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ما الفرق بني الكولي�ضرتول اجليد وال�ضار؟
والكولي�سرتول  الكولي�سرتول اجليد  الفرق بني م�سطلحي  اإن فهم 

ال�سار �سروري للغاية من اأجل التمتع بقلب �سليم.
احلقيقة،  يف  تعنيه  م��ا  نعرف  ال  لكننا  الكولي�سرتول  كلمة  ون��ع��رف 
الكولي�سرتول  وال�سار، وعن  الكولي�سرتول اجليد  �سمعنا عن  ورمبا 
املرتفع واملنخف�ض، لكن قد ال نكون متاأكدين متاما ب�ساأن ما تعنيه 

هذه امل�سطلحات بالفعل عندما يتعلق االأمر ب�سحتنا.
وت��و���س��ح اخ��ت�����س��ا���س��ي��ة اأم���را����ض ال��ق��ل��ب، ل��ي��زيل ت�����س��و، ال���ف���رق بني 
عيادة  موقع  بح�سب  ال�سار،  والكولي�سرتول  اجليد  الكولي�سرتول 
الكثافة،  املنخف�ض  الدهني  ال��روت��ني  اأن  وتذكر  كلينك".  "مايو 
الذي يطلق عيه "الكولي�سرتول ال�سار"، يت�سبب يف تراكم الرت�سبات 
ال��ده��ن��ي��ة يف ال�����س��راي��ني. اأم���ا ال��روت��ني ال��ده��ن��ي ال��ع��ايل ال��ك��ث��اف��ة اأو 
اإزال���ة  ع��ل��ى  يعمل  احلميد"  اأو  اجل��ي��د  ب�"الكولي�سرتول  ي��ع��رف  م��ا 

الكولي�سرتول ال�سار من اجل�سم.
الرت�سبات  ت��راك��م  يف  دوره  ب�سبب  ال�����س��ار،  الكولي�سرتول  اإن  وق��ال��ت 
اأو حتى مينع  الدموية، يجعلها �سلبة و�سيقة، وهذا يقلل  باالأوعية 

تدفق الدم واالأك�سجني الذي يحتاجه قلبك.
وقالت ت�سو اإنه من املربك اأن االأ�سياء اجليدة وال�سيئة حتمل اأ�سماًء 
مت�سابهة، لكن من ال�سروري التذكر اأن الكولي�سرتول اجليد ميّهد 
الطريق حتى ال يلحق النوع االآخر اأ�سرارا بج�سمك. والكولي�سرتول 
مادة �سمعية توجد يف الدم، يحتاجها اجل�سم لبناء اخلاليا ال�سحية، 
االإ�سابة  خطر  زي���ادة  يف  ال�سديد  ارتفاعها  يت�سبب  اأن  ميكن  ولكن 

بالنوبة القلبية، ح�سب تعريف موقع عايدة "مايو كلينك".

احرتاق ال�ضموع قد يكون م�ضرًا ب�ضحتك
كلنا نحب ال�سموع املعطرة �سواء كنا ن�ستمتع باال�سرتخاء يف احلمام اأو 
بب�ساطة نخلق االأجواء الرومان�سية يف غرفة املعي�سة، ومع ذلك، ادعى 

اأحد االأطباء اإن هذه ال�سموع ميكن اأن تكون �سارة بال�سحة.
وغالًبا ما ي�سارك الدكتور دان جوبلر، احلا�سل على درجة الدكتوراة، 
الن�سائح ال�سحية مع متابعيه على تيك توك، لكن ن�سيحته االأخرية 

اأحدثت �سجة كبرية على مواقع التوا�سل االجتماعي.
1.8 مليون م�ساهدة  اأك��ر من  االآن  ال��ذي ح�سد حتى  الفيديو  ويف 
التي  ال�سريرية  ال��درا���س��ات  م��ن  الكثري  ه��ن��اك  "كان  جوبلر  يو�سح 
اأن حرق ال�سموع الداخلية ب�سكل متكرر  ظهرت موؤخًرا والتي ُتظهر 
قدرة  تثبيط  ذل��ك  يف  مب��ا  خطرية  �سحية  م�ساكل  ي�سبب  اأن  ميكن 

اخلاليا وخا�سة يف املثانة على النمو ب�سكل طبيعي".
�سيء  اأن���ه  على  فيه  نفكر  ف��اإن��ن��ا  ال��ت��ل��وث،  يف  نفكر  "عندما  واأ���س��اف 
ال�سموع وُمعطرات  الناجم عن حرق  الداخلي  التلوث  خارجي ولكن 
الهواء وم�سادر اأخرى ي�سكل م�سكلة كبرية". وال�سموع م�سنوعة من 
�سمع البارافني الرخي�ض، وهي م�سنوعة من عطور واأ�سباغ �سناعية، 
وعندما نحرتق ينتج عنها اأول اأك�سيد الكربون وثاين اأك�سيد الكربون 
وثاين اأك�سيد الكريت البنزوبريين ومركبات متطايرة اأخرى، وهي 
التكاثر  على  اجل�سم  ق��درة  م��ع  تتداخل  فهي  للج�سم،  جيدة  لي�ست 

والتجدد، بح�سب �سحيفة ذا �سن الريطانية.

التنورة الأنبوب جنمة هذا ال�ضيف
اأوردت جملة Elle اأن التنورة االأنبوب Tube Skirt متثل جنمة 
املو�سة الن�سائية يف ربيع �سيف 2022 لتمنح املراأة اإطاللة مفعمة 

باالأنوثة.
واأو�سحت املجلة اأنها ت�ستلهم مو�سة الت�سعينيات اجلذابة وت�ستح�سر 
التنورة متتاز  اأن هذه  اإىل  النجمة غوينث بالرتو، م�سرية  يف �سورة 
لتبوح  اخل�سر  على  وت�ستقر  اجل�سم  خطوط  ت�ساير  �سيقة  بق�سة 

باأنوثة املراأة.
مر�سعة  اأو  م�سلع  بت�سميم  وت���زدان  ماك�سي  بق�سة  التنورة  وت��اأت��ي 

بالرتتر الإطاللة متالألئة تخطف االأنظار.
وميكن تن�سيقها مع �سندل بالنعل ال�سميك والذي ي�سهد هو االآخر 

رواجاً كبرياً هذا املو�سم اأو �سندل باأربطة اأو حذاء ريا�سي.
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درا�ضة تك�ضف اأكرث الأعمار تاأثرًا مبواقع التوا�ضل
ال�سحة  على  االجتماعي  التوا�سل  لو�سائل  ال�سلبي  التاأثري  ُع��رف  لطاملا 
العقلية لل�سباب، لكن درا�سة جديدة ت�سري اإىل اأن العمر الذي يكونون فيه 

اأكر عر�سة للتاأثر يختلف بني الفتيات والفتيان.
االجتماعي  التوا�سل  ملواقع  ا�ستخدامهم  عن  املراهقني  الباحثون  و�ساأل 
مثل اإن�ستغرام وتويرت، وم�ستوى الر�سا عن احلياة لديهم، ثم بحثوا عن 
اأن الفتيات يعانني من ارتباط �سلبي  رابط بني هذين العاملني، ووجدوا 
بني ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي والر�سا عن احلياة يف �سن 11-

�سنة.  15-14 �سن  يف  واالأوالد  �سنة   13
االجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  و���س��ائ��ل  ا���س��ت��خ��دام  جت���اه  احل�سا�سية  ت��رت��ب��ط  وق���د 
والتي  البلوغ،  اأو  ال��دم��اغ،  بنية  يف  التغريات  مثل  التنموية،  باالختالفات 
اأن  اأكر من الفتيات - على الرغم من  حتدث يف وقت الحق عند االأوالد 

االآليات الدقيقة تتطلب مزيًدا من البحث.
وحلل فريق البحث - الذي �سم علماء النف�ض وعلماء االأع�ساب ووا�سعي 
النماذج - جمموعتني من البيانات يف اململكة املتحدة ت�سم حوايل 84000 
فرد ترتاوح اأعمارهم بني 10 و 80 عاًما، و�سملت هذه البيانات الطولية - 
البيانات التي تتعقب االأفراد على مدى فرتة زمنية - على 17400 �ساب 
ترتاوح اأعمارهم بني 10 و 21 �سنة، ولكل م�سارك، مت جمع البيانات مرة 
واحدة �سنوًيا عن ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي والر�سا عن احلياة 

املبلغ عنه ذاتًيا بني عامي 2011 و 2018.
زيادة  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن  احلياة  عن  الر�سا  انخفا�ض  اأن  الفريق  ووج��د 
التوا�سل  و�سائل  ا�ستخدام  اأن  ووج��دوا  االجتماعية،  الو�سائط  ا�ستخدام 
االجتماعي ال يوؤثر �سلًبا على الرفاهية فح�سب، بل ميكن اأن يوؤدي انخفا�ض 

الر�سا عن احلياة اإىل زيادة ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي.

اأول عالج لتعديل جينات 
اجللد با�ضتخدام »اجِلل«

�ستانفورد  ج��ام��ع��ة  م���ن  ب��اح��ث��ون  ط����ّور 
اأو  اجِل���ل  با�ستخدام  ع��الج��اً  االأم��ري��ك��ي��ة 
الب�سرة  "انحالل  نادر هو  الهالم ملر�ض 
حالة  وهو  املتنحي"،  احلثويل  الفقاعي 
و�سهولة  اجللد  ه�سا�سة  ت�سبب  وراث��ي��ة 

متّزقه، وحدوث تقّرحات م�ستمرة.
ومت عالج اأول مري�ض بهذه احلالة، وهو 
 22( م��ا���س��ك��ويل  فين�سينزو  االإي���ط���ايل 
اإىل الواليات املتحدة  عاماً( الذي �سافر 
للجينيات،  مو�سعي  ع��الج  اأّول  لتقلي 
ال���روف���ي�������س���ور بيرت  اب���ت���ك���ره  وال��������ذي 

مارينكوفيت�ض وزمالوؤه.
وقال ما�سكويل: "اإنه اأمر موؤمل للغاية، 
كانت لدي جروح مفتوحة يف كل ج�سمي، 
منذ  بالكامل  ومنها جرح غّطى ظهري 

اأن كان عمري عامني".
وب��ح�����س��ب ال��ت��ق��ري��ر ال����ذي ن�����س��ره موقع 
بهذا  امل�سابني  لدى  �ساينت�ست"،  "نيو 
املر�ض الوراثي النادر ن�سخة معيبة من 
 ،COL7A1 ي�سّمى  ك��والج��ني  ج��ني 
ويعني ذلك اأن ب�سرتهم ال ت�ستطيع اإنتاج 
ب��روت��ي��ن��ات ال��ك��والج��ني ال��الزم��ة ملنحها 

البنية والقوة الالزمة.

القواعد الأربع احلا�ضمة 
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عالمات تدل على �ضرورة 
التوقف عن �ضرب القهوة

فرويندين  جملة  اأن  اإال  للقهوة  الكثرية  ال��ف��وائ��د  م��ن  ال��رغ��م  على 
400 ملغرام من الكافيني  االأملانية ن�سحت بعدم تناول اأكر من 

يومياً.
و�سّددت على اأنه يجب التوقف عن �سرب القهوة يف حالة ظهور 

اأي عالمة من العالمات التالية:
حرقة املعدة: ميكن اأن تكون حرقة املعدة خطرية على املدى 
الطويل نظراً الأن الكافيني يت�سبب يف ظهور اأعرا�ض ارجتاع 

املريء، وهو ما ي�سري على امل�سروبات الغازية وحتى ال�ساي.
م�����س��اك��ل يف ال��ن��وم اأو ال��ق��ل��ق: مي��ك��ن ل��ل��م��ح��ت��وى ال��ع��ايل من 

من  ول��ذل��ك  والقلق،  ال��ن��وم  يف  م�ساكل  اإىل  ي���وؤدي  اأن  الكافيني 
االأف�سل جتنب �سرب القهوة قبل النوم ب�ست �ساعات.

اإذا مل يتمكن ال�سخ�ض من تناول قهوته  اأعرا�ض ان�سحاب:  ظهور 
املعتادة وظهر عليه اأي عر�ض من اأعرا�ض االن�سحاب اأو ال�سعور بالتعب 

اإ�سارة ل�سرورة تقليل كمية  اأعرا�ض ت�سبه االنفلونزا، فاإن ذلك يعتر  اأو 
القهوة.

توقيتات منتظمة
 ،Eat This Not That م��وق��ع  ن�سره  م��ا  وبح�سب 
ت�سري االأبحاث احلديثة اإىل اأن ما ياأكله ال�سخ�ض وتوقيت 
فرقاً  يحدث  اأن  ميكن  ال��ذي  العامل  ه��و  تناوله  وكيفية 
درا�سة  تو�سلت  وقد  الع�سبي.  القولون  ملتالزمة  بالن�سبة 
ب��ج��دول وج��ب��ات منتظم يرتبط  اأن االل��ت��زام  اإىل  ج��دي��دة 

بانخفا�ض خماطر االإ�سابة مبر�ض القولون الع�سبي.
ُن�����س��رت نتائجها يف  وق���ارن ال��ب��اح��ث��ون، يف ال��درا���س��ة ال��ت��ي 
بيانات ومعلومات  ال�سريرية،  للتغذية  االأوروبية  الدورية 
من حوايل 4600 من البالغني عن عاداتهم الغذائية من 
انت�سار متالزمة  جانب، ومن اجلانب االآخر بيانات حول 

القولون الع�سبي و�سدة االأعرا�ض.
ب��ن��م��ط ث��اب��ت لتناول  ال��ذي��ن مت�����س��ك��وا  اأول���ئ���ك  اأن  وت��ب��ني 
ال��وج��ب��ات ك��ان��ت اح��ت��م��ال��ي��ة اإ���س��اب��ت��ه��م مب��ر���ض القولون 
با�سطرابات  بع�سهم  اأ���س��ي��ب  وع��ن��دم��ا  اأق�����ل.  ال��ع�����س��ب��ي 
اأق���ل ح���دة. ويف هذا  ال��ق��ول��ون الع�سبي، ك��ان��ت االأع��را���ض 
ال�سياق قالت اأخ�سائية التغذية دا�سا اأغولنيك اإن االلتزام 
يف  ي�ساعد  اأن  ميكن  ال��وج��ب��ات  ل��ت��ن��اول  منتظمة  ب��اأمن��اط 
اله�سمي  اجلهاز  �سحة  وحت�سني  اله�سمي  العبء  تقليل 

وتعزيز اأدائه.
ف���اإن ع��دم االل��ت��زام مب��واع��ي��د ثابتة للوجبات  امل��ق��اب��ل،  يف 

تذبذب  بينها  م��ن  اجل�����س��م،  على  �سيئة  اآث���ار  ل��ه  الغذائية 
وفقدان  والتعب  باالإعياء  وال�سعور  ال��دم  يف  ال�سكر  ن�سبة 

الرتكيز.

اختيارات "�صديقة للأمعاء"
"ال�سديقة  ال��غ��ذائ��ي��ة  ب��االخ��ت��ي��ارات  االأم���ر  يتعلق  عندما 
الكثري  تناول  على  بالرتكيز  اأغولنيك  اأو�ست  لالأمعاء"، 

من االألياف و�سرب كمية كافية من املياه.
%80 من جممل  اأنه يجب اأن يتكّون  واأ�سافت غولنيك 
ما يتناوله املرء يف اليوم من اأغذية "غري م�سنعة" مقابلة 
عدد  يقل  ب��اأال  ن�سحت  كما  امل�سنعة.  لالأطعمة   20%

ح�س�ض اخل�سراوات عن 4 يف اليوم.
وح�����ذرت اأغ��ول��ن��ي��ك ق��ائ��ل��ًة اإن����ه ع��ن��د اإ���س��اف��ة امل���زي���د من 
االألياف،  تناول  ل��زي��ادة  الغذائي  النظام  اإىل  اخل�سروات 
فاإن املرء يحتاج اأي�ساً للبدء يف �سرب املزيد من املاء، واإال 

�سيكون معر�ساً خلطر االإم�ساك.

احلد الأق�صى لتناول البي�ض 
ال يختلف اثنان على اأهمية البي�ض كم�سدر للروتني، فقد 
قالت اأخ�سائية التغذية الرو�سية األك�سندرا رازارينوفا، اإن 
ال��ب��ي�����ض ج���زء م��ن ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي ل��ل��ك��ث��ريي��ن، وتناول 

5-6 بي�سات يف االأ�سبوع ي�سكل اإ�سافة جيدة للروتينات 
االأخرى. واأ�سارت اإىل اأن بي�ض الدجاج يحتوي على بروتني 
ولي�سيثني  وفو�سفور  كال�سيوم  وك��ذل��ك  لله�سم،  م��ث��ايل 
 3 م��ن  اأك���ر  ت��ن��اول  ع���دم  لكنها ف�سلت   ،D ف��ي��ت��ام��ني  و 
بي�سات يف اليوم، وفق ما نقل عنها راديو "�سبوتنيك". كما 
اأو�سحت "ميكن لل�سخ�ض ال�سليم اأن يتناول يف اليوم 3-2 
بي�سات، وبيا�ض البي�ض اأكر. ونظريا ميكن لل�سخ�ض اأن 
تناول  اأن  اأعتقد  ولكني  ال��ي��وم،  يف  ذل��ك  اأك��ر من  يتناول 
اإ�سافة جيدة للروتينات  5-6 بي�سات يف االأ�سبوع يكون 
االأخرى التي يح�سل عليها اجل�سم من اللحوم واالأ�سماك 
االأ�سخا�ض  ون��ب��ه��ت  البحرية".  وامل����اأك����والت  وال���دواج���ن 
اله�سمي،  اجلهاز  يف  مزمنة  اأم��را���ض  من  يعانون  الذين 
باأمرا�ض  لالإ�سابة  اال�ستعداد  لديهم  الذين  واالأ�سخا�ض 
بي�سة  تناول  اإىل  ال�سمنة  ومن  الدموية  واالأوعية  القلب 
اأرب���ع م��رات يف االأ�سبوع". فيما  ال��ي��وم ث��الث -  واح���دة يف 
حذرت من اأن االإفراط بتناول البي�ض يوؤدي اإىل ردود فعل 
ح�سا�سية وا�سطراب عمل اجلهاز اله�سمي. كذلك �سددت 
 20 اإىل  ال�سفر  البي�ض يف درج��ة ح��رارة من  على حفظ 
25 يوما. و90 يوما يف درج��ة حرارة  درج��ة مئوية مدة 
البي�ض  غ�سل  �سرورة  موؤكدة  ال�سفر،  اإىل   2 ناق�ض  من 

قبل ا�ستخدامه، ولي�ض بعد �سرائه مبا�سرة.

تطوير م�ضادات 
حيوية مقاومة 

للبكترييا اخلارقة
تو�سل علماء بريطانيون موؤخرا 
ينقذ  اأن  اإىل م�ساد حيوي ميكن 
العامل،  اأنحاء  يف  االأرواح  ماليني 

من اجلراثيم املقاومة لالأدوية.
وط�����������ور ع�����ل�����م�����اء م�������ن ج���ام���ع���ة 
من  حيويا  م�����س��ادا  "لينكولن" 
"التيك�سوباكتني"، قادر على قتل 
باأي  الت�سبب  دون  م��ن  البكترييا 
اإتالف الأن�سجة الثدييات التي مت 

اختباره عليها.
حيوي  و"التيك�سوباكتني" م�ساد 
التي  اجلراثيم  مقاومة  يف  ن�سط 
ت��ت��م��ي��ز ب���ج���داره���ا ال���ق���وي ال���ذي 
احليوية  امل�����س��ادات  ع��ل��ى  ي�سعب 
االأخ���رى اخ��رتاق��ه، ويق�سي على 
ربطها  ط���ري���ق  ع����ن  اجل����راث����ي����م 
والثالثية  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ب���ال���ده���ون 

الالزمة لبناء جدار اخللية.
اأجريت  ال��ت��ي  ال��ت��ج��رب��ة  وخ����الل 
امل�ساد  ا���س��ت��خ��دم  ف����ئ����ران،  ع��ل��ى 
الق�ساء على  احليوي اجلديد يف 
الذهبية  ال��ع��ن��ق��ودي��ة  امل����ك����ورات 
التي  ل��ل��م��ي��ث��ي�����س��ي��ل��ني،  امل���ق���اوم���ة 
اخلارقة"،  ب�"البكترييا  ت�سمى 
العديد من  ع��ادة ما تقاوم  والتي 
امل�ستخدمة  احل��ي��وي��ة  امل�����س��ادات 

حاليا على نطاق وا�سع.
وي���ت���م���ي���ز ال�����ن�����وع اجل�����دي�����د من 
باإمكانية  احل���ي���وي���ة  امل���������س����ادات 
االح���ت���ف���اظ ب���ه يف درج�����ة ح����رارة 
على  ت��وزي��ع��ه��ا  اأن  اأي  ال���غ���رف���ة، 
نطاق عاملي �سيكون �سهال مقارنة 
تتطلب ظروف  باأدوية وعالجات 

تريد معينة.
امل�سروع  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ون  وي���اأم���ل 
اأجروها  التي  التجارب  متهد  اأن 
وا�سع  ن��ط��اق  ال����دواء على  الإن��ت��اج 
نقلت  ح�سبما  رخي�سة،  وباأ�سعار 
�سبكة "�سكاي نيوز" الريطانية. 
اأخرى  م��ي��زة  اإىل  العلماء  واأ���س��ار 
ل��ه��ذا ال��ع��الج، ه��ي اح��ت��وائ��ه على 
االأحما�ض  لبع�ض  اأرخ�ض  بدائل 
تكلفة  ي��خ��ف�����ض  االأم���ي���ن���ي���ة، مم���ا 
بامل�سادات  مقارنة  ب�سدة  االإن��ت��اج 

احليوية املتوفرة يف االأ�سواق.

ما هو احلد الأق�صى لتناول البي�ض ؟

هذه اأف�ضل العادات الغذائية 
لتح�ضني �ضحة اجلهاز اله�ضمي

القولون  متلزمة  من  النا�ض  من  الكثري  يعاين 
خماطر  تقليل  ميكن  لكن   ،IBS الع�صبي 
اتباع خيارات  املر�ض عرب  بهذا  الإ�صابة 
نف�صها  اخل��ي��ارات  ه��ذه  معينة.  غذائية 

ت�صاعد من هو م�صاب فعًل بهذه املتلزمة على 
جتنب الأع��را���ض الأك��ر ح��دة، من منطلق 

على  ت�صاعد  اأن  ميكن  الأطعمة  بع�ض  اأن 
البع�ض  اأن  حني  يف  والوقاية  احلماية 
الآخر يعر�ض مري�ض القولون الع�صبي 

خلطر متزايد.
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اإك�ضبو 2020 دبي يحتفل بيوم املكتب الدويل للمعار�ض

ي�صتمر تاأثريه بعد اإ�صدال ال�صتار على فعاليات اإك�صبو 2020 دبي لتحقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة

برنامج الإن�ضان وكوكب الأر�ض ... اإرث يّولد حراكًا عامليًا ل�ضنع م�ضتقبل اأف�ضل 

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

حممد معني الدين 

يف اليوم قبل االأخري الإك�سبو 2020 دبي، اجتمع منظمو 
احلدث الدويل وامل�ساركون فيه لالحتفاء باملكتب الدويل 

للمعار�ض مبنا�سبة يومه اخلا�ض.
توايل  بعد  للمعار�ض  ال��دويل  املكتب  بيوم  االحتفال  ياأتي 
للم�ساركني  الفخرية  واالأيام  الوطنية  باالأيام  االحتفاالت 
ه��ي مدة  ي��وم��ا،   182 م��دار  دب��ي على   2020 اإك�سبو  يف 
انعقاد احلدث الدويل. وتتيح  هذه املنا�سبة فر�سة للمكتب 
الدويل للمعار�ض ودوله االأع�ساء لالحتفال بهذه الن�سخة 
من اإك�سبو الدويل مع ختام فعالياتها، اإىل جانب االحتفاء 

باالإجنازات التي حتققت.

الو�سل،  �ساحة  يف  اأق��ي��م  بحفل  ال��ي��وم  فعاليات  انطلقت 
وجمع �سخ�سيات بارزة من دولة االإمارات العربية املتحدة 
واملكتب الدويل للمعار�ض، ف�سال عن ممثلني عن الدول 
املكتب  العلم وعزف ن�سيد  االأع�ساء، حل�سور مرا�سم رفع 

الدويل للمعار�ض.
ن��ه��ي��ان، وزير  اآل  ب��ن م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان  ال�سيخ  وق���ال م��ع��ايل 
دبي:   2020 الإك�سبو  العام  املفو�ض  والتعاي�ض،  الت�سامح 
باعتزاز  بكل  ننظر  فاإننا  اإك�سبواليوم،  بّوابات  اغالق  "مع 
هادفة،  تبادالت  من  املا�سية  ال�ستة  االأ�سهر  تخلل  ما  اإىل 
بكل  ونوؤّكد  اأنف�سنا.  والتزامات قطعناها على  واحتفاالت، 
بحدث  ال��ع��امل  باإبهار  بوعدنا  ال��وف��اء  يف  جنحنا  اأن��ن��ا  ثقة 
دويل ا�ستثنائي، وذلك بف�سل الدعم الهائل الذي تلقّيناه 
التزام جميع  اإىل  باالإ�سافة  للمعار�ض  الدويل  املكتب  من 

امل�ساركني وال�سركاء الدوليني".

اإك�سبو  اأن  فخر  بكل  ُنعلن  اأن  "ُي�سعدنا  معاليه:  اأ���س��اف 
مليون   23 من  اأكر  اليوم  حتى   ا�ستقبل  دبي   2020
زيارة، من بينها ثالثة ماليني زيارة من طالب املدار�ض؛ 
 80 من  واأك��ر  حكومي؛  م�سوؤول   13،000 من  واأك��ر 
من قادة الدول. وال ي�سعنا اإال اأن نعرب عن خال�ض ال�سكر 
وبخا�سة  االإجن�����از،  ه���ذا  حتقيق  يف  ���س��اه��م��وا  م��ن  جلميع 
وطموحاتهم  جناحاتهم  معنا  �ساركوا  الذين  امل�ساركني، 
و�سماتهم الفريدة، واأ�سهموا يف اإثراء حوارنا الهادف عر 

م�ساهمتهم يف براجمنا".
للمكتب  العام  االأمني  وقال معايل دمييرتي كريِكنتز�ض، 
الذي  دب���ي،   2020 اإك�����س��ب��و  "�سّكل  ل��ل��م��ع��ار���ض:  ال����دويل 
اأُقيم يف فرتة من عدم اليقني، منارة تفاوؤل م�سبَّعة بقيم 
التعاون والتقدم التي قام عليها املكتب الدويل للمعار�ض؛ 
اأن العامل ينادي اأكر من اأي وقت م�سى بكل  وقد اأظهر 

االأخ���ّوة،  يف  الرغبة  ال��دول��ي��ة:  اإك�سبو  معار�ض  متثله  م��ا 
واالبتكارات اجلريئة، والتفاوؤل بامل�ستقبل".

فيها  جتتمع  منا�سبة  ه��و  للمعار�ض  ال���دويل  املكتب  ي��وم 
امل��ن��ظ��م��ة احل��ك��وم��ي��ة الدولية،  ال����دول االأع�����س��اء يف ه���ذه 
يف  املتمثلة  اإك�سبو  بقيم  ال��ت��زام��ه��ا  على  ال��ت��اأك��ي��د  لتجدد 
امل�سرية  با�ستمرارية  وحتتفي  والتعاون،  واالبتكار  التعليم 

من اإك�سبو دويل اإىل اآخر.
���ل دولة  ���ِثّ ���س��م��ت م��را���س��م االح��ت��ف��ال ع��رو���س��ا ث��ق��اف��ي��ة مُتَ
االإمارات، الدولة املُ�سيفة الإك�سبو 2020 دبي، واليابان، 
�سُيقام يف  التايل، وال��ذي  ال��دويل  املُ�سيفة الإك�سبو  الدولة 

اأو�ساكا، يف منطقة كان�ساي، عام 2025. 
املجل�ض  حم��ادث��ات  �سل�سة  م��ن  خا�سة  ن�سخة  اأي�����س��ا  ت��ق��ام 
اإك�سبو  فعاليات  اأث��ن��اء  ُتعقد  التي  االأخ���رية  وه��ي  العاملي، 
الدويل  املكتب  ب��ي��وم  االح��ت��ف��ال  اإط���ار  يف  دب���ي،   2020

كبرية  كوكبة  حت�سد  ال��ت��ي  املناق�سة،  ت��ه��دف  للمعار�ض. 
"م�ستقبل  بعنوان  العامليني حول مو�سوع  الفكر  قادة  من 
�سوء  يف  م��وؤك��د،  غري  م�ستقبل  ا�ستك�ساف  اإىل  م�سرتك"، 
حتى  ُع��ق��دت  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي  املجل�ض  جل�سات  �سل�سلة  روؤى 

االآن.
املكتب  ي��وم  ج��وائ��ز  ت��وزي��ع  حفل  الفعاليات،اأقيم  ختام  يف 
الدويل للمعار�ض م�ساء اأم�ض االأربعاء يف حديقة اليوبيل، 
الر�سميني  امل�ساركني  بجوائز  الفائزين  ع��ن  اأع��ل��ن  حيث 
اإي-كوزمو�ض"،  اآي  "بي  وبجائزة  دبي،   2020 اإك�سبو  يف 

ومبيداليات املكتب الدويل للمعار�ض.
باملكتب  الو�سل لالحتفاء  �ساحة  اأ�سيئت  اأم�ض  ويف م�ساء، 
ممت خ�سي�سا  الدويل للمعار�ض، يف اإطار جتربة غامرة �سُ
الدويل  واملكتب  الدولية  اإك�سبو  معار�ض  ت��اري��خ  لتكرمي 

للمعار�ض. 

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

حممد معني الدين 

يظهر البيان اخلتامي لرنامج االإن�سان 
مبادرات  اأب�����رز  وه����و  االأر��������ض،  وك���وك���ب 
اإك�سبو 2020 دبي، النجاح الذي حققه 
واملنظمات  ال������دول  ج���ه���ود  ت�����س��اف��ر  يف 
ال�سعوب  ي�سمل  عاملي  ح��راك  للتاأ�سي�ض 
اأف�سل،  م�ستقبل  ل�����س��ن��ع  واحل���ك���وم���ات 
امل�ستدامة،  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأه�����داف  وحت��ق��ي��ق 
امل�سرتك  العمل  ا�ستمرار  اأرث��ه  وي�سمن 
بعد انتهاء فعاليات احلدث الدويل اليوم 

اخلمي�ض 31 مار�ض 2022. 
انعقاد  م��ن  ال�ستة  االأ���س��ه��ر  م���دار  وع��ل��ى 
برنامج  م���ن���ح  دب������ي،   2020 اإك�������س���ب���و 
االإن�����س��ان وك��وك��ب االأر������ض، ال���ذي ارتكز 
يوما  و18  مو�سوعات  اأ�سابيع   10 اإىل 
دوليا، االأولوية لل�سباب، واملراأة، و الفئات 
االأق����ل مت��ث��ي��ال. وج��م��ع ال��رن��ام��ج، من 
220 فعالية، ما يزيد  اأك��ر من  خالل 
عن 14،000 م�سارك )ان�سم اإليه اأكر 
من 27 مليون م�ساهد عر االإنرتنت(، 
من قيادات احلكومات والقطاع اخلا�ض، 

و�سوال اإىل االأكادمييني و�سّناع التغيري، 
الثالثاء،  يوم  الرنامج،  جهود  وُتوِّجت 
مب�سرية رمزية يف اأرجاء املوقع "م�سرية 
االأر�ض"،  وك���وك���ب  االإن�������س���ان  اأج����ل  م���ن 
جمعت االآالف يف التزام م�سرتك ل�سنع 
ا�ستدامة و�سحة  واأكر  اأف�سل  م�ستقبل 

لالأجيال القادمة. 
االأر�ض،  وك��وك��ب  االإن�����س��ان  برنامج  حفز 
دولة،   192 م��ع  بالتعاون  ّمم  �سُ ال��ذي 
واع����ت����م����ده جم��ل�����ض ال����������وزراء يف دول����ة 

االإمارات العربية املتحدة يوم 14 اإبريل 
العامليني،  وال��ت��اأث��ري  التحرك   ،2021
اإ�سراك اجلميع يف الت�سدي  مبا ي�سمن 
املجتمعات  تواجه  التي  التحديات  الأه��م 

العاملية.
االإن�سان  بيان  �سي�ستمر  ذل��ك،  على  بناء 
وكوكب االأر�ض الذي ن�سر اأم�ض االأربعاء 
االإلكرتوين  امل���وق���ع  ع��ل��ى  م���ار����ض   30
العامل  اإل��ه��ام  يف  دب���ي،   2020 الإك�سبو 
ملوا�سلة العمل اجلماعي من اأجل  حتقيق 

اأهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة ع�سر، 
حيث تقر اأهداف التنمية امل�ستدامة، باأن 
الق�ساء على الفقر ومواجهة التحديات 
جنبا  ي�سري  اأن  يجب  االأخ����رى  العاملية 
التي  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ات  م���ع  ج��ن��ب  اإىل 
والتعليم،  ال�سحة  حت�سني  على  تعمل 
النمو  امل�ساواة، وحتفيز  واحلد من عدم 
تاأثريات  اأي�سا  تعالج  بينما  االقت�سادي، 
على  احل��ف��اظ  على  وتعمل  امل��ن��اخ،  تغري 

املحيطات والغابات.  

اإب����راه����ي����م  ب���ن���ت  م����ع����ايل رمي  وق�����ال�����ت 
الها�سمي، وزيرة الدولة ل�سوؤون التعاون 
 2020 الإك�سبو  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال����دويل، 
وكوكب  االإن�����س��ان  ب��رن��ام��ج  "اأطلق  دب���ي: 
االأر���ض حراكا عامليا، �سي�ستمر زخمه يف 
لعقود  امل�سرتك  م�ستقبلنا  مالمح  ر�سم 

مقبلة. "
دولة   200 "جمعنا  معاليها:  واأ�سافت 
دبي، وكانت   2020 اإك�سبو  ومنظمة يف 
اأول��وي��ت��ن��ا دائ���م���ا ال��ع��م��ل امل�����س��رتك نحو 

لتحفيز  تهدف  مبتكرة  �سراكات  حتقيق 
ال��ن��م��و امل�����س��ت��دام، وت�����س��م��ل اجل��م��ي��ع دون 
االإيجابي  االأث�����ر  ول��ت��ح��ق��ي��ق  ا���س��ت��ث��ن��اء. 
تكون  اأن  اأعيننا  ن�سب  و�سعنا  االأم��ث��ل، 
�ساملة  امل�سرتك  والعمل  التعاون  اأوج��ه 
وتاأخذ باحل�سبان التداخل والتكامل بني 

اأهداف التنمية امل�ستدامة. " 
العاملية مبا  توحيد اجلهود  اأهمية  وعن 
"اجتمع  معاليها:  قالت  الب�سرية  يخدم 
العامل  ق�����ادة  دب����ي   2020 اإك�����س��ب��و  يف 

ال�سناعات  وق��ي��ادات  احل��ك��وم��ات  ووزراء 
والقطاعات االقت�سادية مع اأفراد املجتمع 
من رجال ون�ساء و�سباب واأطفال وقبلهم 
كبار ال�سن وهم اأ�سحاب اخلرة ليقدموا 
على  الب�سرية  ق��درة  على  ملمو�سا  مثاال 
التقدم  التعاون والعمل، وتعزيز م�سرية 
اجلميع،  كرامة  يحفظ  ال��ذي  االإن�ساين 
الفر�ض  ومينحهم  ازده���اره���م  وي��ح��ق��ق 
للفخر  مدعاة  حققناه  وما  اأف�سل،  لغٍد 

واالعتزاز واالإلهام لنا جميعا".   

جناح بولندا يجمع ُهواة جمع دبابي�ض اإك�ضبو الدويل
•• دبي – الفجر 

اجتمع ُهواة جمع الدبابي�ض التذكارية التي حتمل �سعار 
لالأغرا�ض  ف��ري��دة  �سوق  يف  بالع�سرات  ال���دويل  اإك�سبو 

امل�ستعملة ا�ست�سافها جناح بولندا 
و�سهدت الفعالية احت�ساد ُهواة جمع الدبابي�ض التذكارية 
من خمتلف اجلن�سيات لتبادل الدبابي�ض وا�ستعرا�سها، 
اإما على حبال عنقية اأو �ُسرتات، اأو يف حافظات �سفافة 

واأنيقة.
وقالت اأري�سا يامادا، وهي هاوية جمع دبابي�ض تذكارية 
من اليابان، برزت مبجموعتها ال�سخمة من الدبابي�ض 
م���ن خم��ت��ل��ف م��ع��ار���ض اإك�����س��ب��و ال���دول���ي���ة، مب���ا يف ذلك 
"بداأت يف جمع  2020 دبي:  اإك�سبو  دبو�ض من   800
الدبابي�ض التذكارية عام 2005، وُزرت كل معر�ض من 
اأكر  اأملك  احل��ني.  ذلك  منذ  الدولية  اإك�سبو  معار�ض 
من 5،000 دبو�ض تذكاري. وارتاأيت اأن هذه الفعالية 
وباملنا�سبة،  االآخ��ري��ن.  م��ع  الدبابي�ض  لتبادل  منا�سبة 

اأُخطط بالفعل لزيارة اإك�سبو 2025 اأو�ساكا."
اإماراتي يحتفظ باأكر من  اأما طالب نا�سر، وهو هاٍو 
2020 دبي، فيجمع  اإك�سبو  400 دبو�ض تذكاري من 
الدبابي�ض التذكارية من الفعاليات املقامة يف دبي منذ 
خم�سني عاما، مبا يف ذلك معر�ض دبي للطريان وغريه 
"اإنها هواية مميزة بالن�سبة يل،  املعار�ض، ويقول:  من 
وقد ح�سلت على معظم دبابي�ض جمموعتي عن طريق 

املقاي�سة والتداول عر االإنرتنت. ومتكنت من اإ�سافة 
اأُقيمت يف  املزيد اإىل جمموعتي عر فعاليات م�سابهة، 
جناَحي كندا و�سان مارينو وغريهما يف اإك�سبو 2020 
دبي". وقال اأيو�ض رانغاناثان، وهو هاوي جمع دبابي�ض 
تذكارية من الهند يقيم يف دبي: "ت�سم جمموعتي اأكر 
من 150 دبو�سا تذكاريا. واأنا اأبحث االآن عن دبابي�ض 
اآخر  اأن تكون هذه واح��دة من  اأملكها، فمن املحتمل  ال 
 2020 اإك�سبو  يف  التذكارية  الدبابي�ض  تبادل  فعاليات 
دبي. اإنها فعالية رائعة للتوا�سل. فهنا ُتقابل اأ�سخا�سا 

ممّيزين ميكنك التوا�سل معهم م�ستقبال".
ال�سيافة يف جناح  م��دي��ر  م��االرف��ت��زي��ك،  ي��اك��وب  وق���ال 
جلمع  الفعالية  هذه  بولندا  جناح  "ا�ست�ساف  بولندا: 
من  ومتكينهم  امل�سرتكة،  االهتمامات  ذوي  االأ�سخا�ض 
الدبابي�ض  جمع  هواية  اإن  التذكارية.  الدبابي�ض  تبادل 
التذكارية من االأن�سطة املمتعة يف اإك�سبو 2020 دبي، 
من  املتداولة  الدبابي�ض  من  كبريا  ع��ددا  �ساهدنا  وق��د 
بولندا  وي��وج��د هنا يف ج��ن��اح  ال����دول.  اأج��ن��ح��ة  خمتلف 

نف�سه حوايل 12 دبو�سا خمتلفا".
التذكارية وتوفريها، مبا يف ذلك  الهدايا  ُيعد ت�سميم 
الدبابي�ض وال�سعارات املغناطي�سية، تقليدا تتبعه معظم 
ال����دول امل�����س��ارك��ة يف م��ع��ار���ض اإك�����س��ب��و ال��دول��ي��ة. وفيما 
يطلبها  مل��ن  اأح��ي��ان��ا  جم��ان��ا،  االأج��ن��ح��ة  بع�ض  تقدمها 
فقط، فاإن اأجنحة اأخرى حتتفظ بها لُتهديها لل�سيوف 

املميزين.

ختاما لأن�صطة اجلناح ال�صوري يف اإك�صبو 2020 دبي...

فرقة »تكات« ت�ضدح باأغاين الزمن اجلميل يف م�ضرح دبي ميلينيوم

جناح الربازيل يختتم اإك�ضبو 2020 دبي با�ضتقباله لأكرث من 2 مليون زائر

•• دبي – الفجر 

"تكات" بح�سور جماهريي مميز خالل حفلها  حظيت فرقة 
الغنائي اأم�ض يف اإك�سبو 2020 دبي، حيث كان معظم احل�سور 
من اجلالية ال�سورية املقيمة يف االإمارات، والتي كانت حا�سرة 

بقوة لال�ستمتاع باأداء اأبناء بلدها.
اجلناح  م��ع  بالتعاون  ميلينيوم  دب��ي  م�سرح  يف  احلفل  وُن��ّظ��م 
الوزراء  ع��دد من  وبح�سور  دب��ي،    2020 اإك�سبو  يف  ال�سوري 
ال�سوريني، ليختتم اأن�سطة اجلناح املتنوعة يف احلدث الدويل.

وحظي احلفل باإ�سادة اجلمهور واإعجابه، حيث �سدت "تكات"، 
وه���ي ال��ف��رق��ة ال��ت��ي اأح��دث��ت ف��رق��ا ك��ب��ريا يف ال�����س��اح��ة الفنية 

املميز، بباقة من االأغاين االأ�سيلة  ال�سورية والعربية بغنائها 
واجلميلة �سواء من حيث الكلمات اأو االأحلان.

وانتم  منوالف  "نحنا  مثل  اأغ��ان��ي��ه��ا،  اأ�سهر  "تكات"  وق��دم��ت 
بتجافو" و"مرت االأيام" و"ب�ض احكيني"، اإىل جانب عدد من 

اأغاين الرتاث ال�سوري العريق.
واأكد احل�سور املكثف للجمهور ع�سق النا�ض لكل ما هو قدمي 
وتراثي، وهو ما اجتهدت الفرقة يف تقدميه، فاأعادت احل�سور 

اإىل اأجمل الذكريات يف �سوريا احلبيبة.
خطار  ه��م  �سبان،  اأرب��ع��ة  م��ن  مكونة  �سورية  فرقة  "تكات" 
و�سابة  ج��ر،  و�سفاء  فندي  وع��الء  امل��اغ��وط  واأ�سامة  �سليبي 
الرخيم  ب�سوتها  ال��ف��رق  التي �سنعت  ق���دور،  ن��ور  ه��ي  واح���دة 

اجلميل وقدرتها على اأداء �ستى االأغاين.
بني  وا�سعة  ب�سعبية  الفرقة  حظيت  وج��ي��زة،  ف��رتة  غ�سون  يف 
رواد مواقع التوا�سل االجتماعي، حيث جذبت النا�ض بال�سوت 
دورا  الب�ساطة  ولعبت  ال���رتاث.  م��ن  النابع  االأ�سيل  الطربي 
الفرقة يف  فيديوهات  "تكات" وجنحت  �سطوع جنم  كبريا يف 

ح�سد اأكر من 27 مليون م�ساهدة يف وقت قيا�سي.
دورات  اأك���ر  تنظيم  يف  امل��ب��ذول  االإم���ارات���ي  للجهد  وت��ق��دي��را 
"طري  "تكات" اأغنية  التاريخ، قدمت  الدويل تنوعا يف  اإك�سبو 
االإم����ارات����ي حم��ي��د حمد،  ال��ف��ن  اأ���س��ط��ورة  رائ��ع��ة  احلمامي"، 
لقيت  التي  اللفتة  وه��ي  و�سعبا،  حكومة  ل��الإم��ارات  واأه��دت��ه��ا 

ت�سفيق اجلمهور وترحيبه.

•• دبي- الفجر

اأعلن جناح الرازيل يف "اإك�سبو 2020 دبي" 
عن حتقيقه اإجنازاً الفتاً مع ا�ستقطابه الأكر 
من مليوين زائر بالتزامن مع اإ�سدال ال�ستار 
ع��ل��ى ف��ع��ال��ي��ات احل����دث ال����دويل االأك����ر على 
االإطالق. وي�سري عدد الزوار الكبري واالهتمام 
الذي يحظى به اجلناح من جانب امل�ستثمرين 
العاملي  ال�سعيد  على  هائلة  فر�ض  وج��ود  اإىل 
ل�سركات الدولة الواقعة يف اأمريكا اجلنوبية. 
واكتمل عدد املليوين زائر جلناح الرازيل يف 
هندية  عائلة  بزيارة  دبي"،   2020 "اإك�سبو 
م��ك��ون��ة م���ن ث��الث��ة اأف������راد. وع����رت الزوجة 
الهندية عن �سعادتها بزيارة اجلناح الرازيلي، 
واإع��ج��اب��ه��ا مب��ف��ه��وم امل���ي���اه ال��ت��ي جت�����س��د نهر 
االأمازون يف الرازيل، موؤكدة عدم ا�ستغرابها 
من حتقيق اجلناح لهذا االإجناز الفارق يف ظل 
املفاهيم الرائعة واال�ستثنائية التي يطرحها. 
تكلفه  بلغت  ال��ذي  الرازيلي،  اجلناح  ومي��زج 
منطقة  يف  وي��ق��ع  دوالر  م��ل��ي��ون   20 اإن�����س��ائ��ه 
مربع،  مرت   4000 م�ساحة  على  اال�ستدامة 
بني جماليات العمارة والتكنولوجيا الغامرة، 
مل��ح��اك��اة جت��رب��ة غ��اب��ات االأم�����ازون امل��ط��رية يف 
دب���ي. وخ���الل ال��ن��ه��ار، ي��وف��ر اجل��ن��اح م�ساحة 

ظليلة منع�سة مع م�سّطح مائي ي�سغل ن�سف 
اإىل مكعب  ل���ي���اًل  ي��ت��ح��ول  ب��ي��ن��م��ا  م�����س��اح��ت��ه، 

م�سيء يبدو كاأنه يطفو يف ف�ساء املوقع.
لتن�سيط  ال���رازي���ل���ي���ة  ال���وك���ال���ة  وت�����س��ت��ف��ي��د 
برازيل(،   - )اأبيك�ض  واال�ستثمارات  ال�سادرات 
التي تعد اجلهة احلكومية الرازيلية املنوط 
بها اإدارة م�ساركة الرازيل يف "اإك�سبو 2020 
دبي، من احلدث يف تطوير الروابط التجارية 
الثنائية مع دولة االإم��ارات والبلدان االأخرى 
على  وتعقيباً  االأو����س���ط.   ال�����س��رق  منطقة  يف 

مارتينز  "اإليا�ض  قال  للزوار،  القيا�سي  العدد 
ال���رازي���ل يف  ال��ع��ام جل��ن��اح  امل��ف��و���ض  فيلهو"، 
فخرنا  عن  "نعرب  دبي":   2020 "اإك�سبو 
جناحنا  يف  زائ��ر  مليوين  با�ست�سافة  ال�سديد 
ال�ستار  اإ����س���دال  م��ع  دب���ي،   2020 اإك�����س��ب��و  يف 
اأ�سهر   6 م���دار  على  املمتد  احل���دث  ه��ذا  على 
لقد  الثقايف.  والتبادل  واالبتكار  التعاون  من 
بذلناه  ال��ذي  اجل��اد  العمل  ب��اأن  ثقة  كنا على 
يف جناحنا املُبتكر �سيوؤتي ثماره ونحن �سعداء 
بروؤية ذلك يتحقق".  واأ�ساف: "اإن ا�ستقبالنا 

جلناحنا  الباهر  النجاح  يعك�ض  زائ��ر  ملليوين 
قدماً  امل�سي  على  بقدرتنا  متفائلون  ونحن 
ب��ه��ذا ال���زخ���م ن��ح��و امل�����س��ت��ق��ب��ل يف ظ���ل عزمنا 
االإم����ارات  دول���ة  حكومة  م��ع  العمل  موا�سلة 
وال��ب��ل��دان االأخ����رى امل�����س��ارك��ة يف ه���ذا احلدث 

العاملي". 
مدير  نا�سيمنتو"،  "رافاييل  ق���ال  وب�����دوره، 
دبي":   2020 "اإك�سبو  يف  الرازيلي  اجلناح 
اإجنازات  "نحن فخورون بكل ما حققناه من 
االأروع على  ال����دويل  م��ع خ��ت��ام ه���ذا احل����دث 
االإطالق. لقد �ساهمنا يف خلق فر�ض متنوعة 
يف اإك�����س��ب��و جل���ذب اال���س��ت��ث��م��ارات ط���وال فرتة 
م�ستمراً  تدفقاً  اجلناح  �سهد  حيث  املعر�ض. 
لعقد  فر�ساً جديدة  فتح  ما  االأع��م��ال،  ل��زوار 
ال�������س���راك���ات ال���ت���ج���اري���ة واال����س���ت���ث���م���اري���ة مع 
النتيجة  "تتمثل  ق��ائ��اًل:  وت��اب��ع  الرازيل".  
م�ساركتها  خالل  من  الرازيل  حققتها  التي 
يف اإك�سبو 2020 دبي يف م�ساعدة البالد على 
العاملية  االأ���س��واق  يف  ح�سورها  نطاق  تو�سيع 
االأخ�����رى. ح��ي��ث ���س��اه��م ه���ذا احل���دث الدويل 
اخلليجية  ال��ب��ل��دان  م��ع  عالقاتنا  تكري�ض  يف 
االأخرى، وتاأكيد املوثوقية العالية التي تتمتع 
االإنتاجية  قطاعاتنا  وال��ت��زام  منتجاتنا  بها 

مبعايري اجلودة وال�سحة واال�ستدامة".  
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هناك تغيريات ب�صيطة يف النظام الغذائي ميكن اأن ت�صاعدك على 
"اإك�صربي�ض"  موقع  الدم.ويك�صف  �صغط  ارتفاع  تخفي�ض  اأو  منع 
عن اأربع قواعد يجب اللتزام بها اإذا كنت ترغب يف تقليل ارتفاع 
�صغط الدم اأو جتنبه، وفقا ملوؤ�ص�صة القلب الربيطانية و"�صغط الدم 
 :)BHF( يف اململكة املتحدة".وتن�صح موؤ�ص�صة القلب الربيطانية
متوازن  غذائي  نظام  اتباع  اإىل  ي�صعى  اأن  �صخ�ض  كل  على  "يجب 
وجتنب احلميات الغذائية القا�صية لأنها لن توفر توازن العنا�صر 
لفهمها  طريقة  اأف�صل  اإن   BHF حتتاجها".وقالت  التي  الغذائية 

هي التفكري يف الأطعمة يف جمموعات الطعام. وحاول اأن تاأكل:

واخل�سروات. الفاكهة  تناول  من  • االإكثار 
واالأرز  اخل��ب��ز  م��ث��ل  ال��ن�����س��وي��ة  االأط���ع���م���ة  م���ن  • االإك����ث����ار 
ما  الكاملة  احلبوب  اأ�سناف  اخرت  واملعكرونة.  والبطاط�ض 

اأمكن.
وم�ستقاته. احلليب  • بع�ض 

من  وغريها  والفول  والبي�ض  واالأ�سماك  اللحوم  بع�ض   •
م�سادر الروتني غري االألبان.

الغنية  وامل�����س��روب��ات  االأط��ع��م��ة  م��ن  ف��ق��ط  قليلة  ك��م��ي��ة   •
بالدهون و/اأو ال�سكر.

الدهون  اأق��ل من  ن�سبة  التي حتتوي على  واخ��رت اخل��ي��ارات 
وامللح وال�سكر ما ا�ستطعت.

- تناول املزيد من الفاكهة واخل�صروات
على  امل��ت��وازن  الغذائي  النظام  ي�ستمل  اأن  يجب 

خ���م�������ض ح�������س�������ض ع���ل���ى االأق������ل 
م����������ن ال�����ف�����اك�����ه�����ة 

واخل�سروات يوميا.
التي  واخل�����س��روات  الفاكهة  اأن���واع  بتنويع   BHF وتن�سح 
تتناولها، �سواء كانت طازجة اأو جممدة اأو جمففة اأو معلبة.

والبقول  الفاكهة  ع�سري  احت�ساب  "يتم  امل��وق��ع:  وي�سيف 
والفا�سوليا النقية غري املحالة كجزء، لكنها ال ت�سكل �سوى 
تتناولها يوميا،  التي  الكمية  اأق�سى من  ح�سة واح��دة كحد 
ب��غ�����ض ال��ن��ظ��ر ع��ن ال��ك��م��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��ن��اول��ه��ا يف ي���وم واحد". 
واحل�سة حوايل حفنة )80 غرام اأو 3 اأون�سات(، على �سبيل 

املثال:
اأو  برتقال  اأو  تفاحة  مثل  احلجم  متو�سطة  فاكهة  • ثمرة 

كمرى اأو موزة.
اأ�سغر  فواكه  حجما، مثل اخلوخ وامل�سم�ض.• 

الفاكهة •  م���ن  واح�����دة  ���س��ري��ح��ة 
البطيخ  م����ث����ل  ال�����ك�����ب�����رية، 

واالأنانا�ض اأو املاجنو.
حبات  ثماين  اإىل  �سبع   •

من الفراولة.
مالعق  ثالث  اإىل  • ملعقتان 

كبرية من التوت اأو العنب.
ال�سلطة. من  �سغري  • وعاء 

ممتلئة  ك����ب����رية  م����الع����ق  ث�������الث   •
باخل�سروات.

البقول  م��ن  ممتلئة  م��الع��ق  ث���الث   •
مثل احلم�ض اأو العد�ض اأو الفول.

الفاكهة  ع�سري  من  مل(   150( • كوب 
اأو اخل�سار.

الفاكهة  م�����ن  ك����ب����رية  م���ل���ع���ق���ة   •
املجففة.

الفاكهة  اأهمية  وراء  وال�سبب 
�سغط  خف�ض  يف  واخل�����س��ار 
البوتا�سيوم  كمية  ه��و  ال��دم 
وال���ف���ي���ت���ام���ي���ن���ات وامل����ع����ادن 

االأخرى التي حتتويها.
الدم  واأ�سافت منظمة �سغط 
"باالإ�سافة  املتحدة:  اململكة  يف 
اإىل اأنها منخف�سة ال�سعرات احلرارية 
اله�سم  ت�����س��اع��د يف  ال��ت��ي  ب���االأل���ي���اف  وغ��ن��ي��ة 

و�سحة القلب".

- اخرت الدهون املنا�صبة
رعاية  يف  للم�ساعدة 
���س��ح��ة ق���ل���ب���ك، من 
امل����ه����م ال����ت����اأك����د من 
اختيار النوع املنا�سب 

من الدهون.
ال���دم  ���س��غ��ط  ارت���ف���ع  واإذا 
والكولي�سرتول يف الدم ب�سبب 
ت��ن��اول��ك ال��ك��ث��ري م���ن ال���ده���ون، 
لالإ�سابة  ع���ر����س���ة  اأك�������ر  ف����اأن����ت 

باأمرا�ض القلب وال�سكتة الدماغية.
يلي:  م��ا  على   BHF معلومات  وتن�ض 
من  جدا  امل�سبعة  الدهون  تزيد  اأن  "ميكن 

كمية الكولي�سرتول يف الدم، ما قد يزيد من خطر االإ�سابة 
باأمرا�ض القلب التاجية.

دهونا  تكون  اأن  ميكن  التي  امل�سبعة،  غ��ري  ال��ده��ون  وتعتر 
اللفت  ب��ذور  وزي��ت  الزيتون  زيت  اأحادية غري م�سبعة )مثل 
املتعددة  الدهون  اأو  واالأفوكادو(  اململح  والكاجو غري  واللوز 
غ��ري امل�����س��ب��ع��ة )مب���ا يف ذل���ك زي���ت ع��ب��اد ال�����س��م�����ض والزيوت 
الزيتية(  واالأ���س��م��اك  ال�سم�ض  عباد  وب��ذور  واجل��وز  النباتية 

خيارا اأكر �سحة. 
وهناك نوع اآخر من الدهون، ُيعرف با�سم الدهون املتحولة، 

ميكنه اأي�سا رفع كمية الكولي�سرتول يف الدم.

:BHF وتن�صح
الدهون  م��ن  قليلة  بكميات  امل�سبعة  ال��ده��ون  ا�ستبدال   •

االأحادية وغري امل�سبعة املتعددة.
املتحولة. الدهون  على  حتتوي  التي  االأطعمة  من  • قلل 

والزيوت  ال��ده��ون  جميع  اأن  تتذكر  اأن  اأي�سا  املهم  من   •
كميات  ا�ستخدام  يجب  ل��ذل��ك  احل��راري��ة،  بال�سعرات  غنية 

قليلة فقط من الدهون غري امل�سبعة.

- قلل من امللح
غالبا ما يتم اإخفاء امللح يف االأطعمة التي ن�سرتيها، لذلك قد 
يكون من ال�سعب معرفة مقدار ما تتناوله اأو كيفية تقليله.
ميكن  امللح  من  الكثري  تناول  "اإن   :BHF موؤ�س�سة  وقالت 
اأن  ال���دم، كما  ب��ارت��ف��اع �سغط  االإ���س��اب��ة  ي��زي��د م��ن خطر  اأن 
ارتفاع �سغط الدم يزيد من خطر االإ�سابة باأمرا�ض القلب 

التاجية".
امللح يجعل  اأن  املتحدة  اململكة  ال��دم يف  واأو�سح مركز �سغط 
ج�سمك يحتفظ باملاء، واإذا تناولت الكثري من املاء، فاإن املاء 
جدران  على  اإ�سافيا  �سغطا  هناك  اأن  يعني  ال��دم  يف  ال��زائ��د 

االأوعية الدموية،
 ما يرفع �سغط الدم.

ال�سكتة  اإىل  اأي�سا  امللح  من  الكثري  تناول  ي��وؤدي  اأن  وميكن 
الدماغية واأمرا�ض الكلى وبع�ض اأنواع اخلرف.

امللح  اأق���ل م��ن �ستة غ��رام��ات م��ن  ن��ت��ن��اول جميعا  اأن  وي��ج��ب 
ثمانية  ح��وايل  نتناول  اأن��ن��ا  اإىل  ت�سري  االأرق����ام  لكن  يوميا، 

غرامات يوميا يف املتو�سط.

وتن�صح منظمة �صغط الدم يف اململكة املتحدة:
• ال ت�سيف امللح عند الطهي )حاول اإ�سافة نكهات خمتلفة 

وامنح بع�ض الوقت ل�سبط براعم التذوق(.
اجلاهزة  )ال�سل�سات  امللوحة  �سديدة  النكهات  جتنب   •
اأن  ميكن  امل��رق  وحبيبات  امل��رق  ومكعبات  ال�سويا  و�سل�سة 
اأو  تكون جميعها ماحلة جدا، ابحث عن خيارات قليلة امللح 

جرب بع�ض النكهات اجلديدة(.
االأع�ساب  )اأ�سف  و�سفاتك  يف  اإ�سافية  نكهة  على  • اح�سل 
والليمون  والزجنبيل  والفلفل  احل��ار  الفلفل  مثل  والتوابل 

وع�سري الليمون(.
النا�ض  ي�سيف  )اأحيانا  امللح  اإ�سافة  قبل  الطعام  ت��ذوق   •

امللح بدافع العادة، تذكر اأن تتذوق وجباتك اأوال(.
تتعر�ض  ال  )ح��ت��ى  امل���ائ���دة  ع��ل��ى  م���ن  امل��ل��ح  ب���اإزال���ة  • ق���م 

لالإغراء(.
التوابل. من  حذرا  • كن 

اال�ستغناء  فعال  ت�ستطيع  ال  كنت  )اإذا  امللح  بديل  جرب   •
عن الطعام املالح، فحاول ا�ستخدام كمية �سغرية من بديل 

امللح منخف�ض ال�سوديوم(.
اأو  اللحم  )نقع  بك  اخلا�سة  التتبيالت  ا�سنع   •

والتوابل،  ب��ال��زب��ادي  اأو  ب��ال��ل��ي��م��ون،  ال�سمك 
لتجنب احلاجة اإىل اإ�سافة امللح للنكهة(.

• قلل من االأطعمة الغنية بامللح )�سل�سات 
الكات�سب  مثل  املائدة  و�سل�سات  الطهي 
واخل���ردل واجل��ن وال��زي��ت��ون واملخلالت 

من  ال���ك���ث���ري  ع���ل���ى  حت����ت����وي  اأن  مي���ك���ن 
امللح(.

املل�سقات )تختلف حمتويات  • حتقق من 
م���ن مل�سقات  ك���ب���ري. حت��ق��ق  ب�����س��ك��ل  امل���ل���ح 

االأط��ع��م��ة ق��ب��ل ���س��رائ��ه��ا وق�����ارن ب��ي��ن��ه��ا وبني 
غ��ال��ب��ا خيارات  ���س��ت��ج��د   - االأخ������رى  امل��ن��ت��ج��ات 

قليلة امللح(.
اأن  )مي��ك��ن  امل��ل��ح  قليلة  االإف��ط��ار  وح��ب��وب  اخل��ب��ز  • اخ��رت 
نظامنا  اإىل  الكثري  وت�سيف  امللح  م��ن  الكثري  على  حتتوي 

الغذائي. حتقق من املل�سقات ملقارنة العالمات التجارية(.
الكثري  على  )حتتوي  واملعاجلة  املدخنة  اللحوم  جتنب   •

من امللح، لذا قلل من الكمية التي تتناولها(.
ت�ست�سلم  • ال 

ت�ست�سلم.  ف��ال  ال��ب��داي��ة،  يف  لطيفا  ال��ط��ع��ام  م���ذاق  ك��ان  )اإذا 
و�ستبداأ  لديك  ال��ت��ذوق  براعم  �ستتكيف  اأ�سابيع  ب�سعة  بعد 
مثل   - اأق��ل  ملح  على  يحتوي  ال��ذي  بالطعام  اال�ستمتاع  يف 

التحول اإىل ال�ساي من دون �سكر(.

 - قلل من ال�صكر
هل تعلم اأن تناول الكثري من ال�سكر ميكن اأن ي�سبب ارتفاع 

�سغط الدم؟.
"االأطعمة  امل��ت��ح��دة:  اململكة  يف  ال���دم  �سغط  م��وق��ع  ي��و���س��ح 
اأن تكون عالية يف  اإىل  التي حتتوي على �سكر م�ساف متيل 
ال�سعرات احلرارية ولكنها غالبا ما توفر قيمة غذائية قليلة 

جدا اأو ال توفر على االإطالق. والطاقة االإ�سافية ميكن اأن 
جتعلك تكت�سب وزنا ميكن اأن يرفع �سغط دمك. وميكن اأن 
اإن ارتفاع �سغط  اأي�سا اإىل االإ�سابة مبر�ض ال�سكري.  يوؤدي 
باأمرا�ض  االإ�سابة  خطر  من  يزيدان  ال�سكري  ومر�ض  الدم 

القلب وال�سكتة الدماغية،
وب�سرف  نف�سه.  ال��وق��ت  يف  كالهما  ل��دي��ك  ك��ان  اإذا  خا�سة   
النظر عن وزنك و�سحة قلبك، فاإن تناول الكثري من ال�سكر 

و�سربه ي�سبب اأي�سا ت�سو�ض االأ�سنان".

قدر  جتنبها  يجب  )التي  لل�صكر  الرئي�صية  امل�صادر 
الإمكان( هي:
املائدة. • �سكر 

واملعلبات. • املربيات 
• احللويات.

الغازية. وامل�سروبات  الفاكهة  • ع�سري 
والكعك. • الب�سكويت 

واملايونيز  الكات�سب  مثل  اللذيذة  والتوابل  ال�سل�سات   •
وتوابل ال�سلطة.

اجلاهزة. • الوجبات 

وميكن تطوير حالة تعرف با�سم مر�ض الكبد الدهني غري 
ق�����س��رية. وحت���دث هذه  ل��ف��رتة   NAFLD اأو  ال��ك��ح��ويل، 

احلالة ب�سبب تراكم الدهون يف خاليا الكبد. 

وال ي���زال م��ن امل��ف��ي��د م��ع��رف��ة االأع���را����ض ح��ت��ى تتمكن من 
التعرف عليها وعالجها.

وي�سرد مقدم الرعاية ال�سحية BUPA عر�سني رئي�سيني 

للحالة: االأول هو ال�سعور بالتعب ال�سديد. والثاين هو االأمل 
اأو االنزعاج على اجلانب االأمين من البطن، اأ�سفل ال�سلوع 

مبا�سرة.
الكحويل،  غري  الدهني  الكبد  مبر�ض  ت�سخي�سك  ومبجرد 

تكون يف و�سع غريب بع�ض ال�سيء، واإن كان مزعجا.
ويقول BUPA، يف الوقت احلايل، "ال توجد اأي عالجات 
اأن��ه ال يوجد  NAFLD". وه��ذا ال يعني  ل�  حم��ددة بعد 
�سيء ميكنك اأنت اأو طبيبك القيام به، بل يعني فقط اأنه ال 

.NAFLD �توجد اأي اأدوية م�سممة خ�سي�سا ل
نظام  اإىل  ال��غ��ذائ��ي  ن��ظ��ام��ك  ت��ع��دي��ل  ال��ت��غ��ي��ريات  وتت�سمن 
غذائي يحتوي على كربوهيدرات من احلبوب الكاملة مثل 
اخلبز واالأرز واملعكرونة التي حتتوي على ن�سبة عالية من 
االألياف. وحاول ممار�سة املزيد من التمارين لفقدان الوزن 

الزائد وتقليل م�ستويات الدهون يف ج�سمك.
املراقبة  عملية  �ستبداأ  الت�سخي�ض،  بعد  االأوىل  ال�سنة  ويف 

.NAFLD لتقييم �سحتك وكيف تتغري
ال��ده��ن��ي غري  الكبد  مل��ر���ض  ي��وج��د ع��الج حم��دد  ومثلما ال 
الدهون  تراكم  ل�سبب  اأ�سباب حم��ددة  توجد  الكحويل، فال 

يف الكبد.
ومع ذلك، هناك العديد من العوامل التي من �ساأنها اأن تزيد 

من خطر االإ�سابة باحلالة، مبا يف ذلك اإذا كان لديك:

.2 النوع  من  ال�سكري  • داء 
مرتفع. دم  • �سغط 

الدم. يف  الدهون  م�ستويات  • ارتفاع 

و�سطك. حول  زائد  • وزن 
الكبد  مر�ض  من  عائلتك  يف  االآخرون  االأ�سخا�ض  • يعاين 

الدهني غري الكحويل.

اأعرا�ض مر�ض الكبد الدهني: عالمتان على تلف الكبد!
ميكن اأن يوؤدي ا�صتمرار ا�صتهلك امل�صتويات العالية من الكحول اإىل تلف الكبد ب�صكل اأكرب. ولكن الأفراد لي�صوا بحاجة ل�صرب 

الكحول لإحلاق ال�صرر بالكبد اأو الإ�صابة مبر�ض الكبد الدهني.

اتبع نظاما غذائيا متوازنا وجتنب احلميات القا�صية

القواعد الأربع احلا�ضمة خلف�ض �ضغط الدم املرتفع!
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�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 

اإع����������لن
ال�س�����ادة/بدر  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املدينة الأعمال التكييف
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2105566 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 

اإع����������لن
ال�س�����ادة/بلووم  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للحلويات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2933059 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/احللول 

املتكاملة الدارة العقارات وال�سيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1144289 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم 

كامفاجنان باربيكيو هاو�ض
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2994244 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 

اإع����������لن
ال�س�����ادة/كافيه  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ابتا�سنت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2728273 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 

اإع����������لن
لت�سليح  وي  ال�س�����ادة/اإيغل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كهرباء ومكايفات ال�سيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2526886 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
ا�سافة في�سل �سالح �سحبل التميمي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف عبداهلل ح�سن �سالح نا�سر القحطاين

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 

اإع����������لن
تكنيكال  ال�س�����ادة/وي�سرتون  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خلدمات ال�سيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1249042 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
ا�سافة عبداهلل حممد جمعه بتال املرر %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف عمر عبداهلل احمد مر�سد الرميثي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/فانيليا بوك�ض للزهور

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2132740 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

ا�سافة فى خالد نا�سر �سعيد �سامل العامري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف ندى ال�سيد نا�سر ها�سم �سرف
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ح�سانة اي بي �سي

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1003043 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

ا�سافة عمر خمتار احمد خو�سى ال�سام�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف احمد حممد �سالح عبداهلل الهرمودي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مغ�سلة فريدة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1103032 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

ا�سافة را�سد �سفيان ابو �سفيان %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف ابو�سفيان حممد توفيق
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/م�سبغة وايت فيلد

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3988619 
تعديل �سركاء 

حذف احمد حممد عبداهلل �سعيد اليماين
تعديل �سركاء 

ا�سافة حممد ابراهيم ال�سيباين - بن�سبة %100
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/هولك جيم

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2892797 
تعديل �سركاء 

حذف منال �سري ح�سن زروق
تعديل �سركاء 

ا�سافة حممد جعفر احمد ال�سيباين - بن�سبة %100
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بلو �ستار نقل الركاب 

باحلافالت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2842546 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
ا�سافة موزه دادرحمن حممد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف احمد نا�سر احمد علي خمريى

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 

اإلغاء اعلن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�ض الرخ�سة  
رقم:CN 1178031 باال�سم التجاري:الريف الف�سي 
، بالغاء طلب تعديل الرخ�سة  لل�سيانه العامه ذ.م.م 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 

اإلغاء اعلن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�ض الرخ�سة  
CN باال�سم التجاري:جاالك�سي الين  رقم:3001019 
الدارة العقارات وال�سيانة العامة ذ.م.م ، بالغاء طلب 

تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 

اإلغاء اعلن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�ض الرخ�سة  
التجاري:العارف  باال�سم   CN رقم:2529112 
الرخ�سة  الغاء  طلب  بالغاء   ، الرجالية  للخياطة 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سقور زاخر للمقاوالت العامه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2940086 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سعيد �سامل مطر خامت ال�سام�سى %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / على �سامل مطر خامت ال�سام�سى من مالك اإىل �سريك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / على �سامل مطر خامت ال�سام�سى من 100 % اإىل %50

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 150000
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سقور زاخر للمقاوالت العامه

SOQOR ZAKHER GENERAL CONTRACTING
اإىل/ �سقور زاخر للمقاوالت العامه ذ.م.م

SOQOR ZAKHER GENERAL CONTRACTING L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/جلوبل مون لالثاث امل�ستعمل

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2282305 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جليل خان حاجى حبيب خان  %49

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة بندر �سعد عاي�ض حزام القحطانى  %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف جميل حمد �سامل احلمدانى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ جلوبل مون لالثاث امل�ستعمل

GLOBAL MOON USED FURNITURE

اإىل/ جلوبل مون لالأثاث امل�ستعمل ذ.م.م
GLOBAL MOON USED FURNITURE L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/م�ساوي و�ساورما ريفانا ال�سام

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3659545 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبداملوىل عبدالكرمي احل�سن  %100

تعديل وكيل خدمات / حذف عبيد جمعه عبيد كدا�ض الرميثى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداملوىل عبدالكرمي احل�سن

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ م�ساوي و�ساورما ريفانا ال�سام

REVANA GRILLS AND SHAWARMA

اإىل/ م�ساوي و�ساورما رفانا ال�سام - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
REVANA GRILLS AND SHAWARMA- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/جاكور للهواتف املتحركة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3891035 
تعديل اإ�سم جتاري من/ جاكور للهواتف املتحركة

JAKUAR MOBILE PHONES

اإىل/ مفتاح جاكور االلكرتوين
 JAKUAR ELECTRONIC KEY 

تعديل ن�ساط / اإ�سافة ن�سخ املفاتيح وت�سليح االأقفال  9609012
تعديل ن�ساط / حذف بيع الهواتف املتحركة - بالتجزئة  4741011

تعديل ن�ساط / حذف بيع اأك�س�سوارات ولوازم الهواتف املتحركة - بالتجزئة  4741013
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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وزير ال�ضتثمار الأردين لـ »وام« : نعتز 
مب�ضاركتنا يف املحافل الدولية على اأر�ض الإمارات

 •• دبي -وام:

اململكة  م�ساركة  اأهمية  االأردين  اال�ستثمار  وزي��ر  عمرو  خريي  معايل  اأك��د 
العربية  االإم��ارات  اأر���ض دولة  الها�سمية يف حمفلني هامني على  االأردنية 
املتحدة وهما القمة احلكومية العاملية ، وملتقى اال�ستثمار ال�سنوي ، �سمن 

اإك�سبو  م��ع��ر���ض  يف  ب����الده  م�����س��ارك��ة 
م��ع��ال��ي��ه يف  واأو����س���ح   . دب���ي   2020
حوار لوكالة اأنباء االإمارات » وام« اأن 
اال�ستثمار  ملتقى  اململكة يف  م�ساركة 
ال�����س��ن��وي ي��ع��ك�����ض امل���زي���د م���ن فر�ض 
واإبراز  ال�سراكات االقت�سادية،  تعزيز 
االأردن  داخ���ل  اال�ستثمارية  الفر�ض 
التناف�سية  املميزات  عر�ض  بجانب   ،
الدولية.  املحافل  تلك  يف  اململكة  يف 
ولفت اإىل اأن م�ساركة وزارة اال�ستثمار 
عر   ، ال�����س��ن��وي  اال���س��ت��ث��م��ار  مبلتقى 
باملعر�ض  للم�ساركني  فرعية  اأجنحة 
واملقامة على هام�سه، وم�ساركة قوية 
لت�سليط  واخلا�ض؛  العام  للقطاعني 

الرقمية،  والتكنولوجيا   ، اللوج�ستية  اخل��دم��ات  ق��ط��اع��ات  على  ال�����س��وء 
، وغريها من  وامل��دين  والتطوير احل�سري   ، التحتية  والبنية  وال�سياحة، 
مع  و�سراكات  اقت�سادي  ترابط  اإي��ج��اد  اإىل  تهدف   ، االأ�سا�سية  القطاعات 

الدول العربية .
وحول اأهمية م�ساركة اململكة عر جناحها يف اإك�سبو 2020 دبي ، قال اإن 
اال�ستثمار  اإمكانيات وفر�ض  العامل على  نافذة لتعريف  االأردن مَثل  جناح 
والتجارة،  وال�سناعة  التكنولوجيا  ، وما تقدمه من مميزات يف  االأردن  يف 
قلب  يف  وا�سرتاتيجية  لوج�ستية  منطقة  يف  تواجدها  بحكم   ، وال�سياحة 
كافة  ، ف�ساُل عما متتلكه من عالقات قوية مع  االأو�سط  ال�سرق  منطقة 
ا�ستثنائية  فر�سة  دب��ي   2020 اإك�سبو  اأن  معاليه  واأ���س��اف   . ال��ع��امل  دول 
لالطالع على اجلوانب االجتماعية والثقافية واحل�سارية اململكة بجانب 
اململكة  مل�ساركة  املنافع االقت�سادية  ا�ستثمارية. وعن  تتيحه من فر�ض  ما 
االأردن، لعقد  الدول ومنها  اأنه كان فر�سة لغالبية  اأو�سح  اإك�سبو دبي؛  يف 
اإىل  اإ�سافة   ، املختلفة  البلدان  مع  جتارية  واتفاقيات  اقت�سادية  �سراكات 
وحا�سره  بلد  ك��ل  لتاريخ  عاك�سة  وم���راآة  ال��ث��ق��ايف،  للتوا�سل  نقطة  ك��ون��ه 
وم�ستقبله ، م�سيفاً اأن وزارة اال�ستثمار عملت على اإبراز مكانة االأردن عاملياً 
من خالل توقيع عدة اتفاقيات جتارية على هام�ض اإك�سبو دبي، والتي كان 
لها االأثر االإيجابي يف تعزيز فر�ض التجارة بني االأردن والبلدان االأخرى ، 

مع مرحلة التعايف من اآثار جائحة كوفيد 19.

خلل مراجعة ال�صيا�صة التجارية للدولة يف منظمة التجارة العاملية

الفال�ضي: الإمارات انتهجت �ضيا�ضات جتارية مرنة ومنفتحة تدعم ت�ضهيل وتنمية التجارة الدولية
•• اأبوظبي-وام: 

اأكد معايل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول 
وامل�ساريع  االأع���م���ال  ل���ري���ادة  دول����ة  وزي����ر  ال��ف��ال���س��ي 
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  اأن  وامل��ت��و���س��ط��ة،  ال�����س��غ��رية 
الر�سيدة،  قيادتها  وتوجيهات  روؤي��ة  بف�سل  املتحدة، 
اآليات  انتهجت �سيا�سات جتارية تت�سم باالنفتاح وفق 
ي��ع��زز قدراتها  ال��ت��ج��ارة، مب��ا  ال�����س��وق احل��ر وت�سهيل 

التناف�سية اقت�سادياً وجتارياً يف االأ�سواق العاملية.
ال�سيا�سة  ال��راب��ع��ة ملراجعة  ال���دورة  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
التجارة  منظمة  مقر  يف  االإم����ارات  ل��دول��ة  التجارية 

العاملية الذي عقد موؤخراً يف جنيف.
ال�سفري  �سعادة  االجتماعات  من  االأول  اليوم  افتتح 
ال�سيا�سات  مراجعة  جهاز  رئي�ض  رودري��غ��و���ض  اأن��خ��ل 
واالإجنازات  للتطورات  عر�ساً  ق��دم  حيث  التجارية، 
منذ  االإم���ارات  اأجنزتها  التي  االقت�سادية  وامل�ساريع 
اأكد على م�ساهمة الدولة  2016، كما  اآخر دورة يف 

ودعمها املتوا�سل للنظام التجاري متعدد االأطراف.
كلمته  يف  بالهول  اأحمد  الدكتور  معايل  وا�ستعر�ض 
ال���دول���ة وتطورها  االق��ت�����س��ادي��ة يف  ال��ب��ي��ئ��ة  م��الم��ح 
�سنة  للدولة  التجارية  ال�سيا�سة  مراجعة  فرتة  منذ 
القوانني  �سهدته  ال���ذي  ال��ت��ح��ول  واأو���س��ح   ،2016
كافة  على  واال�ستثمار  التجارة  واأنظمة  االقت�سادية 
االأ�سعدة، نحو حتقيق الروؤى الطويلة املدى للدولة 
م�ستهدفات  حتقيق  وب��ه��دف  اخلم�سني  م��ب��ادئ  وف��ق 
م�سرياً اإىل اأنه لتحقيق  “مئوية االإمارات 2071”، 
اال�سرتاتيجيات  ل�سياغة  الدولة  �سعت  الروؤية،  هذه 
خريطة  تقدم  التي  املبتكرة،  االقت�سادية  وامل�ساريع 
طريق متكاملة للجهات احلكومية يف الدولة لتنفيذ 

هذه الروؤية الرائدة.
واأكد معايل الدكتور بالهول اأن دولة االإمارات توؤمن 
تدعم  اأداة  ت�سكل  ال��ت��ج��اري  االن��ف��ت��اح  �سيا�سات  ب���اأن 
عملية التنوع االقت�سادي التي تتبناها دولة االإمارات، 
احلرة  ال��ت��ج��ارة  م��ب��ادئ  على  ال��دول��ة  حر�ست  حيث 
واالإنتاجية  التناف�سية  القدرة  زي��ادة  �ساأنها  من  التي 
ال��دول��ة حت��ت مظلة  �سعت  فقد  الطويل،  امل��دى  على 
جم��ل�����ض ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي، اإىل ت��وق��ي��ع ع���دد من 

التي  �سنغافورة  كل من  التجارة احلرة مع  اتفاقيات 
الرابطة  2015 ودول  التنفيذ يف يناير  دخلت حيز 
االأوروبية للتجارة احلرة التي دخلت حيز التنفيذ يف 
الدولة �سمن م�ساريع  .. كما �سرعت   2015 يوليو 
اتفاقيات  مفاو�سات  برنامج  يف  بالدخول  اخلم�سني 
الدول  من  ع��دد  مع  ال�ساملة،  االقت�سادية  ال�سراكة 
ذات االأول��وي��ة م��ن اأج��ل جعل دول��ة االإم����ارات مركزاً 

جتارياً وا�ستثمارياً رائداً عاملياً.
لريادة  لت�سبح موطناً  الدولة  �سعي  معاليه  اأكد  كما 
االأع���م���ال واال���س��ت��ث��م��ار وامل���واه���ب م��ن خ���الل تطوير 
منوذجها االقت�سادي وفق مبادئ املرونة واال�ستدامة 
وا�ست�سراف امل�ستقبل ليكون اأكر احت�ساناً لل�سركات 
حيث  املبدعة،  واملواهب  الريادية  وامل�ساريع  النا�سئة 
�سرعت الدولة يف اإطالق اأ�سخم تعديالت ت�سريعية يف 
تاريخها ت�سمل حتديث واإ�سدار 50 قانوناً يف خمتلف 
املجاالت، ومبا يرتقي بالبيئة القانونية والتنظيمية 
للدولة اإىل م�ستويات جديدة تواكب اأف�سل املمار�سات 
واملناف�سة  اال�ستثمار  وحماية  ال�سفافية  يف  العاملية 
العادلة والقدرة التناف�سية بهدف خلق بيئة م�سجعة 

لالأعمال.
اأن دولة االإمارات  واختتم معاليه بيانه بالتنويه اإىل 
التجاري  ل��ل��ن��ظ��ام  ال���ث���اب���ت  دع��م��ه��ا  ع��ل��ى  ح��ري�����س��ة 
دعم  �ستوا�سل  ال��دول��ة  اأن  م��وؤك��داً  االأط���راف،  املتعدد 
ا�سرتاتيجيتها اخلا�سة مببادئ ال�سوق احلر وتنمية 
وتي�سري التجارة وت�سهيل تدفق ال�سلع والب�سائع بني 
االأ�سواق العاملية وتعزيز مركزها كبوابة جاذبة وممر 
حيوي على خريطة التجارة العاملية، واأ�سار اإىل التزام 
حكومة دولة االإمارات مبتابعة اأجندتها االقت�سادية 
ال��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى ت��ن��وي��ع وا���س��ت��دام��ة االق��ت�����س��اد مع 
اأكر  جتعلها  التي  ال�سيا�سات  �سياغة  على  احلر�ض 
املتغريات االقت�سادية والتحديات  مع  مرونة وتكيفاً 

امل�ستقبلية.
دولية  اأداة  باعتبارها  االجتماعات  اأهمية هذه  وتاأتي 
الدولة من  ت�سهده  ال��دويل على ما  املجتمع  لوقوف 
وال�سيا�سات  ال�سعد  خمتلف  على  واإجن�����ازات  ت��ق��دم 
عليها  عملت  ال��ت��ّي  وامل��ال��ي��ة  والتجارية  االقت�سادية 
حكومة دولة االم��ارات خالل فرتة التقييم من �سنة 

2016 اىل �سنة 2021، وذلك من خالل التقرير 
التف�سيلي الذي مت اإعداده من قبل �سكرتارية منظمة 
االحتادية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�سيق  العاملية  ال��ت��ج��ارة 
واملحلية املعنية يف الدولة، والتقرير احلكومي الذي 
مت اإعداده من قبل الدولة، والذي يعك�ض التوجهات 
م�ستوى  يعك�ض  ومب��ا  االإم�����ارات،  ل��دول��ة  امل�ستقبلية 
عالياً من ال�سفافية وااللتزام مببادئ وقواعد منظمة 

التجارة العاملية.
وتخلل اليوم االأول مداخالت ممثلي الدول االأع�ساء 
حول االأداء االقت�سادي للدولة، والتي اأ�سادت بتطور 
ال��ب��ي��ئ��ة ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة ل��ل��دول��ة وم����دى ان�����س��ج��ام هذه 
املنظمة،  واأح��ك��ام  ق��واع��د  م��ع  والت�سريعات  القوانني 
ف�ساًل عن جهودها يف التنويع االقت�سادي وا�ستدامته 
والتحول القت�ساد املعرفة واالإجنازات املحققة يف هذا 
اأغلب الوفود رغبتها يف تو�سيع  اأكدت  ال�سياق .. كما 
جم���االت ال�����س��راك��ة ال��ت��ج��اري��ة م��ع دول���ة االإم�����ارات يف 
االأعمال  بيئة  م��ن  واال���س��ت��ف��ادة  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف 
ومزايا  واالإج������راءات  ال��ق��وان��ني  و�سفافية  ال��ت��ج��اري��ة 
اال���س��ت��ق��رار ال��ت��ي ت��وف��ره��ا ال���دول���ة، واأو���س��ح��ت كافة 
االأهمية  ع��ن  وال��ن��ام��ي��ة  املتقدمة  ال���دول  م��داخ��الت 
اأن  اإىل  ال��دول  ه��ذه  واأ���س��ار ممثلو  للدولة،  التجارية 
يف  لها  االأول  التجاري  ال�سريك  تعد  االإم���ارات  دول��ة 

منطقة ال�سرق االأو�سط.
ومت���ي���زت ه����ذه ال�������دورة ب���االه���ت���م���ام ال���وا����س���ع ال���ذي 
التجارية،  االإم��ارات  ب�سيا�سة  املراجعة  اأعمال  �سهدته 
�سوؤال   600 ن��ح��و  االأع�������س���اء  ال�����دول  ق��دم��ت  ح��ي��ث 
الدول  اه��ت��م��ام  م��دى  يعك�ض  مب��ا  حولها  وا�ستف�سار 
ب��ع��الق��ات��ه��ا ال��ت��ج��اري��ة م���ع االإم�������ارات .. وق����دم وفد 
ال��الزم��ة على  والتو�سيحات  ال���ردود  ب���دوره  ال��دول��ة 
ك��اف��ة اال���س��ت��ف�����س��ارات امل��ق��دم��ة م��ن ال���دول االأع�ساء، 
والتي تناولت البيئة الت�سريعية االقت�سادية للدولة 
وال�سيا�سات  التجارية اجلديد،  ال�سركات  قانون  مثل 
ودور  الفكرية،  امللكية  وق��وان��ني  واملالية،  ال�سريبية 
الوطني  االقت�ساد  يف  للحكومة  اململوكة  ال�سركات 
م�ستوى  على  التطورات  حول  وا�ستف�سارات  والعاملي، 
االأنظمة واالإجراءات التنظيمية واجلمركية ومتكني 
املراأة واأجندة اال�ستدامة، وكذلك حول ا�سرتاتيجيات 

 ،2071 االإم���ارات  امل��دى مثل مئوية  الدولة طويلة 
واالتفاقيات التجارية للدولة على امل�ستوى اجلماعي 

والثنائي واتفاقيات اال�ستثمار الثنائية.
اإن هذه  رودري��غ��و���ض  اأن��خ��ل  ال�سفري  ق��ال  م��ن جانبه 
املراجعة كانت بالغة االأهمية لدولة االإمارات وللدول 
الدولة  اقت�ساد  �سهده  الذي  للتحول  نظراً  االأع�ساء 
ع��ل��ى ك��اف��ة االأ����س���ع���دة، ح��ي��ث اأع�����رب االأع�������س���اء عن 
تقديرهم لالإدارة القوية القت�ساد االإمارات العربية 
املتحدة خالل فرتة املراجعة، مبا يف ذلك خالل جائحة 
COVID-19 .. واأو�سح اأن الدول االأع�ساء اأثنوا 
على االإ�سالحات الهيكلية التجارية التي مت اإجراوؤها 
يف الدولة متا�سياً مع ا�سرتاتيجياتها التنموية بعيدة 
ومئوية   ،2021 ل��روؤي��ة  الوطنية  واالأج��ن��دة  امل��دى، 
االإمارات 2071، والتي تهدف اإىل تنويع وا�ستدامة 
االقت�ساد بعيداً عن قطاع النفط اإىل اقت�ساد متنوع 
قائم على املعرفة واالبتكار. و�سلط االأع�ساء ال�سوء 
على جهود الدولة لتعزيز االبتكار والتحول الرقمي 
االنبعاثات،  وتقليل  املتجددة  الطاقة  توليد  وزي���ادة 
مبا يف ذلك من خالل مبادرة احلياد املناخي .. واأ�سار 
اأحرزته  ال���ذي  الكبري  ال��ت��ق��دم  اإىل  االأع�����س��اء  بع�ض 
الدولة يف ما يتعلق بدور املراأة يف االقت�ساد، كما يت�سح 
من الت�سريعات االأخرية ب�ساأن امل�ساواة بني اجلن�سني. 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول���ة  االأع�����س��اء  ه��ن��اأ  كما 
اإك�سبو  ملعر�ض  املقايي�ض  بكل  ناجحة  دورة  اإدارة  على 
اأعربوا  االأع�ساء  ال��دول  اأن  اإىل  واأ�سار  دب��ي.   2020
عن تقديرهم للعديد من جوانب ال�سيا�سة التجارية 
اأن عدداً من الدول االأع�ساء كانت  اإىل  للدولة الفتاً 
لديها ا�ستف�سارات عن اإجراءات اال�سترياد واملتطلبات 
م��ث��ل امل��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ل����ل����واردات واإج������راءات 
التفتي�ض على احلدود واأنظمة التخلي�ض ومتطلبات 
اأمام  الفنية  واحل��واج��ز  النباتية  وال�سحة  ال�سحة 
وا�سرتاتيجيات  الرقمي  التحول  وقوانني  التجارة، 
ال�سناعة واالتفاقيات التجارية .. واأ�ساف اأن الدول 
االأع�ساء اأ�سارت اإىل اأهمية الدور الذي تلعبه املناطق 
احلرة واملناطق االقت�سادية املتخ�س�سة حيث �ساعدت 
الدولة  اقت�ساد  تطوير  يف  كبري  ب�سكل  املناطق  ه��ذه 

جتاريا وا�ستثماريا.

يف تقرير بال�صراكة مع كلية حممد بن را�صد للإدارة احلكومية

القمة العاملية للحكومات 2022: موؤ�ضر التنوع القت�ضادي العاملي يك�ضف عن فجوة يف التنويع

بهدف دعم وت�صويق املحا�صيل الزراعية املحلية

ال�ضارقة لإدارة الأ�ضول وال�ضارقة التعاونية توقعان مذكرة تعاون 
 •• ال�سارقة -الفجر:

االأ�سول،  الإدارة  ال�سارقة  �سركة  وقعت 
ال�سارقة،  حلكومة  اال�ستثمارية  ال���ذراع 
وبالتن�سيق  التعاونية،  ال�سارقة  وجمعية 
بال�سارقة،  ال��ع��ام��ة  االأ���س��غ��ال  دائ����رة  م��ع 
م���ذك���رة ت���ع���اون ب���ني ال���ط���رف���ني، بهدف 
توحيد وتكامل اجلهود وتبادل اخلرات 
امل����ج����االت، ال���س��ي��م��ا يف دعم  يف خم��ت��ل��ف 
املحلية،  ال��زراع��ي��ة  املحا�سيل  وت�سويق 
مبا يعود باملنفعة املتبادلة على الطرفني 

وعلى جميع اأفراد املجتمع.
ال�سايغ،  ول���ي���د  ���س��ع��ادة  امل���ذك���رة  ووق�����ع 
ال�سارقة  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 
�سامل  م��اج��د  و���س��ع��ادة  االأ����س���ول،  الإدارة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي جلمعية  ال��رئ��ي�����ض  اجل��ن��ي��د 
توقيع  ح�سر  كما  التعاونية،  ال�����س��ارق��ة 
املذكرة ال�سيخ خالد بن عبداهلل القا�سمي 
رئي�ض هيئة ال�سارقة للموانئ واجلمارك 
وامل���ن���اط���ق احل�����رة، وال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
االإح�ساء  دائ��رة  رئي�ض  القا�سمي  حميد 
�سعيد  و����س���ع���ادة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  وال��ت��ن��م��ي��ة 
�سلطان باجليو ال�سويدي رئي�ض جمل�ض 
من  وع���دد  ال�����س��ارق��ة  ال��ت��ع��اون��ي��ة  االإدارة 

املحلية  ال��دوائ��ر  روؤ���س��اء  امل�سوؤولني  كبار 
وممثلي اإقليم مور�سيا االإ�سباين.

دعم  اإىل  ال���ت���ع���اون  م���ذك���رة  وت�����س��م��ن��ت 
الزراعية  امل��ح��ا���س��ي��ل  ت�����س��وي��ق  وت��ع��زي��ز 
املحلية )الع�سوية(، الناجتة عن م�سروع 
منطقة  يف  »ال�سوبات«  الزراعية  البيوت 
القيام  خ����الل  م���ن  ال���ذي���د،  ال�����ردي يف 
املحا�سيل  تلك  ت�سويق  ت�سهيل  بعمليات 
ع���ر����ض خا�سة  م�����س��اح��ات  وت��خ�����س��ي�����ض 
بامل�سروع،  اخلا�سة  الزراعية  باملنتجات 
االأخرى  املنتجات  تناف�سيتها مع  لتعزيز 
املحلي من  ال�سوق، مبا يدعم االنتاج  يف 
وي�سهم  الع�سوية  ال��زراع��ي��ة  املحا�سيل 
الزراعي،  ال��ق��ط��اع  ا���س��ت��دام��ة  ت��ع��زي��ز  يف 
ال�سوقية  احل�����س��ة  زي������ادة  يف  وي�����س��اه��م 
ل��ل��م��ن��ت��ج��ات امل��ح��ل��ي��ة، مب���ا ي��ت��م��ا���س��ى مع 
توجهات اإمارة ال�سارقة يف حتقيق االأمن 

الغذائي واال�ستدامة الزراعية.
توقيع  ياأتي  ال�سايغ:«  وليد  �سعادة  قال 
ال�سارقة  جمعية  م��ع  ال��ت��ع��اون  م��ذك��رة 
املحا�سيل  وت�����س��وي��ق  ل��دع��م  ال��ت��ع��اون��ي��ة، 
م�سروع  عن  الناجتة  املحلية،  الزراعية 
ان�سجاماً  »ال�سوبات«،  الزراعية  البيوت 
مع توجهات اإمارة ال�سارقة ال�ساعية اإىل 

وبناء  والغذائي،  الزراعي  القطاع  تنمية 
لالأمن  عاملياً  ومت�سدرة  قوية  منظومة 
التناف�سية  ال���ق���درة  وت��ع��زي��ز  ال���غ���ذائ���ي، 
اإمارة  يف  ال��زراع��ي  للقطاع  واالإن��ت��اج��ي��ة 
زراعية  واإن�������س���اء جم��ت��م��ع��ات  ال�����س��ارق��ة، 
واإنتاج منتجات زراعية  تنموية متكاملة 
واأ�ساف  ع��ال��ي��ة«.  ج����ودة  ذات  ع�����س��وي��ة 

الإدارة  ال�������س���ارق���ة  يف  ن�����س��ع��ى  ال�������س���اي���غ، 
خمتلف  يف  اال���س��ت��ث��م��ار  اإىل  االأ�����س����ول، 
امل�ستثمرين  احليوية، وجذب  القطاعات 
الوحدات  االإم��ارة من خالل توفري  اإىل 
عاملية  حتتية  ببنية  واملرتبطة  املجهزة 
ت��وف��ري ج��م��ي��ع اخلدمات  امل�����س��ت��وى م���ع 
امل�ساريع،  حت��ت��اج��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 

الغذائية  بامل�ساريع  اال�ستثمار  �سيما  وال 
موا�سلة  ع��ل��ى  االأع���م���ال  رواد  وحت��ف��ي��ز 
جهودهم يف القطاع الزراعي، ما ي�سهم يف 
يف بناء اقت�ساد قوي ومتنوع، يعمل على 
للمواطنني  واالزده��ار  الرفاهية  حتقيق 
واملقيمني، ورفد ال�سوق املحلي مبنتجات 

حملية طازجة واآمنة ومناف�سة عاملياً«.

•• دبي- وام:

االقت�سادي  التنوع  “موؤ�سر  بعنوان  معريف  تقرير  اأك��د 
للحكومات  العاملية  القمة  اأطلقته   ،”2022 العاملي 
بال�سراكة مع كلية حممد بن را�سد لالإدارة احلكومية، 
وج���ود ت��ف��اوت ك��ب��ري يف جن���اح ال����دول ال��ت��ي تعتمد على 
للتنويع  اأه���داف���ه���ا  حت��ق��ي��ق  يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  م����وارده����ا 

االقت�سادي خالل العقدين املا�سيني.
و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  منطقة  اأن  اإىل  التقرير  واأ�سار 
ناجتها  م��ن  ال��ن��ف��ط  اإف��ري��ق��ي��ا جن��ح��ت يف خف�ض ح�سة 
امل��ح��ل��ي االإج���م���ايل، م��ق��اب��ل ���س��ع��ود ال�����س��ادرات امل�سنعة 
وجود  مع  والعالية،  املتو�سطة  التكنولوجيا  و���س��ادرات 
ال��دول، يف حني �سجلت دول��ة االإمارات  تفاوت بني هذه 
هذا  على  النتائج  اأف�����س��ل  ال�سعودية  العربية  واململكة 

ال�سعيد.
الوفرة،  مبفارقة  امل��ع��روف��ة  ال��ظ��اه��رة  التقرير  وت��ن��اول 
يف  وف��رة  متتلك  التي  املناطق  اأو  ال���دول  اأن  تعني  التي 
اأقل  اقت�سادي  منو  حتقيق  اإىل  متيل  الطبيعية  امل��وارد 
املفتاح  االقت�سادي  التنويع  يجعل من  ما  تقلباً،  واأك��ر 
الكلي،  االق��ت�����س��اد  ا���س��ت��ق��رار  ق�سايا  مل��ع��اجل��ة  االأ���س��ا���س��ي 

والنمو االقت�سادي، والتنمية.
الذي  االقت�سادي  التنويع  اأهمية  على  التقرير  ورك��ز 
النفط  م�����س��دري  م��ع��ج��م  يف  ي��وم��ي��اً  م�سطلحاً  اأ���س��ب��ح 
املعتمدة  وال��ب��ل��دان  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ض  وب��ل��دان 
وال��ذي تعمل على تطبيقه منذ  الطبيعية،  امل��وارد  على 
الفجوة  وه��ي  تقدمها،  لقيا�ض  اأداة  وج��ود  دون  �سنوات 
من  �سدها  اإىل  االقت�سادي  التنويع  موؤ�سر  يهدف  التي 
االأبعاد،  متعددة  زاوي���ة  م��ن  التنويع  اإىل  النظر  خ��الل 
وتنويع  وال���ت���ج���ارة  ال��ن�����س��اط،  اأو  ال���دخ���ل  وا���س��ت��ك�����س��اف 
االإيرادات احلكومية عر درا�سة نحو 25 موؤ�سراً تغطي 
والتجارة  “الناجت  للتنويع،  الثالثة  االأبعاد  من  مزيجاً 

واالإيرادات احلكومية«.
وي�����س��ت��ع��ر���ض ال��ت��ق��ري��ر جت���رب���ة 89 دول�����ة ع��ل��ى مدى 
البلدان  من  اأو���س��ع  نطاقاً  وي��در���ض  املا�سيني،  العقدين 
املعتمدة على ال�سلع االأ�سا�سية، مقابل جمموعة فرعية 
والغاز،  النفط  م���وارد  على  القائمة  االق��ت�����س��ادات  م��ن 
املوارد”  على  “معتمدة  باأنها  ال��دول  التقرير  وي�سّنف 
% من   60 امل��وارد الطبيعية ت�سكل اأكر من  اإذا كانت 
البيانات  وح�سب  القيمة.  حيث  من  �سادراتها  اإجمايل 
الفجوة  ف����اإن   2019 و   2000 ع��ام��ي  ب���ني  ل��ل��ف��رتة 

ات�سعت بني اأكر الدول تنوعاً واأقلها تنوعاً بداًل من اأن 
7 دول على ال��دوام يف املراكز الع�سرة  ت�سيق وقد ظلت 
االأوىل ط��وال ه��ذه ال��ف��رتة، وكلها م��ن ب��ني ال���دول ذات 
املتحدة  ال��دول الواليات  املرتفع، ومن بني هذه  الدخل 
واليابان و�سنغافورة، كما ان�سمت ال�سني اإىل جمموعة 
اإىل  التقرير  واأ�سار   .2008 عام  منذ  االأف�سل   10 ال� 
اأن 7 دول بقيت �سمن قائمة اأدنى 10 دول يف التنويع 
دول  من   2/ للنفط  منتجة  دول   4 بينها  االقت�سادي، 
الدخل  ذات  ال��دول  التعاون اخلليجي/ و2 من  جمل�ض 
التي  ال��دول  و�سملت  الزراعة،  على  واملعتمدة  املنخف�ض 
ا�ستطاعت اأن تتح�سن اأكر من غريها يف درجات موؤ�سر 
التنويع االقت�سادي “ال�سني والواليات املتحدة واململكة 
من  فقط  اثنتني  وُعمان”  واأمل��ان��ي��ا  ال�سعودية  العربية 
بينها دول م�سدرة للنفط ما يوؤكد على احلاجة امللحة 

جلهود التنويع.
وحلت دول ال�سمال االأوروبي يف املرتبة االأوىل يف املوؤ�سر 
م�ستوياتها  ارت��ف��اع  اإىل  بالنظر  ل���الإي���رادات،  ال��ف��رع��ي 
وتنوع �سرائبها، يف حني حل العديد من منتجي ال�سلع 
االإقليمي  االأداء  ح��دد  فيما  ال�سلم،  اأ�سفل  يف  االأ�سا�سية 
ومنطقة  اأداًء،  االأف�����س��ل  اأن��ه��ا  ع��ل��ى  ال�سمالية  اأم��ري��ك��ا 

اأف��ري��ق��ي��ا ج��ن��وب ال�����س��ح��راء ال��ك��رى ع��ل��ى اأن��ه��ا االأ�سواأ 
التنويع  موؤ�سر  اإج��م��ايل  ع��ر  م��ق��ارن  اأ�سا�ض  على  اأداًء، 
االقت�سادي ومعظم املوؤ�سرات الفرعية. وت�سارعت وترية 
االرتفاع يف اأداء منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا 
خالل ال�سنوات القليلة املا�سية 2016 � 2019 يف ظل 
تركيزها على دفع النمو للقطاع اخلا�ض غري النفطي، 
فر�ض  خ��الل  من  االإي����رادات  تعزيز  تدابري  اإىل  اإ�سافة 

�سريبة القيمة امل�سافة و�سرائب االإنتاج موؤخراً.
واأظهر التقرير وجود ارتباط اإيجابي بني موؤ�سر التنوع 
االقت�سادي ون�سيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل. 
على  مثالني  والرنويج  املتحدة  العربية  االإم��ارات  وتعد 
الدول يف عملية التنويع واالقرتاب من متو�سط درجات 
ويتمثل   .2019 ع��ام  يف  االق��ت�����س��ادي  التنويع  م��وؤ���س��ر 
التحدي الذي تواجهه الدول التي تعتمد على املوارد يف 
للنمو  اإىل حمرك  امل��وارد  ريع  النجاح يف حتويل  كيفية 
االقت�سادية،  التنمية  اأم���ام  ع��ائ��ق��اً  ي��ك��ون  اأن  م��ن  ب���داًل 
على  اأم��ث��ل��ة  ه��ن��اك  اإن  ح��ي��ث  املوارد”،  “لعنة  وجت��ن��ب 
مثل  الطبيعية  امل���وارد  على  االع��ت��م��اد  على  تغلبت  دول 
دول  وهناك  وماليزيا”  وت�سيلي  واأ�سرتاليا  “الرنويج 

اأخرى، مثل نيجرييا، ال تزال تعتمد على املوارد.

موانئ اأبوظبي توقع اتفاقيات مبدئية لإدارة عمليات ميناء 
العني ال�ضخنة واإدارة وت�ضغيل ميناء نهري يف حمافظة املنيا

•• اأبوظبي-وام:

املجموعة  �سركة  م��ع  مبدئية  اتفاقية  اأب��وظ��ب��ي  م��وان��ئ  جمموعة  وق��ع��ت 
ل����وزارة النقل  ال��ت��ج��اري  ال����ذراع  امل�����س��ري��ة للمحطات م��ت��ع��ددة االأغ���را����ض 
ال�سخنة  العني  ميناء  تطوير  على  اجلانبان  مبوجبها  �سي�سرف  امل�سرية، 
واإدارة عملياته، وبحث �سبل التعاون امل�سرتك وذلك يف اإطار جهود تطوير 

القطاع البحري يف جمهورية م�سر العربية.
درا�سة جدوى  ب�سكل وثيق الإع��داد  وتن�ض االتفاقية على تعاون اجلانبني 
الفر�ض  وا�ستطالع  امل�ستقبل  يف  امليناء  م��راف��ق  تطوير  ح��ول  اقت�سادية 
اال�ستثمارية املتاحة لدعم قدرات امليناء وطاقته اال�ستيعابية والتي �ستفتح 
اأع��م��ال ج��دي��دة وتوفري  اأ���س��واق وق��ط��اع��ات  امليناء ال�ستهداف  اأم���ام  ال��ب��اب 
م�سادر جديدة لالإيرادات. و�ستقود جمموعة موانئ اأبوظبي جهود اإجراء 
�ستقوم  فيما  املقبلة،  ال�ستة  االأ�سهر  خالل  اإع��داده��ا  املتوقع  الدرا�سة  هذه 
امل�سروع من  �سركة املجموعة امل�سرية للمحطات متعددة االأغرا�ض بدعم 
والت�سغيلية  والتجارية  والبيئية  والرقمية  املالية  البيانات  توفري  خالل 

ال�سرورية للم�ساهمة يف جناح الدرا�سة.
ومت توقيع االتفاقية املبدئية الثانية بني جمموعة موانئ اأبوظبي و�سركة 
للنقل  العامة  والهيئة  االأغ��را���ض  متعددة  للمحطات  امل�سرية  املجموعة 
امل�ساريع  من  جمموعة  يف  الثالثة  االأط���راف  تعاون  على  وتن�ض  النهري، 
ت�سم اإن�ساء واإدارة وت�سغيل ميناء نهري يف حمافظة املنيا؛ وجتهيز واإدارة 
وت�سغيل مرافق تخزين يف حمافظة دمياط؛ واإدارة وت�سغيل خطوط لنقل 

الركاب يف حمافظة القاهرة الكرى.
املوؤمتر  م��ن  ع�سرة  احل��ادي��ة  ال���دورة  فعاليات  هام�ض  على  التوقيع  وج��اء 
التوقيع  مت  حيث   ،2022 مارلوج  واللوج�ستيات  البحري  للنقل  ال��دويل 
الوزير؛  ك��ام��ل  امل��ه��ن��د���ض  ال��ف��ري��ق  امل�����س��ري  ال��ن��ق��ل  بح�سور م��ع��ايل وزي���ر 
التنفيذي  والرئي�ض  املنتدب  الع�سو  ال�سام�سي،  جمعة  حممد  والكابنت 
رئي�ض  امل��زروع��ي،  �سيف  من  كل  قبل  من  وذل��ك  اأبوظبي،  موانئ  ملجموعة 
قطاع املوانئ – جمموعة موانئ اأبوظبي؛ واللواء بحري )اأ.ح( عبدالقادر 
دروي�ض، رئي�ض جمل�ض االإدارة والع�سو املنتدب ل�سركة املجموعة امل�سرية 
رئي�ض   – �سحاته  �سالح  مفيد  وال��ل��واء/  االأغ��را���ض،  متعددة  للمحطات 

الهيئة العامة للنقل النهري.

Date 31/ 3/ 2022  Issue No : 13507
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication
In the execution No.: 211/2022/169-real estate execution
Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 295/2021 partial real 
estate, by paying the amount executed amounted to (AED 1,215,142) including the fees 
and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Corporation.
Address : Emirate of Dubail | Airport St | Port Saeed areal Business Point Building 
Mezzanine Office No. 9| Tel: 0504643947 | Email : Execution1@omalc.ae Makkani : 
3244594826 | IBAN AE090500000000020106942.
Notifiees : 1- Niharika Singh, his capacity : Defendant
 2-Tanvi Gupta, his capacity : Defendant
Subject of Notification has filed the above mentioned execution case against you by 
obliging you to pay the amount executed amounting to AED 1215142 to the execution 
applicant or court's treasury. Accordingly, the court will proceed the execution procedures 
against you if you failed to be abided by the said judgment within 15 days from the date 
of publishing this notification.
Prepared by/ Sheikha Mohammed Al Jassim.
Date of approval / 28-03-2022 
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خلل لقاءات ثنائية �صمن اأعمال القمة العاملية للحكومات 2022

وزير القت�ضاد يبحث مع وزراء من عمان ورومانيا واأرمينيا وقريغي�ضتان جمالت التعاون امل�ضرتك

•• دبي-وام:

ب�����ن ط����وق  ع����ب����د اهلل  م�����ع�����ايل  ب����ح����ث 
امل����ري وزي����ر االق��ت�����س��اد ���س��ب��ل تطوير 
بني  والتجارية  االقت�سادية  ال�سراكات 
دول��ة االإم���ارات وكل من �سلطنة عمان 
وقريغي�ستان،  واأرم���ي���ن���ي���ا  وروم���ان���ي���ا 
خالل لقاءات ثنائية عقدها مع وزراء 
ال�سقيقة  ال�����دول  ه����ذه  يف  االق��ت�����س��اد 
القمة  اأع��م��ال  يف  امل�ساركة  وال�سديقة 

العاملية للحكومات 2022.
التعاون  ف���ر����ض  ال���ل���ق���اءات  وت���ن���اول���ت 
امل�سرتك يف جماالت التجارة واال�ستثمار 
والزراعة  وال�سياحة  والنقل والطريان 
الغذائي  واالأم��ن  الغذائية  وال�سناعات 
والبنية التحتية واخلدمات اللوج�ستية 
اإىل ج��ان��ب ب��ح��ث اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون يف 
بينها  من  اجلديد  االقت�ساد  قطاعات 
الواعدة  والفر�ض  ال��دائ��ري  االقت�ساد 
التي يطرحها واخلطوات التي حققتها 
قدراتها  ل��ت��ط��وي��ر  االإم�����������ارات  دول������ة 

واإمكاناتها يف هذا املجال.
واأكد معايل عبداهلل بن طوق املري اأن 
دول��ة االإم����ارات يف �سوء روؤي���ة قيادتها 
الر�سيدة تتبنى اليوم منوذجاً اقت�سادياً 
اأكر  ب�سورة  وتتجه  وم�ستداماً  م��رن��اً 
االقت�سادية  ���س��راك��ات��ه��ا  ت��و���س��ي��ع  ن��ح��و 
م���ع ال���ع���امل واالن���ف���ت���اح ب�����س��ورة اأك���ر 
�سوء  يف  ال����دول����ي����ة  االأ��������س�������واق  ع���ل���ى 
املقبلة.  عاماً  للخم�سني  م�ستهدفاتها 

على  الدولة  اإىل حر�ض  معاليه  واأ�سار 
م��د ج�����س��ور ال��ت��ع��اون م��ع خمتلف دول 
اجلديدة  الروؤية  هذه  لتحقيق  العامل 
اخلارجية  عالقاتها  �سبكة  ي��ع��زز  مب��ا 
�سراكاتها  ق��اع��دة  ت��ن��وي��ع  يف  وي�����س��اه��م 
واال�ستثمارية،  والتجارية  االقت�سادية 
مر�سحة  امل��ق��ب��ل��ة  امل���رح���ل���ة  اأن  واإىل 
النمو  م��ن  اأع��ل��ى  م�����س��ت��وي��ات  لتحقيق 
وتدفقات  اخلارجية  التجارة  حجم  يف 
اال����س���ت���ث���م���ارات ال���������س����ادرة وال���������واردة 
للدولة، يف ظل تنفيذ خطط وم�ساريع 
احلكومة  اأع��ل��ن��ت��ه��ا  ال���ت���ي  اخل��م�����س��ني 
���س��ب��ت��م��ر امل��ا���س��ي، وال���ت���ي ت��ه��دف اإىل 
اإقليمية  كوجهة  الدولة  مكانة  تر�سيخ 
واال�ستثمار  لالأعمال  مف�سلة  وعاملية 
والتجارة وال�سياحة وقطاعات اقت�ساد 
خالل  معاليه  وا�ستعر�ض  امل�ستقبل. 
اللقاءات اجلهود احلكومية يف تطوير 
والت�سريعية  التحتية  البنية  مقومات 
لتكون اأكر مرونة وقدرة على مواكبة 
التطورات التكنولوجية املتالحقة، اإىل 
العالقات  �سبكة  ن��ط��اق  تو�سيع  ج��ان��ب 
اخل����ارج����ي����ة ل���ل���دول���ة ع����ر ع������دد من 
املبادرات من اأبرزها اتفاقيات ال�سراكة 
ال�����س��ام��ل��ة وال��ت��ي �ستفتح  االق��ت�����س��ادي��ة 
 26% اأ�سواق ت�سم  اإىل  للنفاذ  املجال 
اإىل جانب  ال��ع��امل،  �سكان  اإج��م��ايل  من 
تنموي  اأث��ر  ذات  ا�سرتاتيجية  مبادرات 
“اإنف�ستوبيا  ق��م��ة  م��ث��ل  امل����دى  ط��وي��ل 
ا�ستبقاء  وا�سرتاتيجية  لال�ستثمار” 

ريادة  و”موطن  امل��واه��ب  وا�ستقطاب 
التي  امل�ساريع  من  وغريها  االأعمال” 
تعزز مكانة االإمارات يف قلب االقت�ساد 

العاملي اجلديد.
املري،  طوق  بن  عبداهلل  معايل  وبحث 
وزي���ر االق��ت�����س��اد، م��ع م��ع��ايل الدكتور 
���س��ع��ي��د ب����ن حم���م���د ال�������س���ق���ري وزي����ر 
اآفاق  تو�سيع  �سبل  العماين،  االقت�ساد 
امل�سرتك  االقت�سادي  والعمل  التعاون 
اللقاء  وت��ن��اول  املقبلة.  املرحلة  خ��الل 
االأخوية  ال��ع��الق��ات  ق��وة  على  التاأكيد 
ال�سقيقني  ال���ب���ل���دي���ن  جت���م���ع  ال����ت����ي 
ت��ن��م��ي��ة جهود  امل��ت��ب��ادل��ة يف  وال���رغ���ب���ة 
التكامل االقت�سادي والتجاري والعمل 
اأمام  الفر�ض اجلديدة  ا�ستك�ساف  على 
للدخول  البلدين  اخلا�ض من  القطاع 
التنموية  االأج��ن��دات  تخدم  �سراكات  يف 
خا�سة يف املجاالت ذات االهتمام املتبادل 
والتطوير  والبحث  االبتكار  فيها  مبا 
االأعمال  وري������ادة  امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ة 
�ساأنها  من  التي  املجاالت  من  وغريها 
اأن تدفع ال�سراكة االقت�سادية القائمة 

نحو اآفاق اأكر تقدما وازدهارا.
ويف اجتماع اآخر، ناق�ض معايل بن طوق 
الروماين،  االقت�ساد  وزي��ر  نظريه  مع 
تنمية  �سبل  �سباتارون،  فلورين  معايل 

العالقات االقت�سادية الثنائية.
احلر�ض  اللقاء  خ��الل  اجلانبان  واأك��د 
التعاون  ج���ه���ود  دع�����م  ع���ل���ى  امل���ت���ب���ادل 
ذات  امل��ج��االت  االق��ت�����س��ادي يف خمتلف 

القطاع  وت�سجيع  امل�����س��رتك،  االه��ت��م��ام 
البلدين  ب��ك��ال  وامل�ستثمرين  اخل��ا���ض 
م�سرتكة  م�����س��اري��ع  يف  ال���دخ���ول  ع��ل��ى 
وا����س���ت���ك�������س���اف ال����ف����ر�����ض ال���ت���ج���اري���ة 
اأ�سواق  ُت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  واال���س��ت��ث��م��اري��ة 
الزراعة  جم��االت  يف  خا�سة  البلدين، 
والطاقة  وال�سياحة  ال��غ��ذائ��ي  واالأم���ن 
جماالت  عن  ف�سال  والنقل،  املتجددة 
االقت�ساد  وحتديدا  اجلديد  االقت�ساد 
ال���دائ���ري وال����ذي م��ن ���س��اأن��ه اأن يخلق 
امل�سرتك  للعمل  الفر�ض  م��ن  العديد 

وتطوير �سراكات تنموية جديدة.
فاهان  م��ع��ايل  اأي�����س��اً  معاليه  وال��ت��ق��ى 
ووزير  ال��وزراء  رئي�ض  نائب  كريوبيان، 
حيث  اأرم��ي��ن��ي��ا،  بجمهورية  االق��ت�����س��اد 
العالقات  تعزيز  �سبل  اجلانبان  بحث 
اأجندة  وت��ن��وي��ع  امل�����س��رتك��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
وتطوير  الثنائي،  االقت�سادي  التعاون 
اآليات لتبادل اخلرات واملعرفة خا�سة 
يف جماالت التنمية امل�ستدامة واالإبداع 
واالق���ت�������س���اد ال����رق����م����ي، اي�������س���ا بحث 
ال��ت��ع��اون يف ملفات  ف��ر���ض  اجل��ان��ب��ان 
االأمن الغذائي وحلول الطاقة املتجددة 

وال�سناعات التكنولوجية املتقدمة.
ويف لقاء مع معايل اأرزيبيك قوجو�سيف 
الوزراء  جمل�ض  لرئي�ض  االأول  النائب 
معايل  اأك��د  قرغيز�ستان،  جمهورية  يف 
بني  االقت�سادية  ال�سراكة  اأن  طوق  بن 
دولة االإمارات وجمهورية قرغيز�ستان 
م�ستمراً،  وزخ�����م�����اً  ت���ن���ام���ي���اً  ت�����س��ه��د 

اللقاء  خ����الل  اجل���ان���ب���ان  وا���س��ت��ع��ر���ض 
البلدين  ال��ت��ي جت��م��ع  ال����رواب����ط  ق����وة 
ال�����س��دي��ق��ني واخل���ط���وات امل��ه��م��ة التي 
املا�سية  ال�����س��ن��وات  ات��خ��اذه��ا خ���الل  مت 
لتطوير اطر التعاون امل�سرتك ودفعها 
نحو م�ستويات اأكر تقدما، من اأهمها 
اقت�سادية م�سرتكة بني  تاأ�سي�ض جلنة 
البلدين والتي �ساهمت يف تطوير روؤية 
تخدم  حم��ددة  تعاون  وبرامج  وا�سحة 
كما   .. للبلدين  التنموية  امل�ستهدفات 
اال�ستثمار  ف���ر����ض  ال����وزي����ران  ن��اق�����ض 
واالأمن  الزراعة  املطروحة يف جماالت 
الغذائي مبا ي�سمل ال�سناعات الغذائية 
والطاقة  التحتية،  والبنية  وال�سياحة 
القمة  اأن  ب��ال��ذك��ر،  ج��دي��ر  امل��ت��ج��ددة. 
املن�سة  ت�����س��ك��ل  ل��ل��ح��ك��وم��ات  ال��ع��امل��ي��ة 
اجلامعة الأكر من 30 منظمة عاملية، 
وت�ست�سيف يف ن�سختها اال�ستثنائية هذا 
العام اأكر من 4000 م�سارك من كبار 
امل�سوؤولني احلكوميني واخلراء وقادة 
م�ستقبل  ال�ست�سراف  اخلا�ض،  القطاع 
احل���ك���وم���ات ���س��م��ن اأك�����ر م���ن 110 

جل�سات رئي�سية حوارية وتفاعلية.
منذ  للحكومات  العاملية  القمة  ورك��زت 
ا�ست�سراف  على   ،2013 عام  اإطالقها 
م�ستقبل  وب���ن���اء  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ح��ك��وم��ات 
تاأ�سي�ض  يف  و�ساهمت  للب�سرية،  اأف�سل 
الدولية  لل�سراكات  ج��دي��دة  منظومة 
القائمة على اإلهام وا�ست�سراف حكومات 

امل�ستقبل.

�ضلطان بن �ضلّيم: الهوية اجلديدة ملوؤ�ض�ضة املوانئ واجلمارك واملنطقة 
احلرة تهدف لتعزيز مكانة دبي كمركز رائد م�ضتدام على ال�ضعيد العاملي

 •• دبي-وام:

الهوية  ع��ن  دب��ي  احل���رة يف  واملنطقة  واجل��م��ارك  امل��وان��ئ  موؤ�س�سة  اأع��ل��ن��ت 
مبا  التنظيمية،  ووح��دات��ه��ا  املوؤ�س�سة  م�ستوى  على  اجل��دي��دة  املوؤ�س�سية 
»العاملية  اأ�سا�سية وهي  ترتكز على ثالثة مبادئ  والتي  دبي،  فيها جمارك 

واال�ستدامة والتوا�سل«.
واجلمارك  املوانئ  موؤ�س�سة  رئي�ض  �سلّيم  بن  اأحمد  �سلطان  �سعادة  واأطلق 
»دي  جناح  يف  ُعقد  ر�سمي  حفل  خ��الل  اجل��دي��د  ال�سعار  احل���رة،  واملنطقة 
اأعمال القمة العاملية  2020 دبي، وذلك على هام�ض  اإك�سبو  بي ورلد« يف 
التنفيذي  ورئي�سها  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ض  اأع�ساء  بح�سور  للحكومات، 
�سعادة اأحمد حمبوب م�سبح مدير عام جمارك دبي، وامل��دراء التنفيذيني 
ملوؤ�س�سة  اجلديدة  الهوية  اإط��الق  منا�سبة  ويف  املوؤ�س�سة.  وقطاعات  لدوائر 
العريقة  اإحدى موؤ�س�سات حكومة دبي  املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة، 
بن  �سلطان  �سعادة  قال   ،2001 العام  يف  ر�سمياً  تاأ�س�ست  والتي  وال��رائ��دة 
�سليم: »بعد م�سي نحو ع�سرين عاماً على التاأ�سي�ض، نعلن اإطالق ال�سعار 
والهوية اجلديدة للموؤ�س�سة لنبداأ مع هذه اخلطوة انطالقتنا القوية نحو 
امل�ستقبل والعاملية، فال�سعار اجلديد يرتكز على ثالثة عنا�سر هي العاملية 

واال�ستدامة والتوا�سل، ويواكب توجهات قيادتنا وحكومتنا الر�سيدة«.
بثالثة  الت�سميم  اأر�سية، ومتيز  كرة  �سكل  على  ال�سعار اجلديد  وقد جاء 
التي  النطاقات  من  وامل�ستمدة  واالأبي�ض  واالأزرق  الذهبي  رئي�سية  األ��وان 
والف�ساء  ال��زرق��اء  وامل��ي��اه  الذهبية  ال��رم��ال  وه��ي  املوؤ�س�سة  عليها  ت�سرف 
من  اجلديد  �سعارنا  وركائز  مكونات  »ا�ستلهمنا  �سلّيم:  بن  وق��ال  امل�سرق. 
القطاع  لدعم  م�ستدام  رائ��د  كمركز  دب��ي  مكانة  تعزيز  يف  املتمثلة  روؤيتنا 
تقدمها  التي  اخلدمات  اأن  اإىل  م�سرياً  العاملي،  ال�سعيد  على  االقت�سادي 
الدوائر التابعة للموؤ�س�سة تغطي نطاقات وا�سعة يف االإمارة ت�سمل املناطق 
ومياه  ال�ساحلية  املناطق  اإىل  اإ�سافة  اخلا�سة،  التطوير  ومناطق  احل��رة 
االقت�سادي  والنمو  االأم��ن  لتعزيز  اجلمركية  اخلدمات  على  ع��الوًة  دب��ي، 

والتجاري، لذلك مت ا�ستلهام األوان ال�سعار من هذه املكونات الثالث«.
واأ�ساف �سعادته: »ال�سعار اجلديد ملوؤ�س�سة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة 
هو لي�ض جمرد تغيري �سكلي و�سورة تعبريية، بل هو حمرك �سيقودنا اإىل 
التنظيمية  الوحدات  العمل من خمتلف  واال�ستدامة بجهود فرق  العاملية 
التابعة للموؤ�س�سة، وال�سعار اجلديد وا�سح وقوي ومبا�سر وبت�سميم مبتكر 
ثالثي االأبعاد يواكب التوجهات احلديثة«. وقد تخلل حفل اإطالق ال�سعار 
اجلديد عر�ض فيلم االإعالن عن ال�سعار، كما مت اإطالق املوقع االإلكرتوين 

اجلديد للموؤ�س�سة بحلته وهويته اجلديدة.

 اقت�ضادية ال�ضارقة تكثف 
جولتها امليدانية على الأ�ضواق

•• ال�سارقة -وام:

لتاأمني  وفق خططها  تعمل  ال�سارقة  االقت�سادية يف  التنمية  دائ��رة  اأك��دت 
اأ�سواق االإمارة والتاأكد من �سالمة جميع املمار�سات االقت�سادية ا�ستعدادا 

ال�ستقبال �سهر رم�سان وذلك من خالل حمالتها الرقابية .
و�سملت احلمالت والزيارات الرقابية التي نفذتها الدائرة على كافة من�ساآت 
اخلدمات الغذائية وبيع التجزئة وال�سالونات الرجالية والن�سائية واأ�سواق 
املن�ساآت االقت�سادية االأخرى التي يزيد االإقبال  الذهب باالإ�سافة جلميع 
عليها تزامناً مع �سهر رم�سان بهدف التاأكد من التزام املن�ساآت والت�سدي 

للمخالفني خالل ال�سهر الكرمي.
امل�ستهلكني  ال��دائ��رة على حماية  اإط���ار ح��ر���ض  ه��ذه احل��م��الت يف  وت��اأت��ي 
االأهداف اال�سرتاتيجية  اإن�سجاما مع  ال�سارقة  اأ�سواق  واهتمامها ب�سالمة 
للدائرة للم�ساهمة يف حتقيق وقيادة التنمية االقت�سادية ال�ساملة يف االإمارة 
االقت�سادية  املن�ساآت  جميع  التزام  من  التاأكد  على  الدائرة  حتر�ض  حيث 
اأف�سل  وتقدمي  ال�سارية  واالأح��ك��ام  ال�سوابط  بجميع  االإم���ارة  يف  العاملة 
ال�سروط  ت�ستويف  ال  �سلع  وبيع  ترويج  عدم  و�سمان  للم�ستهلك  اخلدمات 
الدائرة  التي نظمتها  الرقابية  . و�سملت احلمالت  بها  واالأحكام اخلا�سة 
جميع  �سالمة  ل�سمان  منها  �سعياً  ال�سارقة  اإم��ارة  ومناطق  م��دن  خمتلف 

املمار�سات االقت�سادية يف االأ�سواق تزامناً مع حلول ال�سهر الكرمي.
يف  التجارية  واحلماية  الرقابة  اإدارة  مدير  نائب  ال�سويدي  �سامل  اأك��د  و 
زياراتها  كثفت  التجارية  واحلماية  الرقابة  اإدارة  اأن  ال�سارقة  اقت�سادية 
من  ع��دداً  �سملت  والتي  االإم��ارة  اأ�سواق  على  التفقدية  امليدانية وجوالتها 
االأ�سواق الرئي�سية لتعريف التجار والبائعني يف تلك االأ�سواق ب�سرورة و�سع 
اأهمية  حول  واالإر���س��ادات  الن�سائح  وتوجيه  املنتجات  اأ�سعار  تو�سح  قوائم 
اال�ستهالكية  ال�سلع  بقيمة  امل�ستهلك  معرفة  و�سمان  بالقوانني  االلتزام 
موؤكداً �سرورة االلتزام بتو�سيح ال�سعر للم�ستهلك قبل ال�سراء ملنع حدوث 
اأي جتاوزات يف عملية البيع ومكافحة كافة مظاهر الغ�ض التجاري واحلد 
من املمار�سات ال�سلبية التي قد يلجاأ اإليها بع�ض التجار وكذلك التاأكد من 
واملقايي�ض  للموا�سفات  مطابقتها  و�سمان  فيها  امل�ستخدمة  املوازين  دقة 
على  الرقابة  يف  للم�ستهلكني  احل��ي��وي  ب��ال��دور  ون��وه  ال��دول��ة.  يف  املعتمدة 
املمار�سات التجارية غري القانونية وامل�ساعدة على �سبط اأي حاالت تالعب 
اأو غ�ض جتاري وذلك من خالل االإبالغ عن هذه احلاالت مهيباً باجلميع 
�سرورة التوا�سل مع الدائرة يف حال وجود اأي خمالفة عر مركز االت�سال 
www. االإلكرتوين  الدائرة  زي��ارة موقع  اأو من خالل   80080000

وذلك يف اإطار امل�ساركة الفاعلة يف الرقابة على االأ�سواق.  sedd.ae

الأوىل من نوعها بني احلكومات واملنظمة منذ تاأ�صي�صها 

حكومة الإمارات ومنظمة الإيكاو توقعان مذكرة تعاون دعما للطريان املدين عامليا
•• دبي-وام:

وق��ع��ت ح��ك��وم��ة دول���ة االإم������ارات مذكرة 
الطريان  منظمة  م��ع  و���س��راك��ة  ت��ع��اون 
، تخت�ض   ICAO-اإيكاو ال��دويل  املدين 
املعرفة  وت���ب���ادل  امل��وؤ���س�����س��ي  ب��ال��ت��ط��وي��ر 
اأول  واخل��رات، لت�سبح بذلك االإم��ارات 
دول����ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ع��امل ت��وق��ع هذه 
تاأ�سي�سها،  م��ن��ذ  املنظمة  م��ع  االت��ف��اق��ي��ة 
وتقدمي  اال�سرتاتيجي  التعاون  اإط��ار  يف 
الدعم ال�سامل مب�ساركة جتربة االإمارات 
املتميزة عاملياً يف ف�ساء الطريان املدين.

فعاليات  ���س��م��ن  امل����ذك����رة  ت��وق��ي��ع  ج����اء 
التي   2022 للحكومات  العاملية  القمة 
تعقد حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي 
“رعاه اهلل”، يومي 29 و30 من ال�سهر 
احلايل مبركز دبي للمعار�ض يف “اإك�سبو 

2020 دبي«.
وق����ع امل����ذك����رة م���ع���ايل حم��م��د ع��ب��د اهلل 
الوزراء  جمل�ض  ���س��وؤون  وزي��ر  القرقاوي 
رئي�ض موؤ�س�سة القمة العاملية للحكومات، 
���س��اك��ي��ت��ان��و رئي�ض  ���س��ل��ف��ات��وري  و���س��ع��ادة 
منظمة الطريان املدين الدويل /اإيكاو-
ICAO/، بح�سور عدد من امل�سوؤولني 
ومنظمة  االإم���������ارات  دول�����ة  ح��ك��وم��ة  يف 

الطريان املدين الدويل.
واأكد حممد القرقاوي اأن دولة االإمارات 
والتعاون  امل�سرتك  العمل  تعزيز  تتبنى 
واملنظمات  احل��ك��وم��ات  ب���ني  االإي���ج���اب���ي 
ال�سمو  �ساحب  لروؤية  ترجمة  الدولية، 
نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
رئ��ي�����ض ال���دول���ة رئ��ي�����ض جمل�ض ال����وزراء 
حاكم دبي “رعاه اهلل”، مب�ساركة املعارف 
طورتها  ال��ت��ي  الناجحة  العمل  ومن���اذج 
حكومة دولة االإمارات، مبا ي�سهم يف دعم 
اجلهود الدولية لتحقيق اأهداف التنمية 

العاملية. واأ�سار اإىل اأن ما حققته حكومة 
دولة االإم��ارات من جناحات جعلت منها 
امل�ستقبل  ال���س��ت�����س��راف  ع��امل��ي��اً  من���وذج���اً 
التحديات  مل��خ��ت��ل��ف  احل���ل���ول  واب���ت���ك���ار 
حكومة  ����س���راك���ة  اأن  م����وؤك����داً  ال���ع���امل���ي���ة، 
املدين  ال��ط��ريان  م��ع منظمة  االإم�����ارات 
راأ�ض  نحو متكني  ال���دويل، متثل خطوة 
العاملي يف جمال الطريان  الب�سري  املال 
امل��دين ال��ذي يعد اأح��د اأه��م امل��ج��االت يف 
ال��ت��ي متتلك جمموعة  االإم�����ارات  دول���ة 
من اأجنح واأ�سخم �سركات الطريان على 

م�ستوى العامل.
واأكد حممد القرقاوي اأن تعزيز التعاون 
م���ع م��ن��ظ��م��ة ال���ط���ريان امل�����دين ال����دويل 
على  ال��ط��ريان  بقطاع  للنهو�ض  ي��ه��دف 
م�������س���ت���وى ال����ع����امل م����ن خ������الل ب���رام���ج 
تدعمها  التي  املتميزة  ال���دويل  التعاون 
دولة االإمارات، منوهاً مبا توفره الدولة 
ملختلف الدول من برامج تدريب متميزة 
ودعم فني متقدم ي�سمن تطوير اأمناط 
العمل الراهنة عاملياً وي�سهم ب�سكل مبا�سر 
ال��ط��ريان و�سالمته. من  اأم��ن  تعزيز  يف 

�ساكيتانو  �سلفاتوري  �سعادة  اأك��د  جهته، 
الدويل  امل��دين  ال��ط��ريان  رئي�ض منظمة 
اأطر  تطوير  اأهمية   /ICAO-اإيكاو/
املنظمات  ب��ني  ال�سامل  ال���دويل  التعاون 
ل���دع���م توظيف  ال���دول���ي���ة واحل���ك���وم���ات 
املعارف امل�سرتكة يف اإيجاد احللول ملختلف 
التحديات التي تواجه املجتمعات. وقال 
ب�سراكتها  تعتز  املنظمة  “اإن  �ساكيتانو: 
مع حكومة دول��ة االإم���ارات التي متكنت 
من حتقيق قفزات كبرية خالل ال�سنوات 
يف  ت�سهم  ال�����س��راك��ة  ه���ذه  واإن  امل��ا���س��ي��ة، 
ت��ر���س��ي��خ ج��ه��ود امل��ن��ظ��م��ة ودع����م حتقيق 

اأهدافها وروؤاها امل�ستقبلية«.
قطاع  يف  امل����م����ار�����س����ات  اأف���������س����ل  دع�������م 
اأف�سل  لدعم  املذكرة  وتهدف  الطريان. 
يف  واخل��رات  املعرفة  وتبادل  املمار�سات 
جم��ال ال��ط��ريان امل��دين ال��دويل واالأمن 
ال�����س��ي��راين، مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع توجهات 
دولة االإمارات واأهداف منظمة الطريان 
املدين الدويل ومبادراتها اال�سرتاتيجية 
العاملي.  ال���ط���ريان  ق��ط��اع  اأداء  ل��ت��ع��زي��ز 
امل�سرعة  العوامل  على  ال�سراكة  وت��رك��ز 
واالب���ت���ك���ار يف جم����ال ال����ط����ريان امل���دين 
واالأم���ن االل��ك��رتوين، ومن���اذج التطوير 
ي����خ����دم قطاع  وت�����ب�����ادل اخل��������رات مب����ا 
ال��ط��ريان ال���دويل وي��ع��زز م��ن جاهزيته 

للم�ستقبل.

�صندوق اأبوظبي للتنمية يوقع مذكرة تفاهم مع البنك الأفريقي للتنمية

حممد ال�ضويدي : التعاون مع البنك الأفريقي للتنمية ي�ضاهم يف ت�ضريع وترية التنمية امل�ضتدامة يف القارة الأفريقية
•• دبي-وام:

وقع �سندوق اأبوظبي للتنمية مذكرة تفاهم مع البنك االأفريقي 
للتنمية، بهدف تعزيز اآفاق التعاون التنموي واال�ستثماري يف 
ت�سريع  يف  ي�ساهم  مبا  اأفريقيا،  يف  اال�سرتاتيجية  القطاعات 
القارة  امل�ستدامة يف  واالقت�سادية  االجتماعية  التنمية  وترية 
االأفريقية. وقع مذكرة التفاهم من جانب ال�سندوق، �سعادة 
اأبوظبي للتنمية،  حممد �سيف ال�سويدي، مدير عام �سندوق 
اأدي�سينا، رئي�ض  اأكينوومي  ومن جانب البنك، �سعادة الدكتور 
البنك االأفريقي للتنمية، وبح�سور عدد من امل�سوؤولني يف كال 

اجلانبني. وقال �سعادة حممد �سيف ال�سويدي : جت�سد توقيع 
كالبنك  الرائدة  املالّية  املوؤ�س�سات  اإح��دى  مع  التفاهم  مذكرة 
االأفريقي للتنمية، والذي تتما�سى اأهدافه اال�سرتاتيجية مع 
حر�ض  الطموحة  وروؤي��ت��ه  للتنمية  اأبوظبي  �سندوق  اأه���داف 
ال�سندوق على حتقيق التنمية االقت�سادية يف اأفريقيا، وت�سهم 
البنك  مع  للتعاون  جديدة  اآف��اق  ا�ستك�ساف  يف  ال�سراكة  ه��ذه 
امل�ستدام،  االقت�سادي  النمو  تعزز  التي  امل��ج��االت  خمتلف  يف 
اال�ستثمار  فر�ض  من  اال�ستفادة  ال�سراكة  ه��ذه  �ستمكننا  كما 
امل�سرتك يف امل�ساريع اال�سرتاتيجية، اإ�سافًة اإىل تبادل املعارف 

واخلرات مبا يعود بالنفع على كال الطرفني.

وبالتعاون  ال�����س��ن��دوق  �ستمّكن  التفاهم  م��ذك��رة  اأن  واأ���س��اف 
متكاملة  خ��ط��ط  و���س��ع  م��ن  للتنمية  االأف��ري��ق��ي  ال��ب��ن��ك  م��ع 
املجاالت،  خمتلف  تنمية  ت�سمل  املدى  طويلة  وا�سرتاتيجيات 
مبا ي�سهم يف زيادة حجم التبادل التجاري بني دولة االإمارات 
وتعزيز  اال�ستثمارية،  االأن�سطة  وحتفيز  االأفريقية،  وال��ق��ارة 
�سراكتنا  اأن  كما  وعاملياً،  حملياً  ال�ساملة  االقت�سادية  التنمية 
الهامة مع البنك �ستعمل على حتقيق الهدف ال�سابع ع�سر من 
اأهداف التنمية امل�ستدامة، واملتمثل يف عقد ال�سراكات لتحقيق 
االأهداف وتوظيف املوارد والو�سائل املتاحة التي تدعم م�سرية 

النه�سة االقت�سادية ال�ساملة.



27

املال والأعمال
اخلميس   31  مارس    2022  م   -    العـدد   13507  

 Thursday     31   March   2022   -  Issue No   13507

�صمن فعاليات القمة العاملية للحكومات 2022

»ا�ضتثمر يف ال�ضارقة« ي�ضتعر�ض يف »قمة انف�ضتوبيا« مقومات منو الأعمال وفر�ض ال�ضتثمار بال�ضارقة

بطاقة ا�صتيعابية ت�صل اإىل اإعادة تدوير مليار قارورة بل�صتكية �صنويًا

افتتاح م�ضنع »دي جريد« لإعادة تدوير رقائق البال�ضتيك يف كيزاد 

•• ال�سارقة –الفجر:

االأجنبي  لال�ستثمار  ال�سارقة  مكتب  نظم 
املبا�سر )ا�ستثمر يف ال�سارقة( جل�سة حوارية 
اإمارة  يف  اال�ستثمارية  “الفر�ض  ب��ع��ن��وان: 
االأوىل  ال���دورة  فعاليات  �سمن  ال�سارقة”، 
التي مت  لال�ستثمار”  اإنف�ستوبيا  “قمة  من 
للحكومات  العاملية  القمة  اإطار  تنظيمها يف 

.2022
اال�ستثمارية  ال��ف��ر���ض  اجل��ل�����س��ة  وت��ن��اول��ت 
املتنوعة  االقت�سادية  والقطاعات  ال��واع��دة 
ال�سارقة  اإم����ارة  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  وامل�����س��ت��دام��ة 
امل�ستقبلية  ت��وج��ه��ات��ه��ا  م����ع  ي���ت���وائ���م  مب����ا 
اجلل�سة  ا�ستعر�ست  كما  واال�سرتاتيجية، 
تقدمها  التي  للخدمات  املتكاملة  املنظومة 
باالأعمال  امل��ع��ن��ي��ة  وال���ه���ي���ئ���ات  امل���وؤ����س�������س���ات 
واال���س��ت��ث��م��ار يف االإم�������ارة مب���ا ف��ي��ه��ا مكتب 
ا�ستثمر يف ال�سارقة ومركز ال�سارقة خلدمات 
امل�ستثمرين )�سعيد(، ومركز ال�سارقة لريادة 

االأعمال )�سراع(.
القا�سمي،  فاهم  ال�سيخ  اجلل�سة  يف  وحت��دث 
رئ���ي�������ض دائ��������رة ال����ع����الق����ات احل���ك���وم���ي���ة يف 
امل�سرخ،  و���س��ع��ادة حم��م��د ج��م��ع��ة  ال�����س��ارق��ة، 
لال�ستثمار  ال�سارقة  ملكتب  التنفيذي  املدير 
ال�سارقة(،  يف  )ا�ستثمر  امل��ب��ا���س��ر  االأج��ن��ب��ي 
املهريي،  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ال���دك���ت���ور  و����س���ع���ادة 
و�سعادة  ال�سحية،  ال�سارقة  هيئة  عام  مدير 
ملجمع  التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ح��م��ودي،  ح�سني 
واالبتكار،  والتكنولوجيا  للبحوث  ال�سارقة 
و����س���ع���ادة ���س��ه��اب احل����م����ادي، م��دي��ر مدينة 
ماثيو  واأداره��ا  )�سم�ض(،  لالإعالم  ال�سارقة 
وال�سيا�سات  املجتمعات  م�سوؤول  �ستيفن�سون، 
يف ق�����س��م ال��ت��ج��ارة واال���س��ت��ث��م��ار ال�����دويل يف 

املنتدى االقت�سادي العاملي.
ع���ل���ى ثالثة  اجل��ل�����س��ة  ال���ن���ق���ا����ض يف  ورك������ز 
واال�ستدامة  واملرونة  الرقمنة  حماور، هي: 
واأث����ر ك��ل منها ع��ل��ى دع���م من��و ال�����س��ارق��ة يف 
املتحدثون  ���س��ل��ط  ح��ي��ث  ال��ق��ط��اع��ات،  ك��اف��ة 
ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة لالإمارة  امل���زاي���ا  ع��ل��ى  ال�����س��وء 
اإىل جانب  للم�ستثمرين،  ال�سديقة  وبيئتها 
ت��ع��زز تدفقات  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����س��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
اال���س��ت��ث��م��ار االأج��ن��ب��ي امل��ب��ا���س��ر اإىل االإم����ارة، 
ال�����س��ح��ي��ة، والنقل،  ال��رع��اي��ة  وم��ن��ه��ا ق��ط��اع 
والتكنولوجيا  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة،  واخل����دم����ات 

الزراعية واملالية.
ويف كلمة له خالل اجلل�سة، اأكد ال�سيخ فاهم 
القا�سمي، رئي�ض دائرة العالقات احلكومية 
يف ال�سارقة، على دور العالقات الدبلوما�سية 
التجارية  ال�����س��راك��ات  اإب�����رام  يف  وال��ث��ق��اف��ي��ة 

الكربونية  ال��ب�����س��م��ة  حت�����س��ني  وك���ذل���ك 
املن�سوجات  �سناعات  من  لكل  االإجمالية 
اإنها  ح��ي��ث  وال��ب��ول��ي�����س��رت،  البال�ستيكية 
ت��ق��ل��ل م���ن ا���س��ت��ه��الك ال���ط���اق���ة وامل���ي���اه، 
بعمليات  م��ق��ارن��ة  ال��ك��رب��ون  وان��ب��ع��اث��ات 
باربر،  كري�ض  وقال  التقليدية.  الت�سنيع 
“�سيظل  ج��ري��د:  ل��دى  التنفيذي  امل��دي��ر 
الأنه  للتغليف  اأ�سا�سية  م��ادة  البال�ستيك 
متعدد اال���س��ت��خ��دام��ات وف��ع��ال م��ن حيث 
منخف�سة.  كربونية  ب�سمة  وذو  التكلفة 
اأك���ر خيارات  اأح���د  ان��ه  اأي�سا  اث��ب��ت  وق��د 
تدويره،  اإع�����ادة  ع��ن��د  ا���س��ت��دام��ة  التعبئة 
مقارنة بالزجاج واالملنيوم. تتمثل مهمتنا 
يف “دي جريد” بتوفري حل م�ستدام عن 
ط���ري���ق اإع������ادة ت���دوي���ر ال��ب��ال���س��ت��ي��ك اىل 
لدعم  تغليف  وم����واد  بولي�سرت،  خ��ي��وط 
اإن�ساء نظام حلقة مغلقة لتقليل اعتمادنا 

على موارد جديدة.”
الإنتاج  الرقائق  ا�ستخدام  اىل  باالإ�سافة 
م�ستدامة  وم���الب�������ض  م����وح����دة  اأزي���������اء 
ل��ل�����س��رك��ات، مي��ك��ن ت��وظ��ي��ف��ه��ا اأي�������س���اً يف 
العبوات  م��ن  متنوعة  جمموعة  �سناعة 
عبوات  ذل�����ك  يف  مب����ا  ت����دوي����ره����ا  امل����ع����اد 
معظم  وتغليف  البي�ض  وعلب  ال�سابون 
ت�ساعد  وب���ذل���ك  ال���غ���ذائ���ي���ة.  امل�����واد غ���ري 

العاملية،  وامل��دن  ال�سعوب  مع  واال�ستثمارية 
يف  واال�ستدامة  الرقمنة  “مبادئ  اإن:  وق��ال 
عاملنا هي مفاهيم جمردة، وعندما نفكر مبا 
اأنه  ن��درك  للحكومات،  املفاهيم  ه��ذه  تعنيه 
امل�ستوى  على  اجلهود  تعزيز  علينا  يتوجب 
ودرا�سة  والبيئي،  واالجتماعي  االقت�سادي 
ن�سدرها  التي  وال�سيا�سات  الت�سريعات  اأث��ر 
ع��ل��ى امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني وال�����س��رك��اء من 

امل�ستثمرين واملدن والدول على حد �سواء«.
ال�سراكات  ت��ع��زي��ز  اإىل  “نتطلع  واأ����س���اف: 
م���ن خ���الل امل�����س��اري��ع ال��ت��ي ت�����س��اع��دن��ا على 
الإمارة  واالإن�سانية  الثقافية  القيم  تعزيز 
على  عملنا  امل��ث��ال،  �سبيل  فعلى  ال�����س��ارق��ة، 
الفاتيكان،  م��ت��ح��ف  م���ع  م�����س��رتك  م�����س��روع 
مبداأ  تر�سيخ  االأ�سا�سية  اأولوليتنا  وك��ان��ت 
نظمنا  ول��ه��ذا  وال��ث��ق��ايف،  ال��دي��ن��ي  الت�سامح 
اأ�سرتاليا  يف  الديني  للت�سامح  معر�ض  اأول 
الدائرة  نركز يف  اأننا  كما   ،2018 العام  يف 
التي  امل��دن  مع  الوثيقة  العالقات  بناء  على 
علينا  �ستعود  فيها  ا�ستثماراتنا  اأن  ن�سمن 
االقت�سادي  ال�سعيد  على  املجزية  بالعوائد 

واالجتماعي والبيئي«.
وحول امل�ساركة يف اأعمال القمة، قال �سعادة 
التنفيذي  امل���دي���ر  امل�������س���رخ،  ج��م��ع��ة  حم��م��د 
املبا�سر  االأجنبي  لال�ستثمار  ال�سارقة  ملكتب 
)ا�ستثمر يف ال�سارقة(: “تعر�ض هذه اجلل�سة 
الوجهات  �سمن  ومكانتها  ال�سارقة  اأهمية 
واالإقليمية  املحلية  لال�ستثمارات  اجل��اذب��ة 
االإمارة  لعبت  حيث  املنطقة،  يف  واالأجنبية 
تعزيز  يف  م��وؤث��راً  دوراً  عاماً   50 م��دار  على 

على  االإم������ارات  ل��دول��ة  التناف�سية  ال���ق���درة 
امل�ستوى العاملي، وتر�سيخ مكانتها واحدة من 
لال�ستثمار  اجلاذبة  العاملية  الوجهات  اأكر 
بتنوعها  االإم��ارة  متتاز  اإذ  املبا�سر،  االأجنبي 
الغني، حيث ت�سكل القطاعات غري النفطية 
وت�سم  االقت�سادية،  قطاعاتها  من   96%
حرة،  مناطق  و���س��ت  م��ت��ط��ورة،  حتتية  بنية 
وت��وف��ر جم��م��وع��ة م��ت��ك��ام��ل��ة م��ن اخليارات 
تلبي  التي  واخل��دم��ات  امل��رن��ة،  اال�ستثمارية 
املزايا  م��ن  وغ��ريه��ا  العاملية،  املعايري  اأع��ل��ى 

التي ت�سمن منوها يف امل�ستقبل«.
حتديات  ال��ع��امل  “�سهد  امل�����س��رخ:  واأ����س���اف 
وملوا�سلة  املا�سيني،  العامني  خ��الل  كبرية 
ت��ع��زي��ز م��رون��ة االإم������ارة م��ن خ���الل تقدمي 
اأكد  وامل�ستثمرين،  لل�سركات  جديدة  فر�ض 
مكتب ا�ستثمر يف ال�سارقة على دور قطاعات 
الرعاية ال�سحية، وال�سياحة، والتكنولوجيا 
ال��زراع��ة واملالية، وري��ادة االأع��م��ال، يف جذب 
امل�ستقبل،  يف  امل��ب��ا���س��ر  االأج��ن��ب��ي  اال���س��ت��ث��م��ار 
امل�ستثمرين  خلدمات  ال�سارقة  مركز  وعمل 
)�سعيد( على توفري حلول الإجناز املعامالت 
�سمن نافذة واحدة لكل ما يتعلق باخلدمات 
التجارية  والرتاخي�ض  اخلا�سة  احلكومية 
وممار�سة االأعمال يف زمن قيا�سي ال يتجاوز 

24 �ساعة«.
من جانبه، قال الدكتور عبد العزيز املهريي، 
مدير عام هيئة ال�سارقة ال�سحية: “نحر�ض 
يف هيئة ال�سارقة ال�سحية على التعاون مع 
احلكومية  وامل��وؤ���س�����س��ات  اخل���ا����ض  ال��ق��ط��اع 
امل��ع��ن��ي��ة م��ث��ل ه��ي��ئ��ة ال�����س��ح��ة ب��دب��ي ودائ����رة 

ال�سحة يف اأبو ظبي، ووزارة ال�سحة ووقاية 
لتقدمي  ل��ه��ا،  ال��ت��اب��ع��ة  واالإدارات  امل��ج��ت��م��ع 
اأف�سل خيارات الرعاية ال�سحية للمواطنني 
 2012 ال��ع��ام  ويف  وال�سائحني،  واملقيمني 
ال�سارقة  ملدينة  احل���رة  املنطقة  اإط���الق  مت 
للرعاية ال�سحية، الذراع اال�ستثمارية لهيئة 
االإمارة؛  مكانة  لتعزيز  ال�سحية،  ال�سارقة 
الرعاية  ل��ت��ق��دمي خ���دم���ات  م��ث��ال��ي��ة  وج��ه��ة 
ومت  واملنطقة،  االإم����ارات  دول��ة  يف  ال�سحية 
يف  �سحية  م��دي��ن��ة  اأول  ال�����س��ارق��ة؛  اع��ت��م��اد 
اإفريقيا  و���س��م��ال  االأو���س��ط  ال�����س��رق  منطقة 
العام  يف  العاملية  ال�سحة  منظمة  قبل  م��ن 
ثانية  مرة  االعتماد  على  وح�سلنا   ،2015
املدينة  ال�سارقة  جعل  ما   ،2021 العام  يف 
االعتماد  ه��ذا  على  ح�سلت  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة 

مرتني يف منطقة ال�سرق االأو�سط«.
ملدينة  احل��رة  املنطقة  “حتت�سن  واأ���س��اف: 
جمموعة  ال�����س��ح��ي��ة  ل���ل���رع���اي���ة  ال�������س���ارق���ة 
م��ت��ن��وع��ة م���ن اال����س���ت���ث���م���ارات واالب���ت���ك���ارات 
جمال  يف  ري��ادت��ن��ا  ل��ت��ع��زي��ز  �سعينا  اإط����ار  يف 
ال�����س��ح��ي��ة ذات اجل����ودة  ال���رع���اي���ة  خ���دم���ات 
القطاع  ه��ذا  اأن  حيث  املنطقة،  يف  العالية 
الفر�ض يف مرحلة  يف  ك��ب��رياً  ارت��ف��اع��اً  �سهد 
قطاعات  يف  خا�ض  وب�سكل  ك��ورون��ا،  بعد  م��ا 
والتطوير،  والبحث  ال�سحية  التكنولوجيا 
وهذا ما يجعل من ال�سارقة الوجهة االأوىل 
النا�سئة«.  ال��ف��ر���ض  ه���ذه  م��ن  ل��ال���س��ت��ف��ادة 
املحمودي،  ���س��ع��ادة ح�سني  ق���ال  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
للبحوث  ال�سارقة  ملجمع  التنفيذي  امل��دي��ر 
الذي  الهدف  “اإن  واالبتكار:  والتكنولوجيا 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت دي جريد، ال�سركة املعروفة باإعادة 
تدوير البال�ستيك وا�ستخدامه يف �سناعة 
االأل��ب�����س��ة امل�����س��ت��دام��ة يف دول����ة االإم�����ارات 
العربية املتحدة عن افتتاح م�سنع جديد 
تبلغ م�ساحته 4،000 مرت مربع يف كيزاد 
املدن االقت�سادية واملناطق  التابع لقطاع 
اأبو ظبي.  موانئ  احلرة �سمن جمموعة 
وتعمل املن�ساأة اجلديدة على تدوير مليار 
قارورة بال�ستكية تنتج من خاللها رقائق 

البال�ستيك املعاد تدويره ال�ستخدامه يف 
�سناعة اخليوط با�ستخدام تقنية ُت�سمى 
» Greenspun™” باالإ�سافة اإىل توفري 
التغليف  اإىل م�سنعي مواد  االأولية  املواد 

يف ال�سوق املحلية.
اجلديد  جريد”  “دي  م�سنع  و�سيعمل 
ليلبي  ايثلني،  البويل  تدوير  اإع���ادة  على 
امل�ستدامة  املالب�ض  على  املتزايد  الطلب 

ومواد التغليف املعاد تدويرها.
ال���ت���دوي���ر دوراً  اإع������ادة  وت������وؤدي ع��م��ل��ي��ات 
رئي�سياً يف احلد من التلوث البال�ستيكي 

�سمن  العاملة  املوؤ�س�سات  جريد”  “دي 
�سريعة  اال�ستهالكية  ال�سلع  جتارة  قطاع 
اال�ستدامة.  اأه���داف  حتقيق  يف  ال��ت��داول 
و�سيعالج امل�سنع قرابة 3000 كيلوغرام 
ج��ري��د من  تتمكن دي  ح��ت��ى  ال�����س��اع��ة  يف 
اإنتاج رقائق البويل اإيثيلني عالية اجلودة. 
وت�سمل عملية اإعادة التدوير عدة مراحل 
الإزالة  وال��ب��ارد  ال�ساخن  بالغ�سيل  ت��ب��داأ 
االأو�ساخ وامللوثات، ومن ثم الفرز باأحدث 
تقوم  ال��ت��ي   ”TOMRA“ امل���ع���دات 
باإزالة كل املواد االأخرى با�ستثناء البويل 

االبتكار  وت��رية  ت�سريع  هو  لتحقيقه  ن�سعى 
يف ال�سارقة ودولة االإمارات واملنطقة، �سمن 
االإنتاج،  ت�سمل  ال��ت��ي  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف 
والت�سميم، وهند�سة العمارة، والتكنولوجيا 
اللوج�ستية،  واخل���دم���ات  وال��ن��ق��ل،  امل��ائ��ي��ة، 
وغريها  البيئية  والتكنولوجيا  والرقمنة، 
م��ن ال��ق��ط��اع��ات، وذل���ك م��ن خ���الل اأن�سطة 
املواهب،  وتنمية  االب��ت��ك��ار،  منظومة  ت��ع��زز 
وتطوير التكنولوجيا عن طريق ا�ستريادها 
اأو تو�سيع نطاقها اأو امل�ساعدة على تبنيها يف 
اجلامعات وت�سويقها، باالإ�سافة اإىل تاأ�سي�ض 

ال�سركات النا�سئة«.
التكنولوجيا  با�ستخدام  “قمنا  واأ����س���اف: 
املتطورة على اأر�ض الواقع، واليوم، يحت�سن 
وخمترات  الت�سنيع  معامل  اأك���ر  املجمع 
يف  جنحت  التي  الرابعة،  ال�سناعية  ال��ث��ورة 
االأب��ع��اد يف جمال  الثالثية  الطباعة  جم��ال 
والغاز  النفط  ل�سناعات  املخ�س�سة  املعادن 
وال�سيارات، باالإ�سافة اإىل الطباعة الثالثية 
وال�سناعات  اخل��ر���س��ان��ات  االأب��ع��اد يف جم��ال 
االبتكارات  هذه  جعلتنا  حيث  البال�ستيكية، 
ذاته  ال��وق��ت  ويف  ال�سناعة  لقطاع  م��رج��ع��اً 

لالأو�ساط االأكادميية«.
احلمادي،  �سهاب  �سعادة  اأو���س��ح  جانبه،  من 
)�سم�ض(،  ل��الإع��الم  ال�سارقة  مدينة  مدير 
ال�سرق  يف  وال���رتف���ي���ه  االإع�������الم  ����س���وق  اأن 
دوالر  مليار   47 حجمه  �سيتجاوز  االأو�سط 
بحلول عام 2026، م�سرياً اإىل اأن “مدينة 
ال�������س���ارق���ة ل����الإع����الم )���س��م�����ض( حت��ف��ز منو 
املدينة  حتت�سن  ح��ي��ث  االأع���م���ال،  وازده�����ار 
النا�سئة  ال�����س��رك��ات  م���ن  ك��ب��رية  جم��م��وع��ة 
ابتداًء  التكنولوجيا  ع���امل   يف  وامل��ح��رتف��ة 
وانتهاًء  اخل��دم��ي��ة  االأن�����س��ط��ة  و  ب���االإع���الم  
اأن���ه���ا ت�سكل  ب��ال��ت��ج��ارة االإل���ك���رتون���ي���ة، ك��م��ا 
اال�ستثمارية  ال��ف��ر���ض  ال�ستك�ساف  من�سة 
تقدم جمموعة  وال��دول��ة، حيث  االإم����ارة  يف 
التملك  ت�سمل  ال��ت��ي  ال��ف��ري��دة  امل���زاي���ا  م��ن 
واحللول  االأج���ان���ب،  للم�ستثمرين  ال��ك��ام��ل 
امل��ت��ك��ام��ل��ة ل��ت��ط��وي��ر االأع����م����ال، واخل���ي���ارات 
والقوانني  ال��ت��ج��اري��ة،  لالأن�سطة  امل��ت��ن��وع��ة 
املرنة ملمار�سة االأن�سطة املختلفة«. واأ�ساف: 
منواً  ل���الإع���الم  ال�����س��ارق��ة  م��دي��ن��ة  “حققت 
ملحوظاً خالل العام 2021، حيث �سهدت 
امل�سجلة  ال�سركات  ع��دد  يف  ارت��ف��اع��اً  املدينة 
بن�سبة %33، يف حني جددت اأكر من 57 
باملئة من ال�سركات تراخي�سها يف العام ذاته، 
ون�سعى يف الوقت احلا�سر العتماد العمالت 
ال�سركات  ت��راخ��ي�����ض  اإ�����س����دار  يف  امل�����س��ف��رة 

اجلديدة خالل االأ�سهر القليلة املقبلة«.

املزايا  من  العديد  كيزاد  وتوفر  اإيثلني. 
“دي جريد”  �سركة  لالأعمال  التناف�سية 
ومتكنت  اال���س��رتات��ي��ج��ي.  امل��وق��ع  بف�سل 
ال�����س��رك��ة م��ن ت��رك��ي��ب م��ن�����س��اأة خم�س�سة 
 80% تدوير  باإعادة  تقوم  املياه  ملعاجلة 
امل�سنع.  امل�ستخدمة يف عمليات  املياه  من 
م�ستويات  بتح�سني  ال��ت��زام��ه��ا  اإط����ار  يف 
�ستقوم  عملياتها،  يف  البيئية  اال�ستدامة 
امل��ق��ب��ل برتكيب  ال���ع���ام  ال�����س��رك��ة خ����الل 
ا�ستهالك  ل��ت��ق��ل��ي��ل  ال�����س��م�����س��ي��ة  االأل�������واح 

الطاقة.

حممد احلمادي: الطاقة النووية توفر اأمن وا�ضتدامة 
الطاقة متهيدا لتحقيق احلياد املناخي يف الإمارات

•• اأبوظبي - وام:

�سارك �سعادة حممد اإبراهيم احلمادي، الع�سو املنتدب والرئي�ض التنفيذي 
ملوؤ�س�سة االإمارات للطاقة النووية ام�ض يف جل�سة نقا�سية يف القمة العاملية 
للحكومات يف اإك�سبو 2020 دبي ركزت على اإدارة الطاقة النووية ال�سلمية 

من اأجل الرخاء العاملي.
وزيرة  املهريي  ح��ارب  �سعيد  حممد  بنت  م��رمي  معايل  اجلل�سة  يف  �سارك 
الطاقة  العام لوكالة  املدير  ، وويليام دي ماغوود،  املناخي والبيئة  التغري 
االإعالمي  واأداره��ا  والتنمية،  االقت�سادي  التعاون  ملنظمة  التابعة  النووية 

ديفيد دفرتيو�ض.
التحديات  ب�ساأن  نظرهم  وج��ه��ات  النقا�سية  احللقة  يف  امل�ساركون  وط��رح 
يف  وموثوقيتها،  الطاقة  اأم��ن  يخ�ض  فيما  العامل  يواجهها  التي  احلالية 
التحول  م�سرية  �سمن  الطاقة  لقطاع  الكربونية  الب�سمة  خف�ض  م��وازاة 
كما  املناخي.  للحياد  الو�سول  اأج��ل  من  للبيئة  ال�سديقة  الطاقة  مل�سادر 
ذلك  يف  مب��ا  للبيئة  ال�سديقة  الطاقة  قطاع  دور  ع��ن  اأ�سئلة  على  اأج��اب��وا 
الطاقة النووية، يف دعم واإ�سراك ال�سباب املهتمني يف جهود مواجهة التغري 
املناخي، باالإ�سافة مل�ستقبل الطاقة النووية يف دولة االإمارات بعد الت�سغيل 

التجاري الثنتني من حمطات براكة للطاقة النووية ال�سلمية .
وقال حممد اإبراهيم احلمادي خالل اجلل�سة “ ام�ض يواجه العامل حتديات 
الوقت، حيث تتطلب  نف�ض  وا�ستدامتها يف  الطاقة  اأمن  م�سرتكة ل�سمان 
وكانت  ج��دي��ًدا.  نهًجا  بها  التنبوؤ  على  القدرة  وع��دم  املت�سارعة  التغيريات 
دولة االإمارات �سباقة يف القرارات احلكيمة التي مت اتخاذها يف عام 2006 
واليوم  تنويع م�سادرها،  تقوم على  التي  الطاقة  �سيا�سة  اأجل تطوير  من 
جتني الدولة فوائد هذا النهج، حيث بداأت ن�سف حمطات براكة للطاقة 
النووية الت�سغيل التجاري واإنتاج كهرباء وفرية وبدون انبعاثات كربونية 
على مدار ال�ساعة طوال اأيام االأ�سبوع للم�ساهمة يف تاأمني احتياجات دولتنا 
من الطاقة، اإ�سافة لتعوي�ض االإنتاج املتقطع من م�سادر الطاقة املتجددة، 
وتوفري مليارات ال��دوالرات من الغاز كل عام ليتم حتويلها ال�ستخدامات 
املناخي  احل��ي��اد  اإىل  للو�سول  ال��دول��ة  م�سرية  ت�سريع  ع��ن  ف�ساًل  اأخ���رى، 
بحلول 2050«. واأ�ساف “ تظهر ا�ستطالعات الراأي العاملية احلديثة اأن 
%60 من الذين ترتاوح اأعمارهم بني 16 و 25 عاًما قلقون جًدا ب�ساأن 
التغري املناخي. وبالنظر اإىل اأن اأكر من %70 من االنبعاثات الكربونية 
يف العامل تاأتي من قطاع الطاقة والتدفئة والنقل، فاإن نهج دولة االإمارات 
والطاقة  املتجددة  الطاقة  م�سادر  خ��الل  من  املناخي  التغري  مواجهة  يف 
النووية يبعث على التفاوؤل كحل مثبت بداأ بالفعل يف احلد من ما يقرب 
ت�سجيع  نوا�سل  ون��ح��ن  �سهر  ك��ل  الكربونية  االن��ب��ع��اث��ات  م��ن  ط��ن  مليون 
ال�سباب على االن�سمام للرنامج النووي ال�سلمي االإماراتي للم�ساهمة يف 
اإيجاد احللول للتغري املناخي واال�ستفادة من اأف�سل برامج التدريب التي 

توؤهلهم لوظائف جمزية يف قطاع الطاقة ال�سديقة للبيئة«.
اأ�سا�سًيا من الرنامج، من خالل  ال�سباب ج��زًءا  البداية كان  “ منذ  وقال 
عالية  يتمتعون مبهارات  الذين  االإم���ارات  دول��ة  جيل جديد من مواطني 
ومدربني على اأعلى م�ستوى ويعملون يف حمطات براكة وكذلك يف �سل�سلة 
االإمداد النووية املحلية، ويقومون بدور حموري يف مواجهة التغري املناخي، 
ويلهمون جياًل جديًدا بالكامل من ال�سباب لي�سبحوا متخ�س�سني وقادة 
م�ستقبليني لقطاع الطاقة ال�سديقة للبيئة، حيث وفرت املوؤ�س�سة وال�سركات 
التابعة لها اآالف الوظائف املجزية التي تعتمد على املعايري العاملية لتعليم 

العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�سيات واخلرة العملية«.

خلل القمة العاملية للحكومات
مكتب اأبوظبي لل�ضادرات يبحث مع 

وفد برازيلي تعزيز التعاون التجاري
•• دبي -وام:

اأبوظبي  ���س��ن��دوق  ع���ام  م��دي��ر  ال�����س��وي��دي،  �سيف  حم��م��د  ���س��ع��ادة  ا�ستقبل 
للتنمية، رئي�ض اللجنة التنفيذية ملكتب اأبوظبي لل�سادرات، وفداً برازيلياً، 
لل�سوؤون  اخلا�ض  ال�سكرتري  روك��ا،  فيانا  اوغ�ستو  فالفيو  معايل  برئا�سة 

اال�سرتاتيجية برئا�سة اجلمهورية الرازيلية.
عام مكتب  املن�سوري مدير  فا�سل  ال�سيد خليل  ال��ذي ح�سره  اللقاء  ومت 
اأبوظبي لل�سادرات باالإنابة، وعدد من امل�سوؤولني من كال الطرفني، خالل 
فعاليات الدورة الثامنة للقمة العاملّية للحكومات لعام 2022 والتي تعقد 

يف اك�سبو 2020 دبي.
واأعرب �سعادة حممد �سيف ال�سويدي عن حر�ض �سندوق اأبوظبي للتنمية، 
ومكتب اأبوظبي لل�سادرات اأدك�ض على تعزيز عالقات التعاون االقت�سادي 
التجاريني  ال�سركاء  تعد من  االإم��ارات  دول��ة  اأن  اإىل  الرازيل، م�سرياً  مع 

الرئي�سيني للرازيل يف منطقة ال�سرق االأو�سط.
اآف��اق جديدة  فتح  ت�ساهم يف  اجلانبني  بني  اللقاءات  “اإن  �سعادته  واأ�ساف 
للتعاون امل�ستقبلي، وتعمل على تعزيز زيادة حجم التبادل التجاري، ال �سيما 
التكامل،  من  عالية  بدرجة  يتمتعان  والرازيلي  االإماراتي  االقت�ساد  واأن 
مع وجود فر�ض يف القطاعني التجاري واال�ستثماري ميكن اال�ستفادة منها 

لتنمية تلك العالقات وتطويرها«.
من جانبه، اأكد معايل فالفيو اوغ�ستو فيانا روكا اأن دولة االإمارات تعتر 
ال�سرق  منطقة  يف  للتجارة  اإقليمياً  ومركزاً  للرازيل  ا�سرتاتيجياً  �سريكاً 
التعاون  اأن الرازيل ت�سعى لتو�سيع  اإىل  اأفريقيا، م�سرياً  االأو�سط و�سمال 
االق��ت�����س��ادي واال���س��ت��ث��م��اري م��ع االإم�����ارات م��ن خ��الل ال��وك��ال��ة الرازيلية 
لها يف دولة  والتي متتلك مكتباً  “اأبيك�ض”  لرتويج الت�سدير واال�ستثمار 
مهمة  واقت�سادية  وجت��اري��ة  لوج�ستية  بوابة  االإم���ارات  واعتر  االإم���ارات. 

للرازيل للو�سول اإىل اأ�سواق ال�سرق االأو�سط واآ�سيا.
لل�سادرات  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  اأن  املن�سوري  فا�سل  خليل  اأّك���د   ، جانبه  م��ن 
االإماراتية  ال�سادرات  تناف�سية  وتعزيز  الوطني  االقت�ساد  دعم  اإىل  يهدف 
االأ�سواق  من  يعتر  الرازيلي  ال�سوق  اأن  اإىل  م�سرياً  العاملية،  االأ�سواق  يف 
اال�سرتاتيجية لل�سادرات االإماراتية يف اأمريكيا الالتينية، حيث نتطلع اإىل 

زيادة ن�سبة الرازيل من اإجمايل جتارة الدولة خالل ال�سنوات املقبلة.
وقال “ يوفر مكتب اأبوظبي لل�سادرات كافة الفر�ض واالإمكانيات لتعزيز 
�سادرات ال�سركات االإماراتية من خالل اخلدمات واحللول االئتمانية التي 

تدعم تو�سيع نطاق اأعمال ال�سركات وتنمية ن�ساطها التجاري«.

»ديوا« تعلن زيادة عدد الأ�ضهم املتاحة لالكتتاب يف طرحها العام الأويل
•• دبي-وام:

وبعد  ام�ض  “ديوا”  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  اأعلنت 
وال�سلع  املالية  االأوراق  هيئة  موافقة  على  ح�سولها 
طرحها  يف  لالكتتاب  املتاحة  االأ�سهم  عدد  زي��ادة  عن 
عادي  �سهم   3،250،000،000 من  االأويل  العام 
يعني  م���ا  ع����ادي  ���س��ه��م   8،500،000،000 اإىل 
االإدراج  بعد  للتداول  �ستتاح  التي  االأ�سهم  ن�سبة  اأن 
�ستمثل %17 من اإجمايل االأ�سهم امل�سدرة يف راأ�ض 
مال الهيئة مع احتفاظ حكومة دبي مبلكية 83% 

دبي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  وح�سلت  مالها.  راأ����ض  م��ن 
لزيادة  وال�����س��ل��ع  امل��ال��ي��ة  االأوراق  هيئة  م��واف��ق��ة  ع��ل��ى 
املوؤهلني  امل�ستثمرين  ل�سريحة  املتاحة  االأ�سهم  ع��دد 
من  اجُل��دد  اال�سرتاتيجيني  امل�ستثمرين  ي�سمل  مبا 
%5.9 اأي ما ي�سل اإىل 2،925،000،000 �سهم 
اإىل ما ي�سل اإىل %16.4 من راأ�ض مال ال�سركة اأي 

ما ي�سل اإىل 8،175،000،000 �سهم.
وبا�ستثناء امل�ستثمرين اال�سرتاتيجيني اجلدد الذين 
ت��رتاوح بني  بيع الأ�سهمهم  �سيخ�سعون لفرتة حظر 
اإجمايل  من  الطرح  ن�سبة  ف��اإن  يوماً   365 و   180

اكتتب  ال��ت��ي  الن�سبة  ي�سمل  مب��ا  ال�سركة  م��ال  راأ����ض 
ترتفع  �سابقاً  اأُعِلن  كما  االأ�سا�سيون  امل�ستثمرون  بها 
على  تغيري  ي��ط��راأ  ول��ن   ..  10% اإىل   6.5% م��ن 
والثالثة  االأوىل  لل�سريحتني  امل��ت��اح��ة  االأ���س��ه��م  ع��دد 
واملخ�س�سة للمكتتبني من االأف��راد وموظفي الهيئة 

املوؤهلني.
ومت حتديد الزيادة يف حجم الطرح من قبل حكومة 
كهرباء  هيئة  ق��رار  بعد  البائع  امل�ساهم  ب�سفتها  دبي 
الطرح  الأ�سهم  ال�سعري  النطاق  حتديد  دب��ي  ومياه 
 24 ال��واح��د يف  لل�سهم  دره���م   2.48 و   2.25 ب��ني 

مار�ض اجلاري مما �سيوفر للم�ستثمرين قيمة ممتازة 
تعك�ض ثقة حكومة دبي الرا�سخة بقدرة الهيئة على 
ويوؤكد   .. البعيد  امل��دى  على  امل�ستدام  النمو  حتقيق 
دب��ي على  وم��ي��اه  اأي�����س��اً حر�ض هيئة كهرباء  ال��ق��رار 
كاأولوية  االإدراج  ال�سوق بعد  ال�سهم يف  ت��داوالت  دعم 

بالن�سبة لها.
وت�ستمر فرتة االكتتاب يف الطرح العام االأويل للهيئة 
حتى 2 اأبريل املقبل الكتتاب االأفراد يف دولة االإمارات 
املحليني  امل��وؤه��ل��ني  للم�ستثمرين  اأب���ري���ل   5 وح��ت��ى 

والدوليني.
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اإع����������لن
والغرت  للعقال  ال�س�����ادة/ال�سموخ  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2917270 
تعديل اإ�سم جتاري من/ ال�سموخ للعقال والغرت

ALSHOMOKH IQAAL AND GHATRA

اإىل/ ال�سموخ للعقال والغرت واخلياطة
ALSHOMOKH IQAAL AND GHATRA  TAILORING

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة خياطة املالب�ض الرجالية العربية  1410903
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اأك�ض �سفن العناية بال�سيارات ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3659376 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبداملوىل عبدالكرمي احل�سن %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبيد جمعه عبيد كدا�ض الرميثى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداملوىل عبدالكرمي احل�سن

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ اأك�ض �سفن العناية بال�سيارات ذ.م.م

X SEVEN AUTO CARE L.L.C

اإىل/ اك�ض �سفن للعناية بال�سيارات - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
X SEVEN AUTO CARE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/النوخذة لال�ست�سارات الهند�سية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2337792 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة احمد عبدالفتاح احلميد اليو�سف %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ر�ساد حممد جمعه حميد الهنائى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ النوخذة لال�ست�سارات الهند�سية

AL NOKHADA ENGINEERING CONSULTANT

اإىل/ النوخذة لال�ست�سارات الهند�سية - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

AL NOKHADA ENGINEERING CONSULTANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الوادي توب لل�سحن

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1196122 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �ساكاوت ح�سني حممد �سافى خان %49

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة دحام م�سلم عبداهلل مبارك املزروعى %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف دحام م�سلم عبداهلل مبارك املزروعى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ الوادي توب لل�سحن

ALWADI TOP CARGO

اإىل/ الوادي توب لل�سفريات وال�سحن ذ.م.م
 ALWADI TOP TRAVEL AND CARGO L.L.C.

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع تذاكر ال�سفر  7911007
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كراج وادي النور لل�سمكره

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2913610 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 �سالح حممد �سالح احمد املن�سورى من مالك اإىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء / �سالح حممد �سالح احمد املن�سورى من 100 % اإىل %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد نا�سر خان زين خان %49
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ كراج وادي النور لل�سمكره
WADI AL NOOR DENTING GARAGE

اإىل/ كراج وادي النور لل�سمكره ذ.م.م
WADI AL NOOR DENTING GARAGE L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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اإع����������لن
واخلدمية  التجارية  للو�ساطة  ال�س�����ادة/تنكر  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�سة رقم:4099726 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ال�سيخ احل�سن املقرى من �سريك اإىل مدير

 تعديل ن�سب ال�سركاء / ال�سيخ احل�سن املقرى من 40 % اإىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حميد حممد �سامل حميد املرر من �سريك اإىل مدير

 تعديل ن�سب ال�سركاء / حميد حممد �سامل حميد املرر من 60 % اإىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة المدابيتا للتقنيات واحللول الذكية ذ.م.م

Lambdabeta For technology and smart solutions L.L.C
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ تنكر للو�ساطة التجارية واخلدمية ذ.م.م
TANKER FOR COMMERCIAL AND SERVICES BROKERS L.L.C

اإىل/ تنكر للو�ساطة التجارية واخلدمية - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
TANKER FOR COMMERCIAL AND SERVICES BROKERS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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اإع����������لن
�سركة   - لال�ستثمار  ال�س�����ادة/الهام  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سخ�ض الواحد ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1824137 

تعديل اإ�سم جتاري من/ الهام لال�ستثمار - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

ELHAAM INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / جمموعة اإلهام لال�ستثمار - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

ELHAAM INVESTMENT GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/املوناليزا للمقاوالت وال�سيانة العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1100265 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حمزه ابراهيم حمد ابو حماد  %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حمد عتيق حمد الكنيبى املزروعى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ املوناليزا للمقاوالت وال�سيانة العامة

AL MONALIZA CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ املوناليزا للمقاوالت وال�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

AL MONALIZA CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مرطبات فيتامني

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1017395 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد جي�سار عبدالقادر ني�سوىل ني�سوىل %49

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبدالرحمن عبدالكرمي حممد عبدالكرمي ال�سحى %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل على �سيف حممد الزعابى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ مرطبات فيتامني

VITAMIN REFRESHMENTS
اإىل/ ترو الين للتجارة العامة ذ.م.م

TRUE LINE GENERAL TRADING L.L.C
تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة عامة  4690018

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة ا�سترياد  4610008
 تعديل ن�ساط / حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا(  5610003

 تعديل ن�ساط / حذف خدمات تو�سيل الطلبات  8299010
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/جريكو لتجارة الرخام 

CN قد تقدموا الينا بطلب واجلرانيت رخ�سة رقم:3764659 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

ا�سافة �سالح حممد �سالح الها�سمي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف حممد �سالح �سعيد �سامل العامري
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل ال�ستاء لبيع قطع 

CN قد تقدموا الينا بطلب غيار ال�سيارات رخ�سة رقم:1136229 
تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة جمعه �سامل عبداهلل حممد املهريى

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة �سيد عتيق العلم �ض م زاهد ح�سني %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ا�ض ام زاهد ح�سني ا�ض ان عامل
تعديل وكيل خدمات / حذف جمعه �سامل عبداهلل حممد املهريى

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 

اإعلن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:حماية لال�ستثمار يف امل�سروعات التجارية ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي - �سرق 0.7 - مبنى ال�سيخة اليازية بنت زايد 

بن �سلطان
CN 4067278 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
1 - حل وت�سفية ال�سركة

واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  عبداحلبيب  ال�سادة/مريال  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/3/24  لل�سركة  قانوين  كم�سفي   ، االدارية 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار 

تاريخ التعديل:2022/3/30  - بالرقم:2250008673 
املعني  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
 قطاع �ل�سوؤون �لتجارية

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ملحمة الفرح - فرع 1

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1035901-1 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة معمر حممد الفرح %100

تعديل وكيل خدمات / حذف طارق ح�سن عبداهلل عمران ال�سام�سى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف معمر حممد الفرح

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 1000000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من// ملحمة الفرح - فرع 1
AL FARAH BUTCHERY - BRANCH  1

اإىل/ ملحمة الفرح - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
AL FARAH BUTCHERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/املليحي جلوبال للنقل واملقاوالت العامة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1044914 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة نا�سر احمد نا�سر املليحى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سعيد نا�سر �سامل احمد احلمريى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ املليحي جلوبال للنقل واملقاوالت العامة

AL MALIHI GLOBAL TRANSPORT AND GENERAL CONTRACTING

اإىل/ املليحي جلوبال للنقل واملقاوالت العامة - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

AL MALIHI GLOBAL TRANSPORT AND GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 

اإع����������لن
احل�سن  ال�س�����ادة/ق�سر  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للفعاليات  رخ�سة رقم:1658373 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

ا�سافة حممد م�سطفى حممد راجخان %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف من�سور حممد جابر حممد ال علي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/567

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

�صده مطعم وودن �صيلر و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                      الو�صف  

 11،700                                             معدات مطعم 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

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

مركز ف�ض �ملنازعات �ليجارية

70363

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 
�عالن حم�سر حجز بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1764/2019/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/491 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )43.529.240/54( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : حبيب بنك اأي جي زيوريخ
عنوانه:امارة دبي - مدينة دبي - اأبوهيل - ديره - ميدان بني يا�ض - رقم مكاين:2936595820

املطلوب اإعالنهم : 1- �سركة تهكار للتجارة )ذات م�سوؤولية حمدودة( 2- كانتي بهائي بيكابهاى 
3- كري�سنا كانتي بهائي تهاكر - �سفتهم : منفذ �سدهم

نوع  عبارة عن مركبة  وه��ي  اموالكم اخلا�سة  على  بانه مت احلجز  نعلنكم   : االإع��الن  مو�سوع 
P دبي وف��اءا للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله وذلك  ني�سان �سنرتا - لوحته رقم 66861 كود 

للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا بناء على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ:2022/3/9.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70021

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:374/2022/38 جتاري م�سارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة رقم 402

مو�سوع الدعوى : املطالبة الزام املدعي عليه باداء مبلغ )6.656.491.68( درهم الناجتة عن عقد مرابحة ال�سلع الرئي�سي املوؤرخ 
2019/9/24 باال�سافة اىل الزامه باداء ن�سبة 1% �سهريا من املبلغ امل�ستحق اعتبارا من 2021/1/2 وحتى متام ال�سداد ، الزام املدعي 
باداء  الزامه  املوؤرخ 2020/6/1 باال�سافة اىل  الرئي�سي  ال�سلع  الناجتة عن عقد مرابحة  باداء مبلغ )1.380.774.95( درهم  عليه 
ن�سبة 1% �سهريا من املبلغ امل�ستحق اعتبارا من 2021/5/31 وحتى متام ال�سداد الزام املدعي عليه بالفائدة القانونية مبقدار %12 
�سنويا من مبلغ )8.037.266.63( درهم من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد الزام املدعي عليه ب�سداد الر�سوم وامل�ساريف 

ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:م�سرف ال�سارقة اال�سالمي

عنوانه:بامارة دبي - �سارع حممد بن را�سد بوليفارد - برج بوليفارد بالزا 2 - مكتب 1903 - هاتف رق���م:042277717 - فاك�ض 
info@alsahlawico.com:رقم:042277767 - بريد الكرتوين

املطلوب اإعالنه :  1- را�سد حمد �سعيد الزفنه العفاري  -  �سفتهما : مدعي عليه 
الناجتة  ب��اداء مبلغ )6.656.491.68( درهم  ال��زام املدعي عليه  اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  :  قد  االإع��الن  مو�سوع 
امل�ستحق اعتبارا من  املبلغ  امل��وؤرخ 2019/9/24 باال�سافة اىل الزامه باداء ن�سبة 1% �سهريا من  ال�سلع الرئي�سي  عن عقد مرابحة 
2021/1/2 وحتى متام ال�سداد ، الزام املدعي عليه باداء مبلغ )1.380.774.95( درهم الناجتة عن عقد مرابحة ال�سلع الرئي�سي 
املوؤرخ 2020/6/1 باال�سافة اىل الزامه باداء ن�سبة 1% �سهريا من املبلغ امل�ستحق اعتبارا من 2021/5/31 وحتى متام ال�سداد الزام 
املدعي عليه بالفائدة القانونية مبقدار 12% �سنويا من مبلغ )8.037.266.63( درهم من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد 
الزام املدعي عليه ب�سداد الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2022/4/5  ال�ساعة 
09.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70545

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:133/2022/20 جتاري كلي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�سابعة رقم 409

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )13952810( درهم مبلغ التعوي�ض )54107923( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% وحتى ال�سداد التام . 

املدعي:ريهني هار�ساد ميهتا ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته �سريك �سابق واملدير احلايل ل�سركة )اإف اآر هيوب 
اإنرتنا�سيونال ليمتد(

العنز - مبنى جمموعة احلبثور - مكتب  �سارع هور  دي��ره -  العنز -  ام��ارة دبي - هور  عنوانه:االمارات - 
رقم 214-211

املطلوب اإعالنه :  1- تياجو عبداهلل  -  �سفته: مدعي عليه
مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )13952810( 
درهم مبلغ التعوي�ض )54107923( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% وحتى ال�سداد 
التام - وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2022/4/5  ال�ساعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  169/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 295/2021 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )1.215.142( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : موؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دبي - �سارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم 9 - 

 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد االلكرتوين
IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين

املطلوب اإعالنه : 1- نيهاريكا �سينغ 2- تانفي جوبتا  - �سفتهما : منفذ �سدهما
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )1215142( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70530

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 
�عالن بالن�سر        

 462/2022/16 جتاري جزئي 
تفا�صيل الإعلن بالن�صر 

اإىل املدعي عليهم : 1- بوبيان للو�ساطة العقارية - موؤ�س�سة فردية ل�ساحبها - �سامل را�سد �سامل علي �سامل 
الرا�سد 2- دبي اخلليج للعقارات وميثلها قانونا مديرها/را�سد �سامل علي �سامل الرا�سد

جمهويل حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :البيت االخ�سر للو�ساطة العقارية 

درهم   )4.295.200( وق��دره  مبلغ  ب��رد  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
اماراتي )اربعة ماليني ومئتان خم�سة وت�سعون الف ومئتان درهم اماراتي باال�سافة اىل الفوائد القانونية 
بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام فيما يتعلق باالتفاق املرم بني املدعي واملدعي عليها 
يف م�سروع برج بوبيان - اأبراج بحرية اجلمريا  - وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2022/4/4 ال�ساعة 
09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70488
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�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 
MOJAU_2022- 0058212 رقم �ملعاملة

 تنازل/ بيع 
�إعــالن تنـازل عن رخ�سة  

بني  الرخ�سة  عن  تنازل  على  بالت�سديق  العام  العدل  الكاتب  �سيقوم  انه  العلم  يرجى 
االأطراف املذكورة اأ�سماوؤهم ادناه :-  من الطرف االأول : حممد ابراهيم عبدامللك احلاج 
اجلن�سية : اليمن بكامل ح�س�سه 100% اإىل الطرف الثاين : بلقي�ض حارب جمعه خلفان 
امل�سكري اجلن�سية : االإمارات - لت�سبح مالك الرخ�سة. باال�سم التجاري )بري�سكتز ان 
برجرز كافترييا(  رخ�سة �سادرة من دائرة التنمية االإقت�سادية بعجمان رقم )105713( 
وامل�سجلة بغرفة جتارة و�سناعة عجمان ،،  تعديال اخرى : اليوجد. وعليه �سيقوم الكاتب 
العدل بالت�سديق على التنازل بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن ، ، فمن 
لديه اعرتا�ض مراجعة الكاتب العدل واتخاذ االإجراءات القانونية وذلك خالل 14 يوم 

من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
�لكاتب �لعدل �لعام 

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70408 �لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 
MOJAU_2022- 0058395 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/عبداهلل حممد  عبيد الق�سري النعيمي - اإماراتي اجلن�سية ميلك 
املوؤ�س�سة الفردية امل�سماة )بقالة دار الب�ستان( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة جتارية 
اإماراتي اجلن�سية  رقم )762095( ، ويرغب ال�سيد/ عبداهلل حممد عبيد الق�سري النعيمي - 
- يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اىل ال�سيد/ في�سل حممد عبيد 
الق�سري النعمي - اإماراتي اجلن�سية ، لي�سبح مالك الرخ�سة ، تعديالت اخرى : تعديل الن�ساط 

من بقالة لي�سبح )بقالة ن�ساط 24 �ساعة( 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70021

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 
MOJAU_2022- 0058782 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد : حممد طارق فخر الدين - هندي اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن ن�سبة )50%( من كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد: 
�سيد روح اهلل �سيد حفيظ اهلل - اجلن�سية افغان�ستان ، يف الرخ�سة امل�سماة )الت�سميم 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة  باإمارة  تاأ�س�ست  الراقي لتطريز االقم�سة بالكمبيوتر( والتي 
رقم )779650( ، تعديالت اخرى : اليوجد. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من 
احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى 
ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70535

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 
طلب �إعالن يف �لق�سية �لتنفيذية بالن�سر 

تنفيذ    UAQCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000108/ 
اإىل املحكوم عليه : بهمن من�سور فقيهي نزاد

العنوان : دبي اجلمريا 2 �سارع 20 فيال رقم 25 هاتف 0501981212 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ عبدال�سالم عبدالعزيز حممد منقو�ض اآل علي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي 157،074 باالإ�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف. 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة   -

التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533 �لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة كلباء �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية   
)جزئي(  جتاري  تنفيذ   KLBEXCIPOR2020 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000074/ 

اإىل املحكوم عليه : عبيد جا�سم عبيد اإ�سماعيل الباروت البارود 
حيث انه قد �سدر احلكم �سدك ل�سالح املحكوم له / بنك دبي االإ�سالمي - �ض م ع  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله - ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور 
ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي :

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 341324.5 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة كلباء �لإحتادية 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197 �لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0000026 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حامد عبداهلل را�سد وعبد الرحمن غالب مالك  
جمهول حمل االإقامة : عجمان اجلرف ال�سناعية 2  

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/4/12 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
 )5 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  عجمان 
بها  الدعوى مرفقا  وتقدمي مذكرة جوابية على  وكيل معتمد،  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/3/29 م.   

مدير �خلدمات �لق�سائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392 �لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0000026 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سركة فاطمة اال�ستثمارية للتجارة العامة  
جمهول حمل االإقامة : ال�سارقة منطقة املجاز  

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/4/12 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 5( 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/3/29 م.

مدير �خلدمات �لق�سائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0000877 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : االر�ض العربية ملقاوالت التك�سية واالر�سيات واال�سباغ  
جمهول حمل االإقامة : العنوان : املنطقة الو�سطى - الذيد - �سارع و�ساح - ال�سناعية اجلديدة - حمل رقم 2 ملك 

حممد �سلطان مبارك بن �سيخان الكتبي - 067433267 0509417910
واململوكة للمدعو / ناناك رام �ساجنى - اجلن�سية : الهند 

 نعلمكم بان املدعي : كي�سور بي�سفا�ض كامال �ساندرا بي�سفا�ض اجلن�سية : بنجالدي�ض يف الدعوى رقم 2022/877 
دائرة اليوم الواحد العمالية الدائرة الثالثة. قد رفع الدعوى املذكورة اأعاله يطالب فيها : 

الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره 23496 درهم باالإ�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف. 
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/4/6 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة االإبتدائية املدنية 
-  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 15( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على 
للنظر يف  الن�سر وذلك  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�سرة  امل�ستندات وذلك خالل مدة ال  كافة  بها  الدعوى مرفقا 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/3/23 م.   

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 
�نذ�ر بالن�سر

رقم )66786/2022(
املنذر : حممد عبدالعزيز حممد نور - اردين اجلن�سية 

العنوان : دبي - ديرة - املمزر - عبايا �سنرت - هاتف : 0553966332 
- مقهى  راأ���ض اخليمة   : عنوانه   - �سوري اجلن�سية   - دف�سع  �سمري  : ماهر حممد  اليه  املنذر 

روتانا- �سارع جزيرة احلمراء - مكاين رقم - هاتف 0568907776 - 0545611191 
مو�سوع االإنذار : 

اإنذار عديل بدفع مبلغ 40،000 درهم
لذلك ، 

يخطر املخطر / املخطر اليه ب�سداد مبلغ وقدره )40،000( اربعون الف درهم ، وذلك خالل 
مدة اق�ساها 5 اأيام من تاريخ ن�سر هذا االإنذار ويف حال عدم الت�سديد �سي�سطر املنذر التخاذ 
ذكر  مبا  للمطالبة  االداء  امر  وا�ست�سدار  واجلزائية  املدنية  والق�سائية  القانونية  االإج���راءات 
باالإ�سافة اىل التعوي�ض اجلابر للعطل وال�سرر مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف 

التقا�سي واتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 
�عالن حكم بالن�سر 

يف  �لإ�ستئناف 1752/2021/322 ��ستئناف عقاري  
املنظورة يف : دائرة اال�ستئناف العقارية االوىل رقم 90 

املوؤرخة  وال�سراء  البيع  اإتفاقية  بف�سخ  جم��ددا  والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  اإلغاء  املو�سوع   : االإ�ستئناف  مو�سوع 
2019/5/16 وامل�سجلة بعد بيع مبدئي رقم 11434/2019 والزام امل�ستاأنف �سدها االوىل بان توؤدي لها 

مبلغ 1،150،000.00 درهم قيمة العربون الوارد بعقد البيع �سند الدعوى.   
امل�ستانف  : األونا كا�سمازوفا - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع اال�سايل 

- مبنى باي �سكوير بناية 6 - �سقة 201  - وميثله : نا�سر يو�سف علي نا�سر اخلمي�ض  
املطلوب اإعالنه : 1 - كومل هوين دهكن - �سفته : م�ستاأنف �سده.    

املذكورة  الدعوى  2022/2/24 يف  بتاريخ  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  : نعلنكم  االإع��الن  مو�سوع 
اأعاله ل�سالح / 

حكما مبثابة احل�سوري قابال للطعن خالل �ستني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن. �سدر با�سم 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
70197 �لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 

�عالن بيع  عقار بالن�سر 
يف �لتنفيذ رقم  7217/2021/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  
املبلغ املنفذ به وقدره )724156.42 درهم(  2020/4397 جتاري جزئي، ب�سداد  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 
�سامال للر�سوم وامل�ساريف.  طالب التنفيذ: تريازو املحدودة - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع اخلليج 
التجاري 1 - مبنى فجني تاور - �سقة الطابق 47 - بالقرب من �سبين�ض هاير ماركت - وميثله : يون�ض حممد عبداهلل ح�سن البلو�سي - املطلوب 
اإعالنه : �سركة ال�سم�ض للهند�سة واملقاوالت )ذ م م( - عنوانه :االإمارات - اإمارة دبي - الق�سي�ض ال�سناعية الرابعة - دبي - �سارع رقم 15 متفرع 
من �سارع دم�سق - مبنى �سركة ال�سم�ض ملك عقارات حكومة دبي - �سقة االر�سي - بالقرب من �سركة دوكا�ست والغرير لل�سيارات وخلف كلداري - 

 sunengg@emirataes.net.ae-  971042679376  -  0505749562
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  01:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/4/13 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : االإع���الن  مو�سوع 
http://www. االإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  االإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�ض 49 - رقم املبنى : 1 - رقم 

العقار : R1305 - ا�سم املبنى : اونتاريو تاور - رقم الطابق 13 - امل�ساحة : 74.51 مرت مربع - التقييم : 710302.42 درهم. 
نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�ض 49 - رقم املبنى : 1 - رقم العقار : R1304 - ا�سم املبنى : اونتاريو تاور - 

رقم الطابق 13 - امل�ساحة : 74.51 مرت مربع - التقييم : 710302.42 درهم. مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70392

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 
�عالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف �لتنفيذ رقم 353/2021/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/505 عقاري جزئي، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )6،503،932.81 درهم( 
�سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ:بنك االإمارات دبي الوطني - �ض م ع  
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة -  �سارع بني يا�ض - بجوار غرفة جتارة و�سناعة دبي - هاتف رقم 04/3874225 

ايبان رقم )AE170260135450253880001( - وميثله : حممد عبدامللك م�سطفى اهلي  
املطلوب اإعالنه : ح�سن عبيد �سعيد بخيت - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة ند �سما - �سارع نداحلمر - جممع )213( - فيال رقم )3( - بالقرب من 

خزان مياه الرا�سدية - املقامة على قطعة االر�ض رقم )88( هاتف رقم 042808800 - فاك�ض رقم 042806806 - 0502770060 
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  01:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/4/13 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : االإع���الن  مو�سوع 
http://www. االإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  االإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : ند �سما - رقم االر�ض 88 - رقم البلدية : 

درهم   )5.700.000( مببلغ   - مربع  مرت   1393.55  : امل�ساحة   213-249
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 

�عالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 
يف �لتنفيذ رقم  8470/2021/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/395 جتاري م�سارف جزئي. ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )780،510/77 

درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف
اإم��ارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ض - بجوار غرفة و�سناعة دبي - هاتف رقم /  طالب التنفيذ: بنك االإم��ارات دبي الوطني - �ض م ع - عنوانه : 

وميثله : حممد عبدامللك م�سطفى اأهلي    -  )3113783794( مكاين  رقم   055/7016552 رقم  موبايل   -  04/3874225
الثنية االوىل - مبنى مادي�سون ريزدن�سي - �سقة رقم )203( موبايل رقم  اإم��ارة دبي -   : اإعالنه : �سا�سني رامنات كومباري - عنوانه  املطلوب 

 0502064710  -  1599277284 مكاين  رقم   -  0502064710
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  01:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/4/13 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : االإع���الن  مو�سوع 
http://www. االإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  االإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  وحدة عقارية - املنطقة : الثنية االوىل - رقم االر�ض 77  - امل�ساحة : 60.68 مرت مربع - رقم 

املبنى : 1 - ا�سم املبنى : مادي�سون ريزدن�سي - رقم الوحدة : 203 - مببلغ )527،455.52( درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 70197

�عالن بيع  عقار بالن�سر  
يف �لتنفيذ رقم 353/2021/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/505 عقاري جزئي، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )6،503،932.81 درهم( 

�سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ:بنك االإمارات دبي الوطني - �ض م ع  

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة -  �سارع بني يا�ض - بجوار غرفة جتارة و�سناعة دبي - هاتف رقم 04/3874225 
ايبان رقم )AE170260135450253880001( - وميثله : حممد عبدامللك م�سطفى اهلي  

املطلوب اإعالنه : ح�سن عبيد �سعيد بخيت - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة ند �سما - �سارع نداحلمر - جممع )213( - فيال رقم )3( - بالقرب من 
خزان مياه الرا�سدية - املقامة على قطعة االر�ض رقم )88( هاتف رقم 042808800 - فاك�ض رقم 042806806 - 0502770060 

�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  01:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/4/13 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : االإع���الن  مو�سوع 
http://www. االإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  االإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : ند �سما - رقم االر�ض 88 - رقم البلدية : 

درهم   )5.700.000( مببلغ   - مربع  مرت   1393.55  : امل�ساحة   213-249
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 

�عالن بيع  عقار بالن�سر 
يف �لتنفيذ رقم 8470/2021/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/395 جتاري م�سارف جزئي. ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )780،510/77 

درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف
اإم��ارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ض - بجوار غرفة و�سناعة دبي - هاتف رقم /  طالب التنفيذ: بنك االإم��ارات دبي الوطني - �ض م ع - عنوانه : 

وميثله : حممد عبدامللك م�سطفى اأهلي    -  )3113783794( مكاين  رقم   055/7016552 رقم  موبايل   -  04/3874225
الثنية االوىل - مبنى مادي�سون ريزدن�سي - �سقة رقم )203( موبايل رقم  اإم��ارة دبي -   : اإعالنه : �سا�سني رامنات كومباري - عنوانه  املطلوب 

 0502064710  -  1599277284 مكاين  رقم   -  0502064710
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  01:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/4/13 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : االإع���الن  مو�سوع 
http://www. االإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  االإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  وحدة عقارية - املنطقة : الثنية االوىل - رقم االر�ض 77  - امل�ساحة : 60.68 مرت مربع - رقم 

املبنى : 1 - ا�سم املبنى : مادي�سون ريزدن�سي - رقم الوحدة : 203 - مببلغ )527،455.52( درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 
�عالن بالن�سر 

 9497/2021/207 تنفيذ جتاري  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  �سركة �سارة امبك�ض للتجارة ذ م م 2-�ساجد علي حممد عمر خان 

- ب�سفته مدير و�سريك املدعى عليها االوىل - جمهول حمل االقامة
�سليم   / - ومي��ث��ل��ه  ام���ري ح�سني  ال��ق��ا���س��م  اب���و  ن���ور ح�سني  التنفيذ/  ال��ط��ال��ب  ان  مب��ا 
ان�سامبارفاتى عمر - قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 

املبلغ املنفذ به وقدره )127420( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لإحتادية 
م�ستعجل     SHCFICIINJ2022 /0001927 يف  �لدعوى رقم

اإىل : �سماح �سوكت فائق ع�ساف - جمهول حمل االإقامة : اإمارة ال�سارقة ، التعاون ، هوية رقم 784197880216268 ، هاتف رقم 
055961043   0502857584

نعلمكم باأن املدعي )ة( / ح�سني عبدالرحيم الطائي
العنوان / حمل االإقامة : اإمارة دبي ، بر دبي، �سارع امل�ستقبل، اخلليج التجاري، بناية ذا اك�س�سنج، الطابق الثاين ع�سر ، مكتب رقم 1203 

هاتف 042417888 فاك�ض 045656432 رقم الهاتف : 971562919307 
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب��������

نلتم�ض املدعي من عدالة املحكمة املوقرة التف�سل باالآتي:
اأوال ً : قيد الدعوى وحتديد اأقرب جل�سة لنظرها واإعالن املدعى عليهما ب�سورة من الئحة الدعوى.

ثانيا : ندب احد خراء الطب ال�سرعي لبيان االإ�سابات التي حلقت باملدعي ب�سبب ونتيجة تعر�سه للحادث مو�سوع الدعوى وحتديد 
ن�سبة العجز النهائية التي خلفتها تلك االإ�سابات ومدى الت�سوه الذي حلق بكامل اجل�سم وبيان التداعيات واالآثار ال�سلبية لهذه االإ�سابة 
اإلزام املدعى  اأداءة ملتطلبات حياته اليومية. ثالثا”:  اأداءة عمله و على  ون�سبة العجز احلا�سلة نتيجة احلادث و مدي تاأثري ذلك على 

عليهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل املحاماة.
لذا يتوجب عليكم احل�سور اأمام الدائرة دائرة االأمور امل�ستعجلة الثانية حمكمة ال�سارقه االإحتادية �سباح يوم املوافق 2022/04/05 
اإر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة  اأو  ، ويف حالة عدم ح�سوركم  08:00، لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات  ال�ساعة 

�ستبا�سر االإجراءات القانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ : 2022/3/29 م. 

مدير �خلدمات �لق�سائية 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533 �لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 
 �إخطار عديل 

برقم �ملحرر 2022/0056205
مقدم من املحتكم : احمد عبد اهلل النقبي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية . ب�سفتي وكيال عن / ماجد حممد �سلمان ال�سويدي - اماراتي اجلن�سية

مبوجب وكالة رقم )130868/1/2021( �سادرة من حماكم دبي،  العنوان / اإمارة ال�سارقة - امل�سلى - بناية برج ال�ساعة - الدور الثاين - مكتب 202
LAWYER@ALNQBLORG : الهاتف / 068845555 - 0504343333 الريد االألكرتوين

AL MAGHRIB METAL BLDG CONST IND LLC سد - املحتكم �سده : املغرب ل�سناعة االأ�سغال املعدنية للمباين د م م�
العنوان اإمارة ال�سارقة - املنطقة ال�سناعية اخلام�سة - �سارع الثاين ال�سناعي - حو�ض با�سم �سركة املغرب ل�سناعة اال�سغال املعدنية للمباين

 الهاتف : 065420230 - 0508673909  - 0503009821 - 0509624006 - 0547094851
املو�سوع  : اعالن ببدء اإجراءات التحكيم

يف الق�سية رقم AA46/2021 حتكيم جر  وجلل�سة 2022/4/5
نفاذا لالأمر ال�سادر من حمكمة ا�ستئناف دبي يف الق�سية رقم 2020/43 اأمر على عري�سة حتكيم مت تعيني املحكم اال�ستاذ / وليد ال�سيد حمد الكائن مكتبه يف الطابق الثالث 
whamad@alalaidarous.com : ع�سر )13( - بناية اأوبروي �سنرت - �سارع االأعمال - منطقة اخلليج التجاري - دبي هاتف رقم 056918227 بريد الكرتوين

وحيث كان املحكم قد حدد جل�سة 2022/3/9 كجل�سة متهيدية ملبا�سرة اجراءات التحكيم وقام باعالن املحتكم �سدها على العنوان املذكور اعاله والذي �سبق اعالنها عليه اأثناء 
نظر االأمر على عري�سة املذكور �سلفا ، اإال اأنه قد تعذر اعالن املحتكم �سدها مبعرفة املحكم على العنوان املذكور اأعاله ، كما تعذر االعالن على رقم الفاك�ض املذكور باالأوراق.  وعلى 

ذلك قرر ال�سيد املحكم: 1- الغاء اجلل�سة التمهيدية التي كان مقررا عقدها يف 2022/3/9 لتعذر اعالن املحتكم �سدها.
�سدها. املحتكم  اإعالن  اإجراءات  المتام  وذلك  �سلفا  املذكور  مبكتبه  ظهرا   12 ال�ساعة  متام  يف   2022/4/5 الثالثاء  يوم  اىل  االجتماع  تاجيل   -2

عديل يخطرها فيه باالآتي :  - بدء اإجراءات الدعوى التحكيمية اأمام املحكم اال�ستاذ / وليد ال�سيد حمد الكائن  اإنذار  مبوجب  �سدها  املمحكتكم  باإعالن  املحتكم  تكليف   -3
whamad@ :مكتبه يف الطابق الثالث ع�سر )13( -  بناية اأوبروي �سنرت - �سارع االأعمال - منطقة اخلليج التجاري - دبي هاتف رقم 056818227 بريد الكرتوين

جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2022/4/5 ال�ساعة 12 ظهرا يف مقر املحكم امل�سار اليه اأعاله كجل�سة متهيدية لبدء اإجراءات التحكيم.  بتحديد   -  alalaidarous.com
لذلك ، ينبه املحكتم املنذر على املحتكم �سدها )املنذر اليها( ببدء اإجراءات الدعوى التحكيمية رقم AA46/2021 حتكيم در امام املحكم االأ�ستاذ / وليد ال�سيد حمد الكائن 

whamad@ : مكتبه يف الطابق الثالث ع�سر )13( - بناية اأوبروي �سنرت - �سارع االأعمال - منطقة اخلليج التجاري - دبي هاتف رقم 056818227 بريد الكرتوين
املوافق 2022/4/5 ال�ساعة 12 ظهرا يف مقر املحكم امل�سار اليه اأعاله كجل�سة متهيدية لبدء اإجراءات التحكيم الثالثاء  يوم  جل�سة  بتحديد   -   alalaidarous.com

�لكاتب �لعدل     

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

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

70533 �لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2022/0052756
اخطار عديل للوفاء

املخط�ر /�سوراج كومار جام�سانديكار كمال كوكار، هندي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم )784196810630986( 
ب�سفتي مدير يف الرخ�سة التجارية امل�سماه ))زنك باور ال�سرق االو�سط م.م.ح(( ال�سادره من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقه ، 
وحتمل رخ�سة جتارية رقم )1941( ينوب عنه ال�سيد / طالل بن علي بن هالل البلو�سي عماين، اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية 

رقم )784198642684033( مبوجب الوكالة ال�سادره من امارة ال�سارقة 
برقم )MOJAU_2022_0047451( - العن�وان / ال�سارقة - هاتف رقم / 524941116

املخطر اإليها / لكي للخدمات الهند�سية، ال�سادره من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقه ، حتمل رخ�سة جتارية رقم 
)217568(  العن�وان/ ال�سارقة /ال�سناعية رقم 6 /�سارع الثاين ال�سناعي - هاتف رقم / 0505334378

املو�سوع / اإخطار عديل بالوفاء مببلغ 11،185،20 درهم
املخطر اإليه حرر عدد 1 �سيك للمخطر مببلغ 11،185،20 درهم مبوجب اتفاق جتارية مرم بني الطرفني

حيث قام املخطر اليه بت�سليم املخطر عدد1 �سيك مببلغ قيمته )11،185،20(
حيث ان املخطر يطالب املخطر اليها ب�سداد املبلغ املرت�سد يف ذمته،

حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيكات توجه املخطر ل�سرفه اإال اأنه ارتد دون �سرف لعدم كفاية الر�سيد �سيك رقم 005964 مببلغ 
ابو ظبي التجاري بنك  على  وامل�سحوب   2018/03/03 ا�ستحقاق  بتاريخ  درهم   11،185،20

حيث ان املخطر اليه قد تخلف بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه و املطالبة الودية مرارا وتكرارا لكن دون جدوى،
لذلك، فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد املبلغ املذكور اعاله خالل خم�سة اأيام من تاريخ اإخطاركم واال �سن�سطر التخاذ االإجراءات 

القانونية، واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا اإخطار منا بذلك،

�لكاتب �لعدل     

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

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

70533 �لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2022/0052723
اخطار عديل للوفاء

املخط�ر / �سوراج كومار جام�سانديكار ، هندي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم )784196810630986( 
ب�سفتي مدير يف الرخ�سة التجارية امل�سماه))زنك باور ال�سرق االو�سط م. م،ح ((

ال�سادره من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقه، وحتمل رخ�سة جتارية رقم )1941( ينوب عنه ال�سيد / طالل بن علي بن هالل البلو�سي
عماين اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم )784198642684033( 

)MOJAU_2022_0047451(  مبوجب الوكالة ال�سارده من امارة ال�سارقة برقم
العن�وان / ال�سارقة - هاتف رقم / 524941116

املخطر اإليه /اية تي جي )املحدردة( �ض ،م ،ح ال�سادره من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقه،وحتمل رخ�سة جتارية رقم )1044(
العن�وان/ ال�سارقة /املنطقة احلرة باحلمرية

- هاتف رقم / 0503924270 -0529150255
املو�سوع / اإخطار عديل بالوفاء مببلغ 101،028،64 درهم

املخطر اإليه حرر عدد 1 �سيك للمخطر مببلغ 101،028،64 درهم مبوجب اتفاق جتارية مرم بني الطرفني
)101،028،64( قيمته  مببلغ  �سيك  حيث قام املخطر اليه بت�سليم املخطر عدد 1 

حيث ان املخطر يطالب املخطر اليها ب�سداد املبلغ املرت�سد يف ذمته،
حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيكات توجه املخطر ل�سرفه اإال اأنه ارتد دون �سرف لعدم كفاية الر�سيد �سيك رقم 001193 مببلغ 101،028،64 درهم 

بتاريخ ا�ستحقاق 2021/02/03 وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري
حيث ان املخطر اليه قد تخلف بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه و املطالبة الودية مرارا وتكرارا لكن دون جدوى،

لذلك، فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد املبلغ املذكور اعاله خالل خم�سة اأيام من تاريخ اإخطاركم واال �سن�سطر التخاذ االإجراءات القانونية،
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االإخطار للعلم مبا جاء به،

وهذا اإخطار منا بذلك.
�لكاتب �لعدل     

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

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

70533

�لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
ليكن معلوم�ا للجميع باأن ال�سيد / كاجال برمان ماخان برمان، اجلن�سية : بنغالدي�ض يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 50% وذلك اىل ال�سيد/ حممد عاطف حممد �سريف، 
اجلن�سية: باك�ستان ، ويرغب ال�سيد /نريوجنون بارمون دورجادان بارمون، اجلن�سية : بنغالدي�ض 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 50% وذلك اىل ال�سيد/ حممد عاطف حممد 
تاأ�س�ست  ال�سيارات(  ل�سيانة  الثقة  طريق  )ور�سة  امل�سماه  بالرخ�سة  باك�ستان،  اجلن�سية:  �سريف، 
االقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )617636( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأم�ارة 

بال�سارقه، تعديالت اخرى: ال يوجد
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد / عمر ح�سن عبداللطيف حطاب، اجلن�سية : االمارات يرغب يف 

البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل كال من :
"1- ال�سيد/ حممد وحيد الرحمن مراد حممد اف�سل ح�سني مياه، اجلن�سية: بنغالدي�ض بن�سبة %50 

بن�سبة %50 بنغالدي�ض   : اجلن�سية  علي،  ح�سرت  عبا�ض  ال�سيد/   -2
رقم  رخ�سة  ال�سارقة مبوجب  باأمارة  تاأ�س�ست  ال�سيارات(  ل�سيانة  احلراري  )درح  امل�سماه  بالرخ�سة 
ال�سكل  تغيري  اخرى:  تعديالت  بال�سارقه،  االقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )775870(

القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات
�سان  2013 يف  ل�سنة  القانون االحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�ض 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  
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اعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد / خالد احمد علي حممد املرزوقي، اجلن�سية : االمارات 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ حممد �ساه 
باأمارة  تاأ�س�ست  هيلني(  )بقالة  امل�سماه  بالرخ�سة  الهند   : اجلن�سية  عبا�ض،  حممد  فيجل 
االقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )117558( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة 

بال�سارقه، تعديالت اخرى: تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  
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تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : عمران حممد احمد حممد الزرعوين - اجلن�سية : االإمارات 
العربية املتحدة، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد: 
زبري ميتاىل �ساتوت - اجلن�سية: الهند، يف الرخ�سة امل�سماه )جلام لل�سطائر( تاأ�س�ست باأمارة 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )780986( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة، 

تعديالت اخرى: 1- تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اإىل )وكيل خدمات(،
التجاري من )جلام لل�سطائر( اإىل )كافترييا ركن ال�ساي امللكي(، اال�سم  تغيري   .2

 2013 ل�سنة   )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
الت�سديق  على  يتم  �سوف  وانه  للعلم  االعالن  ن�سر هذا  اقت�سى  فقد  العدل.  الكاتب  �سان  يف 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك  اليه بعد  امل�سار  االجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  
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نظمت موؤ�س�سة �سلطان بن علي العوي�ض الثقافية 
م�ساء اأم�ض االأول ندوة بعنوان “اأ�سواء على كتاب 
للمفكر  واملعا�سر”  احل��دي��ث  ال��ع��رب��ي  ال��ف��ك��ر  يف 
ال��دك��ت��ور اأح���م���د ب���رق���اوي وذل����ك مب��ن��ا���س��ب��ة �سهر 
القراءة، حيث اأُقيمت الندوة بالتعاون مع دار ُكتاب 

الثانية من  اأ�سدرت الطبعة  التي  للن�سر والتوزيع 
الكتاب.

الثقافية  ال�سخ�سيات  م��ن  نخبة  ال���ن���دوة  ح�سر 
ال�سايغ  فاطمة  الدكتورة  مقدمتهم  يف  والفكرية 
ع�����س��و جم��ل�����ض اأم���ن���اء م��وؤ���س�����س��ة ���س��ل��ط��ان ب��ن علي 

ميادة  الدكتورة  الندوة  واأدارت  الثقافية  العوي�ض 
اأملع  اأح��د  يعد  ال��ذي  باملحا�سر  عرفت  حيث  كيايل 

الفال�سفة العرب يف وقتنا احلايل.
واملعا�سر”  العربي احلديث  الفكر  “يف  يثري كتاب 
العديد من الق�سايا الفكرية ويجعلها على ب�ساط 

البحث والنقا�ض، �سواء ما تعلق منها بنقد الرتاث 
وحتديث الثقافة، اأو بنهو�ض االأمة وتقدم املجتمع، 
هكذا  مثل  ويف  ال��ع��ق��ل،  واإ���س��الح  الفكر  بتحرر  اأو 
مقاربات البد اأن تختلط االعتبارات االإيديولوجية 
ذلك  يتمثل  كما  املعرفية،  امل�ساغل  مع  والن�سالية 

حينها  يف  وق��دم��وا  النه�سة  بع�سر  املهتمني  ل��دى 
اإجابات ج�سدت ت�سوراتهم حول الواقع الراهن.

ويف ختام الندوة وقع املوؤلف اأحمد برقاوي الع�سرات 
من ن�سخ الكتاب للمهتمني ودار حوار مطول خالل 
اأو ما بعدها عن ق�سايا فل�سفية ت�سغل بال  الندوة 

الفعالية  هذه  اأن  احلا�سرين.يذكر  من  جمموعة 
اأُقيمت على هام�ض معر�ض الكتاب امل�ستعمل الذي 
تنظمه موؤ�س�سة �سلطان بن علي العوي�ض الثقافية 
بالتعاون مع دار كتاب للن�سر خالل الفرتة من 28 

ولغاية 30 مار�ض 2022.

 اأع��ل��ن ف��ن اأب��وظ��ب��ي، ال���ذي ي��ق��ام حت��ت رع��اي��ة �سمو ال�سيخ 
خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان، ع�سو املجل�ض التنفيذي 
الإمارة اأبوظبي، رئي�ض مكتب اأبوظبي التنفيذي، عن تنظيم 
كافايل  ق�سر  يف  النا�سئون”  ال��ف��ن��ان��ون  “اآفاق:  م��ع��ر���ض 
اأبريل   20 الفرتة من  البندقية، خالل  فران�سيتي مبدينة 
بينايل  فعاليات  م��ع  بالتزامن   ،2022 مايو   22 ولغاية 

البندقية 2022.
ي��ق��دم ف��ن اأب��وظ��ب��ي، ال���ذي ي�����س��ّج��ل ح�����س��وره الأول م���رة يف 
اإيطاليا، جمموعة االأعمال التكليفية التي �سممها الفنانون 
النا�سئني كري�ستوفر جو�سوا بنتون وميثاء عبداهلل وها�سل 
اإ�سراف  حت��ت   2021 اأب��وظ��ب��ي  ف��ن  دورة  خ���الل  ال��ل��م��ك��ي 
املوؤ�س�سني  ف��ي��ل��راث،  وت��ي��ل  ب��ردوي��ل  ���س��ام  الفنيني  القيمني 
ال�سريكني ملن�سة التقييم الفني متعددة التخ�س�سات “اآرت 

ري اأوريانتد”.
وتوّجه مبادرة “اآفاق: الفنانون النا�سئون” الدعوة للقيمني 
املحليني والدوليني الختيار جمموعة من الفنانني النا�سئني 
املقيمني بدولة االإمارات والتعاون معهم �سمن برنامج فني 
اأم���ام اجليل  رائ��ع��ة  بذلك فر�سة  ال��ع��ام، مقدماً  م��دار  على 
و�سقل  امل��ه��ارات  الكت�ساب  والفنانني  املبدعني  من  اجلديد 
القيمني  واإر�سادات هوؤالء  االإبداعية بتوجيهات  ممار�ساتهم 
ال��ف��ن��ي��ني. وي��ح��ظ��ى ال��ف��ن��ان��ون امل�����س��ارك��ون ب��ال��دع��م املايل 

والتوجيهي لرتجمة اأفكارهم االإبداعية اإىل اأعمال جديدة 
اإ�سافة  وبالتايل  اأبوظبي،  فن  فعاليات  �سمن  عر�سها  يتم 

املزيد من النجاحات واالإجنازات اإىل م�سريتهم الفنية.
“ يوا�سل  اأبوظبي  فن  ن�سيبه مديرة معر�ض  دي��اال  وقالت 
اأج���ل تطوير  ال��ف��ن��اي��ن م��ن  ال��ت��زام��ه بتمكني  اأب��وظ��ب��ي  ف��ن 
ممار�ساتهم الفنية، عر اإتاحة الفر�ض التي تدعم م�سريتهم 
برناجمنا  ويحظى  دول��ي��اً  اأعمالهم  ح�سور  وت��ع��زز  املهنية 
املبادرة  من  بتمويل  النا�سئون‘  الفنانون  ’اآفاق:  ال�سنوي 
ال��داع��م��ة للفن وال��ث��ق��اف��ة ال��ت��ي مت اإط��الق��ه��ا م��وؤخ��راً حتت 
اجليل  متكني  يف  لن�ستمر  اأبوظبي‘،  ف��ن  ’اأ�سدقاء  ع��ن��وان 
االإمارات  بدولة  املقيمني  واملبدعني  الفنانني  من  النا�سئ 
اإىل  يرجع  والف�سل  النظري،  منقطعة  دول��ي��ة  ة  من�سّ ع��ر 
با�ست�سافة كري�ستوفر  �سعداء  اأبوظبي. ونحن  اأ�سدقاء فن 
اأعمالهم  وتقدمي  اللمكي  وها�سل  عبداهلل  وميثاء  جو�سوا 

مرة اأخرى، ولكن هذه املرة يف البندقية”.
فنية  اأع��م��ااًل  املعر�ض  يف  بنتون  كري�ستوفر  الفنان  وي��ق��دم 
مكّوناتها  يف  تن�سهر  التي  حديقتي”،  ك��ان  “العام  بعنوان 
�سجرة  تطل  حيث  والنحتية،  الرتكيبية  االأع��م��ال  مفاهيم 
نخل حتمل العديد من الدالالت التي تدور حول مو�سوعات 
ال��ع��ب��ودي��ة يف منطقة  وت��اري��خ  العمل  واق��ت�����س��ادات  ال��ه��ج��رة 
الفنان  م��ع��ر���ض  يف  الرئي�سية  القطعة  و���س��ت��ك��ون  اخل��ل��ي��ج. 

وهي عبارة عن �سجرة نخل يبلغ  بعنوان “هجرة النباتات”، 
طولها 3 اأمتار تقريباً معلقة يف الهواء.

م�سافة  “على  بعنوان  فنياً  فتقدم عر�ساً  ميثاء  الفنانة  اأما 
الذي تلتقي فيه اأ�سكال العر�ض  قريبة جداً من ال�سم�ض”، 
القما�ض  على  النحتية، معتمداً  الفنية  اللم�سات  امل�سّور مع 
اآرائها  ت�ستك�سف  اأن  حت��اول  وه��ي  الفوتوغرافية.  وال�سور 
ومفاهيمها حول مالمح الطبيعة الرية للمراأة التي لطاملا 
حاول املجتمع يف كثري من االأحيان تروي�سها، متبعة يف ذلك 
مثل  خمتلفة  واأب��ع��اد  ق�س�ض  فيها  متتزج  �ساملة  منهجية 
الطبيعة الب�سرية الرية وال�سورة االأولية للطابع النف�سي 

الن�سوي و�سفات احليوانات الرية التي ي�سعب تروي�سها.
ولوحات  نحتية  اأع��م��ااًل  اللمكي  ها�سل  الفنان  يقدم  بينما 
والتي تاأخذ م�ساهديها على منت  قما�سية بعنوان ’ نبتون‘، 
بهدف  واخليال  والواقع  الطبيعة  ع��وامل  ال�ستك�ساف  رحلة 
اإظهار الفكرة املتمّثلة يف ندرة املوارد الطبيعية ومدى تاأثري 
الفنان  الب�سرية. ويحاول  النف�ض  التحديات على  مثل هذه 
اأ���س��ل��وب حياة  وتبني  الدنيوية  امل��ظ��اه��ر  م��ن  ال��ت��ح��رر  اإب����راز 

ب�سيط، كما هو احلال يف احلياة البدوية.
وتاأتي ا�ست�سافة معر�ض “اآفاق: الفنانون النا�سئون” للمرة 
الثانية خارج حدود االإمارات بهدف متكني الفنانني النا�سئني 
املحافل  يف  ح�����س��وره��م  وت��ع��زي��ز  االإم�����ارات  ب��دول��ة  املقيمني 
التي  النجاح  مل�سرية  ا�ستكمااًل  الدولية،  الثقافية  وامليادين 
بداأها فن اأبوظبي العام املا�سي حينما تعاون مع “كرومويل 
النا�سئون”  الفنانون  “اآفاق:  معر�ض  ال�ست�سافة  بلي�ض” 
مثالية  ة  من�سّ البندقية  بينايل  وُي��ع��د  املتحدة.  اململكة  يف 
ال�ستعرا�ض اأعمال الفنانني الواعدين واإتاحة الفر�سة لهم 
للتوا�سل مع خراء الفن والثقافة، مبن فيهم هواة اجلّمع 

وع�ّساق الفنون وزمالئهم من جماالت الفن املختلفة.
الفر�سة  بهذه  فخور  اإن��ن��ي   “ اللمكي  ها�سل  الفنان  وق��ال 
الرائعة التي اأتاحت يل تقدمي عملي الفني ’نبتون‘ 2021 
التظاهرة  فعاليات  مع  بالتزامن  وذل��ك  البندقية،  مبدينة 
وقد �سبق واأن  الثقافية والفنية العاملية ’بينايل البندقية‘. 
الفنانون  ’اآفاق:  برنامج  �سمن  موؤخراً  العمل  بهذا  �ساركت 
اإِ�سراف  حتت   ،2021 اأبوظبي  فن  معر�ض  يف  النا�سئون‘ 
فكرة  وتكمن  فيلراث.  وتيل  بردويل  �سام  الفنيني  القيمني 
واأوجه  بالتنّوع  لالحتفاء  حماولتي  يف  الفني  العمل  ه��ذا 
واإنني  اأب��وظ��ب��ي.  مدينة  بوتقة  يف  تن�سهر  التي  االخ��ت��الف 
�سعيد الأن رحلة هذا العمل مل تنته بعد، بل ت�ستمر للو�سول 

اإىل �سريحة جديدة من اجلمهور الذي �سيتفاعل ويتحاور 
وح����وارات ج��دي��دة حول  اأف��ك��اراً  ن��اق��دة و�سيطرح  معه بعني 

مفاهيمه”.
من جانبها، قالت الفنانة ميثاء عبداهلل “ �سعدت مب�ساركتي 
النا�سئون’  الفنانون  ’اآفاق:  برنامج  يف  املا�سي  العام  خالل 
ة ثقافية تكت�سب  �سمن فعاليات فن اأبوظبي، الذي ُيعد من�سّ
رائعة  فر�سة  مبثابة  م�ساركتي  كانت  وحقيقًة  دولياً،  زخماً 
م�ساركتي  فاإن  وباملثل،  الفنية.  ومفاهيمي  اإمكاناتي  الإب��راز 
بهذا العمل خالل فعاليات بينايل البندقية �سيكون لها طابع 
خا�ض، وبالطبع اإنني �سعيدة جداً بهذه الفر�سة العظيمة. 
ت�سّرد العديد من اأعمايل الفنية ق�س�ساً �سخ�سية، غري اأن 
�سدًى  تلقى  قد  التي  العامة  املو�سوعات  من  جملة  هناك 
كبرياً بني اجلمهور هناك، انطالقاً من ممار�ساتي الفنية. 
اأعمايل  �ستتوا�سل  للغاية ال�ستك�ساف كيف  واإنني متحّم�سة 
داخل  تف�سريها  �سيتم  وكيف  البندقية  جمهور  مع  الفنية 

�سياق جديد ناب�ض باحليوية”.
“ بداأت رحلة عملي  وقال الفنان كري�ستوفر جو�سوا بنتون 
يوا�سل  هو  وه��ا  اأبوظبي،  يف  حديقتي‘  ك��ان  ’العامل  الفني 
رحلته يف مدينة البندقية. ولطاملا لعبت االأ�سواق االأوروبية 
والطلب اال�ستهالكي دوراً حمورياً يف ق�سة التمر ورحلته يف 
جميع اأنحاء العامل خالل القرن الع�سرين. ويتمّثل هديف يف 

هذا امل�سروع الفني يف اإعادة ت�سليط ال�سوء على هذه الرحلة، 
يف  املعاملة  و�سوء  اال�ستغالل  اأوج��ه  عن  الك�سف  جانب  اإىل 

اقت�سادات العمل واملنظومات االقت�سادية الزراعية”.
ن���ادي���ن م��ع��ل��وف ون����ادي����ة �سحويل،  ق���ال���ت  م���ن ج��ان��ب��ه��م��ا، 
 “ اأبوظبي”..  فن  “اأ�سدقاء  ملبادرة  املوؤ�س�ستان  الع�سوتان 
روؤية  من  انطالقاً  اأبوظبي‘  فن  ’اأ�سدقاء  مبادرة  تاأ�س�ست 
را�سخة تتمّثل يف دعم املواهب املحلية بدولة االإمارات وحّثها 
على تطوير مهاراتها واكت�ساب اخلرات داخل امل�سهد الفني 
الفنية  االأع��م��ال  بعر�ض  �سعيدتان  اأن��ن��ا  �سك  وال  وال��ث��ق��ايف. 
يف  مرة  الأول  عر�سها  مت  بعدما  الثالثة،  للفنانني  الرائعة 
ة دولية بحجم وقيمة بينايل  فن اأبوظبي 2021، يف من�سّ
واالإجناز  النجاح  على  وتاأكيداً  برهاناً  ُيعد  مما  البندقية، 

املُحقق يف هذا ال�سدد. 
املنا�سبة، نوّجه الدعوة للجميع لزيارة املعر�ض  واإننا، بهذه 
وا�ستك�ساف اأعمال ثالثة من اأبرز الفنانني الواعدين بدول 

االإمارات”.
“اآفاق:  ب��رن��ام��ج  اأع��م��ال  اأن���ه �سيتم ع��ر���ض  االإ����س���ارة  جت���در 
مبدينة  فران�سيتي  كافايل  ق�سر  يف  النا�سئون”  الفنانون 
البندقية خالل الفرتة بني 20 اأبريل و22 مايو 2022. 
و�سيعود فن اأبوظبي اإىل منارة ال�سعديات مرة اأخرى خالل 

الفرتة ما بني 16 و20 نوفمر 2022.

فن اأبوظبي ي�ضارك لأول مرة يف بينايل البندقية باإيطاليا مبعر�ض »اآفاق: الفنانون النا�ضئون«

نظمت اأنا�سي لالإعالم حلقة نقا�سية �سمن برنامج 
الع�سر  يف  التوقيعات  “فن  بعنوان  نقا�ض  موعد 
كبري  عطية  ال��دك��ت��وراأح��م��د  قدمها  االأندل�سي”، 
ال��ب��اح��ث��ني يف ال����رتاث ال��ع��رب��ي امل��خ��ط��وط مبركز 
املخطوطات يف مكتبة االإ�سكندرية ، وذلك بح�سور 

عدد من ع�سوات موعد نقا�ض واالإعالميني.
اأن�سطة وفعاليات ال�سفارة  اإطار  ياأتي الرنامج يف 
لدى  املتحدة  العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة  الثقافية 
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم االألك�سو 

التابعة جلامعة الدول العربية.
اآيات  م��ن  ع��ط��رة  ب��ت��الوة  النقا�سية  احللقة  ب���داأت 
الذكر احلكيم قدمتها �سيخة بنت مبارك اخلييلي، 
وقدم الفنان اأن�ض احللبي عزفا مو�سيقيا على اآله 

“الهاند بان “خالل ا�ستقبال احل�سور.
االإعالمية  اأدارتها  التى  النقا�سية  احللقة  تناولت 
فاطمة النزوري عدة حماور:التعريف بالتوقيعات 
، ون�ساأتها ، وقيمتها كجن�ض اأدبي ،ثم عر�ٍض لبع�ِض 

التوقيعات االأندل�سية ، وبيان اأهمية درا�ستها.
وتعد هذه احللقة واحدة من �سل�سلة حلقات موعد 
نهيان  بنت  اليازية  ال�سيخة  اأ�س�سته  ال��ذي  نقا�ض 
املنظمة  ل��دى  العربية  الثقافة  �سفرية  نهيان  اآل 
يف  االألك�سو،  وال��ع��ل��وم  والثقافة  للرتبية  العربية 
لالإعالم  اأن��ا���س��ي  اأه�����داف  ل��ي��وا���س��ل   2017 ع���ام 
وم�����س��ريت��ه��ا ، وي��ح��ق��ق ن���وع���ا غ���ري ت��ق��ل��ي��دي من 
التوا�سل الفكري يعتمد على التفاعل بني ع�سوات 
والنقا�ض خللق  البحث  م�ساركتهن يف  املوعد عر 
معا  وال���روح  العقل  ت��ري  ممتعة  معرفية  اأج���واء 
واخلراء  ال��دك��ات��رة  م��ن  نخبة  مب�ساركة  وذل���ك   ،

املخت�سني من كافة اأرجاء الوطن العربي.
النقا�سية  خ��الل احللقة  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  وت��ن��اول 
ن�ساأة فن  و  اال�سطالحي  ومعناه  التوقيع  تعريف 
اأن  مو�سحا   .. االأندل�سية  والتوقيعات  التوقيعات 

اإىل االأندل�ض جميع علومهم  العرب حملوا معهم 
فنقلوا  ث��ق��اف��ت��ه��م،  منها  ��ل��ت  ت�����س��َكّ ال��ت��ي  وف��ن��ون��ه��م 
والر�سائل  واخلطابة  واملو�سيقى  والغناء  ال�سعر 
التوقيعات  اأن  اإىل  ذل��ك.. الفتا  والتوقيعات وغري 
ظهرت متاأخرة ن�سبًيا يف االأندل�ض، الأنها مرتبطة 
بالكتابة  مرتبطة  ب����االأدق  اأو  ال��دول��ة،  با�ستقرار 
ال��دي��وان��ي��ة ال��ت��ي ت���رع���رع يف رح��اب��ه��ا ه���ذا الفن، 
اإال يف عهد  ه��ذه مل تتحقق  اال���س��ت��ق��رار  وم��رح��ل��ة 
االإمارة االأموية، والذي بداأ بعبد الرحمن الداخل 

�سنة 138 هجرية.
وكان عبد الرحمن الداخل ممن ا�ستهر بالف�ساحة 
البليغة،  احل�سنة  التوقيعات  وبكتابة  وال��ب��الغ��ة 
اأنَّ  املغرب”  “البيان  كتابه  ع��ذاري يف  اب��ن  ويذكر 

ح�سن  بليًغا،  ف�سيًحا،  ك��ان  الداخل  الرحمن  عبد 
التوقيع، جيد الف�سول، مطبوع ال�سعر.

املحا�سر  ق���ال  ال��ت��وق��ي��ع��ات..  واأه��م��ي��ة  قيمة  وع���ن 
يف  االأدبية  الفنون  اأح��د  باعتبارها  قيمتها  تتجلى 
تراثنا العربي، ومن ذلك توقيعات جعفر بن يحيى 
على ما كان ُيرفع للر�سيد من ُكتب وق�س�ض، حيث 
اأَن  اإىل  الفتا   .. البالغة  يف  غاية  توقيعاته  كانت 
مبعلومات  مت��دن��ا  التوقيعات  ف��ن  م�سادر  درا���س��ة 
خمتلفة عن مظان هذا الفن، وبيان امل�ساحة التي 
وبناء  املختلفة،  واالأخ���ب���ار  االأدب  كتب  يف  �سغلها 
على هذه امل�ساحة يتوقف بيان املكانة التي تبواأها 
مكانة  وه��ي  املختلفة،  االأدب  فنون  بني  الفن  ه��ذا 
اكرتاث  ع��دم  م��ع حالة  االإط���الق  على  تن�سجم  ال 

الدر�ض االأدبي احلديث بفن التوقيعات.
التوقيعات  ل��ف��ن  امل�������س���ادر  درا�����س����ة  اأن  واأ�����س����اف 
االأندل�سية من �ساأنها اأن تثري هذه املفارقة، وتطرح 
هذا الت�ساوؤل الذي ي�سع على كاهل الدر�ض االأدبي 
اأجله  ال��ذي من  ال�سبب  ما  عنه،  االإجابة  احلديث 
التي  امل��ك��ان��ة  عمومه  يف  التوقيعات  ف��ن  ي��ت��ب��واأ  مل 
ي�ستحقها يف حياتنا االأدبية؟ .. مو�سحا اأن ال�سبب 
ارتباًطا وثيًقا - يف  اأنَّ هذا الفن ارتبط  احلقيقي 
تلك  كانت  ومل��ا  ال�سيا�سية،  باحلياة   - منه  االأغلب 
احلياة متغرية بني ع�سية و�سحاها، فقد تاأثر فن 
اأول ما يوؤتي عليه  التوقيعات بهذا التغيري، وكان 
نتج  ما  التغيري هو حماولة طم�ض  ثمار هذا  من 

عن احلياة ال�سيا�سية التي قامت الثورة عليها.

اأنا�ضي لالإعالم تنظم حلقة نقا�ضية بعنوان )فن التوقيعات يف الع�ضر الأندل�ضي(

موؤ�ض�ضة العوي�ض الثقافية.. اإطالق كتاب )يف الفكر العربي احلديث واملعا�ضر(
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رم�صان 2022.. الك�صف عن البو�صرت الر�صمي ل�)"ليف �صو"(

)العائدون( يتناول ق�ضية اإعادة تدوير الإرهاب
من املقرر اأن يكون "اليف �سو"، هو املو�سم االأول لفكرة �سيتم 
عر�سها ب�سكل اأو�سع من خالل عدة موا�سم اأخرى، حول عالقة 

االإن�سان حاليا بو�سائل التوا�سل االجتماعي واالإنرتنت. 
وت����دور اأح�����داث ال��ع��م��ل يف اإط����ار ت�����س��وي��ق��ي ع��ن ب��رام��ج البث 
املبا�سرة املنت�سرة حاليا عر التطبيقات االإلكرتونية ومن�سات 
جتربة  خو�ض  اأ�سخا�ض   6 يقرر  حيث  االجتماعي،  التوا�سل 
جترهم على الظهور يف اليف على اأحد التطبيقات ملدة 360 
�ساعة على مدار �سهر كامل مقابل احل�سول على مبلغ مايل 
كبري يقدر ب� 5 اآالف دوالر، ب�سرط اأال يتغيبوا عن البث حتى 

ولو دقيقة واحدة.
 6 يتابعهم  املبا�سر،  البث  يف  امل�سرتكني  ه��وؤالء  يظهر  وبينما 
هذه  اأطلقت  التي  ال�سركة  ل�سالح  يعملون  اآخرين  مراقبني 
امل�سابقة، اإذ اأن كل مراقب منهم يتفرغ ملراقبة م�سرتك واحد، 
االأحداث  ه��ذه  يدير  "ناجي" ال��ذي  م�سرت  جميعا  ويراأ�سهم 
املبا�سر، مما  ويتحكم يف كل ما يظهر للم�سرتكني عر البث 

يك�سف عن العديد من املفاجاأت خالل احللقات.
م�سل�سل  على  العام  امل�سرف  �سعيد،  �سايل  قالت  جانبها،  من 
اإنتاج  ل�سركة  تابع  لي�ض  "العمل  اأبطاله:  �سو" واأحد  "اليف 
ممثلني،  من  فيه  العاملني  جلميع  م�سرتك  اإن��ت��اج  هو  واإمن��ا 
ت�سوير  مدير  اأو  مونتري  من  الفريق  باقي  اأن  بخالف  ه��ذا 
اأو مو�سن جرافيك اأو ديكور وغري ذلك، ال يتقا�سى اأي منهم 
اأي اأجر نظري عمله، حيث اقت�سر االإنفاق على اإيجار املعدات 
وال��ك��ام��ريات واأج��ه��زة ال�����س��وت واالإ����س���اءة وخ��ام��ات الديكور 

واملالب�ض واأجور الفنيني والعمال فقط".
حديني،  جمال  حممود  واإخ���راج  �سو" تاأليف  "اليف  م�سل�سل 
وبطولة فرقة "1980 واأنت طالع"، وهم �سايل �سعيد، حامت 
هبة  ج��ر،  حممد  خليفة،  حممد  الغني،  عبد  وليد  ���س��الح، 
العزيز،  عبد  حممود  العتابي،  حممد  �سليمان،  نور  الكومي، 
اأن��ور، مي �سالح، ح�سن خالد، عا�سم رم�سان، علي  برييهان 
ال�سحت،  م�سطفى  حم��م��ود،  جميلة  ح�سن،  ن��ادي��ن  ح��م��ي��دة، 

مهند امل�سلماين.
ي�سار اإىل اأن فرقة "1980 واأنت طالع" تكونت بعد النجاح 
�سنوات من خالل عر�ض م�سرحي  قبل  ال��ذي حققته  الكبري 
حمل نف�ض اال�سم، حيث ا�ستمر عر�سه 8 �سنوات، مما اأك�سب 
الفرقة �سعبية كبرية بني جيل ال�سباب، وقدمت نف�ض الفرقة 
ا  اأي�سً "الروفة"، وحققت  بعنوان  اأخرى  ذلك م�سرحية  بعد 
ما  �سرعان  اأن��ه��ا  اإال  القليلة،  عر�سها  ليايل  يف  كبريا  جناحا 

توقفت ب�سبب اأزمة جائحة كورونا.
اأع�ساء  يجمع  ال��ذي  ال��ث��اين  ه��و  �سو"،  "اليف  م�سل�سل  ويعد 
"�سجن  م�سل�سل  ���س��ن��وات   3 ق��ب��ل  ق���دم���وا  اأن  ب��ع��د  ال��ف��رق��ة، 
ح�سريا  يعر�ض  م�سري  م�سل�سل  اأول  ك��ان  ال��ذي  اختياري"، 

عر من�سة "يوتيوب".
 1980" عر�ض  موؤلف  هو  حديني،  جمال  حممود  اأن  يذكر 

واأنت طالع"، وكان قد بداأ م�سواره يف جمال التاأليف امل�سرحي 
وتوالت  يعزفون"،  "اإنهم  م�سرحية  خ��الل  من   2005 منذ 
االأعمال بعدها حتى بلغ عددها 35 عمال م�سرحيا كان اآخرها 
"دوجز" الذي عر�ض يف 2019، فيما ن�سر له رواية "اإريو�ض" 
واملوت"  احل���رب  "طريق  منها  م�سرحيات  و4   ،2014 ع��ام 
وغريها، كما ح�سد العديد من اجلوائز والتي بلغ عددها 36 
 ،"30 "�سينما  م�سرحية  عن  �ساوير�ض  جائزة  اأبرزها  جائزة 
وجائزة الدولة الت�سجيعية، وجائزة املهرجان القومي للم�سرح 
والتي ح�سل عليها 4 مرات، هذا بخالف م�ساهماته يف جمال 

االإخراج امل�سرحي والتمثيل.

العراقية �صرى الدو�صكي مع روجينا يف )كيد احلرمي(
ت�����س��ارك ال��ف��ن��ان��ة واالإع��الم��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة ���س��رى ال��دو���س��ك��ي يف 
الرم�ساين  ال�سباق  �سيدخل  وال���ذي  احل���رمي  كيد  م�سل�سل 

كوميدي. اجتماعي  اإطار  يف  ويدور   ،2022
اإنتاج م�سري خليجي م�سرتك،  م�سل�سل )كيد احل��رمي(، هو 
يجمع بني اللهجة امل�سرية وال�سعودية، وهو من تاأليف مهند 

اليحيى،  ع���ادل  واإن��ت��اج  ف��ك��ري،  م�سطفى  واإخ����راج  البلو�سي، 
وتلعب بطولته النجمة روجينا.

ت��ت��زوج بعد  اأرم��ل��ة  وجت�سد روجينا م��ن خ��الل االأح����داث دور 
60 عاما )ي��وؤدي دوره  وفاة زوجها من رجل يبلغ من العمر 
الزواج  البداية ترف�ض  االإم��ام(، ويف  الكويتي عبد اهلل  املمثل 
منه من اأجل اأوالدها، لكنه يقنعها بحبه وباأنه انتظرها �سنوات 
طويلة بدون زواج اإىل اأن تويف زوجها، فتوافق يف النهاية وتبداأ 

املواقف الكوميدية يف حياتهما.
و���س��ارك��ت ���س��رى ال��دو���س��ك��ي يف ع���دد م��ن االأع���م���ال الدرامية 
اأوال وم�سل�سل  العراقية منها م�سل�سل فريوز وم�سل�سل احلب 

متى ننام.

اإعادة  العائدون يتناول ق�صية  باهر دويدار: م�صل�صل 
تدوير الإرهاب 

ك�سف ال�سيناري�ست باهر دويدار كوالي�ض م�سل�سل "العائدون"، 
اأن  مو�سًحا  ال��ع��ام،  ه��ذا  الرم�ساين  ال�سباق  �سيخو�ض  ال��ذى 
االإره���اب وه��و عمل خمابراتى  ي��دور ح��ول حم��ارب��ة  امل�سل�سل 

ت�سويقى مرتبط بالفرتة بني 2018 و2020.
الذى  "مان�سيت"،  برنامج  ح��واره  خ��الل  "دويدار"،  اأ���س��اف 
اأنه   ،"CBC" يقدمه االإعالمي جابر القرموطي على قناة 
موؤكًدا  املا�سي،  رم�سان  �سهر  منذ  امل�سل�سل  على  العمل  ب��داأ 
املحرك  كانا  املعريف  االأمني" وخمزونه  "امللف  يف  جتاربه  اأن 

الرئي�سي يف الكتابة.
تابع:"امل�سل�سل عبارة عن ق�سية اأمنية اأحداثها وقعت يف هذا 
التوقيت، خطر كان يتهدد العامل كافة ومل يكن اأحد يتخيله 
اأو ي�ساهده، وفى م�سر التفتت اإليه القيادة التي كلفت االأجهزة 
االأمنية باجلواب عن ذلك ال�سوؤال، وعندما وردت االإجابة كان 

هناك حتٍد كبري".
"العائدون"  م�سل�سل  اأن  دوي���دار  باهر  ال�سيناري�ست  اأ���س��اف 
عبارة عن دراما مرتبطة باأحداث ومتغريات املنطقة العربية، 

ويتناول ما ميكن و�سفه مب�سطلح "اإعادة تدوير االإرهاب".
وب��ه ممثلون  دول،   6 ت��دور يف  امل�سل�سل  اأح���داث  اأن  اإىل  اأ���س��ار 
يتناولون  امل�سريني،  املمثلني  خ��الف  ع��رب��ي��ة،  جن�سيات  م��ن 
ق�سية حماربة االإرهاب بعيًدا عن ال�سكل التقليدي وبطريقة 

مثرية.
و�سع  وك��ي��ف  "االإرهاب"  ع��ن  با�ستفا�سة  "دويدار"  حت���دث 
دائًما،  النف�ض  ع��ن  ال��دف��اع  خانة  يف  وامل�سلم  العربي  امل��واط��ن 
م�سرًيا اإىل اأن املتطرف دائًما يتوىل اأمره ما ُي�سمى ب�"امل�سئول 
دون  بالوكالة  ومي��وت  بالوكالة  يحارب  ال�سرعي" واالإره��اب��ي 

مقابل.
الغاز  ملف  ك��ان  كما  و"�سما�سرة"،  نَّاع  �سُ له  االإره���اب  اأن  اأك��د 
م�سدًدا  املا�سية،  ال�سنوات  باملنطقة  ح��دث  ما  "األغاز"  مفتاح 

على اأن املعركة املقبلة هي معركة "ت�سكيل الوعي".

 اأحمد جمدي يف م�صل�صل "امل�صوار"
"امل�سوار"  م�سل�سل  بطولة  يف  جم��دي  اأح��م��د  الفنان  ي�سارك 
 ،2022 رم�سان  ل�سهر  ال��درام��ي  املو�سم  يف  عر�سه  املنتظر 

امل�سل�سل من اإخراج حممد يا�سني، وتاأليف حممد فريد.

يج�سد جمدي �سخ�سية املقدم عالء من مباحث االآث��ار، وهو 
حمقق �سرطة يطارد بطل امل�سل�سل ويحاول االإيقاع به لتورطه 

يف جرمية االإجتار باالآثار.
وقد ن�سر جمدي عر ح�سابه على اإن�ستجرام بو�سرت �سخ�سيته 

بامل�سل�سل.
امل�سل�سل من اإنتاج �سركة �سعدي جوهر/ ميديا هب التي �سبق 
وي�سارك   ،2021 رم�سان  يف  نيوتن  لعبة  م�سل�سل  وقدمت 
جمدي بطولته مع النجوم حممد رم�سان ودينا ال�سربيني، 
وامل�����س��ل�����س��ل ه���و ث��ال��ث ب��ط��ول��ة مل��ج��دي خ���الل ث��الث��ة موا�سم 
 )2020( ثانية  فر�سة  م�سل�سليه  بعد  متتالية،  رم�سانية 

وق�سر النيل )2021(.
اأحدث اأعمال اأحمد جمدي هو فيلم "حدث يف 2 طلعت حرب"، 
وقد �سارك يف مهرجان االأق�سر لل�سينما االأفريقية يف دورته 
احلادية ع�سرة التي انتهت يف 10 مار�ض احلايل كع�سو بلجنة 
الفل�سطيني  امل��خ��رج  م��ع  الديا�سبورا  اأف���الم  م�سابقة  حتكيم 

ر�سيد م�سهراوي، واملنتجة التون�سية درة بو�سو�سة.
الناجحة،  االأف�����الم  م��ن  ع���دد  يف  كممثل  ل��ر���س��ي��ده  واإ���س��اف��ة 
 ،)2015( ال���وداع  ب��اب   ،)2010( ميكروفون  فيلم  اأب��رزه��ا 
متيز  )2016(؛  يف  واإب��راه��ي��م  م��ع��زة  وع��ل��ي  م��والن��ا  فيلمي 
اأحد  ال  الطويل  ال��روائ��ي  فيلمه  خ��الل  م��ن  جم��دي كمخرج 
ر  ع��دة ج��وائ��ز. وح��ال��ًي��ا ُيح�سّ ه��ن��اك )2018( احل��ائ��ز على 
اأف������الم ومنتج،  اأح���م���د الأع����م����ال خم��ت��ل��ف��ة ك��م��م��ث��ل و����س���ان���ع 
 Garage Art ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  اأي�����س��اً  وه���و 

.Production

راين اخل�صري ي�صارك يف م�صل�صل "املداح 2" 
عمل  لفريق  ان�سمامه  ماأمون،  اخل�سري  راين  الفنان  اأعلن 
حمادة  الفنان  2" بطولة  "املداح  م�سل�سل  من  الثاين  اجل��زء 
هالل، والذي من املقرر اأن ي�سارك يف ال�سباق الرم�ساين لعام 

.2022
نوعها  م��ن  ج��دي��دة  جتربة  �سيخو�ض  اأن��ه  اخل�سري  واأو���س��ح 
باأداء دور اأحد ال�سخ�سيات التي يقابلها �سابر "حمادة هالل" 
يف امل�سل�سل خ���الل م��غ��ام��رت��ه ���س��د رج���ال امل��اف��ي��ا، م��ع��رب��ا عن 
�سعادته بامل�ساركة يف اجلزء الثاين من املداح والتمثيل كوكبة 
من الفنانني على راأ�سهم حمادة هالل وهبة جمدي وكمال اأبو 

رية واأحمد عبدالعزيز وغريهم من النجوم.
2 مرتبطة  امل���داح  اأح���داث  اأن  اخل�����س��ري،  راين  الفنان  واأك���د 
بت�سل�سل اأحداث اجلزء االأول من امل�سل�سل، الذي �سلك خالله 
املداح طريقاً اآخر و�ّسخر دعواته لغايات �سيئة با�ستخدام بع�ض 
من  والعديد  امل�سروعة  غري  جتاراتهم  فى  ال�سلطة  اأ�سحاب 

االأمور االأخرى قبل اأن يعود اإىل طريق التوبة.
 2021 رم�����س��ان  يف  ع��ر���ض  "املداح" ال���ذي  م�سل�سل  وح��ق��ق 
اإىل جانب ح��م��ادة هالل،  و���س��ارك يف بطولته  ك��ب��رًيا،  جن��اًح��ا 
ون�سرين طاف�ض، اأحمد بدير، خالد �سرحان، حممد عز، جمال 
عبد النا�سر، دنيا عبد العزيز، حنان �سليمان، حم�سن من�سور، 
حممد ال�ساوي، هادي خفاجي، تامر �سلتوت، �سبحي خليل، 
حممود عامر، عبري فاروق، هايدي رفعت، ب�سمة ماهر، وهو 
من تاأليف اأمني جمال، وليد اأبو املجد، �سريف ي�سري، واإخراج 

اأحمد �سمري فرج.

واملناف�صة  املبارك  رم�صان  �صهر  تف�صلنا عن  قليلة  ايام 
القوية بني امل�صل�صلت بال�صباق الرم�صانى لعام 2022، 
وفى ظل تواجد عدد كبري من جنوم الدراما التليفزيونية 
البطولة  يت�صدرن  جنمات   3 يتواجد  املو�صم،  هذا  فى 
ومن  واملخرجني،  واملنتجني  املوؤلفني  كبار  مع  الن�صائية 
فى  بقوة  نف�صها  الن�صائية  البطولة  تفر�ض  اأن  املتوقع 

مو�صم دراما رم�صان احلاىل.
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طريقة لتخفي�ض خطر 
الإ�ضابة بال�ضرطان

ك�سفت الطبيبة الريطانية �سريين ق�سام، فائدة النظام الغذائي النباتي 
الذي ي�سمى اأحيانا " حمية يناير" للوقاية من ال�سرطان.

واأو�سحت الطبيبة، اأن املواد الغذائية يف النظام الغذائي النباتي مبا فيها 
بالفيتامينات  غنية  واحلبوب،  واملك�سرات  والبقول  واخل�سروات  الفواكه 
والعنا�سر املعدنية واملواد املغذية النباتية واالألياف الغذائية، ما يقلل من 

خطر االلتهابات واالإجهاد ومتنع ن�سوء هرمونات النمو.
ل��ت��ك��اث��ر اخلاليا  االأ���س��ا���س��ي��ة  االآل���ي���ة  ت���وؤث���ر يف  امل�����واد  ه����ذه  "اإن  وت���ق���ول، 

ال�سرطانية".
وتن�سح الدكتورة بالتخلي عن اللحوم احلمراء ومنتجات االألبان، لتقليل 

خطر االإ�سابة بال�سرطان.
وباالإ�سافة اإىل هذا، ت�سري الطبيبة اإىل نتائج الدرا�سة التي اأجراها علماء 
جامعة اأك�سفورد، التي تفيد باأن النباتيني اأقل عر�سة لالإ�سابة بال�سرطان 
بن�سبة 19 باملئة مقارنة باالآخرين. م�سرية اإىل اأن بع�ض االآثار االإيجابية 
مرور  م��ع  االآخ���ر  والبع�ض  ف���ورا،  تظهر  نباتي  غ��ذائ��ي  نظام  اإىل  للتحول 
الوقت. كما تنخف�ض خماطر االإ�سابة باأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية 

وال�سمنة وال�سكري وغريها.

خبرية �ضحية حتذر من خماطر 
امل�ضكنات بال و�ضفة من الطبيب

ا�ستخدام  خ��ط��ورة  م��ن  غرييني  جوليا  الريطانية  ال�سيدالنية  ح��ذرت 
م�سكنات االأمل التي حتتوي على "الكودائني" بال و�سفة طبية.

خبرية �سحية حتذر من خماطر امل�سكنات بال و�سفة من الطبيبقواعد يف 
تناول االأدوية يجب على اجلميع معرفتها!

اأن  "على الرغم من  اإنه  "ديلي اك�سري�ض" الريطانية،  وقالت ل�سحيفة 
اأن��ه ال  اإال  ب��دون و�سفة طبية،  االأدوي��ة التي تعتمد على )الكودائني( تباع 
اأي��ام، ويجب ا�ستخدامها فقط عند ال�سرورة   3 ينبغي تناولها الأكر من 

الق�سوى".
واأ�سافت: "اال�ستخدام املتكرر للكودائني ميكن اأن ي�سر الكبد اأو الكلى اأو 
ي�سبب التهاب البنكريا�ض احلاد، كما اأن جتاوز معايري العقاقري التي تعتمد 

عليه يهدد باالإدمان، االأمر الذي قد يت�سبب مب�ساكل عقلية مزمنة".
زيادة  اإىل  ي��وؤدي  الدماغ، مما  اأج��زاء معينة من  تتلف  اأن  "ميكن  وتابعت: 
خطر االإ�سابة باالكتئاب املزمن والقلق"، مو�سية بالذهاب اإىل الطبيب اإذا 
وجد املري�ض اأنه بحاجة اإىل تناول جرعة اأقوى من املو�سى بها اأو تراجع 

فعالية الدواء امل�سكن الذي ياأخذه املري�ض.

الرياح؟ تهب  • ملاذا 
ت�سخن حرارة ال�سم�ض الهواء فيتحرك حمدث الرياح .تتحرك الرياح 
املناطق  يف  االأر�سية  الكرة  اأنحاء  خمتلف  فوق  جدا  �سخمة  بحركات 
ناحية  من  وزن��ا  اقل  ي�سبح  ال��ذي  الهواء  ال�سم�ض  ت�سخن  اال�ستوائية 
حتدث  االأخ���رى  هي  جديدة  هوائية  حتركات  حمدثة  اال�ستواء  خط 
حتركات جديدة وهكذا دواليك بحيث تلف حركة الرياح اأقا�سي الدنيا 

االأربع
 • ما �صبب ملوحة مياه البحر؟

مياه البحر ماحلة حلتوائها على ملح ذائبة غلبية هذا امللح هو ملح 
التي  االأن��ه��ار  مياه  امللح  ه��ذا  م�سدر  الب�سر  ي�ستخدمه  ال��ذي  الطعام 
التي  ال�سخور  ملح  اإذاب���ة  على  االأن��ه��ار  ه��ذه  تعمل  البحار  يف  ت�سب 

تعرت�ض طريقها وحتمله اىل البحر 
العامل؟ يف  مغلق  بحر  اأكر  • ما 

بحر قزوين
جميعًا؟ الغازات  اأخف  • ما 

غاز الهيدروجني

جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �سمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ال  االإن�سان  جلد  �سمك  اأن  تعلم  هل   •
االإن�سان يحتوي على عدة اآالف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�ستثناء 

جفون العينني
�سنة ثالثني  املتو�سط  يف  يتجاوز  ال  القرد  عمر  اأن  تعلم  • هل 

الواحدة الثانية  يف  مرة   )32( حوايل  جناحها  تهز  الذبابة  اأن  تعلم  • هل 
املر�ض ب�سبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ال  الن�سور  اأن  تعلم  • هل 

الثديية احليوانات  اأذكى  هو   - الدلفني   - اأن  تعلم  • هل 
مرة  24 التاريخ  مدى  على  احتلت  القد�ض  ان  تعلم  • هل 

الكرف�ض. هو  املوز  بعد  للغوريال  املف�سل  • االأكل 
املتحدة. الواليات  يف  ثانية  كل  يف  النقانق  من  قطعة   550 من  اأكر  • توؤكل 

االأك�سدة. م�سادات  من  كبرية  ن�سبة  على  يحتوي  الري  • التوت 
املناعة. جهاز  ويقّوي  االإجهاد  م�ستوى  يخف�ض  • ال�سحك 

تقريباً. تن�ض  ملعب  تعادل  رئتيك  • م�ساحة 

جحا والأرانب 
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فوائد الفراولة
للفوالت:  ج��ي��د  م�����س��در 
الفراولة �سرورية للمراأة 
الحتوائها  نظراً  احلامل 
ع���ل���ى م������ادة ال����ف����والت اأو 
ح��م�����ض ال��ف��ول��ي��ك ال���ذي 
دوماً  االأط���ب���اء  ب��ه  ين�سح 
االأ�سهر االأوىل  ال�سيما يف 
الفواليت  احل����م����ل.  م����ن 
ي�����ح�����م�����ي اجل�������ن�������ني م���ن 
اخللقية.  ال���ت�������س���وه���ات 
قبل  ب��اأخ��ذه  البدء  ين�سح 

احلمل بب�سع اأ�سهر.
االنزميات  من  عالية  ن�سب  على  الفراولة  حتتوي  اله�سم:  ع�سر  تعالج   -

الها�سمة وااللياف مما يح�سن من وظائف اجلهاز اله�سمي.
ن�سبة  على  يحتوي  الفراولة  ع�سري  من  ك��وب  ال�سرطان:  خطر  تقاوم   -
الوقاية من  املناعة مما ي�سهم يف  كبرية من م�سادات االك�سدة و مقويات 

ال�سرطان.

اأن  وق��رر  رقيقة  رمادية  وانثى  ابي�ض جميل  بذكر  الولود فجاء  االأران���ب  زوج��ا من  ال�سوق  ا�سرتى جحا من 
يربيهما يف البيت. وفى الطريق قرر اأن ي�سرتيح قليال فجل�ض يف ظل �سجرة وو�سع �سلته التي كانت االرانب قد 
قر�ست جزءا منها على االر�ض وو�سع فوق منها عمامته وجبته حتى ال تخرج االرانب من ال�سلة ثم فرد ج�سده 
على االر�ض وا�سعا يده حتت راأ�سه كو�سادة واغم�ض عينيه واأخذ يحلم بزوج االأرانب كيف �سريبيهما ثم يتوالد 
فياأتيان باأربعة ازواج وتتوالد تلك االزواج بعد ان تكر فياأتوا بازواج كثرية من االرانب. اذن �سيتوالد االم واالب 
واالبناء و�سي�سدر عنه جمموعه كبريه يف فرته زمنية ق�سريه الن االرانب حتمل وتلد ب�سرعه و�سيخلى لهما 
عن غرفه كبرية يف بيته و�سيغرقهما بالطعام ليكروا ويكتنزوا ويتوالدوا ويبيع منهم وي�سرتى زوجا من البط 
ليبي�ض ويفق�ض بطا �سغريا ويكر ليبي�ض اي�سا و�سي�سرتى بعد ذلك زوجا من االوز ثم من املمكن ان ي�سرتى 
معزة �سغريه حلوبا وتلد اي�سا ومتتلىء الغرفة لت�سبح غرفتني ثم ثالثا ثم قطعه ار�ض كاملة وال ي�ستطيع ان 
يراعيها وحده فهناك زوجته واوالده.ورمبا ياأتي بعاملني للنظافة والطعام واغم�ض عينه ليحلم اكر بذلك 
امل�سهد الرائع ملزرعته وقطعان املا�سية جتري فيها ومترح وت�سمن فيبيع البط واالوز والدجاج واالرانب فلن 
يكون بحاجة اليها النه ا�سرتى ما�سية وهذه فعنده تكفي كثريا.. وا�ستيقظ من النوم مرتاحا مب�سوطا و�سعيدا 
جداً واخذ عمته وعباءته من ال�سلة ولب�سهما وحني جاء دور ال�سلة فوجىء بها خالية فقد قر�سها زوج االرانب 
وخرج منها هاربا اإىل تلك املزروعات اجلميلة ليعي�ض هناك يلد ويتكاثر بعيدا عن بيت جحا مل يتمالك جحا 
نف�سه فاأخذ ي�سرخ ويلطم خديه ملا حدث وعندما جتمع حوله النا�ض اخذ يقول يا وياله فقدت االرانب واالوز 

والبط والغنم واملا�سية وفقدت نقودي كلها ورجعت كما كنت فقريا يا وياله.. واحالماه. 

الأوكرانية األينا فوليك التي وثقت الغزو الرو�صي لأوكرانيا على و�صائل التوا�صل الجتماعي اخلا�صة بها 
قبل اأن تفر عرب بوداب�صت، موجودة حالًيا يف اإ�صبانيا حيث حتاول بدء حياة جديدة يف مدريد. رويرتز

اأن الرمان الذي تعرف  اأظهرت نتائج درا�سة �سينية، 
مفاجاأة  ميكنه  ال�سنني،  اآالف  منذ  الكثرية  ف��وائ��ده 
بفائدة  احلياة�  ومنط  ال�سحي  الغذائي  النظام  ه��واة 

جديدة.
وك��م��ا ه��و م��ع��روف حت��ت��وي ح��ب��ات ال��رم��ان على ن�سبة 
الع�سوية  واالأحما�ض   B و   C فيتامينات  من  عالية 
العنا�سر  وخمتلف  الغذائية  واالأل��ي��اف  وال�سكريات 
املعدنية. ولكن مع ذلك قرر العلماء ال�سينيون درا�سة 

خ�سائ�ض بذور الرمان.
ووفقا ملوقع WeChat ال�سيني، اكت�سف الباحثون 

وفيتامينات  ال��ب��ول��ي��ف��ي��ن��ول  م����واد  ال���رم���ان  ب����ذور  يف 
م�سادة  خ�سائ�ض  ل��ه��ا  خمتلفة  ع�سوية  واأح��م��ا���ض 
لالأك�سدة. واإن تناول هذه البذور يوؤثر اإيجابيا يف عمل 
الغذائي  التمثيل  عملية  ويح�سن  اله�سمي  اجل��ه��از 
اأثناء م�سغ هذه  يتم  اإىل ذلك،  وباالإ�سافة  وال�سهية. 

البذور تطهري جتويف الفم من البكترييا.
وا�ستنادا اإىل هذه النتائج، ين�سح الباحثون ال�سينيون 
اأن  اإىل  ال��ب��ذور، م�سريين  م��ع  ال��رم��ان  ح��ب��ات  بتناول 
الرمان الذي يعد لونه ورديا فاحتا تكون بذوره لينة 

عادة.

اكت�ضاف فائدة غري متوقعة للرمان


