر اأنني اأ�سبت بال�سدمة 
لدّي، و�سعرت باخلوف قبل  الدرقية  الغدة  اكت�سفت حجم ت�سخم  حينما 
بالفريق  كبرية  كانت  ثقتي  لكّن  و�سعوبتها.  لتعقيدها  ن��ظ��راً  اجل��راح��ة 
اجلراحي وبالفعل قدموا عماًل ممتازاً. ل ميكنني �سوى التعبري عن مدى 

امتناين للجميع يف م�ست�سفى توام وب�سكل خا�س الدكتور نور الدين ".

فاطمة احلمادي�شيف الرحمن اأمريراية خمي�ص املحرزيالدكتور �شامل بن ركا�ص
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اإذا كنت ت�شتك�شف اأنظمة غذائية خمتلفة موؤخرا، فرمبا تكون 
DASH الغذائي ووجدت نف�شك ف�شوليا  قد عرثت على نظام 

ملعرفة ما يت�شمنه.
مت تقدمي نظام DASH الغذائي لأول مرة يف عام 1997، وهو 
عبارة عن "الأ�شاليب الغذائية لوقف ارتفاع �شغط الدم"، ويعرف 
اأو  زئبق  ملم   130 عن  يزيد  الذي  النقبا�شي  الدم  �شغط  باأنه 
�شغط الدم النب�شاطي الذي يزيد عن 80 ملم زئبق، وفقا ملركز 

ال�شيطرة على الأمرا�ص.

ويت�سبب ترك ارتفاع �سغط الدم دون عالج، يف تلف جمموعة 
نوبة  اإىل  ي��وؤدي  وق��د  اأن��ح��اء اجل�سم  الأع�ساء يف جميع  من 

قلبية اأو �سكتة دماغية.
طريقة  اخل���رباء  بح�سب  الغذائي   DASH نظام  وي��وف��ر 
رائعة قائمة على التغذية للم�ساعدة يف تقليل ارتفاع �سغط 
الدم دون احلاجة اإىل اإجراء اأي تغيريات جذرية على الطعام 
ال�سوديوم  بالركيز على تقليل كمية  تتناوله، وذلك  الذي 
الأطعمة  ت��ن��اول  على  النا�س  ت�سجيع  خ��الل  م��ن  امل�ستهلكة 

الكاملة.

ما هو نظام DASH الغذائي؟
يركز نظام DASH الغذائي على تقليل ا�ستهالك اللحوم 
احلمراء والأطعمة امل�سنعة ب�سكل كبري والتي حتتوي على 
البوتا�سيوم  كمية  وزي����ادة  وال�����س��ك��ر،  امل��ل��ح  م��ن  عالية  ن�سبة 

واملغني�سيوم والكال�سيوم.
يف  مهما  دروا  والكال�سيوم  واملغني�سيوم  البوتا�سيوم  ويلعب 
وانقبا�س  ا���س��رخ��اء  يف  دروه���ا  ب�سبب  ال���دم،  �سغط  تنظيم 
الأوعية الدموية. اإ�سافة اإىل ذلك، فاإن 
تطهري  ت��اأث��ري  ل��ه  البوتا�سيوم 
ال�سوديوم  على 

يف اجل�سم، ووفقا جلمعية القلب الأمريكية كلما زادت كمية 
البوتا�سيوم التي تتناولها، زاد فقدان ال�سوديوم عن طريق 

البول.
وجدت مراجعة يف جملة الكلية الأمريكية لأمرا�س القلب 
اأن خف�س ال�سوديوم قد يكون مفيدا لأولئك الذين يعانون 
ارتفاع  الأوىل م��ن  وامل��رح��ل��ة  ق��ب��ل  ال���دم  ارت��ف��اع �سغط  م��ن 
�سغط الدم، واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأنه ميكن ا�ستخدام نظام 
خف�س  يف  للم�ساعدة  تدخل  كطريقة  الغذائي   DASH
�سغط الدم املرتفع وامل�ساعدة يف منع امل�سابني بارتفاع �سغط 

الدم من الإ�سابة بحالت �سحية ثانوية.

ماذا تاأكل يف حمية DASH؟
وم�ست�سارة  ال��ط��ع��ام  وم��ع��ال��ج  ال��ت��غ��ذي��ة  اأخ�����س��ائ��ي��ة  ت�����س��رح 
التغذية امل�سجلة  لورا كالرك، اخل�سائ�س الرئي�سية لنظام 
DASH الغذائي. وتقول: "اإنه نظام غذائي غني بالفواكه 
واخل�سروات واحلبوب الكاملة والأ�سماك والدواجن والفول 
وال��ب��ق��ول وامل��ك�����س��رات وال���ب���ذور وم��ن��ت��ج��ات الأل���ب���ان قليلة 

الد�سم".
وت�����������������س��������ي��������ف 

DASH الغذائي على تقليل  "الركيز يف نظام  ك��الرك: 
عالية  ن�سبة  على  حتتوي  التي  امل�سنعة  والأطعمة  اللحوم 
املزيد  تناول  امللح مع  تقليل  وال�سكر، واجلمع بني  امللح  من 
الدم وحماية  ت�ساعد على خف�س �سغط  التي  الأطعمة  من 
ال�سرايني، ول توجد اأ�سياء مطلقة يف هذا النظام الغذائي، 
يتعلق الأمر بتحقيق توازن اأف�سل جتاه الأطعمة التي ثبت 
اأنها ت�ساعد وتقليل تناول امللح اإىل اأقل من 6 جرام يوميا".

الفواكه واخل�سروات  تناول  زي��ادة  ي�ساعد   وبح�سب كالرك 
واحلبوب الكاملة،

تناول  زي���ادة  على  ال��غ��ذائ��ي،   DASH ن��ظ��ام  يو�سي  كما   
الأل���ي���اف ال��غ��ذائ��ي��ة، مم��ا مي��ن��ح ب����دوره اإح�����س��ا���س��ا بالمتالء 

وال�سبع عند تناول الطعام.
 اإذ غالبا ما يت�سبب اجلوع وقلة الر�سا يف الإقالع عن اتباع 
نظام غذائي، لذلك من املهم امل�ساعدة يف احلفاظ على اجلوع 

منخف�سا وزيادة احلافز.
ي�سري حتقيق جملة التغذية يف دور الألياف يف اإنقا�س الوزن 
ي�ساعد  اأن  ميكن  بالألياف  غني  غذائي  نظام  اتباع  اأن  اإىل 
امل�سابني بال�سمنة على اللتزام بنظام غذائي مقيد ال�سعرات 

احلرارية،
اإىل  تكون حالة موجودة جنبا  ما  غالبا  ال�سمنة  لأن  نظرا   
جنب مع ارتفاع �سغط الدم، فاإن تقليل الوزن الكلي ميكن 
اأن يكون مفيدا يف امل�ساعدة يف عالج اأعرا�س كليهما، وتقليل 

ال�سغط على نظام القلب والأوعية الدموية.

 DASH ل��ن��ظ��ام  املحتملة  ال��ف��وائ��د 
الغذائي

وف���ق���ا مل���راك���ز ال�����س��ي��ط��رة على 
منها  والوقاية  الأمرا�س 
)CDC(، فاإن حوايل 
4 بالغني  1 من كل 
يعانون   )24٪(
من ارتفاع �سغط 
يخ�سعون  ال����دم 
وهو  لل�سيطرة، 
رق���م خم��ي��ف جدا 
عدد  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر 
امل�سابني  الأ�سخا�س 
املتحدة،  ال���ولي���ات  يف  ب��ه 
وقد ت�ساعد التغيريات الغذائية، 
الغذائي    DASH نظام  اتباع  مثل 

يف اإبقاء احلالة حتت ال�سيطرة.
له  ال��غ��ذائ��ي   DASH نظام  اأن  ك��الرك  تو�سح 
ب��داأ كنظام  اأن��ه  ال��رغ��م م��ن  ع��دد م��ن التطبيقات، على 

غذائي مل�ساعدة امل�سابني بارتفاع �سغط الدم، ومت ت�سميمه 
اأخرى  ف��وائ��د  اأي�����س��ا  ول���ه  ال����دم،  الأ���س��ل خلف�س �سغط  يف 
اأن��ه يقلل من  وق��د ثبت  ال��دم��وي��ة  والأوع��ي��ة  القلب  ل�سحة 
خطر الإ�سابة بال�سكتة الدماغية والنوبات القلبية ويح�سن 

�سحة القلب والأوعية الدموية ب�سكل عام نظرا لكونه غنًي 
بالعنا�سر الغذائية الواقية للقلب مثل الألياف والكال�سيوم 
طريقة  "اإنها  ك���الرك:  ت��ق��ول  املغني�سيوم.  و  والبوتا�سيوم 

�سحية لتناول الطعام منا�سبة جلميع اأفراد الأ�سرة".

يركز على تقليل ا�شتهلك اللحوم احلمراء والأطعمة امل�شنعة

الدم �سغط  �سبط  يف  ي�ساهم  غذائي  نظام    DASH

الريا�سة  ممار�سة  تعترب  الدرا�سات  وبح�سب 
بانتظام، وتناول طعام �سحي، واحل�سول على 
العنا�سر الغذائية ال�سحيحة، اأ�سياء ميكن اأن 

ت�ساعد يف احل�سول على عظام اأقوى.
 EAT THIS NOT م��وق��ع  وبح�سب 

THAT ال�سحي فاإن اخل�سروات الورقية 
اأف�سل اخل�سروات  م��ن  واح���دة  ه��ي  ال��داك��ن��ة 
ال��ت��ي مي��ك��ن ت��ن��اول��ه��ا ل��ل��م�����س��اع��دة يف م��ن��ع اأو 

اإبطاء فقدان العظام.
اأن��واع  من  واأ�سار اأخ�سائيو التغذية اإىل عدة 

اخل�سر الورقية التي ميكن العتماد عليها يف 
امللفوف،  الكرنب،  ال�سبانخ  ك�  اليومي  الغذاء 
الروماين، وال�سلق ال�سوي�سري، واخل�سراوات 
الورقية الداكنة.وت�سمل اخل�سروات الورقية 
عالية  م�ستويات  على  حتتوي  التي  الداكنة 
وامللفوف  والربوكلي  اللفت  الكال�سيوم:  من 
ال�سحة  جل��م��ع��ي��ة  ت�������س���وي.ووف���ق���ا  وال����ب����وك 
الوطنية، على الرغم من اأن ال�سبانخ �سحية 
للغاية، اإل اأنها حتتوي على الأوك�سالت التي 
امت�سا�س  ع��ل��ى  �سلبا  ذل���ك  ت��وؤث��ر  اأن  مي��ك��ن 
م�سدرا  لي�س  ال�سبانخ  ف��اإن  ل��ذا  الكال�سيوم، 

جيدا للكال�سيوم للعظام دائما.

حتتوي  التي  الأغذية  تناول  اأهمية  ما 
على الكال�شيوم؟

الأ�سنان  يف  الكال�سيوم  معظم  اجل�سم  يخزن 
ال��ك��ال�����س��ي��وم �سروري  ف�����اإن  ل����ذا   ، وال���ع���ظ���ام 
وت�سري  ال��ع��ظ��ام،  وق���وة  �سحة  على  للحفاظ 
اإذا  ال���درا����س���ات اإىل ان���ه م��ع ال��ت��ق��دم ب��ال��ع��م��ر 
من  ك��اف��ي��ة  ن�سبة  ع��ل��ى  الإن�����س��ان  يح�سل  مل 
طبيعي  ب�سكل  اجل�����س��م  ���س��ي��ق��وم  ال��ك��ال�����س��ي��وم 
ب�سحبه من العظام و الأ�سنان مما يوؤدي اإىل 

تراجع �سحة الهيكل العظمي
من  ال��ع��دي��د  حت��ت��وي  الكال�سيوم،  ج��ان��ب  اإىل 

اخل�������������س������روات 
مثل  ال�����ورق�����ي�����ة 

وامللفوف  ال��ك��رن��ب 
والربوكلي على ن�سبة 

 K ع���ال���ي���ة م����ن ف��ي��ت��ام��ني
اأي�سا.

 وي�ستهر هذا الفيتامني بقدرته 
على احلفاظ على تخر الدم 
اإىل  بالإ�سافة  �سحي،  ب�سكل 

امل�����س��اع��دة يف احل��ف��اظ على 
قوة  العظ������ام.

اأن  الأب����ح����اث  واأظ����ه����رت 
اأن  K مي��ك��ن  ف��ي��ت��ام��ني 
املعادن  ك��ث��اف��ة  يح�سن 
وي�ساعد  ال���ع���ظ���ام  يف 
م���ع���دلت  ت���ق���ل���ي���ل  يف 
ال�������ك���������������س�������ور ل�������دى 
امل�سابني  الأ�سخا�س 

به�سا�سة العظام، 
اأن  اأي�����������س�����ا  ووج�����������د 
D معا  K و  فيتامني 

ميكن اأن تكون لهما اآثار 
اإيجابية حمتملة على �سحة 

العظام.

خ�سراوات ت�ساعد على تعزيز �سحة العظام
العظمي  بالهيكل  وتت�شل  للج�شم  وال�شلب  املميز  �شكله  للإن�شان  العظمي  الهيكل  يعطي 

ج�شم  يف  احلركة  حم��ور  العظام  وتعترب  والأوت����ار،  والأرب��ط��ة  الع�شلت 
الإن�شان.

هذا  فاإن  اخل��رباء  وبح�شب  بال�شعف،  بالعمر  التقدم  مع  العظام  وتبداأ 
ال�شعف يحدث يف عمر مبكر وهو الثلثينيات من العمر، مما يعني اأهمية 

الهتمام ب�شحة العظام وتناول الأغذية التي تدعم الهيكل العظمي.
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العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة
ا�سم ال�سركة : اخلرب اك�ص خلدمات تاأجري واإدارة العقارات اخلا�شة �ص ذ م م  

ال�سكل   - تيكوم   - الب�سام  ال�سليمان  ابراهيم  ب�سام  ملك   2601 رقم  مكتب   : العنوان 
بال�سجل  القيد  رقم   789771  : الرخ�سة  رقم   ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين 
التجاري : 1303416 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 2022/5/19 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/5/19
ات�ص ايه ام لتدقيق احل�شابات العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن 
را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور�سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س : 
2973071-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد �ال�سياحة

70021 العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : �شيا انتيك للثاث - ذ م م  
العنوان : فيال رقم V02 ملك طالب جا�سم عبداهلل احلواى - الرب�ساء الثالثة - بردبي 
القيد  934634 رقم   : الرخ�سة  ، رقم  ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�سكل   -
بال�سجل التجاري : 1543991 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 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق   2022/5/12 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2022/5/12 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
موؤ�س�سة  ملك   914 رقم  مكتب   : العنوان  احلا�شابات  لتدقيق  ام  ايه  ات�ص  املعني 
حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور�سعيد - هاتف : 04-2973060 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2973071  : فاك�س 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد �ال�سياحة

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 70021
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ات�ص ايه ام لتدقيق احل�شابات 
ال�سباب -  914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع  العنوان : مكتب رقم 
2973071-04  مبوجب  2973060-04 فاك�س :  ديرة - بور�سعيد - هاتف : 
هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  
اخلرب اك�ص خلدمات تاأجري واإدارة العقارات اخلا�شة �ص ذ م م وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/5/19 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/5/19
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد �ال�سياحة

70021 العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي :  ات�ص ايه ام لتدقيق احلا�شابات
را�سد لدعم م�ساريع  بن  914 ملك موؤ�س�سة حممد  رقم  : مكتب  العنوان 
 : ف��اك�����س   04-2973060  : ه���ات���ف   - ب��ور���س��ع��ي��د   - دي�����رة   - ال�����س��ب��اب 
2973071-04  مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد 
مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية �شيا انتيك للثاث - ذ م م وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/5/12 واملوثق لدى كاتب العدل 
حماكم دبي بتاريخ 2022/5/12 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد �ال�سياحة

70021

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
يف م�ساألة حل

جاكوب ماريتيم املحدودة.
 اإىل جميع دائني ومطالبي �سركة JACOB MARITIME LTD ، وهي �سركة وجميع منحلة الأ�سخا�س املعنيني : 
يرجى مالحظة اأن �سهادة حل �سركة .JACOB MARITIME LTD ، وهي �سركة منظمة حتى الآن على النحو 

الواجب وقائمة مبوجب قوانني جمهورية جزر مار�سال ، مع عنوانها امل�سجل
تقدميه  مت   ،  MH  96960  ، اأجلتيك ، ماجورو ، جزر مار�سال  اأجلتيك ، جزيرة  يف جممع ترا�ست كومباين ، طريق 
املقدمة  احلالت  هذه  مثل  يف  للقانون  وفقا  واأنه   ،  2022 اأبريل   7 يف  ال�سركات  م�سجل  اإىل  الواجب  النحو  على 
ال�سركة  �سد  ومطالبهم  وح�ساباتهم  مطالباتهم  تقدمي  ال�سركة  �سد  واملطالبني  الدائنني  جميع  على  يتعني   ، واملقدمة 
املايل  دبي  25، مركز  الطابق   ، ال�سرقي(  )املدخل  تاور  اأنديك�س  �سميث  ريد   c/0 اإىل مديريها يف  والتف�سيل  الكتابة  يف 
،mborye@reedsmith.com : العاملي ، �س.ب. 506548 ، جهة الت�سال: ماري بوري ، الربيد الإلكروين 
الهاتف: 6361 709 4 971+، يف اأو قبل 6 نوفمرب 2022. جميع املطالبات والطلبات التي لن يتم تقدميها وفقا لهذه 

التفاقية �سيتم حظرها م�سبقا فيما يتعلق مبمتلكات واأ�سول املوؤ�س�سة ومديريها وم�ساهميها.
اإخالء امل�سوؤولية : ل ي�سكل تقدمي هذا الإ�سعار اعرافا من قبل املوؤ�س�سة باأن اأي �سخ�س هو دائن منا�سب اأو مدعي ، ول 
يجوز اإحياء اأو جعل �ساحلا اأو يعمل كاإقرار ب�سحة اأو التنازل عن اأي دفاع اأو م�ساد املطالبة فيما يتعلق باأي مطالبة �سد 
اأ�سبحت غري  اأو  تقادم  قانون  اأي  والتي مت حظرها مبوجب  اأو م�ساهميها،  اأو م�سوؤوليها  اأو مديريها  اأ�سولها  اأو  ال�سركة 

�ساحلة لأي �سبب ، اأو فيما يتعلق باملوؤ�س�سة اأو مديريها اأو م�سوؤوليها اأو م�ساهميها ، لديك اأي دفاع اأو دعوى م�سادة.

اإعـــــــــــــــــالن 

70021 العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف التنفيذ رقم 3704/2021/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 

وق��دره )309337.50  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، اداء  امر   2021/1297 رقم  الدعوى  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 
درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: الوكوبانال ميدل اي�ست - �س ذ م م - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - مبنى قطعة الر�س رقم / تي بي 
وميثله : اأ�سامة ح�سن عثمان دبلوك    - تي    / رقم  الر�س  قطعة  �سقة   010105

املطلوب اإعالنه : �سركة كارتل لل�سناعة - �س ذ م م  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - جممع دبي لالإ�ستثمار الأول - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - ال�سارع / 41 - مبنى رقم القطعة / 159-

 info@cartelmn.com - 048853998 - 0506443485 - 753 �سقة الر�سي - مكتب ملك جممع دبي لال�ستثمار
مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/6/8 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
http:// الإلكروين الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها  البيع )�سركة  اأنيط بها  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة  راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل  وعلى  املدنية  الإجراءات  قانون  من   301
�سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر 
الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : قيمة الر�س 
والبناء بالكامل )حق منفعة( - املنطقة : جممع دبي لالإ�ستثمار الأول - رقم الر�س 149 - رقم البلدية : 709-598 - امل�ساحة : 

، فورا  املبلغ  يدفع   -1: مالحظات  درهم.   6،000،000  : التقييم   - مربع  مر   6592.76

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

طلب اإعالن يف الق�سية التنفيذية بالن�سر 
اإعالن بح�سور جل�سة 2022/6/1 

اإخطار دفع يف الق�سية رقم AJCEXCIGRI2022 /0000638 تظلم   

اىل املخطر اليهم : 1( مركز ديرة للتجارة
للعقارات  لند  عجمان   )3  ، حرة(  منطقة  )�سركة  هولدجنز  ناير   )2

حيث ان املتظلم / بالل ح�سني �سوهدري - تقدم بطلب اعالن املخطر اليهم املذكورين 
اعالن ن�سرا حل�سور جل�سة تاريخ 2022/6/1 يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

لذلك انتم مكلفني بح�سور اجلل�سة يف التظلم امل�سار اإليه اأعاله خالل املدة القانونية 
املحددة من تاريخ اعالنكم ن�سرا ويف حال التخف عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة عجمان الإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
�زارة العدل

70197 العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - مازن الطاهر حممد احمد   
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002664/ 

اإىل املحكوم عليه :  مازن الطاهر حممد احمد 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ الفالح لتاأجري ال�سيارات ال�سيارات ، اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 4000  

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
�زارة العدل

70535

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - مرمي ربيع ا�سماعيل   
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002755/ 

اإىل املحكوم عليه : مرمي ربيع اإ�سماعيل 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ م�سرف ال�سارقة ال�سالمي  
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 141110  

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
�زارة العدل

70535 العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0001654 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ابو ف�سة لل�سيانة العامة ملالكها : مو�سى عبدالفتاح حممود  
جمهول حمل الإقامة :   

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/6/2 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 6( 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/25 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
�زارة العدل

70392 العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0001274 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ابهيال�س بالكري�سنا بيالى  
جمهول حمل الإقامة  

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/6/9 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 
6( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/26 م.

مدير اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
�زارة العدل

70197 العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0000711 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : غالم حميي الدين حممد ريا�س اكمل  
جمهول حمل الإقامة  

الدعوى حمكمة  اإدارة  اأمام مكتب   2022/6/2 انت مكلف باحل�سور بجل�سة 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 6( 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
الن�سر  ايام من تاريخ  امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة  بها كافة 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/25 م.   

مدير اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
�زارة العدل

70533

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
املو�سوع : اإعالن اجتماع اخلربة الأ�ل

يف الدعوى رقم 1139/2022 منازعات ايجارية
املقامة من املدعية : يونيكوم لالإ�ستثمارات )�س ذ م م(

�سد املدعى عليها : �سركة لألئ الأنوار للتجارة العامة و املقاولت
)نعلن نحن اخلبري احل�سابي / اليازية خليفة املري، اأنه مت تعيننا من قبل حمكمة جلنة ف�س 
املنازعات الإيجارية بال�سارقة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�سابية الواردة بحكم املحكمة يف الدعوى 
املقاولت(  العامة و  الأنوار للتجارة  املدعى عليه )�سركة لأىل  اأعاله - و عليه تعلن  املذكورة 
حل�سور اجتماع اخلربة الأول املقرر له جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 02/06/2022 يف متام 

ال�ساعة 11:30 �سباحا وذلك من خالل تطبيق زوم.
فاك�س : 42997793-971+ هاتف : 971-42997711+

اخلبري احل�سابي / اليازية خليفة املري      

اإعالن اإجتماع خربة 

70392 العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
اعالن بالن�سر

اجتماع خربة عن بعد
يف الدعوى رقم 8664/2021 مدنى جزئي ال�سارقة

رق�م  ال�دع�وى  يف  عليها(  )املدعى  ن�وابي  ط�اه�ر  حم�م�د  ع�ثم�ان  حمم�د  �سهيال  ال�سيدة/ 
الإحتادي�ة  ال�س�ارقة  حمكم�ة  تكلي�ف  عل�ى  بناءاً  ال��س�ارقة،  ج�زئ�ي  م�دنى   8664/2021
الإبتدائي�ة - بن�دبي خبي�را ح��س�ابيا ف�ي ال�دع�وى املذكورة اأع�اله املرفوعه من ال�سيدة / ترينا 

عثمان ا�سالمي )املدعي( �سدكم. 
وعلي�ه يرجى ح��س�وركم يف جل�س�ة اخلربة ع�ن بع�د عرب برنامج webex اأو وكيال معتم�داً 
املوافق  الثنني  ي�وم  وذل�ك  ال�دع�وى  تخ��س  م�س�تندات  م�ن  ل�ديكم  م�ا  وت�ق�دي�م  مي�ثلكم 

2022/05/30 يف متام ال�ساعة 1:30 ظهرا. موبايل : 0509024011
رابط الإجتماع :

https://meetingsemea8.webex.com/meet/khaledsorour58
اخلبري احل�سابي 
 خالد اأحمد عبد القادر �سر�ر

اإعالن اإجتماع خربة 

70197 العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
الدعوى رقم 2022/2484 جتاري جزئي

�سد املدعى عليه : عبد اهلل حممد ناجمان البلو�سي.
املقامة من : م�سرف اأبوظبي ال�سالمي.

رقم  الدعوى  حتت  البتدائية  ال�سارقة  مبحكمة  �سدكم  مقامة  دعوى  هناك  اأن  مبا 
اأنه مت ندينا خبريا م�سرفياً يف الدعوى املذكورة  2484/2022 جتاري جزئي، وحيث 
1992م بخ�سو�س اأعمال اخلربة اأمام  اأعاله فاإننا وعمال باأحكام قانون الإثبات ل�سنة 
املحاكم، ندعوكم حل�سور اجتماع اخلربة عن بعد عن طريق تطبيق ZOOM وذلك 
منكم  ويرجى   ، ظهراً  يوم الثالثاء املوافق 31/05/2022 يف متام ال�ساعة 12:00 

اإر�سال كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم قبل ح�سوركم لالجتماع.
اخلبري احل�سابي �امل�سريف
حممد �سعيد ال�سريف

اإعالن اإجتماع خربة 

70021 العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
املو�سوع / مذكرة اعالن بالن�سر 

يف الدعوى رقم 313/2022 جتاري جزئي
املدعى عليها / بيفر جلف للمقاولت �س.ذ.م.م.

واملرفوع�ة  اأعاله  املذكورة  الدعوى  يف  ح�س�ابي  خبي�ر  اإن�ت�دابنا  ت�م  ق�د  اأن�ه  علم�ا  �سيادتكم  نحيطك 
م�ن  اأو  باحل�س�ور  مكلفني  ف�اأنتم  وعلي�ه  ذ.م.م،  الغ�از  وتوزي�ع  لتعبئة  �س�ركة/الأخ�وة  م�ن  �س�دك�م 
ال�ساعة  2022/6/3 يف متام  املوافق  ي�وم اجلمعة  املقرر عق�ده  اإجتماع اخلربة  ميثلكم قانوناً يف 
11:00 �سباحا مبقر مكت�ب اخلبري املنتدب الكائن/ دب�ي - دي�رة - بناي�ة و�س�ل بي�زن��س �س��نرال - 
مكت�ب رق�م 1103 ، وعلي�ه يرجى التوا�سل مع اخلبري على رقم الهاتف الأر�سي 048868184 
اأو رق�م ه�اتف 0524497559، كم�ا نطل�ب تزويدنا ب�رقم الهاتف املتحرك لالأ�سخا�س املخولني 
بح�س�ور الإجتماع�ات وبالربيد الإلكروين اأي�س�ا وتزويدنا ب�س�ورة الهوية والتوكيالت والتفوي�س�ات 
الالزم�ة للمخولني باحل�سور. علما باأنه يف حال تخلفكم عن احل�سور فان اخلربة �ستبا�سر اأعمالها 

وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانونا.
اخلبري احل�سابي / حممد مقبل الكثريي - قيد رقم )205(

ع / اخلبري احل�سابي

اإعالن اإجتماع خربة 

70021

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإ�ستئنافية املدنية الحتادية
مدين      SHCAPCICIVS2022 /0000673 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عبدالر�سيد حممد ور�سم
جمهول حمل الإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/5/31 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
حمكمة ال�سارقة الإحتادية املحكمة الإ�ستئنافية املدنية - مكتب رقم )مكتب 
وتقدمي مذكرة جوابية   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الدعوى(  مدير 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة 
ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/25 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
�زارة العدل

70533

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0000875 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : املخترب التقني احليوي الطبي وميثله فار�س علي غالب جابري  
جمهول حمل الإقامة 

بناء على طلب املدعي )ة( / ا�سرف ح�سن ن�سر حممد 
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/6/6 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة 
او  �سخ�سيا   )3 رقم  الدعوى  )مكتب مدير  رقم  - مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/5/25 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
�زارة العدل

70533 العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0001767 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : المالك للعقارات - ذ م م  
جمهول حمل الإقامة :   

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/6/2 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 6( 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/24 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
�زارة العدل

70533

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/116328(
املنذر : بنك اإت�س اإ�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود

املنذر اإليه : �سيمن بوال نوري�س - اململكة املتحدة اجلن�سية
: اخطار ب�سداد مبلغ وقدره 70،407.75 درهم اإماراتي” “املو�سوع 

اإماراتي  درهم   70،407.75 قدره  و  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اإليها  املنذر  املنذر  يخطر 
قيمة املر�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد متويل 
ا�ستي�سن - لون  املركبة  2016 - و�سف  ال�سنع  �س�نة   - املركبة ميت�سوبي�سي باجريو 
املركبة اأبي�س - رقم اللوحة 96831 خ�سو�سي I  دبي واملمولة ل�س�احلكم من قبل 
املنذر، وذلك خالل موعد اأق�س�اه )�سبعة اأيام( من تاريخ تبليغكم بهذا الأنذار العديل، 
و اإل �سوف ي�سطر املوؤذر اأ�س�فا لتخاد اإجراءات بيع املركبة املذكوره مع حتميل املنذر 

اإليها كافة الر�سوم وامل�ساريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70330 العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
�زارة العدل - حمكمة ال�سارقة البتدائية الحتادية

 ق�سم احلجوزات �البيوع
الق�سية التنفيذية رقم 348 ل�سنة 2020 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�سرا(
املنفذ �سده / ال�سيخ عبداهلل بن جا�سم بن حممد العبدرحمن اآل ثاين

ل�سالح طالب التنفيذ / �سركة الوثبة ملقاولت البناء ذ.م.م
http:// تعلن حمكمة ال�سارقة البتدائية الحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني وذلك على موقع المارات للمزادات
يوم الربعاء املوافق 2022/06/1 وذلك  ظهراً  ع�سر  الثانية  ال�ساعة  متام  يف   www.emiratesauction.ae

لبيع العقار العائدة ملكيته للمنفذ �سده )لأعلى عطاء( واأو�ساف العقارعلى النحو التايل :
وع�سرون  )اثنان  درهم   22،115،000  : التقييم  ب�سعر  ال�سارقة،  باإمارة  النهدة  مبنطقة  ملك   20 رقم  قطعة  العقار 
مليون ومائة وخم�سة ع�سر األف درهم( ب�سعر بداية بعد التخفي�س : 11،057،500 درهم، وهو عبارة عن )مبنى قيد 

الن�ساء - طابق ار�سي + 5 طوابق مواقف �سيارات + طابق نادي �سحي + عدد 14 طابق متكرر+ بنت هاو�س(. 
يتوجب على الراغب بال�سراك باملزايدة اأن يتقدم مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار. فعلى من 
يرغب بال�سراء اأو ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة اأو املوقع اللكروين لالمارات للمزادات 
http://www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع. وعلى كل من له اعرا�س التقدم باعرا�س�ه 

معززا اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على القل. 
عن / رئي�س ق�سم احلجوزات �البيوع 

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
�زارة العدل

70392 العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
MOJAU_2022- 0067366 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن

حيث اأن ال�سيد : حممد جول حممد ها�سم دايل - بنغالدي�سي اجلن�سية - ميلك الرخ�سة 
بال�سارقه مبوجب رخ�سة رقم  تاأ�س�ست  املدام( رخ�سة جتارية والتي  التجارية )بقالة ريف 
اجلن�سية  بنغالدي�سي   - داىل  ها�سم  حممد  جول  حممد   : ال�سيد  ان  حيث   )758711(
املدام((  ريف  ))بقالة  التجارية  الرخ�سة  يف  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
البالغة )100%( اإىل ال�سيد: حممد كرمي مياه تاكور مياه - بنغالدي�سي اجلن�سية-تنازل 
�ساحب الرخ�سة لآخر. و عمال بن�س املادة )14 ( فقره 5 من القانون الحتادي رقم 4( 
ل�سنة 2013 يف �ساأن الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا الإعالن للعلم و انه �سوف يتم 
اأي  لديه  فمن  الإعالن  هذا  تاريخ  من  اأ�سبوعني  بعد  اإليه  امل�سار  الأجراء  على  الت�سديق 

اعرا�س على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
�زارة العدل

اإدارة الكاتب العدل �الت�سديقات  

70533

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : دبليو دبليو جي ميدل اي�شت لتجارة امللب�ص - �ص ذ م م  
العنوان :مكتب رقم 21-701 ملك مارينا بروبرتيز ليمتد - بردبي - اخلليج التجاري - ال�سكل 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 668839 رقم القيد بال�سجل التجاري : 
1093630 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  اأع���اله،  امل��ذك��ورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري 
2022/5/23 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2022/5/23 وعلى من لديه 
اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني اجلريودي للتدقيق واملحا�شبة العنوان 
 : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�سعايل - ديرة - هور العنز -  هاتف  04-2389721

خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    04-2389722 فاك�س: 
)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن

دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

70197 العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�شبة 
204- ملك عبداهلل ال�سعايل - ديرة - هور العنز -  العنوان : مكتب رقم 
تعلن  هذا  مبوجب   04-2389722 فاك�س:   04-2389721: هاتف 
اأعاله  املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة 
دبليو دبليو جي ميدل اي�شت لتجارة امللب�ص - �ص ذ م م وذلك  لت�سفية 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/5/23 واملوثق لدى كاتب العدل 
حماكم دبي بتاريخ 2022/5/23 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله 
، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

70197



25

املال والأعمال
اجلمعة    27  مايو    2022  م   -    العـدد   13554  

 Friday     27   May   2022   -  Issue No   13554

�سركة ميناريني الإيطاية ل�سناعة الأدوية 
تفتتح مقرها الإقليمي اجلديد يف دبي

•• دبي-الفجر: 

تاأ�س�ست  والتي  لالأدوية،  الرائدة  الإيطالية  “ميناريني”  �سركة  افتتحت 
يف عام 1886، مقرها الإقليمي يف جممع دبي للعلوم، كجزء من هدفها 
�سركة  تتخ�س�س  واأفريقيا.  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  وجودها  لتو�سيع 
ميناريني يف جمالت البحث والإنتاج الدوائي والرعاية ال�سحية ملر�ساها 
املر�سى ورفاهيتهم يف  التزمها ب�سحة  الأورام والت�سخي�س. ولتعزز  وعلم 
“ميناريني  اجلديد  الإقليمي  مكتبها  ميناريني  جمموعة  اأ�س�ست  املنطقة 
ال�سرق الأو�سط واأفريقيا” يف دبي كموقع حموري لتكون على توا�سل مع 

اأ�سحاب امل�سلحة وامل�ساريع الرئي�سيني يف القطاع ال�سحي.
ال�سحية،  الرعاية  جمال  يف  ب��ارزة  �سخ�سيات  م�ساركة  الفتتاح  اإ�ستقطب 
امل�ساعد لقطاع  ال��وك��ي��ل  اأم���ني ح�سني الأم����ريي،  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  اأب��رزه��ا 
التنظيم ال�سحي بوزارة ال�سحة ووقاية املجتمع بدولة الإم��ارات العربية 
املتحدة ،  مروان عبد العزيز جناحي، مدير عام جممع دبي للعلوم، و�سعادة 
اإيطاليا لدى الإم��ارات العربية املتحدة بالإ�سافة اإىل  نيكول ليرن، �سفري 

كبار امل�سوؤولني التنفيذيني من فريق “ميناريني” العاملي.
من جانبه علق لوكا ل�سروت�سي، املدير العام ملجموعة ميناريني، قائاًل: 
بدبي  واأفريقيا  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  الرئي�سي  مقرنا  افتتاح  “يعد 
عالمة فارقة ل�سركتنا، من حيث اأننا نو�سع ا�ستثماراتنا يف هذه املنطقة. اإن 
وجودنا يف مركز دوائي رائد مثل دبي �سيعزز قدرات- ميناريني- ويح�سن 
الو�سول اإىل الأ�سواق وتقدمي منتجات متطورة يف جمالت اأمرا�س القلب 
واأ�ساف ل�سروت�سي:  والأوعية الدموية واجلهاز اله�سمي واللتهابات”. 
“لقد اأظهرت حكومة الإمارات العربية املتحدة دعماً ل يتزعزع لال�ستثمارات 
القت�سادية الدوائية، من خالل بنيتها التحتية التجارية القوية واملرافق 
الرائعة. نحن نرى هذا كخطوة حيوية يف الجتاه ال�سحيح ل�-ميناريني، 
و�سنوا�سل العمل جنباً اإىل جنب مع حكومة الإمارات العربية املتحدة لرفع 
معايري الرعاية ال�سحية ودعم رفاهية املجتمعات يف جميع اأنحاء الإمارات 

العربية املتحدة وخارجها«.
للعلوم:  دب��ي  ع��ام جممع  العزيز جناحي، مدير  م��روان عبد  ق��ال  ب���دوره، 
“نحن ملتزمون بتحويل دبي اإىل وجهة علمية ورعاية �سحية رائدة مبا 
يتما�سى مع روؤية قيادتنا، من خالل ايجاد نظام بيئي متكامل يف�سي اإىل 
مثل  الأدوي���ة  بعمالق  نرحب  اأن  ي�سعدنا  التكنولوجي.  والتقدم  البتكار 
الدعم  لهم  نوفر  واأن  باحلياة،  الناب�س  جمتمعنا  يف  ميناريني  جمموعة 
واإطار العمل الالزمني  ملوا�سلة خطة تو�سعهم، مع دخولهم منطقة ال�سرق 
الأو�سط و�سمال اإفريقيا املتنوعة. �سي�سيفون بال �سك روؤى وخربات قيمة 
يف  واملنطقة  املدينة  بتميز  النهو�س  يف  و�سي�ساعدون  البيئي  نظامنا  اإىل 

جمال امل�ستح�سرات ال�سيدلنية ورعاية املر�سى.

اإيدج ت�ستقبل وفدا برازيليا رفيع امل�ستوى
اأبوظبي-وام:

عاملياً  الرائدة  املتقدمة  التكنولوجيا  جمموعة  اي��دج،  جمموعة  ا�ستقبلت 
امل�ستوى من الربازيل يف مقرها  رفيع  دبلوما�سياً وع�سكرياً وجتارياً  وفداً 
الرئي�سي يف العا�سمة اأبوظبي. ويعك�س هذا الجتماع الأولوية التي يوليها 
البلدان لتعزيز العالقات الثقافية والتجارية وتر�سيخ التعاون امل�ستمر يف 
من  كاًل  الربازيلي  الوفد  و�سم  والتقنية.  والتجارية  الدفاعية  املجالت 
يف  ال�سراتيجية  لل�سوؤون  اخل��ا���س  ال�سكرتري  روك���ا،  فالفيو  الأدم����ريال 
�سكرتري  ديجو،  ماركو�س  والدكتور  الربازيلي،  للرئي�س  التنفيذي  املكتب 
بول�سونارو،  واإدواردو  ال��ربازي��ل��ي��ة،  ال��دف��اع  وزارة  يف  ال��دف��اع��ي��ة  املنتجات 
لوي�سليمو  فرناندو  و�سعادة  الربازيلي،  النواب  كونغر�س يف جمل�س  ع�سو 
ال��دول��ة، وغريهم  ل��دى  الحت��ادي��ة  ال��ربازي��ل  �سفري جمهورية  �سايقريجا 
من ال�سخ�سيات القيادية. وكان يف ا�ستقبال الوفد من جانب ايدج كل من 
�سعادة في�سل البناي، رئي�س جمل�س اإدارة املجموعة، ومن�سور املال، الرئي�س 
التنفيذي والع�سو املنتدب، وحمد املرار، رئي�س قطاع ال�سواريخ والأ�سلحة، 
ايدج،  املهام يف  ودعم  التجارة  لقطاع  الأول  الرئي�س  نائب  الزعابي،  وعمر 
التنفيذيني  والروؤ�ساء  اي��دج  يف  العليا  الإدارة  فريق  اأع�ساء  من  وغريهم 
وكراكال،  وال��ط��ارق،  واأدا���س��ي،  هالكن،  وه��ي  للمجموعة  التابعة  لل�سركات 

ولهب، ومنر، واجل�سور.

تعاون بني الإمارات لالأملنيوم واأمريكية ال�سارقة لتح�سني الرتبة امل�سنعة من بقايا البوك�سيت
•• اأبوظبي- وام:

اأعلنت �سركة الإمارات العاملية لالأملنيوم 
ع����ن ت���ع���اون���ه���ا م����ع ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���س��ة يف 
لإجراء  بال�سارقة  الأمريكية  اجلامعة 
القت�سادية  الإ���س��ه��ام��ات  ع���ن  اأب���ح���اث 
من  امل�سّنعة  الربة  لتح�سني  والبيئية 
اإىل  النفايات  وحتويل  البوك�سيت  بقايا 

طاقة بالعتماد على نفايات الطعام.
وي���اأت���ي امل�����س��روع ال��ب��ح��ث��ي وال�����ذي تبلغ 
تنفيذه  ويتم  درهم  1.6 مليون  تكلفته 
على مدار ثالثة اأع��وام يف اإط��ار املرحلة 

الثانية من التعاون بني  �سركة الإمارات 
الأمريكية  واجلامعة  لالأملنيوم  العاملية 
ا�ستخدام  اإع����ادة  اأج���ل  ال�����س��ارق��ة م��ن  يف 
اأح���د املنتجات  ال��ب��وك�����س��ي��ت، وه���و  ب��ق��اي��ا 

الثانوية الناجتة عن تكرير الألومينا.
بعد ثالثة  البحث اجلديد  تنفيذ  ويتم 
املوؤ�س�ستني على  التعاون بني  اأع��وام من 
الطعام  نفايات  لدمج  تقني  ح��ّل  ابتكار 
اأنواع  اأح��د  وه��و   - احليوي  الفحم  مثل 
طبيعي  ب�سكل  اإنتاجه  يتم  الذي  الفحم 
ب��الع��ت��م��اد ع��ل��ى اخل�����ربة ال���زراع���ي���ة يف 
حو�س الأم��ازون - مع بقايا البوك�سيت 

التي متت معاجلتها لإنتاج تربة م�سّنعة 
ت�ساهم يف احلفاظ على البيئة .

اأخرى  ثانوية  منتجات  حتديد  مت  وق��د 
لنفايات الطعام كالزيت احليوي والغاز 
احل����ي����وي، وال���ت���ي مي��ك��ن م��ع��اجل��ت��ه��ا يف 
اأجل  م���ن  ال��ب��ح��ث  م���ن  الأوىل  امل��رح��ل��ة 
اإىل  النفايات  حتويل  يف  عليها  العتماد 

طاقة.
ويهدف البحث اجلديد اإىل التاأكيد على 
الأهداف  العديد من  اأن��ه ميكن حتقيق 
تنفيذ  خالل  من  والقت�سادية  البيئية 
اإعادة  على  ب��الع��ت��م��اد  متكاملة  عملية 

ا���س��ت��خ��دام ن��ف��اي��ات ال��ط��ع��ام ال���ت���ي يتم 
اإنتاجها بكميات كبرية يف دولة الإمارات 
لت�سنيع  البوك�سيت  بقايا  مع  ومزجها 

الربة وحتويل النفايات اإىل طاقة.
الطعام  ن��ف��اي��ات  الع��ت��م��اد على  وُي��ع��ت��رب 
ومنتجات  احل���ي���وي  ال��ف��ح��م  ل��ت�����س��م��ي��م 
ال��ط��اق��ة احل��ي��وي��ة اب���ت���ك���اراً م��ه��م��اً على 
امل�����س��ت��وى ال��ع��امل��ي مي��ك��ن اأن ي�����س��ه��م يف 
حتقيق اأه���داف دول��ة الإم���ارات يف احلد 
بن�سبة  امل��ك��ّب��ات  يف  ال��ن��ف��اي��ات  كمية  م��ن 
وخف�س   ،2030 ع���ام  ب��ح��ل��ول   75%
ان��ب��ع��اث��ات غ���ازات الح��ت��ب��ا���س احل���راري، 
اقت�ساد  املحلية وتنمية  املوارد  وحت�سني 
قائم على املعرفة يف دولة الإم��ارات من 

خالل انتهاج مبداأ البحث والتطوير.
لالأملنيوم  ال��ع��امل��ي��ة  الإم�������ارات  وجت����ري 
اأبحاثاً عديدة ب�سكل داخلي بالتعاون مع 
العديد من املوؤ�س�سات مثل كلية الزراعة 
وعلوم الأغذية بجامعة كوينزلند. ويف 
ب��داي��ة ال��ع��ام احل����ايل، اأع��ل��ن��ت الإم����ارات 
لتاأ�سي�س  العاملية لالأملنيوم عن خططها 
لتحويل  ال��ط��وي��ل��ة  يف  جت��ري��ب��ي  م�سنع 
الربة  منتجات  اإىل  البوك�سيت  بقايا 
الأول  امل�سنع  ه��ذا  يكون  وق��د  امل�سّنعة، 

من نوعه يف العامل.
نائب رئي�س  ال��زرع��وين،  وق��ال عبد اهلل 
الإمارات  يف  التقنية  ونقل  تطوير  اإدارة 
ب�سكل  “نعمل  ل���الأمل���ن���ي���وم:  ال���ع���امل���ي���ة 
الالزمة  احل��ل��ول  ابتكار  على  متوا�سل 

عن  الناجتة  النفايات  كمية  م��ن  للحد 
اأن�سطتنا ال�سناعية وامل�ساهمة يف حتقيق 
اإىل  بالو�سول  الإم��ارات  دولة  طموحات 
وتقليل  الكربونية  النبعاثات  �سفرية 
امل���ك���ّب���ات. ويف ظل  ال��ن��ف��اي��ات يف  ك��م��ي��ة 
الإمارات  حققته  ال��ذي  التقني  الإجن��از 
“تربة”  ع��م��ل��ي��ة  خ����الل  م���ن  ال��ع��امل��ي��ة 
تربة  اإىل  ال��ب��وك�����س��ي��ت  ب��ق��اي��ا  ل��ت��ح��وي��ل 
من  امل��زي��د  اإج���راء  اإىل  نتطلع  م�سّنعة، 
القت�سادية  الإ���س��ه��ام��ات  ع��ن  الأب��ح��اث 
والبيئية التي ميكن حتقيقها من خالل 
للربة  ال���الزم  احل��ي��وي  الفحم  توليد 
امل�سّنعة بالعتماد على نفايات الطعام«.

الباحث  م��ك��اوي،  يا�سر  ق��ال  جهته  م��ن 
الهند�سة  واأ���س��ت��اذ  امل�سروع  يف  الرئي�سي 
الأمريكية  اجل���ام���ع���ة  يف  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
امل�ستدامة  الإدارة  “اإن  ب���ال�������س���ارق���ة: 
من  هي  والغذائية  ال�سناعية  للنفايات 
التحديات الأ�سا�سية التي تواجه اجلهود 
احلكومية للحد من النفايات وانبعاثات 
ثاين اأك�سيد الكربون. ونظراً اإىل تزايد 
العديد  واإقرار  البيئية  بالآثار  الهتمام 
للتخل�س من  ال�����س��ارم��ة  ال��ق��وان��ني  م��ن 
حلول  ابتكار  واجبنا  من  فاإنه  النفايات 
ذات كفاءة عالية لها. و�سي�سهم امل�سروع 
يف ت��ع��زي��ز ق����درات دول����ة الإم������ارات على 
اإدارة النفايات ال�سناعية والغذائية دون 
اأن يوؤدي ذلك اإىل اآثار بيئية كبرية كما 

كان عليه احلال يف ال�سابق«.

خلل جل�شة »بناء م�شتقبل م�شرتك: �شناعة امليتافري�ص« �شمن اأعمال املنتدى القت�شادي العاملي

عمر �سلطان العلماء: التعاون الدول الإيجابي العامل الأهم يف دخول ع�سر امليتافري�ض
••  دافو�س -وام: 

اأكد معايل عمر بن �سلطان العلماء وزير دولة للذكاء 
العمل  وتطبيقات  الرقمي  والقت�ساد  ال�سطناعي 
عن بعد ، اأن دولة الإمارات م�ستمرة يف �سياغة روؤى 
خارطة  وتر�سم  امل�سارات  حت��دد  متجددة  م�ستقبلية 
ا�سراتيجية  تطوير  اع��ت��م��اد  م��ع  متا�سيا  امل�ستقبل 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  باإ�سراف  “للميتافري�س”  دب��ي 
بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي، لتعزيز 
اأحدث  ت�سمل  ذك��ي��ة  ع��امل��ي��ة  كمن�سة  ال��دول��ة  م��ك��ان��ة 

تقنيات العامل اجلديد.
“بناء  بعنوان  جل�سة  يف  م�ساركته  خ��الل  ذل��ك،  ج��اء 
�سمن  امليتافري�س”،  �سناعة  م�����س��رك:  م�ستقبل 
القت�سادي  ل��ل��م��ن��ت��دى  ال�����س��ن��وي  الج��ت��م��اع  اأع���م���ال 
ال�سوي�سرية  داف��و���س  مدينة  يف  يعقد  ال��ذي  العاملي، 
مايو   26 اإىل   22 م����ن  ال����ف����رة  يف  ي��ع��ق��د  ال������ذي 
2022، بعنوان: “العامل يف نقطة حتول: ال�سيا�سات 
احلكومية وا�سراتيجيات قطاع الأعمال”، مب�ساركة 
2000 من امل�سوؤولني احلكوميني و�سناع  اأكر من 
ال���ق���رار، وامل��ف��ك��ري��ن وال��ع��ل��م��اء ون��خ��ب��ة م���ن قيادات 
واأفكار  روؤى  ل�سياغة  والأك��ادمي��ي  اخل��ا���س  القطاع 
اخلا�س  والقطاع  احلكومات  جاهزية  تعزز  جديدة 
وحتديد  وامل�ستقبلية  احل��ال��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ة 
وتطوير  املقبلة  للمرحلة  م�سركة  عمل  م�����س��ارات 

منظومة الفر�س مل�ستقبل اأف�سل. وقال عمر �سلطان 
“امليتافري�س”  يحملها  التي  امل�ستجدات  اإن  العلماء 
الرئي�سية،  والقطاعات  احل��ي��اة  جم��الت  خمتلف  يف 
ت�����س��اه��م يف ت��ط��ور امل��ج��ت��م��ع��ات، وت�����س��م��ل ال��ع��دي��د من 
الفر�س والتحديات التي يجب ال�ستعداد لها وابتكار 
اإمكاناتها يف  احللول ملتغرياتها، مبا ي�سمن توظيف 
خدمة الأفراد واحلكومات وال�سركات، ويوفر اإمكانات 
ال��و���س��ول اإل��ي��ه��ا جلميع الأف����راد ح��ول ال��ع��امل بدون 
ا�ستثناء. واأ�ساف اأن تعزيز التعاون الدويل الإيجابي 
ميثل العامل الأهم يف دعم م�سرية العامل اإىل ع�سر 
باأ�س�س  امل��ج��ت��م��ع��ات  وع���ي  وت��ع��زي��ز  “امليتافري�س”، 
ومميزات وحتديات ع�سر “امليتافري�س” .. موؤكدا اأن 
امليتافري�س مثل اأي قطاع نا�سئ اآخر يتطلب تطوير 
ا�ستفادة  اأق�����س��ى  حت��ق��ق  وت�سريعية،  تنظيمية  اأط���ر 
الأفراد  على خ�سو�سيات  احلفاظ  مع  اإمكاناته،  من 
على  والركيز  ال�سيرباين،  الأم��ن  متطلبات  وتلبية 
تعزيز الآفاق القت�سادية اجلديدة التي يتيحها عامل 

“امليتافري�س«.
�سارك يف اجلل�سة كري�س كوك�س رئي�س قطاع املنتجات 
الرئي�س  ج��ون�����س��ون  وب��ي��غ��ي  “ميتا”،  م��ن�����س��ات  يف 
وفيليب روزيديل  التنفيذي ل�سركة “ماجيك ليب”، 
اأندرو  واأداره��ا  “هاي فيدليتي”،  ل�  امل�سارك  املوؤ�س�س 

�سوركني مدير حترير “ديل بوك«.
ال�سركات  اه���ت���م���ام  ت���زاي���د  ع��ل��ى  امل���ت���ح���دث���ون  ورك�����ز 

ذلك  يحمله  وم��ا  امليتافري�س،  ع��امل  يف  بال�ستثمار 
املمتد،  ال��واق��ع  لنظام  ق��وي  منو  مب�سار  توقعات  من 
التي يجب تبنيها ل�سمان  املبادئ  اأهم  اإىل  وتطرقوا 
ت�����س��م��ي��م ت��ط��ب��ي��ق��ات م��ب��ن��ي��ة ب��ط��ري��ق��ة ت��وؤ���س�����س بيئة 
الو�سول  و���س��ه��ل��ة  و���س��ام��ل��ة  للت�سغيل  وق��اب��ل��ة  اآم��ن��ة 
ناق�س  ك��م��ا  وامل�ستهلكني  الأع���م���ال  ورواد  لل�سركات 
القت�سادي  التطور  تعزز  التي  امل�سارات  املتحدثون 
اإ�سراك  وكيفية  “امليتافري�س”  ع��امل  يتيحها  ال��ذي 
عامل  ت��ري  �سيا�سات  لتاأ�سي�س  والأف����راد  املوؤ�س�سات 
“امليتافري�س«. وتطرقوا اإىل ما ميثله “امليتافري�س” 
من مفهوم نا�سئ جديد، يعرب عن الروؤية امل�ستقبلية 
الآخذة  ال��ت��وج��ه��ات  م��ن  ل��الإن��رن��ت، وع��ن جمموعة 
هذا  ت��ط��ور  وب��ح��ث��وا  الف��را���س��ي��ة،  للحياة  بالت�سكل 
املجالت  ال��روؤى حول م�ستقبله يف  القطاع، وتبادلوا 
القت�سادية التي �سيوؤدي دوراً حمورياً يف تطويرها، 
“امليتافري�س”  عامل  حتديات  من  عدداً  وا�ستعر�سوا 
ال�سيرباين  والأم��ن  اخل�سو�سية  على  احلفاظ  مثل 
التحولت  ا�ستباق  و�سبل  الو�سول،  ت�سهيل  واأهمية 

التي �سيحملها امليتافري�س للعامل الواقعي.
وت�سارك دولة الإمارات بوفد رفيع امل�ستوى يف فعاليات 
الجتماع ال�سنوي للمنتدى القت�سادي العاملي، ي�سم 
عددا من الوزراء وامل�سوؤولني يف احلكومة الحتادية، 
دبي،  وحكومة  اأبوظبي  حكومة  يف  امل�سوؤولني  وكبار 
فيما يتحدث 7 من الوزراء يف حكومة دولة الإمارات 

اأبرز القطاعات امل�ستقبلية  يف جل�سات رئي�سية تغطي 
احليوية. ويركز املنتدى على 6 حماور رئي�سية ت�سمل 
و�سمان  الإقليمي،  والتعاون  العاملي  النظام  ا�ستعادة 
من  ج��دي��دة  حقبة  وا�ست�سراف  القت�سادي  التعايف 
النمو، وبناء جمتمعات �سحية وعادلة، وحماية املناخ 
وم�سادر الغذاء والطبيعة، وقيادة التحول ال�سناعي، 

وتوظيف اإمكانات الثورة ال�سناعية الرابعة.

يف جل�شة »م�شتقبل التفاقيات الإبراهيمية« �شمن اأعمال املنتدى القت�شادي العاملي

الزيودي: الإمارات حري�سة على تعزيز عالقاتها التجارية مع القت�سادات �سريعة النمو
•• دافو�س -وام: 

ال��زي��ودي وزير  اأح��م��د  ب��ن  اأك��د معايل الدكتور ث��اين 
الإم��ارات حري�سة  اأن دولة  للتجارة اخلارجية،  دولة 
على تعزيز عالقاتها التجارية مع القت�سادات املتينة 
وذات النمو املت�سارع لدعم عملية التطوير والتنمية 
التي ت�سهدها الدولة يف خمتلف املجالت والقطاعات 
اأو���س��ع لتعزيز منو  اآف���اق  اإىل  بها  وال��دف��ع  احل��ي��وي��ة، 

القت�ساد الوطني و�سناعة م�ستقبل اأف�سل.
جاء ذلك خالل م�ساركته يف جل�سة بعنوان “م�ستقبل 
املنتدى  اأع��م��ال  “ �سمن  الإب��راه��ي��م��ي��ة  الت��ف��اق��ي��ات 
ال�سوي�سرية  داف��و���س  مدينة  يف  العاملي  الق��ت�����س��ادي 
الذي يعقد يف الفرة من 22 اإىل 26 مايو اجلاري، 
ال�سيا�سات  حت���ول:  نقطة  يف  “العامل  ���س��ع��ار:  حت��ت 
احلكومية وا�سراتيجيات قطاع الأعمال”، مب�ساركة 
اأكر من 2000 من الوزراء وامل�سوؤولني احلكوميني 
و�سناع القرار واملفكرين والعلماء ونخبة من قيادات 
واأفكار  روؤى  ل�سياغة  والأك��ادمي��ي  اخل��ا���س  القطاع 
اخلا�س  والقطاع  احلكومات  جاهزية  تعزز  جديدة 
وحتديد  وامل�ستقبلية  احل��ال��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ة 
وتطوير  املقبلة  للمرحلة  م�سركة  عمل  م�����س��ارات 

منظومة الفر�س مل�ستقبل اأف�سل.
وقال معايل ثاين الزيودي اإن التفاقيات الإبراهيمية 

التعاون  لتعزيز  وواع���دة  ج��دي��دة  اآف���اق  فتح  اإىل  اأدت 
واإ���س��رائ��ي��ل يف  الإم����ارات  ب��ني دول���ة  امل�سرك  والعمل 
وال�ستثمارية  والق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��ج��اري��ة  اجل���وان���ب 
القت�سادي  النمو  تعزيز  يف  ي�سهم  م��ا  وال��ت��ن��م��وي��ة، 
امل�����س��ت��دام ال����ذي ل��ه اأول���وي���ة ك��ب��رية ���س��م��ن الأجندة 
دعم  على  اإيجاباً  ينعك�س  ومبا  الإماراتية،  التنموية 
الت�سامح  قيم  وتر�سيخ  وال�ستقرار  وال�سالم  الأم��ن 

والتعاي�س امل�سرك يف املنطقة.
وت���ط���رق م��ع��ال��ي��ه اإىل ج��ه��ود ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات بني 
التفاقيات  م��ظ��ل��ة  حت����ت  واإ�����س����رائ����ي����ل  الإم�����������ارات 
والتبادل  للتعاون  اجل��دي��دة  والآف����اق  الإب��راه��ي��م��ي��ة، 
التجاري والعمل امل�سرك التي من املمكن تطويرها 
م�سرية  لتعزيز  التطلعات  يحقق  مبا  عليها  والبناء 
املجالت  خ��ا���س��ة يف  والزده��������ار  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ت��ق��دم 
والتكنولوجيا  وال�ستثمار  ك��الأع��م��ال  الأول��وي��ة  ذات 
ال�سطناعي  وال��ذك��اء  الف�ساء  وم�ساريع  والب��ت��ك��ار 
والطاقة املتقدمة والزراعة والأمن الغذائي وال�سحة 

وغريها من املجالت التنموية والقت�سادية.
خليفة  اآل  اأحمد  بن  خالد  ال�سيخ  اجلل�سة  يف  �سارك 
الدبلوما�سية،  ل��ل�����س��وؤون  ال��ب��ح��ري��ن  م��ل��ك  م�ست�سار 
املالية يف  وزي��رة  ال���وزراء  رئي�س  نائبة  ك��اغ  و�سيغريد 
هولندا، واأفيغدور ليربمان وزير املالية الإ�سرائيلي.

التفاقيات  م�����س��ت��ق��ب��ل  اإىل  امل���ت���ح���دث���ون  وت����ط����رق 

الإبراهيمية واملجالت الرئي�سية للتعاون القت�سادي 
املتبادل الذي �سهلته التفاقية، وحجم التبادل التجاري 
الذي ارتفع مع اإ�سرائيل خالل املرحلة املا�سية، وما 
ميكن اأن يقدمه من اإ�سافة نوعية لقت�ساد املنطقة 
ت�ستفيد  اأن  املحتمل  من  التي  الرئي�سية  والقطاعات 
واأماكن  الإب��راه��ي��م��ي��ة،  م��ن خم��رج��ات الت��ف��اق��ي��ات 
وال�ستثمارات  ل��الأع��م��ال  الرئي�سية  النمو  وف��ر���س 
توظيفها  و�سبل  وت��ط��وي��ره��ا  ا�ستك�سافها  واأ���س��ال��ي��ب 
يف  الرئي�سية  وامل��ج��الت  الق��ت�����س��ادي،  النمو  لتعزيز 
ت�ستفيد  اأن  املحتمل  من  التي  امل��دين  املجتمع  ف�ساء 
التي  اجلديدة  الديناميكية  �سوء  يف  التفاقية،  من 

اأدخلتها على واقع وم�ستقبل املنطقة.
وتبادل املتحدثون روؤاهم الدبلوما�سية والقت�سادية 
البناء  و�سبل  املقبلة،  للمرحلة  الرئي�سية  والتجارية 
عليها وتعزيزها وال�ستفادة من الفر�س القت�سادية 

الكبرية التي تنطوي عليها.
امل�ستوى  ت�سارك بوفد رفيع  الإم��ارات  اأن دولة  يذكر 
القت�سادي  للمنتدى  ال�سنوي  الجتماع  فعاليات  يف 
ال���ع���امل���ي، ي�����س��م ع����ددا م���ن ال�������وزراء وامل�������س���وؤول���ني يف 
احل��ك��وم��ة الحت���ادي���ة، وك��ب��ار امل�����س��وؤول��ني يف حكومة 
اأبوظبي وحكومة دبي، فيما يتحدث 7 من الوزراء يف 
حكومة دولة الإمارات يف جل�سات رئي�سية تغطي اأبرز 

القطاعات امل�ستقبلية احليوية.

ويركز املنتدى على 6 حماور رئي�سية ت�سمل ا�ستعادة 
التعايف  و�سمان  الإقليمي،  والتعاون  العاملي  النظام 
النمو،  الق��ت�����س��ادي وا���س��ت�����س��راف حقبة ج��دي��دة م��ن 
وب���ن���اء جم��ت��م��ع��ات ���س��ح��ي��ة وع���ادل���ة، وح��م��اي��ة املناخ 
وم�سادر الغذاء والطبيعة، وقيادة التحول ال�سناعي، 

وتوظيف اإمكانات الثورة ال�سناعية الرابعة.

مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي اأم�ض  2.1
•• دبي-وام:

اأك��ر من  اأم�س  بلغت الت�سرفات العقارية يف دائ��رة الأرا���س��ي والأم��الك بدبي 
 1.72 بقيمة  مبايعات   610 ت�سجيل  الدائرة  �سهدت  درهم حيث  مليار   2.1
مليار درهم منها 69 مبايعة لالأرا�سي بقيمة 320.33 مليون درهم و541 
مبايعة لل�سقق والفلل بقيمة 1.4 مليار درهم. وجاءت اأهم مبايعات الأرا�سي 
بقيمة 38 مليون درهم يف منطقة �سيح �سعيب 2 تليها مبايعة بقيمة 29 مليون 
20 مليون  بقيمة  تليها مبايعة  الثانية  ال�سناعية  درهم يف منطقة جبل علي 
املناطق  درهم يف منطقة ميناء جبل علي. وت�سدرت منطقة احلبية اخلام�سة 
65 مليون درهم وتلتها  20 مبايعة بقيمة  اإذ �سجلت  من حيث عدد املبايعات 
منطقة جبل علي الأوىل بت�سجيلها 12 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم وثالثة 
يف احلبية الرابعة بت�سجيلها 7 مبايعات بقيمة 39 مليون درهم. وفيما يتعلق 
باأهم مبايعات ال�سقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 186 مليون درهم مبنطقة 
احلبية الثالثة كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم يف منطقة 

نخلة جمريا واأخريا مبايعة بقيمة 40 مليون درهم يف منطقة املركا�س

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
اعالن بالن�سر 

 207/2022/5 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر  

 تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  روي لن�س فالينتي جابور

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك م�سر 

به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
وقدره )116497.88( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.

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

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

اعالن بالن�سر 
 2020/6569 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر   -  تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  ليتون للمقاولت )اأبوظبي( �س.ذ.م.م

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ويلهيلم�سن �سيب�س �سريفي�س �س.ذ.م.م

وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�سني املازمي 
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 

وقدره )2474288.74( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

اعالن بالن�سر        
                  يف  املنازعة رقم:525/2022/465 نزاع جتاري 

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثانية ع�سر رقم 761
مو�سوع املنازعة :املطالبة بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي )7547.68( �سبعة الف وخم�سمائة �سبعة واربعون 

درهما وثمانية و�ستون فل�سا والفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد والر�سوم امل�ساريف . 
املتنازع:ان ان بي لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م 

عنوانه:الإمارات- اإمارة دبي- املركز التجاري الوىل- دبي- �سارع ال�سيخ زايد- مبنى برج ا�سنب التجاري- 
�سقة الطابق 42 مكتب 4201- بالقرب من زيت وزعر

املطلوب اإعالنه :  1- قرياط لتجارة اللحوم �س.ذ.م.م  �سفته: متنازع �سده
ت��وؤدي للمدعي  ب��اأن  بالزام املدعى عليها  اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  :  قد  الإع��الن  مو�سوع 
)7547.68( �سبعة الف وخم�سمائة �سبعة واربعون درهما وثمانية و�ستون فل�سا والفائدة القانونية بواقع ٪9 
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�شمن اأعمال املنتدى القت�شادي العاملي يف دافو�ص

موؤ�س�سة القمة العاملية للحكومات تطلق تقرير »قرارات حا�سمة اأمام قادة احلكومات يف عامل متغري«

•• دافو�س-وام:

اأكد معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي 
ال�������وزراء رئي�س  ����س���وؤون جم��ل�����س  وزي�����ر 
اأن  للحكومات،  العاملية  القمة  موؤ�س�سة 
ال�سمو  �ساحب  ب��ق��ي��ادة  الإم�����ارات  دول���ة 
اآل نهيان رئي�س  زاي��د  ال�سيخ حممد بن 
مكانتها  تر�سخ  اهلل”،  “حفظه  ال��دول��ة 
لال�ستعداد  احل��ك��وم��ات  جل��ه��ود  ك��داع��م 
ل��ل��ت��ح��ولت امل��ه��م��ة وات����خ����اذ ال����ق����رارات 
احلا�سمة التي ت�سهم يف �سياغة م�ستقبل 
اأن حكومة  اإىل  م�سرياً  لل�سعوب،  اأف�سل 
روؤى  جت�سيد  ع��ل��ى  ح��ري�����س��ة  الإم������ارات 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ال��دول��ة رئي�س  ن��ائ��ب رئ��ي�����س  اآل م��ك��ت��وم 
“رعاه اهلل”  ال��وزراء حاكم دبي  جمل�س 
جهود  يف  العامل  م�ساركة  اإىل  الهادفة   ،
ل�ست�سراف  احلكومات  جاهزية  تعزيز 

اجتاهات العقد املقبل.
القمة  اإط��الق موؤ�س�سة  جاء ذلك خالل 
معرفياً  ت��ق��ري��راً  ل��ل��ح��ك��وم��ات  ال��ع��امل��ي��ة 
قادة  اأم����ام  ح��ا���س��م��ة  “قرارات  ب��ع��ن��وان: 
اأعدته  متغري”،  ع���امل  يف  احل��ك��وم��ات 
للتحولت  الوطني  املعهد  بال�سراكة مع 
- كريين ال�سرق الأو�سط، �سمن اأعمال 
الجتماع ال�سنوي للمنتدى القت�سادي 
التقرير  دافو�س، حيث يحدد  العاملي يف 
اأربعة حماور رئي�سية يرتكز عليها عامل 

اليوم بالن�سبة للحكومات.
ال��واق��ع احلايل  اأن  ال��ق��رق��اوي  واأ���س��اف 
ي��خ��ت��ل��ف مت����ام����اً ع����ن ال����ع����امل م����ا قبل 
تدخل  ففيه  “كوفيد-19”،  ج��ائ��ح��ة 
املتغريات  من  ج��دي��داً  عقداً  احلكومات 
القت�سادية  امل�ستويات  على  املت�سارعة 
وال�سحية،  والتكنولوجية  والجتماعية 
ما يتطلب تعزيز التفكري ال�سراتيجي 
ال�ساملة  اخلطط  وتطوير  ال�ستباقي، 
وتطويرها  امل�ستقبل  �سيا�سات  لت�سميم 

مبا يتنا�سب مع التطورات العاملية.
احلا�سمة”  “القرارات  تقرير  اإن  وق��ال 
ه����ادف����اً لدعم  م���ع���رف���ي���اً  مي���ث���ل ج����ه����داً 
حتديات  مب��واج��ه��ة  امل�ستقبل  ح��ك��وم��ات 
القمة  م��وؤ���س�����س��ة  دور  وي��ع��ك�����س  ال���غ���د، 
اإلهام  يف  ال���رائ���د  ل��ل��ح��ك��وم��ات  ال��ع��امل��ي��ة 
على  القدرة  وتعزيز  امل�ستقبل  حكومات 
ال���س��ت�����س��راف وال��ت��ع��ام��ل منذ ال��ي��وم مع 
الركيز  خ��الل  من  امل�ستقبل،  حتديات 
�سناع  متّكن  التي  التحديات  اأب��رز  على 
القرار من ال�ستعداد وتعزيز اجلاهزية 
ل��ل��ت��ع��ام��ل معها  وامل�����رون�����ة احل���ك���وم���ي���ة 

وت�سريع التطور نحو الأعوام املقبلة.
وا�ستعر�س التقرير التغيريات اجلذرّية 
ماألوفة  غري  حتديات  مع  تزامنت  التي 
م����ث����ل ال�����ت�����غ�����ريات امل����ن����اخ����ي����ة والأم��������ن 
العامة  ال���دي���ون  وارت����ف����اع  ال�����س��ي��رباين 
ج���دي���د من  اإىل من����ط  ب��ح��ي��ث حت���ت���اج 
التعامل معها، ويتطلب مقاربة خمتلفة 
وال�ستعداد  احلا�سمة،  القرارات  لتخاذ 
ال��ط��وارئ ع��رب تقريب وجهات  حل��الت 

ال���ت���ط���ورات  اأن  اإىل  ال���ت���ق���ري���ر  ول���ف���ت 
اجليو�سيا�سية تفرز عدداً من التحديات 
اأم���ام احل��ك��وم��ات، مثل م��وج��ات الهجرة 
اجلماعية، التي ي�سببها عدم ال�ستقرار 
الغذائي  الأم������ن  وان����ع����دام  ال�����س��ي��ا���س��ي 
قادة  داعياً  وغريها،  املناخية  وال��ك��وارث 
احلكومات اىل �سرورة “تقييم القدرات 
على  لبلدانهم  وال�ستيعابية  التكيفية 
والجتماعي  الق���ت�������س���ادي  ال�����س��ع��ي��د 
وال�سيا�سي ب�سكل وقائي وتعزيزها ب�سكل 
قد  اأح����داث  اإىل  لال�ستعداد  ا�ستباقي، 

توؤدي اإىل الهجرة«.
والغذاء  ال��ط��اق��ة  ل��ت��اأم��ني  ع��امل��ي  ن��ظ��ام 
ا�ستهالك  ي��رت��ف��ع  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وت��وق��ع 
بن�سبة  عامليا  الرئي�سية  الطاقة  م���وارد 
يوؤكد  ما   ،2050 العام  بحلول   50%
لتاأمني  عاجلة  اإج����راءات  ات��خ��اذ  اأهمية 
اأم���ن ال��ط��اق��ة ع��ل��ى امل���دى ال��ق��ري��ب، مع 
املحافظة على املرونة على املدى البعيد، 
الطويلة  ال���س��ت��ث��م��ار  اآف������اق  ل��ت��ح�����س��ني 
الطاقة،  مل�������س���ادر  امل��ت��ك��اف��ئ  وال���ت���وزي���ع 
مرونة  تعزيز  للدول  ميكن  اأنه  واأ�ساف 
ال��ط��اق��ة م���ن خ����الل ال�������س���راك���ات، التي 
وتبادل  للطاقة،  التحتية  البنية  تدمج 
تقنيات التكنولوجيا وت�سريع ال�ستثمار 
واتباع  الإ���س��رات��ي��ج��ي��ة،  ال�����س��ن��اع��ات  يف 
منهجيات ت�سمن املرونة يف اأمن الطاقة 

وتعزيز اجلاهزية للم�ستقبل.
يف  النظر  اأهمية  اأن  اىل  التقرير  واأ�سار 
الرتقاء  ل�سمان  الراهنة  الظروف  ظل 
بالأمن الغذائي على م�ستوى العامل يف 
العقود املقبلة من خالل تعزيز ال�سراكات 
التي تدعم �سال�سل الإمدادات الغذائية 
الرئي�سية  الغذائية  امل��واد  اإي��راد  وت�سّهل 
وال�سلع  وال��������ذرة  وال�������س���ع���ري  ك��ال��ق��م��ح 

الزراعية واملواد الغذائية الأخرى.
امل��ت��زاي��دة وي�����س��م��ل البعد  الن��ق�����س��ام��ات 
ال�����ث�����اين ال��������ذي ي����ت����ن����اول����ه ال���ت���ق���ري���ر، 
الن��ق�����س��ام��ات امل��ت��زاي��دة، وف��ي��ه ع���دد من 
الثقة  تت�سمن:  الرئي�سية،  التحديات 
يف احل��ك��وم��ات، وال���ت���وازن ب��ني اح���رام 
احلريات وحفظ النظام، واإدارة الديون، 
اإىل  اإ�سافة  العقوبات،  فر�س  وتعقيدات 
الرقمية  ال��ع��م��الت  ب��ني  امل����ايل  ال��ن��ظ��ام 

والعمالت امل�سّفرة.
ال��ت��ق��ري��ر ع��ل��ى �����س����رورة تنظيم  ورك�����ز 
التوازن  وحت��ق��ي��ق  امل�����س��ف��رة،  ال��ع��م��الت 
امل��ايل مقارنة مع  النظام  بني دوره��ا يف 
الرقمية  والعمالت  التقليدية  العمالت 
للم�سارف املركزية، ما يتطلب من قادة 
احلكومات التعاون واإيجاد حلول ملعاجلة 
ديون احلكومات وال�سركات والعمل على 
و�سيا�سية  وتنظيمية  م��وؤ���س�����س��ي��ة  اأط����ر 
تهتم  ا�سراتيجيات  لو�سع  متما�سكة 
حل  اإىل  وت�سعى  الوطنية  ب��الأول��وي��ات 
التفا�سل بني البتكار املايل من ناحية، 
وب�����ني ال����س���ت���ق���رار امل������ايل والإن�������س���اف 

والعدالة من ناحية اأخرى.
ولفت  احل����ك����وم����ات  يف  ال���ث���ق���ة  ت���ع���زي���ز 
ال��ت��ق��ري��ر اإىل اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ال��ث��ق��ة بني 
تاأثريات  ب��ع��د  وم��واط��ن��ي��ه��ا  احل��ك��وم��ات 
اجل����ائ����ح����ة وق���������درة احل����ك����وم����ات على 
لزيادة  اجلائحة  تداعيات  م��ع  التعامل 
اأكر  لن�سبة  باحلكومات  الثقة  م�ستوى 
ال��ع��امل عام  % وال��ت��ي حققها   65 م��ن 
2020، و���س��م��ان ت��ق��دم احل��ك��وم��ات يف 
نيل الثقة عن ال�سركات واملنظمات غري 

احلكومية.
احل��ك��وم��ات يف  دور  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ����س���ار 
بها،  الثقة  تعزز  مبتكرة  مناهج  تطوير 

وا�ستباق  ال��ف��اع��ل��ة  م��ع اجل��ه��ات  ال��ن��ظ��ر 
التحديات العاملية، اإىل جانب ا�ست�سراف 

م�ستقبل الذكاء ال�سطناعي.
ويركز التقرير على اأربعة اأبعاد رئي�سية 
ت�سمل:  القرار،  اتخاذ  توؤثر على عملية 
وفيها  ال����س���رات���ي���ج���ي���ة  ال�������س���دم���ات 
متغريات مفاجئة ومت�سارعة توؤثر على 
العمل  منظومة  يف  وت��دخ��ل  املجتمعات 
التي  املتزايدة  والنق�سامات  احلكومي، 
ال��ت��وازن لتنظيم  ت��وؤك��د ���س��رورة حتقيق 
والتوجهات  اجل�����دي�����دة،  ال���ق���ط���اع���ات 
اإع�����ادة هند�سة  ال��ت��ح��ّول��ي��ة ال��ت��ي حت��ت��اج 
ال�ستعانة  خالل  من  احلكومية  النظم 
بالعوامل اجلديدة، اإ�سافة اإىل م�سرعات 
احلكومات  على  حتتم  التي  ال�سيا�سات 
احلكومية  ال��ت�����س��ري��ع��ات  وت���رية  ت�سريع 

وال�سيا�سات ملوا�سلة التطور امل�ستقبلي.
�سريك  لومري،  رودل��ف  ق��ال  من جهته، 
وم���دي���ر م��ع��ه��د ال��ت��ح��ولت ال��وط��ن��ي��ة - 
“ يف الفرات  كريين ال�سرق الأو���س��ط: 
توؤدي  وال��ت��غ��ي��ري،  بالتقلب  تت�سم  ال��ت��ي 
ال��ق��رارات ال��ت��ي مت ات��خ��اذه��ا – اأو التي 
مل يتم اتخاذها – اإىل نتائج ذات تاأثري 
التقرير  يقدم  البعيد.  املدى  على  كبري 
الذي مت اإطالقه بال�سراكة مع موؤ�س�سة 
القمة العاملية للحكومات نظرة متكاملة 
ل��ل��ق��ادة، و���س��ن��اع ال���ق���رار ل��ي��ت��م��ّك��ن��وا من 
والو�سول  امل��ط��ل��وب  ال���ت���اأث���ري  اإح������داث 
اتخاذ  خ��الل  م��ن  املرغوبة  النتائج  اإىل 
ال�����ق�����رارات ال���س��ت��ب��اق��ي��ة امل���ط���ل���وب���ة يف 
ال���وق���ت امل��ن��ا���س��ب، ويف ب��ع�����س احل����الت، 
املبكرة يف  ال��ق��رارات والإج����راءات  ت�سهم 
املطلوبة  املرونة  بناء  اأو  الأزم��ات  جتنب 
احلالت  العديد من  ويف  لها.  للت�سدي 
القرار  اتخاذ  امل��ب��ادرة يف  تتيح  الأخ���رى، 
لتحقيق  ال��ف��ر���س  ا���س��ت��غ��الل  احل��ا���س��م 
رئي�سية  حتديات  ا�سراتيجية.”  مزايا 
“ُبعد  وي�سمل  ال�سيا�سات  ���س��ّن��اع  اأم����ام 
خم�س  ال�سراتيجية”،  ال�����س��دم��ات 
حتديات رئي�سية لبد على �سناع القرار 
لها،  وال���س��ت��ع��داد  التنبه  احل��ك��وم��ات  يف 
وهي: حتدي الت�سخم، وموجات الهجرة 
واحلمائية  ال��ط��اق��ة،  واأزم���ة  اجلماعية، 
الغذائية، اإ�سافة اإىل ال�سراعات الدولية 

التي ظهرت خالل العام اجلاري.
ناع  ولفت التقرير اإىل اأن ما يواجهه �سّ
من  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف  ال�سيا�سات 
حتديات رئي�سية، تتمثل يف كيفية احتواء 
منو  عرقلة  دون  من  املتزايد،  الت�سخم 
اإن  اإذ  امل��ج��ت��م��ع��ات.  خمتلف  يف  ال��ع��م��ال��ة 
التحدي املركزي يكمن يف اأن التعديالت 
قد  الت�سخم-  لإب��ط��اء  املطلوبة  املالية 
تعرقل النمو يف القطاعات القت�سادية، 
اآث���ار جائحة  التي م��ا زال��ت تتعافى م��ن 
ك��ورون��ا امل�ستجد وق��د ي���وؤدي ال��ت��اأخ��ر يف 
تقوي�س  اإىل  للت�سخم،  ح��ل��ول  اإي���ج���اد 
خماطر  �ست�سبب  التي  ال�سوق،  توقعات 
جانب  اإىل  الت�سخمي،  ل��ل��رك��ود  ع��ال��ي��ة 

ارتفاع اأ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية.

امليتافري�س،  تنظيم  م��ث��ل  جم����الت  يف 
واإدارة  ال���ف�������س���اء،  ا���س��ت��ك�����س��اف  و����س���ب���اق 
ال��ب��ي��ان��ات وال���ذك���اء ال���س��ط��ن��اع��ي لدعم 
امل�����س��ت��ق��ب��ل يف �سنع  ا���س��ت�����س��راف  م���ب���ادئ 
الكربى  للتحولت  وال�ستجابة  القرار 
اأمن  العمل و�سمان  واأ���س��واق  اأمن��اط  يف 
امل��ج��ت��م��ع. ال��ت��وج��ه��ات ال��ت��ح��ّول��ي��ة واأك���د 
ال��ت��ق��ري��ر يف ال��ب��ع��د ال��ث��ال��ث ال���ذي يركز 
�سرورة  ال��ت��ح��ّول��ي��ة،  ال��ت��وج��ه��ات  ع��ل��ى 
اإي����ج����اد حلول  يف  احل���ك���وم���ي  ال���ت���دخ���ل 
اجلرائم  �سبكات  ت�سمل  التي  للتحديات 
احلروب،  اأثناء  وال�سفافية  ال�سيربانية، 
وح��وك��م��ة امل��ي��ت��اف��ري���س، وال��رق��اب��ة على 
وال�ستجابة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  ����س���رك���ات 
اإ�سافة  التكلفة،  منخف�سة  للتحديات 

اإىل تنظيم املناف�سة الف�سائية.
التي  ال��ت��ح��دي��ات  اأه���م  التقرير  وت��ن��اول 
الرقمي  الق��ت�����س��ادي  ال��ن��م��و  ي��واج��ه��ه��ا 
العاملي، مع التطورات والتو�سع الرقمي، 
والأنظمة  ال��ب��ي��ان��ات  ح��م��اي��ة  واأه���م���ي���ة 
اخلارجية،  ال��ت��اأث��ريات  م��ن  احل��ك��وم��ي��ة 
لتبني  وال����ت����ع����اون  ال���ت���ك���ام���ل  وت���ع���زي���ز 
اإجراءات  وات��خ��اذ  الدولية،  الت�سريعات 
مكافحة  ���س��ب��ي��ل  يف  ل��ل��ت��ع��اون  ح��ا���س��م��ة 

اجلرائم التقنية.
ولفت اإىل تزايد اأهمية عامل املتيافري�س، 
800 مليار  ب�  �سوقه  ال��ذي يقدر حجم 
و�سي�سبح   ،2024 ع��ام  اأمريكي  دولر 
اأك���������رب، ب���ح���ي���ث ي�������س���ك���ن ف���ي���ه الأف���������راد 
الجتماعي  ال��ت��ف��اع��ل  يف  وي�������س���ارك���ون 
والن�ساط القت�سادي على نطاق وا�سع، 
كما  الأف����راد مت��ام��اً  ح��ي��اة  تتغري  بحيث 
ح�سل مع بداية دخول عامل الإنرنت، 
 25% اأن يق�سي  اأن��ه من املتوقع  واأك��د 
من الأفراد �ساعة واحدة يومياً يف عامل 

امليتافري�س بحلول عام 2026.
التكنولوجيا  ���س��رك��ات  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
نظاماً  لت�سبح  م�سطرداً،  من��واّ  تعي�س 
القطاعات،  ي��غ��ط��ي  م��ت��ك��ام��اًل  رق���م���ي���اً 
وتتجاوز الهيئات التنظيمية، ما يتطلب 
حترك احلكومات ال�سريع للعمل معها، 
ال��ع��م��ل، حيث اتبعت  وحت��دي��د م�����س��ارات 
ع������دد م����ن ال��������دول واحل����ك����وم����ات ه���ذه 
امل�سارات خالل الأعوام املا�سية، اإذ بداأت 
توؤثر على  التي  الإ�سالحات  دول��ة   38
اقرحت  فيما  البيانات،  اإدارة  �سركات 

دولة العمل للدفاع عن املناف�سة.  21
ويركز البعد الثالث على �سرورة تطوير 
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى القدرة  اأم��ن��ي��ة  ب��ن��ي��ة 
تنظيم  ي�سمن  مبا  للف�ساء،  التحويلية 
املناف�سة يف هذا القطاع احليوي، والذي 
من املتوقع اأن ي�سل حجمه اإىل تريليون 
بلغ  فيما   ،2040 ال��ع��ام  بحلول  دولر 
البنية  ���س��رك��ات  ال���س��ت��ث��م��ار اخل��ا���س يف 
 ،2021 عام  خالل  الف�سائية  التحتية 
نحو 14.5 مليار دولر اأمريكي، بزيادة 

بلغت %50 عن 2020.
م�سّرعات ال�سيا�سات ويركز البعد الرابع 
ال�سيا�سات  م�����س��ّرع��ات  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ق��ري��ر 

ودورها يف متكني احلكومات من ت�سريع 
ال��ت�����س��ري��ع��ات وال�����س��ي��ا���س��ات التي  وت����ري 
ت�سمن التقدم، واإيجاد حلول للتحديات 
ال��الم��رك��زي��ة يف �سناعة  ت�����س��م��ل:  ال��ت��ي 
وال�سرائب  الوظيفي،  التحفيز  القرار، 
الف�ساد،  مكافحة  وتكنولوجيا  الرقمية، 
اإىل  اإ�سافة  ال�سطناعي،  الذكاء  واإدارة 

الوفاء باللتزامات املناخية.
واأف����اد ال��ت��ق��ري��ر ب���اأن ���س��وق ال��ع��م��ل �سهد 
القليلة  ال�سنوات  خالل  عديدة  تغريات 
التي  القت�سادية  والتغيريات  املا�سية، 
حيث  كوفيد19-،  جائحة  ع��ن  نتجت 
واهتمامهم  املوظفني،  اأول��وي��ات  تغريت 
واحلياة،  العمل  ب��ني  امل��وازن��ة  ب�����س��رورة 
ال��ك��ث��ري منهم  م��غ��ادرة  ع��ل��ى  انعك�س  م��ا 
لأع��م��ال��ه��م، ح��ي��ث ���س��ّك��ل ه����وؤلء الأف����راد 
ا�ستقالوا خالل  ثلثي الأ�سخا�س الذين 
مرونة  ت��ع��زي��ز  يف  لرغبتهم   ،2021
من   73% ي���رغ���ب  ف��ي��م��ا  اأع���م���ال���ه���م، 
الأفراد يف احل�سول على خيارات العمل 

عن بعد.
حتقيق  حتديات  اإىل  التقرير  اأ�سار  كما 
اأهداف التنمية امل�ستدامة التي و�سعتها 
بتغري  املعنية  وحت��دي��داً  املتحدة،  الأمم 
امل��ن��اخ، واأه��م��ي��ة دور ق���ادة احل��ك��وم��ات يف 
امل�سوؤولة  ال��ك��ربى  ال�سركات  م��ع  العمل 
ع�����ن ن�������س���ب ك����ب����رية م�����ن الن���ب���ع���اث���ات 
ت�سفري  لت�سريع  تعاوين  ب�سكل  والعمل 

النبعاثات الكربونية.
ولفت اإىل اأن النمو الهائل الذي �سهدته 
اخلا�س،  القطاع  وموؤ�س�سات  ال�سركات 
ال�سيا�سات  ت�سميم  اإع�����ادة  اإىل  حت��ت��اج 
ال�����س��ري��ب��ي��ة، الأم����ر ال����ذي ي��درك��ه قادة 
احلكومات، وبالفعل �سهد العام 2021 
تقدماً كبرياً عندما اأقر اأع�ساء جمموعة 
تنفيذ  ثنائي وخطة  الع�سرين على حل 
الرقمية،  ال�����س��رائ��ب  مل��واج��ه��ة حت��دي��ات 
وخ�سو�ساً اأنه مت تقدير قيمة القت�ساد 
الناجت  م���ن   15.5% ب��ن��ح��و  ال��رق��م��ي 
املحلي الإجمايل العاملي، بنمو بلغ 2.5 
الإجمايل  احللي  الناجت  من  اأ�سرع  م��رة 

العاملي خالل ال�15 عاماً املا�سية.
بناء اأ�س�س امل�ستقبل وقّدم التقرير عدداً 
القرارات  اتخاذ  ونقاط  التو�سيات  من 
للحكومات، مبا ي�سمن تعزيز ال�سراكات 
وال�سركات  ال���ق���ط���اع���ات  خم��ت��ل��ف  م����ع 
يف  والتكنولوجية  ال��رائ��دة  واملوؤ�س�سات 
تطوير  ي�سمن  مب��ا  اخل���ا����س،  ال��ق��ط��اع 
مرحلة  باجتاه  ودفعه  احلكومي  العمل 
ج��دي��دة وجت����اوز ال��ت��ح��دي��ات م��ن خالل 
اأكرب  بفاعلية  احلكومية  اجلهود  قيادة 
ال�سيناريوهات  مل��خ��ت��ل��ف  وال����س���ت���ع���داد 
ت�سليط  يف  التقرير  وي�سهم  امل�ستقبلية. 
ال�����س��وء ع��ل��ى اأه���م احل��ل��ول ال��ت��ي ميكن 
بناء  م��ن خ��الل  تتبناها احل��ك��وم��ات،  اأن 
املرونة  وتعزيز  ال�سراتيجية  ميزاتها 
وت�سريع تطورها، مبا ي�سمن بناء اأ�س�س 
الذي يوفر كافة الحتياجات،  امل�ستقبل 

ويرقى لطموحات الأفراد.

األف زائر يف �سوق اجلبيل   422
خالل �سهر رم�سان وعيد الفطر 

•• ال�شارقة-الفجر:

اأع��ل��ن ���س��وق اجل��ب��ي��ل، ال��ت��اب��ع ل�����س��رك��ة ال�����س��ارق��ة لإدارة الأ����س���ول، ال���ذراع 
�سهر  زائر خالل  األف   422 ا�ستقبال  ال�سارقة، عن  ال�ستثمارية حلكومة 
ال�سوق  يوفره  ملا  نظرا  ذلك  وياأتي  ال�سعيد،  الفطر  وعيد  املبارك  رم�سان 
املنتجات  خمتلف  م��ن  م��رت��ادي��ه  يحتاجها  ومتكاملة  نوعية  خ��دم��ات  م��ن 
وامل�����س��ت��ل��زم��ات ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ط��ازج��ة امل��ت��واج��ده حت��ت �سقف واح����د، موزعة 
والأ�سماك،  والفواكه،  اخل�سراوات  ق�سم  وهي  رئي�سية،  اأق�سام  ثالثة  على 
�سوق  “�سهد  ���س��وق اجلبيل:  اإدارة  م��دي��ر  وق���ال ط��الل حم��م��د،  وال��ل��ح��وم. 
اجلبيل خالل �سهر رم�سان وعيد الفطر، اإقبال كبرياً ومميزاً من خمتلف 
م�ستلزمات  ال�سوق من  ويوفره  يقدمه  ما  اإىل  تعود  والتي  املجتمع،  فئات 
ومتميزة،  حديثة  وجت��ه��ي��زات  م��راف��ق  �سمن  عالية  ج���ودة  ذات  ومنتجات 
ت�سهل على امل�ستهلكني ا�سطحاب اأ�سرهم، وعمل جولتهم ال�سرائية ب�سرعة 
خدمات  لهم  ويقدم  وجهد،  وق��ت  املت�سوقني  على  يوفر  ما  وه��و  و�سهولة 
اإدارة ال�سوق على تطوير العمل  اأعلى املعايري«. واأ�ساف:” حتر�س  �سمن 
واخلدمات املقدمة يف ال�سوق، ومتابعة خمتلف التفا�سيل مع احلر�س على 

اإ�سافة خدمات جديدة  ال�ستمرار يف 
ونوعية تلبي احتياجات الزوار ب�سكل 
م�����س��ت��م��ر، ومب����ا ي��ت��ن��ا���س��ب م���ع حجم 
ال��ط��ل��ب امل���ت���زاي���د ع��ل��ى ال�������س���وق، مع 
احلفاظ على م�ستوى اجلودة العالية 
وقت، مما  باأ�سرع  وتنفيذها  املقدمة، 
يعزز من مكانة �سوق اجلبيل ب�سفته 
وجهة ت�سوق حيوية ووجهة ترفيهية 

جاذبية«.
 260 ع��ل��ى   اجلبيل  ���س��وق  ويحتوي 
حمل موزعة على 3 اأق�سام، هي ق�سم 
حمال،   160 والفواكه  اخل�سروات 
وق�سم  ل���ل���ت���م���ور،  حم����ال   40 م��ن��ه��ا 
وق�سم  50 حم���ال،  وي�����س��م  ال��ل��ح��وم 

الأ�سماك الطازجة وي�سم 40 حمال، بالإ�سافة اإىل ق�سم ال�سواء، وق�سمي 
اليوم  يف  موظف   140 من  اأك��ر  بها  ويعمل  الأ�سماك،  وتقطيع  تنظيف 
لتلبية طلبات عمالء ال�سوق لهذه اخلدمة وباأ�سعار رمزية، كما يتوافر فى 
ال�سراف  واأجهزة  ات�سالت،  اأخ��رى، مثل  ال�سوق خدمات متنوعة ومرافق 

الآيل، و�سوبر ماركت، و�سيدلية وغريها. 

مالية عجمان توقع اتفاقية تعاون م�سرتك 
مع بنك اأبوظبي الأول و�سركة ماغناتي 

•• عجمان-وام:

بنك  م��ع  م�سرك  ت��ع��اون  اتفاقية  عجمان  بحكومة  امل��ال��ي��ة  دائ���رة  وق��ع��ت 
اأبوظبي الأول و�سركة ماغناتي وهي �سركة تعمل يف �سوق حلول املدفوعات 
احلكومية يف دولة الإمارات وذلك بهدف دعم اإطالق خدمات وقنوات دفع 
اإطار  التفاقية يف  وتاأتي هذه  �سداد عجمان.  جديدة، عرب تطبيق من�سة 
جهود دائرة املالية امل�ستمرة لتطوير خدمات مالية مبتكرة تتيح للمتعاملني 
والتي  للمدفوعات،  املوحدة  املن�سة  ر�سوم اخلدمات رقميا من خالل  دفع 
تعطي للمتعاملني جتربة فريدة واإدارة معامالتهم املالية اليومية ب�سكل 
يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم. واأعرب �سعادة مروان اأحمد اآل علي، مدير 
عام دائرة املالية بعجمان عقب توقيعه التفاقية عن �سعادته بعقد ال�سراكة 
من  راف��داً  �ستمثل  اأنها  مو�سًحا  ماغناتي  و�سركة  الأول  اأبوظبي  بنك  مع 
�ساأنه اأن ي�ساهم يف تر�سيخ ريادة اإمارة عجمان كمركز عاملي للخدمات املالية 
يف الع�سر الرقمي، وامل�ساهمة يف حتقيق الأهداف والتطلعات الوطنية ويف 

مقدمتها روؤية الإمارات 2071.”

غرفة جتارة دبي تعلن تاأ�سي�ض جمموعة عمل احلديد وال�سلب
•• دبي-الفجر: 

جمموعة  تاأ�سي�س  عن  دب��ي  جت��ارة  غرفة  اأعلنت 
اإح������دى جمموعات  وال�������س���ل���ب،  احل���دي���د  ع��م��ل 
غرفة  مظلة  حت��ت  العاملة  اجل��دي��دة  الأع��م��ال 
خطوة  املجموعة  تاأ�سي�س  لي�سكل  دب���ي،  جت���ارة 
هامة نحو توحيد جهود ال�سركات العاملة يف هذا 
املهنية،  وم�ساحلهم  اأهدافهم  وخدمة  القطاع، 
م���ع اجلهات  ت��وا���س��ل��ه��م  ت��ع��زي��ز  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
بالت�سريعات  يخت�س  فيما  املعنية  احل��ك��وم��ي��ة 
اأعمالهم.   ت��خ��دم  ال��ت��ي  واخل���دم���ات  وامل����ب����ادرات 
ال��ع��م��ل اجلديدة  اأع�������س���اء جم��م��وع��ة  واج��ت��م��ع 
غرفة  مع  بهاتيا  بهارات  ال�سيد  برئا�سة  موؤخراً 
جت�����ارة دب����ي مم��ث��ل��ة ب��ح�����س��ن ال��ه��ا���س��م��ي، مدير 
لبحث  الغرفة  مقر  يف  الدولية  العالقات  اإدارة 
وتعزيز  وال�سلب،  احل��دي��د  �سناعة  دع��م  فر�س 

ومناق�سة  الق��ت�����س��ادي،  ال��ن��م��و  يف  م�ساهمتها 
امل�سركة  اجلهود  وتن�سيق  والفر�س  التحديات 

وحتديد الأولويات للفرة امل�ستقبلية. 
املجموعة  تاأ�سي�س  اأهمية  اإىل  الها�سمي  واأ���س��ار 
الالعبني  اأ���س��وات  توحيد  على  �ستحر�س  التي 
احليوي،  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  العاملني  الرئي�سيني 
خ�سو�ساً  ال�سناعة  ه��ذه  بتناف�سية  والرت���ق���اء 
والركيز  القت�ساد،  بتنويع  الإم��ارة  اهتمام  مع 
اأ�سا�سية  رك��ي��زة  ب��اع��ت��ب��اره  ال�سناعة  ق��ط��اع  على 
الغرفة  الغد، موؤكداً حر�س  من ركائز م�ستقبل 
جمتمع  تواجه  التي  التحديات  كل  تذليل  على 
الأعمال، وتوفري كل الدعم مبا ي�سمن تناف�سية 

ومنو القطاع اخلا�س.
ال�سراتيجية  ال�����س��راك��ة  اإىل  الها�سمي  ول��ف��ت 
من  تعترب  التي  واخلا�س،  العام  القطاعني  بني 
املزايا التناف�سية التي تتمتع به بيئة الأعمال يف 

وتوحيد  وال��ت��ع��اون  احل���وار  ان  اإىل  دب��ي، م�سرياً 
اجل��ه��ود خل��دم��ة امل�����س��ال��ح امل�����س��رك��ة ه��و عنوان 
املرحلة القادمة من �سناعة امل�ستقبل وفق روؤية 
وتوجيهات القيادة الر�سيدة.  وبدوره قال بهارات 
بهاتيا، رئي�س جمموعة عمل احلديد وال�سلب: 
ع���م���ل احلديد  مل��ج��م��وع��ة  ك��رئ��ي�����س  ي��ه��م��ن��ي   “
دبي  العاملة حتت مظلة غرفة جت��ارة  وال�سلب 
احل���ف���اظ ع��ل��ى ج����ودة وك���ف���اءة وت��ن��اف�����س��ي��ة �سوق 
ال�سمالية،  والإم���ارات  دب��ي  يف  وال�سلب  احلديد 
ملواكبة الطلب املحلي والإقليمي، واإحداث توازن 
يف معادلة العر�س والطلب.  ونحن نح�سل على 
دعم كاٍف من احلكومة حلماية �سناعة احلديد 
وال�سلب املحلية. ونحر�س كمجموعة عمل على 
جمع كل العاملني يف جمالنا حتت مظلة واحدة 
عرب  ومثالية  �سحية  عمل  بيئة  على  واحل��ف��اظ 

احلوار والأفكار املتبادلة.«

حممد القرقاوي: الإمارات بقيادة حممد بن زايد تدعم جهود احلكومات يف ال�شتعداد 
للتحولت املهمة واتخاذ القرارات احلا�شمة التي ت�شهم يف �شياغة م�شتقبل اأف�شل لل�شعوب
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خلل زيارة ر�شمية لوزير ال�شناعة والتكنولوجيا املتقدمة اإىل الهند : 

الإمارات والهند تتفقان على تعزيز عالقاتهما الثنائية يف 
جمالت ال�سناعة والتجارة والنمو منخف�ض النبعاثات وقطاع الطاقة

بح�شور الآلف من الزوار خلل اليوم الثاين من املعر�ص

معر�ض اإنداك�ض دبي ي�سهد جل�سات حوارية لكبار قادة ال�سناعة 

•• نيودلهي-وام:

اأحمد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  عقد 
والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزي���ر  اجل��اب��ر، 
امل���ت���ق���دم���ة وامل����ب����ع����وث اخل����ا�����س ل���دول���ة 
زيارة  خ���الل  امل��ن��اخ��ي،  للتغري  الإم�����ارات 
ر�سمية جلمهورية الهند ال�سديقة، عدداً 
من اللقاءات رفيعة امل�ستوى مع م�سوؤولني 
ال�سركات  وروؤ���س��اء  الهندية  احلكومة  يف 
من  ال���س��ت��ف��ادة  ع��ل��ى  ت��رك��زت  ال�سناعية 
قطاع  يف  التحّول  يتيحها  التي  الفر�س 
الطاقة والنمو ال�سناعي. �سهدت الزيارة 
ع��ق��د ل���ق���اءات ث��ن��ائ��ي��ة م��ع ع���دد م��ن كبار 
�سملت  الهندية  احلكومة  يف  امل�����س��وؤول��ني 
�سوبرامانيام جاي�سانكار،  كال من معايل 
بيو�س  ومعايل  اخلارجية،  ال�سوؤون  وزير 
التجارة وال�سناعة و�سوؤون  جويال، وزير 
العام  وال���ت���وزي���ع  والأغ����ذي����ة  امل�����س��ت��ه��ل��ك 
بوبندر  ����س���ريي  وم���ع���ايل  وامل��ن�����س��وج��ات، 
ياداف، وزير البيئة والغابات وتغري املناخ. 
مت خ���الل ال���زي���ارة الت��ف��اق ع��ل��ى تو�سعة 

  •• دبي –الفجر: 

���س��ه��َد م��ع��ر���س اإن��داك�����س اأك����رب معر�س 
الأو�سط  ال�����س��رق  يف  للت�سميم  جت���اري 
والفعاليات  امل�����وؤمت�����رات  م���ن  ���س��ل�����س��ل��ة 
واجلل�سات احلوارية املتنوعة بقياد اأبرز 
وبح�سور  الرئي�سيني  ال�����س��ن��اع��ة  ق���ادة 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  م���ن  ال�����زوار  م���ن  الآلف 
ال��دول��ة خ���الل ال��ي��وم ال��ث��اين ف��ق��ط من 

اإنطالقِه.
للت�سميم  اإنداك�س  جل�سات  �سهدت  فقد 
بي�سوب،  ب��ول  جيبرييت،  م��ع  بالتعاون 
مالك وموؤ�س�س بي�سوب ديزاين، ح�سوراً 
�سرد  “فن  ح�����ول  ج��ل�����س��ت��ِه  يف  مم����ي����زاً 
�سل�سلة  تلتها  الت�سميم”،  مع  الق�س�س 
م���ن ح��ل��ق��ات ال��ن��ق��ا���س امل��ت��ن��وع��ة حول 
توجهات  جميع  ع��ن  رئي�سية  موا�سيع 

�سناعة الت�سميم الداخلي.
وب��ه��ذا ال�����س��دد ق��ال��ت اإي��ل��ني اأوك��ون��ي��ل - 
نائب الرئي�س - للت�سميم وال�سيافة يف 
“ ه��ذه احلوارات  اإيفينت�س:  اأم جي  دي 
و  امل�سممني  ب��ني  نقدية  نقا�سات  تفتح 
ال�سناعة،  داخل  املتواجدين  الأ�سخا�س 
كما اإنها متنح امل�ساركني الفر�سة ملقارنة 
التعلم  اإىل  بالإ�سافة  املمار�سات  اأف�سل 
اأف�سل  بع�س  م��ن  كمحرفني  وال��ن��م��و 

القادة يف جمالتهم«.
كذلك  العمل  ت�سميم  قمة  �سهدت  وق��د 

ال���ن���ق���ا����س التي  ���س��ل�����س��ل��ة م����ن ح���ل���ق���ات 
“اآفاق التعليم:  ت�سمنت ح��واراً  بعنوان 
من التعلم الهجني اإىل العمل الهجني - 
ماذا يريد اجليل احلديث يف جامعاتهم 
���س��ل��ط��ت هذه  و  ع��م��ل��ه��م؟  وم�������س���اح���ات 
هذا  روؤي���ة  كيفية  على  ال�سوء  اجلل�سة 
العملية  حياتهم  لنمط  اخلا�س  اجليل 
يف عامل ما بعد اجلائحة،كما قاد مريكو 
ورئي�س  امل�������س���ارك  امل��وؤ���س�����س  دان���ي���ل���وزو، 

نيك�سو، جل�سة  �سركة  الت�سميم يف  ق�سم 
“اإعادة الت�سكيل و كيف  رئي�سية بعنوان 
اإع���ادة  الأب���ع���اد  ث��الث��ي��ة  مي��ك��ن للطباعة 
اخراع الت�سميم الداخلي، حيث تناول 
الطباعة  تقنيات  خمتلف  حديثُه  خ��ال 
واملواد والتطبيقات امل�ستخدمة للطباعة 

ثالثية الأبعاد يف الت�سميم الداخلي. 
 ك��م��ا اأ���س��اف��ت اإي��ل��ني اأوك��ون��ي��ل - نائب 
دي  يف  وال�سيافة  للت�سميم   - الرئي�س 

البلدين  ب��ني  الثنائي  ال��ت��ع��اون  جم���الت 
العمل  يف  ال��ت��ق��دم  لت�سريع  ال�����س��دي��ق��ني 
باري�س”،  “اتفاق  ب��ن��ود  وتنفيذ  امل��ن��اخ��ي 
وذل��������ك ع���ق���ب ل����ق����اء م����ع����ايل ال���دك���ت���ور 
�سوبرامانيام  معايل  مع  اجلابر  �سلطان 
جاي�سنكار، حيث اتفق اجلانبان على بناء 
واخلا�س  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني  �سراكات 
الطاقة  ا���س��ت��خ��دام  يف  ل��ل��ت��و���س��ع  ت���ه���دف 
املتجددة، وتعزيز كفاءة القطاع الزراعي، 
والتمويل  الأخ�سر،  الهيدروجني  واإنتاج 
وبهذه  الكربون.  �سوق  وتطوير  امل�ستدام، 
ال��دك��ت��ور �سلطان  امل��ن��ا���س��ب��ة ق���ال م��ع��ايل 
الإم�����ارات  “ترتبط  اجل���اب���ر:  اأح��م��د  ب��ن 
والهند بعالقات وثيقة ت�ستند اإىل روابط 
ت��اري��خ��ي��ة وجت���اري���ة ودب��ل��وم��ا���س��ي��ة متتد 
البلدين  قيادتا  رك��ائ��زه��ا  ر�سخت  لعقود 
ال�سديقني. وتعد الهند اليوم واحدة من 

اأكرب ال�سركاء التجاريني لدولة الإمارات، 
ون��ت��ط��ل��ع ل��ال���س��ت��ف��ادة م��ن ج��م��ي��ع فر�س 
ال��ت��ع��اون ال��ق��ائ��م على اأ���س�����س را���س��خ��ة من 
اقت�سادي  منو  لتحقيق  امل�سرك  العمل 
تقدمي  خ��الل  م��ن  النبعاثات  منخف�س 
حلول منا�سبة للقطاعني العام واخلا�س 
تدعم جهود العمل املناخي وتعزز الزدهار 
ل�سعوبنا«.  اأف�سل  مل�ستقبل  الق��ت�����س��ادي 
وت�سهم تو�سعة جمالت التعاون مع دولة 
الإمارات يف دعم طموح الهند يف م�ساعفة 
اإىل  لي�سل  املتجددة  الطاقة  اإنتاجها من 
 ،2030 ع���ام  ب��ح��ل��ول  450 ج��ي��ج��اواط 
كما تتما�سى مع طموحات دولة الإمارات 
ق���درات���ه���ا يف جمال  ل��ت��و���س��ع��ة وت���ط���وي���ر 
الكربون  واملنخف�سة  النظيفة  ال��ط��اق��ة 
الإمارات  م��ب��ادرة  لتحقيق  التقدم  ودع��م 
والتقى  املناخي.  للحياد  ال�سراتيجية 

والوفد  اجل��اب��ر  �سلطان  الدكتور  معايل 
امل���راف���ق ل��ه خ���الل ال���زي���ارة م��ع ع���دد من 
الهند من بينهم  الأع��م��ال يف  ق��ادة قطاع 
الإدارة  جمل�س  رئي�س  اأم��ب��اين،  موكي�س 
“ريالين�س  ل�����س��رك��ة  امل��ن��ت��دب  وال��ع�����س��و 
�سينج،  واأرون  املحدودة”،  ل��ل�����س��ن��اع��ات 
رئي�س جمل�س اإدارة “بهارات بروليوم”، 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ج��ي��ن��دال،  و���س��اج��ان 
والدكتورة  دبليو”،  اإ�س  “جيه  جمموعة 
�سركة  “اأو.اإن.جي.�سي”  ميتال من  األكا 

النفط والغاز املحدودة.
القطاع  م����ع  الج����ت����م����اع����ات  وت����ن����اول����ت 
خا�سًة  املحتمل،  التعاون  فر�س  اخلا�س 
النبعاثات واحللول  يف جم��ال احل��د من 
ال�سناعي  التعاون  على  ورك��زت  املناخية، 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ن وال���س��ت��ف��ادة م��ن الفر�س 
ال�سراكة  اتفاقية  تتيحها  التي  ال��واع��دة 

اأن  ع��ام  كل  “نحاول   : اإيفينت�س  جي  اأم 
اأف�سل املتحدثني الذين ميكنهم  جنلب 
م�ساركة املوا�سيع ذات الأهمية احلا�سمة 
التي �ست�ساهم يف منو هذا القطاع، حيث 
الآن  املتطورة  املوا�سيع  ت�سمل  اأن  يجب 
لهذا  وال�ستدامة،  املتغري  العمل  مكان 
كانت هذه املجالت ذات اأولوية بالن�سبة 

لنا هذا العام.«
ومت خالل اليوم الثاين عر�س جمموعة 

الق���ت�������س���ادي���ة ال�����س��ام��ل��ة ب���ني الإم�������ارات 
موؤخراً  عنها  الإع����الن  مّت  ال��ت��ي  وال��ه��ن��د 
مايو  �سهر  مطلع  منذ  بها  العمل  وب���داأ 
اأك��رب �سريك  ث��اين  الهند  اجل���اري. وتعد 
على  وت�ستحوذ  الإم���ارات،  لدولة  جت��اري 
ن�سبة تبلغ %9 من حجم جتارة الإمارات 
مع العامل، و%13 من حجم ال�سادرات 
قيمة  وبلغت  الإم��ارات��ي��ة،  النفطية  غ��ري 
ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة غ��ري ال��ن��ف��ط��ي��ة بني 
يف  اإم��ارات��ي  دره���م  مليار   165 البلدين 
عام 2021، م�سجلًة منواً بن�سبة 66% 
اإىل  الهند  وت�سعى   .2020 بعام  مقارنة 
زي��ادة حجم التجارة مع الإم��ارات لت�سل 
ال�سنوات  خ��الل  دولر  مليار   100 اإىل 
اخلم�س املقبلة، مما يعزز مكانتها واحدة 
املوثوقني  التجاريني  ال�سركاء  اأه��م  م��ن 

للدولة.

اأنحاء  جميع  م��ن  املنتجات  م��ن  وا�سعة 
الفنية  الأع����م����ال  ذل����ك  ال���ع���امل مب���ا يف 
الفريدة، والقطع ذات الإ�سدار املحدود، 
العنا�سر  وخم��ت��ل��ف  ال��ف��اخ��ر،  والأث�����اث 
حو�س  اأغ��ل��ى  وح��ت��ى  ي��دوي��ا،  امل�سنوعة 
ا�ستحمام يف العامل، مما �سمح للعار�سني 
اأعمالهم  بتقدمي  وال��ع��امل  املنطقة  م��ن 

لزوار املعر�س.
ديكورات  م���ن  �سل�سلة  ع��ر���س  مت  ك��م��ا  
املداخل املتطورة والتي �سممتها وبنتها 
الرائدة  ال��ت�����س��ام��ي��م  ب��ي��وت  م���ن  ب��ع�����س 
ف�ساًل  الدولة،  يف  التجهيزات  ومقاويل 
عن عر�س اأعمال اأف�سل املواهب املحلية 
لعام  امل���ع���ر����س  ن�����س��خ��ة  وال����دول����ي����ة  يف 

 .2022
ديزاينز  جي  دي  اأو  كذلك  واإ�ستعر�ست 
الذهنية”  “احلالة  امل�سمى  م�سروعها 
و�سريت�س  دي��ب��ا  ���س��رك��ة  اأن�سئها  وال��ت��ي 
امل�سممة  اإ���س��ت��ع��ر���س��ت  ك��م��ا  و  رووف�������س، 
امل�سمى  م�����س��روع��ه��ا  زان���ي���ك   كري�ستينا 
�سركة  ب��ن��ت��ه��ا  وال���ت���ي  النقاء”  “بركة 
“�سعاع  اإنترييورز واأخ��رياً م�سروع  بوند 
وكالة  �سركة  �سممتُه  ال���ذي  ال�سوء” 
و�سريك  ك���ري���ي���ت���ف  ب������ران  ال��ت�����س��م��ي��م 
اإنفنيتي،  دي���زاي���ن  ال��داخ��ل��ي  ال��ت��ج��ه��ي��ز 
مفهوم  ال��ت�����س��ام��ي��م  ج��م��ي��ع  ا���س��ت��ه��رت 
املعر�س  يف  بِه  اخلا�س  الفريد  التثبيت 

جلذب  الزوار. 

موانئ اأبوظبي ت�ست�سيف اجتماع هيئات 
املوانئ 2022 للمرة الأوىل يف املنطقة

•• اأبوظبي-وام:

اأب��وظ��ب��ي، امل��ح��رك ال���رائ���د ل��ل��ت��ج��ارة وال�سناعة  اأك����دت جم��م��وع��ة م��وان��ئ 
هيئات  اجتماع  من  ال�سابعة  الن�سخة  ا�ست�سافتها  اللوج�ستية،  واخلدمات 
املوانئ PAR لعام 2022 والذي ينعقد للمرة الأوىل يف منطقة ال�سرق 
الأو�سط، ويعد اجتماعاً �سنوياً رفيع امل�ستوى للقطاع البحري يجمع هيئات 
املوانئ من جميع اأنحاء العامل بهدف تفعيل التعاون وتعزيز التوافق بني 

جميع الأطراف العاملني يف هذا القطاع.
و�سيتم تنظيم ن�سخة العام اجلاري من الجتماع حتت عنوان: “نعيد معاً 
ت�سور حقبة جديدة من التجارة” يف فندق فور �سيزونز اأبوظبي يف جزيرة 
تنعقد  2022، حيث  يونيو  31 مايو–2  ب��ني  م��ا  ال��ف��رة  امل��اري��ة خ��الل 
وال�سحن  املوانئ  بالن�سبة لقطاعات  ال��دورة احلالية خالل فرة حمورية 
�سحن  عمليات  تعطل  تاأثري  اإمكانية  من  املخاوف  تنامي  ب�سبب  البحري 

الب�سائع يف اآ�سيا على �سل�سلة التوريد العاملية.
اأف�سل  اأ�سحاب العالقة خالل مداولتهم الآراء والأفكار حول  و�سيتبادل 
املمار�سات، والق�سايا ذات الهتمام امل�سرك، وكيفية مد ج�سور التعاون مبا 
يعود بالنفع على جميع الأطراف العاملة يف قطاع النقل البحري العاملي 
للحدث  املغلقة  اجلل�سات  الإم��ارات��ي خالل  الوفد  ..و�سيقوم  التطور  دائ��م 
املوانئ  م��ن  لعدد  امل�ستوى  رفيعي  املمثلني  م��ع  املختلفة  الق�سايا  ببحث 
العاملية املرموقة مثل ميناء اأنتويرب وبر�سلونة وبو�سان وغوانزو والعراق 

وكوبه وُعمان وروتردام وال�سعودية و�سياتل و�سنغافورة و�سنغهاي.
واأعرب الكابنت حممد جمعة ال�سام�سي، الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذي 
اجتماع  با�ست�سافة  الكبري  املجموعة  فخر  عن  اأبوظبي  موانئ  ملجموعة 
ال�سرق  PAR يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة ومنطقة  املوانئ  هيئات 
الأو�سط للمرة الأوىل، م�سرياً اإىل اأن التحديات ال�ستثنائية التي واجهها 
ال��دور احليوي  ال�سوء على  املا�سية �سلطت  القليلة  الأع��وام  العامل خالل 
اأ�سهمت يف توفري فر�س  كما  القت�سادي،  التعايف  التجارة يف  توؤديه  الذي 

جديدة لت�سريع عمليات التطوير الرئي�سية التي يحتاجها القطاع.
اإج��راء حوار  اإذ يتيح لالأطراف  باأهمية كبرية  “يت�سم هذا احلدث  وق��ال: 
بّناء حول ا�ستجاباتنا اجلماعية، ول �سك باأن املحادثات التي �ستتم خالل 
الجتماع �ست�سهم ب�سكل كبري يف و�سع خارطة طريق قابلة للتنفيذ وت�سهم 
هون،  يل  ك���واه  ق��ال��ت  جانبها  م��ن  ل��ل��ق��ط��اع«.  امل�ستقبلي  النمو  حتقيق  يف 
“لقد  �سنغافورة:  يف  وامل��وان��ئ  البحرية  املالحة  هيئة  التنفيذي،  الرئي�س 
اأظهر القطاع البحري مرونة كبرية يف مواجهة التحديات غري امل�سبوقة 
التي فر�ستها جائحة /كوفيد-19/. ومع العقبات التي تعر�س �سل�سلة 
للتعامل  جهدها  ق�سارى  تبذل  العامل  حول  املوانئ  فاإن  العاملية،  التوريد 
هيئات  وب�سفتنا  والب�سائع.  ال�سفن  حركة  وت�سهيل  النقطاع  ح��الت  مع 
م�سركة  ب�سورة  وال�ستجابة  التعاون  علينا  يجب  امل��وان��ئ،  عن  م�سوؤولة 
يف  حيوياً  دوراً  ي��وؤدي  ال��ذي  القطاع  للتطورات بهدف حت�سني مرونة هذا 

نقل اأكر من %80 من الب�سائع حول العامل«.

اإنطالق 3 اأيام من التخفي�سات الكربى بدبي
•• دبي-وام:

تنظمها  التي  الكربى”  التخفي�سات  من  اأي��ام   3“ فعالية  اليوم  تنطلق 
موؤ�س�سة دبي للمهرجانات والتجزئة وت�ستمر حتى يوم الأحد.

ا�سرداد  وعرو�س  جوائز  لربح  للمت�سوقني  فر�سة  الفعالية  هذه  وتقدم 
النقود يف مراكز الت�سوق واملتاجر امل�ساركة يف خمتلف اأنحاء مدينة دبي .

وتعد » 3 اأيام من التخفي�سات الكربى« من اأهم الأحداث املرتقبة ال�سنوية 
ل�سكان دبي وزوارها.

»دي بي ورلد« ت�ستك�سف عامل »امليتافري�ض« 
ملواجهة التحديات الفعلية ل�سال�سل التوريد العاملية

•• دبي-وام:

املزّود الرائد للخدمات اللوج�ستية املتكاملة الذكية  اأعلنت “دي بي ورلد”، 
بي  “دي  مبادرة  لط��الق  ا�ستعداداتها  ا�ستكمال  عن  العامل،  م�ستوى  على 
يف  الفرا�سية  احللول  ا�ستخدام  لتعزيز  جديدة  خطوة  يف  ورلد”،  ميتا 

مواجهة التحديات الفعلية ل�سال�سل التوريد حول العامل.
وتاأتي هذه اخلطوة يف الوقت الذي تتجه فيه �سال�سل التوريد يف القطاعات 
التي تعمل فيها “دي بي ورلد” لالنتقال من النماذج التقليدية التماثلية 
لل�سركة  امل�سروع  ه��ذا  �سيتيح  حيث  اجل��دي��دة،  الرقمية  احللول  تبني  اإىل 
امكانية قيادة جهود ت�سريع هذا التوجه من خالل ال�ستفادة من القدرات 
غري امل�ستغّلة للميتافري�س، ما ي�ساعد على زيادة الكفاءة وال�سفافية، تاأكيداً 
التنموية  م�سريتها  لدفع  احلديثة  التقنيات  توظيف  يف  دب��ي  ري��ادة  على 

ومتكني فر�س الزدهار لقطاع التجارة والأعمال اإقليمياً وعاملياً.
“دي  اإط��الق املن�سة يف نهاية العام اجل��اري، حيث ت�ستعر�س  ومن املتوقع 
بي ورلد” حالياً عدداً من اأف�سل ال�سركاء العامليني يف جمال التكنولوجيا 
للم�ساهمة يف تطوير املن�سة، وتوفري حلولنا املبتكرة يف الأعمال التي تعمل 
الإدارة  جمل�س  رئي�س  �سلّيم،  ب��ن  اأح��م��د  �سلطان  وك�سف  املجموعة.  فيها 
“دي بي ميتا ورلد”،  عن  “دي بي ورلد”،  التنفيذي ملجموعة  والرئي�س 
يف  املنعقد  العاملي  القت�سادي  للمنتدى  ال�سنوي  الجتماع  هام�س  على 
امل�ستقبل  ا�ست�سراف  اأهمية  من  ’دي بي ورلد‘  “ننطلق يف  دافو�س، وقال: 
وتوقعه، ل�ستباق التغيريات ب�سرعة والتحرك ب�ساأنها. ونحن على يقني اأن 
القطاعات امل�ستقبلية �ستكون مبنية ب�سورة اأ�سا�سية على ما يقدمه العقل 
وبلورة  �سياغة  اإىل  امل��ب��ادرة  علينا  يوجب  ما  متطورة،  اأفكار  من  الب�سري 
تلك الأفكار وما يتطلبه ذلك من ا�ستخدام احللول والتقنيات الرائدة يف 
الأداء  م�ستويات  اأعلى  وحتقيق  فيه  التكنولوجي  التحّول  ملواكبة  قطاعنا 

بتقدمي خدمات نوعية عالية اجلودة والعتمادية«.

•• دبي-وام:

املجل�س  م��ن ج��وائ��ز   3 دب��ي  ح�سدت هيئة كهرباء وم��ي��اه 
البتكار”  يف  “التميز  يف   2022 ل��ع��ام  للتميز  ال��ع��امل��ي 
املتعاملني”  و”التميز يف خدمة  و”البتكار يف الأعمال” 
م��ن جائزة  ب��اأك��ر  تفوز  املجل�س  ت��اري��خ  موؤ�س�سة يف  ك���اأول 
مالكومل  من���وذج  معايري  وف��ق  نف�سها  ال����دورة  يف  واح���دة 
بالدريج للتميز والذي يعد اأعلى م�ستوى لتقدير التميز 
الوليات  يف  نيويورك  ومقره   - املجل�س  واأ�ساد  الأداء.  يف 
املتحدة الأمريكية - بهيئة كهرباء ومياه دبي وجناحها يف 

ماأ�س�سة ثقافة التميز وجعلها ممار�سة يومية.
املنتدب  ال��ع�����س��و  ال��ط��اي��ر  �سعيد حم��م��د  م��ع��ايل  واأع�����رب 
�سعادته  دبي عن  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 

بفوز الهيئة بهذه اجلوائز العاملية املرموقة .
ال�سيخ  ال�سمو  وتوجيهات �ساحب  بروؤية  “نهتدي  وق��ال: 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
التميز  لتحقيق  “رعاه اهلل”  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
كافة حيث جنحنا يف  امل�ستويات  املجالت وعلى  يف جميع 
ماأ�س�سة ثقافة التميز وجعله جزًءا ل يتجزاأ من املمار�سات 
اليومية يف الهيئة حيث ميثل التميز بالن�سبة لنا برنامج 
ع��م��ل ي��وم��ي ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه وف���ق ا���س��رات��ي��ج��ي��ات وخطط 
عاملياً  رائ����دة  ك��م��وؤ���س�����س��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  روؤي����ة  لتحقيق  حم����ددة 

بثالث  الهيئة  ف��وز  ياأتي  واأ���س��اف  ومبتكرة”.  م�ستدامة 
على  ن�سري  اأننا  ليوؤكد  للتميز  العاملي  املجل�س  جوائز من 
حيث  الر�سيدة  القيادة  روؤي��ة  لرجمة  ال�سحيح  الطريق 
جنحت الهيئة يف جعل التميز ثقافة موؤ�س�سية را�سخة من 
خالل تبني البتكار كركيزًة اأ�سا�سية للتطوير والتح�سني 
ودعم  العاملي  امل�ستوى  على  تناف�سيتها  لتعزيز  امل�ستمر 
للموؤ�س�سات  ج��دي��د  م�ستقبل  م��الم��ح  ل��ر���س��م  م�ساعيها 
اإ���س��اف��ة اإىل ت��وف��ري بيئة عمل  ال��ع��امل  اخل��دم��ات��ي��ة ح���ول 

حمفزة ت�سجع املوظفني على الإبداع والبتكار.
وت���وج���ه م��ع��ايل ال��ط��اي��ر ب��ال�����س��ك��ر مل��وظ��ف��ي ال��ه��ي��ئ��ة على 
على  الهيئة  ح�سول  يف  اأ�سهمت  التي  امل�ستمرة  جهودهم 
باملجل�س  واأ�ساد   .. والعاملية  املحلية  اجلوائز  من  العديد 

العاملي للتميز جلهوده يف تقدير التميز والبتكار.
�سحفية  ن�سرة  يف  للتميز  العاملي  املجل�س  اأك��د  جهته  من 
اأ�سدرها بهذه املنا�سبة: “يف حني اأن عدداً حمدوداً للغاية 
ب��اإح��دى ج��وائ��ز املجل�س  ال��ف��وز  امل��وؤ���س�����س��ات ينجح يف  م��ن 
اأول موؤ�س�سة  للتميز تعد هيئة كهرباء ومياه دبي  العاملي 
حكومية عاملية تفوز بهذه اجلوائز حمققة اأعلى الدرجات 
على م�ستوى امل�ساركني. ومن اجلدير بالذكر اأن هذه هي 
اأكر  للتميز  العاملي  املجل�س  التي مينح فيها  الأوىل  املرة 
من جائزة للجهة نف�سها ويف حالة هيئة كهرباء ومياه دبي 
املجل�س  “يوؤكد  املجل�س:  خمتلفة.” واأ�ساف  فئات  ثالث 

العاملي للتميز اأن ما حققته هيئة كهرباء ومياه دبي يعد 
بالفعل اإجنازاً يدعو للفخر ودافعاً جديداً ملوا�سلة �سعيها 
للتطوير والتميز يف الأداء.” من ناحيته اأو�سح املهند�س 
وليد بن �سلمان النائب التنفيذي للرئي�س لقطاع تطوير 
اأن معايري  دب��ي  ومياه  كهرباء  والتميز يف هيئة  الأع��م��ال 
منوذج مالكومل بالدريج ت�ستخدم لقيا�س النجاح والتميز 
التي  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  على  بالعتماد  الأداء  يف 
ثبت جناحها على مدى اأكر من 30 عاماً .. م�سرياً اإىل 
املجل�س  جوائز  من  جوائز  ثالث  على  الهيئة  ح�سول  اأن 
اأ�سبحت  التي  للهيئة  العاملية  املكانة  يوؤكد  للتميز  العاملي 
مرجعاً لتطوير وتطبيق اأعلى معايري وممار�سات التميز 

يف جميع اأن�سطتها وعملياتها الت�سغيلية.
البتكار؛  جم��ال  يف  بجائزتني  ف��ازت  الهيئة  اأن  اإىل  ي�سار 

عن البتكار على امل�ستوى  “البتكار يف الأعمال”  الأوىل 
الفرا�سي  للعمر  املثلى  الإدارة  م�سروع  وع��ن  املوؤ�س�سي 
ل��ك��ي��ب��الت ال���ت���وزي���ع وال�����ذي ���س��ج��ل��ت ع��ن��ه ال��ه��ي��ئ��ة ب����راءة 
الفرا�سي  العمر  واإط��ال��ة  تعزيز  اإىل  وي��ه��دف  اخ���راع 
على  تعتمد  م��ت��ط��ورة  منظومة  ع��رب  ال��ت��وزي��ع  لكيبالت 
عن  البتكار”  يف  “التميز  وال��ث��ان��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات  م��ع��اجل��ه 
عنه  و�سجلت  الهيئة  طورته  ال��ذي  “هيدرونت”  م�سروع 
والتعلم  ال�سطناعي  الذكاء  على  ويعتمد  اخ��راع  ب��راءة 
وفازت  بعد  عن  بها  والتحكم  املياه  �سبكة  ملراقبة  العميق 
الهيئة باجلائزة الثالثة يف “التميز يف خدمة املتعاملني” 
حيث  الذكية  احلياة  مبادرة  وعن  املوؤ�س�سي  امل�ستوى  على 
املتعاملني  باإ�سعاد  التزامها  الهيئة طوال م�سريتها  اأكدت 

وتخطي توقعاتهم.

»كهرباء دبي« حت�سد 3 من 
جوائز املجل�ض العاملي للتميز 2022 

مناق�شة فر�ص التعاون ال�شناعي التي تتيحها اتفاقية ال�شراكة القت�شادية ال�شاملة بني البلدين
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العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0002939 يف  الدعوى رقم

اإل�ى املدعى عليه : اميان عبد اخلليل البلو�سي - جمهول حمل الإقامة
بناء على طلب املدعية : اجرة ال�سارقة ذ م م

قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله نطالبكم ب:
وخم�سمائة  األفان  درهم(   2544.79( وقدره  مبلغ  ب�سداد  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعى  الزام   -

واأربعة واأربعون درهما وت�سعة و�سبعون فل�ساً 
- اإلزام املدعى عليهم بالفائدة التاأخريية بواقع 12% من تاريخ اإقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام. 

- اإلزام املدعى عليهم الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/6/14 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية 
وتقدمي مذكرة   ، وكيل معتمد  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )2 رقم  الدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  املدنية 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/25 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
�زارة العدل

70522 العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0003049 يف  الدعوى رقم

اإل�ى املدعي عليه : �سيد علي ر�سا بخارى �سيد - جمهول حمل الإقامة
بناء على طلب املدعي / غالم ح�سرت كل عبدالغفار - اجلن�سية اأفغان�ستان

قد اأقام عليك الدعوى ويطالبك فيها :
- الزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 23،000 درهما ثالثة وع�سرون الف درهما  والفائدة 

القانونية مبقدار 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد.
- الزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.

اعالن املدعى عليه بالن�سر وبلغتي العربية والجنليزية
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/6/7 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية 
املدنية يف متام يف ال�ساعة 8.30 �سباحا - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 5( �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 

ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/5/24 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
�زارة العدل

70392 العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0008327 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه : كولين�س نوابونوان ناجي ناجي ، العنوان : 9404999
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/01/19 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 

الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله  ل�سالح / اأجرة ال�سارقة )ذ م م( ، بالتايل :
ن�س احلكم

حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري :
باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )9،091،00( درهم ت�سعة اآلف 
املبلغ  على  4%�سنويا  بواقع  القانونية  للفائدة  بالإ�سافة   - درهما  وت�سعون  وواحد 
املق�سي به وذلك من تاريخ الدعاء وحتى ال�سداد التام على األ تتجاوز اأ�سل الدين مع 

امل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة. 
حكما غري قابال لال�ستئناف

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
�زارة العدل

70522 العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
MOJAU_2022- 0067424 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : عبداهلل جابر احمد بن جرب ال�سام�سي - اجلن�سية : الإمارات، 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد : في�سل حممد 
�سديق اجلن�سية : باك�ستان يف الرخ�سة امل�سماه )مدينة الحالم لتجارة ادوات اخلياطة( تاأ�س�ست 
القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )528468( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة 

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

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
�زارة العدل

اإدارة الكاتب العدل �الت�سديقات  

70626

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
 اعالن بالن�سر

للم�ستاأنف �سدها للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى   
يف الإ�ستئناف رقم 2022/405  

بناء علي طلب امل�ستاأنف : �سركة الكيدرا لعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي 
- �س ذ م م. اىل امل�ستاأنف �سدها : 1 - هند عبداهلل �سعيد را�سد النقبي 
الدعوى  اإدارة  مكتب  ام��ام  باحل�سور  مكلف  ان��ت  اجلن�سية.   اإماراتية   -
رقم )3( مبحكمة ا�ستئناف ال�سارقة - �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك يف 
اأع��اله -  املذكور رقمها  الدعوى  2022/6/9 يف  املوافق  يوم اخلمي�س 

بو�سفك م�ستاأنف �سده.
مدير الدعوى       

  �زارة العدل
حمكمة ال�سارقة  الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى
70392 العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2021 /0001949 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : اخلالدية لتوريد اليد العاملة  

جمهول حمل الإقامة :   
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/5/30 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 8( 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/18 م.

مدير اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
�زارة العدل

70392 العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

�س.م.ع  القاب�سة  العاملية  ال�سركة  من  �سادرة  ا�سهم  �سهادات  فقدت 
رقم  �سهادة  املهري  عبداهلل  عو�س  حممد  من  كل  با�سم  )ا�سماك( 
احمد  علي  نوير  و  �سهم   1200 بعدد   ASMAK1726023
�سامل  و  �سهم   1200 بعدد   ASMAK1726024 رقم  �سهادة 
 ASMAK1726026 رقم  �سهادة  املهري  عبداهلل  عو�س  حممد 
رقم  �سهادة  املهري  عبداهلل  عو�س  حممد  وا�سماء  �سهم   1200 بعدد 
عو�س  حممد  واحلاج  �سهم   1200 بعدد   ASMAK1726027
 1200 بعدد   ASMAK1726025 رقم  �سهادة  املهري  عبداهلل 
�سهم الرجاء على من يجدها ارجاعها ايل ال�سركة املذكورة اأو الت�سال 

على الرقم 0502222595

فقدان �سهادات ا�سهم
العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�سر

بنغالدي�س،   : اجلن�سية   - العامل  �سم�س  ارمان  حممد   : ال�سيد  ليكن معلوماً للجميع باأنه كل من : 1- 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )95%( وذلك اإىل ال�سيد : حممد حمى الدين �ساه 
عامل -  اجلن�سية: بنغالدي�س، 2. ال�سيد : حممد فاروق زين العابدين - اجلن�سية : بنغالدي�س، يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )5%( وذلك اإىل ال�سيد : حممد حمى الدين �ساه عامل اجلن�سية 
: بنغالدي�س، يف الرخ�سة امل�سماه )ور�سة حممد ارمان ل�سيانة ال�سيارات( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب 
رخ�سة رقم )508631( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة، تعديالت اخرى: 1. تغيري 
اإىل )ور�سة ركن  ال�سيارات(  ل�سيانة  ارمان  التجاري من )ور�سة حممد  الإ�سم  تغيري   .2 وكيل خدمات، 
 )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   )5( من  فقرة   )14( املادة  ال�سيارات(، وعمالبن�س  ل�سيانة  املنهاج 
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 اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
�زارة العدل

اإدارة الكاتب العدل �الت�سديقات  

70555

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : يو�سف احمد ح�سن حممود اآل علي - اجلن�سية : الإمارات 
العربية املتحدة، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل 
ال�سيد : بابر مرت�سى غالم مرت�سى - اجلن�سية: باك�ستان، يف الرخ�سة امل�سماه )اخلزامية 
 )781663( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  املتحركة(  الهواتف  لتجارة 
ال�سكل  تغيري  اخرى:1.  تعديالت  بال�سارقة،  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة 

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

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

       المارات العربية املتحدة
�زارة العدل

اإدارة الكاتب العدل �الت�سديقات  

70555 العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
يف  ترغب  فل�سطني،   : اجلن�سية  ذيب  احمد  ابت�سام   : ال�سيدة  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
امري  ا�سماعيل   : ال�سيد  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�ستها  كامل  عن  والتنازل  البيع 
امري بخ�س - اجلن�سية : باك�ستان، يف الرخ�سة امل�سماه )�سالون ابو �سغارة( تا�س�ست باأمارة 
القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )607252( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة 
بال�سارقة، تعديالت اخرى: 1. تغيري وكيل خدمات، 2. تغيري الإ�سم التجاري )�سالون ابو 

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

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

       المارات العربية املتحدة
�زارة العدل

اإدارة الكاتب العدل �الت�سديقات  

70555 العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
MOJAU_2022- 0067436 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بانني ال�سيد / م�سطفي ح�سني عبد امللك بنغالدي�س اجلن�سية واحمل 
من   %70 عن  والتنازل  البيع  يف  ارغب   784198095206987 رقم  هوية  بطاقة 
ح�ستي البالغة 100%، يف الرخ�سة امل�سماة/ الغزلن خلدمات تنظيف املباين والتي تاأ�س�ست 
787194 ايل ال�سيد / حممد م�ستاق ح�سني عبداملالك �ساركر  باأمارة ال�سارقة حتت رقم 

بنغالدي�س اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784197528158799 ا�سافة �سريك
 2013 ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
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 اعرا�س حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
�زارة العدل

اإدارة الكاتب العدل �الت�سديقات  

70533 العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0063477
املخط�ر/ عمر عبدالرحمن �سامل باجر�س - اجلن�سيه �سانت كيت�س ونيفي�س - احمل هويه رقم 784196210513709 
القت�سادية  التنمية  دائرة  من  املرخ�سه  م(  م  ذ  �س  العامه  للتجارة  )�ساب�سون  امل�سماه  الرخ�سه  يف  �سريك  و  مدير  ب�سفتي 
برقم  العدل  كاتب  لدى  م�سدقه  وكالة  مبوجب  ا�سماعيل  �سالح  احمد   / ال�سيد  بالوكالة  وميثلهم   567325 بدبي 

هاتف رقم / 0507861131  - املمزر   - دبي   / العن�وان   -  2020/1/211685
E33 املخطر اإليه / ادمز هارف�ست ميدل اي�ست �س م ح - عجمان املنطقة احلره مكتب رقم

واملخطر اليه / حممد رم�سان عبدالعظيم القطان - اجلن�سيه م�سر - يحمل هويه رقم 784198305205241
العن�وان/ ال�سارقه - املجاز - برج �ساهني مبنى رقم 50 �سقه �سكنيه 804 - هاتف رقم / 0564848657

املو�سوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 225،180 درهم
املخطر اإليه حرر �سيك للمخطر مببلغ 225،180 درهم )مائتان و خم�سه و ع�سرون الف و مائة و ثمانون درهم اماراتي( 

قر�س وحيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك توجه املدعى ل�سرف ال�سيك اإل اأنه ارتد دون �سرف لغلق احل�ساب وبيانه كالتايل :
ال�سيك 000278 مببلغ 225،180 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2022/3/22 وامل�سحوب على بنك را�س اخليمه الوطني

وحيث اإن املدعي عليه قد تعذر بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى ،
اإخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ الإجراءات  اأيام من تاريخ  ، فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد املبلغ املذكور خالل خم�سة  لذلك 

القانونية واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا اإخطار منا بذلك. 

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
�زارة العدل - ال�سوؤ�ن الفنية �التعا�ن الد�يل

  اإدارة الكاتب العدل �الت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
مذكرة اإعالن مدعى عليهم بالن�سر للح�سور اأمام اخلربة

ال�سارقة م�ستعجل  بالدعوى رقم )964/2022( 
ايل املدعي عليهم :1- اميريجري ماجنمنت )م.م.ح( ، 2- جان كار رام �ستجري ت�سولرد

نحيطكم علما انه مت انتدابنا خبري ح�سابي بالق�سية اأعاله واملرفوعة �سدكم من / جيم الك�ساندر اندر�سون. 
قام  التي  املالية  املبالغ  الأويل ملراجعة ملفاتها وح�سر جميع  املدعي عليها  بالنتقال ايل مقر  والذي يطالب 
امل�ستحق  لتقدير  و�سول  املدعي  ل�سالح  الطرفني  بني  عليها  املتفق  الن�سبة  وح�ساب  بتحقيقها  عليهما  املدعي 
للمدعي. وقد تقرر حتديد موعد اإجتماع اخلربة الأول يوم الربعاء املوافق 2022/06/01 ال�ساعة 04:00 

التايل: الرابط  عرب   )zoom meeting( م�ساء عن بعد عرب برنامج
Time: Jun 1، 2022 04:00 PM Dubai
Join Zoom Meeting
https ://us04web.zoom.us/j/76079850025?pwd=uHkafV11A4Ba7GSOwaUctXzv_elVYD.1

يرجي احل�سور باملوعد املحدد واإح�سار امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوي علما بان�ه ف�ي ح�ال تخلفكم عن 
احل�سور فان اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانوناً

اخلبري احل�سابي / احمد حممد احمد العامري
رقم القيد )453( 

مذكرة اإعالن مدعى عليهم بالن�سر

70197
العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

اعالن لئحة تنفيذ
يف الدعوى 04/02005/2022/ جتاري

ال�سادر يف الدعوى 02/00251/2022 جتاري 
ايجارات بالن�سر

اإىل املنفذ �سده / مالك داميوند م د م �س - جمهول حمل الإقامة
حيث تقدم طالب التنفيذ/فان�سى روز م.د.م.�س

ال�سادر ل�ساحله احلكم يف الدعوى املذكورة اأعاله والقا�سي بالتي :
وت�سليمها للمدعية خالية من �سواغلها املوؤجرة  العني  باإخالء  عليه  املدعى  اإلزام   .1

قيمة ال�سيكات ارقام 605605 ، 605606 مببلغ 125000 درهم ب�سداد  عليه  املدعي  اإلزام   .2
 2021/01/15 تاريخ  �سنويا من  250000 درهم  بواقع  اإيجار  املدعى عليه مبا ي�ستجد من  اإلزام   .3

وحتى الخالء التام. 4. اإلزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف. ت�سليم خمال�سة من مياه وكهرباء دبي
لذلك نعلمكم اإنكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن 

التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذه.
اأيام من  بالن�سر خالل ع�سرة  افادة الإعالن  التنفيذ تلقائياً حال عدم ت�سليم  اإغالق ملف  )مالحظة �سيتم 

تاريخ ا�ستالمه وفقا للقرار رقم 21 ل�سنة 2017( 
اإدارة تنفيذ الأحكام 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة 

ا�سم ال�سركة : ماكيت للمقاولت - �ص ذ م م   
رقم الرخ�سة : 833780 العنوان : مكتب رقم 1709 ملك ح�سان جو�سوب 
- برج خليفة - بردبي - ال�سكل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة. رقم القيد 
بانها  وال�سياحة يف  الإقت�ساد  دائ��رة  تعلن   1412490  : التجاري  بال�سجل 
ب�����س��دد ال��غ��اء ال��رخ��ي�����س اخل��ا���س بال�سركة ال�����واردة اع���اله وذل���ك مبوجب 
الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة. وعلى من لديه اي اعرا�س التقدم اىل 

دائرة التنمية القت�سادية بدبي من خالل الربيد اللكروين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�سر  تاريخ  يوما من  وذل��ك خالل )15(  الثبوتية  والوراق  امل�ستندات  كافة 

هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد �ال�سياحة

70021
العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0001763 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الن�سمة ل�ستقدام اليادي العاملة  
جمهول حمل الإقامة 

اإدارة الدعوى  اأمام مكتب   2022/6/7 انت مكلف باحل�سور بجل�سة 
حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير 
مذكرة  وتقدمي  معتمد،  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )8 رقم  الدعوى 
ل  مدة  خالل  وذلك  امل�ستندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية 
تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
�زارة العدل

70533

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0002707 يف  الدعوى رقم

اإل�ى املدعى عليه : ح�سام حممود 
جمهول حمل الإقامة

بناء على طلب املدعية : اجرة ال�سارقة ذ م م
مبلغ  ب�سداد  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعى  اإلزام   -: ب  تطالبكم  اعاله  املذكورة  الدعوى  رفعت  قد 

وقدره )1090.62 درهم( األف وت�سعون درهما واثنان و�ستون فل�سا.
- اإلزام املدعى عليهم بالفائدة التاأخريية بواقع %12 من تاريخ اإقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام.

- اإلزام املدعى عليهم الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة. 
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/6/7 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية 
، وتقدمي مذكرة  او بوا�سطة وكيل معتمد  2( �سخ�سيا  املدنية -  مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/25 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
�زارة العدل

70522

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
اإعالن بالن�سر

رقم )2022/116766(
املن�ذرة : الكندي لل�سيارات بوكالة املحاميني/ عبدالعزيز الهنائي

و�سالمة مبارك الكتبي وجواهر حممد الغيث 
املنذر اإليها : �سركة �سركة ليربتي لتجارة قطع غيار ال�سيارات ذ م م - �سابقا 

�سركة ليربتي لل�سيارات ذ م م.
رداً  وذلك  )اجلربية(  القانونية  املقا�سة  بوقوع  اإليها  املنذر  املنذرة  تنذر 
املنذرة  اإىل  اإليها  املنذر  من   2022/4/7 املوؤرخ  العديل  الإنذار  على 
خالل خم�سة اأيام من تاريخ الن�سر، واإل �سوف ن�سطر اآ�سفني لتخاذ كافة 
الإجراءات الق�سائية �سدكم ، وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف واأتعاب 

املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/114457(
املنذرة : �سركة : �سنتمير كيوب للعقارات

املنذر اإليهم :- فيندومي�س جينريل تريدينق ذ.م.م
- وليد ايت احمد لعماره - )جمهول حمل الأقامة(

 000009 رقم  ال�سيك  قيمه  ل�س�داد  اإليهم  للمنذر  العديل  الإنذار  هذا  تر�سل  املنذرة  فاإن 
والر�سوم  اليجار  عقد  ح�سب  عليهم  املرتبه  الغرامات  اىل  بال�سافه  البنك  من  املرجتع 
وامل�ساريف وذلك يف خالل 30 يوم من تاريخة ... واإل ف�سوف تتخذ املنذرة جتاة املنذر اليهم 
تاريخ  من  اليجار  بدلت  و�سداد  املوؤجرة  العني  لخالء  املنا�سبه  القانونية  الجراءات  كافه 
ا�ستالم مفتاح العني املوؤجرة وذلك �سب �سروط وبنود عق اليجار حتى الخالء التام و�سداد 
القيمه  و�سربيه  اليجار  عقد  ح�سب  عليهم  املرتبه  والغرامات  وامل�ساريف  الر�سوم  كافه 

امل�سافه حتى الخالء التام. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
انذار عديل بالن�سر

رقم )114478/2022(
املنذرة : �سركة : �سنتمير كيوب للعقارات 

املنذر اإليهم :- النمر البي�س خلدمات ادارة املن�سات ذ.م.م 
- ارجى واى لتجارة اخل�سار والفواكه ذ.م.م - قي�سر خان �سيف اور رحمن

)جمهول حمل الأقامة(
 000045 رقم  ال�سيك  قيمة  مل�س�داد  اإليهم  للمنذر  العديل  الإنذار  هذا  تر�سل  املنذرة  فاإن 
والر�سوم  اليجار  عقد  ح�سب  عليهم  املرتبه  الغرامات  اىل  بال�سافه  البنك  من  املرجتع 
وامل�ساريف وذلك يف خالل 30 يوم من تاريخة ... وال ف�سوف تتخذ املنذرة جتاة املنذر اليهم 
تاريخ  من  اليجار  بدلت  و�سداد  املوؤجرة  العني  لخالء  املنا�سبه  القانونية  الجراءات  كافه 
ا�ستالم مفتاح العني املوؤجرة وذلك �سب �سروط وبنود على اليجار حتى الخالء التام و�سداد 
القيمة  و�س�ربيه  الإيجار  عقد  ح�سب  عليهم  املرتبه  والغرامات  وامل�ساريف  الر�سوم  كافه 

امل�سافه حتى الخالء التام.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/114422(
املنذرة : �سنتمير كيوب للعقارات.

املنذر اإليه : اجمد حممود للتجارة العامه �س.ذ.م.م
تيكيندرا �سينغ دهامى

)جمهول حمل الأقامة(
الدين املر�سد بذمتهم  بالوفاء ب�سرعه �سداد  اليهم  املنذر  املنذرة تكلف  فاإن 
واملياة وذلك خالل خم�سه  الكهرباء  مبلغ وقدره 2270 درهم قيمه فواتري 
ايام من تاريخ ال�ستالم. ويف حال عدم ال�سداد خالل العدد املحدده فانه يحق 
للمنذرة اتخاذ كافة الجراءات القانونية لت�سجيل اأمر الداء لدي مركز ف�س 

املنازعات اليجارية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/114474(
املنذرة : �سنتمير كيوب للعقارات.

املنذر اإليهم : ام ات�س كية الظنحاين ملقاولت البناء 
ماجد ح�سن خمي�س حمدان الظنحاين     )جمهول حمل الأقامة(

فاإن املنذرة تر�س�ل هذا الإنذار العديل للمنذر اإليهم ل�س�داد قيمه ال�سيك رقم 000027 املرجتع 
وامل�ساريف  والر�سوم  اليجار  عقد  ح�سب  عليهم  املرتبه  الغرامات  اىل  بال�سافه  البنك  من 
وذلك يف خالل 30 يوم من تاريخة ... وال ف�س�وف تتخذ املنذرة جتاة املنذر اليهم كافه الجراءات 
القانونية املنا�سبه لخالء العني املوؤجرة و�سداد بدلت اليجار من تاريخ ا�ستالم مفتاح العني 
املوؤجرة وذلك �سب �سروط وبنود عق اليجار حتى الخالء التام و�سداد كافه الر�سوم وامل�ساريف 

والغرامات املرتبة عليهم ح�سب عقد حتى الخالء التام.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/114393(
املنذرة : �سنتمير كيوب للعقارات.

املنذر اإليهم : 1- املوند لتجارة اطارات ال�سيارات ولوازمها ،
بدر ها�سم يو�سف العمري امل   -2

حمل الأقامة(  )جمهول   - اوبا�سى  اودى  اجوو   -3
مبلغ  وقدرة  مبلغ  الدين  �سداد  اليه  املعلن  املنذر  يكلف  التكليف  طالب  فاإن 
وقدرة 13923 درهم وذلك خالل خم�سه ايام وال �سيتخذ اجراءات ت�سجيل 

امر الداء لدى مركز ف�س املنازعات اليجاريه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
يف الدعوى  رقم )2022/848( جتاري جزئي    

املدعى عليهما : 1. دود�سال ريزور�سي�س �س م ح 
ليمتد   - تي  يف  بي  )تنزانيا(  باور  اند  هايدروكاربون  دود�سال   .2

التنقيب  جمال  يف  متخ�س�س  الأول  ثنائية  خربة  جلنة  ندب  مت  بانه  علما  �سيادتكم  نحيط 
عن النفط والثاين خبري م�سريف يف الدعوى �سدكم من املدعية : �ساك�سون دريلنغ & اويل 
�سريفي�سز )م د م �س(  وعليه فاأنتم مكلفني او من ميثلكم قانونا بح�سور اجتماع جلنة اخلربة 
عن بعد واملقرر عقده يوم الثالثاء املوافق 2022/5/31 يف متام ال�ساعة 11.00 �سباحا ، 
نطلب  لذا  تييمز.  مايكرو�سوفت  برنامج  بوا�سطة  الإلكرونية  املن�سة  على  باحل�سور  وذلك 
 منكم احل�سور والإت�سال هاتفيا على مكتب اخلبري املنتدب على الرقم )3888996- 04(

فاإن  احل�سور  عن  تخلفكم  حال  يف  بانه  علما  باجلل�سة  لدفاعكم  املوؤيدة  امل�ستندات  وتقدمي 
اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانونا.

اخلبري/ حممد ح�سن املرز�قي               اخلبري / نا�سر احمد علي بخيت امل�سعبي 
خبري م�سريف                         خبري تنقيب عن النفط 

اإعالن بالن�سر جلل�سة اخلربة 
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العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
اعالن بالن�سر        

 1021/2022/465 نزاع جتاري 
تفا�شيل الإعلن بالن�شر 

اإىل املتنازع �سده : 1- جلوب هاي - فاب�س ميدل اي�ست م.م.ح مالكها ومديرها/راهول �سبورا 
راجيف �سوبرا  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :نك�س�س�س فرايت ماناجومانت �س.ذ.م.م 
وميثله : جمعه احمد عبيد احمد مليح ظنحاين 

 )239499.56( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
 2019/7 احلا�سل  املطالبة  تاريخ  9٪ من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم 

وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2022/6/6 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
 اعالن بالن�سر

776/2022/305 ا�ستئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل امل�����س��ت��اأن��ف ���س��ده /1- ب��راك��ا���س ب���اراب���وراث - جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
�س.م.ع  ات�سالت(  )جمموعة  لالت�سالت  الم��ارات  جمموعة  �سركة   / امل�ستاأنف 
ال�سادر  القرار/احلكم  ا�ستاأنف  - قد  الها�سمي  البيتي  - وميثله:اكرم احمد علي 
بالدعوى رقم 2021/1107 جتاري جزئي،  وحددت لها جل�سه يوم الربعاء املوافق 
2022/6/1 ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
70392

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
اعالن �تكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1802/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم 001 وال�سادر عن بنك امل�سرق �س.م.ع بقيمة 
)61.715( درهم  .

طالب التنفيذ : بنك امل�سرق )�سركة م�ساهمة عامة(
عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع طارق بن زياد - مبنى برج نوف 

- �سقة العا�سر /1002 بجوار دائرة التنمية القت�سادية
املطلوب اإعالنه: 1- جو�سى بوليكرتيل انطونى - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�ستبا�سر  املحكمة  ، وعليه فان  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )63430(  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 70197

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:521/2022/38 جتاري م�سارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانيه ع�سر رقم 859
وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )473996.52( وق��دره  مببلغ  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 

واتعاب املحاماة والفائدة 5٪ من تاريخ املطالبه وحتى ال�سداد التام . 
املدعي:المارات املالية للتمويل ال�ستهالكي - واخرون

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

املطلوب اإعالنه :  1- بات�سون ميدل اي�ست منطقة حرة ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه
وقدره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع����الن  م��و���س��وع 
ال�سداد  وحتى  املطالبه  تاريخ  من   ٪5 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )473996.52(
التام - وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2022/6/1  ال�ساعة 09.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:3983/2020/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية اخلام�سة رقم 15

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام ال�سركة املدعي عليها ب�سداد مبلغ التفاقية وقدره )350.000( يورو 
وهو مايعادل )1.515.500( درهم اماراتي مع الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب . 

املدعي:�سريوكو دي دبليو �سي �س.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة دبي للطريان - دبي للطريان - دبي

املطلوب اإعالنه :  1- بنتيوم تريدينغ م.د.م.�س  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام ال�سركة املدعي عليها ب�سداد 
املدعي  الزام  اماراتي مع  مبلغ التفاقية وقدره )350.000( يورو وهو مايعادل )1.515.500( درهم 
امل��واف��ق    ال�ساعة عن بعد لذا فاأنت  عليها بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب - وح��ددت لها جل�سة ي��وم  
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�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70408

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  ال�ستئناف رقم:354/2022/322 ا�ستئناف عقاري 
املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف العقارية الثانية رقم 202

 ، جزئي  عقاري  رق�����م:1427/2021  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  اإ�ستئناف   : ال�ستئناف  مو�سوع 
والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. 

امل�ستاأنف:عزيزي ديفليومبنت�س �س.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى فندق كونراد - �سقه جناح رقم 1302 - 

املركز التجاري العاملي - وميثله:امل عمري ال�سبيعي
املطلوب اإعالنه :  1- لفي�ستا للو�ساطة العقارية �س.ذ.م.م  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2021/1427 عقاري جزئي. 
وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2022/5/30  ال�ساعة 10.00 �س بقاعة التقا�سي عن بعد ، 

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

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
70392 العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

اعالن �تكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  289/2022/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 870/2021 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )108258.50( درهم ،  �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : م�سرف دبي - واخرون

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - �سارع عود ميثاء - مبنى رقم 16 - الطابق 
الثالث

املطلوب اإعالنه: 1- برياند كري�ستيان لن�س فان ريجن - �سفته : منفذ �سده
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  قد   : الإع��الن  مو�سوع 
وقدره )108258.50( 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�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  4011/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ،  2120/2021 رق��م  الأداء  اأم��ر  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
)830832.94( درهم ،  �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : م�سرف المارات ال�سالمي - �سركه م�ساهمة عامة
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - �سارع عود ميثاء - مبنى رقم 16 - الطابق 

الثالث - وميثله:جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي
املطلوب اإعالنه: 1- حامت بطر�س جري�س خوري - �سفته : منفذ �سده

العقار رقم 1136  اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن 1-  بانه مت احلجز على  :نعلنكم  الإع��الن  مو�سوع 
- منطقة ند ح�سة - مبنى لوي�ستا 1 - رقم املبنى 1 - ال�سقة رقم 303 - م�ساحة 86.06 مر مربع - 
2- العقار رقم358/0 - منطقة وادي ال�سفا 2 - برد فرح 1 - رقم املبنى 1 - ال�سقة رقم 109 - م�ساحة 
75.76 مر مربع - وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله وقدره )830832.94( درهم وذلك للعلم مبا 

جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
اعالن بالن�سر 

 207/2022/3310 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر  - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  خريى نادر ابو اجلبني
جمهول حمل القامة

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

به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
وقدره )72578.54( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.

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

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

اعالن بالن�سر 
 207/2020/3337 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر  - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  ار�س جم�سيد حق ر�سائي

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

�سركة امريكان اك�سرب�س )ال�سرق الو�سط( �س.م.ب )�سابقا(
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 

وقدره )104537( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

اعالن بالن�سر
38/2022/365 جتاري م�سارف جزئي  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )446.465.97( درهم اربعمائة و�ستة واربعون 
الف واربعمائة وخم�سة و�ستون درهم و�سبعة وت�سعون فل�س - مع الزامه باداء فائدة قانونية بواقع 12٪ �سنويا من 
تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام لكامل مبلغ املديونية مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل 

اتعاب املحاماة 
طالب الإعالن :  بنك اأبوظبي التجاري  - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله : حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي -  �سفته بالق�سية : وكيل 

املطلوب اإعالنه : 1- حممد لقمان م�ستاق احمد -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 
اأعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2022/4/13 يف  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�سوع 
الزام  للخ�سومة  منهية  جتارية  م��ادة  يف  احل�سوري  مبثابة  املحكمة  ق��ررت  حيث  التجاري  اأبوظبي  ل�سالح/بنك 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )446.465.97( درهم اربعمائة و�ستة واربعون الف واربعمائة وخم�سة 
و�ستون درهم و�سبعة وت�سعون فل�س - والفائدة القانونية بواقع 5٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد وبالر�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�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
70021

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
اعالن بالن�سر        

                  يف  املنازعة رقم:810/2022/465 نزاع جتاري 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات ال�سابعة رقم 756

الف  ع�سر  واربعة  مائة  دره��م   )114.501.10( وق��دره  مبلغ  للمتنازعة  ت��وؤدي  ب��ان  �سدها  املتنازع  ال��زام   : املنازعة  مو�سوع 
وخم�سمائة وواحد درهم وع�سرة فل�سا - بال�سافة اىل الفائدة التاخريية بواقع 9٪ من تاريخ ال�ستحقاق يف:2020/3/14 

وحتى ال�سداد التام والزام املتنازع �سدها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املتنازع:�سركة نقليات ال�سعلة �س.ذ.م.م 

عنوانه:المارات - امارة دبي - القوز الرابعة - دبي - �سارع 25 - م�ستودع ملك �سركة نقليات ال�سعلة
وميثله:حممد علي �سعيد حميد اخلييلي

املطلوب اإعالنه :  1- غنتوت اخلليج للمقاولت �س.ذ.م.م -  �سفته: متنازع �سده
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املتنازع �سدها بان توؤدي للمتنازعة مبلغ وقدره )114.501.10( 
درهم مائة واربعة ع�سر الف وخم�سمائة وواحد درهم وع�سرة فل�سا - بال�سافة اىل الفائدة التاخريية بواقع 9٪ من تاريخ 
ال�ستحقاق يف:2020/3/14 وحتى ال�سداد التام والزام املتنازع �سدها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  - وحددت 
لها جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق  2022/6/2  ال�ساعة 09.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
اعالن بالن�سر        

 226/2022/486 تعيني خربة 
تفا�شيل الإعلن بالن�شر 

اإىل املتنازع �سده : 1- ا�سفنديار �سديق �سيخ حممد �سديق �سيخ  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�سركة اخلط المامي لدارة ال�ستثمار �س.ذ.م.م 

وميثله : عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها اول:بندب احد اخلرباء احل�سابني �ساحب الدور يف اجلدول تكون مهمته 
بعد الطالع على اوراق الدعوى ومابها من م�ستندات وعقد �سند العالقة التعاقدية بني الطراف وبيان 
ثمن الر�س املتعاقد عليها وبيان الدفعات امل�سددة وامل�ستحقة من الثمن وبيان مدة التاأخري يف �سداد اأق�ساط 
بالعقد وبالنتيجة  املتفق عليها  للن�سبة  التاأخري وفقا  ا�ستحقاقها واحت�ساب غرامة  التي حل موعد  الثمن 
حتى  للعقد  وفقا  املتنازع  بذمة  للمتنازعة  امل�ستحقة  املبالغ  اجمايل  وبيان  الطرفني  بني  احل�ساب  ت�سفية 

تاريخ اعداد التقرير - ثانيا:الزام املتنازع �سده بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
التقا�سي عن بعد لذا  ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة  املوافق 2022/6/13  وح��ددت لها جل�سة يوم الثنني 
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�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

اعالن بالن�سر        
 282/2022/486 تعيني خربة 

تفا�شيل الإعلن بالن�شر 
اإىل املتنازع �سده : 1- عادل حممد عبد العزيز اخلالدي  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :�سركة اخلط المامي لدارة ال�ستثمار �س.ذ.م.م 
وميثله : عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها اول:بندب احد اخلرباء احل�سابني �ساحب الدور يف اجلدول تكون مهمته 
بعد الطالع على اوراق الدعوى ومابها من م�ستندات وعقد �سند العالقة التعاقدية بني الطراف وبيان 
ثمن الر�س املتعاقد عليها وبيان الدفعات امل�سددة وامل�ستحقة من الثمن وبيان مدة التاأخري يف �سداد اأق�ساط 
بالعقد وبالنتيجة  املتفق عليها  للن�سبة  التاأخري وفقا  ا�ستحقاقها واحت�ساب غرامة  التي حل موعد  الثمن 
حتى  للعقد  وفقا  املتنازع  بذمة  للمتنازعة  امل�ستحقة  املبالغ  اجمايل  وبيان  الطرفني  بني  احل�ساب  ت�سفية 

تاريخ اعداد التقرير - ثانيا:الزام املتنازع �سده بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
التقا�سي عن بعد لذا  ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة  املوافق 2022/6/13  وح��ددت لها جل�سة يوم الثنني 
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�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

اعالن �تكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  2632/2022/208 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
بال�ستئناف  وامل��ع��دل   - ك��ل��ي  جت���اري   2021/6 رق���م  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  م��و���س��وع 
رق��م:2021/3187 ا�ستئناف جتاري ، بالزام املنفذ �سدهم ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )23326514.26( درهم 

�سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : تران�سجارد جروب �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة برج خليفة - �سارع ال�سيخ زايد - بناية 48 بوابة الربج - بجوار حمطة 
مرو دبي مول - مكتب 101 - رقم مكاين:2559188274

املطلوب اإعالنهما: 1- �سركة اأي اأي - اآرما امل�ساهمة لاللكروبانت�س واللكروميكانيك وال�سناعة والعمال 
الهند�سية والتعهدات والتجارة 2- �سركة ارما الكروبانت�س لاللكروميكانيك �س.ذ.م.م - �سفتهما : منفذ 

�سدهما
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
 ، املحكمة  ر�سوم خلزينة  مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهم   )23326514.26(
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�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70408 العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:952/2020/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثانية رقم 92
مو�سوع الدعوى : املطالبة ف�سخ عقد البيع �سند التداعي واخلا�س بالوحدة العقارية رقم 1405 يف امل�سروع امل�سمى )هاربور 
الت�ساميم  اعتماد  بعد  اجل��دي��د/606  رقمها  اأ�سبح  ب��اأن  بعد  فيما  رقمها  تغري  والتي  دب��ي(  ام��ارة  يف  الكائن   - ريزيدن�س 
واملوافقات النهائية للجهات املخت�سة وخماطبة دائرة الرا�سي والمالك للغاء ت�سجيل الوحدة من ا�سم املدعي عليهم 

ونقلها ب�سجالت الدائرة ل�سم املدعية . 
املدعي:مارينا 3 كيه ليمتد - �سابقا )هاربور هولدجنز ليمتد - حاليا(

عنوانه:المارات - امارة دبي - الثنية الثالثة - الرو�سة - اعمار  بيزن�س بارك - بناية رقم 2 - �سارع ال�سيخ زايد - اأ�سفل 
البناية بنك ابوظبي التجاري - وميثله:غازي ابراهيم احمد بن �سيفان

املطلوب اإعالنهما :  1- ماتفي �ساريت�سيف 2- اوليج �ساري�سيف فيات�س�سالفويت�س رو�سي ب�سفته الويل الطبيعي للمدعي 
عليه الثاين كونه قا�سر Sarchev )Vyacheslavovich(Oleg  -  �سفتهما : مدعي عليهما

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة ف�سخ عقد البيع �سند التداعي واخلا�س بالوحدة العقارية 
اأ�سبح رقمها  ب��اأن  بعد  فيما  والتي تغري رقمها  دب��ي(  ام��ارة  الكائن يف   - ريزيدن�س  امل�سمى )هاربور  امل�سروع  رقم 1405 يف 
للغاء  والم��الك  الرا���س��ي  دائ��رة  وخماطبة  املخت�سة  للجهات  النهائية  واملوافقات  الت�ساميم  اعتماد  بعد  اجل��دي��د/606 
املوافق   الدائرة ل�سم املدعية - وحددت لها جل�سة يوم الثنني   ا�سم املدعي عليهم ونقلها ب�سجالت  ت�سجيل الوحدة من 
2022/6/6  ال�ساعة 08.30 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

 223/2021/284 انابات جتارية 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر  - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  مركز المارات العربية املتحدة لل�سرافة �س.ذ.م.م
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك م�سر املركز الرئي�سي
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن موجودات 
)اثاث مكتبي( واملوجودة يف العنوان املو�سح اعاله وفاء للمبلغ املطالب 

به هذا للعلم وذلك ملا جاء ونفاذ مفعوله قانون. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 70021

اعالن �تكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  2449/2022/253 تنفيذ �سيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
1+1838+1839+1840+1841+1842(  1 رقم  املرجتعة  ال�سيكات  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 
837+1836+1835+1834+1833+1832+1831+1830+1829+1828+1827+1826( وال�سادر عن/املنفذ 

�سدهم بقيمة )838850( درهم .
طالب التنفيذ : بهرام حممد ر�سول خ�سرى

عنوانه:المارات - امارة دبي - الو�سل - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى اميجيت
املطلوب اإعالنه: 1- ابوطالب �سكراله طالبي - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )( ر�سوم خلزينة  به وقدره )( درهم اىل طالب التنفيذ 
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�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
اعالن �تكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  196/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيكات املرجتع رقم )48( وال�سادر عن بنك المارات دبي الوطني بقيمة 
. )2.700.000.00(

طالب التنفيذ : ا�س تي دي لتجارة الثاث �س.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع �سارع ال�سيخ زايد - مبنى مبنى المارات اترمي - �سقة 

الطابق 2 مكتب 252 بجوار جلف نيوز
موقع  وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته  اجلن�سية  اماراتي   - املكتوم  �سهيل  عبيد  خالد   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
املوؤ�س�سات - موؤ�س�سة  على ال�سيكات ومالك املنفذ �سدها الوىل 2- مكتب ال�سيخ خالد عبيد املكتوم لدارة 

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

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70445

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
اعالن بالن�سر        

                  يف  املنازعة رقم:338/2022/465 نزاع جتاري 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثامنة رقم 757

مائة  دره��م   )184998( مبلغ  للمدعي  والت�سامن  بالت�سامم  يدفعوا  بان  عليهم  املدعي  بالزام   : املنازعة  مو�سوع 
واربعة وثمانون الف وت�سعمائة وثمانية وت�سعون درهم اماراتي والفوائد القانونية التاخريية به على هذا املبلغ 
قدرها 12٪ من تاريخ القب�س يف 2019/8/15 وحتى تاريخ الت�سليم النهائي لهذا املبلغ للمدعي مع الزام املدعي 

عليهم الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 
املتنازع:�ساداب ريحان اول ال�سالم 

عنوانه:المارات - ال�سارقة - اخلان - التعاون - برج ا�سا�س - مكتب رقم 602
وميثله:جهاد �سعيد علي بن �ساحوه ال�سويدي

املطلوب اإعالنهما :  1- لوك�س مي لتجارة املجوهرات وامل�سوغات من الذهب والف�سة �س.ذ.م.م 2- لينجو كولتو 
جيم�س -  �سفتهما : متنازع �سدهما

بالت�سامن  يوؤديا  بان  املتنازع �سدهما  ال��زام  للخ�سومة قررنا مبثابة احل�سوري  :  قرار منهي  الإع��الن  مو�سوع 
بواقع 5٪ من  القانونية  والفائدة  الف وت�سعمائة وثمانية وت�سعون درهم(  واربعة وثمانون  للمتنازع مبلغ )مائة 
الف درهم مقابل  بامل�سروفات ومببلغ  ال�سداد وبالزامهما  تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2019/8/15 وحتى متام 

اتعاب املحاماة برف�س ماعدا ذلك من طلبات.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70533 العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

اعالن �تكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  1127/2022/253 تنفيذ �سيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم 245 وال�سادر عن املنفذ �سده م�سحوب على بنك امل�سرق 

بقيمة )80000( درهم والر�سوم وامل�ساريف والتعاب واملبلغ الجمايل بالر�سوم 82135 .
طالب التنفيذ : حممد عبداهلل حممد الب�ستكي

عنوانه:المارات - امارة دبي - الو�سل - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى اميجيت
املطلوب اإعالنهما: 1- روت�س انترييورز �س.ذ.م.م 2- مرينا اليا�س الع�سم - �سفتهما : منفذ �سدهما

بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد  بتاريخ 2022/5/26   : الإع��الن  مو�سوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )84270.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا 

العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:872/2022/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مائة  دره��م   )136.675.59( مبلغ  للمدعية  ي�سددوا  ب��ان  والت�سامم  بالت�سامن  عليهما  املدعي  ال��زام   : الدعوى  مو�سوع 
و�ستة وثالثون الف و�ستمائة وخم�سة و�سبعون درهم وت�سعه وخم�سون فل�سا - مع الزامهم بالفائدة القانونية من تاريخ 

ال�ستحقاق بواقع 5٪ �سنويا من حتى متام ال�سداد مع الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:القطع الفنية �س.م.ح

عنوانه:المارات - امارة دبي - ال�سفا الوىل - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى ام ا�س ام 1 - �سقة العلوي - مقابل وكالة 
اودي لل�سيارات  - وميثله:ا�سامة ح�سن عثمان دبلوك

  - مانيان   مانيان  م��اروت��ام��الي  كومار  �سوري�س   -2 ����س.ذ.م.م  اليكروميكانيكال  فو�س  الكرو   -1   : اإعالنهما  املطلوب 
�سفتهما : مدعي عليهما

مو�سوع الإعالن :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/4/12 - بالزام املدعي عليها بان 
يوؤديا للمدعية مبلغ )136.675.59( درهم  مائة و�ستة وثالثون الف و�ستمائة وخم�سة و�سبعون درهم وت�سعه وخم�سون فل�سا 
والفائدة القانونية بواقع 5٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل 
امل��ادة 66 من الالئحة  ال��واردة يف  ا�ستئنافه بح�سب الح��وال وفق الحكام  او  اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف التظلم الم��ر 

التنظيمية لقانون الجراءات املدنية.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

اعالن بالن�سر        
 1097/2022/460 نزاع مدين 

تفا�شيل الإعلن بالن�شر 
اإىل املتنازع �سده : 1- ثقلني قيوم عبد املجيد  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :باب املدينة لتاأجري ال�سيارات �س.ذ.م.م 
 )29253( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
وحتى  الدعوى  رف��ع  تاريخ  من   ٪9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م 

ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 
وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2022/6/6 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  ل��ذا  بعد  عن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    
                        يف  ال�ستئناف رقم:680/2022/320 ا�ستئناف احوال �سخ�سية �مواريث 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعاوي ال�ستئنافية احلادية ع�سر  رقم 849
والر�سوم   ، رق������م:145/2022  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احلكم  اإ�ستئناف   : ال�ستئناف  مو�سوع 

وامل�ساريف والتعاب. 
امل�ستاأنف:اريني لطفي وهيب جربه

عنوانه:امارة دبي - مدينة دبي - الطوار 1
املطلوب اإعالنه :  1- لطفي وهيب جربه مرجان  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

نف�س  اح��وال  رق�����م:2022/145  بالدعوى  ال�سادر  اأ�ستاأنف/احلكم  قد    : الإع���الن  مو�سوع 
ال�ساعة 09.00 �س بقاعة  املوافق  2022/6/1   الرب��ع��اء   م�سلمني. وح��ددت لها جل�سة يوم 
التقا�سي عن بعد يف مبنى الحوال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود ، وعليه يقت�سى ح�سوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
70197
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•• العني - الفجر: 

مت النتهاء من حتكيم الت�سفيات الثانية مل�سابقة حتدي 
ال�ساد�سة على م�ستوى مدينة  ال��دورة  العربي يف  القراءة 

العني مبدر�سة اجلاهلي. 
و����س���ارك يف جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م ن��خ��ب��ة مم��ي��زة م���ن املعلمني 
م�سوؤويل  وباإ�سراف  العني  مدينة  مدار�س  من  واملعلمات 

تطوير جودة التعليم 
اأحمد،و  هرية،وهالة  العي�سائي،وعيد  عائ�سة  الدكتورة 

بدرية احلمادي وح�سن احلماد. 
التحدي  ه��ذا  على   القائمني  اإىل  ال�سكر  توجيه  وق��د مت 

،من اإدارات املدار�س واأمناء م�سادر التعلم يف املراكز التي 
مت التحكيم فيها وهي :مدر�سة اجلاهلي ،مدر�سة اجلود، 

مدر�سة �سيخة بنت �سرور،رو�سة و مدر�سة اجلوري،مدر�سة 
الدانات؛

وحفاوة  وال��رت��ي��ب  التنظيم  يف  امل��ت��م��ي��زة  لإ���س��ه��ام��ات��ه��م   
ال�ستقبال وال�سيافة.

وذكرت هالة اأحمد “ اإّن هذه امل�سابقة متثل حتدًيا حقيقًيا 
جلميع الطلبة  يف اإجناز قراءة خم�سني كتاًبا يف جمالت 
الإق��ب��ال على هذه  ،وم��ا وج��دن��اه م��ن طالبنا يف  متنوعة 
بوجود  ويب�سر  ال��ق��راءة  يف  حقيقية  طفرة  ميثل  امل�سابقة 
براعم من القّراء والُكّتاب املوهوبني يف مدار�سنا والذين 

اإىل  بهم  للو�سول  الكاملة  والرعاية  العناية  ي�ستحقون 
م��راح��ل متقدمة وحت��ق��ي��ق اآم����ال وط��م��وح��ات ال��دول��ة يف 
روؤيتها امل�ستقبلية) القت�ساد املعريف(؛ فبالقراءة يتحقق 
الطموح والأمل وي�ستطيع الطالب قيادة حياتهم العملية 

امل�ستقبلية«. 
اأداء  وقد عرب  املحكمني عن بالغ �سعادتهم ؛ ملا كان  من 
متميز من اإحدى املت�سابقات اإذ قالوا : “ل ت�سيع اأمٌة فيها 
اأمثال هوؤلء الطالب من القّراء املبدعني، فما زلنا نحن 
اأجمادهم  للعرب  نعيد  اأْن  اأم��ل وتفاوؤل  ،ولدينا  اق��راأ  اأم��ة 
التي  املتحدة  العربية  الإم��ارات  البداية من دولة  ،ولتكن 

ت�سابق الزمن يف �ستى املجالت »

•• ابوظبي-الفجر:

يوا�سل مركز تريندز للبحوث وال�ست�سارات 
31 م��ن معر�س  ال����  ال����دورة  ف��ع��ال��ي��ات��ه يف 
حيث   ،2022 ل��ل��ك��ت��اب  ال����دويل  اأب��وظ��ب��ي 
ع�سرات  اخل����ا�����س  ج���ن���اح���ه  ع����رب  ي���ع���ر����س 
املتنوعة،  البحثية  اإ�سداراته  من  العناوين 

والتي حتلل وت�ست�سرف الق�سايا الراهنة.
وقد ا�ستقطب اجلناح اهتمام زوار املعر�س، 
حيث زاره عدد من اأ�سحاب املعايل الوزراء 
والباحثني  وال���ك���ّت���اب  وال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني 
والإعالميني، ومن اأبرزهم معايل الدكتور 
م��ان��ع ���س��ع��ي��د ال��ع��ت��ي��ب��ة امل�����س��ت�����س��ار اخلا�س 
ل�����س��اح��ب ال�����س��م��و رئ��ي�����س ال����دول����ة، ال���ذي 
ت���ع���ّرف ع��ل��ى ط��ب��ي��ع��ة ع��م��ل امل���رك���ز، و�سهد 
املركز  اإ�سداراته الذي د�سنه  اأحدث  توقيع 
بعنوان  امل�سلمني،  الإخ����وان  جماعة  ح��ول 
امل�سروع  حقيقة  اخل��الف��ة..  اإىل  “الطريق 

الإخواين«.
كما زار جناح “تريندز” ال�سيخة بدور بنت 
الدويل  الحت��اد  رئي�سة  القا�سمي،  �سلطان 

امل����ر رئي�س  ل��ل��ن��ا���س��ري��ن، وم���ع���ايل حم��م��د 
بن  حممد  مكتبة  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س 
حممد  الدكتور  و�سعادة  مكتوم،  اآل  را���س��د 
الكويتي رئي�س الأمن ال�سيرباين حلكومة 
دول��ة الإم����ارات، و���س��ع��ادة ال��دك��ت��ورة �سيخة 
واللواء  البيئة،  هيئة  عام  اأم��ني  الظاهري، 
اأكادميية  م���دي���ر  ال�����س��ام�����س��ي  ب��ط��ي  ث����اين 
والأمنية،  ال�سرطية  للعلوم  زايد  بن  �سيف 
مدير  العامري،  البحري  �سعيد  والأ�ستاذ 
وال�سالمة  ل��ل��زراع��ة  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  ع���ام 
اليماحي  حممد  نا�سر  و�سعادة  الغذائية، 
و�سعادة  الحت���ادي،  الوطني  املجل�س  ع�سو 
مدير  ال�سام�سي  �سعيد  م��ب��ارك  ال��دك��ت��ور 
والتدريب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ع���ام 
الكتبي،  �سالمة  والكاتبة  واملهني.  التقني 
ال�سحفيني  جمعية  اإدارة  جمل�س  ع�سو 
الإم��ارات��ي��ة، والإع��الم��ي الإم���ارات���ي �سعود 
طالب  م��ن  ع��دد  اجل��ن��اح  زار  كما  الكعبي. 

املدار�س مبختلف مراحلها التعليمية.
هذا  ال��ذي متيز  تريندز،  وزار جناح مركز 
ال��ع��ام مب��وق��ع��ه وت�����س��م��ي��م��ه، وف���د �سعودي 

بن  ال��رك��ن حممد  ال��ط��ي��ار  ال��ل��واء  برئا�سة 
ال���ع���ام للتحالف  الأم�����ني  امل��غ��ي��دي،  ���س��ع��ي��د 
الع�سكري ملحاربة الإرهاب باململكة العربية 
ال�سعودية، حيث اأبدى اإعجابه ال�سديد مبا 
يقوم به تريندز من جهود بحثية خا�سة يف 
واملعرفة  بالفكر  الإره����اب  حم��ارب��ة  جم��ال 

املوثقة.
بالإ�سدارات  اإعجابهم  اجلميع  اأب��دى  وقد 
النوعية التي يعر�سها اجلناح، وعربوا عن 
للبحوث  تريندز  مركز  جلهود  تقديرهم 
ت�ست�سرف  ال��ت��ي  البحثية،  وال���س��ت�����س��ارات 
امل�ستندة  املوثقة  املعلومة  وتن�سر  امل�ستقبل 
اإىل البحث العلمي الر�سني، كما اأثنى عدد 

من الكّتاب على اإ�سدار تريندز الأخري.
اآخ�����ر، ق����ال م��ت��اب��ع��ون ملن�سات  م���ن ج��ان��ب 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  تريندز 
واأف�سل  اأق����وى  ي��ع��ت��رب  ت��ري��ن��دز  م��رك��ز  اإن 
مركز بحثي يف املنطقة، واإن دولة الإمارات 
وحماربة  والت�سامح  التعاي�س  ع��ن��وان  ه��ي 
اإن  اآخ��رون  قال  فيما  والكراهية.  التطرف 
تريندز يف حلته اجلديدة تفوق على كثري 
املنطقة،  العريقة يف  الأب��ح��اث  م��راك��ز  م��ن 
ال�سرق  منطقة  �سوت  مناف�س  بال  لي�سبح 
الأو�سط و�سمال اأفريقيا يف ال�ساحة العاملية 

للبحث العلمي ومراكز التفكري. 
 

حتالف ن�شر املعرفة
ويف اإطار تعزيز املعرفة ون�سرها، اأعلن مركز 
و�سحيفة  وال�ست�سارات  للبحوث  تريندز 
اإط��الق مبادرة  توزيع عن  و�سركة  الحت��اد 
ان�سر،  )اك��ت��ب،  �سعار  حت��ت  ثالثي  حتالف 
وزع ( وتهدف اإىل التعاون يف جمال الن�سر 
وال���ت���وزي���ع وت�����س��ه��ي��ل و����س���ول الإ�����س����دارات 
ومهنية  بحرفية  اجلمهور  اإىل  واملعلومات 

اإعالمية راقية.

كل  بح�سور  املعرفية  امل��ب��ادرة  اإط���الق  ومت 
من الدكتور حممد عبداهلل العلي الرئي�س 
التنفيذي لريندز، والأ�ستاذ حمد الكعبي 
والأ�ستاذ  الحت���اد،  �سحيفة  حترير  رئي�س 
ع��ل��ي ���س��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر ع���ام املتحدة 

للطباعة والن�سر - توزيع.
املعرف�ة  ف�����ي  احل�������ق  اأن  امل����ب����ادرة  وت����وؤك����د 
الإن�س�ان  حق�وق  م�ن  اأ�سا�س�ياً  ح�قاً  يعترب 
التفاقيات  من  العديد  عليها  ن�ست  التي 
تكون  اأن  احل���ق  ذل���ك  ويت�سمن  ال��دول��ي��ة، 
ل��ل��ج��م��ه��ور �سحيحة  ت�����س��ل  ال��ت��ي  امل��ع��رف��ة 
ومو�سوعية وعلمية؛ حتى ت�سهم يف تعزيز 
بهم  املحيطة  ب��ال��ت��ط��ورات  ل��دي��ه��م  ال��وع��ي 
اإيجابية  اآراء  بناء  على  وم�ساعدتهم  كافة، 
واملجتمع  واأوط���ان���ه���م  جم��ت��م��ع��ات��ه��م  جت���اه 

الإن�ساين ب�سكل عام.
وان��ط��الق��اً م��ن ه��ذا امل��ف��ه��وم اأت���ى الإع���الن 
ع���ن ه����ذا ال��ت��ح��ال��ف ال�����ذي ي��ج��م��ع ثالثاً 
ن�سر  بعملية  املعنية  املهمة  املوؤ�س�سات  م��ن 
ت��ري��ن��دز للبحوث  امل��ع��رف��ة، وه����ي: م��رك��ز 
الرائدة  البحثية  املوؤ�س�سة  وال�ست�سارات، 
ون�����س��ر البحوث  امل��ع��رف��ة  اإن���ت���اج  يف ع��م��ل��ي��ة 
ال��ت��ي ت�ستهدف  وال��درا���س��ات والإ����س���دارات 
خ���دم���ة ����س���ّن���اع ال����ق����رار وامل���ف���ك���ري���ن على 
اختالف م�ستوياتهم وتعزيز الفهم املتكامل 
والتاأثري  كافة،  املطروحة  الق�سايا  لأبعاد 
الإيجابي على اجتاهاتها، وكذلك �سحيفة 
الرائدة  الإم���ارات���ي���ة  ال�سحيفة  الحت�����اد، 
التطورات  م��ت��اب��ع��ة  يف  واإق��ل��ي��م��ي��اً  حم��ل��ي��اً 
وحتليلها  وال��دول��ي��ة  والإق��ل��ي��م��ي��ة  املحلية 
اإىل جانب   ب��ه��ا،  امل��رت��ب��ط��ة  امل��ع��رف��ة  ون�����س��ر 
والفريدة  ال��رائ��دة  املوؤ�س�سة  توزيع،  �سركة 
من نوعها يف تقدمي اخلدمات اللوج�ستية 
تعد  وال��ت��ي  والت�سويق  والن�سر  وال��ت��وزي��ع 
ال�سرق  منطقة  يف  تطوراً  الأك��ر  املوؤ�س�سة 

الأو�سط يف هذا املجال.
تكامل  اأهمية  على  العلي  ال��دك��ت��ور  و���س��دد 
والإع������الم  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  ب���ني  الأدوار 
اجلهات  ب��ني  التحالف  اإن  وق���ال  وال��ن�����س��ر، 
ال���ث���الث م���ن ���س��اأن��ه اإث������راء امل��ع��رف��ة ون�سر 
املعلومة ال�سحيحة املوثقة التي تن�سر قيم 
اخلري وال�سالم والتعاي�س والت�سامح وتنبذ 

الإرهاب والكراهية.
تعزيز  ه���ي:  ال��ت��ح��ال��ف  اأه������داف  اإن  وق����ال 
والدرا�سات  ال��ف��ك��ر  م���راك���ز  ب���ني  ال��ت��ع��اون 
اللوج�ستية  واملوؤ�س�سات  الإع���الم  وو���س��ائ��ل 
الداعمة لن�سر املعرفة، مبا ي�سمح بو�سول 
والتحليل  ال���دق���ي���ق���ة  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل���ع���رف���ة 
املختلفة  وال��ت��ط��ورات  ل���الأح���داث  ال�سليم 
اجلمهور،  م��ن  ممكنة  �سريحة  اأك���رب  اإىل 
بتحليالت  الإع����الم����ي  امل��ح��ت��وى  وت��ع��زي��ز 
م�ستندة  بحثية  واإ�سدارات  ودرا�سات  واآراء 
مبا  ال�سليم،  العلمي  ال��ب��ح��ث  ق��واع��د  اإىل 
للجمهور  الإي���ج���اب���ي���ة  الجت����اه����ات  ي���ع���زز 
على  املختلفة  والتفاعالت  الق�سايا  جت��اه 
والدولية  والإق��ل��ي��م��ي��ة  املحلية  امل�ستويات 
تن�سيقي بني  اإط��ار  اأو  واإيجاد من�سة  كافة، 
ي�سهل  مب��ا  امل��ع��رف��ة،  ن�سر  بعملية  املعنيني 
لتحقيق  و�سوًل  والتعاون  التن�سيق  عملية 
اأكرب  ب�سورة  والإ�سهام  امل�سركة،  الأهداف 
يف تعزيز القيم الإيجابية التي حت�س على 
وال�سالم  الآخ��ر  وقبول  واحل���وار  الت�سامح 
والأُخ������ّوة الإن�����س��ان��ي��ة، وم��واج��ه��ة خطابات 
وتفكيكها،  وال��ع��ن��ف  وال��ت��ط��رف  ال��ك��راه��ي��ة 
ب�سفة  تت�سم  م�سركة  ج��ه��ود  خ���الل  م��ن 

ال�ستدامة.

نبذ الإرهاب والتطرف
اإن  الكعبي  الأ���س��ت��اذ حمد  ق��ال  م��ن جانبه، 
���س��ح��ي��ف��ة الحت�����اد ي�����س��ع��ده��ا ال���ت���ع���اون مع 

اإىل  ت��ري��ن��دز ال���ذي يعترب داع���م���اً، م�����س��رياً 
واملحتوى،  امل�سمون  يف  ك��ب��رية  امل��ب��ادرة  اأن 
ما  وال��ت��وزي��ع؛  واملحتوى  البحث  جتمع  اإذ 
طريق  ه��و  ال���ذي  العلمي  البحث  �سيدعم 
العلمية  البحوث  و�سول  وتي�سر  للمعرفة، 
املوثقة التي ينتجها “تريندز”، موؤكداً اأنها 
ت�ستحق الدعم الإعالمي لإبرازها وتو�سيع 
واإي�سالها للجمهور، ول�سيما  ن�سرها  �سبل 
ما يت�سل منها بن�سر قيم اخلري والتعاي�س 
بكافة  والتطرف  الإره��اب  ونبذ  والت�سامح 

اأ�سكاله.
النعيمي  �سيف  ع��ل��ي  الأ���س��ت��اذ  ق���ال  ب����دوره 
ال��ت��ي مت  امل��ع��رف��ة  اإن م��ب��ادرة حت��ال��ف ن�سر 
الحتاد  و�سحيفة  ت��ري��ن��دز  م��ع  اإط��الق��ه��ا 
املعرفة  لن�سر  ت�سكل مرحلة مهمة  وتوزيع 
احلر�س  م��وؤك��داً  العلمي،  البحث  وتعزيز 
خدمة  فيه  ملا  املجال  ه��ذا  يف  التعاون  على 
الباحثني واملهتمني والأكادمييني، وم�سدداً 
البحثية  اجل����ه����ود  ت���ك���ات���ف  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى 
حتقيق  اأجل  من  واللوج�ستية  والإعالمية 

اأهداف املبادرة املعرفية.

 تكرمي مكتبة الإ�شكندرية 
من جانب اآخر، كّرم مركز تريندز للبحوث 
الفقي  م�سطفى  ال��دك��ت��ور  وال���س��ت�����س��ارات 
لدوره  ت��ق��دي��راً  الإ�سكندرية  مكتبة  مدير 
واملهام  التنويري  الإ�سكندرية  مكتبة  ودور 
اإذ  بها،  ت�سطلع  التي  املعرفية  احل�سارية 
يف جناحه  تكرميياً  حفاًل  “تريندز”  اأق��ام 
مب��ع��ر���س اأب��وظ��ب��ي ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب، ثّمن 
ال���دك���ت���ور حم��م��د ع���ب���داهلل العلي  خ���الل���ه 
الدكتور  دور  لريندز  التنفيذي  الرئي�س 
الفقي يف نه�سة مكتبة الإ�سكندرية وتعزيز 
الدكتور  اأ���س��اد  العاملي.فيما  الثقايف  دوره��ا 
ال��ف��ق��ي ب��ج��ه��ود ت��ري��ن��دز ال��ب��ح��ث��ي��ة، وثّمن 
به  يقوم  م��ا  اإن  وق��ال  النوعية،  اإ���س��دارات��ه 
لأن  ال��ت��ق��دي��ر؛  ي�ستحق  ع��م��ل  “تريندز” 
الق�سايا  وحتليل  ال�سحيحة  املعرفة  ن�سر 
وحماربة الفكر املتطرف باتت اأموراً ُملحة، 
مازالت  الإ���س��ك��ن��دري��ة  م��ك��ت��ب��ة  اأن  م���وؤك���داً 
املوؤ�س�س  ال��ق��ائ��د  م��واق��ف  ت��ت��ذك��ر  و�ستبقى 
ث���راه، ووق��وف��ه هو  ال�سيخ زاي���د، طيب اهلل 

ودولة الإمارات مع املكتبة ودعمها.

جناح املركز ي�شتقطب جمهور اأبوظبي الدويل للكتاب

تريندز و�سحيفة الحتاد وتوزيع يطلقون حتالفًا لن�سر املعرفة.. واملركز ُيكرم مكتبة الإ�سكندرية

•• اأبوظبي-الفجر:

اليافعني  ل��ك��ت��ب  الإم����ارات����ي  امل��ج��ل�����س  ي��وا���س��ل 
م�ساركته يف الدورة ال�31 من معر�س اأبوظبي 
خيام  م��ن  م�ستوحى  ب��ج��ن��اح  ل��ل��ك��ت��اب،  ال����دويل 
النبيلة  ال��ق��ي��م  ي��ع��ك�����س  وت�����س��م��ي��م  ال��الج��ئ��ني، 
املجل�س  ينفذها  التي  كان”،  ياما  “كان  ملبادرة 

الكتب  التوايل، بهدف جمع  الثامن على  للعام 
املحلي،  املجتمع  م��ن  م��ت��ع��ددة  بلغات  ال�����س��ادرة 
املناطق  يف  واليافعني  الأط��ف��ال  على  وتوزيعها 

التي تعاين الأزمات حول العامل. 
وحظي اجلناح بزيارة ال�سيخة بدور بنت �سلطان 
للنا�سرين،  ال��دويل  الحت��اد  رئي�سة  القا�سمي، 
املوؤ�س�س والرئي�س الفخري للمجل�س الإماراتي 

لكتب اليافعني، والدكتور علي بن متيم، رئي�س 
حمدان  و�سعيد  العربية،  للغة  اأبوظبي  مركز 
الطنيجي، املدير التنفيذي ملركز اأبوظبي للغة 
العربية، مدير معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب، 
اأب���رز م��ع��رو���س��ات اجلناح،  ال��ذي��ن اط��ل��ع��وا على 
وا�ستمعوا اإىل �سرح من مروة العقروبي، رئي�سة 
مبادرة  عن  اليافعني،  لكتب  الإماراتي  املجل�س 

“كان ياما كان” واأهم امل�ساريع واملبادرات التي 
يعكف املجل�س على تنفيذها.

اإجنازات  اأه��م  املعر�س،  املجل�س يف  وُي��ربز جناح 
انطالقتها  م��ن��ذ  كان”  ي���ام���ا  “كان  م����ب����ادرة 
تركز  �سا�سات  خ��الل  م��ن  وال�����س��ورة،  بال�سوت 
اإي�سال  ع��ل��ى ال��ف��ئ��ات ال��ت��ي جن��ح��ت امل���ب���ادرة يف 
اإىل  اللجوء،  خميمات  �سكان  من  اإليها،  الكتب 

جانب التعريف بالكتب ال�سامتة ودور املجل�س 
يف الرويج لها يف دولة الإمارات واملنطقة،

واإثراء  املعرفة  حتفيز  على  الكتب  تلك  واآث���ار   
اجلناح  زوار  يتعرف  حيث  التعليمية،  امل�سادر 
بالكتب  التربع  اإمكانية  مع  املبادرة،  نتائج  على 
يف جناح املبادرة، حيث �سيقوم املجل�س بتوزيعها 
مع  بالتزامن  واليافعني  الأط��ف��ال  على  لحقاً 

ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��الج��ئ��ني، ال����ذي ي�����س��ادف 20 
يونيو من كل عام.

وينظم املجل�س الإماراتي لكتب اليافعني، �سمن 
برنامج م�ساركته يف املعر�س، الذي ي�ستمر حتى 
اأب��وظ��ب��ي الوطني  29 م��اي��و اجل���اري يف م��رك��ز 
رقم  جناحه  عرب  الور�س  من  ع��دداً  للمعار�س، 

يف القاعة 11.   F5

ي�شارك يف معر�ص اأبوظبي للكتاب بجناح م�شتوحى من قيم مبادرة )كان ياما كان(

املجل�ض الإماراتي لكتب اليافعني يروي تاأثري الكتب على حياة الأطفال الالجئني

انتهاء التحكيم يف الت�سفيات الثانية مل�سابقة 
حتدي القراءة يف مدينة العني  
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الرم�ساين  املو�سم  يف  اللبنانية  ال�سا�سات  على  واملحلية  امل�سركة  الإنتاجات  فقر  اإىل  تنظر  • كيف 

2022؟
اأي  اإنتاجياً فقط، والأو�ساع الكارثية حملياً وعاملياً جتعل من تقدمي  - لبنان فقري ب�سكل عام لي�س 

عمل فني حملي اإجنازاً كبرياً.
الواحد،  العمل  يف  ال�سائكة  الق�سايا  جمع  على  تركز  اأ�سبحت  اأنها  اللبنانية  الدراما  يف  • الالفت 

َر يف اأكر من م�سل�سل وحتّول ظاهرة؟ كما يف م�سل�سل )والتقينا(، علماً اأن هذا الأمر َتَكرَّ
التي  والق�سايا  ال�سيا�سي  الف�ساد  ق�سية  طرح  يف  يتفّرد  فاإنه  )والتقينا(،  م�سل�سل  اإىل  بالن�سبة   -
اآَخر  نعي�سها يف تاريخ لبنان املعا�سر وحتديداً يف الأع��وام الثالثة الأخ��رية. ل يوجد عمل لبناين 

اأ�ساء على الف�ساد ال�سيا�سي يف لبنان بح�سب علمي ومعرفتي.
ال�سيا�سي واملنظومة احلاكمة يف لبنان، من خالل  وم�سل�سل )والتقينا( ي�سيء على مو�سوع الف�ساد 
ق�سة حب جتمع بني ابن الوزير الذي األعب دوره وبني ابنة عائلة عريقة يف احلياة الوطنية. ل ميكن 
اأن نخلع هذه الفرادة عن العمل. ومع اأنني مع النقد، ولكن هناك م�سكلة يف النقد الفني الذي ل اأرى 
اأنه موجود، بل ان املوجود هو جمرد اآراء �سخ�سية ل�سحايف يعطي راأيه يف عمل ما من دون ال�ستناد 

اإىل معايري منهجية.
ه اإىل النا�س، ووظيفة النقد الفني وال�سحافة الفنية واأي �سحايف م�ساعدة  كل عمل فني هو موجَّ
التي  الأ�سداء  خالل  ومن  املقبلة.  املرحلة  يف  التح�سني  بهدف  الفني  العمل  �سّناع 
ت�سلني يومياً من النا�س، فهم يقولون يل اإن )والتقينا( ي�سبههم ويتكلم 
والإ�ساءة عليها.  النقطة  لغتهم، لذلك يجب النطالق من هذه 

وكوين اأكادميي، فاإنني اأمتنى قراءة اأو �سماع نقد منهجي.
ال�سا�سة ال�سغرية  املُناِف�سة عن  • وهل غياب الأعمال الأخرى 
اأم  امل�سل�سل  م�سلحة  يف  ي�سّب  املا�سي  الرم�ساين  املو�سم  يف 

العك�س هو ال�سحيح؟
املناف�سَة،  ِعُف  ُت�سْ الأعمال  قلة  اإن  القول  ميكن  باملبا�سر   -
وكنت اأمتنى وجود املزيد من الأعمال كي يتحقق التنوع يف 
الطروحات واملمثلني والإخ��راج. ويف راأيي اأن عدم وجود 

مناف�سة حملية اأمر غري اإيجابي.
)والتقنيا(؟ م�سلحة  يف  �سّب  هذا  • وهل 

- مل اأ�ستطع اأن اأمل�س ذلك، لأنه مل ُتعر�س �سوى حلقات 
معدودة من امل�سل�سل، وكنت اأمتنى وجود وفرة وغنى 
اأكر يف الأعمال واأن يحتل كل عمل مكانه املنا�سب. 
واأنا اأوؤمن باأن العمل اجليد يربز، والعمل ال�سعيف 

ينك�سف، والغربال هو املُ�ساِهد والزمن.
• هناك انتقاد كبري لإ�سناد دور البطولة للوجوه 
هناك  اأن  ح��ني  يف  اللبنانية  ال��درام��ا  يف  ج��دي��دة 
هذه  مثل  ي�ستحقون  الذين  املمثلني  من  الكثري 

الفر�سة اأكر وميلكون القدرة واملوهبة؟
ال�سوؤال، لأن��ه ل  اأن��ا َمن يجيب عن هذا  - ل�سُت 
يعود لنا كممثلني اتخاذ القرار يف هذا املو�سوع، 
بل لأ�سحاب العمل الذين ل يلبثون اأن يدققوا 
يف نتيجة خياراتهم. �سخ�سياً كمدّر�س يف معهد 
لديهم  تكون  اأ�سخا�س  اختيار  اإىل  اأميل  الفنون 

خلفية اأكادميية.
مع  مت��ّث��ل  اأن  مي��ك��ن  ه��ل  كممثل  ���س��ئ��ل��ُت  اإذا  اأم����ا 
اأ�سخا�س غري اأكادمييني، اأجيب )ل م�سكلة عندي 
والنجوم  ال��ن��ج��م��ات  م���ن  ال��ك��ث��ري  ه��ن��اك  لأن  ذل�����ك(،  يف 

واملمثلني واملمثالت مل ياأتوا اإىل املجال من العامل الأكادميي.

هي  وهل  و)التقينا(  م�سل�سل  يف  البطولة  دور  لتوؤدي  املوهبة  من  يكفي  ما  بري  نوال  متلك  • وهل 
ُظلمت يف الأ�سا�س لأنه مت اختيارها لهذا الدور؟

- ل اأوؤمن باملوهبة يف جمال التمثيل، يف حني اأنها مطلوبة يف جمال الغناء، مبعنى اأن يكون ال�سوت 
جمياًل. يف التمثيل، اأوؤمن بالتدريب واجلدية واملهارة والتحليل الفكري، واأعترب اأن باإمكان اأي �سخ�س 

اأن ميثل.
فقط؟ الأكادمييني  باملمثلني  تعرف  اأنك  يعني  هذا  • وهل 

اأو حم��َرف. رواد احلركة الفنية يف لبنان مل  ���ِرج  امل��ه��ارات عن طريق خُمْ اإت��ق��ان  - ك��ال، لأن��ه ميكن 
اأنهم  85 فناناً من خالل برنامج )�ساعة وفا( ووجدُت  يتخرجوا يف معهد الفنون، واأنا دخلُت عامل 

اكت�سبوا اخلربة من املُْخِرجني كجان فيا�س واليا�س متى.
اأميل اإىل اختيار الأكادمييني لأنني اأوؤمن بهم، ولكنني ل�ست �سد غري الأكادمييني. وعاملياً برز العديد 
من النجوم، كما يف هوليوود، من دون اأن تكون لهم اأي خلفية اأكادميية. ونادين لبكي مثاًل ت�ستعني 
باأ�سخا�س هم غري ممثلني يف اأفالمها، وهذا يعني اأن باإمكان �سخ�ٍس ما اأن ميّثل اإذا خ�سع ل�)الكا�ست( 
ال�سحيح وُو�سع يف املكان ال�سحيح ومتت اإدارته ب�سكل �سحيح، ويف الوقت نف�سه هذا ل يعني اأنه ميكن 
لأي �سخ�س اأن ي�سبح ممثاًل واأن يتخذ من التمثيل مهنة له. اأي اأن هناك ممثاًل ميكن اأن يعمل يف 

دور ي�سبهه، من دون اأن يعني ذلك بال�سرورة اأن ميتهن التمثيل وي�ستمّر فيه.

»اأنا جيت«.. مي �سليم تنتهي 
من اأغنية جديدة وتطرحها قريًبا

وقد تطرقت مي �سليم اأثناء ا�ست�سافتها من جانب الإعالمية ملي�س 
بقولها:  لها  الأخ��رية  �سوؤال  بعد  ال�سابقة  زيجاتها  حول  احلديدى 
قائلة:  لرد  الرجالة"،  مع  حلو  م�س  حظك  ليه  جميلة  "انتى 
"م�س عايزة اأقول حظى م�س حلو، وميكن ع�سان كنت �سغرية 
ع�سان كدة الختيارات ماكانت�س مظبوطة اأو قدر اأو مكتوب 
الزواج  جت��ارب  يف  فعلًيا  موفقة  ماكنت�س  واأن��ا  ربنا  عند 
وب�ساأل نف�سى دائًما ليه ماكنت�س موفقة؟ والوحدة يف 
امل�سئولية �سعبة جًدا واأنا �سايلة كل حاجة وميكن 

ده ح�سل واأنا �سغرية جًدا".
"كلمة  ب��رن��ام��ج  ل��ق��اء خ���الل  وت��اب��ع��ت يف 
اأخرية" الذى تقدمه الإعالمية ملي�س 
احلديدى على �سا�سة ON قائلة: 
الأول  زواج����ى  يف  اأ���س��ت��م��ر  "مل 
واأجنبت  ���س��غ��رية،  ف���رة  اإل 
امل�سئولية  ���س��ل��ت  ول����ذل����ك 
ال�سغل  ك��دة  وع�سان  ب��درى 
اأمر مهم لأنه م�سدر دخل 
ىل ع�سان كدة ف�سلت فرة 
عبارة  حياتى  فقط  طويلة 
وم�سئولية  وبنتى  بيت  عن 
املادية  اأح���واىل  هلل  واحلمد 

بقت اأف�سل".
جمدًدا  ل��ل��زواج  نيتها  وح���ول 
ن�سجت  دلوقتى  "اأنا  قالت: 
اأكر وبقيت واعية وع�سان 
كدة مافي�س وقت للغلط 
من  ن�����س��ي��ب  وده  ت���ان���ى، 

دلوقتى معايا  اأن��ا  اأوى ع�سان  اأفكر كوي�س  وبعد كدة لزم  ربنا  عند 
ب�سكل  ج��داً  بنتى  هيكون موجود يف حياتى يحب  اللى  ولزم  طفلة 

حقيقي".
"م�س �سرط النف�سال ح�سل ع�سان حد  ال��زواج:  وعن اأخطائها يف 
الأول  زواج��ى  �سخ�سيات  وتركيبة  طبائع  اختالف  لكن  وح�س  فينا 
ا�ستمر �سنة، والزواج الثانى كان اأ�سبوعني، وده ن�سيب وكان قرارنا 

احنا التنني".
وقالت مي �سليم: "غ�سبت من طليقى الثانى ب�سبب كتابته تدوينة 
اأج��ل احلفاظ على اخل�سو�سية  اأعقاب الطالق وذل��ك من  عنها يف 

وهذا طبيعى لدى كل اإن�سان مهما كانت مهنته".
كل  يف  ربنا  برياعى  "يبقى  قالت:  القادم  عري�سها  موا�سفات  وع��ن 
تزعجنى  حاجة  واأك���ر  ب��ج��د..  وبيحبنى  عليا  وخ��اي��ف  الت�سرفات 
اإنه متلكك وفيه فرق  اأو يبقى حا�س�س  اإنه يهني ال�ست  من الراجل 
حلوة  حاجة  كل  على  يق�سى  عايز  واللى  بيحبك  اللى  الراجل  بني 

فيكي".
وك�سفت مى �سليم اأن اجتاها للغناء منذ البداية مل يكن رغبة ملحة 
لها بل رغبت يف التمثيل والعك�س �سحيح اأن �سقيقتها مي�س حمدان 
كانت هى من ترغب يف امتهان الغناء قائلة : "ماكنت�س عايزة اأغنى 
واأنا  بالتمثيل،  ب���داأت  ومي�س  متثل،  ع��اي��زة  مكانت�س  مي�س  واأخ��ت��ى 
اأقل، ب�سبب خوف  بداأت بالغناء".وذكرت اأن فر�س اجلواز للفنانات 
رجالة  "فيه  قائلة:  الفنانات  جمتمع  من  الق��راب  من  الكثريين 
بتحب الرتباط بالفنانات وبيفتخروا بزوجاتهم لكن فيه نا�س تانية 
من الرجالة ي�سعرون بالغرية من زوجاتهن وي�سعون لهدم الفنانة 

وفيه نا�س تانية بتفكرنا تنكني واإحنا واهلل العظيم م�س تنكني".
"اأكر  قائلة:  رايقة"  "الغزالة  باأغنية  اإعجابها  �سليم  مي  واأب���دت 
الفرة  �سينجل  اأغ��ان��ى  وهمل  الخ���رية  ال��ف��رة  يف  عجبتنى  حاجة 

القادمة ب�س م�س األبومات"

انتهت الفنانة مى �شليم من جتهيز اأحدث اأغانيها لطرحها يف بداية مو�شم ال�شيف، والأغنية حتمل 
عنوان "اأنا جيت" كلمات عمرو امل�شري واأحلان عمرو ال�شاذيل وتوزيع عمرو اخل�شري.

اأطّل املمثل مي�شال حوراين يف املو�شم الرم�شاين املن�شرم من خلل م�شل�شل )والتقينا( الذي تقا�شم بطولته 
مع نوال بري.

حوراين حتدث عن هذا العمل وموقفه من م�شاركته لنوال بري يف هذا احلوار:

ِعُف املناف�شَة قلة الأعمال ُت�شْ

مي�سال حوراين: ل اأوؤمن باملوهبة
 يف جمال التمثيل
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اأطعمة مفيدة لتقليل خماطر 
الأورام ال�سرطانية!

ولكن  �سخ�س من بني كل �سخ�سني خالل حياته،  ال�سرطان على  �سيوؤثر 
والعالجات  الأف�سل  والت�سخي�سات  بالأعرا�س  الوعي  فاإن  حل�سن احلظ، 

املح�سنة تعني اأنه قد ل يكون خميفا كما كان من قبل.
وبغ�س النظر، اإذا كان باإمكانك اتخاذ خطوات لتجنب الإ�سابة بال�سرطان، 
ف�ستفعل ذلك. وقال الدكتور ويليام يل: "اإن اختياراتنا فيما يتعلق بالطعام 
وتعد  م�ساره".  عك�س  وح��ت��ى  وع��الج��ه  ال�سرطان  م��ن  للوقاية  ���س��روري��ة 
تناولها،  ميكنك  التي  لل�سرطان  املقاومة  الأطعمة  اأف�سل  من  املك�سرات 

وخا�سة اجلوز واللوز والبندق والكاجو والف�ستق واملك�سرات الربازيلية.
واأو�سح الدكتور يل: "حتتوي املك�سرات على مادة البوليفينول التي تقاوم 
اأي�سا  ول��دي��ه��ا  ال�����س��رط��ان.  مل��ح��ارب��ة  لدينا  امل��ن��اع��ة  ج��ه��از  وت��ع��زز  ال�سرطان 
اأحما�س اأوميغا 3 الدهنية ال�سحية، والتي ميكن اأن جتّوع ال�سرطان عن 
التفكري فيه هو  ال��ذي يجب  التايل  اإم��دادات الدم". والغذاء  طريق قطع 

تناول املزيد من الطماطم.
احلم�س  يحمي  ال��ذي  الاليكوبني،  اإىل  قوتها  ُتعزى  "قد  قائال:  واأو�سح 

النووي اخلا�س بك من التلف، ما ي�ساعد على حمايتك من ال�سرطان".
واأ�سار الطبيب يل اإىل البحث الذي اأظهر اأن الرجال الذين تناولوا كوبني 
اإىل ثالثة اأكواب من الطماطم املطبوخة مرتني اأ�سبوعيا لديهم خطر اأقل 

بن�سبة %30 لالإ�سابة ب�سرطان الربو�ستات.
ال�سرطان، والتي  اأخرى ملكافحة  اأن البطاطا الأرجوانية هي �سديقة  كما 
اخلاليا  تقتل  الأنثو�سيانني،  ت�سمى  طبيعية  كيميائية  م��ادة  على  حتتوي 

ال�سرطانية ومتحو اخلاليا اجلذعية ال�سرطانية املخيفة.
وال�سكريات  الربوتينات  على  يحتوي  حيث  باملحار،  يل  الدكتور  ويو�سي 

والأحما�س الأمينية.
حتمي  لالأك�سدة  م�سادة  ق��وي��ة  ت��اأث��ريات  على  امل��ح��ار  حمتويات  وحت��ت��وي 

احلم�س النووي من اأ�سرار اجلذور احلرة.
وقال يل: "وجد الباحثون اأن تناول م�ستخل�سات املحار ميكن اأن يقلل تلف 

احلم�س النووي بن�سبة 90%".
وعندما يتعلق الأمر مب�سروب �سحي، قد يفاجئك اأن الطبيب يل مل يقل 
باحثو  واأظهر  الأخ�سر.  املات�سا  �ساي  ب�سرب  يو�سي  ذل��ك،  من  ب��دل  امل��اء. 
�سرطان  يقاوم  اأن  ميكن  الأخ�سر  املات�سا  �ساي  اأن  اإجن��ل��را  يف  ال�سرطان 
الثدي عن طريق قطع خطوط الوقود عن اخلاليا اجلذعية ال�سرطانية.

ب�سرطان  امل�سابني  الأ�سخا�س  على  ولي�س  املخترب،  يف  الدرا�سة  واأج��ري��ت 
الثدي.

ومع ذلك، يقول الدكتور يل اإن الكت�ساف "مثري ويجب اأن يوؤدي اإىل مزيد 
الأ�سخا�س  يف  �ستحدث  ال��ت��اأث��ريات  نف�س  كانت  اإذا  م��ا  ملعرفة  البحث  م��ن 

امل�سابني ب�سرطان الثدي".

بالعامل؟ ال�شناعية  املائية  القنوات  اأطول  هي  •  ما 
قناة ال�سوي�س مب�سر.

الأدغال  كروم  �شجر  من  احلمر  الهنود  • ا�شتخل�ص 
مادة ي�شكبونها يف مياه الأنهار فت�شل حركة الأ�شماك 

ثم تطفو على ال�شطح ما ا�شم هذه املادة ؟
 تامبو 

ارتفاعا؟ اكرث  القارات  • اأي 
القارة املتجمدة اجلنوبية

بالثعبان؟ ال�شم  حا�شة  توجد  مكان  اأي  • يف 
الل�سان.

• من املعروف اأن الأع�شاب املخية عددها 12 ع�شب 
فما هو ترتيب ع�شب ال�شمع؟

الع�سب الثامن
مو�شى؟ نبيه  عليه  اهلل  كلم  الذي  اجلبل  ا�شم  • ما 

جبل الطور ب�سيناء.

تزيد  الدهون  اأن  هو  وال�سبب  املرارية  احل�ساة  تكّون  اىل  يوؤّدي  الطعام  يف  الدهون  كرة  اأن  تعلم  • هل 
امل��رارة لفرة طويلة من احل�سيات  من ن�سبة الكول�سرول وهذا الأخري هو من بقاة احل�سيات وان عانت 

فاأنها قد توؤّدي اىل ا�سابتها بال�سرطان.
325غم  فهو  املتو�سط  وزنه  اأما   . اأبعاده  وكذلك  اآخر  اىل  �سخ�س  من  يختلف  القلب  حجم  اأن  تعلم  •هل 

بالن�سبة للرجال اأما متو�سط وزنه عند الن�ساء فهو 245غم ولكن يتفاوت مع حجم اجل�سم ووزنه.
اأو 37843200  اأو .432 خفقة يف ال�ساعة  •هل تعلم اأن معّدل خفقات القلب ي�سل اىل 72 خفقة يف الدقيقة 

يف ال�سنة.
الأ�سخا�س  كبد  من  اأ�سخم  اأو  اأ�سمن  يكون  الكحول  على  املدمنني  الأ�سخا�س  عند  الكبد  اأن  تعلم  • هل 
اأ�سباب  وهناك  الكبد  يت�سّمع  وبالتايل  لل�سحوم  م��اأوى  في�سبح  بامل�سكرات  َي�سُمن  الكبد  لأن  مدمنني  الغري 

اأخرى لت�سّمع الكبد ولكن الإدمان يف مقدمتها.
احليوانات  من  الكثري  كبد  اأن  تعلم  وهل  وظائفه  لكرة  واحد  ع�سو  يف  عديدة  باأع�ساء  ي�سمى  • الكبد 

ي�ستعمل كعالج فّعال لفقر الدم اخلبيث.
غريهم من  للقرحة  تعّر�سا  اأكر  الأربعني  اأو  الثالثني  �سن  تخّطوا  الذين  الرجال  اأن  تعلم  • هل 

رب �ضارة نافعة
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ال�شوكولتة 

ك�سفت نتائج درا�سة اأجراها علماء اأمريكيون اأن تناول ال�سوكولتة املحتوية 
على اأكر من 70 % من الكاكاو تقلل احتمال ال�سابة باأمرا�س القلب 

والأوعية الدموية.
اأجروها  التي  الدرا�سة  نتائج  من  ال�ستنتاج  هذا  اإىل  العلماء  تو�سل  وقد 
على 44 �سخ�ساً يعانون من الوزن الزائد، كان عليهم تناول 70 جم من 

ال�سوكولتة الداكنة يومياً ملدة �سهر كامل.
ب�سورة منتظمة  بكميات معقولة  ال�سوكولتة  تناول  اأن  للباحثني  وات�سح 
اخلرة  تكون  ومينع  الدموية  الأوعية  مرونة  ا�ستعادة  يف  ي�ساعد  يومياً، 
 الدموية وبالتايل يقلل احتمال الإ�سابة باحت�ساء القلب والدماغ )اجللطة(.

يف �ساحة اجلامعة و�سعت ورقة بي�ساء كبرية حتمل خرباً ل�سباق اجلري جائزته كبرية ..كانت اجلائزة مطمع 
للكثري منهم فهب كل الريا�سيون لالأ�سراك يف �سباق العدو املنتظر .

كانت امل�سافة طويلة وواظب الكثريين على التدريب ال ان احدهم وهو تومي فكر كثرياً، وهو يتدرب نعم لكن 
من ي�سمن له انه �سيفوز .. جل�س يف بيته يفكر حني دخل �سقيقه التواأم لي�ساأله عما ي�سغل تفكريه وعندما �سمع 
ق�سته رد عليه بخبث رمبا لن ت�ستطيع ان تك�سب لكنا معاً ن�ستطيع ذلك .. هى خدعة ب�سيطة ولكن مفيده فما 
راأيك ان ن�سرك معاً ولكن باأ�سمك انت تومى انت جتري معهم ونتفق على مكان نتقابل فيه لأكمل انا ال�سباق، 
نلب�س مالب�س واحدة ونحمل نف�س الرقم، وكما ترى لن ي�ستطيع احد ان ي�سك يف �سيئ ابدا فاأنا وانت �سورة 
واحدة ل�سخ�سني.. رمبا هى فكرة جمنونه لكنهما قاما معاً بتنفيذها فال�سباق �سيمر على اماكن كثرية ملتوية 

ووعرة وميكنهم تنفيذ خطتهم.
يوم ال�سباق، اتفقا ودر�سا اخلطة معاً وقاما بفح�س الطريق وكل زاوية �سيمر عليها املت�سابقون، وامام املراآه 
وقفا معاً ..انهما متطابقان متاماً، تومي اخذ موقعه بني املت�سابقني اما روبرت فقد ذهب ب�سيارته اإىل حيث 
من املنتظر ان يتقابال فيتبادل الأثنني مكانهما.. وبداأ ال�سباق وا�سرع تومي ببذل كل ما يف و�سعه جرى بكل 
قوته وهلل اجلميع من حوله، جرى وجرى ب�سرعه حتى ي�سل اإىل املكان الذي �سيقابل فيه روبرت ليحل حمله، 

لكنه مل يعرف ان روبرت قد انقلبت �سيارته وا�سيب ول احد يدرى به .
ظل روبرت يف حالة اغماء �سديدة والوقت مير به وهو ل يدرى اما تومي فقد رك�س بكل قوته وو�سل اإىل املكان 
ومل يجد �سقيقه فظن انه خدعه فاأكمل ال�سباق بكل قوة وبكل غيظ اي�ساً وكلما جرى اق�سم بينه وبني نف�سه ان 
يلقنه در�ساً لن ين�ساه .. مع و�سوله خلط النهاية �سفق اجلميع له ووقف ليحمل جائزته وهو يف قمة �سعادته 
..اما روبرت فقد وعى لنف�سه وافاق لريى ان الدنيا قد اظلمت حوله جل�س ليتذكر ما حدث ثم متالك نف�سه 
وعاد للبيت مثخنا باجلراح وهناك عرفت الأ�سرة ما حدث وقال الأب: رمبا فعل اهلل ذلك لتعرف مدى قدرتك 
على اجتياز مثل هذا ال�سباق.. حمد تومى اهلل على جناة �سقيقه وعلى نيله اجلائزة وقال رمبا لو تدخل روبرت 

يف الأمر ما ا�ستطاع ان يكمل ال�سباق ورب �سارة نافعه. 

�شيفة ت�شل حل�شور عر�ص فيلم »اإلفي�ص« خلل الدورة 75 ملهرجان كان ال�شينمائي، جنوب فرن�شا -ا ف ب

ت���وؤك���د ال���درا����س���ات اأن دم���ج الأل���ي���اف وال���ربوت���ني واحل����د من 
وممار�سة  امل�ساف،  وال�سكر  امل�سبعة  غ��ري  ال��ده��ون  ا�ستهالك 

الريا�سة من �ساأنه تخفيف الوزن واإزالة ال�سحوم.
اأف�سل  اأن  داجن��ي��ل��و  ك��ورت��ن��ي  ال��ت��غ��ذي��ة  اأخ�����س��ائ��ي��ة  وت��ع��ت��رب 
اخل�سروات للم�ساعدة يف فقدان الوزن وتقلي�س دهون البطن 
بالعنا�سر  مليئة  :"ال�سبانخ  داجنيلو  وت��ق��ول  ال�سبانخ.  ه��ي 
الغذائية، مما يجعلها مغذية جدا و�سحية جل�سمك، اإنه غني 
مرتبطة  وكلها  الأك�����س��دة،  وم�����س��ادات  وامل��ع��ادن  بالفيتامينات 
الأ�سياء  اأح��د  ف��اإن  البطن." ووفقا لداجنيلو،  ده��ون  بتقلي�س 
الوزن  لفقدان  اخل�����س��روات  اأف�سل  م��ن  ال�سبانخ  جتعل  التي 
الألياف.  م��ن  ال��ع��ايل  ه��و حم��ت��واه��ا  ال�سحة  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ 

منخف�س  نبات  "ال�سبانخ  داجنيلو:  وت�سيف 
على  اأي�سا  يحتوي  ولكنه  احلرارية،  ال�سعرات 

ن�سبة عالية جدا من الألياف، ي�ساعدك تناول 
يف  الإف���راط  ومينع  بال�سبع  ال�سعور  على  الأل��ي��اف 

ه�سم  على  اأي�سا  الأل��ي��اف  ت�ساعد  كما  الطعام،  تناول 
الطعام وامت�سا�سه، مما ي�ساعد يف احلفاظ على عملية 

وت�سري  ال�سيطرة".   حتت  لديك  الغذائي  التمثيل 
الأبحاث  اإىل احتواء ال�سبانخ على ن�سبة عالية من 
الربوتني، ويو�سي البع�س بتناوله مطبوخا حيث 

اأن كوبا واحدا من ال�سبانخ املطبوخة ي�ساوي حوايل 5 
جرامات من الربوتني.

مادة غذائية ت�ساعد يف اإزالة دهون البطن


