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جهاز �شغري حممول يكت�شف م�شاكل القلب 
طور الباحثون جهازاً �سغرياً ي�سبه لوح ال�سابون يو�سع على اجل�سم 

لقراءة جمموعة متنوعة من اإ�سارات اجل�سم احليوية.
وقيا�سات  الكهربائي  القلب  قيا�سات تخطيط  اأخذ  على  قادر  اجلهاز 

�سوت القلب للك�سف عن جمموعة متنوعة من ا�سطرابات القلب.
وبداأت  �سنوات.  منذ  م��وج��ودة  البدنية  اللياقة  تتبع  اأج��ه��زة  وك��ان��ت 
من  متنوعة  جمموعة  ومراقبة  قيا�س  يف  ب��دوره��ا  الذكية  ال�ساعات 
وم�ستويات  القلب  �سربات  معدل  ذل��ك  يف  مب��ا  احليوية،  العالمات 

الأك�سجني يف الدم اأو حتى اإيقاعات القلب.
التكاليف  ب�سبب  الطبيب  مراجعة  عن  املر�سى  من  العديد  ويحجم 
والإجراءات غري املريحة التي ينطوي عليها الأمر، واإذا كانت هناك 
اأن ل  طريقة مريحة و�سهلة لتتبع �سحتهم يف املنزل، فمن املحتمل 
ميانع الكثري من املر�سى ذلك. وهذا هو بال�سبط نوع املوقف الذي 

مت ت�سميم "�سماعة الطبيب الفائقة" من اأجله.
اأم���ر حم��ري بع�س  ب��اأن��ه �سماعة طبية  ي��ك��ون و���س��ف اجل��ه��از  ورمب���ا 
ب�سبب  ال�سهرية، وهذا مق�سود  الطبية  الأداة  ت�سبه  ل  لأنها  ال�سيء، 
احلواجز العاطفية والنف�سية التي قد تاأتي مع روؤية �سماعة الطبيب 
التقليدية. بالإ�سافة اإىل ذلك، ل يوجد �سوى عدد قليل من الأ�سياء 
التي ميكنك القيام بها با�ستخدام �سماعة الطبيب وحدها، وتتطلب 

معظم ا�ستخداماتها الأخرى اأدوات اأخرى، مثل جهاز �سغط الدم.
ويهدف ت�سميم اجلهاز اإىل منح املر�سى مزيداً من ال�سعور بالراحة، 
لدى  واخل���وف  ال���ردد  بع�س  م��ن  التخل�س  على  بالتاأكيد  وي�ساعد 
اإج��راء الفحو�سات، على الرغم من  الأ�سخا�س الذين يخجلون من 
اأن اجلهاز القابل لالرتداء رمبا ل يزال اأكرث مالءمة مقارنة ب�سيء 

يجب عليك ال�ستلقاء ل�ستخدامه، بح�سب موقع يانكو ديزاين.

حيلة ب�شيطة للح�شول على جلدة دجاج مقرم�شة
ك�سف طاٍه �سهري على تيك توك عن حيلة ب�سيطة ت�ساعد يف احل�سول 
ون�سر حممد  ال��دج��اج.  فيها  م��رة تطهو  كل  على جلدة مقرم�سة يف 
يا�سني املقيم يف �سيكاغو مقطع فيديو على تيك توك مل�ساركة طريقته 
انت�سرت حيلته على مواقع  ما  و�سرعان  الدجاج،  الذكية لطبخ جلد 
التوا�سل الجتماعي مع عدد كبري من الإعجابات والتعليقات. ول�ست 
طريقة  وهي  احليلة،  لهذه  توابل  اأو  فاخرة  مكونات  اأي  اإىل  بحاجة 
دج��اج مقرم�سة متاًما  على جلدة  للح�سول  ث��واٍن  وت�ستغرق  ب�سيطة 
كما حتبها. وميلك حممد 104 اآلف متابع على تيك توك، وين�سر 
الطبخ،  وحيل  ن�سائح  جانب  اإىل  لو�سفاته،  فيديو  مقاطع  بانتظام 
والذي  ال��دج��اج،  جلد  حيلة  ه��و  الآن  حتى  �سعبية  الأك���رث  والفيديو 
اأو�سح فيه اأن كل ما حتتاجه هو �سيء واحد ب�سيط ل�سمان احل�سول 
على جلدة مقرم�سة، وهذا ال�سيء هو ... املاء املغلي. وقال حممد "املاء 
الفيديو  ويف  طهيه.  بعد  مقرم�ساً  ويجعله  الدجاج  جلد  ي�سد  املغلي 
اأن ي�سعها يف  اأفخاذ الدجاج قبل  املغلي على  املاء  نرى حممد ي�سب 
الفرن. ووفًقا ملحمد، فاإن القيام بذلك �سي�سمن عدم ح�سولك على 
جلدة جافة ومبللة مرة اأخرى، وبدًل من ذلك، �ستح�سل على جلدة 

مقرم�سة مثالية، بح�سب �سحيفة ذا �سن الربيطانية.

يتخل�ص من الأكزميا بعالج ياباين تقليدي
جنح �ساب اأ�سرايل كان يعاين من حالة جلدية خارجة عن ال�سيطرة، 

بت�سريع عملية �سفائه با�ستخدام عالج طبيعي ياباين غري معروف.
عاين ج��وردان هيندي، من �سمال نيو �ساوث ويلز، من الأكزميا ملدة 
اأن يئ�س من جميع العالجات التقليدية، حتول  ع�سرين عاماً، وبعد 
�سهرين  خ��الل  حالته  يف  ملحوظاً  حت�سناً  لي�سهد  ياباين،  ع��الج  اإىل 
فقط. وقال جوردان اإنه قرر التوقف عن ا�ستخدام كرمي ال�سيرويد 
اإىل  الذي يهدف  الياباين  بالعالج  ليبداأ  به من قبل طبيبه  املو�سى 
جت��دي��د ال��ب�����س��رة ع��ن ط��ري��ق جتفيفها والم��ت��ن��اع ع��ن ا���س��ت��خ��دام اأي 

مرطب اأو من�سط، اإ�سافة اإىل التقليل من تناول املاء.
اأ�سدق مدى حت�سن ب�سرتي.  " ل  وعلق ج��وردان على حالته قائاًل: 
لقد كان التح�سن �سريعاً ومده�ساً. خالل فرة ق�سرية من الزمن، 

اأ�سبحت ب�سرتي اأف�سل بكثري".
واأ�ساف :" كان علي جتنب التعر�س لل�سم�س اأثناء فرة العالج، وكنت 
اأرتدي با�ستمرار مالب�س ذات اأكمام طويلة. قبل بدء العالج، كان و�سع 

الأكزميا لدي يزداد �سوءاً، وكان منط حياتي يزداد �سعوبة".
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تيك توك تتيح فيديوهات 
لـ10 دقائق

فيديو  مقاطع  ن�سر  مل�ستخدميها  الجتماعية  ت��وك  تيك  �سبكة  �ستتيح 
ت�سل مدتها اإىل ع�سر دقائق بدًل من احلد الأق�سى احلايل البالغ ثالث 
دقائق، وتهدف من هذه املبادرة اإىل ت�سجيل نقطة جديدة على مناف�ستها 

الرئي�سية يوتيوب.
واأكده  الأمريكية  الإع��الم  و�سائل  اأورده عدد من  الذي  القرار  وياأتي هذا 
لوكالة فران�س بر�س الناطق با�سم تيك توك بعد اأقل من ثمانية اأ�سهر على 

زيادة املدة الق�سوى من دقيقة واحدة اإىل ثالث.
"يف  دان�س" ال�سينية  "بايت  التابعة ملجموعة  ال�سركة  با�سم  الناطق  واأمل 
اأن توّفر هذه اخلطوة املزيد من الفر�س" ملنتجي املحتوى على ال�سبكة يف 
املتخ�س�سة  تيك توك  اأن ميّكن  التغيري  �ساأن هذا  العامل. ومن  اأنحاء  كل 
اأ�ساًل يف مقاطع الفيديو الق�سرية، ل بل الق�سرية جداً اإذ اأن الكثري منها 
التي  يوتيوب  ب�سبكة  املجال اخلا�س  اقتحام  دقيقة، من  يقل عن  ي��زال  ل 
امل�ستخدمون  التي ينتجها  الفيديو  يتعلق مبحتويات  ت�سّكل مرجعاً يف ما 

مبا�سرة.
ويف اآذار/مار�س الفائت، �سعت يوتيوب هي الأخرى اإىل مناف�سة تيك توك 
ت�سجيل  تتيح  ال��ت��ي  �سورت�س"  "يوتيوب  اإط���الق  خ��الل  م��ن  ملعبها  على 

مقاطع فيديو ت�سل مدتها اإىل 60 ثانية.
كذلك دخلت ان�ستغرام التابعة ملجموعة ميتا )في�سبوك �سابقا( على خط 
مقاطع الفيديو الق�سرية من خالل تطبيق "ريلز" الذي اأطلقته يف اآب-
اأغ�سط�س 2020 لتمكني م�ستخدميها اأي�ساً من ت�سجيل مقاطع فيديو.

عامل �شيني يطرح اإمكانية 
التعاي�ص مع كوفيد

ب��اإم��ك��ان بالده  اأن  ب���ارز  اأّك���د ع��امل �سيني 
على  القائمة  ا�سراتيجيتها  عن  التخلي 
"امل�ستقبل  يف  كوفيد"  اإ���س��اب��ات  "�سفر 
ال��ف��ريو���س، يف  م��ع  القريب" وال��ت��ع��اي�����س 
موؤ�سر حمتمل على اأن القيادة ال�سيوعية 
وباتت  امل��ت�����س��دد.  نهجها  يف  ال��ن��ظ��ر  تعيد 
مرة  اأول  الفريو�س  اكُت�سف  حيث  الدولة 
عام 2019 من بني اآخر دول العامل التي 
ما تزال تتبع ا�سراتيجية "�سفر اإ�سابات 
جمموعات  لأي  ت�ستجيب  اإذ  كوفيد"، 
ك���ان���ت ���س��غ��رية بفر�س  اإ����س���اب���ات م��ه��م��ا 
تدابري اإغالق بينما اأوقفت ال�سفر الدويل 
به  ي�سعر  ال���ذي  الإن��ه��اك  لكن  مبعظمه. 
اليومية  ت��ع��ّط��ل احل���ي���اة  ج�����ّراء  ال�����س��ك��ان 
وم��ك��اف��ح��ة ه��ون��غ ك��ون��غ لح���ت���واء تف�سي 
اأوم���ي���ك���رون اأث����ار ت�����س��اوؤلت ب�����س��اأن مدى 
اإمكانية الإبقاء على ا�سراتيجية ال�سني 
ه��ذه. وكتب جينغ غوانغ يف من�سور على 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي الثنني  و���س��ائ��ل 
"ل  كوفيد  �سد  ال�سني  ا�سراتيجية  اأن 
ميكن اأن تبقى من دون تغيري اإىل الأبد" 
الطويل  الأم����د  ع��ل��ى  ال��ب�����س��ري��ة  و"هدف 
الفريو�س" يف ظل معدلت  التعاي�س مع 

وفيات واإ�سابات ميكن حتّملها.

اتباعها  ميكن  ب�سيطة  طرق   8
لتقوية جهاز املناعة ب�سهولة �ص 29

الأمل املزمن عالمة 
على متالزمة غام�شة

الفيربومياجليا  اإن  الأمل  ل���ط���ب  الأمل�����ان�����ي�����ة  اجل���م���ع���ي���ة  ق����ال����ت 
املتف�سي"  الليفي  الع�سلي  الأمل  "متالزمة  اأو   Fibromyalgia
�سبب  دون  باجل�سم  اأماكن  يف  مزمن  اأمل  بانت�سار  تتميز  مر�سية  حالة 

وا�سح اأو تغريات ظاهرة للعيان.
الأطباء  ويرجح  جمهولة  الإ�سابة  هذه  اأ�سباب  اأن  اجلمعية  واأو�سحت 
اأو  الوراثية  العوامل  ب�سبب  اجل�سم  يف  الأمل  معاجلة  يف  اختالل  اأنها 

التغريات الطارئة على الألياف الع�سبية اأو ال�سدمات النف�سية.
الع�سالت،  اآلم  يف  تتمثل  ج�سدية  اأع��را���س  لها  اأن  اجلمعية  واأ�سافت 
يف  والإعياء،و�سعوبة  امل��ع��دة،  يف  واآلم  وال�����س��داع،  والأوت����ار،  واملفا�سل، 
الركيز،  و�سعوبة  النوم،  ا�سطرابات  مثل  نف�سية  واأع��را���س  التنف�س، 

وتقلب املزاج، والقلق والكتئاب.
ع��الج، لكن ميكن تخفيف  اأنها بال  ورغ��م 
الدوائي  ال��ع��الج  ي�سمل  بعالج  متاعبها 
مب�سادات الكتئاب وم�سادات الختالج، 

والعالجني الطبيعي والنف�سي.

التخل�ص من اآالم البطن وارتفاع �ضغط الدم
ي�ساعد املوز يف عملية اله�سم. ويرجع ذلك بالأ�سا�س اإىل 
الغنية  الأطعمة  والبوتا�سيوم.  املغني�سيوم  م��ن  حم��ت��واه 
بالبوتا�سيوم مثل املوز اأو التمر ميكن اأن ت�ساعد يف خف�س 
حمفوظ،  فيليك�س  الربوفي�سور  يو�سح  كما  ال��دم،  �سغط 
الأملانية.  يف  �سارلند  جامعة  م�ست�سفى  يف  القلب  طبيب 

ويحتوي املوز اأي�ساً على فيتامني "بي 6".
وميكن اأن ي�ساعد املوز اأي�ساً يف تخفيف اآلم املعدة، لحتوائه 
املتهيجة  املعدة  بطانة  املوز  يغلف  الن�سا.  الكثري من  على 

كطبقة واقية، الأمر الذي يريح اجلهاز اله�سمي.

حت�ضني احلالة املزاجية
وبح�سب موقع "برليرن كوريري" الأملاين، يحتاج كثري من 
النا�س اإىل هرمونات ال�سعادة يف اأ�سهر ال�ستاء املظلمة اأكرث 
من بقية العام. ونح�سل عليها عادة من ال�سوكولتة. بيد 
اأن للموز تاأثري مماثل. كما اأن 30 دقيقة فقط يف الهواء 
ال��ط��ل��ق مي��ك��ن اأن ت��رف��ع احل��ال��ة امل��زاج��ي��ة وحت��ف��ز عملية 
ديبورا  التغذية،  اأخ�سائية  تو�سح  "كما  الغذائي،  التمثيل 

غرونبريغ.

مانح �ضريع للطاقة
ب�سرعة.  طاقة  للج�سم  والأل��ي��اف  الفركتوز  مزيج  يوفر 
ب�سرعة،  الطاقة  بغية احل�سول على  املوز  الكثريون  ياأكل 
يف العمل اأو اأثناء ممار�سة الريا�سة. وكلما كان املوز اأكرث 

ن�سوجاً تكون النتيجة اأف�سل.
يو�سح اأنتغي غال من "اجلمعية الأملانية للتغذية" اأنه اإذا 
كان املوز لي�س نا�سجاً مبا فيه الكفاية، فاإنه يحتوي على 
كمية اأكرب من الن�سا، الذي يتحلل بن�سوج املوز. ويحتوي 
و�سكراً  تعقيداً  اأكرث  كربوهيدرات  النا�سح على  املوز غري 
اأقل نقاًء. ونتيجة لذلك، يوفر املوز الأقل ن�سجاً الطاقة 

ب�سكل اأبطاأ ولكن على 
زمنية  ف�������رة  م��������دار 
اأطول من املوز النا�سج.

ويقول موقع "برليرن كوريري" الأملاين اإنه 
يف�سل تخزين املوز يف مكان م�سم�س ودافئ. 

يف�سل  عليه  ال�سوداء  البقع  تكون  ولتجنب 
ين�سح  تناوله  وقبل  تق�سريه  وبعد  تعليقه. 

املبيدات  م��ن  للتخل�س  ج��ي��داً  ال��ي��دي��ن  بغ�سل 
وم�سادات العفن التي يعالج بها املوز ملنع تعفنه 

اأثناء النقل وقبل و�سوله للم�ستهلك.

للموز ببقع داكنة فوائد قد ل تخطر على بالك
هل ت�ساءلت يوماً عن �سبب ت�سكل البقع الداكنة 

كمعظم  افر�ست  بب�ساطة  اأم  امل��وز؟  ق�سرة  على 
اإل عفن يقودك  اأن هذه البقع ما هي  الأ�سخا�س 

اإىل التخل�س من املوز خ�سية من املر�س. لهذا املوز 
فوائد جمة بع�سها يقي من مر�س فتاك.

ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ف��وائ��د ال��ك��ث��رية وامل��ت��ع��ددة للموز 
واحتوائه على كميات غنية وخمتلفة من الفيتامينات 

اأن  والعنا�سر الغذائية مثل البوتا�سيوم واملغنيزيوم، غري 
داكنة  بقع  ظهور  عند  برميه  يقومون  الأ�سخا�س  بع�س 
غري  عفنة،  اأ�سبحت  قد  باأنها  لعتقادهم   ، ق�سرته  على 
اأن هذه الفكرة خاطئة كلياً. اإذ ثبت علمياً اأن وجود البقع 
بالعنا�سر  ج��داً، ومليء  نا�سج  امل��وز  اأن  على  يدل  الداكنة 
املغذية، كما اأنها مبثابة دليل على وجود م�سادات اأك�سدة 
ل  ل��ذا،  ال�سرطان.   مكافحة  على  تعمل  امل��وز  يف  اإ�سافية 

حاجة لرمي املوز املنقط بعد الآن.

ملاذا يكت�ضب املوز هذه النقاط ال�ضوداء؟
 من املعروف اأن املوز فاكهة ا�ستوائية، حيث ينمو يف املناطق 

حول  وي�ستهلك  ال�ستوائية 
ب�سعبية  وي��ح��ظ��ى  ال���ع���امل 
كبرية بني الكبار وال�سغار. 
و�سوله  ع���ل���ى  وح���ر����س���اً 
ل���ل���م�������س���ت���ه���ل���ك ب���ل���ون���ه 
املوز  ي��ج��م��ع  الأ����س���ف���ر، 
اأخ�سراً،  ي��ك��ون  عندما 
يبداأ  ال��ت��خ��زي��ن  وع��ن��د 
اللون  اإىل  بالتغيري  لونه 
الأ���س��ف��ر م���ع احل���ف���اظ على 
القيم الغذائية التي يحتويها- 
الفاكهة  باقي  ع��ن  امل��وز  يختلف 
ب���ع���ي���داً عن  ب��ال��ن�����س��ج  ي�����س��ت��م��ر  و 
الأ�سجار- وبعد اأيام قليلة اأي�ساً، ين�سج 
الداكنة،  البقع  تلك  يعطيه  مم��ا  اأك���رث 
حيث يكون يف اأعلى م�ستويات الفائدة. 
وهذا يعني اأن هذه الفاكهة اللذيذة مل 
اأو خبزها،  تناولها،  املمكن  تف�سد ومن 

اأو اإ�سافتها اإىل الع�سائر دون قلق.
اإىل  املوز  ق�سرة  الداكنة على  البقع  ت�سري 
م�ستوى ن�سوجها، وذلك لأن املوز عند ن�سوجه ينتج مادة 
 TNF"  Tumor Necrosis Factor�ب تعرف 
يف  بفائدتها  عرفت  التي  الورمي،  النخر  عامل  وتعني   ،"
مكافحة ال�سرطان عرب مكافحة اخلاليا غري الطبيعية. 
التي  البي�ساء  ال��دم  اإنتاج كريات  امل��ادة على  اإذ حتفز هذه 
ال�سحية،  امل�����س��اك��ل  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى  التغلب  يف  ت�ساعد 
اأكرث  النا�سج  امل���وز  يف  ال�سكر  ن�سبة  اأن  اإىل  الن��ت��ب��اه  م��ع 
ال���دم. وذلك  ي��وؤث��ر على ن�سبة ال�سكر يف  ال��ع��ادي مم��ا  م��ن 
ريبورتر"  هيلث  " اأنديرغراوند  موقع  ن�سره  ما  بح�سب 

الأمريكي.

ني�شان تطلق املوديل اجلديد 
من �شيارتها الكهربائية

اأط���ل���ق���ت ���س��رك��ة ن��ي�����س��ان امل���ودي���ل 
الكهربائية  اأيقونتها  من  اجلديد 

.Leaf "ليف"
واأو���س��ح��ت ال�����س��رك��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة اأن 
على  ح�سلت  اجل���دي���دة  ���س��ي��ارت��ه��ا 
خفيف  معدن  من  جديدة  جنوط 

قيا�س 16، 
اأ�سود  ���س��ط��ح  وذات  ب��و���س��ة  و17 
ريا�سي  ب��ط��اب��ع  ومت���ت���از  اأم���ل�������س، 
فخم. و�سعت ال�سركة باقة الطالء 
اللون  اأح��ادي��ة  6 ط��الءات  لي�سمل 
فيما  ال��ل��ون،  ثنائية  ط���الءات  و5 
باقة  ع���ل���ى  ت���غ���ي���ريات  ت����ط����راأ  مل 
ال�سيارة  تعتمد  ح��ي��ث  امل��ح��رك��ات، 
على �سواعد حمرك كهربائي بقوة 
جهوده  تت�سافر  كيلووات،   110
كيلووات   39 ���س��ع��ة  ب��ط��اري��ة  م���ع 
بقوة  كهربائي  حم��رك  اأو  ���س��اع��ة، 
�سعة  بطارية  مع  كيلووات   160

�ساعة. كيلووات   59

لعبة تطرح يف الأ�شواق 
ملحبي الإثارة والغمو�ص

 Elden" لعبة  عن  النقاب  ُك�سف 
حمبي  ل��ت��ه��ي��اأ  Ring"اجلديدة، 
الأل���ع���اب الإك��رون��ي��ة ل��ل��دخ��ول يف 
ع�����امل م��ع��ق��د ي���ق���دم ال���ك���ث���ري من 
موؤلف  مع  بالتعاون  وذل��ك  املتعة، 

  ."Game of Thrones"
مغامرة  ع���ل���ى  ال���ل���ع���ب���ة  وت���ع���ت���م���د 
ال���ف���ان���ت���ازي���ا  اأدوار  ل���ت���ج�������س���ي���د 
 Dark" ���س��ل�����س��ل��ة  ع���رب  امل��ظ��ل��م��ة، 
العناوين  م��ن  وغ��ريه��ا   "Souls
وفقا   ،FromSoftware م���ن 
 Bandai الفيديو  األ��ع��اب  لنا�سر 
 Namco Entertainment
ومقره اليابان. وقال نا�سر اللعبة 
اإن ال�سمة املميزة لهذه اللعبة هي 
التي  الوح�سية  ال�سعبة  امل��ع��ارك 
حيث  ل�����س��اع��ات  ت�ستمر  اأن  مي��ك��ن 
التكتيكات  ال���الع���ب���ون  ي��ك��ت�����س��ف 
لتحقيق  ال�����الزم�����ة  والأ�����س����ل����ح����ة 
هي  ال��ف��ك��رة  اأن  م�سيفا  ال��ن�����س��ر، 
"باإح�سا�س  ال��الع��ب��ون:  ي�سعر  اأن 
الإ���س��ب��اع ال���ذي ي��اأت��ي م��ع معاجلة 
اخلا�سة  بطريقتهم  ال�����س��ع��وب��ات 

والتغلب عليها".
موؤلف  م���ارت���ن  اآراآر  ج����ورج  وق����ام 
الرواية ال�سهرية "اأغنية اجلليد و 
النار" الذي اقتب�س منها امل�سل�سل 
باإ�سافة  ال��ع��رو���س  ���س��راع  ال�سهري 
حالة من الإن�سانية والدراما على 
�سخ�سيات اللعبة بينما قام املخرج 
اأ�سلوب  بو�سع  ميازاكي  هيديتاكا 

اللعب ورواية الق�س�س.
واأثارت اللعبة اإعجاب النقاد الذين 
يتمتعون باإمكانية الو�سول املبكر، 

مما منحها نتائج مثالية.

فوائد �شحية ونف�شية عدة 
لتناول املوز كل يوم!

اأظ��ه��رت درا���ض��ة اأن ك��ل اأمل���اين ي��اأك��ل يف 
كيلوغرامًا   16.3 ي��ق��ارب  م��ا  املتو�ضط 
فوائد  عدة  وهناك  العام.  يف  امل��وز  من 

لهذه الفاكهة اللذيذة لي�ص فقط على 
اجل�ضم، بل وعلى احلالة املزاجية.



األربعاء   2  مارس    2022  م   -    العـدد   13482  
 Wednesday    2  March   2022   -  Issue No   13482

22

�ش�ؤون حملية

ت�ضم ثالث اأكرب غابة مطرية يف العامل

بابوا غينيا اجلديدة حتتفل بيومها الوطني يف اإك�شبو 2020 دبي
  

رومانيا حتتفل بيومها الوطني يف اإك�شبو 2020 دبي

الفرقة ال�شعبية الرومانية تنرث البهجة بني جمهور م�شرح دبي ميلينيوم يف اإك�شبو 2020 دبي

اإك�شبو 2020 دبي يعقد فعالية خا�شة يف اليوم العاملي للحياة الربية

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

حممد معني الدين

الوطني  بيومها  اجل��دي��دة  غينيا  ب��اب��وا  احتفلت 
يف اإك�سبو 2020 دبي بعرو�س تقليدية ج�ّسدت 
التنوع الثقايف يف البالد. وا�ستقبل معايل ال�سيخ 
الت�سامح  وزي����ر  ن��ه��ي��ان،  اآل  م���ب���ارك  ب���ن  ن��ه��ي��ان 
دبي،   2020 لإك�سبو  العام  املفو�س  والتعاي�س 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  با�سيل،  �سام  معايل 
ووزي���ر النقل يف دول��ة ب��اب��وا غينيا اجل��دي��دة، يف 

حفل اأقيم يف �ساحة الو�سل .
وقال معايل ال�سيخ نهيان: "من خالل م�ساركتها 
غينيا  ب���اب���وا  ُت�����س��ّل��ط  دب����ي،   2020 اإك�����س��ب��و  يف 
اجلديدة ال�سوء على اإمكاناتها القت�سادية، اإىل 
جانب اإجنازاتها يف جمال التنمية امل�ستدامة وما 

تزخر به من ثقافة ثرية، وتنّوع قبائلها".
غينيا  ب��اب��وا  اع���ُت���ربت  "لطاملا  م��ع��ال��ي��ه:  اأ����س���اف 

اجل���دي���دة لع��ب��اً م��ه��م��اً يف ت��ع��زي��ز احل��ف��اظ على 
املناخي؛  ال��ت��غ��ري  ل��ظ��اه��رة  وال��ت�����س��دي  ال��ب��ي��ئ��ة، 

التعاون  ج��ه��ود  تكثيف  اإىل  الإم������ارات  وت��ت��ط��ل��ع 
اإىل ج��ان��ب توطيد  امل���ج���الت،  امل�����س��رك يف ه���ذه 

عالقاتنا با�ستمرار".
"اإىل ج��ان��ب الرثاء  ب��ا���س��ي��ل:  ���س��ام  وق���ال م��ع��ايل 

ال��ث��ق��ايف وال���ت���ن���وع احل���ي���وي، ل����دى ب���اب���وا غينيا 
اجل��دي��دة ث��ال��ث اأك���رب غ��اب��ة م��ط��رية يف العامل. 
الرئتني  �سحة  يف  امل��ط��رية  ال��غ��اب��ات  ُت�����س��اه��م  ل 
جدول  يف  اأي�����س��ا  ت�ساهم  ب��ل  فح�سب،  ال��ع��امل  يف 
الغابات  تلك  املناخ؛  تغرّي  ب�ساأن  العاملي  الأعمال 
بابوا  و�ستحتاج  احل��م��اي��ة،  اإىل  بحاجة  امل��ط��رية 
غ��ي��ن��ي��ا اجل���دي���دة اإىل امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل، مب���ا يف 
يف  املت�سابهة  ال��دول  مع  الثنائية  ال�سراكات  ذلك 
التفكري معنا، وذلك للم�ساعدة يف احلفاظ على 
ه��ذا الأ���س��ل ال���دويل العظيم م��ن خ��الل �سراكة 

طويلة الأجل".
تنظيم  بها  مت  التي  ال�ساملة  "الطريقة  وت��اب��ع: 
امل�ساركة  ال�����دول  م��ن��ح��ت  دب���ي   2020 اإك�����س��ب��و 
الثقافية  امل���ح���ادث���ات  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  ال��ف��ر���س��ة 
والتجارية وال�ستثمارية، التي لديها القدرة على 
الواقع،  يف  البع�س.  بع�سه  م��ن  ال��ع��امل  تقريب 
التاريخ،  2020 دبي يف  اإك�سبو  ل جتربة  �سُت�سجَّ
لدول  املبتكرة  ال��ت��ج��ارب  م��ن  واح���دة  باعتبارها 

العامل التي تعي�س وتعمل معا يف قرية واحدة".
املو�سيقى  م���ع  راق�������س  ح��ف��ل  اخل���ط���اب  واأع���ق���ب 
واحلركات احليوية؛ وارتدت الفرقة اأثناء العر�س 
مالب�س مزخرفة وملونة وخرجت مبظهر ملفت 
امل��ج��وه��رات وطالء  م��ن  ���س��يء،  ك��ل  �سمل  للنظر 

اجل�سم اإىل الري�س واأغطية الراأ�س.
اإك�سبو  يف  اجل��دي��دة  غينيا  ب��اب��وا  ج��ن��اح  وُي��ظ��ه��ر 
البيئة،  العي�س يف توازن مع  اأهمية  2020 دبي 
يتمتع  ل��ب��ل��د  بالن�سبة  الأه��م��ي��ة  ب��ال��غ  اأم����ر  وه���و 
اأك��رب غابة  ب��اأك��رب تنوع حيوي يف ال��ع��امل وث��ال��ث 
اأن  كما  والكونغو.  الأم���ازون  غابات  بعد  مطرية 
الزراعية  بالأرا�سي  غنّية  اجلديدة  غينيا  بابوا 
وامل�����وارد امل��ع��دن��ي��ة وال��ب��رول��ي��ة وال�����س��ل��ع القابلة 
والكاكاو  وال�سوكولتة  القهوة  مثل  للت�سدير، 
والفانيليا. يتفاجاأ الزّوار عندما يعلمون اأن بابوا 
غينيا اجلديدة، البالغ تعداد �سكانها 8.5 مليون 
اأهلها  األف قبيلة خمتلفة ويتحدث  ن�سمة، ت�سم 

اأكرث من 850 لغة.

•• دبي - الفجر

اإك�سبو  ال��وط��ن��ي يف  ب��ي��وم��ه��ا  اح��ت��ف��ل��ت روم��ان��ي��ا 
2020 دبي، ، مبن�سة الأمم يف �ساحة الو�سل. 
امل��دي��ر التنفيذي  ال��ع��ل��ي،  ���س��ع��ادة جن��ي��ب  وك����ان 
دبي،   2020 لإك�����س��ب��و  ال���ع���ام  امل��ف��و���س  مل��ك��ت��ب 
يف ا���س��ت��ق��ب��ال ���س��ع��ادة اأدري�����ان م��ي�����س��الرو، �سفري 
املرا�سم  اأقيمت  حيث  الإم����ارات،  ل��دى  روم��ان��ي��ا 
العلم  ورف���ع  الوطني  الن�سيد  ب��ع��زف  الر�سمية 

لكل من البلدين.
" "ُتربز  العلي:  جنيب  �سعادة  ق��ال  كلمته،  ويف 

"الطبيعة  ����س���ع���ار  حت����ت  روم����ان����ي����ا  م�������س���ارك���ة 
بني  ال��ع��الق��ة  ت��وط��ي��د  اإىل  اجلديدة" احل��اج��ة 
ت�����س��ارع وت���رية منو  ال��ن��ا���س والطبيعة، يف ���س��وء 
الفر�س  على  اأي�سا  ال�سوء  وُت�سّلط  الت�سنيع؛ 
املتاحة يف جمالت ال�سياحة والتقنية امل�ستدامة 

والزراعة".
التي  روم��ان��ي��ا،  م��ع  بعالقاتنا  "نعتز  واأ����س���اف: 
ب�سكل ملحوظ  ال�سنني ومنت  توطدت على مر 
ع��ل��ى ك���اف���ة الأ����س���ع���دة؛ ون��ح��ر���س دائ���م���ا على 
ذات  امل��ج��الت  خمتلف  يف  تعاوننا  اإط���ار  تو�سيع 
الأجنبي  ال�ستثمار  ومنها  امل�سرك،  الهتمام 

املبا�سر، وال�سياحة، ومتكني ال�سركات ال�سغرية 
واملتو�سطة من النمو يف اأ�سواق املنطقة والعامل 

من خالل البتكار."
وقال �سعادة ال�سفري اأدريان مي�سالرو :"بالن�سبة 
دب���ي فر�سة   2020 اإك�����س��ب��و  ل��روم��ان��ي��ا، مي��ث��ل 
واإبراز  الأ�سخا�س  ماليني  مع  للتفاعل  رائعة 
الطبيعية  وم���ن���اظ���رن���ا  وث��ق��اف��ت��ن��ا  ت��ق��ال��ي��دن��ا 
التي  وابتكاراتنا  اإبداعاتنا  عن  اجلميلة، ف�سال 
يف  وامل�ساهمة  النا�س  حياة  حت�سني  اإىل  تهدف 
جدا  جيدة  فر�سة  اأي�سا  اإن��ه��ا  اأف�سل.  جمتمع 
ب�سكل  الإماراتية  الرومانية  العالقات  لتطوير 

اأكرب. واأود التاأكيد على التزام رومانيا مبوا�سلة 
تعزيز تعاوننا الثنائي وتنويعه لي�سمل خمتلف 

املجالت ذات الهتمام امل�سرك."
واأ�ساف �سعادته: "�سعارنا الرئي�سي هو ’الطبيعة 
اجلديدة‘، وذلك لأن رومانيا تعتقد اأن التحدي 
الب�سرية حاليا يتمثل يف  ال��ذي تواجهه  الأك��رب 
اأن مفهوم  ل��ذل��ك، جن��د  ب��ال��ط��ب��ي��ع��ة.  ع��الق��ت��ه��ا 
الطبيعة اجلديدة هو ا�ستجابة �سرورية لإيجاد 
م�ستقبل  ل�سمان  حم��اول��ت��ن��ا  يف  ج��دي��د  ت����وازن 
الأ�سرار  تقليل  �سبل  على  بالركيز  للب�سرية، 
الطاقة  ا�ستهالك  وتقليل  بالبيئة،  تلحق  التي 

وانبعاثات الكربون، واإعادة تدوير نفايات الإنتاج 
ودمج مبادئ القت�ساد الدائري."

تخللت الحتفال عرو�س قدمتها الفرقة ال�سعبية 
ال�سهرية "�سيندرلول-جوين �سيبيولوي"، التي 
الغني  ال��روم��اين  الفولكلور  ك��ن��وز  ا�ستعر�ست 
وحيويته  �سعبها  �سخ�سية  عن  معربة  واملركب، 
وحر�سه وحكمته وح�سه الفكاهي. وعلى هام�س 
عمل  ور����س  اأقيمت  ال��وط��ن��ي،  باليوم  الح��ت��ف��ال 
ل�ستعرا�س تراث املن�سوجات واملالب�س واجللود 
البالد، كما �ساعد طالب من  الغني واملتنوع يف 
يف  ال����زوار  – ب��را���س��وف،  تران�سيلفانيا  ج��ام��ع��ة 

�سنع هدايا تذكارية �سغرية با�ستخدام الن�سيج 
اخل�سبي.

وهو  ال�ستدامة،  منطقة  يف  رومانيا  جناح  يقع 
لي�ستك�سف  اجلديدة"  "الطبيعة  �سعار  يحمل 
والتكنولوجيا.  الطبيعة  ب��ني  الدقيق  ال��ت��وازن 
ويف �سوء احت�سان رومانيا 2،000 ينبوع ت�سم 
حوايل 60 يف املئة من احتياطيات املياه املعدنية 
اأوروب�����ا، يتيح اجل��ن��اح ل��ل��زوار الط����الع على  يف 
اأكرث مياه البالد نقاء، ف�سال عن اأخذ العينات 
ومقارنة ع�سرة اأنواع من املاء الغني باملعادن، مبا 

يف ذلك اأ�سناف الذهب والف�سة.

•• دبي – الفجر

ال��ت�����س��ف��ي��ق احل�����ار، ا�ستقبل  و���س��ط م���وج���ات م���ن 
الفرقة  اأع�����س��اء  ميلينيوم  دب���ي  م�����س��رح  ج��م��ه��ور 
حفال  اأحيت  التي  الراق�سة،  الرومانية  ال�سعبية 
الفنية  دب����ي   2020 اإك�����س��ب��و  ف��ع��ال��ي��ات  ���س��م��ن 

والثقافية.
وع��ر���س��ت ال��ف��رق��ة  ال��روم��ان��ي��ة، احل��ائ��زة جوائز 
من  فنية  لوحات  �سيبيولوي،  �سيندرول-جونيي 
مديرة  �سممتها  ال���روم���اين،  ال�����س��ع��ب��ي  ال����راث 
جمملها  يف  وج�����ّس��دت  م��اك��ري��ا،  �سليفيا  ال��ف��رق��ة 
العادات والتقاليد املتنوعة يف الأعرا�س واملنا�سبات. 
ال��ف��رق��ة جمموعة متنوعة  اأع�����س��اء  ق���ّدم  اأي�����س��ا، 
واملنفردة  اجل��م��اع��ي��ة  امل��و���س��ي��ق��ي��ة  ال��ف��ق��رات  م���ن 
باإيقاعات متناغمة مع املو�سيقى وحركات اليدين 
والقدمني، و�سط تفاعل كبري وت�سفيق متوا�سل 

بفنّيات  الفرقة  اأف��راد  وّظ��ف  وق��د  من اجلمهور. 
الإيقاعية  اآلت��ه��م  م��ن  املن�سابة  املو�سيقى  عالية 
لتج�سري الهوة بني ثقافات ال�سعوب والتعبري عن 
تطلعات واآمال الب�سرية باحلب وال�سالم. ومتيزت 
الفرقة باأدائها املتناغم واملن�سجم، والروح الفنية 

التي واءمت بني اأدائها املو�سيقى والراق�س.
وظهر اأع�ساء الفرقة بالأزياء التقليدية وال�سعبية 
ال�سهرية يف رومانيا؛ وجنحوا يف تقدمي جمموعة 
مثل  ال�سيمفونية،  املو�سيقى  روائ��ع  من  متنوعة 
مو�سيقى الراب�سودي الرومانية جلورج ايني�سكو.

جدير بالذكر اأن الفرقة الرومانية ال�سعبية ُتعد 
من اأقدم فرق الرق�س ال�سعبية يف رومانيا؛ وقد 
املمتد  ال��ط��وي��ل،  الفني  م�سوارها  خ��الل  متكنت 
200 جائزة  ع��ام��ا، م��ن ح�����س��د   75 ن��ح��و  م��ن��ذ 
 4500 على  يزيد  م��ا  وت��ق��دمي  دول��ي��ة وحملية، 

عر�س يف عدد كبري من دول العامل.

•• دبي – الفجر

ال��ث��ال��ث من  ي���وم  دب���ي،   2020 اإك�����س��ب��و   يحتفل 
م��ار���س امل��ق��ب��ل، ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ل��ح��ي��اة الربية، 
منا�سري  كبار  ت�سم  خا�سة  فعالية  خ��الل  م��ن 
من  والنا�سطني  والعلماء  البيئة  على  احل��ف��اظ 
جميع اأنحاء العامل، لت�سليط ال�سوء على اجلهود 
على  للحفاظ  ودول��ي��ا  واإقليميا  حمليا  املبذولة 
واإنقاذها،  وحمايتها  بالنقرا�س  املهددة  الأن��واع 
ال�سعيد  على  مماثلة  اإج����راءات  ات��خ��اذ  وحتفيز 

العاملي.

"العي�س  الإع��الم حل�سور فعالية  و�سائل  وندعو 
يف وئام مع الطبيعة وا�ستعادة الأن��واع الرئي�سية 
بالتعاون  ُتعقد  التي  البيئي"،  النظام  ل�ستعادة 
التغري  ووزارة  للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  مع 
يف  املتحدة،  العربية  الإم���ارات   - والبيئة  املناخي 
دولة  بتوقيت   16:15-13:00 م��ن  ال��ف��رة 

الإمارات يف مدرج ترّيا.
م��رمي بنت حممد  م��ع��ايل  املتحدثني  ب��ني  وم��ن 
���س��ع��ي��د ح����ارب امل���ه���ريي، وزي�����رة ال��ت��غ��ري املناخي 
املتحدة؛  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة  وال��ب��ي��ئ��ة يف 
وحممد علي �سعد، طبيب بيطري وممثل برامج 

احلفاظ على املها العربي؛ واأك�سل مورين�سالغر، 
ال��ن��ق��ل للحفظ  امل��ت��خ�����س�����س يف  ال��ف��ري��ق  رئ��ي�����س 
التابع لالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة؛ ودورين 
البيولوجي  ال��ت��ن��وع  ق�����س��م  رئ��ي�����س��ة  روب��ن�����س��ون، 
والأرا�����س����ي، ال��رئ��ي�����س ال�����س��اب��ق ل��ل��ح��ي��اة الربية، 
اإيوين،  وج���ون  للبيئة؛  امل��ت��ح��دة  الأمم  ب��رن��ام��ج 
كبري الباحثني يف جمعية علم احليوان يف لندن.

مديرة  ب��ال���س،  مي�سا  م��ي��الين  ت�ستعر�س  ك��م��ا 
ُحماة  في�سر"  كينغ  ذا  اأوف  "غارديانز  م�سروع 
ط��ائ��ر ال���رف���راف، واب��ن��ه��ا ن��اب��و، م��ب��ادرات �سعبية 
ح��اف��ظ��ت ع��ل��ى ط��ائ��ر ال����رف����راف يف غ�����وام، وهو 

انخفا�س  ب�سبب  للخطر  املعر�سة  الأن����واع  م��ن 
النقرا�س  من  امل��وائ��ل،  وفقدان  توالدها  معدل 

الو�سيك. 
ُدم���ج م��و���س��وع ال���س��ت��دام��ة، ب�سفته واح����دا من 
الثالثة،  الفرعية   2020 اإك�سبو  م��و���س��وع��ات 
يتمتع  ال��ذي  العاملي،  احل��دث  فعاليات  جميع  يف 
داخل  احل��ي��وي  ال��ت��ن��وع  ح��م��اي��ة  ق���وي يف  ب�سجل 
مناق�سة  الفعالية  هذه  يف  و�سيتم  املوقع.  وح��ول 
التدابري التي اتخذت، اإىل جانب كيفية ا�ستمرار 
هذا الإرث بعد انتهاء اإك�سبو 2020 دبي يف 31 

مار�س.
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املدر�شة الرقمّية تنجح يف ا�شتقطاب 10000 اآلف طالب منذ انطالقها

زيادة مّطردة يف اأعداد الزيارات..

اأجنحة الدول امل�شاركة يف اإك�شبو 2020 دبي متدد �شاعات عملها يف �شهر مار�ص 

جناح املراأة ي�شت�شيف خرباء عامليني لإر�شاد اأ�شحاب امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة

•• دبي– الفجر

2020 دبي  اإك�����س��ب��و  اأع��ل��ن ج��ن��اح دب���ي ال��ع��ط��اء يف 
جناح املدر�سة الرقمية، اأول مدر�سة عربية متكاملة 
ذكية  بطريقة  والهجني  الرقمي  التعليم  لتوفري 
الأكرث  املجتمعية  الفئات  ت�ستهدف  والتي  وم��رن��ة، 
العربية  املجتمعات  يف  الأقل حظاً  واملناطق  ه�سا�سة 
والعامل، يف ا�ستقطاب 10 اآلف طالب وطالبة منذ 

انطالقها يف نوفمرب 2020.
دولة  وزي��ر  العلماء،  �سلطان  ب��ن  عمر  معايل  وق��ال 
الرقمي وتطبيقات  للذكاء ال�سطناعي والقت�ساد 
اجلناح:  يف  �سحفي  موؤمتر  خ��الل  بعد،  عن  العمل 
بهذه  لالحتفال  ال��ي��وم  هنا  اأن��ن��ا  ج��دا  "ُي�سعدين 
وهي  الرقمية،  املدر�سة  اإط��الق  العظيمة:  املنا�سبة 
مبادرة اإن�سانية خاّلقة ل مثيل لها، �ستغرّي م�ستقبل 

التعليم على م�ستوى العامل".
العامل  فيه  م��ّر  ال��ذي  الوقت  "يف  واأ���س��اف معاليه: 
بواحد من اأ�سعب الأوبئة والتحديات الكبرية التي 
فر�سها، متكنت دولة الإمارات العربية املتحدة من 
النتقال من التعليم التقليدي اإىل التعليم الرقمي، 
وهو ما األهم اأي�سا �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم  نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
العمل  يف  اهلل" للتفكري  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء 

على مبادرة لتوفري من�سة رقمية تعليمية متقدمة، 
يف  خا�سة  ال��ذك��ي��ة،  التكنولوجيا  حلول  با�ستخدام 
والنزوح  ال��ل��ج��وء  ال��ن��ام��ي��ة وخم��ي��م��ات  امل��ج��ت��م��ع��ات 

واملناطق الأقل حظاً يف خمتلف دول العامل". 
�سوؤون  وزير  م�ساعد  الها�سمي،  هدى  �سعادة  وقالت 
جمل�س الوزراء لل�سوؤون ال�سراتيجية، نائب رئي�س 

املن�سة  "تهدف  ال��رق��م��ي��ة:  امل��در���س��ة  اإدارة  جمل�س 
طالب  مليون  اإىل  للو�سول  اإطالقها  منذ  الرقمية 
بحلول عام 2026، حيث عملنا كاأع�ساء يف جمل�س 
ا�سراتيجية  تطوير  على  الرقمية  امل��در���س��ة  اإدارة 
خالل  م�ستدامة  الرقمية  املدر�سة  جعل  على  تعمل 

ال�سنوات القادمة".

من جانبه، قال الدكتور طارق حممد القرق، الرئي�س 
اإدارتها:  جمل�س  ع�سو  ال��ع��ط��اء،  ل��دب��ي  التنفيذي 
"ا�ستطعنا اأن ن�ستقطب 10 اآلف طالب حتى اليوم 
 ،2020 املدر�سة الرقمية يف نوفمرب  منذ انطالق 
التعليم  م�سكالت  ح��ل��ول  تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي 
التي  ك��ورون��ا،  ظ��ل جائحة  يف  ال��ع��امل، خ�سو�ساً  يف 
نظام  �سمن  التحديات  من  العديد  ظهور  اإىل  اأدت 
الفقرية  ال��دول  الأط��ف��ال يف  وك��ان  العاملي؛  التعليم 
الأك���رث ت�����س��رراً، مم��ا اأك��د ب�سكل كبري احل��اج��ة اإىل 
وجود حلول مبتكرة مثل مبادرة املدر�سة الرقمية".

للمدر�سة  الرئي�سي  املقر  اأن  اإىل  املتحدثون  واأ���س��ار 
العربية  الإم�������ارات  ب���دول���ة  دب���ي  ي��ق��ع يف  ال��رق��م��ي��ة 
الطالب  جلميع  خدماتها  ت��ق��دم  ولكنها  امل��ت��ح��دة، 
حول العامل، ح�سب الدول واملناطق امل�ستهدفة يف كل 
الأردن  دول هي  ت�سمل حاليا خم�س  والتي  مرحلة، 

والعراق وم�سر وموريتانيا وكولومبيا.
اإح����دى م�����س��اري��ع موؤ�س�سة  وامل��در���س��ة ال��رق��م��ي��ة ه��ي 
وتاأتي  العاملية،  اآل مكتوم  را�سد  مبادرات حممد بن 
بواقع  الرت��ق��اء  على  املوؤ�س�سة  حر�س  من  انطالقاً 
الركيز  خ���الل  م��ن  وال���ع���امل،  املنطقة  يف  التعليم 
كوادر  باإعداد  �سواء  النوعي،  الأ�سا�سي  التعليم  على 
تعليمية  وب��ي��ئ��ات  م��راف��ق  ب��ن��اء  اأو  م��دّرب��ة  تعليمية 

متكاملة.

•• دبي  – الفجر

بلغ اإجمايل عدد زيارات اإك�سبو 2020 دبي، حتى يوم 
28 فرباير 15،995،423 زيارة، فيما اأو�ست جلنة 
نة من جمموعة من  ت�سيري اإك�سبو 2020 دبي، املكوَّ
�ساعات  بتمديد  امل�ساركة،  للدول  العامني  املفو�سني 
دولة  بتوقيت  ليال   11 ال�ساعة  حتى  الأجنحة  عمل 
الوقت  من  املزيد  لإتاحة  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
للزوار لال�ستمتاع بالفعاليات واأماكن اجلذب العديدة 
يف اأرج�����اء امل��وق��ع خ���الل ال�����س��ه��ر الأخ����ري م��ن انعقاد 

احلدث الدويل. 
العي�س؛  الغذاء والزراعة و�ُسبل  اأ�سبوع  انعقاد  و�ساهم 
وع��ودة الزيارات املدر�سية، يف زي��ادة اأع��داد ال��زوار، ويف 
ل�سعار  ا�ستجابوا  الذين  الدوليني،  ال�سائحني  تدفق 
الوقت  حمدودية  مدركني  فر�سة"،  اآخر  تفّوتوا  "ل 
ا���س��ت��ف��ادة ممكنة من  اأق�����س��ى  اأم��ام��ه��م لتحقيق  امل��ت��اح 
يوما   30 تبقي  ظ��ل  يف  ال�ستثنائية،  التجربة  ه��ذه 
ونتيجة  ال��دويل.  احل��دث  فعاليات  اختتام  على  فقط 
زيارات  �سهر فرباير  ال��زي��ارات يف  ن�سف  كانت  لذلك، 
متكّررة، وَجَذب ال�سهر قبل الأخري من اإك�سبو 2020 
دبي رقما قيا�سيا من الزيارات بلغ 4.4 مليون زيارة، 
وهو اأعلى رقم للزيارات �سهريا منذ انطالق فعاليات 

احلدث الدويل يف الأول من اأكتوبر 2021. 
اأطلق اإك�سبو 2020 دبي "جواز ال�سفر الأبي�س"، وهو 
اإ�سدار خا�س ميثل ر�سالة �سكر للزوار الذين لديهم 
�سفرهم  ج��وازات  �سفحات  على  اأكرث  اأو  ختم   100
ال�سيوف  ي��دف��ع  اآخ���ر  ال�����س��ف��راء، وه��و م��ا ميثل �سببا 
اأكرب عدد ممكن من الأجنحة التي يزيد  ل�ستك�ساف 
200 جناح قبل اختتام فعاليات احلدث  عددها على 

الدويل يف احلادي والثالثني من مار�س اجلاري.
 2020 اإك�سبو  الأماكن اجلديدة يف موقع  ومن بني 
دبي، الدائم التطور، كل من �ساحة اإك�سبو الريا�سية، 
لريا�سة  رائعة  ماراثونية  مناف�سات  ا�ست�سافت  التي 
امتدت  ال��ت��اي��الن��دي��ة(  )امل��الك��م��ة  تاي"  "مواي  ال���� 
ثماين �ساعات؛ و�سهدت ال�ساحة �سل�سلة من املباريات 
ماكرنو  جون  املتميَزين  التن�س  لبطلَي  ال�ستعرا�سية 
اأي�سا هناك  اأمتعت م�سجعيهما.  وكارولني فوزنياكي، 
�ساحة مركز دبي للمعار�س، التي اأطلقت نادي اإك�سبو 
يف  خ��ان  �سلمان  بوليوود  جنم  وا�ستقبلت  للكوميديا، 
دا- جولة  اإط���الق  "اإعادة  �سمن  خا�س  غنائي  حفل 

اأبهرت فرقة  بنجومها،  تاألقت  �سماء  بانغ".    وحتت 
�ساحة  يف  اجلماهري  ال�سهرية  العاملية  "كولدبالي" 
الو�سل، بالإ�سافة اإىل اآلف املعجبني الآخرين الذين 
الإنرنت،  اأو ع��رب  امل��وق��ع،  اأرج���اء  ���س��اه��دوا احلفل يف 

اأنحاء العامل. قّدم العر�س  حيث جرى بثه يف جميع 
املو�سيقي غري امل�سبوق جتربة مو�سيقية ُمبهرة مغلَّفة 
وكوكب  الإن�سان  لربنامج  دعما  قوية،  بيئية  بر�سالة 
اإط��ار �سل�سلة  2020 دب��ي، و�سمن  اإك�سبو  الأر���س يف 

خالدة" ال�ساحرة.     "اأم�سيات 
 ،2022 اإىل فرباير   2021 اأكتوبر  الفرة من  ويف 
على  يزيد  مل��ا  زي���ارات  دب��ي   2020 اإك�سبو  ا�ست�ساف 
وروؤ�ساء  ال�����دول،  وروؤ����س���اء  ال���ق���ادة،  م��ن   13،000
احل��ك��وم��ات، وال�������وزراء، ك���ان م��ن��ه��ا م��ا ���س��ه��ده ال�سهر 
م���ن تنزانيا،  رئ��ا���س��ي��ة  زي������ارات  م���ن  اجل�����اري وح�����ده 
ال�����س��ودان، وتركيا،  وق��رب���س، واأوروغ�������واي، وج��ن��وب 
وكينيا. ومن بني اأبرز تلك الزيارات كانت زيارة فخامة 
الرئي�س اأوهورو كينياتا، رئي�س جمهورية كينيا، الذي 
الثقايف  العر�س  اأثناء  الو�سل  �ساحة  املن�سة يف  اعتلى 

املبهج لبالده. 
التي  الفعاليات  م��ن  جمموعة  ف��رباي��ر  �سهر  و�سهد 
مالأت موقع احلدث الدويل باأجواء ناب�سة باحلما�س 
دوق  ول��ي��ام،  الأم���ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  زي���ارة  م��ع 
البتكارات  عر�س  اأثناء  كلمة  األقى  ال��ذي  كامربيدج، 
ال�سيخ  ب�سمو  والتقى  �سوت"،  "اإيرث  بجائزة  اخلا�سة 
حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، 

رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة دبي.
و���س��ه��د ال�����س��ه��ر ذات����ه اح��ت��ف��ال دول����ة ال��ف��ل��ب��ني بيومها 
الأن�����س��ط��ة ت�سمنت حفال  م��ن  ال��وط��ن��ي، مب��ج��م��وع��ة 
مو�سيقى  لأيقونة  اليوبيل  حديقة  يف  اأُقيم  مو�سيقيا 
البوب الفلبيني الأمريكي بامبو، بالإ�سافة اإىل حفل 

اأجواء  ت��وّري، يف  الفلبينية، مويرا ديال  املغنية  اأحيته 
اإك�سبو،  يوم احلب يف  احتفالت  ناب�سة باحلب �سمن 
من  مبجموعة  اليوبيل  من�سة  جمهور  اأمتعت  حيث 
وزيرة  الها�سمي،  رمي  معايل  وقالت  اأغانيها.  اأف�سل 
لإك�سبو  العام  املدير  ال��دويل،  التعاون  ل�سوؤون  الدولة 
2020 دبي: "جنح اأول اإك�سبو دويل ُيقام يف منطقة 
ال�����س��رق الأو����س���ط واأف��ري��ق��ي��ا وج��ن��وب اآ���س��ي��ا، يف اإع���ادة 
الأمل اإىل املجتمع العاملي، و�ساعد يف جتديد اللتزام 
الفر�س  املتمثلة يف  ال��دويل  جتاه مو�سوعات احل��دث 
 2020 اإك�سبو  جناح  ووو�سط  وال�ستدامة.  والتنقل 
على  ف��ع��ال��ي��ة   28،000 م���ن  اأك����رث  ت��ن��ظ��ي��م  يف  دب����ي 
اأكرث مما  مدار الأ�سهر اخلم�سة املا�سية، فقد حققنا 
حلمنا بتحقيقه، لكن ليزال يف جعبة اإك�سبو 2020 
الفر�سة  اغتنام ه��ذه  ال���زوار على  امل��زي��د، ونحٌث  دب��ي 
يقدمه  �سيء  كل  مل�ساهدة  منها  وال�ستفادة  الفريدة 
اإ����س���دال ال�ستار  2020 دب���ي ع��ن ك��ث��ب، ق��ب��ل  اإك�����س��ب��و 
الإطالق  على  الأك���رب  ال���دويل  احل��دث  فعاليات  على 
املتحدثني  ب��ني  م��ن  وك���ان  ال�سهر اجلاري".      اآخ���ر 
الرئي�سيني يف اإك�سبو 2020 دبي خالل �سهر فرباير، 
جامايكا  يف  ال�سياحة  وزي��ر  بارتليت،  اإدم��ون��د  معايل 
والرئي�س امل�سارك ملركز مرونة ال�سياحة العاملية واإدارة 
ال�سياحة"  العاملي ملرونة  "اليوم  د�ّسن  الذي  الأزم��ات، 
بهدف  دب�����ي،   2020 اإك�����س��ب��و  يف  ن���وع���ه  م���ن  الأول 
اأف�سل  ال�سياحة لال�ستعداد على نحو  م�ساعدة قطاع 
�سعادة  اإىل  بالإ�سافة  القادمة؛  امل�ستقبلية  للمرحلة 
الدكتور بينوا تريي، مدير ال�سندوق الدويل للتنمية 

الزراعية يف غرب اأفريقيا، الذي �سّرح يف كلمته التي 
األقاها �سمن فعالية ُمقامة على هام�س اأ�سبوع الغذاء 
باأن  دب��ي؛   2020 اإك�سبو  يف  العي�س  و�سبل  وال��زراع��ة 
ال�سندوق �سي�ساعف اأن�سطته ال�ستثمارية على مدى 
مليارات  ثالثة  اإىل  لت�سل  القادمة  الع�سر  ال�سنوات 
دولر اأمريكي. كما حافظ جنوم الريا�سة على تدفق 
ال���دويل، حيث فاز  اأرج���اء م��وق��ع احل���دث  الن�ساط يف 
ال�ساد�سة  باجلولة  فا�سيك  ماتيا�س  الت�سيكي  ال���دّراج 
اإك�سبو  م��ن  ان��ط��ل��ق  ال���ذي  الإمارات"-  "طواف  م��ن 
فريق  جنما  ان�سم  بينما  فيه؛  واخُتتتم  دبي   2020
مان�س�سر �سيتي للريا�سات الإلكرونية �سون "�سيلز" 
�سربينجيت ورايان بي�سوا اإىل الالعبني ملواجهتهم يف 
مان�س�سر  بكاأ�س  للفوز   النهائية  الت�سفيات  ج��ولت 
�سيتي للريا�سات الإلكرونية، وعلى �سعيد اآخر ُعقد 
اأ�سطورة كرة القدم  2020 جمع بني  اإك�سبو  لقاء يف 
الرائدة  الن�سائية  ديدييه دروغبا، ومدربة كرة القدم 
ب��ني اجلن�سني يف  امل�����س��اواة  لت�سجيع  اإ���س��م��اع��ي��ل،  اق���را 
28،397 فعالية منذ  الريا�سة. واإىل جانب تنظيم 
اأن ف��ت��ح اإك�����س��ب��و 2020 دب���ي اأب���واب���ه اأم����ام ال��ع��امل يف 
الأول من اأكتوبر 2021، هناك ُحزمة من الفعاليات 
والأن�سطة الأخرى ذات امل�ستوى العاملي املقرر اإقامتها 
فعاليات  على  ال�ستار  اإ���س��دال  قبل  الأخ���ري  ال�سهر  يف 
احل���دث ال����دويل يف احل����ادي وال��ث��الث��ني م��ن مار�س، 
فر�سة" اإىل  اآخ��ر  تفّوتوا  "ل  ر�سالة  توجيه  ليوا�سل 
زواره داعيا اإياهم اإىل اأن يكونوا جزءا من اأهم جتمع 

عاملي منذ بداية اجلائحة.
وعلى �سعيد اآخر، جتاوزت اأعداد الزيارات الفرا�سية 
زيارة،  مليون   150 ال���  عتبة  دب��ي   2020 لإك�سبو 
املُتاحة  امل��ت��ن��وع��ة  ال��رف��ي��ه��ي��ة  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��دف��وع��ة 
التغطية  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  اإك�سبو"  م��ن  "ليف  ع��رب 
اإك�سبو  يف  الأر����س  وك��وك��ب  الإن�����س��ان  لربنامج  املكثفة 
2020 دبي، ف�سال عن الركيز امل�ستمر الذي يوليه 
احلدث الدويل للتعليم، والذي اأثمر عن تنزيل لعبة 
مليون  ح��وايل  دب��ي،   2020 اإك�سبو  "ماينكرافت" 
اأ�سعاف  اأربعة  نحو  البالغ حجمه  مرة. وعرب موقعه 
م�ساحة  تعادل  م�ساحة  على  واملمتد  م��ول،  دبي  حجم 
2020 دبي  اإك�سبو  القدم، ي�ستمر  613 ملعبا لكرة 
يف التقّيد باإر�ساء تدابري ال�سحة وال�سالمة على نحو 
�سارم، ليوا�سل تر�سيخ الثقة بني زواره، والتي عززها 
ا�ستقراُر دولة الإمارات العربية املتحدة با�ستمرار على 
راأ�س قائمة الدول الأف�سل للعي�س خالل وباء كوفيد-
وكالة  ت�سعه  ال���ذي  ال����دوري  الت�سنيف  وف��ق   ،19
اجلائحة  مكافحة  يف  ال��دول  جهود  لر�سد  بلومبريغ 

احلالية.

•• دبي- الفجر

فيميل  تقدمها  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل  ور����س  �سل�سلة  اإط����ار  يف 
الأع��م��ال، نظم  رائ���دات  ك��ارد لدعم  فيوجني وما�سر 
جناح املراأة يف اإك�سبو 2020 دبي، ور�سة عمل تهدف 
لت�سليط ال�سوء على قدرات �سيدات الأعمال والأمور 
جناحها  و���س��م��ان  اأع��م��ال��ه��ن  لتنمية  يحتجنها  ال��ت��ي 
وا�ستقرارها، مع منحهن الن�سائح الالزمة لتنميتها. 
وا�ستك�سفت ور�سة العمل اأربعة حماور رئي�سية ميكنها 
م�����س��اع��دة الأع����م����ال ال��ت��ج��اري��ة ع��ل��ى الزده�������ار وهي 
التفكري  واأ���س��ل��وب  التكنلوجية،  والأن��ظ��م��ة  التمويل، 
والأف������راد. ق��دم��ت ال��ور���س��ة ج��ني ب��ل��ن��دو���س، الرئي�س 
اأربعة  م��ع  ب��ال���س��راك  ف��ي��وج��ني،  لفيميل  التنفيذي 
املختلفة،  النمو  جم���الت  يف  املتميزين  اخل���رباء  م��ن 
وذل���ك بح�سور ع��دد كبري م��ن ���س��ي��دات الأع��م��ال من 
واملهتمات  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�سروعات  �ساحبات 
ب��ع��امل الأع���م���ال.  ح��ول اجل��ان��ب التمويلي ق��ال وليد 

عن  احلديث  "عند  كابيتال:  وم�سة  يف  �سريك  ف��زع، 
العامل  يف  الأع��م��ال  �سيدات  ت��درك  اأن  لب��د  التمويل، 
اهتمام  على  ت�ستحوذ  التي  الأع��م��ال  نوعية  العربي، 
اأكرث  عملك  نفهم  ل��ن  "نحن  وت��اب��ع:  امل�ستثمرين". 
منك، لكن العالقة بيننا هي عالقة طردية، فاأنا اأرى 
من خالل عملي اآلف خطط العمل، واأتعلم الكثري من 
رواد الأعمال الذين يطرقون اأبوابنا، وهم ي�ستفيدون 
معهم،  ن�ساركها  التي  التح�سني  وم�سادر  روؤيتنا  من 
لذا يجب على رائدات الأعمال اأن يتعرفن جيدا على 
اجلهة التي �سيح�سلن على الأموال من خاللها، ومل 
ن�ستثمر  ونحن  بالتحديد،  لها  التوجه  عليهن  يجب 
الأفكار  ون���در����س  الأع����م����ال  رائ������دات  م���ن  ال��ك��ث��ري  يف 
املزيد  ا�ستقطاب  بغية  ل�ستقبالها،  ال�سوق  وجاهزية 
من الأموال اإىل املنطقة". وقالت لو�سي دابو، الرئي�س 
التنفيذي ل�سركة "معا": "نحن اأول �سركة ا�ست�سارية 
متخ�س�سة يف ثقافة مكان العمل، ونعمل عرب ثالثة 
حماور وهي النا�س، والهدف، والثقافة، وتكمن القوة 

احلقيقية يف التقاء هذه املحاور الثالث معاً، لقد بداأنا 
يكن  ومل  ال���س��ت�����س��ارات،  لعمل   ،2004 ع��ام  �سركتنا 
تطور  عملنا  لكن  حينذاك،  للجميع  متاحا  الإنرنت 
ب�سكل كبري خالل فرة اجلائحة، حتى اأ�سبحنا اأكرث 
اأن كنا اثنني فقط، حيث متكنا  من مئة �سخ�س بعد 
من تنمية اأعمالنا بالرتكاز على هذه النقاط الثالث، 
ومازلت اأريد اأن اأ�سع النا�س كالقوة املطلقة والركيزة 
من  ال�ستفادة  اأهمية  وحول  ن�ستطيع".  فمعاً  الأوىل 
العام  امل��دي��ر  ب��ي��رب،  �سلينيا  ق���ال  ال��رق��م��ي��ة،  ال�سبكات 
مقارنات  نعقد  "نحن  مينات":  دادي  "جو  �سركة  يف 
وال�سعودية  م�����س��ر  يف  الأع���م���ال  م��ن�����س��ات  من���و  ح���ول 
ودولة الإمارات، لدرا�سة التاأثري  الذي تركته جائحة 
على  �سهدنا  حيث  الأع��م��ال،  ع��امل  على  كوفيد19-  
ت�سارع الرقمنة، واأ�سبحت الأعمال والجتماعات تدار 
عرب �سبكة الإنرنت، وغريت واحدة من كل �سركتني 
ال�سابقة،  الفرة  الإم���ارات طريقة عملها يف  دول��ة  يف 
واأ�سافت:  وال�سعودية".  م�سر  يف  قليال  اأق��ل  وبن�سبة 

بالإنرنت،  مت�سلة  تكن  مل  التي  ال�سركات  "حتى 
للعمل  اإلكرونية  من�سات  اليوم  لديها  اأ�سبح  �سابقا، 
من خاللها، بل اأ�سبح هناك من�سات لأعمال جديدة 
مل تكن متواجدة من قبل على ال�سبكة، لذا التواجد 
الرقمي لأي عمل مهما بدا �سغريا هو ركيزة كربى 
للنمو لكونه يتمتع باملرونة، فلي�س هناك حدود مادية 
عندما يكون عملك عرب الإنرنت وهذه فر�سة لبد 
املوؤ�س�س  �سماع،  �سارة  رك��زت  وب��دوره��ا  انتهازها".  من 
اأ�سلوب  اأهمية  على  ل�سيرون،  التنفيذي  والرئي�س 
التفكري يف جناح الأعمال، مع احلفاظ على الركيز 
على الهدف الأ�سا�سي الذي مت اإطالق امل�سروع لأجله،  
وق��ال��ت: "على ال��رغ��م م��ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ك��ث��رية التي 
واجهتها، اإل اأنني بقيت خمل�سة للهدف الذي اأطلقت 
البقاء  ع��ل��ى  ���س��اع��دين  م��ا  وه���و  لتحقيقه،  م�����س��روع��ي 
اأهم  من  املرونة  اأن  �سماع  اعتربت  كما  وال�ستمرار". 
منوها  اأ�سا�سيات  من  تعد  اإنها  بل  الأعمال،  متطلبات 

وازدهارها وتو�سعها.

اأ�شياء يجب روؤيتها يف اإك�شبو 2020 دبي 
قبل ختام فعالياته  نهاية ال�شهر اجلاري

•• دبي– الفجر

 ا�ستقطب اإك�سبو 2020 دبي ماليني الزّوار من اأنحاء العامل لال�ستمتاع 
بتجربة ل تتكرر اإل مرة واحدة يف العمر، وذلك منذ اأن فتح اأبوابه للجمهور 
يوم 1 اأكتوبر 2021؛ لكن هل راأيتم كل �سيء؟ فيما يلي ن�ستعر�س بع�سا 
من اأبرز الأ�سياء التي يجب عليكم روؤيتها، اإذا مل تكونوا قد فعلتم، قبل اأن 

ُيغلق اإك�سبو 2020 دبي اأبوابه يوم 31 مار�س 2022.

تابوت فرعوين
عند زيارتك اجلناح امل�سري يف اإك�سبو 2020 دبي، �ستتمكن من م�ساهدة 
م��وؤخ��ًرا يف  اكت�سافه  ال��ذي مت  ب�سماتيك  الكاهن  تابوت  اأث��ري، وه��و  تابوت 
منطقة �سّقارة الأثرية يف حمافظة اجليزة مب�سر. يعود تاريخ هذا التابوت 
يحتفظ  ي���زال  ول  م�سر؛  يف  والع�سرين  ال�ساد�سة  الأ���س��رة  اإىل  اخل�سبي 

باألوانه ال�ساحرة وكتاباته امل�سرية القدمية.
كما �ستجد اأي�سا خم�سة م�ستن�سخات متثل اأربعة مناذج من كنوز امللك توت 
عنخ اآمون ومنوذجا لتمثال لالآلهة ماعت، والتي مت ت�سنيعها مب�سنع كنوز 

للم�ستن�سخات الأثرية.

لو�ضي يف جناح اإثيوبيا 
املعروفة،  لو�سي  للحفرية  عظمي  هيكل  من   40% به  الإثيوبي  اجلناح 
ووفقا  1974؛  نوفمرب   24 يف  باإثيوبيا  ه���ادار  يف  اكت�سافه  مت  وال���ذي 
�سنة  مليون   3.2 ح��وايل  يبلغ   لو�سي  عمر  ف��اإن  جيوغرافيك،  لنا�سونال 
وكان ارتفاعها 3.5 قدم فقط، وكان لديها ذراعان قوّيان واأ�سابع طويلة 

منحنية يعتقد علماء الأحافري اأنها �سمحت لها بت�سلق الأ�سجار.

�ضخرة من القمر
ي�سم جناح الوليات املتحدة قطعة من القمر، جمَعها رائد الف�ساء جاك 
�سميت يف عام 1972 بالقرب من موقع هبوط الوحدة القمرية يف اأبولو 
17، وهي واحدة من اأكرب العّينات التي ُجلبت من القمر؛ يبلغ عمر احلجر 
%99.99 من  اأق��دم من  اإن��ه  العلماء  �سنة، ويقول  3.75 مليار  ح��وايل 
جميع ال�سخور ال�سطحية لالأر�س. مت ا�ستخدام عينة املعر�س يف العديد 
من التجارب العلمية، مبا يف ذلك علم ال�سخور التجريبي، واخل�سائ�س 
ال�سخرة  من  كبري  ج��زء  ويبقى  املغناطي�سية؛  واخل�سائ�س  الفيزيائية، 
القيام  لأن  القمرية،  العينات  درا�سة  تتم  اإ�سافية.  درا�سات  لإج��راء  متاحا 
بذلك ي�سمح للعلماء بفهم كيف ن�ساأت الأر�س وكيف ميكن اأن تكون احلياة 

على هذا الكوكب قد بداأت.

لوحة جدارية ل�ضقف كني�ضة �ضي�ضتني ملايكل اأجنلو
ي�سم جناح الكر�سي الر�سويل ن�سخة من اأحد اأ�سهر الأعمال الفنية ملايكل 
الق�سر  داخ��ل  للبابا  الر�سمي  للمقر  التابعة  �سي�ستني  كني�سة  من  اأجنلو 

الر�سويل يف مدينة الفاتيكان.

الكرة امل�ضتخدمة يف اأول كاأ�ص عامل
لكاأ�س  الأوىل  بالن�سخة  تفوز  العامل  دول��ة يف  اأول  اأوروغ���واي،  يقّدم جناح 
العامل 1930، فر�سة غنية لع�ساق كرة القدم، حيث ت�ستعر�س اأوروغواي 
امل�ستخدمة يف  والكرة  الأوىل  البطولة  ق�سة  تفا�سيل  من خالل جناحها 
تلك البطولة، وكيف متكنت من اإحراز لقبها، حيث تعد اإرثا ل يتجزاأ من 
تاريخ الدولة. ويعر�س اجلناح القمي�س التاريخي ملنتخب »ل�سيلي�ستي«، 
اإىل جوار القمي�س احلايل الذي يرتديه يف ت�سفيات كاأ�س العامل 2022، 
اأن اجلناح يقدم فر�سة  اأق��دم كرات القدم يف التاريخ؛ كما  اإح��دى  وكذلك 
خالل  من  الأه���داف  بت�سجيل  وال�ستمتاع  افرا�سيا  الكرة  ل�ركل  للزوار 
مار�س   31 حتى  دب��ي   2020 اإك�سبو  فعاليات  ت�ستمر  عمالقة.  �سا�سة 
يف  امل�ساركة  اإىل  العامل  اأنحاء  من  زّواره  الدويل  احلدث  ويدعو  2022؛ 
نع عامل جديد يف احتفال باإبداع الب�سر وابتكاراتهم وتقدمهم وثقافاتهم  �سُ

على مدار �ستة اأ�سهر. 

اإك�شبو 2020 دبي يكافئ زواره بجواز �شفر خا�ص 
بعد احل�شول على 100 ختم من الأجنحة
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الأخ��ري، عرب تقدمي  �سهره  2020 دبي خالل  اإك�سبو  الت�سويق يف  ي��زداد 
هدية مميزة لزوار احلدث الدويل املخل�سني، وهي جواز �سفر اأبي�س، يعترب 
املرتبطة  اأك��رث من الأخ��ت��ام  اأو   100 اإ���س��دارا خا�سا لكل من ح�سل على 
ابتداء من  املمّيز  الأبي�س  ال�سفر  ويتوفر جواز  املتنوعة.  الأجنحة  بزيارة 
1 مار�س حتى ختام اإك�سبو 2020 دبي، حيث يقدم الزوار جواز �سفرهم 
الأ�سفر احل��ايل، وفيه ما ل يقل عن 100 ختم، يف اأي مركز من مراكز 
ال��زوار، ويح�سلون على هذا التذكار الفريد جمانا، وذلك تقديرا  خدمة 
اأجنحة  من  جناح  كل  ويحتوي  الكبري.  لولئهم  دبي   2020 اإك�سبو  من 
اإك�سبو 2020 دبي، والتي يزيد عددها عن 200 جناح، على ختم يقدمه 
للزوار، مع توافر بع�س الأختام اخلا�سة يف مواقع اأخرى باأرجاء احلدث 
الزوار،  الأخ��ت��ام �سعبية كبرية بني  ال��ق��درة على جمع  نالت  ال���دويل. وق��د 
حيث ُيعد جواز ال�سفر الأ�سفر اخلا�س باإك�سبو 2020 دبي ال�سلعة الأكرث 
لع�ساق  املمنوحة  امل��ك��اف��اآت  تقت�سر  ول��ن  ال���دويل.  احل��دث  موقع  يف  مبيعا 
اإك�سبو 2020 على ذلك، حيث يحتوي جواز ال�سفر الأبي�س ختما تذكاريا 
خا�سا به، ما يدل على ح�سول حامله على 100 ختم حتى الآن، بالإ�سافة 
اإىل ختم يف جواز ال�سفر الأ�سفر الأ�سلي لالإ�سارة اإىل ح�سول حامله على 
جواز ال�سفر الأبي�س، ما يجعل احل�سول على جواز ال�سفر الأبي�س اإجنازا 

ح�سريا يرغب الزوار يف حتقيقه.
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  2  مار�س 2022 العدد 13482

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  2  مار�س 2022 العدد 13482

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  2  مار�س 2022 العدد 13482

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  2  مار�س 2022 العدد 13482

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  2  مار�س 2022 العدد 13482

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  2  مار�س 2022 العدد 13482

منوذج اإعالن الن�ضر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدمي مالك الت�سجيل/ املالك

مركز اللولو �س.ذ.م.م.
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

�ضورة العالمة:

املودعة بالرقم: 49138               
باإ�سم: مركز اللولو �س.ذ.م.م.

وعنوانه: �س.ب. 60188، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وامل�سجلة حتت الرقم: 40526 بتاريخ: 2003/05/21

يف  احلماية  انتهاء  تاريخ  من  �سنوات   )10( ع�سر  ملدة  �سارية  احلماية  و�ستظل 
.2022/08/28

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  2  مار�س 2022 العدد 13482

منوذج اإعالن الن�ضر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدمي مالك الت�سجيل/ املالك

مركز اللولو �س.ذ.م.م.
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

�ضورة العالمة:

املودعة بالرقم: 49142                
باإ�سم: مركز اللولو �س.ذ.م.م.

وعنوانه: �س.ب. 60188، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وامل�سجلة حتت الرقم: 40508 بتاريخ: 2003/05/21

يف  احلماية  انتهاء  تاريخ  من  �سنوات   )10( ع�سر  ملدة  �سارية  احلماية  و�ستظل 
.2022/08/28

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  2  مار�س 2022 العدد 13482

منوذج اإعالن الن�ضر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدمي مالك الت�سجيل/ املالك

مركز اللولو �س.ذ.م.م.
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

�ضورة العالمة:

املودعة بالرقم: 49143                
باإ�سم: مركز اللولو �س.ذ.م.م.

وعنوانه: �س.ب. 60188، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وامل�سجلة حتت الرقم: 40509 بتاريخ: 2003/05/21

يف  احلماية  انتهاء  تاريخ  من  �سنوات   )10( ع�سر  ملدة  �سارية  احلماية  و�ستظل 
 .2022/08/28

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  2  مار�س 2022 العدد 13482

منوذج اإعالن الن�ضر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدمي مالك الت�سجيل/ املالك

مركز اللولو �س.ذ.م.م.
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

�ضورة العالمة:

املودعة بالرقم: 49139                
باإ�سم: مركز اللولو �س.ذ.م.م.

وعنوانه: �س.ب. 60188، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وامل�سجلة حتت الرقم: 40525 بتاريخ: 2003/05/21

يف  احلماية  انتهاء  تاريخ  من  �سنوات   )10( ع�سر  ملدة  �سارية  احلماية  و�ستظل 
.2022/08/28

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  2  مار�س 2022 العدد 13482

منوذج اإعالن الن�ضر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدمي مالك الت�سجيل/ املالك

مركز اللولو �س.ذ.م.م.
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

�ضورة العالمة:

املودعة بالرقم: 49140                
باإ�سم: مركز اللولو �س.ذ.م.م.

وعنوانه: �س.ب. 60188، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وامل�سجلة حتت الرقم: 45571 بتاريخ: 2004/03/03

يف  احلماية  انتهاء  تاريخ  من  �سنوات   )10( ع�سر  ملدة  �سارية  احلماية  و�ستظل 
.2022/08/28

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  2  مار�س 2022 العدد 13482

منوذج اإعالن الن�ضر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدمي مالك الت�سجيل/ املالك

مركز اللولو �س.ذ.م.م.
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

�ضورة العالمة:

املودعة بالرقم: 49141        
باإ�سم: مركز اللولو �س.ذ.م.م.

وعنوانه: �س.ب. 60188، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وامل�سجلة حتت الرقم: 40524 بتاريخ: 2003/05/21

يف  احلماية  انتهاء  تاريخ  من  �سنوات   )10( ع�سر  ملدة  �سارية  احلماية  و�ستظل 
.2022/08/28

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  2  مار�س 2022 العدد 13482

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 
اعالن بالن�سر        

                  يف  املنازعة رقم:416/2022/465 نزاع جتاري 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثامنة رقم 757

مو�سوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره )6.877.50( درهم �ستة الف وثمامنائة و�سبعة 
و�سبعون درهم وخم�سون فل�سا والر�سوم وامل�ساريف والفائدة القانونية بواقع 12% حتى ال�سداد التام و�سمول احلكم 

بالنفاذ املعجل بال كفالة  . 
املتنازع:�سفن �سين�سري لدارة العقارات �سركة ال�سخ�س الواحد �س.ذ.م.م

رقم   -  1509 �سقة   - امل��ن��ارة  - مبنى  ال�سعادة  ���س��ارع   - التجاري  اخلليج  - منطقة  دب��ي  ام���ارة   - ع��ن��وان��ه:الم��ارات 
مكاين:2466586507

املطلوب اإعالنه :  1- هامن بنت رم�سان بن حممد عبد ربه  -  �سفته : متنازع �سده 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره )6.877.50( 
درهم �ستة الف وثمامنائة و�سبعة و�سبعون درهم وخم�سون فل�سا والر�سوم وامل�ساريف والفائدة القانونية بواقع %12 
حتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة - وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق  2022/3/10  
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 09.00 �س بقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 

اعالن بالن�سر        
 274/2022/315 ا�ستئناف عمايل

مذكرة اعالن بالن�سر )ا�ستئناف( - تفا�سيل الإعالن بالن�سر
م )  م  ذ  ، احلبتور -�سبيكون �س  ����س.ذ.م.م) حاليا(  �سبيكون  امل�ستاأنف �سده/1_  اإىل 

�سابقا (جمهول حمل الإقامة
مبا اأن امل�ستاأنف / ا�سرف ح�سني �سفية

و ميثله /اأمنة اإبراهيم حممد ح�سن املح�سن
قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2021/10840 عمايل جزئي

بقاعة  10:00 �سباحا   ال�ساعة  املوافق 2022-03-07  الثنني   يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
التقا�سي عن ُبعد وعليه يقت�سى ح�سوركم اأو من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفك�م  

�ستجرى حماكمتكم غيابيا. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
70197

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر    

                  يف  الطعن رقم:201/2022/445 طعن جتاري 
املنظورة يف:دائرة ادارة الطعون الوىل رقم 232

مو�سوع الطعن : قبول النق�س �سكال ومو�سوعا ونق�س احلكم املطعون فيه احالته اىل حمكمة 
ال�ستئناف لنظرها من جديد بهيئة مغايرة ل�سدار حكمها على �سوء ما تقرره حمكمة النق�س 

والزام املطعون �سده بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب . 
الطاعن:معر�س الب�سام لل�سيارات امل�ستعملة �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - را�س اخلور - بردبي - دبي - �سارع رقم A15 - مبنى جممع 
ال�سيارات امل�ستعملة - �سقة معر�س رقم 1 - نف�س معار�س العوير لل�سيارات

 وميثله:خليفة عبدالرحمن ال�سيدابراهيم ال�سيد خليفه ال�ساده
املطلوب اإعالنه :  1- او�سكار لوكي روي كومين�س  -  مطعون �سده 

يف  احل��ق  ولكم  الطاعن  من  املقدمة  الطعن  �سحيفة  من  بن�سخة  نعلنكم    : الإع��الن  مو�سوع 
تقدمي مذكرة بالدفاع خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ تبليغكم لالعالن.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:4358/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية التا�سعة رقم 146
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )2824404( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

املحاماة والفائدة %12 . 
املدعي:المارات العامة للنقل واخلدمات - موا�سالت المارات

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - بوليفارد ال�سيخ حممد بن را�سد - برج بوليفارد بالز 2 - 
مكتب رقم 1903

املطلوب اإعالنه :  1- مدر�سة العامل اجلديد اخلا�سة �س.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 
وقدره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع����الن  م��و���س��وع 
الثنني   يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   -  %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )2824404(
املوافق  2022/3/14  ال�ساعة 08.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70545

Date 2/ 3/ 2022  Issue No : 13482
Public Notice Memorandum

Issued from Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance
In the civil (partial) lawsuit No. (SHCFICIREA2021/0007668)

To : 
The Defendant Nurudeen Ademola Oladejo, Address: 9392009
We would like to inform you that on 22/02/2022, this court decided its ruling in 
the above lawsuit in favor for Sharjah Taxi as follows:
The ruling text:
The court ruled in in presence:
I) To obligate the Defendant to pay to the Plaintiff an amount of (AED 6297.75) 
Six thousand two hundred ninety-seven dirhams and seventy-five fils only, and 
to pay charges and expenses, and refused any more requests.
Judge
Kholoud Saif Matar Alzaabi
Sharjah Federal Court
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 2/ 3/ 2022  Issue No : 13482
Advertisement
Invitation No. 1 / 2022/318 - Partial Civil
Perspective 2 # Thirteenth Case Management Chamber No. 414
Obligating the defendant to pay an amount of 120,000 dirhams to the plaintiff, the total 
value of the losses, and an amount of 130,000 dirhams, for example. Compensation, 
reparation and legal interest at 9% of The date of the judicial claim until the full 
payment. With the obligation of the defendant With fees and expenses.
The subject of the lawsuit
Plaintiff Tower Gifts General Trading LLC - Dubai Branch
Its address is Emirates - Dubai Emirate - Bur Dubai - Al Fahidi Street - Gift Tower 
Building - Ground Floor - near Al Balad Pharmacy
What is required to be announced 1 - Abdullah Sher Muhammad Sheikh, his 
description: Defendant
The subject of the announcement has brought a lawsuit against you and its subject 
matter is obligating the defendant to pay an amount of 120,000 dirhams to the plaintiff, 
the total value of the losses and the amount of  The amount of 130,000 dirhams as 
compensation, reparation and legal interest at the rate of 9% of th The date of the 
lawsuit until Full payment, with obligating the defendant to pay fees and expenses
And a session was set for her on Monday, 07-03-2022 at 00:09 am 2 # Remote litigation 
hall, so you are charged  You must attend the court or your legal representative, and 
you must submit what you have of memoranda or documents to the court three days 
before the session on the least.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533

Date 2/ 3/ 2022  Issue No : 13482
Appellate court

Notice of Publication Notice (Appeal)
extension of appeal   170/2022/300
visible in Third Civil Appeals Chamber No. 83
subject of appeal Appealing the judgment issued in Case No. 2737 of  2021 
Partial Civil and Fees, Expenses and Fees.
Appellant Royal United Windows and Metal LLC and others
Address Emirates - Dubai Emirate - Al Qusais Industrial 3rd - Dubai - Building No. 3 
represented by  Eman Younes Muhammad Ismail Al-Rifai
They are required to be announced
1-NABEEL IBRAHIM IBRAHIMKUTTY AMBALATH VEE   
2-RENZ VAKKEL RAJAN RAJAN VAKKEL CEORGE
Ad theme   I may appeal the judgment issued in Case No. 2737/2021, partial civil 
A session was set for it on Tuesday, 08-03-2022 at 00:10 am in the remote 
litigation hall. If you fail, you will be tried in absentia
Prepared by Muhammad Abdul Rahman Ali

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533Date 2/ 3/ 2022  Issue No : 13482
Dubai Court of First Instance

Judgment Notification by Publication
In the Case No. : 18/2021/1456-partial real estate 
Considered at:5th Partial Real Estate Department No. 200
Subject of Case: Claiming to oblige the Defendants with an amount of AED 
(220.615), fees, expenses, attorneys" fee and interest of 12% from the date of claim 
till full payment.
Plaintiff :Aqaar Corporation - Address :Emirate of Dubai -  Airport Street -  Port Saeed 
area -  Business Point Building - Mezzanine -  Office No. 9 -  Tel: 0506767616 -  Email: 
info3@omalc.ae -  Makkani: 3244594826 - IBAN: AE090500000000020106942
Represented by : Abdullah Rahma Abdullah Rahma Al Owais Al Shamsi. 
Notifiee :1-Anna Sivkova, his capacity: Defendant
Subject of Notification: We hereby notify you that the Court has issued its judgment 
in its session held on 11- 01-2022 in the said case for Aqaar Corporation by obliging 
the Defendant to pay to the plaintiff an amount of (AED120.615) and legal interest 
of 5% annually from the date of judicial claim until full payment and obliged the 
Defendant to pay the fees, expenses and five hundred dirhams as attorneys' fee and 
rejected other requests. Such judgment is in presence subject to appeal within thirty 
days with effect from the next day of publication of this notification. Issued in the 
name of HH Sheikh Mohammed bin Rashed bin Saeed Al Maktoom, Ruler of Dubai, 
and has been publicly announced.
Prepared by/Hamada Salem Al-Khanjari.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 2/ 3/ 2022  Issue No : 13482
NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION

NO 2858/2022
Notifying party :dubai Islamic bank (PJSC)
Respondent: BABIL MARINE
(OF UNKNOWN DOMICILE)

Notice subject
The respondent is hereby intimated as follows:
First should repayment of the debt amount of AED 87940.00 within the 
periods prescribed by law.
Second should the respondent fail to repay the amount, the notifying 
party shall resort to the competent court to request for permission to sell 
the following vehicle with lien in favor of Dubai Islamic bank, FORD 
Explorer plate NO 63721, private, code WHITE, SHARJA, 2013, in 
repayment of the due debt owed by The respondent amounting to AED 
87940.
NOTARY PUBLIC

 Government of Ras Al Khaimah  
Courts Department

70392

Date 2/ 3/ 2022  Issue No : 13482
To whom it may concern

We, TALENWAZE HUMAN RESOURCES CONSULTANCY LTD a 
Free Zone Limited Liability Company incorporated under the Abu Dhabi 
Free Zone Companies Registration Regulations 2011 (the "Companies 
Registration Regulations"), with Registration No. 759, License No ADFZ-
10261, hereby give notice that under the terms of Regulation 12 of the 
Companies Registration Regulations, we intend to change our name to:

TALENTWAZE HUMAN RESOURCES CONSULTANCY LTD
Any person objecting to this change of name should make such objection 
in writing, no more than fourteen (14) days from the date of publication 
of this notice to the following:
Attention: Free Zone Authority
Abu Dhabi Free Zone
P.O. Box 54477 - Abu Dhabi, UAE
Email : ADFZ@adpc.ae

Notice of Change of Name of a Free 
Zone Limited Liability Company
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العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 
MOJAU_2022- 0052656 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول : �سيد عبدالغني �سيد عبدال�سالم ، اجلن�سية : افغان�ستان 

اإىل الطرف الثاين : كل عزيز كل خان ، اجلن�سية : افغان�ستان
بال�سم التجاري )اخليط ال�سحري للخياطة والتطريز(  ن�ساط الرخ�سة )تطريز املالب�س الن�سائية ، 

خياطة املالب�س الن�سائية( واملرخ�س من دائرة التنمية الإقت�سادية يف خورفكان - ال�سارقة رخ�سة مهنية 
رقم 572099 ال�سادرة بتاريخ  2009/2/19 

 يف دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 70349

تغيري ا�سـم / دقله �سالح حمد مقلد الهاجري 
الهاجري(  مقلد  حمد  �سالح  )دقله  املواطنة  تقدمت 
بطلب اىل حمكمة ق�سم التوثيق - اأبوظبي  البتدائية 

بتغيري ا�سمها من )دقله( اىل)الرمي(
فمن لديه اعرا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 

العالن ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ق�سم التوثيق العام        

دائرة الق�ساء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

70337

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : هابي دولفني - �ص ذ م م  
1 ملك بلدية دبي - حديقة املمزر - ديرة - املمزر - ال�سكل القانوين  العنوان : حمل 
: ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 130125 رقم القيد بال�سجل التجاري : 
1662690 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف 
ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2022/2/22 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/2/22 
وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ايه & ام االن�ضاري 
لتدقيق احل�ضابات العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد 
 : فاك�س   04-2955582  : هاتف   - الول  التجاري  املركز   - نهيان  ال  �سلطان  بن 
2955598-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : رينتال �ضوليو�ضنز اآند �ضريفي�ضيز )�ص ذ م م(  
 - ال�سباب  م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  ملك   4D-03 مكتب   : العنوان 
بور�سعيد - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 604639 رقم 
1021137 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة  القيد بال�سجل التجاري : 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله 
العدل  ل��دى كاتب  واملوثق   2022/2/14 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب   ،
حماكم دبي بتاريخ 2022/2/14 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�سفي املعني اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل 
   04-2389722 2389721-04 فاك�س :  ال�سعايل - ديرة - هور العنز - هاتف  
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً 

ن�سر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : االول جلدولة القرو�ص واملطالبات - �ص ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 9-2101 ملك ديار للتطوير - بردبي - اخلليج التجاري - ال�سكل 
الرخ�سة  ، رقم  م(  م  الواحد )ذ  ال�سخ�س   - ذات م�سوؤولية حم��دودة  �سركة   : القانوين 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1525091  : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   855557  :
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد 
ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/2/25 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/2/25 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�ص ايه ام لتدقيق احل�ضابات العنوان : مكتب 
رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور�سعيد - 
هاتف : 2973060-04 فاك�س : 2973071-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 70197
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ايه & ام االن�ضاري لتدقيق احل�ضابات
العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان 
  04-2955598 2955582-04 فاك�س :  - املركز التجاري الول - هاتف : 
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�سفية هابي دولفني - �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2022/2/22 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/2/22
وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : اجلريودي للتدقيق واملحا�ضبة
العنوان :  مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�سعايل - ديرة - هور العنز -  هاتف  
الإقت�ساد  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   04-2389722 ف��اك�����س:   04-2389721
رينتال  لت�سفية   اأع����اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب���ي  يف  وال�����س��ي��اح��ة 
�ضوليو�ضنز اآند �ضريفي�ضيز )�ص ذ م م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2022/2/14 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/2/14
وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ات�ص ايه ام لتدقيق احل�ضابات
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - 
ديرة - بور�سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س : 2973071-04 مبوجب 
اأعاله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  ه��ذا 
لت�سفية االول جلدولة القرو�ص واملطالبات - �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2022/2/25 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2022/2/25 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70197

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية    
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000060/ 

اإىل املحكوم عليه : الطريق املفيد للغ�سيل اليدوي لل�سيارات 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ حم�سن علي كرامت علي ، اجلن�سية : باك�ستاين  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

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

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 7125.0 درهم   
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  -   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003995/ 

اإىل املحكوم عليه : �سردار نظم الهدى للخدمات الفنية والتنظيف - �س ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ردفان ملقاولت التك�سية والر�سيات  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 39471 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - زهري الدين بابر قمر الزمان   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000281/ 

اإىل املحكوم عليه : زهري الدين بابر قمر الزمان 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ عبدالباعث حيات اهلل خان ، اجلن�سية : باك�ستاين  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 221825   
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - فيزاهلل ا�سلموف   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005306/ 

اإىل املحكوم عليه : فيزاهلل ا�سلموف 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ بنك دبي الإ�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 67687 

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICIPTO2021 / 0008987 اأمر على عري�سة 

اىل املدعي عليه : دار النوف لتنظيف املباين  
نعلمكم بان املدعي رينا بيجم �سلطان �سكدر بنجالدي�سى اجلن�سية 
املدعي  بالزام  ناأمر  للمطالبة.   اأعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  قد 

عليها بان ت�سلم املدعية جواز ال�سفر اخلا�س بها. 
حرر بتاريخ 2022/2/28

حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 

�سركة جي ام ا�س جلوبال لال�ستثمارات التجارية ذ م م 
ومقرها ابوظبي - غرب 59_1.0 - مبنى الدار للعقارات اال�ستثمارية 

اعالن تعيني جمل�س اإدارة وتعديل عقد تاأ�سي�س 
لقرار  وفقا  التاأ�سي�س  عقد  تعديل  ال�سركة  تعلن  بهذا 
ال�سادر   2 هولدكو  جري�سي  ا�س  ام  جي  �سركة  املدير 

بتاريخ 2021/1/28 
بالوكالة 
مكتب عبداهلل علي اجلنيبي للمحاماة   

اإعـــــــــــــــــالن     

70197

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 

�سركة اخلليج للخدمات املالحية ذ م م  ومقرها جزيرة ابوظبي 
- غرب 59_1 - انرتنا�سونال تاور - مبنى الدار للعقارات  اال�ستثمارية

اعالن تعديل عقد تاأ�سي�س 
لقرار  وفقا  التاأ�سي�س  عقد  تعديل  ال�سركة  تعلن  بهذا 
ال�سادر   2 هولدكو  جري�سي  ا�س  ام  جي  �سركة  املدير 

بتاريخ 2021/1/28 
بالوكالة 
مكتب عبداهلل علي اجلنيبي للمحاماة   

اإعـــــــــــالن

70197
العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 

اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0000060 يف  الدعوى رقم
املعدنية وال�سناعات  �سابقا غلفا للمياه  العامة -  اإىل املدعي عليه : �سركة غلفا لالإ�ستثمارات 
مكاين  رقم   - ال�سديق  اأبوبكر  �سارع   - عجمان   : الإقامة  حمل  جمهول   - ع  م  �س  التحويلية 

 0506393939 حممول  هاتف   4459809078
انت مكلف باحل�سور باجتماع 2022/3/16 ال�ساعة 8.30 �سباحا اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 4( �سخ�سيا 
او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�سرة  خالل مدة ل 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/28 م.   

مدير اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0001024 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : جولدن فالكون  
 A710 جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة بحرية خالد بناية ال�سام�سي

بناء على طلب املدعية / الن�ساف لنقل الركاب باحلافالت ، وميثلها ال�سيد/ ح�سن احمد ح�سن 
وثالثة  ومائتان  الف  وع�سرون  �ستة   26،233 املبلغ  بدفع  �سدها  املتنازع  الزام   )1 احلو�سني. 
وثالثون والفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ املطالبة حتى ال�سداد التام. 2( الزام املدعي 
3( اإعالن املدعي عليه باجلل�سة ولئحة الدعاء.  �سمول احلكم  عليه بدفع الر�سوم وامل�ساريف. 
مكلف  انت  املدنية.   الإجراءات  قانون  من   5 الفقرة   )229( املادة  لحكام  طبقا  املعجل  بالنفاذ 
باحل�سور بجل�سة 2022/3/14 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية 
5( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي  املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام 

من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/3/1 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 70533
MOJAU_2022- 0052691 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول : منري انور - اجلن�سية : بنغالدي�س 

اإىل الطرف الثاين : ا�سد ال�سالم حممد غالب خا ، اجلن�سية : بنغالدي�س 
بال�سم التجاري )وادي احللو لتنجيد وتركيب زينة ال�سيارات(  ن�ساط الرخ�سة )تنجيد مقاعد املركبات( 
واملرخ�س من دائرة التنمية الإقت�سادية يف خورفكان - ال�سارقة رخ�سة مهنية رقم 793999 ال�سادرة 

بتاريخ  2021/11/16 
يف دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان.

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70349 العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 
اعالن بالن�سر 

 1377/2022/207 تنفيذ جتاري  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  ايه بي دى لالعمال اخل�سبيه  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ امتو�ست ملواد البناء  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)66،182.91( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 

مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 
�سادرة من حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية

)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0007668 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / نورودين ادميول اولديجو 
العنوان : 9392009 

يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/2/22 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
الدعوى بالرقم اأعاله ل�سالح / اجرة ال�سارقة  التايل :

ن�س احلكم 
حكمت املحكمة - بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )6297.75 درهم( 
�ستة اآلف ، ومائتان و�سبعة وت�سعون درهما ، وخم�سة و�سبعون فل�سا فقط ل غري ، 

وبالزامه بالر�سوم وامل�سروفات ، وبرف�س ما زاد على ذلك من طلبات. 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 

الإ�سالمي  اأبوظبي  م�سرف  ا�سهم  �سهادات  فقدت 
با�سم كال من لطيفة حممد �سريف الهرمودي برقم 
�سهم   150 ا�سهم  وبعدد   10106996  �سهادة 
�سهادة  برقم  البلو�سي  قائد  حممد  عبداهلل  فوزية 
10109482 وبعدد ا�سهم 151 ا�سهم فمن يعرث 
عليهم ت�سليمهم للم�سرف املذكور اأعاله اأو الإت�سال 

على 0504490120 

فقدان �سهادات ا�سهم 
70020

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 
اعالن بالن�سر للح�سور اأمام اإدارة الدعوى
بلغتني اإحداهما ناطقة باللغة االجنبية 

 SHCAPCICOMS2021/ 0002210 يف اال�ستئناف رقم

بناء علي طلب امل�ستاأنف/ بنك بريوت �س م ل 
ال�سرق   - ليمتد  انريجي  اي�ست  �سركة ميدل   : امل�ستاأنف �سده  اىل 
اإدارة  مكتب  امام  باحل�سور  مكلف  انت  املحدودة.  للطاقة  الو�سط 
او  �سخ�سيا   - ال�ستئنافية  الحت��ادي��ة  ال�سارقة  مبحكمة  ال��دع��وى 
بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف يوم الثالثاء املوافق 2022/3/8 يف 

الدعوى املذكور رقمها اأعاله بو�سفك م�ستاأنف �سده. 
 مدير اإدارة الدعوى 

  خليل الطاهري

             وزارة العدل  
حمكمة ال�سارقة اال�ستئنافية االحتادية

مكتب ادارة الدعوى

70353 العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : فري بينغ لتجارة املالب�ص اجلاهزة - �ص ذ م م  
العنوان : مكتب )ا�ستدامة( رقم D-803 127 ملك بانكاج بيدي - بردبي - اخلليج 
التجاري - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 773692 رقم 
وال�سياحة  الإقت�ساد  دائ��رة  تعلن  1264300 مبوجب هذا   : التجاري  بال�سجل  القيد 
اأعاله  ال�سركة املذكورة  باإنحالل  التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها  باأنه قد مت  يف دبي 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2022/2/17 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب   ،
حماكم دبي بتاريخ 2022/2/17 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�سفي املعني اكوفات ملراجعة احل�ضابات العنوان : مكتب 1607 ملك مي�سون زين 
الدين زين الدين - بردبي - اخلليج التجاري - هاتف :   فاك�س :   م�سطحباً معه كافة 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : اكوفات ملراجعة احل�ضابات
العنوان : مكتب 1607 ملك مي�سون زين الدين زين الدين - بردبي - اخلليج 
التجاري - هاتف :   فاك�س :       مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي 
باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية فري بينغ لتجارة املالب�ص 
اجلاهزة - �ص ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/2/17 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/2/17 وعلى من لديه 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرا�س 
العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021
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املال والأعمال

دو وهواوي تتعاونان لتطوير حلول رقمية جديدة 
•• دبي- وام:

اأبرمت دو التابعة ل�سركة الإمارات لالت�سالت املتكاملة اأم�س على هام�س فعاليات 
املوؤمتر العاملي لالت�سالت املتنقلة مذكرة تفاهم جديدة مع �سركة هواوي املزود 
الرائد عاملياً حللول البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والت�سالت ت�ستهدف 
بناء وتطوير تطبيقات وحالت ا�ستخدام جديدة مدعومة ب�سبكة اجليل اخلام�س 
وتقنيات احلو�سبة احلدوديه متعددة الو�سول لدعم العديد من قطاعات الأعمال 
واملجالت يف دولة الإمارات مبا يف ذلك التعليم والقطاعات ال�سناعية واملجالت 
يف  ه��واوي  و�ستوفر  وغريها.  التجزئة  وجت��ارة  والرفيه  بالإنرنت  ال�سلة  ذات 
الو�سول من فئة  ال�سراكة حال متطورا للحو�سبة احلدودية متعددة  اإطار هذه 
“ا�سبك وابداأ” م�سمما لتح�سني م�ستوى كفاءة العمليات يف املواقع على اطراف 
ا�ستخدام  ح��الت  تطوير  على  دو  و�ستعمل  امل�سرك.  من  قريبه  لتكون  ال�سبكة 
جديدة ت�ستند اإىل تقنيات اجليل اخلام�س واحلو�سبة احلدوديه متعددة الو�سول 
لتعزيز كفاءة التطبيقات ال�سناعية بينما �ستوفر هواوي من جهتها من�سة خا�سة 
بتقنيات احلو�سبة احلدوديه متعددة الو�سول. كما �ستعمل دو اأي�ساً على التعاون 
مدعومة  ج��دي��دة  جت��اري��ة  ا�ستخدام  ح���الت  واخ��ت��ب��ار  لبناء  حملية  �سركات  م��ع 
بالتعاون  الو�سول وذلك  بتقنيات اجليل اخلام�س واحلو�سبة احلدوديه متعددة 
مع هواوي التي �ستوفر بدورها التقنيات ال�سبكية الالزمة والدعم التكنولوجي 
لتمكني حالت ال�ستخدام املتطورة لعمالء دو من املوؤ�س�سات. وقال �سليم البلو�سي 
الرئي�س التنفيذي للتكنولوجيا يف دو “نهدف من خالل مذكرة التفاهم اجلديدة 
مع هواوي اإىل تعزيز اأوجه التعاون فيما بيننا لت�سريع وترية البتكار وت�سخري 

الإمكانات التي تتمتع بها التقنيات النا�سئة واحلديثة .

اإطالق م�شروع كالود تاور العقاري 
يف دبي بقيمة 400 مليون درهم

•• دبي-الفجر: 

اأعلنت �سركة تايجر العقارية عن اإطالق م�سروع “ كالود تاور” يف مثلث 
التي  امل�ساريع  ب��اك��ورة  اجل��دي��د  امل�سروع  ويعد   . دب��ي  ب��اإم��ارة  جمريا  قرية 
تطلقها تايجر العقارية خالل العام 2022 والذي يهدف اإىل ال�ستفادة 
من الزخم الكبري الذي �سهده القطاع العقاري بف�سل ا�ست�سافة فعاليات 
الإمارة..  تقدمها  التي  املتنوعة  واخل��دم��ات  دب��ي   2020 اإك�سبو  معر�س 
وتبلغ التكلفة الإ�ستثمارية مل�سروع كالود تاور 400 مليون درهم ويتكون 

من برجني باإرتفاع 29 طابقاً من الوحدات ال�سكنية و مكاتب. 
وي�سم امل�سروع ملعبا لكرة ال�سلة، وملعبا للتن�س، وم�سبحا، ومنطقة للعب 

الأطفال، ومركزا ريا�سيا اإىل جانب م�سمار للم�سي بطول 250 مراً .
خمتلف  اأم����ام  للتملك  وم��ت��اح  امل�����س��روع  يف  ال�سكنية  ال���وح���دات  ت��ت��ن��وع  و 

اجلن�سيات.
عامر  امل���ه���ن���د����س  وق������ال 
التنفيذي  امل���دي���ر  ول��ي��د 
اإن  تايجر:”  ل�������س���رك���ة 
م�����س��روع “ ك���الود تاور” 
ال������������ذي ي�����ع�����د ب������اك������ورة 
م�����س��اري��ع��ن��ا اجل���دي���دة يف 
ون�سعى   2022 ال���ع���ام 
امل�سروع  ه���ذا  م��ن خ���الل 
املتنامي  الطلب  مل��واك��ب��ة 
العقارية  ال��وح��دات  على 
وذلك  الدولة،  اأ�سواق  يف 
معر�س  ت���اأث���ري  ب��ف�����س��ل 
 2020 دب������ي  اإك�������س���ب���و 
اليجابي على القطاع ».

بهدف ا�ضتقطاب �ضركات الذكاء اال�ضطناعي واملربجمني من جميع اأنحاء العامل

مركز دبي املايل العاملي ومكتب الذكاء ال�شطناعي يطلقان رخ�شة الذكاء ال�شطناعي والربجمة 
•• دبي-الفجر: 

اأع��ل��ن م��رك��ز دب���ي امل���ايل ال��ع��امل��ي، املركز 
املايل الرائد يف منطقة ال�سرق الأو�سط 
واأف��ري��ق��ي��ا وج���ن���وب اآ���س��ي��ا، ع���ن اإط���الق 
لل�سركات  ن��وع��ه��ا  م���ن  ف���ري���دة  رخ�����س��ة 
ال�سطناعي  ال��ذك��اء  جم��ال  يف  العاملة 
الذكاء  بالتعاون مع مكتب  واملربجمني 
الرقمي  والق����ت���������س����اد  ال����س���ط���ن���اع���ي 
حكومة  يف  بعد  ع��ن  العمل  وتطبيقات 

دولة الإمارات.
من  الأوىل  اجل��دي��دة  الرخ�سة  وتهدف 
امل�ساهمة  اإىل  الإم���ارات،  دول��ة  نوعها يف 
ا�سراتيجية  واأه��داف  تنفيذ حم��اور  يف 
 ،2031 ال�سطناعي  للذكاء  الإم��ارات 
دولة  ���س��م��ع��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي 
ا�ستقطاب  الإم���ارات يف ه��ذا املجال عرب 
ال����ذك����اء  امل���ت���خ�������س�������س���ة يف  ال���������س����رك����ات 

ال���س��ط��ن��اع��ي وامل���ربجم���ني م���ن جميع 
ال�سركات  و���س��ت��ت��م��ك��ن  ال���ع���امل.   اأن���ح���اء 
ال��رخ�����س��ة م���ن العمل  احل��ا���س��ل��ة ع��ل��ى 
�سمن بيئة حمفزة يف “اإنوفي�سن هب” 
والذي  العاملي،  امل��ايل  دب��ي  ملركز  التابع 
ي�سّكل اأكرب جتّمع ل�سركات التكنولوجيا 
ويحت�سن  املنطقة.  يف  والبتكار  املالية 
متخ�س�سة  ���س��رك��ة   500 م���ن  اأك�����رث 
تراوح  والبتكار  التكنولوجيا  مبجال 
بني �سركات نا�سئة واأخرى من بني اأبرز 
ال�سركات العاملية الكربى يف هذا املجال 
 60% تتجاوز  ن�سبة  ي�سكل  م��ا  اأي   –
التكنولوجيا  �سركات  ع��دد  اإج��م��ايل  من 
التعاون  جمل�س  دول  منطقة  يف  املالية 
اخل��ل��ي��ج��ي. ع������الوًة ع��ل��ى ذل�����ك، توفر 
الرخ�سة فر�سة للح�سول على تاأ�سريات 
الإقامة الذهبية للموظفني العاملني يف 

تلك ال�سركات.

عمر �ضلطان العلماء: االإمارات 
بيئة حا�ضنة البتكار احللول 

القائمة على الذكاء اال�ضطناعي
العلماء،  �سلطان  ب��ن  عمر  معايل  واأك���د 
ال�سطناعي  ل����ل����ذك����اء  دول��������ة  وزي��������ر 
العمل  وتطبيقات  الرقمي  والقت�ساد 
ع���ن ب��ع��د، اأن ح��ك��وم��ة دول����ة الإم������ارات 
تتبنى ت�سريع التحول الرقمي وتر�سيخ 
ب��ي��ئ��ة جاذبة  الإم����������ارات  دول������ة  م���ك���ان���ة 
على  القائمة  احللول  لبتكار  وحا�سنة 
الذكاء ال�سطناعي، جت�سيداً لتوجيهات 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ال��دول��ة رئي�س  ن��ائ��ب رئ��ي�����س  اآل م��ك��ت��وم 
“رعاه  دب�����ي  ح���اك���م  ال���������وزراء  جم��ل�����س 
امل�ستقبل  تكنولوجيا  بتوظيف  اهلل”، 
اإي���ج���اد ح��ل��ول رقمية  وال��ربجم��ي��ات يف 
للتحديات لتعزيز ريادة الدولة وحت�سني 

حياة النا�س. 

ل��ل��ذك��اء ال�سطناعي  وق���ال وزي���ر دول���ة 
العمل  وتطبيقات  الرقمي  والقت�ساد 

عن بعد:
من  الرقمي  التحول  عمليات  دع��م  اإن   
الرقمي����ة  الأن�������س���ط���ة  ت��ط��وي��ر  خ����الل 
يف  ي�س����هم  امل��ب��ت��ك��رة  احل���ل���ول  وت���ق���دمي 
والرت����ق����اء  احل���ك���وم���ات  اأداء  حت�����س�����������ني 
بحياة املجتمعات، م�سرياً اإىل اأن اإطالق 
والربجمة  ال�سطناعي  الذكاء  رخ�سة 
وجهة  لت�سبح  ال���دول���ة  م�����س��اع��ي  ي��ع��زز 
من  امل�س����تقبل  لقطاعات  رائ���دة  عاملية 
املتقدم��ة وحتفيز  التقنيات  خالل تبني 
وم�سيدا  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  الب��ت��ك��ار 
العامل���ي  امل��ال�����������ي  دب����ي  م���رك���ز  مب���ب���ادرة 
لل�سركات  ج��دي��دة  اآف��اق��������������اً  ت��ف��ت��ح  ال��ت��ي 
تعزيز  اإىل  تتطلع  التي  الرائدة  العاملية 
الذكاء  اأع��م��ال��ه��ا يف خم��ت��ل��ف جم��������الت 

ال�سطناعي.

•• دبي -الفجر:

الغرف  اإح���دى  العاملية،  دب��ي  غ��رف��ة  اأعلنت 
دبي،  تعمل حتت مظلة غرف  التي  الثالث 
ثنائي  اجتماع   200 من  اأك��رث  تن�سيق  عن 
واإ�سرائيل  الإم�����ارات  م��ن  م�ستثمرين  ب��ني 
وذلك مع انطالق فعاليات “دبي- اإ�سرائيل: 
ت�سم  التي  القت�سادية”  ال��رواب��ط  تعزيز 
وفداً زائراً مكوناً من 50 ممثاًل لأكرث من 
بور�سة  يف  م��درج��ة  اإ�سرائيلية  �سركة   25
التجارية  البعثة  زي���ارة  وتعترب  اأب��ي��ب.  ت��ل 
الرفيعة امل�ستوى؛ التي تنظم خالل الفرة 
28 فرباير- 3 مار�س 2022؛ نتاج تعاون 
دولة  و�سفارة  العاملية  دبي  غرفة  بني  وثيق 
اإ�سرائيل  يف  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات 
اأب��ي��ب، وت��ن��درج �سمن مبادرة  وب��ور���س��ة ت��ل 
“�سل�سلة وفود كبار الروؤو�ساء التنفيذيني” 
لتعريف  العاملية  دب��ي  غرفة  اأطلقتها  التي 
كبار امل�ستثمرين من اأع�ساء الوفود الزائرة 
وت�سهيل  ب���الإم���ارة،  ال���س��ت��ث��م��اري  بامل�سهد 
ل��ق��اءات الأع���م���ال ب��ني ال��وف��ود ال���زائ���رة مع 
الزيارة  وت��ه��دف  الإم�����ارة.   يف  م�ستثمرين 
الهائلة  الإمكانات  ال�سوء على  ت�سليط  اإىل 
يف  الأع��م��ال  جمتمعي  بني  التعاون  لتعزيز 
الإمارات واإ�سرائيل، واإبراز اأهمية العالقات 
متنوعة  جم���الت  يف  وتر�سيخها  الثنائية 
حتقق الفائدة للجانبني، وترتقي بال�سراكات 
وتقود  اأف�سل.   م�ستويات  اإىل  القت�سادية 
ت��وف��ري خدمات  ج��ه��ود  العاملية  دب��ي  غ��رف��ة 

الزائرة  الوفود  من  العامليني  للم�ستثمرين 
خ���الل امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة وم��رح��ل��ة م��ا بعد 
الغرفة  ت��رك��ز  ح��ي��ث  دب���ي،   2020 اإك�����س��ب��و 
ع���ل���ى دع������م ال����ت����ج����ارة اخل����ارج����ي����ة ل���دب���ي، 
اجلن�سيات،  متعددة  ال�سركات  وا�ستقطاب 
وم�ساعدة ال�سركات على التو�سع يف الأ�سواق 
وحتفيز  دع����م  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  اخل���ارج���ي���ة 
ال�سركات متعددة اجلن�سيات على الإدراج يف 
�سوق دبي املايل. وتراأ�س الوفد الإ�سرائيلي  
اإيتاي بن زئيف، الرئي�س التنفيذي لبور�سة 
تل اأبيب حيث �سم الوفد ممثلني ل�سركات 
اإ�سرائيلية مدرجة يف بور�سة تل اأبيب منها 
 Altshuler Shaham �ساهام  “األت�سولر 
فونيك�س  و”ذا   »Bezeq “بيزك  و   «  «

 »Nayax و”ناياك�س   »The Phoenix
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 Amos Luzon Dev.& ديف اأند اإيرنجي
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ت��ع��ري��ف��ي��ة قطاعية  ج��ل�����س��ات  دب����ي  جت�����ارة 
ال�سركات  لتعريف  البعثة،  يف  للم�ساركني 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ب��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ات وف���ر����س كل 
واجتماعات  للقاءات  فر�س  وتوفري  قطاع، 
اع��م��ال م��ع ���س��رك��ات ع��ام��ة يف دب���ي يف نف�س 
ور���س��ت��ي عمل  اإىل  امل��وؤمت��ر  ال��ق��ط��اع. وق�سم 
مق�سمة ح�سب القطاعات الأوىل ركزت على 
والثانية  والب��ت��ك��ار،  التكنولوجيا  قطاعي 
ع��ل��ى اخل���دم���ات امل��ال��ي��ة وال���س��ت��ث��م��ار.  ويف 
�سعادة  اأ���س��ار  للموؤمتر  الفتتاحية  الكلمة 
ح��م��د ب��وع��م��ي��م، م��دي��ر ع���ام غ���رف دب���ي اإىل 

يف  الغرفة  جلهود  امتداداً  ت�سكل  البعثة  ان 
تر�سيخ الروابط القت�سادية وال�ستثمارية 
م��ع جم��ت��م��ع الأع���م���ال الإ���س��رائ��ي��ل��ي، لفتاً 
الأ�سواق  م��ع  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ع��اون  ان  اإىل 
الغرفة  جهود  �سمن  اأولويًة  ي�سكل  العاملية 
ودعم  اخلارجية،  ال�ستثمارات  ل�ستقطاب 
تو�سع ال�سركات يف الأ�سواق ال�سراتيجية.

ولفت بوعميم اإىل ان ال�سركات الإ�سرائيلية 
تتمتع بخربات متقدمة يف جمالت حيوية 
الغذائي  والأمن  كالتكنولوجيا  وم�ستقبلية 
املالية،  واخل�����دم�����ات  امل���ع���ل���وم���ات  وت��ق��ن��ي��ة 
الإ�سرائيلي  ال��وف��د  زي����ارة  ان  اإىل  م�����س��رياً 
كبار  وف���ود  “�سل�سلة  م��ب��ادرة  يد�سن  ال���ذي 
وقت  يف  ت���اأت���ي  التنفيذيني”  ال���روؤو����س���اء 

عي�ضى كاظم: دور ريادي لدبي 
ومركز دبي املايل العاملي ك�ضفراء 

للذكاء اال�ضطناعي
كاظم،  عي�سى  ���س��ع��ادة  ق���ال  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
العاملي:  امل������ايل  دب�����ي  م���رك���ز  حم���اف���ظ 
امل����ايل  دب�����ي  وم����رك����ز  دب�����ي  “ت�سطلع 
ب����دور ري�����ادي ك�����س��ف��راء للذكاء  ال��ع��امل��ي 
�سركات  ت��ع��م��ل  ح���ي���ث  ال����س���ط���ن���اع���ي؛ 
اخلدمات املالية والقطاعات الأخرى يف 
الإمارة على اإر�ساء معايري تدعم حتقيق 
معريف  اقت�ساد  بناء  يف  الإم����ارات  ه��دف 
املناف�سة عاملياً. ويفخر مركز  قادر على 
م��ع مكتب  بالتعاون  ال��ع��امل��ي  امل���ايل  دب��ي 
ال���ذك���اء ال���س��ط��ن��اع��ي م��وؤك��دي��ن بذلك 
للذكاء  الإمارات  با�سراتيجية  التزامنا 
وبال�ستفادة   ،2031 ال���س��ط��ن��اع��ي 
لدفع  ال�سطناعي  الذكاء  اإمكانات  من 

عجلة منو القطاع املايل يف امل�ستقبل.«

العاملية،  الأ���س��واق  على  انفتاحها  دب��ي  تعزز 
للخم�سني  م�سرق  م�ستقبل  لبناء  وتتطلع 
عاماً املقبلة. واأكد �سعادته اإن الغرفة تتطلع 
ل�ستقطاب �سركات اإ�سرائيلية رائدة م�ساركة 
�سوق  يف  الإدراج  ع��ل��ى  وحت��ف��ي��زه��ا  بالبعثة 
ت�سكل وجهة  دب��ي  ان  اإىل  امل��ايل، لفتاً  دب��ي 
ومركزاً  الإ�سرائيلية،  لال�ستثمارات  مثالية 
على  والأع��م��ال، مثنياً  امل��ال  ع��امل  يف  عاملياً 
الدور الذي لعبته �سفارة دولة الإم��ارات يف 
التي وفرتها لإجناح  والت�سهيالت  اإ�سرائيل 
ال��ب��ع��ث��ة وحت��ق��ي��ق��ه��ا لأه����داف����ه����ا.  واأ����س���اف 
بوعميم قائاًل:” نركز ا�ستقطاب ال�سركات 
يف  خ�سو�ساً  ال���رائ���دة  اجلن�سيات  م��ت��ع��ددة 
جمالت مهمة م�ستقبلية كالتقنيات الذكية 
اأ�سحاب  وج���ذب  النظيفة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
كوجهة  الإم��ارة  تناف�سية  وتر�سيخ  املواهب، 
بالتعاون  التزامنا  ونوؤكد  لالأعمال.  عاملية 
م���ع خم��ت��ل��ف ال�������س���رك���اء ح����ول ال���ع���امل من 
اأجل م�ستقبل اقت�سادي اأف�سل.«      ولفت 
بوعميم اإىل ان جتارة دبي غري النفطية مع 
 2021 الأول من  الن�سف  اإ�سرائيل خالل 
ب��ل��غ��ت ح����وايل 2 م��ل��ي��ار دره����م مم��ا يعك�س 
الآف������اق ال����واع����دة ل��ل��ت��ع��اون ال���ت���ج���اري بني 
�ست�ساهم  الزيارة  اأن  اإىل  م�سرياً  اجلانبني، 
ال�سركات الإ�سرائيلية يف دبي  يف زي��ادة منو 
الزائر  ال��وف��د  اأع�ساء  تعرف  لكونها  ن��ظ��راً 
ممار�سة  ومتطلبات  الق��ت�����س��ادي  بامل�سهد 
لقاءات  عقد  ف��ر���س  لهم  وتتيح  الأع���م���ال، 

ثنائية لبحث فر�س ال�ستثمار.  

خالل اجلل�ضة الرابعة ملن�ضة »ليت�ص توك» يف اإك�ضبو 2020 دبي

�شارة الأمريي: دور التكنولوجيا والثورة ال�شناعية الرابعة مهم يف اخلم�شني عامًا املُقبلة لدولة الإمارات
•• دبي-الفجر:

ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال���ق���ي���ادة  ن��ظ��م��ت 
دبي، اجلل�سة الرابعة ملن�سة مبادرة 
جناح  م�����س��رح  يف  توك”  “ليت�س 
يف   »DP world« العاملية  دب��ي 
والتي  دبي”،   2020 “اإك�سبو 
ا�ست�سافت معايل �سارة بنت يو�سف 
المريي، وزيرة دولة للتكنولوجيا 
“دور  ع����ن  ل��ت��ت��ح��دث  املُ���ت���ق���دم���ة، 
عاماً  اخل��م�����س��ني  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

القادمة لدولة الإمارات«.
حممد  اأحمد  ال��ل��واء  �سعادة  و�سهد 
رفيع، م�ساعد القائد العام ل�سوؤون 
واللواء  دب�����ي،  ���س��رط��ة  يف  الإدارة 
علي ال�سمايل مدير الإدارة العامة 
للموؤ�س�سات العقابية والإ�سالحية، 
وروؤ�ساء  العامة  الإدارات  ومديري 
ومر�سحو  وال�������س���ب���اط،  الأق�������س���ام 
فعاليات  دب����ي،  ���س��رط��ة  اأك���ادمي���ي���ة 
جل�سة من�سة “ ليت�س توك” التي 
انطالق  م��ع  دب��ي  �سرطة  اأطلقتها 
احل����دث ال��ع��امل��ي، اإك�����س��ب��و 2020 
لتكون من�سة وم�ساحة حرة  دبي”، 

خالل  من  اجلمهور  مع  للتوا�سل 
ُتعقد  التي  املحا�سرات  من  �سل�سلة 

�سهرياً طوال فرة احلدث.
اأث��ن��ت معايل  ب��داي��ة اجل��ل�����س��ة،  ويف 
�سارة بنت يو�سف الأمريي على دور 
القيادة العامة ل�سرطة دبي يف تبني 
احللول التكنولوجية والتقنية على 
ال��ت��ي تقدمها  م�����س��ت��وى اخل���دم���ات 
اإ�سعاد املواطنني، وتي�سري  اأجل  من 
الريادة  لتحقيق  عليهم  اخل��دم��ات 

املُ�ستقبلية يف العمل ال�سرطي.
التكنولوجيا وال�سناعة

اأهمية  ع����ن  م��ع��ال��ي��ه��ا،  وحت����دث����ت 
احلديثة  ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  امل��ع��رف��ة 
وال��ت��ق��ن��ي��ات وال��ع��ل��وم املُ��ت��ق��دم��ة يف 
امل�ستقبل،  وبناء  الإن�سانية  تطوير 
الكبرية  اجل�����ه�����ود  ُم�������س���ت���ع���ر����س���ة 

ال�سناعة  وزارة  ب��ه��ا  ت���ق���وم  ال���ت���ي 
متكني  يف  املتقدمة  والتكنولوجيا 
ال����دول����ة  ال�������س���ن���اع���ي يف  ال���ق���ط���اع 
املحلي  ال��ن��اجت  يف  م�ساهمته  ورف���ع 
منظومة  وت����ك����وي����ن  الإج������م������ايل، 
وتنمية  ل���دع���م  م��ت��ك��ام��ل��ة  وط��ن��ي��ة 

قطاع ال�سناعة.
دور  اأه��م��ي��ة  اإىل  معاليها  واأ����س���ارت 
والثورة  املُ��ت��ق��دم��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال�سناعية الرابعة يف تعزيز التنوع 
وتعزيز  ال����دول����ة،  يف  الق��ت�����س��ادي 
العامل،  م�ستوى  ع��ل��ى  التناف�سية 
الدائم  الإم������ارات  م���وؤك���دًة ح��ر���س 
عرب  امل�ستقبل  يف  ال���س��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى 
والعمل  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ه���ذه  ت��ب��ن��ي 
هذا  يف  التخ�س�سية  ال�سركات  مع 
امل��ج��ال.  وحت��دث��ت معاليها خالل 

�ساحب  اع��ت��م��ده��ا  و  اهلل،  ح��ف��ظ��ه 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن را�سد 
الدولة،  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
رئي�س جمل�س ال��وزراء، حاكم دبي، 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل،  رع��اه 
ن��ه��ي��ان، ويل  اآِل  زاي����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي،  عهد 
تتناول  وال���ت���ي  امل�����س��ل��ح��ة،  ل��ل��ق��وات 
امل�����س��ار ال���س��رات��ي��ج��ي ل��ل��دول��ة يف 
وال�سيا�سية  القت�سادية  امل��ج��الت 

والتنموية والداخلية.
�سناعة الف�ساء والدبلوما�سية

ك��م��ا وحت���دث���ت م���ع���ايل ����س���ارة بنت 
يو�سف الأمريي عن ارتباط قطاع 
بالدبلوما�سية،  ال��ف�����س��اء  �سناعة 
م�سرية اإىل اأن م�سبار الأمل يعترب 
لدبلوما�سية  وط��ن��ي  م�����س��روع  اأول 

اجلل�سة عن برنامج وزارة ال�سناعة 
“�سبكة  امل��ت��ق��دم��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
يعد  ال���ذي   “  4.0 ال�سناعة  رواد 
للثورة  ن���وع���ه  م����ن  ب���رن���ام���ج  اأول 
اإىل  وال��ه��ادف  ال��راب��ع��ة،  ال�سناعية 
وتطبيقات  احل��ل��ول  ودم���ج  ت�سريع 
ال�����ث�����ورة ال�����س��ن��اع��ي��ة ال����راب����ع����ة يف 
خمتلف املجالت، وزيادة الإنتاجية 
قطاع  م�ساهمة  ورف���ع  ال�سناعية، 

ال�سناعة يف اقت�ساد الدولة.
جمل�س البحث والتطوير

حول  �سرحاً  معاليها  وق��دم��ت  كما 
للبحث  الإم�����������ارات  جم��ل�����س  دور 
والتطوير الذي يراأ�سه �سمو ال�سيخ 
ن��ه��ي��ان وزير  اآل  ع��ب��داهلل ب��ن زاي���د 
اخل��ارج��ي��ة وال���ت���ع���اون ال�����دويل، يف 
والتطوير  البحث  م�ساهمة  تعزيز 

العلوم والتكنولوجيا باعتباره اأحد 
الأدوات لن�سر الثقافة واملعرفة على 
م�سبار  اأن  موؤكدة ً  العاملي،  النطاق 
الأمل يعترب ب�سمة يف تاريخ قطاع 
ال��ف�����س��اء مل���ا ل���ه م���ن اأث����ر ع��ل��م��ي يف 
تطوير القطاع على م�ستوى دويل. 

ال�ستثمار يف الف�ساء
اأهمية  اإىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  وت���ط���رق���ت 
الف�ساء،  ���س��ن��اع��ة  يف  ال���س��ت��ث��م��ار 
عملت  الإم�������ارات  اأن  اإىل  م�����س��رية 
خ���الل الأع�����وام امل��ا���س��ي��ة ع��ل��ى نقل 
وذلك  املهم،  املجال  هذا  يف  املعرفة 
وتعمل  الذاتية،  ال��ق��درات  لتطوير 
القطاعات  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى  ح���ال���ي���اً 
املختلفة ونقل اخلربات اإىل القطاع 
لتطوير  م��ع��ه  وال���ع���م���ل  اخل����ا�����س، 

قدرات الدولة يف هذا املجال.

يف النمو القت�سادي امل�ستدام لدولة 
القطاعات  تطور  ودع��م  الإم����ارات، 

ال�سراتيجية للدولة.
م�ساريع اخلم�سني 

نحو  الروؤية  معاليها  وتناولت  كما 
املقبلة،  ع��ام��اً  اخلم�سني  م�����س��اري��ع 
عملت  ال����دول����ة  اأن  اإىل  م�������س���رية 
خالل اخلم�سني عاماً املا�سية على 
تاأ�سي�س وتهيئة الدولة وبناء البنية 
التحتية، واأن اخلم�سني عاماً املقبلة 
البينة  تطوير  على  العمل  �ست�سهد 
والثورة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
وتطبيق  ال����راب����ع����ة،  ال�������س���ن���اع���ي���ة 
م���������س����اري����ع اخل����م���������س����ني، ووث���ي���ق���ة 
وجه  ال��ت��ي  اخلم�سني”  “مبادئ 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بها 
الدولة،  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 

الروؤية  عن  معاليها  وحتدثت  كما 
نحو امل�ستقبل وال�سراكة مع القطاع 
الدولة،  اق��ت�����س��اد  دع���م  اخل��ا���س يف 
ل��رف��ع ال��ك��ف��اءة وال��ت��ن��اف�����س��ي��ة على 
ال�سباب  موجهًة  العاملي،  ال�سعيد 
بالتكنولوجيا  الإمل����ام  ���س��رورة  اإىل 
احلديثة،  وال�����س��ن��اع��ات  امل��ت��ق��دم��ة 
وا�ستغالل الفر�س املتاحة للدخول 
يف ه���ذا امل��ج��ال احل��ي��وي، مل��ا لذلك 
اقت�ساد  دع��م  يف  كبرية  اأهمية  م��ن 

الدولة.
ال�سباب  ج��ي��ل  م��ع��ال��ي��ه��ا  وخ��اط��ب��ت 
�سيوخ  قائلة،:”  حديثها  خ��ت��ام  يف 
روؤيتهم  يف  ����س���ب���اق���ني  الإم�����������ارات 
ناأخذ  اأن  وعلينا  وا�سراتيجياتهم، 
واعد،  فالغد  وُنطبقها،  امل���ب���ادرات 
وال��ق��درات واع����دة، ون��ح��ن مطلوب 

منا و�سع الب�سمات«.
معايل  ت�سلمت  اجلل�سة،  ختام  ويف 
���س��ارة ب��ن��ت ي��و���س��ف الأم����ريي درعاً 
ت��ذك��اري��ًة م��ن ���س��ع��ادة ال��ل��واء اأحمد 
رف���ي���ع، ال����ذي ���س��ك��ر ج��ه��وده��ا على 
املعلومات الّقيمة التي اأثرت من�سة 

“ ليت�س توك” بها.

اأطلقت مبادرة »�ضل�ضلة وفود كبار الروؤ�ضاء التنفيذيني« لتوفري خدمات لوفود من كبار ال�ضخ�ضيات

غرفة دبي العاملية تن�شق 200 اجتماع ا�شتثماري لبعثة ت�شم 25 �شركة مدرجة ببور�شة تل اأبيب

االثنني   3  يناير    2022  م   -    العـدد   13432  
 Wednesday    2  March   2022   -  Issue No   13482
األربعاء   2  مارس    2022  م   -    العـدد   13482  



27

املال والأعمال

بحجم اأعمال ي�ضل ل� 100 مليون دوالر
» جرافيتي العاملية« تعزز ا�شتثماراتها 

يف الإمارات والقارة ال�شمراء 
•• اأبوظبي-الفجر:

اأعلنت جمموعة زيرو جرافيتي اإنرنا�سونال الإماراتية عن نيتها تعزيز تواجدها 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة وعدد من الدول الإفريقية عرب ا�ستثمارات يف 
قطاعات حيوية ، لت�سهم يف منو اأعمال ال�سركة وخطط التو�سع الطموحة التي 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  احلو�سني  ط��ارق  ال�سيد  الراهن.وقال  الوقت  يف  بها  تقوم 
جمموعة زيرو جرافيتي اإنرنا�سونال الإماراتية اأن حجم ا�ستثمارات املجموعة 
تتخ�س�س  دولر  م��ل��ي��ون   100 م��ن  لك���رث  ي�سل  ���س��رك��ات  ت��ت��ك��ون من7  ال��ت��ي 
والأنظمة  الذكية  وامل��دن  ال�سطناعي  وال��ذك��اء  والإع���الم  املعلومات  تقنية  يف 
ال�سحية  ال�سحي واملختربات  املجال  اإىل جانب  الأمنية والروبوتات،  واحللول 
و قطاع املقاولت وال�ست�سارات.واأ�ساف احلو�سني : لقد اأطلقنا م�ساريع خا�سة 
بنا يف دولة الإمارات، و لدينا م�ساريع يف م�سر وال�سودان ونعتزم اإطالق م�ساريع 
اأثيوبيا وروندا حيث ما تزال قيد الدرا�سة والبحث، وكل هذه الأمور �ستعزز من 

تواجد �سركتنا عاملياً يف عدد من الأ�سواق الهامة”.وتطرق اإىل اأن �سركة 
زيرو جرافيتي لتقنية املعلومات تعمل على تزويد امل�سارف واملوؤ�س�سات 
املالية ال�سودانية بتقنيات الذكاء ال�سطناعي لرفع م�ستوى اخلدمات 
امل�سرفية وتطويرها.وقال  طارق احلو�سني:” نعتزم اإفتتاح �سركة تعنى 

بقطاع الزراعة والطاقة النظيفة يف ال�سودان، بحلول العام 2022”، كما نركز 
البنية  لتطوير  ا�سراتيجية  �سراكات  وتوقيع  امل�ساريع  من  مزيد  اإط��الق  على 
التحتية لعدد من املوؤ�س�سات احلكومية ، وتفعيل دور احلكومة الإلكرونية”..

العربية،  امل�ساريع يف جمهورية م�سر  اإط��الق عدد من  وتابع بالقول:” ندر�س 
م�سر  يف  و�سرنكز  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  لال�ستثمار  ن�سطة  ببيئة  تتمتع  حيث 
على املجال ال�ستثماري وال�ست�ساري، ومن جهة اأخرى ، وبحلول العام 2023 
�سنعلن عن التو�سع يف اأعمالنا وا�ستثماراتنا يف اأثيوبيا و رواندا و دول اأفريقية 
اأخرى.واأ�ساف احلو�سني:” قمنا باإطالق اأكرث من 100 تطبيقاً ناجحاً على 
م�ستوى دولة الإمارات وخارجها، وتعمل هذه التطبيقات عرب الهواتف املتحركة 
التي تعمل باأنظمة اأي اأو اإ�س و اآندرويد، كما دخلنا يف �سراكات ا�سراتيجية مع 

�سركات عاملية مثل مايكرو�سوفت و اآي بي ام و �سيمنز«.

% معدل اخلف�ص يف ر�شوم اخلدمات بامل�شاريع   26.4
التطويرية يف اإمارة اأبوظبي 2020 و2021

•• اأبوظبي- وام:

املَُجمعات  ور�سوم  اخلدمات  ر�سوم  اأن  اأم�س  والنقل  البلديات  دائ��رة  اأعلنت 
ال�سكنية على ُمالك الوحدات العقارية وامل�ستثمرين يف امل�ساريع التطويرية 
اأبوظبي  اإم��ارة  العقاري يف  ال�سوق  %26.4 يف  بلغ  �سهدت معدل خف�س 
اإن��ه مت تخفي�س ر�سوم اخلدمات  .و قالت  2020 و2021  خالل عامي 
 18.1% بن�سبة   2020 يف  التطويرية  امل�ساريع  العقارية يف  للمجمعات 
التخفي�س  2021، وجت��اوزت قيمت  %8.3 يف  التخفي�س  ن�سبة  وبلغت 

على مدار ال�سنتني اأكرث من 200 مليون درهم.
مل��راق��ب��ة وتنظيم ر���س��وم خدمات  اآل��ي��ة   2020 ال��ع��ام  ال��دائ��رة يف  وق��دم��ت 
الوحدات واملجمعات ال�سكنية، لدعم النمو امل�ستدام ل�سوق القطاع العقاري 
الر�سوم حلماية  ت�سعري هذه  وا�سح حول كيفية  اإط��ار  اأبوظبي، وو�سع  يف 

حقوق كل من مالكي الوحدات العقارية واملطورين على حد �سواء.
اأديب العفيفي، املدير التنفيذي لقطاع العقارات يف  واأ�سار �سعادة الدكتور 
دائرة البلديات والنقل، اإىل اأن تطبيق اآلية املوافقات على ميزانية ور�سوم 
اخلدمات وحتديثاتها كان له اأثر كبري يف تعزيز حماية حقوق امل�ستثمرين 
اإدارة عقاراتهم  والأف��راد من مالك الوحدات العقارية، وم�ساعدتهم على 
بكفاءة عالية وبتكاليف ت�سغيلية اأقل، مبا يزيد من العائد ال�ستثماري على 
ا�ستثماراتهم، وتعزيز مكانة اإمارة اأبوظبي عاملياً كواحدة من اأكرث الأ�سواق 

جاذبية لال�ستثمار العقاري.
واأ�ساف �سعادته: “ تعمل الدائرة ب�سكل م�ستمر على و�سع اآليات تنظيمية 
للوائح  الم��ت��ث��ال  وت�سمن  ال��ع��ق��اري،  القطاع  �سفافية  م��ن  ت��ع��زز  وا�سحة 
اأعلى املعايري العاملية يف هذا املجال،  التنظيمية التي مت �سياغتها بح�سب 
وي�سكل النظام احلايل اإطار اأكرث دقة وتف�سياًل وي�ساعد مدراء املجمعات 
العقارية للم�ساريع التطويرية يف احت�ساب الر�سوم بطريقة عادلة، واتخاذ 
القرارات وو�سع امليزانيات ب�سكل اأدق، وبالتايل ا�ستدامة ون�ساط اأعمالهم، 

وحتقيق اأعلى م�ستوى لل�سفافية والثقة بني جميع الأطراف »

اأبوظبي العاملي ي�شت�شيف الن�شخة الأوىل 
من منتدى ت�شوية النزاعات يف 16 مار�ص 

•• اأبوظبي-وام:

ا���س��ت��ع��داده ل�ست�سافة منتدى  ال��ع��امل��ي ام�����س ك��ام��ل  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق  اأع��ل��ن 
منتدى  اأول  يعد  وال���ذي   ،2022 م��ار���س   16 يف   RESOLVE 2022
دويل خمت�س يف ت�سوية النزاعات يف اإمارة اأبوظبي. وي�ستمر املنتدى، الذي 
ت�ست�سيفه حماكم �سوق اأبوظبي العاملي ومركز حتكيم �سوق اأبوظبي العاملي، 
ت�سوية  قطاع  يف  املّتبعة  وال��ت��وّج��ه��ات  املفاهيم  تطوير  بهدف  واح��د  ليوم 
النزاعات املحلي والدويل لدفع عجلة التغيري من اأجل م�ستقبل م�ستدام. 
اإىل  اإ�سافة  النزاعات،  الفكر يف قطاع حل  ق��ادة  اإىل جمع  املنتدى  وي�سعى 
خمتلف القطاعات داخل الدولة وحول العامل، وذلك ملعاجلة اأهم الق�سايا 
ال�سراتيجيات  وا�ستك�ساف  العامل  حول  ال�سناعات  خمتلف  تواجه  التي 
املنا�سبة حللها. وقالت ليندا فيتز-اآلن، امل�سّجل والرئي�س التنفيذي ملحاكم 
�سوق اأبوظبي العاملي: “ نحن على اأمت ال�ستعداد ل�ست�سافة اأبرز العقول 
منتدى  من  الأوىل  الن�سخة  خالل  اأبوظبي  يف  النزاعات  ت�سوية  قطاع  يف 
وخرباتهم  اأف��ك��اره��م  ال�����س��ي��وف  �سي�سارك  ح��ي��ث   ،RESOLVE 2022
للم�ساهمة يف ر�سم م�سار جديد لهذا القطاع للم�سي قدماً نحو امل�ستقبل .. 
�سيكون املنتدى فر�سًة للح�سور وال�ستفادة من الوفود امل�ساركة لالّطالع 
عن كثب على القدرات امل�ستقبلية التي تتمتع بها دولة الإمارات، والتعّرف 
ع��ل��ى ال��ط��رق ال��ت��ي ت��ت��ع��اون م��ن خ��الل��ه��ا خمتلف م��ك��ّون��ات ق��ط��اع ت�سوية 

النزاعات، وبالتايل امل�ساهمة يف تطوير هذا القطاع يف املنطقة.«.

اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم ي�شتقبل اأع�شاء جمل�ص اإدارة جمموعة دبي للجودة املنتخب 
•• دبي-الفجر: 

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم، رئي�س 
هيئة دبي للطريان املدين، رئي�س مطارات دبي، رئي�س 
التنفيذي ملجموعة طريان  جمل�س الإدارة والرئي�س 
للجودة،  دبي  ملجموعة  الفخري  والراعي  الإم���ارات، 
اأع�ساء جمل�س اإدارة املجموعة واملنتخب لثالث اأعوام 

.2024-2022
وح�����س��ر الج��ت��م��اع ك���ل م���ن ال��دك��ت��ور ه����زاع خلفان 
النعيمي، رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة دبي للجودة، 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  الفهيم،  ال��ك��رمي  عبد  واأح��م��د 
ال�سحي،  علي  حممد  علي  و�سيف  امل��ج��م��وع��ة،  اإدارة 
ل��ل��م��ج��م��وع��ة، وم�����س��ع��ل ع��ل��ي النقبي،  ال���ع���ام  الأم�����ني 
اأح��م��د، ع�سو  ب��ن  وع��ام��ر  امل���ايل للمجموعة،  امل��دي��ر 
جمل�س اإدارة املجموعة، ومو�سى طارق خوري، ع�سو 
اإدارة املجموعة، ورحاب لوتاه، ع�سو جمل�س  جمل�س 
اإدارة املجموعة، وعادل حممد يو�سف، ع�سو جمل�س 
العام  املدير  �سالوه  حممد  و�سمرية  املجموعة،  اإدارة 
جمل�س  اأع�ساء  وا�ستعر�س  للجودة.   دب��ي  ملجموعة 
مكتوم  اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  م��ع  الإدارة 
ت�سبح  كي  اجل��دي��دة،  املجموعة  وروؤي��ة  ا�سراتيجية 
والبتكار  والتميز  اجل��ودة  الرائد يف جمال  ال�سريك 
التحول الرقمي  املنطقة، وامل�سي نحو  على م�ستوى 

لكافة الأن�سطة حيث اعتمدت املجموعة التكنولوجيا 
التقليدي  النظام  املعامالت من  كافة  بنقل  الرقمية 
النرنت  ع���رب  ال�����س��ح��اب��ي��ة  ال���ربام���ج  م��ن�����س��ات  اإىل 

وحتويل املجموعة اىل من�سة رقمية.
و�سرح �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم، الراعي 
“ي�سعدين  ق��ائ��اًل:  للجودة،  دب��ي  ملجموعة  الفخري 
روؤية اأع�ساء جمل�س الإدارة اجلديد ومدي تاأثريهم 

على  القطاعات،  خمتلف  يف  الأعمال  متيز  تعزيز  يف 
جميع  اأ�سجع  ث��َم  وم��ن  والإق��ل��ي��م��ي،  املحلي  ال�سعيد 
خدمات  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة  الن�سمام  على  املوؤ�س�سات 
جمموعة دبي للجودة التي تقدمها متا�سياَ مع روؤية 

قادة الإمارات لت�سبح دبي مركز للتميز والبتكار ».
اإدارة  جمل�س  رئي�س  النعيمي،  ه��زاع  الدكتور  وع��رب 
ل�سمو  امتنانه  خال�س  ع��ن  ل��ل��ج��ودة،  دب��ي  جمموعة 

اآل مكتوم، على دعمه الدائم  اأحمد بن �سعيد  ال�سيخ 
نكون  اأن  امل��ت��م��ث��ل يف  ه��دف��ن��ا  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ل��ل��م��ج��م��وع��ة 
ال�����س��ري��ك ال���رائ���د ل��ل��ج��ودة وال��ت��م��ي��ز والب��ت��ك��ار على 
م�����س��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة، ن��ح��ن م��ت��ح��م�����س��ون خل��ل��ق ثقافة 
اأع�سائنا  تزويد  خ��الل  من  عليها  واحل��ف��اظ  التميز 
احتياجاتهم  لتلبية  خ��دم��ات��ن��ا،  يف  جت��رب��ة  ب��اأف�����س��ل 

وتطورات الأعمال احلالية ».

وزارة ال�شناعة و�شنايدر اإلكرتيك ت�شتعر�شان اأف�شل احللول التناف�شية وامل�شتدامة للقطاع ال�شناعي بالدولة

ا�ضتكمااًل لل�ضراكة االقت�ضادية ال�ضاملة بني االإمارات والهند

غرفة ال�شارقة ُتنظم ملتقى الأعمال بني ال�شارقة والهند لتو�شيع اآفاق التعاون 

•• دبي -وام:

والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزارة  نظمت 
مع  بالتعاون  ح��واري��ة  جل�سة  املتقدمة، 
يف  العاملة  اإلكريك”  “�سنايدر  �سركة 
توفري احللول الرقمية للطاقة واأنظمة 
ا�ستعرا�س  ب���ه���دف  الآيل،  ال��ت�����س��غ��ي��ل 
اأف�����س��ل احل���ل���ول امل��م��ك��ن��ة ل��دع��م جهود 
القاعدة  اأجل تعزيز  الإم��ارات من  دولة 
وممكنة  م�ستدامة  ب��ح��ل��ول  ال�سناعية 
تطبيقات  ع��ل��ى  اع���ت���م���اداً  ل��ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة، 
وان�سجاماً  ال��راب��ع��ة،  ال�سناعية  ال��ث��ورة 
مع م�ستهدفات ال�سراتيجية الوطنية 
املتقدمة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل�����س��ن��اع��ة 
الرابعة  ال�����س��ن��اع��ي��ة  ال���ث���ورة  وب��رن��ام��ج 
الوزارة  اأعلنته  الذي   ”4.0 “ال�سناعة 

�سمن “م�ساريع اخلم�سني.
وا���س��ت�����س��اف��ت اجل��ل�����س��ة ك���ال م���ن معايل 
�سارة بنت يو�سف الأم��ريي وزي��رة دولة 
با�سكال  وج���ان  املتقدمة،  للتكنولوجيا 
والرئي�س  اإدارة  جمل�س  رئي�س  تريكوار 
اإلكريك،  ���س��ن��اي��در  ل�سركة  التنفيذي 
وذل������ك يف م���رك���ز دب�����ي ل���ل���م���ع���ار����س يف 
من  ع��دد  بح�سور  دب��ي،   2020 اإك�سبو 

امل�سوؤولني واملعنيني.
وجاء اللقاء ليتوج �سل�سلة من ال�سراكات 
واملبادرات التعاونية بني وزارة ال�سناعة 
�سنايدر  و�سركة  املتقدمة  والتكنولوجيا 
اإل��ك��ري��ك، مب��ا يف ذل��ك م��ب��ادرة ’ �سبكة 
برنامج  م��ظ��ل��ة  حت���ت  ال�سناعة‘  رواد 
الوزارة  اأطلقته  الذي   ،‘4.0 ’ال�سناعة 
وكذلك  اخلم�سني”،  “م�ساريع  �سمن 

ال�سناعة  ج���اه���زي���ة  ’موؤ�سر  م����ب����ادرة 
امليدانية  التقييمات  وم��ب��ادرة  الذكية‘ 

لال�ستدامة.
اجلل�سة  خ������الل  ال���ن���ق���ا����س���ات  ورك��������زت 
ع��ل��ى ت��ط��ل��ع��ات دول����ة الإم������ارات لتعزيز 
والرتقاء  ال�����س��ن��اع��ي،  قطاعها  ق����درات 
ب��ك��ف��اءات ال���ك���وادر ال��ب�����س��ري��ة ف��ي��ه، كما 
تو�سلت  ما  اأح��دث  اجلانبان  ا�ستعر�س 
ال�سناعي  الإن��ت��اج  رقمنة  عمليات  اإل��ي��ه 
واإدارة  بال�ستدامة  املرتبطة  واحل��ل��ول 
عمليات  متكني  و�سبل  ال��ط��اق��ة،  م���وارد 
يدعم  مب��ا  والتكنولوجيا  امل��ع��رف��ة  نقل 
روؤية دولة الإمارات وم�ستهدفات تنمية 

القطاع ال�سناعي.
واأك�������دت م���ع���ايل ����س���ارة الأم��������ريي، اأن���ه 
ان�سجاماً مع توجيهات القيادة الر�سيدة، 
اأعلنت الوزارة �سمن م�ساريع اخلم�سني، 
الرابعة  ال�سناعية  ال��ث��ورة  برنامج  ع��ن 
ا�ستهدفنا  وال����ذي   ”4.0 “ال�سناعة 
جاذبة  اأع��م��ال  بيئة  تهيئة  خ��الل��ه  م��ن 
يف  وال��دول��ي��ني  املحليني  للم�ستثمرين 
البتكار  وحت��ف��ي��ز  ال�����س��ن��اع��ي،  ال��ق��ط��اع 
وتبني التكنولوجيا املتقدمة يف الأنظمة 
واحللول ال�سناعية، اإمياناً بقدرة الثورة 
ال�����س��ن��اع��ي��ة ال���راب���ع���ة ع��ل��ى ال���رب���ط بني 
جهة،  من  امل�سلحة  واأ�سحاب  ال�سركاء 

و�سال�سل الإمداد اخلا�سة باملواد الأولية 
ي�سمح  اأخ���رى، مب��ا  م��ن جهة  واملنتجات 
مب�ساركة جميع هذه الأطراف بتحقيق 

التنمية و�سنع امل�ستقبل امل�ستدام.
الإم����ارات  دول���ة  اإن  معاليها:  واأ���س��اف��ت 
حتويل  يف  ال�ستثمار  نحو  بقوة  تخطو 
اأنظمة  اإىل  ال��ت�����س��ن��ي��ع��ي��ة  الأن����ظ����م����ة 
التوجهات  ت��دع��م  ب�����س��ورة  م�����س��ت��دام��ة، 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، وم������ن خ������الل الب���ت���ك���ار 
ب�سورة  التحول  �سيتحقق  وال�����س��راك��ات 
اأنظمة  حتويل  يف  ن�ستثمر  كما  �سريعة، 
ومتثل  م�ستدامة،  اأن��ظ��م��ة  اإىل  الإن��ت��اج 
دليال  اإل��ك��ري��ك،  �سنايدر  م��ع  ال�سراكة 

بالبتكار  اخلا�س  توجهنا  على  وا�سحاً 
التعاوين، حيث ميكننا من خالل العمل 
اأن  القطاعات  خمتلف  يف  ال�سركاء  م��ع 
ُن��ح��دث ت��غ��ي��رياً دائ��م��ا ومم��ن��ه��ج ونوفر 
توجهاتنا  تدعم  ورائ���دة  مبتكرة  حلول 
الإم����������ارات نحو  دول������ة  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف 

اخلم�سني عاماً املقبلة«.
تريكوار،  با�سكال  ج��ان  ق��ال  جانبه،  من 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ورئ��ي�����س جمل�س  ال��رئ��ي�����س 
مع  ال�سراكة  اإن  اإلكريك  �سنايدر  اإدارة 
املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزارة 
انعكا�س حقيقي  ه��ي  الإم����ارات  دول��ة  يف 
واإميانها  اإل���ك���ري���ك  ���س��ن��اي��در  لل���ت���زام 
احلكومي  القطاع  ب��ني  ال�سراكات  بقوة 
ال��ذي تلعبه �سنايدر  واخل��ا���س، وال���دور 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  عملية  يف  اإل��ك��ري��ك 

للقطاع ال�سناعي يف دولة الإمارات .
ك��ون��ن��ا ج���زء م��ن �سبكة  “مع  واأ����س���اف: 
للوزارة،  ال��ت��اب��ع��ة   4.0 ال�سناعة  رواد 
ال���ت���ي توفرها  ال��ع��م��ي��ق��ة  وم����ع اخل�����ربة 
الرقمنة،  جم��ال  يف  اإل��ك��ري��ك  �سنايدر 
ال��ت��ط��وي��ر القطاع  ���س��ي��ع��زز م���ن ع��ل��م��ي��ة 
من  الطاقة  ا�ستخدام  وكفاءة  ال�سناعي 
ب��دوره على  اأجل ال�ستدامة. مما يعمل 
يف  الرئي�سيني  ال��الع��ب��ني  ك��اف��ة  مت��ك��ني 
الإم�����ارات من  دول���ة  الت�سنيع يف  ق��ط��اع 
الت�سنيع  اإىل  ال��ت��ح��ول  علمية  ت�سريع 
روؤية  وال��ذك��ي، ودع���م حتقيق  الأخ�����س��ر 
القيادة يف دولة الإمارات يف بناء م�سرية 
قطاع  م�ساهمة  وتعزيز  امل�ستدام  النمو 
القت�سادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف  ال�����س��ن��اع��ة 

للدولة.«

•• ال�سارقة-الفجر:

ال�سارقة، على  اأك��دت غرفة جتارة و�سناعة 
وا�ستك�ساف  ال��ت��ع��اون  جهود  تكثيف  اأهمية 
القطاعات  العديد من  الواعدة يف  الفر�س 
الهامة بني اإمارة ال�سارقة وجمهورية الهند، 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  اإىل  ب��ال���س��ت��ن��اد  وذل���ك 
ال�سديقني،  البلدين  بني  واملزدهرة  املتينة 
القدرة  وتعزيز  القت�سادي  التنوع  لتحقيق 
ال�ستثمارات، ف�سال  وا�ستقطاب  التناف�سية 
العالقات  وتعزيز  التعاون  اآفاق  تو�سيع  عن 
التبادل  حجم  وزي��ادة  املتبادلة  القت�سادية 
ال��ت��ج��اري ب��ني اجل��ان��ب��ني. ج��اء ذل��ك خالل 
والهند”  ال�����س��ارق��ة  ب��ني  الأع��م��ال  “ملتقى 
الذي نظمته الغرفة موؤخرا مبنا�سبة زيارة 
وفد من غرفة جتارة و�سناعة الهند لإمارة 
ال�سارقة، �سم ممثلني عن كربى ال�سركات 
البناء  م��واد  املتخ�س�سة يف قطاعات جت��ارة 
والكهربائيات  واملن�سوجات  والإلكرونيات 
وجتارة الأدوات املنزلية واملنتجات الغذائية 
والزراعية و�سناعة املعدات الطبية و�سناعة 
امللتقى  وح�سر  ال�سحن،  وخ��دم��ات  الذهب 
العام  امل��دي��ر  م�ساعد  �سطاف  ال��ع��زي��ز  عبد 
اجلاري  وعلي  والأع��م��ال،  الت�سال  لقطاع 
ال�سادرات،  لتنمية  ال�سارقة  م��رك��ز  م��دي��ر 
بالإ�سافة اإىل ممثلني عن عدد من الدوائر 
ال�سارقة  ملطار  احل��رة  واملنطقة  احلكومية 

الدويل والقطاع اخلا�س املحلي.
للمميزات  عر�سا  امللتقى  اأع��م��ال  و���س��ه��دت 
ال�ستثمارية التي تتمتع بها اإمارة ال�سارقة 

منطقة  يف  اأوىل  �سناعية  وجهة  تعد  التي 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، اإذ حتت�سن 
املنطقة،  يف  �سناعية  مناطق  اأك��رب  الإم���ارة 
اإ���س��اف��ة اإىل  ك��م��ا ت�سم ���س��ن��اع��ات م��ت��ن��وع��ة 
جوية  موانئ  من  املتطورة  التحتية  البنية 
ت�سهل  م��ت��ط��ورة  ط��رق��ات  و�سبكة  وب��ح��ري��ة 
ما  لكل  الت�سدير  واإع���ادة  الت�سدير  حركة 
الإم��ارة ما جعل منها بوابة  اإنتاجه يف  يتم 

�سناعية مفتوحة على اأ�سواق العامل.
ترحيبه  ع��ن  �سطاف،  العزيز  عبد  واأع���رب 
ال�سارقة  اإم���ارة  اأن  م��وؤك��دا  ال��زائ��ر،  بالوفد 
طويل  بتاريخ  ترتبطان  الهند  وجمهورية 
والجتماعية  ال���ت���ج���اري���ة  ال���ع���الق���ات  م���ن 
الذي  امللتقى  اأهمية  اإىل  والثقافية، م�سريا 
اجلديدة  التاريخية  للحقبة  ا�ستكمال  يعد 
من التعاون القت�سادي القائم بني الإمارات 
بالتفاقية  م��وؤخ��را  تكللت  وال��ت��ي  وال��ه��ن��د، 
ال�ساملة  القت�سادية  لل�سراكة  التاريخية 
اأن  اإىل  ال�����س��دي��ق��ني، لف��ت��ا  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
امللتقى �سي�سهم م�ستقبال يف تنظيم �سراكات 
املتزايدة  وامل��ت��ط��ل��ب��ات  الح��ت��ي��اج��ات  ت��ل��ب��ي 
لال�ستثمارات اخلارجية القادمة من الهند 
اإىل اأ�سواق الإم��ارة، كما �سيعمل على تعزيز 
والقت�سادي  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات 
ال�ستثمار  ف��ر���س  ع��ل��ى  ال�����س��وء  وت�����س��ل��ي��ط 
املتاحة والت�سهيالت واحلوافز التي تقدمها 
الإمارة يف خمتلف القطاعات احليوية، من 
خالل العمل امل�سرك مع غرفة الهند لرفع 
التبادلت التجارية وزيادة فر�س ال�سادرات 
الإماراتية يف الو�سول اإىل الأ�سواق الهندية. 

وا�ستعر�س �سطاف، جهود غرفة ال�سارقة يف 
متثيلها للقطاع اخلا�س واخلدمات املتعددة 
يف  ودوره�����ا  منت�سبيها  اإىل  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
التي  التحديات  وتذليل  باأعمالهم  الرتقاء 
تواجه رجال الأعمال يف ممار�سة الأن�سطة 
ال���س��ت��ث��م��اري��ة، اإ���س��اف��ة اإىل ال���س��ت��ف��ادة من 
العاملية  والحت����ادات  ال��غ��رف  م��ع  عالقاتها 
وجهودها يف الرويج لال�ستثمارات املحلية 
الهندية  ال�سركات  داع��ي��ا  ودول��ي��ا،  اإقليميا 
مبا�سر  ب�سكل  ا�ستثمارية  م�ساريع  لتاأ�سي�س 
اأو من خالل �سراكات وطنية مع نظرائها يف 

ال�سارقة واملناطق احلرة التابعة لها.
وا�ستعر�س علي اجل��اري، من خالل عر�س 

يقدمها  ال��ت��ي  ال��رائ��دة  اخل��دم��ات  تقدميي 
موؤكدا  ال�����س��ادرات،  لتنمية  ال�سارقة  مركز 
تاأ�سي�سه  منذ  رئي�سيا  دورا  لعب  امل��رك��ز  اأن 
مثالية  ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري  يف   2015 ع����ام  يف 
داع��م�����ة وم���ط���ورة ل��ل�����س��ادرات امل��ح��ل��ي��ة من 
املتن����وعة  اخلدم�������ات  جمموع�����ة  خ��الل 
ال�سناعية  املن�ساآت  لت�سجيع  يقدمها  التي 
قدراتها  رف����ع  ع��ل��ى  وال���ع���م���ل  وامل���������س����درة، 
التناف�سية يف الأ�سواق اخلارجية وال�ستجابة 
والدولية،  الإقليمية  الت�سويقية  للفر�س 
ت�سديرية  وو����س���ائ���ل  ح���ل���ول  ت���وف���ري  ع���رب 
املتكاملة  البيانات  ق��واع��د  م��ن  وال�ستفادة 
الت�سديرية،  امل��ع��رف��ة  رف���ع  يف  ي�ساهم  مب��ا 

الفني  وال��دع��م  الئ��ت��م��ان  واإي��ج��اد �سمانات 
لل�سادرات.

وقدمت هيئة املنطقة احلرة ملطار ال�سارقة 
اللوج�ستية  ل���ق���درات���ه���ا  ع��ر���س��ا  ال�������دويل، 
تلبي  ال��ت��ي  املتكاملة  اخل��دم��ات  ومنظومة 
حتتية  بنية  م��ن  امل�ستثمرين،  اح��ت��ي��اج��ات 
ا�سراتيجي  وموقع  متطورة  وتكنولوجية 
هام وم�ستودعات حديثة متعددة الأغرا�س 
كاملة  وم���ل���ك���ي���ة  ج���م���رك���ي���ة  وت�������س���ه���ي���الت 
لالأعمال وخدمات على مدار ال�ساعة، مُتكن 
امل�ستثمرين الهنود من دخول اأ�سواق جديدة 
والو�سول اإىل اأقاليم اأو�سع، وتوفر لهم بيئة 

حا�سنة وحمفزة على منو الأعمال.

•• دبي-وام:

وال�ستثمار  ال���ت���ج���ارة  ت���روي���ج  وك���ال���ة  ا���س��ت�����س��اف��ت 
املحادثات الزراعية  – برازيل”  “اآبك�س  الربازيلية 
الإماراتية – الربازيلية وذلك بالتعاون مع الغرفة 
التجارية العربية الربازيلية ومتا�سياً مع املبادرات 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��زز امل��م��ار���س��ات ال��زراع��ي��ة املبتكرة 
والأمن  ال���س��ت��دام��ة  اأه����داف  لتحقيق  وامل�����س��ت��دام��ة 

الغذائي.
ورك���زت امل��ح��ادث��ات خ��الل امل��ن��ت��دى - ال���ذي عقد يف 
فندق الريتز- كارلتون يف دبي - على الإمكانات التي 
ميتلكها قطاع الأعمال الزراعية الربازيلي والنهج 
ال�سمويل الذي تتبعه دولة الإمارات لتحقيق الأمن 
الغذائي. ووفر احلدث للم�ساركني من�سة للتوا�سل 

وبناء العالقات مع رواد الأعمال يف قطاع الأعمال 
الزراعية الربازيلي مبن فيهم ممثلون عن موؤ�س�سة 

الأبحاث الزراعية الربازيلية “اإمربابا«.
ماتو  ولي��ة  حاكم  مينديز  م���اورو  املنتدى  وح�سر 
غرو�سو الربازيلية وخوليو بو�ساتو رئي�س اجلمعية 
فيما �سارك  الربازيلية ملنتجي القطن “اأبرابا” .. 
املوؤمتر عن  الربازيلي يف  البيئة  وزي��ر  ليت  يواكيم 
“فلوري�ستا  برنامج  اإط��الق  �سمل احلدث  بعد. كما 

بل�س” املخ�س�س لقطاع القطن.
التجارية  ال��غ��رف��ة  رئ��ي�����س  ���س��ح��ف��ة  اأو����س���م���ار  وق����ال 
للغذاء  العاملي  الإنتاج  “ي�سهد  الربازيلية:  العربية 
حت����وًل ك���ب���رياً وزي������ادة م��ل��ح��وظ��ة يف ال��ط��ل��ب على 
الزراعية.  التكنولوجيا  قطاع  يف  املبتكرة  احل��ل��ول 
وتعد الربازيل من الدول الرائدة يف قطاع الأعمال 

الزراعية يف العامل بف�سل منتجاتها عالية اجلودة 
متقدماً  بكونها مركزاً  الإم��ارات  دولة  تتميز  بينما 
للمنتجات الغذائية والزراعية وحا�سنة اأعمال ترتكز 
الغذاء”  تكنولوجيا  “وادي  مثل  التكنولوجيا  على 
احل��ل��ول احلديثة  ت��ط��وي��ر  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  دب���ي  يف 
متكنا  وق��د  الغذائي.  القطاع  حتويل  على  ال��ق��ادرة 
يف هذا احلدث وبح�سور موؤ�س�سات مثل “اإمربابا” 
خربات  تعر�س  والتي  عاملياً  بها  املعرف  املوؤ�س�سة 
وال�ستدامة  التكنولوجيا  جم���الت  يف  ال���ربازي���ل 
املجال  وفتح  للمنطقتني  متميزة  فر�س  ط��رح  من 
جديدة.”  اآف��اق  ل�ستك�ساف  امل�سلحة  اأ�سحاب  اأم��ام 
امل�ستوى  رفيعة  النقا�سات  “ توؤكد  �سحفة:  واأ�ساف 
يف  امل�سركة  امل�ساريع  اأهمية  احل��دث  ت�سمنها  التي 
عالوًة  البلدين.  يف  الزراعية  الأعمال  قطاع  تطور 

على ذلك من املهم التاأكيد على احلاجة اإىل حلول 
م��ب��ت��ك��رة ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه������داف ال���س��ت��دام��ة يف جمال 
الأغذية. وانطالقاً من التزامنا مبواجهة حتديات 
املحادثات  ب���اأن  ث��ق��ة  كلنا  وامل���ائ���ي  ال��غ��ذائ��ي  الأم����ن 
ب�سكل  �ساهمت  الربازيلية   – الإم��ارات��ي��ة  الزراعية 
كبري يف حتقيق ذلك.” كما تناولت املحادثات قطاع 
الزراعية الربازيلي والذي بلغت �سادراته  الأعمال 
 .2021 1.4 مليار دولر عام  اإىل دول��ة الإم��ارات 
وق��د ت��وزع��ت ه��ذه ال�����س��ادرات ب��ني 694.5 مليون 
دولر من حلوم الدواجن و255 مليون دولر من 
ال�سكر و155.1 مليون دولر من اللحوم البقرية 
املجمدة و17.96 مليون دولر من القهوة. وكانت 
اأك��رب وجهة عربية لل�سادرات  دول��ة الإم��ارات ثالث 

الزراعية الربازيلية.

الربازيل والإمارات تناق�شان حلول وتقنيات مبتكرة لتعزيز قطاع الأعمال الزراعية
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العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:14/2021/39 جتاري م�سارف كلي 
املنظورة يف:دائرة امل�سارف الكلية رقم 250

مو�سوع الدعوى : دعوى مطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم والتكافل بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره 
)28.602.818.76( درهم ثمانية وع�سرون مليون و�ستمائه واثنني الف وثمامنائة وثمانية ع�سر درهم و�سته و�سبعون فل�س 
- بال�سافة اىل اأ�سل خطابات ال�سمان او قيمتها نقدا مبلغ وقدره )8.933.675.37( درهم ثمانية مليون وت�سعمائة وثالثه 
بواقع 12% من  القانونية  الفائدة  بال�سافة اىل  الف و�ستمائة وخم�سه و�سبعون درهم و�سبعة وثالثون فل�س -  وثالثون 

تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد . 
املدعي:بنك ال�ستثمار �س.م.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي �سارع امل�ستقبل - مبنى ابراج رجال العمال ا�سبكت تاور - 
�سقة 3401 - وميثله:موزة عبيد ربيع اخلظر 

املطلوب اإعالنه :  1- �سامل بن عبداهلل بن �سلمان العطوى  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2022/2/16 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
املدعية بالزام املدعي عليهم بالت�سامن بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )28.422.484.66( درهم وت�سليم خطابات ال�سمان 
والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمتهم من الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ )1000( درهم اتعاب املحاماة 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم  اليوم  ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:1456/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية اخلام�سة رقم 200
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )220.615( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 

12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام . 
املدعي:موؤ�س�سة عقار

عنوانه:امارة دبي - �سارع املطار - منطقة بور�سعيد - بناية نقطة العمال امليزانني - مكتب رقم 9 - هاتف:0506767616 - 
IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين - INFO3@OMALC.AE:بريد الكروين

 - وميثله:عبداهلل رحمه عبداهلل رحمه العوي�س ال�سام�سي 
املطلوب اإعالنه :  1- انا �سيفكوفا  -  �سفته : مدعي عليه

مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2022/1/11 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
موؤ�س�سة عقار بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ مقداره )120.615( درهم والفائدة بواقع 5% �سنويا من تاريخ 
املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام والزمتها الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا 
ذلك من طلبات ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70530

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1229/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

بال�ستئناف  وامل��ع��دل  ج��زئ��ي  جت���اري   4757/2020 رق���م  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  م��و���س��وع 

رقم:1484/2021 ا�ستئناف جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )220445( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : الكندي لاللكرونيات

عنوانه:امارة دبي العوير راأ�س اخلور ند احلمر بناية الكندي مقابل مدر�سة باحل�سا لتعليم قيادة ال�سيارات - بجوار 

�سوق اخل�سار والفواكه هاتف رقم:042570007 - فاك�س رقم:042570008 - مكاين رقم:3596486680 

املطلوب اإعالنه : 1- جيتيك للتجارة العامة �س.ذ.م.م   - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )220445( 

درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ ر�سوم خلزنية املحكمة، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 

الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  10318/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ،  188177.59 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 

وقدره )204240.59( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : �سركة ظفار العاملية للتجارة ذ.م.م

�سعيد بن  بناية ملك/زين  �سارع اخل��ان - مكتب 104 و 105  النهدة - خلف   - عنوانه:ال�سارقة 
 AE090340003707352455701:الزبيدي اليبان

 وميثله:هبة علي غلوم حممد باقر اأهلي
املطلوب اإعالنه : 1- ماركة هو�سبيتاليتي 1 ذ.م.م   - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )204240.59( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  1303/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2419/2021 اأمر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )3408611( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : ال�سركة احلديثة لالدوية �س.ذ.م.م

ع���ن���وان���ه:الم���ارات - ام�����ارة دب���ي - دي����رة - م��دي��ن��ة دب���ي ال��ط��ب��ي��ة - م��ب��ن��ى رق���م 71 - مكاين 
رقم:9195330809 - هاتف متحرك رقم:0525043127 

وميثلها  ����س.ذ.م.م  الطبية  واملعدات  لالدوية  ال�سعادة  �سيدلية  م�ستودع   -1  : اإعالنه  املطلوب 
مديرها/احمد طه علي عبداملتجلي    - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )3408611( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  438/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيكني املرجتعني رقمي:100005 ، 100006 وال�سادرين عن 
املنفذ �سده/احمد حممد د�سوقي زكي ابراهيم بقيمة )1.750.000(.

طالب التنفيذ : �ستي�سن روباين �سنكردا�س روباين
الن�سر -  ن��ادي  املخاوي - مقابل  بناية  ع��ود ميثاء -  دب��ي - بردبي -  ام��ارة  عنوانه:المارات - 

الطابق الثاين - مكتب 215 
املطلوب اإعالنه : 1- احمد حممد د�سوقي زكي ابراهيم    - �سفته : منفذ �سده

املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : الإع���الن  مو�سوع 
املنفذ به وقدره )1755665( اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 
اعالن بالن�سر        
 6852/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�ضر
تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليه : 1- امباير ميتل اند�سرنز �س.ذ.م.م   -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :دانوب ملواد البناء �س.م.ح
 وميثله:مع�سومة ح�سن نا�سر ال�سايغ 

طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/10/25 بالزام املطلوب 
وقدرة  مبلغ  فقط  دره��م   )34451( مبلغ  للطالبة  يوؤديا  ب��ان  بينهما  فيما  بالت�سامن  �سدهما 
اربعة وثالثني الف واربعمائة واحد وخم�سني درهم ، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 
اتعاب  مقابل  درهم  وخم�سمائة  وامل�ساريف  الر�سوم  والزامهما  ال�سداد  متام  وحتى  ال�ستحقاق 

املحاماة ،  ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 70197

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:318/2022/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة ع�سر رقم 414
مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليها باداء مبلغ )120000( درهم للمدعية اجمايل قيمة اخل�سائر ومبلغ وقدره 
)130000( على �سبيل التعوي�س وجرب ال�سرر والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد 

مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات . 
املدعي:�سركة برج الهدايا للتجارة العامة ذ.م.م - فرع دبي

عنوانه:المارات - امارة دبي -بردبي - �سارع الفهيدي - بناية برج الهدايا - الطابق الر�سي - بالقرب من �سيدلية 
البلد

املطلوب اإعالنهما :  1- عبداهلل �سري حممد �سيخ  -  �سفته : مدعي عليه 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليها باداء مبلغ )120000( درهم للمدعية  مو�سوع الإعالن :  قد 
اجمايل قيمة اخل�سائر ومبلغ وقدره )130000( على �سبيل التعوي�س وجرب ال�سرر والفائدة بواقع 9% من تاريخ 
املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات - وحددت لها جل�سة يوم الثنني  
املوافق  2022/3/7  ال�ساعة 09.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533 العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 

مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    
                  يف  اال�ستئناف رقم:170/2022/300 ا�ستئناف مدين 

املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف املدنية الثالثة رقم 83
الدعوى رق��م:2737 ل�سنة 2021 مدين جزئي  ال�سادر يف  اإ�ستئناف احلكم   : مو�سوع ال�ستئناف 

والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. 
امل�ستاأنف:رويال يونايتد للنوافذ واملعادن �س.ذ.م.م - واخرون

عنوانه:المارات - امارة دبي - الق�سي�س ال�سناعية الثالثة - دبي - مبنى خمزن رقم 3
 وميثله:اميان يون�س حممد ا�سماعيل الرفاعي 

اإعالنهما :  1- نبيل ابراهيم ابراهيم كوتي امبالت فيتيل تازاتاكايى 2- رينز فاكيل  املطلوب 
راجان  -  �سفتهما : م�ستاأنف �سدهما

مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2021/2737 مدين جزئي. وحددت 
لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2022/3/8  ال�ساعة 10.00 �س بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه 

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

حماكم دبي

حمكمة  اال�ستئناف    
70533 العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 

مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    
                  يف  اال�ستئناف رقم:98/2022/305 ا�ستئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية الثالثة رقم 87
والر�سوم  رق���م:2021/3883 جتاري جزئي  الدعوى  ال�سادر يف  اإ�ستئناف احلكم   : ال�ستئناف  مو�سوع 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
امل�ستاأنف:برراكودا ليمتد وميثلها قانونا �سيان ت�سري�ستوفري رو�ستاج لوزات

رقم  بناية   -  1 �سكوير  باي   - الب��راج  �سارع   - التجاري  - منطقة اخلليج  بردبي   - دبي  عنوانه:امارة 
11 - مكتب رقم 502 - قرب بنك المارات دبي الوطني

 وميثله:عبداهلل علي حممد احمد العبيديل 
املطلوب اإعالنهما :  1- ورلد اف دي دبليو �سي �س.ذ.م.م 2- جوجنور اأولفان  -  �سفتهما : م�ستاأنف �سدهما

مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2021/3883 جتاري جزئي. وحددت لها 
جل�سة يوم الثنني  املوافق  2022/3/7  ال�ساعة 10.00 �س بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه يقت�سى 

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

حماكم دبي

حمكمة  اال�ستئناف    
70197

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 
اعالن بالن�سر        

                  يف  املنازعة رقم:259/2022/465 نزاع جتاري 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات التا�سعة رقم 758

مو�سوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )118.440( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  . 

املتنازع:ريك�سل المارات ذ.م.م - فرع دبي
عنوانه:المارات - امارة دبي - القرهود - ديره - دبي - مبنى بناية اركيدا - �سقة الطابق الثالث - 306 - 

بجوار حمطة مرو جي جيكو
املطلوب اإعالنه :  1- ايلمك لالعمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م  -  �سفته : متنازع �سده 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )118.440( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد و�سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة - وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2022/3/2  ال�ساعة 09.00 �س بقاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 
اعالن بالطلبات املعدلة بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:388/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثانية رقم 92

املدخل  ان يت�سامم معه اخل�سم  ب�سداد مبلغ وق��دره )2.416.726/94( درهم على  املدعي عليه  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
 - ال�سداد  مت��ام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  التاخريية  ب��الرب��اح  الزامهما  مع  دره��م   )1.236.540( وق��دره  مبلغ  ح��دود  يف 
احتياطيا:اعادة املاأمورية اىل اخلبري ال�سابق ندبه يف الدعوى لحت�ساب قيمة ال�سرار واخل�سائر التي حلقت بامل�سرف املدعي نتيجة 
اخالل املدعي واخل�سم املدخل بالتزاماتهما التعاقدية ويف جميع الحوال بالزام املدعي عليه واخل�سم املدخل بالر�سوم وامل�ساريف 

ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:م�سرف المارات ال�سالمي �س.م.ع

عنوانه:امارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم 16 - الطابق الثالث - هاتف رقم:042227008 - موبايل رقم:0557016552 
- مكاين:3135291835 - فاك�س رقم:042227002

املطلوب اإعالنه :  1- علي جمعه علي حممد اجلمريي  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )2.416.726/94( درهم على 
تاريخ  بواقع 9% من  التاخريية  بالرباح  الزامهما  وق��دره )1.236.540( درهم مع  املدخل يف حدود مبلغ  يت�سامم معه اخل�سم  ان 
املطالبة وحتى متام ال�سداد - احتياطيا:اعادة املاأمورية اىل اخلبري ال�سابق ندبه يف الدعوى لحت�ساب قيمة ال�سرار واخل�سائر التي 
حلقت بامل�سرف املدعي نتيجة اخالل املدعي واخل�سم املدخل بالتزاماتهما التعاقدية ويف جميع الحوال بالزام املدعي عليه واخل�سم 
املدخل بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2022/3/14  ال�ساعة 08.30 �س يف قاعة 

التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 
 اعالن بالن�سر

134/2022/305 ا�ستئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل امل�ستاأنف �سده /1- اك�سفيدا للمقاولت �س.ذ.م.م - جمهول حمل القامة 
عبداهلل  وميثله:حمدان  العامليه  التوظيف  خلدمات  رت��اج   / امل�ستاأنف  ان  مبا 
�سبيح �سيف الكعبي - قد ا�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2021/4539 
ال�ساعة  امل��واف��ق 2022/3/7  ي��وم الث��ن��ني  جت��اري ج��زئ��ي،  وح���ددت لها جل�سه 
10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
70392 العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 

اعالن بالن�سر        
 8/2022/470 نزاع عقاري 

تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 
اإىل املتنازع �سده : 1- ه�سام حممد حم�سن مو�سى حممد -  جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املتنازع :اف ايه ام للو�ساطة العقارية �س.ذ.م.م 
واعالن  لنظرها  جل�سة  اأق��رب  وحتديد  النزاع  بقيد  الت�سريح   -1 ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
للمتنازعة مبلغ وقدره )115.000( درهم مائة وخم�سة  توؤدي  باأن  املتنازع �سده  الزام  املتنازع �سده 2- 
ع�سر الف درهم ، وفائدة التاأخريية بواقع 12% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق 2020/12/31 وحتى ال�سداد 
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 3- الزام املتنازع �سده بان توؤدي مبلغ وقدره )10.000( 

درهم تعوي�س مقابل اتعاب املحاماة 4- الزام املتنازع �سدها بالر�سوم وامل�ساريف الق�سائية 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2022/3/15 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد 
او م�ستندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70392 العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  8382/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/1935 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )242820( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : كيوبيك لل�سفريات وال�سياحة �س.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - ديرة - القرهود - �سارع ال�سيخ را�سد - بالقرب من حمطة جي جيكو مرو 
- بناية بنك ال�سارقة - الطابق 3- مكتب 309 - رقم مكاين:3277793119 

املطلوب اإعالنه : 1- لما ال�سحراء لل�سياحة ذ.م.م    - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
ر�سوم  مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )242820( وق��دره  به 
خلزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392 العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 

اعالن بالن�سر        
 903/2021/11 مدين جزئي 

تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 
اإىل املدعي عليه : 1- �سركة اأي�س كارنت للمقاولت �س.ذ.م.م وميثلها/حممد جنيب براء 2- حممد جنيب 

براء  - جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :الكبان وم�ساركوه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية وميثله:املحامي الدكتور ريا�س الكبان 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالتكافل والت�سامن بان توؤديا للمدعي 
مبلغ وقدره )116.515( درهم مائة و�ستة ع�سر الف وخم�سمائة وخم�سة ع�سر درهم ، املتمثل باملبلغ املر�سد 
بذمة املدعي عليها الوىل من اتعاب املحاماة املتعاقد عليها فيما بني طريف التداعي مع الفائدة القانونية 
بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق يف:2020/9/24 املتمثل يف تاريخ قيام املدعي عليه الثاين بتقدمي طلب برك 
اخل�سومة يف النزاع رقم 226/2020 تعيني خربة جتاري والزام املدعي عليهما بالتكافل والت�سامن الر�سوم 
وامل�ساريف  - وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2022/3/7 ال�ساعة 08:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، نعلمكم باعادة الدعوى اىل رول اجلل�سات لنظرها. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 
انذار قانوين بالن�سر
رقم )2022/33598(

املن����ذر : اأحمد عبد الرحيم اأحمد العطار - اإماراتي اجلن�سية
املنذر اإليه : احمد �ساه اأفغانزي - اأفغان�ستان اجلن�سية - )جمهول حمل الإقامة(

مبوجب هذا الإنذار ينذر املنذر - املنذر اإليه ويكلفه ب�سرورة الوفاء مببلغ وقدره 10،830 درهم 
قيمة ال�سيك املرجتع عن الفرة الإيجارية من 2021/9/10 ولغاية 2021/11/10. مع 
التنبيه على املخطر اإليه باأنه يف حال عدم اللتزام بتنفيذ ما ورد بالإنذار الراهن خالل مدة 
اأق�ساها )30( يوم من تاريخ هذا الإعالن �سي�سطر املنذر اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية 
والق�سائية جتاه املنذر اإليه واإخالله من العني املوؤجرة واإلزامه باملر�سد يف ذمته حتى تاريخ 
الكهرباء واملياه  املوؤجرة ل�سالح هيئة  العني  امل�ستحقات املرتبة على  التام وكذا كافة  الإخالء 
 2017 ل�سنة   )26( رقم  القانون  )اأ( من  البند   )1( الفقرة   )25( املادة  لن�س  وذلك طبقاً 

ب�ساأن ايجار الأماكن يف امارة دبي.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70459 العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 
اعالن بالن�سر

)33081/2022(
املخطر : خالد حممد عبد اهلل املدحاين - اجلن�سية الإمارات

العنوان : امارة دبي - راأ�س اخلور - �سارع امليثاق - بناية حممد بن �سيفان - معر�س رقم )4(. الهاتف : 0503000110 بوكالة 
املحامي/ حممد العوي�س مبوجب وكالة خا�سة بالق�سايا �سادرة من دائرة كاتب العدل بدبي - باملعاملة رقم 0038354_2021_
وميثله عبد املوجود احمد عبد املوجود مبوجب وكالة �سادرة من حماكم دبي رقم   2021-12-15 بتاريخ  ال�سادرة   MOJAU
2014/1/47683.  �سد - املخطر اليه : حممد عتيق عبد اهلل �سيفان الفال�سي - اجلن�سية المارات - العن�������وان : امارة دبي - راأ�س 

اخلور - �سارع املنامة بناية حممد بن �سيفان - الطابق الول - ال�ه�اتف : 0504411544  - 042284566  
واخطرته بالتي : املخطر ب�سخ�سه وب�سفته مالك الرخ�سة التجارية واو نت وورك لاللعاب اللكرونية ال�سادرة من امارة دبي رقم 
جمدد للمرة الثالثة بتاريخ ايجار موؤرخ 28-02-2021 من املخطر اليه حمل معر�س رقم )4( الكائن ببناية  ا�ستاجر   801648
حممد بن �سيفان - �سارع امليثاق - راأ�س اخلور- امارة دبي ملدة �سنة تبدء من 28-02-2021 م وتنتهى يف 27-02-2022م مقابل 
قيمة ايجارية قدرها 250،000 )مئتان وخم�سون الف درهم( ف�سال عن مبلغ التاأمني وقدره 40،000 )اربعون الف درهم(. وملا 
كانت العني املوؤجرة غري �ساحلة لالنتفاع بها حيث اأن �سقف املعر�س ي�سرب بغزاره مياه من ال�سرف ال�سحي رائحتها كريهة حيث ان 
ثم يحق  املوؤجرة. ومن  بالعني  ال�ستفادة  املخطر من  يعجز  الذي  المر  وهو  للمعر�س  العلوي  الطابق  ت�سريبات من حمامات  هناك 
للم�ستاجر املخطر ان يخطر املوؤجر املخطر اليه بف�سخ العقد وا�سرداد جميع مادفعه مقابل الثالثة عقود املحرر بينهما 2019 م م 
القيمة اليجارية عن هذه ال�سنوات وقدرها 500،000 )خم�سمائة الف درهم( وذلك خالل  اليه مبالغ  2020 م -2021م وان يرد 
�سهر من تاريخ الخطار. ف�سال عن مبلغ التاأمني وقدره 40،000 )اربعون الف درهم( ع حتميل املنذر اليه بكافة لر�سوم وم�ساريف 

التقا�سي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 
املعلن اإليه / املدعى عليها الأوىل : يه اأ�س تي تيليكوم �س.ذ.م.م

املدعى عليه الثاين : علي �سليمان مراد عبداهلل الطاهر البلو�سي
يف الدعوى رقم 669/2021 جتاري م�سارف جزئي

املحا�سبية  اخلربة  لأعمال  املوقرة  الإبتدائية  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفن�ا  على  بناء 
10/03/2022، وذلك يف متام  املوافق  اأعاله فقد حددنا يوم اخلمي�س  الدعوى  يف 
الرابعة والن�سف ع�سراً موعدا لعقد الجتماع الأول للخربة املحا�سبية عن بعد وذلك 
عن طريق تطبيق )ZOOM( لذا يرجى تثبيت الربنامج ويطلب ح�س�وركم او م�ن 
بالدعوى،  املتعلقة  امل�ستندات  كافة  اإرفاق  مع  املذكور  الجتماع  قانونا حل�سور  ميثلكم 
للتوا�سل على هاتف رقم 5821333 04 وفاك�س رقم 5705773 04، �س.ب رقم 

expert@mazca.ae  : اإلكروين  بريد  دبي،   -  91153
اخلبري املحا�سبي
�سعيد وليد الب�ستكي

دعوة حل�سور 
اإجتماع اخلربة املحا�سبية االأول

70197 العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 
املو�سوع : اعالن بالن�سر

يف الدعوى رقم 2021 / 195 عقاري كلي دبي
ال�سادة : حممد حمد ابراهيم حمد الهيدان .....املحرمني

ال�سادة : نوره حمد زوجه عمر عبدالرحمن املرزوقي .....املحرمني
حيث اأن املدعية : عائ�سة را�سد حمد الهيدان

دبي  حماكم  قبل  من  ال�سادر  القرار  على  وبناءاً  دبي،  كلي  عقاري   195/2021 رقم  الدعوى  عليكم  اأقامت 
اآل علي خبريا هند�سياً للدعوى، لذلك يجب عليكم ح�سور  22/02/2022 بندب م/عائ�سة �سليمان  بتاريخ 
عرب  بعد  عن  م�ساء   4:00 ال�ساعه   07/03/2022 املوافق  الإثنني  يوم  املحدد  بعد  عن  واملعاينة  الجتماع 
رقم  الهاتف  عرب  الإجتماع  موعد  قبل  اخلربة  مع  التوا�سل  عليكم  يجب  كما  تييمز(،  )مايكرو�سوفت  تطبيق 
واأي  بالدعوى  املتعلقة  واملذكرة اجلوابية  الإجتماع، وتقدمي دفوعكم  رابط  للح�سول على   0555513311
م�ستندات اأو اأوراق ترغبون بتقدميها قبل او بحلول يوم الثنني املوافق 07/03/2022 ، على امييل اخلبري 
، ويف حال وجود اأي ا�ستف�سارات يرجي التوا�سل مع اخلربة على الأرقام التية   Info@aishaalali.com

)متحرك : 0555513311(، علماً باأن اخلربة �ستقوم مببا�سرة املاأمورية ولو يف غياب اخل�سوم.
اخلبري الهند�سي / عائ�سة �سليمان اآل علي
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اإعالن اإجتماع خربة 

70197
العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 

MOJAU_2022- 0052607 رقم املعاملة
تنازل/ بيع

ليكن معلوما للجميع بالني ال�سيد/ دنيا كل عبدالقيوم اأفغان�ستان اجلن�سية واحمل بطاقة 
هوية رقم 784198054731686، ارغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستي البلغة 
امل�سلحه( والتي تاأ�س�ست  النجارة  ملقاولت  الدراري  )وردة  امل�سماه  الرخ�سة  يف   ،%100
بامارة ال�سارقة حتت رقم 731661 ايل ال�سيد حممد عامل عبداهلل، افغان�ستان اجلن�سية 
لآخر،   الرخ�سة  �ساحب  تنازل    784197047288210 رقم  هوية  بطاقة  ويحمل 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 
MOJAU_2022- 0052777 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

حيث اأن ال�سيد : احمد �سامل را�سد �سباين الكتبي - اماراتي اجلن�سية - ميلك الرخ�سة التجارية 
)الغوث للخياطة( رخ�سة جتارية والتي تاأ�س�ست بال�سارقه مبوجب رخ�سة رقم )212641( 
حيث ان ال�سيد : احمد �سامل را�سد �سباين الكتبي - اماراتي - اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�سته يف الرخ�سة التجارية ))الغوث للخياطة(( البالغة )100%( اإىل ال�سيد : 
اىل  فردية  موؤ�س�سة  القانوين من  ال�سكل  تغيري  اجلن�سية.  باك�ستاين   - احمد  بخت  زاده  بخت 
وكيل خدمات ، ا�سافة �سريك / �سركاء،  وعمال بن�س املادة )14 ( فقره 5 من القانون الحتادي 
هذا الإعالن للعلم و انه  ن�سر  اقت�سى  فقد   ، العدل  الكاتب  �ساأن  يف   2013 ل�سنة  رقم )4( 
�سوف يتم الت�سديق على الأجراء امل�سار اإليه بعد اأ�سبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : الزهايف �ضتون الأعمال تبليط االر�ضيات واحلوائط �ص ذ م م  
العنوان : مكتب 08-1703 ملك الغرير لالن�ساءات املنيوم �س ذ م م - بردبي - بزن�س 
رقم   906771  : الرخ�سة  رق��م   ، حم��دودة  م�سوؤولية  ذات   : القانوين  ال�سكل   - ب��اي 
1514374 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة  القيد بال�سجل التجاري : 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله 
العدل  ل��دى كاتب  واملوثق   2022/2/18 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب   ،
حماكم دبي بتاريخ 2022/1/27 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�سفي املعني ر�ضوان عالم حما�ضبون قانونيون العنوان : مكتب 807 - ملك ال�سيخ 
عبداهلل بن عي�سى بن �سليمان ال خليفة - النهدة الوىل - هاتف : 04-5876900 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-5876901  : فاك�س 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي :  ر�ضوان عالم حما�ضبون قانونيون
العنوان : مكتب 807 - ملك ال�سيخ عبداهلل بن عي�سى بن �سليمان ال خليفة - النهدة 
الوىل - هاتف : 5876900-04 فاك�س : 5876901-04 مبوجب هذا تعلن 
الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية الزهايف 
قرار  مب��وج��ب  وذل���ك  م  م  ذ  �ص  واحلوائط  االر�ضيات  تبليط  الأعمال  �ضتون 
بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/2/18 بتاريخ  دبي  حماكم 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرا�س  2022/1/27 وعلى من لديه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021



�شحة وتغذية
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يتمثل جهاز املناعة يف �ضبكة معقدة من اخلاليا واالأن�ضجة 
من  ال��ع��دوى  درء  على  اجل�ضم  ت�ضاعد  التي  واالأع�����ض��اء 
الغزاة اخلارجيني، مثل البكترييا والفريو�ضات والفطريات 

وال�ضموم.
ومعقد  التكيف  �ضديد  بيولوجي  نظام  اأن��ه  املعروف  ومن 
ب�ضكل �ضحيح.  ليعمل  االأجزاء  التوازن بني جميع  يتطلب 
وهذا يعني اأن ال�ضحة املناعية املثلى تعتمد على نهج متعدد 

االأوجه يركز على اتخاذ خيارات منط حياة �ضحي.

اأن نظام املناعة لديك قوي بقدر كاف ملجابهة  وللتاأكد من 
التي  العملية  الن�سائح  بع�س  اإل��ي��ك  اخل��ارج��ي��ني،  ال��غ��زاة 

ت�ستحق اأن تدجمها يف حياتك اليومية.

واخل�ضروات الفاكهة  من  املزيد  تناول   .1
من الطرق ال�سهلة للتاأكد من ح�سولك على ما يكفي من 
م�سادات الأك�سدة والفيتامينات واملعادن املعززة للمناعة اأن 
تاأكل الطعمة امللونة، بح�سب طبيبة تقومي العظام وممار�س 

الطب الوظيفي، ليزا بالري.

مثل  واخل�����س��روات  قزح" ال��ف��واك��ه  ق��و���س  "اأطعمة  وت�سمل 
اأو  والعنب  وال��ك��رز،  والبطاطا،  والأ���س��ف��ر،  الأح��م��ر  التفاح 
الزبيب، والبطاطا احللوة، واليقطني، واملانغو، واليو�سفي، 
وال��ك��ي��وي، وال���ربوك���ل���ي، وال���زي���ت���ون، وال��ل��ي��م��ون احلام�س، 
الكرنب  اأو  والكمرثى، واملوز، والأنانا�س، والتوت، وامللفوف 

اأو القرنبيط، والتمر، وجوز الهند، واملك�سرات.

النوم من  كاف  ق�ضط  على  احل�ضول   .2
عر�سة  اأك���رث  ف�ستكون  اجل��ي��د،  ال��ن��وم  اإىل  تفتقر  ك��ن��ت  اإذا 

النوم يبذل اجل�سم ق�سارى  لالإ�سابة بالعدوى لأنه خالل 
جهده ملكافحة اللتهاب والعدوى.

واأولئك الذين يواجهون اأمناط نوم غري منتظمة قد يعانون 
اإجهاد  اإىل  اللتهاب  ه��ذا  ي���وؤدي  اأن  وميكن  م��زم��ن،  التهاب 
اللتهابات  مكافحة  يف  فعالية  اأق��ل  يجعله  ما  املناعة  جهاز 

الفريو�سية اأو البكتريية.
ال��ذي �ستحتاجه فردي  ال��ن��وم  م��ق��دار  اأن  ال��رغ��م م��ن  وعلى 
للغاية، فمن امل�ستح�سن اأن يح�سل معظم البالغني على ما 

بني �سبع اإىل ثماين �ساعات كل ليلة.

الربوتني من  يكفي  ما  تناول  من  تاأكد   .3
وفقا ل� Harvard Health Publishing، يجب اأن 
حت�سل على 0.8غ على الأقل من الربوتني لكل كيلوغرام 

من وزن اجل�سم لتجنب الإ�سابة باملر�س.
وميكن اأن يكون لنق�س الربوتني يف اجل�سم اآثار �سارة على 
املناعة  اأ�سا�سيا من جهاز  تعد جزءا  والتي  التائية،  اخلاليا 
لأنها تر�سل الأج�سام امل�سادة املقاومة لالأمرا�س للفريو�سات 

والبكترييا.
الزنك،  م��ن  عالية  كميات  على  اأي�����س��ا  ال��ربوت��ني  وي��ح��ت��وي 
املقاومة  البي�ساء  ال��دم  خاليا  اإن��ت��اج  يف  ي�ساعد  معدن  وه��و 

للعدوى.
وميكن العثور على الربوتينات اخلالية من الدهون والغنية 
ب��ال��زن��ك يف امل��ح��ار و���س��رط��ان ال��ب��ح��ر وال���دج���اج، واحلم�س 

والفا�سوليا املطبوخة.

على  حتتوي  التي  االأطعمة  عن  تتغا�ضى  ال   .4
الربيبايوتك

والثوم  الب�سل  مثل  الأط��ع��م��ة  يف  الربيبايوتك  يوجد 
واملوز والهليون. وهي ت�ساعد يف احلفاظ على ميكروبيوم 

امل��ت��وازن، وهو لعب حيوي يف كيفية عمل جهاز  الأمعاء 
املناعة.

"البكترييا  وي��ع��م��ل ال��ربي��ب��اي��وت��ك ع��ن ط��ري��ق زي����ادة ع���دد 
اإنتاج  حتفز  ب��دوره��ا  وال��ت��ي  اله�سمية  ال��ق��ن��اة  يف  اجليدة" 
�سغرية  بروتينات  وهي  لاللتهابات،  امل�سادة  ال�سيتوكينات 

ت�ساعد جهاز املناعة على العمل.

التوتر اإدارة   .5
م�ستويات  تربط  التي  الأبحاث  من  كبرية  جمموعة  هناك 

التوتر بوظيفة املناعة.
وعندما ن�سعر بالتوتر، ل يعمل اجلهاز املناعي ب�سكل جيد. 
وذلك لأن الإجهاد يت�سبب يف اإفراز اجل�سم للهرمونات، مثل 

والكورتيزول،  وال��ن��ورادري��ن��ال��ني  وال��دوب��ام��ني  الأدري��ن��ال��ني 
والتي ميكن اأن تقلل من قدرة اجل�سم على تكوين اخلاليا 
حماربة  يف  ت�ساعد  التي  البي�ساء  ال��دم  خاليا  الليمفاوية، 

الفريو�سات اأو البكترييا ال�سارة.
التوتر،  تخفيف  يف  ت�ساعد  التي  الأن�سطة  بع�س  وتت�سمن 

التاأمل واليوغا.

خالل  من  الفيتامينات  من  يكفي  ما  على  اح�ضل   .6
نظامك الغذائي

العدوى.  �سد  املعركة  يف  الأ�سا�سية  حمايتنا  ه��ي  التغذية 
مثل  الفيتامينات  ي�سملون  املعركة  يف  الرئي�سيون  واجلنود 
واحلديد  الزنك  مثل  واملعادن   D و   B6 و   E و   C و   A

وال�سيلينيوم.
ت�ساعد  الفيتامينات  العديد من هذه  الذي يجعل  وال�سبب 
اأي�سا م�سادات  اأنها  يف احلفاظ على نظام مناعة قوي هو 

الأك�سدة.
ت�سمل  الفيتامينات  بهذه  الغنية  الأطعمة  وبع�س 
اجلزر والبطاطا احللوة والفلفل احللو والفراولة 
واللوز والأفوكادو وال�سلمون واملحار والتونة و�سدر 

الدجاج اخلايل من الدهون وحلم البقر.
الفيتامينات،  اأح���د  يف  نق�س  م��ن  ت��ع��اين  ك��ن��ت  واإذا 

�سحية  رعاية  اأخ�سائي  ا�ست�سارة  عليك  فيجب 
املكمالت ح���������������������ول م������ا  تناول  ك��ان  اإذا 

ال����غ����ذائ����ي����ة 

�سي�ساعدك.

باعتدال ن�سيطا  كن   .7
ثبت اأن البقاء ن�سطا ي�ساعد يف �سحة املناعة. ووفقا لدرا�سة 
اأجريت عام 2019، تتمتع التمارين الريا�سية بالعديد من 
الفوائد مبا يف ذلك تقليل اللتهاب وحت�سني تنظيم املناعة، 
الدرا�سة  ال�سلبية لل�سيخوخة. ووج��دت  الآث��ار  ما قد يوؤخر 
اأي�سا اأن التمارين املعتدلة، مثل امل�سي اأو الرق�س اأو اليوغا، 

ميكن اأن تقلل من خطر الإ�سابة بالأمرا�س.

التدخني عن  االإقالع   .8
وتقول بالري: "يزيد التدخني من خطر الإ�سابة بالعدوى 
ع��ن ط��ري��ق ت��دم��ري الأج�����س��ام امل�����س��ادة م��ن جم���رى الدم". 
ال��ت��ي ينتجها اجلهاز  ال��ربوت��ي��ن��ات  امل�����س��ادة ه��ي  والأج�����س��ام 
امل��ن��اع��ي مل��ح��ارب��ة ال��ع��دوى الأج��ن��ب��ي��ة.وت��اب��ع��ت: "اإن 
تدخني ال�سجائر ي�سر اأي�سا بقدرة الرئتني على 
اأن�سجة  التخل�س من العدوى وكذلك تدمري 
الرئة"، ما يجعل املدخنني معر�سني ب�سكل 
التنف�سي  اجلهاز  باأمرا�س  لالإ�سابة  خا�س 

مثل الإنفلونزا و"كوفيد19-".

ت�ضاعد اجل�ضم على درء العدوى من الغزاة اخلارجيني

ب�شهولة املناعة  جهاز  لتقوية  اتباعها  ميكن  ب�شيطة  طرق   8

ي�ستطيع  ل  عندما  الأول  النوع  من  ال�سكري  داء  ويحدث 
مر�س  ت�سخي�س  ي��ت��م  ف��ي��م��ا  الإن�����س��ول��ني،  اإن���ت���اج  اجل�����س��م 
كمية  اجل�سم  ينتج  ل  عندما  ال��ث��اين  ال��ن��وع  م��ن  ال�سكري 
املنتج  الإن�سولني  يعمل  اأو عندما ل  الإن�سولني  كافية من 

ب�سكل �سحيح. ويحدث �سكري احلمل اأثناء احلمل.
ال���ث���اين هو  ال���ن���وع  ال�����س��ك��ري م���ن  اأن م��ر���س  اإىل  وي�����س��ار 
من   90% وي�سّكل  �سيوعا،  ال�سكري  مر�س  اأ�سكال  اأك��رث 

احلالت.
عن  املختلفة  ال�سكري  مر�س  لعالجات  مراجعة  وك�سفت 
الثاين من  النوع  تخفيف  على  القدرة  لديها  ط��رق  ث��الث 

املر�س.
اأن الطريقة الأوىل تتمثل يف تقييد  اإىل  املراجعة  واأ�سارت 
اأعرا�س  تقليل  يف  جناحا  حققت  التي  الكربوهيدرات 
الأدوي���ة  ال�����س��ك��ري، وتقليل الع��ت��م��اد على  م��ر���س 

لهذه احلالة.
اعتماد  يف  فتتمثل  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ط��ري��ق��ة  اأم����ا 
ال�سعرات  منخف�سة  ال��غ��ذائ��ي��ة  الأن��ظ��م��ة 
عك�س  يف  اأي�سا  ت�ساعد  والتي  احلرارية 

تطور مر�س ال�سكري.
ويف احلالت ال�سديدة، ثبت اأن جراحة 
عالج البدانة/ال�سمنة ت�ساعد يف حال 
الريا�سية،  وال��ت��م��اري��ن  احلمية  ف�سل 
باإمكانها  التي  الثالثة  الطريقة  وهي 

امل�ساعدة يف اإدارة مر�س ال�سكري.
الغذائية  الأن���ظ���م���ة  ف��ح�����س  ووق������ع 
منخف�سة ال�سعرات احلرارية بوا�سطة 
كجزء   Diabetes UK موؤ�س�سة 

من نظام عالج وا�سع النطاق.
وميكن اأن يوؤدي اتباع نظام غذائي منخف�س 
ال�سعرات احلرارية اإىل الإم�ساك اأو الدوخة 

اأو ال�سداع، ولكن هذه الأعرا�س عادة ما تتال�سى مع مرور 
الوقت.

نظام  ات��ب��اع  اأن   Diabetes UK موؤ�س�سة  وت��الح��ظ 
من  يزيد  اأن  ميكن  احل��راري��ة  ال�سعرات  منخف�س  غذائي 
�سكر  انخفا�س  اإىل  ي��وؤدي  ما  لالإن�سولني،  املري�س  قابلية 

الدم ب�سهولة اأكرب.
ال�سعرات  منخف�س  غذائي  نظام  باتباع  املوؤ�س�سة  وتو�سي 

بعد مناق�سته مع الطبيب واإخطاره باأي اآثار جانبية.
ويعد مر�س ال�سكري يف حالة "�سفاء" عندما ل يعد مطلوبا 

تناول اأي اأدوية لل�سيطرة على م�ستويات ال�سكر يف الدم.
لكن  ال�سكري،  مر�س  "عك�س"  باأنه  اأحيانا  ه��ذا  ويو�سف 

ال�سكر يف الدم ميكن اأن يعود اإىل م�ستويات غري �سحية.
ووق���ع اإج����راء ب��ح��ث حم���دود ح���ول كيفية م��ع��اجل��ة مر�س 

ال�سكري،
 وكيفية احلفاظ على هذا التقدم.

باأنه  ال��وزن  فقدان   Diabetes UK موؤ�س�سة  وت�سف 
اتخاذ  اأن  من  حت��ذر  لكنها  ال��ت��وازن،  لتحقيق  مهم  عن�سر 

خطوات �سريعة لتحقيق ذلك ميكن اأن ي�سر بال�سحة.
كما مت فح�س الأنظمة الغذائية منخف�سة الكربوهيدرات 

من قبل باحثي مر�س ال�سكري كعالج حمتمل.
اأدلة معتدلة  ووجدت مراجعة منهجية لدرا�سات خمتلفة 
يف  ال�سكري  مر�س  ت�سع  اأن  ميكن  احلميات  ه��ذه  اأن  على 

حالة "�سفاء".
املحتملة  ال�سحية  العواقب  ال��درا���س��ات  ه��ذه  تفح�س  ومل 
ل��الل��ت��زام ب��ه��ذه ال��وج��ب��ات ال��غ��ذائ��ي��ة ل��ف��رات ط��وي��ل��ة من 

الزمن.
وميكن للطبيب العام اأو اخت�سا�سي التغذية تقدمي ن�سائح 
املختلفة  الأ���س��ك��ال  ت�ساعد  اأن  مي��ك��ن  ك��ي��ف  ح���ول  حم���ددة 
لالأنظمة الغذائية منخف�سة الكربوهيدرات يف اإدارة مر�س 

ال�سكري.

ثالث طرق ميكنها امل�شاعدة يف »عك�ص« مر�ص ال�شكري
ياأتي مر�ص ال�ضكري يف 3 اأنواع رئي�ضية، وهي النوع االأول والنوع الثاين واحلمل.وميكن للنظام الغذائي اأن ي�ضاعد يف التحكم يف 

املر�ص وم�ضتويات ال�ضكر يف الدم.
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•• دبي – الفجر:

“حديث   يف حلقة جديدة من حلقات 
املكتبات”، تاأخذ هيئة الثقافة والفنون 
مع  بالتعاون  للثقافة”،  “دبي  دب��ي  يف 
احتاد ُكّتاب واأدب��اء الإم��ارات فرع دبي، 
الطرب  تاريخ  اإىل  رحلة  يف  جمهورها 
ال�سعبي يف الإمارات مع الباحث والناقد 
الذي  العبدان  الإماراتي علي  والفنان 
للفنون  ال�سفا  مكتبة  يف  ت�ست�سيفه 
2022.تدير  3 مار�س  والت�سميم يف 
هذه اجلل�سة التي �سُتعقد من ال�ساعة 
م�ساًء  الثامنة  ال�ساعة  حتى  ال�سابعة 
ال��روائ��ي��ة الإم���ارات���ي���ة امل��ت��م��ي��زة اإميان 
ماج�ستري  ع��ل��ى  احل��ا���س��ل��ة  ال��ي��و���س��ف، 

دبلوم  اإىل  بالإ�سافة  املعرفة،  اإدارة  يف 
برلني  م��ن  الثقافية  الدبلوما�سية  يف 
منها  كتب؛  �سبع  لها  �سدر  اأمل��ان��ي��ا.  يف 
ث��الث رواي����ات، وه��ي اأول اإم��ارات��ي��ة مت 
الإبداعية  الكتابة  لربنامج  اختيارها 
يف ج��ام��ع��ة اآي�����وا؛ ح��ي��ث ح�����س��ل��ت على 
الزمالة الفخرية يف الكتابة الإبداعية 
�سيلقي  اجل��ل�����س��ة،  وخ����الل   .2018
الأنرثوبولوجيا  على  ال�سوء  العبدان 
الإن�سان  بدرا�سة  ُتعنى  التي  املو�سيقية 
امل��و���س��ي��ق��ى، ح��ي��ث تتناول  م���ن خ���الل 
والقت�سادية  الجتماعية  ال��ت��غ��ريات 
التي  وال���دمي���وغ���راف���ي���ة  وال���ث���ق���اف���ي���ة 
النظام  املو�سيقى، ومعرفة  بها  ترتبط 
الإن�سان.  ل��ه��ذا  والإي��ق��اع��ي  املو�سيقي 

املو�سيقى  عالقة  مناق�سة  ع��ن  ف�ساًل 
بالُهوية والراث الثقايف. 

و�سريكز العبدان على الأنرثوبولوجيا 
الإم��ارات، بهدف تعريف  املو�سيقية يف 

اإنتاج  وكيفية  اأ���س��ب��اب  ع��ل��ى  اجل��م��ه��ور 
وطبيعة  ومو�سيقاه،  اأغانَيه  الإماراتي 
املجتمع.  يف  امل��و���س��ي��ق��ى  ت��ل��ك  ت���اأث���ري 
اجلل�سة  ن��ه��اي��ة  يف  ال��ك��ات��ب  و���س��ي��وق��ع 

وعزٌف”  “حرٌف  الأخ������ري  اإ������س�����داره 
ال�سادر عن معهد ال�سارقة للراث.

من�سب  ي�سغل  العبدان  علي  اأن  ُيذكر 
مبعهد  ال��ف��ن��ي  ال�����راث  اإدارة  م���دي���ر 
ت�سكيلي  فنان  وه��و  ل��ل��راث،  ال�سارقة 
ف���ن���ي؛ وه����و ع�����س��و يف جمعية  ون���اق���د 
الإم��������ارات ل��ل��ف��ن��ون ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي��ة منذ 
بالعديد  اأق������ام  وق����د   ،1989 ال���ع���ام 
الدولة  داخ����ل  ال��ف��ن��ي��ة  امل���ع���ار����س  م���ن 
العبدان،  ذل��ك،  اإىل  اإ�سافة  وخارجها. 
الف�سيح،  ال�����س��ع��َر  ي��ق��ر���ُس  ���س��اع��ر  ه��و 
�سعرّيتان،  جم��م��وع��ت��ان  ل���ه  و����س���درت 
املو�سيقى  يف  اأب����ح����اث����ه  ع����ن  ف�������س���اًل 
العربية والعديد من الإ�سدارات حول 
�سل�سلة  الإم��ارات��ي��ة.وك��ان��ت  املو�سيقى 
حديث املكتبات قد عقدت يف حمطتها 
ال�ساعرات  مع  �سعرية  اأم�سية  املا�سية 
واأ�سماء  ال�سهالوي  اأم��ل  الإم��ارات��ي��ات 
ا�ستهلت  ال��ظ��اه��ري،  احل��م��ادي وجن���اة 
بق�سائد  الأم�����س��ي��ة  ال�����س��اع��رات  ف��ي��ه��ا 
لهذه  خ�سي�ساً  كتبنها  “م�ساجلة” 
اجلمهور.  ا�ستح�سان  ولق��ت  الأم�سية 
ث���م ت���ب���ادل���ن ق�����س��ائ��د يف ع��ب��ق ذك���رى 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طّيب 
اهلل ثراه، حيث قراأت كل منهّن ق�سيدة 
العطرة.  ���س��ريت��ه  م��ن  ج��ان��ب��اً  ت�ستلهم 
برفقة  ال���ث���الث  ال�������س���اع���رات  وح��ّل��ق��ت 
ال��ف��ن��ان خليل حممد  ال��ق��ان��ون  ع���ازف 
ال�سعرية  ع���وامل���ه���ّن  يف  غ������ادري،  دي����ب 
ال�ساحرة واملتنوعة؛ اإذ كان لكل واحدة 
يتعلق  فيما  اخل��ا���س  مذهبها  م��ن��ه��ّن 

باملو�سوعات وم�سدر الإلهام.
على  غ���ادري حا�سل  ال��ع��ازف  اأن  يذكر 
املبدعني  ف��ئ��ة  ع���ن  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ف��ي��زا 

واملوهوبني يف جمال املو�سيقى.

•• ال�سارقة – د.حممود علياء

“من�سورات  ق��اع��ة  يف  ح��ال��ي��ا  ي��ق��ام 
ال�سامل  امل���ع���ر����س   “ ال��ق��ا���س��م��ي 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  مل��وؤل��ف��ات 
ب�����ن حممد  ����س���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 

لالحتاد حاكم ال�سارقة .
وي���ت�������س���در امل����ع����ر�����س الإ�������س������دار 
بيوت   “ ل���ل���م���ن�������س���ورات  اجل����دي����د 
املجاورة  والقرى  ال�سارقة  مدينة 
الدكتور  اإع����داد   “ و�ساكنوها  لها 
�سلطان بن حممد القا�سمي هيئة 
الحتادية  الهيئة  املبادرات،  تنفيذ 

للهوية واجلن�سية يف اإمارة ال�سارقة 
، دائرة التخطيط وامل�ساحة ، دائرة 

الت�سجيل العقاري . 
املواطنني  رواجا من  يلقى  الكتاب 
وحتديدا من اأهايل اإمارة ال�سارقة 
واملهتمني  الباحثني  م��ن  ك��ذل��ك   ،
بعموم  واجل���غ���راف���ي���ة  ب���ال���ت���اري���خ 

الإمارات .
الكتاب كما هو معروف ي�ستعر�س 
ال���ك���ت���اب ب��ال��ت��ف�����س��ي��ل واخل���رائ���ط 
اأح����ي����اء ال�������س���ارق���ة وق����د ق�����س��م كل 
اأك���رث  اأو  اأج������زاء  اأرب���ع���ة  اإىل  ح����ّي 
تظهر  ب���ح���ي���ث  ال����ب����ي����وت،  ل����ك����رثة 
وا�سح،  ب�سكل  ال�����س��ور  يف  ال��ب��ي��وت 

م�ساهدة  م��ن  اإن�����س��ان  ك��ل  ليتمكن 
والبيوت  عليه.  وال���س��ت��دلل  بيته 
مكتوب  وال��رق��م  مرّقمة،  جميعها 
ومذكور  ال��الح��ق��ة،  ال�سفحات  يف 
لكل بيت ا�سم مالكه، واأبنائه، كما 
ب���ذل���ك، فذكر  ال��ك��ت��اب  ي��ك��ت��ف��ي  ل 
الأب���������راج وامل�������س���اج���د والأ������س�����واق، 
الذي  وال��ن��وع  فيها،  يبيعون  وم��ن 
الفرة  ه��ذه  يف  وكانت  فيها،  يباع 
كاملريجة  م���وج���ودة  الأح����ي����اء  ك���ل 
وال�سرق،  وال�����س��وي��ه��ني  وال�����س��ي��وخ 
اأخرى  اأح��ي��اء  الالحق  يف  وي�ساف 

كاحلرية واخلان واللية.
خرائط  ع��ل��ى  ال���ك���ت���اب  وي�����س��ت��م��ل 

ال�سارقة  ع��ن  دق��ي��ق��ة  وم��ع��ل��وم��ات 
اإىل فريج  ب��دءاً من فريج املريجة 
ال�سيوخ، اإىل فريج ال�سويهني، اإىل 
علي-  اآل  فريج  اإىل  امل��ج��رة،  فريج 
اإىل  ال�����س��رق،  ف��ري��ج  اإىل  ال���ه���ويل، 
قرية احلرية، اإىل قرية اللية، اإىل 
الكتاب  يو�سح  اخل��ان، حيث  قرية 
ب���ال���ر����س���وم واخل����رائ����ط الأ�����س����واق 
امل��وج��ودة يف احل���ارات، فلي�س كلما 
اإىل  ذه��ب��وا  ال��ت��ب�����س��ع  ال��ن��ا���س  اأراد 
ال�سوق الكبري، اإذ توجد يف كل حارة 
حم��ال جت��اري��ة وخ��ب��ازون، وك��ل ما 
يحتاج اإليه اأهايل احلارة والفريج، 
الن�سيج  كم�سنع  امل�سانع  وك��ذل��ك 

وم�سنع البالط، وغريهما.
ال��ذي يبدا من  املعر�س  كما يقدم 
ولغاية  �سباحا  ال��ث��ام��ن��ة  ال�����س��اع��ة 
املوؤلفات  ك���اف���ة  م�����س��اء  ال��ع��ا���س��رة 
ل�ساحب  وال����ق����دمي����ة  اجل�����دي�����دة 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
، تاريخ  ال��ق��ا���س��م��ي وم��ن��ه��ا  حم��م��د 
اليعاربة يف عمان ، القول احلا�سم 
القوا�سم ،مر�سوم  يف ن�سب وتاريخ 
بابوي ، اأحاديث ، اتفاقية ال�سداقة 

بني ملك الربتغال ...
ك��م��ا ي��ع��ر���س يف امل��ع��ر���س ك��ت��اب “ 
ر�سائل جوهرية “ تاأليف ال�سيخة 

جواهر بنت حممد القا�سمي .

    املعر�ص ال�ضامل ملوؤلفات ال�ضيخ الدكتور �ضلطان القا�ضمي يف من�ضورات القا�ضمي

      اإقبال كبري من القراء على اقتناء املوؤلفات .. وكتاب »بيوت مدينة ال�شارقة« يت�شدر التوزيع

•• العني-الفجر: 

حتت  “�سهر القراءة”  اأطلقت جامعة الإم��ارات، فعاليات 
�سهر  نهاية  اإىل  ت�ستمر  وال��ت��ي  القراءة”  “حتدي  �سعار 
ح�سن  حممد  الدكتور  الأ�ستاذ  بح�سور  اجل��اري،   مار�س 
-ن��ائ��ب م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ل��ل�����س��وؤون الأك��ادمي��ي��ة، والأ�ستاذ 
الإن�سانية  العلوم  كلية  -عميد  ال��ن��اب��ودة  ح�سن  الدكتور 
العام للجامعة  والجتماعية، وخلفان الظاهري -الأمني 
الأك����ادمي����ي����ة. و�سيقوم  ال���ق���ي���ادات  م���ن  وع�����دد  ب���الإن���اب���ة 
خمتلف  من  كتاب   3000 ب��ق��راءة  وطالبة  طالباً   150

التخ�س�سات وفروع املعرفة، خالل �سهر القراءة.  
واأكد الأ�ستاذ الدكتور حممد ح�سن -نائب مدير اجلامعة 
لل�سوؤون الأكادميية: “ اأن جامعة الإم��ارات حتر�س على 
اأن تر�ّسخ القراءة يف العمل الأكادميّي يف جميع عنا�سره، 
وطننا  روؤي��ة  من  امل�ستمدة  العلمية  روؤيتها  من  انطالقاً 
الغايل وقيادتنا الر�سيدة يف ن�سر الوعي باأّن القراءة لي�ست 
جم��رد ح��ال��ة زائ���دة على حت�سيل الأم����ور ال�����س��روري��ة يف 
احلياة، بل هي يف �سميم �سروريات احلياة، لأّنها تدخل يف 
بناء الإن�سان الذي هو اأ�سا�س احلياة، ولأّنها �سرط رئي�س 

اإدارة اجلامعة  يف م�سرية نه�سة الوطن وتقّدمه. وتعمل 
من  جعلت  التي  احلكيمة  قيادتنا  توجهات  ترجمة  على 
�سهر القراءة حمطة �سنوية تتفاعل فيها جميع املوؤ�س�سات 
ارتقاء  اأج��ل  من  يومية  ممار�سة  القراءة  بجعل  الوطنية 

الفرد واملجتمع.
كلية  ال��ن��اب��ودة عميد  ال��دك��ت��ور ح�سن  الأ���س��ت��اذ  اأ���س��ار  كما 
العلوم الإن�سانية والجتماعية اإىل اأن اجلامعة تعمل على 
القراءة،  ثقافة  تفعيل  يف  الر�سيدة  قيادتنا  روؤي��ة  حتقيق 
نوعّية  برامج  تقدمي  على  املهارة وحتر�س  وتر�سيخ هذه 
الثابت  اإميانها  من  انطالقاً  القراءة”  “�سهر  متميزة يف 
اأجيالها  تن�سئ  التي  الأمم  ���س��اأن  ورف��ع��ة  الكتاب،  باأهمية 
املنطلق  ه��ذا  وم��ن  ودوام.  بفعالية  ال��ق��راءة  على ممار�سة 
تقّدم اجلامعة يف هذه املنا�سبة برناجماً مميزاً، وفعاليات 
متنوعة تغني العمل الثقايف، وحتِفز اإىل العتناء مبهارة 
ال��ع��ام جمموعة من  ل��ه��ذا  ال��ربن��ام��ج  ال��ق��راءة، ويت�سمن 
مب�ساركة  العمل  وور�س  وامل�سابقات  واملحا�سرات  الندوات 

�سخ�سيات ثقافية واأدبية بارزة، واأ�ساتذة اجلامعة. 
حيث �سيتم اإطالق كتاب )الت�سامح بني الفكر والواقع يف 
“ ابحث عن كتاب”،  بعنوان  الإم���ارات و حما�سرة  دول��ة 

وندوة بعنوان “من التعمق ال�سيا�سي اإىل التحول الأدبي 
اللغة  وف��ن��ون  ال�سعر  “ترجمة  ون���دوة  رواية”.  كتابة  يف 
جتربة  ون�ستعر�س  امل��ك��ت��ب��ات.  ح��ول  ون���دوة  ال�سعرية”. 
وثقافية  اأدب��ي��ة  م�سابقات  اجلامعة  وتنّظم  كتاب.  تاأليف 
التدري�س  هيئة  واأع�����س��اُء  ال��ك��ل��ي��ات  ط��ل��ب��ُة  فيها  ي�����س��ارك 
�سعرّية.  اأم�سّية  يف  �سعرية  ق��راءات  وتقدمي  واملوظفون. 
ومهرجان طريان الإم��ارات لالآداب، وجتربة دعم الأدباء 

والكتاب واملوهوبني. 
عمادة  ���س��راي، مدير  بن  الدكتور حمد  اأ���س��ار  من جانبه 
اإطالق  �سيتم  اأنه  الم��ارات،  املكتبات اجلامعية يف جامعة 
م�سابقة خا�سة خالل �سهر القراءة، حتت عنوان” حتدي 
من  اجل��ام��ع��ة  طلبة  فيها  ي�����س��ارك  اجلامعية”  ال���ق���راءة 
خمتلف الكليات، �سوف يقراأون 3000 كتاب من خمتلف 
 ، وط��ال��ب��ة  طالبا   150 ت�سجيل  مت  ،ح��ي��ث  التخ�س�سات 
بحيث يقوم كل طالب خالل  �سهر القراءة، باختيار 20 
كتاباً من كتب مكتبة اجلامعة ،وقراءتها واعداد ملخ�س 
عن كل كتاب ، و�سوف تقوم جلنة بفرز امل�ساركات وحتكيمها 
وتقيميها واختيار خم�سة اأعمال فقط، بحيث متنح جوائز 

مالية قيمة للفائزين اخلم�سة الأوائل.

جامعة االإمارات تطلق فعاليات �ضهر القراءة

 150طالبًا يف جامعة الإمارات يقراأون 3 اآلف كتاب خالل �شهر القراءة

بالتعاون بني »دبي للثقافة« و»احتاد كّتاب واأدباء االإمارات«

حديث املكتبات ي�شيء على العالقة بني املو�شيقى واملجتمع
الثقايف  والرتاث  بالهوية  املو�ضيقى  وعالقة  املو�ضيقية  االأنرثوبولوجيا  حول  ثري  •حوار 
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كارول �شماحة تطرح 
)فو�شى( قريبًا

الفنية  اأعمالها  اأح���دث  ل��ط��رح  �سماحة  ك���ارول  اللبنانية  النجمة  ت�ستعد 
واأغنيتها اجلديدة "فو�سى"، املقرر طرحها قريبا عرب قناتها ب�"يوتيوب"، 
حيث ن�سرت البو�سر الدعائي لالأغنية عرب ح�سابها ب�"توير"، �سحبتها 

بتعليق: "فو�سى... قريبا".
اأغنية "فو�سى"، كلمات واأحلان الفنان اللبناين �سليم ع�ساف، ومن املقرر 

طرحها قريبا خالل الأيام املقبلة.
واأحلان  كلمات  بنات"،  يا  �سباب  "يا  اأغنيتها  اأخ��ريا  طرحت  ك��ارول  وكانت 
�سليم ع�ساف، توزيع األك�سندر مي�سكيان، مك�س وما�سر اإيلي بربر، والفيديو 

كليب من اإخراج بتول عرفة.

تعر�س من�سة نيتفليك�س العاملية فيلم 
ق�سري للنجم اأحمد عز، ويحمل عنوان 
10 مار�س املقبل �سمن  "اأخويا"، يوم 
اأحدثه  والعمل  اأف��الم ق�سرية،  �سل�سلة 
ت���دور ف��ى اإط����ار اإن�����س��ان��ى ح���ول عالقة 
الإحتياجات  ذوى  م���ن  ب�����س��ق��ي��ق��ه  اأخ 
اخلا�سة، والعمل فكرة واإخراج �ساندرا 
ن�ساأت، من تاأليف رفيق مرق�س وفادي 
اأكرم وي�سارك يف بطولته الفنان الكبري 
�سالح عبد اهلل والفنانة ب�سنت �سوقي.

فيلم "اأخويا" يعيد عز و�ساندرا ن�ساأت، 
بعد عدة جناحات �سابقة حققاها �سويا 
اأف��الم �سينمائية منها  من خ��الل ع��دة 
فيلم "مالكى اإ�سكندرية" عام 2005، 
بفيلم  التايل  العام  يف  التجربة  وك��ررا 
ترانزيت"  "م�سجون  ثم  "الرهينة"، 
عام 2008، وكان فيلم "امل�سلحة" اآخر 
 ،2012 ع��ام  التي جمعتهما  الأع��م��ال 
وحقق جناحا كبريا �سواء على م�ستوى 

النقاد اأو امل�ستوى اجلماهريى.
اأح��م��د عز  اأخ����رى ي�ستعد  ن��اح��ي��ة  م��ن 
فيلم  ف��ى  الأخ���رية  امل�ساهده  لت�سوير 
عبد  كرمي  النجم  واجلن" مع  "كرية 
اأحمد  ت��األ��ي��ف  ال���ع���زي���ز، وال��ع��م��ل م���ن 
واحلوار،  ال�سيناريو  كتب  ال��ذى  م��راد 
فى  وي�سارك  ح��ام��د،  م���روان  ويخرجه 
العزيز  عبد  ك��رمي  جانب  اإىل  بطولته 
واأحمد عز وهند �سربى و�سيد رجب، 
م��ع اأح��م��د م��ال��ك، ع��ل��ى ق��ا���س��م، هدى 
املفتى، حممد عبد العظيم، عارفة عبد 

الر�سول، تامر نبيل.

امل�ضرية االأ�ضرة  م�ضاكل  ويناق�ص  عائلة  فيلم  ماما"..  "معاىل 

ب�شرى: ل اأحب الرتكيز يف فكرة املناف�شة

ماما"..  "معايل  بفيلم  تعودين  غياب  �سنوات  • بعد 
ما الذي حم�سك لتقدمي هذا العمل؟ 

امل�سرية،  الأ�سرة  م�ساكل  ويناق�س  عائلة  فيلم  لأن��ه   -
واأنا �سعيدة اأن نعود مرة اأخرى لتقدمي هذا النوع من 
اهتماما  اأ�سبح �سحيح ونعطي  الأعمال، لأنه لالآ�سف 
الأفالم  التي حتاكي  الأك�سن واجلرمية  اأكرث لأف��الم 
امل�ساكل  من  الكثري  به  جمتمعنا  اأن  حني  يف  الغربية 
نعاجلها  اأن  ن�ستطيع  ات���ي  والأ����س���ري���ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 

ون�سلط ال�سوء عليها يف اأفالمنا.
العمل؟ هذا  يف  واجهتكم  التي  التحديات  • ما 

- كان هناك حتديات كثرية، اأولها العمل يف ظل انت�سار 
العمل،  لكل فريق  كانت مهددا  الذي  فريو�س كورونا 
14 يوما حتى  اأثناء الت�سوير واأخ��ذت  اأ�سبت به  واأنا 
ات��ع��اف��ى واأمت��ك��ن م��ن ال��ع��ودة م���رة اأخ����رى ل�ستكمال 

الفيلم، 
لذلك كنا نعمل يف جو من القلق واخلوف، بالإ�سافة 
ال�سعب  ومن  �سهاًل  لي�س  الأطفال  مع  العمل  اأن  اإىل 
ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه��م، ل��ك��ن احل��م��د هلل ك��ن��ا حمظوظني 
التعامل مع  اأحمد نور لأن��ه ميلك فن  بوجود املخرج 

الأطفال.
من  جمموعة  و�سط  ال�سينمات  يف  يعر�س  الفيلم   •

الأعمال املهمة.. اأمل تقلقي من فكرة املناف�سة؟
- "معاىل ماما" فيلم خمتلف عن الأعمال املتواجدة 
يف ال�سوق حالياً، واأنا ل اأحب الركيز يف فكرة املناف�سة 
اأن يحب اجلمهور الفيلم،  لأن الأه��م بالن�سبة يل هو 
ح��ت��ى ي��ت�����س��ج��ع امل��ن��ت��ج��ون ل��ي��ق��دم��وا م��ث��ل ه���ذا النوع 

الأعمال. 
�سخ�سية   •

ما  "معايل".. 
ال���������س����ع����وب����ات ال���ت���ي 
واجهتك يف تقدميها؟ 

مني  فيها  "معايل"  �سخ�سية   -
كثرياً، فهي امراأة عاملة ت�سطر ب�سبب امل�سوؤولية 

مع  م�ستمر  ب�سكل  تتواجد  ل  اأن  عاتقها  على  امللقاة 
اأن حتقق التوازن بني  اأولده��ا وحت��اول ط��وال الوقت 

عملها وبيتها، 
فهذا حتديا ي�سبه حياتي، وبذلت جمهودا حتى اأقرب 
من ال�سكل املطلوب لل�سخ�سية حتى اأقنع امل�ساهد اأنني 
اأم لأولد اأكرب كثرياً من اأولدي يف احلقيقة، واأعترب 
الفنانات  م��ن  كثري  لأن  ذل��ك  اأف��ع��ل  اأن  جريئة  نف�سي 
اأق��دم مثل  اأن  اأحببت  اأن يفعلن ذل��ك، لذلك  يرف�سن 

لهن لكي يغرين فكرتهن.
بداية  هذا  فهل  للفيلم..  الدعائية  الأغنية  • قدمت 

لعودتك للغناء مرة اأخرى؟
- اأغنية "ماما يا ماما" جماعية وكانت منا�سبة للعمل، 
واأنا �سعيدة اأننى اأغني مع حممود الليثي ونور اإيهاب 
اأعمال غنائية  و�سويل ويا�سني، واإن �ساء اهلل يكون يف 

خالل الفرة القادمة.
املقبل؟ الرم�ساين  ال�سباق  فى  �ست�ساركني  • هل 

لكن  جديدة،  اأعمال  اأي  على  اأتعاقد  مل  الآن  حتى   -
15 حلقة، لأن  اإن وجدت م�سل�سال جيدا  من املمكن 

الوقت لن يكون كافيا لتح�سري عمل 30 حلقة.

فنانة �ضاملة جمعت بني التمثيل والغناء، ا�ضتطاعت مبوهبتها 
املهمة  االأعمال  من  جمموعة  يف  وت�ضارك  نف�ضها  تثبت  اأن 

النجوم  كبار  مع  التليفزيونية  والدراما  ال�ضينما  تاريخ  يف 
واملخرجني، وهذا ما جعلها واحدة من اأملع جنمات جيلها، 
"معايل  بفيلم  لل�ضينما  تعود  التي  ب�ضرى  الفنانة  هي 

ماما" الذي عر�ضت فيه من خالل اأدائها التلقائي 
"معايل" معاناة كثري من االأمهات  ل�ضخ�ضية 

العامالت مع اأبنائهن، مع ب�ضرى كان هذا 
احلوار لتك�ضف عن اأ�ضباب م�ضاركتها 

يف هذا الفيلم، وال�ضعوبات التي 
واجهتها، وغريها الكثري.

اأحمد عز يناق�ص عالقة اأخ ب�شقيقه من ذوى 
الحتياجات اخلا�شة فى فيلمه الق�شري "اأخويا"

املمثلة  ت�����س��ت��ك��م��ل  ال����ب����ح����ري����ن،  مم���ل���ك���ة  ق���ل���ب  م�����ن 
زي���ن���ب غ������ازي، ت�����س��وي��ر م���ا ت��ب��ق��ى ل��ه��ا م���ن م�ساهد 
���س��م��ن ���س��ي��اق م�����س��ل�����س��ل )ال�����زق�����وم(، امل����ق����ّرر عر�سه 
خ���الل اأع���م���ال امل��و���س��م ال���درام���ي ال��رم�����س��اين املقبل.
مالمح  ع�����ن  غ��������ازي  �����س����ّرح����ت  ال�����������س�����اأن،  ه������ذا  ويف 
امل�ساهدين جم�ّسدة  بالقول: )�ساأطّل على  �سخ�سيتها 
الأعمال  لرجل  ال�سغرى  البنة  )الهنوف(  �سخ�سية 
�سعد  القدير  الفنان  دوره  ُيج�ّسد  ال��ذي  عبدالعزيز، 
�سبيل  يف  لوحدها  طريقها  �سّق  حت��اول  حيث  ال��ف��رج، 
)تلعب  اأبيها  ث��روة  على  بال�ستيالء  طموحها  حتقيق 
ل��ه��ا(، وي��ت��م ذلك  ل��ع��ب، وحت����ّول مناق�سات  ب��احل��الل 
)ت�����س��ري جا�سو�سة  ال�����س��رك��ة  داخ���ل  خ���الل عملها  م��ن 
ح���ق ن��ف�����س��ه��ا(، وب��ال��ت��ايل ي�����س��اع��ده��ا ذل���ك يف معرفة 
كل  تنفيذ  على  يعاونها  وَم���ْن  والأ����س���رار،  اخلبايا  ك��ل 
ر�سدان. �سامي  دوره  ال��ذي يج�ّسد  �سايع  ذل��ك، زوجها 

على  للموافقة  �سّدها  ال���ذي  الأم���ر  غ���ازي  واأو���س��ح��ت 
امل�ساهد جتمعني  ق��ائ��ل��ة: )ك��ث��ري م��ن  ال����دور،  ت��ق��دمي 
دور  بريف�س  )منو  وبالتايل  ال��ف��رج،  الكبري  بالفنان 
اأن الق�سة قوية جداً والن�س  مثل ه��ذا!(، ناهيك عن 
وك����ل �سخ�سية  ���س��ل�����س��ة،  ب��ط��ري��ق��ة ج��م��ي��ل��ة  حم���ب���وك 
اأخ����ذت ح��ق��ه��ا. اإىل ج��ان��ب ه���ذا ك��ل��ه، م��ا اأع��ج��ب��ن��ي اأن 
من  جن��وم��اً  ي�سم  ك��ون��ه  خليجية  ب�سمة  ذو  امل�سل�سل 
خا�ساً  طابعاً  منحت  التوليفة  وه��ذه  ال��دول،  خمتلف 
ال�سابقة. اأعمايل  يف  بها  حظيت  اأن  ي�سبق  مل  ومميزاً 

وك���م���ا ه���و م��ع��ل��وم، اأن ب���داي���ة ان��ط��الق��ت��ي ك���ان���ت من 
�سغف  ل��دّي  كان  وبالتايل  الكويتية،  والدراما  الكويت 
العربي،  اخلليج  دول  جميع  من  فنانني  على  للتعّرف 
ال�سينمائي(. الطابع  ذي  )ال��زق��وم(  ما حتقق يف  وهو 

عامة  ب�سورة  )العمل  واأكملت: 
متما�سكة  جمموعة  ع��ن  ع��ب��ارة 

التي  الت�سويقية  الأح�����داث  م��ن 
البولي�سية،  الأج����واء  م��ن  تخلو  ل 
الإماراتي  الكاتب  تاأليف  م��ن  وه��و 
اإ�سماعيل عبداهلل واإخراج البحريني 
اأح����م����د ي���ع���ق���وب امل���ق���ل���ة واإن����ت����اج 
ال��دك��ت��ور ح��ب��ي��ب غلوم. ال��ف��ن��ان 
ف��ت�����س��ارك فيها  ال��ب��ط��ول��ة،  اأم�����ا 
جمموعة من النجوم اأذكر منهم 

الفرج، هيفاء ح�سني،  اإىل  اإ�سافة 
احلليان،  م��رع��ي  حم��م��د،  اأم�����رية 

ع��ل��ي جمال،  احل��و���س��ن��ي،  ف��اط��م��ة 
املقبايل،  ع��ب��داهلل  البلو�سي،  ف��ار���س 
قحطان القحطاين وح�سن حممد(.

عن  غ���ازي  ك�سفت  اآخ���ر،  �سعيد  على 
م�سل�ساًل  ي��خ�����س  ع����ق����داً  ت��وق��ي��ع��ه��ا 
وحوا(،  )اآدم  بعنوان  اآخ��ر  رم�سانياً 
العقد  وّق��ع��ت  )فعلياً،  ق��ال��ت:  وعنه 
يف  للم�ساركة  املنتجة  ال�سركة  م��ع 
الدرامي  املو�سم  يخ�ّس  م�سل�سل 
ال��رم�����س��اين امل��ق��ب��ل اأي�����س��اً، ومن 
نبا�سر ت�سويره خالل  اأن  املتوقع 
ال�سهر املقبل، وهو من تاأليف علي 

�سم�س واإخراج ح�سني احلليبي، 
اأما ا�سمه )اآدم وحوا( فهو غري 
ن��ه��ائ��ي ك��م��ا اأب���ل���غ���وين، ومن 

تغيريه(. يتم  اأن  املفر�س 

زينب غازي... 
ت�شتكمل ت�شوير 
م�شل�شل )الزقوم(
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عالمة يف البول حتذرك ب�شرورة 
التوقف عن تناول البارا�شيتامول!

اأنواع  جلميع  ي�ستخدم  �سائع  م�سكن  ب��اأن��ه  "بارا�سيتامول"  ع��ق��ار  ُي��ع��رف 
من  قائمة  على  البارا�سيتامول  يحتوي  دواء،  اأي  ومثل  والآلم.  الأوج���اع 

الآثار اجلانبية املحتملة.
ويتوفر البارا�سيتامول ب�سهولة يف معظم املتاجر وال�سيدليات. وياأتي على 
�سكل اأقرا�س اأو كب�سولت اأو �سراب اأو قر�س قابل للذوبان. وميكن اأن يكون 

م�سكن الأمل اأي�سا مكونا يف جمموعة من اأدوية الربد والإنفلونزا. 
اإذا  جانبية  اآث���ارا  ي�سبب  "نادرا" ما  البارا�سيتامول  ب��اأن   NHS واأف���ادت 
 500 قر�سني  اأو  قر�س  وه��ي  بها  املو�سى  ال�سحيحة  باجلرعة  التزمت 

ملليغرام يتم تناولها حتى اأربع مرات خالل 24 �ساعة.
ومع ذلك، مثل اأي دواء، فاإن البارا�سيتامول له اأي�سا اآثار جانبية حمتملة 
تتطلب  التي  اجلانبية،  الآث���ار  واأح���د  الأ�سخا�س.  بع�س  منها  يعاين  ق��د 
امل�ساعدة الطبية والتوقف عن ا�ستخدامه، هو البول الداكن، كما ذكر موقع 

.Drugs.com
ويرتبط البول الداكن باآثار جانبية اأخرى للدواء - الريقان، حيث يتحول 

بيا�س عينيك اإىل اللون الأ�سفر.
وتو�سح البوابة ال�سحية Patient.Info اأن الريقان ميكن اأن يحدث 

ب�سبب ت�سمم البارا�سيتامول.
وميكن اأن يت�سبب ذلك يف ف�سل الكبد احلاد، والذي قد يحّول لون اجللد 

والعينني اإىل اللون الأ�سفر.
وينتج الريقان عن ارتفاع م�ستويات الدم يف ال�سباغ ال�سفراوي الذي ي�سمى 

البيلريوبني يف اجل�سم. وميكن لهذه ال�سفراء اأن جتعل بولك داكنا.
واإذا واجهت اأي اأعرا�س مرتبطة بالريقان، فاأنت بحاجة اإىل احل�سول على 

.NHS حتذر  كما  عاجلة"،  طبية  "م�ساعدة 
ال�سائعة  الآث����ار اجلانبية  م��ن  لي�ست  ال��ريق��ان  ع��الم��ات  ف���اإن  ذل���ك،  وم��ع 

للبارا�سيتامول.
ن�سرة  راج��ع  املحتملة،  اجلانبية  الآث���ار  من  كاملة  قائمة  على  ول��الط��الع 

معلومات املري�س املرفقة مع دوائك.
ومن الآثار اجلانبية "اخلطرية" الأخرى التي ميكن اأن حتدث يف بع�س 

احلالت، رد الفعل التح�س�سي للدواء.
وت�سمل عالمات التحذير التي يجب اكت�سافها ما يلي:

اجللد. تق�سر  اأو  وبثورا  وتورما  واحمرارا  حكة  ي�سمل  قد  جلدي  • طفح 
• ال�سفري.

احللق. اأو  ال�سدر  يف  • �سيق 
التحدث. اأو  التنف�س  يف  • �سعوبة 

احللق. اأو  الل�سان  اأو  ال�سفتني  اأو  الوجه  اأو  الفم  يف  • تورم 

؟ العامل  يف  لبون  حيوان  اأبطاأ  هو  • ما 
 اأبطاأ حيوان لبون يف العامل هو الك�سالن الثالثي اأ�سابع القوائم فهو 
ي�سري ب�سرعة مائة ياردة يف ال�ساعة والك�سالن هو  املعروف حيوان ادرد 

يقيم يف اأ�سجار الغابات  ال�ستوائية  باأمريكي اجلنوبية الو�سطى  
طائر؟ ا�ضغر  حجم  • ما 

طائر  اإن��ه  �سكر  مكعب  ب��وزن  ان��ه  بحيث  احلجم  �سئيل  طائر  ا�سغر   
الطنان ل يزيد حجمه عن حجم النحلة ول يزيد طوله مع احت�ساب 

الذيل 2.5 يعي�س الطنان يف كوبا  
العامل؟ يف  حيوان  ا�ضغر  هو  • ما 

اإنها  ال���ربزوي���ات ح��ي��وان وح��ي��د اخللية  ال��ع��امل ه��و   ا�سغر ح��ي��وان يف 
اأنواع   اإل باملجهر بع�س  حيوانات �سغرية جدا بحيث ل ميكن روؤيتها 
1�سنتمير  عن  لتزيد  منها   5000 اأن  حد  اإىل  �سئيل  ال��ربزوي��ات 

ون�سف  

نائماً. عمره  من  عاما   25 يق�سي  العادي  ال�سخ�س  اأن  تعلم  • هل 
تنقل  اأن  ت�ستطيع  لأنها  وذلك  الأر���س،  وجه  على  حي  كائن  اأخطر  هي  بها،  ن�ستهني  التي  الذبابة  • اأن 

النفايات وامللوثات من مكان اإىل اآخر، ومن كائن حي اإىل كائن اآخر.
�سطح  على  الرمال  حبيبات  عدد  اأ�سعاف  ت�ساوي  لأنها  جًدا  كثرية  ال�سماء  يف  املوجودة  النجوم  عدد  • اأن 

الأر�س.
الفيل. وزن  ي�ساوي  اأنه  اإذ  جًدا  ثقيل  احلوت  ل�سان  • وزن 

املزعجة. بالكوابي�س  الأحالم  احتمالية  تزداد  فاإنه  جيد،  ب�سكل  دافئ  غري  مكان  يف  الإن�سان  نام  • لو 
املاء  وت�ستمر حتت  كيلو مر  على عمق  املاء  تغو�س حتت  اأن  ت�ستطيع  احليتان  الأنواع من  بع�س  • هناك 

ملدة �ساعة كاملة.
امل�سي. ميكنه  ل  ولكن  اأرجل   6 لديه  اليع�سوب  اأن  تعلم  • هل 

ل�سانه. حتريك  ميكنه  ل  التم�ساح  اأن  تعلم  • هل 
فقط. اإ�سم   50 على  يحتوي  وكان  1878م،  عام  يف  كان  العامل  يف  هاتف  دليل  دفر  اأول  اأن  تعلم  • هل 

الأزتيك. الهنود  قبل  من  اخرع  الف�سار  اأن  تعلم  • هل 

�سياد ال�سمك
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التفاح االأخ�ضر 

التفاح الأخ�سر، له دور كبري وفعال يف التخل�س من اللتهابات، وما ينتج 
عنها من م�سكالت باجل�سم، فهو غني مبادة البكتني التي تقي من اللتهاب. 
ويحتوي على م�سادات اأك�سدة بن�سب عالية للغاية لذا فهو يوؤخر �سيخوخة 
اجل�سم، وم�سدر للطاقة والن�ساط الذهني والبدين، ويفيد يف زيادة معدل 
بذل اجلهد ويقوي الذاكرة ويح�سن وظائف الفهم وال�ستيعاب والقدرة على 
الركيز، ويحتوي على فيتامينات A،B،C وهى مفيدة للب�سرة. ويخل�س 
اجل�سم من ال�سموم، فهو منظف عام للج�سم، ويحمي القلب من الأمرا�س، 
والأعرا�س املر�سية، ويهاجم الفريو�سات املوجودة يف اجل�سم، ويقاوم ن�ساطها، 
والروماتيزمز  النقر�س  كمر�س  الأم��را���س  بع�س  ح��الت  عالج  يف  وي�ساهم 
ويعترب من اأف�سل مقويات اللثة والأ�سنان وال�سرو�س، اإذا تناوله ال�سخ�س 
بانتظام، ويحتوي على معدلت عالية من الأمالح املفيدة للج�سم، وكذلك 

العنا�سر الغنية واملهمة، الكال�سيوم والف�سفور والزنك والبوتا�سيوم.

احدى ال�ساطري الهندية ال�سهرية تقول: جل�س الفتي ال�سغري فوق �سخرة عالية و�سط املياه يلقي ب�سنارته 
عله ي�ستطيع ان ي�سطاد ما يكفي غذاء اخوته وامه.  كان ابوه �سيادا ماهرا لكن البحر قد خطفه.. هكذا هي 
عي�سة ال�سيادين ل يعرفون متى يغ�سب البحر عليهم ومتى يفرح، فقد ا�ستطاع الفتي ا�سطياد عدة �سمكات 
�سمينة وقبل ان يقوم من جمل�سه للعودة قرر ان يجرب اخر قطعة طعم معه وملاذا فاحلظ اليوم ي�سجعه على 
ذلك، ا�ستعان باهلل العلي القدير وطلب منه العون والقى �سنارته املتوا�سعة وانتظر نداءها فرة لي�ست ق�سرية 
حني اح�س بان �سيئا قد علق بها، فجذبها، فاذا بها ثقيلة جدا.. حاول معها ونزل اىل املاء ليجذبها حتى ظهر 
على ال�سطح فم �سمكة �سخمة فاأم�سك بقطعة من القما�س الغليظ  ي�سعها على كتفه ولف يده فيها يف قطعة 
من �سبكة �سيد قدمية رمبا دخلتها �سغرية ومل ت�ستطيع اخلروج لكنها كانت تتغذي فكربت داخلها فقام الفتي 
بقطع اخليوط ال�سبكة من حولها واخرجها واذا بها �سمكة كبرية عجيبة تداخلت فيها الوان كثرية لها وقع 
ال�سحر ولكن لي�ست الوانها فقط هي العجيبة فقد كانت ال�سمكة الكبرية حتمل على ظهرها لفظ )امللك هلل( 
نعم هكذا راأي النا�س هذا الكالم على ظهرها حني جرى بها الفتى و�سطهم لرييهم اياها فقد األقى بحمولة 
ا�سماكه الغالية اىل امه ثم جرى اىل م�سجد القرية لريي النا�س ذلك، فهلل اجلميع وق��رروا ان يذهب بها 
الفتى ايل ملكهم لريى ويعرف ان )امللك هلل(.. وحده وو�سط مظاهر حا�سدة كبرية، حمل �سمكته العجيبة 
على ظهر يديه لرييها للملك.. ففتح عيناه جيدا واخذ يتح�س�سها ليعرف انه ل لب�س فيها ول احتيال ثم قال: 
�سبحان اهلل.. حينها �سمع من يقول حمدا هلل ار�سل لنا من يقول ان امللك له وحده نحن ل ميلكنا احد ففهم 
امللك ما يراد به من خلف هذه الكلمات وتذكر انه ي�ستعبد اهل هذه املدينة ال�سغرية، فخاف من هذه الإ�سارة 
الغريبة ،وقال للفتي: انطلق ب�سمكتك هذه واعلن يف مملكتي انه منذ الن اجلميع احرار ولي�س لحد �سلطان 
عليهم، ، ومنذ الن ل �سرائب ول جزية وما يخرج من الر�س لكم وما يخرج من البحر لكم، �سنبداأ معا ع�سرا 
جديدا وليخرج كل امل�ساجني وليعي�س كل منكم كما ي�ساء ولينفذ وزيري الن امرا باإرجاع اأرا�سيكم اليكم وكل 

ما �سلب منكم.. ل نريد من احد اي �سئ ولي�س يل عليكم �سلطان.. فان امللك هلل وحده ل �سريك له.

الرو�ضية اأولغا كاربوت تغادر بعد تقدمي عر�ص جمموعة املالب�ص اجلاهزة خلريف و�ضتاء 2023-2022 
خالل اأ�ضبوع املو�ضة يف باري�ص.   ا ف ب

التوجه  �سعوبة  اأن   Dementia UK منظمة  اأع��ل��ن��ت 
يف ال��زم��ان وامل��ك��ان تعترب م��ن اأع��را���س اخل���رف، فمثال ميكن 
اأنه  ن��ا���س��ي��ا  ال��ع��م��ل،  اإىل  وي��ذه��ب  ل��ي��ال  ينه�س  اأن  لل�سخ�س 

متقاعد.
فقدان  يعترب  ذل��ك  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  اأن���ه  اإىل  املنظمة،  وت�سري 
ال�سخ�س الهتمام بالأ�سياء التي كان يهتم بها كثريا وكذلك 
الن�سيان و�سعوبة تذكر املعلومات اجلديدة من اأعرا�س تطور 
اخلرف. واأن بداية اخلرف يظهر على �سكل تقلب املزاج ونوبات 

القلق والكتئاب.
اأنواع خمتلفة للخرف، ولكن ل يوجد  ووفقا للخرباء، هناك 
�سبب موحد للمر�س. ولكنهم يحددون العوامل التي ت�ساهم 

يف تطور اخلرف.
تاأجيل  اأو  جت��ن��ب  اأن  اإىل   ،Daily Express وت�����س��ري 

الإ���س��اب��ة ب��اخل��رف مم��ك��ن. ول��ك��ن م��ن اأج���ل ذل���ك ي��ج��ب عدم 
واإ�سابات  ال��دم  و�سغط  وال�سمنة  الكحول،  تناول  الإف��راط يف 
الريا�سة.  و���س��رورة ممار�سة  التدخني،  والإق���الع عن  ال��راأ���س 
امل��دن الكبرية ب�سبب تلوث  ي��زداد يف  واأن خطر تطور اخل��رف 
الهواء اجلوي. ويذكر اأن مانفريد �سبيتزر، رئي�س ق�سم الطب 
اأن   ،2021 نوفمرب   19 ي��وم  اأع��ل��ن  اأومل،  بجامعة  النف�سي 
الإفراط يف ا�ستخدام الأجهزة الإلكرونية ميكن اأن يوؤدي اإىل 

الإ�سابة باخلرف الرقمي.
الرقمي"،  "اخلرف  خ��ط��ر  ت��خ��ف��ي�����س  اأج����ل  م���ن  ل���ه،  ووف���ق���ا 
ع��ل��ى الأب���وي���ن م��راق��ب��ة ال��وق��ت ال����ذي يق�سيه اأط��ف��ال��ه��م��ا يف 
ال�سموم  من  للتخل�س  جل�سات  بتنظيم  وين�سحهم  الإنرنت. 
الأجهزة  ا�ستخدام  والتخلي خالل فرة معينة عن  الرقمية، 

الإلكرونية، ما ي�ساعد على ا�ستعادة وظائف الدماغ".

ك�شف اأعرا�ص تطور اخلرف


