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درا�صة تك�صف اآثارا �صحية خطرية للتوتر
على  والقلق  للتوتر  امل��دم��رة  الآث���ار  درا���س��ة طبية حديثة عن  ك�سفت 

ال�سحة، وقدرته على اإ�سعاف اجل�سم اأمام مر�ض خطري.
كاليفورنيا  جنوب  جامعة  من  باحثون  اأجراها  التي  الدرا�سة  ووف��ق 
وال�سعور  والتوتر  اليومية  واحلياة  العمل  �سغوط  ف��اإن  الأمريكية، 
خماطر  م��ن  وت��زي��د  امل��ن��اع��ي،  اجل��ه��از  �سيخوخة  م��ن  ت�سرع  بالقلق، 

الإ�سابة بال�سرطان واأمرا�ض القلب وكوفيد19-.
الأكادميية  "وقائع  مبجلة  ن�سرت  التي  درا�ستهم  يف  الباحثون  وق��ال 
التدخني  التوتر مثل  ال�سلوكيات املرتتبة على  اإن  للعلوم"،  الوطنية 
مناعة  ت�سعف  ال�سحية،  غري  الغذائية  والعادات  الكحوليات  و�سرب 

اجل�سم.
اإريك  كاليفورنيا،  جنوب  جامعة  يف  ال�سيخوخة  علم  خبري  واأو���س��ح 
الإجهاد  بني  ال�سلة  تف�سر  ال�سحية  ال�سلوكيات  "هذه  اأن  كلوباك، 
اأكرب  �سغوط  من  يعانون  الذين  فالأ�سخا�ض  املناعية،  وال�سيخوخة 
حمفوفة  �سحية  �سلوكيات  يف  لالنخراط  عر�سة  اأك��ر  يكونون  قد 
ب��امل��خ��اط��ر. ق���د ت��ق��ل��ل ه���ذه ال�����س��ل��وك��ي��ات م���ن اإن���ت���اج خ��الي��ا مناعية 

جديدة".
واأ�ساف كلوباك اأنه "يبداأ اجلهاز املناعي ب�سكل طبيعي يف ال�سعف مع 
تقدم النا�ض يف ال�سن، وهي حالة ت�سمى التنك�ض املناعي، حيث تكون 
اإىل جانب عدد قليل من  البي�ساء مهرتئة،  العديد من خاليا الدم 
خاليا الدم البي�ساء اجلديدة التي ميكنها حماربة العدوى. يرتبط 
الإ�سابة  وخطر  القلب  واأم��را���ض  بال�سرطان  املناعي  اجلهاز  �سعف 

بالأمرا�ض املعدية، مثل اللتهاب الرئوي".

حتذير من مواد �صارة يف مقاعد الأطفال بال�صيارات
حذر خرباء هيئة اختبار ال�سلع الأملانية ونادي ال�سيارات الأملاين من 

مواد �سارة يف بع�ض موديالت مقاعد الأطفال مثل مثبطات اللهب.
وخترب اخلرباء 26 مودياًل ملقاعد الأطفال يف ال�سيارات حتى طول 

مرت.  1.50
"جيد  درج��ة  على   Anoris T i-Size �سايبك�ض  مقعد  وح�سل 

جدا". وهو ينا�سب الأطفال بني 76 اإىل 115 �سم.
ومنح الختبار 15 مقعداً درجة "جيد"، و6 "مقبول".

وبوجه عام، يجب اختيار املوديالت املزودة بقاعدة، ل�سبطها باإحكام 
على املقعد، ويثبت املقعد عليها على اأن تتمتع بالثبات عند الت�سادم 

اجلانبي اأو الأمامي.

دليل النوم املريح للأزواج على الطريقة ال�صكندنافية
ملعركتك  ح��داً  نومك،  ب�سيط على غرفة  تعديل  ي�سع  اأن  املمكن  من 
الليلية يف الو�سول اإىل نوم هانئ، فبالن�سبة لعدد كبري من النا�ض، قد 

يكون النوم يف نف�ض ال�سرير مع �سخ�ض اآخر، مهمة �سعبة للغاية.
الأمر  ال��ن��وم،  اأث��ن��اء  واللتفاف  التقلب  حيث  من  خمتلفون  فالنا�ض 
الذي يوؤثر ب�سكل وا�سح ومزعج على قدرتك يف التنعم ب�ساعات نوم 

طويلة وم�ستمرة.
ويف رحلة بحثك عن نوم مريح، قد جتد يف طريقة النوم ال�سكندنافية 
هدفك، حيث ت�ستطيع اأن ت�سارك �سخ�ض اآخر النوم يف نف�ض ال�سرير، 

وكل ماعليك فعله هو اأن ينفرد كل منكما بغطائه اخلا�ض.
ومت الرتحيب بهذه الطريقة ونتائجها الإيجابية ب�سكل كبري ل�سيما 

يف الدمنارك والرنويج وال�سويد واأملانيا واأي�سلندا.
بع�ض الدرا�سات وجدت اأن النوم يف نف�ض ال�سرير مع �سريك اآخر ميكن 

اأن يوؤدي يف الواقع اإىل زيادة النوم املتقطع بن�سبة 30 يف املائة.
وميكن اأن توؤثر م�ساركة اللحاف على درجة حرارة النوم، والتي تلعب 
دوراً كبريا يف جعل نومك جيداً، فاإذا ارتفعت درجة حرارتك، �سيواجه 
ج�سمك �سعوبة حقيقة يف النوم. وميكن اأن يوؤثر النوم املتقطع على 
الأداء  وي�سعف  النهار،  اأث��ن��اء  النعا�ض  م��ن  وي��زي��د  امل��زاج��ي��ة،  احل��ال��ة 
البدين واملعريف، بل وي�سبب م�ساكل �سحية اأكر خطورة، مثل ارتفاع 

�سغط الدم اأو اأمرا�ض القلب.
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تلوث الهواء يق�صر متو�صط عمر الإن�صان
ك�سفت درا�سة حديثة، اأن تلوث الهواء باجل�سيمات الدقيقة بفعل احرتاق 
باأكر من عامني يف  الإن�سان  اإىل تق�سري عمر  ي��وؤدي  الأح��ف��وري،  الوقود 

املتو�سط، يف كل اأنحاء العامل.
واأ�سار معدو تقرير موؤ�سر جودة الهواء، الذي اأ�سدره معهد �سيا�سة الطاقة 
تلوث  من  نهائيا  احل��د  �ساأن  "من  اأن  اإىل  الأمريكية،  �سيكاغو  جامعة  يف 
 2،2 ي�سيف  اأن  العاملية،  ال�سحة  منظمة  لتو�سيات  تلبية  العاملي،  الهواء 

�سنة اإىل متو�سط العمر املتوقع"، وفق ما ذكرت وكالة فران�ض بر�ض.
معايري  مع  متوافقا  الهواء  يف  الدقيقة  اجل�سيمات  م�ستوى  جعُل  ويتيح 

منظمة ال�سحة العاملية، اإطالة عمر كل �سخ�ض يف جنوب اآ�سيا 5 �سنوات.
فهذه اجل�سيمات الدقيقة التي �سنفتها الأمم املتحدة عام 2013 �سمن 
اأن ت�سبب  م�سببات ال�سرطان، تخرتق عمق الرئتني وتدخل الدم، وميكن 

اأمرا�سا يف اجلهاز التنف�سي والقلب والأوعية الدموية.
وتو�سي منظمة ال�سحة العاملية باأل تتجاوز كثافة اجل�سيمات الدقيقة يف 
24 �ساعة، واأن  اأي فرتة  15 ميكروغراما لكل مرت مكعب خالل  الهواء 

تظل دون 5 ميكروغرامات لكل مرت مكعب يف املتو�سط على مدار عام.
منظمة  تو�سيات  تقريبا  العامل  يف  بال�سكان  املاأهولة  املناطق  كل  وتتجاوز 
يف  امل�ستويات  اأن  اإذ  القيا�سي،  ال��رق��م  حتمل  اآ�سيا  لكن  العاملية،  ال�سحة 
بنغالد�ض اأعلى ب� 15 مرة من املعدلت املطلوبة، وبع�سرة اأ�سعاف يف الهند، 

وبت�سع مرات يف نيبال وباك�ستان.
ويف وليتي اأوتار برادي�ض وبيهار الهنديتني، حيث يبلغ عدد ال�سكان نحو 
متو�سط  اجل�سيمات  ه��ذه  ت�سببها  التي  الأم��را���ض  تقلل  مليون،   300
العمر املتوقع بثماين �سنوات، وي�سل الرقم اإىل ع�سر �سنوات يف العا�سمة 

نيودلهي.

درا�صة: تراجع ثقة النا�س بالأخبار 
اأفاد تقرير �سدر يوم الثالثاء املا�سي اأن 
يتجنبون  الأ�سخا�ض  من  متزايدا  عددا 
ب�سكل انتقائي الق�س�ض الإخبارية املهمة 
مثل جائحة فريو�ض كورونا، واحلرب يف 

اأوكرانيا، واأزمة ارتفاع تكلفة املعي�سة.
ال�سحافة  لدرا�سة  روي��رتز  معهد  وق��ال 
ال�سنوي  الرقمية(  الأخ��ب��ار  )تقرير  يف 
اأن غالبية  اإن����ه يف ح��ني  ي�����س��دره  ال����ذي 
ال�ستطالع  �سملهم  ال��ذي��ن  الأ�سخا�ض 
يطالعون الأخبار بانتظام، فقد قال 38 
باملئة اإنهم يتجنبون الأخبار يف كثري من 
ارتفاعا   - الأحيان  بع�ض  يف  اأو  الأحيان 
ويقول   .2017 ع��ام  يف  باملئة   29 م��ن 
حوايل 36 باملئة - خا�سة اأولئك الذين 
تقل اأعمارهم عن 35 عاما - اإن الأخبار 
اأي�سا  وت��رتاج��ع  م��زاج��ه��م.  �سفو  تعكر 
الثقة يف الأخبار، وهي عند اأدنى م�ستوى 
قال  املتو�سط،  ويف  املتحدة.  الوليات  يف 
يف  يثقون  اإن��ه��م  النا�ض  م��ن  باملئة   42
معظم الأخبار معظم الوقت. وانخف�ض 
هذا الرقم فيما يقرب من ن�سف البلدان 

الواردة يف التقرير وارتفع يف �سبع دول.
را�سمو�ض  روي����رتز،  معهد  م��دي��ر  وك��ت��ب 
"يرى  يقول  التقرير  يف  نيل�سن،  كلي�ض 
عدد كبري من النا�ض اأن و�سائل الإعالم 

تخ�سع لتاأثري �سيا�سي غري مالئم.

 العلمات اخلم�صة التي تدل 
على اأنك تفتقد فيتامينا رئي�صيا �ص 23

ف���وائ���د ال��ف��ا���ص��ول��ي��اء احل���م���راء 
وم�صادات الأك�صدة

الفا�سولياء احلمراء غنية بالبوليفينول، 
وه���و ن���وع م���ن م�����س��ادات الأك�������س���دة التي 
ة، ال��ت��ي تتلف  حت���ارب اآث���ار اجل���ذور احل����رَّ
اجل�سم يف  ينتجها  التي  الكيميائية  امل��واد 
والعمليات  الغذائي  التمثيل  عملية  اأثناء 
ة تلفاً  ��ب اجل�����ذور احل�����رَّ الأخ�������رى. ت�����س��بِّ
اأمرا�ض  اإىل  ي�����وؤدي  اأن  مي��ك��ن  ل��ل��خ��الي��ا 
يف  الأك�����س��دة  م�����س��ادات  ت�ساعد  خمتلفة. 
اإزالة  على  اجل�سم  احل��م��راء  الفا�سولياء 
�ض  التعرُّ ة وح��م��اي��ت��ه م��ن  اجل����ذور احل����رَّ

لالأمرا�ض.

فوائد الفا�صولياء احلمراء وال�صعر
مثل  ل��ل��ب��ق��ول��ي��ات  ال����رتوي����ج  متَّ  ل���ط���امل���ا 
زة  املعزِّ خل�سائ�سها  احلمراء  الفا�سولياء 
ل��ل�����س��ع��ر ال�����س��ح��ي، وه���ي ب��ال��ف��ع��ل مفيدة 
م�سدراً  فقط  لي�ست  اإن��ه��ا  حيث  للغاية؛ 
اأي�ساً  ول��ك��ن��ه��ا  وال���زن���ك،  ل��ل��ح��دي��د  رائ���ع���اً 
كما  لل�سعر.  املهم  للربوتني  م�سدر كبري 
النق�ض احل���ادَّ يف  اأن  ال��درا���س��ات  اأظ��ه��رت 
ت�ساقط  اإىل  ي����وؤدي  اأن  مي��ك��ن  ال���ربوت���ني 

قه. ال�سعر وترقُّ

فوائد الفا�صولياء احلمراء والب�صرة
ُتعترب التغذية ال�سحية وال�سليمة و�سيلة 
مهمة للح�سول على ب�سرة �سبابية ون�سرة؛ 
م�سكالت  م��ن  ي��ع��اين  الن�ساء  م��ن  فكثري 
ال�سحية،  غ��ري  التغذية  نتيجة  الب�سرة، 
التي  والأتربة  ال�سم�ض  لأ�سعة  �ض  والتعرُّ
ر �سلباً يف �سحة الب�سرة؛ لذلك ُتعترب  توؤثِّ
ة  املهمَّ الأغذية  الفا�سولياء احلمراء من 

ل�سحة الب�سرة وعالج م�سكالتها.
الفا�سولياء  م�سحوق  ا�ستخدام  ميكنِك 
قناع  اأو  تق�سري  معجون  لعمل  احل��م��راء 
للوجه؛ لت�ستفيد منها ب�سرتِك. كما تعمل 
ة العديدة املوجودة يف حبوبها  املعادن املهمَّ

على حت�سني ب�سرتِك وتنظيفها.

فوائد الفا�صولياء احلمراء والكَلى
ر  توفِّ واللون،  ال�سكل  الُكلَى يف  على غرار 
عة  متنوِّ جمموعة  احلمراء  الفا�سولياء 
فهي  وبالتايل  والفيتامينات،  املعادن  من 
عند  ميكن  ل�سحتِك.  ع��ام  ب�سكل  مفيدة 
غذائي  نظام  من  ج��زءاً  بو�سفها  تناولها 

امل�ساهمة يف �سحة  م��ت��وازن؛ 
الُكلَى.

���ِه���م ك�����لٌّ م����ن ارت���ف���اع  ُي�������سْ
وال�سكري  ال���دم  �سغط 

الإ�����س����اب����ة  خ����ط����ر  يف 
ب����اأم����را�����ض ال���ُك���لَ���ى؛ 
ل�����ذل�����ك الأط����ع����م����ة 
الفا�سولياء  م��ث��ل 
ت�ساعدِك  احل���م���راء 
احل�������������ف�������������اظ  يف 

ع����ل����ى ����س���غ���ط ال�����دم 
وتقليل  امل���ن���خ���ف�������ض 

خطر الإ�سابة بال�سكري، 
وُت�ْسِهم بالتايل يف احلفاظ 

على �سحة الُكلَى.
تابعي املزيد: متارين ت�ساعد 

على اإخفاء ال�سيلوليت

فوائد الفا�صولياء احلمراء وخ�صارة 
الوزن

الأغذية  الفا�سولياء احلمراء من  ُتعترب 
فهي  غذائية؛  حمية  اتباع  خ��الل  املفيدة 
يف  ال�سكر  م�ستوى  خف�ض  ع��ل��ى  ت�ساعد 
الدم وتنظيم عمل الأن�سولني يف اجل�سم. 
الغذائية  الأل��ي��اف  على  حتتوي  اأن��ه��ا  كما 
والكربوهيدرات التي ت�ساعد يف التخل�ض 
الغذائية  ف��الأل��ي��اف  ال���زائ���د؛  ال����وزن  م��ن 
امل���ع���دة، ومتنحِك  ام���ت���الء  ع��ل��ى  ت�����س��اع��د 
زائد،  وزن  اكت�ساب  دون  بال�سبع  ال�سعور 
الغذائي  التمثيل  عملية  من  ن  حت�سِّ كما 
للج�سم، وحتافظ على م�ستوى اجللوكوز 

فيه.
اأنواع  والفا�سولياء احلمراء حتتوي على 
والربوتينات  الغذائية  امل���واد  م��ن  خا�سة 
ال��ه�����س��م وت��ق��لِّ��ل من  ُت��ب��ط��ئ عملية  ال��ت��ي 

امت�سا�ض الكربوهيدرات والن�سويات.

ف���وائ���د ال��ف��ا���ص��ول��ي��اء احل���م���راء 
والكول�صرتول

الفا�سولياء احلمراء على  احتواء  بف�سل 
ن�سبة عالية من الألياف الغذائية املفيدة؛ 
ال  فعَّ ب�سكل  ي�ساعد  بانتظام  تناولها  ف��اإنَّ 
الكول�سرتول  م�����س��ت��وي��ات  خ��ف�����ض  ع��ل��ى 
ال�����س��ي��ئ يف اجل�����س��م، وم���ا ي��ت��ب��ع ذل���ك من 
ال�سرايني  م�ساعفات �سحية مثل ت�سلُّب 

واجللطات.

فوائد الفا�صولياء 
احلمراء وجهاز املناعة

قدرتها  احل��م��راء  الفا�سولياء  فوائد  من 
ع��ل��ى دع���م وت��ق��وي��ة م��ن��اع��ة اجل�����س��م ب�سكل 
»�سي  بفيتامني  لغناها  وذل���ك  م��ل��ح��وظ، 
-C« ال�سروري ل�سحة جهاز املناعة؛ فهذا 
من  امل��زي��د  اإن��ت��اج  على  ي�ساعد  الفيتامني 
كريات الدم البي�ساء املناعية والكولجني 
اأن�سجته  لإ���س��الح  اجل�سم  يحتاجه  ال��ذي 

رة. املت�سرِّ

فوائد الفا�صولياء احلمراء وال�صكري
مفيدة  احل����م����راء  ال��ف��ا���س��ول��ي��اء  ُت��ع��ت��رب 
حمتوياتها  ت�ساعد  اإذ  ال�سكري؛  ملري�سات 
ال��غ��ذائ��ي��ة ال��غ��ن��ي��ة خ��ا���س��ًة الأل���ي���اف على 
تنظيم م�ستويات �سكر الدم واإبقائها حتت 

ال�سيطرة ومنع اأي ارتفاع مفاجئ فيها.
ت�ساعد الفا�سولياء احلمراء على حت�سني 
ال��دوران؛ من خالل  القلب وجهاز  �سحة 
وتقليل  ال����دم،  �سغط  م�����س��ت��وي��ات  خف�ض 
فر�ض الإ�سابة بالنوبات واجللطات القلبية 
ومر�ض القلب املحيطي، وحت�سني الدورة 
قها يف خمتلف اأجزاء  الدموية وتقوية تدفُّ
اجل�سم؛ لذلك ُين�سح بتناول الفا�سولياء 
احل���م���راء ل��ل��ن�����س��اء الأك����ر ع��ر���س��ة ملر�ض 

القلب، ومنهن مري�سات �سغط الدم.
احلمراء  ال��ف��ا���س��ول��ي��اء  ت���ن���اول  ي�����س��اع��د 
بانتظام على طرد ال�سموم والف�سالت من 

الكبد وتنظيف اجل�سم ب�سكل طبيعي.
اأح���د اأك���ر ف��وائ��د ال��ف��ا���س��ول��ي��اء احلمراء 

حت�سني  على  الة  الفعَّ قدرتها  ه��و  اأهمية 
كبري؛  ب�سكل  اجل�سم  يف  اله�سم  عمليات 
على  ي�ساعد  الأل��ي��اف  من  حمتواها  اإنَّ  اإذ 
ع�سارات  لإن��ت��اج  الها�سمة  القناة  حتفيز 
ع��ل��ى حت�سني  تعمل  واإن���زمي���ات  ه��ا���س��م��ة، 
اجلهاز  يف  ال���ط���ع���ام  وح����رك����ة  ال���ه�������س���م، 
اله�سمي. كما اأن ال�ستهالك املنتظم لهذا 
النوع من البقوليات ي�ساعد على التخلُّ�ض 

من الإم�ساك وقرحة املعدة.
ي�ساعد تناول كوب اأو ن�سف كوب يومياً من 
امل��راأة احلامل على  الفا�سولياء احلمراء؛ 
هات،  بالت�سوُّ اجلنني  اإ�سابة  فر�ض  تقليل 
خا�سًة مع حمتوى هذه البقوليات العايل 

من حم�ض الفوليك الذي حتتاجه.
ال���ف���ا����س���ول���ي���اء احل�����م�����راء على  حت����ت����وي 
م�ستويات عالية من املعادن والفيتامينات 
خا�ض  ب�سكل  مهمة  يجعلها  ما  املختلفة؛ 
على  واحلفاظ  وتقويتها  العظام  لتدعيم 
كثافتها. كل هذا يجعل من تناولها روتيناً 
غذائياً مهماً للحماية من ه�سا�سة العظام 
م  التقدُّ م��ع  قوية  العظام  على  وللحفاظ 
احلمراء  الفا�سولياء  حتتوي  العمر.  يف 
الأك�سدة  م�����س��ادات  م��ن  عالية  ن�سب  على 
دوراً  لها  جتعل  التي  الغذائية  والأل��ي��اف 
وال�سوارد  ال�سرطانات  مقاومة  يف  ��اًل  ف��عَّ

ة التي ت�سبِّبها. احلرَّ
امل�سادر  من  احل��م��راء  الفا�سولياء  ُتعترب 
امل��م��ت��ازة ل��ل��ربوت��ي��ن��ات ال��ن��ب��ات��ي��ة؛ ل���ذا فاإنَّ 
التمارين  مم��ار���س��ة  م��ع  بانتظام  تناولها 
ي�����س��اع��د ع��ل��ى من��و الع�سالت  ال��ري��ا���س��ي��ة 

وتقويتها ب�سكل كبري.

اإقبال متزايد على 
تعلم التحطيب امل�صري

التحطيب هو تراث م�سري قدمي 
تعود جذوره للفراعنة، وله اأ�سكال 
كريا�سة  مي���ار����ض  ف��ه��و  ع����دي����دة، 
وكنوع من الرق�ض ال�سعبي وكذلك 
املختلفة،  امل��ن��ا���س��ب��ات  يف  ك��ع��رو���ض 
ويرتكز هذا الرتاث ب�سكل رئي�سي 
عرو�ض  وت��ق��دم  م�����س��ر،  �سعيد  يف 
الأق�سر  يف  ل��ل�����س��ي��اح  م��ن��ه  خ��ا���س��ة 
واأ�سوان. منظمة اليون�سكو التابعة 
ل���الأمم امل��ت��ح��دة ك��ان��ت ق��د اأدرجت 
على   2016 ع���ام  يف  ال��ت��ح��ط��ي��ب 
ق��ائ��م��ة ت��راث��ه��ا غ��ري امل�����ادي، فيما 
ان��ت�����س��رت م����دار�����ض ل��ت��ع��ل��ي��م هذه 
ال��ري��ا���س��ة ال�����س��ع��ب��ي��ة يف ع����دد من 
لقيت  والتي  امل�سرية،  املحافظات 
خا�سة  تعلمها،  على  كبريا  اإق��ب��ال 
ال�������س���ي���دات. واع���ت���رب �سربي  م���ن 
اأح�����د مدربي  وه����و  ال�����س��وه��اج��ي، 
ري��ا���س��ة ال��ت��ح��ط��ي��ب امل�����س��ري، اأن 
التحطيب "ريا�سة م�سرية قدمية 
ميتد عمرها لآلف ال�سنني، وتعد 
من اأوىل الريا�سات يف العامل التي 

ت�ستخدم الع�سا كاأداة رئي�سية".
كنوع  "مُيار�ض  اأن�����ه  اإىل  واأ�����س����ار 
وكرق�سة  ال�����س��ع��ب��ي��ة  ال��ف��ن��ون  م���ن 
ا�ستعرا�سية يف املنا�سبات والأفراح، 
"رق�ض  اأن  مو�سحا  وكريا�سة"، 
التحطيب ميكن اأن يوؤديه �سخ�ض 
وقد  �سخ�ض،  م��ن  اأك���ر  اأو  واح���د 
 ،20 اإىل  ي��وؤدون��ه  م��ن  ع��دد  ي�سل 
اأما كريا�سة فيمار�ض يف حلقة بني 
العدد عن  واأحيانا يزيد  �سخ�سني 
ذلك". واأو�سح اأن "هدف تعلم هذه 
النف�ض،  ع��ن  ال��دف��اع  ه��و  الريا�سة 
ال�سباب  ل���دى  ال��ط��اق��ة  وت��ن��ف��ي�����ض 
تن�سيط  ع��ن  ف�سال  مفيد،  ب�سكل 
الفلكلوري،  اجل��ان��ب  يف  ال�سياحة 

كما اأنها ريا�سة غري مكلفة".
"التحطيب  اأن  ال�سوهاجي  وراأى 
ت����راث ح��ي ل��ه م��وؤه��الت��ه لتمثيل 
ال��ع��امل��ي��ة، كما  امل��ح��اف��ل  م�����س��ر يف 
باختالف  امل�سريني  يعرب عن  اأن��ه 

طبقاتهم وعاداتهم".

هاندا اأرت�صيل بقمي�س 
مك�صوف الظهر 

التوا�سل  م���واق���ع  ع���رب  ان��ت�����س��رت 
الجتماعي �سورة جديدة للممثلة 
خطفت  اأرت�سيل ،  ال��رتك��ي��ة  هاندا 

من خاللها اأنظار املتابعني.
قمي�ض  اأرت�سيل  ارت��دت  وبال�سورة 
بوردو مك�سوفة الظهر، ويبدو انها 
كانت متار�ض هواية الر�سم، واأطلت 
جديدة  �سعر  بت�سريجة  اأرت�����س��ي��ل 
ح��ي��ث رب��ط��ت ���س��ع��ره��ا اإىل ال����وراء 
اأظهر جمال وجهها، وحر�ست  ما 
ع��ل��ى و���س��ع م��اك��ي��اج ي��ت��ن��ا���س��ب مع 
الإطاللة ما اأظهر نعومة ون�سارة 

ب�سرتها.

فوائد الفا�صولياء احلمراء للن�صاء لن تخطر على بالك
ُت�صنَّف الفا�صولياء احلمراء على اأنها نوع من البقوليات، مثل البازلء والفول ال�صوداين 
دة. تختلف من الناحية الغذائية  والعد�س. هذه احلبوب متوافرة جافة اأو معلَّبة اأو جممَّ

عن الفا�صولياء اخل�صراء؛ لأنها حتتوي على اأحما�س اأمينية.
حول فوائد الفا�صولياء احلمراء للن�صاء، توؤكد الدكتورة يف علم التغذية والغذاء �صينتيا 
احلاج ل�»�صيدتي نت« اأنها »حتتوي على كميات عالية من الربوتني التي ي�صتخدمها اجل�صم 
لل�صفاء ولتكوين اأن�صجة جديدة، مثل العظام، والع�صالت، وال�صعر، واجللد، والدم. علمًا 

اأن الربوتني ُيعترب من العنا�صر الغذائية الأ�صا�صية يف الفا�صولياء احلمراء، 
مبا  احليوية،  الغذائية  العنا�صر  من  العديد  على  احتوائها  اىل  بالإ�صافة 

الدم  خاليا  لإنتاج  العامة؛  لل�صحة  ال�صروري  الفوليك  حم�س  ذلك  يف 
لدى  الع�صبي  الأنبوب  عيوب  منع  على  وامل�صاعدة  ال�صليمة،  احلمراء 
اجلنني يف اأثناء احلمل«. وتتابع الدكتورة احلاج متحدثة عن فوائد 

الفا�صولياء احلمراء للن�صاء بالتف�صيل يف املقال الآتي.

وجدت درا�سة جديدة اأن التخّمر امليكروبي لالألياف الغذائية يف الأمعاء 
ميكن اأن يحمي من اأمرا�ض اجللد التح�س�سية. واأظهرت الأبحاث اأن 
اأحما�ض  اإنتاج  تخمري الألياف داخل الأمعاء بوا�سطة البكرتيا يتلوه 

دهنية حتمي من التهاب اجللد.
واأج���ري���ت ال���درا����س���ة يف ج��ام��ع��ة ل�����وزان ب�����س��و���س��را، وت��و���س��ل��ت اإىل اأن 
لالأحما�ض الدهنية ق�سرية ال�سل�سلة التي تعرف ب� SCFAs فوائد 
مثل:  بعيدة  مواقع  على  توؤثر  بل  اله�سمية،  القناة  تتجاوز  �سحية 

اجللد والرئة ونظام القلب والأوعية الدموية.
وبح�سب موقع "دايلي �ساين�ض"، �سعت الدرا�سة ل�ستك�ساف اأثر الأمعاء 
على اجللد النا�سئ، وتبني اأن الألياف الغذائية ميكن اأن تكون و�سيلة 

وقائية �سد التهاب اجللد التح�س�سي، من خالل تن�سيط املناعة.
ال�سل�سلة  ق�����س��رية  ال��ده��ن��ي��ة  الأح��م��ا���ض  اإن  ال��درا���س��ة  ن��ت��ائ��ج  وق��ال��ت 
SCFAs ميكن ا�ستخدامها مو�سعياً ككرمي اأو دهان لتح�سني حاجز 
اجللد �سد الغبار املنزيل املثري للح�سا�سية، و�سد عوامل بيئية اأخرى.
اخل�سروات  مثل  النباتية،  الأط��ع��م��ة  يف  ال��غ��ذائ��ي��ة  الأل��ي��اف  وت��وج��د 

والفواكه واملك�سرات والبقول واحلبوب الكاملة.

الألياف الغذائية قد 
حتمي اجللد من احل�صا�صية
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�ش�ؤون حملية
بح�صور 58 خبريا وفنيا ميثلون 16 دولة

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي ت�صت�صيف حما�صرة 
افرتا�صية حول زراعة الأن�صجة ونظام التتبع عند نخيل التمر

لتميزها يف التعليم واجلودة 

كلية فاطمة للعلوم ال�صحية حت�صد العتماد الدويل الربيطاين يف الأ�صعة والت�صوير الطبي

فريق  »�صكرًا لعطائك« التطوعي مينح  �صامل بن ركا�س القلدة الذهبية

ال��ع��ام��ة جلائزة  ��َم��ت الأم���ان���ة  َن��ظَّ
التمر  ل��ن��خ��ي��ل  ال���دول���ي���ة  خ��ل��ي��ف��ة 
حما�سرة  ال�����زراع�����ي  والب����ت����ك����ار 
زراعة  بعنوان  افرتا�سية  علمية 
الأن�سجة ونظام التتبع عند نخيل 
م�سطفى  الدكتور  قدمها  التمر، 
اآيت �سيت، خبري دويل متخ�س�ض 
يف زراع������ة اأن�����س��ج��ة ال��ن��خ��ي��ل من 
اململكة املغربية، بح�سور 58 من 
واملهتمني  وامل��خ��ت�����س��ني  اخل����رباء 
التمور  واإن���ت���اج  ال��ن��خ��ي��ل  ب���زراع���ة 
ب�����س��ك��ل ع����ام، مي��ث��ل��ون 16 دول���ة. 
واأ������س�����ار ال���دك���ت���ور ع���ب���د ال���وه���اب 
زايد، اأمني عام اجلائزة، باأن هذه 
توجيهات  �سمن  ت��اأت��ي  املحا�سرة 
اآل  م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان  ال�سيخ  م��ع��ايل 
والتعاي�ض،  الت�سامح  وزير  نهيان، 
اأم��ن��اء اجل��ائ��زة، يف  رئي�ض جمل�ض 
اإطار التزام اجلائزة بن�سر املعرفة 
ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ت��خ�����س�����س��ة ب���زراع���ة 

النخيل واإنتاج التمور. 
ك��م��ا اأك���د اأم���ني ع���ام اجل���ائ���زة اأنه 
ون��زوًل عن رغبة ال�سادة الزمالء 
وتفعياًل  والأكادمييني  الباحثني 
تت�سرف  ال�������زم�������الء،  لق����������رتاح 
اأن تطلق  للجائزة  العامة  الأمانة 
العلمية  امل��ح��ا���س��رات  م��ن  �سل�سلة 
الفرتا�سية املتخ�س�سة يف جمال 
ف�سائل  واإنتاج  الن�سيجية  الزراعة 
هذه  راف��ق��ت  وم��ا  ن�سيجية  نخيل 
ال�����س��ن��اع��ة م����ن حت����دي����ات، حيث 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى ا���س��ت�����س��اف��ة ع���دد من 
اخلرباء واملخت�سني يف هذا املجال 
والدويل  الإقليمي  امل�ستوى  على 
ال��ب��داي��ة مع  ت��ك��ون  اأن  ون��ت�����س��رف 
اأح��د اخل��رباء الدوليني يف جمال 
اأخذت  حيث  الن�سيجية.  ال��زراع��ة 
الأم����ان����ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ج��ائ��زة على 
عاتقها تنظيم �ست حما�سرات يف 

اليوم هي  املجال، وحما�سرة  هذا 
الأوىل يف هذه ال�سل�سلة.

اأ�سار الدكتور اآيت  من جهته فقد 
الوحيدة  الطريقة  اأن  اإىل  �سيت 
لإك���ث���ار الأ����س���ن���اف امل��ط��ل��وب��ة من 
ن��خ��ي��ل ال��ت��م��ر ع��ل��ى ن��ط��اق وا�سع 

با�ستخدام  ويف وقت ق�سري ن�سبياً 
يتزايد  وق��ت  يف  الأن�سجة.  زراع���ة 
الطلب اليوم على نباتات النخيل 
نظراً للربامج الطموحة التي مت 
البلدان  م��ن  العديد  يف  اإطالقها 
املنتجة يف منطقة ال�سرق الأو�سط 

اإف��ري��ق��ي��ا واآ���س��ي��ا وكذلك  و���س��م��ال 
البلدان الأخرى التي اأدخلت هذا 
اأمريكا  م��ث��ل  م���وؤخ���ًرا  امل��ح�����س��ول 
الالتينية. بالتايل جند اإن اأف�سل 
طريقة لتبادل الأ�سناف املرغوبة 
خماطر  دون  اآخ����ر  اإىل  ب��ل��د  م���ن 

انت�سار الأمرا�ض والآفات هي عن 
واأ�ساف  الأن�سجة.  زراع���ة  طريق 
التمر  نخيل  اإكثار  ب��اأن  �سيت  اآي��ت 
عملية طويلة ميكن اأن ت�ستغرق ما 
ي�سل اإىل خم�ض �سنوات من بداية 
اجلاهزة  ال��ن��ب��ات��ات  اإىل  ال���ف���روع 
ي��ك��اد يكون  ل��ل��زراع��ة يف احل���ق���ل. 
م���ن امل�����س��ت��ح��ي��ل مت��ي��ي��ز الأمن�����اط 
بناًء  تكاثرها  يتم  ال��ت��ي  اجلينية 
املخترب  الظاهري يف  على منطها 
الزجاجية.  ال��ب��ي��وت  يف  ح��ت��ى  اأو 
ل��ذل��ك، مت ات��خ��اذ ت��داب��ري �سارمة 
ل��ل��غ��اي��ة م��ن اأج����ل ت��ت��ب��ع ك��ل دفعة 
وكل م�سنع خالل عملية الإنتاج، 
هي  التتبع  اإمكانية  ب��اأن  مو�سحاً 
اأو  اأي  اإىل  ال��و���س��ول  ال��ق��درة على 
ما  مبنتج  املتعلقة  املعلومات  ك��ل 
طوال دورة حياته با�ستخدام نظام 
وترتبط  امل�����س��ج��ل��ة.  ال��ت��ع��ري��ف��ات 
ا بالقدرة على  اإمكانية التتبع اأي�سً
التتبع والتعقب على طول �سل�سلة 

الإنتاج. 
واأكد الدكتور اآيت �سيت ُيعد اإنتاج 
ع����دد ك��ب��ري م���ن ال��ن��ب��ات��ات خالل 
ميزة  ن�سبًيا  ق�سرية  زمنية  ف��رتة 
ك��ب��رية يف زراع����ة الأن�����س��ج��ة، ومع 
التاأكد من  اإىل  ا  اأي�سً نحتاج  ذلك 

احل�سول  مت  ال��ت��ي  ال��ن��ب��ات��ات  اأن 
واأ�سار  ل��ل��زراع��ة.  �سحيحة  عليها 
الأ�ساليب  اإىل  امل��ح��ا���س��رة  خ���الل 
على  ل���ل���م�������س���ادق���ة  امل�������س���ت���خ���دم���ة 
ال���ن���ب���ات���ات امل�����س��ت��ق��ة م����ن زراع�����ة 
الأن�����س��ج��ة م��ن اأج���ل ت��زوي��د منتج 
اخلالية  النباتات  مبعظم  التمور 
النمو،  ���س��ري��ع��ة  الأم����را�����ض،  م���ن 

متجان�سة و�سحيحة النوع.
اأ�ساد  ف��ق��د  امل��ح��ا���س��رة  خ��ت��ام  ويف 
ب���ال���دور ال��ك��ب��ري الذي  امل��ح��ا���س��ر 
الدولية  خليفة  ج��ائ��زة  ب��ه  ت��ق��وم 
الزراعي  والبتكار  التمر  لنخيل 
يف دع����م وت���ط���وي���ر ق���ط���اع زراع����ة 
ال���ت���م���ور على  ال���ن���خ���ي���ل واإن�����ت�����اج 
م�ستوى العامل، من خالل تنظيم 
املهرجان الدويل للتمور الأردنية 
للتمور  ال����������دويل  وامل�����ه�����رج�����ان 
ال�����س��ودان��ي��ة وامل���ه���رج���ان ال����دويل 
للتمور امل�سرية واملهرجان الدويل 
للتمور املوريتانية وما رافقها من 
�ساهمت  التي  وفعاليات،  اأن�سطة 
ال�سمعة  زي������ادة  يف  ف���اع���ل  ب�����س��ك��ل 
حجم  يف  وارتفاع  العربية  للتمور 
�سل�سلة  اإىل  بالإ�سافة  ال�سادرات، 
تنظمها  التي  الدولية  امل��وؤمت��رات 

الأمانة العامة للجائزة.

•• اأبوظبي-الفجر

يف اإجناز دويل جديد؛ ح�سد ق�سم 
الأ�سعة والت�سوير الطبي يف كلية 
التابعة  ال�سحية  للعلوم  فاطمة 
يف  التطبيقية  التكنولوجيا  ملعهد 
مركز  اأبوظبي للتعليم والتدريب 
�سهادة  ع���ل���ى  وامل���ه���ن���ي؛  ال��ت��ق��ن��ي 
العتماد  م��وؤ���س�����س��ة  م��ن  الع��ت��م��اد 
  )ASIC( ال��ربي��ط��اين  ال����دويل 
اأربع �سنوات اعتبارا من مايو  ملدة 
 ،2026 م���اي���و  وح���ت���ى  امل���ا����س���ي 
اأو�سحت  ح��ي��ث  ل��ل��ت��ج��دي��د،  ق��اب��ل��ة 
ق�سم  اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة؛  امل��وؤ���س�����س��ة 
الطبي  وال����ت���������س����وي����ر  الأ������س�����ع�����ة 
الإعتماد  ه���ذا  ي�ستحق  ب��ال��ك��ل��ي��ة؛ 
ب����ج����دارة، ن���ظ���راً حل�����س��ول��ه على 
درجة"التميز" يف التعلم والتعليم، 
ومعاير  وال��ت��وظ��ي��ف،  وال��ت�����س��وي��ق 
�سبط وحت�سني اجلوده، وجاهزية 
وال�سالمه،  وال�������س���ح���ه  امل����ب����اين 

والب�سريه،  الداري����������ه  وامل����������وارد 
واخلدمات الطالبيه املتقدمة.

مبارك  ال���دك���ت���ور  ����س���ع���ادة  وق������ال 
مركز   عام  مدير  ال�سام�سي  �سعيد 
اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني 
واملهني، اأن القيادة الر�سيدة ممثلة 
يف �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه 
متقدمة  روؤي�����ة  وف���ق  ت��ع��م��ل  اهلل؛ 
�ساأنها  م��ن  امل�ستقبل،  ت�ست�سرف 
توفري كافة الإمكانيات التي متكن 
بالتاأكيد  الدولة، ومنها  موؤ�س�سات 
واملدر�سية  اجل��ام��ع��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
التقني"من  ل"اأبوظبي  التابعة 
العمل وفق معايري تناف�سية غاية 
للريادة  ي��وؤه��ل��ه��ا  ال��ت��ط��ور، مب��ا  يف 
تعمل  ح���ي���ث  ب�����ج�����دارة،  ال���ع���امل���ي���ة 
التقني"  اإ�سرتاتيجية"اأبوظبي 
للعلوم   ف���اط���م���ة  ك���ل���ي���ة  ل��ت��م��ك��ني 
اإجراءاتها  ا�ستكمال  ال�سحية، من 
للح�سول على  العرتاف  الدويل 

من قبل هيئات العتماد الدويل؛  
الأكادميية  ب��راجم��ه��ا  ج��م��ي��ع   يف 
الأم���ر  2025، وه���و  ع���ام  خ���الل 
القيادة  ت��وج��ي��ه��ات  ي��ح��ق��ق  ال����ذي 
الر�سيدة نحو  ريادة دولة الإمارات 

العربية املتحدة.
اأح��م��د عبداملنان  ال��دك��ت��ور  ق���ال  و 
العور مدير عام معهد التكنولوجيا 
العتماد  ه����ذا  اأن  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة؛ 
العاملية  امل���ك���ان���ة  ي��ر���س��خ  ال������دويل 
ل��ك��ل��ي��ة ف��اط��م��ة ك��م��وؤ���س�����س��ة رائ����دة 
لئحة  �سمن  ويجعلها  ومتميزة، 
املعتمدة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
الربيطانية  امل��وؤ���س�����س��ة  م��ن  دول��ي��ا 
املدرجة على الرابط اللكرتوين: 
https://www.asicuk.
com/international-

directory
حيث تعمل هذه املوؤ�س�سة الدولية 
القطاع  وم����راج����ع����ة  ت��ق��ي��م  ع���ل���ى 
اجلامعات  خمتلف  يف  التعليمي 

ب����ن����اء على  ال����دول����ي����ة  وال���ك���ل���ي���ات 
املجال  ع��امل��ي��ة يف  وم��ع��اي��ر  اأ���س�����ض 
جودة  لتح�سني  وذل���ك  التعليمي 
باأنها  علما  وخم��رج��ات��ه،  التعليم 
معتمدة من عدة موؤ�س�سات عاملية 
املتحدة  وال��ولي��ات  بريطانيا،  يف 
الأمريكية، كما اأنها ع�سو موؤ�س�ض 
للتعلم  الأوروب������ي������ة  ال�����س��ب��ك��ة  يف 
العتماد  اأن  اىل  لف��ت��اً  ب��ع��د،  ع��ن 
الكلية  مي���ن���ح  اجل����دي����د  ال�������دويل 
املتحدة  الأمم  جمموعة  ع�سوية 
يف التاثري الأكادميي، بجانب عدة 
ا�ستمرارية  �سمان  منها  امتيازات 
وتعزيز  وت��ط��وي��ر  اجل����ودة،  معاير 
الدولية،  وال�����س��راك��ات  ال��ع��الق��ات 
وحت���������س����ني ال���ت�������س���ن���ي���ف ال���ع���امل���ي 

وتوظيف  وا�ستقطاب  للجامعات، 
وحت�سني  ال����دول����ي����ة،  ال����ك����ف����اءات 
وت���ط���وي���ر امل�����ه�����ارات ال��ب��ح��ث��ي��ة يف 
والت�سوير  الأ����س���ع���ة  ت��خ�����س�����ض 

الطبي بالكلية.
ومن جهته قال الدكتور علي هالل 
النقبي مدير كلية فاطمة للعلوم 
ال���ربام���ج  ج��م��ي��ع  اأن  ال�����س��ح��ي��ة؛ 
تقدمها  ال��ت��ي  ال�ستة  الأك��ادمي��ي��ة 
البكالوريو�ض،  درج����ة  يف  ال��ك��ل��ي��ة 
وال���دب���ل���وم ال���ع���ايل، وال���دب���ل���وم يف 
تخ�س�سات التمري�ض ، و الإ�سعاف 
الطبيعي،  وال��ع��الج  ال���ط���وارئ،  و 
الطبي،  وال���ت�������س���وي���ر  والأ�����س����ع����ة 
وال�سيدلة، وعلم النف�ض؛ معتمدة، 
الدبلوم  درج���ة  الكلية  ت��ق��دم  ك��م��ا 

ال�سحية  ال���رع���اي���ة  يف  امل�����س��اع��د 
للقوى العاملة الوطنية يف الدولة 
داعياً  املتحدة،  العربية  الإم����ارات 
الت�سجيل  ���س��رع��ة  اىل  امل��واط��ن��ني 
يف  للكلية  الإلكرتوين  املوقع  عرب 
على  تعمل  التي  براجمها  من  اأي 
الرائدة  الوطنية  ال��ك��وادر  تخريج 
ع��ل��ى درج�����ات علمية  واحل��ا���س��ل��ة 
والدبلوم  كالبكالوريو�ض  متنوعة 
التخ�س�سات  يف  والدبلوم  العايل 
ال�����س��ت��ة امل�������س���ار اإل���ي���ه���ا، وذل�����ك يف 
م���ق���رات���ه���ا ب����اأب����وظ����ب����ي، وال����ع����ني، 
وعجمان،  ال����ظ����ف����رة،  وم���ن���ط���ق���ة 
ال�سحية يف  املوؤ�س�سات  بهدف رفد 
الدولة؛ بالكوادر املتخ�س�سة وفق 

اأعلى املعايري العاملية.

•• العني-الفجر

ا�ستقبل ال�سيخ الدكتور �سامل بن ركا�ض العامري ع�سو 
العامرة  مبنطقة  جمل�سه  يف   الأ�سبق  الوطني  املجل�ض 
"�سكراً  ف��ري��ق  اإدارة  جم��ل�����ض  اأع�����س��اء  ال��ع��ني،  مب��دي��ن��ة 
لعطائك" التطوعي برئا�سة �سيف الرحمن اأمري رئي�ض 
الفريق وعدد من املتطوعني من خمتلف اإمارات الدولة 
. ورحب ال�سيخ الدكتور �سامل بن ركا�ض باأع�ساء جمل�ض 
الفريق  اأن  معترباً  لعطائك"،  �سكراً   " ف��ري��ق  الإدارة 
م�سرقاً  منوذجاً  �سكل  املجتمعي  ودوره  م�سريته  خالل 
يف العطاء والتفاين لبناء جيل متميز خلدمة الوطن. 
موؤكداً اأن الإمارات بتوجيهات القيادة الر�سيدة اأ�سبحت 
ال��رائ��دة ع��امل��ي��اً يف جم��ال العمل التطوعي  ال���دول  م��ن 
والن�سانية  اخل���ريي���ة  ب���الأع���م���ال  ال�����س��ب��اب  وم�����س��ارك��ة 
   . امل��رج��وة  ل���الأه���داف  حتقيقاً  املجتمعية  وامل�����س��وؤول��ي��ة 
اإدارة  رئي�ض جمل�ض  اأم��ري،  الرحمن  �سيف  ثمن  ب��دوره 
ال�سيخ  ورع��اي��ة  واهتمام  دع��م  لعطائك"  "�سكراً  فريق 
للفريق  الفخري  الرئي�ض  رك��ا���ض   ب��ن  �سامل  ال��دك��ت��ور 
والأن�سطة  للفعاليات  املتوا�سلة   ورعايته  دعمه  على 
ال���ت���ي ي���ق���وم ب��ه��ا ال���ف���ري���ق م���ن اأع����م����ال ت��ط��وع��ي��ة على 

م�ساحة الوطن الغايل.  ويف اخلتام الزيارة قدم الوفد 
الذهبية  ال��ف��ري��ق  ق���الدة  رك��ا���ض  ب��ن  ���س��امل  ال�سيخ  اإىل 
"�سكراً  مل�سرية فريق  وت�سجيعه  لدوره  وعرفاناً  تقديراً 
"�سكراً لعطائك" التطوعي قد  لعطائك". وكان فريق 
اعتمد موؤخراً الهيكل اجلديد للفريق املوؤلف من �سيف 

الرحمن اأمري رئي�ساً واملهند�ض �سهاب احلو�سني مديراً 
النائب  �سالم  وه��امن   الأول  النائب  اجل��وه��ري  ومنال 
الثاين اإ�سافة اإىل الأع�ساء يف جمل�ض الإدارة وهم ب�سار 
علي امل�ست�سار القانوين، وراية خمي�ض امل�ست�سار الثقايف، 
الكتبي  وعفراء  العالمي،  امل�ست�سار  البلو�سي  وحممد 

ال���رح���ايل وم����رمي احل���م���ادي وعائ�سة  وك���وث���ر حم��م��د 
�سريف املرزوقي ومرمي الكندي وفاطمة احلمادي، كما 
واملراأة  الطفل  جلنة  منها  اللجان  من  ع��دد  ت�سكيل  مت 
ال��ت��ط��وع��ي وجل��ن��ة الإب�����داع والبتكار  وجل��ن��ة الإع�����الم 

وجلنة ال�سعادة واليجابية وجلنة ال�سركات والتعاون.

اأجرت اختبارات اأداء لالطالع على الكفاءات الطالبية الوطنية واإمكاناتهم
اأبوظبي للإعلم تبحث �صبل التعاون مع جامعة الإمارات 
لتطوير جيل جديد من الطلب الإعلميني الإماراتيني 

•• اأبوظبي - الفجر 

بحثت جامعة الإمارات العربية املتحدة واأبوظبي لالإعالم �ُسبل التعاون 
بني الطرفني يف جمال تدريب وتاأهيل طلبة الإعالم باجلامعة، بهدف 
تعزيز الكفاءات ال�سابة واخلريجني وبناء جيل جديد من الإعالميني 
الإماراتيني ال�سباب وفق اأعلى املعايري واملمار�سات املهنية على م�ستوى 

القطاع.
جاء ذلك خالل زيارة لوفد من اأبوظبي لالإعالم اإىل اجلامعة، بح�سور 
ال�سركة،  بالإنابة يف  التلفزيون  التنفيذي لدائرة  املدير  الكثريي  هيثم 
العلمي  البحث  ل�سوؤون  امل�سارك  النائب  اأحمد مراد-  الدكتور  والأ�ستاذ 

باجلامعة، وعدد من مديري الإدارات وروؤ�ساء الأق�سام والطلبة.
ال��ت��ع��اون مع  اأن ا�ست�سراف فر�ض  اأح��م��د م��راد  ال��دك��ت��ور  واأك���د الأ���س��ت��اذ 
رائ��داً، يعد فر�سة لطلبة  اإعالمياً  اأبوظبي لالإعالم، باعتبارها �سرحاً 
نخبة من  اأي��دي  على  الإعالمية  ومواهبهم  ل�سقل مهاراتهم  اجلامعة 
املخت�سني، مبا يتما�سى مع  الأه��داف ال�سرتاتيجية للجامعة باأهمية 
وقياديني  تخ�س�سهم،  جم����الت  يف  متميزين  ل��ي��ك��ون��وا  ط��ل��ب��ة  اإع�����داد 
التي  الأ�س�ض  امل�ساهمة يف و�سع  ومنتجني يف جمتمعاتهم، عالوة على  
الإع��الم��ي، م�سرياً  العمل  الكفاءات يف خمتلف جم��الت  ت�سمن وج��ود 
اإىل اأن الفر�ض التي تتيحها اأبوظبي لالإعالم خالل هذا اللقاء ثمينة 
الإعالمي  امل�سهد  يف  ب�سماتهم  وو�سع  ا�ستغاللها   الطلبة  على  ويجب 

الإماراتي. 
من جانبه، قال هيثم الكثريي املدير التنفيذي لدائرة التلفزيون بالإنابة 
يف اأبوظبي لالإعالم: "حتر�ض اأبوظبي لالإعالم على امل�ساهمة يف دعم 
واإبداعات  ق��درات  تعزز من  التي  الوطنية  واملوؤ�س�سات  املبادرات  خمتلف 
ال�سباب يف كافة املجالت لتكون حمطة جذب لطلبة الإعالم، ويتمكنوا 
من موا�سلة م�سرية التميز والتفّرد يف خمتلف التخ�س�سات، وذلك مبا 
ين�سجم مع تطلعات قيادتنا الر�سيدة، ومبا يتما�سى مع ال�سرتاتيجيات 

الوطنية يف هذا ال�سياق".
واأ�سار الكثريي اإىل اأن �سبكة قنوات تلفزيون اأبوظبي التابعة لأبوظبي 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  جامعة  م��ع  عالقتها  اإىل  تتطلع  ل��الإع��الم 
التي  التدريبية  ال��ربام��ج  قائمة  �سمن  ومميزة  جديدة  اإ�سافة  لتكون 
توفرها والتي تندرج �سمن �سل�سلة الزيارات التي بداأتها ال�سركة ملختلف 
برامج  تقدمي  على  تركز  التي  ا�سرتاتيجيتها  وف��ق  وذل��ك  املوؤ�س�سات، 
تلفزيونية تركز على البحث العلمي، وتطوير وت�سجيع الكفاءات ال�سابة 
ما  عليها،  ال�سوء  ت�سليط  يف  وامل�ساهمة  وق��درات��ه��م  طاقاتهم  واإظ��ه��ار 
يدعم ا�ستمرارية قطاع الإعالم ورفده باإعالميني من الأجيال الواعدة 

والطموحة بالإ�سافة اإىل الرتكيز على ابتكار اإعالمي وطني هادف".
الإبداعية  وال�سناعات  الإع��الم  لق�سم  تعريفياً  عر�ساً  اللقاء  وت�سمن 
اأبوظبي  وفد  قدم  فيما  الق�سم،  رئي�ض  املن�سوري  اأحمد  الدكتور  قدمه 
ال��ط��رف��ني، و�ساركوا  ب��ني  ال�����س��راك��ة املرتقبة  ن��ب��ذة ع��ام��ة ع��ن  ل��الإع��الم 
جتربتهم الإعالمية اإىل جانب نبذة حول م�سروع " الأفالم الق�سرية" 
الذي يهدف اإىل ا�ستقطاب عدد من طلبة الإعالم لإنتاج ثمانية اأفالم 

�سمن فريق من املخت�سني يف جمال الإنتاج الفني. 
وقّدم الوفد دعوة للطالب خلو�ض املجال الإعالمي بجاهزية والرغبة 
الق�سرية  الأف��الم  من  ع��دد  ا�ستعرا�ض  عن  ف�ساًل  والعطاء،  التعلم  يف 
والتدريب  التعليم  على  و�سجعتهم  الطلبة  لإل��ه��ام  عليها  عملوا  التي 

امل�ستمر ل�سقل مهاراتهم.
ويف ختام اللقاء، اأجرى الوفد الإعالمي من اأبوظبي لالإعالم اختبارات 
جامعة  ا���س��ت��دي��و  يف  الطلبة  ل���دى  ال��ت��ق��دمي  م��ه��ارة  ع��ل��ى  للتعرف  اأداء 
العملي  باأحدث الأجهزة، وذلك بهدف تطوير اجلانب  امل��زود  الإم��ارات 

واملهني لديهم والطالع على فر�ض التطوير والتح�سني.
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من  الغذائية  والعنا�صر  الفيتامينات  من  متنوعة  جمموعة  اإىل  جميعا  نحتاج 
اأجل البقاء ب�صحة جيدة.ولكن اإذا كان توازنك يف بع�س الفيتامينات الأ�صا�صية 
قليال، فقد تواجه اأعرا�صا مثل ت�صو�س العني واخلدر.ويعد فيتامني E عن�صرا 
غذائيا رئي�صيا لأنه ي�صاعد على حماية خاليانا من التلف، ويعزز جهاز املناعة 
ومينع جتلط الدم.وهو مهم ب�صكل خا�س لأنه ي�صاعد يف الدفاع الطبيعي للج�صم 
ال�صحيني. والعينني  املهارة  على  احلفاظ  عن  ف�صال  والعدوى،  الأمرا�س  �صد 

وحتتاج الن�صاء اإىل نحو 4 ملغ من فيتامني E يف نظامهن الغذائي كل يوم، بينما 
يجب اأن ي�صتهلك الرجال 3 ملغ.

الوطنية  ال�����س��ح��ي��ة  اخل����دم����ات  ه��ي��ئ��ة  وت����ق����ول 
)NHS( اإنه يجب اأن تكون قادرا على احل�سول 
على كل فيتامني 

اأي  واأن  الغذائي  نظامك  من  حتتاجه  الذي   E
يتم  ال��ف��ور  على  ا�ستخدامه  يتم  ل   E فيتامني 
تخزينه يف اجل�سم، ما يعني اأنك ل�ست بحاجة اإىل 

تناوله كل يوم.
ويتغذى معظم النا�ض 
جيدا ول يعانون 
نق�ض  م����ن 

E، وهي حالة تقت�سر عادة على الذين  فيتامني 
العنا�سر  امت�سا�ض  اأو  اأجل ه�سم  يكافحون من 

الغذائية من طعامهم.
والأ�سخا�ض الذين يعانون من نق�ض قد يعانون 
من مر�ض الأمعاء الدقيقة اأو التليف الكي�سي اأو 
يعانون  كانوا  اإذا  اأو  الق�سرية  الأم��ع��اء  متالزمة 

من اإدمان الكحول.
واأعرا�ض  نق�ض، فهناك عالمات  لديك  كان  واإذا 

رئي�سية قد تواجهها.

ال�صعف  .1
اإذا  هولتز:  اإليزابيث  كري�ستني  ال��دك��ت��ورة  قالت 
 ،E فيتامني  م��ن  يكفي  م��ا  ت�ستهلك  ل  كنت 

لالإجهاد  ع�����س��الت��ك  ت��ت��ع��ر���ض  ف��ق��د 
التاأك�سدي.

واأو�سحت اأن 

هذا يحدث عندما يكون هناك خلل يف م�سادات 
اإىل  الأك�سدة يف اجل�سم، مع الإجهاد الذي يوؤدي 

�سعف الع�سالت.

اخلدر  .2
يف   E فيتامني  نق�ض  اإن  هولتز  ال��دك��ت��ورة  قالت 
بع�ض الأحيان ميكن اأن ي�سبب اعتالل الأع�ساب 

املحيطية.
وينتج عن هذا تنميل يف اليدين والقدمني.

بالألياف  ي�����س��ر  لأن����ه  ه���ذا  "يحدث  و���س��رح��ت: 
ب�سكل  الإ���س��ارات  اإر���س��ال  الع�سبية ما مينعها من 

�سحيح".

التن�صيق م�صكالت   .3
اأ�سارت الدكتورة هولتز اإىل اأن اأحد الآثار 
 E اجلانبية الأخرى لنق�ض فيتامني

هو م�ساكل التن�سيق.
وهذا لأنه ميكن اأن يوؤدي اإىل انهيار 
الدماغ  يف  الع�سبية  اخلاليا  بع�ض 
وال���ت���ي ت��ع��د ���س��روري��ة ل��ل��ت��ح��ك��م يف 

احلركة.

الب�صر �صعف   .4
اإذا كنت ل حت�سل على ما يكفي من 
فيتامني E، فاإن م�ستقبالت ال�سوء 
ما  تتلف،  اأن  ميكن  عينك  �سبكية  يف 
ي��وؤدي اإىل ع��دم و�سوح ال��روؤي��ة مبرور 

الوقت، بح�سب الدكتورة هولتز.

املناعة جهاز  �صعف   .5
عندما ل يعمل اجلهاز املناعي ب�سكل �سحيح، 
ي�سبح من ال�سعب على اجل�سم حماربة العدوى 
 E فيتامني  اإن  هولتز  الدكتورة  واملر�ض.وقالت 
من  اجل�سم  يف  املناعة  جهاز  م�ساعدة  يف  اأ�سا�سي 
ت�ساعد يف  التي  التائية  دع��م منو اخلاليا  خ��الل 
مكافحة العدوى.واإذا كنت قلقا من عدم ح�سولك 
على ما يكفي من فيتامني E، فهناك الكثري من 
الأطعمة التي ميكن اإ�سافتها اإىل النظام الغذائي 
اخلدمات  هيئة  ذلك.وت�سري  يف  �ست�ساعد  والتي 
الأطعمة  اأن  اإىل   )NHS( الوطنية  ال�سحية 
م��ث��ل ال���زي���وت ال��ن��ب��ات��ي��ة، مب��ا يف ذل���ك زي���ت بذور 
اللفت وعباد ال�سم�ض وفول ال�سويا والذرة وزيت 

.E الزيتون، كلها م�سادر رائعة لفيتامني

من اخلدر اإىل العيون امل�صو�صة 

 العلمات اخلم�صة التي تدل على اأنك تفتقد فيتامينا رئي�صيا

امل��ج��ل��ة الأوروب���ي���ة لأم���را����ض القلب  ُن�����س��ر يف  ووف��ق��ا لبحث 
الوقائية، ميكنك خف�ض �سغط الدم ب�سكل فعال دون احلاجة 
اإىل الأدوية ومن خالل تغيريات منط احلياة وحدها. وعلى 
اأكر حتديدا،  وب�سكل  التمرين.  التحديد، من خالل  وجه 

من خالل اأربعة اأنواع من التمارين الريا�سية.

ويقرتح باحثون من املوؤ�س�سات التي �ساهمت يف الدرا�سة، مبا 
يف ذلك جامعة اأك�سفورد، اأن التمارين الأكر فعالية لرتفاع 

�سغط الدم هي:
• امل�سي.

• اجلري.

الدراجات. • ركوب 
• ال�سباحة.

وُين�سح الأ�سخا�ض امل�سابون بارتفاع �سغط الدم "مبمار�سة 
على  دقيقة   30 مل��دة  ال�����س��دة  معتدلة  ال��ه��وائ��ي��ة  ال��ت��م��اري��ن 
الأقل مثل امل�سي اأو الرك�ض اأو ركوب الدراجات اأو ال�سباحة 
150 دقيقة على الأق��ل يف  اأي��ام يف الأ�سبوع مل��دة   7-5 مل��دة 

الأ�سبوع، وفقا للدرا�سة.
وخل�ض الباحثون اإىل اأن التمارين الهوائية "خيار عالجي 
مفيد وفعال خلف�ض �سغط الدم لدى مر�سى ارتفاع �سغط 

الدم".
 .NHS �وميكن اأن توؤدي احلالة اإىل زيادة املخاطر، وفقا ل

ورمبا توؤدي اإىل عدد من احلالت اخلطرة مبا يف ذلك:
قلبي. • مر�ض 

الطرفية. ال�سرايني  • مر�ض 
قلبية. • اأزمة 

القلب. • ف�سل 
الأبهري. الدموية  الأوعية  • متدد 

كلوي. • مر�ض 
الوعائي. • اخلرف 

وهناك العديد من التغيريات يف منط احلياة امل�ساعدة اأي�سا، 
حيث يلعب نظامك الغذائي دورا رئي�سيا. ويعد تقليل كمية 
امللح التي تتناولها، وتقليل الكافيني، وفقدان الوزن، عوامل 
اإذا كنت تدخن،  ال��ت��دخ��ني،  ع��ن  التوقف  ق��ررت  ف��ع��ال��ة.واإذا 

ف�سي�ساعد اأي�سا يف خف�ض �سغط الدم لديك.

اأربعة متارين ريا�صية قد تعمل ب�صكل اأف�صل 
من اأي دواء خلف�س �صغط الدم املرتفع!
يوؤثر ارتفاع �صغط الدم على ماليني الأ�صخا�س يف جميع اأنحاء العامل، وتختلف العالجات يف النوع.

منط  يف  التغيريات  بع�س  اأو  الأدوية  من  جمموعة  لك  تو�صف  فقد  الدم،  �صغط  بارتفاع  اإ�صابتك  �ُصّخ�صت  واإذا 
احلياة. ويقرتح بحث جديد اأن هذا الأخري ميكن اأن يكون اأكرث فعالية من ال�صابق.

اخلميس   16  يونيو    2022  م   -    العـدد   13571  
Thursday    16    June    2022   -  Issue No   13571



24

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سكاي كلرز للهواتف املتحركة 

رخ�سة رقم : CN 2097045 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد عارف ابوبكر ابوبكر %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف يو�سف عبدالرحمن احمد عبيدان احلمادى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سكاي كلرز للهواتف املتحركة
SKY COLOURS MOBILE PHONES

اإىل/ �سكاي كلرز للهواتف املتحركة - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
SKY COLOURS MOBILE PHONES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :اجلنني للنقليات واملقاولت العامة  

رخ�سة رقم : CN 1045104 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد امني اكرب حممد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد عو�ض حم�سن الواحدى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ اجلنني للنقليات واملقاولت العامة
JANIN TRANSPORTING & GENERAL CONTRACTING

اإىل/ اجلنني للنقليات واملقاولت العامة �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
JANIN  TRANSPORTING & GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :اريج لكهرباء ال�سيارات ذ.م.م

رخ�سة رقم : CN 1122200 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / احمد خليل �سعيد من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / احمد خليل �سعيد من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف مبارك حممد �سامل بالعكارى العامرى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ اريج لكهرباء ال�سيارات ذ.م.م

AREEJ CAR ELECTRICAL L.L.C L.L.C

اإىل/ اريج لكهرباء ال�سيارات - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
AREEJ CAR ELECTRICAL SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C-

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سيليا �سكاي لعمال النجاره امل�سلحه 

رخ�سة رقم : CN 2823894 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ماهر احمد ليثى عبداحلليم من مالك اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / ماهر احمد ليثى عبداحلليم من 100 % اإىل %49
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عمار عبيد احمد �سيف الكعبى  %51

تعديل وكيل خدمات / حذف طالب �سامل �سعيد �سليم الكلبانى
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سيليا �سكاي لعمال النجاره امل�سلحه

SILYA SKY CARPENTRY
اإىل/ توب �سيفل للمقاولت العامة ذ.م.م

TOP CIVIL GENERAL CONTRACTING L.L.C
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة مقاولت م�ساريع املبانى بانواعها  4100002

تعديل ن�ساط / حذف اأعمال النجارة امل�سلحة  4390004
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
اعالن حكم بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:488/2022/38 جتاري م�صارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�سارف اجلزئية الثانية رقم 256

مو�سوع الدعوى : دعوى مطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل والت�سامم بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغا 
وقدره )4.523.475.25( درهم اربعة مليون خم�سمائة ثالثة وع�سرون الفا اربعمائة خم�سة و�سبعون درهما وخم�سة 

وع�سرون فل�سا ، والفائدة بواقع 12% والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:بنك الفجرية الوطني �ض.م.ع

عنوانه:امارة دبي - منطقة برج خليفة - داون تاون - �سارع البوليفارد - مبنى اعمار �سكوير 4 - الطابق الثاين - مكتب 
رقم 208 - مكتب حممد ال�سركال للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - هاتف رقم:042622217

املطلوب اإعالنه :  1- نوفاك للتجارة العامة �ض.ذ.م.م - مدين وكفيل �سداد  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2022/5/18 مبثابة احل�سوري بالزام املدعي 
عليهم بالت�سامن بان يوؤدوا للبنك مبلغ وقدره )4.523.475.25( درهم اربعة مليون خم�سمائة ثالثة وع�سرون الفا 
الق�سائية  املطالبة  تاريخ  القانونية بواقع 5% من  اربعمائة خم�سة و�سبعون درهما وخم�سة وع�سرون فل�سا والفائدة 
، حكما  املحاماة  اتعاب  الف درهم مقابل  بامل�سروفات ومببلغ  ال�سداد والزمتهم  احلا�سل يف 2022/4/10 وحتى متام 
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�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533 العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 

اعالن حكم بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:3633/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثالثة رقم 13
مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم بان يوؤديا للمدعيان مبلغ )340.000( دولر امريكي ويعادلهم 
بالدرهم )1.248.650( درهم مليون ومائتان وثمانية واربعون الف و�ستمائة وخم�سون درهم امل�ستحقة لهما على �سوء ما 
الزام   ، التام  ال�سداد  الدعوى وحتى  قيد  تاريخ  12% من  بواقع  القانونية  والفائدة  ال�سحيفة  بهذه  وتو�سيحه  �سرحه  مت 
املادية والدبية مببلغ )100.000( دولر ويعادلهم بالدرهم  املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم بالتعوي�ض عن ال�سرار 
)367.250( درهم ثالثمائة و�سبعة و�ستون الف ومائتان وخم�سون درهم ب�سبب احتجاز هذا املبلغ ملا يقارب من عامني تقريبا 
اعتبارا من تاريخ �سهر يناير 2020 حتى الن بال�سافة اىل فائدة تاخريية بواقع 12% اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية 

وحتى تاريخ ال�سداد والزامهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:حممد احمد عبداهلل الكنيبي املزروعي - واخرون

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - ا - �سارع الكورني�ض - مبنى بناية عمري بن يو�سف - �سقة الطابق الثاين م 23
املطلوب اإعالنه :  1- جي كيه اإف اإك�ض فاينا�سيال �سريف�ض ليمتد - مكتب متثيل   -  �سفته : مدعي عليه 

املدعي  بالزام  احل�سوري  ب��ت��اري��خ:2022/2/15 مبثابة  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم    : الإع��الن  مو�سوع 
ما  او  امريكي  دولر  الف  واربعون  )340.000( ثالثمائة  وق��دره  مبلغ  للمدعني  يوؤديا  ان  بينهما  فيما  بالت�سامن  عليهما 
بامل�ساريف  ال�سداد والزمتها  �سنويا من 2021/9/22 وحتى متام  بواقع %5  القانونية  والفائدة  بالدرهم الماراتي  يعادله 
والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد  ال�سمو  اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب  يوما اعتبارا من 

حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
اعالن بالن�صر        

 333/2022/486 تعيني خربة 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املتنازع �سده : 1- حممد بن يو�سف بن عبد اهلل جمل الليل 
جمهول حمل الإقامة 

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

ال��دور يف اجل��دول تكون  اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها اول:ب��ن��دب اح��د اخل��رباء احل�سابني �ساحب  قد 
التعاقدية بني  العالقة  �سند  البيع  بها من م�ستندات وعقد  الدعوى وما  اوراق  الط��الع على  بعد  مهمته 
الطراف وبيان ثمن الر�ض املتعاقد عليها وبيان الدفعات امل�سددة وامل�ستحقة من الثمن وبيان مدة التاأخري 
عليها  املتفق  للن�سبة  وفقا  التاأخري  غرامة  واح�ستاب  ا�ستحقاقها  موعد  حل  التي  الثمن  اأق�ساط  �سداد  يف 
املتنازع  للمتنازعة بدمة  امل�ستحقة  املبالغ  الطرفني وبيان اجمايل  وبالنتيجة ت�سفية احل�ساب بني  بالعقد 
ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  �سدها  املتنازع  ثانيا:الزام   - التقرير  اع��داد  تاريخ  حتى  للعقد  وفقا  �سدهما 
اتعاب املحاماة . وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2022/7/6 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�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70197

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
اعالن حم�صر حجز بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  1674/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2008/2021 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )5.352.475.50( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف والتعاب ور�سوم ملف التنفيذ.

طالب التنفيذ : �سركة تهامة لالعالن والعالقات العامة والت�سويق )قاب�سة(
عنوانه:اململكة العربية ال�سعودية - جدة - حي الندل�ض - مبنى تهامة وحملها املختار مكتب املحامي/
عبدالعزيز الهنائي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - دبي - �سنجل بيزن�ض تاور - الطابق 38 -مكتب 

3804
املطلوب اإعالنه: 1- نا�سر بن �سالح بن عبد الرحمن - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن ال�سهم امل�سجلة ب�سوق 
ال�سوقية 9.614.37( دره��م  - 13.057  القيمة  ام��الك للتمويل -  د �سركة  امل��ايل )12.470 �سهم -  دبي 
�سهم - اعمار العقارية - القيمة ال�سوقية 68.157.54 درهم( وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله وذلك 

للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
اعالن بالطلبات املعدلة بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:174/2022/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثانية رقم 92

طرفني  بني  امل��ربم  العقد  وبف�سخ  دره��م   )1.100.000( مبلغ  برد  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
جراء خالل املدعي عليها ل�سروط البيع ونظام العام بالزام املدعي عليها بالتعوي�ض عن اخل�سائر وال�سرار املادية 
مببلغ مائة الف درهم بالزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 9% وحتى 

متام ال�سداد . 
املدعي:عبداخلالق بارودجار

عنوانه:المارات - امارة دبي - ند احلمر - ديره - دبي - �سارع ند احلمر - مبنى نادي بالرميثة
املطلوب اإعالنه :  1- المارات العاملية لال�ستثمار �ض.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 

 )1.100.000( مبلغ  ب��رد  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع���الن  مو�سوع 
درهم وبف�سخ العقد املربم بني طرفني جراء خالل املدعي عليها ل�سروط البيع ونظام العام بالزام املدعي عليها 
بالتعوي�ض عن اخل�سائر وال�سرار املادية مببلغ مائة الف درهم بالزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة القانونية بواقع 9% وحتى متام ال�سداد - وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2022/6/20  
ال�ساعة 08.30 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  1180/2022/253 تنفيذ �صيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيكات ارقام )000106-000139-000129-000140-000117( املرجتع 
وال�سادر عن بنك امل�سرق بقيمة )81432( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : �سركة القمة ل�سناعة م�ستلزمات انظمة تكييف الهواء ذ.م.م
عنوانه:حملها املختار ب�ساأن هذا املو�سوع مكتب وكيلتها املحامية �سلوى حممد حممد عمر يف امارة دبي 

- منطقة اخلليج التجاري - برج كلوفر باي - الطابق 3 - مكتب رقم 308
املطلوب اإعالنه : 1- انتو فين�سنت - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)83936( 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�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  3940/2022/253 تنفيذ �صيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

و   367876 و   409057 و   408937 و   408998( ارق��ام  املرجتعة  ال�سيكات  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 
للر�سوم  �سامال  درهم   352109.63 اجمالية  بقيمة  الول  ابوظبي  بنك  وال�سادر عن   )367877 و   367875

وامل�ساريف  .
طالب التنفيذ : ال�سركة الفنية لعمال اخلر�سانة اجلاهزة ذ.م.م

تاور  بري�سم  - مبنى  ال�سعادة  �سارع   - دب��ي   - التجاري  اخلليج  - منطقة  دب��ي  ام��ارة   - ع��ن��وان��ه:الم��ارات 
مكاين   -  info@aldhaheriinternational.com:الكرتوين ب��ري��د   -  1901 ���س��ق��ة   -

رقم:2477286838 - هاتف رقم:044518866
املطلوب اإعالنهما : 1- بيفر جلف للمقاولت �ض.ذ.م.م 2- راجي�ض كومار كري�سنا - �سفتهما : منفذ �سدهما

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : الإع���الن  مو�سوع 
وقدره )352109.63( 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�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  4753/2022/253 تنفيذ �صيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )000097( وال�سادر عن بنك المارات دبي 
الوطني بقيمة )2.347.735( درهم  .

طالب التنفيذ : م�سادا انرتنا�سونال �ض.م.ح
عنوانه:المارات - امارة دبي - القوز ال�سناعية الثالثة - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - �سقة مكتب 

102
املطلوب اإعالنه : 1- �سينتيل لتجارة اللكرتونيات �ض.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�سوع الإعالن : قد 
، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر  اأو خزينة املحكمة  التنفيذ  به وقدره )2342200( درهم اىل طالب 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
اعالن بالن�صر 

 3257/2022/253 تنفيذ �صيكات 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- راجي�ض كومار كري�سنا

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�سركة م�ساريع المارات العربية املتحدة ذ.م.م

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
وقدره )890199.98( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 

اعالن اأمر اأداء بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:1269/2022/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
ت�سعة  درهم  للمدعية مبلغ وقدره )89.724.60(  يوؤديا  بان  بالت�سامن  املدعي عليهما  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
ا�ستحقاق كل �سيك  القانونية بواقع 5% من تاريخ  ، والفائدة  الفا و�سبعمائة واربعة وع�سرون درهما و 60 فل�سا  وثمانون 
وامل�ساريف  بالر�سوم  ال�سفة  بذات  املدعي عليهما  ال��زام  كفالة  بدون  املعجل  بالنفاذ  القرار  �سمول  التام مع  ال�سداد  وحتى 

ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:هنيكل بويل بت لل�سناعات املحدودة ذ.م.م

ال�سناعية  الطريق  اأبنية م�ستقل على  - مبنى جممع  الحت��اد  �سارع   - الثعوب  ام   - القيوين  ام  ام��ارة   - عنوانه:المارات 
اجلديدة  - وميثله:ح�سني علي عبدالرحمن لوتاه

املطلوب اإعالنهما :  1- راجي�ض كومار كري�سنا 2- ايكو�سكيب لتجميل ال�ساحات والطرق ���ض.ذ.م.م  -  �سفتهما : مدعي 
عليهما

اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/6/6 - بالزام املدعي عليهما  اأمر  مو�سوع الإعالن :طلب ا�ست�سدار 
فل�سا   60 و  درهما  واربعة وع�سرون  و�سبعمائة  الفا  وثمانون  ت�سعة  درهم  يوؤديا مبلغ وقدره )89.724.60(  بان  بالت�سامن 
والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�ست طلب النفاذ املعجل، ولكم احلق يف التظلم المر او ا�ستئنافه بح�سب الحوال وفق الحكام الواردة يف 

املادة 66 من الالئحة التنيظيمية لقانون الجراءات القانونية .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70519

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
اعالن حكم بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:979/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الرابعة رقم 198

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )630.822( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  . 

املدعي:موؤ�س�سة عقار
امل��ي��زان��ني - مكتب رق���م 9 -  ب��ن��اي��ة نقطة الع���م���ال -  ب��ور���س��ع��ي��د -  امل��ط��ار - منطقة  ���س��ارع  ع��ن��وان��ه:ام��ارة دب���ي - 

هاتف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3244594826 
 IBAN:AE090500000000020106942

املطلوب اإعالنه:  1- �سالح الدين حمجوب حممد عوي�سه  -  �سفته: مدعي عليه 
املذكورة اعاله  ب��ت��اري��خ:2021/9/23 يف الدعوى  املنعقدة  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها  مو�سوع الإع��الن 
ل�سالح/ موؤ�س�سة عقار  بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )530.822( درهم خم�سمائة وثالثون الف 
وثمامنائة اثنني وع�سرون درهم والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد 
ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات والزمته بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  ، حكما مبثابة 
با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا العالن �سدر  اليوم  احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70530

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
اعالن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:671/2022/38 جتاري م�صارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة رقم 402

والر�سوم  دره��م   )548036.45( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 

املدعي:بنك دبي ال�سالمي - نور بنك )م�ساهمة عامة( �سابقا
عنوانه:امارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج لطيفة - مكتب رقم 3607 - �ض.ب:3117 - 

هاتف رقم:043599997 - فاك�ض رقم:043599987 - مكاين:2684890630
املطلوب اإعالنه:  1- غالم ح�سرت �سايف حاجي عبد القدو�ض  -  �سفته : مدعي عليه

عليه مببلغ  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع���الن  مو�سوع 
وقدره )548036.45( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة - وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2022/6/21  ال�ساعة 09.00 �ض يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  544/2022/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/2552 مدين جزئي ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )6700( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : حممد حارب عي�سى عبدالكرمي الذباحي

عنوانه:المارات - امارة دبي - ابوهيل - ديره - دبي
املطلوب اإعالنه : 1- كي جي جي خلدمات التنظيف  - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )6700.00( 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�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
اعالن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:108/2022/105 احوال نف�س غري م�صلمني 
املنظورة يف:دائرة الأ�سرة اأحوال نف�ض ال�ساد�سة رقم 69

مو�سوع الدعوى : دعوى تطليق لل�سرر واثبات ح�سانة ال�سغري . 
املدعي:داجليت كايور تارلوجان �سينغ

عنوانه:المارات العربية املتحدة - امارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - بناية �سنجل بيزن�ض 
تاور - الطابق اخلام�ض ع�سر 15 - مكتب رقم 1505 - هاتف رقم:042999970

املطلوب اإعالنه :  1- بنكج بريت �سينغ ارورا جغموهن �سينغ ارورا  -  �سفتهما : مدعي عليهما 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها دعوى تطليق لل�سرر واثبات ح�سانة ال�سغري 
- وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2022/6/22  ال�ساعة 09.30 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد يف 
مبنى الحوال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود 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�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392 العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 

اعالن بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:233/2022/20 جتاري كلي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى اخلام�سة رقم 404
املوؤرخ  بالرتا�سي  والن��ه��اء  التفاق  عقد  مبوجب   2018/4/4 امل��وؤرخ  التجاري  المتياز  عقد  ف�سخ  اثبات  دع��وى   : الدعوى  مو�سوع 
 SOBHY KABER SINCE 2020/11/17 مع احلكم ب�سطب وحمو ا�سم املدعي عليها من العالمة التجارية )كبابجى �سبحى كابر
1996( وامل�سجلة حتت رقم 292264 بتاريخ:2018/5/16 من وزارة القت�ساد وال�سجل التجاري ونقلها با�سم املدعي او من يفو�سه 
ومنع املدعي عليها من ا�ستخدام العالمة التجارية على اي حمل جتاري او منتجات او مواقع الكرتونية خا�سة بها واحلاق عقد 
التفاق والنهاء بالرتا�سي املوؤرخ 2020/11/17 مبح�سر اجلل�سة وجعله يف قوة ال�سند التنفيذي طبقا للبند العا�سر من عقد التفاق 

مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل . 
املدعي:�سبحي ال�سيد عطوه يو�سف

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - امارة دبي - منطقة بردبي - بوليفارد ال�سيخ حممد بن را�سد - رقم مكاين:2609288186 - برج 
بوليفارد بالزا 2 - مكتب رقم 1903 - وميثله:يو�سف ح�سني حممد �سالح ال�سهالوي

املطلوب اإعالنه :  1- مطعم ويلدن انرتنا�سونال ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 
امل��وؤرخ 2018/4/4 مبوجب عقد  اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها دعوى اثبات ف�سخ عقد المتياز التجاري  مو�سوع الإع��الن :  قد 
التفاق والنهاء بالرتا�سي املوؤرخ 2020/11/17 مع احلكم ب�سطب وحمو ا�سم املدعي عليها من العالمة التجارية )كبابجى �سبحى 
كابر SOBHY KABER SINCE 1996( وامل�سجلة حتت رقم 292264 بتاريخ:2018/5/16 من وزارة القت�ساد وال�سجل التجاري 
ونقلها با�سم املدعي او من يفو�سه ومنع املدعي عليها من ا�ستخدام العالمة التجارية على اي حمل جتاري او منتجات او مواقع 
الكرتونية خا�سة بها واحلاق عقد التفاق والنهاء بالرتا�سي املوؤرخ 2020/11/17 مبح�سر اجلل�سة وجعله يف قوة ال�سند التنفيذي 
طبقا للبند العا�سر من عقد التفاق مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل - وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2022/6/22  ال�ساعة 
او  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا  بعد  التقا�سي عن  09.00 �ض يف قاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70545 العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 

اعالن �صحيفة طعن بالن�صر 
 76/2022/445 طعن جتاري 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املطعون �سده/1- اأوني�ستو م.م.ح 2- ميدكوم م.م.ح 

جمهول حمل القامة
مبا ان الطاعن/اناند نارايان كابور 

وميثله:عبدالوهاب مري اأحمد عبدول 
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكور اعاله ويتوجب عليكم احل�سور 

اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم . 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
MOJAU_2022- 0071529 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد / �سعيد حممد عبداهلل املجنون الكتبي - اماراتي اجلن�سية ميلك 
ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  ال�سيارات(  لت�سليح  با�سي  اوطه  )ور�سة  امل�سماه  الفردية  املوؤ�س�سة 
مبوجب رخ�سة جتارية رقم )24354( ، ويرغب ال�سيد / �سعيد حممد عبداهلل املجنون الكتبي  
 / ال�سيد  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  - يف  اجلن�سية  ام�اراتي 
ال�سكل  تغيري  مت   : اأخرى  تعديالت   - اجلن�سية  �سوري   - با�سي  اوطه  خري  حممد  ه�سام  حممد 

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

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70021 العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
اعالن مدعي عليه بالن�صر   

)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0000401 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعى عليه : �سوهاز فود �ستاف تريدينج - م.م.ح
حتطيكم علما باأنه بتاريخ 2022/2/22 م قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدع�وى 

املذكورة بالرقم اأعاله  املدعي / كينغ براداي�ض �سبي�سيز
 134،702،94 مبلغ  باأداء  عليها  املدعى  ال�سركة  بالزام   : املحكمة  حكمت   : بالتايل 
درهم )مائة واأربعة وثالثني األف و�سبعمائة واثنني درهم و اأربعة وت�سعني فل�سا( لل�سركة 
وحتى   27/1/2022 يف  الدعوى  قيد  تاريخ  من  ت�سري   %6 الفائدة  مع  املدعية 
متام ال�سداد و الزامها بالر�سوم و امل�سروفات و األفي درهم اأتعاب حماماة.  حكما قابال 

لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل ل�ستالمك ه�ذا التبليغ. 
مركز �سعادة املتعاملني

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70459 العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0001750 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عبداهلل احمد ح�سن عبدالرحمن الب�سر  
جمهول حمل الإقامة  

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/6/22 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  2022/6/15 م.   

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2021 /0004192 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الد�سوقي احمد حممود حممد  
جمهول حمل الإقامة 

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/6/29 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  2022/6/15 م.   

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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املال والأعمال
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هيئة الأوراق املالية ترخ�س 
مل�صغل من�صة التمويل اجلماعي

•• اأبو ظبي-وام:

اأعلنت هيئة الأوراق املالية وال�سلع عن تعديل كتيب القواعد اخلا�ض بالأن�سطة 
املالية املعتمد مبوجب قرار جمل�ض اإدارة الهيئة رقم 13 ل�سنة 2021، على 
يونيو   15 الأربعاء  اأم�ض  من  اعتباراً  بالتعديالت اجلديدة  العمل  ي�سري  اأن 
التمويل  من�سة  م�سغل  ن�����س��اط  ترخي�ض  اإ���س��اف��ة  ت�سمن  وال����ذي   ،2022

اجلماعي �سمن اخت�سا�سات هيئة الأوراق املالية وال�سلع.
واأ�سارت الهيئة عرب موقعها الإلكرتوين اإىل اخت�سا�ساتها بالرتخي�ض ل�20 
ن�ساطاً مالياً ت�سمل: و�سيط تداول، وو�سيط تداول وتقا�ض، وو�سيط تداول يف 
الأ�سواق املالية، وو�سيط تداول عقود امل�ستقات غري املنظمة والعمالت يف ال�سوق 
الفوري، وتاجر اأوراق مالية Dealer ، وال�ست�سارات املالية، وامل�ست�سار املايل  
مدير الإ�سدار، وم�ست�سار الإدراج، والرتويج والتعريف والتقا�ض العام واإدارة 
واخلدمات  ال�ستثمار،  �سناديق  ا�ستثمارات  واإدارة  املالية،  الأوراق  حمافظ 
ال�سركات  �سجل  واأم����ني  الأم����ني،  واحل��ف��ظ  ال���س��ت��ث��م��ار،  ل�سناديق  الإداري�����ة 
بنك  ووك��ي��ل  الإي����داع،  وبنك  امل��غ��ط��اة،  الأذون����ات  اخل��ا���س��ة، وم�سدر  امل�ساهمة 
التمويل اجلماعي  اأن تعريف  بالذكر،  الإي��داع، والت�سنيف الئتماين. جدير 
التمويل من احل�سول على مبالغ مالية من  اأنه و�سيلة مُتكن طالب  يو�سح 
امل�ستثمرين بغر�ض متويل م�سروعه من خالل املن�سة مقابل ح�س�ض يف راأ�ض 
“املن�سة”  اأو �سركة موؤ�س�سة لتنفيذ هذه امل�سروع، بينما  مال �سركة �ستوؤ�س�ض 
اأما  اإلكرتوين مربمج لعر�ض طلبات التمويل اجلماعي،  تعترب نظام ت�سغيل 

“امل�سغل” فهو ال�سخ�ض العتباري املرخ�ض له مبزاولة الن�ساط.

وزارة القت�صاد ت�صدر قرارا وزاريا ب�صاأن وقف ت�صدير القمح ذي املن�صاأ الهندي ملدة 4 اأ�صهر
•• اأبوظبي-وام:

اأ�سدرت وزارة القت�ساد قراراً وزارياً رقم 72 ل�سنة 
ت�سدير  واإع��ادة  ت�سدير  ين�ض على وقف   ،2022
القمح ودقيق القمح الذي يكون من�سوؤه جمهورية 
اأربعة  املناطق احل��رة، وذلك ملدة  الهند، مبا ي�سمل 
اأ�سهر اعتباراً من تاريخ 13 مايو 2022، ويطبق 
القرار على جميع اأ�سناف القمح “احلنطة” وهي 
القمح ال�سلب والعادي والرفيع، وعلى دقيق القمح 

“دقيق احلنطة«.
ال�سركات  ع��ل��ى  اأن����ه  الق��ت�����س��اد  وزارة  واأو����س���ح���ت 
الراغبة يف ت�سدير اأو اإعادة ت�سدير اأ�سناف القمح 
يف  وامل��و���س��ح��ة  ال��ه��ن��دي،  املن�ساأ  ذات  القمح  ودق��ي��ق 
القرار، والتي مت ا�ستريادها اإىل الدولة قبل تاريخ 
من  ال���وزارة  اإىل  طلب  تقدمي   ،2022 مايو   13
الدولة، مع  اإذن ت�سدير خارج  اأجل احل�سول على 
ت�ساعد  التي  وامل�س�����تندات  الوثائق  كاف���������ة  توفري 
بال�سحنة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ب��ي��ان��ات  م���ن  ال��ت��ح��ق��ق  ع��ل��ى 
املعاملة  وت��اري��خ  املن�ساأ  حيث  م��ن  ت�سديرها  امل���راد 

بهذا  ال�����وزارة  تطلبها  ق��د  اأخ����رى  متطلبات  واأي����ة 
اخل�سو�ض.

منتجات  يخ�ض  فيما  اأن���ه  اأي�����س��اً  ال�����وزارة  وب��ي��ن��ت 
القمح ودقيق القمح ذات املن�ساأ غري الهندي، ميكن 
لل�سركات الراغبة يف ت�سديره اأو اإعادة ت�سديره اأن 
تقوم بذلك بعد تقدمي طلب للوزارة للح�سول على 
اإذن ت�سدير خارج الدولة، ويكون الطلب موؤيداً بكل 
التحقق من  التي ت�ساعد على  الوثائق وامل�ستندات 

من�ساأ ال�سحنة املراد ت�سديرها اأو اإعادة ت�سديرها.
ولفتت ال��وزارة اإىل اأن اإذن الت�سدير الذي ت�سدره 
تاريخ  من  يومياً   30 ملدة  �ساحلاً  يكون  لل�سركات 
الإ�سدار ويجب تقدميه لالإدارة اجلمركية املعنية 
ال�سحنة  لت�سدير  الإج����راءات  ا�ستكمال  اأج��ل  م��ن 
اإىل خارج الدولة، ويتم تقدمي الطلب للوزارة من 
antidumping@ الإل���ك���رتوين  ال��ربي��د  خ��الل 

مقر  ل��دى  مبا�سرة  التقدمي  اأو   economy.ae

القرار  هذا  اأن  القت�ساد  وزارة  واأو�سحت  ال��وزارة. 
على  اأث��رت  التي  الدولية  للتطورات  م��راع��اة  ياأتي 
للعالقات  وت���ق���دي���راً  ال���ت���ج���ارة،  ح��رك��ة  ان�����س��ي��اب��ي��ة 
الإمارات  دول��ة  تربط  التي  وال�سرتاتيجية  املتينة 
بعد  خ��ا���س��ة  ال��ه��ن��د،  بجمهورية  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
بني  ال�ساملة  القت�سادية  ال�سراكة  اتفاقية  توقيع 
ال��ب��ل��دي��ن، وم��واف��ق��ة ح��ك��وم��ة ال��ه��ن��د ع��ل��ى ت�سدير 

القمح اإىل الدولة بهدف ال�ستهالك املحلي.

لتاأهيل املنت�صبني على الإنتاج املنزيل

اإطلق ور�س تدريبية ل�صقل مهارات اأع�صاء »اإنتاج« بال�صارقة
•• ال�شارقة-الفجر:

لدائرة  التابع  “اإنتاج”  مركز  يحر�ض 
ال�سارقة،  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة  اخل���دم���ات 
تدريبية  وور������ض  دورات  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى 
عددهم  البالغ  املركز  لالأع�ساء  وفنية 
من  يعدون  وجميعهم  منت�سباً،   785
الجتماعي  ال�سمان  من  امل�ستفيدين 

للدائرة، ومن كافة الأفرع. 
مهارات  ���س��ق��ل  اإىل  ال���ور����ض  وت���ه���دف 
يرغبون  ال�����ذي  امل���ج���ال  يف  الأع�������س���اء 
التخ�س�ض به، حيث قام املركز مبعرفة 
الور�ض  الأع�����س��اء يف  ط��ل��ب��ات ورغ��ب��ات 
التي يرغبون الن�سمام اإليها والتبحر 
ف��ي��ه��ا و���س��ق��ل م��واه��ب��ه��م اإ����س���اف���ة اإىل 

الإطالع على ما كل ما هو جديد.

ور�ض تدريبية �سهرياً  5
وت��ق��ول م���رمي احل��م��ادي م��دي��ر مركز 
بناًء على اقرتاحات الأع�ساء  “اإنتاج”، 
للور�ض  عناووين  و�سع  يتم  ورغباتهم 
كل �سهر، والتن�سيق مع ال�سركاء، حيث 
�سهريا،  تدريبية  ور���ض   5 املركز  ينظم 
والتي تكون ح�سورياً واأحياناً عن بعد، 
اأم���ام جميع  الإ���س��رتاك متاحا  وي��ك��ون 
التي  تخ�س�ساتهم  وبح�سب  الأع�ساء، 

وفرها املركز.
“طيب”  ب���اق���ة  ال���ب���اق���ات يف  وت��ت��م��ث��ل   
“اأطايب”  وب��اق��ة  وال��ع��ط��ور،  للبخور 
“الإبداع”  وب�����اق�����ة  ل�����ل�����م�����اأك�����ولت، 
“اأناقة”  وباقة  اليدوية،  للم�سغولت 
لالأزياء والإك�س�سوارات، وباقة “مهرة” 
ور�سة  تنظيم  ومت  ال��رتاث��ي��ة.  للحرف 

“امتيازات  ب��ع��ن��وان  خ��ا���س��ة  اإ���س��اف��ي��ة 
دائرة  من  واملقدمة  اعتماد”   رخ�سة 

التنمية القت�سادية.

تعاون وتن�صيق
ال�سيف  م���رك���ز  م���ع  الت����ف����اق  مت  ك��م��ا 
وتعليم  ب���ت���دري���ب  امل��خ��ت�����ض  ال�������دويل 
اأ���س��ا���س��ي��ات ال��ط��ب��خ ل��ت��ق��دمي ور����س���ة يف 
اللوحات  وور�����س����ة  ال�������س���ام���ي،  امل��ط��ب��خ 
نادي  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  املج�سمة  ال��ف��ن��ي��ة 
“الريزون”  وور���س��ة  الثميد،  ���س��ي��دات 
للت�ساميم بالتعاون والتفاق مع نادي 
�سيدات احلمرية،  بالإ�سافة اإىل ور�سة 

يف فن التف�سيل واخلياطة.
علماً اأن جميع الربامج جمانية ويتكفل 
الور�ض  وت��ه��دف  “اإنتاج”،  م��رك��ز  ب��ه��ا 

ال�سهرية اإىل اإتاحة الفر�ض اأمام كافة 
املنزيل  النتاج  دع��م  يف  امل�سجلة  الأ�سر 
مل�ساعدتهم يف حت�سني اأو�ساعهم باإيجاد 
دخل مادي اإ�سايف، اإىل جانب امل�ساعدات 
التي يتلقوها من الدائرة، كما ويهدف 
م�ستفيدي  وت��دري��ب  تاأهيل  اإىل  املركز 
ال����دائ����رة  ال�������س���م���ان الج���ت���م���اع���ي يف 
امل��ن��زيل، واإت��اح��ة الفر�ض  على الإن��ت��اج 
لت�سويق منتجات وخدمات امل�ستفيدين 
م�����ن خ�������الل م����ع����ار�����ض وم���������س����ارك����ات 
م�ستوى  وحت�سني  منافذ،  وات��ف��اق��ي��ات 
مبا  التناف�سية  قدرتها  لرفع  املنتجات 
وطرح  املحلي،  ال�سوق  احتياجات  يلبي 
مناف�سة  ج��ودة  ذات  وخدمات  منتجات 

حتمل العالمة التجارية “اإنتاج«.
2010؛  ع��ام  امل��رك��ز يف  اإن�����س��اء  و منذ 

الإنتاج  ل��ف��ك��رة  ال���رتوي���ج  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل 
ف���ر����ض لزيادة  م���ن  ف��ي��ه��ا  مل���ا  امل���ن���زيل 
امل�ساعدات  من  امل�ستفيدة  الأ���س��ر  دخ��ل 
ومتكينها،  ال����دائ����رة  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة 
واحلياة  ال�ستقاللية  اإىل  بهم  و�سوًل 
الذاتي،  الك��ت��ف��اء  وت�سجيع  ال��ك��رمي��ة، 
وذل����ك م��ن خ���الل م��ن��ظ��وم��ة متكاملة 
تدريب  ت�����س��ت��ه��دف  امل����رك����ز  ي���ق���دم���ه���ا 
الإعانات  من  امل�ستفيدة  الأ�سر  وتاأهيل 
لت�سويق  الفر�ض  واإتاحة  الجتماعية، 
املعار�ض،  تنظيم  خالل  من  منتجاتها 
امل��ن��ت��ج��ات لرفع  ع��ل��ى حت�سني  وال��ع��م��ل 
قدرتها التناف�سية، مبا يلبي احتياجات 
ال�سوق املحلي وطرح منتجات وخدمات 
العالمة  حت��م��ل  م��ن��اف�����س��ة  ج����ودة  ذات 

التجارية.

ويز اإير تقدم عر�صًا مميزًا على وجهاتها ال�صيفية حتى نهاية اأغ�صط�س 

العر�س ي�صمل 5 اآلف تذكرة ب�صعر 120 درهم اإماراتي للرحلت املحجوزة يوم 15 يونيو

- القرار ُطبق على جميع اأ�صناف قمح احلنطة الهندي »ال�صلب 
والعادي والرفيع« وكذلك دقيق القمح اعتبارًا من 13 مايو 2022

- ال�صركات الراغبة يف ت�صدير ال�صحنات امل�صتوردة قبل تاريخ 13 مايو اأو القمح 
ذي املن�ص��اأ غري الهندي حتت�اج اإىل تقدمي طلباتها للوزارة مع الأوراق الثبوتية 

•• دبي - وام:

اآل  خليفة  ب��ن  �سلطان  ب��ن��ت  �سما  ال�سيخة  افتتحت 
نهيان، الرئي�ض الفخري ل�”جمل�ض الإمارات لالأبنية 
التحالف  ل�سركة  التنفيذي  وال��رئ��ي�����ض  اخل�سراء” 
ع�سر  احلادية  الن�سخة  العاملية،  ال�ستدامة  اأج��ل  من 
للموؤمتر ال�سنوي ملجل�ض الإمارات لالأبنية اخل�سراء ، 
ام�ض يف دبي، حتت �سعار “الطريق اإىل احلياد املناخي 

2050: التنقل، املعي�سة، ال�ستدامة«.
الفاعلة  ال�سخ�سيات  من  عدد  ح�سور  املوؤمتر  و�سهد 
ال��دك��ت��ور علي  اأب��رزه��م:  امل�ستدامة  الأب��ن��ي��ة  ق��ط��اع  يف 
الإم�����ارات  “جمل�ض  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  اجل��ا���س��م 
اإبراهيم  و  مرع�سي،  وحبيبة  اخل�سراء”،  لالأبنية 
ال��زع��ب��ي ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ال���س��ت��دام��ة يف �سركة 
ماجد الفطيم القاب�سة، وامي ليهوكزكي رئي�ض ق�سم 
موانئ  جمموعة  يف  وال���س��ت��دام��ة  البيئة   - ب��الإن��اب��ة 
التغري  وزارة  ع��ن  ب��ات��ون ممثل  وري��ت�����س��ارد  اأب��وظ��ب��ي، 

البيئات  ال�سوء على دور  �سلط  الذي  والبيئة  املناخي 
العمرانية يف حتقيق النبعاثات الكربونية ال�سفرية. 
بدورها قالت ال�سيخة �سما بنت �سلطان بن خليفة اآل 
فخري  :”كرئي�ض  الفتتاحية  كلمتها  خ��الل  نهيان 
لهذا املجل�ض املوقر ، اأنا فخورة باأن العمل الذي يقوم 
مهمتنا  ع��ام،  بعد  عاًما  التميز  يف  ي�ستمر  الفريق  به 
م��رون��ة متهد  اأك��ر  بنية حتتية  اإن�����س��اء  وا�سحة وه��و 
مو�سوعات  وت�سكل  م�ستدام،  م�ستقبل  نحو  الطريق 
والعي�ض  الت�������س���ال   - ال���ع���ام  ل���ه���ذا  امل����وؤمت����ر  ن�����س��خ��ة 
املحادثات  من  للعديد  الثالث  الركائز  وال�ستدامة 

التي جتري يف جميع اأنحاء الإمارات ».
العامل يف  �سكان  %55 من  اليوم  “ يعي�ض  واأ�سافت 
الرقم  هذا  يرتفع  اأن  املتوقع  ومن  ح�سرية،  مناطق 
دولة  تتجه  بينما   ،  2050 ع��ام  بحلول   68% اإىل 
 ،  2050 الإم������ارات اإىل ���س��ف��ر ك��رب��ون ب��ح��ل��ول ع���ام 
ي�سبح دور املدن حا�سًما يف كيفية م�ساهمتنا كمجتمع 
املو�سوعات  وت�سكل  ال��ك��رب��وين،  للحياد  ال��و���س��ول  يف 

للموؤمتر اأ�سا�ًسا جوهر ا�سرتاتيجيتنا«.
 70 ب���  ي��ق��در  مب��ا  ت�ساهم  احل�سرية  امل���دن  ان  وبينت 
العاملية،  ال��ك��رب��ون  اأك�سيد  ث��اين  انبعاثات  م��ن  باملئة 
وت��ل��ع��ب امل����دن ال��ذك��ي��ة ال��ت��ي ت��ظ��ه��ر الت�����س��ال امل���ادي 
من  امل��ن��اخ  تغري  معاجلة  يف  اأ�سا�سًيا  دوًرا  وال��رق��م��ي، 
خالل تقليل كمية الطاقة الإجمالية امل�ستخدمة، كما 
توؤدي �سبكة النقل العام الأكر كفاءة اإىل زيادة التنقل 
ا�ستخدام  و�سهولة الو�سول، مع تقليل العتماد على 
ال�سيارات اخلا�سة، مما تخلق البنية التحتية القوية 
ا اأكرب للعمل عن ُبعد ، مع  لالت�سالت والبيانات فر�سً

احلفاظ على م�ستويات اإنتاجية عالية«.
واأو�سحت:” ُتعد ال�ستدامة العن�سر الأو�سع والأكر 
عامل  خللق  اأف�سل  خيارات  اتخاذ  خالل  من  �سموًل، 
�سخ�سًيا  يل  وبالن�سبة  ال��ق��ادم��ة،  ل��الأج��ي��ال  اأف�����س��ل 
ال��ذي��ن كانوا  اأج������دادي،  اإرث  ا���س��ت��م��رار  ه���ذا  ي��ع��ن��ي   ،
على  احلفاظ  مع  جمتمعنا  بتطوير  ب�سدة  ملتزمني 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  قيادة  حتت  بيئتنا، 

الزاوية  ال�ستدامة حجر  اأ�سبحت   ، ، طيب اهلل ثراه 
يف النظام الت�سريعي لدولة الإمارات العربية املتحدة 

و�سيا�ساتها احلكومية«.
وي�����اأت�����ي امل������وؤمت������ر، مت���ا����س���ي���اً م����ع اأه���������داف امل����ب����ادرة 
ال�سرتاتيجية للحياد املناخي 2050 لدولة الإمارات 
العربية املتحدة، حيث ناق�ض اخلرباء واجلهات املعنية 
النبعاثات  حتقيق  �سبل  والت�سييد  ال��ب��ن��اء  ق��ط��اع  يف 
ركز  كما  اخل�����س��راء،  الأب��ن��ي��ة  ق��ط��اع  �سمن  ال�سفرية 
املوؤمتر على عدٍد من املوا�سيع احليوية، اأبرزها �سبل 
التكيف مع التغري املناخي واحلاجة اإىل و�سع ت�سور 
جديد للتنقل يف املدن، عالوة على التطرق اإىل درا�سة 
الإمارة  جلعل  تهدف  والتي  عجمان،  اإم���ارة  يف  حالة 
عن  ف�ساًل  املنطقة،  يف  دقيقة”   15 ال���  “مدن  اأول 
�سبل تاأ�سي�ض م�ساحات �ساملة وم�ستدامة، اإ�سافة اإىل 
�سحة ال�سكان وعافيتهم، اقتداًء بخطة دبي احل�سرية 
تنمية  التي متثل خارطة متكاملة لتحقيق   ،2040

عمرانية م�ستدامة.

انطلق الن�صخة الـ 11 ملوؤمتر جمل�س الإمارات للأبنية اخل�صراء

Date 16/ 6/ 2022  Issue No : 13571
Dubai First Instance Courts
Notification by Publication

In the lawsuit No. 105/2022/108- non-Muslim personal status
Considered By Sixth family division- personal status No. 69
Subject Matter of Lawsuit: a lawsuit for fault-based divorce and proof of guardianship 
of the little one.
The Plaintiff : Daljeet Kaur Tariochan Singh
Address: UAE, Dubai, Bur Dubai, Business Bay Area, Single Business Tower, 
fifteenth floor  (15), office (1505) - Tel No. 042999970
Notified Party: Pankaj Preet Singh Arora Jagmohan Singh Arora as a Defendant
Subject Matter of Notification : She filed a lawsuit against you with the subject of 
requesting a fault-based divorce android a proof of guardianship of the little one.
A hearing was scheduled on Wednesday on 22-06-2022 at 9:30 AM in the litigation 
room remotely in the personal statuses building in Al Garhoud Area BUILDING_
DESC&, so you are assigned to attend or who represents you legally and you have 
to submit everything you have from memorandums or documents to the Court before 
three days of the session at least.
Prepared by : Ahmad Jaafar Yousef Mohamed Al-Hashimi
Approval Date : 08-06-2022 15:10:20

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 16/ 6/ 2022  Issue No : 13571
A writ of notification by publication

Issued from Sharjah Court, Court of First Instance 
in the Case No. SHCFICIREA2022/0003135, Civil (Partial)

To : The Convicted person: Hazrat Munir Khan, Address: 9519230
Dubai National Insurance - Address : 9519231
On 13.06.2022, we inform you that this court sentenced you in the said case with the 
abovementioned number in favour of the Sharjah Taxi of the following:
The Court sentenced a judgment as if in the presence of the defendant:
The Defendant shall pay the Plaintiff an amount of Six Hundred Forty-Nine Dirhams 
and Ninety-Nine Fils, in addition to legal interest at 5% annually from the date of 
Judicial Claim until the date of full payment, provided that the interest does not exceed 
the original amount due - and to pay fees and expenses.
Judgment is subject to appeal within the legal term -
Judge / Dr. Ahmad Saeed Alnaqbi
Sharjah Court
Civil_First_Instance_Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70522

Date 16/ 6/ 2022  Issue No : 13571
Notification by Publication for a Defendant

Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2022/0002706 Civil/ Partial

To Defendant : FRIA PLARISAN DE GUZMAN
Unknown place of residence:
The plaintiff : GULG SKY RENT A CAR, owned by JASIM MOHAMED KHAMIS 
BINKHADIM ALSUWAIDI filed a case requesting the following:- Bind the defendant 
to pay AED 8539 plus the statuary interest 12% from the date of the claim.
- Bind the defendant with the costs and attorney fees.
- Notify the defendant with the hearing and statement.
You are requested to attend the hearing on 14/06/2022 8:00 am before case managemen 
office, Sharjah Federal Civil First Instance Court (case admin office) in person or to 
be represented by a legal attorney to submit a plea along with all documents within 10 
day of the date of publication in order to consider the above-mentioned case in your 
capacity as defendant.
Legal Services Office
Hamid Abdullah Alsaidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70535

Date 16/ 6/ 2022  Issue No : 13571
Defendant Notification by Publishing

Case Management Office of Sharjah Federal Court
Federal Civil Court of First Instance 

In the case No. SHCFICIRECON2022/0002348/ Request for Rehearing
To the Defendant: 2- BHATIA TRADING CO. (L.L.C.) 

Place of residence is unknown
-Respondent: 3- SURESH T. BHATIA
-Respondent: 4- THREE HUNDRED SIXTY LOGISTICS & PACKAGING
-Respondent: 5- RAJEEV S. BHATIA 
-Respondent: 6- BHATIA MART FZE

Subject : Request for Reconsideration of the judgement 
issued in the case No. 5050/2020 commercial.

You are requested to attend a session on 20/06/2022 before the Case Management 
Office, at Sharjah Federal Court- Civil Court of First Instance-office No. (Case 
Manager Office No.1) personally or through an approved attorney and submit a 
plead note to the case, accompanied by all documents, within a period not exceeding 
Ten days from the date of publishing, to examine the above mentioned case, in your 
capacity as Defendants.
Judicial Services Office
Aisha Ibrahim Ali Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70535

•• اأبوظبي-الفجر: 

منخف�سة  الوطنية  ال��ط��ريان  �سركة  اأب��وظ��ب��ي،  اإي���ر  وي��ز  �سركة  اأع��ل��ن��ت 
واحد  ل��ي��وٍم  م��وؤق��ت لعمالئها  ع��ر���ٍض  ع��ن تقدمي  الإم����ارات،  التكلفة يف 
 5 اأ�سعاراً خمّف�سة على  ال�سيف، ويت�سمن  فقط مبنا�سبة حلول ف�سل 
اآلف تذكرة ب�سعر 120 درهم اإماراتي على رحالت خمتارة حتى نهاية 
�سفر  جت��ارب  للم�سافرين  الوطنية  ال��ط��ريان  �سركة  وتقدم  اأغ�سط�ض.  
مريحة ومنخف�سة التكلفة من واإىل اأبوظبي، ل�ستك�ساف وجهات مميزة 
وغنية ثقافياً، مبا فيها مدن حيوية وغريها من الوجهات ذات املناظر 
الطبيعية اخلالبة. ويت�سمن العر�ض امل�ستمر حتى نهاية يوم 15 يونيو، 
اأ�سعاراً خمّف�سة ب� 120 درهم اإماراتي على الرحالت خمتارة، وتتيح ويز 
اإير اأبوظبي لعمالئها فر�سًة مميزة لال�ستمتاع بفرتة ال�سيف وغريها 

من خالل خو�ض جتارب �سّيقة وجديدة باأ�سعار مدرو�سة للجميع.
ويقدم العر�ض الرتويجي للم�سافرين من حمبّي املغامرة فر�سة احلجز 
باأ�سعار خمف�سة للغاية على جميع الرحالت القادمة اإىل دولة الإمارات 
اأث��ي��ن��ا و�سانتوريني  اإىل  ال�����س��رك��ة  وامل���غ���ادرة م��ن��ه��ا، مب��ا يف ذل���ك رح���الت 
)اليونان( وباكو )اأذربيجان( وكوتاي�سي )جورجيا( ويريفان )اأرمينيا(. 
وتتوفر التذاكر حالياً على املوقع الإلكرتوين wizzair.com وعلى 
تطبيق الهواتف املحمولة اخلا�ض بال�سركة واملتاح باللغة العربية اأي�ساً، 
باأ�سعار تبداأ من 120 درهم اإماراتي فقط*.  وتعليقاً على هذا املو�سوع، 
قال مايكل بريلوي�ض، املدير العام ل�سركة ويز اإير اأبوظبي: “يتيح هذا 
العر�ض املوؤقت واملميز للم�سافرين من خمتلف الدول فر�سة ال�ستمتاع 

اأف�سل  على  والتعّرف  املف�سلة  وجهاتهم  وا�ستك�ساف  ال�سيف  بعطالت 
املناطق الثقافية والتاريخية باأ�سعار منخف�سة للغاية. وتقدم �سبكة ويز 
اإير اأبوظبي املتنامية رحالت �سفر مريحة واآمنة يف جميع اأنحاء اأوروبا 
على  امل�سافرين  ل�ستقبال  ونتطّلع  واآ�سيا،  الأو���س��ط  وال�سرق  واأفريقيا 
اأبوظبي،  اإير  اأق��رب وقٍت ممكن«. وحتر�ض �سركة ويز  منت رحالتنا يف 
مبوقعها ال�سرتاتيجي يف دولة الإمارات، على توفري جتارب �سفر مريحة 
العديد من الوجهات، مبا فيها  اإىل  التكلفة  وعالية اجلودة ومنخف�سة 
وباكو  )اليونان(  واأثينا  )الأردن(  وعّمان  )م�سر(  و�سوهاج  الإ�سكندرية 
)اأذربيجان( وبلغراد )�سربيا( وكوتاي�سي )جورجيا( واملنامة )البحرين( 
وماتال )�سريالنكا( وم�سقط )ُعمان( و�سانتوريني )اليونان( و�ساراييفو 
)اأرمينيا(  ويريفان  )األبانيا(  وتريانا  )اإ�سرائيل(  اأبيب  وتل  )البو�سنة( 
بكوفيد-19  املرتبطة  القيود  تخفيف  و�ساهم  الوجهات.   من  وغريها 
واإلغاء احلاجة لإجراء اختبار PCR للم�سافرين احلا�سلني على اللقاح 
اإج��راءات ال�سفر من جديد وت�سهيل الرحالت املفاجئة غري  يف تب�سيط 
اأربع  ي�سم  اأ�سطوًل حديثاً  اإي��ر متتلك  ويز  اأن  اإىل  وُي�سار  لها.  املخطط 
والتي  كلياً،  واجلديدة  املتطورة   321 اإي��ه  اإيربا�ض  ط��راز  من  طائرات 
وال�سجيج  النبعاثات  واإ���س��دار  الوقود  ا�ستهالك  يف  معدل  باأقل  تتميز 
ال�سركات  بني  الأق��ل  هي  بيئّية  بب�سمة  ال�سركة  متتاز  كما  القطاع.  يف 
بتحقيق  الأم���د  ط��وي��ل  ال��ت��زام��ه��ا  على  ي��وؤك��د  مم��ا  املنطقة،  يف  املناف�سة 
حجز  خدمة  امل�سافرين  جلميع  ال�سركة  وتوفر  القطاع.   يف  ال�ستدامة 
التذاكر بكل راحة و�سال�سة خالل هذه الفرتة ال�ستثنائية، حيث توفر 
لهم خدمة ويز فليك�ض التي تتيح للم�سافرين اإمكانية اإلغاء حجوزاتهم 

اإ�سافية، وا�سرتداد كامل  اأي ر�سوم  قبل ثالث �ساعات من املغادرة بدون 
ال�سعر الأ�سلي للتذكرة مبا�سرًة.
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هيئة اأم القيوين ال�صناعية تر�صخ مكانة الإمارة على خريطة ال�صتثمار حمليا وعامليا 
•• اأم القيوين-وام: 

ال�سناعية  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  هيئة  مت�سي 
نه�سة  ت���ع���زي���ز  ن���ح���و  ث���اب���ت���ة  ب��خ��ط��ى 
تنمية  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  اإم�������ارة 
�ساملة، وتوطيد مكانتها على خريطة 
خالل  م��ن  والعاملي  املحلي  ال�ستثمار 
ج����ذب روؤو��������ض الأم�������وال وت���ق���دمي كل 
الت�سهيالت املمكنة، حيث ت�سرف الهيئة 
ال�سناعية  ال��ث��ع��وب  اأم  م��ن��ط��ق��ة  ع��ل��ى 
م�ساحتها  تبلغ  وال��ت��ي  القيوين  اأم  يف 
وتت�سمن  م��رب��ع��ة،  ق����دم  م��ل��ي��ون   60
اأرا�سي جتارية و�سناعية وم�ستودعات 

للتخزين.
ال�سناعية  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  هيئة  واأك����دت 
منطقة  بناء  يف  الإ�سهام  على  حر�سها 
املحلية  امل��ع��اي��ري  اأع��ل��ى  وف���ق  �سناعية 
القت�سادية  احل��رك��ة  لدعم  وال��دول��ي��ة 
ال��ق��ي��وي��ن خ��ا���س��ة ودول���ة  اأم  اإم�����ارة  يف 
الإمارات العربية املتحدة عامَة والعمل 
اأ�سا�سية  ���س��ن��اع��ات  ا���س��ت��ق��ط��اب  ع��ل��ى 
وم��ه��م��ة ع��ن ط��ري��ق خ��ل��ق بيئة جذابة 
للم�ستثمرين وتوفري جميع اخلدمات 
احلكومية واخلدمات الأخرى املتعلقة 
اأرا���س��ي �سناعية  ب��الإن�����س��اءات وت��وف��ري 
املعايري،  باأعلى  حتتية  وبنية  وجتارية 
ي�ستمد  ن��اب�����ض  �سناعي  م��رك��ز  وخ��ل��ق 

قوته من موقعه ال�سرتاتيجي.
عقود  ن�سبة  زي��ادة  عن  الهيئة  واأعلنت 
الإيجار يف منطقة اأم الثعوب ال�سناعية 

يف اأم القيوين لرتتفع من 192 عقدا 
فعال يف العام املايل 2019 اإىل 289 
عقدا نهاية العام املايل 2021 بزيادة 
 %  50.21 ب��ن�����س��ب��ة  اأي  ع���ق���دا   98
خالل  اجل���دي���دة  ال��ع��ق��ود  زادت  ح��ي��ث 
بنحو   ،  2021 و   2020 ال��ع��ام��ني 
 206 م���ا مي��ث��ل  ج���دي���د  ع��ق��د   102
قطع اأر�ض مب�ساحة 922،513 مرتا 
مربعا، منها 71 % اأرا�سي �سناعية و 
%29 موزعة بني الأرا�سي التجارية 

وامل�ستودعات و�سكن العمال.
ال�سناعية،  القيوين  اأم  هيئة  واأجن��زت 
اأعمال البنية التحتية وت�سوية الأرا�سي 

يف املدينة ال�سناعية الواقعة يف منطقة 
اأع��م��ال ر�سف  اأجن���زت  ال��ث��ع��وب، كما  اأم 
ال��ط��رق ال��داخ��ل��ي��ة يف امل��دي��ن��ة، لتوفري 
اأعلى  وف�����ق  م��ت��ك��ام��ل��ة،  ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة 
مبقايي�ض  اخلا�سة  اجل���ودة  م�ستويات 

الأمن وال�سالمة املرورية.
الطرق  ر���س��ف  م�ساريع  تنفيذ  وي��اأت��ي 
ل��ت��وف��ري ���س��ب��ك��ة ط����رق ح��دي��ث��ة، وبنية 
ا�ستثمارية متكاملة للمدينة ال�سناعية، 
ت�سهم يف تو�سيع الن�ساط القت�سادي يف 

الإمارة.
واأو�سحت الهيئة اأن منطقة اأم الثعوب 
من  وا���س��ع��اً  اإق���ب���اًل  ���س��ه��دت  ال�سناعية 

خمتلف امل�ستثمرين نتيجة الت�سهيالت 
البيئة  وت��وف��ري  ل��ه��م  منحها  مت  ال��ت��ي 
خالل  م��ن  للم�ستثمرين  التناف�سية 
جمالت  يف  املماثلة  ال�سناعات  جتميع 
الت�سغيل  وعمليات  اللوج�ستي  الدعم 
اأم  ال�������س���ن���اع���ة يف  وارت�����ق�����اء  ل���ت���دع���ي���م 
وطموحات  ال��روؤي��ة  وحتقيق  القيوين 
املجالت  بتنوع  وذلك  امل�ستثمرين،  كل 
ال�سناعات  مثل  املدينة  يف  ال�سناعية 
والتغليف  التعبئة  و�سناعة  الغذائية 
الأملنيوم  و���س��ن��اع��ة  ال��ع��ط��ور  و���س��ن��اع��ة 
�سناعة  اإىل  اإ�سافة  اأن��واع��ه،  مبختلف 

الأخ�ساب وغري ذلك.

وتقدم الهيئة للم�ستثمرين العديد من 
التاأجري  منها  والت�سهيالت  امل��م��ي��زات 
تناف�سية  اأ���س��ع��ار  وم��ن��ح  �سنة،   20 مل��دة 
مبتكرة  منتجات  وط��رح  امل��رب��ع،  للقدم 
م�سممة ملتطلبات امل�ستثمرين من اأجل 
وامل�ساريع  وامل�ستودعات  امل�سانع  اإن�ساء 
الأرا�سي  يف  العمال  و�سكن  التجارية 
اخل��ا���س��ة ب��ال��ه��ي��ئ��ة، ك��م��ا مت��ن��ح الهيئة 
اإىل  ت�سل  جمانية  ف��رتة  امل�ستثمرين 
حتتية  بنية  الهيئة  وت��وف��ر  اأ���س��ه��ر،   6
مع  ومي�سرة  �سهلة  واإج����راءات  ج��اه��زة 
من  التمويل  على  احل�����س��ول  اإم��ك��ان��ي��ة 

جميع البنوك العاملة داخل الإمارة .

برنامج متويل التجارة العربية يوافق على 30 طلبا 
للتمويل خلل الربع الأول بقيمة 343 مليون دولر

•• اأبوظبي-وام:

التمويل  ن�ساط  العربية  التجارة  متويل  برنامج  اإدارة  جمل�ض  ا�ستعر�ض 
خالل الربع الأول من العام 2022 ووافق على 30 طلباً لتمويل �سفقات 
جتارية قيمتها 343 مليون دولر اأمريكي. واأخذ املجل�ض خالل اجتماعه 
احلميدي،  عبداهلل  بن  عبدالرحمن  الدكتور  معايل  برئا�سة  ام�ض  ال13 
ب�ساأن توفري  العمل  بتطور  الإدارة علماً  التنفيذي رئي�ض جمل�ض  الرئي�ض 
التزامات  �سمان  خ��الل  م��ن  مم��ول��ة  غ��ري  ائتمانية  ت�سهيالت  ال��ربن��ام��ج 
والتن�سيق  بالتعاون  موؤهلة،  عربية  جتارية  ل�سفقات  الوطنية  ال��وك��الت 
مع موؤ�س�سات مالية اقليمية ودولية، اإ�سافة اإىل التو�سع والتنوع يف اأدوات 
ن�ساط اخلدمات  املجل�ض  ا�ستعر�ض  العربية. كما  للتجارة  التمويل خدمًة 
التجارية الأخرى التي يوفرها الربنامج للم�سدرين وامل�ستوردين يف الدول 
العربية، واأخذ املجل�ض علماً باآخر تطورات العمل ب�سبكة معلومات التجارة 
العربية واجلهود املبذولة حالياً لتحديث قاعدة البيانات املتاحة من خالل 
موقع الربنامج على ال�سبكة الإلكرتونية للربنامج. كما اطلع املجل�ض على 
تقرير عن اأداء املحافظ ال�ستثمارية لأموال الربنامج م�ستعر�سا البيانات 
املالية للربع الأول من العام 2022، اإ�سافة اإىل عدد من املوا�سيع الأخرى 

واأخذ القرارات املنا�سبة ب�ساأنها.

اأ�صواق الأ�صهم املحلية توا�صل 
�صعودها مبكا�صب 13.8 مليار درهم

•• اأبوظبي-وام:

يف  التوايل  على  الثانية  للجل�سة  �سعودها  املحلية  الأ�سهم  اأ�سواق  وا�سلت 
 13.8 اأك��ر من  ال�سوقي  راأ�سمالها  ورب��ح  الأرب��ع��اء،  اأم�ض  تعامالت  ختام 

مليار درهم بدعم رئي�سي من عمليات �سرائية للم�ستثمرين الأجانب.
الأ�سهم  اأ�سواق  ارتفعت مكا�سب  “وام”،  الإم��ارات  اأنباء  ووفق ر�سد وكالة 
لي�سل  جل�ستني،  م���دار  ع��ل��ى  دره���م  م��ل��ي��ار   23.6 م��ن  اأك���ر  اإىل  املحلية 
راأ�سمالها ال�سوقي اإىل 2.54 تريليون درهم موزعة بواقع 1.99 تريليون 
دبي  ل�سوق  دره��م  مليار  و542.5  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  ل�سوق  دره��م 
املايل. وو�سلت �سيولة الأ�سهم املحلية بنهاية جل�سة اأم�ض اإىل 1.8 مليار 
درهم بعد تداول اأكر من 312.7 مليون �سهم من خالل تنفيذ اأكر من 

15.3 األف �سفقة.
وارتفع موؤ�سر فوت�سي �سوق اأبوظبي العام بن�سبة %0.39 بالغاً م�ستوي 
 1.4 بقيمة  �سهم  206.9 مليون  التداول علي  بعد  9539.17 نقطة، 
من  دعماً  اأبوظبي  �سوق  وتلقى  10085 �سفقة.  دره��م من خالل  مليار 
�سعود �سهم “اأبوظبي الأول” بن�سبة %0.31 ليقفل عند 19.4 درهم، 
و”اأدنوك  درهم،   4.87 ليغلق عند   1.88% بن�سبة  العقارية”  و”الدار 
للحفر” بن�سبة %1.18 لي�سل اإيل 3.43 درهم، و”اأبوظبي الإ�سالمي” 
بن�سبة %1.12 اإيل 8.14 درهم، وجمموعة الإمارات لالت�سالت بن�سبة 
الن�ساط من  القاب�سة”  “العاملية  28.18 درهم. وت�سدر  اإيل   0.64%
حيث قيم التداولت ب�سيولة جتاوزت 355.7 مليون درهم واأغلق م�ستقراً 
حيث  م��ن  الأن�����س��ط  “ملتيبالي”  ك��ان  فيما  دره���م،   282 م�ستوى  عند 

الأحجام بنحو 48.7 مليون �سهم واأغلق م�ستقراً عند 1.99 درهم.
وهي  نقطة،   38 ت��ع��ادل   1.15% بنحو  امل��ايل  دب��ي  �سوق  موؤ�سر  و�سعد 
اأك��رب وت��رية مكا�سب يف ي��وم واح��د منذ مطلع يونيو اجل��اري، ليغلق عند 
م�ستوى 3335.79 نقطة، بعد التداول على 105.7 مليون �سهم بقيمة 

387.3 مليون درهم من خالل 5300 �سفقة.

اليوم.. بدء الكتتاب لتيكوم ب�صوق دبي املايل
•• اأبوظبي-وام:

ي��ب��داأ ال��ي��وم فتح ب��اب الك��ت��ت��اب يف ال��ط��رح ال��ع��ام الأويل ال��ع��امل��ي ملجموعة 
متثل  ع��ادي  �سهم  مليون   625 لنحو  القاب�سة،  لدبي  التابعة  “تيكوم”، 
امل�سدرة، وذلك لإدراج جزء من  الأ�سهم  اإجمايل  %12.5 من  ن�سبته  ما 

اأ�سهمها العادية يف �سوق دبي املايل.
وبح�سب ن�سرة الطرح، �ستبداأ فرتة اكتتاب امل�سرتين من املوؤ�س�سات املوؤهلة 
والطرح املعفى غدا املوافق 16 يونيو اجلاري على اأن تنتهي يف 24 يونيو 
2022، فيما �ستبداأ فرتة اكتتاب الأفراد يف دولة الإم��ارات يف 16 يونيو 
وتنتهي يف 23 يونيو 2022. وحتتفظ دبي القاب�سة لإدارة الأ�سول “دي 
اإت�ض اإي اإم” بحق تعديل حجم الطرح العاملي يف اأي وقت قبل نهاية فرتة 
الكتتاب بعد احل�سول على موافقة “هيئة الأوراق املالية وال�سلع” يف دولة 
الإمارات ..ودبي القاب�سة لإدارة الأ�سول، هي م�ساهم الأغلبية يف جمموعة 

تيكوم، بينما تعد دبي القاب�سة ال�سركة الأم.

•• اأبوظبي- وام: 

عن  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزارة  اأعلنت 
 .. ا�ستثمار   .. الإم����ارات  يف  “ا�سنع  منتدى  تنظيم 
يونيو  21 و22  اأبوظبي يومي  يف  .. منو”،  �سراكة 
اجل������اري مب�����س��ارك��ة جم��م��وع��ة وا����س���ع���ة م���ن كربى 
امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة واجلهات  ال�����س��ن��اع��ي��ة  ال�����س��رك��ات 

احلكومية واملوؤ�س�سات التمويلية.
ب��ال��ت��ع��اون مع  ال����ذي ي��ت��م تنظيمه  امل��ن��ت��دى،  وي��وف��ر 
اأبوظبي، من�سة مهمة  التنمية القت�سادية يف  دائرة 
لعر�ض فر�ض ال�ستثمار املحلي يف القطاع ال�سناعي، 
اإ�سافة اإىل جذب ال�ستثمارات، وتعزيز ومتكني قطاع 
ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة بالدولة، مبا يدعم 

جهود تنويع وتطوير القت�ساد الوطني لالإمارات.
اأك����ر م��ن 1300 جهة  وي�����س��ه��د امل��ن��ت��دى م�����س��ارك��ة 
وخالل  خمتلفة،  دول  من  اأعمال  ورج��ال  ا�ستثمارية 
�سناع  من  �سخ�سية   20 من  اأك��ر  يتحدث  جل�ساته 
القرار واملدراء لل�سركات ال�سناعية الكربى واجلهات 
احلكومية حول العديد من املوا�سيع املهمة والروؤى 
 “ القطاع  ج��وان��ب  �ستى  مت�ض  ال��ت��ي  ال�سرتاتيجية 
ال�سركات  وت��ق��دم   “ ال���س��ت��ث��م��اري��ة  ل��ل��ف��ر���ض  من�سة 
لال�ستثمار  فر�ساً  املنتدى  خ��الل  الكربى  الوطنية 
اأبرزها  م��ن  خمتلفة  جم��الت  يف  ال��دراه��م  مبليارات 
���س��ن��اع��ات ال����دف����اع، وال���ب���رتوك���ي���م���اوي���ات، وامل���ع���ادن، 
والأجهزة واملعدات الكهربائية، واملطاط والبال�ستيك، 
والأدوية، وامل�ستلزمات الطبية، والأغذية وامل�سروبات 
.. و�سي�سهد احلدث  الزراعية وغريها  والتكنولوجيا 
والتفاقيات  التفاهم  م��ذك��رات  م��ن  ال��ع��دي��د  توقيع 

التجارية وعقد ال�سراكات ال�سناعية.

و���س��ت��ق��دم اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة، ح��واف��ز م��ث��ل متويل 
مع  للم�ساريع  الراأ�سمالية  النفقات  من  كبرية  ن�سبة 
ف���رتات ���س��م��اح ل�����س��داد ال��ق��رو���ض، وب��ف��وائ��د اأق���ل من 
الفائدة املعتمدة يف القرو�ض، وغري ذلك من احللول 

التمويلية.
ويناق�ض املنتدى خالل جل�ساته موا�سيع مهمة ت�سمل 
ال�����س��ن��اع��ي، وتوقعات  ال��ق��ط��اع  ف��ر���ض ال���س��ت��ث��م��ار يف 
وا�ست�سراف  واخل�����دم�����ات،  امل��ن��ت��ج��ات  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب 

امل�سنعني مل�ستقبل ال�سناعة.
املنتدى بعد عامني من جائحة كوفيد- وياأتي عقد 
هذه  تخطي  م��ن  الإم�����ارات  دول���ة  متكنت  حيث   19
ال�ستجابة  بف�سل  مب��رون��ة،  معها  والتعامل  الأزم���ة 
ال�����س��ري��ع��ة ل��ل��م�����س��ت��ج��دات وامل���ت���غ���ريات، ح��ي��ث �سجلت 
قيا�سياً  م�ستوى  الإم��ارات��ي��ة  ال�سناعية  ال�����س��ادرات 
 82 ب���  116 م��ل��ي��ار دره����م م��ق��ارن��ة  ب��ارت��ف��اع��ه��ا اإىل 
مليار درهم قبل عامني، كما و�سلت م�ساهمة القطاع 
ال�سناعي يف الناجت املحلي الإجمايل اإىل 150 مليار 

درهم يف نهاية 2021.

على  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزارة  وتركز 
ال�����س��ن��اع��ي وزي�����ادة م�ساهمته يف  ال��ق��ط��اع  دع���م من��و 
القت�ساد الوطني، ومن جهود الوزارة يف هذا املجال 
اإطالق برنامج القيمة الوطنية امل�سافة ICV الذي 
تطبيقه  م��ن  الأول  ال��ع��ام  خ��الل  مبهرة  نتائج  حقق 
بنجاحه يف اإعادة توجيه ما يزيد على 41 مليار درهم 

اإىل القت�ساد الوطني.

» �صركاء فاعلون للقطاع ال�صناعي » 
وت�����س��ارك ع��دة ج��ه��ات يف امل��ن��ت��دى، م��ن اأب��رزه��ا دائرة 
ال��ت��ن��م��ي��ة الق���ت�������س���ادي���ة-اأب���وظ���ب���ي، و���س��رك��ة برتول 
وات�سالت،  وم��ب��ادل��ة،  “اأدنوك”،  الوطنية  اأبوظبي 
وجمموعة  ال���دار،  وجمموعة   ،ADQ والقاب�سة 
وحديد المارات، وقطار  اإيدج، وجمموعة “طاقة”، 
الحت����اد، والم�����ارات ل��الأمل��ون��ي��وم، وط����ريان الحت���اد، 
وم�سدر، وموؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية، وتوازن، 
ب���الإم���ارات، وبرنامج  ال��ت��ج��ارة  وب��ي��ور هيلث، وغ��رف 

“ناف�ض” وغريها من اجلهات.

» حلول متويلية تناف�صية » 
ت�سارك  تناف�سية،  متويلية  ح��ل��ول  ت��وف��ري  اإط���ار  ويف 
م�سرف  راأ���س��ه��ا  على  ك���ربى،  متويلية  موؤ�س�سات   7
وبنك  الأول،  اأب��وظ��ب��ي  وب��ن��ك  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة،  الإم�������ارات 
ال�سادرات،  لئ��ت��م��ان  والحت�����اد  ال��ت��ج��اري،  اأب��وظ��ب��ي 
اأبوظبي  وم�����س��رف  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة،  اأب���وظ���ب���ي  و����س���ن���دوق 
اأبرز  �ستعر�ض  والتي  ت�سارترد،  �ستاندرد  الإ�سالمي، 

حلول التمويل لل�سركات وامل�ستثمرين.

» فر�س ا�صتثمارية وحوافز متكينية » 
جهة   24 ب��ه  ت�سارك  معر�ساً  املنتدى  �سي�سهد  كما 
ال�سركات  تعلن  اأن  املتوقع  وطنية، حيث من  و�سركة 
حوافز  اجل��ه��ات  تقدم  بينما  ا�ستثمارية،  فر�ض  ع��ن 
ال�سركات  ت�ستعر�ض  كما    .. الفر�ض  لهذه  متكينية 
املتاحة  ال�سناعية  الفر�ض  واأب���رز  جناحها،  ق�س�ض 
املعر�ض  يوفر  و�سوف  امل�ستثمرين،  اأم��ام  لال�ستثمار 
الدولة وخطط  ال�سناعي يف  القطاع  معلومات حول 

ال�سركات للتو�سع.

املنتدى يناق�س فر�س ال�صتثمار ال�صناعي واملزايا واحلوافز

وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة تطلق منتدى »ا�صنع يف الإمارات« 21 و 22 يونيو
- املنتدى يوفر فر�صًا للم�صتثمرين لتطوير �صناعاتهم وال�صتفادة من املزايا واملمكنات 

والربامج مثل برنامج القيمة الوطنية امل�صافة
- م�صاركة اأكرث من 1300 �صركة �صناعية وجهات ا�صتثمارية، وتوقيع اتفاقيات 

ومذكرات تفاهم للم�صرتيات بني ال�صركات الوطنية وامل�صتثمرين لتطوير املنتج املحلي

�صمان وبنك الإمارات دبي الوطني يطلقان برنامج ال�صداد املبكر
 لتغطية 4 مليارات درهم من املطالبات لـ2000 من�صاأة طبية يف الدولة

ال��ن��ق��دي��ة يف هذه  ال�����س��ي��ول��ة  ت���اأم���ني 
العامل.  امل��ال  راأ���ض  وتعزيز  ال�سل�سلة 
الأبرز  البنك  ب�سفتنا  ي�سعدنا،  كما 
الرائدة،  الإم��ارات��ي��ة  ال�سركات  ل��دى 
جناح  ت�سمن  م���ب���ادراٍت  يف  امل�ساهمة 
الدولة  يف  الأ����س���ا����س���ي���ة  ال���ق���ط���اع���ات 
القت�ساد  عجلة  دف��ع  يف  للم�ساهمة 

م�ستقباًل«.

ع��م��ل��ي��ات��ه��ا م�����س��ت��ق��ب��اًل ب��ك��ف��اءٍة اأك���رب، 
اللوج�ستية  التحديات  خا�سة يف ظل 
العاملية  ال�سحية  ب��الأزم��ة  املرتبطة 

التي ي�سهدها العامل«.
نائب  القا�سم،  اأحمد  ق��ال  جانبه  من 
رئي�ض تنفيذي اأول ورئي�ض جمموعة 
لل�سركات  امل�������س���رف���ي���ة  الأع�������م�������ال 
وامل��وؤ���س�����س��ات يف ب��ن��ك الإم�������ارات دبي 

املبادرة  ه��ذه  وتاأتي  الطبية.  املن�ساآت 
ال��ت��زام ���س��م��ان الرا�سخ  ع��ل��ى  ت��اأك��ي��داً 
اأهّم  ُتعد من  التي  املن�ساآت  جتاه هذه 
العنا�سر الداعمة للمجتمع. ويف هذه 
ال��ت��ي ي�سهدها  ال��ت��ط��ور  امل��رح��ل��ة م��ن 
العاملي،  ال�����س��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة  ق���ط���اع 
احللول  ت�سهيل  ال�سروري  من  فاإنه 
املقدمة لل�سركات لتمكينها من ت�سيري 

�سركة  مع  التعاون  “ي�سّرنا  الوطني: 
رقمية  متويل  حلول  لتقدمي  �سمان 
تعود  وال����ت����ي  ال����ت����وري����د،  ل�����س��ال���س��ل 
ال��ع��ام��ل��ة يف  ال�����س��رك��ات  ع��ل��ى  باملنفعة 
واملجتمع  ال�����س��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع 
“�سمارت  ح���ّل  وي�����س��م��ن  ال���دول���ة.  يف 
التعاون  اآليات  تي�سري  اأف”  �سي  اأ���ض 
خالل  م��ن  ال��ت��وري��د،  �سال�سل  �سمن 

ال�سغرية واملتو�سطة ب�سكل خا�ض من 
احل�سول على �سيولة نقدية ب�سهولة 
اأكرب من خالل الربنامج، ما ميّكنها 
القت�سادي  النمو  يف  امل�ساهمة  م��ن 
ط��وي��ل الأج����ل وامل�����س��ت��دام.  وحتظى 
الربنامج  م���ن  امل�����س��ت��ف��ي��دة  امل��ن�����س��اآت 
بوقت ا�ستجابة اأ�سرع لدفع املطالبات 
�سمن  امل����ع����روف����ة  ب���امل���ه���ل���ة  م���ق���ارن���ة 
وحتى   30 من  ت�سل  والتي  القطاع، 

45 يوماً. 
وتعليقاً على هذا املو�سوع، قال حمد 
التنفيذي  الرئي�ض  املحيا�ض،  عبداهلل 
ال�سحي  لل�سمان  الوطنية  لل�سركة 
– �سمان: “ ي�سرنا التعاون مع بنك 
املجموعة  ال��وط��ن��ي،  دب���ي  الإم�������ارات 
ال�سرق  منطقة  يف  الرائدة  امل�سرفية 
وتركيا  اأف��ري��ق��ي��ا  و���س��م��ال  الأو�����س����ط 
لإط��������الق ه�����ذا ال����ربن����ام����ج ال����رام����ي 
ال�ستثمارية  ال����ق����درات  ت��ع��زي��ز  اإىل 
وال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة ل�����س��ب��ك��ة ���س��رك��ائ��ن��ا من 

وتاأتي هذه اخلطوة يف اأعقاب النجاح 
املبكر  ال�����س��داد  م��ب��ادرة  ال���ذي حققته 
لي�ساف  “ثقة”،  ب��رن��ام��ج  ملطالبات 
“اأبوظبي  ب��رن��ام��ج  م��ط��ال��ب��ات  اإل��ي��ه��ا 
الأ�سا�سي” وبرامج �سمان “املعززة”. 
وبذلك اأ�سبحت الآن جميع مطالبات 
ال�سادرة  التاأمينية  “�سمان”  برامج 
�سبكتها  يف  امل��ع��ت��م��دة  امل���ن�������س���اآت  م���ن 
املبادرة  املبكر. وتعمل  لل�سداد  موؤهلة 
على تعزيز قطاع الرعاية ال�سحية يف 
ملا ي�سل  ال��دول��ة من خ��الل تغطيتها 
املطالبات  م��ن  دره��م  مليارات   4 اإىل 
املبكر،  ل���ل�������س���داد  امل����وؤه����ل����ة  ال��ط��ب��ي��ة 
امل�ساركة  الطبية  املن�ساآت  وت�ستفيد 
بالربنامج من فر�سة تعزيز �سيولتها 
النقدية واإمكاناتها الت�سغيلية، ف�ساًل 
عن الدقة الأكرب يف ا�ستعرا�ض حالة 
ال���دف���ع���ات م����ن خ�����الل ل���وح���ة حتكم 
اأ�ض  “�سمارت  من�سة  �سمن  تفاعلية 
املن�ساآت  ���س��ت��ت��م��ك��ن  ك��م��ا  اأف”.  ���س��ي 

العمل  اجل����دي����د  ال���ربن���ام���ج  وي���ت���ي���ح 
ل�سال�سل  ال���ذك���ي  ال��ت��م��وي��ل  مب��ن�����س��ة 
اأف”  ���س��ي  اأ������ض  “�سمارت  ال���ت���وري���د 
ب��ال��ك��ام��ل وال��ت��اب��ع��ة لبنك  امل���وؤمت���ت���ة 
نحو  لتزويد  الوطني،  دب��ي  الإم���ارات 
2،000 من�ساأة طبية بخيارات ال�سداد 
املبكر مل�ستحقاتها مقابل اأ�سعار متويل 
اأ�ض  “�سمارت  من�سة  وتعد  تناف�سية. 
�سي اأف” حاًل رقمياً من �ساأنه متكني 
املن�ساآت  �سبكة  دع���م  م��ن  “�سمان” 
لديها،  امل��ع��ت��م��دة  ال��وا���س��ع��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
نظم  مع  الربنامج  رب��ط  �سيتّم  حيث 
ال�ساملة  باملعاجلة  املعنية  “�سمان” 
للمطالبات الطبية ب�سهولة وفاعلية. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

لل�سمان  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
ال�سحي - �سمان وبنك الإمارات دبي 
الوطني، املجموعة امل�سرفية الرائدة 
و�سمال  الأو���س��ط  ال�����س��رق  منطقة  يف 
مبادرة  اإط��الق  عن  وتركيا،  اأفريقيا 
“برنامج  متويل جديدة حتت عنوان 
ت�ستفيد  وال���ت���ي  املبكر”،  ال�������س���داد 
املعتمدة  الطبية  املن�ساآت  �سبكة  منها 
الإم�����ارات  دول����ة  يف  “�سمان”  ل���دى 
املطالبات  مل��ع��اجل��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
الأ�سا�سي”  “اأبوظبي  املالية لربنامج 

وبرامج �سمان “املعززة«. 
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جمل�س �صباب الطاقة والبنية التحتية يناق�س م�صتقبل ال�صتثمار والإ�صتدامة املالية
•• دبي-وام:

نظم جمل�ض �سباب وزارة الطاقة والبنية 
يف  الإ�ستثمار  م�ستقبل  ملتقى  التحتية 
عنوان  حت��ت  التحتية  والبنية  ال��ط��اق��ة 
تعزيز  بهدف  طموحة”  �سبابية  “روؤية 
النقا�سات واحلوارات املثمرة يف جمالت 
وتر�سيخ  املالية  والإ�ستدامة  الإ�ستثمار 
م�ستقبل  ب���ن���اء  يف  ال�������س���ب���اب  م�������س���ارك���ة 
بناء  يف  ال��دول��ة  نهج  وم��واك��ب��ة  م�ستدام 
ال���ق���درات وامل��م��ك��ن��ات م��ن اأج���ل احلفاظ 
والإ�ستثمار  املالية  امل��وارد  اإ�ستدامة  على 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  م�����س��اري��ع  يف  الأم���ث���ل 
ويدعم  املجتمع  على  بالنفع  ي��ع��ود  مب��ا 
عاماً  للخم�سني  ال���دول���ة  م�����س��ت��ه��دف��ات 

القادمة.
ناق�ض امل�ساركون يف امللتقى - الذي نظم 
املالية  الإ���س��ت��دام��ة  اإدارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
م��ق��ر مركز  ب����ال����وزارة يف  والإ���س��ت��ث��م��ار 
ال�سباب بدبي - العديد من املو�سوعات 
الداعمة ملنظومة الإ�ستثمار والإ�ستدامة 
وزارة  باإخت�سا�ض  الرتباط  ذات  املالية 
اأبرزها  وم��ن  التحتية  والبنية  الطاقة 
�سيما  ل  امل�ستقبلية  الت�سريعات  طبيعة 
ال�ستثمار  م�ستقبل  بتطوير  اخل��ا���س��ة 
مب�ساريع البنية التحتية بهدف حتقيق 
عائداتها  وا�ستخدام  املالية  ال�ستدامة 
البنية  وتعزيز جودة  املرافق  يف حت�سني 
ريادتها  يدعم  ما  الإم���ارات  يف  التحتية 

العاملية يف هذا املجال.
النظم  تطوير  اأهمية  امل�����س��ارك��ون  واأك���د 
الإ�ستدامة  بتعزيز  الكفيلة  والآل���ي���ات 

امل��ال��ي��ة وال���رتك���ي���ز ع��ل��ى الإ���س��ت��ث��م��ار يف 
م�������س���اري���ع ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وال���ط���رق 
الإحتادية مبا يحقق عائداً مالياً ي�ساهم 
يف دعم امل�ساريع التنموية التي ت�سطلع 
وزارة الطاقة والبنية التحتية مب�سوؤولية 

تنفيذها على م�ستوى الإمارات.
وقال املهند�ض اأحمد احلمادي مدير اإدارة 
بالوزارة  والإ�ستثمار  املالية  الإ�ستدامة 
اإن تنظيم ملتقى م�ستقبل الإ�ستثمار يف 
مواكبة  ياأتي  التحتية  والبنية  الطاقة 
لتوجهات احلكومة وانطالقا من حر�ض 
على  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��اق��ة  وزارة 
تعزيز م�ساركة الكوادر ال�سابة يف البناء 

الأف���ك���ار اخلالقة  وت��ول��ي��د  وال��ت��ط��وي��ر 
الكربى  ال���ت���ح���ول  مل�����س��اري��ع  ال���داع���م���ة 
وب����رام����ج ال��ع��م��ل امل��ت��ك��ام��ل��ة م���ن خالل 
ال�سباب ودعم م�ساركتهم  اأفكار  ا�ستلهام 
يف بناء م�ستقبل م�ستدام وال�ستماع اإىل 
�سوتهم واأفكارهم القابلة للتطبيق مبا 

يحقق التنمية امل�ستدامة.
توجهات  مواكبة  اإىل  ن�سعى   : واأ���س��اف 
الإ�ستثمار  خ��الل  الإم���ارات من  حكومة 
ل��ر���س��م مالمح  ال�����س��ب��اب الإم����ارات����ي  يف 
النه�سة  وحت��ق��ي��ق  م���زده���ر  م�����س��ت��ق��ب��ل 
التطوير  م�����س��رية  وم��وا���س��ل��ة  ال�����س��ام��ل��ة 
والنماء عرب توفري مناخ مالئم لتمكني 

وتفعيل  القطاعات  خمتلف  يف  ال�سباب 
ومواهبهم  طاقاتهم  وا�ستثمار  دوره���م 
بناء  يف  الأ�سا�سية  ال��رك��ي��زة  باعتبارهم 
احلا�سر وامل�ستقبل الواعد الذي نتطلع 
ب�سواعد  الإم���ارات  ولتكون  جميعاً  اإليه 
اأف�سل دول العامل يف جميع  اأبنائها من 
ازده���ار بالدنا  ب���اأن  ثقة  وكلنا  امل��ج��الت 
�سيتحقق باإذن اهلل بتميز �سباب الإمارات 
وبال�ستفادة من اأفكارهم اخلالقة لبناء 

م�ستقبل الوطن.
ال���ت���ي طرحها  الأف�����ك�����ار  ع���ل���ى  واأث�����ن�����ى 
اأنه  اإىل  امللتقى ..لفتا  امل�ساركون خالل 
�ستتم متابعة ما قدمه ال�سباب من اأفكار 

وتطبيقها  ب��ج��دي��ة  ودرا���س��ت��ه��ا  خ��الق��ة 
منظومة  ت��ط��وي��ر  يف  منها  وال���س��ت��ف��ادة 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  دع���م  ..واأك�����د  ال��ع��م��ل 
لل�سباب وحتفيزهم وا�ستها�ض طاقاتهم 

خلدمة الوطن.
وقال احلمادي اإن وزارة الطاقة والبنية 
ا�ستثنائياً  اه��ت��م��ام��ا  ت����ويل  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
بالإ�ستثمار يف م�سروعات البنية التحتية 
م�سرية  تقود  التي  القاطرة  باإعتبارها 
القطاعات  ب���اق���ي  يف  وال���ت���ط���ور  ال��ن��م��و 
اإىل احلر�ض على و�سع احللول  ..لفتا 
توجه  دع���م  �سانها  م��ن  ال��ت��ي  ال��ن��اج��ح��ة 

الدولة يف هذا املجال.

تريليون درهم قيمة الودائع   1.17
الكبرية يف م�صارف الإمارات

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستحوذت الودائع ذات احلجم الكبري “اأكر من 20 مليون درهم” على 
الدولة والبالغ  امل�سريف يف  القطاع  الودائع يف  اإجمايل  الأكرب من  احلجم 
قيمتها 1.996 تريليون درهم بنهاية العام املا�سي، وذلك وفق اح�سائيات 

م�سرف الإمارات املركزي.
مليون   20 من  باأكر  الودائع  اأن  املركزي،  امل�سرف  اإح�سائيات  واأظهرت 
املا�سي  دي�سمرب  بنهاية  درهم  تريليون   1.175 نحو  قيمتها  بلغت  درهم 

مبا يعادل %59 من اإجمايل ودائع القطاع امل�سريف يف الدولة.
ماليني   5 من  باأكر  الودائع  ف��اإن  املركزي،  امل�سرف  اإح�سائيات  وبح�سب 
اأو ما ن�سبته  242.46 مليار درهم  بلغت قيمتها نحو  20 مليوناً  وحتى 
%12.1 من اإجمايل الودائع، فيما حازت الودائع باأكر من مليون وحتى 
مليار   250.63 بقيمة  الإج��م��ايل  م��ن   12.5% نحو  على  م��الي��ني   5

درهم.
مليون  وحتى  األ��ف   500 من  باأكر  الودائع  ح�سيلة  اأن  امل�سرف  واأو�سح 
درهم و�سلت اإىل 95.62 مليار درهم بن�سبة %4.8 من اإجمايل الودائع 
بنهاية العام املا�سي، فيما و�سلت ح�سة الودائع باأكر من 250 األفاً وحتى 

500 األف لنحو 4.4 % اأو ما يعادل 87.43 مليار درهم.
األف   250 اأن ح�سة الودائع من �سفر وحتى  واأ�سار امل�سرف املركزي اإىل 
درهم بلغت نحو %7.2 من اإجمايل ودائع القطاع امل�سريف يف الدولة اأو ما 

يعادل 144.48 مليار درهم بنهاية دي�سمرب املا�سي.

»مورو« تتعاون مع »بريفورم اآي تي« لتعزيز 
حلول تقنية املعلومات يف قطاعات الأعمال

•• دبي-وام:

اأعلن مركز البيانات للحلول املتكاملة “مورو” التابع ل� “ديوا الرقمية” 
الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي )���ض.م.ع( عن �سراكته مع �سركة 
“بريفورم اآي تي” وهي �سركة ال�ست�سارات الدولية املتخ�س�سة يف حلول 
مراقبة الأعمال وحلول الأمن واخلدمات املدارة . و�ستقوم “مورو” بتقدمي 
خدمات تقنية معلومات متقدمة ملتعامليها تركز ب�سكل رئي�سي على حلول 
 Perform IT تي«  اآي  “بريفورم  حلول  �ستقوم  كما  لل�سركات.  املراقبة 
ملراقبة الأعمال مب�ساعدة متعاملي “مورو” من جتاوز املراقبة التقليدية 
لهم  تتيح  حيث  التقنيات  اأح��دث  با�ستخدام  ال�ساملة  املراقبة  اإمكانية  اإىل 
مراقبة كل املراحل التقنية من التطبيقات ال�سحابية اإىل البنية التحتية 

وما بينهما.
“مورو”  �ستتمكن  خدماتها  جمموعة  اإىل  الأع��م��ال  مراقبة  وب��اإ���س��اف��ة   
�ست�ساعد  كما   .. دقيق  ب�سكل  اأنظمتها  اإ���س��الح  يف  ال�سركات  م�ساعدة  من 
على التحقق من اخل�سائ�ض  “مورو”  اخلدمة اجلديدة متعاملي �سركة 
بن  حممد  وق��ال  الرقمية.  عملياتهم  يف  م�سبقاً  امل��ح��ددة  غ��ري  والأمن���اط 
اأداء  بتعزيز  م��ورو  تلتزم   : “مورو”  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  �سليمان 
اأعمال متعامليها وتهدف ال�سراكة مع “بريفورم اآي تي” اإىل اإيجاد حلول 
�سركة متخ�س�سة  اأنها  املتعاملني، وحيث  اأعمال  لنمو  متقدمة و�سرورية 
يف خدمات رقمية متميزة وحلول متنوعة فاإننا على ثقة باأن هذه ال�سراكة 
�ستقدم جتربة قّيمة لقائمة متعاملينا على املدى  “بريفورم اآي تي”  مع 

القريب والبعيد.
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اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية - مكتب تنمية ال�سناعة باأن / ال�سادة :�سما �ستيل ذ.م.م

رخ�سة رقم : IN 1001350 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة نور ا�سلم ادم خان %100

AL Khoori Group Limited تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف اخلوري جروب ليمتد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف جمموعة حممد اخلوري ذ م م

Mohammed al khoori Group L L C
قانوين تعديل نوع / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل عنوان/ )LAND AREA )IN SQ M من 36599.7 اإىل 929
Outside اإىل ZonesCorp من LAND LOCATION /تعديل عنوان

Al Mafraq اإىل Mussaffah من SECTOR / تعديل عنوان
تعديل عنوان / SPECIFIC LOCATION من 9AR17 اىل 44 

Al Mafraq اإىل ICAD II من ZONE /تعديل عنوان
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سما �ستيل ذ.م.م

SAMA STEEL L.L.C
اإىل/ �سما �ستيل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

  SAMASTEEL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية - مكتب 
غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  ال�سناعة  تنمية 

م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :بقالة درعا
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 1128729 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة عادل احمد �سامل احمد العبيدىل %100

تعديل وكيل خدمات / حذف عادل احمد �سامل احمد العبيدىل
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف بوتا�سول عبدالعزيز قادر

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اعالن للدائنني يف الدعوي

رقم 57-2022 اإجراءات الع�صار-دبي
اخلا�صة ب� / �صيف �صعيد �صليمان حممد املزروعي )حتت اإجراءات الع�صار(

بناء على احلكم ال�سادر من حماكم دبي يف الدعوى املذكورة فلقد تقرر افتتاح اإجراءات الع�سار وتعيني 
اخلبري / حممد فرحات ، اأمينا لالإجراءات “ اأمني الجراءات “، وعليه نطلب من دائني ال�سيد / �سيف 
�سعيد �سليمان حممد املزروعي، على خمتلف اأ�سكالهم القانونية -�سواء كانوا من الأ�سخا�ض الطبيعيني 
او العتباريني من القطاع اخلا�ض اأو القطاع العام / احلكومي - تقدمي مطالباتهم املالية العالقة – مبا 
املطالبات  تلك  تكون  ان  - على  املذكور  املدين  – يف مواجهة  الق�سائية  ام��ام اجلهات  امل�سجلة  تلك  فيها 
مدعمة بامل�ستندات والأدلة ذات ال�سلة وتقدميها ملكتب اأمني الجراءات ، وذلك يف غ�سون 20 يوم عمل 
من تاريخ ن�سر هذا الإعالن. حيث �سيتم اعداد �سجل بالدائنني، وبالتايل تقيم الديون بغية حتديد املقبول 
منها من قبل اأمني الجراءات، و�سيلي ذلك اعداد قائمة بالدائنني الذين تقدموا مبطالباتهم اأمام اأمني 

الإجراءات ومن ثم رفعها اأمام قا�سي الع�سار. 
كما يطلب اأمني الإجراءات من كل ذي م�سلحة له حق يف اى من اأموال املدين ان يتقدم بطلب ا�سرتداد 
الأموال املنقولة او غري املنقولة اململوكة له من بني اأموال املدين خالل مدة اأق�ساها �سهرين من تاريخ 

الن�سر وعلى ان يبني يف طلب ال�سرتداد نوع وطبيعة موا�سفات تلك الأموال وطبيعة احلق الوارد عليها.
باأموال  �سله  ذات  معلومات  او  ب��ي��ان��ات  اأي  ل��دي��ه  ت��ت��واف��ر  �سخ�ض  اأي  م��ن  الإج�����راءات  اأم���ني  يطلب  كما 
– دبي  الكائن يف مكتب فرحات و�سركاه   « اأم��ني الج���راءات   « ، على مكتب  بها  اأن يتقدم  املذكور  املدين 
– الطابق اخلام�ض مكتب 5001 بناية فندق ايبي�ض مدخل املكاتب هاتف رقم الرقة  – �سارع  "– ديرة 

الت�سال  ي��رج��ى  ولال�ستف�سار     Email، suha@farahatco.com  /  04-2500251
ب�سكرتارية اأمني الجراءات الن�سة / منال وعلى الوات�ض اب رقم 0507862887

اأمني الجراءات
اخلبري / حممد فرحات

اإعـــــــــــــــلن 
70590

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة كلباء االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية   
املرجتعة  ال�صيكات   KLBEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000098/ 

اإىل املحكوم عليه : يو�سف خمي�ض را�سد علي اليليلي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك 

ل�سالح طالب التنفيذ / بنك دبي الإ�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة(  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 46599 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 اعالن بالن�صر

15/2022/342 التما�س اإعادة نظر جتاري - ا�صتئناف  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل امل�ستاأنف �سده /1- فردو�ض اوتو بوراكال - جمهول حمل القامة مبا ان 
امل�ستاأنف / مانوج كومار الوبار امبيل كونان - وميثله:ح�سن عبداهلل حممد 
العبدويل - قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2021/2680 
امل��واف��ق 2022/6/20  الث��ن��ني  ي��وم  لها جل�سه  وح���ددت    ، ا�ستئناف جت��اري 
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�صعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
‘ للمالحة  دبي  يف م�ساألة حل “ �صركة 

اإىل جميع دائني ومطالبي �صركة دبي للمالحة، ال�صركة املنحلة ، وجميع الأ�صخا�س املعنيني:
الأ�سول وقائمة مبوجب  الآن ح�سب  �سركة منظمة حتى  ، وهي  �سركة دبي للمالحة  �سهادة حل  اأن  يرجى مالحظة 
قوانني جمهورية جزر مار�سال ، وعنوانها امل�سجل يف Trust Company Complex، �سارع اأجيلتك جزيرة 
اأجيلتك، ماجورو، جزر مار�سال، MH 96960 ، مت تقدميه على النحو الواجب اإىل م�سجل ال�سركات يف 28 اأبريل 
2022 ، واأنه وفقا للقانون يف مثل هذه احلالت املقدمة واملقدمة ، يتعني على جميع الدائنني واملطالبني �سد ال�سركة 
تقدمي مطالباتهم وح�ساباتهم ومطالبهم �سد املوؤ�س�سة كتابيا وبالتف�سيل اإىل مديريها لدى مكتب ريد �سميث، اأندك�ض 
تاور )املدخل ال�سرقي( ، الطابق 25 ، مركز دبي املايل العاملي ، �ض.ب. 506548 ، جهة الت�سال : ماري بوري، الربيد 
 الإلكرتوين: mborye@reedsmith.com ، هاتف: 97147096361+، يف اأو قبل 26 نوفمرب 2022.
واأ�سول  املمتلكات  �سد  �سيتم حظرها مقدًما  التفاقية  لهذه  وفقا  تقدميها  يتم  لن  التي  والطلبات  املطالبات  جميع 

املوؤ�س�سة ومديريها وم�ساهميها.
اإخالء امل�صوؤولية : ل ي�سكل تقدمي هذا الإ�سعار اعرتافا من قبل املوؤ�س�سة باأن اأي �سخ�ض هو دائن منا�سب اأو مدعي، 
باأي  يتعلق  فيما  املطالبة  اأو م�ساد  دفاع  اأي  التنازل عن  اأو  ب�سحة،  كاإقرار  يعمل  اأو  �ساحًلا  اأو جعل  اإحياء  يجوز  ول 
اأي قانون تقادم  اأو م�ساهميها، والتي مت حظرها مبوجب  اأو م�سوؤوليها  اأو مديريها  اأ�سولها  اأو  ال�سركة  مطالبة �سد 
اأي دفاع  اأو م�ساهميها، لديها  اأو م�سوؤوليها  اأو مديريها  باملوؤ�س�سة  اأو فيما يتعلق  �سبب،  اأ�سبحت غري �ساحلة لأي  اأو 

اأو دعوى م�سادة.

اإعـــــــــــــــــالن     

70021

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  2326/2022/253 تنفيذ �صيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

 )000866  &  000867  &  000872( رق��م  امل��رجت��ع  ال�سيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 
وال�سادره عن بنك الفجرية الوطني بقيمة )627.668.12(   .

طالب التنفيذ : �سعيد الزعابي للتجارة العامة ذ.م.م
ابوظبي  ابوظبي بجوار غرفة جتارة  رافى كورني�ض  �سارع   - ابوظبي  ام��ارة   - عنوانه:المارات 

لل�سناعه والتجارة برج البحر 201
املطلوب اإعالنه : 1- راك ميك�ض �ض.ذ.م.م - فرع دبي - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )633453.12( 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�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533 العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 

اعالن بالن�صر        
                  يف  املنازعة رقم:882/2022/460 نزاع مدين 

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثامنة رقم 757
مو�سوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )10000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 9% من تاريخ وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  . 
املتنازع:امنه ابراهيم �سعيد ابراهيم جمحوت

عنوانه:المارات - امارة دبي - القرهود - ديره - دبي -مبنى اركادا - �سقة الثالث - 306 - بجوار 
حمطه مرتو جي جيكو - وميثله:حممد عيد جا�سم حممد ال�سويدي 

املطلوب اإعالنه :  1- عبداهلل ح�سن مال اهلل اإليا�سي  -  �سفته : متنازع �سده 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
التام  ال�سداد  )10000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ وحتى 
املوافق:2022/6/15  الربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة-  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول 
ال�ساعة:09:00 �سباحا بقاعة 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�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533

»اأوبك« توا�صل توقعاتها الإيجابية ب�صاأن منو القت�صاد الإماراتي
•• اأبوظبي-وام: 

على توقعاتها الإيجابية  حافظت منظمة الدول امل�سدرة للنفط “ اأوبك”، 
ب�ساأن موا�سلة النمو القت�سادي لدولة الإمارات، وذلك يف تقريرها ال�سادر 

اأم�ض الول عن م�ستجدات توقعاتها القت�سادية ل�سهر يونيو اجلاري.
الربع  ال��دول��ة، خ��الل  امل�سجلة يف  ال�سياح  اأع����داد  اأن   ، “ “ اأوب���ك  واأك����دت 
ما  فرتة  خالل  امل�سجلة  امل�ستويات  من  اقرتبت  اجل��اري،  العام  من  الأول 
اإك�سبو  قبل اجلائحة، وذلك بدعم من التنظيم الناجح لفعاليات معر�ض 
2020 دبي، حيث و�سل عدد الزوار اإىل دبي منذ بداية العام وحتى نهاية 
الربع الأول من العام اجلاري اإىل 3.97 مليون زائر، بزيادة كبرية قدرها 
واأو�سح  املا�سي.  العام  من  ذاتها  الفرتة  مع  باملقارنة  زائ��ر  مليون   1.27
التقرير، اأن الإنفاق ال�سياحي �سّكل دفعة لدعم النتعا�ض القت�سادي، حيث 
الإجمايل  املحلي  الناجت  من   16% نحو  وال�سياحة  ال�سفر  قطاع  ي�سكل 
ملديري  العاملي  ب��ورز  اآن��د  �ستاندرد  موؤ�سر  اأن  اإىل  التقرير  ولفت  للدولة. 
اإىل  املا�سي  اأب��ري��ل  54.6 خ��الل  ارتفع من  الإم���ارات  دول��ة  امل�سرتيات يف 

55.6 خالل �سهر مايو املا�سي، لي�سجل اأعلى ن�سبة منو خالل 5 اأ�سهر. 
وكانت “ اأوبك “، قد توقعت خالل تقاريرها يف الأ�سهر املا�سية، موا�سلة 
اقت�ساد دولة الإمارات للنمو والنتعا�ض، مدعوماً بال�سيا�سات والإجراءات 
احلكومية احلالية والتي دعمت موؤ�سرات التعايف القت�سادي بعد جائحة 

“ كوفيد - 19«.

»رواد« تعتمد متويل م�صروع �صياحي يف 
ال�صاحل ال�صرقي بقيمة 400 األف درهم

•• ال�شارقة-وام:

الريادية  امل�ساريع  لدعم  ال�سارقة  مبوؤ�س�سة  امل�ساريع  متويل  جلنة  اعتمدت 
“ُرّواد” التابعة لدائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة متويل م�سروع �سياحي يف 
ال�ساحل ال�سرقي بقيمة 400 األف درهم من برنامج متويل الأ�سول. جاء ذلك 
العا�سر للعام اجل��اري وال��ذي عقد برئا�سة �سعادة حمد  خالل اجتماع اللجنة 
علي عبداهلل املحمود مدير املوؤ�س�سة مبقر دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة 
ملناق�سة اجلوانب املتعلقة بر�سيد التمويل اإ�سافة اإىل عر�ض امل�ساريع املتقدمة 
وفي�سل  ال�سويدي  غ��امن  �سعيد  اللجنة  اأع�����س��اء  الج��ت��م��اع  ح�سر  للتمويل. 
الزرعوين فيما  ون��ورا  والدكتور مدثر عبداهلل  املدفع وفهد اخلمريي  جا�سم 
ح�سره من اللجنة الفنية لتمويل امل�ساريع كل من فاطمة ح�سن اآل علي رئي�ض 
اللجنة الفنية مدير اإدارة دعم ومتويل امل�ساريع واأع�ساء اللجنة حمدة حممد 
احلمادي اإداري اأول متويل ونا�سر عبداهلل العوي�ض حملل مايل اأول. واأو�سح 
متديد  اجتماعها  خ��الل  اأق���ّرت  اللجنة  اأن  املحمود  عبداهلل  علي  حمد  �سعادة 
 90 اإىل  اأ�سباب م��ربرة مب��دة مماثلة  التمويل للم�ساريع يف ح��ال وج��ود  ق��رار 
املمولة وت�سهم  امل�ساريع  باعتبارها ميزة م�سافة تقّدم لأ�سحاب  اإ�سافياً  يوماً 
الرتويج  �سرورة  الجتماع  بحث  كما  وتقّدمها.  فعاليتها  و�سمان  جناحها  يف 
قطاعات  يف  وم�ساريع  اأن�سطة  ا�ستقطاب  بهدف  وذل��ك  الأولية  ذات  لالأن�سطة 

خمتلفة مع مراعاة التوزيع اجلغرايف لهذه امل�ساريع.
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اإعــالن تنــــازل 
يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني الأطراف املذكورة. 

من الطرف الأول : حممد لقمان حممد �سليمان ، اجلن�سية : بنغالدي�ض ن�سبته %50 
اإىل الطرف الثاين : حممد ديلوار ح�سني حممد �سليمان ، اجلن�سية : بنغالدي�ض ن�سبته %50 

اىل الطرف الثالث : حممد عثمان غني حممد هارون ، اجلن�سية بنغالدي�ض ن�سبته %100 
بال�سم التجاري )ور�سة ن�سيم الزبارة ل�سيانة ال�سيارات(  ن�ساط الرخ�سة )اإ�سالح كهرباء ال�سيارات 
، ا�سالح ميكانيك املركبات( واملرخ�ض من دائرة التنمية الإقت�سادية يف خورفكان - الزبارة رخ�سة 
مهنية رقم : 740966 ال�سادرة بتاريخ 2016/4/5 م يف دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان.

وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل
بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70349 العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
MOJAU_2022- 0071411 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني 
الأطراف املذكورة. من الطرف الأول : ابو برهان ابو الكالم ، اجلن�سية : بنغالدي�ض  

اإىل الطرف الثاين : حممد يعقوب حممد رفيق - اجلن�سية : بنغالدي�ض 
بال�سم التجاري )حمم�سة الفنجان(  ن�ساط الرخ�سة )حمم�سة( واملرخ�ض من 
دائرة التنمية الإقت�سادية يف خورفكان - ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 746404 

ال�سادرة  بتاريخ  2016/9/5 يف دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70349 العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
MOJAU_2022- 0069819 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني الأطراف 
املذكورة. من الطرف الأول : حممد ح�سن مياه حممد حبيب الرحمن اجلن�سية : بنغالدي�ض 
عن كامل ح�سته البالغة 100% اىل الطرف الثاين : عبيد ال�سالم موجام على مريدها ، 
اجلن�سية : بنغالدي�ض  بال�سم التجاري )برج الرابي ملقاولت البناء(  ن�ساط الرخ�سة )مقاولت 
بناء فئة خام�سة( واملرخ�ض من دائرة التنمية الإقت�سادية يف خورفكان - ال�سارقة رخ�سة جتارية 

رقم 785744  ال�سادرة بتاريخ  2021/4/20 يف دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70349

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
MOJAU_2022- 0071174 رقم املعاملة

اإعالن تنـازل عن رخ�صة 
اإعالن تنازل عن رخ�سة 

ليكن معلوما للجميع باأنه �سوف يقوم الكاتب العدل على عقد بيع وتنازل عن 
موؤ�س�سة فردية

من ال�سيد/ �سعيد على ربيع هالل املزروعي اإماراتي اجلن�سية
اىل ال�سيد/ �سياء احلق كودرويل ح�سني هندي اجلن�سية 

عن كامل الرخ�سة امل�سماة )املنظر خلدمات مكافحة احل�سرات( والتي تاأ�س�ست 
باإمارة ال�سارقة حتت رقم 514380 وحتويلها اىل رخ�سة وكيل خدمات وذلك 

بعد اإنق�ساء اربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن. 

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70533

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 

 CNL2021-100-036 بالإ�سارة اىل طلبكم رقم
امل�سرف  اإفادتكم مبوافقة  نود  اأعاله.  املو�سوع  ب�ساأن 
املركزي على �سطب رخ�سة الفرع الكائن يف اإمارة دبي 
 ، ال�سيارات  وت�سجيل  لفح�ض  وا�سل  مركز  مبنطقة 
وعليه ميكنكم ا�ستكمال الإجراءات مع اجلهات املعنية 

املخت�سة بهذا ال�ساأن.
�سهاب عي�سى الزعابي / رئي�ض الرتخي�ض 

�صطب فرع ل�صركة االإحتاد الدويل 
لو�صطاء التاأمني

00000

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0003135 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / ح�سرت منري خان باد�ساه غل ، العنوان : 9519230
�سركة دبي الوطنية للتاأمني - العنوان : 9519231  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/6/13 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله 
ل�سالح / اأجرة ال�سارقة - ذ م م  بالتايل :

حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : 
وت�سعة  �ستمائة  وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  والت�سامم  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام 
واربعون درهما وت�سعة وت�سعون فل�سا بالإ�سافة للفائدة القانونية على هذا املبلغ بواقع 5% �سنويا 

من تاريخ الدعاء وحتى ال�سداد التام على األ تتجاوز اأ�سل الدين - مع الر�سوم وامل�ساريف.  
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية.

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0003877 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سرور �ساعد �سرور الوايل - جمهول حمل الإقامة  
للمدعية  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  والتكافل  والت�سامم  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  احلكم 
الفا ومائتان و�ستة دراهم و�سبعة وخم�سون فل�سا  اثنان وثالثون   32،206.57 مبلغ وقدره 

والفائدة القانونية بواقع %9 من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد. 
الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/6/27 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 10( �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  2022/6/15 م.   
مكتب اخلدمات الق�صائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0003879 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : بودهيكا اوباماليكا جاياواردانا ايكاناياكي جاياواردانا  
جمهول حمل الإقامة 

اليوم  دائرة   3879/2022 رقم  الدعوى  ال�سيارات يف  لتاأجري  الوفاء   / املدعي  بان  نعلمكم 
الواحد التجارية الرابعة - قد رفع الدعوى املذكورة اأعاله يطالب فيها :- الزام املدعي عليه 
بدفع مبلغ وقدره 27،430.26 درهما الزام املدعي عليه بدفع الر�سوم وامل�سروفات واتعاب 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/6/21 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت  املحاماة.  
او  �سخ�سيا   )7 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  ال�سارقة 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�سرة  خالل مدة ل 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/6/14 م.   
مكتب اخلدمات الق�صائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0003362 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد عمر فاروق لياقت علي - جمهول حمل الإقامة  
املدعي عليه الثانية : وك�ستون للعقارات 

بناء على طلب املدعية /  عبدالفتاح نادر احمد عباهره - اردين اجلن�سية 
قد اأقام عليكما الدعوى ويطالبكما فيها :- 

درهم   28702 مببلغ  مطالبة   )1
وامل�ساريف  الر�سوم  لدفع  عليهم  املدعي  الزام   )2

الدعاء  ولئحة  باجلل�سة  عليهم  املدعي  اإعالن   )3
املدنية.  الإجراءات  قانون  من   )5( الفقرة   229 املادة  لحكام  طبقا  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �سمول   )4

اعالن املدعي عليهما بالن�سر وبلغتي العربية والجنليزية
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/6/29 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية 
 ، 5( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد  8.30 �سباحا - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم  يف متام ال�ساعة 
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  2022/6/15 م.   

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
اإعالن يف الق�صية التنفيذية بالن�صر 

)جزئي(   عمايل   AJCEXCILABMIN2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000942/ 
اإىل املحكوم عليه : خليفة �ساه عامل �ساه  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ توربو لتاأجري ال�سيارات - ذ م م  

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

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 58214.0 

اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
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           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
اإعالن يف الق�صية التنفيذية بالن�صر 

املرجتعة   ال�صيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000750/ 
اإىل املحكوم عليه : برميري ملقاولت البناء ذ م م 

راجي�ض �سيناكي�سا فالواوما باتهى اوماباتهى 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ تك بلوك�ض - ذ م م - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 102424.0 

اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
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           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : ليد برين للتجارة العامة )�س ذ م م(  
العنوان : مكتب رقم 512 ملك علي خليفة عبداهلل �سيف - الق�سي�ض ال�سناعية الثانية 
القيد  640324 رقم   : الرخ�سة  ، رقم  ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�سكل   -
بال�سجل التجاري : 1060554 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   2022/5/30 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2022/5/30 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
ديار  ملك   1006 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�صابات  لتدقيق  دوكيوبيليتي  املعني 
للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف : 4421762-04  فاك�ض : 04-4421764 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً 

ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70408 العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�صابات
1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف  العنوان : مكتب رقم 
دائرة  تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   04-4421764  : ف��اك�����ض   04-4421762  :
لت�سفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�سادية  التنمية 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  م(  م  ذ  )�س  العامة  للتجارة  برين  ليد 
2022/5/30 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2022/5/30 
مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن  وعلى 
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�صادية

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70408

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0001513 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه / عمر �سانيح ، العنوان : 9329695
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2022/06/14 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
)جمموعة  لالإت�سالت  المارات  جمموعة  �سركة  ل�سالح  اأعاله  بالرقم  املذكورة 
لل�سركة  يوؤدي  باأن  املدعى عليه  باإلزام   : املحكمة  : حكمت  بالتايل  �ض.م.ع  ات�سالت( 
املدعية مبلغ 26،683 درهم )�ستة وع�سرين األف و�ستمائة و ثالثة و ثمانني درهما( 
ال�سداد  حتى  و  الدعوى  قيد  تاريخ  من  ت�سري  6% �سنويا  بواقع  عليه  الفائدة  مع 
التام والزامه بالر�سوم و امل�سروفات و مبلغ األف درهم اأتعاب حماماة مع �سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بدون كفالة.  حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30  يوما 

اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة اأم القيوين االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)جزئي(   مدين   UAQCFICIREA2017/ M0000405 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه : حممد احمد على را�سد
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2017/11/28 

قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوي املذكورة بالرقم اأعاله ل�سالح / �سركة جمموعة المارات 
لالإت�سالت، بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري:- 

واأربعني  )�ستة  درهم   46.826.99 مقداره  مبلغا  للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  باإلزام 
من  اعتبارا  �سنويا   %2 بن�سبة  وفوائده  فل�ض(  و99  درهم  وع�سرين  و�ستة  وثمامنائة  األف 
ومبا ل يجاوز املبلغ املق�سي به واألزمته بامل�ساريف ومبلغ  التام  ال�سداد  وحتى   2014/08/20
اأتعاب املحاماة وترف�ض ما عدا ذلك من طلبات. حكما قابال لال�ستئناف  ثالثمائة درهم مقابل 

خالل املدة القانونية اعتبار ًا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0003530 يف  الدعوى رقم

اإل������ى املدعى عليه : �ساىل الدين ابوال بو�سور - جمهول حمل الإقامة :
التم�ض من عدالتكم حتديد اأقرب جل�سة للنظر يف الق�سية يف اأ�سرع وقت ممكن.

احلكم باخراج املدعى عليه من الرخ�سة مع بقائها �سارية.
الزام املدعى عليه بدفع الر�سوم وامل�سروفات واأتعاب املحاماه.

اعالن املدعى عليه باجلل�سة ولئحة الدعاء.
املدنية. الإجراءات  قانون  من  �سمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لأحكام املادة 229 الفقرة )5( 

ال�سارقه  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/06/23 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  اأنت 
اأو  �سخ�سيا   )9 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنيه  البتدائية  املحكمة  الإحتادية 
وذلك  امل�ستندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة 
خالل مدة ل تزيد على ع�سرة اأيام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله 

- يو�سفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�صائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
اإعالن بالن�صر

رقم )137769/2022(
املعلنة : �سركة دانية لالإدارة والإ�ست�سارات العقارية - )ذ.م.م(.

املعلن اإليه الول )امل�ستاأجر( /البارد اي تي �سلو�سنز �ض ذ م م ، رخ�سة رقم )646966(
املعلن اإليه الثاين )حمرر ال�سيكات(/ �ساهد �سيد �ساهد ح�سني �سيد حامد ح�سني.

املو�سوع :-
تعلن املعلنة املعلن اإليهما باأمر التكليف بالوفاء لكي يقوموا ب�سرورة �سداد قيمة �سيكات اليجار امل�ستحق 
يف ذمتكم مببلغ وقدره )50000( درهم )خم�سون الف درهم( والزام املعلن اليه الول ب�سداد مبلغ وقدره 
19304 درهم )ت�سعة ع�سر الف وثالثمائة واأربعة دراهم( للفرتة من تاريخ )2017/10/11( وحتى 
تاريخ )2017/12/19م( وذلك خالل مهلة اأق�ساها )5( )خم�سة ايام( من تاريخ اإ�ستالم ذلك التكليف 
الوزراء  63 من قرار جمل�ض  واملادة  املدنية  144 من قانون الجراءات  املادة  بالوفاء عمال لحكام ن�ض 
)57( ل�سنة 2018، يف �ساأن الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية ، واإل فاإننا �سوف ن�سطر اىل 
اإتخاذ كافة الجراءات القانونية �سدكم وا�ست�سدار اأمر بالأداء بكامل قيمة الدين امل�ستحق يف ذمتكم ، مع 

حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف لغرم التقا�سي ور�سم الإخطار العديل. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2022/1/137665(
ANIKA ITERNATIONAL FZE - املن�ذرة : انيكا للتجارة م م ح

�سد : املنذر اإليهما :
MOHAMED RAFI RAIMARAKKARU فيتيل-  راياماراكارو  رايف  حممد   )1

MOHAMED ABDUL KHADER SULFEEKKAR - 2( حممد عبد القادر ذو الفقار
املو�سوع : مطالبة مببلغ وقدره 30.000 درهم

مبوجب �سيك بني املنذر واملنذر اليها الأويل �سركة/ كول باك ل�سناعة املناديل الورقية ذ م م قام املنذر اليهما الثاين والثالث 
بتحرير �سيك ل�سالح املنذره من ح�ساب املنذر اليها الأويل كونهما هما املخولني بالتوقيع بال�سركة وبيانات ال�سيك كالتايل 
)رقم ال�سيك 000128 - تاريخ ال�سيك 28/02/2021 - البنك امل�سحوب عليه ال�سيك هو بنك راأ�ض اخليمة الوطني – 
اإفادة البنك  اأنه وعند تقدمي هذا ال�سيك لل�سحب بوا�سطة املنذرة مل يتم �سرفه ح�سب  30000 درهم( حيث  مبلغ ال�سيك 
امل�سحوب عليه ال�سيك. لذا فاإننا بهذا الإنذار نخطركم ، وذلك باأن تقوموا ب�سداد املبلغ امل�ستحق يف ذمتكم والبالغ 30.000 
درهم )ثالثون الف درهم( من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 28/02/2021 وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا 
مع  ح��امت   ، موكلنا  حقوق  بحفظ  والكفيلة  الالزمة  الإج���راءات  اإتخاذ  و  للقانون  وفقاً  ملقا�ساتكم  �سنلجاأ  فاإننا  واإل  الإن���ذار، 

حتميلكم كافة التكاليف الناجمة عن اإجراءات التقا�سي من ر�سوم واتعاب حماما وغريها .. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 70197
انذار عديل بالن�صر

رقم )2022/139566(
رقم املحرر )2022/01/42233(

املنذر : �سركة ماك�سيمام لتاأجري ال�سيارات )�ض.ذ.م.م (
املنذر اليه : �سركة فكلتا�ض لدارة املن�سات )�ض. ذ . م . م(

اعاله  املذكورة  الفواتري  قيمة  ب�سداد   : ال�سيارات  لتاأجري  ماك�سيمام  ننذركم  فاننا  لذلك 
و البالغ قدرها )135057( درهم وذلك خالل )5( ايام من ا�ستالمكم النذار حتي ل 
 ن�سطر ا�سفني ايل اتخاذ الءجراءات القانونية يف مواجهتكم و تكليفكم بامل�ساريف و التعاب. 

املنذر : ماك�سيمام لتاأجري ال�سيارات
و ميثلها ال�سيد : بهاء الدين ابكر مو�سي
مبوجب وكالة رقم : 201011733

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
انذار عديل بالن�صر

رقم )139557/2022(
املنذر / عبداجلواد اأحمد ا�سالمي

املنذر اليه/ بلو ايز لتجارة املواد الغذائية �ض.ذ.م.م
النذار  هذا  مبوجب  نخطركم  للمنذر  القانونيون  امل�ست�سارون  املحامون  ب�سفتنا  فاننا 
املبلغ  اماراتي  درهم  مليون   1،000،000 وقدره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  التي  ب�سرورة 
املرت�سد يف ذمتكم مبوجب ال�سيك رقم 000153 امل�سحوب على بنك المارات ال�سالمي 
من  ايام  خم�سة  خالل  وذلك  الر�سيد  كفاية  عدم  ب�سبب  �سرف  دون  ال�سيك  ارجتع  وقد 
تاريخ ا�ستالمكم هذا الإنذار، وال �سوف ي�سطر املنذر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية 
اإيل  بالإ�سافة  ذكره  �سبق  اداء يف مواجهتكم للزامكم مبا  امر  ا�ست�سدار  ومنها  الالزمة 
الأخرى  القانونية  احلقوق  كافة  حفظ  مع   ، القانونية  والفائدة  وامل�ساريف  الر�سوم 

للمنذرة. ولأجل العلم
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
MOJAU_2022- 0071466 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ال�سيد : اهلل توكل حممد �سديق، اجلن�سية باك�ستان يرغب يف  باأن  ليكن معلوما للجميع 
على جاويد  : جم�سيد  ال�سيد  اىل  50% وذلك  البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع 
تاأ�س�ست  والتي  الطلبات(  تو�سيل  خلدمات  )ال�سدرة  الرخ�سة  يف  باك�ستان  اجلن�سية  اقبال 
باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )797934( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية.  

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

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535 العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
MOJAU_2022- 0071452 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
بنغالدي�ض  اجلن�سية   ، مياه  اف�سل  ال�سالم  �سيف   : ال�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 50% وذلك اىل ال�سيد : �ساه عامل 
بامارة  تاأ�س�ست  والتي  العوان(  الرخ�سة )منجرة  بنغالدي�ض يف  اف�سل مياه اجلن�سية 
القت�سادية.   التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )600709( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة 
املادة )14( فقرة )5( من  �سركاء. وعمالبن�ض   / �سريك  ان�سحاب   : اأخرى  تعديالت 
2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى  احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 
ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 70535
MOJAU_2022- 0071478 رقم املعاملة

تنازل/ بيع

هوية  بطاقة  وحتمل  الهند  اجلن�سية  جهاجد،  �سايلي�ض  بارو   : ال�سيده  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
البالغة  ح�ستها  كامل  من   %50 عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب   )784197608095929( رقم 
هوية  بطاقة   وحتمل  باك�ستان،  اجلن�سية  افراهيم  حممد  افراهيم  �سائره  ال�سيدة  اإىل  ذلك  و   %100
 %100 البالغة  ح�ستها  كامل  من   %50 عن  بالتنازل  وترغب   )784199199441967( رقم 
رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  باك�ستان  اجلن�سية   - امني  ا�سف  حممد  مالك  ا�سف  �سامي  ال�سيد/مالك  اىل 
)784190822972107( يف الرخ�سة ال�سماء ))مركز واحة اجلمال اللبناين للتجميل(( والتي تاأ�س�ست 
باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )539724( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية، تعديالت اخرى: 
تنازل �ساحب الرخ�سة لخر - دخول �سركاء.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535 العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
MOJAU_2022- 0071100 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

الرخ�سة  ميلك   - اجلن�سية  اماراتي   - املجرزي  املطوع  جمعه  احمد  جمعه   : ال�سيد  اأن  حيث 
بال�سارقه  تاأ�س�ست  والتي  جتارية  رخ�سة  الرجالية(  املالب�ض  خلياطة  البتكار  )فن  التجارية 
املجرزي-  املطوع  جمعه  احمد  جمعه   : ال�سيد  ان  حيث  مبوجب رخ�سة رقم )788191( 
))فن  التجارية  الرخ�سة  يف  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية  اماراتي 
م�سطحجب  خان  ماز   : ال�سيد  اإىل   )%100( البالغة  الرجالية((  املالب�ض  خلياطة  البتكار 
خان - باك�ستاين اجلن�سية - تغيري ال�سكل القانوين من فردية اىل وكيل خدمات تنازل �ساحب 
5 من القانون الحتادي  الرخ�سة ال�سابق ل�ساحبها احلايل. وعمال بن�ض املادة )14 ( فقره 
رقم )4( ل�سنة 2013 يف �ساأن الكاتب العدل ، فقد اقت�سى ن�سر هذا الإعالن للعلم و انه �سوف 
اأي  لديه  فمن  الإعالن  هذا  تاريخ  من  اأ�سبوعني  بعد  اإليه  امل�سار  الأجراء  على  الت�سديق  يتم 

اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  
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العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
اعالن مدعي عليه بالن�صر   

يف الدعوى SHCFICIINJ2022 / 0003482 م�صتعجل 
اإىل املدعى عليه : حممد امني على طاهرى اخرى/ اجلن�سية،

نعلمكم باأن املدعي جي�سا اندوزو برييتي فيليبيني/ اجلن�سية، - قد اأقام الدعوى 
املذكورة اأعاله للمطالبة 0.0، لذا يجب عليكم احل�سور اأمام حمكمة ال�سارقه 
 ،2022/06/20 املوافق  الثنني  يوم  املدنيه  البتدائية  املحكمة  الإحتادية، 
ال�ساعة 08:30 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات، ويف حالة عدم ح�سوركم 
اأو اإر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر الإجراءات القانونية يف 

غيابكم.
حرر بتاريخ : 2022/06/14 حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملني
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 70197
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0065556
اخطار عديل بالوفاء

املخطر : علي حممد حجي القبي�سي اماراتي اجلن�سية - وميثلة بالوكالة / هند عبد الكرمي حممد جنم م�سرية اجلن�سية 
وكالة رقم MOJAU-2022-0053675 وحتمل هوية رقم /784197894382080 - العنوان / ال�سارقة - 

ابو�سغارة - مقابل حديقة ابو�سغارة - بناية املزيونة - مكتب علي القبي�سي للعقارات - الهاتف / 971523210010
املخطر اليه / �سيام كري�سنان جوبال كري�سنان اجلن�سية الهند ويحمل هوية رقم 784198486021706  - العنوان / 

971559155802  / رقم  هاتف  ال�سارقة - الند القا�سمية - بناية القبي�سي القا�سمية 1 رقم 21 - �سقة 1002 
قيمة املطالبة 5500 درهم

قد �سبق وحرر املخطر اإليه ل�سالح املخطر �سيك مببلغ 5500 درهم خم�سة الف وخم�سمائة درهم مو�سوع ال�سيك املحرر 
من قبل املدعي عليه حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك توجه املدعى ل�سرف ال�سيك ال انه ارتد دون �سرف لعدم وجود ر�سيد 
ا�ستحقاق  بتاريخ  درهم  وخم�سمائة  الف  خم�سة  درهم   5500 مببلغ   04 رقم  ال�سيك   : كالتايل  وبيانه  لل�سحب  قابل  كايف 

بنك امل�سرق على  وامل�سحوب   2021/2/28
وحيث ان املدعي عليه مل يقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى،

لتخاذ  �سن�سطر  وال  اخطاركم  تاريخ  من  اأيام  خم�سة  خالل  املذكور  املديوينة  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  نخطركم  فاننا   ، لذلك 
الإجراءات القانونية، واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به،

وهذا اخطار منا بذلك ...
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

70533 العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2022- 0065299 رقم املعاملة
اخطار عديل للوفاء مببلغ 5000 درهم

املخط�ر / �سانديب ديفا�سامبارامبيل �سيفارامان، اجلن�سية الهند ويحمل بطاقة هوية رقم )784198494262177(
العن�وان / ال�سارقة - هاتف رقم / 0509399346 - 0569936001

املخطر اليه / نادية ر�سيد ر�سيد احمد
العنوان / املجاز 1 – حي املجاز ا�سم املبنى / مركز املدينة - رقم املبنى 772 رقم هاتف / 0558818561

املو�سوع / اإخطار عديل بالوفاء مببلغ 5000 درهم اماراتي
املخطر اإليه حرر عدد 1 �سيك للمخطر مببلغ 5000 )خم�سة اآلف( درهم اماراتي مبوجب عقد بيع موؤ�س�سة مت امل�سادقة 

MOJAU-2021-0017921 عليه من طرف الكاتب العدل بامارة ال�سارقة مبوجب رقم
حيث ان املخطر يطالب املخطر اليه ب�سداد املبلغ املرت�سد يف ذمته

حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك توجه املخطر ل�سرفه اإل اأنه ارتد دون �سرف لعدم كفاية الر�سيد بيانات ال�سيك كالتايل :
�سيك رقم 000014 مببلغ 5000 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021/11/16 وامل�سحوب على بنك امل�سرق

حيث ان املخطر اليه قد تخلف بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه و املطالبة الودية مرارا وتكرارا لكن دون جدوى،
لذلك، فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد املبلغ املذكور اعاله خالل خم�سة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ الإجراءات 

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

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

70533 العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
MOJAU_2022- 0071414 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/ عبد اهلل عبيد �سعيد اجلروان ال�سام�سي - اجلن�سية المارات 
بن�سبة  �سركاء  هما   ، المارات  اجلن�سية  العبيديل  حممد  ابراهيم  خليل  ابراهيم  وال�سيد 
)50%( لكل منهما وذلك يف �سركة الأعمال املهنية امل�سماة )م�سبغة امل�ستقبل( املرخ�سة برقم 
البيع  و يرغبان يف   ، ال�سارقة  القت�سادية بحكومة  التنمية  دائرة  ال�سادرة من   )793449(
وعمال  الهند،  اجلن�سية   - اميل  حممد  عامل  لل�سيد/�ساه  وذلك  ح�ستهما  كامل  عن  والتنازل 
بن�ض املادة )14( فقره 5 من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �ساأن الكاتب العدل 
اإليه بعد  فقد اقت�سى ن�سر هذا الإعالن للعلم و انه �سوف يتم الت�س�دي�ق عل�ى الإجراء امل�سار 
مكت�ب  مراجع�ة  عليه  ذلك  حي�ال  اعرتا�ض  اأي  ل�دي�ه  فم�ن  الإعالن  هذا  تاريخ  من  اأ�سبوعني 
الكاتب العدل املذكور لإتباع الإجراءات القانونية ، تعديالت اأخرى: مت تغيري ال�سكل القانوين 

للرخ�سة من �سركة اعمال مهنية اإىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70021

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
يرغب  الهند،   : اجلن�سية   - باينغاتيل  افوكا  ا�سرف   : ال�سيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
الدين  ال�سيد : حمي  اإىل  وذلك  البالغة )%100(  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يف 
تاأ�س�ست  �سليمة(  امل�سماه )كافيرتيا  الرخ�سة  الهند، يف   : كونهي مهني مهني - اجلن�سية 
باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )25979( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية 

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

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
- اجلن�سية:  راجي�ض  �سرينيفا�سان لك�سمان  �سنيكا   : ال�سيدة  باأن  للجميع  ليكن معلوم�ا 
الهند، ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد: 
برج  ماركت  )�سوبر  امل�سماه  الرخ�سة  يف  الهند،   - اجلن�سية  بال�ساندر  رامان  �سوندار 
القا�سميه( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )739163( ال�سادرة من دائرة 

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

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد : عزت اهلل عبداهلل خان - اجلن�سية : اأفغان�ستان، يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد : دولت خان ناكو 
اأفغان�ستان، يف الرخ�سة امل�سماه )هريات ملقاولت النجارة امل�سلحة( تاأ�س�ست  - اجلن�سية : 
باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )562938( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية 

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

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/ علي ا�سماعيل جمعه خمي�ض اجلني، اجلن�سية : المارات 
100% وذلك اىل ال�سيد / فحت �سمى  يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 
خان �سريف خان، اجلن�سية : الهند بالرخ�سة امل�سماه )�سالون علي ا�سماعيل جمعه للحالقة( 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )785427( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست 
القت�سادية بال�سارقه، تعديالت اخرى : تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل 
ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  خدمات. وعمالبن�ض 
2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
يرغب  الهند،   : اجلن�سية   - خان  احمد  ريا�ض  ظفر   : ال�سيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
�سارق  ال�سيد : حممد  اإىل  البالغة )100%( وذلك  البيع والتنازل عن كامل ح�سته  يف 
للخياطة  واملرجان  )الياقوت  امل�سماه  الرخ�سة  يف  الهند،   : اجلن�سية   - احم�د  الطاف 
والتطريز( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )756336( ال�سادرة من دائرة 

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

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
تنازل/ بيع

اإع�الن بالن�س�ر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد : خالد عبداهلل مراد يو�سف ال على اجلن�سية : الإمارات 
، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد : وقا�ض 
عزيز عزيز احم�د - اجلن�سية : باك�ستان يف الرخ�سة امل�سماه )�سالون ال�سرور للحالقة( 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )214143( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست 
القت�سادية بال�سارقة، تعديالت اخرى : تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اىل 

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

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيدة : �سناء ابراهيم حممد على - اجلن�سية : الإمارات العربية 
ال�سيد  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�ستها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب  املتحدة، 
)دار  امل�سماه  الرخ�سة  يف  بنغالدي�ض،   : اجلن�سية   - دي  كانتي  بابول  دى  كانتى  را�سيل   :
الربهان لتج�اره قطع غيار ال�سيارات امل�ستعمله( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 

)788686( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة،
تعديالت اأخرى:1. تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اإىل )وكيل خدمات(،

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

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
تون�ض   : - اجلن�سية  الهي�سري  بنت حممد  امال   / ال�سيد  باأن  للجميع  ليكن معلوما 
100% ل�سالح ال�سيدة/ �سفاء  يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغه 
بنت ال�ساذيل الرابطي - اجلن�سية المارات يف الرخ�سة امل�سماه )مركز ن�سيم الزهور 
 )776109( بالرقم  ال�سارقة  يف  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  �سادرة  للتجميل( 
للتجميل(  الزهور  ن�سيم  )مركز  من  التجاري  ال�سم  تغري  مت   : اخري  تعديالت 
ايل )مركز �سفاء اجلمال للتجميل(.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  
اقت�سى ن�سر  العدل. فقد  الكاتب  2013 يف �سان  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 
هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
اعالن مدعي عليه بالن�صر   

يف الدعوى SHCFICICPL2022 / 0001762 ، اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : ع�سام احمد عز الدين فتوح - م�سري اجلن�سية 

نعلمكم بان املدعي علي حممد حجي القبي�سي الإمارات العربية املتحدة / اجلن�سية
قد اقام الدعوى املذكورة و�سدر احلكم التي : 

اأنه بتاريخ 2022/3/12 
بعد الإطالع على الوراق 

والزمته  درهم   16500 وقدره  مبلغ  للمدعي  يوؤدي  ان  عليه  املدعي  بالزام  ناأمر 
بامل�سروفات 

حرر بتاريخ 2022/6/13
حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملني
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
اعالن مدعي عليه بالن�صر   

يف الدعوى SHCFICICPL2022 / 0001504 ، اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : جون�سون جوز لوبي�ض - هندي اجلن�سية 

نعلمكم بان املدعي علي حممد حجي القبي�سي الإمارات العربية املتحدة / اجلن�سية
قد اقام الدعوى املذكورة و�سدر احلكم التي : 

اأنه بتاريخ 2022/2/24  
بعد الإطالع على الوراق 

ناأمر بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 16000 درهم )�ستة ع�سر الف 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف ورف�ست ما عدا ذلك. 

حرر بتاريخ 2022/6/13  
حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملني
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - خالد عبداهلل ها�صم ح�صن املازمي   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0003243/ 

اإىل املحكوم عليه : خالد عبداهلل ها�سم ح�سن املازمي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ عبدالرحمن �سعيد خمي�ض �سعيد ال�سارجي ، اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 42054  

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           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
MOJAU_2022- 0071525 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/ �سجاد مري احمد - اأفغان�ستاين اجلن�سية ميلك املوؤ�س�سة الفردية بوكيل 
خدمات امل�سماه )�سم�ض كابول لتجارة الطارات( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة جتارية رقم 
والتنازل عن كامل  البيع  يف  اجلن�سية  افغان�ستاين   - احمد  مري  �سجاد  ال�سيد/  ويرغب   ،)628107(

ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد / �سري ح�سني قرباين - اأفغان�ستاين اجلن�سية
تعديالت اأخرى :- مت تغيري ال�سكل القانوين من )وكيل خدمات( اىل )�سركة ال�سخ�ض الواحد ذ، م، م( 
- مت تغيري ال�سم التجاري من )�سم�ض كابول لتجارة الطارات( اىل )�سم�ض كابول لتجارة الطارات ذ م م 
�سركة ال�سخ�ض الواحد(. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 
2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70021

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
دعوة اىل اإجتماع خربة

املدعى عليهم : 1/ البناي للعقارات
امل�سري حممد  اأي�سر   /3  ، املباين   تنظيف  خلدمات  ال�سنيار   /2

الدعوى  "حمكمة دبي البتدائية" يف  انتدابنا كخبري من قبل  بال�سارة اىل 
من  �سدكم  املقامة  البتدائية  حمكمة  جزئي  جتاري   2021/2647 رقم 
�سعد �سالح  الدو�سري - فقد تقرر عقد اإجتماع خربة عن بعد ال�ساعة 3:00  
املرئي  الإت�سال  طريق  عن   2022/6/20 الثنني  يوم  الظهر  بعد  الثالثة 

بوا�سطة برنامج زووم
للتوا�سل - هاتف 042959958 جوال 0506243630

اخلبري املنتدب
دكتور / عبيد �صيف الزعابي

اإعالن اإجتماع خربة 

70197

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
اعالن مدعي عليه بالن�صر   

يف الدعوى FUCFICIGRI2022 / 0000069 تظلم 
اإىل املدعي عليه : حممد عبد اهلل حممد علي الدويب الزيودي المارات العربية 

املتحدة/ اجلن�سية، نعلمكم باأن املدعي م�سرف ابوظبي ال�سالمي 
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 0.0،  لذا يجب عليكم احل�سور اأمام 
املوافق  الثالثاء  يوم  املدنيه  البتدائية  املحكمة  الحتادية،  الفجرية  حمكمة 
2022/06/21، ال�ساعة 09:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات، ويف 
�ستبا�سر  املحكمة  فاإن  عنكم  ينوب  معتمد  وكيل  اإر�سال  اأو  ح�سوركم  عدم  حالة 

الإجراءات القانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ : 2022/06/09 / حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملني
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
وزارة العدل - حمكمة ال�صارقة االبتدائية االحتادية

 ق�صم احلجوزات والبيوع
االإنابة الق�صائية رقم 543 ل�صنة 2017 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�صرا(
املنفذ �سدهم : 1- ورثة توماج عبدالعزيز هرني، 2- بيام عبدالعزيز احمد هرني

خديجة طاهر زينل 5- �سركة امني حممد العو�سي للتجارة ذ.م.م  -4 هرني،  احمد  عبدالعزيز  �سلماز   -3
العامة  للتجارة  العو�سي  امني حممد  �سركة  �سريك يف  وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته  املزروقي  علي  امني حممد   -1  : التنفيذ  ل�سالح طالب 

ذ.م.م ، 2- حممد علي خادمي بور
http://www. للمزادات  المارات  موقع  على  وذلك  علني  مزاد  �سينعقد  باأنه  للجميع  الحتادية  البتدائية  ال�سارقة  حمكمة  تعلن 

ال�ساعة الثانية ع�سر ظهراً يوم الربعاء املوافق 29/06/2022، وذلك لبيع العقارات العائد ملكيتها  emiratesauction.ae يف متام 
للمنفذ �سده واأو�ساف العقارات على النحو التايل:

 - العقار رقم 159 ملك مبنطقة ابو�سغارة باإمارة ال�سارقة، ب�سعر التثمني : 8،200،000 درهم )ثمانية ماليني ومئتان الف درهم( ار�ض مبنية.

 - العقار رقم 211 ملك مبنطقة النهدة باإمارة ال�سارقة ، ب�سعر التثمني : 54،000،000 درهم )اربعة وخم�سون مليون درهم( ار�ض مبنية.
- العقار رقم 213 ملك مبنطقة النهدة باإمارة ال�سارقة، ب�سعر التثمني : 7،000،000 درهم )�سبعة ماليني درهم( ار�ض ف�ساء.

- العقار رقم 337 ملك مبنطقة ال�سويهني باإمارة ال�سارقة، ب�سعر التثمني : 18،940،000 درهم ) ثمانية ع�سر مليون وت�سعمائة واربعون 
الف درهم( ار�ض مبنية. - العقار رقم 762/ب ملك مبنطقة ال�سناعية 5 باإمارة ال�سارقة، ب�سعر التثمني : 45،650،000 درهم )خم�سة 
م�سدق  �سيك  مبوجب  يتقدم  اأن  باملزايدة  بال�سرتاك  الراغب  على  يتوجب  مبنية.  ار�ض  درهم(  الف  وخم�سون  و�ستمائة  مليون  واربعون 
بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار. فعلى من يرغب بال�س�راء اأو ال�س�تف��س�ارعن ذلك مراجعة ق�س�م احلجوزات والبيوع باملحكمة اأو املوقع 
اللكرتوين لالمارات للمزادات http://www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع. وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على القل. 
عن / رئي�س ق�صم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
MOJAU_2022- 0071272 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

حيث اأن ال�سيد : �سليم ندره عا�سي - لبناين اجلن�سية - ميلك الرخ�سة التجارية )دريلكو حلفر 
ان  حيث   )219865( رقم  رخ�سة  مبوجب  بال�سارقه  تاأ�س�ست  والتي  جتارية  رخ�سة  املياه(  اآبار 
ال�سيد: �سليم ندره عا�سي - لبناين - اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن جزء من ح�سته يف 
الرخ�سة التجارية ))دريلكو حلفر اآبار املياه(( البالغة )50%( اإىل ال�سيد : اندرو �سليم عا�سي - 
كندا اجلن�سية - خروج وكيل اخلدمات ودخول �سريك وتغيري ال�سكل القانوين بتحويلها من وكيل 
خدمات اىل �سركة ذ م م متلك اجنبي. وعمال بن�ض 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 
اأ�سبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي اعرتا�ض  اإليه بعد  الت�سديق على الأجراء امل�سار 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70533 العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
MOJAU_2022- 0071276 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

حيث اأن ال�سيد : حممد عمر فاروق انو مياه - بنغالدي�ض اجلن�سية - ميلك الرخ�سة التجارية 
)موؤ�س�سة �ستاكوجن ملواد البناء( رخ�سة جتارية والتي تاأ�س�ست بال�سارقه مبوجب رخ�سة رقم 
)121071( حيث ان ال�سيد : حممد عمر فاروق انو مياه - بنغالدي�ض - اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته يف الرخ�سة التجارية ))موؤ�س�سة �ستاكوجن ملواد البناء(( 
ال�سيد : حممد ثاقب حممد عمر فاروق - بنغالدي�ض اجلن�سية -  اإىل  البالغة )%100( 
تنازل �ساحب الرخ�سة لخر. و عمال بن�ض 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 الت�سديق على الأجراء امل�سار اإليه بعد اأ�سبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي 

اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70533

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
اأداء   اأمر   SHCFICICPL2022 /0003663 يف  الدعوى رقم

اآ�سيا  جنمة  امل�سماه  املن�ساه  يف  مدير  ب�سفته  تور  �ساه  نواب  عليه  املحكوم   : اإىل 
بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم   - �ساه  م  م  ذ  �ض  املوؤجرة  باحلافالت  الركاب  لنقل 
الدعوى املذكورة بالرقم  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/05/21

اأعاله ل�سالح حممد راجح طالب ح�ساي�سه - بالتايل : احلكم
درهم   )274294( وقدره  مبلغا  للمدعي  يوؤدى  ان  عليه  املدعي  بالزام  نامر 
متام  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من  �سنويا   %5 مبقدار  بالفائدة  والزمته 
القانونية  املدة  خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما  بامل�سروفات.  والزمته  ال�سداد 

اعتبار ًا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0055762
اخطار عديل بالوفاء

رقم  وكالة  اجلن�سية  م�سرية  جنم  حممد  الكرمي  عبد  هند   / بالوكالة  وميثلة   - اجلن�سية  اماراتي  القبي�سي  حجي  حممد  علي   : املخطر 
حديقة  مقابل   - ابو�سغارة   - ال�سارقة   / العنوان   -  784197894382080/ رقم  هوية  وحتمل   MOJAU-2022-0053675

ابو�سغارة - بناية املزيونة - مكتب علي القبي�سي للعقارات - الهاتف / 971523210010
املخطر الية / جيفا لل �سالي�ض اجلن�سية / نبيال

العنوان / ال�سارقة القا�سمية بناية القبي�سي رقم 54 �سقة رقم 214 - الهاتف / 971554233014
قيمة املطالبة 22500 درهم

قد �سبق وحرر املخطر اإليه �سيكات للمخطر مببلغ 22500 درهم مو�سوع ال�سيكات املحررة من قبل املدعي عليه حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق 
ال�سيكات توجه املدعى ل�سرف ال�سيكات ال انه ارتد دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كايف قابل لل�سحب وبياناتهم كالتايل :

 ال�سيك رقم 100021 مبلبغ 7500 درهم �سبعة الف وخم�سمائة درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021/6/22 وامل�سحوب على بنك دبي ال�سالمي
2021/4/5 وامل�سحوب علي بنك دبي الإ�سالمي  7500 درهم �سبعة الف وخم�سمائة درهم بتاريخ ا�ستحقاق   ال�سيك رقم 100020 مببلغ 

ال�سيك رقم 100019 مببلغ 7500 درهم �سبعة الف وخم�سمائة درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021/1/5 وامل�سحوب على بنك دبي ال�سالمي
وحيث ان املدعي عليه مل يقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى،

فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�سة اأيام من تاريخ اخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ الإجراءات القانونية، 
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به،

وهذا اخطار منا بذلك ...
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

70533 العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0065483
اخطار عديل بالوفاء

رقم  وكالة  اجلن�سية  م�سرية  جنم  حممد  الكرمي  عبد  هند   / بالوكالة  وميثلة   - اجلن�سية  اماراتي  القبي�سي  حجي  حممد  علي   : املخطر 
حديقة  مقابل   - ابو�سغارة   - ال�سارقة   / العنوان   -  784197894382080/ رقم  هوية  وحتمل   MOJAU-2022-0053675

ابو�سغارة - بناية املزيونة - مكتب علي القبي�سي للعقارات - الهاتف / 971523210010
املخطر اليه / ابيي ووندميو �سيفرا اجلن�سية اثيوبيا ويحمل هواية رقم 784198021385921

العنوان / ال�سارقة - ابو�سغارة  بناية القبي�سي 783 - �سقة رقم 1505 - هاتف رقم / 971509612390
قيمة املطالبة 50500 درهم

املدعي  املحرره من  ال�سيكات  درهم مو�سوع  الف وخم�سمائة  درهم خم�سون   50500 �سيكات مببلغ  املخطر  ل�سالح  اإليه  املخطر  �سبق وحرر  قد 
عليه حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيكات توجه املدعى ل�سرف ال�سيكات ال انه ارتد دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كامي قابل لل�سحب وبياناتهم 

كالتايل:
 ال�سيك رقم 100036 مبلبغ 11000 األف درهم احدي ع�سر الف درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021/3/15 وامل�سحوب على بنك ابوظبي ال�سالمي
 ال�سيك رقم 100037 مببلغ 11000 الف درهم اأحدي ع�سر الف درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021/6/15 وامل�سحوب علي بنك ابوظبي ال�سالمي
 ال�سيك رقم 100038 مببلغ 11000 الف درهم اأحدي ع�سر الف درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021/7/15 وامل�سحوب علي بنك ابوظبي ال�سالمي
 ال�سيك رقم 100064 مببلغ 17500 درهم �سبعة ع�سر الف وخم�سمائة درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021/8/4 وامل�سحوب علي بنك ابوظبي ال�سالمي

وحيث ان املدعي عليه مل يقوم بالوفاء باملبلع رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون حدوى،
القانونية،  الإجراءات  تاريخ اخطاركم وال �سن�سطر لحتاد  اأيام من  املذكور خالل خم�سة  املديوينة  فاإننا نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ   ، لذلك 

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

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

70533



ثقافة وفن�ن
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•• ال�شارقة- الفجر:

�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  حتت رعاية �ساحب 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي،  حممد  ب��ن 
اإفريقيا  يف  ال�سعرية  امللتقيات  ت��وا���س��ل  ال�����س��ارق��ة؛ 
جمهورية  احت�سنت  حيث  ع���دة،  م��دن  ب��ني  تنقلها 
ملتقى  م��ن  الأوىل  الن�سخة  الأث���ن���ني،  ي���وم  ت�����س��اد، 
ال�����س��ع��ر ال��ع��رب��ي ال����ذي ن��ظ��م��ت��ه دائ�����رة ال��ث��ق��اف��ة يف 
ال�سارقة بالتعاون مع جَممع اللغة العربية يف ت�ساد 

على مدى يومني مب�ساركة 30 �ساعرة و�ساعرة.
�سعيد  ب��ن  را���س��د  �سعادة  امللتقى  افتتاح  حفل  ح�سر 
ال�سام�سي �سفري دولة الإمارات لدى ت�ساد، واأمني عام 

وزارة الثقافة وممثل وزارة التعليم العايل والبحث 
والبتكار الت�سادية بايال�سيم امبايلو فين�سا، واأمني 
الدولة للرتبية الوطنية �سالح برمة علي، ورئي�ض 
حممد  عثمان  الربوفي�سور  العربية  اللغة  جَممع 
ف�سيلة  بت�ساد  ال�سريف  الأزه���ر  بعثة  ورئي�ض  اآدم، 
�سفارة  اإىل جانب ممثلي  العايل،  اأحمد عبد  ال�سيخ 
لدى  ليبيا  دولة  و�سفارة  ال�سعودية  العربية  اململكة 
الدولة، وا�ساتذة جامعات ومعاهد، وطالب وحمبي 

ال�سعر العربي ومتذوقيه.
اأكد الدكتور اأحمد اأبو الفتوح عثمان، املن�سق الثقايف 
اأن  بعد  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  اأن  ت�ساد،  يف 
يو�ّسع  للفهم،  ومق�سدًة  للعلم  قبلة  الإم���ارة  جعل 

ل��ك��ي ت�سمو يف  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ي��وم الآف����اق للغة  ���س��م��ّوه 
ملتقى  يف  الكوكبة  ه��ذه  لتجتمع  اإفريقيا  ف�ساءات 
اأن  اإىل  م�سرياً  ت�ساد،  يف  نوعه  من  الأول  هو  واح��د 
املواهب  كا�سفة حقيقية عن  �سيكون مبثابة  امللتقى 
ال�سعرية يف بالده.ومن جانبه اأ�سار �سعادة را�سد بن 
�سعيد ال�سام�سي اأن دولة الإمارات �سّباقة يف تنظيم 
ن�سهد هذا  الكربى، وها نحن  ال�سعرية  املهرجانات 
التعاون بني جَممع اللغة العربية يف جمهورية ت�ساد 
اأجل  من  ال�سارقة،  باإمارة  الثقافة  ودائ��رة  ال�سقيقة 
اإقامة هذه الفعالية الثقافية التي ت�سهم يف تعميق 

اأوا�سر الأخّوة بني ال�سعبني ال�سقيقني«.
لإقامة  ام��ت��ن��ان��ه  و  ���س��روره  ع��ن  ال�سام�سي  واأع����رب 

املثقفني  م��ن  نخبة  يجمع  اأن��ه  اإىل  م�سرياً  امللتقى، 
وامل��ه��ت��م��ني ب��ال�����س��ع��ر ال��ع��رب��ي يف ت�����س��اد، ق���ائ���اًل “ل 
العربية  الثقافة  يف  اأ�سا�سية  ركيزة  �سيمثل  اأنه  �سك 
والإ�سالمية«.واأ�ساد بايال�سيم امبايلو بدور ال�سارقة 
بامللتقيات  امل��ت��م��ث��ل��ة  و”البادرة  ال��ث��ق��اف��ة،  دع���م  يف 
ال�����س��ع��ري��ة يف اإف��ري��ق��ي��ا م��ن ���س��اح��ب ال�����س��م��و حاكم 
كما اأعرب عن �سكره على التعاون املثمر  ال�سارقة”، 
ياأمل   كما  ال��ث��ق��اف،  ودائ���رة  الت�سادية  اجل��ه��ات  ب��ني 
ال�ساحة  تنتع�ض  حتى  دوري  ب�سكل  امللتقى  يقام  اأن 
الثقافية الأدبية الت�سادية، مربزا اأن دولته متعط�سة 
كفاءة  م�ستوى  من  ترفع  التي  الفعاليات  ه��ذه  ملثل 

املثقفني واملبدعني يف جمال ال�سعر.

واأّكد الربوف�سري عثمان حممد اآدم اأن ملتقى ال�سعر 
وهو  مثقف  ح��اك��م  “بف�سل  ي��اأت��ي  ت�ساد  يف  ال��ع��رب��ي 
ورعاه،  اهلل  حفظه  ال�سارقة،  حاكم  ال�سمو  �ساحب 
م�ستعر�ساً ن�ساأة جَممع اللغة العربية، وقال اإنه منذ 
تاأ�سي�سه يف ت�ساد ُعهَد اإليه خدمة هذه اللغة الكونية، 
م�سرياً اإىل اأن ملتقى ال�سعر العربي يف ت�ساد �سيكون 
مبثابة داعمة اأ�سا�سية لت�سجيل هذه اللغة وب�سطها، 
كما �سيعمل على تفعيل املخزون الثقايف واإبراز مكانة 

الأدب واكت�ساف املواهب ال�سعرية اجلديدة.
عمر  حممد  ال�سعراء:  م�ساركة  الأول  اليوم  و�سهد 
اهلل  وح�سب  �سماعني،  الرحمن  عبد  واأحمد  الفال، 
اأبكر  الرحيم  وعبد  ن��ور،  �سريف  وحممون  مهدي، 

اأمني  الدائم عبد اهلل مو�سى، ومديحة  علي، وعبد 
ع��م��ر، وع��ب��د ال��ق��ادر حم��م��د، وج��ربي��ل اآدم جربيل، 
وعثمان  ح�سن،  واإب��راه��ي��م  حم��م��د،  مو�سى  واأح��م��د 
جدو، واأبكر عبد الرحمن اأبكر، وحممد علي خمتار 
الثاين  اليوم  �سهد  وتال غالم اخلدمي.كما  حبيب، 
من امللتقى م�ساركة ال�سعراء: حامد هارون، وماحي 
عمر علي، واإبراهيم عبد الكرمي حممد، واآدم ا�سحق 
علي، وح�سن حممد اأبكر، وحممد نور ال�ساملي، واآدم 
اأمني، و�ساكنة حممد زايد، وعلي ب�سر  �سعد الدين 
اآدم والغايل حممد زائد، واحلبو التجاين م�سطفى، 
امل�سري، وعبد  وزكريا حممد  زكريا،  الدين  وعماد 

املاجد ح�سن، ومو�سى اأزرق مو�سى.

�صاد  يف  العربي  ال�صعر  ملتقى  من  الأوىل  ن�صخته  يف  والأمل  احلنني  �صرية  يتلون  �صاعرًا   30

•• ال�شارقة-الفجر:

التابع  املعا�سرة،  للحرف  “اإرثي”  �سّجل جمل�ض 
ل�”مناء” لالرتقاء باملراأة، ح�سوراً متمّيزاً خالل 
للت�سميم  ميالن  “اأ�سبوع  فعاليات  يف  م�ساركته 
املحلّية  ب����احل����رف  اح���ت���ف���ى  ح���ي���ث   ،“  2022
بذلك  م�سّلطاً  ال��ع��امل��ّي��ة،  ال�ساحة  يف  الإم��ارات��ّي��ة 
الت�سميم  يف  الإم��ارات��ّي��ة  التجربة  على  ال�����س��وء 
الإب���داع���ي، م��ن خ���الل جم��م��وع��ات م��ب��ت��ك��رة، من 

اأبرزها جمموعتي “املوي” والنّد” اجلديدتني.
اإرثي من خالل هذه املجموعات  ويهدف جمل�ض 
وغريها اإىل �سون احلرف امل�ستدامة من الرتاث 

مل�سة من  واإ���س��اف��ة  الثقافية،  وامل��ه��ارات  وامل��ع��رف��ة 
املنزلية،  القطع  على  املميزة  والتفا�سيل  الرقي 
اإن�ساء عالقة وطيدة ما  اإىل جانب الرتكيز على 
بني احلرفيني والأ�سواق احل�سرية التي ُتعر�ض 

منتجاتهم فيها.
وقّدم املجل�ض الذي يعّد اجلهة العربّية الوحيدة 
امل�ساركة يف احلدث الذي ُعقد خالل الفرتة من 
ي��ون��ي��و اجل�����اري يف م��دي��ن��ة ميالن   12 7 ح��ت��ى 
جمموعتي  ع��رب  ج��دي��دة  ت�ساميم  الإي��ط��ال��ي��ة؛ 
م����واد  ف��ي��ه��ا  ا����س���ت���خ���دام  و”النّد”،  “املوي” 
الرقمية،  بالتقنيات  الأ�سالة  جتمع   م�ستدامة، 
وذلك  بالتعاون مع م�سممني من دولة الإمارات 

واإ�سبانيا.

»جمموعة املوي” اأمواج البحر يف بيوتكم 
باللهجة  وه���ي  “املوي”  جم��م��وع��ة  وا�ستلهمت 
باللغة  “موج”  كلمة  م��ن  ت�سميتها  الإم��ارات��ي��ة، 
حيث  البحر،  اأم��واج  لو�سف  وت�ستخدم  العربية، 
ا���س��ت��ع��ر���ض امل��ج��ل�����ض ع���رب ه����ذه امل��ج��م��وع��ة التي 
ظاهر  ب��ن  �سيخة  الإم��ارات��ي��ة  امل�سممة  �سممتها 
اأدري�����ان ���س��ل��ف��ادور كانديال،  وامل�����س��م��م الأ���س��ب��اين 
التقليدية،  التلي  حرفة  تدمج  مبتكرة  ت�ساميم 
التي تربز الألوان الرباقة والت�سميمات املطرزة 
املنزلية  الأدوات  من  �سل�سلة  لت�سميم  اجل��ّذاب��ة، 

با�ستخدام اجللد الإ�سباين، وتتميز بجدائل التلي 
الأث����واب  واأط�����راف  الأك���م���ام  ل��ت��زي��ني  امل�ستخدمة 
وتاأخذ  معا�سر.  ب�سكل  الإم�����ارات  يف  التقليدية 
كثبان  من  �سكلها  املجموعة  يف  املنحنية  الأ�سكال 
ون�سيج  الطبيعي  اجللد  بني  وجتمع  ال�سحراء، 
“جمل�ض  حرفيات  اأبدعتها  التي  التلي  وجدائل 

اإرثي«. 

احل��داث��ة  ب��ني  الند” ت��رب��ط  »جم��م��وع��ة 
والعراقة 

اأّما “جمموعة الند” فتوظف التقنيات احلديثة 
واإك�س�سوارات  اأدوات  وزخ��رف��ة  وت�سكيل  ل�سنع 

م��ن��زل��ي��ة حت��م��ل ال��ط��اب��ع ال���رتاث���ي الأ����س���ي���ل، اإذ 
البارامرتي والت�سنيع  الت�سميم  ت�ستخدم تقنية 
الرقمي ل�سناعة القوالب، فيما مت ت�سكيل الفخار 
وت�سكل  املائلة،  ال�سب  عملية  تقنيات  خ��الل  من 
التحف  م��ن  ف��ري��دة  اإ���س��اف��ات  املجموعة  منتجات 
غري التقليدية للبيوت املعا�سرة. وتاأتي املجموعة 
ا�ستكماًل لتعاون املجل�ض مع امل�سممة الإماراتية 
2019، التي طورت احلرف  فاطمة الزعابي يف 
اإدخ���ال  خ��الل  م��ن  التقليدية  املحلية  وال��ث��ق��اف��ة 
يف  املتقدمة  الرقمية  والتقنيات  املختلفة  امل���واد 
“اأ�سبوع  املجل�ض يف  م�ساركة  اأن  الت�سميم.ويذكر 
على  ال�سوء  ت�سليط  �سملت  للت�سميم”،  ميالن 

املوي”،  “جمموعة  وه��ي  مبتكرة،  جمموعات   5
ال�سّجادة”  و”جمموعة  النّد”،  و”جمموعة 
ال�سجاد  ون�سج  اإم��ارات��ي��ة  زخ���ارف  م��ن  امل�ستلهمة 
تقّدم  ال��ت��ي  الثاية”  و”جمموعة  ال��ب��اك�����س��ت��اين، 
املمزوجة  املنزلية  الأدوات  من  مبتكرة  جمموعة 
بالإ�سافة  التقليدية.  ال�سفيفة  حرفة  بتفا�سيل 
اإىل “جمموعة زينوبيا” التي تت�سمن جمموعة 
الأواين  م��ن  امل�ستلهمة  وامل��ق��اع��د  امل��زه��ري��ات  م��ن 
قدمياً  ال��ب��دوي��ة  ال��ق��ب��ائ��ل  ق��ب��ل  م��ن  امل�ستخدمة 
لت�سكل  اخل�سب،  وتطعيم  التلي  حرفتّي  ب��دم��ج 
احلرف  جتمع  خمتلفة  دول  ب��ني  ح��رف��ي��اً  ح����واراً ِ

الرتاثية خللق هوية جديدة.

�صمن اأهدافه لبناء ج�صور التعاون بني الثقافات املختلفة

اإرثي ي�صجل ح�صورًا بارزًا يف اأ�صبوع ميلن للت�صميم 2022 ويحتفي 
باحلرف املحلّية عامليًا عرب جمموعات مبتكرة

•• ال�شارقة -الفجر:

عن  واملبتكرين،  ال��ق��ادة  ل�سناعة  ق��رن  رب��ع  موؤ�س�سة  اأعلنت 
الفائزين بجائزة الإبداع امل�سرحي 2022، التي اأطلقتها يف 
�سهر يناير من العام احلايل، �سمن م�سروعها التكاملي يف 
امل�سرح وفنون العر�ض، يف اإطار حر�سها على اإثراء ال�ساحة 
ال��واع��دة يف  ال��ط��اق��ات ال�سابة  ب��ع��دد م��ن  الفنية الإم��ارات��ي��ة 
امل��ج��ال امل�����س��رح��ي، وت��ت��وي��ج��اً ل��الإب��داع��ات ال��ف��ردي��ة ملنت�سبي 
�سجايا  ال�سارقة،  نا�سئة  ال�سارقة،  “اأطفال  من  موؤ�س�ساتها 

فتيات ال�سارقة وال�سارقة لتطوير القدرات – تطوير«.
القدرات،  لتطوير  ال�سارقة  م��ن  يو�سف  هاجر  ف��ازت  حيث 
عمر  واإ�سماعيل  ال�سارقة،  فتيات  �سجايا  من  علي  وفاطمة 

امل�ساهدة  فئة  امل�سرحي  الإب��داع  بجائزة  ال�سارقة  نا�سئة  من 
امل�����س��رح��ي��ة، وان���ف���ردت ع��ائ�����س��ة ج��ربي��ل م��ن ���س��ج��اي��ا فتيات 
ح�سد  فيما  امل�سرحية،  الكتابة  فئة  يف  ب��اجل��ائ��زة  ال�سارقة 
جائزة القراءة امل�سرحية كل من مرمي ال�سالمي من �سجايا 
وليلى  ال�سارقة،  نا�سئة  م��ن  خلف  وه��م��ام  ال�سارقة،  فتيات 
ال�سالمي من اأطفال ال�سارقة، اأما جائزة القراءة امل�سرحية 
فكانت من ن�سيب نورة النقبي وهدى اليماحي من اأطفال 

ال�سارقة. 
�سلوم،  ع���دن���ان  ال��دك��ت��ور  امل�����س��رح��ي��ة  ال��ف��ن��ون  خ��ب��ري  واأدار 
ومهند  العر�ض،  وفنون  للم�سرح  قرن  ربع  م�سروع  م�سرف 
اأطفال  يف  امل�سرحية  ال��ف��ن��ون  م�سار  م�سرف  عبدالرحمن 
قرن،  رب��ع  موؤ�س�سات  منت�سبي  مع  تفاعلياً  ح��واراً  ال�سارقة، 

ور�ض  يف  امل�����س��ارك��ة  م��ن  املكت�سبة  م��ه��ارات��ه��م  اإىل  ل��ل��ت��ع��رف 
برناجمي الفنون امل�سرحية، وفنون العرائ�ض، واإلقاء ال�سوء 
ل��ل��ت��ط��وي��ر يف املرحلة  اإجن������ازه، وم��ق��رتح��ات��ه��م  ع��ل��ى م��ا مت 

املقبلة.
واأ�سادت موزة حممد ال�سام�سي نائب مدير نا�سئة ال�سارقة، 
بالإنابة،  ال�سارقة  اأطفال  نائب مدير  ال�سام�سي  ونورة على 
ال�سارقة  �سجايا فتيات  نائب مدير  واأ�سماء حممد ح�سوين 
ب���الإن���اب���ة، مب�����س��روع رب���ع ق���رن ل��ل��م�����س��رح وف���ن���ون العر�ض، 
عن  الك�سف  يف  ت�سهم  التي  املتنوعة  وم�سابقاته  وب��راجم��ه 
الفر�سة  وت��ت��ي��ح  ق����رن،  رب���ع  م��وؤ���س�����س��ات  منت�سبي  م���واه���ب 
امل�سرحية  بالتخ�س�سات  ثقافتهم ومعرفتهم  لختبار مدى 
املختلفة، وت�ساعدهم يف اإتقان مهارات النقد الفني والتفكري 

الإبداعي.
يف  ج��دي��دة  م��ب��ادرة  قرن”،  “ربع  اأطلقت  مت�سل  �سياق  ويف 
بعنوان  امل�سرحية  الفنون  برنامج  �سمن  الإبداعية،  الكتابة 
يف  “�سركاء  ���س��ع��ار  حت��م��ل  امل�سرحية”  ال��ك��ت��اب��ة  “م�سابقة 
موجهة  م�سابقة  وه��ي  مل�سرحنا”،  املنا�سب  املحتوى  �سنع 
امل�سرحية من  الن�سو�ض  للموهوبني واملبدعني من موؤلفي 
كافة فئات املجتمع على اختالف مراحلهم العمرية، لإطالق 
تناق�ض  م�سرحية  ن�سو�ض  يف  واإبداعاتهم  لأفكارهم  العنان 
ربع  موؤ�س�سات  ت�ستهدفها  التي  الفئات  وتطلعات  اهتمامات 

قرن يف الأعمار من 6 اإىل 31 عاماً.
الواجب  ال�����س��روط  م���ن  جم��م��وع��ة  قرن”  “ربع  وح�����ددت 
ي�سرتط  حيث  للم�ساركة،  املُ��َق��ّدم��ة  الن�سو�ض  يف  توافرها 
اأو واقعية ذات مغزى  اأن ي�ستند الن�ض على واقعة تاريخية 
الفئات  م��ن  فئة  بكتابته  امل�����س��ارك  ي�ستهدف  واأن  اإن�����س��اين، 
جديد  ن�ض  يف  ق��رن،  رب��ع  موؤ�س�سات  يف  امل�ستهدفة  العمرية 
الكتابة  ملقومات  وف��ق��اً  الف�سحى  العربية  باللغة  ومكتوب 
امل�سرحية، يف م�ستند ب�سيغة “وورد” يف حدود 2500 كلمة 

للن�ض اخلا�ض بفئة الأطفال يف الأعمار من 6 اإىل 12 عاماً، 
و3000 كلمة للن�سو�ض اخلا�سة بفئتي النا�سئة والفتيات 
للن�ض  3500 كلمة  و  18 عاماً،  اإىل   13 الأع��م��ار من  يف 
اخلا�ض بفئة ال�سباب يف الأعمار من 19 اإىل 31 عاماً، واأل 
يكون قد �سبق تقدميه على خ�سبة امل�سرح، اأو متت امل�ساركة 
به يف م�سابقات مماثلة، واأن ميتلك امل�سارك احلقوق الفكرية 

اخلا�سة بالن�ض املَُقّدم.
كما ي�سرتط اأن ُيَعرّب مو�سوع الن�ض عن روؤى اإحدى الفئات 
يكون  واأن  للم�ستقبل،  طموحهم  ويواكب  املحددة،  العمرية 
اأبطاله �سمن الفئة ذاتها، وحتتفظ موؤ�س�سة ربع قرن بحق 
طباعة الن�سو�ض الفائزة وتقدميها على خ�سبة امل�سرح ملدة 

ثالث �سنوات وفق اإقرار كتابي من امل�سارك.

درهماً  األ��ف   94 اإىل  ت�سل  ق��رن جوائز قيمة  رب��ع  ور�سدت 
الفئات  م��ن  فئة  ك��ل  يف  الأوىل  الثالثة  ب��امل��راك��ز  للفائزين 
الأول،  للمركز  درهم   10،000 بواقع  امل�ستهدفة  العمرية 
للمركز  درهم   6،000 و  الثاين،  للمركز  درهم   8،000 و 

الثالث.
املواطنني  م��ن  وامل��وه��وب��ني  للمبدعني  قرن”  “ربع  وتتيح 
امل�سابقة  يف  امل�ساركة  فر�سة  ال��دول��ة  اأر����ض  على  واملقيمني 
عرب املواقع الإلكرتونية ملوؤ�س�ساتها و�سفحاتها الر�سمية يف 
مواقع التوا�سل الجتماعي، وتعبئة ال�ستمارة الإلكرتونية 
�سورة  اإىل  اإ�سافة  امل��ح��ددة،  لل�سروط  وف��ق��اً  الن�ض  واإرف���اق 
الهوية الإماراتية من اجلهتني، ون�سخة من ال�سرية الذاتية 

املخت�سرة، والتعهد والتنازل بعد توقيعه من امل�سارك.

)ربع قرن( ُتعلن عن الفائزين بجائزة
 الإبداع امل�صرحي وُتطلق م�صابقة الكتابة امل�صرحية 
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العمل مع اأحمد حلمي ممتع للغاية

نور اإيهاب: تعلمت الكثري يف "واحد تاين" 

اأحمد حلمي  "واحد تاين" اأول تعاون بينك وبني  • فيلم 
فما انطباعك عن العمل معه.. وماذا تعلمتي منه؟

- العمل مع الفنان اأحمد حلمي، كان ممتع للغاية، وكنت 
متوقعه من البداية اأننى �ساأكون مرتاحة يف العمل معه، 
توقعاتي،  فاقت  اأ�سياء  وج��دت  الت�سوير  بداأنا  اأن  وبعد 
لأن اأحمد حلمي حري�ض على ت�سجيع الأ�سخا�ض التى 
على  حري�ض  م�سهد  ك��ل  يف  وك���ان  حياتهم  ب��داي��ة  يف 
عندي  يك�سر  لكى  ويتحدث  الن�سائح  يل  يقدم  اأن 
اأ�سياء  م��ن��ه  وتعلمت  وال��ت��وت��ر،  ال��ره��ب��ة  اأح�����س��ا���ض 
كثرية منها اللتزام والب�ساطة فى التمثيل وعدم 

التكلف يف التعامل مع الآخرين.
فيها  امل��م��ي��ز  م���ا  "�سريويت"  ���س��خ�����س��ي��ة   •

بالن�سبة لِك؟
"�سريويت"  �سخ�سية  يف  اأع��ج��ب��ن��ي  م��ا   -
الوقت  اإيجابية طول  لديها طاقة  اأنها 
ومتفائلة ولديها حلم تريد حتقيقه، 

فهي منوذج جيد واإيجابي.
واجهتك  ال��ت��ى  ال�سعوبات  م��ا   •

بها؟
عنى،  ب��ع��ي��ده  �سخ�سية  اأن��ه��ا   -
فهي �سخ�سية ايقاعها �سريع 
جًدا يف كل حاجة يف طريقة 
اأفعلها  وردود  ك��الم��ه��ا 
اأنا  بينما  وت�سرفاتها 
���س��خ�����س��ي��ة ه����ادئ����ة، 
ا�ستطعت  ل����ك����ن 
على  ات��غ��ل��ب  اأن 
مب�ساعدة  ه��ذا 
امل��خ��رج حممد 
خ�سري،  ����س���اك���ر 
ال������������ذى وج����ه����ن����ي 
حركاتي  اأج��ع��ل  ح��ت��ى 
مثل  وت�����������س�����رف�����ات�����ي 
"�سريويت"  �سخ�سية 
من  اأ���س��رع  افعلى  ردود  تكون  واأن 
ال��ط��ب��ي��ع��ي، وف���ى ك���ل م�����س��ه��د ك��ن��ا نتحدث 
قبلها وذكرين باملالحظات التى اتفقنا عليها 

حتى تخرج ال�سخ�سية بال�سكل املطلوب.
العمل؟  هذا  يف  قابلتك  التى  امل�ساهد  اأ�سعب  • ما 

- من امل�ساهد ال�سعبة التى واأجهتني يف هذا الفيلم هو الذي 
اأحمد  يج�سدها  التى  "م�سطفى" ال�سخ�سية  فيها  يتحدث 
وحلمها  م�ستقبلها  ع��ن  "�سريويت"  م��ع  العمل  ف��ى  حلمي 
يرى  اللحظة  ه��ذه  ف��ى  اأن  واأو���س��ح��ت  م�سروعها،  تفيذ  ف��ى 
"م�سطفى" نف�سه يف " �سريويت" زمان ويحاول اأن ين�سحها 
حتى ل تقع يف نف�ض اخلطاأ الذي وقع فيه، وعادنا هذا امل�سهد 
اأكر من مرة لأنه من امل�ساهد املهمة يف الفيلم لأنه ي�ساعد 

فى اإي�سال فكرة العمل للم�ساهدين.
الفيلم  لها  تعر�ض  ال��ت��ى  الن��ت��ق��ادات  على  تعليقك  م��ا   •

ب�سبب الإيحاءات املوجودة يف بع�ض امل�ساهد؟
- الفيلم يعر�ض حتت ت�سنيف عمري 12+، اأي ل ي�ساهده 
الت�سنيف يعطي حرية  ع��ام��ا، وه���ذا   12 اأق���ل م��ن  م��ن ه��و 
اأن  قبل  فامل�ساهد  الأع��م��ال  م��ن  النوعية  ه��ذه  مثل  لعر�ض 
يدخل الفيلم يعرف اأنه به اأمور ل ي�سح اأن يراها اأو ي�سمعها 

الأطفال،
 وهنا له حرية الختيار،

 والإيحاءات املوجودة يف الفيلم كانت غري �سريحة ولي�ست 
فجة واملق�سود منها الإ�سحاك.

يف  معه  جتتمعي  اأن  تتمنى  ال��ذى  املمثلة  او  املمثل  من   •
عمل يف الفرتة القادمة؟

اعمل معها فهي  ان  واأمت��ن��ى  غ��امن ج��دا  دنيا �سمري  -اأح���ب 
تقدم كل ال�سخ�سيات وتليق عليها، ومن الفنانني اأمتنى اأن 

اأقف اأمام كرمي عبدالعزيز. 
فما  الأخرية  الفرتة  يف  ميديا  بال�سو�سيال  كثرًيا  • تهتمي 

�سبب هذا؟
ي�ساهدوا  اأن  يحبوا  فهم  النا�ض  م��ن  املمثل  بتقرب  لأن��ه��ا   -

اجلانب احلقيقي يف املمثل وهو على طبيعته، 
وال�سو�سيال ميديا مهمة اأوي وبحب اأهتم بها لكي اأقرب من 
النا�ض اأكر، واأي حد يكون منت�سرا على ال�سو�سيال ميديا يف 
اأكر وحتبه  مرحلتي وبداية م�سواره الفني والنا�ض تعرفه 

�سخ�سيا �ست�ساهد اأعماله. 
تاين"؟ "واحد  فيلم  بعد  اجلديد  • ما 

حالًيا  فانا  ج��دي��دة،  اأع��م��ال  اأي  على  ا�ستقر  مل  الآن  حتى   -
اأريد اأن اأح�سل على وقت يف الختيار لأن فيلم "واحد تاين" 
نقلة جديدة وخطوة مهمة بالن�سبة يل، لذلك اأريد اأن يكون 

العمل القادم الذى اأ�سارك فيه على نف�ض امل�ستوى.

بتقدميها  لها  الأنظار  تلفت  اأن  ا�صتطاعت  �صابة  فنانة 
ملجموعة من الأدوار املتنوعة، وعلى الرغم من 
امل�صاركة  من  متكنت  اأنها  اإل  �صنها  �صغر 
يف ع���دد م��ن الأع���م���ال ال��ه��ام��ة فى 
مع  التلفزيونية  وال��درام��ا  ال�صينما 

كبار النجوم واملخرجني، هي الفنانة نور اإيهاب التى �صاركت موؤخًرا يف فيلم "واحد 
تاين" مع النجم اأحمد حلمي، وظهرت فيه ب�صخ�صية "�صريويت" وحققت من خالله 
جناًحا كبرًيا، يف هذا احلوار تك�صف نور  كوالي�س م�صاركتها يف هذا العمل، وال�صعوبات 

التى واجهتها، وغريها الكثري.

اإ�سم  حتمل  اأغنية  ت�سجيل  من  كمال  عمر  املهرجانات  مطرب  اإنتهى 
كلمات  من  وهى  الدلو،  توفيق  باملطرب  حملوة" جتمعه  "احللوة 
���س��ام��ح ال��ك��وم��ي، اأحل����ان خ��ال��د ���س��ل��ط��ان، ت��وزي��ع اإ����س���الم �سا�سو، 
ال�سهري  الفيديوهات  موقع  على  قريًبا  طرحها  املقرر  وم��ن 

"يوتيوب" .
اللي جاية  ": حلوة وقوية هي  وتقول كلمات الغنية 
ه��ي ال��ل��ي ع���دت ك��ل ال��ن��ا���ض، ح��ت��ة ق��م��ر ح��ل��وة وخطر 
وجمال عيونها ميتو�سا�ض، جمال �سديد نازل جديد 
ثانية دي يف  مالقو�ض يف و�سفه ومت�سما�ض، حبيت يف 

حتة تانية،
 مع كل ثانية يا نا�ض حتلو،  بالعند فيهم هىي اللي فيهم، هي 

اللي اأ�سلي وواكلة اجلو.
وك�سف موؤخرا املطرب عمر كمال عن انتهائه من حفله الغنائى يف 
وامل�سرية  العربية  اجلالية  تركيا، مب�ساركة عدد كبري من جمهور 

هناك، حيث قدم جمموعة من اأغانيه القدمية واجلديدة.
البا�سط  ال�سعبية عبد  الأغنية  انتهى حكمدار  اآخ��ر،  وعلى جانب 
مع  كمال  باملطرب عمر  يجمعه  دي��و جديد  ت�سجيل  حمودة من 
مهند�ض ال�سوت حممد جودة توزيع اإ�سالم �سيب�سى، وهذا الديو 
الثانى الذى يجمعهما �سويا حيث الأول كان ديو "�سيعنا" الذى 

حقق جناحا مدويا.
ف��رتة ن�ساط  الأخ���رية  الآون���ة  وعا�ض املطرب عمر كمال خ��الل 
فني، �ساعدته يف النت�سار لي�ض عربيا فقط واإمنا عامليا، فبعد 
اأن اأجري جولة غنائية يف عدد من الدول العربية، اأجري جولة 
لو�ض  بني  ما  املا�سية  الفرتة  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف 
غنائية  جولة  عن  اليوم  واأعلن  وا�سبانيا  و�سيكاغو  اجنلو�ض 

اأخري لكن هذه املرة يف اأوروبا.

عمر كمال ينتهي 
من ت�صجيل اأغنية 
حملوة"  "احللوة 

انتهت النجمة �سريين عبد الوهاب من ت�سجيل 
من  الدنيا"،  "عودتنى  بعنوان  ج��دي��دة  اأغنية 
ت��ام��ر عا�سور،  واأحل����ان  امل��ال��ك��ى،  اأح��م��د  كلمات 
ومن املقرر طرحها قريًبا عقب و�سع اللم�سات 

النهائية عليها.
الوهاب  عبد  �سريين  النجمة  موؤخًرا  واأحيت 
اأبو ظبي، موؤخًرا، وا�ستقبلها  حفاًل كبرًيا فى 
ا، وتفاعل مع  جمهور الإمارات ا�ستقباًل خا�سً

ال��ذى رفع لفتة كامل  اأغنياتها ط��وال احلفل 
الذي  الكبري  النجاح  بعد  احلفل  العدد.وياأتي 

التي حققت  يا معافر  باأغنيتها  حققته �سريين 
ماليني امل�ساهدات وكانت من اأهم واأجنح اأغنيات 

رم�سان، وهو احلفل الذي يجتمع القي�سر كاظم ال�ساهر 
والنجمة �سريين عبد الوهاب فى حفل واحد مبنا�سبة عيد الفطر 

املبارك.وت�سدرت النجمة �سريين عبد الوهاب الرتيند خالل الأيام 
املا�سية، بعد ظهورها من جديد يف اإحياء اأحد الأفراح، بعد غياب 

املنا�سبات  يف  امل�����س��ارك��ة  ع��ن  بعيدة  ���س��ن��وات   6 م��ن  لأك���ر  ا�ستمر 
كبري  تفاعل  على  املميز  ظهورها  حظى  ما  و�سرعان  اخلا�سة، 

ال�سو�سيال ميديا  من قبل جمهورها ومتابعيها عرب من�سات 
املختلفة.

"عودتني 
الدنيا"

 اأغنية جديدة 
لـ�صريين عبد 

الوهاب
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تناول هذا الفيتامني لتحمي 
دماغك من ال�صيخوخة

يركز معظم الأ�سخا�ض، يف احل�سول على فيتامينات حمددة، مثل الرتكيز 
c، فيما  D وفيتامني  التي حتتوي فيتامني  الغذائية  املكمالت  اأخذ  على 

يتم التغا�سي عن اأهمية الفيتاميات الأخرى ل�سحة اجل�سم.
k1  وk2 عن طريق الغذاء،  اأهمية تناول فيتامني  اإىل  وت�سري الأبحاث 
اإيجابية على �سحة اجل�سم ب�سكل  واملكمالت الغذائية ملا لها من تاأثريات 

عام والدماغ حتديدا.
يقول اأخ�سائي التغذية لون بن اأ�سر: "ل يعترب فيتامني K عادة فيتامينا 
يتم تناوله ب�سكل متكرر يف جمتمعنا" وي�سيف بن اأ�سر: "اإن معظم النا�ض 
يح�سلون على ما يكفي من اأمناط الأكل اخلا�سة بهم، فبينما تاأتي معظم 
مدخولنا من فيتامني k1 من اخل�سراوات ذات الأوراق اخل�سراء الداكنة، 
الكبد  مثل  الع�سوية  واللحوم  احل��م��راء  اللحوم  يف   k2 فيتامني  يوجد 

والبي�ض".
وجد العلماء يف درا�سة جديدة �سيتم تقدميها يف الجتماع ال�سنوي للجمعية 
انخفا�ض  من  ال��دم��اغ  يحمي  قد   K2 فيتامني  اأن  للت�سريح،  الأمريكية 
الوظيفة الإدراكية، وحتديدا تلك التي تظهر غالبا من الأ�سخا�ض الذين 

يعانون من اخلرف ومر�ض الزهامير.
العربية  اململكة  يف  املعرفة  جامعة  من  ال�سربيني،  حممد  الدكتور  واأ�سار 
واعدا  نهجا  ل��ي��ك��ون  اق��رتاح��ه  مي��ك��ن   k2 "فيتامني  اأن  اإىل  ال�����س��ع��ودي��ة، 
الوظائف  على  واحل��ف��اظ  بالعمر  املرتبطة  ال���س��ط��راب��ات  م��ن  للتخفيف 

املعرفية لدى الأفراد املتقدمني يف ال�سن.
وي�سرح بن اآ�سر اأهمية فيتامني k على الدماغ: "بالإ�سافة اإىل منع النزيف 
فاإنه يقلل من م��وت اخلاليا املربمج  ال��دم،  امل�ساعدة يف تخر  من خ��الل 
ال�سارة  واملركبات  امل��واد  الأع�ساب من  )م��وت اخلاليا( عن طريق حماية 

التي ميكن اأن تقلل من خطر الإ�سابة باخلرف اأو الزهامير".
العظام،  �سحة  يف  مهما  دورا  يلعب   K2 فيتامني  اأن  اإىل  اآ�سر  بن  وي�سري 
فهو ي�ساعد يف دعم جهاز املناعة، وميكن اأن ي�ساعد يف الوقاية من اأمرا�ض 

القلب والأوعية الدموية، ف�سال عن كونه "�سروريا ل�سحة اجللد".
���س��رح ب��ن اآ���س��ر اأه���م م��ا يتعلق ب��ق��ي��ود ال��درا���س��ة ق��ائ��ال: "من امل��ع��روف يف 
الدرا�سات الب�سرية اأنه كلما زاد ا�ستهالكنا للدهون امل�سبعة والأطعمة الغنية 
وحتديدا  الدماغ  �سحة  على  ال�سار  التاأثري  زاد  الغذائي،  بالكولي�سرتول 
اقرتاح  ي���وؤدي  ق��د  املعرفية،  ال��ق��درات  وتفاقم  ال�سيخوخة  عملية  ت�سريع 
الأ�سخا�ض الذين ي�ستهلكون املزيد من الأطعمة ذات الأ�سا�ض احليواين اأو 
املكمالت التي حتتوي على م�سدر خارجي كبري ومرّكز لفيتامني K2 اإىل 

هذا التاأثري".
 K اأهمية احلر�ض يف التو�سية باأي مكمالت فيتامني  اآ�سر على  واأكد بن 
اأدوية ت�سييل الدم  اأن تتفاعل مع الأ�سخا�ض الذين يتناولون  لأنها ميكن 
اأق�سى  حد  يوجد  "ل  واأ�ساف  احلمو�سة   وم�سادات  احليوية  وامل�سادات 
معروف للجرعة املو�سى بها للفعالية بالإ�سافة اإىل اخلطر املحتمل نظرا 
لأنه فيتامني قابل للذوبان يف الدهون ول يتم اإفرازه ب�سهولة من اجل�سم، 

خا�سة بكميات كبرية".

الأدب؟  يف  بالواقعية  املق�صود  • ما 
- م��ذه��ب ي��ع��م��ل ع��ل��ى مت��ث��ي��ل الأ����س���ي���اء يف اأق�����رب ����س���ورة ل��ه��ا وتنبذ 

العاطفة. 
�صيبويه؟  كلمة  تعني  • ماذا 

- رائحة التفاح 
خوله؟  ا�صم  يعني  • ماذا 

- الظبية ال�سريعة 
الأدب؟  يف  بالرومانتيكية  املق�صود  • ما 

- حركة اأدبية تعتمد على اخليال والعاطفة وحب الطبيعة. 

اأ�سنان طبيب  اخرتعه  الكهربائي  • الكر�سي 
كدواء ع�سر  الثامن  القرن  يف  ُي�ستخدم  كان  • الكات�سب 

الأمريكية املتحدة  الوليات  �سكان  من  اأكر  ال�سني  يف  الإجنليزية  يتحدثون  • الذين 
قدميها يف  الفرا�سات  لدى  التذوق  • حا�سة 

القفز ت�ستطيع  ل  التي  الوحيدة  احليوانات  هي  • الفيلة 
والأذن الأنف  بعك�ض  تنمو  ل  فالعيون   ، ولدتك  عند  حجمها  نف�ض  هو  الآن  عينيك  • حجم 

تت�سمم عندما  المين  جانبها  على  دائما  النملة  • ت�سقط 
دماغها من  اكرب  النعامة  • عني 

اأي��ام  ع�سرة  القمرية  ال�سنة  عن  ال�سم�سية  ال�سنة  • تزيد 
�سنوات ثالث  ملدة  ينام  ان  للحلزون  • ميكن 

الع�سرة  حوايل  للكالب  بينما  �سوت  مئة  من  اكر  • للقطط 
الي�سرى( اليد  ع�سراء)ت�ستخدم  القطبية  الدببة  • جميع 

الرجل �سعف  تقريبا  الن�ساء  • ترم�ض 
القطن  من  واإمنا   .. الورق  من  م�سنوعة  لي�ست  • النقود 

الرجل الك�سول 
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جوز الهند
حديثة،  درا�سة  ك�سفت 
الدهنية  الأحما�ض  اأن 
الهند  ج������وز  زي������ت  يف 
ل���ه���ا خ���ا����س���ي���ة ط�����اردة 
حتمل  التي  للح�سرات 
الأم��������را���������ض امل���ع���دي���ة 
والقراد  البعو�ض  مثل 
والذباب وبق الفرا�ض.

وب���ح�������س���ب م�����ا ذك�����رت 
يف  "�سبوتنيك"  وكالة 
ن�سختها الإ�سبانية فاإن 

با�سم  املعروفة  الدهنية  امل�ستقات  على  الهند  جوز  احتواء  اأثبتت  الدرا�سة 
DEET والتي تعد اأكر فاعلية للمكون الأكر �سيوًعا يف املواد الطاردة 

للح�سرات.
املبيدات  الأ���س��واق بع�ض  الأخ��رية يوجد يف  الآون��ة  اإن يف  الدرا�سة:  وقالت 
متزايًدا  قلًقا  مكوناتها  ت�سبب  والتي  كيميائية،  تركيبات  ذات  احل�سرية 
اآث��ار جانبية  اأن يكون لها  العامة؛ حيث ميكن  للخرباء يف جمال ال�سحة 

على �سحة الإن�سان.
جوز  زي��ت  من  امل�ستقة  الدهنية  الأحما�ض  خليط  اأن  الدرا�سة  واأو�سحت 
الهند والذي يحتوي على مواد مثل )حم�ض اللوريك والكابريك(، يعطي 
قوة لطرد احل�سرات املا�سة للدماء التي تنقل الأمرا�ض اخلطرية لالإن�سان 

واحليوانات الأليفة.
اأن مكونات زيت جوز الهند،  "جونوي ت�سو"،  واأكد فريق الباحثني بقيادة 
اإىل  مل��دة ت�سل  وت��ظ��ل فعالة  الأخ����رى  وال��ب��ق واحل�����س��رات  ال��ذب��اب  تخيف 

اأ�سبوعني.

كان هناك رجل ك�سول يجل�ض يف امليناء ي�ساهد ال�سيادين وهم يعملون بجد واجتهاد وبعد انتهائهم مروا عليه 
يف طريقهم اإىل بيع ا�سماكهم فم�سى وراءهم وعند ال�سوق وقف ينتظر ان يبيعوا مالديهم لي�ساألهم مايقتات به 

.. فمر على احدهم وطلب امل�ساعدة فنظر اليه ال�سياد وقال: اراك يا هذا ب�سحة جيدة األي�ض كذلك؟! 
فقال نعم واحلمد اهلل . 

فقال ال�سياد: ح�سنا وانا اي�سا احمد اهلل رغم اين مري�ض لكني احلمد اهلل اعول عيايل ..
هل لديك اولد؟ فقال الرجل الك�سول: نعم.  ف�ساأله ال�سياد األ ت�ستحي من النا�ض- ا�ستحي من خالقك.

كانت كلماته كاأنها �سكني ذبحت الرجل الك�سول فا�ستحى وفر من املكان واق�سم ال يعود اليه.
 يف الطريق اراد ان ميد يده اإىل النا�ض لكنه تذكر كالم الرجل فا�ستحى بحق..   فم�سى حتى وقف امام دكان 
كبري ونظر فيه فناداه من داخله �ساحبه وقال ماذا تريد؟.. ف�سكت،  فقال �ساحب الدكان: ح�سنا عندي عمل 
لك فانت قوي، ادخ��ل.. ومنذ تلك اللحظة ا�سبح الرجل الك�سول يعمل طوال النهار ويحمل ويفرغ وينظف 
وير�ض ويقطع ويغلف... حتى ينتهي اليوم فيعود اإىل بيته مببلغ زهيد يفرح به كثريا فهو يكفيه هو واولده 

كما انه من تعبه وعرقه. 
وا�ستمر هكذا يعمل ويعطي زوجته لتطعمه وتطعم اولده حتى فاجاأته مببلغ ب�سيط ادخرته لت�سرتي به بع�ض 
النواع من البقالة ليتاجر بها، ومل مي�ض وقت طويل حتى ا�سبح �ساحب جتارة ب�سيطة تدر عليه ربحا جيدا 
وكلما زاد ربحه تذكر ال�سياد املري�ض فمر على امليناء ذات يوم ووجده فناداه وقال له: جئت لك بهدية، انها 
من حر مايل، فلول كالمك ما ا�سبحت على ما ا�سبحت عليه الن، وجل�ض ليق�ض عليه ق�سته التي ا�سبحا 

من بعدها اعز �سديقني.

ا على حبل م�صدود بارتفاع 70 مرًتا ميتد 670 مرًتا بني برج اإيفل وم�صرح �صايو الوطني بباري�س. ا ف ب النجم الفرن�صي ناثان بولني يوؤدي عر�صً

اأن  اإ�سبانيا،  يف  املفتوحة  كاتالونيا  جامعة  علماء  اكت�سف 
القهوة مفيدة يف عالج ال�سطرابات النف�سية.

Nutrients، اإىل اأن علماء اجلامعة  وت�سري جملة 
اكت�سفوا فائدة القهوة يف عالج ال�سطرابات النف�سية 

مثل متالزمة نق�ض النتباه وفرط احلركة.
الأوىل من نوعها  الدرا�سة وهي  وت�سيف، هذه 
يف ه��ذا امل��ج��ال، لأن��ه��ا ت�سمنت اإج���راء حتليل 
وقد  اخل��ل��ي��ة.  م�ستوى  على  حتى  منهجي 
الكافيني  ا�ستخدام  اأن  الباحثون  اكت�سف 
الأطفال  ل����دى  احل���رك���ة  ف����رط  ع����الج  يف 
م�ستوى  حت�����س��ني  اإىل  ي����وؤدي  وال��ب��ال��غ��ني 
النتباه والرتكيز والتعلم، وكذلك بع�ض 

توؤدي  املقرتحة لال�ستخدام ل  الطرق  واأن  الذاكرة،  اأن��واع 
اإىل ارتفاع م�ستوى �سغط الدم.

الكندية،  م��ا���س��رت  م����اك  ج��ام��ع��ة  يف  ب��اح��ث��ني  اأن  وي���ذك���ر 
له  القهوة  �سرب  اأن   ،2022 فرباير  �سهر  يف  اأعلنوا 

الكافيني  واأن  ���س��ح��ي��ة.  ف���وائ���د 
م�ستوى  خ��ف�����ض  ع��ل��ى  ي�����س��اع��د 
من  اجل�سم  يف  الكولي�سرتول 
بروتينات  يف  ت���اأث���ريه  خ����الل 
التي  اخل��ا���س��ة،   PCSK9
ت�������س���اع���د ال���ك���ب���د ع���ل���ى اإزال������ة 

الربوتينات الدهنية منخف�سة 
الكثافة من الدم.

اعتماد القهوة لعلج ال�صطرابات النف�صية


