
�ص 22

�ص 35

�إك�سبو 2020 دبي ي�سلط 
�ل�سوء على �أهمية حتقيق 

�لتنمية �جلبلية

ناهد ال�سباعي:

 جتذبني �لتجارب 
�ملختلفة و�ل�سعبة

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

كيف تتغلب على الرتنح ال�صباحي؟
ال�صباحات  تلك  لآخ���ر،  ح��ن  م��ن  جميعا،  ن��واج��ه  اأن  الطبيعي  م��ن 
اخل��م��ول��ة، ح��ي��ث ي��ب��دو ال���ص��ت��ي��ق��اظ ح��ي��ن��ه��ا وك���اأن���ه م��ه��م��ة ل ميكن 
ب�صبابية  ال�صخ�ص  ي�صعر  وقد  �صديد،  ترنح  وي�صود حينها  تنفيذها. 
التخلي عن  اإىل اخلمول والثقل، يكون  يف ذهنه وعينيه، وبالإ�صافة 
اأو �صباحة يف اجتاه املنبع.تقول الدكتورة  ال�صرير مبثابة ت�صلق جبل 
 Emma - The Sleep �صركة  يف  ال��ن��وم  خ��ب��رة  ���ِص��ن،  فرينا 
Company، اإنه غالبا ما يكون ال�صبب يف الإ�صابة بق�صور النوم 
وال�صتيقاظ حيث  النوم  بن  النتقال  عملية  وهو جزء من  الذاتي، 

ي�صتغرق عقلك بع�ص الوقت لالنتقال بن احلالتن.
ال�صتيقاظ يف نقطة خطاأ  ب�صبب  اأي�صا  يكون  اأن  اأن��ه ميكن  وت�صيف 
التعر�ص لل�صوء الأزرق قبل  اأو عوامل خارجية مثل  يف دورة نومك 
نومنا،  "اأثناء  الربيطاين:  "ميرتو"  ملوقع  فرينا  واأ���ص��ارت  ال��ن��وم. 
متر اأدمغتنا مبراحل خمتلفة من النوم حيث ت�صبح موجات الدماغ 
اأعلى يف ال�صعة واأقل يف الرتدد. ويف مرحلة النوم العميق، واملعروفة 
با�صم N3، تكون موجات الدماغ بطيئة للغاية ما يجعل من ال�صعب 

للغاية ال�صتيقاظ".
وتابعت: "من املرجح اأن يجعلك ال�صتيقاظ يف هذه املرحلة من النوم 
يتم  حيث  دقيقة   60-30 مل��دة  عقلي  ب�صعف  وحتى  ب��ال��دوار  ت�صعر 

اإعادة توجيه الدم من الدماغ اإىل ع�صالت اجل�صم".

عادات �صيئة توقف عنها فورا
اأنك �صعرت  بعد مرور نحو عامن على ظهور جائحة كورونا، ل بد 
بالإرهاق وعدم اليقن من جراء الن�صائح ال�صحية التي تنهال عليك 
ق��ادر على  باأنك غر  اأي�صا  اأن��ك ت�صعر  من كل حدب و�صوب، ول بد 
الإقالع عن عادات بعينها. اإن اأمرا واحدا ميكن ا�صتخال�صه من اأزمة 
من  ولذلك  �صامل،  م�صعى  ال�صحة  على  احلفاظ  اأن  وه��و  اجلائحة، 
ال�صروري ل�صحة جيدة اأن نتخل�ص من عادات يومية توؤثر على قلبنا 

ووزننا ودماغنا ونظامنا املناعي على نحو �صلبي.
والإقالع عن العادات التالية �صروري لتقليل خطر الإ�صابة باأمرا�ص 

مزمنة، بح�صب موقع "اإيت ذي�ص" ال�صحي: 
التوقف عن العزلة: كانت العزلة �صرورية يف بداية جائحة كورونا، 
درءاً خلطر الفرو�ص، لكن لهذا الأمر تداعيات خطرة على ال�صحة، 
كاأن ت�صع اجل�صم يف حالة تاأهب وتوؤدي العزلة املتزايدة اإىل ا�صتجابة 
املناعة،  النظام  �صعف  اإىل  ي��وؤدي  ما  وهو  اجل�صم،  اأنحاء  يف  التهابية 
واللتهاب الطويل الأمد ميكن اأن يوؤدي اإىل الإ�صابة باأمرا�ص القلب 
ربطت  كبرا:  اهتماما  النوم  نوعية  اإي��الء  عدم  الدموية.  والأوع��ي��ة 
الأمرا�ص  من  وجمموعة  ال�صيء  النوم  نوعية  بن  متزايدة  درا�صات 
اخلطرة، مبا يف ذلك ال�صرطان والقلب، لذلك يو�صي خرباء ال�صحة 
بالنوم ملدة ترتاوح بن 7-9 �صاعات يف الليل. اإن اإهمال �صاعات النوم 

�صيعوق مهمة اجل�صم يف اإ�صالح نف�صه.
امل�صروبات املحالة: اإن ا�صتهالك امل�صروبات التي حتتوي كميات كبرة 
من ال�صكر هو واحد من اأ�صواأ الأمور الذي ي�صنعها الإن�صان جل�صده، 
فهي تزيد من خطر الإ�صابة بال�صكري النوع الثاين ومر�ص القلب 

وزيادة الوزن وتقلل من قدرات اجلهاز املناعي.

اأ�صاليب تخزين البي�ض بو�صفة �صينية
فعالة  اأ���ص��ال��ي��ب   "WeChat" ال�صيني  امل��وق��ع  م�صتهلكو  ك�صف 

لتخزين البي�ص دون ا�صتخدام الثالجة.
واقرتح املعلقون تغطية البي�ص بالقما�ص القطني. ي�صار اإىل اأن هذه 
هي التقنية الأكرث ا�صتخداما يف ال�صيف من قبل البائعن يف اأ�صواق 

القرى حلماية الق�صرة الرقيقة من دخول البكتريا عرب امل�صام.
بالإ�صافة اإىل ذلك فاإن الأرز ي�صاعد يف احلفاظ على ن�صارة املنتج .

واأ�صار امل�صتخدمون اإىل اأن "دقيق الأرز الناعم �صيغلق امل�صام املوجودة 
على الق�صرة ويبقي البكتريا خارجها، ف�صاًل عن منع الرطوبة من 

التبخر داخل البي�صة.
لفرتة  ط��ازج��ا  يظل  اأن  ميكن  البي�ص  اأن  اإىل  اأي�����ص��ا  ال��ق��راء  واأ���ص��ار 
طويلة اإذا مت فركه بزيت ال�صم�صم اأو اأي زيت اآخر �صالح لالأكل. كما 
ين�صحون بلف املنتج يف غالف بال�صتيكي وو�صعه يف مكان بارد، مما 

يوؤدي اإىل اإطالة عمر البي�ص.
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جرعة تن�صيطية من لقاح 
فايزر حتمي من اأوميكرون

قال باحثون اإ�صرائيليون، اإنهم وجدوا اأن ثالث جرعات من لقاح فايزر/
���ص��الل��ة ف��رو���ص ك��ورون��ا اجلديدة  بيونتك وف���رت ح��م��اي��ة ك��ب��رة م��ن 

اأوميكرون.
وقدمت فايزر وبيونتك قبل اأيام نتائج مماثلة كانت اإ�صارة مبكرة اإىل اأن 
اللقاح رمبا تكون �صرورية للحماية من العدوى  جرعة تن�صيطية من 

ب�صاللة اأوميكرون. 
املركزي  واملخترب  الطبي  �صيبا  مركز  اأج��راه��ا  التي  ال��درا���ص��ة،  وق��ارن��ت 
للفرو�صات التابع لوزارة ال�صحة الإ�صرائيلية، دماء 20 �صخ�صا تلقوا 
من  مماثل  ع��دد  بدماء  اأ�صهر  �صتة  اأو  خم�صة  قبل  اللقاح  من  جرعتن 

الأفراد الذين تلقوا جرعة تن�صيطية قبل �صهر.
وقالت جيلي ريجيف يو�صاي، مديرة وحدة الأمرا�ص املعدية يف مركز 
�صيبا الطبي لل�صحفين: "من تلقوا اجلرعة الثانية منذ خم�صة اأو �صتة 
اأن لديهم  اأوميكرون، يف حن  اأي قدرة على حتييد  لي�ص لديهم  اأ�صهر 

بع�صا من القدرة يف مواجهة )ال�صاللة( دلتا".
)املقاومة  ت��زي��د  التن�صيطية  اجل��رع��ة  اأن  ه��و  ال�����ص��ار  "النباأ  واأ���ص��اف��ت: 
لل�صاللة( بنحو مئة مثل. تقدم اجلرعة التن�صيطية حماية كبرة. وهي 

اأقل من قدرة التحييد يف مواجهة دلتا بنحو اأربعة اأمثال".

تيك توك يواجه احلظر بالعراق
العراق،  يف  ���ص��ح��ف��ي��ة  ت��ق��اري��ر  حت��دث��ت 
موؤخرا، عن احتمال حظر تطبيق "تيك 
توك" بالبالد، على خلفية ا�صتخدامه يف 
اإنها تخد�ص الذوق  ترويج مقاطع يقال 

العام وحت�ص على العنف و"الإباحية".
التطبيق  حل���ظ���ر  امل���ن���ا����ص���رون  وي������رى 
كما  ج��دا،  واردا  ب��ات  القرار  اأن  ال�صهر، 
اأن اجلهات املعنية تدر�ص اإمكانية اتخاذه 

مع بداية ال�صنة اجلديدة.
وا�صعة  ب��ل��ب��ل��ة  الأن�����ب�����اء  ه�����ذه  واأث���������ارت 
موؤيد  بن  العراقين،  بن  وانق�صامات 
اأن  ك��ث��رون على  ���ص��دد  وم��ع��ار���ص، فيما 
احل��ظ��ر مل ي��ع��د جم��دي��ا يف ه���ذا الزمن 
الرقمي املفتوح، لأن و�صائل ك�صر احلظر 

باتت يف متناول اجلميع.
اأي  اأن  املنع،  راف�صو  ي��رى  لذلك،  وتبعا 
ق��ي��ود ���ص��ي��ج��ري ف��ر���ص��ه��ا ���ص��ت��ك��ون بدون 
النا�ص؛  اإىل ت�صجيع  معنى، ورمبا توؤدي 
املراهقة،  العمرية  ال��ف��ئ��ات  م��ن  خا�صة 
ممنوع  ك��ل  لأن  التطبيق  م��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ى 
ب���داأت بع�ص  م��رغ��وب. يف غ�صون ذل��ك، 
ا�صتبيانات  بتنظيم  احلكومية،  اجلهات 
العراقي،  ال�صارع  فعل  وردود  اآراء  ل�صرب 
تيك"،   "تيك  ح��ول  حمتمل  ق��رار  ب�صاأن 
وهذه اخلطوة جرى النظر اإليها مبثابة 

متهيد للمنع.
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ما اأ�صباب ظهور بثور 
على الل�صان؟

قالت الرابطة الأملانية لأطباء الأنف والأذن واحلنجرة اإن ظهور بثور 
تتكاثر  حيث  الفم؛  نظافة  اإهمال  اأبرزها  ع��دة،  اأ�صباب  له  الل�صان  على 

البكتريا يف الفم م�صببة ن�صوء بثور على الل�صان.
تناول  اإىل  ي��رج��ع  ق��د  الل�صان  ب��ث��ور على  اأن ظ��ه��ور  ال��راب��ط��ة  واأ���ص��اف��ت 
الفيتامينات  نق�ص  اأي  التغذية،  ���ص��وء  اأو  ب��ك��رثة  احلم�صية  الأغ��ذي��ة 

.B12 واملعادن، ل �صيما احلديد وحم�ص الفوليك وفيتامن
ومن الأ�صباب الأخرى لن�صوء بثور على الل�صان م�صاكل اله�صم والتوتر 

النف�صي و�صعف املناعة.
تنظيف  ينبغي  حيث  بالفم؛  اجل��ي��دة  العناية  ينبغي  البثور  وملواجهة 
الأ���ص��ن��ان مب��ع��دل ل ي��ق��ل ع��ن م��رت��ن ي��وم��ي��اً ب��وا���ص��ط��ة ف��ر���ص��اة اأ�صنان 
ومعجون مع مراعاة ا�صتخدام خيط الأ�صنان مبعدل مرة واحدة يومياً 
الفم ي�صاعد على قتل  اأن غ�صول  الأ�صنان. كما  الفراغات بن  لتنظيف 

البكتريا وتطهر الفم.
ومن املفيد اأي�صاً �صرب �صاي الأع�صاب مثل البابوجن واملرميية والزعرت؛ 
اللتهاب.  ومينع  للجراثيم  م�صاد  بتاأثر  الأع�صاب  �صاي  ميتاز  حيث 

وميكن اأي�صاً غم�ص قطعة قطن يف �صاي الأع�صاب وم�صح البثور بها.
واإذا مل تفلح هذه التدابر يف عالج بثور الل�صان، فينبغي حينئذ ا�صت�صارة 

الطبيب، والذي ميكن حينئذ اأن ي�صف مرهما للق�صاء على البثور.

طرق اإيجابية للتاأثري على الأمعاء
خمتلف  ب��درا���ص��ة  با�صتمرار  الباحثن  م��ن  العديد  ي��ق��وم 
الأطعمة التي ميكن اأن توؤثر على الأمعاء بطرق اإيجابية، 
اأن  ميكن  كاليفورنيا،  جامعة  من  جديدة  لدرا�صة  ووفًقا 

يكون العنب مفيًدا للغاية ل�صحة الأمعاء.
العنب مليء بالفوائد ال�صحية ومن املعروف اأنه ي�صاعد يف 
اأ�صياء مثل حت�صن النوم و�صحة القولون وحتى امل�صاعدة 
اجلديدة،  للدرا�صة  ووفًقا  الكيميائي.  العالج  اأعرا�ص  يف 
رمبا   ،Nutrients دوري���ة  يف  تفا�صيلها  ُن�صرت  ال��ت��ي 
ا تاأثر اإيجابي على ميكروبيوم الأمعاء  يكون للعنب اأي�صً

وكذلك م�صتويات الكولي�صرتول وحم�ص ال�صفراء.

الكاتيكني يف العنب
حمتواه  م��ن  للعنب  ال�صحية  الفوائد  م��ن  العديد  ت��اأت��ي 
العايل من الألياف واملواد الكيميائية النباتية، التي ت�صمى 
مب�صادات الأك�صدة، ومن بينها الكاتيكن الذي ي�صاعد يف 
البكتريا  م�صتويات  وتعزيز  اجل�صم  يف  اللتهابات  ع��الج 
اجليدة يف الأمعاء وحتقيق التوازن بن اجلراثيم املعوية.

ميكروبيوم الأمعاء
يف درا�صة جامعة كاليفورنيا، تناول امل�صاركون 46 غراما 
من  ح�صتن  ي��ع��ادل  م��ا  وه��و  يومًيا،  العنب  م�صحوق  م��ن 
الكولي�صرتول  انخف�ص  اأ�صابيع،   4 بعد  الكامل.  العنب 
ال�صار بن�صبة %5.9، عالوة على زيادة تنوع ميكروبيوم 

اأمعاء امل�صاركن ب�صكل ملحوظ.

وقاية من ال�سكري واأمرا�ض القلب
اله�صمية  القناة  �صحة  تعد  كاليفورنيا،  جلامعة  وف��ًق��ا 
وجود  يرتبط  ما  غالًبا  اإذ  العامة،  لل�صحة  للغاية  مهمة 

الغذائي  التمثيل  "املتغر" باأمرا�ص  الأمعاء  ميكروبيوم 
مثل مر�ص ال�صكري من النوع 2 واأمرا�ص القلب والأوعية 

الدموية.

حماية من ال�سمنة والقولون الع�سبي
اأن  ال�صهرة  العلمية  "نيت�صر"  جملة  م��ن  مقال  ي�صيف 
اإىل  ا  اأي�صً ت��وؤدي  اأن  املتوازنة ميكن  اله�صمية غر  القناة 
عدم الراحة يف املعدة واأمور مثل مر�ص القولون الع�صبي 

واإىل الإ�صابة بال�صمنة.

تعزيز املناعة
ُتظهر الدرا�صة احلديثة الكثر من الآثار الواعدة لتناول 
العنب اأو م�صحوق العنب على ميكروبيوم الأمعاء وال�صحة 
على  احل�صول  اإىل  ي��وؤدي  العنب  ب��اأن  تفيد  حيث  العامة، 
جلهاز  ميكن  وبالتايل  ومتنوع،  �صحي  اأمعاء  ميكروبيوم 
ي��زي��د من  ���ص��ح��ي��ح، مم��ا  ب�صكل  وي��ع��م��ل  ينمو  اأن  امل��ن��اع��ة 

احلماية من خماطر املر�ص.

بع�ض اأنواع الفواكه املفيدة
اجلريب فروت: ُيعّد اجلريب فروت من اأكرث احلم�صيات 
للفيتامينات  ج����ي����ٌد  م�������ص���دٌر  وه�����و  ل��ل�����ص��ح��ة  امل���ف���ي���دة 
ُي�����ص��اه��م يف  ال���ذي  اإّن����ه غ��ن��ٌيّ بفيتامن ج،  وامل��ع��ادن،ح��ي��ث 
اجلروح،  التئام  على  وي�صاعد  الربوتينات،  اأي�ص  عمليات 
ويحافظ على الكولجن الذي يقلل من ظهور عالمات 
املحافظة على  دوره يف  اإىل  بالإ�صافة  املُبكرة،  ال�صيخوخة 

�صحة الأع�صاب يف اجل�صم.
م�صدراً  ُتعُدّ  التي  احلمراء  الفواكه  من  وه��ي  الفراولة: 
الألياف  على  احتواءها  اأّن  كما  وامل��اء،  للفيتامينات  جّيدا 
�صّحة  تعزيز  يف  ُي�صاهم  كالبوتا�صيوم،  واملعادن؛  الغذائّية 

اأي�صاً  حتتوي  الفراولة  ف��اإّن  ذلك  اإىل  وبالإ�صافة  القلب، 
على بع�ص ُمركبات الفالفونويد، مثل ُمركب كري�صتن؛ 
وُمركب  لاللتهابات،  ُم�����ص��ادة  خ�صائ�ص  ميتلك  وال���ذي 

الأنثو�صيانن الذي ُي�صاهم يف دعم �صحة القلب اأي�صاً.
الأكرث  ال�صتوائّية  الفواكه  من  الأنانا�ص  ُيعّد  الأنانا�ص: 
فائدة، حيُث اإّن الكوب الواحد منه ُيغطي الكمّية املُو�صى 
ُيقارب  ما  على  ويحتوي  ج،  فيتامن  من  يومّياً  بتناولها 
181 ميكروغراماً من النحا�ص، ومن اجلدير بالذكر اأّن 
فاكهة الأنانا�ص متتاز باحتوائها على ُمركب الربوميلن؛ 
التي متتلك خ�صائ�ص م�صادة  الإنزميات  وهو مزيٌج من 

لاللتهابات وُت�صاهم يف ه�صم الربوتينات.
اأ  بفيتامن  الغنّية  ال��ف��واك��ه  م��ن  البطيخ  ُي��ع��ّد  البطيخ: 
وفيتامن ج، بالإ�صافة اإىل العديد من م�صادات الأك�صدة 
الكوب  اأّن  كما  وال��ك��اروت��ي��ن��ات،  الليكوبن،  مثل:  املُ��ف��ي��دة، 
من   7% ُي��ق��ارب  م��ا  اجل�صم  مينح  البطيخ  م��ن  ال��واح��د 
وحم�ص  النحا�ص  م��ن  ي��وم��ّي��اً  بتناولها  املُ��و���ص��ى  الكمّية 
يومّياً  بتناولها  املُو�صى  الكمّية  من  و5%  البانتوثينيك 
املُو�صى  الكمّية  م��ن   4% اإىل  بالإ�صافة  البيوتن،  م��ن 

بتناولها يومّياً من فيتامن ب1 وفيتامن ب6.
الذي  البوتا�صيوم  من  العايل  مبحتواه  امل��وز  ميتاز  امل��وز: 
الدم،  و�صغط  القلب  �صربات  مبعدل  التحُكّم  يف  ُي�صاهم 
ما  احل��ج��م على  ال��واح��دة متو�صطة  امل���وزة  حيث حت��ت��وي 
اإىل  بالإ�صافة  البوتا�صيوم،  من  مليغراماً   422 ُي��ق��ارب 
املُو�صى بتناولها يومّياً من  الكمّية  %33 من  ُيقارب  ما 
فيتامن ب6، و%11 من الكمّية املُو�صى بتناولها يومّياً 
من فيتامن ج، كما اأّنها يحتوي على العديد من املعادن، 
مثل: املغني�صيوم، والنحا�ص، واملنغنيز، ويحتوي اأي�صاً على 
الفينولية  املركبات  مثل:  حيوّياً  الن�صطة  املُركبات  بع�ص 

والكاروتينات.

عقبات كربى تربك 
التطعيم يف اإفريقيا

عندما بداأ العامل حمالت التطعيم 
امل�صتجد،  ك����ورون����ا  ف���رو����ص  ���ص��د 
ب����اأن ع����دم توافر  ���ص��رى الع���ت���ق���اد 
اأمام  عقبة  اأك��رب  �صيكون  اجلرعات 
فقرة  ال��ق��ارة  ب��ل��دان  لأن  اإفريقيا، 
ولن ت�صتطيع �صراءه يف ظل تناف�ص 
فيما  ت���ب���ن  ل���ك���ن  حم����م����وم،  دويل 
كثرة  اأخ���رى  عقبات  ثمة  اأن  بعد 
�صحيفة  وبح�صب  تعقيدا.  تقل  ل 
فاإن  "نيويورك تاميز" الأمركية، 
���ص��د فرو�ص  ال��ت��ط��ع��ي��م  ح���م���الت 
كورونا امل�صتجد تواجه عدة عراقيل 
يف اإفريقيا؛ من بينها �صعف اأنظمة 
ال���رع���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة وع��ج��زه��ا عن 
تلقيح النا�ص، ل �صيما اأن التطعيم 
لوج�صتية  ج����وان����ب  اإىل  ي���ح���ت���اج 
مثل اأج��ه��زة ال��ت��ربي��د، اإ���ص��اف��ة اإىل 
طواقم  يف  ممثلة  الب�صرية  امل���وارد 
دول  بع�ص  وا�صتطاعت  التمري�ص. 
اإفريقيا اأن حت�صل على �صحنات من 
اإنها  اأو  ال�صراء  ع��رب  ���ص��واء  اللقاح، 
فاك�ص"  "كو  م��ب��ادرة  من  ا�صتفادت 
النامية،  ال���دول  مل�صاعدة  ال��دول��ي��ة 
�صوى  تلقح  اأن  ت�صتطع  مل  لكنها 

ن�صبة حمدودة من ال�صكان.
اأن  اإىل  ال�����ص��ح��ة،  ب��ي��ان��ات  وت�����ص��ر 
�صكان  م���ن  ف��ق��ط  امل���ئ���ة  يف   7.8
ت��ل��ق��وا تطعيما  الإف��ري��ق��ي��ة  ال��ق��ارة 
�صد فرو�ص كورونا، يف حن ي�صل 
 1.4 اإىل  ال���ق���ارة  ���ص��ك��ان  اإج���م���ايل 
مليار ن�صمة. وتلقت اإفريقيا 404 
مليون جرعة من اللقاحات امل�صادة 
خماوف  و�صط  الآن،  حتى  لكورونا 
يف  التطعيم  �صعف  ي����وؤدي  اأن  م��ن 
ظ��ه��ور متحورات  اإىل  ال��ق��ارة  ه��ذه 
خطرة رمبا تربك اجلهود العاملية 
لتطويق الوباء يف كل مكان، مبا يف 

ذلك الدول املتقدمة.

نتفليك�ض تطلق موقعًا 
خم�ص�صًا لأخبارها

البث  م���ن�������ص���ة  ����ص���رك���ة  اأط����ل����ق����ت 
نتفليك�ص  الإن��رتن��ت  ع��رب  املبا�صر 
با�صم  ج�����دي�����داً  اإن�����رتن�����ت  م����وق����ع 
اأخبار  �صيعر�ص  وال���ذي  "تادوم" 
التحديدات  ع����ن  امل�����ص��ت��خ��دم��ن 
وت�����واري�����خ الإ�������ص������دار واإع����الن����ات 
واأفالمها  التلفزيونية  براجمها 
اجلديدة. وت�صوق نتفليك�ص املوقع 
اجلديد باعتباره "مكاناً لكت�صاف 

املزيد عن تف�صيالت نتفليك�ص".
الدخول  للم�صتخدمن  ومي��ك��ن 
ح�صابهم  ب��ا���ص��ت��خ��دام  امل���وق���ع   اإىل 
املوقع  اإن  وت��ق��ول  نتفليك�ص.  على 
حيث  الأوىل  اأي�����ام�����ه  يف  م��������ازال 
ت���خ���ط���ط ل�����ص����ت����م����رار ت���ط���وي���ره 
اخل�صائ�ص  م��ن  امل��زي��د  واإ���ص��اف��ة 
اإليه يف امل�صتقبل، بح�صب موقع تك 
مو�صوعات  يف  املتخ�ص�ص  كران�ص 

التكنولوجيا.

هذه اأف�صل فاكهة.. ميكنك 
تناولها من اأجل �صحة اأمعائك

يوؤكد اخلرباء اأن �سحة الأمعاء اأكرث اأهمية 
على  ت�ساعد  لأنها  البع�ض،  يدركه  ل  مما 

تتوا�سل  اأنها  على  عالوة  الأمرا�ض،  حماربة 
لبقية  العامة  ال�سحة  يف  للم�ساعدة  العقل  مع 
اجل�سم، ولكن عندما تكون الأمعاء يف حال غري 
الأمل  من  الكثري  ت�سبب  اأن  ميكن  فاإنها  جيدة، 

ا. وعدم الراحة يف املعدة اأي�سً
 Eat This Not موقع  ن�سره  ما  بح�سب 

حت�سني  ميكن  احلظ،  حل�سن  فاإنه   ،That
على  احل�سول  طريق  عن  الأمعاء  �سحة 
ق�سط كاٍف من النوم وممار�سة الريا�سة 

وتناول  الإم��ك��ان  ق��در  ال��ت��وت��ر  وتقليل 
الأنواع ال�سحيحة من الطعام.

فالفانول الكاكاو يح�ّصن 
تدفق الدم 
وي�صاهم 

يف زيادة 
�صرعة 

امت�صا�ض 
الأك�صجني
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�ش�ؤون حملية

حتت رعاية حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم �سمن اإك�سبو 2020 دبي

موؤمتر دبي للهيئات القت�صادية واملهنية 2022  يبداأ ا�صتقبال طلبات امل�صاركة ويعلن اأ�صماء املتحدثني الدوليني

حتت �سعار ال�سياحة اجلبلية امل�ستدامة

اإك�صبو 2020 دبي ي�صلط ال�صوء على اأهمية حتقيق التنمية اجلبلية
الإعالن عن اإطالق مبادرة منتجات ال�سراكة اجلبلية

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

حممد معني الدين

فتح  ع��ن  واملهنية  القت�صادية  للهيئات  دب��ي  م��وؤمت��ر  اأع��ل��ن 
العاملية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  الهيئات  جمتمع  اأم���ام  الت�صجيل  ب��اب 
للم�صاركة يف دورته الثالثة التي تقام حتت رعاية �صمو ال�صيخ 
حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�ص 
املجل�ص التنفيذي بتاريخ 21 فرباير 2022 يف مركز دبي 

للمعار�ص �صمن "اإك�صبو 2020 دبي". 
الدولين  ال��ب��ارزي��ن  املتحدثن  م��ن  نخبة  امل��وؤمت��ر  وي�صم 
ال��ع��امل��ي��ة، وك��ذل��ك م��ن القطاعن  الهيئات  ق��ط��اع  ق���ادة  م��ن 
ال����ع����ام واخل�����ا������ص يف دب������ي. ف��ي��م��ا ي��ع��ت��رب امل�����وؤمت�����ر ال����ذي 
املرونة  اجل���دي���د:  وال���ع���امل  "الهيئات  ���ص��ع��ار  حت���ت  ي��ن��ع��ق��د 
 Associations and The New"والتجديد
 ،World: Resilience & Reinvention
م��ن�����ص��ًة ل���ص��ت��ك�����ص��اف ك��ي��ف مي��ك��ن ل��ل��ه��ي��ئ��ات ال���ت���اأق���ل���م مع 
العاملية،  واملبا�صرة للجائحة  وامل�صتقبلية  التاأثرات احلالية 
املهن  التي ط��راأت على  التحول  وكذلك معرفة ديناميكيات 

والقطاعات التي تخدمها. 
�صعادة هالل  بها  ي�صارك  افتتاحية  بجل�صة  املوؤمتر  وينطلق 
�صعيد املري، املدير العام لدائرة القت�صاد وال�صياحة بدبي، 
لغرفة  التنفيذي  وامل��دي��ر  الرئي�ص  بوعميم،  حمد  و�صعادة 
جتارة و�صناعة دبي وهما من موؤ�ص�صي مركز دبي للهيئات 

الأخرى  اجلل�صات  ت�صتعر�ص  فيما  واملهنية.  القت�صادية 
تت�صمن  خمتلفة  موا�صيع  املوؤمتر  برنامج  يت�صمنها   التي 
والبتكار،  ال�صيا�صات،  �صنع  واأولويات  الت�صميمي،  التفكر 

والتنوع، والإيرادات.
لتقدمي  امل��وؤمت��ر،  �صت�صارك يف  التي  ال��ب��ارزة  الأ���ص��م��اء  وم��ن 
ماي�صون،  مي�صيل  نظرهم:  ووج��ه��ات  الدقيقة  حتليالتهم 
للمدراء  الأمريكية  للجمعية  التنفيذي  وامل��دي��ر  الرئي�ص 
كوميونيتي  موؤ�ص�ص  اأن��در���ص��ون،  وم��ارج��وري  التنفيذين، 
باي اأ�صو�صي�صن، وجي�صون توم�صون، املفكر واملتحدث وكاتب 
واخلبر يف جتربة  الرقمي  املبدع  ميكي،  وم��ارك  املحتوى، 
امل�صتخدم والتفكر الت�صميمي، وبو كروغر، مالك موفينج 

مايندز.
واجلمعيات  الهيئات  ق��ادة  من  ع��دداً  املوؤمتر  ي�صت�صيف  كما 
التنفيذي  الرئي�ص  كورتيز،  جاك  األي�صاندرو  مثل:  العاملية 
وديانا  الأورام،  وعلم  الإ�صعاعي  للعالج  الأوروبية  للجمعية 
"اآي  لدى  ال�صركات  لق�صم تطوير  الرئي�ص  نائب  �صتاينباخ، 
التنظيف،  ل�صناعة  الدولية  التجارة  رابطة  ايه"  ا���ص  ا���ص 
نويكا موك،  التنظيف، وماغدالينا  عاملياً يف جمال  الرائدة 

الرئي�ص التنفيذي لالحتاد الدويل للتدريب.
م��ي�����ص��ي��ل ماي�صون،  ق���ال���ت  امل���و����ص���وع،  ه����ذا  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
للمديرين  الأمريكية  للجمعية  التنفيذي  واملدير  الرئي�ص 
املوؤمتر  ه��ذا  يف  م�صاركتي  خ��الل  م��ن  "اأ�صعى  التنفيذين: 
اإىل الن�صمام ملجموعة من احلوارات الهادفة مع نخبة من 
ال��ذي �صينعقد  ال��ق��ادة واخل���رباء امل�صاركن يف ه��ذا احل��دث 

ب�صورة خمتلفة نوعاً ما يف فرباير 2022، وذلك ب�صبب ما 
اآلت اإليه جائحة كوفيد19- من تداعيات على الجتماعات 
املبا�صرة وطريقة التوا�صل بن اجلميع. كما كان للجائحة 
ال�صا�صية  واخل��دم��ات  العمل  اأ�صلوب  على  اأخ���رى  تداعيات 
خالل الفرتة املا�صية، و�صاأ�صارك يف املوؤمتر بعر�ص ملخ�ص 
اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  التنفيذية  اجل��م��ع��ي��ات  ا�صرتاتيجية  ع��ن 
للقوى  الكاملة  الإمكانات  اإط��الق  على  املوؤ�ص�صات  م�صاعدة 

طرق  وخلق  الأف�صل  التمثيل  خ��الل  من  املتنوعة  العاملة 
مبتكرة للتقيم ".

 Global وبدوره قال مارتن �صرك، امل�صت�صار الدويل لدى
الذي   ،Association Hubs Partnership
�صاهم بو�صع جدول اأعمال املوؤمتر: "يجب اأن تكون املرونة 
القرار  اأ�صحاب  على  ينبغي  التي  املوا�صيع  من  والتجديد 
�صمن  تكون  واأي�����ص��ا  بها،  اله��ت��م��ام  العاملية  الهيئات  وق���ادة 
ال�صتمرارية  ل�صمان  وذلك  الإدارة،  جمال�ص  جميع  اأجندة 
مع �صرورة اإعادة ر�صم مالمح العمل لتحقيق مهام واأهداف 
الهيئات، واأي�صا كيفية التعامل مع حالة عدم اليقن ملرحلة 

ما بعد اجلائحة". 
املوؤمتر م�صاركة جمموعًة متميزًة  "ي�صهد  واأ�صاف �صرك: 
واجلمعيات  الهيئات  وق��ادة  القرار  واأ�صحاب  املتحدثن  من 
اأبداعاتهم،  واأح��دث  وحتليالتهم  خرباتهم  لتقدمي  العاملية 
ال�صرتاتيجيات  ر���ص��م  يف  متخ�ص�صن  خ���رباء  ج��ان��ب  اإىل 
ال�صرورية لتجاوز هذه الفرتات ال�صعبة. ويخ�ص�ص املوؤمتر 
تفاعلّي  بطابٍع  ر�صمية  ودية غر  ولقاءات  تثقيفية  جل�صات 
ومنطقة  دب��ي  يف  وامل�صوؤولن  ال��ق��ادة  متكن  حتى  وحتفيزّي 
ال�صمالية  واأم��ري��ك��ا  اأوروب���ا  م��ن  نظرائهم  لقاء  م��ن  اخلليج 
مهمة،  حتليالت  وت��ق��دمي  ج��دي��دة،  رواب���ط  تاأ�صي�ص  ب��ه��دف 
عن  ف�صاًل  العملية،  وامل�����ص��اري��ع  ال�����ص��راك��ات  توثيق  وك��ذل��ك 
توفر حلول للهيئات واجلمعيات عند مواجهتها لتحديات 
القيام  امل��وؤمت��ر  ان��ع��ق��اد  بعد  للم�صاركن  و���ص��ُي��ت��اح  طارئة". 
2020 دبي، وح�صور  اإك�صبو  اأجنحة  ليوٍم كامل يف  بجولة 

التي تعك�ص ثقافات الدول  املتنوعة  الحتفالت والفعاليات 
امل�صاركة، بالإ�صافة اإىل تذوق اأ�صهى الأطباق واملاأكولت من 

جميع اأنحاء العامل. 
ثالث  تنظيم  مّت  الرئي�صي،  املوؤمتر  انعقاد  من  ف��رتة  وقبل 
7 دي�صمرب اجلاري،  بتاريخ  اآخرها  جل�صات افرتا�صية، كان 
بهدف اإطالع امل�صاركن على املوا�صيع الرئي�صية يف املوؤمتر، 
ترغب  التي  املهمة  الق�صايا  ملناق�صة  لهم  الفر�صة  واإت��اح��ة 

الوفود امل�صاركة باإدراجها على جدول الأعمال.
وُيعد املوؤمتر احلدث الرئي�صي ملركز دبي للهيئات القت�صادية 
دع��م ومنح  ب��ه��دف   2014 ع��ام  تاأ�ص�ص يف  ال���ذي  وامل��ه��ن��ي��ة، 
فروع  لتاأ�صي�ص  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  للهيئات  الرتاخي�ص 
لها يف دبي. وقد افتتح املركز مكتبه اجلديد يف ون �صنرتال 
مب��ن��ط��ق��ة م��رك��ز دب���ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي يف ���ص��ه��ر دي�صمرب 
2019، لتوفر بيئة مثالية للتن�صيق والتعاون بن الهيئات 

واجلمعيات املنت�صبة اإليه. 
للهيئات  دب��ي  مركز  ملوؤمتر  ال�صابقة  ال���دورات  وا�صتعر�صت 
القت�صادية واملهنية املفاهيم والأولويات الرئي�صية للقطاع، 
العامل،  اأن��ح��اء  جميع  م��ن  اخل���رباء  ا�صتقطاب  وا�صتطاعت 
الهيئات  ل��ه��ذه  كحا�صنة  امل��دي��ن��ة  مكانة  تعزيز  ع��ن  ف�صاًل 
الأوىل،  ال���دورة  وجنحت  املنطقة.  يف  الدولية  واجلمعيات 
�صعار  املوؤمتر حتت  تاأ�صي�ص  2017، يف  التي عقدت يف عام 
"بناء املجتمع"، بينما اأقيمت الدورة الثانية يف عام 2019 
التاأثر  التغير:  "قيادة  مو�صوع  حول  برناجمها  ومتحور 

املجتمعي للهيئات القت�صادية واملهنية".

•• دبي- الفجر

للجبال"،  ال����دويل  "باليوم  دب���ي   2020 اإك�����ص��ب��و  اح��ت��ف��ى 
لت�صليط ال�صوء على اأهمية البيئة اجلبلية وثرواتها، وزيادة 
اجلبلية،  التنمية  تعرقل  التي  والتحديات  بالفر�ص  الوعي 
اإيجابي  تغير  اإح��داث  �صاأنها  من  حتالفات  لبناء  وال��دع��وة 

لل�صعوب التي ت�صكن اجلبال حول العامل.
امل�صتدامة" نظمت منظمة  "ال�صياحة اجلبلية  �صعار  وحتت 
نقا�صية  جل�صة  )ال��ف��او(،  وال��زراع��ة  لالأغذية  املتحدة  الأمم 
اأقيمت يف منطقة اأف�صل املمار�صات يف جناح الفر�ص يف اإك�صبو 
احلكومات  تتخذها  التي  الإجراءات  عن  للحديث   ،2020
الأمم  لهيئة  التابع  اجلبال"  حتالف"�صراكة  مع  بالتعاون 
اجلبال،  �صكان  ح��ي��اة  حت�صن  �صبل  لبحث  وذل���ك  امل��ت��ح��دة، 
وحماية النظم البيئية اجلبلية وتنوعها البيولوجي، وتعزيز 

ال�صياحة امل�صتدامة.
كما مت خالل اجلل�صة  الإعالن عن اإطالق مبادرة "منتجات 
25 م�صروعا  م��ن  واح����دة  ت��ع��د  ال�����ص��راك��ة اجلبلية" وال��ت��ي 
العاملية  املمار�صات  اأف�صل  برنامج  يف  عر�صها  �صيتم  خمتارا 
لإك�صبو 2020 دبي، حتت �صعار "خطوات �صغرة ، قفزات 

كبرة: حلول ب�صيطة لتاأثر م�صتدام".
وقالت �صارة مانويلي، م�صوؤولة الدعوة والتوعية يف حتالف 
�صراكة اجلبال الذي تاأ�ص�ص يف عام 2002 وي�صم اأكرث من 

واملنظمات  احلكومات  ذلك  الآن، مبا يف  430 ع�صوا حتى 
يتعلق  كله  "الأمر  امل���دين،:  واملجتمع  ال��دول��ي��ة  احلكومية 
يدركون  زال��وا ل  ما  النا�ص  الكثر من  لأن  النقاط،  بربط 
عن  النظر  فب�صرف  حياتنا،  يف  اجلبال  تلعبه  ال��ذي  ال��دور 
التنوع البيولوجي الغني وم�صادر املياه العذبة، تعد اجلبال 
اأي�����ص��ا م��وط��ن��ا ل��ل��ث��ق��اف��ات وال�����رتاث امل���ذه���ل، ون��ح��ن ن�صعى 

للح�صول على الهتمام الالزم باجلبال".
اجلبال،  م��ع  تعاملنا  لكيفية  ننتبه  اأن  "علينا  وت��اب��ع��ت: 
احلكومات  على  يتعن  كما  حلمايتها،  ط��رق  اإىل  والتو�صل 
املناطق  هذه  لأن  الأك��رب،  ال�صورة  اإىل  النظر  وامل�صتثمرين 
بع�ص  متتلك  وق��د  التحتية،  البنية  اإىل  تفتقر  م��ا  غالبا 
اإىل  تفتقر  لكنها  �صياحية،  حتتية  بنية  اجلبلية  املجتمعات 
وقد  وامل�صت�صفيات،  واملدار�ص  الأ�صواق  اإىل  للو�صول  الطرق 
يتعلق  كله  ف��الأم��ر  للغاية،  مهم�صة  املجتمعات  ه��ذه  تكون 
ب��ح��ق��وق الإن�����ص��ان الأ���ص��ا���ص��ي��ة، وخ��ا���ص��ة م��ع ت��اأث��ر جائحة 
نظرا  خا�ص،  ب�صكل  اجلبلية،  املجتمعات  على  كوفيد19-، 
لع��ت��م��اده��ا ع��ل��ى ال�����ص��ي��اح��ة،  ل���ذا ف��ق��د ح���ان ال��وق��ت لتخاذ 
اإجراءات عاجلة". وو�صح لورينزو ميت�صيلي، اأخ�صائي �صيا�صة 
التعليم، وممثل احلكومة الإيطالية يف اإك�صبو 2020 دبي، 
التزام بالده بدعم البيئة اجلبلية، فاجلبال ت�صكل ما ن�صبته 
لال�صرتاتيجية  دعمها  اإىل  بالإ�صافة  اإيطاليا،  من   60%
مببادرة  اإيطاليا  "تهتم  وق��ال:  اجل��ب��ال،  لتنمية  الأوروب��ي��ة 

)منتجات ال�صراكة اجلبلية(، التي حتمي التنوع البيولوجي 
الزراعي، والأغذية التقليدية عالية اجلودة يف اجلبال، حيث 
م�صتدام  ب�صكل  الغذائية  النظم  حتويل  على  امل��ب��ادرة  تعمل 
م��ن خ��الل تعزيز ف��ر���ص زي���ادة دخ��ل �صكان اجل��ب��ال الذين 
ما�صة  بحاجة  حتما  فاجلبال  وال�صعف،  الفقر  من  يعانون 
"مهما كان ال�صوؤال، فاإن التعليم هو  اإىل الدعم". واأ�صاف: 
احلل دائما، لقد �صمعت هذا القتبا�ص عدة مرات يف برنامج 
2020، واأنا فخور حقا  اإك�صبو  الإن�صان وكوكب الأر���ص يف 
يف  التعليمية  امل��ب��ادرات  من  العديد  دعمت  قد  اإيطاليا  ب��اأن 
اأ�صبوع  اإحداها يف  اإطالق  املا�صية، فقد مت  القليلة  ال�صنوات 
املناخ والتنوع احليوي يف اإك�صبو 2020، كما مت الرتويج لها 
من قبل جامعة ميالنو، فاجلبال هي املكان املثايل لكت�صاب 
املعرفة واملهارات اجلديدة، وهي لي�صت فقط اأماكن لل�صياحة 

والزراعة وفر�ص الأعمال، ولكنها اأماكن للتعلم".
كما اأكد �صرجيو مارتن نو�صتا�ص، نائب قن�صل برو يف دبي، 
على اأننا جميعا مرتبطون باجلبال، وقال: "نحن ل نحتاج 
تكون  اأن  يجب  ب��ل  فح�صب،  اجلبلية  املجتمعات  دع��م  اإىل 
الذين  فالنا�ص  ال��ق��رار،  �صنع  وعمليات  ال�صيا�صات  قلب  يف 
مذهلة،  مبهارات  يتمتعون  اجلبلية  املجتمعات  يف  يعي�صون 
اإنهم ي�صتحقون اأن تتاح لهم الفر�صة لت�صدير من�صوجاتهم 
اجلميلة اأو الأطعمة الغذائية املليئة بالعنا�صر الغذائية اإىل 

بقية العامل".

الربوفي�صور يل وايت يف اإك�صبو 2020 دبي: التقدم والتطور ل يعنيان الت�صحية بالطبيعة�صرطة دبي ت�صتعر�ض قدرات التدريب ومهارات التفتي�ض للكالب البولي�صية
•• دبي  - الفجر

يف   K9 الأم���ن���ي  ال��ت��ف��ي��ت�����ص  اإدارة  ا���ص��ت��ع��ر���ص��ت 
للكالب  والتدريب  التفيت�ص  دبي مهارات  �صرطة 
و�صهدت  دب����ي،   2020 اإك�����ص��ب��و  يف  ال��ب��ول��ي�����ص��ي��ة 
الفعالية تقدمي عرو�ص حية للكالب البولي�صية 
اإعجاب زوار احلدث  يف التفتي�ص والطاعة، نالت 

الدويل من خمتلف الأعمار.
كالب  اأرب��ع��ة  وه��ي  امل�صاركة،  البولي�صية  ال��ك��الب 
يف  متخ�ص�صة  والإ�صباين  الأمل��اين  ال�صنفن  من 
الطاعة،  وتقدمي عرو�ص  املمنوعات  الك�صف عن 
ا�صتمتع  ال����ذي  اجل���م���ه���ور،  اه��ت��م��ام  ا���ص��ت��ق��ط��ب��ت 
الفعالية  واأب���رزت  املتقدم.  التدريبي  مب�صتواها 
الح���رتاف���ي���ة ال��ع��ال��ي��ة  ل�����ص��رط��ة دب����ي يف اإع����داد 
وقدرتها  املختلفة،  البولي�صية  الكالب  وت��دري��ب 
يف الك�صف عن املمنوعات و اتباع التعليمات التي 

تعطى لها من قبل املدربن.
اإدارة  امل�����زروع�����ي، م���دي���ر  ال����رائ����د ����ص���الح  وق�����ال 
"يندرج  دب��ي:  �صرطة  يف   K9 الأم��ن��ي  التفتي�ص 
العر�ص �صمن اخلدمات املجتمعية ل�صرطة دبي، 
للكالب  خمتلفة  ع��رو���ص  تنظيم  ق��ررن��ا  ح��ي��ث 
البولي�صية م�صاء يوم ال�صبت من كل اأ�صبوع لغاية 

املقبل". مار�ص   31
متنوعة،  ال���ي���وم  "عرو�ص  امل����زروع����ي:  واأ����ص���اف 
امل�صاركة،  الأرب��ع��ة  البولي�صية  ال��ك��الب  قدمتها 
املمنوعات  والك�صف عن  الطاعة  و�صملت عرو�ص 

املختلفة، بالإ�صافة اإىل ال�صماح للجمهور بالتقاط 
ال�����ص��ور م��ع ال��ك��الب وم��ع��رف��ة ك��ل امل��ع��ل��وم��ات عن 
التي  املختلفة  واملهام  البولي�صية  الكالب  تدريب 
تدريب  عملية  اأن  امل��زروع��ي  واأو���ص��ح  بها".  تقوم 
مع  وال��ت��اآل��ف  ب��ال��ت��ع��ارف  ت��ب��داأ  البولي�صي  الكلب 
التي  الفعلية  التدريب  عملية  ثم  ومن  املدربن، 

ت�صتغرق من �صهرين اإىل ثالثة اأ�صهر.
واأ�صار املزروعي اإىل اأن لكل كلب تخ�ص�ص معّن، 
املفقودين  ع��ن  وال��ب��ح��ث  امل���خ���درات  ك�صف  منها 

واملداهمة  واحلرائق  املتفجرات  وك�صف  واجلثث 
عن  الك�صف  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال�صغب،  ومكافحة 
ح����الت الإ����ص���اب���ة ب��ف��رو���ص ك���ورون���ا، لف��ت��ا اإىل 
مثل  م��ت��ع��ددة،  م��ه��ام  لها  البولي�صية  ال��ك��الب  اأن 

التفتي�ص وتاأمن املواقع والفعاليات وغرها.
دبي  �صرطة  امل�صاركة من  اأن هذه  املزروعي  واأك��د 
تهدف اأي�صا اإىل تعريف اجلمهور باملهام املختلفة 
لإدارة التفتي�ص وا�صتعرا�ص قدراتها عند التدخل 

يف احلالت الطارئة.

•• دبي - الفجر

الغابون هي دولة اأفريقية تقع على 
�صاحل املحيط الأطل�صي، ومتتد على 
م���ن اخلط  ك��ي��ل��وم��رت   800 ط���ول 
 88% ال��غ��اب��ات  ت�صكل  ال�����ص��اح��ل��ي، 
كما  لأرا�صيها،  الكلية  امل�صاحة  من 
حت��ت��ل ال��رتت��ي��ب ال���ث���اين م���ن حيث 
القارة  م�صتوى  على  الفيلة  اأع���داد 
الأفريقية، وهو ما يدل على التزام 
واملحافظة  البيئة  بحماية  الغابون 
ال���ب���ي���ول���وج���ي على  ال����ت����ن����وع  ع���ل���ى 
اأرا�صيها، وهو مبثابة التزام وهدف 
لتحقيقه  ال���دول���ة  ت�����ص��ع��ى  وط���م���وح 
الربوفي�صور  وك���ان  ال�����ص��ب��ل.  ب��ك��اف��ة 
والغابات  امل���ي���اه  وزي�����ر  واي������ت،  يل 
وال��ب��ح��ر وال��ب��ي��ئ��ة يف ال��غ��اب��ون، من 
ح�صرت  ال��ت��ي  ال�صخ�صيات  �صمن 
ال��وط��ن��ي للغابون  ال��ي��وم  اح��ت��ف��الت 
ال�صهر،  2020 دبي هذا  اإك�صبو  يف 
وال���ذي اأوج���ز نهج ال��غ��اب��ون يف هذه 
الغابون  ان  ع��ل��ى  م��وؤك��دا  الق�صية  
اإيجابية  ال����دول  اأك����رث  م��ن  واح����دة 
ب���خ�������ص���و����ص خ���ف�������ص الن���ب���ع���اث���ات 
الأر���ص، حيث  الكربونية على وجه 
ت��ت��م��ت��ع دول��ت��ن��ا ب��ام��ت�����ص��ا���ص �صاف 
105 مالين طن من ثاين  ق��دره 
غطاء  م��ع  �صنويا،  الكربون  اأك�صيد 

ومعدل   ،88% ب��ن�����ص��ب��ة  ح���رج���ي 
اإزال�����ة ال��غ��اب��ات ل��دي��ن��ا ه��و اأق����ل من 
نعمل  نحن  وا�صاف  املائة.  يف   0.1
اقت�صادي،  من������وذج  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى 
غاباتنا  م��ن   30% �صتكون  ح��ي��ث 
وحوايل  حممية،  كمناطق  م�صجلة 
%60 �صيتم تخ�صي�صها للحراجة 
اإدارتها  و�صتتم  م�صتدامة،  الزراعية 
م���ن اأج����ل ح�����ص��اد م�����ص��ت��دام طويل 
 10% ال���  ن�صبة  و�صت�صكل  الأج���ل، 
املحلية  للمجتمعات  اأرا���ص  املتبقية 
اأن  نظهر  اأن  نريد  كما   . وال��زراع��ة 
ميكن  املطرة  ال�صتوائية  الغابات 
قابال  اق��ت�����ص��ادي��ا  م�����وردا  ت��ك��ون  اأن 
يتعن  ل  وب��اأن��ه  م��ا،  لبلد  للتطبيق 
لتعزيز  ال���غ���اب���ات  ق��ط��ع  اأح�����د  ع��ل��ى 
احلفاظ  اأن  نعتقد  فنحن  التنمية، 

ال��غ��اب��ات، وخ��ل��ق ف��ر���ص العمل  على 
وحت�����ص��ن ���ص��ب��ل ال��ع��ي�����ص مي��ك��ن اأن 

يكون هدفا موحدا.
وق�����ال ي���رك���ز ج���ن���اح ال���غ���اب���ون على 
الدولة،  وتنمية  والطبيعة  الغابات 
يف كثر من الأحيان وعرب التاريخ، 
البلدان،  تطور  مع  الطبيعة  عانت 
والتنوع  امل��ن��اخ  اأزم����ة  اإىل  اأدى  مم��ا 
اجلناح  ي��ظ��ه��ر  ل����ذا  ال���ب���ي���ول���وج���ي، 
التعاون،  تطوير  كيفية  يف  جهودنا 
فمن املهم اأن ن�صخر جميعا الطبيعة 
يف  ال�صتمرار  من  ب��دل   ، مل�صلحتنا 
تدمرها. كما �صيكون موؤمتر املناخ 
حيوًيا،  م���وؤمت���را   )COP 28(
املرحلة  ه�����ذه  يف  ���ص��ن��ح��ت��اج  ح���ي���ث 
الراهن،  للو�صع  ع��امل��ي  تقييم  اإىل 
وه����ذا ي��ع��ن��ي اإج������راء ت��ق��ي��ي��م علمي 

لاللتزامات التي تعهدت بها جميع 
البلدان يف جمال خف�ص النبعاثات 
ل�صنا  اأننا  اكت�صفنا  واإذا  الكربونية. 
طموحن مبا فيه الكفاية، فعندئذ  
علينا زيادة هذا الطموح اأثناء انعقاد 
املوؤمتر، ومعرفة ما اإذا كان باإمكاننا 
اإىل  احل���راري  الحتبا�ص  احل��د من 
راأينا  لقد  ل،  اأم  مئوية  درجة   1.5
امللتزمة  للبلدان  اإيجابية  اإ���ص��ارات 
�صفري،  ����ص���اف  ط���م���وح  ب��ت��ح��ق��ي��ق 
وال���غ���اب���ون م���وج���ودة ب��ال��ف��ع��ل، لكن 

علينا جميعا اللتزام باملزيد.
فكرة  دم���ج  اإىل  ���ص��ن��ح��ت��اج  واأ����ص���اف 
يف  البيئية  وال�����ص��الم��ة  ال���ص��ت��دام��ة 
كل ما نقوم به، فاإذا كنا �صن�صتخدم 
اإيجاد  فعلينا  الأح���ف���وري،  ال��وق��ود 
النبعاثات  ع���ن  ل��ل��ت��ع��وي�����ص  ط����رق 
اإيجاد  اإىل  بحاجة  ونحن  الناجتة، 
الغالف اجلوي  ط��رق لتجنب م��لء 
بثاين اأك�صيد الكربون، ودمج مبادئ 
التنمية امل�صتدامة يف كل جانب من 
ج��وان��ب ح��ي��ات��ن��ا. ن��ح��ن اأذك���ي���اء مبا 
امل�صكلة  ل��ك��ن  ب��ذل��ك،  للقيام  يكفي 
البلدان  اأن  الدافع، ويبدو  تكمن يف 
تطور الإرادة للتعامل مع تغر املناخ 
مبجرد اأن تبداأ باملعاناة، يجب علينا 
اإعادة �صياغة وفهم اأننا بحاجة اإىل 

العمل الآن.
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اأفكار اإبداعية ومعار�ض افرتا�صية يف جناح �صربيا باأك�صبو 2020 

اإك�صبو 2020 دبي يقدم 298 م�صروعًا من اإبداع املبتكرين ال�صغار

الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع ال�سارقة ت�سارك يف اأ�سبوع الإمارات البحري

من خالل م�صاركتها، ت�صعى الأكادميية اإىل ت�صليط ال�صوء على اأحدث حلولها الرقمية يف التدريب والتعليم البحري

•• اأك�سبو - اأ�سامة عبد املق�سود: 

ت�صنيف  على   2020 اأك�صبو  يف  �صربيا  جناح  اعتمد 
ع��ا���ص��م��ت��ه��ا ���ص��م��ن اخل��م�����ص دول الأك�����رث اإب����داع����اً يف 
ال���ع���امل، ف�����ص��ال ع���ن ك��ون��ه��ا رائ������دة م���ن رواد جمال 
الرقمي، من هنا جاء  الذكاء ال�صطناعي والقت�صاد 
الت�صميم على �صكل مثلثات متداخلها ويف القمة هرم 
يبهر اجلمهور من  ال��ذي  املائل  الت�صميم  ويف جممل 
متاماً،  النهار  عن  خمتلفة  تبدو  التى  الإ���ص��اءة  حيث 
بعنوان  �صعار  م��ن  م�صتوحى  الت�صميم  ه��ذا  ويعترب 
اإبتكار اأفكار من املا�صي وت�صكيل امل�صتقبل، الذي يواكب 
الفرتة الراهنة والنظرة على امل�صتقبل وما يدور فيه 

من تغرات �صريعة يف جميع القطاعات.
جند   2020 اأك�صبو  يف  �صربيا  ج��ن��اح  دخ���ول  جم��رد 
ف���ارغ م��ن على اجلانبن ول��ه �صقف على  مم��ر ط��وي��ل 
والأمل   بامل�صتقبل  واأف��ق عايل جدا يوحي  �صماء  هيئة 
�صربيا  قدمته  مل��ا  يعود  وه��ذا  والحم����دود،  والطموح 
للب�صرية من اإبداع واإبتكار على مر األف ال�صنن، ولأن 
القائمن  جعل  ما  ط��واب��ق،  ثالثة  اإىل  مق�صم  اجلناح 
على الت�صميم من اإ�صافة ال�صاللم املتحركة مل�صاعدة 
و�صهولة،  ي�صر  بكل  وال��ن��زول  ال�صعود  على  الزائرين 
باأنه يف بازار  اأما الطابق الأول يعطي الزائر اح�صا�ص 
عن  امل��ع��ربة  والفلكلورية  الأث��ري��ة  واملقتنيات  للهدايا 

ي�صم  حيث  �صربيا،  ل��دول��ة  وال����رتاث  ال��ث��ق��ايف  الإرث 
واملالب�ص  ال���رتاث���ي���ة  واحل�����رف  ال���ي���دوي���ة  امل�����ص��غ��ولت 
البينية  بامل�صافات  اجلناح  واأهتم  التقليدية،  الن�صائية 
قطع  فت�صميم  الإب����داع،  وا�صتك�صاف  امل���رور  ل�صهولة 
تلفت  مميزة  ال��وان  بتداخل  يدوياً  امل�صنوعة  القما�ص 

نظر اجلمهور وجتذبهم لت�صويرها.
اأك�صبو  يف  للم�صاركة  �صربيا  جناح  اأه���داف  اأه��م  وم��ن 
2020 هو تطبيق العمل عن بعد من خالل املعار�ص 
الفرتا�صية التى قام اجلناح بعر�صها على اجلمهور، 
من  ال�صعوب  بن  الإن�صاين  التوا�صل  تعزيز  يتم  كما 

ع��ل��ى احل�صارات  وال��ت��ع��رف  ت���ب���ادل اخل�����ربات  خ���الل 
العاملية، واأهم ما تو�صل اإليه العامل من تقنية حديثة 
تخدم املجتمع الدويل، ويعترب اجلناح اأن اأك�صبو ج�صر 
متن يوؤلف بن العامل ويق�صر امل�صافات بن ال�صعوب، 
كما يبن �صبب ت�صميت �صربيا با�صم اأر�ص ال�صيليكون.  
 2020 اأك�صبو  يف  �صربيا  جلناح  العلوي  الطابق  ويف 
والإبتكارات  احلديثة  التقنيات  اأه��م  الزائر  ي�صتك�صف 
فني  باأ�صلوب  ال��ط��اب��ق  ه��ذا  �صمم  حيث  الت�صميم  يف 
ال�صدارة  ويف  ال�صعود  فمنذ  للغاية،  مبهر  وتخطيط 
ال�صناعية  للمقتنيات  معر�ص  عن  عبارة  م��درج  جند 
الدقيقة من الأقم�صة والو�صائد ال�صغرة املنت�صرة يف 
املدرج باأ�صكال دقيقة جدا يف الت�صنيع والإبداع، وعلى 
لعر�ص  املرئية  اللوحات  بعد  ال��ث��اين  الطابق  ج���دران 

�صور ومقتنيات من الرتاث ال�صربي.
ويف ال��ط��اب��ق ال��ث��ال��ث مت ع��ر���ص دراج���ة ه��وائ��ي��ة ب�صكل 
جديد ومبتكر، و�صا�صة عر�ص تنقل الزائر من املا�صي 
�صا�صة  الطابق  تو�صط  امل�صتقبل، كما  للحا�صر وتظهر 
تفا�صيل  مب�صاهدة  للجمهور  ت�صمح  �صخمة  ع��ر���ص 
والتنمية  وال���ت���ط���ور  ال�����ص��رب��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ة  ال���ت���اري���خ 
املعلومات  تقدمي  يف  ت�صهم  ال�صا�صة  وه��ذه  امل�صتدامة، 
التى يبحث عنها الزائر يف �صتى القطاعات ال�صياحية 
بالذكاء  اخل���ا����ص���ة  امل�������ص���اري���ع  واأه������م  والق���ت�������ص���ادي���ة 

ال�صطناعي الذي ي�صعى اإىل تقدميه للعامل.

•• دبي - الفجر 

اآمنة  ال��دلف��ن على م�صافة  اإن���ذار لإب��ق��اء  م��ن جهاز 
من �صباك ال�صيد، وجهاز مل�صاعدة الوالدين على فك 
�صيفرة لغة الأطفال الر�صع، اإىل منزل نباتي مغطى 
الكثر  املياه وغرها  لتوفر  وجهاز  �صم�صية،  باألواح 
من البتكارات، تتجلى مواهب واأفكار �صغار املبتكرين 
�صمن  تعر�ص  باخرتاعات  الإم���ارات  اأنحاء  جميع  يف 
العامل  لت�صهم يف جعل  2020 دبي،  اإك�صبو  فعاليات 

مكاناً اأف�صل.
اإك�صبو  اأطلقها  املبتكرين،  ل�صغار  م��ب��ادرة  اإط���ار  ويف 
طلب،  اآلف   6 من  اأك��رث  تلقي  وبعد  دب��ي،   2020
م�صروعاً   298 للمدار�ص"  اإك�صبو  "برنامج  اخ��ت��ار 
ال�صتة  الأ���ص��ه��ر  طيلة  ال���ص��ت��دام��ة  ج��ن��اح  يف  لعر�صها 
من فرتة اإقامة احلدث الدويل، حيث تقدمت 563 
بطلبات   - ع��ام��ة   167 و  خ��ا���ص��ة   395  - م��در���ص��ة 

لال�صرتاك، من جميع اأنحاء الدولة. 
على هام�ص هذه املبادرة، التقى فريق خدمات اإك�صبو 
يف  ال�صغار  ال�صتثنائين  املبتكرين  بع�ص  الإخبارية 
اإك�صبو 2020 دبي، لت�صليط ال�صوء على ابتكاراتهم 
لين  اأك���دت  حيث  امل�صتقبل،  ت�صكيل  يف  ت�صهم  ال��ت��ي 
اأكادميية جيم�ص  اأفندي، عراقية الأ�صل، وتدر�ص يف 
فكرة  كان  الدلفن،  اإن��ذار  جهاز  اإن  الأمريكية،  دبي 

وهو  قنديل،  زوي  �صديقتها  مع  بالتعاون  م�صرتكة 
ي��ك��رر ���ص��و���ص��اء ال���دلف���ن ل��ك��ي ت��ب��ع��د ع���ن املناطق 
�صوئي،  م�صت�صعر  على  اجل��ه��از  وي��ح��ت��وي  اخل��ط��رة. 
لذلك اإذا كان الدلفن يتجه نحو مناطق ال�صيادين، 
فاإن اجلهاز يطلق �صو�صاء عالية، ما يبقى الدلفن 

بعيداً.
ال�����ص��غ��رت��ان، لين وزوي، عن  امل��خ��رتع��ت��ان  وع���ربت 
�صعادتهما الكبرة و�صعورهما بالفخر بروؤية فكرتهما 
ال��ت��ي ب����داأت ق��ب��ل ث���الث ���ص��ن��وات ك��ر���ص��م ب�صيط على 
منديل، تتج�صد عرب طابعة ثالثية الأبعاد يف منوذج 
اإك�صبو  اأن  "اأعتقد  لين:  واأو���ص��ح��ت  ملمو�ص.  اأويل 
عمل  طريقة  لإظهار  رائعة  و�صيلة  هو  دبي،   2020
وم�صاركة  التحدث  اأي�صاً  نريد  لأننا  الأطفال،  عقول 
اأفكارنا، ولي�ص الكبار فقط من ميكنهم القيام باأ�صياء 

مذهلة".
وم��ن ب��ن ال��ع��دي��د م��ن الب��ت��ك��ارات امل��ع��رو���ص��ة ب�صكل 
التي  "لين"،  اأع��ج��ب��ت  ال���ص��ت��دام��ة،  ج��ن��اح  يف  جميل 
بت�صميم  م�صتدامة،  اأزي��اء  م�صممة  ت�صبح  اأن  تطمح 
ال�صوء  ي�صتخدم  والذي  ال�صم�صي"،  النباتات  "بيت 

الوردي جلعل اخل�صروات تنمو يف داخله. 
رائ���دة يعر�صها �صمن  ف��ك��رة  م��وث��ي��دان،  نيلز  وي��ق��دم 
من  ا�صتلهمه  اللغة  مرتجم  تطبيق  وهو  البتكارات، 
�صقيقه ال�صغر، حيث ي�صاعد التطبيق على فك رموز 

لغة الأطفال الر�صع، ويقول نيلز: "الآباء ل يعرفون 
بال�صبط ما يريده الأطفال عندما يبكون، وقد تكون 
هناك اأ�صباب عديدة مثل ال�صعور باجلوع اأو التعب اأو 
الرغبة يف لعبة معينة. ميكنني اإدخال هذه الأ�صوات 

يف املرتجم. اإنه ي�صبه اإىل حد ما ترجمة جوجل".
يف  اخلام�ص  بال�صف  وه��و  ال�صغر،  املخرتع  ويعتقد 
ي�صاعد  اأن  ميكن  البتكار  ه��ذا  اأن  ال�صيافة،  مدر�صة 
اأن��ح��اء ال��ع��امل، ول��ك��ن��ه ي��ع��رتف باأن  الآب����اء يف جميع 
الأمر معقد، ولهذا ال�صبب التحق ب�صل�صلة من دورات 
تطوير التطبيقات. ويقول: "اآمل اأن نتمكن من �صنع 

الأجهزة قريياً واإر�صالها اإىل جميع اأنحاء العامل".
يف  ال�صابع  بال�صف  طالب  وه��و  فقيهي،  �صيف  وق��ال 
ابتكار  و���ص��اح��ب  ب��دب��ي،  ال��ع��امل��ي��ة  جيم�ص  اأك��ادمي��ي��ة 
يوؤدي  روب���وت  على  فكرتي  "تقوم  بوت":  "مرحبا 
الهمم،  واأ�صحاب  ال�صن  كبار  مل�صاعدة  معينة  مهمات 
املطار،  يف  اأي�صاً  كبرة  اأف���راداً  فيها  التي  والعائالت 
اإىل  النا�ص  وتوجيه  الأم��ت��ع��ة  امل��ه��ام حمل  ه��ذه  وم��ن 

الأماكن التي يحتاجون الذهاب اإليها". 
باأن  ملعرفته  كبرة  و�صعادة  بفخر  �صعر  اأن��ه  واأ���ص��اف 
اأنه  م��وؤك��داً  دب��ي،   2020 اإك�صبو  يف  �صيقدم  اب��ت��ك��اره 
�صرف مطلق اأن م�صاركته قد ت�صهم يف اإلهام اأ�صخا�ص 
وهكذا  باأنف�صهم،  اخلا�صة  ابتكاراتهم  ل�صنع  اآخرين 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  ل��دول��ة الإم������ارات  ي��ك��ون  اأن  مي��ك��ن 

م�صتقبل اأف�صل بعقول �صابة اأكرث اإبداعاً.
اأم���ا رون����دا ق��ط��ب، وه���ي معلمة ال�����ص��ف اخل��ام�����ص يف 
اأكادميية جيم�ص دبي الأمريكية، فقالت: "اإن اإك�صبو 
مقاطع  ابتكار  خ��الل  م��ن  رائ��ع  بعمل  ق��ام   2020
يف  التغير  و�صناع  املبدعن  لت�صجيع  مقنعة  فيديو 
العامل على امل�صاركة"، وت�صيف: "�صجع برنامج اإك�صبو 
العامل،  مب�صاعدة  التفكر  على  ال��ط��الب  للمدار�ص 

والتو�صل اإىل اأفكار اأ�صلية لإحياء هذه البتكارات".
الإب����داع  احل���ال  بطبيعة  الأط���ف���ال  "يحب  وت��اب��ع��ت: 
ك��ان��وا منخرطن ج���داً يف تقدمي  ل��ذل��ك  والب��ت��ك��ار، 
النا�ص  م�صاعدة  ميكنهم  كيف  وا�صتك�صاف  اأفكارهم 
فر�صة  اأي�صاً  هذا  منحهم  وقد  والبيئة.  واحليوانات 
ل��ت��ع��ل��م ال����ربجم����ة، وال���ع���م���ل م���ع م��ع��ل��م��ي الربجمة 
كثراً  ت��اأث��رت  لقد  ملمو�صة.  حقيقة  اأفكارهم  جلعل 

مبهاراتهم يف التفكر وحل امل�صكالت".
الفئات  ج��م��ي��ع  م���ن   2020 اإك�����ص��ب��و  ل�����زوار  ومي��ك��ن 
جزءاً  يكونوا  اأن  فر�صة  على  يح�صلوا  اأن  والأع��م��ار 
جناح  ي���زورون  عندما  ال�صغار  املبتكرين  م��ب��ادرة  من 
اأف��ك��اره��م اخل��ا���ص��ة على  ال���ص��ت��دام��ة. ميكنهم ر���ص��م 
امل���ن���ادي���ل، وال���ت���ي مي��ك��ن ب��ع��د ذل���ك م�����ص��ح��ه��ا �صوئياً 
بالطابق  امل��وج��ود  امل��ع��ر���ص  يف  �صا�صة  على  وعر�صها 
 10.00 ال�صاعة  من  واملفتوح  اجلناح،  من  الأر���ص��ي 

اإىل 22.00 بتوقيت الإمارات. 

•• دبي-الفجر:

 اأعلنت الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 
البحري فرع ال�صارقة عن م�صاركتها مبوؤمتر ومعر�ص 
"�صيرتيد ال�صرق الأو�صط" كجزء من فعاليات "اأ�صبوع 
الإمارات البحري" 2021 الذي ينظم يف مركز دبي 
 16 اإىل   13 م��ن  دب��ي   2020 اإك�صبو  يف  للمعار�ص 
الأ�صبوع  يف  م�صاركتها  خالل  ومن  اجل��اري.  دي�صمرب 
على  ال�صوء  ت�صليط  اإىل  الأكادميية  تهدف  البحري، 
واملختربات  التدريبية  ومرافقها  ال�صاملة  براجمها 
الذكي،  التعليم  واأن��ظ��م��ة  امل��ح��اك��اة  واأج��ه��زة  احلديثة 
املتطورة  ومناهجها  باأ�صاليبها  التعريف  اإىل  اإ�صافة 
لاللتحاق  ال�صباب  حتفيز  ع��ن  ف�صاًل  ال��ت��دري��ب،  يف 

بالقطاع البحري.

اإلهام اجليل املقبل
دولة  يف  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  رع��اي��ة  حت��ت 
الإم���ارات  "اأ�صبوع  ينظم  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات 
مدى  على  وي��ه��دف،  ال��ع��ام،  ه��ذا  البحري" ح�صورًيا 
اأن يجمع خمتلف الأ�صواق البحرية  اإىل  اأي��ام،  خم�صة 
يف منطقة ال�صرق الأو�صط، من خالل من�صة م�صرتكة 
ت�صم اأ�صحاب ال�صفن واملوردين واأبرز �صناع القرار يف 
املنطقة ملناق�صة ور�صم م�صتقبل النقل البحري. ومن 

�صيرتيد  وم��ع��ر���ص  "موؤمتر  الأ���ص��ب��وع  فعاليات  اأب���رز 
ال�صرق الأو�صط للقطاع البحري"، و"جوائز �صيرتيد 
الهندية  ال��ق��ارة  و�صبه  الأو���ص��ط  ال�صرق  يف  البحرية 
ومبادرة  البحرين"،  ال��ق��ادة  و"منتدى   ،" واإفريقيا 
فعاليات  م��ن  وغ��ره��ا  البحري"،  القطاع  "اكت�صف 

واأن�صطة.

الإم������ارات  "اأ�صبوع  يف  الأك���ادمي���ي���ة  م�����ص��ارك��ة  وح����ول 
اإ�صماعيل  ال��دك��ت��ور  الأ���ص��ت��اذ  ���ص��ع��ادة  ق���ال  البحري"، 
اإ�صماعيل فرج، رئي�ص الأكادميية العربية  عبد الغفار 
"نحر�ص  ال��ب��ح��ري:  وال��ن��ق��ل  والتكنولوجيا  للعلوم 
والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  الأكادميية  يف 
ال��ب��ح��ري دائ���ًم���ا ع��ل��ى ���ص��م��ان ن�����ص��ر ال��وع��ي يف جميع 

اإدراًكا  البحري،  القطاع  اأهمية  ح��ول  املنطقة  اأن��ح��اء 
منا لتاأثر القطاع على القت�صاد العاملي، كما نتطلع 
منو  تعزيز  يف  ي�صهموا  خمت�صن  وتاأهيل  اإع���داد  اإىل 
ال��ب��ح��ري. وم��ن خ��الل م�صاركتنا يف  ال��ق��ط��اع  وت��ق��دم 
ال�صوء  ت�صليط  اإىل  نهدف  البحري،  الإم��ارات  اأ�صبوع 
الطالب  م��ع  وال��ت��وا���ص��ل  املتخ�ص�صة  ب��راجم��ن��ا  ع��ل��ى 
التعليم  يف  ت��ن��اف�����ص��ي  م��ن��ه��ج  ع���ن  ي��ب��ح��ث��ون  ال���ذي���ن 
البحري، فهدفنا يتمثل يف توفر الربامج التعليمية 
والتدريبية املتطورة لتعزيز مهارات اجليل املقبل من 
الفر�ص  من  لال�صتفادة  واإع��داده��م  البحرين  القادة 

املتاحة يف هذا القطاع الواعد."

ت�سليط ال�سوء على مو�سوعات حيوية
من  ع��دًدا   2021 البحري  الإم���ارات  اأ�صبوع  يناق�ص 
املو�صوعات احليوية ت�صمل �صالمة البحارة، وم�صتقبل 
واآخر  الرقمي، والبيانات،  التوريد، والتحول  �صال�صل 
ال��ت��ط��ورات يف ال��ل��وائ��ح وال��ق��وان��ن ال��ب��ح��ري��ة، واإزال����ة 
الكربون، وال�صحن امل�صتدام وغر ذلك من مو�صوعات 
"لطاملا  الغفار:  عبد  واأ���ص��اف  البحري.  القطاع  تهم 
كانت الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 
البحري من املبادرين اإىل ت�صليط ال�صوء على ق�صايا 
البحري،  للقطاع  الرقمي  التحول  وتعزيز  البحارة، 

اإ�صافة اإىل دعم املمار�صات امل�صتدامة يف القطاع.

الزوار فى رحلة عرب �سوي�سرا، تبداأ من 
جبال الألب وتنتهي باأحدث البتكارات 

اجلناح ال�صوي�صري ي�صتقبل اأكرث من ن�صف مليون 
زائر منذ افتتاح فعاليات اإك�صبو 2020 دبي

•• دبي- الفجر

ا�صتقبل اجلناح ال�صوي�صري يف اإك�صبو 2020 دبي اأكرث من ن�صف مليون 
زائ���ر م��ن جميع اأن��ح��اء ال��ع��امل منذ ان��ط��الق فعاليات احل���دث ال���دويل يف 
رحلتهم  ت��ب��داأ  ال��ذي��ن  اجل��ن��اح،  زوار  ويخو�ص   .2021 اأكتوبر  م��ن  الأول 
من ال�صجادة احلمراء لتنتهي يف منطقة الوادي، جتربة فريدة يكت�صفون 

خاللها اأف�صل ما يف �صوي�صرا من قلب دبي. 
يتمحور اجلناح ال�صوي�صري، الذي يحمل �صعار "انعاك�صات"، حول جت�صيد 
ثقافة �صوي�صرا ومناظرها الطبيعية اخلاّلبة وابتكاراتها من خالل ثالثة 
و�صوي�صرا  ال�صباب،  م��ن  بحر  التقليدية،  �صوي�صرا  ح��ول  تتمحور  اأق�صام 
امل�صتقبل"،  و�صنع  العقول  "توا�صل  اإك�صبو  �صعار  مع  ومتا�صياً  املُبتكرة. 
التي تتمتع بها �صوي�صرا يف  القوة والفر�ص  املراحل الثالثة نقاط  جت�ّصد 

جمالت التعليم والبحث والتكنولوجيا والأعمال. 
وقال "مانويل �صالت�صلي"، املفو�ص العام جلناح �صوي�صرا يف اإك�صبو 2020 
ونفتخر  العامل  اأنحاء  جميع  من  بالزوار  الرتحيب  كثراً  "ي�صعدنا  دبي: 
خا�صوها  التي  الرائعة  جتاربهم  عن  بها  ن�صمع  التي  اجلميلة  بالق�ص�ص 
مار�ص  �صهر  حتى  الزخم  هذا  على  للمحافظة  قدماً  ونتطلع  جناحنا.  يف 
2022 وا�صتقطاب مزيد من الزوار ل�صكت�صاف جمال �صوي�صرا ودورها يف 

امل�صاهمة بتحقيق م�صتقبل اأكرث ا�صتدامة". 
مكانة  ر�صخنا  لكوننا  اأي�صاً  بالفخر  "ن�صعر  "�صالت�صلي":  ال�صيد  واأ�صاف 
ميادين  يف  ل��ل��خ��رباء  وكملتقى  الأف��ك��ار  وت��ب��ادل  ل��ل��ح��وار  كمركز  جناحنا 
املوا�صيعية  الأ�صابيع  م��ع  يتما�صى  مب��ا  متنوعة  ق�صايا  ملناق�صة  خمتلفة 
اأهمية  الفعاليات  توؤكد هذه  "�صوي�صنيك�ص".  �صبكة  وبالتعاون مع  لإك�صبو 
للتحديات  فعالة  ح��ل��ول  واإي��ج��اد  لل�صباب،  ف��ر���ص  خللق  ال��ع��ق��ول  ت��وا���ص��ل 

الراهنة وامل�صاهمة يف بناء م�صتقبل اأف�صل". 
اإك�صبو  يف  م�صاركتها  ت��وؤك��د  دول��ة  اأول  كانت  �صوي�صرا  اأن  الإ���ص��ارة  وجت��در 
2020 دبي ومنذ انطالق فعاليات املعر�ص الدويل يف 1 اأكتوبر 2021، 
مت ت�صنيف اجلناح ال�صوي�صري �صمن الأجنحة اخلم�ص التي �صهدت اأطول 
 10 اأف�صل  �صمن  وك��ذل��ك  مل�صاهدتها  ال���زوار  جانب  م��ن  انتظار  �صفوف 

اأجنحة ذات �صرفات عالية باإطاللت خاّلبة على اإك�صبو 2020 دبي. 

زوار اإك�صبو 2020 دبي يق�صون اأوقاتًا ممتعة يف احتفالت 
عيد امليالد مع الأغاين ال�صهرية والتقاط ال�صور

•• دبي– الفجر

باأزيائهم امللّونة واملرحة على �صكل اأ�صجار عيد امليالد، والأقزام، وجنود ك�صارة 
البندق، ن�صر فنانو ال�صارع روح عيد امليالد يف اأنحاء موقع اإك�صبو 2020 دبي، 
وذلك عرب منح الزائرين فر�صاً للتقاط �صور فوتوغرافية ل ُتن�صى، وفر�صة 
للغناء مع اأغاين العطالت.  وتوقف الزوار املتحم�صون للتقاط ال�صور مع 
الرتفيهية  العرو�ص  فناين  مع  بالغناء  اآخ���رون  �صارك  فيما  الأداء،  فناين 
 It’s“اأغنية ت�صمنت  ال��ت��ي  ال�صهرة  الكري�صما�ص  اأغ���اين  ع��زف��وا  ال��ذي��ن 
Beginning to Look A lot Like Christmas” ، واأغنية 
 All“.  واأغنية ،”Rudolph The Red Nosed Reindeer“

 ”I Want For Christmas is You



24 االثنني   13  ديسمبر    2021  م   -    العـدد   13415  
Monday     13   December   2021   -  Issue No   13415

العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13

العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13

العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13

العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13

العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13

العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13

العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13

العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13



االثنني   13  ديسمبر    2021  م   -    العـدد   13415  25
Monday     13   December   2021   -  Issue No   13415

العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13

العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13

العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13

العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13

العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13

العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13

العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13

العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13



26 االثنني   13  ديسمبر    2021  م   -    العـدد   13415  
Monday     13   December   2021   -  Issue No   13415

العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13

العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13

العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13

العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13

العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13

العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13

العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13العدد 13415 بتاريخ 2021/12/13

�لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  9357/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 3094 ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )26502746( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : بنك مياب �ص.م.ل )بنك ال�صرق الو�صط وافريقيا �ص.م.ل( �صابقا
عنوانه:المارات - امارة دبي - ال�صطوه - بردبي - دبي - �صارع ال�صيخ زايد مبنى فندق 

الفرمونت - �صقة 2505 - مدخل املكاتب مكتب
املطلوب اإعالنه : 1- احمد ابديرات - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )26502746( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة �صاملة 
لر�صوم املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
�لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 70197

�عالن حم�سر حجز بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  5803/2020/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2736/2020 اأمر اداء ، ب�صداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )6.480.602( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : �صاينا �صتيت كون�صرتاك�صن اجننرينغ كوربوري�صن )ميدل اي�صت( ذ.م.م  - واخرون

اأب��راج بحرات اجلمرا - بناية ملك ون ليك بالزا  ام��ارة دبي - جمرا -  عنوانه:المارات - 
الطابق ال�صابع A706 - رقم مكاين:1340974981 بوكالة املحامي/احمد رم�صان

املطلوب اإعالنه : 1- زياد عبداهلل كلداري ب�صفته �صاحب مكتب كلداري حمامون وم�صت�صارون 
قانونيون - �صفته : حاجر �صابق

مو�صوع الإعالن : نعلنكم بانه مت جرد ما�صبق حجزه ل�صاحلكم وا�صراك احلجز وهي عبارة عن 
الوحدات الكائنة مبنطقة مردف - برقم ار�ص 132 - مبنى رقم 1059 - وفاء للمبلغ املطالب 
ال�صادر  املحكمة  ق��رار  بناءا على  اع��اله وذل��ك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا  امللف  به يف 

بتاريخ:2021/12/7.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70448 �لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 

�عالن بالن�سر )تظلم(    
                  يف  �لدعوى رقم:498/2021/72 تظلم جتاري 

املنظورة يف:دائرة التظلمات وامل�صتعجل رقم 190
مو�صوع الدعوى : من حيث ال�صكل قبول التظلم �صكال لرفعه يف امليعاد املقرر قانونا ومن حيث املو�صوع الغاء القرار املتظلم 
منه والق�صاء للمتظلم بالتي:ا�صدار المر مبنع �صفر املتظلم �صده وحجز جوار �صفره عمال ملا هو مقرر مبوجب ن�ص 
املادة 188 و 190 من الالئحة التنظيمية واملعدله بقرار جمل�ص الوزراء رقم 33 ل�صنة 2020 لقانون الجراءات املدنيه والزام 

املتظلم �صده بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املتظلم:بنك الحتاد الوطني - �صابقا/بنك ابوظبي التجاري - حاليا

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �صارع ال�صايل مبنى كري�صتال - �صقة مكتب رقم 104 - 
وميثله:احمد يو�صف علي حممد القائدي

املطلوب اإعالنه :  1- حممد ابراهيم زين �صليم  -  �صفته : متظلم �صده 
مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�صوعه من حيث ال�صكل قبول التظلم �صكال لرفعه يف امليعاد 
املقرر قانونا ومن حيث املو�صوع الغاء القرار املتظلم منه والق�صاء للمتظلم بالتي:ا�صدار المر مبنع �صفر املتظلم �صده 
وحجز جوار �صفره عمال ملا هو مقرر مبوجب ن�ص املادة 188 و 190 من الالئحة التنظيمية واملعدله بقرار جمل�ص الوزراء 
رقم 33 ل�صنة 2020 لقانون الجراءات املدنيه والزام املتظلم �صده بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها 
جل�صة يوم الحد  املوافق  2021/12/19  ال�صاعة 08.30 �ص يف قاعة التقا�صي عن بعد وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70541 �لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 

�عالن بالن�سر        
 18/2021/1510 عقاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- جينتان نافن رامبهاي نفن ك�صافجي رامبهاي  - جمهول حمل الإقامة 

الواحد  ال�صخ�ص  �صركة  الوطنية  ال�صكوك  �صركة  ملالكها  العقارية  الوطنية  :ال�صركة  املدعي  ان  مبا 
م�صاهمة خا�صه ، �صركة ال�صخ�ص الواحد �ص.ذ.م.م

وميثله:احمد ح�صن حممد عبداهلل املازمي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة احلكم بف�صخ اتفاقية البيع وال�صراء املوقعة ما بن املدعية 
واملدعي عليه املوؤرخة يف 2018/11/21 لعدم التزام املدعي عليه بالتزاماتها التعاقدية الواردة باتفاقية 
البيع وال�صراء احلا�صرة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )1200000( درهم والتعوي�ص )1500000( 

درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة . 
وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2021/12/19 ال�صاعة 10:00 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197



منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 362082:تاريخ: 2021/10/15
بيانات الأولوية: 1440653 - 2021/04/15 بنيلوك�ص

ال�صم: اإكاترا جروب اآي بيه هولدينغز بي. يف.
وعنوانه: بي. يف. وينا 455، 3013 ال روتردام، هولندا.

�سورة العالمة                     

 
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5

مواد حمية غذائية لال�صتخدام الطبي، م�صتح�صرات من الأع�صاب لغايات طبية، مكمالت من الأع�صاب طبية 
الأع�صاب طبية، فيتامينات،  دوائية، م�صروبات من  لغايات  اأع�صاب  �صاي  الأع�صاب طبية،  وم�صتخل�صات من 

معادن لال�صتهالك الب�صري، مكمالت غذائية، مكمالت تغذوية لال�صتهالك الب�صري.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة EKATERRA باللغة الإجنليزية.

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  13 دي�سمرب 2021 �لعدد 13415

EAT 179881

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 362086:تاريخ: 2021/10/15
بيانات الأولوية: 1440653 - 2021/04/15 بنيلوك�ص

ال�صم: اإكاترا جروب اآي بيه هولدينغز بي. يف.
وعنوانه: بي. يف. وينا 455، 3013 ال روتردام، هولندا.

�سورة العالمة           

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
خدمات التعليم وامل�صورة والتدريب جميعها فيما يتعلق بالأطعمة واملرطبات واملنتجات ال�صتهالكية املنزلية، 
واإجراء  تنظيم  والرفاهية،  وامل�صروبات  بالأطعمة  يتعلق  فيما  والتدريب جميعها  وامل�صورة  التعليم  خدمات 
الن�صو�ص،  ن�صر  والثقافية،  الريا�صية  الأن�صطة  النقا�صات،  العمل وجمموعات  وور�صات  الدرا�صية  احللقات 
اأو  ثقافية  لغايات  للجمهور  والأدب  املرئي  الفن  اأعمال  عر�ص  تعليمية،  اأو  ثقافية  لغايات  املعار�ص  تنظيم 

تعليمية، خدمات الرتفيه، خدمات املعلومات عن الرتفيه، املن�صورات اللكرتونية عرب النرتنت.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة EKATERRA باللغة الإجنليزية.

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  13 دي�سمرب 2021 �لعدد 13415

EAT 179885

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 362087:تاريخ: 2021/10/15
بيانات الأولوية: 1440653 - 2021/04/15 بنيلوك�ص

ال�صم: اإكاترا جروب اآي بيه هولدينغز بي. يف.
وعنوانه: بي. يف. وينا 455، 3013 ال روتردام، هولندا.

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
خدمات توفر الأطعمة وامل�صروبات، التزويد بالطعام وال�صراب، مطاعم، خدمات املعلومات وامل�صورة واحلجز 

لتوفر الأطعمة وامل�صروبات.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة EKATERRA باللغة الإجنليزية.

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  13 دي�سمرب 2021 �لعدد 13415

EAT 179886

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 362083:تاريخ: 2021/10/15
بيانات الأولوية: 1440653 - 2021/04/15 بنيلوك�ص

ال�صم: اإكاترا جروب اآي بيه هولدينغز بي. يف.
وعنوانه: بي. يف. وينا 455، 3013 ال روتردام، هولندا.

�سورة العالمة                    

 
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:30

وغر  غ��ازي  مثلج  �صاي  مثلج،  �صاي  ال�صاي،  م�صتخل�صات  ال�صاي،  منتجات  �صاي،  ا�صطناعية،  قهوة  قهوة، 
غازي، م�صاحيق خملوطة من ال�صاي املثلج، �صاي ومنقوعات اأع�صاب غر دوائية، كاكاو، دقيق وم�صتح�صرات 
ماء،  مثلجات  ك��رمي(،  )اآي�ص  بوظة  ب�صكويت،  �صكاكر،  �صوكولتة،  حلويات،  فطائر،  احلبوب،  من  م�صنوعة 

حلويات جممدة، اأع�صاب حمفوظة.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة EKATERRA باللغة الإجنليزية.

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  13 دي�سمرب 2021 �لعدد 13415

EAT 179882

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 362084:تاريخ: 2021/10/15
بيانات الأولوية: 1440653 - 2021/04/15 بنيلوك�ص

ال�صم: اإكاترا جروب اآي بيه هولدينغز بي. يف.
وعنوانه: بي. يف. وينا 455، 3013 ال روتردام، هولندا.

�سورة العالمة             

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:32
وغازية،  معدنية  مياه  طاقة،  م�صروبات  ريا�صية،  م�صروبات  خفيفة،  م�صروبات  كحولية،  غر  م�صروبات 
�صراب  خ�صروات،  ع�صائر  فواكه،  وع�صائر  فواكه  م�صروبات  غازية،  وغ��ر  غازية  م�صروبات  منكهة،  مياه 

وم�صتح�صرات اأخرى غر كحولية لعمل امل�صروبات.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة EKATERRA باللغة الإجنليزية.

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  13 دي�سمرب 2021 �لعدد 13415

EAT 179883

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 362085:تاريخ: 2021/10/15
بيانات الأولوية: 1440653 - 2021/04/15 بنيلوك�ص

ال�صم: اإكاترا جروب اآي بيه هولدينغز بي. يف.
وعنوانه: بي. يف. وينا 455، 3013 ال روتردام، هولندا.

�سورة العالمة            

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خ��دم��ات ال��دع��اي��ة والإع����الن، ن�صر م��واد ال��دع��اي��ة والإع����الن، خ��دم��ات ال��دع��اي��ة، خ��دم��ات ال��رتوي��ج، اأبحاث 
تفعيل  ال�صت�صارات،  الأعمال، خدمات  الدفاتر، توجيه  الأعمال، خدمات احل�صابات وم�صك  اإدارة  الت�صويق، 
الن�صاط املكتبي، خدمات الأعمال املكتبية، خدمات الرد على الهاتف، خدمات البيع بالتجزئة والبيع باجلملة 

والبيع عرب النرتنت فيما يتعلق بالأطعمة وامل�صروبات، خدمات برامج الولء واحلوافز واملكافاآت.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة EKATERRA باللغة الإجنليزية.

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  13 دي�سمرب 2021 �لعدد 13415

EAT 179884

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك: التميمي وم�صاركوه

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 348627بتاريخ: 2021/04/08

امل�صجلة بالرقم: 348627بتاريخ: 2021/12/07
باإ�صم املالك: حممد �صمر حممد قرقا�ص

وعنوانه: ال�صفا - م�صروع ال�صفا   مبنى 2 حمل 3
ا�صم املتنازل له: اأوميغا 1 ليمتد 

اأبراج   ، اأر���ص  رقم جى ال تي- بي ات�ص 1-اأي��ة 0  وعنوانه: الوحدة رقم املا�ص-01- 31 ، برج املا�ص ، قطعة 
بحرات جمرا ، دبي  ، الإمارات العربية املتحدة.

بتاريخ:  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة 43:
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/10/04

تاريخ التاأ�صر يف ال�صجل : 2021/12/08

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  13 دي�سمرب 2021 �لعدد 13415

EAT 182582

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 363241:تاريخ: 2021/10/30
بيانات الأولوية: 685426/90 – 2021/04/30 الوليات املتحدة الأمريكية

ال�صم: فرب �صرجيكال اإنك.
وعنوانه: 5490 جريت اأمريكا بارك واي ، �صانتا كالرا ، كاليفورنيا 95054 ، الوليات املتحدة الأمريكية .

�سورة العالمة            

   
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9

اأجهزة كمبيوتر وبرجميات م�صجلة لال�صتخدام خالل  املتكونة من  الرقمية  العمل اجلراحي  اأنظمة �صر 
العمليات اجلراحية لتوثيق العمليات اجلراحية وتوفر املعلومات املتعلقة بها والأدوات والغر�صات اجلراحية 
الطبية  املجالت  يف  لال�صتخدام  م�صجلة  وبرجميات  كمبيوتر  اأجهزة  اجلراحية،  العمليات  يف  امل�صتخدمة 
العالمات  ر�صم  لتقنية  وحلول  بعد  عن  والتوجيه  التدريب  ولتوفر  املر�صى  بيانات  لتوثيق  واجلراحية 
وبعدها،  اجل��راح��ي��ة  العمليات  قبل  وامل��ر���ص��ى  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  مقدمي  م��ع  وامل�صاركة  بعد  ع��ن  ال��ي��دوي��ة 
ر  برجميات يف جمال اإدارة املوارد الطبية واجلدولة، برجميات لال�صتخدام يف ح�صاب ونقل وتخزين وت�صوُّ

البيانات املتعلقة بالروبوتات اجلراحية واأدواتها والعمليات الطبية.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة VERB باللغة الإجنليزية.

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  13 دي�سمرب 2021 �لعدد 13415

EAT 180446

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 363242:تاريخ: 2021/10/30
بيانات الأولوية: 685426/90 – 2021/04/30 الوليات املتحدة الأمريكية

ال�صم: فرب �صرجيكال اإنك.
وعنوانه: 5490 جريت اأمريكا بارك واي ، �صانتا كالرا ، كاليفورنيا 95054 ، الوليات املتحدة الأمريكية .

�سورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
ال�صحية  ال��رع��اي��ة  ملقدمي  ال�صحية  وال��رع��اي��ة  ال��ط��ب  جم���الت  يف  اجل���ودة  قيا�ص  بيانات  وحتليل  جتميع 
لغايات جتارية، خدمات حتليالت البيانات ملقدمي وموؤ�ص�صات الرعاية ال�صحية على هيئة جتميع وحتليل 
املعلومات املتعلقة باملنتجات والعمليات اجلراحية والطبية، خدمات التعاون التجاري حتديًدا توفر من�صات 
العمليات  للم�صاعدة يف حت�صن  التخ�ص�صات  للتعاون من خالل  ال�صحية  الرعاية  عرب النرتنت ملخت�صي 

اجلراحية والطبية ونتائجها.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة VERB باللغة الإجنليزية.

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  13 دي�سمرب 2021 �لعدد 13415

EAT 180447

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 363246:تاريخ: 2021/10/30
بيانات الأولوية: 685426/90 – 2021/04/30

الوليات املتحدة الأمريكية
ال�صم: فرب �صرجيكال اإنك.

وعنوانه: 5490 جريت اأمريكا بارك واي ، �صانتا كالرا ، كاليفورنيا 95054 ، الوليات املتحدة الأمريكية .
�سورة العالمة   

     
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42

خدمات الكمبيوتر حتديًدا خدمات مقدمي ال�صت�صافة ال�صحابية يف املجالت الطبية واجلراحية، برجميات 
تقنياتهم  وحت�صن  تقييم  خ��الل  من  ال�صحية  الرعاية  خمت�صي  اأداء  لإدارة  ال�صحابية  باحلو�صبة  تتميز 
كخدمة  برجميات  بعد،  عن  اليدوية  العالمات  ر�صم  لتقنية  وحلول  بعد  عن  والتوجيه  التدريب  وتوفر 
والتخطيط  اجلراحية  العمليات  يف  اجلراحية  العنا�صر  موا�صع  اإن�صاء  يف  لال�صتخدام  ا���ص(  اإي��ه  اإي��ه  )ا���ص 
والتحليل قبل واأثناء العمليات اجلراحية للم�صاركة من قبل خمت�صي الرعاية ال�صحية واملر�صى قبل وبعد 
ر البيانات ثالثي الأبعاد لل�صمات الت�صريحية ولإدارة املوارد الطبية واجلراحية  العمليات اجلراحية ولت�صوُّ

واجلدولة.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة VERB باللغة الإجنليزية.

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  13 دي�سمرب 2021 �لعدد 13415

EAT 180448

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 363247:تاريخ: 2021/10/30
بيانات الأولوية: 685426/90 – 2021/04/30 الوليات املتحدة الأمريكية

ال�صم: فرب �صرجيكال اإنك.
وعنوانه: 5490 جريت اأمريكا بارك واي ، �صانتا كالرا ، كاليفورنيا 95054 ، الوليات املتحدة الأمريكية .

�سورة العالمة            

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44
توفر املعلومات والأدوات الطبية واجلراحية على هيئة بيانات طبية وجراحية غر قابلة للتنزيل مقدمة 
للمخت�صن الطبين واجلراحين يف غرف العمليات من مواقع بعيدة عرب النرتنت اأو �صبكات الكمبيوتر 
العاملية اأو احلو�صبة من خالل ال�صور الطبية املخزنة وتخزين البيانات واأنظمة وا�صرتجاع البيانات لقيا�ص 
املتعلقة  الطبية واجلراحية  املعلومات  والت�صريح، توفر  الأبعاد لالأن�صجة  ور�صم خرائط ثالثية  الت�صريح 

بالعمليات اجلراحية والعمليات الطبية بوا�صطة الروبوتات.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة VERB باللغة الإجنليزية.

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  13 دي�سمرب 2021 �لعدد 13415

EAT 180449

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 362973:تاريخ: 2021/10/28
بيانات الأولوية: 

ال�صم: �صيالج جي اإم بي اإت�ص اإنرتنا�صيونال
وعنوانه: جوبيل�صرتا�صي 34 �صي اإت�ص  ، زوغ 6300 ، �صوي�صرا.

�سورة العالمة            

  
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3

والرذاذ  واملو�ص  واجلل  والبل�صم  ال�صامبو  حتديداً  بال�صعر  العناية  منتجات   ، بال�صعر  العناية  م�صتح�صرات 
والزيوت ومنتجات متلي�ص  واملغذيات  وامللينات  ال�صعر  والأم�صال وكرميات ت�صفيف  )اللو�صن(  والغ�صولت 
ال�صعر و عالجات ترميم ال�صعر غر الطبية وغ�صولت ومرطبات الب�صرة والوجه ومنظفات الب�صرة والوجه 

ومواد فرك للج�صم وزيوت للج�صم وغ�صول للج�صم و�صابون للج�صم وم�صتح�صرات الوقاية من ال�صم�ص.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن ر�صم مميز لعبوة بال�صتيكية يف اأ�صفل العبوة ر�صم ل�صبه م�صتطيل ويوجد 

اأعالها غطاء.
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  13 دي�سمرب 2021 �لعدد 13415

EAT 180412

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 363285:تاريخ: 2021/10/31
بيانات الأولوية: 711715/90   - 2021/05/14

الوليات املتحدة الأمريكية.
ال�صم: جون�ص�ون اأند جون�ص�ون

املتحدة  ال��ولي��ات    ،  08933   ، نيوجر�صي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  جون�صون  اأن��د  جون�صون  وان  وع��ن��وان��ه: 
الأمريكية

�سورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
الذاتية  املناعة  واأم��را���ص  الفرو�صية  الأم��را���ص  ومعاجلة  م��ن  للوقاية  ب�صرية  �صيدلنية  م�صتح�صرات 
الع�صبي  اجلهاز  واأمرا�ص  الرئوية  والأم��را���ص  الدموية  والأوعية  القلب  واأمرا�ص  اللتهابية  والأم��را���ص 
اله�صمي  اجل��ه��از  واأم���را����ص  اجل��ل��دي��ة  والأم���را����ص  والآلم  املحيطي  الع�صبي  اجل��ه��از  واأم���را����ص  امل��رك��زي 
والأمرا�ص املعدية ذات ال�صلة والأمرا�ص الأي�صية واأمرا�ص الأورام والأمرا�ص التنف�صية والقرحة الرقمية 
العدوى،  م�صادات  احل�صا�صية،  م�صادات  القلق،  مزيالت  اللقاحات،  الدماغية،  الدموية  الأوعية  واأمرا�ص 

لي�ص منها �صيء من امل�صتح�صرات ال�صيدلنية املتعلقة بالعيون.
ADPARPGA باللغة الإجنليزية. و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  13 دي�سمرب 2021 �لعدد 13415

EAT 180411

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  13 دي�سمرب 2021 �لعدد 13415

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  13 دي�سمرب 2021 �لعدد 13415

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  13 دي�سمرب 2021 �لعدد 13415

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  13 دي�سمرب 2021 �لعدد 13415

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  13 دي�سمرب 2021 �لعدد 13415

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  13 دي�سمرب 2021 �لعدد 13415

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  13 دي�سمرب 2021 �لعدد 13415
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املال والأعمال
االثنني   13  ديسمبر    2021  م   -    العـدد   13415  
Monday     13   December   2021   -  Issue No   13415

 دي بي ورلد الإمارات تفوز بجائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم للتميز يف خدمة العمالء

 توؤكد هذه اجلائزة على الأداء النوعي للموؤ�ص�صة ومنهجية »العميل اأول«
 يف ممار�صتها لالأعمال لتدفع النمو يف دولة الإمارات ودول جمل�ض التعاون اخلليجي

••  دبي-الفجر:

ب��ي ورل����د الإم�������ارات، املمكن  ف����ازت دي 
الرائد للتجارة الذكية، بالدورة الأوىل 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  جائزة  من 
وتقام  ال���ع���م���الء.  خ���دم���ة  يف  ل��ل��ت��م��ي��ز 
اجل���وائ���ز حت��ت رع��اي��ة ���ص��اح��ب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب 
ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص 
حاكم دبي، رعاه اهلل، لتكرمي املوؤ�ص�صات 
والبتكار  الأع���م���ال  ف��ئ��ات  يف  امل��ت��م��ي��زة 
والتميز يف خدمة العمالء. وقد ح�صلت 
دي بي ورلد الإمارات �صابًقا على جائزة 
لالأعمال،  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
اآل مكتوم  را����ص���د  ب���ن  وج���ائ���زة حم��م��د 

لبتكار الأعمال.
دي  ال����ت����زام  ع��ل��ى  ال���ف���وز  ه����ذا   وي�صهد 
ب��ت��زوي��د عمالئها  ب��ي ورل����د الإم������ارات 
بخدمات متميزة عرب �صبكتها الوا�صعة، 
للموانئ  املتكاملة  الإدارة  نهج  وتبني 
الرائدة. وقد  التقنيات  اأحدث  وتطبيق 
ق���ام ���ص��ل��ط��ان اأح��م��د ب��ن ���ص��ل��ي��م، رئي�ص 
ل�  التنفيذي  والرئي�ص  الإدارة  جمل�ص 
وعبد اهلل بن دميثان،  “دي بي ورلد”، 
“دي  ل�  العام  وامل��دي��ر  التنفيذي  املدير 
بت�صلم  وج���اف���زا،  الإم�����ارات  ورلد”  ب��ي 
اجلائزة خالل حفل اأقيم يف 9 دي�صمرب 

2021 يف اإك�صبو 2020 دبي.
قائاًل:  �صليم  بن  اأحمد  �صلطان   و�صرح 
“خالل م�صرتها كمزود عاملي للحلول 
بي  دي  حققت  ال�����ص��ام��ل��ة،  اللوج�صتية 
ورلد ع��دًدا من الإجن��ازات التي ُت�صاف 

•• اأبوظبي-وام

ينعقد اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة خالل 
الفرتة بن 15 اإىل 19 يناير 2022 
�صركة  ت�صت�صيفها  عاملية  من�صة  ويعد 
“م�صدر”  امل�صتقبل  ل��ط��اق��ة  اأب��وظ��ب��ي 
التنمية  وت�����رة  ت�����ص��ري��ع  اإىل  وت���ه���دف 

امل�صتدامة.
يف  رئي�صي  دويل  ح���دث  اأول  وب��اع��ت��ب��اره 
ب��ع��د موؤمتر  ي���ق���ام  جم����ال ال����ص���ت���دام���ة 
املتحدة  الأمم  ات��ف��اق��ي��ة  يف  الأط�������راف 
الإطارية ب�صاأن تغر املناخ “كوب-26”، 
لال�صتدامة  اأبوظبي  اأ�صبوع  ي�صتقطب 
واخلرباء  القادة  من  متميزة  جمموعة 
زعماء  فيهم  مبن  املناخ  بتغر  املهتمن 
ال�������دول و����ص���ن���اع ال�����ص��ي��ا���ص��ات وخ�����رباء 
اإ�صافة  التكنولوجيا  ورواد  ال�صتدامة 
هذا  يف  ال�صابة  ال��ق��ي��ادات  م��ن  ع��دد  اإىل 

املجال.
على   2022 ال�صتدامة  اأ�صبوع  ويركز 
اتخاذ خطوات واإجراءات فعالة يف ثالث 
جمالت ت�صمل التعاون الدويل والقيادة 
والتكنولوجيا  الق��ت�����ص��ادي��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 

والبتكار.
اأبوظبي  اأ����ص���ب���وع  اف��ت��ت��اح  ح��ف��ل  وي���ق���ام 
بجائزة  الفائزين  وتكرمي  لال�صتدامة 
زايد لال�صتدامة يف مركز دبي للمعار�ص 
فعاليات  ���ص��م��ن   2022 ي��ن��اي��ر   17
التزام  ي��وؤك��د  دب���ي مب��ا   2020 اإك�����ص��ب��و 
دولة المارات بجهود تعزيز ال�صتدامة 

واحلد من تداعيات تغر املناخ.
ال�صتدامة  اأ�صبوع  لفعاليات  وبالن�صبة 
اأبوظبي  اأ�صبوع  قمة  فيها  مبا  الأخ���رى 
للوكالة  العامة  واجلمعية  لال�صتدامة 
ومنتدى  امل���ت���ج���ددة  ل��ل��ط��اق��ة  ال���دول���ي���ة 

بالنجاحات.  احل���اف���ل  ر���ص��ي��ده��ا  اإىل 
اأكرث  “جتارة  ح���ول  تتمحور  ف��روؤي��ت��ن��ا 
من  م�صتلهمن  اأف�صل”  مل�صتقبل  ذك��اًء 
وي�صعدنا  ال��ر���ص��ي��دة.  ق��ي��ادت��ن��ا  م���ب���ادئ 
الفوز بجائزة التميز يف خدمة العمالء؛ 
اأهدافنا  من  العمالء  ر�صا  نعترب  حيث 
اأن  امل��ق��ام  ه��ذا  يف  واأود  ال�صرتاتيجية. 
ال�صمو  بال�صكر اجلزيل ل�صاحب  اأتقدم 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، الذي 
ا  كان ملهًما لنا على الدوام، واأ�صكر اأي�صً
جلنة التحكيم لتقدير جهودنا. ونوؤكد 
ب��ي ورل���د ع��ل��ى م��وا���ص��ل��ة العمل  يف دي 
التحديات  على  للتغلب  حلول  لإي��ج��اد 

و�صركاوؤنا.  ع��م��الوؤن��ا  ي��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي 
و���ص��ن��وّج��ه ك��ام��ل ت��رك��ي��زن��ا ن��ح��و متكن 
م�صتوى  على  بفاعلية  الب�صائع  حركة 
التكاليف  خ��ف�����ص  خ���الل  م���ن  ال���ع���امل، 
وال�صفافية،  ال�صرعة  وزيادة  الت�صغيلية، 

وتخفيف الب�صمة البيئية ».
 وقال عبد اهلل بن دميثان: “منذ ن�صاأتنا 
يف دي بي ورلد الإم��ارات، ونحن نطبق 
اأف�صل املمار�صات التجارية التي تتما�صى 
مع الأهداف ال�صرتاتيجية لإمارة دبي 
روؤية  م��ن  ا�صتلهاًما  الإم�����ارات،  ودول���ة 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
“العميل  نهج  ك��ان  ولطاملا  مكتوم.  اآل 

�صرف  وُيعترب  عملياتنا.  جوهر  اأوًل” 
كبر لنا اأن نفوز بهذه اجلائزة املرموقة 
التي ت�صجع قطاع الأعمال على حت�صن 
ول�صمان  العمالء.  خلدمة  ممار�صاته 
ا���ص��ت��م��رار ال��ت��ق��دم يف دول�����ة الإم������ارات 
نعمل  التعاون اخلليجي،  ودول جمل�ص 
و�صركائنا  عمالئنا  م��ع  �صوثيق  ب�صكل 
لقطاع  اجل���ودة  عالية  خ��دم��ات  لتوفر 
على  م�صافة  قيمة  وت��ق��دمي  الأع��م��ال، 
املدى البعيد. لأن هذا املنهج هو املفتاح 
لإيجاد �صل�صلة توريد م�صتدامة وفّعالة. 
ونعترب جائزة حممد بن را�صد اآل مكتوم 
لالأعمال حافًزا لنا للعمل ب�صكل دوؤوب 

الأطل�صي  ل��ل��م��ج��ل�����ص  ال��ع��امل��ي  ال��ط��اق��ة 
والقمة العاملية لطاقة امل�صتقبل ومبادرة 
للتمويل  اأب��وظ��ب��ي  وم��ل��ت��ق��ى  “ابتكر” 
لال�صتدامة  ال�صيدات  وملتقى  امل�صتدام 
ومن�صة  امل���ت���ج���ددة  وال���ط���اق���ة  وال��ب��ي��ئ��ة 
ف�صتعقد  ال�صتدامة”  اأجل  “�صباب من 
يف اأبوظبي من خالل ندوات ح�صورية اأو 
افرتا�صية. وتكثف دول العامل جهودها 
وال��ت��زام��ات��ه��ا جت���اه ال��ع��م��ل امل��ن��اخ��ي من 
لهذا  اإ�صافية  اأم���وال  تخ�صي�ص  خ��الل 
ال��ه��دف وخ��ف�����ص الن��ب��ع��اث��ات واجلهود 
املبذولة لدعم املجتمعات الأكرث ت�صررا 

وحماية املوائل الطبيعية.
ويف وقت �صابق من هذا العام اأعلنت دولة 
ال�صرتاتيجية  مبادرتها  ع��ن  الإم����ارات 
بحلول  امل��ن��اخ��ي  احل��ي��اد  لتحقيق  �صعيا 
يف  دول����ة  اأول  جعلها  مم��ا   2050 ع���ام 

منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا 
تعلن عن مثل هذه املبادرة ويف اإطار هذه 
اأك��رث من  اخل��ط��وة �صت�صتثمر الإم����ارات 
النظيفة  الطاقة  يف  دره��م  مليار   600

واملتجددة خالل العقود املقبلة.
و�صت�صكل قمة اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة 
ف��ر���ص��ة ل��ت��ع��زي��ز الل���ت���زام ال��ع��امل��ي جتاه 
�صتمهد  ك��م��ا  امل���ن���اخ���ي  احل���ي���اد  حت��ق��ي��ق 
 ”28 “كوب  الأط���راف  ملوؤمتر  الطريق 

املقرر عقده يف الإمارات عام 2023.
 17 ت��ع��ق��د  ال��ت��ي  ال��ق��م��ة  و�صت�صت�صيف 
اأب�����رز  م����ن  جم���م���وع���ة   2022 ي���ن���اي���ر 
احلكومة  قطاعات  من  العاملين  القادة 
ل�صتك�صاف  والتكنولوجيا  وال�صتدامة 
التكنولوجية  ال����ت����وج����ه����ات  اأح���������دث 
�صياغة  يف  ت�صاهم  ال��ت��ي  والق��ت�����ص��ادي��ة 

اأجندة ال�صتدامة.

اأبوظبي  اأ����ص���ب���وع  اأه��������داف  وت��ن�����ص��ج��م 
“مبادئ  وث����ي����ق����ة  م�����ع  ل����ال�����ص����ت����دام����ة 
امل�صار  ت�������ص���ك���ل  وال�����ت�����ي  اخلم�صن” 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي ل��دول��ة الإم�����ارات خالل 
القيادة  روؤي����ة  وتعك�ص  املقبلة  امل��رح��ل��ة 
يف  التنمية  جهود  تعزيز  على  وحر�صها 
وال�صيا�صية  القت�صادية  املجالت  �صتى 

والجتماعية.
املعنية  التجمعات  اأك��رب  اأح��د  وباعتباره 
ق�����ص��اي��ا ال����ص���ت���دام���ة يوفر  مب��ن��اق�����ص��ة 
اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة من�صة عاملية 
وال�صتثمار  امل��ع��رف��ة  وت���ب���ادل  ل��ل��ت��ع��اون 
والبتكار حيث ي�صتقطب اأكرث من 45 
يزيد  م��ا  �صنويا مي��ث��ل��ون  م�����ص��ارك  األ���ف 
اأك��رث من  دول���ة، وي�صت�صيف   170 ع��ن 

1000 �صركة دولية.
ويعد البتكار ودعم التقنيات وال�صركات 

على  احلفاظ  مع  تناف�صية،  بيئة  خللق 
ثقافتنا عاملية امل�صتوى ملمار�صة الأعمال 
يف دولة الإمارات واملنطقة. ونحن على 
���ص��ي��ع��زز حركة  اإ���ص��ه��ام��ن��ا  اأن  ي��ق��ن م��ن 
التجارة، ويرثي اقت�صادات دول جمل�ص 

التعاون اخلليجي القوية واملزدهرة ».
يف  الأوىل  البحرية  البوابة   باعتبارها 
الإمارات  ورل��د  بي  دي  ت�صكل  املنطقة، 
لدبي  ���ا  رئ���ي�������صً اق����ت���������ص����ادًي����ا  حم�����رًك�����ا 
 33.4 بن�صبة  ت�صهم  اإذ  والإم��������ارات؛ 
الإجمايل  امل��ح��ل��ي  ال���ن���اجت  يف  امل���ائ���ة  يف 
الناجت  يف  امل��ائ��ة  يف   10.7 و  ل���الإم���ارة 
امل��ح��ل��ي الإج����م����ايل ل���دول���ة الإم�������ارات. 
وُيعد ميناء جبل علي متعدد الوظائف 
ال�����ذي ي��رت��ب��ط مب���ا ي���زي���د ع��ل��ى 150 
م��ي��ن��اء ع���امل���ي، وامل��ن��ط��ق��ة احل����رة جلبل 
ع��ل��ي )ج���اف���زا(، ال��ت��ي ت�����ص��م اأك����رث من 
املحفزات  اأب�����رز  م���ن  ���ص��رك��ة،   8،700
التجارية بدولة الإمارات ودول جمل�ص 
خالل  م��ن  وميكن  اخلليجي.  ال��ت��ع��اون 
م��راف��ق��ه��ا ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة ال���و����ص���ول اإىل 
بي  دي  وت�صاعد  م�صتهلك.  مليار   3.5
تدفقات  حتقيق  ع��ل��ى  ع��م��الءه��ا  ورل���د 
البعيد،  امل����دى  ع��ل��ى  م�����ص��ت��ق��رة  ن��ق��دي��ة 
وق���درات  ن�صبًيا،  ع��ال��ي��ة  مب��ع��دلت من��و 
عالية للدخول اإىل الأ�صواق الإقليمية، 
و���ص��ب��ك��ة ع��امل��ي��ة ي��دي��ره��ا حم��ل��ًي��ا فريق 
ع��م��ل حم����رتف وع����ايل ال���ك���ف���اءة. وقد 
�صاعدت املجموعة الوا�صعة من احللول 
وال�صركات التابعة ل� “دي بي ورلد” على 
ك�صب ثقة العمالء املحلين والدولين 

يف جميع اأنحاء املنطقة وخارجها.

امل��ه��م��ة لبناء  ال���ع���وام���ل  ال��ن��ا���ص��ئ��ة م���ن 
اأ�صبوع  وي��ت�����ص��م��ن  م�����ص��ت��دام  م�����ص��ت��ق��ب��ل 
فعالية  العام  ه��ذا  لال�صتدامة  اأبوظبي 
اجل��دي��دة وه��ي م��ب��ادرة عاملية  “ابتكر” 
بهدف  م��وؤخ��را  م�صدر  مدينة  اأطلقتها 
حتديد ودعم اجليل التايل من التقنيات 
امل�صتدامة. ويف اإطار برناجمها ال�صنوي 
مركز  اإن�����ص��اء  الفعالية  اأن�����ص��ط��ة  ت�صمل 
لالبتكار خالل املعر�ص امل�صاحب للقمة 
العاملية لطاقة امل�صتقبل والذي �صيقام يف 
مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ص خالل 

الفرتة املمتدة من 17 اإىل 19 يناير.
لطاقة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  و�صت�صت�صيف 
حيث  امل��ن��ت��دي��ات  م��ن  �صل�صلة  امل�صتقبل 
ملناق�صة  اخل�����رباء  م���ن  ن��خ��ب��ة  ���ص��ت��ج��م��ع 
النظيفة  الطاقة  ت�صمل  ق�صايا متنوعة 
النفايات  وم��ع��اجل��ة  وامل��ي��اه  وال�صم�صية 

واملدن الذكية والتغر املناخي والبيئة.
ي�صار اإىل اأن اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة 
يناير   15 ال�صبت  م��ن  ال��ف��رتة  ي��ق��ام يف 
اإىل الأربعاء 19 يناير 2022 وت�صمل 
اجلمعية  ع��ق��د  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
للطاقة  ال����دول����ي����ة  ل���ل���وك���ال���ة  ال���ع���ام���ة 
الطاقة  وم��ن��ت��دى  “اآيرينا”  امل��ت��ج��ددة 
الأط���ل�������ص���ي يومي  ل��ل��م��ج��ل�����ص  ال���ع���امل���ي 
15و16 يناير فيما يقام حفل الفتتاح 
ت��وزي��ع ج��ائ��زة زاي���د لال�صتدامة  وح��ف��ل 
وقمة اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة يف 17 
من ال�صهر نف�صه. وتعقد القمة العاملية 
“ابتكر”  وم����ب����ادرة  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  ل��ط��اق��ة 
من  ال�صتدامة  اأج��ل  من  �صباب  ومركز 
ال�صيدات  وملتقى  يناير   19 اإىل   17
املتجددة  والطاقة  والبيئة  لال�صتدامة 
اأبوظبي للتمويل  18 يناير وملتقى  يف 

امل�صتدام يف 19 يناير.

الحتادية لل�صرائب تعقد الور�صة 
الفرتا�صية الرابعة للوكالء ال�صريبيني 

•• اأبوظبي-وام

للوكالء  الرابعة  الفرتا�صية  “الور�صة  لل�صرائب  الحت��ادي��ة  الهيئة  نظمت 
ال�صريبين” التي ركزت على ثمانية حماور رئي�صة يف عمل الوكالء ال�صريبين 
على  ال�صريبية  واملعاملة  ال�صريبية  الإج���راءات  قانون  تعديالت  ذل��ك  يف  مبا 
املناطق املحددة واإعادة حتديد الغرامات الإدارية والعالمة املميزة ذات الت�صميم 
الفردية  املوؤ�ص�صات  ب�صاأن ت�صجيل  العام  التبغ والتو�صيح  اجلديد على منتجات 
ورد �صريبة القيمة امل�صافة ملواطني الدولة عن بناء امل�صاكن اجلديدة والهواتف 
العمل  لأغ��را���ص  للموظفن  املتاحة  البيانات  وح��زم  املكاملات  ودقائق  املتحركة 

اإ�صافة اإىل تطبيق ن�صبة �صفر على خدمات الرعاية ال�صحية.
لدعم  حر�صها  �صمن  م�صتمر  ب�صكل  عمل  ور���ص��ات  اإق��ام��ة  اإىل  الهيئة  وت�صعى 
الدقيقة  باملعلومات  املختلفة  الأع��م��ال  قطاع  وتزويد  املحلي  الأع��م��ال  جمتمع 

واحلديثة ومبا ميكنهم من تبني المتثال ال�صريبي الطوعي.
ومت خ���الل ور���ص��ة ال��ع��م��ل ���ص��رح ال��ت��ع��دي��الت ال��ق��ان��ون��ي��ة الأخ�����رة ع��ل��ى قانون 
الإجراءات ال�صريبية حيث مت متديد الأطر الزمنية التي يجوز فيها لل�صخ�ص 
اأو الطعن عليه كما مت تخفي�ص متطلبات �صداد  الهيئة  العرتا�ص على قرار 
اجلهات  قبل  من  والطعن  بالعرتا�صات  تتعلق  بديلة  اآلية  وو�صع  الغرامات 
احلكومية واآلية الإعفاء من الغرامات الإدارية اأو �صدادها على اأق�صاط اأو ردها.

وتناولت الور�صة كذلك بنود القانون اخلا�ص باملعاملة ال�صريبية املطبقة على 
ال�صلع  على  ال�صريبي  الزدواج  لتجنب  ن�صائح  قدمت  حيث  امل��ح��ددة  املناطق 
املُورَّدة يف املناطق املحددة، ولعدم ت�صجيل املُورَّدين غر املقيمن الذين يقومون 
ب�صحن وتو�صيل هذه ال�صلع؛ حيث مت تعديل املادة 51 من قرار جمل�ص الوزراء 
رقم 52 ل�صنة 2017 ب�صاأن الالئحة التنفيذية للمر�صوم بقانون احتادي رقم 
جمل�ص  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  امل�صافة،  القيمة  �صريبة  ب�صاأن   2017 ل�صنة   8
ال��وزراء رقم 88 ل�صنة 2021 الذي دخل حيز النفاذ اعتباًرا من 30 اأكتوبر 
2021. حيث قدمت الهيئة �صرحاً تف�صياًل حول تطبيق تعديل املادة 51 من 
قرار جمل�ص الوزراء ب�صاأن الالئحة التنفيذية للمر�صوم بقانون احتادي ب�صاأن 
اإع��ادة حتديد  امل�صافة. كما مت تقدمي �صرح مف�صل حول قرار  القيمة  �صريبة 
الغرامات الإدارية امل�صتحقة وغر املدفوعة و�صبل و�صروط ال�صتفادة من مزايا 

القرار بعدم مطالبة ال�صخ�ص ب� %70 من جممل الغرامات الإدارية.
ومنتجاته،  التبغ  على  اجلديد  الت�صميم  ذات  املميزة  العالمات  يخ�ص  وفيما 
قدمت الهيئة معلومات دقيقة عن التعديالت الت�صريعية والقرار رقم 3 ل�صنة 
ال�صاأن، والذي يعتمد عالمات مميزة ذات ت�صميم جديد ويزيل  2021 بهذا 
�صفة العتماد عن العالمات املميزة ذات الت�صميم القدمي وفقاً ملواعيد حمددة. 
اأكتوبر  من  الأول  يف  القرار  تطبيق  تاريخ  ب�صاأن  تو�صيحاً  الهيئة  قدمت  حيث 
2021 لالأ�صواق املحلية والأ�صواق احلرة و�صالت القادمون يف الأول من يناير 

2022 لالأ�صواق احلرة، و�صالت املغادرين.

مليار درهم ت�صرفات عقارات دبي   1.6
•• دبي-وام 

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائرة الأرا�صي والأمالك بدبي ام�ص اأكرث من 1.6 
مليار درهم حيث �صهدت الدائرة ت�صجيل 352 مبايعة بقيمة 857.22 مليون 
درهم منها 37 مبايعة لالأرا�صي بقيمة 192.12 مليون درهم و 315 مبايعة 
الأرا�صي  اأهم مبايعات  دره��م. وج��اءت  665.11 مليون  بقيمة  والفلل  لل�صقق 
بقيمة 32 مليون درهم يف منطقة جمرا الأوىل تليها مبايعة بقيمة 17 مليون 
درهم يف منطقة جمرا الأوىل تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم يف منطقة 
حدائق ال�صيخ حممد بن را�صد. وت�صدرت منطقة املركا�ص املناطق من حيث عدد 
وتلتها منطقة جبل  دره��م  48 مليون  بقيمة  10 مبايعات  �صجلت  اإذ  املبايعات 
34 مليون درهم وثالثة يف حدائق  10 مبايعات بقيمة  علي الأوىل بت�صجيلها 

ال�صيخ حممد بن را�صد بت�صجيلها 4 مبايعات بقيمة 32 مليون درهم.
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�صقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم 
18 مليون درهم يف  بقيمة  تلتها مبايعة  املبايعات  كاأهم  مبنطقة نخلة جمرا 
�صقيم  اأم  دره��م يف منطقة  17 مليون  بقيمة  واأخ��را مبايعة  املركا�ص  منطقة 
ال�صقق  مبايعات  عدد  حيث  من  املناطق  دبي  مر�صى  منطقة  وت�صدرت  الثالثة. 
والفلل اإذ �صجلت 43 مبايعة بقيمة 110 مليون درهم وتلتها منطقة املركا�ص 
الأوىل  اخل���ران  يف  وث��ال��ث��ة  دره���م  مليون   63 بقيمة  مبايعة   28 بت�صجيلها 

بت�صجيلها 27 مبايعة بقيمة 89 مليون درهم.

اآمنة خليفة : املجل�ض حري�ض على تنويع خدماته ل�سيدات ورائدات الأعمال

جمل�ض اإدارة �صيدات اأعمال عجمان يناق�ض خطة العام 2022
توفر خمتلف عوامل النجاح من 

تدريب وتاأهيل وت�صويق ومتابعة.
اأعمال  �صيدات  جمل�ص  اأن  واأك���دت 
ومبادراته  روؤي��ت��ه  ي�صتقي  عجمان 
“م�صاريع  امل�صتقبلية من توجهات 
اخلم�صن” والتي تنطلق بها دولة 
الإم���ارت نحو مرحلة جديدة من 
النمو والزده��ار والتطور يف كافة 

القطاعات.
مبح�صر  الع��م��ال  ج���دول  اإ�صتهل 
الج����ت����م����اع ال�������ص���اب���ق واع����ت����م����اده، 

املجل�ص  ن���ف���ذ  ب���ح���ي���ث  امل�������ص���اري���ع 
 ،5525 ال���������ص����رك����اء  “ملتقى 
الأعمال،  ري��ادة  م�صرعات  وملتقى 
كما  الأ�صري”،  الأقت�صاد  وملتقى 
الإدارة  جمل�ص  ع�����ص��وات  اإط��ل��ع��ن 
ال�صيفي  ال���ربن���ام���ج  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى 
وال���ذي اإ���ص��ت��ه��دف ال��ط��الب خالل 
اأج����ل ت�صجيع  ف���رتة الج�����ازة م��ن 
مواهبهم  اكت�صاف  على  ال��ط��الب 

وا�صتثمار اأوقات الفراغ لديهم.
م�صتجدات  الج���ت���م���اع  ون���اق�������ص 

•• عجمان- الفجر: 

�صيدات  اإدارة جمل�ص  عقد جمل�ص 
اأع��ج��م��ان اج��ت��م��اع��ه ال���راب���ع للعام 
اآمنة  ال��دك��ت��ورة  ب��رئ��ا���ص��ة   2021
جمل�ص  رئ��ي�����ص��ة  ع��ل��ي  اآل  خ��ل��ي��ف��ة 
� ع�صو  ع��ج��م��ان  اأع���م���ال  ���ص��ي��دات 
جمل�ص اإدارة غرفة جتارة و�صناعة 
ع��ج��م��ان، ح��ي��ث مت الط����الع على 
املجل�ص  وم��ب��ادرات  م�صاريع  نتائج 
خالل  ال�صراكات  اأبرز  واإ�صتعرا�ص 
ال��رب��ع الأخ���ر م��ن ال��ع��ام اجلاري 
ومناق�صة خطة عمل املجل�ص واأهم 

فعالية خالل العام املقبل.
جمل�ص  ع�صوات  الجتماع  ح�صر 
�صيدات  جم��ل�����ص  م��ق��ر  يف  الإدارة 

مركز  مب���ب���ن���ي  ع���ج���م���ان  اأع�����م�����ال 
التابع  الأع���م���ال  ل���ري���ادة  ع��ج��م��ان 

لغرفة عجمان.
رحبت  الج�����ت�����م�����اع  ب�����داي�����ة  ويف 
باحل�صور،  خليفة  اآمنة  الدكتورة 
لتمكن  املبذولة  باجلهود  واأ�صادت 
ومدى  الع��م��ال  ورائ����دات  �صيدات 
تعاون اجلهات املعنية على م�صتوى 
امل�صاريع،  �صاحبات  لدعم  ال��دول��ة 
املجل�ص  ع��ل��ى ح���ر����ص  اأث���ن���ت  ك��م��ا 
وم�صاهمته يف التنمية القت�صادية 
والعمل  وال��دول��ة  عجمان  لإم����ارة 
�صاحبات  م����ع  ج���ن���ب  اإىل  ج���ن���ب���اً 
جناحهن  ل�������ص���م���ان  امل���������ص����اري����ع 
تنفيذ  ع��ن  الباحثات  واإ�صتقطاب 
م�����ص��اري��ع خ���ا����ص���ة، وال���ع���م���ل على 

الربنامج  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ن�����ص��خ��ة 
�صعار  حتت  “اإ�صراقة2”،  الوطني 
واهميته يف  الأ�صري”  “القت�صاد 
والب��ت��ك��ار يف  الب���داع  بيئة  حتفيز 
والعمل  العمال  �صيدات  م�صاريع 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر م��ن��ت��ج��ات��ه��ن وزي����ادة 
يف  الربنامج  وم�صاركة  تناف�صيتها 
اخلم�صن  م�صاريع  ا�صرتاتيجية 
ل����دول����ة الم����������ارات ل�����دى الأ����ص���ر 
املنتجة و�صيدات ورائدات العمال، 
من خالل ن�صر ثقافة العمل احلر 
ودعم واإبراز دور الأ�صر الإماراتية 

ومتكينها اقت�صادياً.
اجلهود  الج����ت����م����اع  ت����ن����اول  ك���م���ا 
الدائم  امل��ع��ر���ص  ل��ن��ج��اح  امل��ب��ذول��ة 
ال���ت���اب���ع مل����رك����ز ع���ج���م���ان ل����ري����ادة 

ال�صراكات  اأب�����رز  ع��ل��ى  والإط������الع 
الربع  خالل  املجل�ص  عقدها  التي 
2021 ومنها  ال��ع��ام  الأخ���ر م��ن 
“توقيع اتفاقيات تعاون مع جمعية 
واملركز  التعاونية،  عجمان  اأ�صواق 
“اكبا”،  امللحية  للزراعة  ال��دويل  
و�صركة  ع��ج��م��ان،   � ال��ن��ق��ل  وه��ي��ئ��ة 
اإطلعن احل�صور  كما  ات”  ديليفر 
ع��ل��ى م�����ص��ت��ج��دات م���ب���ادرة رفوف 
والكائنة  ب��ي��ع  م��ن��اف��ذ   3 واع��ت��م��اد 
امل��ج��ل�����ص مب��ب��ن��ى عجمان  م��ق��ر  يف 
اأ�صواق  وجمعية  الأع��م��ال  ل��ري��ادة 
ليوارة  ومطعم  التعاونية  عجمان 
يف احلي الرتاثي � عجمان هذا اإىل 
جانب �صعي جمل�ص �صيدات اأعمال 
تواكب  ج����دي����دة  ف������روع  لإف���ت���ت���اح 
مبادرة  م��ن  امل�صتفيدات  تطلعات 
رف�����وف، واإط���ل���ع���ن احل�����ص��ور على 
خطة عمل مبادرة ريوقي بالتعاون 
واخلا�صة  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع 
الجتماع  واإ�صتعر�ص  الإم���ارة.  يف 
تعاونه  ت��ع��زي��ز  امل��ج��ل�����ص يف  ج��ه��ود 
اإ�صتقبل  بحيث  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  م��ع 
جمل�ص �صيدات اعمال عجمان 13 
وال�صراكة  ال��ت��ع��اون  ل��ب��ح��ث  وف����داً 
وما  املجل�ص  بخدمات  والتعريف 
وت�صهيالت  م����زاي����ا  م����ن  ي����وف����ره 

لرائدات العمال وع�صوات املجل�ص 
اإىل جانب التعريف بخدمات مركز 
عجمان لريادة العمال وما يوفره 
و�صاحبات  لأ�صحاب  خدمات  من 
امل���������ص����اري����ع وك�����ذل�����ك ال�������ص���رك���ات 
وامل��ن�����ص��اآت اخل��ا���ص��ة. ه���ذا وي�صعى 
جمل�ص �صيدات اأعمال عجمان من 
تعزيز ا�صتفادة من معر�ص اإك�صبو 
زي����ارات����ه  وت��ك��ث��ي��ف  دب�����ي   2020
حت��ت مظلة غ��رف��ة ع��ج��م��ان حيث 
�صاحبات  وف���د  م��ع  املجل�ص  ب��ح��ث 
الع���م���ال ال��ُع��م��ان��ي��ات ���ص��ب��ل زي���ادة 
ال�صراكة  وتعزيز  القائم  ال��ت��ع��اون 
وف��ر���ص الإ���ص��ت��ف��ادة م��ن اخلربات 
ك��م��ا �صارك  امل��م��ار���ص��ات،  واأف�����ص��ل 
وف���د م��ن جم��ل�����ص ���ص��ي��دات اأعمال 
امل��راأة والتجارة  عجمان يف موؤمتر 
توقيع  اإىل جانب  دب��ي،  العاملية يف 
تعاون م�صرتك مع غرفة  اتفاقية 
جت����ارة و���ص��ن��اع��ة ���ص��رب��ي��ا، بهدف 
تنفيذ  و  الأع����م����ال  ري������ادة  ت��ن��م��ي��ة 
فعاليات م�صرتكة وتبادل الزيارات 

واخلربات.
اخلا�صة  امل��ل��ت��ق��ي��ات  ع���ر����ص  ومت 
باملجل�ص ودورها يف تعزيزال�صراكات 
اأ�صحاب  ب���ن  ال����رواب����ط  وت��وث��ي��ق 
و�صاحبات  الإل��ك��رتون��ي��ة  املن�صات 

اإ�صتفادة  تعزيز  و�صرورة  العمال، 
رواد ورائ���دات الع��م��ال من خالل 
متخ�ص�صة  معار�ص  خطة  اإعتماد 
تقام بجانب املعر�ص الدائم مبقر 
الدكتورة  ووج���ه���ت  ه����ذا  امل���رك���ز. 
كافة  اإىل  ال�����ص��ك��ر  خ��ل��ي��ف��ة  اآم���ن���ة 
واخلا�صة  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ات 
يف  امل�صاهمة  على  املجل�ص  �صركاء 
جمل�ص  وم�صاريع  م��ب��ادرات  جن��اح 
واأ�صادت  ع��ج��م��ان،  اع��م��ال  ���ص��ي��دات 
واملتوا�صل  ال���الحم���دود  ب��ال��دع��م 
من غرفة عجمان وحر�ص جمل�ص 
اإدارة الغرفة على تنويع اخلدمات 
ورائدات  ل�صيدات  املوجهة  واملزايا 
جناحهن  ل���������ص����م����ان  الع�������م�������ال 

وا�صتمراية اأعمالهن.   
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ماليني دولر من الأن�صاري   10
لل�صرافة ملوؤ�ص�صة بيل وميليندا غيت�ض 

•• اأبوظبي-وام

دولر  م��الي��ن   10 مببلغ  تربعها  ع��ن  لل�صرافة”،  “الأن�صاري  اأع��ل��ن��ت 
اأمريكي ل�”موؤ�ص�صة بيل وميليندا غيت�ص” لالأعمال اخلرية لدعم برامج 

الرعاية ال�صحية والأعمال الإن�صانية يف ال�صرق الأو�صط واأفريقيا.
ب��ن بيل غيت�ص، الرئي�ص  ج��اء ه��ذا الإع���الن خ��الل اجتماع عقد يف دب��ي، 
وحممد علي الأن�صاري، رئي�ص  “ملوؤ�ص�صة بيل وميليندا غيت�ص”،  امل�صارك 
جمل�ص اإدارة �صركة “الأن�صاري لل�صرافة” ومت توقيع اتفاقية بهذا ال�صاأن. 
واأك���د اجل��ان��ب��ان خ��الل الج��ت��م��اع اأه��م��ي��ة دع��م اجل��ه��ود ال��دول��ي��ة لتح�صن 
م�صتوى الرعاية ال�صحية، والدور احليوي للتربعات واجلهات اخلرية يف 

متكن ودعم امل�صاعي واملبادرات الإن�صانية حول العامل.
تلبية  على  اجل��ان��ب��ن  ج��ه��ود  �صترتكز  الإن�����ص��اين،  التعهد  ه��ذا  ومب��وج��ب 
الح��ت��ي��اج��ات ال�����ص��ح��ي��ة ع���رب ت��ط��وي��ر ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات ل��ل��ح��د م���ن اأعباء 
1.7مليار  من  اأك��رث  تاأثرها  يطال  والتي  املُهملة”،  املدارية  “الأمرا�ص 
ال�صرق  �صخ�ص من �صكان املجتمعات حم��دودة الدخل يف عدٍد من مناطق 
ن��رى هذه  اأن  “ ي�صعدنا  بيل غيت�ص..  وق���ال  واآ���ص��ي��ا.  واأف��ري��ق��ي��ا  الأو���ص��ط 
بالعمل  ملتزمون  نحن  ثمارها..  توؤتي  لل�صرافة  الأن�صاري  مع  ال�صراكة 
معاً للحد من عدم امل�صاواة يف احل�صول على الرعاية ال�صحية. كما نفتخر 
اليوم بتجديد هذا التعاون بيننا والذي دام ما يقارب عقد من الزمن يف 
املهملة وعلى  املدارية  املناطق  اأمرا�ص  والق�صاء على  العمل على مكافحة 
بناء  على  دائماً  “ نحر�ص  الأن�صاري  علي  حممد  وق��ال  الأطفال”.  �صلل 
املعنية، حيث  املوؤ�ص�صات واجلهات  الأم��د مع خمتلف  تعاون طويلة  ج�صور 
نوؤمن باأهمية ال�صراكات ال�صرتاتيجية وت�صافر اجلهود يف اإحداث التاأثر 
الإيجابي املن�صود �صمن املجتمعات الفقرة وذات الدخل املحدود. وي�صعدنا 
اأن تكون “موؤ�ص�صة بيل وميليندا غيت�ص” اإحدى �صركائنا العاملين يف هذه 
امل�صرتك لدعم اجلهود  العمل  النبيلة، ونوؤكد عزمنا على موا�صلة  املهمة 

املبذولة يف �صبيل مكافحة الفقر والأمرا�ص يف خمتلف اأنحاء العامل”.

فالي دبي ت�صتاأنف رحالتها اإىل 
هرجي�صا يف اأر�ض ال�صومال 

•• دبي-وام

اأعلنت فالي دبي ا�صتئناف رحالتها اإىل هرجي�صا يف اأر�ص ال�صومال اعتبارا 
من 18 دي�صمرب احلايل بعد تعليق موؤقت للرحالت لأ�صباب ت�صغيلية.

و���ص��ت��ع��م��ل ف���الي دب���ي ع���ن ك��ث��ب م���ع ه��ي��ئ��ة ال���ط���ران امل����دين وال�صلطات 
التنظيمية هناك لتوفر خيارات متنوعة لل�صفر اإىل دبي وخارجها بواقع 

ثالث رحالت ا�صبوعيا بن البلدين.

  غرفتا ال�صارقة وطرابل�ض الليبية 

يجددان اتفاقية التعاون بينهما
•• ال�سارقة- وام 

ال���ت���ج���ارة وال�صناعة  ال�����ص��ارق��ة وغ���رف���ة  ج����ددت غ��رف��ة جت����ارة و���ص��ن��اع��ة 
الطرفن  بن  املربمة  والتعاون  التفاهم  اإتفاقية  طرابل�ص  يف  وال��زراع��ة 
الإقت�صادية  العالقات  تعزيز  لرغبة اجلانبن يف  تاأكيدا   2012 العام  يف 
وتو�صيع التعاون التجاري وال�صناعي والزراعي بن اإمارة ال�صارقة وليبيا 
الأعمال  رج��ال  بن  الروابط  لتقوية  العالقات  تلك  منو  على  وحر�صهما 
واملوؤ�ص�صات القت�صادية حتقيقا لالأهداف امل�صرتكة التي يطمح لها البلدين 
من  املرئي  الت�صال  تقنية  عرب  اأم�ص  التفاقية  توقيع  جرى  ال�صقيقن. 
جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  العوي�ص  �صلطان  اهلل  عبد  �صعادة  جانب 
و�صناعة ال�صارقة و�صعادة املهند�ص فرج دريبيل عامر رئي�ص غرفة التجارة 
وال�صناعة والزراعة يف طرابل�ص بح�صور عبد العزيز �صطاف م�صاعد املدير 
املقرب  ال�صارقة وفاطمة خليفة  العام لقطاع الت�صال والأعمال يف غرفة 
مدير اإدارة العالقات الدولية بغرفة ال�صارقة اإىل جانب عدد من امل�صوؤولن 
من الغرفتن. ومبوجب التفاقية �صي�صعى الطرفان اإىل ت�صهيل تنفيذ كافة 
الو�صائل التي تدعم التعاون بن ال�صركات ورجال الأعمال وذلك بت�صجيع 
بن  والقت�صادية  التجارية  والعقود  الإتفاقيات  لإبرام  ال�معنية  ال�صركات 
البلدين بالإ�صافة اإىل ت�صجيع تبادل الوفود التجارية وتقدمي امل�صاعدات 
البلدين  ملمثلي  اللقاءات  تنظيم  و  الأع��م��ال  لرجال  املمكنة  والت�صهيالت 
الإجراءات  واق��رتاح  الإتفاق  هذا  لتنفيذ  والو�صائل  الطرق  درا�صة  بغر�ص 
ا�صتمرارها  و�صمان  القت�صادية  للعالقات  ال�م�صتمر  بالتطوير  املتعلقة 

وتو�صيعها.

حممد بن حمد ال�صرقي ي�صهد حفل غرفة الفجرية مبنا�صبة مرور 40 عاما على تاأ�صي�صها
•• الفجرية-وام

حممد  بن  حمد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  رعاية  حتت 
ال�صرقي ع�صو املجل�ص الأعلى حاكم الفجرة .. �صهد 
�صمو ال�صيخ حممد بن حمد بن حممد ال�صرقي ويل 
، الحتفال الذي نظمته غرفة جتارة  عهد الفجرة 
ع��ام��ا على   40 م���رور  ال��ف��ج��رة مبنا�صبة  و���ص��ن��اع��ة 

تاأ�صي�صها.
املحوري  ال���دور  على  الفجرة  عهد  ويل  �صمو  واأك���د 
ال���ذي ت��وؤدي��ه غ���رف ال��ت��ج��ارة وال�����ص��ن��اع��ة يف تطوير 
القت�صادي،  ودع��م منوها  الدولة  يف  الأع��م��ال  قطاع 
م�صرا اإىل توجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ حمد بن 
حممد ال�صرقي ع�صو املجل�ص الأعلى حاكم الفجرة 
بتمكن مقومات تناف�صية لبيئة الأعمال وا�صتقطاب 
الروؤية  حتقيق  يف  ي�صهم  مب��ا  العاملية  ال�صتثمارات 
القت�صادية للدولة ويدعم م�صرة تنميتها ال�صاملة.

ح�����ص��ر احل��ف��ل ال�����ص��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن ح��م��د ب���ن �صيف 
ال�صرقي رئي�ص احتاد الإمارات لبناء الأج�صام والقوة 
ال�صرقي،  �صيف  بن  بن حمد  اأحمد  وال�صيخ  البدنية، 
وال�صيخ �صعيد بن �صرور ال�صرقي رئي�ص جمل�ص اإدارة 

غرفة جتارة و�صناعة الفجرة.
ال���������ص����رك����اء  ال�����ف�����ج�����رة  ع����ه����د  �����ص����م����و ويل  وك����������رم 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ن ل��غ��رف��ة جت���ارة و���ص��ن��اع��ة الفجرة 
اخلا�ص  القطاع  و�صركات  احلكومية  املوؤ�ص�صات  من 
مبادرات  تنفيذ  رئي�صي يف  دور  لإ�صهاماتها  كان  التي 
واأع�صاء  روؤ���ص��اء  �صموه  ك��رم  كما  ال��غ��رف��ة،  وم�صاريع 

جمال�ص الإدارة املتعاقبن ومدراء الغرفة خالل 14 
دورة �صابقة.

وقدم ال�صيخ �صعيد بن �صرور ال�صرقي رئي�ص جمل�ص 
األقاها  اإدارة غرفة جتارة و�صناعة الفجرة يف كلمة 
ال�صمو  �صاحب  اإىل  وت��ق��دي��ره  �صكره  احل��ف��ل،  خ��الل 
ال�صيخ حمد بن حممد ال�صرقي ع�صو املجل�ص الأعلى 
حاكم الفجرة لتوجيهات �صموه وحر�صه على ت�صهيل 
ممار�صات الأعمال وتطويرها يف الإم��ارة، واإىل �صمو 
الفجرة  عهد  ويل  ال�صرقي  حمد  بن  حممد  ال�صيخ 

ون�صاطاتها  ال��غ��رف��ة  مل�����ص��اري��ع  ومتابعته  دع��م��ه  ع��ل��ى 
القت�صادية.

وا���ص��ت��ع��ر���ص ���ص��ل��ط��ان ج��م��ي��ع ال��ه��ن��دا���ص��ي م��دي��ر عام 
غرفة جتارة و�صناعة الفجرة م�صرة الغرفة خالل 
واأهم م�صاريعها احليوية  تاأ�صي�صها،  اأربعة عقود منذ 
جمال  يف  وال��دول��ي��ة  والإقليمية  املحلية  واإجن��ازات��ه��ا 
العقاري  وال�صتثمار  الأعمال  وري��ادة  الغذائي  الأمن 

وال�صناعي.
وتخلل احلفل اأوبريت لعيد الحتاد اخلم�صن للدولة 

التجارة  غ��رف��ة  ع��ن  توثيقي  لفيلم  عر�صا  وت�صمن 
يف  واإ�صهاماتها  عملها  وم�صرة  بالفجرة  وال�صناعة 
دعم ركائز التنمية بالإمارة وخدمة جمتمع الأعمال 

خالل ال�40 عاما املا�صية.
ح�صر احلفل �صعادة �صامل الزحمي مدير مكتب �صمو 
امل��دراء وامل�صوؤولن يف  ويل عهد الفجرة، وعدد من 
الفجرة، وممثلو غرف التجارة وال�صناعة يف الدولة 
الغرف  واحت�����اد  اخل��ل��ي��ج��ي  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����ص  ودول 

العربية.

•• دبي-وام

بحث معايل حممد بن هادي احل�صيني 
وزي���ر ال��دول��ة ل��ل�����ص��وؤون امل��ال��ي��ة ومعايل 
ال��دك��ت��ور ري��ن��ج��ان��ادن ب��اداي��ا���ص��ي وزير 
املالية والتخطيط القت�صادي والتنمية 
الثنائي  التعاون  اأوج��ه  موري�صيو�ص،  يف 
بن البلدين و�صبل تطويرها، مبا يحقق 

املنفعة امل�صرتكة.
ال���ذي ع��ق��د يف مقر  ح�صر الج��ت��م��اع - 
وزارة املالية يف دبي - من جانب الوزارة 
اإدارة العالقات  عبدهلل العبيديل، مدير 
ال��دول��ي��ة، و يو�صف  امل��ال��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ات 
اإدارة  ن���ائ���ب م���دي���ر  ب���ن ح���ج���ر،  حم��م��د 

العالقات واملنظمات املالية الدولية.
�صوقت  �صعادة  موري�صيو�ص  جانب  وم��ن 
غر  موري�صيو�ص  �صفر  �صودهان  علي 

املقيم لدى الدولة.
واأكد معايل حممد بن هادي احل�صيني - 
خالل الجتماع - اأهمية توطيد العالقات 
القت�صادية والتجارية التي تربط دولة 
موري�صيو�ص،  جمهورية  م��ع  الإم�����ارات 
نحو  بالعمل  ال��وزارة  التزام  اإىل  م�صراً 

دولة  ع��الق��ات  �صبكة  وت��و���ص��ع��ة  ت��وط��ي��د 
الإمارات الدولية، للم�صاهمة يف حتقيق 
الأه��������داف ال���ص��ت��ث��م��اري��ة والإمن���ائ���ي���ة 
للدولة يف خمتلف املجالت القت�صادية 

والتجارية وال�صتثمارية.
الجتماعات  ه��ذه  ت�صكل  معاليه  وق���ال 
والتعاون  النقا�ص  لتعزيز  هامة  فر�صة 

امل�صرتك  العمل  اأط���ر  وتفعيل  الثنائي 
حر�ص  اإىل  م�����ص��را  اجل���ان���ب���ن..  ب���ن 
�صراكات  اإق����ام����ة  ع���ل���ى  امل���ال���ي���ة  وزارة 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة م���ع ال��ع��دي��د م���ن ال���دول 
واملوؤ�ص�صات املالية حول العامل، لتطوير 
وتعزيز  واملالية،  القت�صادية  العالقات 
املكانة املرموقة التي تتبواأها الدولة يف 

الأو�صاط الإقليمية والدولية.
وناق�ص الجتماع تداعيات جائحة كورونا 
“كوفيد-19” على الو�صع القت�صادي 
العاملي، وفر�ص تعزيز التعاون امل�صرتك 

يف قطاعي ال�صياحة والطران.
واأك�������د اجل���ان���ب���ان ع���ل���ى اأه���م���ي���ة وج����ود 
ات���ف���اق���ي���ات ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ت���ه���دف اإىل 

•• دبي-الفجر:

اأع��ل��ن بنك دب��ي الإ���ص��الم��ي، اأكرب 
ب��ن��ك اإ���ص��الم��ي يف دول���ة الإم����ارات 
العربية املتحدة واملحرك الرئي�صي 
ل���ق���ط���اع ال���ت���م���وي���ل الإ�����ص����الم����ي، 
متعامليه  تزويد  عزمه  عن  اليوم 
بع�صوية نادي التحالف التجاري، 
والذي يعترب من�صة دولية رقمية 
وتوفر  الأعمال.  ل�صبكات  مبتكرة 
هذه الع�صوية ملتعاملي البنك من 
ال�صغرة  وال�����ص��رك��ات  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
واملتو�صطة كًما هائاًل ومتنوًعا من 
اخلربات التجارية، وفر�صة ثمينة 
للتوا�صل مع �صركاء موثوقن من 

اأرجاء العامل.
التجاري،  التحالف  نادي  ويهدف 
تتاألف  ع��امل��ي��ة  �صبكة  ي�صم  ال���ذي 
جمموعة  ب��ق��ي��ادة  ب��ن��ًك��ا   15 م���ن 
تعزيز  اإىل  امل�صرفية،  �صانتاندر 
بامل�صّدرين،  امل�����ص��ت��وردي��ن  رب����ط 
ل���ت�������ص���ه���ي���ل ال�����ت�����ج�����ارة ال����دول����ي����ة 
نادي  ع�صوية  وتتيح  وتن�صيطها. 
الإ�صالمي  دب���ي  ب��ن��ك  ال��ت��ج��ارة يف 

اإىل  الو�صول  اإمكانية  للمتعاملن 
من�صتن متميزتن عرب الإنرتنت 
 Trade« ال��ت��ج��ارة  ن����ادي  ه��م��ا، 
ال����ت����ج����ارة  وب�������واب�������ة   ،»Club
ويعد   .»Trade Portal«
نادي التجارة واجهة اأمامية توفر 
ال�صركات  ب��ن  م��ب��ا���ص��ًرا  ت��وا���ص��اًل 
عرب احلدود، مما ميكن متعاملي 
وعمالء  الإ�����ص����الم����ي  دب�����ي  ب���ن���ك 
حتت  املن�صوية  ال�صريكة  البنوك 
التجاري،  التحالف  ن���ادي  مظلة 
م��ن حت��دي��د ف��ر���ص الأع���م���ال ذات 
ي�صهم  ك���م���ا  امل���ت���ب���ادل���ة.  امل��ن��ف��ع��ة 
عرب  ���ص��وق  بتاأ�صي�ص  ال��ن��ادي  ه���ذا 
التي  العرو�ص  لطلبات  الإنرتنت 
يتم التحقق منها م�صبًقا ومن ثم 

ال�����ص��وق م��ن قبل  طرحها يف ه��ذه 
متعاملي البنوك ال�صريكة.

وا�صتكماًل  اأخ������رى،  ن��اح��ي��ة  م���ن 
التجارة  ب���واب���ة  مت��ث��ل  ���ص��ب��ق،  مل���ا 
م�صدًرا   »Trade Portal«
ل���ل���م���ع���ل���وم���ات ع�����رب الإن������رتن������ت، 
جتارية  مب����وارد  املتعاملن  ي���زود 
وبيانات ذات ال�صلة من عدة مئات 
وت�صتمل  امل��وث��وق��ة.  امل�����ص��ادر  م��ن 
حت�صن  اإىل  تهدف  التي  البوابة، 
للمتعاملن،  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ك��ف��اءة 
يف  مب��ا  اأدوات،  اأو  وح���دات   5 على 
للدولة  ال�����ص��خ�����ص��ي  امل���ل���ف  ذل����ك 
ومعلومات  ال�������ص���وق  وم��ع��ل��وم��ات 
اجل����ه����ات ال����ن����ظ����رة والم����ت����ث����ال 
حا�صبة  اآلت  اإىل  اإ�صافة  التجاري 

احلالين  ملتعامليه  ج��دي��دة  اآف���اٍق 
وت�����ص��اع��ده��م على  وامل��ح��ت��م��ل��ن، 
ال��ت��و���ص��ع وال���ن���م���و ب��اأع��م��ال��ه��م يف 

اأ�صواق اأخرى.
ع��ل��ى هذه  ت��ع��ل��ي��ق��ه  م��ع��ر���ص  ويف 
ال���دك���ت���ور عدنان  ق����ال  اخل���ط���وة، 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������ص  �����ص����ل����وان، 
الإ�صالمي:  دب���ي  ب��ن��ك  مل��ج��م��وع��ة 
»يتمتع بنك دبي الإ�صالمي ب�صجل 
حافل وم�صرف من حيث م�صاعدة 
حتقيق  على  املنطقة  يف  ال�صركات 
النجاح، ونحن م�صتمرون بالتزامنا 
لدولة  القت�صادي  النمو  دع��م  يف 
كجزٍء  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
ل يتجزاأ من ا�صرتاتيجيتنا. ومن 
اإىل  ان�صمامنا  ياأتي  املنطلق،  هذا 

�����ص��ة. ومي���ك���ن ل��ب��ن��ك دبي  خم�����صّ
البوابات  ه��ذه  ت��وف��ر  الإ���ص��الم��ي 
الإلكرتونية ملتعامليه احلالين اأو 
املحتملن، يف حن يعمل على بناء 

مع  ا�صرتاتيجية  مالية  ع��الق��ات 
�صبكة من البنوك العاملية.

وي��وؤم��ن بنك دب��ي الإ���ص��الم��ي باأن 
���ص��ت�����ص��ه��م يف فتح  ه����ذه اخل���ط���وة 

ك�صريك  التجاري  التحالف  ن��ادي 
ح�صري يف دولة الإمارات العربية 
ل��ت��ق��دمي ح��ل��ول جتارية  امل��ت��ح��دة 
املوؤ�ص�صات  من  ملتعاملينا  حم�صنة 
واملتو�صطة.  ال�صغرة  وال�صركات 
و�صوف ت�صاعد هذه املن�صة العاملية 
�صركاء  حت���دي���د  ع��ل��ى  ال�����ص��رك��ات 
جغرافية  م��ن��اط��ق  يف  م��وث��وق��ن 
توفر  ��ا  اأي�����صً �صتتيح  كما  اأخ���رى، 
امل�صورة ب�صاأن اخلدمات املالية من 
15 بنًكا هم اأع�صاء هذا التحالف 
املتنامي والذي �صي�صهد املزيد من 
اأخرى.  اأ���ص��واًق��ا  ليغطي  التو�صع 
اإط����الق  ي�����وؤدي  اأن  امل��ت��وق��ع  وم����ن 
ال�صوق  يف  اجل��دي��دة  املن�صة  ه��ذه 
ال�صركات  من��و  ف��ر���ص  تعزيز  اإىل 

الدولية العاملة يف جمال التجارة 
يف الإمارات العربية املتحدة.

ال�صاملة  ال���ب���واب���ة  ه�����ذه  وت���ت���ي���ح 
للمتعاملن  ال��ت��ج��اري��ة  ل��ل��م��وارد 
وتلقي  ع��امل��ي��ة،  ف���ر����ص  اك��ت�����ص��اف 
اأو  للمنتجات  خم�ص�صة  ط��ل��ب��ات 
اخلدمات التي يقدمونها، وتبادل 
التجارة  ح���ول  والأف����ك����ار  ال�����روؤى 
ال��دول��ي��ة م��ع اأك���رث م��ن 21 األف 

م�صرتك«.
ال�����ع�����������ص�����وي�����ة مع  وت�����ت�����م�����ا������ص�����ى 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
و�صعي  الإ�����ص����الم����ي،  دب����ي  ل��ب��ن��ك 
ل��ت��ق��دمي خ���دم���ات فريدة  ال��ب��ن��ك 
خالل  م��ن  ال��ت��ج��ار  م��ن  ملتعامليه 
ت���وف���ر دع����م جت�����اري ع���امل���ي عرب 
ال�صريكة.  ال��ب��ن��وك  م���ع  ال��ت��ع��اون 
الن�صمام  ي��وؤدي  اأن  املتوقع  وم��ن 
اإىل  التجاري  التحالف  ن��ادي  اإىل 
التجاري  ال��ن�����ص��اط  ح��ج��م  زي�����ادة 
وتعزيز  الإ���ص��الم��ي،  دب��ي  بنك  يف 
متعامليه  م���ع  ال��ب��ن��ك  ع���الق���ات 
احل����ال����ي����ن، وج�������ذب امل����زي����د من 

املتعاملن اجلدد.

وت�صهيل  الأم�������وال  روؤو�������ص  ا���ص��ت��ق��ط��اب 
ح���رك���ة امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن ل��ال���ص��ت��ف��ادة من 
يحت�صنها  ال��ت��ي  ال�صتثمارية  ال��ف��ر���ص 

البلدان.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن الج��ت��م��اع ج���اء على 
هام�ص زيارة وفد جمهورية موري�صيو�ص 

ملعر�ص اإك�صبو 2020 دبي.

حممد بن هادي احل�صيني يبحث تعزيز التعاون مع وزير مالية موري�صيو�ض

اأدنوك للتوزيع توقع �صفقة ح�صرية لتزويد اأكرث من 3،000 مركبة
 من اأ�صطول موؤ�ص�صة »كار�ض تاك�صي» يف دبي بالوقـود وزيوت الت�صـحيم

•• اأبوظبي-الفجر: 

الرائدة  ال�صركة  للتوزيع،  اأدن��وك  توؤكد 
على  التجزئة  ومتاجر  الوقود  قطاع  يف 
م�صتوى الدولة، التزامها با�صرتاجتيتها 
للنمو بتوقعيها عقد �صراكة ح�صرية مع 
وت�صهم هذه  موؤ�ص�صة “ كار�ص تاك�صي”. 
ال�صراكة املقّررة خلم�ص �صنوات يف متكن 
اأ�صطول  ت���زوي���د  م���ن  ل��ل��ت��وزي��ع  اأدن������وك 
اأك��رث من  ي�صّم  وال��ذي  الكبر  املوؤ�ص�صة 
3،000 مركبة يف دبي بالوقود وزيوت 

الت�صحيم.
للتوزيع  اأدن��وك  �صتزود  العقد  ومبوجب 
اأكرث من 3000 مركبة بالوقود وزيوت 
ذل����ك فويجر  ف��وي��ج��ر، مب���ا يف  اأدن������وك 
وت���ات���ي   .5W-40 SN ال���ذه���ب���ي 
ال�صفقة يف اإطار التزام ال�صركة ب�صمان 

�صالمة عمالئها وتلبية احتياجاتهم.
للتوزيع”  “اأدنوك  وزي��وت  وق��ود  ُي�صنع 
م��ن خ���ام م��رب��ان ال���ذي ُي��ع��د م��ن اأعظم 

اإمارة  ال��رثوات الوطنية التي تزخر بها 
اأدن��وك فويجر  اأبوظبي.  وتتاألف زيوت 
من زيوت اأدنوك الأ�صا�صية عالية اجلودة 
 ،»Group III« من املجموعة الثالثة
العالمة  ا����ص���م  ال����زي����وت  ه����ذه  وحت���م���ل 
وت�صنعها   ،»ADbase« ال��ت��ج��اري��ة 
»اأدنوك للتكرير« با�صتخدام خام مربان. 
عالية  الأ�صا�صية  اأدن���وك  زي��وت  وتتميز 
ال�صاد�صة مبوؤ�صر  املجموعة  اجل��ودة من 
مكوناً  ي��ج��ع��ل��ه��ا  مم���ا  ع���ال���ي���ة،  ل���زوج���ة 
مثالياً لزيوت الت�صحيم، وي�صمن كفاءة 
ال��ع��ايل والق��ت�����ص��اد يف  حم��رك��ات الأداء 
ا�صتهالك الوقود مع ا�صتيفاء متطلبات 

اللوائح البيئية ال�صارمة.
اللمكي،  ���ص��ع��ي��د  ب����در  امل��ه��ن��د���ص  وق�����ال 
للتوزيع:”  لأدن��وك  التنفيذي  الرئي�ص 
الرائدة على م�صتوى  ال�صركة  باعتبارنا 
ال��دول��ة يف ق��ط��اع ال��وق��ود، ف��اإن��ه ي�صرنا 
“ كار�ص تاك�صي”،  التعاون مع موؤ�ص�صة 
بالوقود  م��رك��ب��ات��ه��ا  اأ���ص��ط��ول  وت���زوي���د 

واحدة  وب��اع��ت��ب��اره��ا  الت�صحيم.  وزي���وت 
الدولة،  يف  التاك�صي  �صركات  اأك��رب  م��ن 
فاإن �صراكتنا معها تدل على قدرتنا على 
من  عالية  درج��ة  على  منتجات  تقدمي 
اجلودة واملوثوقية.«  وقال بدر عبداهلل 
الغرير، الرئي�ص التنفيذ ل�صركة “كار�ص 
تاك�صي”: اعتمدنا يف ال�صركة على مدى 
العمالء  يرتكز على  عقود طويلة نهجاً 
يف تقدمي اخلدمات من خالل الرتكيز 
على راحة الركاب و�صالمتهم وجتربتهم. 
اإقليمياً يف جمال  وب�صفتنا �صركة رائدة 
اأ�صا�صي على  التنقل الآم��ن، نركز ب�صكل 
���ص��م��ان ���ص��ع��ادة ال��ع��م��الء وراح����ة بالهم. 
ون��ح��ظ��ى م���ن خ����الل ام��ت��الك��ن��ا لأح���د 
اأكرب اأ�صاطيل �صيارات الأجرة يف الدولة 
بفر�صة حمورية لن�صهم ب�صكل فّعال يف 

تطور قطاع النقل يف الإمارات. 
ومن خالل �صراكتنا مع اأدنوك للتوزيع، 
بالتميز يف  امل�����ص��ه��ورة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ص��رك��ة 
من  للعمالء  ب��وع��ودن��ا  نرتقي  اجل����ودة، 

م�صتوى  باأعلى  مركباتنا  تزويد  خ��الل 
الرائدة  التوزيع  �صركة  من  الوقود  من 
اأدن�����وك  وع�����ززت  الإمارات.”  دول�����ة  يف 
الدويل  ال�صعيد  على  اأعمالها  للتوزيع 
اتفاقيتي  توقيع  ع��ن  م��وؤخ��راً  باإعالنها 
“اأدنوك  زيوت  لتوزيع  توزيع جديدتن 
وجمهورية  اأنغول  من  كل  يف  فويجر” 

الكنغو الدميقراطية.
�صتقوم  اجلديدين  العقدين  ومب��وج��ب 
ال�����ص��رك��ة ب��ت��وزي��ع جم��م��وع��ة ك��ام��ل��ة من 
تبلغ  م��وؤك��دة  بكميات  “فويجر”  زي��وت 
1.5 مليون لرت، لتدخل ال�صركة بذلك 
ال�صوق الإف��ري��ق��ي��ة، وه��و م��ا ي��رف��ع عدد 

“اأدنوك  زي���وت  بها  تتوفر  ال��ت��ي  ال���دول 
ثالث  يف  دول����ة   19 لت�صبح  فويجر” 
تواجد  تو�صعة رقعة  ق��ارات، وت�صاهم يف 
منتجات  و����ص���ه���دت  ع����امل����ي����اً.  ال�������ص���رك���ة 
الأ�صواق  يف  كبراً  للتوزيع من��واً  اأدن��وك 
للتوزيع  �صبكتها  ذل��ك  ال��دول��ي��ة، مب��ا يف 
التي تغطي اآ�صيا و�صمال و�صرق اإفريقيا 
بالإ�صافة  امل�صتقلة،  الكومنولث  ودول 
وخالل  الأو����ص���ط.  ال�����ص��رق  منطقة  اإىل 
ال��ع��ام��ن امل��ا���ص��ي��ن، ���ص��اع��ف��ت اأدن�����وك 
الأ�صواق  يف  ح�����ص��وره��ا  ح��ج��م  ل��ل��ت��وزي��ع 
الدولية من خالل تبنيها ل�صرتاتيجية 

عاملية للنمو.

• �ستزود ال�سركة اأكرث من 3،000 مركبة بالوقود وزيوت اأدنوك فويجر
• �ستعزز ال�سفقة من ح�سور اأدنوك للتوزيع يف دبي لتلبية احتياجات العمالء

بنك دبي الإ�سالمي يقدم ع�سوية نادي التجارة والو�سول لنادي التحالف التجاري ملتعامليه من املوؤ�س�سات وال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة

تتيح هذه الع�صوية تعزيز فر�ض التجارة الدولية من خالل الو�صول اإىل 
�صبكة دولية من البنوك تغطي ما يفوق ن�صف ممرات التجارة العاملية يف العامل
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�لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
MOJAU_2021- 0037480 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
بنغالدي�ص  اجلن�صية   ، ح�صن  امر  ادري�ص  حممد  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 80% وذلك اىل ال�صيد/ جويل نوكول 
والتي  املليحة للحالقة(  الرخ�صة )�صالون ركن  بنغالدي�ص يف  ، اجلن�صية  دا�ص  �صاندرا 
تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )754500( ال�صادرة من دائرة التنمية 

الإقت�صادية. تعديالت اخرى : خروج �صريك / ودخول اآخر 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  
ا�صبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص  اليه بعد  امل�صار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70535

�لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
MOJAU_2021- 0037393 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيدة/ عال جنيب ددم - اجلن�صية - �صوريا ترغب يف البيع والتنازل 
عن ن�صبه كامل ح�صتها البالغة 75% وذلك اىل ال�صيد/ حممد خالد زرقه ، اجلن�صية - �صوريا 
يرغب ال�صيد/ خالد احمد ح�صن عبدالرحمن الكوخردى ، اجلن�صية - الإمارات يف البيع والتنازل 
�صوريا   - ، اجلن�صية  ال�صيد/ حممد خالد زرقه  5% وذلك اىل  البالغة  ن�صبته كامل ح�صته  عن 
ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  والتي  املدجمة(  القرا�ص  على  العالنات  لت�صميم  )املدى  الرخ�صة  يف 

مبوجب رخ�صة رقم )534416( ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية ،
تعديالت اخرى : ان�صحاب �صريك / �صركاء

وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70535

�لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : �سركة ماجد الفطيم فوود اند بفريدج - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب ملك )برج ماف( ماف لال�صتثمارات - بور�صعيد - ال�صكل القانوين : 
 : التجاري  بال�صجل  القيد  رقم   682686  : الرخ�صة  رقم   ، حم��دودة  م�صوؤولية  ذات 
1109048 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صر يف 
ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2021/8/11 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/8/11 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن ام بي كي لتدقيق 
احل�سابات العنوان : مكتب رقم 1904 ملك عبداهلل احمد عبداهلل املو�صى - بردبي 
 04-3585113  : فاك�ص    04-3585133  : هاتف   - الول  ال��ت��ج��اري  امل��رك��ز   -
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً 

ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

70021 �لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : رحمت �سيبينج - �ض ذ م م  
ال�صناعية  الق�صي�ص   - ال�صيف  عبداهلل  خليفة  علي  ملك   512 رقم  مكتب   : العنوان 
853171 رقم  الثانية - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 
1450189 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية  القيد بال�صجل التجاري : 
اأعاله  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  التاأ�صر يف  باأنه قد مت  بدبي 
2021/11/29 واملوثق لدى كاتب العدل  ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�ص  2021/11/29 وعلى من لديه  حماكم دبي بتاريخ 
 1006 رقم  مكتب   : العنوان  احل�سابات  لتدقيق  دوكيوبيليتي  املعن  امل�صفي  اإىل 
 : فاك�ص   04-4421762  : ه��ات��ف    - خليفة  ب��رج   - ب��ردب��ي   - للتطوير  دي���ار  ملك 
خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً   04-4421764

)45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 70408
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : ام بي كي لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 1904 ملك عبداهلل احمد عبداهلل املو�صى - بردبي - املركز 
التجاري الول - هاتف : 3585133-04  فاك�ص : 3585113-04 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعين امل�صفي املذكور اأعاله 
لت�صفية �سركة ماجد الفطيم فوود اند بفريدج - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار 
2021/8/11 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  حماكم دبي بتاريخ 
2021/8/11 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن 
اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

70021 �لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : دوكيوبيليتي لتدقيق 
ب��رج خليفة   - بردبي   - للتطوير  دي��ار  ملك   1006 رق��م  مكتب   : العنوان 
هذا  مبوجب   04-4421764  : فاك�ص   04-4421762  : هاتف    -
املذكور  امل�صفي  تعين  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
اأع��اله لت�صفية رحمت �سيبينج - �ض ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم 
دبي بتاريخ 2021/11/29 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2021/11/29
امل�صفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً 
معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

70408

�لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
�إعالن باحلجز �لتنفيذي - بالن�سر 

يف �لدعوى / �لق�سية �لتنفيذية رقم : ADCEXCIPOR2021/0000075 )جتاري )جزئي(
البناء ذ م م وميثلها مديرها �صانب  اإىل املدعي عليه / املنفذ �صده / برج الذيد لتجارة مواد 

وازهييل م�صطفى 
بناء على طلب املدعي / املنفذ دانوب ملواد البناء - �ص م ح 

بتاريخ  بانه  اإعالنكم  املدنية  التنفيذ  حمكمة   ، الإبتدائية  الإحتادية  الذيد  حمكمة  قررت  قد 
ملك(   59/68/64( رقم  العقار  على  التنفيذي  احلجز  توقيع  تقرر   2021/11/11
مبلغ  �صدادها  عليه حال عدم  املحجوز  بيع  لإجراءات  وذلك متهيدا  ال�صارقة  الطي/  مبنطقة 
التنفيذية  الق�صية  يف  وذلك   ، وامل�صروفات  الر�صوم  �صامال  درهم   90492 وقدره  التنفيذ 

املذكورة اأعاله واملرفوعة �صدكم. 
حرر بتاريخ 2021/11/28  

حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  

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

�لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0003176 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : خط احلياه العاملية ملقاولت البناء - ذ م م  وميثلها �صالح عفيف بركة بركة  
جمهول حمل الإقامة : عجمان - الرا�صدية 1 - بناية هورايزون D - الطابق التا�صع ع�صر - 

مكتب رقم 1906 - رقم مكاين 4451309490  
)باللغتن العربية والإجنليزية(

عجمان  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/12/26 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 2 - دائرة اليوم الواحد( �صخ�صيا 
او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�صر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�صرة  خالل مدة ل 

اعاله - بو�صفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2021/12/9 م.   

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

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

70197 �لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0008664 يف  �لدعوى رقم

النهدة  ال�صارقة   : الإقامة  نوابي - جمهول حمل  �صهيال حممد عثمان حممد طاهر   : عليه  املدعي  اإىل 
جوار �صحارى مول برج عالية املبنى B ال�صقة رقم 1704  بناء على طلب املدعية / ترينا عثمان ا�صالمي 
�صكال  وقبولها  الدعوى  قيد   : اأول   -  : فيها  وتطالبك  الدعوى  عليك  اقامت  قد   - املانيا(   : )اجلن�صية 
للمدعية  توؤدي  بان  عليها  املدعي  الزام   : ثانيا  بها.  عليهم  املدعي  واعالن  لنظرها  جل�صة  اقرب  وحتديد 
مبلغ وقدره  )145،000 درهم( )مائة خم�صة واربعون الف درهم( والفائدة القانونية بواقع %12 منذ 
تاريخ ال�صتحقاق وحتى متام ال�صداد. ثالثا : �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. رابعا : الزام املدعي 
اأمام   2021/12/21 انت مكلف باحل�صور بجل�صة  املحاماة.   اتعاب  بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل  عليها 
8.30 �صباحا - مكتب  ال�صاعة  املدنية يف متام  الإبتدائية  املحكمة  ال�صارقة  الدعوى حمكمة  اإدارة  مكتب 
رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 5( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
يف  للنظر  وذلك  الن�صر  تاريخ  من  ايام  ع�صرة  على  تزيد  ل  مدة  خالل  وذلك  امل�صتندات  كافة  بها  مرفقا 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه. )اعالن املدعي عليه بالن�صر وبلغتي العربية( 
حرر بتاريخ  2021/12/8 م   

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

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

70197

�لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �ملركبة للمقاوالت �لفنية - ذ م م   
عمايل   SHCEXCILABS2021/0001613 إخطار دفع يف �لق�سية رقم�

اإىل املحكوم عليه : املركبة للمقاولت الفنية - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ �صاه عامل حممد �صالح الدين ، اجلن�صية : بنجالدي�صي  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 9000  

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

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

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

70535 �لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �إبر�هيم خليل حامد ح�سني �سركة 
قمة �لريادة للتجارة �لعامة - ذ م م   

)كلي(  جتاري   SHCEXCICOM2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004828/ 
اإىل املحكوم عليه : اإبراهيم خليل حامد ح�صن - �صركة قمة الريادة للتجارة العامة - ذ م م 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ عبداهلل بن علي عبداهلل اخلليفة - اجلن�صية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 1107779 درهم

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

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

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

70392 �لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - كاليان تيو�رى ر�جيندر�نات تيو�رى  
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004650/ 

اإىل املحكوم عليه : كاليان تيواري راجيندرانات تيوارى 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ جي اإم اإيه افيي�صن �صرفي�صز )موؤ�ص�صة منطقة حرة ذات م�صوؤولية حمدودة(  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

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

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 2651714 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

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

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

70533 �لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  
 وجهة نظر للدعاية و�العالن ذ م م   وميثلها مديرها فيكا�س نيب بان�سي الل نيب 
)جزئي( جتاري   SHCEXCIPOR2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004672/ 

اإىل املحكوم عليه : وجهة نظر للدعاية والعالن ذ م م   وميثلها مديرها فيكا�ص نيب بان�صي لل نيب 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ �صركة الدانوب ملواد البناء - ذ م م  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 27262 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

70197

�لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة دبا �لفجرية �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - خريول مياه جاكري ح�سني   
تنفيذ     -  DAFEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000157/ 

اإىل املحكوم عليه : خرول مياه جاكر ح�صن 
 046546546 207  هاتف رقم :  العنوان : دبي ديرة �صارع عبدالقادر حممد منزل رقم 

 0563571665/
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ را�صد ال�صريدي ، اجلن�صية الإمارات العربية املتحدة  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

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

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

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

70533 �لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 

  �ال�سماء
تعلن دائرة حماكم راأ�ص اخليمة باأن املدعو / �صيماء عبدالرحمن 
من  الأول  املقطع  تغير  بطلب  ت��ق��دم   ، املن�صوري  امل��ال  ح�صن 
)�صيماء( اىل )�صما( ل�صمها ، ليكون ا�صمها بعد التغير / �صما 
يف  م�صلحة  ل��ه  م��ن  وان   ، امل��ن�����ص��وري  امل��ال  ح�صن  عبدالرحمن 
العرتا�ص ان يتقدم خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ العالن 

امام ق�صم ال�صهادات يف حمكمة راأ�ص اخليمة.
 قا�سي حمكمة ر�أ�س �خليمة �البتد�ئية
 حممد مدحت �سكرى

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70349 �لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
�عالن مدعي عليه بالن�سر   

يف �لدعوى SHCFICILABMIN2020 / 0005023 عمايل )جزئي( 
اىل املدعي عليه : موؤ�ص�صة ارائك ملقاولت البناء 

نعلمكم بان املدعي مامون الر�صيد ليت من�صور علي بنجالدي�صي اجلن�صية 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 0.0 

لذا يجب عليكم احل�صور احل�صور امام حمكمة ال�صارقة الإحتادية ، املحكمة الإبتدائية املدنية. لتدقيم ما 
لديكم من دفاع وم�صتندات ، ويف حالة عدم ح�صوركم او  اإر�صال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �صتبا�صر 

الإجراءات القانونية يف غيابكم. 
احلكم 

حكمت املحكمة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 8650 درهم )ثمانية اآلف و�صتمائة وخم�صون 
درهم( وت�صليمه جواز �صفره وان توؤدي له تذكرة عودة اىل موطنه او قيمتها نقدا مل يكن التحق بخدمة رب 
عمل عمر اخر والزمتها املنا�صب من امل�صروفات واعفت املدعي من ن�صيبه فيها وف�صت ما عدا من طلبات. 

حرر بتاريخ 2021/11/23
حرر بوا�صطة املوظف

مركز �صعادة املتعاملن
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

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

70535

�لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0003816 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �صركة درع اجلزيره ملقاولت البناء وميثلها قانونا طارق نا�صر حممد نا�صر  
جمهول حمل الإقامة : عجمان - مقابل م�صفي جي ام �صي - بناي بنك دبي ال�صالمي - طابق ثاين هاتف 

  0553203818 - 0555944993 - 0501689090 :
)باللغتن العربية والإجنليزية( 

انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/12/26 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية 
املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى الدعوى 2 - دائرة اليوم الواحد( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على  بها كافة  الدعوى مرفقا  ، وتقدمي مذكرة جوابية على  معتمد 

ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/12/9 م.   

مدير �خلدمات �لق�سائية      

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

�لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - حامت �بر�هيم يو�سف �لكناين   
�د�ء    �أمر   SHCEXCICPL2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0005083/ 

اإىل املحكوم عليه : حامت ابراهيم يو�صف الكناين 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ علي حممد حجي القبي�صي - اجلن�صية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 30848 درهم

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

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

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

70533

�لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0007922 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : هارييت نامو جامبى  
جمهول حمل الإقامة : ال�صارقة حار�صة يف مركز متاجر اجلرينة الإمارات العربية املتحدة  

اإعالن بالن�صر باللغتن العربية والإجنليزية 
رفع املدعي / معتز علي عطيه ح�صن ب�صفته والد عبدالرحمن معتز �صد املدعي عليه/ هارييت ناموجامبي، 

اوغندية اجلن�صية ، تطالب فيها بالتايل : 
ثانيا : الزام املدعي عليهما بالت�صامن بتعوي�ص املدعي مبلغ وقدره )6000،000 درهم( اربعة مالين 

درهم عما حلق به وا�صرته من اأ�صرار ج�صدية ومادية ومعنوية( 
ثالثا : الزام املدعي عليهما بر�صوم الدعوى وم�صروفاتها ومقابل اتعاب املحاماة. 

املحكمة  ال�صارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/12/20 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 4( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ 

الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2021/12/7 م.

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

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

70535 �لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - د�ئرة �لتنفيذ 

 SHCEXCICPL2021/0004021 إخطار دفع يف �لق�سية �لتنفيذية رقم�
اإىل احلكوم عليه / املنازع �صده / �صيلفن كوروبيه كوروبيه 

وعنوانه : رقم هاتفه الوارد باإفادة اجلن�صية والإقامة وهو 0529142283 والربيد اللكرتوين الوارد بالنظام 
 selvin.faith@gmail.com

�صدك ل�صح املدعي : املنازل �صوري�ص بالكري�صنان بالكري�صنان 
نخطركم من اأنه �صدر احلكم املرفق �صورة عنه 

SHCEXCICPL2021/0004021 يف الدعوى رقم
احلكم  ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�صم  ودفع   ، املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور  له  املحكوم  اأن  ومبا 

املطلوب تنفيذ كالآتي : املجموع الإجمايل : 106609 درهم 
بالإ�صافة اىل قيمة الفائدة بواقع %5 �صنويا اعتبارا من تاريخ ال�صتحقاق يف 2021/6/27 وحتى متام ال�صداد 
مبوجب هذا اأنت مكلف بتنفيذ ما جاء اأعاله خالل 15 يوم من تاريخ اليوم التايل لتبليغكم ، ويف حالة تخلفك عن 

ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك الإجراءات القانونية. 
حرر بتاريخ 2021/12/8 

حمكمة �لتنفيذ �ملدنية

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

70197 �لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية 
1 - �الد�ء �لر�قي ملقاوالت �لبناء ذ م م   2- �حمد عبد�حلميد حممد ب�سبو�س   

�أد�ء  �أمر   SHCEXCICPL2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0005022/ 
اإىل املحكوم عليه : 1 - الداء الراقي ملقاولت البناء - ذ م م،

ب�صبو�ص  حممد  عبداحلميد  احمد   -  2
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ ويندور لل�صناعات البال�صتيكية - �ص ذ م م   
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 50035  

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

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

70197

�لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
�ملو�سوع : �لتوثيقات و�ال�سهاد�ت / تغري �ال�سم �الأول 

مقدمة �لطلب : �سميه �إبر�هيم �أحمد علي 

اأطيب  يطيب ملحكمة خورفكان الإحتادية الإبتدائية ان تقدم ل�صعادتكم 
حتياتها ووافر �صكرها

ال�صم  بتغر   ، علي  اأحمد  اإبراهيم  �صميه  ال�صيدة/  من  املقدم  للطلب 
الأول من )�صميه اىل ترف( يف جواز �صفرها وخال�صة قيد والدها رقم 
)2053/304( لي�صبح ال�صم الكامل : ترف اإبراهيم احمد علي. فمن لديه 
اعرتا�ص على ذلك ان يتقدم اىل حمكمة خورفكان الإحتادية الإبتدائية 

خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ هذا الإعالن.
�لقا�سي / �سليمان ر��سد �سليمان �لكعبي
رئي�س حمكمة خورفكان �الإحتادية �الإبتد�ئية  

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

70014

�لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
وز�رة �لعدل - حمكمة �ل�سارقة �البتد�ئية �الحتادية

 ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع
�لق�سية �لتنفيذية رقم 791 ل�سنة 2019 

�إعالن بيع عقار باملز�د �لعلني  )ن�سر�( 
اإىل املنفذ �صده / 1 - �صمر حممود العلي  2 - �صركة �صمر املحدود واأولده التجارية ذ م م 

م   م  ذ   - العقارية  لال�صت�صارات  املحمود  �صمر  �صركة   -  4  ، العلي  حممود  �صمر  في�صل   -  3
�صينعقد مزاد علني  باأنه  للجميع  الإحتادية  الإبتدائية  ال�صارقة  تعلن حمكمة   - ع  م  �ص   - الدويل  التجاري  البنك   / له  املنفذ  ل�صالح 
املوافق  الأربعاء  يوم  ظهرا  ع�صر  الثانية  ال�صاعة  متام  يف   www.emiratesauction.ae للمزادات  الإمارات  موقع  على 

 : التايل  النحو  على  العقار  واأو�صاف  �صده  للمنفذ  ملكيته  العائد  العقار  لبيع  وذلك   2021/12/29
12،600،000 درهم )اثنا ع�صر مليون   : التقييم  ، ب�صعر  ال�صارقة  باإمارة   12 2560 ملك مبنطقة �صناعية  العقار قطعة رقم   -

و�صتمائة الف درهم( والعقار عبارة عن : مبنى �صكني / جتاري )ار�ص + اول( + �صربة + �صور 
 www.emiratesauction.ae وذلك ويف اليام التالية ان اقت�صى احلال وذلك على املوقع اللكرتوين لالإمارات للمزادات

يتوجب على الراغب بالإ�صرتاك باملزايدة ان يتقدم مبوجب �صيك م�صدق بقيمة %20 من الثمن املقدر للعقار. 
فعلى من يرغب بال�صراء او ال�صتف�صار عن ذلك مراجعة ق�صم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين لالإمارات للمزادات 
اإياه مبا  www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع. وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم باعرتا�صه معززا 

يربره من م�صتندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع 
حمكمة �ل�سارقة �الحتادية �البتد�ئية 

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

70392

�لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - كا�سف علي قمرب 
�أد�ء  �مر   AJCEXCICPL2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0002605/ 

اإىل املحكوم عليه : كا�صف علي قمرب 
العنوان : عجمان - اجلرف - بناي جاردن �صيتي - هاتف 0558145700  

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ ف�صل ح�صن حممد الهيا�صي - اجلن�صية ميني  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب. تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 19774.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة يوم - املوافق 
- ال�صاعة - امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

70197
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�لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - عز عبد�لرحمن حممد عبد�حلميد   
)جزئي(       مدين   SHCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004371/ 

اإىل املحكوم عليه : عز عبدالرحمن حممد عبداحلميد 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ علي حممد حجي القبي�صي - اجلن�صية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 31114  

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

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

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

70522 �لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0007456 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / حممد بوطويل - العنوان : 9388426  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/11/30 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله 

ل�صالح / اجرة ال�صارقة - ذ م م  بالتايل :
ن�ص احلكم 

حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري : 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )12،218،33 درهم( )اثني ع�صر الفا ومائتان 
وثماين ع�صرة درهما وثالثة وثالثون فل�صا - بالإ�صافة للفائدة القانونية بواقع 4% �صنويا على 
األ تتجاوز ا�صل الدين مع  املبلغ املق�صى به وذلك من تاريخ الدعاء وحتى ال�صداد التام على 

امل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
حكما غر قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.

�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

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

70522 �لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
�عالن مدعي عليه بالن�سر   

يف �لدعوى SHCFICICPL2021 / 0009540 �أمر �د�ء  
اىل املدعي عليه : اكرم علي امانت علي - باك�صتاين اجلن�صية 

 / املتحدة  العربية  الإمارات  القبي�صي  حجي  حممد  علي  املدعي  بان  نعلمكم 
اجلن�صية 

قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله و�صدر احلكم بتاريخ 2021/11/28
ناأمر بالزام املقدم �صده بان يوؤدي للطالب مبلغ 36000 درهم )�صتة وثالثون 

الف درهم( والر�صوم وامل�صاريف حكما غر قابال لال�صتئناف. 
حرر بتاريخ 2021/12/8 

حرر بوا�صطة املوظف 
مركز �صعادة املتعاملن
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

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

70533 �لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
�عالن مدعي عليه بالن�سر   

يف �لدعوى SHCFICICPL2021 / 0008213 �أمر �د�ء  
اىل املدعي عليه :  �صيلفاموتو كومار موتو�صامي هندي اجلن�صية 

نعلمكم بان املدعي / علي حممد حجي القبي�صي الإمارات العربية املتحدة / اجلن�صية 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 

احلكم 
انه بتاريخ 2021/10/26 

بعد الطالع على الوراق 
والزمته  درهم   )30000( وقدره  مبلغا  للمدعي  يوؤدي  ان  عليه  املدعي  بالزام  ناأمر 

بامل�صروفات. 
حرر بتاريخ 2021/11/2   - حرر بوا�صطة املوظف

مركز �صعادة املتعاملن
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

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

70533

�لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
�عالن مدعي عليه بالن�سر   

يف �لدعوى SHCFICIPOR2021 / 0000762 جتاري )جزئي( 
جاويد  بن  �صعد  ملالكها  امل�صتعملة  النارية  الدراجات  لتجارة  ال�صحراء  قلب   : عليه  املدعي  اىل 

جاويد اقبال - باك�صتاين اجلن�صية 
نعلمكم بان املدعي فري�صاك الك�صندر ا�صرتايل / اجلن�صية 

قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 
للمدعي مبلغا قدره 117،558،38 درهم  يوؤدي  بان  املدعي عليه  الزام   : املحكمة  : قررت  احلكم 
)مائة و�صبعة ع�صر الفا وخم�صمائة وثمانية وخم�صن درهما وثمانية وثالثن فل�صا( والزامها 
بفائدة قدرها 5% �صنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد التام على ال تزيد 
على ا�صل املبلغ املق�صى به ، مع الزامه مب�صروفات الدعوى ومائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، 

ورف�ص ما عدا ذلك من طلبات. 
حرر بتاريخ 2021/11/29 - حرر بوا�صطة املوظف

مركز �صعادة املتعاملن
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

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

70197 �لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
MOJAU_2021- 0037525 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن 

حيث اأن ال�صيد : عبدالرحمن حممد �صالح احمد - م�صري اجلن�صية وينوب عنه بالتوقيع ال�صيد حممد 
�صالح احمد يحيى - م�صري اجلن�صية - ويحمل بطاقة هوية رقم 784196105975815 مبوجب 
الرخ�صة  ميلك   2021/7/5 بتاريخ   146017 ت�صديق  برقم  العدل  الكاتب  من  �صادرة  عامة  وكالة 
رقم )786973(  بال�صارقه مبوجب رخ�صة  تاأ�ص�صت  والتي  الفراعنه( رخ�صة جتارية  جتارية )كافتريا 
حيث ان ال�صيد : عبدالرحمن حممد �صالح احمد - م�صري اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�صته يف الرخ�صة التجارية ))كافتريا الفراعنه(( البالغة )100%( اإىل ال�صيد / �صيف �صلطان مطر 
دملوك الكتبي - اماراتي اجلن�صية ، تغير ال�صكل القانوين من وكيل خدمات اىل موؤ�ص�صة فردية تنازل �صاحب 
الرخ�صة ال�صابق ل�صاحبها احلايل وخروج وكيل اخلدمات ،  و عمال بن�ص املادة )14 ( فقره 5 من القانون 
الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صاأن الكاتب العدل ، فقد اقت�صى ن�صر هذا الإعالن للعلم و انه �صوف 
يتم الت�صديق على الأج��راء امل�صار اإليه بعد اأ�صبوعن من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي اعرتا�ص على 

ذلك عليه اتباع ال�صبل القانونية حيال ذلك

�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70533 �لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/0025707
اخطار عديل للوفاء مببلغ 15178 درهم )خم�صة ع�صر األف و مائة و ثمانية و �صبعون درهم(

، ملالكها ال�صيد ح�صنن  ال�صارقة الدويل حتت رقم)06967(  ت��ري��دجن)م.م.ح( رخ�صة �صادرة من هيئة املنطقة احلرة ملطار  املخطر : ماريا 
هادي ر�صيد ال�صعدي و يحمل بطاقة هوية )784198002546087( وميثلها بالوكالة ال�صيد/ اأ�صامة هادي ر�صيد ال�صعدي مبوجب وكالة 
م�صدقة لدى كاتب العدل برقم )SH20200811D41943( - العنوان : امارة ال�صارقة ، املنطقة احلرة ملطار ال�صارقة الدويل ، �صارع 

املطار. هاتف رقم : 065579818 متحرك : 0501190123
املخطر اإليه : مراد علي اأحمد اجلفني ، ميني اجلن�صية ، يحمل بطاقة هوية رقم )784198543049864(

العنوان : امارة ال�صارقة - هاتف رقم : 0557304404 0502889336
ال�صرح

املخطر اإليه حرر �صيك للمخطر مببلغ 15178 درهم )خم�صة ع�صر األف و مائة و ثمانية و �صبعون درهم( مو�صوع ال�صيك املحرر من قبل 
ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد  اأنه  ال  ال�صيك  املدعى ل�صرف  ال�صيك توجه  ا�صتحقاق  بتاريخ  انه  املدعي عليه حيث  بالتوقيع عن  املخول 
بنك  على  وامل�صحوب   2018/10/10 ا�صتحقاق  تاريخ  درهم   15178 مبلبغ  كايف قابل لل�صحب وبيانه كالتايل : ال�صيك رقم 500001 

اأبوظبي ال�صالمي
وحيث ان املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ا�صتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكراراً ولكن دون جدوى.

لذلك ، فاننا نخطركم ب�صرورة �صداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�صة اأيام من تاريخ اخطاركم وال �صت�صطر لتخاذ الإجراءات القانونية،
واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به،

وهذا اخطار منا بذلك
�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 13415 بتاريخ 2021/12/13 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/0034987
اخطار علي للوفاء

املخط�ر/ روح المن ابراهيم �صاه ابراهيم �صاه ، اجلن�صية - باك�صتان ويحمل بطاقة هويه رقم 784198936075278
العنوان / ال�صارقة - هاتف رقم / 0509646350

املخطر اإليه / �صركة ال�صيفي للمقاولت والتجارة ذ م م ، املرخ�صة من دائرة التنمية القت�صادية يف ال�صارقة بالرقم )1869(
وميثلها / حممد �صادق ويل - اجلن�صية الهند ويحمل بطاقة هويه رقم 784194519617982 

ال��ع��ن��وان ال�����ص��ارق��ة - ال��ن��ب��اع��ة - خ��ل��ف ���ص��ارع ال���زه���راء �صقه رق���م 504 ط��اب��ق رق���م 5 م��ل��ك ع��م��ران اح��م��د ب��ن ع��ل��ي ال��ع��وي�����ص - ه��ات��ف رق���م / 
0506461147

املو�صوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 50000 درهم
املخطر اإليه حرر �صيك للمخطر مببلغ )50000( درهم مو�صوع ال�صيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه بتاريخ 

ا�صتحقاق ال�صيك
توجه املدعى ل�صرف ال�صيك اإل اأنه ارتد دون �صرف لعدم كفاية الر�صيد

وبيانه كالتايل :
ال�صيك 888518 مببلغ 50000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2021/06/15 وامل�صحوب على حبيب بنك اي حي زيوريخ 

وحيث اإن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�صى تاريخ ا�صتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى،
لذلك ، فاننا نخطركم ب�صرورة �صداد مبلغ املذكور خالل خم�صة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �صن�صطر لتخاذ الإجراءات القانونية

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

�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 13415 بتاريخ 2021/12/13 
�إعالن بالن�سر

رقم )2021/9808(
املنذرة : �صويلتك لأعمال حفر الأ�صا�صات �ص ذ م م

بوكالة املحامي / ابراهيم على املو�صى
املنذر اليه : طارق م�صطفى حامد عفيفي ن�صار - م�صري اجلن�صية

الن��ذار اىل وج��وب �صداد مبلغ  الأخ��رة مبوجب ه��ذا  اليه للمرة  املنذر  املنذرة  تدعو 
1،300،104.75 درهم مع فائدة القانونية يف مهلة اق�صاها خم�صة ايام من تاريخ 
التبليغ بهذا النذار ويف حالة المتناع فان املنذرة �صوف ت�صطر ا�صفة اىل اتخاذ كافة 
الجراءات القانونية التي ت�صمن حقوقها بتح�صل املبلغ املطالب به ، مع حتميلكم منذ 
الآن كامل امل�صوؤولية واية م�صاريف اأخرى قد تن�صاأ عن اية مالحقات قانونية اأخرى ، 

مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
�إعالن بالن�سر

رقم )2021/9541(
املن�ذرة/ الدانوب ملواد البناء - ذ م م - فرع دبي 

املنذر اإليها/ �صل�صلة الرموك للديكور - �ص ذ م م 
لذلك 

ينذر املنذر/ املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )156،139،67  درهم(
)مائة و�صتة وخم�صون الفا ومائة وت�صعة وثالثون الف و�صبعة و�صتون فل�ص( يف 
موعد اأق�صاه خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتالمكم لهذا الإنذار، واإل فاإننا �صن�صطر 
بذمتكم  امل��رت���ص��د  ب�����ص��داد  ب��اإل��زام��ك��م  للمطالبة  الق�صاء  اإىل  للجوء  اآ���ص��ف��ن 
والفائدة القانونية بواقع 5% منذ تاريخ الإ�صتحقاق وحتى ال�صداد التام ، مع 

حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف الناجمة عن ذلك.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
�إعالن بالن�سر

رقم )2021/9539(
املن�ذرة/اخلليلي املتحدة للتجارة العامة )�ص.ذ.م.م(

املنذر اإليها/ الرم�ص لالأبواب والديكور �ص.ذ.م.م
لذلك 

خم�صة   35،511،18( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذر/  ينذر 
وثالثون األف وخم�صمائة واإحدى ع�صر وثمانية ع�صر فل�صاً( يف موعد اأق�صاه 
اآ�صفن  �صن�صطر  فاإننا  واإل  الإن���ذار،  لهذا  ا�صتالمكم  تاريخ  من  اأي��ام  خم�صة 
والفائدة  بذمتكم  املرت�صد  ب�صداد  باإلزامكم  للمطالبة  الق�صاء  اإىل  للجوء 
القانونية بواقع 9% منذ تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام، مع حتميلكم 

كافة الر�صوم وامل�صاريف الناجمة عن ذلك.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 70197
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/8692(

املنذرة / اأك�ص�ص هاير ميدل اي�صت )�ص . ذ . م . م( - رخ�صه جتاريه رقم 805173
بوكالة املحامية / موزة اخلظر

املنذر اإليها الوىل : املتحدة للمقاولت والهند�صة والتدبر - �ص.م.ل - اوف- �صور - ابوظبي
املنذر اإليها الثاين : تي ايه يف تيبي اكفن انف�صتمنت كون�صرتك�صن اند اوبري�صن - اأبوظبي

وقدره  مببلغ  للمنذرة  بالوفاء  اإليهما  املنذر  لنكلف  الأخ��رة  للمرة  ننذركم  ه��ذا  بكتابنا  جئنا 
واأربعون درهم  األف و�صبعمائة  ع�صر  و�صتة  ومائة  )مليون  اإماراتي  درهم   1،116،740،09
وت�صعة فل�ص( املرت�صد يف ذمتكم وذلك يف غ�صون خم�صة اأيام تلي تاريخ تبلغكم هذا الإنذار واإل 
�صن�صطر اآ�صفن لإتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة اأمام املراجع الق�صائية املخت�صة حلماية 
والنفقات  وامل�صاريف  الر�صوم  كافة  تكبيدكم  و�صيتم  امل��ذك��ور  املبلغ  ولتح�صيل  امل��ن��ذرة  حقوق 
تاريخ  من  �صنوياً   %12 بواقع  القانونية  الفوائد  اىل  بالإ�صافة  املحاماة  واأت��ع��اب  القانونية 

الإ�صتحقاق وحتى تاريخ ال�صداد الفعلي.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/8836(

املنذره : م�صت�صفي برامي �ص ذ م م
بوكالة املحامية/ �صيخة اأحمد

�صد / املنذر اإليه : عبا�ص دوري�ص علي داد �صاهي – اماراتي اجلن�صية
�صيغة الإعالن بالن�صر

فان الطالب ينذر املنذر اليه ب�ص��داد مبلغ و قدره 100000 درهم “مائة الف درهم 
اماراتي“ والفوائد التاأخرية بواقع 12% والتعوي�ص عما اأ�صابها من �صرر نتيجة 
التاأخر يف �صداد املبالغ امل�صتحقة الأداء وفقا للتواريخ املبينة عالية وذلك خالل )5( 
يوماً من تاريخ ت�صليمه هذا الإنذار ويف حالة امتناعه عن الوفاء �ص�وف ي�صطر الطالب 
كافة  حفظ  مع  حقوقه  بحفظ  الكفيلة  القانونية  الإج����راءات  كافة  اتخاذ  اىل  ا�صفاً 

احلقوق القانونية الأخرى للطالب
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
�إعالن بالن�سر

رقم )2021/9537(
املن�ذرة/اخلليلي املتحدة للتجارة العامة )�ص.ذ.م.م(

املنذر اإليها/ �صركة الأندل�ص للتجارة واملقاولت الكهربائية 
لذلك 

اثنان   22،188،22( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  امل��ن��ذر/  ينذر 
وع�صرون الف ومائة ثمانية وثمانون درهم واثنان وع�صرون فل�ص( يف موعد 
اأق�صاه خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتالمكم لهذا الإنذار، واإل فاإننا �صن�صطر اآ�صفن 
والفائدة  بذمتكم  املرت�صد  ب�صداد  باإلزامكم  للمطالبة  الق�صاء  اإىل  للجوء 
القانونية عنه منذ تاريخ الإ�صتحقاق وحتى ال�صداد التام ، مع حتميلكم كافة 

الر�صوم وامل�صاريف الناجمة عن ذلك.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/9816(

املنذرة / �ص�ركة باحل�ص�ا لل�ع�ق�ارات ف�رع م�ن �ص�ركة باحل�صا الدولية ذ.م.م
وم��ق��ره�����ا ب��ن�����اي�����ة ب��احل�����ص��ا - اأب����و ه��ي��ل - ه����ور ال��ع��ن��ز ���ص��رق - دب����ي - ه��ات��ف رق����م : 

دبي  1286 ب   . �ص   -  0543580555
املن�ذر اإلي�ه : ال�ص�ادة / م�اي تي�وتر خل�دمات تربوية - حم�ل رق�م 6 - بناي�ة باحل�ص�ا 

1- الكرام�ة - بردبي
 2021/9/1 ت�اريخ  امل�صتحقة م�ن  الإيج�ار  ب�دلت  �ص�داد  املن�ذرة ب�صرورة  تخط�ركم 
واإل  الن�ص�ر  ت�اريخ  م�ن  ي�وم   30 خ�الل  وذل�ك  اأع��اله،  املذكورة  امل�وؤجرة  ال�ع�ي�ن  ع�ن 
حي�الكم  الالزم�ة  القانونية  الأج�����راءات  كافة  اإت��خ��اذ  ال�ى  امل��ن��ذرة  ال�صركة  �صت�صطر 
للمط�الب�ة ب�الإخالء واإ�صرتداد حقوقه�ا املالي�ة ، ف�ص�ال ع�ن حت�م�لكم ر�ص�وم وم�صاريف 

التقا�صي مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/9713(

مقدم من : املنذرة : في�صل اقبال لتجارة املواد الغذائية ذ م م
FAISAL IQBAL FOODSTUFF TRADING LLC

�صد / املنذر اليه : حممد فروز غل حممد - هندي اجلن�صيه
MOHAMMAD FIROZ GUL MOHAMMAD

)جمهول العنوان(
املواد  اي�صت جتارة  �صركة برفكت ميدل  ال�صيكات عن  بتحرير  بالتوقيع  املخول  ب�صفته  اليه  واملنذر  املنذره  تعامالت جتارية بن  مبوجب 
الغذائية �ص ذ م م - املنذر اليها الثانية قامت املنذرة بتوريد مواد غذائيه للمنذر اليها الثانية قام على اثرها املنذر اليه بتحرير �صيك ل�صالح 

املنذرة من ح�صاب املنذر اليها/ �صركة برفكت ميدل اي�صت جتارة املواد الغذائية �ص ذ م م ، وذلك كما هو مو�صح ادناه : 

مبلغ ال�سيك البنك امل�سحوب عليه ال�سيك تاريخ ال�سيخ رقم ال�سيك 

199،518،94 بنك الإمارات الإ�سالمي 0000272021/10/8

عليه  امل�صحوب  البنك  اف��ادة  ح�صب  الر�صيد  كفاية  لعدم  وذل��ك  �صرفه  يتم  مل  املنذره  بوا�صطة  للبنك  ال�صيك  ه��ذا  تقدمي  وعند  اأن��ه  حيث 
ال�صيك. لذا فاإننا بهذا الإنذار نخطركم باأن تقوموا ب�صداد املبلغ امل�صتحق يف ذمتكم والبالغ 199،518،94 درهم )مائه وت�صعه وت�صعون 
ال�صتحقاق احلا�صل يف  تاريخ  12% �صنويا من  بواقع  القانونية  الفائدة  وت�صعون فل�ص( مع  واربعه  الف وخم�صمائه وثمانية ع�صر درهم 
وذلك خ-لل خم�صة ايام من تاريخ ن�صر هذا الإنذار، واإل فاإننا �صنلجا ملقا�صاتكم وفقاً للقانون و اإتخاذ الإجراءات الالزمة   2021/10/8

والكفيلة بحفظ حقوق موكلنا ، مع حتميلكم كافة التكاليف الناجمة عن اإجراءات التقا�صي من ر�صوم واتعاب حماماة وغرها.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

رقم   2021/22511
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �ص.م.ع

املنذر اإليه  :  فردريكو الثالث براقن�صي غار�صيا            . 
نتيجة  دره��م   )40،531.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�����ص��اط  ب�صداد  الإخ���الل 
خالل اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
 KIA ( من نوع ) على ال�صيارة رقم رقم  ) 22637 / خ�صو�صي /6/ اأبوظبي
PEGAS  _ �صالون   ( موديل )2020( _ لون ) GOLDEN ( واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
�عالن بالن�سر        

 6761 ل�سنة 2021 �مر �أد�ء
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر

اإىل املدعى عليهما/مهند احمد عدنان ال�صراج
مبا اأن املدعى/زاهر ريا�ص ال�صراج

و ميثله /عبداهلل قحطان عبداهلل حممد ال�صحي
طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ  25-10-2021 باإلزام 
املطلوب �صدهما بالت�صامن فيما بينهما باأن يوؤديا للطالبة مبلغ 324000 درهم فقط 
بواقع 5% من  القانونية  والفائدة  درهم  الف  واربعة وع�صرين  مبلغ وقدرة ثالثمائة 
تاريخ ال�صتحقاق وحتى متام ال�صداد واإلزامهما الر�صوم وامل�صاريف وخم�صمائة درهم 
مقابل اأتعاب املحاماة  . ولكم احلق يف ا�صتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل 

لن�صر هذا الإعالن. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197 �لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 

�عالن بالن�سر        
6761 ل�سنة 2021 �مر �أد�ء

تفا�صيل الإعالن بالن�صر
اإىل املدعى عليهما/اف ام اف خلدمات التنظيف �ص.ذ.م.م - جمهويل حمل الإقامة 

مبا اأن املدعى/زاهر ريا�ص ال�صراج
و ميثله /عبداهلل قحطان عبداهلل حممد ال�صحي

طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ  25-10-2021 باإلزام 
املطلوب �صدهما بالت�صامن فيما بينهما باأن يوؤديا للطالبة مبلغ 324000 درهم فقط 
بواقع 5% من  القانونية  والفائدة  درهم  الف  واربعة وع�صرين  مبلغ وقدرة ثالثمائة 
تاريخ ال�صتحقاق وحتى متام ال�صداد واإلزامهما الر�صوم وامل�صاريف وخم�صمائة درهم 
مقابل اأتعاب املحاماة  . ولكم احلق يف ا�صتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل 

لن�صر هذا الإعالن. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197 �لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 

�إنذ�ر عديل بالن�سر
رقم 246724  /2021 

املن�����ذر :بنك دبي ال�صالمي )�ص م ع (
املنذر اليه : وليد حممد عو�ص حممود ع�صاف  - ) جمهول حمل القامة (  

�صيغة العالن بالن�صر 
) ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :

املواعيد  خ��الل  دره���م  يف      88232 قيمته  وال��ب��ال��غ  املديونية  – ���ص��داد مبلغ  اول 
باللجوء اىل  املنذر  �صوف يقوم  املبلغ  ب�صداد  اليه  املنذر  اإذا مل يقم    - ثانيا  القانونية 
رقم  ال���ص��الم��ى  دب��ى  بنك  ل�صالح  امل��ره��ون��ة  ال�صيارة  ببيع  ل���الذن  املخت�صة  املحكمة 
83891       خ�صو�صى     دبي   Vماركة تويوتا كورول   موديل    2016     اللون   

ف�صي    له وفاءا للدين امل�صتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته 88232 درهم 
الكاتب العدل  

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

�لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
�إنذ�ر عديل بالن�سر

رقم      255758  /2021 
املن�����ذر :بنك دبي ال�صالمي )�ص م ع (

املنذر اليه : ايوب داوؤد التوم حممد   - ) جمهول حمل القامة (  
�صيغة العالن بالن�صر 

) ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
املواعيد  خ��الل  دره���م  يف      41034 قيمته  وال��ب��ال��غ  املديونية  – ���ص��داد مبلغ  اول 
باللجوء اىل  املنذر  �صوف يقوم  املبلغ  ب�صداد  اليه  املنذر  اإذا مل يقم    - ثانيا  القانونية 
رقم  ال���ص��الم��ى  دب��ى  بنك  ل�صالح  امل��ره��ون��ة  ال�صيارة  ببيع  ل���الذن  املخت�صة  املحكمة 
37417       خ�صو�صى     دبي   Tماركة كيا �صبورجت    موديل    2014     اللون   

ف�صي    له وفاءا للدين امل�صتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته 41034    درهم 
الكاتب العدل  

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 �لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
�إنذ�ر عديل بالن�سر

رقم      255788  /2021 
املن�����ذر :بنك دبي ال�صالمي )�ص م ع (

املنذر اليه : �صنديب كومار كري�صنان �صوريندران  - ) جمهول حمل القامة (  
�صيغة العالن بالن�صر 

) ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
املواعيد  خ��الل  دره���م  يف      33744 قيمته  وال��ب��ال��غ  املديونية  – ���ص��داد مبلغ  اول 
باللجوء اىل  املنذر  �صوف يقوم  املبلغ  ب�صداد  اليه  املنذر  اإذا مل يقم    - ثانيا  القانونية 
رقم  ال���ص��الم��ى  دب��ى  بنك  ل�صالح  امل��ره��ون��ة  ال�صيارة  ببيع  ل���الذن  املخت�صة  املحكمة 
29808       خ�صو�صى     دبي   Dماركة ني�صان التيما    موديل    2013     اللون   

ا�صود     له وفاءا للدين امل�صتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته 33744    درهم 
الكاتب العدل  

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 �لعدد 13415 بتاريخ 2021/12/13 
�إنذ�ر عديل بالن�سر

رقم 255721  /2021 
املن�����ذر :بنك دبي ال�صالمي )�ص م ع (

املنذر اليه : �صيد الرحمن �صيدا جان   - ) جمهول حمل القامة (  
�صيغة العالن بالن�صر 

) ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
املواعيد  خ��الل  دره���م  يف      27942 قيمته  وال��ب��ال��غ  املديونية  – ���ص��داد مبلغ  اول 
باللجوء اىل  املنذر  �صوف يقوم  املبلغ  ب�صداد  اليه  املنذر  اإذا مل يقم    - ثانيا  القانونية 
رقم  ال���ص��الم��ى  دب��ى  بنك  ل�صالح  امل��ره��ون��ة  ال�صيارة  ببيع  ل���الذن  املخت�صة  املحكمة 
25227       خ�صو�صى     دبي   Uماركة ن�صيان تيدا     موديل    2014     اللون   

ابي�ص     له وفاءا للدين امل�صتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته 27942  درهم 
الكاتب العدل  

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

لإعالناتكم يف 
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اقرتحت درا�سة جديدة اأن مرّكبا ن�سطا بيولوجيا موجودا يف م�سحوق الكاكاو وال�سوكولتة 
بالتمارين  ال�ستمتاع  العمر على  البالغني يف منت�سف  ي�ساعد  اأن  الداكنة ميكن 
الريا�سية.وحللت الدرا�سة الفوائد ال�سحية املحتملة لفالفانول الكاكاو، 
فالفانول  مرّكب  الكاكاو.ويوجد  حبوب  من  م�ستخرج  نباتي  مغذ  وهو 
ال�سوكولتة  يف  اأقل  وبدرجة  الكاكاو،  م�سحوق  يف  بكرثة  الكاكاو 
الداكنة، وميكن تناولها كمكمل غذائي.ونظرا لأن فالفانول الكاكاو 
له تاأثري "مو�سع لالأوعية"، ما ي�ساعد على زيادة تدفق الدم، فقد ثبت 

اأنه مينع جتلط الدم ويقاوم تدهور الذاكرة.

هوب  ليفربول  جامعة  من  العلماء  من  فريق  ق��ام  والآن، 
وجامعة ليفربول جون مور�ص باختبار تاأثرات فالفانول 
الكاكاو عندما يتعلق الأمر مبمار�صة الريا�صة يف جمموعة 
 40 اأعمارهم بن  من البالغن امل�صتقرين الذين ترتاوح 

و60 عاما.
الكاكاو ت�صاهم يف  اأن مركبات الفالفانول  التقرير  ووجد 

حت�صن  م��ع  الأك�����ص��ج��ن،  امت�صا�ص  �صرعة  زي���ادة 
تدفق الدم هو ال�صبب املحتمل.

م���اروود،  �صيمون  ال��ربوف��ي�����ص��ور  وي��ق��ول 
رئي�ص ق�صم علوم الريا�صة يف جامعة 

ليفربول هوب، اإن النتائج قد تكون 
باإقناع  مهمة عندما يتعلق الأمر 

ثم  الأريكة  من  بالنزول  النا�ص 
التمرين،  ب��ربن��ام��ج  الل���ت���زام 
العوائق  "اأحد  واأ������ص�����اف: 
ب���دء خطة  ال��ت��ي حت���ول دون 

التمرين هو �صعف اللياقة يف 
املقام الأول. ومن دون ممار�صة 

ال�����ري�����ا������ص�����ة 

زيادة  معدل  تباطوؤ  اإىل  ال�صيخوخة  ت��وؤدي  متكرر،  ب�صكل 
ذلك  ويرجع  التمرين.  بداية  يف  لالأك�صجن  ا�صتهالكنا 
بداية  يف  بالدم  الع�صالت  اإم���داد  على  ال��ق��درة  �صعف  اإىل 
التباطوؤ يف  اأن هذا  اأظهرنا  �صابقة،  درا�صات  التمرين. ويف 
معدل زيادة ا�صتهالك الأك�صجن له تاأثر مبا�صر ومثبط 

للقدرة على حتمل التمارين الريا�صية".
وتابع: "اإن اكت�صاف زيادات اأ�صرع يف ا�صتهالك 
ال���ت���م���ري���ن مع  ب����داي����ة  الأك�������ص���ج���ن يف 
الفالفانول  م��ن  ال��ك��اك��او  م��ك��م��الت 
الفئة  لهذه  حقا  م�صجع  اأم��ر  ه��و 
اأن  اإىل  ي�����ص��ر  لأن�����ه  ال��ع��م��ري��ة 
ميكن  الب�صيط  الغذائي  املكمل 
التمرينات،  حتمل  يح�صن  اأن 
ي��زي��د م��ن احتمالية  وب��ال��ت��ايل 
احل��������ف��������اظ ع������ل������ى ب�����رن�����ام�����ج 
التمرين. وهذه درا�صة �صغرة 
ن�����ص��ب��ي��ا ول��ك��ن��ه��ا م�����ص��ج��ع��ة ولها 
نتائج مهمة، والتي ميكن اأن تكون 

اأ�صا�صا ملزيد من البحث".
للدرا�صة،  الرئي�صي  املوؤلف  ويخل�ص 
ليفربول  مدر�صة  من  �صادلر،  دانيال 
وعلوم  ل���ل���ري���ا����ص���ة  م����ور�����ص  ج�����ون 
"هذه  اأن:  اإىل  التمرين، 
اجلديدة  التاأثرات 
ل������ف������الف������ان������ول 
هذه  يف  الكاكاو 
الفئة ال�صكانية 
ق���د ت�����ص��اه��م يف 
حتمل  حت�صن 
الأن���������������ص�������ط�������ة 
البدنية معتدلة 
والتي  الن�صاط، 
ب�صكل  ت����ظ����ه����ر 
احلياة  يف  ���ص��ائ��ع 

اليومية".
وي��������������و���������������ص��������������ح 
ال������ربوف������ي�������������ص������ور 
اأن��������ه من  م�����������اروود 
اأنه  م��الح��ظ��ة  امل��ه��م 
ت�صجيع  ي���ن���ب���غ���ي  ل 
ت���ن���اول  يف  الإف�����������راط 

الرغم  على  ذل��ك،  غر  اأو  داكنة  كانت  �صواء  ال�صوكولتة، 
فالفانول  على  حتتوي  ق��د  ال��داك��ن��ة  ال�صوكولتة  اأن  م��ن 
غذائي،  كمكمل  �صائع  ب�صكل  امل��ادة  ه��ذه  وتتوفر  الكاكاو. 

وي�صتخدمه الريا�صيون الهواة غالبا لتعزيز الأداء.
ورك����زت ال��درا���ص��ة ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ن ال���رج���ال والن�صاء 
الأ�صحاء يف منت�صف العمر والذين يبلغ متو�صط اأعمارهم 
من  �صاعتن  من  اأقل  يف  عادة  ي�صاركون  ممن  عاما،   45

التدريب التمرين املنظم اأ�صبوعيا.
الكاكاو،  مكمالت  تناول  قبل  اأ�صابيع،  خم�صة  مدى  وعلى 
خ�صعت املجموعة ل�صل�صلة من التجارب، با�صتخدام دراجة 
الإره����اق.  اإىل  ت��دري��ج��ي  ب�صكل  دفعهم  مت  حيث  مت��اري��ن، 
"ال�صعة  اإج��راء هذه التجارب من اأجل حتديد ذروة  ووقع 
واحلد  ل��ل�����ص��خ�����ص،   )VO2( لالأك�صجن"  ال��ق�����ص��وى 
الأق�صى من الأك�صجن الذي ميكن اأن ي�صتخدمه اجل�صم 

اأثناء التمرين.
مكمل  اإم��ا  لالختبار  اخلا�صعن  امل�صاركن  اإع��ط��اء  مت  ثم 
على  وه��م��ي،  دواء  اأو  يوميا  م��غ   400 الكاكاو  فالفانول 

مدار �صبعة اأيام.
وما اكت�صفه فريق البحث هو اأنه عندما خ�صع الأ�صخا�ص 
"معتدل"،  مترين  اإىل  الكاكاو  فالفانول  تناولوا  الذين 
لالأك�صجن  ال��ق�����ص��وى  ال�����ص��ع��ة  ح���رك���ة  وق����ت  ان��خ��ف�����ص 
 34 اإىل  ث��ان��ي��ة   40 ح���وايل  م��ن  ك��ب��ر  ب�صكل   )VO2(

ثانية.
ويقول الفريق اإن هذا التخفي�ص ملدة �صت ثوان مهم لأنه 
الناحية  يتجاوز احلد الأدن��ى من التغير ذي ال�صلة من 

الف�صيولوجية بنحو 5 ثوان.
الق�صوى  ال�صعة  يف  الن��خ��ف��ا���ص  "اإن  ال��ع��ل��م��اء:  وي�صيف 
فالفانول  مكمالت  تناول  بعد  لوحظ  ال��ذي  لالأك�صجن 
يعك�ص حتول  ال��ع��م��ر،  الأف����راد يف منت�صف  ل��دى  ال��ك��اك��او 
نحو القيم التي ُتالحظ عادة يف الأفراد الأ�صحاء الأ�صغر 

�صنا".
الدرا�صة  لنتائج  النهاية، قد يكون  "يف  الباحثون:  ويذكر 

احلالية اإمكانات اإكلينيكية يف امل�صاهمة يف حت�صن حتمل 
ن�����ص��اط احل��ي��اة ال��ي��وم��ي��ة ل���دى ال��ب��ال��غ��ن يف منت�صف 

العمر".
الكاكاو  يف  ال��ف��الف��ون��وي��د  م���رّك���ب���ات  ت��وج��د  ول 
فح�صب، بل توجد اأي�صا بكرثة يف ال�صاي الأخ�صر 
م�صادة  خ�صائ�ص  ولها  واخل�صروات،  والفواكه 

امل�صادة  خ�صائ�صها  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  لاللتهابات 
لالأك�صدة.

ويقول دانيال �صادلر، من ليفربول جون مور�ص، 

اإنه 
ل 

عليك  ينبغي 
الع����ت����م����اد ع���ل���ى ت���ن���اول 

على  للح�صول  ال��داك��ن��ة  ال�����ص��وك��ولت��ة 
جرعة فعالة من الفالفانول.

وي�صرح قائال: "من الأف�صل تناول 
امل��ك��م��الت ال��غ��ذائ��ي��ة ب����دل من 

الداكنة  ال�����ص��وك��ولت��ة  ت��ن��اول 
املحتملة  املفيدة  الآث��ار  لأن 

لفالفانول الكاكاو حتدث 
اأثناء التمرين عند تناول 
جرعات عالية )اأكرب من 
مركبات  م��ن  م��غ   400
اأن  اإل  ال�����ف�����الف�����ان�����ول( 
الداكنة  ال�������ص���وك���ولت���ة 
حت���ت���وي ع��ل��ى ال���ده���ون 
وال�������ص���ك���ر وه�����و م����ا قد 
ينفي الإمكانات املفيدة 
من اأي مكونات ن�صطة 

بيولوجيا".

مغذ نباتي م�ستخرج من حبوب الكاكاو 

فالفانول الكاكاو يح�ّصن تدفق الدم وي�صاهم 
يف زيادة �صرعة امت�صا�ض الأك�صجني

وبالإ�صافة اإىل زيادة خطر الإ�صابة باخلرف، وجد الباحثون 
خطر  من  زادت  الهواء  تلوث  يف  ال�صغرة  الزيادة  نف�ص  اأن 

الإ�صابة مبر�ص األزهامير بن�صبة 11%.
وت�صر الدرا�صة اإىل اأن حت�صن جودة الهواء ميكن اأن يكون 
الأحياء  رئي�صية للحد من اخل��رف، خا�صة يف  ا�صرتاتيجية 

املعر�صة للخطر.
ومن املعروف بن الباحثن البيئين اأن تلوث الهواء ميكن 
اأن يوؤدي اإىل م�صاكل يف اجلهاز التنف�صي ترتاوح من الربو 

اإىل �صرطان الرئة.
واأحد اأنواع التلوث اخلطرة ب�صكل خا�ص ي�صمى اجل�صيمات 
اجل�صيمات  لأن  ك��ذل��ك  و�صميت   ،PM2.5 اأو  ال��دق��ي��ق��ة، 

بعر�ص 2.5 ميكرومرت، اأي نحو 30 مرة اأ�صغر من �صعرة 
الإن�صان.

ويرتبط تلوث PM2.5 بعوادم ال�صيارات، ومواقع البناء، 
واملداخن، واحلرائق، وم�صادر اأخرى.

ومت ربط هذا التلوث بزيادة خطر الإ�صابة ب�"كوفيد19-" 
ال�صديد.

ب��ن تلوث  اأي�صا وج���ود رواب���ط  الأب��ح��اث احلديثة  واأث��ب��ت��ت 
PM2.5 واخلرف، وتدهور الذاكرة والقدرة على التفكر 

الذي غالبا ما يوؤثر على كبار ال�صن.
وتوفر الدرا�صة اجلديدة، التي ُن�صرت يوم الأربعاء يف جملة 
 ،Environmental Health Perspectives

دليال على هذا الجتاه.
وحقق باحثو جامعة وا�صنطن )UW( يف بيانات ا�صتمرت 
�صياتل  الهواء يف منطقة  عقودا حول تطور اخلرف وتلوث 

بوا�صنطن.
وحتقق معظم الدرا�صات حول خماطر اخلرف خم�ص �صنوات 
من البيانات اأو اأقل، ما يجعل هذا البحث اجلديد فريدا من 

نوعه يف فرتة زمنية طويلة.
باخلرف  ت�صخي�صهم  مت  الذين  املر�صى  لأولئك  وبالن�صبة 
خالل فرتة الدرا�صة، قام الباحثون بالتحقيق يف تعر�صهم 
لتلوث الهواء با�صتخدام بيانات جودة الهواء، التي مت قيا�صها 

بانتظام يف �صياتل منذ عام 1978.

فيه  يعي�ص  ال��ذي  املكان  حول  تف�صيلية  بيانات  وبا�صتخدام 
 PM2.5 املر�صى، متكن الباحثون من حتديد مقدار تلوث
الذي تعر�صوا له، وكيف ميكن مقارنة ذلك باملر�صى الذين 

مل ي�صابوا باخلرف.
للتلوث  التعر�ص  يف  طفيفة  زي��ادة  مذهلة:  النتيجة  وكانت 

على املدى الطويل اأدت اإىل خطر كبر لالإ�صابة باخلرف.
الدكتوراه  وطالبة  الرئي�صي  املوؤلف  �صافر،  را�صيل  وقالت 
يف ال�صحة البيئية يف جامعة وي�صكون�صن: "وجدنا اأن زيادة 
ميكروغرام واحد لكل مرت مكعب من التعر�ص تقابل خطرا 

اأكرب بن�صبة %16 لالإ�صابة باخلرف جلميع الأ�صباب".
تعادل  لكل مرت مكعب(،  واح��د  الكمية )ميكروغرام  وه��ذه 

فرق التلوث بن و�صط مدينة �صياتل ومنطقة �صكنية نائية.
ووجد الباحثون اأي�صا اأن زيادة ميكروغرام واحد لكل مرت 
مكعب اأدت اإىل زيادة خطر الإ�صابة مبر�ص الزهامير بن�صبة 

.11%
ووق����ع اإج�����راء ه���ذه امل��ق��ارن��ات ع��ل��ى م���دى 10 ���ص��ن��وات من 

التعر�ص للتلوث.
تلوث  م�صاهمة  على  رئي�صيا  دل��ي��ال  ال��درا���ص��ة  ه��ذه  وت��ق��دم 

الهواء يف اخلرف واحلالت الع�صبية الأخرى.
ويف درا�صة حديثة اأخرى، �صدرت يف املوؤمتر الدويل جلمعية 
األ���زه���امي���ر، ق���ال ال��ب��اح��ث��ون اإن حت�����ص��ن ج����ودة ال���ه���واء هو 

ا�صرتاتيجية اأ�صا�صية للوقاية من اخلرف.

الزيادات الطفيفة يف تلوث الهواء قد تزيد من خطر الإ�صابة باخلرف
تو�سلت درا�سة جديدة اإىل اأن الزيادة الطفيفة يف تلوث الهواء الناجم عن اجلزيئات ال�سامة ال�سغرية تزيد من خطر الإ�سابة باخلرف 
بن�سبة 16%.وا�ستخدم باحثون من جامعة وا�سنطن بيانات عقود من م�سروعني طويلي الأمد يف منطقة بوجيت �ساوند، اأحدهما عن عوامل 

خطر اخلرف والآخر عن تلوث الهواء.
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•• ال�سارقة-الفجر: 

مناء  ملوؤ�ص�صة  ال��ت��اب��ع  امل��ع��ا���ص��رة،  للحرف  اإرث���ي  جمل�ص  عقد 
لالرتقاء باملراأة، موؤخراً، جل�صًة حواريًة يف نادي الفنون بدبي، 

�صلط خاللها ال�صوء على جمموعة “زنوبيا”، اأحدث الأعمال 
من�صة  يف  الأوىل  للمرة  عر�صها  ومت  اأن��ت��ج��ه��ا،  ال��ت��ي  الفنية 
“ديزاين ميامي” يف �صنغهاي، واملتخ�ص�صة بعر�ص الت�صاميم 
الفريدة التي جتمع بن احلرف الإماراتية وحرف اأخرى من 

املنطقة با�صتخدام تقنيات اإبداعية متطورة. 
و�صارك يف اجلل�صة، التي اأدارتها �صيبل فا�صكيز، رئي�صة الربامج 
الثقافية يف نادي الفنون بدبي، و فرح ن�صري، م�صاعدة مدير 
املعا�صرة،  للحرف  “اإرثي”  جمل�ص  يف  والت�صميم  التقييم 
الت�صميم  يف  املتخ�ص�صة  دب�����ص،  ن���دى  اللبنانية  وامل�صممة 
الت�صميم  ب��ن  ال��ع��الق��ة  ناق�صتا  ال��ل��ت��ان  والأزي�������اء،  ل��ل��ح��رف 
امل��ع��ا���ص��رة يف ت��ق��دمي طرق  وال������رتاث، ودور ه���ذه امل��ج��م��وع��ة 
اليدوية  احل��رف  على  واحل��ف��اظ  ال�صتدامة  لتعزيز  مبتكرة 

والرتاث احل�صاري، وتوفر فر�ص عمل جديدة. 

جمموعة “زنوبيا«
وتدمج جمموعة “زنوبيا” بن حرفتي التلي التي متار�صها 
بالد  يف  ال�صهرة  اخل�صبية  والأع��م��ال  الإماراتيات  احلرفيات 
اأواٍن ومزهريات خمتلفة الأحجام،  ال�صام. وتتاألف من ثالث 
ال�صلب  الطبيعي  الفرن�صي  البلوط  خ�صب  م��ن  وم�صنوعة 
الذي تزينه جدائل التلي، لت�صكل حواراً ثقافياً حرفياً بهوية 
احلرفين  وم��ه��ارات  خ��ربات  فيه  وتتالقى  مبتكرة،  اإبداعية 

واحلرفيات من جميع اأنحاء املنطقة.   

مفاهيم جديدة
وقالت ندى دب�ص: “�صاعدين التعاون مع جمل�ص “اإرثي” على 

تطبيق فكرتي لتقدمي ت�صاميم مبتكرة، ومتكيني من حتقيق 
هديف املهني يف رفع م�صتوى احلرف عن طريق دمج مفاهيم 

جديدة يف الت�صميم، وذلك با�صتخدام األوان معا�صرة ». 
ت�صاميم  ت��ق��دمي  يف  ي�صهم  م��ع��اً  ح��رف��ت��ن  “دمج  واأ���ص��اف��ت: 
فريدة جتمع بن اإبداع الت�صميم ودقة ال�صنع، وكان التحدي 
الأكرب الذي واجهناه مع جمموعة )زنوبيا( هو اإيجاد طريقة 
لدمج حرفة التلي التي ت�صتخدم فيها اخليوط مع اخل�صب، 
يتناغم  مبتكرة  منتجات  ت��ق��دمي  ع��ن  ج��ه��ودن��ا  اأث��م��رت  وق���د 
ج�صدت  كما  املعا�صر،  الطابع  م��ع  التقليدي  الت�صميم  فيها 
الهوية الثقافية للحرفين واحلرفيات وجيل ال�صباب عموماً 

وقدمتها مبفهوم جديد«. 
الزمن  ت��ق��اوم  الأع��م��ال احلرفية  اأن  اإىل  دب�ص  ن��دى  واأ���ص��ارت 
اأن يكون الت�صميم  اإبداع �صانعيها، ول بد  لتبقى �صاهداً على 
يبعث  ج��ي��داً  ان��ط��ب��اع��اً  ي��رتك  واأن  وامل�����ص��م��ون،  املظهر  جميل 
الذي  احل��ريف  مهارة  ويعك�ص  باجلمال  الإح�صا�ص  النف�ص  يف 

ي�صنعها.

اأ�سلوب مبتكر 
“زنوبيا”  “جت�صد جم��م��وع��ة  ن�����ص��ري:  ف���رح  ق��ال��ت  ب���دوره���ا، 
اأ�صلوباً مبتكراً يف دمج حرفة التلي وتطعيم اخل�صب، وتخلق 
خاللها  م��ن  واأردن����ا  خمتلفتن،  حرفتن  ب��ن  ب��دي��ع��اً  ح����واراً 

على  والثقافات  العمرية  الفئات  جميع  من  اجلمهور  تعريف 
هذا الأ�صلوب، والطالع على جمالياته، ما ي�صهم يف نقل هذا 
ا�صتدامته  وتعزيز  املنطقة  اأنحاء  جميع  اإىل  الأ�صيل  ال��رتاث 

يف امل�صتقبل«. 
التعاون  ع��ل��ى  اإرث�����ي  جم��ل�����ص  “يحر�ص  ن�����ص��ري:  واأ����ص���اف���ت 
لتنفيذ  خمتلفة  فنية  وخلفيات  ث��ق��اف��ات  م��ن  م�صممن  م��ع 
م�صاريع اإبداعية جماعية ي�صارك فيها احلرفيون وامل�صممون 
الت�صميم،  عنا�صر  م��ع  ال���رتاث  لدمج  والعلماء،  والباحثون 
اليدوية  ا���ص��ت��دام��ة احل���رف  ل�����ص��م��ان  م��الئ��م��ة  بيئة  وت��وف��ر 

وحمايتها«.
واختتمت: “تتمثل ر�صالة جمل�ص اإرثي يف متكن احلرفيات، 
50 حرفية  اأ�صهمت جمموعة )زنوبيا( يف متكن ودعم  وقد 
جهود  تعزيز  جانب  اإىل  لبنان.  من  حرفين  و10  اإم��ارات��ي��ة 
اإرث��ي يف اإح��ي��اء ال��رتاث الثقايف امل��ادي وغ��ر امل��ادي للمنطقة 
جل�صة  املا�صي  ال��ع��ام  عقد  ق��د  اإرث���ي  جمل�ص  وحمايته«.وكان 
وقوع  بعد  ميامي”،  “ديزاين  من�صة  مع  افرتا�صية  حوارية 
حادثة انفجار بروت مبا�صرًة، ما مهد الطريق اأمامه للتعاون 
مع امل�صممة ندى دب�ص ل�صتك�صاف اأ�صاليب مبتكرة يف حماية 
اإبداعية  ح��ال��ة  اإي��ج��اد  يف  وا�صتثمارها  ال��ث��ق��ايف،  ب���روت  ت���راث 
بن  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��وا���ص��ل  تعزيز  يف  ال��ف��ن��ون  ت�صتثمر  م�صرتكة 

البلدين. 

الإمارات”  احت���اد  ي�صيئها  ع��ام��ا  “خم�صون  ع��ن��وان  وحت��ت   
اأكدت افتتاحية العدد اأنه منذ تاأ�صي�ص الدولة يف الثاين من 
نتابع  ومقيمن  كاإماراتين  ونحن   ،1971 ع��ام  دي�صمرب 
ب�صغف وفخر كبرين، كل ما تنجزه دولة الإمارات العربية 
املنطقة كلها  اأبهى �صورة ح�صارية يف  التي قدمت  املتحدة، 
ال��ف��ارق يف  اأج��م��ع، واأخ���ذت على عاتقها �صناعة  بل وال��ع��امل 
بف�صل  وذل���ك  ال�����ص��ع��اب،  وت��خ��ط��ي جميع  امل���ج���الت،  جميع 
قيادتها وحكمة موؤ�ص�صها املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان 
اأ�ص�ص لدولة �صقفها الأمل،  اآل نهيان طيب اهلل ثراه، الذي 
وقاعدتها الإرادة والإميان بامل�صتقبل. واختتمت الفتتاحية 
اأر�ص  :” خم�صون م�صت، والعامل يقول هنا الإم��ارات، هنا 
زايد، وهنا يريد الإن�صان اأن يكون، واأن يعي�ص يف رحاب هذه 
الأر�ص التي تت�صع كل يوم باإن�صانيتها، وحر�صها على كل ما 

والأمل،  للعمل  م�صاحة  الوطن  ب��اأن  واإميانها  فيها،  حتقق 
كل  يف  ال�صعار  وه��و  البو�صلة،  ه��و  واأن���ه  وامل��ح��ب��ة،  ولل�صالم 

مرحلة وكل حلظة«
�صعادتهم  عن  ال�صعراء  من  ع��دد  ع��رّب  مو�صع  ا�صتطالع  ويف 
مبا اأجنزته الإمارات عرب خم�صة عقود، موؤكدين اأنها دولة 

الإن�صان وعنوان اأعلى يف �صفحات القيم والإجناز.
ع��ن مو�صوع  ال�صعراء  م��ن  ع��دد  اآخ��ر حت��دث  ا�صتطالع  ويف 
اإىل  راأيهم  اأو�صلها ح�صب  الذي  النبطية”  الق�صيدة  “نقد 
واإتقان  باإبداع  الكتابة  رخ�صة  �صاعرها  ومنح  امل�صافات  اأبعد 

ووعي.
و�صم العدد جمموعة من الق�صائد ل�صعراء مميزين �صاركوا 
ويف  يف برنامج “اأمر ال�صعراء” وبرنامج “�صاعر املليون”. 
باب حوارات، التقت املجلة بعدد من ال�صعراء وهم “د حممد 

وحمدة  ال�صبيعي  خالد  الدبي،  �صباح  حممد،  هندة  حجو، 
املر.

كما تطرق العدد اإىل جتربة ال�صاعر العراقي وليد ال�صراف 
ال�صاعر  التجربة من بداياتها مرورا مب�صاركة  متتبعا تلك 

يف برنامج “اأمر ال�صعراء” وما حققه من ح�صور بعدها. 
ال��وغ��الين على  ال��دك��ت��ور خالد  اأ���ص��اء  الثابتة،  ال��زواي��ا  ويف 
كما  جالو.  اهلل  �صيف  لل�صاعر  ال�صمعدان  “اأ�صابع  ق�صيدة 
التي  الق�صائد  بنا�صر عن عدد من  ال�صاعرة خلود  حتدثت 

حتولت اإىل اأغنيات �صهرة جدا ما�صيا وحا�صرا.
ويف زاوية :تويرت” ر�صدت املجلة عددا من الأبيات ال�صعرية 
اخلم�صن  ال��وط��ن��ي  العيد  مبنا�صبة  احتفت  ال��ت��ي  املتميزة 
على  العدد  اأ�صاء  “في�صبوك”  زاوي��ة  ويف  الإم���ارات.  لدولة 

�صفحة ال�صاعرة امل�صرية هبة الفقي. 

عدد جديد من جملة »�صاعر املليون«
يحتفي باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات

•• ال�سارقة -الفجر

ميثل  وال��ذي  الإماراتية  امل�صرحية  فريق  يغادر 
الدويل  القاهرة  مهرجان  مناف�صات  يف  الدولة 
للم�صرح التجريبي اإىل جمهورية م�صر العربية 
للم�صاركة يف مناف�صات املهرجان يف الفرتة من 
14اإىل 19 دي�صمرب املقبل لتقدمي عر�صه الذي 
الأخ���رة( خ��الل يومي  امللهاة  ع��ن��وان )  يحمل 
دي�صمرب  �صهر  من  ع�صر  والثامن  ع�صر  ال�صابع 

اجلاري على م�صرح القاهرة للعرائ�ص.

وقدمت دائرة الثقافة بحكومة ال�صارقة الدعم 
دبا  جلمعية  والتابع  امل�صرحي  للفريق  الكبر 
احل�����ص��ن ل��ل��ث��ق��اف��ة وال������رتاث ودع���م���ت جهوده 
الم���ارات  دول���ة  لتمثيل  الفني  العمل  لتاأهيل 
اإليه الأنظار  يف هذا احلدث الفني الذي تتجه 
املقدمة  التجريبية  امل�صرحية  الأعمال  مل�صاهدة 

والتي تتناول مو�صوعات عدة .
ما مييز املهرجان ما اأعلنته عنه اإدارة املهرجان 
من اأ�صماء لعمة يف جلنة التحكيم وهم الدكتور 
�صامح مهران من م�صر ، رئي�صا للجنة ، واملخرج 

 ،  ) العراق ) ع�صواً  واملوؤلف جواد الأ�صدي من 
 ،  ) ع�صوا   ( �صربيا  م��ن  ديفيد  مايا  والفنانة 
من    Olivier Dubios واملمثل امل�صرحي

فرن�صا ) ع�صوا ( ،
�صلمون  امل�������ص���رح���ي من����ر  وامل����خ����رج  وال���ك���ات���ب   
واملو�صيقار   ،  ) ع�صوا   ( �صوريا   / اإ�صبانيا  م��ن 
امل�صرحي  و   ،  ) ع�صواً   ( م�صر  من  جرب  ه�صام 
الوليات  من   Zenon kruszelnicki
املتحدة الأمريكية ) ع�صوا( كما ويقدم املهرجان 

جوائز تبلغ قيمتها مليون جنية م�صري.

العر�ص امل�صرحي »امللهاة الأخ��رة«، من تاأليف 
واإخ������راج م��ه��ن��د ك���رمي وب��ط��ول��ة ن��ب��ي��ل املازمي 
واأحمد اأبوعرادة وزين زهر،ومن فريق العمل  
عبداهلل اجلروان يف ال�صوت وعبداهلل احلمادي 
وتدور  املكياج  يف  العر�صي  وجا�صم  ال���ص��اءة  يف 
العرب  اآخ��ر معاقل  اأح��داث��ه يف مملكة غرناطة 

يف الأندل�ص.
 وي��ن��اق�����ص ال��ع��م��ل احل����د ال��ف��ا���ص��ل ب���ن احللم 
واحل��ق��ي��ق��ة، وب���ن ال���واق���ع والأم��ن��ي��ة يف تاريخ 
ويتميز  غ��رن��اط��ة  مملكة  م��ث��ل  عظيمة  مملكة 

احلركي  والأداء  احل��وار  بقوة  امل�صرحي  العمل 
للممثلن

ويتناف�ص بجانب العر�ص الإماراتي  16 عر�صاً 
م�صاهدة  جلنتا  اختارتها  املهرجان  جوائز  على 

من بن 285 عر�صاً تقدمت للمهرجان.
امل�صرحي  امل��خ��رج  برئا�صة  ال����دورة  ه��ذه  تنعقد 
امل�صرح بجامعة  اأ���ص��ت��اذ  ي��اق��وت  ال��دك��ت��ور ج��م��ال 
الإ����ص���ك���ن���دري���ة، وحت��م��ل ا���ص��م ال���راح���ل الكبر 
الروحي  ال��ذي يعد الأب  ف��وزي فهمي  الدكتور 
ع�صرين  مل��دة  رئا�صته  ت��وىل  حيث  للمهرجان، 

تقدمي  امل��ق��رر  وم��ن  الثانية،  دورت���ه  منذ  ع��ام��اً 
ب��ع�����ص م�����ص��رح��ي��ات ه����ذه ال������دورة يف ع����دد من 

املحافظات لأول مرة يف تاريخه.
وم���ن اجل���دي���ر اأن امل�����ص��رح��ي��ة امل��ل��ه��اة الأخ����رة 
يخرجها مهند كرمي، وهي من بطولة جمموعة 
وهم  ال�صاعدين،  الإم��ارات��ي  امل�صرح  فناين  من 
ال�صغر  اهلل  ع��ب��د  اأب����و  دور  يف  امل���ازم���ي  ن��ب��ي��ل 
دور  يف  ع����رادة،  اأب���و  واأح��م��د  غرناطة”،  “ملك 
وف��ردن��ان��د ال��ث��اين وزي��ن زه��ر يف  “البهلول”، 

دور “ال�صدى«.

يقدم عر�سه يومي ال�سابع ع�سر والثامن ع�سر من دي�سمرب اجلاري

فريق امل�صرحية الإماراتية »امللهاة الأخرية« يف »امل�صرح التجريبي« يغادر اإىل القاهرة للم�صاركة 
يف مناف�صات الدورة الثامنة والع�صرين من مهرجان القاهرة الدويل للم�صرح التجريبي

خالل جل�سة حوارية عقدت يف »نادي الفنون بدبي«

»اإرثي« ي�صتعر�ض جتربته يف ت�صاميم جمموعة »زنوبيا« ويك�صف نتائجها على تعزيز التوا�صل الثقايف
جمموعة تدمج بني حرفتي التلي الإماراتية وفن تطعيم اخل�سب يف لبنان

•• اأبوظبي-الفجر:

اإدارة  جلنة  يف  ال�سعر  اأكادميية  عن  �سدر 
والرتاثية  الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات 
“�ساعر  جملة  من   179 العدد  اأبوظبي،  يف 
املليون”، الذي احتفى مبنا�سبة مرور خم�سني 
من  عددا  �سم  كما  الحت��اد.  قيام  على  عاما 

املو�سوعات واملقالت والق�سائد املتميزة.
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اإيل بالن�سبة  املهمة  الأعمال  "ماكو" من 

ناهد ال�صباعي: جتذبني 
التجارب املختلفة وال�صعبة

م�صل�صل  يف  م�صاركتك  عن  حدثينا   •
باأهلها"؟ منورة  "القاهرة 

ال��وق��ت احل���ايل ت�صوير  اأب��ا���ص��ر يف   -
دوري يف امل�صل�صل مع املخرج ي�صري 
ن�صراهلل، وهو من الأعمال املهمة 
ال��ت��ي اع��ت��ز ب��ه��ا، واأ���ص��ع��ر ب�صعادة 
لكن  فيها،  اأ���ص��ارك  لأنني  كبرة 
م�صموح  احل��ايل غر  الوقت  يف 
العمل  يف  دوري  ع���ن  احل���دي���ث 
ب�صبب  ب���ه  خ��ا���ص  ���ص��يء  اأي  اأو 
املنتجة،  ال�صركة  مع  التفاقات 
اإنني  اأق��ول��ه  اأن  ميكن  م��ا  لكن 
خمتلفة  جت���رب���ة  يف  اأ�����ص����ارك 
قريباً  �صتعر�ص  كامل  ب�صكل 
ع����ل����ى اإح������������دى امل���ن�������ص���ات 
واأو�صكنا  الإل���ك���رتون���ي���ة، 
على النتهاء من ت�صويره 
الأيام  خالل  كامل  ب�صكل 

القليلة املقبلة.
• كيف جتدين التعاون 
ن�صراهلل  ي�������ص���ري  م����ع 

درامياً؟
ن�������ص���راهلل  ي���������ص����ري   -
والتعاون  كبر،  خمرج 
معه اإ�صافة كبرة لأي 
ف���ن���ان، ف��ه��و ل���دي���ه ق���درة 
على اإخراج اأف�صل ما لدى الفنان 
بتفا�صيل  ويهتم  يقدمه،  اأن  وما ميكن 
العمل ب�صدة، وهذا الأمر مهم بالن�صبة 
كبرة  ب�صعادة  اأ�صعر  ل��ذا  ف��ن��ان،  لأي 
اأعمال  بعد  معه  ال��ت��ع��اون  ت��ك��رار  يف 
اأ�صبحت عالمات مهمة  �صينمائية 

يف م�صرتي الفنية.
فيلم  جت����رب����ة  يف  ����ص���ارك���ت   •
موؤخراً،  عر�ص  الذي  "ماكو"، 

كيف وجدت هذه التجربة؟
الأع����م����ال  م����ن  "ماكو"   -
لأنه  اإيل،  بالن�صبة  امل��ه��م��ة 
جتربة تقدم للمرة الأوىل 
امل�صرية  ال�������ص���ي���ن���م���ا  يف 
والتقنيات  وال���ع���رب���ي���ة 
ا�صتخدامها  جرى  التي 
وتنفيذه  ت�����ص��وي��ره  يف 
ا�صتخدامها  ج�������رى 
ما  وه��و  الأوىل،  للمرة 
ج��ع��ل ه��ن��اك ح��ال��ة من 
الفعل  ل������رد  ال�����رتق�����ب 
بالإ�صافة  اجلمهور،  من 
من  ج���زء  ت�صوير  اأن  اإىل 
الأح��داث حتت امل��اء اأم��ر مل 
ي��ك��ن ���ص��ه��ال ع��ل��ى الإط�����الق، 
وا�����ص����ت����غ����رق وق����ت����ا ط����وي����ال يف 
عبئا  واأ�������ص������اف  ال����ت����دري����ب����ات، 
التعامل  يف  كممثلة  يل  بالن�صبة 

مع الكامرا خالل الت�صوير.
الإث������ارة  اأف������الم  جت���ذب���ك  • ه���ل 

للم�صاركة فيها؟
يف  اأت��اأن��ى  يجعلني  ما  وه��و  وال�صعبة،  املختلفة  التجارب  جتذبني   -
اأ�صعر  التي  الأدوار  تقدمي  على  واأح��ر���ص  كبر،  ب�صكل  اختياراتي 
جذبتني  "ماكو"  يف  "غرام"  �صخ�صية  فمثال  فقط،  لها  ب��اجن��ذاب 
من الوهلة الأوىل، لأن غمو�صها ل ينك�صف ب�صكل كامل اإل يف نهاية 
اأخرى  م�صاريع  هناك  كانت  واإذا  للتجربة،  حتم�صت  ل��ذا  الأح���داث، 

اأ�صتطيع تقدمي دور خمتلف فيها فلن اأتردد يف املوافقة عليها.
"ماكو"؟ يف  م�صاركتك  قبل  الغو�ص  ريا�صة  متار�صن  كنت  • هل 

-تدربت وتعلمت الغو�ص ب�صبب الفيلم ب�صكل رئي�صي، وهو نف�ص حال 
الوقت  من  بالرغم  بالتجربة  و�صعدت  امل�صاركن،  الفنانن  اأغلبية 
الذي ا�صتغرقته يف التدريبات التي �صبقت الت�صوير، فعامل الطبيعة 
املوجود حتت البحار مليء بالأ�صياء اجلميلة التي حتب م�صاهدتها 

وت�صتمع بها.
ال�صبب؟ فما  الفني،  الو�صط  على  عام  من  اأكرث  • غبت 

- بعدما انتهيت من ت�صوير دوري يف م�صل�صل "النهاية" العام املا�صي 
ف�صلت اأن اأبتعد ب�صبب خويف ال�صديد من فرو�ص "كورونا" وحالت 
اأخ��رج من املنزل  اأقيم مع والدتي ول  الإ�صابة، وهذا الأم��ر جعلني 
ل  اأننا  من  نتاأكد  حتى  ال�صمايل،  لل�صاحل  معها  و�صافرت  تقريباً، 
نخالط اأحد مطلقاً، ف�صعوري باخلوف من اجلائحة ت�صبب باعتكايف 

يف املنزل فرتة طويلة.
كعادتك  مكثف  ن�صاط  حالة  يف  تدخلي  مل  العودة  مع  حتى  • لكن 

يف ال�صابق؟
اأمر  لها  وانتقائي  واأدواري  اختياراتي  يف  تركيزاً  اأك��رث  اأ�صبحت   -
اإذ  م��ا  ملعرفة  ج��دي��د،  م�صروع  اأي  خ��و���ص  قبل  ج��ي��داً  اأف��ك��ر  يجعلني 
كنت �صاأمتكن من تقدميها ب�صكل جيد اأم ل وهل �صت�صيف مل�صرتي 
اأ�صعر  اأنني مل  اإنها جمرد جتربة، فرغم  اأم  التي قدمتها  ول��الأدوار 
اأن  يف  رغبة  ل��دي  اأ�صبح  لكن  قبل  قدمته من  اأي عمل  على  بالندم 
اأكون م�صغوطة يف  اأقدمه بكل تفا�صيله، وحتى ل  ا�صتمتع بكل دور 

الأدوار ب�صبب �صيق الوقت.
حديثها  وا�صحا  وكان  اجلونة  مهرجان  يف  والدتك  مع  ظهرت   •

عن اإ�صابتك بالقلق يف الفرتة املا�صية، فما ال�صبب؟
- ال�صعور بالقلق اأمر طبيعي، فما ع�صناه يف العامن املا�صين - اأمر 
مل يكن �صهاًل، واأنا اأع�صق والدتي، وارتبط بها ب�صدة، واأ�صعر بالقلق 
الدائم عليها، وال�صعور بالقلق اأو التوتر لدّي لي�ص مر�صيا ولكنه اأمر 
اأ�صعر  اأعمايل، فهناك م�صوؤولية كبرة  اأي�صا عر�ص  �صحي، وي�صبق 

دائما اأنها ملقاه على عاتقي، ويجب اأن اكون على قدرها با�صتمرار.
ال�صبب؟ فما  با�صتمرار،  اجلماعية  للبطولة  جتارب  • تخو�صن 

اجلماعية  والبطولة  اأقدمه،  الذي  ال��دور  اختياراتي  يحكم  دائما   -
عادة يكون بها م�صاحة كبرة من الأدوار اجليدة التي ت�صيف للفنان 

ب�صكل رئي�صي، 
وجتعله يف مناف�صة �صحية فنياً مع زمالئه، بحيث يقدم كل �صخ�ص 
اأف�صل ما لديه لتقدمي جتربة خمتلفة وناجحة، وهذا الأمر قدمته 
اأت���ردد عندما  ل  ل��ذا  �صلفاً، وحقق جناحا كبرا،  اأك��رث من عمل  يف 
جيدة  بطولة  جتربة  هناك  ل��و  اأي�صاً  جيد،  ب��دور  الفر�صة  تاأتيني 
لن اأرف�صها، فالدور والن�ص هما البطالن الأ�صا�صيان يف اأي جتربة 

جديدة اأخو�صها.
بن  للعالقات  بالن�صبة  جيدة  تكون  الأعمال  هذه  كوالي�ص  هل   •

الفنانن؟
- بالتاأكيد، لأن الكوالي�ص لو كانت غر جيدة فلن تكون اأمام جتربة 
العمل  مل�صلحة  دائما  يكون  والتناف�ص  ب�صدق،  للجمهور  ت�صل  فنية 
والقتناع به وباأهميته، وعالقاتي مع زمالئي جيدة، واجلميع يدرك 
اأن امل�صاركة يف عمل ناجح اأف�صل بكثر من بطولة ل حتقق النجاح.

املقبل؟ رم�صان  �صهر  يف  للوجود  درامية  م�صاريع  هناك  • هل 
- حتى الآن ل يوجد اأمر موؤكد ب�صكل نهائي، فال يزال الوقت مبكرا، 
وهناك اأعمال لكن مل اأتعاقد على اأي جتربة ب�صكل نهائي، خ�صو�صا 

مع ان�صغايل بت�صوير "منورة باأهلها" خالل الفرتة احلالية.

م�صطفى قمر ي�صتعد لـ 
)فار�ض بال جواز 2(

ال�صابق  مل�صل�صله  املنتجة  ال�صركة  مع  بالتفاق  قمر  املطرب م�صطفى  قرر 
)فار�ص بال جواز( على اإنتاج اجلزء الثاين من امل�صل�صل الكوميدي لتقدميه 

خالل املو�صم الرم�صاين القادم بعد جناح اجلزء الأول.
ويعقد قمر جل�صات عمل مع طاقم امل�صل�صل، حيث قام برت�صيح اأ�صماء عدد 
ويتوىل  امل�صل�صل اجلديد،  الثاين من  اجل��زء  البطالت لال�صرتاك يف  من 
التفاق والتعاقد معهم بنف�صه خالل الفرتة القادمة، باعتباره �صريكا يف 

العملية الإنتاجية وبطال للعمل اجلديد.
اللحاق  �صرعة  اأج��ل  م��ن  اأق���رب فر�صة  الرتتيبات يف  اإن��ه��اء  وي��ح��اول قمر 

وت�صوير امل�صاهد الأوىل خالل ال�صهر القادم.

منورة  "القاهرة  م�سل�سل  يف  اجلديدة  جتربتها  عن  ال�سباعي  ناهد  الفنانة  حتدثت 
املن�سات  اإحدى  عرب  املقبلة  الفرتة  خالل  عر�سه  املقرر  من  والذي  باأهلها"، 
الإلكرتونية... ويف هذا احلوار ك�سفت عن كوالي�ض فيلمها الأخري "ماكو"، 
يف  م�ساركتها  وحول  املا�سية،  الفرتة  خالل  غيابها  �سبب  اإىل  بالإ�سافة 
يلي  وفيما  الآن،  حتى  موقفها  حت�سم  مل  اأنها  اأكدت  الرم�سانية  الدراما 

التفا�سيل.

جنالء بدر تك�صف كوالي�ض فيلم املحكمة

العمل  يف  دوره�������ا  ح�����ول 
"الفيلم  ب�������در:  ق����ال����ت 
وكل  ح���ال���ت���ه خم��ت��ل��ف��ة 
يعاين  بداخله  �صخ�ص 
من ق�صية و�صرتى راأي 
املجني  ول��ي�����ص  اجل����اين 
والعمل  املعتاد،  مثل  علي 
����ص���ي���ت���م ع����ر�����ص����ه ي�������وم 24 

اجلاري، واأنا متحم�صة لعر�ص العمل قريًبا".
وتابعت 

"اأج�صد �صخ�صية �صوزي وهى فتاة تعر�صت للكثر من امل�صاكل 
ب�صبب ارتدائها �صورت وهى ق�صة ذات حالة خا�صة".

وعن اإمكانية تواجدها يف عمل درامي يف رم�صان املقبل قالت: 
عليا  يعر�ص  لكن  ر�صمي،  ب�صكل  اأوقع  مل  احلايل  وقتنا  "اإىل 
اإىل حلظتنا  اأوق��ع  ب�صكل �صفوي، لكن مل  الأعمال  الكثر من 

احلالية على اأي �صىء".

جتري  التي  واحل���وارات  الق�ص�ص  من  الكثر  العمل  ويتناول 
التي  ال��ع��دي��دة  الق�صايا  يف  ال�صهود  وب��ن  العمل  اأب��ط��ال  ب��ن 
يف  خمتلفة  جوانب  تك�صف  والتي  العمل  ق�صة  حولها  تتبلور 
هذه  على  معتمدة  العمل  نهاية  لتكون  الأب��ط��ال،  �صخ�صيات 

املواقف املوؤثرة يف اأحداث العمل.
وهي  عليها  ال�صوء  الفيلم  ي�صلط  جنائية  ق�صايا   6 وه��ن��اك 
وحتول  وم��راث،  واغت�صاب،  اأ���ص��رة،  وحمكمة  مدنية،  ق�صايا 
قبل  ال�صيد، لالغت�صاب من  مايان  الفنانة  وتتعر�ص  جن�صي، 

خالل  املغت�صب  �صخ�صية  يج�صد  ال���ذي  دا����ص،  اأح��م��د  الفنان 
اأحداث الفيلم، وتتواىل الأحداث و�صرد الق�صايا. 

فيلم املحكمة من تاأليف اأحمد عبد اهلل، واإخراج حممد اأمن، 
منهم  الفنانن  من  كبرة  جمموعة  بطولته  يتوىل  والفيلم 
غادة عادل، وحممود عبد املغنى، وفتحى عبد الوهاب، و�صالح 
واأحمد خالد �صالح،  ب��در،  عبد اهلل، وجميلة عو�ص، وجن��الء 
وكرمي عفيفى، وحممد مهران، واأحمد دا�ص، ومايان ال�صيد، 

وعارفة عبد الر�صول و�صليمان عيد وعدد اآخر من الفنانن.

ت�ستعد الفنانة جنالء بدر لعر�ض فيلمها اجلديد املحكمة التي ت�سارك من خالله مع عدد كبري 
من النجوم، وتنتظر عر�سه خالل �سهر نوفمرب اجلاري.

اأ�سارت جنالء، اإىل اأنها �سعيدة بالتجربة ملا فيها من ق�س�ض متعددة متواجدة يف جمتمعنا 
امل�سري، لفتة اإىل اأن ق�ستها حتديًدا �ستكون مفاجاأة كبرية .
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كل �صيء عن التهاب 
الربو�صتات

ي�صبب ت�صخي�ص اإ�صابة الرجل بالتهاب الربو�صتات الياأ�ص عادة، ما يجعله 
املعتاد. ولكن هل هذا  يعي�ص منط حياة جديدا يختلف عن منط حياته 

حكم جاد فعال، وملاذا ي�صيب بع�ص الرجال دون غرهم؟
من  الوقاية  ميكن  كيف  ميا�صنيكوف،  األك�صندر  الرو�صي  الطبيب  يو�صح 

التهاب الربو�صتات، وكيف يعالج املر�ص.
الربو�صتات  ال��ت��ه��اب  اأن  اإىل  ت��ل��ف��زي��وين،  ح��دي��ث  يف  ميا�صنيكوف  وي�صر 
نوعان- مزمن وحاد. النوع الثاين هو اأقل انت�صارا )4 باملئة من الرجال(، 
وبعك�ص التهاب الربو�صتات املزمن، هو مر�ص معد ي�صاحبه ارتفاع درجة 

حرارة اجل�صم واأمل �صديد بن الفخذين.
وبالن�صبة لاللتهاب املزمن، فغالبا يكون من دون اأعرا�ص با�صتثاء م�صكلة 
مثل  اأخ��رى  اأعرا�ص  اإىل  النتباه  يجب  له  وفقا  ولكن  النت�صاب.  �صعف 
التبول،  و�صعوبة  التبول،  عند  واآلم  املرحا�ص،  اإىل  ليال  الذهاب  تكرار 
"اإذا بقيت هذه الأعرا�ص اأكرث  وارتفاع ن�صبة البكتريا يف البول. ويقول 

من ثالثة اأ�صهر، يعني اأن الرجل م�صاب بالتهاب الربو�صتات املزمن".
التهاب  عالج  يف  فقط  فعالة  احليوية  امل�صادات  اأن  اإىل  الطبيب،  وي�صر 

الربو�صتات املعدي.
ووفقا له، يت�صمن العالج ال�صحيح لي�ص فقط اإزالة الأعرا�ص، بل واإزالة 
واملزمن،  بنوعيه احلاد  العالج  يبداأ  اأن  للمر�ص. ويجب  امل�صببة  العوامل 

بفح�ص دقيق للج�صم. لأن هذا اللتهاب قد ي�صبب ا�صطرابات ع�صبية.
امل�صادات  تناول  ف��رتة  انتهاء  بعد  املر�ص  اأع��را���ص  ا�صتمرت  اإذا  وي�صيف، 
احلو�ص  متالزمة  ال�صبب  يكون  فقد  الطبيب  مراجعة  يجب  احليوية، 
بتغرات يف اجلهاز  اأمل ع�صلي يف منطقة احلو�ص مرتبط  املزمنة، وهو 
ال��ع�����ص��ب��ي امل���رك���زي. ال��ت��ي مي��ك��ن ع��الج��ه��ا ب��ا���ص��ت��خ��دام ب��ع�����ص م�صادات 

الكتئاب.
وي�صر الطبيب، اإىل اأن �صرطان الربو�صتات، هو املر�ص الأكرث انت�صارا بن 
الرجال، وهو ال�صبب يف 10 باملئة من الوفيات بينهم، وهو اأحد الأ�صباب 

الرئي�صية يف وفاة كبار ال�صن منهم.
وي�صيف، ل يتطور التهاب الربو�صتات اأبدا اإىل �صرطان الربو�صتات.

ويقول، "يتميز �صرطان الربز�صتات بال�صتعداد الوراثي والعمر والإفراط 
من  الوقاية  ميكن  لذلك  والتدخن.  واحلليب  احلمراء  اللحوم  بتناول 
كما  الغذائية.  بالألياف  غنية  غذائية  حمية  باتباع  الربو�صتات  �صرطان 

ينخف�ص خطر الإ�صابة به عند القذف املنتظم يف مرحلة ال�صباب".
وي�صيف، لتجنب الإ�صابة بالتهاب الربو�صتات، يجب عدم اخلمول واتباع 
ال��ب��دين واتباع  من��ط ح��ي��اة �صحي ومم��ار���ص��ة احل��د الأدن����ى م��ن الن�صاط 
بالتهاب  الإ�صابة  خطر  من  تقلل  الإج����راءات  ه��ذه  �صحي.  غذائي  نظام 
الربو�صتات، ويف نف�ص الوقت ت�صاعد على حت�صن احلالة ال�صحية العامة 

للج�صم.

ال�سعبي؟  بال�سعر  املق�سود  • ما 
- ال�صعر العامي لكل بلد. 

العمودي؟  ال�سعر  هو  • ما 
- ال�صعر املعتمد على الوزن والقافيه. 
احلر؟  بال�سعر  املق�سود  • ما 

- ال�صعر املتحرر من القافيه. 
نحو؟  كتاب  اأقدم  هو  • ما 

- الكتاب ل�صيبويه
الإجنليز؟  ال�سعراء  اأ�سعر  • من 

- ال�صاعر جون درايدن 

اأ�صنان.  طبيب  اخرتاع  من  هو  الإعدام  يف  ُي�صتخدم  الذي  الكهربائي  • الكر�صي 
ب�صهولة. املاء  فوق  تطفو  اأن  وميكنك  مالح  امليت  البحر  يف  املاء  اأن  تعلم  • هل 

1876م. �صنة  افتتاحه  مت  نيويورك  يف  بارك  �صنرتال  منتزه  اأن  تعلم  • هل 
ال�صطرجن. عن  كان  بريطانيا  يف  طباعته  متت  كتاب  اأول  مو�صوع  اأن  تعلم  • هل 

1843م. عام  يف  العامل  يف  تاأ�صي�صه  مت  قدم  كرة  نادي  • اول 
واحد.  اآن  يف  دائم  ب�صكل  الأربعة  حوافره  بروؤية  له  ت�صمح  راأ�صه  يف  احلمار  عيني  • و�صعية 

مدغ�صقر.  يف  تتمركز  العامل  يف  املوجودة  حرباة(  )جمع  احلرابي  من  املائة  يف   50 •
�صنوياً.  اجلو  من  امللوثات  من  كيلوغراماً   25 حوايل  تنقي  اأن  ت�صتطيع  العارية  • ال�صجرة 

مقد�ص.  حيوان  اأنه  على  الأبي�ص  الفيل  مع  التايالنديون  • يتعامل 
فقط.  �صيارات   4 الأمركية  املتحدة  الوليات  يف  كان  1894م  العام  • يف 

كانت م�صاحتها  ، مهما  8 مرات  اأكرث من  نف�صها  اأن تطوى على  ال�صكل ل ميكن  ورق مربعة  • اأي قطعة 
كبرة. 

ا�صتخدام  اأثناء  يف  لها  ن  يتعر�صو  حوادث  ب�صبب  �صنوياً  حتفهم  يلقون  اأع�صر  �صخ�ص   2500 من  • اأكرث 
اآلت اأو الأجهزة امل�صممة اأ�صا�صاً ملن ي�صتخدمون اأيديهم اليمنى. 

با�شل ال�شجاع
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التوت الأزرق 

العديد من  اأن��واع��ه، على  بكافة  التوت،  ال�صرطانية: يحتوي  الأم��را���ص   -
م�صادات الأك�صدة التي تقي من الأمرا�ص ال�صرطانية، ول �صيما �صرطان 

املبي�ص . لذا، ُين�صح به للن�صاء.
- حماية القلب: ا�صتناداً اإىل درا�صات عديدة واأبحاث علمية �صّتى، تبّن اأّن 
مادة البوليفينول املوجودة بوفرة يف التوت حتمي القلب وتقي من خطر 
هو  اإذن  الأزرق  فالتوت  القلبية.  والذبحة  ال�صراين  ب��اأم��را���ص  الإ���ص��اب��ة 

�صديق القلب.
- عالج الإم�صاك: يحارب تناول التوت الأزرق م�صكلة الإم�صاك؛ فاإن كنت 
احتوائه  بف�صل  وذلك  الأزرق هو احلل،  فالتوت  امل�صكلة،  تعانن من هذه 
اأخرى  فوائد عديدة  الأزرق  وللتوت  بن�صب مهمة.  الغذائية  الألياف  على 

على اجلهاز اله�صمي، حيث ي�صاهم يف تعزيز �صحة الأمعاء.
خالل  من  القلب  �صحة  تاأمن  يف  الأزرق  التوت  ي�صاعد  الكول�صرتول:   -
دوره يف احلفاظ على ن�صبة كول�صرتول معتدلة يف الدم، ناهيِك عن دوره 

الفّعال يف تعزيز ال�صحة الإدراكية.
الأزرق على مواد فّعالة متنع  التوت  البولية: يحتوي  امل�صالك  التهابات   -
بالتايل فهو يحمي من  البولية؛  امل�صالك  البكتريا من اللت�صاق بجدار 

التهاب امل�صالك التي تتكرر كثراً خ�صو�صاً لدى الن�صاء.

ا�صمه با�صل ويقال له ابو البوا�صل �صجاع ل يخاف ان كان على حق ول يظلم احد لنه يخاف اهلل العلي القدير 
احلديث  ي�صتطيع  با�صل ومل  ذهل  بالدماء  وم�صرجا  بال�صياط  البيت م�صروبا  ايل  يوما  وال��ده  عاد  -عندما 
واحلركة للحظات فقال والده هون على نف�صك انه �صاحب الأر�ص الإقطاعي عبدون .. امر رجاله ب�صربي 
انتم  او ل تعطي  با�صل وق���ال: تعطي  ال��ع��ام.. ف�صرخ  ف��الر���ص مل تعط حم�صول وف��را ه��ذا  واخ��ري��ن معي 
تقدمون كل ما لديكم من جهد واهلل يعطي مالديه من خر فكيف يحا�صبكم بهذه الطريقة الوح�صية وانتم 
مل تق�صروا، ال�صياط للبهائم فقط ولي�صت للب�صر، ال�صياط لأمثاله من الظلمة.. اق�صم ليكون هذا اليوم يوم 

�صعدك يا والدي.
خرج با�صل غا�صبا ا�صد الغ�صب ثائرا كما الربكان هائجا كموج البحر �صاركه عا�صفة قلبه ودمائه التي تغلي 
ابو البوا�صل.. يحمل اجلميع الفوؤو�ص  وتفور وقبل ان تغيب �صم�ص هذا اليوم كانت القرية كلها ت�صر خلف 
واملناجل والع�صي الغليظة وامل�صاعل والأ�صلحة البي�صاء كل كبر و�صغر يف القرية يتحرك جتاه �صيعة عبدون 
ال وه��و مطوق بهم  ي��دري  الليل وه��و ورجاله يف غفلة يعي�ص يومه ال�صود الخ��ر ومل  الإقطاعي يف عتمة 
حما�صر من كل مكان لكنه مل يخف منهم فظن ان �صياحه �صيخيفهم بل �صرعبهم ف�صرخ فيهم وقال لي�ص 
عبدون من يخاف منكم ايها الكالب البهائم هيا وال جعلتكم طعاما لكالبي واحرقتكم بنراين، وكانت هذه 
اخر كلماته فقد طاله با�صل ب�صوط التف حول رقبته وجره حتى اقدام والده لي�صربه وي�صفي جراحه وقلبه 
الدامي قبل ان يقتلع با�صل رقبته مبنجله كما يقتلع الزرع من الر�ص يف الوقت الذي قام فيه الهايل القرية 
ثمنا  حياتهم  فدفعوا  الغ�صب..  ه��ذا  من  مفر  فال  الهرب  منهم  اي��ا  ي�صتطيع  ومل  عبدون  لرجال  بالت�صدي 
ومل مت�ص ايام حتي كانت الر�ص ال�صا�صعة قد ق�صمت على اهايل القرية فهم ا�صحابها كان عرقهم يرويها 
و�صواعدهم تزرعها ومل يفرح قلبهم يف يوم بح�صاد كما فرحوا هذا العام وذلك البيت الفخم الآن يعي�ص فيه ابو 

البوا�صل وعائلته وليا عليهم ولكن ب�صرع اهلل و�صنته ول ظلم لديهم ولكن قلوب ميلوؤها احلب. 

عار�سة اأزياء ت�ستعر�ض زًيا يف اأ�سبوع املو�سة يف ملبورن. ا ف ب

 اأظهرت نتائج درا�صة علمية، اأن التدريب وحده ل يكفي لنمو 
ال��ع�����ص��الت، ب��ل م��ن ال�����ص��روري وج���ود م��ي��ك��روب��ي��وم �صحي، 
الهيكل  من��و  على  ت�صاعد  م��واد  تفرز  البكتريا  اأن  حيث 
 The Journal الع�صلي بعد التمارين. وت�صر جملة
من  يتكون  امليكروبيوم  اأن  اإىل   �of Physiology
تعي�ص  اأخ��رى  جمهرية  واأحياء  البكتريا  من  تريليونات 
مواد  منها  العديد  وتفرز  لالإن�صان.  اله�صمي  اجلهاز  يف 
�صرورية ل�صحة اجل�صم، مبا فيها لتكوين الأن�صجة الع�صلية. 
على  جتربة  مكارثي  جون  برئا�صة  كنتاكي  جامعة  علماء  اأج��رى  وقد 
توؤثر  الأم��ع��اء  ميكروبيوم  حالة  كانت  اإذا  ما  لتحديد  املخربية،  الفئران 
يف قدرة ع�صالتها على التكيف مع التمارين. وكانت الفئران خالل هذه 
التجربة التي ا�صتمرت ت�صعة اأ�صابيع جتري يف دولب، حقنت جمموعة منها 
مب�صادات حيوية تقتل بكتريا الأمعاء. وبعد انتهاء مدة التجربة ات�صح 
اأن ع�صالت الفئران التي مل حتقن مب�صاد حيوي كانت اأكرب من الفئران 

التي حقنت بامل�صاد احليوي، مع اأن م�صافة اجلري كانت مت�صاوية.
ووفقا للباحثن، توؤكد هذه النتيجة، اأن مليكروبيوم الأمعاء اأهمية كبرة 

ل�صحة الهيكل الع�صلي ومنوه خالل التمارين.
البكتريا يف  اأن��واع من  �صابقا وجود  "اكت�صف  اإنه  الدكور مكارثي،  ويقول 
اإ�صافيا للطاقة،  ميكروبيوم العدائن الدولين، كانت توفر لهم م�صدرا 
مواد  يفرز  الأمعاء  ميكروبيوم  اأن  ويت�صح  اأ�صرع.  اجلري  على  ي�صاعدهم 
النتائج  وحت�صن  التمارين،  مع  تتكيف  لكي  الع�صلية،  للبنية  �صرورية 
املواد  لتحديد  الدرا�صة  ه��ذه  موا�صلة  الباحثون،  ويخطط  الريا�صية". 
التي تفرزها البكتريا، ما �صي�صمح با�صتخدامها يف عالج الأ�صخا�ص الذين 

يعانون من فقدان الكتلة الع�صلية ب�صبب مر�ص ال�صرطان اأو غره.
تاأثر  لأن��ه��ا مل حت��دد  اأول��ي��ة،  النتائج  ه��ذه  الباحثون  يعترب  ذل���ك،  وم��ع 
اإذا كانت تنطبق  الع�صالت. كما ل يعرفون ما  امل�صادات احليوية يف منو 
التدريبات نف�صها �صببا يف تغر  اإىل هذا قد تكون  الب�صر. بالإ�صافة  على 

تركيب ووظيفة ميكروبيوم الأمعاء.

�صرط مهم لنمو الكتلة الع�صلية


