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ر�سائل عيد احلب 2022.. اكتبها بنف�سك
االمتنان  عن  تعبرّ  كلمات  البع�ض  لبع�ضهم  املحبون  ن  ي��دورّ ما  ع��ادة 
وامل�����ض��اع��ر ال��ط��ي��ب��ة، خ���ال االح��ت��ف��االت بعيد احل���ب، وال����ذي يوافق 

االثنني املقبل.
ويجد كثريون حرية يف اختيار الكلمات املنا�ضبة لر�ضائل عيد احلب 
وعبارات عيد احلب، وهي متغرية بح�ضب طبيعة املحبة، فا ي�ضرتط 
يف ذلك اليوم للتعبري عن احلب اأن يكون الطرفان مرتبطان ببع�ضها، 
فهناك ر�ضائل عيد احلب لاأ�ضدقاء، ور�ضائل عيد احلب للع�ضاق، كما 
يكتبها  ما  الر�ضائل  اأجمل  لعل  اأي�ضاً.  لعيد احلب  تكون هناك �ضور 
ال�ضخ�ض بنف�ضه، وباأ�ضلوبه اخلا�ض، حتى ولو كان �ضعيفاً، فهو بذلك 
يعبرّ عن ذاته بل�ضانه ال بل�ضان غريه، والأن امل�ضاعر التي تدفعه للكتابة 
اأف�ضل َمن يعرّب عنها، و�ضتلقى الر�ضائل التي  نابعة من داخله، فهو 
يكتبها بنف�ضه قبواًل اأكب عند الطرف االآخر، اأكرث بكثري مما لو كان 
قد اقتب�ضها من مكان ما، ورغم معاناة البع�ض مع ذلك االأمر، اإال اأن 
هذه الطريقة هي االأف�ضل لر�ضالة عيد احلب يف 2022. وغالباً ما 
حتمل الر�ضائل املقولبة اأو املجهزة واملعدة �ضلفاً، �ضخرية البع�ض على 
مواقع التوا�ضل االجتماعي، وي�ضبهها كثريون بر�ضائل ال�ضباح التي 

تر�ضلها االأ�ضرة لبع�ضها يف كل �ضباح، على املجموعة اخلا�ضة بها.

نوع من التوابل يحارب دهون البطن!
بكميات  تكون  عندما  خا�ضة  ���ض��ارة،  باأنها  احل�ضوية  ال��ده��ون  تعرف 

كبرية تخرتق االأع�ضاء الداخلية.
وركز بحث من�ضور يف جملة BMC Obesity، على التوابل التي 

ت�ضاعد يف الق�ضاء على الدهون احل�ضوية.
ويحتوي الفلفل احلار على مادة الكاب�ضي�ضينويد، وهي "امل�ضوؤولة عن 

التمثيل الغذائي املعزز".
جتنيدهم  مت  جيدة"  ب�ضحة  "يتمتعون  متطوعا   75 ه��ن��اك  وك���ان 
من اأجل التجربة. وقيرّم امل�ضاركون فيما يتعلق بكتلة الدهون ون�ضبة 

الدهون يف اجل�ضم قبل بدء التجربة ويف نهاية التجربة.
من  ل��دى  ك��ان  اأ�ضبوعا،   12 ا�ضتمرت  التي  التجربة  نهاية  وبحلول 
%5.91 من  بن�ضبة  اأقل  الكاب�ضي�ضينويد قراءة  4 ملغ من  تناولوا 

دهون اجل�ضم مقارنة بالدواء الوهمي.
مغم   4 جمموعة  يف  ال��ده��ون  كتلة  يف  للتغري  املئوية  الن�ضبة  وكانت 
بالدواء  مقارنة   6.68% العاج،  من  اأ�ضبوعا   12 بعد  كبخاخات، 
"فوائد  هناك  اأن  اإىل  الباحثون  خل�ض  النحو،  ه��ذا  وعلى  الوهمي. 

حمتملة للكاب�ضي�ضينويد على دهون اجل�ضم وكتلة الدهون".

زيت الأفوكادو.. فوائد �سحرية جلمال و�سحة �سعرك
قالت الرابطة املركزية مل�ضففي ال�ضعر االأملان اإن زيت االأفوكادو يعد 
مبثابة ينبوع اجلمال لل�ضعر؛ حيث يعمل على تقويته ومينحه ملعانا 

جذابا.
 Eو Dو A واأو�ضحت الرابطة اأن زيت االأفوكادو غني بالفيتامينات
وK، والتي تعمل على منو ال�ضعر وتقوية بنيته، ومن ثم حمايته من 

التق�ضف والت�ضاقط.
كما يقوم زيت االأفوكادو بتغليف ال�ضعر بطبقة حماية، مما يقيه من 

االأ�ضرار الناجمة عن التعر�ض لاأ�ضعة فوق البنف�ضجية.
ناعما  ملم�ضا  ال�ضعر  االأف���وك���ادو  زي��ت  مينح  ذل���ك،  اإىل  وب��االإ���ض��اف��ة 

كاحلرير وي�ضفي عليه ملعانا �ضاحرا ياأ�ضر االألباب.
ولا�ضتفادة من هذه املزايا اجلمالية، ميكن ا�ضتخدام زيت االأفوكادو 
لعمل ما�ضك لل�ضعر طوال الليل، ثم �ضطفه يف ال�ضباح الباكر بوا�ضطة 

�ضامبو لطيف.
ال��ت��ي تقدم  الطبيعية  امل���واد  اأف�ضل  م��ن  االأف���وك���ادو  زي��ت  ك��ذل��ك يعد 
من  العديد  حت�ضري  يف  يدخل  حيث  للب�ضرة،  ال��ف��وائ��د  م��ن  العديد 
الرطوبة  ُتعطيها  ال��ت��ي  ت��ل��ك  خ��ا���ض��ة  ب��ال��ب�����ض��رة،  ال��ع��ن��اي��ة  م��ن��ت��ج��ات 

والنعومة الفائقة.
اأو  به،  وتدليكها  مبا�ضرًة،  الب�ضرة  على  االأف��وك��ادو  زيت  و�ضع  وميكن 

خلطه مع اأحد املنتجات.
ويعد زيت االأفوكادو مثالياً لب�ضرة املراأة املتقدمة يف العمر، حيث اإنه 
غني بالفيتامينات التي تعمل على تن�ضيط اأي�ض اخلايا وت�ضاعدها 

على التجدد، ومن ثم الق�ضاء على التجاعيد.
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كيف تتخل�ص من ال�سعور بالدوار؟
ب�ضكل  ال��وق��وف  عند  ب��ال��دوار  �ضعورهم  من  االأ�ضخا�ض  من  الكثري  يعاين 
مفاجئ، وهو اأمر طبيعي، اإال اأن تكرر هذه احلالة اأو ا�ضتمرارها الأكرث من 
ب�ضعة ثوان، يوؤثر ب�ضكل كبري على حياتهم، مما دفع اأطباء للبحث عن حل 

�ضريع للم�ضكلة.
يف  املفاجئ  االنخفا�ض  �ضببها  �ضائعة،  ظاهرة  الوقوف  عند  الدوخة  وتعد 

�ضغط الدم، الذي ي�ضمى انخفا�ض �ضغط الدم االنت�ضابي اأو الو�ضعي.
وحتدث هذه احلالة عندما تنتقل من اال�ضتلقاء اأو اجللو�ض اإىل الوقوف، 
ا�ضتجابة  هناك  تكون  بينما  م��وؤق��ت،  ب�ضكل  �ضاقيك  يف  يتجمع  ال��دم  ك��ون 
الإعادة  بجد  يعمل  اأن  اجل�ضم  على  ويجب  ال��دم،  التحول يف  لهذا  متاأخرة 

الدم اإىل القلب.
ورغم اأن هذه احلالة ب�ضيطة وبالكاد حتدث لكثريين، فاإن اأبحاثا ربطتها 

بزيادة خماطر االإ�ضابة باأمرا�ض، مثل اأمرا�ض القلب واخلرف.
ومييل االأطباء اإىل ت�ضخي�ض انخفا�ض �ضغط الدم االنت�ضابي، اإذا انخف�ض 
�ضغط الدم لديك اأكرث من 20 ملم زئبقي يف ال�ضغط االنقبا�ضي، و10 

ملم زئبقي يف ال�ضغط االنب�ضاطي، يف غ�ضون 3 دقائق من الوقوف.
 24 نحو   ،"Heart Rythm" جملة  يف  ُن�ضر  ال��ذي  البحث،  ودر����ض 
امراأة تعر�ضن لاإغماء ب�ضكل متكرر عند الوقوف، واأجرت كل م�ضاركة 3 
جتارب؛ االأوىل وقفت فيها ب�ضكل طبيعي، فيما مار�ضت متارين معينة قبل 

الوقوف يف التجرتني الثانية والثالثة.
ووجد الباحثون اأن حتريك ع�ضات اجل�ضم ال�ضفلية، يقلل من احتماالت 
ظهور اأعرا�ض الدوار عند الوقوف، وقد ثبت ذلك بتحليل خمتلف مقايي�ض 
اجللو�ض،  اأث��ن��اء  ال�ضاقني  تقاطع  الطرق  اإح��دى  وت�ضمنت  والقلب.  ال��دم 

متبوعا ب�ضد واإرخاء ع�ضات الفخذ واالأرداف فور الوقوف.

فوائد �سرب املاء بالليمون يوميا
كون�ضكايا،  ن��ات��ال��ي��ا  ال���دك���ت���ورة  اأع��ل��ن��ت 
املاء  �ضرب  اأن  الرو�ضية،  التغذية  خبرية 
الطعام  ه�ضم  عملية  يح�ضن  بالليمون 

وي�ضاعد على مكافحة الفريو�ضات.
لوكالة  ح���دي���ث  يف  اخل����ب����رية  وت�������ض���ري 
اأن  اإىل  ل��اأن��ب��اء،  ال��رو���ض��ي��ة  ت��وف��و���ض��ت��ي 
ي�����ض��اع��د ع��ل��ى مكافحة  ب��ال��ل��ي��م��ون  امل����اء 
االأمرا�ض الفريو�ضية وي�ضاهم يف تركيب 
الكوالجني وامت�ضا�ض احلديد والزنك 

وعنا�ضر معدنية اأخرى.
وت�����ض��ي��ف، ي�����ض��اع��د امل����اء ب��ال��ل��ي��م��ون على 
حت�ضني زيادة حم�ض الهيدروكلوريك يف 
املعدة واإفراز ال�ضفراء ال�ضرورية له�ضم 

الطعام ب�ضورة طبيعية.
اأك��واب من   3-2 "ين�ضح ب�ضرب  وتقول، 
املاء بالليمون قبل 30 دقيقة من تناول 
الطعام يف اليوم. ولكن ال ين�ضح بتناول 
امل���اء على ال��ري��ق، ب��ل م��ن االأف�ضل  ه��ذا 
قبل الفطور �ضرب ماء من دون اإ�ضافات. 
كما ال تن�ضح اخلبرية ب�ضرب املاء خال 
هذا  الأن  مبا�ضرة،  وبعده  الطعام  تناول 
ي��ب��طء ع��م��ل��ي��ة ال��ه�����ض��م. ول��ك��ن لتليني 
ر�ضفات  ب�ضع  �ضرب  ميكن  الطعام  كتلة 

فقط".

3 م�سروبات �سائعة تثبت قدرتها علميا 
على خف�ص م�ستويات ال�سكر يف الدم �ص 23

بح�ضب اخلباء، فاإن زيادة الوزن عادة ما تظهر بعد 
الثاثينيات واالأربعينيات من العمر، الأ�ضباب عديدة، 

مثل تدهور الع�ضات وقلة الن�ضاط البدين.
وقد اأوردت �ضحيفة تاميز اأوف اإنديا بع�ض االأ�ضباب 
التي ميكن اأن توؤثر �ضلباً يف عملية اإنقا�ض الوزن يف 

منت�ضف العمر على النحو التايل:
 تدهور الع�ضات: مبا اأن الع�ضات يف ج�ضم 
احلرارية،  ال�ضعرات  ب��ح��رق  ت��ق��وم  االإن�����ض��ان 
فعاليتها  من  يقلل  ت�ضهده  تدهور  اأي  ف��اإن 
ال�ضعرات  كمية  ت��زي��د  وب��ال��ت��ايل  اجل�����ض��م  يف 

اإىل  ي��وؤدي  التي ال يتم حرقها مما  احل��راري��ة 
اإذا مل  ���ض��ن معينة،  ب��ع��د  ل��ذل��ك،  ال����وزن.  زي����ادة 
ال�����ض��ع��رات احل���راري���ة التي  امل���رء كمية  ي��راق��ب 
لزيادة  اأك��ب  فر�ضة  فهناك  اليوم،  يف  يتناولها 

الوزن.
البدين  الن�ضاط  ي�ضاهم  البدين:  الن�ضاط  قلة 

��ا يف زي���ادة وزن اجل�����ض��م. كلما مت حرق  اأي�����ضً االأق���ل 
االإن�ضان.  وزن ج�ضم  ازداد  كلما  اأقل،  �ضعرات حرارية 

باالإ�ضافة اإىل ذلك، يعتاد االأ�ضخا�ض نف�ضياً على عدم 
القيام بعمل بدين كاٍف بعد �ضن 35، مما ي�ضاهم يف 

زيادة وزنهم.
اآخ��ر وراء  �ضبب رئي�ضي  ا  اأي�ضً االإج��ه��اد هو  االإج��ه��اد: 
تقدم  مع  العمر.  منت�ضف  خ��ال  اجل�ضم  وزن  زي��ادة 
ن�ضبة  ت��������زداد  ق����د  ال���ع���م���ر، 
يوؤثر  لديه، مما  االإج��ه��اد 
ع�����ل�����ى خ�����ف�����ة ح���رك���ت���ه 

ويجعله اأقل ن�ضاًطا.

ويف هذا ال�ضاأن، فاإن هناك العديد من الو�ضفات الغذائية 
ال��ت��ي ق���د ت�����ض��اع��د يف ت�����ض��ه��ي��ل امل��ه��م��ة، ف��ع��ل��ى ذم���ة موقع 
"food-ndtv"، ميكننا اأن جند قرع الع�ضل ب�ضهولة يف 
االأ�ضواق خال ف�ضل ال�ضتاء، حيث اأنه اأحد اأكرث االأطعمة 
تنوًعا التي ميكننا ا�ضتخدامها خل�ضارة الوزن، كما يحتوي 
على العديد من الفوائد ال�ضحية، وهناك 5 فوائد �ضحية 

ذهبية حل�ضاء قرع الع�ضل:
باالألياف غني   .1

االألياف �ضرورية ل�ضحة اجلهاز اله�ضمي، ولفقدان الوزن 
وتقليل ال�ضعور باجلوع، ووفًقا لوزارة الزراعة االأمريكية، 
حتتوي حبة قرع الع�ضل التي تزن 100 جرام على 0.5 
ملغم فقط م��ن االأل��ي��اف، وي��وف��ر ك��ل ك��وب م��ن ال��ق��رع ما 

يقرب من 3 ملغم من االألياف.
املناعة يقوي   .2

 "C" القرع مقوي للمناعة الأنه يحتوي على فيتامينات 
وبيتا ك��اروت��ني، ويف ظل وب��اء كورونا ال��ذي م��ازال العامل 
يكون لديك جهاز  اأن  االأه��م��ي��ة  م��ن  يعي�ض حت��ت وط��اأت��ه، 

مناعة قوي و�ضحي الإنقا�ض الوزن ب�ضرعة واأمان.
الب�ضرة يح�ضن   .3

بيتا  ع��ل��ى  ��ا  اأي�����ضً "A" وي��ح��ت��وي  بفيتامني  غ��ن��ي  ال��ق��رع 
ب�ضرتك  وق��د مينح  ال��داخ��ل  الب�ضرة من  يغذي  ك��اروت��ني، 

توهًجا �ضحًيا.
احلرارية ال�ضعرات  منخف�ض   .4

 100 كل  توفر  االأمريكية،  ال��زراع��ة  وزارة  لبيانات  وفًقا 
غ���رام م��ن ال��ق��رع اخل���ام 26 ���ض��ع��ًرا ح��رارًي��ا ف��ق��ط، لذلك 
على  حت�ضل  ق��د  طعامك،  حت�ضري  كيفية  على  واع��ت��م��اًدا 

ال�ضعرات  قليلة من  بكمية  الغذائية  العنا�ضر  الكثري من 
احلرارية من خال ح�ضاء القرع.

مرهق يوم  بعد  ومفيدة  جيدة  وجبة   .5
اأو مترين  احل�����ض��اء ه��و وج��ب��ة رائ��ع��ة بعد ي��وم عمل ���ض��اق 
الذي  البوتا�ضيوم  من  عالية  كمية  على  الحتوائه  متعب، 
100 غرام  اإع��ادة تاأهيل الع�ضات، وتوفر كل  ي�ضاعد يف 

من قرع الع�ضل حوايل 340 ملغم من البوتا�ضيوم.

غذائي  مكمل  اأ�سواأ  هذا  يحذرون:  تغذية  خرباء 
على الإطالق

من  معني  ع��دد  الإنقا�ض  اأه���داف  حتديد  يكون  اأن  ميكن 
بطريقة  حتقيقها  وحم��اول��ة  ال���وزن  م��ن  الكيلوغرامات 
�ضحية رحلة حمبطة يف بع�ض االأحيان، اإذ رمبا ال يتمكن 
ال�ضخ�ض من التخل�ض من الوزن الزائد الذي يطمح له، 
اأو رمبا ي�ضل اإليه بالفعل وال يعرف كيف يحافظ على ما 

مت اإجنازه.
"اإيت  موقع  ن�ضره  لتقرير  وفقا  احل���االت،  ه��ذه  مثل  ويف 
ن��وت ذات" Eat This Not That، يكون من  ذي�ض 
باأنه  ل��ه  ال��رتوي��ج  يتم  غ��ذائ��ي  على مكمل  العثور  امل��غ��ري 
ي�ضاعد  اأن  ميكن  اأو  ال��وزن  فقدان  على  ي�ضاعد  اأن  ميكن 
اإذا كان مفيدا  يف ت�ضريع العملية، ولكن من املهم معرفة 

بالفعل اأو اإذا كان م�ضيعة للوقت واملال.

اأ�سواأ املكمالت على الإطالق
ووفًقا الخت�ضا�ضية التغذية بانكا غار�ضيا، فاإن اأحد اأ�ضواأ 
املكمات الغذائية لفقدان الوزن هي املكمات التي تتطلب 

من ال�ضخ�ض ا�ضتبدال الوجبة ب�ضكل تام وكامل.
اأن يوفر  "ال يوجد مكمل ميكن  تقول الدكتورة غار�ضيا: 
ب�ضكل فعال جميع العنا�ضر الغذائية التي خلقتها الطبيعة 
مدى  على  للوجبة  الكامل  اال�ضتبدال  ف��اإن  ل��ذا  للج�ضم، 
ال�ضخ�ض  افتقار  يت�ضبب يف  اأن  زمنية طويلة ميكن  فرتة 
تتوافر  ال  والتي  واالأل��ي��اف،  الغذائية  العنا�ضر  بع�ض  اإىل 

اأحياًنا ب�ضكل كامل يف بع�ض االأطعمة".
البديلة  الغذائية  املكمات  اأن  غار�ضيا  الدكتورة  وت�ضيف 
األياف، فهي عبارة عن  اأي  ع��ادة على  للوجبات ال حتتوي 
خمفوقات اأو م�ضاحيق، وعلى الرغم من �ضهرتها يف عامل 
املحتملة رمبا  ال�ضلبية  اجلانبية  اآثارها  اأن  اإال  التخ�ضي�ض 
تفوق اأحياًنا االإيجابية، مو�ضحة اأن االألياف هي اأحد اأهم 
ال�ضحة  على  وللحفاظ  ال��وزن  لفقدان  الغذائية  املكونات 

العامة على حد �ضواء.

اأهمية الألياف لإنقا�ص الوزن
بح�ضب ما ن�ضرته دورية التغذية االأمريكية، يرتبط تناول 
ال�ضعرات احلرارية"  نق�ض  "اإىل جانب  الغذائية  االألياف 
زيادة  اأو  ال�ضمنة  م��ن  ي��ع��ان��ون  م��ن  ل���دى  ال����وزن  ب��ف��ق��دان 

الوزن.
االألياف  اأن  كلينك"  "مايو  ع��ن  ����ض���ادرة  دوري����ة  وت���وؤك���د 
باأكرث  �ضحي  ب�ضكل  ال���وزن  اإن��ق��ا���ض  يف  ت�ضاعد  اأن  ميكن 
من طريقة. فعلى �ضبيل املثال، يرتبط ا�ضتهاك االألياف 
باالإ�ضافة  املنتظمة،  واالأمعاء  اله�ضم  حركات  من  مبزيد 
بال�ضبع  وال�ضعور  ال���دم  يف  ال�ضكر  م�ضتويات  تنظيم  اإىل 

واالمتاء لفرتات اأطول من الوقت.

ماذا تعرف عن ال�ساللة 
ال�سقيقة لأوميكرون؟

�ضالة جديدة متحورة من متحور 
يف  تنت�ضر  اأ�ضبحت  "اأوميكرون"، 
ال���دمن���ارك وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة، مع 
الطفرات  م��ن  ال��ع��دي��د  ام��ت��اك��ه��ا 

نف�ضها املوجودة يف "اأوميكرون".
ال�����ض��ال��ة اجلديدة  ع��ل��ى  وي��ط��ل��ق 
اأعداد  ت��زال  ال  وال��ت��ي   ،)BA.2(
االإ�ضابة بها اأقل من تلك املرتبطة 

ب�"اأوميكرون"، حتى االآن.
واأظ���ه���رت ب��ي��ان��ات ل��وك��ال��ة االأم���ن 
اأن  ال�����بي�����ط�����ان�����ي�����ة،  ال���������ض����ح����ي 
القدرة  لديها  اجل��دي��دة  ال�ضالة 
ع��ل��ى االن��ت�����ض��ار ب�����ض��ك��ل اأ����ض���رع من 
اأوميكرون، اإال اأن العلماء اأو�ضحوا 
االآن،  ت���وج���د دالئ�����ل ح��ت��ى  اأن�����ه ال 
اأو  ����ض���دة  اأك������رث  اأن����ه����ا  اإىل  ت�����ض��ري 

خطورة منه.
 Wellcome( معهد  وك�ضف 
خرائط  ينتج  الذي   ،)Sanger
ملتحورات كورونا املنت�ضرة يف اململكة 
املتحدة، اأن BA.2 اأ�ضبحت االآن 
اأك���رث ���ض��ي��وع��ا م��ن ال�����ض��ال��ة دلتا، 
"�ضن"  �ضحيفة  ذك����رت  م���ا  وف���ق 
درا�ضات  وج��دت  كما  البيطانية. 
ت�ضكل  ح����ي����ث  ال���������دمن���������ارك،  يف 
اأكرث  اجلديد  باملتحور  االإ���ض��اب��ات 
من ن�ضف حاالت "اأوميكرون"، اأنه 
 )BA.2( ف��روق��ات بني توجد  ال 
واأوم����ي����ك����رون م���ن ح��ي��ث خماطر 
اال�ضت�ضفاء. واأو�ضحت اأن ال�ضالة 
يبدو  اأوم��ي��ك��رون، ال  م��ن  املتحورة 
خطورة  اأك���رث  مر�ضا  ت�ضبب  اأن��ه��ا 
من اأوميكرون االأ�ضلي، وهو اأكرث 
���ض��ب��ه��ا ب��ن��زل��ة ال����بد ل���دى معظم 

النا�ض، خا�ضة امللقحني.

اأنظمة الذكاء ال�سطناعي قد 
تهدد الرعاية ال�سحية للم�سنني

حذرت منظمة ال�ضحة العاملية من 
ال�ضلبية جتاه  النمطية  ال�ضور  اأن 
اأنظمة  يف  امل����وج����ودة  ال�����ض��ن  ك��ب��ار 
املعتمدة  اال����ض���ط���ن���اع���ي  ال����ذك����اء 
ال�ضحة،  جم��ال  يف  متزايد  ب�ضكل 
تهدد ب�ضكل مبا�ضر جودة الرعاية 

املقدمة لكبار ال�ضن.
لاأمم  ال��ت��اب��ع��ة  املنظمة  واأ����ض���ارت 
امل��ت��ح��دة يف م��ذك��رة ج��دي��دة حول 
الذكاء  اإم��ك��ان��ات  اأن  اإىل  امل��و���ض��وع 
اال�ضطناعي هائلة لتح�ضني جودة 
"اإدخال  ل��ك��ن  ال�ضحية،  ال��رع��اي��ة 
التحيزات  اأو  النمطية  ال��ق��وال��ب 
ال���ذك���اء  ت��ق��ن��ي��ات  يف  ال��ت��م��ي��ي��ز  اأو 
اال���ض��ط��ن��اع��ي اأو جت��ل��ي��ات ذل���ك يف 
ط��ري��ق��ة ا���ض��ت��خ��دام��ه��ا مي��ك��ن اأن 
املقدمة  ال��رع��اي��ة  ج����ودة  ي��ق��و���ض 
ال����ذك����اء  وي���ع���ت���م���د  للم�ضنني". 
اال�ضطناعي على ا�ضتخدام قواعد 
ال��ب��ي��ان��ات ال��ك��ب��رية ال��ت��ي غ��ال��ب��ا ما 
يتم جتميعها وم�ضاركتها وحتليلها 

بطريقة تفتقر اإىل ال�ضفافية.

ح�ساء لذيذ ثنائي الفائدة.. 
يقوى املناعة وُينق�ص الوزن

تتطلب  التي  املهام  اأ�سعب  من  ال��وزن  اإنقا�ص  مهمة  تعترب 
الكثري من العزم واملثابرة لتحقيق الإجناز املطلوب.

ما جنرب  ع��ادة  ال��زائ��د،  ال��وزن  فقدان  وخ��الل رحلة 
العديد من الأنظمة الغذائية والو�سفات وم�سروبات 

الديتوك�ص التي ت�ساعد على التخل�ص من تلك 
اأج�سامنا  ُتثقل  ال��ت��ي  الكيلوغرامات 

باحلياة  ال�ستمتاع  ع��ن  وتعيقنا 
باخلفة ملطلوبة.

اجليد  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ظ��ام  اإدارة  اأن  ُي��ذك��ر 
ال�سحي  احلياة  منط  واتباع  الريا�سة  وممار�سة 
بها  الت�سلح  يجب  الني  الأ�سا�سية  الأدوات  هي 

خالل رحلة اإنقا�ص الوزن من اأجل نتائج واعدة.

ملاذا ي�سبح فقدان الوزن اأكرث 
�سعوبة بعد �سن الأربعني؟
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�ش�ؤون حملية

يف جناح الوليات املتحدة يف اإك�سبو 2020 دبي

ن�سخة توما�ص جيفر�سون املرتجمة من القراآن الكرمي يف طريقها اإىل مكتبة الكونغر�ص يف وا�سنطن

مب�ساركة مرمي املهريي

اختتام فعاليات موؤمتر دور املراأة يف ال�ستجابة ملكافحة تغري املناخ يف اإك�سبو دبي
 2020 دبي  اإك�سبو  يف  الفرن�سي  اجلناح  يف  يوم  ن�سف  مدى  على  ا�ستمرت  اأفعال  اإىل  املعرفة  حتويل  الإمارات:  يف  املناخ  تغري  يكافحن  ن�ساء  بعنوان  نقا�ص  حلقة  احلدث  • �سمل 

النجمان مطرف املطرف واآلء الهندي يتاألقان يف حفل كويتي رائع على من�سة اليوبيل

اجلبل الأ�سود ... طبيعة �ساحرة

�سمن احتفالت يومها الوطني، اأظهرت جمهورية اجلبل الأ�سود نف�سها كوجهة �سياحية مثالية لل�سائح الدويل عرب من�سة اإك�سبو 2020 دبي

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

حممد معني الدين

ف��باي��ر-  9 االأرب���ع���اء  االأول  اأم�����ض  ي��وم  انطلقت 
�ضباط  ن�ضخة توما�ض جيفر�ضون التاريخية من 
القراآن الكرمي املعرو�ضة يف جناح الواليات املتحدة 
يف اإك�ضبو 2020 دبي، يف رحلة العودة اإىل ق�ضم 
الكتب النادرة واملقتنيات االأثرية اخلا�ضة مبكتبة 
العا�ضمة وا�ضنطن دي.  االأمريكي يف  الكونغر�ض 
الرئي�ض  مقتنيات  م��ن  الن�ضخة  ه��ذه  تعد  ���ض��ي. 
الثالث توما�ض جيفر�ضون الذي توىل  االأمريكي 

 "1809-1801" بني  ما  االأمريكية  الرئا�ضة 
القراآن  من  املرُتجمة  الن�ضخة  هذه  اقتنى  ال��ذي 
باالإ�ضافة  جم���ل���دي���ن،  م���ن  وامل���ك���ون���ة  ال����ك����رمي، 
والتي  العربية،  اجلزيرة  ل�ضبه  موؤطرة  خلريطة 
مت��ك��ن م��ا ي��زي��د ع��ن 800 األ���ف زائ���ر م��ن اإلقاء 

نظرة عليهما منذ انطاق اإك�ضبو 2020 دبي.
الن�ضخة من  ا�ضرتى هذه  اأن جيفر�ضون  ويعتقد 
االأوىل  ن�ضختها  ُترجمت  والتي  الكرمي،  ال��ق��راآن 
���ض��ال يف عام  ب��وا���ض��ط��ة ج����ورج  اإىل االإجن��ل��ي��زي��ة 
درا�ضته  اأثناء  �ضبابه  ريعان  يف  كان  اأيام   ،1734
يف كلية القانون. هذا وقد ُطبعت الن�ضخة املكونة 
من جملدين يف لندن، ومل ي�ضبق لها ال�ضفر اإىل 

اال�ضِتعمارية،  اأمريكا  اإىل  و�ضولها  منذ  اخل��ارج 
كونغر�ض  ع�ضو  اأول  األ��ي�����ض��ون،  كيث  اأق�����ض��م  وق��د 
يف  ع���ام  امل��ئ��ت��ي  حممد" ذو  "قراآن  ع��ل��ى  م�����ض��ل��م، 
التاريخ  يف  اأهميته  يوؤكد  مما  اليمني،  اأداء  حفل 

االأمريكي. 
ال����ن����ادرة وبالغة  االأث����ري����ة  ال��ق��ط��ع  ه����ذه  ك���ان���ت 
دبي،   2020 اإك�ضبو  اإىل  نقلت  ق��د  احل�ضا�ضية 
حيث  الطلب،  ح�ضب  م�ضمم  خ�ضبي  �ضندوق  يف 
ال�ضندوق  ت��زوي��د  م��ع  خ��ا���ض��ة،  بطريقة  ح��زم��ت 
التغريات  ومراقبة  االهتزازات  ال�ضت�ضعار  بجهاز 
ال�ضندوق موظفون  وراف���ق  احل���رارة،  درج���ات  يف 
باملكتبة،  اخلا�ضة  املقتنيات  م�ضوؤولون عن حفظ 

اإك�ضبو  اإىل  ال����ق����دوم  رح��ل��ت��ي  يف  اأم�����ن  ورج������ال 
واملتجهة  منه  العودة  رحلة  يف  وكذلك   ،2020
اإىل"الكابيتول هيل" )مبنى جمل�ض ال�ضيوخ( يف 

وا�ضنطن. 
وقالت يا�ضمني خان، رئي�ضة ق�ضم حفظ االأوراق يف 
مكتبة الكونغر�ض االأمريكي، قبل مرا�ضم املغادرة: 
لعر�ضها يف  االأثرية  املقتنيات  بع�ض  ُنعري  "نحن 
هي  ه��ذه  ولكن  املتاحف،  تنظمها  التي  املعار�ض 
املرة االأوىل التي تعر�ض فيها قطعة تاريخية من 
دويل.  معر�ض  يف  بنا  اخلا�ضة  االأثرية  املُقتنيات 
الدين  باأن  ُتظهر  اأن  اخلارجية  وزارة  اأرادت  فقد 
واأن  االأمريكي  التاريخ  من  ج��زءا  كان  االإ�ضامي 

االآباء املوؤ�ض�ضون كانوا مهتمني با�ضتك�ضاف االأديان 
املختلفة اأثناء �ضياغة ميثاق احلقوق".

بن  عبدالعزيز  الدكتور  ال�ضيخ  اأع��رب  من جانبه 
عجمان  حلكومة  البيئي  امل�ضت�ضار  النعيمي،  علي 
اخلريية،  االإح�ضان  جلمعية  التنفيذي  والرئي�ض 
ع��ن م���دى ���ض��ك��ره جل��ن��اح ال���والي���ات امل��ت��ح��دة على 
عر�ضه لهذه القطعة االأثرية الفريدة على مراأى 
الدويل  احل��دث  زوار  ولتمكني  اأ�ضره،  العامل  من 
من اإلقاء نظرة عن قرب عليها، هذا وقد وحتدث 
ال���ك���رمي كم�ضدر  ال����ق����راآن  ك���ذل���ك ع���ن ف�����ض��ائ��ل 

لاإلهام والتنوير.
ويف هذا ال�ضدد قال روبرت كارك، املفو�ض العام 

اإك�ضبو   امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة يف  ال���والي���ات  جل��ن��اح 
جيفر�ضون  توما�ض  ن�ضخة  "كانت  دبي:   2020
امل��رتج��م��ة ل��ل��ك��ت��اب االإ���ض��ام��ي ال��ك��رمي م��ن اأهم 
عوامل اجلذب يف اجلناح. ويف واقع االأمر، حظينا  
زيارة  ب�ضرف   ،2021 اأكتوبر  �ضهر  االأول من  يف 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض ال��وزراء حاكم 
دبي "رعاه اهلل"، حيث تفاجاأ عندما اأدرك اأن هذه 
هي الن�ضخة الفعلية من القراآن الكرمي، ولي�ضت 
راأي��ت عب عيني �ضموه  ن�ضخة طبق االأ�ضل، لقد 
نظرة اأدركت من خالها مدى اأهمية قيامنا بهذه 

البادرة جتاه دولة االإمارات العربية املتحدة".

•• دبي- الفجر

توفري  يف  عاملياً  ال��رائ��دة  ال�ضركة  اإجن���ي،  اأعلنت 
خدمات الطاقة منخف�ضة االنبعاثات الكربونية، 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال�����ض��رك��ات ال��ت��ي ت�����ض��ن��ع التغيري 
)C3(، وهي موؤ�ض�ضة اجتماعية مقرها االإمارات 
امل�ضاريع  اإط��اق  االأعمال يف  رواد  مل�ضاعدة  اأن�ضاأت 
االإيجابي  وتاأثريهم  منوهم  وزي��ادة  االجتماعية 
املخ�ض�ضة  الفعالية  اخ��ت��ت��ام  ع��ن  املجتمع،  على 
ت�ضريع  يف  منا�ضبها  مبختلف  امل��راأة  دور  ملعاجلة 
امل�ضتدامة  القيادة  جمال  يف  املناخ  تغري  مبادرات 
والعلوم  االأع���م���ال  وري�����ادة  االأخ�����ض��ر  وال��ت��م��وي��ل 

والتكنولوجيا والهند�ضة والريا�ضيات. 
ب���رع���اي���ة �ضركة  ال������ذي ع���ق���د  وت���خ���ل���ل احل�������دث، 
يكافحن  "ن�ضاء  بعنوان  نقا�ض  جل�ضة  اأك�ضنت�ضر 
ت��غ��ري امل���ن���اخ يف االإم��������ارات: حت��وي��ل امل��ع��رف��ة اإىل 
اأفعال" يف اجلناح الفرن�ضي يف اإك�ضبو دبي 2020 
C3 IDEA الذي  كجزء من برنامج م�ضرعة 
بني  وامل�ضاواة  والتنوع  ال�ضمول  تعزيز  اإىل  ي�ضعى 

القوى العاملة يف االإمارات.
الفيديو  ع��ب  بر�ضالة  ال��ن��ق��ا���ض،  حلقة  افتتحت 
االإمارات  دولة  والبيئة يف  املناخي  التغري  لوزيرة 
حارب  �ضعيد  حممد  بنت  مرمي  الدكتورة  معايل 
الفر�ضة  ه���ذه  "�ضاأنتهز  ف��ي��ه��ا:  ق��ال��ت  امل��ه��ريي، 

تنظيم  اآخرين على  و�ضركاء   C3و اإجني  الأ�ضكر 
ال�ضوء على دور  ي�ضلط  ال��ذي  املهم  ه��ذا احل��دث 
ال  امل���ن���اخ،  لتغري  م��ق��اوم  م�ضتقبل  ب��ن��اء  يف  امل�����راأة 
التداعيات  م��ن  االأك���ب  ال��ع��بء  تتكبد  اأن��ه��ا  �ضيما 
التغري  لهذا  واالجتماعية  واالقت�ضادية  البيئية 
اال�ضتجابة  امل�ضاهمة يف  عليهن  ينبغي  وبالتايل   ،
ل��ت��ل��ك ال��ت��غ��ريات. ومت��ل��ك ال��ن�����ض��اء ال���ق���درة على 
ط��رح خباتهن  خ��ال  املناخي من  العمل  تعزيز 
الكوارث  مواجهة  جم��ال  يف  القيمة  ومهاراتهن 
واإدارة املخاطر  �ضمن اإطار اخلطط التي ت�ضعها 

احلكومات للتكيف مع تغري املناخ".
"لقد �ضاركت الن�ضاء بكفاءة وفاعلية يف  وتابعت: 
العمل املناخي وقامت باأدوار قيادية، حيث نحجت 
ع��ل��ى م���دى ال�����ض��ن��وات ال���� 12 امل��ا���ض��ي��ة، يف قيادة 
وكالة االأمم املتحدة امل�ضوؤولة عن دعم اال�ضتجابة 
املتحدة  االأمم  وات��ف��اق��ي��ة  امل��ن��اخ  ل��ت��غ��ري  ال��ع��امل��ي��ة 

االإطارية ب�ضاأن تغري املناخ ".
املرع�ضي  حبيبة  الدكتورة  �ضعادة  األقت  ب��دوره��ا، 
االإمارات  ورئي�ض جمموعة عمل  املوؤ�ض�ض  الع�ضو 
للبيئة كلمة اأكدت فيها اأهمية ال�ضمول ودور املراأة 

الفعال يف جمال تغري املناخ. 
لودي   C3 يف  امل�ضت�ضارين  كبرية  اجلل�ضة  اأدارت 
املتحدثة  ال��ه��ا���ض��م��ي  ه��ن��اء  فيها  و���ض��ارك��ت  الدو، 
ب��ا���ض��م مكتب امل��ب��ع��وث اخل��ا���ض ل��دول��ة االإم����ارات 

للمناخ، واملدير العام االإقليمي ل�ضركة اأك�ضتنت�ضر 
التنفيذي  الرئي�ض  ونائبة  ليكانويت  الك�ضي�ض 
لات�ضاالت واال�ضتدامة يف اإجني اأفريقيا وال�ضرق 
االأو�ضط واآ�ضيا واملحيط الهادي فلورن�ض فونتاين 
ومديرة اإدارة امل�ضاريع املعمارية واملدنية يف "بيئة" 

املهند�ضة ندى ترمي وغريها من اخلباء. 
وع��ل��ق��ت ه��ن��اء ال��ه��ا���ض��م��ي امل��ت��ح��دث��ة ب��ا���ض��م مكتب 
قائلة:  للمناخ،  االإم��ارات  لدولة  اخلا�ض  املبعوث 

ال�ضمولية  مبداأ  برت�ضيخ  االإم��ارات  دولة  "تلتزم 
يف القطاعني العام واخلا�ض، ونحن على ثقة باأن 
متكني املراأة واإ�ضراكها يف العملية �ضيوؤثر اإيجابًيا 
على م�ضهد تغري املناخ. لقد مت مناق�ضة مو�ضوع 
خال  ونتطلع  املا�ضي،  العقد  خ��ال  ال�ضمولية 
اإىل م�ضاركة فعالة من قبل الن�ضاء  العقد القادم 
يف القيادة والتنفيذ للو�ضول اإىل نتائج اإيجابية. 
عملية  يف  الن�ضاء  باإ�ضراك  ملتزمة  �ضخ�ضًيا  واأن��ا 

�ضنع القرار يف اأي م�ضروع يتعلق بتغري املناخ". 
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��ال��ت ف��ل��ورن�����ض ف���ون���ت���اين، نائبة 
يف  واال���ض��ت��دام��ة  لات�ضاالت  التنفيذي  الرئي�ض 
واملحيط  واآ�ضيا  االأو�ضط  وال�ضرق  اأفريقيا  اإجن��ي 
الهادئ: "يعد قطاع الطاقة اأحد اأهم ال�ضناعات 
التي توؤثر على تغري املناخ، حيث تبلغ م�ضاهمته 
بالو�ضول  اإجني ملتزمون  %40. نحن يف  نحو 
اإىل �ضفر انبعاثات كربونية بحلول العام 2045 
االبتكار  م��ب��داأ  تر�ضيخ  منا  يتطلب  ال���ذي  االأم���ر 
والتنويع، لذلك اأطلقنا برنامج العمل اخلم�ضني 
ونتطلع  العمل،  مكان  يف  ال�ضمول  مبداأ  لت�ضريع 
من خاله اإىل اإر�ضاء مبداأ امل�ضاواة بني اجلن�ضني 
املنا�ضب  م��ن   50% ن�ضبة  ال��ن�����ض��اء  مت��ث��ل  واأن 

القيادية بحلول العام 2030".
ب�����دوره، اأك����د األ��ك�����ض��ي�����ض ل��ي��ك��ان��وي��ت امل��دي��ر العام 
التاأثري  دور  اأك�����ض��ت��ن��ت�����ض��ر  ���ض��رك��ة  يف  االإق��ل��ي��م��ي 
االأكرث  املناخ  تغري  حتديات  مواجهة  يف  املنهجي 
�ضمواًل، قائًا: "ال ميكننا معاجلة م�ضكلة التغري 
ال�ضمولية وامل�ضاواة بني  اإر�ضاء مبداأ  املناخي دون 
يف  يكمن  امل�ضتدام  النمو  حتقيق  الأن  اجلن�ضني، 
اإيجاد حلول للم�ضكلة االأ�ضا�ضية الأعمالنا وحتويل 
املبادئ يف �ضلب  تلك  تر�ضيخ  وبالتايل  ال�ضناعة، 

ا�ضرتاتيجيتنا جتاه تغري املناخ".
امل�ضاريع  اإدارة  وم����دي����رة  ت����رمي  ن����دى  وع��ل��ق��ت 

املعمارية واملدنية يف "بيئة"، قائلة: "�ضمن اإطار 
اال�ضتدامة  م��ب��داأ  لتعزيز  االإم����ارات  دول���ة  ج��ه��ود 
 ،" "بيئة  اأعلنا موؤخراً عن املقر الرئي�ضي ل�ضركة 
امل�ضمم من قبل �ضركة "معماريو زها حديد" وفق 
من  وامل�ضتوحى  للبيئة  ال�ضديقة  املعايري  اأع��ل��ى 
�ضكل الكثبان الرملية،  والذي مت بناوؤه با�ضتخدام 
خر�ضانية  ب��األ��واح  مغطاة  ف��والذي��ة  اأ�ضا�ضية  بنية 
ترمي:  واأ���ض��اف��ت    ." زج��اج��ي��ة  ب��األ��ي��اف  م�ضلحة 
"ثمة مفاهيم خطاأ حول املباين امل�ضتدامة، ولكن 
متكنا يف م�ضروعنا االأخري يف مقر �ضركة "بيئة" 
من اإثبات جناحنا يف حتقيق اأعلى معايري الطاقة 
عب  امل�ضتدامة  امل�ضتقبلية  واالأه����داف  امل��ت��ج��ددة 
بناء مبنى ي�ضتهلك �ضفر طاقة، ويت�ضمن األواًحا 

كهرو�ضوئية لتوفري احتياجاته من الطاقة".
ويف هذا االإطار، ك�ضفت االأبحاث ال�ضادرة حديًثا 
امل��راأة اليوم يف املناق�ضات التي جتري  اأن م�ضاركة 
حول تغري املناخ ال تزال خجولة، واأنه من املرجح 
يف  العليا  القيادية  املنا�ضب  يف  الن�ضاء  توقع  اأن 
130 دولة على ت�ضويات  املنظمات احلكومية يف 

عاملية ا�ضتجابة لتغري املناخ.
��ا اإىل  اأي�����ضً ي��ه��دف  ال���ذي  اأن احل����دث،  اإىل  ي�����ض��ار 
م�ضاعدة رواد االأعمال على ت�ضريع وترية منوهم 
اأظ��ه��ر جناحاً  املجتمع،  االإي��ج��اب��ي يف  وت��اأث��ريه��م 

الفًتا.
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واآالء  املطرف  مطرف  الكويتيان  النجمان  تاألق 
الهندي يف حفل غنائي رائع على من�ضة اليوبيل 
2020 دبي، حيث قدم املطربان باقة  اإك�ضبو  يف 
اأج��م��ل االأغ���اين ال�ضهرية يف امل�ضهد  خم��ت��ارة م��ن 
املو�ضيقي اخلليجي والعربي، وذلك �ضمن �ضل�ضلة 
بعنوان  امل��م��ي��زة  والغنائية  املو�ضيقية  ال��ع��رو���ض 
�ضهر  كل  مرة  تقام  والتي  اإك�ضبو"،  يف  "جل�ضات 
على مدار اأ�ضهر احلدث الدويل مب�ضاركة كوكبة 

من اأ�ضهر املطربني من املنطقة.
وا�ضتمتع جمهور اإك�ضبو 2020 دبي، مبجموعة 
التي  وال��ع��رب��ي��ة  االأغ��ن��ي��ات اخلليجية  اأج��م��ل  م��ن 
مبختلف  الهندي  اآالء  املتاألقة  الفنانة  قدمتها 
الزوار  جميع  اأذواق  لرُت�ضي  العربية،  اللهجات 

الرائع  ال��ف��ن��ان  ق��دم  فيما  وال��ع��امل،  املنطقة  م��ن 
مطرف املطرف باقة من اأجمل اأغنياته القدمية 
واجلديدة، التي حظي اجلمهور بفر�ضة اال�ضتماع 
لها ب�ضوت الفنان الكويتي مطرف العذب وعزفه 
الفرقة  اأحل��ان  ورافقته  العود؛  اآل��ة  على  ال�ضجي 
من  مزيدا  لت�ضفي  املبدعة،  الكويتية  املو�ضيقية 
ال�ضحر على هذه االأم�ضية الغنائية الرائعة التي 

اأ�ضعلت اأجواء من�ضة اليوبيل.
وم���ن ب��ني االأغ��ن��ي��ات امل��م��ي��زة ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا اآالء 
اأغنية  ال�������ض���اح���ر،  واأدائ�����ه�����ا  اجل���م���ي���ل  ب�����ض��وت��ه��ا 
"اأبن�ضاكم" لنبيل �ضعيل، واالأغنية العراقية "كون 
ال�ضاهية"  "القلوب  اأغنية  و  وياك"،  اأن��ا  ن�ضري 
لنوال الكويتية، واأغنية "مايف اأحد مرتاح" لعبد 
اهلل الروي�ضد، واأغنية "بحبك وح�ضتيني" حل�ضني 
للمطربة  اخلري"  "هتمناله  واأغ��ن��ي��ة  اجل�ضمي، 

التي  امل�����ض��ري��ة  االأغ��ن��ي��ة  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة  اأن���غ���ام، 
ا�ضتهرت موؤخراً "الغزالة رايقة"، وغريها الكثري 

من االأغنيات اخلليجية والعربية املميزة. 
اأما الفنان مطرف املطرف فقدم بع�ضا من اأجمل 
اأغنياته، ومنها اأغنيات "عال"، و"لبيه" و"منهك 
العني"،  ن���ور  و"يا  احلب"،  ان���ت  و"اإذا  غرام"، 
ذات  االأغنيات  من  وغريها  قلبي"،  من  و"اإهداء 
امل�ضرتكة  االأغ��ن��ي��ة  وك���ان���ت  اخل��ل��ي��ج��ي.  ال��ط��اب��ع 
بعنوان "فهموه"، التي قدمها الفنانان الكويتيان، 

هي مفاجاأة احلفل. 
دولة  يف  وترعرعا  ول��دا  ال��ل��ذان  النجمان،  يتميز 
مطرف  ب��داأ  اإذ  املو�ضيقية،  باإبداعاتهما  الكويت، 
امل��ط��رف – وه���و اب���ن امل��ط��رب ال��ك��وي��ت��ي الراحل 
اأمام  امل��راه��ق��ة  �ضن  يف  – الغناء  امل��ط��رف  يو�ضف 
ن قاعدته  ل���ُي���ك���ورّ ال��ع��ام��ة  اأم�����ام  اأ����ض���دق���ائ���ه، ث�����َمرّ 

اجلماهريية. ويف عام 2013، فاز باملركز االأول 
التعاون  ملجل�ض  املو�ضيقية  الفنون  مهرجان  يف 
2014، وقع  ع���ام  ال��ع��رب��ي��ة. ويف  ل���دول اخل��ل��ي��ج 
ل��ل�����ض��وت��ي��ات واملرئيات  ���ض��رك��ة روت���ان���ا  ع��ق��دا م��ع 
الإنتاج اأعماله وتوزيعها؛ ويف عام 2015، �ضارك 
مقطع  يف  عبدال�ضام،  وهيا  علي،  ف��وؤاد  املمثان 

فيديو مو�ضيقي الأغنيته "لبيه".
الهندي  اآالء  الكويتية  وامل��ط��رب��ة  املمثلة  وب���داأت 
خال  م���ن   2014 ع����ام  يف  امل��ه��ن��ي��ة  م�����ض��ريت��ه��ا 
ومنذ  التجنيد".  "عودة  م�ضرحية  يف  م�ضاركتها 
نع مكانة يف م�ضقط  ذل��ك احل��ني، متكنت من �ضُ
راأ�ضها الكويت و�ضائر دول اخلليج يف العديد من 
الغنائي  اللون  هت �ضوب  توجرّ ث��مرّ  وم��ن  االأف���ام، 
من خال اأغانيها "يا وليدي"، و"حمد يحبك"، 
اأداء  قدمت   ،2017 دي�ضمب  ويف  يحلم".  و"ال 

غنائيا مهما مل�ضريتها يف حفل افتتاح كاأ�ض اخلليج 
املطربني  مب�ضاركة  والع�ضرين  ال��ث��ال��ث  ال��ع��رب��ي 

وحممد  ال��ق��ادر  عبد  ال��ك��رمي  وع��ب��د  �ضعيل  نبيل 
امل�ضباح.
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االأ�ضود  اجلبل  لل�ضياحة يف  الوطنية  املنظمة  وفد  قام 
مع �ضركائهم من �ضناعة ال�ضياحة يف جمهورية اجلبل 
االأ�ضود بزيارة دولة االإمارات العربية املتحدة حل�ضور 
معر�ض اإك�ضبو 2020 دبي، حيث نظموا حدًثا جتارياً 
واإعامًيا يف )اليوم الوطني جلمهورية اجلبل االأ�ضود( 
مثالية  كوجهة  االأ���ض��ود  للجبل  ال��رتوي��ج  اأج���ل  م��ن   ،

لل�ضياحة.
االأ���ض��ود يف  اأقيم يف جناح اجلبل  ال��ذي  و�ضهد احل��دث 
من  رئي�ضًيا  العًبا   50 م�ضاركة  دب��ي،   2020 اإك�ضبو 
�ضناعة ال�ضفر وال�ضياحة يف االإمارات العربية املتحدة 

و 10 اإعاميني من خمتلف و�ضائل االإعام املحلية.
ال�ضياحة  منظمة  م��دي��ر  تريبكوفيت�ض،  اآن����ا  وق��ال��ت 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ج��ب��ل االأ������ض�����ود: "يف االآون�������ة االأخ������رية، 

اأهمية  ذات  ���ض��وق  االأو���ض��ط  ال�����ض��رق  منطقة  اأ�ضبحت 
يف  كبرية  اإم��ك��ان��ات  ن��رى  اأن��ن��ا   لل�ضياحة، حيث  كبرية 
�ضوق ال�ضرق االأو�ضط ككل، و�ضوق االإم��ارات على وجه 
ممكن  ع��دد  اأك��ب  جل��ذب  جاهدين  ون�ضعى  التحديد. 
ونحن  امل��ن��ط��ق��ة،  ه���ذه  م��ن  وامل�ضتثمرين  ال�����ض��ي��اح  م��ن 
كبرية  فر�ضة  ميثل  العاملي  اإك�ضبو  معر�ض  اأن  ن��درك 
م�ضتوى  على  اإمامكانيتنا  وع��ر���ض  وجهتنا  لتقدمي 

العامل، ولي�ض فقط يف ال�ضرق االأو�ضط.
البلقان،  جزيرة  �ضبه  يف  تقع  التي   ، “مونتينيغرو 
م���ن اجلمال  وف����رة  غ���ري مكت�ضفة مت��ل��ك  وج��ه��ة  ه���ي 
على  م�ضتحقة  م��ك��ان��ة  ع��ل��ى  ح�ضلت  وق���د  ال��ط��ب��ي��ع��ي، 
االأخ����رية.  ال�����ض��ن��وات  يف  ل��ل��ع��امل  ال�ضياحية  اخل��ري��ط��ة 
الوجهات  على  االأ�ضود  للجبل  تناف�ضية  ميزة  يعد  وما 
ال�ضياحية االأخرى، هو مزيج من التناق�ضات الطبيعية 
ال��ع��رو���ض عالية اجل���ودة يف  م��ن  وجم��م��وع��ة متنوعة 

منطقة �ضغرية. فلي�ضت هناك وجهات كثرية يف العامل 
واملدن  اجلميلة  بال�ضواطئ  فيها  اال�ضتمتاع  ميكنك 
ال�ضاحلية التي تعود للقرون الو�ضطى يف نف�ض اليوم، 
ثم اال�ضتمتاع ب�ضعود اجلبال، وق�ضاء وقتك يف طبيعة 
غري ملوثة، والبقاء يف قرى تقليدية اأ�ضيلة، والتمتع 
باملائة  ثمانية  ح��وايل  تغطي  وطنية  ح��دائ��ق  بخم�ض 
الطبيعية فهي  املواقع  اأما  البلد.  اأرا�ضي  اإجمايل  من 
اأن البلد يحتوي على  عوامل اجلذب الرئي�ضية، حيث 
اأعمق واٍد يف اأوروبا ، واأكب بحرية يف البلقان، و150 
قمة اأطول من 2000 مرت، وامل�ضيق البحري الوحيد 

يف البحر االأبي�ض املتو�ضط
االأو�ضط  ال�����ض��رق  يف  امل�����ض��اف��رون  ك���ان  "اإذا  واأ���ض��اف��ت: 
لهم  ي�ضبق  مل  ج��دي��دة  واأم���اك���ن  وج��ه��ة  ع��ن  يبحثون 
اأن  ���ض��رورن��ا  ، ف�ضيكون م��ن دواع���ي  زي��ارت��ه��ا م��ن قبل 

نرحب بهم يف اجلبل االأ�ضود."

عر�ض اإقامة مميز
على الرغم من كونها دولة �ضغرية، تبلغ م�ضاحتها اأقل 
االأ�ضود  اجلبل  اأن  اإال  مربع،  كيلومرت   14000 من 
ا من خال  لديها الكثري لتقدمه وهو ما يت�ضح اأي�ضً
الفندقية  التجارية  العامات  لبع�ض  من�ضاآت  وج��ود 

الرائدة يف العامل.
جتارية  ع��ام��ات  ا�ضتثمار  االأخ���رية  ال�ضنوات  �ضهدت 
راقية �ضهرية يف الباد، واأ�ضبح ال�ضاحل االأدرياتيكي يف 
اجلبل االأ�ضود االآن موطًنا ل�فنادق اخلم�ض جنوم مثل 
ريجنت بورتو مونتينيغرو، واأمان �ضفيتي �ضتيفان، وذا 
من  والعديد  جراند،  واإيبريو�ضتار  لو�ضتيكا،  ت�ضيدي 
الفنادق  الت�ضكيلة من  االأخ��رى. وتن�ضم هذه  الفنادق 
نوبو  مثل  الفاخرة  التجارية  العامات  اإىل  اجلديدة 

وهيلتون وفوكو وفور بوينت�ض ورامادا وغريها.
فر�ض اال�ضتثمار
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كمية  على  اع��ت��م��ادا  ال�سكري  ملر�ص  ع��دة  اأن���واع  توجد 
الإن�سولني التي يتم اإنتاجها، ويعد ال�سكري من النوع الأول 

والثاين الأكرث �سهرة.
وي�سنف ال�سكري من النوع الثاين باأنه حالة �سحية مزمنة 

توؤثر على كيفية حتويل اجل�سم للطعام اإىل طاقة.
ويتم تق�سيم معظم الطعام الذي نتناوله اإىل �سكر )ي�سمى 
ال��دم.  اإط��الق��ه يف جم��رى  يقع  وال��ذي  اأي�سا اجل��ل��وك��وز(، 
وعندما يرتفع م�ستوى ال�سكر يف الدم، فاإنه ي�سري اإىل قيام 

البنكريا�ص باإفراز الإن�سولني.

وال�ضعرات  ب���ال���ده���ون  ال��غ��ن��ي  ال���غ���ذائ���ي  ال��ن��ظ��ام  وي���زي���د 
احل���راري���ة وال��ك��ول��ي�����ض��رتول م��ن خ��ط��ر اإ���ض��اب��ة ال�ضخ�ض 
ال�ضيئ  الغذائي  النظام  ي��وؤدي  اأن  وميكن  ال�ضكري.  ب��داء 
اأحد عوامل اخلطر ملر�ض ال�ضكري(،  اإىل ال�ضمنة، )وهي 

وم�ضاكل �ضحية اأخرى.

الغذائي  ال��ن��ظ��ام  يقلل  اأن  ميكن  ال  اأخ����رى،  ناحية  وم��ن 
بل  احل��ال��ة فح�ضب،  ب��ه��ذه  االإ���ض��اب��ة  م��ن خ��ط��ر  ال�ضحي 
ميكنه اأي�ضا خف�ض م�ضتويات ال�ضكر يف الدم ب�ضكل كبري. 
وي��ت��م ال��رتك��ي��ز ب�ضكل وا���ض��ع ع��ل��ى ال��ط��ع��ام، ول��ك��ن بع�ض 
امل�ضروبات ميكن اأن تكون بنف�ض القوة يف مكافحة ارتفاع 

ن�ضبة ال�ضكري.

ال�ساي الأ�سود
االأ���ض��ود ميكنه  ال�ضاي  اأن  ال��درا���ض��ات  م��ن  العديد  وج��دت 

امل�ضاعدة يف اإدارة مر�ض ال�ضكري من النوع الثاين.
وكجزء من الدرا�ضة، 

امل�ضابة  للفئران  االأخ�ضر  وال�ضاي  االأ�ضود  ال�ضاي  اأعطي 
بداء ال�ضكري ملدة ثاثة اأ�ضهر. واإىل جانب تثبيط اإعتام 
عد�ضة العني ال�ضكري، ُوجد اأن ال�ضاي له تاأثري يف خف�ض 

ن�ضبة ال�ضكر يف الدم.
واالأخ�����ض��ر ميثان  االأ����ض���ود  "ال�ضاي  ال��ب��اح��ث��ون:  وك��ت��ب 
ن�ضبة  خلف�ض  ���ض��ام،  وغ���ري  مكلف  غ��ري  حمتما  ع��ام��ا 

ال�ضكر يف الدم. 
للوقاية  مكلفة  وغ��ري  ب�ضيطة  و�ضيلة  ال�ضاي  يكون  وق��د 
من مر�ض ال�ضكري اأو تاأخري االإ�ضابة به و�ضمان حدوث 

م�ضاعفات".

ال�ساي الأخ�سر
ال�����ض��اي االأخ�ضر  ا���ض��ت��ه��اك  ي��رت��ب��ط  ل��ل��درا���ض��ات،  وف��ق��ا 
وم�ضتويات  ال�ضيام  اأثناء  اجللوكوز  م�ضتويات  بانخفا�ض 
اختبار الهيموغلوبني الغليكوزياتي )A1C(، باالإ�ضافة 
والتي  ال�ضيام،  اأثناء  االإن�ضولني  م�ضتويات  انخفا�ض  اإىل 

تعد مقيا�ضا ل�ضحة مر�ض ال�ضكري.
لاأك�ضدة  امل�������ض���اد  ال���ن�������ض���اط  اأن  ال���ب���اح���ث���ون  وي����ق����رتح 
يف  ت�ضاعد  التي  الفوائد  ه��ي  وال�ضكريات،  للبوليفينول 

اإدارة ن�ضبة اجللوكوز يف الدم.
وتن�ضب م�ضادات االأك�ضدة نف�ضها اإىل م�ضادات ال�ضرطان، 
وخف�ض الكولي�ضرتول، وفوائد �ضغط الدم وحتى تاأثريات 

زيادة ال�ضعر.

خل حم�ص التفاح
ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمعية  ب��اح��ث��ون  اأج���راه���ا  فح�ضت درا���ض��ة 
خل   ،American Diabetes Association
بعد  االإن�ضولني  ح�ضا�ضية  حت�ضني  يف  للم�ضاعدة  التفاح 

تناول وجبة عالية الكربوهيدرات.
اإم�����ا ح�ضا�ضني  ك���ان���وا  م�����ض��ارك��ني  ال���درا����ض���ة  وت�����ض��م��ن��ت 
داء  م��ن  يعانون  اأو  لاإن�ضولني  ومقاومني  لاإن�ضولني، 

ال�ضكري من النوع الثاين.ووقع اختيار امل�ضاركني ع�ضوائيا 
لتناول اإما 20 مغ من خل التفاح اأو م�ضروب وهمي بعد 
وبع�����د  ال�ضي�����ام  عند  ال������دم  عينات  ال��وج��ب��ة.وُج��م��ع��ت 
اجلل������وكوز  لتحليل  دقيقة  و60   30 ملدة  الوجبة  تناول 

واالإن�ضولني.
تناول  اأن  الوهمي،  ال���دواء  مع  مقارنة  الدرا�ضة  ووج��دت 
خال  اجل�ضم  لكامل  االإن�ضولني  ح�ضا�ضية  من  زاد  اخلل 
من  يعانون  ال��ذي��ن  االأ�ضخا�ض  يف  الوجبة  بعد  م��ا  ف��رتة 
نها يف االأ�ضخا�ض امل�ضابني بداء  مقاومة االإن�ضولني وح�ضرّ

ال�ضكري من النوع الثاين.

وا�ضتنتج الباحثون اأن تناول 20 مغ من خل التفاح املخفف 
يف 40 مغ من املاء ميكن اأن يخف�ض ن�ضبة ال�ضكر يف الدم 
بعد الوجبات.وهناك عوامل اأخرى ت�ضاهم يف منط حياة 
بهذه  ال�ضخ�ض  اإ�ضابة  فر�ضة  من  تقلل  اأن  ميكن  �ضحي 
ال�ضحة  لتعزيز  عوامل  بخم�ضة  اخل��باء  احلالة.ويذكر 
والتي  ال��ث��اين،  ال��ن��وع  م��ن  ال�ضكري  م��ر���ض  م��ن  للوقاية 
اليوم  خال  بانتظام  الطازجة  اخل�ضروات  تناول  ت�ضمل 
وتخ�ضي�ض وقت ملمار�ضة الن�ضاط البدين كل يوم، وعدم 
االأدنى  احلد  اإىل  الكحول  تناول  من  والتقليل  التدخني، 

وتقليل اأي ا�ضتهاك لاأطعمة امل�ضنعة.

علميا  قدرتها  تثبت  �سائعة  م�سروبات   3
على خف�ص م�ستويات ال�سكر يف الدم
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 British ن�����ض��رت يف جم��ل��ة  درا����ض���ة  ال��ب��اح��ث��ون يف  و���ض��ع��ى 
�ضلوك  ك��ان  اإذا  م��ا  فح�ض  اإىل   Medical Journal
القلب  ب��اأم��را���ض  مرتبطا  ذات��ي��ا  عنه  املبلغ  االأ���ض��ن��ان  تنظيف 

واالأوعية الدموية وعامات االلتهاب.

حيث  اال�ضكتلندي،  ال�ضحي  امل�ضح  من  بيانات  على  واعتمدوا 
عمل الباحثون على تقييم �ضلوك �ضحة الفم يف امل�ضوح التي 
اأج���ري���ت ع��ل��ى 11869 رج���ا وام�����راأة مب��ت��و���ض��ط ع��م��ر 50 

عاما.

امل�ضاركني  لدى  االأ�ضنان  تنظيف  تكرار  معدل  الفريق  وح��دد 
انتظام  ع��دم  اأو  اليوم،  يف  م��رة  اأو  اليوم،  يف  بتفري�ضها مرتني 

تفري�ضها مرة يف اليوم.
والتاريخ  الطبي  ال��ت��اري��خ  ع��ن  معلومات  املمر�ضات  وجمعت 
الدم  و�ضغط  ال��دم��وي��ة  واالأوع���ي���ة  القلب  الأم��را���ض  العائلي 

وعينات الدم.
وك���ان ه��ن��اك م��ا جم��م��وع��ه 555 ح��ال��ة م��ن اأم���را����ض القلب 
منها  املتابعة،  م��ن  �ضنة   8.1 م��دى  على  الدموية  واالأوع��ي��ة 

قاتلة. حالة   170
اأبلغوا عن �ضوء نظافة الفم )مل  وكان لدى امل�ضاركني الذين 
ينظفوا اأ�ضنانهم بالفر�ضاة اأبدا / نادرا( خطر متزايد لاإ�ضابة 

باأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية.
مرتني  بالفر�ضاة  اأ�ضنانك  تنظيف  اأن  اإىل  البيانات  وت�ضري 
القلب  باأمرا�ض  االإ�ضابة  خطر  من  يخفف  اأن  ميكن  يوميا 

واالأوعية الدموية.
وخل�ض الباحثون اإىل اأن "�ضوء نظافة الفم يرتبط مب�ضتويات 
اأعلى من خماطر االإ�ضابة باأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية 
اأن الطبيعة  ال��رغ��م م��ن  وان��خ��ف��ا���ض درج���ة االل��ت��ه��اب، ع��ل��ى 

ال�ضببية لهذا االرتباط مل تتحدد بعد".
وتن�ضح هيئة اخلدمات ال�ضحية الوطنية البيطانية: "نظف 
اأ�ضنانك مبعجون اأ�ضنان يحتوي على الفلورايد مرتني يوميا 
ملدة دقيقتني تقريبا للم�ضاعدة يف احلفاظ على �ضحة اأ�ضنانك 

وفمك".واأ�ضار اخلباء اإىل اأنه من غري املهم اإذا كنت ت�ضتخدم 
على  جيدان  "كليهما  الأن  يدوية،  اأو  كهربائية  اأ�ضنان  فر�ضاة 
وت�ضتخدم  اأ�ضنانك  اأ�ضطح  تنظف جميع  اأنك  �ضواء، طاملا  حد 
النا�ض  بع�ض  لكن  ال��ف��ل��وراي��د.  على  يحتوي  اأ���ض��ن��ان  معجون 

با�ضتخدام  جيدا  اأ�ضنانهم  تنظيف  االأ�ضهل  م��ن  اأن��ه  ي��ج��دون 
"التاأكد  ال�ضحية:  الهيئة  وتابعت  كهربائية".  اأ�ضنان  فر�ضاة 
اأكرث  اأ�ضنانك جيدا مرتني يوميا على االأقل هو  من تنظيف 

اأهمية من نوع الفر�ضاة التي ت�ضتخدمها".

ل تت�سمن نظاما غذائيا اأو متارين ريا�سية

عادة يومية تعزز احلياة ال�سحية الطويلة 
ال�سحي،  اأ�سلوب احلياة  اللتزام مبجموعة من قرارات  اأن  درا�سات خمتلفة  اأثبتت 
املخاطر  من  احلد  من  يتجزاأ  ل  جزء  هو  الريا�سة،  وممار�سة  الغذائي  النظام  مثل 
املهددة للحياة.ولكن وجدت بع�ص الأبحاث اأي�سا طرقا جديدة لتقليل خطر الإ�سابة 
تنطوي  ول  دقائق  اأربع  من  اأكرث  ت�ستغرق  ل  الدموية،  والأوعية  القلب  باأمرا�ص 
على جمهود اأو تغيري ما تاأكله.وتتمثل هذه الطريقة الب�سيطة يف تنظيف الأ�سنان 

بالفر�ساة مرتني يوميا.
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منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 145621 بتاريخ: 2010/08/03

امل�ضجلة بالرقم: 145621 بتاريخ: 2011/04/21
باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 

وعنوانه: بورت �ضنايت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.
 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه  هولدينجز بي.يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.
واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:        بتاريخ: 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 29
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/08/05

تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل : 2022/02/10

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  11  فرباير 2022 العدد 13466

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 268369 بتاريخ: 2017/02/16

امل�ضجلة بالرقم: 268369 بتاريخ: 2017/08/06
باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 

وعنوانه: بورت �ضنايت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.
 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه  هولدينجز بي.يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.
واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:        بتاريخ: 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/08/05

تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل : 2022/02/10

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  11  فرباير 2022 العدد 13466

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 1565 بتاريخ: 1993/08/16
امل�ضجلة بالرقم: 1565 بتاريخ: 1995/11/16

باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 
وعنوانه: بورت �ضنايت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.

 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه  هولدينجز بي.يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.

واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:        بتاريخ: 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/08/05

تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل :2022/02/10 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  11  فرباير 2022 العدد 13466

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 302201 بتاريخ: 2018/11/26

امل�ضجلة بالرقم: 302201 بتاريخ: 2019/02/13
باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 

وعنوانه: بورت �ضنايت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.
 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه  هولدينجز بي.يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.
واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:        بتاريخ: 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/08/05

تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل : 2022/02/10

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  11  فرباير 2022 العدد 13466

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 145622 بتاريخ: 2010/08/03

امل�ضجلة بالرقم: 145622 بتاريخ: 2011/04/21
باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 

وعنوانه: بورت �ضنايت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.
 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه  هولدينجز بي.يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.
واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:        بتاريخ: 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/08/05

تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل : 2022/02/10

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  11  فرباير 2022 العدد 13466

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 2692 بتاريخ: 1993/10/13
امل�ضجلة بالرقم: 2692 بتاريخ: 1995/10/21

باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 
وعنوانه: بورت �ضنايت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.

 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه  هولدينجز بي.يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.

واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:        بتاريخ: 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/08/05

تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل : 2022/02/10

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  11  فرباير 2022 العدد 13466

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 249371 بتاريخ: 2016/02/25

امل�ضجلة بالرقم: 249371 بتاريخ: 2017/02/19
باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 

وعنوانه: بورت �ضنايت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.
 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه  هولدينجز بي.يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.
واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:        بتاريخ: 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 11
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/08/05

تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل :2022/02/10 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  11  فرباير 2022 العدد 13466

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 302202 بتاريخ: 2018/11/26

امل�ضجلة بالرقم: 302202 بتاريخ: 2019/02/13
باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 

وعنوانه: بورت �ضنايت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.
 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه  هولدينجز بي.يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.
واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:        بتاريخ: 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 32
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/08/05

تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل : 2022/02/10

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  11  فرباير 2022 العدد 13466

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 145623 بتاريخ: 2010/08/03

امل�ضجلة بالرقم: 145623 بتاريخ: 2011/04/21
باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 

وعنوانه: بورت �ضنايت ، ويرال ،   مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.
 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه  هولدينجز بي.يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.
واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:        بتاريخ: 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 32
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/08/05

تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل : 2022/02/10

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  11  فرباير 2022 العدد 13466

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 284945 بتاريخ: 2017/12/21

امل�ضجلة بالرقم: 284945 بتاريخ: 2018/08/08
باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 

وعنوانه: بورت �ضنايت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.
 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه  هولدينجز بي.يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.
واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:        بتاريخ: 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/08/05

تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل : 2022/02/10

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  11  فرباير 2022 العدد 13466

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 249372 بتاريخ: 2016/02/25

امل�ضجلة بالرقم: 249372 بتاريخ: 2017/02/19
باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 

وعنوانه: بورت �ضنايت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.
 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه  هولدينجز بي.يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.
واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:        بتاريخ: 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 21
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/08/05

تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل : 2022/02/10

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  11  فرباير 2022 العدد 13466

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 39043 بتاريخ: 2000/10/24
امل�ضجلة بالرقم: 39043 بتاريخ: 2002/06/09

باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 
وعنوانه: بورت �ضنايت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.

 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه  هولدينجز بي.يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.

واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:        بتاريخ: 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/08/05

تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل : 2022/02/10

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  11  فرباير 2022 العدد 13466

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 145624 بتاريخ: 2010/08/03

امل�ضجلة بالرقم: 145624 بتاريخ: 2011/04/21
باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 

وعنوانه: بورت �ضنايت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.
 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه  هولدينجز بي.يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.
واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:        بتاريخ: 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/08/05

تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل :2022/02/10 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  11  فرباير 2022 العدد 13466

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 28974 بتاريخ: 1998/11/08
امل�ضجلة بالرقم: 28974 بتاريخ: 2001/01/27

باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 
وعنوانه: بورت �ضنايت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.

 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه  هولدينجز بي.يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.

واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:        بتاريخ: 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/08/05

تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل : 2022/02/10

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  11  فرباير 2022 العدد 13466

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 249373 بتاريخ: 2016/02/25

امل�ضجلة بالرقم: 249373 بتاريخ: 2017/02/19
باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 

وعنوانه: بورت �ضنايت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.
 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه  هولدينجز بي.يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.
واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:        بتاريخ: 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/08/05

تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل : 2022/02/10

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  11  فرباير 2022 العدد 13466

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 9433 بتاريخ: 1995/03/06
امل�ضجلة بالرقم: 9433 بتاريخ: 1996/07/17

باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 
وعنوانه: بورت �ضنايت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.

 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه  هولدينجز بي.يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.

واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:        بتاريخ: 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/08/05

تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل :2022/02/10 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  11  فرباير 2022 العدد 13466

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 9486 بتاريخ: 1995/03/11
امل�ضجلة بالرقم: 9486 بتاريخ: 1996/08/01

باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 
وعنوانه: بورت �ضنايت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.

 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه  هولدينجز بي.يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال  روتردام ، هولندا.

واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:        بتاريخ: 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/08/05

تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل :2022/02/10 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  11  فرباير 2022 العدد 13466

EAT 181549

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  11  فرباير 2022 العدد 13466

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  11  فرباير 2022 العدد 13466

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  11  فرباير 2022 العدد 13466
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املال والأعمال
اجلمعة   11  فبراير    2022  م   -    العـدد   13466  

Friday   11  February   2022   -  Issue No   13466

منو �سايف الربح لي�سّجل 216 مليون درهم 
�سايف اإيرادات جمموعة اأغذية يتجاوز 3 
مليارات درهم بنمو 49 % خالل 2021

•• اأبوظبي - وام:

اأعلنت جمموعة اأغذية اأم�ض ، عن نتائجها االأولية غري املدققة لل�ضنة املالية 
املنتهية يف 31 دي�ضمب 2021، حيث بلغ �ضايف ربح املجموعة اإىل 216 
 49 3 مليارات درهم بزيادة بن�ضبة  اإيراداتها  مليون درهم، وجتاوز �ضايف 
% عن العام ال�ضابق. وجاء منو االإيرادات مدفوعاً مبعدالت النمو القوية 

قطاعي  يف  املجموعة  حققتها  ال��ت��ي 
والوجبات  واملجمدة  امل��بدة  اللحوم 
�ضل�ضلة من عمليات  نتيجة  اخلفيفة 

اال�ضتحواذ اال�ضرتاتيجية.
االأعمال  ق�����ض��م  م�����ض��اه��م��ة  وارت��ف��ع��ت 
اإىل  اأغذية  اإي���رادات  يف  اال�ضتهاكية 
ال�����ض��ع��ف ت��ق��ري��ب��اً م��ق��ارن��ة م��ع العام 
االإيجابي  النمو  يعك�ض  مما  املا�ضي، 

الذي حققته املجموعة.
ويعزى ذلك ب�ضكل رئي�ضي اإىل الزخم 
اال�ضتحواذ  نتيجة عمليات  االإيجابي 
يف  ال�ضركات  من  عدد  على  اجلديدة 
ا�ضرتاتيجية  اإط����ار  ���ض��م��ن  ال��ق��ط��اع 
وتنويع  ال��ن��م��و  ل��ت��ح��ف��ي��ز  امل��ج��م��وع��ة 
لذلك،  ونتيجة  االإي�����رادات.  م�ضادر 
�ضاهم قطاعا اللحوم املبدة واملجمدة 
 1.07 باإ�ضافة  اخلفيفة  والوجبات 
املجموعة  اإي����رادات  اإىل  دره��م  مليار 
اإيرادات  لت  2021. كما �ضجرّ يف عام 
حت�ضناً  وامل���������ض����روب����ات  امل����ي����اه  ق�����ض��م 
عام  من  الثاين  الن�ضف  يف  ملحوظاً 
على  االإق��ب��ال  زي���ادة  نتيجة   2021
قطاعي الفنادق واملطاعم. وحافظت 
التابعة  امل����ع����ب����اأة  امل����ي����اه  جم���م���وع���ة 
يف  الرائدة  مكانتها  على  للمجموعة 
والقيمة،  احل��ج��م  م��ن حيث  ال�����ض��وق 
بن�ضبة %26 و%23 على التوايل.

جمموعة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ال�����ض��وي��دي،  �ضلطان  خليفة  ���ض��ع��ادة  وق���ال 
اأغذية: “وا�ضلت ’اأغذية‘ م�ضار النمو يف عام 2021؛ حيث ا�ضتندت اإىل 
اأعمالها،  ومرونة  الت�ضغيلية  كفاءتها  لتعزيز  القوية  االأ�ضا�ضية  ركائزها 
وامل�ضي قدماً نحو حتقيق اأولوياتها اال�ضرتاتيجية لعام 2025. وتوا�ضل 
املقدمة  القيمة  على  واحلفاظ  قوي  منو  حتقيق  على  تركيزها  املجموعة 
للم�ضاهمني و�ضواًل اإىل حتقيق هدفها باأن ت�ضبح ال�ضركة الرائدة يف قطاع 
االأغذية وامل�ضروبات يف منطقة ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال اإفريقيا وباك�ضتان 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  �ضميث،  اآالن  ق��ال  جهته،  م��ن  وخارجها.” 
2021 بعد عمليات  ب�ضكل ملحوظ خ��ال  اإي��رادات��ن��ا  “ حت�ضنت  اأغ��ذي��ة: 
والوجبات  واملجمدة  امل��بدة  اللحوم  قطاعي  يف  اال�ضرتاتيجية  اال�ضتحواذ 
ال�ضوق عب  التكيف مع ظ��روف  اأغذية على  ق��درة  ذل��ك  ويوؤكد  اخلفيفة. 
ال���واع���دة ل��دع��م وت��ن��وي��ع اال���ض��ت��ث��م��ارات �ضمن عامتنا  ال��ف��ر���ض  حت��دي��د 
التجارية.” واأ�ضاف : “ فيما يتعلق بتكامل االأعمال، توفر ال�ضركات التي 
ا�ضتحوذنا عليها موؤخراً تنوعاً اأكب الأعمالنا وت�ضهم يف اإن�ضاء منوذج اأعمال 
اللحوم  قطاعي  ع��ب  ملمو�ضة  حت�ضينات  حتقيق  م��ع  وم��رون��ة  ق��وة  اأك���رث 
املبدة واملجمدة والوجبات اخلفيفة. وي�ضاهم مكتب التحول الذي اأن�ضاأناه 
مطلع عام 2021 يف ت�ضهيل تكامل االأعمال، وقد اأثبت جناحه يف دعم منو 
املجموعة وحتقيق اال�ضتفادة من تكامل التكاليف واالإيرادات عب قطاعات 

اأعمالنا.”

 �سيدات اأعمال الإمارات ورابطة �سيدات 
الأعمال يف كازاخ�ستان يبحثان تعزيز التعاون

•• عجمان -وام:

جمل�ض  وف��د  م��ع  ا�ضت�ضرافيا  لقاء  االإم����ارات  اأع��م��ال  �ضيدات  جمل�ض  نظم 
اإك�ضبو  الدولة على هام�ض فعاليات  الذي يزور  اأعمال كازاخ�ضتان  �ضيدات 
2020 دبي وذلك بالتعاون مع جمل�ض �ضيدات اأعمال عجمان . مت خال 
ا�ضتعرا�ض   - االأع��م��ال  ل��ري��ادة  م��رك��ز عجمان  ال���ذي عقد يف   - االج��ت��م��اع 
الفر�ض اال�ضتثمارية وكيفية اال�ضتفادة من املقومات االقت�ضادية والتجارية 
واال�ضتثمارية الكبرية لكا اجلانبني وا�ضتك�ضاف مزيد من فر�ض التعاون 
وتوجهاتهما  البلدين  يف  القائمة  وامل�ضاريع  امل��ب��ادرات  ظ��ل  يف  امل�ضتقبلي 
امل�ضتقبلية للتنمية وتبادل اخلبات واالطاع على اأف�ضل املمار�ضات يف هذا 

املجال .
اع�ضاء  را�ضد  اهلل  عبد  و�ضعادة حليمة  ال�ضحي  �ضعادة فطيم  اللقاء  ح�ضر 
جمل�ض اإدارة جمل�ض �ضيدات اأعمال االإمارات والدكتورة اآمنة خليفة اآل علي 
رئي�ضة جمل�ض �ضيدات اأعمال عجمان ومن اجلانب الكازاخ�ضتاين الدكتورة 

رو�ضان �ضار�ضمباييفا رئي�ضة رابطة �ضيدات االأعمال يف كازاخ�ضتان.
ال�ضحي  فطيم  �ضعادة  و  خليفة  اآمنة  د.  �ضعادة  رحبت  االجتماع  بداية  ويف 
تربط  التي  املتميزة  االقت�ضادية  العاقات  الكازاخ�ضتاين مثمنني  بالوفد 
كبري  ب�ضكل  اأ�ضهم  اك�ضبو2020  معر�ض  اأن  اإىل  م�ضريين  الدولتني  بني 
يف تعميق اللقاءات وتن�ضيط الفعاليات االقت�ضادية مع خمتلف دول العامل 
االهتمام  على  يوؤكد  كازاخ�ضتان  اأعمال  �ضيدات  مع  م�ضتمر  التوا�ضل  واأن 
ومنذ  املجل�ض  اأن  اىل  ال�ضحي  و���ض��ارت  الطرفني  بنني  امل�ضرتك  والتعاون 
تعزيزاً  اع���امل  م�ضتوى  على  فعالة  ���ض��راك��ات  ب��ن��اء  على  يحر�ض  تاأ�ضي�ضه 
للروؤية االقت�ضادية لدولة االإمارات العربية املتحدة يف فتح اأ�ضواق جديدة 
ا�ضتطاع  املجل�ض  واأن  املتبادلة  التجارية  العالقات  وبناء  االقت�ضاد  وتعزيز 
خال الفرتة املا�ضية وبعد عودة احلياة االقت�ضادية ايل طبيعتها بعد ازمة 
كوفيد -19 يف عقد عدد كبري من االتفاقيات وبناء ال�ضراكات وا�ضتعرا�ض 
ينعك�ض  ومبا  العامل  م�ضتوى  على  خمتلفة  الأ�ضواق  اال�ضتثمارية  الفر�ض 
ايجاباً على تطوير امل�ضاريع واالأعمال التي متلكها وتديرها قطاع �ضيدات 

االأعمال بدولة االإمارات العربية املتحدة.

تعاون اإماراتي - اإ�سباين مبجالت ال�سناعة ونقل التكنولوجيا املتقدمة والبحث والتطوير
 •• دبي-وام: 

و  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�ضناعة  وزارة  وق��ع��ت 
مملكة  يف  وال�����ض��ي��اح��ة  وال���ت���ج���ارة  ال�����ض��ن��اع��ة  وزارة 
التعاون  تعزيز  اأج���ل  م��ن  تفاهم  م��ذك��رة  اإ���ض��ب��ان��ي��ا، 
يف  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�ضناعة  جم���االت  يف 
العديد من القطاعات ذات االهتمام امل�ضرتك �ضمن 
ان�ضجاما  وذلك  للبلدين  اال�ضرتاتيجية  االأولويات 
لل�ضناعة  الوطنية  اال�ضرتاتيجية  م�ضتهدفات  مع 
والتكنولوجيا املتقدمة على م�ضتوى حتفيز االبتكار 
واحللول  االأنظمة  يف  املتقدمة  التكنولوجيا  وتبني 
ال�ضناعية، ودعم تعزيز مكانة الدولة وجهة عاملية 

لريادة �ضناعات امل�ضتقبل.
االأمريي  يو�ضف  بنت  ���ض��ارة  م��ع��ايل  امل��ذك��رة  وق��ع��ت 
ماريا  ومعايل  املتقدمة،  للتكنولوجيا  دول��ة  وزي��رة 
وال�ضياحة  والتجارة  ال�ضناعة  وزيرة  ماروتو،  ري�ض 
بح�ضور  امل���ا����ض���ي  االأرب�����ع�����اء  اإ����ض���ب���ان���ي���ا،  مم��ل��ك��ة  يف 
بنت  �ضارة  معايل  اأك��دت  و  البلدين.  من  م�ضوؤولني 
يو�ضف االأمريي، وزيرة دولة للتكنولوجيا املتقدمة، 
“مبادئ  �ضمن  ال��ر���ض��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  بتوجيهات  اأن���ه 
وحتفيز  مت��ك��ني  اإىل  ال�����وزارة  ت�ضعى  اخلم�ضني”، 
االإم����ارات،  دول���ة  يف  وامل��ب��ت��ك��رة  النوعية  ال�ضناعات 
م���ن اأج����ل ب��ن��اء االق��ت�����ض��اد االأف�����ض��ل واالأن�������ض���ط يف 

العامل وقالت : “ نتطلع اإىل تعاون مثمر مع وزارة 
ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة االإ�ضبانية، من خال 
املتقدمة  التكنولوجيا  جم��االت  يف  امل�ضرتك  العمل 
ال�ضناعية،  التنمية  لتحقيق  والتطوير،  والبحث 
قائم  اقت�ضاد  اإىل  التحول  نحو  التوجه  يعزز  مب��ا 
اأن تبادل املعارف  اأ�ضافت معاليها  على املعرفة”. و 
واخل�����بات ي��خ��دم م�����ض��ت��ه��دف��ات��ن��ا ال��وط��ن��ي��ة �ضمن 
“م�ضاريع اخلم�ضني”، حيث اأطلقت الوزارة برنامج 
بهدف  الثورة ال�ضناعية الرابعة “ال�ضناعة 4.0”، 
 30% بن�ضبة  ال�ضناعية  االإنتاجية  م�ضتوى  رف��ع 
واإ�ضافة نحو 25 مليار درهم اإىل االقت�ضاد الوطني 
القطاع  اأداء  ي��ح��ف��ز  وال�����ذي  ���ض��ن��وات،   10 خ���ال 
ال�ضناعي االإماراتي ويعزز تناف�ضيته اإقليميا وعامليا، 
والتقني  الرقمي  للتفوق  داع��م  وطني  م�ضار  �ضمن 
وال��ع��ل��م��ي ل��دول��ة االإم�������ارات، وت��ر���ض��ي��خ��ه��ا عا�ضمة 
ت�ضبح  واأن  واال���ض��ت��ث��م��ارات،  وال�����ض��رك��ات  للمواهب 

الدولة وجهة عاملية رائدة يف �ضناعات امل�ضتقبل.
من جانبها قالت معايل ماريا ري�ض ماروتو: “تعد 
اإ�ضبانيا،  ململكة  ا�ضرتاتيجيا  �ضريكا  االإم��ارات  دول��ة 
رئي�ض  �ضان�ضيز،  ب��ي��درو  م��ع��ايل  زي����ارة  و�ضت�ضاهم 
التعاون  ع��اق��ات  تعزيز  يف  اإ�ضبانيا،  مملكة  وزراء 
بلدينا.”  بني  واالقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  املجاالت  يف 
“اأتيحت يل فر�ضة امل�ضاهمة يف تر�ضيخ  واأ�ضافت : 

التزام  لدينا  والتي  بلدينا،  بني  املمتازة  العاقات 
م�ضرتك مبوا�ضلة تطويرها خال ال�ضنوات املقبلة، 
هذه  حتقيق  يف  املوقعة  التفاهم  مذكرة  و�ضت�ضاهم 
االأهداف من خال الرتكيز على التعاون يف جمال 
ال�ضناعة والتكنولوجيا املتقدمة بني دولة االإمارات 
اال�ضتثمارات  وت�ضهيل  وت�ضجيع  اإ�ضبانيا،  ومملكة 
وتبادل املعرفة واخلبات يف ما يتعلق بالتكنولوجيا 
اخلا�ضة بال�ضناعة، و�ضي�ضاهم ذلك يف ت�ضهيل قيام 
وتطوير  امل�ضتقبلية  ال�ضناعات  م�ضاريع  من  املزيد 
ح���ل���ول ال��ت��م��وي��ل ون���ق���ل اخل�����بات مب���ا ي�����وؤدي اإىل 
ت�ضريع وترية التحديث ال�ضناعي وحتقيق التنويع 
االقت�ضادي يف االإمارات واإ�ضبانيا.” و توؤ�ض�ض مذكرة 
دولة  بني  التعاون  يعزز  اإط��ار عمل  لو�ضع  التفاهم 
ال�ضناعي،  ال��ق��ط��اع  يف  اإ�ضبانيا  ومملكة  االإم�����ارات 
املركبات  و���ض��ن��اع��ة  الف�ضائية  ال�����ض��ن��اع��ات  اأب���رزه���ا 
الثورة  وال���ع���ل���وم احل��ي��وي��ة وت��ط��ب��ي��ق��ات  وال�����ض��ح��ة 
ال�ضناعية الرابعة يف ال�ضناعة، وتطوير الروبوتات 
وامل��ع��دات وامل��رك��ب��ات ذات��ي��ة ال��ق��ي��ادة، وتعزيز مرونة 

�ضبكات التوريد يف القطاع ال�ضناعي.
و تت�ضمن مذكرة التفاهم عما م�ضرتكا يف جمال 
الطائرات،  هياكل  ل�ضناعة  امل��رك��ب��ة  امل���واد  تطوير 
واملوا�ضفات  والت�ضريعات  الدوائية،  ال�ضناعات  ويف 
وامل��ق��اي��ي�����ض، وت��ق��ي��ي��م امل��ط��اب��ق��ة، واالع���ت���م���اد، ومنح 

ال��ب��ل��دي��ن االأولوية  اإع���ط���اء  ���ض��ه��ادات احل����ال، م��ع 
ال���ت���ع���اون وتبادل  ال�����ض��ن��اع��ة م���ن خ����ال  ل��ت��ط��وي��ر 
املتقدمة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم�����االت  يف  اخل������بات 
اال�ضرتاتيجية،  وال�ضيا�ضات  وال��ت��ط��وي��ر،  والبحث 

ونقل التكنولوجيا.

بهدف التعريف بحزمة اخلدمات الرائدة التي يقدمها جممع ال�سارقة لالأغذية 

حرة احلمرية تعتزم امل�ساركة يف فعاليات الدورة الـ 27 من معر�ص اخلليج لالأغذية جلفود 2022 

غرفة راأ�ص اخليمة وموانئها ت�ستعر�سان الفر�ص ال�ستثمارية مع جمهورية رومانيا

•• ال�سارقة-الفجر:

باحلمرية  احل���رة  املنطقة  هيئة  اأع��ل��ن��ت 
عزمها امل�ضاركة يف فعاليات الدورة ال� 27 
جلفود  ل��اأغ��ذي��ة-  اخلليج  معر�ض  م��ن 
التجارية  امل��ع��ار���ض  اأه���م  اأح���د   ،2022
ال��رئ��ي�����ض��ي��ة ل���اأغ���ذي���ة وامل�������ض���روب���ات يف 
امل��ن��ط��ق��ة، وامل���زم���ع ع��ق��ده يف م��رك��ز دبي 
التجاري العاملي وذلك خال الفرتة من 
مب�ضاركة  اجل���اري،  فباير   17 اإىل   13
120 دولة  اآالف �ضركة من   4 اأكرث من 
وتاأتي م�ضاركة  العامل.  اأنحاء  يف خمتلف 
ب��ج��ن��اح خا�ض،  ال��ه��ي��ئ��ة يف ه����ذا احل����دث 
ت��ق��دم م��ن خ��ال��ه ع��ر���ض��اً حل��زم��ة املزايا 
والبنى  وامل��راف��ق  التناف�ضية  واخل��دم��ات 
اال�ضتثمارية  واحللول  املتطورة  التحتية 
للم�ضتثمرين،  ال��ه��ي��ئ��ة  ت���وف���ره���ا  ال���ت���ي 
اإىل ج��ان��ب ت��ع��ري��ف ال��ع��ار���ض��ني وال����زوار 
املتاحة  ال���واع���دة واالإم���ك���ان���ات  ب��ال��ف��ر���ض 
�ضمن قطاع ال�ضناعات الغذائية يف اإمارة 
الرائد  مل�����ض��روع��ه��ا  وال���رتوي���ج  ال�����ض��ارق��ة، 
يعد  ال��ذي  لاأغذية”  ال�ضارقة  “جممع 

•• دبي - وام:

نائب  بوزيفال�ضك،  زدراف��ك��و  م��ع��ايل  اأع��ل��ن 
االقت�ضادية  التنمية  وزي��ر  ال����وزراء  رئي�ض 
�ضلوفينيا،  ج��م��ه��وري��ة  يف  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
انتهاء  ب���ع���د  ���ض��ل��وف��ي��ن��ي��ا  ب���ق���اء ج���ن���اح  ع����ن 
حتويله  �ضيتم  حيث  دب���ي،   2020 اإك�ضبو 
ال�ضركات  اح��ت��ي��اج��ات  ليائم  معر�ض  اإىل 
من  ج��زًءا  تكون  اأن  تريد  التي  ال�ضلوفينية 
�ضوق ال�ضرق االأو�ضط، م�ضرياً اإىل اأن اإك�ضبو 
2020 دب��ي هو منفذ اإىل ه��ذا اجل��زء من 
العامل، ومن�ضة مهمة لتعزيز التكامل بني 
البلدان، وبناء �ضداقات جديدة قائمة على 

امل�ضاواة وروؤية م�ضرتكة لعامل امل�ضتقبل.
لوكالة  خا�ض  ت�ضريح  يف  معاليه؛  واأو�ضح 
“ لقد وقعت على  اأنباء االإم��ارات “وام” : 
خ��ط��اب ال��ن��واي��ا ب�����ض��اأن ه���ذا اجل��ن��اح يف عام 
2016، وكان لدينا يف ذلك الوقت هدفان؛ 
االأول ه��و زي���ادة ال��ت��ع��اون االق��ت�����ض��ادي بني 
اخلليج  دول  وك��ذل��ك  واالإم����ارات  �ضلوفينيا 
هذا  ل�ضلوفينيا يف  ال��رتوي��ج  ه��و  وال��ث��اين   ،
اأك����رث جاذبية،  ل��ت��ك��ون  ال���ع���امل  اجل����زء م���ن 
وال��ت��وا���ض��ل م��ع ال��ب��ل��دان االأخ����رى ي��وم��ًي��ا ، 
ولدينا هدف اآخر هو زيادة ترابط املجتمع 
دولة  يف  وي��ب��دع  يعي�ض  ال���ذي  ال�ضلوفيني 
ربط  اجل��ن��اح  الأن  �ضعداء  ونحن  االإم����ارات، 

�ضلوفينيا باأبنائها يف هذا البلد”.
و�ضلوفينيا  االإم���ارات  بني  العاقات  وح��ول 

ل�ضناعة  م��ت��ك��ام��ل��ة  م��دي��ن��ة  واأك�����ب  اأول 
وجت���ارة امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة واإع����ادة تعبئتها 
واملنطقة  الدولة  م�ضتوى  على  وتغليفها 
وي�ضم نحو 1700 �ضركة.  واأكد �ضعادة 
�ضعود �ضامل املزروعي مدير هيئة املنطقة 
يف  الهيئة  م�ضاركة  اأن  باحلمرية  احل��رة 
“جلفود”  ل��اأغ��ذي��ة  اخل��ل��ي��ج  “معر�ض 

اإط���ار حر�ضها  ت��ن��درج يف  �ضنوية،  ب��وت��رية 
ال��ف��ع��ال��ي��ات العاملية  ع��ل��ى ح�����ض��ور ك���بى 
اأ�ضرع  كاإحدى  للمنطقة  الرتويج  بهدف 
وجذباً  االأو���ض��ط  ال�ضرق  يف  من��واً  املناطق 
العامل،  اأنحاء  خمتلف  من  للم�ضتثمرين 
توفري حزمة  وريادتها يف  لتميزها  نظراً 
وا�ضعة من الت�ضهيات واخلدمات واملزايا 

التناف�ضية وفق اأف�ضل املمار�ضات العاملية، 
حققتها  التي  النجاحات  اأن  اإىل  م�ضرياً 
ال��ه��ي��ئ��ة خ�����ال م�����ض��ارك��ت��ه��ا ب����ال����دورات 
بجذب  متثلت  والتي  للمعر�ض  ال�ضابقة 
قطاع  يف  املتخ�ض�ضة  ال�ضركات  من  ع��دد 
االأغ����ذي����ة وامل�������ض���روب���ات ل��ا���ض��ت��ث��م��ار يف 
دورة  يف  جهودنا  لتعزيز  يدفعنا  املنطقة، 

“ ن��ف��خ��ر ب�����ض��راك��ت��ن��ا مع  اأك�����د م��ع��ال��ي��ه :   ،
خطط  ولدينا   ، املتحدة  العربية  االإم���ارات 
اأجل  التعاون يف جميع املجاالت من  لزيادة 
من  امل�ضتثمرين  م��ن  امل��زي��د  على  احل�ضول 
يزال  وال   ، �ضلوفينيا  اإىل  االإم�����ارات  دول���ة 
لدينا الكثري من ال�ضركات اململوكة للدولة 
اإطار  االأولوية للجميع يف  اإعطاء  ترغب يف 

امل�ضالح امل�ضرتكة”.
لها  ت��روج  التي  الرئي�ضية  القطاعات  وع��ن 

اإك�ضبو  يف  ج��ن��اح��ه��ا  خ���ال  م��ن  �ضلوفينيا 
�ضابة  بلد  �ضلوفينيا   “  : اأو���ض��ح   ،  2020
للبيئة  و�ضديق  وب�ضرًيا  ورقمًيا  اقت�ضاديا 
التكنولوجية،  ال��ن��اح��ي��ة  م���ن  وم���ت���ط���ورة 
وم��ت��م��ي��زة يف جم���االت ع���دة م��ث��ل ال�ضناعة 
ال�ضيدالنية ، ومعاجلة االأغذية ، ومعاجلة 
املعادن ، ولديها اآالت ت�ضنيع ال�ضيارات التي 
قادرين  �ضنكون  اأن��ن��ا  واأعتقد  تطويرها  مت 
على التعاون مع ال�ضركات النا�ضئة والتو�ضع 

قال  ج���ان���ب���ه  م����ن  اجلانبني”.  ك����ا  ع���ل���ى 
وزي��ر اخلارجية يف جمهورية  لوغار،  اأن��زي 
�ضلوفينيا: “ االأجواء هنا يف اإك�ضبو 2020 
دبي متميزة ونهنئ دولة االإمارات على هذا 
االإجن����از، وامل��و���ض��وع��ات امل��ط��روح��ة جميعها 
تائم املتغريات العاملية ، خا�ضة اال�ضتدامة 
بها على  الت�ضرف بطريقة نحافظ  وعلينا 
كوكبنا، واأعتقد اأنه حان الوقت مل�ضاركة هذه 
الر�ضائل بني دول العامل امل�ضاركة يف اإك�ضبو 

فاعلة متكن  م�ضاركة  لتحقيق  العام  هذا 
الرامية  م�ضتهدفاتها  الهيئة من حتقيق 
ورواد  امل�ضتثمرين  م��ن  م��زي��د  ج��ذب  اإىل 
اإىل  ال���ع���امل  االأع���م���ال م���ن خم��ت��ل��ف دول 
اأعمال  وجهة  باعتبارها  ال�ضارقة  اإم���ارة 
رائدة يف املنطقة حتتل مرتبة متقدمة يف 
قائمة اأكرث الوجهات جاذبية يف املنطقة.

“جلفود”  زوار  “حرة احلمرية”  ودع��ت 
ما  ع��ل��ى  ل���اط���اع  من�ضتها  زي�����ارة  اإىل 
ل����رج����ال ورواد  ت�����ض��ه��ي��ات  م����ن  ت����وف����ره 
خمتلف  م�����ن  وال�����������ض�����رك�����ات  االأع�������م�������ال 
الرخ�ض  اإ�����ض����دار  ���ض��ع��ي��د  ع��ل��ى  ال������دول، 
“ال�ضارقة  جم���م���ع  يف  ل��ل��م�����ض��ت��ث��م��ري��ن 
لاأغذية” وال�ضهادات ال�ضحية لت�ضدير 
امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة، و���ض��ه��ادات ع��دم املمانعة 
وتقدمي  والتدريب  الر�ضمية  واملوافقات 
اال����ض���ت�������ض���ارات، وخ���دم���ات ف��ح�����ض امل����واد 
الغذائية، باالإ�ضافة اإىل التو�ضط والربط 
بني امل�ضتثمرين والهيئات املحلية وتوفري 
والتوجيه،  واالإر����ض���اد  وال��رع��اي��ة  ال��دع��م 
القيمة  ذات  اخل���دم���ات  م��ن  ذل���ك  وغ���ري 

امل�ضافة.

�ضبل  وح��ول  �ضلوفينيا”.  ومنهم   ،  2020
و�ضلوفينيا  االإم���ارات  بني  العاقات  تعزيز 
 “  : “ “ وام  ل�  اأو���ض��ح معاليه يف ت�ضريح   ،
لدينا نقطة انطاق جيدة ، االإمارات ثاين 
اأهم �ضريك جتاري يف املنطقة، ون�ضعي لفعل 
املزيد لتطوير ال�ضراكة والتعاون، ونحن يف 
مرحلة نهائية من اإبرام اتفاقية اال�ضتثمار 
لتعزيز  جيدة  انطاق  نقطة  �ضتكون  التي 

التبادل الثنائي بني البلدين”.

•• راأ�س اخليمة –الفجر:

اخليمة  راأ���ض  جت��ارة  غرفة  ا�ضتعر�ضت 
التعاون  اآف���اق  تنمية  �ضبل   ، وروم��ان��ي��ا 
االق��ت�����ض��ادي وال���ت���ب���ادل ال��ت��ج��اري بني 
القائمة  ال��ع��اق��ات  وتطوير  البلدين، 
ب��ني جمتمع االأع��م��ال يف راأ����ض اخليمة 
ب�����ض��ك��ل خ��ا���ض واالإم��������ارات ب�����ض��ك��ل عام 
اإمكانية  وم���دى  روم��ان��ي��ا،  وج��م��ه��وري��ة 
م�ضرتكة  اق��ت�����ض��ادي��ة  ف��ع��ال��ي��ات  تنظيم 
بالفر�ض  ل��ل��ت��ع��ري��ف  اجل���ان���ب���ني  ب����ني 
االآراء  وت���ب���ادل  امل��ت��اح��ة  اال���ض��ت��ث��م��اري��ة 
اال�ضتفادة  كيفية  حول  النظر  ووجهات 
املتوفرة لدى كل جانب،  من اخل��بات 
مبا ي�ضهم يف اإقامة م�ضاريع ا�ضتثمارية 

م�ضرتكة.
جاء ذلك خال ا�ضتقبال �ضعادة حممد 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض   ، النعيمي  م�ضبح 
تيودورفيت�ضي  ن��ي��ك��ول��ي��ت��ا   ، ال���غ���رف���ة 
يف  روم��ان��ي��ا  جلمهورية  ال��ع��ام  القن�ضل 
وتيتو�ض   ، ال�ضمالية  واالم������ارات  دب���ي 
ت��ي��ن��ت��ان ال�������ض���ك���رت���ري االق���ت�������ض���ادي يف 
القن�ضلية ، بح�ضور روجر كا �ضكوين 
اخليمة  راأ�ض  ملوانئ  التنفيذي  الرئي�ض 
ال�����ض��ب��ب م��دي��ر ع���ام الغرفة  ، وحم��م��د 
ب��ال��وك��ال��ة. ون��اق�����ض اجل���ان���ب���ان، خال 

اللقاء الذي عقد مبقر الغرفة، توطيد 
التبادل  وتعزيز  االقت�ضادية  العاقات 
التجاري، مبا يخدم م�ضالح جمتمعي 
االأعمال يف البلدين ، واأ�ضتعر�ض �ضعادة 
اال�ضتثمار  ف���ر����ض  ال��ن��ع��ي��م��ي  حم��م��د 
املتبادل بني اجلانبني يف اأكرث من قطاع 
واجلامعات  وامل���ط���ارات  ال�����ض��ح��ة  منها 
التجارية  ال��ب��ع��ث��ات  دور  ع��ل��ى  م���وؤك���داً   ،
واملعار�ض  امل�ضرتكة  االأع��م��ال  وم��راك��ز 
�ضعود  موؤ�ض�ضة  تنظمها  التي  التجارية 
واأهميتها   ، ال�����ض��ب��اب  م�����ض��اري��ع  لتنمية 
التجارية  العاقات  وتطوير  تعزيز  يف 
بكافة جماالتها بني اإمارة راأ�ض اخليمة 
املبادالت  ال�����دول وزي�����ادة ح��ج��م  وت��ل��ك 
واملزايا  بالفر�ض  والتعريف  التجارية 
التي توفرها االمارة الأ�ضحاب االأعمال 
نيكوليتا  ق��دم��ت  فيما   ، وامل�ضتثمرين 
واأع�ضاء  لرئي�ض  دع��وة  تيودورفيت�ضي 
االعمال  رجال  ملتقى  حل�ضور  الغرفة 
اال�ضتثمارية  ال���ف���ر����ض  الإ���ض��ت��ع��را���ض 
 ، رومانيا  وال��زراع��ة يف  الطاقة  مبجال 
والذي تقرر له االول من مار�ض املقبل 
، موؤكدة على حر�ض بادها على تعزيز 
العاقات مع دولة االإم��ارات على كافة 
يف  اللقاء  ه��ذا  باأهمية  منوهًة  ال�ضُعد، 
واال�ضتثماري  التجاري  الن�ضاط  تعزيز 

واإمارة  رومانيا  جمهورية  بني  املتبادل 
راأ�ض اخليمة يف الفرتة املقبلة .

�ضكوين  ك����ا  روج������ر  ا���ض��ت��ع��ر���ض  ك���م���ا 
اخليمة  راأ�ض  ملوانئ  التنفيذي  الرئي�ض 
، م���ا ت��ت��م��ت��ع ب���ه م���وان���ئ راأ������ض اخليمة 
ك�����ض��ري��ك��اً جت���اري���اً م��ن ال���درج���ة االأوىل 
والدولية  واالإقليمية  املحلية  لل�ضركات 
والت�ضنيع  البناء  قطاعات  يف  العاملة 
البنية  ا���ض��ت��ث��م��ارات  م���ع   ، وال�����ض��ن��اع��ة 

والتي  موؤخراً  بها  قامت  التي  التحتية 
مليون   250 من  اأك��رث  بلغ جمموعها 
راأ�����ض  ���ض��ب��ك��ة  ان  اىل  م�������ض���رياً   ، دوالر 
من  واملكونة  وامل��رن��ة  احلديثة  اخليمة 
حمورياً  دوراً  تلعب  باتت  موانئ  اأربعة 
�ضمن �ضا�ضل التوريد الآالف ال�ضركات 
م��ن ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال��ع��امل ، الف��ت��اً اىل 
ان م���ا  ت��ق��دم��ه جم��م��وع��ة امل���وان���ئ من  
اخلدمات االأ�ضا�ضية ، مبا يف ذلك ت�ضليم 

املنطقة  يف  االأرا���ض��ي  وتاأجري  الب�ضائع 
والتخزين  ال�����ض��ف��ن  واإ�����ض����اح  احل�����رة 
الرحات  و�ضياحة  وامل��ر���ض��ى  وامل��اح��ة 
البحرية والتدريب ال�ضناعي ، يجعلها  
ا���ض��رتات��ي��ج��ي يف قلب  ت��ت��م��ت��ع مب���وق���ع 
اخلليج العربي ، عاوة على ذلك فهي 
ال��ب��ن��اء التي  امل��دخ��ل للعديد م��ن م���واد 
لت�ضبح  االأو���ض��ط  ال�ضرق  منطقة  تبني 

منوذجاً لازدهار االقت�ضادي.
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تعاون بني اقت�سادية اأبوظبي واأبوظبي خلدمات الطاقة لتعزيز 
كفاءة ا�ستهالك الكهرباء واملياه يف املن�ساآت ال�سناعية

•• اأبوظبي-وام: 

وقعت دائرة التنمية االقت�ضادية يف اأبوظبي و”اأبوظبي خلدمات الطاقة”، 
اتفاقية تعاون لتعزيز كفاءة ا�ضتهاك املن�ضاآت ال�ضناعية يف اإمارة اأبوظبي 

للماء والكهرباء.
االطاع  م��ن  الطاقة”  خل��دم��ات  “اأبوظبي  متكني  يف  االتفاقية  وت�ضهم 
على الفر�ض املتاحة خلف�ض ا�ضتهاك الكهرباء واملياه يف املباين واملرافق 
ال�ضناعية على م�ضتوى االإم��ارة، ما ي�ضهم يف حتقيق وف��ورات ملمو�ضة يف 

التكاليف وتعزيز الكفاءة يف اال�ضتخدام.
وقال �ضعادة �ضامح عبد اهلل القبي�ضي، املدير العام لل�ضوؤون االقت�ضادية يف 
“اأبوظبي خلدمات  ال�ضراكة مع  اإن  اأبوظبي،  التنمية االقت�ضادية -  دائرة 
الطاقة” لتح�ضني فعالية وكفاءة ا�ضتهاك املاء والكهرباء من قبل املن�ضاآت 
ال�ضناعية تعد خطوة جديدة يف م�ضريتنا لدعم القطاع ال�ضناعي من اأجل 
القيام بدور اأكب يف التنويع االقت�ضادي، وزيادة م�ضاهمته يف الناجت املحلي 

االإجمايل الإمارة اأبوظبي.
زيادة  يف  �ضاهم  الكهربائية  التعرفة  حتفيز  برنامج  اأن  �ضعادته  واأ���ض��اف 
اإنتاجية املن�ضاآت امل�ضاركة فيه مبعدل %14 والعائد على اال�ضتثمار مبعدل 
ال�ضغرية  ال�����ض��رك��ات  لي�ضمل  ال��بن��ام��ج  ن��ط��اق  لتو�ضعة  دفعنا  م��ا   25%
واملتو�ضطة العاملة يف القطاع. ونوؤمن باأن االتفاقية مع “اأبوظبي خلدمات 
الطاقة” ت�ضهم يف تعزيز القطاع ال�ضناعي، ومرونته وم�ضاهمته االإيجابية 

نحو حتقيق التنمية امل�ضتدامة يف اأبوظبي.
اأطلق برنامج حتفيز التعرفة الكهربائية  وكان مكتب تنمية ال�ضناعة قد 
يف العام 2019 لت�ضجيع التناف�ضية واال�ضتثمار يف اأبوظبي كخيار مف�ضل 
للمن�ضاآت ال�ضناعية، اإذ يعمل البنامج على زيادة االإنتاجية وتعزيز اأثرها 
اأ�ضعار  توفري  ع��ب  الطاقة،  ا�ضتهاك  يف  كفاءتها  وحت�ضني  االقت�ضادي، 

تناف�ضية لتعرفة الكهرباء.

كهرباء ال�سارقة تبداأ تنفيذ 13 حمطة نقل للطاقة 
و م�سروعات تطويرية بقيمة 925 مليون درهم

•• ال�سارقة-وام: 

خطتها  عن  ال�ضارقة  وغ��از  ومياه  كهرباء  بهيئة  الطاقة  نقل  اإدارة  ك�ضفت 
اجلاري  للعام  ال��ط��اق��ة  وت��وزي��ع  نقل  م�ضروعات  لتطوير  االإ�ضرتاتيجية 
. تت�ضمن اخلطة تنفيذ عدد من امل�ضروعات احليوية وال�ضرورية   2022
الكهربائية  لل�ضبكات  والثبات  االإ�ضتقرار  حتقيق  يف  ب��دوره��ا  ت�ضهم  التي 
امل��ن��اط��ق وامل�����ض��روع��ات التطويرية  ال��ك��ه��رب��اء يف ج��م��ي��ع  وت��وف��ري خ��دم��ات 

اجلديدة .
وت�ضمل اخلطة تنفيذ حمطتي نقل الطاقة جهد 220 كيلوفولت وعدد 1 
اإىل  باالإ�ضافة  33 كيلوفولت  11 حمطة  132 كيلوفولت وعدد  حمطة 
ال�ضبكات وترقية املحطات  امل�ضروعات اخلا�ضة بتح�ضني وتطوير  عدد من 
بتكلفة تقديرية تتجاوز 925 مليون درهم. واأكد املهند�ض حمد الطنيجي 
مدير اإدارة نقل الطاقة اأن اخلطة التي تنفذها االإدارة خال العام 2022 
مت اإعدادها وفق درا�ضة �ضاملة لل�ضبكات يف جميع املناطق بال�ضارقة تنفيذا 
لروؤية وتوجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي 
ع�ضو املجل�ض االأعلى حاكم ال�ضارقة وبدعم ومتابعة من �ضمو ال�ضيخ �ضلطان 
رئي�ض  ال�ضارقة  حاكم  ون��ائ��ب  عهد  ويل  القا�ضمي  �ضلطان  ب��ن  حممد  ب��ن 

املجل�ض التنفيذي . واأ�ضار اإىل اأن اخلطة 
م�ضروع  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ال���ب���دء  ت�����ض��م��ن��ت 
-33-132-220 امل��ط��ار  حم��ط��ة 
-220 ال�ضنوف  وحمطة  ك.ف   11
الغبيبة  حمطة  وم�ضروع  ك.ف   33
عدد  وتنفيذ  ك.ف   11-33-132
-33 جهد  الطاقة  نقل  حمطة   11
11 كيلوفولت ت�ضمل م�ضروع حمطة 
اجلادة 2 وحمطة الطي 2 و حمطة 
 1 القا�ضمي  وم�ضت�ضفى  وامل���دام  بيئة 
وحلوان  الطرافة  واأم  واحلو�ضي   2 و 
املنطقة  و   1 واخل��ال��دي��ة  والف�ضت   2

ال�ضناعية1 .

•• اأبوظبي-الفجر: 

الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  �ضركة  اأعلنت 
التاأمني  �ضركات  اإحدى  للتاأمني، 
توفري  يف  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال����رائ����دة 
حلول التاأمني املبتكرة لعمائها 
من االأفراد واملوؤ�ض�ضات، ام�ض عن 
املالية املنتهية يف  نتائجها لل�ضنة 

31 دي�ضمب 2021. 
ال�ضيخ  ق�����ال  امل���ن���ا����ض���ب���ة،  وب����ه����ذه 
حممد بن �ضيف اآل نهيان، رئي�ض 
اأبوظبي  ���ض��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����ض 

الوطنية للتاأمني:
“ومع دخولنا العام الثاين على   
العاملية، توا�ضل  ال�ضحية  االأزمة 
اأبوظبي الوطنية للتاأمني  �ضركة 
يواكب  مب����ا  اأع���م���ال���ه���ا  ت���ط���وي���ر 
م��ت��ط��ل��ب��ات امل���رح���ل���ة اجل����دي����دة، 
ول��ت��ع��زي��ز ق���درت���ه���ا ع��ل��ى تقدمي 
اأي  دون  ل��ع��م��ائ��ه��ا  اخل����دم����ات 
ان���ق���ط���اع. وق����د اأ���ض��ه��م��ت ق����درات 
االك���ت���ت���اب ال���ق���وي���ة ل��ل�����ض��رك��ة، ال 
�ضيما يف جمال االأعمال الكبرية، 
اخل���دم���ات  ت���ط���وي���ر  ج���ان���ب  اإىل 
تعزيز  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  وامل��ن��ت��ج��ات 
للعماء،  امل����ت����اح����ة  ال����ع����رو�����ض 
وتطوير اأعمالنا يف عدد من فئات 

املنتجات واخلدمات”. 
ل�ضركة  ال���ق���وي  االأداء  “يوؤكد 
اأبوظبي الوطنية للتاأمني خال 
التي  الركائز  ق��وة   2021 العام 
يف  ال�ضركة  اأع��م��ال  اإليها  ت�ضتند 
وا�ضلت  ف��ق��د  ال���ت���اأم���ني.  ق���ط���اع 
احل�ضة ال�ضوقية لل�ضركة منوها، 
وارتفع اإجمايل االأق�ضاط املكتتبة 
العام  %6.4 مقارنة مع  بن�ضبة 

ال�ضابق.
التعايف  ت��وا���ض��ل م�����ض��ار   ويف ظ��ل 
حلركة  ال���ت���دري���ج���ي���ة  وال�����ع�����ودة 
اإىل  االق����ت���������ض����ادي����ة  االأن���������ض����ط����ة 
اجلائحة؛  ق��ب��ل  م���ا  م�����ض��ت��وي��ات 
ف����ق����د ب����������داأت ن�������ض���ب اخل���������ض����ارة 
االأعمال  ف��ئ��ات  ببع�ض  املرتبطة 
الطبيعية.  م�ضتوياتها  اإىل  تعود 
املدرو�ضة  االإدارة  اأ���ض��ه��م��ت  ك��م��ا 
ال�ضركة  وق����������درة  ل���ل���م���خ���اط���ر 
املخاطر  ه�����ذه  ت�����ض��������������ع��ري  ع���ل���ى 
على  احل��ف��اظ  يف  �ضحيح  ب�ضكل 
االكتتاب.  ل��ع��م��ل��ي��ات  ال��رب��ح��ي��ة 
اال�ضتثمارية  املحفظة  وح��ق��ق��ت 
ن��ت��ائ��ج قوية،  ل��ل�����ض��رك��ة  امل��ت��ن��وع��ة 

اإي��رادات اال�ضتثمار  ارتفعت  حيث 
مع  م���ق���ارن���ة   25.6% ب��ن�����ض��ب��ة 
املا�ضي. كما وا�ضلت �ضركة  العام 
للتاأمني جهود  الوطنية  اأبوظبي 
يف  اال�ضتثمار  مع  النفقات  �ضبط 
باعتبارها  التكنولوجية  املبادرات 
م������ن امل������رت������ك������زات ال���رئ���ي�������ض���ي���ة 
ال�ضرتاتيجية التطوير املتوا�ضلة 
وذلك ملواكبة متطلبات امل�ضتقبل. 
وبلغ �ضايف اأرباح ال�ضركة 401.8 
مليون درهم، يف حني بلغت اأرباح 
فل�ضاً،   0.70 ال���واح���د  ال�����ض��ه��م 
بزيادة قدرها %8.3، و7.7% 
ع��ل��ى ال��ت��وايل م��ق��ارن��ة م��ع العام 

ال�ضابق”. 
“ويف العام 2021، قامت وكالة 
“�ضتاندرد  االئتماين  الت�ضنيف 
الت�ضنيف  ب���رف���ع  بورز”،  اآن�����د 
االئ����ت����م����اين ل�������ض���رك���ة اأب���وظ���ب���ي 
 A الوطنية للتاأمني اإىل الدرجة

بنظرة م�ضتقبلية م�ضتقرة. .
الدولية  ال���وك���ال���ة  م��ن��ح��ت  ك��م��ا   
“اأيه  االئ����ت����م����اين  ل��ل��ت�����ض��ن��ي��ف 
الت�ضنيف  ال�����ض��رك��ة  ب�ضت”  اإم 

اأعمال  ك��ف��اءة  اأي�����ض��اً  الت�ضنيف 
اأبوظبي الوطنية للتاأمني  �ضركة 
وقدرتها على حتقيق نتائج مالية 
يف  ق��درات��ه��ا  ج��ان��ب  اإىل  متميزة، 
جم��ال االك��ت��ت��اب، وت��ن��وع �ضجلها 
اال�ضتثماري، ف�ضًا عن مائتها 
الرائدة  ومكانتها  القوية  املالية 
املحلية  ال����ت����اأم����ني  اأ�������ض������واق  يف 
�ضركة  وباعتبارها  واالإق��ل��ي��م��ي��ة. 
تاأمني موثوقة يف الدولة، نوؤكد يف 
اأبوظبي الوطنية للتاأمني  �ضركة 
القيادة  ج��ه��ود  ب��دع��م  ال��ت��زام��ن��ا 
احلكيمة  وروؤي����ت����ه����ا  ال���ر����ض���ي���دة 
على  وال��ري��ادة  الطموح  لتحقيق 
املقبلة.  ع���ام���اً  اخل��م�����ض��ني  م����دار 
وف���ي���م���ا حت���ت���ف���ل ال�������ض���رك���ة ه���ذا 
ع��ق��ود على  ال��ع��ام مب���رور خم�ضة 
تاأ�ضي�ضها، فاإنها على اأمت ا�ضتعداد 
لبداية مرحلة جديدة من النمو 

والنجاح لعقود قادمة.”
بالنيابة  اأت��ق��دم  اأن  اأود  “ختاماً، 
بخال�ض  االإدارة  جم��ل�����ض  ع����ن 
الدعم  ع��ل��ى  وال��ت��ق��دي��ر  ال�����ض��ك��ر 
ي��ق��دم��ه �ضاحب  ال����ذي  امل�����ض��ت��م��ر 

اآل  ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
نهيان، رئي�ض الدولة، حفظه اهلل؛ 
حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و���ض��اح��ب 
نائب رئي�ض  اآل مكتوم،  را�ضد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال����وزراء 
دب���ي، رع���اه اهلل؛ و�ضاحب  ح��اك��م 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان، 
امل�ضلحة.  للقوات  االأعلى  القائد 
كما اأود التعبري عن عميق �ضكري 
و�ضركائنا  ع��م��ائ��ن��ا  ج��م��ي��ع  اإىل 
وم�ضاهمينا على دعمهم وثقتهم 
والتزام  تفاين  كذلك  ونقدر  بنا، 
العماء،  جت��اه  ال�ضركة  موظفي 
ل��ل��م�����ض��اه��م��ة يف دع���م  ون���ت���ط���ل���ع 
خ���ال م�ضريتها  ال���دول���ة  ج��ه��ود 
وطموحاتها على مدار اخلم�ضني 

عاماً املقبلة”.  
اإدري�ض،  اأح��م��د  م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال 
الرئي�ض التنفيذي ل�ضركة اأبوظبي 
“حققت  ل���ل���ت���اأم���ني:  ال���وط���ن���ي���ة 
اأبوظبي الوطنية للتاأمني  �ضركة 
وترية  على  وحافظت  ق��وي��اً  اأداًء 
االأعمال  فئات  خمتلف  يف  النمو 

 A   االئ����ت����م����اين م����ن ال������درج������ة
م�ضتقرة.  م�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ب���ن���ظ���رة 
املرتفع  الت�ضنيف  ه��ذا  ويعك�ض 

ال�ضركة من  ب��اأداء  الكبرية  الثقة 
قبل اثنتني من وكاالت الت�ضنيف 
هذا  ويعك�ض  الدولية.  االئتماين 

اأرباح  �ضايف  بلغ  حيث  الرئي�ضية، 
درهم،  مليون   401.8 ال�ضركة 
مقارنة   8.3% ق���دره  ب��ارت��ف��اع 
العام  م���ن  ن��ف�����ض��ه��ا  ال���ف���رتة  م���ع 
حالة  من  الرغم  وعلى  ال�ضابق. 
بتطورات  املرتبطة  اليقني  ع��دم 
وال�ضكوك   ،19 – كوفيد  اأزم���ة 
العاملي،  االق��ت�����ض��اد  ت��ع��ايف  ح���ول 
الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  �ضركة  اأن  اإال 
مع  التكيف  ا�ضتطاعت  للتاأمني 
الو�ضع اجلديد، واإطاق العديد 
امل����ب����ادرات اجل����دي����دة لدعم  م���ن 
وتعزيز  االأع�����م�����ال،  من���و  وت�����رية 
وباعتبارنا  امل�ضتهلكني.  ق��اع��دة 
اأهمية  ت��ويل  التي  ال�ضركات  م��ن 
كبى للعماء وت�ضعهم يف �ضلب 
�ضركة  يف  �ضنوا�ضل  اهتماماتها، 
للتاأمني جهود  الوطنية  اأبوظبي 
عب  الرقمية  اخل��دم��ات  تطوير 
جميع قنوات العماء، ومنتجات 
كما  ب��االأف��راد.  اخلا�ضة  التاأمني 
امل�����ض��ارك��ة يف خمتلف  ���ض��ن��وا���ض��ل 
�ضالح  يف  ت�ضب  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات 
خ���ري ورف���اه���ي���ة امل��ج��ت��م��ع، ب����دءاً 
البيئية  التحديات  معاجلة  م��ن 
تعزيز  اإىل  و�����ض����واًل  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

م�ضتويات ال�ضحة وال�ضامة”. 

مليون درهم �سايف اأرباح �سركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني لل�سنة املالية 2021  401.8

الإمارات ت�ست�سيف موؤمترا عامليا حول توظيف البتكار يف جمال الت�سدير وال�ستثمار لأول مرة
•• دبي -وام: 

االئتمان  االحت�����اد  ���ض��رك��ة  ا���ض��ت�����ض��اف��ت 
ال�����ض��ادرات ف��ى دب��ي م��وؤمت��ر ن���ادي براغ 
التابع الحتاد برين وهي منظمة دولية 
ال�ضادرات  ائتمان  حماية  �ضركات  ت�ضم 
والتاأمني �ضد املخاطر ال�ضيا�ضية الرائدة 
امل�ضوؤولني  ك���ب���ار  احل�����دث  ج��م��ع  ح��ي��ث 
ب��رين ملناق�ضة  اأع�ضاء احت��اد  ال��دول  من 
املوجهة  والنمو  االبتكار  ا�ضرتاتيجيات 
املحوري  الدور  اإىل  باالإ�ضافة  للت�ضدير 
الذي تلعبه وكاالت ائتمان ال�ضادرات يف 

ت�ضهيل حركة التجارة والرتويج لها.
الفعاليات  اأك���رث  اأح���د  امل��وؤمت��ر  وُي��ع��ت��ب 
االئتمان  بحماية  يتعلق  فيما  ت���اأث���رًيا 
التجاري ويوفر من�ضة مثالية الأع�ضاء 
روابطهم  وتعزيز  للتوا�ضل  برين  احتاد 
وا�ضتئناف احلوارات حول الق�ضايا املهمة 
يف  واال�ضتثمار  التجارة  على  توؤثر  التي 
اأعقاب اال�ضطرابات التي ي�ضببها الوباء 
وق���ال معايل  ال���ع���امل.  اأن���ح���اء  يف جميع 
وزير  الزيودي  اأحمد  بن  ثاين  الدكتور 
رئي�ض  ون��ائ��ب  اخلارجية  للتجارة  دول��ة 
االئتمان  االحت���اد  �ضركة  اإدارة  جمل�ض 
ال��ي��وم ال تزال  ع��امل��ن��ا  “يف  ال�������ض���ادرات: 
التحديات  م��ن  امل��زي��د  ت��واج��ه  ال�ضركات 

البلدان  ب��ني  اأك��ب  تعاوناً  تتطلب  التي 
ووكاالت ائتمان الت�ضدير اخلا�ضة بها. 
ويف هذا ال�ضياق يعتب موؤمتر نادي براغ 
ال��ت��اب��ع الحت���اد ب��رين من�ضة حم��ف��زة يف 
و�ضمان  االأع��م��ال  قطاع  م�ضتقبل  ر�ضم 
تبني االبتكار يف جمال الت�ضدير. لذلك 
املهم  ن�ضت�ضيف هذا احلدث  اأن  ي�ضعدنا 
يف دولة االإمارات العربية املتحدة والذي 
لع�ضر  ال��ط��ري��ق  مي��ه��د  اأن  ���ض��اأن��ه  م���ن 
واالزدهار  الدولية  التجارة  من  جديد 
ميكال  قالت  جانبها  االقت�ضادي.” من 
“اأ�ضبح  ب�������رين:  احت�������اد  رئ���ي�������ض  رون 
االرت���ب���اط ال��وث��ي��ق ب��ني وك����االت ائتمان 
اأعقاب  يف  للغاية  مهماً  اأم��راً  ال�ضادرات 
تاأثر  ال��ذي  احل��ايل  االقت�ضادي  الو�ضع 
تعاوننا  واإن  متوقع.  وغ��ري  كبري  ب�ضكل 
وعملنا معاً هو مفتاح التغلب على هذه 
التجارة  يف  امل�����ض��ب��وق��ة  غ��ري  ال��ت��ح��دي��ات 
ال��ع��امل��ي��ة. ب��االإ���ض��اف��ة اإىل ال�����ض��راك��ة مع 
�ضركة  وه��و  �ضًنا  االأ�ضغر  اأع�ضائنا  اأح��د 
ي�ضعدنا  ال�������ض���ادرات  الئ��ت��م��ان  االحت�����اد 
عقد موؤمتر ن��ادي ب��راغ ال��ذي ُيعقد كل 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  يف  �ضنتني 
هذا العام وال��ذي ميثل خطوة مهمة يف 
التجاري  االئتمان  حماية  قطاع  تعزيز 
يف جميع اأنحاء العامل.” وقال ما�ضيمو 

ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ض  فال�ضيوين 
“يعد  ال���������ض����ادرات:  االحت������اد الئ���ت���م���ان 
تنظيم موؤمتر ن��ادي ب��راغ اإجن��اًزا كبرًيا 
التجارة  لتعزيز  مهمتنا  م��ع  يتما�ضى 
غري النفطية يف دولة االإمارات العربية 
الوطني.  االق��ت�����ض��اد  وت��ن��وي��ع  امل��ت��ح��دة 
واملناق�ضة  الن�ضطة  امل�ضاركة  خ��ال  من 
امل�ضلحة  اأ����ض���ح���اب  ب���ني  ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة 
املدى  بعيد  تاأثري  التجمع  لهذا  �ضيكون 

والتعايف  ال�ضادرات  ائتمان  �ضناعة  على 
االق��ت�����ض��ادي ال��ع��امل��ي. ك��م��ا ي��ح��دث ذلك 
ا يف وقت اأ�ضبحت فيه احلاجة اإىل  اأي�ضً
اإجراء انتقال �ضريع نحو الطاقة النظيفة 
اأمًرا بالغ االأهمية. لطاملا كانت االإمارات 
العربية املتحدة رائدة يف هذا املجال واإن 
املتحدة  االأمم  موؤمتر  با�ضت�ضافة  الفوز 
 2023 ع���ام  يف   ”28 “كوب  ل��ل��م��ن��اخ 
ه��و اع���رتاف ب��دوره��ا ال��ري��ادي م��ن اأجل 

م�ضتقبل م�ضتدام. لقد عملنا على تعزيز 
بحلول  امل��ن��اخ��ي  “احلياد  ا�ضرتاتيجية 
ل��دول��ة االإم�����ارات م��ن خال   ”2050
ال�ضراكة مع اجلهات احلكومية ووكاالت 
ائتمان ال�����ض��ادرات االأخ���رى، ون��وؤم��ن اأن 
ال�ضادرات  ائتمان  وك��االت  بني  التعاون 
اأن يكون  ال��ع��امل ميكن  اأن��ح��اء  يف جميع 
له تاأثري اإيجابي وكبري يف هذا التحول 

الذي ت�ضتد احلاجة اإليه.”

كهرباء دبي تزود مركبات زوار اإك�سبو 2020 الكهربائية بنحو 88 األف كيلووات �ساعة
•• دبي -وام:

اأع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي اأن 
حمطات ال�ضاحن االأخ�ضر التابعة لها 
واملنت�ضرة يف موقع اإك�ضبو 2020 دبي 
دت مركبات زوار املعر�ض الكهربائية  زورّ
من  ����ض���اع���ة  ك���ي���ل���ووات   87،772 ب����� 
الكهرباء خال االأ�ضهر الثاث االأوىل 
من املعر�ض وذلك من خال 3،681 
املعر�ض  زوار  اأج���راه���ا  ���ض��ح��ن  عملية 
مم���ا م��ك��ن��ه��م م���ن ق��ط��ع م���ا جمموعه 
املركبات  با�ضتخدام  ك��م   415،000
 19 الهيئة  وتوفر  للبيئة.  ال�ضديقة 
حمطة من حمطات ال�ضاحن االأخ�ضر 
مواقع  يف  الكهربائية  املركبات  ل�ضحن 
متعددة من موقع اإك�ضبو 2020 دبي 
كل  �ضحن يف  مب��ع��دل خم�ض حم��ط��ات 
الثاث:  املعر�ض  اأجنحة  مواقف  من 
والتنقل؛  اال���ض��ت��دام��ة  ال��ف��ر���ض  ج��ن��اح 
اإك�ضبو  م��ك��ت��ب  يف  ���ض��ح��ن  وحم��ط��ت��ي 
���ض��ح��ن يف حمطة  وك���ذل���ك حم��ط��ت��ي 
اإينوك امل�ضتقبلية. وتوفر الهيئة خدمة 
ال�ضحن اإىل 34 مركبة كهربائية يف اآن 

واحد يف موقع اإك�ضبو 2020 دبي.
الطاير  حم��م��د  �ضعيد  م��ع��ايل  واأ����ض���اد 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����ض��و 
زوار  باإقبال  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة 
ا�ضتخدام  ع��ل��ى  دب���ي   2020 اإك�����ض��ب��و 
املركبات الكهربائية وامل�ضاهمة يف دعم 
روؤية القيادة الر�ضيدة ال�ضت�ضافة اأحد 
اأكرث املعار�ض ا�ضتدامة يف تاريخ اإك�ضبو 
االأخ�ضر  للتنقل  دبي  مبادرة  وحتقيق 
حتفيز  اإىل  ت����ه����دف  ال����ت����ي   2030

مبا  امل�ضتدامة  النقل  و�ضائل  ا�ضتخدام 
اال�ضرتاتيجية  االأه���داف  مع  يتما�ضى 
اال�ضتدامة وجودة  ناحية  لاإمارة من 
ال��ه��واء واحل���د م��ن ان��ب��ع��اث��ات الغازات 

الدفيئة.
واأ�ضاف اأنه ان�ضجاماً مع مبادرة “دبي 
ال�ضمو  �ضاحب  اأطلقها  التي  الذكية” 
مكتوم  اآل  را����ض���د  ب���ن  ال�����ض��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ض ال���دول���ة رئ��ي�����ض جمل�ض 
ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” جلعل 
دب���ي امل��دي��ن��ة االأذك�����ى واالأ���ض��ع��د عاملياً 
وا�ضرتاتيجية دبي للحد من االنبعاثات 
بت�ضجيع  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ل��ت��زم  ال��ك��رب��ون��ي��ة 
اق��ت��ن��اء املركبات  امل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى  اأف�����راد 
وزيادة  للبيئة  ال�ضديقة  الكهربائية 
والكهربائية  الهجينة  ال�ضيارات  اأعداد 
مكانة  وتر�ضيخ  االإم���ارة  يف  وانت�ضارها 
لاقت�ضاد  ع���امل���ي���ة  ك���ع���ا����ض���م���ة  دب������ي 

االأخ�ضر والتنمية امل�ضتدامة.

الطاقة  ���ض��ري��ك  وب�ضفتها  اأن���ه  وذك���ر 
 2020 الإك�ضبو  الر�ضمي  امل�ضتدامة 
ل��ت��وف��ري الطاقة  ال��ه��ي��ئ��ة  ت�����ض��ع��ى  دب���ي 
امل���������ض����ت����دام����ة مل�����راف�����ق ه�������ذا احل�����دث 
التوافرية  معايري  اأع��ل��ى  وف��ق  العاملي 
خ�ض�ضت  وقد  والكفاءة.  واالعتمادية 
لدعم  دره�����م  م��ل��ي��ار   4.26 ال��ه��ي��ئ��ة 
ل�ضبكات  التحتية  البنية  م�����ض��روع��ات 
با�ضتخدام  املعر�ض  يف  واملياه  الكهرباء 
اأح����دث االأن��ظ��م��ة ال��ذك��ي��ة اإ���ض��اف��ة اإىل 
حمطات  م�����ن  حم���ط���ة   19 ت����وف����ري 
خمتلف  يف  االأخ�ضر”  “ال�ضاحن 
م��واق��ع امل��ع��ر���ض وت��زوي��د اإك�����ض��ب��و دبي 
حممد  جممع  م��ن  النظيفة  بالطاقة 
ال�ضم�ضية  للطاقة  مكتوم  اآل  را�ضد  بن 
اأك�����ب جم��م��ع ل��ل��ط��اق��ة ال�����ض��م�����ض��ي��ة يف 
العامل وفق  موقع واحد على م�ضتوى 

نظام املنتج امل�ضتقل.
من جهته لفت املهند�ض وليد بن �ضلمان 
ل��ل��رئ��ي�����ض لقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��ن��ائ��ب 
الهيئة  وال��ت��م��ي��ز يف  االأع���م���ال  ت��ط��وي��ر 
توفر خدمات مبادرتها  الهيئة  اأن  اإىل 
للمتعاملني  االأخ�ضر”  “ال�ضاحن 
االأخ�ضر  ال�ضاحن  خدمة  يف  امل�ضجلني 
امل�ضجلني يف اخلدمة  واملتعاملني غري 
“خا�ضية  م��ي��زة  ا�ضتخدام  ط��ري��ق  ع��ن 
الزائر” حيث ميكنهم �ضحن مركباتهم 
يف جميع حمطات “ال�ضاحن االأخ�ضر” 
325 حمطة  يزيد عددها عن  والتي 
�ضحن منت�ضرة يف موقع اإك�ضبو 2020 

دبي ويف جميع اأنحاء اإمارة دبي.
خدمات  ت��ت��ي��ح  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  واأ������ض�����اف 
مبادرتها “ال�ضاحن االأخ�ضر” جلميع 

م���ال���ك���ي امل���رك���ب���ات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة عند 
الطرق  هيئة  لدى  مركباتهم  ت�ضجيل 
دب��ي حيث تقوم هيئة  وامل��وا���ض��ات يف 
لهم  باإن�ضاء ح�ضاب  دبي  ومياه  كهرباء 
ل����دى ه��ي��ئ��ة الطرق  ت�����ض��ج��ي��ل��ه��م  ب��ع��د 
للمتعاملني  ومي���ك���ن  وامل����وا�����ض����ات. 
عب  االأخ�ضر  ال�ضاحن  ح�ضاب  اإن�ضاء 
وتطبيقها  االإل��ك��رتوين  الهيئة  موقع 
ال����رد  ن����ظ����ام  ع����ن ط����ري����ق  اأو  ال����ذك����ي 
م��رك��ز رعاية  ال��ت��ف��اع��ل��ي يف  ال�����ض��وت��ي 
اال�ضتفادة  من  ميكنهم  مما  املتعاملني 
من حمطات ال�ضحن التابعة للهيئة يف 

غ�ضون �ضاعة من ت�ضجيل املركبة.
من ناحية ثانية ا�ضتقطب جناح هيئة 

 2020 اإك�ضبو  يف  دب��ي  ومياه  كهرباء 
انطاق  منذ  زائ���راً   338،833 دب��ي 
اأكتوبر  م��ن  االأول  يف  العاملي  املعر�ض 
2021 وحتى نهاية دي�ضمب 2021. 
جمموعة  جناحها  يف  الهيئة  وتعر�ض 
ومبادراتها مبا يف  م�ضاريعها  اأه��م  من 
ذلك جممع حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
للطاقة ال�ضم�ضية اأكب جممع للطاقة 
ال�ضم�ضية يف موقع واحد على م�ضتوى 
“الهيدروجني  وم�������ض���روع  ال����ع����امل؛ 
االأول من نوعه يف منطقة  االأخ�ضر” 
ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال اإفريقيا الإنتاج 
الطاقة  ب���ا����ض���ت���خ���دام  ال���ه���ي���دروج���ني 

ال�ضم�ضية.
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وزير القت�ساد ي�ستعر�ص مع جمتمع الأعمال الإيطايل 
حوافز ال�ستثمار اجلديدة يف الإمارات يف ظل م�ساريع اخلم�سني

•• ميالنو -وام:

املري،  اأْط��لَ��ع معايل عبد اهلل بن ط��وق 
وزير االقت�ضاد ممثلي جمتمع االأعمال 
واال�ضتثمار  وال����ت����ج����ارة  وال�������ض���ن���اع���ة 
اإيطاليا  ���ض��م��ال  ل��وم��ب��اردي��ا  اإق��ل��ي��م  يف 
وحوافز  االأع���م���ال  بيئة  ت��ط��ورات  ع��ل��ى 
االإمارات  دول��ة  يف  اجل��دي��دة  اال�ضتثمار 
والنموذج  اخلم�ضني  م�����ض��اري��ع  ظ��ل  يف 
االق��ت�����ض��ادي اجل��دي��د ل��ل��دول��ة وال���ذي 
واالنفتاح  واال�ضتدامة  باملرونة  يت�ضم 
على خمتلف االأ�ضواق العاملية ومواكبته 

امل�ضتمرة الجتاهات وتقنيات امل�ضتقبل.
اخل���ط���وات  “تعزز  ط������وق:  ب����ن  وق������ال 
االإمارات  دول��ة  اتخذتها  التي  ال��رائ��دة 
مكانتها  الر�ضيدة  قيادتها  بتوجيهات 
مف�ضلة  كوجهة  وامل�ضتقبلية  احلالية 
لاأعمال واال�ضتثمار، وتعزز جاهزيتها 
ل���ت���ك���ون م����ن اأب��������رز م����راك����ز ال���ت���ج���ارة 
واال�ضتثمار واأكرثها حيوية وديناميكية 
م�ضتعر�ضاً  املقبلة”،  امل��رح��ل��ة  خ���ال 
وما  اخلم�ضني  م�����ض��اري��ع  اأب����رز  معاليه 
لل�ضراكة  متنوعة  فر�ض  م��ن  تطرحه 
م���ع ق��ط��اع االأع���م���ال االإي���ط���ايل خال 
الت�ضريعات  وك��ذل��ك  امل��ق��ب��ل��ة،  امل��رح��ل��ة 
اقت�ضاد  لتنمية  اجل��دي��دة  وال�ضيا�ضات 
ال���دول���ة وال��ت��ي ت��ع��زز االن��ف��ت��اح وجذب 
وممار�ضة  ت��اأ���ض��ي�����ض  وت�����ض��ه��ل  امل���واه���ب 
العامليني،  امل�ضتثمرين  اأم����ام  االأع���م���ال 
م���ث���ل ال�������ض���م���اح ب���ال���ت���م���ل���ك االأج���ن���ب���ي 
بن�ضبة  واال����ض���ت���ث���م���ارات  ل��ل��م�����ض��اري��ع 
االإقامة  منظومة  وتطورات   ،100%
ع���دي���دة ومي�ضرة  ت��ت��ي��ح خ���ي���ارات  ال��ت��ي 
وال�ضياحة  واال�ضتثمار  والعمل  للعي�ض 

يف دولة االإمارات.
جاء ذلك يف اإطار الزيارة املو�ضعة التي 
امل�ضتوى  رفيع  اإم��ارات��ي  وف��د  بها  يقوم 
برئا�ضة معايل وزير االقت�ضاد الإيطاليا، 
ب���ن ط����وق والوفد  ح��ي��ث ع��ق��د م���ع���ايل 
املرافق له اجتماعا مع روؤ�ضاء تنفيذيني 
الأكرث من 15 �ضركة اإيطالية رائدة يف 
واحللول  الدوائية  ال�ضناعات  جماالت 
واالأزياء  االأخ�ضر  واال�ضتثمار  البيئية 
البجميات  وحلول  ال�ضحن  وخ��دم��ات 

واإدارة �ضناديق اال�ضتثمار.
���ل���ع م��ع��ال��ي��ه وال���وف���د امل���راف���ق على  واطَّ
يف  العاملة  ال�ضركات  م��ن  ع��دد  جت��رب��ة 
اإي��ط��ال��ي��ا يف ع���دد م��ن املجاالت  ���ض��م��ال 
التحول  م��ث��ل  احل��ي��وي��ة  االق��ت�����ض��ادي��ة 
الرابعة.  ال�ضناعية  وال��ث��ورة  ال��رق��م��ي 
خال  التعاون  فر�ض  اجلانبان  وبحث 
الروابط  تقوية  و�ضبل  املقبلة  املرحلة 

وعقد ال�ضراكات التجارية واال�ضتثمارية 
وتبادل اخلبات  البلدين،  �ضركات  بني 
وامل�����ع�����رف�����ة واالط������������اع ع����ل����ى ف���ر����ض 
وقطاعات اال�ضتثمار الواعدة يف اأ�ضواق 

البلدين.
الدولة  وف���د  ع��ق��د  ذل����ك،  ج��ان��ب  واإىل 
من  ع��دد  مع  م�ضتديرة  طاولة  اجتماع 
“اأ�ضولومباردا”،  ال�ضركات االأع�ضاء يف 
لل�ضركات  اإق��ل��ي��م��ي  احت�����اد  اأك�����ب  وه����و 
احل�ضرية  ميانو  منطقة  يف  العاملة 
وبريانزا  وم���ون���زا  ل����ودي  وم��ق��اط��ع��ات 
وبافيا باإقليم لومبارديا �ضمال اإيطاليا، 
وي�������ض���م االحت��������اد �����ض����رك����ات ت���ع���م���ل يف 
قطاعات حيوية متنوعة مثل ال�ضناعات 
املتقدم  والت�ضنيع  االإلكرتوميكانيكية 
والنقل  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  وال�������ض���ن���اع���ات 
االأعمال  وخدمات  ال�ضياحة  وقطاعات 
معاليه  واط����ل����ع  وغ����ريه����ا.  واالأزي����������اء 
والوفد املرافق على عدد من العرو�ض 
حول  االإيطالية  لل�ضركات  التقدميية 
االأعمال  واجت��اه��ات  ال�ضوق  م�ضتجدات 

والتكنولوجيا اجلديدة.
وق��ال معايل عبد اهلل بن ط��وق يف هذا 
ال�����ض��ي��اق: “تقوم روؤي���ة دول���ة االإم����ارات 
الب���ت���ك���ارات  ح��ا���ض��ن��ة  ت���ك���ون  اأن  ع���ل���ى 
عاملياً  امل�����ض��ت��ق��ب��ل، وخم���ت���باً  وت��ق��ن��ي��ات 
والتكنولوجيا  ال����رق����م����ي  ل���ل���ت���ح���ول 
احلديثة يف خمتلف القطاعات. وتوفر 
بيئة االأع���م���ال يف ال���دول���ة، وخ��ا���ض��ة يف 
����ض���وء ال���ت���ط���ورات ال��ن��وع��ي��ة االأخ�����رية 
الوطني  االق���ت�������ض���اد  ����ض���ه���ده���ا  ال����ت����ي 
اخل��م�����ض��ني، مناخاً  م�����ض��اري��ع  واإط�����اق 
ال�ضركات  ال�ضتقطاب  واإيجابياً  ج��اذب��اً 
النا�ضئة واملبتكرة والعاملة يف قطاعات 

التكنولوجيا واالبتكار يف العامل لتتخذ 
والتو�ضع  ل���ه���ا  م����ق����راً  االإم����������ارات  م����ن 
املنطقة  اأ�����ض����واق  م��ن��ه��ا ع���ب  ان���ط���اق���اً 
ال�ضركات  م��ع��ال��ي��ه  داع���ي���اً  والعامل”، 
على  كثب  عن  االط��اع  اإىل  االإيطالية 
وامل�ضتقبلية  ال���رائ���دة  االأع���م���ال  ب��ي��ئ��ة 
واحلوافز املتكاملة واخلدمات املتطورة 
ال��ي��وم الأن�ضطة  ال��ت��ي ت��وف��ره��ا ال��دول��ة 
االأعمال واال�ضتثمار يف خمتلف املجاالت 

وخا�ضة قطاعات االقت�ضاد اجلديد.
ومن جانبه، قال �ضعادة �ضامح القبي�ضي 
املدير العام لل�ضوؤون االقت�ضادية بدائرة 
التنمية االقت�ضادية - اأبوظبي: “نحن 
هنا لن�ضهد مرحلة جديدة من التعاون 
طويلة  ال�ضراكة  �ضمن  اال�ضرتاتيجي 
العربية  واالإم���ارات  اإيطاليا  االأم��د بني 
اإىل  امل��ت��ح��دة، حاملني ر���ض��ال��ة وا���ض��ح��ة 
ال���ق���ط���اع اخل����ا�����ض االإي������ط������ايل: دول����ة 
اأمت اال�ضتعداد  واأبوظبي على  االإم��ارات 
والو�ضائل  االأع��م��ال  بيئة  لكم  ون��وف��ر   ،
واالأنظمة املنا�ضبة التي �ضت�ضاعدكم على 
حتقيق النمو. وبف�ضل املعايري العاملية 
باالإ�ضافة  احلوكمة،  و  التحتية  للبنى 
اىل موقعها املميز على خارطة االأعمال 
ال��دول��ي��ة ف���اإن دول���ة االإم�����ارات العربية 
اإىل  ال��و���ض��ول  على  ت�ضاعدكم  امل��ت��ح��دة 
ال�ضرق  يف  وال��واع��دة  النا�ضئة  االأ���ض��واق 
االأو�ضط و�ضمال اإفريقيا واآ�ضيا. واأ�ضاف، 
الدولة،  وف���د  �ضمن  م�����ض��ارك��ت��ه  خ���ال 
�ضركائنا  م���ع  ن��ع��م��ل  “نحن  ق����ائ����ًا: 
عمل  منظومة  تعزيز  على  االإيطاليني 
لل�ضركات  خالها  م��ن  ميكن  متكاملة 
ا�ضتثمارات  م��ن  اال���ض��ت��ف��ادة  االإي��ط��ال��ي��ة 
اأنظمة  االإم��ارة  ر  توفرّ الكبرية.  اأبوظبي 

موحدة  ا���ض��ت��ث��م��ار  ورح����ل����ة  م��ب�����ض��ط��ة 
املالية  املنتجات  اإىل  باالإ�ضافة  و�ضهلة، 
على  ال�ضركات  ت�ضاعد  وال��ت��ي  عة  املتنورّ
االإنتاجية.”  وتطوير  التو�ضع  حتقيق 
 – �ضبادا  األي�ضاندرو  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
اأ�ضحاب  احتاد  “اأ�ضولومباردا”  رئي�ض 
ال�ضناعات يف اإقليم لومبارديا: “تعتب 
ا�ضرتاتيجًيا  ���ض��ري��ًك��ا  االإم�������ارات  دول����ة 

ل�ضركاتنا..
بني  ال���ت���ج���اري���ة  ال����ع����اق����ات  اأن  ك���م���ا   
اق��ت�����ض��ادي��ن��ا ق��وي��ة ج�����ًدا، ح��ي��ث ُت�ضري 
لومبارديا  ����ض���ادرات  اأن  اإىل  ال��ب��ي��ان��ات 
من   ?30 ُت��ع��ادل  اإىل دول���ة االإم�����ارات 
اإج���م���ايل ال�������ض���ادرات االإي���ط���ال���ي���ة اإىل 
انهم حري�ضون على  االإمارات.” وتابع 
ل�ضركاتهم  ج��دي��دة  ف��ر���ض  ا�ضتك�ضاف 
االإم���ارات  اأ���ض��واق  يف  تواجدهم  لتعزيز 
االهتمام  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  يف  وخ��ا���ض��ة 
ال�ضناعات  ع��ل��ى  وال��ق��ائ��م��ة  ال���ت���ب���ادل 
امل��ت��ق��دم��ة وامل���ب���ت���ك���رة ومب����ا ي���ع���زز من 
جهود التعايف بعد اجلائحة وخلق مناخ 
التعاون بني  اأف�ضل لا�ضتثمار وتعزيز 

جمتمعي االأعمال من اجلانبني.
وم��������ن ج����ان����ب����ه����ا، ق�����ال�����ت ف���ريون���ي���ك���ا 
���ض��ك��وي��ن��زي، ن��ائ��ب��ة رئ��ي�����ض االحت�����اد، اإن 
دول����ة االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة هي 
�ضوق مهم ل�ضركاتهم ويتمتع باإمكانيات 
جتارية وا�ضتثمارية واعدة، وخا�ضة مع 
ع��زز من  وال���ذي  ب��دب��ي،  اإك�ضبو2020 
ك��وج��ه��ة حا�ضنة  االإم�������ارات  ت��ن��اف�����ض��ي��ة 
ل���اب���ت���ك���ار واالب���������داع وم��ن��ف��ت��ح��ة على 

العامل.
اأن زي�����ارة ال���وف���د االإم���ارات���ي  واأ����ض���اف 
متثل  االقت�ضاد،  وزي��ر  معايل  برئا�ضة 

خطوة مهمة وتفتح الطريق اأمام مزيد 
ب���ني اجلانبني  ال��ث��ن��ائ��ي  ال���ت���ع���اون  م���ن 
على  ال���ق���ائ���م���ة  ال���ق���ط���اع���ا  خ���ا����ض���ة يف 

التكنولوجيا املتقدمة.
مقر  امل��راف��ق  وال��وف��د  معاليه  زار  ك��م��ا 
مركز الكفاءة ال�ضناعية MADE يف 
ميانو، واملتخ�ض�ض بدعم ال�ضركات يف 
م�ضار التحول الرقمي وتبني تطبيقات 
الثورة ال�ضناعية الرابعة ويعد من اأهم 
مراكز االبتكار والرقمنة على م�ضتوى 
اإي��ط��ال��ي��ا. واط���ل���ع ال���وف���د ع��ل��ى جتربة 
واملنهجيات  امل��ع��رف��ة  ت��وف��ري  يف  امل��رك��ز 
املنتجات  لتطوير  الرقمية  واالأدوات 
واخل���دم���ات ب�����ض��ورة ج��وه��ري��ة. وبحث 
معاليه مع م�ضوؤويل املركز �ضبل التعاون 
البحثية  واملراكز  املعنية  املوؤ�ض�ضات  مع 
وحا�ضنات االأعمال والقطاع اخلا�ض يف 
دولة االإم��ارات لنقل وتبادل املعرفة يف 
اإدارة اأن�ضطة االبتكار ونقل التكنولوجيا 
املبا�ضرة  وامل�ضاعدة  والتطوير  والبحث 
ال�ضناعية  ال����ث����ورة  اأدوات  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
اال�ضتدامة  معايري  ي��ع��زز  مب��ا  ال��راب��ع��ة 
االأعمال  بيئة  يف  العالية  والتناف�ضية 

بالدولة.
ال��ي��وم من  “نحر�ض  ب��ن ط���وق:  واأك����د 
اال�ضتفادة من  الزيارة على  خال هذه 
ال��ت��ج��رب��ة االإي��ط��ال��ي��ة ال���رائ���دة يف هذه 
املجاالت، و�ضنعمل خال املرحلة املقبلة 
اآل���ي���ات م�����ض��ارك��ة املعرفة  ع��ل��ى ت��ط��وي��ر 
وت��ب��ادل اخل���بات وال��ك��ف��اءات واملواهب 
اإيطاليا  يف  ���ض��رك��ائ��ن��ا  م���ع  وال���ت���دري���ب 
وتطبيق  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  ل��ت�����ض��ري��ع 
خمتلف  يف  ال��راب��ع��ة  ال�ضناعية  ال��ث��ورة 
وال�ضناعية  االإن���ت���اج���ي���ة  ال���ق���ط���اع���ات 
لتوا�ضل  االإم���ارات  دول��ة  يف  والتجارية 

تقدمها وريادتها اإقليمياً وعاملياً”.
و������ض�����ارك يف االج����ت����م����اع����ات م����ن وف���د 
ال�ضام�ضي  عمر  �ضعادة  من  كل  ال��دول��ة 
ل��دى جمهورية  االإم����ارات  دول���ة  �ضفري 
النعيمي  العزيز  عبد  و�ضعادة  اإيطاليا، 
ال�ضوؤون  امل�ضاعد لقطاع تنظيم  الوكيل 
و�ضعادة  االق��ت�����ض��اد،  ب����وزارة  ال��ت��ج��اري��ة 
ج���م���ال اجل�������روان، اأم�����ني ع����ام جمل�ض 
االإم����������ارات ل��ل��م�����ض��ت��ث��م��ري��ن ب����اخل����ارج، 
العام  امل��دي��ر  القبي�ضي  �ضامح  و���ض��ع��ادة 
التنمية  ب��دائ��رة  االقت�ضادية  لل�ضوؤون 
اأحمد  وال�ضيد  اأبوظبي،   - االقت�ضادية 
ال�ضوؤون  اإدارة  مدير  نائب  رحيمه،  ب��و 
وزارة  يف  وال���ت���ج���اري���ة  االق���ت�������ض���ادي���ة 
اخلارجية والتعاون الدويل، اإىل جانب 
ع���دد م��ن ك��ب��ار امل�����ض��وؤول��ني يف اجلهات 

احلكومية والقطاع اخلا�ض.

القيمة ال�سوقية للبور�سات املالية 
العربية ترتفع 4.54 % نهاية يناير

•• اأبوظبي-وام:

ارتفعت القيمة ال�ضوقية لاأ�ضواق املالية العربية املدرجة يف قاعدة بيانات املوؤ�ضر 
 2022 يناير من عام  �ضهر  نهاية  % يف   4.54 العربي  النقد  املركب ل�ضندوق 
لت�ضل اإىل حوايل 3961 مليار دوالر ، مقارنة بالقيمة امل�ضجلة يف نهاية دي�ضمب 
النقد  �ضندوق  موؤ�ضر  واأن��ه��ي  ال��ع��رب��ي.  النقد  �ضندوق  بيانات  بح�ضب   ،2021
العربي املركب الأ�ضواق املال العربية تعامات �ضهر يناير من عام 2022 مرتفعاً 
يف  امل�ضجل  مب�ضتواه  مقارنًة  نقطة   498.82 نحو  اإىل  % لي�ضل   0.96 بنحو 
ال�ضهرية الأ�ضواق  الن�ضرة  بيانات  واأظهرت   .2021 دي�ضمب من عام  �ضهر  نهاية 
املال العربية ال�ضادرة ام�ض اأن غالبية موؤ�ضرات اأداء البور�ضات العربية املُ�ضمنة يف 
املوؤ�ضر املركب ل�ضندوق النقد العربي لاأ�ضواق املالية العربية �ضهدت ارتفاعا، يف 
نهاية �ضهر يناير من عام 2022 مقارنًة بنهاية �ضهر دي�ضمب 2021، لتوا�ضل 
بذلك حمافظتها على منحنى اأدائها الت�ضاعدي الذي �ضهدته على اأ�ضا�ض �ضهري 
ال�ضوقية  القيمة  موؤ�ضرات  يف  امل�ضجل  االرت��ف��اع  وتعك�ض   ،2021 ع��ام  بداية  منذ 
املالية،  واخلدمات  البنوك  منها:  القطاعات  من  عدد  موؤ�ضرات  حت�ضن  اإث��ر  على 
ا�ضتمرار حركة  اأن  الن�ضرة  واأ�ضافت  واالت�ضاالت.  واال�ضتثمار،  والبرتوكيماويات، 
االإدراجات اجلديدة يف عدد من البور�ضات العربية يف االأ�ضواق الرئي�ضة ومن�ضات 
تداول ال�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة، التي تهدف اإىل تو�ضعة قاعدة االأ�ضواق، كان 
له االأثر االإيجابي على موؤ�ضرات االأداء يف ظل ا�ضتمرار جهود البور�ضات العربية 
االأجنبي،  اال�ضتثمار  التداوالت، وجذب  وزي��ادة معدالت  ال�ضيولة  م�ضتويات  لرفع 
املدرجة  ال�ضركات  لتعزيز مبادئ حوكمة  ا�ضتمرار موا�ضلة م�ضاعيها  عاوة على 
والتحول املايل الرقمي، وتنمية اأ�ضواق الدين. وذكرت اأنه كان للتوقعات االإيجابية 
اأثراً   ،2021 ع��ام  ع��ن  العربية  البور�ضات  يف  امل��درج��ة  ال�ضركات  اأع��م��ال  لنتائج 

ايجابياً على حتفيز اأداء عدد من البور�ضات العربية.

توقيع اتفاقية �سراكة ا�سرتاتيجية بني 
�سرغاز و رويال ا�سرتاتيجيك بارترنز 

•• اأبوظبي-الفجر: 

رويال  جمموعة  م��ع  ا�ضرتاتيجية  �ضراكة  اإتفاقية  �ضرغاز  جمموعة  وقعت 
كابيتال  انفي�ضتمنت  ا�ضرتاتيجيك  �ضركات  اإح��دى   - ب��ارت��رز  ا�ضرتاتيجيك 
 ،  – واإدارت��ه��ا  وتاأ�ضي�ضها  العقارية  امل�ضروعات  وتطوير  ا�ضتثمار  يف  املخت�ضة 
االأو�ضط  ال�ضرق  مبنطقة  للغاز  التحتية  البنية  تعزيز  اإىل  االإتفاقية  وتهدف 
كل  اإجتماع  االإتفاقية خال  توقيع  اأخ��رى. وجرى  ومناطق  اإفريقيا  و�ضمال 
– الرئي�ض التنفيذي ل�ضركة رويال ا�ضرتاتيجيك  من الدكتور حمد اآل علي 
حفل  يف  �ضرغاز  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  دم��ق  حممد  وال�ضيد  ب��ارت��رز 
علي  اآل  حمد  الدكتور  وق��ال  اأب��وظ��ب��ي.  يف  �ضرغاز  جمموعة  مكاتب  يف  عقد 
الرئي�ض التنفيذي ل�ضركة رويال ا�ضرتاجتيك بارترز بهذه املنا�ضبة:” نحن 
�ضتحقق  االإتفاقية  اأن هذه  ونعتقد  �ضرغاز،  ب�ضراكتنا مع جمموعة  فخورون 
“تعمل  علي:  اآل  الدكتور  واأ�ضاف  الطرفني”.  لكا  كبرية  اإقت�ضادية  قيمة 
التحتية  البنية  تطوير  يف  امل�ضاهمة  على  بارترز  ا�ضرتاجتيك  روي��ال  �ضركة 
للغاز يف منطقة ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال اإفريقيا، وتتما�ضى هذه االإتفاقية مع 

اإ�ضرتاجتيتنا لدعم منو القطاعات الرئي�ضية يف االإقت�ضاد.”

ماليني و 777 األف زائر ومت�سوق ب�سوق اجلبيل يف2021  3
•• ال�سارقة -وام:

ذكرت اإدارة �ضوق اجلبيل التابعة ل�ضركة ال�ضارقة الإدارة االأ�ضول - الذراع 
خال  املت�ضوقني  من  ال�ضوق  زوار  عدد  اأن  ال�ضارقة  حلكومة  االإ�ضتثمارية 
بلغ حجم  زائ���را فيما   218 و  األ��ف��ا   777 و  3 مايني  بلغ  املا�ضي  ال��ع��ام 
الذي  العام  ب��اأرق��ام  مقارنة  كبرية  ب��زي��ادة  طنا   4394 االأ�ضماك  مبيعات 
�ضبقه يف ظل وفرة كبرية من املواد بجودة عالية واأ�ضعار منا�ضبة على قاعدة 

الثقة التامة باالأمن الغذائي.

عبدال�ضتار  امل�����دع�����و/  ف���ق���د 
�ضوري    - احلريري  اإ�ضماعيل 
رقم  �ضفره  ج��واز   - اجلن�ضية 
)N013842427( يرجى 
ت�ضليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  ال�����ض��وري��ة  بال�ضفارة 

مركز �ضرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

حممد   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
ج���������ض����ي����م ال�������دي�������ن ح����اج����ى 
اجلن�ضية  بنغادي�ض  ك��ب��ري،  
رق������م  �������ض������ف������ره  ج���������������واز   -
يجده  من   )ef876486(
رقم   بتليفون  االت�ضال  عليه 

    0503206620

فقدان جواز �سفر
خميو   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
اوزبك�ضتان     ، �����ض����ادوالي����ا 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )0861994FA( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ض���ال 

0566549534

فقدان جواز �سفر

مايا  رام   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
اجلن�ضية  ن���ي���ب���ال   ، ت����ام����اجن 
 ج��������������������واز ���������ض��������ف��������ره رق��������م

يرجى   -  )11529177(
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  النيبالية  بال�ضفارة 

مركز �ضرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 
جتاري تنفيذ   8530  /  2021  /  207

تفا�سيل الإعالن
اعان حم�ضر حجز بالن�ضر 

تفا�ضيل االإعان
تفا�ضيل االإعان بالن�ضر

اإىل املنفذ �ضده  / 1- ا�ضكا للمقاوالت  �ض.ذ .م -  ممجهول حمل االإقامة
مبا اأن الطالب التنفيذاحمد حممد خمي�ض اجلافله احلمريى

اأرا����ض���ي الكائنة  ام��وال��ك��م اخل��ا���ض��ة وه���ي ع��ب��ارة ع��ن  ب��ان��ه مت احل��ج��ز ع��ل��ى  نعلنكم 
وقدره  ب��ه  املطالب  للمبلغ  -وف���اء    599-1526 رق��م  اأر����ض   - علي  جبل  مبنطقة 

)149816823 درهم( يف امللف اعاه وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
بناءا على قرار املحكمة ال�ضادر بتاريخ 2-2-7

 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر

اداء  امر  من  تظلم   2022/14
اإىل املتظلم �ضدها/ فوم ارتز كريي�ضنز  �ض ذ م م  - جمهويل حمل االإقامة

مبا اأن املتظلم /ند �ضبيب لنقل و جمع النفايات
و ميثله / روؤيا عبداهلل حممد العو�ضي

قد اأقام عليكم التظلم املذكور اأعاه ومو�ضوعه تظلم من القرار ال�ضادر بالق�ضية رقم 
اأمر اأداء والر�ضوم وامل�ضاريف  2022/43

�ضباحا   11:00 ال�ضاعة   2022-02-22 وحددت لها جل�ضة يوم الثاثاء املوافق 
م�ضتندات  اأو  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  ُبعد  ع��ن  التقا�ضي  بقاعة  ���ض 
ف��اإن احلكم �ضيكون  اأي��ام على االق��ل، ويف حالة تخلفك�  ب�ثاثة  للمحكمة قبل اجلل�ضة 

مبثابة ح�ضوري.
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 

دعــــــــــــوة /اإىل اجتماع اجلمعّية 
العمومّية التاأ�سي�سية مل�ساهمي 

�س�رك�ة فام القاب�سة �ص.م.خ )�سركة م�ساهمة خا�سة(
وذلك عن بعد/اإلكرتونيًا يف متام ال�ساعة 10:00 �سباحًا

 يوم اخلمي�ص املوافق 10 مار�ص 2022
اإىل  بدعوتكم  التاأ�ضي�ض(،  ���ض.م.خ )حتت  القاب�ضة  فام  �ضركة  تاأ�ضي�ض  ف جلنة  تت�ضررّ
بعد/ ع��ن  �ضينعقد  ال��ذي  لل�ضركة  التاأ�ضي�ضية  العموميرّة  اجلمعيرّة  اجتماع  ح�ضور 
اإلكرتونياً عن طريق Microsoft Teams يف متام ال�ضاعة 10:00 �ضباحاً يوم 

اخلمي�ض املوافق 10 مار�ض 2022.
ويف حالة عدم اكتمال الن�ضاب القانوين يف االجتماع االأول، �ضوف يتم انعقاد االجتماع 
 17 املوافق  يوم  يف   Microsoft Teams طريق  عن  بعد/اإلكرتونياً  عن  الثاين 

مار�ض 2022 يف متام ال�ضاعة 10:00 �ضباحاً.
من  اأو  امل�ضاهمني  من  ع��دد  بح�ضور  التاأ�ضي�ضية  العمومية  اجلمعية  انعقاد  وي�ضح 
ميثلهم ميتلكون %50 اأو اأكرث من اأ�ضهم ال�ضركة، ويرتاأ�ض االجتماع ال�ضخ�ض الذي 

تنتخبه اجلمعية من بني املوؤ�ض�ضني.
و�ضيكون جدول اأعمال اجلمعية العمومية التاأ�ضي�ضية كما يلي:

1. االإعان عن حتول ال�ضركة ايل �ضركة م�ضاهمة خا�ضة.
2. املوافقة على اعتماد عقد التاأ�ضي�ض والنظام االأ�ضا�ضي وتفوي�ض جلنة املوؤ�ض�ضني يف 
اإتخاذ االإجراءات الازمة اأمام كافة اجلهات احلكومية والتوقيع على كافة امل�ضتندات 

واالأوراق يف هذا ال�ضاأن؛
التي  والنفقات  ال�ضركة  تاأ�ضي�ض  اإج����راءات  ع��ن  املوؤ�ض�ضني  تقرير  على  امل��واف��ق��ة   .3

ا�ضتلزمتها؛
4. تعيني اأمني �ضجل االأ�ضهم وحتديد اأتعابه؛

5. تاأكيد تعيني اأع�ضاء جمل�ض االإدارة االأول بعدد ثاث اأع�ضاء وحتديد مدة ع�ضوية 
املجل�ض.

6.املوافقة على تعيني مدقق ح�ضابات ال�ضركة اخلارجي االأول وحتديد مدة تعيينه.
 Microsoft Teams لا�ضتعام عن كيفية ح�ضور االجتماع عن بعد عن طريق

يرجى التوا�ضل مع ال�ضركة على رقم 971509929002 +
 khaled@famholding.com:او على البيد االإلكرتوين 

عن/ اللجنة التاأ�سي�سية
ال�سّيد/ في�سل علي مو�سى علي النقبي
ال�سيد/ جنالء خالد حممد عا�سور طني�ص

العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 

جمعية ام القيوين التعاونية ل�سيادي ال�سماك دعوة حل�سور اجتماع 
اجلمعية العمومية العادية لالعوام املالية 2021/2020

يت�ضرف جمل�ض ادارة جمعية اأم القيوين التعاونية ل�ضيادي اال�ضماك دعوة ال�ضادة امل�ضاهمني 
2021/2020 ، وذلك يف متام  حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية العادية لاعوام املالية 
الطاير  ع��ود  قاعة  وذل��ك يف   ،  2022 28 فباير  امل��واف��ق  االثنني  ي��وم  �ضباحا   10 ال�ضاعة 
تاأجيل  �ضيتم  االع�ضاء  اأغلبية  وه��و  القانوين  الن�ضاب  اكتمال  ع��دم  ح��ال  يف   ، القيوين  ام  يف 
التاريخ  و  املكان  بنف�ض  �ضاعة من االجتماع االول  بعد ن�ضف  اآخر يعقد  اإجتماع  اإيل  االجتماع 

ويكون الن�ضاب هو ع�ضر عدد االع�ضاء اأو خم�ضة ع�ضر ع�ضوا على االقل.
وذلك للنظر يف جدول العمال التايل:

املايل  العام  عن  ال�ضابق  العمومية  للجمعية  ال�ضابقة  اجلل�ضة  حم�ضر  على  الت�ضديق   -1
علية. الت�ضديق  و   2019

 2020/12/31 يف  املنتهية  املالية  ال�ضنوات  عن  االدارة  جمل�ض  تقرير  على  الت�ضديق   -2
.2021/12/31 ،

3- الت�ضديق على تقرير مدقق احل�ضابات عن ال�ضنوات املالية املنتهية يف 2020/12/31 
.2021/12/31 ،

يف  املنتهية  املالية  ال�ضنوات  عن  واخل�ضائر  االرب��اح  وح�ضاب  العمومية  امليزانية  مناق�ضة   -4
2020/12/31 ، 2021/12/31 و مقرتح جمل�ض االدارة لتوزيعات االرباح للعام املايل 

 .2020 املايل  للعام  توزيعها  مت  التي  االرباح  على  كذلك  عليها  الت�ضديق  و   2021
يف  املنتهية  املالية  االعوام  خال  اعمالهم  عن  االإدارة  جمل�ض  اع�ضاء  ال�ضادة  ذمة  اإبراء   -5

.2021/12/31  ،  2020/12/31
 6- اإبراء ذمة مدققي احل�ضابات عن اعمالهم خال االأعوام املالية املنتهية يف 2020/12/31 

.2021/12/31 ،
اتعابهم. وحتديد   2022 لعام  احل�ضابات  مدققي  تعيني   -7

مالحظة هامة:
موعد  قبل  اجلمعية  مبقر  اخلتامية  احل�ضابات  و  االجتماع  وثائق  توفري  يتم  �ضوف   )1

االجتماع باأ�ضبوعني ملن يرغب من ال�ضادة االع�ضاء يف احل�ضول علي ن�ضخة منها. 
اجلمعية  احل�ضور  حق  له  ملن  يجوز   2021 ل�ضنة   )50-1( رقم  الوزاري  للقرار  وفقا   )2
جمل�ض  اع�ضاء  دون  من  العمومية  اجلمعية  اع�ضاء  من  اآخ��ر  ع�ضو  عنه  ينيب  ان  العمومية 
االدارة او العاملني باجلمعية و ذلك مبقت�ضى توكيل خا�ض ثابت بالكتابة ين�ض �ضراحة على 
حق الوكيل يف ح�ضور اجتماعات اجلمعية العمومية و الت�ضويت على قراراتها و ميثل ناق�ضي 
االهلية و فاقديها النائبون عنهم قانونا و يتعني ان يكون توقيع الع�ضو الوارد يف الوكالة امل�ضار 
اليها هو التوقيع املعتمد من كاتب العدل اأو بنك بالدولة �ضريطة ان يكون للموكل ح�ضاب لديه 

و يكون اآخر موعد لت�ضليم التوكيات الدارة اجلمعية هو 23 فباير 2022
لال�ستف�سار هاتف رقم 0556555126

رئي�ص جمل�ص الدارة القيوين التعاونية يف ا�سم حميد غامن
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العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 
MOJAU_2022- 0048974 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
م�ضر  اجلن�ضية   ، عمار  ح�ضن  على  حممد  وائل   : ال�ضيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
 : ال�ضيدة  اىل  ذلك  و   100% البالغه  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
والتي  للرجال(  العنوان  )�ضالون  الرخ�ضة  يف  تاياند  اجلن�ضية  كونكوم،  فيمنارا 
تاأ�ض�ضت باأمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )761734( ال�ضادرة من دائرة التنمية 
االقت�ضادية. تعديات اخرى : تنازل �ضاحب رخ�ضة الآخر.  وعمابن�ض املادة )14( 
فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 يف �ضان الكاتب العدل. 
فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعان للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على االجراء امل�ضار اليه 
بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535

العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 
MOJAU_2022- 0049089 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
العربية  االمارات  اجلن�ضية  الكتبي،  بالعبد  �ضامل  �ضعيد  �ضامل   : ال�ضيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
اىل  ذلك  100% و  البالغة  ح�ضته  كامل  املتحدة - يرغب يف البيع والتنازل عن ن�ضبة 50% من 
ال�ضيد : �ضعيد خلفان مبارك بن �ضرور الكتبي الكتبي اجلن�ضية االمارات، ويرغب يف البيع والتنازل 
بن  خلفان  حممد  خالد   : ال�ضيد  اىل  وذلك  عن ن�ضبة 50% من كامل ح�ضته البالغة %100، 
�ضرور الكتبي، اجلن�ضية االمارات العربية املتحدة، يف الرخ�ضة امل�ضماة ))االإجناز االحرتايف ملقاوالت 
البناء(( والتي تاأ�ض�ضت باأمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )751986( ال�ضادرة من دائرة التنميه 
االقت�ضادية. تنازل �ضاحب الرخ�ضة الخر، دخول �ضركاء تغيري ال�ضكل القانوين من موؤ�ض�ضة فردية 

اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة با�ضم )االجناز االحرتايف ملقاوالت البناء ذ م م(
�ضان  2013 يف  ل�ضنة  رقم )4(  القانون االحتادي  احكام   فقرة )5( من  املادة )14(  وعمابن�ض 
الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعان للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على االجراء امل�ضار اليه 
بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 
MOJAU_2022- 0049040 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�ضيد/ عبدالنا�ضر فاتونكارا، هندي اجلن�ضية يرغب يف البيع 
بكر  ابو  �ضاجنوت  �ضراج   : ال�ضيد  اىل  ذلك  50% و  البالغه  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل 
ال�ضريعة(  للوجبات  احلديثة  وا�ضط  )ند  امل�ضماه  الرخ�ضة  يف  اجلن�ضية  هندي   ، نيتياتيل 
دائرة  من  ال�ضادرة   )535831( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  باأمارة  تاأ�ض�ضت  والتي 
التنمية االقت�ضادية بال�ضارقة. التعديات االخرى : تنازل �ضاحب الرخ�ضة الآخر، ا�ضافة 

�ضريك، ي�ضمح له مبزاولة الن�ضاط 24�ضاعة
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعان للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535

العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 

تنازل/ بيع
اإعان بالن�ضر

 : اجلن�ضية   - املهريي  حا�ضر  بن  حممد  خليفه  عبداهلل  ال�ضيد/   : باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
ال�ضيدة/  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  االإمارات 
لتجارة  امل�ضماه )تال اخلليج  الرخ�ضة  ال�ضعودية، يف   : - اجلن�ضية  القاع  توفيق  قمر ح�ضن 
البرتوكيماويات( ال�ضادرة من دائرة التنمية االإقت�ضادية بال�ضارقة برخ�ضة رقم  )762413( 

تعديات اأخرى: اليوجد
2013 يف  ل�ضنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمابن�ض 
�ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعان للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  االعان  هذا  تاريخ  من  ا�ضبوعني  بعد  اليه  امل�ضار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - هادف حممد عبداهلل بن هويدن الكتبي   
جتاري     SHCEXCICOMS2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005012/ 

اإىل املحكوم عليه : هادف حممد عبداهلل بن هويدن الكتبي 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ موؤ�ض�ضة عبدالعزيز حممد املاجد ، اجلن�ضية االإمارات العربية املتحدة  
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ضاما الر�ضوم وامل�ضاريف 108605  

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلبي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0009591 اأمر اداء 
اىل املدعي عليه : عبدالرزاق خمي�ض خلفان خمي�ض الكتبي االإمارات العربية املتحدة 

/ اجلن�ضية  
العربية  االإمارات  املعا  املاجد  حممد  عبدالعزيز  هدى  ال�ضيخة  املدعي  بان  نعلمكم 

املتحدة / ا جلن�ضية 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاه للمطالبة ناأمر بالزام املقدم �ضدها بان توؤدي للطالب 
من   %5 والفائدة  درهم(  وخم�ضمائة  الف  واربعون  واثنان  )مائة  درهم   142500 مبلغ 

تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�ضداد والر�ضوم وامل�ضاريف. 
حرر بتاريخ  2022/2/9 - حرر بوا�ضطة املوظف

مركز �ضعادة املتعاملني
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICIREA2021 / 0007996 مدين )جزئي(       
اىل املدعي عليه : موناليزا ل�ضناعة االثاث 

نعلنكم بان املدعي ديار حممد واراين واراين عراقي / اجلن�ضية 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاه : 

احلكم 
قررت املحكمة : مبثابة احل�ضوري 

درهم" والزام  اآالف  "اربعة  درهم   4000 مبلغ  للمدعى  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام 
املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف. 

حرر بتاريخ 2022/2/9 حرر بوا�ضطة املوظف
مركز �ضعادة املتعاملني
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 
اإعالن بالن�سر

رقم )2022/17012(
عبد  ال��وه��اب  عبد  ر���ض��ا   / ال��ق��ان��وين  امل�ضت�ضار  بالتوقيع  وميثلها   - للعقارات  ال���دالل   : امل��ن��ذر 
الكرمي ف�ضل اهلل - مبوجب وكالة م�ضدقة ا�ضوال برقم حمرر 2018/1/99937 بتاريخ 

ب�ضفتها وكيا عن الدالل للعقارات  2018/5/1
املنذر اليه : �ضكري ابراهيم تهازه�ي باروت �ضاليل

املو�ضوع االنذار العديل رقم 245526/1/2021
بتاريخ �ضابق ا�ضتاأجر املنذر اليه العقار من املنذر بت�ضديد امل�ضتحقات االيجارية املقررة قانونا 
وحيث ان املنذر مت�ضرر من بقاء احلال كما هو عليه، لذا ينذركم بدفعها عاجا حتى ال ن�ضطر 
جمبين من اتخاذ ما نراه منا�ضبا من اتخاذ كافة االجراءات القاتنونية خال فرتة اق�ضاها 
�ضهرا )ثاثون يوما( من تاريخ االنذار و�ضوف تتحملون كافة االتعاب وامل�ضاريف : لذا ننذركم 

باال�ضراع بدفعها يف او قبل ثاثون اعتبارا من الن�ضر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 
اإعالن بالن�سر

رقم )2022/10333(
عبد  ال��وه��اب  عبد  ر���ض��ا   / ال��ق��ان��وين  امل�ضت�ضار  بالتوقيع  وميثلها   - للعقارات  ال���دالل   : امل��ن��ذر 
الكرمي ف�ضل اهلل - مبوجب وكالة م�ضدقة ا�ضوال برقم حمرر 2018/1/99937 بتاريخ 

للعقارات الدالل  عن  وكيا  ب�ضفتها   2018/5/1
املنذر اليه : عليم الدين �ضيخ ال�ضيخ �ضعيد الدين

املو�ضوع : االنذار العديل رقم 2021/1/275552
بتاريخ �ضابق ا�ضتاأجر املنذر اليه العقار من املنذر بت�ضديد امل�ضتحقات االيجارية املقررة قانونا 
وحيث ان املنذر مت�ضرر من بقاء احلال كما هو عليه ، لذا ينذركم بدفعها عاجا حتى ال ن�ضطر 
جمبين من اتخاذ ما نراه منا�ضبا من اتخاذ كافة االجراءات القاتنونية خال فرتة اق�ضاها 
�ضهرا )ثاثون يوما( من تاريخ االنذار و�ضوف تتحملون كافة االتعاب وامل�ضاريف : لذا ننذركم 

باال�ضراع بدفعها يف اأو قبل ثاثون اعتبارا من الن�ضر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 
اإعالن ملخ�س القرار ال�سادر عن عدالة املحكمة املوقرة 

يف الدعوى رقم 4 ل�سنة 2022 اإجراءات الإع�سار
دبي  مبحاكم  واالإفا�ض  املايل  التنظيم  اإعادة  �ضوؤون  يف  خبريا  �ضويدان  بن  خمي�ض  وليد   / اأنا  ب�ضفتي 
الدعوي  يف  املوقرة  دبي  حمكمة  مقام  قبل  من  تعييني  مت  قد  اأنه  بالعلم  التف�ضل  يرجي  لذا   ، املوقرة 
املذكورة بالرقم اأعاه ، واأن املحكمة املوقرة قد بجل�ضة 2022/2/3 بقبول طلب فتح اإجراءات اع�ضار 
وت�ضفية اأموال املدين / خلفان عبداهلل اإ�ضماعيل عبداهلل احلمادي.  لذا نود تبليغ جميع الدائنني اإىل 
تقدمي مطالباتهم خال )20( ع�ضرين يوم عمل من تاريخ الن�ضر وعلى كل ذي م�ضلحة له حق يف اأي 
من اأموال املدين / خلفان عبداهلل اإ�ضماعيل عبداهلل احلمادي اأن يتقدم بطلب ا�ضرتداد االأموال املنقولة 
اأو غري املنقولة اململوكة له من بني اأموال املدين، خال مدة اأق�ضاها �ضهرين من تاريخ ن�ضر القرار، وعلى 
اأن يبني يف طلب اال�ضرتداد نوع وطبيعة موا�ضفات تلك االأموال وطبيعة احلق الوارد عليها.  وذلك علي 
العنوان التايل دبي - ديرة - �ضارع بور �ضعيد - بناية مركز االأعمال الذهبي - خلف وكالة ني�ضان. مكتب 
 0509268520 2208804-04 - هاتف متحرك :  2208803-04 - ف :  رقم 604 - ت : 

hpaauditing@gmail.com : البيد االإلكرتوين -
خبري اإعادة التنظيم املايل والإفال�س 
اأ/ وليد خمي�س بن �سويدان

اإعــــــــــــــــــالن   

70392
العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 

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

)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2022 /0000689 يف  الدعوى رقم
اإل��ى املدعى عليه: خالد عبداهلل ها�ضم ح�ضن املازمي  - جمهول حمل االإقامة : امارة ال�ضارقة - اخلزامية - �ضاحية مغيدر - �ضارع 39 -138 

- فيا رقم  5 هاتف رقم/ 0524919993 - 0556423564
بناء على طلب املدعي : عبدالرحمن �ضعيد خمي�ض �ضعيد ال�ضارجي

قد اقام عليك الدعوى ويطالبك فيها : اوال:- الت�ضريح بقبول الدعوى وحتديد جل�ضة لنظرها واإعان املدعى عليه بها.  ثانيا:- اإلزام املدعى 
5000 درهم للمدعي ، نتيجة االخال ببنود العقد  األف وخم�ضمائة درهم( مع التعوي�ض  37500 درهم )�ضبعة وثاثون  عليه برد مبلغ 
وما فاته من ك�ضب وفائدة قانونية بواقع 10% من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�ضداد.  ثالثا : - اإحالة الدعوى للتحقيق يف حال انكار 
املدعي عليه ا�ضتام مبلغ 37500 درهم ل�ضماع �ضهادي االثبات ال�ضاهد االأول ال�ضيد / خالد �ضليمان خمي�ض �ضعيد ال�ضارجي اإماراتي اجلن�ضية 
حيث اقر واأعرتف املدعى عليه له باإ�ضتامة كامل مبلغ املطالبة وال�ضاهد الثاين ال�ضيد / حمد على اأحمد حممد الها�ضمي اإماراتي اجلن�ضية.  
رابعا :- توجية اليمني املتممة للمدعي ب�ضيغة )اأق�ضم باهلل العظيم باأين �ضلمت املدعوا خالد عبد اهلل ها�ضم ح�ضن املازمي مبلغ 37500 درهم 
)�ضبعة وثاثون الف و خم�ضمائة درهم( مقابل �ضراء دراجة مائية مبوا�ضفات GP1800 - موديل املركبة 2021 ، لون الدراجة ا�ضود اخ�ضر 
، العداد زيرو كيلومرت جديدة وارد امريكا والذي تعهد بت�ضليمها عقب عيد الفطر من هذا العام 2021 ولكنه مل يرد املبلغ حتى اليوم واهلل 
على ما اأقول �ضهيد(. خام�ضا - الزام املدعى عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  اأنت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2022/02/22 
اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقه االإحتادية املحكمة االبتدائية املدنيه يف متام ال�ضاعة 08:30 �ضباحا - مكتب رقم )مكتب مدير 
الدعوى رقم 5( �ضخ�ضيا اأو بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خال مدة ال تزيد 

على ع�ضرة اأيام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاه - بو�ضفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 
الإمارات للمزادات

تق�سيم تركة رقم 527 ل�سنة 2017 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�سرا(

مقدم الطلب / �ضيف عبيد �ضيف عبيد ال�ضويدي
املتويف / عبيد �ضيف عبيد ال�ضويدي

تعلن االمارات للمزادات بتكليف من حمكمة ال�ضارقة ال�ضرعية للجميع باأنه �ضينعقد مزاد علني وذلك على موقع 
يوم  ظهراً  ع�ضر  الثانية  ال�ضاعة  متام  يف   http://www.emiratesauction.ae للمزادات  االمارات 
اخلمي�ض املوافق 17/02/2022، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمتويف واأو�ضاف العقار على النحو التايل: 
)مليون  درهم   1،800،000  : التثمني  ب�ضعر   ، ال�ضارقة  باإمارة  اخلزامية  مبنطقة  ملك   125 رقم  العقار 

وثمامنائة الف درهم(.
يتوجب على الراغب باال�ضرتاك باملزايدة اأن يتقدم مبوجب �ضيك م�ضدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار. 
http:// فعلى م�ن ي�رغ�ب ب�ال��ض�راء اأو اال�ض�ت�ف��ض�ار ع�ن ذل�ك م�راج�ع�ة ال�م�وق�ع االلكرتوين لامارات ل�ل�م�زادات
البيع . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه  موعد  قبل  وذلك   www.emiratesauction.ae

معززا اإياه مبا يبره من م�ضتندات قبل املوعد املحدد للبيع بثاثة اأيام على االقل
الإمارات للمزادات - ذ م م 

العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)كلي(  مدين   SHCFICICIV2022 /0000841 يف  الدعوى رقم

اإىل  املدعي عليه: حممد ح�ضن �ضكرى �ضويرجو
جمهول حمل االإقامة : امارة دبي �ضارع ال�ضيخ زايد منطقة الب�ضاء بينكول تاور مكتب 611 

اإعان بالن�ضر باللغة العربية اأمام مكتب اإدارة الدعوى. 
رفعت املدعي/ مكتب والء جابر اآل رحمة للمحاماة واال�ضت�ضارات القانونية بال�ضارقة و متثله / والء جابر نا�ضر �ضالح ال رحمة �ضد 

املدعى عليه/ حممد ح�ضن �ضكري �ضويرجو )فل�ضطيني اجلن�ضية(، تطالب فيها بالتايل:
اوال :- قبول الدعوى وحتديد جل�ضة لها والت�ضريح باإعانها.

الوارد  املبلغ  45% من  بواقع  للق�ضايا  االتعاب  يف  ن�ضبتها  مبلغ   )1(  : للمدعي  يدفع  باأن  عليه  املدعى  باإلزام  الق�ضاء   -: ثانيا 
بالتقرير اخلتامي والتي تقدر مببلغ 24،204،600.00 درهم اربعة وع�ضرين مليونا ومائتني واربعة الفا و�ضتمائة درهما.  )2( 
- )مبلغ 370،444،67 درهما( ثاثمائة و�ضبعني الفا واربعمائة اربعة واربعني درهما و�ضبعة و�ضتون فل�ضا - وهي املبالغ املختل�ضة 
من ح�ضاب املكتب. )3( - الزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ 300،000 درهم )ثاثمائة الف( درهم - تعوي�ضا عما حلق املدعية من 
ا�ضرار مادية وادبية نتيجة لفعل املدعى عليه. )4( - املطالبة بالفوائد القانونية بواقع 9% �ضنويا من تاريخ املطالبة وحتى تاريخ 
ال�ضداد التام. ثالثا : الزامه بالر�ضوم وامل�ضروفات واتعاب املحاماة.  اأنت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2022/02/22 اأمام مكتب اإدارة 
الدعوى حمكمة ال�ضارقه االإحتادية املحكمة االبتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 4( �ضخ�ضيا اأو بوا�ضطة وكيل 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خال مدة ال تزيد على ع�ضرة اأيام من تاريخ الن�ضر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاه - بو�ضفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - دبي ل�سناعة الزجاج وحتمل رقم 
رخ�سة 300127 م�سطفى اأحمد علي هبه اهلل   

)جزئي(   عمايل   AJCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002744/ 
اإىل املحكوم عليه : دبي ل�ضناعة الزجاج وحتمل رقم رخ�ضة 300127 

 042858008  -  0554510730 رقم  هاتف  مراكي�ض  �ضارع   - الكرهود   - دبي   : العنوان   : العنوان 
0556112857- 0558848615 فاك�ض : 042851572 رقم املن�ضاة : 175412 

م�ضطفى اأحمد علي هبه اهلل - العنوان : العنوان : دبي - الكرهود - �ضارع مراكي�ض هاتف رقم 0554510730 - 
"042858008 - 0556112857- 0558848615 فاك�ض : 042851572 رقم املن�ضاة : 175412 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي  املنفذ حممد عوي�ض جامل مالك حممد، 
لتنفيذ احلكم  املذكور  قد تقدم بطلب  له  املحكوم  اأن  اأعاه  ومبا  اليها  امل�ضار  الق�ضية  باك�ضتاين - يف  اجلن�ضية 
الر�ضوم  �ضاما  الكلي  املجموع   : كاالآتي  تنفيذه  املطلوب    احلكم  ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�ضم  ودفع  املذكور 
4240.0 لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاه خال )15( يوما  وامل�ضاريف 
من تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�ضور جل�ضة 
يوم - املوافق - ال�ضاعة - اأمام املحكمة املذكورة  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ بحقك اإجراءات 

التنفيذ اجلبي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 
 اإعالن حكم بالن�سر 

 رقم الدعوى 2021/526 جتاري جزئي 
بناء على طلب / مدعي / جي بي جلوبال ماج - �ض ذ م م  حا�ضرة  

اىل املدعي عليه : �ضنيار للنقليات وتاأجري املعدات الثقيلة   
جواد �ضامل بو غادر اجلن�ضية / لبنان  

يرجى االحاطة باأن املحكمة بتاريخ 2021/10/18 ا�ضدرت بحقك احلكم التايل: 
حكمت املحكمة يف مادة جتارية : 

اأوال : برف�ض الدعوى بالن�ضبة للمدعي عليه الثاين 
الف  وت�ضعون  )�ضبعة  دره��م   97125 مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  االوىل  عليها  املدعي  ب��ال��زام   : ثانيا 
تاريخ  من  9%  �ضنويا  بواقع  املبلغ  ذل��ك  على  القانونية  والفائدة  دره��م(  وع�ضرون  وخم�ضة  ومائة 
2021/7/15 وحتى متام ال�ضداد والزمتها مب�ضروفات الدعوى ومائة درهم اتعاب حماماة. حكما 
قابا لا�ضتئناف خال ثاثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لاإعان به ، وبانق�ضاء هذا امليعاد دون 

الطعن على احلكم امل�ضار اإليه فاإن املحكمة �ضوف تتخذ االإجراءات القانونية لتنفيذه.
 اداري �سعادة متعاملني / علياء اأحمد النعيمي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70533 العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0009740 اأمر اداء 
اىل املدعي عليه : انرتفاي�ض انتريير ديكوري�ضن ذ م م

نعلمكم بان املدعي نا�ضر عبداللطيف احمد لوتاه االإمارات العربية املتحدة / اجلن�ضية 
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاه : 
احلكم  - بتاريخ 2021/12/6 

بعد االطاع على االوراق 
ناأمر بالزام املدعي عليها اأن توؤدي للمدعي مبلغ : مائتي الف درهم والزمتها بامل�ضروفات 

حكما قابا لاإ�ضتئناف خال 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لاإعان ، وبفوات هذا امليعاد 
دون طعن منكم على احلكم امل�ضار اليه و�ضتتخذ بحقكم االإجراءات القانونية لتنفيذه �ضدكم 

حرر بتاريخ 2022/1/19 / حرر بوا�ضطة املوظف 
مركز �ضعادة املتعاملني

 املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555

العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/18541(
 املنذره : �ضركه الهر�ض للتجاره )ذ.م.م( 

املنذر اليه : عروه ب�ضام ال�ضيد
املو�ضوع : تكليف بالوفاء مببلغ 83.692.57 درهم )ثاثه وثمانون الفا و�ضتمائه واثنان 

اال�ضتحقاق  تاريخ  وت�ضعون درهما و�ضبعة وخم�ضون فل�ضا( مع الفائده القانونيه بواقع 9%من 
وحتى ال�ضداد التام وكافه الر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماه( 

البالغ  و  بذمتكم  املرت�ضد  املبلغ  �ضداد  ب�ضرورة  وننذركم  نكلفكم  املوكل  عن  نيابة  فاإننا   ، عليه  و 
)ثاثه وثمانون الفا و�ضتمائه واثنان وت�ضعون درهما و�ضبعه وخم�ضون فل�ضا(  درهم   83.692.57
مع الفائده القانونيه بواقع 9%من تاريخ اال�ضتحقاق وحتي ال�ضداد التام وكافه الر�ضوم وامل�ضاريف 
فاإنه  اإال  و  بالن�ضر،  االعان  تاريخ  من  ايام  خم�ضه  تتجاوز  ال  مدة  خال  ذلك  و  املحاماه  واتعاب 
�ضن�ضطر اإىل اإتخاذ االإجراءات القانونية الازمة بحقكم للحفاظ على حقوق موكلنا مع ت�ضمينكم 

الر�ضوم و امل�ضروفات و كامل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/18611(
 املنذره : زهره العني لتنظيم احلفات )�ض.ذ.م.م( 

املنذر اليه : طارق �ضابر حممد عبد اهلل
درهم(  الف  وع�ضون  )خم�ضه  درهم  املو�ضوع : تكليف بالوفاء مببلغ 25.000 

وكافه الر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماه 
و  بذمتكم  املرت�ضد  املبلغ  �ضداد  ب�ضرورة  وننذركم  نكلفكم  املوكل  عن  نيابة  فاإننا   ، عليه  و 
واتعاب  وامل�ضاريف  الر�ضوم  وكافه  دره��م(  ال��ف  وع�ضون  )خم�ضه  دره��م   25.000 البالغ 
فاإنه  اإال  و  بالن�ضر،  تاريخ االع��ان  اي��ام من  م��دة ال تتجاوز خم�ضه  ذل��ك خ��ال  و  املحاماه 
�ضن�ضطر اإىل اإتخاذ االإج��راءات القانونية الازمة بحقكم للحفاظ على حقوق موكلنا مع 

ت�ضمينكم الر�ضوم و امل�ضروفات و كامل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 
رقم  املقر   : يف  والكائنة   )94580  : رقم  )رخ�ضة  ذ.م.م.،   - حرة  منطقة  �ضيان�ض  �ضركة/ 
05، مدينة دبي لاإنرتنت، دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة،  01، املبنى  118، الطابق 
اأعمالها التجارية  واملرخ�ضة لدى �ضلطة دبي للتطوير )ال�ضركة(، �ضوف تتوقف عن مزاولة 
وتلغي ترخي�ضها وفقاً لقرار ال�ضركاء يف �ضركة/ �ضيان�ض منطقة حرة - ذ.م.م. ال�ضادر بتاريخ 
04 نوفمب 2021. وفقاً لذلك ، تهيب ال�ضركة باأي طرف معني باالأمر ولديه اأي مطالبات 
يف مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خال 45 يوماً من تاريخ هذا االإعان عن طريق 

البيد امل�ضجل اأو االت�ضال ب� : ال�ضيرّد/ حممد حلمي حممود مهنى ماهر
ا�ضم ال�ضركة : �ضيان�ض منطقة حرة - ذ.م.م.

املقر رقم 118، الطابق 01، املبنى 05، مدينة دبي لاإنرتنت
دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة  - هاتف رقم : 9876 188 56 971+

legalcorporate@blackberry.com : البيد االإلكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التي ترد بعد انتهاء فرتة االإ�ضعار واملحددة ب�  45 يوماً. 

اإ�سعار ت�سفية / اإلغاء رخ�سة

70021

العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 

تنازل/ بيع
اعان بالن�ضر

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�ضيد : حمزه ما�ضتى جودا كونيل اجلن�ضية : الهند ، يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�ضيد : راييز �ضاتا 
ماجناالنتافيدا - اجلن�ضية : الهند يف الرخ�ض�ة امل�ض�ماه )مطعم املقام( تاأ�ض�ضت باأمارة 
االقت�ضادية  التنمية  دائرة  من  ال�ضادرة   )23237( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارق�ة 
فقرة   )14( املادة  وعمابن�ض  خدمات.   وكيل  اخرى:تغيري  تعديات  بال�ضارقة، 
)5( من احكام القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 يف �ضان الكاتب العدل. فقد 
اقت�ضى ن�ضر هذا االعان للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على االجراء امل�ضار اليه بعد 
عليه مراجعة  ذلك  اعرتا�ض حيال  اي  لديه  االعان فمن  تاريخ هذا  ا�ضبوعني من 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0004206 يف  الدعوى رقم

 اإىل املحكوم عليه / �ضركة عجمان الند العقارية - اأو من ميثلهم قانونا 
العنوان : 9403387 

عليك  حكمت  قد   2021/12/27 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
الينا ديانا جان  اأعاه ل�ضالح /  هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 

افتميو �ضيوال�ضو ، بالتايل :
حكما قابا لا�ضتئناف خال املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من 

اليوم التايل لن�ضره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 
MOJAU_2022- 0049055 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
رقم  هوية  بطاقة  حتمل   ، االمني  لوي�ض  املدا  ال�ضيدة/  بانني  للجميع  معلوما  ليكن 
784199063048062 بريطانيا اجلن�ضية ، ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضتي 
البالغة 100% يف الرخ�ضة امل�ضماة )كافيرتيا املذاق االملاين( والتي تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة 
اجلن�ضية  باك�ضتاين   ، امني  امني حاجي خالد  اياز حممد  ال�ضيد/  اىل   730471 رقم  حتت 

ويحمل بطاقة هوية رقم 784197960502157 - تنازل �ضاحب الرخ�ضة الخر. 
2013 يف  ل�ضنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمابن�ض 
�ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعان للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  االعان  هذا  تاريخ  من  ا�ضبوعني  بعد  اليه  امل�ضار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم  351/2020/223 انابات جتارية  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�ضوع الدعوى : اإنابة من حمكمة ال�ضارقة االإحتادية االإبتدائية يف الدعوى رقم 2020/2562 جتاري 
طالب التنفيذ: �ضركة امل�ضعل لتجارة مواد الديكور واالإنارة - ذ م م  واآخرون  

عنوانه : االإمارات - اإمارة ال�ضارقة  
وميثله : حممد عبداهلل العبيديل  

املطلوب اإعانه : عبداهلل بن نا�ضر عبداهلل احمد ال ثاين  
عنوانه : االإمارات - اإمارة ال�ضارقة 

مو�ضوع االإعان : منفذ �ضدهم : نا�ضر بن عبداهلل واأوالده  ، نا�ضر بن عبداهلل واأوالده العقارية ، عبداهلل بن نا�ضر عبداهلل احمد ال ثاين 
اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/2/23 ال�ضاعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه 
 )http://www.emiratesauction.ae اأنيط بها البيع )�ضركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين  اأدناه لدى اجلهة التي 
وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�ضه 
معززا مبا يبره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خال ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال االيام الع�ضرة 
التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�ضاف املمتلكات : نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : نخلة جمريا - رقم االر�ض 634 - رقم البلدية : 0 -381  امل�ضاحة : 

درهم   )24000000( مببلغ   - مربع  مرت   1244.96
ماحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 

مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 
�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية

)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0010090 يف  الدعوى رقم
اإىل : املحكوم عليه / خليفة عبيد علي القطي النعيمي - العنوان 9435587 

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/2/10 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 
اأعاه ل�ضالح / حممد جا�ضم حممد يو�ضف العثمان ،  بالتايل : ن�ض احلكم 

حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري /  
اأوال بف�ضخ عقد البيع املوؤرخ يف 2015/10/31 ، ثانيا : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 
 5% مبلغا مقداره 430000 درهم )اربعمائة وثاثون الف درهم( وبالزامه بفائدة بواقع 
�ضنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�ضل يف 2021/12/15 وحتى متام ال�ضداد والزمت 
قابا  املحاماة. حكما  اتعاب  مقابل  درهم  والر�ضوم ومببلغ خم�ضمائة  بامل�ضاريف  عليه  املدعي 

لا�ضتئناف خال املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533
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العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  8680/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به  اأداء  اأمر  مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 5422/2021 
وقدره )613.066.25( درهم �ضاما للر�ضوم وامل�ضاريف

طالب التنفيذ : �ضركة عوازل الدولية �ض.ذ.م.م
الثانية - م�ضتودع رقم 1 ملك �ضركة عوازل  ال�ضناعية  ام��ارة دبي - را�ض اخلور -  عنوانه:االمارات - 

الدولية - القطعة 613-764 - وميثله:خلود �ضعيد علي �ضعيد اآل علي 
 - ذ.م.م   الفنية  للمقاوالت  اخلالديه  ن��ور   -2 علي  حممد  كامل  ف��وزي  خالد   -1  : اإعانهما  املطلوب 

�ضفتهما: منفذ �ضدهما
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  قد   : االإع��ان  مو�ضوع 
وقدره )613066.25( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعان .
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021

العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  473/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�ضداد   ،  3096/2020 رقم  الدعوى  يف  ال�ضادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�ضوع 
)39884( درهم �ضاما للر�ضوم وامل�ضاريف والفائدة 9% �ضنويا من تاريخ املطالبة يف:2016/12/25 وحتى 

ال�ضداد التام
طالب التنفيذ : موؤ�ض�ضة الوايف ملقاوالت النجارة امل�ضلحة

عنوانه:االمارات - امارة ال�ضارقة 
املطلوب اإعانهما : 1- بهوفاني�ضواري كومار كومار 2- كي بي ا�ض لاعمال الفنية �ض.ذ.م.م  - �ضفتهما: 

منفذ �ضدهما
مو�ضوع االإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)39884( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ر�ضوم خلزينة املحكمة، وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال )15( 

يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعان .
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533

العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  70/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2021/23 جتاري م�ضارف كلي ، ب�ضداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )81678505.24( درهم �ضاما للر�ضوم وامل�ضاريف.

طالب التنفيذ : بنك اأبوظبي التجاري - واخرون
عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - مبنى بناية ام ا�ض ام 1 - �ضقة املكاتب 

رقم R03 + R0 - بجوار اوتو الند موتورز 
اآ�ضيا  ب��ان   -3 م.د.م.�����ض  اي  ام  غ��روب  اي�ضيل   -2 ج��واه��ر جويل  ج��اج��ان جويل   -1  : اإعانهم  املطلوب 

انفرا�ضرتكت�ضر منطقة حرة ذ.م.م  - �ضفتهم: منفذ �ضدهم
مو�ضوع االإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
االجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة،  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )81678505.24(
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعان .
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  10215/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
، ب�ضداد املبلغ املنفذ به  مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 6323/2021 امر اداء 

وقدره )133181.33( درهم �ضاما للر�ضوم وامل�ضاريف.
طالب التنفيذ : يونيك �ضفن �ضتار للتجارة العامة �ض.ذ.م.م

افينو - �ضقة  �ضارع االحت��اد - مبنى بزن�ض  دي��ره - دبي -  ام��ارة دبي - بور�ضعيد -  عنوانه:االمارات - 
514 - خلف معر�ض ني�ضان لل�ضيارات 

املطلوب اإعانه : 1- فندق �ضانت جورج  - �ضفته: منفذ �ضده
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  قد   : االإع��ان  مو�ضوع 
وقدره )133181.33( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعان .
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  405/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ اتفاقية ال�ضلح ال�ضادره بالرقم:2021/3629 يف النزاع رقم:2818/2021 نزاع 
جتاري ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )97.379.95( درهم �ضاما للر�ضوم وامل�ضاريف .

طالب التنفيذ : العربية االمريكية للتكنولوجيا ارامتك �ض.ذ.م.م 
الزمردة  بناية   - املركزي  دب��ي  خمتب  مقابل  الكرامة   - هرير  ام  �ضارع   - بردبي   - دب��ي  عنوانه:امارة 
 : مكاين   -  info.dubai@alwifaqlegal.com:الكرتوين بريد   - ب��ي   53 رق��م  مكتب   -

2949892875  - فاك�ض : 042283413 
املطلوب اإعانه : 1- ذا �ضور�ض للمطاعم �ض.ذ.م.م  - �ضفته: منفذ �ضده

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  قد   : االإع��ان  مو�ضوع 
وقدره )97379.95( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1020/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

 ، املنفذ �ضدهم  بالزام  اداء  امر   2021-1875 رقم  الدعوى  ال�ضادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�ضوع 
ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )93348102.44( درهم �ضاما للر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة .

طالب التنفيذ : بنك االمارات دبي الوطني �ض.م.ع
عنوانه:امارة دبي - ديرة - دبي - �ضارع بني يا�ض - مبنى االمارات دبي الوطني - مكاين:2743291474 

املطلوب اإعانه : 1- �ضركة فاية لا�ضتثمارات ذ.م.م  - �ضفته: منفذ �ضده
مو�ضوع االإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
االجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة،  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )93348102.44(
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعان .
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70353

العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  589/2020/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2020/92 عقاري كلي ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )1.775.661.44( درهم �ضاما للر�ضوم وامل�ضاريف .

طالب التنفيذ : بنك ات�ض ا�ض بي �ضي ال�ضرق االو�ضط املحدود فرع دبي
عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - اعمار �ضكوير - برج ات�ض ا�ض بي �ضي - 

الطابق االر�ضي - �ض.ب:66 دبي - رقم مكاين:2614688386 بوكالة املحامي/احمد رم�ضان 
املطلوب اإعانه : 1- ماني�ض جول  - �ضفته: منفذ �ضده

التابعة  اال�ضهم  عن  عبارة  وه��ي  اخلا�ضة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم   : االإع���ان  مو�ضوع 
لل�ضركة )جمموعة جي اف ات�ض املالية ���ض.م.ب( وعددها )7.518( �ضهم امل�ضجلة يف �ضوق دبي املايل 
بناءا على قرار  قانونا  ونفاذ مفعوله  للعلم مبا ج��اء  وذل��ك  اع��اه  امللف  به يف  املطالب  للمبلغ  وف��اء 

املحكمة ال�ضادر بتاريخ:2022/1/28 .
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70353

العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  271/2021/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ضاد�ضة رقم 227

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 725/2017 نزاع مدين ، ب�ضداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )7049( درهم �ضاما للر�ضوم وامل�ضاريف.
طالب التنفيذ : تايجر وير للتجارة العامة �ض.م.م

عنوانه:دبي - النهدة االوىل - برج مى - الطابق اخلام�ض ع�ضر - مكتب رقم 9 
املطلوب اإعانه : 1- حمد جمعه را�ضد حممد العزيزي  - �ضفته: منفذ �ضده

اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ  مو�ضوع االإعان : قد 
به وقدره )7049( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة �ضاما للر�ضو وامل�ضاريف، وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال )15( 

يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعان .
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021

العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:7888/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

ثاثة  دره��م   )23850( مبلغ  ب�ضداد  عليه  املدعي  بالزام  االم��ر  با�ضدار  املطالبة   : الدعوى  مو�ضوع 
القانونية بواقع 12% �ضنويا من تاريخ  ، والفائدة  الفا وثمامنائة وخم�ضون درهم اماراتي  وع�ضرون 

املطالبة وحتى ال�ضداد التام الزام امل�ضتدعي �ضده بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:عبداملجيد اهلل داد

عنوانه:االمارات - امارة دبي   - بور�ضعيد - ديره - دبي - �ضارع بور�ضعيد - �ضقة 107
 وميثله:ابراهيم حممد علي حداد

املطلوب اإعانه : 1- �ضاحب كرم اهلل بابو  -  �ضفته: مدعي عليه
مو�ضوع االإعان : طلب ا�ضت�ضدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2022/1/5 - 
الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )23.850( ثاثة وع�ضرون الفا وثمامنائة وخم�ضون درهم 
اماراتي ، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام وبالر�ضوم وامل�ضاريف 
ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة املحاماة  .ولكم احلق يف ا�ضتئناف االمر خال 15 يوم من 

اليوم التايل لن�ضر هذا االعان.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392

العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 
اعالن حكم بالن�سر        
3219/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�ضيل االإعان بالن�ضر 
اإىل حمكوم عليه/ 1- �ضوبا للهند�ضة واملقاوالت �ض.ذ.م.م  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : �ضركة يونيمار للمعدات االن�ضائية �ض.ذ.م.م
املذكورة اعاه  الدعوى  بتاريخ  2021/11/2  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ضتها  بان  نعلنكم 
للمدعية  توؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام  ���ض.ذ.م.م  االن�ضائية  للمعدات  يونيمار  �ضركة  ل�ضالح/ 
وثاثون  و�ضبعه  وم��ائ��ت��ان  ال���ف  و���ض��ب��ع��ون  وث��اث��ة  )م��ائ��ة  ف��ق��ط  دره���م   )173.237.37( مبلغ 
النزاع  قيد  ت��اري��خ  م��ن  �ضنويا   %5 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  فل�ضا(  وث��اث��ون  و�ضبعه  دره���م 
رق��م:2021/1965 احلا�ضل يف 2021/8/5 وحتى متام ال�ضداد والزامها بامل�ضروفات ومبلغ الف 
.  حكما مبثابة احل�ضوري قابا لا�ضتئناف خال ثاثني يوما  املحاماة  اتعاب  درهم مقابل 
اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعان �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن 

�ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 

 اعالن بالن�سر
77/2021/328 ا�ستئناف تنفيذ عقاري   

مذكرة اإعان بالن�ضر )اإ�ضتئناف(
تفا�ضيل االإعان بالن�ضر 

اىل امل�ضتاأنف �ضده /1- حممد عبداهلل جمعة ال�ضرى - جمهول حمل االقامة مبا 
ان امل�ضتاأنف / القب�ضة العاملية ملقاوالت البناء �ض.ذ.م.م - وميثله:حممد ابراهيم 
حممد ع��ب��داهلل احل��م��ادي - ق��د ا�ضتاأنف ال��ق��رار/احل��ك��م ال�����ض��ادر ب��ال��دع��وى رقم 
2021/76 ا�ضكاالت عقارية ، بتاريخ 2021/11/17 ، وحددت لها جل�ضه يوم االربعاء 
التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي  ال�ضاعة 05.30 م�ضاءا بقاعة  املوافق 2022/3/2 

ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
70197 العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 

 اعالن بالن�سر
39/2022/322 ا�ستئناف عقاري  

مذكرة اإعان بالن�ضر )اإ�ضتئناف(
تفا�ضيل االإعان بالن�ضر 

���ض.م.خ - فرع  العقاري  القاب�ضة لا�ضتثمار  الفهد  �ضركة  امل�ضتاأنف �ضده /1-  اىل 
دبي - جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ضتاأنف / جورجيت �ضينغ جريوال - وميثله 
القرار/احلكم  ا�ضتاأنف  قد   - الكتبي  هويدن  بن  عبداهلل  �ضعيد  عبداهلل  خليفة   :
الثاثاء  ، وحددت لها جل�ضه يوم  بالدعوى رقم 2021/783 عقاري جزئي  ال�ضادر 
املوافق 2022/2/15 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي 

ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
70197

العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 
اعالن بالن�سر        

 17/2022/18 عقاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- فينود كومار  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :احمد خليفة خمي�ض العيايل 

وميثله : �ضاره عبداهلل غامن احمد عبدالقادر 
االر�ض  بت�ضجيل قطعة  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  عليك  اأق��ام  قد 
رقم:645-8083 الكائنة مبنطقة وادي ال�ضفا )3( بامارة دبي با�ضم املدعي يف ال�ضجل العقاري 

النهائي لدائرة االرا�ضي واالماك دبي والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�ضة يوم الثاثاء املوافق 2022/2/15 ال�ضاعة 09:00 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  بعد  ع��ن 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 

اعالن اأمر اأداء بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:7552/2021/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
والفائدة  دره��م   )832751( مبلغ  ب�ضداد  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  االم��ر  با�ضدار  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�ضوع 

القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�ضتحقاق وحتى متام ال�ضداد مع �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل دون كفالة. 
املدعي:�ضرندربال �ضينغ �ضهاين - واخرون

عنوانه:االمارات - امارة دبي - نايف - دبي
 وميثله:يون�ض حممد عبداهلل ح�ضن البلو�ضي

املطلوب اإعانهما :  1- البلقاء للتجارة �ض.ذ.م.م 2- اكب قربان يزدان جو  -  �ضفتهما : مدعي عليهما
مو�ضوع االإعان :طلب ا�ضت�ضدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/12/9 - بالزام 
املدعي عليهما بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )832.751( درهم ثمامنائة اثنني وثاثون الف و�ضبعمائة 
واحد وخم�ضون درهم ، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ اال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام مع الزامهم 
يف  احل��ق  .ولكم  املعجل  النفاذ  ورف�ضت  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م   )1000( ومبلغ  وامل�ضاريف  بالر�ضوم 

ا�ضتئناف االمر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا االعان.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392

العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  67/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

باال�ضتئناف  واملعدل  جزئي  عقاري   892/2021 رق��م  الدعوى  يف  ال�ضادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�ضوع 
للر�ضوم  ���ض��ام��ا  دره���م   )228624( وق����دره  ب��ه  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب�����ض��داد  ع��ق��اري،  ا�ضتئناف  رق��������م:1327/2021 

وامل�ضاريف.
طالب التنفيذ : موؤ�ض�ضة عقار

ع���ن���وان���ه:ام���ارة دب���ي - ���ض��ارع امل��ط��ار منطقة ب��ور���ض��ع��ي��د ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة االع���م���ال امل��ي��زان��ني م��ك��ت��ب رق���م 9 - 
 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد االلكرتوين

IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين
املطلوب اإعانه : 1- �ضلمى جل اغا  - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع االإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)230624.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70530

العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر 

                      يف الطعن رقم  541/2021/458 طعن عقاري 
املنظورة يف:الدائرة العقارية االوىل - متييز رقم 545

مو�ضوع الطعن : قبول النق�ض �ضكا ومو�ضوعا ونق�ض احلكم املطعون فيه احالته اىل حمكمة اال�ضتئناف 
ال�ضدار حكمها على �ضوء ماتقرره حمكمة النق�ض والزام املطعون �ضده بالر�ضوم وامل�ضاريف واالتعاب.

الطاعن : موؤ�ض�ضة عقارات عجمان )عقار(
ع���ن���وان���ه:ام���ارة دب���ي - ���ض��ارع امل��ط��ار منطقة ب��ور���ض��ع��ي��د ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة االع���م���ال امل��ي��زان��ني م��ك��ت��ب رق���م 9 - 

 ALMATROOSH@OMALC.AE:هاتف:0506335560 - بريد االلكرتوين
IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين

وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�ضي
املطلوب اإعانه : 1- �ضازيه نويد نويد ح�ضني عادل  - �ضفته : مطعون �ضده

اىل  عليكم احل�ضور  ويتوجب  اع��اه  امل��ذك��ور  الطعن  عليكم  اق��ام  الطاعن  ب��ان  نعلنكم   : االإع���ان  مو�ضوع 
حمكمة التمييز وذلك للرد على �ضحيفة الطعن املقدمة �ضدكم .

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70530

العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:8038/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية 2 رقم 304

مو�ضوع الدعوى : املطالبة با�ضدار االمر بالزام املدعي برا�ضاناكومار �ضانكار انبياي ب�ضداد 
مبلغ )500.000.00( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف . 

املدعي:را�ضمى دوجال هارجا�ض دوجال
عنوانه:االمارات - امارة ال�ضارقة - املجاز - ال�ضارقة - �ضارع جمال عبدالنا�ضر - مبنى اليو�ضفي 

- �ضقة 704 - مقابل حديقة املجاز
املطلوب اإعانه :  1- برا�ضاناكومار �ضانكار انبياي  -  �ضفته : مدعي عليه

مو�ضوع االإعان :قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2022/1/13 - بالزام املعرو�ض �ضده ان 
يوؤدي اىل طالب االمر مبلغ وقدره )500000( خم�ضمائة الف درهم والفائدة القانونية بواقع %5 
�ضنويا من 2021/12/21 وحتى متام ال�ضداد والزمته امل�ضاريف .ولكم احلق يف ا�ضتئناف االمر 

خال 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا االعان.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392

العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:1355/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية اخلام�ضة رقم 15

مو�ضوع الدعوى : نلتم�ض من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اقرب جل�ضة واعان املدعي عليهم بها واحلكم بعد الثبوت 
بالزامهم بالت�ضامن والت�ضامم بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره )2.453.814/42( درهم اثنان مليون واربعمائة وثاثة 
املطالبة وحتى متام  تاريخ  بواقع 9% من  والفائدة   - فل�ضا  واربعون  واثنان  واربعة ع�ضر درهما  الف وثمامنائة  وخم�ضون 

ال�ضداد مع الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:حبيب بنك اي جي زيوريخ

عنوانه:دبي - بردبي - �ضارع خالد بن الوليد - �ضارع البنوك - هاتف رق���م:043534545 - موبايل رق����م:0559937856 - 
امييل:e.bashir@habibbank.com - رقم مكاين:3028795075 - وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�ضطفى اهلي

املطلوب اإعانهم :  1- امللكي الف�ضي لل�ضناعات املعدنية واجلب�ض ذ.م.م 2-باراماونت ملواد البناء �ض.ذ.م.م 3- عادل �ضعيد 
حممد �ضعيد 4- بيلد فور�ض للمقاوالت �ض.ذ.م.م 5- حممد �ضعيد طارق رحمت خان  -  �ضفتهم : مدعي عليهم 

مو�ضوع االإعان :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ:2021/1/24 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�ضالح/
حبيب بنك اي جي زيوريخ بالزام املدعي عليهم من االوىل والثانية والثالثة والرابع واخلام�ض بالت�ضامن بان يوؤدوا اىل 
البنك املدعي مبلغ )2.276.866.08( درهم مليونان ومائتان و�ضتة و�ضبعون الفا وثمامنائة و�ضتة و�ضتون درهما وثمانية 
فل�ضا - وبالفائدة بواقع 5% �ضنويا من تاريخ:2021/4/8 وحتى متام ال�ضداد والزمتهم بالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ الفي درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�ضوري قابا لا�ضتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا 

االعان �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:1181/2020/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�ضاد�ضة رقم 216

مو�ضوع الدعوى : املطالبة بف�ضخ العقد بني املدعي واملدعي عليهم والزامهم بالت�ضامم والتكامل بالر�ضوم وامل�ضاريف 
واتعاب املحاماة . 

املدعي:مارينا 3 كيه ليمتد - �ضابقا )هاربور هولدجنز ليمتد - حاليا(
عنوانه:امارة دبي - الثنية الثالثة - الرو�ضة اعمار بيزن�ض بارك - بناية رقم 2 - �ضارع ال�ضيخ زايد - اأ�ضفل البناية بنك 

ابوظبي التجاري - متحرك:0557665402 - رقم مكاين:1507976699
املطلوب اإعانهما :  1- ايفان �ضاري�ضيف 2- اأوليج �ضاري�ضيف  -  �ضفتهما : مدعي عليهما 

اعاه  امل��ذك��ورة  الدعوى  ب��ت��اري��خ:2021/1/27 يف  املنعقدة  بجل�ضتها  املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم    : االإع��ان  مو�ضوع 
ل�ضالح/مارينا 3 كيه ليمتد - �ضابقا )هاربور هولدجنز ليمتد - حاليا( بحكمت املحكمة ح�ضوريا بالن�ضبة للمدعي 
عليها االوىل ومبثابة احل�ضوري للباقني بف�ضخ عقد بيع الوحدة العقارية رقم 612 يف امل�ضروع امل�ضمى هاربور ريزيدن�ض 
امل��وؤرخ:2009/1/18 وحمو ا�ضم املدعي عليهما االوىل والثاين من �ضحيفة الت�ضجيل العقاري لتلك الوحدة واعادتها 
قابا  احل�ضوري  مبثابة  حكما   ، املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�ضمائة  ومبلغ  امل�ضروفات  والزمتهما  املدعية  ال�ضم 
لا�ضتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعان �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 

بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 
اعالن بالن�سر 

 10057/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

تفا�ضيل االإعان بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضدهما/1-  النور�ض الذهبي لاعمال الفنيه �ض.ذ.م.م 2- عبد اجلواد علي 

عبداجلواد حرز اهلل -  جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/عبدالغني حممد حريد حممد 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)110290( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 
املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعان. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر    
                  يف  الطعن رقم:897/2021/445 طعن جتاري 

املنظورة يف:الدائرة التجارية االوىل - متييز رقم 546
مو�ضوع الطعن : قبول الطعن �ضكا ويف املو�ضوع بنق�ض احلكم املطعون عليه والق�ضاء جمددا 
باعادة الدعوى ملحكمة اال�ضتئناف لتف�ضل يف مو�ضوعه او الت�ضدي والق�ضاء برف�ض الدعوى 

مع الزام املطعون �ضدهما الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة ورد التامني . 
الطاعن:ديباك كي�ضور راجووان�ضى

عنوانه:االمارات - امارة دبي - الو�ضل - بردبي - دبي- مبنى اميجيت - �ضقة 111 - بنك برودا
 وميثله:خديجة �ضهيل ح�ضن خلفان ا�ضعدي

املطلوب اإعانه :  1- �ضتارا انرتنا�ضيونال للتجارة العامة �ض.ذ.م.م  -  مطعون �ضده 
مو�ضوع االإعان : نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكور اعاه يتوجب عليكم احل�ضور 

اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �ضحيفة الطعن املقدمة �ضدكم.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  300/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
املنفذ به وقدره  املبلغ  التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 3652/2020 جتاري جزئي - ب�ضداد  مو�ضوع 

)13320( درهم �ضاما للر�ضوم وامل�ضاريف .
طالب التنفيذ : فر�ضاد ر�ضائي ، عن نف�ضه وب�ضفته مدير و�ضريك يف �ضركة/برميي جيت للتجارة العامه �ض.ذ.م.م

عنوانه:يعلن على وكيله القانوين مكتب عثمان املرزوقي للمحاماة واال�ضت�ضارات القانونية - االمارات - امارة دبي - 
�ضارع ال�ضيخ زايد - منطقة اخلليج التجاري - بناية �ضنجل تاور بزن�ض - الطابق 15 - مكتب رقم 1505 - وميثله:�ضماء 

حممد ح�ضن حممد املرزوقي 
املطلوب اإعانهما : 1- حممد علي حممود اهلي عن نف�ضه وب�ضفته �ضريك يف �ضركة/برميي جيت للتجارة العامة 

�ض.ذ.م.م 2- برميي جيت للتجارة العامه �ض.ذ.م.م  - �ضفتهما: منفذ �ضدهما
مو�ضوع االإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )13320( 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  �ضتبا�ضر االج��راءات  اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة  التنفيذ  درهم اىل طالب 

االلتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعان .
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  8470/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2021/395 جتاري م�ضارف جزئي - ب�ضداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )780.510/77( درهم �ضاما للر�ضوم وامل�ضاريف .

طالب التنفيذ : بنك االمارات دبي الوطني �ض.م.ع
عنوانه:امارة دبي - ديرة - �ضارع بني يا�ض - بجوار غرفة جتارة و�ضناعة دبي - هاتف رق��م:04387225 - 

موبايل رقم:0557016552 - رقم مكاين:3113783794 
املطلوب اإعانه : 1- �ضا�ضني رامنات كومبارى  - �ضفته: منفذ �ضده

مو�ضوع االإعان : قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2022/2/8 اخطاركم ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)780510.77( درهم خال 15 يوم من تاريخ التبليغ واال بيع العقار )منطقة الثنية االوىل - رقم االر�ض 
املزايدة وفقا ملقت�ضيات ن�ض  والعائدة لكم بطريق  املبنى مادي�ضون ريزدن�ضي(  الوحدة 203/ا�ضم  77/رقم 

املادة 152 من قانون االجراءات املدنية .
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13466 بتاريخ 2022/2/11 

اداء امر  من  تظلم   2022/13

اىل املتظلم �ضدها / كاريون ا�ض اي اف العمال الت�ضميم الداخلى �ض ذ م م
مبا اأن املتظلم / ند �ضبيب لنقل و جمع النفايات 

و ميثله روؤيا عبداهلل حممد العو�ضي
ال�ضادر  ال��ق��رار  م��ن  اأع���اه ومو�ضوعه تظلم  امل��ذك��ور  التظلم  اأق���ام عليكم  ق��د 

بالق�ضية رقم 2022/44 اأمر اأداء والر�ضوم وامل�ضاريف
 11:00 ال�ضاعة   2022-02-22 املوافق  الثاثاء  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت 
�ضباحا �ض بقاعة التقا�ضي عن ُبعد وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة ب�ثاثة اأيام على االقل، ويف حالة تخلفك� فاإن 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197
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•• ال�سارقة-الفجر:

ا�ضت�ضافت فعاليات الدورة ال�ضاد�ضة من املهرجان 
واخلبري  ر  امل�ضورّ “اك�ضبوجر”،  للت�ضوير  الدويل 
العمراين العاملي �ضتيفن بروك، يف جل�ضة حوارية 
التاريخية  ال��ن��م��اذج  ال��ع��م��ارة..  »ت�����ض��وي��ر  ب��ع��ن��وان 

والتطبيقات املعا�ضرة«. 
وحتدث بروك خال اجلل�ضة عن بدايته باالهتمام 
مب��ج��ال ال��ت�����ض��وي��ر م��ن��ذ ال��ط��ف��ول��ة، واإ���ض��ه��ام��ه يف 
االهتمام بت�ضوير الرتاث العمراين وتكري�ض هذا 
به من  اأمن��اط لدرا�ضته واالعتناء  الفن، لتحديد 
ب��ني يدي  ال���رتاث  ه��ذا  الت�ضوير، وو���ض��ع  منظور 

الدار�ضني واملهتمني بفنون الت�ضوير.
املعمارية  ال���ف���ن���ون  ت����اري����خ  ب������روك  وا����ض���ت���ع���ر����ض 
خال  من  الر�ضم  على  الهند�ضة  علم  واإ�ضقاطات 
الفنانني  “اإن  الفنية، وقال:  االأعمال  كا�ضيكيات 
���ض��ن��ة خل�ضائ�ض   600 م��ن  اأك����رث  ق��ب��ل  ان��ت��ب��ه��وا 

التناظر واالأبعاد وامل�ضاحة، وطبقوها يف لوحاتهم، 
الت�ضوير،  ف���ن  يف  امل��ع��ت��م��دة  ال���ي���وم  نف�ضها  وه���ي 
ب�ضكل  امل�ضهد  تنقل  منا�ضبة  ت���اأط���ريات  ل��ت��ق��دمي 
جمموعة  ب���روك  م  الناظرة”.وقدرّ ال��ع��ني  ي��ج��ذب 
��ق ال��ف��ن��ان��ون علم  م��ن االأع��م��ال الفنية وك��ي��ف ط��برّ
لوحاتهم،  اأب���ع���اد  ع��ل��ى  وال��ه��ن��د���ض��ة  ال��ري��ا���ض��ي��ات 
خا�ضة يف ر�ضم اأعمدة املباين وال�ضروح والكنائ�ض 
تت�ضح  التطبيقات  ه��ذه  اأن  اإىل  الفتاً  وامل��درج��ات، 
العمودية  ب���ني اخل���ط���وط  ال��ت��ن��ا���ض��ب  م���ن خ���ال 
كخلفية  التعامد  ا�ضتخدام  اإىل  اإ�ضافة  واالأفقية، 

لاأحداث.
اعتبوا  ال��ف��ن  م��وؤرخ��ي  اأن بع�ض  ب���روك  واأو���ض��ح 
“اإن  وق���ال:  ف��ن،  يوجد  الريا�ضيات ال  ب��دون  اأن��ه 
املثلثات  ن��ظ��ام  اع���ت���م���دوا ع��ل��ى  ق���دمي���اً  ال��ف��ن��ان��ني 
اأو امل��رب��ع��ات، وم��ا زل��ت ت��وج��د يف امل��ت��اح��ف الفنية 
م�ضودات لنماذج يف لوحات كا�ضيكية تظهر هذه 
االأ�ضكال قبل ر�ضم اللوحة النهائية، وهذا التقليد 

اأخ���ذ م��ن ال��ف��ن امل��ع��م��اري اأي�����ض��اً، حيث ك��ان حريف 
البناء ينق�ض بدقة هذه التطبيقات على األواح من 

اجلب�ض قبل �ضناعة حتفته النهائية”. 
ر البارع اتقان هذه الفنيات  “على امل�ضورّ واأ�ضاف: 
وال��ت�����ض��ل��ح ب�����ض��رع��ة ال��ب��دي��ه��ة ، وم���ن ���ض��م��ن هذه 
االأ�ضكال النظام املحوري املرتكز على حمور واحد، 
جاذب  وه��و  واجهتان  ل��ه  ال��ذي  اجلانبي  والنظام 
ال�ضورة،  اإىل  امل�ضاهد  عني  ويعيد  وحيوي  للعني 

والنظام الكا�ضيكي ذو الواجهة الواحدة”.
االنعكا�ض  اأه��م��ي��ة  اإىل  ب��االإ���ض��ارة  ح��دي��ث��ه  وخ��ت��ت��م 
امل�ضهد  التقاط  وق��ت  واأهمية  وال��زاوي��ة  والتفتيح 
يف تقدمي �ضورة مميزة، الفتاً اإىل اأن الوقت يلعب 
ب�ضورة  للفوز  امل�ضورين  ح��ي��اة  يف  مف�ضلياً  دوراً 
جمال  يف  ن��ا���ض��ط��اً  ب����روك  �ضتيفن  م��ث��ال��ي��ة.وي��ع��د 
العديد من  التاريخي، وله  ال��رتاث  احلفاظ على 
الكتب يف جمال الت�ضوير الفوتوغرايف والهند�ضة 
اأنه  كما  والت�ضميم،  الطبيعية  واملناظر  املعمارية 

الت�ضوير  يف  الوطنية  ال�ضرف  ج��ائ��زة  على  حائز 
للمهند�ضني  االأم��ري��ك��ي  املعهد  م��ن  ال��ف��وت��وغ��رايف 
املعماريني، و�ضاهم يف االإ�ضراف على �ضور العديد 

والت�ضميم،  امل��ع��م��اري��ة  ال��ه��ن��د���ض��ة  م�ضنفات  م��ن 
كلية  يف  التدري�ض  هيئة  يف  ع�ضويته  اإىل  اإ�ضافة 

الهند�ضة املعمارية بجامعة ميامي.

•• ال�سارقة-الفجر:

ا�ضت�ضاف املهرجان الدويل للت�ضوير “اك�ضبوجر” 
العاملية  رة  امل�ضورّ ال�ضاد�ضة،  دورته  فعاليات  خال 
“من قلب  اأن��درت، يف جل�ضة حوارية بعنوان  يانا 
احلرب على داع�ض” حتدثت خالها عن مهمتها 
ال�ضاقة املحفوفة باملخاطر خال تغطيتها للحرب 
عليه  والق�ضاء  االإره��اب��ي  “داع�ض”  تنظيم  على 

ق�ض�ضاً  نقلت  حيث  وال��ع��راق،  �ضوريا  م��ن  ك��لٍّ  يف 
اأ�ضهر  طيلة  عاي�ضتها  ماأ�ضاوية  وم�ضاهد  اإن�ضانية 

يف هذين البلدين.
اختيارها  “اإن  بالقول:  اأن��درت حديثها  وا�ضتهلت 
اإميانها  م��ن  َن��َب��َع  واخل��ط��رة  ال�ضاقة  املهمة  لهذه 

ب�ضرورة اأن يكون لها تاأثري،
 واأنها ال تعتقد اأنها متكاملة، بل اإن هناك دوماً ما 

ينق�ضها وحتتاج للعمل على اإمتامه”.

م�ضرحاً  االأو���ض��ط  لل�ضرق  اختيارها  اإن  وك�ضفت 
لعملها جاء نتيجة الأن جدها كان يعمل دبلوما�ضياً 
يف �ضوريا، م�ضرية اإىل اأنها زارت �ضوريا قبل احلرب 
وهادئة،  طبيعيرّة  االأوىل  زيارتها  كانت  وخالها، 

بينما كانت الثانية مليئة باالأحداث املاأ�ضاوية.
االأوىل  حمطتي  ال��ع��راق  “كان  اأن�����درت:  وق��ال��ت 
�ضهوراً  م��ك��ث��ت  وق����د  ����ض���وري���ا،  اإىل  ال��ت��وج��ه  ق��ب��ل 
خميمات  يف  ال�����ض��وري��ني  م��اأ���ض��اة  وعاي�ضت  ه��ن��اك، 
بالعراق، وهناك ظلرّت عاقتي مقت�ضرة  اللجوء 
قبل  البداية،  يف  الكردية  البي�ضمركة  ق��وات  على 
اجلي�ض  مع  التوا�ضل  قنوات  فتح  من  اأمتكن  اأن 

العراقي، 
وحتديداً مع الفرقة الذهبيرّة، وقد تطلرّب االأمر 
خ�ضو�ضاً  بيننا،  فيما  الثقة  لبناء  ط��وي��ًا  وق��ت��اً 
ن�����ض��اء يف ���ض��ف��وف اجلي�ض  ع����دم وج�����ود  يف ظ���ل 

العراقي”.
واأ�ضافت: “اأن االأو�ضاع يف مدينة املو�ضل، م�ضرح 
ماأ�ضاوية  ك��ان��ت  )داع�������ض(،  تنظيم  ���ض��د  امل��ع��رك��ة 
نحو  يقطنها  كان  التحرير  عملية  فقبل  للغاية، 
مليوين �ضخ�ض، وبعد اأن دارت رحى املعركة وماأ 
اأزي��ُز الر�ضا�ض االأف��ق، ك��ان هناك ما ال يقل عن 
هلعاً  وكان اجلميع  املدينة،  داخل  �ضخ�ض  مليون 
واأمنيتهم  اخل��روج من ذلك اجلحيم،  وم��ذع��وراً 

وه����و االأم������ر ذات�����ه ال�����ذي ج��ع��ل امل���ع���رك���ة �ضعبة 
للغاية”.
وتابعت:

امل��اأ���ض��اوي��ة من  امل�ضاهد  م��ئ��ات  ذاك��رت��ي  “تختزن   
اآالف  ع��ن  ف�����ض��ًا  ن�ضيانها،  ميكنني  ال  امل��و���ض��ل 
مذعور  طفل  بينها  من  توثق،  مل  التي  احل��االت 
تاهت بو�ضلته  بني يديه وقد  كان يحمل ر�ضيعاً 
و�ضط اجلحيم الذي فررّ منه، وكذلك م�ضهد فتاة 
�ضغرية فارقت احلياة على قارعة الطريق وهي يف 
و�ضع مزٍر، لقد كانت الكلمات عاجزًة عن و�ضف 
املدنيني الهاربني من تنظيم “داع�ض” الذي كان 
يتخذهم دروعاُ ب�ضرية، كانت هناك فو�ضى عارمة 
ورائحة املوت تفوح من كل مكان، وكنت اأ�ضاأل نف�ضي 
خ�ضو�ضاً عندما حو�ضرنا  اأحياناً: “ملا اأنا هنا؟”، 
ذات يوم من قبل عنا�ضر )داع�ض( لثاث �ضاعات، 
كانت  كما  بالقنابل،  خالها  ي�ضتهدفوننا  وكانوا 

املتفجرات مزروعة يف كل مكان”. 
توثيق  من  انتهيت  اأن  “بعد  حديثها:  ووا�ضلت 
معركة املو�ضل، توجهت اإىل �ضوريا، وحتديداً اإىل 
منطقة دير الزور، وبقيت هناك ملدة 5 اأ�ضهر مع 

املقاتات الكرديات،
التي ق�ضت على  )الباغوز(  انتهاء معركة  وبعد   
من  كبري  ع��دد  ا�ضت�ضلم  ��اً،  ك��ل��يرّ )داع�����ض(  تنظيم 

عنا�ضر التنظيم، من �ضمنهم اأجانب، وقد قررت 
ال��و���ض��ول اإىل ه���وؤالء حت��دي��داً الإج����راء مقابات 
م��ع��ه��م وال��ت��ع��رف ع��ل��ى اأ���ض��ب��اب ان�����ض��م��ام��ه��م اإىل 

التنظيم”.
وا�ضتطردت قائلًة: “لقد كانت مهمة �ضاقة للغاية 
وعمًا حمفوفاً باملخاطر، حيث كنت اأجتول بني 
عنا�ضر خطرة من تنظيم )داع�ض( داخل زنازين 

�ضخمة،

 لدرجة اأنني �ضعرت باأنني دخلت الإحدى مناطق 
�ضيطرة التنظيم، فارتديت احلجاب قبل االقرتاب 

منهم، وهناك قابلت �ضخ�ضاً قادماً من هولندا،
نف�ضك؟  ُتغطني  )مل���اذا  و�ضاألني:  نحوي  م  فتقدرّ  
ل�ضِت م�ضطرًة لذلك، وقد كان ذلك كاماً غريباً 
اإىل  بالنظر  باخليال  واأ�ضبه  تناق�ضاً  وك��ان  حقاً، 
يف  التنظيم  عنا�ضر  يرتكبها  ك��ان  التي  الفظائع 

مناطق �ضيطرتهم”.

ك�سفت حجم املخاطر التي تعر�ست لها يف العراق و�سوريا

وقائع من قلب احلرب على داع�ص ترويها امل�سّورة يانا اأندرت لـ )اك�سبوجر2022 (

•• دبي-الفجر: 

اأ�ضماء الفائزين  اأم�ض، عن  ك�ضفت موؤ�ض�ضة االإم��ارات لاآداب، 
تنظمها  التي   ،2022 لعام  املدر�ضية  املكتبات  اأمناء  بجائزة 
الإم���ارة  التنفيذي  للمجل�ض  ال��ع��ام��ة  االأم��ان��ة  م��ع  بال�ضراكة 
طريان  مهرجان  �ضمن  اأقيمت  التي  االحتفالية  خال  دب��ي، 
االإمارات لاآداب الذي تتوا�ضل فعالياته من 3 فباير وحتى 

يوم 13 فباير اجلاري.
طريان  مهرجان  فعاليات  �ضمن  اجلوائز  توزيع  حفل  واأقيم 
االإمارات لاآداب، وقد تف�ضل بت�ضليم اجلوائز للفائزين عائ�ضة 
اال�ضرتاتيجية  االإدرة  لقطاع  ال��ع��ام  االأم���ني  م�ضاعد  م���ريان، 
الإم���ارة  التنفيذي  للمجل�ض  ال��ع��ام��ة  االأم���ان���ة  يف  واحل��وك��م��ة 
دب���ي؛ وال�����ض��ي��دة اإي��زاب��ي��ل اأب���و ال��ه��ول )احل��ا���ض��ل��ة ع��ل��ى و�ضام 
وع�ضو  التنفيذية  الرئي�ضة  ال��بي��ط��ان��ي��ة(،  االإم��باط��وري��ة 

جمل�ض اأمناء موؤ�ض�ضة االإمارات لاآداب. 
م�ضت�ضار  ف��ار���ض،  ب��ن  م��اج��د  �ضمو�ض  اأك���دت  املنا�ضبة،  وب��ه��ذه 
التنفيذي  للمجل�ض  العامة  باالأمانة  اال�ضرتاتيجي  التطوير 
الإمارة دبي، باأن اجلائزة ت�ضع اإطاراً ا�ضرتاتيجياً �ضامًا لبناء 
خال  من  واالط���اع،  البحث  ب�ضغف  ومفعمة  فة  مثقرّ اأجيال 
من  جديدة  اأدوات  وا�ضت�ضراف  واملعرفة  الثقافة  قيمة  تعزيز 
واالط��اع، مبا  القراءة  على  ت�ضجع  التي  واالأن�ضطة  البامج 
ال�ضريعة  التغريات  ملواكبة  ويوؤهلهم  املقبلة  االأج��ي��ال  يحفز 
والكبرية التي ي�ضهدها العامل مبا ي�ضب يف م�ضلحتهم وتكوين 

�ضخ�ضيتهم، وبالتايل يخدم تطلعات القيادة الر�ضيدة”. 
“وي�ضعدنا م��ن خ��ال رع��اي��ة اجلائزة  ف��ار���ض:  ب��ن  واأ���ض��اف��ت 
املكتبات  اأم��ن��اء  وت��ك��رمي  تقدير  ال��ت��وايل  على  ال�ضاد�ض  للعام 
املدر�ضية من خمتلف اأنحاء االإمارات لعطائهم املتميز ودورهم 
الكبري يف ت�ضجيع طابهم على القراءة واملطالعة، وقد اأثبتت 
اجلائزة التطور الذي �ضهدته املكتبات من اأجل ال�ضعي خللق 
الفر�ض واالأدوات التي ت�ضاهم يف االرتقاء باملعايري التعليمية 

يف املدار�ض”.

التنفيذية  الرئي�ضة  ال��ه��ول،  اأب��و  اإيزابيل  ال�ضيدة  ع��بت  وق��د 
بالغ  ع��ن  ل����اآداب  االإم�����ارات  موؤ�ض�ضة  اأم��ن��اء  جمل�ض  وع�����ض��و 
وذكرت  امل��دار���ض،  يف  املكتبات  اأمناء  لكل  وتقديرها  احرتامها 
ي��وؤدون مهمة بطولية  امل��دار���ض  اأمناء مكتبات  ي��زال  “ ال  اأن: 
منذ مار�ض 2020، تتمثل يف ت�ضجيع االأطفال على التم�ضك 
باملطالعة ب�ضفتها اأهم الو�ضائل للتغلب على ال�ضعاب وتبديد 
مب�ضتواهم  واالرتقاء  ال�ضحيح  امل�ضار  على  وو�ضعهم  العزلة، 
واأ�ضافت  االأكادميية”.  الدرا�ضة  مراحل  جميع  يف  التعليمي 
اأبدعوا  “ُتعد ه��ذه اجل��ائ��زة ت��ك��رمي��اً الأول��ئ��ك ال��ذي��ن  ق��ائ��ل��ة: 
اإننا  ال�ضعبة.  ال��ظ��روف  ه���ذه  ن��ح��و ملفت يف  ع��ل��ى  ومت���ي���زوا  
االأوقات  ه��ذه  خ��ال  ب��دوره��م  والتزامهم  لف�ضلهم  مدينون 

االحتفاء  قادرين على  نكون  اأن  الرائع  واإنه من  اال�ضتثنائية، 
ب��ه��م وبجميع اأم��ن��اء امل��ك��ت��ب��ات ال��رائ��ع��ني ال��ذي��ن ج��ع��ل��وا حياة 
الكتب يف  غ��ر���ض حمبة  خ��ال  م��ن  ب��االأم��ل  م�ضرقة  طابهم 
من  م��ر���ض��ح��اً   95 م��ن  اأك���رث  للم�ضابقة   “تقدم   ن��ف��و���ض��ه��م. 
للت�ضفيات  املتاأهلني  تقييم  وتولت  ال��دول��ة،  اإم���ارات  خمتلف 
النهائية جلنة من احلكام الذين زاروا اأمناء املكتبات الإجراء 
اأمناء  فئتي  �ضمن  الفائزين  اختيار  ومت  النهائي،  التقييم 
واأمناء  احل��ك��وم��ي��ة،  االإم�����ارات  م��دار���ض  امل��در���ض��ي��ة يف  املكتبات 
وت�ضمن  اخل��ا���ض��ة.  االإم�����ارات  م��دار���ض  امل��در���ض��ي��ة يف  املكتبات 

احلفل ماأدبة غداء خا�ضة.
وقد فاز باجلائزة يف هذه الدورة: 

الفائزون من املدار�ض احلكومية:
الريادة  م��در���ض��ة  م��ن  امل��ن�����ض��وري  �ضعيد  ف��اخ��رة   1-

للتعليم االأ�ضا�ضي والثانوي، اأبوظبي
فاطمة ال�ضحي من رو�ضة االإبتكار، الفجرية  2-

ع���زة حم��م��د م��ن م��در���ض��ة ق��ط��ر ال��ن��دى للتعليم   3-
االأ�ضا�ضي والثانوي، اأبوظبي

ت��ك��رمي خ��ا���ض: خ��ال��د قطبي احل�����ض��ن م��ن م��در���ض��ة االحتاد 
احللقة الثالثة، اأبوظبي

الفائزون من املدار�ض اخلا�ضة:
كري�ضتني كريبي من اأكادميية جيم�ض االأمريكية،   1-

اأبوظبي

ال��ك��م��ال االأمريكية  ج��م��ان��ة ح��ن��ون م��ن م��در���ض��ة   2-
الدولية، العذرا، ال�ضارقة

الدولية،  ال��ق��م��ة  م���دار����ض  م���ن  دي���ان���و  ج��ريي��ك��و   3-
اأبوظبي

التي  الفعاليات  من  وا�ضعاً  طيفاً  املهرجان  برنامج  يحت�ضن 
ت��وف��ر امل��ت��ع��ة ال��ك��ب��رية وال��ف��ائ��دة اجل��م��ة، وت��ت��ن��اول املوا�ضيع 
وت�ضمل  العريقة،  والتاريخية  والرتاثية  احليوية  املعا�ضرة 
والتاريخ،  الروائية،  واالأعمال  والور�ض،  والفعاليات  اجلل�ضات 
واأدب  وال�ضحة،  والطبخ،  الطعام  وفنون  املعا�ضرة،  وال�ضوؤون 
ال��ذات��ي��ة، واالأع��م��ال، وغ��ريه��ا الكثري من  ال��رح��ات، وال�ضري 

املجاالت.
بال�ضعر  لا�ضتمتاع  ا�ضتثنائية  ف��ر���ض��اً  امل��ه��رج��ان  ي��وف��ر  كما 
النقا�ضات  ويف  االإب��داع��ي��ة،  الكتابة  عمل  ور����ض  يف  وامل�����ض��ارك��ة 
ال��رثي��ة ح���ول جم��م��وع��ة وا���ض��ع��ة م��ن امل��و���ض��وع��ات، وجتتذب 
ومفكرين  كترّاب  وت�ضم  واجلن�ضيات،  االأعمار  اجلل�ضات جميع 

و�ضناع الراأي البارزين.
املهرجان،  بها  يحتفي  التي  االأخ���رى  الهامة  امل��ب��ادرات  وم��ن 
والتي �ضتطلق جمموعتها  مبادرة “اأ�ضوات اأجيال امل�ضتقبل”، 
اإ�ض  اأر جي  الفائزة، وم�ضابقة  الق�ض�ض  الثانية من خمتارات 
جامعة  وم�ضابقة  اخلطية؛  الر�ضائل  لكتابة  ل��اأط��ف��ال  دب��ي 
وم�ضابقة  اء  للقررّ �ضيفرون  وك��اأ���ض  الق�ضة،  لكتابة  اأك�ضفورد 

ال�ضعر للجميع برعاية بنك االإمارات دبي الوطني.
ومن اأهم ما مييز دورة املهرجان احلالية االإعان عن الفائز 
الكترّاب  وعن  للكتابة،   ”Emirates LitFest“ بجائزة 
االإمارات  زمالة   - االأول  “الف�ضل  لزمالة  املتاأهلني  الع�ضرة 

يقي للكترّاب”. دِّ لاآداب و�ضِ
ُيقام املهرجان برعاية كرمية من �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بن را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
حاكم دبي وبال�ضراكة مع الراعي الر�ضمي، طريان االإمارات، 
وال�ضريك املوؤ�ض�ض، هيئة دبي للثقافة والفنون )دبي للثقافة(، 

وهي الهيئة املخت�ضة بالرتاث والفنون والثقافة باالإمارة.

�سمن فعاليات مهرجان طريان الإمارات لالآداب تكرمي الفائزين بجائزة اأمناء 
مكتبات املدار�ص 2022 لدورهم يف اإثراء ثقافة ومعرفة الطلبة

خالل جل�سة ت�سوير العمارة.. النماذج التاريخية والتطبيقات املعا�سرة

�ستيفن بروك يف اك�سبوجر2022 : قوانني الريا�سيات والهند�سة تدعم الفن ويجب اتقانها لتقدمي �سور ا�ستثنائية
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اأنتقي من الأدوار التى ٌتعر�ص علّي واأقبل ما هو منا�سب فقط

رانيا فريد �سوقي: 
م�سل�سل )اأبو العرو�سة( 

حالة خا�سة

احللم؟ م�ضل�ضل  بطولة  فى  م�ضاركتك  عن  • حدثينا 
ما  ودائ��ًم��ا  املختلفة،  ال��درام��ي��ة  االأع��م��ال  م��ن  احل��ل��م  م�ضل�ضل 
اأرى �ضرورة اأن تكون االأعمال التليفزيونية اجتماعية الأن له 

موا�ضفات خا�ضة، حيث اأن العائلة دائًما ما جتتمع حوله.
باالأحداث؟ فاطمة  �ضخ�ضية  عن  • وماذا 

العمر،  يف  مبرحلتني  ومت��ر  م��رك��ب��ة،  فاطمة  �ضخ�ضية   -
ال��دوي��ق��ة، وم��ت��زوج��ة من  "بنت بلد" م��ن منطقة  وه��ي 
عماد الون�ض والذى يج�ضده الفنان حممد ريا�ض، وبعد 
تنقلب حياتها ومتر  ال�ضخرة  لوقوع  ال�ضهري  احل��ادث 

مبراحل حياتية جديدة عليها.
• دائًما ما تتناولني ق�ضايا باأعمالك الدرامية.. فما 

الذى حم�ضك للحلم؟
التى يتناولها  الق�ضايا  اأبرز  )الع�ضوائيات(، فهي من 
امل�ضل�ضل وما يدور داخل عاملهم، فاأنا متعاطفة معهم 
اأف�ضل مما  واملعي�ضية  املادية  للغاية الأن لو ظروفهم 
كانوا عليه لفروا منها، لكن الظروف هي من حكمت 

عليهم، باال�ضافة لق�ضية االإرث بني االأ�ضقاء.
درامية  اأعمال  بعدة  االأخرية  االآونة  فى  • ظهرِت 

باحلجاب.. ما ال�ضر وراء ذلك؟
مب�ضاعدة  وي��ك��ون  ال�ضخ�ضيات،  طبيعة  ه��ي   -
اأنها �ضدفة فقط، وهنا  �ضتايل�ضت العمل، واأرى 
باحللم �ضخ�ضية فاطمة من الطبقة املتو�ضطة 

و�ضعبية وهذه طبيعة حياتهم ومظهرهم.
�ضوقى  فريد  رانيا  ترتدى  اأن  ميكن  • وهل 

احلجاب؟
- )يارب اأكيد حمد�ض يقدر يقول ال فيها(، 
يحققها  اأن  اهلل  من  واأمتنى  هداية  فهذه 

يل.
حينها؟ بالتمثيل  �ضت�ضتمرين  • وهل 

- ال اأعتقد، ف�ضيكون غري منا�ضب للفن والتمثيل، و�ضاأبحث عن 
عمل اآخر وحياة اآخرى، واأكتفي مبا قدمته من �ضنوات بالفن.
3( وحقق جناحا  العرو�ضة  )ابو  ا مب�ضل�ضل  اأي�ضً • ت�ضاركني 

كبريا منذ احللقة االأوىل.. يف راأيك ما�ضر هذا النجاح؟
واالأ�ضقاء  العائلة  �ضمل  ويجمع  اجتماعى،  م�ضل�ضل  الأنه   -
واالأ�ضدقاء، فم�ضل�ضل )اأبو العرو�ضة( حالة خا�ضة، فعندما 
علمنا بوجود جزء ثالث مل ت�ضعنا الفرحة جميًعا، وعندما 
قراأت �ضيناريو احللقات اجلديدة كنت م�ضتمتعة الأق�ضى 

درجة واأمتنى اأن ي�ضل ذلك ال�ضعور للجمهور، و�ضتجدين 
مواقع التوا�ضل االجتماعى تتفاعل مع امل�ضل�ضل واحلوار 
وانت�ضاره من خال "الكوميك والبو�ضتات"، وهذا العمل 
احلوار  ي�ضتمع  ل��ك��ى  للجمهور  ال��ف��ر���ض��ة  ات���اح  حت��دي��ًدا 

ويتذوقه مرة اآخرى وال ي�ضاهد فقط.
الزخم  من  حالة  احل��ايل  ال�ضينمائي  املو�ضم  ي�ضهد   •

الفني.. فاأين رانيا من ال�ضينما؟
)م�ض عارفة وال�ضوؤال دة ميتوجهلي�ض(، فاأنا ل�ضت من 
بالقدر  ت�ضعى  وال  الفر�ضة  نحو  املُعافرة  ال�ضخ�ضيات 
بل  ���ض��يء؛  ���ض��يء  اأراه����ا  وال  م�ضت�ضلمة  ولكني  ال��ك��ايف، 
اأن��ت��ق��ي م��ن االأدوار ال��ت��ى ٌت��ع��ر���ض ع��ل��يرّ واأق��ب��ل م��ا هو 
ول�ضت  مب��ن��زيل  ف��اأن��ا  ي��ح��دث  مل  واإن  ف��ق��ط،  منا�ضب 

غا�ضبة من �ضىء.
ا  عو�ضً بعينه  فيلم  النتاج  تتجهني  اأن  ميكن  • هل 

عن ذلك؟
اأع���ل���م متى  ول��ك��ن ال  ب��ال��ف��ع��ل،  ب��ه��ا  واأف���ك���ر  وارد،   -

�ضاأخو�ض تلك التجربة.

ال�ض������وري  امل�ضل�ض�����ل  الأبط������ال  حمم�����ود  غن������وة  اللبن�������انية  الفن������انة  ان�ضم�����ت 
واإخ�������راج  قتان  خل������دون  وح������وار  و�ضين�������اريو  تاأليف  من  عزيزة"  "جوق������ة 

تامر اإ�ضح���ق والذي يجري ت�ضويره حاليا متهيدا لعر�ضه يف دراما رم�ض���ان 
املقبل.

وعبت غنوة عن �ضعادتها بامل�ضاركة يف العمل ال�ضخم الذي ي�ضم نخبة من 
اأبرز جنوم الدراما العربية،

�ضلرّوم حداد ون�ضرين طاف�ض واأمي��ن ر�ضا وحممد حداقي  راأ�ضهم   على 
ونورا رحال ووفاء مو�ضللي ويزن خليل وروبني عي�ضى ونور �ضعب ويحيى 

بيازي وعبد الفتاح املزين ورنا العظم ويارا دوالين و�ضليم �ضبي وعلي كرمي 
وعا�ضم حواط واإميان عبد العزيز وحمادة �ضليم واإليانا �ضعد.

"�ضارلوت"   ب�ضخ�ضية  تظهر  اأن��ه��ا  ع��ن  غنوة  وك�ضفت 
�ضخ�ضية  اإن��ه��ا  حيث  امل�ضل�ضل  اأح����داث  �ضمن 

اأدوار حيث   خمتلفة جدا عما ظهرت به من 
م�ضبوقة  غري  عزيزة" درام��ا  "جوقة  م  يقدرّ
للمو�ضم  االأ���ض��خ��م  ال�����ض��ام��ي  ال��ع��م��ل  �ضمن 
اإطار اجتماعى  املقبل حيث يدور العمل فى 

باجواء  اخلا�ضة  التفا�ضيل  من  كثري  يك�ضف  حيث 
البيئة ال�ضامية بطريقة خمتلفة وجديدة.  

والذي  زينب"  "ال�ضيدة  م�ضل�ضل  ف��ى  �ضاركت  حم��م��ود  غ��ن��وة  اأن  ي��ذك��ر 
�ضو�ضن  الف�ضائية بطولة كل من  القنوات  اإح��دى  يعر�ض حالًيا على 

العرب  ع��ز  وليلى  ودي��ن��ا  من�ضور  وران��ي��ا  املغنى  عبد  وحم��م��ود  ب��در 
وحوار  و�ضيناريو  م��غ��اورى  و�ضامى  �ضعيد  وف��را���ض  وفيق  واأح��م��د 

اأحمد �ضبحى واإخراج حممد النقلى

العائلة(،  تخاطب  لأنها  اجتماعية  تكون  اأن  يجب  )امل�سل�سالت 
هكذا و�سفت الفنانة رانيا فريد �سوقى حتم�سها للم�ساركة 

ب�سكل  جمتمعية  قيمة  حتمل  التي  الدارمية  بالعمال 
اأكرث، واأو�سحت يف هذا احلوار، اأن م�سل�سل احللم الذى 
جنوم  من  كبري  عدد  جانب  اإىل  بطولته  فى  ت�سارك 

الفن يحمل ر�سائل هامة حول ق�سية الع�سوائيات والإرث، 
و�سر جناح م�سل�سل )اأبو العرو�سة(، كما حتدثت فى حوارها 
للحجاب  ارتدائها  وامكانية  ال�سينما  عن  تغيبها  �سبب  عن 
واجتاهها لالنتاج ال�سينمائي، بال�سافة لتفا�سيل اآخرى..

غنوة حممود 
تن�سم لأبطال 
بعد االنتهاء من اختيار ومعاينة اأماكن الت�ضوير، وا�ضتقرار املخرج جوقة عزيزة

قليلة  �ضاعات  وبعد  العمل،  جنوم  غالبية  على  املنباوي  ح�ضني 
من التعاقد مع البطلة مي عزالدين، انطلق ت�ضوير امل�ضاهد 
امل�����ض��ري اجل��دي��د )ج��زي��رة غ��م��ام( يف  امل�ضل�ضل  االأوىل م��ن 
مدينة االإنتاج االإعامي امل�ضرية، يف مدينة 6 اأكتوبر على 

اأطراف القاهرة.
وقالت م�ضادر يف ال�ضركة املنتجة، اإنه مت التعاقد مع الفنانة 
اأعمال  يف  الن�ضغالها  روب��ي  الفنانة  اع��ت��ذار  بعد  عزالدين، 
ب�ضباق  اللحاق  اأج��ل  م��ن  الت�ضوير  تكثيف  و�ضيتم  اأخ���رى، 

دراما رم�ضان.
واأ�ضافت: امل�ضل�ضل، كونه يحكي عن اأحداث وفرتة قدمية، ال 
تقل عن 100 عام، ا�ضتلزم العودة اإىل املا�ضي عب حت�ضريات 
خ��ا���ض��ة ب��ال��دي��ك��ور وامل��اب�����ض وال�������ض���ي���ارات، وغ���ريه���ا من 
تتناولها  التي  الفرتة،  �ضكل  املتطلبات للحفاظ على 

االأحداث.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ق���ال���ت ال��ف��ن��ان��ة امل�����ض��ري��ة هبة 
العمل:  الوجوه يف فريق  اأح��دث  عبدالغني، 
والعمل  امل�ضل�ضل،  اإىل  باالن�ضمام  �ضعيدة 
واأن  النجوم،  م��ن  كبرية  جمموعة  م��ع 
رم�ضان،  درام������ا  يف  ح��ا���ض��رة  اأك������ون 
مع  العمل  اأح��ب  اأن��ن��ي  اإىل  اإ�ضافة 
امل��خ��رج ح�����ض��ني امل��ن��ب��اوي، وهذا 

ثالث عمل درامي يل معه.
وي�����ض��م )ج����زي����رة غ���م���ام( يف 
بطولته اأي�ضاً كًا من طارق 
عبدالوهاب،  فتحي  ل��ط��ف��ي، 
ري���ا����ض اخل�����ويل، اأح���م���د اأم���ني 
تاأليف  م��ن  وه��و  عبدالغني،  وه��ب��ة 

الكاتب عبدالرحيم كمال.

انطالق ت�سوير امل�سل�سل 
الرم�ساين )جزيرة غمام( 



طعام غري مكلف ميكن اأن ي�ساعد الكثريين على النوم جيدا
باختاف  اأج��ل �ضحة جيدة،  نحتاجه من  ال��ذي  النوم  يختلف مقدار  قد 
العمر وعوامل اأخرى، لكن االأمر االأ�ضد اأهمية هو اأن نح�ضل على نوعية 
التي يتداولها اخلباء للح�ضول  الن�ضائح  الكثري من  نوم جيدة. وهناك 

على نوم جيد، ويتمحور الكثري منها حول النوم.
وبالفعل هناك بع�ض االأطعمة التي ميكنها م�ضاعدة هوؤالء الذين يعانون 
الليل، وغ��ريه��ا من  اأث��ن��اء  ال��ذي��ن ي�ضتيقظون م��رات ع��دي��دة  اأو  االأرق  م��ن 
جند  ال��ن��وم،  بتح�ضني  املرتبطة  االأطعمة  تلك  بني  وم��ن  ال��ن��وم.  م�ضكات 

االأرز، وفقا ملا ذكرته موؤ�ض�ضة النوم البيطانية.
اأن  اليابان وجدت  البالغني يف  اأجريت على  اأن درا�ضة  اإىل  املوؤ�ض�ضة  وت�ضري 
الذين  اأولئك  من  اأف�ضل  بنوم  اأف��ادوا  بانتظام  االأرز  ياأكلون  الذين  اأولئك 

تناولوا املزيد من اخلبز اأو املعكرونة.
اإثبات  ميكنها  وال  فقط  ارتباطا  الدرا�ضة  هذه  "حددت  التقرير:  ويو�ضح 
املوؤ�ضر  ذات  االأطعمة  تناول  اأن  اأظهر  �ضابقا  بحثا  تدعم  لكنها  ال�ضببية، 
اجلاي�ضيمي املرتفع قبل نحو اأربع �ضاعات من وقت النوم �ضاعد يف النوم". 
املرتبطة  التاأثريات  لتحديد  االأب��ح��اث  من  املزيد  اإج��راء  ال�ضروري  وم��ن 

بالنوم للكربوهيدرات املختلفة، على الرغم من اأن االأرز قد ي�ضاعد.
االإلكرتوين:   )NHS( الوطنية  ال�ضحية  اخلدمات  هيئة  موقع  ويقول 
اأثناء  اإذا كنت متعبا با�ضتمرار  "رمبا ال حت�ضل على ق�ضط كاف من النوم 
النهار. بع�ض االأ�ضخا�ض ينامون ب�ضكل اأخف ب�ضكل طبيعي اأو ي�ضتغرقون 
وقتا اأطول لا�ضتغراق يف النوم، يف حني اأن بع�ض ظروف احلياة قد تزيد 

من احتمالية انقطاع النوم، مثل االأحداث املجهدة اأو والدة طفل جديد".
واإذا كنت تعاين من االأرق لفرتة ق�ضرية، اأقل من ثاثة اأ�ضهر، فهذا ي�ضمى 
اأكرث ي�ضمى  اأو  اأ�ضهر  االأرق ق�ضري املدى. واالأرق الذي ي�ضتمر ملدة ثاثة 
بانتظام،  النوم  يف  �ضعوبة  ب��االأرق  امل�ضابون  و�ضيجد  االأم��د.  طويل  االأرق 

وميكنهم اال�ضتيقاظ عدة مرات اأثناء الليل.
اأخ���ذ قيلولة  اإىل حم��اول��ة  النا�ض  ق��د مييل بع�ض  ل��ي��ا،  ال��ن��وم  قلة  وب��ع��د 
طويلة. ومع ذلك، فمن االأف�ضل ب�ضكل عام جتنب ذلك وحماولة االلتزام 

بوقت نومك املعتاد.
ال�ضاعة  اإي���ق���اع  ي��ع��ط��ل  اأن  ال��ن��ه��ار مي��ك��ن  اأث���ن���اء  ق��ي��ل��ول��ة  اأخ����ذ  وذل����ك الأن 
و�ضلوكية  وعقلية  ج�ضدية  تغريات  هي  اليومية  واالإيقاعات  البيولوجية. 
اأ�ضا�ضا  الطبيعية  العمليات  هذه  وت�ضتجيب  �ضاعة.   24 مدتها  دورة  تتبع 

لل�ضوء والظام وتوؤثر على معظم الكائنات احلية.
وتو�ضي هيئة اخلدمات ال�ضحية باحلفاظ على �ضاعات نوم منتظمة، وخلق 

بيئة مظلمة وهادئة وباردة وممار�ضة الريا�ضة.
ال�ضيق،  ل��ك  ت�ضبب  اأو  اليومية  حياتك  على  ت��وؤث��ر  ال��ن��وم  قلة  كانت  واإذا 

فيمكنك التحدث اإىل طبيبك.
ويحتاج  النوم.  من  خمتلفة  لفرتات  يحتاج  �ضخ�ض  كل  اأن  بالذكر  جدير 
البالغون يف املتو�ضط   من �ضبع اإىل ت�ضع �ضاعات نوم، بينما يحتاج االأطفال 
من ت�ضع اإىل 13 �ضاعة، فيما يحتاج االأطفال ال�ضغار والر�ضع اإىل 12 اإىل 
17 �ضاعة من النوم يوميا. وميكن اأن مينعك الكافيني والكحول من النوم 
ويحرمك من النوم اجليد. لذلك، من امل�ضتح�ضن اأن يقلل النا�ض من تناول 

الكحوليات وجتنب الكافيني مع اقرتاب موعد النوم.
ويتدخل الكافيني يف عملية النوم، كما اأنه مينع النوم العميق. وال يوجد 
اإنه يتوفر يف العديد من املنتجات االأخرى،  الكافيني يف القهوة فقط، بل 
والتي ت�ضمل ال�ضاي، وبع�ض امل�ضروبات الغازية، وال�ضوكوالتة، وم�ضروبات 

الطاقة، وبع�ض م�ضكنات االآالم.

الأمازون؟ نهر  يقع  • اأين 
-اأمريكا اجلنوبية.

بالعامل؟ احليوانات  اأثقل  هو  • ما 
- احلوت االأزرق.

الذهب؟ عن  قدمًيا  ُيطلق  كان  الذي  ال�سم  هو  • ما 
- االأ�ضفر الرنان.

الوطني؟ الن�سيد  عزفت  بلد  اأول  هي  • ما 
- الواليات املتحدة.

الأ�سغر؟ ال�سرك  هو  • ما 
- الرياء.

يرتاوح  النا�ض  من  باملائة   95 واأن  درجة   130 ذكائه  حا�ضل  يتجاوز  املوهوب  ال�ضخ�ض  اأن  تعلم  • هل 
70- درجة والبله ما بني   50 لني فيرتاوح ذكائهم ما بني  اأما املغفرّ 130درجة   - 70 حا�ضل ذكائهم بني 

درجة  20 عن  ذكائه  درجة  تقل  الذي  املعتوه  واأخريا  درجة   50  -  20
ميل.  59،650 اأو  الدموية.  االأوعية  من  كيلومرت   96،000 على  يحتوي  الب�ضري  • اجل�ضم 

م�ضمار. حتليل  على  الكفاية  مبافيه  قوي  االإن�ضان  معدة  يف  املوجود  الهيدروكلوريك  • حم�ض 
مرة.  25،000 هو  يوميا  عيونك  ترمي�ض  • متو�ضط 

الن�ضاء. من   10% ب�  اأكرث  الرجال  لدى  احلمراء  الدم  خايا  • ن�ضبة 
الريقة. ع�ضات  عدد  من  اأقل  ع�ضات  عدد  • لديك 

�ضاخن م�ضروب  به  و�ضع  اإذا  فيما  الرقيق  الكاأ�ض  من  اأكرث  للك�ضر  معر�ض  ال�ضميك  الكاأ�ض  اأن  تعلم  • هل 
م   1785 �ضنة  الفرن�ضي  با�ضكال  بليز  هو  احلا�ضبة  االآلة  خمرتع  اأن  تعلم  • هل 

من  كغ   0.45 وزن  يحدثه  ما  يعادل  انفجار  من  البرتول  من  ليرت   0.47 يحدثه  ما  اأن  تعلم  • هل 
الديناميت

اأطنان  ثاثة  ي�ضبح  متاما  ي�ضداأ  اأن  بعد  احلديد  من  الطن  وزن  اأن  تعلم  • هل 
حاد  �ضاح  اأي  من  اأف�ضل  تكون  و  قطع  كاأداة  ت�ضتخدم  اأن  ميكن  املياه  اأن  تعلم  • هل 

�ضوت ال�ضمري 
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الفوائد ال�سحية ل�لتفاح
ال��ف��واك��ه �ضعبية يف  اأك����رث  اأح����د  ال��ت��ف��اح 
الفوائد  م��ن  العديد  ميلك  كما  ال��ع��امل 
ال�ضحية ملا يحتويه من عنا�ضر متعددة 

منها االألياف والفيتامينات.
الفوائد  اأه��م  الي��ن  هيلث  موقع  عر�ض 
القلب  �ضحة  و�ضمت  للتفاح  ال�ضحية 
وال�����دم�����اغ وج��������دار امل����ع����دة ف�����ض��ا عن 

مقاومته مل�ضاكل الرئة وال�ضكري.
)�ضي(،  وفيتامني  لاألياف  جيد  م�ضدر  التفاح  مغذية:  مادة  التفاح   •
عديدة  �ضحية  ف��وائ��د  لها  ال��ت��ي  البوليفينول  م���ادة  على  اأي�ضا  ويحتوي 
وفيتامني  وبوتا�ضيوم،  وكربوهيدرات،  حرارية،  �ضعرات  على  يحتوي  كما 

)كي(.
املرء  ي�ضعر  مما  واملياه  باالألياف  غني  التفاح  الوزن:  اإنقا�ض  يف  • مفيد 

بال�ضبع �ضريعا وهو ما يفيد يف اإنقا�ض الوزن.
• مفيد للقلب: التفاح يقلل خماطر االإ�ضابة بالقلب، فهو غني باالألياف 
البوليفينول  م���ادة  وت��ق��ل��ل  ال��ك��ول��ي�����ض��رتول،  تقلل  ال��ت��ي  ل��ل��ذوب��ان  ال��ق��اب��ل��ة 

املوجوده به �ضغط الدم وخماطر ال�ضكتة الدماغية.
االإ�ضابة  خماطر  وتقليل  التفاح  بني  متعددة  درا�ضات  ربطت  • ال�ضكري: 

بالنوع الثاين من ال�ضكري.
حماية  يف  ت�ضاعد  التي  االأك�ضدة  مب�ضادات  غني  التفاح  الربو:  • يحارب 

الرئة وتنظيم املناعة واحلماية من الربو.
اإن اأكل الفاكهة ي�ضهم يف زيادة كثافة العظام  • �ضحة العظام: قال املوقع 

وقوتها.
على  ي�ضهم يف احلفاظ  التفاح  اأن ع�ضري  علمية  اأثبتت جتارب  • الدماغ: 

الذاكرة.

هناك يف غرفة �ضيقة وعلى فرا�ض ب�ضيط كان ينام ح�ضان وهو يتقلب يف فرا�ضه، مل ي�ضتطع ان ينام، مل تغم�ض 
له عني ملاذا ..اآه انه �ضبب عظيم نعم فقد ارتكب ح�ضان خطاأ بل جرما كبريا امتدت يده واخذ بع�ض املال من 
درج �ضاحب العمل.. مبلغ ب�ضيط كان يريد ان ي�ضرتي به الأوالده ك�ضوة تقيهم من برد ال�ضتاء لكن هذا املبلغ 
كان مثل النار يتقلب عليها ح�ضان فتلهب ج�ضده وال ينام وعندما �ضنحت له فر�ضة ليغفو قليا �ضاهد هذه 
املاب�ض على اج�ضاد اوالده ت�ضتعل.. يا الهى احميهم يل.. هكذا �ضرخ امل�ضكني فزعا .وقف بجانب الفرا�ض ثم 
جل�ض ي�ضتغفر ربه ويبكي يف ال�ضباح وقبل ان يح�ضر اي �ضخ�ض اإىل العمل رد ح�ضان املبلغ اإىل الدرج نعم رده 
وقال: احلمد هلل مل يك�ضف احد �ضيئ و�ضاأظل ح�ضان النظيف الذي يثق فيه اجلميع والذي مل يخن االمانة ابدا 
وا�ضتعاذ باهلل من ال�ضيطان الرجيم. عند الظهر وبعد انتهاء فرتة العمل االوىل جل�ض �ضاحب العمل لي�ضوى 
احل�ضابات وجمع املال من الدرج ثم قال ب�ضوت عال احلمد هلل كله متام وكانت لتلك الكلمة وقع جميل على 
اذن ح�ضان فحمد اهلل.. عندها نادى عليه �ضاحب العمل وقال هيا ياح�ضان ان ام اوالدي تريدك اليوم المر 

هام لنذهب معا.
اأري��دك الأمر   ذهب ح�ضان مع �ضاحب العمل وجل�ض ي�ضرتيح فجاءت زوجة الرجل لتقول: اها عم ح�ضان، 
هام.. اوال لتذهب اإىل املطبخ وحتمل ما جهزته لك من حلم و�ضمك وحبوب لبيتك. ثانيا خذ هذه االكيا�ض 
لتحملها اإىل اوالدك انها ماب�ض جديدة جميلة �ضتعجبهم كثريا فقد جاء ال�ضتاء �ضريعا وهم �ضيحتاجون لها. 
وثالثا فاأ�ضرع �ضاحب العمل وقال ثالثا هذه عندى انا.. خذ املال فانت ت�ضتحق مكافاأة تعمل معي زمنا ومل 
اعطك مكافاآت.. كما انى امرت لك بزيادة يف راتبك لت�ضتطيع ان تكفي طلبات بيتك واوالدك فانا احبك ياعم 

ح�ضان منذ ان كنت تعمل مع والدي.
 حمل ح�ضان اخلري بني يديه ودموعه تكاد تنهمر وعاد لبيته ونادى زوجته واعطاها كل ما يحمله و�ضط فرحة 
له  به وعندما اح�ضته قالت  املال لتحتفظ  ون��ادى زوجته ومنحها  التي جعلت قلبه يزغرد،  الكبرية  ال�ضغار 
احلمد هلل مائه دينار مل احلم بها ابدا وا�ضتمع لتلك الكلمة وقال لنف�ضه كان معي يف ال�ضباح ع�ضرين دينارا 

كانت اثقل على قلبى من جبال االر�ض وذهب لفرا�ضه واغم�ض عينيه ونام نوما عميقا مل يحلم به ابدا.

طفل ينظر اإىل منر بنغايل يتجول داخل �سياجه يف حديقة حيوان مومباي بعد اإعادة فتح املرفق للزوار 
كجزء من تخفيف القيود املفرو�سة �سابًقا للحد من جائحة كورونا.  ا ف ب

ك�ضفت خبرية التغذية الرو�ضية، الدكتورة تاتيانا 
وجبة  ت�ضكل  اأن  يجب  التي  الغذائية  امل��واد  دي��ك، 
الوزن  م��ن  التخل�ض  ي��ري��د  مل��ن  امل��ث��ال��ي��ة،  الع�ضاء 

الزائد.
نوفو�ضتي  ل��وك��ال��ة  ح��دي��ث  يف  اخل���ب���رية  وت�����ض��ري 
عدم  ال�����ض��روروي  من  اأن��ه  اإىل  لاأنباء،  الرو�ضية 

تناول املواد التي كانت يف وجبة الغداء.
وجبات  على  املهيمن  العن�ضر  ك��ان  "اإذا  وت��ق��ول، 
تتكون  اأن  ف��ي��ج��ب  ال���ك���رب���وه���ي���درات،  ه���و  ال��ن��ه��ار 

وجبة الع�ضاء من البوتينات واالألياف الغذائية. 
املاأكوالت  الدواجن،  االأ�ضماك،  املثال،  �ضبيل  على 
ميكن  كما  اليخنة.  اأو  اخل�ضار  و�ضلطة  البحرية 
ال��ف��واك��ه مع  اأو  الثمار  م��ع  القري�ضة  ت��ن��اول ج��ن 
كافية  كمية  ال�ضخ�ض  يتناول  مل  واإذا  ال��زب��ادي. 
اإ�ضافة  فيمكنه  النهار،  خال  الكربوهيدرات  من 
الع�ضاء،  وج��ب��ة  اإىل  ع�ضيدة  اأو  م�ضلوقة  بطاطا 
حيث ميكن تناول الكربوهيدرات يف وجبة الع�ضاء، 

بل واأحيانا ما تكون �ضرورية".

وجبة ع�ساء مثالية للتنحيف


