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كيف تختار غ�شول اليدين املنا�شب يف ال�شتاء؟
اأ�سبح غ�سل اليدين املتكرر اأمراً ال بد منه يف ظل جائحة كورونا، ومع 
اأيدينا  بب�سرة  االعتناء  اإىل  احلاجة  اأ�سبحت  ال�ستاء،  ف�سل  اقتتراب 
يجعلها  مما  ب�سهولة،  الرطوبة  وتفقد  رقيقة  الأنها  ملحة،  �سرورة 

عر�سة للتهيج واجلفاف.
ولتجنب اأي اأ�سرار على ب�سرة اأيدينا يف ال�ستاء، ال بد من البحث عن 

�سمات معينة اأثناء اختيار غ�سول اليدين.
اليدين،  غ�سول  يف  عنها  البحث  يجب  التي  ال�سمات  اأهتتم  يلي  فيما 

بح�سب ما اأوردت �سحيفة تاميز اأوف اإنديا:
اجلراثيم  متتن  احلتتمتتايتتة  تعترب  اجلتتراثتتيتتم:  متتن  احلتتمتتايتتة  خ�سائ�ص 
م�ساألة اأ�سا�سية عندما يتعلق االأمر بغ�سل اليدين، فمن ال�سروري اأن 

ي�ساعد املنظف يف تخلي�ص اأيدينا من جميع االأو�ساخ واجلراثيم.
والعينني  الوجه  امللوثة  االأيتتدي  تلم�ص  العدوى عادة عندما  وتنت�سر 

واالأنف والفم مما ي�سهل و�سول اجلراثيم اإىل اجل�سم.
وميكن  مزاجنا،  على  كبري  تتتاأثتتري  لها  الرائحة  املتتتزاج:  تعزز  رائتتحتتة 
غ�سول  يف  الزيوت  على  والقائمة  والزهرية  الفاكهية  للم�ستخل�سات 
اليدين اأن ت�سفي روائح العطر على اليدين وت�ساعد يف رفع احلالة 
املزاجية واالإيجابية. التغذية: ال يقت�سر غ�سول اليدين اجليد على 
يرك  بل  فح�سب،  ال�سوائب  وتنظيف  اجلراثيم  من  اليدين  حماية 
اأيدينا ناعمة ورطبة اأي�ساً. ميكن اأن ي�ساعد املزيج املثايل من املكونات 
ال�سبب،  لهذا  وتنعيمها.  الب�سرة  ترطيب  على  ال�سحيحة  وال�سيغة 
اليدين الذي له خ�سائ�ص ترطيب حتافظ على  اخر دائًما غ�سول 

ا. نظافة يديك وجتعلها ناعمة ون�سرة اأي�سً

قرية ميلك كل �شاكن فيها اأغنية خا�شة به
الهندية،  ميغااليا  واليتتة  تتتال  يف  بعيًدا  تقع  نائية  قرية  كونغثونغ 
اإعطاء كل �ساكن فيها  اإىل قرون، حيث يتم  لديها تقليد فريد يعود 

ا�سًما عادًيا واأغنية خا�سة به عند الوالدة، وكاهما ي�سكان هويته.
ال�سياحية"  القرى  "اأف�سل  مل�سابقة  متتوؤختتًرا  كونغثونغ  تر�سيح  ومت 
التي تنظمها منظمة ال�سياحة العاملية التابعة لاأمم املتحدة، وذلك 
الفريدة  الت�سمية  وتقاليد  امل�سيافني،  و�سكانها  الطبيعي  جلمالها 
ا�سم  منهم  كل  لتتدى  ا  �سخ�سً  650 القرية  �سكان  عتتدد  ويبلغ  فيها. 
�سفري  اأغنية  اإىل  باالإ�سافة  الر�سمية،  لاأغرا�ص  ي�ستخدمه  عتتادي 
االأغاين  هتتذه  نعت  و�سُ والدتتتهتتم،  عند  اآبتتاوؤهتتم  بتاأليفها  قتتام  فتتريتتدة 
ومتوت  حياتهم،  طتتوال  حامليها  كاأ�سماء  وُت�ستخدم  لهم،  ا  خ�سي�سً

معهم عندما يحني اأجلهم.
ونظراً الأن كل �سخ�ص يف قرية كونغثونغ ي�ستخدم ا�سم اأغنيته حملًيا، 

فقد اأ�سبح املجتمع اجلميل معروًفا با�سم قرية ال�سفري الهندية.
بي  ملرا�سل  كونغثونغ،  مواطني  من  وهو  خوجن�سيت،  �سيدياب  وقتتال 
بي �سي موؤخًرا "اإنه تعبري عن حب االأم اجلامح وفرحها عند والدة 

طفلها. اإنها مثل اأغنية قلب االأم، مليئة باحلنان".
ويطلق على هذا التقليد ا�سم جينغراوي جاوبي، والذي يعني "اأغنية 
القبائل  وتعتقد  بتتداأ،  اأحتتد متى  تقليد قدمي ال يعرف  اجلدة"، وهو 
اأثناء  كاأ�سماء  االأغتتتاين  ا�ستخدام  اأن  القرية  يف  تعي�ص  التي  الثاث 
ح�سلت  ال�سنني،  مر  وعلى  ال�سريرة،  االأرواح  يبعد  الغابة  يف  ال�سيد 
على  �سهلت  الأنها  اأختترى،  وظيفة  على  ال�سفري  ت�سبه  التي  االأغتتاين 

ال�سكان املحليني االت�سال ببع�سهم البع�ص عرب امل�سافات الطويلة.

بعد ن�شف قرن.. �شيدة تعرث على خامتها املفقود
عرثت �سيدة اأ�سكتلندية موؤخرا، على خامت زواجها الذي فقدته قبل 

املعادن. ك�سف  بجهاز  م�ستعينة  عاما،   50
وا�ستعانت ماك �سوين بدونالد ماكفي الذي يبحث عن املعادن كنوع 
من الهواية، للعثور على خامتها الذي اأ�ساعته قبل 50 عاما، بينما 

كانت جتمع البطاطا يف اأحد املزارع.
واأم�سى ماكفي ثاثة اأيام يف البحث عن اخلامت يف ذات املنطقة التي 
ذكرت ماك �سوين اأنها اأ�ساعته فيه، ح�سبما نقلت �سبكة "يو بي اآي" 

لاأنباء.
وبعد عثورها على اخلامت، علقت ماك �سوين قائلة: "�سدمت ملا عرث 
على خامتي الذي ال يزال منا�سبا لارتداء ويف حالة جيدة. اعتقدت 
اإىل جانب اخلامت  دائما  "�ساأرتديه  واأ�سافت:  اأراه جمددا".  لن  اأين 

الذي اأهداه زوجي الراحل جون يل عندما اأ�سعته".
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امل�شكوف العراقي  يف خطر.. 
اأزمة املياه تنذر بجفاف كارثي

على �سفاف نهري دجلة والفرات، متثل موائد �سواء االأ�سماك منظرا معتادا 
اأكلة امل�سكوف العراقي،  اإذ متثل  لدى العراقيني، املحبني خلريات نهريهما، 
اأ�سا�سية يف مطبخ باد الرافدين، بل ذاع �سيتها يف دول اأختترى. غري  ركيزة 
بحريات  على  املائية  االأزمتتة  تاأثري  ب�سبب  بتتاالأفتتول،  مهددة  امل�ساهد  تلك  اأن 
االأ�سماك، والتي من املتوقع اأن يرافقها ارتفاع يف االأ�سعار، وقلة يف املعرو�ص. 
وقطعت اإيران طوال ال�سهور املا�سية معظم االأنهار املتدفقة من اأرا�سيها نحو 
العراق، االأمر الذي ت�سبب بجفاف �سديد يف معظم مناطق �سرق الباد، على 
الرغم من اأن قرابة 40 نهرا متدفقا من اإيران نحو العراق، هي اأنهار دولية 
تلك  امل�سركة يف  التتدول  تنظم حقوق  دولية  اتفاقيات  للحدود، وثمة  عابرة 
واملئات  والفرات  دجلة  نهري  املتدفقة من  املاء  كميات  تراجعت  كما  االأنهار. 
من فروعها املتدفقة من تركيا، على مدار االأ�سهر املا�سية، وهو ما دق ناقو�ص 
اخلطر، جتاه اإحدى الرثوات يف الباد، وهي الرثوة ال�سمكية. ويف هذا االإطار، 
اأكد املتحدث با�سم وزارة الزراعة العراقية، حميد النايف، اأن "تناق�ص املياه 
اأن اأجه�ص على  اأّثر ب�سكل �سريع على القطاعني الزراعي واحليواين، فبعد 
اخلطة الزراعية، وخف�سها اإىل خم�سني يف املئة، األقى بظاله على االأ�سماك 
على  البحريات  وباخل�سو�ص  عملها  عتتن  �ستتوقف  رمبتتا  التي  والتتبتتحتتريات، 
حافات االأنهر". واأ�ساف النايف، يف ت�سريح لت"�سكاي نيوز عربية"، اأن "وزارة 
بتتاإدارة ملف املياه، حيث قامت باإجراءات �سريعة،  املتتوارد املائية هي املخت�سة 
مثل رفع التجاوزات على جماري االأنهار، كما اأ�سدرنا اإنذارات للمتجاوزين 
على املياه، ب�سرورة رفعها، كي نتمكن من اال�ستفادة بالطريقة املثلى من املياه 

الواردة اإلينا، وتخطي االأزمة".

دونالد ترامب ي�شتكي من 
ابنه بارون.. ماذا فعل؟

قال جوناثان كارل، مرا�سل قناة "اأي بي 
�سي نيوز" املخ�سرم، اإن الرئي�ص ال�سابق 
بابنه  متتترة  ذات  �سبهه  تتترامتتب  دونتتتالتتتد 
بارون ترامب، الذي ال يعرب له عن حبه 

ب�سوت عال.
اأثتتنتتاء ظتتهتتوره على  الق�سة  كتتتارل  وروى 
لكتابه  لتتلتترويتتج  اإن"  اإن  "�سي  �تتستتبتتكتتة 
من  االأختتري  الف�سل  "اخليانة:  اجلديد 

برنامج ترامب �سو".
اإذا  اإن" كتتارل عما  اإن  "�سي  و�ساأل مذيع 
كانت هناك اأي ق�س�ص مت التغا�سي عنها 
ترامب  حقيقة  تك�سف  والتتتتتي  كتابه  يف 

خلف االأبواب املغلقة.
ترامب  "قال  بتتتالتتتقتتتول:  كتتتتتارل  واأجتتتتتتاب 
اإنه  اأنتتتيتتتق جتتتتدا،  متتتترة: -جتتتونتتتاثتتتان  ذات 
احلديث  ترامب  وا�سل  ثم  ابني-.  مثل 
متتتع ابتتتنتتته: -هتتتتل حتتتتب والتتتتتتتدك؟ اأنتتتتتا ال 

اأعرف-".
اأن دونالد ترامب  "يبدو  واأ�ساف كارل: 
يقارنني بابنه املتتراهتتق، بتتارون، التتذي ال 

يعرب له عن حبه ب�سوت عال".

درا�شة تك�شف كيف ي�شاعد ارت�شاف 
القهوة يوميا يف حرق دهون البطن �ص 23

ق�شاء الآباء وقتًا مع اأطفالهم 
يغري تركيبة الدماغ

ك�سفت درا�سة جديدة اأن االآباء الذين يق�سون 
وقتتًتتتا اأطتتتتول متتع اأطتتفتتالتتهتتم لديهم 
بنية دماغية خمتلفة عن االآباء 
وقتتتتتاً  اأقل مع  يق�سون  التتذيتتن 
االأطفال .  ووجد باحثون من 
الرجال  اأن  اإ�سيك�ص  جامعة 
امل�ساركة  يف  يرغبون  التتذيتتن 
االأطفال  رعتتايتتة  يف  بن�ساط 
بالوقت  واال�تتتستتتتتتتمتتتتتتتاع 
لديهم  متتع  اأطفالهم، 
منطقة ما حتت املهاد 
- وهتتتي منطقة  اأكتتترب 
بتتتتحتتتتجتتتتم التتتتتتتتلتتتتتتتتوزة يف 
باأنها  معروفة  الدماغ 
رئي�سياً  دوراً  تتتلتتعتتب 
التعلق  واالأبوة  يف 

واالأمومة . 
غري  التتتتتتفتتتتتتريتتتتتتق 
اإذا  ممتتتا  متتتتتتتاأكتتتد 
كان حجم منطقة 

ما حتت املهاد تزداد ا�ستجابًة لق�ساء الوقت مع 
االأطفال، اأو ما اإذا كان بع�ص  الرجال يولدون 
بحجم اأكرب لهذه املنطقة. وبغ�ص النظر عن 
على  النتائج  ت�ساعد  اأن  الفريق  يتتاأمتتل  ذلتتك، 
ب�سكل  واآبتتائتتهتتم  بتتني  االأطفال  العاقات  فهم 
اأف�سل .  ويف الدرا�سة، قام الفريق مب�سح اأدمغة 
50 اأباً، وقام امل�ساركون اأي�ساً مبلء ا�ستبيانات 
ومدى  الرعاية  تقدمي  يف  معتقداتهم  حتتول 
وك�سفت  اأطتتفتتالتتهتتم،  متتع  بتتالتتوقتتت   ا�ستمتاعهم 
النتائج اأن الرجال الذين �سجلوا درجات اأعلى 
اأكرب  حجم  لديهم  كتتان  اال�ستبيانني  كتتا  يف 
الدكتورة  وقالت  املهاد .   حتت  ما  منطقة   من 
"يف  التتدرا�تتستتة:  قتتادت  التي  فرتي�سكا،  با�سكال 
العديد من املجتمعات، ازدادت م�ساركة االآباء 
ويرغب  كتتبتتري،  واالأمتتتتومتتتتة  ب�سكل  االأبتتتتتوة  يف 
الرجال يف ق�ساء املزيد من الوقت والتوا�سل 
الوثيق مع اأطفالهم، فهم يريدون اأن ي�سبحوا 
اآباء اأكرث  انخراطاً وثقة، لقد اأظهرنا االآن اأن 
هذه املعتقدات املتعلقة بتقدمي الرعاية ميكن 

تتبعها بعمق يف اأدمغة االآباء ." 

مقاومة الإن�سولني
2 من خلل يف طريقة  النوع  ال�سكري من  ينبع مر�ص 
البنكريا�ص  يفرزه  التتذي  لاأن�سولني،  اجل�سم  معاجلة 
لتنظيم م�ستويات  ال�سكر يف الدم يف اجل�سم. ولكن يتم 
بداء  م�ساًبا  ال�سخ�ص  كتتان  اإذا  االإن�سولني  اإنتاج  اإعاقة 
اإىل  ارتفاع م�ستويات  يتتوؤدي  2، مما  النوع  ال�سكري من 
ال�سكر يف الدم. ميكن اأن توؤدي م�ستويات ال�سكر يف الدم 
اإحتتداث فو�سى يف اجل�سم، لذا  يجب  غري املنتظمة اإىل 
اأن يحر�ص املري�ص بداء ال�سكري من النوع الثاين على 
اأن يتبع اإجراءات وو�سائل بديلة للتحكم وال�سيطرة على 

ثبات  م�ستويات ال�سكر يف الدم . 
اأكرث حدة  الدم  ال�سكر يف  ارتفاع م�ستويات  يكون خطر 
بعد تناول الطعام الأنه عندما يه�سم املري�ص الطعام يف 
املعدة ترتفع  امل�ستويات ب�سكل حاد. وحل�سن احلظ، فاإن 
بع�ص االأطعمة تقاوم ارتفاع م�ستويات ال�سكر يف الدم يف 

غ�سون دقائق من تناولها . 

نتائج اأحدث بحث علمي
ت�سري االأبحاث اإىل اأن تناول الزبيب يوؤدي اإىل مقاومة 
ارتفاع م�ستويات ال�سكر يف الدم. ووفقا ملا جاء يف نتائج 
   The Physicianاأحدث درا�سة  مت ن�سرها يف دورية

and Sportsmedicine. 
اأ�سبوًعا   12 ا�ستمرت  التي  الع�سوائية،  الدرا�سة  قيمت 
التتداكتتن مقابل  للزبيب  التتروتتتيتتنتتي  اال�تتستتتتتهتتاك  تتتاأثتتري 
م�ستويات  عتتلتتى  التتبتتديتتلتتة  اخلفيفة  امل�سنعة  التتوجتتبتتات 
الغلوكوز يف 51 م�سارًكا يف الدرا�سة يعانون من مر�ص 

ال�سكري من النوع 2  . 

يف غ�سون 120 دقيقة
وجاءت النتائج اأن اأولئك الذين تناولوا الزبيب �سهدوا 

الغلوكوز  م�ستويات  يف   23% بن�سبة  كبرًيا  ا  انخفا�سً
بعد االأكل . 

يف  التتدم  يف  ال�سكر  م�ستويات  قيا�ص  اختبار  اإجتتتراء  يتم 
غ�سون �ساعتني من تناول وجبة ملعرفة كيف ي�ستجيب 

ج�سم املري�ص  لل�سكر والن�سا بعد تناول وجبة . 
يتتتتوؤدي اإىل خف�ص  التتزبتتيتتب  اأن  التتدرا�تتستتة  نتتتتتائتتج  وتتتعتتنتتي 
 120 للم�ساركني يف غ�سون  التتدم  ال�سكر يف  م�ستويات 

دقيقة من تناوله . 
غلوكوز ال�سائم

اأولئك  فتتتاإن  التتوجتتبتتات اخلفيفة،  متتع  تتا  اأيتت�تتسً وبتتاملتتقتتارنتتة 
الذين تناولوا الزبيب لديهم انخفا�ص بن�سبة %19 يف 
   A1c الهيموغلوبني ال�سائم  و%0.12 يف  الغلوكوز 

(HbA1c). 
الغلوكوز  م�ستويات  متو�سط  هو  ال�سائم  الغلوكوز  اإن 
(ال�سكر) يف الدم بعد ثماين اإىل 10 �ساعات من ال�سيام 
و  HbA1cهو  متو�سط م�ستويات الغلوكوز (ال�سكر) 

يف الدم خال ال�سهرين اإىل الثاثة اأ�سهر املا�سية . 
انخفا�ص كبري يف �سغط الدم

الذين  باأولئك  ا  اأي�سً باملقارنة  فاإنه  ذلتتك،  على  عتتاوة 
تتتنتتاولتتوا التتوجتتبتتات اخلتتفتتيتتفتتة املتت�تتستتنتتعتتة التتبتتديتتلتتة، فاإن 
كبرًيا  ا  انخفا�سً �سهدت  تناولت  الزبيب  التي  املجموعة 

يف قراءة �سغط الدم . 
تتتدعتتم هذه   ، عتتتام  "ب�سكل  اأنتتته  اإىل  التتبتتاحتتثتتون  وختتلتت�تتص 
كتتبتتديتتل �تتستتحتتي متتقتتارنتتة بالوجبات  التتزبتتيتتب  التتبتتيتتانتتات 
من  يعانون  الذين  بخا�سة  للمر�سى  امل�سنعة  اخلفيفة 

مر�ص ال�سكري من النوع 2  ." 

ال�سر يف فوائد الزبيب
يف  ال�سكر  ن�سبة  خف�ص  تاأثري  اأن  اإىل  الباحثون  ي�سري 
اأمتتًرا مفاجًئا، حيث  الزبيب ال يعد  الدم نتيجة لتناول 

موؤ�سر  يف  منخف�سة  املتتجتتفتتفتتة  مرتبة  التتفتتاكتتهتتة  حتتتتتتل 
ن�سبة ال�سكر يف الدمGI  ، اأو املوؤ�سر اجلاي�سيمي، وهو 
مقيا�ص ت�سنيف ي�ستخدم لتحديد كيفية تاأثري  اأي نوع 
التتدم يف  ال�سكر يف  ن�سبة  الكربوهيدرات على  معني من 

ج�سم االإن�سان.
املتو�سطة  من   اأو  املنخف�سة  االأطتتعتتمتتة  تق�سيم  ويتتتتتم   
اأبطاأ وت�سبب ارتفاًعا تدريجًيا يف م�ستويات    GIب�سكل 
الفاكهة  بع�ص  وت�سمل  التتوقتتت،  مبتترور  التتدم  يف  ال�سكر 
واخل�سروات  واالأطعمة امل�سنوعة من احلبوب الكاملة، 

مثل ال�سوفان والع�سيدة . 

اإنقا�ص الوزن
التي  اجلاي�سيمي،  املوؤ�سر  منخف�سة  االأطعمة  ت�ساعد 
ال�سكر يف  وانخفا�ص م�ستويات  ارتفاع  تباطوؤ يف  ت�سبب 
اأطول، وبالتايل فاإنها  الدم على ال�سعور  بال�سبع لفرة 
وت�ساعد  ال�سهية  يف  التحكم  يف  مفيدة  تكون  اأن  ميكن 

على اإنقا�ص الوزن . 

اأعرا�ص �سامتة
تتتكتتمتتن ختتطتتورة داء التت�تتستتكتتري متتن التتنتتوع التتثتتاين يف اأن 
الكثري املر�سى امل�سابون به ال يدركون اأنه ال�سبب وراء 
االأعرا�ص  ال�سامتة التي ال جتعلهم ي�سعرون بال�سرورة 

بالتوعك اأو االإعياء، حيث ت�سمل ما يلي : 
  • التبول اأكرث من املعتاد وخا�سة يف الليل

  • ال�سعور بالعط�ص طوال الوقت
  • ال�سعور بالتعب ال�سديد

  • فقد الوزن دون حماولة اإنقا�سه
  • حكة حول االأع�ساء التنا�سلية

  • ت�ستغرق اجلروح وقًتا اأطول لل�سفاء
  • عدم و�سوح الروؤية . 

يعتقدون  اإيطايل  مليون   3
اأن كورونا خرافة

االإيتتتطتتتالتتتيتتتني،  متتتتن   6% كتتت�تتتستتتف 
ميثلون حوايل ثاثة مليون فرد، 
عن اعتقادهم باأنه ال وجود جلائحة 
كورونا، بالتزامن مع اكت�ساف 17 
األف اإ�سابة جديدة باملر�ص خال 
دفع  متتا  املا�سية،  الت24  ال�ساعات 
احلكومة التخاذ اإجتتراءات جديدة 
�ستدخل حيز  التتفتتريو�تتص  الحتتتتتواء 
التتنتتفتتاذ اعتتتتتبتتاراً متتن يتتتوم االثنني 
احتفاالت  حلول  قتترب  متتع  املقبل  

اأعياد املياد.
اعترب  هتتتتتتتتتتتوؤالء،  اإىل  واإ�تتتتتستتتتتافتتتتتة 
%10.9 اأن اللقاحات غري فعالة 
وال جتتدوى منها، وقتتال 31.4% 
عقاقري  جمتتتتتترد  التتتلتتتقتتتاحتتتات  اإن 
اأن   12.7% وراأى  جتتتريتتبتتيتتة، 
اأكتترب من  اأ�تتستترار  العلم يت�سبب يف 
الذي  اال�ستطاع  بح�سب  املنافع، 
اال�ستثمار  درا�تتستتات  متتركتتز  اأجتتتتراه 
االجتتتتتمتتاعتتي (�تتستتيتتنتت�تتستتيتت�تتص) حول 

الو�سع االجتماعي يف الباد.
"تف�سي  التتتتتتتدرا�تتتتتتتستتتتتتتة  وتتتتتتظتتتتتهتتتتتر 
التتتنتتت�تتتستتتيتتتج  يف  التتتتتامتتتتتعتتتتتقتتتتتولتتتتتيتتتتتة 
هناك  واأن  لتتلتتبتتاد  االجتماعي" 
غري  "ا�ستعداداً  االإيتتطتتالتتيتتني  بتتني 
تعود  ختترافتتات  لت�سديق  منطقي 
واأحكاماً  احلداثة،  قبل  ما  لع�سر 
ونظريات  للعلم،  راف�سة  م�سبقة 
وتكهنات موؤامرة ال اأ�سا�ص لها من 

ال�سحة".
ال�سلطات  اأكتتتتدت  ذاتتتتته،  التتوقتتت  يف 
اإيطاليا  اأن  املتتحتتلتتيتتة  التت�تتستتحتتيتتة 
يف  متتتلتتتحتتتوظتتتاً  "ارتفاعاً  تتت�تتستتهتتد 
اإ�سابات كورونا اجلديدة لاأ�سبوع 
ال�ساد�ص على التوايل، خا�سة بني 
من هم اأقل من 20 عاما، وكذلك 
و49   30 بتتني  العمرية  الفئة  يف 

عاماً".

ليدي غاغا تفوز بجائزة اأف�شل 
House of Gucci ممثلة عن
اأعتتلتتنتتت دائتتتتترة نتتقتتاد التت�تتستتيتتنتتمتتا يف  
النجمة  تتتتتواجتتتتد  عتتتتن  نتتتيتتتويتتتورك  
�سمن  غتتتتتاغتتتتتا ،  التتتعتتتاملتتتيتتتة  لتتتتيتتتتدي 
التتفتتائتتزيتتن بتتجتتوائتتزهتتا لتتهتتذا العام، 
اليابانية  ال�سينما  يف  تاألقها  بعد 
وح�سولها  والغربية  واالإيتتطتتالتتيتتة 
على تقييمات مرتفعة عن فيلمها 
.House of Gucci االأخري

نتت�تتستترتتته �سحيفة  لتتتتتقتتريتتر  ووفتتتًقتتتا 
العاملى  النجمة  فتتتاإن  "فاريتى"، 
لتتتتيتتتتدى جتتتتتاجتتتتتا، حتتت�تتتستتتلتتتت عتتتتلتتتتى  
عتتن فيلمها  اأفتت�تتستتل ممثلة   جتتائتتزة 

.  House of Gucci

وجبة خفيفة ورخي�شة تخف�ض 
م�شتويات ال�شكر بغ�شون دقائق

بعد  الرتفاع  اإىل  الدم  يف  ال�سكر  م�ستويات  متيل 
اإذا  م�سكلة  اأن ميثل  الطعام، مما ميكن  تناول 

كان ال�سخ�ص م�ساًبا بداء  ال�سكري من النوع 
خفيفة  وجبة  اأن  علمًيا  ثبت  ولكن   .2

تاأثري  لها  يكون  ق��د  الثمن  ورخي�سة 
من  تناولها،  دقائق  غ�سون  يف  معاك�ص 
"اإك�سربي�ص"  �سحيفة  ن�سرته  ملا  وفقا 

الربيطانية . 
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�ش�ؤون حملية

رئي�ض وزراء انتيغو وبربودا: نعترب الإمارات منوذج النجاح الذي نقتدي به

اإك�شبو 2020 دبي يناق�ض ال�شتعداد للم�شتقبل 

دور متميز يف فعاليات اإك�سبو دبي 2020

 جامعة الإمارات حتتفل باليوم الدويل للمتطّوعني من اأجل التنمية

•• دبي اإك�سبو – الفجر
ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني

حممد معني الدين

�سكره  وبتتربتتودا  انتيغو  وزراء  رئي�ص  بتتتروان،  جا�ستون  قتتدم 
الإجناح  املبذولة  للجهود  االإمتتتارات  و�سعب  وحكومة  لقيادة 
واحد من اأجمل دورات اإك�سبو الدويل على م�ستوى العامل، 
والتتتتذي يتتوفتتر لتتدولتتة اأنتتتتتيتتغتتو وبتتتربتتتودا االعتتتتتراف العاملي، 
مل  اإننا  وقتتال  وخططها.   لرباجمها  اال�ستثنائي  والرويج 

جاهزيتنا  عتتن  لتتاإعتتان   2020 اإك�سبو  متتن  اأفتت�تتستتل  جنتتد 
لل�سياحة والتعريف ببادنا وبيئتنا وجونا النقي. وبالطبع 
التجارة  وحتتركتتة  اال�ستثمارات  زيتتتادة  تعني  ال�سياحة  عتتودة 
اأننا حكومة  اأخرى. واأ�ساف بحكم  اإىل احلياة مرة  والعودة 
2014، نبذل ق�سارى جهدنا  ال�سلطة  اإىل  جديدة و�سلنا 
لتعزيز العاقات الثنائية بيننا وبني االإمارات التي نعتربها 
الكثري من  منتتوذج متكامل للنجاح، وقتتد متكنت من جتتذب 
اال�ستثمارات، ال �سيما، يف جمال ال�سيافة. كما اأنها م�سوؤولة 
اأهم  باعتبارها  املنطقة  داختتتل  التتتتتجتتارة  متتن  كبري  قتتدر  عتتن 

البحر  يف  نف�سه   ال�سيناريو  ننفذ  ونتتحتتن  ال�سحن.  متتوانتتئ 
للبناء  التحتية  البنية  نوا�سل حت�سني  اإننا  وقال  الكاريبي. 
القوي حتى ال ن�سبح عر�سة لاأعا�سري، ويف الوقت نف�سه 
التكيف والتخفيف من اآثار تغري املناخ. لدينا قر�ص بقيمة 
حمطة  الإن�ساء  ا�ستخدامها  مت  اأمريكي  دوالر  مليون   15
و�ساعدنا  والرياح،  ال�سم�سية  للطاقة  �سم�سية هجينة  طاقة 
هذا يف التحويل للطاقة اخل�سراء، ون�سعى ال�ستدامتها قدر 
االإمكان. لدينا ن�سبة ال تذكر من االنبعاثات العاملية اأقل من 
واحد باملائة، لذا التكيف مع البيئة ومواردها هو اأف�سل حل 

قدر من  اأكتترب  على  اأننا  نعلن  نحن  الطبيعة.  مع  للت�سالح 
املرونة املناخية. لكننا قد نعاين مما يفعله غرينا من الدول 
االأخرى الأنه عامل واحد. نحاول اأن نح�سل على االإن�ساف 
املت�سرر  للطرف  اأ�تتستتر  التتذي  التتطتترف  يدفع  بتتاأن  القانوين 
يكون  اأن   2050 بحلول  ن�ستعد  لكننا  االإ�تتستتاح،  تكاليف 
الكربى.  التتدول  �ساأن  حمايدا  وكربونا  مرنا،  مناخا  لدينا 
بتتل نحن  املتتنتتاختتي،  التتتتتغتتري  اأنتتنتتا ال ن�سنع  التتفتترق فتتقتتط يف 
اأحد �سحاياه. واأ�ساف اأود اأن يعرف الزائرون اأن بلدنا من 
بلد  رائعة.  ا�ستثمارية  ووجهة  ال�سياحية  العامل  دول  اأجمل 

االأمن  لدينا  لغاية،  منخف�ص  اجلرمية  م�ستوى  م�ستقرة، 
م�ستوى  ورفع  التنمية  على  القدرة  مينحنا  ما  واال�ستقرار 
كما  عال.  دخل  املواطنون مب�ستوى  يتمتع  االقت�ساد. حيث 
الدولة يف حالة  ي�سبح من مواطني  اأن  �سخ�ص  ميكن الأي 
األف  وع�سرون  وخم�سة  مائة  مببلغ  اجلن�سية  على  ح�سوله 
األتتف دوالر  عتتقتتارات مببلغ مائتي  �تتستتراء  اأو  اأمتتريتتكتتي،  دوالر 
الفن  لدينا  عاملي.  مب�ستوى  طبية  مرافق  لدينا  اأمريكي. 
كاريبية  بن�سخة  ال�سائح، ولكن  �سيء يريده  والريا�سة وكل 

متتاز بجو معتدل منا�سب لل�ساطئ 365 يوما يف ال�سنة.

•• دبي  – الفجر

ناق�ص امل�ساركون يف جل�سة املجل�ص العاملي يف اإك�سبو 2020 
امل�ستقبلية  الروؤى  الذهبي لاإمارات  اليوبيل  دبي مبنا�سبة 
�ستواجه  التي  والتحديات  املقبلة،  �سنة   50 ختتال  للعامل 
الب�سرية يف �سوء التحول املناخي، وحماربة الفقر، وحت�سني 

جودة احلياة.
اأدارها عبدالعزيز خالد اجلزيري،  و�سارك يف اجلل�سة التي 
يف  للعمليات  التنفيذي  والرئي�ص  التنفيذي  الرئي�ص  نائب 
املدير  ليون،  برناردينو  كل من  للم�ستقبل"،  دبي  "موؤ�س�سة 
علي،  وراغتتب  للدبلوما�سية،  قرقا�ص  اأنتتور  الأكادميية  العام 
مدير وباحث رئي�سي يف مركز اأبحاث وبحوث ال�سحة العامة، 
االأ�ستاذ امل�سارك يف جامعة نيويورك اأبوظبي، ون�سال ق�سوم، 
اأ�ستاذ الفيزياء وعلم الفلك يف اجلامعة االأمريكية بال�سارقة، 
والدكتورة الك�سندرا ايفانوفيت�ص، املدير التنفيذي اإكواليتي 
تدري�ص  هيئة  وع�سو  االأمتتريتتكتتيتتة  املتتتتتحتتدة  بتتالتتواليتتات  الب 

م�ساعد يف جامعة التفرد، و�سياء الدين �سردار، كاتب وناقد 
ثقايف وم�ستقبلي من اململكة املتحدة، واأبريل وارد، مر�سحة 

لنيل درجة الدكتوراة من جامعة لينكولن.
وقال ن�سال ق�سوم، اأ�ستاذ الفيزياء وعلم الفلك يف اجلامعة 
اأواًل  امل�ستقبل،  حتديات  "ملناق�سة  ال�سارقة:  يف  االأمريكية 
اأين نتجه مع التحديات  يجب طرح ال�سوؤال االآتتتي، هو اإىل 
اأنواع  اإىل  اأنظر  اأ�ستاذ وعامل فاإنني  التي نواجهها؟ ب�سفتي 
اليوم،  والتكنولوجيا يف عاملنا  العلم  اأحدثها  التي  التغريات 
وحماولة معرفة التحديات التي تنتظرنا وما نوع لق�سايا 

التي يجب اأن نقلق ب�ساأنها االآن".
والذكاء  التتوراثتتيتتة  الهند�سة  ان  "اعتقد  قتت�تتستتوم:  واأ�تتتستتتاف 
اخلم�سني  ختتال  العوامل  اهتتم  من  �سيكونان  اال�سطناعي 
التي  املذهلة  التغريات  م�سار  �سيحددان  فهما  املقبلة،  �سنة 
الوراثية  للهند�سة  "بالن�سبة  م�سيفاً  العامل"،  �سيعرفها 
بتجارب  يقوم  ان  دوالر   1000 بقيمة  خمترب  الأي  ميكن 
الذكاء  هتتو  التتثتتاين  والتتعتتامتتل  التتوراثتتيتتة،  الهند�سة  يف  مهمة 

اال�سطناعي وما �سيحدثه من تغريات �سلبية".
جوانب  اأي�ساً  له  اال�سطناعي  الذكاء  "تطور  ق�سوم:  وتابع 
الف�ساء،  وتكنولوجية  علوم  يف  املتتثتتال  �سبيل  على  اإيجابية 
حيث اأظهرت التجربة االإماراتية اأن الف�ساء لي�ص حكراً على 
الدول الغربية فقط بل للجميع.. اإن االإمارات اأ�سبحت دولة 

متقدمة يف ا�ستخدامات الف�ساء".
واأ�سار ق�سوم اإىل اأن الف�ساء �سيكون متاحاً للكثري من الدول، 
بخ�سو�ص  بتتراجمتتهتتا  لتتهتتا  التتتتتي  اخلتتا�تتستتة  لل�سركات  وحتتتتتى 
من  االأفتتتتراد  �سيتمكن  امل�ستقبل  يف  اأنتته  اإىل  الفتتتتتاً  الف�ساء، 

الذهاب وزيارة الف�ساء وا�ستك�سافه واال�ستفادة منه.
وحول اآليات التغيري امل�ستقبلية، قال دانيال ت�سري، املفو�ص 
عمليات  "اإن   :2020 اإكتت�تتستتبتتو  يف  اإ�تتستتتتتونتتيتتا  جلتتنتتاح  التتعتتامل 
الثورة   نحو  والتوجه  العاملي  التغيري  على  ت�ساعد  الرقمنة 
على  كوفيد_19  �ساعد  املا�سيني  العامني  ففي  الرقمية، 
حتوال  "�سجلنا  م�سيفاً:  كم�سرع"،  وعمل  الرقمي،  التحول 
تقدمي  على  العمل  ويف  والتعليم  التدري�ص  كبريا يف عملية 

اخلدمات احلكومية للنا�ص، كل هذا مت عن بعد".
واأو�سح "ت�سري" اأن لدى اأ�ستونيا رغبة يف م�ساركة خربتها 
الكبرية بتقدمي اخلدمات عن بعد وفق اأعلى املعايري، الفتاً 
اجلانب  هتتذا  يف  كثرية  م�ساريع  على  تعمل  التتدولتتة  ان  اإىل 

�ست�سنع ثورة رقمية حقيقية يف امل�ستقبل.
االإلكرونية  للتجارة  �سيكون  امل�ستقبل  اإن  ت�سري:  وتتتابتتع 
اإفريقيا باعتبارها �سوقاً كبرية، حيث يبلغ حجم  خا�سة يف 
�سنوياً،  دوالر  مليار   27 حالياً  فيها  االإلكرونية  التجارة 
2025 بحكم  الرقم خال  اأن يت�ساعف هذا  املتوقع  ومن 

العدد الكبري ل�سكان القارة االإفريقية.
اأنور قرقا�ص  العام الأكادميية  املدير  ليون،  برناندينو  وقال 
تهيمن  املا�سية،  150 عاماً  العامل طيلة  اإن  للدبلوما�سية، 
عليه القوى الدولية احلالية التي �سهدت تغريات كبرية يف 

القمة بعد احلرب العاملية الثانية ثم احلرب الباردة.
اأعقبت  التتتتتي  �تتستتنتتة االأختتتتترية  التتثتتاثتتني  اأن  لتتيتتون،  واو�تتتستتتح 
التتبتتاردة �سهدت دختتتول حمتتركتتات جتتديتتدة يف  نهاية احلتتترب 

الكبرية، و�سركات  املالية  ال�سركات  الدولية، وهي  العاقات 
فيه  نعي�ص يف عامل قد ميتلك  اأننا  اإىل  التكنولوجيا، الفتاً 

اإفريقيا. ثروة   ن�سف  تعادل  ثروة  �سخ�ص   100
30 �سنة مقبلة �سيكون العامل حتت  اأنه خال  واأفتتاد ليون 
البحث عن  اإىل  داعياً  الكبرية،  التكنولوجيا  �سركات  هيمنة 

اآليات لتحقيق التوازن بني �سركات التكنولوجيا الكبرية.
االهتمام  �تتستترورة  على  امل�ساركني  بقية  متتداختتات  وتتتركتتزت 
وللحياة  البيئي،  للتنوع  املهددة  الكبرية  املناخية  بالتغريات 
الب�سرية، مطالبني ب�سرورة دعم الدول التي يهددها التغري 

املناخ خا�سًة واأنه يهدد باإزالة دول من الوجود.
واأ�ساروا اإىل اأنه خال ال�سنوات املقبلة، يبداأ العامل التعامل 
مع اعداد كبرية من الاجئني، لي�ص ب�سبب احلروب فح�سب، 
بل ب�سبب الظروف املناخية التي �ستدفع بالكثري من النا�ص 
ملغادرة دولهم بحثاً عن حياة اأف�سل، زيادة على ذلك تركزت 
املداخات حول التغريات االقت�سادية، وانتقال مركز القوة 

عاملياً، واملتغريات التي ميكن اأن تنجم عن هذا االنتقال.

•• العني- الفجر

اأكد الدكتور اأحمد مراد، النائب امل�سارك للبحث العلمي يف جامعة 
االإمارات ، النائب املفو�ص العام جلناح جامعة االإمارات يف اإك�سبو 
العاملي للمتطوعني �سمن  باليوم  اأن االحتفال  2020 دبي على 
الربامج  يف  املتطوعني  ودور  اأهمية  يوؤكد  املتحدة،  االأمم  برنامج 
االإن�سانية، وي�ساهم يف حتقيق التنمية ون�سر روح التعاون والت�سامح 

واكت�ساب املهارات واخلربات وتعزيز ال�سراكة املجتمعية يف خمتلف 
لكل  والتقدير  بال�سكر  نتوجه  املنا�سبة  "بهذه  وقتتتال:  التتربامتتج. 
التطوعي  للعمل  اجلتتهتتود  متتتتت�تتستتّدري  طليعة  يف  الأنتتهتتم  متتتتتطتتوع، 
واالإن�ساين، فهم متواجدون يف كل املواقع وكل االأوقات واملنا�سبات 
،وقد ظهر دورهم جلياً يف الت�سدي ملكافحة وباء كورونا وفعاليات 

الهال االأحمر واالأعمال االإن�سانية".
اجلامعة،  بتترامتتج  يف  املتتبتتذولتتة  بتتجتتهتتودهتتم  نفتخر  "كما  واأردف: 

وتنظيم الفعاليات واالحتفاالت وبرامج التوعية، اإ�سافة لدورهم 
اجلامعة  حر�ست  حيث   ،2020 دبتتي  اإك�سبو  فعاليات  يف  املتميز 
التتكتتلتتيتتات  للتواجد  التتطتتلتتبتتة متتن خمتتتتتلتتف  عتتلتتى تكليف عتتتدد متتن 
امل�ستمر يف فتتعتتالتتيتتات اإكتت�تتستتبتتو متتن ختتتال جتتنتتاح جتتامتتعتتة االإمتتتتارات 
التت�تتستتورة احل�سارية  ونتتقتتل  امل�ستقبل  اآفتتتتاق  ا�تتستتتتت�تتستتراف  اأجتتتل  متتن 
 50 متتن  اأكتتترث  م�ساركة  وُي�سعدنا  االمتتتتارات.  لتتدولتتة  واالإن�سانية 
متطوعاً كل اأ�سبوع يتواجدون يف اأروقة جناح اجلامعة وي�ساهمون 

املعر�ص  واأن�سطة اجلامعة خال هذا  الزوار بفعاليات  يف تعريف 
العاملي الرائد".

"لقد حر�ست  قتتائتتًا:  متتتراد ت�سريحه  اأحتتمتتد  التتدكتتتتتور   واختتتتتتتتم 
اجلامعة على تقدمي كل اأوجه الدعم املعنوي للطلبة املتطوعني يف 
واأن�سطة الطلبة  التطوعي �سمن مهارات  العمل  احت�ساب �ساعات 
خال  متتن  خرباتهم  تعزيز  يف  ت�ساهم  التي  ال�سهادات  ومنحهم 

االندماج باملجتمع بعد التخرج".

ماهارا�شرتا الهندية تك�شف عن ا�شتثمارات مبلياري 
دولر خالل م�شاركتها يف اإك�شبو 2020 دبي

•• دبي- الفجر

جنحت والية ماهارا�سرا يف جذب ا�ستثمارات بقيمة قاربت ملياري دوالر 
اأمريكي، على هام�ص م�ساركة جناح الهند يف اإك�سبو 2020 دبي، وقد مت 
اإىل  باالإ�سافة  العاملية،  ال�سركات  مع  تفاهم  مذكرة   25 من  اأكتترث  توقيع 
الهندية،  ال�سناعات  اإدارة  قبل  من  املوقعة  اال�ستثمارية  التفاهم  مذكرات 
وقامت موؤ�س�سات مثل وزارة التنمية الب�سرية والتنمية االإداريتتة واملهارات 
وال�سياحة وتنمية املراأة والطفل بتوقيع �ست مذكرات تعاون مع نظرائها 

العامليني.
وح�سب بيانات ك�سف عنها جناح ماهارا�سرا يف اإك�سبو 2020 دبي، وافقت 
وال�سويد، وكوريا،  و�سنغافورة،  اليابان،  دول، مثل   6 �سركات معروفة من 
الدولة  واأبرمت  ماهارا�سرا،  والية  يف  اال�ستثمار  على  واإيطاليا،  واأملانيا، 
الثنائية  للتجارة  االقت�سادية  والهند  اإفريقيا  موؤ�س�سة  مع  تفاهم  مذكرة 

والتعاون.
وقال اأ�سلم �سيخ، وزير الرثوة ال�سمكية واملن�سوجات يف والية ماهارا�سرا: 
"لقد �سنعت حكومة االإمارات التاريخ من خال اإقامة هذا احلدث الذي 
جمع دول العامل، واإنه ل�سرف كبري اأن اأمثل والية ماهارا�سرا يف مثل هذه 

املن�سة الرائعة".
واأ�ساف: "نحن فخورون بكل هندي �ساهم يف منو البلدين، كما تقدر والية 
ماهارا�سرا التفاين والعمل اجلاد الذي بذله اأبناء �سعبنا يف تعزيز املكانة 

العاملية لكل من جمهورية الهند، ودولة االإمارات العربية املتحدة".

لعبو منتخب ال�شلة الإماراتي ي�شاركون زوار اإك�شبو 2020 دبي مهاراتهم
•• دبي– الفجر 

اإك�سبو  زوار  ال�سلة  لتتكتترة  االإمتتتاراتتتتي  الوطني  املنتخب  متتن  العتتبتتون  �تتستتارك 
داخل  املنتخب  تواجد  خال  وذلك  منوعة  ريا�سية  باألعاب  دبي،   2020
تفاعلية مع  التتدويل �سمن فعالية  البدنية يف موقع احلدث  اللياقة  مركز 
جمهور اللعبة. وعلى مدى �ساعة ون�سف، جرت مباريات عدة م�سركة بني 
الاعبني املحرفني وهواة كرة ال�سلة الزوار من خمتلف االأعمار، و�سارك 

من املنتخب ع�سرة العبني قدموا خرباتهم املتنوعة، حيث نظمت م�سابقات 
ووزعت  لاأطفال  املجاين"  و"الرمي  للكبار،  الو�سطى"  الرمية  "حتدي 

جوائز للرابحني.
االإمتتاراتتتي ومدرب  ال�سلة  الفني الحتتتاد  املدير  بن احلبيب،  د. منري  وقتتال 
2020 دبي �سراكة  "لدى احتاد كرة ال�سلة يف االإمتتارات واإك�سبو  املنتخب: 
الزوار،  واأي�سا للرفيه عن  ال�سلة،  مهمة للرويج للحدث من خال كرة 
الوطني  بالعيد  االحتفال  وي�سادف  عامة،  ب�سورة  ال�سلة  لكرة  والتترويتتج 

مع  وبتعاوننا  جهة،  متتن  املنا�سبة  بهذه  نحتفل  نحن  وبالتايل  اخلم�سني، 
اإك�سبو من جهة ثانية. نحن فرحون بوجودنا هنا".

من  بالقليل  ن�سعر  "كنا  عبداللطيف:  حممد  الفريق  وكابنت  العتتب  واأكتتد 
التعب جراء جتولنا يف املوقع، لكن حني و�سلنا اىل مركز اللياقة يف اإك�سبو 
2020 دبي �سعرنا بطاقة كبرية اأعطانا اإياها االأطفال واالأجواء اجلميلة 
يف املكان. لعبنا األعابا حرة هدفها املتعة فقط، حيث حاولنا معرفة مهاراتهم 

وم�ساعدتهم على حت�سينها. اجلميع م�ستمتع هنا".
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ميكن للدهون احل�سوية، املعروفة اأي�سا با�سم دهون البطن، 
اأن متهد الطريق مل�ساعفات خطرية، لذلك من ال�سروري اأن 

تتجنبها وتكافحها اإن كانت لديك.
التي  احلالت  من  جمموعة  اإىل  احل�سوية  الدهون  وتنتمي 
فاإن  لذا  القلب،  باأمرا�ص  الإ�سابة  خطر  من  تزيد  اأن  ميكن 

تقليل الكمية التي حتملها اأمر بالغ الأهمية.
وجتاور الدهون احل�سوية الأع�ساء احليوية يف اجل�سم، مثل 

الكبد والأمعاء. ومع ذلك، ميكنك خرق دفاعاتها من خالل اتخاذ قرارات غذائية مفيدة.

املتتثتتال، ميكن  �سبيل  التتقتترارات. على  تفاجئك بع�ص  وقتتد 
ال�سعبي  امل�سروب  اأن  مبعرفة  يفرحوا  اأن  القهوة  لع�ساق 

اأثبت اأنه يحرق دهون البطن.
 ،Nutrients واأ�سار الباحثون يف درا�سة ن�سرت يف جملة
اأو اخل�سراء التي  "مكونات حبوب النب املحم�سة  اأن  اإىل 

تعزز تقليل الدهون يف البطن غري وا�سحة".
الغنية  للقهوة  اليومي  اال�ستهاك  اآثار  الباحثون  ودر�ص 

،(CGA) باأحما�ص الكلوروجينيك
 املغذيات الدقيقة املوجودة بكرثة يف القهوة، على الدهون 
احل�سوية يف جتربة ع�سوائية مزدوجة التعمية (ال يعرف 
العاج  اأو  التجريبي،  العاج  يتلقى  كتتان  اإذا  ما  املري�ص 

القيا�سي، 
اأو العاج الوهمي، وال يعرف الطبيب) وجتربة متوازية 

خا�سعة للرقابة.
الوزن  ذوي  االأ�تتستتحتتاء  والتتنتت�تتستتاء  التترجتتال  تخ�سي�ص  ومت 

الزائد ب�سكل ع�سوائي ملجموعات القهوة الغنية باأحما�ص 
الكلوروجينيك اأو املجموعة ال�سابطة.

الفورية مرة واحدة يوميا ملدة  القهوة  امل�ساركون  وتناول 
احل�سوية  الدهون  الباحثون منطقة  وحلل  اأ�سبوعا.   12
يف االأ�سا�ص ويف 4 و8 و12 اأ�سبوعا، واأكمل 142 �سخ�سا 

التجربة.
ومنطقة  احل�سوية،  الدهون  منطقة  اأن  الباحثون  ووجد 

الدهون الكلية يف البطن، 
ووزن اجل�سم، وحميط اخل�سر انخف�ست ب�سكل ملحوظ 

يف جمموعة CGA مقارنة مع املجموعة ال�سابطة.
عاوة على ذلك ، 

االأ�سا�ص  عند خط  احل�سوية  الدهون  التغيريات يف  كانت 
ملحوظ  ب�سكل  اأكتترب  اأ�سبوًعا   12 اإىل  الدرا�سة)  (بداية 
باملجموعة  الكلوروجينيك، مقارنة  اأحما�ص  يف جمموعة 

ال�سابطة.

اأحما�ص  عالية  القهوة  "ا�ستهاك  اأن  الباحثون  وكتب 
الكلوروجينيك ملدة 12 اأ�سبوعا من قبل البالغني الذين 
الدهون  متتن منطقة  يقلل  قتتد  التتتوزن  زيتتتادة  متتن  يعانون 

احل�سوية".
وي�سار اإىل اأنه مل يقع ت�سجيل اأي اآثار �سلبية �سديدة.

ن�سائح غذائية عامة
لتعظيم فوائد �سرب القهوة، يجب اأن تلتزم بنظام غذائي 
يك�سر دهون البطن. وب�سكل عام، "اإذا كنت ترغب يف تقليل 

دهون البطن،
اأكتترث مما  اإىل حتترق �سعرات حتتراريتتة (طتتاقتتة)   ف�ستحتاج 

ت�ستهلكه، وتناول اأنواع الطعام املنا�سبة".
ولتحقيق ذلك، 

تقول �سركة الرعاية ال�سحية  Bupa، اإنه يجب تناول 
الفاكهة واخل�سار كل  يقل عن خم�ص ح�س�ص من  ما ال 

يوم، واإدراج االأطعمة الن�سوية الغنية باالألياف يف وجبات 
الطعام.

كما تن�سح بتناول بع�ص منتجات االألبان قليلة الد�سم اأو 
م�سروبات ال�سويا املدعمة بالكال�سيوم

وتناول املزيد من الفا�سوليا والبقول واالأ�سماك والبي�ص، 
باالإ�سافة اإىل تناول كميات قليلة من الزيت غري امل�سبع.

وتن�سح ال�سركة:

- ا�سرب �ستة اإىل ثمانية اأكواب من املاء كل يوم
- جتنب اإ�سافة امللح اأو ال�سكر اإىل وجباتك.

التتريتتا�تتستتيتتة وامل�سروبات  املتت�تتستتروبتتات  تتتنتتاول  عتتن  تتتوقتتف   -
التتتتتي حتتتتتتوي على  املتتحتتاة بال�سكر واالأطتتعتتمتتة االأختتتترى 

الكثري من ال�سكر امل�ساف.
التت�تتستتحتتي بالن�ساط  التتغتتذائتتي  التتنتتظتتام  ا�تتستتتتتكتتمتتال  يتتجتتب   -
البدين املنتظم (ما ال يقل عن 30 دقيقة من التمارين 

املعتدلة، على االأقل خم�سة اأيام يف االأ�سبوع)

يجب اأن تلتزم بنظام غذائي يك�سر الدهون 

درا�شة تك�شف كيف ي�شاعد ارت�شاف 
القهوة يوميا يف حرق دهون البطن

واأدرجت جمعية ال�سرطان االأمريكية االأعرا�ص املبكرة للمر�ص 
والتي ت�سمل: 

- �سعوبة التبول
- اآالم اأ�سفل الظهر من جانب واحد

- فقدان ال�سهية وفقدان الوزن
- ال�سعور بالتعب اأو ال�سعف

- تورم يف القدمني
- اآالم العظام

اأ�سفل الظهر عندما  اآالمتتا يف  املثانة  اأن ي�سبب �سرطان  وميكن 
يبلغ �سكا اأكرث تقدما يف املر�ص.

وقد  الظهر،  متتن  واحتتد فقط  االأمل يف جانب  يكون  متتا  وعتتتادة 

يكون يف املنت�سف.ورمبا حتدث اآالم اأ�سفل الظهر مبجرد زيادة 
حجم االأورام اأو عندما تبداأ اخلايا ال�سرطانية يف االنت�سار اإىل 

اأجزاء اأخرى من اجل�سم.
وحاليا، ُتظهر معدالت البقاء على قيد احلياة ل�سرطان الكلى 
خم�ص  ملتتدة  يع�سن  الائي  الن�ساء  عتتدد  اأن  اإجنتتلتترا  يف  واملثانة 

�سنوات بعد الت�سخي�ص اأقل من عدد الرجال.
اإىل  االأ�تتستترة مييلون  اأطتتبتتاء  اأن  ذلتتك هتتو  ال�سبب يف  وقتتد يكون 
اإرجاع االأعرا�ص االأولية للن�ساء، ولي�ص الرجال، اإىل اأ�سباب غري 
موؤذية، مثل االلتهابات البكتريية، وبالتايل يتعني على بع�ص 
اأخ�سائي،  اإىل  اإحالتهن  قبل  الطبيب مرات عدة  زيتتارة  الن�ساء 

ح�سبما اأ�سار باحثون يف درا�سة جديدة.

اإ�سابتهم  الذين مت ت�سخي�ص  املر�سى  الباحثون يف عدد  ونظر 
ب�سرطان الكلى واملثانة يف اإجنلرا بني عامي 2009 و2010.
هو  التتعتتام  للطبيب  الن�ساء  زيتتتارة  احتمال  اأن  التحليل  واأظتتهتتر 
�سعف احتمال قيام الرجال به يف ثاث منا�سبات اأو اأكرث قبل 

اإحالتهن اإىل اأخ�سائي.
واإذا كانت لديك اأعرا�ص، ميكن اأن يقوم طبيبك باإجراء اختبار 

ملعرفة ما اإذا كان هناك اأي دم يف عينة من بولك.
اأو االأعرا�ص ت�سري اإىل احتمال االإ�سابة  واإذا كانت االختبارات 

ب�سرطان املثانة، فيجب زيارة اأخ�سائي يف غ�سون اأ�سبوعني.
املتتبتتكتترة من  التت�تتستترطتتانتتيتتة  االأورام  قتتطتتع  املتتثتتانتتة  تنظري  ويتتتتتيتتح 
املثانة  لتتورم  االإحليل  عرب  اال�ستئ�سال  با�سم  واملعروف  اجلتتذع، 

.(TURBT)
كل  املثانة  تنظري  اإجتتراء  �سيتم  املثانة،  �سرطان  اكت�ساف  وبعد 

ثاثة اإىل اأربعة اأ�سهر الإزالة اأي اأورام اأخرى قد حتدث.
وميكن تقدمي االأدوية امل�سادة لل�سرطان يف هذه املرحلة لتقليل 

خماطر عودة ال�سرطان.
 BCG ي�سمى  لقاحا  اأو  و/  الكيميائي  التتعتتاج  ذلتتك  وي�سمل 
(عتت�تتستتيتتة كتتاملتتيتتت غتتتتتريان)، التتتتذي يتتحتتفتتز اجلتتهتتاز املتتنتتاعتتي على 

مهاجمة اخلايا ال�سرطانية.

اأمل مزعج اأ�شفل الظهر قد يكون عالمة على خطر الإ�شابة مبر�ض مهدد للحياة
اإىل  ال�سرطانية  اخلاليا  تنت�سر  اأو  اأك��رب،  ب�سكل  املثانة  اأورام  تنمو  عندما 
مناطق اأخرى من اجل�سم، فقد ت�سبب اأعرا�سا ت�سمل �سعوبة التبول اأو ال�سعف 

والإرهاق.
وكلما مت الت�سخي�ص ب�سكل اأ�سرع، ميكن بدء العالج اأبكر، ما قد ميّد يف حياة 

املري�ص. ولذلك، من ال�سروري النتباه لعدد من الأعرا�ص املنذرة.
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بنك دبي الإ�شالمي يحتفي باليوبيل الذهبي لالإمارات 
عرب تعزيز امل�شرية املهنية خلم�شني موظفًا اإماراتيًا 

•• دبي-الفجر:

العربية  االإمتتتارات  اإ�سامي يف دولتتة  اأكتترب بنك  االإ�تتستتامتتي،  دبتتي  اأعلن بنك   
50 موظفاً  اإ�سامي يف العامل، اليوم عن اختياره  اأكرب بنك  املتحدة وثاين 
من مواطني الدولة لتعزيز م�سريتهم املهنية مبا ي�سمل الرقيات الوظيفية 
وغري ذلك من احلوافز. تاأتي هذه املبادرة يف اإطار احتفاالت البنك باليوبيل 
الذهبي لتاأ�سي�ص دولة االإمارات العربية املتحدة، حيث �سيتم مبوجبها ترقية 
عدد من هوؤالء املوظفني لتويل منا�سب هامة يف البنك، وتزويدهم باملهارات 

والفر�ص الازمة التي توؤهلهم لي�سبحوا قادة امل�ستقبل يف القطاع.  
العربية  االإمتتتارات  دولتتة  لتاأ�سي�ص  اخلم�سني  بالذكرى  املبادرة  هذه  وحتتفي 
القيادة  و�سعتها  التي  التوطني  ا�سراتيجيات  مع  بالتما�سي  وذلك  املتحدة، 
الر�سيدة والتي يلتزم بها بنك دبي االإ�سامي، وتوؤكد على جهود البنك احلثيثة 
الوطنية  الكفاءات  التوطني، وعلى �سعيد تطوير وتنمية ومتكني  يف جمال 
واحلفاظ عليها، والتي نال البنك عليها العديد من اجلوائز املرموقة. وقد 
عرب البنك على الدوام عن التزامه بدعم وت�سجيع املواطنني االإماراتيني على 
االلتحاق ب�سركات القطاع اخلا�ص مبا يتما�سى مع روؤية دولة االإمارات �سمن 

“م�ساريع اخلم�سني” لتعزيز التوطني يف القطاع اخلا�ص.
العربية  االإمتتتتارات  لتتدولتتة  الر�سيدة  التتقتتيتتادة  تتتوا�تتستتل فيه  التتتذي  التتوقتتت  ويف 
املتحدة �سّن الت�سريعات التقدمية واإطاق املبادرات التي ت�سهم يف بناء راأ�ص 
املال الب�سري يف الدولة، يلتزم بنك دبي االإ�سامي بامل�سي قدماً يف دعم هذه 
والكفاءات  املواهب  متكني  على  العاملة  اجلهود  طليعة  يف  والبقاء  املبادرات 

االإماراتية وم�ساعدتها على حتقيق اإمكاناتها الكاملة. 
الرئي�ص  �سلوان،  عدنان  الدكتور  قال  املبادرة،  هذه  على  تعليقه  معر�ص  ويف 
الدولة  احتتتتتفتتاالت  مبنا�سبة  االإ�سامي:”  دبتتتي  بتتنتتك  ملجموعة  التنفيذي 
باليوبيل الذهبي لتاأ�سي�سها قررنا االحتفاء بهذه املنا�سبة الغالية على قلوبنا 
هوؤالء  اختيار  مت  وقتتد  البنك.  فريق  من  اإمتتاراتتتيتتاً  مواطناً   50 ترقية  عرب 
اأدائهم  املوظفني من خمتلف االأق�سام وامل�ستويات الوظيفية وذلك بناء على 

اال�ستثنائي الذي يوؤهلهم لتحقيق م�ستقبل مهني مميز«.
واأ�ساف: “ين�سب هدفنا يف املقام االأول على تن�سئة ورعاية اجليل القادم من 
اأن ا�سراتيجية التوطني الناجحة التي  اإذ  القادة يف قطاع اخلدمات املالية، 
ينتهجها بنك دبي االإ�سامي، والتي ت�ستند اإىل اإرث طويل االأمد من جهود 
اآتت  ال�سخ�سي واملهني، قد  ال�سعيد  االإماراتيني على  املوظفني  دعم وتنمية 
ثمارها بتويل املواطنني االإماراتيني العديد من املنا�سب القيادية يف البنك«.  
باعتباره  االإماراتيني  املواطنني  اأو�تتستتاط  يف  االإ�سامي  دبتتي  بنك  اإىل  وي�سار 
“اخليار االأف�سل للتوظيف” اإذ متكن البنك بنجاح من بناء بيئة عمل تتميز 
من  العديد  التتدولتتة  مواطني  من  البنك  ملوظفي  وتوفر  والتنوع  بال�سمول 
تدريبية متخ�س�سة  برامج  لتوفري  ق�سوى  اأهمية  اإيتتاء  راأ�سها  على  املزايا، 
باأعلى  يتمتع  اإماراتي  بناء فريق عمل  البنك من  العمل، مما مكن  يف مكان 
درجات الكفاءة واملهارة والتناف�سية. وبعك�ص بع�ص ال�سركات االأخرى، ي�سعى 
بنك دبي االإ�سامي اإىل خلق فر�ص عمل توفر قيمة للمواطنني االإماراتيني 

عو�ساً عن الركيز فقط على عدد االإماراتيني الذي يتم توظيفهم. 
وقد �سهد البنك حتواًل كبرًيا عن النهج الكمي التقليدي لتوظيف املواطنني، 
من  ملوظفيه  امل�ستقبلي  التطوير  على  يركز  نوعياأ  ا�سراتيجياً  نهجاً  ليتبع 
مواطني الدولة لا�سطاع باأدوار رئي�سية يف البنك، واالنتقال اإىل مفهوم 
يقوم على اال�ستثمار يف راأ�ص املال الب�سري اأكرث من مفهوم املوارد الب�سرية. 
بتتاأن القطاع اخلتتا�تتص يف التتدولتتة، وب�سكل  ويتتوؤمتتن بنك دبتتي االإ�تتستتامتتي بقوة 
للتعلم  كبرية  فر�ساً  االإماراتيني  للمواطنني  يوفر  امل�سريف،  القطاع  خا�ص 
التي  التوطني  ا�سراتيجية  لتعزيز  اجلهود  من  الكثري  بتتذل  وقتتد  والنمو، 
ينتهجها على الرغم من التحديات اجل�سيمة التي فر�ستها تداعيات جائحة 

كوفيد - 19. 

م�شدر.. م�شاهم فاعل يف م�شرية اإجنازات الدولة بقطاع الطاقة النظيفة 
•• اأبوظبي-وام

املناخي  التغري  تداعيات  من  واحلتتد  البيئة  حماية  ت�سكل 
اأولوية لدى دولة االإمارات وقيادتها الر�سيدة وقد حر�ست 
ومتت�تتستتاريتتع مهمة  متتبتتادرات  تبني  االحتتتتاد على  قتتيتتام  منذ 
رافدا  وت�سكل  امل�ستقبل  اأجتتيتتال  على  بالنفع  تعود  ورائتتتدة 

مهما مل�سرية التنمية امل�ستدامة يف كافة القطاعات.
“م�سدر”  امل�ستقبل  لطاقة  اأبوظبي  �سركة  تاأ�سي�ص  وجاء 
التتتتتي تهدف  لتتهتتذه اجلتتهتتود املكثفة  ثتتمتترة   2006 يف عتتام 
االنبعاثات  وتقليل  الطبيعية  املتتتوارد  على  املحافظة  اإىل 
الكربونية وتعترب “م�سدر” داعما اأ�سا�سيا مل�ساعي الدولة 
يف ن�سر حلول الطاقة النظيفة وتعزيز التنمية امل�ستدامة 

وامل�ساهمة يف العمل املناخي العاملي.
وتعد “م�سدر” مطورا وم�ستثمرا رائدا يف قطاع الطاقة 
املتجددة والتقنيات النظيفة والتطوير العمراين امل�ستدام 
وتتتنتت�تتستتط حتتالتتيتتا يف قتترابتتة 40 دولتتتة ومتتتن ختتتال حتفيز 
وا�سع  نطاق  على  ون�سرها  النظيفة  التقنيات  يف  االبتكار 
الكربونية  االنبعاثات  التخل�ص من  يف  “م�سدر”  ت�ساهم 
اأبوظبي  التتطتتاقتتة وتتتر�تتستتيتتخ ريتتتتتتادة  التتنتتاجتتتة عتتتن قتتتطتتتاع 

واالإمارات يف هذا املجال على املدى الطويل.
ومنذ تاأ�سي�سها باتت متثل “م�سدر” منوذجا حيا وم�ساهما 
اآثار التغري املناخي وانبعاثات غازات  اأ�سا�سيا يف احلد من 
االحتبا�ص احلراري وت�ستثمر “م�سدر” حاليا يف م�ساريع 
اأمريكي  20 مليار دوالر  اإجمالية تفوق  م�ستدامة بقيمة 
وبقدرة اإنتاجية تفوق 13 جيجاواط كما ت�ساهم يف تفادي 
انبعاث اأكرث من 16 مليون طن من ثاين اأك�سيد الكربون 

�سنويا.
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  الرحمي  جميل  حممد  وعتترب 
“م�سدر” عن فخره مب�سرية االإجنتتازات لدولة االإمارات 
على خمتلف االأ�سعدة ال�سيما قطاع الطاقة املتجددة الذي 
حقق قفزة نوعية خال ال�سنوات املا�سية حتى باتت دولة 
االإمارات من الدول الرائدة يف هذا املجال وال�سباقة نحو 

ت�سخري اأحدث التقنيات يف م�ساريع الطاقة النظيفة.
ال�سركات  متتن  كتتواحتتدة  مكانتها  “م�سدر”  ر�سخت  وقتتال 
واملجدية  النظيفة  الطاقة  حلول  ن�سر  يف  البارزة  العاملية 

يف  امل�ساهمة  وبالتايل  العامل  دول  من  العديد  يف  جتاريا 
تعزيز التتتتتنتتوع االقتتتتت�تتستتادي وتتتنتتويتتع متت�تتستتادر التتطتتاقتتة مبا 
مع  يتما�سى  ومبتتتا  التتقتتادمتتة  االأجتتتيتتتال  عتتلتتى  بالنفع  يتتعتتود 
مبادئ  ووثتتيتتقتتة   2050 املتتنتتاختتي  احلتتتيتتتاد  ا�تتستتراتتتيتتجتتيتتة 

اخلم�سني اال�سراتيجية.
النظيفة  التتطتتاقتتة  قتتطتتاع  يف  “م�سدر”  متت�تتستترية  وحتتتفتتل 
والتتتتتطتتويتتر التتعتتمتتراين املتت�تتستتتتتدام بتتالتتعتتديتتد متتن االإجنتتتتازات 
وامل�ساريع املهمة على م�ستوى الدولة والعامل فقد اأجنزت 
يف عام 2013 حمطة �سم�ص التي كانت تعد عند تد�سينها 
ال�سرق  املتجددة يف منطقة  الطاقة  م�ساريع  اأكتترب  اإحتتدى 
االأو�سط وتعاونت يف اإن�ساء هذه املحطة احلرارية ال�سم�سية 
رائدة  �سركات  متتع  ميجاواط   100 ا�ستطاعتها  البالغة 

عامليا يف هذا املجال وا�ستغرق اإن�ساوؤها ثاث �سنوات.
كما جنحت يف اإجناز املرحلة الثالثة من جممع حممد بن 
را�سد اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية بقدرة 800 ميجاواط 
ائتتتتتاف تقوده  التتتتتي جتترى تطويرها متتن ختتال  يف دبتتي 
و�سركة  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  مع  بالتعاون  “م�سدر” 

“اي دي اف رينوبلز”.
الطفيلة  حمطة  “م�سدر”  طتتورت  املنطقة  �سعيد  وعلى 
اأول  وهتتي  الها�سمية  االأردنتتتيتتتة  اململكة  يف  التتريتتاح  لطاقة 
االأو�سط  ال�سرق  الرياح يف منطقة  م�سروع جتاري لطاقة 
وت�ساهم حمطة الرياح الربية يف زيادة القدرة االإجمالية 
الإنتاج الكهرباء يف اململكة بن�سبة 3 يف املائة وتوفر اإمدادات 

تكفي لتلبية احتياجات 83 األف منزل.
ويف �سلطنة عمان نفذت “م�سدر” حمطة “ظفار لطاقة 
الرياح  لطاقة  النطاق  وا�سع  م�سروع  اأول  وهتتي  الرياح” 
البالغة قدرتها  املحطة  وتوفر  العربي  يف منطقة اخلليج 
 16 لتقرابة  النظيفة  الكهرباء  ميجاواط   50 االإنتاجية 
األف منزل وت�سهم يف احلد من انبعاثات ما مقداره 110 

اآالف طن �سنويا من غاز ثاين اأك�سيد الكربون.
كما تعمل م�سدر على تطوير حمطة دومة اجلندل لطاقة 
االأو�سط واالأوىل من  ال�سرق  االأكتترب من نوعها يف  الرياح 
 400 وبا�ستطاعة  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  نوعها 

ميجاواط.
حمطة  تد�سني   2011 عام  يف  مت  العاملي  ال�سعيد  وعلى 

اإ�سبانيا  يف  املتتركتتزة  ال�سم�سية  للطاقة  �سوالر”  “خيما 
املرافق  م�ستوى  ال�سم�سية على  للطاقة  اأول م�سروع  وهي 
ا�ستقبال  نتتظتتام  بتتني  اجلتتمتتع  فيه  يتم  التتعتتامل  يف  اخلدمية 
الطاقة ال�سم�سية يف الربج املركزي وتقنية تخزين احلرارة 
توليد  متتن  املحطة  متكن  التي  امل�سهور  امللح  با�ستخدام 

الكهرباء على مدار 24 �ساعة.
املتحدة ت�سمل  اململكة  ال�سركة ثاثة م�ساريع يف  واأطلقت 
م�سفوفة لندن التي تعد اإحدى اأكرب حمطات طاقة الرياح 
الت�سغيل وتقوم بتلبية احتياجات  البحرية يف العامل قيد 
منع  وت�ساهم يف  منزل  مليون  ن�سف  الأكتترث من  الكهرباء 
انتتبتتعتتاث 925 األتتتف طتتن متتن غتتتاز ثتتتاين اأكتت�تتستتيتتد الكربون 
اأول حمطة طاقة  “هايويند �سكوتاند”  �سنويا وحمطة 
رياح بحرية عائمة على م�ستوى جتاري يف العامل ف�سا 
لطاقة الرياح البحرية التي تقع  “دادجون”  عن حمطة 
“نورث  مقاطعة  �ساحل  متتن  كيلومرا   32 م�سافة  على 
والتي  اأجنليا”  “اإي�ست  االإجنليزية يف منطقة  نورفوك” 
 402 االإنتاجية  قدرتها  وتبلغ  توربينا   67 متتن  تتاألف 

ميغاواط.
�سم�سية  طاقة  حمطة  وت�سغيل  تطوير  ال�سركة  وتتتتتتوىل 
اأذربيجان  يف  متتيتتجتتاواط   200 با�ستطاعة  كهرو�سوئية 
بني  م�سرك  متت�تتستتروع  اأول  تطوير  مبناق�سة  فتتتازت  كما 
التتقتتطتتاعتتني احلتتكتتومتتي واخلتتتا�تتتص لتتلتتطتتاقتتة التت�تتستتمتت�تتستتيتتة يف 
اإىل  اإ�سافة  ميجاواط   100 بقدرة  اأوزبك�ستان  جمهورية 
تطوير اأول حمطة طاقة �سم�سية عائمة يف اإندوني�سيا تبلغ 
م�ساحة  على  ومتتد  ميجاواط   145 االإنتاجية  قدرتها 

225 هكتارا على �سطح مياه �سد “�سرياتا”.
املهمة  العاملية  اال�ستثمارات  العديد من  “م�سدر”  ولدى 
ال�سركة  انرجيز”  هريو  “فيوت�سر  �سركة  يف  كا�ستثمارها 
ال�سركات  واأكتترب  النظيفة  التكنولوجيا  جمال  يف  الرائدة 
الهندية  القارة  �سبه  يف  النظيفة  الطاقة  مل�ساريع  املطورة 
البنية  تتتطتتويتتر  لتتا�تتستتتتتثتتمتتار يف  �تتستتنتتدوق  واملتت�تتستتاهتتمتتة يف 
وزارة  اأطلقته  التتذي  الكهربائية  املركبات  ل�سحن  التحتية 
التت�تتستتركتتة يف جمموعة  اخلتتتزانتتتة التتربيتتطتتانتتيتتة وا�تتستتتتتثتتمتتار 
بالواليات  الرياح  وطاقة  ال�سم�سية  الطاقة  حمطات  من 

املتحدة االأمريكية.

ووقتتعتتت التت�تتستتركتتة اأيتت�تتستتا التتعتتديتتد متتن االتتتفتتاقتتيتتات خال 
العراق  متتن  كتتل  يف  م�ساريع  تطوير  �سملت  احلتتتايل  التتعتتام 
وغريها.  واأرمينيا  واليونان  وتركمان�ستان  وكازاخ�ستان 
تطوير  �تتستتبتتل  ا�تتستتتتتكتت�تتستتاف  متتتتبتتتتادرات  “م�سدر”  وتتتتقتتتود 
ال�ستخدامات  امل�ستدام  والتتوقتتود  االأختت�تتستتر  التتهتتيتتدروجتتني 
نوعية  متتبتتادرات  اأطلقت  حيث  والتتطتتريان  وال�سحن  النقل 
اأبوظبي  يف  االأخ�سر  الهيدروجني  اقت�ساد  تطوير  لدعم 
مدينة  يف  جتريبية  حمطة  م�سروع  تاأ�سي�ص  �سمنها  ومن 
ال�ستك�ساف  اأبوظبي  يف  الرائدة  امل�ستدامة  املدينة  م�سدر 
امل�ستدام  والتتوقتتود  االأختت�تتستتر  الهيدروجني  تطوير  فر�ص 
واإنتاج الكريو�سني من الكهرباء الأغرا�ص النقل والطريان، 

بالتعاون مع �سركاء حمليني وعامليني.
اأبتتتوظتتتبتتتي  “حتالف  اإطتتتتتتتتار  يف  املتتتتتتبتتتتتتادرة  هتتتتتتذه  وتتتتتتنتتتتتدرج 
تفاهم  مذكرة  مبوجب  ت�سكيله  مت  التتذي  للهيدروجني” 
بني “مبادلة” و�سركة برول اأبوظبي الوطنية “اأدنوك” 
اقت�ساد  تطوير  اإىل  ويهدف   ADQ القاب�سة  وال�سركة 

الهيدروجني يف دولة االإمارات.

ميناء جبل علي وجافزا ي�شلطان ال�شوء على اإمكاناتهما يف قطاع البرتوكيماويات خالل امل�شاركة يف منتدى »جيبكا«

جائزة النخبة تعزز مكانة الدائرة الريادية 

جمارك دبي تكرم جمموعات العمل والتجارة اأع�شاء املجل�ض ال�شت�شاري

•• دبي-الفجر:

اللوج�ستية  االأعتتتتمتتتتال  متتركتتز  يتتلتتعتتب   
يف  ورلد”  بتتي  “دي  لتتت  التابع  املتكامل 
جبل  ميناء  ي�سمل  والتتتذي  علي،  جبل 
عتتتلتتتي واملتتتنتتتطتتتقتتتة احلتتتتتتترة جلتتتبتتتل علي 
قطاع  متكني  يف  اأ�سا�ًسا  دوًرا  (جافزا)، 
التتبتتروكتتيتتمتتاويتتات يف دولتتتتة االإمتتتتتارات 
عام،  ب�سكل  االأو�تتستتط  ال�سرق  ومنطقة 
ويتت�تتستتلتتط املتتتركتتتز التتت�تتتستتتوء عتتلتتى اآفتتتتاق 
النمو يف القطاع والعرو�ص التناف�سية 
يف  م�ساركته  ختتال  متتن  يوفرها  التي 
منتدى  متتن  ع�سر  اخلام�سة  الن�سخة 
ينظمه  التتتتتتذي  التتت�تتتستتتنتتتوي  “جيبكا” 
للبروكيماويات  اخلتتلتتيتتجتتي  االحتتتتتاد 

والكيماويات.
على مدى ال�سنوات املا�سية، تعد دولة 
االأو�سط  التت�تتستترق  ومتتنتتطتتقتتة  االإمتتتتتتارات 
لل�سركات  املف�سلة  الوجهة  عام  ب�سكل 
البروكيماويات  قتتطتتاع  يف  التتعتتامتتلتتة 
ال�سناعات،  جلميع  اأ�سا�ًسا  يعد  التتذي 

وتعتمد 95 يف املائة من ال�سلع امل�سنعة 
مبتتا يف ذلتتك االإلتتكتترونتتيتتات، واالأثتتتاث، 
على  وغريها  واملن�سوجات،  واالأجتتهتتزة، 
حمرًكا  يجعلها  متتا  البروكيماويات، 

مهًما لاقت�ساد.
املدير  دمتتتيتتتثتتتان،  بتتتتن  عتتتتبتتتتداهلل  وقتتتتتتال 
التتتتتنتتفتتيتتذي واملتتتديتتتر التتعتتام لتتت “دي بي 
ورلد” االإمارات وجافزا: “من املتوقع 
اأن ينمو �سوق البروكيماويات العاملي 
 5.1 اإىل  ي�سل  مركب  �سنوي  مبعدل 
وفًقا  و2030،   2021 بني  املائة  يف 
“بري�سيدين�ص”  متتوؤ�تتستت�تتستتة  لتتتتتقتتاريتتر 
الأبتتتتتحتتتتتاث التتتت�تتتتستتتتوق واال�تتتتستتتتتتتتت�تتتتستتتتارات. 
االأمريكي،  التتكتتيتتمتتيتتاء  ملجل�ص  ووفتتتًقتتتا 
االإنتاج  حتتجتتم  يتتنتتمتتو  اأن  املتتتتتوقتتع  متتتن 
 3.9% بتتنتت�تتستتبتتة  التتعتتاملتتي  التتكتتيتتمتتيتتائتتي 
اجتاًها  ن�سهد  فاإننا  لتتذا،   ،2021 يف 
البروكيماويات  قتتطتتاع  يف  ت�ساعدًيا 
الرئي�سة  التتتركتتتائتتتز  اأحتتتتتد  يتتعتتد  التتتتتذي 
لل�سناعة  التتوطتتنتتيتتة  لتتا�تتستتراتتتيتتجتتيتتة 
(م�سروع  املتتتتتقتتدمتتة  والتتتتتكتتنتتولتتوجتتيتتا 

300 متتلتتيتتار) والتتتتتي متتن املتتتتتوقتتع اأن 
يف  ال�سناعي  القطاع  م�ساهمة  تتترفتتع 
الناجت املحلي للدولة، من 133 مليار 
بحلول  درهتتتم  مليار   300 اإىل  درهتتتم 
ورلد”  بتتتي  “دي  ويف   .2031 عتتتتام 
الفعاليات  متتن  اال�ستفادة  اإىل  نتطلع 
منتدى  مثل  اال�سراتيجية  التجارية 
الذي  التتنتتمتتو  هتتتذا  لتتتتتعتتزيتتز  “جيبكا” 
الذين  احلتتالتتيتتني  �تتستتركتتاءنتتا  �سي�ساعد 
االأمد.  طويلة  عتتاقتتات  بهم  تربطنا 
كما �سيتيح املنتدى الفر�سة للتوا�سل 
مع �سركاء جدد ميكنهم اال�ستفادة من 
وحمطة  جتتافتتزا  يف  احلديثة  مرافقنا 
علي  جبل  ميناء  يف  البروكيماويات 

لتو�سيع نطاق اأعمالهم.«

دعم القت�ساد
 املحلي والإقليمي

جزًءا  التتبتتروكتتيتتمتتاويتتات  قتتطتتاع  كل  ُي�َسّ
ال�سناعية  التتقتتطتتاعتتات  متتن  يتتتتتجتتزاأ  ال 
وتلبي  ورلد”،  بتتي  “دي  يف  الرئي�سة 

التتتقتتتدرات املتت�تتستتركتتة ملتتيتتنتتاء جتتبتتل علي 
رئي�ساً  متتتركتتتزاً  ت�سكل  التتتتتي  وجتتتافتتتزا، 
متكامًا ومتعدد االأمناط، بًرا وبحًرا 
على  لل�سناعة  الكبري  الطلب  وجتتتًوا، 
املتت�تتستتتتتويتتني املتتحتتلتتي والتتتعتتتاملتتتي. وميتد 
جافزا  يف  التتتبتتتروكتتتيتتتمتتتاويتتتات  جمتتمتتع 
على م�ساحة 3.8 مايني مر مربع، 
وي�سم 563 �سركة بروكيماويات من 
70 دولة تعمل يف العديد من املنتجات 
واملواد  والبا�ستيك  البيتومني  مثل 
وم�ستخل�سات  الع�سوية  الكيميائية 
الدباغة / ال�سباغة، وغريها، وت�سمل 
الهند،  متتثتتل  دواًل  التتت�تتتستتتركتتتاء  قتتائتتمتتة 
اجلنوبية،  وكوريا  وال�سني،  واليابان، 
العربية  واملتتمتتلتتكتتة  االإمتتتتتتتتارات،  ودولتتتتتة 

ال�سعودية وغريها.
يتتتتتوفتتتتتر متتتتيتتتتنتتتتاء جتتتتبتتتتل عتتتتلتتتتي حتتتتلتتتتواًل 
�سناعة  جتتتتوانتتتتب  ملتتختتتتتلتتف  متتتتتكتتامتتلتتة 
مرافق  ذلتتك  يف  مبا  البروكيماويات، 
ال�سهاريج  حمتتطتتات  متتثتتل  التتتتتختتزيتتن 
التخزين  ومتتتترافتتتتق  واملتتت�تتتستتتتتتتودعتتتات، 

املعباأة  الت�سحيم  لتتزيتتوت  املخ�س�سة 
ال�سناعية،  الكيميائية  واملواد  والوقود 
و�تتتستتتهتتتاريتتتج التتتتتتتختتتزيتتتن املتتبتتنتتيتتة وفق 
العاملية  املتتتوا�تتتستتتفتتتات  هتتيتتئتتة  متتعتتايتتري 
(اآيزو)، اإ�سافة اإىل م�ستودعات للمواد 
اخلتتتطتتترة. كتتمتتا تتت�تتستتم متترافتتق للخلط 
املخزون،  واإدارة  والتعبئة،  الكيميائي، 
والتغليف  والتعبئة  الطلبات،  وتلبية 
النقل،  واإدارة  املتتتلتتت�تتتستتتقتتتات،  وو�تتتتستتتتع 
اجلمركي-الو�ساطة  والتتتتتختتلتتيتت�تتص 
الرب  طريق  عن  وال�سحن  اجلمركية، 
للحاويات،  ومتتنتتاطتتق  واجلتتتو،  والتتبتتحتتر 
ال�سحن  و�تتستتائتتط  حتتتويتتل  واإمتتتكتتتانتتتات 
وتنظيف اخلزانات واإ�ساحها وغريها 

من اخلدمات ذات القيمة امل�سافة.
وت�سهم اخلدمات اللوج�ستية املتكاملة، 
اإ�سافة اإىل اأكرب �سبكة ات�سال يف جتارة 
بقدرات  واملتتدعتتومتتة  البروكيماويات 
جبل  يف  اللوج�ستية  االأعتتتمتتتال  متتركتتز 
بالن�سبة  رائتتًدا  باأن جتعله خياًرا  علي، 

ل�سناعة البروكيماويات.

•• دبي –الفجر:

االأخري  االجتتتتتمتتاع  والتتتتتجتتارة ختتال  العمل  دبتتي جمموعات  كرمت جتتمتتارك 
املرئي،  ، والذي عقد عرب تقنية االت�سال   2021 للمجل�ص اال�ست�ساري يف 
املوانئ  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�ص  م�سبح  حمبوب  اأحمد  �سعادة  اأكتتد  حيث 
واجلمارك واملنطقة احلرة ، املدير العام جلمارك دبي، على العاقة الوطيدة 
واملميزة التي جتمع جمارك دبي بعمائها ، والتي اأدت دوراً رئي�سياً يف حتقيق 
جمارك دبي لنجاحات متاحقة توجتها بالفوز بجائزة النخبة �سمن نتائج 
2021 التقييمية االأكرب يف تاريخ برنامج دبي للتميز احلكومي و  الدورة 
�سارك فيها 132 مقيماً وخبرياً عاملياً وحملياً لتقييم 31 جهة حكومية. 
ومدراء  التنفيذيني  املتتتدراء  ح�سره  التتتذي  االجتتتتتمتتاع  ختتال  �سعادته  وقتتتال 
روؤيتتة �ساحب  وفتتق  نعمل  دبتتي  :”نحن يف جمارك  دبتتي  االإدارات يف جمارك 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، ومتابعة �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ص املجل�ص التنفيذي، لر�سيخ دبي املركز املف�سل 
الفوز  اأن  متتوؤكتتداً  امل�ستوى،  رائتتدة  واالأعتتمتتال عرب خدمات حكومية  للتجارة 
بجائزة النخبة يعزز مكانة جمارك دبي الريادية كقدوة حتتذي بها اجلهات 
اأداًء  “�سهد العام اجلاري  واملوؤ�س�سات اجلمركية العاملية”. واأ�ساف �سعادته: 
جيداً على كافة القطاعات االقت�سادية وكان للقطاع التجاري ن�سيب مهم 

ال�سيا�سات  بف�سل  وذلتتك  م�سبوقة،  وغتتري  قيا�سية  منو  معدالت  حتقيق  يف 
اأزمتتة كورونا حيث جنحت االإمتتارات يف  اإدارة  احلكيمة لقيادتنا الر�سيدة يف 
تخطي االأ�سعب واالنطاق بقوة نحو حتقيق طفرات اقت�سادية وفق روؤيتها 
والفعاليات، فقد  االأن�سطة  بالعديد من  القادمة، مدعومة  للخم�سني عاماً 
عزز احلدث العاملي اإك�سبو من دعم عجلة االقت�ساد الوطني، كما حفز على 
ت�سجيع اال�ستثمارات، من خال م�ساركة 192 دولة ، اأي�ساً ا�ست�سافت دبي 
1200 عار�ص، ومت توقيع  148 دولة و  ،معر�ص دبي للطريان مب�ساركة 
�سفقات باملليارات وهو ما يوؤكد بدء تعايف االقت�ساد العاملي”.  ولفت اإىل اأن 
منواً  ت�سجل  اجلمركية  واملعامات  م�ستمر  تزايد  يف  اخلارجية  دبي  جتتتارة 
قوياً، كما نح�سر حالياً لفعاليات اأ�سبوع جمارك االإمارات خال الفرة من 
23 اإىل27 يناير القادم وهذه دعوة جلميع اأع�ساء املجل�ص حل�سور االأن�سطة 
اجلمركية املتنوعة على مدار االأ�سبوع. من جانبه توجه عمار عبد اجلواد، 
اإدارة تطوير االأعمال بقطاع الت�سجيل والرخي�ص التجاري يف  امل�سوؤول يف 
 ، اإىل جمارك دبي مبنا�سبة فوزها بجائزة النخبة  اقت�سادية دبي، بالتهنئة 
وا�ستعر�ص من�سة ا�ستثمر يف دبي املن�سة الرقمية املوّحدة لتاأ�سي�ص االأعمال، 
اأ�سلوب دبي  وتوفر املن�سة جتربة فريدة ملزاولة االأعمال بنمط ين�سجم مع 
الذكي، كاأكرب من�سة موحدة متنح امل�ستثمرين فر�سة احل�سول على رخ�ص 
يوفر  و�سل�ص  �سهل  وباأ�سلوب  معدودة،  دقائق  خال  االأعمال  وبتتدء  جتارية 

الوقت واجلهد .
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التكنولوجيا حمور التطوير لتح�سني جتربة امل�سافرين يف مرحلة ما بعد اجلائحة 

معر�ض املطارات 2022 دفعة قوية ل�شناعة املطارات العاملية
اأحمد بن �سعيد:» املعر�ص ي�ساهم بالتعرف على اأحدث البتكارات امل�ستدامة واحللول الذكية التي �ستعيد ت�سكيل م�ستقبل ال�سناعة«

ال�سرق  اك�سبي�سنز  (ريتتد  �سركة  وتتوقع 
االأو�سط) املنظمة لهذا احلدث الدويل، 
االأ�سخم  يعترب  التتذي  املعر�ص  يقوم  اأن 
متتن نتتوعتته يف التتعتتامل، يف دورتتتته املقبلة، 
العار�سني  باأعداد  قيا�سي  منو  بت�سجيل 
ك�سر  بتتعتتد  التتتتعتتتتامل،  دول  خمتتتتتلتتف  متتتن 
نتيجة  املتتتطتتتارات  عا�ستها  التتتتتي  التتعتتزلتتة 
الت�سبيك  اىل  املا�سة  واحلاجة  اجلائحة 
الذكية  للحلول  امل�سنعة  ال�سركات  بني 
الدولية،  املتتتطتتتارات  يف  التتتقتتترار  و�تتستتنتتاع 
للتعرف على اأف�سل املمار�سات والدرو�ص 
النمو  ملتتتواكتتتبتتتة  ا�تتتستتتتتتتعتتتداداً  املتت�تتستتتتتفتتادة، 
ال�سفر  على  بالطلب  املتوقع  القيا�سي 

ابتداء من منت�سف العام املقبل. 
وحتت�تتستتب تتتوقتتعتتات اأحتتتتدث تتتقتتريتتر �سادر 
عن املجل�ص املطارات العاملي الذي ي�سم 
 183 التتعتتامل يف  1933 متتطتتارا حتتول 
دولتتتتتة، فتتتتان حتتجتتم اال�تتستتتتتثتتمتتارات التي 
باإنفاقها  العامل  حتتول  املتتطتتارات  �ستقوم 

�ست�سل اىل 2.4 تريليون دوالر اأمريكي 
عمليات  اأجتتتل  متتن   ،2040 التتعتتام  حتى 
التتتتتو�تتستتعتتة والتتتتتحتتديتتث واحلتتتفتتتاظ على 
وترقيتها  لتتلتتمتتطتتارات  التحتية  البنية 
م�ستقبلية  ظتتتتتروف  ايتتتتة  متتتع  لتتلتتتتتعتتامتتل 
م�سابهة للتحديات التي واجهتها خال 

فرة اجلائحة.
االأو�سط  ال�سرق  دول  اأن  التقرير  وذكتتر 
 151 اإنفاق حوايل  حتتاج لوحدها اإىل 
مليار دوالر ال�ستكمال م�ساريع التو�سعة 
اإبطاء  التتتتتي مت  ملتتطتتاراتتتهتتا،  والتتتتتحتتديتتث 
كوفيد19  فتتتريو�تتتص  نتتتتتيتتجتتة  عتتجتتلتتتتتهتتا 
واال�ستعداد جمددا للم�سي قدما بهذه 
املتوقعة  التتطتتفتترة  ملتتواكتتبتتة  التتتتتحتتديتتثتتات 
ال�سنوات  ختتتتال  املتت�تتستتافتتريتتن  بتتتتاأعتتتتداد 
حت�سني  طتترق  على  الركيز  متتع  املقبلة 
خال  متتن  لتتلتتركتتاب  ال�ساملة  التتتتتجتتربتتة 
مثل  اجلتتتتديتتتتدة  التتتتتقتتنتتيتتات  دور  تتتعتتزيتتز 
االأنظمة  واعتماد  اال�سطناعي  التتذكتتاء 

الو�سول  تتت�تتستتجتتيتتل  عتتنتتد  التتبتتيتتومتتريتتة 
وال�سعود  واجلتتوازات  احلقائب  وت�سليم 

اإىل الطائرة.
ي�ساهم بدعمه  الذي   - املعر�ص  وي�سمل 
كتتتتل متتتتن هتتيتتئتتة دبتتتتتي لتتتلتتتطتتتريان املتتتتدين 
الهند�سية  الطريان  م�ساريع  وموؤ�س�سة 
يف دبتتي ومتتطتتارات دبتتي ودنتتاتتتا - العديد 
امل�سركة  والتتفتتعتتالتتيتتات  املتتتوؤمتتتترات  متتن 
واأمن  املتتراقتتبتتة اجلتتويتتة  اأبتترزهتتا منتدى 
ومنتدى  االأو�تتستتط،  ال�سرق  املتتطتتارات يف 
قادة املطارات العاملية، ومنتدى املراأة يف 
الطريان وموؤمتر جتربة ركاب املطارات 
و�سيتمكن  االأر�سية.  اخلدمات  وموؤمتر 
اأحدث  على  التعرف  متتن  املعر�ص  زوار 
التتتتتقتتنتتيتتات غتتتري التتتتتامتت�تتستتيتتة والتتتذكتتتاء 
احليوية  والتتتقتتتيتتتا�تتتستتتات  اال�تتتستتتطتتتنتتتاعتتتي 
وحلول التنقل النظيفة ل�سمان النظافة 

و�سامة الركاب.
ومن جانبه قال فرا�ص اأبو لطيف مدير 

التحديات  متتن  التترغتتم  على  املعر�ص:” 
ريد  اأن  اإال  اجلتتائتتحتتة  فتتر�تتستتتتتهتتا  التتتتتتتي 
من  وكجزء  االأو�تتستتط  ال�سرق  اكزبي�سنز 
ب�سناعة  التتتدائتتتم  بتتتاالرتتتتقتتتاء  التتتتتزامتتهتتا 
املطارات، قامت بتنظيم الدورة الع�سرين 
مع املعر�ص يف مايو املا�سي، ولقد مل�سنا 
املطارات  وقتتيتتادات  التتقتترار  �سناع  حاجة 
اإىل  املتتطتتارات،  لتكنولوجيا  وامل�سنعني 
�تتتستتتقتتتف واحتتتتتتتد لبحث  التتتتتتتاقتتتي حتتتتتت 
م�ستقبل ال�سناعة والتعرف على اأف�سل 
تاأثريات  على  للتغلب  وال�سبل  التجارب 
اجلائحة واال�ستعداد ملرحلة الطفرة يف 

امل�ستقبل القريب«. 
التحديات  كتتل  فرا�ص:” رغتتم  واأ�تتستتاف 
�سارك يف املعر�ص اأكرث من 100 عار�ص 
اىل  باالإ�سافة  العامل  دول  خمتلف  من 
م�ساركة 3441 متخ�س�سا وخبريا من 
التي  الهجينة  املتتوؤمتتترات  دولتتتة، يف   48
بالتوا�سل  قتتامتتوا  هام�سه،  على  اأقيمت 

وحتديد  والتتتتتتتتتتروؤى،  االأفتتتتتكتتتتتار  وتتتتتبتتتتادل 
مرونة  عك�ص  مما  ال�سناعة،  احتياجات 
الطريان يف  املهمني يف قطاع  الاعبني 
ال�سرق االأو�سط والعامل، الذين اأظهروا 
ا ا�ستعداًدا للتكيف مع منط ال�سفر  اأي�سً
املتطورة  التتتتتقتتنتتيتتات  واعتتتتتتتمتتتاد  املتتتتتغتتري 
بعد  متتا  مرحلة  يف  ال�سفر  عتتامل  ملواكبة 
املتتتتطتتتتارات يف  وتتت�تتستتتتتعتتد   .»19 كتتوفتتيتتد 
اأنحاء العامل االآن ملرحلة التعايف  جميع 
الربحية يف  اإىل  تتتعتتود  اأن  املتتتتتوقتتع  ومتتن 
مع  االيتتاتتتا  منظمة  ح�سب   2023 عتتام 
امل�سافرين  بحركة  التدريجي  التح�سن 
املت�سق  النمو  من  عقد  وبعد  الدوليني. 
والقوي يف حركة الركاب العاملية، اأوقف 
الوباء اندفاعة املطارات حول العامل يف 
الربع الثاين من عام 2020، مما اأدى 
اإىل انخفا�ص اإجمايل عدد الركاب لذلك 
العام ب�سكل حاد اإىل م�ستوى مل ت�سهده 

مطارات العامل منذ عام 1997.

تريليون دولر التجارة    9.3
اخلارجية لالإمارات خالل 5 عقود

•• اأبوظبي-وام

قرابة  5 عقود  ختتال  لتتاإمتتارات  التجارة اخلارجية  اإجتتمتتايل حجم  بلغ 
بيانات  قاعدة  بح�سب   ، درهم  تريليون   34،23 دوالر  تريليون   9،32

موؤمتر االأمم املتحدة للتجارة والتنمية االونكتاد.
 2020  - 1971 التتفتترة متتن  التتتتتجتتاري للدولة ختتال  املتتيتتزان  وحقق 

فائ�سا بلغ قرابة 1،3 تريليون دوالر 4،76 تريليون درهم.
لاإمارات  اخلارجية  التجارة  حجم  ت�ساعف  االونكتاد  بيانات  واأظهرت 
473 مرة ارتفاعاً من 1،15 مليار دوالر 4،2 مليار درهم عام 1971 

اإىل 545،02 مليار دوالر تريليوين درهم بنهاية العام 2020.
وارتفع الر�سيد الراكمي لتدفق اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر يف الدولة 
من 7.8 مليون دوالر 28 مليون درهم عام 1971 اإىل قرابة 20 مليار 

دوالر 73،46 مليار درهم بنهاية عام 2020.
وتوزعت التجارة اخلارجية خال 5 عقود بني ال�سادرات بن�سبة 57% 
مبا قيمته 5،3 تريليون دوالر 19،5 تريليون درهم، و الواردات 43% 

بقيمة 4،01 تريليون دوالر 14،7 تريليون درهم .
 0،842 من  مرتفعة  �سعفاً،   380 االإمتتاراتتتيتتة  التت�تتستتادرات  وت�ساعفت 
مليار دوالر3.1 مليار درهم يف العام 1971 اإىل 319،3 مليار دوالر 
1.17 تريلون درهم بنهاية 2020، والواردات 730 مرة مرتفعة من 
0،309 مليار دوالر 1.13 مليار درهم اإىل 225.7 مليار دوالر 828 

مليار درهم بنهاية العام 2020.
وبح�سب البيانات، ت�ساعف حجم التجارة اخلارجية بنهاية العقد االأول 
درهم،  مليار   117.5 دوالر  مليار   32 اإىل  مرة   28 االحتتتاد  لتاأ�سي�ص 
وقرابة 33 مرة بنهاية العام 1991 اإىل 38،2 مليار دوالر 140 مليار 
85،7 مليار دوالر  74 مرة مطلع االألفية احلالية اإىل  درهم، وحوايل 
اإىل 532 مليار  مرة   462 الرابع  العقد  وبنهاية  درهم،  مليار   315

دوالر 1،9 تريليون درهم .
االأعتتلتتى يف حجم  ال�سنوات  قائمة  االأول يف  املتتركتتز   2019 التتعتتام  وتتتبتتواأ 
 ، درهتتم  تريليون   2،4 دوالر  مليار   657،3 بقيمة  اخلارجية  التجارة 
تاه العام 2018 بقيمة 649،4 مليار دوالر 2،38 تريليون درهم ، 
والعام  درهم،  تريليون   2،3 دوالر  والعام 2013 بقيمة 644،8 مليار 
619 مليار دوالر 2.27 تريليون درهم ، والعام 2012  2014 بقيمة 

بقيمة 616 مليار دوالر 2،26 تريليون درهم.

مليون درهم ت�شرفات عقارات دبي   869 
•• دبي-وام

بلغت الت�سرفات العقارية يف دائرة االرا�سي واالماك بدبي اأم�ص اأكرث 
مبايعة   262 ات�سجيل  التتدائتترة  �سهدت  حيث  درهتتم  مليون   869 من 
بقيمة  لتتاأرا�تتستتي  مبايعة   21 منها  درهتتتم  مليون   663.76 بقيمة 
86.14 مليون درهم و241 مبايعة لل�سقق والفلل بقيمة 577.63 

مليون درهم.
وجاءت اأهم مبايعات االأرا�سي بقيمة 23 مليون درهم يف منطقة نخلة 
جمريا تليها مبايعة بقيمة 7 مايني درهم يف منطقة احلبية الرابعة 

تليها مبايعة بقيمة 6 مايني درهم يف منطقة احلبية الرابعة.
املبايعات  عتتدد  حيث  متتن  املناطق  االأوىل  علي  جبل  منطقة  ت�سدرت  و 
احلبية  منطقة  وتلتها  درهتتم  مليون   17 بقيمة  مبايعات   6 �سجلت  اإذ 
21 مليون درهم وثالثة يف وادي  4 مبايعات بقيمة  الرابعة بت�سجيلها 

ال�سفا 5 بت�سجيلها مبايعتني بقيمة 6 مايني درهم.
 30 بقيمة  مبايعة  جتتاءت  والفلل  ال�سقق  مبايعات  باأهم  يتعلق  وفيما 
مبايعة  تلتها  املبايعات  كتتاأهتتم  الثالثه  �سقيم  اأم  مبنطقة  درهتتم  مليون 
بقيمة 25 مليون درهم يف منطقة جمريا الثانية واأخريا مبايعة بقيمة 

25 مليون درهم يف منطقة جمريا الثانية .
وت�سدرت منطقة املركا�ص املناطق من حيث عدد مبايعات ال�سقق والفلل 
اإذ �سجلت 28 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم وتلتها منطقة مر�سى دبي 
بت�سجيلها 23 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم وثالثة يف وادي ال�سفا 5 

بت�سجيلها 21 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم.
14 رهن  درهم منها  201.65 مليون  الرهون قيمة قدرها  و�سجلت 
بقيمة  و�تتستتقتتق  فتتلتتل  رهتتتن  و25  درهتتتم  متتلتتيتتون   30.34 بقيمة  اأرا�تتتتص 
بقيمة  االوىل  النهده  مبنطقة  اأهمها  وكتتان  درهتتم،  مليون   171.31
 15 بقيمة  الثالثه  ال�سبا  نتتد  منطقة  يف  واأختتترى  درهتتم  مليون   133

مليون درهم.
اأما الهبات فقد �سهدت ت�سجيل 6 هبات بقيمة 4.01 مليون درهم كان 
منطقة  يف  واأختتترى  درهتتم  مليونني  بقيمة  الياي�ص1  مبنطقة  اأهمها 

الثنية اخلام�سة بقيمة 762 الف درهم.

 اأوفيد يدعم حركة التجارة
 يف اأفريقيا بـ 80 مليون دولر

•• فيينا-وام

وّقع �سندوق اأوبك للتنمية الدولية “ اأوفيد” اتفاقية قر�ص بقيمة 80 
 ،”Afreximbank“ مليون دوالر مع بنك الت�سدير واالإ�سترياد االإفريقى
يف  االقت�سادي  التو�سع  وتعزيز  ال�سركات  بتتني  الدولية  التجارة  لتمويل 

اأفريقيا.
واأعرب الدكتور عبد احلميد اخلليفة، مدير عام “اأوفيد”  يف بيان �سادر 
بتمويل  املكلفة  املالية  املوؤ�س�سة  مع  بالتعاون  �سعادته  عن  ال�سندوق  عن 
وتعزيز التجارة يف اأفريقيا، ودعم مبادراته الرئي�سية جلعل متويل التجارة 

يف متناول االأطراف االأفريقية عن طريق احلد من قيود ال�سيولة.
والنمو،  االقت�سادية  للتنمية  هاما  تعد حمفزا  الدولية،  التجارة  اأن  واأكد 

وت�ساهم يف دعم تعايف اأفريقيا من تداعيات جائحة وباء كورونا امل�ستجد.
�سيولة  تعزيز  يف  �سي�ساهم  اأوفتتيتتد،  متتن  املتتقتتدم  القر�ص  بتتاأن  البيان  واأفتتتاد 
والواردات،  ال�سادرات  لقطاع  املخ�س�سة  القرو�ص  حمفظة  وتنمية  البنك 
ال�سحية،  والرعاية  والت�سنيع  التتزراعتتة  ت�سمل  اأختترى  حيوية  وقطاعات 
وتدعم ت�سريع الت�سنيع وحركة التجارة البينية، ما يوؤدي لتعزيز التو�سع 

االقت�سادي يف اأفريقيا.

بروج تر�شي عقودًا بتكلفة 22 مليار درهم لبناء م�شروع التو�شعة الرابعة بالروي�ض  
•• اأبوظبي-وام

البروكيماوية  بتتتروج  �سركة  اأمتت�تتص  اأعلنت 
املتتتتتختت�تتستت�تتستتة يف تتتتتوفتتتتري حتتتتلتتتتول التتتبتتتويل 
اأوليفينات املبتكرة عالية القيمة.. تر�سيتها 
وامل�سريات  التتهتتنتتد�تتستتيتتة  االأعتتتتمتتتتال  لتتعتتقتتود 
التو�سعة  مبتتت�تتتستتتروع  اخلتتتا�تتتستتتة  والتتتتت�تتستتيتتيتتد 
“بروج  التتعتتاملتتيتتة  املتتقتتايتتيتت�تتص  ذي  التتترابتتتعتتتة 
الروي�ص  يف  التت�تتستتنتتاعتتي  جمتتمتتعتتهتتا  يف   ”4
باأبوظبي. ويف وقت اأ�سبق، وقعت “اأدنوك” 
اال�ستثمار  اتفاقية  “بوريالي�ص”  و�سركة 
الإنتاج  بتتتتتروج  لتتتتتو�تتستتعتتة جمتتمتتع  التتنتتهتتائتتيتتة 
بروج  م�سنع  ختتال  من  اأوليفينات  البويل 
 6.2“ درهتتم  مليار   22 قتتدرهتتا  بتكلفة   4
دور  التتعتتطتتاء  هتتتذا  ويتتعتتكتت�تتص  متتلتتيتتار دوالر”. 
املهمة  الفر�ص  اكت�ساف  يف  التتريتتادي  بتتروج 

ودعم  اأوليفينات  البويل  ت�سنيع  جمتتال  يف 
الكامنة يف  القيمة  وتعزيز  ال�سناعي  النمو 
اإنتاجه  يتم  اخلتتتام  النفط  متتن  برميل  كتتل 
�ست�سبح  التو�سعة،  ومتتع  اأبوظبي.  اإمتتارة  يف 
بروج  اأكرب جممع يف العامل الإنتاج البويل 
اإىل  باالإ�سافة  واحتتتد.  موقع  يف  اأوليفينات 
املرحلة  متتتكتتني  يف  املتتنتت�تتستتاأة  �ست�سهم  ذلتتتتك، 
الروي�ص  جمتتتمتتتع  يف  التتتنتتتمتتتو  متتتتن  املتتقتتبتتلتتة 
االأولية  املتتتواد  توفري  ختتال  متتن  ال�سناعي 
ال�سناعية.  للكيماويات  “تعزيز”  ملنطقة 
وكتتجتتزء متتن التتعتتمتتلتتيتتات واالإجتتتتتتتراءات التي 
متت للو�سول ملرحلة تر�سية عقود االأعمال 
قامت  والت�سييد،  واملتت�تتستتريتتات  الهند�سية 
الهند�سية  التتتتت�تتستتامتتيتتم  بتتا�تتستتتتتكتتمتتال  بتتتتروج 
امل�سروع.  اإجنتتتاز  يف  قتتدمتتاً  للم�سي  االأولتتيتتة 
التفا�سيل  حتت�تتستتب  التتتعتتتقتتتود  تتتر�تتستتيتتة  ومت 

على  تتتر�تتستتيتتتتته  مت  االأول  التتعتتقتتد  التتتتتالتتيتتة.. 
واملقاوالت  العام  للنقل  “الع�سب”  �سركة 
�سركات  اإحتتدى  املحدودة”،  امل�سوؤولية  ذات 
االإن�ساءات الرائدة يف اأبوظبي. وهذا العقد 
واالإن�سائية  التتهتتنتتد�تتستتيتتة  بتتاالأعتتمتتال  يتعلق 
التمهيدية  باالأعمال  اخلا�سة  وامل�سريات 
الثاين  التتعتتقتتد  املتت�تتستتروع.  متتوقتتع  لتح�سري 
تتتر�تتستتيتتتتته عتتلتتى �سركة  4 مت  بتتتتروج  ملتت�تتستتروع 
 ”Technip Energies تيكنب اإنريجيز“
“تارغيت  �سركة  متتع  بتحالف  الفرن�سية، 
 Target Engineering اجنينريينغ” 
تعترب  التتتتتي  االإيتتتثتتتان  تك�سري  وحتتتتدة  لتتبتتنتتاء 
والتي  بتتروج  متتن نوعها يف جممع  التترابتتعتتة 
من  �سنوياً  طن  مليون   1.5 باإنتاج  �ستقوم 
مل�سروع  االأخرية  الثاثة  العقود  االإيثيلني. 
بروج 4 مت تر�سيتها على �سركة “ تكنيمونت 

للهند�سة  االإيتتتطتتتالتتتيتتتة   ”Tecnimont
بناء  الثالث:  العقد  وت�سمل..  ال�سناعية، 
اإيثيلني،  البويل  الإنتاج  جديدين  م�سنعني 
اأحد  يعترب  التتتذي  للهيك�سني-1  وم�سنع 
اإيثيلني  البويل  اإنتاج  يف  االأ�سا�سية  املكونات 
ذو االأداء العايل  العقد الرابع: اإن�ساء املرافق 
تتاألف  التي  املوقع  واملرافق خارج  اخلدمية 
باالإنتاج  متعلقة  التتغتتري  املتتبتتاين  اإنتت�تتستتاء  متتن 
والواجهات  التحتية  والتتبتتنتتيتتة  والتتطتترقتتات 
واأنتتظتتمتتة اخلزانات  التتداختتلتتيتتة واخلتتارجتتيتتة 
واخلدمات  بال�سعلة  التتغتتاز  حتتترق  واأنتتظتتمتتة 
للمن�ساآت   4 بتتتتروج  �تتستتم  واأعتتتمتتتال  التتعتتامتتة 
املوجودة. العقد اخلام�ص: بناء م�سنع اإنتاج 
التتبتتويل اإيتتثتتيتتلتتني املتترابتتط التتثتتاين، بطاقة 
اإنتاجية تبلغ 100 األف طن �سنوياً. وتاأتي 
تر�سية عقود االأعمال الهند�سية وامل�سريات 

تناف�سية،  مناق�سة  عملية  بعد  والت�سييد 
�ست�ساهم يف دعم  العقود  اأن قيمة هذه  كما 
االإمارات  دولتتة  يف  امل�سافة  املحلية  القيمة 
 60% بتتاإدارة  حيث �ستقوم �سركات حملية 
الهند�سية  باالأعمال  املتعلقة  االأن�سطة  من 
منتجات  با�ستخدام  والت�سييد  وامل�سريات 
نعت حملياً. اإن تر�سية هذه العقود  ومواد �سُ
ت�ساهم يف دعم برنامج اأدنوك للقيمة املحلية 
امل�سافة وتعك�ص الدور البارز الذي توا�سل 
التتقتتيتتام بتته �تتستتركتتة بتتتروج واملتت�تتستتاهتتمتتني فيها 
مبا  امل�سافة  املحلية  القيمة  على  بالركيز 
اإ�سراتيجيتها  يتما�سى مع �سعيها لتحقيق 
بروج  م�ساهمة  متتن  وكتتجتتزء   .2030 لعام 
امل�سافة،  املحلية  القيمة  برنامج  دعم  4 يف 
�ست�ساهم املن�ساأة اجلديدة يف توفري العديد 
من فر�ص العمل للمواطنني االإماراتيني يف 
القطاع اخلا�ص دعماً الإ�سراتيجية التنويع 
االقت�سادي. وقال هزمي �سلطان ال�سويدي، 
للدائن  اأبوظبي  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص 
م�سروع  يعترب   “ “بروج”..  البا�ستيكية 
بروج 4 اأحد العوامل الرئي�سية التي ت�ساهم 
يف تعزيز طموحات دولة االإمارات يف التنوع 
اإىل العماء  االقتتتتت�تتستتادي ودعتتتم �تتستتادراتتتنتتا 
حتتتول التتتعتتتامل. كتتمتتا يتت�تتستتاهتتم التتنتتمتتو يف هذا 
املجمع ذو املقايي�ص العاملية بتعزيز احل�سور 
التتعتتاملتتي لتت�تتستتركتتة بتتتتروج ودعتتتتم بتتراجمتتنتتا يف 
القيمة املحلية امل�سافة. نحن على ثقة باأن 
�سابقة جديدة يف  �سي�سكل   4 بتتروج  م�سروع 
م�سريتنا الناجحة خال العقدين املا�سيني 
يف  اإ�سراتيجيتنا  لتنفيذ  م�ساهماً  وعامًا 
التتنتتمتتو لتتعتتام 2030 وحتتتقتتيتتق اأهتتدافتتنتتا يف 

اال�ستدامة”.

•• دبي – الفجر: 
ت�ستعد دبي لإعطاء قوة دفع جديدة ل�سناعة املطارات العاملية مع انطالق فعاليات معر�ص املطارات يف دورته الواحدة 

والع�سرين، يف الفرتة ما بني 17 – 19 مايو 2022 يف مركز دبي الدويل للموؤمترات واملعار�ص.
الأعلى  الرئي�ص  دبي،  رئي�ص مطارات  املدين،  للطريان  رئي�ص هيئة دبي  مكتوم،  اآل  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  وقال 
الرئي�ص التنفيذي لطريان الإمارات واملجموعة:” يعد معر�ص املطارات والفعاليات واملوؤمترات املهمة التي تقام على 
هام�سه، قوة دافعة ل�سناعتنا لتظهر ب�سكل اأقوى واأف�سل يف اأعقاب جائحة فريو�ص كورونا والتعرف على اأحدث احللول 
الذكية والبتكارات الدولية التي �ستعيد ت�سكيل م�ستقبل ال�سناعة وهذا بال�سبط ما قدمه معر�ص املطارات على مدى 
العقدين املا�سيني كمن�سة مثالية للتعاون لإن�ساء مرافق الطريان الأكرث تقدًما يف العامل ». واأ�ساف �سمو ال�سيخ اأحمد 
بن �سعيد راعي املعر�ص: “املطارات و�سركات الطريان لديها نهج قائم على اعتماد التكنولوجيا يف التعامل مع ا�ستدامة 
اأنفق على البتكار والتكيف على م�ستوى  م�ستويات ال�سالمة والأمن والكفاءة يف العمليات. وخالل هذا الوقت الذي 

املطارات الدولية، كانت دبي يف طليعة تطوير املبادرات التي مكنت الطريان من التعايف املت�سارع«.

•• اأبوظبي-وام

التداول  “ملتيباي”  اأ�سهم �سركة جمموعة  بتتداأت   
لاأوراق  اأبوظبي  ل�سوق  الرئي�سي  ال�سوق  من�سة  يف 

املالية اأم�ص.
اأبوظبي  �سوق  قتترع اجلر�ص يف  التتتتتداول بحفل  وبتتداأ 
�تتستتعتتيتتد حتتمتتد الظاهري،  بتتحتت�تتستتور  املتتالتتيتتة  لتتتتتتاأوراق 
املالية  لتتتاأوراق  اأبوظبي  ل�سوق  التنفيذي  الرئي�ص 
والع�سو  التتتتتنتتفتتيتتذي  التترئتتيتت�تتص  �تتستتعتتيتتب،  ب�سر  و�تتستتيتتد 
واأندريه  القاب�سة،  العاملية  ال�سركة  لتتدى  املتتنتتتتتدب 
ال�سايغ، رئي�ص جمل�ص اإدارة جمموعة “ملتيباي” 
جمل�ص  وع�سو  التنفيذي  الرئي�ص  بوعزة،  �سامية  و 

اإدارة جمموعة “ملتيباي”.
للم�ستثمرين  “ملتيباي”  جمموعة  اإدراج  ويوفر 

تركز  متنوعة  حمفظة  منتتو  يف  للم�ساركة  الفر�سة 
على التكنولوجيا.

وتتبع ال�سركة، التي بلغت اأ�سولها 8.16 مليار درهم 
يف نهاية �سبتمرب2021 ويعمل بها 3240 موظًفا، 
ا�سراتيجية منو تركز على االبتكار الرقمي يف عدد 
ال�سيارات وقطاع اخلدمات  من القطاعات، مبا فيها 
لتتلتتمتترافتتق التتعتتامتتة، وراأ�تتتتص املتتتتال، التت�تتستتحتتة، واالإعتتتتام 

واالت�ساالت.
التنفيذي  التترئتتيتت�تتص  التتظتتاهتتري،  حتتمتتد  �سعيد  وقتتتتال 
اأن نرحب  “ي�سعدنا  املالية:  لتتاأوراق  اأبوظبي  ل�سوق 
لاأوراق  اأبوظبي  �سوق  يف  “ملتيباي”  مبجموعة 
اال�ستثمارية  التتعتترو�تتص  يف  قيمة  كم�ساهمة  املتتالتتيتتة 
املتتتتتنتتوعتتة يف التت�تتستتوق. لتتقتتد دعتتمتتت جمتتمتتوعتتة االإدراج 
القيمة  زيتتتادة يف  التتعتتام  هتتذا  �سهدناها  التتتتتي  التتقتتويتتة 

1.5 تريليون  اأكرث من  اإىل  لل�سوق لت�سل  ال�سوقية 
املتزايد،  املتتال  راأ�تتتص  اأ�تتستتواق  ن�ساط  اأدى  كما   . درهتتم 
لل�سركات  القوية  النمو  اإمكانات  مع  جنب  اإىل  جنًبا 
يف منطقتنا، اإىل جذب تدفقات ا�ستثمارية قوية اإىل 
�سوق اأبوظبي لاأوراق املالية، مما يجعله اأحد اأف�سل 

.“ االأ�سواق اأداًء يف العامل يف عام 2021 
التنفيذي  الرئي�ص  بوعزة،  �سامية  قالت  جهتها  من 
 “  : “ملتيباي”  جمموعة  اإدارة  جمل�ص  وع�سو 
املالية فر�سة  لتتاأوراق  اأبوظبي  �سوق  االإدراج يف  يعد 
�سوق  م�ستثمري  وتزويد  م�ساهمينا  قاعدة  لتو�سيع 
اأبتتوظتتبتتي لتتتتتتاأوراق املتتالتتيتتة بتتاإمتتكتتانتتيتتة التتو�تتستتول اإىل 
حمفظة ا�ستثمارية مميزة. وتعد هذه بداية مرحلة 
النمو  حتقيق  هتتو  االأول  التتتتتزامتتنتتا  اأن  حيث  جتتديتتدة 
وتعظيم القيمة للم�ساهمني. يف عامل �سريع اخلطى 

يف وقت يعترب التحول الرقمي �سرورًيا لت�سريع منو 
االأعمال التجارية، فاإننا ن�ستهدف عمليات اال�ستحواذ 
التابعة  ال�سركات  ومنّكن  التكنولوجيا  تقودها  التي 
كي  التميز  الكت�ساب  مبتكرة  حلول  اعتماد  متتن  لنا 

ت�سبح رائدة يف ال�سوق يف جماالتها “.
نفذت  “ملتيباي”  جمتتمتتوعتتة  اأن  بتتالتتذكتتر  جتتديتتر   
�سل�سلة من عمليات اال�ستحواذ يف االإمارات وخارجها 
يف العام املا�سي لبناء حمفظة متنوعة من ال�سركات 
اال�ستثمارات  هتتتتذه  وتتت�تتستتمتتل  املتتترتتتتفتتتع.  التتعتتائتتد  ذات 
لتعليم  االإمتتتتارات  �سركة  يف  ح�س�ساً  اال�سراتيجية 
“فاير  الرقمية  الو�سائط  ومن�سة  ال�سيارات،  قيادة 
واال�ستحواذ  املتتتتتحتتدة،  التتتواليتتتات  ومتتقتترهتتا  فاي” 
املتكاملة  الت�سويقية  االت�ساالت  �سركة  على  الكامل 

فيوال.

بدء التداول على اأ�شهم ملتيبالي يف �شوق اأبوظبي املايل
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مهرجان ال�شلع البحري ينطلق اخلمي�ض املقبل 

•• دبي-وام

بحثت غرفة دبي اأم�ص يف مقرها 
�سبل تطوير العاقات االقت�سادية 
وجمهورية  دبتتتتي  بتتتني  التتثتتنتتائتتيتتة 
كو�ستاريكا خال ا�ستِقبالها وفدا 
كارلو�ص  فخامة  برئا�سة  حكوميا 
رئي�ص جمهورية  كي�سادة  األفارادو 
اجلانبان  ناق�ص  حيث  كو�ستاريكا 
امل�سرك  التعاون  وتفعيل  تعزيز 
اقت�سادية  وقطاعات  جمتتاالت  يف 

رئتتيتت�تتستتيتتة ومتت�تتستتتتتقتتبتتلتتيتتة. ورافتتتتتق 
عتتددا من كبار  فخامته وفد �سم 
ورجال  وامل�سوؤولني  ال�سخ�سيات 
كو�ستاريكا  �سيدة  ومنهم  االأعمال 
كامارجو  دوبلي�ص  كلوديا  االأوىل 
ومعايل رودولفو �سوالنو كريو�ص 
وزير خارجية كو�ستاريكا ومعايل 
ماريا ديل بيار وزيرة التخطيط 
االقت�سادية  وال�سيا�سة  القومي 
فيكتوريا  ومتتعتتايل  كو�ستاريكا  يف 
هرينانديز مورا وزيرة االقت�ساد 

وال�سناعة والتجارة يف كو�ستاريكا 
ومعايل اأوج�ستني كا�سرو �سوالنو 
كو�ستاريكا  يف  االتتتت�تتتستتتال  وزيتتتتتر 
و�تتستتعتتادة جتتمتتعتتة التترمتتيتتثتتي �سفري 
الدولة لدى جمهورية كو�ستاريكا 
�ساكون  فتترانتت�تتستتيتت�تتستتكتتو  و�تتتستتتعتتتادة 
كو�ستاريكا  �تتستتفتتري  اإيتترنتتانتتديتت�تتص 
ال�سفري  و�تتتستتتعتتتادة  التتتدولتتتة  لتتتتدى 
نائب  فتتيتتايل  هرينانديز  ت�سارلز 
اخلارجية  لل�سيا�سة  العام  املدير 
كو�ستاريكا  يف  اخلارجية  وزارة  يف 

فون�سيكا  �سولي�ص  اأالن  و�تتستتعتتادة 
للرئي�ص  التت�تتستتختت�تتستتي  املتتت�تتتستتتاعتتتد 
مار�سيا  و�سعادة  الكو�ستاريكي، 
املرا�سم  رئي�ص  زيليدون  ماتاريتا 

بالق�سر الرئا�سي يف كو�ستاريكا.
عبد  معايل  الزائر  الوفد  والتقى 
العزيز الغرير رئي�ص جمل�ص اإدارة 
غتتترف دبتتتي يتترافتتقتته �تتستتعتتادة حمد 
غرفة  عام  مدير  بوعميم  مبارك 
دبي وعدد من متتدراء االإدارات يف 
الغرفة حيث تناول الطرفان واقع 

التي  التتفتتر�تتص  وحتتتديتتد  الثنائية 
ال�سركات  منها  ت�ستفيد  اأن  ميكن 
افتتاح  الكو�ستاريكية كما ويعك�ص 
 2019 عتتتتتتتام  يف  املتتتتكتتتتتتتتتب  هتتتتتتتذا 
بتعزيز  القوي  كو�ستاريكا  التزام 
عتتتاقتتتاتتتتهتتتا التتتثتتتنتتتائتتتيتتتة متتتتع دولتتتتة 

االإمارات.
الكو�ستاريكي  الوفد  الغرير  ودعا 
العاملي  املتتتنتتتتتتتدى  يف  لتتلتتمتت�تتستتاركتتة 
الاتينية  اأمريكا  لدول  لاأعمال 
2022 والذي �سيقام على هام�ص 
معر�ص اإك�سبو 2020 دبي حيث 
واكت�ساف  تتت�تتستتجتتيتتع  اإىل  يتتتهتتتدف 
واال�ستثمارية  التجارية  الفر�ص 
واأمريكا  االأو�تتتتستتتتط  التت�تتستترق  بتتتني 
دعم  اإىل  بتتاالإ�تتستتافتتة  التتاتتتيتتنتتيتتة 
ومناق�سة تطوير االأعمال الهامة 

اإىل  و�سلت  وكو�ستاريكا  دبي  بني 
يف  اأمتتتريتتتكتتتي  دوالر  متتلتتيتتون   64
 2021 العام  من  االأول  الن�سف 
م�سددا على اأهمية اال�ستفادة من 
التتقتتوا�تتستتم املتت�تتستتركتتة التتتتتي جتمع 
بالتعاون  لتتتارتتتتقتتتاء  اجلتتتانتتتبتتتني 

االقت�سادي.
واأ�ساف رئي�ص جمل�ص اإدارة غرف 
دبتتتتي ب�سكل  تتتعتتمتتل غتترفتتة   : دبتتتتي 
التجارة  تتترويتتج  متتع مكتب  وثتتيتتق 
العاقات  لتعزيز  كو�ستاريكا  يف 

احلالية  االقتتتتت�تتستتاديتتة  التتعتتاقتتات 
امل�ستقبلية  التتت�تتتستتتراكتتتات  واآفتتتتتتتتاق 
بتتتني جمتتتتتمتتعتتي االأعتتتتمتتتتال يف دبي 

وكو�ستاريكا.
اأن  على  كلمته  التتغتتريتتر يف  واأ�تتستتار 
النفطية  غتتري  الثنائية  التتتتتجتتارة 
بن�سبة  بني دبي وكو�ستاريكا منت 
العام  متتتن  التتتفتتترة  ختتتتال   ?12
لت�سل   ،2020 اإىل   2019
اأمريكي  دوالر  مليون   112 اإىل 
م�سيفا اإن التجارة غري النفطية 

ال�سفقات  ومتتنتتاقتت�تتستتة  وتتتتوقتتتيتتتع 
وامل�ساريع امل�ستقبلية الهامة.

كارلو�ص  فتتختتامتتة  عتتترب  وبتتتتتتتدوره 
رئي�ص جمهورية  كي�سادة  األفارادو 
العميق  تتتقتتديتتره  عتتن  كو�ستاريكا 
لتتقتتيتتادة وحتتكتتومتتة دولتتتة االإمتتتتارات 
التتدائتتم على  ودبتتي على حر�سهم 
تتتعتتزيتتز التتتعتتتاقتتتات املتتتتتبتتادلتتة بني 
يف  اال�ستثمار  وت�سجيع  اجلانبني 
على  موؤكدا  احليوية،  القطاعات 
تعزيز  بهدف  الزيارة  هذه  اأهمية 
التتعتتاقتتات التتثتتنتتائتتيتتة مبتتا يف ذلك 
بامل�ستدامة  املتتتتتعتتلتتقتتة  املتتوا�تتستتيتتع 
تعترب  بتتتتتتتاده  اأن  اإىل  متتت�تتتستتتريا 
النظيفة  للطاقة  مثاليا  خمتربا 
االقت�ساد  اأجتتتتتل  متتتن  واالبتتتتتتتكتتتار 

االأخ�سر.

ونقله  االإماراتي  وال�سنع  الراث 
والرويج   ، التتقتتادمتتة  لتتاأجتتيتتال 
لتتتتلتتتتمتتتتدن التتت�تتتستتتاحتتتلتتتيتتتة واجلتتتتتتتزر 
االإماراتية واملهرجانات البحرية، 

اأبوظبي  نتتتتادي  بتتجتتهتتود  متتعتتالتتيتته 
وال�سراكة  البحرية  للريا�سات 
وامل�سابقات  بتتاالأنتت�تتستتطتتة  املتتتتتمتتيتتزة 
تعزيز  يف  �ساهمت  التي  البحرية 
بني  البحرية  بالثقافة  االهتمام 
حمبي وع�ساق الريا�سات البحرية 
وزائري املهرجانات الراثية مبا 
على  تتتتطتتتوراحلتتتفتتتاظ  يف  يتت�تتستتهتتم 
والتتربي لدولة  البحري  التتراث 
على  ال�سوء  وت�سليط  االإمتتتارات، 

•• الظفرة-وام

حمدان  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 
بن زايد اآل نهيان، ممثل احلاكم 
ينطلق  التتتتظتتتتفتتتترة،  متتنتتطتتقتتة  يف 
خال  البحري  ال�سلع  مهرجان 
دي�سمرب   11 اإىل   9 من  الفرة 
تتجاوز  نقدية  بجوائز  اجلتتتتاري 
3 متتتايتتتني درهتتتتتتم، وذلتتتتتك على 
منطقة  يف  ال�سلع  مدينة  �ساطئ 

الظفتترة باإمتتتتارة اأبوظبي.
ياأتي  التتتتتتذي  املتتتتهتتتترجتتتتان،  يتتنتتظتتم 
الدولة  احتتتتتفتتاالت  متتع  بالتزامن 
اأبوظبي  نتتتتادي  اخلتتمتت�تتستتني،  بتتعتتام 
اإدارة  البحرية وجلنة  للريا�سات 
الثقافية  والتتربامتتج  املتتهتترجتتانتتات 

والراثية باأبوظبي.
فار�ص خلف  اللواء  واأكتتد معايل   
ل�سرطة  التتعتتام  القائد  املتتزروعتتي، 
اإدارة  جلتتتنتتتة  رئتتتيتتت�تتتص  اأبتتتتوظتتتتبتتتتي 

الثقافية  والتتربامتتج  املتتهتترجتتانتتات 
والراثية..

البحري  التت�تتستتلتتع  متتهتترجتتان  اإن   
قائمة  اإىل  نوعية  ا�تتستتافتتة  ميثل 
املهرجانات الراثية التي ترجم 
اهتمام القيادة الر�سيدة باحلفاظ 
الوطنية،  والهوية  التتتراث  على 
ر�سالة  اإيتت�تتستتال  يف  ولتتلتتمتت�تتستتاهتتمتتة 
واالإن�سانية  احل�سارية  االإمتتتارات 
اإىل خمتلف �سعوب العامل، ونقل 

املتعاقبة  لتتاأجتتيتتال  التتتراث  هتتذا 
وت�سجيعهم على ممار�سته.

�ساحب  توجيهات  معاليه  وثمن 
زايد  بتتن  خليفة  التت�تتستتيتتخ  التت�تتستتمتتو 
“حفظه  الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل 
ال�سيخ  التت�تتستتمتتو  “و�ساحب  اهلل 
حمتتمتتد بتتن زايتتتتد اآل نتتهتتيتتان ويل 
القائد  نتتتتائتتتتب  اأبتتتتوظتتتتبتتتتي  عتتتهتتتد 
مل�ساريع  امل�سلحة،  للقوات  االأعلى 
االإماراتي  الثقايف  املتتوروث  �سون 

املتت�تتستتتتتمتترة متتتن �سمو  وبتتاملتتتتتابتتعتتة 
ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، 
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة، 
الراثية،  املتتهتترجتتانتتات  ملتتختتتتتلتتف 
وذلك ا�ستمرارا للم�سرية املباركة 
التتتتتي بتتداأهتتا املتتوؤ�تتستت�تتص املتتغتتفتتور له 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
“ طيب اهلل ثراه” لتعزيز الوعي 
الراث  يحملها  التتتتتي  بالقيمة 
اأ�ساد  كتتمتتا  االإمتتتتتاراتتتتتتي.  التتثتتقتتايف 

البحرية  التتتتريتتتتا�تتتتستتتتات  ودعتتتتتتتتم 
ممار�ستها،  وت�سجيع  والتتراثتتيتتة 
والتنمية  التتت�تتتستتتيتتتاحتتتة  ودعتتتتتتتتتم 

االقت�سادية يف منطقة الظفرة.

غرفة دبي تبحث تعزيز التعاون ال�شتثماري وال�شراكات القت�شادية مع كو�شتاريكا 
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المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/16342

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/12/08 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده مطعم فود كا�سل و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                     الو�سف  

 7،418                                                معدات مطعم 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ش �ملنازعات �اليجارية

70363

او  جتتتتتتو   / املتتتتتتدعتتتتتتو  فتتتتقتتتتد 
بتتتتتتتاولتتتتتتتو جتتتتتويتتتتتلتتتتتهتتتتترم دى 
اجلن�سية  التتربازيتتل  �تتستتوزا، 
رقتتتتتم  �تتتتتستتتتتفتتتتتره  جتتتتتتتتتتتتواز   -
(ft573736) من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم  

 0525414399

فقدان جواز �شفر
�سامل  اروى  املتتتتدعتتتتو/  فتتتقتتتد 
اليمن   ، احلتتتتيتتتتقتتتتى  احتتتتتمتتتتتد 
اجلتتنتت�تتستتيتتة جتتتتواز �تتستتفتتره رقم 
07297521)يرجى  )
ت�سليمه  عتتلتتيتته  يتتتعتتترث  ممتتتتن 
اقرب  او  اليمنية  بتتالتت�تتستتفتتارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
ريتتتت�تتتتستتتتا   / املتتتتتتتتدعتتتتتتتتو  فتتتتتتقتتتتتتد 
الفلبني   ، دالتتتتتتتتتو  جتتتتتابتتتتتوى 
اجلتتنتت�تتستتيتتة جتتتتواز �تتستتفتتره رقم 
يرجى   (P2396490B)
ت�سليمه  عتتلتتيتته  يتتتعتتترث  ممتتتتن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
�سامل  جميلة   / املتتدعتتو  فتتقتتد 
اليمن   ، احلتتتتيتتتتقتتتتي  احتتتتتمتتتتتد 
اجلتتنتت�تتستتيتتة جتتتتواز �تتستتفتتره رقم 
يرجى   (07458961)
ت�سليمه  عتتلتتيتته  يتتتعتتترث  ممتتتتن 
اقرب  او  اليمنية  بتتالتت�تتستتفتتارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر فقد�ن �سهادة �أ�سهم ت
با�سم/  اأ�تتستتهتتم  �تتستتهتتادة  فتتقتتدت 
غتتتلتتتوم ح�سن  عتتتبتتتا�تتتص  ا�تتتستتتمتتتاء 
التتبتتنتتاي �تتتستتتادرة متتتن م�سرف 
اأبتتتتوظتتتتبتتتتي االإ�تتتتتستتتتتامتتتتتي رقتتتم 
ال�سهادة / 1059721 بعدد 
ا�سهم / 151 �سهم ، فعلى من 
للم�سرف  ت�سليمها  يتتجتتدهتتا 
املذكور اأو االإت�سال على رقم / 

0562224318

فقد�ن �سهادة �أ�سهم ت
با�سم/  اأ�تتستتهتتم  �تتستتهتتادة  فتتقتتدت 
غتتتلتتتوم ح�سن  عتتتبتتتا�تتتص  اأحتتتتمتتتتد 
التتبتتنتتاي �تتتستتتادرة متتتن م�سرف 
اأبتتتتوظتتتتبتتتتي االإ�تتتتتستتتتتامتتتتتي رقتتتم 
ال�سهادة / 1059723 بعدد 
ا�سهم / 151 �سهم ، فعلى من 
للم�سرف  ت�سليمها  يتتجتتدهتتا 
املذكور اأو االإت�سال على رقم / 

0501424223

فقد�ن �سهادة �أ�سهم ت
با�سم/  اأ�تتستتهتتم  �تتستتهتتادة  فتتقتتدت 
غتتتلتتتوم ح�سن  عتتتبتتتا�تتتص  حمتتتمتتتد 
التتبتتنتتاي �تتتستتتادرة متتتن م�سرف 
اأبتتتتوظتتتتبتتتتي االإ�تتتتتستتتتتامتتتتتي رقتتتم 
ال�سهادة / 1059722 بعدد 
ا�سهم / 150 �سهم ، فعلى من 
للم�سرف  ت�سليمها  يتتجتتدهتتا 
املذكور اأو االإت�سال على رقم / 

0508992849

فقد�ن �سهادة �أ�سهم ت
با�سم/  اأ�تتستتهتتم  �تتستتهتتادة  فتتقتتدت 
املتتتتتوفتتى/ عتتبتتا�تتص غتتلتتوم ح�سن 
التتبتتنتتاي �تتتستتتادرة متتتن م�سرف 
اأبتتتتوظتتتتبتتتتي االإ�تتتتتستتتتتامتتتتتي رقتتتم 
ال�سهادة / 1059716 بعدد 
ا�سهم / 150 �سهم ، فعلى من 
للم�سرف  ت�سليمها  يتتجتتدهتتا 
املذكور اأو االإت�سال على رقم / 

0562224318

Date 6/ 12/ 2021  Issue No : 13409
Dubai Courts of Firsts Instance 

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/1135- Real Estate Execution 
Heard in Fourth Execution Tribunal No. 186
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. 680/2020 Real 
Estate Summary, by paying the execution amount of (AED 127,264), including 
the charges and the expenses 
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation
Address Emirate of Dubai, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1@omalc.ae, 
Makani 3244594826, IBAN AE090500000000020106942, Tel. 042595777
Party to be notified 1- Muhammad Abdullah Khan Asmat Ullah Khan Capacity: 
Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution 
case against you ordering you to pay the execution amount of 127264 dirhams 
to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance 
with the said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by / Amnah Ahmed Felknaz

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530Date 6/ 12/ 2021  Issue No : 13409
Dubai Courts of Firsts Instance 

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/829- Real Estate Execution
Heard in Fourth Execution Tribunal No. 186
Execution Subject : Executing the verdict issued in Case No. «177/2020 Real 
Estate Summary», by paying the execution amount of (AED 713536), including 
the charges and the expenses
Execution Applicant  Real Estate Investment Public Corporation
Address Emirate of Dubai, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1 @omalc.
ae, Makani 3244594826
Party to be notified

1- Muhammed Waseem Akram Arain Capacity: Execution Respondent
Service Subject The execution applicant filed the above mentioned execution 
case against you ordering you to pay the execution amount of (713536) dirhams 
and to deliver it to the execution applicant or the court custody. 
Therefore, the court shall commence the execution procedures against you 
case of non- compliance with the said order within 15 days from the date of 
publishing this service.
Prepared by  Aisha Rashid Mohammed Al Dhanhani

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

�لعدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 70530
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 53/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ االوىل رقم 183 

ار�تتص م�ساحتها  5 وهو عبارة عن قطعة  ال�سفا  666 مبنطقة وادي  العقار رقم  الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون عبارة عن  مو�سوع 
مربع مر   3089.02

طالب التنفيذ : بنك برودا - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - مبنى بنك برودا - �سقة مكتب رقم 201 - مقابل للعربة بالقرب من 
الديوان - ال�سوق الكبري  - وميثله : عبداهلل رحمه عبداهلل نا�سر العوي�ص ال�سام�سي  

املطلوب اإعانه : حفيظ رحمن باديات كونهي كامتي  
 B مركز ا�ستدامة   G-07D   عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي القرهود - ديرة - دبي - ملك مركز ميلينيوم واي لاعمال - مكتب رقم

0505981445  -  drhafeezrahman@sify.com
�سيجرى  احلتتال  اقت�سى  ان  التالية  الثاث  االيتتام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2021/12/8 املتتوافتتق  االربتتعتتاء  يتتوم  اأنتته يف   : االإعتتتان  مو�سوع 
http://www. االإلكروين  وعلى موقعها  للمزادات  االإمتتارات  (�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدنتتاه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae) وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ص 
على البيع التقدم باإعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خال االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات 
 : البلدية  666 - رقم  5 - رقم االر�تتص  ال�سفا  : وادي  املنطقة  ار�تتص ف�ساء -   : العقار  : نوع  املمتلكات  اأو�ساف  بيان  خزينة املحكمة وفيما يلي 

عطاء العلى   - درهم   8.977.473.00  : الكلية  القيمة   - مربع  مر   3089.02  : امل�ساحة   -  648-8598
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70021

�لعدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 
مبركز  والكائنة  (ال�سركة)   (652944 رقتتم  (رخ�سة  م  م  ذ  �ص   - هاك�سان  /مطعم  �سركة 
التجارة العاملي / �ص ب 117609 دبي ، دولة االإمتتارات العربية املتحدة ، واملرخ�سة لدى 
دائرة التنمية االإقت�سادية، ترغب هذه ال�سركة املذكورة يف اعان قرارها للكافة والذى مت 

اتخاذه بوا�سطة قرار ال�سركاء الذي عقد بتاريخ 2021/7/4 ب�ساأن اغاق وحل ال�سركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خال 15 يوما من تاريخ هذا االعان عن طريق الربيد امل�سجل او 

االت�سال ب :  ال�سادة / مطعم هاك�سان - �ص ذ م م   
�ص ب : 117609 ، دبي   

دبي ، دولة االمارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 971-4-483-4828+  

الربيد االلكروين  : 
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرة اال�سعار واملحددة ب 15 يوما وت�سقط 

بانتهاء الفرة الزمنية املحددة. 

��سعار ت�سفية
70021
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�لعدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 
تنازل/ بيع

اإعان بالن�سر 
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ هيثم خالد �سيف ابراهيم املعيني - اجلن�سية : االإمارات 
ال�سيد/ عبداهلل  البالغة (100%) وذلك اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�سته  ، يرغب يف 
�سيف عبدالرحمن حممد املازمي - اجلن�سية : االإمارات يف الرخ�سة امل�سماة (االختيار االول 
للهواتف املتحركة) تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم (566456) ال�سادرة من 

دائرة التنمية االإقت�سادية بال�سارقة. تعديات اخرى : اليوجد. 
 2013 ل�سنة   (4) رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   (5) فقرة   (14) املادة  وعمابن�ص 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 
تنازل/ بيع

اإعتان
حيث اأن ال�سيد : حممد هال الدين عبدور الرحمن - بنغادي�سي اجلن�سية وال�سيد : عبدالرحمن حممد 
والتي  جتارية  رخ�سة  الكباب)  م�ساكيك  (كافترييا  جتارية  الرخ�سة  ميلكان  اجلن�سية  بنغادي�سي   - فاروق 
تاأ�س�ست بال�سارقه مبوجب رخ�سة رقم (609925) حيث ان ال�سيد: حممد هال الدين عبدور الرحمن 
- بنغادي�سي يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته يف الرخ�سة التجارية ((كافترييا م�ساكيك الكباب)) 
البالغة (50%)، وال�سيد : عبدالرحمن حممد فاروق - بنغادي�سي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن 
ن�سيب  له  ليتبقى   (%45) بقدر  الكباب))  م�ساكيك  ((كافترييا  التجارية  الرخ�سة  يف  ح�سته  من  جزء 
(5%) فقط ، وينوب عنهم بالتوقيع ال�سيد حممد اجمد حممد ار�سد - باك�ستاين اجلن�سية مبوجب وكالة 
�سادرة من الكاتب العدل برقم MOJAU-2021-0034239 بتاريخ 2021/11/21  اإىل ال�سيد 
: حممد اجمد حممد ار�سد - باك�ستاين اجلن�سية لتكون ن�سبته يف الرخ�سة التجارية 95%، خروج �سريك 
ودخول اآخر، وعما بن�ص املادة (14) فقره 5 من القانون االحتادي رقم (4) ل�سنة 2013 يف �ساأن الكاتب 
العدل، فقد اقت�سى ن�سر هذا االإعان للعلم و انه �سوف يتم الت�سديق على االأجراء امل�سار اإليه بعد اأ�سبوعني 

من تاريخ هذا االإعان فمن لديه اأي اعرا�ص على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70533 �لعدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 
MOJAU_2021- 0036147 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
فاالبيل  كاليتا  عبداهلل  االكاندي  اقبال   / ال�سيد  باأنني  للجميع  معلوما  ليكن 
 (%100) البالغة  ح�ستي  كامل  عن  التنازل  يف  اأرغب  اجلن�سية  هندي   - عبداهلل 
 ،(%100) ن�سبته  لت�سبح  اجلن�سية  هندي   - هاو�ص  �سينامادات  ال�سيد/رفيق  اإىل 
يف الرخ�سة باإ�سم (بقالة الرماقية) والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب الرخ�سة 
رقم : (113311)، تنازل �ساحب الرخ�سة الآخر، وعمابن�ص املادة (14) فقرة 
العدل.  الكاتب  2013 يف �سان  القانون االحتادي رقم (4) ل�سنة  (5) من احكام  
فقد اقت�سى ن�سر هذا االعان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70533 �لعدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 
MOJAU_2021- 0033436 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/ را�سد را�سد ح�سن البادي الطنيجي - اإماراتي اجلن�سية 
- يحمل هوية رقم (784195010737419) ، يرغب يف البيع و التنازل عن كامل 
ح�سته البالغة (100% ) لل�سيد/ حممد �سفيق الرحمن حممد عبداالخر - بنغادي�سي 
اجلن�سية - يحمل هوية رقم (784196027159316) يف الرخ�سة التجارية امل�سماة 
برقم  ال�سارقة  - حكومة  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  وال�سادرة من   - املر�سى  ركن  /بقالة 
املادة  وعمابن�ص  الخر.  الرخ�سة  �ساحب  تنازل  اخلدمات،  وكيل  تغيري   (785711)
الكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة   (4) رقم  االحتادي  القانون  احكام  من   (5) فقرة   (14)
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70533

�لعدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 
MOJAU_2021- 0036362 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
العربية  االإمارات  اجلن�سية   - علي  اآل  جابر  يو�سف  حممد  ال�سيد:  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
املتحدة يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد : حممد 
اجلاهزة)  املاب�ص  لتجارة  (كوتا  الرخ�سة  يف  بنغادي�ص  اجلن�سية   ، �سليمان  حممد  �سامل 
والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم (116668) ال�سادرة من دائرة التنمية 
االإقت�سادية ، تعديات اخرى : تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات 

، تنازل �ساحب رخ�سة الخر. 
 2013 ل�سنة    (4) رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   (5) فقرة   (14) املادة  وعمابن�ص 
الت�سديق  على  للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا االعان  اقت�سى  . فقد  العدل  الكاتب  �سان  يف 
تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك  ا�سبوعني من  اليه بعد  امل�سار  االجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 70535
MOJAU_2021- 0036310 رقم �ملعاملة

 تنازل/ بيع 
�إعــالن بالن�سر  

الكاتب العدل بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني  انه �سيقوم  العلم  يرجى 
االأطراف املذكورة اأ�سماوؤهم ادناه : من الطرف االأول : عبيد حممد عبدالكرمي 
البلو�سي - اجلن�سية : االإمارات اإىل الطرف الثاين : �ساتي�سن �سوبرمانيان كيزهيتيل 
اجلن�سية : الهند با�سم التجاري (نيوتكال للهند�سة واخلدمات البحرية) رخ�سة 
�سادرة من دائرة التنمية االإقت�سادية بعجمان برقم (48799) وامل�سجلة بغرفة 
جتارة �سناعة عجمان، وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل 

بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعان.
�لكاتب �لعدل �لعام 

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70408

�لعدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : ال يف ان للتجارة - �ص ذ م م  
 : القانوين  ال�سكل   B ا�ستدامة   - �ستار لاعمال  امبي�سن  : مكتب ملك مركز  العنوان 
 : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   887860  : الرخ�سة  رقم   ، حمتتدودة  م�سوؤولية  ذات 
التاأ�سري  باأنه قد مت  التنمية االقت�سادية بدبي  دائرة  1493542 مبوجب هذا تعلن 
قرار  وذلتتتك مبتتوجتتب   ، اأعتتتاه  املتتذكتتورة  ال�سركة  بتتاإنتتحتتال  لديها  التتتتتجتتاري  ال�سجل  يف 
بتاريخ  دبتتي  حماكم  التتعتتدل  كاتب  لتتدى  واملتتوثتتق   2021/8/24 بتاريخ  دبتتي  حماكم 
2021/8/24 وعلى من لديه اأي اعرا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني جي 
ا�ص ام لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب رقم 303 ملك م�ساريع قرقا�ص - بردبي 
- منخول - هاتف : 3258695-04 فاك�ص : 3517523-04 م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خال (45) يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

70021 �لعدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : جي ا�ص ام لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 303 ملك م�ساريع قرقا�ص - بردبي - منخول - هاتف : 
3258695-04 فاك�ص : 3517523-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
ال يف ان  اأعتتاه لت�سفية  باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور  االقت�سادية بدبي 
للتجارة - �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/8/24 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/8/24 وعلى من لديه 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرا�ص 
العنوان املذكور اأعاه، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك 

خال (45) يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

70021
�لعدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 

�إعالن منفذ �سده بالن�سر 
حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �بهيال�ش بريومباليل فيتيل فيتيل  

)جزئي( جتاري   SHCEXCIPOR2020 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000578/ 
اإىل املحكوم عليه : ابهيا�ص بريومباليل فيتيل فيتيل 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع  

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

ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 160880  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال (15) يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك فاأنت (م) مكلف (ين) 
بح�سور جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - اأمام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك (م) عن ذلك فاإن 

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

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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مبركز  والكائنة  (ال�سركة)   (652944 رقتتم  (رخ�سة  م  م  ذ  �ص   - هاك�سان  /مطعم  �سركة 
التجارة العاملي / �ص ب 117609 دبي ، دولة االإمتتارات العربية املتحدة ، واملرخ�سة لدى 
دائرة التنمية االإقت�سادية، ترغب هذه ال�سركة املذكورة يف اعان قرارها للكافة والذى مت 

اتخاذه بوا�سطة قرار ال�سركاء الذي عقد بتاريخ 2021/7/4 ب�ساأن اغاق وحل ال�سركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خال 15 يوما من تاريخ هذا االعان عن طريق الربيد امل�سجل او 

االت�سال ب :  ال�سادة / مطعم هاك�سان - �ص ذ م م   
�ص ب : 117609 ، دبي   

دبي ، دولة االمارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 971-4-483-4828+  

الربيد االلكروين  : 
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرة اال�سعار واملحددة ب 15 يوما وت�سقط 

بانتهاء الفرة الزمنية املحددة. 

��سعار ت�سفية
70021
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MOJAU_2021_ 0035040 رقم �ملعاملة 

�إخطار عديل باحل�سور �ىل مقر �لد�ئرة �الإقت�سادية
ركن  (مطعم  امل�سماه  الرخ�سة  ملك  ب�سفته  الهند   - اجلن�سية   ، الرحيم  عبد  النبي  نور  حممد   -: املخطر 
رقم  وكاله  مبوجب  وميثله   (783127) بالرقم  ال�سارقة  يف  االقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  الريموك) 
الهند، وميثلها مبوجب  ، اجلن�سية  ال�سيده/ �سيجا حممد حنيفه حممد حنيفة   (SH20210330A10651)
وكاله رقم MOJ_2021_0027391 ال�سيد/�سنان اياتو ماداتومكالدي ليار كوتي بالينتاكاث اجلن�سية - 

الهند ويحمل جواز �سفر رقم U7168836  العنوان : ال�سارقة ، هاتف : 0503792777
رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  اجلن�سية  اماراتي   - عبداهلل  حممد  بال  عبداهلل  ابراهيم   : اليها  املخطر 

رقم 0508038388 هاتف   - حلوان   - ال�سارقة   : العنوان   784197553641594
مو�سوع االإخطار : احل�سور اإىل مقر الدائرة االقت�سادية

الوقائع :- حيث اأن املخطتر اليه وكيل خدمات الرخ�سة اململوكة للمخطر وامل�سماة (مطعم ركن الريموك) واملرخ�سة 
برقم 783127)  املخاطر اليه ممتنع عن احل�سور الجناز ما يلزم من معامات لت�سيري م�سالح الرخ�سة مما احلق 
االقت�سادية  الدائرة  اليه ب�سرورة احل�سور اىل مقر  املخطر  انذار  املخطر يرغب يف  ال�سرر وعليه فان  بلغ  باملخطر 

خال خم�سة ايام واال �سوف ي�سطر ا�سفا التخاذ االجراءات القانونية �سده ،
�لكاتب �لعدل     

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

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

70535 �لعدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 
�إعالن بالن�سر

يف �لدعوى رقم 2021/5484 جتاري كلي �ل�سارقة
لدى حمكمة �ل�سارقة �البتد�ئية

املرفوعة من : بنك راأ�ص اخليمة الوطني �ص.م.ع
�سد : 1- موؤ�س�سة اأك�سفورد للعقارات ملالكها/اأحمد عبداهلل اأحمد �سرور احلمادي

احلمادي �سرور  اأحمد  عبداهلل  اأحمد   -2
عبداهلل احلمادي اأحمد  �سيف   -3

احلمادي اأحمد  حممد  اآمنة   -4
اأحمد عبداهلل  اأحمد �سرور احلمادي واملدعى عليه الثاين/  اأحمد عبداهلل  اأك�سفورد للعقارات ملالكها  املدعى عليها االأوىل موؤ�س�سة 
ال�ساعة  عقده  املقرر  (امل�سرفية)  اخلربة  الجتماع  معتمد  وكيل  بوا�سطة  اأو  �سخ�سياً  احل�سور  ومدعوين  احلمادي  �سرور  اأحمد 
اخلربة امل�سرفية االأول امل�سرفية وفقاً للتفا�سيل  اجتماع  لعقد  موعداً   13/12/2021 املوافق  االثنني  يوم   ، �سباحاً   10:30

املبينة اأدناه : اليوم االثنني املوافق 13/12/2021 - ال�ساعة : 30 10 �سباحاً
موقع مكتب اخلبري امل�سريف يون�ص على املا

ال�سارقة ، منطقة مويلح ، �سارع املدينة اجلامعية، بداية رقم (976) مكتب رقم 202
 (Google Maps/خرائط قوقل)

https://goo.gl/maps/fG5FCoK3HLc5u7vg7
للتوا�سل / 0552752147

�خلبري / يون�ش علي �ملال - عو�ش �لد�ئرة �لتجارية �لكلية �مل�سرفية

�إجتماع خربة 
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حمكمة �ل�سارقة �الحتادية

�إعالن ح�سور �إجتماع باالت�سال �ملرئي عن بعد
)SHCFICIREA2021/0007576 ( يف �لق�سية رقم

اعان بالن�سر يف جريدة وا�سعة االنت�سار
بناء على طلب : املدعي (ة) : ف�سل حق غام نبي

اىل : املدعي عليه : خليفة عبيد على القطي النعيمي
و املدعى عليه : احللم ال�سعيد لا�ستثمار العقاري

قد اأقام املدعي الدعوى يطالب فيها :
عقارية. بيوع  ب�سفة م�ستعجلة بوقف اجراءات البيع يف التنفيذ رقم 1066 ل�سنة 2016  (احلكم   1

عقارية. بيوع   2016 ل�سنة   1066 رقم  التنفيذ  اجراءات  (ببطان   2
الكائنة بربج هند يف منطقة اخلان باإمارة ال�سارقة املحجوز عليها   402 رقم  ال�سكنية  للوحدة  املدعية  (ا�ستحقاق   3

حمل هذه االجراءات و�سطب ت�سجيل تنبيه نزع امللكية الوارد عليها مع الت�سليم مع الزام املدعي عليهم جميعا بامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماه 
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.

حمكمة  يف  �سيعقد  والذي   08:30 ال�ساعة   ،2021/12/14 بتاريخ  واملقرر   EM00020550 رقم  املرئي  االإجتماع  بح�سور  مكلف  انت 
ال�سارقه االإحتادية دائرة دائرة اليوم الواحد املدنية والتجارية الدائرة اخلام�سة عن بعد بوا�سطة االت�سال املرئي عرب موقع وزارة العدل

https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search /بوابة اجلل�سات /االإجتماعات املرئية. �سخ�سيا 
او بوا�سطة وكيل معتمد. اأو قم مب�سح الرمز املبني اأدناه بكامريا الهاتف ، بيانات االإجتماع : رقم االإجتماع : EM00020550 وميكنكم تقدمي 

املذكرة اجلوابية على الدعوى وارفاق امل�ستندات عرب النظام االلكروين بعد ت�سريح املحكمة لكم بذلك.
مركز �سعادة �ملتعاملني 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : ايليز كو�سر لإدارة املطاعم - �ص ذ م م  
العنوان : مكتب 1001-76 ملك دجيباركول ماتكرميوفا - برج خليفة - ال�سكل 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 907678 رقم القيد بال�سجل 
باأنه  التنمية االقت�سادية بدبي  دائرة  تعلن  1515426 مبوجب هذا   : التجاري 
قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه ، وذلك 
العدل  كاتب  لتتدى  واملتتوثتتق   2021/10/25 بتاريخ  دبتتي  حماكم  قتترار  مبوجب 
مطالبة  اأو  اعتترا�تتص  اأي  لديه  متتن  وعلى   2021/10/25 بتاريخ  دبتتي  حماكم 
التقدم اإىل امل�سفي املعني هول مارك انرتنا�سيونال لتدقيق احل�سابات العنوان 
: مكتب رقم 312 - ملك ال�سيخ را�سد بن خليفة بن �سعيد ال مكتوم - هور العنز 
�سرق - هاتف : 2599055-04 فاك�ص :   م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خال (45) يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية
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�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : هول مارك انرتنا�سيونال لتدقيق احل�سابات
ال  �سعيد  بن  خليفة  بن  را�سد  ال�سيخ  ملك   -  312 رقتتم  مكتب   : العنوان 
مكتوم - هور العنز �سرق - هاتف : 2599055-04 فاك�ص :       مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور 
ايليز كو�سر لإدارة املطاعم - �ص ذ م م وذلك مبوجب  اأعاه لت�سفية 
قتتترار حمتتاكتتم دبتتي بتتتتتاريتتخ  2021/10/25 واملتتوثتتق لتتدى كتتاتتتب العدل 
اأو  اأي اعتترا�تتص  لتتديتته  2021/10/25 وعتتلتتى متتن  بتتتتتاريتتخ  حمتتاكتتم دبتتي 
العنوان  على  بتتدبتتي  الكائن  مكتبه  يف  املتتعتتني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة 
املذكور اأعاه، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خال 

(45) يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية
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�عالن بالن�سر        

 3883/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليهما : 1- ورلد دي اف دي دبليو �سي �ص.ذ.م.م - جوجنور اأولفان 
جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :برراكودا ليمتد وميثلها قانونا �سيان ت�سري�ستوفري رو�ستاج الوزات 
والتكافل مببلغ  بالت�سامن  املدعي عليهما  بالزام  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  قد 
اخر  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   (6524171) وقتتدره 
فاتورة يف 3/102016 وحتى ال�سداد التام �سم ملف اال�ستئناف التجاري رقم 404/2020   
-  وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2021/12/7 ال�ساعة 08:30 �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 بثاثة اأيام على االأقل. 
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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�عالن بالن�سر        
 4260/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- �سركة بتلرز للتنظيف على البخار  وخدمات الغ�سيل ذ.م.م 

جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :املحرفون لتجارة معدات املغا�سل  - فرع من جمموعة احلثبور ذ.م.م

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها �سركة/ �سركة بتلرز للتنظيف 
وامل�ساريف  والر�سوم  درهتتم   (52.826.25) وقتتدره  مببلغ  ذ.م.م  الغ�سيل  وختتدمتتات  البخار   على 
احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب 
بالنفاذ املعجل با كفالة   -  وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2021/12/21 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 بثاثة اأيام على االأقل. 
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    

                         يف  �ال�ستئناف رقم:1526/2021/320 ��ستئناف �حو�ل �سخ�سية ومو�ريث 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعاوي اال�ستئنافية احلادية ع�سر رقم 849

مو�سوع اال�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:1084/2021 احوال نف�ص 
م�سلمني  والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب. 

امل�ستاأنف:ابت�سام بدري
عنوانه:امارة دبي - املمزر - �سارع االحتاد - بناء �سول افنيو - �سقة رقم 503

وميثله:ح�سن احمد عبدالعزيز جا�سم عبداهلل ك�سواين 
املطلوب اإعانه:  1- ح�سام الدين حممد غ�سان البهلوان  -  �سفته: م�ستاأنف �سده

مو�سوع االإعان :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2021/1084. وحددت لها 
جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2021/12/8  ال�ساعة 09.00 �ص بقاعة التقا�سي عن بعد ، 
وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم 

غيابيا.
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  �ال�ستئناف    
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�عالن بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:403/2021/20 جتاري كلي 

املنظورة يف:الدائرة الكلية التجارية االوىل رقم 31
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالغاء كفالة املدعي للمديونية وزوالها تبعا النتفاء الدين فيما بني املدعي عليه 
الرابع واملدعي عليهم االول والثاين والثالث ومن ثم الغاء كافة االجراءات التنفيذية املتخذة بحقه وحفظ 

ملف التنفيذ قبل املدعي والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:�سلمان عبيد حممد ماجد الطويله

عنوانه:امارة دبي - ديرة - منطقة الوحيدة - فيا رقم 63 - متحرك:0506588838
املطلوب اإعانهما :  1- حممد �سا�سان احلداد 2- امني عبدالرحمن للتجارة العامة �سركة ال�سخ�ص الواحد 

�ص.ذ.م.م -  �سفتهما : مدعي عليهما 
للمديونية وزوالها  املدعي  بالغاء كفالة  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقتتام عليك  :  قد  االإعتتان  مو�سوع 
تبعا النتفاء الدين فيما بني املدعي عليه الرابع واملدعي عليهم االول والثاين والثالث ومن ثم الغاء كافة 
اتعاب  وامل�ساريف ومقابل  والر�سوم  املدعي  التنفيذ قبل  املتخذة بحقه وحفظ ملف  التنفيذية  االجتتراءات 
املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء  املوافق  2021/12/14  ال�ساعة 10.00 �ص يف قاعة التقا�سي عن 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل.
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
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�عالن بالن�سر 

 8311/2021/209 تنفيذ عمايل 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعان بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  وايت بيجون خلدمات احلرا�سة -  جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/حازم حممد عبده حممد رم�سان 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

(21986) درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان. 
رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197 �لعدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 

�عالن حكم بالن�سر
يف  �لدعوى رقم 3465/2021/16 جتاري جزئي  

مو�سوع الدعوى :  
بتتارودجتتال  - �سفته  االإعتتان :  م�سنع خال�ص للعطور ذ.م.م وميثلها مديرها عبداخلالق  طالب 

بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعانه : 1- �سيخ حممد ا�سلم حممد عبا�ص -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  

جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعان : حكمت حمكمة بتاريخ:2021/10/5 بالزام املدعي عليه ان يوؤدي اىل املدعية مبلغ 
وقدره (50000) خم�سون الف درهم والفائدة القانونية على ذلك املبلغ بواقع 5% من 2021/9/12 
ماعدا  ورف�ست  حماماة  اتعاب  درهم  وخم�سمائة  وامل�ساريف  الر�سوم  والزمته  ال�سداد  متام  وحتى 
ذلك من طلبات   حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم 
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد  ال�سمو  با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا االعتتان �سدر 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197

�لعدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 
�عالن بالن�سر        
 7027/2021/60 �مر �أد�ء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- ليفربول للتجارة العامة   -  جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :املوارد الفنية �ص.ذ.م.م

وميثله:فهد احمد علي حممد بن متيم 
بالزام املدعي  اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/11/3  ا�ست�سدار امر  طلب 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ (67.070.07) درهم �سبعة و�ستني الف و�سبعني درهم و�سبعة فل�ص 
، والفائدة القانونية 5% اعتبارا من تاريخ املطالبة يف 2021/11/1 وحتى متام ال�سداد والزمتها 
بامل�ساريف ومبلغ ثاثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة،  ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خال 15 

يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعان. 
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197 �لعدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 

�عالن حكم بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:38/2021/20 جتاري كلي 

املنظورة يف:الدائرة الكلية التجارية االوىل رقم 31
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره (28383365) درهم والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% ابتداء من تاريخ امتام التحويل وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ 

املعجل با كفالة. 
املدعي:ر�سملة تريد فاينان�ص فاند

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - معرب اخلليج التجاري - �سارع االبراج - بناية o14 - الطابق 14 مكتب بيكر 
مكنزي حبيب املا - مكاين:2563786091 - �ص.ب:2268 دبي - هاتف رقم:044230000 - فاك�ص:044479777

املطلوب اإعانهما :  1- حممد فاروق 2- فارلني انريجي & كوموديتيز م.م.ح  -  �سفتهما : مدعي عليهما 
مو�سوع االإعان :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2021/10/27 يف الدعوى املذكورة اعاه 
ل�سالح/ ر�سملة تريد فاينان�ص فاند بالزام املدعي عليها االوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ (5005000) دوالر امريكي 
خم�سة مليون وخم�سة االف دوالر امريكي او ما يعادله بالدرهم االماراتي والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا من 
تاريخ 2017/8/30 وحتى متام ال�سداد وامل�سروفات والر�سوم ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا 
ذلك من طلبات ، حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70353

�لعدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 
�عالن بالن�سر

�إعالن �سحيفة �لطعن رقم 958/2021
بوكالة املحامي/عبدالرحمن الفردان

التي / 1- �سركة باك اليت (�ص.م.ح).
حار�ص قر�سي. حممد   -3 افندي.  اقبال  اأفندي  بال   -2

بتاريخ  ال�سادر  جتاري   2021/836 رقم  اال�ستئناف  احلكم  باأن  لديكم  معلوماً  ليكن 
تتي -  بتيته  الطاعن / �سركة كيتو  بالنق�ص من طرف  عليه  الطعن  مت  قد   17/08/2021
ال�سيد/�سعد النداوي،  �ستابقا) وميثلهتا  ل�سناعة البا�ستيك (ذ.م.م) (جتتارة اخلامات االأوليتة 
يف الطعن امل�سار اليته اعتاه وعليكم اإيداع مذكرة بدفاتكم م�سفوعة ب�سند توكيل املحامي املوكل 
عنكم وبامل�ستندات التي يرى تقدميها لدى مكتب اإدارة الدعوى يف موعد اأق�ساه خم�سة ع�سر 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان.
ليلى حممد �ل�سكيلي

مدير مكتب �د�رة �لدعوى

 �المار�ت �لعربية �ملتحدة
�ملحكمة �الحتادية �لعليا

70408
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�لعدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0009158 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : مروة جوهر حمبوب �سعيد حمبوب - جمهول حمل االإقامة : العنوان : ال�سارقة (يوجد 
حتري) هاتف رقم : 0555445408 - 0506055222  

نعلمكم اأن املدعية : فاطمة �سعيد را�سد م�سبح الزحمي 
قد اأقامت الدعوى املذكورة اأعاه وتطالب فيها باالتي : 

املطالبة بقيمة (15000) درهم
الزام املدعي عليه بدفع الر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة 

اعان املدعي عليه باجلل�سة والئحة االدعاء 
�سمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا الحكام املادة 229 الفقرة (5) من قانون االإجراءات املدنية

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/12/7 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة االإبتدائية 
املدنية - مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى) �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خال مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/11/25 م
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535

�لعدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 
�إعالن �إجتماع �خلربة

 يف �لدعوى رقم 2021/10008 عماىل جزئى
املقامة من / م�سطفى اأمني حمب النادي

�سد/ فندق تامي جراند بازا 
نعلن نحن اخلبري احل�سابي / اأحمد اإبراهيم بن فار�ص، اأنه مت تعيننا من قبل 
 10008/2021 الدعوي رقم  حماكم دبي مبهمة اخلربة احل�سابية يف 
له  املقرر  اخلربة  اإجتماع  حل�سور  عليه  املدعى  نعلن  (كما  جزئى  عماىل 
جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق ال�ساعة 10:30   2021/12/09 �سباحاً) 
وذلك مبقر مكتبنا الكائن بدبي، ديرة ، �سارع املطار ، بناية مكاتب ، مقابل 

دناتا، الطابق الثالث 306.
�خلبري �حل�سابي/ �أحمد �إبر�هيم بن فار�ش

�إجتماع خربة 

70021
�لعدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 

MOJAU_2021- 0036404 رقم �ملعاملة
تنازل/ بيع

اإعان بالن�سر 
ليكن معلوما للجميع باأن : ال�سركة الكويتية لاغذية - امريكانا - �ص م ك - اجلن�سية 
الكويت - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% يف الرخ�سة امل�سماة 
بال�سارقة  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  كافية)  جراند   - تكا  دجاج  (امريكانا 
برخ�سة جتارية رقم (218497) اىل ال�سيد/ ال�سركة الكويتية لاغذية - امريكانا - ذ 

م م - اجلن�سية : االإمارات. تعديات اخرى : اليوجد.
وعمابن�ص املادة (14) فقرة (5) من احكام  القانون االحتادي رقم (4) ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 
MOJAU_2021- 0036464 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اإعان 

حيث ان ال�سيد: حممد عاطن �سعيد خليفة الكتبي - اإماراتي اجلن�سية ميلك الرخ�سة التجارية 
(اخلنفرو�ص لاكات ال�سعبية) رخ�سة جتارية والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة 
اجلن�سية  اإماراتي   - الكتبي  خليفة  �سعيد  عاطن  حممد  ال�سيد/  ان  حيث   (738566) رقم 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته يف الرخ�سة التجارية (اخلنفرو�ص لاكات ال�سعبية) 
البالغة (100%) اىل ال�سيدة/ فاطمة مبارك �سعيد الكتبي - اإماراتي اجلن�سية، تنازل �ساحب 
الرخ�سة الخر، وعما بن�ص املادة (14) فقره 5 من القانون االحتادي رقم (4) ل�سنة 2013 
على  الت�سديق  يتم  �سوف  انه  و  للعلم  االإعان  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل،  الكاتب  �ساأن  يف 
االأجراء امل�سار اإليه بعد اأ�سبوعني من تاريخ هذا االإعان فمن لديه اأي اعرا�ص على ذلك عليه 

اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70533 �لعدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 
�إعـــــــــــــالن 

T21038146021121 ملو�سوع : �لطلب رقم�

املقدم من / هناده ح�سني حممد عموره 
تعلن حمكمة عجمان ال�سرعية املدعوة / هناده ح�سني حممد عموره - اردنية 
ال�سادرة   784198695180947 بالرقم  هوية  بطاقة  حتمل  اجلن�سية 
من االإمارات للهوية ، تقدمت بطلب تطابق ا�سمها املذكورة يف بطاقة هويتها 
عموره  حممد  ح�سني  هنادي  باال�سم/  القدمي  جوازها  يف  املذكور  وا�سمها 
اإىل  الطلب احل�سور  هذا  على  اعرا�ص  اأي  لديه  فمن  االدرن.   ال�سادر من 
ن�سر  تاريخ  ال�سخ�سية خال مدة خم�سة ع�سر يوما من  االأحوال  رئي�ص قلم 

هذا االإعان الإبداء اأ�سباب اعرا�سه.
قا�سي مبحكمة عجمان �ل�سرعية 
�ل�سديق جابر �لطاهر  

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/0033159
رقم  هوية  بطاقة  يحمل  و  اجلن�سية  افغان�ستاين   - حممد  دو�ست  ب�سري  حممد   : املخطتر 

(784198868507389) العنتوان : ال�سارقة - م�سلى - هاتف رقم : (0558751001) 
اإليه : حممد خوكون مياه ف�سل احلق - بنغادي�سي اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم  املخطر 

(784198192876203)  العنتوان : ال�سارقة - م�سلى - هاتف رقم : (0559089132)
مو�سوع االإخطار : املطالبة مببلغ (18،220) درهم ،

حيث ان املخطر اليه متدين مببلغ وقدره (18،220) درهم (ثمانية ع�سر الف ومتتتان وع�سرون 
املبلغ  ب�سداد  يقوم  اأن  على   (12/10/2021) بتاريخ  حمرر  اقرار  مبوجب  غري)  ال  فقط  درهم 

بتاريخ (20/10/2021)، 
حيث اأن املخطر اليه مل يلتزم بدفع قيمة االقرار ،  وعليه يطلب املخطر من املخطر اليه االلتزام 
القانونية  اأيام من تاريخ االخطار واال �سيتم اتخاذ االجراءات  اأق�ساها خم�سة  املبلغ يف فرة  بدفع 

ال�ستام املبلغ ، وعليه يلتم�ص املخطر من �سعادة الكاتب العدل اإخطاركم بهذا ر�سميا ،
�لكاتب �لعدل     

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

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

70533 �لعدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/0032025
اخطار عديل للوفاء مببلغ 168،286،99 درهم

املخطتر : �سركة احلركة ل�سناعة االملنيوم والزجاج ذ م م - وال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة برقم 623166 وميثلها ال�سيد / ماتيو جيورج 
كامبادام - هندي اجلن�سية ب�سفته �سريك ومدير يف الرخ�سة املذكورة اعاه وميثله بالوكالة ال�سيد / ديلي جاكوب – هندي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 
م�سدقة من كاتب العدل بامارة دبي برقم 210777/1/2021 العنوان :ال�سارقة – �سناعية 11 - هاتف  وكالة  مبوجب   784199294859790

رقم : (0558788586) (0503218376)
املخطر اليهم : ال�سادة / بيفر جلف للمقاوالت �ص ذ م م - واملرخ�سة برقم :621551 و�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بامارة دبي ال�سيدة / علياء عبا�ص 
علي عبداهلل اخلاجه - اماراتية اجلن�سية وحتمل جواز �سفر رقم G90R27405  ال�سيد/ راجي�ص كومار كري�سنا - هندي اجلن�سية ويحمل جواز �سفر رقم 

Z3069462 العنوان دبي - بر دبي - جبل علي ال�سناعية االوىل - م�ستودع ملك موؤ�س�سة دبي العقارية - هاتف رقم (0506546341)
مو�سوع االإخطار : املطالبة بقيمة الفواتري جمملها وقدره (168،286،99) درهم

باالإ�سارة اإىل املو�سوع اأعاه فاإننا نتقدم باإخطارنا هذا ون�سمته االآتي:
- بناء على ما مت االتفاق بني املخطر واملخطر اليهم على االعمال التجارية التي بينهما فقد تر�سدت مبالغ يف ذمة املخطر اليه ل�سالح املخطر ومل دفعها 
وذلك مبوجب فواتري (مرفق ك�سف عن الفواتري) مبلغ وقدره 168،286.99 درهم (مئة وثمانية و�ستون الف ومئتان و�ستة وثمانون درهم و 99 فل�ساً) 

قيمة اجمايل املواتري
- اال ان املخطر قام بالتوا�سل مع املخطر اليهم مرارا وتكرارا عن طريق الربيد الكروين (مرفق �سورة عن الربيد االلكروين مرجم) لكن دون جدوى 

مما يبني نية االمتناع عن دفع قيمة الفواتري للمحطر دون مربر قانوين
99 فل�سا) يف  و  الف ومئتان و�ستة وثمانون درهم  168،286،99 درهم (مئة وثمانية و�ستون  �سداد مبلغ وقدره مبلغ وقدره  ب�سرعة  فاإننا ننذركم   ، لذا 
موعد اأق�ساه خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستامكم لهذا االإنذار، واإال فاإننا �سن�سطر اآ�سفني للجوء اإىل الق�ساء للمطالبة باإلزامكم ي�سداد املر�سد بذمتكم واملائدة 
القانونية عنه بواقع 9% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام، مع حتملكم كافة الر�سوم وامل�ساريف الناجمة عن ذلك ، وعليه يلتم�ص املخطر من �سعادة 

الكاتب العدل بال�سارقة اإخطاركم بهذا ر�سميا.
�لكاتب �لعدل     

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

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

70533 �لعدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 
 �إخطار عديل 

برقم �ملحرر 2021/0035208
املخطتر : ليتون نورو برودانيا - اجلن�سية : بنغادي�ص ، واحمل هوية اإماراتية رقم (784198552620316)

العنوان : ال�سارقة - �سناعية 3 - هاتف رقم : 0559186588 / 0556299025
(HRJ826711) املخطر اإليه : �سامل مفتاح احلاج مفتاح العبيديل - اجلن�سية : االمارات ، واأحمل جواز �سفر رقم

العنوان : ال�سارقة - مويلح - بالقرب من �ستي �سنر الزاهية - هاتف رقم : 0506645576
مو�سوع االإخطار : املطالبة باإ�سرداد ال�سيكات و الفواتري لعدم تنفيذ االتافق.

ال�سادرة من  وال�سحية)  الكهربائية  االدوات  لتجارة  العبيديل  (�سامل  امل�سماه  بيع رخ�ستة  على  اتفاق  بينهم  كتان  اليته  املخطر  و  املخطر  ان  : حيث  الوقتائتع 
ادناه و لكن املخطر اليه خالف باالتفاق و بقيمة  املبلغ املذكور  791225 للمخطر وحيث ان املخطر قام بدفع  دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة برقم 

اجمالية و قدرها 15000
حيث ان املخطر اليه مل يقم بتنفيذ العقد املربم و بناء عليه يرغب املخطر برد قيمة ال�سيكات

وحيث ان املخطر اليه مل يلتزم باالتفاق الذي بينه و بني املخطر
حيث ان املخطر يطالب با�سرجاع ال�سيكات و الفواتري التي قام بدفعها وبيانات ال�سيك كاالتي :

2022/07/25 و امل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري ا�ستحقاق  وتاريخ  درهم   (3000) بقيمة   (00010) رقم  �سيك   ،1
(000006) بقيمة (3000) درهم وتاريخ ا�ستحقاق 2021/11/25 و امل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري رقم  �سيك   .2

وتاريخ ا�ستحقاق 2022/01/25 و امل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري درهم   (3000) بقيمة   (000007) رقم  �سيك   .3
�سيك رقم (000008) بقيمة (3000) درهم وتاريخ ا�ستحقاق 2022/03/25 و امل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري  .4

(3000) درهم وتاريخ ا�ستحقاق 2022/05/25 و امل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري بقيمة   (000009) رقم  �سيك   ،5
اأن املخطر يخطر املخطر اليهم ب�سرورة �سداد املبلغ املر�سد بذمته وامل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد اق�ساه (5) ايام من تاريخ تبلغكم هذا االإخطار واال 
، فاملخطر  ، لذلك  الفائدة والتعوي�ص مع حفظ باقي احلقوق  امل�ستحق له مع  القانونية للمطالبة باملبلغ  �سوف ي�سطر املخطر اىل اتخاذ كافة االجراءات 

يخطركم بهذا االخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعولة ول�سريان كافة االثار القانونية املرتبة عليه يف مواجهتكم
�لكاتب �لعدل     

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

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

70533

�لعدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 
 �إخطار عديل بالتخارج  

برقم �ملحرر 2021/0032653
اإخطار عديل

املخطتر : موفق رفيق قعدان - �سوري اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم (78416680827373) ب�سفته �سريك ومدير يف 
الرخ�سة امل�سماه (ارتي�ستا لان�ساءات ذ م م) وال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة رقم (625648).

العنوان : ال�سارقة – القا�سمية – الند - هاتف رقم : (971506465817)
املخطر اإليه : عبداحلميد ايوب عي�سى البطاط - اردين اجلن�سية، العنوان : ال�سارقة – القا�سمية – الند

هاتف رقم :(971503011632).
مو�سوع االإخطار ا�ستدعاء املخطر اليه.

التنمية  دائرة  من  وال�سادرة  م)  م  ذ  لان�ساءات  (ارتي�ستا  امل�سماه  بالرح�سة  �سركاء  اإليه  واملخطر  املخطتر  اأن  حيث   -: الوقائع 
االقت�سادية بال�سارقة رقم (625648). حيث اأن املخطر يرغب يف اإخراج املخطر اليه من الرخ�سة لعدم تواجده من حوايل 5 
�سنوات مما �سبب له ا�سرار ج�سيمة وعدم قدرته على جتديد الرخ�سة والدخول يف غرامات وخمالفات قانونية ، و عدم دفع قيمة 
االيجار وفواتري الكهرباء واملياه ، علما ان املخطر اليه مل يقم بدفع اي من الغرامات واملخالفات و جتديد الرخ�سة وااليجار املكان 
وكافة امل�سروفات التي تتوجب عليه ك�سريك بن�سبة 16% مع العلم انه مل يقم بدفع اي مبلغ يف ا�سل را�سمال ال�سركة وكان دخوله 
ا�سافة ا�سمه يف الرخ�سة كم�ساعدة له ال اكرث.  وعليه يعلن املخطر املخطر اإليه بال�سرورة احل�سور اىل الدائرة االقت�سادية خال 
خم�سة ايام من ا�ستام االخطار للتوقيع على االأوراق الازمة الإخراجه من الرخ�سة ودفع الر�سوم وامل�ساريف املرتبه على عاتقه 

واال �سيتم اتخاذ االإجراءات القانونية. لذلك ، وعليه يلتم�ص املخطر من �سعادة الكاتب العدل اإخطاركم بهذا ر�سميا.
�لكاتب �لعدل     

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

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

70533 �لعدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 
�عالن بالن�سر        

 16/2021/4438 جتاري جزئي
تفا�سيل االإعان بالن�سر

اإىل املدعى عليه  / 1_ �سركة اخلليج الكندية لان�ساءات (ذات م�سوؤولية حمدودة)
جمهول حمل االإقامة

مبا اأن املدعى / راحب بابات للتجاره العامه �ص.ذ.م.م
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبه باإلزام املدعي عليها بدفع املبالغ امل�ستحقة واملر�سدة يف ذمتها و البالغ 
قدرها 23،851.68 درهم (ثاثة وع�سرون األف ثمان مائة و واحد خم�سني دهم اإماراتي) اإلزام املدعي عليها بدفع 
املدعي  لتجاهل  املدعية  تكبدتها  الذي  لل�سرر  نتيجة  فاتورة  اآخر  ا�ستحقاق  تاريخ  12% من  قدرها  قانونية  فائدة 
عليها للمطالب الودية ال�سادرة من هذه االخرية و كذلك عدم قيامها بدفع املبالغ املر�سدة الأزيد من �سنة على �سبيل 
االحتياط الكلي يف حال ما اأرتى �سعادة القا�سي امل�سرف توافر �سروط اأمر االأداء نلتم�ص اإحالة الدعوى لقا�سي اأمر 
اأحكام  بع�ص  بتعديل   2020 ل�سنة  االأداء املخت�ص اإعمااًل لن�ص املادة 17 الفقرة 8 من قرار جمل�ص الوزراء رقم 33 
 1992 ل�سنة   11 رقم  االحتادي  للقانون  التنظيمية  الائحة  �ساأن  يف   2018 ل�سنة  قرار جمل�ص الوزراء رقم 75 
املوافق  الدعوى وم�ساريفها. وحددت لها جل�سة يوم االحد  املدعي عليها بر�سوم  املدنيةاإلزام  ب�ساأن قانون االإجراءات 
2021/12/12 ال�ساعة 9.00 �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 بثاثة اأيام على االأقل.
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197 �لعدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 

�إعالن منفذ �سده بالن�سر 
حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �سركة ر�سانا لل�سناعات �لهند�سية ذ م م

�سركة ر�سانا للمقاوالت ذ م م  �سركة ر�سانا للهند�سة �الن�سائية ذ م م  هاين �سمري حنا   
)كلي(   جتاري   SHCEXCICOM2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0003024/ 

اإىل املحكوم عليه : 1 - �سركة ر�سانا لل�سناعات الهند�سية ذ م م  2 - �سركة ر�سانا للمقاوالت ذ م م ،
حنا     �سمري  هاين   -  4 م،  م  ذ  االن�سائية  للهند�سة  ر�سانا  �سركة   -  3

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ البنك العربي املتحد - �ص م ع يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 

ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�سم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا 
احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 2058064 درهم باالإ�سافة اىل 

الفائدة القانونية %5 من تاريخ 2019/9/12 وحتى متام ال�سداد. 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال (15) يوما من تاريخ اإعانك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  (م) عن  تخلفك  حالة  ويف  االإخطار.  بهذا  اإعانكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197 �لعدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - فينكات ر�مو نايدو بهيمي�سيتي   
)جزئي(   جتاري   SHCEXCIPOR2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0002904/ 

اإىل املحكوم عليه : فينكات رامو نايدو بهيمي�سيتي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ البنك العربي املتحد - �ص م ع  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 

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

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 387497 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال (15) يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

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

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197

�لعدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - عماد حبيب دخل �هلل   
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2020 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000845/ 

اإىل املحكوم عليه : عماد حبيب دخل اهلل 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ جورج حنا ف�سول يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 

ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 52763 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال (15) يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

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

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392 70197 �لعدد 13019 بتاريخ 2021/12/6        
�عالن حكم بالن�سر 

يف  �لدعوى 2365/2021/11 مدين جزئي  
املنظورة يف : دائرة اجلزئية املدنية الرابعة رقم 18      

وخم�سمائة  الف  وع�سرون  (ثاثة  درهتتم)   23،557.11) وقتتدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
و�سبعة وخم�سون درهم واحدى ع�سر فل�سا) والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى 

ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. �سم ملف النزاع املدين 2020/1078   
املدعي  : �سركة جمموعة االإمارات لاإت�ساالت

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - رقة البطني - ديرة - �سارع املكتوم - مبنى امل�سعود - �سقة 602  
املطلوب اإعانه : 1- جميل حممد منظور ح�سني - �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع االإعان : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/11/2 يف الدعوى املذكورة اأعاه ل�سالح 
/ �سركة جمموعة االإمارات لاإت�ساالت بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ ومقداره 23،557.11 درهم (ثاثة 
وع�سرون الف وخم�سمائة و�سبعة وخم�سون درهم واحدى ع�سر فل�سا) والفائدة عنه بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية 

يف 2021/9/26 وحتى ال�سداد التام ، وكذا الزامه بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعان �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197                                       �لعدد 13409 بتاريخ 2021/12/6            

�عالن بالن�سر 
يف  �لدعوى 3966/2021/16 جتاري جزئي  

املنظورة يف : دائرة اجلزئية التجارية اخلام�سة رقم 15      
مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 61،807.19 الف درهم (واحد و�ستون الفا وثمامنائة 
 2019/10/6 يف  اال�ستحقاق  تاريخ  من  �سنويا   %5 بواقع  التاأخريية  القانونية  والفوائد  فل�سا)   19 و  درهتتم  و�سبعة 

حتى ال�سداد التام.
املدعي  : دياري للخدمات الفنية - ذ م م  - عنوانه : االإمتتارات - اإمتتارة دبي - الثنية االوىل - دبي - �سارع ال�سيخ 

زايد - مبنى هوم تو هوم - �سقة 101 الرب�ساء هايت�ص (تيكوم)  
املطلوب اإعانه : كيو بي جي للخدمات �سركة ال�سخ�ص الواحد �ص.�ص.و (حاليا)/ كيو بي جي للخدمات - موؤ�س�سة 

فردية (�سابقا) - �سفته : مدعي عليه
مو�سوع االإعان : قد اأقام عليكتتت الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 61،807.19 الف 
درهم (واحد و�ستون الفا وثمامنائة و�سبعة درهم و 19 فل�سا) والفوائد القانونية التاأخريية بواقع 5% �سنويا من 
تاريخ اال�ستحقاق يف 2019/10/6 حتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2021/12/19 ال�ساعة 
9.30 �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 بثاثة اأيام على االأقل. 
 رئي�ش �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لتنفيذ رقم 8365/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

به وقدره  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ،2019/2514 الدعوى رقم  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 
(80172.25 درهم) �ساما للر�سوم وامل�ساريف. 

طالب التنفيذ : موارد للتمويل - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - القوز ال�سناعية االوىل - دبي - �سارع 
بردبي - مبنى معر�ص رقم 1 ملك احمد بن �سويدان 

املطلوب اإعانه : 1- عمار عبداهلل علي فريوز اآل علي - �سفته : منفذ �سده   
مو�سوع االإعان : قد اأقام عليكتتت الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   80172.25
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70392

�لعدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لتنفيذ رقم 829/2021/211 تنفيذ عقاري
املنظورة يف : دائرة  التنفيذ الرابعة رقم 186  

، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره  2020/177 عقاري جزئي  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 
(713536 درهم) �ساما للر�سوم وامل�ساريف. 

طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية  
عنوانه : اإمارة دبي - �سارع املطار منطقة بور�سعيد - بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم 9 هاتف 0504643947 

بريد الكروين EXECUTION1@OMALC.AE مكاين 3244594826  
املطلوب اإعانه : 1- حممد و�سيم اكرام ارين - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعان : قد اأقام عليكتتت الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 713536 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.

يوما من   15 املذكور خال  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االجتتراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�سر هذا االعان.

رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70530 �لعدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف �لتنفيذ رقم 996/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره  2020/469 عقاري جزئي  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 

(1692244.06 درهم) �ساما للر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ : �سركة تطوير جممع دبي لا�ستثمار - ذ م م - عنوانه : اإمارة دبي - جممع دبي لا�ستثمار - منطقة 
 - 111485 048851188 - �ص ب  - هاتف   048851007 - فاك�ص رقم  دبي لا�ستثمار  - مبنى  جبل علي 

 info@alserkallawfirm.ae : مكاين 1521766151 - امييل
املطلوب اإعانه : 1- بيجاي تريدينغ - م د م �ص - �سفته : منفذ �سده   

متتو�تتستتوع االإعتتتتتان : قتتد اأقتتتتام عليكتتت التتتدعتتتوى التتتتتنتتفتتيتتذيتتة املتتتذكتتتورة اأعتتتتاه والتتتزامتتتك بتتدفتتع املتتبتتلتتغ املتتنتتفتتذ بتته وقتتتدره 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   1692244.06

يوما من   15 املذكور خال  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االجتتراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�سر هذا االعان.

رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 70533

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف �لتنفيذ رقم 1135/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
به وقدره  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  680/2020 عقاري جزئي،  رقم  الدعوى  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 

(127،264 درهم) �ساما للر�سوم وامل�ساريف. 
 ، االعمال  نقطة  بناية   - بور�سعيد  منطقة   ، دبي   : عنوانه   - اال�ستثمارية  للعقارات  العامة  املوؤ�س�سة   : التنفيذ  طالب 
امليزانني ، مكتب رقم 9 ، هاتف 0504643947 - بريد الكروين : execution1@omalc.ae - مكاين 

IBAN AE090500000000020106942  -  3244594826
املطلوب اإعانه : 1- حممد عبداهلل خان ع�سمت اهلل خان - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع االإعان : قد اأقام عليكتتت الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 127264 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  

يوما من   15 املذكور خال  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االجتتراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�سر هذا االعان.

رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70530 �لعدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف �لتنفيذ رقم 8749/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 4950/2018 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 

(81086.41 درهم) �ساما للر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ : موارد للتمويل 

عنوانه : اإمارة دبي بردبي �سارع ال�سيخ زايد بناية اترمي مكتب 116 
وميثله / علي �سلطان �سامل الكندي  

املطلوب اإعانه : �سعود �سعيد عي�سى �سعيد بن ياعد الزعابي - �سفته : منفذ �سده   
مو�سوع االإعان : قد اأقام عليكتتت الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 81086.41 

درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
يوما من   15 املذكور خال  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االجتتراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

تاريخ ن�سر هذا االعان.

رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70392

�لعدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  8897/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

وقدره  بتته  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  �سده  املنفذ  اللتتتزام   2021/5368 رقتتم  االداء  اأمتتر  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
(224.271.50) درهم ف�سا عما ي�ستجد من فائدة قانونية حتى ال�سداد التام.

طالب التنفيذ : مداح بن عو�ص بن حمود احلي�سوين احلربي
عنوانه:امارة دبي - ديرة - منطقة بور�سعيد - بناية �سيتي اأفينو - مقابل فندق بوملان - الطابق الثاين - 

مكتب رقم 208 - رقم مكاين:3225493941 - الهاتف:042555000 - الفاك�ص:042555005 - �ص.ب:41333
املطلوب اإعانه : 1- با�سم بن �سعيد بن حممد ابوبي�ست - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
(224271.50) درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال (15) يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
�لعدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 70197

�عالن حم�سر حجز بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  5747/2019/209 تنفيذ عمايل 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى العمالية رقم 328/2018 عمايل كلي واملعدل 
درهم   (942152) وقتتدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، عمايل  ا�ستئناف   294/2019 رقم  باال�ستئناف 

ل�سالح العامل .
طالب التنفيذ : �سمري �ساهر مو�سى داود

عنوانه:امارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - جممع بنايات باي �سكوير - بناية رقم 
6 - مكتب رقم 402

: منفذ  - �سفته  عامه  م�ساهمة  �سركة   - انرنا�سيونال  �سكل  اند  دريتتك   -1  : اإعانه  املطلوب 
�سده

مو�سوع االإعتتان : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن االر�تتص رقم 
144 - 149 - 150 - 146 الكائنة يف منطقة �سيح �سعيب 2 ، االر�ص رقم 571 الكائنة يف منطقة 
دبي لا�ستثمار االول - وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاه وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله 

قانونا - بناءا على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ 2021/11/29.
رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
�لعدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 70197

�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:7047/2021/60 �مر �د�ء 

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
والر�سوم  درهم  الف   (45000) مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  بالزام  االمر  با�سدار  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفوائد القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ ال�سداد والواقع يف 2017/11/25 

بالن�سبة ملبلغ ال�سيكني ويف 2019/11/21 وحتى تاريخ ال�سداد التام
 املدعي:�سام مو�سى عبداهلل

عنوانه:االمارات - امارة ال�سارقة كورني�ص البحرية املجاز 1 - البطحاء 1006
وميثله:والء جابر نا�سر �سالح اآل رحمه 

املطلوب اإعانه :  1- ح�سام لبيب غامن  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع االإعان :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/11/3 - بالزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ (45000) درهم خم�سة واربعني الف درهم والفائدة القانونية 5% اعتبارا 
من 2019/11/25 وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�ساريف ومبلغ ثاثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم 

احلق يف ا�ستئناف االمر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعان.
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70533 �لعدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 

مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    
                  يف  �ال�ستئناف رقم:3063/2021/305 ��ستئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الثالثة رقم 87
اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقتتم:2021/38 جتاري كلي والر�سوم   : مو�سوع اال�ستئناف 

وامل�ساريف واالتعاب. 
امل�ستاأنف:ر�سملة تريد فاينا�ص فاند

 - o14 عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - معرب اخلليج التجاري - �سارع االبراج - بناية
الطابق 14 مكتب بيكر مكنزي حبيب املا - مكاين:2563786091 - �تتص.ب:2268 دبي - هاتف 

رقم:044230000 - فاك�ص:044479777 -  وميثله:علياء حبيب حممد �سريف عبداهلل املا 
فتتاروق  -  �سفتهما :  & كوموديتيز م.م.ح 2- حممد  اإعانهما:  1- فارلني انريجي  املطلوب 

م�ستاأنف �سدهما
مو�سوع االإعان :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2021/38جتاري كلي. وحددت لها 
، وعليه  بعد  التقا�سي عن  بقاعة  ال�ساعة 10.00 �ص  املوافق  2022/1/19   االربعاء   يوم  جل�سة 

يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  �ال�ستئناف    
70353
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•• الرباط، الفجرية ـ الفجر

بحثت موؤ�س�سة الّرخ االإماراتية للن�سر مع املكتبة الوطنية للمملكة املغربية 
�سبل تعزيز التعاون يف جمال الن�سر الورقي واالإلكروين، وتبادل اخلربات 
تنظيم  عتتن  ف�سًا  التتكتتتتتاب،  و�سناعة  والثقافة  الفكري  االإبتتتتداع  جمتتال  يف 

الفعاليات واملبادرات الثقافية امل�سركة بني الطرفني.
التترّخ االإمتتاراتتتيتتة برئا�سة االأديب  جتتاء ذلتتك ختتال زيتتارة وفتتد من موؤ�س�سة 
املغربية  للمملكة  الوطنية  املكتبة  مقر  املوؤ�س�سة،  رئي�ص  الظنحاين  خالد 

قطاع  مدير  اإدريتت�تتص  يحيى  اأزل  الفنان  الوفد،  و�سم  التتربتتاط،  العا�سمة  يف 
حممد  بالدكتور  التقوا  حيث  بابا،  كتترمي  والدكتور  واملتتوؤمتتترات،  املعار�ص 
ا�ستعر�ص بدوره  الذي  املغربية  للمملكة  الوطنية  املكتبة  الفران مدير عام 

م�ساريع املكتبة الوطنية خال املوا�سم الثقافية.
التعاون يف جمال  اأهمية توطيد  الظنحاين  االإمتتاراتتتي خالد  االأديتتب  واأكتتد 
املوؤ�س�سات الوطنية يف دولة االإمتتارات واملوؤ�س�سات يف  الثقافة والفكر ما بني 
دول املغرب العربي و�سنع �سراكات ا�سراتيجية، مبا يتنا�سب مع ال�سيا�سات 
يف  املجتمع  خدمة  بهدف  للدولة  احلكيمة  القيادة  تنتهجها  التي  الوطنية 

اجلانب الثقايف والتنموي.
واأ�ساد الظنحاين بالدور الذي ت�سطلع به املكتبة الوطنية بو�سفها واجهة 
ثقافية رائدة، حملياً وعربياً ودولياً، عرب تبنيها  م�ساريع نوعية ومعا�سرة، 
تغني امل�سهد الثقايف املغربي، وخا�سة فيما يتعلق مبجال الكتاب الذي يعترب 

من �سمن مهامها االأ�سا�سية.
للمملكة  الوطنية  املكتبة  مدير  التتفتتران  حممد  الدكتور  عتترّب  جانبه،  متتن 
بو�سفها  للن�سر  االإماراتية  الّرخ  بالتعاون مع موؤ�س�سة  �سعادته  املغربية عن 
من املوؤ�س�سات الوطنية االإماراتية  التي ت�ساهم  يف ن�سر الثقافة االإماراتية، 

واالهتمام بالكتاب والكاتب واإبرازه حملياً وعاملياً، م�سرياً اإىل ا�ستعداد املكتبة 
املعلومات  وتتتبتتادل  التترخ  ملوؤ�س�سة  خدماتها  تقدمي  على  املغرب  يف  الوطنية 

الدائم يف جمال الن�سر الورقي واالإلكروين.
ويف ال�سياق ذاته ، ناق�ص الظنحاين رئي�ص موؤ�س�سة الرخ االإماراتية للن�سر مع 
الدكتور عبدالقادر الرتناين رئي�ص احتاد النا�سرين يف املغرب، �سبل تعزيز 
العربية  الثقافة  واقتتع  يخدم  مبتتا  املقبلة  املرحلة  ختتال  امل�سرك  التعاون 
املنطقة  يف  الن�سر  �سناعة  ودعتتم  وتعزيز  الثقافية  بال�سناعات  والنهو�ص 

العربية.

 ال�شارقة لالآثار تعلن عن 
اكت�شاف متثال يعود لفرتة 

القرن الأول امليالدي 
ال�سارقة لاآثار واملتمَثلة يف بعثة التنقيب االأثرية املحلية عن  اأعلنت هيئة 
اكت�ساف قطعة اأثرية جديدة يف منطقة مليحة التابعة الإمارة ال�سارقة عبارة 
عن متثال م�سنوع من الربونز ميثل خملوقا اأ�سطوريا له جناح ن�سر كبري 
التمثال لزمن  اأ�سد وِرجتتل طائر �سخم ذو خمالب قوية حيث يعود  وراأ�تتص 

االإمرباطورية الرومانية يف القرن االأول امليادي.
واأعرب الدكتور �سباح عبود جا�سم مدير عام هيئة ال�سارقة لاآثار عن �سكره 
وتقديره للدعم الكبري وامل�ستمر الذي يقدمه �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ص االأعلى حاكم ال�سارقة حيث ُيعترب 
دعم �سموه ركيزة اأ�سا�سية يف عملية التنقيب واال�ستك�ساف وا�ستخراج الكنوز 
االأثرية وحتقيق االإجنتتازات التاريخية املتعددة التي تفخر بها االإمتتارة كما 
الهيئة  بها  تقوم  التي  الهامة  االأن�سطة  و  التاريخية  املكت�سفات  هتتذه  ُتتتربز 
التي لعبت  العاملية للمواقع  ال�سارقة يف اخلارطة االأثرية  وتعزز من مكانة 

دوراً يف تاريخ احل�سارة الب�سرية.
واأكد �سعادته اأن وجود هذا التمثال يف منطقة مليحة بال�سارقة يدل على قيام 
جتارة كبرية بني منطقة مليحة واالإمرباطوريات القدمية �سابقاً م�سرياً اإىل 
اأن �سكل هذا املخلوق االأ�سطوري مت ت�سويره يف العديد من االأعمال الفنية 
اجلدارية  واالألتتتواح  والتتزختتارف  العمارة  فن  يف  اُ�ستخدمت  التي  الرومانية 
العقائد  االأ�سطورية جزءا من  املخلوقات  واالأثتتاث واملجوهرات حيث تعترب 

الدينية والعبادات يف الع�سور االإغريقية منذ القرن اخلام�ص ق.م .
االأثرية عبارة عن جزء من مبخرة  القطعة  اأن  اإىل  باح  الدكتور �سَ واأو�سح 
متنا�سق  دائتتتري  ب�سكل  ومتتوزعتتة  ال�سكل  يف  مت�سابهة  متاثيل  ثتتاث  حتمل 
الزخارف  اإحتتدى  البخور وهذه  ُي�ستخدم حلرق  ويعلوها وعاء كبري وفاخر 

التجميلية التي كانت ت�ستخدم اآنذاك .
بكنوزها  تتحفنا  متتا  دائتتمتتاً  خا�ص  ب�سكل  مليحة  منطقة  اأن  �سعادته  وذكتتر 
اأثرية  اأهمية  لها  التي  االأثرية  والقطع  االكت�سافات  لكرثة  نظراً  النفي�سة 
وتاريخية وال تزال هناك اأ�سرار كبرية تكتنزها املنطقة التي ن�ساأت وازدهرت 
يف القرون الثاثة االأخرية قبل املياد ويف القرن الثالث امليادي ثم بادت 

واختفت حتت الرمال.

•• ال�سارقة-الفجر: 

اأدب  اأن  النومان  نتتورة  االإماراتية  الروائية  اأكتتدت 
فهم  ثقافة  لبناء  توؤ�س�ص  العلمي  اخليال  وفنون 
الواقع بناًء على االأدلة والرباهني، واأن ما نقراأه 
اأو نتت�تتستتاهتتده متتن ختتيتتال عتتلتتمتتي هتتو ولتتيتتد حتليل 
ا�ست�سرافية ت�ستند ملكوناته  الواقع وبناء توقعات 
وت�ستجيب لتوجهاته، م�سريًة اإىل اأن اأدب اخليال 
واأنتتهتتا موقنة  االأجتتيتتال،  قتتادر على تغيري  العلمي 

باأثره العميق يف توجيه العقول نحو تر�سيخ مبداأ 
القرارات احلا�سمة  اتخاذ  الرباهني واالأدلتتة عند 
اأن هتتذا متتبتتداأ علمي ركتتز عليه  يف احلتتيتتاة، مبينة 

القراآن الكرمي. 
األتتقتتتتته التتكتتاتتتبتتة نورة  جتتتاء ذلتتتك يف ختتطتتاب ملهم 
النومان على من�سة (تيداإك�ص مكتبات ال�سارقة)، 
العاملية  املتتتوؤمتتتترات  �سل�سلة  قتتبتتل  متتن  املتترّختت�تتستتة 
بعنوان  لتتلتتكتتتتتاب،  التت�تتستتارقتتة  هتتيتتئتتة  يف   ،»TED«
التتتذي  برهانكم!!”،  هتتتاتتتتوا  عتتتلتتتمتتتي..  “خيال 

العلمي  اأدب اخليال  حتدثت فيه حول خ�سائ�ص 
من  املهم  احلقل  هتتذا  متتع  ورحلتها  ومنهجياته، 

حقول املعرفة.
»حرب النجوم«

حتتتدثتتت نتتتتورة التتتنتتتومتتتان عتتتن رحتتلتتتتتهتتا متتتع عامل 
ال�سغر،  فتترة  منذ  بتته  و�سغفها  العلمي،  اخلتتيتتال 
عندما عر�ص الأول مرة يف ال�سينما بال�سارقة، ويف 
االإماراتي، فيلم  املجتمع  فتية على  كانت  ظاهرة 
زرعت  التي  البذرة  كتتان  التتذي  النجوم”،  “حرب 
اإىل  دفعها  ما  العلمي،  اخليال  ق�س�ص  حب  فيها 
دختتتول عتتاملتته متتن ختتال قتتراءتتتهتتا الآدابتتته املكتوبة 
باللغة العربية لتنتقل بعد ذلك للبحث عما كتب 

حوله باللغة االإجنليزية.
واأ�سافت نورة النومان: اإن �سغفها باخليال العلمي 
كتتتان عتتامتتًا م�سجعاً لتتهتتا عتتلتتى دختتتول عتتواملتته، يف 
التاأليف، بعد اأن انخرطت فيه اطاعاً ومطالعة 

خال فرة حياتها. 

اخليال العلمي والفنتازيا
ويف اإبرازها للفارق بني اخليال العلمي والفنتازيا، 
الفنتازيا حتتوي على  اأن  النومان  نورة  اأو�سحت 
للكاتب  وتعطي  واخلتتارقتتة  االأفكار”املجنونة” 
قد  ويكتب يف موا�سيع  بخياله  اأن يجمح  فر�سة 
اخليال  اأمتتا  منطقية.  وغتتري  معقولة  غري  تكون 
ناحية  متتن  الفنتازيا  متتع  يتتتتتوافتتق  فتتاإنتته  العلمي، 

اأنه  اإال  واملجنونة،  اخلتتارقتتة  االأفتتكتتار  عتتن  حديثه 
ي�ستند يف حبكته واأحداثه واأدواته وحتى يف حلوله 

اإىل اأ�سا�سيات العلم ومفاهيمه.
واأ�سارت النومان اإىل  اأن ثمة فارقاً جوهرياً اأي�ساً 
العلمي،  واأدب اخليال  العلمي  اأفتتام اخليال  بني 
اإىل  ي�ستند  االأفتتتام  يف  العلمي  اخلتتيتتال  اإن  حيث 

االإثارة،
اأما  العلوم،  ثوابت  ينطلق من  فاإنه ال   ومن هنا 
اإىل  ي�ستند  اأن  بتتد  ال  فتتاإنتته  العلمي  اخلتتيتتال  اأدب 
اأحداثه  جممل  يف  حتكمه  التي  العلوم  اأ�سا�سيات 

و�سردياته. 
التتكتتاتتتب يف حقل اخليال  اأن  التتنتتومتتان  اأكتتتدت  كما 
العلمي ينبغي اأن يقراأ الع�سرات من الروايات كي 
اأبواب  من  واملتتركتتب  الوا�سع  الباب  بهذا  ي�سطلع 
العلمية  الكتب  قتتراءة  اأهمية  اإىل  اإ�سافة  االأدب، 
واملقاالت العلمية واالأفتتام الوثائقية، كي ميلك 
باإتقان  املجال  هتتذا  خلو�ص  توؤهله  التي  االأدوات 

واحراف. 

حقائق قاطعة
من�سة  على  كلمتها  يف  النومان  نتتورة  واأو�تتستتحتتت 
(تيداإك�ص مكتبات ال�سارقة)، اأن االهتمام باخليال 
واآفاق  الب�سرية  مب�ستقبل  اهتماماً  ميثل  العلمي 
تطورها، اإذ اإن كثرياً من التقنيات التي ن�ستخدمها 
واأ�سبحت من اأ�سا�سيات احلياة املعا�سرة كانت يف 

�سفحات  بتتني  م�سطرة  خيالية  عنا�سر  ال�سابق 
روايات اخليال العلمي. 

التتعتتلتتوم هو  اأن متتا ميتتيتتز  اإىل  التتنتتومتتان  واأ�تتتستتتارت 
واأنها ال حتكمها  االأدلتتة واحلقائق،  اإىل  ا�ستنادها 

العواطف وامل�ساعر النف�سية، 
عن  للتخلي  م�ستعد  احلقيقي  العامل  اأن  موؤكدة 
بطانها.  القاطعة  احلقائق  اأثبتت  اإن  نظريته 
التوا�سل  و�سائل  على  ين�سر  متتا  ختتطتتورة  متتتربزة 
تن�سر  التتتتتتتي  االدعتتتتتتتتتتاءات  االجتتتتتتتمتتتاعتتتي الإثتتتتبتتتتات 

بت�سديرها بعبارة “اأثبتت الدرا�سات«. 
وقالت نورة النومان: القراآن الكرمي يوؤكد اأهمية 
االأوىل  الوجهة  هتتي  والتترباهتتني  االأدلتتتة  تكون  اأن 
واالأخرية الإثبات االدعتتاءات، وهذا يظهر وا�سحاً 
كنتم  اإن  برهانكم  هتتاتتتوا  (قتتل   : تتتعتتاىل  قتتولتته  يف 
يحكم  ال  برهان  ادعتتاء من غري  فتتاأي  �سادقني)، 
عليه باالإثبات، واالأدلة هي امليزان الذي ينبغي اأن 
توزن به االدعاءات لتكون حقائق را�سخة يف اإثبات 

املبادئ العلمية. 

يف خطاب ملهم على من�سة “تيداإك�ص مكتبات ال�سارقة” يف هيئة ال�سارقة للكتاب

نورة النومان: اخليال العلمي يوؤ�ش�ض لثقافة
 فهم الواقع بناًء على الأدلة والرباهني 

النا�سرين  جتتمتتعتتيتتة  اإدارة  جمتتلتت�تتص  عتتقتتد 
االإماراتيني اجتماعه الدوري الرابع لعام 
بتتتن حامت  عتتلتتي  �تتستتعتتادة  بتترئتتا�تتستتة   2021
رئي�ص جمل�ص االإدارة ملناق�سة ما مت تنفيذه 
واعتماد  ال�سابق  االجتماع  خمرجات  من 
امل�ساريع وامل�ساركات القادمة لعام 2022 
�ساأنها  التي من  واملحاور  امل�ساريع  بحث  و 
االإ�سهام يف تطوير قطاع الن�سر واالرتقاء 

التنمية  م�سرية  دعم  يف  دوره  وتر�سيخ  به 
يف  واالإقتتتتت�تتستتاديتتة  واالإجتماعية  الثقافية 

الدولة.
ورفع رئي�ص واأع�ساء جمل�ص اإدارة اجلمعية 
التهاين  اآيتتتتتات  اأ�تتستتمتتى  االأجتتتتتتتمتتتاع  ختتتتال 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ملتتقتتام  والتتتتتربيتتكتتات 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زايتتد  بتتن  خليفة 
ال�سيخ  التت�تتستتمتتو  و�تتستتاحتتب  اهلل«  »حتتفتتظتته 

رئي�ص  نتتائتتب  مكتوم  اآل  را�تتستتد  بتتن  حممد 
دبي  حاكم  التتتوزراء  جمل�ص  رئي�ص  الدولة 
»رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
واإخوانهم  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
االأعلى  املجل�ص  اأعتت�تتستتاء  ال�سمو  اأ�تتستتحتتاب 
لاحتاد حكام االإمارات مبنا�سبة احتفاالت 

الدولة بعد االحتاد اخلم�سني.

متتع عدد  التتتتتعتتاون  �سبل  االجتتتتتمتتاع  وناق�ص 
االإماراتيني  واملتتتوزعتتتني  التتنتتا�تتستتريتتن  متتتن 
والعرب والتعاون يف اإيجاد اآليات متطورة 
والتحديث  التتتتتطتتويتتر  وعتتمتتلتتيتتات  لتتلتتتتتوزيتتع 
للدورات التدريبية التي تنظمها اجلمعية 
تدريب  برنتتتتتتامج  خال  متتتتتن  للنا�ستتتترين 
م�ستتتتتوى  اأعلتتتتتى  لتحقتتتتتيق  النا�ستتتتترين 
الن�سر  قتتطتتاع  خلتتتتتتدمة  النجتتتتتاح  متتتتتن 

والتوزيع.
اجتماعه  ختتتال  املجل�ص  ا�ستعر�ص  كتتمتتا 
حتتتزمتتتة التتتنتتتجتتتاحتتتات التتتتتتتي حتتقتتقتتهتتا منذ 
واعتمد  اليوم  حتى   2009 عام  تاأ�سي�سه 
خطة العمل وامل�ساريع وال�سركات القادمة 
لعام 2022 والتي حتتوي على جمموعة 
متكاملة من اخلدمات والروؤى والتدريب 
والتنظيمية  التجارية  االأولويات  وحتديد 
حقوق  وتتتعتتزيتتز  ومتثيلها  الن�سر  لتتقتتطتتاع 
حقوق  وحماية  عنها  والتتدفتتاع  النا�سرين 

املوؤلف الفكرية وحقوق الن�سر.
و قتتتال �تتستتعتتادة عتتلتتي بتتن حتتتامت : » يواكب 
اجتتتتتمتتاعتتنتتا هتتتذا احتتتتتفتتال االإمتتتتتتتارات بعيد 
منا�سبة  يتتعتتد  التتتتتذي  اخلتتمتت�تتستتني  االحتتتتتتاد 
ت�ستح�سر املنجزات التي تر�سخت يف كافة 
�سناعة  �سمنها  ومتتتن  التنمية  جمتتتتاالت 
االحتاد  ن�ستعر�ص م�سرية  وعندما  الن�سر 
املا�سية  عاما  اخلم�سني  خال  وحمطاته 
و�سعب  قيادة  بني  التاحم  اأهمية  نلم�ص 
االإمتتتتتتتارات الأنتتتته احلتتتافتتتز التتتتذي اأ�تتستتهتتم يف 

واالأهداف  الطموحات  الكثري من  حتقيق 
فانطلقت  التاأ�سي�ص  �سنوات  رافتتقتتت  التي 
بخرياتها  التتتيتتتوم  نتتنتتعتتم  التتتتتتتي  املتتت�تتتستتتاريتتتع 
وتعددت جماالت العمل من اأجل التاأ�سي�ص 

مل�ستقبل اأكرث نهو�سا ».
واأ�ساف لقد و�سعت دولة االإمتتارات قطاع 
الن�سر والتوزيع يف مكانة رائدة ت�سعى من 
خالها اإىل تعزيز م�سادر املعرفة وتنمية 
حتى  واأدواتتتتهتتتا  التنمية  خطط  يف  التتوعتتي 
غدت �سناعة الن�سر واالإهتمام بالنا�سرين 
االإمتتاراتتتيتتني �سمن االأولتتتويتتتات تتتوجتته بها 
قتتيتتادة االإمتتتتتارات التتر�تتستتيتتدة ويتتوؤكتتد عليها 
�سلطان  التتدكتتتتتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ص االأعلى 

حاكم ال�سارقة .

جمعية النا�شرين الإماراتيني تبحث �شبل تطوير الن�شر 

موؤ�ش�شة الرخ الإماراتية تبحث التعاون مع املكتبة الوطنية للمملكة املغربية

املجال هذا  يف  للكتابة  دفعني  العلمي  للخيال  العربية  املكتبة  •افتقار 
•»حرب النجوم« كان البذرة التي زرعت لدي حب ق�س�ص اخليال العلمي

الأجيال  تغيري  على  قادر  العلمي  اخليال  •اأدب 
اخليال العلمي ي�ستند يف حبكته واأحداثه واأدواته اإىل اأ�سا�سيات العلم ومفاهيمه •اأدب 
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حري�سة على اأن ي�سدقنى اجلمهور

�شهر ال�شايغ: "بيت 
عز" ت�شمن عدة ر�شائل

"الباب  بتتفتتيتتلتتم  متت�تتستتاركتتتتتك  جتتتربتتة  عتتتن  حتتدثتتيتتنتتا  بتتتتدايتتتتة..   •
االأخ�سر"؟

- اأعترب نف�سى "حمظوظة جًدا" مل�ساركتى بفيلم "الباب 
االأخ�سر" الأنه ماأخوذ عن الكاتب العظيم الراحل 
وحوار،  و�سيناريو  ق�سة  عكا�سة  اأنتتور  اأ�سامة 
ويكتب  ال�سخ�سيات  بكافة  يهتم  والتتذى 
"مغرى"  عتتمتتل  فتتهتتو  رائتتتتتع  حتتتتتوار 
الأنه  بتتاال�تتستتافتتة  فتتتنتتتان،  الأى 
املخرج  متتتتع  تتتتتعتتتتاون  ثتتتانتتتى 
روؤوف عبد العزيز والذى 
كيميا  بتتتتتته  جتتتتمتتتعتتتنتتتى 
ختتا�تتستتة متتنتتذ التتعتتمتتل يف 
"الطاوو�ص"  م�سل�سل 
الرم�سانى  املتتتو�تتتستتتم  يف 
املا�سى ومتكّنا من حتقيق 
اجلمهور  يلم�ص  كبري  جنتتاح 
التتواقتتع فهو خمرج  اأر�تتص  على 
اأمامه  الذى  املمثل  ويفهم  واِع 
مغاير  ب�سكل  بالفيلم  و�سيقدمنى 

عن امل�سل�سل.
الفيلم؟ اأحداث  عن  • وماذا 

امل�سرية" والدفاع  "الهوية  على  ال�سوء  ٌي�سلط  الفيلم   -
االأحداث  ولكن  الت�سعينيات،  فتترة  يف  كتابته  مت  حيث  عنها، 
�ستظهر للجمهور وكاأنه مت باالأم�ص، فالراحل اأ�سامة اأنور عكا�سة 
لديه روؤية م�ستقبلية لاأحداث لدرجة كبرية، والتى �ستجعل 

اجلمهور يف حالة ذهول وكاأنه كان يعا�سر معنا ما يحدث.
"اإال  م�سل�سل  من  الثانى  اجلزء  ق�س�ص  باأوىل  • �ساركِت 
تردين  اأمل  التحر�ص..  ق�سية  من  جانب  اأنا" وتناول 

من تكرار جتربة "الطاوو�ص"؟
- هذا تف�سري خطاأ لدى بع�ص اجلمهور، الأن ق�سة 
مناق�ستها  يتم  ر�سائل  عدة  عز" تت�سمن  "بيت 
التحر�ص،  للق�سة عن  الرئي�سى  ولي�ص اخلط 
مو�سوعات  فتتتكتتترة  اأن  اأختتتتتتتربك  ودعتتتيتتتنتتتى 
التتتتتحتتر�تتص متتهتتمتتة لتتلتتغتتايتتة يف هتتتذه االآونتتتتتة، 
قانون  وتفعيل  بتته  التتدولتتة  اهتمام  ب�سبب 
املتحر�سني تزامًنا مع طرح  عقوبات �سد 

الق�سة من خال الربملان.

اأكرث من مرة.. فهل كان مق�سوًدا لعذوبة �سوتك  اأحداث الق�سة  • قمِت بالغناء خال 
اأم �سدفة بال�سيناريو؟

ال، كان موجودا بال�سيناريو منذ البداية، والق�سة بعنوان "بيت عز.. يا خلي القلب" وتقوم 
على البيت امل�سرى الذى ينتمى للطبقة املتو�سطة وهو دائم اال�ستماع لعبداحلليم حافظ، 
االإفطار  حت�سري  مع  االأغتتانتتى  لتلك  وي�ستمعن  ي�ستيقظن  االأمتتهتتات  �سباح  كل  فتجدين 

وخا�سة اأغنية "يا خلى القلب".
عز"؟ "بيت  ببطولة  للقيام  ال�سايغ  �سهر  حم�ست  التى  الر�سائل  • وما 

- الكثري والكثري الأننى وجدت ق�سة امل�سل�سل "قما�سة عري�سة"، والق�سة ا�ستعر�ست كل 
امل�سكات التى يتعر�ص لها املجتمع من خال "الطبقة املتو�سطة"، وهو اأكرث ما جذبنى 
الطبقة  اأو  بالدراما  الُدنيا  الطبقة  يتم مناق�سة ق�سايا  اأن  الُعرف  الأنه جرى  للم�سل�سل 

العليا "االر�ستقراطية"، 
اأما املتو�سطة ال تاأخذ حقها على الرغم من اأننى اأرى اأنها "رمانة امليزان" باملجتمع وهى 
االأهم يف الثاث طبقات واأغلب امل�سكات تنبع من خالها، واأى تغيري يكون من خالها 
ا، فق�سة "بيت عز" هى اأزمات ان�سانية اأكرث من كونها م�سكات اجتماعية مثل فكرة  اأي�سً
"الفقد" لاأم وهى العمود الرئي�سى للبيت، وقدرة االأ�سرة على مواكبة احلياة والقيام من 
ق�سية  عن  ف�سا  الطيبة،  العاقات  عتتودة  "اجلرية" و�سرورة  لفكرة  باال�سافة  جديد، 

كثرية. بعائات  موقوتة  قنبلة  يعد  "املرياث" والذى 
درامية؟ ق�س�ص  لتناول  كافية  حلقات  الت10  م�سل�سات  هل  • براأيك 

- من وجهة نظرى نعم، الأن كل ق�سة تتحمل ما يكفى لها من عدد حلقات، وهذه كانت 
اأول جتربة ىل بهذه النوعية من االأعمال الدرامية، و�سعرت اأنها اأ�سبه بالفيلم، واأحداثها 

مكثفة دون مط لاأحداث، 
واأثبتت تلك التجربة جناحها يف تقدمي حمتوى درامى جيد.

"ما�سر �سني" كل  اأنك متكنت من جت�سيد م�سهد  اإال  قلة عدد احللقات  • بالرغم من 
حلقة .. حدثينا عنهم؟

- مثلما ذكرتي الأن عدد احللقات قليل واالأحتتداث مكثفة، فكل حلقة يوجد اإيقاع �سريع 
لاأحداث املهمة، على عك�ص م�سل�سات الت30 حلقة، كل خم�ص حلقات يوجد حدث مهم، 
اأن  اأكتتون حري�سة على  دائًما ما  فاأنا  االأحتتداث كثرية، وبالن�سبة ىل  املاآ�سى خال  وكانت 
ي�سدقنى اجلمهور وهم االأهم بالن�سبة ىل اأن يتوحدوا مع ال�سخ�سية ويفرحوا مع فرح 

ال�سخ�سية.
• �ساركِت موؤخًرا بتقدمي حفل افتتاح مهرجان امل�سرح القومى بح�سور وزيرة الثقافة.. 

حدثينا عن تلك التجربة؟
- �سعدت جًدا بتلك التجربة، واأرى اأن مهرجان القومى للم�سرح هو احلدث االأكرب واالأهم 
يف جمال امل�سرح على غرار مهرجانات ال�سينما، وهذا العام اأعجبنى اأ�سماء املكرمني واأرفع 
فلوك�ص،  فتتاروق  الكبري  الفنان  اهلل غيث،  العماق عبد  اختيارهم مثل  على  القبعة  لهم 
العظيم والكبري اأ�سرف عبد الغفور والراحلني �سمري غامن ودالل عبد العزيز، باال�سافة 
لت�سريفى كونى اأقدم مهرجان عريق له باع يف املجال الثقافى الأنه دائًما ما ي�سهد ح�سور 

كبري من نخبة املجتمع.

التتتدامتتتيتتتة يف ال�سباق  التتتتتجتتربتتة  تتتتكتتترار  �تتستتامتتة  التتنتتجتتم هتتتتاين  قتتتترر 
"بني  م�سل�سل  تقدميه  بعد  التوايل  على  الثاين  للعام  الرم�ساين 
ال�سما واالأر�ص" العام املا�سي حيث يح�سر لتجربة جديدة حالًيا 
حالًيا  �سامة  هاين  النجم  2022.ويفا�سل  رم�سان  لتقدميها 
بني �سيناريوهني من بني عدة �سيناريوهات كانت معرو�سة عليه 
موؤخًرا ويحدد موقفه خال اأيام لبدء االتفاق مع طاقم العمل 
وبدء الت�سوير خال دي�سمرب املقبل حتى يكون امل�سل�سل جاهًزا 
بحلول رم�سان القادم.  وب�سبب امل�سل�سل ورغبته يف التواجد يف 
املو�سم الرم�ساين، قرر هاين �سامة تاأجيل م�سروًعا �سينمائًيا 
كان قد اتفق عليه ب�سكل مبدئي خال الفرة املا�سية لكنه مل 
حتى  التاأجيل  و�سيتم  اجلديد  للعمل  الفعلي  التنفيذ  يف  ي�سرع 

االنتهاء من امل�سل�سل الرم�ساين احلايل.
ومتابعيه، عرب �سفحته  �سامة جمهوره  الفنان هاين  و�سارك 

الر�سمية مبوقع (اإن�ستجرام)، باأحدث جل�سة ت�سوير له.
ارتدى  حيث  كتتاجتتوال،  �سيفية  بتتاإطتتالتتة  �سامة  هتتاين  وظهر 
االأزرق  بتتالتتلتتون  �تتستتورت  معه  ون�سق  االأختت�تتستتر،  بتتالتتلتتون  ا  قمي�سً
الغامق، واعتمد نظارة �سم�سية �سوداء اأنيقة وعلق على ال�سور: 

(جمعة مباركة اإن �ساء اهلل عليكم).

اآخر اأعمال هاين �سالمة
ال�سما  �تتستتامتتة م�سل�سل (بتتتني  هتتتاين  التتفتتنتتان  اأعتتتمتتتال  اآختتتتر  وكتتانتتت 

واالأر�تتص) املاأخوذ عن رواية االأديتتب جنيب حمفوظ، وم�ستوحى من 
و�سخ�سيات  اأحتتتتداث  وجتتتود  متتع  قتتبتتل،  متتن  تقدميه  مت  �سينمائي  فيلم 

من  عتتدد  فيه  يحب�ص  كهربائي  م�سعد  داختتل  اأحتتداثتته  وتتتتدور  خمتلفة، 
االأ�سخا�ص.وحقق العمل جناًحا كبرًيا خال اأيام عر�سه يف الن�سف االأول 

باأنه  اجلمهور  وو�سفه   ON قنوات  �سبكة  عرب  الكرمي،  رم�سان  �سهر  من 
واحد من اأف�سل االأعمال يف مو�سم رم�سان، خا�سة اأن �سناعه جنحوا يف حتِد 

االقتبا�ص عن ق�سة الكاتب الكبري �ساحب نوبل جنيب حمفوظ رغم اختاف 
زمن الرواية والظروف ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية مع احلفاظ على 
�سرعة  يف  حلقة   15 يف  العمل  ختتروج  و�ساعد  الرئي�سية،  والفكرة  الق�سة  روح 

االإيقاع وتركيز االأحداث مما خلق حالة من االإثارة والت�سويق.

ل�سدة  عليها  اجلمهور  اأطلق  هكذا  �سني"،  "املا�سرت  م�ساهد  ممثلة 
تقم�سها لأدوارها ورفعها �سعار امل�سداقية دوًما باأعمالها الفنية، 
"�سهر ال�سايغ" والتى حتدثت يف هذا احلوار، عن  هى الفنانة 

م�ساركتها يف بطولة فيلم "الباب الأخ�سر"، اإىل جانب ق�سة "بيت عز" من م�سل�سل اإل اأنا، والذى حققت من خالله جناح 
م�ساركتها يف حفل  املتو�سطة، كما حتدثت عن جتربة  للطبقة  امل�سكالت  من  الكثري  ال�سوء على  والقت  كبري 

افتتاح مهرجان امل�سرح القومى يف دورته ال�14:

توا�سل الفنانة حنان مطاوع ت�سوير م�سل�سلها الدرامي اجلديد الذي يحمل عنوان 
(و�ص تالت) والذي تخو�ص بطولته �سمن حكايات م�سل�سل (و�سو�ص).

وقالت (حنان): اإن حكاية و�ص تالت التي تت�سمن 15 حلقة خمتلفة متاًما 
اأنها ال  عما قدمته من قبل مما يجعلها متحم�سة لعر�سه، م�سرية اإىل 

املو�سم  قبل  يكون  اأن  املقرر  ولكن من  بالتحديد  تعلم موعد عر�سها 
الرم�ساين املقبل وذلك �سمن قائمة م�سل�سات االأوت اأوف �سيزون.

�سيزون  اأوف  االوت  م�سل�سات  اأن  ترى  اأنها  مطاوع  حنان  واأ�سافت 
واأثبتت  املا�سية،  القليلة  االأعتتوام  قيا�سية خال  حققت جناحات 

اأن جناح امل�سل�سات مل يقت�سر على مو�سم بعينه، باالإ�سافة اإىل 
اأنها اأعادت رونق الدراما التليفزيونية كما كانت من قبل منذ 
اأن كانت العائات امل�سرية تنتظر م�سل�سلها املف�سل على مدار 
العام، �سواء داخل املو�سم الرم�ساين اأو خارجه، م�سرية اإىل اأن 

التليفزيونية فرة  الدراما  اأخذت  بعدما  التطور جاء  هذا 
كانت تعر�ص خال مو�سم رم�سان فقط ويقت�سر جناحها 
على هذا املو�سم.ي�سارك يف بطولة احلكاية اإىل جانب حنان 

وعابد  فاخر  وهتتالتتة  عبداملغنى  حممود  متتن  كتتل  متتطتتاوع 
عناين ونورهان، والعمل من اإخراج معتز ح�سام.

وتتتتختتتو�تتتص حتتتنتتتان متتتتطتتتتاوع جتتتتربتتتة التتتبتتتطتتتولتتتة يف 
الذي  (ورد)،  م�سل�سلها  توقف  بعد  (و�تتستتو�تتص) 

املا�سي،  التتعتتام  م�ساهده  متتن  عتتدد  ت�سوير  مت 
�سادى  واإختتتراج  اجلندي  فتحي  تاأليف  وهتتو 

اأبتتو�تتستتادي، ويتت�تتستتارك حتتنتتان يف بطولته 
ن�سال ال�سافعي، مى ك�ساب، حممد 

�سارة  قمر،  م�سطفى  تيام  عز، 
�سيام،  اأحتتتمتتتد  التتت�تتتستتتامتتتي، 

عتتايتتدة ريتتا�تتص، وعدد 
من الفنانني.

حنان مطاوع: م�شل�شالت 
)الأوف �شيزون( اأعادت 

رونق الدراما 

هاين �شالمة يوؤجل 
م�شروًعا �شينمائًيا ويجهز 

م�شل�شاًل لرم�شان املقبل
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درا�شة: نق�ض فيتامني »د« قد يزيد 
من خطر اإ�شابتك مبر�ض خطري!

ال�ستاء، وب�سكل مقلق،  اأعرا�ص نق�ص فيتامني (د) مع دخول ف�سل  تزداد 
تك�سف درا�سة اأن النق�ص يزيد من خطر االإ�سابة باأمرا�ص القلب واالأوعية 

الدموية اخلطرية.
 Molecular Nutrition Food يف  نتتت�تتتستتترت  درا�تتتتستتتتة  ويف 
ما  الفئران  لدى  (د)  فيتامني  نق�ص  يف  التحقيق  جرى   ،Research

ت�سبب يف �سعف القلب ب�سبب مقاومة االأن�سولني يف ع�سلة القلب.
ونظرت الدرا�سة يف العاقة بني ال�سبب والنتيجة بني نق�ص فيتامني (د) 

وت�سوهات القلب واالأوعية الدموية.
اأو نظام غذائي يفتقر  وجرى تغذية ذكور الفئران بنظام غذائي طبيعي، 
 20 اأو نظام غذائي عايل الدهون وعايل الفركتوز ملدة  اإىل فيتامني (د) 

اأ�سبوعا.
ووجد اأن نق�ص فيتامني (د) لدى الفئران، يحاكي النظام الغذائي الغني 
يف  وخلل  امل�ستحثة  الغذائي  التمثيل  متازمة  متتع  والفركتوز  بالدهون 

وظائف القلب.
وخل�ست الدرا�سة اإىل اأن "هذه الدرا�سة تو�سح اأن نق�ص فيتامني (د) هو 
حتفيز  ختتال  من  جزئيا،  االأقتتل  على  القلب،  لف�سل  م�ستقل  خطر  عامل 

مقاومة االأن�سولني يف ع�سلة القلب".
اإىل نق�ص  التتدرا�تتستتات ي�سري  متتتتتزايتتدا متتن  عتتتددا  اإن  وقتتالتتت جتتون هوبكنز 
القلب  وفتت�تتستتل  القلبية  بتتالتتنتتوبتتات  لتتاإ�تتستتابتتة  ختتطتتر  كتتعتتامتتل  (د)  فيتامني 
الدماغية  وال�سكتات   (PAD) الطرفية  ال�سرايني  واأمرا�ص  االحتقاين 
واحلاالت املرتبطة باأمرا�ص القلب واالأوعية الدموية، مثل ارتفاع �سغط 

الدم وال�سكري.
يف  جني   200 من  اأكتترث  ينظم  كهرمون  يعمل  (د)  "فيتامني  واأ�تتستتافتتت: 
جميع اأنحاء اجل�سم. ونظرا الأن النا�ص يق�سون وقتا اأقل يف الهواء الطلق، 
ال�سم�ص عندما يكونون يف اخلتتارج، فهناك  واقتتي  املزيد من  وي�ستخدمون 

نق�ص عام بني جميع ال�سكان".
امل�سارك الأبحاث القلب واالأوعية  وقال الدكتور برنت موهلي�ستني، املدير 
"يلقي  الطبي:   Intermountain القلب مبركز  الدموية يف معهد 
البحث �سوءا جديدا واجتاها اأف�سل للمر�سى الذين قد ي�ستفيدون ب�سكل 

اأف�سل من تناول مكمات فيتامني (د)".
واأ�ساف: "على الرغم من وجود احتمال اأن ي�ستفيد املر�سى بطريقة ما من 
اأعلى من فيتامني (د) يف الدم، فاإن املعلومات اجلديدة  حتقيق م�ستويات 
تخربنا اأن اأكرب فائدة للقلب �ستحدث على االأرجح بني املر�سى الذين يقل 
م�ستوى فيتامني (د) لديهم عن 15 نانوغرام / مل. وبينما نوا�سل درا�سة 
فيتامني (د) والقلب، ناأمل يف نهاية املطاف احل�سول على معلومات كافية 
حتى نتمكن من اإباغ جميع املر�سى على وجه التحديد مبا يجب عليهم 

فعله لتقليل خماطر االإ�سابة باأمرا�ص القلب قدر االإمكان".
واأو�سح اخلرباء اأن الدرا�سة بحاجة لتو�سّع اأكرب، وينبغي مراجعة الطبيب 

لتحديد م�ستوى فيتامني (د) ال�سحي يف اجل�سم.

- ملاذا يعترب البعو�ص اخطر على الإن�سان من احليوان ؟
حيوانات  كتتل  متتن  االن�سان  حياة  علي  خطرا  ا�سد  البعو�ص  ل�سعة  ان 
االر�ص ،فقد ثبت ان %50من حاالت الوفاة ب�سبب االمرا�ص ي�سببها 
)واالوبئة  املاريا  -حمي  ال�سفراء  (احلمي  مثل  وامرا�سه  البعو�ص 
التي يت�سبب بها البعو�ص تق�سي علي االف من الب�سر قبل ان ي�ستطيع 

الطب التغلب عليها .
� من هو العامل الذي اخرتع علم الكيمياء ومعادلت التفاعل؟

العامل جابر بن حيان.
� ما هي الدولة التي اأن�سئت اأول �سكة حديد يف العامل؟

�تتستتتتتوكتتتتتون ودار  1925م حتتيتتث كتتانتتت تتتربتتط بتتني  اإجنتتتلتتترا يف عتتتام 
لنفتون.

� ما هو ال�سيء الذي كل ما يزيد ينق�ص؟
العمر.. فكلما زاد عمر ال�سيء نق�ص؛ الأنه بذلك النق�ص يقرب من 

نهاية عمره وميوت.

تت اأن ما يحدثه 0.47 لير من البرول من انفجار يعادل ما يحدثه وزن 0.45 كغ من الديناميت
تت اأن هنالك نوعا من الورود يف جزر الهاواي يتفتح م�سدرا دويا قويا . وقد اأطلق على

هذه الوردة با�سم ال�سجرة املفرقعة النارية
تت اأن كثافة كوكب زحل قليلة جدا بحيث انك لو جعلت هذا الكوكب ي�سقط يف بحر و�سيع لطفا على �سطحه

تت اأن �سوء ال�سم�ص ال يتخلل مياه البحر اأكرث من 400 م
تت اأن عدد الباد يف �سمال خط اال�ستواء ثاثة اأ�سعاف ون�سف عدد الباد جنوب خط اال�ستواء 

تت ان احل�سرة املعروفة با�سم اليع�سوب ت�ستطيع التقاط فري�ستها بت�سكيل اأرجلها ، و�سمهم على �سكل �سله
ال�ساعة  بلوغ  ، ولكن فقط قبل  ال�ساد�ص ع�سر ب�سرب زوجاتهم  القرن  انه كان ي�سمح للرجال االنكليز يف  تت 

العا�سرة م�ساء
تت هل تعلم اأن احلفيد ابن زهر االأندل�سي يعترب من نوابغ الطب واالأدب يف االأندل�ص. ومل يكن يف زمانه اأعلم 

منه ب�سناعة الطب اأخذها عن اأبيه. وقد خدم دولتي املرابطون واملوحدون.
له الرياق اخلم�سيني يف الطب ور�سالة يف طب العيون. ويعترب ابن زهر اأول من اكت�سف جرثومة مر�ص 
اجلرب من اأطباء امل�سلمني كما هو اأول من �سخ�ص اأعرا�ص خراج احليزوم والتهاب التامور يف حالتي الن�سافة 

واالن�سكاب.

الل�ص املجهول
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الفلفل احلار 

الطعام احلار ميد اجل�سم بفوائد  اأن  االأملانية،  اأوردت جملة (فرويندين) 
احلار،  الفلفل  اأو  االأ�سود  الفلفل  على  يحتوي  التتذي  خا�سة  جّمة،  �سحية 
الربد  نتتزالت  مواجهة  على  ي�ساعد  ممتتا  املتتنتتاعتتة،  جهاز  تقوية  على  يعمل 
وان�سداد االأنف مثًا، كما اأنه ي�ساعد على تن�سيط عملية اله�سم، مما يقي 
من االإم�ساك. واأو�سحت املجلة يف موقعها على االإنرنت اأن الطعام احلار، 
اأنه يعمل على حتفيز  اإىل  باالإ�سافة  االأن�سولني،  ي�سهم يف �سبط م�ستوى 

عملية حرق الدهون بف�سل الطاقة، التي يتم ا�ستهاكها بفعل التعرق.
كتتذلتتك يتتحتتتتتوي التتفتتلتتفتتل احلتتتتار عتتلتتى متتتتادة (كتتابتت�تتستتيتت�تتستتني)، كتتمتتا يحتوي 
اإفتتراز هرمون  االأ�سود على مادة (بيربين) وكاهما يعمان على  الفلفل 
(االإندورفني) املعروف (بهرمون ال�سعادة)، مما ي�ساعد على حت�سني املزاج 

وا�سرخاء اجل�سم.

داأب احد الل�سو�ص على مراقبة احدى الفلل الفخمة لو�سع خطة ل�سرقتها ولكن لا�سف كان دائما ي�ستمع 
ال�سوات �سخب و�سحكات ومو�سيقى ت�سدر منها وبعد مرور وقت لي�ص بالق�سري قام هذا الل�ص بالذهاب اإىل 
مركز ال�سرطة وقدم باغ ازعاج اإىل ال�سلطات املحلية يتهم فيها ا�سحاب الفيا بال�سجيج واالزعاج والت�سبب 
يف قلة راحته وعلى الفور وكما املتبع يف مثل تلك احلاالت قام احد ال�سباط ب�سحبة �سرطيني بالذهاب اإىل 

الفيا يف نف�ص التوقيت الذي حدده الل�ص وطلبا مقابلة �ساحبة البيت .
ا�ستقبلت �ساحبة البيت العجوز ال�سابط برحاب وا�ستعداد للم�ساعدة فقال لها ال�سباط انه اآ�سف ليخربها 
املتزايدة،  ب�سبب حفاتها  الليل  ازعاج �سديد له طوال  بت�سببها يف  للق�سم تفيد  ب�سكوى  بتقدم احد اجلريان 
هنا �سحكت �ساحبة البيت واخذته بهدوء اإىل خارج باب الفيا وقالت له يا بني انظر حولك ماذا ترى.. نظر 
ال�سابط فوجد ان املنطقة تقريبا خالية اال من جمموعة من الفيات الفخمة متناثرة هنا وهناك وان كانت 
تلك املراأة تقيم حفا كل �ساعة فلن يوؤثر على اأي من تلك الفلل البعيدة، فت�ساءل عما يق�سده ال�ساكي فقالت 
اعياد مياد  فيديو  �سرائط  بت�سغيل  اقتتوم  وكنت  الفيا  على مراقبة  داأب  ل�ص  انه  ال�سابط  بب�ساطة ح�سرة 
ابنائي حتى يح�ص بوجود انا�ص هنا، فاأنا اعي�ص لوحدي كما ترى من فرة الخرى وهو ال يدري ذلك ويريد 
الل�ص.. خرج  اإىل لعبة  الذي فطن  ال�سابط  ال�سرقة.. و�سحكت و�سحك معها  ننام مبكرا حتى ي�ستطيع  ان 
ال�سابط وذهب ملكتبه وطلب عمل بحث عن ا�سم امل�ستكي بل وقام باأخذ ب�سماته يف احلال بعد �سوؤال امل�سوؤولني 
واكت�سف ال�سابط عددا كبريا من الق�سايا م�سجلة بناء على ب�سمات ذلك الل�ص املتعجل والذي كان دائما يهرب 
يف الوقت املنا�سب، فتقدم منه وقال لو مل تتعجل �سرقة تلك الفيا ما ك�سفت نف�سك، ون�سكرك انك اتيت اإىل 

هنا فقد تعبنا يف البحث عن الل�ص املجهول.

تينيل تاون�ص تقدم عرو�سها على خ�سبة امل�سرح خالل حفل توزيع جوائز مو�سيقى الريف الكندي لعام 2021 يف لندن.ا ف ب

يعد التهاب املفا�سل حالة موؤملة تتميز بتورم املفا�سل، ما قد يهدد احلركة 
مبرور الوقت. وهناك اثنان من اأكرث اأ�سكال هذه احلالة انت�سارا: التهاب 
م�سروب  ي�ساعد  وقد  العظمي.  املفا�سل  والتهاب  الروماتويدي  املفا�سل 
واحد، ميكن �سنعه يف املنزل، يف تخفيف االأعرا�ص امل�ساحبة لكا النوعني 
اأهمية  على  با�ستمرار  ال�سوء  التتدرا�تتستتات  و�سلطت  املفا�سل.  التهاب  متتن 
تغيريات منط احلياة لتقليل االأعرا�ص، حيث يلعب النظام الغذائي دورا 
االأنانا�ص  فاكهة  بع�سري  وُرّحتتتب  احلتتالتتة.  هتتذه  �سد  بثمن  يقدر  ال  وقائيا 
باعتباره ترياقا اللتهاب املفا�سل، حيث اأظهرت بع�ص الدرا�سات اأنه ميكن 

اأن يعك�ص االلتهاب.
C واإنزمي الربوميلني، والذي  ويعترب االأنانا�ص م�سدرا جيدا لفيتامني 
ثبت اأنه يقلل االأمل والتورم يف التهاب املفا�سل الروماتويدي. واقرح خط 
بحثي اأن تاأثري الربوميلني امل�ساد لالتهابات ينبع من قدرته على تعزيز 

اإنتاج مركبني اأ�سا�سيني يعمان على عك�ص االلتهاب.
االلتهابات  لعاج  الغذائية  املكمات  يف  االإنتتتزمي  م�ستقات  وا�سُتخدمت 

احلادة واالإ�سابات الريا�سية.
للربوميلني  التتغتتذائتتي  اال�تتستتتتتهتتاك  لتتتتتعتتزيتتز  املختلفة  التتطتترق  بتتني  ومتتتن 
للتخفيف من اآالم املفا�سل، تناول االأنانا�ص الطازج اأو �سرب ع�سريه حيث 

ثبت اأنه اأكرث فائدة من تناوله يف املكمات الغذائية.
وميكن اأن ت�ساعد املركبات الع�سوية املعروفة با�سم البوليفينول املوجودة 

يف االأنانا�ص اأي�سا يف تخفيف االأمل الناجت عن ه�سا�سة العظام.
وثبت اأي�سا اأن هذه املركبات تعمل على حت�سني مرونة املفا�سل واحلركة 
 Arthritis جملة  يف   2006 عتتام  واحتتتدة  مراجعة  ووجتتتدت  التتعتتامتتة. 
العاجات  حول  الدرا�سات  حللت  التي   ،Research in Therapy
م�سكنات  من  فعالية  اأكرث  كان  الربوميلني  اأن  املفا�سل،  اللتهاب  البديلة 

االأمل التي ال ت�ستلزم و�سفة طبية.
وبتتيتتنتتمتتا اأظتتتهتتترت التتتدرا�تتتستتتات فتتتوائتتتد املتتتركتتتب لتتكتتل متتتن التتتتتهتتاب املفا�سل 
ه�سا�سة  على  التتتتتاأثتتريات  فتتاإن  العظمي،  املفا�سل  والتهاب  التترومتتاتتتويتتدي 

العظام مفهومة ب�سكل اأف�سل.

ع�شري الأنانا�ض ميكنه عك�ض التهاب املفا�شل وت�شكني الآلم ب�شكل �شريع!


