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ما هو ال�صداع التوتري؟
قالت اجلمعية الأملانية لطب الأع�صاب اإن ال�صداع التوتري هو اأكرث اأنواع 

ال�صداع �صيوعاً، وهو عبارة عن اأمل �صاغط على كال جانبي الراأ�س.
يف  تتمثل  ال��ت��وت��ري  لل�صداع  املحتملة  الأ���ص��ب��اب  اأن  اجلمعية  واأ���ص��اف��ت 
والكتف  والرقبة  الراأ�س  وجود نقاط حتفيز ح�صا�صة لالأمل يف ع�صالت 
الع�صبية  وال�صوائل  الدم  وتغري يف  وال�صجيج  ال�صوء  واحل�صا�صية جتاه 
والعدوى  النف�صي  التوتر  عن  الناجم  ال��وري��دي  ال��دم  تدفق  وا�صطراب 
رمبا  امل��زم��ن��ة،  املتاعب  حالة  ويف  الع�صلي.  والإج��ه��اد  بحمى  امل�صحوبة 

يرجع ال�صبب اإىل عوامل وراثية.
الطبيب  ق��ب��ل  م��ن  ال��ط��ب��ي  ال��ت��اري��خ  ت�صجيل  ع��ل��ى  الت�صخي�س  ويعتمد 
وا�صتبعاد  والأعرا�س،  )املدة،  الت�صخي�س اخلا�صة  والتحقق من معايري 
الأمرا�س الأخرى( والفح�س الع�صبي وقيا�س �صغط الدم ورمبا حتليل 

الدم اأو ال�صائل النخاعي.
ت�صتلزم  ل  التي  الأمل،  م�صكنات  بوا�صطة  التوتري  ال�صداع  ع��الج  ويتم 
و���ص��ف��ة طبية ل��ف��رة ق�����ص��رية م��ن ال��وق��ت وف���رك زي���ت ال��ن��ع��ن��اع املخفف 
)مثل  اخلفيفة  ل��الأع��را���س  املنزلية  وال��ع��الج��ات  وال��رق��ب��ة  ال�صدغ  على 
قوة  ريا�صات  ممار�صة  اإىل  بالإ�صافة  ال�صف�صاف(،  �صاي  م�صتح�صرات 
وتقنيات  وال��رق��ب��ة  ال��ك��ت��ف  ع�����ص��الت  ت��دري��ب  اأو  ال��رك�����س  م��ث��ل  التحمل 

ال�صرخاء كاليوجا والتاأمل.
ويف حالة ال�صداع التوتري املزمن، ميكن اللجوء اإىل العالج الدوائي مثل 
م�صادات الكتئاب واأدوية ال�صرع والأدوية البا�صطة للع�صالت، بالإ�صافة 

اإىل العالج النف�صي.

كيف ميكن العودة للأ�صدقاء بعد كورونا؟
رغ���م تخفيف ال��ق��ي��ود ال�����ص��ارم��ة امل��ف��رو���ص��ة ع��ل��ى ال��ت��وا���ص��ل، ل��ك��ن لي�س 
ا�صتئناف املرء العمل حيث تركه. وعانت ال�صداقات العابرة  �صهال دائماً 
عامل  ويقول  العمل.  زم��الء  اأو  الريا�صية،  الأل��ع��اب  �صالة  يف  وامل��ع��ارف، 
مثل  اأه��م��ي��ة  م��دى  اجل��ائ��ح��ة  "اأظهرت  ه��اي��دب��ري��ن��ك:  ه��ور���ص��ت  النف�س، 
النوادي  واأغلقت  ماألوفة:  وج��وه  الجتماعي".  للتفاعل  الأم��اك��ن  تلك 
وال�صالت الريا�صية واحلانات واملطاعم لفرات طويلة، ملكافحة تف�صي 
فريو�س كورونا. واإذا عاد املرء اإىل الأماكن التي كان يف�صل الذهاب اإليها، 
فاإنه قد ل يرى نف�س الذين اعتاد على روؤيتهم قبل اجلائحة. لذلك، فقد 
اأنه �صريى وجوهاً ماألوفة، و�صيحتاج  يفقد ال�صعور املطمئن باأنه يعرف 

الأمر اإىل جتديد هذا ال�صعور اإذا كانت الأماكن موجودة.
املرء  ي��رك  اأن  بكثري  والأ���ص��ه��ل  ع��ن عمد،  اإن��ه��اء �صداقة  ال�صعب  وم��ن 

العالقة تنتهي تدريجياً بالتوقف عن روؤية الغري. 
ويف اأعقاب اجلائحة امل�صتمرة يف موجاتها، يواجه تكوين معارف جديدة 
القلق  من  بحالة  ال�صعور  يف  متمثلة  �صعوبة  القدمية،  املعارف  واإح��ي��اء 
ب�صاأن ما كان يعترب توا�صاًل عادياً وجهاً لوجه. حيث يتعني حالياً على 
املرء اأن يفكر مرتني قبل اإعطاء اأو قبول قبلة على اخلد بغر�س التحية، 

اأو القدام على عناق �صخ�س بطريقة عادية بغر�س اإظهار املودة.
اأهمية اللم�س: وت�صري رومي �صيمون،رئي�صة ق�صم علم الجتماع الدقيق، 
يف جامعة دري�صدن للتكنولوجيا، اإىل اإن "مل�س الآخرين �صار فجاأة خطراً 

على ال�صحة".

اكت�صاف اأكرب نبتة على الأر�ض قبالة �صواحل اأ�صرتاليا
نبتة يف  اأك��رب  اأن��ه��ا  ُي��رج��ح  م��ا  اكت�صفوا  اإن��ه  اأ�صراليون  باحثون  ق��ال 
العامل، وهي عبارة عن ع�صب بحري ميتد على م�صافة تقارب 180 

كيلومرا قبالة �صواحل ولية اأ�صراليا الغربية.
وبح�صب درا�صة من�صورة يف جملة "برو�صيدنغز اأوف ذا رويال �صو�صيتي 
قاموا  ال��ب��اح��ث��ني  ف���اإن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  امللكية  للجمعية  بي" ال��ت��اب��ع��ة 
املياه  يف  الأ���ص��رايل  البحري  "بو�صيدونيا"  ع�صب  من  ب�"ا�صتن�صاخ" 

ال�صحلة خلليج القر�س يف ولية اأ�صراليا الغربية.
ويعمل الباحثون الذين اكت�صفوا النبتة ال�صخمة يف كل من جامعة 

اأ�صراليا الغربية وجامعة فليندرز.
التي  املختلفة  النباتات  عدد  يحققون يف  كانوا  اإنهم  الباحثون  وق��ال 
 831 تنمو يف مراعي الأع�صاب البحرية يف خليج القر�س، على بعد 
كيلومراً �صمال بريث، حينما اأظهرت الختبارات اجلينية اأنها كانت 

نبتة واحدة، يقدر عمرها ب�4500 عام على الأقل.
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الظفري.. تاج مر�صع على 
روؤو�ض املوريتانيات

6 عقود".. تتذكر املوريتانية مرمي بنت �صيد حممد اأول  "كان ذلك قبل 
"ظفرة" ل�صعر راأ�صها حينما بلغت الثانية ع�صرة، ذلك اليوم اأخربتها اأمها 

اأنها �صر�صلها اإىل "املعلمات" ل�صفر راأ�صها كما تفعل الفتيات.
تقول  ح�صبما  كبرية"،  اأ�صبحت  باأنني  وفخرا  فرحا  اأط��ري  اأك��اد  "كنت 

مرمي متحدثة ملوقع "�صكاي نيوز عربية".
وت�صيف: "يف خيمة املعلمني �صرعت التي �صتقوم ب�صفر الراأ�س يف اإعداد 
اأوراق  بع�س  تطحن  حيث  امل�صيد،  مثل  الطبيعية  امل�صتح�صرات  بع�س 
اآنية  اآنية �صغرية حتى ت�صبح مثل اجل��ل، وت�صع يف  القتاد اخل�صراء يف 
اأخرى زبدة م�صتخل�صة من اللنب الرائب، ويف ثالثة مادة ت�صمى )اأماد( 

ت�صتخرج من جذور الأ�صجار امليتة.. ثم �صفرت يل اأحلى ظفرة".
ال�صعر عادة عربية قدمية، فقد كان العرب رجال ون�صاء يطلقون  �صفر 
ي�صمونها  جدائل  يف  ي�صفرونها  مت  املنكبني،  على  تتدىل  حتى  �صعورهم 
النعمان بن  ال�صماء جد  املنذر بن ماء  العرب  وا�صتهر من ملوك  قرونا، 
القرنني لأنه كانت له �صفريتان يف جانب  الذي كان يعرف بذي  املنذر، 

راأ�صه.
تعرب  وق��د  تعبري،  وطريقة  جتميل  و�صيلة  ال�صفائر  كانت  اإفريقيا  ويف 
اأو تدل على قبيلته ومكانته يف  �صفرية ال�صخ�س عن و�صعه الجتماعي 
القبيلة اإىل غري ذلك. ولوقوع موريتانيا بني العاملني العربي والإفريقي 
فقد كان "الظفري" من اأهم و�صائل الزينة لدى املوريتانيات، حيث كانت 
ال��ظ��ف��ري، ومل يكن  ب��ن��وع خ��ا���س م��ن  الن�صاء  ك��ل فئة عمرية م��ن  مت��ت��از 
من  نوعا  عندهم  ذلك  كان  بل  �صعورهم  ي�صفرون  املوريتانيون  الرجال 

الت�صبه بالن�صاء، وهو اأمر مذموم.

نا�صا.. ت�صنيع بزات 
ف�صاء للقمر 

"نا�صا"  الأم��ريك��ي��ة   الف�صاء  وكالة  اأعلنت 
اإىل  اأ����ص���ن���دت  اأن���ه���ا  الأرب����ع����اء  الأول  اأم�������س 
�صباي�س" و"كولينز  "اأك�صيوم  �صركتني هما 
البزات  وت�����ص��ن��ي��ع  ت�صميم  ايرو�صباي�س" 
الف�صاء  رواد  �صريتديها  ال��ت��ي  الف�صائية 
و�صُت�صتخّدم  القمر.  �صطح  على  م�صتقباًل 
هذه البزات اأي�صاً يف حمطة الف�صاء الدولية 
فتحّل حمل تلك احلالية املعتمدة منذ 40 
عاماً تقريبا. وقالت مديرة مركز جون�صون 
يف  واي�س  فاني�صا  ل�"نا�صا"  التابع  للف�صاء 
بهذه  �صُي�صنع  "التاريخ  اإن  �صحايف  موؤمتر 
البزات". واأ�صارت اإىل اأن "اأول �صخ�س ملون 
القمر  �صطح  اأقدامهما  �صتطاأ  ام��راأة  واأول 
وكانت  البزة".  ه���ذه  م��رت��دي��ني  �صيكونان 
اجلديد  اجليل  هذا  ت�صميم  "نا�صا" تعتزم 
كثرياً  ت��اأخ��رت  لكنها  بنف�صها،  ال��ب��زات  م��ن 
هذه  �صركتني  تكليف  ويتما�صى  ذل���ك.  يف 
بني  �صراكات  اإقامة  اإىل  التوجه  مع  املهمة 
اعتمدته  ال��ذي  واخل��ا���س  العام  القطاعني 
واأو�صحت  الأخ���رية.  ال�صنوات  يف  "نا�صا" 
تتيح  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  ه����ذه  اأن  واي�������س  ف��ان��ي�����ص��ا 
نظراً  الأكالف"  بع�س  "توفري  ل��ل��وك��ال��ة 
مع  ال�صتثمارات"  "يف  تت�صارك  كونها  اإىل 

�صركات القطاع اخلا�س.

النتفاخ  لتقليل  طرق   4
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قال بحث �صيني جديد اإن ا�صتهالك ما يقارب بي�صة واحدة يومياً قد ي�صاعد يف تقليل 
املعتدل  ال�صتهالك  واإن  الدموية،  والأوع��ي��ة  القلب  باأمرا�س  الإ�صابة  خماطر 

املنتظم للبي�س ميكن اأن يزيد من امل�صتقلبات ال�صحية للقلب يف الدم.
ويعترب البي�س م�صدراً غنياً بالكول�صرول، لكنه يحتوي على جمموعة متنوعة 
من املغذيات الأ�صا�صية، وهناك اأدلة مت�صاربة حول ما اإذا كان ا�صتهالكه مفيداً 

اأو �صاراً ب�صحة القلب.
اأج��رى باحثون من جامعة بكني درا�صة  اأف�صل  ولفهم هذه العالقة ب�صكل 
�صكانية ل�صتك�صاف كيفية تاأثري دور عملية التمثيل الغذائي للكول�صرول 

يف البالزما، ومدى خطر ذلك على القلب.
احليوي  البنك  يف  بياناتهم  امل�صجل  من  م�صاركني  الباحثون  واخ��ت��ار 

امل�صاركني  اأن  ووج���دوا  لهم.  ال��ب��الزم��ا  عينات  فح�س  ومت  ال�صيني، 
الذين تناولوا عدداً اأقل من البي�س كانت لديهم م�صتويات اأقل من 
دمائهم،  يف  ال�صارة  امل��واد  من  اأعلى  وم�صتويات  املفيدة  امل�صتقلبات 

مقارنًة باأولئك الذين تناولوا البي�س ب�صكل اأكرث انتظاماً.
وقال كانكينج يو، الأ�صتاذ امل�صاعد يف ق�صم علم الأوبئة والإح�صاء 
احليوي بجامعة بكني: "تقدم نتائجنا تف�صرياً حمتماًل لكيفية 
اأن تناول كمية معتدلة من البي�س ميكن اأن ي�صاعد يف احلماية 

من اأمرا�س القلب".

الطاقة.  نق�س  اأو  والإج��ه��اد  بالتعب  العام  ال�صعور  لو�صف  ي�صتخدم  م�صطلح  هو  التعب 
وهو عار�س �صائع ونتيجة طبيعية لبع�س خيارات منط احلياة، مثل كرثة الإجهاد اأو �صوء 

التغذية.
ويعاين كثري من الن�صاء من ال�صعور بالإرهاق والتعب امل�صتمر عند بذل اأي جهد، وكثري 

منهن ل يدركن اأ�صباب هذا التعب. فيما يلي اإليك اأ�صباب التعب والإرهاق عند الن�صاء:

- م�شاكل الغدة الدرقية
تنتج الغدة الدرقية - وهي غدة �صغرية على �صكل فرا�صة يف رقبتك - الهرمونات التي 

اأو  املفرط  لن�صاطها  الطاقة. ميكن  للوقود للح�صول على  تنظم كيفية حرق ج�صمك 
اخلامل اأن يكون �صبباً للتعب.

تقول �صاندرا فرايهوفر، اأ�صتاذة الطب امل�صاعدة ال�صريرية يف كلية الطب بجامعة 
"مع وج���ود خ��م��ول يف ال��غ��دة ال��درق��ي��ة، ل ميكنك ت�صغيل  اأت��الن��ت��ا:  اإمي���وري يف 
حمركك. مع فرط ن�صاط الغدة الدرقية، يكون حمركك يف حالة زيادة ال�صرعة 

ويبداأ ج�صمك يف الحراق".
وتعدُّ م�صاكل الغدة الدرقية اأكرث �صيوعاً عند الن�صاء، على الرغم من اأن 

الأطباء غري متاأكدين من اأ�صبابها، لكن البع�س يعتقد باأّن الأمر قد 
يكون مرتبطاً بالوراثة اأو الهرمونات.

- مر�ض قلبي
تعترب اأمرا�س القلب تهديداً خطرياً للمراأة، وهي اأكرث 

ال�صرطان، مبا يف ذلك  اأن���واع  ن��وع من  اأي  خطورة من 
�صرطان الثدي، رغم اأن العديد من الن�صاء يعتقد باأن 

القلب  جلمعية  وفقاً  اأك��رب.  قلق  م�صدر  ال�صرطان 
الأمريكية، ميوت ما يقرب من �صعف عدد الن�صاء 

وال�صكتة  ال��ق��ل��ب  اأم���را����س  ب�صبب  الأم��ري��ك��ي��ات 
الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���س  الدماغية 

الأخرى من جميع اأ�صكال ال�صرطان.
عندما ل ي�صخ قلبك بكفاءة، ل ميكنه �صخ 
الدم الكايف جل�صمك، وهذا ميكن اأن يجعلك 

متعبة.

D نق�ض فيتامني دي -
�صعور  اأ�صباب  اأح��د  دي  فيتامني  نق�س  يعترب 

الن�صاء بالتعب وهو منت�صر بكرثة لديهم، نتيجة 
ونتيجة  ال�صم�س،  لأ�صعة  ال��ك��ايف  التعّر�س  ع��دم 

الزائد، واتباع خطة وجبات نباتية  ال�صمنة والوزن 
�صارمة، ويف حال عدم قدرة اجلهاز اله�صمي على امت�صا�س 

يف  م�صكلة  الن�صاء  بع�س  ل��دى  الكلى  ت��واج��ه  كما  ج��ي��داً.  دي  فيتامني 
حتويل املغذيات اإىل �صكلها الن�صط.

التعب  وم��ت��الزم��ة  دي  فيتامني  نق�س  ب��ني  الأب��ح��اث  بع�س  ي��رب��ط  ال�صبب،  ك��ان  ومهما 
املزمن.

- نق�ض احلديد )فقر الدم(
ت�صعري  اأن  ب��د  ف��ال  جل�صمك،  الأك�صجني  م��ن  يكفي  م��ا  حمل  دم��ك  ي�صتطيع  ل  عندما 
باخلمول. وقد تكون عالمة على اأنك تفقدين الكثري من احلديد يف دمك اأثناء الدورة 

ال�صهرية، اأو قد يكون لديك نق�س يف الفيتامينات واملعادن الأخرى.
- الأرق وقلة النوم

اإذا مل حت�صلي على نوٍم هانئ، فلن يتوفر جل�صمك الوقت للتعايف واإعادة ال�صحن. نتيجة 
لذلك، ينتهي بك الأمر بال�صعور بالتعب.

ويتمتع الكثري من الن�صاء باأ�صلوب حياة حمموم للغاية ولي�س فيه جدول زمني ي�صمح لهن 
باحل�صول على ق�صٍط كاٍف من النوم؛ ولذلك ي�صعرن بالإرهاق والتعب.

- التوتر والقلق
تغذية  على  تعمالن  احلالتني  اأن  وي��ب��دو  الن�صاء،  عند  �صائع  كالهما  والتعب  الكتئاب 
بع�صهما البع�س. الأ�صخا�س امل�صابون بالكتئاب اأكرث عر�صة لالإ�صابة بالتعب باأكرث من 
اأكرث عر�صة لالإ�صابة بالكتئاب بثالث  اأرب��ع م��رات، واأولئك الذين يعانون من الإره��اق 

مرات تقريباً.

- انقطاع التنف�ض اأثناء النوم
الن�صاء اللواتي يعانني من ال�صخري لياًل اأثناء النوم، يعني اأنهن ل يتنف�صن كميًة منا�صبًة 
اأن يت�صبب يف  اأثناء النوم، وميكن لذلك  من الهواء؛ في�صكل ذلك حالة من عدم الراحة 

التعب والإرهاق لدى املراأة اأثناء النهار.
- النظام الغذائي-اجلفاف

املاء،  النهار و�صرب كمية كافية من  اأثناء  الطعام  اإذا مل يتم احل�صول على ما يكفي من 
�صحية  وجبات  ث��الث  تناول  يف�صل  ولذلك  والإج��ه��اد.  للتعب  �صتتعر�صني  حتماً  فاإنك 
هذه  ت�صاعد  اأن  يجب  ال��وج��ب��ات.  ب��ني  �صغريتني  خفيفتني  ووج��ب��ت��ني  ي��وم��ي��اً  وم��ت��وازن��ة 
الأطعمة يف احلفاظ على طاقتك بني الوجبات. بالإ�صافة اإىل ذلك، يحتاج ج�صمك يومياً 
اإىل نحو2-3 ليرات من املاء لرطيب اجل�صم ب�صكل كاٍف. حتى ل ي�صاب باجلفاف الذي 

ي�صبب بدوره الإرهاق.

-الدورة ال�شهرية واحلمل
تعترب الدورة ال�صهرية من اأحد اأ�صباب �صعور الن�صاء بالتعب والإرهاق، وتوؤدي اإىل فقدان 

الرغبة يف فعل اأي �صيء، بالإ�صافة اإىل فقدان ال�صهية.
كما يعدُّ احلمل اأحد الأ�صباب التي جتعل الن�صاء ي�صعرن دوماً بالتعب والإرهاق خ�صو�صاأً 

يف ال�صهور الأوىل والأخرية من احلمل.

امللب�ض الريا�صية 
قد حتتوي على مواد 

ت�صر بال�صحة 
البيئة والطبيعة  حذر احتاد حماية 
املالب�س  ب��ع�����س  اأن  م���ن  اأمل���ان���ي���ا  يف 
ت�صر  م��واد  على  حتتوي  الريا�صية 
امللدنات  م��ث��ل  وال��ب��ي��ئ��ة  ب��ال�����ص��ح��ة 
ال�صباغة  ع��م��ل��ي��ة  وب��ق��اي��ا  ال�������ص���ارة 
وال��ك��ل��ور ال��ف�����ص��ي. واأو����ص���ح الحتاد 
مثل  ال���ص��ط��ن��اع��ي��ة  الأل�����ي�����اف  اأن 
والأكريليك  والنايلون  البولي�صر 
وغالبا  التهوية،  جيدة  باأنها  متتاز 
م��ا ت��ك��ون ط����اردة ل��ل��م��اء، ول��ك��ن عند 
املواد  غ�صل  يتم  الغ�صالة  يف  غ�صلها 
ميكن  والتي  الدقيقة،  البال�صتيكية 
اإىل  ذل�����ك  ب���ع���د  ط��ري��ق��ه��ا  جت����د  اأن 
ميكن  كما  الأن��ه��ار.  ع��رب  املحيطات 
الريا�صية  امل���الب�������س  حت���ت���وي  اأن 
وامللدنات  ال���ل���ه���ب  م��ث��ب��ط��ات  ع���ل���ى 
وامل�������واد ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة امل��ت��ب��ق��ي��ة من 
الف�صة.  وكلوريد  ال�صباغة  عملية 
من  امل��زي��د  و���ص��ول  دون  وللحيلولة 
واإحلاق  البيئي  النظام  اإىل  امللوثات 
ال�صرر بالب�صر واحليوانات والبيئة، 
بدائل  ع��ن  بالبحث  اأو���ص��ى الحت���اد 
املالب�س  �����ص����راء  ع���ن���د  ����ص���ام���ة  غ����ري 
ال�صوف  اأن  اإىل  م�صرياً  الريا�صية، 
لبع�س  مماثلة  تهوية  خ�صائ�س  له 
الألياف ال�صطناعية، كما اأنه ميتاز 
يف الوقت نف�صه باأنه ل يحتوي على 

اأي مواد كيميائية �صامة.
وف���ي���م���ا ي���ت���ع���ل���ق ب���الإك�������ص�������ص���وارات 
اأي�صاً  الأف�صل  من  فاإنه  الريا�صية، 
وتف�صيل  اللني  البال�صتيك  جتنب 
كاختيار  الطبيعية،  امل��واد  ا�صتخدام 
ح���ب���ل ق���ف���ز مب��ق��اب�����س خ�����ص��ب��ي��ة اأو 
املطاط  اأو  ال���ف���ل���ني  م����ن  ����ص���ج���ادة 

ملمار�صة اليوغا.

ت�صاميم ديور حتاور 
اأزياء بالن�صياغا 

ملتحف  اجل����دي����د  امل����ع����ر�����س  مي����ّث����ل 
اأوف  اإن���������ص����ت����ي����ت����ي����وت  "فا�صن 
نوعاً  ن���ي���وي���ورك  يف  تكنولوجي" 
الرائدين  امل�صممني  بني  ح��وار  من 
كري�صتيان  الع�صرين  ال��ق��رن  خ��الل 
بالن�صياغا،  وك���ري�������ص���ت���وب���ال  دي������ور 
يتداخالن  اأ�صلوباهما  ك��ان  اللذين 
جعل  يف  اأعمالهما  و�صاهمت  اأحياناً 
النا�س ين�صون ماآ�صي احلرب العاملية 
ي��ك��ن ثمة  ال��ث��ان��ي��ة ووي���الت���ه���ا. ومل 
الأرجح بني كري�صتيان  توا�صل على 
يف  "1905-1957" املولود  ديور 
نورماندي ، وكري�صتوبال بالن�صياغا 
من  امل��ت��ح��در   "1972-1895"
اأنهما  مع  الإ�صباين،  البا�صك  اإقليم 
ك���ان���ا ي��ب��ل��غ��ان ال�����ص��ن ن��ف�����ص��ه��ا وهي 
منهما  كل  اأطلق  عندما  عاماً،   42
الرجلني  اأن  وم��ع  الأوىل،  ت�صكيلته 
اللذين احت�صنتهما باري�س �صاركا يف 
العاملية  احل��رب  بعد  فرن�صا  نهو�س 

الثانية.

اأ�صباب التعب والإرهاق عند 
الن�صاء عديدة

درا�صة حتث على تناول 
بي�صة يوميًا



•• دبي– الفجر 

ك�صف م�صت�صفى اجلليلة التخ�ص�صي 
والوحيد  الأول  امل�صت�صفى  لالأطفال، 
كلياً يف طب  املتخ�ص�س  الإم���ارات  يف 
الأط��ف��ال، ع��ن اإط���الق حديقة ليدي 
ب�������ريد، م�������ص���اح���ة ال���ل���ع���ب اجل����دي����دة 
لالأطفال، بهدف توفري بيئة �صحية 
امل�صت�صفى  زوار  من  لالأطفال  واآمنة 
تعزيز  على  ت�صاعد  الهمم  واأ�صحاب 
املقرر  وم����ن  وت��ن��م��ي��ت��ه��ا.  ق���درات���ه���م 
دي  م��ع  بالتعاون  ب��ريد  ليدي  افتتاح 
بي ورلد؛ حيث يعد امل�صروع جزءاً من 
ا�صراتيجيتها للم�صوؤولية املجتمعية.  
احلديقة  يف  الألعاب  منطقة  وتتمتع 
وامل��وؤل��ف��ة م��ن ث��الث��ة ط��واب��ق مبوقٍع 
متميز يتو�صط امل�صت�صفى، وت�صم باقًة 
لالأطفال  املخ�ص�صة  امل�����ص��اح��ات  م��ن 
خم�ص�س  وق�صم  الأع��م��ار  جميع  من 
لالأطفال من اأ�صحاب الهمم، ف�صاًل 
مثل  املميزة  الرفيهية  امل��راف��ق  ع��ن 
الأخرى،  الألعاب  ومنطقة  الزلقات 
ما يحفز الأطفال عرب هذه التجربة 
امل�صلية اإىل الرغبة يف زيارة الأطباء.

املدير  دم���ي���ث���ان،  ب����ن  ع����ب����داهلل  ق�����ال 
بي  "دي  ل���  ال��ع��ام  وامل��دي��ر  التنفيذي 
"يعترب  وج���اف���زا:  الإم������ارات  ورلد" 
وجود منطقة ترفيهية جمهزة داخل 
ل�صالمة  ���ص��رورًي��ا  اأم�����ًرا  امل�صت�صفى 
والعاطفية.  اجل�������ص���دي���ة  ال���ط���ف���ل 
بالدفء  الأط��ف��ال  �صعور  لأن  وذل���ك 
اأمر  ُيعد  امل�صت�صفى  بيئة  يف  والأم���ان 
وتعترب  رئي�س،  وه��دف  الأهمية  بالغ 

املنطقة الرفيهية اأداة مهمة لتحقيق 
هذه الغاية. يف "دي بي ورلد"، نعمل 
الفائدة  ت��ق��دمي  اأج���ل  م��ن  با�صتمرار 
كامل  وع���ي  ع��ل��ى  ون��ح��ن  للمجتمع، 
كما  اأمتنا،  م�صتقبل  اأطفالنا هم  ب��اأن 
اأن���ن���ا م�����ص��وؤول��ون ع���ن تزويد  ن���وؤم���ن 
ال��ت��ي يحتاجونها  ب��امل��راف��ق  الأط��ف��ال 
اآمنة وحممية. ويعك�س  بيئة  لتوفري 
اجلليلة  م�����ص��ت�����ص��ف��ى  م����ع  ت���ع���اون���ن���ا 
اإن�صاء  يف  ل���الأط���ف���ال  ال��ت��خ�����ص�����ص��ي 
ب�����ريد ق��ي��م��ن��ا التي  ل���ي���دي  ح���دي���ق���ة 
من  للمجتمع  اجلميل  ب��رد  نتبّناها 
خالل العمل منه واإليه." بدوره، قال 
ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل اإب��راه��ي��م اخلياط، 
مل�صت�صفى اجلليلة  التنفيذي  الرئي�س 
ما  "ندرك  ل��الأط��ف��ال:  التخ�ص�صي 
يعانيه الأطفال وذويهم من حتديات 
اأطلقنا  ل��ذا  امل�صت�صفى،  زي���ارة  خ��الل 
و�صائل  اأف�صل  لتوفري  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
الرعاية واملرافق املتميزة التي ت�صفي 
التعايف  على  وت�صاعد  ال��راح��ة  اأج���واء 

ال�صريع."
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�ش�ؤون حملية
خليفة بن حممد رئي�صًا فخريًا جلمعية الإمارات للإدارة العامة

 برعاية »اإك�شون موبيل«

جامعة اأبوظبي تنظم فعاليات الن�صخة الأكرب على الإطلق من م�صابقة »بحوث طلبة اجلامعات« 
�شارك يف امل�شابقة 813 طالبًا وطلبة تلقوا الإر�شاد والدعم من 367 موجهًا وينتمون اإىل 53 جامعة 

 انطلق م�صروع تعليم اللغات 
ملنت�صبي �صرطة اأبوظبي 

•• اأبوظبي-الفجر

العام  الأم��ني  نهيان،  اآل  خالد  بن  بن حممد  ال�صيخ خليفة  ت��وىّل معايل 
لل�صندوق العربي ملواجهة الكوارث والأزمات، الرئا�صة الفخرية جلمعية 

الإمارات لالإدارة العامة.
جاء ذلك، خالل ا�صتقبال معاليه باأبوظبي، وفداً من جمل�س اإدارة جمعية 
الإمارات لالإدارة العامة، برئا�صة الدكتور مهند�س حامد حممد النيادي، 

رئي�س جمل�س الإدارة.
اأهمية اجلهود الوطنية التي تقوم بها اجلمعية،  واأكد الرئي�س الفخري، 
ودورها الريادي البارز، وم�صاهمتها بالنهو�س باأداء الإدارة العامة، وخدمة 

املجتمع املحلي، ودعم موؤ�ص�صات املجتمع املدين.
ومتكينها  للجمعية،  ال��ف��خ��ري��ة  ب��ال��رئ��ا���ص��ة  واع���ت���زازه  ف��خ��ره  ع��ن  وع����رّب 
يليق  ما  وك��ل  املبتكرة،  الريادية  الإداري���ة  واملمار�صات  للفكر  وتر�صيخها 

بالرتقاء بالوطن.
العامة،  ل����الإدارة  الإم����ارات  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأع���رب  وب����دوره، 
ال�صيخ  ملعايل  وامتنانه  �صكره  عن  الإدارة،  جمل�س  اأع�صاء  عن  وبالإنابة 
ال��رئ��ا���ص��ة الفخرية  ن��ه��ي��ان ع��ل��ى ق��ب��ول��ه  اآل  ب��ن خ��ال��د  ب��ن حم��م��د  خليفة 
التي  الأث��ر يف دعم مبادراتها وم�صاريعها  اأكرب  له  �صيكون  للجمعية، مما 

ُتعنى بخدمة املجتمع.
للخربات  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  اح��رام  يعك�س  الختيار،  ه��ذا  اأن  واأك��د 
يف  القيادي  لتاأثريه  وتقديراً  معاليه،  ميلكها  التي  واملتنوعة  املراكمة 

مبا  واأه��داف��ه��ا،  روؤيتها  اجلمعية  حتقق  اأن  على  وحر�صه  العامة،  الإدارة 
التنموية لدولة الإم��ارات من خالل ن�صر  الروؤية والأه��داف  ين�صجم مع 
البحوث  تقدمي  وكذلك  املجتمعية،  واملوؤ�ص�صات  ل��الأف��راد  الإداري  الفكر 

وال���درا����ص���ات وال���ص��ت�����ص��ارات واخل�����ربات الإداري�������ة، وف���ق اأح����دث واأف�صل 
التطبيقات واملمار�صات احلديثة ذات ال�صلة بالإدارة احلديثة وا�صت�صراف 

امل�صتقبل.

•• اأبوظبي - الفجر

اأبوظبي فعاليات ال��دورة التا�صعة والأك��رب على الإط��الق من   نظمت جامعة 
الطالبية  امل�صابقة  ُتعد  التي  ال�صنوية،  اجلامعات"  طلبة  "بحوث  م�صابقة 
اأفكار  حتويل  اإىل  والهادفة  العربي،  الوطن  م�صتوى  على  الأ�صخم  البحثية 
الطلبة املبتكرة اإىل م�صاريع بحثية لتطوير مهارات القرن احلادي والع�صرين 
بينهم والتاأ�صي�س لباحثني ومبتكرين ورواد اأعمال مل�صتقبل قائم على املعرفة 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة. واأقيمت فعاليات امل�صابقة برعاية من �صركة 
"اإك�صون موبيل"، واحدة من اأكرب �صركات تزويد الطاقة و�صناعة الكيماويات 
املرموقة على م�صتوى العامل، وركزت امل�صابقة على جميع الربامج الرئي�صية 

مقدمة من�صة علمية متكن اجلامعات من عر�س اأبحاثها العلمية. 
ويف ن�صختها للعام 2022، �صهدت امل�صابقة اأكرب عدد من امل�صاركات باإجمايل 
320 ورقة بحثية مقدمة من خالل فرق ت�صم 813 طالباً وطلبة ينتمون 
53 ج��ام��ع��ة م��ن ع���دد م��ن ب��ل��دان املنطقة مب��ا يف ذل���ك دول���ة الإم����ارات  اإىل 
العربية املتحدة، وم�صر، والأردن، اململكة العربية ال�صعودية، وغريها. وحظي 
امل�صابقة.  اإىل فعاليات  ان�صموا  امل�صاركون بالإر�صاد والدعم من 367 موجهاً 
م�صروعهم  تقدمي  بفر�صة  الطلبة  حظي  امل�صاركة،  على  الطلبة  ولت�صجيع 
اإىل  ال��ه��ادف   ،"Launchpad start-up" ب��رن��ام��ج  �صمن  البحثي 
والتمويل  التوجيه  ت��وف��ري  خ��الل  م��ن  الطلبة  م��ن  خم��ت��ارة  نخبة  م�صاعدة 
الت�صويق  مرحلة  اإىل  الأفكار  طرح  مرحلة  من  الواعدة  بامل�صاريع  لالنتقال 

التجاري.
ومت تكرمي 70 فريقاً م�صاركاً، منها 10 فرق من جامعة اأبوظبي، �صمن 27 
فئة، وح�صلت الفرق على جوائز مالية، بينما ح�صل ثالثة فرق على جائزة 

 ."Launchpad start-up" برنامج
ا�صتك�صاف  من  ال�صباب  الباحثني  اأبوظبي  جامعة  متكن  امل�صابقة،  خالل  من 
الأ�صاليب التي تو�صع معرفتهم وتعزز تفكريهم النقدي والتحليلي من خالل 
عر�س م�صاريعهم على جلنة حتكيم من خمتلف اجلامعات والقطاعات. ويف 

التح�صينات  والإر�صاد حول  بالتوجيه  الطالب  التحكيم  �صتزود جلنة  املقابل، 
التي ميكن تطبيقها لالنتقال بامل�صاريع اإىل املرحلة التالية. كجزء ل يتجزاأ 
من روؤية جامعة اأبوظبي، تهدف اجلامعة اإىل تعزيز ثقة الطالب وقدراتهم 
جتارية  اأف��ك��ار  اإىل  م�صاريعهم  لتحويل  م�صاحة  منحهم  خ��الل  من  البحثية 
يف  ج��دي��دة  اآف���اق  ا�صتك�صاف  بفر�س  ال��ط��الب  ت��زوي��د  اإىل  بالإ�صافة  مبتكرة، 

جمالت درا�صتهم واإعدادهم للدرا�صات العليا.
ويف هذا ال�صدد، قال الربوفي�صور فيليب هاميل، نائب مدير جامعة اأبوظبي 
امل�صارك لنجاح الطلبة: "نعتز بالتعاون جمدداً من اإك�صون موبيل ل�صت�صافة 
فعاليات م�صابقة بحوث طلبة اجلامعات هذا العام، التي حققت جناحاً باهراً 
بف�صل امل�صاركات املتميزة التي قدمها الطلبة. لقد حر�صنا من خالل امل�صابقة 
على ت�صليح الطلبة بثقافة ومهارات البحث وريادة الأعمال لإعدادهم خلو�س 

غمار �صوق العمل املدفوع باقت�صاد قائم على املعرفة." 
واأ�صاف هاميل: "ُيعد تطوير م�صروع وتقدمي م�صاركة تو�صح تفا�صيله جتربة 
تعليمية ثمينة وهامة للطلبة خالل م�صريتهم الأكادميية. ت�صاعد امل�صابقة يف 
بناء مهارات القرن احلادي والع�صرين الالزمة ل�صوق العمل مبا يف ذلك اأ�ص�س 
العمل اجلماعي والتفكري النقدي وحل امل�صكالت ومهارات الت�صال. وي�صعدنا 

املوجهني  جلميع  اجلزيلني  والتقدير  بال�صكر  نتقدم  اأن  اأبوظبي  جامعة  يف 
وجلنة التحكيم على جهودهم الكبرية، وكذلك اإىل �صركائنا يف اإك�صون موبيل 

على رعايتهم للم�صابقة."
اإك�صون  ل�صركة  الرئي�صي  الإقليمي  املدير  لينوبل،  كري�صتيان  قال  من جهته، 
ل�صمان  اأب��وظ��ب��ي  جامعة  م��ع  "نعمل  امل��ت��ح��دة:  العربية  الإم����ارات  يف  موبيل 
حد  على  والتعليم  الطالب  احتياجات  لتلبية  الرامية  اجلهود  يف  امل�صاهمة 
والنمو  الفردية  للفر�س  اأ�صا�صية  لبنة  التعليم  يكون  ب��اأن  نلتزم  حيث  �صواء، 
القت�صادي، واأن تعترب مهارات العلوم والتكنولوجيا والهند�صة والريا�صيات 
على وجه اخل�صو�س اأمراً بالغ الأهمية. ولتحقيق هذا الهدف، �صعدنا برعاية 
م�صابقة بحوث طلبة اجلامعات يف جامعة اأبوظبي على مدار العامني املا�صيني، 
مما يعزز اهتمام الطالب يف الإمارات واملنطقة بتجربة اأفكار جديدة والبتكار 

با�صتخدام اأحدث التقنيات."
الطاقة  ت��زوي��د  �صركات  اأك���رب  م��ن  واح���دة  موبيل"،  "اإك�صون  �صركة  وُتعترب 
وتطبق  ت��ط��ور  وال��ت��ي  ال��ع��امل،  م�صتوى  على  امل��رم��وق��ة  الكيماويات  و�صناعة 
الطاقة  املتنامية من  العاملية  الحتياجات  تلبية  باأمان  ت�صاعد  ثورية  تقنيات 

واملنتجات الكيماوية عالية اجلودة. 

•• اأبوظبي-الفجر

ال��ع��ربي��ة والأملانية  ال��ل��غ��ات  "تعليم  ان��ط��ل��ق   م�����ص��روع  
اأكادميية  يف   وذل���ك  اأب��وظ��ب��ي   ���ص��رط��ة   ملنت�صبي   “
���ص��ي��ف ب��ن زاي����د ل��ل��ع��ل��وم ال�����ص��رط��ي��ة والأم���ن���ي���ة  بهدف 
فعالية  وتعزيز  اللغوية  ال�صرطة  رج��ال  مهارات  اث��راء 

التوا�صل مع املجتمع.
واأكد اللواء ثاين بطي ال�صام�صي، مدير الأكادميية، اأن 
هذا امل�صروع  ياأتي جت�صيًدا ل�صراتيجية القيادة العامة 
ال�صرطة  عنا�صر  تاأهيل  اإىل  الهادفة  اأبوظبي  ل�صرطة 
اأن هذا امل�صروع يركز  يف خمتلف املجالت، م�صرًيا اإىل 
اأفراد  مع  التوا�صل  يف  امل�صاركني  م��ه��ارات  تعزيز  على 
ال�صرطية  ال��ق��ي��ادة   واه��ت��م��ام  روؤي���ة  اإط���ار  املجتمع، يف 

بتعزيز ال�صراكة مع �صرائح املجتمع كافة.
الدكتور  العميد  امل�صروع  من  الأوىل  املرحلة   وافتتح 
الأكادميية، والذي  را�صد حممد بور�صيد، نائب مدير 

اإك�صاب  ب��ه��دف  ا���ص��اب��ي��ع   5 ومل����دة  دورات   4 ي��ت�����ص��م��ن  
املتو�صط  ف��وق  امل�صتوى  حتى  اللغة  مهارات  امل�صاركني 
التوا�صل  م��ه��ارات  واإك�صابهم  الأوروب���ي،  املعيار  ح�صب 
ال��ف��ع��ال لأغ���را����س ال��ع��م��ل، ورب����ط خم��رج��ات برنامج 
اللغة التخ�ص�صي مع املتطلبات اللغوية لوظيفة رجل 

ال�صرطة.
و���ص��رح امل��ق��دم م��ان��ع ف��ا���ص��ل ال�����ص��ام�����ص��ي م��دي��ر مركز 
ياأتي  اللغات  تعليم  م�صروع  اأن  بالأكادميية  الرجمة 
اأبوظبي  ���ص��رط��ة  ملنت�صبي  ال��ل��غ��وي��ة  امل���ه���ارات  لتنمية 
م��ن ���ص��ب��اط و اأف�����راد وم��دن��ي��ني ع��رب ب��رن��ام��ج درا�صي 
متكامل وفق املناهج التعليمية يف املعاهد و اجلامعات 
اأكادميية  كفاءة  ذوي  ومعلمني   ، باللغات  املتخ�ص�صة 
ع��ال��ي��ة ف���ى جم���ال ال��ل��غ��ات ال��ع��ربي��ة و الأمل���ان���ي���ة وفاء 
ب��امل��ت��ط��ل��ب��ات الأ���ص��ا���ص��ي��ة ال��ت��ى مت��ك��ن ال���دار����ص���ني من 
ال�صرطية  جم��الت  يف  بفعالية  اللغات  تلك  ا�صتخدام 

التخ�ص�صية يف العمل .

»�شحة« تعتمد تقنية الذكاء ال�شطناعي يف 11 من مراكزها ال�شحية
اخلدمة اجلديدة تعزز جهود الك�صف املبكر 

والتدخل ال�صريع لدى مر�صى ال�صكري
•• اأبوظبي- الفجر

اأعلنت �صركة اأبوظبي للخدمات ال�صحية "�صحة"، اأكرب �صبكة للرعاية ال�صحية 
ال�صطناعي  ال��ذك��اء  تقنيات  اعتماد  ع��ن  املتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف 
فحو�صات  �صور  نتائج  وحتليل  ق��راءة  لت�صريع  ال�صحية  مراكزها  من   11 يف 
�صبكية العني. ومتا�صياً مع التزام "�صحة" بتعزيز نتائج املر�صى بالعتماد على 
اأحدث البتكارات، �صت�صكل اخلدمة اجلديدة اإ�صافة نوعية ملر�صى ال�صكري يف 
مراكز �صحة كونها �صت�صهل الك�صف املبكر والتدخل ال�صريع يف حالت اعتالل 
الرائد  امل���زود  وب�صفتها  الب�صر.  ف��ق��دان  اأو  �صعف  اإىل  ت���وؤدي  التي  ال�صبكية، 
الأمرا�س  على  خا�س  ب�صكل  تركز  التي  الوقائية  ال�صحية  الرعاية  خلدمات 
"�صحة"  ملجموعة  التابعة  ال�صحية  الرعاية  مراكز  جُت��ري  ال�صائدة،  املزمنة 
يف  ال�صبكية.  اع��ت��الل  ع��ن  للك�صف  ال�صكري  ملر�صى  بانتظام  ال�صبكية  فح�س 
ال�صابق، تطلبت فحو�صات �صبكية العني قراءة وحتلياًل من قبل اأطباء العيون 
بعد اأن تظهر النتائج خالل ثالثة اأيام. ومن خالل دمج الذكاء ال�صطناعي، 
يف  العيون  اأخ�صائي  اإىل  حتويلها  دون  النتائج  تلك  توفري  ب��الإم��ك��ان  اأ�صبح 
غ�صون ثالث ثواٍن فقط مما ي�صهل التدخل الطبي ب�صكل اأ�صرع. ويف معر�س 
ال�صحية،  للرعاية  متكاملة  منظومة  لإن�����ص��اء  "�صحة"  ج��ه��ود  ع��ن  حديثها 
العالجية اخلارجية  للخدمات  التنفيذي  املدير  الغيثي،  نورة  الدكتورة  قالت 
بالإنابة،: "لطاملا تركزت مهمتنا يف "�صحة" على ت�صخري البتكارات والتقنيات 
احلديثة لدعم م�صاعينا لتوفري رعاية ا�صتثنائية للمر�صى. ومع تزايد اأعداد 
الوعي  ازدي��اد  نتيجة  الوقائية  للفحو�صات  الذين يخ�صعون  ال�صكري  مر�صى 
باأهميتها، قّررنا ال�صتثمار يف تقنية جديدة لتقدمي نتائج اأ�صرع. ومن خالل 
ال�صتمرار يف دمج هذه التقنية يف نظام ال�صجالت الطبية الإلكرونية ل�صركة 
بناء منظومة متكاملة وموحدة للرعاية  على  �صنعمل  "�صحة" "�صالمتك"، 

ال�صحية ت�صع املر�صى يف مقدمة اأولوياتها."

 م�شت�شفى اجلليلة التخ�ش�شي للأطفال يطلق حديقة ليدي بريد 
توفر احلديقة جمموعًة من الأن�صطة الرتفيهية 

للأطفال من جميع الأعمار وق�صم خا�ض باأ�صحاب الهمم
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ت�شري الأبحاث اإىل اأن النتفاخ اإىل حد ما، رمبا بعد تناول وجبة اأكرب من املعتاد، اأمر �شائع بالن�شبة 
للكثريين.

ومع ذلك، اإذا كانت معدتك تنتفخ يف كل مرة تاأكل فيها، فيجب عليك طلب امل�شاعدة الطبية، وفقا ملا قاله 
دكتور علي ر�شائي، اأخ�شائي اأمرا�ض اجلهاز اله�شمي يف Cedars-Sinai ملوقع "بزن�ض اإن�شايدر".

عندما  الراحة  بعدم  ي�شعرون  ولكنهم  الوقت  طوال  النتفاخ  من  يعانون  ل  الذين  لأولئك  وبالن�شبة 
الطعام ببطء  تناول  مثل  النتفاخ،  احتمالية  لتقليل  بها  القيام  اأ�شياء ميكنك  فهناك  انتفاخ،  يحدث 

اأكرث وترك فجوات بني الوجبات.

هناك عدة اأ�شباب للنتفاخ
اأن  اأك��رث من غريهم، وميكن  النتفاخ  البع�س من  يعاين 
يحدث لأ�صباب خمتلفة، مبا يف ذلك متالزمة القولون 
وال�����دورة  ال���ط���ع���ام،  وع�����دم حت��م��ل   ،)IBS( ال��ع�����ص��ب��ي
والإف��راط يف  ب�صرعة كبرية،  الطعام  وتناول  ال�صهرية، 

تناول الألياف.
اأ���ص��ب��اب الن��ت��ف��اخ ه��و ف��رط من��و البكترييا املعوي  واأح���د 
ال�صغري )SIBO(، حيث توجد كمية زائدة من البكترييا 
يف الأمعاء الدقيقة، وفقا لر�صائي، وهو اأي�صا موؤلف م�صارك 

.The Microbiome Connection يف
الطعام  تخمر  البكترييا  ه��ذه  ت��ن��اول  "بعد  ر���ص��ائ��ي:  وق���ال 
وخا�صة الكربوهيدرات وتنتج منتجات جانبية وغازات خمتلفة 
اأن  وميكن  الهيدروجني.  وكربيتيد  والهيدروجني  امليثان  مثل 
�صكل  على  الأمعاء  داخ��ل  الغازات  هذه  تراكم  يظهر 

انتفاخ يف البطن".
بتطوير  قمت  اإذا  ر���ص��ائ��ي  واأو���ص��ح 
فقد  ال�صغري،  املعوي  البكترييا 
ت���الح���ظ ان��ت��ف��اخ��ا ك���ب���ريا بعد 
ت���ن���اول ط��ع��ام اع���ت���دت حتمله 

جيدا.
انتفاخ  اإىل  وب����الإ�����ص����اف����ة 
ال����ب����ط����ن امل����ن����ت����ظ����م، ف�����اإن 
الأع���را����س الأخ����رى التي 
اإليها  الن����ت����ب����اه  ي���ج���ب 
ه���ي ال��ت��غ��ي��ري يف ع����ادات 
التج�صوؤ  اأو  الأم����ع����اء، 
ان���ت���ف���اخ  اأو  امل������ف������رط 
البطن، اأو عدم الراحة 
تغري  اأو  ال��ب��ط��ن،  يف 
الغثيان،  اأو  ال�����وزن، 
�صباب  اأو  ال��ق��يء،  اأو 
اأو ظهور دم  ال��دم��اغ، 

يف الرباز.
واأ�صار ر�صائي اإىل اأن هذا 
عالمة  ي��ك��ون  اأن  مي��ك��ن  ك��ل��ه 
على اأن �صيئا ما لي�س على ما يرام 

ويجب زيارة الطبيب.

النتفاخ لتجنب  ن�شائح   4
الأكل بني  فجوات  اترك   .1

حتافظ الأمعاء الدقيقة على نظافتها من خالل "موجات مدبرة 
الدقيقة  الأم��ع��اء  م��ن  امله�صوم  غ��ري  ال��ط��ع��ام  تنقل  املنزل" ال��ت��ي 
كل  حتدث  املوجات  هذه  اأن  ر�صائي  واأو�صح  الغليظة.  الأمعاء  اإىل 

�صاعتني عندما ل ناأكل.
الأمعاء  ت��وازن ميكروبيوم  املوجات جزء ل يتجزاأ من  "هذه  وقال 

لدينا".
ول�صمان حدوث هذه املوجات، انتظر ب�صع �صاعات بعد كل وجبة اأو 

وجبة خفيفة قبل تناول الطعام مرة اأخرى اإذا ا�صتطعت.

ببطء الطعام  تناول   .2
قال طبيب اجلهاز اله�صمي هارديب �صينغ ملوقع "بزن�س اإن�صايدر" 
�صابقا اإنك تاأخذ هواء اأقل عن طريق م�صغ طعامك لفرة اأطول 

وتناول الطعام ببطء. هواء اأقل يعني انتفاخا اأقل.

املاء من  املزيد  �صرب   .3
اأ�صار �صينغ اإىل اأن ا�صتهالك الكثري من ال�صوديوم ميكن اأن يوؤدي 

اإىل النتفاخ، و�صرب املاء ميكن اأن ي�صاعد يف طرده.

التخمري منخف�س  غذائي  نظام  اتباع  حاول   .4
يف  ي�صاعد  اأن  للتخمري" ميكن  منخف�س  "الأكل  اإن  ر�صائي  ق��ال 

تقليل اأعرا�س فرط منو البكترييا يف الأمعاء الدقيقة، 
اأمرا�س  اإىل مزيد من البحث، وفقا ل�صت�صارية  لكن هناك حاجة 

اجلهاز اله�صمي، اخت�صا�صية التغذية كري�صنت جاك�صون.
والأطعمة عالية التخمري، 

مثل املُحليات ال�صناعية والفا�صوليا والقرنبيط والربوكلي، تنتج 
الغازات، لذا فاإن تقليلها قد ي�صاعد يف التخل�س من النتفاخ.

ومع ذلك، 
يجدر بنا اأن نتذكر اأن الفا�صوليا والقرنبيط والربوكلي لها الكثري 
التي  الأل��ي��اف  ذل��ك توفري  الأخ���رى، مبا يف  ال�صحية  الفوائد  من 
تعترب مهمة ل�صحة الأمعاء، لذلك ل يجب اأن تتوقف عن تناولها 

اإذا مل تكن م�صطرا لذلك.
حتتوي  التي  الغذائية  الأنظمة  عامة،  "كقاعدة  ر�صائي:  و�صرح 
تقليل  اإىل  ت��وؤدي  والربوتينات  الكربوهيدرات  من  اأق��ل  ن�صبة  على 

النتفاخ".
اإىل م�صاكل يف  ي��وؤدي  اأن  ومع ذل��ك، ف��اإن م�صحوق الربوتني ميكن 
ال�صخ�صية  املدربة  اأو�صحت  كما  النا�س،  لبع�س  واله�صم  النتفاخ 

�صتيفاين �صانزو �صابقا ل�"بزن�س اإن�صايدر".
فا�صت�صر  الأمل،  ل��درج��ة  بانتظام  تنتفخ  اأو  متاأكد  غ��ري  كنت  واإذا 
الطبيب الذي قد ي�صف دواء اأو نظاما غذائيا للتخل�س من املر�س 

اأو عالجا اآخر.

حاول اتباع نظام غذائي منخف�ض التخمري

للخرباء وفقا  البطن  وغازات  النتفاخ  لتقليل  طرق   4

اأعرا�ض غري �صائعة لل�صكتة الدماغية يجب معرفتها

"اأو قد ل يكون  اأو م�صوه،  وقد يكون كالمهم غري وا�صح 
اأي�صا  ي��واج��ه��ون  "قد  و  التحدث"  على  ق���ادرا  ال�صخ�س 

م�صاكل يف فهم ما يقوله لهم"، بح�صب الهيئة ال�صحية.
وهناك اأي�صا عالمات غري �صائعة لل�صكتة الدماغية والتي 
ت�صمل "ا�صطرابا يف البلع ي�صمى ع�صر البلع. واإذا مل يتم 
ي��وؤدي اإىل �صوء التغذية واللتهاب  حتديده واإدارت��ه، فقد 

الرئوي وال�صلل".
�صائعة  الرئوي م�صكلة  الر�صف  اأو  الرئوي  ال�صفط  اأن  كما 
لالأ�صخا�س الذين يعانون من ع�صر البلع، ويحدث عندما 
يدخل �صيء ابتلعه ال�صخ�س يف جمرى الهواء والرئتني".

يلي:  م��ا  على  الوطنية  ال�صحية  اخل��دم��ات  هيئة  وتن�س 

اأجزاء  يف  تتحكم  دماغك  من  خمتلفة  اأجزاء  لأن  "نظرا 
اجلزء  على  �صتعتمد  اأعرا�صك  ف��اإن  اجل�صم،  من  خمتلفة 

امل�صاب من دماغك ومدى ال�صرر".
من  بحالة  ت�صخي�صك  مت  "اإذا  ال�صحي  اجل�صم  وت�صيف: 
املعروف اأنها تزيد من خطر الإ�صابة بال�صكتة الدماغية، 
اأي�صا  مهم  اأم��ر  جيدا  احلالة  على  ال�صيطرة  �صمان  ف��اإن 

للم�صاعدة يف منع ال�صكتات الدماغية".
بع�س  يف  اإن���ه  الوطنية  ال�صحية  اخل��دم��ات  هيئة  وت��ق��ول 
تاما يف  �صلال  الدماغية  ال�صكتة  ت�صبب  اأن  الأحيان ميكن 
ت�صو�صا يف  اأو  اأو فقدانا مفاجئا  واح��د من اجل�صم،  جانب 

الروؤية، اأو دوارا اأو ارتباكا.

وت�صمل العالمات املحتملة الأخرى �صعوبة فهم ما يقوله 
الآخرون، وم�صاكل يف التوازن والتن�صيق، وال�صداع املفاجئ 
اأي  عك�س  على  �صديد  اأمل  اإىل  ي��وؤدي  ما  للغاية  وال�صديد 

�صيء مت جتربته من قبل اأو فقدان الوعي.
اأف�����ص��ل طريقة  اأن  ال�����ص��ح��ي��ة  ه��ي��ئ��ة اخل���دم���ات  وت��و���ص��ح 
للم�صاعدة يف منع ال�صكتة الدماغية هي اتباع نظام غذائي 
���ص��ح��ي ومم��ار���ص��ة ال��ري��ا���ص��ة ب��ان��ت��ظ��ام وجت��ن��ب التدخني 

والإفراط يف �صرب الكحول.
منخف�س  غذائي  نظام  باتباع  يو�صى  ما  "عادة  وت�صيف: 
الفاكهة  الكثري من  الألياف، مبا يف ذلك  وع��ايل  الدهون 
واخل�صروات الطازجة )خم�صة ح�ص�س يف اليوم( واحلبوب 

الكاملة".
وتقول اأي�صا اإن اجلمع بني نظام غذائي �صحي وممار�صة 
للحفاظ  طريقة  اأف�صل  هو  بانتظام  الريا�صية  التمارين 

على وزن �صحي.
يف  اأي�صا  املنتظمة  التمارين  ت�صاعد  اأن  ميكن  الواقع،  ويف 
خف�س ن�صبة الكولي�صرول يف الدم واحلفاظ على �صغط 

الدم يف حالة �صحية.
"بالن�صبة  يلي:  ما  على  ال�صحية  اخلدمات  هيئة  وتن�س 
ملعظم النا�س، يو�صى مبا ل يقل عن 150 دقيقة )�صاعتان 
مثل  ال�صدة،  معتدل  الهوائي  الن�صاط  من  دقيقة(  و30 

ركوب الدراجات اأو امل�صي ال�صريع، كل اأ�صبوع".
وتو�صح: "اإذا مت ت�صخي�صك بحالة من املعروف اأنها تزيد 
ال�صيطرة  �صمان  فاإن  دماغية،  ب�صكتة  اإ�صابتك  خطر  من 
ع��ل��ى احل��ال��ة ج��ي��دا اأم����ر م��ه��م اأي�����ص��ا ل��ل��م�����ص��اع��دة يف منع 

ال�صكتات الدماغية".
الدم  �صغط  "ارتفاع  هيلث":  "هارفارد  موؤ�ص�صة  وت�صري 
دماغية  ب�صكتة  الإ���ص��اب��ة  خ��ط��ر  ي�صاعف  ���ص��خ��م،  ع��ام��ل 
اإذا مل يتم ال�صيطرة  اأرب��ع م��رات  اأو حتى  مبقدار ال�صعف 

عليه".

ال�شكتات الدماغية هي حالة طبية طارئة والعلج العاجل �شروري. وكلما اأ�شرع ال�شخ�ض يف تلقي العلج من ال�شكتة الدماغية، قل احتمال حدوث ال�شرر".
وتقول هيئة اخلدمات ال�شحية الوطنية )NHS( اإن اأعرا�ض ال�شكتة الدماغية الرئي�شية ت�شمل تغيريات يف الوجه، تتمثل يف �شلل اأو خدر من جانب واحد من 
الوجه، اأو قد ل يتمكن ال�شخ�ض من البت�شام، وقد تظهر العلمات اأي�شا على الذراعني، حيث ل يكون ال�شخ�ض قادرا على رفع ذراعيه ب�شبب �شعف اأو تنميل يف 

ذراع واحدة، وفقا لهيئة اخلدمات ال�شحية.
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العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

1648/2022/253 تنفيذ �شيكات يف التنفيذ رقم 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230 

 مو�صوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�صيك املرجتع رقم )000001( بقيمة )1005515 درهم(
طالب التنفيذ : حبيب بنك اي جي زيوريخ  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�صعيد - ديرة - دبي - �صارع بور�صعيد - �صقة 703  
املطلوب اإعالنه : 1 - �صهاب خالد عبا�س  - �صفته : منفذ �صده   

�صده  منفذ   : �صفته   - م  م  ذ  �س   - العامة  للتجارة  انرنا�صيونال  بي�س   -2
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
1011030.00 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة  به وقدره 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
اعالن بالن�شر        

 314/2022/486 تعيني خربة  
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املتنازع �صده / 1_ جميل بن حممد بن �صعد الأ�صمري - جمهول حمل الإقامة
و ميثله / مريه جالل اأكرب جمعه البلو�صي

مبا اأن املتنازع / �صركة اخلط الأمامي لإدارة الإ�صتثمار �س ذ م م
مهمته  تكون  اجلدول  يف  الدور  �صاحب  احل�صابني  اخلرباء  اأحد  بندب  اوًل:-  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأقام  قد 
وبيان  الأطراف  التعاقدية بني  العالقة  �صند  البيع  بها من م�صتندات وعقد  وما  الدعوى  اأوراق  بعد الطالع على 
ثمن الر�س املتعاقد عليها وبيان الدفعات امل�صددة وامل�صتحقة من الثمن وبيان مدة التاأخري يف �صداد اأق�صاط الثمن 
التي حل موعد ا�صتحقاقها واحت�صاب غرامة التاأخري وفقا للن�صبة املتفق عليها بالعقد وبالنتيجة ت�صفية احل�صاب 
اإعداد التقرير  بني الطرفني وبيان اإجمايل املبالغ امل�صتحقة للمتنازعة بذمة املتنازع �صده وفقاً للعقد حتى تاريخ 
ثانياً:- اإلزام املتنازع �صده بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اأتعاب املحاماة . وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 14-
09:00 �صباحا �س بقاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا  ال�صاعة   2022-06

و عليك بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على القل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 30/2020/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2542/2019 جتاري جزئي ، القا�صي بالزام املنفذ �صدها 
ب�صداد  بالت�صامن  والثانية  املنفذ �صدهما الول  وال��زام   + به وقدره )16578.25 درهم(  املنفذ  املبلغ  ب�صداد  الوىل 

املبلغ املنفذ به وقدره )7160 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف. 
طالب التنفيذ : كيه ات�س اف اوتوموتيف للخدمات - �س ذ م م - واآخرون  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي جبل علي ال�صناعية - دبي - �صارع الهيليوم - مبنى م�صتوداع رقم R520 - �صقة الر�صي 
- بالقرب من تران�س جلف �صيمنت برودكت مكاين 0835265167  

املطلوب اإعالنه : بوليفلور ليمتد - �صفته حاجز �صابق 
مو�صوع الإع��الن :  نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن املوجودات واملنقولت بالتنفيذ رقم 
2019/2140 تنفيذ جتاري وفاء للمبلغ املطالبه به وقدره )23738.25 درهم( يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا 

جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة اأم القيوين الإحتادية 

املرجتعة  ال�شيكات  تنفيذ  اإخطار دفع يف الق�شية رقم 2022/288 
اإىل املحكوم عليه : عظيم هيبتان عثمان غالم 

العنوان : بالن�صر 
حيث انه قد �صدر احلكم �صدك ل�صالح طالب التنفيذ :  

املنفذ بنك دبي ال�صالمي )�صركة م�صاهمة عامة(  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

لذلك  املحدد  الر�صم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور  له  املحكوم  اأن  ومبا 
اىل  بالإ�صافة  درهم   72808.0 الكلي  املجموع   : كالآتي  تنفيذه  املطلوب  احلكم  ان  ومبا   ،

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - فاطمة يو�شف جا�شم حممد احلو�شني  
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003020/ 

اإىل املحكوم عليه : فاطمة يو�صف جا�صم حممد احلو�صني 
العنوان : ال�صارقة كورني�س ال�صارقة الف�صت خلف مركز �صرطة احلرية القدمي �صارع 17 فيال رقم )3( هاتف رقم 

 0505194012  0509072638  0562121411
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ د. عبداهلل علي �صعيد بن �صاحوه ال�صويدي - اجلن�صية الإمارات العربية املتحدة  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 10850.0 درهم
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  جل�صة  بح�صور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة.  املحكمة  اأمام   - ال�صاعة 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ارثر ماكنزي للعقارات - ذ م م   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002457/ 

اإىل املحكوم عليه : ارثر ماكنزي للعقارات - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ مرمي غالب خليفة املري ، اجلن�صية الإمارات العربية املتحدة  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 2609674 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة البتدائية الحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
 الق�شية التنفيذية رقم 3807 ل�شنة 2021   

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(
املنفذ �صده : احمد عبداهلل احمد �صرور احلمادي

ل�صالح طالب التنفيذ : بنك راأ�س اخليمة الوطني �س.م.ع
للمزادات  المارات  موقع  على  وذلك  علني  مزاد  �صينعقد  باأنه  للجميع  الحتادية  البتدائية  ال�صارقة  حمكمة  تعلن 
املوافق  الربعاء  يوم  ظهراً  ع�صر  الثانية  ال�صاعة  متام  يف   http://www.emiratesauction.ae
15/06/2022 واأو�صاف العقار على النحو التايل :- العقار قطعة رقم 1325 ملك مبنطقة اخلان باإمارة ال�صارقة، 
التخفي�س  بعد  العر�س  و�صعر  درهم(  األف  واأربعون  درهم )ثالثة وخم�صون مليونا   53،040،000  : التقييم  �صعر 
: بناية طابق �صرداب + طابق ار�صي + طابق مواقف  31،824،000 درهم وذلك لعلى عطاء والعقار عبارة عن   :

�صيارات + 6 طوابق متكررة. 
يتوجب على الراغب بالإ�صراك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �صيك م�صدق بقيمة 20% من الثمن 
او املوقع  او ال�صتف�صار عن ذلك مراجعة ق�صم احلجوزات والبيوع باملحكمة  املقدر للعقار.  فعلى من يرغب بال�صراء 
له  من  كل  وعلى  البيع  موعد  قبل  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  لالإمارات  اللكروين 

اعرا�س التقدم باعرا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صتندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70353 العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0002996 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه بدر جماهد حاجى نواب على، العنوان : 9498376
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/05/31 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 
ات�صالت(  )جمموعة  لالإت�صالت  المارات  جمموعة  �صركة  ل�صالح  اأعاله  بالرقم  املذكورة 

�س.م.ع. بالتايل : ن�س احلكم :- 
مبلغا  املدعية  لل�صركة  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  باإلزام   / احل�صوري  مبثابة  املحكمة  حكمت 
واألزمته  فل�صا(  وت�صعة وع�صرون  األفا وثمامنائة  درهم )خم�صة وع�صرون   25829 مقداره 
بفائدة قانونية بواقع 5% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل يف 23/3/2022 
بامل�صاريف والر�صوم  واألزمته  املق�صي به  الدين  اأ�صل  األ جتاوز  ال�صداد �صريطة  وحتى متام 

ومببلغ خم�صمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
MOJAU_2022- 0068567 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيده : �صما را�صد حممد بن رويجده الكتبي - اجلن�صية المارات العربية 
املتحدة - وحتمل بطاقة هوية رقم )784198810406938( ترغب يف البيع والتنازل عن %70 
من كامل ح�صتها البالغة 100% و ذلك اىل ال�صيد: هاركا ثابا ماجار - اجلن�صية النيبال ويحمل جواز 
�صفر رقم  07940059 يف الرخ�صة امل�صماه )�صوغان لتجارة الدوات الكهربائية و املعدات امليكانيكية( 
والتي تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )797623( ، تعديالت اأخرى : ا�صافة �صريك - 

تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
و عمال بن�س املادة )14( فقرة رقم )5( من اأحكام القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صاأن 
الكاتب العدل. اقد اقت�صى ن�صر هذا الإعالن للعلم و انه �صوف يتم الت�صديق على الإجراء امل�صار اإليه 
بعد اأ�صبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي اعرا�س حيال ذلك عليه اإتباع الإجراءات القانونية 

، واطلب من ال�صيد الكاتب العدل الت�صديق على هذا العالن.

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
MOJAU_2022- 0068611 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد/ حممد �صرفراز نذير احمد اجلن�صية باك�صتان يرغب يف البيع 
 - بالل  حممد  �صمري  حممد   : ال�صيد  اإىل  وذلك   %50 البالغة  ح�صنه  كامل  عن  والتنازل 
تاأ�ص�صت  والتي  ال�صيارات(  ل�صيانة  �صمري  حممد  )ور�صة  امل�صماة  الرخ�صة  يف  باك�صتان،  اجلن�صية 
باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة امل�صماة رقم )770451( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية 

بال�صارقة.  تعديالت اأخرى : تنازل �صاحب الرخ�صة لآخر ، ان�صحاب �صريك. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
MOJAU_2022- 0068630 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�صر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد/حممد انكر مياه ليت اجور اهلل - اجلن�صية بنغالدي�س، 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك لل�صيد/ امريك 
امل�صماة  بوكيل خدمات  الفردية  املوؤ�ص�صة  - وذلك يف  الهند  �صروان كومار - اجلن�صية 
)وادي ال�صيوح ملقاولت التك�صية والر�صيات( املرخ�صة برقم )753285( ال�صادرة 
من دائرة التنمية القت�صادية بحكومة ال�صارقة ، وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( 
فقد  العدل.  الكاتب  �صان  يف   2013 ل�صنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من 
اليه  امل�صار  الت�صديق  على الجراء  يتم  �صوف  وانه  للعلم  ن�صر هذا العالن  اقت�صى 
بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70021 العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
MOJAU_2022- 0068770 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�صيد : عمر حيات ظفر حيات - اجلن�صية: باك�صتان ، يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة %100 وذلك اإىل ال�صيد : حممد �صهيل 
احمد حممد ابوالكالم ا�صاد - اجلن�صية : بنغالدي�س يف الرخ�صة امل�صماه )دوار الرولة 
لتجارة الهواتف املتحركة( تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )757546( 

ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة. 
ل�صنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم   2013
الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه 
اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70626 العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2021 /0008945 يف  الدعوى رقم

اإل���ى املدعي عليه: جايكومار كادير فلو  - جمهول حمل الإقامة 
نعلمكم اأن املدعى حممد عامل عبد ال�صالم ، بنغالدي�س اجلن�صية

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله ويطالب فيها بالتي :- اول : حتديد اقرب موعد جل�صة لنظر الدعوى واعالن 
املدعى عليهم وبعد املحاكمة والثبوت احلكم بالزامها - مطالبة املدعي عليهما بالت�صامن والت�صامم باللتزام 
13000 درهم اخلا�س بال�صيارة ني�صان  مبا هو وارد يف التفاقية بدفع مبلغ التامني باجمايل مبلغ وقدره 
9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام   2008 لونها احمر و القائدة القانونية بواقع  اك�صتريا موديل 

-ثانيا: والزامها بالت�صامن والت�صامم بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة الإبتدائية  اأمام مكتب   2022/6/14 انت مكلف باحل�صور بجل�صة 
املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/6/1 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/124046(
املنذر/ بنك دبي الإ�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة - بوكالة املحامي/ حممد عبدامللك

املنذر اليها : ماريا فاني�صا �صاهاقون بو�صالتني - جمهوله العنوان
املو�صوع : اإعالن باإخطار عديل

حيث اأنه بتاريخ 11/6/2018 مت التوقيع فيما بني املنذر واملنذر اإليها على عقد متويل ل�صالح املنذر اإليها 
�صنة )2018(  - مرياج هات�صباك( موديل  نوع )مت�صوبي�صي  �صيارة  - قر�س متويل  درهم   42،114 مببلغ 
رقم اللوح�ة )60754( رمز )V( خ�صو�صي دبي - اللون رمادي على اأن يتم ال�صداد وفقاً ل�صروط واأحكام 
املواعيد  يف  التمويل  اأق�صاط  ب�صداد  تقم  ومل  بالتزاماتها  اإليها  املنذر  اأخلت  وحيث   - املذكور.  التمويل  عقد 
املتفق عليها فقد تر�صد يف ذمتها مبلغ وقدره 32،184 درهم، وذلك بخالف ما ي�صتجد من اأرباح وغرامات 
املبلغ املر�صد يف ذمتها  �صداد  اإليها ب�صرورة  املنذر  املنذر يخطر  ، فان  وم�صاريف قانونية وتعاقدية. وعليه 
وقدره 32،184 درهم وذلك خالل مدة �صبعة اأيام من تاريخه، واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات 
اإجراءات  وكافة  واجلربي  العيني  والتنفيذ  والبيع  احلجز  اإجراءات  ذلك  يف  مبا  اإليها،  املنذر  �صد  القانونية 

التنفيذ الأخرى طبقاً لقانون املعامالت املدنية والتجارية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
املو�شوع : اعالن بالن�شر لتقدمي م�شتندات والتوا�شل مع اخلربة

بالدعوى رقم 4786 / 2021 جتارى جزئي
املدعي : حممد يعقوبعلي احمدي نيا

املدعى عليه : مق�صود يعقوبعلي احمدي نيا
املو�صوع ين�صر بال�صفحة كما يلي:-

اأدع��وكم  ف���اإنني  اأع���اله  بال�دعوى  ح�ص��ابيا  خبي���را  بن���دب�ي  امل��وقرة  دب�  م�ح��اكم  حلك�م  تنفي�ذا 
“manea.atlas@gmail.com” اأو  الإلكرون�������ي  الربي������د  ر  اخلبي�ر  م�ع  للتوا�ص�ل 
الت�ص�ال ب�ه لتق�دي�م م�ا ل�دي�كم م�ن م�ص��تندات وا�صتكمال ب�اقي الإج�راءات عل�ى ان يك�ون ذلك 
خالل مدة �صبعة اأيام عمل من تاريخه. علم�ا ب�ان اخلبي�ر �ص�وف يبا�ص�ر اإج�راءات اخلب�رة وفق�ا 
امل�صتندات  وتقدمي  باخلربة  بالتوا�صل  اللتزام  يرجى  وعليه  امل�وقرة  باملحكم�ة  تكليف�ه  ت�م  مل�ا 

اخلا�صة بالدعوي اأعاله.
اخلبري احل�شابي 
مانع املن�شوري      

اإعالن اإجتماع خربة 

70197

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 214/2022/20 جتاري كلي  
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى ال�صابعة رقم 409 

مو�صوع الدعوى : الزام املدعي عليه ان ي�صدد للمدعية مبلغ وقدره 25،214،276 درهم )خم�صة وع�صرون مليون 
12% من تاريخ قيد الدعوى -  اإ�صافة للفائدة القانونية  ومائتان واربعة ع�صر الفا ومائتان و�صتة و�صبعون درهما( 

وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف والتعاب. 
املدعى عليه : عبدالكرمي عبدالرحمن امياين - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �صارع 

العمال - مبنى برج ات�صر�صل - �صقة 37/3702 جانب فالفل فريحا  
املطلوب اإعالنه : 1- دار اخليام للتجارة العامة - �س ذ م م - �صفته : مدعى عليه 

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�صوعها  الزام املدعي عليه ان ي�صدد للمدعية مبلغ وقدره 25،214،276 
درهم )خم�صة وع�صرون مليون ومائتان واربعة ع�صر الفا ومائتان و�صتة و�صبعون درهما( اإ�صافة للفائدة القانونية %12 
من تاريخ قيد الدعوى - وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف والتعاب. وحددت لها جل�صة املوافق 2022/6/8 
ال�صاعة 9.00 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70392 العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 564/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى ال�صابعة رقم 409  

مو�صوع الدعوى : الزام املدعي عليهما الوىل والثاين مت�صامنني ب�صداد ورد مبلغ وقدره )100،000 دولر اأمريكي 
الفائدة  ، م��ع  ال�����ص��داد  ت��اري��خ املطالبة حتى مت��ام  367،250.00 دره���م( م��ن  ي��ع��ادل  ي��ع��ادل مبلغ وق���دره )مب��ا  مب��ا 

القانونية بن�صبة 12% من مبلغ املطالبة. 
املدعى : �صركة فري�صت واي للتمويل املحدودة - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �صارع 

مرا�صي درايف - مبنى ميدان اخلليج بناية رقم 07 - �صقة 107  
املطلوب اإعالنه : 1- وا�صف مريزا �صلطان حممود - �صفته : مدعى عليه 

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�صوعها الزام املدعي عليهما الوىل والثاين مت�صامنني ب�صداد ورد مبلغ 
وقدره )100،000 دولر اأمريكي مبا يعادل مبلغ وقدره )مبا يعادل 367،250.00 درهم( من تاريخ املطالبة حتى 
متام ال�صداد ، مع الفائدة القانونية بن�صبة 12% من مبلغ املطالبة. وحددت لها جل�صة املوافق 2022/6/7 ال�صاعة 
9.00 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70579 العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 30/2020/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2542/2019 جتاري جزئي ، القا�صي بالزام 
املنفذ �صدهما الول  وال��زام  به وق��دره )16578.25 دره��م( +  املنفذ  املبلغ  ب�صداد  املنفذ �صدها الوىل 

والثانية بالت�صامن ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )7160 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف. 
طالب التنفيذ : كيه ات�س اف اوتوموتيف للخدمات - �س ذ م م - واآخرون  

 R520 عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي جبل علي ال�صناعية - دبي - �صارع الهيليوم - مبنى م�صتوداع رقم
- �صقة الر�صي - بالقرب من تران�س جلف �صيمنت برودكت مكاين 0835265167  

املطلوب اإعالنه : ت�صاملري�س مارين تريدجن - م م ح - �صفته : منفذ �صده   
امل��وج��ودات واملنقولت  اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن  بانه مت احلجز على  نعلنكم    : الإع��الن  مو�صوع 
به وقدره )23738.25 درهم( يف  املطالبه  للمبلغ  وفاء  تنفيذ جتاري   2019/2140 رقم  بالتنفيذ 

امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 1063/2022/253 تنفيذ �شيكات

املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230 
بن  فايز  بن  عبدالعزيز  ال�صيد/  عن  وال�صادر   )000167( رقم  املرجتع  ال�صيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�صوع 
اإماراتي( مع الزام املنفذ  عبدالرحمن ال�صائغ ب�صفته عن مطعم وكافيه لوي�س بقيمة )100000/مائة الف درهم 

�صده بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية من تاريخ املطالبة بواقع 9% �صنويا وحتى ال�صداد التام
طالب التنفيذ : فالح بن فهد بن �صعد ال�صبيعي  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �صارع 

ال�صيخ زايد - مبنى �صينجل بزن�س تاور - �صقة 2012 - اخلليج التجاري  
املطلوب اإعالنه : 1 - مطعم وكافيه لوي�س - �صفته : منفذ �صده   

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 102125 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بالإ�صافة اىل مبلغ الر�صوم خلزينة املحكمة. 

يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�صر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 2966/2022/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 1376/2021 جتاري جزئي ، ب�صداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )182،370 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف. 

طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري - �س م ع  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - �صارع بور�صعيد - 
مبنى بنك دبي التجاري - بجوار ديره �صيتي �صنر  

املطلوب اإعالنه : 1 - ميلكى او�صني مارين �صريف�صي�س ذ م م - �صفته : منفذ �صده   
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

وامل�صاريف.  الر�صوم  �صاملة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   182370
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 

اعالن بالن�شر        
 321/2022/486 تعيني خربة  

تفا�شيل الإعلن بالن�شر 
اإىل املتنازع �صدهما  : 1- ايه دي اي ات�س لال�صتثمارات - �س ذ م م 

2- ع�صام يو�صف عبداهلل عبدالكرمي جناحي - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املتنازع : لينك�س اأ�صت للو�صاطة التجارية - �س ذ م م  

اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بندب خبري متخ�ص�س مع الزام املدعي  قد 
عليه بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  

قاعة  يف  �صباحا   9.00 ال�صاعة   2022/6/8 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392 العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 

اعالن بالن�شر 
 1563/2022/207 تنفيذ جتاري  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1-  ارباح للو�صاطة املالية - �س  م م - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/موؤ�ص�صة رجالء التجارية  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )72130( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 

اعالن مدعي عليه بالن�شر   
يف الدعوى SHCFICICPL2022 / 0000185  اأمر اداء  

 / املتحدة  العربية  الإمارات  املرزوقي  علي  حممد  عبداهلل  حمد   : عليه  املدعي  اىل 
اجلن�صية - نعلمكم بان املدعي / خالد عبدالهادي ال�صلطى فل�صطيني اجلن�صية 

حمكمة  امام  احل�صور  عليكم  يجب  لذا  للمطالبة  اأعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  قد 
ال�صارقة الإحتادية ، املحكمة الإبتدائية املدنية لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات، 
�صتبا�صر  املحكمة  فاإن  عنكم  ينوب  معتمد  وكيل  اإر�صال  اأو  ح�صوركم  عدم  حالة  ويف 
على  الإطالع  بعد   2022/1/7 بتاريخ  انه  احلكم  غيابكم.  يف  القانونية  الإجراءات 
درهم(   290500( وقدره  مبلغا  للمدعي  يوؤدي  ان  عليه  املدعي  بالزام  امر  الوراق. 

والزمته بامل�صروفات. 
حرر بتاريخ  2022/5/27 حرر بوا�صطة املوظف

مركز �صعادة املتعاملني
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
دعوة حل�شور اجتماع خربة ح�شابية عن بعد 

يف الدعوى رقم 2022/1682 مدين جزئي - ال�شارقة  
ب�صفتي اأنا / تامر عبداحلميد ممدوح خبري ح�صابي مكلف من قبل مقام حمكمة ال�صارقة الإحتادية 
الإبتدائية املوقرة باإجراء اخلربة احل�صابية يف الدعوى رقم 2022/1682 مدين جزئي - ال�صارقة 

املرفوعة من املدعي / علي عبا�س فا�صل
�صد املدعي عليها / ا�صد بابل لتجارة ال�صيارات امل�صتعملة 

فاإننا قد قررنا دعوة ال�صادة / ا�صد بابل لتجارة ال�صيارات امل�صتعملة ب�صفتها املدعي عليها بالدعوى 
 atrnauditing@gmail.com الإلكروين  الربيد  عرب  اخلبري  مع  لالإجتماع  املذكورة 
يوم الإثنني القادم املوافق 2022/6/6 ال�صاعة العا�صرة �صباحا )10.00( عرب برنامج التوا�صل 

ZOOM من خالل الرابط التايل : 
 https://us04web.zoom.us/j/76618893409?pwd=z051ajzuwty5alvYTK50TWDNembodz09

او  او دفوع  04/2517720 وذلك لتقدمي ما لديكم من م�صتندات  الإت�صال على هاتف رقم  اأو 
مذكرات. 

اخلبري احل�شابي / تامر عبداحلميد ممدوح  

اإعــــــالن بالن�شـــــر  
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غرفة اأبوظبي واحتاد رجال الأعمال املك�صيكيني 
يبحثان التعاون التجاري وال�صتثماري

 •• اأبوظبي-وام:

بحثت غرفة جتارة و�صناعة اأبوظبي مع احتاد رجال الأعمال املك�صيكيني، 
اإمارة  يف  الأع��م��ال  قطاعي  ب��ني  وال�صتثماري  التجاري  التعاون  جم��الت 

اأبوظبي واملك�صيك.
ع��ام غرفة  نائب مدير  الهاملي  ه��الل حممد  ا�صتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
الدولية  التجارة  ب�صوؤون  املفو�س  امل�صت�صار  نوني�س  لفريناندو  اأبوظبي 
الغرفة  برج  له يف مقر  املرافق  والوفد  املك�صيكيني،  لحتاد رجال العمال 

باأبوظبي.
جرى خالل اللقاء ا�صتعرا�س واقع العالقات التجارية بني دولة الإمارات 
اآفاق تطويرها يف �صوء وجود امل�صالح املتبادلة، واأهمية  واملك�صيك، وبحث 
ما متثله دولة الإمارات بالن�صبة للمك�صيك باعتبارها بوابة لدخول اأ�صواق 
لدخول  بوابة  املك�صيك  اعتبار  اإمكانية  وكذلك  واإفريقيا،  الأو�صط  ال�صرق 
الالتينية.  اأمريكا  ومنطقة  ال�صمالية  اأمريكا  اأ�صواق  اإىل  الإم��ارات  اأعمال 
واأكد الهاملي اأهمية هذه الزيارة التي اأتاحت فر�صة التعرف على مناخات 
التعاون  لتعزيز  املمكنة  ال�صبل  ومناق�صة  املك�صيك،  يف  وال�صتثمار  التجارة 
وتكثيف اجلهود امل�صركة بني غرفة اأبوظبي كونها ممثل القطاع اخلا�س 
بهدف  املك�صيكيني،  الأع��م��ال  رج��ال  احت��اد  وب��ني  �صوؤونه  بتنظيم  واملهتمة 
حجم  لرفع  املتكامل  والعمل  التعاون  فر�س  وتو�صيع  تنمية  نحو  ال�صعي 
التبادل التجاري وال�صتثماري مع الركيز على القطاعات القت�صادية ذات 
والتجارة  وال�صناعات  الزراعة  قطاع  ومنها  امل�صرك  والهتمام  الأولوية 
العامة، والقطاعات التنموية املختلفة، م�صريا اإىل ا�صتعداد غرفة اأبوظبي 
لتقدمي اخلدمات الالزمة لتوطيد التعاون بني بيئة الأعمال يف اأبوظبي 

واملك�صيك.
من جانبه اأكد لفريناندو نوني�س اأن دولة الإمارات تعد من اأهم ال�صركاء 
اأرقام التبادل التجاري  اأن  التجاريني لبالده يف ال�صرق الأو�صط، مو�صحاً 
املتنامية التي جتمع بني البلدين، ل تتوافق مع ما ميلكان من اإمكانيات 
التجارية  امل��ب��ادلت  �صقف  ل��رف��ع  منها  ال���ص��ت��ف��ادة  ميكن  ق��وي��ة  اقت�صادية 
وحت��ق��ي��ق ال���ص��ت��ف��ادة ل��ك��ال اجل��ان��ب��ني. واأب�����دى ت��ط��ل��ع��ه ل��ت��ع��زي��ز التعاون 
اأً�صبحت وجهة رائدة  القت�صادي مع بيئة الأعمال يف اإمارة اأبوظبي التي 
وتناف�صية يف جمال تاأ�صي�س الأعمال، داعياً غرفة اأبوظبي اإىل التعرف عن 
امل�صاريع  لعقد  والتن�صيق  ب��الده،  يف  املتاحة  ال�صتثمار  مناخات  على  كثب 
وال�صراكات بني رجال الأعمال الإماراتيني ونظرائهم املك�صيكيني مبا يخدم 

الأهداف وامل�صالح امل�صركة.

الكربون الأزرق �صمن اأف�صل 12 
ابتكارا ت�صاهم يف حماية املحيطات

 •• اأبوظبي-وام:

واملجتمعية  البيئية  امل�صوؤولية  م�صروع  اأن  اأبوظبي   - البيئة  هيئة  اأعلنت 
املتخ�ص�صة يف  »اإجن��ي«  بالتعاون مع �صركة  الذي تنفذه  الأزرق«  »الكربون 
توفري خدمات الطاقة منخف�صة النبعاثات الكربونية بال�صراكة مع �صركة 
»د�صتانت اميجري« املتخ�ص�صة يف حلول هند�صة الطائرات دون طيار قد مت 
اختياره من قبل حتالف UpLink �صمن اأف�صل 12 ابتكارا توفر حلوًل 
للتحديات التي تواجه املحيطات. وكانت تقنية الطائرات دون طيار التي 
طورتها �صركة Distant Imagery لهيئة البيئة - اأبوظبي �صمن الفائزين 
 Uplinkيف حتدي الكربون الأزرق الذي اأطلقه حتالف اأ�صدقاء املحيطات و
وجمموعة عمل اأ�صجار القرم بدعم من �صركاء التحالف “منظمة احلفظ 
الدولية ومنظمة اأبحاث املحيطات ال�صاحلية وتنميتها يف املحيط الهندي 
ويبحث  و�صرق اإفريقيا ومبادرة REV Ocean و GIB لإدارة الأ�صول”. 
حتدي الكربون الأزرق عن احللول املبتكرة وامل�صروعات والأدوات التمكينية 
التي ميكنها ت�صخري اإمكانات اأ�صواق الكربون الأزرق لدعم جهود املحافظة 
وكذلك  والطبيعة  لالإن�صان  ال�صواحل  واإدارة  املوائل  وا�صتعادة  البيئة  على 
 UpLink Ocean حتالف  و�صيقدم  امل��ن��اخ.  تغري  مواجهة  يف  امل�صاعدة 
12 الذين مت اختيارهم دعًما تقنًيا وتوفري قنوات ات�صال  ال�  للمبتكرين 
قّيمة ت�صاعدهم يف تنفيذ م�صاريعهم. ويت�صمن م�صروع “الكربون الأزرق” 
اأ�صجار القرم يف منطقة املرفاأ  ب��ذور  ب��ذرة من   35000 اأك��رث من  زراع��ة 
مبنطقة الظفرة با�صتخدام تقنية الطائرات دون طيار املبتكرة. وياأتي هذا 
امل�صروع يف اإطار مبادرة اأبوظبي لأ�صجار القرم الطموحة لدولة الإمارات 
التي اأطلقها �صمو ال�صيخ خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان، ع�صو املجل�س 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي رئي�س مكتب اأبوظبي التنفيذي، و�صاحب ال�صمو 

امللكي الأمري وليام دوق اإدنربة يف فرباير من العام اجلاري.
الربي  البيولوجي  للتنوع  التنفيذي  املدير  الها�صمي  اأحمد  �صعادة  وق��ال 
لتنفيذ  املبتكرة  التقنيات  اأح��دث  ا�صتخدام  على  للعمل  ن�صعى  والبحري: 
م�صاريعنا والتي اأهلتنا للح�صول على تقدير حتالف Uplink عن م�صروع 

الكربون الأزرق الأمر الذي يوؤكد اأننا ن�صري على الطريق ال�صحيح.
واأ�صاف : كان م�صروعنا طموًحا للغاية ورائًدا لأنه مل يتم تنفيذه من قبل 
يف املنطقة ومن خالل ا�صتخدام اأحدث تقنيات الطائرات دون طيار لزراعة 
لإعادة  عالية  جناح  معدلت  لتحقيق  جاهدين  ن�صعى  فاإننا  القرم  اأ�صجار 
بناء وا�صتعادة نظامنا البيئي. واأ�صار اإىل اأن “الكربون الأزرق” هو الكربون 
املخزن يف النظم البيئية املائية مثل غابات اأ�صجار القرم واأحوا�س الأع�صاب 
البحرية ولديه القدرة على تخزين خم�صة اأ�صعاف كمية الكربون لكل قدم 

مربع مثل النظم البيئية الربية.

الحتاد العربي للقت�صاد الرقمي : ت�صدر الإمارات موؤ�صر 
القت�صاد الرقمي يعك�ض الروؤية ال�صتباقية واجلريئة للدولة

•• دبي-وام: 

م�صت�صار  اخل���وري  حممد  علي  ال��دك��ت��ور  �صعادة  اأك���د 
جمل�س  رئي�س  العربية  القت�صادية  الوحدة  جمل�س 
ت�صدر  اأن  الرقمي،  لالقت�صاد  العربي  الحت��اد  اإدارة 
ال��ع��رب��ي��ة يف موؤ�صر  ال�����دول  دول����ة الإم�������ارات ق��ائ��م��ة 
القت�صاد الرقمي للدورة الثالثة على التوايل، يعك�س 
للقيادة  واجلريئة  وال�صتثنائية  ال�صتباقية  الروؤية 
لتحقيق  واأنظمتها  خططها  ت�صميم  يف  الإم��ارات��ي��ة 
الرابعة  ال�صناعية  ال��ث��ورة  م��ن  الق�صوى  ال�صتفادة 
اأ�ص�س  وت��ر���ص��ي��خ  اق��ت�����ص��اده��ا  م�صتقبل  ع��م��اد  ول��ب��ن��اء 
التنمية امل�صتدامة. وقال اخلوري - يف حوار خ�س به 
وكالة اأنباء الإم��ارات »وام« - اإن دولة الإم��ارات متثل 
م�صدر اإلهام لكل الدول العربية واأي�صا للعامل، وتاأتي 
ب��خ��ط��وات غري  ت��ت��ق��دم  امل�����ص��اري��ع اخل��الق��ة لتجعلها 
العمل،  من  كبرياً  ر�صيداً  حتمل  اأنها  كما  م�صبوقة، 
وتطمح القيادة دوماً يف دولة الإمارات اإىل م�صاعفة 
الإجنازات، لفتاً اإىل اأن املنطقة العربية �صوف ت�صهد 
خا�صة  القادمة  الفرة  خالل  التغيريات  من  مزيداً 

مع تبني اجتاهات القت�صاد الرقمي .
ونوه اإىل اأن الدول العربية يف ظل املتغريات العاملية 

والتحولت القت�صادية والجتماعية، باتت ت�صتوجب 
اإعادة النظر يف مدى مالءمة �صيا�صتها واأنظمتها من 
اأهداف  لتحقيق  ت�صريعية  ومنظومات  حتتية  بنى 
الرقمي  الق��ت�����ص��اد  اأن  م���وؤك���داً  امل�����ص��ت��دام��ة،  التنمية 
امل�صتهدفات  اإىل  للو�صول  رئي�صياً  حم��رك��اً  اأ���ص��ح��ى 
امل��ج��ت��م��ع��ات، عالوة  ورف���ع م�صتوى ج���ودة احل��ي��اة يف 
على اأن التكنولوجيا ت�صاهم يف حتقيق قفزات تنموية 

كبرية باملنطقة العربية الفرة القادمة.
لالقت�صاد  ال���ع���رب���ي  الحت������اد  اإط������الق  ع���ن  وك�����ص��ف 
ال��رق��م��ي ت��ق��ري��ره ال��ث��ال��ث مل��وؤ���ص��ر الق��ت�����ص��اد الرقمي 
ال��وط��ن��ي يف  الأداء  ت��ع��زي��ز  ي�صهم يف  وال����ذي  ال��ع��رب��ي 
الرقمية  الفجوة  اأن  اإىل  منوهاً  الرقمي،  القت�صاد 
م��ن اأب���رز ال��ت��ح��دي��ات ت��زام��ن��اً م��ع اجل��ائ��ح��ة العاملية، 
حاجة  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  يف  الرئي�صية  ال��ن��ت��ائ��ج  وُت��ظ��ه��ر 
الدول العربية للتكامل وال�صتعداد ب�صكل اأف�صل لأي 
اجليو�صيا�صية  املتغريات  ب�صبب  م�صتقبلي  �صيناريو 

واجليواقت�صادية وتعطل �صال�صل الإمداد.
العربية  الوحدة القت�صادية  و�صدد م�صت�صار جمل�س 
لالقت�صاد  ال��ع��رب��ي  الحت�����اد  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
تطوير  يف  بكثافة  ال�صتثمار  اأه��م��ي��ة  على  ال��رق��م��ي، 
الت�صريعات،  وم��ن��ظ��وم��ة  ال��رق��م��ي��ة  التحتية  البنية 

واملعارف  البتكار  يف  ال�صتثمار  ���ص��رورة  ع��ن  ف�صاًل 
�صرورة  م��وؤك��داً  التكنولوجيا،  وت��وط��ني  امل�صتدامة 
انتباه الدول العربية اإىل الهتمام بقطاعات حمورية 
التعليم  خ��الل  م��ن  التنمية  عجلة  ت��دف��ع  اأن  ميكن 
وم��ك��ون��ات ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي ال��ت��ي ت��وف��ره��ا الثورة 

ال�صناعية الرابعة.
وحول اأبرز تو�صيات موؤمتر القت�صاد الرقمي، لفت 
اخلوري اإىل �صرورة خلق املجال بني الدول العربية 
الناجحة يف منظومة  ال��دول  لال�صتفادة من جت��ارب 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  اإن  وق��ال  الرقمي،  القت�صاد 
امل��ت��ح��دة وامل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة وغ��ريه��ا من 
دول اخلليج ُتعد من الدول املتقدمة يف ذلك املجال، 
العربية  ال���دول  اإىل  اخل���ربات  تلك  نقل  اإىل  وت�صعى 
واأكرث  من���واً  اأك���رث  املنطقة  وج��ع��ل  لدعمها  الأخ���رى 
ا�صتقراراً يف �صياق مبادرة الروؤية العربية لالقت�صاد 
تدعمه  الذي  الطموح  العربي  امل�صروع  ذلك  الرقمي 
يف  والجتماعي  القت�صادي  النمو  لتعزيز  الإم���ارات 

املنطقة العربية.
الرقمي  الق���ت�������ص���اد  م���ع���ر����س  اخل��������وري،  وو�����ص����ف 
من�صة  ب��اأن��ه   »2022 الأو����ص���ط  ال�����ص��رق  »�صيملي�س 
عربية دولية لت�صارك الأفكار واحللول التكنولوجية 

اأبرز  �صمن  التقنيات  ب��اأح��دث  العربي  العامل  ورب��ط 
التحولت الدولية، خا�صة مع م�صاركة ما يقرب من 
450 �صركة عاملية �صمنها 7 �صركات مليارية، تقدم 
حلول املدفوعات املالية والعمالت امل�صفرة واخلدمات 
الذكية يف القطاعات كافة، م�صريا اإىل اأن »�صيملي�س 
و�صل  كثيفاً  وع��امل��ي��اً  عربياً  ح�����ص��وراً  �صهد   »2022
زائ���ر، م��ا يوؤكد  األ��ف   20 اإىل ت�صجيل م��ا يقرب م��ن 
املو�صوعات  ح��ول  امل�صاركني  ل��دى  ال��وع��ي  رف��ع  على 

واملنتجات املطروحة بجل�صات املوؤمتر.

دبي وجهة ا�صتثنائية تواكب اجتاهات ال�صفر العاملي و تلبي تطلعات امل�صافرين 

الطاقة والبنية التحتية تنظم اأول ملتقى حواري لأندية احلماية والتعوي�ض »ي اآند اآي« يف لندن

•• دبي -وام:

اإ�صتثنائية  دب���ي وج��ه��ة  دب���ي  م��دي��ن��ة  ت��ع��د 
العاملي  ال�صفر  اجتاهات  تطورات  تواكب 

وتلبي تطلعات امل�صافرين.
فقد حلت دبي يف املركز الأول على قائمة 
لعام  للم�صافرين  العامل  وجهات  اأف�صل 
ما  اأدفايزر”  “تريب  2022 وفقاً ملوقع 
املف�صلة  الوجهة  لت�صبح  مكانتها  ي��ع��زز 
ال�صيافة والرفيه  والرائدة يف قطاعات 

وجتارب املاأكولت املتنوعة.
امل��ق��ا���ص��د ومناطق  اأف�����ص��ل  دب���ي  ت��وف��ر  و 
الأن�صطة  ج��ان��ب  اإىل  ال�صياحي  اجل���ذب 
والفعاليات لع�صاق الفن والثقافة وتدعو 
مميزة  اأوق�������ات  ق�����ص��اء  اإىل  امل�����ص��اف��ري��ن 
املدينة  ت��ق��دم  ..ف��ي��م��ا  ال��ع��ائ��ل��ة  ب�صحبة 
ل��ل��ذي��ن ي��ن�����ص��دون ال��رف��اه��ي��ة ال��ك��ث��ري من 
م�صتويات  لتعزيز  املخ�ص�صة  ال��ت��ج��ارب 
الإلتزام  م��ع  ل��دي��ه��م  وال��ع��اف��ي��ة  ال�����ص��ح��ة 

مبعايري ال�صحة وال�صالمة.
وال�صياحة  الإق��ت�����ص��اد  دائ����رة  حت��ر���س  و 
بدبي على التعاون مع �صركائها املحليني 
ال�صفر  �صوق  توجهات  ملواكبة  والدوليني 
“كوفيد  ب��ع��د ج��ائ��ح��ة  ال��ع��امل��ي ل���ص��ي��م��ا 
-19” العاملية وتلبية تطلعات امل�صافرين 
ال���ذي���ن اأ���ص��ب��ح��وا ي��ب��ح��ث��ون ع���ن جتارب 
جتارب  دب��ي  ت��وف��ر  اإذ  وم�صتدامة  مم��ي��زة 

تتجاوز توقعات زوارها .
من  التعايف  مرحلة  بعد  الدائرة  وت�صعى 
اإيجابية يف  اإج��راء تغيريات  اجلائحة اإىل 
احلالية  التوجهات  م��ع  متا�صياً  القطاع 
مواكبة  ع���ل���ى  وحت����ر�����س  وامل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
التطورات اجلديدة التي ظهرت لإقتنا�س 

للن�صاط  ال�صريعة  ال��ع��ودة  م��ع  ال��ف��ر���س 
ب���ه���دف العمل  ال�����ص��ف��ر  ال�����ص��ي��اح��ي م��ث��ل 
وال�صفر العائلي بالإ�صافة  والرفيه معاً 
اإىل التوجهات ال�صائدة مثل ال�صفر الذي 

يركز على ال�صحة والإ�صتدامة .
و ت��ظ��ه��ر ه���ذه ال��ت��وج��ه��ات ت�����ص��ارع النمو 
حول  اإك�صرب�س”  “اأمريكان  تقرير  وفق 
ت��وج��ه��ات ال�����ص��ف��ر ال��ع��امل��ي��ة ل��ع��ام 2022 
وال����ذي ي��ب��ني اه��ت��م��ام امل�����ص��اف��ري��ن بكافة 
ق���ط���اع���ات ال�����ص��ي��اح��ة لإك���ت�������ص���اب جت���ارب 

ثقافية ونوعية اأثناء �صفرهم.
القادمني  امل�صافرين  اآلف  دبي  وت�صتقبل 
ب��ف�����ص��ل مكانتها  ���ص��ن��وي��اً  ال��ع��م��ل  ب��ق�����ص��د 
كمركز رائد لالأعمال وحلقة و�صل عاملية 
حيث عملت �صركات ال�صياحة على توفري 
ع��ن�����ص��ري ال��رف��ي��ه والإ���ص��ت��ج��م��ام �صمن 
ازدياد  مع  بالتزامن  ال�صياحية  رحالتها 

الرحالت اخلارجية مل�صافري الأعمال .

تعزيز  ع���ل���ى  م����ن ح��ر���ص��ه��ا  وان����ط����الق����اً 
حر�صت  لل�صياحة  عاملية  وجهة  مكانتها 
دب��ي على مت��دي��د اإق��ام��ات ال����زوار بهدف 
من  ع��دد  توفري  اإىل  بالإ�صافة  الأع��م��ال 
التي  املمتازة  والتجارب  الفاخرة  املطاعم 
من  الإ�صتفادة  فر�صة  الفئة  لهذه  تتيح 

اأق�صى درجات الراحة والإ�صرخاء.
امل�صافرين  م�����ن  ال����ع����دي����د  ����ص���ع���ى  ي  و 
للح�صول على اإجازات مميزة وملدة اأطول 
التي  ال��ف��رة  خ��الل  فاتهم  م��ا  لتعوي�س 
�صهد فيه العامل فر�س قيود على ال�صفر 
حيث ا�صطر بع�صهم اإىل تاأجيل حفالت 
فيما  ال���ع���ائ���ل���ي���ة..  وا?جازات  ال����زف����اف 
واخليار  مثالية  وجهة  نف�صها  دب��ي  تقدم 
“الإجازات  ب��ه��ذه  لال�صتمتاع  الأف�����ص��ل 
اأف�صل  من  العديد  اإذ حتت�صن  املوؤجلة” 
واأفخم الفنادق الراقية ووجهات ال�صيافة 

والإقامة والرفيه.

يعملون  ال����ذي����ن  امل�������ص���اف���رون  وي��ف�����ص��ل 
يف اخل�����ارج ق�����ص��اء ال��ع��ط��الت م���ع اأف����راد 
ل���ف���رة طويلة  غ���ي���اب  ب���ع���د  ع���ائ���الت���ه���م 
جمدداً  للقاء  مذهال  خيارا  دب��ي  وتعترب 
من  متنوعة  باقة  م��ن  ت��وف��ره  م��ا  بف�صل 
عرو�س ووجهات الرفيه املنا�صبة جلميع 
الأعمار. و �س هدت دبي ازدياد الطلب على 
باقات رحالت ال�صياحة املخ�ص�صة”ح�صب 
يرغبون  امل�����ص��اف��رون  ب����ات  اإذ  الطلب” 
التي  ال���ت���ج���ارب  ب��اأف�����ص��ل  ب��الإ���ص��ت��م��ت��اع 
تنا�صبهم بعد تعايف قطاع ال�صياحة العاملي 
وذلك من خالل ت�صميم عطالت تتنا�صب 
مع ميولهم واأذواقهم والتي ت�صمل جتربة 
والوجهات  وامل����اأك����ولت  امل��ط��اب��خ  اأف�����ص��ل 
اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  الإ���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ال�صياحية 
والعافية  بال�صحة  تعنى  التي  العرو�س 
وغ���ريه���ا م���ن ال��ت��ج��ارب امل��ذه��ل��ة. و تعد 
الإمارة وجهة رائدة للرحالت ال�صياحية 
املخ�ص�صة وذلك ملا تتمتع به من مقومات 
باأف�صل  جمهزة  ومواقع  مميزة  �صياحية 
الو�صائل التي توفر اأق�صى درجات الراحة 
للم�صافرين خالل عطالتهم . و حتر�س 
على  للعطالت”  “الإمارات  ����ص���رك���ة 
تقدمي جولت �صياحية خم�ص�صة جتمع 
ب��ني اأف�����ص��ل ال��ت��ج��ارب ووج��ه��ات الرفيه 
اإىل  ب��دب��ي  متنوعة  مناطق  يف  والإق��ام��ة 
جانب تنظيمها ملجموعة من الر�صحالت 
يقوم خرباء متخ�ص�صون  اإذ  ال�صتثنائية 
بو�صع جداول براجمها وهم على اإطالع 
اجلذب  مناطق  بجميع  �صاملة  ومعرفة 
يف دبي ليوفروا رحالت رائعة ومميزة. و 
اأ�صبحت دبي مركزاً ي�صتقطب امل�صافرين 
وامل��وظ��ف��ني ال��ذي��ن ل��دي��ه��م ال���ق���درة على 

املتزايد  الإق��ب��ال  بف�صل  بعد  ع��ن  العمل 
على منوذج العمل الإفرا�صي حيث بداأت 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ك��ات��ب وال��ف��ن��ادق بالتكيف 
م��ع ه��ذا ال��ت��وج��ه وت��وف��ري جمموعة من 
واملتطلبات  امل�صاحات  وك��ذل��ك  ال��ع��رو���س 

لت�صهيل مهام هوؤلء الأفراد.
الوجهات  اأوىل  م��ن  دب���ي  ك��ان��ت  ح��ني  يف 
ال��ت��ي ���ص��ج��ع��ت الأف������راد ع��ل��ى ال��ع��م��ل عن 
بعد من خالل ما توفره من بنية حتتية 
متطورة وم�صاحات العمل امل�صركة حيث 
امل�صاحات  ه���ذه  م�صتخدمي  معظم  ب���ات 

موظفني لدى �صركات خارج الإمارات.
وتقدم دبي جتارب ثقافية لع�صاق الفنون 
العريق  ب���اإرث���ه���ا  وامل���ع���رف���ة ح��ي��ث مت���ت���از 
التجارب  م���ن  جم��م��وع��ة  واح��ت�����ص��ان��ه��ا 
وجهًة  يجعلها  م��ا  التفاعلية  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
مف�صلة للزيارة بالن�صبة لهذه الفئة من 
امل�صتقبل”ا  “متحف  وميتاز  امل�صافرين. 
املعماري  بت�صميمه  م��وؤخ��راً  افتتح  ل��ذي 
امل��ذه��ل وي��وف��ر ل��زائ��ري��ه من��وذج��ا جديدا 
م����ن الإك���ت�������ص���اف وامل����ع����رف����ة والإب����ت����ك����ار 
موا�صيع  ح��ول  املتحف  تركيز  ويتمحور 
خمتلفة ت�صمل البيئة والهند�صة احليوية 
اإىل جانب  وال��ف�����ص��اء اخل��ارج��ي وال��ن��ق��ل 
�صامال عن  ت�صورا  ت��وف��ر  ال��ت��ي  امل��ع��ار���س 
فهو  الإحتاد”  “متحف  اأم���ا  امل�صتقبل. 
وجهة متتد على م�صاحة تتجاوز 25 األف 
مر مربع وتقدم جتارب ل تفوت للزوار 
ال��راغ��ب��ني يف ال��ت��ع��رف اأك���رث ع��ل��ى تاريخ 
ورحلة  وتراثها  وثقافتها  الم��ارات  دول��ة 
وازده��اره��ا وذل��ك عرب معار�صه  تطورها 
والور�س  واجلو?ت  ال��دوري��ة  وفعالياته 

التي يقيمها.

•• لندن - وام:

التحتية  والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة  نظمت 
لأندية  ح����واري  ملتقى  اأول  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
اآي”حتت  اآن��د  “پي  والتعوي�س  احلماية 
بني  ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة  ت��ع��زي��ز  “نحو  ع���ن���وان 
القطاع  اأن��دي��ة احل��م��اي��ة وال��ت��ع��وي�����س يف 
مبقر  وذل��ك  الإمارات”  لدولة  البحري 
العا�صمة  يف  ال��دول��ي��ة  البحرية  املنظمة 
“في�صت  مع  بالتعاون  لندن  الربيطانية 

و�صركاه” لالإ�صت�صارات القانوينة.
خبريا   20 م��ن  اأك���رث  امللتقى  يف  ���ص��ارك 
والتعوي�س  احلماية  اأن��دي��ة  عن  وممثاًل 
البحرية  وامل����وان����ئ  امل���ح���ام���اة  و����ص���رك���ات 
الطاقة  وزارة  م��ن  م�صوؤولني  جانب  اإىل 

والبنية التحتية.
ناق�س اخلرباء خمتلف اجلوانب املتعلقة 
ب��ال��ق��ط��اع ال���ب���ح���ري يف دول�����ة الإم�������ارات 
احلماية  لأن��دي��ة  مكاتب  اإن�����ص��اء  واأه��م��ي��ة 
يف  ذل����ك  ودور  ال����دول����ة  يف  وال��ت��ع��وي�����س 
تعزيز املكانة العاملية لالإمارات يف القطاع 

البحري.
مالك  اآل  ح�صة  املهند�صة  �صعادة  قالت  و 
والبنية  الطاقة  وزي��ر  معايل  م�صت�صارة 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ل�������ص���وؤون ال��ن��ق��ل ال���ب���ح���ري يف 
“توؤدي   : امللتقى احل��واري  كلمتها خالل 
اأن����دي����ة احل���م���اي���ة وال��ت��ع��وي�����س يف دول���ة 
�صالمة  ���ص��م��ان  م��ه��ًم��ا يف  دوًرا  الإم�����ارات 
العمليات  وا�صتمرارية  البحري  القطاع 
الإلتزامات  تقليل  خ��الل  م��ن  التجارية 
�صركات  امل��ايل..ك��م��ا تعد  الأم���ن  وت��ع��زي��ز 

البحرية  وال��ط��واق��م  ال��ب��ح��ري  ال�����ص��ح��ن 
ركيزة رئي�صة للقطاع البحري حيث عادة 
املخاطر  من  الأك��رب  القدر  يتحملون  ما 
للتجارة..  ال�����ص��ل�����س  ال���ت���دف���ق  ل�����ص��م��ان 
وبالن�صبة لنا تعد �صالمة البحارة والأمن 
القطاع  يف  ال���ع���ام���ل���ة  ل��ل�����ص��رك��ات  امل������ايل 
البحري من اأهم اأولوياتنا لذا فاإن اأندية 
كونها  للغاية  مهمة  والتعوي�س  احلماية 
تاأمينية  تغطية  �صكل  تعوي�صات يف  تقدم 
اإ�صافة اإىل دعم �صركات ال�صحن  للبحارة 
فر�س  اأو  امل��م��ت��ل��ك��ات  ف����ق����دان  ح���ال���ة  يف 

غرامات مالية عليها«.
و اأك���دت اأن دول��ة الإم����ارات تعد م��ن اأهم 

و  ال��ع��امل  م�صتوى  على  البحرية  امل��راك��ز 
ي�صهم ال��ق��ط��اع ال��ب��ح��ري ب��اأك��رث م��ن 90 
اإم���ارات���ي يف ال��ن��اجت املحلي  م��ل��ي��ار دره���م 
موقعها  بف�صل  وتعترب  للدول  الإجمايل 
التجارة  ط����رق  ق��ل��ب  يف  الإ���ص��رات��ي��ج��ي 
ال��ع��امل��ي��ة م��ك��اًن��ا م��ث��ال��ًي��ا لأن��دي��ة احلماية 
م��ك��ات��ب��ه��ا وتقدمي  وال��ت��ع��وي�����س لإن�����ص��اء 
يف  ال��رائ��دة  البحرية  لل�صركات  خدماتها 
تعزيز  اإىل  اإ�صافة  العامل  اأنحاء  خمتلف 
مكانة الدولة يف القطاع البحري العاملي.

في�صت  ج���ا����ص���م���ني  ق���ال���ت  ج���ان���ب���ه���ا  م����ن 
و�صركاه”  “في�صت  يف  الإداري  ال�صريك 
“” ن���درك  ل��الإ���ص��ت�����ص��ارات ال��ق��ان��ون��ي��ة: 

التاأمني  �صركات  توؤديه  الذي  املهم  ال��دور 
ومقبولة  ع��ادل��ة  ت�صوية  اإىل  التو�صل  يف 
التي  للنتائج  ..ووف���ًق���ا  ال��ن��زاع��ات  خ��الل 
تو�صلنا اإليها متثل اأق�صاط التاأمني اأكرث 
من 30 يف املائة من نفقات مالك ال�صفينة 
اأندية احلماية  اأهمية  يوؤكد  ال��ذي  الأم��ر 
ال�صحن  لعمليات  بالن�صبة  وال��ت��ع��وي�����س 
البحري..كما توفر هذه الأندية خدمات 
الدفاع عن املوؤّمن عليهم ما يجعلها قوة 
م��وؤث��رة خ��الل احل���وادث ال��ك��ربى وطرفا 
مهما يف معظم اإجراءات املحاكم البحرية 
اأع��رب��ت ع��ن ال��ف��خ��ر ب��ال��ت��ق��دم الذي  ». و 
حققه القطاع البحري يف دولة الإمارات 

خ���الل ال�����ص��ن��وات امل��ا���ص��ي��ة لف��ت��ة اإىل اأنه 
اإ�صافة اإىل ت�صنيفها يف املرتبة اخلام�صة 
عاملًيا �صمن اأهم املراكز البحرية الدولية 
واأكرث  رائ���ًدا  ميناًءا   20 الإم���ارات  ت�صم 

من 27000 �صركة بحرية.
املتقدمة  النتائج  ه��ذه  :”رغم  واأ���ص��اف��ت 
مركًزا  الدولة  تكون  اأن  اإىل  نهدف  فاإننا 
اأندية احلماية  اأن  بحرًيا عاملًيا ..ونعتقد 
تعزيز  يف  مهًما  دوًرا  �صتلعب  والتعوي�س 
البنية التحتية البحرية لدولة الإمارات 
ال�صحن  �صركات  اأعمال  تاأمني  من خالل 
البحري وحماية 1083 بحاًرا يخدمون 

القطاع البحري يف الدولة«.

•• �رشم ال�شيخ-وام:

ك�صف ال��دك��ت��ور ول��ي��د ع��دا���س م��دي��ر ���ص��ن��دوق العي�س 
اأن  للتنمية  الإ���ص��الم��ي  البنك  جمموعة  يف  واملعي�صة 
اإجمايل متويالت ال�صندوق منذ تاأ�صي�صه يف �صبتمرب 
بلغت   2022 من  الأول  الربع  نهاية  وحتى   2016
اإ�صالمية  دول���ة   33 منها  ا�صتفاد  دولر  مليار   1.5
ع��دا���س يف ت�صريح لوكالة  ق��ال  و  ال��ب��ن��ك.  اأع�����ص��اء يف 
اأنباء الإمارات )وام( على هام�س اجتماعات الإ�صالمي 
�صندوق  اإن  ال�صيخ  ���ص��رم  مدينة  يف  امل��ق��ام��ة  للتنمية 
امل�صاركة  اجل��ه��ات  ق��ائ��م��ة  يت�صدر  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي 

املانحة يف اأعمال �صندوق العي�س واملعي�صة. و اأ�صار اإىل 
عدد  فيه  ي�صارك  ال��ذي  املعي�صة  و  العي�س  �صندوق  اأن 
قرو�صا  يقدم  الإ�صالمية،  البلدان  يف  ال�صناديق  من 
مي�صرة للدول الأع�صاء الأقل منوا لدعمها يف حماربة 
ودعم  ال��زراع��ي��ة  املنتجات  وزي���ادة  الوبائية  الأم��را���س 
بتجهيز  ال�صندوق  يقوم  و  ال�صحية.  التحتية  البنية 
ع��ر���س جمموعة منها على  يتم  ع��ام  ك��ل  و  امل�����ص��اري��ع 
جمل�س ال�صندوق للموافقة معربا عن اأمله با�صتمرار 
دعم ال�صندوق ملوا�صلة دوره يف امل�صتقبل. و اأو�صح اأن 
�صندوق العي�س واملعي�صة برنامج عاملي ي�صم مانحني 
من اأطراف متعددة ويعمل وفق روؤية م�صركة تتمثل 

يف ان��ت�����ص��ال ال��ن��ا���س الأ���ص��د ف��اق��ة م��ن وه���دة ال��ف��ق��ر يف 
ال�صندوق  اأن  اإىل  منوها  البنك،  يف  الأع�صاء  البلدان 
يعد اأكرب مبادرة اإمنائية من نوعها يف ال�صرق الأو�صط، 
وي��خ��دم 33 م��ن ال��ب��ل��دان الأع�����ص��اء يف ال��ب��ن��ك. وقال 
عدا�س :”هناك العديد من الدول الأع�صاء يف البنك 
العامة وما يطلق عليه  املوازنات  تعاين يف  الإ�صالمي 
“جبال الدين” التي يواجهونها بعد جائحة كورونا، 
ولذلك فاإن اأي دولر يتم منحه لل�صندوق يقوم البنك 
ي�صل  ت��اأث��ريا  ما يحقق  املنح  لهذه  اآخ��ر  دع��م  باإ�صافة 
لنحو 25 دولرا لكل دولر يتم منحه لل�صندوق. واأكد 
اأن اجلهات ال�صريكة املانحة ل�صندوق العي�س واملعي�صة 

موؤ�ص�صة  و  للتنمية،  ظبي  اأب���و  �صندوق  �صدارتها  يف 
الإ�صالمي  الت�صامن  و�صندوق  غيت�س،  وميلندا  بيل 
والأعمال  ل��الإغ��اث��ة  ���ص��ل��م��ان  امل��ل��ك  وم��رك��ز  للتنمية، 
تنمية  ومكتب  للتنمية،  قطر  و���ص��ن��دوق  الإن�����ص��ان��ي��ة، 
 FCDO الربيطانية  للخارجية  التابع  الكومنولث 
على  القيم  ب���دور  ي�صطلع  البنك  اأن  ع��دا���س  وذك���ر   .
�صندوق العي�س واملعي�صة، ويتوىل اإدارة م�صاريعه على 
ل��دورة م�صاريع  امليثاق، وفقا  ال��ذي ين�س عليه  النحو 
مبثابة  وه��ي  التاأثري  جلنة  تعتمدها  اأن  بعد  البنك، 
املجل�س التنفيذي لل�صندوق وت�صم ممثلني عن جميع 

ال�صركاء.

1.5 مليار دولر متويلت �صندوق العي�ض واملعي�صة لـ33 دولة اإ�صلمية بنهاية الربع الأول من 2022
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اأبوظبي العاملي ي�صارك يف مبادرة حظر 
الأكيا�ض البل�صتيكية امل�صتخدمة ملرة واحدة

 •• اأبوظبي-وام:

اأكد �صوق اأبوظبي العاملي التزامه باملمار�صات امل�صتدامة واأعلن م�صاركته يف 
اجلهود التي تبذلها اأبوظبي حلظر الأكيا�س البال�صتيكية امل�صتخدمة ملرة 
واحدة عرب توزيع اأكيا�س قما�صية قابلة لإعادة ال�صتخدام لت�صجيع اأفراد 

جمتمع �صوق اأبوظبي العاملي على ا�صتخدام البدائل امل�صتدامة.
اأ�ّص�س  اإن�صائه املمار�صات امل�صتدامة حيث  اأبوظبي العاملي منذ  ويدعم �صوق 
مركزاً مالياً مزدهراً لتحقيق الأهداف القت�صادية والجتماعية والبيئية 
الإيجابية .. واأطلق ال�صوق ب�صفته مركزاً مالياً دولياً م�صتداماً عدداً من 

املبادرات بهدف احلّد قدر الإمكان من ب�صمته الكربونية.
واأعلن �صوق اأبوظبي العاملي عام 2021 عن حتقيق احلياد الكربوين من 
خالل موازنة انبعاثاته الكربونية لعام 2021 كموؤ�ص�صة لي�صبح اأول مركز 

مايل دويل يف العامل حيادي الكربون.
و�صاهمت مبادرات مثل املبادئ التوجيهية لدولة الإمارات العربية املتحدة، 
اأبوظبي  واإع���الن  ال��ع��امل��ي،  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��وق  م��ن  املالية  ال���ص��ت��دام��ة  ومن�صة 
ال�صريع  الن�صج  يف  امل�صتدام  للتمويل  اأبوظبي  وملتقى  امل�صتدام،  للتمويل 
لقطاع التمويل امل�صتدام يف اأبوظبي، ور�ّصخت مكانة �صوق اأبوظبي العاملي 

كاإحدى موؤ�ص�صات التمويل امل�صتدام الرائدة على م�صتوى العامل.
وت�صمل املبادرات الأخرى التعاون مع جمعية الإمارات للطبيعة، وامل�صاركة 
يف املراكز املالية لال�صتدامة التابعة لربنامج الأمم املتحدة للبيئة، ومبادرات 
املنظمة الدولية لفيئات الأوراق املالية، وجمموعة بازل ال�صت�صارية ب�صاأن 
التمويل امل�صتدام، و�صبكة تخ�صري النظام املايل لتعزيز الأن�صطة واملمار�صات 

امل�صتدامة يف الإمارات ودعم تطبيق الأجندة على م�صتوى العامل.
وتعزز هذه املبادرات التزام �صوق اأبوظبي العاملي جتاه املمار�صات امل�صتدامة 
امل�صتخدمة ملرة واحدة،  اأبوظبي للمواد البال�صتيكية  املتوافقة مع �صيا�صة 
التلوث  من  احل��د  اإىل  تهدف  املنطقة  يف  متكاملة  �صيا�صة  اأول  تعّد  والتي 
التنفيذي  املدير  الهاملي،  جمعة  وق��ال  ال�صتدامة.  وتعزيز  البال�صتيكي 
رئي�س ال�صوؤون التنفيذية للموظفني لدى �صوق اأبوظبي العاملي: نوؤّكد يف 
من  ا�صتدامة  واأك��رث  تقدمي  اقت�صاد  ببناء  التزامنا  العاملي  اأبوظبي  �صوق 
خالل دعم �صيا�صات املواد البال�صتيكية امل�صتخدمة ملرة واحدة يف اأبوظبي، 
اإر�صاء م�صتقبل م�صتدام مع جهودنا  اإىل  الرامية  تتوافق مبادراتها  والتي 
وامل�صتدام  القت�صادي  النمو  تعزز  فهي  مبتكرة،  بدائل  لتوفري  امل�صتمرة 
ل�صوق اأبوظبي العاملي واإمارة اأبوظبي ودولة الإمارات العربية املتحدة ككّل 
.. م�صريا اإىل اأن ال�صوق يهدف اإىل الرتقاء كمجتمع ومنظومة موؤثرة من 
اأجل اإر�صاء م�صتقبل اأف�صل وم�صتدام للجميع. وي�صعى �صوق اأبوظبي العاملي 
اإىل تعزيز الروؤى امل�صتدامة طويلة الأجل لإمارة اأبوظبي ودولة الإمارات 
املبادرة ال�صراتيجية لتحقيق  ال�صيا�صات مثل  تنعك�س يف عدد من  والتي 
 ،2050 للطاقة  الإم��ارات  وا�صراتيجية   ،2050 املناخي بحلول  احلياد 
اأبوظبي  �صوق  ويهدف   .. اخل�صراء  والأج��ن��دة   ،2021 الإم���ارات  وروؤي���ة 
مكانة  تر�صيخ  اإىل  وتطلعياً  م�صتداماً  دولياً  مالياً  مركزاً  ب�صفته  العاملي 
اقت�صادي  منو  لتحقيق  املخاطر  واإدارة  امل��ال  راأ���س  جلذب  كمركز  اأبوظبي 

م�صتدام وطويل الأمد.

مليار درهم ت�صرفات عقارات دبي اأم�ض  1.7
•• دبي-وام:

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائرة الأرا�صي والأمالك بدبي اأم�س اأكرث من 
1.7 مليار درهم. فقد �صهدت الدائرة ت�صجيل 456 مبايعة بقيمة 1.37 
مليار درهم منها 84 مبايعة اأرا�س بقيمة 603.18 مليون درهم و 372 
مبايعة لل�صقق والفلل بقيمة 766.13 مليون درهم. وجاءت اأهم مبايعات 
تليها  الثالثة  علي  جبل  منطقة  يف  دره��م  مليون   342 بقيمة  الأرا���ص��ي 
بقيمة  تليها مبايعة  املركا�س  درهم يف منطقة  29 مليون  بقيمة  مبايعة 
وت�صدرت  را���ص��د.  بن  حممد  ال�صيخ  حدائق  منطقة  يف  دره��م  مليون   22
 44 �صجلت  اإذ  املبايعات  عدد  حيث  من  املناطق  اخلام�صة  احلبية  منطقة 
مبايعة بقيمة 80 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأوىل بت�صجيلها 
13 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم وثالثة يف ميناء جبل علي بت�صجيلها 
ال�صقق  مبايعات  باأهم  يتعلق  وفيما  دره��م.  الف   746 بقيمة  مبايعات   9
الأول  معي�صم  مبنطقة  دره��م  مليون   25 بقيمة  مبايعة  ج��اءت  والفلل 
حدائق  منطقة  يف  دره��م  مليون   21 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  كاأهم 
ال�صيخ حممد بن را�صد واأخريا مبايعة بقيمة 21 مليون درهم يف منطقة 
حدائق ال�صيخ حممد بن را�صد. وت�صدرت منطقة الثنية اخلام�صة املناطق 
من حيث عدد مبايعات ال�صقق والفلل اإذ �صجلت 67 مبايعة بقيمة 128 
مليون درهم وتلتها منطقة الرب�صاء جنوب الرابعة بت�صجيلها 29 مبايعة 
بقيمة 30 مليون درهم وثالثة يف اخلليج التجاري بت�صجيلها 26 مبايعة 
بقيمة 60 مليون درهم. و�صجلت الرهون قيمة قدرها 324.38 مليون 
61.5 مليون دره��م و83 ره��ن فلل  اأرا����س بقيمة  12 ره��ن  دره��م منها 
و�صقق بقيمة 262.88 مليون درهم وكان اأهمها مبنطقة ند ح�صة بقيمة 
55 مليون درهم واأخرى يف منطقة مر�صى دبي بقيمة 41 مليون درهم. 
اأما الهبات فقد �صهدت ت�صجيل 15 هبة بقيمة 58.51 مليون درهم كان 
اأهمها مبنطقة اخلوانيج الأوىل بقيمة 16 مليون درهم واأخرى يف منطقة 

املركا�س بقيمة 9 ماليني درهم.

 ال�صني تخطط لإنتاج 3.3 تريليون كيلووات 
من الطاقة النظيفة �صنويا بحلول 2025

 •• بكني-وام: 

ك�صفت ال�صني عن عزمها زيادة قدرة توليد الطاقة ال�صنوية من م�صادر الطاقة 
املتجددة اإىل 3.3 تريليون كيلووات بحلول العام 2025 و�صط جهود لتحقيق 
عامي  بني  ما  للفرة  خطة  وف��ق  وذل��ك  الكربون  وحياد  الكربون  ذروة  اأه���داف 
2021 اإىل 2025 . وذكرت وكالة الأنباء ال�صينية »�صينخوا« اأن اخلطة - التي 
اأ�صدرتها ب�صكل م�صرك ت�صعة اأجهزة حكومية مبا فيها اللجنة الوطنية للتنمية 
والإ�صالح - اأ�صارت اإىل اأن توليد الطاقة من خالل م�صادر الطاقة املتجددة من 
عام 2021 اإىل عام 2025 �صيمثل اأكرث من ن�صف اإجمايل ا�صتهالك الكهرباء 
خالل فرة اخلم�س �صنوات. واأو�صحت اخلطة اأنه بحلول العام 2025، �صي�صل 
1 مليار طن من الفحم  حجم ا�صتهالك الطاقة املتجددة اإىل ما يعادل توفري 
ا�صتهالك الطاقة الأولية على  اإجمايل  اأكرث من ن�صف  اأن  اإىل  القيا�صي، لفتة 

مدى فرة اخلم�س �صنوات �صياأتي من م�صادر الطاقة النظيفة.

وزارة القت�شاد توقع مذكرة تفاهم مع الحتاد الدويل للفونوغرامات

ت�صجع �صركات الت�صجيلت ال�صوتية على ال�صتثمار وتو�صيع اأعمالها يف اأ�صواق الدولة
•• اأبوظبي-وام: 

وقعت وزارة القت�صاد مذكرة تفاهم مع 
الحتاد الدويل ل�صناعة الفونوغرامات 
- وهو منظمة غري ربحية متثل م�صالح 
���ص��ن��اع��ة ال��ت�����ص��ج��ي��الت ال�����ص��وت��ي��ة على 
اآليات  تطوير  بهدف   - العامل  م�صتوى 
حقوق  حماية  منظومة  لتعزيز  جديدة 
ال�صناعات  قطاع  يف  واملبدعني  املوؤلفني 
الفني  امل���ج���ال  وخ��ا���ص��ة يف  الإب���داع���ي���ة 
وت�صجيع  الإم�����ارات،  ب��دول��ة  واملو�صيقي 
���ص��رك��ات ال��ت�����ص��ج��ي��الت ال�����ص��وت��ي��ة على 
اأ�صواق  يف  اأعمالها  وتو�صيع  ال�صتثمار 
تطوير  خ������الل  م����ن  وذل�������ك  ال������دول������ة، 
للموؤلفات  اجلماعية  الإدارة  �صيا�صات 
املجال.  ه����ذا  يف  ال��ف��ك��ري��ة  وامل�����ص��ن��ف��ات 
العزيز  عبد  �صعادة  من  كل  املذكرة  وقع 
امل�صاعد  القت�صاد  وزارة  النعيمي، وكيل 
التجارية،  ال�������ص���وؤون  ت��ن��ظ��ي��م  ل��ق��ط��اع 
الدويل  الحتاد  رئي�س  مور  وفران�صي�س 
ل�صناعة الفونوغرامات، وذلك بح�صور 

عدد من م�صوؤويل اجلانبني.
اأن دول���ة  ال��ن��ع��ي��م��ي  واأك�����د ع��ب��دال��ع��زي��ز 

قيادتها  ت��وج��ي��ه��ات  ب��ف�����ص��ل  الإم��������ارات 
لتطوير  كبرياً  اهتماماً  اأولت  الر�صيدة، 
مبختلف  الفكرية  امللكية  حماية  بيئة 
حقوق  حماية  اأهمها  وم��ن  تطبيقاتها، 
وامل�صنفات  امل���ج���اورة  واحل��ق��وق  امل��وؤل��ف 
الآداب  جم�������الت  ك����اف����ة  يف  ال���ف���ك���ري���ة 
اإىل  م�صرياً  املختلفة،  والعلوم  والفنون 
والإبداع  الت�صجيالت  �صناعة  قطاع  اأن 
الأن�صطة  اأح��د  ميثل  واملو�صيقي  الفني 
الدولة  ت�صعى  والتي  ال��ب��ارزة  الإبداعية 
الفكرية  احلماية  منظومة  تطوير  اإىل 
يعزز  امل��م��ار���ص��ات، ومب��ا  اأف�صل  وف��ق  لها 
مكانة الإمارات كوجهة داعمة وحمفزة 
ل��ل��م��ب��دع��ني وامل���واه���ب وم��ق�����ص��د جاذب 
املجال  هذا  يف  وال�صتثمارات  للم�صاريع 

احليوي.
امل��ذك��رة خطوة جديدة يف  وق��ال : متثل 
منظومة  لتطوير  ال��دول��ة  ج��ه��ود  اإط���ار 
امللكية الفكرية لديها اإىل م�صتوى جديد، 
نوعها يف  الأوىل من  امل��ذك��رة  تعد  حيث 
لكافة  الدولة  مواكبة  و�صتعزز  املنطقة، 
التطورات التي ي�صهدها العامل يف جمال 
يتما�صى  والبتكار، ومبا  الإب��داع  حماية 

اخلم�صني  وم����ب����ادئ  م�����ص��ت��ه��دف��ات  م���ع 
 ،2071 وحم�����ددات م��ئ��وي��ة الإم������ارات 
الوطنية يف هذا  اأن اجلهود  اإىل  م�صرياً 
البيئة  توفري  بهدف  متوا�صلة  الجت��اه 
واملبدعني  للمبتكرين  واجلاذبة  الآمنة 
اأفكارهم  مبا ي�صمن حقوقهم، وحتويل 
املبدعة اإىل واقع وازدهار اأعمالهم، ومبا 
الإم����ارات  دول���ة  �صمعة  تر�صيخ  ي�صمن 
اآمنة  اق���ت�������ص���ادي���ة  وج���ه���ة  ب���اع���ت���ب���اره���ا 
والبتكار  ب���الإب���داع  حت��ت��ف��ي  وم��وث��وق��ة 

واقت�صاد املعرفة.
ج����ذب  دع�������م  اإىل  امل������ذك������رة  وت������ه������دف 
ا����ص���ت���ث���م���ارات ال�������ص���رك���ات ال���ع���ام���ل���ة يف 
القطاعات الإبداعية واملو�صيقية والفنية 
اإىل دول��ة الإم���ارات، وتعزيز بيئة ومناخ 
اإدارة  اأول  تد�صني  خالل  من  لها  العمل 
جماعية م�صركة من فرق عمل الوزارة 
والحت�����اد ل��ت��ت��وىل م��ه��ام احل��ف��اظ على 
حقوق البث والأداء يف الدولة، واإطالق 
حمالت توعية خا�صة بحقوق بث املواد 
ال�صوتية،  وال��ت�����ص��ج��ي��الت  امل��و���ص��ي��ق��ي��ة 
و�صمان عدم التعدي على حقوق الطبع 
يف  العاملة  بال�صركات  اخلا�صة  والن�صر 

ال�صناعات الإبداعية، واإن�صاء جلنة عمل 
والحتاد  القت�صاد  وزارة  بني  م�صركة 
بهدف  الفونوغرامات  ل�صناعة  ال��دويل 
حلماية  ال��ع��م��ل  واآل���ي���ات  اأ���ص�����س  تنظيم 
الت�صجيالت  اأن�صطة  يف  امل��وؤل��ف  ح��ق��وق 

ال�صوتية واملو�صيقية والإبداع الفني.
رئي�س  م��ور  فران�صي�س  اأ�صاد  جهته،  من 
الحت�����اد ب��اجل��ه��ود ال��ت��ي ب��ذل��ت��ه��ا دولة 
الإم��ارات يف تعزيز مناخ امللكية الفكرية 
واإ�صدار القوانني والت�صريعات الداعمة 
واملبدعني،  امل���وؤل���ف���ني  ح���ق���وق  حل��م��اي��ة 
توفر  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  اأن  اإىل  م�����ص��رياً 
ف��ر���ص��ة ل�����ص��م��ان ا���ص��ت��م��رار ت��ط��ور منو 
اأن  �صناعة املو�صيقى يف الدولة، وموؤكداً 
الحتاد الدويل ل�صناعة الفونوغرامات 
وت���ب���ادل اخل����ربات مع  ل��ل��ت��ع��اون  يتطلع 
لتعزيز  املقبلة  امل��رح��ل��ة  خ���الل  ال�����وزارة 

هذا التوجه.
ل�صناعة  ال�����������دويل  الحت�����������اد  وي�����ع�����د 
العا�صمة  وم����ق����ره  ال���ف���ون���وغ���رام���ات، 
عاملية  منظمة  اأك��رب  لندن،  الربيطانية 
الت�صجيالت  �صناعة  متثل  ربحية  غري 
اأك���رث من  وي�����ص��م  ال��ع��امل،  يف  ال�صوتية 

الت�صجيالت  �صركات  8000 ع�صو من 
العامل  م�صتوى  على  ال��رائ��دة  ال�صوتية 
من اأكرث من 70 دولة. ويعمل الحتاد 
امل�صجلة  امل��و���ص��ي��ق��ى  ق��ي��م��ة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
وحماية حقوق الطبع والن�صر املو�صيقي 
حماية  اأج��ل  من  توعية  حمالت  ويوفر 
ومكافحة  الت�صجيالت  منتجي  ح��ق��وق 
ال�صتخدامات  وتو�صيع  عليها  القر�صنة 

التجارية للمو�صيقى امل�صجلة عاملياً.
يذكر اأن املر�صوم بقانون رقم 38 ل�صنة 
2021 يف �صاأن حقوق املوؤلف واحلقوق 
املجاورة الذي اأ�صدرته دولة الإمارات يف 
بيئة  توفري  يف  �صاهم  املا�صي،  دي�صمرب 
ال�صتثمار  لتحفيز  متكاملة  ت�صريعية 
ودعم  والفنية  الإبداعية  ال�صناعات  يف 
وحماية  والإب�����داع�����ي  ال��ف��ك��ري  ال��ن��ت��اج 
يف  باملوؤلف  اخلا�صة  الفكرية  امل�صنفات 
الإدارة اجلماعية يف  جم��الت عدة مثل 
الن�صخ واملو�صيقى والقطاعات الإبداعية 
والفنون  وال��ع��ل��وم  الآداب  يف  الأخ�����رى 
املختلفة، ف�صاًل عن قطاعات القت�صاد 
اجلديد والعامل الرقمي، مثل الربجمة 

والتطبيقات الذكية.

مكتب اأبوظبي لل�صتثمار يعزز من م�صاركة ال�صيدات يف الأعمال املرتبطة بالأ�صول والعملت الرقمية
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلن كل من »اآك�ص�س اأبوظبي« ومكتب 
تعاونهما  ع���ن  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار  اأب���وظ���ب���ي 
م����ع ����ص���رك���ة »اأن�������ص���ت���وب���اب���ل دوم���ي���ن���ز« 
 ،)Unstoppable Domains(
 3.0 وي��ب  بهوية  املتخ�ص�صة  ال�صركة 
الرموز  نطاقات  لأ�صماء  الرائد  واملزود 
لتزويد  ل���ال����ص���ت���ب���دال،  ال��ق��اب��ل��ة  غ���ري 
العا�صمة  يف  املقيمات  ال�صيدات  جميع 
جمانية  بنطاقات  اأبوظبي  الإم��ارات��ي��ة 
امل�صفرة  بالعمالت  املرتبطة  لالأعمال 
ال�صيدات  مل��زي��د م��ن  ال��ف��ر���ص��ة  لإت��اح��ة 
من  امل�صتقبلية  امل��وج��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف 
 )3.0 )وي�������ب  الإن������رن������ت  اإب������داع������ات 
وامل�صاركة فيها، اإذ ت�صكل ن�صبة ال�صيدات 
فقط   7% اإىل   5% ب�����ني  ح����ال����ي����اً 

العمالت  م�����ص��ت��خ��دم��ي  اإج����م����ايل  م���ن 
منهن   12% يعمل  ح��ني  يف  امل�صفرة، 
ف��ق��ط يف جم���ال ال��ب��ل��وك ت�����ص��ني. وجاء 
الإع���الن عن ه��ذه امل��ب��ادرة خ��الل زيارة 
 Women لأب��وظ��ب��ي ق���ام ب��ه��ا وف���د
of Web3 الذي �صّم جمموعة من 
الرائدات  الأمريكيات  الأعمال  �صيدات 
ل�صتك�صاف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  جم���ال  يف 
الفر�س الواعدة التي تزخر بها الإمارة 
نحو  اأوىل  ان��ط��الق  حمطة  باعتبارها 
�صيفاً  الوفد  عاملياً، حيث حل  النت�صار 
الذي  اأبوظبي”  “اآك�ص�س  برنامج  على 
لال�صتثمار،  اأب���وظ���ب���ي  م��ك��ت��ب  اأط��ل��ق��ه 
م���اف���ن غلوبال  ���ص��رك��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
الن�صاء ورائ���دات  ب��ه��دف دع��م  اآك�����ص�����س، 
املجتمع  �صرائح  خمتلف  م��ن  الأع��م��ال 
تقودها  التي  وامل�صاريع  املدعومة  غري 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  اأقليات 
ومت��ك��ي��ن��ه��ن م��ن ت��اأ���ص��ي�����س اأع��م��ال��ه��م يف 
تتمتع مبقومات  ال��ت��ي  الإم����ارات  دول���ة 
الن�صاء  فيها  متتلك  والتي  عالية،  منو 
%50 من ال�صركات ال�صغرية  بالفعل 
املهند�س  وق����ال  احل���ج���م.  وامل��ت��و���ص��ط��ة 
املدير  ال�صام�صي،  العزيز  عبد اهلل عبد 
العام بالإنابة ملكتب اأبوظبي لال�صتثمار 
دور  على  ال�����ص��وء  ت�صليطه  معر�س  يف 
اإمارة اأبوظبي يف الهتمام باملراأة ودعم 
“حتر�س  الأع��م��ال:  فر�صها يف جم��ال 
م�صتقبل  ب���ن���اء  ع��ل��ى  اأب���وظ���ب���ي  اإم�������ارة 
بنية  ع��ل��ى  ق���ائ���م   3.0 وي����ب  اإن����رن����ت 
وا�صتح�صان  ر���ص��ى  ت��ن��ال  ق��وي��ة  حتتية 
جميع اأفراد املجتمع. ومن خالل دعمنا 
وترتقي  ال�صيدات  ت�صتقطب  مل��ب��ادرات 
التنوع يف وقت مبكر  فاإننا ندعم  بهن، 

 ،3.0 وي���ب  اإن��رن��ت  تقنية  ع�صر  م��ن 
“اأن�صتوبابل  م��ع  ال��ت��ع��اون  ه���ذا  وي��اأت��ي 
اإنرنت  ن��ط��اق��ات  ل��ت��وف��ري  دومينز”، 
بالأ�صول  املرتبطة  لالأعمال  جمانية 
اأبوظبي،  يف  ال�صيدات  جلميع  الرقمية 
بتحقيق  الإم�����������ارة  جل����ه����ود  ت���رج���م���ة 
القطاع  مل�صاركة  فر�س  وخلق  ال�صمول، 

اخلا�س يف �صناعات �صريعة النمو”. 
اأبوظبي  ف��ي��ه  تكثف  ال���ذي  ال��وق��ت  ويف 
جهودها لت�صبح مركزاً رئي�صاً للعمالت 
توا�صل  الأو���ص��ط،  ال�صرق  يف  الرقمية 
الأدوات واملوارد  الإم��ارة �صعيها لإع��داد 
مبختلف  ال��ن�����ص��اء  لت�صجيع  ال���الزم���ة 
م�����ص��ارب��ه��م ع��ل��ى امل�����ص��ارك��ة ال��ن�����ص��ط��ة يف 
اإح����دى  وت��ك��م��ن   .3.0 وي����ب  اإن���رن���ت 
رك����ائ����ز ت��ق��ن��ي��ة ال���ب���ل���وك ت�������ص���ني، التي 
�صعبيتها،  زي��ادة  يف  اأ�صا�صياً  دوراً  لعبت 

يتجاوز  و�صول  توفري  على  قدرتها  يف 
التي �صكلت  القيود اجلغرافية واملالية، 
لبع�س  امل��ايل  ال�صمول  لتحقيق  عائقاً 

املجموعات يف املا�صي.
وت����ع����د امل�����ب�����ادرة ف���ر����ص���ة ل��ل��ت��غ��ي��ري يف 
عرب  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  ال�صيدات  حياة 
ال�صتفادة من الفر�س الواعدة املرتبطة 
باإنرنت ويب 3.0، اإذ توفر لهم عنواناً 
�صبكياً لمركزياً وهوية رقمية متنحهم 
حتكماً كاماًل يف بياناتهم وحمتوياتهم 
�صمن م�صاحة ميتلكونها بالكامل، على 
عك�س نطاقات اإنرنت ويب 2.0، التي 
يتم تاأجريها لفرات حمددة من خالل 

و�صطاء تابعني جلهات اأخرى.
اأب����وظ����ب����ي  ال���������ص����ي����دات يف  وب�����اإم�����ك�����ان 
https://( ال����������راب����������ط:  زي��������������ارة 
u n s t o p p a b l e d o m a i n s .

•• اأبوظبي -الفجر: 

التقى معايل حممد بن هادي احل�صيني 
وزي���ر دول���ة ل��ل�����ص��وؤون امل��ال��ي��ة، ي��وم اأم�س 
عام  مدير  مولني  اإمي��ان��وي��ل  �صعادة  م��ع 
واملالية  القت�صاد  ب��وزارة  اخلزينة  اإدارة 
والإن���ع���ا����س ال��ف��رن�����ص��ي��ة، وذل����ك يف مقر 
�صبل  ملناق�صة  ب��اأب��وظ��ب��ي،  امل��ال��ي��ة  وزارة 
تعزيز التعاون والعالقات ال�صراتيجية 
امل�صركة بني دولة الإمارات وجمهورية 
هادي  ب��ن  حممد  م��ع��ايل  واأك���د  فرن�صا. 
باعتباره  ال��ل��ق��اء  ه��ذا  اأه��م��ي��ة  احل�صيني 
مع  والتن�صيق  احل����وار  ل��ت��ع��زي��ز  ف��ر���ص��ة 
املجالت  خمتلف  يف  فرن�صا  جمهورية 
والتباحث  امل�������ص���رك،  اله���ت���م���ام  ذات 
وال����ت����ع����ري����ف ب����ال����ف����ر�����س وامل���������ص����اري����ع 
البلدين  بني  وال�صتثمارية  القت�صادية 
تعاون  خ��ل��ق جم�����الت  ي�����ص��ه��م يف  ومب����ا 

جديدة م�صتقباًل. وقال معاليه: »تلتزم 
وتقوية  تعزيز  مبوا�صلة  امل��ال��ي��ة  وزارة 
والقت�صادي  امل����ايل  ال��ت��ع��اون  جم����الت 
ال�صركاء  اأهم  اأحد  باعتبارها  مع فرن�صا 

ال�صراتيجيني لدولة الإمارات.«
اإىل جانب معاليه �صعادة  اللقاء  وح�صر 
امل�����ص��اع��د لقطاع  ال���وك���ي���ل  ����ص���ريف  ع��ل��ي 
بالإنابة، وعن  الدولية  املالية  العالقات 
اجلانب الفرن�صي �صعادة لودوفيك بوي 
�صفري فرن�صا لدى الدولة. ي�صار اإىل اأن 
الإم���ارات وفرن�صا كانت قد وقعتا  دول��ة 
على  ال�صريبي  الزدواج  اتفاقية  على 
ومتت   1989-7-19 بتاريخ  ال��دخ��ل 
باملر�صوم الحتادي رقم  امل�صادقة عليها 
حماية  واتفاقية   ،1989 ل�صنة   )83(
-9-9 ب��ت��اري��خ  ال���ص��ت��ث��م��ارات  وت�صجيع 

1991 ومتت امل�صادقة عليها باملر�صوم 
الحتادي رقم )35( ل�صنة 1992.

حممد بن هادي احل�صيني يلتقي مع مدير عام اإدارة اخلزينة بوزارة القت�صاد واملالية والإنعا�ض الفرن�صية

•• اأبوظبي-وام:

ال��ت��ق��ى خ��ل��ي��ل ف��ا���ص��ل امل��ن�����ص��وري م���دي���ر ع����ام مكتب 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل�����ص��ادرات ب��الإن��اب��ة م�����ص��وؤول��ني م��ن دائرة 
تنمية  ومكتب  اأبوظبي  لإم���ارة  القت�صادية  التنمية 
تعزيز  �صبل  اللقاء  ت��ن��اول  ل��ل��دائ��رة.  التابع  ال�صناعة 
اإىل جانب  عالقات التعاون وال�صراكة ال�صراتيجية، 
الداعمة  امل�صتقبلية  واخل��ط��ط  الأول���وي���ات  يف  النظر 

القت�صاد  ومن���و  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����ص��ادرات  تنمية  مل�����ص��رية 
“ياأتي  امل���ن�������ص���وري:  ال���وط���ن���ي. وق�����ال خ��ل��ي��ل ف��ا���ص��ل 
القت�صادية  التنمية  دائ���رة  م��ن  �صركائنا  م��ع  اللقاء 
اإط��ار حر�صنا على توحيد  ال�صناعة يف  ومكتب تنمية 
والتعاون  التكامل  الوطنية، وتعزيز منظومة  اجلهود 
ال�صراتيجي امل�صرك، واإيجاد الفر�س اجلديدة التي 
تدعم م�صالح ال�صركات الإماراتية، وت�صاهم يف تو�صيع 
الأ�صواق  اإىل  �صادراتهم  لو�صول  التجارية  اأن�صطتهم 

التعاون  اتفاقية  باأهمية  املن�صوري  اأ�صاد  و  العاملية«. 
التي مت توقيعها خالل العام املا�صي مع الدائرة ممثلة 
�صادرات  دع��م  اإىل  والهادفة  ال�صناعة،  تنمية  مبكتب 
اإىل  لفتا  عامليا،  تناف�صيتها  وتعزيز  املحلية  ال�صركات 
الركائز  و�صع  �صاهمت يف  متقدمة  �صكلت خطوة  اأنها 
وعملت  الوطنية،  ال�صادرات  قطاع  لتنمية  الأ�صا�صية 
اأبوظبي على  اإمارة  على متكني ال�صركات وامل�صانع يف 
تعزيز تواجدها على خريطة التجارة العاملية«. وجرى 

خالل اللقاء كذلك ا�صتعرا�س التحديات التي تواجه 
ال�صركات الوطنية، واإيجاد احللول املبتكرة التي تدعم 
منو قطاع ال�صادرات وزيادة م�صاهمتها يف الناجت املحلي 
الإج���م���ايل لإم����ارة اأب��وظ��ب��ي وال��ت��ب��اح��ث ح���ول تطوير 
القت�صادي  التنويع  ا�صراتيجية  تدعم  التي  الآليات 
وترفع من معدل التبادل التجاري بني دولة الإمارات 
ودول العامل، مبا ي�صهم يف تنمية وا�صتدامة القت�صاد 

الوطني.

مكتب اأبوظبي لل�صادرات يبحث مع دائرة التنمية القت�صادية تعزيز التكامل ال�صرتاتيجي
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متا�شيًا مع خطط ال�شركة لتو�شعة وتطوير اأ�شطولها ودعم اإ�شرتاتيجيتها للنمو والتطور

اأدنوك للإمداد واخلدمات ت�صتحوذ على ثلث �صفن جديدة ل�صحن الغاز الطبيعي امل�صال
 •• اأبوظبي-وام:

لالإمداد  اأدن������وك  ���ص��رك��ة  اأم�������س  اأع��ل��ن��ت 
واللوج�صتيات  ال�صحن  ذراع  واخل��دم��ات، 
البحرية املتكاملة ل�صركة برول اأبوظبي 
الوطنية اأدنوك ، عن قرارها �صراء ثالث 
امل�صال.  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ل��ل��غ��از  ���ص��ف��ن ج��دي��دة 
يف  امل��ت��ط��ورة  اجل��دي��دة  ال�صفن  و�صت�صهم 
تعزيز قدرات اأدنوك لالإمداد واخلدمات 
متكاملة  لوج�صتية  خدمات  �صركة  اأك��رب 
يف املنطقة، يف ال�صتجابة للطلب العاملي 

املتزايد على الغاز الطبيعي امل�صال.
امل�صال  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال���غ���از  ���ص��ف��ن  ت��ع��د  و 
اجلديدة، التي تبلغ �صعة كل منها 175 
اأك��رب بكثري م��ن �صفن  األ��ف م��ر مكعب، 
ال���غ���از ال��ط��ب��ي��ع��ي امل�����ص��ال ال��ث��م��اين التي 
ال�����ص��رك��ة حالياً،  اأ���ص��ط��ول  ت��ع��م��ل ���ص��م��ن 
وال��ت��ي ت��ب��ل��غ ���ص��ع��ة ك��ل م��ن��ه��ا 137 األف 
مر مكعب. ياأتي ال�صتحواذ على ال�صفن 
الثالث اجلديدة والتي من املقرر اأن يتم 
ت�صليمها خالل عامي 2025 و2026، 
بعد اإعالن اأدنوك لالإمداد واخلدمات يف 
اأبريل من هذا العام عن ا�صتحواذها على 
لي�صل  امل�صال  الطبيعي  للغاز  �صفينتني 
ال�����ص��رك��ة اجلديدة  ���ص��ف��ن  اإج���م���ايل ع���دد 
امل�صال  الطبيعي  ال��غ��از  لنقل  املخ�ص�صة 

اإىل خم�س �صفن.
و ب��ه��ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة، ق����ال ال��ق��ب��ط��ان عبد 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  امل�����ص��ع��ب��ي،  ال��ك��رمي 
ل�صركة اأدنوك لالإمداد واخلدمات: »تعد 

م�صهد  يف  ن�صطة  و  ف��اع��ل��ة  ق���وة  اأدن�����وك 
الطاقة العاملي �صريع التطور، مع تزايد 
الدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي والغاز 
ا�صتحواذ  �صيدعم  و  امل�����ص��ال..  الطبيعي 
ال�صفن  على  واخلدمات  لالإمداد  اأدن��وك 
اجل��دي��دة امل��ت��ط��ورة الأع��م��ال احل��ال��ي��ة ل� 
امل�صال  الطبيعي  ال��غ��از  اأدن���وك يف جم��ال 

ويعزز خطط منوها الأو�صع م�صتقباًل«.
واأ�صاف: »يكت�صب توقيت ا�صتحواذنا على 
خ��ا���ص��ة، حيث  اأه��م��ي��ة  اجل��دي��دة  ال�صفن 
على  الديناميكيات  من  العديد  تتكاتف 
�صوق  وتفعيل  لتقوية  ال��ع��امل��ي  ال�صعيد 
الغاز الطبيعي امل�صال، كالركيز املتجدد 
البيئية  والت�صريعات  الطاقة،  اأم��ن  على 

اجل���دي���دة ال��ت��ي ُت��ف�����ص��ل ال�����ص��ف��ن الأك���رث 
كفاءة من حيث ا�صتهالك الوقود، كتلك 

التي قمنا بال�صتحواذ عليها«.
الطبيعي  الغاز  �صفن  جميع  بناء  و�صيتم 
حو�س  يف  اجل����دي����دة  اخل���م�������س  امل�������ص���ال 
ن����ان« ل��ب��ن��اء ال�����ص��ف��ن يف ال�صني  »ج��ي��ان��غ 
الذي مت تكليفه من قبل اأدنوك لالإمداد 
خم�س  ب��ب��ن��اء   2020 ع����ام  واخل����دم����ات 
دبليو  »اإي��ه  ل�صركة  عمالقة  غ��از  ناقالت 
اأدنوك  بني  امل�صرك  امل�صروع  للمالحة«، 
»وانهوا«  وجمموعة  واخلدمات  لالإمداد 

ال�صينية لل�صناعات الكيميائية.
جمل�س  رئي�س  اأو،  لني  تقدم  جانبه  من 
جيانغ  يف  ال�����ص��ف��ن  ب���ن���اء  ح���و����س  اإدارة 

واخلدمات  ل��الإم��داد  اأدن���وك  ل���«  بال�صكر 
بناء  حو�س  مع  تعاونها  ا�صتمرار  على   «
نوؤكد   «  : ن���ان وق����ال  ال�����ص��ف��ن يف ج��ي��ان��غ 
متطورة  جديدة  �صفن  بتطوير  التزامنا 
وموفرة للطاقة و�صديقة للبيئة ونفخر 
ب��ق��درت��ن��ا ع��ل��ى دع����م ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة منو 

اأدنوك لالإمداد واخلدمات للم�صتقبل«.
و ي�صمح ال�صتحواذ على �صفن اأكرب واأكرث 
كفاءة يف ا�صتخدام الطاقة ل�صركة اأدنوك 
لالإمداد واخلدمات بتلبية طلب العمالء 
البيئية  ال��ب�����ص��م��ة  خ��ف�����س  م���ع  امل���ت���زاي���د 
ال��ت��ق��ن��ي��ة احلديثة  وت���ق���وم  لأ���ص��ط��ول��ه��ا. 
مل��ح��رك��ات ال�����ص��ف��ن اجل���دي���دة ب��احل��د من 
الن����ب����ع����اث����ات ث�����اين اأك�������ص���ي���د ال���ك���رب���ون 

الكربيت  واأك�صيد  النيروجني  واأكا�صيد 
، كما اأن احتواء ال�صفن على نظام تزييت 
الهواء املبتكر يقلل من ا�صتهالك الوقود 
بن�صبة %10 كحد اأدنى. و متلك �صركة 
الأ�صطول  واخل���دم���ات  ل���الإم���داد  اأدن����وك 
الأكرب والأكرث تنوًعا يف ال�صرق الأو�صط 
واملوؤلف من اأكرث من 200 �صفينة، تنقل 
وال�صب  املكررة  واملنتجات  اخل��ام  النفط 
حاويات  يف  امل���ع���ب���اأة  وال��ب�����ص��ائ��ع  اجل����اف 
وغ���از ال��ب��رول امل�����ص��ال وال��غ��از الطبيعي 
بالإ�صافة  العاملية..  الأ�صواق  اإىل  امل�صال 
املتكاملة  ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ات  ق����اع����دة  اإىل 
والتي متتد  امل�صفح،  لل�صركة يف منطقة 
مربع،  م��ر  م��ل��ي��ون   1.5 م�صاحة  ع��ل��ى 
تعترب  املتكاملة،  اللوج�صتية  وق��درات��ه��ا 
املزود  واخلدمات  لالإمداد  اأدن��وك  �صركة 
الرائد للخدمات اللوج�صتية البحرية يف 
املنطقة. و على مدار ال� 24 �صهًرا املا�صية 
ل��الإم��داد واخلدمات  اأدن����وك  ا���ص��ت��ح��وذت 
مبا  العميقة،  للمياه  �صفينة   16 ع��ل��ى 
غ����از عمالقة  ن���اق���الت  ث���م���اين  ذل����ك  يف 
�صعة  اأ���ص��اف��ت   ،2021 ع��ام  VLCC يف 
لل�صركة.  برميل  مليون   16 تبلغ  �صحن 
كما ا�صتحوذت ال�صركة على �صت ناقالت 
ال�صحن  �صعة  لتو�صع  اأدى  م��ا  منتجات 
لأ�صطول ناقالت املنتجات التابع لأدنوك 
لالإمداد واخلدمات اإىل اأكرث من مليون 
ناقالت  اإىل خم�س  اإ���ص��اف��ة  م���ري،  ط��ن 
غاز عمالقة VLGC ل�صركة اإيه دبليو 

للمالحة.

ع���ل���ى راأ����������س ق���ائ���م���ة ال�������ص���رك���ات 
املنطقة  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  ال����رائ����دة 
التقنية  عالية  ال��زراع��ة  جم��ال  يف 
يف ال��ب��ي��ئ��ة اخل��ا���ص��ع��ة ل��ل��رق��اب��ة. و 
روؤيتهم  لتحقيق  ال�صركاء  يتطلع 
امل�صركة املتمثلة يف موا�صلة دعم 
اأه��داف الدولة يف جم��الت الأمن 
املياه  ع���ل���ى  واحل����ف����اظ  ال���غ���ذائ���ي 
وال�صتدامة  القت�صادي  والتنويع 
التو�صع  ف��ر���س  م��ع��ا  و���ص��ي��ب��ح��ث��ون 
وخمتلف  الإم�����ارات  يف  امل�صتقبلي 

مناطق العامل.
و يف هذا ال�صدد قالت معايل مرمي 
بنت حممد املهريي وزيرة التغري 

اأ�صواق جديدة معا«.
فابري  جيانولكا  ق��ال  جانبه  م��ن 
املايل  وامل��دي��ر  التنفيذي  الرئي�س 
ت�صعر   ”: ال����ظ����اه����رة  مل���ج���م���وع���ة 
بالمتنان  ال���ظ���اه���رة  جم���م���وع���ة 
الطويلة  ال���ت���ط���وي���ر  ل�������ص���راك���ة 
و�صنوا�صل  ب��اي��وا  م��ع  وال��ن��اج��ح��ة 
ال��ع��م��ل م��ع��ا يف الأ����ص���واق الأخ���رى 
هذه  يف  ال���دخ���ول  الآن  وي�����ص��ع��دن��ا 
بيور  م�����ع  اجل�����دي�����دة  ال���������ص����راك����ة 
ه��ارف�����ص��ت ل���ل���م���زارع ال��ذك��ي��ة فقد 
وفريق  املبتكرة  تقنياتهم  اأث����ارت 
املهند�صني  وف��ري��ق  ال��ق��وي  الإدارة 
امل�����ص��ت��وي��ات وم�����ص��ار النمو  ب��اأع��ل��ى 

ي�صهده  ما  :” اإن  والبيئة  املناخي 
ال��ع��امل م��ن ت��زاي��د ح���دة تداعيات 
ال���ت���غ���ري امل����ن����اخ ي����وؤث����ر ع���ل���ى كافة 
حتديات  ويفر�س  احل��ي��اة  ج��وان��ب 
املياه  ن�����درة  ع����دة م��ن��ه��ا حت���دي���ات 
ال�صاحلة  الأرا����ص���ي  وحم���دودي���ة 
للزراعة ما يوؤثر بدوره �صلباً على 
منظومة الزراعة والأمن الغذائي 
دائم  ب�صكل  ن�صعى  ل��ذا  ع��ام  ب�صكل 
اإىل ال�صتفادة من اأحدث التقنيات 
ال����زراع����ي����ة واأ�����ص����ال����ي����ب ال����زراع����ة 
املبتكرة وتوظيفها يف معاجلة هذه 
الأ�صاليب  ه���ذه  وم���ن  ال��ت��ح��دي��ات 
الزراعة يف بيئات خا�صعة للرقابة 
ت��ع��زي��ز حجم  ت�����ص��اه��م يف  وال���ت���ي 
الإنتاج اإىل اأق�صى حد ممكن ورفع 
املوارد  ا�صتخدام  وا�صتدامة  كفاءة 
الطبيعية وتقليل معدل النبعاثات 
ما يعزز من اتزان العالقة بني املاء 

والغذاء والطاقة«.
واأ�صافت “: اأثق باأن هذه ال�صراكة 
اجل���دي���دة ���ص��ت�����ص��اه��م ب�����ص��ك��ل كبري 
املحلي  ال��زراع��ي  الإن��ت��اج  يف تعزيز 
املحلية  امل���ن���ت���ج���ات  ج������ودة  ورف������ع 
اأهداف  مع  يتما�صى  مبا  وتنويعها 
ال��وط��ن��ي��ة لالأمن  ال���ص��رات��ي��ج��ي��ة 
املتمثل  هدفنا  وحتقيق  ال��غ��ذائ��ي 
يف حتويل دولة الإمارات اإىل مركز 
القائم على  الغذائي  عاملي لالأمن 

حللول  رئي�صي  وُم�����ص��در  الب��ت��ك��ار 
ونظم الزراعة امل�صتدامة«.

من جانبه قال �صكاي كرتز موؤ�ص�س 
الذكية  ل��ل��م��زارع  ه��ارف�����ص��ت  ب��ي��ور 
بهذه  :”�صعداء  التنفيذي  رئي�صها 
اأعجبنا  لطاملا  اجل��دي��دة  ال�صراكة 
بايوا  ال��ظ��اه��رة-  م�����ص��روع  بحجم 
ال�صوق  يف  ال��ه��ائ��ل��ة  اإم��ك��ان��ي��ات��ه  و 
وب��ن��ط��اق الم���ت���داد ال��ع��امل��ي الذي 
ح���ق���ق���ه امل����ال����ك����ون احل����ال����ي����ون يف 
الزراعية والطاقة  حقول الأعمال 
البناء والقطاعات  املتجددة ومواد 
املبا�صرة  ال�����ص��ل��ة  ذات  الأخ�������رى 
جمال  يف  ال���ع���امل���ي���ة  ب��ط��م��وح��ات��ن��ا 
اخلا�صعة  ال���ب���ي���ئ���ة  يف  ال�����زراع�����ة 
�صيوؤدي   “  : واأ���ص��اف   .“ للرقابة 
واجلهود  القوى  يف  الت�صافر  ه��ذا 
امل�صركة  ق���درت���ن���ا  حت�����ص��ني  اإىل 
بل  القائمني  العمالء  خدمة  على 
م�صاريع  اإط���الق  عملية  وحت�صني 
التعاون  جم��ل�����س  دول  يف  ج��دي��دة 
مناطق  وخم����ت����ل����ف  اخل����ل����ي����ج����ي 
اأ�صبحت  ول��ق��د  الأخ������رى  ال���ع���امل 
بيور هارف�صت الآن باحلجم الذي 
مع  ���ص��راك��ات  تاأ�صي�س  م��ن  ميكنها 
موؤ�ص�صات عاملية �صخمة مما ي�صهم 
يف م�صاعفة الأثر املتحقق يف هذا 
بالأ�صواط  فخورون  ونحن  العامل 
اإىل دخول  ونتطلع  التي قطعناها 

•• اأبوظبي-وام: 

هارف�صت  “ ب��ي��ور  ���ص��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
ت�صكيل  “ ع���ن  ال��ذك��ي��ة  ل���ل���م���زارع 
حتالٍف مع جمموعة الظاهرة من 
خالل ال�صتحواذ على ح�صة بايوا 
�صركتي  بني  املوؤ�ص�صة  ال�صراكة  يف 
ال���ت���ي تتوىل  و  وب���اي���وا  ال���ظ���اه���رة 
النطاق  وا�صعة  من�صاأة  اإدارة  حاليا 
ل���الإن���ت���اج ال����زراع����ي امل��ع��ت��م��د على 
الزراعة  واأ�صلوب  العالية  التقنية 
مب�صاحة  للرقابة  خا�صعة  بيئة  يف 
وُيعد  ه����ك����ت����ارا.   11 اإىل  مت���ت���د 
م�صروع )الظاهرة بايوا( م�صاهمة 
م��ه��م��ة يف حت��ق��ي��ق اأه�����داف الأم���ن 
ال���غ���ذائ���ي وال����ص���ت���دام���ة يف دول���ة 
وميثل  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
���ص��راك��ة ن��اج��ح��ة ب���ني ب���اي���وا وهي 
مطور امل�صروع الدويل املعرف به 

على م�صتوى العامل.
ب��اي��وا يف تطوير  وي��ن�����ص��ج��م جن���اح 
وانتقاله  بايوا  الظاهرة-  م�صروع 
ودائم  جديد  م�صغل   - مالك  اإىل 
ا�صراتيجية  م��ع  ه��ارف�����ص��ت  ب��ي��ور 
تتبناها  ال��ت��ي  الناجحة  التطوير 
اأعمالها يف حقل  بايوا يف ممار�صة 
ال��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة. و مت��ث��ل هذه 
النظام  يف  ا�صتثماٍر  اأك��رب  ال�صفقة 
لغايات  للرقابة  اخلا�صع  البيئي 
الزراعة يف ظل ما ي�صهده القطاع 
م���ن من���و ���ص��ري��ع ال���وت���رية يف دول 

جمل�س التعاون اخلليجي.
الأط���������راف  و مت���خ�������ص���ت ج����ه����ود 
ع����ن روؤي��������ٍة م�����ص��رك��ة ت��ت��م��ث��ل يف 
عالية  ال��ط��ازج��ة  املنتجات  ت��وف��ري 
والآمنة  حمليا  امل��زروع��ة  اجل���ودة 
وتبني  م��ك��ان  اأي  يف  وامل�����ص��ت��دام��ة 
بو�صفه  ال���غ���ذائ���ي  الأم�����ن  حت����دي 
ق�صية عاملية ميكن حلها فقط عن 
وال�صتثمار  التكنولوجيا  ط��ري��ق 
القوى  ت�صافر  و�صيتيح  والتعاون. 
ه���ذه  امل���������ص����ارك����ة يف  ل������الأط������راف 
امل���ب���ادرة خ��دم��ة ال�����ص��وق ع��ل��ى نحٍو 
التقنيات  م��ن  وال���ص��ت��ف��ادة  اأف�صل 

متلكها  التي  املتنامية  والأ�صاليب 
الإنتاجية  بيور هارف�صت لتح�صني 
ال���وق���ت من  ذات  و���ص��ي��ت��م��ك��ن��ون يف 
من  للمزيد  حتقيقا  امل����وارد  دم���ج 

البحث والتطوير والبتكار.
و ت��ع��م��ل ال�����ص��راك��ة اجل���دي���دة بني 
ب���ي���ور ه��ارف�����ص��ت وال���ظ���اه���رة عرب 
�صركة املحا�صة على زيادة الطاقة 
اخلا�صعة  الإج��م��ال��ي��ة  الت�صغيلية 
للمزارع  ه��ارف�����ص��ت  ب���ي���ور  لإدارة 
هكتارا   22 من  اأك��رث  اإىل  الذكية 
ذل����ك  ج�����ان�����ب  اإىل  ف������دان������ا   54
�صت�صتثمر بيور هارف�صت والظاهرة 
اإ�صافية يف حت�صني  اأم���واٍل  روؤو����س 
امل��زرع��ة وت��و���ص��ي��ع قدرتها  ق����درات 
جديدة  حم��ا���ص��ي��ل  يف  الإن��ت��اج��ي��ة 
�صتوا�صل  و  للم�صتهلكني.  خدمة 
الأط�����راف ال��ث��الث��ة ال��ت��ع��اون فيما 
الغذائي  الأم������ن  ل��ت��ع��زي��ز  ب��ي��ن��ه��م 
وم�صاريع البنية التحتية الغذائية 
يف كل من دول��ة الإم��ارات العربية 
على  اجل��دي��دة  والأ����ص���واق  املتحدة 
اإ�صافة  �صواء وقد ي�صمل ذلك  حٍد 
واإط����الق م�صاريع  الإن��ت��اج  اأ���ص��ول 
املتجددة  للطاقة  التحتية  البنية 

وتطوير ا�صتثمارات اأخرى.
وم��������ع ه��������ذه ال���������ص����ف����ق����ة ت���رب���ع 
الذكية  ل��ل��م��زارع  ه��ارف�����ص��ت  ب��ي��ور 
“الظاهرة”  اجل��دي��دة  و�صريكتها 

ال�����ص��ري��ع اإع��ج��اب��ن��ا ون��ت��ط��ل��ع اإىل 
العمل معا لتقدمي م�صتقبل غذاء 

اأكرث اأمانا«.
و ح���ول ه���ذه امل���ب���ادرة ق���ال جورج 
امل�صوؤول  املنتدب  الع�صو  ت�صريين 
عن قيادة ح�ص�س بايوا يف امل�صروع 
م�صاهمة  امل�����ص��روع  ه���ذا  “ ُي��ع��د   :
اأهداف  حتقيق  يف  ومهمة  مبكرة 
الأمن الغذائي وال�صتدامة لدولة 
الإمارات العربية املتحدة وهو نتاج 
والظاهرة  بايوا  بني  رائعة  �صراكة 
ونحن ف��خ��ورون مبا اأجن��زن��اه معا 
الإنتاج  من�صاأة  نحول  اأن  وي�صعدنا 
 - م�صّغل  اإىل  ه��ذه  النطاق  وا�صعة 
مالك دائم وجديد لإ�صراتيجيتنا 
ال��ت��ن��م��وي��ة ال��ت��ي مت��ث��ل ج����زءا من 
الطاقة  جمال  يف  العاملية  اأعمالنا 
امل��ت��ج��ددة و���ص��ن��وا���ص��ل ال��ع��م��ل مع 
بيور هارف�صت والظاهرة يف العديد 
م��ن امل��ج��الت مب��ا يف ذل���ك البنية 
والبنية  املتجددة  للطاقة  التحتية 
مواد  وت��وري��د  ل��الأغ��ذي��ة  التحتية 
امل�صركة  روؤيتنا  يعزز  مما  البناء 
غ��ذائ��ي عاملي  ن��ظ��ام  جت���اه حتقيق 

اأكرث ا�صتدامة«.
ال���زراع���ي���ة  ال����ظ����اه����رة  اأن  ي����ذك����ر 
الماراتية  ال�����ص��رك��ات  اح���دى  ه��ي 
قطاع  يف  وامل��ت��خ�����ص�����ص��ة  ال����رائ����دة 
ال��غ��ذائ��ي واإنتاج  ال��زراع��ة والم���ن 

احليوانية  الأع����������الف  وجت���������ارة 
واإدارة  الأ�صا�صية  الغذائية  وال�صلع 
�صال�صل الإمداد بطريقة متكاملة 
وتتعامل مع اأكرث من اأربعني نوعا 
من الأع��الف احليوانية والألياف 
و�صلع  والأع�������������ص������اب  ال����غ����ذائ����ي����ة 
الغذائية  وامل���ك���م���الت  الأع��������الف 

واملواد امل�صافة.
و تعمل ال�صركة يف جمال املحا�صيل 
الأ���ص��ا���ص��ي��ة واحل��ب��وب م��ث��ل القمح 
والدقيق  ال������ذرة  ال�����ص��ع��ري  الأرز 
وجم���ال امل��ن��ت��ج��ات ال��ط��ازج��ة مثل 
التفاح  العنب  التمور  احلم�صيات 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  البطاط�س  ال��زي��ت��ون 

منتجات الألبان.
جغرايف  بتواجد  ال�صركة  تتمتع  و 
ف��ري��د مم��ت��د ال��ن��ط��اق ح��ي��ث تلبي 
طلبات اأكرث من 45 �صوقا يف اآ�صيا 
اأكرث  بها  الأو�صط ويعمل  وال�صرق 

من خم�صة اآلف �صخ�س.
“يف  ال��������ظ��������اه��������رة  تركز”  و 
عدم  �صمان  على  ا�صراتيجيتها 
تقطع الإم���دادات على م��دار العام 
خالل  م��ن  الف�صول  جميع  وع��رب 
الإم��داد على نطاق  تنويع م�صادر 
ا�صتقراره  اإىل  ي������وؤدي  م���ا  وا����ص���ع 
املناخ  تغري  خم��اط��ر  م��ن  ويخفف 
القت�صادية  امل��خ��اط��ر  وي��خ��ف�����س 
والتجارية ويزيد من القدرة على 
مواجهة تقلب اأ�صعار ال�صلع ويوؤكد 
الغذائي  الأم���ن  ب�صمان  الل��ت��زام 
ع��ل��ى امل���دى ال��ط��وي��ل يف الإم����ارات 
التجارية  ال��ت��ح��دي��ات  وم��واج��ه��ة 
خ�صو�صا خالل الأزمات املختلفة.

اأن �صركة بيور  اإىل  جت��در الإ���ص��ارة 
ومقرها  الذكية  للمزارع  هارف�صت 
العربية  الإم�������ارات  يف  ال��رئ��ي�����ص��ي 
يناير  ���ص��ه��ر  يف  اح��ت��ل��ت  امل���ت���ح���دة 
فورب�س  قائمة  يف  الثانية  املرتبة 
ال�صرق الأو�صط “لأكرث 50 �صركة 
نا�صئة متويال يف ال�صرق الأو�صط” 
ن��ظ��را ل��ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ت��اأم��ني راأ�س 
مال يزيد عن 280 مليون دولر 

منذ تاأ�صي�س ال�صركة.

اختتام اأعمال موؤمتر تكنولوجيات القت�صاد 
الرقمي �صيمل�ض ال�صرق الأو�صط 2022 

•• دبي- وام:

اأختتمت اأم�س الول يف دبي اأعمال موؤمتر تكنولوجيات القت�صاد الرقمي 
“�صيمل�س ال�صرق الأو�صط 2022” الذي اأقيم حتت رعاية الفريق �صمو 
ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 
دوليني  خمت�صني  مب�صاركة  ودولياً  وعربياً  حملياً  وا�صع  ر�صمي  وبح�صور 
وموؤ�ص�صات عاملة يف جمالت التحول الرقمي والذي ياأتي يف �صياق مبادرة 
اأبوظبي  قمة  يف  عنها  اأعلن  ال��ذي  الرقمي”  لالقت�صاد  العربية  “الروؤية 
2018. جمع معر�س �صيمل�س ال�صرق الأو�صط 2022 مئات املمثلني عن 
ال�صركات النا�صئة واملبتكرين ورّواد الأعمال يف جمالت التكنولوجيا املالية 

والتجارة الإلكرونية والتجزئة.
و�صهد املوؤمتر واملعر�س الذي يعد اأكرب موؤمتر ومعر�س يف ال�صرق الأو�صط 
العربي  امل��وؤ���ص��ر  اإط���الق  ال��رق��م��ي،  الق��ت�����ص��اد  تكنولوجيات  يف  متخ�ص�س 
العديد  على  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  ت��اأث��ري  يقي�س  وال���ذي  ال��رق��م��ي  لالقت�صاد 
ال�صادرة  البيانات  على  ا�صتناداً  امل�صتدامة  والتنمية  القت�صاد  جوانب  من 
وف��ر���س وجمالت  ال��ق��وة  نقاط  واإب���راز  ال��دول��ي��ة،  املنظمات  م��ن  واملعتمدة 

التنمية يف املنطقة العربية.
فيما �صهدت فعاليات املوؤمتر تداولت وحما�صرات واأوراق عمل قدمها عدد 
ح��ني �صاحب  الرقمي يف  القت�صاد  واخل���رباء يف جم��الت  املخت�صني  م��ن 
املوؤمتر تنظيم اأكرب معر�س يف ال�صرق الأو�صط يف تكنولوجيات القت�صاد 
الرقمي مع م�صاركة اأكرث من 350 �صركة عار�صة دولية واأكرث من 100 
�صركة نا�صئة تعمل يف جمال اإنتاج اخلدمات املرتبطة بالتحول يف احلكومة 
الإلكرونية  والتجارة  الرقمية  وامل��دف��وع��ات  الرقمية  والهوية  الرقمية 

وجتارة التجزئة والتكنولوجيا املالية وغريها من القطاعات الأخرى.
القت�صادية  الوحدة  جمل�س  م�صت�صار  اخل��وري  حممد  علي  الدكتور  وهناأ 
العربية رئي�س الحتاد العربي لالقت�صاد الرقمي دولة الإم��ارات العربية 
الرقمي  العربي لالقت�صاد  املوؤ�صر  العربية يف  الدول  على ت�صدرها قائمة 
تكنولوجيات  م��وؤمت��ر  يف  الأول  ال��ي��وم  يف  عنه  الإع����الن  مت  ال���ذي   2022

القت�صاد الرقمي “�صيمل�س ال�صرق الأو�صط 2022«.
اأن ترتيب الإم��ارات يعك�س الروؤية ال�صتباقية وال�صتثنائية للقيادة  اأكد  و 
الإماراتية يف ت�صميم خططها واأنظمتها لتحقيق ال�صتفادة الق�صوى من 
اقت�صادها  م�صتقبل  عماد  بناء  وبهدف  الرابعة  ال�صناعية  الثورة  ممكنات 
وتر�صيخ اأ�ص�س التنمية امل�صتدامة. و لفت اإىل اأن الإمارات اليوم باتت تكت�صب 
�صمعة اإقليمية ودولية كبرية يف كونها اأمنوذجا فريدا و متفردا يف التنمية، 
واأن هناك فر�صة حقيقية لدعم م�صرية التنمية يف املنطقة من خالل العمل 
العربي امل�صرك وال�صتفادة البينية من التجارب واخلربات الناجحة بني 
اإن  الثاين  اليوم  األقاها يف  التي  الرئي�صية  العربية. وقال يف كلمته  ال��دول 
ب�صكل  العربية لال�صتعداد  الدول  التقرير تظهر حاجة  العامة يف  النتائج 
اأف�صل للمتغريات اجليو�صيا�صية واجليواقت�صادية يف املنطقة والعامل من 
خالل املزيد من التعاون والتكامل يف املنطقة العربية وتكثيف ال�صتثمارات 
امل�صتدامة وتوطني  واملعارف  الرقمية والبتكار  التحتية  البنية  يف تطوير 
التكنولوجيا، واإيجاد ترابط وتفاعل حقيقي بني ال�صراتيجيات الوطنية 

واملوؤ�ص�صات احلكومية واملواطنني.

•• اأبوظبي- وام:

 ScaleUp ب���رن���ام���ج  الق���ت�������ص���اد  وزارة  اأط���ل���ق���ت 
العاملية   UPS ���ص��رك��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون   Export
املتخ�ص�صة يف اخلدمات اللوج�صتية وال�صحن، وذلك 
حتت مظلة “موطن ريادة الأعمال” والذي اأطلقته 

الوزارة يف نوفمرب 2021.
دعم  اإىل   ScaleUp Export ب��رن��ام��ج  ي��ه��دف 
وال�صغرية  النا�صئة  لل�صركات  الت�صديرية  ال��ق��درة 
منتجاتها  ن���ف���اذ  وت��ع��زي��ز  الإم����ارات����ي����ة  وامل��ت��و���ص��ط��ة 
العاملية من خالل جمموعة  اإىل الأ�صواق  وخدماتها 
من الأدوات والربامج الداعمة، وعرب اإقامة جمموعة 
من ال�صراكات امل�صتهدفة مع القطاعات املعنية حملياً 
امل��ري، وزير  وعاملياً. وق��ال معايل عبد اهلل بن ط��وق 
الق��ت�����ص��اد، اإن دول���ة الإم�����ارات وان��ط��الق��اً م��ن روؤية 
قيادتها الر�صيدة ومبا ين�صجم مع مبادئ اخلم�صني، 
ودعم  الأعمال  ري��ادة  قطاع  لتنمية  جهودها  توا�صل 
باعتبارها  الدولة  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع 
والقائم على  امل�صتقبل  اقت�صاد  لبناء  رئي�صياً  مرتكزاً 
اإىل  م�صرياً  والتناف�صية،  والتنوع  والب��ت��ك��ار  املعرفة 
اجلهات  خمتلف  مع  وبال�صراكة  القت�صاد،  وزارة  اأن 
مع  وبالتعاون  املعنية  واملحلية  الحتادية  احلكومية 
توفري  على  تعمل  والعاملي،  املحلي  اخلا�س  القطاع 

ج��م��ي��ع امل��م��ك��ن��ات لزده�����ار ري�����ادة الأع���م���ال وحتقيق 
ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة الإماراتية منواً �صريعاً 

يعزز من م�صاهمتها يف منو القت�صاد الوطني.
واأ����ص���اف م��ع��ال��ي��ه: ���ص��ه��دت امل��رح��ل��ة امل��ا���ص��ي��ة اإطالق 
جمموعة متميزة من املبادرات والربامج حتت مظلة 
نقلة  لإح����داث  وال��ه��ادف��ة  الأعمال”  ري���ادة  “موطن 
وامل�صاريع  الأعمال  لريادة  الداعمة  البيئة  يف  نوعية 
دولة  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  وال�����ص��رك��ات  النا�صئة 
الريادية  ل��ل��م�����ص��اري��ع  ج��اذب��ي��ت��ه��ا  وت��ع��زي��ز  الإم�������ارات 
�صل�صلة من  ال��ع��امل، م��ن خ��الل  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف 
خمتلف  يف  عاملية  و�صراكات  موؤ�ص�صات  مع  ال�صراكات 
 ScaleUpبرنامج اإط������الق  ومي���ث���ل  امل����ج����الت، 
بالتعاون مع UPS ا�صتمراراً وا�صتكماًل   Export
ملبادرات “موطن ريادة الأعمال” بهدف دعم منوها 
حجم  لزيادة  الالزمة  واملعلومات  ب���الأدوات  ورفدها 
اأعمالها  وتطوير  اخلارجية  الأ���ص��واق  اإىل  �صادراتها 
ب�صكل م�صتدام، م�صرياً اإىل اأن الربنامج ي�صب يف دعم 
امل�صتهدف ال�صراتيجي ملوطن ريادة الأعمال بتوفري 
البيئة املحفزة لتطوير واحت�صان 20 �صركة مليارية 

يونيكورن يف الدولة بحلول عام 2031.
ScaleUp Export اأحد املبادرات  يعد برنامج 
ال�صركات  “من�صة دعم  املندرجة حتت م�صار برنامج 
الثالثة  الرئي�صية  امل��ح��اور  اأح���د  النمو”،  ال�صريعة 

مع  بالتعاون  وينطلق  الأعمال”  ري���ادة  “موطن  ل��� 
العاملية بهدف توفري خدمات جديدة   UPS �صركة 
يدعم  مبا  الربنامج  يف  امل�صجلة  لل�صركات  ومتميزة 
اإىل  و�صولها  وتعزيز  �صادراتها  ترويج  على  قدرتها 
من  لها  الكافية  البيانات  واإت��اح��ة  العاملية،  الأ���ص��واق 
اأجل اختيار الأ�صواق املنا�صبة ملنتجاتها، والعمل على 

تطويرها مبا يتنا�صب مع الأ�صواق امل�صتهدفة.
امل�صجلة  ال�صركات  و�صول  اإمكانية  الربنامج  يوفر  و 
ف��ي��ه اإىل جم��م��وع��ة م���ن اخل�����رباء وامل�����ص��ت�����ص��اري��ن يف 
على  للح�صول  ت�صهياًل  وذل���ك  ال��ق��ط��اع��ات،  خمتلف 
ال�صت�صارات الفنية والقانونية، اإ�صافة اإىل احل�صول 
التدريب  وتوفري فر�س  لل�صحن،  اأ�صعار خا�صة  على 
لزيادة  فنية  ور����س عمل  واإق��ام��ة  ال���الزم  وال��ت��وج��ي��ه 
برنامج  واإت���اح���ة  ال��ع��امل��ي��ة،  الأ����ص���واق  اإىل  ���ص��ادرات��ه��ا 
امل�صتهدفة  الأ�صواق  حول  ون��دوات  واإ�صرايف  توجيهي 

للت�صدير.
لل�صركات  مي��ك��ن  اأن����ه  الق��ت�����ص��اد  وزارة  اأو���ص��ح��ت  و 
وامل�صجلة  اأ����ص���وًل  امل��رخ�����ص��ة  وامل��ت��و���ص��ط��ة  ال�����ص��غ��رية 
يف اإح����دى اإم�����ارات ال���دول���ة، ال���ص��ت��ف��ادة م��ن خدمات 
ه����ذا ال���ربن���ام���ج م���ن خ����الل ال��ت�����ص��ج��ي��ل ع���رب املوقع 
الإل����ك����روين مل��وط��ن ري�����ادة الأع���م���ال ع��ل��ى الرابط 
https://theentrepreneurialnation.

اإذا حققت واحداً اأو اأكرث من املعايري املطلوبة   com

ِقبل  التاأكد منها ودرا�صتها من  �صيتم  والتي  التالية، 
كل من الوزارة وups وهي اأن تكون ال�صركة عاملة 
التكنولوجيا  اأو  الإلكرونية  التجارة  قطاعات:  يف 
الفائقة اأو الإلكرونيات عموماً ..و اأن تكون ال�صركة 
املالب�س،  ال��ت��ال��ي��ة:  ال�����ص��ل��ع  اأح����د  ت�صنيع  يف  ع��ام��ل��ة 
ال�صتهالكية،  الإل��ك��رون��ي��ات  الأزي����اء،  اإك�����ص�����ص��وارات 
ال��ه��وات��ف امل��ح��م��ول��ة، ق��ط��ع ال��غ��ي��ار، واأج������زاء الآلت 
زيادة  يف  وترغب  حالياً،  بالت�صدير  تقوم  تكون  واأن 
اأو  احل��ال��ي��ة  املنتجات  تن�صيط  خ��الل  م��ن  ���ص��ادرات��ه��ا 
تتمتع  اأن  و  لديها  البيع  وق��ن��وات  الأ����ص���واق  تو�صيع 
باإمكانات عالية للت�صدير حيث �صيتم تقييم كل حالة 
على حده و اأن تكون ال�صركة تقوم بالت�صدير اأ�صبوعياً 

اأو كل اأ�صبوعني اأو تخطط للقيام بذلك.

 ScaleUp Export وزارة القت�صاد تطلق برنامج
بالتعاون مع �صركة UPS العاملية حتت مظلة موطن ريادة الأعمال

بيور هارف�صت للمزارع الذكية تربم �صراكة مع »الظاهرة« عرب ال�صتحواذ على ح�صة �صركة »بايوا«
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اأبوظبي تك�صف عن مزايا اإ�صافية تعزز موقعها ب�صياحة الجتماعات واحلوافز خلل اآميك�ض فرانكفورت 2022

التنمية الإ�صلمي: 162 مليار دولر اإجمايل متويلت البنك لأكرث من 11 األف م�صروع يف 57 دولة
- حممد اجلا�شر: 5 مليارات دولر متويلت �شنوية اعتبارًا من العام 2023

- هالة ال�شعيد: التمويلت التي ح�شلت عليها م�شر من البنك جتاوزت 17 مليار دولر حلوايل 367 م�شروعًا

•• اأبوظبي-وام:

اأط��ل��ق��ت دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ص��ي��اح��ة – 
اأبوظبي الن�صخة املطورة اجلديدة من 
برناجمها فر�س اأبوظبي لالجتماعات 
م�صاركتها  خ����الل  وذل����ك  واحل����واف����ز، 
احلوافز  ل�صياحة  ال���دويل  املعر�س  يف 
“اآميك�س  وال��ف��ع��ال��ي��ات  والج��ت��م��اع��ات 
فرانكفورت 2022” يف اأملانيا. يندرج 
ا�صراتيجية  ���ص��م��ن  الإع��������الن  ه�����ذا 
قدماً  املُ�����ص��ي  اإىل  ال���رام���ي���ة  ال����دائ����رة 
الجتماعات  ���ص��ي��اح��ة  ق���ط���اع  دع����م  يف 
واحل���واف���ز وامل����وؤمت����رات وامل���ع���ار����س يف 

الإمارة.
م���ع تركيز  امل����ب����ادرة  ه����ذه  ت��ت��م��ا���ص��ى  و 
احلوافز  زي��ادة  على  العاملية  الوجهات 
الفعاليات  ل���ص��ت��ق��ط��اب  ع��رو���ص��ه��ا  يف 
على  تعتمد  و  ال�����ص��رك��ات  وجم��م��وع��ات 
اأبوظبي  ف���ر����س  احل������ايل  ال���ربن���ام���ج 
اأطلقته  ال��ذي  واحل��واف��ز  لالجتماعات 
باقات  ل��ت��وف��ري   2019 ع���ام  ال���دائ���رة 
ملنظمي  الإ�صافية  امل��زاي��ا  من  متنوعة 
اأن�����ص��ط��ة الج���ت���م���اع���ات واحل����واف����ز يف 
ي�صاهم  مب���ا  الإم����ارات����ي����ة،  ال��ع��ا���ص��م��ة 
التناف�صية  مب��ق��وم��ات��ه��ا  الرت����ق����اء  يف 
�صياحة  ق���ط���اع  ت���ع���ايف  م���ع  ب���ال���ت���زام���ن 
الج��ت��م��اع��ات واحل����واف����ز وامل����وؤمت����رات 
واملعار�س، وا�صتئناف اأن�صطته. وُي�صجع 
ال���ربن���ام���ج م��ن��ظ��م��ي ال��ف��ع��ال��ي��ات على 
التقدم لال�صتفادة من هذه امليزات اإىل 
جانب كرم ال�صيافة الأ�صيل يف اإحدى 
ال���ع���امل، وكافة  اأم����ان����اً يف  امل����دن  اأك����رث 
جوانب الدعم واملبادرات ال�صراتيجية 
التي ت�صمن حتقيق تطلعاتهم، عالوة 
وجتارب  فعاليات  من  ت�صهده  ما  على 

ُملهمة على مدار العام.
اأبوظبي حموراً  وُي�صكل برنامج فر�س 
ال�صاعية  امل�����ب�����ادرات  ���ص��م��ن  رئ��ي�����ص��ي��اً 

•• �رشم ال�شيخ-وام:

اأع����ل����ن م���ع���ايل ال����دك����ت����ور حم���م���د بن 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  اجلا�صر  �صليمان 
للتنمية  الإ���ص��الم��ي  البنك  جمموعة 
قدمها  ال���ت���ي  ال���ت���م���وي���الت  ق��ي��م��ة  اأن 
مليار   162 بلغت  الآن  ح��ت��ى  ال��ب��ن��ك 
األ��ف م�صروع يف   11 دولر لأك��رث من 
57 دولة اأع�صاء املجموعة اإ�صافة اإىل 

املجتمعات امل�صلمة خارج املجموعة.
لوكالة  ���ص��وؤال  على  رداً  اجلا�صر  وق��ال 
خ��الل موؤمتر  “وام”  اأن��ب��اء الإم����ارات 
هام�س  ع���ل���ى  ام���������س  ع���ق���د  ����ص���ح���ف���ي 
 2022 للعام  ال�صنوية  اجتماعاتها 
ال�صيخ  ���ص��رم  ح��ال��ي��اً يف مدينة  امل��ق��ام��ة 
اإنه:”  ال��ع��رب��ي��ة  م�����ص��ر  ب��ج��م��ه��وري��ة 
قيمة  �صت�صل  املقبل  العام  من  اعتباراً 
مت��وي��الت ال��ب��ن��ك ل��دول��ه الأع�����ص��اء 5 
مليارات دولر �صنوياً .. م�صرياً اإىل اأن 
دي�صمرب املا�صي �صهد ارتفاعاً كبرياً يف 
مليار   1.6 بلغت  بقيمة  ال��ت��م��وي��الت 

دولر.
و ح�����ول اإج�����������راءات ال���ب���ن���ك وال������دول 
التحديات  م���واج���ه���ة  يف  الأع���������ص����اء 

•• دبي-وام:

الرائد  ال��ع��امل��ي  امل����زود  “دناتا”  اأع��ل��ن��ت 
خل�����دم�����ات ال�����ط�����ريان وال�������ص���ف���ر اأن���ه���ا 
�صت�صتثمر 100 مليون دولر يف عمليات 
املقبلني  العامني  خالل  للبيئة  �صديقة 
�صبكتها  ع��رب  البيئية  ال��ك��ف��اءة  لتعزيز 
العاملية. و�صتدعم ال�صتثمارات امل�صتمرة 
وحت�صني  وامل���ع���دات  التحتية  البنية  يف 
لتحقيق  ال�������ص���رك���ة  ج���ه���ود  ال��ع��م��ل��ي��ات 
اأهدافها ال�صراتيجية وتقليل انبعاثات 
عام  بحلول  باملائه   20 بن�صبة  الكربون 
50 باملائه بحلول عام  2024 وبن�صبة 

.2030
األني الرئي�س التنفيذي  اأو�صح �صتيف  و 
مل��ج��م��وع��ة دن���ات���ا اأن امل��ج��م��وع��ة اأح����رزت 
ب�صمتها  م���ن  احل����د  يف  ك���ب���ريا  ت��ق��دم��ا 
من  واحل��د  النفايات  وتقليل  الكربونية 
عملياتها  عرب  واملياه  الطاقة  ا�صتهالك 
و�صتزيد “دناتا” ا�صتثماراتها وجهودها 
ال�����ص��رك��اء لتحقيق  ت��ع��اون ق���وي م��ع  يف 
لأجيال  البيئة  على  واحلفاظ  اأهدافها 

احلا�صر وامل�صتقبل.
القليلة  ال�����ص��ن��وات  دن��ات��ا يف  وا���ص��ت��ث��م��رت 
لتح�صني  املتقدمة  التقنيات  يف  املا�صية 
الت�صغيلية عرب  الكفاءة  املوارد وحت�صني 
مرافقها. وقامت بركيب لوازم الطاقة 
املتجددة مثل الألواح ال�صم�صية ووحدات 

ال�صوقية  اأب��وظ��ب��ي  ح�����ص��ة  زي�����ادة  اإىل 
واحلوافز  الج��ت��م��اع��ات  ���ص��ي��اح��ة  م���ن 
واملوؤمترات واملعار�س، وتر�صيخ ريادتها 
���ص��م��ن ع���وا����ص���م ف���ع���ال���ي���ات الأع����م����ال 
ال���ع���امل���ي���ة. وت��ت�����ص��م��ن ه����ذه امل����ب����ادرات 
التعاون مع الحت��اد للطريان لتقدمي 
ال�صركات  مل��ج��م��وع��ات  اإ���ص��اف��ي��ة  م��زاي��ا 
يف  فعالياتها  تنظيم  اإىل  تتطلع  التي 
اأبوظبي، مثل تذاكر طريان خمف�صة، 
املجموعات،  ح���ج���وزات  ع��ل��ى  وخ�����ص��م 
واأ�صعار  جم���ان���ي���ة،  ط�����ريان  ورح������الت 
خا�صة على رحالت الزيارات التفقدية 
فعاليات  اإق�����ام�����ة  وم�����راف�����ق  ل����ربام����ج 

الأعمال واأن�صطة احلوافز يف الإمارة.

مكتب  مدير  ال�صام�صي،  مبارك  وق��ال 
اأبوظبي للموؤمترات واملعار�س يف دائرة 
الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي: “�صعداء 
يف  اأبوظبي”  “فر�س  برنامج  باإطالق 
يتيح  مب��ا  اجل���دي���دة،  امل��ط��ورة  ن�صخته 
وتاأكيد  التميز،  ملوا�صلة  اأمامنا  املجال 
مكانة الإمارة كوجهة مف�صلة ل�صياحة 
الج��ت��م��اع��ات واحل����واف����ز وامل����وؤمت����رات 
وعمالئنا  �صركائنا  ودع���م  وامل��ع��ار���س، 
م���ن جم���م���وع���ات ف��ع��ال��ي��ات الأع����م����ال، 
وتعزيز الوعي بوجهتنا كبوابة ملنطقة 
و  اأف��ري��ق��ي��ا..  و�صمال  الأو���ص��ط  ال�صرق 
نثق يف اأن الربنامج يف �صورته املُحدثة 
اأم�����ام منظمي  اآف���اق���اً وا���ص��ع��ة  ���ص��ي��ف��ت��ح 

باقات  ل�صتثمار  وال�صركات  الفعاليات 
احل���واف���ز وال���دع���م ال��ت��ي ي��وف��ره��ا اإىل 
العرو�س  على  ال�صوء  ت�صليط  جانب 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  امل��ت��ن��وع��ة يف  وال��ت��ج��ارب 
العا�صمة. ومتنح اأبوظبي زوار �صياحة 
الج��ت��م��اع��ات واحل����واف����ز وامل����وؤمت����رات 
ل  ذك��ري��ات  �صناعة  فر�صة  وامل��ع��ار���س 
الثقافية  اكت�صاف جتاربها  اأثناء  تن�صى 
ومعاملها  ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  وال��رف��ي��ه��ي��ة 

ال�صياحية والطبيعية اخلالبة«.
للموؤمترات  اأب���وظ���ب���ي  م��ك��ت��ب  واأع���ل���ن 
“اآميك�س  م��ع��ر���س  خ���الل  وامل���ع���ار����س، 
�صراكة  ع���ن   ،”2022 ف��ران��ك��ف��ورت 
“اأ�صو�صيي�صن  راب����ط����ة  م����ع  ج����دي����دة 

البيئة وتطوير البنية التحتية وتنمية 
العن�صر الب�صري. و ا�صتعر�س اجلا�صر 
الإ�صالمي  ال��ب��ن��ك  جم��م��وع��ة  ت���اري���خ 
التابعة  واملوؤ�ص�صات  وتطورها  للتنمية 
لها ودورها التنموي يف الدور الأع�صاء 
اأن  157 دول���ة.. وذك��ر  البالغ ع��دده��ا 
“الإ�صالمي للتنمية” يعمل بالتن�صيق 
مع البنوك الوطنية يف الدول الأع�صاء 
والقطاع  امل���دين  ال��ق��ط��اع  وم��وؤ���ص�����ص��ات 

اخلا�س.
من جهتها قالت معايل الدكتورة هالة 
والتنمية  التخطيط  وزي����رة  ال�صعيد 
الق���ت�������ص���ادي���ة حم���اف���ظ م�����ص��ر لدى 
للتنمية،  الإ�صالمي  البنك  جمموعة 
رئ��ي�����س جم��ل�����س حم��اف��ظ��ي ال��ب��ن��ك اإن 
م�صر  عليها  ح�صلت  التي  التمويالت 
دولر  مليار   17 جت���اوزت  البنك  م��ن 
 303 منها  م�����ص��روع��اً   367 حل���وايل 

ال��ن��اج��م��ة ع���ن اجل���ائ���ح���ة والأح�������داث 
خطة  اأن  اأك��د  اجل��اري��ة  اجليو�صيا�صية 
ال��ب��ن��ك ت��رك��ز يف ع���دد م��ن امل���ح���اور و 
ومكافحة  النتعا�س  ا�صتعادة  تت�صمن 
ال��ف��ق��ر واإح�����داث ال��ن��م��و امل��ت�����ص��ال��ح مع 

الن���ت���ه���اء منها  ب��ال��ف��ع��ل  م�����ص��اري��ع مت 
 10.5 ع��ل��ى  ي��زي��د  اإج��م��ال��ي��ة  بتكلفة 
جاري  و64  اأم���ري���ك���ي،  دولر  م��ل��ي��ار 
ا�صت�صافة  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت  بها.  العمل 
ت��اأت��ي يف  ال��ع��ام  ه��ذا  م�صر لجتماعات 

املركبات  و���ص��ح��ن  احل�������رارة  ا�����ص����رداد 
الكهربائية يف مرافقها يف اململكة املتحدة 

و�صنغافورة واأيرلندا.
احلد  م��ب��ادرات  اأي�صا  ال�صركة  و�صتدرج 
مراكز  وت�صغيل  ب��ن��اء  يف  ال��ك��رب��ون  م��ن 
ال�����ص��ح��ن اجل���دي���دة ال��ت��ي اأع��ل��ن��ت عنها 

موؤخراً يف هولندا والعراق.

اعتبارات  اخل�����ص��راء  اخل��ي��ارات  وت�صكل 
رئي�صية يف تخطيط اأ�صطول دناتا اأي�صا 
وزادت ال�صركة ا�صتثماراتها يف املنحدرات 
الدعم  وم��ع��دات  والهجينة  الكهربائية 
وجددت  ال�صوكية  وال��راف��ع��ات  الأر���ص��ي 
بتقنيات حديثة لتقليل  العاملة  املعدات 
معايري  لأح��������دث  وف����ق����ا  الن����ب����ع����اث����ات 

دناتا  واأ���ص��ب��ح��ت  ال�����ص��الم��ة واجل�������ودة. 
نتيجة لذلك اأول مقدم خدمات مناولة 
خ�صراء  عمليات  بنجاح  يكمل  اأر���ص��ي��ة 
ال��ط��ائ��رات مب��ع��دات ل ت�صدر  خل��دم��ة 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  يف  ان��ب��ع��اث��ات 
الأمريكية.  املتحدة  وال��ولي��ات  املتحدة 
يف  التموين  خل��دم��ات  دن��ات��ا  وا�صتثمرت 

ورلد”، والتي ت�صبح اأ�بوظبي مبوجبها 
الأو�صط  ال�صرق  ال�صريك احل�صري يف 
ف��ع��ال��ي��ات الرابطة  اأب����رز  لث��ن��ت��ني م��ن 
خ���الل ال���ع���ام اجل�����اري، وه��م��ا منتدى 
/ امل��ه��ن��ي��ة  للجمعيات  ال����دويل  ج��ن��ي��ف 

الدويل  بروك�صل  ومنتدى   /GIAF
تهدف   ./BIAF/ املهنية  للجمعيات 
اأكرث  فهم  حتقيق  اإىل  ال�����ص��راك��ة  ه��ذه 
اجلمعيات  لحتياجات  وو�صوحاً  عمقاً 
تنظيم موؤمتراتها  العاملية عند  املهنية 
وف��ع��ال��ي��ات��ه��ا.. و���ص��ي��ت��ع��اون امل��ك��ت��ب مع 
على  للم�صاعدة  ورلد”  “اأ�صو�صيي�صن 
التي  للتحديات  مبتكرة  حلول  اإي��ج��اد 

تواجهها هذه اجلمعيات.

�صوء كونها واحدة من الدول املوؤ�ص�صة 
 ،/1974 ع��ام  /منذ  البنك  ملجموعة 
وم���ن اأك����رب امل�����ص��اه��م��ني يف راأ������س مال 

البنك.
الإ�صالمي  البنك  اجتماعات  تعقد  و 
حتت رعاية رئي�س اجلمهورية يف م�صر 
حتت عنوان “بعد التعايف من اجلائحة: 
وتبحث  وال�صتدامة”..  ال�����ص��م��ود 
اأعمالها  ت��خ��ت��ت��م  ال��ت��ي  الج��ت��م��اع��ات 
وامل�صائل  التنمية  ق�صايا  ال�صبت  غ��دا 
املوؤ�ص�صية. و �صهدت الجتماعات لأول 
الأعمال اخلا�س،  انعقاد منتدى  مرة، 
والتحديات  الفر�س  ي�صتعر�س  ال��ذي 
الدول  يف  الأع��م��ال  قطاع  تواجه  التي 
ا�صتعرا�س  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  الأع�����ص��اء، 
خطوط  مثل  املتاحة،  التمويل  اأدوات 
التجارة،  وتنمية  ومت��وي��ل  ال��ت��م��وي��ل، 

وائتمان ال�صادرات وال�صتثمار.

البيئي  اأثرها  لتقليل  العمليات  حت�صني 
من  عمالئها  من  العديد  مع  وتعاونت 
اجتاهات  ل��ت��ح��ل��ي��ل  اجل���وي���ة  ال���ن���اق���الت 
ال�صتهالك وا�صتخدام البيانات التنبوؤية 
وامل�صروبات  الأط��ع��م��ة  ك��م��ي��ات  ل�صبط 
تقت�صر  ول  الطائرات  على  حتمل  التي 
البيانات  لتحليل  الإيجابية  التاأثريات 
على احل��د من ه��در الطعام فح�صب بل 
تخف�س اأي�صا ا�صتهالك الوقود املرتبط 

بالوزن.
وات����خ����ذت دن���ات���ا م����ب����ادرات ع���رب جميع 
اأق�����ص��ام��ه��ا ل��ل��ح��د م���ن ا���ص��ت��ه��الك املياه 
واإع�����������ادة ت�����دوي�����ر امل���������واد م���ث���ل ال������ورق 
واخل�صب  وال����ك����رت����ون  وال���ب���ال����ص���ت���ي���ك 
والزجاج واملعدن وزيوت الطهي والزيوت 
التزامها  ال�����ص��رك��ة  واأع��ل��ن��ت  امل��ع��دن��ي��ة. 
 20 بن�صبة  نفاياتها  بتقليل  العام  ه��ذا 
باملائه بحلول عام 2024. وقامت دناتا 
بت�صمني اإطار عملها البيئي عرب اأعمال 
العمالء  لتمكني  النطاق  وا�صعة  ال�صفر 

من اتخاذ خيارات �صفر اأف�صل.
ال�صنة  يف  تعاملت  دن��ات��ا  ف��رق  ان  ي��ذك��ر 
من  اأك���رث  م��ع   2022-2021 امل��ال��ي��ة 
3 ماليني  األ���ف ط��ائ��رة ون��اول��ت   527
 39.9 ال��ب�����ص��ائ��ع وح���ّم���ل���ت  ط����ن م����ن 
اإجمالية  مليون وجبة و�صجلت �صفقات 
 632 بقيمة   TTV ال�صفر  خل��دم��ات 

مليون دولر .

مايكرو�صوفت للمطورين ي�صتعر�ض احللول 
ال�صحابية لحتياجات بيئة العمل الهجينة

•• دبي - وام:

 Microsoft اختتمت مايكرو�صوفت بنجاح اأعمال موؤمتر املطورين ال�صنوي
Build الذي جمع �صّناع القرار واملطورين من خمتلف اأنحاء العامل بهدف 
التطبيقات.  وتطوير  الربجميات  جمال  يف  البتكارات  اأح��دث  ا�صتك�صاف 
ممت لدعم جهود مطّوري التجارب  ورّكز املوؤمتر على خم�صة مو�صوعات �صُ

الرقمية لبتكار اجليل التايل من التطبيقات.
ال�صحابية لدى  اأزور  اأعمال من�صة  اأوزيوجال رئي�س جمموعة  قال جنيب 
اأدوات  ابتكار  على  با�صتمرار  امل��ط��ّورون  يعمل  الإم�����ارات:  مايكرو�صوفت 
اأمناط احلياة والعمل  اإيجابياً كبرياً وت�صهم يف تغيري  اأث��راً  وحلول حتمل 
يف خمتلف اأنحاء العامل. ويف �صوء الفر�س غري امل�صبوقة املتوافرة يف وقتنا 
املمكنة  ا�صتك�صاف احللول  الواجب على املطورين واملبتكرين  احلايل، من 
توا�صل  مايكرو�صوفت  ان  ون��وه  حولنا.  من  العامل  احتياجات  تلبي  والتي 
منذ تاأ�صي�صها قبل 47 عاماً، التزامها الرا�صخ بدعم فرق التطوير، وميّثل 

موؤمتر املطورين انعكا�صاً وا�صحاً لهذا اللتزام.
وقّدم املوؤمتر ا�صتعرا�صاً تف�صيلياً حول الآليات التي تتيح لفرق التطوير 
“ت�صريع البتكار وحتقيق املرونة بالعتماد على من�صات البيانات املوثوقة 

واملتكاملة التي توفر قدرات هجينة ومتعددة ال�صحابات.
البيانات  اإطالق من�صة  املو�صوع  اأعلنت مايكرو�صوفت كجزء من هذا  كما 
ي�صاعد  �صحابي  ح��ّل  وه��ي   ،  Intelligent Data Platform الذكية 
املوؤ�ص�صات على دمج بياناتها واإدارتها، وبالتايل ميّكنها من تخ�صي�س وقت 
اأكرب لتوفري القيمة. كما تدمج املن�صة حلول قواعد البيانات والتحليالت 
اإن�صاء  على  املطورين  لت�صاعد  مبايكرو�صوفت  اخلا�صة  البيانات  وحوكمة 

التطبيقات ب�صهولة.
بياناتها  رب��ط  للفرق  مايكرو�صوفت  م��ن  الذكية  البيانات  من�صة  تتيح  و 
بال�صحابة با�صتخدام خادم SQL Server 2022، الذي دخل مرحلة 
اأزور  من�صة  م��ع  توافقاً  مايكرو�صوفت  اإ���ص��دارات  اأك��رث  وُيعترب  الختبار 
Azure ، الأمر الذي ي�صمن م�صتويات عالية من الأداء والأمن والتوافر 
“البتكارات  مو�صوع  على  املوؤمتر  ورّك��ز  ال�صحابية.  والتحليالت  واملرونة 
�صلط  ال��ذي  املب�صطة”،  التطوير  ومن�صات  التعاون  تطبيقات  با�صتخدام 
ال�صوء على كيفية حتقيق التعاون والنجاح يف بيئات العمل الهجينة بني 
اجلل�صات  وتناولت  املخت�صني،  غري  من  وزمالئهم  الربجميات  اأخ�صائي 
حزم  با�صتخدام  العمل  وبرجميات  والروبوتات  التطبيقات  تطوير  طرق 
ب�صال�صة  واملتقدمة  املب�ّصطة  الربجميات  تدمج  ومتكاملة  تطوير موحدة 
اإطالق  الإع��الن عن  املو�صوع  . و�صمل   Power Platform مع من�صة 
 App Compliance Automation Tool لأداة  الختبار  مرحلة 
مت  التي  بالتطبيقات  تخت�س  وال��ت��ي   .Microsoft 365 حزمة  �صمن 
تطويرها على من�صة اأزور Azure، وت�صاعد املطورين على ت�صريع حتقيق 

تطبيقاتهم ل�صروط المتثال.

�صنغافورة والإمارات تتعاونان 
مبجال رقمنة ال�صناعة البحرية

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت كوا يل هون الرئي�صة التنفيذية لهيئة املالحة البحرية واملوانئ يف 
رقمنة  الإم��ارات مبجال  دولة  تعاونها مع  لتعزيز  �صعي بالدها  �صنغافورة 

ال�صناعات البحرية و خف�س الب�صمة الكربونية يف هذا القطاع احليوي.
ع��ل��ى هام�س  “وام”  ان��ب��اء الإم������ارات  ل��وك��ال��ة  ت�����ص��ري��ح��ات  اأو���ص��ح��ت يف  و 
يف  حاليا  املنعقد  املوانئ  ل�صلطات  امل�صتديرة  املائدة  اجتماع  يف  م�صاركتها 
اأن �صنغافورة والإم��ارات تتمتعان بعالقات ثنائية قوية للغاية يف  اأبوظبي 
البحرية  وال�صناعات  البحري  ال�صحن  قطاع  فيها  مبا  املجالت  خمتلف 
اأن جميع التحديات الرئي�صية التي تواجه ال�صناعة  عموما . و لفتت اإىل 
امل�صتديرة ل�صلطات املوانئ، وهو موؤمتر  املائدة  البحرية تتم مناق�صتها يف 
اأنحاء العامل لتعزيز  بحري �صنوي كبري يجمع �صلطات املوانئ من جميع 

التوافق والتعاون يف ال�صناعة.

الأ�صهم القيادية تهبط يف الكويت 
يف نهاية تداولت الأ�صبوع 

•• الكويت-رويرتز:

هبطت الأ�صهم القيادية يف بور�صة الكويت اأم�س اخلمي�س يف نهاية تداولت 
الأ�صبوع وانخف�س موؤ�صر ال�صوق الأول بن�صبة 77 باملئة كما هبط موؤ�صر 
املوؤ�صر  انخفا�س  بلغ  بينما  باملئة   27 بن�صبة  خم�صني  الرئي�صي  ال�صوق 
وبنك  باملئة   1.4 الكويتي  التمويل  بيت  �صهم  وهبط  باملئة.   0.56 العام 
الكويت الوطني 0.2 باملئة وبنك اخلليج 2.2 باملئة والبنك الأهلي املتحد 
واملباين  املتنقلة  �صهم زين لالت�صالت  باملئة. كما تراجع   0.4 البحريني 
التداولت  قيمة  وبلغت  باملئة.   4.8 الوطنية  وال�صتثمارات  باملئة   1.6
69.8 مليون دينار وحجم التداولت 251.7 مليون �صهم. واأغلق �صهم 
اأن نقلت  باملئة بعد   0.6 الكويتية منخف�صا  العمومية  اأجيليتي للمخازن 
القول  الربيطانية  مينزي�س  ج��ون  �صركة  ع��ن  اخلمي�س  ال��ي��وم  ال�صركة 
الذي  النقدي  العر�س  ل�صالح  �صوتوا  الربيطانية  ال�صركة  م�صاهمي  اإن 
قدمته اأجيليتي لال�صتحواذ على اأ�صهم جون مينزي�س ب�صعر 608 بن�صات 

لل�صهم.

 املغرب يوقف ر�صوم ا�صترياد بع�ض 
البذور الزيتية ملواجهة ارتفاع الأ�صعار 

•• الرباط-رويرتز:

قالت احلكومة املغربية ام�س اخلمي�س اإنها �صادقت على قرار وقف ر�صوم 
ا�صترياد بع�س البذور الزيتية والزيوت اخلام، ابتداء من الثالث من يونيو 

حزيران احلايل، وذلك ملواجهة ارتفاع اأ�صعار املواد اخلام.
وقال م�صطفى بايتا�س الناطق الر�صمي با�صم احلكومة املغربية يف موؤمتر 
احلكومة  “جمل�س  الأ�صبوعي  احلكومي  الجتماع  انتهاء  عقب  �صحفي 
�صادق على م�صروع وقف ا�صتيفاء ر�صم ال�صترياد املر�صوم على بع�س البذور 

الزيتية والزيوت اخلامة«.

»دناتا« ت�صتثمر 100 مليون دولر يف العمليات اخل�صراء

•• بكني-اأ ف ب:

اأعلنت ال�صني عن اإطالق خط ائتماين بقيمة 120 
التحتية،  ال��ب��ن��ى  مل�����ص��اري��ع  خم�����ص�����ص��ة  دولر  م��ل��ي��ار 
وفق ما ذك��رت و�صائل اإع��الم حكومية، يف اإط��ار �صعي 
اإجراءات  ب�صبب  املتعرث  اقت�صادها  لدفع عجلة  بكني 

مكافحة كوفيد.
وتباطاأ النمو يف ال�صني ب�صكل حاد يف الأ�صهر الأخرية 
“�صفر  با�صراتيجية  ال�صيوعية  القيادة  مت�صك  مع 
كوفيد” عرب فر�س الختبارات اجلماعية واجراءات 
الإغالق، ما اأجرب امل�صانع على وقف النتاج رغم ما 

يعني ذلك من ا�صطراب يف �صال�صل الإمداد.
ال�صبوع  كيبيانغ  يل  ال�صيني  ال����وزراء  رئي�س  ودع���ا 
املا�صي اىل حتقيق تو�صع “معقول” يف الربع الثاين، 
ال��و���ص��ول اىل الهدف  امل��خ��اوف م��ن ع��دم  م��ع تنامي 
ي�صل  بت�صجيل منو  ال��ذي حددته احلكومة  الطموح 

اىل 5،5 باملئة.
و�صخ التمويالت مل�صاريع البنى التحتية يف املقاطعات 
الوظائف  خللق  رئي�صية  اأداة  مبثابة  ه��و  املت�صررة 
ودفع النمو يف القت�صادات املحلية التي تعرثت ب�صبب 
والتطوير  الأرا���ص��ي  بيع  اإي���رادات  وانهيار  الفريو�س 

العقاري.

ب��رئ��ا���ص��ة يل  ال�صيني  ال��دول��ة  ملجل�س  اج��ت��م��اع  واأق����ر 
الأرب����ع����اء ت��خ�����ص��ي�����س مت��وي��ل ���ص��خ��م ج��دي��د للبنى 

التحتية.
“من  احل��ك��وم��ي��ة  ت���ي يف”  ���ص��ي  “�صي  ق��ن��اة  وق���ال���ت 
ال�صروري زيادة خط ائتمان البنوك املنفذة لل�صيا�صات 

ب800 مليار يوان )120 مليون دولر(«.
والبنوك املنفذة لل�صيا�صات هي بنك التنمية ال�صيني 
وال�صترياد  الت�صدير  وبنك  الزراعية  التنمية  وبنك 
التي تعد عوامل ا�صتقرار رئي�صية لالقت�صاد، وغالبا 
للم�صاريع  التمويلي  الدعم  لتقدمي  دعوتها  تتم  ما 

الكبرية مبا يف ذلك البنى التحتية.

ويقول خرباء اإن هذا الإعالن من املرجح اأن ي�صاعد 
بكني  خطط  مع  التما�صي  على  املقاطعات  حكومات 
�صينغ  وانغ وجاوبنيغ  بيتي  وقالت  النمو.  دعم  ب�صاأن 
من مركز ابحاث “اآي اأن زد” يف تقرير اخلمي�س اإن 
مل�صاريع  الأم��د  طويل  دعما  “�صيوؤمن  الئتمان  خط 
بنى حتتية متعددة”، وبالتايل “يعزز ن�صاط الأعمال 

اىل جانب �صال�صل الإمداد«.
ال��ع��م��الق��ة للخدمات  ن���وم���ورا  واأ����ص���اف���ت جم��م��وع��ة 
املالية يف مذكرة اأن هذا التمويل ي�صكل “نحو ن�صف 
اجلديدة  ال��ق��رو���س  م���ن  ي����وان  ت��ري��ل��ي��ون  ال1،65 

للبنوك املنفذة لل�صيا�صات عام 2021«.

بكني تعلن عن خط ائتمان بقيمة 120 مليار دولر لتحفيز م�صاريع البنى التحتية 
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وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة البتدائية الحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
اخطار باحلجز التنفيذي )ن�شراً(

يف الق�شية التنفيذية رقم 3393 ل�شنة 2019
اىل املنفذ �صده / 1-�صمري حممود العلي

حممود العلي  �صمري  2-في�صل 
ل�صالح املنفذ له / �صحدة ح�صن جمعة الهوبي

التنفيذي على  باأنه مت توقيع احلجز  اإعالمكم  اأعاله،  التنفيذية  الق�صية  التنفيذ( يف  املحكمة )دائرة  قررت 
العقار املو�صح بياناته ادناه:

ح�صة واحدة من اأ�صل 3 ح�ص�س يف العقار رقم )10( ملك مبنطقة الرفاع باإمارة ال�صارقة ..
العقار رقم )1163( ملك مبنطقة و�صاح � الذيد � باإمارة ال�صارقة..

لذلك يتوجب عليكم مراجعة حمكمة ال�صارقة البتدائية الحتادية ق�صم احلجوزات والبيوع خالل �صبعة اأيام 
من تاريخ العالن يف حال وجود اإي اإعرا�س. ويف حال تخلفكم عن احل�صور يف امليعاد والتاريخ املحدد فاإن 

املحكمة �صتبا�صر اجراءات البيع يف غيابكم ..
رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
تنازل/ بيع

اإع�الن بالن�ص�ر
 - الهند  اجلن�صية   - كاريكودي  جي�صا  كوريان   / ال�صيد   : باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% يف الرخ�صة امل�صماه )جنمة 
القا�صمية للمقاولت الفنية( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة برخ�صة 
جتارية رقم )723682(، اإىل ال�صيد/ �صاجان �صيلفا �صيلفا - اجلن�صية الهند.  تعديالت 
اخرى : تغري ال�صكل القانوين من فردية اىل وكيل خدمات تغيري ال�صم التجاري اىل 
من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س  ال�صباحة.  احوا�س  ملقاولت  النجوم  احوا�س 
اقت�صى  العدل. فقد  الكاتب  �صان  2013 يف  ل�صنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام  
ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
تنازل/ بيع

اإع�الن بالن�ص�ر 
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�صيد/ �صو�صانات ابراهيم ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
يف  الهند،   : اجلن�صية   - فالبيل  �صديق   : ال�صيد  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�صته 
الرخ�صة امل�صماه )بقالة الرواد( تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )110902( 

ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة.
تعديالت اخرى : ل يوجد

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

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�صر
: المارات  ال�صريف، اجلن�صية  ال�صيد / حممد حممد عبده ح�صن  باأن  ليكن معلوما للجميع 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد / حممد حنيف 
ال�صارقة  باأمارة  تاأ�ص�صت  روبينا(  )منجرة  امل�صماه  بالرخ�صة  باك�صتان  اجلن�صية:  دين،  ن�صيب 
مبوجب رخ�صة رقم )28907( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقه، تعديالت 
اخرى: تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م تغيري ال�صم 

التجاري من )منجرة روبينا( اىل )منجرة روبينا �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م(
2013 يف  ل�صنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
تنازل/ بيع

اإع�الن بالن�ص�ر
الدين - اجلن�صية  اوزل حممد جمال  الدين  ال�صيد / حمم   : باأن  ليكن معلوما للجميع 
الرخ�صة  يف   %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   - بنغالدي�س 
امل�صماه )املنارة ال�صرقية لتنظيف املباين( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة 
برخ�صة جتارية رقم )786586(، اإىل ال�صيد/ عمار على حممد علوان النقبي - اجلن�صية 
المارات ، تعديالت اخرى : تغري ال�صكل القانوين من وكيل خدمات اىل موؤ�ص�صة فردية. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�صر
بنغالدي�س يرغب يف   : �صيكدر، اجلن�صية  ال�صيد/حنيف ها�صم  باأن  للجميع  ليكن معلوما 
%100 وذلك اىل ال�صيد / نور حممد �صيكدر  البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 
مقاعد  وتنجيد  لزينة  )املكرم  امل�صماه  بالرخ�صة  بنغالدي�س   : اجلن�صية  �صيكدر،  ها�صم 
ال�صيارات( تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )554135( ال�صادرة من دائرة 

التنمية القت�صادية بال�صارقه، تعديالت اخرى : ل يوجد
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
MOJAU_2022- 0068565 رقم املعاملة

اعالن ن�شر  
اماراتية اجلن�صية واحمل بطاقة هوية رقم  ادم  �صليم حممد  ال�صيد/مها  بانني  ليكن معلوما للجميع 
ارغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتي البالغة 100%، يف الرخ�صة   ،784198327076299
امل�صماه )اجلناح الذهبي ملقاولت البناء( والتي تا�ص�صت بامارة ال�صارقة حتت رقم 602635 ايل ال�صيد/ 

عدنان ا�صماعيل احلمد، �صوري اجلن�صية ويحمل بطاقة هوية رقم 784197538137429
تنازل �صاحب الرخ�صة ال�صابق ل�صاحبها احلايل وتغيري ال�صكل القانوين بتحويلها من فردية ايل �صركة 
ال�صم  ايل  البناء(  ملقاولت  الذهبي  )اجلناح   / القدمي  التجاري  ال�صم  الواحد  ال�صخ�س  �صركة  ذ.م.م 

اجلديد )�صركة اجلناح الذهبي ملقاولت البناء - ذ،م،م - �صركة ال�صخ�س الواحد(
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب 
بعد  اليه  امل�صار  الجراء  على  الت�صديق   يتم  �صوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�صر  اقت�صى  فقد  العدل. 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
اعالن بالن�شر حل�شور املدعى عليها 

�شركة / التقان الهند�شي ملقاولت البناء 
وميثلها ال�شيد / عالء �شليمان على التاجوري 

يف الدعوى رقم: 579/2022 جتارى جزئي ال�شارقة
املو�شوع/ اعالن بالن�شر حل�شور املدعى عليها اجتماع اخلربة

املدعي : خالد اأبو القا�صم مو�صى الطبا�س
املدعى عليها املطلوب ح�صورها : التقان الهند�صي ملقاولت البناء - وميثلها عالء �صليمان على التاجورى

بالإ�صارة اىل احلكم ال�صادر يف الق�صية املذكورة اأعاله من حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية بتاريخ 18/5/2022 واملت�صمن 
النت�صار  وا�صعة  الر�صمية  باجلرائد  ن�صرا  عليها  املدعى  باإعالن  وكيله  او  للمدعى  بالت�صريح  علما  نحيطكم  ح�صابي.  خبري  ندب 
ال�صاعة  07/06/2022 متام  املوافق  الثالثاء  يوم  اجتماع اخلربة احل�صابية  تقرر حتديد موعد  اجتماع اخلربة حيث  حل�صور 

، https://meet193.webex.com/meet/pr23733703103 م�صاًء عرب الرابط التايل  6:00
او التوا�صل مع اخلربة خالل مدة لتزيد عن ع�صرة اأيام من تاريخ الإعالن بالن�صر علما باأن الربيد اللكروين الر�صمي للخربة 
ناأمل احل�صور يف املوء عد املحدد اأعاله مع �صرورة اإح�صار توكيل ر�صمي لل�صادة/   .bakrahmed505@gmail.com : هو
اأداء مهامها يف غيابه وفقا  ت�صتمر يف  �صوف  اأي طرف فان اخل��ربة  الدعوى ويف حال عدم ح�صور  اأط��راف  والوكالء عن  املحامني 

لل�صالحيات املخولة لها قانونيا.
خبري ح�شابي / احمد امني بكر 
رقم القيد 687     

اعالن بالن�شر حل�شور املدعى عليها

70392

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 48/2022/80 تظلم من اأمر اأداء  
املنظورة يف دائرة تظلمات اأوامر الأداء رقم 204

املبلغ  قيمة  يف  واملتمثلة  دره��م   31،990.35 مبلغ  ب�صداد  �صدها  املتظلم  باإلزام  املو�صوع  ويف  �صكال  التظلم  قبول   : الدعوى  مو�صوع 
امل�صتحق للمتظلم بذمة املتظلم �صدها عن الفواتري امل�صتحقة عن حمل طلبات ال�صراء وامل�صتحقة بذمة املتظلم �صدها ل�صالح املتظلم 
والثابتة بك�صف احل�صاب اخلتامي مع الفائدة بواقع 5% من تاريخ ال�صتحقاق والتكليف بالوفاء وحتى ال�صداد التام مع �صمول احلكم 

بالنفاذ املعجل وبال كفالة.
املتظلم / املطوع لتاأجري املعدات �س.ذ.م.م

عنوانه : الإمارات-اإمارة دبي-بر دبي - دبي-�صارع ال�صيخ زايد -مبنى برج ميز تاور - �صقة 604-بجوار حمطة مرو ابراج المارات
وميثله / عبداهلل يو�صف اأحمد اأنوهي اآل نا�صر

املطلوب اإعالنه / 1- �صركه جريمن للمقاولت املعدنية �س.ذ.م.م - فرع دبي �صفته : متظلم �صده
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها قبول التظلم �صكاًل ويف املو�صوع باإلزام املتظلم �صدها ب�صداد مبلغ 31،990.35 
درهم واملتمثلة يف قيمة املبلغ امل�صتحق للمتظلم بذمة املتظلم �صدها عن الفواتري امل�صتحقة عن حمل طلبات ال�صراء وامل�صتحقة بذمة 
املتظلم �صدها ل�صالح املتظلم والثابتة بك�صف احل�صاب اخلتامي مع الفائدة بواقع 5% من تاريخ ال�صتحقاق والتكليف بالوفاء وحتى 
ال�صداد التام مع �صمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة.  وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 07-06-2022 ال�صاعة 10:00 
�صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد &BUILDING_DESC لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات اأو م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على القل.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70392

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 968/2022/465 نزاع جتاري  
املنظورة يف : الت�صوية الودية للمنازعات الثالثة ع�صر رقم 762

مو�صوع املنازعة : مطالبة املتنازع �صدها ب�صداد مبلغ وقدره 9،387.75 درهم )ت�صعة اآلف وثالثمائة و�صبعة وثمانون درهم وخم�صة 
 و�صبعون فل�صا( للمتنازعة مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماه.

املتنازع : تيبكو للوحدات امل�صبقه ال�صد واعمال الديكور �س. ذ.م.م
عنوانه : الإمارات-اإمارة دبي-منطقة اخلليج التجاري - �صارع ال�صيخ زايد-مبنى ا�صبكت تاور - الدور 32- بجوار باى افينو مول -مكتب 

مكانى :2527587343  info@amalkhamisadvo.com: الكروين  بريد   042594391: رقم  هاتف   3202
وميثله : اأمل خمي�س دروي�س حممد البلو�صي

قانونيا ال�صيد/ كارتيك �صارجونام �صارجونام - �صفته : متنازع �صده وميثلها   - �س.ذ.م.م  للمقاولت  جيه  بي  ك  املطلوب اإعالنه : 1- 
اآلف  9،387.75 دره��م )ت�صعة  ب�صداد مبلغ وق��دره  املتنازع �صدها  الدعوى ومو�صوعها مطالبة  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن   مو�صوع 
وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ  5% من  بواقع  القانونية  الفائدة  مع  للمتنازعة  فل�صا(  و�صبعون  وخم�صة  درهم  وثمانون  و�صبعة  وثالثمائة 
ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماه. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 07-06-2022 ال�صاعة 09:00 �صباحا 
�س بقاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على القل.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 211/2022/20 جتاري كلي  
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الثانية ع�صر رقم 859 

مو�صوع الدعوى : دعوى مطالبة مببلغ وقدره 22،313،856.74 درهم وفائدة 12% من تاريخ ا�صتحقاق  املبلغ وحتى ال�صداد التام 
 والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية من تاريخ ال�صتحقاق وحتى تاريخ ال�صداد مع �صمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة. 
املدعى : فريهولد �صوليو�صنز م د م �س عنوانه : الإم��ارات - اإمارة دبي - الثنية اخلام�صة - دبي - �صارع �صارع ال�صيخ زايد - مبنى �صابا 

  Office 2602 - Saba 1، Cluster E JLT  تاور - �صقة
وميثله : حممد حامد قايد العزعزي  

املطلوب اإعالنه : فرانكو فافيال - �صفته : مدعى عليه 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�صوعها دعوى مطالبة مببلغ وقدره 22،313،856.74 درهم وفائدة 12% من تاريخ 
ا�صتحقاق  املبلغ وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية من تاريخ ال�صتحقاق وحتى تاريخ ال�صداد 
9.00 �صباحا ويقت�صيى  ال�صاعة   2022/6/8 املوافق  بالنفاذ املعجل وبال كفالة. وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  مع �صمول احلكم 
ح�صوركم امام اإدارة الدعوى الإبتدائية )الثانية ع�صر( بقاعة التقا�صي عن بعد التي ميكن الو�صول اإليها من خالل موقع حماكم دبي 
الإلكروين - خدماتنا الإلكرونية العامة - جداول جل�صات الق�صايا لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70533

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(

يف ال�شتئناف رقم 81/2022/324 - ا�شتئناف تنفيذ جتاري
املنظورة يف دائرة املواد امل�صتعجلة والتنفيذ-ا�صتئناف رقم 89

مو�صوع ال�صتئناف  نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة احلكم :
�صكاًل. ال�صتئناف  بقبول   .1

باإلغاء القرار امل�صتاأنف، والق�صاء جمدداً باإ�صدار الأمر بتذيل ال�صيكات مو�صوع التنفيذ الراهن بختم ال�صيغة التنفيذية، وادراج ا�صم   .2
اإلزام امل�صتاأنف �صدها بالر�صوم وامل�صاريف  امل�صتاأنف �صدها يف قوائم املمنوعني من ال�صفر، والت�صريح باإعالنها بال�صند التنفيذي، مع 

ومقابل اتعاب املحاماة.
امل�صتاأنف : بنك دبي ال�صالمي )�صركة م�صاهة عامة( 

info@ : عنوانه : امارة دبي - ديرة �صارع بور �صعيد - بناية بنك دبي ال�صالمي - هاتف متحرك : 0553390175 الربيد الإلكروين
AE980240997108031350632  : اليبان  رقم   -  )3196594327( مكاين  رقم   -  abdulmaliklaw.ae

وميثله : عبداحلميد عبدامللك م�صطفى اأهلي
املطلوب اإعالنه : 1- مرمي بطي �صيف بطي القمزي �صفته: م�صتاأنف �صده

مو�صوع الإعالن : قد اأ�صتاأنف القراراحلكم ال�صادر بالدعوى رقم 3093 / 2022 تنفيذ �صيكات بتاريخ 2022-3-22
وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 15-06-2022 ال�صاعة 05:30 م�صاءا بقاعة التقا�صي عن بعد وعليه يقت�صى ح�صوركم اأو 

من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجرى حماكمتكم غيابيا.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 386/2022/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�صابعة رقم 228  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم الإبتدائي ال�صادر بتاريخ 2021/08/23 يف الدعوى رقم “2021/1519 مدين جزئي” 
والقا�صي باإلزام املنفذ �صدهم ب�صداد املبلغ املنفذ لأجله والبالغ قدره 461،645  درهم )اأربعمائة و واحد و�صتون األف و�صتمائة 
�صريورة  من  �صنويا   %5 القانونية بواقع  املبلغ املحكوم به والفائدة  التنفيذ �صامال  واأربعون درهم( ل�صالح طالبي  وخم�صة 
ب�صكل  وهكذا   2022/05/17 تاريخ  وحتى   2022/02/17 يف  احلا�صل  الإ�صتئناف(  حكم  �صدور  )تاريخ  نهائيا  احلكم 

م�صتمر وحتى ال�صداد التام بالإ�صافة اإىل الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
طالب التنفيذ : ماري بي ايه/)ب�صفتها والدة املتوفى/اومبافو كوجنيبافو راباي او ال كوجنيبافو(  واآخرون

عنوانه : اإمارة دبي / منطقة اخلليج التجاري / �صارع ال�صيخ زايد / برج برزم / بجانب برج اأومنيات / خلف الأمارات للعطالت 
/ الطابق رقم )29( / مكتب رقم )2906(

املطلوب اإعالنه : 1- نور نواز رب نواز خان - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 461645 درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 3355/2022/253 تنفيذ �شيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230 

415135 وال�صادر عن بنك ات�س ا�س بي �صي ومن ح�صاب  مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 
املنفذ �صده بقيمة )575000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف. 

طالب التنفيذ : حممد عقيل علي ح�صن الزرعوين  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - املركز التجاري الوىل - دبي - �صارع ال�صيخ زايد - مبنى فريمونت فندق ومكاتب - �صقة 

الطابق 21 مكتب 2101  
املطلوب اإعالنه : 1- مهدي �صعيب كمايل - �صفته : منفذ �صده   

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 575000 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بالإ�صافة اىل مبلغ الر�صوم خلزينة املحكمة. 

يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�صر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70533

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 

يف الطعن رقم 562/2022/445 طعن جتاري  
املنظورة يف : دائرة اإدارة الطعون الوىل رقم 232  

حمكمة  اىل  اإحالته  فيه  املطعون  احلكم  ونق�س  ومو�صوعا  �صكال  النق�س  قبول   : الطعن  مو�صوع 
بالر�صوم  �صده  املطعون  وال���زام  النق�س  حمكمة  ت��ق��رره  م��ا  �صوء  على  حكمها  لإ���ص��دار  الإ�صتئناف 

وامل�صاريف والتعاب.
الطاعن : حازم حممد  عيا�س ملحم

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة  اخلليج التجاري - دبي - �صارع امل�صتقبل - مبنى ابراج رجال 
العمال ا�صبكت تاور - �صقة 3401 رقم مكاين 2527587343  

وميثله : موزة عبيد ربيع اخلظر  
 : - �صفته  كوربوري�صن  بروفايدر  �صوليو�صن  تي(  )اأي  نتوريرك�س  اي�صترين   -  1  : اإعالنه  املطلوب 
مطعون �صده. مو�صوع الإعالن : نعلنكم بن�صخة من �صحيفة الطعن املقدمة من الطاعن ولكم احلق 

يف تقدمي مذكرة بالدفاع خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ تبليغكم لالإعالن. 
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - مرمي علي غلوم �شامبه البلو�شي   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002096/ 

اإىل املحكوم عليه : مرمي علي غلوم �صامبه البلو�صي 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ بنك دبي ال�صالمي )�صركة م�صاهمة عامة(  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 10850 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
�شركة عرمان ملقاولت البناء ه�شام نبيل ابو احل�شن  

مدين    SHCEXCICVS2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004276/ 
اإىل املحكوم عليه : -1 �صركة عرمان ملقاولت البناء ، 2 - ه�صام نبيل ابو احل�صن 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ رم�صان ر�صتكار لتجارة مواد البناء وميثلها ال�صيد / رم�صان كدا علي ر�صتكار  

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

احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 348275.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  7805/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف النزاع رقم 2020/913 نزاع جتاري ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )432903895.16 
درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف

طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري - واآخرون عنوانه :الإم��ارات - اإمارة دبي -بردبي - دبي - �صارع برج خليفة - مبنى ا�صبكت تاور 
-  �صقة مكتب رقم 404 وميثله : نا�صر حمد �صليمان جابر ال�صام�صي  

املطلوب اإعالنه : يو�صف حنا زهرة - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي الرفاعة - بردبي - دبي - �صارع خالد بن الوليد - مبنى مكتب 
فاطمة بنت حممد بن �صليمان - �صقة الطابق الأول - مقابل جمارك دبي - 00971508884567 - 0097143938887 

 fncdxb@fnc.ae -
مو�صوع الإعالن : املنفذ �صده : �صركة الفجرية الوطنية للمقاولت )ذ م م( 

املنفذ �صده : �صركة زد كليم لالإ�صتثمارات املحدودة انك 
اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/6/22 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار 
http://www. املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكروين

راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل  وعلى   )emiratesauction.ae
من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل 
�صخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر 

الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :
1-حق منفعة ينتهي يف 31-1-2098 املنطقة : جممع دبي لال�صتثمار الثاين - رقم الر�س 111 - امل�صاحة : 1229.68 مر 
 مربع - رقم املبنى : 7 - ا�صم املبنى : الوحدات ال�صناعية اخلفيفة 7 - رقم الوحدة : WH-1-)11،240،683.35( درهم. 
2-حق منفعة ينتهي يف 31-1-2098 املنطقة : جممع دبي لال�صتثمار الثاين - رقم الر�س 111 - امل�صاحة : 777 مر مربع - رقم 
 املبنى : 7 - ا�صم املبنى : الوحدات ال�صناعية اخلفيفة 7 - رقم الوحدة : WH-5-)7.061.072.69( درهم ويباع لعلى عطاء.

3-حق منفعة ينتهي يف 31-1-2098 املنطقة : جممع دبي لال�صتثمار الثاين - رقم الر�س 111 - امل�صاحة : 774.41 مر 
مربع - رقم املبنى : 7 - ا�صم املبنى : الوحدات ال�صناعية اخلفيفة 7 - رقم الوحدة : WH-7 - التقييم : 7037535.87 

درهم لعلى عطاء - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70496 العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 

اعالن حكم بالن�شر 
يف  الدعوى 1613/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف : دائرة العقارية اجلزئية الثالثة رقم 197     
مو�صوع الدعوى : املطالبة بف�صخ اتفاقيتي الجارة املو�صوفه بالذمه املربمتني بني طريف الدعوى بتاريخ 2008/6/18 وبتاريخ 
وما يرتب على الف�صخ من اآثار ،   2020-7-1 يف  املوؤرخه  ايجار(  اتفاقية  على  )تعديل  وف�صخ   ، ومالحقهما   2018  11-14
و اإلزام املدعى عليه برد حيازة العقار ))�صقه رقم 1106 -الطابق رقم 11 -مبنى رقم 8 وي�صت هايت�س 1 -الكائن على قطعة 
من ال�صواغل وباحلالة التي كان عليها وقت التعاقد ،  خالياً  للمدعيه  ت�صليمه  و  دبي((  -اإمارة  خليفة  برج  يف  الر�س رقم 412 
و�صطب اإ�صارة القيد العقاري )اجارة( و�صطب عبارة )تخ�صع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد اليجارة 
املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( الواردة يف �صهادة امللكية ، واإلزام املدعى عليه ب�صداد مبلغ وقدره )76،718( درهم 
تاريخ  2021 وحتى   -  6 قيمة الأجرة املتاأخرة غري املدفوعة حتى تاريخ 20- 6 -2021 ، وما ي�صتجد من اأجرة من تاريخ 21- 
الزام املدعى عليه ب�صداد مبلغ وقدرة 127،045 درهم  ، بال�صافة اىل  الإخالء التام والفعلي بواقع اأجرة 78،000 درهم �صنوياً 

والذي ميثل قيمة الرباح الغري مدفوعة حتى تاريخ 20-6-2021 وما ي�صتجد من ارباح من تاريخ
املدعي  : امالك للتمويل )�صركة م�صاهمة عامة( 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - الرب�صا هايت�س - �صارع ال�صيخ زايد - بناية جرو�صفينور - الطابق 18  
وميثله : هيام يون�س زينل ح�صني علي الزرعوين  

املطلوب اإعالنه : �صريان�س بانتيا براديب بانتيا - �صفته : مدعي عليه 
مو�صوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 13-4-2022 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�صالح/ امالك 
و2018/11/14   2008/6/18 يف  املوؤرختني  بالذمه  املو�صوفه  الج��ارة  اتفاقيتي  بف�صخ  عامة(  م�صاهمه  )�صركة  للتمويل 
ومالحقهما، وتعديالتهما وت�صليم الوحدة العقارية -حمل التداعي- للمدعية ورد حيازتها اإليها خالية من ال�صواغل و�صطب عبارة 
)تخ�صع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد اليجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( 
الواردة يف �صهادة امللكية، وخماطبة دائرة الأرا�صي والأمالك بذلك، وباإلزام املدعى عليه باأن يوؤدى للمدعيه مبلغ )76،718 درهم( 
20-6-2021 وما ي�صتجد من  �صتة و�صبعون الف �صبعمائه وثمانية ع�صر درهم قيمة الأجرة املتاأخرة غري املدفوعة حتى تاريخ 
اأجرة من تاريخ 21-6-2021 وحتى تاريخ الإخالء التام والفعلي بواقع اأجرة )78،000 درهم( �صنويا وحتى تاريخ ت�صليم العقار، 
واإلزامه بالر�صوم وامل�صروفات ومبلغ األف درهم مقابل اأتعاب املحاماة ورف�س ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�صوري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2005/752

اإعلن بيع حمجوزات باملزاد العلني » ن�صرَا «
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/06/08 الربعاء  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده اأم اأم اإ�ض للمجوهرات �ض.ذ.م.م و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم   الو�شف       

 7،665 اثاث مكتبي      
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثلثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2005/2022

اإعلن بيع حمجوزات باملزاد العلني » ن�صرَا «
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/06/08 الربعاء  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده ملك داميوند م د م �ض  و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم   الو�شف       

 7،140 اأجهزه ل�شنع الذهب     
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثلثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/3027

اإعلن بيع حمجوزات باملزاد العلني » ن�صرَا «
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/06/08 الربعاء  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده نات�شريال وي للحلويات + بيمان علي اكربي و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم   الو�شف       

 61،300 الت ل�شنع احللويات      
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثلثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/18545

اإعلن بيع حمجوزات باملزاد العلني » ن�صرَا «
�شينعقد  باأنه  دبي  يف  الإيجارية  املنازعات  ف�ض  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  المارات  تعلن 
مزاد علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�شاعة 
للمنفذ �شده مطعم  العائدة ملكيتها  2022/06/08 لبيع املحجوزات  6:00 م�شاءا يوم الربعاء 

�شريافينا )فرع من جنزا للمطاعم �ض.ذ.م.م ( و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم   الو�شف       

 40،150 معدات مطعم      
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثلثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/14187

اإعلن بيع حمجوزات باملزاد العلني » ن�صرَا «
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/06/08 الربعاء  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده جنمه لل�شتثمار �ض.ذ.م.م و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم   الو�شف       

 31،100 اأثاث مكتبي        
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثلثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية



•• دبي- الفجر:

هيئة  ع����ام  م���دي���ر  ب������دري،  ه���ال���ة  زارت   
للثقافة”  “دبي  دبي  والفنون يف  الثقافة 
الذي  غاف”  ظ���ل  “يف  ال��ف��ن��ي  امل��ع��ر���س 
ال�صفا للفنون  الهيئة يف مكتبة  افتتحته 
11 مايو اجلاري وا�صتمر  والت�صميم يف 

حتى 2 يونيو 2022. 
“غاف”،  من�صورات  تنظيم  من  املعر�س 
ويحتفي بكوكبة من الفنانني وامل�صورين 
الإم���ارات���ي���ني وامل��ق��ي��م��ني يف ال���دول���ة من 
ال�صهر”  “فنان  �صاركوا يف مبادرة  الذين 

التي اأطلقتها “غاف” العام املا�صي.
املعر�س  ب���دري على حم��ت��وي��ات  واط��ل��ع��ت 
م��ن اأع���م���ال ف��ن��ي��ة ت��ن��ّوع��ت م��ا ب��ني الفن 

من  ال��ف��وت��وغ��رايف  والت�صوير  الت�صكيلي 
اأبرزهم،  ومن  امل�صاركني،  الفنانني  اإب��داع 
وفريال  امل��ري  و�صلمى  الكفراوي  جمدي 

الب�صتكي،
وامل�صور  م��راد  اأم��ل  امل�صورة  اإىل  اإ�صافة   
في�صل  وامل���������ص����ور  ال���ق���ا����ص���م���ي،  ي���و����ص���ف 

الري�س.
واأ�صادت بدري بجهود الفنانني امل�صاركني، 
جلميع  للثقافة”  “دبي  دع����م  م���وؤك���دة 

ال�صاحة  اإث������راء  اإىل  ال��ه��ادف��ة  امل����ب����ادرات 
الثقافية، خا�صة يف جمال الفن الب�صرية 
واملو�صوعات  الأف����ك����ار  ع���رب  ب���اأن���واع���ه���ا، 
اأن  اإىل  وم�صريًة  تطرحها،  التي  املبدعة 
بالع�صرية  ت��ت��م��ّي��ز  امل��ع��رو���ص��ة  الأع���م���ال 
والبتكار وتعرّب عن املزيج الثقايف الفريد 

الذي ميّيز املجتمع الإماراتي. 
وتعمل “دبي للثقافة” على دعم املواهب 
واملقيمني  الإم����ارات����ي����ني  م����ن  امل���ب���دع���ة 

لهم  تتيح  من�صة  وت��وف��ري  واحت�صانهم 
دبي،  يف  الأو����ص���ع  املجتمع  م��ع  ال��ت��وا���ص��ل 
مب���ا ي�����ص��ه��م يف ت��ر���ص��ي��خ م��ك��ان��ة الإم������ارة 
ل��ل��م��ب��دع��ني يف خم��ت��ل��ف جمالت  وج���ه���ًة 
ال���ف���ن���ون وال���ث���ق���اف���ة، ����ص���رك���ات واأف��������راد، 
القت�صاد  وت��ع��زي��ز  ال���ع���امل،  اأن���ح���اء  م���ن 
حماور  م��ع  ين�صجم  مب��ا  فيها  الإب���داع���ي 
خطتها ال�صراتيجية وي�صهم يف حتقيق 

ا�صراتيجية دبي لالقت�صاد الإبداعي.

ثقافة وفن�ن

30

���ص��ع��ادة �صالح  اأي�����ص��اً  اإل��ي��ه��م   و���ص��ي��ن�����ص��م 
لل�صياحة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  حممد اجل��زي��ري، 
اأبوظبي،  يف  وال�صياحة  الثقافة  دائ���رة  يف 
الهند  �صفري  ���ص��وده��ري،  �صنجاي  و���ص��ع��ادة 
لدى الإمارات، وحممد عبد اهلل الزعابي، 
وهانز  م��ريال،  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س 
 – وال�صياحة  الثقافة  دائ���رة  م��ن  فريكن 
نائب  �صريفا�صتافا،  و�صا�صانك  اأب��وظ��ب��ي، 
لدى  واملبيعات  للت�صويق  التنفيذي  املدير 
اإ�صافة  �صركة “ماروتي �صوزوكي الهند”، 
هذا  يف  ال�صخ�صيات،  ك��ب��ار  م��ن  ع���دد  اإىل 
احلفل املرتقب الذي َيعد اجلمهور باأجواء 

مفعمة بال�صحر والروعة. 
�صوزوكي«  »م��اروت��ي  م��ن  »نيك�صا«  وتلتزم 
�صراكتها  با�صتمرارية  امل��ح��دودة  الهندية 
م��ع ج��وائ��ز الأك��ادمي��ي��ة ال��دول��ي��ة للفيلم 
التوايل،  ع��ل��ى  ال�����ص��اد���س  ل��ل��ع��ام  ال��ه��ن��دي 
يتطلع  وبينما  ل��ل��ج��وائ��ز.  ال��ل��ق��ب  ك��راع��ي 
احتفالية  من  العام  ه��ذا  دورة  اإىل  العامل 
واملو�صة  املو�صيقى  م��ع  الهندية  ال�صينما 
يف وجهة رائعة جديدة، فاإن حمتوى دورة 
اجلمهور  َيِعد  الحتفالية  من  العام  ه��ذا 
�صعبيتها  ظ���ل  ويف  وال���رف���ي���ه.  ب���الإل���ه���ام 
املُتنامية على م�صتوى العامل، باتت جوائز 
الأكادميية الدولية للفيلم الهندي حتظى 
كحدث  فقط  لي�س  عاملي،  باعراف  اليوم 
يجري بّثه عاملياً، بل واإمنا اأي�صا كموؤ�ّص�صة 
يف حّد ذاتها وكمن�صة احتفالية هي الأكرث 

ارتباطاً بال�صينما الهندية.
 SportzBuzz.com و���ص��ت��ع��ر���س 
الأ�����ص����ب����وع جلوائز  ن���ه���اي���ة  ع��ط��ل��ة  ح���ف���ل 
الأكادميية الدولية للفيلم الهندي “اآيفا” 
املليئ بالنجوم باعتبارها اأحد رعاة اللقب 
املقدم  اأي�صاً  ولكونها   ،”2022 ل�”اآيفا 
وحتظى  اآيفا”.  “نيك�صا  جلوائز  امل�صارك 
اآيفا   Sportzbuzz.com “جوائز 
بدعم م�صرك من  اآيفا”  ويكيند ونيك�صا 
عالمة Rajshree Elaichi وتطبيق 

 .JOSH حمتوى الواقع �صريع النمو

اأحد  وه��ي   ،Woosh ع��الم��ة  وت��ت��ع��اون 
على  الرابعة  الن�صخة  يف  “اآيفا”،  �صركاء 
التوايل، لإي�صال ر�صالة “امل�صاواة تبداأ من 
بني  للم�صاواة  ال��دع��وة  اأج��ل  من  املنزل”، 

اجلن�صني. 
 Ease My ت��ري��ب«  م��اي  “اإيز  وين�صم 
الل���ك���روين  ال�����ص��ف��ر  م���وق���ع   –  Trip
ال�صفر  �صريك  ب�صفته  الهند،  يف  ال��رائ��د 
 – FnP الر�صمي للحدث، بالإ�صافة اإىل
اأُطلقت  التي  من�صة الهدايا الرائدة عاملياً 
جانب  اإىل  الإم��������ارات،  دول����ة  يف  م����وؤخ����راً 
 Sarwa ال�����ص��رك��اء م��ن بينهم  ع��دد م��ن 
و  D’décor و   Corporation

 .Krisumi Corporation
“قال  “اآيفا”:  مع  التعاون  على  وتعقيباً 
Sportsbuzz. ب���ا����ص���م  م���ت���ح���دث 
Sportsbuzz. يف  »ن��ح��ن   :com
خمتلف  ل��ت��ل��ب��ي��ة  دوم�������اً  ن���ه���دف   com
ون�صعى  للعمالء.  الريا�صية  الحتياجات 
عامل  يف  امل��ع��ل��وم��ات  اأح������دث  ت���ق���دمي  اإىل 
الريا�صة ب�صرعة كبرية. ومع وجود فريق 
بالريا�صة،  ال�صغوفة  املبدعة  العقول  من 
فنحن ملتزمون بتزويدكم باملحتوى الذي 
بامل�صتجدات  ف���وري  اط���الع  ع��ل��ى  يبقيكم 
كانت  �صواء  املف�صلة.  بريا�صتكم  املتعلقة 
اأي  اأو  التن�س  اأو  ال��ق��دم  ك��رة  اأو  الكريكت 
ريا�صة اأخرى، فاإنك �صتح�صل على اأحدث 
والتحديثات  والنقا�صات  والآراء  الأخ��ب��ار 
بنقرة اإ�صبع، وكل ذلك متوفر على من�صة 
الأخبار  كافة  موطن   ،Sportsbuzz
ال��ري��ا���ص��ي��ة، والأف�������ص���ل يف جم��ال��ه��ا على 
املباريات  ح���ول  امل��ع��ل��وم��ات  ت��وف��ري  �صعيد 
الأهداف،  املعلومات حول  واأحدث  املقبلة، 
والنقا�صات. وب�صفتنا �صريك اللقب حلفل 
الأكادميية  جلوائز  الأ�صبوع  نهاية  عطلة 
فاإنه  “اآيفا”،  ال��ه��ن��دي  للفيلم  ال��دول��ي��ة 
ي�صرفنا اأن ن�صارك يف مثل هذه الحتفالية 

ال�صينمائية املميزة التي تقدمها “اآيفا«. 
وقال �صعادة �صالح حممد �صالح اجلزيري، 

الثقافة  دائ�����رة  ال�����ص��ي��اح��ة يف  ع���ام  م��دي��ر 
متحم�صون  “نحن  اأب��وظ��ب��ي:  وال�صياحة، 
الأكادميية  جوائز  حفل  ل�صت�صافة  ج��داً 
يف  “اآيفا”  ال���ه���ن���دي  ل��ل��ف��ي��ل��م  ال���دول���ي���ة 
على  فارقة  عالمة  ي�صكل  ال��ذي  اأبوظبي، 
قائمة الفعاليات الرفيهية الرائعة لدينا. 
اإن عالقتنا مع الهند، القائمة اأ�صاًل على 
تعززها  واقت�صادية متينة،  روابط ثقافية 
مبثابة  تعد  التي  ال��رائ��دة  اأبوظبي  مكانة 
بوليوود،  جن��وم  كبار  م��ن  للعديد  من�صة 
وه����و م���ا مي��ك��ن��ن��ا م���ن م�����ص��ارك��ة وجهتنا 
اأنحاء  خمتلف  من  اجلمهور  مع  الرائعة 
العامل. ونتطلع قدماً للرحيب بالنجوم 
ال��ب��ارزي��ن و���ص��ن��اع الأف����الم والأع�����ص��اء يف 
الأفالم  وع�صاق  الهندية  ال�صينما  اأخوية 
باأكرب  لال�صتمتاع  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال��ه��ن��دي��ة، 

تظاهرة لل�صينما الهندية«. 
الرئي�س  ال��زع��اب��ي،  ع��ب��داهلل  وق���ال حممد 
الرائع  “من  “مريال”:  ل��دى  التنفيذي 
توزيع  ح��ف��ل  ت��ن��ظ��ي��م  اأخ�������رياً  ن�����ص��ه��د  اأن 
جوائز الأكادميية الدولية للفيلم الهندي 
2022 هنا يف جزيرة يا�س. حيث �صيجمع 
هذا احلدث بع�صاً من اأكرب جنوم الأفالم 
حتت �صقف الحتاد اأرينا، وجهة الفعاليات 
ع��امل��ي��ة امل�����ص��ت��وى يف ج��زي��رة ي��ا���س، والذي 
عاملية  �صيعزز من مكانة اجلزيرة كوجهة 
بارزة للرفيه وال�صتجمام والأعمال، مع 
اإعادة تن�صيط م�صهد ال�صياحة يف العا�صمة 
اأب��وظ��ب��ي. واأحت����رق ���ص��وق��اً ل��روؤي��ة حما�س 
املف�صلني  جن��وم��ه��م  ب��ل��ق��ائ��ه��م  احل�����ص��ور 
ل  رائعة  اأ�صبوع  نهاية  بعطلة  وال�صتمتاع 

تن�صى يف جزيرة يا�س«. 

�صاحة  اأك��رب  داخ��ل  الحتفالية  و�صتجري 
تقنية  بامكانيات  ُم��زّودة  داخلية  ترفيهية 
فائقة احلداثة يف منطقة ال�صرق الأو�صط، 
وهي »احتاد اأرينا«   وتقع يف منطقة »يا�س 
ب���اي« ب��ج��زي��رة ي��ا���س. وُت��ع��د ج��زي��رة يا�س 
الأ�صرع  الرفيهية  الوجهات  من  واح��دة 
تقع اجلزيرة  ال��ع��امل.  م�صتوى  على  من��واً 
على �صواطئ اأبوظبي الذهبية، وت�صت�صيف 
والأن�صطة  ال�صاحرة  املغامرات  من  ع��دداً 
من  ث��الث  جانب  اإىل  املُلهمة،  الرفيهية 
عاملياً،  املعروفة  الرفيهية  الألعاب  ُم��ُدن 
ال�صيارات،  ل�صباقات  متميزة  وم�صامري 
وملعب للجولف حائز على جوائز عاملية، 
ما يجعلها وجهة ترفيهية لي�س لها مثيل 
العامل.  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  اآخ���ر  م��ك��ان  اأي  يف 
و»يا�س  اأري��ن��ا«    »احت���اد  ُم�صاهدة  وبجانب 
ي���زورون  ال��ذي��ن  ال�صيوف  فبو�صع  ب���اي«، 
مبجموعة  اأي�صا  يتمتعوا  اأن  يا�س  جزيرة 
م��ت��ن��وع��ة م���ن ال���ت���ج���ارب. وت������راوح هذه 
ُم���ُدن الأل��ع��اب الرفيهية  ال��ت��ج��ارب ي��ني 
احلائزة على جوائز عاملية، ومركز »كالمي 
اأبوظبي« الداخلي للت�صلق والرفيه الذي 
ت�صلق  ج��دار  لأعلى  قيا�صي  برقم  يحتفظ 
واأكرب مركز  العامل،  ا�صطناعي داخلي يف 
للت�صوق يف اأبوظبي، و160 خيارا لتناول 
الطعام، و�صاطئ �صاحر ت�صطف مبحاذاته 
اأم��اك��ن ف��اخ��رة لل�صيافة،  ال��ق��رم،  اأ���ص��ج��ار 
ال��ت��ج��ارب اجلديرة  امل���زي���د م���ن  وغ���ريه���ا 

بالكت�صاف!
�صفري  �صودهري”،  “�صنجاي  �صعادة  وق��ال 
اإىل  “بالنظر  الإم����������ارات:  ل����دى  ال��ه��ن��د 
القوية  والثقافية  التاريخية  ال��ع��الق��ات 

بني الهند والإم��ارات، تعد اأبوظبي املوقع 
جوائز  ت��وزي��ع  حفل  ل�صت�صافة  الأن�����ص��ب 
الهندي.  ل��ل��ف��ي��ل��م  ال���دول���ي���ة  الأك���ادمي���ي���ة 
ال��ت��ي متثل قلب  اأي�����ص��اً،  ب��وم��ب��اي  وتعترب 
ب��ول��ي��وود ال��ن��اب�����س، م��وط��ن��اً لأج���ي���ال من 
ي�صل  رئي�صياً  جتارياً  وميناًء  الإماراتيني 
الت�صال  ب��ات  وال��ي��وم،  بالهند.  الإم����ارات 
ال��ث��ق��ايف اأك����رث م��ت��ان��ة ك��م��ا ه��و احل����ال مع 
روابطنا التجارية وال�صتثمارية. وي�صاهم 
حفل “اآيفا” بدوره يف تعزيز هذا الت�صال 

الثقايف وكذلك العالقات بني ال�صعبني«. 
 ”2022 “اآيفا  ف��ع��ال��ي��ات  و���ص��ت��ن��ط��ل��ق 
– ي���وم 3 يونيو  ب��اح��ت��ف��الت ك��ب��رية غ���داً 
اجلاري، حيث �صيقام حفل “اآيفا روك�س” 
خان  “فرح  ���ص��ت��ق��دم��ه  ال�����ذي  امل��و���ص��ي��ق��ي 
و�صي�صم  خورانا”،  و”اأبار�صاكتي  كاندر” 
عرو�س وفقرات ترفيهية لكل من “ديفي 
باجت�صي”  و”تاني�صك  برا�صاد”  ���ص��ري 
�صينغ”  و”هوين  راندهوانا”  و”غورو 
بهانو�صايل”  و”دهفاين  كاكار”  و”نيها 

و”زهرة خان” و”اآ�صي�س كور«. 
حفل   – الكبري  النهائي  احل��ف��ل  و�صيقام 
للفيلم  الدولية  الأكادميية  جوائز  توزيع 
الهندي “اآيفا” – بتاريخ 4 يونيو اجلاري 
“�صلمان  الكبري  بوليوود  جنم  و�صيقدمه 
خان” مع “ريتي�س دي�صموك” و”ماني�س 
من  تروفيهية  ع��رو���س  و�صي�صم  بول”، 
“�صاهد  ال���ب���ارزي���ن  ب��ول��ي��وود  جن���وم  اأداء 
و”كارتيك  �صروف”  و”تايغر  كابور” 
و”اأنانيا  خان”  ع��ل��ي  و”�صارة  اآريان” 
بانداي” و”ديفيا خو�صال كومار” و”نورا 

فتيحي«. 

“�صلمان  ق���ال  امل��ن��ا���ص��ب��ة،  ع��ن  ويف ح��دي��ث��ه 
يف  اأ����ص���ارك  اأن  رائ���ع  ���ص��ع��ور  “اإنه  خان”: 
لتقدمي  اأتطلع قدماً  واإنني  “اآيفا”  حفل 
الن�صخة ال� 22 يف جزيرة يا�س، باأبوظبي، 
ال���ت���ي ت���ع���د م����ن ال���وج���ه���ات امل��ف�����ص��ل��ة يل 
�صخ�صياً. واأنا متاأكد من اأن اجلمهور من 
خمتلف اأنحاء العامل ي�صاركوننا احلما�صة 
ذات��ه��ا واإن���ن���ي اأحت����رق ���ص��وق��اً لإق���ام���ة هذا 
بال�صينما  يحتفي  ال���ذي  ال��ك��ب��ري  احل���دث 

الهندية على ال�صعيد العاملي«. 
“اإن  بات�صان”:  “اأبهي�صك  ق��ال  وب����دوره، 
اآيفا مبثابة اأ�صرة يل واإنني اأ�صعر بال�صعادة 
وبعد  ال����ع����رو�����س.  وت���ق���دمي���ي  ل���ع���ودت���ي 
فاإن  احل��ف��الت،  مل��دة عامني عن  النقطاع 
الجتماعات احل�صورية مثل اآيفا جتمعنا 
م���ن ج���دي���د. واأن������ا م��ت��ح��م�����س ل��ل��م �صمل 
الذي  الوقت  يف  الهندية  ال�صينما  �صناعة 
بعد اجلائحة.  يتوحد فيه العامل جم��دداً 
واللتقاء  احل�صور  لإمتاع  قدما  واأتطلع 

مع املعجبني والتوا�صل معهم«.
بات�صان”:  راي  “اي�صواريا  وق����ال����ت 
الن�صخة  فعاليات  يف  امل�صاركة  “ت�صعدين 
ال� 22 من حفل توزيع جوائز الأكادميية 
اإذ لطاملا  الدولية للفيلم الهندي “اآيفا”. 
�صكلت امل�صاركة يف هذا احلفل جتربة رائعة 
بالن�صبة يل ل�صنوات. اإنه بال �صك احلدث 
اإليه �صناعة الأفالم  الدويل الذي تتطلع 

الهندية وع�صاقها على حد �صواء«. 
“اآيفا”  حفل  “يعد  خان”:  “فرح  وقالت 
���ص��اه��داً ح��ق��ي��ق��ي��اً ع��ل��ى ظ���اه���رة ع��امل��ي��ة ل 
حول  ال��ه��ن��دي��ة  ال�صينما  بعظمة  حتتفي 
فر�صة  اأي�صاً  توفر  واإمن��ا  فح�صب،  العامل 
واأنا  ع��ام.  ب�صكل  الأف��الم  ل�صناعة  مذهلة 
ال�  الن�صخة  لتقدمي  متحم�صة  �صخ�صياً 
22 من حفل “اآيفا روك�س” املو�صيقي يف 
جزيرة يا�س، باأبوظبي هذا العام، واأتطلع 

قدماً لق�صاء وقت رائع«. 
يف  امل�صارك  خورانا”،  “اأبار�صاكتي  وق��ال 
“رمبا اأنا من  تقدمي حفل “اآيفا روك�س”: 

اإنني ممنت  اأكرب املعجبني بحفل “اآيفا”. 
تقدمي  يف  للم�صاركة  ومتحم�س  بالفعل 
واأتطلع  خ����ان.  ف���رح  م��ع  روك�س”  “اآيفا 
قدماً لق�صاء وقت رائع و�صنع ذكريات ل 

تن�صى«. 
الأكادميية  ج��وائ��ز  ت��وزي��ع  حفل  وي�صتعد 
لإبهار  “اآيفا”  الهندي  للفيلم  ال��دول��ي��ة 
اجل����م����ه����ور م�����ع حت����ول����ه ل�����دخ�����ول ع���امل 
نوعها:  من  فريدة  جتربة  يف  امليتافري�س 
“بوليفري�س”،  وم���ع  م��ي��ت��اف��ري���س.  اآي��ف��ا 
الر�صمي  امل��ي��ت��اف��ري���س  ���ص��ري��ك  ب��اع��ت��ب��اره 
جتربة  خلق  حالياً  يجري  فاإنه  ل�”اآيفا”، 
مبتكرة ل�”اآيفا”، حيث �صتتم تغطية جميع 
مبا  فعاليات “اآيفا” على “بوليفري�س”، 
و”ال�صجادة  اآيفا”،  “كوالي�س  ذل���ك  يف 
و”اآفاتار كلوب”،  اآيفا”،  اخل�صراء حلفل 
و”تالنت كوي�صت”، و”يف اآر بار”، و”اآفر 
اإ�صافة اإىل الربوفات على امل�صرح  بارتي”، 

وحفل توزيع اجلوائز املرتقب.
العام  ل��ه��ذا  “اآيفا”  ف��ع��ال��ي��ات  ب��ث  �صيتم 
ح�صرياً على قناة الرفيه الهندية رقم 1 
من  مذهلة  قائمة  مع   ،»COLORS«
وللم�صاهدين  بالنجوم.  احلافلة  الربامج 
�صتتوفر  الرقمية،  بالتكنولوجيا  امللّمني 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ذات���ه���ا ع��ل��ى م��ن�����ص��ة املحتوى 
 Daily»و  »JOSH« الهند  يف  الرائدة 
 .VerSe Group من دار ،»Hunt

وتعقيباً على ال�صراكة، قالت “نينا ايالفيا 
تلفزيون  ���ص��ب��ك��ة  م����دي����رة  جايبوريا”، 
الهندية  والأط��ف��ال  اجلماهريي  الرفيه 
واحداً  “اآيفا”  »Viacom 18«: »يعد 
من اأكرث الفعاليات املرموقة التي حتتفي 
بال�صينما الهندية ومواهبها املتنوعة على 
 COLORS ال�صاحة العاملية. ونحن يف
“اآيفا”.  مع  �صراكتنا  مبوا�صلة  فخورون 
وي�صعدنا اأن جنلب مل�صاهدينا حول العامل 
حم���ت���وى ت��رف��ي��ه��ي غ����ري حم������دود ي�صم 
اأب���رز جن��وم ب��ول��ي��وود وع��رو���ص��ه��م املذهلة 

وحلظاتهم التي ل تن�صى«.

بالتعاون مع دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي

اأكرب تظاهرة لل�صينما الهندية – الن�صخة الـ 22 من عطلة نهاية الأ�صبوع وجوائز الأكادميية 
الدولية للفيلم الهندي »اآيفا« 2022 تنطلق يف الحتاد اأرينا، بجزيرة يا�ض يف اأبوظبي

روك�ض”، يجمع اأف�شل جنوم املو�شيقى  “اآيفا  •حفل 
  2022 يونيو  والأزياء على من�شة واحدة يوم 3 

املبادرات  للثقافة” جلميع  “دبي  دعم  •اأّكدت 
الهادفة اإىل اإثراء ال�شاحة الثقافية يف الإمارة

فوز  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  اأعلنت 
ثالثة من طالبها بالن�صخة العا�صرة 
م����ن ج����ائ����زة ك��ري�����ص��ت��و وج������ان كلود 
2022 التي اأقيمت حتت رعاية حرم 
�صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان 
 .. ال��ظ��ف��رة  احل��اك��م يف منطقة  ممثل 
حمدان  ب��ن��ت  �صم�صة  ال�����ص��ي��خ��ة  ���ص��م��و 
ب��ن حم��م��د اآل ن��ه��ي��ان وب��ال��ت��ع��اون مع 

جمموعة اأبوظبي للثقافة والفنون.
ال�صنة  طالب  الفائزين  قائمة  �صمت 
اأبوظبي،  نيويورك  جامعة  يف  الثانية 
وه��م رو���ص��ة امل��زروع��ي م��ن الإم����ارات، 
الفلبني،  كروز من  وجريالد جي�صون 

وجنيفر ت�صاي من تايوان.
الفائزين  ال��ط��الب  م�صاركة  ومتثلت 
الن�صيج  ا���ص��م  يحمل  ف��ن��ي  جم�صم  يف 

�صل�صلة  ع���ن  ع���ب���ارة  وه���و  احل�����ص��ري، 
من  قطعا  ت�صابه  منحوتات  اأرب��ع  من 
ت��ت��داخ��ل م��ع بع�صها  ال��ت��ي  اخل��ي��وط 
البيئة  لتحويل  الأر���س  وتت�صابك مع 
امل���ادي���ة امل��ح��ي��ط��ة ب��ال��ع��م��ل ال��ف��ن��ي اإىل 
ق��ط��ع��ة م���ن ال��ق��م��ا���س ت��رب��ط اأج�����زاءه 

�صمن ن�صيج واحد.
املج�صم على نحو يحث  و مت ت�صميم 
امل�����ص��اه��د ع��ل��ى ال��ت��ف��اع��ل م��ع��ه بهدف 
باحليوية  ينب�س  ف��ن��ي  ع��م��ل  ت��ق��دمي 
والإلهام ، ومن املقرر عر�س العمل يف 
حرم جامعة نيويورك اأبوظبي خالل 

�صهر نوفمرب املقبل.
الفريق  اأع�����ص��اء  تخ�ص�صات  تتنوع  و 
والفنون  املدنية  الهند�صة  بني  الفائز 
معا  ي�صكلون  وال���ذي���ن  ال��ف��ن  وت���اري���خ 

جمموعة تدمج خرباتهم يف جمالت 
الهند�صة والفنون الب�صرية والهند�صة 
ت�صميمي  ع��م��ل  ل��ت��ق��دمي  امل��ع��م��اري��ة 

مركب وفريد من نوعه.
املزروعي  م��ن  امل��ك��ون  للفريق  �صبق  و 
ج��ائ��زة اجلناح  اإح���راز  وت�صاي  وك���روز 
 2021 اأب���وظ���ب���ي  ف���ن  امل���ع���م���اري يف 
ع��ن عملهم ال��ف��ن��ي ب��ع��ن��وان م��وؤق��ت و 
خالل  وعر�صه  باإن�صائه  قاموا  ال��ذي 
فعاليات معر�س فن اأبوظبي يف �صهر 
هدى  �صعادة  2021.وقالت  نوفمرب 
جمموعة  موؤ�ص�س  اخلمي�س،  اإبراهيم 
املوؤ�ص�س  وال��ف��ن��ون،  للثقافة  اأب��وظ��ب��ي 
اأبوظبي  مل���ه���رج���ان  ال���ف���ن���ي  وامل����دي����ر 
�صم�صة  ال�����ص��ي��خ��ة  ���ص��م��و  :”برعاية 
ت��ك��رم جائزة  ن��ه��ي��ان  اآل  ب��ن��ت ح��م��دان 

كري�صتو وجان كلود الطلبة الفائزين 
اخت�صا�صات  م��ن  العا�صرة  دورت��ه��ا  يف 
الهند�صة املعمارية والفنون يف جامعة 
اأب��وظ��ب��ي، رو���ص��ة املزروعي  ن��ي��وي��ورك 
من الإم��ارات وجريالد جي�صون كروز 
م���ن ال��ف��ل��ب��ني، وج��ن��ي��ف��ر ت�����ص��اي من 
اإ�صهاما من اجلائزة يف  تايوان، وذلك 
وحتفيز  الثقافية  ال�صناعات  متكني 
الإبداعية  وطاقاتهم  ال�صباب  مهارات 
“جندد  �صعادتها:  اخلالقة«.واأ�صافت 
ال�صباب،  يف  ب��ال���ص��ت��ث��م��ار  ال��ت��زام��ن��ا 
والح���ت���ف���اء مب��ن��ج��زه��م ال��ف��ن��ي الذي 
ير�صخ مكانة الإمارات ودور الفنون يف 
الثقافات،  وح��وار  الإن�صاين  التوا�صل 
ويعك�س التنوع والتعددية يف جمتمعها 
الإب����داع����ي«.م����ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت مايا 

لرواق  التنفيذية  امل���دي���رة  األ��ي�����ص��ون، 
ال���ف���ن رئ��ي�����ص��ة ال��ق��ي��م��ني ال��ف��ن��ي��ني يف 
املواهب  اإن  اأبوظبي  نيويورك  جامعة 
اأظهرت  امل�صابقة  يف  امل�صاركة  ال�صابة 
الإب��داع والروؤى  م�صتويات كبرية من 
اأن  وي�صرنا  البديهة،  و�صرعة  امللهمة 
نيويورك  ج��ام��ع��ة  م��ن  ط���الب  ينجح 
اأبوظبي باإحراز اجلائزة هذا العام عن 
اخلا�صة  اأف��ك��اره��م  يج�صد  فني  عمل 
قالت  جهتها،  ال��راب��ط.م��ن  مبفهوم 
اإميلي دوهرتي، مديرة جائزة كري�صتو 
الفنان  ال��ت��زم  “لطاملا  ك��ل��ود:  وج����ان 
التايل  اجليل  بدعم  كري�صتو  الراحل 
يف  املبدعني  واملمار�صني  الفنانني  من 
الإم��ارات ، وتدخل اجلائزة هذا العام 
دورتها العا�صرة لتحتفي بالإرث الغني 

وزوجته  كري�صتو  الفنان  تركه  ال��ذي 
جان كلود.و ح�صل الفنانون الفائزون 
اآلف   10 البالغة  على قيمة اجلائزة 
جم�صمهم  ل�صتكمال  اأم��ري��ك��ي  دولر 

الفني حتت اإ�صراف وتوجيه نخبة من 
اإميلي دوهرتي  اخل��رباء، مبا يف ذلك 
م��دي��رة اجل���ائ���زة، وف��ري��ق ع��م��ل رواق 
اأبوظبي،  ن���ي���وي���ورك  ب��ج��ام��ع��ة  ال��ف��ن 

الفنون  لق�صم  ال��ت��دري�����ص��ي��ة  وال��ه��ي��ئ��ة 
الب�صرية يف جامعة نيويورك اأبوظبي، 
اجل���وائ���ز يف جمموعة  ع��م��ل  وف���ري���ق 

اأبوظبي للمو�صيقى والفنون.

طلب من نيويورك اأبوظبي يفوزون بجائزة كري�صتو وجان كلود 2022

هالة بدري تزور معر�ض »يف ظل غاف« يف مكتبة ال�صفا 

•• اأبوظبي- الفجر

ت�شتعد اأكرب تظاهرة لل�شينما الهندية، حفل جوائز الأكادميية الدولية للفيلم الهندي )اآيفا(، بالتعاون مع دائرة 
الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي، ومريال، املطور الرائد للوجهات والتجارب الغامرة يف اأبوظبي، لإبهار ع�شاق ال�شينما 

الهندية خلل فعاليات الن�شخة ال� 22 التي ت�شت�شيفها جزيرة يا�ض باأبوظبي يومي 3 و4 يونيو. 
ويف املوؤمتر ال�شحفي الذي عقد يف الحتاد اأرينا يف جزيرة يا�ض باأبوظبي، ح�شره ممثلو و�شائل الإعلم، مت الك�شف 
عن قائمة الفنانني الذين �شيحيون حفل هذا العام وهم �شلمان خان وريتي�ض دي�شموك وماني�ض بول وفرح خان كاندر 
اآريان واأنانيا بانداي و�شارة علي  املوؤدين وهم �شاهد كابور وتايغر �شروف وكارتيك  وابار�شاكتي خورانا، اإىل جانب 
خان وغورو راندهاوا ويويو هوين �شينغ وديفيا خو�شل كومار وتاني�شك باجت�شي ونيها كاكار وجنم الروك دي اإ�ض بي 

ودفاين بهانو�شايل واآ�شي�ض كور وزهرة خان.
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امل�شاهد يع�شق الختلف والتنوع

جيهان خليل: جتذبني 
الأعمال التي حتتاج 

ملجهود كبري

يف    •
ال������ب������داي������ة.. 
ح�����دث�����ي�����ن�����ا ع���ن 
م�صل�صل  يف  م�����ص��ارك��ت��ك 

"العائدون"؟
�صيفة  اأع��ت��رب  كنت  اأن��ن��ي  رغ��م  -"العائدون"، 
التي  الأدوار  اأحلى  بالن�صبة يل من  ولكنه  العمل  �صرف يف 
ج�صدتها والأقرب يل وفخورة للغاية بامل�صاركة فيه، ف�صخ�صية " 
رزان" خمتلفة متاًما عن ال�صخ�صيات التي قدمتها من قبل كما اأنه 
لأول مرة اأج�صد دور فتاة �صورية يف الدراما، فكان حتديا يل اأن اأكون 

على قدر امل�صوؤولية.
ال�صورية؟ اللهجة  اتقان  يف  ا�صتغرقتيه  الذي  الوقت  •  ما 

اللهجات واتقانها،  للغاية يف تعلم  فاأنا ماهرة  اأم��ًرا،  اأخربك  دعيني 
مني  مطالبا  ك��ان  الت�صوير  وق��ت  �صيق  وب�صبب  "العائدون"،  ففي 
لل�صخ�صية  والتح�صري  ال�صورية  اللهجة  اأت��ق��ن  اأن  ق�صري  وق��ت  يف 
بف�صل اهلل قد كان وحاولت اأن اأج�صدها بال�صكل الذي جتعل امل�صاهد 

ي�صدقها.
"العائدون"؟ ل�"رزان" يف  جذبك  الذى  • وما 

جيد،  ب�صكل  مكتوبة  اأن��ه��ا  ه��و  ل�"رزان"  جذبني  ال���ذي  احلقيقة  يف   -
كما  واإخ���راج،  واإن��ت��اج  ممثلني  من  متوفرة  اجليد  العمل  عنا�صر  وك��ل 
والتحديات  بها  متر  التي  ال�صعبة  والظروف  لل�صخ�صية  التحدي  اأن 
التي متر بها مراحل ال�صخ�صية حم�صني لها، كما اأن هذه النوعية من 

الأعمال الفنية جتذبني لأنها حتتاج جمهود يف التمثيل.
جالل؟ نادر  اأحمد  املخرج  مع  التعاون  عن  • وماذا 

- اأحمد  نادر جالل اأعتربه من املخرجني الكبار يف ال�صاحة الفنية، وكنت 
اأمتنى العمل معه وحتقق ذلك ب�"العائدون"، واأمتنى تكرار التجربة معه 

ومع فريق العمل كله.
"رزان"؟ �صخ�صية  حول  تلقيتها  التي  الأفعال  ردود  عن  • وماذا 

- احلمد هلل، ردود الأفعال التي تلقيتها جميعها اإيجابية، وتلقيت اإ�صادات 
كثرية من النقاد، والزمالء يف الو�صط الفني باإعجابهم ال�صديد باأدائي، 
من  اأن��ن��ي  يظن  ك��ان  اجلمهور  اأن  و�صلتني  التي  الر�صائل  �صمن  وم��ن 

اأ�صول �صورية لتقاين ال�صخ�صية واللهجة، كما اإنني تلقيت ات�صال من �صقيقي يخربين 
اأنه معجب بال�صخ�صية و�صدقها.

 • اأمل تتخوفني من تقدمي �صخ�صية "رزان" يف "العائدون"؟
فهي  للغاية،  لها  العك�س متاًما حتم�صت  على  ال�صخ�صية،  اأتخوف من  بالطبع ل.. مل   -
ال�صخ�صية  اأ�صدق  اأن  ه��ديف  وك��ان  الإن�صانية،  املعاين  من  الكثري  وحتمل  جديدة  جتربة 

واأقدمها ب�صكل حمرف ي�صدقها اجلمهور.
حم�صك  الذي  ما  "ليليان"..  فري�س" و�صخ�صية  "ميتا  حكاية  يف  مل�صاركتك  • وننتقل 

للعمل؟
حكاية "ميتافري�س" هو التعاون الثاين بيني والفنانة حنان مطاوع بعد م�صاركتنا �صوًيا 
يف م�صل�صل "طاقة نور" الذي عر�س عام 2017، فكان فر�صة يل اأن اأ�صاركها مرة ثانية 
ا اأن هذه اأول بطولة مطلقة لها، كما اأن فكرة امل�صل�صل جديدة وخمتلفة، وف�صاًل  وخ�صو�صً

عن ذلك التباين الذي حتمله ال�صخ�صية.
 15 ذات  منف�صل  مت�صل  مب�صل�صل  الرم�صاين  ال�صباق  يف  امل�صاركة  فكرة  ترين  • كيف 

حلقة؟
بالطبع فكرة ممتاز، وهي نوع من التنوع يف الدراما ب�صكل عام، فدائما نرى الأعمال ذات 
ال�30 حلقة، ولكن فكرة ال� 15 اأو 10 اأو 5، جديدة ودائما ما يحب امل�صاهد الختالف 

والتنوع.
مطاوع؟ حنان  الفنانة  مع  التعاون  عن  • وماذا 

- �صعيدة للغاية بالتعاون مع الفنانة حنان مطاوع فهي على امل�صتوى املهني ممثلة �صاطرة 
و جمتهدة ومثقفة وموهوبة، وتطور من نف�صها دائما، اأما على امل�صتوى ال�صخ�صي فهي 
طيبة جًدا وملتزمة مبواعيدها، ومب�صوطة بالنجاح الكبري الذي حققته هذا املو�صم لأنها 

ت�صتحق.
"العائدون" و"ميتافري�س"؟ بعد  • وماذا 

اأف��الم عيد  ال�صينمات يف مو�صم  13" املقرر عر�صه يف  "يوم  اأنتظر حالًيا عر�س فيلم   -
الأ�صحى، الذي تدور اأحداثه يف اإطار رعب مثري، ويعد التجربة الأوىل يف ال�صينما التي 
تقدم بتقنية ال� 3D، وهو بطولة اأحمد داود، دينا ال�صربيني، �صريف منري، حممد ثروت، 
ن�صرين اأمني، اأروى جودة واأحمد زاهر وفيدرا وحممود عبد املغني وجمدي كامل ونهال 

عنرب ونهى عابدين وحممد ال�صاوي وتاأليف واإخراج وائل عبد اهلل.
اأما عن الدراما ا�صتاأنف ت�صوير م�صل�صل "حرب نف�صية" الذي ينتمي لنوعية ذات ال�15 
حلقة وهو بطولة اأروى جودة، وم�صطفى دروي�س، وع�صام ال�صقا، تاأليف اأحمد ال�صايب، 

واإخراج اأحمد �صفيق.

على  خليل  اأمينة  الفنانة  تعاقدت 
 "532 " اجل��دي��د  فيلمها  بطولة 
اأحمد  وتاأليف  �صامى،  يا�صر  اإخ��راج 
اأم��ني و���ص��الح اجلهينى، كما  ع��زت 
مت التعاقد اأي�صا مع الفنان حممود 
حافظ للم�صاركة فى الفيلم، ويقوم 
باختيار  حاليا  �صامى  يا�صر  املخرج 

باقى اأبطال الفيلم.
خليل  اأم��ي��ن��ة  الفنانة  ان�صمت  كما 
"�صقو"،  ف��ي��ل��م  اأ����ص���رة  اإىل  م���وؤخ���را 
وحممد  ي���و����ص���ف  ع����م����رو  ب���ط���ول���ة 
البدء  املقرر  ومن  تاي�صون،  ممدوح 
ال�صهر  م��ن��ت�����ص��ف  ت�������ص���وي���ره  ف����ى 
خمرج  ت�صريحات  بح�صب  اجل��ارى 
ل�"اليوم  ال�����ص��ب��ك��ى  ك����رمي  ال��ع��م��ل 
ال�صابع.يذكر اأن الفنانة اأمينة خليل 
م�صل�صل  املا�صى  رم�صان  يف  قدمت 
"العائدون" مع النجم اأمري كرارة، 
و�صارك يف بطولة امل�صل�صل الفنانون 
حم����م����ود ع����ب����د امل����غ����ن����ى وال����ف����ن����ان 
واإ�صالم  الأح��م��د،  حممد  ال�����ص��ورى 
جمال، وحممد اأبو داود، وعدد من 
الفناين، تاأليف باهر دويدار، اإخراج 

اأحمد نادر جالل .

اأمي"  يا  "اأمي  اأغنية  دي��اب  مايا  الفنانة  طرحت 
تزامنا مع يوم الطفل 1 يونيو وهى اأغنية خا�صة 
وقتهن  قبل  اأطفالهن  ينجنب  ال��الت��ى  ل��الأم��ه��ات 
طيلة  منها  يعانون  �صحية  م�صاكل  مع  الطبيعى 

حياتهم "الأطفال املبت�صرين".
وتوزيع  احل���ان  ع�صاف  ب��و  منري  كلمات  الأغ��ن��ي��ة 
ه����ادي ����ص���رارة و���ص��ورت��ه��ا م��اي��ا ب��ط��ري��ق��ة عفوية 
م��وؤث��رة م��ع امل��خ��رج رج��ا ن��ع��م��ة.وق��ال��ت م��اي��ا " من 
اأ�صعب اللحظات التي تعي�صها الأم يف حياتها هي 
مري�س  طفل  بداخلها  اإن��ه  تعرف  التي  اللحظة 
ال���ولدة  م�صاكل  ك��ل  م��ع  م��وع��ده  ق��ب��ل  �صيولد  اأو 
مبر�س  اإل  احلياة  يكمل  ل  ممكن  واأن��ه  املبكرة.. 
معني وم�صاكل �صحية.. اأمى يا اأمى اأغنية بقدمها 
لكل اأم عانت و�صفيت من معاناتها ولكل اأم ل تزال 
تعاين مع طفل خلق قبل وقته الطبيعي مب�صاكل 

ما بتخل�س كل احلياة".
اأحيت مايا دياب حفال غنائيا فى قرب�س  وكانت 
موؤخرا، وطرحت مايا دياب موؤخرا اأغنية جديدة 
على طريقة الديو حتمل ا�صم "حطاىل روج" مع 
والأغنية  "يوتيوب"،  موقع  على  الليثى  حممود 
اإ���ص��الم �صيب�صى،  من كلمات م��الك ع��ادل وت��وزي��ع 

واأحلان الليثى، وحتمل طابع البهجة والفرح.

مايا دياب تطرح كليب "اأمي يا اأمي" 
دعما للأطفال املبت�صرين

اأمينة خليل تتعاقد على بطولة فيلم 
�صامى يا�صر  "532" للمخرج 

بهدوء،  النجومية  اأحد، وتخطو خطوات  لديها موهبة حقيقية ل يختلف عليها  ممثلة 
وا�شتطاعت اأن تثبت نف�شها بكل �شخ�شية تقدمها، فهي مل ت�شتغل جمالها لتحقيق 
النجاح ولكنها ا�شتغلت موهبتها الفنية القوية، هي الفنانة جيهان خليل التي 
�شاركت يف ال�شباق الرم�شاين املا�شي من خلل م�شل�شل "العائدون" والتي ظهرت 
من خلله بدور "رزان" وهي فتاة �شورية تنتمى لتنظيم داع�ض، واأثبتت اأن 
لديها مهارة يف التلون على كل الأدوار وذلك من من خلل حكاية 
"ميتافري�ض" �شمن م�شل�شل "وجوه"، والتي ج�شدت فيها دور 
خللهما  من  وحققت  ال�شياحة،  يف  تعمل  التي  "ليليان" 
جناًحا جماهريًيا كبرًيا ونالت اإعجاب اجلمهور والنقاد.

وك�شفت  خليل  جيهان  الفنانة  حتدثت  احل��وار  ه��ذا  يف 
التى  وال�شعوبات  الأع��م��ال،  ه��ذه  يف  م�شاركتها  اأ�شباب 

واجهتها وغريها الكثري من التفا�شيل..
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ن�صائح للحفاظ على �صحة 
طفلك يف �صهور احلر

عندما ل ت�صكل الظروف اجلوية خطًرا على ال�صحة، فاإن اللعب وممار�صة 
الريا�صة يف اخلارج يعززان �صحة الطفل اجل�صدية والعقلية، ولكن موؤ�صر 

احلرارة العالية ي�صكل خماطر �صحية كبرية.
وح�صب ما ذكره موقع healthychildrenميكن اأن تت�صبب درجات 
ب�صرعة  باملر�س  الأطفال  اإ�صابة  ال�صديدة يف  واحل��رارة  املرتفعة  احل��رارة 
كبرية بعدة طرق، ميكن اأن ي�صبب اجلفاف ، والإنهاك احلراري، وت�صنجات 

احلرارة ، و�صربة ال�صم�س ، وهي حالة طبية طارئة.
حلماية طفلك من احلرارة قدر الإمكان، راقب الأعرا�س وات�صل بطبيب 

الأطفال اإذا لحظت اأي تطور.
اأو ال�صاطئ لفرة  امل�صبح  اإىل  ف��اإن الذهاب  عندما يكون اجلو ح��اًرا ج��ًدا، 
ق�صرية اأو البقاء يف الداخل هو الأف�صل، خطط م�صبًقا اإذا كنت تعلم اأنه 

�صيكون هناك العديد من الأيام املتتالية من احلرارة املرتفعة.
اإذا كنت ت�صتخدم مروحة  فاحتفظ بها على م�صافة اآمنة منك وعن اأطفالك 
جتفف  اأن  مبا�صرة  تنفخ  التي  للمراوح  ميكن  ال�صالمة،  خماطر  لتجنب 
فمك وفتحات اأنفك ، اأو اإذا كنت تعاين من احل�صا�صية، ل ينبغي ا�صتخدام 
املراوح يف درجات احلرارة ال�صديدة لأنها ل تربد الهواء، وا�صتخدام املراوح 
عندما تكون درجات احلرارة اأعلى من درجة حرارة اجل�صم قد يت�صبب يف 

زيادة حرارة اجل�صم بدًل من فقدها.
 

ن�شائح للتغلب على احلرارة
اتخاذها  ميكنك  التي  اخل��ط��وات  م��ن  العديد  فهناك   ، �صتخرج  كنت  اإذا 
املرتبطة  واملخاطر  الأم��را���س  من  طفلك  وحماية  احل��رارة  على  للتغلب 

باحلرارة:
متاًحا  واجعله  متكرر  ب�صكل  امل��اء  �صرب  على  اأطفالك  �صجع  رط��ًب��ا،  -اب��ق 
ب�صهولة حتى قبل اأن يطلبوه خذ زجاجات املاء معك اإذا خرجت يف الأيام 
احلارة ، ميكن اإعطاء الر�صع الذين يتلقون لنب الأم يف زجاجة حليب ثدي 
اإ�صايف يف زجاجة ، ولكن ل ينبغي اإعطاوؤهم املاء ، خا�صة يف الأ�صهر ال�صتة 
ال�صناعي  الذين يتلقون احلليب  الر�صع  اإعطاء  العمر ميكن  الأوىل من 

�صيغة اإ�صافية يف زجاجة.
اللون  ف��احت��ة  ي��رت��دون مالب�س  اأط��ف��ال��ك  واج��ع��ل  -ارت���ِد مالب�س خفيفة 
وخفيفة ال��وزن وحم��دودة بطبقة واح��دة من امل��واد املا�صة التي تزيد من 
ت��اأك��د من  اأق���ل ق���درة على ال��ت��ع��رق م��ن البالغني  تبخر ال��ع��رق، الأط��ف��ال 

ا�صتخدام الكثري من واقي ال�صم�س.
-التخطيط لوقت اإ�صايف للراحة حيث ميكن للحرارة اأن جتعل الأطفال 

ي�صعرون بالتعب.
-حافظ على هدوئك، عندما ي�صعر طفلك باحلرارة امنحه حماًما بارًدا 
اأو رذاذ املاء ليربد، تعترب ال�صباحة طريقة رائعة اأخرى لال�صرخاء اأثناء 
اأو  ال�صباحة  اأثناء  الأطفال  مراقبة  دائًما  يجب  اأن��ه  تذكر  ن�صيًطا  البقاء 

اللعب يف املاء ملنع الغرق.
من  الداخلي  اجل��زء  ي�صبح  اأن  ميكن  اأب���ًدا  ال�صيارة  يف  طفلك  ت��رك  -ل 
ال�صيارة �صاخًنا ب�صكل خطري يف فرة زمنية ق�صرية فقط ، حتى مع فتح 

النوافذ.

ارتفاعا؟ اكرث  القارات  • اأي 
القارة املتجمدة اجلنوبية

فما هو ترتيب  ع�صب   12 عددها  املخية  الأع�صاب  اأن  املعروف  من   •
ع�صب ال�صمع؟
الع�صب الثامن

من �صجر ك��روم الأدغ��ال م��ادة ي�صكبونها يف  احلمر  الهنود  ا�صتخل�س   •
هذه  ا�صم  ما  ال�صطح  على  تطفو  ثم  الأ�صماك  حركة  فت�صل  الأنهار  مياه 

املادة ؟
 تامبو 

جحا تفرغ يف حياته ل�صناعة  ان  لو  كتبه  احدى  يف  جحا  وا�صفا  • قال 
النوادر التي ن�صبت اليه ملات قبل ان تنفد روايتها او ينتهي هو من ابداعها  

عبا�س حممود العقاد

تخّطوا �صن الثالثني اأو الأربعني اأكرث تعّر�صا للقرحة من غريهم الذين  الرجال  اأن  تعلم  • هل 
اأ�صخم �صبيكة ذهب اإذ بلغ وزنها 600  اأنتج  الربازيل  يف  اإكت�صف  الذي  )�صيربابيالد(  امل�صمى  املنجم  •  اأن 

كيلو غرام دفعة واحدة.
اىل تكّون احل�صاة املرارية وال�صبب هو اأن الدهون تزيد من  يوؤّدي  الطعام  يف  الدهون  كرثة  اأن  تعلم  • هل 
ن�صبة الكول�صرول وهذا الأخري هو من بقاة احل�صيات وان عانت املرارة لفرة طويلة من احل�صيات فاأنها 

قد توؤّدي اىل ا�صابتها بال�صرطان.
املتو�صط فهو 325غم  اأم��ا وزن��ه   . اأبعاده  اآخ��ر وكذلك  �صخ�س اىل  من  يختلف  القلب  حجم  اأن  تعلم  •هل 

بالن�صبة للرجال اأما متو�صط وزنه عند الن�صاء فهو 2٤5غم ولكن يتفاوت مع حجم اجل�صم ووزنه.
خفقات القلب ي�صل اىل 72 خفقة يف الدقيقة اأو .٤32 خفقة يف ال�صاعة اأو 378٤3200  معّدل  اأن  تعلم  •هل 

يف ال�صنة.
الكبد عند الأ�صخا�س املدمنني على الكحول يكون اأ�صمن اأو اأ�صخم من كبد الأ�صخا�س الغري  اأن  تعلم  • هل 
اأخرى  اأ�صباب  وهناك  الكبد  يت�صّمع  وبالتايل  لل�صحوم  م��اأوى  في�صبح  بامل�صكرات  َي�صُمن  الكبد  لأن  مدمنني 

لت�صّمع الكبد ولكن الإدمان يف مقدمتها.
احليوانات  من  الكثري  كبد  اأن  تعلم  وه��ل  وظائفه  لكرثة  واح��د  ع�صو  يف  عديدة  باأع�صاء  ي�صمى  الكبد   •

ي�صتعمل كعالج فّعال لفقر الدم اخلبيث.

ال�سباق املنتظر
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فوائد زيت اخلروع
�صحرياً  عالجا  اخل��روع  زي��ت  يعد  الروماتيزمي:  املفا�صل  التهاب  ع��الج   1-
للتخل�س من الآلم الروماتيزمية، التهاب املفا�صل و(النقر�س)، وذلك لقدرته 
وذلك  الآلم،  تخفيف  على  ي�صاعد  ما  ب�صهولة؛  اجللد  طبقات  اخ��راق  على 

مب�صحه على مو�صع الأمل.
الدورة  ا�صطرابات  من  يخفف  ال�صهرية:  ال��دورة  ا�صطرابات  تخفيف   3-
ال�صهرية التي ي�صكو منها عديد من الن�صاء، والتي تتمثل يف عدم انتظام تدفق 
“الري�صينوليك”  امل��زاج، حيث يعمل حم�س  البطن وتقلب  ال��دم، ت�صنجات يف 

على حتفيز تدفق الدم يف حال تاأخره، ويخفف من اآلم البطن.
بالب�صرة: خ�صائ�صه امل�صادة للبكترييا والفطريات جتعل من زيت  العناية   4-
اأنه  اخلروع عالجاً فعاًل حلب ال�صباب والدمامل التي تظهر يف الب�صرة، كما 

يعمل على اإ�صفاء النعومة والن�صارة على الوجه والب�صرة.
�صديد  طبيعي  ملني  مبثابة  ال��زي��ت  ه��ذا  يعد  الإم�����ص��اك:  م��ن  التخل�س   5-

الفعالية يف الق�صاء على الإم�صاك وحت�صني عمل اجلهاز اله�صمي ب�صكل عام.
-6 حت�صني الر�صاعة الطبيعية: ي�صاعد زيت اخلروع على اإدرار حليب الأمهات 

املر�صعات، لكن ين�صح بعدم الإفراط يف تناوله حفاظاً على �صحة الر�صع.

يف �صاحة اجلامعه و�صعت ورقة بي�صاء كبرية حتمل خرباً ل�صباق عدو جائزته كبرية ..كانت اجلائزة مطمع للكثري 
منهم فهب كل الريا�صيون لالأ�صراك يف �صباق العدو املنتظر .

كانت امل�صافة طويلة وواظب الكثريين على التدريب ال ان احدهم وهو تومي فكر كثرياً، وهو يتدرب نعم لكن من 
ي�صمن له انه �صيفوز .. جل�س يف بيته يفكر حني دخل �صقيقه التواأم لي�صاأله عما ي�صغل تفكريه وعندما �صمع ق�صته 
رد عليه بخبث رمبا لن ت�صتطيع ان تك�صب لكنا معاً ن�صتطيع ذلك .. هى خدعة ب�صيطة ولكن مفيده فما راأيك ان 
ن�صرك معاً ولكن باأ�صمك انت تومى انت جتري معهم ونتفق على مكان نتقابل فيه لأكمل انا ال�صباق، نلب�س مالب�س 
واحدة ونحمل نف�س الرقم، وكما ترى لن ي�صتطيع احد ان ي�صك يف �صيئ ابدا فاأنا وانت �صورة واحدة ل�صخ�صني.. 
رمبا هى فكرة جمنونه لكنهما قاما معاً بتنفيذها فال�صباق �صيمر على اماكن كثرية ملتوية ووعرة وميكنهم تنفيذ 
وامام  املت�صابقون،  عليها  �صيمر  زاوي��ة  وكل  الطريق  بفح�س  وقاما  معاً  ودر�صا اخلطة  اتفقا  ال�صباق،  يوم  خطتهم. 
املراآه وقفا معاً ..انهما متطابقان متاماً، تومي اخذ موقعه بني املت�صابقني اما روبرت فقد ذهب ب�صيارته اإىل حيث 
من املنتظر ان يتقابال فيتبادل الأثنني مكانهما.. وبداأ ال�صباق وا�صرع تومي ببذل كل ما يف و�صعه جرى بكل قوته 
وهلل اجلميع من حوله، جرى وجرى ب�صرعه حتى ي�صل اإىل املكان الذي �صيقابل فيه روبرت ليحل حمله، لكنه مل 
يعرف ان روبرت قد انقلبت �صيارته وا�صيب ول احد يدرى به . ظل روبرت يف حالة اغماء �صديدة والوقت مير به 
وهو ل يدرى اما تومي فقد رك�س بكل قوته وو�صل اإىل املكان ومل يجد �صقيقه فظن انه خدعه فاأكمل ال�صباق بكل 
قوة وبكل غيظ اي�صاً وكلما جرى اق�صم بينه وبني نف�صه ان يلقنه در�صاً لن ين�صاه .. مع و�صوله خلط النهاية �صفق 
اجلميع له ووقف ليحمل جائزته وهو يف قمة �صعادته ..اما روبرت فقد وعى لنف�صه وافاق لريى ان الدنيا قد اظلمت 
حوله جل�س ليتذكر ما حدث ثم متالك نف�صه وعاد للبيت مثخنا باجلراح وهناك عرفت الأ�صرة ما حدث وقال الأب: 
رمبا فعل اهلل ذلك لتعرف مدى قدرتك على اجتياز مثل هذا ال�صباق.. حمد تومى اهلل على جناة �صقيقه وعلى نيله 

اجلائزة وقال رمبا لو تدخل روبرت يف الأمر ما ا�صتطاع ان يكمل ال�صباق ورب �صارة نافعه. 

فرقة احلر�ض الويلزي متر باأفراد من القوات امللكية، مدفعية احل�شان امللكي، يف طريقها اإىل موكب احتفالت 
اليوبيل البلتيني للملكة الربيطانية اإليزابيث، يف لندن.    "رويرتز"

وفقا ملوقع doctorpiter.ru، يعترب ال�صاي الأخ�صر اأكرث امل�صروبات 
فائدة للحفاظ على املفا�صل بحالة جيدة.

وي�صري املوقع، اإىل اأن الأطباء ين�صحون بزيادة كمية ال�صاي الأخ�صر التي 
ي�صتهلكلها ال�صخ�س الذي يعاين من م�صكالت يف املفا�صل. لأن لهذا ال�صاي 
خ�صائ�س مهدئة وم�صكنة لأمل املفا�صل لحتوائه على م�صادات الأك�صدة 
واللتهابات. بالإ�صافة اإىل ذلك، هذا ال�صاي غني مبركبات البوليفينول. 

واإبطاء  اللتهابات  تقليل  على  الأخ�صر  ال�صاي  ي�صاعد  امل��وق��ع،  وي�صيف 
حتجب  لالأك�صدة  م�صادة  م���ادة  على  يحتوي  اأن���ه  كما  الغ�صاريف.  تلف 

اجلزيئات امل�صببة لتلف املفا�صل لدى امل�صابني مبر�س التهاب املفا�صل 
الروماتويدي.

ا�صتخدام  اأي�صا  ميكن  املفا�صل  حلماية  اأن���ه  اإىل  امل��وق��ع،  وي�صري 
لأن  وامل��ل��ف��وف.  وال�صبانخ  ال��ربوك��ل��ي  ال��ورق��ي��ة-  اخل�����ص��روات 
بالإ�صافة   K و   E و   C بفيتامينات  غنية  اخل�صروات  ه��ذه 

العظام.  تقوية  على  ي�صاعد  ال���ذي  الكال�صيوم  عن�صر  اإىل 
ويو�صي اخلرباء بطهي اخل�صار على البخار بدًل من قليها 

اأو �صلقها.

ال�صاي الأخ�صر يحمي
 املفا�صل من التلف


