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ر�سائل عيد احلب  ..2022اكتبها بنف�سك

تعب عن االمتنان
ع��ادة ما ي��د ّون املحبون لبع�ضهم البع�ض كلمات رّ
وامل���ش��اع��ر ال�ط�ي�ب��ة ،خ�ل�ال االح �ت �ف��االت بعيد احل ��ب ،وال ��ذي يوافق
االثنني املقبل.
ويجد كثريون حرية يف اختيار الكلمات املنا�سبة لر�سائل عيد احلب
وعبارات عيد احلب ،وهي متغرية بح�سب طبيعة املحبة ،فال ي�شرتط
يف ذلك اليوم للتعبري عن احلب �أن يكون الطرفان مرتبطان ببع�ضها،
فهناك ر�سائل عيد احلب للأ�صدقاء ،ور�سائل عيد احلب للع�شاق ،كما
تكون هناك �صور لعيد احلب �أي�ضاً .لعل �أجمل الر�سائل ما يكتبها
ال�شخ�ص بنف�سه ،وب�أ�سلوبه اخلا�ص ،حتى ولو كان �ضعيفاً ،فهو بذلك
يعب عن ذاته بل�سانه ال بل�سان غريه ،ولأن امل�شاعر التي تدفعه للكتابة
رّ
نابعة من داخله ،فهو �أف�ضل مَن يعّرب عنها ،و�ستلقى الر�سائل التي
يكتبها بنف�سه قبو ًال �أكرب عند الطرف الآخر� ،أكرث بكثري مما لو كان
قد اقتب�سها من مكان ما ،ورغم معاناة البع�ض مع ذلك الأمر� ،إال �أن
هذه الطريقة هي الأف�ضل لر�سالة عيد احلب يف  .2022وغالباً ما
حتمل الر�سائل املقولبة �أو املجهزة واملعدة �سلفاً� ،سخرية البع�ض على
مواقع التوا�صل االجتماعي ،وي�شبهها كثريون بر�سائل ال�صباح التي
تر�سلها الأ�سرة لبع�ضها يف كل �صباح ،على املجموعة اخلا�صة بها.

نوع من التوابل يحارب دهون البطن!
تعرف ال��ده��ون احل�شوية ب�أنها ��ض��ارة ،خا�صة عندما تكون بكميات
كبرية تخرتق الأع�ضاء الداخلية.
وركز بحث من�شور يف جملة  ،BMC Obesityعلى التوابل التي
ت�ساعد يف الق�ضاء على الدهون احل�شوية.
ويحتوي الفلفل احلار على مادة الكاب�سي�سينويد ،وهي "امل�س�ؤولة عن
التمثيل الغذائي املعزز".
وك��ان ه�ن��اك  75متطوعا "يتمتعون ب�صحة جيدة" مت جتنيدهم
من �أجل التجربة .وق ّيم امل�شاركون فيما يتعلق بكتلة الدهون ون�سبة
الدهون يف اجل�سم قبل بدء التجربة ويف نهاية التجربة.
وبحلول نهاية التجربة التي ا�ستمرت � 12أ�سبوعا ،ك��ان ل��دى من
تناولوا  4ملغ من الكاب�سي�سينويد قراءة �أقل بن�سبة  5.91%من
دهون اجل�سم مقارنة بالدواء الوهمي.
وكانت الن�سبة املئوية للتغري يف كتلة ال��ده��ون يف جمموعة  4مغم
كبخاخات ،بعد � 12أ�سبوعا من العالج 6.68% ،مقارنة بالدواء
الوهمي .وعلى ه��ذا النحو ،خل�ص الباحثون �إىل �أن هناك "فوائد
حمتملة للكاب�سي�سينويد على دهون اجل�سم وكتلة الدهون".

زيت الأفوكادو ..فوائد �سحرية جلمال و�صحة �شعرك

قالت الرابطة املركزية مل�صففي ال�شعر الأملان �إن زيت الأفوكادو يعد
مبثابة ينبوع اجلمال لل�شعر؛ حيث يعمل على تقويته ومينحه ملعانا
جذابا.
و�أو�ضحت الرابطة �أن زيت الأفوكادو غني بالفيتامينات  Aو DوE
و ،Kوالتي تعمل على منو ال�شعر وتقوية بنيته ،ومن ثم حمايته من
التق�صف والت�ساقط.
كما يقوم زيت الأفوكادو بتغليف ال�شعر بطبقة حماية ،مما يقيه من
الأ�ضرار الناجمة عن التعر�ض للأ�شعة فوق البنف�سجية.
وب��الإ��ض��اف��ة �إىل ذل��ك ،مينح زي��ت الأف��وك��ادو ال�شعر ملم�سا ناعما
كاحلرير وي�ضفي عليه ملعانا �ساحرا ي�أ�سر الألباب.
ولال�ستفادة من هذه املزايا اجلمالية ،ميكن ا�ستخدام زيت الأفوكادو
لعمل ما�سك لل�شعر طوال الليل ،ثم �شطفه يف ال�صباح الباكر بوا�سطة
�شامبو لطيف.
ك��ذل��ك يعد زي��ت الأف��وك��ادو م��ن �أف�ضل امل��واد الطبيعية ال�ت��ي تقدم
العديد م��ن ال�ف��وائ��د للب�شرة ،حيث يدخل يف حت�ضري العديد من
م�ن�ت�ج��ات ال�ع�ن��اي��ة ب��ال�ب���ش��رة ،خ��ا��ص��ة ت�ل��ك ال �ت��ي ُتعطيها الرطوبة
والنعومة الفائقة.
وميكن و�ضع زيت الأف��وك��ادو على الب�شرة مبا�شر ًة ،وتدليكها به� ،أو
خلطه مع �أحد املنتجات.
ويعد زيت الأفوكادو مثالياً لب�شرة املر�أة املتقدمة يف العمر ،حيث �إنه
غني بالفيتامينات التي تعمل على تن�شيط �أي�ض اخلاليا وت�ساعدها
على التجدد ،ومن ثم الق�ضاء على التجاعيد.

فوائد �شرب املاء بالليمون يوميا
�أع �ل �ن��ت ال��دك �ت��ورة ن��ات��ال �ي��ا كون�سكايا،
خبرية التغذية الرو�سية� ،أن �شرب املاء
بالليمون يح�سن عملية ه�ضم الطعام
وي�ساعد على مكافحة الفريو�سات.
وت �� �ش�ي�ر اخل� �ب�ي�رة يف ح ��دي ��ث لوكالة
ت��وف��و��س�ت��ي ال��رو��س�ي��ة ل�ل�أن �ب��اء� ،إىل �أن
امل ��اء ب��ال�ل�ي�م��ون ي���س��اع��د ع�ل��ى مكافحة
الأمرا�ض الفريو�سية وي�ساهم يف تركيب
الكوالجني وامت�صا�ص احلديد والزنك
وعنا�صر معدنية �أخرى.
وت���ض�ي��ف ،ي���س��اع��د امل ��اء ب��ال�ل�ي�م��ون على
حت�سني زيادة حم�ض الهيدروكلوريك يف
املعدة و�إفراز ال�صفراء ال�ضرورية له�ضم
الطعام ب�صورة طبيعية.
وتقول" ،ين�صح ب�شرب � 3-2أك��واب من
املاء بالليمون قبل  30دقيقة من تناول
الطعام يف اليوم .ولكن ال ين�صح بتناول
ه��ذا امل��اء على ال��ري��ق ،ب��ل م��ن الأف�ضل
قبل الفطور �شرب ماء من دون �إ�ضافات.
كما ال تن�صح اخلبرية ب�شرب املاء خالل
تناول الطعام وبعده مبا�شرة ،لأن هذا
ي �ب��طء ع�م�ل�ي��ة ال �ه �� �ض��م .ول �ك��ن لتليني
كتلة الطعام ميكن �شرب ب�ضع ر�شفات
فقط".
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 3م�شروبات �شائعة تثبت قدرتها علميا
على خف�ض م�ستويات ال�سكر يف الدم
ماذا تعرف عن ال�ساللة
ال�شقيقة لأوميكرون؟

ح�ساء لذيذ ثنائي الفائدة..
يقوى املناعة و ُينق�ص الوزن
تعترب مهمة �إنقا�ص ال��وزن من �أ�صعب املهام التي تتطلب
الكثري من العزم واملثابرة لتحقيق الإجناز املطلوب.
وخ�لال رحلة فقدان ال��وزن ال��زائ��د ،ع��ادة ما جنرب
العديد من الأنظمة الغذائية والو�صفات وم�شروبات
الديتوك�س التي ت�ساعد على التخل�ص من تلك
الكيلوغرامات ال��ت��ي ُتثقل �أج�سامنا
وتعيقنا ع��ن اال�ستمتاع باحلياة
باخلفة ملطلوبة.
ُي��ذك��ر �أن �إدارة ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي اجليد
وممار�سة الريا�ضة واتباع منط احلياة ال�صحي
هي الأدوات الأ�سا�سية الني يجب الت�سلح بها
خالل رحلة �إنقا�ص الوزن من �أجل نتائج واعدة.
ويف هذا ال�ش�أن ،ف�إن هناك العديد من الو�صفات الغذائية
ال �ت��ي ق��د ت���س��اع��د يف ت���س�ه�ي��ل امل �ه �م��ة ،ف�ع�ل��ى ذم ��ة موقع
" ،"food-ndtvميكننا �أن جند قرع الع�سل ب�سهولة يف
الأ�سواق خالل ف�صل ال�شتاء ،حيث �أنه �أحد �أكرث الأطعمة
تنوعًا التي ميكننا ا�ستخدامها خل�سارة الوزن ،كما يحتوي
على العديد من الفوائد ال�صحية ،وهناك  5فوائد �صحية
ذهبية حل�ساء قرع الع�سل:
 .1غني بالألياف
الألياف �ضرورية ل�صحة اجلهاز اله�ضمي ،ولفقدان الوزن
وتقليل ال�شعور باجلوع ،ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية،
حتتوي حبة قرع الع�سل التي تزن  100جرام على 0.5
ملغم فقط م��ن الأل �ي��اف ،وي��وف��ر ك��ل ك��وب م��ن ال�ق��رع ما
يقرب من  3ملغم من الألياف.
 .2يقوي املناعة
القرع مقوي للمناعة لأنه يحتوي على فيتامينات ""C
وبيتا ك��اروت�ين ،ويف ظل وب��اء كورونا ال��ذي م��ازال العامل
يعي�ش حت��ت وط ��أت��ه ،م��ن الأه�م�ي��ة �أن يكون لديك جهاز
مناعة قوي و�صحي لإنقا�ص الوزن ب�سرعة و�أمان.
 .3يح�سن الب�شرة
ال �ق��رع غ�ن��ي بفيتامني " "Aوي�ح�ت��وي �أي ��ً��ض��ا ع�ل��ى بيتا
ك��اروت�ين ،يغذي الب�شرة من ال��داخ��ل وق��د مينح ب�شرتك
توهجا �صح ًيا.
ً
 .4منخف�ض ال�سعرات احلرارية
وفقًا لبيانات وزارة ال��زراع��ة الأمريكية ،توفر كل 100
غ��رام م��ن ال�ق��رع اخل��ام �� 26س�ع� ًرا ح��رار ًي��ا ف�ق��ط ،لذلك
واع�ت�م��ادًا على كيفية حت�ضري طعامك ،ق��د حت�صل على

الكثري من العنا�صر الغذائية بكمية قليلة من ال�سعرات
احلرارية من خالل ح�ساء القرع.
 .5وجبة جيدة ومفيدة بعد يوم مرهق
احل���س��اء ه��و وج�ب��ة رائ�ع��ة بعد ي��وم عمل ��ش��اق �أو مترين
متعب ،الحتوائه على كمية عالية من البوتا�سيوم الذي
ي�ساعد يف �إع��ادة ت�أهيل الع�ضالت ،وتوفر كل  100غرام
من قرع الع�سل حوايل  340ملغم من البوتا�سيوم.

خرباء تغذية يحذرون :هذا �أ�سو�أ مكمل غذائي
على الإطالق
ميكن �أن يكون حتديد �أه ��داف لإنقا�ص ع��دد معني من
الكيلوغرامات م��ن ال ��وزن وحم��اول��ة حتقيقها بطريقة
�صحية رحلة حمبطة يف بع�ض الأحيان� ،إذ رمبا ال يتمكن
ال�شخ�ص من التخل�ص من الوزن الزائد الذي يطمح له،
�أو رمبا ي�صل �إليه بالفعل وال يعرف كيف يحافظ على ما
�أهمية الألياف لإنقا�ص الوزن
مت �إجنازه.
ويف مثل ه��ذه احل��االت ،وفقا لتقرير ن�شره موقع "�إيت بح�سب ما ن�شرته دورية التغذية الأمريكية ،يرتبط تناول
ذي�س ن��وت ذات"  ،Eat This Not Thatيكون من الألياف الغذائية "�إىل جانب نق�ص ال�سعرات احلرارية"
امل�غ��ري العثور على مكمل غ��ذائ��ي يتم ال�تروي��ج ل��ه ب�أنه ب�ف�ق��دان ال ��وزن ل��دى م��ن ي�ع��ان��ون م��ن ال�سمنة �أو زيادة
ميكن �أن ي�ساعد على فقدان ال��وزن �أو ميكن �أن ي�ساعد الوزن.
يف ت�سريع العملية ،ولكن من املهم معرفة �إذا كان مفيدا وت ��ؤك��د دوري ��ة � �ص��ادرة ع��ن "مايو كلينك" �أن الألياف
ميكن �أن ت�ساعد يف �إن�ق��ا���ص ال ��وزن ب�شكل �صحي ب�أكرث
بالفعل �أو �إذا كان م�ضيعة للوقت واملال.
من طريقة .فعلى �سبيل املثال ،يرتبط ا�ستهالك الألياف
مبزيد من حركات اله�ضم والأمعاء املنتظمة ،بالإ�ضافة
�أ�سو�أ املكمالت على الإطالق
ووفقًا الخت�صا�صية التغذية بالنكا غار�سيا ،ف�إن �أحد �أ�سو�أ �إىل تنظيم م�ستويات ال�سكر يف ال��دم وال�شعور بال�شبع
املكمالت الغذائية لفقدان الوزن هي املكمالت التي تتطلب واالمتالء لفرتات �أطول من الوقت.

ملاذا ي�صبح فقدان الوزن �أكرث
�صعوبة بعد �سن الأربعني؟
بح�سب اخلرباء ،ف�إن زيادة الوزن عادة ما تظهر بعد
الثالثينيات والأربعينيات من العمر ،لأ�سباب عديدة،
مثل تدهور الع�ضالت وقلة الن�شاط البدين.
وقد �أوردت �صحيفة تاميز �أوف �إنديا بع�ض الأ�سباب
التي ميكن �أن ت�ؤثر �سلباً يف عملية �إنقا�ص الوزن يف
منت�صف العمر على النحو التايل:
تدهور الع�ضالت :مبا �أن الع�ضالت يف ج�سم
الإن���س��ان ت�ق��وم ب�ح��رق ال�سعرات احلرارية،
ف ��إن �أي تدهور ت�شهده يقلل من فعاليتها
يف اجل���س��م وب��ال�ت��ايل ت��زي��د كمية ال�سعرات
احل��راري��ة التي ال يتم حرقها مما ي ��ؤدي �إىل
زي ��ادة ال� ��وزن .ل��ذل��ك ،ب�ع��د ��س��ن معينة� ،إذا مل
ي��راق��ب امل ��رء كمية ال���س�ع��رات احل��راري��ة التي
يتناولها يف اليوم ،فهناك فر�صة �أك�بر لزيادة
الوزن.
قلة الن�شاط البدين :ي�ساهم الن�شاط البدين
الأق ��ل �أي��ً��ض��ا يف زي ��ادة وزن اجل���س��م .كلما مت حرق
�سعرات حرارية �أقل ،كلما ازداد وزن ج�سم الإن�سان.

من ال�شخ�ص ا�ستبدال الوجبة ب�شكل تام وكامل.
تقول الدكتورة غار�سيا" :ال يوجد مكمل ميكن �أن يوفر
ب�شكل فعال جميع العنا�صر الغذائية التي خلقتها الطبيعة
للج�سم ،ل��ذا ف ��إن اال�ستبدال الكامل للوجبة على مدى
فرتة زمنية طويلة ميكن �أن يت�سبب يف افتقار ال�شخ�ص
�إىل بع�ض العنا�صر الغذائية والأل�ي��اف ،والتي ال تتوافر
�أحيا ًنا ب�شكل كامل يف بع�ض الأطعمة".
وت�ضيف الدكتورة غار�سيا �أن املكمالت الغذائية البديلة
للوجبات ال حتتوي ع��ادة على �أي �ألياف ،فهي عبارة عن
خمفوقات �أو م�ساحيق ،وعلى الرغم من �شهرتها يف عامل
التخ�سي�س �إال �أن �آثارها اجلانبية ال�سلبية املحتملة رمبا
تفوق �أحيا ًنا الإيجابية ،مو�ضحة �أن الألياف هي �أحد �أهم
املكونات الغذائية لفقدان ال��وزن وللحفاظ على ال�صحة
العامة على حد �سواء.

بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يعتاد الأ�شخا�ص نف�سياً على عدم
القيام بعمل بدين ٍ
كاف بعد �سن  ،35مما ي�ساهم يف
زيادة وزنهم.
الإج�ه��اد :الإج�ه��اد هو � ً
أي�ضا �سبب رئي�سي �آخ��ر وراء
زي��ادة وزن اجل�سم خ�لال منت�صف العمر .مع تقدم
ال� �ع� �م ��ر ،ق ��د ت � � ��زداد ن�سبة
الإج�ه��اد لديه ،مما ي�ؤثر
ع � �ل� ��ى خ � �ف� ��ة ح ��رك� �ت ��ه
ويجعله �أقل ً
ن�شاطا.

�ساللة جديدة متحورة من متحور
"�أوميكرون"� ،أ�صبحت تنت�شر يف
ال��دمن��ارك وامل�م�ل�ك��ة امل�ت�ح��دة ،مع
ام�ت�لاك�ه��ا ال�ع��دي��د م��ن الطفرات
نف�سها املوجودة يف "�أوميكرون".
وي�ط�ل��ق ع�ل��ى ال���س�لال��ة اجلديدة
( ،)BA.2وال�ت��ي ال ت��زال �أعداد
الإ�صابة بها �أقل من تلك املرتبطة
بـ"�أوميكرون" ،حتى الآن.
و�أظ� �ه ��رت ب �ي��ان��ات ل��وك��ال��ة الأم ��ن
ال � �� � �ص � �ح ��ي ال�ب��ري � �ط� ��ان � �ي� ��ة� ،أن
ال�ساللة اجل��دي��دة لديها القدرة
ع�ل��ى االن �ت �� �ش��ار ب���ش�ك��ل �أ� �س��رع من
�أوميكرون� ،إال �أن العلماء �أو�ضحوا
�أن� ��ه ال ت��وج��د دالئ� ��ل ح �ت��ى الآن،
ت �� �ش�ير �إىل �أن� �ه ��ا �أك �ث��ر � �ش ��دة �أو
خطورة منه.
وك�شف معهد (Wellcome
 ،)Sangerالذي ينتج خرائط
ملتحورات كورونا املنت�شرة يف اململكة
املتحدة� ،أن � BA.2أ�صبحت الآن
�أك�ث�ر ��ش�ي��وع��ا م��ن ال���س�لال��ة دلتا،
وف ��ق م��ا ذك ��رت �صحيفة "�صن"
الربيطانية .كما وج��دت درا�سات
يف ال� � � ��دمن� � � ��ارك ،ح � �ي� ��ث ت�شكل
الإ��ص��اب��ات باملتحور اجلديد �أكرث
من ن�صف حاالت "�أوميكرون"� ،أنه
ال توجد ف��روق��ات بني ()BA.2
و�أوم� �ي� �ك ��رون م ��ن ح �ي��ث خماطر
اال�ست�شفاء .و�أو�ضحت �أن ال�ساللة
املتحورة م��ن �أوم�ي�ك��رون ،ال يبدو
�أن�ه��ا ت�سبب مر�ضا �أك�ث�ر خطورة
من �أوميكرون الأ�صلي ،وهو �أكرث
��ش�ب�ه��ا ب�ن��زل��ة ال �ب�رد ل ��دى معظم
النا�س ،خا�صة امللقحني.

�أنظمة الذكاء اال�صطناعي قد
تهدد الرعاية ال�صحية للم�سنني
حذرت منظمة ال�صحة العاملية من
�أن ال�صور النمطية ال�سلبية جتاه
ك �ب��ار ال �� �س��ن امل ��وج ��ودة يف �أنظمة
ال� ��ذك� ��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي املعتمدة
ب�شكل متزايد يف جم��ال ال�صحة،
تهدد ب�شكل مبا�شر جودة الرعاية
املقدمة لكبار ال�سن.
و�أ� �ش��ارت املنظمة ال�ت��اب�ع��ة للأمم
امل�ت�ح��دة يف م��ذك��رة ج��دي��دة حول
امل��و��ض��وع �إىل �أن �إم�ك��ان��ات الذكاء
اال�صطناعي هائلة لتح�سني جودة
ال��رع��اي��ة ال�صحية ،ل�ك��ن "�إدخال
ال�ق��وال��ب النمطية �أو التحيزات
�أو ال �ت �م �ي �ي��ز يف ت �ق �ن �ي��ات ال��ذك��اء
اال��ص�ط�ن��اع��ي �أو جت�ل�ي��ات ذل��ك يف
ط��ري �ق��ة ا� �س �ت �خ��دام �ه��ا مي �ك��ن �أن
ي�ق��و���ض ج� ��ودة ال��رع��اي��ة املقدمة
للم�سنني" .وي �ع �ت �م��د ال ��ذك ��اء
اال�صطناعي على ا�ستخدام قواعد
ال�ب�ي��ان��ات ال�ك�ب�يرة ال�ت��ي غ��ال�ب��ا ما
يتم جتميعها وم�شاركتها وحتليلها
بطريقة تفتقر �إىل ال�شفافية.

كيف تتخل�ص من ال�شعور بالدوار؟
يعاين الكثري من الأ�شخا�ص من �شعورهم ب��ال��دوار عند ال��وق��وف ب�شكل
مفاجئ ،وهو �أمر طبيعي� ،إال �أن تكرر هذه احلالة �أو ا�ستمرارها لأكرث من
ب�ضعة ثوان ،ي�ؤثر ب�شكل كبري على حياتهم ،مما دفع �أطباء للبحث عن حل
�سريع للم�شكلة.
وتعد الدوخة عند الوقوف ظاهرة �شائعة� ،سببها االنخفا�ض املفاجئ يف
�ضغط الدم ،الذي ي�سمى انخفا�ض �ضغط الدم االنت�صابي �أو الو�ضعي.
وحتدث هذه احلالة عندما تنتقل من اال�ستلقاء �أو اجللو�س �إىل الوقوف،
ك��ون ال��دم يتجمع يف �ساقيك ب�شكل م��ؤق��ت ،بينما تكون هناك ا�ستجابة
مت�أخرة لهذا التحول يف ال��دم ،ويجب على اجل�سم �أن يعمل بجد لإعادة
الدم �إىل القلب.
ورغم �أن هذه احلالة ب�سيطة وبالكاد حتدث لكثريين ،ف�إن �أبحاثا ربطتها
بزيادة خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض ،مثل �أمرا�ض القلب واخلرف.
ومييل الأطباء �إىل ت�شخي�ص انخفا�ض �ضغط الدم االنت�صابي� ،إذا انخف�ض
�ضغط الدم لديك �أكرث من  20ملم زئبقي يف ال�ضغط االنقبا�ضي ،و10
ملم زئبقي يف ال�ضغط االنب�ساطي ،يف غ�ضون  3دقائق من الوقوف.
ودر���س البحث ،ال��ذي ُن�شر يف جملة " ،"Heart Rythmنحو 24
امر�أة تعر�ضن للإغماء ب�شكل متكرر عند الوقوف ،و�أجرت كل م�شاركة 3
جتارب؛ الأوىل وقفت فيها ب�شكل طبيعي ،فيما مار�ست متارين معينة قبل
الوقوف يف التجرتني الثانية والثالثة.
ووجد الباحثون �أن حتريك ع�ضالت اجل�سم ال�سفلية ،يقلل من احتماالت
ظهور �أعرا�ض الدوار عند الوقوف ،وقد ثبت ذلك بتحليل خمتلف مقايي�س
ال��دم والقلب .وت�ضمنت �إح��دى الطرق تقاطع ال�ساقني �أث�ن��اء اجللو�س،
متبوعا ب�شد و�إرخاء ع�ضالت الفخذ والأرداف فور الوقوف.
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يف جناح الواليات املتحدة يف �إك�سبو  2020دبي

ن�سخة توما�س جيفر�سون املرتجمة من القر�آن الكرمي يف طريقها �إىل مكتبة الكونغر�س يف وا�شنطن
•• دبي �إك�سبو – الفجر
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

انطلقت ي��وم �أم����س الأول الأرب �ع��اء  9ف�براي��ر-
�شباط ن�سخة توما�س جيفر�سون التاريخية من
القر�آن الكرمي املعرو�ضة يف جناح الواليات املتحدة
يف �إك�سبو  2020دبي ،يف رحلة العودة �إىل ق�سم
الكتب النادرة واملقتنيات الأثرية اخلا�صة مبكتبة
الكونغر�س الأمريكي يف العا�صمة وا�شنطن دي.
��س��ي .تعد ه��ذه الن�سخة م��ن مقتنيات الرئي�س
الأمريكي الثالث توما�س جيفر�سون الذي توىل

الرئا�سة الأمريكية ما بني " "1809-1801اخل��ارج منذ و�صولها �إىل �أمريكا اال�ستِعمارية،
ال��ذي اقتنى هذه الن�سخة املُرتجمة من القر�آن وق��د �أق���س��م كيث �أل�ي���س��ون� ،أول ع�ضو كونغر�س
ال� �ك ��رمي ،وامل �ك ��ون ��ة م ��ن جم �ل��دي��ن ،بالإ�ضافة م���س�ل��م ،ع�ل��ى "قر�آن حممد" ذو امل�ئ�ت��ي ع ��ام يف
خلريطة م�ؤطرة ل�شبه اجلزيرة العربية ،والتي حفل �أداء اليمني ،مما ي�ؤكد �أهميته يف التاريخ
مت�ك��ن م��ا ي��زي��د ع��ن � 800أل ��ف زائ ��ر م��ن �إلقاء الأمريكي.
نظرة عليهما منذ انطالق �إك�سبو  2020دبي .ك��ان��ت ه� ��ذه ال �ق �ط��ع الأث� ��ري� ��ة ال � �ن� ��ادرة وبالغة
ويعتقد �أن جيفر�سون ا�شرتى هذه الن�سخة من احل�سا�سية ق��د نقلت �إىل �إك�سبو  2020دبي،
ال�ق��ر�آن الكرمي ،والتي ُترجمت ن�سختها الأوىل يف �صندوق خ�شبي م�صمم ح�سب الطلب ،حيث
�إىل الإجن �ل �ي��زي��ة ب��وا��س�ط��ة ج� ��ورج � �س��ال يف عام ح��زم��ت بطريقة خ��ا��ص��ة ،م��ع ت��زوي��د ال�صندوق
� ،1734أيام كان يف ريعان �شبابه �أثناء درا�سته بجهاز ال�ست�شعار االهتزازات ومراقبة التغريات
يف كلية القانون .هذا وقد ُطبعت الن�سخة املكونة يف درج��ات احل ��رارة ،وراف��ق ال�صندوق موظفون
من جملدين يف لندن ،ومل ي�سبق لها ال�سفر �إىل م�س�ؤولون عن حفظ املقتنيات اخلا�صة باملكتبة،

ورج� � ��ال �أم � ��ن يف رح �ل �ت��ي ال� �ق ��دوم �إىل �إك�سبو
 ،2020وكذلك يف رحلة العودة منه واملتجهة
�إىل"الكابيتول هيل" (مبنى جمل�س ال�شيوخ) يف
وا�شنطن.
وقالت يا�سمني خان ،رئي�سة ق�سم حفظ الأوراق يف
مكتبة الكونغر�س الأمريكي ،قبل مرا�سم املغادرة:
"نحن ُنعري بع�ض املقتنيات الأثرية لعر�ضها يف
املعار�ض التي تنظمها املتاحف ،ولكن ه��ذه هي
املرة الأوىل التي تعر�ض فيها قطعة تاريخية من
املُقتنيات الأثرية اخلا�صة بنا يف معر�ض دويل.
فقد �أرادت وزارة اخلارجية �أن ُتظهر ب�أن الدين
الإ�سالمي كان ج��زءا من التاريخ الأمريكي و�أن

الآباء امل�ؤ�س�سون كانوا مهتمني با�ستك�شاف الأديان
املختلفة �أثناء �صياغة ميثاق احلقوق".
من جانبه �أع��رب ال�شيخ الدكتور عبدالعزيز بن
علي النعيمي ،امل�ست�شار البيئي حلكومة عجمان
والرئي�س التنفيذي جلمعية الإح�سان اخلريية،
ع��ن م��دى ��ش�ك��ره جل�ن��اح ال��والي��ات امل�ت�ح��دة على
عر�ضه لهذه القطعة الأثرية الفريدة على مر�أى
من العامل �أ�سره ،ولتمكني زوار احل��دث الدويل
من �إلقاء نظرة عن قرب عليها ،هذا وقد وحتدث
ك��ذل��ك ع��ن ف���ض��ائ��ل ال� �ق ��ر�آن ال �ك��رمي كم�صدر
للإلهام والتنوير.
ويف هذا ال�صدد قال روبرت كالرك ،املفو�ض العام

جل�ن��اح ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم��ري�ك�ي��ة يف �إك�سبو
 2020دبي" :كانت ن�سخة توما�س جيفر�سون
امل�ترج�م��ة ل�ل�ك�ت��اب الإ� �س�لام��ي ال �ك��رمي م��ن �أهم
عوامل اجلذب يف اجلناح .ويف واقع الأمر ،حظينا
يف الأول من �شهر �أكتوبر  ،2021ب�شرف زيارة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم
دبي "رعاه اهلل" ،حيث تفاج�أ عندما �أدرك �أن هذه
هي الن�سخة الفعلية من القر�آن الكرمي ،ولي�ست
ن�سخة طبق الأ�صل ،لقد ر�أي��ت عرب عيني �سموه
نظرة �أدركت من خاللها مدى �أهمية قيامنا بهذه
البادرة جتاه دولة الإمارات العربية املتحدة".

مب�شاركة مرمي املهريي

اختتام فعاليات م�ؤمتر دور املر�أة يف اال�ستجابة ملكافحة تغري املناخ يف �إك�سبو دبي
• �شمل احلدث حلقة نقا�ش بعنوان ن�ساء يكافحن تغري املناخ يف الإمارات :حتويل املعرفة �إىل �أفعال ا�ستمرت على مدى ن�صف يوم يف اجلناح الفرن�سي يف �إك�سبو دبي 2020
•• دبي -الفجر

�أعلنت �إجن��ي ،ال�شركة ال��رائ��دة عاملياً يف توفري
خدمات الطاقة منخف�ضة االنبعاثات الكربونية،
ب��ال �ت �ع��اون م��ع ال �� �ش��رك��ات ال �ت��ي ت���ص�ن��ع التغيري
( ،)C3وهي م�ؤ�س�سة اجتماعية مقرها الإمارات
�أن�ش�أت مل�ساعدة رواد الأعمال يف �إط�لاق امل�شاريع
االجتماعية وزي��ادة منوهم وت�أثريهم الإيجابي
على املجتمع ،ع��ن اخ�ت�ت��ام الفعالية املخ�ص�صة
ملعاجلة دور امل��ر�أة مبختلف منا�صبها يف ت�سريع
مبادرات تغري املناخ يف جمال القيادة امل�ستدامة
وال �ت �م��وي��ل الأخ �� �ض��ر وري � ��ادة الأع� �م ��ال والعلوم
والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات.
وت �خ �ل��ل احل� � ��دث ،ال � ��ذي ع �ق��د ب��رع��اي��ة �شركة
�أك�سنت�شر جل�سة نقا�ش بعنوان "ن�ساء يكافحن
ت�غ�ير امل �ن��اخ يف الإم � � ��ارات :حت��وي��ل امل �ع��رف��ة �إىل
�أفعال" يف اجلناح الفرن�سي يف �إك�سبو دبي 2020
كجزء من برنامج م�سرعة  C3 IDEAالذي
ي�سعى �إىل تعزيز ال�شمول والتنوع وامل�ساواة بني
القوى العاملة يف الإمارات.
افتتحت حلقة ال�ن�ق��ا���ش ،بر�سالة ع�بر الفيديو
لوزيرة التغري املناخي والبيئة يف دولة الإمارات
معايل الدكتورة مرمي بنت حممد �سعيد حارب
امل �ه�يري ،ق��ال��ت ف�ي�ه��ا�" :س�أنتهز ه��ذه الفر�صة

لأ�شكر �إجني و C3و�شركاء �آخرين على تنظيم
ه��ذا احل��دث املهم ال��ذي ي�سلط ال�ضوء على دور
امل� ��ر�أة يف ب�ن��اء م�ستقبل م �ق��اوم لتغري امل �ن��اخ ،ال
�سيما �أن�ه��ا تتكبد ال�ع��بء الأك�ب�ر م��ن التداعيات
البيئية واالقت�صادية واالجتماعية لهذا التغري
 ،وبالتايل ينبغي عليهن امل�ساهمة يف اال�ستجابة
ل�ت�ل��ك ال �ت �غ�يرات .ومت �ل��ك ال�ن���س��اء ال �ق��درة على
تعزيز العمل املناخي من خ�لال ط��رح خرباتهن
ومهاراتهن القيمة يف جم��ال مواجهة الكوارث
و�إدارة املخاطر �ضمن �إطار اخلطط التي ت�ضعها
احلكومات للتكيف مع تغري املناخ".
وتابعت" :لقد �شاركت الن�ساء بكفاءة وفاعلية يف
العمل املناخي وقامت ب�أدوار قيادية ،حيث نحجت
ع�ل��ى م��دى ال���س�ن��وات ال �ـ  12امل��ا��ض�ي��ة ،يف قيادة
وكالة الأمم املتحدة امل�س�ؤولة عن دعم اال�ستجابة
ال�ع��امل�ي��ة ل�ت�غ�ير امل �ن��اخ وات �ف��اق �ي��ة الأمم املتحدة
الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ ".
للمناخ ،واملدير العام الإقليمي ل�شركة �أك�ستنت�شر "تلتزم دولة الإم��ارات برت�سيخ مبد�أ ال�شمولية
ب��دوره��ا� ،ألقت �سعادة الدكتورة حبيبة املرع�شي الك�سي�س ليكانويت ونائبة الرئي�س التنفيذي يف القطاعني العام واخلا�ص ،ونحن على ثقة ب�أن
الع�ضو امل�ؤ�س�س ورئي�س جمموعة عمل الإمارات لالت�صاالت واال�ستدامة يف �إجني �أفريقيا وال�شرق متكني املر�أة و�إ�شراكها يف العملية �سي�ؤثر �إيجاب ًيا
للبيئة كلمة �أكدت فيها �أهمية ال�شمول ودور املر�أة الأو�سط و�آ�سيا واملحيط الهادي فلورن�س فونتاين على م�شهد تغري املناخ .لقد مت مناق�شة مو�ضوع
الفعال يف جمال تغري املناخ.
ومديرة �إدارة امل�شاريع املعمارية واملدنية يف "بيئة" ال�شمولية خ�لال العقد املا�ضي ،ونتطلع خالل
العقد القادم �إىل م�شاركة فعالة من قبل الن�ساء
�أدارت اجلل�سة كبرية امل�ست�شارين يف  C3لودي املهند�سة ندى ترمي وغريها من اخلرباء.
الدو ،و� �ش��ارك��ت فيها ه �ن��اء ال�ه��ا��ش�م��ي املتحدثة وع�ل�ق��ت ه�ن��اء ال�ه��ا��ش�م��ي امل�ت�ح��دث��ة ب��ا��س��م مكتب يف القيادة والتنفيذ للو�صول �إىل نتائج �إيجابية.
ب��ا��س��م مكتب امل�ب�ع��وث اخل��ا���ص ل��دول��ة الإم ��ارات املبعوث اخلا�ص لدولة الإم��ارات للمناخ ،قائلة :و�أن��ا �شخ�ص ًيا ملتزمة ب�إ�شراك الن�ساء يف عملية

�صنع القرار يف �أي م�شروع يتعلق بتغري املناخ".
م��ن ج��ان �ب �ه��ا ،ق��ال��ت ف �ل��ورن ����س ف��ون �ت��اين ،نائبة
الرئي�س التنفيذي لالت�صاالت واال��س�ت��دام��ة يف
�إجن��ي �أفريقيا وال�شرق الأو�سط و�آ�سيا واملحيط
الهادئ" :يعد قطاع الطاقة �أحد �أهم ال�صناعات
التي ت�ؤثر على تغري املناخ ،حيث تبلغ م�ساهمته
نحو  .40%نحن يف �إجني ملتزمون بالو�صول
�إىل �صفر انبعاثات كربونية بحلول العام 2045
الأم ��ر ال��ذي يتطلب منا تر�سيخ م�ب��د�أ االبتكار
والتنويع ،لذلك �أطلقنا برنامج العمل اخلم�سني
لت�سريع مبد�أ ال�شمول يف مكان العمل ،ونتطلع
من خالله �إىل �إر�ساء مبد�أ امل�ساواة بني اجلن�سني
و�أن مت�ث��ل ال�ن���س��اء ن�سبة  50%م��ن املنا�صب
القيادية بحلول العام ."2030
ب � ��دوره� ،أك ��د �أل�ك���س�ي����س ل�ي�ك��ان��وي��ت امل��دي��ر العام
الإق �ل �ي �م��ي يف � �ش��رك��ة �أك���س�ت�ن�ت���ش��ر دور الت�أثري
املنهجي يف مواجهة حتديات تغري املناخ الأكرث
�شمو ًال ،قائ ً
ال" :ال ميكننا معاجلة م�شكلة التغري
املناخي دون �إر�ساء مبد�أ ال�شمولية وامل�ساواة بني
اجلن�سني ،لأن حتقيق النمو امل�ستدام يكمن يف
�إيجاد حلول للم�شكلة الأ�سا�سية لأعمالنا وحتويل
ال�صناعة ،وبالتايل تر�سيخ تلك املبادئ يف �صلب
ا�سرتاتيجيتنا جتاه تغري املناخ".
وع �ل �ق��ت ن� ��دى ت� ��رمي وم ��دي ��رة �إدارة امل�شاريع

املعمارية واملدنية يف "بيئة" ،قائلة�" :ضمن �إطار
ج�ه��ود دول��ة الإم� ��ارات لتعزيز م�ب��د�أ اال�ستدامة
�أعلنا م�ؤخراً عن املقر الرئي�سي ل�شركة "بيئة "،
امل�صمم من قبل �شركة "معماريو زها حديد" وفق
�أع�ل��ى املعايري ال�صديقة للبيئة وامل�ستوحى من
�شكل الكثبان الرملية ،والذي مت بنا�ؤه با�ستخدام
بنية �أ�سا�سية ف��والذي��ة مغطاة ب��أل��واح خر�سانية
م�سلحة ب��أل�ي��اف زج��اج�ي��ة " .و�أ� �ض��اف��ت ترمي:
"ثمة مفاهيم خط�أ حول املباين امل�ستدامة ،ولكن
متكنا يف م�شروعنا الأخري يف مقر �شركة "بيئة"
من �إثبات جناحنا يف حتقيق �أعلى معايري الطاقة
امل�ت�ج��ددة والأه ��داف امل�ستقبلية امل�ستدامة عرب
ألواحا
بناء مبنى ي�ستهلك �صفر طاقة ،ويت�ضمن � ً
كهرو�ضوئية لتوفري احتياجاته من الطاقة".
ويف هذا الإطار ،ك�شفت الأبحاث ال�صادرة حدي ًثا
�أن م�شاركة امل��ر�أة اليوم يف املناق�شات التي جتري
حول تغري املناخ ال تزال خجولة ،و�أنه من املرجح
�أن توقع الن�ساء يف املنا�صب القيادية العليا يف
املنظمات احلكومية يف  130دولة على ت�سويات
عاملية ا�ستجابة لتغري املناخ.
ي���ش��ار �إىل �أن احل ��دث ،ال ��ذي ي�ه��دف �أي ��ً��ض��ا �إىل
م�ساعدة رواد الأعمال على ت�سريع وترية منوهم
وت��أث�يره��م الإي�ج��اب��ي يف املجتمع� ،أظ�ه��ر جناحاً
الف ًتا.

النجمان مطرف املطرف و�آالء الهندي يت�ألقان يف حفل كويتي رائع على من�صة اليوبيل
م��ن املنطقة وال �ع��امل ،فيما ق��دم ال�ف�ن��ان الرائع
•• دبي– الفجر
مطرف املطرف باقة من �أجمل �أغنياته القدمية
ت�ألق النجمان الكويتيان مطرف املطرف و�آالء واجلديدة ،التي حظي اجلمهور بفر�صة اال�ستماع
الهندي يف حفل غنائي رائع على من�صة اليوبيل لها ب�صوت الفنان الكويتي مطرف العذب وعزفه
يف �إك�سبو  2020دبي ،حيث قدم املطربان باقة ال�شجي على �آل��ة العود؛ ورافقته �أحل��ان الفرقة
خم�ت��ارة م��ن �أج�م��ل الأغ ��اين ال�شهرية يف امل�شهد املو�سيقية الكويتية املبدعة ،لت�ضفي مزيدا من
املو�سيقي اخلليجي والعربي ،وذلك �ضمن �سل�سلة ال�سحر على هذه الأم�سية الغنائية الرائعة التي
ال�ع��رو���ض املو�سيقية والغنائية امل�م�ي��زة بعنوان �أ�شعلت �أجواء من�صة اليوبيل.
"جل�سات يف �إك�سبو" ،والتي تقام مرة كل �شهر وم��ن ب�ين الأغ �ن �ي��ات امل�م�ي��زة ال�ت��ي ق��دم�ت�ه��ا �آالء
على مدار �أ�شهر احلدث الدويل مب�شاركة كوكبة ب �� �ص��وت �ه��ا اجل �م �ي��ل و�أدائ � �ه � ��ا ال �� �س��اح��ر� ،أغنية
من �أ�شهر املطربني من املنطقة.
"�أبن�ساكم" لنبيل �شعيل ،والأغنية العراقية "كون
وا�ستمتع جمهور �إك�سبو  2020دبي ،مبجموعة ن�صري �أن��ا وياك" ،و �أغنية "القلوب ال�ساهية"
م��ن �أج�م��ل الأغ�ن�ي��ات اخلليجية وال�ع��رب�ي��ة التي لنوال الكويتية ،و�أغنية "مايف �أحد مرتاح" لعبد
قدمتها الفنانة املت�ألقة �آالء الهندي مبختلف اهلل الروي�شد ،و�أغنية "بحبك وح�شتيني" حل�سني
اللهجات العربية ،لترُ �ضي �أذواق جميع الزوار اجل�سمي ،و�أغ�ن�ي��ة "هتمناله اخلري" للمطربة

�أن� �غ ��ام ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل الأغ �ن �ي��ة امل���ص��ري��ة التي
ا�شتهرت م�ؤخراً "الغزالة رايقة" ،وغريها الكثري
من الأغنيات اخلليجية والعربية املميزة.
�أما الفنان مطرف املطرف فقدم بع�ضا من �أجمل
�أغنياته ،ومنها �أغنيات "عال" ،و"لبيه" و"منهك
غرام" ،و"�إذا ان ��ت احلب" ،و"يا ن ��ور العني"،
و"�إهداء من قلبي" ،وغريها من الأغنيات ذات
ال �ط��اب��ع اخل�ل�ي�ج��ي .وك��ان��ت الأغ �ن �ي��ة امل�شرتكة
بعنوان "فهموه" ،التي قدمها الفنانان الكويتيان،
هي مفاج�أة احلفل.
يتميز النجمان ،ال�ل��ذان ول��دا وترعرعا يف دولة
الكويت ،ب�إبداعاتهما املو�سيقية� ،إذ ب��د�أ مطرف
امل �ط��رف – وه��و اب��ن امل �ط��رب ال�ك��وي�ت��ي الراحل
يو�سف امل�ط��رف – الغناء يف �سن امل��راه�ق��ة �أمام
�أ� �ص��دق��ائ��ه ،ث � � َّم �أم � ��ام ال �ع��ام��ة ل � ُي �ك � ّون قاعدته

اجلماهريية .ويف عام  ،2013فاز باملركز الأول
يف مهرجان الفنون املو�سيقية ملجل�س التعاون
ل ��دول اخل�ل�ي��ج ال�ع��رب�ي��ة .ويف ع��ام  ،2014وقع
ع �ق��دا م��ع ��ش��رك��ة روت��ان��ا ل�ل���ص��وت�ي��ات واملرئيات
لإنتاج �أعماله وتوزيعها؛ ويف عام � ،2015شارك
املمثالن ف��ؤاد علي ،وهيا عبدال�سالم ،يف مقطع
فيديو مو�سيقي لأغنيته "لبيه".
وب ��د�أت املمثلة وامل�ط��رب��ة الكويتية �آالء الهندي
م���س�يرت�ه��ا امل �ه �ن �ي��ة يف ع ��ام  2014م ��ن خالل
م�شاركتها يف م�سرحية "عودة التجنيد" .ومنذ
ذل��ك احل�ين ،متكنت من ُ�صنع مكانة يف م�سقط
ر�أ�سها الكويت و�سائر دول اخلليج يف العديد من
توجهت �صوب اللون الغنائي
الأف�ل�ام ،وم��ن ث� ّم ّ
يحبك"،
و"حمد
وليدي"،
من خالل �أغانيها "يا
غنائيا مهما مل�سريتها يف حفل افتتاح ك�أ�س اخلليج نبيل �شعيل وع�ب��د ال�ك��رمي عبد ال �ق��ادر وحممد
أداء
�
قدمت
،2017
دي�سمرب
و"ال يحلم" .ويف
ال�ع��رب��ي ال�ث��ال��ث والع�شرين مب�شاركة املطربني امل�سباح.

اجلبل الأ�سود  ...طبيعة �ساحرة

�ضمن احتفاالت يومها الوطني� ،أظهرت جمهورية اجلبل الأ�سود نف�سها كوجهة �سياحية مثالية لل�سائح الدويل عرب من�صة �إك�سبو  2020دبي
•• دبي  -الفجر

قام وفد املنظمة الوطنية لل�سياحة يف اجلبل الأ�سود
مع �شركائهم من �صناعة ال�سياحة يف جمهورية اجلبل
الأ�سود بزيارة دولة الإمارات العربية املتحدة حل�ضور
معر�ض �إك�سبو  2020دبي ،حيث نظموا حد ًثا جتارياً
و�إعالم ًيا يف (اليوم الوطني جلمهورية اجلبل الأ�سود)
 ،م��ن �أج ��ل ال�تروي��ج للجبل الأ� �س��ود كوجهة مثالية
لل�سياحة.
و�شهد احل��دث ال��ذي �أقيم يف جناح اجلبل الأ��س��ود يف
�إك�سبو  2020دب��ي ،م�شاركة  50الع ًبا رئي�س ًيا من
�صناعة ال�سفر وال�سياحة يف الإمارات العربية املتحدة
و � 10إعالميني من خمتلف و�سائل الإعالم املحلية.
وق��ال��ت �آن ��ا تريبكوفيت�ش ،م��دي��ر منظمة ال�سياحة
ال��وط �ن �ي��ة ل�ل�ج�ب��ل الأ� � �س� ��ود" :يف الآون � � ��ة الأخ� �ي��رة،

�أ�صبحت منطقة ال���ش��رق الأو� �س��ط ��س��وق ذات �أهمية
كبرية لل�سياحة ،حيث �أن�ن��ا ن��رى �إم�ك��ان��ات كبرية يف
�سوق ال�شرق الأو�سط ككل ،و�سوق الإم��ارات على وجه
التحديد .ون�سعى جاهدين جل��ذب �أك�بر ع��دد ممكن
م��ن ال���س�ي��اح وامل�ستثمرين م��ن ه��ذه امل�ن�ط�ق��ة ،ونحن
ن��درك �أن معر�ض �إك�سبو العاملي ميثل فر�صة كبرية
لتقدمي وجهتنا وع��ر���ض �إمامكانيتنا على م�ستوى
العامل ،ولي�س فقط يف ال�شرق الأو�سط.
“مونتينيغرو  ،التي تقع يف �شبه جزيرة البلقان،
ه��ي وج �ه��ة غ�ي�ر مكت�شفة مت�ل��ك وف ��رة م��ن اجلمال
ال�ط�ب�ي�ع��ي ،وق��د ح�صلت ع�ل��ى م�ك��ان��ة م�ستحقة على
اخل��ري�ط��ة ال�سياحية ل�ل�ع��امل يف ال���س�ن��وات الأخ�ي�رة.
وما يعد ميزة تناف�سية للجبل الأ�سود على الوجهات
ال�سياحية الأخرى ،هو مزيج من التناق�ضات الطبيعية
وجم�م��وع��ة متنوعة م��ن ال�ع��رو���ض عالية اجل ��ودة يف

منطقة �صغرية .فلي�ست هناك وجهات كثرية يف العامل
ميكنك اال�ستمتاع فيها بال�شواطئ اجلميلة واملدن
ال�ساحلية التي تعود للقرون الو�سطى يف نف�س اليوم،
ثم اال�ستمتاع ب�صعود اجلبال ،وق�ضاء وقتك يف طبيعة
غري ملوثة ،والبقاء يف قرى تقليدية �أ�صيلة ،والتمتع
بخم�س ح��دائ��ق وطنية تغطي ح��وايل ثمانية باملائة
من �إجمايل �أرا�ضي البلد� .أما املواقع الطبيعية فهي
عوامل اجلذب الرئي�سية ،حيث �أن البلد يحتوي على
�أعمق وا ٍد يف �أوروبا  ،و�أكرب بحرية يف البلقان ،و150
قمة �أطول من  2000مرت ،وامل�ضيق البحري الوحيد
يف البحر الأبي�ض املتو�سط
و�أ� �ض��اف��ت�" :إذا ك��ان امل���س��اف��رون يف ال���ش��رق الأو�سط
يبحثون ع��ن وج�ه��ة و�أم��اك��ن ج��دي��دة مل ي�سبق لهم
زي��ارت�ه��ا م��ن قبل  ،ف�سيكون م��ن دواع ��ي ��س��رورن��ا �أن
نرحب بهم يف اجلبل الأ�سود".

عر�ض �إقامة مميز
على الرغم من كونها دولة �صغرية ،تبلغ م�ساحتها �أقل
من  14000كيلومرت مربع� ،إال �أن اجلبل الأ�سود
لديها الكثري لتقدمه وهو ما يت�ضح � ً
أي�ضا من خالل
وج��ود من�ش�آت لبع�ض العالمات التجارية الفندقية
الرائدة يف العامل.
�شهدت ال�سنوات الأخ�ي�رة ا�ستثمار ع�لام��ات جتارية
راقية �شهرية يف البالد ،و�أ�صبح ال�ساحل الأدرياتيكي يف
اجلبل الأ�سود الآن موط ًنا لـفنادق اخلم�س جنوم مثل
ريجنت بورتو مونتينيغرو ،و�أمان �سفيتي �ستيفان ،وذا
ت�شيدي لو�شتيكا ،و�إيبريو�ستار جراند ،والعديد من
الفنادق الأخ��رى .وتن�ضم هذه الت�شكيلة من الفنادق
اجلديدة �إىل العالمات التجارية الفاخرة مثل نوبو
وهيلتون وفوكو وفور بوينت�س ورامادا وغريها.
فر�ص اال�ستثمار
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توجد �أن���واع ع��دة ملر�ض ال�سكري اع��ت��م��ادا على كمية
الإن�سولني التي يتم �إنتاجها ،ويعد ال�سكري من النوع الأول
والثاين الأكرث �شهرة.
وي�صنف ال�سكري من النوع الثاين ب�أنه حالة �صحية مزمنة
ت�ؤثر على كيفية حتويل اجل�سم للطعام �إىل طاقة.
ويتم تق�سيم معظم الطعام الذي نتناوله �إىل �سكر (ي�سمى
�أي�ضا اجل��ل��وك��وز) ،وال��ذي يقع �إط�لاق��ه يف جم��رى ال��دم.
وعندما يرتفع م�ستوى ال�سكر يف الدم ،ف�إنه ي�شري �إىل قيام
البنكريا�س ب�إفراز الإن�سولني.

 3م�شروبات �شائعة تثبت قدرتها علميا
على خف�ض م�ستويات ال�سكر يف الدم
وي��زي��د ال �ن �ظ��ام ال �غ��ذائ��ي ال �غ �ن��ي ب��ال��ده��ون وال�سعرات وم��ن ناحية �أخ ��رى ،ال ميكن �أن يقلل ال�ن�ظ��ام الغذائي ن�سبة ال�سكري.
احل��راري��ة وال�ك��ول�ي���س�ترول م��ن خ�ط��ر �إ��ص��اب��ة ال�شخ�ص ال�صحي م��ن خ�ط��ر الإ� �ص��اب��ة ب�ه��ذه احل��ال��ة فح�سب ،بل
ب��داء ال�سكري .وميكن �أن ي ��ؤدي النظام الغذائي ال�سيئ ميكنه �أي�ضا خف�ض م�ستويات ال�سكر يف الدم ب�شكل كبري .ال�شاي الأ�سود
�إىل ال�سمنة( ،وهي �أحد عوامل اخلطر ملر�ض ال�سكري) ،وي�ت��م ال�ترك�ي��ز ب�شكل وا� �س��ع ع�ل��ى ال�ط�ع��ام ،ول�ك��ن بع�ض وج��دت العديد م��ن ال��درا��س��ات �أن ال�شاي الأ� �س��ود ميكنه
وم�شاكل �صحية �أخرى.
امل�شروبات ميكن �أن تكون بنف�س القوة يف مكافحة ارتفاع امل�ساعدة يف �إدارة مر�ض ال�سكري من النوع الثاين.
وكجزء من الدرا�سة،
�أعطي ال�شاي الأ�سود وال�شاي الأخ�ضر للفئران امل�صابة
بداء ال�سكري ملدة ثالثة �أ�شهر .و�إىل جانب تثبيط �إعتام
عد�سة العني ال�سكريُ ،وجد �أن ال�شاي له ت�أثري يف خف�ض
ن�سبة ال�سكر يف الدم.
وك�ت��ب ال�ب��اح�ث��ون" :ال�شاي الأ� �س��ود والأخ �� �ض��ر ميثالن
ع��ام�لا حمتمال غ�ير مكلف وغ�ي�ر � �س��ام ،خلف�ض ن�سبة
ال�سكر يف الدم.
وق��د يكون ال�شاي و�سيلة ب�سيطة وغ�ير مكلفة للوقاية
من مر�ض ال�سكري �أو ت�أخري الإ�صابة به و�ضمان حدوث
م�ضاعفات".

ال�سكري من النوع الثاين.ووقع اختيار امل�شاركني ع�شوائيا
لتناول �إما  20مغ من خل التفاح �أو م�شروب وهمي بعد
�ة.وج�م�ع��ت عينات الــــــدم عند ال�صيـــــام وبعـــــد
ال��وج�ب� ُ
تناول الوجبة ملدة  30و 60دقيقة لتحليل اجللــــــوكوز
والإن�سولني.
ووج��دت الدرا�سة مقارنة مع ال��دواء الوهمي� ،أن تناول
ال�شاي الأخ�ضر
اخلل زاد من ح�سا�سية الإن�سولني لكامل اجل�سم خالل
وف �ق��ا ل �ل��درا� �س��ات ،ي��رت�ب��ط ا��س�ت�ه�لاك ال �� �ش��اي الأخ�ضر ف�ترة م��ا بعد الوجبة يف الأ�شخا�ص ال��ذي��ن يعانون من
بانخفا�ض م�ستويات اجللوكوز �أثناء ال�صيام وم�ستويات مقاومة الإن�سولني وح�سّ نها يف الأ�شخا�ص امل�صابني بداء
اختبار الهيموغلوبني الغليكوزيالتي ( ،)A1Cبالإ�ضافة ال�سكري من النوع الثاين.
�إىل انخفا�ض م�ستويات الإن�سولني �أثناء ال�صيام ،والتي
تعد مقيا�سا ل�صحة مر�ض ال�سكري.
وي� �ق�ت�رح ال �ب��اح �ث��ون �أن ال �ن �� �ش��اط امل �� �ض ��اد للأك�سدة
للبوليفينول وال�سكريات ،ه��ي الفوائد التي ت�ساعد يف
�إدارة ن�سبة اجللوكوز يف الدم.
وتن�سب م�ضادات الأك�سدة نف�سها �إىل م�ضادات ال�سرطان،
وخف�ض الكولي�سرتول ،وفوائد �ضغط الدم وحتى ت�أثريات
زيادة ال�شعر.
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وا�ستنتج الباحثون �أن تناول  20مغ من خل التفاح املخفف
يف  40مغ من املاء ميكن �أن يخف�ض ن�سبة ال�سكر يف الدم
بعد الوجبات.وهناك عوامل �أخرى ت�ساهم يف منط حياة
�صحي ميكن �أن تقلل من فر�صة �إ�صابة ال�شخ�ص بهذه
احلالة.ويذكر اخل�براء بخم�سة عوامل لتعزيز ال�صحة
للوقاية م��ن م��ر���ض ال�سكري م��ن ال �ن��وع ال �ث��اين ،والتي
ت�شمل تناول اخل�ضروات الطازجة بانتظام خالل اليوم
وتخ�صي�ص وقت ملمار�سة الن�شاط البدين كل يوم ،وعدم
التدخني ،والتقليل من تناول الكحول �إىل احلد الأدنى
وتقليل �أي ا�ستهالك للأطعمة امل�صنعة.

خل حم�ض التفاح
فح�صت درا� �س��ة �أج��راه��ا ب��اح�ث��ون ب��ال�ت�ع��اون م��ع جمعية
 ،American Diabetes Associationخل
التفاح للم�ساعدة يف حت�سني ح�سا�سية الإن�سولني بعد
تناول وجبة عالية الكربوهيدرات.
وت �� �ض �م �ن��ت ال ��درا�� �س ��ة م �� �ش��ارك�ين ك ��ان ��وا �إم � ��ا ح�سا�سني
للإن�سولني ،ومقاومني للإن�سولني �أو يعانون م��ن داء

ال تت�ضمن نظاما غذائيا �أو متارين ريا�ضية

عادة يومية تعزز احلياة ال�صحية الطويلة
�أثبتت درا�سات خمتلفة �أن االلتزام مبجموعة من قرارات �أ�سلوب احلياة ال�صحي،
مثل النظام الغذائي وممار�سة الريا�ضة ،هو جزء ال يتجز�أ من احلد من املخاطر
املهددة للحياة.ولكن وجدت بع�ض الأبحاث �أي�ضا طرقا جديدة لتقليل خطر الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية ،ال ت�ستغرق �أكرث من �أربع دقائق وال تنطوي
على جمهود �أو تغيري ما ت�أكله.وتتمثل هذه الطريقة الب�سيطة يف تنظيف الأ�سنان
بالفر�شاة مرتني يوميا.
و� �س �ع��ى ال �ب��اح �ث��ون يف درا� �س ��ة ن �� �ش��رت يف جم �ل��ة  Britishواعتمدوا على بيانات من امل�سح ال�صحي اال�سكتلندي ،حيث وح��دد الفريق معدل تكرار تنظيف الأ�سنان لدى امل�شاركني
� Medical Journalإىل فح�ص م��ا �إذا ك��ان �سلوك عمل الباحثون على تقييم �سلوك �صحة الفم يف امل�سوح التي بتفري�شها مرتني يف اليوم� ،أو م��رة يف اليوم� ،أو ع��دم انتظام
تنظيف الأ��س�ن��ان املبلغ عنه ذات�ي��ا مرتبطا ب��أم��را���ض القلب �أج��ري��ت ع�ل��ى  11869رج�ل�ا وام � ��ر�أة مب�ت��و��س��ط ع�م��ر  50تفري�شها مرة يف اليوم.
وجمعت املمر�ضات معلومات ع��ن ال�ت��اري��خ الطبي والتاريخ
عاما.
والأوعية الدموية وعالمات االلتهاب.
العائلي لأم��را���ض القلب والأوع �ي��ة ال��دم��وي��ة و�ضغط الدم
وعينات الدم.
وك ��ان ه�ن��اك م��ا جم�م��وع��ه  555ح��ال��ة م��ن �أم��را���ض القلب
والأوع �ي��ة الدموية على م��دى � 8.1سنة م��ن املتابعة ،منها
 170حالة قاتلة.
وكان لدى امل�شاركني الذين �أبلغوا عن �سوء نظافة الفم (مل
ينظفوا �أ�سنانهم بالفر�شاة �أبدا  /نادرا) خطر متزايد للإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
وت�شري البيانات �إىل �أن تنظيف �أ�سنانك بالفر�شاة مرتني
يوميا ميكن �أن يخفف من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب
والأوعية الدموية.
وخل�ص الباحثون �إىل �أن "�سوء نظافة الفم يرتبط مب�ستويات
�أعلى من خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية
وان�خ�ف��ا���ض درج ��ة االل �ت �ه��اب ،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن الطبيعة
ال�سببية لهذا االرتباط مل تتحدد بعد".
وتن�صح هيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية الربيطانية" :نظف
�أ�سنانك مبعجون �أ�سنان يحتوي على الفلورايد مرتني يوميا
ملدة دقيقتني تقريبا للم�ساعدة يف احلفاظ على �صحة �أ�سنانك

وفمك".و�أ�شار اخلرباء �إىل �أنه من غري املهم �إذا كنت ت�ستخدم ي�ج��دون �أن��ه م��ن الأ�سهل تنظيف �أ�سنانهم جيدا با�ستخدام
فر�شاة �أ�سنان كهربائية �أو يدوية ،لأن "كليهما جيدان على فر�شاة �أ�سنان كهربائية" .وتابعت الهيئة ال�صحية" :الت�أكد
حد �سواء ،طاملا �أنك تنظف جميع �أ�سطح �أ�سنانك وت�ستخدم من تنظيف �أ�سنانك جيدا مرتني يوميا على الأقل هو �أكرث
معجون �أ��س�ن��ان يحتوي على ال�ف�ل��وراي��د .لكن بع�ض النا�س �أهمية من نوع الفر�شاة التي ت�ستخدمها".
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 145624 :بتاريخ2010/08/03 :
امل�سجلة بالرقم 145624 :بتاريخ2011/04/21 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 145623 :بتاريخ2010/08/03 :
امل�سجلة بالرقم 145623 :بتاريخ2011/04/21 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 145622 :بتاريخ2010/08/03 :
امل�سجلة بالرقم 145622 :بتاريخ2011/04/21 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 145621 :بتاريخ2010/08/03 :
امل�سجلة بالرقم 145621 :بتاريخ2011/04/21 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة43 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/10:

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة32 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/10 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة30 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/10 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة29 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/10 :
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 249373 :بتاريخ2016/02/25 :
امل�سجلة بالرقم 249373 :بتاريخ2017/02/19 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 249372 :بتاريخ2016/02/25 :
امل�سجلة بالرقم 249372 :بتاريخ2017/02/19 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 249371 :بتاريخ2016/02/25 :
امل�سجلة بالرقم 249371 :بتاريخ2017/02/19 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 1565 :بتاريخ1993/08/16 :
امل�سجلة بالرقم 1565 :بتاريخ1995/11/16 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة30 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/10 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة21 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/10 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة11 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/10:

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة30 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/10:
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 28974 :بتاريخ1998/11/08 :
امل�سجلة بالرقم 28974 :بتاريخ2001/01/27 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 284945 :بتاريخ2017/12/21 :
امل�سجلة بالرقم 284945 :بتاريخ2018/08/08 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 2692 :بتاريخ1993/10/13 :
امل�سجلة بالرقم 2692 :بتاريخ1995/10/21 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 268369 :بتاريخ2017/02/16 :
امل�سجلة بالرقم 268369 :بتاريخ2017/08/06 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة30 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/10 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/10 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة30 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/10 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة30 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/10 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  11فرباير  2022العدد 13466
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 9433 :بتاريخ1995/03/06 :
امل�سجلة بالرقم 9433 :بتاريخ1996/07/17 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 39043 :بتاريخ2000/10/24 :
امل�سجلة بالرقم 39043 :بتاريخ2002/06/09 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 302202 :بتاريخ2018/11/26 :
امل�سجلة بالرقم 302202 :بتاريخ2019/02/13 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 302201 :بتاريخ2018/11/26 :
امل�سجلة بالرقم 302201 :بتاريخ2019/02/13 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة30 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/10:

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة30 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/10 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة32 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/10 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة30 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/10 :
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 9486 :بتاريخ1995/03/11 :
امل�سجلة بالرقم 9486 :بتاريخ1996/08/01 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة30 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/10:
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تعاون �إماراتي � -إ�سباين مبجاالت ال�صناعة ونقل التكنولوجيا املتقدمة والبحث والتطوير
•• دبي-وام:

وق�ع��ت وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة و
وزارة ال���ص�ن��اع��ة وال �ت �ج��ارة وال���س�ي��اح��ة يف مملكة
�إ��س�ب��ان�ي��ا ،م��ذك��رة تفاهم م��ن �أج��ل تعزيز التعاون
يف جم��االت ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة يف
العديد من القطاعات ذات االهتمام امل�شرتك �ضمن
الأولويات اال�سرتاتيجية للبلدين وذلك ان�سجاما
مع م�ستهدفات اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صناعة
والتكنولوجيا املتقدمة على م�ستوى حتفيز االبتكار
وتبني التكنولوجيا املتقدمة يف الأنظمة واحللول
ال�صناعية ،ودعم تعزيز مكانة الدولة وجهة عاملية
لريادة �صناعات امل�ستقبل.
وق�ع��ت امل��ذك��رة م�ع��ايل ��س��ارة بنت يو�سف الأمريي
وزي��رة دول��ة للتكنولوجيا املتقدمة ،ومعايل ماريا
ري�س ماروتو ،وزيرة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة
يف مم �ل �ك��ة �إ� �س �ب��ان �ي��ا ،الأرب � �ع� ��اء امل��ا� �ض��ي بح�ضور
م�س�ؤولني من البلدين .و �أك��دت معايل �سارة بنت
يو�سف الأمريي ،وزيرة دولة للتكنولوجيا املتقدمة،
�أن ��ه بتوجيهات ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة �ضمن “مبادئ
اخلم�سني” ،ت�سعى ال � ��وزارة �إىل مت�ك�ين وحتفيز
ال�صناعات النوعية وامل�ب�ت�ك��رة يف دول��ة الإم� ��ارات،
م��ن �أج ��ل ب �ن��اء االق �ت �� �ص��اد الأف �� �ض��ل والأن �� �ش��ط يف

العامل وقالت  “ :نتطلع �إىل تعاون مثمر مع وزارة
ال�صناعة والتجارة وال�سياحة الإ�سبانية ،من خالل
العمل امل�شرتك يف جم��االت التكنولوجيا املتقدمة
والبحث والتطوير ،لتحقيق التنمية ال�صناعية،
مب��ا يعزز التوجه نحو التحول �إىل اقت�صاد قائم
على املعرفة” .و �أ�ضافت معاليها �أن تبادل املعارف
واخل �ب��رات ي �خ��دم م���س�ت�ه��دف��ات�ن��ا ال��وط�ن�ي��ة �ضمن
“م�شاريع اخلم�سني” ،حيث �أطلقت الوزارة برنامج
الثورة ال�صناعية الرابعة “ال�صناعة  ،”4.0بهدف
رف��ع م�ستوى الإنتاجية ال�صناعية بن�سبة 30%
و�إ�ضافة نحو  25مليار درهم �إىل االقت�صاد الوطني
خ�ل�ال � � 10س �ن��وات ،وال � ��ذي ي�ح�ف��ز �أداء القطاع
ال�صناعي الإماراتي ويعزز تناف�سيته �إقليميا وعامليا،
�ضمن م�سار وطني داع��م للتفوق الرقمي والتقني
وال�ع�ل�م��ي ل��دول��ة الإم� � ��ارات ،وت��ر��س�ي�خ�ه��ا عا�صمة
للمواهب وال���ش��رك��ات واال��س�ت�ث�م��ارات ،و�أن ت�صبح
الدولة وجهة عاملية رائدة يف �صناعات امل�ستقبل.
من جانبها قالت معايل ماريا ري�س ماروتو“ :تعد
دول��ة الإم��ارات �شريكا ا�سرتاتيجيا ململكة �إ�سبانيا،
و�ست�ساهم زي ��ارة م �ع��ايل ب �ي��درو �سان�شيز ،رئي�س
وزراء مملكة �إ�سبانيا ،يف تعزيز ع�لاق��ات التعاون
يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية بني بلدينا”.
و�أ�ضافت �“ :أتيحت يل فر�صة امل�ساهمة يف تر�سيخ

العالقات املمتازة بني بلدينا ،والتي لدينا التزام
م�شرتك مبوا�صلة تطويرها خالل ال�سنوات املقبلة،
و�ست�ساهم مذكرة التفاهم املوقعة يف حتقيق هذه
الأهداف من خالل الرتكيز على التعاون يف جمال
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة بني دولة الإمارات
ومملكة �إ�سبانيا ،وت�شجيع وت�سهيل اال�ستثمارات
وتبادل املعرفة واخلربات يف ما يتعلق بالتكنولوجيا
اخلا�صة بال�صناعة ،و�سي�ساهم ذلك يف ت�سهيل قيام
املزيد من م�شاريع ال�صناعات امل�ستقبلية وتطوير
ح �ل��ول ال �ت �م��وي��ل ون �ق��ل اخل �ب��رات مب��ا ي� � ��ؤدي �إىل
ت�سريع وترية التحديث ال�صناعي وحتقيق التنويع
االقت�صادي يف الإمارات و�إ�سبانيا ”.و ت�ؤ�س�س مذكرة
التفاهم لو�ضع �إط��ار عمل يعزز التعاون بني دولة
الإم� ��ارات ومملكة �إ�سبانيا يف ال�ق�ط��اع ال�صناعي،
�أب��رزه��ا ال���ص�ن��اع��ات الف�ضائية و��ص�ن��اع��ة املركبات
وال �� �ص �ح��ة وال �ع �ل��وم احل �ي��وي��ة وت�ط�ب�ي�ق��ات الثورة
ال�صناعية الرابعة يف ال�صناعة ،وتطوير الروبوتات
وامل�ع��دات وامل��رك�ب��ات ذات�ي��ة ال�ق�ي��ادة ،وتعزيز مرونة
�شبكات التوريد يف القطاع ال�صناعي.
و تت�ضمن مذكرة التفاهم عمال م�شرتكا يف جمال
تطوير امل ��واد امل��رك�ب��ة ل�صناعة هياكل الطائرات،
ويف ال�صناعات الدوائية ،والت�شريعات واملوا�صفات
وامل�ق��اي�ي����س ،وت�ق�ي�ي��م امل�ط��اب�ق��ة ،واالع �ت �م��اد ،ومنح

25
منو �صايف الربح لي�سجّ ل  216مليون درهم

� �ش �ه��ادات احل �ل�ال ،م��ع �إع �ط��اء ال�ب�ل��دي��ن الأولوية
ل�ت�ط��وي��ر ال���ص�ن��اع��ة م��ن خ�ل�ال ال �ت �ع��اون وتبادل
اخل� �ب��رات يف جم � ��االت ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا املتقدمة،
والبحث وال�ت�ط��وي��ر ،وال�سيا�سات اال�سرتاتيجية،
ونقل التكنولوجيا.

بهدف التعريف بحزمة اخلدمات الرائدة التي يقدمها جممع ال�شارقة للأغذية

حرة احلمرية تعتزم امل�شاركة يف فعاليات الدورة الـ  27من معر�ض اخلليج للأغذية جلفود 2022
•• ال�شارقة-الفجر:

�أع�ل�ن��ت هيئة املنطقة احل ��رة باحلمرية
عزمها امل�شاركة يف فعاليات الدورة الـ 27
م��ن معر�ض اخلليج ل�ل�أغ��ذي��ة -جلفود
� ،2022أح ��د �أه ��م امل �ع��ار���ض التجارية
ال��رئ �ي �� �س �ي��ة ل�ل��أغ ��ذي ��ة وامل� ��� �ش ��روب ��ات يف
امل�ن�ط�ق��ة ،وامل ��زم ��ع ع �ق��ده يف م��رك��ز دبي
التجاري العاملي وذلك خالل الفرتة من
� 13إىل  17فرباير اجل��اري ،مب�شاركة
�أكرث من � 4آالف �شركة من  120دولة
يف خمتلف �أنحاء العامل .وت�أتي م�شاركة
ال�ه�ي�ئ��ة يف ه ��ذا احل� ��دث ب �ج �ن��اح خا�ص،
ت�ق��دم م��ن خ�لال��ه ع��ر��ض�اً حل��زم��ة املزايا
واخل��دم��ات التناف�سية وامل��راف��ق والبنى
التحتية املتطورة واحللول اال�ستثمارية
ال �ت��ي ت��وف��ره��ا ال �ه �ي �ئ��ة للم�ستثمرين،
�إىل ج��ان��ب ت�ع��ري��ف ال�ع��ار��ض�ين وال ��زوار
ب��ال�ف��ر���ص ال��واع��دة والإم �ك��ان��ات املتاحة
�ضمن قطاع ال�صناعات الغذائية يف �إمارة
ال �� �ش��ارق��ة ،وال�ت�روي��ج مل���ش��روع�ه��ا الرائد
“جممع ال�شارقة للأغذية” ال��ذي يعد

�أول و�أك �ب��ر م��دي �ن��ة م�ت�ك��ام�ل��ة ل�صناعة
وجت ��ارة امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة و�إع� ��ادة تعبئتها
وتغليفها على م�ستوى الدولة واملنطقة
وي�ضم نحو � 1700شركة .و�أكد �سعادة
�سعود �سامل املزروعي مدير هيئة املنطقة
احل��رة باحلمرية �أن م�شاركة الهيئة يف
“معر�ض اخل�ل�ي��ج ل�ل�أغ��ذي��ة “جلفود”

ب��وت�يرة �سنوية ،ت�ن��درج يف �إط��ار حر�صها
ع�ل��ى ح���ض��ور ك�ب�رى ال�ف�ع��ال�ي��ات العاملية
بهدف الرتويج للمنطقة ك�إحدى �أ�سرع
املناطق من��واً يف ال�شرق الأو��س��ط وجذباً
للم�ستثمرين من خمتلف �أنحاء العامل،
نظراً لتميزها وريادتها يف توفري حزمة
وا�سعة من الت�سهيالت واخلدمات واملزايا

التناف�سية وفق �أف�ضل املمار�سات العاملية،
م�شرياً �إىل �أن النجاحات التي حققتها
ال �ه �ي �ئ��ة خ�ل��ال م �� �ش��ارك �ت �ه��ا ب� ��ال� ��دورات
ال�سابقة للمعر�ض والتي متثلت بجذب
ع��دد من ال�شركات املتخ�ص�صة يف قطاع
الأغ� ��ذي� ��ة وامل �� �ش ��روب ��ات ل�لا� �س �ت �ث �م��ار يف
املنطقة ،يدفعنا لتعزيز جهودنا يف دورة

هذا العام لتحقيق م�شاركة فاعلة متكن
الهيئة من حتقيق م�ستهدفاتها الرامية
�إىل ج��ذب م��زي��د م��ن امل�ستثمرين ورواد
الأع� �م ��ال م��ن خم�ت�ل��ف دول ال �ع��امل �إىل
�إم ��ارة ال�شارقة باعتبارها وجهة �أعمال
رائدة يف املنطقة حتتل مرتبة متقدمة يف
قائمة �أكرث الوجهات جاذبية يف املنطقة.
ودع��ت “حرة احلمرية” زوار “جلفود”
�إىل زي� ��ارة من�صتها ل�ل�اط�ل�اع ع�ل��ى ما
ت ��وف ��ره م ��ن ت �� �س �ه �ي�لات ل ��رج ��ال ورواد
الأع � � �م� � ��ال وال � �� � �ش� ��رك� ��ات م � ��ن خمتلف
ال � ��دول ،ع �ل��ى ��ص�ع�ي��د �إ�� �ص ��دار الرخ�ص
ل �ل �م �� �س �ت �ث �م��ري��ن يف جم �م��ع “ال�شارقة
للأغذية” وال�شهادات ال�صحية لت�صدير
امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة ،و��ش�ه��ادات ع��دم املمانعة
واملوافقات الر�سمية والتدريب وتقدمي
اال� �س �ت �� �ش��ارات ،وخ ��دم ��ات ف�ح����ص امل ��واد
الغذائية ،بالإ�ضافة �إىل التو�سط والربط
بني امل�ستثمرين والهيئات املحلية وتوفري
ال��دع��م وال��رع��اي��ة والإر�� �ش ��اد والتوجيه،
وغ�ي�ر ذل ��ك م��ن اخل��دم��ات ذات القيمة
امل�ضافة.

نائب رئي�س وزراء �سلوفينيا لـ «وام»� :إك�سبو  2020دبي من�صة لربط �شركاتنا بال�شرق الأو�سط

وزير خارجية �سلوفينيا :الإمارات من �أهم ال�شركاء التجاريني لنا يف املنطقة
•• دبي  -وام:

�أع�ل��ن م�ع��ايل زدراف �ك��و بوزيفال�سك ،نائب
رئي�س ال ��وزراء وزي��ر التنمية االقت�صادية
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا يف ج�م�ه��وري��ة �سلوفينيا،
ع ��ن ب �ق ��اء ج �ن ��اح ��س�ل��وف�ي�ن�ي��ا ب �ع��د انتهاء
�إك�سبو  2020دب��ي ،حيث �سيتم حتويله
�إىل معر�ض ليالئم اح�ت�ي��اج��ات ال�شركات
ال�سلوفينية التي تريد �أن تكون ج��زءًا من
�سوق ال�شرق الأو�سط ،م�شرياً �إىل �أن �إك�سبو
 2020دب��ي هو منفذ �إىل ه��ذا اجل��زء من
العامل ،ومن�صة مهمة لتعزيز التكامل بني
البلدان ،وبناء �صداقات جديدة قائمة على
امل�ساواة ور�ؤية م�شرتكة لعامل امل�ستقبل.
و�أو�ضح معاليه؛ يف ت�صريح خا�ص لوكالة
�أنباء الإم��ارات “وام”  “ :لقد وقعت على
خ�ط��اب ال�ن��واي��ا ب���ش��أن ه��ذا اجل �ن��اح يف عام
 ،2016وكان لدينا يف ذلك الوقت هدفان؛
الأول ه��و زي ��ادة ال�ت�ع��اون االق�ت���ص��ادي بني
�سلوفينيا والإم ��ارات وك��ذل��ك دول اخلليج
 ،وال�ث��اين ه��و ال�تروي��ج ل�سلوفينيا يف هذا
اجل ��زء م��ن ال �ع��امل ل�ت�ك��ون �أك�ث�ر جاذبية،
وال�ت��وا��ص��ل م��ع ال�ب�ل��دان الأخ� ��رى ي��وم� ًي��ا ،
ولدينا هدف �آخر هو زيادة ترابط املجتمع
ال�سلوفيني ال ��ذي يعي�ش وي �ب��دع يف دولة
الإم� ��ارات ،ونحن �سعداء لأن اجل�ن��اح ربط
�سلوفينيا ب�أبنائها يف هذا البلد”.
وح��ول العالقات بني الإم ��ارات و�سلوفينيا

� ،أك� ��د م�ع��ال�ي��ه  “ :ن�ف�خ��ر ب���ش��راك�ت�ن��ا مع
الإم ��ارات العربية املتحدة  ،ولدينا خطط
لزيادة التعاون يف جميع املجاالت من �أجل
احل�صول على امل��زي��د م��ن امل�ستثمرين من
دول ��ة الإم � ��ارات �إىل �سلوفينيا  ،وال يزال
لدينا الكثري من ال�شركات اململوكة للدولة
ترغب يف �إعطاء الأولوية للجميع يف �إطار
امل�صالح امل�شرتكة”.
وع��ن القطاعات الرئي�سية التي ت��روج لها

�سلوفينيا م��ن خ�ل�ال ج�ن��اح�ه��ا يف �إك�سبو
� ، 2020أو��ض��ح � “ :سلوفينيا بلد �شابة
اقت�صاديا ورقميًا وب�شريًا و�صديق للبيئة
وم �ت �ط��ورة م ��ن ال �ن��اح �ي��ة التكنولوجية،
وم�ت�م�ي��زة يف جم ��االت ع��دة م�ث��ل ال�صناعة
ال�صيدالنية  ،ومعاجلة الأغذية  ،ومعاجلة
املعادن  ،ولديها �آالت ت�صنيع ال�سيارات التي
مت تطويرها و�أعتقد �أن�ن��ا �سنكون قادرين
على التعاون مع ال�شركات النا�شئة والتو�سع

ع �ل��ى ك�ل�ا اجلانبني” .م ��ن ج��ان �ب��ه قال
�أن��زي لوغار ،وزي��ر اخلارجية يف جمهورية
�سلوفينيا “ :الأجواء هنا يف �إك�سبو 2020
دبي متميزة ونهنئ دولة الإمارات على هذا
الإجن ��از ،وامل��و��ض��وع��ات امل�ط��روح��ة جميعها
تالئم املتغريات العاملية  ،خا�صة اال�ستدامة
وعلينا الت�صرف بطريقة نحافظ بها على
كوكبنا ،و�أعتقد �أنه حان الوقت مل�شاركة هذه
الر�سائل بني دول العامل امل�شاركة يف �إك�سبو

 ، 2020ومنهم �سلوفينيا” .وح��ول �سبل
تعزيز العالقات بني الإم ��ارات و�سلوفينيا
� ،أو��ض��ح معاليه يف ت�صريح لـ “ وام “ “ :
لدينا نقطة انطالق جيدة  ،الإمارات ثاين
�أهم �شريك جتاري يف املنطقة ،ون�سعي لفعل
املزيد لتطوير ال�شراكة والتعاون ،ونحن يف
مرحلة نهائية من �إبرام اتفاقية اال�ستثمار
التي �ستكون نقطة انطالق جيدة لتعزيز
التبادل الثنائي بني البلدين”.

اللقاء الذي عقد مبقر الغرفة ،توطيد
العالقات االقت�صادية وتعزيز التبادل
التجاري ،مبا يخدم م�صالح جمتمعي
الأعمال يف البلدين  ،و�أ�ستعر�ض �سعادة
حم �م��د ال �ن �ع �ي �م��ي ف��ر���ص اال�ستثمار
املتبادل بني اجلانبني يف �أكرث من قطاع
منها ال���ص�ح��ة وامل �ط ��ارات واجلامعات
 ،م ��ؤك��داً ع�ل��ى دور ال�ب�ع�ث��ات التجارية
وم��راك��ز الأع �م��ال امل�شرتكة واملعار�ض
التجارية التي تنظمها م�ؤ�س�سة �سعود
لتنمية م���ش��اري��ع ال���ش�ب��اب  ،و�أهميتها
يف تعزيز وتطوير العالقات التجارية
بكافة جماالتها بني �إمارة ر�أ�س اخليمة
وت �ل��ك ال� ��دول وزي � ��ادة ح�ج��م املبادالت
التجارية والتعريف بالفر�ص واملزايا
التي توفرها االمارة لأ�صحاب الأعمال
وامل�ستثمرين  ،فيما ق��دم��ت نيكوليتا
تيودورفيت�شي دع��وة لرئي�س و�أع�ضاء
الغرفة حل�ضور ملتقى رجال االعمال
لإ� �س �ت �ع��را���ض ال �ف��ر���ص اال�ستثمارية
مبجال الطاقة وال��زراع��ة يف رومانيا ،
والذي تقرر له االول من مار�س املقبل
 ،م�ؤكدة على حر�ص بالدها على تعزيز
العالقات مع دولة الإم��ارات على كافة
ال�ص ُعد ،منوه ًة ب�أهمية ه��ذا اللقاء يف
تعزيز الن�شاط التجاري واال�ستثماري

املتبادل بني جمهورية رومانيا و�إمارة
ر�أ�س اخليمة يف الفرتة املقبلة .
ك �م��ا ا� �س �ت �ع��ر���ض روج � ��ر ك�ل�ا �سكوين
الرئي�س التنفيذي ملوانئ ر�أ�س اخليمة
 ،م��ا ت�ت�م�ت��ع ب��ه م��وان��ئ ر�أ� � ��س اخليمة
ك���ش��ري�ك�اً جت��اري �اً م��ن ال��درج��ة الأوىل
لل�شركات املحلية والإقليمية والدولية
العاملة يف قطاعات البناء والت�صنيع
وال �� �ص �ن��اع��ة  ،م��ع ا� �س �ت �ث �م��ارات البنية

التحتية التي قامت بها م�ؤخراً والتي
بلغ جمموعها �أك�ثر من  250مليون
دوالر  ،م �� �ش�ي�راً اىل ان ��ش�ب�ك��ة ر�أ� ��س
اخليمة احلديثة وامل��رن��ة واملكونة من
�أربعة موانئ باتت تلعب دوراً حمورياً
�ضمن �سال�سل التوريد لآالف ال�شركات
م��ن ج�م�ي��ع �أن �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 الأ�سا�سية  ،مبا يف ذلك ت�سليم

الب�ضائع وت�أجري الأرا��ض��ي يف املنطقة
احل� ��رة و�إ�� �ص�ل�اح ال���س�ف��ن والتخزين
وامل�لاح��ة وامل��ر��س��ى و�سياحة الرحالت
البحرية والتدريب ال�صناعي  ،يجعلها
ت�ت�م�ت��ع مب��وق��ع ا� �س�ترات �ي �ج��ي يف قلب
اخلليج العربي  ،عالوة على ذلك فهي
امل��دخ��ل للعديد م��ن م��واد ال�ب�ن��اء التي
تبني منطقة ال�شرق الأو��س��ط لت�صبح
منوذجاً لالزدهار االقت�صادي.

غرفة ر�أ�س اخليمة وموانئها ت�ستعر�ضان الفر�ص اال�ستثمارية مع جمهورية رومانيا

•• ر�أ�س اخليمة –الفجر:

ا�ستعر�ضت غرفة جت��ارة ر�أ���س اخليمة
وروم��ان�ي��ا � ،سبل تنمية �آف ��اق التعاون
االق �ت �� �ص��ادي وال �ت �ب��ادل ال �ت �ج��اري بني
البلدين ،وتطوير ال�ع�لاق��ات القائمة
ب�ين جمتمع الأع�م��ال يف ر�أ���س اخليمة
ب���ش�ك��ل خ��ا���ص والإم� � � ��ارات ب���ش�ك��ل عام
وج�م�ه��وري��ة روم��ان �ي��ا ،وم ��دى �إمكانية
تنظيم ف�ع��ال�ي��ات اق�ت���ص��ادي��ة م�شرتكة
ب�ي�ن اجل��ان �ب�ي�ن ل �ل �ت �ع��ري��ف بالفر�ص
اال��س�ت�ث�م��اري��ة امل �ت��اح��ة وت �ب ��ادل الآراء
ووجهات النظر حول كيفية اال�ستفادة
من اخل�برات املتوفرة لدى كل جانب،
مبا ي�سهم يف �إقامة م�شاريع ا�ستثمارية
م�شرتكة.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سعادة حممد
م�صبح النعيمي  ،رئي�س جمل�س �إدارة
ال �غ��رف��ة  ،ن�ي�ك��ول�ي�ت��ا تيودورفيت�شي
القن�صل ال�ع��ام جلمهورية روم��ان�ي��ا يف
دب��ي واالم � ��ارات ال�شمالية  ،وتيتو�س
ت �ي �ن �ت��ان ال �� �س �ك��رت�ي�ر االق� �ت� ��� �ص ��ادي يف
القن�صلية  ،بح�ضور روجر كال �سكوين
الرئي�س التنفيذي ملوانئ ر�أ�س اخليمة
 ،وحم �م��د ال���س�ب��ب م��دي��ر ع��ام الغرفة
ب��ال��وك��ال��ة .ون��اق ����ش اجل��ان �ب��ان ،خالل

�صايف �إيرادات جمموعة �أغذية يتجاوز 3
مليارات درهم بنمو  % 49خالل 2021

•• �أبوظبي  -وام:

�أعلنت جمموعة �أغذية �أم�س  ،عن نتائجها الأولية غري املدققة لل�سنة املالية
املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2021حيث بلغ �صايف ربح املجموعة �إىل 216
مليون درهم ،وجتاوز �صايف �إيراداتها  3مليارات درهم بزيادة بن�سبة 49
 %عن العام ال�سابق .وجاء منو الإيرادات مدفوعاً مبعدالت النمو القوية
ال�ت��ي حققتها املجموعة يف قطاعي
اللحوم امل�بردة واملجمدة والوجبات
اخلفيفة نتيجة �سل�سلة من عمليات
اال�ستحواذ اال�سرتاتيجية.
وارت �ف �ع��ت م���س��اه�م��ة ق���س��م الأعمال
اال�ستهالكية يف �إي��رادات �أغذية �إىل
ال���ض�ع��ف ت�ق��ري�ب�اً م�ق��ارن��ة م��ع العام
املا�ضي ،مما يعك�س النمو الإيجابي
الذي حققته املجموعة.
ويعزى ذلك ب�شكل رئي�سي �إىل الزخم
الإيجابي نتيجة عمليات اال�ستحواذ
اجلديدة على عدد من ال�شركات يف
ال �ق �ط��اع ��ض�م��ن �إط� ��ار ا�سرتاتيجية
امل�ج�م��وع��ة ل�ت�ح�ف�ي��ز ال�ن�م��و وتنويع
م�صادر الإي� ��رادات .ونتيجة لذلك،
�ساهم قطاعا اللحوم املربدة واملجمدة
والوجبات اخلفيفة ب�إ�ضافة 1.07
مليار دره��م �إىل �إي ��رادات املجموعة
�سجلت �إيرادات
يف عام  .2021كما ّ
ق �� �س��م امل� �ي ��اه وامل� ��� �ش ��روب ��ات حت�سناً
ملحوظاً يف الن�صف الثاين من عام
 2021نتيجة زي ��ادة الإق �ب��ال على
قطاعي الفنادق واملطاعم .وحافظت
جم �م��وع��ة امل � �ي ��اه امل� �ع� �ب� ��أة التابعة
للمجموعة على مكانتها الرائدة يف
ال���س��وق م��ن حيث احل�ج��م والقيمة،
بن�سبة  26%و 23%على التوايل.
وق��ال ��س�ع��ادة خليفة �سلطان ال���س��وي��دي ،رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة
�أغذية“ :وا�صلت ’�أغذية‘ م�سار النمو يف عام 2021؛ حيث ا�ستندت �إىل
ركائزها الأ�سا�سية القوية لتعزيز كفاءتها الت�شغيلية ومرونة �أعمالها،
وامل�ضي قدماً نحو حتقيق �أولوياتها اال�سرتاتيجية لعام  .2025وتوا�صل
املجموعة تركيزها على حتقيق منو قوي واحلفاظ على القيمة املقدمة
للم�ساهمني و�صو ًال �إىل حتقيق هدفها ب�أن ت�صبح ال�شركة الرائدة يف قطاع
الأغذية وامل�شروبات يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا وباك�ستان
وخارجها ”.م��ن جهته ،ق��ال �آالن �سميث ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة
�أغ��ذي��ة “ :حت�سنت �إي��رادات�ن��ا ب�شكل ملحوظ خ�لال  2021بعد عمليات
اال�ستحواذ اال�سرتاتيجية يف قطاعي اللحوم امل�بردة واملجمدة والوجبات
اخلفيفة .وي�ؤكد ذل��ك ق��درة �أغذية على التكيف مع ظ��روف ال�سوق عرب
حت��دي��د ال�ف��ر���ص ال��واع��دة ل��دع��م وت�ن��وي��ع اال��س�ت�ث�م��ارات �ضمن عالمتنا
التجارية ”.و�أ�ضاف  “ :فيما يتعلق بتكامل الأعمال ،توفر ال�شركات التي
ا�ستحوذنا عليها م�ؤخراً تنوعاً �أكرب لأعمالنا وت�سهم يف �إن�شاء منوذج �أعمال
�أك�ث�ر ق��وة وم��رون��ة م��ع حتقيق حت�سينات ملمو�سة ع�بر قطاعي اللحوم
املربدة واملجمدة والوجبات اخلفيفة .وي�ساهم مكتب التحول الذي �أن�ش�أناه
مطلع عام  2021يف ت�سهيل تكامل الأعمال ،وقد �أثبت جناحه يف دعم منو
املجموعة وحتقيق اال�ستفادة من تكامل التكاليف والإيرادات عرب قطاعات
�أعمالنا”.

�سيدات �أعمال الإمارات ورابطة �سيدات
الأعمال يف كازاخ�ستان يبحثان تعزيز التعاون
•• عجمان -وام:

نظم جمل�س �سيدات �أع�م��ال الإم ��ارات لقاء ا�ست�شرافيا م��ع وف��د جمل�س
�سيدات �أعمال كازاخ�ستان الذي يزور الدولة على هام�ش فعاليات �إك�سبو
 2020دبي وذلك بالتعاون مع جمل�س �سيدات �أعمال عجمان  .مت خالل
االج�ت�م��اع  -ال��ذي عقد يف م��رك��ز عجمان ل��ري��ادة الأع �م��ال  -ا�ستعرا�ض
الفر�ص اال�ستثمارية وكيفية اال�ستفادة من املقومات االقت�صادية والتجارية
واال�ستثمارية الكبرية لكال اجلانبني وا�ستك�شاف مزيد من فر�ص التعاون
امل�ستقبلي يف ظ��ل امل �ب��ادرات وامل�شاريع القائمة يف البلدين وتوجهاتهما
امل�ستقبلية للتنمية وتبادل اخلربات واالطالع على �أف�ضل املمار�سات يف هذا
املجال .
ح�ضر اللقاء �سعادة فطيم ال�شحي و�سعادة حليمة عبد اهلل را�شد اع�ضاء
جمل�س �إدارة جمل�س �سيدات �أعمال الإمارات والدكتورة �آمنة خليفة �آل علي
رئي�سة جمل�س �سيدات �أعمال عجمان ومن اجلانب الكازاخ�ستاين الدكتورة
رو�شان �سار�سمباييفا رئي�سة رابطة �سيدات الأعمال يف كازاخ�ستان.
ويف بداية االجتماع رحبت �سعادة د� .آمنة خليفة و �سعادة فطيم ال�شحي
بالوفد الكازاخ�ستاين مثمنني العالقات االقت�صادية املتميزة التي تربط
بني الدولتني م�شريين �إىل �أن معر�ض اك�سبو� 2020أ�سهم ب�شكل كبري
يف تعميق اللقاءات وتن�شيط الفعاليات االقت�صادية مع خمتلف دول العامل
و�أن التوا�صل م�ستمر مع �سيدات �أعمال كازاخ�ستان ي�ؤكد على االهتمام
والتعاون امل�شرتك بنني الطرفني و��ش��ارت ال�شحي اىل �أن املجل�س ومنذ
ت�أ�سي�سه يحر�ص على ب�ن��اء ��ش��راك��ات فعالة على م�ستوى اع��امل تعزيزاً
للر�ؤية االقت�صادية لدولة الإمارات العربية املتحدة يف فتح �أ�سواق جديدة
وتعزيز االقت�صاد وبناء العالقات التجارية املتبادلة و�أن املجل�س ا�ستطاع
خالل الفرتة املا�ضية وبعد عودة احلياة االقت�صادية ايل طبيعتها بعد ازمة
كوفيد  19-يف عقد عدد كبري من االتفاقيات وبناء ال�شراكات وا�ستعرا�ض
الفر�ص اال�ستثمارية لأ�سواق خمتلفة على م�ستوى العامل ومبا ينعك�س
ايجاباً على تطوير امل�شاريع والأعمال التي متلكها وتديرها قطاع �سيدات
الأعمال بدولة الإمارات العربية املتحدة.
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تعاون بني اقت�صادية �أبوظبي و�أبوظبي خلدمات الطاقة لتعزيز
كفاءة ا�ستهالك الكهرباء واملياه يف املن�ش�آت ال�صناعية

•• �أبوظبي-وام:

وقعت دائرة التنمية االقت�صادية يف �أبوظبي و”�أبوظبي خلدمات الطاقة”،
اتفاقية تعاون لتعزيز كفاءة ا�ستهالك املن�ش�آت ال�صناعية يف �إمارة �أبوظبي
للماء والكهرباء.
وت�سهم االتفاقية يف متكني “�أبوظبي خل��دم��ات الطاقة” م��ن االطالع
على الفر�ص املتاحة خلف�ض ا�ستهالك الكهرباء واملياه يف املباين واملرافق
ال�صناعية على م�ستوى الإم��ارة ،ما ي�سهم يف حتقيق وف��ورات ملمو�سة يف
التكاليف وتعزيز الكفاءة يف اال�ستخدام.
وقال �سعادة �سامح عبد اهلل القبي�سي ،املدير العام لل�ش�ؤون االقت�صادية يف
دائرة التنمية االقت�صادية � -أبوظبي� ،إن ال�شراكة مع “�أبوظبي خلدمات
الطاقة” لتح�سني فعالية وكفاءة ا�ستهالك املاء والكهرباء من قبل املن�ش�آت
ال�صناعية تعد خطوة جديدة يف م�سريتنا لدعم القطاع ال�صناعي من �أجل
القيام بدور �أكرب يف التنويع االقت�صادي ،وزيادة م�ساهمته يف الناجت املحلي
الإجمايل لإمارة �أبوظبي.
و�أ��ض��اف �سعادته �أن برنامج حتفيز التعرفة الكهربائية �ساهم يف زيادة
�إنتاجية املن�ش�آت امل�شاركة فيه مبعدل  14%والعائد على اال�ستثمار مبعدل
 25%م��ا دفعنا لتو�سعة ن�ط��اق ال�برن��ام��ج لي�شمل ال���ش��رك��ات ال�صغرية
واملتو�سطة العاملة يف القطاع .ون�ؤمن ب�أن االتفاقية مع “�أبوظبي خلدمات
الطاقة” ت�سهم يف تعزيز القطاع ال�صناعي ،ومرونته وم�ساهمته الإيجابية
نحو حتقيق التنمية امل�ستدامة يف �أبوظبي.
وكان مكتب تنمية ال�صناعة قد �أطلق برنامج حتفيز التعرفة الكهربائية
يف العام  2019لت�شجيع التناف�سية واال�ستثمار يف �أبوظبي كخيار مف�ضل
للمن�ش�آت ال�صناعية� ،إذ يعمل الربنامج على زيادة الإنتاجية وتعزيز �أثرها
االقت�صادي ،وحت�سني كفاءتها يف ا�ستهالك الطاقة ،ع�بر توفري �أ�سعار
تناف�سية لتعرفة الكهرباء.

كهرباء ال�شارقة تبد�أ تنفيذ  13حمطة نقل للطاقة
و م�شروعات تطويرية بقيمة  925مليون درهم

•• ال�شارقة-وام:

ك�شفت �إدارة نقل الطاقة بهيئة كهرباء ومياه وغ��از ال�شارقة عن خطتها
الإ�سرتاتيجية لتطوير م�شروعات نقل وت��وزي��ع ال�ط��اق��ة للعام اجلاري
 . 2022تت�ضمن اخلطة تنفيذ عدد من امل�شروعات احليوية وال�ضرورية
التي ت�سهم ب��دوره��ا يف حتقيق الإ�ستقرار والثبات لل�شبكات الكهربائية
وت��وف�ير خ��دم��ات ال�ك�ه��رب��اء يف ج�م�ي��ع امل�ن��اط��ق وامل �� �ش��روع��ات التطويرية
اجلديدة .
وت�شمل اخلطة تنفيذ حمطتي نقل الطاقة جهد  220كيلوفولت وعدد 1
حمطة  132كيلوفولت وعدد  11حمطة  33كيلوفولت بالإ�ضافة �إىل
عدد من امل�شروعات اخلا�صة بتح�سني وتطوير ال�شبكات وترقية املحطات
بتكلفة تقديرية تتجاوز  925مليون درهم .و�أكد املهند�س حمد الطنيجي
مدير �إدارة نقل الطاقة �أن اخلطة التي تنفذها الإدارة خالل العام 2022
مت �إعدادها وفق درا�سة �شاملة لل�شبكات يف جميع املناطق بال�شارقة تنفيذا
لر�ؤية وتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة وبدعم ومتابعة من �سمو ال�شيخ �سلطان
ب��ن حممد ب��ن �سلطان القا�سمي ويل عهد ون��ائ��ب حاكم ال�شارقة رئي�س
املجل�س التنفيذي  .و�أ�شار �إىل �أن اخلطة
ت���ض�م�ن��ت ال �ب ��دء يف ت�ن�ف�ي��ذ م�شروع
حم�ط��ة امل �ط��ار -33-132-220
 11ك.ف وحمطة ال�شنوف -220
 33ك.ف وم�شروع حمطة الغبيبة
 11-33-132ك.ف وتنفيذ عدد
 11حمطة نقل الطاقة جهد -33
 11كيلوفولت ت�شمل م�شروع حمطة
اجلادة  2وحمطة الطي  2و حمطة
بيئة وامل��دام وم�ست�شفى القا�سمي 1
و  2واحلو�شي و�أم الطرافة وحلوان
 2والف�شت واخل��ال��دي��ة  1و املنطقة
ال�صناعية. 1
•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلنت �شركة �أب��وظ�ب��ي الوطنية
للت�أمني� ،إحدى �شركات الت�أمني
ال ��رائ ��دة يف امل �ن �ط �ق��ة يف توفري
حلول الت�أمني املبتكرة لعمالئها
من الأفراد وامل�ؤ�س�سات ،ام�س عن
نتائجها لل�سنة املالية املنتهية يف
 31دي�سمرب .2021
وب� �ه ��ذه امل �ن��ا� �س �ب��ة ،ق� ��ال ال�شيخ
حممد بن �سيف �آل نهيان ،رئي�س
جم�ل����س �إدارة � �ش��رك��ة �أبوظبي
الوطنية للت�أمني:
“ومع دخولنا العام الثاين على
الأزمة ال�صحية العاملية ،توا�صل
�شركة �أبوظبي الوطنية للت�أمني
ت �ط��وي��ر �أع� �م ��ال� �ه ��ا مب ��ا يواكب
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
اخل� ��دم� ��ات ل �ع �م�لائ �ه��ا دون �أي
ان �ق �ط��اع .وق ��د �أ� �س �ه �م��ت ق ��درات
االك �ت �ت��اب ال �ق��وي��ة ل �ل �� �ش��رك��ة ،ال
�سيما يف جمال الأعمال الكبرية،
�إىل ج ��ان ��ب ت �ط��وي��ر اخل ��دم ��ات
وامل �ن �ت �ج��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة ،يف تعزيز
ال � �ع ��رو� ��ض امل� �ت ��اح ��ة للعمالء،
وتطوير �أعمالنا يف عدد من فئات

الإمارات ت�ست�ضيف م�ؤمترا عامليا حول توظيف االبتكار يف جمال الت�صدير واال�ستثمار لأول مرة
•• دبي -وام:

ا��س�ت���ض��اف��ت � �ش��رك��ة االحت � ��اد االئتمان
ال �� �ص��ادرات ف��ى دب��ي م��ؤمت��ر ن��ادي براغ
التابع الحتاد برين وهي منظمة دولية
ت�ضم �شركات حماية ائتمان ال�صادرات
والت�أمني �ضد املخاطر ال�سيا�سية الرائدة
ح �ي��ث ج �م��ع احل � ��دث ك �ب��ار امل�س�ؤولني
من ال��دول �أع�ضاء احت��اد ب�يرن ملناق�شة
ا�سرتاتيجيات االبتكار والنمو املوجهة
للت�صدير بالإ�ضافة �إىل الدور املحوري
الذي تلعبه وكاالت ائتمان ال�صادرات يف
ت�سهيل حركة التجارة والرتويج لها.
و ُي�ع�ت�بر امل ��ؤمت��ر �أح ��د �أك�ث�ر الفعاليات
ت ��أث�ي ً�را فيما يتعلق بحماية االئتمان
التجاري ويوفر من�صة مثالية لأع�ضاء
احتاد برين للتوا�صل وتعزيز روابطهم
وا�ستئناف احلوارات حول الق�ضايا املهمة
التي ت�ؤثر على التجارة واال�ستثمار يف
�أعقاب اال�ضطرابات التي ي�سببها الوباء
يف جميع �أن �ح��اء ال �ع��امل .وق ��ال معايل
الدكتور ثاين بن �أحمد الزيودي وزير
دول��ة للتجارة اخلارجية ون��ائ��ب رئي�س
جمل�س �إدارة �شركة االحت ��اد االئتمان
ال �� �ص��ادرات“ :يف ع��امل�ن��ا ال �ي��وم ال تزال
ال�شركات ت��واج��ه امل��زي��د م��ن التحديات

التي تتطلب تعاوناً �أك�بر ب�ين البلدان
ووكاالت ائتمان الت�صدير اخلا�صة بها.
ويف هذا ال�سياق يعترب م�ؤمتر نادي براغ
ال�ت��اب��ع الحت��اد ب�يرن من�صة حم�ف��زة يف
ر�سم م�ستقبل قطاع الأع �م��ال و�ضمان
تبني االبتكار يف جمال الت�صدير .لذلك
ي�سعدنا �أن ن�ست�ضيف هذا احلدث املهم
يف دولة الإمارات العربية املتحدة والذي
م ��ن � �ش ��أن��ه �أن مي �ه��د ال �ط��ري��ق لع�صر
جديد من التجارة الدولية واالزدهار
االقت�صادي ”.من جانبها قالت ميكال
رون رئ �ي ����س احت� � ��اد ب �ي ��رن�“ :أ�صبح
االرت �ب��اط ال��وث�ي��ق ب�ين وك ��االت ائتمان
ال�صادرات �أم��راً مهماً للغاية يف �أعقاب
الو�ضع االقت�صادي احل��ايل ال��ذي ت�أثر
ب�شكل كبري وغ�ير متوقع .و�إن تعاوننا
وعملنا معاً هو مفتاح التغلب على هذه
ال�ت�ح��دي��ات غ�ير امل���س�ب��وق��ة يف التجارة
ال�ع��امل�ي��ة .ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ال���ش��راك��ة مع
�أح��د �أع�ضائنا الأ�صغر �س ًنا وه��و �شركة
االحت� ��اد الئ �ت �م��ان ال �� �ص��ادرات ي�سعدنا
عقد م�ؤمتر ن��ادي ب��راغ ال��ذي يُعقد كل
�سنتني يف الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
هذا العام وال��ذي ميثل خطوة مهمة يف
تعزيز قطاع حماية االئتمان التجاري
يف جميع �أنحاء العامل ”.وقال ما�سيمو

فال�سيوين الرئي�س التنفيذي ل�شركة
االحت � ��اد الئ �ت �م��ان ال� ��� �ص ��ادرات“ :يعد
ريا
تنظيم م�ؤمتر ن��ادي ب��راغ �إجن��ا ًزا كب ً
يتما�شى م��ع مهمتنا لتعزيز التجارة
غري النفطية يف دولة الإمارات العربية
امل �ت �ح��دة وت �ن��وي��ع االق �ت �� �ص��اد الوطني.
من خ�لال امل�شاركة الن�شطة واملناق�شة
ال��دي�ن��ام�ي�ك�ي��ة ب�ي�ن �أ� �ص �ح��اب امل�صلحة
�سيكون لهذا التجمع ت�أثري بعيد املدى

على �صناعة ائتمان ال�صادرات والتعايف
االق�ت���ص��ادي ال�ع��امل��ي .ك�م��ا ي�ح��دث ذلك
� ً
أي�ضا يف وقت �أ�صبحت فيه احلاجة �إىل
�إجراء انتقال �سريع نحو الطاقة النظيفة
�أم ًرا بالغ الأهمية .لطاملا كانت الإمارات
العربية املتحدة رائدة يف هذا املجال و�إن
الفوز با�ست�ضافة م�ؤمتر الأمم املتحدة
ل�ل�م�ن��اخ “كوب  ”28يف ع ��ام 2023
ه��و اع�ت�راف ب��دوره��ا ال��ري��ادي م��ن �أجل

وذك ��ر �أن ��ه وب�صفتها ��ش��ري��ك الطاقة
امل�ستدامة الر�سمي لإك�سبو 2020
دب ��ي ت���س�ع��ى ال�ه�ي�ئ��ة ل�ت��وف�ير الطاقة
امل� ��� �س� �ت ��دام ��ة مل � ��راف � ��ق ه � � ��ذا احل � ��دث
العاملي وف��ق �أع�ل��ى معايري التوافرية
واالعتمادية والكفاءة .وقد خ�ص�صت
ال �ه �ي �ئ��ة  4.26م �ل �ي��ار دره � ��م لدعم
م���ش��روع��ات البنية التحتية ل�شبكات
الكهرباء واملياه يف املعر�ض با�ستخدام
�أح ��دث الأن�ظ�م��ة ال��ذك�ي��ة �إ��ض��اف��ة �إىل
ت� ��وف �ي�ر  19حم� �ط ��ة م� ��ن حمطات
“ال�شاحن الأخ�ضر” يف خمتلف
م��واق��ع امل�ع��ر���ض وت��زوي��د �إك���س�ب��و دبي
بالطاقة النظيفة م��ن جممع حممد
بن را�شد �آل مكتوم للطاقة ال�شم�سية
�أك�ب��ر جم �م��ع ل �ل �ط��اق��ة ال���ش�م���س�ي��ة يف
موقع واحد على م�ستوى العامل وفق
نظام املنتج امل�ستقل.
من جهته لفت املهند�س وليد بن �سلمان
ال �ن��ائ��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل��رئ�ي����س لقطاع
ت�ط��وي��ر الأع �م��ال وال�ت�م�ي��ز يف الهيئة
�إىل �أن الهيئة توفر خدمات مبادرتها
“ال�شاحن الأخ�ضر” للمتعاملني
امل�سجلني يف خدمة ال�شاحن الأخ�ضر
واملتعاملني غري امل�سجلني يف اخلدمة
ع��ن ط��ري��ق ا�ستخدام م�ي��زة “خا�صية
الزائر” حيث ميكنهم �شحن مركباتهم
يف جميع حمطات “ال�شاحن الأخ�ضر”
والتي يزيد عددها عن  325حمطة
�شحن منت�شرة يف موقع �إك�سبو 2020
دبي ويف جميع �أنحاء �إمارة دبي.
و�أ� � �ض� ��اف �أن ال �ه �ي �ئ��ة ت �ت �ي��ح خدمات
مبادرتها “ال�شاحن الأخ�ضر” جلميع

م��ال �ك��ي امل ��رك� �ب ��ات ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة عند
ت�سجيل مركباتهم لدى هيئة الطرق
وامل��وا��ص�لات يف دب��ي حيث تقوم هيئة
كهرباء ومياه دبي ب�إن�شاء ح�ساب لهم
ب �ع��د ت���س�ج�ي�ل�ه��م ل ��دى ه�ي�ئ��ة الطرق
وامل ��وا� � �ص �ل�ات .ومي �ك��ن للمتعاملني
�إن�شاء ح�ساب ال�شاحن الأخ�ضر عرب
موقع الهيئة الإل �ك�تروين وتطبيقها
ال� ��ذك� ��ي �أو ع� ��ن ط ��ري ��ق ن� �ظ ��ام ال� ��رد
ال���ص��وت��ي ال�ت�ف��اع�ل��ي يف م��رك��ز رعاية
املتعاملني مما ميكنهم من اال�ستفادة
من حمطات ال�شحن التابعة للهيئة يف
غ�ضون �ساعة من ت�سجيل املركبة.
من ناحية ثانية ا�ستقطب جناح هيئة

م�ستقبل م�ستدام .لقد عملنا على تعزيز
ا�سرتاتيجية “احلياد امل�ن��اخ��ي بحلول
 ”2050ل��دول��ة الإم� ��ارات م��ن خالل
ال�شراكة مع اجلهات احلكومية ووكاالت
ائتمان ال���ص��ادرات الأخ��رى ،ون��ؤم��ن �أن
التعاون بني وك��االت ائتمان ال�صادرات
يف جميع �أن�ح��اء ال�ع��امل ميكن �أن يكون
له ت�أثري �إيجابي وكبري يف هذا التحول
الذي ت�شتد احلاجة �إليه”.

كهرباء دبي تزود مركبات زوار �إك�سبو  2020الكهربائية بنحو � 88ألف كيلووات �ساعة

•• دبي -وام:

�أع �ل �ن��ت ه�ي�ئ��ة ك �ه��رب��اء وم �ي��اه دب ��ي �أن
حمطات ال�شاحن الأخ�ضر التابعة لها
واملنت�شرة يف موقع �إك�سبو  2020دبي
ز ّودت مركبات زوار املعر�ض الكهربائية
ب� �ـ  87,772ك� �ي� �ل ��ووات � �س��اع��ة من
الكهرباء خالل الأ�شهر الثالث الأوىل
من املعر�ض وذلك من خالل 3,681
عملية ��ش�ح��ن �أج ��راه ��ا زوار املعر�ض
مم��ا م�ك�ن�ه��م م��ن ق �ط��ع م��ا جمموعه
 415,000ك��م با�ستخدام املركبات
ال�صديقة للبيئة .وتوفر الهيئة 19
حمطة من حمطات ال�شاحن الأخ�ضر
ل�شحن املركبات الكهربائية يف مواقع
متعددة من موقع �إك�سبو  2020دبي
مب�ع��دل خم�س حم�ط��ات �شحن يف كل
من مواقف �أجنحة املعر�ض الثالث:
ج�ن��اح ال�ف��ر���ص اال��س�ت��دام��ة والتنقل؛
وحم �ط �ت��ي � �ش �ح��ن يف م �ك �ت��ب �إك�سبو
وك ��ذل ��ك حم �ط �ت��ي � �ش �ح��ن يف حمطة
�إينوك امل�ستقبلية .وتوفر الهيئة خدمة
ال�شحن �إىل  34مركبة كهربائية يف �آن
واحد يف موقع �إك�سبو  2020دبي.
و�أ� �ش��اد م �ع��ايل �سعيد حم�م��د الطاير
ال�ع���ض��و امل �ن �ت��دب ال��رئ�ي����س التنفيذي
لهيئة كهرباء ومياه دبي ب�إقبال زوار
�إك���س�ب��و  2020دب ��ي ع�ل��ى ا�ستخدام
املركبات الكهربائية وامل�ساهمة يف دعم
ر�ؤية القيادة الر�شيدة ال�ست�ضافة �أحد
�أكرث املعار�ض ا�ستدامة يف تاريخ �إك�سبو
وحتقيق مبادرة دبي للتنقل الأخ�ضر
 2030ال� �ت ��ي ت� �ه ��دف �إىل حتفيز

ا�ستخدام و�سائل النقل امل�ستدامة مبا
يتما�شى مع الأه��داف اال�سرتاتيجية
للإمارة من ناحية اال�ستدامة وجودة
ال �ه��واء واحل��د م��ن ان�ب�ع��اث��ات الغازات
الدفيئة.
و�أ�ضاف �أنه ان�سجاماً مع مبادرة “دبي
الذكية” التي �أطلقها �صاحب ال�سمو
ال���ش�ي��خ حم �م��د ب��ن را� �ش��د �آل مكتوم
ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة رئ�ي����س جمل�س
ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” جلعل
دب��ي امل��دي�ن��ة الأذك� ��ى والأ� �س �ع��د عاملياً
وا�سرتاتيجية دبي للحد من االنبعاثات
ال �ك��رب��ون �ي��ة ت �ل �ت��زم ال �ه �ي �ئ��ة بت�شجيع
�أف� ��راد امل�ج�ت�م��ع ع�ل��ى اق�ت�ن��اء املركبات
الكهربائية ال�صديقة للبيئة وزيادة
�أعداد ال�سيارات الهجينة والكهربائية
وانت�شارها يف الإم��ارة وتر�سيخ مكانة
دب � ��ي ك �ع��ا� �ص �م��ة ع ��امل �ي ��ة لالقت�صاد
الأخ�ضر والتنمية امل�ستدامة.

 401.8مليون درهم �صايف �أرباح �شركة �أبوظبي الوطنية للت�أمني لل�سنة املالية 2021
املنتجات واخلدمات”.
“ي�ؤكد الأداء ال �ق ��وي ل�شركة
�أبوظبي الوطنية للت�أمني خالل
العام  2021ق��وة الركائز التي
ت�ستند �إليها �أع�م��ال ال�شركة يف
ق �ط��اع ال� �ت� ��أم�ي�ن .ف �ق��د وا�صلت
احل�صة ال�سوقية لل�شركة منوها،
وارتفع �إجمايل الأق�ساط املكتتبة
بن�سبة  6.4%مقارنة مع العام
ال�سابق.
ويف ظ��ل ت��وا��ص��ل م���س��ار التعايف
وال� � �ع � ��ودة ال �ت��دري �ج �ي��ة حلركة
الأن� ��� �ش� �ط ��ة االق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة �إىل
م �� �س �ت��وي��ات م ��ا ق �ب��ل اجلائحة؛
ف� �ق ��د ب � � � ��د�أت ن� ��� �س ��ب اخل� ��� �س ��ارة
املرتبطة ببع�ض ف�ئ��ات الأعمال
تعود �إىل م�ستوياتها الطبيعية.
ك�م��ا �أ��س�ه�م��ت الإدارة املدرو�سة
ل �ل �م �خ ��اط ��ر وق � � � ��درة ال�شركة
ع �ل��ى ت���س�ـ�ـ�ـ�ـ�ع�ير ه � ��ذه املخاطر
ب�شكل �صحيح يف احل �ف��اظ على
ال��رب �ح �ي��ة ل �ع �م �ل �ي��ات االكتتاب.
وح�ق�ق��ت املحفظة اال�ستثمارية
امل�ت�ن��وع��ة ل�ل���ش��رك��ة ن�ت��ائ��ج قوية،

حيث ارتفعت �إي��رادات اال�ستثمار
ب�ن���س�ب��ة  25.6%م �ق��ارن��ة مع
العام املا�ضي .كما وا�صلت �شركة
�أبوظبي الوطنية للت�أمني جهود
�ضبط النفقات مع اال�ستثمار يف
املبادرات التكنولوجية باعتبارها
م� � ��ن امل� � ��رت � � �ك� � ��زات ال ��رئ �ي �� �س �ي ��ة
ال�سرتاتيجية التطوير املتوا�صلة
وذلك ملواكبة متطلبات امل�ستقبل.
وبلغ �صايف �أرباح ال�شركة 401.8
مليون درهم ،يف حني بلغت �أرباح
ال���س�ه��م ال ��واح ��د  0.70فل�ساً،
بزيادة قدرها  ،8.3%و7.7%
ع�ل��ى ال �ت��وايل م�ق��ارن��ة م��ع العام
ال�سابق”.
“ويف العام  ،2021قامت وكالة
الت�صنيف االئتماين “�ستاندرد
�آن � ��د بورز” ،ب��رف��ع الت�صنيف
االئ � �ت � �م ��اين ل �� �ش��رك��ة �أب ��وظ� �ب ��ي
الوطنية للت�أمني �إىل الدرجة A
بنظرة م�ستقبلية م�ستقرة. .
ك �م��ا م�ن�ح��ت ال��وك��ال��ة الدولية
ل �ل �ت �� �ص �ن �ي��ف االئ � �ت � �م� ��اين “�أيه
�إم ب�ست” ال �� �ش��رك��ة الت�صنيف

االئ� �ت� �م ��اين م ��ن ال � ��درج � ��ة A
ب �ن �ظ��رة م���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة م�ستقرة.
ويعك�س ه��ذا الت�صنيف املرتفع

الثقة الكبرية ب��أداء ال�شركة من
قبل اثنتني من وكاالت الت�صنيف
االئتماين الدولية .ويعك�س هذا

الت�صنيف �أي �� �ض �اً ك �ف��اءة �أعمال
�شركة �أبوظبي الوطنية للت�أمني
وقدرتها على حتقيق نتائج مالية
متميزة� ،إىل ج��ان��ب ق��درات�ه��ا يف
جم��ال االك�ت�ت��اب ،وت�ن��وع �سجلها
اال�ستثماري ،ف�ض ً
ال عن مالئتها
املالية القوية ومكانتها الرائدة
يف �أ� � � �س � ��واق ال � �ت � ��أم �ي�ن املحلية
والإق�ل�ي�م�ي��ة .وباعتبارها �شركة
ت�أمني موثوقة يف الدولة ،ن�ؤكد يف
�شركة �أبوظبي الوطنية للت�أمني
ال �ت��زام �ن��ا ب��دع��م ج �ه��ود القيادة
ال ��ر� �ش �ي ��دة ور�ؤي� �ت� �ه ��ا احلكيمة
لتحقيق الطموح وال��ري��ادة على
م� ��دار اخل�م���س�ين ع��ام �اً املقبلة.
وف �ي �م ��ا حت �ت �ف��ل ال �� �ش ��رك ��ة ه ��ذا
ال�ع��ام مب��رور خم�سة ع�ق��ود على
ت�أ�سي�سها ،ف�إنها على �أمت ا�ستعداد
لبداية مرحلة جديدة من النمو
والنجاح لعقود قادمة”.
“ختاماً� ،أود �أن �أت�ق��دم بالنيابة
ع ��ن جم �ل ����س الإدارة بخال�ص
ال���ش�ك��ر وال �ت �ق��دي��ر ع �ل��ى الدعم
امل���س�ت�م��ر ال ��ذي ي�ق��دم��ه �صاحب

ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان ،رئي�س الدولة ،حفظه اهلل؛
و��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س
ال��دول��ة رئ�ي����س جم�ل����س ال� ��وزراء
ح��اك��م دب��ي ،رع��اه اهلل؛ و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ،ويل عهد �أب��وظ�ب��ي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
كما �أود التعبري عن عميق �شكري
�إىل ج�م�ي��ع ع�م�لائ�ن��ا و�شركائنا
وم�ساهمينا على دعمهم وثقتهم
بنا ،ونقدر كذلك تفاين والتزام
موظفي ال�شركة جت��اه العمالء،
ون �ت �ط �ل��ع ل �ل �م �� �س��اه �م��ة يف دع ��م
ج�ه��ود ال��دول��ة خ�ل�ال م�سريتها
وطموحاتها على مدار اخلم�سني
عاماً املقبلة”.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال �أح�م��د �إدري�س،
الرئي�س التنفيذيل�شركة �أبوظبي
ال��وط �ن �ي��ة ل �ل �ت ��أم�ي�ن“ :حققت
�شركة �أبوظبي الوطنية للت�أمني
�أدا ًء ق��وي�اً وحافظت على وترية
النمو يف خمتلف فئات الأعمال

كهرباء ومياه دب��ي يف �إك�سبو 2020
دب��ي  338,833زائ��راً منذ انطالق
املعر�ض العاملي يف الأول م��ن �أكتوبر
 2021وحتى نهاية دي�سمرب .2021
وتعر�ض الهيئة يف جناحها جمموعة
من �أه��م م�شاريعها ومبادراتها مبا يف
ذلك جممع حممد بن را�شد �آل مكتوم
للطاقة ال�شم�سية �أكرب جممع للطاقة
ال�شم�سية يف موقع واحد على م�ستوى
ال � �ع� ��امل؛ وم� ��� �ش ��روع “الهيدروجني
الأخ�ضر” الأول من نوعه يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا لإنتاج
ال� �ه� �ي ��دروج�ي�ن ب��ا� �س �ت �خ��دام الطاقة
ال�شم�سية.
الرئي�سية ،حيث بلغ �صايف �أرباح
ال�شركة  401.8مليون درهم،
ب��ارت �ف��اع ق ��دره  8.3%مقارنة
م ��ع ال� �ف�ت�رة ن�ف���س�ه��ا م ��ن العام
ال�سابق .وعلى الرغم من حالة
ع��دم اليقني املرتبطة بتطورات
�أزم ��ة كوفيد –  ،19وال�شكوك
ح ��ول ت �ع��ايف االق �ت �� �ص��اد العاملي،
�إال �أن �شركة �أب��وظ�ب��ي الوطنية
للت�أمني ا�ستطاعت التكيف مع
الو�ضع اجلديد ،و�إطالق العديد
م ��ن امل � �ب� ��ادرات اجل ��دي ��دة لدعم
وت �ي��رة من ��و الأع � �م� ��ال ،وتعزيز
ق��اع��دة امل�ستهلكني .وباعتبارنا
م��ن ال�شركات التي ت��ويل �أهمية
كربى للعمالء وت�ضعهم يف �صلب
اهتماماتها� ،سنوا�صل يف �شركة
�أبوظبي الوطنية للت�أمني جهود
تطوير اخل��دم��ات الرقمية عرب
جميع قنوات العمالء ،ومنتجات
الت�أمني اخلا�صة ب��الأف��راد .كما
��س�ن��وا��ص��ل امل �� �ش��ارك��ة يف خمتلف
امل� �ب ��ادرات ال �ت��ي ت�صب يف �صالح
خ�ي�ر ورف��اه �ي��ة امل �ج �ت �م��ع ،ب� ��دءاً
م��ن معاجلة التحديات البيئية
امل �خ �ت �ل �ف��ة و� � �ص� ��و ًال �إىل تعزيز
م�ستويات ال�صحة وال�سالمة”.
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وزير االقت�صاد ي�ستعر�ض مع جمتمع الأعمال الإيطايل
حوافز اال�ستثمار اجلديدة يف الإمارات يف ظل م�شاريع اخلم�سني
•• ميالنو -وام:

� ْأط�لَ��ع معايل عبد اهلل بن ط��وق املري،
وزير االقت�صاد ممثلي جمتمع الأعمال
وال �� �ص �ن��اع��ة وال� �ت� �ج ��ارة واال�ستثمار
يف �إق �ل �ي��م ل��وم �ب��اردي��ا ��ش�م��ال �إيطاليا
ع�ل��ى ت �ط��ورات بيئة الأع �م��ال وحوافز
اال�ستثمار اجل��دي��دة يف دول��ة الإمارات
يف ظ��ل م���ش��اري��ع اخلم�سني والنموذج
االق �ت �� �ص��ادي اجل��دي��د ل �ل��دول��ة وال ��ذي
يت�سم باملرونة واال�ستدامة واالنفتاح
على خمتلف الأ�سواق العاملية ومواكبته
امل�ستمرة الجتاهات وتقنيات امل�ستقبل.
وق � ��ال ب ��ن ط � ��وق“ :تعزز اخل� �ط ��وات
ال��رائ��دة التي اتخذتها دول��ة الإمارات
بتوجيهات قيادتها الر�شيدة مكانتها
احلالية وامل�ستقبلية كوجهة مف�ضلة
للأعمال واال�ستثمار ،وتعزز جاهزيتها
ل �ت �ك ��ون م� ��ن �أب� � � ��رز م� ��راك� ��ز ال �ت �ج ��ارة
واال�ستثمار و�أكرثها حيوية وديناميكية
خ�ل�ال امل��رح�ل��ة املقبلة” ،م�ستعر�ضاً
معاليه �أب ��رز م���ش��اري��ع اخلم�سني وما
تطرحه م��ن فر�ص متنوعة لل�شراكة
م��ع ق �ط��اع الأع� �م ��ال الإي� �ط ��ايل خالل
امل��رح�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة ،وك��ذل��ك الت�شريعات
وال�سيا�سات اجل��دي��دة لتنمية اقت�صاد
ال��دول��ة وال �ت��ي ت �ع��زز االن �ف �ت��اح وجذب
امل ��واه ��ب وت���س�ه��ل ت��أ��س�ي����س وممار�سة
الأع �م��ال �أم ��ام امل�ستثمرين العامليني،
م� �ث ��ل ال� ��� �س� �م ��اح ب��ال �ت �م �ل��ك الأج� �ن� �ب ��ي
ل �ل �م �� �ش��اري��ع واال�� �س� �ت� �ث� �م ��ارات بن�سبة
 ،100%وتطورات منظومة الإقامة
ال �ت��ي ت�ت�ي��ح خ �ي��ارات ع��دي��دة ومي�سرة
للعي�ش والعمل واال�ستثمار وال�سياحة
يف دولة الإمارات.
جاء ذلك يف �إطار الزيارة املو�سعة التي
يقوم بها وف��د �إم��ارات��ي رفيع امل�ستوى
برئا�سة معايل وزير االقت�صاد لإيطاليا،
ح �ي��ث ع �ق��د م �ع��ايل ب��ن ط ��وق والوفد
املرافق له اجتماعا مع ر�ؤ�ساء تنفيذيني
لأكرث من � 15شركة �إيطالية رائدة يف
جماالت ال�صناعات الدوائية واحللول
البيئية واال�ستثمار الأخ�ضر والأزياء
وخ��دم��ات ال�شحن وحلول الربجميات
و�إدارة �صناديق اال�ستثمار.
َّ
واط �ل��ع م�ع��ال�ي��ه وال��وف��د امل��راف��ق على
جت��رب��ة ع��دد م��ن ال�شركات العاملة يف
��ش�م��ال �إي�ط��ال�ي��ا يف ع��دد م��ن املجاالت
االق �ت �� �ص��ادي��ة احل �ي��وي��ة م �ث��ل التحول
ال��رق�م��ي وال �ث��ورة ال�صناعية الرابعة.
وبحث اجلانبان فر�ص التعاون خالل
املرحلة املقبلة و�سبل تقوية الروابط

وعقد ال�شراكات التجارية واال�ستثمارية
بني �شركات البلدين ،وتبادل اخلربات
وامل � �ع� ��رف� ��ة واالط� � �ل � ��اع ع� �ل ��ى ف��ر���ص
وقطاعات اال�ستثمار الواعدة يف �أ�سواق
البلدين.
و�إىل ج��ان��ب ذل ��ك ،ع�ق��د وف ��د الدولة
اجتماع طاولة م�ستديرة مع ع��دد من
ال�شركات الأع�ضاء يف “�أ�سولومباردا”،
وه ��و �أك�ب��ر احت� ��اد �إق �ل �ي �م��ي لل�شركات
العاملة يف منطقة ميالنو احل�ضرية
وم �ق��اط �ع��ات ل� ��ودي وم ��ون ��زا وبريانزا
وبافيا ب�إقليم لومبارديا �شمال �إيطاليا،
وي� ��� �ض ��م االحت� � � ��اد �� �ش ��رك ��ات ت �ع �م��ل يف
قطاعات حيوية متنوعة مثل ال�صناعات
الإلكرتوميكانيكية والت�صنيع املتقدم
وال� ��� �ص� �ن ��اع ��ات ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة والنقل
وقطاعات ال�سياحة وخدمات الأعمال
والأزي � � � ��اء وغ �ي�ره� ��ا .واط� �ل ��ع معاليه
والوفد املرافق على عدد من العرو�ض
التقدميية لل�شركات الإيطالية حول
م�ستجدات ال�سوق واجت��اه��ات الأعمال
والتكنولوجيا اجلديدة.
وق��ال معايل عبد اهلل بن ط��وق يف هذا
ال���س�ي��اق“ :تقوم ر�ؤي ��ة دول��ة الإم ��ارات
ع �ل��ى �أن ت� �ك ��ون ح��ا� �ض �ن��ة الب� �ت� �ك ��ارات
وت�ق�ن�ي��ات امل���س�ت�ق�ب��ل ،وخم �ت�ب�راً عاملياً
ل �ل �ت �ح��ول ال ��رق� �م ��ي والتكنولوجيا
احلديثة يف خمتلف القطاعات .وتوفر
بيئة الأع �م��ال يف ال��دول��ة ،وخ��ا��ص��ة يف
� �ض��وء ال� �ت� �ط ��ورات ال �ن��وع �ي��ة الأخ �ي��رة
ال� �ت ��ي � �ش �ه��ده��ا االق� �ت� ��� �ص ��اد الوطني
و�إط �ل��اق م���ش��اري��ع اخل�م���س�ين ،مناخاً
ج��اذب�اً و�إيجابياً ال�ستقطاب ال�شركات
النا�شئة واملبتكرة والعاملة يف قطاعات

 3ماليني و � 777ألف زائر ومت�سوق ب�سوق اجلبيل يف2021

•• ال�شارقة -وام:

ذكرت �إدارة �سوق اجلبيل التابعة ل�شركة ال�شارقة لإدارة الأ�صول  -الذراع
الإ�ستثمارية حلكومة ال�شارقة �أن عدد زوار ال�سوق من املت�سوقني خالل
ال�ع��ام املا�ضي بلغ  3ماليني و � 777أل�ف��ا و  218زائ��را فيما بلغ حجم
مبيعات الأ�سماك  4394طنا ب��زي��ادة كبرية مقارنة ب��أرق��ام العام الذي
�سبقه يف ظل وفرة كبرية من املواد بجودة عالية و�أ�سعار منا�سبة على قاعدة
الثقة التامة بالأمن الغذائي.

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر
ف � �ق� ��د امل� � ��دع� � ��و  /خميو
�� �س ��ادوالي ��ا  ،اوزبك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق��م ()0861994FA
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0566549534

ف� � �ق � ��د امل � � ��دع � � ��و  /حممد
ج� ��� �ش� �ي ��م ال � � ��دي � � ��ن ح ��اج ��ى
ك�ب�ير ،بنغالدي�ش اجلن�سية
 ج� � � � � � ��واز � � � �س � � �ف� � ��ره رق� � ��م( )ef876486من يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
0503206620

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف �ق��د امل� ��دع� ��و /عبدال�ستار
�إ�سماعيل احلريري � -سوري
اجلن�سية  -ج��واز �سفره رقم
( )N013842427يرجى
مم� ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة ال���س��وري��ة او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف� �ق ��د امل � ��دع � ��و  /رام مايا
ت ��ام ��اجن  ،ن �ي �ب��ال اجلن�سية
ج� � � � � � � � � ��واز � � � � �س � � � �ف� � � ��ره رق� � � ��م
( - )11529177يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة النيبالية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

التكنولوجيا واالبتكار يف العامل لتتخذ
م ��ن الإم � � � ��ارات م� �ق ��راً ل �ه��ا والتو�سع
ان �ط�ل�اق �اً م�ن�ه��ا ع�ب�ر �أ�� �س ��واق املنطقة
والعامل” ،داع� �ي� �اً م�ع��ال�ي��ه ال�شركات
الإيطالية �إىل االط�لاع عن كثب على
ب�ي�ئ��ة الأع� �م ��ال ال ��رائ ��دة وامل�ستقبلية
واحلوافز املتكاملة واخلدمات املتطورة
ال�ت��ي ت��وف��ره��ا ال��دول��ة ال �ي��وم لأن�شطة
الأعمال واال�ستثمار يف خمتلف املجاالت
وخا�صة قطاعات االقت�صاد اجلديد.
ومن جانبه ،قال �سعادة �سامح القبي�سي
املدير العام لل�ش�ؤون االقت�صادية بدائرة
التنمية االقت�صادية � -أبوظبي“ :نحن
هنا لن�شهد مرحلة جديدة من التعاون
اال�سرتاتيجي �ضمن ال�شراكة طويلة
الأم��د بني �إيطاليا والإم��ارات العربية
امل�ت�ح��دة ،حاملني ر��س��ال��ة وا��ض�ح��ة �إىل
ال �ق �ط ��اع اخل ��ا� ��ص الإي� � �ط � ��ايل :دول ��ة
الإم��ارات و�أبوظبي على �أمت اال�ستعداد
 ،ون��وف��ر لكم بيئة الأع �م��ال والو�سائل
والأنظمة املنا�سبة التي �ست�ساعدكم على
حتقيق النمو .وبف�ضل املعايري العاملية
للبنى التحتية و احلوكمة ،بالإ�ضافة
اىل موقعها املميز على خارطة الأعمال
ال��دول�ي��ة ف ��إن دول��ة الإم� ��ارات العربية
امل�ت�ح��دة ت�ساعدكم على ال��و��ص��ول �إىل
الأ��س��واق النا�شئة وال��واع��دة يف ال�شرق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا و�آ�سيا .و�أ�ضاف،
خ�ل�ال م���ش��ارك�ت��ه �ضمن وف��د الدولة،
ق ��ائ�ل� ً
ا“ :نحن ن �ع �م��ل م ��ع �شركائنا
الإيطاليني على تعزيز منظومة عمل
متكاملة ميكن م��ن خاللها لل�شركات
الإي�ط��ال�ي��ة اال��س�ت�ف��ادة م��ن ا�ستثمارات
�أبوظبي الكبرية .تو ّفر الإم��ارة �أنظمة

م �ب �� �س �ط��ة ورح� �ل ��ة ا� �س �ت �ث �م��ار موحدة
و�سهلة ،بالإ�ضافة �إىل املنتجات املالية
املتن ّوعة وال�ت��ي ت�ساعد ال�شركات على
حتقيق التو�سع وتطوير الإنتاجية”.
وم��ن جانبه ،ق��ال �ألي�ساندرو �سبادا –
رئي�س “�أ�سولومباردا” احتاد �أ�صحاب
ال�صناعات يف �إقليم لومبارديا“ :تعترب
دول ��ة الإم� � ��ارات ��ش��ري� ًك��ا ا�سرتاتيج ًيا
ل�شركاتنا..
ك �م��ا �أن ال� �ع�ل�اق ��ات ال� �ت� �ج ��اري ��ة بني
اق�ت���ص��ادي�ن��ا ق��وي��ة ج � �دًا ،ح �ي��ث ُت�شري
ال�ب�ي��ان��ات �إىل �أن � �ص��ادرات لومبارديا
�إىل دول ��ة الإم � ��ارات ُت �ع��ادل  ?30من
�إج� �م ��ايل ال� ��� �ص ��ادرات الإي �ط��ال �ي��ة �إىل
الإمارات ”.وتابع انهم حري�صون على
ا�ستك�شاف ف��ر���ص ج��دي��دة ل�شركاتهم
لتعزيز تواجدهم يف �أ��س��واق الإم ��ارات
وخ��ا��ص��ة يف ال�ق�ط��اع��ات ذات االهتمام
ال �ت �ب��ادل وال �ق��ائ �م��ة ع �ل��ى ال�صناعات
امل �ت �ق��دم��ة وامل �ب �ت �ك��رة ومب� ��ا ي �ع��زز من
جهود التعايف بعد اجلائحة وخلق مناخ
�أف�ضل لال�ستثمار وتعزيز التعاون بني
جمتمعي الأعمال من اجلانبني.
وم � � ��ن ج ��ان � �ب � �ه ��ا ،ق � ��ال � ��ت ف�ي�رون� �ي� �ك ��ا
��س�ك��وي�ن��زي ،ن��ائ�ب��ة رئ�ي����س االحت� ��اد� ،إن
دول ��ة الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة هي
�سوق مهم ل�شركاتهم ويتمتع ب�إمكانيات
جتارية وا�ستثمارية واعدة ،وخا�صة مع
�إك�سبو 2020ب��دب��ي ،وال��ذي ع��زز من
ت�ن��اف���س�ي��ة الإم � � ��ارات ك��وج�ه��ة حا�ضنة
لل��اب �ت �ك��ار واالب� � � ��داع وم �ن �ف �ت �ح��ة على
العامل.
و�أ�� �ض ��اف �أن زي� ��ارة ال��وف��د الإم ��ارات ��ي
برئا�سة معايل وزي��ر االقت�صاد ،متثل

خطوة مهمة وتفتح الطريق �أمام مزيد
م��ن ال �ت �ع��اون ال �ث �ن��ائ��ي ب�ي�ن اجلانبني
خ��ا� �ص��ة يف ال �ق �ط��اع��ا ال �ق��ائ �م��ة على
التكنولوجيا املتقدمة.
ك�م��ا زار معاليه وال��وف��د امل��راف��ق مقر
مركز الكفاءة ال�صناعية  MADEيف
ميالنو ،واملتخ�ص�ص بدعم ال�شركات يف
م�سار التحول الرقمي وتبني تطبيقات
الثورة ال�صناعية الرابعة ويعد من �أهم
مراكز االبتكار والرقمنة على م�ستوى
�إي �ط��ال �ي��ا .واط �ل��ع ال��وف��د ع�ل��ى جتربة
امل��رك��ز يف ت��وف�ير امل�ع��رف��ة واملنهجيات
والأدوات الرقمية لتطوير املنتجات
واخل��دم��ات ب���ص��ورة ج��وه��ري��ة .وبحث
معاليه مع م�س�ؤويل املركز �سبل التعاون
مع امل�ؤ�س�سات املعنية واملراكز البحثية
وحا�ضنات الأعمال والقطاع اخلا�ص يف
دولة الإم��ارات لنقل وتبادل املعرفة يف
�إدارة �أن�شطة االبتكار ونقل التكنولوجيا
والبحث والتطوير وامل�ساعدة املبا�شرة
يف ت�ن�ف�ي��ذ �أدوات ال� �ث ��ورة ال�صناعية
ال��راب�ع��ة مب��ا ي�ع��زز معايري اال�ستدامة
والتناف�سية العالية يف بيئة الأعمال
بالدولة.
و�أك ��د ب��ن ط ��وق“ :نحر�ص ال �ي��وم من
خالل هذه الزيارة على اال�ستفادة من
ال�ت�ج��رب��ة الإي�ط��ال�ي��ة ال��رائ��دة يف هذه
املجاالت ،و�سنعمل خالل املرحلة املقبلة
ع�ل��ى ت�ط��وي��ر �آل �ي��ات م���ش��ارك��ة املعرفة
وت�ب��ادل اخل�ب�رات وال�ك�ف��اءات واملواهب
وال �ت��دري��ب م��ع ��ش��رك��ائ�ن��ا يف �إيطاليا
ل�ت���س��ري��ع ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي وتطبيق
ال�ث��ورة ال�صناعية ال��راب�ع��ة يف خمتلف
ال �ق �ط��اع��ات الإن �ت��اج �ي��ة وال�صناعية
والتجارية يف دول��ة الإم ��ارات لتوا�صل
تقدمها وريادتها �إقليمياً وعاملياً”.
و� � �ش� ��ارك يف االج� �ت� �م ��اع ��ات م� ��ن وف ��د
ال��دول��ة كل من �سعادة عمر ال�شام�سي
�سفري دول��ة الإم� ��ارات ل��دى جمهورية
�إيطاليا ،و�سعادة عبد العزيز النعيمي
الوكيل امل�ساعد لقطاع تنظيم ال�ش�ؤون
ال�ت�ج��اري��ة ب� ��وزارة االق�ت���ص��اد ،و�سعادة
ج �م��ال اجل � � ��روان� ،أم�ي��ن ع ��ام جمل�س
الإم� � � � ��ارات ل�ل�م���س�ت�ث�م��ري��ن ب ��اخل ��ارج،
و��س�ع��ادة �سامح القبي�سي امل��دي��ر العام
لل�ش�ؤون االقت�صادية ب��دائ��رة التنمية
االقت�صادية � -أبوظبي ،وال�سيد �أحمد
ب��و رحيمه ،نائب مدير �إدارة ال�ش�ؤون
االق �ت �� �ص ��ادي ��ة وال� �ت� �ج ��اري ��ة يف وزارة
اخلارجية والتعاون الدويل� ،إىل جانب
ع��دد م��ن ك �ب��ار امل �� �س ��ؤول�ين يف اجلهات
احلكومية والقطاع اخلا�ص.
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القيمة ال�سوقية للبور�صات املالية
العربية ترتفع  % 4.54نهاية يناير

•• �أبوظبي-وام:

ارتفعت القيمة ال�سوقية للأ�سواق املالية العربية املدرجة يف قاعدة بيانات امل�ؤ�شر
املركب ل�صندوق النقد العربي  % 4.54يف نهاية �شهر يناير من عام 2022
لت�صل �إىل حوايل  3961مليار دوالر  ،مقارنة بالقيمة امل�سجلة يف نهاية دي�سمرب
 ،2021بح�سب بيانات �صندوق النقد ال�ع��رب��ي .و�أن�ه��ي م�ؤ�شر �صندوق النقد
العربي املركب لأ�سواق املال العربية تعامالت �شهر يناير من عام  2022مرتفعاً
بنحو  % 0.96لي�صل �إىل نحو  498.82نقطة مقارن ًة مب�ستواه امل�سجل يف
نهاية �شهر دي�سمرب من عام  .2021و�أظهرت بيانات الن�شرة ال�شهرية لأ�سواق
املال العربية ال�صادرة ام�س �أن غالبية م�ؤ�شرات �أداء البور�صات العربية املُ�ضمنة يف
امل�ؤ�شر املركب ل�صندوق النقد العربي للأ�سواق املالية العربية �شهدت ارتفاعا ،يف
نهاية �شهر يناير من عام  2022مقارن ًة بنهاية �شهر دي�سمرب  ،2021لتوا�صل
بذلك حمافظتها على منحنى �أدائها الت�صاعدي الذي �شهدته على �أ�سا�س �شهري
منذ بداية ع��ام  ،2021وتعك�س االرت�ف��اع امل�سجل يف م�ؤ�شرات القيمة ال�سوقية
على �إث��ر حت�سن م�ؤ�شرات عدد من القطاعات منها :البنوك واخلدمات املالية،
والبرتوكيماويات ،واال�ستثمار ،واالت�صاالت .و�أ�ضافت الن�شرة �أن ا�ستمرار حركة
الإدراجات اجلديدة يف عدد من البور�صات العربية يف الأ�سواق الرئي�سة ومن�صات
تداول ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ،التي تهدف �إىل تو�سعة قاعدة الأ�سواق ،كان
له الأثر الإيجابي على م�ؤ�شرات الأداء يف ظل ا�ستمرار جهود البور�صات العربية
لرفع م�ستويات ال�سيولة وزي��ادة معدالت التداوالت ،وجذب اال�ستثمار الأجنبي،
عالوة على ا�ستمرار موا�صلة م�ساعيها لتعزيز مبادئ حوكمة ال�شركات املدرجة
والتحول املايل الرقمي ،وتنمية �أ�سواق الدين .وذكرت �أنه كان للتوقعات الإيجابية
لنتائج �أع�م��ال ال�شركات امل��درج��ة يف البور�صات العربية ع��ن ع��ام � ،2021أثراً
ايجابياً على حتفيز �أداء عدد من البور�صات العربية.

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

•• �أبوظبي-الفجر:

وقعت جمموعة �سرغاز �إتفاقية �شراكة ا�سرتاتيجية م��ع جمموعة رويال
ا�سرتاتيجيك ب��ارت�نرز � -إح��دى �شركات ا�سرتاتيجيك انفي�ستمنت كابيتال
املخت�صة يف ا�ستثمار وتطوير امل�شروعات العقارية وت�أ�سي�سها و�إدارت�ه��ا – ،
وتهدف الإتفاقية �إىل تعزيز البنية التحتية للغاز مبنطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا ومناطق �أخ��رى .وجرى توقيع الإتفاقية خالل �إجتماع كل
من الدكتور حمد �آل علي – الرئي�س التنفيذي ل�شركة رويال ا�سرتاتيجيك
ب��ارت�نرز وال�سيد حممد دم��ق الرئي�س التنفيذي ملجموعة �سرغاز يف حفل
عقد يف مكاتب جمموعة �سرغاز يف �أب��وظ�ب��ي .وق��ال الدكتور حمد �آل علي
الرئي�س التنفيذي ل�شركة رويال ا�سرتاجتيك بارترنز بهذه املنا�سبة ”:نحن
فخورون ب�شراكتنا مع جمموعة �سرغاز ،ونعتقد �أن هذه الإتفاقية �ستحقق
قيمة �إقت�صادية كبرية لكال الطرفني” .و�أ�ضاف الدكتور �آل علي“ :تعمل
�شركة روي��ال ا�سرتاجتيك بارترنز على امل�ساهمة يف تطوير البنية التحتية
للغاز يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،وتتما�شى هذه الإتفاقية مع
�إ�سرتاجتيتنا لدعم منو القطاعات الرئي�سية يف الإقت�صاد”.

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
 2022/14تظلم من امر اداء
�إىل املتظلم �ضدها /فوم ارتز كريي�شنز �ش ذ م م  -جمهويل حمل الإقامة
مبا �أن املتظلم /ند �شبيب لنقل و جمع النفايات
و ميثله  /ر�ؤيا عبداهلل حممد العو�ضي
قد �أقام عليكم التظلم املذكور �أعاله ومو�ضوعه تظلم من القرار ال�صادر بالق�ضية رقم
� 2022/43أمر �أداء والر�سوم وامل�صاريف
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2022-02-22ال�ساعة � 11:00صباحا
���ص بقاعة التقا�ضي ع��ن بُعد وعليك بتقدمي م��ا لديك م��ن م��ذك��رات �أو م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بـثالثة �أي��ام على االق��ل ,ويف حالة تخلفكـ ف��إن احلكم �سيكون
مبثابة ح�ضوري.
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 8530 / 2021 / 207تنفيذ جتاري
تفا�صيل الإعالن
اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
تفا�صيل الإعالن
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املنفذ �ضده  -1 /ا�سكا للمقاوالت �ش.ذ .م  -ممجهول حمل الإقامة
مبا �أن الطالب التنفيذاحمد حممد خمي�س اجلافله احلمريى
نعلنكم ب��ان��ه مت احل �ج��ز ع�ل��ى ام��وال �ك��م اخل��ا� �ص��ة وه ��ي ع �ب��ارة ع��ن �أرا�� �ض ��ي الكائنة
مبنطقة جبل علي � -أر���ض رق��م - 599-1526وف��اء للمبلغ املطالب ب��ه وقدره
( 149816823درهم) يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
بناءا على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ 2-2-7
رئي�س الق�سم

جمعية ام القيوين التعاونية ل�صيادي اال�سماك دعوة حل�ضور اجتماع
اجلمعية العمومية العادية لالعوام املالية 2021/2020

يت�شرف جمل�س ادارة جمعية �أم القيوين التعاونية ل�صيادي اال�سماك دعوة ال�سادة امل�ساهمني
حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية العادية لالعوام املالية  ، 2021/2020وذلك يف متام
ال�ساعة � 10صباحا ي��وم االثنني امل��واف��ق  28فرباير  ، 2022وذل��ك يف قاعة ع��ود الطاير
يف ام القيوين  ،يف ح��ال ع��دم اكتمال الن�صاب القانوين وه��و �أغلبية االع�ضاء �سيتم ت�أجيل
االجتماع �إيل �إجتماع �آخر يعقد بعد ن�صف �ساعة من االجتماع االول بنف�س املكان و التاريخ
ويكون الن�صاب هو ع�شر عدد االع�ضاء �أو خم�سة ع�شر ع�ضوا على االقل.
وذلك للنظر يف جدول االعمال التايل:
 -1الت�صديق على حم�ضر اجلل�سة ال�سابقة للجمعية العمومية ال�سابق عن العام املايل
 2019و الت�صديق علية.
 -2الت�صديق على تقرير جمل�س االدارة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 2020/12/31
.2021/12/31 ،
 -3الت�صديق على تقرير مدقق احل�سابات عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 2020/12/31
.2021/12/31 ،
 -4مناق�شة امليزانية العمومية وح�ساب االرب��اح واخل�سائر عن ال�سنوات املالية املنتهية يف
 2021/12/31 ، 2020/12/31و مقرتح جمل�س االدارة لتوزيعات االرباح للعام املايل
 2021و الت�صديق عليها كذلك على االرباح التي مت توزيعها للعام املايل .2020
� -5إبراء ذمة ال�سادة اع�ضاء جمل�س الإدارة عن اعمالهم خالل االعوام املالية املنتهية يف
.2021/12/31 ، 2020/12/31
� -6إبراء ذمة مدققي احل�سابات عن اعمالهم خالل الأعوام املالية املنتهية يف 2020/12/31
.2021/12/31 ،
 -7تعيني مدققي احل�سابات لعام  2022وحتديد اتعابهم.
مالحظة هامة:
� )1سوف يتم توفري وثائق االجتماع و احل�سابات اخلتامية مبقر اجلمعية قبل موعد
االجتماع ب�أ�سبوعني ملن يرغب من ال�سادة االع�ضاء يف احل�صول علي ن�سخة منها.
 )2وفقا للقرار الوزاري رقم ( )50-1ل�سنة  2021يجوز ملن له حق احل�ضور اجلمعية
العمومية ان ينيب عنه ع�ضو �آخ��ر من اع�ضاء اجلمعية العمومية من دون اع�ضاء جمل�س
االدارة او العاملني باجلمعية و ذلك مبقت�ضى توكيل خا�ص ثابت بالكتابة ين�ص �صراحة على
حق الوكيل يف ح�ضور اجتماعات اجلمعية العمومية و الت�صويت على قراراتها و ميثل ناق�صي
االهلية و فاقديها النائبون عنهم قانونا و يتعني ان يكون توقيع الع�ضو الوارد يف الوكالة امل�شار
اليها هو التوقيع املعتمد من كاتب العدل �أو بنك بالدولة �شريطة ان يكون للموكل ح�ساب لديه
و يكون �آخر موعد لت�سليم التوكيالت الدارة اجلمعية هو  23فرباير 2022
لال�ستف�سار هاتف رقم 0556555126
رئي�س جمل�س االدارة القيوين التعاونية يف ا�سم حميد غامن

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11

دعــــــــــــوة �/إىل اجتماع اجلمعيّة
العموميّة الت�أ�سي�سية مل�ساهمي

�شـركـة فام القاب�ضة �ش.م.خ (�شركة م�ساهمة خا�صة)
وذلك عن بعد�/إلكرتوني ًا يف متام ال�ساعة � 10:00صباح ًا
يوم اخلمي�س املوافق  10مار�س 2022
تت�ش ّرف جلنة ت�أ�سي�س �شركة فام القاب�ضة ���ش.م.خ (حتت الت�أ�سي�س) ،بدعوتكم �إىل
ح�ضور اجتماع اجلمع ّية العموم ّية الت�أ�سي�سية لل�شركة ال��ذي �سينعقد ع��ن بعد/
�إلكرتونياً عن طريق  Microsoft Teamsيف متام ال�ساعة � 10:00صباحاً يوم
اخلمي�س املوافق  10مار�س .2022
ويف حالة عدم اكتمال الن�صاب القانوين يف االجتماع الأول� ،سوف يتم انعقاد االجتماع
الثاين عن بعد�/إلكرتونياً عن طريق  Microsoft Teamsيف يوم املوافق 17
مار�س  2022يف متام ال�ساعة � 10:00صباحاً.
وي�صح انعقاد اجلمعية العمومية الت�أ�سي�سية بح�ضور ع��دد من امل�ساهمني �أو من
ميثلهم ميتلكون � 50%أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة ،ويرت�أ�س االجتماع ال�شخ�ص الذي
تنتخبه اجلمعية من بني امل�ؤ�س�سني.
و�سيكون جدول �أعمال اجلمعية العمومية الت�أ�سي�سية كما يلي:
 .1الإعالن عن حتول ال�شركة ايل �شركة م�ساهمة خا�صة.
 .2املوافقة على اعتماد عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي وتفوي�ض جلنة امل�ؤ�س�سني يف
�إتخاذ الإجراءات الالزمة �أمام كافة اجلهات احلكومية والتوقيع على كافة امل�ستندات
والأوراق يف هذا ال�ش�أن؛
 .3امل��واف�ق��ة على تقرير امل�ؤ�س�سني ع��ن �إج� ��راءات ت�أ�سي�س ال�شركة والنفقات التي
ا�ستلزمتها؛
 .4تعيني �أمني �سجل الأ�سهم وحتديد �أتعابه؛
 .5ت�أكيد تعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة الأول بعدد ثالث �أع�ضاء وحتديد مدة ع�ضوية
املجل�س.
.6املوافقة على تعيني مدقق ح�سابات ال�شركة اخلارجي الأول وحتديد مدة تعيينه.
لال�ستعالم عن كيفية ح�ضور االجتماع عن بعد عن طريق Microsoft Teams
يرجى التوا�صل مع ال�شركة على رقم + 971509929002
او على الربيد الإلكرتوينkhaled@famholding.com:
عن /اللجنة الت�أ�سي�سية
ال�س ّيد /في�صل علي مو�سى علي النقبي
ال�سيد /جنالء خالد حممد عا�شور طني�ش
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االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13466بتاريخ 2022/2/11
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0048974
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :وائل حممد على ح�سن عمار  ،اجلن�سية م�صر
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  100%و ذلك اىل ال�سيدة :
فيمنارا كونكوم ,اجلن�سية تايالند يف الرخ�صة (�صالون العنوان للرجال) والتي
ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )761734ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية .تعديالت اخرى  :تنازل �صاحب رخ�صة لآخر .وعمالبن�ص املادة ()14
فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل.
فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة
مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
70535
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اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  SHCFICIREA2021 / 0007996مدين (جزئي)

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2021 / 0009591أمر اداء

اىل املدعي عليه  :موناليزا ل�صناعة االثاث
نعلنكم بان املدعي ديار حممد واراين واراين عراقي  /اجلن�سية
قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله :
احلكم
قررت املحكمة  :مبثابة احل�ضوري
بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعى مبلغ  4000درهم "اربعة �آالف درهم" والزام
املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف.
حرر بتاريخ  2022/2/9حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

اىل املدعي عليه  :عبدالرزاق خمي�س خلفان خمي�س الكتبي الإمارات العربية املتحدة
 /اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي ال�شيخة هدى عبدالعزيز حممد املاجد املعال الإمارات العربية
املتحدة  /ا جلن�سية
قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة ن�أمر بالزام املقدم �ضدها بان ت�ؤدي للطالب
مبلغ  142500درهم (مائة واثنان واربعون الف وخم�سمائة درهم) والفائدة  %5من
تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف.
حرر بتاريخ  - 2022/2/9حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

املحكمة االبتدائية املدنية
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�إعالن بالن�شر
رقم ()2022/10333

امل�ن��ذر  :ال ��دالل للعقارات  -وميثلها بالتوقيع امل�ست�شار ال�ق��ان��وين  /ر��ش��ا عبد ال��وه��اب عبد
الكرمي ف�ضل اهلل  -مبوجب وكالة م�صدقة ا�صوال برقم حمرر  2018/1/99937بتاريخ
 2018/5/1ب�صفتها وكيال عن الدالل للعقارات
املنذر اليه  :عليم الدين �شيخ ال�شيخ �سعيد الدين
املو�ضوع  :االنذار العديل رقم 2021/1/275552
بتاريخ �سابق ا�ست�أجر املنذر اليه العقار من املنذر بت�سديد امل�ستحقات االيجارية املقررة قانونا
وحيث ان املنذر مت�ضرر من بقاء احلال كما هو عليه  ،لذا ينذركم بدفعها عاجال حتى ال ن�ضطر
جمربين من اتخاذ ما نراه منا�سبا من اتخاذ كافة االجراءات القاتنونية خالل فرتة اق�صاها
�شهرا (ثالثون يوما) من تاريخ االنذار و�سوف تتحملون كافة االتعاب وامل�صاريف  :لذا ننذركم
باال�سراع بدفعها يف �أو قبل ثالثون اعتبارا من الن�شر.
الكاتب العدل

املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

حكومة دبي
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�إعالن بالن�شر
رقم ()2022/17012

70197

امل�ن��ذر  :ال ��دالل للعقارات  -وميثلها بالتوقيع امل�ست�شار ال�ق��ان��وين  /ر��ش��ا عبد ال��وه��اب عبد
الكرمي ف�ضل اهلل  -مبوجب وكالة م�صدقة ا�صوال برقم حمرر  2018/1/99937بتاريخ
 2018/5/1ب�صفتها وكيال عن الدالل للعقارات
املنذر اليه � :شكري ابراهيم تهازهـي باروت �شاليل
املو�ضوع االنذار العديل رقم 245526/1/2021
بتاريخ �سابق ا�ست�أجر املنذر اليه العقار من املنذر بت�سديد امل�ستحقات االيجارية املقررة قانونا
وحيث ان املنذر مت�ضرر من بقاء احلال كما هو عليه ،لذا ينذركم بدفعها عاجال حتى ال ن�ضطر
جمربين من اتخاذ ما نراه منا�سبا من اتخاذ كافة االجراءات القاتنونية خالل فرتة اق�صاها
�شهرا (ثالثون يوما) من تاريخ االنذار و�سوف تتحملون كافة االتعاب وامل�صاريف  :لذا ننذركم
باال�سراع بدفعها يف او قبل ثالثون اعتبارا من الن�شر.
الكاتب العدل

الكاتب العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICICIV2022 /0000841مدين (كلي)

�إىل املدعي عليه :حممد ح�سن �شكرى �سويرجو
جمهول حمل الإقامة  :امارة دبي �شارع ال�شيخ زايد منطقة الرب�شاء بينكول تاور مكتب 611
�إعالن بالن�شر باللغة العربية �أمام مكتب �إدارة الدعوى.
رفعت املدعي /مكتب والء جابر �آل رحمة للمحاماة واال�ست�شارات القانونية بال�شارقة و متثله  /والء جابر نا�صر �صالح ال رحمة �ضد
املدعى عليه /حممد ح�سن �شكري �سويرجو (فل�سطيني اجلن�سية) ،تطالب فيها بالتايل:
اوال  -:قبول الدعوى وحتديد جل�سة لها والت�صريح ب�إعالنها.
ثانيا  -:الق�ضاء ب�إلزام املدعى عليه ب�أن يدفع للمدعي  )1( :مبلغ ن�سبتها يف االتعاب للق�ضايا بواقع  %45من املبلغ الوارد
بالتقرير اخلتامي والتي تقدر مببلغ  24,204,600.00درهم اربعة وع�شرين مليونا ومائتني واربعة الفا و�ستمائة درهما)2( .
 (مبلغ  370,444,67درهما) ثالثمائة و�سبعني الفا واربعمائة اربعة واربعني درهما و�سبعة و�ستون فل�سا  -وهي املبالغ املختل�سةمن ح�ساب املكتب - )3( .الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ  300,000درهم (ثالثمائة الف) درهم  -تعوي�ضا عما حلق املدعية من
ا�ضرار مادية وادبية نتيجة لفعل املدعى عليه - )4( .املطالبة بالفوائد القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ املطالبة وحتى تاريخ
ال�سداد التام .ثالثا  :الزامه بالر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة� .أنت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/02/22أمام مكتب �إدارة
الدعوى حمكمة ال�شارقه الإحتادية املحكمة االبتدائية املدنيه  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )4شخ�صيا �أو بوا�سطة وكيل
معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة �أيام من تاريخ الن�شر
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها �أعاله  -بو�صفك مدعى عليه.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13466بتاريخ 2022/2/11

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيد /عبداهلل خليفه حممد بن حا�ضر املهريي  -اجلن�سية :
الإمارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيدة/
قمر ح�سن توفيق القالع  -اجلن�سية  :ال�سعودية ،يف الرخ�صة امل�سماه (تالل اخلليج لتجارة
البرتوكيماويات) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ()762413
تعديالت �أخرى :اليوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
70533

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0004206جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه � /شركة عجمان الند العقارية � -أو من ميثلهم قانونا
العنوان 9403387 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/12/27قد حكمت عليك
هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله ل�صالح  /الينا ديانا جان
افتميو �سيوال�سو  ،بالتايل :
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من
اليوم التايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2021 / 0009740أمر اداء
اىل املدعي عليه  :انرتفاي�س انتريير ديكوري�شن ذ م م
نعلمكم بان املدعي نا�صر عبداللطيف احمد لوتاه الإمارات العربية املتحدة  /اجلن�سية
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله :
احلكم  -بتاريخ 2021/12/6
بعد االطالع على االوراق
ن�أمر بالزام املدعي عليها �أن ت�ؤدي للمدعي مبلغ  :مائتي الف درهم والزمتها بامل�صروفات
حكما قابال للإ�ستئناف خالل  15يوما اعتبارا من اليوم التايل للإعالن  ،وبفوات هذا امليعاد
دون طعن منكم على احلكم امل�شار اليه و�ستتخذ بحقكم الإجراءات القانونية لتنفيذه �ضدكم
حرر بتاريخ  / 2022/1/19حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني
املحكمة االبتدائية املدنية

وزارة العدل

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/18611

70197

املنذره  :زهره العني لتنظيم احلفالت (�ش.ذ.م.م)
املنذر اليه  :طارق �صابر حممد عبد اهلل
املو�ضوع  :تكليف بالوفاء مببلغ  25.000درهم (خم�سه وع�شون الف درهم)
وكافه الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماه
و عليه  ،ف�إننا نيابة عن املوكل نكلفكم وننذركم ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد بذمتكم و
البالغ  25.000دره��م (خم�سه وع�شون ال��ف دره��م) وكافه الر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماه و ذل��ك خ�لال م��دة ال تتجاوز خم�سه اي��ام من تاريخ االع�لان بالن�شر ،و �إال ف�إنه
�سن�ضطر �إىل �إتخاذ الإج��راءات القانونية الالزمة بحقكم للحفاظ على حقوق موكلنا مع
ت�ضمينكم الر�سوم و امل�صروفات و كامل اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0010090مدين (جزئي)

�إىل  :املحكوم عليه  /خليفة عبيد علي القطي النعيمي  -العنوان 9435587
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2022/2/10قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم
�أعاله ل�صالح  /حممد جا�سم حممد يو�سف العثمان  ،بالتايل  :ن�ص احلكم
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري /
�أوال بف�سخ عقد البيع امل�ؤرخ يف  ، 2015/10/31ثانيا  :بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي
مبلغا مقداره  430000درهم (اربعمائة وثالثون الف درهم) وبالزامه بفائدة بواقع 5%
�سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف  2021/12/15وحتى متام ال�سداد والزمت
املدعي عليه بامل�صاريف والر�سوم ومببلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما قابال
لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  351/2020/223انابات جتارية

70197

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع الدعوى � :إنابة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية الإبتدائية يف الدعوى رقم  2020/2562جتاري
طالب التنفيذ� :شركة امل�شعل لتجارة مواد الديكور والإنارة  -ذ م م و�آخرون
عنوانه  :الإمارات � -إمارة ال�شارقة
وميثله  :حممد عبداهلل العبيديل
املطلوب �إعالنه  :عبداهلل بن نا�صر عبداهلل احمد ال ثاين
عنوانه  :الإمارات � -إمارة ال�شارقة
مو�ضوع الإعالن  :منفذ �ضدهم  :نا�صر بن عبداهلل و�أوالده  ،نا�صر بن عبداهلل و�أوالده العقارية  ،عبداهلل بن نا�صر عبداهلل احمد ال ثاين
�أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/2/23ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه
�أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين )http://www.emiratesauction.ae
وعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه
معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه
ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة
التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي
بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :ار�ض وما عليها من بناء  -املنطقة  :نخلة جمريا  -رقم االر�ض  - 634رقم البلدية  381- 0 :امل�ساحة :
 1244.96مرت مربع  -مببلغ ( )24000000درهم
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

حمكمة التنفيذ املدنية

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

70535

ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد � :سامل �سعيد �سامل بالعبد الكتبي ,اجلن�سية االمارات العربية
املتحدة  -يرغب يف البيع والتنازل عن ن�سبة  %50من كامل ح�صته البالغة  %100و ذلك اىل
ال�سيد � :سعيد خلفان مبارك بن �سرور الكتبي الكتبي اجلن�سية االمارات ,ويرغب يف البيع والتنازل
عن ن�سبة  %50من كامل ح�صته البالغة  ,%100وذلك اىل ال�سيد  :خالد حممد خلفان بن
�سرور الكتبي ,اجلن�سية االمارات العربية املتحدة ,يف الرخ�صة امل�سماة ((الإجناز االحرتايف ملقاوالت
البناء)) والتي ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )751986ال�صادرة من دائرة التنميه
االقت�صادية .تنازل �صاحب الرخ�صة الخر ,دخول �شركاء تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية
اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة با�سم (االجناز االحرتايف ملقاوالت البناء ذ م م)
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11

70392

�إعالن ملخ�ص القرار ال�صادر عن عدالة املحكمة املوقرة
يف الدعوى رقم  4ل�سنة � 2022إجراءات الإع�سار
ب�صفتي �أنا  /وليد خمي�س بن �سويدان خبريا يف �ش�ؤون �إعادة التنظيم املايل والإفال�س مبحاكم دبي
املوقرة  ،لذا يرجي التف�ضل بالعلم �أنه قد مت تعييني من قبل مقام حمكمة دبي املوقرة يف الدعوي
املذكورة بالرقم �أعاله  ،و�أن املحكمة املوقرة قد بجل�سة  2022/2/3بقبول طلب فتح �إجراءات اع�سار
وت�صفية �أموال املدين  /خلفان عبداهلل �إ�سماعيل عبداهلل احلمادي .لذا نود تبلیغ جميع الدائنني �إىل
تقدمي مطالباتهم خالل ( )20ع�شرين يوم عمل من تاريخ الن�شر وعلى كل ذي م�صلحة له حق يف �أي
من �أموال املدين  /خلفان عبداهلل �إ�سماعيل عبداهلل احلمادي �أن يتقدم بطلب ا�سرتداد الأموال املنقولة
�أو غري املنقولة اململوكة له من بني �أموال املدين ،خالل مدة �أق�صاها �شهرين من تاريخ ن�شر القرار ،وعلى
�أن يبني يف طلب اال�سرتداد نوع وطبيعة موا�صفات تلك الأموال وطبيعة احلق الوارد عليها .وذلك علي
العنوان التايل دبي  -ديرة � -شارع بور �سعيد  -بناية مركز الأعمال الذهبي  -خلف وكالة ني�سان .مكتب
رقم  - 604ت  - 04-2208803 :ف  - 04-2208804 :هاتف متحرك 0509268520 :
 -الربيد الإلكرتوين hpaauditing@gmail.com :

خبري �إعادة التنظيم املايل والإفال�س
�أ /وليد خمي�س بن �سويدان

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11

70533

�إعالن حكم بالن�شر
رقم الدعوى  2021/526جتاري جزئي
بناء على طلب  /مدعي  /جي بي جلوبال ماج � -ش ذ م م حا�ضرة
اىل املدعي عليه � :سنيار للنقليات وت�أجري املعدات الثقيلة
جواد �سامل بو غادر اجلن�سية  /لبنان
يرجى االحاطة ب�أن املحكمة بتاريخ  2021/10/18ا�صدرت بحقك احلكم التايل:
حكمت املحكمة يف مادة جتارية :
�أوال  :برف�ض الدعوى بالن�سبة للمدعي عليه الثاين
ثانيا  :ب��ال��زام املدعي عليها االوىل ب��ان ت ��ؤدي للمدعية مبلغ  97125دره��م (�سبعة وت�سعون الف
ومائة وخم�سة وع�شرون دره��م) والفائدة القانونية على ذل��ك املبلغ بواقع � %9سنويا من تاريخ
 2021/7/15وحتى متام ال�سداد والزمتها مب�صروفات الدعوى ومائة درهم اتعاب حماماة .حكما
قابال لال�ستئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للإعالن به  ،وبانق�ضاء هذا امليعاد دون
الطعن على احلكم امل�شار �إليه ف�إن املحكمة �سوف تتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه.
اداري �سعادة متعاملني  /علياء �أحمد النعيمي

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11

70533

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -دبي ل�صناعة الزجاج وحتمل رقم
رخ�صة  300127م�صطفى �أحمد علي هبه اهلل
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCILABMIN2021 /0002744عمايل (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :دبي ل�صناعة الزجاج وحتمل رقم رخ�صة 300127
العنوان  :العنوان  :دبي  -الكرهود � -شارع مراكي�ش هاتف رقم 042858008 - 0554510730
 0558848615 -0556112857فاك�س  042851572 :رقم املن�شاة 175412 :
م�صطفى �أحمد علي هبه اهلل  -العنوان  :العنوان  :دبي  -الكرهود � -شارع مراكي�ش هاتف رقم - 0554510730
" 0558848615 -0556112857 - 042858008فاك�س  042851572 :رقم املن�شاة 175412 :
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي املنفذ حممد عوي�س جامل مالك حممد،
اجلن�سية باك�ستاين  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم
املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم
وامل�صاريف  4240.0لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما
من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة
يوم  -املوافق  -ال�ساعة � -أمام املحكمة املذكورة ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات
التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/18541

70197

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11

70555

تنازل /بيع

املنذره � :شركه الهر�ش للتجاره (ذ.م.م)
املنذر اليه  :عروه ب�سام ال�سيد
املو�ضوع  :تكليف بالوفاء مببلغ  83.692.57درهم (ثالثه وثمانون الفا و�ستمائه واثنان
وت�سعون درهما و�سبعة وخم�سون فل�سا) مع الفائده القانونيه بواقع %9من تاريخ اال�ستحقاق
وحتى ال�سداد التام وكافه الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماه)
و عليه  ،ف�إننا نيابة عن املوكل نكلفكم وننذركم ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد بذمتكم و البالغ
 83.692.57درهم (ثالثه وثمانون الفا و�ستمائه واثنان وت�سعون درهما و�سبعه وخم�سون فل�سا)
مع الفائده القانونيه بواقع %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتي ال�سداد التام وكافه الر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماه و ذلك خالل مدة ال تتجاوز خم�سه ايام من تاريخ االعالن بالن�شر ،و �إال ف�إنه
�سن�ضطر �إىل �إتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة بحقكم للحفاظ على حقوق موكلنا مع ت�ضمينكم
الر�سوم و امل�صروفات و كامل اتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

حماكم دبي االبتدائية
70533

مكتب اخلدمات الق�ضائية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حماكم دبي

االمارات العربية املتحدة
العدد  13466بتاريخ 2022/2/11

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11

70555

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

وزارة العدل

�إلــى املدعى عليه :خالد عبداهلل ها�شم ح�سن املازمي  -جمهول حمل الإقامة  :امارة ال�شارقة  -اخلزامية � -ضاحية مغيدر � -شارع 138- 39
 فيال رقم  5هاتف رقم0556423564 - 0524919993 /بناء على طلب املدعي  :عبدالرحمن �سعيد خمي�س �سعيد ال�شارجي
قد اقام عليك الدعوى ويطالبك فيها  :اوال -:الت�صريح بقبول الدعوى وحتديد جل�سة لنظرها و�إعالن املدعى عليه بها .ثانيا� -:إلزام املدعى
عليه برد مبلغ  37500درهم (�سبعة وثالثون �ألف وخم�سمائة درهم) مع التعوي�ض  5000درهم للمدعي  ،نتيجة االخالل ببنود العقد
وما فاته من ك�سب وفائدة قانونية بواقع  %10من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد .ثالثا � - :إحالة الدعوى للتحقيق يف حال انكار
املدعي عليه ا�ستالم مبلغ  37500درهم ل�سماع �شهادي االثبات ال�شاهد الأول ال�سيد  /خالد �سليمان خمي�س �سعيد ال�شارجي �إماراتي اجلن�سية
حيث اقر و�أعرتف املدعى عليه له ب�إ�ستالمة كامل مبلغ املطالبة وال�شاهد الثاين ال�سيد  /حمد على �أحمد حممد الها�شمي �إماراتي اجلن�سية.
رابعا  -:توجية اليمني املتممة للمدعي ب�صيغة (�أق�سم باهلل العظيم ب�أين �سلمت املدعوا خالد عبد اهلل ها�شم ح�سن املازمي مبلغ  37500درهم
(�سبعة وثالثون الف و خم�سمائة درهم) مقابل �شراء دراجة مائية مبوا�صفات  - GP1800موديل املركبة  ، 2021لون الدراجة ا�سود اخ�ضر
 ،العداد زيرو كيلومرت جديدة وارد امريكا والذي تعهد بت�سليمها عقب عيد الفطر من هذا العام  2021ولكنه مل يرد املبلغ حتى اليوم واهلل
على ما �أقول �شهيد) .خام�سا  -الزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة� .أنت مكلف باحل�ضور بجل�سة 2022/02/22
�أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقه الإحتادية املحكمة االبتدائية املدنيه يف متام ال�ساعة � 08:30صباحا  -مكتب رقم (مكتب مدير
الدعوى رقم � )5شخ�صيا �أو بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد
على ع�شرة �أيام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها �أعاله  -بو�صفك مدعى عليه.

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

وزارة العدل

تنازل /بيع

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11

مقدم الطلب � /سيف عبيد �سيف عبيد ال�سويدي
املتويف  /عبيد �سيف عبيد ال�سويدي
تعلن االمارات للمزادات بتكليف من حمكمة ال�شارقة ال�شرعية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني وذلك على موقع
االمارات للمزادات  http://www.emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهراً يوم
اخلمي�س املوافق  ،17/02/2022وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمتويف و�أو�صاف العقار على النحو التايل:
العقار رقم  125ملك مبنطقة اخلزامية ب�إمارة ال�شارقة  ،ب�سعر التثمني  1,800,000 :درهم (مليون
وثمامنائة الف درهم).
يتوجب على الراغب باال�شرتاك باملزايدة �أن يتقدم مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر للعقار.
فعلی مـن يـرغـب بـالـ�شـراء �أو اال�سـتـفـ�سـار عـن ذلـك مـراجـعـة الـمـوقـع االلكرتوين لالمارات لـلـمـزادات http://
 www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع  .وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه
معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على االقل
الإمارات للمزادات  -ذ م م

االمارات العربية املتحدة
70555

70392

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0000689مدين (جزئي)

الإمارات للمزادات
تق�سيم تركة رقم  527ل�سنة 2017
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا)

�إىل املحكوم عليه  :هادف حممد عبداهلل بن هويدن الكتبي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ م�ؤ�س�سة عبدالعزيز حممد املاجد  ،اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 108605
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إعــــــــــــــــــالن
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العدد  13466بتاريخ 2022/2/11
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ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد /عبدالنا�صر فاتونكارا ,هندي اجلن�سية يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  %50و ذلك اىل ال�سيد � :سراج �شاجنوت ابو بكر
نيتياتيل  ,هندي اجلن�سية يف الرخ�صة امل�سماه (ند وا�سط احلديثة للوجبات ال�سريعة)
والتي ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )535831ال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقة .التعديالت االخرى  :تنازل �صاحب الرخ�صة لآخر ,ا�ضافة
�شريك ,ي�سمح له مبزاولة الن�شاط �24ساعة
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

االمارات العربية املتحدة

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -هادف حممد عبداهلل بن هويدن الكتبي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICOMS2021 /0005012جتاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

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

االمارات العربية املتحدة
70533

70533

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

اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد  :حمزه ما�ستى جودا كونيل اجلن�سية  :الهند  ،يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد  :راييز �شاتا
ماجناالنتافيدا  -اجلن�سية  :الهند يف الرخ�صـة امل�سـماه (مطعم املقام) ت�أ�س�ست ب�أمارة
ال�شارقـة مبوجب رخ�صة رقم ( )23237ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
بال�شارقة ،تعديالت اخرى:تغيري وكيل خدمات .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة
( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد
اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة
مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

�إ�شعار ت�صفية � /إلغاء رخ�صة
70533

ليكن معلوما للجميع بانني ال�سيدة /املدا لوي�س االمني  ،حتمل بطاقة هوية رقم
 784199063048062بريطانيا اجلن�سية  ،ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتي
البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماة (كافيرتيا املذاق االملاين) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة
حتت رقم  730471اىل ال�سيد /اياز حممد امني حاجي خالد امني  ،باك�ستاين اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم  - 784197960502157تنازل �صاحب الرخ�صة الخر.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11

70021

�شركة� /سيالن�س منطقة حرة  -ذ.م.م( ،.رخ�صة رقم  )94580 :والكائنة يف  :املقر رقم
 ،118الطابق  ،01املبنى  ،05مدينة دبي للإنرتنت ،دبي ،دولة الإمارات العربية املتحدة،
واملرخ�صة لدى �سلطة دبي للتطوير (ال�شركة)� ،سوف تتوقف عن مزاولة �أعمالها التجارية
وتلغي ترخي�صها وفقاً لقرار ال�شركاء يف �شركة� /سيالن�س منطقة حرة  -ذ.م.م .ال�صادر بتاريخ
 04نوفمرب  .2021وفقاً لذلك  ،تهيب ال�شركة ب�أي طرف معني بالأمر ولديه �أي مطالبات
يف مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل  45يوماً من تاريخ هذا الإعالن عن طريق
الربيد امل�سجل �أو االت�صال بـ  :ال�س ّيد /حممد حلمي حممود مهنى ماهر
ا�سم ال�شركة � :سيالن�س منطقة حرة  -ذ.م.م.
املقر رقم  ،118الطابق  ،01املبنى  ،05مدينة دبي للإنرتنت
دبي  ،دولة الإمارات العربية املتحدة  -هاتف رقم +971 56 188 9876 :
الربيد الإلكرتوين legalcorporate@blackberry.com :
لن يتم النظر يف املطالبات التي ترد بعد انتهاء فرتة الإ�شعار واملحددة بـ  45يوماً.
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حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد  13466بتاريخ 2022/2/11
اعالن بالن�شر
 39/2022/322ا�ستئناف عقاري

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
70197

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11
اعالن بالن�شر
 77/2021/328ا�ستئناف تنفيذ عقاري

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر

اىل امل�ست�أنف �ضده � -1/شركة الفهد القاب�ضة لال�ستثمار العقاري ���ش.م.خ  -فرع
دبي  -جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /جورجيت �سينغ جريوال  -وميثله
 :خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي  -قد ا�ست�أنف القرار/احلكم
ال�صادر بالدعوى رقم  2021/783عقاري جزئي  ,وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء
املوافق  2022/2/15ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي
ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

اىل امل�ست�أنف �ضده  -1/حممد عبداهلل جمعة ال�سرى  -جمهول حمل االقامة مبا
ان امل�ست�أنف  /القب�ضة العاملية ملقاوالت البناء �ش.ذ.م.م  -وميثله:حممد ابراهيم
حممد ع�ب��داهلل احل�م��ادي  -ق��د ا�ست�أنف ال�ق��رار/احل�ك��م ال���ص��ادر ب��ال��دع��وى رقم
 2021/76ا�شكاالت عقارية  ,بتاريخ  , 2021/11/17وحددت لها جل�سه يوم االربعاء
املوافق  2022/3/2ال�ساعة  05.30م�ساءا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي
ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي
حماكم دبياالبتدائية
العدد  13466بتاريخ 2022/2/11

70021

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  271/2021/208تنفيذ مدين
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  725/2017نزاع مدين  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )7049درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :تايجر وير للتجارة العامة �ش.م.م
عنوانه:دبي  -النهدة االوىل  -برج مى  -الطابق اخلام�س ع�شر  -مكتب رقم 9
املطلوب �إعالنه  -1 :حمد جمعه را�شد حممد العزيزي � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )7049درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة �شامال للر�سو وامل�صاريف ,وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ()15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
العدد  13466بتاريخ 2022/2/11

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  67/2022/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رق��م  892/2021عقاري جزئي واملعدل باال�ستئناف
رق� � � ��م 1327/2021:ا�ستئناف ع �ق��اري ,ب���س��داد امل�ب�ل��غ امل�ن�ف��ذ ب��ه وق ��دره ( )228624دره ��م ��ش��ام�لا للر�سوم
وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :م�ؤ�س�سة عقار
ع �ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي � � -ش��ارع امل �ط��ار منطقة ب��ور��س�ع�ي��د ب�ن��اي��ة ن�ق�ط��ة االع �م��ال امل �ي��زان�ين م�ك�ت��ب رق��م - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاينIBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:
املطلوب �إعالنه � -1 :سلمى جل اغا � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )230624.00درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
70197

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ اتفاقية ال�صلح ال�صادره بالرقم 2021/3629:يف النزاع رقم 2818/2021:نزاع
جتاري  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )97.379.95درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :العربية االمريكية للتكنولوجيا ارامتك �ش.ذ.م.م
عنوانه:امارة دب��ي  -بردبي � -شارع ام هرير  -الكرامة مقابل خمترب دب��ي املركزي  -بناية الزمردة
 مكتب رق��م  53ب��ي  -بريد الكرتوين - info.dubai@alwifaqlegal.com:مكاين : - 2949892875فاك�س 042283413 :
املطلوب �إعالنه  -1 :ذا �سور�س للمطاعم �ش.ذ.م.م � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )97379.95درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

رئي�س ال�شعبة

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11

70353

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1020/2022/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021-1875امر اداء بالزام املنفذ �ضدهم ,
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )93348102.44درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .
طالب التنفيذ  :بنك االمارات دبي الوطني �ش.م.ع
عنوانه:امارة دبي  -ديرة  -دبي � -شارع بني يا�س  -مبنى االمارات دبي الوطني  -مكاين2743291474:
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة فاية لال�ستثمارات ذ.م.م � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )93348102.44دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
رئي�س ال�شعبة

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  300/2022/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  3652/2020جتاري جزئي  -ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )13320درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :فر�شاد ر�ضائي  ,عن نف�سه وب�صفته مدير و�شريك يف �شركة/برميي جيت للتجارة العامه �ش.ذ.م.م
عنوانه:يعلن على وكيله القانوين مكتب عثمان املرزوقي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية  -االمارات  -امارة دبي -
�شارع ال�شيخ زايد  -منطقة اخلليج التجاري  -بناية �سنجل تاور بزن�س  -الطابق  - 15مكتب رقم  - 1505وميثله�:شماء
حممد ح�سن حممد املرزوقي
املطلوب �إعالنهما  -1 :حممد علي حممود اهلي عن نف�سه وب�صفته �شريك يف �شركة/برميي جيت للتجارة العامة
�ش.ذ.م.م  -2برميي جيت للتجارة العامه �ش.ذ.م.م � -صفتهما :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ()13320
درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم
االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار االم��ر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )23850دره��م ثالثة
وع�شرون الفا وثمامنائة وخم�سون درهم اماراتي  ,والفائدة القانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ
املطالبة وحتى ال�سداد التام الزام امل�ستدعي �ضده بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:عبداملجيد اهلل داد
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -دبي � -شارع بور�سعيد � -شقة 107
وميثله:ابراهيم حممد علي حداد
املطلوب �إعالنه � -1 :صاحب كرم اهلل بابو � -صفته :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ- 2022/1/5:
الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ ( )23.850ثالثة وع�شرون الفا وثمامنائة وخم�سون درهم
اماراتي  ,والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف
ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من
اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

70197

املنظورة يف:الدائرة التجارية االوىل  -متييز رقم 546
مو�ضوع الطعن  :قبول الطعن �شكال ويف املو�ضوع بنق�ض احلكم املطعون عليه والق�ضاء جمددا
باعادة الدعوى ملحكمة اال�ستئناف لتف�صل يف مو�ضوعه او الت�صدي والق�ضاء برف�ض الدعوى
مع الزام املطعون �ضدهما الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة ورد التامني .
الطاعن:ديباك كي�شور راجووان�شى
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -الو�صل  -بردبي  -دبي -مبنى اميجيت � -شقة  - 111بنك برودا
وميثله:خديجة �سهيل ح�سن خلفان ا�سعدي
املطلوب �إعالنه � -1 :ستارا انرتنا�شيونال للتجارة العامة �ش.ذ.م.م  -مطعون �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكور اعاله يتوجب عليكم احل�ضور
اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �صحيفة الطعن املقدمة �ضدكم.
رئي�س الق�سم

 2022/13تظلم من امر اداء

اىل املتظلم �ضدها  /كالريون ا�س اي اف العمال الت�صميم الداخلى �ش ذ م م
مبا �أن املتظلم  /ند �شبيب لنقل و جمع النفايات
و ميثله ر�ؤيا عبداهلل حممد العو�ضي
ق��د �أق��ام عليكم التظلم امل��ذك��ور �أع�ل�اه ومو�ضوعه تظلم م��ن ال�ق��رار ال�صادر
بالق�ضية رقم � 2022/44أمر �أداء والر�سوم وامل�صاريف
وح��ددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2022-02-22ال�ساعة 11:00
�صباحا �ص بقاعة التقا�ضي عن بُعد وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات �أو
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بـثالثة �أيام على االقل ,ويف حالة تخلفكـ ف�إن
احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري
رئي�س الق�سم

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8470/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/395جتاري م�صارف جزئي  -ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )780.510/77درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :بنك االمارات دبي الوطني �ش.م.ع
عنوانه:امارة دبي  -ديرة � -شارع بني يا�س  -بجوار غرفة جتارة و�صناعة دبي  -هاتف رق��م- 04387225:
موبايل رقم - 0557016552:رقم مكاين3113783794:
املطلوب �إعالنه � -1 :سا�شني رامنات كومبارى � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2022/2/8:اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )780510.77درهم خالل  15يوم من تاريخ التبليغ واال بيع العقار (منطقة الثنية االوىل  -رقم االر�ض
/77رقم الوحدة /203ا�سم املبنى مادي�سون ريزدن�سي) والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�ضيات ن�ص
املادة  152من قانون االجراءات املدنية .
رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11
اعالن بالن�شر
 17/2022/18عقاري جزئي

70197

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :فينود كومار  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :احمد خليفة خمي�س العيايل
وميثله � :ساره عبداهلل غامن احمد عبدالقادر
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بت�سجيل قطعة االر�ض
رقم 8083-645:الكائنة مبنطقة وادي ال�صفا ( )3بامارة دبي با�سم املدعي يف ال�سجل العقاري
النهائي لدائرة االرا�ضي واالمالك دبي والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2022/2/15ال�ساعة � 09:00صباحا يف قاعة التقا�ضي
ع��ن بعد ل��ذا ف��أن��ت مكلف باحل�ضور �أو م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  10215/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  6323/2021امر اداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )133181.33درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :يونيك �سفن �ستار للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -بور�سعيد  -دي��ره  -دبي � -شارع االحت��اد  -مبنى بزن�س افينو � -شقة
 - 514خلف معر�ض ني�سان لل�سيارات
املطلوب �إعالنه  -1 :فندق �سانت جورج � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )133181.33درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
رئي�س ال�شعبة

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  70/2022/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/23جتاري م�صارف كلي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )81678505.24درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك �أبوظبي التجاري  -واخرون
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى بناية ام ا�س ام � - 1شقة املكاتب
رقم  - R03 + R0بجوار اوتو الند موتورز
املطلوب �إعالنهم  -1 :ج��اج��ان جويل ج��واه��ر جويل  -2اي�سيل غ��روب ام اي م.د.م�� �.س  -3ب��ان �آ�شيا
انفرا�سرتكت�شر منطقة حرة ذ.م.م � -صفتهم :منفذ �ضدهم
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )81678505.24دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حماكم دبياالبتدائية

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11

70353

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف التنفيذ رقم  589/2020/211تنفيذ عقاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/92عقاري كلي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )1.775.661.44درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :بنك ات�ش ا�س بي �سي ال�شرق االو�سط املحدود فرع دبي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  -اعمار �سكوير  -برج ات�ش ا�س بي �سي -
الطابق االر�ضي � -ص.ب 66:دبي  -رقم مكاين 2614688386:بوكالة املحامي/احمد رم�ضان
املطلوب �إعالنه  -1 :ماني�ش جول � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وه��ي عبارة عن اال�سهم التابعة
لل�شركة (جمموعة جي اف ات�ش املالية ���ش.م.ب) وعددها (� )7.518سهم امل�سجلة يف �سوق دبي املايل
وف��اء للمبلغ املطالب به يف امللف اع�لاه وذل��ك للعلم مبا ج��اء ونفاذ مفعوله قانونا بناءا على قرار
املحكمة ال�صادر بتاريخ. 2022/1/28:
رئي�س ال�شعبة

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11

اعالن �صحيفة طعن بالن�شر
يف الطعن رقم  541/2021/458طعن عقاري

املنظورة يف:الدائرة العقارية االوىل  -متييز رقم 545
مو�ضوع الطعن  :قبول النق�ض �شكال ومو�ضوعا ونق�ض احلكم املطعون فيه احالته اىل حمكمة اال�ستئناف
ال�صدار حكمها على �ضوء ماتقرره حمكمة النق�ض والزام املطعون �ضده بالر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
الطاعن  :م�ؤ�س�سة عقارات عجمان (عقار)
ع �ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي � � -ش��ارع امل �ط��ار منطقة ب��ور��س�ع�ي��د ب�ن��اي��ة ن�ق�ط��ة االع �م��ال امل �ي��زان�ين م�ك�ت��ب رق��م - 9
هاتف - 0506335560:بريد االلكرتوينALMATROOSH@OMALC.AE:
مكاينIBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه � -1 :شازيه نويد نويد ح�سني عادل � -صفته  :مطعون �ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان  :نعلنكم ب��ان الطاعن اق��ام عليكم الطعن امل��ذك��ور اع�لاه ويتوجب عليكم احل�ضور اىل
حمكمة التمييز وذلك للرد على �صحيفة الطعن املقدمة �ضدكم .
رئي�س ال�شعبة

حمكمة دبي االبتدائية
70197

اعالن بالن�شر
 10057/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما -1/النور�س الذهبي لالعمال الفنيه �ش.ذ.م.م  -2عبد اجلواد علي
عبداجلواد حرز اهلل  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/عبدالغني حممد حريد حممد
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )110290درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 1181/2020/18:عقاري جزئي

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11

70530

حماكم دبي
العدد  13466بتاريخ 2022/2/11
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 1355/2021/16:جتاري جزئي

70197

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية اخلام�سة رقم 15
مو�ضوع الدعوى  :نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اقرب جل�سة واعالن املدعي عليهم بها واحلكم بعد الثبوت
بالزامهم بالت�ضامن والت�ضامم بان ي�ؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره ( )2.453.814/42درهم اثنان مليون واربعمائة وثالثة
وخم�سون الف وثمامنائة واربعة ع�شر درهما واثنان واربعون فل�سا  -والفائدة بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى متام
ال�سداد مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:حبيب بنك اي جي زيوريخ
عنوانه:دبي  -بردبي � -شارع خالد بن الوليد � -شارع البنوك  -هاتف رق ��م - 043534545:موبايل رق ��م- 0559937856:
امييل - e.bashir@habibbank.com:رقم مكاين - 3028795075:وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�صطفى اهلي
املطلوب �إعالنهم  -1 :امللكي الف�ضي لل�صناعات املعدنية واجلب�س ذ.م.م -2باراماونت ملواد البناء �ش.ذ.م.م  -3عادل �سعيد
حممد �سعيد  -4بيلد فور�س للمقاوالت �ش.ذ.م.م  -5حممد �سعيد طارق رحمت خان � -صفتهم  :مدعي عليهم
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/1/24:يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
حبيب بنك اي جي زيوريخ بالزام املدعي عليهم من االوىل والثانية والثالثة والرابع واخلام�س بالت�ضامن بان ي�ؤدوا اىل
البنك املدعي مبلغ ( )2.276.866.08درهم مليونان ومائتان و�ستة و�سبعون الفا وثمامنائة و�ستة و�ستون درهما وثمانية
فل�سا  -وبالفائدة بواقع � %5سنويا من تاريخ 2021/4/8:وحتى متام ال�سداد والزمتهم بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الفي درهم
مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا
االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية
70197

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 5422/2021أمر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )613.066.25درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ � :شركة عوازل الدولية �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -را�س اخلور  -ال�صناعية الثانية  -م�ستودع رقم  1ملك �شركة عوازل
الدولية  -القطعة  - 764-613وميثله:خلود �سعيد علي �سعيد �آل علي
املطلوب �إعالنهما  -1 :خالد ف��وزي كامل حممد علي  -2ن��ور اخلالديه للمقاوالت الفنية ذ.م.م -
�صفتهما :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )613066.25درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
70197

رئي�س الق�سم

حمكمة التنفيذ

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11
اعالن �صحيفة طعن بالن�شر
يف الطعن رقم 897/2021/445:طعن جتاري

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع ال��دع��وى  :املطالبة با�صدار االم��ر ب��ال��زام امل��دع��ي عليه ب�سداد مبلغ ( )832751دره��م والفائدة
القانونية بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل دون كفالة.
املدعي�:سرندربال �سينغ �سهاين  -واخرون
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -نايف  -دبي
وميثله:يون�س حممد عبداهلل ح�سن البلو�شي
املطلوب �إعالنهما  -1 :البلقاء للتجارة �ش.ذ.م.م  -2اكرب قربان يزدان جو � -صفتهما  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/12/9:بالزام
املدعي عليهما بان ي�ؤدوا للمدعي مبلغ وقدره ( )832.751درهم ثمامنائة اثنني وثالثون الف و�سبعمائة
واحد وخم�سون درهم  ,والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام مع الزامهم
بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ ( )1000دره��م مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت النفاذ املعجل .ولكم احل��ق يف
ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 7552/2021/60:امر اداء

70392

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 7888/2021/60:امر اداء

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8680/2021/207تنفيذ جتاري

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي
70392

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11

70021

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية
70392

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه� -1 /شوبا للهند�سة واملقاوالت �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له � :شركة يونيمار للمعدات االن�شائية �ش.ذ.م.م
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/11/2يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح� /شركة يونيمار للمعدات االن�شائية ���ش.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية
مبلغ ( )173.237.37دره ��م ف�ق��ط (م��ائ��ة وث�لاث��ة و��س�ب�ع��ون ال��ف وم��ائ�ت��ان و�سبعه وثالثون
دره��م و�سبعه وث�لاث��ون فل�سا) وال�ف��ائ��دة القانونية ب��واق��ع � %5سنويا م��ن ت��اري��خ قيد النزاع
رق��م 2021/1965:احلا�صل يف  2021/8/5وحتى متام ال�سداد والزامها بامل�صروفات ومبلغ الف
درهم مقابل اتعاب املحاماة  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن
�سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  , 3096/2020ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )39884درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف والفائدة � %9سنويا من تاريخ املطالبة يف 2016/12/25:وحتى
ال�سداد التام
طالب التنفيذ  :م�ؤ�س�سة الوايف ملقاوالت النجارة امل�سلحة
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة
املطلوب �إعالنهما  -1 :بهوفاني�سواري كومار كومار  -2كي بي ا�س لالعمال الفنية �ش.ذ.م.م � -صفتهما:
منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )39884درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة ,وعليه
فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ()15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .

حمكمة دبي االبتدائية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  405/2022/207تنفيذ جتاري

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  473/2022/207تنفيذ جتاري

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13466بتاريخ 2022/2/11

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11

70533

حماكم دبياالبتدائية
70530

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

70197

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
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حمكمة دبي االبتدائية
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املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�ساد�سة رقم 216
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بف�سخ العقد بني املدعي واملدعي عليهم والزامهم بالت�ضامم والتكامل بالر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة .
املدعي:مارينا  3كيه ليمتد � -سابقا (هاربور هولدجنز ليمتد  -حاليا)
عنوانه:امارة دبي  -الثنية الثالثة  -الرو�ضة اعمار بيزن�س بارك  -بناية رقم � - 2شارع ال�شيخ زايد � -أ�سفل البناية بنك
ابوظبي التجاري  -متحرك - 0557665402:رقم مكاين1507976699:
املطلوب �إعالنهما  -1 :ايفان �ساري�شيف � -2أوليج �ساري�شيف � -صفتهما  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة ب �ت��اري��خ 2021/1/27:يف الدعوى امل��ذك��ورة اعاله
ل�صالح/مارينا  3كيه ليمتد � -سابقا (هاربور هولدجنز ليمتد  -حاليا) بحكمت املحكمة ح�ضوريا بالن�سبة للمدعي
عليها االوىل ومبثابة احل�ضوري للباقني بف�سخ عقد بيع الوحدة العقارية رقم  612يف امل�شروع امل�سمى هاربور ريزيدن�س
امل��ؤرخ 2009/1/18:وحمو ا�سم املدعي عليهما االوىل والثاين من �صحيفة الت�سجيل العقاري لتلك الوحدة واعادتها
ال�سم املدعية والزمتهما امل�صروفات ومبلغ خم�سمائة دره��م مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 8038/2021/60:امر اداء

70392

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية  2رقم 304
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي برا�ساناكومار �سانكار انبيالي ب�سداد
مبلغ ( )500.000.00درهم والر�سوم وامل�صاريف .
املدعي:را�شمى دوجال هارجا�س دوجال
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -املجاز  -ال�شارقة � -شارع جمال عبدالنا�صر  -مبنى اليو�سفي
 �شقة  - 704مقابل حديقة املجازاملطلوب �إعالنه  -1 :برا�ساناكومار �سانكار انبيالي � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2022/1/13:بالزام املعرو�ض �ضده ان
ي�ؤدي اىل طالب االمر مبلغ وقدره ( )500000خم�سمائة الف درهم والفائدة القانونية بواقع %5
�سنويا من  2021/12/21وحتى متام ال�سداد والزمته امل�صاريف .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر
خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم
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ك�شفت حجم املخاطر التي تعر�ضت لها يف العراق و�سوريا

وقائع من قلب احلرب على داع�ش ترويها امل�ص ّورة يانا �أندرت لـ (اك�سبوجر) 2022
•• ال�شارقة-الفجر:

ا�ست�ضاف املهرجان الدويل للت�صوير “اك�سبوجر”
خالل فعاليات دورته ال�ساد�سة ،امل�ص ّورة العاملية
يانا �أن��درت ،يف جل�سة حوارية بعنوان “من قلب
احلرب على داع�ش” حتدثت خاللها عن مهمتها
ال�شاقة املحفوفة باملخاطر خالل تغطيتها للحرب
على تنظيم “داع�ش” الإره��اب��ي والق�ضاء عليه

يف ك� ٍّ�ل م��ن �سوريا وال �ع��راق ،حيث نقلت ق�ص�صاً
�إن�سانية وم�شاهد م�أ�ساوية عاي�شتها طيلة �أ�شهر
يف هذين البلدين.
وا�ستهلت �أن��درت حديثها بالقول�“ :إن اختيارها
لهذه املهمة ال�شاقة واخل�ط��رة َن� َب� َع م��ن �إميانها
ب�ضرورة �أن يكون لها ت�أثري،
ً
و�أنها ال تعتقد �أنها متكاملة ،بل �إن هناك دوما ما
ينق�صها وحتتاج للعمل على �إمتامه”.

وك�شفت �إن اختيارها لل�شرق الأو� �س��ط م�سرحاً
لعملها جاء نتيجة لأن جدها كان يعمل دبلوما�سياً
يف �سوريا ،م�شرية �إىل �أنها زارت �سوريا قبل احلرب
وخاللها ،كانت زيارتها الأوىل طبيع ّية وهادئة،
بينما كانت الثانية مليئة بالأحداث امل�أ�ساوية.
وق��ال��ت �أن� ��درت“ :كان ال �ع��راق حمطتي الأوىل
ق �ب��ل ال �ت��وج��ه �إىل � �س��وري��ا ،وق ��د م�ك�ث��ت �شهوراً
ه�ن��اك ،وعاي�شت م��أ��س��اة ال���س��وري�ين يف خميمات
اللجوء بالعراق ،وهناك ظ ّلت عالقتي مقت�صرة
على ق��وات البي�شمركة الكردية يف البداية ،قبل
�أن �أمتكن من فتح قنوات التوا�صل مع اجلي�ش
العراقي،
وحتديداً مع الفرقة الذهب ّية ،وقد تط ّلب الأمر
ا لبناء الثقة فيما بيننا ،خ�صو�صاً
وق�ت�اً ط��وي�ل ً
يف ظ ��ل ع ��دم وج� ��ود ن �� �س��اء يف � �ص �ف��وف اجلي�ش
العراقي”.
و�أ�ضافت�“ :أن الأو�ضاع يف مدينة املو�صل ،م�سرح
امل�ع��رك��ة ��ض��د تنظيم (داع ����ش) ،ك��ان��ت م�أ�ساوية
للغاية ،فقبل عملية التحرير كان يقطنها نحو
مليوين �شخ�ص ،وبعد �أن دارت رحى املعركة وملأ
�أزي � ُز الر�صا�ص الأف��ق ،ك��ان هناك ما ال يقل عن
مليون �شخ�ص داخل املدينة ،وكان اجلميع هلعاً
وم��ذع��وراً و�أمنيتهم اخل��روج من ذلك اجلحيم،

وه� ��و الأم � ��ر ذات � ��ه ال � ��ذي ج �ع��ل امل �ع��رك��ة �صعبة عنا�صر التنظيم ،من �ضمنهم �أجانب ،وقد قررت
ال��و��ص��ول �إىل ه ��ؤالء حت��دي��داً لإج ��راء مقابالت
للغاية”.
م�ع�ه��م وال �ت �ع��رف ع�ل��ى �أ� �س �ب��اب ان���ض�م��ام�ه��م �إىل
وتابعت:
“تختزن ذاك��رت��ي م�ئ��ات امل�شاهد امل��أ��س��اوي��ة من التنظيم”.
امل��و��ص��ل ال ميكنني ن�سيانها ،ف���ض�ل ً
ا ع��ن �آالف وا�ستطردت قائل ًة“ :لقد كانت مهمة �شاقة للغاية
احل��االت التي مل توثق ،من بينها طفل مذعور وعم ً
ال حمفوفاً باملخاطر ،حيث كنت �أجتول بني
كان يحمل ر�ضيعاً بني يديه وقد تاهت بو�صلته عنا�صر خطرة من تنظيم (داع�ش) داخل زنازين
و�سط اجلحيم الذي ف ّر منه ،وكذلك م�شهد فتاة �ضخمة،
�صغرية فارقت احلياة على قارعة الطريق وهي يف
و�ضع مزرٍ ،لقد كانت الكلمات عاجز ًة عن و�صف
املدنيني الهاربني من تنظيم “داع�ش” الذي كان
يتخذهم دروعاُ ب�شرية ،كانت هناك فو�ضى عارمة
ورائحة املوت تفوح من كل مكان ،وكنت �أ�س�أل نف�سي
�أحياناً“ :ملا �أنا هنا؟” ،خ�صو�صاً عندما حو�صرنا
ذات يوم من قبل عنا�صر (داع�ش) لثالث �ساعات،
وكانوا ي�ستهدفوننا خاللها بالقنابل ،كما كانت
املتفجرات مزروعة يف كل مكان”.
ووا�صلت حديثها“ :بعد �أن انتهيت من توثيق
معركة املو�صل ،توجهت �إىل �سوريا ،وحتديداً �إىل
منطقة دير الزور ،وبقيت هناك ملدة � 5أ�شهر مع
املقاتالت الكرديات،
وبعد انتهاء معركة (الباغوز) التي ق�ضت على
تنظيم (داع ����ش) ك�ل� ّي�اً ،ا�ست�سلم ع��دد كبري من

لدرجة �أنني �شعرت ب�أنني دخلت لإحدى مناطق
�سيطرة التنظيم ،فارتديت احلجاب قبل االقرتاب
منهم ،وهناك قابلت �شخ�صاً قادماً من هولندا،
فتقدّم نحوي و�س�ألني( :مل��اذا ُتغطني نف�سك؟
ل�ستِ م�ضطر ًة لذلك ،وقد كان ذلك كالماً غريباً
حقاً ،وك��ان تناق�ضاً و�أ�شبه باخليال بالنظر �إىل
الفظائع التي ك��ان يرتكبها عنا�صر التنظيم يف
مناطق �سيطرتهم”.

خالل جل�سة ت�صوير العمارة ..النماذج التاريخية والتطبيقات املعا�صرة

�ستيفن بروك يف اك�سبوجر : 2022قوانني الريا�ضيات والهند�سة تدعم الفن ويجب اتقانها لتقدمي �صور ا�ستثنائية
•• ال�شارقة-الفجر:

ا�ست�ضافت فعاليات الدورة ال�ساد�سة من املهرجان
الدويل للت�صوير “اك�سبوجر” ،امل�صوّر واخلبري
العمراين العاملي �ستيفن بروك ،يف جل�سة حوارية
ب�ع�ن��وان «ت���ص��وي��ر ال �ع �م��ارة ..ال�ن�م��اذج التاريخية
والتطبيقات املعا�صرة».
وحتدث بروك خالل اجلل�سة عن بدايته باالهتمام
مب �ج��ال ال�ت���ص��وي��ر م�ن��ذ ال�ط�ف��ول��ة ،و�إ� �س �ه��ام��ه يف
االهتمام بت�صوير الرتاث العمراين وتكري�س هذا
الفن ،لتحديد �أمن��اط لدرا�سته واالعتناء به من
منظور الت�صوير ،وو��ض��ع ه��ذا ال�ت�راث ب�ين يدي
الدار�سني واملهتمني بفنون الت�صوير.
وا� �س �ت �ع��ر���ض ب � ��روك ت ��اري ��خ ال �ف �ن��ون املعمارية
و�إ�سقاطات علم الهند�سة على الر�سم من خالل
كال�سيكيات الأعمال الفنية ،وقال�“ :إن الفنانني
ان�ت�ب�ه��وا ق�ب��ل �أك�ث�ر م��ن �� 600س�ن��ة خل�صائ�ص

التناظر والأبعاد وامل�ساحة ،وطبقوها يف لوحاتهم،
وه ��ي نف�سها ال �ي��وم امل�ع�ت�م��دة يف ف��ن الت�صوير،
ل�ت�ق��دمي ت ��أط�ي�رات منا�سبة تنقل امل�شهد ب�شكل
ي�ج��ذب ال�ع�ين الناظرة”.وقدّم ب��روك جمموعة
م��ن الأع �م��ال الفنية وك�ي��ف ط� ّب��ق ال�ف�ن��ان��ون علم
ال��ري��ا� �ض �ي��ات وال�ه�ن��د��س��ة ع�ل��ى �أب �ع ��اد لوحاتهم،
خا�صة يف ر�سم �أعمدة املباين وال�صروح والكنائ�س
وامل��درج��ات ،الفتاً �إىل �أن ه��ذه التطبيقات تت�ضح
م��ن خ�ل�ال ال�ت�ن��ا��س��ب ب�ي�ن اخل �ط��وط العمودية
والأفقية� ،إ�ضافة �إىل ا�ستخدام التعامد كخلفية
للأحداث.
و�أو� �ض��ح ب��روك �أن بع�ض م ��ؤرخ��ي ال�ف��ن اعتربوا
�أن��ه ب��دون الريا�ضيات ال يوجد ف��ن ،وق��ال�“ :إن
ال �ف �ن��ان�ين ق��دمي �اً اع �ت �م��دوا ع �ل��ى ن �ظ��ام املثلثات
�أو امل��رب�ع��ات ،وم��ا زل��ت ت��وج��د يف امل�ت��اح��ف الفنية
م�سودات لنماذج يف لوحات كال�سيكية تظهر هذه
الأ�شكال قبل ر�سم اللوحة النهائية ،وهذا التقليد

�أخ��ذ م��ن ال�ف��ن امل�ع�م��اري �أي���ض�اً ،حيث ك��ان حريف حائز على ج��ائ��زة ال�شرف الوطنية يف الت�صوير م��ن م�صنفات ال�ه�ن��د��س��ة امل�ع�م��اري��ة والت�صميم،
البناء ينق�ش بدقة هذه التطبيقات على �ألواح من ال�ف��وت��وغ��رايف م��ن املعهد الأم��ري�ك��ي للمهند�سني �إ�ضافة �إىل ع�ضويته يف هيئة التدري�س يف كلية
املعماريني ،و�ساهم يف الإ�شراف على �صور العديد الهند�سة املعمارية بجامعة ميامي.
اجلب�س قبل �صناعة حتفته النهائية”.
و�أ�ضاف“ :على امل�صوّر البارع اتقان هذه الفنيات
وال�ت���س�ل��ح ب���س��رع��ة ال�ب��دي�ه��ة  ،وم ��ن ��ض�م��ن هذه
الأ�شكال النظام املحوري املرتكز على حمور واحد،
والنظام اجلانبي ال��ذي ل��ه واجهتان وه��و جاذب
للعني وحيوي ويعيد عني امل�شاهد �إىل ال�صورة،
والنظام الكال�سيكي ذو الواجهة الواحدة”.
وخ�ت�ت��م ح��دي�ث��ه ب��الإ� �ش��ارة �إىل �أه�م�ي��ة االنعكا�س
والتفتيح وال��زاوي��ة و�أهمية وق��ت التقاط امل�شهد
يف تقدمي �صورة مميزة ،الفتاً �إىل �أن الوقت يلعب
دوراً مف�صلياً يف ح�ي��اة امل�صورين للفوز ب�صورة
م�ث��ال�ي��ة.وي�ع��د �ستيفن ب ��روك ن��ا��ش�ط�اً يف جمال
احلفاظ على ال�تراث التاريخي ،وله العديد من
الكتب يف جمال الت�صوير الفوتوغرايف والهند�سة
املعمارية واملناظر الطبيعية والت�صميم ،كما �أنه

�ضمن فعاليات مهرجان طريان الإمارات للآداب تكرمي الفائزين بجائزة �أمناء
مكتبات املدار�س  2022لدورهم يف �إثراء ثقافة ومعرفة الطلبة
•• دبي-الفجر:

ك�شفت م�ؤ�س�سة الإم��ارات للآداب� ،أم�س ،عن �أ�سماء الفائزين
بجائزة �أمناء املكتبات املدر�سية لعام  ،2022التي تنظمها
بال�شراكة م��ع الأم��ان��ة ال�ع��ام��ة للمجل�س التنفيذي لإم��ارة
دب��ي ،خالل االحتفالية التي �أقيمت �ضمن مهرجان طريان
الإمارات للآداب الذي تتوا�صل فعالياته من  3فرباير وحتى
يوم  13فرباير اجلاري.
و�أقيم حفل توزيع اجلوائز �ضمن فعاليات مهرجان طريان
الإمارات للآداب ،وقد تف�ضل بت�سليم اجلوائز للفائزين عائ�شة
م�ي�ران ،م�ساعد الأم�ي�ن ال�ع��ام لقطاع الإدرة اال�سرتاتيجية
واحل��وك�م��ة يف الأم��ان��ة ال�ع��ام��ة للمجل�س التنفيذي لإم ��ارة
دب ��ي؛ وال���س�ي��دة �إي��زاب �ي��ل �أب ��و ال �ه��ول (احل��ا��ص�ل��ة ع�ل��ى و�سام
الإم�براط��وري��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة) ،الرئي�سة التنفيذية وع�ضو
جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة الإمارات للآداب.
وب�ه��ذه املنا�سبة� ،أك ��دت �شمو�س م��اج��د ب��ن ف��ار���س ،م�ست�شار
التطوير اال�سرتاتيجي بالأمانة العامة للمجل�س التنفيذي
لإمارة دبي ،ب�أن اجلائزة ت�ضع �إطاراً ا�سرتاتيجياً �شام ً
ال لبناء
�أجيال مث ّقفة ومفعمة ب�شغف البحث واالط�ل�اع ،من خالل
تعزيز قيمة الثقافة واملعرفة وا�ست�شراف �أدوات جديدة من
الربامج والأن�شطة التي ت�شجع على القراءة واالط�لاع ،مبا
يحفز الأج�ي��ال املقبلة وي�ؤهلهم ملواكبة التغريات ال�سريعة
والكبرية التي ي�شهدها العامل مبا ي�صب يف م�صلحتهم وتكوين
�شخ�صيتهم ،وبالتايل يخدم تطلعات القيادة الر�شيدة”.
و�أ��ض��اف��ت ب��ن ف��ار���س“ :وي�سعدنا م��ن خ�لال رع��اي��ة اجلائزة
للعام ال�ساد�س على ال�ت��وايل تقدير وت�ك��رمي �أم�ن��اء املكتبات
املدر�سية من خمتلف �أنحاء الإمارات لعطائهم املتميز ودورهم
الكبري يف ت�شجيع طالبهم على القراءة واملطالعة ،وقد �أثبتت
اجلائزة التطور الذي �شهدته املكتبات من �أجل ال�سعي خللق
الفر�ص والأدوات التي ت�ساهم يف االرتقاء باملعايري التعليمية
يف املدار�س”.

وق��د ع�برت ال�سيدة �إيزابيل �أب��و ال�ه��ول ،الرئي�سة التنفيذية
وع���ض��و جمل�س �أم �ن��اء م�ؤ�س�سة الإم � ��ارات ل �ل��آداب ع��ن بالغ
احرتامها وتقديرها لكل �أمناء املكتبات يف امل��دار���س ،وذكرت
�أن “ :ال ي��زال �أمناء مكتبات امل��دار���س ي ��ؤدون مهمة بطولية
منذ مار�س  ،2020تتمثل يف ت�شجيع الأطفال على التم�سك
باملطالعة ب�صفتها �أهم الو�سائل للتغلب على ال�صعاب وتبديد
العزلة ،وو�ضعهم على امل�سار ال�صحيح واالرتقاء مب�ستواهم
التعليمي يف جميع مراحل الدرا�سة الأكادميية” .و�أ�ضافت
ق��ائ�ل��ةُ “ :تعد ه��ذه اجل��ائ��زة ت�ك��رمي�اً لأول �ئ��ك ال��ذي��ن �أبدعوا
ومت �ي��زوا ع�ل��ى ن�ح��و ملفت يف ه��ذه ال �ظ��روف ال�صعبة� .إننا
مدينون لف�ضلهم والتزامهم ب��دوره��م خ�لال ه��ذه الأوقات

اال�ستثنائية ،و�إنه من الرائع �أن نكون قادرين على االحتفاء
ب�ه��م وبجميع �أم �ن��اء امل�ك�ت�ب��ات ال��رائ�ع�ين ال��ذي��ن ج�ع�ل��وا حياة
طالبهم م�شرقة ب��الأم��ل م��ن خ�لال غ��ر���س حمبة الكتب يف
ن�ف��و��س�ه��م“ .تقدم للم�سابقة �أك�ث�ر م��ن  95م��ر��ش�ح�اً من
خمتلف �إم��ارات ال��دول��ة ،وتولت تقييم املت�أهلني للت�صفيات
النهائية جلنة من احلكام الذين زاروا �أمناء املكتبات لإجراء
التقييم النهائي ،ومت اختيار الفائزين �ضمن فئتي �أمناء
املكتبات امل��در��س�ي��ة يف م��دار���س الإم� ��ارات احل�ك��وم�ي��ة ،و�أمناء
املكتبات امل��در��س�ي��ة يف م��دار���س الإم� ��ارات اخل��ا��ص��ة .وت�ضمن
احلفل م�أدبة غداء خا�صة.
وقد فاز باجلائزة يف هذه الدورة:

الفائزون من املدار�س احلكومية:
ف��اخ��رة �سعيد امل�ن���ص��وري م��ن م��در��س��ة الريادة
1للتعليم الأ�سا�سي والثانوي� ،أبوظبي
فاطمة ال�شحي من رو�ضة الإبتكار ،الفجرية
2ع��زة حم�م��د م��ن م��در��س��ة ق�ط��ر ال �ن��دى للتعليم
3الأ�سا�سي والثانوي� ،أبوظبي
ت�ك��رمي خ��ا���ص :خ��ال��د قطبي احل���س��ن م��ن م��در��س��ة االحتاد
احللقة الثالثة� ،أبوظبي
الفائزون من املدار�س اخلا�صة:
كري�ستني كريبي من �أكادميية جيم�س الأمريكية،
1�أبوظبي

ج�م��ان��ة ح�ن��ون م��ن م��در��س��ة ال�ك�م��ال الأمريكية
2الدولية ،العذرا ،ال�شارقة
ج�يري�ك��و دي��ان��و م��ن م ��دار� ��س ال�ق�م��ة الدولية،
3�أبوظبي
يحت�ضن برنامج املهرجان طيفاً وا�سعاً من الفعاليات التي
ت��وف��ر امل�ت�ع��ة ال�ك�ب�يرة وال �ف��ائ��دة اجل �م��ة ،وت �ت �ن��اول املوا�ضيع
املعا�صرة احليوية والرتاثية والتاريخية العريقة ،وت�شمل
اجلل�سات والفعاليات والور�ش ،والأعمال الروائية ،والتاريخ،
وال�ش�ؤون املعا�صرة ،وفنون الطعام والطبخ ،وال�صحة ،و�أدب
ال��رح�لات ،وال�سري ال��ذات�ي��ة ،والأع �م��ال ،وغ�يره��ا الكثري من
املجاالت.
كما ي��وف��ر امل�ه��رج��ان ف��ر��ص�اً ا�ستثنائية لال�ستمتاع بال�شعر
وامل���ش��ارك��ة يف ور���ش عمل الكتابة الإب��داع �ي��ة ،ويف النقا�شات
ال�ثري��ة ح��ول جم�م��وع��ة وا��س�ع��ة م��ن امل��و� �ض��وع��ات ،وجتتذب
اجلل�سات جميع الأعمار واجلن�سيات ،وت�ضم ك ّتاب ومفكرين
و�صناع الر�أي البارزين.
وم��ن امل �ب��ادرات الهامة الأخ ��رى التي يحتفي بها املهرجان،
مبادرة “�أ�صوات �أجيال امل�ستقبل” ،والتي �ستطلق جمموعتها
الثانية من خمتارات الق�ص�ص الفائزة ،وم�سابقة �أر جي �إ�س
دب��ي ل�ل�أط�ف��ال لكتابة الر�سائل اخلطية؛ وم�سابقة جامعة
�أك�سفورد لكتابة الق�صة ،وك��أ���س �شيفرون للق ّراء وم�سابقة
ال�شعر للجميع برعاية بنك الإمارات دبي الوطني.
ومن �أهم ما مييز دورة املهرجان احلالية الإعالن عن الفائز
بجائزة “ ”Emirates LitFestللكتابة ،وعن الك ّتاب
الع�شرة املت�أهلني لزمالة “الف�صل الأول  -زمالة الإمارات
و�صدِّيقي للك ّتاب”.
للآداب ِ
يُقام املهرجان برعاية كرمية من �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي وبال�شراكة مع الراعي الر�سمي ،طريان الإمارات،
وال�شريك امل�ؤ�س�س ،هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)،
وهي الهيئة املخت�صة بالرتاث والفنون والثقافة بالإمارة.
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علي و�أقبل ما هو منا�سب فقط
�أنتقي من الأدوار التى ٌتعر�ض ّ

رانيا فريد �شوقي:
م�سل�سل (�أبو العرو�سة)
حالة خا�صة

(امل�سل�سالت يجب �أن تكون اجتماعية لأنها تخاطب العائلة)،
هكذا و�صفت الفنانة رانيا فريد �شوقى حتم�سها للم�شاركة
باالعمال الدارمية التي حتمل قيمة جمتمعية ب�شكل
�أكرث ،و�أو�ضحت يف هذا احلوار� ،أن م�سل�سل احللم الذى
ت�شارك فى بطولته �إىل جانب عدد كبري من جنوم
الفن يحمل ر�سائل هامة حول ق�ضية الع�شوائيات والإرث،
و�سر جناح م�سل�سل (�أبو العرو�سة) ،كما حتدثت فى حوارها
عن �سبب تغيبها عن ال�سينما وامكانية ارتدائها للحجاب
واجتاهها لالنتاج ال�سينمائي ،باال�ضافة لتفا�صيل �آخرى..
• حدثينا عن م�شاركتك فى بطولة م�سل�سل احللم؟
م�سل�سل احل�ل��م م��ن الأع �م��ال ال��درام�ي��ة املختلفة ،ودائ � ًم��ا ما
�أرى �ضرورة �أن تكون الأعمال التليفزيونية اجتماعية لأن له
موا�صفات خا�صة ،حيث �أن العائلة دائ ًما ما جتتمع حوله.
• وماذا عن �شخ�صية فاطمة بالأحداث؟
 �شخ�صية فاطمة م��رك�ب��ة ،ومت��ر مبرحلتني يف العمر،وه��ي "بنت بلد" م��ن منطقة ال��دوي�ق��ة ،وم�ت��زوج��ة من
عماد الون�ش والذى يج�سده الفنان حممد ريا�ض ،وبعد
احل��ادث ال�شهري لوقوع ال�صخرة تنقلب حياتها ومتر
مبراحل حياتية جديدة عليها.
• دائ ًما ما تتناولني ق�ضايا ب�أعمالك الدرامية ..فما
الذى حم�سك للحلم؟
(الع�شوائيات) ،فهي من �أبرز الق�ضايا التى يتناولها
امل�سل�سل وما يدور داخل عاملهم ،ف�أنا متعاطفة معهم
للغاية لأن لو ظروفهم املادية واملعي�شية �أف�ضل مما
كانوا عليه لفروا منها ،لكن الظروف هي من حكمت
عليهم ،باال�ضافة لق�ضية الإرث بني الأ�شقاء.
• ظهرتِ فى الآونة الأخرية بعدة �أعمال درامية
باحلجاب ..ما ال�سر وراء ذلك؟
 ه��ي طبيعة ال�شخ�صيات ،وي �ك��ون مب�ساعدة�ستايل�ست العمل ،و�أرى �أنها �صدفة فقط ،وهنا
باحللم �شخ�صية فاطمة من الطبقة املتو�سطة
و�شعبية وهذه طبيعة حياتهم ومظهرهم.
• وهل ميكن �أن ترتدى رانيا فريد �شوقى
احلجاب؟
 (يارب �أكيد حمد�ش يقدر يقول ال فيها)،فهذه هداية و�أمتنى من اهلل �أن يحققها

غنوة حممود
تن�ضم لأبطال
جوقة عزيزة
ان�ضمـــــت الفنــــــانة اللبنـــــــانية غنــــــوة حممـــــود لأبطــــــال امل�سل�ســـــل ال�ســــــوري
"جوقــــــة عزيزة" من ت�أليف و�سينـــــــاريو وحــــــوار خلــــــدون قتالن و�إخـــــــراج
تامر �إ�سحـــق والذي يجري ت�صويره حاليا متهيدا لعر�ضه يف دراما رم�ضـــان
املقبل.
وعربت غنوة عن �سعادتها بامل�شاركة يف العمل ال�ضخم الذي ي�ضم نخبة من
�أبرز جنوم الدراما العربية،
على ر�أ�سهم �س ّلوم حداد ون�سرين طاف�ش و�أمي��ن ر�ضا وحممد حداقي
ونورا رحال ووفاء مو�صللي ويزن خليل وروبني عي�سى ونور �صعب ويحيى
بيازي وعبد الفتاح املزين ورنا العظم ويارا دوالين و�سليم �صربي وعلي كرمي
وعا�صم حواط و�إميان عبد العزيز وحمادة �سليم و�إليانا �سعد.
وك�شفت غنوة ع��ن �أن�ه��ا تظهر ب�شخ�صية "�شارلوت"
�ضمن �أح ��داث امل�سل�سل حيث �إن�ه��ا �شخ�صية
خمتلفة جدا عما ظهرت به من �أدوار حيث
يقدّم "جوقة عزيزة" درام��ا غري م�سبوقة
�ضمن ال�ع�م��ل ال���ش��ام��ي الأ��ض�خ��م للمو�سم
املقبل حيث يدور العمل فى �إطار اجتماعى
حيث يك�شف كثري من التفا�صيل اخلا�صة باجواء
البيئة ال�شامية بطريقة خمتلفة وجديدة.
ي��ذك��ر �أن غ�ن��وة حم�م��ود �شاركت ف��ى م�سل�سل "ال�سيدة زينب" والذي
يعر�ض حال ًيا على �إح��دى القنوات الف�ضائية بطولة كل من �سو�سن
ب��در وحم�م��ود عبد املغنى وران �ي��ا من�صور ودي�ن��ا وليلى ع��ز العرب
و�أح�م��د وفيق وف��را���س �سعيد و�سامى م�غ��اورى و�سيناريو وحوار
�أحمد �صبحى و�إخراج حممد النقلى
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يل.
• وهل �ست�ستمرين بالتمثيل حينها؟
 ال �أعتقد ،ف�سيكون غري منا�سب للفن والتمثيل ،و�س�أبحث عنعمل �آخر وحياة �آخرى ،و�أكتفي مبا قدمته من �سنوات بالفن.
• ت�شاركني � ً
أي�ضا مب�سل�سل (ابو العرو�سة  )3وحقق جناحا
كبريا منذ احللقة الأوىل ..يف ر�أيك ما�سر هذا النجاح؟
 لأنه م�سل�سل اجتماعى ،ويجمع �شمل العائلة والأ�شقاءوالأ�صدقاء ،فم�سل�سل (�أبو العرو�سة) حالة خا�صة ،فعندما
علمنا بوجود جزء ثالث مل ت�سعنا الفرحة جميعًا ،وعندما
قر�أت �سيناريو احللقات اجلديدة كنت م�ستمتعة لأق�صى
درجة و�أمتنى �أن ي�صل ذلك ال�شعور للجمهور ،و�ستجدين
مواقع التوا�صل االجتماعى تتفاعل مع امل�سل�سل واحلوار
وانت�شاره من خالل "الكوميك والبو�ستات" ،وهذا العمل
حت��دي �دًا ات ��اح ال�ف��ر��ص��ة للجمهور ل�ك��ى ي�ستمع احلوار
ويتذوقه مرة �آخرى وال ي�شاهد فقط.
• ي�شهد املو�سم ال�سينمائي احل��ايل حالة من الزخم
الفني ..ف�أين رانيا من ال�سينما؟
(م�ش عارفة وال�س�ؤال دة ميتوجهلي�ش) ،ف�أنا ل�ست من
ال�شخ�صيات املُعافرة نحو الفر�صة وال ت�سعى بالقدر
ال �ك��ايف ،ولكني م�ست�سلمة وال �أراه ��ا ��ش��يء ��س��يء؛ بل
�أن�ت�ق��ي م��ن الأدوار ال�ت��ى ٌت�ع��ر���ض ع�ل� ّ�ي و�أق �ب��ل م��ا هو
منا�سب ف�ق��ط ،و�إن مل ي�ح��دث ف��أن��ا مب�ن��زيل ول�ست
غا�ضبة من �شىء.
• هل ميكن �أن تتجهني النتاج فيلم بعينه ً
عو�ضا
عن ذلك؟
 وارد ،و�أف �ك��ر ب�ه��ا ب��ال�ف�ع��ل ،ول �ك��ن ال �أع �ل��م متى�س�أخو�ض تلك التجربة.

انطالق ت�صوير امل�سل�سل
الرم�ضاين (جزيرة غمام)
بعد االنتهاء من اختيار ومعاينة �أماكن الت�صوير ،وا�ستقرار املخرج
ح�سني املنباوي على غالبية جنوم العمل ،وبعد �ساعات قليلة
من التعاقد مع البطلة مي عزالدين ،انطلق ت�صوير امل�شاهد
الأوىل م��ن امل�سل�سل امل���ص��ري اجل��دي��د (ج��زي��رة غ�م��ام) يف
مدينة الإنتاج الإعالمي امل�صرية ،يف مدينة � 6أكتوبر على
�أطراف القاهرة.
وقالت م�صادر يف ال�شركة املنتجة� ،إنه مت التعاقد مع الفنانة
عزالدين ،بعد اع�ت��ذار الفنانة روب��ي الن�شغالها يف �أعمال
�أخ��رى ،و�سيتم تكثيف الت�صوير م��ن �أج��ل اللحاق ب�سباق
دراما رم�ضان.
و�أ�ضافت :امل�سل�سل ،كونه يحكي عن �أحداث وفرتة قدمية ،ال
تقل عن  100عام ،ا�ستلزم العودة �إىل املا�ضي عرب حت�ضريات
خ��ا��ص��ة ب��ال��دي �ك��ور وامل�لاب ����س وال �� �س �ي��ارات ،وغ�ي�ره��ا من
املتطلبات للحفاظ على �شكل الفرتة ،التي تتناولها
الأحداث.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،ق��ال��ت ال �ف �ن��ان��ة امل �� �ص��ري��ة هبة
عبدالغني� ،أح��دث الوجوه يف فريق العمل:
�سعيدة باالن�ضمام �إىل امل�سل�سل ،والعمل
م��ع جمموعة كبرية م��ن النجوم ،و�أن
�أك � ��ون ح��ا� �ض��رة يف درام � ��ا رم�ضان،
�إ�ضافة �إىل �أن�ن��ي �أح��ب العمل مع
امل �خ��رج ح���س�ين امل �ن �ب��اوي ،وهذا
ثالث عمل درامي يل معه.
وي �� �ض��م (ج ��زي ��رة غ� �م ��ام) يف
بطولته �أي�ضاً ك ً
ال من طارق
ل�ط�ف��ي ،فتحي عبدالوهاب،
ري��ا���ض اخل � ��ويل� ،أح �م��د �أم�ي�ن
وه�ب��ة عبدالغني ،وه��و م��ن ت�أليف
الكاتب عبدالرحيم كمال.
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وجبة ع�شاء مثالية للتنحيف
ك�شفت خبرية التغذية الرو�سية ،الدكتورة تاتيانا وجبة الع�شاء من الربوتينات والألياف الغذائية.
دي��ك ،امل��واد الغذائية التي يجب �أن ت�شكل وجبة على �سبيل املثال ،الأ�سماك ،الدواجن ،امل�أكوالت
الع�شاء امل�ث��ال�ي��ة ،مل��ن ي��ري��د التخل�ص م��ن الوزن البحرية و�سلطة اخل�ضار �أو اليخنة .كما ميكن
الزائد.
ت�ن��اول ج�بن القري�شة م��ع الثمار �أو ال�ف��واك��ه مع
وت���ش�ير اخل �ب�ي�رة يف ح��دي��ث ل��وك��ال��ة نوفو�ستي ال��زب��ادي .و�إذا مل يتناول ال�شخ�ص كمية كافية
الرو�سية للأنباء� ،إىل �أن��ه من ال���ض��روروي عدم من الكربوهيدرات خالل النهار ،فيمكنه �إ�ضافة
تناول املواد التي كانت يف وجبة الغداء.
بطاطا م�سلوقة �أو ع�صيدة �إىل وج�ب��ة الع�شاء،
وت �ق��ول�" ،إذا ك��ان العن�صر املهيمن على وجبات حيث ميكن تناول الكربوهيدرات يف وجبة الع�شاء،
ال �ن �ه��ار ه��و ال �ك��رب��وه �ي��درات ،ف�ي�ج��ب �أن تتكون بل و�أحيانا ما تكون �ضرورية".

طعام غري مكلف ميكن �أن ي�ساعد الكثريين على النوم جيدا

الفوائد ال�صحية لـلتفاح
ال �ت �ف��اح �أح ��د �أك�ث�ر ال �ف��واك��ه �شعبية يف
ال�ع��امل كما ميلك العديد م��ن الفوائد
ال�صحية ملا يحتويه من عنا�صر متعددة
منها الألياف والفيتامينات.
عر�ض موقع هيلث الي��ن �أه��م الفوائد
ال�صحية للتفاح و�ضمت �صحة القلب
وال � ��دم � ��اغ وج � � ��دار امل � �ع ��دة ف �� �ض�لا عن
مقاومته مل�شاكل الرئة وال�سكري.
• التفاح مادة مغذية :التفاح م�صدر جيد للألياف وفيتامني (�سي)،
ويحتوي �أي�ضا على م��ادة البوليفينول ال�ت��ي لها ف��وائ��د �صحية عديدة
كما يحتوي على �سعرات حرارية ،وكربوهيدرات ،وبوتا�سيوم ،وفيتامني
(كي).
• مفيد يف �إنقا�ص الوزن :التفاح غني بالألياف واملياه مما ي�شعر املرء
بال�شبع �سريعا وهو ما يفيد يف �إنقا�ص الوزن.
• مفيد للقلب :التفاح يقلل خماطر الإ�صابة بالقلب ،فهو غني بالألياف
ال�ق��اب�ل��ة ل�ل��ذوب��ان ال�ت��ي تقلل ال�ك��ول�ي���س�ترول ،وت�ق�ل��ل م ��ادة البوليفينول
املوجوده به �ضغط الدم وخماطر ال�سكتة الدماغية.
• ال�سكري :ربطت درا�سات متعددة بني التفاح وتقليل خماطر الإ�صابة
بالنوع الثاين من ال�سكري.
• يحارب الربو :التفاح غني مب�ضادات الأك�سدة التي ت�ساعد يف حماية
الرئة وتنظيم املناعة واحلماية من الربو.
• �صحة العظام :قال املوقع �إن �أكل الفاكهة ي�سهم يف زيادة كثافة العظام
وقوتها.
• الدماغ� :أثبتت جتارب علمية �أن ع�صري التفاح ي�سهم يف احلفاظ على
الذاكرة.

• �أين يقع نهر الأمازون؟
�-أمريكا اجلنوبية.

• ما هو �أثقل احليوانات بالعامل؟
 -احلوت الأزرق.

ميا عن الذهب؟
• ما هو اال�سم الذي كان ُيطلق قد ً
 -الأ�صفر الرنان.

• ما هي �أول بلد عزفت الن�شيد الوطني؟
 -الواليات املتحدة.

• ما هو ال�شرك الأ�صغر؟
 -الرياء.

طفل ينظر �إىل منر بنغايل يتجول داخل �سياجه يف حديقة حيوان مومباي بعد �إعادة فتح املرفق للزوار
كجزء من تخفيف القيود املفرو�ضة �ساب ًقا للحد من جائحة كورونا .ا ف ب

قد يختلف مقدار النوم ال��ذي نحتاجه من �أج��ل �صحة جيدة ،باختالف
العمر وعوامل �أخرى ،لكن الأمر الأ�شد �أهمية هو �أن نح�صل على نوعية
نوم جيدة .وهناك الكثري من الن�صائح التي يتداولها اخلرباء للح�صول
على نوم جيد ،ويتمحور الكثري منها حول النوم.
وبالفعل هناك بع�ض الأطعمة التي ميكنها م�ساعدة ه�ؤالء الذين يعانون
م��ن الأرق �أو ال��ذي��ن ي�ستيقظون م��رات ع��دي��دة �أث�ن��اء الليل ،وغ�يره��ا من
م�شكالت ال�ن��وم .وم��ن بني تلك الأطعمة املرتبطة بتح�سني ال�ن��وم ،جند
الأرز ،وفقا ملا ذكرته م�ؤ�س�سة النوم الربيطانية.
وت�شري امل�ؤ�س�سة �إىل �أن درا�سة �أجريت على البالغني يف اليابان وجدت �أن
�أولئك الذين ي�أكلون الأرز بانتظام �أف��ادوا بنوم �أف�ضل من �أولئك الذين
تناولوا املزيد من اخلبز �أو املعكرونة.
ويو�ضح التقرير" :حددت هذه الدرا�سة ارتباطا فقط وال ميكنها �إثبات
ال�سببية ،لكنها تدعم بحثا �سابقا �أظهر �أن تناول الأطعمة ذات امل�ؤ�شر
اجلالي�سيمي املرتفع قبل نحو �أربع �ساعات من وقت النوم �ساعد يف النوم".
وم��ن ال�ضروري �إج��راء املزيد من الأب�ح��اث لتحديد الت�أثريات املرتبطة
بالنوم للكربوهيدرات املختلفة ،على الرغم من �أن الأرز قد ي�ساعد.
ويقول موقع هيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية ( )NHSالإلكرتوين:
"رمبا ال حت�صل على ق�سط كاف من النوم �إذا كنت متعبا با�ستمرار �أثناء
النهار .بع�ض الأ�شخا�ص ينامون ب�شكل �أخف ب�شكل طبيعي �أو ي�ستغرقون
وقتا �أطول لال�ستغراق يف النوم ،يف حني �أن بع�ض ظروف احلياة قد تزيد
من احتمالية انقطاع النوم ،مثل الأحداث املجهدة �أو والدة طفل جديد".
و�إذا كنت تعاين من الأرق لفرتة ق�صرية� ،أقل من ثالثة �أ�شهر ،فهذا ي�سمى
الأرق ق�صري املدى .والأرق الذي ي�ستمر ملدة ثالثة �أ�شهر �أو �أكرث ي�سمى
الأرق طويل الأم��د .و�سيجد امل�صابون ب��الأرق �صعوبة يف النوم بانتظام،
وميكنهم اال�ستيقاظ عدة مرات �أثناء الليل.
وب�ع��د قلة ال�ن��وم ل�ي�لا ،ق��د مييل بع�ض النا�س �إىل حم��اول��ة �أخ��ذ قيلولة
طويلة .ومع ذلك ،فمن الأف�ضل ب�شكل عام جتنب ذلك وحماولة االلتزام
بوقت نومك املعتاد.
وذل ��ك لأن �أخ ��ذ ق�ي�ل��ول��ة �أث �ن��اء ال �ن �ه��ار مي�ك��ن �أن ي�ع�ط��ل �إي �ق��اع ال�ساعة
البيولوجية .والإيقاعات اليومية هي تغريات ج�سدية وعقلية و�سلوكية
تتبع دورة مدتها � 24ساعة .وت�ستجيب هذه العمليات الطبيعية �أ�سا�سا
لل�ضوء والظالم وت�ؤثر على معظم الكائنات احلية.
وتو�صي هيئة اخلدمات ال�صحية باحلفاظ على �ساعات نوم منتظمة ،وخلق
بيئة مظلمة وهادئة وباردة وممار�سة الريا�ضة.
و�إذا كانت قلة ال�ن��وم ت��ؤث��ر على حياتك اليومية �أو ت�سبب ل��ك ال�ضيق،
فيمكنك التحدث �إىل طبيبك.
جدير بالذكر �أن كل �شخ�ص يحتاج لفرتات خمتلفة من النوم .ويحتاج
البالغون يف املتو�سط من �سبع �إىل ت�سع �ساعات نوم ،بينما يحتاج الأطفال
من ت�سع �إىل � 13ساعة ،فيما يحتاج الأطفال ال�صغار والر�ضع �إىل � 12إىل
� 17ساعة من النوم يوميا .وميكن �أن مينعك الكافيني والكحول من النوم
ويحرمك من النوم اجليد .لذلك ،من امل�ستح�سن �أن يقلل النا�س من تناول
الكحوليات وجتنب الكافيني مع اقرتاب موعد النوم.
ويتدخل الكافيني يف عملية النوم ،كما �أنه مينع النوم العميق .وال يوجد
الكافيني يف القهوة فقط ،بل �إنه يتوفر يف العديد من املنتجات الأخرى،
والتي ت�شمل ال�شاي ،وبع�ض امل�شروبات الغازية ،وال�شوكوالتة ،وم�شروبات
الطاقة ،وبع�ض م�سكنات الآالم.

• هل تعلم �أن ال�شخ�ص املوهوب يتجاوز حا�صل ذكائه  130درجة و�أن  95باملائة من النا�س يرتاوح
حا�صل ذكائهم بني 130 - 70درجة �أما املغ ّفلني فيرتاوح ذكائهم ما بني  -70 50درجة والبله ما بني
 50 - 20درجة و�أخريا املعتوه الذي تقل درجة ذكائه عن  20درجة
• اجل�سم الب�شري يحتوي على  96,000كيلومرت من الأوعية الدموية� .أو  59,650ميل.
• حم�ض الهيدروكلوريك املوجود يف معدة الإن�سان قوي مبافيه الكفاية على حتليل م�سمار.
• متو�سط ترمي�ش عيونك يوميا هو  25,000مرة.
• ن�سبة خاليا الدم احلمراء لدى الرجال �أكرث بـ  10%من الن�ساء.
• لديك عدد ع�ضالت �أقل من عدد ع�ضالت الريقة.
• هل تعلم �أن الك�أ�س ال�سميك معر�ض للك�سر �أكرث من الك�أ�س الرقيق فيما �إذا و�ضع به م�شروب �ساخن
• هل تعلم �أن خمرتع الآلة احلا�سبة هو بليز با�سكال الفرن�سي �سنة  1785م
• هل تعلم �أن ما يحدثه  0.47ليرت من البرتول من انفجار يعادل ما يحدثه وزن  0.45كغ من
الديناميت
• هل تعلم �أن وزن الطن من احلديد بعد �أن ي�صد�أ متاما ي�صبح ثالثة �أطنان
• هل تعلم �أن املياه ميكن �أن ت�ستخدم ك�أداة قطع و تكون �أف�ضل من �أي �سالح حاد

�صوت ال�ضمري
هناك يف غرفة �ضيقة وعلى فرا�ش ب�سيط كان ينام ح�سان وهو يتقلب يف فرا�شه ،مل ي�ستطع ان ينام ،مل تغم�ض
له عني ملاذا �..آه انه �سبب عظيم نعم فقد ارتكب ح�سان خط�أ بل جرما كبريا امتدت يده واخذ بع�ض املال من
درج �صاحب العمل ..مبلغ ب�سيط كان يريد ان ي�شرتي به لأوالده ك�سوة تقيهم من برد ال�شتاء لكن هذا املبلغ
كان مثل النار يتقلب عليها ح�سان فتلهب ج�سده وال ينام وعندما �سنحت له فر�صة ليغفو قليال �شاهد هذه
املالب�س على اج�ساد اوالده ت�شتعل ..يا الهى احميهم يل ..هكذا �صرخ امل�سكني فزعا .وقف بجانب الفرا�ش ثم
جل�س ي�ستغفر ربه ويبكي يف ال�صباح وقبل ان يح�ضر اي �شخ�ص �إىل العمل رد ح�سان املبلغ �إىل الدرج نعم رده
وقال :احلمد هلل مل يك�شف احد �شيئ و�س�أظل ح�سان النظيف الذي يثق فيه اجلميع والذي مل يخن االمانة ابدا
وا�ستعاذ باهلل من ال�شيطان الرجيم .عند الظهر وبعد انتهاء فرتة العمل االوىل جل�س �صاحب العمل لي�سوى
احل�سابات وجمع املال من الدرج ثم قال ب�صوت عال احلمد هلل كله متام وكانت لتلك الكلمة وقع جميل على
اذن ح�سان فحمد اهلل ..عندها نادى عليه �صاحب العمل وقال هيا ياح�سان ان ام اوالدي تريدك اليوم المر
هام لنذهب معا.
ذهب ح�سان مع �صاحب العمل وجل�س ي�سرتيح فجاءت زوجة الرجل لتقول :اهال عم ح�سان� ،أري��دك لأمر
هام ..اوال لتذهب �إىل املطبخ وحتمل ما جهزته لك من حلم و�سمك وحبوب لبيتك .ثانيا خذ هذه االكيا�س
لتحملها �إىل اوالدك انها مالب�س جديدة جميلة �ستعجبهم كثريا فقد جاء ال�شتاء �سريعا وهم �سيحتاجون لها.
وثالثا ف�أ�سرع �صاحب العمل وقال ثالثا هذه عندى انا ..خذ املال فانت ت�ستحق مكاف�أة تعمل معي زمنا ومل
اعطك مكاف�آت ..كما انى امرت لك بزيادة يف راتبك لت�ستطيع ان تكفي طلبات بيتك واوالدك فانا احبك ياعم
ح�سان منذ ان كنت تعمل مع والدي.
حمل ح�سان اخلري بني يديه ودموعه تكاد تنهمر وعاد لبيته ونادى زوجته واعطاها كل ما يحمله و�سط فرحة
ال�صغار الكبرية التي جعلت قلبه يزغرد ،ون��ادى زوجته ومنحها املال لتحتفظ به وعندما اح�صته قالت له
احلمد هلل مائه دينار مل احلم بها ابدا وا�ستمع لتلك الكلمة وقال لنف�سه كان معي يف ال�صباح ع�شرين دينارا
كانت اثقل على قلبى من جبال االر�ض وذهب لفرا�شه واغم�ض عينيه ونام نوما عميقا مل يحلم به ابدا.

