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فائدة ذهبية من تناول الأفوكادو
خل�ص بحث جديد �إىل �أن تناول ح�ستني �أو �أكرث من �لأفوكادو �أ�سبوعيا 

ميكن �أن يقلل خطر �لإ�سابة مبر�ص �لقلب بن�سبة �خلم�ص.
وتابع �لبحث، �لذي ن�سر يف دورية جمعية �لقلب �لأمريكية، �لنظام 
�أربع �سنو�ت  �ألف �م��ر�أة و41 �ألف رجل، مرة كل   68 �لغذ�ئي لنحو 
 9185 ت�سجيل  �لدر��سة، جرى  30 عاما. وخ��ال مدة  م��د�ر  على 

نوبة قلبية، و5290 �سكتة دماغية.
وحدد �لباحثون وجود �سلة بني تناول �لأ�سخا�ص للدهون �ل�سحية 
و�سحة �لقلب، ووجدو� �أن �أولئك �لذين �أكلو� �لأفوكادو ب�سكل متكرر 
باملئة،   21 بن�سبة  �لتاجية  �لقلب  باأمر��ص  �لإ�سابة  قللو� من خطر 

مقارنة مع �أولئك �لذين مل يتناولوه.
�إ�سافة �إىل ذلك، �أظهر �لبحث �أن ��ستبد�ل ن�سف �حل�سة �ليومية من 
�أو �للحوم �مل�سنعة  �أو �جلنب  �أو �لزبادي  �أو �لبي�ص  �أو �لزبدة  �ل�سمن 
�لإ�سابة  خطر  �نخفا�ص  �إىل  ي���وؤدي  �لأف���وك���ادو  م��ن  مماثلة  بكمية 

مبر�ص �لقلب بن�سبة 16-22 باملئة.
ويحتوي �لأفوكادو على �لألياف �لغذ�ئية و�ملعادن و�لفيتامينات، مثل 

فيتامني "�سي" و"�إي" و"كيه".

ماذا تاأكلني للح�صول على اأظافر قوية و�صحية؟
�لعناية بالأظافر، و�لتي غالًبا ما يتم جتاهلها، ميكن �أن تتاأثر ب�سدة 

بالطعام �لذي نتناوله، متاًما مثل �لعناية بالب�سرة.
ويف �لو�قع، ميكن �أن تخربك �أظافرك عما �إذ� كنت تعاين من نق�ص 
�ل�سريرية  �لتغذية  �أخ�سائية  قالت  كما   ، �لغذ�ئية  �لعنا�سر  �أحد  يف 

جي�سيكا �سيبل ملوقع ميرتو �لربيطاين.
مثل  �لفيتامينات،  نق�ص يف  تعانني من  كنت  "�إذ�  ت�سيف جي�سيكا  و 
ومعدل  وملم�سها  ونعومتها  �أظ���اف���رك  �سحة  ت��ت��اأث��ر  ف��ق��د  �ل��زن��ك، 
منوها. �لأظافر �له�سة و�ل�سعيفة غالًبا ما تكون عامة على نق�ص 
�حلديد �أو �لربوتني. هذه �لبقع �لبي�ساء �ملزعجة �لتي تر�ها �أحياًنا 
 - ا  �أي�سً �ملعادن  �أو  �لفيتامينات  نق�ص  �إىل  ع��ادًة  ت�سري  �أظافرك  على 
�لدهنية  �لأح��م��ا���ص  �أو  ب  فيتامينات  �أو  �لكال�سيوم  �أو  �ل��زن��ك  ع���ادًة 

�لأ�سا�سية".
�أظ���اف���رك يف  م��ع و���س��ع �سحة  �ل��ط��ع��ام  ت��ن��اول  "عند  ت��ق��ول جي�سيكا 
�لعتبار، فاإن �أهم �ملكونات �ست�سمل �ليود و�لزنك و�ل�سيلينيوم، ويعمل 

كل مكون على تعزيز �سحة �لأظافر وقوتها من جميع �لنو�حي".
ومنتجات  �لبحرية  و�لأع�ساب  �لبحرية  و�مل��اأك��ولت  لليود  وبالن�سبة 
�أف�سل �سديق لأظافرك. وت�سيف جي�سيكا  �ستكون  �لألبان و�لبي�ص 
و�ملاأكولت  �لبقر،  وحلم  �ملحار،  تاأكلي  �أن  يجب  للزنك،  "بالن�سبة 

�لبحرية، و�ملك�سر�ت، و�لبذور، و�لفا�سولياء، ومنتجات �لألبان".

الكافيني قد يعالج فرط الن�صاط
�إ�سبانيا  5 باملئة من �لأطفال يف  �إىل   2 �أن  �إىل  �إ�سبانية  ت�سري در��سة 
وت�سعى  �لنتباه،  ونق�ص  �لن�ساط  ف��رط  ��سطر�ب  لديهم  ي�سخ�ص 
�لأب���ح���اث �إىل �إي���ج���اد  م��ك��ون��ات، ق��د ت��ك��ون ق����ادرة ع��ل��ى ت��وف��ري عاج 
للمر�سى.   وقام فريق من �خلرب�ء يف جامعة �أوبريتا دي كاتالونيا  
و�لعلوم  �لنف�ص  علم  كلية  يف  ع�سو  ري����دولر،  دييغو  م��ع  بالتن�سيق 
�لرتبوية بجامعة �أوكاهوما و�ملتخ�س�ص يف علم �لأع�ساب و�لأبحاث 
مع جمموعة Cognitive NeuroLab �لتابعة لكلية �لعلوم 
�ل�سحية UOC، بدر��سة �إمكانية ت�سمني مادة �لكافيني يف �لقائمة 
فرط  ��سطر�ب  �أعر��ص  بع�ص  من  للتخفيف  �مل�ستخدمة  �لعاجية 
بع�ص  ��ستخد�م  حول  �لد�ئر  للجدل  نظًر�  �لنتباه،  ونق�ص  �حلركة 

�لأدوية �مل�ستقة من �مليثيلفينيديت.
�أجريت  �لتي  للدر��سات  منهجية  مر�جعة  وه��ي  �ل��در����س��ة،  وخل�ست 
�إىل  �ل��ع��ل��م��ي��ة،   Nutrients ون�����س��رت يف جم��ل��ة  �حل��ي��و�ن��ات  ع��ل��ى 
�لنتباه  م��ن  ي��زي��د  �أن  مي��ك��ن  للكافيني  �مل��و���س��وف  �ل���س��ت��ه��اك  �أن 
من  يعانون  �لذين  و�لبالغني  �ملر�هقني  ل��دى  �حلفظ  على  و�ل��ق��درة 
للبحث  �لرئي�سيني  �ملوؤلفني  �أح��د  و�أو�سح  �لنف�سي.  �ل�سطر�ب  هذ� 
خافيري فا�سكيز �أن �لقائمة �لعاجية للتخفيف من ��سطر�ب فرط 
�جلدل  من  معينة  درج��ة  وهناك  حم���دودة،  �لنتباه  ونق�ص  �حلركة 
حول ��ستخد�م بع�ص �أنو�ع �لأدوية و�ملن�سطات، خا�سة �أثناء �لطفولة 
و�ملر�هقة. ولهذ� من �ملفيد در��سة فعالية مو�د �أخرى مثل �لكافيني.
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باملجان.. �صفينة نوح لأ�صحاب متالزمة داون
نفذت م�سر موؤخر� �أول م�سروع منوذجي يف �ل�سرق �لأو�سط لإيو�ء وعاج 
مر�سى متازمة د�ون باملجان، ودجمهم يف �ملجتمع، حتت ��سم �سفينة نوح 

"�لُفلك".
ومت �ختيار �مل�سروع يف مدينة طنطا عا�سمة حمافظة �لغربية، �لتي تقع 
على بعد قر�بة 93 كيلومرت �سمال �لقاهرة، وبت�سميم فني ي�سبه �ل�سفينة 

�لتي ت�سبح يف �لبحر، حتى ي�سعر �لأطفال باإح�سا�ص مريح.
لأبعد حد،  �إن�ساين  "�مل�سروع  وتو�بعها:  بول، مطر�ن طنطا  �لأنبا  ويقول 
هو م�سروع عاملي على �أر�ص م�سرية خلدمة فئة من �أكرث �لفئات �حتياجا 
على  للح�سول  �ل���رتدد  �أو  �لد�ئمة  �لإق��ام��ة  م�ستوى  على  ���س��و�ء  وباملجان 

�خلدمات �ملختلفة".
وتابع �مل�سوؤول عن م�سروع �لفلك لرعاية �أبطال متازمة د�ون، يف حديثه 
غريه  �إ�سعاد  هو  �إن�سان  �أي  ي�سعد  ما  "�أكرث  عربية":  نيوز  "�سكاي  ملوقع 
وروؤية �لبت�سامة على وجهه. قمت بزيارة عدد من �لدول �لأوروبية لروؤية 
م�ساريعهم كاإيطاليا و�سوي�سر�، و�سّجلت كافة �لتفا�سيل لا�ستعانة بها يف 
لينبهرو� مبا مت  �أر���ص م�سر،  لروؤية ما مت على  لتتم دعوتهم  م�سروعنا، 

تنفيذه خلدمة �لنا�ص".
�ملهار�ت  وتنمية  و�ل��ت��دري��ب  و�ل��ت��اأه��ي��ل  �ل��ع��اج  "�لُفلك" خ��دم��ات  وي��ق��دم 
لأ�سحاب متازمة د�ون، من خال �لإقامة �لد�ئمة ملن هم فوق �سن 18 

عاماً، �أو من خال �لرتدد على �مل�سروع ملن هم حتت �سن �ل�18 عاما.
�أ�سحاب  من  �أب��ن��اء  فيها  يتو�جد  �لتي  �لأ���س��ر  تاأهيل  على  �مل�سروع  ويعمل 
يف  ودجمهم  �ل�سليم،  بال�سكل  معهم  للتعامل  �خلا�سة،  �لذهنية  �لقدر�ت 

�ملجتمع دون �أي ي�سعر �أي منهم باأنهم �أقل من �لأ�سوياء.

اليابان تعاود التطعيم 
�صد �صرطان عنق الرحم 
تعتزم �ليابان ت�سجيع مو�طناتها جمدد�ً 
للفريو�ص  �مل�����س��اد  �ل��ل��ق��اح  ت��ل��ق��ي  ع��ل��ى 
�مل�سبب ل�سرطان عنق �لرحم، ما �سيتيح 
وفق موؤيدي هذ� �للقاح �إنقاذ حياة �آلف 
�لن�ساء، بعدما توقفت حمات �لتطعيم 
�أثارت  �إعامية  مدة طويلة جر�ء حملة 

�حتمال �أن تكون لهذ� �للقح �آثار �سارة.
وُيعّمل جمدد�ً بتو�سية �حلكومة يف �ساأن 
ني�سان/ م��ن  ب���دء�ً  �للقاح  تلقي  ���س��رورة 

�أبريل بعدما ُعّلقت لثماين �سنو�ت، ومن 
�ملفرت�ص �أن تعيد هذه �لتو�سية �إطاق 
�حلليمية  �لأور�م  �سد  �لتطعيم  حملة 
�ل��ب�����س��ري��ة، وه���ي ف��ريو���س��ات تنتقل عرب 
منها  �أن���و�ع  وتت�سّبب  �جلن�سي  �لت�سال 
ب��الإ���س��اب��ة ب�����س��رط��ان ع��ن��ق �ل��رح��م لدى 
�سد  �لتطعيم  معّدل  و�نخف�ص  �لن�ساء. 
�لب�سرية  �حلليمية  �لأور�م  ف��ريو���س��ات 
�ليابان بعدما كان  �ملئة يف  �إىل و�ح��د يف 
جونكو  وق��ال��ت   .2013 ع���ام   70%
ميهار�، وهي نائبة وممثلة �سابقة جنت 
بعدما �أُ�سيبت ب�سرطان عنق �لرحم قبل 
ع�سر �سنو�ت "�سنتمّكن �أخري�ً من حماية 
"�ل�سنو�ت  �أّن  م�سيفًة  �ل�سابات"،  حياة 
�لثماين �ملا�سية �ستكّلف �أرو�حاً كثرية".

ع�صري التوت الربي قد ي�صاعد على 
خف�ض �صغط الدم واإطالة العمر! �ص 23

ما هي فوائد ا�صتهالك 
الكاجو ال�صحية؟

يعترب �لكاجو �أحد �أهم �أنو�ع �ملك�سر�ت �لتي ن�ستهلكها ب�سكل م�ستمر دون �أن نعرف �لفو�ئد �لتي يعود بها هذ� �لنوع 
من �ملك�سر�ت على حياتنا و�سحتنا.

فيما يلي �أم �لفو�ئد �ل�سحية للكاجو، وفق ما �أوردت �سحيفة تاميز �أوف �إنديا:
مينع �أمر��ص �لقلب و�لأوعية �لدموية: يحتوي �لكاجو على دهون �سحية مرتبطة ب�سحة �لقلب. كما �أنه خاٍل من 

ا �لعنا�سر �لغذ�ئية �لأ�سا�سية لتعزيز �أد�ء �لقلب. �لكولي�سرتول ويوفر �أي�سً
مينع �ل�سرطان: وفًقا للخرب�ء، يعد �لكاجو من �ملك�سر�ت �لتي ت�ساعد يف تقليل خماطر �لإ�سابة بال�سرطان، �إذ �أنه 

يحتوي على عن�سر برو �أنثو�سيانيد، وهو نوع من �لفافونول �لذي يوقف منو �خلايا �ل�سرطانية.
يرتبط بفقد�ن �لوزن: يحتوي �لكاجو على دهون جيدة، مفيدة ل�سحة �جل�سم. هذه �لدهون م�سوؤولة عن منو 
�لكول�سرتول �جليد وتقليل �لكولي�سرتول �ل�سيئ. كما �أنه مينح �جل�سم �لكثري من �لطاقة ويحافظ على �ل�سعور 

بال�سبع لفرتة طويلة.
ا على �له�سم. مفيد  جيد لاأمعاء: وفًقا للخرب�ء، فاإن �لكاجو مفيد يف �ل�سيطرة على �أمر��ص �ملعدة وي�ساعد �أي�سً
للب�سرة: يحتوي �لكاجو على �لكثري من �لنحا�ص وم�ساد�ت �لأك�سدة �لتي ت�ساعد يف �حلفاظ على ن�سارة �لب�سرة 
�لإنزميات  مع  �لنحا�ص  ينتج  كما  �ل�سيخوخة،  عامات  من  تقلل  �لأك�سدة  م�ساد�ت  �أن  �ملعروف  ومن  و�إ�سر�قها. 

�لأخرى، �لكولجني �مل�سوؤول عن زيادة مرونة �جللد.

تناول �ل�ساي بانتظام يخف�ص من �سغط �لدم
يتميز �رتفاع �سغط �لدم بارتفاع �سغط �لدم يف �ل�سر�يني، 
وه���و �أح����د ع���و�م���ل �خل��ط��ر لأم���ر�����ص �ل��ق��ل��ب و�لأوع���ي���ة 

�لدموية )�ل�سكتة �لدماغية، �لنوبات �لقلبية، �إلخ(.
هذ� �ملر�ص �ملزمن، �لذي ي�سيب مايني حول �لعامل، يف 
�حلالت،  ن�سف  من  يقرب  ما  يف  ت�سخي�سه  يتم  مل  حني 
لل�ساي،  �ملنتظم  �ل�ستهاك  ط��ري��ق  ع��ن  تخفيفه  ميكن 
 Cellular �ل��ع��ل��م��ي��ة  �مل��ج��ل��ة  يف  �مل��ن�����س��ور  للعمل  وف��ق��اً 

.Physiology and Biochemistry
ي�سرح موؤلفو هذه �لدر��سة، �لأمريكيون و�لدمناركيون، �أن 
هذ� �مل�سروب �ل�ساخن، �سيكون له خ�سائ�ص عاجية �سد 
�لفافونويد  مرّكبات  بف�سل  وذل��ك  �ل��دم،  �سغط  �رتفاع 

�لتي يحتوي عليها.
�لطبيعية،  �لأك�سدة  م�ساد�ت  وه��ي  �ملكونات،  ه��ذه  تعمل 
�لأ�سود على  و�ل�ساي  �لأخ�سر  �ل�ساي  �ملوجودة يف كل من 
ي�سمى  ب��روت��ني  تن�سيط  ط��ري��ق  ع��ن  �ل���دم،  �سغط  خف�ص 
KCNQ5، و�لذي يلعب دور�ً يف تو�سع �لأوعية )زيادة 

حجم �لأوعية �لدموية(.
�لن�ساء  عند  �ل���دم  �سغط  �رت��ف��اع  �أع��ر����ص  �مل��زي��د:  تابعي 

و�لفئات �لأكرث عر�سة

كيفية ا�صتهالك ال�صاي للح�صول على فوائده
�سرب  فاإن  �لدموية،  و�لأوعية  �لقلب  نظام  على  للحفاظ 
�لدر��سة مرة  �أك��دت هذه  �سيكون فكرة جيدة، كما  �ل�ساي 

�أخرى.

لكن يجب �حلذر، مع ذلك، �إذ ل يجب �إ�ساءة ��ستخد�مه؛ 
�خت�سا�سية  ك��وب،  نينا كوهني  �لدكتورة  ذك��رت  كما  لأن��ه 
�ل��ت��غ��ذي��ة، ك���ل ���س��يء ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ح�����س��ا���س��ي��ة ك���ل و�ح����د. 
من  �أك��و�ب   3 �إىل  ي�سل  ما  بتناول  تو�سي  �لخت�سا�سية 

�ل�ساي يومياً، و�إبعادها عن �لوجبات ب�ساعة على �لأقل.
�لنزرة �لأ�سا�سية لعمل �جل�سم  �أحد �لعنا�سر  �حلديد هو 
�لدم  خايا  يف  �حلديد  يوجد  �لعامة.  ولل�سحة  �ل�سليم 
يف  �مت�سا�سه،  ��سطر�ب  �إىل  ي��وؤدي  �أن  وميكن  �حل��م��ر�ء، 
ح��ال��ة �لإف����ر�ط يف ت��ن��اول �ل�����س��اي. وح���ذرت م��ن �أن تناول 

�لكثري من �ل�ساي مينع �جل�سم من �مت�سا�ص �حلديد.
�مل�ساّدة  �ل�ساي  �إىل خ�سائ�ص  �لآن  �لتعرف  �إذ� متَّ  �أخ��ري�ً، 
�ختياره  ذلك  مع  فيجب  لالتهابات،  و�مل�ساّدة  لاأك�سدة 
بعناية. يف عام 2017، حذر ��ستطاع �أجر�ه 60 مليون 
م�ستهلك من وجود مبيد�ت ح�سرية يف �لعديد من �أنو�ع 
�ل�ساي �لتي تباع يف حمات �ل�سوبر ماركت، حتى يف بع�ص 

�لعامات �لتجارية �لع�سوية!

ع�صري الربتقال يخف�ض �صغط الدم 
يتميز ع�سري �لربتقال بطعمه �للذيذ وفو�ئده �ملتنوعة. 
�ملعادن  و�ل���ك���ث���ري م���ن   C ���س��ي  ف��ي��ت��ام��ني  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 
كبري�ً  دور�ً  تلعب  �لتي  �لأك�سدة،  وم�ساد�ت  و�لفيتامينات 
�ل��وق��اي��ة من  �مل��ن��اع��ي، مم��ا ي�ساعد على  يف تعزيز �جل��ه��از 
�لأم���ر�����ص وخ�����س��و���س��اً �ل���ربد و�لإن��ف��ل��ون��ز� خ���ال ف�سل 
بتناول  �لتغذية  وخ���رب�ء  �لأط��ب��اء  ين�سح  لذلك  �ل�ستاء؛ 
عاوة  فهو  م�ستمر،  ب�سكل  �لطبيعي  �ل��ربت��ق��ال  ع�سري 

على ذلك يخف�ص �سغط �لدم، وي�ساعد يف جتّنب م�ساكل 
�لقلب.

ع�سري  علوم  مركز  من  روك�ستون،  ك��اري  �لدكتورة  تقول 
�إن  �إك�سرب�ص"،  ل�"ديلي  حديثها  يف  بلجيكا،  يف  �لفاكهة 
�لدم  �سغط  يخف�ص  �ل��ربت��ق��ال  م��ن ع�سري  و�ح����د�ً  ك��وب��اً 
�لزئبق،  من  مليمرت�ت  ثاثة  مبقد�ر  يومياً  �لنقبا�سي 
و�سغط �لدم �لنب�ساطي مبا يقرب من 2 مم من �لزئبق.

وي���ح���ت���وي ك���ل م���ن �ل���ربت���ق���ال وع�����س��ري �ل���ربت���ق���ال على 
على  يعمل  و�ل��ذي  ه�سربيدين،  ي�سمى  نباتي  بوليفينول 
�إرخ��اء �لأوعية �لدموية؛ مما ي�سهل على �جل�سم �لتحكم 
يف �سغط �لدم، وفق �لدكتورة روك�ستون، ويتم �مت�سا�سه 
�لكامل؛  �ل��ربت��ق��ال  م��ن  ك��ف��اءة  �أك���رث  ب�سكل  �لع�سري  م��ن 
ب�سبب وجود �لألياف فيه. كما يعمل ع�سري �لربتقال على 
تزويد �جل�سم بالبوتا�سيوم �لذي ي�ساعد يف �ل�سيطرة على 

�سغط �لدم.
ج�سم  يف  �له�سربيدين  ف��اإن  �لبلجيكية  �خلبرية  وبح�سب 
وت�سيف:  ه�سربيتني.  �إىل  يتحول  ه�سمه  عند  �لإن�سان 
على  ي�ساعد  ه�سربيتني  ي�سمى  دمائنا  يف  جديد  "مرّكب 
على  كبري�ً  �أث��ره  يجعل  �لدموية، مما  �لأوع��ي��ة  ��سرتخاء 
�سغط �لدم، وخ�سو�ساً لدى �لأ�سخا�ص �ملعر�سني خلطر 

�لإ�سابة باأمر��ص �لقلب و�لأوعية �لدموية".
ووفقاً ملنظمة �ل�سحة �لعاملية، كان �أكرث من مليار �سخ�ص 
يف �لعامل يف نهاية عام 2020، يعانون من �رتفاع �سغط 
ويتم عاج  �إ�سابتهم،  عن  �لنا�ص  يعرف خم�ص  ول  �ل��دم، 

و�حد فقط من كل ع�سرة مر�سى بارتفاع �سغط �لدم.

ظالل اجلفون الرباقة 
لإطاللة عيون �صاحرة

ظال  �إن   Elle جم���ل���ة  ق���ال���ت 
�جل���ف���ون �ل����رّب�ق����ة مت��ث��ل �أح����دث 
رب���ي���ع �سيف  ���س��ي��ح��ة جت��م��ي��ل يف 
�إطالة  �ل��ع��ي��ون  لتمنح   2022

�ساحرة تاأ�سر �لألباب.
و�أو�سحت �ملجلة �أن ظال �جلفون 
جزيئات  على  �ملو�سم  ه��ذ�  ت�ستمل 
�لعيون  مت���ن���ح  ����س���غ���رية  لم����ع����ة 
�إ�سر�قاً  ت�����س��ع  م��ت��األ��ئ��ة  �إط���ال���ة 
�أج���و�ء  م��ع  يتنا�سب  وح��ي��وي��ة مب��ا 

�لربيع و�ل�سيف.
و�أ�سافت �ملجلة، �أن ظال �جلفون 
بالدرجات  �مل���و����س���م  ه�����ذ�  ت���ت���األ���ق 
�لبني،  م��ث��ل  �ل��رق��ي��ق��ة  �ل���رت�ب���ي���ة 
�مليتالك  وب���درج���ات  و�ل����ربون����زي، 

�لرّب�قة مثل �لذهبي، و�لف�سي.

هابل ير�صد اأبعد 
جنم على الإطالق 

ر�سد �لتل�سكوب �لف�سائي "هابل" 
�أب��ع��د جن��م ���س��وه��د ع��ل��ى �لإط���اق 
�إذ  "�إيرندل"،  ����س��م  عليه  و�أُط��ل��ق 
�سنة  مليار   12،9 �سووؤه  ��ستغرق 

لي�سل �إىل �لأر�ص.
�لنجم  ح��ج��م  �أّن  �ل��ع��ل��م��اء  وي��ق��ّدر 
�ل��������ذي ي���ن���اف�������ص �أك��������رب �ل���ن���ج���وم 
�ل�سم�ص  ح��ج��م  ي��ف��وق  �مل���ع���روف���ة، 
مب����ا ل ي���ق���ل ع����ن خ��م�����س��ني م����رة، 
وه���و ك��ذل��ك �أك����رث ���س��ط��وع��اً منها 
مبايني �ملر�ت. �أما �لنجم �ل�سابق 
�لذي �سجل �أرقاماً قيا�سية، فُر�سد 
"هابل" عام  �لتل�سكوب  كذلك من 
2018، لكّنه كان موجود�ً يف كون 
مليار�ت  �أرب����ع  �إىل  ت��اري��خ��ه  ي��ع��ود 
�سنة مقابل نحو 900 مليون �سنة 
�لنفجار  ل�"�إيرندل" بعد  فح�سب 

�لعظيم، وفق �خلرب�ء.
وُن�سر �لكت�ساف �لأربعاء يف جملة 
وقال  �ملرموقة.  "نيت�سر" �لعلمية 
بر�ين  �ل��رئ��ي�����س��ي  �ل��ت��ق��ري��ر  م��ع��ّد 
ويل�ص من جامعة "جونز هوبكنز" 
يف  �لأمريكية  بالتيمور  مدينة  يف 
ما  �لبد�ية"  يف  ن�سّدق  "مل  ب��ي��ان 

ر�سده �لتل�سكوب.
هذ�  ت�سمية  مهمة  وي��ل�����ص  وت���وىل 
�لنجم و�أطلق عليه ��سم"�إيرندل" 
�لذي يعني "جنمة �ل�سباح" باللغة 

�لإنكليزية �لقدمية.
"كان  �لنجم  �أّن  �ل��ب��اح��ث  و�أو���س��ح 
لدرجة  بعيد  زم���ن  م��ن��ذ  م���وج���ود�ً 
�ملو�د  �أّن��ه رمب��ا مل يكن مكّوناً من 
ن��ف�����س��ه��ا ك��ال��ن��ج��وم �مل����وج����ودة من 

حولنا �ليوم".
در����س��ات حول  "�إجر�ء  �أّن  و�أ���س��اف 
�أم���ام  �سيفتح جم����اًل  �ل��ن��ج��م  ه���ذ� 
معرفة �ملزيد عن فرتة معينة من 
�إىل  �أف�ست  لكّنها  جنهلها  �ل��ك��ون 

كل ما نعرفه �ليوم".

ارتفاع �صغط الدم: درا�صة تعرتف 
بفاعلية هذا امل�صروب ال�صاخن

يكون  وال���ذي  �صاخن،  م�صروب  ت��ن��اول  اإن 
املطابخ، من  موجودًا تقريبًا يف خزائن كل 
�صاأنه اأن يقلل ب�صكل كبري من ارتفاع �صغط 

حديثة.  درا���ص��ة  ك�صفت  كما  ال��دم، 
ماذا يف التفا�صيل؟

ال�������ص���اي غ���ن���ي مب�������ص���ادات 
الأك�صدة، فهو ي�صاهم ب�صكل خا�ض 
ومنع  اجل�����ص��م  خ��الي��ا  ح��م��اي��ة  يف 
درا�صة  تو�صعت  وقد  ال�صيخوخة. 
حديثة يف هذه القائمة من املزايا، 

ارتفاع  بفعاليته �صد  مع العرتاف 
�صغط الدم.
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�ش�ؤون حملية

حتت �صعار ابتكار امل�صتقبل لتح�صني حياة املجتمعات

اإك�صبو 2025 اأو�صاكا- كان�صاي- اليابان يتوقع ا�صتقبال 28.2 مليون زائر
••   دبي اإك�سبو – الفجر 

ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني 
حممد معني الدين 

 �أكد و�كاميا كنجي، وزير معر�ص "�إك�سبو 2025 �أو�ساكا-
"�بتكار  ���س��ع��ار  حت��ت  �ل��ي��اب��ان  يف  �سينظم  �ل���ذي  كان�ساي" 
�مل�ستقبل لتح�سني حياة �ملجتمعات"، �أنه يتوقع و�سول عدد 
28.2 مليون ز�ئر،  زو�ر �حلدث �لعاملي �ملنتظر �إىل نحو  
�إىل �أن  منهم 3.5 مايني ز�ئر من خارج �ليابان، م�سري�ً 
�إك�سبو �أو�ساكا �سريكز على 3 حماور فرعية، هي: "�سمان 
��ستد�مة �حلياة"، و"حت�سني �حلياة"، و"تعزيز �حلياة عرب 

�لتو��سل".
�لإعامي  �ملركز  ذلك خال موؤمتر �سحفي عقد يف  جاء 
�إيت�سريو مات�سوي،  2020 دبي، وح�سره كل من  لإك�سبو 
رئي�ص بلدية �أو�ساكا، وو�كاميا كنجي، وزير معر�ص �إك�سبو  

�لدويل 2025، ويا�سيمور� هرييوفومي، حاكم حمافظة 
�أو�ساكا، ولفيف من �لإعاميني.

�لذي  كان�ساي  �أو�ساكا-   2025 �إك�سبو  �أن  كنجي،  و�أو�سح 
م�ساحة  على  تنظيمه  �سيتم  با�ست�سافته،  �ل��ي��اب��ان  ف���ازت 
�سخ�ص  مليار�ت   8 قبل  من  م�ساهدتها  �أو  زيارتها  ميكن 

حول �لعامل، للم�ساركة يف ��ست�سر�ف جمتمعنا �مل�ستقبلي.
"يوم�سيما"، وهي  �أن �ملعر�ص �سيتم تنظيمه يف  و�أ�سار �إىل 
وي�سم  �أو�ساكا.  خليج  منطقة  يف  تقع  ��سطناعية  جزيرة 
"كيوتو"  م��وق��ع��ي  ك��ل��م،   50 م�ساحته  �ل��ب��ال��غ��ة  حميطها 
�أو�ساكا  وتتميز جزيرة  �لقدمية،  �ليابان  و"نار�"، عا�سمتا 
ومنطقة كان�ساي بجاذبيتها �لتي جتمع بني جتارب �لتذوق 
�ل�سياحية  �مل��و�ق��ع  م��ن  �لعديد  �إىل  بالإ�سافة  و�ل��رتف��ي��ه، 

�ل�سهرية. 
يتوقع   كان�ساي،  �أو�ساكا-   2025 "�إك�سبو  �إن  وقال كنجي، 
م�ساركة 150 دولة و25 منظمة دولية، يف حني �أكدت 87 

دولة و�ست منظمات دولية حتى تاريخ 11 مار�ص من �لعام 
�جلاري، م�ساركتها يف فعاليات �ملعر�ص �ملرتقب".

�أو�ساكا-  2025 �إك�سبو  �إد�رة  ع��زم  عن  كنجي  ك�سف  كما 
"�بتكار �مل�ستقبل  كان�ساي، �لذي �سيتم تنظيمه حتت �سعار 
لتح�سني حياة �ملجتمعات"، �إطاق من�سة رقمية قبل بدء 
جميع  من  و�حللول  �لتحديات  م�ساركة  بغر�ص  �ملعر�ص، 
�مل��ع��ر���ص �سيتم �جل��م��ع فيه  �أن   �إىل  �ل��ع��امل، لف��ت��ا  �أن��ح��اء 
و��ستخد�مها  �لتقنيات،  �أح��دث  مثل  �لعاملية،  �ملعرفة  بني 
لتطوير �أفكار جديدة وتبادلها بهدف �مل�ساهمة يف مو�جهة 

�لتحديات �لعاملية �لتي تهدد �لب�سرية.
لتحقيق  من�سة  �سيكون  �لعاملي  �ملعر�ص  �أن  كنجي،  و�أك���د 
�ملتحدة،  �لأمم  حددتها  �لتي  �مل�ستد�مة  �لتنمية  �أه���د�ف 
�لذي    ،"5.0 "جمتمع  �لياباين  �لوطني  �مل�سروع  وكذلك 
يعترب ��سرت�تيجية وطنية يابانية تهدف لتطوير جمتمع 
�لنمو �لقت�سادي  �إطاره حتقيق  �لإن�سان، ويتم يف  حموره 

مع مو�جهة �لتحديات �لجتماعية، عرب تبني نهج مبتكر 
ي��ج��م��ع ب���ني �ل���ع���امل �ل��رق��م��ي و�ل���و�ق���ع���ي ع��ل��ى ن��ح��و فائق 

�لذكاء.
2022، وقع �ملكتب  15 فرب�ير  �أنه يف  �إىل  ولفت كنجي، 
�تفاقية  �ل��ي��اب��ان،  وح��ك��وم��ة   ،)BIE( للمعار�ص  �ل���دويل 
 See( �تفاقية  وتعترب   .2025 �إك�سبو  معر�ص  تنظيم 
ل�سمان  ق����ان����وين  �إط�������ار  مب���ث���اب���ة   )Agreement
يف  �لر�سميني  بامل�ساركني  �خلا�سة  و�ل�سروط  �لمتياز�ت 
�ملعر�ص �لعاملي �لقادم، حيث وقع �لتفاقية كل من معايل 
دمي���ي���رتي  ك��ريِك��ن��ت��ز���ص، �لأم����ني �ل��ع��ام للمكتب �ل���دويل 
�لدولية،  �إك�سبو  معار�ص  على  �مل�سرفة  �لهيئة  للمعار�ص، 
�لإمار�ت  �ليابان لدى دولة  �إي�سوماتا، �سفري  �أكيو  و�سعادة 

�لعربية �ملتحدة. 
�أ�سار  ق��د  للمعار�ص،  �ل���دويل  للمكتب  �ل��ع��ام  �لأم���ني  وك��ان 
 )See Agreement( لتفاقية  �حليوي  "�لدور  �إىل 

للمعار�ص  �لدويل  �ملكتب  �لر�سمية بني  �ل�سر�كة  تعزيز  يف 
وحكومة �ليابان و�لرتقاء بها �إىل م�ستوى جديد كلياً، مع 
وبالتايل،  �لدوليني.  للم�ساركني  �لقانوين  �لإط��ار  حتديد 
تعترب هذه �لتفاقية مبثابة �إجناز جديد يف م�سرية جناح 
�لعامل  دول  يجمع  �ل��ذي  و�ل�سامل،  �مللهم  �لعاملي  �ملعر�ص 

معا لت�سميم جمتمع م�ستقبلي م�سرتك".
وقال �إنه �سيتم �إن�ساء جناح ي�سمى "�جلناح �لرمزي" تيمناً 
بامل�ساريع �ملو�سوعية �لرمزية، و�لتي جت�سد ر�سالة معر�ص 
�إك�سبو 2025، ولأن �لأجنحة، �لتي �أن�ساأها ثمانية خرب�ء، 
بعمق  �ملو�سوعات  مناق�سة  تتم  حيث  "رمزية"،  �أي�سا  هي 
ثمانية  �سيقوم  للم�سممني،  �خلا�سة  �لفل�سفات  �إط���ار  يف 
�إك�سبو  مو�سوع  وتطوير  بتف�سري  �مل�����س��روع  م�سممي  م��ن 
2025: "�بتكار �مل�ستقبل لتح�سني حياة �ملجتمعات"، من 
�لنا�ص  رب��ط  �ساأنها  م��ن  �أجنحة  وب��ن��اء  �لفريد  منظورهم 

�لذين �سيعي�سون معاً يف �مل�ستقبل.

جنوم احلفل اخلتامي لإك�صبو 2020 دبي ُيجمعون على كونه من�صة عاملية

اأ�صي�ض كور وقرة العني بلو�ض متالآن 
�صوارع اإك�صبو باأعذب الأحلان

•• دبي– الفجر

حفله  دب����ي   2020 �إك�����س��ب��و  ق����دم 
�خلتامي يف �سكل �أ�سطورة يروي من 
�لتاريخ، ويكّمل بها م�سو�ر  خالها 
�لإبد�عي  �لعمل  م��ن  يوما   182
�إليه  و�سلت  ما  �أح��دث  على  �ملرتكز 
يحتفي  بلد  �أ�سالة  وعلى  �لتقنية، 
برت�ثه كما �حتفى بيوبيله �لذهبي 
و����س���ط ف��ع��ال��ي��ات �حل�����دث �ل����دويل 

�لأ�سخم من نوعه.
من  كوكبة  �خلتامي  �حلفل  وجمع 
�أملع �لنجوم �لعامليني، ومت بثه ب�سكل 
���س��ا���س��ة عماقة   20 ع��رب  م��ب��ا���س��ر 
�إك�سبو  م���وق���ع  �أرج�������اء  يف  م���وزع���ة 
��ست�ساف  �أن  وبعد  دب��ي.   2020
�أك���رث من  بالفعل  �ل����دويل  �حل���دث 
مكانا   96 يف  ع���ر����ص  �أل�����ف   30
منها  �ل�سا�سع،  موقعه  من  خمتلفا 
�لو�سل،  �ساحة  يف  عر�ص   3،000
لاأطفال  عر�ص   500 من  و�أك��رث 
�ت����ف����ق جن�����وم حفله  و�ل�����ع�����ائ�����ات، 
�خلتامي على �أنه مبن�ساته �لعاملية، 

حدث مميز وفريد.
عازف  �خلتامي،  �حلفل  جن��وم  م��ن 
�ل��ت�����س��ي��ل��و �حل���ائ���ز  ج���ائ���زة غر�مي 
������س�����ارك بحفل  �ل�������ذي  م������ا،  ي����وي����و 

مو�سيقي على م�سرح دبي ميلينيوم، 
وقال: "منذ نعومة �أظفاري، تاأثرت 
�لعظيمة  �لثقافية  ل��ق��اء�ت��ن��ا  ب��ق��وة 
و����س��ت��ق��ي��ت م��ن��ه��ا �لإل�����ه�����ام. فحني 
ك��ن��ت ط��ف��ا ���س��غ��ري� يف ب��اري�����ص يف 
تخيلت  �ملا�سي،  �لقرن  خم�سينيات 
�ج��ت��م��اع �ل��ن��ا���ص م���ن ك���ل رك���ن من 
برج  حتت  وتو��سلهم  �لعامل  �أرك��ان 
ب��د� حد�ثيا  �أن ذل��ك  ب��د  �إي��ف��ل، ول 
ق. �إنه  ُي�������س���دَّ ح��ي��ن��ه��ا ع��ل��ى ن��ح��و ل 
ل�سرف كبري �أن �أكون حلقة �سغرية 
لاحتفال  ه��ذه،  �لتبادل  �سل�سلة  يف 
ب���ك���ل م�����ا مي���ك���ن���ن���ا حت���ق���ي���ق���ه حني 
لت�سور  �لثقافة �سرورية  �أن  نتذكر 

م�ستقبل �أف�سل وبنائه".
�لأ�سطورية  �ل����ب����وب  م��غ��ن��ي��ة  �أم������ا 

�ساركت  �ل��ت��ي  �أغ��ي��ل��ري�،  كري�ستينا 
�ليوبيل،  من�سة  على  ر�ئ��ع  بعر�ص 
فيها  ق��دم��ت  م����رة  "�آخر  ف��ت��ق��ول: 
عر�سا يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وي�سعدين   ،2008 ع�����ام  ك����ان����ت 
�إك�سبو  خ��ت��ام  و�أ����س���ارك يف  �أع����ود  �أن 
�أن  يل  ل�����س��رف  �إن���ه  دب���ي.   2020
�ل��ع��امل��ي. ما  �مل�سرح  �أغ��ن��ي على ه��ذ� 
ق. ومن �ملميز جد� �أن  ر�أيته ل ُي�سدَّ
�أك��ون جزء� من هذ� �حلدث �ملتنوع 

و�ل�سامل ومتعدد �لثقافات".
�لأملانية  �ملغنية  قالت  جانبها،  ومن 
�ل�����س��ه��رية �حل���ائ���زة ج��ائ��زة غر�مي 
نور� جونز: "�حلفل �خلتامي مميز 
للغاية وي�سرفني جد� �أن �أكون جزء� 

منه".

•• دبي– الفجر

�إك�سبو  �ل�سارع يف  ع��رو���ص مو�سيقى  م��ن  و�ح��د  �أق��ي��م، 
كور  �أ�سي�ص  �ملغنيتان  �سدحت  حيث  دب���ي،   2020
�ساحة  يف  وذل��ك  �أغانيهما،  باأجمل  بلو�ص  �لعني  وق��رة 
جماهريي  ح�سور  و�سط  �ل�ستد�مة،  بجناح  �لأر����ص 

كبري 
بتعدد  �مل��ع��روف��ة  ك���ور،  �أ�سي�ص  �لهندية  �ملغنية  وب���د�أت 
ورق�سات  �أغنيات  قدمت  حيث  �أول،  بالغناء  مو�هبها، 
م��ت��ن��وع��ة، ودع����ت �حل�����س��ور ل��ل��غ��ن��اء و�ل��رق�����ص معها. 
 2020 لإك�سبو  �متنانها  عن  �لفقر�ت  بني  و�أع��رب��ت 
دبي لدعوته �إياها، وعن حبها لدبي، وللجمهور �لكبري 

�لذي ماأ �ساحة �لأر�ص بجناح �لإ�ستد�مة.

وكاتبة  �ملغنية  ب���د�أت  �حل��ف��ل،  م��ن  �ل��ث��اين  �لق�سم  ويف 
�لطبول  بقرع  بلو�ص  �لعني  قرة  �لباك�ستانية  �لأغ��اين 
لُتعد �جلمهور لعر�سها �ملميز ولأغنيتها �لأوىل، و�سط 
هتافه وحما�سه �ل�سديد. وقدمت �لنجمة �لباك�ستانية 
ب��اق��ة م��ن �أغ��ن��ي��ات��ه��ا �ل���ب���ارزة، و�أ���س��ه��ره��ا �أغ��ن��ي��ة "ووه 
�ملو�سيقى  م��ن  م�ستوحاة  �أغنية  وه��ي  ذ�"،  هام�سافر 
ب��ل��و���ص ك���ل �لفتيات  �ل���ع���ني  �ل�����س��وف��ي��ة. ودع�����ت ق����رة 
�أغنية  م��ع��ه��ا يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  �حل���ا����س���ر�ت  و�ل�����س��ي��د�ت 
�حل�سور  مع  للتو��سل  ج�سر�  ومدت  كاري".  "كاري 
عرب �لتحدث �إليهم بني �لأغنية و�لأخ��رى. ومل تن�َص 
�ملطربة �لباك�ستانية �سكر �إك�سبو 2020 دبي لتنظيمه 
هذ� �حلفل و�سكر �جلمهور �لذي ح�سر من كل مكان، 

خ�سو�سا باك�ستان، كي ي�سجع مو�طنته �ل�سهرية.

اإك�صبو 2020 دبي ي�صلم جوائز »اإك�صبو اإيت�ض« للمطاعم التي حازت على اإعجاب الزوار

املجل�ض العاملي يف اإك�صبو 2020 دبي  يك�صف عن 
التوجهات اخلم�ض الأكرث اأهمية �صمن ح�صاده يف 2022

•• دبي– الفجر

 6 م��دى  وعلى  دب��ي،   2020 �إك�سبو  �عترب  �نطاقته  منذ 
و�مل�سروبات،  �لأطعمة  لتناول  متميزة  وجهة  كاملة،  �أ�سهر 
حيث قدم ماأكولت ر�عت جميع �لأذو�ق ملايني �لزو�ر من 
كل �أنحاء �لعامل، لذ� وبال�سر�كة مع "تامي �آوت" وبعد خم�سة 
�أ�سابيع من قيام رو�د �إك�سبو بالت�سويت ملطاعمهم �ملف�سلة يف 
موقع �حلدث �لدويل، توزيع جو�ئز �ملاأكولت "�إك�سبو �إيت�ص" 

يف حديقة �لحتفالت مبوقع �حلدث �لدويل.
�لتنفيذي  �لرئي�ص  �خلطيب،  �أحمد  قال  �خل�سو�ص  وبهذ� 
"مع  دب��ي:   2020 �إك�سبو  يف  �لعقاري  و�لت�سليم  للتطوير 
�لعامل،  �أن��ح��اء  م��ن جميع  200 مطعم  م��ن  �أك���رث  ت��و�ج��د 
ت�سج�����ع �لن����ا�ص عل�����ى جت����ربة �أ�س������ياء ج�����ديدة، و��ستك�������ساف 
وقد  و�لعائلة،  �لأ�سدقاء  مع  ذكريات  وخلق  جديدة،  �أفكار 
�ساع������د �إك�سبو 2020 دبي، يف �سمان خدمة مايني �آلف 
�ل����زو�ر م��ن جميع �أن��ح��اء �ل��ع��امل ك��ل ي���وم، ل��ذ� نحن ن�سكر 
زو�رنا  قلوب  �حتلت  �لتي  �مل�ساركة،  و�ملنافذ  �ملطاعم  جميع 
�أ�سهر  �ستة  ق��دم��وه خ��ال  م��ا  �إع��ج��اب��ه��م على  وح���ازت على 

كاملة".
�أف�سل مطعم  �ملقدمة خم�ص فئات وهي  وت�سمنت �جلو�ئز 
"كافيه  ب��ه��ا م��ن ن�سيب  �ل��ف��وز  ق���دم جت��رب��ة ر�ق���ي���ة، وك����ان 
�لفئة،  نف�ص  يف  ب�سدة  بها  �ملو�سى  �ملطاعم  وم��ن  ميانو"، 
فاز مطعم "جريل & تابا�ص" و"�سكاي بار"، �أما فئة �أف�سل 
مطعم غري ر�سمي، فقد فاز بها مطعم "مانغروف لاأطباق 

�لفلبينية"، �أما �ملطعم �ملو�سى بتجربته ب�سدة يف ذ�ت �لفئة 
"، كما  "�آدريفت برجر" و"�ملطعم �لكوري  ففاز بها مطعما 
فاز مطعم " د�مبا للم�سويات �لبحرية" يف فئة �أف�سل مطعم 
فكان  �لفئة  ذ�ت  م��ن  ب�سدة  ب��ه  �ملو�سى  �ملطعم  �أم���ا  حم��ل��ي، 

مطعم "ممائي�ص" و"دجاج تكا �إن"، �أما جائزة �أف�سل مطعم 
لتقدمي �حللويات فذهبت ملطعم "بريد �آهيد"،  فيما كانت 
مطعم  ن�سيب  م��ن  �ل�سريعة  للوجبات  مطعم  �أف�سل  فئة 

"�لبيك".

•• دبي-الفجر: 

�أن  �ل���ع���امل،  �أن���ح���اء  ي��ح��دث يف ك��ث��ري م��ن �لأح���ي���ان ويف جميع 
ُت�ستخدم �أدو�ت �لقرن �لع�سرين ملو�جهة حتديات �لقرن �حلادي 
و�لع�سرين �ملعقدة - كانت هذه هي �لر�سالة �لتي �نبثقت عن 
�لتي �نعقدت  2020 دبي،  �إك�سبو  �لعاملية يف  �سل�سلة �ملجال�ص 

�سمن �لإطار �خلا�ص ب�� "برنامج  �لإن�سان وكوكب �لأر�ص".
�أكتوبر  �سهري  بني  �ملمتدة  �لفرتة  وخ��ال  �ملُن�سرم،  �لعام  يف 

كنتاج  ُم��ده�����س��ة  �جت��اه��ات  خم�سة  ب���رزت   ،2021 ودي�����س��م��رب 
للجل�سات �لنقا�سية �ل�� 26 �لتي د�رت ما بني �أكرث من 200 
م�سارك من �أكرث من 35 دولة، �ساركو� يف مناق�سات �ملجل�ص، 

�لتي مت ن�سرها يف �سهر يناير من �لعام �حلايل 2022، 
خال �لفرتة �ملمتدة من �سهر يناير �إىل �سهر مار�ص 2022، 
�أ�سابيع  خم�سة  �لأر����ص  وك��وك��ب  �لإن�����س��ان  ب��رن��ام��ج   ��ست�ساف 
م��و���س��وع��ي��ة مت��ح��ورت ح���ول �ل�����س��ف��ر و�لت�������س���ال؛ و�لأه�����د�ف 
�لعاملية؛ و�ل�سحة و�لعافية؛ و�لغذ�ء و�لزر�عة و�سبل �لعي�ص؛ 

�ملجل�ص  �سل�سلة  ��ست�سافت  �لربنامج،  و�ملياه. وكجزء من هذ� 
دولة،   48 م��ن  م�ساركا   199 ح�سرها  حم��ادث��ة   26 �لعاملي 
على  تد�ولها  جرى  �لتي  �ملناق�سات  خال  �ل�سوء  �ُسّلط  حيث 
يف  مكانتنا  تاأطري  من  بد�ية  ج��دي��دة،  �أ�سا�سية  ق�سايا  خم�ص 
�إىل  و�سول  �لتعليم  �أنظمة  يف  �ملعرفية  �لفجو�ت  و�سد  �لعامل 
ُملقية  موؤ�س�ساتنا،  يف  �ملُ�ستخدمة  �لأدو�ت  م�ستوى  حت�سني 
�ل�سوء بذلك على �أ�سئلة نحتاج �إىل مو��سلة �لبحث عن حلول 

لها.

جناح �صورينام يف اإك�صبو 2020 يفوز باجلائزة الربونزية لت�صميم املعار�ض والأجنحة املوا�صيعية
•• دبي-وام:

باجلائزة  دب��ي   2020 �إك�سبو  يف  �سورينام  جناح  ف��از 
�ملو��سيعية  و�لأجنحة  �ملعار�ص  لت�سميم  �لربونزية 
منطقة �ل�ستد�مة من قبل جلنة موؤلفة من ممثلني 

عن �ملكتب �لدويل للمعار�ص.
وقال جريمني �أ�ستويك �ملفو�ص �لعام جلناح �سورينام 
يف �إك�سبو 2020 دبي يف ت�سريح لوكالة �أنباء �لإمار�ت 
)و�م( .. �إنه مت منح �جلائزة �لربونزية للجناح تقدير� 
نقل  على  وق��درت��ه  و�جل��م��اع��ي،  �ملو�سوعي  لت�سميمه 
�ل��زو�ر وجنح  �أذه��ل  �ل��ذي  ل�سورينام  �مل�ستد�م  �لوجود 
ومناظرها  و���س��ع��ب��ه��ا  �جل��م��ي��ل��ة  ث��ق��اف��ت��ه��ا  ع���ر����ص  يف 

�لطبيعية.
و�أ�ساف �أن جناح �سورينام هو �جلناح �ل�سغري �ملميز يف 
�إك�سبو 2020 دبي ، و�لذي مينح زو�ره �سعور�ً بالدفء 

و�ل�سيافة.
�ملف�سلة و�مل�سهورة للعديد  �لأماكن  �أن من  �إىل  و�أ�سار 
يف  و"�مل�سي  �ل�سيلفي"  "�سور  �جل��ن��اح  يف  �ل����زو�ر  م��ن 
يف  �ل��ف��ن��ان��ني  ق��ب��ل  م��ن  ت�سميمه  مت  �لغابة" و�ل����ذي 
�ملطرية  �لغابات  منطقة  ع��رب  جميل  ب�سكل  �سورينام 

باجلناح.
وفريق  �سورينام  حكومة  قدمته  مبا  �أ�ستويك  و�أ���س��اد 

جناح �سورينام من جهود لإجناح هذه �مل�ساركة.
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مر�ض باركن�صون هو حالة تتلف فيها اأجزاء من الدماغ تدريجيا على مدى �صنوات. وميكن اأن يحمل 
الب�صر قرائن مبكرة خلطر الإ�صابة بهذا املر�ض.

ويحدث مر�ض باركن�صون، اأو كما يعرف اأي�صا با�صم ال�صلل الرعا�ض، عندما تتعطل الإ�صارات التي يتم 
تو�صيلها بني الدماغ واجلهاز الع�صبي، وهو ما ينجر عنه عدد من الإعاقات، كثري منها يتعلق باحلركة.

ومع ذلك، هناك العديد من الأعرا�ض املبكرة التي ل تتعلق باحلركة، مبا يف ذلك تلك املوجودة يف 
العني والروؤية.

ومثلما تعد العني نافذة على اجل�صم، فاإن النظام الب�صري هو نافذة على ا�صطرابات الدماغ مبا يف ذلك 
مر�ض باركن�صون.

ي��ع��د يف �لأ�سا�ص  ب��ارك��ن�����س��ون  �أن م��ر���ص  وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن 
�أن  �ل��در����س��ات  من  �لعديد  �أظ��ه��رت  فقد  حركيا،  ��سطر�با 

�لأعر��ص غري �حلركية �سائعة يف جميع مر�حل �ملر�ص.
وم��ع ذل��ك، غالبا م��ا ل يتم ت�سخي�ص ه��ذه �لأع��ر����ص لأن 
�مل��ر���س��ى غ��ري م��درك��ني لرت��ب��اط��ه��ا ب��ه��ذه �حل��ال��ة، ونتيجة 

لذلك، قد يعانون من نق�ص �لعاج.
كيفية  يف   Radiology جملة  يف  ن�سرت  در��سة  وبحثت 

ظهور �ملر�ص يف �أعر��ص مبكرة يف �لعني.

ووجدت �لدر��سة �أن مر�ص باركن�سون مرتبط بالتغري�ت يف 
�لنظام �لب�سري، وهي ميزة ميكن �كت�سافها يف وقت مبكر 

عن �لأعر��ص �لأكرث �سيوعا للمر�ص.
حيوي  كموؤ�سر  ��ستخد�مها  ميكن  �أن��ه  �لباحثون  وي��ق��رتح 
20 مري�سا  على  �لدر��سة  و��ستملت  �ملر�ص.  تطور  ملتابعة 

وقع ت�سخي�سهم حديثا مبر�ص باركن�سون.
�لنظام  يف  �لتغري�ت  تقييم  هو  �لدر��سة  من  �لهدف  وك��ان 

�لب�سري �ملرتبط باملر�ص.

وخ�سع �مل�ساركون لفحو�سات �لت�سوير بالرنني �ملغناطي�سي 
)MRI(، و�لتي ��ستخدمها �لباحثون للنظر يف �لتغيري�ت 
�إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �ل���دم���اغ،  و�ل��رم��ادي��ة يف  �لبي�ساء  �مل����و�د  يف 

فحو�سات طب �لعيون.
ووجدو� �أن �ملر�سى �أظهرو� تغيري�ت كبرية يف هياكل �لدماغ 
�لإ�سعاعات  يف  �لتغري�ت  مثل  �لب�سري،  بالنظام  �ملرتبطة 
�لب�سرية، و�نخفا�ص حجم �ملادة �لبي�ساء و�نخفا�ص حجم 

�لت�سالب �لب�سري.
وق���د ت�����س��م��ل �ل��ت��ح��ذي��ر �مل��ب��ك��ر م���ن �أع���ر�����ص �ل��ع��ني ملر�ص 

باركن�سون ما يلي:
- �سعوبة حتريك �لعيون

- روؤية م�سو�سة
- روؤية مزدوجة

- عيون جافة
- �إغاق ل �إر�دي للجفون

- م�ساكل يف م�ستويات �لإ�ساءة �ملنخف�سة
- روؤية �للون

- �لوعي �ملكاين
مر�ص  لأب���ح���اث  ف��وك�����ص  ج���ي  "مايكل  م��وؤ���س�����س��ة  وت���ق���ول 
باختاف  ت��خ��ت��ل��ف  �مل���ر����ص  �أع����ر������ص  "�إن  باركن�سون": 
بع�سها.  �كت�ساف  �لأط��ب��اء  على  حتى  وي�سعب  �لأ�سخا�ص، 

�لبع�ص �لآخر و��سح حتى للعني غري �ملدربة".
وتقول �ملوؤ�س�سة �إن �لتغري�ت يف �لروؤية �لتي ميكن �أن حتدث 

ت�سمل جفاف �لعني، و�زدو�ج �لروؤية، و�سعوبة يف �لقر�ءة.

يعرف اأي�صا با�صم ال�صلل الرعا�ض

تغيريات يف العني والب�صر قد تكون 
عالمات مبكرة ملر�ض باركن�صون

�أ���س��اب��ي��ع، �ن��خ��ف�����ص ���س��غ��ط �لدم  "بعد ث��م��ان��ي��ة  ولح����ظ �ل��ب��اح��ث��ون: 
مقارنة  �ل���ربي  �ل��ت��وت  ع�سري  ملجموعة  ملحوظ  ب�سكل  �لنب�ساطي 

مبجموعة �لدو�ء �لوهمي".
�لتوت  ملجموعة  �لنب�ساطي  �ل��دم  �سغط  ق���ر�ءة  كانت   ، �ملتو�سط  ويف 

�لربي 68.6 ملم زئبقي يف ثمانية �أ�سابيع.
لدى  �لنب�ساطي  �ل��دم  �سغط  ق���ر�ءة  متو�سط  بلغ  نف�سه،  �ل��وق��ت  ويف 

جمموعة �لدو�ء �لوهمي 72.2 ملم زئبقي يف �لفرتة نف�سها.
و�لأهم من ذلك، مت �أي�سا خف�ص قر�ء�ت �سغط �لدم ملجموعة �لتوت 
�لربي مقارنة بقر�ء�ت خط �لأ�سا�ص، وكذلك �سغط �لدم �لنقبا�سي.

ملجموعة  �لنب�ساطي  �ل���دم  �سغط  ق���ر�ء�ت  �رتفعت  ذل���ك،  ولتو�سيح 
�إىل  73.9 ملم زئبقي عند خ��ط �لأ���س��ا���ص  �ل��ربي م��ن  �ل��ت��وت  ع�سري 

�أ�سابيع. ثمانية  ��ستمر  �لذي  �لتدخل  بعد  زئبقي  ملم   68.6

�أي�سا من  �ل��ربي  �لتوت  �لنقبا�سي يف ع�سري  �ل��دم  و�نخف�ص �سغط 
يف  زئبقي  ملم   118.6 �إىل  �لأ�سا�ص  خط  عند  زئبقي  ملم   121.9

ثمانية �أ�سابيع.
�لوهمي مرتبطا بعدم حدوث تغيري  �لدو�ء  "كان  �لباحثون:  و�أ�ساف 
�لتوت  دم��ج م�سروب ع�سري  �أن  يبدو  �خل��ت��ام،  �لأ���س��ا���ص. ويف  عن خط 
�لربي منخف�ص �ل�سعر�ت يف �لنظام �لغذ�ئي للبالغني �لأ�سحاء يوؤدي 

�إىل حت�سينات يف �سغط �لدم".

قراءات �صغط الدم النب�صاطي والنقبا�صي
�لدم  �سغط  �إج��م��ايل  حت��دي��د  "يتم   :Mayo Clinic �أو���س��ح��ت 
�لدم  و�سغط  و�لنب�ساطي.  �لنقبا�سي  �لدم  �سغط  قيا�ص  طريق  عن 
�لنقبا�سي، �لرقم �لعلوي، يقي�ص �لقوة �لتي يبذلها قلبك على جدر�ن 

�ل�سر�يني يف كل مرة ينب�ص فيها. �أما �سغط �لدم �لنب�ساطي، �لرقم 
�ل�سفلي، فيقي�ص �لقوة �لتي يبذلها قلبك على جدر�ن �ل�سر�يني بني 

�ل�سربات".
وبينما ت�سري �لأبحاث �إىل �أن ع�سري �لتوت �لربي قد يخف�ص �سغط 
�لدم �ملرتفع، �إل �أن هناك طرقا �أ�سا�سية مثبتة لتقليل �لقر�ء�ت �لعالية.
و�أدرجت NHS �لعو�مل �لتي ميكن �أن ت�ساعد يف منع �أو تقليل �رتفاع 

�سغط �لدم، مثل:
�سحي. غذ�ئي  • نظام 

�سحي. وزن  على  • �حلفاظ 
بانتظام. �لريا�سية  �لتمارين  • ممار�سة 

�لتدخني. • عدم 
تناول  �إىل  �مل��رء  �أج��ل �حل�سول على نظام غذ�ئي �سحي، يحتاج  ومن 

�لكثري من �لفو�كه و�خل�سرو�ت.
ومن �ملفيد �أي�سا تقليل تناول �مللح باأي 

طريقة ممكنة، و�لتي قد ت�سمل عدم 
�لأطعمة  م��ن  �أي  �إىل  �مل��ل��ح  �إ���س��اف��ة 

�خلا�سة بك.
تقليل  ي�������س���اع���د  �أن  ومي����ك����ن 

و�حل������������د من  �ل������ك������اف������ي������ني، 
�أرب���ع���ة  �إىل  �ل����س���ت���ه���اك 
ي��وم��ي��ا، يف خف�ص  �أك�����و�ب 
ق�������������ر�ءة �����س����غ����ط �ل���������دم، 
�حتمالية  زي��ادة  وبالتايل 

�إطالة �لعمر.

ع�صري التوت الربي قد ي�صاعد على خف�ض �صغط الدم واإطالة العمر!
.Hypertension حقق باحثون يف اآثار الع�صري الأحمر الغني بالبوليفينول على قراءات �صغط الدم، كما جاء يف جملة

و�صارك 56 بالغا، تزيد اأعمارهم عن 51 عاما، يف الدرا�صة ال�صغرية، حيث اأعطوا م�صروبا من ع�صري التوت الربي منخف�ض 
ال�صعرات احلرارية، اأو م�صروبا وهميا متطابقا مع اللون وال�صعرات احلرارية. وملدة ثمانية اأ�صابيع، كان امل�صاركون ي�صتهلكون 

اأحد امل�صروبات؛ واأخذت قراءات �صغط الدم قبل واأثناء وبعد العالج.
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�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

اإع����������الن
�نرتنا�سيونال  �ل�س�����ادة/�ستاديل  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لإد�رة �مل�ساريع ذ.م.م
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3938521 

 تعديل �إ�سم جتاري من/ �ستاديل �نرتنا�سيونال لإد�رة �مل�ساريع ذ.م.م
CITADEL INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT L.L.C

�إىل/ �ستاديل �نرتنا�سيونال �لقاب�سة ذ.م.م
CITADEL INTERNATIONAL HOLDINGS L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

اإع����������الن
لعمال  �ملنري  �ل�س�����ادة/�ل�سر�ج  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�سباغ و �لديكور
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1193065 

تعديل وكيل خدمات / �إ�سافة كايد خليفه �سامل خلفان �لكعبى
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 �إ�سافة �ل�سربينى حممد �حمد �ل�سربينى %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 حذف فرحان جمعه فرحان جمعه �لفاحى
فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

اإع����������الن
و  �لكهربائية  لاأدو�ت  ليت  �ل�س�����ادة/فوكا�ص  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �ل�سحية  رخ�سة رقم:3830409 

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة حممد �سهيل حممد �بو جعفر %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف في�سل خالد خمتار �حمد �لبلو�سى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ فوكا�ص ليت لاأدو�ت �لكهربائية و �ل�سحية

FOCUS LIGHT FOR ELECTRICAL AND SANITARY EQUIPMENT

�إىل/ فوكا�ص ليت لاأدو�ت �لكهربائية و�ل�سحيه - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م

FOCUS LIGHT FOR ELECTRICAL AND SANITARY EQUIPMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ريجنال لل�سيانة �لعامة

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1140521 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة ��سرف �د�ثيل ح�سني  %49

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �حمد �سامل باذياب �ملنهاىل من مالك �إىل �سريك
 تعديل ن�سب �ل�سركاء / �حمد �سامل باذياب �ملنهاىل من 100 % �إىل %51

تعديل ر�أ�ص �ملال / من/ null �إىل 600000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل �إ�سم جتاري من/ ريجنال لل�سيانة �لعامة
REGIONAL GENERAL MAINTENANCE

�إىل/ ريجنال لل�سيانة �لعامة ذ.م.م
REGIONAL GENERAL MAINTENANCE L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

اإع����������الن
ذ.م.م  �لنارة  لتجارة  �ل�س�����ادة/��سبي�سيايزد  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1040219 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة حممد نوفل عمر كوتى %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد �سيف حميد �خلالد
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد نوفل عمر كوتى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ ��سبي�سيايزد لتجارة �لنارة ذ.م.م
SPECIALISED LIGHTING TRADING L.L.C

�إىل/ ��سبي�سيايزد لتجارة �لنارة - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
SPECIALISED LIGHTING TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لغوري لل�سيانة �لعامة 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1117912 
تعديل �إ�سم جتاري من/ �لغوري لل�سيانة �لعامة

AL GHOURI GENERAL MAINTENANCE

�إىل/ كى غورى خلدمات �لتو�سيل
K GHOURI DELIVERY SERVICES

 تعديل ن�ساط / �إ�سافة خدمات تو�سيل �لطلبات  8299010
 تعديل ن�ساط / حذف �سيانة �ملباين  4329901

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�مليز�ن �مللكي �للكرتوين

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1490508 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة يو�سف عبد�لرحمن �ل�سامى %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف خليفه عبد�هلل حمد �لبدر �ملهريى

تعديل ر�أ�ص �ملال / من null �إىل 50000
تعديل لوحه �لإعان / �إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 16*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ �مليز�ن �مللكي �للكرتوين

ROYAL ELECTRONIC WHEEL BALANCE

�إىل/ �مليز�ن �مللكي �للكرتوين - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
ROYAL ELECTRONIC WHEEL BALANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�حلور �لعني لا�سباغ

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1160266 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة حممد ح�سام حدو باىل %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد ح�سام حدو باىل
تعديل وكيل خدمات / حذف �سالح عبد�هلل �سالح �حلاى �ملرزوقى

تعديل ر�أ�ص �ملال / من null �إىل 50000
تعديل لوحه �لإعان / �إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل نوع نرخ�سة / من حرفية �إىل جتارية
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ �حلور �لعني لا�سباغ
AL HOUR ALAIEN PAINTING

�إىل/ �حلور �لعني لا�سباغ - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
AL HOUR ALAIEN PAINTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لر�قي للو�ساطة �لتجارية

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2223710 
تعديل ر�أ�ص �ملال / من null �إىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ �لر�قي للو�ساطة �لتجارية

AL RAQI COMMERCIAL BROKER

�إىل/ �لر�قي للو�ساطة �لتجارية - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
AL RAQI COMMERCIAL BROKER  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/حممد �ساجد لا�سباغ و�لديكور

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1994059 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة حممد ن�سري حممد نا�سر %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد برويز �ساجد
تعديل وكيل خدمات / حذف ��سماعيل كرمي بخ�ص بادى �لبلو�سى

تعديل نوع نرخ�سة / من حرفية �إىل جتارية
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ حممد �ساجد لا�سباغ و�لديكور
MOHAMMED SAJID PAINT AND DECOR

�إىل/ حممد ن�سري لل�سيانه �لعامه - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
MUHAMMAD NASEER GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ساط / �إ�سافة �سيانة �ملباين  4329901
 تعديل ن�ساط / �إ�سافة �سيانة �أجهزة �لتكييف �ملركزي  4329902

تعديل ن�ساط / �إ�سافة �إ�ساح و�سيانة مكيفات �لهو�ء و معد�ت �لتربيد وتنقية �لهو�ء  3312007
تعديل ن�ساط / حذف �أعمال تنفيذ �لت�سميم �لد�خلي )�لديكور(  4330015

 تعديل ن�ساط / حذف تركيب �ملو�د �لعازلة يف �لأبنية و�ملن�ساآت  4390002
فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خال 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

اإع����������الن
�ل�س�����ادة/ بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قولدمور لمب للحوم
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2372503 

�لغاء رخ�سة
�لعان  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/هايتك 

خلدمات �لطباعة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:3750535 

�لغاء رخ�سة
�لعان  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

 �إعـــالن �سطب قيد
ليمتد  فري�سمان  بيل  �ل�سادة/�سركة  باأن  �لقت�ساد  وز�رة  تعلن 
)�جلن�سية:�ململكه �ملتحدة( قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع �ل�سركة 
 -  a 11C  1-4 �سرق  �بوظبي  جزيرة  )�لعنو�ن:  �بوظبي  �إمارة  يف 
 AL  - �لعمال  رجال  خلدمات  �ستار  �ستي  وحدة   -  0.1340 مكتب 
OTAIBA TOWER ، ELECTRA - �ص.ب:112697( 
�لوز�رة.  يف  �لجنبية  �ل�سركات  �سجل  يف   )2168( رقم  حتت  و�ملقيدة 
وتنفيذ� لحكام �لقانون �لحتادي رقم )2( ل�سنة 2015 يف �ساأن �ل�سركات 
يف  2010م  ل�سنة   )377( رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  و  وتعدياتة  �لتجارية 
�ساأن �عتماد دليل �جر�ء�ت �لرتخي�ص لفروع ومكاتب �ملن�ساآت �ملوؤ�س�سة 
�ل�سادة ��سحاب �حلق يف  باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة . يرجى من 
�لعرت��ص �ن يتقدمو� باعرت��سهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �سهر 
�لت�سجيل  �إد�رة  �لقت�ساد  وز�رة  �لتايل:  �لعنو�ن  على  �لن�سر  تاريخ  من 

�لتجاري �ص.ب:)901( - �بوظبي.
 �د�رة �لت�سجيل �لتجاري

�المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

  فقد�ن �سهاد�ت �أ�سهم

لزراعة  القاب�صة  العاملية  ال�صركة  من  �صادرة  اأ�صهم  �صهادات  ُفقدت 
الأ�صماك )اأ�صماك( ASMAK(( بال�صماء التالية: 

 )ASMAK1723177( :1 -  علي �صعيد حمد املن�صوري- رقم ال�صهادة
بعدد ال�صهم 1200 �صهم

 )ASMAK1723178( :2 - موزه مطر حمد املن�صوري- رقم ال�صهادة
بعدد ال�صهم 1200 �صهم

ال�����ص��ه��ادة:  رق����م  امل���ن�������ص���وري-  ح��م��د  ���ص��ع��ي��د  ع��ل��ي  حم��م��د   -  3
)ASMAK1723179( بعدد ال�صهم 1200 �صهم

ال�����ص��ه��ادة:  رق����م  امل���ن�������ص���وري-  ح��م��د  ���ص��ع��ي��د  ع��ل��ي  م���ن���رية   -  4
)ASMAK1723180( بعدد ال�صهم 1200 �صهم

ال�����ص��ه��ادة:  رق���م  امل��ن�����ص��وري-  ح��م��د  ���ص��ع��ي��د  ع��ل��ي  اهلل  ع��ب��د   -  5
)ASMAK1723182( بعدد ال�صهم 1200 �صهم

ال�����ص��ه��ادة:  رق����م  امل���ن�������ص���وري-  ح��م��د  ���ص��ع��ي��د  ع��ل��ي  ن�����وره   -  6
)ASMAK1723183( بعدد ال�صهم 1200 �صهم

ال�����ص��ه��ادة:  رق����م  امل���ن�������ص���وري-  ح��م��د  ���ص��ع��ي��د  ع��ل��ي  غ���زي���ل   -  7
)ASMAK1723184( بعدد ال�صهم 1200 �صهم

ال�صهادة:  رق���م  امل��ن�����ص��وري-  ح��م��د  �صعيد  ع��ل��ي  �صعيد  عبيد   -  8
)ASMAK1723186( بعدد ال�صهم 1200 �صهم

ال�صهادة:  رق��م  امل��ن�����ص��وري-  حمد  �صعيد  علي  �صعيد  فاطمة   -  9
)ASMAK1723187( بعدد ال�صهم 1200 �صهم

ال�صهادة:  رق��م  امل��ن�����ص��وري-  حمد  �صعيد  علي  �صعيد  علي   -  10
)ASMAK1723188( بعدد ال�صهم 1200 �صهم

ال�صهادة:  رق��م  املن�صوري-  حمد  �صعيد  علي  �صعيد  م��ب��ارك   -  11
)ASMAK1723189( بعدد ال�صهم 1200 �صهم

الرجاء ممن يجدها ت�صليمها لل�صركة املذكورة اعاله او الت�صال على 
تلفون رقم:    0507024666   م�صكورا. 

�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/1898

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/04/06 الربعاء  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده دبل ليت لتجارة الك�ص�صوارات)�ض.ذ.م.م( و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                           الو�صف  

 3،000                                                           حقائب 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

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

مركز ف�ض �ملنازعات �اليجارية

70363

�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/16267

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/04/06 الربعاء  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 
و�صريو�ض  العارف   + املرزوقي  اتباعى  اأم��ني  حممد  طيب  حممد   + للتجارة  طيب  حممد  �صده 

للتجارة العامة )�ض. ذ. م. م( و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                                الو�صف  

 70،410                                                       حقائب متنوعه 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

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

مركز ف�ض �ملنازعات �اليجارية

70363

�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 
�إنذ�ر عديل بالن�سر 

رقم ) 68158 /2022 (
  �ملنذر :  بنك �بوظبي �لتجاري �ص م ع  .

 �ملنذر �إليها : ��سطول �مل�ستقبل لتاأجري �ل�سيار�ت.
نتيجة  دره��م   )65،357.00( وق���درة  مبلغ  ���س��د�د  ب�سرعة  �إليها  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لإخال ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خال �أ�سبوع 
�آ�سفني لتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية بالبيع  �لن�سر و�إل �سوف ن�سطر  من تاريخ 
و�حلجز و�سرف �ملبلغ �ملودع بخزينة �ملحكمة ح�سيلة �لبيع باملز�د �لعلني على �ل�سيارة 
رقم ) 54753 / خ�سو�سى/�لفئة Q /دب��ي  ( من نوع )كيا بيكانتو  _ �سالون ( 
�ملنذر مع حفظ  موديل )2015( _ لون ) ف�سي( _ و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 
�إنذ�ر عديل بالن�سر 

رقم ) 68170 /2022 (
  �ملنذر        :  حبيب بنك �ي جي زيوريخ   .

 �ملنذر �إليها : تر�ست هاو�ص للتجارة �لعامة .
نتيجة  دره��م   )64،903.09( وق���درة  مبلغ  ���س��د�د  ب�سرعة  �إليها  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لإخال ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خال �أ�سبوع 
�آ�سفني لتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية بالبيع  �لن�سر و�إل �سوف ن�سطر  من تاريخ 
و�حلجز و�سرف �ملبلغ �ملودع بخزينة �ملحكمة ح�سيلة �لبيع باملز�د �لعلني على �ل�سيارة 
�سانتافيي   _  ن��وع ) هيوند�ي  ( من  G /دب��ي   6841 / خ�سو�سى/�لفئة   ( رق��م 
��ستي�سن ( موديل )2014( _ لون ) �بي�ص( _ و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 
�عالن بالن�سر        
2022/486 جتاري جزئي

تفا�سيل �لإعان بالن�سر
�إىل �ملدعى عليه/1_ �إيه بي لوجي�ستيك�ص �سريفي�سز م.د.م.�ص وميثلها قانوناً مديرها/ عدنان 

حممد خليل حمد�ن - جمهول حمل �لإقامة
كابيا  كوروبوجي  وير��سينجى  مديرها  وميثلها  ����ص.ذ.م.م  لل�سحن  فايربنت  �ملدعى  �أن  مبا 

�سامبات برميا�ساندر�
قد �أقام عليك�  �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة باإلز�م �ملدعي علي�ها مببلغ وقدره ) 189602.48درهم( 
و �لر�سوم و �مل�ساريف و �أتعاب �ملحاماة و �لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبه وحتى �ل�سد�د �لتام .�سم 
ملف �لنز�ع �لتجاري رقم 2021/3332 - وحددت لها جل�سة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2022-04-05 
�ل�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة �لتقا�سي عن ُبعد &BUILDING_DESC لذ� فاأنت 
م�ستند�ت  �أو  م��ذك��ر�ت  من  لديك�  ما  بتقدمي  عليك  و  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف 

للمحكمة قبل �جلل�سة ب�ثاثة �أيام على �لقل.

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70392

�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 
�إعالن مبوعد جل�سة �إد�رة دعوى بالن�سر
رقم �لدعوى:2022/-167جتاري جزئي

بناء على طلب /مدعى / �سبيد لتاأجري �ل�سيار�ت �جلن�سية
�ىل مدعى عليه / ر�ئد حممد �سعيد لقيو�ص �ل�سحي �جلن�سية - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

فانت مكلف باحل�سور �مام حمكمة ر�أ�ص �خليمة �لبتد�ئية �سخ�سيا �أو بو��سطة وكيل معتمد 
�لدعوى  على  لاجابة   04-04-2022 �ملو�فق  �لثنني  يوم  من   09:00 �ل�ساعة  يف  عنك 
�ر�سال وكيل عنك يف  �و  ، ويف حالة تخلفك عن �حل�سور  وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع 
باأن  �ملدعى عليه  �إلز�م   : �أول  �لدعوي غيابيا، طالبا فيها،  �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �ستبا�سر 
رفع  تاريخ  من   9% بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهم   34180 وقدره  مبلغ  للمدعي  يوؤدي 
�أتعاب  ومقابل  و�لر�سوم  بامل�ساريف  عليه  �ملدعى  �إلز�م   -: ثانيا  �ل�سد�د.  متام  وحتى  �لدعوي 

�ملحاماة.
مدير دعوى 
باهر حممد حلمي عابدين

     حكومة  ر��ض �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70392

ف������ق������د �مل����������دع����������و/ حم���م���د 
بنجادي�ص    ، ���س��ي��خ  ر������س����ل 
�سفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
)BP0296651(  رق����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0523535562

فقدان جواز �صفر
�لوميناد�   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
�لفلبني     ، جا�ساليان  جار�سيا 
�سفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
)p6556515b(  رق�����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0501217261

فقدان جواز �صفر
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املال والأعمال

حاكم ال�صارقة يد�صن م�صروع مزرعة القمح يف منطقة مليحة ومرعى النزهة يف منطقة املدام

خالل جل�صة نقا�صية بعنوان ويب 3: بناء جمتمع يف عامل امليتافري�ض

�صراع يك�صف فر�ض رواد الأعمال يف ال�صتثمار بعامل امليتافري�ض

•• ال�سارقة -وام: 

�أكد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان 
بن حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�ص �لأعلى 
�ل�ستفادة من كافة  �أهمية  �ل�سارقة  حاكم 
باملناطق  �مل��ت��وف��رة  �لطبيعية  �لإم��ك��ان��ات 
�إىل  وحتويلها  �ل�سارقة،  لإم���ارة  �ملختلفة 
كم�سروعات  وحيو�ين  زر�ع��ي  �إنتاج  �أماكن 
م�����س��ت��د�م��ة ت���وف���ر ف���ر����ص �ل���ع���م���ل ودع����م 

�ملنتجني و�لغذ�ء �ل�سحي �ل�سليم.
�ل��ع��دي��د من  �أن ه��ن��اك  ���س��م��وه �إىل  و�أ����س���ار 
وتربية  ب���ال���زر�ع���ة  �خل��ا���س��ة  �مل�����س��روع��ات 
تد�سينها  يتم  و�لدو�جن،  و�ملر�عي  �ملا�سية 
لتعزيز �رتباط �لنا�ص باأر�سهم و�عتمادهم 
ع��ل��ى �لإن����ت����اج �مل��ح��ل��ي مب��خ��ت��ل��ف �أن���و�ع���ه 

وتفادي ح�سول �أي نق�ٍص.
جاء ذلك يف كلمة �سموه �لتي �ألقاها �سباح 
ت��د���س��ني م�سروع  �أم�������ص �خل��م��ي�����ص خ���ال 

مزرعة �لقمح يف منطقة مليحة.
و�أو�سح �سموه �أن �أر��سي �إمارة �ل�سارقة هي 

�أر��ٍص �ساحلة للزر�عة منذ قدمي �لزمان، 
لزر�عة  �ل��ن��اج��ح��ة  �ل��ت��ج��ارب  �إىل  م�����س��ري�ً 
�أثبتت  و�ل��ت��ي  مليحة،  منطقة  يف  �ل��ق��م��ح 
�أنها جتارب و�عدة �سيتم دعمها وتطويرها 

و�لعناية بها كمز�رع منوذجية.
�أهل  و�ملز�رعني من  �سموه للح�سور  وقال 
�ملنطقة معرباً عن �سعادته وم�سجعاً �إياهم 
ع��ل��ى �ل���زر�ع���ة: "بكم ن��ب��د�أ، ون��ح��ّول هذه 
ق��م��ح ..هذ�  �إىل م����ز�رع  �لأر������ص �خل��ال��ي��ة 
�ليوم هو يوٌم خالٌد �سيذكره �لتاريخ، لأننا 

بد�أنا فيه هذ� �لطريق".
�ل�سارقة  ح��اك��م  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  وك�����س��ف 
�لتحفيزية  �حل�������زم  م����ن  �ل����ع����دي����د  ع����ن 
و�مل��م��ي��ز�ت �خل��ا���س��ة لأ���س��ح��اب �مل�����ز�رع يف 
�ل��ب��ن��اء و�لعناية  �ل��ك��ه��رب��اء و�مل��ي��اه وم����و�د 
و�حليو�نات،  �ملو��سي  لأ�سحاب  �ل�سحية 
وتطوير  تنمية  ع��ل��ى  لت�سجيعهم  وذل���ك 
�أهمية  �سموه  م��وؤك��د�ً  �خلا�سة،  مز�رعهم 
�أحد  يعد  و�ل���ذي  �لقمح  حم�سول  زر�ع���ة 
مز�رع  و�أن  �لعامل،  يف  �لرئي�سة  �ملحا�سيل 

�ملنطقة �ستتميز باأن �إنتاجها خاٍل من كافة 
�أنو�ع �ملبيد�ت و�ل�سموم حفاظاً على �سحة 
باإ�سر�ف  �لأعمال  كافة  و�ستكون  �لإن�سان، 
و�ملنتجني  باملز�رعني  �ملخت�سة  �جلمعيات 

ب�سكل عام.
�ملا�سية  م�������ز�رع  �أ����س���ح���اب  ����س���م���وه  ودع������ا 
و�ل����دو�ج����ن، و�مل�����س��روع��ات �ل�����س��غ��رية �إىل 
ت��ع��زي��ز �أع��م��ال��ه��م و�ل����س���ت���ف���ادة م���ن كافة 
م��ا ت��ق��دم��ه ح��ك��وم��ة �ل�����س��ارق��ة م��ن حو�فز 
�قت�سادية،  ب��ط��ري��ق��ة  �إن��ت��اج��ه��م  ل��ت��ط��وي��ر 
�سامًا  �سيكون  �لدعم  �أن  �سموه  مو�سحاً 
ل��ك��اف��ة م���ر�ح���ل �لإن����ت����اج وت��ك��ل��ف��ة �لعاج 
حلفظ  �لعلمية  و�لبحوث  �ملرعى  وتوفري 
للحيو�نات  �ملحلية  �لأ���س��ل��ي��ة  �ل�����س��الت 
�ملناطق  ب��ر�م��ج تطوير  م��ن  ك��ج��زء  وذل���ك 
تد�سني  خ��ال  �سموه  وتف�سل  �لإنتاجية. 
م�����س��روع م���زرع���ة �ل��ق��م��ح ب��ت��وق��ي��ع ثاثة 
مر��سيم �أمريية باعتماد تاأ�سي�ص جمعيات 
ل���ك���ل م�����ن م����رب����ي �ل���������رثوة �حل���ي���و�ن���ي���ة، 
وم��ز�رع��ي �خل�����س��رو�ت، وم��ز�رع��ي �لقمح، 

�ملحافظة  باأهمية  �سموه  من  �إمياناً  وذلك 
�حليو�نية  و�ل���رثوة  �لزر�عية  �مل���و�رد  على 
لتعزيز  جتارياً  ��ستغالها  عملية  وتنظيم 
م�ساهمتها يف حتقيق �لكتفاء �لذ�تي على 
�ملو�رد  بكافة  و�لرت��ق��اء  �لإم���ارة،  م�ستوى 

وحت�سني �لإنتاج.
�لقمح  �أن���و�ع  �أب���رز  على  �سموه  تعرف  كما 
�ملنطقة  يف  زر�ع����ت����ه����ا  جت���رب���ة  مت  �ل���ت���ي 
�ل���و����س���ط���ى و�ل�����ت�����ي مت���ث���ل �ل����ع����دي����د من 
و�لآ�سيوية،  �لعربية  و�ملناطق  �ل�سالت 
�ملحلية  �لقمح  حما�سيل  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 
و�ل��در����س��ات و�ل��ب��ح��وث �ل��ت��ي جت��رى حول 

زر�عة �لقمح.
مزرعة  م�سروع  تد�سني  قبيل  �سموه  وكان 
مبنطقة  �لنزهة  مرعى  د�سن  ق��د  �لقمح، 
�سموه  ملبادر�ت  �متد�د�ً  �ملد�م و�لذي ميثل 
�لبيئة  ت���وف���ر  ط��ب��ي��ع��ي��ة  م�����ر�ع  ت���وف���ري  يف 
�لازمة  و�خل����دم����ات  و�مل����ر�ف����ق  �مل��ن��ا���س��ب��ة 
�لطبيعية  �ل�ساحات  يف  �حل��ي��و�ن��ات  لرعي 
�لنباتات  خم��ت��ل��ف  ف��ي��ه��ا  ����س���ت���زرع  �ل���ت���ي 

وتوفر  �ملنطقة  تنا�سب  �ل��ت��ي  و�لأ���س��ج��ار 
�لقيمة �لغذ�ئية �لغنية.

م�ساحة  على  يقام  �ل��ذي  �مل��رع��ى  و�سيوفر 
ت�سل �إىل �أكرث من 9 مايني مرت مربع، 
�لكثري من �لعزب لأهايل �ملناطق �ملجاورة 
حيث ي�سم �ملرعى جممعات للعزب ملناطق 
�ل��ث��م��ي��د وِف��ل��ي و�خل���و�ل���د وط����وي فاطمة 
�لرعاية  ع��ل��ى  �لأه������ايل  لت�سجيع  وذل����ك 
وتوفري  مبو��سيهم،  و�لعناية  �ل�سحيحة 
�ل�سالت  �أف�������س���ل  لإن����ت����اج  ي��ل��زم��ه��م  م���ا 

و�لعناية بها.
كل  �ل�سارقة  ح��اك��م  �ل�سمو  �ساحب  ر�ف���ق 
�سلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  ���س��امل  �ل�سيخ  م��ن 
�حلاكم،  �سمو  مبكتب  �مل�ست�سار  �لقا�سمي 
و�ل�سيخ خالد بن عبد�هلل �لقا�سمي رئي�ص 
هيئة �ل�سارقة للمو�نئ و�جلمارك و�ملناطق 
�حل��رة، وع��دد من روؤ���س��اء �ل��دو�ئ��ر �ملحلية 
�ملنطقة  يف  �ل��ب��ل��دي��ة  �مل��ج��ال�����ص  وروؤ�����س����اء 
�مل�����س��وؤول��ني و�أعيان  �ل��و���س��ط��ى وع����دد م��ن 

�ملنطقة.

•• ال�سارقة-الفجر:

ن��ظ��م م���رك���ز �ل�����س��ارق��ة ل����ري����ادة �لأع���م���ال 
ه��ي��ئ��ة تنظيم  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  )������س�����ر�ع(، 
ب�  ممثلة  �لرقمية  و�حلكومة  �لت�����س��الت 
"�سندوق تطوير قطاع �لت�سالت وتقنية 
للبحوث  �ل�����س��ارق��ة  جممع  يف  �ملعلومات" 
نقا�سية  جل�سة  و�لب��ت��ك��ار  و�لتكنولوجيا 
عامل  يف  جمتمع  ب��ن��اء   :3 "ويب  ب��ع��ن��و�ن 
معارف  ت���ع���زي���ز  ب���ه���دف  �مليتافري�ص"، 
بعامل  بالتكنولوجيا  و�ملهتمني  �ملبتكرين 
�مليتافري�ص و�لتقنيات �جلديدة �لتي توؤثر 
على طريقة تفاعلهم مع �لعاملني �لو�قعي 

و�لفرت��سي.
وج������اءت �جل��ل�����س��ة ���س��م��ن روؤي������ة )����س���ر�ع( 
�لأعمال ومتكينهم  رو�د  �إىل دعم  �لر�مية 
لتحقيق  �ل���ازم���ة  و�لأدو�ت  �مل�����و�رد  م��ن 
�جلل�سة  ��ستعر�ست  حيث  �ملهني،  �لنجاح 
�لأعمال  رو�د  ي��و�ج��ه��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات 
�لنا�سئون، و�لفر�ص �ملبتكرة �ملتاحة �أمامهم 

لبناء جمتمعات يف �لعامل �لفرت��سي.  
نيليو  �أد�ره���������ا  �ل���ت���ي  و����س���ه���دت �جل��ل�����س��ة 
ل����ي����وين، م���وؤ����س�������ص �مل����وق����ع �لإل�����ك�����رتوين 
UrbanMonks.io، م�ساركة هدى 
�ل�سيرب�ين  �لأم��ن  �خلزميي، مدير مركز 
وجو�سيبي  �أبوظبي؛  نيويورك  جامعة  يف 
وتنظيم  �إن����ت����اج  يف  خ��ب��ري  م��و���س��ك��ات��ي��ل��و، 
�لفنون؛ وفن�سنت غ�سوب، موؤ�س�ص  بر�مج 
غيمز"؛  و"فافل  كر�فت"  "نيفتي 

"�إنهان�ص  وريتي�ص تياين، موؤ�س�ص �سركة 
فنت�سرز". 

جنالء املدفع: "عامل امليتافر�ض نقطة 
حتول مهمة يف قطاع التكنولوجيا"

و�ألقت جناء �ملدفع، �ملدير �لتنفيذي ملركز 
)���س��ر�ع( خال  �لأع��م��ال  ل��ري��ادة  �ل�سارقة 
�لتي  باجلهود  فيها  �أ���س��ادت  كلمة  �جلل�سة 
و�ملبتكرين  �لأع��م��ال  رو�د  جمتمع  يبذلها 
و�سانعي �لتغيري �لذين يحت�سنهم �ملركز 
�أعمالهم  مل��و����س��ل��ة  لإي��ج��اد ط���رق ج��دي��دة 

و�لنجاح فيها.
�لرقمي  �لعامل  "يعترب  �مل��دف��ع:  و�أ�سافت 
�أ�سلوب  �أ���س��ا���س��ي��اً يف حت��دي��د  �ل��ي��وم ع��ام��ًا 
يف  �مليتافري�ص  دور  تنامي  وم��ع  تو��سلنا، 
تعزيز  �إىل  �حلاجة  تربز  �ليومّية،  حياتنا 
معرفتنا بتقنيات �لتفاعل و�لتو��سل �لتي 
ي��ق��دم��ه��ا �ل��ع��امل �لف���رت�����س���ي، م��ا يجعل 
قطاع  يف  مهمة  حت��ّول  نقطة  �مليتافري�ص 
�لتكنولوجيا، وهنا ياأتي دور رو�د �لأعمال 
يف ت�سليط �ل�سوء على �لتحديات و�لفر�ص 

�لنا�سئة عن هذ� �لتحّول". 
بدوره �أكد �ملهند�ص عمر �ملحمود، �لرئي�ص 
وتقنية  �لت�����س��الت  ل�����س��ن��دوق  �لتنفيذي 
لتنظيم  �لعامة  للهيئة  �لتابع  �ملعلومات، 
�أن  �لرقمية،  و�حلكومة  �لت�سالت  قطاع 
مهمة �ل�سندوق تتمثل يف حتقيق تطور�ت 
قطاع  �سمن  ومتنامية  وملمو�سة  �سريعة 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل���ع���ل���وم���ات و�لت���������س����الت، 

�لتقنيات  ظ���ه���ور  م����ع  �أن������ه  �إىل  م�������س���ري�ً 
فاإن  �جل��دي��دة،  �لتكنولوجية  و�لجت��اه��ات 
ا  فر�سً و�مل��ب��ت��ك��ري��ن  �لأع���م���ال  رو�د  �أم�����ام 
�لتقنيات  ع��امل  يف  منها  لا�ستفادة  هائلة 
�مليتافري�ص،  ���س��م��ن��ه��ا  وم����ن  �مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
بالقول:  �مل���ح���م���ود  �مل���ه���ن���د����ص  و�أ������س�����اف 
كافة  دع����م  ع��ل��ى  �ل�������س���ن���دوق  "يحر�ص 
�لكفاء�ت  ت��ط��وي��ر  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �مل���ب���ادر�ت 
�لت�سالت  ق��ط��اع  يف  �ل��ع��ام��ل��ة  �ل��ب�����س��ري��ة 
وتقنية �ملعلومات، وتاأهيلها لا�ستفادة من 
�ملخرجات �لتقنية يف ع�سرنا �حلايل، ومن 
هذ�  ي�سكل  حيث  �مليتافري�ص،  ع��امل  بينها 
و�لعمل،  لا�ستثمار  كبرية  فر�سة  �لعامل 
�أ�سكال  م��ن  ج��دي��د  ���س��ك��ل  �إىل  و�لن��ت��ق��ال 
�لتعامل و�لتو��سل بني خمتلف �ل�سكان يف 

دول �لعامل".

امليتافري�ض وعامل من الفر�ض املتنوعة
�ملوقع  م���وؤ����س�������ص  ل����ي����وين،  ن��ي��ل��ي��و  و�أ������س�����ار 
 UrbanMonks.io �لإل���ك���رتوين 
�إىل �أن �أهمية �مليتافري�ص تكمن يف تو�فقه 
خمتلف  يف  تقنياته  ����س��ت��خ��د�م  و�إم��ك��ان��ي��ة 

�لقطاعات.
بدورها قالت هدى �خلزميي، مدير مركز 
نيويورك  ج��ام��ع��ة  يف  �ل�����س��ي��رب�ين  �لأم����ن 
تقنية  �إىل  �مليتافري�ص  "ي�ستند  �أبوظبي: 
لل�سخ�ص  ت�سمح  �ل��ت��ي  �ل��رق��م��ي(  )�ل��ت��و�أم 
بالتو�جد يف �لعامل �لو�قعي و�لفرت��سي 
�أن هذه  �ل��وق��ت، وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن  بنف�ص 

�إل  �لعهد  حديثة  ت���ز�ل  م��ا  �لتكنولوجيا 
ب��د من  ل  مت�سارعة  ت��ط��ور�ت  ت�سهد  �أن��ه��ا 
مو�كبتها من خال بناء من�سة تكنولوجّية 

متكاملة ومتنّوعة". 
�مليتافري�ص  "يعتمد  �خل��زمي��ي:  و�أ�سافت 
يف  �مل�ستخدمة  �لتكنولوجّية  �لأدو�ت  على 
لبناء  ت�سني  و�لبلوك  �لبيتكوين  عمات 
تعزيز  م���ن  ب���د  ول  �ل���رق���م���ّي���ة،  �لأ�����س����ول 
و�ل�سامة  و�خل�سو�سية  �لأم���ان  ج��و�ن��ب 
�لرقمي"، م�سريًة  �لعامل  �لتعامل يف  عند 
�لتكنولوجيا  م��ن  �لتالية  �مل��وج��ة  �أن  �إىل 
�مل�ستخدم،  ملكية  مو�سوع  ح��ول  �سترتكز 
وتعزيز م�ساركته يف تطوير و�إن�ساء حلول 
�لتنمية  �أه��د�ف  حتقيق  يف  ت�سهم  مبتكرة 

�مل�ستد�مة. 
مو�سكاتيلو،  جو�سيبي  ق���ال  ناحيته  م��ن 
"يقدم  �ل��ف��ن��ون:  ب���ر�م���ج  �إن���ت���اج  خ��ب��ري يف 
�مليتافري�ص للفنانني �لفر�سة لدمج �لفن 
تفاعلهم  وتعزيز  �لأخ���رى  �لقطاعات  مع 
وتو��سلهم مع �جلهات �ملخت�سة بهدف بيع 
�أعمالهم وت�سويقها، حيث ميكن للفنانني 
�أ�سول  �إىل  �لفنّية  �أعمالهم  حتويل  �لآن 
مبتناول  و�لثقافة  �لفن  يجعل  ما  رقمية 

�جلميع يف خمتلف �أنحاء �لعامل". 
�لألعاب  �أع�����د�د مم��ار���س��ي  ت��ن��ام��ي  وح����ول 
�لإل���ك���رتون���ي���ة ك��م�����س��در دخ����ل ل���ه���م، �أك���د 
كر�فت"  "نيفتي  موؤ�س�ص  فن�سنت غ�سوب، 
�سناعة  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  غيمز"  و"فافل 
ت��و���س��ي��ع نطاق  �لأل���ع���اب �لإل��ك��رتون��ي��ة يف 

"تتيح  وق��ال:  �مليتافري�ص،  عامل  ��ستخد�م 
�إمكانية  �لإل��ك��رتون��ّي��ة  �لأل���ع���اب  ���س��ن��اع��ة 
تبادل �ملو�رد كما متنح م�ستخدميها فر�سة 
على  و�حل�سول  �خلا�سة  �ألعابهم  ت�سميم 
�لأ�سول  من  ن��وع  باعتبارها  مليكتها  حق 
�لرقمية، وقد �أ�سهمت هذه �مليزة يف �إحد�ث 
حتولت كبرية يف هذه �ل�سناعة �لتي تبلغ 
�أمريكي،  دولر  مليار   180 �ليوم  قيمتها 
�سناعة  حجم  �سعف  تقريباً  يعادل  ما  �أي 
�لتلفزيونية  و�لأع���م���ال  ه��ول��ي��وود  �أف����ام 
و�مل��و���س��ي��ق��ي��ة جم��ت��م��ع��ة، وم����ن �مل��ت��وق��ع يف 
�أن يرتفع  غ�سون �ل�سنو�ت �لقليلة �ملقبلة 

عدد �لاعبني �إىل 6 مليار�ت".
�سركة  م��وؤ���س�����ص  ت��ي��اين،  ريتي�ص  وت��ن��اول 
يف  م�ساركته  خ��ال  فنت�سرز"،  "�إنهان�ص 
�لت�سيد  ح��الت  �نت�سار  مو�سوع  �جلل�سة 
�لح��ت��ي��ايل وع��م��ل��ي��ات �لح��ت��ي��ال �لأخ���رى 
�لوعي  زي��ادة  و�أهمية  �لرقمي،  �لف�ساء  يف 
حول خماطر بيع و�سر�ء �لأ�سول يف عامل 
�مليتافري�ص، حيث قال: "يتوجب على رو�د 
م�سروع  لإن�ساء  يتطلعون  �لذين  �لأعمال 
�مليتافري�ص،  ع���امل  ���س��م��ن  ن��اج��ح  جت����اري 
توعية قاعدة عمائهم باآلية عمل �لف�ساء 
�إمتام  و�لعمل على متكينهم من  �لرقمي، 
عمليات �لبيع و�ل�سر�ء ب�سهولة عرب من�سة 
متكاملة ت�سمن لهم �أعلى م�ستويات �لأمن 
�أثر  ل��ه  �سيكون  �ل���ذي  �لأم����ر  و�ل�����س��ام��ة، 
�ملتعاملني ومتكني  كبري يف تو�سيع قاعدة 

ر�ئد �لأعمال من حتقيق �لنجاح". 

الإمارات �صمن املراكز الثالث الأوىل 
يف موؤ�صر القت�صاد الإ�صالمي العاملي

•• دبي- وام: 

و�سل �لنفاق �ل�ستهاكي للم�سلمني يف جميع �أنحاء �لعامل �إىل 2 تريليون 
دولر �أمريكي /7.3 تريليون درهم �إمار�تي/ يف عام 2021 عرب قطاعات 
�لأغذية �حلال و�لأدوية و�أ�سلوب �حلياة وذلك وفقاً لتقرير و�قع �لقت�ساد 
�لإ�سامي �لعاملي لعام 2022 �لذي �أطلقته د�ئرة �لقت�ساد و�ل�سياحة يف 
�حتفالية قرع �جلر�ص يف  �لفر�ص". وعلى هام�ص  " فتح  �سعار  دبي حتت 
بور�سة نا�سد�ك دبي، مت �إطاق �لإ�سد�ر �لتا�سع من �لتقرير �لذي يقدر 
�إىل  ي�سل  �أن  �ملتوقع  �سنوي ومن  �أ�سا�ص  على   8.9% بن�سبة  �سحياً  منو�ً 
2.8 تريليون دولر �أمريكي /10.3 تريليون درهم �إمار�تي/ بحلول عام 

باملائة.  7.5 بن�سبة  تر�كمي  �سنوي  منو  مبعدل   2025
ويقدم تقرير و�قع �لقت�ساد �لإ�سامي �لعاملي، �لذي �أعدته دينار �ستاندرد، 
عن  �سنوياً  حتديثاً  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات  مقرها  و��ست�سار�ت  �أب��ح��اث  �سركة 
�لنمو �مل�ستمر لاقت�ساد �لإ�سامي �لعاملي، مبا يف ذلك �ملنتجات �حلال 

و�لتمويل �لإ�سامي وقطاعات �أ�سلوب �حلياة ذ�ت �ل�سلة.
ومت حتديث منهجية �لتقرير �ملعياري �لوطني ملوؤ�سر �لقت�ساد �لإ�سامي 
�لدول  بني  �لإم���ار�ت  دول��ة  و�سنفت  �سنو�ت،   8 منذ  �لأوىل  للمرة  �لعاملي 

�لثاث �لأوىل للعام �لثالث على �لتو�يل.
�لإم����ار�ت  ودول���ة  �ل�سعودية  �لعربية  و�ململكة  ماليزيا  م��ن  ك��ل  وو����س��ل��ت 
�لعربية �ملتحدة و�إندوني�سيا ت�سدر �لرتتيب، �لذي ي�سم 81 دولة، حيث 
حققت تركيا �أكرب قفزة من �ملركز 12 �إىل �ملركز �خلام�ص، وت�سدرت دولة 

�لإمار�ت ترتيب قطاع �لأزياء �ملحت�سمة �سمن موؤ�سر �لقطاع �لفرعي.
وفًقا للتقرير، ت�سري �لتقدير�ت �إىل �أن �أ�سول �لتمويل �لإ�سامي يف جميع 
�أنحاء �لعامل قد و�سلت �إىل 3.6 تريليون دولر �أمريكي /13.2 تريليون 
ذ�ت  �ل�سركات  �ل�ستثمار�ت يف  و�رتفعت   .2022 ع��ام  �إم��ار�ت��ي/ يف  دره��م 
 21-2020 عامي  خال   118% بن�سبة  �لإ�سامي  بالقت�ساد  �ل�سلة 
لت�سل �إىل 25.7 مليار دولر �أمريكي /94.3 مليار درهم �إمار�تي/ من 
عامي  خال  �إمار�تي/  درهم  مليار   43.3/ �أمريكي  دولر  مليار   11.8
20/2019. ومتت تغطية حو�يل %66.4 من �إجمايل �ل�ستثمار�ت يف 
�لتمويل  معامات  �لإ�سامي من خال  بالقت�ساد  �ل�سلة  ذ�ت  �ل�سركات 
%23.6 يف �ملنتجات �حلال /�ملو�د �لغذ�ئية و�لأدوية  �لإ�سامي، تليها 
�لإ�سامية  �حلياة  �أ�سلوب  يف  و10%  و�لأزي��اء/  �لتجميل  وم�ستح�سر�ت 
�لتي  و�ل�ستحو�ذ  �لندماج  عمليات  �لأرق��ام  وت�سمل  و�لإع���ام/.  /�ل�سفر 
�لنا�سئة،  �لتقنية  �ل�سركات  يف  �مل��ال  ر�أ���ص  و��ستثمار�ت  �ل�سركات،  تقودها 

و��ستثمار�ت �لأ�سهم �خلا�سة.
�لتعاون  منظمة  يف  �لأع�����س��اء  �ل���دول  و�رد�ت  �نخف�ست  للتقرير،  ووف��ق��اً 
 6.5% بن�سبة  �ملرتبطة باحلال �نخفا�ساً حاد�ً  �ملنتجات  �لإ�سامي من 
299 مليار دولر �أمريكي /1.10 تريليون درهم �إمار�تي/ يف �لعام  من 
�ل�سابق �إىل 279 مليار دولر �أمريكي /1.02 تريليون درهم �إمار�تي/ يف 
عام 2020. ومتثل و�رد�ت �لدول �لأع�ساء يف منظمة �لتعاون �لإ�سامي 
�أغلبية كبرية من �ملنتجات �حلال �ملتد�ولة عاملياً، و�لتي ت�سمل �لأطعمة 
وم�ستح�سر�ت  و�لأدوي������ة  و�لأح����ذي����ة/  /�مل��اب�����ص  و�لأزي������اء  و�مل�����س��روب��ات 
�لقت�ساد  د�ئ���رة  ع��ام  مدير  نائب  �إب��ر�ه��ي��م،  علي  �سعادة  وق��ال  �لتجميل. 
و�ل�سياحة يف دبي: "يعك�ص ت�سنيف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة من بني 
�ملر�كز �لثاثة �لأوىل يف موؤ�سر �لقت�ساد �لإ�سامي �لعاملي جهود �لدولة 
يف تعزيز جتارة و��ستثمار�ت �لقت�ساد �لإ�سامي �لعاملي. ولأول مرة منذ 
عامي 2018-2019، �سعدت �لدولة �إىل �ملركز �لأول يف عدد �ل�سفقات 
 ،21-2020 �ل�ستثمارية ذ�ت �ل�سلة بالقت�ساد �لإ�سامي خال عامي 
�لإ�سامي  �ل��ت��ع��اون  منظمة  يف  م�سدرين   10 �أك��رب  �سمن  م��ن  �أن��ه��ا  كما 
للمنتجات �ملرتبطة باحلال، حيث بلغت قيمة �ل�سادر�ت 7 مليار�ت دولر 

�أمريكي /25.7 مليار درهم �إمار�تي/ يف عام 2020.
و�أ�ساف �إبر�هيم �أن �لقت�ساد �لإ�سامي يحرز تقدماً كبري�ً على �لرغم من 
�لتحديات �لقت�سادية �لعاملية �لتي تبعت جائحة فريو�ص كورونا، و�لذي 
�لقت�ساد  ��ستباقي  ب�سكل  �لإم���ارة  ح��ددت  حيث  �أي�ساً  لدبي  �إجن���از�ً  يعد 
�لإ�سامي كاأولوية ��سرت�تيجية، حيث �أطلق �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
�ل��وزر�ء حاكم دبي  �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص  بن ر��سد 
عام  يف  �لإ�سامي  �لقت�ساد  عا�سمة   : دب��ي  ��سرت�تيجية  �هلل"،  "رعاه 
للتنويع  رئي�سياً  حمركاً  �ل�سرت�تيجية  ظلت  �حلني،  ذلك  ومنذ   ،2013

�لقت�سادي و�لتجارة و�ل�ستثمار�ت يف دبي، وعرب دولة �لإمار�ت.
من جانبه، قال ر�يف �لدين �سيكوه، �ل�سريك �لإد�ري ل�سركة دينار �ستاندرد: 
على  �ل�سوء  �لعام  هذ�  �لعاملي  �لإ�سامي  �لقت�ساد  و�قع  تقرير  "ي�سلط 
�لنا�سئة وتاأثريها على �لقت�ساد �لإ�سامي. ومن  بع�ص �لق�سايا �لعاملية 
فريو�ص  جائحة  من  ب�سرعة  تتعافى  �لإ�سامية  �لقت�ساد�ت  �أن  �لو��سح 
�لت�سريع  �لفر�ص يف جمال  �لتي تدفع  �ملختلفة  كورونا، مع �ل�سطر�بات 
�لرقمي و�ل�ستثمار�ت �ملدفوعة بالتجارة حيث �أ�سبح �لرتكيز على �لإنتاج 
�لأولويات  م��ن  و�لأدوي����ة  �ل��غ��ذ�ء  وت��اأم��ني  �لقريبة  �جلغر�فية  �ملناطق  يف 
و�مل�ستثمرين  للحكومات  و�لتو�سيات  �لفر�ص  �لتقرير  ويقدم  �لوطنية. 

و�ل�سناعة ملو�جهة �لتحديات ودفع �لرخاء على �ملدى �لطويل".
ويتم توزيع تقرير و�قع �لقت�ساد �لإ�سامي �لعاملي لعام 2022 بالتعاون 
�إخبارية  من�سة  �أك��رب   ،SalaamGateway.com �سام  بو�بة  مع 
�ل�سرت�تيجيني  �ل�سركاء  ب��ني  وم��ن  �لإ���س��ام��ي.  �لقت�ساد  يف  و�إع��ام��ي��ة 
للغذ�ء  �لأمريكي  �لإ�سامي  �ملجل�ص  من  كل  �لعام  ه��ذ�  لتقرير  �لعامليني 
و�لتغذية، وبنك CIMB �لإ�سامي، و�ملفو�سية �ل�سامية لاأمم �ملتحدة 

./UNHCR/ ل�سوؤون �لاجئني

تعاونية الحتاد توزع 20 % اأرباحا نقدية
•• دبي - وام:

�لذي عقدته  �لعمومية لتعاونية �لحتاد خال �جتماعها  �أقرت �جلمعية 
�إ�سافة   ،20% بن�سبة  نقدية  �أرب���اح  توزيع  �لأول  �أم�ص  دبي"  "�إك�سبو  يف 
�أعمال  وذلك عن  �مل�ساهمني،  عائد على م�سرتيات   4% ن�سبة  توزيع  �إىل 
�لتعاونية لل�سنة �ملالية 2021. ومت خال �جتماع �جلمعية �لعمومية �ل� 
40 �مل�سادقة على تقرير جمل�ص �لإد�رة عن عام 2021، وعلى نتائج �أعمال 
تدقيق ح�سابات �ل�سنة �ملالية �ملنتهية  يف31--12 2021  وعلى �مليز�نية 
 .2021--12  31 يف   �ملنتهية  �ل�سنة  عن  �لأرب���اح  وح�سابات  �لعمومية 
تعاونية  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  �ل�سام�سي  رحمه  حمد  ماجد  �سعادة  و�أو�سح 
بلغت   2021 ل�سنة  �مل�ساهمني  �مل��وزع��ة على  �لأرب���اح  �إج��م��ايل  �أن  �لحت��اد 
�مل�ساهمني من  %4 عائد على م�سرتيات  385،867،918 درهم منها 
�لتعاونية و%20 �أرباح نقدية على ر�أ�ص �ملال �لقائم. و�أ�سار �ل�سام�سي �إىل 
�أن �لتعاونية حققت �أرباحاً �سافية ل�سنة 2021، بلغت 413،188،733 
و�إير�د�ت  دره��م  مليار   2،201 بلغ  �ملبيعات  �إجمايل  �أن  �إىل  لفتا  دره��م، 
تعاونية �لحتاد �لكلية �لإجمالية ل�سنة 2021 بلغت 2،220 مليار درهم، 

يف حني بلغت �مل�ساريف �لكلية �لإجمالية 1،807 مليار درهم.
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املال والأعمال

»القاب�صة« ت�صتحوذ على اأغلبية احل�ص�ض 
يف جمموعة يوين فروتي العاملية

•• اأبوظبي-وام:

على  لا�ستحو�ذ  �تفاقية  توقيع  عن  �أم�����ص،   ADQ "لقاب�سة�" �أعلنت 
�ل�سركة   Unifrutti فروتي"   "يوين  جمموعة  يف  �أغلبية"  "ح�سة 
عالية  �لطازجة  �لغذ�ئية  �ملنتجات  وت��وزي��ع  �إن��ت��اج  يف  �ملتخ�س�سة  �لعاملية 

�جلودة.
�إنتاج وجتارة وتوزيع  و"يوين فروتي" هي �سركة عاملية ر�ئدة يف جمالت 
ما يزيد على 100 �سنف من �ملنتجات �لطازجة، مبا يف ذلك �لتفاح و�ملوز 
�متد�د  على  ت��ام  بتكامل  �ملجموعة  وتعمل  و�حلم�سيات.  و�لعنب  و�لتوت 
�سل�سلة �لقيمة �لغذ�ئية، لتلبية �لطلب من �أكرث من 500 عميل يف 50 
�أل��ف طن من   560 �ل��ع��امل، من خ��ال مبيعاتها �لتي تقارب  دول��ة ح��ول 
�لفاكهة �لطازجة ً�سنوًيا، و�متاكها لأكرث من 14 �ألف هكتار من �ملز�رع 

يف �أربع قار�ت حول �لعامل.
وق���ال ج��ي��ل �أدوت��ي��ف��ي، �مل��دي��ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ملحفظة �لأغ���ذي���ة و�ل���زر�ع���ة يف 
�لأغذية  لقطاع  حمفظتنا  تطوير  على  " حِر�سنا   :ADQ "لقاب�سة�"
و�لزر�عة، و�لتي ن�سعى من خالها �إىل حتقيق عو�ئد مالية قوية، وتعزيز 
�ملرونة �لغذ�ئية يف دولة �لإمار�ت. ويتيح لنا ��ستثمارنا يف "يوين فروتي" 
�سركات  م��ع  تتكامل  �ل��ط��ازج��ة  للمنتجات  عاملية  ة  من�سّ لتطوير  فر�سة 
ة ب�سل�سلة �لقيمة �لغذ�ئية. ونحن على ثقة باأن ��ستثمارنا  حمفظتنا �ملخت�سّ
من  �لتالية  �ملرحلة  ت�سريع  يف  �سي�ساعد  �لبعيد  �مل��دى  على  �لإ�سرت�تيجي 
منو �أعمال "يوين فروتي"، وتقوية مكانتها �لعاملية ب�سفتها ر�ئدة يف قطاع 
�ملنتجات �لطازجة". وبالنيابة عن �مل�ساهمني يف جمموعة "يوين فروتي"، 
قالت عائلتا دي ناد�ي وموندين : " تتميز "�لقاب�سة" /ADQ/ بخربتها 
�لو��سعة يف قطاع �لأغذية و�لزر�عة، �لأمر �لذي يجعلها م�ساهًما رئي�سًيا 
وم�ستثمًر� مثالًيا يف "يوين فروتي"، و�سريًكا لنا يف روؤيتنا نحو منو قطاع 
�إىل  �لهادفة  �إ�سرت�تيجيتنا  ويف  �لعامل،  �مل�ستوى  على  �لطازجة  �ملنتجات 
�غتنام �لفر�ص �لقت�سادية �ملتاحة لتحقيق �لنمو �مل�ستد�م يف هذ� �لقطاع. 
ولذ�، مُتثل هذه �لتفاقية حمطة بارزة يف م�سرية "يوين فروتي"، بف�سل 
��ستثمار "�لقاب�سة" ADQ و�لذي �سيمنحنا فر�سة لتعزيز ح�سورنا على 

�مل�ستوى �لعاملي، مبا يتو�فق مع �إ�سرت�تيجيتنا �لتنموية بعيدة �ملدى".
"�لقاب�سة"  ق��ب��ل  فروتي" م��ن  "يوين  جم��م��وع��ة  يف  �ل���س��ت��ث��م��ار  وي��ع��ت��رب 
و�لزر�عة،  �لأغ��ذي��ة  قطاع  يف  �أعمالها  ملحفظة  مهّمة  �إ�سافة   ADQ
�إحدى   ،LDC دريفو�ص"  "لوي�ص  �سركة  يف  ��ستثمار�تها  ت�سمل  و�ل��ت��ي 
�لغذ�ئية؛  و�ملكونات  و�لألياف  و�لأع��اف  للغذ�ء  �ملتكاملة  �ل�سركات  �أك��رب 
�لزر�عية؛  و�لتكنولوجيا  �لطازجة  �ملنتجات  يف  �لر�ئدة  "�سال"  و�سركة 
و"�لظاهرة �لقاب�سة"، �ل�سركة �لعاملية �لر�ئدة يف جمال �لأعاف وغريها 
�ل�سركات  �إح��دى  �أغذية"،  و"جمموعة  �لأخ��رى؛  �لزر�عية  �لقطاعات  من 

�لر�ئدة يف جمال �لأغذية و�مل�سروبات على م�ستوى �ملنطقة.
فقة يخ�سع ل�سروط �لإغاق �ملعتادة،  جتدر �لإ�سارة �إىل �أن �إمتام هذه �ل�سّ

و�لتي تت�سمن �حل�سول على �ملو�فقات �لتنظيمية.

اأكرث من 2.5 مليار درهم �صفقات معر�ض 
ال�صرق الأو�صط للطاقة 2022 يف دبي

•• دبي - وام: 

ك�سفت �سركة �إنفورما ماركيت�ص- �ملنظمة ملعر�ص �ل�سرق �لأو�سط للطاقة- 
 705 ت��زي��د قيمتها على  ق��د حقق �سفقات جت��اري��ة  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �أن ح��دث 
درهم  م��ن مليارين ون�سف  �أك���رث  ي��ع��ادل  م��ا  /�أي  �أم��ري��ك��ي  م��اي��ني دولر 
�أقيم يف �لفرتة  �أي��ام و�ل��ذي  ��ستمر لثاثة  �إمار�تي/ خال �ملعر�ص �لذي 

�ملمتدة من 7 �إىل 9 مار�ص 2022 يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي.
 2020 لأول مرة بعد عام  �نعقاده ح�سورياً  �لذي مت  و��ستقطب �حلدث 
�أكرث من 20 �ألف ز�ئر وم�سرٍت كما �سهد م�ساركة �أكرث من 600 عار�ص 
من 80 دولة ومت ت�سليط �ل�سوء من خاله على �أحدث �بتكار�ت �لطاقة 
�لتطوير م�ستقبل متنوع  113 متحدًثا من �خلرب�ء كيفية  �أو�سح  بينما 
كهرباء  "معر�ص  با�سم  �سابًقا  �ملعروف  �ملعر�ص  و�سلط  وم�ستد�م.  ورقمي 
�ل�سرق �لأو�سط" �ل�سوء على خم�ص قطاعات رئي�سية هي �لنقل و�لتوزيع 
و�حللول �لذكية و�لطاقات �ملتجددة و�لنظيفة ومولد�ت �لن�سخ �لحتياطي 
و�لطاقة �حلرجة و��ستهاك �لطاقة و�إد�رتها حيث �سيوفر �حلدث من�سة 
مثالية ملعرفة �ملزيد حول بد�ئل وحلول �لطاقة مبا يف ذلك حلول �لرقمنة 
من  �لعديد  ب��ني  م��ن  �ملائية  و�لطاقة  �ل��ري��اح  وط��اق��ة  �ل�سم�سية  و�لطاقة 
�ل�سرق  �ملنا�سبة قال ع��ز�ن حممد مدير معر�ص  �أخ��رى. ويف هذه  �لأم��ور 
�لأو�سط للطاقة و�ملنتدى �لعاملي للطاقة و�ملر�فق: "لقد حقق حدث هذ� 
يف  ح�سورياً  �لرئي�سيني  �لاعبني  �جتماع  �سهد  حيث  باهًر�  جناًحا  �لعام 
�سناعة �لطاقة للتو��سل و�لقيام باأعمال جتارية مع توفري من�سة ملناق�سة 
كيفية �لتكيف و�عتماد ��سرت�تيجيات جديدة جلعل حتول �لطاقة حقيقة 
للعودة  �ل�سناعة  "كان هناك طلب مكبوت و��سح د�خل  و�أ�ساف:  و�قعة". 
40? يف �لزيار�ت  �إىل �لجتماع ح�سورياً وهو ما ينعك�ص يف زي��ادة بن�سبة 
وهذ�  �ملعر�ص  خال  و�إبر�مها  توقيعها  مت  �لتي  �ل�سفقات  وقيمة  وحجم 
ا مبثابة تذكري يف �لوقت �ملنا�سب بالد�فع من �لقطاع لتحقيق �لنمو  �أي�سً
3500 مندوب من  ل�  �لفر�سة  و�أتيحت  �لنبعاثات".  تقليل  �مل�ستد�م مع 
�لنقا�ص  جل�سات  يف  للم�ساركة  و�لطاقة  للمر�فق  �لعاملي  �ملنتدى  خ��ال 
�لإ�سرت�تيجية رفيعة �مل�ستوى و�جلل�سات �لفنية ومناق�سات �ملائدة �مل�ستديرة 
خارطة  تطوير  على  �ل�سوء  �لنقا�ص  جل�سات  �سلطت  حيث  �لعمل  وور���ص 
طريق لإز�لة �لكربون و�إلقاء نظرة ثاقبة على �أنظمة �لطاقة يف �مل�ستقبل 
وفر�ص �لهيدروجني �لأخ�سر يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �إفريقيا 
ومتويل حتول �لطاقة و�سعود �لتمويل �مل�ستد�م وتزويد �لقارة �لأفريقية 
بالطاقة �ملتجددة و�سبكات �مل�ستقبل وتركيز كفاءة �لطاقة و�سناعات �إز�لة 
�نعقدت خال �حلدث موؤمتر  �لتي  �لأخ��رى  �ملوؤمتر�ت  و�سملت  �لكربون. 
حيث  /�نرت�سولر/  �ل�سم�سية  �لطاقة  �ل�سم�سية  للطاقة  �لأو�سط  �ل�سرق 
�لركائز  ع��رب  �ل�سناعة  �أف�سل مم��ار���س��ات  على  خ��ال��ه  م��ن  �ل���زو�ر  ت��ع��رف 
�لرئي�سية لقطاع �لطاقة مبا يف ذلك �لرقمنة و�ل�سبكات �لذكية و�لطاقة 
�ملتجددة و�لهيدروجني �لأخ�سر وتخزين �لطاقة و�خلايا �لكهرو�سوئية 

وتقنيات �لإنتاج �لكهرو�سوئية وتقنيات �لطاقة �ل�سم�سية �حلر�رية.
كما �سهدت ن�سخة هذ� �لعام من �حلدث زيادة ملحوظة يف �مل�ساركة �لدولية 
139 دولة و�ل��دول �لأك��رث متثيًا  من حيث ح�سور �ل��زو�ر �لذين مثلو� 
�ل�سعودية  �لعربية  و�ململكة  وم�سر  نيجرييا  كانت  �ل��دويل  �مل�ستوى  على 
حيث �سهدت �أعد�د �لزو�ر �ل�سعوديني ت�سجيل زيادة بن�سبة %40 يف عدد 
�لزو�ر �مل�سجلني بالفعل يف �ملعر�ص ومن �لدول �لأخرى �ملمثلة يف �حلدث 
كًا من فرن�سا و�أملانيا و�إيطاليا و�ل�سني و�ململكة �ملتحدة و�لوليات �ملتحدة 
ك��ٍل من  قبل  �إفريقيا من  و�سمال  �لأو���س��ط  �ل�سرق  كما مت متثيل منطقة 

�جلز�ئر و�ملغرب وكينيا ولبنان و�لعر�ق و�لأردن.

مكتوم بن حممد ي�صتقبل الرئي�ض التنفيذي لبنك مولي�ض اآند كومباين

يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�صنوي 

دبي الوطنية للتاأمني واإعادة التاأمني توافق على توزيع اأرباح نقدية بن�صبة 30 % 

خالل ور�صة تفاعلية بعنوان التحكيم يف العقود

حتكيم  تعرف مبفهوم واآلية التحكيم  التجاري ودوره يف خدمة خمتلف القطاعات 

الإمارات للطاقة النووية ت�صارك يف ا�صت�صافة منتدى املجل�ض الدويل للطاقة النووية

•• دبي- وام: 

�آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  ب��ن  مكتوم  �ل�سيخ  �سمو  ��ستقبل 
مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء، 
�لتنفيذي  �لرئي�ص  مولي�ص،  كني  �أم�ص  �ملالية،  وزي��ر 
ديو�ن  مبقر  �لعاملي  كومباين"  �آن���د  "مولي�ص  لبنك 

�ساحب �ل�سمو حاكم دبي.
�ل��ت��ع��اون بني  ع��اق��ات  ��ستعر��ص  �ل��ل��ق��اء  خ��ال  ومت 
�ملالية  �ل���س��ت�����س��ار�ت  ت��ق��دمي  �ل��ر�ئ��د يف جم��ال  �لبنك 
�لبنك  �لتي يقدمها  دب��ي، وجممل �خل��دم��ات  و�إم���ارة 
�لعاملي،  �مل��ايل  دب��ي  �لقائم يف مركز  من خ��ال فرعه 
وتطلعات �لبنك خلططه �لتو�سعية يف �ملنطقة يف �سوء 
ما ت�سهده �لإمار�ت ودول �خلليج �لعربية من م�ساريع 

تطويرية وتنموية كربى.
�لتي  �ل��ع��دي��دة  �لنمو  فر�ص  �إىل  �لنقا�ص  تطرق  كما 
تتيحها دبي للقطاع �ملايل �لعاملي من خال ما توفره 
من بيئة د�عمة قو�مها بنية تقنية عالية �لعتمادية 
و�أطر ت�سريعية وتنظيمية متتاز باملرونة و�لقدرة على 

�لتكييف �ل�سريع و�لفعال مع �ملتغري�ت �لعاملية، ف�سًا 
�أف�سل  عما تتمتع به دبي كوجهة رئي�سية ل�ستقطاب 

�أنحاء �لعامل. و�أعرب  �لكفاء�ت و�ملو�هب من خمتلف 
�آند كو عن تقديره  �لتنفيذي لبنك مولي�ص  �لرئي�ص 

ودبي  �لإم������ار�ت  دول���ة  تتبعه  �ل���ذي  �ل��ت��ن��م��وي  للنهج 
و�لقائم على ��ست�سر�ف �مل�ستقبل و�ل�سعي لإيجاد كافة 
وزيادة  �لتحديات  �أث��ر  تقلي�ص  ت�سمن  �لتي  �ملقومات 
�ع���ت���ز�زه بعاقات  �أك���د  ك��م��ا  �ل��ن��ج��اح،  ف��ر���ص  م�ساحة 
�لرتقاء  �إىل  �ل��ب��ن��ك  وت��ط��ل��ع��ات  دب����ي،  م���ع  �ل���ت���ع���اون 
بال�سر�كة بني �جلانبني خال �ملرحلة �ملقبلة. ح�سر 
وزي��ر دولة  ه��ادي �حل�سيني،  �للقاء معايل حممد بن 
�لب�سطي،  ع��ب��د�هلل حممد  �مل��ال��ي��ة، وم��ع��ايل  ل��ل�����س��وؤون 
�لأمني �لعام للمجل�ص �لتنفيذي لإمارة دبي، و�سعادة 
�لقت�ساد  ل��د�ئ��رة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �مل����ري،  �سعيد  ه���ال 

و�ل�سياحة يف دبي.
��ستثماري  �آند كومباين" هو بنك  "مولي�ص  �أن  ُيذكر 
�ساملة  م��ال��ي��ة  ��ست�سارية  خ��دم��ات  ي��ق��دم  ر�ئ���د  ع��امل��ي 
ومتكاملة عاملًيا ل�سيما فيما يتعلق بعمليات �لندماج 
و�أ�سو�ق  �لهيكلة  و�إع��ادة  �لر�سملة  و�إع��ادة  و�ل�ستحو�ذ 
�أعمال  �ملالية، ومتتد  �ملوؤ�س�سات  �ملال و��ست�سار�ت  ر�أ�ص 
�لأمريكتني  يف  جغر�فياً  موقعاً   21 لتغطي  �لبنك 

و�أوروبا و�ل�سرق �لأو�سط و�آ�سيا و�أ�سرت�ليا.

•• دبي-الفجر: 

�أقّرت �سركة دبي �لوطنية للتاأمني و�إعادة 
�لر�ئدة  �لتاأمني  �سركات  �إح��دى  �لتاأمني، 
�ملائة من  30 يف  ن�سبة  �ملنطقة، توزيع  يف 
�إمار�تي  دره���م   0.30( �لنقدية  �لأرب����اح 
�أن جم��م��وع �لأرب����اح  ���س��ه��م، م��ا يعني  ل��ك��ل 
درهم  م��ل��ي��ون   34.650 ي��ب��ل��غ  �ل��ن��ق��دي��ة 
 31 يف  �ملنتهية  �مل��ال��ي��ة  لل�سنة  �إم���ار�ت���ي( 
دي�سمرب 2021، يف ختام �جتماع �جلمعية 

�لعمومية �أم�ص.
�ل��و�ردة على  �لبنود  ومتت مناق�سة جميع 
�لعمومية  �جلمعية  �جتماع  �أعمال  جدول 
و�ملو�فقة عليها. كما و�فق �مل�ساهمون على 
�ملالية  �ل�سنة  عن  لل�سركة  �ملالية  �لبيانات 

�ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2021.
�أعرب خلف �أحمد �حلبتور، رئي�ص جمل�ص 
�إد�رة دبي �لوطنية للتاأمني و�إعادة �لتاأمني، 
�ل��ذي حققته  �ل��ق��وي  ب���الأد�ء  ع��ن �سعادته 
2021، م�سلِّطاً  �ل�سركة على �متد�د عام 
�لك���ت���ت���اب �جليدة.  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  �ل�����س��وء 
�ملائة  يف   30 ن�سبة  ت��وزي��ع  �أن  على  و���س��دد 
جمموعها  بلغ  �لتي  �لنقدية  �لأرب���اح  م��ن 
دليل  �إم��ار�ت��ي،  دره��م  مليون   34.650
على �لقوة �ملالية و�لنمو �مل�ستد�م لل�سركة.
�لتحديات،  م��ن  �ل��رغ��م  "على  و�أ����س���اف: 
مت��ّك��ن��ت دب���ي �ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��اأم��ني و�إع�����ادة 
ونحن  �إيجابي،  �أد�ء  حتقيق  من  �لتاأمني 

�مل�ساهمني  عو�ئد  بتعزيز  د�ئماً  ملتزمون 
�مل�ساهمني  جميع  بف�سل  وذل���ك  ���س��ن��وي��اً، 
موجة  �نح�سار  مع  �ملمتاز.  �لعمل  وفريق 
�أميكرون، ثمة موؤ�سر�ت باأن دورة �لقت�ساد 
تعود �إىل طبيعتها، و�آمل �أن ت�ستمر �لأمور 
تز�ل  ل  �لأو���س��اع  ولكن  �لنحو.  ه��ذ�  على 

غري م�ستقرة".
�لطبيعي  �ل���و����س���ع  "يف  �حل���ب���ت���ور:  ت���اب���ع 
�جلديد �لذي ت�سوده �ل�سبابية، يف حياتنا 
�سنم�سي  �لتاأمني،  قطاع  يف  كما  �ليومية 
بال�ستثمار �مل�ستد�م يف �لتكنولوجيا  قدماً 
لنتمكن من حتقيق قيمة م�سافة جلميع 

�ملعنيني على �ل��دو�م. و�لإج��ر�ء�ت �ملمتازة 
من  للتخفيف  �حل��ك��وم��ة  �ت��خ��ذت��ه��ا  �ل��ت��ي 
فائدة  ذ�ت  �أي�ساً  هي  و�لتد�عيات  �لتبعات 
�لرئي�ص  �لنعيمي،  ع��ب��د�هلل  ق��ال  كبرية". 
للتاأمني  �لوطنية  دب��ي  ل�سركة  �لتنفيذي 
و�إعادة �لتاأمني: "خال �لعام �ملن�سرم �لذي 
�ساده عدم �ل�ستقر�ر ب�سبب تف�سي جائحة 
كوفيد19-، متكنت دبي �لوطنية للتاأمني 
جيدة.  نتائج  حتقيق  من  �لتاأمني  و�إع���ادة 
فعلى �لرغم من �لظروف �ملتقلبة، تاأقلمت 
�مل�سهد  يف  �ل��ت��غ��ري�ت  م��ع  �سريعاً  �ل�سركة 
�إط���اق مركز �لت�سال  �ل��ع��ام، م��ن خ��ال 

خلدمة  �لتقنيات  باأحدث  �ملجّهز  �لد�خلي 
��سرت�تيجية  و�إع�����د�د  بفعالية،  �ل��ع��م��اء 
�ملعلومات  تكنولوجيا  جم���ال  يف  ر����س��خ��ة 
و�حتياجات  �لعمل  �أول��وي��ات  م��ع  تن�سجم 
��سرت�تيجية  م���ع  ي��ت��م��ا���س��ى  مب���ا  �ل�����س��وق 
 Word مع  �ل�سر�كة  و�تفاقيات  �لعمل 
 )Logistics Passport )WLP
ومنطقة عجمان �حلرة )AFZ( لتقدمي 
وقد  للعماء.  خم�س�سة  تاأمني  منتجات 
�لت�سنيف  بوكالة  �لإجن����از�ت  ه��ذه  دف��ع��ت 
AM Best �إىل �إعادة تاأكيد قوتنا �ملالية 
B++ مع  �ل��ت�����س��ن��ي��ف  م���ن خ����ال م��ن��ح��ن��ا 

توقعات �إيجابية للمرحلة �ملقبلة. وموؤخر�ً 
�لتاأمني  ���س��رك��ة  ت��رخ��ي�����ص  ع��ل��ى  ح�����س��ل��ن��ا 
يف  �ل�سحة  هيئة  قبل  من   )PI( �مل�ساركة 
�لدخل  ل��ذوي  �سحي  �سمان  لتوفري  دب��ي 
ذل����ك كّله  �ل��ف�����س��ل يف  �مل����ح����دود. وي���ع���ود 
�لعمل  يف  �سركائنا  م��ع  �لثقة  ع��اق��ة  �إىل 
و�جتهاده  فريقنا  تفاين  و�إىل  وعمائنا، 
". و�أ�ساف: "�أجرت دبي �لوطنية للتاأمني 
و�إعادة �لتاأمني تعديًا يف روؤيتها للتحول 
�لعماء،  �إ���س��ع��اد  �إىل  �ل��ع��م��اء  دع���م  م���ن 
ويف ه��ذ� �لإط��ار بذلت كل ما بو�سعها من 
تنفيذ خططها لاأمتتة  �لت�سريع يف  �أجل 
و�لرقمنة بهدف تقدمي خدمات متو��سلة 
وك����ان لهذ�  �إن���ق���ط���اع.  م���ن دون  ل��ل��ع��م��اء 
�ل��و���س��ول �لآم���ن ع��ن بعد �أه��م��ي��ة ق�سوى 

خال �جلائحة".
تابع �لنعيمي: "يف �ملرحلة �ملقبلة، �سن�ستمر 
�ل�����س��روري��ة لزيادة  �لإج������ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  يف 
�لقيمة �لتي يح�سل عليها �مل�ساهمون �إىل 
�حلد �لأق�سى، �إ�سافًة �إىل دعم عمائنا".

للتاأمني  �لوطنية  "يف دبي  و�ختتم قائًا: 
و�إعادة �لتاأمني، نعترب �لتحديات جزء�ً من 
ومن�سي  �أب���د�ً.  ُنحَبط  ول  �ليومي  عملنا 
قدماً يف �لعمل يف عام 2022 مع �حلفاظ 
ع���ل���ى ت���ف���اوؤل���ن���ا �ل����د�ئ����م وت���رك���ي���زن���ا على 
�أف�سل  بتقدمي  �لتز�منا  وجتديد  �لتقدم 
�خل���دم���ات ل��ع��م��ائ��ن��ا ف��ي��م��ا ن��ح��ر���ص على 

حماية م�سالح �مل�ساهمني".

•• ال�سارقة-الفجر:

�ل���دويل  �ل��ت��ج��اري  للتحكيم  �ل�����س��ارق��ة  م��رك��ز  ن��ظ��م 
عمل  ور���س��ة  �لأرب���ع���اء،  �لأول  �أم�����ص  ي��وم  "حتكيم"، 
تعريف  بهدف  �لعقود"،  يف  �لتحكيم  "�أهمية  بعنو�ن 
�ل�سارقة،  ح��ك��وم��ة  �ل��ق��ان��ون��ي��ة يف  �لأق�����س��ام  م��وظ��ف��ي 
كافة  خ��دم��ة  يف  ودوره  �ل��ت��ج��اري،  �لتحكيم  مبفهوم 
�لقطاعات �لقت�سادية و�لتجارية و�ل�سناعية، متا�سيا 

بني  �لتحكيم  ثقافة  ن�سر  يف  �ملركز  ��سرت�تيجية  مع 
�مل�ستوى  على  �لأع��م��ال  ورج��ال  و�ملهنيني  �لقانونيني 

�ملحلي و�لإقليمي و�لدويل.
على  حمده  �لدكتورة  قدمتها  �لتي  �لور�سة  وتناولت 
�ل�سارقة للتحكيم  �لق�سايا يف مركز  �لبلو�سي، مدير 
�ل��ت��ج��اري �ل����دويل، �ل��ع��دي��د م��ن �مل��ح��اور �ل��ت��ي تعرف 
حل   يف  ودوره  و�أهميته  �ل��ت��ج��اري،  �لتحكيم  مبفهوم 
فيها  �لف�سل  يف  �لتحكيم  و�آلية  �لتجارية،  �ملنازعات 

�لعادية، مع تو�سيح  متى  �لتقا�سي  بعيد� عن طرق 
يتم �للجوء �إىل �لتحكيم �سو�ء كان قبل �لعقد �أو بعده. 
�لأ�سباب  �لور�سة  خال  �لبلو�سي  �لدكتور  و�أو�سحت 
�ل��ت��ي ت��دف��ع �مل��ت��ن��ازع��ني لخ��ت��ي��ار �ل��ت��ح��ك��ي��م لت�سوية 
�ملنازعات بينهم، ومن �أبرزها، �ل�سرعة و�ملرونة يف حل 
�إطاقاً  يتم  �لتحكيم، حيث ل  و�ل�سرية يف  �لنز�عات 
�لك�سف �لعلني عن �ملعلومات �ملتعلقة بطبيعة �لعمل، 
ف�سًا عن حر�ص مركز حتكيم �حلفاظ على �حليادية 

مع �لطرفني حيث يعمل "حتكيم" على تنفيذ مفهوم 
�لبلو�سي  و�أو�سحت  �ملحايد.  بالتحكيم  �ملنازعات  حل 
�لإج��ر�ء�ت �لتي يتم �تباعها خال �لتحكيم،  �بتد�ء 
من تقدمي �لطلب و�ختيار حمّكم، و�سول �إىل �إخطار 
�حل��ك��م ملزم  �أن  م��وؤك��دة  �حل��ك��م،  با�ستام  �لأط����ر�ف 
لاأطر�ف وله ذ�ت �لقوة �لتنفيذية للحكم �لق�سائي، 
وي�سرتط تنفيذ �حلكم �حل�سول على قر�ر للم�سادقة 

عليه من �ملحكمة �ل�ستئنافية �لحتادية �أو �ملحلية.

•• اأبوظبي-وام:

�ساركت موؤ�س�سة �لإمار�ت للطاقة �لنووية يف ��ست�سافة 
�أبوظبي،  يف  �لنووية  للطاقة  �ل��دويل  �ملجل�ص  منتدى 
�لأد�ء  ع��ل��ى  �ل��ت��ق��ن��ي  �لب��ت��ك��ار  و�آف�����اق  ت��اأث��ري  ملناق�سة 
على  وت�سغيلها  �لنووية  �لطاقة  ملحطات  �لقت�سادي 
�لفر�سة  للم�ساركني  �ملنتدى  و�أت���اح  �ل��ط��وي��ل.  �مل��دى 
�خلا�سة  �ل��ت��ح��دي��ات  ح��ول  عملية  مناق�سات  لإج����ر�ء 
باإن�ساء  �ملتعلقة  و�ل��ت��ط��وي��ر  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي  بالبحث 
�ملحطات �جلديدة للطاقة �لنووية ..كما ركز �ملنتدى 
�حلالية،  �لنووية  �لطاقة  ت�سغيل حمطات  على فرتة 
�مل�ستمر يف هذ�  و�ل��ن��م��و  وت��ط��وي��ر حم��ط��ات ج��دي��دة، 
�أولويات  وتقييم  �لتعاون  فر�ص  �إىل  �إ�سافة  �لقطاع، 
�ل�سعيد  على  �ملجالت  هذه  لدعم  و�لتطوير  �لبحث 

�لعاملي.
وت�سمن �ملنتدى يومني كاملني من �جلل�سات �لتقنية، 
للطاقة  �لإم�����ار�ت  موؤ�س�سة  م��ن  خ���رب�ء  فيها  ���س��ارك 
للطاقة  ن��و�ة  �سركة  لها؛  �لتابعة  و�ل�سركات  �لنووية 
�لرئي�سية  روؤ�ه��م  قدمو�  حيث  �لأوىل،  بر�كة  و�سركة 
للطاقة  ب��ر�ك��ة  حم��ط��ات  وت�سغيل  ب��اإن�����س��اء  �خل��ا���س��ة 

�لنووية �ل�سلمية.

�لبحث  لإد�رة  �لتنفيذي  �ملدير  �ملزروعي،  �أحمد  وقال 
�لإم�������ار�ت للطاقة  �ل���ن���ووي يف م��وؤ���س�����س��ة  و�ل��ت��ط��وي��ر 
�ملفيد ج��د�ً جمع ع��دد كبري من  "كان م��ن  �ل��ن��ووي��ة: 
�لإمار�ت  �لنووية من دولة  �لطاقة  �خلرب�ء يف قطاع 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة وخم��ت��ل��ف �أن���ح���اء �ل���ع���امل، لإج����ر�ء 

يف  و�ل��ت��ط��وي��ر  �لبحث  ج��ه��ود  ت��دع��م  مهمة  مناق�سات 
�ملجل�ص �لدويل للطاقة �لنووية، و�لتي تهدف خلف�ص 
�لب�سمة �لكربونية لقطاع �لطاقة �لكهربائية يف �إطار 
..وبينما  �ملناخي  �لتغري  ملو�جهة  �جلماعية  جهودنا 
�ل�سلمي  �لنووي  �لربنامج  ��ستد�مة  �أجل  من  نتعاون 

�أو�سع يف هذ�  �لفر�ص على نطاق  �لإمار�تي، وحتديد 
���س��رورن��ا م�ساركة خرب�تنا  ك��ان م��ن دو�ع���ي  �ل��ق��ط��اع، 
كربنامج جديد للطاقة �لنووية، و��ستك�ساف �لفر�ص 
هذ�  يف  نهجنا  �إط���ار  يف  و�ل��ت��ط��وي��ر  بالبحث  �ملتعلقة 
للمنتدى،  �مل�ساحبة  �لفعاليات  وت�سمنت  �ملجال". 
�لنووية  ل��ل��ط��اق��ة  ب���ر�ك���ة  م��وق��ع حم��ط��ات  ج��ول��ة يف 
حيث  �أب��وظ��ب��ي،  ب��اإم��ارة  �لظفرة  منطقة  يف  �ل�سلمية 
�لتجاري،  �لت�سغيل  و�لثانية  �لأوىل  �ملحطتان  تو��سل 
2800 ميغاو�ط من �لكهرباء  �إىل  وتوفري ما ي�سل 
كهرباء  ل�سبكة  �لكربونية  �لن��ب��ع��اث��ات  م��ن  �خل��ال��ي��ة 
ي��ع��زز جهود  �ل�ساعة، مم��ا  م���د�ر  �لإم����ار�ت على  دول���ة 
لتحقيق  م�سريتها  يف  ق��دم��اً  م�سيها  خ���ال  �ل��دول��ة 
بر�كة و�حدة من  ..وُتعد حمطات  �ل�ستد�مة  �أهد�ف 
�أربع  �أكرب حمطات �لطاقة �لنووية يف �لعامل، وت�سم 

.APR 1400 مفاعات من �لطر�ز �ملتقدم
بر�كة،  يف  �لثانية  للمحطة  �ل��ت��ج��اري  �لت�سغيل  وم��ع 
و�سع هذ� �لإجناز �جلديد موؤ�س�سة �لإم��ار�ت للطاقة 
�لطريق  منت�سف  يف  لها  �لتابعة  و�ل�سركات  �لنووية 
نحو توفري ما ي�سل �إىل ربع �حتياجات دولة �لإمار�ت 
�لنبعاثات  حل��ج��م  ك��ب��ري  خف�ص  م��ع  �ل��ك��ه��رب��اء،  م��ن 

�لكربونية، �مل�سبب �لرئي�سي لظاهرة �لتغري �ملناخي.
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املال والأعمال

جاب« »اأبوظبي  يف  مزرعة   1230
•• اأبوظبي-وام:

�لزر�عية  �أبوظبي للممار�سات  �مل�سجلة يف برنامج  �ملز�رع  �إجمايل عدد  بلغ 
للممار�سات  �لعاملي  للربنامج  �ملحلية  �لن�سخة  جاب"  "�أبوظبي  �جل��ي��دة 
وفقا  وذل���ك  م��زرع��ة   1230 "جلوبال جاب" ح���و�يل  �جل��ي��دة  �ل��زر�ع��ي��ة 
يتوقع  �أنه  �لهيئة  و�أو�سحت  �لغذ�ئية.  و�ل�سامة  للزر�عة  �أبوظبي  لهيئة 
�أن يرتفع هذ� �لعدد �إىل 1500 مزرعة بنهاية �لعام �جلاري، حيث تعمل 
على تاأهيل هذه �ملز�رع لتطبيق �ملمار�سات �لزر�عية �جليدة ومعايري جودة 
�لغذ�ء،  و�أمان  للبيئة ل�سمان �سامة  �مل�ستد�مة  �لزر�عي، و�لإد�رة  �لإنتاج 
�سهادة معتمدة  �ملوؤهلة  �ملَ��ز�رع  �لعاملني، ويتم منح  و�ملحافظة على �سحة 
�أف�سل للمنتجات  "�أبوظبي جاب" و�لتي ت�سمن ت�سويقاً  عاملياً هي �سهادة 

�لزر�عية لهذه �ملز�رع.
وتوفر �لهيئة للمز�رع �مل�سجلة يف برنامج "�أبوظبي جاب" كافة �خلدمات 
�إىل  بالإ�سافة  �مل��زرع��ة،  مر�فق  وتهيئة  �لتحتية  �لبنية  بتح�سني  �ملتعلقة 
خدمات �لر�ساد �لزر�عي، وتدريب �لعمال وتعريفهم بكافة �جلو�نب �لفنية 
و�سمان �سحة عمال  و�لبيئة،  �لأغذية  �سامة  باحلفاظ على  �ل�سلة  ذ�ت 
تخ�س�سياً  تدريباً  �لهيئة  تقدم  كما  �ملنتجات.  وتتبع  ورفاهيتهم،  �مل���ز�رع 
بالإ�سافة عمليات  �مل��ز�رع،  بت�سويق منتجات  �ملعنية  �سركة �سال  ملهند�سي 
�لتدقيق �لد�خلي و�خلارجي للتحقق من مدى �لتز�م هذه �ملز�رع مبعايري 
�ل�سهادة.  وتقدم �سركة �سال للمز�رع �حلا�سلة عل �سهادة "�أبوظبي جاب" 
حت�سل  كما  �إليها،  يوردونها  �لتي  �ملنتجات  �سعر  على  زيادة  �ملائة  يف   10
مز�رع �لنخيل �حلا�سلة على �ل�سهادة على 10 نقاط �إ�سافية عند �مل�ساركة 

يف جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر و�لبتكار �لزر�عي.
جودة  عامة  �جليدة  �لزر�عية  جاب" للممار�سات  "�أبوظبي  �سهادة  وتعد 
ت�سمن �أن �ملنتج مت زر�عته وح�ساده وفقاً ملعايري �سامة �لأغذية و�لبيئة 
و�سامته  �ملنتج  ج���ودة  ت�سمن  �ل��ت��ي  �لعاملية  �مل��م��ار���س��ات  لأف�����س��ل  وط��ب��ق��اً 
بالإ�سافة �إىل حت�سني كفاءة ��ستخد�م �لأ�سمدة و�ملبيد�ت و�ملياه، مبا يوفر 
م�ستويات  �أف�سل  م��ع  تتما�سى  حملية  منتجات  لت�سويق  عظيمة  فر�سة 
و�ل�سامة  للزر�عة  �أبوظبي  هيئة  وك��ان��ت  �ل��ع��امل��ي��ة.    �لغذ�ئية  �ل�سامة 
�لغذ�ئية قد ح�سلت على حقوق �عتماد �ملعايري �خلا�سة باملو��سفة من قبل 
"جلوبال جاب" "مقرها يف �أملانيا" مبا يتيح لها حق منح �سهادة �ملمار�سات 
و�ملو��سفة  �لعامة  للقو�عد  وفقا  �بوظبي  �إم���ارة  مل��ز�رع  �جليدة  �لزر�عية 
جاب".  "�أبوظبي  �جليدة  �لزر�عية  للممار�سات  �أبوظبي  لربنامج  �ملحلية 
كما وقعت �لهيئة �تفاقية مع منظمة "جلوبال جاب" لتمنحها حق تطبيق 
�ملز�رع  �أبوظبي، ومنح  �إمارة  �لزر�عية �جليدة يف مز�رع  �ملمار�سات  معايري 

�مل�ساركة يف �لربنامج �سهادة �ملمار�سات �لزر�عية �جليدة "�أبوظبي جاب".
ومتثل �ل�سهادة �ملحلية منوذجاً وطنياً ي�سهل على �ملز�رعني تطبيق �ملعايري 
�أبوظبي  �إم���ارة  يف  �ل��زر�ع��ة  طبيعة  تنا�سب  وبطريقة  �أق��ل  بتكلفة  �لعاملية 
بالتدقيق  �لع��ت��م��اد  جهة  ت��ق��وم  حيث  �ل��زر�ع��ي��ة،  �ل���س��ت��د�م��ة  ومتطلبات 
و�لتفتي�ص و�إجر�ء عمليات �لتقييم على عمليات �لإنتاج ومتابعة �ملمار�سات 
�لعامة  �أبوظبي و�لتحقق من مطابقتها للقو�عد  �إم��ارة  �ملطبقة يف مز�رع 
"جلوبال  من  معتمدة  �سهادة  �إ���س��د�ر  ثم  جاب" وم��ن  "�أبوظبي  ومعايري 
للزر�عة  �أب��وظ��ب��ي  هيئة  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  م��ع  �ل��ربن��ام��ج  وي��ت��م��ا���س��ى  جاب". 
متطلبات  وتعزيز  �ل��زر�ع��ة  قطاع  ��ستد�مة  لتحقيق  �لغذ�ئية  و�ل�سامة 
�ل�سامة �لغذ�ئية و�لبيئية يف �إمارة �بوظبي من خال تطبيق �ملمار�سات 
�لزر�عية �مل�ستد�مة وزيادة ربحية �ملز�رع مع �لرتكيز على �سامة �مل�ستهلك 

و�مل�سوؤولية �ملجتمعية وحماية �لبيئة.
يذكر �أن "جلوبال جاب" هي منظمة عاملية ت�سم يف ع�سويتها 486 من 
�ملعنيني باإنتاج وت�سويق �ملنتجات �لزر�عية ، وتعنى بتقدمي روؤية م�سرتكة 
�لعامل،  �أنحاء  كافة  �لزر�عية �جليدة يف  �ملمار�سات  لتطبيق جمموعة من 
تطبيقات  مع  �جليدة  �لزر�عية  للممار�سات  �ملعتمدة  �ملعايري  حتدد  حيث 

خمتلفة ح�سب نوع �ملنتج �لزر�عي.

غرفة اأبوظبي تبحث اآفاق التعاون التجاري مع �صان مارينو
•• اأبوظبي-وام:

بحث �سعادة �ملهند�ص �سعيد غمر�ن �لرميثي، نائب �أمني �ل�سندوق يف جمل�ص 
�إد�رة غرفة جتارة و�سناعة �أبوظبي؛ مع معايل فابيو ريقي وزير �ل�سناعة 
�سبل  �سان مارينو؛  �لتكنولوجي يف جمهورية  و�لبحث  و�لتجارة  و�حل��رف 
�لرتقاء بالعاقات �لقت�سادية �لثناية، وتعزيز حجم �لتبادلت �لتجارية 

و�لتدفقات �ل�ستثمارية بني �لبلدين �ل�سديقني.
ملقر  مارينو  �سان  جمهورية  �سناعة  وزي��ر  معايل  زي���ارة  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
يف  �لقت�سادية  �لتنمية  وكالة  عام  مدير  كيجيتي  دين�ص  ير�فقه  �لغرفة، 
لهما،  �مل��ر�ف��ق  �لدبلوما�سي  و�ل��وف��د  مارينو  ���س��ان  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة 

بح�سور �سعادة حممد هال �ملهريي مدير عام غرفة �أبوظبي.
يف، موؤكد�ً  وثّمن �سعادة �ملهند�ص �سعيد غمر�ن �لرميثي زيارة �لوفد �ل�سّ
�لقت�سادي مع جمهورية  �لتعاون  بتعزيز عاقات  �أبوظبي  �هتمام غرفة 
�لتعاون  ورف���ع م�ستوى  �مل��ت��ب��ادل��ة،  �لأع��م��ال  �أن�سطة  وزي���ادة  م��اري��ن��و،  ���س��ان 

و�لتن�سيق يف خُمتلف �ملجالت ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك.
�لتجارية  �ل��ع��اق��ات  ت��ع��زي��ز  �أب��وظ��ب��ي يف  �إىل دور غ��رف��ة  �ل��رم��ي��ث��ي  ول��ف��ت 
ونظر�ئهم  �أبوظبي  �إم��ارة  يف  �خلا�ص  �لقطاع  موؤ�س�سات  و�لقت�سادية بني 
�أبوظبي �لتام للتعاون  من خمتلف دول �لعامل، معرباً عن ��ستعد�د غرفة 
مع �ملعنيني يف جمهورية �سان مارينو، وتقدمي كافة �لت�سهيات و�ملعلومات 
�ملمكنة للم�ستثمرين ورو�د �لأعمال، و�لتعريف بفر�ص �ل�ستثمارية �ملتاحة 

يف �لعا�سمة �أبوظبي.

موؤ�ص�صات اأبوظبي احلكومية توحد جهودها لدعم امل�صتثمرين يف ملتقى ال�صتثمار ال�صنوي 2022

ب�صعة 5 ماليني طن تفتح اآفاقًا جديدة للقطاع -ال�صناعي واللوج�صتي يف دبي

الحتاد للقطارات تعلن عن حمطة ال�صحن يف مدينة دبي ال�صناعية
احلديدية لل�صكك  الوطني  الربنامج  مع  ين�صجم  مبا  الدولة  اإمارات  بني  الربط  يف  املحطة  • ت�صهم 

•• اأبوظبي-الفجر: 

تكاتفت جهود خم�ص من موؤ�س�سات �أبوظبي �حلكومية 
خال فعاليات "ملتقى �ل�ستثمار �ل�سنوي 2022"، 
و�لدوليني  �ملحليني  للم�ستثمرين  �ل��دع��م  لإظ��ه��ار 
يف  �أعمالهم  وتطويرها  لتو�سيع  فر�ص  عن  �لباحثني 
�أبوظبي.  وت�سم �ملجموعة �لتي يقودها مكتب  �إم��ارة 
�لعاملي،  �أبوظبي  �سوق  من  ك��ًا  لا�ستثمار،  �أبوظبي 
لاأور�ق  �أبوظبي  و�سوق  للمقيمني،  �أبوظبي  ومكتب 
�ملالية، ومدينة م�سدر، و�ست�سارك بفاعلية يف جل�سات 
�حلو�ر،  ق��ن��و�ت  وتعزيز  للتو��سل  وفعالياته  �مللتقى 
�خت�سا�ساتها  ووف��ق  منفردة،  جهة  كل  تكر�ص  بحيث 
من  �لعديد  يف  للم�ستثمرين  �ل��ازم  �لدعم  �ملختلفة، 
�لأع��م��ال، و�ل�ستحو�ذ  تاأ�سي�ص  ذل��ك  �مل��ج��الت، مبا يف 
على �مل��و�ه��ب، وج��م��ع ر�أ����ص �مل���ال، �إ���س��اف��ة �إىل تقدمي 
ت�سمل  ل���ق���ط���اع���ات حم�������ددة،  م��ت��خ�����س�����س��ة  ع����رو�����ص 
�مل�ساركة  ه��ذه  وت��اأت��ي  �مل��ال��ي��ة.  و�خل��دم��ات  �ل�ستد�مة 
يف  �حلكومية  �أب��وظ��ب��ي  موؤ�س�سات  م��ن  ل��ع��دد  �مل��وح��دة 
�مللتقى لتعك�ص �لطبيعة �ملتكاملة ملنظومة �لأعمال يف 
ممار�سة  مز�يا  و�سرح  �مل�ستثمرين  ولإ�سر�ك  �أبوظبي، 

�لأعمال �لتجارية يف �لإمارة.

دعم �صامل للم�صتثمرين
يعمل  حكومي؛  مركز  هو  لا�ستثمار  �أبوظبي  مكتب 
�إم���ارة  يف  �ل�ستثمار  على  ُت�سجع  ف��ر���ص  تهيئة  على 
�مل�ستثمرين  م�ساعدة  يف  مهمته  وتتلخ�ص  �أب��وظ��ب��ي، 
و�ملنطقة  �لإم��ارة  د�خ��ل  �مل�ستد�م  �لنجاح  على حتقيق 
�إىل  مبا�سرة  �مل�ستثمرين  جل��ذب  وي�سعى  وخ��ارج��ه��ا. 
�أبوظبي،  يف  و�مل��ح��ف��زة  �لتمكينية  �لأع��م��ال  منظومة 

لتطوير وتو�سيع نطاق �حللول �ملبتكرة.
وقال معايل حممد علي �ل�سرفاء، رئي�ص د�ئرة �لتنمية 
و��سحة  مز�يا  �أبوظبي  "تقدم  �أبوظبي:  �لقت�سادية 
وبنية  م��زده��رة  �أع��م��ال  بيئة  م��ن  ب��دء�  للم�ستثمرين، 
حتتية متطورة، و�سوًل �إىل بر�مج حو�فز جذ�بة ودعم 
حكومي ر��سخ. وتهيئ هذه �ملز�يا للم�ستثمرين �أر�سية 
�لنجاح يف  لتحقيق  �ل�سباق  و�نطاقة قوية يف  �سلبة 

م�سهد �قت�سادي عاملي �سريع �لتغري. وتت�سافر جهود 
م��ن��ظ��وم��ة �لأع���م���ال يف ح��ك��وم��ة �أب��وظ��ب��ي م��ع ملتقى 
�ل�ستثمار �ل�سنوي 2022، للتو��سل مع �مل�ستثمرين 
لل�سركات  �مل��ت��اح��ة  �ل�����س��ام��ل��ة  �ل���دع���م  ح����زم  وع���ر����ص 

�لطموحة و�ملبتكرة يف جميع �أنحاء �لإمارة."

مكتب اأبوظبي للمقيمني
ي��ع��د م��ك��ت��ب �أب���وظ���ب���ي ل��ل��م��ق��ي��م��ني ج������زء�ً م���ن د�ئ����رة 
�لتنمية �لقت�سادية - �أبوظبي، وقد مت �إن�ساوؤه لدعم 
جمتمع �لإم�����ارة م��ت��ع��دد �جل��ن�����س��ي��ات، وه���و خم�س�ص 
�أبوظبي  يف  �ل�ستقر�ر  على  �جل��دد  �ملقيمني  مل�ساعدة 
�جلن�سيات  �مل��ت��ع��دد  �ملجتمع  وم���و�ءم���ة  ت��ك��ام��ل  ودع���م 
�سعادة  قال  ناحيته  �ملحلي. من  و�ملجتمع  �لثقافة  مع 
ر����س��د ع��ب��د�ل��ك��رمي �ل��ب��ل��و���س��ي، وك��ي��ل د�ئ����رة �لتنمية 
�لقت�سادية - �أبوظبي �إن "منظومة �لأعمال �لتجارية 
بني  �لتعاون  على  قائمة  �أبوظبي  يف  �ملتكاملة  و�ملالية 
�ل�ستمر�ر  بهدف  وذل��ك  و�خل��ا���ص،  �ل��ع��ام  �لقطاعني 
و�ملوؤ�س�سات  �ملوهوبني  لاأفر�د  يف خلق فر�ص جديدة 
�ل��ن��م��و. وت��ع��م��ل �مل�ساريع  �ل��ع��امل��ي��ة يف م��ي��ادي��ن ع��ال��ي��ة 
�لتابع  �مل�ستثمر«  »رحلة  برنامج  مثل  �ل�سرت�تيجية، 
جعل  على  �أب��وظ��ب��ي،   - �لقت�سادية  �لتنمية  ل��د�ئ��رة 
بها،  �لتو�سع  �أو  وجتديدها  �لأع��م��ال  تاأ�سي�ص  عملية 
�ل���ذي ي�سهم ف��ي��ه مكتب  �أ���س��ه��ل و�أرخ�������ص، يف �ل��وق��ت 
�أبوظبي للمقيمني يف تنمية �ملجتمع �ملتعدد �جلن�سيات 
�أن يزد�د هذ� �لتناغم  �ملزدهر يف �لإم��ارة. ومن �ملقرر 
يف �لقت�ساد ب�سكل �أكرب من خال "�سندوق �أبوظبي 
درهم  مليار�ت   5 بقيمة  �لأولية" �لقادم  للطروحات 
�مل��وؤ���س�����س��ات �خلا�سة  ف��ر���ص  �سيعزز  و�ل���ذي  �إم���ار�ت���ي، 
�أبوظبي  ���س��وق  �إدر�ج����ه����ا يف  ع���رب  ت�����س��ري��ع من��وه��ا  يف 
�لفر�ص  م�ساركة  �إىل  قدماً  ونتطلع  �ملالية،  ل��اأور�ق 
�ل�ستثمارية �لفريدة يف �أبوظبي مع جمتمعنا �ملتنوع 

يف ملتقى �ل�ستثمار �ل�سنوي 2022."

�صوق اأبوظبي العاملي
���س��وق �أب��وظ��ب��ي �ل��ع��امل��ي ه��و م��رك��ز م���ايل دويل حائز 
�ل��ع��امل��ي��ة، ويتمتع مبوقع  �ل��ع��دي��د م��ن �جل��و�ئ��ز  ع��ل��ى 

وحتت  �لإم�����ار�ت،  دول���ة  عا�سمة  يف  ه��ام  ��سرت�تيجي 
�أجل  م���ن  �مل�����س��ت��د�م  �لب���ت���ك���ار  يف  "�ل�ستثمار  ���س��ع��ار 
م�ستقبل مزدهر"، �سيلقي �سوق �أبوظبي �لعاملي، خال 
تقدمي  يف  �مل�ستمرة  ج��ه��وده  على  �ل�����س��وء  م�ساركته، 
من�سة قوية للم�ستثمرين �لأجانب للتجارة �مل�ستد�مة 
و�لأعمال و�ل�ستثمار، تاأكيد�ً على مكانة دولة �لإمار�ت 

مركز�ً رئي�ساً لا�ستثمار�ت �لأجنبية.
�لتنفيذي  �لرئي�ص  �مل��ه��ريي،  ظاهر  بن  ظاهر  و�سدد 
ل�سلطة �لت�سجيل يف �سوق �أبوظبي �لعاملي، على مكانة 
�أبوظبي �لريادية يف �لعامل عندما يتعلق �لأمر بخلق 
و�مل�ستثمرين  و�ملبتكرين  �لأعمال  �سركات  ترعى  بيئة 
على حٍد �سو�ء، و�أ�ساف: "حتر�ص �أبوظبي دوماً على 
باملن�سات  �لأعمال  �سركات  تزويد  يف  �سباقة  تكون  �أن 
هذه  وتقدم  و�زده��اره��ا،  باأعمالها  للنهو�ص  �ل��ازم��ة 
فر�ساً  لا�ستثمار"،  �ل�سنوي  "�مللتقى  مثل  �مل��ب��ادر�ت، 
جديدة  ��ستثمارية  �آفاق  ل�ستك�ساف  فيها  للم�ساركني 
�لنمو  ت��ع��زي��ز  و�مل�����س��اه��م��ة يف  �ل��ع��امل��ي��ة،  �لأ�����س����و�ق  يف 
�لق��ت�����س��ادي. وي�����س��ع��ى ���س��وق �أب��وظ��ب��ي �ل��ع��امل��ي دوم���اً، 
عمل  منظومة  �إن�ساء  �إىل  دولياً،  مالياً  مركز�ً  ب�سفته 
بدء�ً  و�لدولية،  �ملحلية  لاأعمال  ومنا�سبة  م�ستد�مة 
م��ن �ل��ت��ك��ت��ات �ل�����س��ن��اع��ي��ة �مل��ت��ن��وع��ة د�خ����ل قطاعات 
دعم  �إىل  و�سوًل  �جلديدة،  وتلك  �لتقليدية  �لتمويل 
رح��ل��ة من��وه��ا وت��ط��وره��ا يف �ملنطقة، ورف��ده��م بطيف 

و��سع من �خلدمات �ملالية وغري �ملالية."

�صوق اأبوظبي لالأوراق املالية
لتد�ول  مركز�ً  �ملالية"  ل���اأور�ق  �أبوظبي  "�سوق  يعد 
�ملنطقة،  يف  ب��ور���س��ة  �أك����رب  وث����اين  �مل���ال���ي���ة،  �لأور�ق 
ماله  ر�أ����ص  مل�ساعفة  �ل�سرت�تيجي  ه��دف��ه  �إط���ار  ويف 
�سوق  �ملالية  ل���اأور�ق  �أبوظبي  �سوق  �أط��ل��ق  �ل�سوقي، 
�مل�ستقات �ملالية يف �لربع �لر�بع من عام 2021، مما 
ر��سل" لتطوير  “فوت�سي  مع  �تفاقية  �إب��ر�م  �إىل  �أدى 
ذلك  يف  مبا  م�سرتكة،  جتارية  عامة  ذ�ت  موؤ�سر�ت 
�أب��وظ��ب��ي ل����اأور�ق �مل��ال��ي��ة بلو  "فوت�سي ���س��وق  م��وؤ���س��ر 
مت  �ل��ذي   ،)FADX15( للتد�ول  �لقابل  ت�سيب" 
كذلك  �ل�سنوي.  �ل�ستثمار  ملتقى  يف  عنه  �لإع���ان 

"�سركة �ل�ستحو�ذ  �أن�ساأت �لبور�سة �إطار عمل لإدر�ج 
ذ�ت �لأغر��ص �خلا�سة )SPAC( يف �سوق �أبوظبي 
قبل  من  عليه  �ملو�فقة  متت  و�ل��ذي  �ملالية،  ل���اأور�ق 

هيئة �لأور�ق �ملالية و�ل�سلع )SCA( يف يناير.
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ص  �ل���ظ���اه���ري،  ���س��ع��ي��د ح��م��د  وق����ال 
�أبوظبي  �سوق  "يعتز  �ملالية:  ل��اأور�ق  �أبوظبي  ل�سوق 
�ل�ستثمار  م��ل��ت��ق��ى  يف  مب�����س��ارك��ت��ه  �مل��ال��ي��ة  ل�������اأور�ق 
�ل�سنوي ملا ي�سكله من منرب هام ل�ستعر��ص �لفر�ص 
�ملميزة �ملتاحة للم�ستثمرين يف �لبور�سة �لتي �أطلقت 
��سرت�تيجيتها �ل�ساملة �لعام �ملا�سي لزيادة �ل�سيولة، 
ودع���م دوره����ا �لأ���س��ا���س��ي يف ت��ع��زي��ز ج��اذب��ي��ة منظومة 
�لعمل �ل�ستثماري لاإمارة من خال ت�سجيع عمليات 

�لإدر�ج وتقدمي �ملنتجات و�خلدمات �ملبتكرة ".

مدينة م�صدر
تعد مدينة م�سدر يف �أبوظبي ر�ئدة يف جمال �لتطوير 
و�لتطوير،  للبحث  مهماً  ومركز�ً  �مل�ستد�م  �لعمر�ين 
وتقود �لبتكار�ت لتحقيق حياة ح�سرية �أكرث ��ستد�مة 

ومر�عاة للبيئة.
وقال عبد �هلل بالعاء، �ملدير �لتنفيذي ملدينة م�سدر: 
"تقدم �أبوظبي بيئة يف غاية �لتطور لل�سركات، وت�سهم 
وذلك  �ل��ت��وج��ه  ه��ذ�  دع��م  يف  بفاعلية  م�سدر  مدينة 
و�لتطوير  �لبحث  عمليات  وت�سهيل  تعزيز  خال  من 
وريادة �لأعمال �سمن قطاعات رئي�سة، ت�سمل  م�سادر 
�لطاقة �ملتجددة و�لذكاء �ل�سطناعي، و�لتكنولوجيا 
�لزر�عية، و�لتنقل، و�ل�سحة، و�لف�ساء. وت�سم �ملدينة 
من  ب���دء�ً  ب���دء�ً  �سركة،   1،000 على  يزيد  م��ا  حالياً 
�إىل  و�سوًل  و�ملتو�سطة،  و�ل�سغرية  �لنا�سئة  �ل�سركات 
جميعها  ت�ستفيد  حيث  �جلن�سيات،  متعددة  �ل�سركات 
تتيح   �لتي  �ملدينة،  يف  �لفريدة  �لأعمال  منظومة  من 
��ستثمارية  ف��ر���ص  و��ستك�ساف  �أع��م��ال  �سبكات  ب��ن��اء 
م��ت��ع��ددة و�خ��ت��ب��ار ت��ق��ن��ي��ات ج���دي���دة. وت�����س��ه��م مدينة 
�لوحيد  و�لتطوير  �لبحث  جممع  ب�سفتها  م�سدر، 
كمركز  �أبوظبي  مكانة  تر�سيخ  يف  �لإم���ارة،  يف  �ملعتمد 
عاملي جذ�ب، يعزز �لتنوع �لقت�سادي، وميّكن �ملو�هب 

�لعاملية، ويدعم �لتنمية �مل�ستد�مة."

•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت �سركة �لحتاد للقطار�ت، �ملُطور و�ملُ�سغل ل�سبكة 
�ل�سكك �حلديدية �لوطنية يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملر�كز  �أكرب  �إح��دى  �ل�سناعية،  دبي  ومدينة  �ملتحدة، 
ملجموعة  و�لتابعة  �ملنطقة  يف  و�للوج�ستية  �ل�سناعية 
تيكوم، عن حمطة �سحن متطورة متتد على م�ساحة 

�ل�سناعية. دبي  مدينة  يف  مربع  قدم  مليون   5.5
�لوثيق  �ل��ت��ع��اون  ث��م��رة  تعد  و�ل��ت��ي  �ملحطة  و�ست�سهم 
�ل�سناعية  بني �سركة �لحتاد للقطار�ت ومدينة دبي 
�لإم����ار�ت  تر�سيخ مكانة  �مل��ا���س��ي��ة، يف  �لأع����و�م  خ��ال 
مركز� عامليا للتجارة، وتعزيز تناف�سية دبي يف جمالت 
و�لتجارة  و�لنقل  �للوج�ستية  و�خل��دم��ات  �ل�سناعة 
ين�سجم  مبا  وذل��ك  �لعامل،  م�ستوى  على  و�ل�ستثمار 
مع �لربنامج �لوطني لل�سكك �حلديدية �لذي يهدف 
�ل�سناعة  ربط مر�كز  �لتجارة من خال  ت�سهيل  �إىل 

و�لإنتاج يف �لدولة وفتح ممر�ت جتارية جديدة.
وتاأتي هذه �خلطوة عقب �لإجناز �لأخري �لذي حققته 
�سركة �لحتاد للقطار�ت يف مطلع مار�ص 2022 على 
و�ملتمثل  و�ل�سرت�تيجي  �لوطني  م�سروعها  �سعيد 
ب��رب��ط �إم���ارت���ي �أب��وظ��ب��ي ودب����ي ب��اخل��ط �ل��رئ��ي�����س��ي ل� 
مكتوم  �ل�سيخ  �سمو  �سهده  و�ل��ذي  �لحتاد"،  "قطار 
نائب  دبي  نائب حاكم  �آل مكتوم  ر��سد  بن حممد بن 
رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء وزير �ملالية، و�سمو �ل�سيخ ذياب 
دي��و�ن ويل عهد  �آل نهيان رئي�ص  ز�ي��د  بن حممد بن 
�أبوظبي، رئي�ص جمل�ص �إد�رة �سركة �لحتاد للقطار�ت، 
حيث قام �سموهما بتثبيت �لقطعة �لأخرية على �سكة 
�ل��ق��ط��ار، �إي���ذ�ن���اً ب��ب��دء م��رح��ل��ة ج��دي��دة م��ن �لتكامل 
ومتهيد�ً  �لإم���ارت���ني،  ب��ني  و�لق��ت�����س��ادي  �للوج�ستي 
متكاملة  وطنية  ب�سبكة  �ل��دول��ة  �إم����ار�ت  بقية  لربط 

لل�سكك �حلديدية يف �لإمار�ت.
دبي  مدينة  يف  �ل�سحن  حمطة  ع��ن  �لإع����ان  و�سهد 
�ل�سناعية كل من �سعادة �سادي ملك �لرئي�ص �لتنفيذي 
مالك،  �آل  مالك  و�سعادة  للقطار�ت،  �لحت��اد  ل�سركة 
�ملدير �لعام ل�سلطة دبي للتطوير و�لرئي�ص �لتنفيذي 
ملجموعة تيكوم، وعبد �هلل بالهول، �لرئي�ص �لتنفيذي 
�أبو  ت��ي��ك��وم، و���س��ع��ود  �ل��ت��ج��اري��ة يف جمموعة  ل��ل�����س��وؤون 
�ل�سو�رب، �ملدير �لعام ملدينة دبي �ل�سناعية وجمموعة 

من كبار �مل�سوؤولني و�لإد�ريني من �جلانبني.

�إ�سافة  �حلديدية  بال�سكك  �ل�سحن  حمطات  وتعترب 
هامة ملنظومة �لنقل �ملتطورة يف دولة �لإمار�ت و�لتي 
ت�سم �أبرز مطار�ت �لعامل من ناحية حركة �مل�سافرين 
�ملنطقة،  م��ي��ن��اء يف  �أك���رب  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  و�ل��ب�����س��ائ��ع 
�لأمر �لذي ير�سخ مكانة دبي و�لإمار�ت بو�بة لل�سرق 

�لأو�سط و�سمال �إفريقيا وجنوب �آ�سيا.
دفعة  لل�سحن  �ل�سناعية  دب��ي  مدينة  حمطة  وت�سكل 
كبرية لا�سرت�تيجية �لوطنية لل�سناعة و�لتكنولوجيا 
بزيادة  و�ست�سهم  مليار"،   300 "م�سروع  �ملتقدمة 
م�ساهمة �لقطاع �ل�سناعي يف �قت�ساد �لإمار�ت وتعزيز 
�لتناف�سية  تقرير  يف  متقدمة  عربية  دول���ة  مكانتها 

�لعاملي �ل�سادر عن �ملنتدى �لقت�سادي �لعاملي.
�لتنفيذي  �لرئي�ص  ملك  �سادي  �ملهند�ص  �سعادة  وق��ال 
يف  �مل��ح��ط��ة  " �ست�سهم   : ل��ل��ق��ط��ار�ت  �لحت����اد  ل�سركة 
�للوج�ستية  �ل�سحن  وخدمات  �لتوريد،  �سل�سلة  تعزيز 
وذلك مبا ين�سجم مع �جلهود �لتي تبذلها �لإمار�ت يف 
تطوير قطاع �لنقل و�خلدمات �للوج�ستية يف �لدولة، 
�إىل  �ل�ستيعابية  طاقتها  ت�سل  �لتي  �ملحطة  و�ستعمل 
و�لإنتاج  �ل�سناعة  مر�كز  ربط  على  طن  مايني   5
يف �لدولة وفتح ممر�ت جتارية جديدة و�مل�ساهمة يف 

تعزيز �لتنمية �مل�ستد�مة �لتي حتققها �لدولة".
" تاأتي هذه �خلطوة مبا ين�سجم مع   : و�أ�ساف ملك 
�لربنامج �لوطني لل�سكك �حلديدية �لذي يهدف �إىل 
تعزيز �لبنية �لتحتية لقطاع �لنقل عرب تطوير �سبكة 
�أ�سا�سياً يف  �ل�سكك �حلديدية �لوطنية، لتكون حمور�ً 
و�لتخطيط  و�لتحديث  للتطوير  �لوطنية  �خلطط 
�حل�سري، ونتطلع من خال �لتعاون مع مدينة دبي 
�ل�سناعية �إىل تزويد عمائنا من د�خل وخارج �لدولة 
ب��خ��دم��ات ل��وج�����س��ت��ي��ة وجت���رب���ة ���س��ح��ن ���س��ل�����س��ة حتقق 
�أهد�فهم �ل�سرت�تيجية وت�سهم يف تطوير �أعمالهم".

دبي  �سلطة  ع��ام  مدير  م��ال��ك،  �آل  مالك  �سعادة  وق��ال 
للتطوير و�لرئي�ص �لتنفيذي ملجموعة تيكوم: "ركزت 
�لتحتية  �لبنية  �أهمية  على  �لر�سيدة  �ل��ق��ي��ادة  روؤي���ة 
وم��ن��ظ��وم��ة �ل��ن��ق��ل ك��ون��ه��ا حم��رك��ات �أ���س��ا���س��ي��ة لعجلة 
�لتنمية �لقت�سادية، وبف�سل ذلك حتولت دبي خال 
عاملي  و�سناعي  لوج�ستي  مركز  �إىل  �ملا�سية  �ل�سنو�ت 
لها  و�أت��اح  و�لعاملية  �لإقليمية  �لأ�سماء  �أب��رز  ��ستقطب 
�حلديدية  �ل�سكك  �سبكة  وت�سكل  و�ل��ت��و���س��ع،  �ل��ن��م��و 
�ملتقدمة  �لتحتية  للبنية  ن��وع��ي��ة  �إ���س��اف��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 

عاملياً  م��رك��ز�ً  ير�سخ موقعها  �ل��ذي  �لأم���ر  �ل��دول��ة  يف 
للتجارة و�لأعمال و�خلدمات �للوج�ستية".

لل�سوؤون  �لتنفيذي  �لرئي�ص  بالهول،  �هلل  عبد  وق��ال 
�لتجارية يف جمموعة تيكوم: "لطاملا كانت جمموعتنا 
يف مقدمة جهود تنويع �لقت�ساد، وعلى مد�ر عقدين 
من �لزمن عملنا على تطوير �لقطاع �ل�سناعي عرب 
جم��م��ع��ات �لأع���م���ال �ل��ت��اب��ع��ة ل��ن��ا وم��ن��ه��ا م��دي��ن��ة دبي 
وبيئة  متقدمة  حتتية  بنية  ت��وف��ر  �ل��ت��ي  �ل�سناعية 
وت�سمن  ��سرت�تيجية  ���س��ر�ك��ات  ب��ن��اء  تتيح  تناف�سية 
متانة �سا�سل �لإمد�د، و�ست�سهم هذه �ملحطة يف دعم 
�للوج�ستية  �ل��ق��در�ت  وتو�سيع  �لأع��م��ال  �سركاء  من��و 
ل���اإم���ارة وج����ذب �مل��زي��د م��ن �ل���س��ت��ث��م��ار�ت يف قطاع 

�ل�سناعة ما ير�سخ مكانتها عاملياً ".
و�مل�سانع  �ل�سركات  مئات  �جلديدة  �ملحطة  و�ستمكن 
�ملحيطة  �ل�سناعية و�ملناطق  �ملتو�جدة يف مدينة دبي 
ب��ه��ا م��ن �ل��و���س��ول �إىل ثلثي ���س��ك��ان �ل��ع��امل خ���ال 8 
�ساعات فقط، وذلك بف�سل �ملوقع �ل�سرت�تيجي ملدينة 
دبي �ل�سناعية وقربها من ميناء جبل علي ومطار �آل 
ل�  �ملز�يا  �لعديد من  �ملحطة  و�ستتيح  �ل��دويل.  مكتوم 
�ل�سناعية  دبي  مدينة  يف  �لأعمال  �سركاء  من   780
و�ملناطق �ملحيطة بها، �إذ ت�ساهم يف زيادة �سرعة وكفاءة 
�لعمليات �للوج�ستية وتخفي�ص �لتكاليف �لت�سغيلية.

�لتحتية  للبنية  ن��وع��ي��ة  �إ���س��اف��ة  �مل��ح��ط��ة  و���س��ت�����س��ك��ل 
من  دب��ي  �إم���ارة  بها  تتمتع  �لتي  �ملتطورة  �للوج�ستية 
وغريها،  وم���ط���ار�ت  وم���و�ن���ئ  متكاملة  ط���رق  �سبكة 
و�لتي جعلتها مركز�ً عاملياً بارز�ً للخدمات �للوج�ستية 

و�ل�سركات �ل�سناعية يف �ستى �لقطاعات.
�ل�سناعية  دب��ي  مدينة  مع  و�لتن�سيق  �لتعاون  وي��اأت��ي 
�متد�د�ً للجهود �لتي تبذلها �سركة �لحتاد للقطار�ت 
م��ن �أج����ل حت��ق��ي��ق �ل��ف��ائ��دة �ل��ق�����س��وى مل�����س��روع �سبكة 
دبي  مدينة  تعترب  حيث  �لوطنية،  �حلديدية  �ل�سكك 
مليون   550 م�ساحة  ع��ل��ى  مت��ت��د  �ل��ت��ي  �ل�����س��ن��اع��ي��ة، 
قدم مربع، مركز�ً رئي�سياً لل�سناعة وقطاع �خلدمات 
�للوج�ستية على �ل�سعيدين �ملحلي و�لإقليمي، ومبوقع 
��سرت�تيجي حيوي بالقرب ميناء جبل علي ومطار �آل 

مكتوم �لدويل وب�سبكة طرق �سريعة متكاملة.
متنوعة  لوج�ستية  مر�فق  �ل�سناعية  �ملدينة  وتوفر 
مليون   4.3 م�ساحة  على  متتد  تخزين  وم�����س��اح��ات 
و�ملعد�ت  �لبناء  م��و�د  لتخزين  �سة  خم�سّ مربع  ق��دم 

مع  �سحنها  تكلفة  �ستنخف�ص  م��و�د  وه��ي  و�مل��رك��ب��ات، 
هذه �ملحطة ما �سريفع كفاءة �ل�سركات �لعاملة �سمن 
�ل�سركاء يف  �ملزيد من  �ل�سناعية ويجذب  مدينة دبي 

قطاعات �لت�سنيع �خلفيفة و�ملتو�سطة.
�ل�سكك  ب�سبكة  �ل�سناعية  دب��ي  مدينة  رب��ط  وبف�سل 
�حلديدية �لوطنية، �ست�ستفيد �أكرث من 780 �سركة 
تعمل �سمن مدينة دبي �ل�سناعية، �لتي توفر و�سوًل 
مبا�سر�ً لأهم �ل�سو�رع �لرئي�سية يف دبي، �سارع �ل�سيخ 
حممد ب��ن ز�ي���د و���س��ارع �لإم�����ار�ت، م��ن ح��ل��ول �لنقل 
بال�سكك �حلديدية �لفعالة من حيث �لتكلفة و�لوقت 
�لتي توفرها �سركة �لحتاد للقطار�ت. بالإ�سافة �إىل 
ذلك، �ستعود حلول �لنقل بال�سكك �حلديدية بالفائدة 
على 280 م�سنعاً موجود� يف �ملدينة، ما يعزز �إمكانات 
�ل��ن��ق��ل �مل��ت��اح��ة ل��ه��ذه �ل�����س��رك��ات وي��دع��م من��و وتو�سع 

�لقطاع �ل�سناعي يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وت��ق��ع حم��ط��ة م��دي��ن��ة دب���ي �ل�����س��ن��اع��ي��ة ���س��م��ن �سبكة 
�ل�سكك �حلديدية �لوطنية �لإمار�تية �لتي متتد من 
منطقة �سيح �سعيب �إىل دبي و�ل�سارقة، وت�سكل جزء�ً 
�ل�سكك  �سبكة  م�سروع  من  �لثانية  �ملرحلة  من  مهماً 
قدماً  �مل�سي  وم��ع  �لإم��ار�ت��ي��ة.  �لوطنية  �حل��دي��دي��ة 
�سركة  ت�ستمر  �ل�سبكة،  من  �لثانية  �ملرحلة  �إجن��از  يف 
�لحتاد للقطار�ت يف بناء �ل�سر�كات �ل�سرت�تيجية مع 
�لعديد من �لهيئات و�ملوؤ�س�سات يف �إطار جهودها لإجناز 
هذ� �مل�سروع �لوطني، ملا له من �أهمية ��سرت�تيجية يف 
�مل�ساهمة يف �مل�سرية �لتنموية �لر�ئدة لدولة �لإمار�ت. 
وت���دع���م ���س��ب��ك��ة �ل�����س��ك��ك �حل���دي���دي���ة �ل��وط��ن��ي��ة منو 
ويتميز  للبيئة  �سديق  نقل  بنظام  �لوطني  �لقت�ساد 
حيث  م��ن  و�لفعالية  و�لأم����ان  و�ل���س��ت��د�م��ة  بالكفاءة 
باأحدث  م��زودة  ق��اط��ر�ت  �ل�سبكة  وت�ستخدم  �لتكلفة، 
�لنبعاثات  �أن  حيث  �لنبعاثات  خلف�ص  تكنولوجيا 
�لكربونية �لتي تنتج عن �لنقل عرب �لقطار �أقل بن�سبة 
70 – 80 % من �لنبعاثات �لكربونية �لناجتة عن 
�ل�ساحنات للكمية ذ�تها فكل رحلة قطار تو�زي حمولة 

�سعة 300 �ساحنة.
�أف�سل  تتبنى  للقطار�ت  �لحت��اد  �سركة  �أن  �إىل  ي�سار 
در��سات  م�ستمر  ب�سكل  وجت���ري  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��م��ار���س��ات 
تقييم �لأثر �لبيئي /EIAs/ للحد من تاأثري �سبكة 
�لبيئة  على  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لوطنية  �حل��دي��دي��ة  �ل�سكك 

خال عمليات �لتخطيط و�لإن�ساء و�لعمليات.

الإمارات العاملية لالأملنيوم تعزز التعاون التقني مع اأملنيوم البحرين
•• اأبوظبي- وام:

يف  �سناعية  �سركة  �أك���رب  ل��اأمل��ن��ي��وم،  �لعاملية  �لإم�����ار�ت  �سركة  وق��ع��ت 
�أملنيوم  و�سركة  و�لغاز،  �لنفط  قطاع  خ��ارج  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�لبحرين "�لبا" �م�ص مذكرة تفاهم لتعزيز �لتعاون يف �ملجال �لتقني 
مع �إمكانية تعزيز تطبيق تقنية �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وخربتها يف 

هذ� �ملجال يف م�سهر �لبا.
�سهد حفل توقيع �لتفاقية كل من �سعادة رئي�ص جمل�ص �إد�رة �سركة �لبا 
�ل�سيخ دعيج بن �سلمان بن دعيج �آل خليفة، ونائب رئي�ص جمل�ص �إد�رة 
�ل�سيد �سعيد حممد �لطاير  �لعاملية لاأملنيوم معايل  �سركة �لإم��ار�ت 
وذلك يف �إك�سبو 2020 دبي، وبح�سور ع�سو من �أع�ساء جمل�ص �إد�رة 

�سركة �لإمار�ت �لعاملية لاأملنيوم م�سبح �لكعبي، و�لرئي�ص �لتنفيذي 
ل�سركة �لبا علي �لبقايل، و�لرئي�ص �لتنفيذي ل�سركة �لإمار�ت �لعاملية 
�لرئي�ص  من  كل  �حلفل  ح�سر  كما  كلبان.  بن  عبد�لنا�سر  لاأملنيوم 
�لتنفيذي لاإمد�د�ت ب�سركة �لبا وليد �لتميمي، و�لرئي�ص �لتنفيذي 
�لرئي�ص  ونائب  حبيب،  عبد�هلل  د.  �لبا  ب�سركة  �لإنتاجية  للعمليات 
�لتنفيذي لعمليات �لإنتاج ل�سركة �لإمار�ت �لعاملية لاأملنيوم �سريجي 
�سبل  لبحث  �لطرفان  �سي�سعى  �لتفاقية،  ه��ذه  �إط��ار  ويف  �أكميتوف. 
�لبا مبا  �ل�ساد�ص يف  �ل�سهر  �لإن��ت��اج يف خط  تعزيز  �أج��ل  �لتعاون من 
تطبيق  بحث  جانب  �إىل  للم�سروع،  �مل�سممة  �لإنتاجية  �لطاقة  يفوق 
تقنيات �ل�سهر �لتابعة ل�سركة �لإم��ار�ت �لعاملية لاأملنيوم يف �مل�ساريع 

�لتو�سعية �مل�ستقبلية ب�سركة �لبا.

وبهذه �ملنا�سبة، قال �سعادة رئي�ص جمل�ص �إد�رة �سركة �لبا �ل�سيخ دعيج 
بن �سلمان بن دعيج �آل خليفة : "�سوف ت�ساهم مذكرة �لتفاهم هذه يف 
�لعاملية لاأملنيوم، ونحن �سعد�ء  �لإم��ار�ت  �لتقنية مع  تعزيز �سر�كتنا 
�لإم���ار�ت  �سركة  قبل  م��ن  �ململوكة  �أل���رت�  بل�ص  �إك�����ص  دي  تقنية  ب���اأد�ء 
مع  �لعمل  على  وعازمون  �ل�ساد�ص،  �ل�سهر  خط  يف  لاأملنيوم  �لعاملية 
�أد�ء هذ� �خلط  �أجل حت�سني وتطوير  �لإم��ار�ت �لعاملية لاأملنيوم من 
..كما �أننا على �أمت ��ستعد�د لبحث فر�ص �لتعاون �لأخرى �لتي ميكن 
من خالها �ل�ستفادة من �خلرب�ت �لتقنية ل�سركة �لإم��ار�ت �لعاملية 
لاأملنيوم يف م�سهر �لبا مع �إمكانية �مل�سي يف م�سروع �لتو�سعة خلط 
�لبلدين  ب��ني  �ل��ق��ائ��م  �ل��وث��ي��ق  �ل��ت��ع��اون  �سيعزز  �ل�����س��اب��ع، مم��ا  �ل�سهر 

�ل�سقيقني – مملكة �لبحرين و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة".
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�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 
MOJAU_2022- 0059115 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�ع�ان

�أن �ل�سيد : علي �سعيد �سيف �لفر�ري �لكتبي - �مار�تي �جلن�سية - ميلك �لرخ�سة  حيث 
بال�سارقه مبوجب  تاأ�س�ست  و�لتي  ملكافحة �حل�سر�ت( رخ�سة جتارية  )�لنرب��ص  �لتجارية 
�مار�تي  �لكتبي -  �لفر�ري  �ل�سيد : علي �سعيد �سيف  �ن  رخ�سة رقم )739517( حيث 
))�لنرب��ص  �لتجارية  �لرخ�سة  كامل ح�سته يف  و�لتنازل عن  �لبيع  - �جلن�سية يرغب يف 
�لكتبي -  �ل�سيد : �حمد مبارك �سامل دملوك  �إىل  �لبالغة )%100(  ملكافحة �حل�سر�ت(( 

�مار�تي �جلن�سية - تنازل �ساحب �لرخ�سة لآخر،
و عما بن�ص �ملادة )14( فقره 5 من �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �ساأن 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لإعان للعلم و �نه �سوف يتم �لت�سديق على �لجر�ء 
�أي �عرت��ص على ذلك عليه  �أ�سبوعني من تاريخ هذ� �لإع��ان فمن لديه  �إليه بعد  �مل�سار 

�تباع �ل�سبل �لقانونية حيال ذلك. 
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70533 �لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 
MOJAU_2022- 0059113 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
باك�ستان،  �جلن�سية   - كل  �ن��ور  كل  �ن��ور  �هلل  �ح�سان   : �ل�سيد  ب��اأن  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن ن�سبة 50% من كامل ح�سته �لبالغة 100% و ذلك �ىل 
 : �مل�سماة  �لرخ�سة  باك�ستان يف  - �جلن�سية  خ��ان  �ف�سر  خ��ان  خ��ان ج��دون  كا�سف   : �ل�سيد 
)طريق �لبادية لرتكيب زجاج �ل�سيار�ت( و�لتي تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة 
�سريك.  ��سافة  �لرخ�سة لخ��ر،  �ساحب  تنازل   : �خ��رى  تعديات    ،  )747337( رق��م 
وعمابن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لج��ر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لع��ان فمن لديه �ي �عرت��ص حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 70535
MOJAU_2022- 0059081 رقم �ملعاملة

�إعالن تنازل / ت�سريح بالن�سر
فخر  )���س��ال��ون  �لرخ�سة  ع��ن  ت��ن��ازل  على  بالت�سديق  �ل��ع��دل  �لكاتب  �سيقوم  �ن��ه  �لعلم  يرجى 
�لتنمية �لقت�سادية حكومة عجمان برقم ملف )33979(  �لعرب( رخ�سة �سادرة من د�ئرة 
و�مل�����س��ج��ل��ة ب��غ��رف��ة جت���ارة و���س��ن��اع��ة ع��ج��م��ان ، ب��ني �لأط�����ر�ف �مل���ذك���ورة �أ���س��م��ائ��ه��م �أدن�����اه : م�ن 
�لهوية  رقم   - م�س�ر  �جلن�سية   - ��سماعيل  �ل�سعيد  حممد  �ل�سعيد   / )�ملتن�ازل(  �لول  �لطرف 
A28512304 حيث يرغب �لطرف   : �ل�سفر  784198381721327 - رق�م ج�و�ز   :
�لأول بالتنازل عن كامل ح�س�سه �لبالغة )100 %( �إىل �لطرف �لثاين )�ملتنازل �ليه( / �حمد 
يحى على رزق حديد - �جلن�سية : م�سر - رقم جو�ز �ل�سفر : A29071222 لي�سبح مالك 
�لرخ�سة. وعليه �سيقوم �لكاتب �لعدل بالت�سديق على �لتنازل بعد �نق�ساء 14 يوم من تاريخ 
ن�سر هذ� �لعان فمن لديه �عرت��ص مر�جعة �لكاتب �لعدل و �تخاذ �لطرق �لقانونية وذلك 

خال 14 يوم من تاريخ ن�سر �لعان. 
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70408

�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0001452 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : حرمي فاروق فاروق �خرت - جمهول حمل �لإقامة : دبي �لرب�ساء خلف مول 
�لإمار�ت �سارع 45 فيا 8 هاتف 0585259973 

نعلمكم �أن �ملدعية : �سركة �لول لل�سياحة ملالكها / ها�سم عبا�ص �جل�سمي 
قد �أقامت �لدعوى �ملذكورة �أعاه وتطالب فيها بالتي :  1-�حلكم بالز�م �ملدعي عليه بت�سديد 
مبلغ وقدره 7900 درهم )فقط �سبعة �لف وت�سعمائة درهم( 2- �لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم 
حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/4/5 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت  و�مل�سروفات. 
�ل�سارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى( �سخ�سيا �و بو��سطة 
وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خال مدة 
ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاه - بو�سفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/3/24 م.   
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

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

70535 �لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - عادل حممد خمي�ض �ل�سو�ية
)جزئي(   جتاري   AJCEXCIPOR2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0002891/ 

�إىل �ملحكوم عليه : عادل حممد خمي�ص �ل�سو�يه 
مكاين  �لول  �لطابق   110 �سقة  �لد�نة  مركز  مبنى  مكتوم  �ل  �سارع  دبي  ديرة  دبي  �إمارة  �لإمار�ت   : �لعنو�ن 
 : متحرك   171300 ب  �ص   -  043300665  : فاك�ص   -  043300766  : ت   3075695060

 Email:amnaadvo@eim.ae  -  0503002262
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

 comoros_islands : ملنفذ ر��سد عبد�هلل �حمد �جل�سمي ، �جلن�سية�
�لر�سم  �ملذكور ودفع  لتنفيذ �حلكم  تقدم بطلب  �ملذكور  قد  له  �ملحكوم  �أن  �أعاه.  ومبا  �ليها  �مل�سار  �لق�سية  يف 
�ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �ساما �لر�سوم و�مل�ساريف : 132296.0 
 / �إعانك  تاريخ  يوما من  �أعاه خال )15(  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
 - �ملو�فق   - يوم  جل�سة  بح�سور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �لإخطار.  بهذ�  �إعانكم 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  بحقك  �ستتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �ملذكورة.  �ملحكمة  �أمام   - �ل�ساعة 

�جلربي �ملقررة قانونا.
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

70392 �لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 
�عالن بيع  عقار بالن�سر  

يف �لتنفيذ رقم  4509/2021/207 تنفيذ جتاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229 

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2021/2422 �أمر �د�ء ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )44656444 درهم( �ساما 
للر�سوم و�مل�ساريف. 

طالب �لتنفيذ: بنك �لفجرية �لوطني )فرع دبي( - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - دبي - �سارع خالد بن �لوليد - مبنى بنك �لفجرية 
�لوطني - Abdullah.Abdalkarim@nbf.ae رقم مكاين : 2908894348  وميثله : �سامل �إ�سماعيل فريوز �حلارثي  

�ملطلوب �إعانه : �سركة كوبيان �خلا�سة �ملحدودة - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - جبل علي - بردبي - جبل علي - �سارع جبل علي - مبنى �ملنطقة 
 S5070 - 0048865538 - dubai@kobian.com - 048865538 حلرة جلبل علي - �سقة قطعة �لر�ص رقم�

مو�سوع �لإعان : �ملنفذ �سدهم : كوبيان �سنغافورة بي تي �ي �ل تي دي  ر�جي�ص بوتر� 
�أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2022/4/13 �ل�ساعة 1:00:00م ويف �ليام �لثاث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �أو�سافه 
 )http://www.emiratesauction.ae �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين  �أدناه لدى �جلهة �لتي 
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه 
معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
�يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خال ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خال �ليام �لع�سرة 
�لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي 
بيان �أو�ساف �ملمتلكات : مو��سفات �لعقار : �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - برقم �ر�ص 78 - رقم �لعقار : 1503 - ��سم �ملبنى : برج ف�سي - رقم 

�ملبنى : 1 - �مل�ساحة : 95.22 مرت مربع - �لبلدية : 505-349 - مبلغ 738،866.82 درهم. 
ماحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197 �لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 
�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية

�أد�ء    �أمر   SHCFICICPL2022 /0002227 يف  �لدعوى رقم
�إىل : �ملحكوم عليه / حممد كمال حممد علي رم�سان

�لعنو�ن : 9495011  
يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/3/21 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

�لدعوى بالرقم �أعاه ل�سالح / علي �إبر�هيم �حمد حممد -  بالتايل :
�حلكم 

�أنه بتاريخ 2022/3/21 
)و�حد  درهم   31000 مبلغ  �لطالب  �ىل  يوؤدي  باأن  �سدها  �ملقدم  بالز�م  ناأمر 
وثاثون �لف درهم( و�لفائدة 5% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�سد�د 

و�لر�سوم و�مل�ساريف ورف�ست ما عد� ذلك. 
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية

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

70533

�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 
حمكمة عجمان �الإحتادية 
حمكمة عجمان �الإحتادية

�عالن للم�ستاأنف �سده
�ىل : �جننرينق قروب لان�ساء و�لتطوير - ذ م م - وعنو�نه : عجمان �لنخيل 2 مبنى �لديو�ن b حو�ص 

 1191943371 مكاين  رقم   -  1905 �لوحدة  رقم   1905
�مل�ستاأنف : عتيق �لظاهري 

��ستئناف رقم AJCAPCIPOR2021/0001088 جتاري )جزئي(
��ستئناف )حكم - �أمر( حمكمة عجمان �لإحتادية �لإ�ستئنافية 

�ل�سادر بتاريخ 2021/10/7 م يف �لق�سية رقم 2021/2066
�علم �أن �لإ�ستئناف يف �لدعوى �أعاه �ستنظره �ملحكمة يف يوم 2022/4/19 

فاإن مل حت�سر ب�سخ�سك �أو بو��سطة وكيلك �ملعتمد فاإن �لإ�ستئناف �سي�سمع ويف�سل فيه يف غيبتك. 
حرر �لإعان يف قلم �ل�ستئناف. 

��ستلمت �سورة هذ� �لإعان بتاريخ ..../.../....20م )لئحة ��ستئناف - م�ستند�ت( 
 �م�ساء �مل�ستلم 
نو�ل علي عبد�هلل �لها�سمي            

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

70197 �لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 
 �خطار دفع بالن�سر

رقم �مللف 2021/392 �لتنفيذ �ملدين 
بناء على طلب / �ملحكوم له / مكتب �ملحاماة ذ م م �جلن�سية 

�ىل �ملحكوم عليه / �سوخديف �سينغ �جيت �سينغ - �جلن�سية / �لهند 
ل��ي��ك��ن م��ع��ل��وم��ا ل��دي��ك ب���ان حم��ك��م��ة ر������ص �خل��ي��م��ة ق��د �����س���درت ب��ح��ق��ك ح��ك��م��ا بتاريخ 
106/2020 مدين جزئي بالز�مك بدفع مبلغ وقدره  2020/7/26 يف �لق�سية 
تقدم  قد  �عاه  له  �ملحكوم  �ن  ومبا  و�مل�ساريف.  �لر�سوم  �ساما  درهما   9544.95
بطلب لتنفيذ حكم و�سجل بالرقم �مل�سار �عاه ، فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء �عاه خال 
15 يوم �لتايل للتبليغ ويف حال تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �ستتخذ بحقك �لجر�ء�ت 

�لقانونية �ملنا�سبة لتنفيذ �حلكم ، و�لر�سوم �ملرتبة عليك. 
�ملاحظات : 

 ق�سم �لتنفيذ 

 حكومة  ر��ض �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 
�إعالن حل�سور �جتماع �خلربة �حل�سابية

يف �لدعوي رقم 9 /2022 مدين كلي
يعل�ن �خلبي�ر �حل��س�اب�ي / ر��س�د �ح�م�د �ل�س�يخ مب�ارك �ملنت�دب ف�ي �ل�دعوى �ملذكورة �أع�اه مبوج�ب �حلك�م 
�ل�س�ادر ع�ن عد�ل�ة هيئ�ة حمكم�ة دب�ي �مل�وقرة بت�اريخ 28/03/2022 �ملرفوع�ة م�ن �مل�دعيان 1- عم�ر�ن 
عاب�د ك�رمي 2- هات�سين�س�ن تليك�وم �ص م ح وعلي�ه يعل�ن �خلبي�ر �حل�س�ابي �مل�دعى علي�ه م�ارك جره�ام ت�ايلبي 
�ملو�ف�ق  �لثاث�اء  ي�وم  �حل�س�ابي�ة  �خلب�رة  �جتم�اع  حل�س�ور  مي�ثلهم  وم�ا  كر�ستيان  �سكوت  �مل�دخل  و�خل�س�م 

علي �لر�بط زووم  تطبي�ق  عب�ر   )11:  00( �س�باحا  ع�س�ر  �حلادي�ة  �ل�ساعة   05/04/2022
https://zoom.us/j/4594522155?pwd=aVliNzFGUnBBN01GRVBGYUdkc HhvZz09
�أو �حل�سور مبقر مكتبنا �لكائن بدبي مبنطقة هور �لعنز �سرق باأبو هيل �سارع �لحتاد بجو�ر وز�رة �لعمل 
و�لعمال �لقدمية مقابل حمطة مرتو �لقيادة بناية �ل�سيخ ر��سد بن خليفة �ملكتوم �لدور �لول مكتب رقم 
118& 119 و�ح�س�ار كافة �لوثائق و�مل�ستند�ت �لتي توؤيد موقفكم يف �لدعوي حتى ن�ستطيع �أد�ء �ملهمة 

�ملوكلة لنا وفقا للقو�عد و�لأ�سول ويف �لوقت �ملحدد.
لا�ستف�سار �لت�سال على �لرقم ت 2686888-04 هاتف متحرك 0543092666

�خلبري �حل�سابي
ر��سد �أحمد �ل�سيخ مبارك

�إعالن �إجتماع خربة 

70197 �لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 
�ملو�سوع / �إعالن بالن�سر

�لدعوى رقم 1501 ل�سنة 2021 حماكم دبي �ال�ستئنافية
��ستئناف عقاري

�ملرفوعة من : �مل�ستاأنف : جايديب مري�ساند�ين جوبيند تيك�ساند مري�ساندين
�سد �مل�ستاأنف �سده �لأول : تنميات جلوبل للتطوير �لعقاري ذ.م.م

�مل�ستاأنف �سده �لأول : تنميات جلوبل للتطوير �لعقاري ذ.م.م ، مدعو للح�سور بو��سطة ممثل معتمد 
 ، 2022 �إبريل   7 ملا يلي : تاريخ �لإجتماع : يوم �خلمي�ص �ملو�فق  لإجتماع �خلربة �لأول، وذلك وفقاً 

�ل�ساعة 1 ظهر�ً ، عن طريق برنامج زووم
)Passcode: 541702( )MeetingID: 878 4141 9643( )ZOOM(
https://us02web.zoom.us/i/87841419643?pwd=MkiQdlQyMWiocmZ1cEcwdDc4eDFNU TO9

وعليه يرجى �حل�سور يف �ملوعد �ملحدد �أعاه �أو من ينوب عنكم قانوناً و�إر�سال �لهوية �لإمار�تية و�لتفوي�ص 
و�ل�ستف�سار  للتو��سل  دقائق.  بع�سر  �ملوعد  �لإجتماع قبل  ر�بط  �لجتماع ودخول  �سيح�سر  �لذي  لل�سخ�ص 
بخ�سو�ص �لإجتماع يتم �لتو��سل مع مكتب �خلبري �لهند�سي )دكتور مهند�ص / �سيف حمد�ن �لكعبي( على 

expertise@jic.ae هاتف رقم 052/991414440 وعلى �لربيد �لإلكرتوين
�خلبري �لهند�سي �ملنتدب بالدعوى / 
دكتور مهند�ض / �سيف حمد�ن �لكعبي      

�إعالن �إجتماع خربة 

70392

�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 
�إخطار عديل بالن�سر
رقم )2022/67528(

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سامي )�سركة م�ساهمة عامة( - بوكالة �ملحامي/ حممد عبد�مللك
�ملنذر �ليه : �فانتيكا ر�جي�ص �ساجيفان - جمهول �لعنو�ن

�ملو�سوع : �إعان باإخطار عديل
�ملنذر  �إليه على عقد متويل ل�سالح  و�ملنذر  �ملنذر  �لتوقيع فيما بني  2015/4/28 مت  بت�اريخ  �أن�ه  حيث 
�إليه مببلغ 51،957 درهم - قر�ص متويل �سيارة نوع )تويوتا ياري�ص( موديل �سنة )2015( رقم �للوحة 
عقد  و�أح��ك��ام  ل�سروط  وفقاً  �ل�سد�د  يتم  �أن  على  برتقايل  �للون   - دب��ي  خ�سو�سي   )C( رم��ز   )85203(
�لتمويل �ملذكور. - وحيث �أخل �ملنذر �إليه بالتز�ماته ومل يقم ب�سد�د �أق�ساط �لتمويل يف �ملو�عيد �ملتفق عليها 
�أرب��اح وغر�مات  47،276/00 دره��م، وذل��ك بخاف ما ي�ستجد من  فقد تر�س�د ف�ي ذمت�ه مبلغ وق��دره 
�إليه ب�سرورة �سد�د �ملبلغ �ملرت�سد يف ذمته  وم�ساريف قانونية وتعاقدية. وعليه ، فان �ملنذر يخطر �ملنذر 
وقدره 47،276 درهم وذلك خال مدة �سبعة �أيام من تاريخه، و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ كافة �لجر�ء�ت 
�إجر�ء�ت  �إج��ر�ء�ت �حلجز و�لبيع و�لتنفيذ �لعيني و�جلربي وكافة  �إليه، مبا يف ذلك  �لقانونية �سد �ملنذر 

�لتنفيذ �لأخرى طبقاً لقانون �ملعامات �ملدنية و�لتجارية.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 
�إخطار عديل بالن�سر
رقم )2022/67516(

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سامي )�سركة م�ساهمة عامة( - بوكالة �ملحامي / حممد عبد�مللك
�ملنذر �ليه : هينوك بيرتو�ص جريما - جمهول �لعنو�ن

�ملو�سوع : �إعان باإخطار عديل
�ملنذر  ل�سالح  �إليه على عقد متويل  و�ملنذر  �ملنذر  فيما بني  �لتوقيع  2015/8/20 مت  بتاريخ  �أن��ه  حيث 
رقم   )2011( �سنة  موديل  قا�سقاى(  )ني�سان  ن��وع  �سيارة  متويل  قر�ص   - دره��م   57،024 مببلغ  �إليه 
�للوح�ة )22768( رمز )R( خ�سو�سي دبي - �لل�ون بن�ي عل�ى �أن ي�تم �ل�سد�د وفقاً ل�سروط و�أحكام عقد 
�لتمويل �ملذكور. - وحيث �أخل �ملنذر �إليه بالتز�ماته ومل يقم ب�سد�د �أق�ساط �لتمويل يف �ملو�عيد �ملتفق عليها 
�أرب��اح وغر�مات  49،011/00 دره��م، وذل��ك بخاف ما ي�ستجد من  فقد تر�س�د ف�ي ذمت�ه مبلغ وق��دره 
�ملبلغ �ملرت�سد يف ذمته  �سد�د  �إليه ب�سرورة  �ملنذر  �ملنذر يخطر  وم�ساريف قانونية وتعاقدية. وعليه، فان 
�ملنذر لتخاذ كافة  و�إل �سي�سطر  �أي��ام من تاريخه،  49،011/00 دره��م وذل��ك خال مدة �سبعة  وق��دره 
�لجر�ء�ت �لقانونية �سد �ملنذر �إليه، مبا يف ذلك �إجر�ء�ت �حلجز و�لبيع و�لتنفيذ �لعيني و�جلربي وكافة 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �لأخرى طبقاً لقانون �ملعامات �ملدنية و�لتجارية.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2022/67918(
�ملنذرة : �سركة �ملها لتجارة مو�د �لبناء )�ص.ذ.م.م(.

�ملنذر �إليهما :1- �سركة كمال خو�جة ملقاولت �لبناء ذ.م.م
)جمهول حمل �لإقامة(  - خو�جة  ح�سن  ح�سنى  كمال   :  2

1،267،389.47 درهم )مليون درهما مائتان  �إليه ب�سرعة �سد�د �ملبلغ �ملرت�سد بذمته مبلغ وقدره  ينذر �ملنذر، �ملنذر 
�سبعة و�ستون �لفا ثاثمائة ت�سعة وثمانون درهما �سبعة و�أربعون فل�سا( نتيجة تعامات جتارية بني �ملندرة و�ملنذر �إليهما 
�أقام �ملنذر �إليه �لثاين ب�سفته �ملخول بالتوقيع عن �ملنذر �إليها �لأوىل باإ�سد�ر عدد 2 �سيكات بنكية �لأول مببلغ  460،544 
م�سحوب على بنك �خلليج فرن�سا و�لثاين مببلغ وقدرة 460،544 م�سحوب على �لبنك �لعربي،  بالإ�سافة �إىل فو�تري 
�سر�ء نتيجة �ملعامات �لتجارية مرت�سد بذمته ل�سالح �ملندر مبلغ وقدرة 346،301 درهم ثاثمائة �سنة و�أربعون �لفا 
ثاثمائة وو�حد درهم. ليكون �إجمايل �ملبلغ �ملرت�سد بحق �ملنذر �ليه مبلغ وقدرة 47 1،267،389 درهم )مليون درهما 
�لبنكية  �ل�سيكات  نتيجة  �ملتح�سل  من  فل�سا(  و�أرب��ع��ون  �سبعة  درهما  وثمانون  ت�سعة  ثاثمائة  �لفا  و�ستون  �سبعة  مائتان 
وفو�تري �ل�سر�ء. وذلك يف خال خم�سة �أيام من تاريخ �لإنذ�ر �لعديل و�إل �سن�سطر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �لازمة 
وفقاً لاإجر�ء�ت �ملعمول بها للحفاظ على حقوق موكلنا و ومطالبتكم باملبلغ �ملرت�سد يف ذمتكم �ل�سالف ذكرة ومطالبتكم 
باإخاء للعني �ملوؤجرة وت�سليمها �إليه خالية من �أي �سو�غل بالإ�سافة �إىل �إلز�مكم بكل ما ��ستجد وي�ستجد من بدل �يجار 

حتى �لإخاء �لفعلي مع �إلز�مكم بكافة �مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2022/67889(
�ملنذرة: �سركة �ملها لتجارة مو�د �لبناء )�ص.ذ.م.م(.

�ملنذر �إليهما : 1- ماجيك كري�ستال لاإ�ساءة �لكهربائية ) �ص.ذ.م.م( .
)جمهول حمل �لإقامة(  - �سفاريني  حممد  زكى  كمال   -2

ينذر �ملنذر، �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د �ملبلغ �ملرت�سد بذمتة مبلغ وقدره 164.218 درهم مائة 
و�أربعة و�ستون �لف ومائتان وثمانية ع�سر درهم(، ونتيجة تعامات جتارية بني �ملنذرة و�ملنذر 
باإ�سد�ر  �لأوىل  �إليها  �ملنذر  عن  بالتوقيع  �ملخول  ب�سفته  �لثاين  �إليه  �ملنذر  ق��ام  �لأوىل  �إليها 
درهم،   114،218 قيمتهم  �لبالغ  و  �لعربي  �لبنك  و�مل�سحوبني على  بيناهما  �لتايل  �ل�سيكات 
و  للحفاظ على حقوق موكلنا  بها  �ملعمول  لاجر�ء�ت  وفقاً  �لازمة  �لقانونية  �ملنذرة  ل�سالح 
ومطالبتكم باملبلغ �ملرت�سد يف ذمتكم �ل�سالف ذكرة ومطالبتكم باإخاء للعني �ملوؤجرة وت�سليمها 
�إليه خالية من �أي �سو�غل بالإ�سافة �إىل �إلز�مكم بكل ما ��ستجد وي�ستجد من بدل �إيجار حتي 

�لإخاء �لفعلي مع �إلز�مكم بكافة �مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 
MOJAU_2022- 0058809 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
رقم  هوية  بطاقة  �حمل   ، �سعبان  عبد�لو�حد  �ميان  �ل�سيدة/  بانني  للجميع  معلوما  ليكن 
�أرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ستي  �جلن�سية،  �مار�تية   784196825274705
باإمارة  تاأ�س�ست  و�لتي  �ل�سفر�ء(  �لنحلة  )ح�سانة  �مل�سماه  �لرخ�سة  100%يف  �لبالغة 
�مار�تي  �هلي،  جعفر  �بر�هيم  علي  �بر�هيم  �ل�سيد/  �يل   740669 رقم  حتت  �ل�سارقة 

�جلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم ، 784197162402172
تنازل �ساحب �لرخ�سة لخر. 

 2013 ل�سنة   )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمابن�ص 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70533

�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 
�إعالن بالن�سر

رقم )2022/68326(
�ملخطر : في�سل حممد جمرن حمد �ملرر - �إمار�تي �جلن�سية ب�سفته �ل�سخ�سية و ب�سفته مدير و مالك %99 

من �سركة �لغر لا�ستثمار ذ م م
�ملخطر �ليه : حممد عبد�هلل �حمد خلف �لعتيبه - �إمار�تي �جلن�سية - ب�سفته مالك �سركة / بن جمرن تريدينغ 
�ص.م.ح ذ م م - رخ�سة رقم 5021256 - حكومة ر�أ�ص �خليمة - ب�سفتها �سريكة يف �سركة �ك�سل �ونو ��ص ��ص بي يف 

هولدينج ليمتد - �سركة خا�سة حمدوده بال�سهم - رخ�سة جتارية - رقم ت�سجيل 000003113
�ملو�سوع : يخطر �ملخطر/ �ملخطر �إليه بعقد �إجتماع للجمعية �لعمومية ل�سركة / �ك�سل �ونو ��ص ��ص بي يف هولدينج 
000003113 وذلك �سند� للنموذج  ليمتد - �سركة خا�سة حمدوده بال�سهم - رخ�سة جتارية - رقم ت�سجيل 
للنظام �ل�سا�سي لل�سركات �خلا�سة �ملحدودة بال�سهم و وفقا لقانون �ل�سركات �لتجارية رقم 2 ل�سنة 2015 وذلك 
�ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهر� من يوم �لثنني بتاريخ 2022/4/18 يف دبي - ديره - مبنى �لو�سل �سنرت - مكتب 
�تخاذ �لقر�ر�ت يف �ملو��سيع �ملطروحة. ويخطره يف حال عدم  و  �أعاه ومناق�ستها  �ملذكورة  �ملو��سيع  803( لبحث 
�إكتمال �لن�ساب �لقانوين يف �لإجتماع �لأول، �سيكون �لإجتماع �لثاين يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2022/4/31 وياأمل 

�ملخطر ح�سور/ �ملخطر �إليه �أو من ميثله قانونا لنهاء �لجر�ء�ت ب�سكل ودي
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �سعيد �سامل عبد�هلل �ل طه �لطنيجى  
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0005380/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �سعيد �سامل عبد�هلل �ل طه �لطنيجي 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ �أحمد حممد �أحمد حرتي�ص �ملطرو�سي - �جلن�سية  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاه 

�أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي :

�ملجموع �لكلي �ساما �لر�سوم و�مل�ساريف 71309  
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاه خال )15( يوما من 
تاريخ �إعانك / �إعانكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

70392

�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 
MOJAU_2022- 0059005 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
عقد بيع - �عان ن�سر

ليكن معلوما للجميع باأنني �ل�سيد/ حمود عمر علي �ل�سعيدي �ل�سمري - �مار�تي �جلن�سية �أرغب 
يف �لتنازل عن ح�ستي �لبالغة )%100( �إىل �ل�سيدة / �سائرة �ساه نو�ز �ساه نو�ز ر�زب - باك�ستانية 
�جلن�سية لت�سبح ن�سبتها )100%(، يف �لرخ�سة باإ�سم )�سوبرماركت هدف �ملدينة( و�لتي تاأ�س�ست 
�ىل  فرديه  من  �لقانوين  �ل�سكل  تغيري   -  ،)572151( رقم  �لرخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باإمارة 

وكيل خدمات - تنازل ��سحاب �لرخ�سة،
وعمابن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار 
�ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70533 �لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 
MOJAU_2022- 0056019 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد : ح�سن دملوج �سعيد �سلطان �ل�سويدي - �جلن�سية �لإمار�ت 
 : �ل�سيد  100% و ذلك �ىل  �لبالغة  �لبالغة  و�لتنازل عن كامل ح�سته  �لبيع  يرغب يف 
ر��سد حمد على بن ح�سيبه �ل على �جلن�سية �لمار�ت يف �لرخ�سة )ور�سه �لربهان ل�سيانه 
�ل�سيار�ت( و�لتي تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )756271( �ل�سادرة من 

د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية. 
وعمابن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70535 �لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة : روز فيولت للتجارة - �ض ذ م م  
�ل�سكل   - �ل��ت��ج��اري  �خل��ل��ي��ج   - زي��ن��و  لو�سيو  ���س��ريو  م��ل��ك   1824 رق���م  : مكتب  �ل��ع��ن��و�ن 
بال�سجل  �لقيد  رق��م   866827  : �لرخ�سة  رق��م   ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذ�ت   : �لقانوين 
قد  باأنه  دب��ي  يف  و�ل�سياحة  �لإقت�ساد  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1471355  : �لتجاري 
وذل��ك مبوجب   ، �أع��اه  �ملذكورة  �ل�سركة  باإنحال  �لتجاري لديها  �ل�سجل  �لتاأ�سري يف  مت 
بتاريخ  دبي  �لعدل حماكم  كاتب  لدى  و�ملوثق   2022/3/24 بتاريخ  دبي  ق��ر�ر حماكم 
2022/3/24 وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني الكتبي 
A، 3401-8B-3401 ملك  وم�صاركوه حما�صبون قانونيون �لعنو�ن : مكتب رقم 
�سعيد �سهيل �سعيد - بردبي - �ملركز �لتجاري �لول - هاتف : 3215355-04 فاك�ص : 
3215356-04 م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعان
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة : ان & غافرى خلدمات اإدارة املن�صاآت - �ض ذ م م  
�ل�سكل   - �ل��ت��ج��اري  �خلليج   - زي��ن��و  لو�سيو  ���س��ريو  1824 ملك  رق��م  - مكتب   : �ل��ع��ن��و�ن 
بال�سجل  �لقيد  رق��م   824711  : �لرخ�سة  رق��م   ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذ�ت   : �لقانوين 
قد  باأنه  دب��ي  يف  و�ل�سياحة  �لإقت�ساد  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1388785  : �لتجاري 
وذل��ك مبوجب   ، �أع��اه  �ملذكورة  �ل�سركة  باإنحال  �لتجاري لديها  �ل�سجل  �لتاأ�سري يف  مت 
بتاريخ  دبي  �لعدل حماكم  كاتب  لدى  و�ملوثق   2022/3/24 بتاريخ  دبي  ق��ر�ر حماكم 
2022/3/24 وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني الكتبي 
A، 3401-8B-3401 ملك  وم�صاركوه حما�صبون قانونيون �لعنو�ن : مكتب رقم 
�سعيد �سهيل �سعيد - بردبي - �ملركز �لتجاري �لول - هاتف : 3215355-04 فاك�ص : 
3215356-04 م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعان
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي

��سم �مل�سفي : الكتبي وم�صاركوه حما�صبون قانونيون
بردبي   - �سعيد  �سهيل  �سعيد  ملك   A،  3401-8B-3401 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
 04-3215356  : فاك�ص   04-3215355  : هاتف   - �لول  �لتجاري  �ملركز   -
مبوجب هذ� تعلن �لإقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاه 
لت�سفية روز فيولت للتجارة - �ض ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
 2022/3/24 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2022/3/24
وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاه، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعان.
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي

��سم �مل�سفي : الكتبي وم�صاركوه حما�صبون قانونيون
بردبي   - �سعيد  �سهيل  �سعيد  ملك   A،  3401-8B-3401 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
 04-3215356  : فاك�ص   04-3215355  : هاتف   - �لول  �لتجاري  �ملركز   -
�ملذكور  �مل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  و�ل�سياحة  �لإقت�ساد  تعلن  هذ�  مبوجب 
�أعاه لت�سفية ان & غافرى خلدمات اإدارة املن�صاآت - �ض ذ م م وذلك مبوجب قر�ر 
2022/3/24 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  حماكم دبي بتاريخ 
2022/3/24 وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني 
�أعاه، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت  يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعان.
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021
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�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2022/0049109
�إخطار عديل بالوفاء

عن  وكيا   )784196393021801( رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  �جلن�سية  �مار�تي  �ملنذري،  �سامل  �سعيد  حارب  ح�سن   / �ملخط�ر 
�ل�سيد/ حارب �سعيد �سامل �ملنذري، �مار�تي �جلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم )784193593819589( مبوجب �لوكاله رقم 

)SH20140505A33810( �لعن�و�ن / �ل�سارقة - هاتف رقم / 0506466846
�ملخطر �إليه / جاويل عبد �لعزيز، بنغادي�ص �جلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم )784198402426088(

�لعن�و�ن/ �ل�سارقة - هاتف رقم / 0502838089
�ملو�سوع / �إخطار عديل بلوفاء مببلغ 7750 درهم

�ملخطر �إليه حرر عدد 2 �سيك للمخطر مببلغ 7750 )�سبعة �آلف و �سبعمائة و خم�سون( درهم مبوجب عقد �يجار مربم بني �لطرفني 
حيث قام �ملخطر �ليه بت�سليم �ملخطر عدد 6 �سيكات قام ب�سد�د 4 منها ومتت يف ذمته عدد 2 �سيكات مببلغ قيمته 7750

حيث �ن �ملخطر يطالب �ملخطر �ليها ب�سد�د �ملبلغ �ملرت�سد يف ذمته ،
حيث �نه بتاريخ ��ستحقاق �ل�سيكات توجه �ملخطر ل�سرفها �إل �أنها �رتدت دون �سرف ب�سبب �حل�ساب مغلق((

�سيك رقم 000018 مببلغ 5،250 درهم بتاريخ ��ستحقاق 2021/05/20 و�مل�سحوب على بنك ر��ص �خليمة �لوطني �ص،م،ع
�سيك رقم 000019 مببلغ 2،500 درهم بتاريخ ��ستحقاق 2021/09/20 و�مل�سحوب على بنك ر��ص �خليمة �لوطني �ص،م،ع،

لذلك فاأننا نخطركم ب�سرورة �سد�د �ملبلغ �ملذكور �عاه خال خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم و�ل �سن�سطر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية، 
و�طلب من �ل�سيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لإخطار للعلم مبا جاء به، 

وهذ� �إخطار منا بذلك
�لكاتب �لعدل     

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

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

70533 �لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2022/0055586
�ملخط�ر/ ر�تي�سان نادوفالت كري�سنان كاكيل - هندي �جلن�سيه - �حمل هويه رقم 784196929824967

�لعن�و�ن / دبي - �لنهدة 2 - هاتف رقم / 0508222051
رقم  هويه  وحتمل  �جلن�سيه  هندي   - جو�سيف  ديفا�سي  بار�كال  بار�كال  جوبى  جو�سيف   / �إليه  �ملخطر 

0506590218  / رقم  هاتف   - �لروله   - �ل�سارقه  �لعن�و�ن/   784196910860871
�ملو�سوع / �إخطار عديل للوفاء مببلغ 14000 درهم

�نه  �مار�تي( قر�ص �سخ�سي وحيث  �لف درهم  14000 درهم )�ربعه ع�سر  �إليه حرر �سيك للمخطر مببلغ  �ملخطر 
بتاريخ ��ستحقاق �ل�سيك توجه �ملدعى ل�سرف �ل�سيك �إل �أنه �رتد دون �سرف لعدم كفايه �لر�سيد وبيانه كالتايل:

�ل�سيك 000009 مببلغ 14000 درهم بتاريخ ��ستحقاق 2021/12/9 و�مل�سحوب على بنك �برود�
وحيث �إن �ملدعي عليه قد تعذر بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ��ستحقاقه و�ملطالبة �لودية مر�ر�ً وتكر�ر�ً ولكن دون 
جدوى، لذلك ، فاأننا نخطركم ب�سرورة �سد�د �ملبلغ �ملذكور خال خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم و�ل �سن�سطر لتخاذ 

�لإجر�ء�ت �لقانونية، و�طلب من �ل�سيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذ� �إخطار منا بذلك. 

�لكاتب �لعدل     

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

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

�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 70533
 �إخطار عديل باإلغاء وكالة برقم حمدد 

برقم �ملحرر 2022/0055178
�خطار عديل باإلغاء وكالة

 �ملخطر : �سلطان خليفة �سلطان �حلبتور - �جلن�سية : �لمار�ت - بطاقة هوية رقم 784194260376309  
�لعنو�ن : �ل�سارقة - منطقة �لنهدة، �سارع �لنهدة، �لطابق �لأر�سي - هاتف رقم 0504273494

�ملخطر �ليه : بطي �حمد �سعيد علي بن خادم �ملن�سوري - بطاقة هوية رقم 784196646538163  
�لعنو�ن : منطقة �لقا�سمية، �سارع �مللك في�سل، خلف جامع �خليال، �أبر�ج �حلبتور، طابق �مليز�نني هاتف 

رقم 0508467777
�ل�سرح

�خطركم مبوجبه باأنيي قد �لغيت �لوكالة �خلا�سة رقم2020/4136 �ملمنوحة من قبلي لكم وعليه 
فاأن جميع �ل�سلطات و�ل�ساحيات �ملمنوحة لكم مبوجبها تكون لغية ول يجوز �لتعامل بهذه �لوكالت 

من تاريخ ت�سلمك �لعان.
لذلك ، نرجو �إعامكم باأننا قد قمنا باإلغاء �لوكالة �خلا�سة رقم2020/4136 من تاريخ هذ� �لكتاب 
�أعاه و�أن جميع �ل�ساحيات و�ل�سلطات و�لو�جبات و�حلقوق �ملرتتبة عليها قد فقدت حجيتها �عتبار�ً من 

تاريخ ��ستامك هذ� �لإخطار يعترب ل غيا،
�لكاتب �لعدل     

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

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

برقم �ملحرر 2022/0054669
رقم )784198050853930(  �مار�تية  و�أحمل هوية  باك�ستان   : - �جلن�سية  �قبال  �ملخطر/ ندمي خان حممد 
�ملعدنية(  �خلردة  للتجارة  �لذهبية  )�لقلعة  �مل�سماه  �لرخ�سة  مالك  ب�سفتي   )RM4110332( رقم  �سفر  وجو�ز 
�ل�سارقة - �ل�سجعة - �سو�رع د�خلية  و�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بال�سارقة برقم )721933( �لعنو�ن 

- خلف �سارع �لمار�ت �لهاتف/ 0521310229
�ملخطر �إليه/ مرو�ن حممد خليفه حمد �ليحياين �جلن�سية : �لإمار�ت

ويحمل هوية �مار�تية رقم )784196462750272(
�لعنو�ن : �ل�سارقة - مي�سلون - بجو�ر �للولو هايرب ماركت �لهاتف/ 0506795542

مو�سوع �لخطار : �حل�سور لدى �جلهة �ملخت�سة للتوقيع على �لن�سحاب من عقد وكيل خدمات
�لذهبية للتجارة �خلردة �ملعدنية( و�ل�سادرة من  )�لقلعة  �مل�سماه  بالرخ�سة  خدمات  وكيل  �ليه  �ملخطر  �ن  حيث   •

د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بال�سارقة برقم )721933(
ومل ي�ستجيب مر�ت  عدة  �ليه  �ملخطر  مع  �لتو��سل  �ملخطر  • حاول 

لذلك : يخطر �ملخطر �ملخطر �ليه مر�جعتنا لدى �جلهات �ملخت�سة و�حل�سور للتوقيع على �لن�سحاب من عقد وكيل 
خدمات وذلك للتمكن �ملخطر من جتديد �لرخ�سة ،

وعليه يلتم�ص �ملخطر من �سعادة �لكاتب �لعدل يف �ل�سارقة �إخطاركم بهذ� ر�سميا ،
�لكاتب �لعدل     

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

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

�إع�ان بالن�س�ر
ليكن معلوما للجميع باأن : �ل�سيد/ جربيل حممد �بر�هيم حمد - �جلن�سية فل�سطني - يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
�لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة  �لطباعة(  خلدمات  )�ورلندو  �مل�سماه  �لرخ�سة  عن كامل ح�سته �لبالغة 25% يف 
- �جلن�سية  ر�تب عبدربه  فار�ص حممد   / �ل�سيد  �إىل  رقم )212143(،  برخ�سة جتارية  بال�سارقة  �لقت�سادية 
�لردن، �ل�سيد / حممد مو�سى �بر�هيم �بونقريه - �جلن�سية �لردن - يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته 
�لبالغة 10% يف �لرخ�سة �مل�سماه )�ورلندو خلدمات �لطباعة( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة 
برخ�سة جتارية رقم )212143(، �إىل �ل�سيد / فار�ص حممد ر�تب عبدربه - �جلن�سية �لردن، �ل�سيدة / ر�ميه 
يف   %65 �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب   - �سوريا  �جلن�سية   - �لديك  ح�سني  �حلاج  �حمد 
�لرخ�سة �مل�سماه )�ورلندو خلدمات �لطباعة( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية 
�ل�سكل  تغري   : �خرى  تعديات  �لردن،  �جلن�سية   - عبدربه  ر�تب  فار�ص حممد   / �ل�سيد  �إىل   )212143( رقم 
�لقانوين من وكيل خدمات �ىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م - تغري �ل�سم �لتجاري من �أورلندو خلدمات �لطباعة 
�ىل �ملرمر �ل�سود للحجر و �لرخام ذ م م �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد. وعمابن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  
�لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعان للعلم و�نه �سوف 
يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 70555
تنازل/ بيع

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيد / في�سل حممد عو�ص �سلوم �مار�تي �جلن�سية وينوب عنه �ل�سيد 
فادي �سعيد �جلباوي مبوجب وكالة م�سدقة من كاتب �لعدل حتمل رقم 2020/3753 حيث 
�أنه يرغب يف �لتنازل عن كامل ح�ستة �لبالغة 100% يف �لرخ�سة �لتجارية �مل�سماة ملحمة 
و�حة حلب حتت رقم )708943( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باإمارة �ل�سارقة �يل 
�ل�سيد / ناجح ناجح ح�سن يا�سني م�سري �جلن�سية لت�سبح ن�سبتة 100% ، يف �لرخ�سة با�سم 
)ملحمة و�حة حلب( و�لتي تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب �لرخ�سة رقم : )708943( �إمارة 
�ل�سارقة. تغيري �ل�سكل �لقانوين من �سركة فردية �يل وكيل خدمات وتنازل �ساحب �لرخ�سة 
ل�سنة   )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمابن�ص  �آخر.   �يل 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق    2013
على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70533

�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �ملنازعة رقم:43/2022/460 نز�ع مدين 
�ملنظورة يف:�لت�سوية �لودية للمنازعات �لر�بعة ع�سر رقم 763

�لثبوت  �ملدعي عليهما بها و�حلكم بعد  �ملوقرة حتديد �قرب جل�سة و�عان  �ملنازعة :نلتم�ص من عد�لة �ملحكمة  مو�سوع 
بالز�مهما بالت�سامن و�لت�سامم بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )60.800( درهم �ستون �لفا وثمامنائة در�هما و�لفائدة 

بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د مع �لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة  . 
�ملتنازع:�سركة عمان للتاأمني �ص.م.ع

عنو�نه:دبي - ديرة - �سارع عمر بن �خلطاب - بجو�ر �لغرير مول - �ص.ب:5209 دبي - هاتف متحرك رقم 0507247008 
- �لربيد �للكرتوين:info@abdulmaliklaw.ae - رقم مكاين:3066594950 

 وميثله:نوف يو�سف ح�سن علي ها�سم �حلمادي
�ملطلوب �إعانهما :  1- جنمة �مل�ستقبل لتاجري �ل�سيار�ت �ص.ذ.م.م 2- �سلمى عيا�ص  -  �سفتهما : متنازع �سدهما 

مو�سوع �لإعان :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها نلتم�ص من عد�لة �ملحكمة �ملوقرة حتديد �قرب جل�سة و�عان �ملدعي 
�لثبوت بالز�مهما بالت�سامن و�لت�سامم بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )60.800( درهم �ستون  عليهما بها و�حلكم بعد 
�لفا وثمامنائة در�هما و�لفائدة بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د مع �لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة - 
وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ص  �ملو�فق  2022/4/7  �ل�ساعة 11.00 �ص يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 

�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 70197

�عالن بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:2512/2021/11 مدين جزئي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �ملدنية �لثامنة رقم 20
مو�سوع �لدعوى : �حالة �لطلب من ��ستئناف مدين 300/2021/1160 �ىل مدين جزئي . 

�ملدعي:�مل�ست�سفى �لمريكي دبي �ص.ذ.م.م
عنو�نه:�مارة دبي - بردبي - عود ميثا بجانب مدر�سة جيم�ص وين�س�سرت مقابل فندق �ملوفمبيك 

منطقة رقم 319 - �سارع 15 �أ مكاين:3009592077 - هاتف:0505522502 
�مييل:aalkarmy@yahoo.com - فاك�ص:043360068 - وميثله:��سماعيل ح�سن �بر�هيم �ل�سفار

�ملطلوب �إعانه :  1- رئيفة بديع �لعظم  -  �سفته: �خل�سم �ملدخل
��ستئناف مدين  م��ن  �لطلب  �ح��ال��ة  �ل��دع��وى ومو�سوعها  �أق���ام عليك  ق��د    : �لإع���ان  مو�سوع 
�مل��و�ف��ق  2022/4/11   �لث��ن��ني   ي��وم  لها جل�سة  وح���ددت   - م��دين جزئي  �ىل   300/2021/1160
�ل�ساعة 09.30 �ص يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل 

، علما بانه مت تعجيل �لدعوى من �لوقف.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197

�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 
�عالن حم�سر حجز بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  144/2022/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2021/620 عقاري جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )2.655.185/19( درهم �ساما للر�سوم و�مل�ساريف.

طالب �لتنفيذ : بنك �لمار�ت دبي �لوطني �ص.م.ع
عنو�نه:�لمار�ت - �م��ارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ص - بجو�ر غرفة وجت��ارة و�سناعة دبي - 

هاتف رقم:043874225 - موبايل رقم:0557016552 - رقم مكاين:3113783794
�ملطلوب �إعانه : 1- حميد ر�سا �أبو�لقا�سم �جنامي  - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع �لإعان : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن �لوحد�ت �لكائنة 
�لطابق رقم 6 -  �ل�سقة رقم 606 -   - بامارة دبي - منطقة نخلة جمري� - �لر���ص رقم 1112 
�حلبول بي 11 - وفاء للمبلغ �ملطالب به يف �مللف �عاه وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا 

بناء� على قر�ر �ملحكمة �ل�سادر بتاريخ:2022/3/28.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
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�عالن بالن�سر        

 347/2022/460 نز�ع مدين 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

�إىل �ملتنازع �سده : 1- علي ح�سن علي م�سعد �جلبلي - جمهويل حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملتنازع :مكتوم بطي بن �سهيل �ل مكتوم

وميثله:علي �بر�هيم حممد �حلمادي 
درهم   )66.030( وق���دره  مبلغ  ب�سد�د  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د 
�ملرت�سد يف ذمة �ملدعي عليه و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ ��ستامه �ملبالغ 
وحتى �ل�سد�د �لتام  - وحددت لها جل�سة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2022/4/5 �ل�ساعة 11:00 
قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ�  بعد  �لتقا�سي عن  قاعة  �سباحا يف 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام 

على �لأقل. 
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197 �لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

�عالن بالن�سر        
 42/2022/460 نز�ع مدين 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
�إىل �ملتنازع �سده : 1- �ساد�ب �نوري - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملتنازع :رحيم كل �ساه ويل خان
وميثله:حممد �حمد حممد عبد�هلل 

)مائة  مبلغ  للمتنازع  ي��وؤدي��ا  ب��ان  �سدهما  �ملتنازع  ب��ال��ز�م  �حل�سوري  مبثابة  قررنا 
وخم�سة ع�سر �لف درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية 
�حلا�سل يف 2022/1/6 وحتى متام �ل�سد�د وباد�ء مبلغ ع�سرين �لف درهم تعوي�سا 
ومببلغ  بامل�سروفات  وبالز�مهما  باملتنازع  حلقت  �لتي  و�لدبية  �ملادية  �ل�سر�ر  عن 

�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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�عالن بالن�سر 

 1593/2022/207 تنفيذ جتاري 
�إعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعان بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  �آدم عي�سى -   جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/عيادة �سيم د�ي لطب �لأ�سنان �ص.ذ.م.م 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)215545( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70392 �لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

�عالن بالن�سر 
 2049/2022/207 تنفيذ جتاري 

�إعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل �لإعان بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سده/1-  بري�سم لاد�رة �لت�سويقية �ص.ذ.م.م  -   جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�سركة �خلليج لاألكرتونيات ذ.م.م 

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
ر�سوم  مبلغ  �ىل  بال�سافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )50250.50(
�لتنفيذية بحقك يف حالة  �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت  خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة 

عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70392 �لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

�عالن بالن�سر 
 1293/2022/207 تنفيذ جتاري 

�إعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل �لإعان بالن�سر 

���ص.ذ.م.م 2- طيب عبد�لرحيم  �ن �سي للمقاولت  �يه  �ملنفذ �سدهما/1-  �سركة  �ىل 
باقر  -   جمهويل حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/دبي با�سرت در�ي مك�ص �ص.ذ.م.م 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
ر�سوم  مبلغ  �ىل  بال�سافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )46136.50(
�لتنفيذية بحقك يف حالة  �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت  خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة 

عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70392

�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 
يف م�ساألة حل

جنمة. دبي لل�سحن �ملحدودة.
�إىل جميع د�ئني ومطالبي �سد جنمة دبي لل�سحن �ملحدودة. ، وهي �سركة منحلة وجميع �لأ�سخا�ص �ملعنيني:

يرجى ماحظة �أن �سهادة حل �سركة جنمة دبي لل�سحن �ملحدودة. ، وهي �سركة منظمة وقائمة حتى �لآن على �لنحو �لو�جب مبوجب قو�نني 
Ajeltake Island ، Ajeltake Road ، Trust Company Complex جمهورية جزر مار�سال ، وعنو�نها �مل�سجل يف 

و�أنه   ،  2022 يناير   6 يف  �ل�سركات  م�سجل  �إىل  �لأ�سول  ح�سب   ،  MH  96960  ، مار�سال  جزر  تقدمي  مت   ،  Majuro
�ل�سركة تقدمي مطالباتهم وح�ساباتهم  �لد�ئنني و�ملطالبني �سد  ، يتعني على جميع  �ملقدمة  للقانون يف مثل هذه �حلالت  وفقا 
، ومطالبات �سد �ملوؤ�س�سة كتابيا وبالتف�سيل �إىل مديريها يف �سركة ريد �سميث �ندك�ص تاور )�ملدخل �ل�سرقي( ، �لطابق 25 ، مركز 
 mborye@reedsmith.com :دبي �ملايل �لعاملي ، �ص.ب. 506548 ، جهة �لت�سال : ماري بوري ، �لربيد �لإلكرتوين
، رقم �لهاتف: 97147096361+ ، يف �أو قبل 20 �سبتمرب 2022. جميع �ملطالبات و�لطلبات �لتي لن يتم تقدميها وفقا لهذه 

�لتفاقية �سيتم حظرها م�سبقا يف مقابل �لعاقات �لعامة عمليات و�أ�سول �ملوؤ�س�سة ومديريها وم�ساهميها.
�إخاء �مل�سوؤولية: ل ي�سكل تقدمي هذ� �لإ�سعار �عرت�فا من قبل �ملوؤ�س�سة باأن �أي �سخ�ص هو د�ئن منا�سب �أو مدعي ، ول يجوز �إحياء 
�أو جعل �ساحلا �أو يعمل كاعرت�ف ب�سحة �أو �لتنازل عن �أي دفاع �أو م�ساد �ملطالبة فيما يتعلق باأي مطالبة �سد �ل�سركة �أو �أ�سولها 
�أو مديريها �أو م�سوؤوليها �أو م�ساهميها ، و�لتي مت حظرها مبوجب �أي قانون تقادم �أو �أ�سبحت غري �ساحلة لأي �سبب ، �أو فيما يتعلق 

باملوؤ�س�سة �أو مديريها �أو م�سوؤوليها  �أو م�ساهميها ، لديك �أي دفاع �أو دعوى م�سادة.
ريد �سميث �ل.�ل.بي 

مركز دبي �ملايل �لعاملي 
�ص ب 506548 ، دبي - �.ع.م 

�إعــــــالن 

�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 70021
يف م�ساألة حل

دبي مون 1 لل�سحن �ملحدودة.
يرجى  �ملعنيني:  �لأ�سخا�ص  وجميع  منحلة  �سركة  وهي   ، �ملحدودة.  لل�سحن   1 مون  دبي  �سد  و�ملطالبات  �لد�ئنني  جميع  �إىل 
مبوجب  �لو�جب  �لنحو  على  �لآن  حتى  وقائمة  منظمة  �سركة  وهي   ، �ملحدودة.  لل�سحن   1 مون  دبي  حل  �سهادة  �أن  ماحظة 
 Majuro ، Ajeltake Island ، Ajeltake Road ، Trust قو�نني جمهورية جزر مار�سال ، وعنو�نها �مل�سجل يف 
 6 يف  �ل�سركات  م�سجل  �إىل  �لو�جب  �لنحو  على  تقدميه  مت   ،  MH  96960  ، مار�سال  جزر   Company Complex
تقدمي  �ل�سركة  �سد  و�ملطالبني  �لد�ئنني  جميع  على  يتعني   ، �ملقدمة  �حلالت  هذه  مثل  يف  للقانون  وفقا  و�أنه   ،  2022 يناير 
)�ملدخل  تاور  �ندك�ص  �سميث  ريد  �سركة  يف  مديريها  �إىل  وبالتف�سيل  كتابيا  �ملوؤ�س�سة  �سد  و�ملطالبات   ، وح�ساباتهم  مطالباتهم 
�لإلكرتوين: �لربيد   ، بوري  ماري  �لت�سال:  جهة   ،  506548 �ص.ب.   ، �لعاملي  �ملايل  دبي  مركز   ،  25 �لطابق   ،  �ل�سرقي( 

�أو قبل 20 �سبتمرب 2022. جميع �ملطالبات  97147096361+، يف  ، رقم �لهاتف :   mborye@ reedsmith.com
 و�لطلبات �لتي لن يتم تقدميها وفقا لهذه �لتفاقية �سيتم حظرها مقدما �سد ممتلكات و�أ�سول �ملوؤ�س�سة ومديريها وم�ساهميها. 
�إخاء �مل�سوؤولية: ل ي�سكل تقدمي هذ� �لإ�سعار �عرت�فا من قبل �ملوؤ�س�سة باأن �أي �سخ�ص هو د�ئن منا�سب �أو مدعي ، ول يجوز �إحياء 
�أو جعل �ساحلا �أو يعمل كاعرت�ف ب�سحة �أو �لتنازل عن �أي دفاع �أو م�ساد �ملطالبة فيما يتعلق باأي مطالبة �سد �ل�سركة �أو �أ�سولها 
�أو مديريها �أو م�سوؤوليها �أو م�ساهميها ، و�لتي مت حظرها مبوجب �أي قانون تقادم �أو �أ�سبحت غري �ساحلة لأي �سبب ، �أو فيما يتعلق 

باملوؤ�س�سة �أو مديريها �أو م�سوؤوليها  �أو م�ساهميها ، لديك �أي دفاع �أو دعوى م�سادة.
ريد �سميث �ل.�ل.بي 

مركز دبي �ملايل �لعاملي 
�ص ب 506548 ، دبي - �.ع.م 

�إعــــــالن 

70021
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�سركة جون ماريتيم �ملحدودة
�إىل جميع د�ئني ومطالبي �سركة جون ماريتيم �ملحدودة ، وهي �سركة منحلة وجميع �لأ�سخا�ص �ملعنيني: يرجى ماحظة �أن �سهادة 
حل �سركة جون ماريتيم �ملحدودة ، وهي �سركة منظمة وقائمة حتى �لآن على �لنحو �لو�جب مبوجب قو�نني جمهورية جزر مار�سال 
Majuro ، Ajeltake Island ،  Ajeltake Road ، Trust Company Complex  وعنو�نها �مل�سجل يف ، 

، Marshall Islands ، MH96960  مت تقدميه على �لنحو �لو�جب �إىل م�سجل �ل�سركات يف 6 يناير 2022 ، و�أنه وفقا 
للقانون يف مثل هذه �حلالت �ملقدمة ، يتعني على جميع �لد�ئنني و�ملطالبني �سد �ل�سركة تقدمي مطالباتهم وح�ساباتهم ومطالبهم 
�ملايل  دبي  مركز   ، �سد �ملوؤ�س�سة كتابيا وبالتف�سيل �إىل مديريها يف �سركة ريد �سميث �ندك�ص تاور )�ملدخل �ل�سرقي( ، �لطابق 25 
: هاتف:   mborye@reedsmith.com �لإلكرتوين  �لربيد   ، بوري  ماري  �لت�سال:  ، جهة   506548 �لعاملي �ص.ب. 
97147096361+ ، يف �أو قبل 20 �سبتمرب 2022. جميع �ملطالبات و�لطلبات �لتي لن يتم تقدميها وفقا لهذه �لتفاقية �سيتم 

حظرها م�سبقا فيما يتعلق بالعقار و�أ�سول �ملوؤ�س�سة ومديريها وم�ساهميها. 
�إخاء �مل�سوؤولية: ل ي�سكل تقدمي هذ� �لإ�سعار �عرت�فا من قبل �ملوؤ�س�سة باأن �أي �سخ�ص هو د�ئن منا�سب �أو مدعي ، ول يجوز �إحياء 
�أو جعل �ساحلا �أو يعمل كاعرت�ف ب�سحة �أو �لتنازل عن �أي دفاع �أو م�ساد �ملطالبة فيما يتعلق باأي مطالبة �سد �ل�سركة �أو �أ�سولها 
�أو مديريها �أو م�سوؤوليها �أو م�ساهميها ، و�لتي مت حظرها مبوجب �أي قانون تقادم �أو �أ�سبحت غري �ساحلة لأي �سبب ، �أو فيما يتعلق 

باملوؤ�س�سة �أو مديريها �أو م�سوؤوليها  �أو م�ساهميها ، لديك �أي دفاع �أو دعوى م�سادة.
ريد �سميث �ل.�ل.بي 

مركز دبي �ملايل �لعاملي 
�ص ب 506548 ، دبي - �.ع.م 

�إعــــــالن 
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DNC BULKERS LTD
�أن  ماحظة  يرجى  �ملعنيني:  �لأ�سخا�ص  وجميع  منحلة  �سركة  وهي   ،  DNC BULKERS LTD ومطالبي  د�ئني  جميع  �إىل 
وقائمة مبوجب قو�نني جمهورية جزر  �لأ�سول  �لآن ح�سب  �سركة منظمة حتى  ، وهي   DNC BULKERS LTD �سهادة حل 
 Marshall ، Majuro ،Ajeltake Island ، Ajeltake Road ، Trust Company يف  �مل�سجل  وعنو�نها   ، مار�سال 
وفقا  و�أنه   ،  2022 يناير   6 يف  �ل�سركات  م�سجل  �إىل  �لو�جب  �لنحو  على  تقدميه  مت   ،  Islands  ،  Complex MH96960
للقانون يف مثل هذه �حلالت �ملقدمة، يتعني على جميع �لد�ئنني و�ملطالبني �سد �ل�سركة تقدمي مطالباتهم وح�ساباتهم ومطالبهم 
دبي  مركز   ،  25 �لطابق   ، �ل�سرقي(  )�ملدخل  تاور  �ندك�ص  �سميث  ريد  �سركة  يف  مديريها  �إىل  وبالتف�سيل  كتابيا  �ملوؤ�س�سة  �سد 
 mborye@reedsmith. com �لإلكرتوين:  �لربيد   ، بوري  ماري  �لت�سال:  جهة   ،506548 �ص.ب.   ، �لعاملي  �ملايل 
لهذه  وفقا  تقدميها  يتم  لن  �لتي  و�لطلبات  �ملطالبات  جميع   .2022 �سبتمرب    20 قبل  �أو  يف  هاتف:97147096361+   ،

�لتفاقية �سيتم حظرها م�سبقا فيما يتعلق بالعقار د - �أ�سول �ملوؤ�س�سة ومديريها وم�ساهميها. 
�إخاء �مل�سوؤولية: ل ي�سكل تقدمي هذ� �لإ�سعار �عرت�فا من قبل �ملوؤ�س�سة باأن �أي �سخ�ص هو د�ئن منا�سب �أو مدعي ، ول يجوز �إحياء 
�أو جعل �ساحلا �أو يعمل كاعرت�ف ب�سحة �أو �لتنازل عن �أي دفاع �أو م�ساد �ملطالبة فيما يتعلق باأي مطالبة �سد �ل�سركة �أو �أ�سولها 
�أو مديريها �أو م�سوؤوليها �أو م�ساهميها ، و�لتي مت حظرها مبوجب �أي قانون تقادم �أو �أ�سبحت غري �ساحلة لأي �سبب ، �أو فيما يتعلق 

باملوؤ�س�سة �أو مديريها �أو م�سوؤوليها  �أو م�ساهميها ، لديك �أي دفاع �أو دعوى م�سادة.
ريد �سميث �ل.�ل.بي 

مركز دبي �ملايل �لعاملي 
�ص ب 506548 ، دبي - �.ع.م 

�إعــــــالن 

70021

�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 
يف م�ساألة حل

دبي بر�يد للماحة �ملحدودة.
�إىل جميع د�ئني ومطالبي �سركة دبي بر�يد للماحة �ملحدودة. ، وهي �سركة منحلة وجميع �لأ�سخا�ص �ملعنيني: يرجى ماحظة 
�أن �سهادة حل �سركة دبي بر�يد للماحة �ملحدودة. ، وهي �سركة منظمة حتى �لآن ح�سب �لأ�سول وقائمة مبوجب قو�نني جمهورية 
 Majuro، Ajeltake Island ،Ajeltake Road ،Trust Company يف  �مل�سجل  وعنو�نها   ، مار�سال  جزر 
و�أنه   ،  2022 يناير   6 �ل�سركات يف  �إىل م�سجل  �لأ�سول  ح�سب   ،  MH  96960  ، مار�سال  جزر  تقدمي  مت   ،Complex
، يتعني على جميع �لد�ئنني و�ملطالبني �سد �ل�سركة تقدمي مطالباتهم وح�ساباتهم،  وفقا للقانون يف مثل هذه �حلالت �ملقدمة 
ومطالبات �سد �ملوؤ�س�سة كتابيا وبالتف�سيل �إىل مديريها يف �سركة ريد �سميث �ندك�ص تاور )�ملدخل �ل�سرقي( ، �لطابق 25 ، مركز 
 mborye @ reedsmith.com :دبي �ملايل �لعاملي ، �ص.ب. 506548 ، جهة �لت�سال: ماري بوري ، �لربيد �لإلكرتوين
، رقم �لهاتف: 97147096361+ ، يف �أو قبل 20 �سبتمرب 2022. جميع �ملطالبات و�لطلبات �لتي لن يتم تقدميها وفقا لهذه 

�لتفاقية �سيتم حظرها م�سبقا مقابل ملكية و�أ�سول �ملوؤ�س�سة ومديريها وم�ساهميها.
�إخاء �مل�سوؤولية: ل ي�سكل تقدمي هذ� �لإ�سعار �عرت�فا من قبل �ملوؤ�س�سة باأن �أي �سخ�ص هو د�ئن منا�سب �أو مدعي ، ول يجوز �إحياء 
�أو جعل �ساحلا �أو يعمل كاعرت�ف ب�سحة �أو �لتنازل عن �أي دفاع �أو م�ساد �ملطالبة فيما يتعلق باأي مطالبة �سد �ل�سركة �أو �أ�سولها 
�أو مديريها �أو م�سوؤوليها �أو م�ساهميها ، و�لتي مت حظرها مبوجب �أي قانون تقادم �أو �أ�سبحت غري �ساحلة لأي �سبب ، �أو فيما يتعلق 

باملوؤ�س�سة �أو مديريها �أو م�سوؤوليها  �أو م�ساهميها ، لديك �أي دفاع �أو دعوى م�سادة.
ريد �سميث �ل.�ل.بي 

مركز دبي �ملايل �لعاملي 
�ص ب 506548 ، دبي - �.ع.م 

�إعــــــالن 
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�أريتو�سا 1 �ل�سحن �ملحدودة.
�إىل جميع د�ئني ومطالبي �سد �أريتو�سا 1 �ل�سحن �ملحدودة. ، وهي �سركة منحلة وجميع �لأ�سخا�ص �ملعنيني: يرجى ماحظة �أن 
�سهادة حل �سركة �أريتو�سا 1 �ل�سحن �ملحدودة. ، وهي �سركة منظمة وقائمة حتى �لآن على �لنحو �لو�جب مبوجب قو�نني جمهورية 
 Ajeltake Island ، Ajeltake Road ، Trust Company Complex جزر مار�سال ، وعنو�نها �مل�سجل يف 
و�أنه   ،  2022 يناير   6 يف  �ل�سركات  م�سجل  �إىل  �لأ�سول  ح�سب   ،  MH  96960  ، مار�سال  جزر  تقدمي  مت   ،Majuro
 ، وفقا للقانون يف مثل هذه �حلالت �ملقدمة، يتعني على جميع �لد�ئنني و�ملطالبني �سد �ل�سركة تقدمي مطالباتهم وح�ساباتهم 
مركز   ، ومطالبات �سد �ملوؤ�س�سة كتابيا وبالتف�سيل �إىل مديريها يف �سركة ريد �سميث �ندك�ص تاور)�ملدخل �ل�سرقي( ، �لطابق 25 
mborye @ reedsmith. �لإلكرتوين:  �لربيد   ، بوري  ماري  �لت�سال:  جهة   ،  506548 �ص.ب.   ، �لعاملي  �ملايل  دبي 

لن يتم تقدميها  �لتي  و�لطلبات  �ملطالبات  جميع   .2022 �سبتمرب   20 قبل  �أو  يف  �لهاتف:97147096361+  رقم   ،  com
وفقا لهذه �لتفاقية �سيتم حظرها م�سبقا يف مقابل �لعاقات �لعامة عمليات و�أ�سول �ملوؤ�س�سة ومديريها وم�ساهميها.

�إخاء �مل�سوؤولية: ل ي�سكل تقدمي هذ� �لإ�سعار �عرت�فا من قبل �ملوؤ�س�سة باأن �أي �سخ�ص هو د�ئن منا�سب �أو مدعي ، ول يجوز �إحياء 
�أو جعل �ساحلا �أو يعمل كاعرت�ف ب�سحة �أو �لتنازل عن �أي دفاع �أو م�ساد �ملطالبة فيما يتعلق باأي مطالبة �سد �ل�سركة �أو �أ�سولها 
�أو مديريها �أو م�سوؤوليها �أو م�ساهميها ، و�لتي مت حظرها مبوجب �أي قانون تقادم �أو �أ�سبحت غري �ساحلة لأي �سبب ، �أو فيما يتعلق 

باملوؤ�س�سة �أو مديريها �أو م�سوؤوليها  �أو م�ساهميها ، لديك �أي دفاع �أو دعوى م�سادة.
ريد �سميث �ل.�ل.بي 

مركز دبي �ملايل �لعاملي 
�ص ب 506548 ، دبي - �.ع.م 

�إعــــــالن 

70021

�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:4307/2021/60 �مر �د�ء 
�ملنظورة يف:�و�مر �لد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية 3 رقم 305

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة با�سد�ر �لمر بالز�م �ملطلوب �لمر �سدهم بان يوؤدو� لطالب �لمر مبلغ وقدره )154.200( درهم 
مائة و�ربعة وخم�سون �لفا ومائتي درهم �مار�تي و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام مع 
�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل وبا كفالة ل�سدوره يف مادة جتارية عما بالفقرة �لوىل من �ملادة 79 من قر�ر جمل�ص �لوزر�ء 
رقم 57 ل�سنة 2018 يف �ساأن �لائحة �لتنظيمية للقانون �لحتادي رقم 11 ل�سنة 1992 ب�سان قانون �لجر�ء�ت مع �لز�م �ملطلوب 

�لمر �سدهم بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:�رون كومار جوهر

 - �خلان  �سارع   - �ل�سارقة  بامارة  و�لكائن  �لقانونية  و�ل�ست�سار�ت  للمحاماة  �حل��د�د  علي  جا�سم  مكتب  �ملختار  عنو�نه:حمله 
كورني�ص �خلان - برج ��سا�ص - مدخل �ملكاتب - �لطابق �لثاين - مكتب رقم 205 - وميثله:جا�سم علي عبد�هلل دمل �لرئي�سي

�ملطلوب �إعانهم :  1- ني�سا كري�ستينا مورى هوج جري�لد ما�سكارينها�ص 2- جيوفرى تار�سيوي�ص مورى 3- جني م.د.م.�ص  
-  �سفتهما : مدعي عليهمم

ب��ت��اري��خ:2021/6/29 - �مرت �ملحكمة يف مادة  �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية  �أمر  مو�سوع �لإع��ان :طلب ��ست�سد�ر 
جتارية بالز�م �ملعرو�ص �سدهم بالت�سامن فيما بينهم �ن يوؤدو� �ىل طالب �لمر مبلغ وقدره )154.200( مائة و�ربعة وخم�سون 
�لفا ومائتي درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ ��ستحقاق كل �سيك وحتى متام �ل�سد�د و�لزمتهم �مل�ساريف وخم�سمائة 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ماعد� ذلك .ولكم �حلق يف �لتظلم �لمر �و ��ستئنافه بح�سب �لحو�ل وفق �لحكام �لو�ردة 

يف �ملادة 66 من �لائحة �لتنظيمية لقانون �لجر�ء�ت �ملدنية.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197 �لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

�عالن بالن�سر 
 7585/2020/207 تنفيذ جتاري 

�إعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل �لإعان بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سده/1-  غ�سان مي�سال مرق�ص  -   جمهول حمل �لقامة
)حاليا(  �لم���ار�ت  )م(  ����ص.م.ب  �لو���س��ط(  )�ل�سرق  �لتنفيذ/�ميك�ص  �لطالب  �ن  مبا 

�سركة �مريكان �ك�سرب�ص )�ل�سرق �لو�سط( �ص.م.ب )�سابقا( 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )95072(
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذ� �لعان. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 70021

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  2346/2022/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2020/3509 جتاري جزئي و�ملعدل بال�ستئناف 
للر�سوم  �ساما  درهم  به وقدره )121050.82(  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د   ، ��ستئناف جتاري  رقم 2021/1008 

و�مل�ساريف.
طالب �لتنفيذ : �ساجترو لل�سياحة و�ل�سفر �ص.ذ.م.م

تاور  بري�سم  �ل�سعادة - مبنى  �سارع   - - دبي  �لتجاري  �م��ارة دبي - منطقة �خلليج   - عنو�نه:�لمار�ت 
- �سقة 1901

�ملطلوب �إعانه : 1- حيدر لل�سياحة �ص.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مكم بدفع  �ع��اه  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليكم  : قد  �لإع��ان  مو�سوع 
وقدره )121050.82( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70392 �لعدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

�عالن بالن�سر        
                  يف  �ملنازعة رقم:362/2022/460 نز�ع مدين 

�ملنظورة يف:�لت�سوية �لودية للمنازعات �لثانية رقم 751
مو�سوع �ملنازعة :�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )15739.90( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 

�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل با كفالة  . 
�ملتنازع:م�ست�سفى �لزهر�ء �خلا�ص دبي �ص.ذ.م.م

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - �سارع �سارع �ل�سيخ ز�يد - بالقرب من مد 
 وميثله:كفاح حممد نا�سر حممد �ل�سح�سي �لزعابي

�ملطلوب �إعانه :  1- فار� بر��ساد كوندورو  -  �سفته: متنازع �سده
وقدره  مببلغ  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د    : �لإع����ان  م��و���س��وع 
)15739.90( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام 
و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل با كفالة - وحددت لها جل�سة يوم �لثاثاء  �ملو�فق  2022/4/5  �ل�ساعة 11.00 
�ص يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70392
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•• العني-الفجر: 

�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  جامعة  مكتبة  نّظمت 
و�لجتماعية  �لإن�سانية  �لعلوم  كلية  مع  بالتعاون 
و�بتكر”  ��ستلهم،  “�قر�أ،  بعنو�ن  ح��و�ري��ة  جل�سة 
�أ�ساتذة �لكلية وبح�سور  �سارك فيها جمموعة من 
طلبة �جلامعة، وذلك �سمن �لفعاليات �لتي تنظمها 

�جلامعة يف �سهر �لقر�ءة.
�لرئي�ص  �ل���ك���ع���ب���ي،  خ���ول���ة  �ل����دك����ت����ورة  وحت����دث����ت 
ب��ج��ام��ع��ة �لإم������ار�ت �لعربية  ل��اب��ت��ك��ار  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
حيث  و�لبتكار”.  “�لقر�ءة  ع��اق��ة  ع��ن  �مل��ت��ح��دة 
للتعلم  �لأ�سا�سي  �لعامل  تعد  �ل��ق��ر�ءة  �أن  و�سحت 
�مل�ستمر وحتقيق �لإجناز�ت �لأكادميية، ف�سًا عن 
و�لبتكار  �لبحث  عملية  يف  �أ�سا�سًيا  عن�سًر�  كونها 

و�لتطوير. 

لتقدم  �أم��ر حيوي  �لقر�ءة  �أن  �إىل  �لكعبي  و�أ�سارت 
�ل�سعوب و�لأمم ومن خال �لقر�ءة، ينه�ص �لنا�ص 
ومعرفتهم.  وثقافتهم  ح�سارتهم  يف  وي��ت��ط��ورون 
�أن���ه وم��ن ه��ذ� �ملنطلق، �أول���ت ق��ي��ادة دولة  م��وؤك��دة 
للقر�ءة،  كبرًي�  �هتماًما  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
وخ�����س�����س��ت ���س��ه��ر م���ار����ص م���ن ك���ل ع����ام للرتويج 
ل��ل��ق��ر�ءة. ك��م��ا ح��ث��ت �ل��دك��ت��ورة �ل��ك��ع��ب��ي �حل�سور 
�أثر  م��ن  لها  مل��ا  �ل��ق��ر�ءة  متابعة  على  �لطلبة  م��ن 
�يحابي يف تعزيز �لثقة بالنف�ص، وحت�سني �ل�سلوك، 
يتنا�سق  ب�سكل  �ل�سخ�سية  �لأفكار، وتطوير  ون�سج 
ر�ئعة  طريقة  �ل��ق��ر�ءة  �لعمل.  �سوق  متطلبات  مع 
لتطوير �لتفكري �لتخيلي و�لإبد�ع و�لأفكار �ملبتكرة 

�لتي ت�ساعد يف �لبحث وبناء �ملهار�ت �مل�ستقبلية.
 وبينت �لدكتورة �لكعبي �أن تعزيز ثقافة �لقر�ءة يف 
جامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يعد �أمًر� �سرورًيا 

ل�����س��م��ان ت��ط��وي��ر �مل��ع��رف��ة و�ل��ث��ق��اف��ة وب���ن���اء جيل 
�مل�ستقبل من �لقادة. كما �أثنت �لدكتورة خولة على 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  جامعة  مكتبات  جهود 
م��ن خ��ال توفري  �ل��ق��ر�ءة  على متكني جمتمعات 
جم��م��وع��ة و����س��ع��ة م��ن �مل��ج��م��وع��ات �لإل��ك��رتون��ي��ة ، 
يف  �لبيانات  وق��و�ع��د  �لعلمية  �مل���و�رد  ت�سمل  و�لتي 
متطلبات  وت�سهيل  ل��دع��م   ، �لتخ�س�سات  جميع 

�لتعلم و�لبحث.
–�أ�ستاذ  ���س��ان��دو  م��ق�����س��ود  �ل��دك��ت��ور  ت���ن���اول  ف��ي��م��ا 
م�سارك- �أهمية �لقر�ءة لبناء عقلية ريادة �لأعمال. 
ب�سورة  ت�ستند  �لريادية  �لأعمال  �أن جناح  وخل�ص 
�لت�سال،  م��ه��ار�ت  �لب���د�ع،  عنا�سر  على  �أ�سا�سية 
�لدكتورة  ناق�ست  جهتها  من  و�لتفاوؤل.  �لإيجابية 
–من ق�سم �حلكومة و�ملجتمع-  تاتيانا كار�ب�سوك 

�لعمل«. ل�سوق  لا�ستعد�د  �لقر�ءة  “�أهمية 

ك�����س��ف��ت ج���ائ���زة �ل�����س��ي��خ ز�ي����د ل��ل��ك��ت��اب، يف مركز 
�لثقافة  ل��د�ئ��رة  �ل��ت��اب��ع  �ل��ع��رب��ي��ة،  للغة  �أب��وظ��ب��ي 
�لق�سرية  �لقائمة  ع��ن  �أب��وظ��ب��ي،   – و�ل�سياحة 
�سّمت  و�لتي  �لنقدية،  و�لدر��سات  �لفنون  لفرع 
�أعمال من  �سبعة  �ختريت من بني  �أعمال  ثاثة 
و�ملغرب  تون�ص  م��ن  ملر�سحني  �لطويلة  �لقائمة 

�لفنون  لفرع  �لق�سرية  �لقائمة  و�سوريا.و�سمت 
و�ل��در����س��ات �لنقدية �لأع��م��ال �لآت��ي��ة، كتاب نحو 
�ل�سو�رع .. يف رحيل �لنحو �إىل �ل�سو�رع للدكتور 
توفيق �لعلوي من تون�ص، �ل�سادر عن د�ر حممد 
وتو�أم  “�ل�سارد  وكتاب   ،2021 ع��ام  للن�سر  علي 
للكاتب  �ل�سطناع”  �إىل  �ل��ت��م��ث��ي��ل  م���ن  �ل�����روح 

حممد �ل��د�ه��ي م��ن �مل��غ��رب، �ل�����س��ادر ع��ن �ملركز 
عام2021،  و�ل��ت��وزي��ع  للن�سر  ل��ل��ك��ت��اب  �ل��ث��ق��ايف 
و�لفن”  �لطبيعة  يف  �لإب����د�ع  “�إيقاعات  وك��ت��اب 
عن  �ل�سادر  �سوريا،  م��ن  �لقنطار  كمال  للكاتب 
.2019 ع���ام  للكتاب  �ل�����س��وري��ة  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة 
على  �لنقدية  و�ل��در����س��ات  �لفنون  ف��رع  وي�ستمل 

�ل�سينمائي،  ��ق��د  و�ل��َنّ �لت�سكيلي،  ��ق��د  �ل��َنّ در����س��ات 
ودر��سات  �مل�سرحي،  ��ق��د  و�ل��َنّ �ملو�سيقي،  ��ق��د  و�ل��َنّ
�لعربي،  و�خل�����ط  و�ل����ع����م����ارة،  �ل�������س���ورة،  ف���ن���ون 
عبية  �ل�َسّ و�لفنون  �لتاريخية،  و�لآث���ار  و�لنحت، 
و�لَنّقد  ردي،  �ل�َسّ �لَنّقد  ودر��سات  �لفلكلورية،  �أو 
ون��ظ��ري��ات��ه.وب��ل��غ عدد  �لأدب  وت��اري��خ  ��ع��ري،  ّ �ل�����سِ

�مل�ساركات �لتي تلّقتها �جلائزة لهذ� �لفرع 273 
بعدد  مقارنة   37% بلغت  منو  بن�سبة  م�ساركة، 
�مل�ساركات �لتي �سبق �أن ��ستقبلها يف �لعام �ملا�سي، 
�جلائزة  �أن  .ي��ذك��ر  م�ساركة   199 بلغت  و�ل��ت��ي 
�ستكرم �لفائزين خال حفل يف مايو بالتز�من مع 
�سيجري  حيث  للكتاب،  �ل��دويل  �أبوظبي  معر�ص 

�لثقافية«  �ل��ع��ام  »�سخ�سية  بلقب  �لفائز  تكرمي 
�جلائزة  �سعار  حتمل  ذهبية«  »ميد�لية  ومنحه 
بقيمة  �إىل مبلغ مايل  بالإ�سافة  تقدير،  و�سهادة 
مليون درهم، يف حني يح�سل �لفائزون يف �لفروع 
�لأخرى على »ميد�لية ذهبية« و»�سهادة تقدير«، 

وجائزة مالية بقيمة 750 �ألف درهم.

جائزة ال�صيخ زايد للكتاب تعلن قائمتها الق�صرية يف الفنون والدرا�صات النقدية

•• ال�سارقة –الفجر:

حمل�ص  �خ��ت��ت��م  �ل���ق���ر�ءة  �سهر  ف��ع��ال��ي��ات  �سمن 
�حل�سن  بدبا  و�لطالبات  �لطلبة  �أم���ور  �أول��ي��اء 
�لتابع ملجل�ص �ل�سارقة للتعليم م�سابقة �لقر�ءة 
ب�����دون ت��ن��ق��ي��ط �أو ه���م���ز�ت و�ل���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا يف 
�لرتقاء  بهدف  �ل��ق��ر�ءة  ل�سهر  فعالياته  �إط���ار 

.وجاءت  �مل�ساركني  للطلبة  �للغوي  بالتح�سيل 
�مل�����س��ارك��ة ت���اأك���ي���د� لأه������د�ف �مل��ج��ل�����ص يف �إث����ر�ء 
وذلك  �لعربية  �للغة  ب��ن��و�ح��ي  �لطلبة  ق���در�ت 
خال �لفعالية �لقر�ئية �لتي �أقيمت يف �لقرية 
�لرت�ثية بدبا �حل�سن و��ستهدفت 35 ويل �أمر 
مع �أبنائهم وبناتهم .وعززت �مل�سابقة من �قبال 
�لطلبة على �لقر�ءة حيث فاز يف نهاية �مل�سابقة 

ث���اث���ة ع�����س��ر ويل �أم�����ر وط���ال���ب وط���ال���ب���ة من 
�لفائزين  تكرمي  .وب��ع��د  �مل�سابقة  يف  �مل�ساركني 
و�لفائز�ت �أفادت �سيخه �أحمد �لهند��سي رئي�ص 
�لطلبة  �أم��ور  �أولياء  مبجل�ص  �لرتبوية  �للجنة 
�مل�سابقة  ب���اأن  �حل�سن  دب��ا  مبدينة  و�ل��ط��ال��ب��ات 
�لتي �ختتمت �سلطت �ل�سوء على �للغة �خلالدة 
�ختيارها  مت  �ل��ت��ي  �ل��ن�����س��و���ص  ب��ع�����ص  ل���ق���ر�ءة 

ب��ع��ن��اي��ة ب����دون ت��ن��ف��ي��ط �أو ه���م���ز�ت  و�أك�����دت �أن 
�مل�سابقة مكنت �أولياء �لأمور و�لطاب  من فهم 
�أو همز�ت. تنفيذ  ب��دون  و�لقر�ءة  �لكتابة   هذه 

و�أ����س���ادت �ل��ه��ن��د����س��ي ب��الإق��ب��ال م��ن ق��ب��ل �ل�سر 
على �مل�ساركة يف �مل�سابقة بجانب ح�سور �أبنائها 
يف  ج��دي��دة  وم��ع��اين  م��ف��رد�ت  وبناتها لكت�ساب 

�للغة �لعربية .

قراءة ن�صو�ض يف اللغة العربية �صمن فعاليات جمل�ض 
اأولياء اأمور الطلبة والطالبات يف مدينة دبا احل�صن 

جل�صة حوارية يف ختام 
�صهر القراءة بجامعة الإمارات

يف م�سروع نقدي جديد يخ�ص �لتاأمل و�لبحث يف �ل�سينما، 
�لغيطاين كتاب  �مل�سري حممود  �ل�سينمائي  �لناقد  �أ�سدر 
يف  مُمثلة  �ل�سينية  بال�سينما  يهتم  جديد  ون��ق��دي  بحثي 
�مل�ساعر  »�سينما  ب��ع��ن��و�ن  و�ي  ك��ار  ووجن  �ل�سيني  �ملُ��خ��رج 
د�ر  ع��ن  �ل���ذي ي�سدر  �ل��ك��ت��اب  وه��و  �ل�����س��اح��ي��ة«،  �ملُنتهية 
ف�����س��اء�ت �لأردن����ي����ة، ���س��م��ن �أب����رز �لن��ت��اج��ات �مل�����س��ارك��ة يف 

معر�ص �لقاهرة �لدويل للكتاب 2022 .
خُمرجي  �أه��م  م��ن  يكون  يكاد  �ملُ��خ��رج  �أن  �لغيطاين  و�أك���د 
�سناعة  يف  تخ�سه  �سينمائية  �أ�سلوبية  �ب��ت��ك��ار  يف  �ل��ع��امل 
�ل�����س��ي��ن��م��ا، وه���ي �لأ���س��ل��وب��ي��ة �ل��ت��ي ج��ع��ل��ت �ل��ع��دي��دي��ن من 
كما  فيها،  حُماكاته  يحاولون  �لعامل  يف  �ل�سينما  خُمرجي 
ترك باأثره على خُمرجني �آخرين بحجم �ملُخرج �لأمريكي 
فيلمه  توزيع  على  حري�سا  ك��ان  �ل��ذي  تار�نتينو  كوينتني 
نع  و�سُ ب��ل  �أم��ري��ك��ا،  يف   Chungking Express

ن�سخة جديدة من فيلمه تخ�ص �لوليات �ملُتحدة.
ناع �ل�سينما يف �لعامل؛  ُيذكر �أن ووجن كار و�ي من �أهم �سُ
نظر� لأ�سلوبيته �خلا�سة، كما �حتل فيلمه »يف مز�ج للحب« 
هيئة  �أج��رت��ه  �ل��ذي  �ل�ستفتاء  يف  �لثاين  �ملركز  2000م 
 177 2016م و�ل��ذي �سم ر�أي  �لإذ�ع��ة �لربيطانية عام 
�لقرن  �أعظم مئة فيلم يف  �لعامل لختيار  ناقد� من حول 
�لأكرب  �حلا�سد  ُيعد  �أن��ه  عن  ف�سا  و�لع�سرين،  �حل��ادي 
للجو�ئز على م�ستوى �لعامل عن �أفامه �لتي بلغت ع�سرة 
�أفام كان �آخرها يف 2013م، بالإ�سافة �إىل ح�سوله على 

كاأح�سن  ك��ان   Cannes مهرجان  من  �لذهبية  �ل�سعفة 
�أول  ك��ان  وق��د  1997م،  »���ُس��ع��د�ء معا«  ع��ن فيلمه  خُم��رج 

خُمرج �سيني يح�سل على هذه �جلائزة.
268 �سفحة  يف  �ل�سادر  كتابه �جلديد،  �لغيطاين  ُيق�سم 
حيث  وُمقدمة،  رئي�سيني  ق�سمني  �إىل  �لكبري  �لقطع  من 
حول  �لبحثي  �لق�سم  وه��و  منه-  �لأول  �لق�سم  يف  يتناول 
و�أ�سلوبيته  ون�ساأته،  و�ي،  ك��ار  ووجن  حياة  �ملُ��خ��رج-  �سينما 
من  �ل��ع��دي��د  �سناعة  وظ���روف  �ل�سناعة،  يف  �ل�سينمائية 
�أفامه، وفل�سفتها، وروؤيته �ل�سينمائية �خلا�سة جد�. كما 
�سينما  تخ�ص  �لتي  �جل���د�ول  م��ن  بالعديد  �لكتاب  �أث���رى 
�أو لغريه، و�لأفام  له  �سو�ء  �أف��ام  �ملُ��خ��رج، وم��ا كتبه من 
�لتي قام باإنتاجها من خال �سركة �إنتاجه، وغري ذلك مما 
يخ�ص �ملُخرج، بينما جاء �لق�سم �لثاين لين�سب على �أفام 
�ملُخرج �لع�سرة بالنقد و�لتحليل ُمتابعا �إياه عرب تطوره يف 

�سناعة �لأفام. 
قال �لغيطاين على �لغاف �خللفي للكتاب: »مع ووجن كار 
و�ي نحن �أمام عامل يلعب فيه �لوقت و�أثره دور �لبطولة 
وُمت�سارع،  وب��ات��ر،  وح��اد،  و���س��ارم،  قا�ص،  فالوقت  �ملُطلقة؛ 
�أع��م��ى وق���ادر على ده�ص ك��ل �سيء بب�ساطة  و�أه���وج، ورمب��ا 
فمع  �لإن�سانية؛  �مل�ساعر  �سيما  ل  �إليه،  �للتفات  دون  من 
مرور �لوقت تتبدل طبيعة �لأ�سياء، وتتغري- حتى لو كان 
�لأم��ور �ساحيتها  �أي �سبب- وتفقد  �لتغري من دون  هذ� 
لا�ستمر�ر فيها؛ �لأمر �لذي يجعل من �لذ�كرة و�لذكريات 

ب�سيطرتها  ل�ساحبها  �ل���د�ئ���م  �جل��ل��د  ع��ل��ى  ق����ادر�  ���س��وط��ا 
�إىل  تتحول  �لذكريات  �أن  �أي  �لد�ئمة عليه، ومتكنها منه، 
حم�ص �سجن يعي�ص فيه �ساحبها جُمرت� �إياها لاأبد، غري 
�إل باملوت  �للهم  �لتمل�ص منها  �أو  قادر على �خلروج منها، 
من  مت��وت  �ل�سخ�سيات  م��ن  �لعديد  �أن  �سُناحظ  فقط- 
�لذ�كرة  ف��ق��د�ن  �أو  ف��ات-  م��ا  �إىل  و�ل�ستياق  �لع�سق  ف��رط 
�ل��ل��ذي��ن ل ي��اأت��ي��ان لأ���س��ح��اب��ه��م��ا ب��ب�����س��اط��ة؛ مم��ا يجعلهم 
و�قعني حتت �سطوتها د�ئما، غري قادرين على �ل�ستمر�ر 
فات؛  ملا  �لد�ئم  ��ستعر��سهم  نتيجة  بطبيعية  حياتهم  يف 
فالذ�كرة، عادة، ما تظل �ساخ�سة �أمامهم، ُمت�سيئة، ماثلة 
يتم  فيلم  لكاأنها  �ل�سابقة حتى  �أحد�ثها  بكل  ُمتكررة  لهم، 
�إعادة عر�سه �أمامهم لاأبد �إىل �أن تق�سي عليهم باحل�سرة، 

و�لندم يف نهاية �لأمر«.
�ل�سردية  �مل����ج����الت  م���ن  �ل���ع���دي���د  يف  �ل��غ��ي��ط��اين  وي��ك��ت��ب 
و�لنقدية؛ ففي جمال �لرو�ية كتب رو�يته »كائن �لعزلة« 
�لرو�ية �لتي  2011م، وهي  2006م، و«كادر�ت ب�سرية« 
2012م،  عام  رو�ي��ة  كاأح�سن  �ساوير�ص  جائزة  عليها  حاز 
�ساحلة  »حل��ظ��ات  ل��ه  ���س��در  �لق�سرية  �لق�سة  جم��ال  ويف 
جمال  ويف  2018م،  و«�ل��ام��ن��ت��م��ي«  2008م،  للقتل« 
�لنقد �لأدب��ي �سدر له »زيف �لنقد ونقد �لزيف: �حت�سار 
�لرو�ية  يف  �ل�سيا�سي  و«�لف�ساد  2017م،  �لعربي«  �لنقد 
�ل�سينمائي �سدر له  �لنقد  2018م، ويف جمال  �ملغاربية« 
»�سينما �لطريق« 2007م، وهو كتاب ُم�سرتك مع �لعديد 

من �لنقاد �لعرب، و«�ل�سينما �لنظيفة« 2010م، و«غ�سان 
�لأول  و�جل��زء  2014م،  �سينمائية«  �سرية  �خل��ال��ق:  عبد 
�ستون  �ل�سخب:  »�سناعة  �ل�سخم  م�سروعه  من  و�لثاين 
عاما من تاريخ �ل�سينما �مل�سرية -1959 2019م«، وهو 

�لكتاب �لذي �سي�سدر يف خم�سة �أجز�ء، وقد �سدر �جلز�آن 
�ملم�سو�سني«  »ج��ن��ة  ك��ت��اب  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  2021م،  ع��ام 
من  �لكثريين  مع  ثقافية  ح��و�ر�ت  كتاب  وهو  2018م، 

�لكتاب �لعرب.

حممود الغيطاين يتجه �صرقا لتحليل »�صينما امل�صاعر ُمنتهية ال�صالحية«
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)روجينا( طبيبة نف�صية و رانيا حممود 
يا�صني اأر�صتقراطية يف "انحراف"

وت�سمن �لربومو �لثاين ظهور �لنجمة روجينا، يف لقطات متنوعة من �لأحد�ث تعرب 
فت�سمنت  �لأح���د�ث،  خ��ال  �لأنفا�ص  حتب�ص  �لتي  و�لت�سويق  و�لإث���ارة  �لغمو�ص  عن 
لقطات جرمية، ودر�ما نف�سية، تعرب عن خليط فني متنوع، ممزوج بعدة �ألو�ن در�مية، 
ت�سري �إىل ت�سعب �حلبكات د�خل ق�سة رئي�سية و�حدة، قدمه �ملخرج روؤوف عبد �لعزيز 

يف لوحة فنية ر�ئعة. 
�عتمدت جنمة �مل�سل�سل �لفنانة روجينا، على تغيري جلدها كليا يف دور يبدو من �لوهلة 
�عتمدت  منفردة،  بطريقة  بينما ج�سدته هي  �ل�سعبة،  �ملركبة  �لأدو�ر  �أنه من  �لأوىل 
و�لتعبري عن  �لعمل،  �سخ�سية  و�لنخر�ط يف  �مل�ستقلة  �سخ�سيتها  �لن�ساخ من  على 
�مل�سهد،  مقت�سيات  وف��ق  وتنخف�ص  تعلو  �سوت  ن��ربة  م��ن  �حل��و����ص،  بكل  �لن��ف��ع��الت 

ونظر�ت هادئة وحادة تعرب عن مكنون �ل�سخ�سية نف�سها. 
لعبه  �سامت،  م�سهد  من  م��اأخ��وذة  بلقة  �لتيزر  يف  لطفي،  حممد  �لفنان  �أي�سا  ومتيز 
بحرفية عالية، ز�د من درجة �لت�سويق ملعرفة مدلول هذه �ل�سخ�سية، بينما ��ستطاع 
من  لقطات  وجمع  بعناية،  �ل��ك��ادر�ت  �ختيار  على  �لعزيز،  عبد  روؤوف  �لعمل  خم��رج 
م�ساهد متفرقة تقرتب مدتها من 30 ثانية، تطرح ت�ساوؤل يف ذهن �مل�ساهد حول ماذ� 

�سرتمي له باقي �لأحد�ث؟ 
و�أك��د على  �مل�سل�سل،  و�أح��د�ث  �سرية �سديدة على تفا�سيل  �لعزيز،  وفر�ص روؤوف عبد 
جميع �مل�ساركني بعدم �لت�سريح باأي �سيء يخ�ص �مل�سل�سل، �ملقرر �أن ي�سهد �لعديد من 

�ملفاجاآت للجمهور خال مار�ثون رم�سان �ملقبل 2022.
ودخل روؤوف عبد �لعزيز مع�سكًر� مغلقا مع جميع �أبطال �لعمل، لانتهاء من ت�سوير 
يومي  ب�سكل  �لت�سوير  يتم  حيث  رم�سان،  �سهر  حلول  قبل  �مل�سل�سل  من  كبرية  ن�سبة 
ملدة 18 �ساعة يوميا، خا�سة �أن عبد �لعزيز بد�أ �لتح�سري�ت للم�سل�سل خال �ل�سهور 

�ملا�سية، بالتز�من مع حت�سري�ت م�سل�سل "دوبامني".
مليئة  ت�سويقية  در�م��ا  فى  ت��دور  حقيقية،  �أح���د�ث  عن  م��اأخ��وذ  "�نحر�ف"،  وم�سل�سل 
ي�سطدمون  �لب�سرية  �لطبيعة  ع��ن  �ل�سخ�سيات  م��ن  ع��دد  �ن��ح��ر�ف  ح��ول  بالغمو�ص 

بطبيبة نف�سية، �لتي تقدمها �لنجمة روجينا، تقرر تعديل �مل�سار بطريقتها �خلا�سة.
لو�سي،  �لقديرة  �لفنانة  "�نحر�ف" كل من  م�سل�سل  بطولة  روجينا  �لنجمة  وي�سارك 
و�سيدة �مل�سرح �لعربي �سميحة �أيوب، وعبد �لعزيز خميون، و�أحمد فوؤ�د �سليم، وحممد 
لطفي، ور�نيا حممود يا�سني، وحممد كياين، و�أحمد �سفوت، و�سما �إبر�هيم، وحممد 

مهر�ن، وتاأليف م�سطفى �سهيب، و�إخر�ج روؤوف عبد�لعزيز.

ر�نيا حممود يا�سني �أر�ستقر�طية تعاين ��سطر�ًبا نف�سًيا يف "�نحر�ف"
ت�سارك �لفنانة ر�نيا حممود ي�ص يف بطولة خم�ص حلقات من م�سل�سل "�نحر�ف" مع 
�لفنانة روجينا �لذي ت�سارك يف �ل�سباق �لرم�ساين �ملقبل 2022، م�سريًة �أنها �سعيدة 
بامل�ساركة يف �ل�سباق �لرم�سانى بهذ� �لعمل مع روجينا وطاقم عمل �مل�سل�سل، مو�سحة 

�أنها تدعم روجينا يف ثاين بطولتها �ملطلقة .
�لر�سمي  �لدعائي  �لبو�سرت  يف  ظهر  كما  �أر�ستقر�طية  �م���ر�أة  �سخ�سية  ر�ن��ي��ا   جت�سد 
�أحد�ث �ل�سخ�سية يف  �أحد �ل�سطر�بات �لنف�سية وتدور  للعمل وهي �سيدة تعاين من 

5 حلقات. 
تاأجيل  بعد  �لرم�ساين  �ل�سباق  يف  �لعمل  ه��ذ�  يف  بامل�ساركة  �سعيدة  �إن��ه��ا  ر�ن��ي��ا   قالت 
ت�سوير م�سل�سل "حكم نهائي" للمخرج و�ئل فهمى عبد �حلميد وخروجه من �ل�سباق 

�لرم�ساين، مو�سحة �أنها ل تعرف �أي معلومات عن ��ستكمال �لعمل مرة �أخري.
 "�نحر�ف"، ماأخوذ عن �أحد�ث حقيقية، تدور يف در�ما ت�سويقية مليئة بالغمو�ص حول 
عن �نحر�ف عدد من �ل�سخ�سيات عن �لطبيعة �لب�سرية ي�سطدمون بطبيبة نف�سية، 

�لتي تقدمها �لنجمة روجينا، وتقرر تعديل �مل�سار بطريقتها �خلا�سة.
 م�سل�سل"�نحر�ف " روجينا ، لو�سي، و�سيدة �مل�سرح �لعربي �سميحة �أيوب، وعبد �لعزيز 
خميون، و�أحمد فوؤ�د �سليم، و حممد لطفي، ور�نيا حممود يا�سني، وحممد كياين، 
و�إخر�ج  �سهيب،  م�سطفى  وتاأليف  مهر�ن،  وحممد  �إبر�هيم،  �سما  و  �سفوت،  و�أحمد 

روؤوف عبد�لعزيز.

�أمام  بعد ما حققه من جناح يف م�سل�سل نقل عام 
نور  �ل�ساب  �ملمثل  ي�سارك  حميدة،  حممود  �لنجم 
�أول  �لنبوي يف بطولة  �لنجم خالد  �لنبوي و�ل��ده 
م�سل�سل  خ���ال  م��ن  ���س��وي��اً  يجمعهما  ف��ن��ي  ع��م��ل 
�لقادم  رم�سان  يف  عر�سه  �ملقرر  ه��وى  يا  ر�جعني 
مو�سم  يف  �لنبوي  ن��ور  بذلك  لي�سارك   ،2022
ح�سوره  بعد  �ل��ت��و�يل  على  �ل��ث��اين  للعام  رم�سان 
�مل��ا���س��ي م��ن خ���ال م�سل�سل  �مل��ت��م��ي��ز يف رم�����س��ان 

�لختيار2.
�ل���ر�ح���ل وعميد  �ل��ك��ات��ب  ي��ا ه���وى ق�سة  ر�ج��ع��ني 
�ل���در�م���ا �ل��ع��رب��ي��ة �أ���س��ام��ة �أن�����ور ع��ك��ا���س��ة، ويقوم 
�ملالك،  عبد  �سليمان  حممد  �ل��در�م��ي��ة  باملعاجلة 
�أروما  �سركة  و�إن��ت��اج  �سامة،  حممد  �إخ���ر�ج  وم��ن 
�ستوديوز، وي�سارك يف بطولته �أي�ساً نور �للبنانية، 

�أنو�سكا، وفاء عامر، �أحمد بدير وهنا �سيحة.
�لذي  �لهنا  �أب��و  بليغ  �مل�سل�سل ح��ول  �أح���د�ث  ت��دور 

بعدما  �مل���ري�ث  يف  حقه  ل�ستعادة  م�سر  �إىل  يعود 
�أمام  نف�سه  يجد  ولكنه  �أوروب����ا،  يف  جت��ارت��ه  خ�سر 
جديد.  م��ن  �لعائلة  �سمل  مل  وه��ي  �أخ���رى،  مهمة 
ب��دور ط��ارق وه��و �ساب حديث  �لنبوي  ن��ور  ويقوم 
�ل��ت��خ��رج، جت��م��ع��ه ع��اق��ة ق��وي��ة م���ع ع��م��ه ر�غ���ب، 
بزن�ص  عن  بعيد�ً  يخ�سه  م�سروع  عمل  يف  ويطمح 
ولء  م��ع  م�ستحيلة  ح��ب  ق�سة  وي��دخ��ل  �ل��ع��ائ��ل��ة، 
�أ�سامة  �لكبري  �لكاتب  �أن  �لآخ��ر.ُي��ذك��ر  عمه  �بنة 
�أن���ور عكا�سة ق��د �سبق ل��ه وق���دم ر�ج��ع��ني ي��ا هوى 
�أ�سهر  2004، ويعترب من  �إذ�ع��ي عام  يف م�سل�سل 
و�أُختري  �ل��ف��رتة،  تلك  خ��ال  �لإذ�ع��ي��ة  �مل�سل�سات 
�إذ�ع��ي حينها.تاأتي هذه �خلطوة  كاأح�سن م�سل�سل 
ل� نور �لنبوي عقب �لنجاح �لذي حققه يف  �لفنية 
م�سل�سل نقل عام �أمام �لنجم حممود حميدة، �لذي 
و�لذي   ،Watch It من�سة  على  حالياً  ُيعر�ص 
ت�سدر ترند موقع �لتو��سل �لجتماعي تويرت مع 

يخلق  �أن  خاله  من  نور  و��ستطاع  عر�سه،  بد�ية 
عاقة مميزة بينه وبني �جلمهور ، وهو ما عك�سته 
ردود �لفعل �لقوية �لتي تلقاها على ح�سابه �لر�سمي 
من  و�مل�سل�سل  �لجتماعي.  �لتو��سل  مو�قع  على 
�أدي��ب وتاأليف وليد خ��ريي، وي�سارك  �إخ��ر�ج ع��ادل 
�أيوب، �سو�سن بدر، دينا،  �أي�ساً �سميحة  يف بطولته 
مريهان ح�سني، �أحمد بدير، حم�سن حميي �لدين 
�ساب،  م�سري  ممثل  �لنبوي  ���س��ام��ة.ن��ور  ون��ه��ال 
مونيكا  �سانتا  جامعتي  يف  و�مل�سرح  �لتمثيل  در���ص 
كوليدج، ونورثريدج Northridge بالوليات 
�مل��ت��ح��دة �لأم��ريي��ك��ي��ة. ب����د�أ �ل��ت��م��ث��ي��ل يف ع���دد من 
�مل�سرحيات باجلامعة، لي�سهد بعدها م�سو�ره �لفني 
2، حيث  بد�ية قوية من خال م�سل�سل �لختيار 
خطف قلوب �مل�ساهدين من خال جت�سيده لدور 
و�لذي  �ل�سرطة،  كلية  من  �لتخرج  حديث  �سابط 

��سُت�سهد يف عمل �إرهابي بعد عام من تخرجه.

�سعبان،  م�سطفى  �لنجم  بطولة  عامر"،  "د�مًيا  م�سل�سل  يف  �أبونار،  هدير  �لفنانة  ت�سارك 
و�لذي من �ملقرر عر�سه يف رم�سان 2022.

وجت�سد هدير �أبو نار، �سخ�سية موظفة باملدر�سة، وتتعر�ص للعديد من �لأزمات مع 
�لطاب.

و�لطاب يف م�سر،  �لتعليم  "د�مًيا عامر" حول م�ساكل  �أح��د�ث م�سل�سل  وت��دور 
)�ليوم �جل��دي��د(، ويتم تعيني )م�سرت عامر(،  �لأح���د�ث يف مدر�سة  ت��دور  حيث 
ي�ستطيع جمابهة  ول  �جتماعي،  �أخ�سائي  �سعبان،  ب��دوره م�سطفى  يقوم  �لذي 
م�سكات �لطاب و�ملعلمني و�أولياء �لأمور ب�سبب نظام �لتعليم �جلديد، فيعتمد 

على )�لفهلوة(، يف معاجلة تلك �مل�سكات.
ويقدم �لفنان حممد ثروت دور "�أ�ستاذ فايز مدر�ص �لريا�سة"، و�لفنانة مرينا 
"�أ�ستاذ  حممود  حممد  و�لفنان  �ملو�سيقى"  مدر�سة  ف��دوى  "مي�ص  �لدين  ن��ور 
 " �سخ�سية  جت�سد  �إب��ر�ه��ي��م  �سما  و�ل��ف��ن��ان��ة  �لعربية"،  �للغة  م��در���ص  �سحاتة 
�أكرم"  "م�سرت  �ل�سافعي يقدم  �إجنليزي"، و�لفنان ن�سال  همت عطية" مدر�سة 

"م�سرت  �سخ�سية  يج�سد  �ل�سامي  �أحمد  و�لفنان  �لكيمياء"،  �إمرب�طور 
�سريف" مدر�ص �لر�سم.

�لنجوم  �أنه يقوم ببطولة م�سل�سل )د�مي��ا عامر(، عدد من  ي�سار 
على ر�أ�سهم �لفنان م�سطفى �سعبان، و�لفنانة لبلبة، �ساح 

ن�سال  �لدين،  نور  مرينا  عبد�جلليل،  عمرو  عبد�هلل، 
�ل�سافعي، و�لعمل من تاأليف مايكل عادل، و�أمين 

���س��ل��ي��م، وحت���ت �إ����س���ر�ف �مل���وؤل���ف �أح��م��د عبد 
�لفتاح، و�إخر�ج جمدي �لهو�ري.

بني  �لتعاون  عودة  �لعمل،  وميثل 
وجمدي  �سعبان  م�سطفى 

بعدما قدما  �ل��ه��و�ري، 
م�سل�سل  �����س����وي����ا 

)�ل���������������زوج���������������ة 
عام  �لر�بعة(، 

 ،2 0 1 2
م�سل�سل  و
)م��������������ز�ج 
�خل������ري(، 

ع��������������������������ام 
.2013

بداأت النجمة روجينا خالل الفرتة املا�صية 
ثاين  "انحراف"،  اجلديد  م�صل�صلها  ت�صوير 
�صهيب،  م�صطفى  تاأليف  املطلقة،  بطولتها 

واإخراج رووؤف عبدالعزيز.
الربومو  الف�صائية،  النهار  قناة  وطرحت 
الدعائي الثاين مل�صل�صل "انحراف" للنجمة 
روجينا، املنتظر عر�صه يف املو�صم الدرامي 

الرم�صاين املقبل. 

نور النبوي ي�صارك والده خالد النبوي 
يف بطولة م�صل�صل )راجعني يا هوى(

هدير اأبو نار موظفة يف "داميا عامر"
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خبرية تغذية تك�صف نتائج 
التخلي عن تناول اخلبز

�أعلنت �لدكتورة تاتيانا ر�زوموف�سكايا، خبرية �لتغذية �لرو�سية، �أن تناول 
�خلبز يوميا، يوؤثر يف عملية �له�سم وزيادة �لوزن.

وت�سري �خلبرية يف حديث لوكالة نوفو�ستي �لرو�سية لاأنباء، �إىل �مل�سكات 
�لكمية  �لتقليل من  �أو  �أكل �خلبز نهائيا  بالتخلي عن  �لتي ميكن جتنبها 

�لتي نتناولها.
ووفقا لها، حتتوي 100 غر�م من �خلبز على 250-300 �سعرة حر�رية، 

و�أن موؤ�سر ن�سبة �ل�سكر يف خبز دقيق �لقمح هو 90-85 .
وتقول، "عندما ناأكل �خلبز �لأبي�ص، يزد�د �إفر�ز �لأن�سولني ب�سورة حادة، 
�لطريقة  وبنف�ص  مفاجئة،  ب�سورة  يرتفع  �ل���دم  يف  �ل�سكر  م�ستوى  لأن 
ينخف�ص بعد قليل، ما يجعل �ل�سخ�ص ي�سعر باجلوع. �أي �أن �خلبز �لأبي�ص 
ب�سورة غري مبا�سرة ي�سبب زي��ادة يف �ل��وزن لأن��ه يحفز �ل�سهية. ف��اإذ� كان 
�ل�سخ�ص ياأكل كثري� ويتحرك قليا فمن �لأف�سل له ��ستبعاد �خلبز متاما 

من نظامه �لغذ�ئي".
من  عالية  ن�سبة  على  �لكاملة  �حل��ب��وب  خبز  يحتوي  �خل��ب��رية،  وت�سيف 
�لألياف �لغذ�ئية، لذلك عند تناول كمية كبرية منه ي�سبب �لنتفاخ وتكون 
وتقول،  �له�سم.  عملية  يح�سن  فاإنه  باعتد�ل  تناوله  عند  ولكن  �لغاز�ت. 
لدى  خا�سة  �لإم�ساك  ي�سبب  �أن  ميكن  �لقمح  دقيق  من  �لأبي�ص  "�خلبز 
تناوله يف حالة وجود م�سكات يف  �لتخلي عن  �لأف�سل  �ل�سن. ومن  كبار 

عمل �لأمعاء".

التني مفيد للجهاز
 اله�صمي والأمعاء

�أعلنت �لدكتورة �سفيتانا فو�ص، خبرية �لتغذية �لأوكر�نية، �أن �لتني مادة 
غذ�ئية تفيد يف ��ستعادة وظيفة �لأمعاء.

�أجل  �ل��غ��ذ�ئ��ي م��ن  �ل��ن��ظ��ام  �ل��ت��ني يف  �إدر�ج  �إىل ���س��رورة  وت�سري �خل��ب��رية، 
��ستعادة عمل ووظائف �جلهاز �له�سمي.

ووفقا لها، يحتوي �لتني على ن�سبة عالية من �لألياف �لغذ�ئية، �لتي ت�ساعد 
على حت�سني عمل �جلهاز �له�سمي، ولها دور مكمل غذ�ئي بيولوجي مغذ 

للبكترييا �لتي تعي�ص يف �لأمعاء.
وتقول، "لهذه �لأ�سباب بالذ�ت، يجب تناول �لتني، وخا�سة ملن يعانون من 
�أن ي�سبب  �أن �لإف��ر�ط بتناول �لتني ميكن  �أن نعلم  �لإم�ساك. ولكن يجب 

�لإ�سهال و�نتفاخ �لبطن".
ل��ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات و�مل���ع���ادن م��ث��ل �لكال�سيوم  �ل��ت��ني م�����س��در م��ه��م  وت�����س��ي��ف، 

.B و�ملغني�سيوم وفيتامينات جمموعة

العراق؟ كلمة  تعني  • ماذا 
�ساطئ �ملاء.

ليلى؟ قي�ض  هو  • من 
قي�ص بن �مللوح �لعامري

مالك؟ ابن  األفية  كتاب  �صاحب  • من 
حمّمد بن مالك.

�صعرا؟ ال�صعر  على  نطلق  اأن  ميكن  • متى 
�ذ� كان موزون ويزيد على 10 �أبيات.

كلثوم؟ اأم  معنى  • ما 
�ملر�أه �ملمتلئة �جل�سم.

لعو�مل  ومقاومته  �ملنخف�سة  كثافته  �إىل  نظر�ً  ج��د�ً.  �سلب  �أبي�ص  معدن  هو  �لتيتان  �أن  تعلم  هل   •
�لتاآكل ي�ستعمل �لتيتان يف جمالت �سناعية خمتلفة: قطع للمحركات �لتوربينية �لنفاثة، قطع للطائر�ت 

و�ل�سو�ريخ وغريها، �سفائح و�أ�ساك وق�سبان معدنية. 
�لنقي يف  �لزئبق  ملاع �سائل عند درجة �حلر�رة �لطبيعية. ي�ستعمل  �أبي�ص  �لزئبق هو معدن  �أن  • هل تعلم 
�ل�سباكة. يحل  �أو كبديل لل�سمع يف  �لبارومرت...(  �لقيا�ص )ميز�ن �حل��ر�رة،  �أجهزة  �أو  �لكهربائية  �لأجهزة 

�لزئبق عدد�ً من �ملعادن، وخ�سو�ساً �لذهب و�لف�سة فيعطي ُملجمات ت�ستعمل يف جمالت عدة.
طبيعياً،  �إما  �لأ�سجار(  )وخ�سو�ساً  �لنباتات  بع�ص  تفرزها  متعادلة  لزجة  مادة  هو  �ل�سمغ  �أن  تعلم  • هل 
و�إما بتاأثري حالة مر�سية �أو عامل خارجي )�سق يف �جلذع، وجود طفيليات، جفاف �جلو(. ي�ستعمل �ل�سمغ 
يف �مل�ستح�سر�ت �ل�سيدلية، ويف �سناعة مو�د �لتجهيز و�لغر�ء و�لربنيق. وي�ستخدم �ل�سمغ �أي�ساً يف �لت�سوير 

�لفوتوجر�يف، ويف �سناعة �لورق وتثبيت �لألو�ن. 
�أو �سل�سية م�سبعة بالقار. وهو مادة �سلبة  �أن �ل�سفلت �لطبيعي خليط موؤلف من مو�د كل�سية  • هل تعلم 
خمتلف  يف  �ل�سفلت  وي�ستخدم  مئوية.  و100°  مئوية   50° بني  تلني  �ل�سو�د  �إىل  �سارب  بني  ل��ون  ذ�ت 

�أنحاء �لعامل لتعبيد �ل�سو�رع و�لطرقات. 

عاقبة الغرور
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للتفاح  �صحية  فوائد   5
غني  م�سدر  �لتفاح   -  1

للبوليفينول
�أن  م������ن  �ل������رغ������م  ع����ل����ى 
�لتغذية ل تدرج  عامات 
�لنباتية  �مل���رك���ب���ات  ه����ذه 
�أن����ه����ا  �مل���ح���ت���م���ل  ف����م����ن   ،
من  �لعديد  عن  م�سوؤولة 

�لفو�ئد �ل�سحية، وللح�سول على �أق�سى ��ستفادة من �لتفاح ، �ترك �جللد 
، حيث يحتوي على ن�سف �لألياف و�لعديد من �لبوليفينول.

�لوزن لتخفيف  جيد�  يكون  قد  �لتفاح   .2
�لتفاح قد ي�ساعد يف فقد�ن �لوزن بعدة طرق، كما �أنها متاأ ب�سكل خا�ص 

ب�سبب حمتو�ها �لعايل من �لألياف.
لقلبك جيد�  يكون  قد  �لتفاح   .3

قد يكون �أحد �لأ�سباب �أن �لتفاح يحتوي على �ألياف قابلة للذوبان - وهو 
�لنوع �لذي ميكن �أن ي�ساعد يف خف�ص م�ستويات �لكولي�سرتول يف �لدم، كما 

�أنها حتتوي على بوليفينول ، و�لتي لها تاأثري�ت م�سادة لاأك�سدة.
�ل�سكري مبر�ص  �لإ�سابة  خطر  يخف�ص   .4

وقد ربطت �لعديد من �لدر��سات تناول �لتفاح مع �نخفا�ص خطر �لإ�سابة 
بالنوع �لثاين من مر�ص �ل�سكري، ويف �إحدى �لدر��سات �لكبرية ، كان تناول 
من  �لثاين  بالنوع  �لإ�سابة  خطر  ن�سبة  بخف�ص  مرتبًطا  �ليوم  يف  تفاحة 

�ل�سكري مبعدل 28% .
�جليدة �لأمعاء  بكترييا  يعزز   .5

يحتوي �لتفاح على �لبكتني ، وهو نوع من �لألياف يعمل كخايا حيوية، 
وهذ� يعني �أنه يغذي �لبكترييا �جليدة يف �أمعائك.

عندما �أ�سرقت �سم�ص هذ� �ل�سباح ح�سر �إىل �لغابة جمموعه من �ل�سيادين يحملون �سباكهم ومعد�دهم ل�سيد 
�لذين ط��ارو� يف كل مكان لتحذير من مل  و�خ��رب رفاقه  �لغر�ب لذلك فهرع  �نتبه  �لطيور و�حليو�نات وقد 

يروهم. 
�لكبرية  �ل�سغرية يف جحورها وبيوتها ومل يبق غري �حليو�نات  �ختباأ كل طائر يف ع�سه و�ختفت �حليو�نات 
فقط، لكن جاءت �حلمامة لت�سرخ وتخرب �جلميع �ن �ل�سيادين ل يريدون غري �لطيور و�حليو�نات �ل�سغرية 
�لن  لكنهم  ل��اأب��د  يختبئو�  �ن   ي�ستطيعو�  ل��ن  باأنهم  وف��ك��رو�  �جلميع  خ��اف  هنا   .. �لزينة  يف  لي�ستعملوها 

�سيحرت�سون حتى ي�سلو� معاً �إىل حل وعاد كل منهم �إىل خمبئه يف �مان. 
�خذ �ل�سيادون يف �لتجول هنا وهناك وهم يف عجب.. �ين �لطيور؟، �ين �حليو�نات؟، هل لبد من �ن نبحث 
د�خل جتاويف �لأ�سجار وننب�ص �جلحور؟ ..هل هذ� معقول، ب�سع طيور وحيو�نات جتعلنا نتاأخر عن �لعودة 
لبيوتنا؟، هنا ويف هذ� �لوقت بالتحديد كان �لطاوو�ص �ملغرور �ملعجب بنف�سه قد ن�سى �حليطة و�حلذر وخرج 
وهناك  هنا  �ي�ساً  ويجري  بل  بزهو  �لعالية  �سيحته  وي�سيح  �لعجيب  �جلميل  ري�سه  ين�سر  وه��و  مكمنه  من 
ليرتي�ص ويحرك ذيله باألو�نه �جلميلة �لرب�قة يف دلل.. فلمحه �حد �ل�سيادين و�سرخ يوجد هنا طاوو�ص، �آه 

وقعنا على �جمل ما يف �لغابه.. كم نحن يف حاجة �إىل هذ� �لطاوو�ص، �سنجني من ور�ئه ثروة هيا... 
يف دقائق معدودة كان �ل�سيادين قد �لتفو� حوله و��ستطاعو� �ن ياأ�سرو� �لطاوو�ص �ملغرور وي�سعوه يف قف�ص 
كبري �سخم وحملوه وذهبو�.  خرجت �حلمامة ت�سيح يا رفاقي �ختطف �ل�سيادون �لطاوو�ص، فقال �لغر�ب �نه 
ي�ستحق ذلك حذرته من �خلروج لكنه قال �نه يريد �ن ين�سر ذيله ويجفف ري�سه حتى ل يفقد رونق �لو�نه وها 
هو يدفع �لثمن ب�سبب غروره .  بقدر حزن �جلميع عليه، حزن �لطاوو�ص على نف�سه فقد حمله �ل�سيادون �إىل 
مكان مغلق ل يجد فيه طيور �خرى ول حيو�نات فقط ب�سر يتفرجون على ري�سه وذيله.. فظل حزيناً مهموماً 
ومر�ص ب�سدة وت�ساقط ري�سه �جلميل ومل يبقى له ما يفتخر به لذلك حمله �ل�سيادون بعد فرتة طويلة ليلقو� 
به يف �لغابة ليموت هناك فهم يريدون طاوو�سا مكتمل �جلمال ولي�ص طاوو�سا فاقد�ً للجمال وهناك عاد له 

بهاوؤه و�سحته بني ��سدقائه و�أحبائه ومل يفكر يف ن�سر ذيله �إىل �ن �أح�ص بالأمان. 

ا لفيلم Morbius يف باليا في�صتا، كاليفورنيا ، الوليات املتحدة.  رويرتز ا خا�صً ماري فون�صيكا حت�صر عر�صً

�أعلنت �لدكتورة تاتيانا ر�زوموف�سكايا، خبرية �لتغذية 
�لرو�سية، �أن �لف�ستق مفيد للقلب و�لأوعية �لدموية 

وملنظومة �ملناعة وحرق �لدهون.
وت�سري �خلبرية يف حديث لوكالة نوفو�ستي �لرو�سية 
لاأنباء، �إىل �أن �لف�ستق يحتوي على �سعر�ت حر�رية 
عالية، ولكن مع ذلك يجب �سمه �إىل �لنظام �لغذ�ئي 
�لغذ�ئي،  �لتمثيل  عملية  ت�سريع  على  ي�ساعد  لأن���ه 

ويح�سن عمل �لقلب و�لأوعية �لدموية.
هو  �لف�ستق  يف  �لرئي�سية  �ل��ع��ن��ا���س��ر  "�أهم  وت���ق���ول، 
فيتامني B7 )�لبيوتني( �لذي ي�ساعد على �مت�سا�ص 
م��ف��ت��اح عملية  �أن����ه  �أي  �ل���ده���ون.  �ل���ربوت���ني وح����رق 
�جل�سم  يف  �ل��ربوت��ني  نق�ص  فعند  �ل��غ��ذ�ئ��ي.  �لتمثيل 

عامات  وتظهر  و�ل�سعر  �جللد  يف  م�سكات  ي�سبب 
م�ستوى  �رت��ف��اع  ي�سبب  �أن  وميكن  �مل��ز�ج��ي،  �لكتئاب 

�لكولي�سرتول "�ل�سار" يف �لدم".
عالية  ن�سبة  ع��ل��ى  �لف�ستق  ي��ح��ت��وي  "كما  وت�����س��ي��ف، 
تعزيز  على  ي�ساعد  ما  و�ملغني�سيوم،  �لبوتا�سيوم  من 

�لأوعية �لدموية وحت�سني عمل �لقلب.
�لف�ستق،  من  فائدة  �أك��رب  على  نح�سل  "لكي  وتقول، 
7 حبات  15 حبة منه يوميا، و�لأطفال  يجب تناول 

فقط".
وحت����ذر �خل���ب���رية، م��ن �أن �ل��ف�����س��ت��ق م��ث��ل��ه م��ث��ل بقية 
�ملك�سر�ت ميكن �أن ي�سبب �حل�سا�سية. و�أن 100 غر�م 
من �لف�ستق حتتوي على 550-560 �سعرة حر�رية.

ما الذي يح�صل عند تناول 15 حبة ف�صتق يوميا


