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من�سة فريدة للمنطقة 
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 ل اأقرع الأبواب من اأجل 
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�ساعة اإ�سافية من النوم ت�ساعدك على فقدان الوزن
تو�ضلت درا�ضة حديثة اإىل اأن احل�ضول على �ضاعة اإ�ضافية من النوم كل 

ليلة ميكن اأن ي�ضاعد الأ�ضخا�ص على فقدان الوزن.
اإن باحثني يف جامعة �ضيكاغو  "ديلي ميل" الربيطانية  وقالت �ضحيفة 
الأمريكية قاموا يف درا�ضتهم بتتبع مدة النوم وال�ضعرات احلرارية التي 

يح�ضل عليها 80 �ضخ�ضا يعانون من زيادة الوزن.
ب�ضاعة  اأط��ول  ملدة  ينامون  كانوا  الذين  املتطوعني،  اأن  النتائج  واأظهرت 
ي��وم، مقارنة مع  اأق��ل كل  �ضعرا ح��راري��ا   270 ي�ضتهلكون  كانوا  واح���دة، 
الدرا�ضة، دعا  اإليها  التي تو�ضلت  النتائج  الآخرين. ويف �ضوء  امل�ضاركني 
العلماء اإىل "اإ�ضافة ن�ضائح النوم اإىل برامج الوقاية من ال�ضمنة وفقدان 
"كان  التلفزيونات والهواتف  �ضا�ضات  البتعاد عن  اأن  واأو�ضحوا  الوزن". 

عامال م�ضرتكا بني اأولئك الذين ينامون ملدة طويلة".
"اإذا مت  ت�ضايل:  اإ���ض��راء  ال��دك��ت��ورة  ل��ل��درا���ض��ة،  الرئي�ضية  امل��وؤل��ف��ة  وق��ال��ت 
اإىل  ذل��ك  ف�ضيوؤدي  اأط���ول،  لفرتة  ال�ضحية  ال��ن��وم  ع���ادات  على  احل��ف��اظ 
فقدان الوزن مع مرور الوقت". ويعتقد اخلرباء اأن ال�ضمنة، التي يعاين 
بزيادة  كبري  حد  اإىل  مدفوعة  والأمريكيني،  الربيطانيني  ن�ضف  منها 

ال�ضعرات احلرارية، ولي�ص اإىل قلة ممار�ضة الريا�ضة.

ت�سريح �سعرك بهذه الطريقة ميكن اأن يدمره
عندما  به  نقوم  ب�ضيًطا  عماًل  ال�ضعر  مت�ضيط  يعترب  ملعظمنا،  بالن�ضبة 
ن�ضتيقظ يف ال�ضباح، اأو عندما ن�ضتحم، اأو يف بع�ص الأحيان، قبل مغادرة 
املتمثل يف مت�ضيط  الب�ضيط  العمل  اأن هذا  املنزل مبا�ضرة. ولكن، ات�ضح 

�ضعرنا اأكرث تعقيًدا مما كنا نعتقد.
ويف الواقع، يخاطر املاليني من الأ�ضخا�ص ذوي ال�ضعر الطويل بالتعر�ص 
لأ�ضرار طويلة املدى عن طريق مت�ضيط �ضعرهم بفر�ضاة �ضعر خطاأ، اأو 

التم�ضيط ب�ضدة اأو التعامل مع العقد بخ�ضونة.
واعرتفت ما ي�ضل اإىل اأربع من كل 10 ن�ضاء �ضاركن يف ا�ضتطالع اأجرته 
تكون  اأن  اأفعالهن ميكن  بع�ص  ب���اأن  دراي���ة  ك��ن على  اأن��ه��ن  ت��ي��زر  ت��اجن��ل 
�ضارة ب�ضعرهن، حيث تقلق واحدة من كل اأربع ن�ضاء ب�ضاأن ال�ضرر الذي 
يلحقنه بخ�ضالت �ضعرهن. ويف غ�ضون ذلك، اعرتفت اأكرث من واحدة 
"م�ضطي  القدمية  العبارة  يتبعن  زلن  ما  باأنهن  ام��راأة  ع�ضرين  كل  من 
اأنه من اجليد مت�ضيط  100 مرة قبل النوم". ويعتقد اخلم�ص  �ضعرك 
اأكرث من اخلم�ص  ت�ضارك  بينما  والت�ضابك،  العقد  لتمزيق  ب�ضدة  ال�ضعر 
فر�ضاة ال�ضعر مع الآخرين. وقام ن�ضف الذين �ضملهن ال�ضتطالع، من 
ا بتنظيف �ضعرهن ب�ضكل خطاأ من فروة  قبل ماركة العناية بال�ضعر، اأي�ضً

راأ�ضهن اإىل اأ�ضفل، وهو ما يعترب اأمًرا حمظوًرا.

اأملانيا.. مناذج خمتلطة للعمل من املنزل واملكتب
ك�ضفت نتائج ا�ضتطالع للراأي ُن�ِضَرْت يف اأملانيا اأن العديد من ال�ضركات يف 
البالد تنوي اأن تقدم ملوظفيها مناذج خمتلطة للعمل جتمع بني العمل 

من املنزل والعمل باحل�ضور الفعلي من املكتب.
دبليو" لأبحاث  اإي  "زد  معهد  اأج��راه��ا  التي  ال��درا���ض��ة  نتائج  واأو���ض��ح��ت 
ال�ضماح  �ضيتم  الذين  الأ�ضخا�ص  ن�ضبة  اأن  مانهامي  مدينة  يف  القت�ضاد 
�ضتكون  كورونا  بعد جائحة  املنزل  من  اأ�ضبوعياً  م��رات  عدة  بالعمل  لهم 

اأكرب ب�ضكل ملحوظ مما كان عليه احلال قبل وقوع اجلائحة.
وانتهت الدرا�ضة اإىل اأن ال�ضركات تخطط ب�ضكل خا�ص لإعداد مناذج عمل 
اإىل  ي��وم  بني  ت��رتاوح  مل��دة  املنزل  من  بالعمل  للموظف  ال�ضماح  تت�ضمن 
ثالثة اأيام اأ�ضبوعياً. و�ضمل ال�ضتطالع التمثيلي 1200 �ضركة يف اأملانيا 

تعمل يف جمال املعلومات وال�ضناعات التحويلية.
واأظهرت النتائج اأن نحو ن�ضف ال�ضركات التي تعمل يف جمال املعلومات 
تعتزم اإعداد مناذج بعد اجلائحة ت�ضمح ملوظفيها بالعمل من املنزل ملدة 
ترتاوح من يوم اإىل يومني اأ�ضبوعياً. وقال دانيل اردزيك العامل يف املعهد 
اإن ن�ضبة ال�ضركات التي تعتزم تقدمي مناذج ت�ضمح بالعمل من املنزل ملدة 
ثالثة اأيام اأ�ضبوعيا، تبلغ يف الوقت الراهن %37 وهي ن�ضبة متثل اأكرث 

من ثالثة اأ�ضعاف الن�ضبة التي كانت عليها قبل اجلائحة.
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- الفلفل الأحمر
 ،C A و�ضي  اأ  الفيتامينني  الأحمر على  الفلفل  يحتوي 
عالجية  ف��وائ��د   C �ضي  وللفيتامني  ك��اروت��ني.  والبيتا 
البيتا  ي�ضاعد  فيما  الأك�ضدة.  اأب��رز م�ضادات  كاأحد  مهمة 
كاروتني اجل�ضم على اإنتاج فيتامني A الذي يحمي من 
ب�ضكل خا�ص ل�ضحة اجلهاز  العدوى، ولذلك فهو مفيد 

املناعي.
يو�ضي   2020 اأب��ري��ل  يف  ُن�ضرت  بحثية  ورق��ة  وبح�ضب 
اخل��رباء بالفلفل الأحمر كجزء من نظام غذائي �ضحي 

.Cو A للحجر ال�ضحي ب�ضبب حمتواها من فيتاميني
نحو  احلجم  متو�ضطة  الأح��م��ر  الفلفل  م��ن  حبة  وت��ق��دم 
152 ملغراماً من فيتامني "�ضي"، وهذا هو �ضعف كمية 
فيتامني �ضي مقارنة بالربتقال، وميكن اأن ي�ضاعد اجل�ضم 
على حماربة العدوى عن طريق حتفيز اإنتاج خاليا الدم 

البي�ضاء.

- الربوكلي
فيتامني  م��ن  عالية  م�ضتويات  على  ال��ربوك��ل��ي  يحتوي 
ت�ضاعد  التي  الأك�ضدة  وم�ضادات  للمناعة  املعزز   C �ضي 
يف حماربة اجلذور احلرة. كما يحتوي اأي�ضاً على الزنك 
اجل�ضم،  يدعم  مما  والبوتا�ضيوم،  واملغني�ضيوم  واحلديد 
الأمثل،  النحو  على  املناعي  اجلهاز  عمل  على  ويحافظ 
بينما ت�ضاعد الفيتامينات بي B املوجودة يف الربوكلي يف 

احلفاظ على م�ضتويات الطاقة.

- البطاطا احللوة
وم�ضتويات  ك��اروت��ني  بيتا  على  احل��ل��وة  البطاطا  حتتوي 
عالية من فيتامني اأ A، مما قد ي�ضاعد يف تقليل اللتهاب 
وتعزيز وظيفة املناعة. حتتوي البطاطا احللوة اأي�ضاً على 

. B6 6 وبي C فيتاميني �ضي

تابعي املزيد: فوائد �ضرب زيت الزيتون قبل النوم للن�ضاء 
لها اأهمية بالغة

- الإ�سن�سا
الربد؛  ل��ن��زلت  ك��ع��الج  ك��ب��رية  ب�ضعبية  الإ�ضن�ضا  حتظى 
نظراً لدورها كمن�ضط للمناعة ميكن اأن ت�ضاعد يف تعزيز 
�ضائعة  تطهري  ع�ضبة  هي  البي�ضاء.  ال��دم  خاليا  وظيفة 

يتم اإ�ضافتها بانتظام اإىل ال�ضاي لتعزيز املناعة.

- التفاح
حت�ضني  يف  ي�ضاعد  اأن  ميكن  التفاح  اأن  الأب��ح��اث  اأظهرت 
�ضحة الأمعاء، وتوفري م�ضتويات عالية من فيتامني �ضي 
بف�ضل  اجل�ضم.  �ضحة  على  احلفاظ  يف  ي�ضاعد  مما   ،C
للتفاح  الأك�ضدة،  وم�ضادات  الألياف  من  العايل  حمتواه 
اإمنا للوقاية من  املناعة،  فوائد كبرية لي�ص فقط جلهاز 

عدد كبري من الأمرا�ص.

- احلم�سيات
الغريب  اأو  ال��ربت��ق��ال  م��ث��ل  ال��ف��واك��ه احل��م�����ض��ي��ة  ت��ل��ع��ب 
بف�ضل غناها  تعزيز مناعة اجل�ضم،  يف  مهماً  دوراً  ف��روت 
اأن حت�ضل  املناعة. ويجب  بدعم  املعروف   C بالفيتامني 
الن�ضاء البالغات على 75 ملغراماً من فيتامني C يومياً، 

بينما يجب اأن يح�ضل الرجال على 90 ملغراماً.
على  اجل�ضم   C فيتامني  ي�ضاعد  امل��ن��اع��ة،  جهاز  ول��دع��م 
والأوعية  اجللد  �ضحة  على  واحلفاظ  الأن�ضجة  اإ�ضالح 
اأحد   C ي��ع��دُّ فيتامني  ذل���ك،  اإىل  ال��دم��وي��ة. وب��الإ���ض��اف��ة 
م�ضادات الأك�ضدة املهمة، وهو مادة متنع تدهور اخلاليا 

وحت�ّضن وظيفة املناعة، وفق موقع "بيزن�ص اإن�ضايدر".
 Care وتقول جانني �ضوفرونت، اخت�ضا�ضية التغذية يف
ال�ضائع، من غري  "خالفاً لالعتقاد   :Health Plan

برد،  بنزلة  الإ�ضابة  C من  اأن مينعك فيتامني  املحتمل 
اأن اجلرعات  ع��ل��ى  امل���ح���دودة  الأدل����ة  ه��ن��اك بع�ص  ول��ك��ن 
ال��ع��ال��ي��ة م��ن ف��ي��ت��ام��ني C ق��د ت��ق��ل��ل م��ن ط���ول اأعرا�ص 

الربد".

- اخل�سروات الورقية
اخل�ضروات الورقية مثل ال�ضبانخ واللفت والكرنب غنية 
اإىل  الرجال  ويحتاج  املناعي؛  للجهاز  املهم   A بفيتامني 
حتتاج  بينما  يومياً،   A فيتامني  من  ميكروغرام   900

الن�ضاء اإىل 700 ميكروغرام.
اأن  العلماء  ُي��ع��ّرف   ،2018 ع��ام  اأج��ري��ت  لدرا�ضة  ووف��ق��اً 
 A مهم جلهاز املناعة، ويعتقدون اأن فيتامني A فيتامني
يوؤثر على اإنتاج نخاع العظام. وينتج نخاع العظام خاليا 
مناعية مثل اخلاليا الليمفاوية، وهي نوع من خاليا الدم 

البي�ضاء التي ميكن اأن ت�ضاعد يف مكافحة العدوى.
اخل�ضروات  اأن   2019 ع��ام  ن�ضرت  درا���ض��ة  وج���دت  كما 
ب��ال��ن��رتات ال��غ��ذائ��ي��ة، وه���و مرّكب  اأي�����ض��اً  ال��ورق��ي��ة غنية 
اأن  ل��ه خ�ضائ�ص م�����ض��اّدة ل��الل��ت��ه��اب��ات، ومي��ك��ن  ع�����ض��وي 

ي�ضاعد يف تنظيم جهاز املناعة.

- الكركم
املكّون  وهو  بالكركمني،  للكركم  املناعية  الفوائد  ترتبط 

الذي مينحه لونه الأ�ضفر الغامق.
"الكركمني لديه  وبح�ضب الخت�ضا�ضية �ضوفرونت، فاإّن 
القدرة على تعديل جهاز املناعة عن طريق تن�ضيط بع�ص 
املركبات  بع�ص  تاأثري  وتثبيط  باملناعة  املرتبطة  اخلاليا 

امل�ضببة لاللتهابات".
وخل�ص تقرير �ضدر يف اأغ�ضط�ص 2020 اإىل اأن الكركم 
ب�ضهولة  اإ�ضافته  للمناعة. وميكن  معززاً  يكون  اأن  ميكن 

اإىل ال�ضاي اأو دجمه يف و�ضفات مثل الكاري.

اأف�سل �سل�سة معكرونة 
من 3 مكونات

الطعام  يف  املتخ�ض�ضة  الكاتبة  وف��ق 
مار�ضيال  الأم���ري���ك���ي���ة  الإي���ط���ال���ي���ة 
هازان، فاإن �ضل�ضة املعكرونة اجليدة 
يعني  ما  اأي�ضاً،  واقت�ضادية  ب�ضيطة 

اأنها اأرخ�ص بكثري و�ضحية.
الطبخ  "اأ�ضا�ضيات  ك���ت���اب���ه���ا  ويف 
تن�ضح  الكال�ضيكي"  الإي�����ط�����ايل 
م��ار���ض��ي��ال ب���� 3 م���ك���ون���ات ف��ق��ط يف 
�ضل�ضة الطماطم، الطماطم املعلبة، 
تعليمات  وت�ضمل  والزبدة.  والب�ضل، 
مار�ضيال الدقيقة و�ضع ن�ضف ب�ضلة 
والطماطم  بالزبدة  قدر  يف  مق�ضرة 
دقيقة،   45 تن�ضج  وت��رك��ه��ا  املعلبة 
ب���ح�������ض���ب ����ض���ح���ي���ف���ة اإك�������ض���ربي�������ص 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة. وت��ق��ول م��ار���ض��ي��ال يف 
اأك��رث جناحاَ  اآخ��ر  �ضيء  "ل  كتابها: 
للطبخ  امل����ذه����ل  امل�������ذاق  ت���ق���دمي  يف 
املنفذة  ال�����ض��ل�����ض��ة  م���ن  الإي����ط����ايل 

بكفاءة مع الطماطم".

اأخريا.. بدء العام الدرا�سي 
»الر�سمي« يف لبنان

املدر�ضني  اأزم���ة  على  ال�ضتار  اأ���ض��دل 
لبنان  يف  ال��ر���ض��م��ي  التعليم  ب��ق��ط��اع 
اأدرج  ب��ع��دم��ا  الث���ن���ني  الأول  اأم�������ص 
ميقاتي  جن��ي��ب  احل���ك���وم���ة  رئ��ي�����ص 
بهم يف موازنة  اخل��ا���ص  النقل  ب��دل 
ال���ع���ام اجل�����اري، ال��ت��ي ل ت����زال قيد 
املدر�ضني  جل��ان  وعلقت  التح�ضري. 
الذي  الإ�ضراب  الر�ضمي  القطاع  يف 
اأكرث  انق�ضاء  اأ�ضهر، بعد   4 دام ملدة 
من ن�ضف العام الدرا�ضي، يف �ضابقة 
اأبواب  اإغ��الق  �ضهدت  بلبنان  تربوية 
وجه  يف  احلكومية  امل��دار���ص  معظم 
نيوز  "�ضكاي  موقع  وعلم  الطالب. 
عربية" من م�ضادر تربوية معنية يف 
القطاع الر�ضمي، اأن اجتماعا تراأ�ضه 
ميقاتي اأم�ص الأول الثنني بح�ضور 
بهية  النيابية  الرتبية  جلنة  رئي�ضة 
ال��رتب��ي��ة عبا�ص  احل���ري���ري ووزي�����ر 
خمتلف  اإىل  ب���الإ����ض���اف���ة  احل���ل���ب���ي، 
جل�����ان الأ������ض�����ات�����ذة امل���ت���ع���اق���دي���ن يف 
توافق  اإىل  انتهى  الر�ضمي،  التعليم 
ب�ضكل  ال��ت��ع��ل��ي��م  اإىل  ال����ع����ودة  ع��ل��ى 
نظامي بدءا من �ضباح اخلمي�ص يف 
اأنحاء البالد.  وبذلك ت�ضجل �ضابقة 
الدرا�ضي  العام  يبداأ  لبنان، حيث  يف 
يف التعليم الر�ضمي يف �ضهر فرباير.

املدر�ضون  نقلها  التي  املعلومات  ويف 
امل��ت��ع��اق��دون حل���ل الأزم������ة، ج���اء اأن 
 100 م��ب��ل��غ  اإدراج  ط��ل��ب  م��ي��ق��ات��ي 
العامة كبدل  املوازنة  مليار لرية يف 
نقل لهم، مما اعتربوه اإن�ضافا لهم، 
اإ�ضرابهم  اإي���ق���اف  ق����رروا  وب��ال��ت��ايل 

والعودة اإىل املدار�ص.

تقوية املناعة بـ8 عنا�سر غذائية خارقة املفعول

الغذائية  بالعنا�سر  الغنية  الأطعمة  تلعب 
الرئي�سية دورًا حموريًا يف تعزيز جهاز املناعة؛ 
لتمكينه من مقاومة الأمرا�ض. كما توؤثر زيادة 
كمية بع�ض الفيتامينات واملعادن التي نتناولها 
من  ويعزز  املناعة،  جهاز  على  اإيجابي  ب�سكل 
اأي هجوم  ن�ساطه وقدراته على مواجهة وكبح 

فريو�ض  خ�سو�سًا  اجل�����س��م،  ع��ل��ى 
كورونا.

عنا�سر   5 اإل���ي���ك 
ت�ساعد  غذائية 
جهاز  تقوية  على 

واحلفاظ  املناعة، 
امل�ستويات  عند  عمله  على 

املثلى، وفقًا ملوقع  ميديك فوروم.

هل اأ�سبح الب�سر اأقل 
ح�سا�سية لرائحة اجل�سم؟!

اكت�ضف علماء طفرة يف م�ضتقبل رائحة اجل�ضم، ما 
يجعل من ال�ضعب التقاط رائحة كريهة.

لكل  الأح����دث  ال��رائ��ح��ة  م�ضتقبالت  اأن  وي��ع��ت��ق��دون 
ح�ضا�ضية،  اأق��ل  الآن  اأ�ضبحت  والعطور  ال��ع��رق  م��ن 
الأخرى  والرئي�ضيات  الب�ضر  لدى  ال�ضم  حا�ضة  واأن 
تدهورت مبرور الوقت ب�ضبب التغريات يف اجلينات 

التي ترمز لهذه امل�ضتقبالت.
الأكادميية  ق��ادت��ه��ا  ال��ت��ي  اجل���دي���دة،  ال��درا���ض��ة  ويف 
جينومات  بفح�ص  الباحثون  ق��ام  للعلوم،  ال�ضينية 
على  للعثور   Han م��ن  �ضيني  �ضخ�ص   1000
اإدراك  ب��ك��ي��ف��ي��ة  امل��رت��ب��ط��ة  اجل��ي��ن��ي��ة  الخ���ت���الف���ات 

امل�ضاركني لع�ضر روائح خمتلفة.
ثم كرروا التجربة ل�ضت روائح يف جمموعة �ضكانية 
نتائجهم. لتاأكيد  �ضخ�ضا  متنوعة عرقيا من 364 

وحدد الفريق م�ضتقبلني جديدين، اأحدهما يكت�ضف 
والآخر  العطور  يف  امل�ضتخدم  ال�ضطناعي  امل�ضك 

ملركب يف رائحة الإن�ضان حتت الإبط.
ن�ضخا خمتلفة  امل�ضاركني حملوا  اإن  الباحثون  وقال 
م���ن ج��ي��ن��ات امل�����ض��ك ورائ���ح���ة الإب������ط، واأث������رت تلك 
ال�ضخ�ص  اإدراك  كيفية  على  اجلينية  الخ��ت��الف��ات 

للروائح.

حتذير من خماطر 
م�سكن الأمل»ل�سهري«

تناول  الإك��ث��ار من  درا�ضة حديثة من خماطر  ح��ذرت 
اأقرا�ص "البارا�ضيتامول"، خا�ضة مع اإقبال الكثريين 
ل��ه��ا م��ن م��ف��ع��ول يف خف�ص درج���ة احل���رارة  مل��ا  عليها 
كورونا  مل��ت��ح��ور  ال��ك��ب��ري  التف�ضي  م��ع  الأمل،  وت�ضكني 
يف  ب��اح��ث��ون  اأج��راه��ا  درا���ض��ة  ووج���دت  "اأوميكرون". 
جامعة اإدنربة يف ا�ضكتلندا، اأن تناول "البارا�ضيتامول" 
قلبية،  بنوبة  الإ�ضابة  يزيد من خطر  منتظم،  ب�ضكل 
لربع الربيطانيني.  وحذر اخلرباء من اأن ال�ضتخدام 
طبية،  و�ضفة  ت�ضتلزم  ل  التي  للحبوب  الأم��د  طويل 
ارتفاع  م��ن  يعانون  مل��ن  �ضيئة  ب��اأخ��ب��ار  ي��ن��ذر  اأن  ميكن 
�ضغط الدم. وقالوا اإن تناول حبتني من م�ضكن الأمل 
الإ�ضابة  خ��ط��ر  م��ن  ي��زي��د  ي��وم��ي��ا،  "بارا�ضيتامول" 
ملن  باملئة   20 بن�ضبة  دماغية  �ضكتة  اأو  قلبية  بنوبة 
الباحثون على  الدم. و�ضدد  ارتفاع �ضغط  يعانون من 
اأقل جرعة ممكنة لأق�ضر  اأن يعطوا  اأنه على الأطباء 

وقت، اإذا احتاجها النا�ص، لل�ضيطرة على الأمل.
وقال الدكتور ايان ماكنتاير، وهو طبيب يف ا�ضكتلندا: 
"هذا ل يتعلق بال�ضتخدام ق�ضري املدى للبارا�ضيتامول 
لل�ضداع اأو احلمى، وهو اأمر جيد، لكن الدرا�ضة ت�ضري 
اإىل وجود خطر مت اكت�ضافه حديثا لالأ�ضخا�ص الذين 
يتناولونه بانتظام على املدى الطويل، وعادة ما يكون 

ذلك ب�ضبب الآلم املزمنة".

طرق لتقليل خطر الإ�سابة 
بال�سرطان من �سواء اللحوم

حول  النا�ص  بني  الوعي  لن�ضر  فرباير   4 يف  �ضنوًيا  لل�ضرطان  العاملي  باليوم  الحتفال  يتم 
ال�ضرطان ولت�ضجيع الوقاية منه والك�ضف املبكر عنه لزيادة فر�ص جناح العالج.

وقد اأوردت �ضحيفة تاميز اأوف اإنديا جمموعة من الن�ضائح التي ت�ضاعد يف الوقاية من 
ال�ضرطان الناجم عن �ضواء اللحوم، على النحو التايل:

تقطيع اللحوم اإىل قطع �ضغرية: وفًقا للخرباء، يجب تقطيع اللحم اإىل قطع اأ�ضغر، 
بحيث يتم طهيها ب�ضرعة ويكون وقت التعر�ص لدرجات حرارة عالية للطهي اأق�ضر. 

ي�ضاعد ذلك يف تقليل خماطر تعر�ص اللحوم للمركبات امل�ضببة لل�ضرطان.
تقليب اللحوم بانتظام: اأثناء ال�ضواء تاأكد من تقليب اللحم بانتظام، حتى ل يكون 

لدى اأي جانب من اللحم الوقت لمت�ضا�ص اأو فقدان الكثري من احلرارة.
ا�ضتخدام  ب��دًل من  التغذية،  لأخ�ضائيي  وفًقا  املنا�ضبة:  احل��رارة  درج��ة  ا�ضتخدام 
اأف�ضل  ب�ضكل  للتحكم  بالغاز  تعمل  �ضواية  ا�ضتخدام  للمرء  ميكن  الفحم،  �ضواية 
اإ�ضعال املوقد  يف درجة احل��رارة. الطريقة ال�ضحيحة ل�ضتخدام �ضواية الغاز هي 
ا  اأي�ضً ُيقرتح  م�ضبًقا:  اللحم  طهي  املت�ضاوي.  للطهي  املنت�ضف  يف  اللحم  وو�ضع 

اأو امليكروويف. ي�ضاعد هذا الإج��راء يف  اأو املوقد  طهي اللحم جزئًيا يف الفرن 
تقليل وقت تعر�ص اللحم حلرارة ال�ضواية.
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�ش�ؤون حملية

�سلوفينيا حتتفل بيومها الوطني يف اإك�سبو 2020 دبي

نائب رئي�س وزراء �سلوفينيا.. جناح �سلوفينيا �سيبقى بعد انتهاء اإك�سبو 2020 دبي، حيث �سيتم تعديله ليالئم احتياجات ال�سركات ال�سلوفينية التي تريد اأن تكون جزًءا من �سوق ال�سرق الأو�سط

عدد الزوار، بلغ رقمًا قيا�سيا، وهو 12،401،497 زيارة

جنوم العامل العربي وفنونه وثقافاته جتعل اإك�سبو 2020 من�سة فريدة للمنطقة 

اإك�سبو 2020 دبي ي�سهد العر�س الأول للم�سروع املو�سيقي ال�سخم »الراب�سودي ال�سوري«

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

حممد معني الدين

احتفلت جمهورية �ضلوفينيا بيومها الوطني يف اإك�ضبو 2020 دبي م�ضلطة 
املعرفة  اقت�ضاد  نحو  اإىل  التحول  وجهود  الأخ�ضر،  اقت�ضادها  على  ال�ضوء 
والفنية  الثقافية  تقاليدها  عن  ملحات  تقدمي  جانب  اإىل  امل��ج��الت،  كل  يف 

الغنية.
وقد رحب معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، وزير الت�ضامح والتعاي�ص 
عي�ضى  بنت  ح�ضة  ومعايل  دبي،   2020 لإك�ضبو  العام  واملفو�ص  الإماراتي 
زدراف���ك���و بوزيفال�ضك،  ���ض��ع��ادة  م��ن  ب��ك��ل  امل��ج��ت��م��ع،  وزي����رة تنمية  ب��وح��م��ي��د، 

بجمهورية  والتكنولوجيا  القت�ضادية  التنمية  ووزي��ر  ال��وزراء  رئي�ص  نائب 
�ضلوفينيا، و�ضعادة اأنزي لوغار، وزير اخلارجية يف جمهورية �ضلوفينيا، واأوتو 

بونغارتنيك، �ضفري جمهورية �ضلوفينيا لدى الإمارات.
�ضلوفينيا  بوزيفال�ضك  زدراف��ك��و  ���ض��ع��ادة  و���ض��ف  احل��ف��ل،  خ��الل  كلمته  ويف 
يف  نفهمه  كما  امل�ضتقبل  وق���ال:  اق��ت�����ض��ادًي��ا،  ال��ق��وي��ة  لكن  ال�ضابة  ب��ال��دول��ة 
، و�ضيكون �ضديًقا للبيئة  �ضلوفينيا �ضيكون رقمًيا وب�ضرًيا يف الوقت نف�ضه  
ومتطوًرا من الناحية التكنولوجية و�ضيكون موفًرا للطاقة و�ضريًعا، كذلك 
�ضيكون م�ضوؤوًل عن البيئة والنا�ص. هذا هو الجتاه الذي �ضيختاره املزيد 
ال�ضعوب  ب��ني  ثقة  وج�ضر  اأم��ل  م��ن��ارة  الطاقة  ه��ذه  و�ضتكون  ال��ب��ل��دان،  م��ن 

والبلدان والثقافات".
واأ�ضاف: "اإك�ضبو 2020 دبي هو منفذ اإىل هذا اجلزء من العامل، ومن�ضة 

على  قائمة  جديدة  �ضداقات  وبناء  البلدان،  بني  التكامل  لتعزيز  ممتازة 
امل�ضاواة وروؤية م�ضرتكة لعامل امل�ضتقبل".

انتهاء  بعد  �ضيبقى  �ضلوفينيا  جناح  اأن  بوزيفال�ضك  زدرافكو  �ضعادة  واأو�ضح 
ال�ضركات  اح��ت��ي��اج��ات  ل��ي��الئ��م  ت��ع��دي��ل��ه  �ضيتم  ح��ي��ث  دب���ي،   2020 اإك�����ض��ب��و 

ال�ضلوفينية التي تريد اأن تكون جزًءا من �ضوق ال�ضرق الأو�ضط.
وقال ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان: "يرِبز جناح �ضلوفينيا الرثوة والتنوع 
لبتكاراتها  وي���رّوج  للدولة،  والطبيعي  الثقايف  الإرث  بهما  يتفرد  اللذين 
املعرفة،  القائم على  واقت�ضادها  و�ضيا�ضاتها اخل�ضراء،  التقنية،  واإجنازاتها 

ف�ضال عن خيارات ال�ضياحة امل�ضتدامة ال�ضتثنائية التي تتيحها".
واأ�ضاف: "من دواعي �ضرورنا يف دولة الإمارات اأن جتمعنا ودولة �ضلوفينيا 
عالقات ثنائية مزدهرة، ونتطلع اإىل ا�ضتك�ضاف فر�ص التعاون وتبادل املعارف 

يف جمال ال�ضرتاتيجيات اخل�ضراء، ف�ضال عن جمالت اأخرى ذات الهتمام 
امل�ضرتك، على غرار الذكاء ال�ضطناعي، وتقنية املعلومات، وال�ضياحة".

واختتم الحتفال باليوم الوطني يف �ضاحة الو�ضل بعر�ص ثقايف نقل الرتاث 
باملجموعة  ال��ربن��ام��ج  متيز  حيث  ل�ضلوفينيا،  ال��رائ��ع  وال��رق�����ص  املو�ضيقي 
اأف�ضل  لقب  على  واحلا�ضلة   Jazva اأع�ضاء  ثالثة  من  املوؤلفة  ال�ضوتية 
�ضعبية  وراق�����ض��ة  غنائية  وع��رو���ص   ،2019 لعام  اأوروب����ا  يف  �ضوتية  فرقة 
اأخرى. و�ضلوفانيا تعد دولة قوية اقت�ضاديا رغم اأن عدد �ضكانها يبلغ اأكرث 
من 2 مليون ن�ضمة بقليل. وير�ضل جناح �ضلوفينيا ر�ضالة "جتربة خ�ضراء 
وذكية" وي�ضلط ال�ضوء على التزام الدولة باأن تكون وجهة �ضياحية خ�ضراء 
رائدة تتميز مب�ضادر طبيعية ا�ضتثنائية ومياه �ضرب عالية اجلودة وغابات 

تغطي اأكرث من 60 يف املائة من البالد.

•• دبي– الفجر 

يوا�ضل اإك�ضبو 2020 دبي بث البهجة يف نفو�ص زواره من جميع اأنحاء العامل، 
وت�ضنع  لتتوا�ضل  جتتمع  التي  العربية  بالثقافات  العامر  برناجمه  بف�ضل 
 12،401،497 اأخ��رياً، رقماً مبِهراً، وهو  ال��زوار،  اإذ بلغ عدد  جتارب فريدة، 

زيارة.
كبرية  اأهمية  املتحدة  العربية  الإم���ارات  ودول��ة  دب��ي   2020 اإك�ضبو  وي��ويل 
الن�ضخة  وت�ضلط  عاملياً.  الب�ضري  والتقدم  الثقافة  يف  املنطقة  اإ�ضهامات  لإب��راز 
الأوىل التي ُتقام يف العامل العربي من اإك�ضبو الدويل ال�ضوء على تراث العامل 
الدول  التي و�ضعتها  بالروؤى  العامل  لتعريف  وتوفر من�ضة  وثقافاته،  العربي 

العربية للم�ضتقبل. 
اإك�ضبو دويل ت�ضارك فيه كل الدول العربية بجناح م�ضتقل لكل منها،  اأول  ويف 
حتظى  اإذ  ال��زي��ارات،  م��ن  كبرية  اأع���داد  ح�ضد  العربية  ال���دول  اأجنحة  توا�ضل 
اأجنحة دولة الإمارات، واململكة العربية ال�ضعودية، وم�ضر، واملغرب، بني غريها، 

باإقبال كبري من زوار احلدث الدويل. 
قمة  وا�ضت�ضاف  العربية،  للغة  العاملي  باليوم  دبي   2020 اإك�ضبو  احتفل  وقد 

عليه  وقع  ال��ذي  العربية"،  للغة  الإم���ارات  "اإعالن  �ضمت  التي  العربية،  اللغة 
رئي�ص  الدولة،  رئي�ص  نائب  اآل مكتوم،  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  �ضاحب 

جمل�ص الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل". 
و�ضملت لئحة جنوم الفن الذين قدموا جتارب ل ُتن�ضى يف اإك�ضبو 2020 دبي 
منذ بداية العام اجلديد امللحن وعازف البيانو واملو�ضيقار امل�ضري عمر خريت، 
ال�ضوري"  "الراب�ضودي  ا�ضتعر�ص  ال��ذي  ال��رمي��اوي  اإي���اد  ال�ضوري  واملو�ضيقي 

الآ�ضر. 
وتكّمل عرو�ضهم الفنية حفالت جمموعة لفتة من الفنانني الذين احتفلوا 
باأف�ضل ما يف املو�ضيقى العربية من جميع الألوان املو�ضيقية. ومن جنوم الفن 
الو�ضمي  الإماراتيان  الفنانان   2020 اإك�ضبو  اأنحاء  يف  املن�ضات  اعتلوا  الذين 
اآخرين  فنانني  جانب  اإىل  عبده،  حممد  ال�ضعودي  والنجم  املنهايل،  وعي�ضة 
من اأنحاء املنطقة، كالنجمة التون�ضية لطيفة، وقي�ضر الأغنية العربية كاظم 

ال�ضاهر.
ويعر�ص يف اإك�ضبو 2020 دبي عدد كبري من فعاليات الثقافة العربية، مبا يف 
ذلك الأعمال الفنية للفنانني الإماراتيني عفراء الظاهري، وعبداهلل ال�ضعدي، 
الفنون  "برنامج  م��ن  ج���زءا  �ضكلت  ال��ت��ي  امل����زروع،  و�ضيخة  ب��احل��َم��ر،  واأ���ض��م��اء 

م�ضتلهم  الطلق  ال��ه��واء  يف  دائ��م  معر�ص  وه��و  العامة"،  الأم��اك��ن  يف  الب�ضرية 
ابن  ال�ضهري  العربي  والفيزياء  والفلك  الريا�ضيات  املناظر" لعامِل  "كتاب  من 

الهيثم، بقيادة املن�ضق الفني طارق اأبو الفتوح.
وي�ضم موقع احلدث الدويل كذلك "من�ضة"، وهي من�ضة الت�ضميم الإماراتي 
املنطقة،  واأن��ح��اء  الإم�����ارات،  40 م�ضمما م��ن دول���ة  اأك���رث م��ن  ال��ت��ي حتت�ضن 

ي�ضتعر�ضون خاللها ق�ض�ضا حملية عرب جمموعات فنية م�ضممة ح�ضرية.
امل�ضرحية  موؤخرا،  ال��زوار  التي جذبت  العاملية  الأخ��رى  الفعاليات  ومن �ضمن 
من  ُتعر�ص  ت��زال  ل  وال��ت��ي  ك��ب��ريا،  ا�ضتح�ضانا  لقيت  التي  "ملاذا؟"  املو�ضيقية 
اإخراج ال�ضهري �ضيكار كابور واأحلان اإيه. اآر. رحمان، اإىل جانب احلفل املو�ضيقي 
الرائع اجلديد �ضمن �ضل�ضلة حفالت اأورك�ضرتا الفردو�ص الن�ضائية من اإك�ضبو 
2020، الذي ت�ضارك فيه هذه املرة اأنو�ضكا �ضانكار، عازفة اآلة ال�ضيتار املر�ضحة 

عدة مرات جلائزة غرامي.
الأ�ضبوع  وه��و  واللياقة،  ال�ضحة  اأ�ضبوع  فعاليات  كذلك،  اجل��ذب  عوامل  وم��ن 
لالإن�ضان   2020 اإك�ضبو  لربنامج  املو�ضوعات  اأ�ضابيع  �ضل�ضلة  �ضمن  الأح��دث 
يف  للتعاون  امل�ضتويات  خمتلف  من  معنية  جهات  جمع  ال��ذي  الأر����ص،  وكوكب 
ب��دءا من  املو�ضوعات،  ابتكار نظام �ضحي عاملي �ضامل، وبحث ع��دداً من  اإع��ادة 

والعقلية،  النف�ضية  ال�ضحة  اأهمية  اإىل  و�ضول  امل�ضتقبلية،  لالأوبئة  التاأّهب 
والرعاية ال�ضحية ب�ضفتها حقا اأ�ضا�ضا حلياة اجلميع.

زيارة،  وجتاوزت اأعداد الزيارات الفرتا�ضية لإك�ضبو 2020 دبي 110 مليون 
من  "ليف  من�ضة  عرب  املتاحة  الرتفيهية  الفعاليات  من  مبجموعة  مدفوعة 
برنامج  لفعاليات  النطاق  الوا�ضعة  املبا�ضر  البث  تغطية  عن  ف�ضال  اإك�ضبو"، 

الإن�ضان وكوكب الأر�ص من اإك�ضبو 2020.
يف  دبي  ومع ما يزيد قليال عن 50 يوما حتى انتهاء فعاليات اإك�ضبو 2020 
اأنه مل يتبق �ضوى ب�ضعة اأ�ضابيع ق�ضرية لزيارة اإك�ضبو  الزوار  31 مار�ص، يعي 
واأنه عليهم امل�ضارعة اإىل اغتنام الفر�ضة، وزيارة  فعاليته،  انتهاء  قبل   2020
احلدث الدويل. فلن يرغب الزوار يف توفيت هذه التجربة الرائعة، التي تت�ضمن 
م�ضتوى،  عاملية  مو�ضيقية  وحفالت  اآ�ضرة،  ب�ضرية  وعرو�ضا  متنوعة،  اأجنحة 
بالأيام  الح��ت��ف��الت  ت�ضمل  التي  املنتظرة،  الفعاليات  م��ن  الكثري  ع��ن  ف�ضال 
والأرجنتني  الأمريكية،  املتحدة  والوليات  املتحدة،  اململكة  من  لكل  الوطنية 
الغذاء  اأ�ضبوع  فعاليات  اإىل  بالإ�ضافة  واأي��رل��ن��دا،  اأفريقيا  وجنوب  وجامايكا، 
والزراعة و�ضبل العي�ص، واليوم الدويل للمراأة، واإطاللت لنجوم اجلمباز، وكرة 

ال�ضلة، والتن�ص، واملالكمة التايالندية.

•• دبي– الفجر

للم�ضروع  الأول  العر�ص  دب��ي   2020 اإك�ضبو  يف  اليوبيل  من�ضة  �ضهدت 
واملقدم  ال���رمي���اوي،  لإي����اد  ال�ضوري"  "الراب�ضودي  ال�ضخم  املو�ضيقي 
ال�ضورية  الأم��ان��ة  مع  بالتعاون  دب��ي   2020 اإك�ضبو  يف  �ضوريا  جناح  من 

للتنمية.
يعد امل�ضروع من اأهم الإنتاجات التي تتعلق بالرتاث املو�ضيقي الإن�ضاين 
عمل  ال��ذي  ال��رمي��اوي،  اإي��اد  ال�ضوري  املو�ضيقي  امل��وؤل��ف  ويقدمه  العاملي؛ 
�ضهورا طويلة على تاأليف املو�ضيقى واإعادة توزيع بع�ص النوتات التاريخية 

املتعلقة بهذا العمل امللحمي.
وي�ضلط الراب�ضودي ال�ضوري ال�ضوء على فرتات مهمة يف تاريخ املو�ضيقى. 
يبداأ العر�ص برتجمة لأقدم اأغنية مكتوبة عرفها الب�ضر، وهي "ترنيمة 
لنيكال"؛ ثم ياأخذ العر�ص اجلمهور اإىل ع�ضر الرتانيم ال�ضريانية، التي 
الرائعة  ب��الأغ��اين  م��رورا  للكني�ضة،  اجلماعي  الغناء  اأ�ضكال  اأق��دم  تعترب 
اأغ��اٍن من ع�ضور  تاريخي بني عدة  بدمج  لينتهي  الإ�ضالمية،  لل�ضوفية 

خمتلفة.

•• دبي – الفجر

ا�ضتمتع زوار اإك�ضبو 2020 دبي باأم�ضية �ضعرية فريدة، 
اأحياها كل من عفراء عتيق وكارلو�ص اأندري�ص غوميز، 
املو�ضيقي  م��ع  بالتعاون  ع���دة،  ج��وائ��ز  على  احل��ا���ض��الن 

املبدع برنت �ضاتلوورث.
وقدم ال�ضاعران عر�ضا �ضعريا متعدد اللغات والأمناط، 
احتفاء بقوة الكلمة وقدرتها على جمع النا�ص وجتاوز 
وا�ضتيعاب  الت�ضامح  قيم  وتعزيز  واحل��دود  النق�ضامات 
اإك�ضبو  يف  ميلينيوم  دب���ي  م�����ض��رح  ع��ل��ى  وذل����ك  الآخ�����ر، 

الإمارات لالآداب،  2020 دبي �ضمن مهرجان طريان 
اأح���د امل��ه��رج��ان��ات الأدب��ي��ة ال��دول��ي��ة ال��رائ��دة يف العامل، 
ت��رع��اه ط��ريان الإم����ارات منذ انطالقه يف عام  وال���ذي 

.2009
والدكتورة عفراء عتيق هي �ضاعرة اإماراتية م�ضهود لها 
�ضعرية  عرو�ضا  قدمت  وق��د  ال�ضعر؛  ع��امل  يف  بنبوغها 
وه��ي حا�ضلة على عدد  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  كثرية يف جميع 
اأندري�ص غوميز، فهو �ضاعر  اأما كارلو�ص  من اجلوائز. 
ك��ول��وم��ب��ي اأم���ريك���ي ح��ائ��ز ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن اجلوائز 

املرموقة، وهو موؤلف كتاب "البن ال�ضغري". 

اأم�سية �سعرية متعددة اللغات يف اإك�سبو 2020 دبي 
حتتفي بقوة الكلمة وقدرتها على جمع النا�س
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النماذج واملراقبة  الكثري من الأدلة املخربية والقائمة على  الباحثون  اأنتج  املا�سيني،  العامني  على مدار 
حول فعالية اأقنعة الوجه �سد "كوفيد-19".

وقادت لورا )ليلى( اإت�ض كوونغ، وهي اأ�ستاذة م�ساعدة يف علوم ال�سحة البيئية، جامعة كاليفورنيا-بريكلي، 
يف وقت �سابق من هذا العام درا�سة فح�ست البحث حول اأف�سل املواد امل�ستخدمة يف الأقنعة.

وموؤخرا، �ساركت يف اأكرب جتربة ع�سوائية م�سبوطة حتى الآن تخترب فعالية ارتداء القناع. ومل ُتراجع 
الدرا�سة بعد من قبل الأقران، ولكنها ُقبلت ب�سكل جيد من قبل املجتمع الطبي.

الأقنعة  وخا�سة  الأقنعة،  ارت��داء  ال�سابقة:  الأبحاث  توؤكد  ذهبية  معايري  ذات  اأدلة  النتائج  وتقدم 
اجلراحية، مينع "كوفيد-19".

الدرا�سات املعملية والر�سدية
من  اأنف�ضهم  حلماية  الأق��ن��ع��ة  النا�ص  ي�ضتخدم 
الإ���ض��اب��ة ب��الأم��را���ص م��ن��ذ ان����دلع ال��ط��اع��ون يف 

من�ضوريا عام 1910.
الرتكيز  ك��ان  التاجي،  الفريو�ص  جائحة  واأث��ن��اء 
امل�ضابني  الأ�ضخا�ص  ملنع  كو�ضيلة  الأقنعة  على 
ي�ضمى  - وهو ما  بهم  املحيط  الهواء  تلويث  من 
الأدل�����ة املختربية  امل�����ض��در. وت��دع��م  ال��ت��ح��ك��م يف 

احلديثة هذه الفكرة.
اأن  ال���ب���اح���ث���ون  اأظ����ه����ر   ،2020 اأب�����ري�����ل  ويف 
ولكن   - ك��ورون��ا  بفريو�ص  امل�ضابني  الأ�ضخا�ص 
اأقل  ينفثون كمية   -  SARS-CoV-2 لي�ص 
كورونا  لفريو�ص  الريبي  ال��ن��ووي  احلم�ص  م��ن 
يف الهواء املحيط بهم اإذا ارتدوا قناعا. كما دعم 
فعالية  الإ�ضافية  املختربية  الدرا�ضات  من  عدد 

الأقنعة.
علماء  من  العديد  فح�ص  احلقيقي،  العامل  ويف 
الأوبئة تاأثري �ضيا�ضات الأقنعة ملعرفة ما اإذا كانت 
"كوفيد19-".  انت�ضار  اإبطاء  ت�ضاعد يف  الأقنعة 
ونظرت اإحدى الدرا�ضات القائمة على املالحظة 
- مبعنى اأنها مل تكن درا�ضة خا�ضعة للرقابة مع 
اأ�ضخا�ص يرتدون اأقنعة اأو ل يرتدونها - ُن�ضرت 
ال�ضكانية  الرتكيبة  يف   ،2020 ع��ام  اأواخ����ر  يف 
والختبار وعمليات الإغ��الق وارت��داء الأقنعة يف 

دولة.  196
العوامل  يف  التحكم  بعد  اأن���ه  ال��ب��اح��ث��ون  ووج���د 
الأخ�����رى، ���ض��ه��دت ال��ب��ل��دان ال��ت��ي ل��دي��ه��ا اأع���راف 
زيادة  الأقنعة  ارت���داء  تدعم  �ضيا�ضات  اأو  ثقافية 

اأ�ضبوعية يف معدل الوفيات الناجمة عن فريو�ص 
كورونا للفرد بن�ضبة %16 اأثناء تف�ضي املر�ص، 
مقارنة بزيادة اأ�ضبوعية بن�ضبة %62 يف البلدان 

التي ل توجد بها قواعد ارتداء الأقنعة.

ارتداء القناع الع�سوائي على نطاق وا�سع
والنمذجة  واملراقبة  املختربية  الدرا�ضات  دعمت 
با�ضتمرار قيمة العديد من اأنواع الأقنعة. ولكن 
ذات  التجارب  مثل  قوية  لي�ضت  الأ�ضاليب  ه��ذه 
ال�ضواهد وا�ضعة النطاق بني عامة النا�ص، والتي 
بع�ص  يف  التدخل  تنفيذ  بعد  املجموعات  تقارن 
املجموعات املختارة ع�ضوائيا ومل يتم تنفيذه يف 

جمموعات املقارنة.
وك��ان��ت اإح���دى ه��ذه ال��درا���ض��ات ال��ت��ي اأج��ري��ت يف 
2020 غ��ري حا�ضمة،  اأوائ���ل ع��ام  ال��دمن��ارك يف 
لكنها �ضغرية ن�ضبيا واعتمدت على امل�ضاركني يف 

الإبالغ عن ارتداء الأقنعة.
ومن نوفمرب 2020 اإىل اأبريل 2021، اأجرى 
اأبالوك واأحمد م�ضفيق مبارك و�ضتيفن  جي�ضون 
للرقابة  خا�ضعة  حماكمة  ل��ورا،  الباحثة  مع  بي 
الأهداف  ومتثلت  بنغالدي�ص.  يف  التقنيع  على 
الأقنعة  ارت��داء  لزيادة  الطرق  اأف�ضل  معرفة  يف 
ال��ق��ن��اع على  ارت����داء  ت��اأث��ري  دون تفوي�ص، وف��ه��م 
القما�ضية  الأق��ن��ع��ة  وم��ق��ارن��ة  "كوفيد19-"، 

والأقنعة اجلراحية.
 600 يف  ب��ال��غ��ا   341126 ال��درا���ض��ة  و���ض��م��ل��ت 
ق��ري��ة يف امل��ن��اط��ق ال��ري��ف��ي��ة يف ب��ن��غ��الدي�����ص. ويف 
300 قرية، مل ُيرّوج لالأقنعة. ويف 200 قرية، 

 100 ويف  اجل��راح��ي��ة،  الأق��ن��ع��ة  ل�ضتخدام  رّوج 
القما�ص، واختربوا  الباحثون لأقنعة  رّوج  قرية، 
عددا من ا�ضرتاتيجيات التوا�ضل املختلفة يف كل 

جمموعة.
اأقنعة  الفريق  وزع  اأ�ضابيع،  ثمانية  م��دار  وعلى 
ب��ال��غ يف جمموعات  ���ض��خ�����ص  جم��ان��ي��ة ع��ل��ى ك���ل 
الأق���ن���ع���ة يف م��ن��ازل��ه��م، وق�����دم م��ع��ل��وم��ات حول 
الأقنعة.  ارت���داء  وقيمة  "كوفيد19-"  خماطر 
وع���م���ل���وا اأي�������ض���ا م���ع امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي وال���ق���ادة 
لرتداء  وال��رتوي��ج  الأزي����اء  لت�ضميم  الدينيني 
الأق��ن��ع��ة، وامل��وظ��ف��ني امل�����ض��ت��اأج��ري��ن ل��ل��ت��ج��ول يف 
ال��ق��ري��ة وط��ل��ب ارت����داء الأق��ن��ع��ة م��ن الأ�ضخا�ص 

الذين ل يرتدونها.
وب��ع��د 5 و9 اأ���ض��اب��ي��ع م��ن ب���دء ال���درا����ض���ة، جمع 
ال��ب��اح��ث��ون ب��ي��ان��ات م���ن ج��م��ي��ع ال��ب��ال��غ��ني حول 
الدرا�ضة.  ف��رتة  خ��الل  "كوفيد19-"  اأع��را���ص 
"كوفيد- ل���  اأع��را���ص  اأي  ع��ن  �ضخ�ص  اأب��ل��غ  واإذا 

دليل  عن  بحثا  وُتخترب  دم  عينة  فُتوؤخذ   ،"19
على الإ�ضابة.

وكان ال�ضوؤال الأول الذي راود الباحثني: هل اأدت 
جهودنا اإىل زيادة ارتداء الأقنعة؟.

ت�ضاعف ا�ضتخدام القناع اأكرث من ثالثة اأ�ضعاف، 
من %13 يف املجموعة التي مل ُتعطى اأقنعة، اإىل 
ومن  الأقنعة.  ُمنحت  التي  املجموعة  يف   42%
اأي�ضا  زاد  اجل�ضدي  التباعد  اأن  لالهتمام،  املثري 

بن�ضبة %5 يف القرى التي ُرّوج فيها لالأقنعة.
�ضهد  الأق��ن��ع��ة،  ُوّزع�����ت  ق��ري��ة، ح��ي��ث   300 ويف 
"كوفيد- يف   9% بن�ضبة  انخفا�ضا  ال��ب��اح��ث��ون 

فيها  ُي�����رّوج  مل  ال��ت��ي  ب��ال��ق��رى  م��ق��ارن��ة   ،"19
لالأقنعة. ونظرا لقلة عدد القرى التي رّوج فيها 
لأقنعة القما�ص، مل يتمكن الباحثون من معرفة 
ما اإذا كانت الأقنعة القما�ضية اأو اجلراحية اأف�ضل 

يف احلد من "كوفيد19-".
وكان لدى الباحثني حجم عينة كبري مبا يكفي 
الأقنعة  فيها  وّزع  التي  ال��ق��رى  يف  اأن��ه  لتحديد 
بن�ضبة  "كوفيد19-"  ان��خ��ف�����ص  اجل���راح���ي���ة، 
"كوفيد- انخف�ص  ال��ق��رى،  تلك  ويف   .12%
19" بن�ضبة %35 لدى لأ�ضخا�ص الذين تزيد 
لالأ�ضخا�ص  و23%  ع��ام��ا،   60 ع��ن  اأع��م��اره��م 
50 و60 عاما.  ب��ني  اأع��م��اره��م  ت���رتاوح  ال��ذي��ن 
"كوفيد- ب�  ال�ضبيهة  اإىل الأعرا�ص  النظر  وعند 

الأقنعة  م���ن  ك���ال  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  وج���د   ،"19
بن�ضبة  انخفا�ص  اإىل  اأدت  والقما�ضية  اجلراحية 
نق�ص  هناك  ك��ان  الدرا�ضة،  ه��ذه  %12.وقبل 
يف الأدلة املعيارية الذهبية حول فعالية الأقنعة 
لتقليل "كوفيد19-" يف احلياة اليومية. وتقدم 
الأقنعة  اأن  ع��ل��ى  ق��وي��ة  واق��ع��ي��ة  اأدل����ة  ال��درا���ض��ة 
خا�ضة  "كوفيد19-"،  م���ن  ت��ق��ل��ل  اجل��راح��ي��ة 
معدلت  يواجهون  الذين  ال�ضن  لكبار  بالن�ضبة 
وفاة وعجز اأعلى اإذا اأ�ضيبوا.لذا، يف املرة القادمة 
التي تت�ضاءل فيها عما اإذا كان يجب عليك ارتداء 
اأن تكون  ق��ن��اع، الإج��اب��ة ه��ي نعم. وم��ن املحتمل 
الأقنعة  اأف�ضل من ل �ضيء، لكن  القما�ص  اأقنعة 
اأعلى  اجلراحية عالية اجلودة مع كفاءة تر�ضيح 
الوقاية  فعالية يف  الأك��رث  اأف�ضل، هي  ومالءمة 

من "كوفيد19-".

باحثون يقدمون اأدلة تربز دور اأقنعة الوجه 
يف تقدمي اأف�سل حماية �سد "كوفيد19"!

اأن  ميكن  الغذائية  املكمالت  م��ن  العديد  اأن  ح��ني  يف   
لأبحاث  العاملي  ال�ضندوق  اأ���ض��در  فقد  �ضحتك،  تعزز 
املكمالت  اأح��د  ب�ضاأن  حتذيرا   )WCRF( ال�ضرطان 

الذي قد يزيد من خطر الإ�ضابة ب�ضرطان الرئة.
وال�ضحة.  النمو  ت��دع��م  م��رك��ب��ات  الفيتامينات  وت��ع��د 
وعلى الرغم من اأنه ميكنك عادة احل�ضول على جميع 
اإل  الغذائي،  نظامك  من  حتتاجها  التي  الفيتامينات 
اأن بع�ص الأ�ضخا�ص يتناولون مكمالت غذائية لزيادة 
"اخلري خريا" باعتقادهم. وقد يوؤدي اتباع هذا النهج 

اإىل خماطر �ضحية ج�ضيمة، وفقا لأدلة متزايدة.
بزيادة   - ك��اروت��ني  بيتا   - غ��ذائ��ي معني  وُرب���ط مكمل 

خطر الإ�ضابة ب�ضرطان الرئة.

ال�ضرطان  لأب�����ح�����اث  ال���ع���امل���ي  ال�������ض���ن���دوق  وي����ح����ذر 
التجارب  اأدل��ة قوية من  "هناك  اأن  )WCRF( من 
املعا�ضة ذات ال�ضواهد على اأن تناول جرعات عالية من 
الإ�ضابة  خطر  م��ن  ت��زي��د  ق��د  ك��اروت��ني  بيتا  مكمالت 

ب�ضرطان الرئة لدى بع�ص الأ�ضخا�ص".
الإ�ضابة  خطر  بزيادة  كاروتني  بيتا  ا�ضتخدام  وارتبط 
الذين  اأو  املدخنني  الأ�ضخا�ص  ل��دى  ال��رئ��ة  ب�ضرطان 

تعر�ضوا لالأ�ضب�ضتو�ص.
ووجدت اإحدى الدرا�ضات التي اأجريت على 29000 
�ضرطان  %18 يف  بن�ضبة  زي���ادة  ال��ذك��ور،  م��ن  مدخن 
الرئة يف املجموعة التي تلقت 20 ملغ من بيتا كاروتني 

يوميا ملدة خم�ص اإىل ثماين �ضنوات.

18000 �ضخ�ص  اأجريت على  اأخ��رى  ووج��دت درا�ضة 
زيادة بن�ضبة %28 يف حالت الإ�ضابة ب�ضرطان الرئة 
ت��اري��خ م��ن التدخني  ال��ذي��ن لديهم  ل��دى الأ���ض��خ��ا���ص 
ليفي  �ضيليكات  )معدن  لالأ�ضب�ضتو�ص  التعر�ص  و/اأو 

طبيعي(.
كاروتني  بيتا  ملغ من   30 الأ�ضخا�ص  ه��وؤلء  وت��ن��اول 
)اأحد  الريتينول  من  وح��دة   25000 اإىل  بالإ�ضافة 

اأ�ضكال فيتامني a( يوميا ملدة اأربع �ضنوات.
اأجريت على  التي  الدرا�ضات  اإح��دى  ومع ذلك، وجدت 
مدخنون  اأو  م��دخ��ن��ون  بع�ضهم  ط��ب��ي��ب،   22000
واأخذ  ال��رئ��ة.  �ضرطان  يف  زي���ادة  وج���ود  ع��دم  �ضابقون، 
هوؤلء الأ�ضخا�ص 50 ملغ من بيتا كاروتني كل يومني 

ملدة 12 عاما.
اأو  التدخني  من  تاريخ  لديك  كان  اأو  تدخن  كنت  واإذا 
كميات  تتناول  اأن  يجب  فال  لالأ�ضب�ضتو�ص،  التعر�ص 
من  طويلة  لفرتات  كاروتني  بيتا  مكمالت  من  كبرية 

الزمن، وفقا ل�Mayo Clinic )مايو كلينك(.
الأطعمة  تعترب  ذل��ك،  "ومع  ال�ضحي:  امل��وق��ع  ويتابع 
من  تقلل  اأن��ه��ا  وي��ب��دو  اآم��ن��ة  ك��اروت��ني  بالبيتا  الغنية 
اأمرا�ص  ورمبا  ال�ضرطان  اأن��واع  ببع�ص  الإ�ضابة  خطر 

القلب".ويعطي بيتا كاروتني الفاكهة واخل�ضروات 
ال�����ض��ف��راء وال��ربت��ق��ال��ي��ة ل��ون��ه��ا. وي��ت��ح��ول اإىل 
اأداء نف�ص  a يف اجل�ضم، لذلك ميكنه  فيتامني 

.a الوظائف يف اجل�ضم مثل فيتامني

امل�ضادر الرئي�ضية للبيتا كاروتني:
واخل�������ض���راء  ال�������ض���ف���راء  • اخل���������ض����راوات 
ال�ضبانخ واجلزر والفلفل  )الورقية( - مثل 

الأحمر.
املاجنو  م��ث��ل   - ال�������ض���ف���راء  ال��ف��اك��ه��ة   •

والبابايا وامل�ضم�ص.
 DHSC وي������ن�������������ض������ح 
والرعاية  ال�����ض��ح��ة  )ق�����ض��م 
قررت  "اإذا  الج��ت��م��اع��ي��ة(: 
بيتا  م�����ك�����م�����الت  ت�������ن�������اول 
ك���اروت���ني، ف��م��ن امل��ه��م عدم 
ت��ن��اول ال��ك��ث��ري لأن ه���ذا قد 
يكون �ضارا". ول تاأخذ اأكرث 
من 7 ملغ من مكمالت بيتا 
ك����اروت����ني يف ال����ي����وم م����ا مل 

ين�ضح الطبيب بذلك.
ل   ،WCRF ل�����  ووف����ق����ا 
ي��وج��د دل��ي��ل ق���وي ع��ل��ى اأن 
املكمالت الغذائية، با�ضتثناء 
ال����ك����ال���������ض����ي����وم ل�������ض���رط���ان 
ميكن  وامل�ضتقيم،  ال��ق��ول��ون 

اأن تقلل من خطر الإ�ضابة 
بال�ضرطان.

»دليل قوي« يك�سف اأن مكمل »بيتا كاروتني« 
قد يزيد من خطر الإ�سابة بال�سرطان!
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�سلطة دبي للخدمات املالية تعزز عالقاتها وتوقع مذكرة 
التفاهم الــــ 110 مع �سلطة مركز اخلدمات املالية الدويل

•• دبي-الفجر: 

قامت �ضلطة دبي للخدمات املالية بتوقيع مذكرة تفاهم مع �ضلطة مركز 
اخل��دم��ات امل��ال��ي��ة ال���دويل يف الهند م��ن اأج���ل ال��ت�����ض��اور وال��ت��ع��اون وتبادل 

املعلومات لتعزيز عملية الرقابة املالية عرب احلدود. 
رئي�ص جمل�ص  العلي،  فا�ضل  ال�ضيد  التفاهم كل من  بتوقيع مذكرة  وق��ام 
رئي�ص  �ضرينيفا�ص،  اإجنيتي  وال�ضيد  املالية،  للخدمات  دب��ي  �ضلطة  اإدارة 
ال��دويل، خالل مرا�ضم توقيع  املالية  اإدارة �ضلطة مركز اخلدمات  جمل�ص 

افرتا�ضية بتاريخ 28 يناير 2022.
الطرفني  املعلومات بني  وت��ب��ادل   امل�ضرتك  التعاون  اأط��ر  الت��ف��اق   ويحدد 
كال  يف  الكائنة  ال�ضركات  على  والإ�ضراف  والتنفيذ  الرقابة  اأعمال  لتعزيز 
املعلومات  ت��ب��ادل  عملية  التفاهم  م��ذك��رة  و�ضتدعم  الخت�ضا�ص.  مناطق 
ومتويل  الإره����اب  ومت��وي��ل  الأم����وال  غ�ضل  مثل  املالية  ب��اجل��رائ��م  املتعلقة 

انت�ضاره واملعلومات اخلا�ضة بالعقوبات املالية امل�ضتهدفة. 
امل��ايل من خالل  القطاع  لتنمية  وثيق  ب�ضكل  الطرفني معاً  و�ضيعمل  هذا 
وتبادل  الأعمال  هياكل  على  الأخ��رية  والتطورات  املمار�ضات  اأف�ضل  تبادل 

املعلومات حول تبني وتطبيق التكنولوجيا والبتكارات يف ال�ضوق.
وتعليًقا على مذكرة التفاهم، قال فا�ضل العلي، رئي�ص جمل�ص اإدارة �ضلطة 
والبتكار  التكنولوجيا  يف  ال�ضريع  التطور  اإن   “ املالية:  للخدمات  دب��ي 
نرحب  ونحن  العاملي،  امل��ايل  النظام  وج��ه  تغيري  يف  مبا�ضر  ب�ضكل  �ضاهم 
�ضلطة  ال�ضراكة بني  وامل��ه��ارات من خالل  اخل��ربات  لتبادل  الفر�ضة  بهذه 
دبي للخدمات املالية و�ضلطة مركز اخلدمات املالية الدويل والتي بدورها 

�ضتعمل على تنمية اقت�ضادات البلدين”. 
وقال اإجنيتي �ضرينيفا�ص، رئي�ص جمل�ص اإدارة �ضلطة مركز اخلدمات املالية 
املالية  اخل��دم��ات  مركز  �ضلطة  بني  التفاهم  مذكرة  توقيع  ان  الدويل:” 
للعالقات  نظرا  كبرية  اهمية  ل��ه  املالية  للخدمات  دب��ي  و�ضلطة  ال���دويل 
اأ�ضا�ضا  التفاقية  هذه  وتوفر  البلدين.  بني  واملتزايدة  املتينة  القت�ضادية 
قويا لتعزيز التعاون الثنائي، ونتطلع اإىل العمل ب�ضكل وثيق مع نظرائنا 
يف �ضلطة دبي للخدمات املالية من اأجل تطوير وتنظيم الأ�ضواق املالية يف 

كال مناطق الخت�ضا�ص.   

الأ�سهم املحلية ت�ستقطب
 1.85 مليار درهم �سيولة

•• اأبوظبي-وام:

ارتفعت تداولت اأ�ضواق املال املحلية ام�ص م�ضتقطبة �ضيولة بقيمة 1.85 
مليار درهم، حيث اأغلق �ضوق اأبوظبي املايل عند 8779 نقطة م�ضتقطباً 
�ضهم،  مليون   350.5 ت���داول  حلجم  دره��م  مليار   1.69 بقيمة  �ضيولة 
واإجمايل عدد �ضفقات بلغت 12747 �ضفقة، فيما اأغلق �ضوق دبي املايل 
حلجم  دره��م  مليون   162 بقيمة  �ضيولة  م�ضتقطباً  نقطة  عند3213 

تداول 80.5 مليون �ضهم وباإجمايل �ضفقات 2669 �ضفقة.

الحتاد الأوروبي يبحث 
بدائل ت�ساوؤل اإمدادات الغاز

•• بروك�سل-وام: 

اإىل م�ضتويات  التخزين  الطاقة، وانخفا�ص م�ضتويات  اأ�ضعار  ارتفاع  يدفع 
عن  البحث  اإىل  الأوروب����ي  الحت���اد  الإم�����دادات..  انقطاع  وخ��ط��ر  قيا�ضية 

م�ضادر بديلة للطاقة.
ويف ما يرقى اإىل م�ضعى عاملي، يتفاو�ص الحتاد الأوروبي على اإمدادات الغاز 
لال�ضتجابة  واأذربيجان  املتحدة  والوليات  الرنويج  مع  املحتملة  الطارئة 

لأ�ضعار الطاقة املرتفعة بالفعل.
وي�ضاعف الندفاع نحو احل�ضول على املزيد من الغاز املخاوف ب�ضاأن ح�ضر 
امللوثة ومع حتمله من خ�ضائر يف ال�ضتثمارات  اأوروب��ا يف خيارات الطاقة 
ف�ضال عن ال�ضرر البيئي.ولكن يف الوقت الراهن، فاإن املخاوف يف اأوروبا 

ب�ضاأن اأمن الطاقة تظل حمل الرتكيز الأول.
وتعد رو�ضيا اأكرب مورد للغاز لالحتاد الوروبى حيث تقدم حواىل 40 فى 

املائة من احتياجات الحتاد الأغوروبى .
املتحدة  ال��ولي��ات  ي��وم الثنني  وزار م�ضئولون كبار فى الحت��اد الوروب���ى 

لبحث اإمكانية زيادة اإمدادات الغاز الطبيعى امل�ضال اىل اأوروبا.
ويف بيان م�ضرتك، قالت الوليات املتحدة والحتاد الأوروبي اإنهما يعمالن 

مع �ضركاء دوليني لتجنب “�ضدمات الإمدادات”.
وتعهد وزير اخلارجية المريكى انتونى بلينكن بحماية امدادات الطاقة 

مع الحتاد الوروبى .
ويف الوقت نف�ضه قال متحدث با�ضم املفو�ضية اإن اذربيجان اأبدت ا�ضتعدادها 
لدعم الحتاد الوروبى على املدى الق�ضري فى حالة حدوث ا�ضطراب فى 

تدفق الغاز .
اأن��ه من املحتمل م�ضاعفة ق��درة خط  ب��الحت��اد الوروب���ى  وذك��رت م�ضادر 
الن��اب��ي��ب ع��رب ال��ب��ح��ر الدري��ات��ي��ك��ي ال���ذى ي��رب��ط اأذرب��ي��ج��ان لأوروب�����ا فى 

امل�ضتقبل القريب.
ميكن  ل  اأن��ه  لالأبحاث  بروغل  مركز  من  تاغليابيرتا  �ضيمون  واأو�ضحت 
اأوروب��ا باأي بلد مبفرده، لأن القدرة  اإم��دادات الغاز الرو�ضية اإىل  ا�ضتبدال 

العاملية على اإنتاج الغاز حتددها يف الغالب العقود القائمة.
اإدراج املفو�ضية للغاز  EUobserver ومع  وقالت يف ت�ضريحات ملوقع 
يف قواعد الت�ضنيف اخلا�ضة بالحتاد الأوروبي لالأن�ضطة امل�ضتدامة، فاإن 
املخاوف تت�ضاعد حتديدا بني اجلماعات اخل�ضراء املنا�ضرة للبيئة ب�ضاأن 

ا�ضتمرار اعتماد اأوروبا على الوقود الأحفوري.
من جانبها، قالت تارا كونويل، وهي نا�ضطة يف منظمة “غلوبال ويتن�ص” 
اإن املزيد من واردات الغاز من بلدان ثالثة  غري احلكومية لنف�ص املوقع ، 
“م�ضتقبل مرتبط مب�ضدر للطاقة يغذي  اأوروب��ا يف  اأن حتب�ص  من �ضاأنها 

انهيار املناخ ويدفع املاليني اإىل فقر الطاقة”.
وقالت كونويل: “من املوؤ�ضف اأن الحتاد الأوروبي مل يتعلم الدر�ص وبداأ يف 

التخل�ص التدريجي من الغاز الأحفوري .

% مليون درهم اأرباح موانئ اأبوظبي يف 2021 بنمو اأكرث من 112   845

% مليار درهم عائدات جمموعة موانئ اأبوظبي يف 2021 بنمو 14   3.9
حجم مناولة احلاويات وال�سحن ي�سجل رقما قيا�سيا جديدا بلغ 45 مليون طن و3.4 مليون حاوية منطية

•• اأبوظبي-وام:

�ضجلت جمموعة موانئ اأبوظبي خالل العام 2021 منوا 
يف العائدات بلغ %14 مقارنة بالفرتة نف�ضها من العام 
2020 لت�ضل اإىل 3.9 مليار درهم مقارنة مع نحو 3.4 
مليار درهم يف العام 2020 ويعود هذا الرتفاع اإىل النمو 
واإبرام  الأعمال،  والتنويع يف قطاعات  املناولة،  اأحجام  يف 

�ضراكات جديدة.
و���ض��ه��دت الأرب�����اح ق��ب��ل ال��ف��وائ��د وال�����ض��رائ��ب والإه����الك 
 1.6 اإىل  لت�ضل   2021 ع��ام  خ��الل  زي��ادة  وال�ضتهالك 
 2020 ع��ام  امل�ضجل يف  ال��رق��م  ع��ن  ب��زي��ادة  دره���م  مليار 
املالية  البيانات  بح�ضب  وذل��ك  دره��م  مليار   1.5 والبالغ 
 31 املنتهية يف   12 ال����  ل��الأ���ض��ه��ر  امل��دق��ق��ة  الأول���ي���ة غ��ري 

دي�ضمرب 2021.
وب��ل��غ ���ض��ايف ال��رب��ح 845 م��ل��ي��ون دره���م يف ع���ام 2021 
بنمو 112،8 % مقارنة مع 397 مليون درهم يف عام 

.  2020
دي�ضمرب   31 بحلول  املجموعة  اأ���ض��ول  قيمة  وو���ض��ل��ت   
2021 اإىل 28.5 مليار درهم فيما ارتفعت اأ�ضهم راأ�ص 
ب��اأن ه��ذه الأرقام  العلم  10.7 مليار دره��م مع  اإىل  امل��ال 
ل ت��ع��ك�����ص احل�����دث الأخ�����ري يف ي��ن��اي��ر م���ن ع����ام 2022 
وال��ذي �ضاهم يف زي��ادة الأ���ض��ول واأ�ضهم راأ���ص امل��ال، حيث 
اأ�ضهم  م��ل��ك��ي��ة  ب��ن��ق��ل   /ADQ/ “القاب�ضة”  ق���ام���ت 
اأبوظبي لت�ضمل  �ضركتني مدرجتني اإىل جمموعة موانئ 
اللوج�ضتية  اخل���دم���ات  ���ض��رك��ة  اأ���ض��ه��م  م���ن   22.32%
�ضركة  م��ن  و10%  /”اأرامك�ص”/،  ������ص.م.ع  اأرام��ك�����ص 
قيمتها  تبلغ  والتي  ���ص.م.ع  الوطنية  البحرية  اجلرافات 
وذلك  دره���م،  مليار   2.4 ي��ق��ارب  م��ا  جمتمعة  ال�ضوقية 
7 فرباير  بتاريخ  ال�ضركتني  الإغ��الق لأ�ضهم  ل�ضعر  وفقاً 
با�ضتقطاب  املجموعة  ق��ام��ت  ذل��ك  اإىل  اإ���ض��اف��ة   ،2022
اأ�ضهمها  اإدراج  ق��ب��ل  اأويل  اإ����ض���دار  يف  دره���م  م��ل��ي��ار   4.0
يف ���ض��وق اأب��وظ��ب��ي ل����الأوراق امل��ال��ي��ة.      وك��ان��ت جمموعة 
مع   /+A/ ت�ضنيف  ع��ل��ى  ح�ضلت  ق��د  اأب��وظ��ب��ي  م��وان��ئ 
نظرة م�ضتقبلية م�ضتقرة من قبل وكالتي “اإ�ص اآند بي” 

ف��الح حممد  م��ع��ايل  وق���ال   .2021 ع��ام  يف  و”فيت�ص” 
اأبوظبي،  اإدارة جمموعة موانئ  رئي�ص جمل�ص  الأحبابي، 
اإن هذه النتائج املتميزة التي حققناها تعزز املكانة الرائدة 
خ��الل فرتة  اأب��وظ��ب��ي  م��وان��ئ  بها جمموعة  تتمتع  ال��ت��ي 
حتديات  العاملية  التوريد  و�ضل�ضلة  التجارة  فيها  �ضهدت 
اإىل تبني ثقافة  اإطار روؤيتنا الرامية  عديدة .. وقال: يف 
البتكار وبناء ال�ضراكات ال�ضرتاتيجية مع �ضركات عاملية، 
على  وامل��ح��اف��ظ��ة  ق��وي��ة  نتائج  لتحقيق  العمل  �ضنوا�ضل 
املجموعة  اإليه  و�ضلت  ما  يف  الف�ضل  ويعود  النمو،  زخ��م 
الثابت  ودع��م��ه��ا  ال��ر���ض��ي��دة  قيادتنا  توجيهات  اإىل  ال��ي��وم 
وامل�ضتمر خلططنا الطموحة الرامية اإىل حتقيق التنويع 

القت�ضادي ودعم قطاع الت�ضنيع يف الدولة.
املنتدب  الع�ضو  ال�ضام�ضي،  جمعة  حممد  الكابنت  واأ�ضار 
اأن  اإىل  اأب��وظ��ب��ي  م��وان��ئ  ملجموعة  التنفيذي  وال��رئ��ي�����ص 
بف�ضل   2021 عام  خالل  كبرياً  من��واً  �ضجلت  املجموعة 
اأعمالنا .. كما وا�ضلت املوانئ  الأداء املتميز الذي حققته 
عائدات  حتقيق  للمجموعة  التابعة  القت�ضادية  وامل���دن 
ومنو  اللوج�ضتية  اخل��دم��ات  تو�ضيع  اأن  ح��ني  يف  مم��ت��ازة، 

اأعمال ال�ضحن كان له اأثر كبري يف زيادة العائدات.
وقال ال�ضام�ضي : خالل موا�ضلتنا بناء املعرفة واخلربات 
الالزمة للم�ضي مبجموعتنا اإىل م�ضتويات اأعلى وتوظيف 
4 م��ل��ي��ارات دره��م من  البالغة  ع��ائ��دات الإ���ض��دار الأويل 
الإ�ضدار الأويل ال�ضابق لإدراج اأ�ضهمها هذا ال�ضهر، فاإننا 
واثقون من اأن املجموعة يف موقع مثايل يتيح لها ت�ضريع 
وما  اجل��اري  العام  خ��الل  والعاملي  املحلي  التو�ضع  خطط 
اأثر ملمو�ص على امتداد طيف وا�ضع من  بعده، واإح��داث 

القطاعات.
اأب��رز الإجن���ازات التي ج��رى حتقيقها خ��الل عام  و�ضملت 
2021 توقيع اتفاقية امتياز مدتها 35 عاماً مع �ضركة 
“�ضي اإم اإيه تريمينالز” لتطوير حمطة حاويات جديدة 
 565 قيميته  بلغت  م�ضرتك  با�ضتثمار  خليفة  ميناء  يف 
مليون درهم؛ واإب��رام اتفاقية �ضراكة مع �ضندوق الرثوة 
ال�ضتثمارية  امل�ضاريع  عدٍد من  لدرا�ضة  الرتكي  ال�ضيادي 
وال��ت��وق��ي��ع على جمموعة من  ال��رتك��ي��ة؛  يف اجل��م��ه��وري��ة 

تطوير  دعم  بهدف  العقبة  تطوير  �ضركة  مع  التفاقيات 
والبنى  والرقمية  واللوج�ضتية  ال�ضياحية  التحتية  البنى 
الأردنية  باململكة  العقبة  يف  بالنقل  اخل��ا���ض��ة  التحتية 

الها�ضمية.
لل�ضوؤون  التنفيذي  الرئي�ص  اآروب،  من جانبه قال مارتن 
ال�ضتقرار  ي�ضكل   : اأب��وظ��ب��ي  م��وان��ئ  جمموعة   - امل��ال��ي��ة 
التي  الكبري الذي تت�ضم به عقود الأعمال طويلة الأج��ل 
ال�ضتثمارية  وال�ضرتاتيجية  متعاملينا  م��ع  اأب��رم��ن��اه��ا 
املتميزة  للنتائج  الأ�ضا�ضية  الركائز  التي نتبناها،  املحكمة 
توظيف  ع��ل��ى  امل��ج��م��وع��ة  .. وحت��ر���ص  ال��ت��ي مت حتقيقها 
والت�ضنيفات  ب��ه  تتمتع  ال���ذي  امل��ت��وازن  امل���ال  راأ����ص  هيكل 
النقدية  والتدفقات  ال�ضتثمارية  الدرجة  من  الئتمانية 
الذي  الأم���ر  اأعمالها،  دع��م  بهدف  الأم���د  طويلة  الثابتة 
باملقارنة   14% مبعدل  العائدات  منو  يف  بو�ضوح  جتلى 

مع العام 2020.
التي  الأح��ج��ام  �ضجلت   .. العامة  الب�ضائع  �ضعيد  وعلى 

ناولتها جمموعة موانئ اأبوظبي يف عام 2021 م�ضتويات 
30 مليون  بزيادة  45 مليون طن  بلغت  قيا�ضية  �ضنوية 
ال�ضناعية  املناطق  جنحت  بينما   ،2020 ع��ام  ع��ن  ط��ن 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ق��ط��اع امل����دن الق��ت�����ض��ادي��ة وامل��ن��اط��ق احل����رة يف 
مرت  م��الي��ني   3 م�ضاحتها  بلغت  متنوعة  اأرا����ص  ت��اأج��ري 
مربع خالل الفرتة نف�ضها، ما يعك�ص النتعا�ص والتعايف 

القت�ضادي من تاأثريات جائحة /كوفيد-19/.
اأم���ا ع��ل��ى �ضعيد اأع��م��ال م��ن��اول��ة احل���اوي���ات ف��ق��د �ضجلت 
الأحجام منواً لفتاً حيث بلغت 3.4 مليون حاوية منطية 
يف عام 2021 يف زيادة عن الرقم ال�ضابق امل�ضجل يف عام 
رغم  وذل��ك  منطية  حاوية  مليون   3.2 والبالغ   2020
�ضل�ضلة  لها  تعر�ضت  التي  امل�ضتمرة  والقيود  التحديات 

التوريد و�ضوق �ضحن احلاويات العاملي.
ومت اإدراج جميع اأ�ضهم املجموعة يف ال�ضوق الرئي�ضي ل�ضوق 
من  اعتباراً  بها  ال��ت��داول  ليبداأ  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي 

./ADPORTS/ اليوم 8 فرباير 2022 حتت الرمز

يف اإطار جهودها لتو�سعة �سبكة عالقات دولة الإمارات الدولية

وزارة املالية توقع على اتفاقية حماية وت�سجيع ال�ستثمار مع جمهورية موزمبيق

وفد من �سرياليون يبحث تعزيز التعاون مع �سندوق اأبوظبي للتنمية

•• اأبوظبي -الفجر: 

املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  وقعت 
اتفاقية  اأم�ص  يوم  املالية  ب��وزارة  ممثلة 
حماية وت�ضجيع ال�ضتثمار مع جمهورية 
موزمبيق، وذلك يف مقر وزارة املالية يف 
اإطار  يف  التفاقية  توقيع  وي��اأت��ي  دب��ي. 
�ضبكة  تو�ضعة  على  املالية  وزارة  حر�ص 
عالقات دولة الإمارات الدولية، وتعزيز 
وال�ضتثماري  الق���ت�������ض���ادي  ال���ت���ع���اون 
م���ع خم��ت��ل��ف دول ال���ع���امل، ف�����ض��اًل عن 
ح��م��اي��ة ال���ض��ت��ث��م��ارات الإم���ارات���ي���ة من 
التجارية، وتي�ضري  املخاطر غري  جميع 
حتويل الأرباح والعائدات وتنظيم ف�ص 

اجلانب  عن  التفاقية  ووقع  املنازعات. 
الإم�����ارات�����ي م���ع���ايل حم��م��د ب���ن ه���ادي 
املالية،  لل�ضوؤون  دول���ة  وزي���ر  احل�ضيني 
معايل  املوزمبيقي  اجل��ان��ب  مثل  فيما 
مي�ضكيتا  ف��ورت��ي�����ص  األ���ربت���و  ك��ارل��و���ص 
وزير ال�ضناعة والتجارة، وذلك بح�ضور 
مدير  العبيديل،  اأحمد  عبداهلل  ال�ضيد 
اإدارة العالقات واملنظمات املالية الدولية 

وعدد من امل�ضوؤولني يف الوزارة.
واأك�������������د م������ع������ايل حم�����م�����د ب�������ن ه�������ادي 
اتفاقية حماية  توقيع  اأهمية  احل�ضيني 
الإمارات  دولة  بني  ال�ضتثمار  وت�ضجيع 
وجمهورية موزمبيق والتي �ضت�ضاهم يف 
اأطر  وتو�ضيع  الثنائية  العالقات  تعزيز 

املجالت  خمتلف  يف  امل�ضرتك  ال��ت��ع��اون 
ي�ضجع  ومب����ا  وامل���ال���ي���ة،  الق���ت�������ض���ادي���ة 
منافع  ويحقق  ال�ضتثمارات  من��و  على 
للبلدين.  امل�ضرتكة  للم�ضالح  متبادلة 
وقال معاليه: “اإن توقيع التفاقية جاء 
على  البلدين  ق��ي��ادت��ي  لرغبة  حتقيقاً 
بهدف  ال�ضرتاتيجية  ال�ضراكة  تعزيز 
توفري املناخ املالئم جلذب ال�ضتثمارات 
قانونية  م���ن���ظ���وم���ة  وف�����ق  الأج���ن���ب���ي���ة 
اجلانبني  تطلعات  ت��واك��ب  وت�ضريعية 
العاملية  امل��م��ار���ض��ات  لأف�����ض��ل  وت��رت��ق��ي 

املعمول بها يف هذا املجال.”
وت�ضجيع  ح���م���اي���ة  ات���ف���اق���ي���ة  وت���ن�������ص 
على  الطرفني  ب��ني  املوقعة  ال�ضتثمار 

حماية ال�ضتثمارات من جميع املخاطر 
وامل�ضادرة  التاأميم  مثل  التجارية  غري 
وت�ضهيل  والتجميد،  الق�ضائي  واحلجز 
املتبادلة  ال�ضتثمارات  باإن�ضاء  ال�ضماح 
وال��ت��اأك��ي��د على  ل��ه��ا،  الرتاخي�ص  وم��ن��ح 
اأح���ق���ي���ة حت���وي���ل الأرب���������اح وال���ع���ائ���دات 
الأخرى لال�ضتثمارات بعملة حرة قابلة 
وفقا  الوطنية  املعاملة  ومنح  للتحويل، 
بالإ�ضافة  الدولة  يف  ال�ضائدة  للقوانني 
بالرعاية  الأوىل  ال��دول��ة  معاملة  اإىل 
و�ضيانة  ب��������اإدارة  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  وذل�����ك 
وت��و���ض��ي��ع ال����ض���ت���ث���م���ارات، ف�����ض��اًل عن 
حتديد اآليات ت�ضوية النزاع بني امل�ضتثمر 
والدولة  احلل الودي اأو املحاكم املحلية 

اأو التحكيم الدويل، وتعوي�ص امل�ضتثمر 
ل���ض��ت��ث��م��اره يف  وف���وري���اً  ع����ادًل  تعوي�ضاً 
العامة  للم�ضلحة  عليه  امل�ضادرة  حالة 
على  ودون متييز،  للقانون  وفقاً  وذل��ك 
للقيمة  وفقاً  التعوي�ص  قيمة  تكون  اأن 
ال�ضتيالء  ق��ب��ل  لال�ضتثمار  ال�ضوقية 
دول���ة  اأن  اإىل  الإ������ض�����ارة  جت����در  ع��ل��ي��ه. 
الإمارات العربية املتحدة ممثلة بوزارة 
اتفاقية   105 ع��ل��ى  وق��ع��ت  ق��د  امل��ال��ي��ة 
حلماية وت�ضجيع ال�ضتثمار، حيث توفر 
هذه التفاقيات مبجملها اإطاراً قانونياً 
الإماراتية  ال�ضتثمارات  بحماية  ي�ضمح 
ح���ول ال��ع��امل م��ن جميع امل��خ��اط��ر غري 

القانونية. 

•• اأبوظبي -وام:

�ضرياليون  ج��م��ه��وري��ة  م���ن  وف���د  ب��ح��ث 
اأبوظبي  ال��ت��ع��اون م��ع ���ض��ن��دوق  ت��ع��زي��ز 
حممد  �ضعادة  ا�ضتقبال  خ��الل  للتنمية 
ال�ضندوق  ع��ام  مدير  ال�ضويدي،  �ضيف 
اأو�ضنت  الدكتور  معايل  برئا�ضة  للوفد 
املجتمع،  ووقاية  ال�ضحة  وزي��ر  دميبي، 
�ضفري  �ضي�ضاي،  را���ض��د  ���ض��ع��ادة  بح�ضور 
جمهورية �ضرياليون لدى دولة الإمارات 
العربية املتحدة، و�ضعادة خليفة عبداهلل 
ال�ضندوق،  ع��ام  مدير  نائب  القبي�ضي، 
وع�����دد م���ن ك���ب���ار امل�������ض���وؤول���ني م���ن كال 
اجلانبني. وبحث اجلانبان خالل اللقاء 
الذي عقد يف مقر ال�ضندوق، العالقات 
خا�ضة  ت���ط���وي���ره���ا  و����ض���ب���ل  ال���ث���ن���ائ���ي���ة 
ال�ضحي،  ال��ق��ط��اع  بتنمية  يتعلق  فيما 
بالإ�ضافة اإىل مناق�ضة الفر�ص التنموية 
بدورها  وال���ت���ي  ل��ل��ب��الد  الأول����وي����ة  ذات 
�ضت�ضاهم يف حتقيق التنمية القت�ضادية 

والجتماعية جلمهورية �ضرياليون.
ال�ضويدي:  �ضيف  حم��م��د  ���ض��ع��ادة  وق���ال 
للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���ض��ن��دوق  “يحر�ص 

ال�ضحي  ال��ق��ط��اع  م�����ض��اري��ع  دع����م  ع��ل��ى 
وت��ن��م��ي��ت��ه يف ال�����دول ال��ن��ام��ي��ة، مل���ا لهذا 
حياة  حت�ضني  يف  بالغة  اأه��م��ي��ة  ال��ق��ط��اع 
امل��ج��ت��م��ع��ات وم�����ض��ان��دت��ه��ا ع��ل��ى حتقيق 
يتعلق  فيما  وخا�ضة  التنموية  اأهدافها 
التنمية  اأه�����داف  ال��ث��ال��ث م��ن  ب��ال��ه��دف 
ال�ضحة  ت��وف��ري  يف  واملتمثل  امل�ضتدامة 
اجل��ّي��دة وال��رف��اه لل�ضعوب، م��وؤك��داً على 

دور ال�ضندوق يف دعم امل�ضاريع التنموية 
ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة التي  يف خم��ت��ل��ف 
التنمية  حتقيق  يف  امل�ضاهمة  �ضاأنها  من 
جانبه  وم��ن  العامل”.  ل��دول  امل�ضتدامة 
عن  دميبي  اأو�ضنت  الدكتور  عربمعايل 
�ضكره وتقديره للجهود التنموية لدولة 
الإمارات العربية املتحدة يف دعم القطاع 
ال�ضحي على م�ضتوى عاملي خا�ضة خالل 

فرتة جائحة كوفيد-19، واأ�ضاد بالدور 
اأبوظبي  �ضندوق  يلعبه  ال��ذي  امل��ح��وري 
امل�ضاريع  خم��ت��ل��ف  مت��وي��ل  يف  للتنمية 
�ضاهمت  والتي  �ضرياليون،  يف  الإمنائية 
التنمية  ع��ج��ل��ة  دف����ع  يف  ف���ّع���ال  ب�����ض��ك��ل 
جدير  للبالد.  امل�ضتدامة  القت�ضادية 
للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���ض��ن��دوق  اأن  ب��ال��ذك��ر 
جمهورية  يف  التنموي  ن�ضاطه  ب���داأ  ق��د 

�ضاهم  2012، حيث  عام  �ضرياليون يف 
ب��ت��م��وي��ل م�����ض��روع ط��ري��ق ت��وك��ي لومي 
ي�ضاهم  ال��ذي  دره��م  مليون   20 بقيمة 
ب���اق���ي مناطق  م���ع  ال��ع��ا���ض��م��ة  رب����ط  يف 
قر�ضا  ت��ق��دمي��ه  اإىل  اإ����ض���اف���ة  ال����دول����ة، 
33 مليون درهم لإن�ضاء حمطة  بقيمة 
طاقة �ضم�ضية يف مدينة فريتاون بطاقة 

ا�ضتيعابية ت�ضل اإىل 6 ميغاوات.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �ضركة ال�ضري مارين اأم�ص عن ا�ضتثمار بقيمة 
375 مليون �ضهم “1.2 مليار درهم” يف جمموعة 
لالكتتاب  طرحها  قبل  املخ�ض�ضة  اأبوظبي  موانئ 

العام لت�ضتحوذ على 7.36 % من املجموعة.
 و�ضيدعم ال�ضتثمار �ضركة ال�ضري مارين لتحقيق 
ال��ن��م��و يف ال�����ض��وق الم��ارات��ي��ة وامل��ن��ط��ق��ة ك��ك��ل، كما 

لل�ضركة.   والدولية  املحلية  التو�ضع  خطط  �ضي�ضرع 
وتعمل �ضركة ال�ضري مارين على تنمية حمفظتها 
موانئ  جم��م��وع��ة  الآن  ت�ضم  وال��ت��ي  ���ض��ري��ع  ب�ضكل 
لالأوراق  اأبوظبي  �ضوق  يف  �ضتدرج  التي  و  اأبوظبي 

املالية يوم الثالثاء.
ل�ضركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص  نيفينز،  ج���اي  وق���ال   
موانئ  جمموعة  يف  ال�ضتثمار  اإن  م��اري��ن  ال�ضري 
تناف�ضية  ل��ت��ح�����ض��ني  الأه��م��ي��ة  ب��ال��غ  اأم����ر  اأب��وظ��ب��ي 

ال�ضركة واأداء قدرة الإيرادات معتربا امليناء حمرًكا 
اقت�ضادًيا، لي�ص فقط يف الإمارات العربية املتحدة، 
م�ضاركتنا  اإن  املنطقة.وقال  اأنحاء  جميع  يف  ولكن 
ت�ضلط ال�ضوء على ثقتنا يف الكتتاب العام ملجموعة 
امل�ضتثمرين  ملجتمع  معياًرا  وت�ضع  اأبوظبي  موانئ 

ب�ضكل عام”.
 تاأ�ض�ضت �ضركة ال�ضري مارين يف عام 2003، وهي 
�ضركة رائدة يف جمال اخلدمات البحرية يف املنطقة 

براأ�ص مال مدفوع يبلغ مليار دره��م وما يزيد عن 
 ،2021 دي�ضمرب  م��ن  اع��ت��ب��اًرا  م��وظ��ف.   1200
ب�  مقارنة  دره��م  مليار   6.1 ال�ضركة  اأ���ض��ول  بلغت 

717.81 مليون درهم يف بداية العام.
ال�ضفن  بناء  خ��دم��ات  م��اري��ن  ال�ضري  �ضركة  وت��ق��دم 
من  للعمالء  اليخوت  واإدارة  وجتديدها  وت�ضغيلها 
�ضفن  بعقود  ال��وف��اء  ع��ن  اخل��ا���ص، ف�ضاًل  ال��ق��ط��اع 

القطاع العام.

 ال�سري مارين ت�ستحوذ على 7.36 من موانئ اأبوظبي
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اأكادميية اأدنوك الفنية حتتفي بتخريج الدفعة الثانية
 من برنامج التدريب الفني املتخ�س�س يف قطاع النفط والغاز

•• اأبوظبي -وام: 

الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب���رتول  ���ض��رك��ة  نظمت 
اأم�ص حفاًل افرتا�ضياً لتخريج  “اأدنوك” 
الدفعة الثانية من برنامج التدريب الفني 
لأكادميية اأدنوك الفنية التابعة لها. �ضمت 
اأكملوا  خ��ري��ج��اً   381 اجل��دي��دة  ال��دف��ع��ة 
بنجاح برنامج التدريب الفني املتخ�ض�ص 
للعمل  لإعدادهم  والغاز،  النفط  قطاع  يف 
كفنيي �ضيانة وُم�ضّغلي عمليات يف امل�ضانع 

واحلقول التابعة لل�ضركة.
الدكتور  م��ع��ايل  ه���ّن���اأ  امل��ن��ا���ض��ب��ة،  وب���ه���ذه   
ال�ضناعة  وزير  اجلابر،  اأحمد  بن  �ضلطان 
املنتدب  الع�ضو  املتقدمة،  والتكنولوجيا 
وجمموعة  لأدن���وك  التنفيذي  والرئي�ص 
التدريبي  ال��ربن��ام��ج  خ��ري��ج��ي  ���ض��رك��ات��ه��ا، 
م��ث��ن��ي��اً ع��ل��ى ج��ه��وده��م وت��ف��وق��ه��م. واأك����د 
م��ع��ال��ي��ه ال����ت����زام اأدن�������وك ب��رتج��م��ة روؤي����ة 
بتاأهيل  وت��وج��ي��ه��ات��ه��ا  ال��ر���ض��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
وت���دري���ب ال���ك���وادر امل���واط���ن���ة، واإع���داده���م 
املجالت  خم��ت��ل��ف  يف  امل�����ض��وؤول��ي��ة  لتحمل 
م��ن خ���الل ت��وف��ري ف��ر���ص ت��دري��ب عملية 
ال�����ض��اب��ة يف خمتلف  امل���واط���ن���ة  ل��ل��ك��ف��اءات 
جمالت ومراحل اأعمالها يف قطاع النفط 

وال����غ����از، مب���ا مي��ّك��ن��ه��م م���ن ب���ن���اء م�ضرية 
مهنية ناجحة والقيام بدورهم بامل�ضاهمة 

يف خدمة الوطن والقيادة.
وتوجه معاليه بالتهنئة لأهايل اخلريجني 
تعليمية  موؤ�ض�ضة  من  اأبنائهم  تخرج  على 
واإع�����داد  ت��اأه��ي��ل  يف  دوراً حم���وري���اً  ت��ل��ع��ب 
ال��ك��وادر ال�����ض��اب��ة. واأ���ض��ار م��ع��ايل الدكتور 
الوالد  ن��ه��ج  اإىل  اجل��اب��ر  اأح��م��د  ���ض��ل��ط��ان 
اآل نهيان  زايد بن �ضلطان  ال�ضيخ  املوؤ�ض�ص 
مبداأ  اأر����ض���ى  ال�����ذي  ثراه”  اهلل  “طيب 
العلم  اك��ت�����ض��اب  ع��ل��ى  امل��واط��ن��ني  ت�ضجيع 
وتوفري  واجتهاد،  بجد  والعمل  واملعرفة، 
الفر�ص لهم لتحقيق طموحاتهم، موؤكداً 
ال���ت���زام اأدن�����وك ب��ت��ط��وي��ر ك���ف���اءات وك����وادر 
العاملية  امل�ضتويات  اأف�ضل  تناف�ص  وطنية 
مبا يتما�ضى مع توجيهات القيادة الر�ضيدة 

بال�ضتثمار يف راأ�ص املال الب�ضري.
الكوادر  بقدرات  ثقته  عن  معاليه  واأع��رب 
ال��وط��ن��ي��ة ال�����ض��اب��ة وامل�����ض��ت��وى ال��ع��ايل من 
داعياً  ميتلكونها،  ال��ت��ي  وال��ك��ف��اءة  امل��ه��ارة 
باأنهم  ي����ت����ذك����روا  اأن  اإىل  اخل���ري���ج���ني 
ويتحملون  امل�������ض���ت���ق���ب���ل  اأم�������ل  مي���ث���ل���ون 
�ضمان  يف  تتمثل  ومهمة  كبرية  م�ضوؤولية 
ا���ض��ت��م��راري��ة وا���ض��ت��دام��ة اأع��م��ال اأدن����وك يف 

ق��ط��اع ال��ن��ف��ط وال���غ���از، ب��اع��ت��ب��اره القطاع 
الإمارات  لدولة  وال�ضرتاتيجي  احليوي 

واقت�ضادها وجمتمعها.
من  جمموعة  للخريجني  معاليه  ووج��ه   
بداية  يف  مل�ضاعدتهم  التحفيزية  الن�ضائح 
الطريق  اأن  م��و���ض��ح��اً  امل��ه��ن��ي��ة،  ح��ي��ات��ه��م 
والن�ضباط  ب��الل��ت��زام  ي��ب��داأ  ال��ن��ج��اح  اإىل 
واملثابرة، كما باجلد والجتهاد، والعزمية 
والإ�ضرار. و�ضدد اأي�ضاً على �ضرورة التحلي 
والتكيف  التاأقلم  على  وال��ق��درة  ب��امل��رون��ة 
والتفكري  البتكار  واأهمية  املتغريات،  مع 
اأهمية  التقليدية. واأك��د على  خارج الأط��ر 
النظر اإىل ال�ضعوبات والتحديات اليومية 
ك��ف��ر���ص لإي���ج���اد احل���ل���ول، وامل�����ض��اه��م��ة يف 

خدمة الوطن وتقدمه ومنوه وازدهاره.
 و�ضمت ال��دف��ع��ة اجل��دي��دة م��ت��درب��ني من 
عدد  ب��ل��غ  ح��ي��ث  ف��ن��ي��ة،  تخ�ض�ضات  اأرب���ع���ة 
التخ�ض�ضي  ال��ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج  خ��ري��ج��ي 
خريجاً،   251 الت�ضغيلية  العمليات  يف 
التدريب  برنامج  خريجي  عدد  بلغ  بينما 
يف  خ��ري��ج��اً،   40 امليكانيكية  ال�ضيانة  يف 
م����ن كل  45 خ���ري���ج���اً  ت���خ���ري���ج  ح����ني مت 
اأجهزة  م�ضغلي  تخ�ض�ضي  م��ن  تخ�ض�ص 
الدقيقة/  /الآل���ي���ات  وال��ت��ح��ك��م  ال��ق��ي��ا���ص 

جانبه  من  الكهربائية.   ال�ضيانة  وفنيي 
ن���ائ���ب رئي�ص  ال����زع����اب����ي،  اإب����راه����ي����م  ق�����ال 
“�ضهدنا  ال��ف��ن��ي��ة:  اأدن����وك  اأك��ادمي��ي��ة  اأول 
اأبنائنا  م��ن  ج��دي��دة  كوكبة  تخريج  ال��ي��وم 
اأدن��وك الفنية. وها هم  اأكادميية  خريجي 
جديدة،  مرحلة  اأعتاب  على  يقفون  اليوم 
ب�ضكل  لي�ضاهموا  والعطاء،  العمل  مرحلة 
فعال يف موا�ضلة عجلة التطور والرتقاء 
والجتماعية  الق��ت�����ض��ادي��ة  ب��امل��ن��ظ��وم��ة 

والثقافية للدولة”.
خريجينا  “اإن  ال����زع����اب����ي:  واأ�������ض������اف   
والكفاءة  امل��ه��ارة  م��ن  ع���اٍل  م�ضتوى  ع��ل��ى 
العمل  ل���ف���رق  ل��الن�����ض��م��ام  واجل����اه����زي����ة 
ب��ح��ق��ول ال��ن��ف��ط وال��غ��از و���ض��غ��ل الوظائف 
احليوية يف هذا القطاع، واإننا بذلك نقدم 
للوطِن كفاءات وكوادر وطنية، قادرة على 
امل�ضتدامة،  ال��ت��ن��م��ي��ة  مب��ت��ط��ل��ب��ات  ال���وف���اء 
ا�ضرتاتيجيات  اأول���وي���ات  يف  ت��اأت��ي  وال��ت��ي 

الدولة للخم�ضني عاًما املقبلة”.
 وميثل تخريج الدفعة الثانية من برنامج 
التدريب الفني يف اأكادميية اأدنوك الفنية 
اإجنازاً جديداً ي�ضاف اإىل �ضجل الأكادميية 
ال��ت��ي ُت��ع��ت��رب اأح����د اجل���ه���ات ال��ر���ض��م��ي��ة يف 
ال���دول���ة امل��ان��ح��ة ل��ل��دب��ل��وم امل��ه��ن��ي، وتقدم 

دبلوم  وه��ي  ب��رام��ج مهنية معتمدة  اأرب��ع��ة 
الكهربائية، ودبلوم يف �ضيانة  ال�ضيانة  يف 
امليكانيكية،  ال�ضيانة  يف  ودب��ل��وم  الأدوات، 

ودبلوم يف عمليات معاجلة النفط والغاز.
لربامج  بالأكادميية  امللتحقون  ويخ�ضع   
درا���ض��ي��ة وت��دري��ب��ي��ة م��ت��خ�����ض�����ض��ة، وعقب 
النتهاء من فرتة التدريب يف الأكادميية 
يلتحق  ����ض���ه���راً   11 مل�����دة  ت�����ض��ت��م��ر  ال���ت���ي 
العملي  التدريب  برامج  باأحد  اخلريجون 
ال�ضركات  م��ن  واح����دة  ���ض��ه��راً يف   19 مل���دة 
ال���ت���اب���ع���ة اأدن����������وك، لك���ت�������ض���اب اخل�����ربات 
واملهارات العملية الالزمة للعمل يف قطاع 

النفط والغاز يف الدولة.
م�ضدراً  الفنية  اأدن����وك  اأك��ادمي��ي��ة  وُت��ع��د   
الفنية  الكوادر  رئي�ضياً من م�ضادر توفري 
املواطنة للعمل يف خمتلف امل�ضانع واملرافق 
وجمموعة  اأدن������وك  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ت�����ض��غ��ي��ل��ي��ة 
�ضركاتها يف دولة الإمارات، وحتظى برعاية 

ال�ضركات العاملة يف جمموعة اأدنوك.
وت�����ض��م الأك���ادمي���ي���ة ه��ي��ئ��ة ت���دري�������ص من 
املوؤهلني،  وامل���درب���ني  امل��ع��ل��م��ني  م��ن  نخبة 
مبا ي�ضمن ح�ضول املتدربني على تدريب 
 “ اإىل  الن�ضمام  قبل  امل�ضتوى  ع��ايل  فني 

اأدنوك”.

ديوا حتقق اأعلى درجة بني املوؤ�س�سات 
العاملية يف جائزة اإنوفي�سن لين�س

•• دبي-وام:

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” تقييم 8 جنوم يف جائزة “اإنوفي�ضن 
التي اأطلقتها املوؤ�ض�ضة الأوروبية لإدارة   Innovation Lens ”لين�ص
يف  النتائج  حتقيق  يف  ودوره  الب��ت��ك��ار  ثقافة  لقيا�ص   EFQM اجل���ودة 

املوؤ�ض�ضات الرائدة حول العامل.
وقد حققت الهيئة 800 نقطة يف التقييم لتكون بذلك اأول موؤ�ض�ضة على 
م�ضتوى العامل حت�ضل على هذه اجلائزة وحتقق هذه النتيجة املتقدمة يف 

اإدارة البتكار.
وقال معايل �ضعيد حممد الطاير الع�ضو املنتدب الرئي�ص التنفيذي لهيئة 
اأكرث  املوؤ�ض�ضات  لتكون  ملحة  �ضرورة  البتكار  اأ�ضبح   : دبي  ومياه  كهرباء 
اإطار  يف  نعمل  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  ويف  للم�ضتقبل،  وا�ضتعداداً  مرونة 
روؤية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
رئي�ص جمل�ص ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل باأن البتكار والأفكار هي راأ�ص 
ومبادرات  م�ضاريع  بتنفيذ  �ضموه  وتوجيهات  للم�ضتقبل  احلقيقي  امل��ال 
مبتكرة لتحقيق �ضعادة النا�ص وتوفري احلياة الكرمية للجميع مع الأخذ 
قادرة  لتكون  الوطنية  الكوادر  مهارات  و�ضقل  تاأهيل  �ضرورة  العتبار  يف 
على البتكار وت�ضطري الإجنازات، وتتبنى الهيئة البتكار كثقافة موؤ�ض�ضية 
عاماً  اخلم�ضني  متطلبات  تواكب  عمل  من��اذج  وتطوير  لت�ضميم  را�ضخة 
ابتكاراً يف  ال��دول  اأك��رث  املتحدة من  العربية  الإم���ارات  دول��ة  لتكون  املقبلة 

العامل.
م�ضتدامة  رائ��دة عاملياً  روؤيتها كموؤ�ض�ضة  اإط��ار  الطاير : يف  واأ�ضاف معايل 
ال��ن��ت��ائ��ج يف موؤ�ضرات  اأف�����ض��ل  وم��ب��ت��ك��رة حت��ق��ق هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي 
التناف�ضية العاملية، ويوؤكد حتقيق الهيئة اأعلى درجة يف جائزة “ اإنوفي�ضن 
امل�ضتوى  8 جن��وم  بتقييم  اجل��ودة  لإدارة  الأوروب��ي��ة  املوؤ�ض�ضة  من  لين�ص” 
املتميز للهيئة يف اإدارة البتكار لتحقيق الأهداف واخلطط ال�ضرتاتيجية 
لأن  تهدف  التي  لالبتكار  الوطنية  ال�ضرتاتيجية  ذلك  يف  مبا  احلكومية 

ت��ك��ون دول����ة الإم�������ارات ���ض��م��ن ال���دول 
العامل  م�ضتوى  على  اب��ت��ك��اراً  الأك���رث 
م��رح��ل��ة جديدة  اإىل  ب��ه��ا  والن��ت��ق��ال 
البتكار  ثقافة  ون�ضر  بناء  فيها  يتم 
والرتكيز  والأف�����راد  امل��وؤ���ض�����ض��ات  ب��ني 
على عدد من القطاعات التي �ضتقود 
عملية البتكار يف امل�ضتقبل ومن بينها 

قطاع الطاقة املتجددة والنظيفة.
واأو����ض���ح امل��ه��ن��د���ص ول��ي��د ب��ن �ضلمان 
لقطاع  للرئي�ص  التنفيذي  ال��ن��ائ��ب 
ت��ط��وي��ر الأع���م���ال وال��ت��م��ي��ز يف هيئة 
 “ اأن ج����ائ����زة  ك���ه���رب���اء وم����ي����اه دب�����ي 
اأطلقتها  ال��ت��ي  لين�ص”  اإن��وف��ي�����ض��ن 
اجلودة  لإدارة  الأوروب����ي����ة  امل��وؤ���ض�����ض��ة 

التوجهات  لتواكب  العامل  حول  املوؤ�ض�ضات  يف  البتكار  حت�ضني  اإىل  تهدف 
واخلدمات  املنتجات  حت�ضني  اإىل  اإ�ضافة  ال�ضوق  يف  وال��ت��غ��ريات  احلديثة 
التوجه  حم��ور  اأ�ضا�ضية:  حم���اور  ث��الث��ة  �ضمن  وذل���ك  القائمة  واحل��ل��ول 
ويت�ضمن “الروؤية والقيادة” و”ال�ضرتاتيجية وثقافة البتكار”؛ وحمور 
م�ضتدامة”  قيمة  و”خلق  املعنيني”  “اإ�ضراك  ويت�ضمن  “التنفيذ” 
و”العمليات وامل�ضادر”؛ وحمور “النتائج” ويت�ضمن “التاأثري يف املعنيني” 

و”تاأثري الأعمال وال�ضوق”.
هيئة  اأن  اجل���ودة  لإدارة  الأوروب��ي��ة  املوؤ�ض�ضة  يف  التقييم  جلنة  اأك���دت  وق��د 
لي�ص  البتكار  يف  يحتذى”  عاملياً  “منوذجا  اأ�ضبحت  دب��ي  ومياه  كهرباء 
يف جم��الت الطاقة واملياه فح�ضب واإمن��ا يف خمتلف املجالت حيث تتبنى 

اأف�ضل املمار�ضات على جميع امل�ضتويات املوؤ�ض�ضية.
ويعك�ص هذا امل�ضتوى املتميز ثقافة وا�ضحة لالبتكار مدعومة با�ضرتاتيجية 
و�ضل�ضلة  الهيئة  عمليات  جميع  تغطي  متكاملة  واأنظمة  وعمليات  حمددة 

القيمة اخلا�ضة بها.
ي�ضار اإىل اأن هيئة كهرباء ومياه دبي حققت العديد من الإجنازات يف جمال 
التميز خالل العام املا�ضي منها فوزها بجائزة ال�ضيخ خليفة لالمتياز يف 
فئة النخبة املتميزة حيث حققت اأعلى درجة يف تاريخ اجلائزة منذ اإطالقها 
عام 1999 متفوقة على اأكرث من 200 موؤ�ض�ضة حملية واإقليمية رائدة.

كما فازت الهيئة بخم�ص جوائز �ضمن جوائز دبي للتميز احلكومي اأبرزها 
جائزة النخبة. كما ح�ضدت اجلائزة العاملية من املوؤ�ض�ضة الأوروبية لإدارة 
التي  اأوروب���ا  خ��ارج  الوحيدة  املوؤ�ض�ضة  هي  والهيئة  الثانية  للمرة  اجل��ودة 

حت�ضل على هذه اجلائزة.
وح�ضلت هيئة كهرباء ومياه دبي كذلك على �ضهادة “كايتمارك لالبتكار” 
رائدة  حكومية  جهة  اأول  وهي  للمعايري  الربيطاين  املعهد  يقدمها  التي 

على م�ضتوى العامل حت�ضل على هذه ال�ضهادة.

بنك الكويت املركزي ي�سمح 
للبنوك بتوزيع اأرباح ن�سف �سنوية 

•• الكويت-رويرتز: 

ن�ضف  اأرب���اح  بتوزيع  �ضمح  اأن��ه  الثالثاء  اأم�ص  امل��رك��زي  الكويت  بنك  اأعلن 
باأو�ضاع مالية متكنها من  “والتي تتمتع  الراغبة يف ذلك  �ضنوية للبنوك 
ذلك”. وقال حمافظ بنك الكويت املركزي حممد الها�ضل يف بيان �ضحفي 
اإنه اأ�ضدر تعميما للبنوك بذلك، م�ضريا اإىل اأن ذلك يتم عرب التقدم بطلب 

مرفق بدرا�ضة فنية لأثر التوزيعات على اأو�ضاع البنك.
توزع البنوك الكويتية حاليا اأرباحا �ضنوية فقط.

وتوقع رائد دياب، نائب رئي�ص اإدارة البحوث وال�ضرتاتيجيات ال�ضتثمارية 
يف �ضركة كامكو لال�ضتثمار الكويتية اأن يعطي هذا القرار “طماأنينة” اأكرب 
مل�ضاهمي هذه البنوك ويزيد من حجم ال�ضيولة املتوافرة لديهم، مبا يدعم 

مزيدا من التداولت يف البور�ضة.
وق���ال دي���اب اإن اأ���ض��ه��م ال��ق��ط��اع امل�����ض��ريف يف ب��ور���ض��ة ال��ك��وي��ت وغ��ريه��ا من 
اأنها  ال�ضوقية، كما  القيمة  الثقل الكرب من حيث  بور�ضات اخلليج متثل 
يف  وال�ضتدامة  النمو  ت�ضجيع  اخلطوة  هذه  �ضاأن  ومن  بال�ضتقرار  تت�ضم 
التداولت على اأ�ضهم هذا القطاع، ل�ضيما اأنها حتظى باهتمام امل�ضتثمرين 

الأجانب.

خالل ور�سة عمل نظمتها يف مقرها بح�سور 73 م�ساركًا

غرفة جتارة دبي ت�ستعر�س اآخـر التطورات لل�سيكات املرجتعة يف الإمارات 
•• دبي-الفجر:

يف اإطار اجلهود امل�ضتمرة لطالع جمتمع 
املتغريات  اأح���دث  دب��ي على  الأع��م��ال يف 
وم�ضاعدة  ال��ع��م��ل،  ب��ي��ئ��ة  يف  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
ال�ضركات على ممار�ضة الأعمال ب�ضهولة 
دبي موؤخراً  وي�ضر، نظمت غرفة جتارة 
“اإن�ص”  مكتب  مع  بالتعاون  مقرها  يف 
ور�ضة عمل بعنوان “ال�ضيكات املرجتعة: 
وذلك و�ضط م�ضاركة  اآخ�������رالتطورات”، 
ق��ط��اع��ات جمتمع  م��ن خمتلف  وا���ض��ع��ة 

الأعمال و�ضلت اإىل 73 م�ضاركاً.
وح�����ض��ر ور����ض���ة ال��ع��م��ل م��ه��ت��م��ون من 
اأع�ضاء غرفة جتارة دبي وممار�ضو املهنة 
القانونية وم�ضت�ضارون واأخ�ضائيو عقود 
وم�ضتثمرون ومدراء واأ�ضحاب ال�ضركات، 
حيث �ضاهمت الور�ضة بتعريف امل�ضاركني 
والتطورات  امل�����ض��ت��ج��دات  اأح�����دث  ع��ل��ى 
املرجتعة  بال�ضيكات  املتعلقة  الت�ضريعية 
الور�ضة  �ضلطت  اإذ  الإم������ارات،  دول���ة  يف 
ال�ضوء على التعديالت التي مت اإجراوؤها 
يف  مبا  التجارية  املعامالت  قانون  على 
املرجتعة،  ال�ضيكات  جت��رمي  اإل��غ��اء  ذل��ك 
داخل  املتاحة  ال��دي��ون  حت�ضيل  واآل��ي��ات 

وخارج نظام املحاكم يف الدولة.
ال�ضمعاين  ري��ت��ا  م��ن  ك��ل  ال��ور���ض��ة  واأدار 
 ، “اإن�ص”  م��ك��ت��ب  ���ض��ري��ك يف  ج��ان�����ض��ن، 
يف  اأول  حمام  همفريز-ديفيز،  ومونيكا 
احل�ضور  �ضاركتا  حيث  “اإن�ص”،  مكتب 
اخلا�ضة  وال��ت��ط��ورات  امل�ضتجدات  اأب���رز 
املرجتعة،  ال�����ض��ي��ك��ات  جت�����رمي  ب���اإل���غ���اء 

وا�ضتثناءات وعقوبات ال�ضيكات املرجتعة، 
واأبرز طرق التقا�ضي وا�ضرتداد الديون 
يف دولة الإمارات، وكيفية تقليل خماطر 
تعريف  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ال�������ض���داد،  ع���دم 
املتقدمة  ال��ت��ج��اري��ة  ب��الآل��ي��ة  امل�����ض��ارك��ني 

ل�ضمان ال�ضتقرار التجاري. 
رئي�ص-  ن���ائ���ب  ك���اظ���م،  ج���ه���اد  واأك�������دت 

ال��ق��ان��ون��ي��ة يف غ��رف��ة جتارة  اخل���دم���ات 
على  باإ�ضتمرار  حتر�ص  الغرفة  اأن  دب��ي 
يف  الأع��م��ال  وجمتمع  اأع�ضائها  اإط���الع 
والتعديالت  التحديثات  اآخ��ر  على  دب��ي 
التي مت اإجراوؤها على القوانني احلالية 
الأعمال  بقطاعات  املتعلقة  ال��دول��ة  يف 
املختلفة، وذلك ل�ضمان �ضهولة ممار�ضة 

الأعمال التجارية يف الدولة.
وو�ضفت كاظم هذه الور�ضة باأنها من�ضة 
م��ث��ال��ي��ة لإع���ط���اء مل��ح��ة ع��ام��ة ع���ن اآخر 
التطورات يف قانون املعامالت التجارية 
الحت���ادي يف ال��دول��ة وال��ذي ب��داأ العمل 
2022، مبا  ي��ن��اي��ر   2 ل��ه اع��ت��ب��اراً م��ن 
يف ذلك اإلغاء جترمي ال�ضيكات املرجتعة 
داخل  املتاحة  ال��دي��ون  حت�ضيل  واآل��ي��ات 
اأ�ضادت  وب��دوره��ا  املحاكم.  نظام  وخ���ارج 
تنظيم  باأهمية  جان�ضن  ال�ضمعاين  ريتا 
هذه الور�ضة كونها اأثارت اهتماماً كبرياً 
دب���ي، م�ضريًة  الأع���م���ال يف  ب��ني جمتمع 
كذلك اإىل اأن امل�ضاركني اكت�ضبوا معرفة 
عملية حول كيفية التعامل مع ال�ضيكات 
امل��رجت��ع��ة يف ال��وق��ت احل���ايل يف حماكم 
اإىل كيفية  ب��الإ���ض��اف��ة  الإم������ارات،  دول���ة 
مت��ك��ني ال�����ض��رك��ات م���ن ت��ق��ل��ي��ل خماطر 
دبي  جت��ارة  غرفة  وتنظم  ال�ضداد.  ع��دم 
التدريبية  الور�ص  من  العديد  بانتظام 
الأعمال  ق��ط��اع  ت��ه��م  ال��ت��ي  والتعريفية 
ت��ع��زي��ز وعيهم  يف الإم�����ارة، وت�����ض��اه��م يف 
القانونية  وامل�ضتجدات  التطورات  باآخر 
الأعمال  بيئة  تنظم  التي  والت�ضريعية 

وت�ضاهم بخلق بيئٍة حمفزٍة لها.

•• اأبوظبي-وام:

قيمة  اأن  اأم�ص  ال��دار  العقارية  ال��دار  �ضركة  اأعلنت 
عام  التطويرية يف  م�ضاريعها  املمنوحة عرب  العقود 

2021 بلغت اأكرث من 8.5 مليار درهم .
ال���ك���ب���رية يف ح���ج���م وقيمة  ال�����زي�����ادة  ه�����ذه  وت����اأت����ي 
لالنتعا�ص  انعكا�ضاً   2021 ع��ام  يف  ال�ضركة  اأعمال 
الق��ت�����ض��ادي ال����ذي ���ض��ه��دت��ه اأب��وظ��ب��ي ب��ع��د تف�ضي 
وي��ج�����ض��د ذلك   ،2020 ع���ام  ال��ع��امل��ي��ة يف  اجل��ائ��ح��ة 
اأي�ضاً مكانة الإمارة كوجهة متميزة للعي�ص والعمل 

والرتفيه.
16 عقداً  م���ا جم��م��وع��ه  ال������دار  ���ض��رك��ة  وم��ن��ح��ت 
ال�ضكنية  وامل�ضاريع  التحتية  البنية  م�ضاريع  تغطي 
والتجارية ومتعددة ال�ضتخدامات يف اأبوظبي. وقد 
مقاولت  �ضركة   14 على  العقود  هذه  تر�ضية  متت 
م�ضاهمتها  لتعزيز  لها  م��ق��راً  الإم����ارات  م��ن  تتخذ 
العمل  فر�ص  توفري  عرب  املحلي  القت�ضاد  دع��م  يف 
جمموعة  دعمها  عن  ع��دا  املبا�ضرة،  وغ��ري  املبا�ضرة 
وا�ضعة من ال�ضركات املحلية مبا يتما�ضى مع برنامج 

القيمة املحلية امل�ضافة يف دولة الإمارات.

ت�ضمل العقود املمنوحة م�ضاريع مهمة �ضمن حمفظة 
ال�ضتثمارات اململوكة واملدارة من قبل الدار. وتغطي 
الوحدات  اإن�ضاء جمموعة متنوعة من  العقود  هذه 
وامل�ضاجد،  بالتجزئة،  البيع  وم�����ض��اح��ات  ال�ضكنية، 
من  العديد  وتنفيذ  الطبيعية  وامل�ضاحات  والطرق، 
املقبلة.  ال��ث��الث  ال�����ض��ن��وات  خ��الل  التجديد  اأع��م��ال 
التنفيذي  الرئي�ص  الربيكي،  اهلل  عبد  ع��ادل  ق��ال  و 
“توا�ضل ’الدار‘ دورها  ل�ضركة “الدار للم�ضاريع”: 
اأبوظبي  م��ك��ان��ة  ت��ر���ض��ي��خ  ا���ض��رتات��ي��ج��ي يف  ك�����ض��ري��ك 
امل�ضاريع  م��ن  وا�ضعة  جمموعة  تنفيذ  ع��رب  العاملية 
الإماراتية.  العا�ضمة  اأنحاء  عرب  وامل���دارة  اململوكة 
اإىل  الرئي�ضية  اأولوياتها  ب��ني  م��ن  ال�ضركة  وت�ضعى 
اإحداث تاأثري اإيجابي ملمو�ص على القت�ضاد املحلي، 
دولة  من  تتخذ  التي  ال�ضركات  بدعم  نفخر  ولهذا 
الإم��ارات مقراً لها. ع��الوة على ذل��ك، �ضيتم توريد 
جميع املنتجات التي ي�ضتخدمها �ضركاوؤنا تقريباً من 
م�ضادر حملية مبا ي�ضاعد تدوير الأموال الإ�ضافية 
�ضال�ضل  م�ضكالت  م��ن  واحل��د  املحلي  القت�ضاد  يف 
التوريد. و�ضيتم زيادة م�ضاهمتنا ب�ضكل اأكرب خالل 
يف تطوير جمموعة  2022 مع م�ضينا قدماً  عام 

ال�ضكنية والتجارية والتعليمية  امل�ضاريع  وا�ضعة من 
منحت   ،2021 ع��ام  وخ��الل  التجزئة”.  وم�ضاريع 
عقداً  ال��ع��ام��ة  ل��ل��م��ق��اولت  ال�ضفر  ���ض��رك��ة  “الدار” 
لتطوير م�ضروع متعدد ال�ضتخدامات وتنفيذ اأعمال 
غروف”  “�ضعديات  م�ضروعي  يف  التحتية  البنية 
عقد  “فيربك�ص”  �ضركة  منحت  كما  و”القرم”. 
“تروجان  ومنحت  “نويا”،  تطوير فلل يف م�ضروع 
“يا�ص  يف  ف��ل��ل  ت��ط��وي��ر  ع��ق��د  العامة”  ل��ل��م��ق��اولت 
م�ضروع  يف  فلل  اإن�ضاء  عقد  كذلك  واأر�ضت  اأيكرز”. 
العامة”.  للمقاولت  نايل  “جمموعة  اإىل  الوثبة 
ومنحت الدار م�ضاريع البنية التحتية اإىل “ال�ضركة 
وبن  “نايل  و�ضركات  والبناء”،  للم�ضاريع  الوطنية 
بينونة  و”جمموعة  هيدرواك�ضبورت”،  ح��رم��ل 
اأخرى  م�ضاريع  منح  ومت  و”هاللكو”.  الغربية”، 
الري  لأنظمة  و”اخلليج  “الريوم”،  �ضركات  اإىل 
و”الإمارات لينك�ص”،  و”اإيه تي اإ�ص”،  والب�ضتنة”، 
الكهروميكانيكية  الهند�ضية  للحلول  و”اجن�ضول 

و”دتكو”. واملقاولت العامة”، 
اإىل   2022 بالفعل يف عام  العقارية  ال��دار  وب��ادرت 
اإر�ضاء عقود تطوير جديدة على �ضركات تتخذ من 

دولة الإمارات مقراً لها �ضمن م�ضروعني يف جزيرة 
ال�ضعديات، وتخطط ال�ضركة لل�ضروع بتطوير املزيد 

من امل�ضاريع على مدار العام.
وتركز �ضركة الدار على دعم ال�ضركات املحلية �ضمن 
املحلية  للقيمة  الوطني  بالربنامج  التزامها  اإط��ار 
الربنامج  ه��ذا  نطاق  تو�ضيع  مت  قد  وك��ان  امل�ضافة. 
يف اأواخر عام 2019 لي�ضمل قطاع العقارات، وذلك 
من  الإم��ارات��ي  القت�ضاد  وتنويع  من��و  حفز  بهدف 
خالل زيادة الفر�ص املتاحة للمواطنني الإماراتيني 
وال�����ض��رك��ات ال��ت��ي ت��ت��خ��ذ م��ن الإم������ارات م��ق��راً لها. 
القيمة  اعتماد  على  مقاوليها  ال��دار  �ضركة  وت�ضجع 
املحلية امل�ضافة �ضمن �ضال�ضل التوريد اخلا�ضة بهم 

لزيادة تاأثري هذا الربنامج.
للحوكمة  الأو�����ض����ع  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا  م���ن  وك���ج���زء 
تت�ضمن  ال�ضركات،  وحوكمة  والجتماعية  البيئية 
الدار  ل�ضركة  امل�����ض��رتي��ات  ا���ض��ت��دام��ة  اإ���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
معايري رفاه العمال والتاأثريات البيئية واملجتمعية 
البيئية  احلوكمة  مم��ار���ض��ات  اأف�ضل  ات��ب��اع  ل�ضمان 
والجتماعية وحوكمة ال�ضركات على امتداد �ضل�ضلة 

التوريد اخلا�ضة بها.

اأكرث من 8.5 مليار درهم قيمة العقود املمنوحة عرب م�ساريع الدار العقارية التطويرية يف عام 2021



29

املال والأعمال
االربعاء   9  فبراير    2022  م   -    العـدد   13464  
Wednesday   9  February   2022   -  Issue No   13464

ختام الن�سخة الرابعة من موؤمتر ومعر�س النقل لل�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 2022

الحتاد لل�سحن تعزز ح�سورها يف ال�سوق ال�سينية مع اإطالق ن�سخة من موقعها الإلكرتوين بلغة املندرين
 •• اأبوظبي-الفجر:

عمليات  ذراع  لل�ضحن،  الحت��اد  اأعلنت 
التابع  اللوج�ضتية  واخلدمات  ال�ضحن 
ملجموعة الحتاد للطريان، عن اإطالق 
ن�ضخة من موقعها الإلكرتوين باللغة 
بحلول  اح��ت��ف��اًء  )امل��ن��دري��ن(  ال�ضينية 

راأ�ص ال�ضنة ال�ضينية.
وت�ضاهم ال�ضني بن�ضبة تتخطى 20% 
ال��ت�����ض��غ��ي��ل��ي��ة لالحتاد  ال��ع��م��ل��ي��ات  م���ن 
اأ�ضواق  اأه��م  اأح��د  لل�ضحن، مما يجعلها 
اإجنازاً  اخلطوة  ه��ذه  ومتثل  ال�ضركة. 
مهماً يف �ضياق م�ضاعي الحتاد لل�ضحن 
اللوجي�ضتي  ال�ضوق  لتعزيز مكانتها يف 

يف ال�ضني.
املوقع  زوار  ج��م��ي��ع  حت���وي���ل  و���ض��ي��ت��م 
etihadcargo. الإل������ك������رتوين 

com يف ال�ضني اإىل ن�ضخته اجلديدة 
ب��ل��غ��ة امل��ن��دري��ن اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ 8 
اإىل  ال��و���ض��ول  ف��رباي��ر، مم��ا يتيح لهم 

املنتجات  ع����رو�����ص  ح�����ول  م���ع���ل���وم���ات 
اآرائهم  وت���ق���دمي  امل��ح��ط��ة  واإم��ك��ان��ي��ات 
وتعليقاً  امل��ح��ل��ي��ة.  بلغتهم  و���ض��ك��اوي��ه��م 
هان  جاكلني  قالت  املو�ضوع،  ه��ذا  على 
و  اأ�ضيا  �ضمال  منطقة  م��دي��رة  ين،  ل��ن 
لل�ضحن:  الحت����اد  ال��ه��ادئ يف  امل��ح��ي��ط 
الإل���ك���رتوين  امل���وق���ع  اإط�����الق  “يهدف 
اإىل  املحلية  اللغة  يف  لل�ضحن  لالحتاد 
ت�ضهيل و�ضول عمالئها و�ضركائها اإىل 
خطوة  ميثل  كما  ال��الزم��ة،  املعلومات 
جديدة لتعزيز احل�ضور ال�ضرتاتيجي 
للمجموعة يف ال�ضني. وتعمل ال�ضركة 
من  �ضينية  ن�ضخة  ت��وف��ري  على  اأي�����ض��اً 
التزامها  ع��ل��ى  ت��اأك��ي��داً  احل��ج��ز  ب��واب��ة 
اإىل  ال�ضني،  �ضركائها يف  الرا�ضخ جتاه 
جانب م�ضاعيها نحو تو�ضيع حمفظتها 
خدماتها  وتي�ضري  وحت�ضينها  الرقمية 

اأمام العمالء”.
اأطلقت  ق���د  ل��ل�����ض��ح��ن  وك���ان���ت الحت�����اد 
جهود التحول الرقمي يف عام 2018 

من  العديد  تطوير  يف  �ضاهمت  والتي 
واأطلقت  لل�ضركة.  والعمليات  الربامج 
مت  الذي  الإلكرتوين  موقعها  ال�ضركة 

•• دبي- وام:

اخ��ت��ت��م��ت ف��ع��ال��ي��ات ال�����دورة ال��راب��ع��ة من 
العاملي  ل��الحت��اد  النقل  ومعر�ص  م��وؤمت��ر 
ال�ضرق  مل��ن��ط��ق��ة  ال���ع���ام���ة  ل���ل���م���وا����ض���الت 
الذي   2022 اأفريقيا  و�ضمال  الأو���ض��ط 
نظمته هيئة الطرق واملوا�ضالت بال�ضراكة 
العاملي  م��ن��ظ��م��ة الحت�����اد  م���ع  وال���ت���ع���اون 
بلجيكا  يف  ومقرها  العامة  للموا�ضالت 
ع��ل��ى م����دار ث��الث��ة اأي����ام ب��ح�����ض��ور معايل 
مطر الطاير املدير العام ورئي�ص جمل�ص 
املديرين يف الهيئة و �ضعادة املهند�ص خالد 

احلقيل رئي�ص الحتاد العاملي للموا�ضالت 
عام  اأم��ني  املزغني  و�ضعادة حممد  العامة 
الحتاد العاملي للموا�ضالت العامة وعدد 
من امل�ضوؤولني من الهيئات واملوؤ�ض�ضات من 

داخل الدولة وخارجها.
و�ضلم �ضعادة خالد احلقيل علم ا�ضت�ضافة 
موؤمتر الحتاد العاملي للمو�ضالت العامة 
وامل��ع��ر���ص امل�����ض��اح��ب ل��ه يف ق��ط��اع النقل 
�ضوبريا  م��ارت��ا  ال�ضيدة  اإىل  وامل��وا���ض��الت 
مدينة  ت�ضت�ضيفها  التي   FGC رئي�ضة 

بر�ضلونة يف عام 2023. 
احلفل  خ��ت��ام  يف  احلقيل  و  الطاير  وك���رم 

النقل لالحتاد  مل��وؤمت��ر  ال��راع��ي��ة  اجل��ه��ات 
ملنطقة  ال���ع���ام���ة  ل���ل���م���وا����ض���الت  ال���ع���امل���ي 
و�ضمل  اأفريقيا  و�ضمال  الأو���ض��ط  ال�ضرق 
للمقاولت  لدن  ب��ن  جمموعة  التكرمي: 
و���ض��رك��ة ك��ون و���ض��رك��ة ج��ي ب��ي اإم و�ضركة 
وايد اآدامز و�ضركة داتكو بلفور للمقاولت 
تران�ص  يونايتد  و�ضركة  اإمييكول  و�ضركة 
العاملية  ال���زرع���وين  و���ض��رك��ة  وات�������ض���الت 
اأمن  واإدارة  ال��ع��امل��ي��ة  اإن���ريج���ي  و���ض��رك��ة 
�ضالم  و�ضركة  ترابيز  و�ضركة  املوا�ضالت 
خلدمات الليموزين وموؤ�ض�ضة تاك�ضي دبي 
كما كرم �ضركة �ضي�ضكو الراعي لهاكاثون 

امل��وا���ض��الت ال��ع��ام��ة. وجت��در الإ���ض��ارة اإىل 
لالحتاد  ال���ن���ق���ل  وم���ع���ر����ص  م����وؤمت����ر  اأن 
العاملي للموا�ضالت العامة ملنطقة ال�ضرق 
الذي   2022 اأفريقيا  و�ضمال  الأو���ض��ط 
وزائر  م�ضارك   1000 من  اأك��رث  ح�ضره 
و73 متحدثاً من اخلرباء والأكادمييني 
يف قطاع النقل العام من 19 دولة ناق�ص 
اأي��ام م�ضتقبل التنقل يف  على مدار ثالثة 
ودور   19- كوفيد  جائحة  بعد  م��ا  ع��امل 
الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  يف  التنقل  ق��ادة 
م�ضتقبل  حت���دي���د  يف  اأف���ري���ق���ي���ا  و����ض���م���ال 
الذكي  التنقل  واإدارة  املنطقة  يف  التنقل 

جانب  اإىل   ،2021 ع���ام  يف  جت��دي��ده 
ب���واب���ة احل��ج��ز اجل����دي����دة، مم���ا �ضاهم 
وت�ضجيل  ال��ع��م��الء  اإق���ب���ال  ت��ع��زي��ز  يف 

الن�ضائية  ال���ق���ي���ادات  ودور  ال��غ��د  وم����دن 
ت��ن��اق�����ص اجلل�ضات  ف��ي��م��ا  ال��ع��ام  ال��ن��ق��ل  يف 
املتزامنة خدمة النقل الذكية واحلافالت 
والذكاء  للبيئة  ال�����ض��دي��ق��ة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
ال�ضطناعي والبيانات ال�ضخمة ورحالت 
بعد  ما  وال�ضتدامة  والأخ��ري  الأول  امليل 
اجلائحة وخدمات املوا�ضالت العامة بعد 
.واأقيم  التكنولوجية  واملمكنات  اجلائحة 
�ضاركت  م��ع��ر���ص  امل����وؤمت����ر  ه��ام�����ص  ع��ل��ى 
ُعر�ضت  دول��ة   17 من  موؤ�ض�ضة   40 فيه 
النقل  �ضناعة  اإليه  تو�ضلت  ما  اآخ��ر  فيه 

واملوا�ضالت.

الإلكرتونية  احل��ج��وزات  ن�ضبة  يف  منو 
اأ�ضهر من  %36 خالل ثالث  تخطى 

اطالقه.

تاأ�سي�س جمل�س اأعمال م�سرتك بني 
الإمارات وجمهورية اجلبل الأ�سود 

•• دبي-وام:

اجلبل  جلمهورية  الق��ت�����ض��ادي��ة  التنمية  وزي���ر  مالتوفيت�ص  ي��اك��وف  دع��ا 
تعزيز  اإىل  الإم��ارات��ي��ة  وال�ضركات  وامل�ضتثمرين  الأع��م��ال  اأ�ضحاب  الأ���ض��ود 
ا�ضتثماراتهم يف بالده خا�ضة يف جمال البنية التحتية واملوانئ وقطاعات 
اإىل اأن حكومته تعمل على  الطاقة وال�ضياحة والزراعة وال�ضناعة م�ضرياً 

توفري كل ما من �ضاأنه اإجناح ال�ضتثمارات الإماراتية يف اجلبل الأ�ضود .
واأكد اأن اإك�ضبو 2020 ميثل فر�ضة منا�ضبة لتعريف ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات 
اجلبل  جمهورية  توفرها  التي  والت�ضهيالت  املتاحة  بالفر�ص  الإماراتية 

ال�ضود للم�ضتثمرين وال�ضركات الأجنبية .
الأ�ضود  الإم��ارات وجمهورية اجلبل  جاء ذلك خالل منتدى الأعمال بني 
الذي نظمه احتاد غرف الإم��ارات بالتعاون مع غرفة القت�ضاد يف اجلبل 

الأ�ضود ووزارة التنمية القت�ضادية باجلبل الأ�ضود .
ح�����ض��ر امل��ن��ت��دى ح��م��ي��د حم��م��د ب��ن ���ض��امل ، الأم����ني ال��ع��ام لحت����اد الغرف 
اأحمد ال �ضالح وكيل وزارة القت�ضاد و�ضعادة نبيلة عبدالعزيز  وعبد اهلل 
 “ الأ�ضود  “ اجلبل  مونتينغرو  جمهورية  لدى  الدولة  �ضفرية  ال�ضام�ضي 
وفريدة عبد اهلل العو�ضي رئي�ضة جمل�ص �ضيدات اأعمال المارات وعدد من 

اأ�ضحاب الأعمال وامل�ضتثمرين يف البلدين .
من جانبه قال حميد حممد بن �ضامل ، الأمني العام لحتاد غرف الإمارات اإن 
غرف المارات تتطلع من خالل هذه امللتقيات اإىل تعريف اأ�ضحاب الأعمال 
وال�ضركات على املناخ ال�ضتثماري والفر�ص املتاحة ب�ضورة تف�ضيلية يف كال 
البلدين والإجراءات والت�ضهيالت املتعلقة بال�ضتثمار لت�ضجيع امل�ضتثمرين 

على الدخول اإىل الأ�ضواق وال�ضتثمار واإقامة امل�ضروعات .
واأكد على دعم غرف الإمارات باإقامة م�ضاريع ا�ضتثمارية م�ضرتكة من اأجل 
مزيد من التعاون القت�ضادي وفتح جمالت لال�ضتثمار يف البلدين ، داعيا 
ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات ال�ضناعية يف جمهورية اجلبل الأ�ضود لال�ضتفادة من 
توفرها  التي  املتعددة  واملميزات  ال��دول��ة  يف  املتاحة  ال�ضتثمارية  الفر�ص 

لل�ضركات الأجنبية الراغبة يف العمل وال�ضتثمار بالدولة.
من جهتها قالت نينا درات�ص رئي�ضة غرفة القت�ضاد اجلبل الأ�ضود اإن دولة 
ال��دول تنوعا من خالل ا�ضتثماراتها يف اجلبل الأ�ضود  الإم��ارات من اأكرث 

وذلك يف قطاعات حيوية يف الطاقة املتجددة وال�ضياحة وغريها .
الوطني  القت�ضاد  يف  الأك���رب  احل�ضة  ميثل  ال�ضياحة  قطاع  اأن  واأ���ض��اف��ت 
واإعطاء  التنويع القت�ضادي  العمل على تعزيز  واأنه جاري حاليا  لبالدها 
حوافز وامتيازات لال�ضتثمارات يف القطاعات القت�ضادية الأخرى واأبرزها 
النقل والطاقة والعلوم املتقدمة كما متت اإتاحة ال�ضتثمار بنظام ال�ضراكة 
ما بني القطاعي احلكومي واخلا�ص يف عدد من القطاعات احليوية مثل 

البنية التحتية والزراعة وال�ضناعات الغذائية .
بدوره اأكد عبد اهلل اأحمد ال �ضالح وكيل وزارة القت�ضاد اأن دولة الإمارات 
الأ�ضواق  يف  وال���ض��ت��ث��م��اري  ال��ت��ج��اري  وج��وده��ا  لتعزيز  م�ضاعيها  ت��وا���ض��ل 
اجلديدة والواعدة يف خمتلف مناطق العامل ومن هذا املنطلق نحن ن�ضجع 
ال�ضركات الإماراتية على ا�ضتك�ضاف ومتابعة الفر�ص ال�ضتثمارية املختلفة 

يف اأ�ضواق اجلبل الأ�ضود.

وزير: فرن�سا لديها ما يكفي من الغاز 
لجتياز ال�ستاء رغم الأزمة الأوكرانية 

•• باري�س-رويرتز:

فرن�ضا  لقناة  بون  كليمان  الأوروب��ي��ة  لل�ضوؤون  الفرن�ضي  الدولة  وزي��ر  قال 
2 التلفزيونية اأم�ص الثالثاء اإن فرن�ضا لديها ما يكفي من اإمدادات الغاز 
وذلك يف  لتجاوز هذا ال�ضتاء، م�ضيفا اأن هذا هو احلال يف “اأي �ضيناريو”، 

اإ�ضارة اإىل الأزمة يف اأوكرانيا على وجه اخل�ضو�ص.
الغاز  ك��ث��ب. خم��زون��ات  الأم���ر ع��ن  “حترينا ه��ذا  الفرن�ضي  ال��وزي��ر  وق���ال 
الفرن�ضية على وجه اخل�ضو�ص وخمزنات اأوروبا بوجه عام... كافية يف اأي 

�ضيناريو لجتياز ال�ضتاء”.
الأيام  اإن  الثنني  اأم�ص  قال  قد  ماكرون  اإميانويل  الفرن�ضي  الرئي�ص  كان 
مع  اجتماعه  بعد  وذل���ك  الأوك��ران��ي��ة،  الأزم����ة  يف  حا�ضمة  �ضتكون  املقبلة 
اإح��راز بع�ص التقدم يف  اأ�ضار اإىل  الرئي�ص الرو�ضي فالدميري بوتني الذي 

املحادثات.

الحتاد الأوروبي يبحث
 بدائل ت�ساوؤل اإمدادات الغاز

•• بروك�سل-وام: 

اإىل م�ضتويات  التخزين  الطاقة، وانخفا�ص م�ضتويات  اأ�ضعار  ارتفاع  يدفع 
عن  البحث  اإىل  الأوروب����ي  الحت���اد  الإم�����دادات..  انقطاع  وخ��ط��ر  قيا�ضية 
الحتاد  يتفاو�ص  عاملي،  م�ضعى  اإىل  يرقى  ما  ويف  للطاقة.  بديلة  م�ضادر 
والوليات  ال��رنوي��ج  م��ع  املحتملة  الطارئة  ال��غ��از  اإم����دادات  على  الأوروب����ي 
املتحدة واأذربيجان لال�ضتجابة لأ�ضعار الطاقة املرتفعة بالفعل. وي�ضاعف 
الندفاع نحو احل�ضول على املزيد من الغاز املخاوف ب�ضاأن ح�ضر اأوروبا يف 
خيارات الطاقة امللوثة ومع حتمله من خ�ضائر يف ال�ضتثمارات ف�ضال عن 
اأوروب��ا ب�ضاأن اأمن  ال�ضرر البيئي.ولكن يف الوقت الراهن، فاإن املخاوف يف 
اأكرب مورد للغاز لالحتاد  الطاقة تظل حمل الرتكيز الأول. وتعد رو�ضيا 
الوروبى حيث تقدم حواىل 40 فى املائة من احتياجات الحتاد الأغوروبى 
. وزار م�ضئولون كبار فى الحتاد الوروب��ى يوم الثنني الوليات املتحدة 

لبحث اإمكانية زيادة اإمدادات الغاز الطبيعى امل�ضال اىل اأوروبا.
ويف بيان م�ضرتك، قالت الوليات املتحدة والحتاد الأوروبي اإنهما يعمالن 

مع �ضركاء دوليني لتجنب “�ضدمات الإمدادات”.
وتعهد وزير اخلارجية المريكى انتونى بلينكن بحماية امدادات الطاقة 
اإن  مع الحت��اد الوروب��ى . ويف الوقت نف�ضه قال متحدث با�ضم املفو�ضية 
اذربيجان اأبدت ا�ضتعدادها لدعم الحتاد الوروبى على املدى الق�ضري فى 

حالة حدوث ا�ضطراب فى تدفق الغاز .
اأن��ه من املحتمل م�ضاعفة ق��درة خط  ب��الحت��اد الوروب���ى  وذك��رت م�ضادر 
الن��اب��ي��ب ع��رب ال��ب��ح��ر الدري��ات��ي��ك��ي ال���ذى ي��رب��ط اأذرب��ي��ج��ان لأوروب�����ا فى 

امل�ضتقبل القريب.

•• دبي -وام:

اأ�ضاد بندر بن حممد ال�ضفري املدير العام للتوطني 
بالتنظيم  ال�ضعودية،  ال�ضياحة  وزارة  يف  والتدريب 
اإك�ضبو  م��ع��ر���ص  ال���ض��ت��ق��ب��ال يف  وح���ف���اوة  ال���رائ���ع 
2020 دبي، ما يعك�ص طبيعة دولة الإمارات التي 
ت�ضتقبل وف����ود اأكث��������ر من 192 دولة حول العامل 
خالل تلك التظاهرة العاملية رغم حتديات جائحة 

كورونا.
وك�ضف ال�ضفري - يف ت�ضريح لوكالة اأنباء الإمارات 
“وام” - عن فر�ص جذب الزائرين اإىل اململكة �ضواء 
ال�ضياحية،  الوجهات  اأو  ال�ضحراوية  ال�ضياحة  يف 
وقال اإن الوفد ال�ضعودي الذي يزور الإمارات جاء 
روؤية  ال�ضتثمارية وعر�ص  الفر�ص  اأجل بحث  من 
اململكة 2030 يف العديد من القطاعات احليوية، 
توفري  اإىل  يهدف  ال�ضياحة  قطاع  اأن  اإىل  م�ضريا 
100 األف فر�ضة عمل بنهاية عام 2021 و�ضوًل 
�ضنوات،   10 خ���الل  اإ���ض��اف��ي��ة  وظ��ي��ف��ة  م��ل��ي��ون  اإىل 
م�ضتويات  خ��ف�����ص  يف   ”2030 “روؤية  مل��واك��ب��ة 
الكوادر  م��ن  ال��ق��ط��اع  اح��ت��ي��اج��ات  وتلبية  البطالة 

الوطنية ومتكني ال�ضباب ال�ضعودي.
وزارة  يف  والتدريب  للتوطني  العام  املدير  واأ�ضاف 

اليورو يواجه �سعوبة يف البقاء فوق 
1.14 دولر بعد ت�سريحات لجارد 

•• لندن-رويرتز:

اأم�ص  ال��ت��وايل  ال��ث��اين على  لليوم  ال��ي��ورو  ت��راج��ع 
رئي�ضة  لج���ارد  كري�ضتني  ق��ال��ت  اأن  بعد  ال��ث��الث��اء 
البنك املركزي الأوروبي اإنه ل توجد حاجة لت�ضديد 

كبري لل�ضيا�ضة النقدية يف منطقة اليورو.
وكانت عائدات ال�ضندات قد ارتفعت و�ضجل اليورو 
اأعلى اأداء اأ�ضبوعي منذ مار�ص اآذار 2020 الأ�ضبوع 
اأمام  الباب  الأوروب���ي  املركزي  فتح  عندما  املا�ضي 
رف���ع ال��ف��ائ��دة يف وق���ت لح���ق ه���ذا ال��ع��ام وق���ال اإن 
اجتماعه يوم العا�ضر من مار�ص اآذار �ضيكون حا�ضما 

يف حتديد وترية اإنهاء خطة �ضرائه ال�ضندات.
وف��اج��اأ ت�����ض��دد امل��رك��زي الأوروب�����ي الأ����ض���واق ودفع 
عائدات ال�ضندات يف دول الأطراف الأوروبية خا�ضة 
اإيطاليا لالرتفاع اأم�ص الثنني اإذ �ضعر امل�ضتثمرون 
باأ�ضرع  النقدية  ال�ضيا�ضة  ت�ضديد  اث��ر  من  بالقلق 

من املتوقع على �ضندات الدول املثقلة بالديون.
لكن اأم�ص الثنني اأبدت لجارد موقفا اأقل ت�ضددا 
على  ي�ضتمر  اأن  امل�ضتبعد  م��ن  الت�ضخم  اأن  قائلة 

ارتفاعه مما دفع اليورو للرتاجع.
اليورو  نزل  الثالثاء  ام�ص  املبكرة  التعامالت  ويف 
0.3 باملئة ليواجه �ضعوبة يف البقاء فوق م�ضتوى 

1.14 دولر.

ال�ضياحة ال�ضعودية : نهدف اإىل رفع الناجت املحلي 
ونحو   ،2022 يف   5.3% اإىل  ال�ضياحي  للقطاع 

%10 يف 2030،..
/ الداخلية  ال��زي��ارات  ع��دد  ي�ضل  اأن  اإىل  ونتطلع 

32.5 م��ل��ي��ون يف عام  اإىل  ال���داخ���ل/  ال�����ض��ي��اح م��ن 
وعدد   ،2030 يف  م��ل��ي��ون��ا   43 ون��ح��و   ،2022
ال���زي���ارات اخل��ارج��ي��ة /ال�����ض��ي��اح م��ن اخل�����ارج/ اإىل 
مليونا   55 ونحو   ،2022 ع��ام  يف  مليون   29.5
تنعك�ص  الأه�����داف  ه���ذه  اأن  م��وؤك��������������دا   ،2030 يف 
العربية  اململكة  يف  املتوقع  ال�ضتثمار  حجم  على 

ال�ضعودية.
وحول الفر�ص ال�ضتثمارية يف قطاع ال�ضياحة، اأكد 
ال�ضفري اهتمام حكومة اململكة بالبنية التحتية من 
اأعمال  فنادق ومنتجعات، ومعاهد ومدار�ص، ورواد 
يهتمون بال�ضتثمار يف هذا القطاع احليوي، م�ضريا 
اململكة يف  ي�ضهده طق�ص  ال��ذي  الفريد  التنوع  اإىل 
م�ضتوى  على  التميز  عن  ف�ضال  وال�ضتاء  ال�ضيف 

التاريخ والثقافة والطهي وحفاوة ال�ضتقبال.
ال�ضعودية على كل  العربية  اململكة  انفتاح  اإن  وقال 
يف  م���وروث  اأ�ضيل  ج��زء  ه��و  واجلن�ضيات  الثقافات 
اإىل  300 ع��ام، م�ضريا  اإىل ما يقرب  اململكة ميتد 
والتنوع  ال��رتف��ي��ه  وم��وا���ض��م  الفعاليات  م��ن  ح��زم��ة 

اللوج�ضتية ومناخ ممار�ضة الأعمال. كما ت�ضمن املوؤ�ضر 
جاهزية  م��دى  الإط���الق  على  الأوىل  للمرة  ال��ع��ام  ه��ذا 
الدول الرقمية وهي عوامل تعزز جاذبية هذه الأ�ضواق 
اللوج�ضتية ووكالء وخطوط  بالن�ضبة ملزودي اخلدمات 
وامل�ضتثمرين..  وامل��وزع��ني  ال��ط��ريان  و���ض��رك��ات  ال�ضحن 
 756 العام  هذا  مبوؤ�ضر  اخلا�ص  ال�ضتبيان  �ضمل  فيما 

متخ�ض�ضاً يف قطاع �ضال�ضل الإمداد.
وت�ضم قائمة الدول الع�ضر الأوائل يف اجلاهزية الرقمية 
الإمارات وماليزيا وال�ضني وال�ضعودية والهند وتايالند 
وقطر واإندوني�ضي�ا وت�ضيلي والفلبني.. كما جاءت كل من 
الكويت يف املركز ال� 12 و�ضلطنة عمان ال� 15 يف مراكز 

متقدمة لهذا الت�ضنيف اأي�ضاً.
وقال طارق �ضلطان الرئي�ص التنفيذي ل�ضركة "اأجيليتي" 
اإن العالقة بني اآفاق النمو واإمكانات البلدان الرقمية ل 
التناف�ضية لدول  القدرة  اأن حتديد  ميكن جتاهله حيث 
تطوير  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا  ع��ل��ى  �ضيعتمد  النا�ضئة  الأ����ض���واق 
واملواهب  وال��ك��ف��اءات  الرقمية  امل��ه��ارات  ذات  ال�����ض��رك��ات 
املتنوعة واإيجاد احللول خلف�ص النبعاثات بطرق حتفز 

النمو.
اأن  حقيقة  يعك�ص  اللوج�ضتي  القطاع  تفاوؤل  اأن  واأ�ضاف 
طرق  ع��ن  وتبحث  م��رون��ة  ت���زداد  النا�ضئة  الق��ت�����ض��ادات 
حال  ويف  الإم�����داد..  �ضال�ضل  ا���ض��ط��راب��ات  على  للتغلب 

•• دبي-وام: 

التعاون  جمل�ص  دول  ق��ائ��م��ة  الإم������ارات  دول���ة  ت�����ض��درت 
تناف�ضية  الأك��رث  النا�ضئة  الأ���ض��واق  حيث  من  اخلليجي 
وفقاً  والهند  ال�ضني  بعد  عاملياً  الثالث  امل��رك��ز  واحتلت 
"اأجيليتي" اللوج�ضتي ال�ضنوي لالأ�ضواق النا�ضئة  ملوؤ�ضر 
للعام 2022 . كما تفوقت الإمارات على كافة الدول ال� 
بيئات ممار�ضة  اأف�ضل  لتوفريها  املوؤ�ضر  املدرجة يف   50
ت�ضاف  جديدة  فئة  وهي  الرقمية  وجاهزيتها  الأعمال 

لأول مرة يف موؤ�ضر هذا العام.
وت�����ض��درت الإم������ارات ك��اف��ة ال����دول ال���� 50 ع��ل��ى �ضعيد 
فيه  مت��ي��زت  ت�ضنيف  وه��و  الأع��م��ال  ممار�ضة  اأ�ضا�ضيات 
و�ضمال  الأو�ضط  وال�ضرق  العربي  اخلليج  منطقتي  دول 
اأفريقيا. ويف الت�ضنيف العام واإىل جانب الإمارات حلت 
ال��ضابع بني  ال��ضاد�ص وقطر  ال�ضعودية يف املركز  كل من 
والذي   2022 عام  موؤ�ضر  نا�ضئة يف  اأ�ضواق   10 اأف�ضل 
ت�ضدرته ال�ضني باملركز الأول والهند الثاين.. كما جاء 
 15 ال���  والبحرين   14 ال���  امل��رك��ز  يف  عمان  �ضلطنة  اأداء 

والكويت ال� 17 جيداً اأي�ضاً.
ويقوم املوؤ�ضر الذي ي�ضدر هذا العام يف ن�ضخته ال�ضنوية 
الثالثة ع�ضرة بت�ضنيف 50 �ضوقاً نا�ضئة رائدة يف العامل 
القوة  ن��ق��اط  ع��ل��ى  ب��ن��اًء  التناف�ضية  ق��درت��ه��ا  ح��ي��ث  م��ن 

اللقاحات  اإىل  ال��و���ض��ول  م��ن  النا�ضئة  الأ���ض��واق  متكنت 
ب�ضكل  ال�ضغرية  ال�ضركات  قطاع  وتعزيز  اأف�ضل  ب�ضورة 
قوي ف�ضوف ت�ضتطيع امل�ضاعدة يف تعزيز تعايف ديناميكي 

وا�ضع النطاق حول العامل.
يذكر اأن فئة "اجلاهزية الرقمية" تقوم بتقييم املهارات 
ال��رق��م��ي��ة وال���ت���دري���ب وال���و����ض���ول اإىل الإن���رتن���ت ومنو 
وال��ق��درة على  ال�ضتثمار  وم��ن��اخ  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
احت�ضان ال�ضركات النا�ضئة ف�ضاًل عن عوامل ال�ضتدامة 
املختلفة  املتجددة  الطاقة  م�ضادر  واعتماد  تعزيز  مثل 

واملبادرات اخل�ضراء وجهود تخفي�ص النبعاثات.
العوامل  اأب���رز  اأح���د  الرقمية  اأه��م��ي��ة اجل��اه��زي��ة  وك��ان��ت 
التنفيذيون  امل����دراء  ق���ال  و���ض��وح��اً يف ال���ض��ت��ب��ي��ان ح��ي��ث 
التكنولوجيات احلديثة هو  اأن تبني  للقطاع اللوج�ضتي 
املحرك الرئي�ضي للنمو الإقت�ضادي والتجاري لالأ�ضواق 
اأهم  كانتا  وال�ضتدامة  التكنولوجيا  اأن  علماً  النا�ضئة 

املجالت التي تركز عليها ال�ضركات.
اخلدمات  �ضناعة  يف  التنفيذيني  امل���دراء  معظم  وي��رى 
وفر�ضة  قوي  اإىل  متو�ضطاً  اقت�ضادياً  من��واً  اللوج�ضتية 
وذل���ك   2022 ع����ام  يف  ل��ل��رك��ود  م��ع��دوم��ة  اأو  ���ض��ئ��ي��ل��ة 
ا���ض��ط��راب �ضال�ضل الإم���داد  ا���ض��ت��م��رار  ال��رغ��م م��ن  على 
الفلكية  والأ�ضعار  الرئي�ضية  املوانئ  ازدح��ام  عن  الناجم 
جائحة  بهما  ت�ضببت  اللذان  واجل��وي  البحري  لل�ضحن 

ال��ث��ق��ايف، وال��ت��ي مي��ك��ن الط����الع عليها م��ن خالل 
تطبيق “روح ال�ضعودية”، وهو من�ضة تفاعلية حتت 
اإ�ضراف الهيئة ال�ضعودية لل�ضياحة، يتم من خاللها 
بال�ضعودية  ال�����ض��ي��اح��ي��ة  ال��وج��ه��ات  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 
وامل��ع��امل والأن�����ض��ط��ة وامل��ه��رج��ات احل��ي��ة باملناطق، 
ف�ضاُل عن الطالع على الثقافات املختلفة باململكة 

ومناخ ال�ضعودية.

"كوفيد19-". ويعتقد ما يقرب من ثلثي املتخ�ض�ضني 
اللوج�ضتيني - الذين �ضملهم الإ�ضتبيان اخلا�ص باملوؤ�ضر 
�ضت�ضهد  ال�����ض��ح��ن  اأ���ض��ع��ار  اأن   -  756 ع��دده��م  وال��ب��ال��غ 
اأن   80% ي��رى  ..فيما  ال��ع��ام  نهاية  بحلول  انخفا�ضاً 
وم�ضاكل  اجل��وي  ال�ضحن  �ضعات  ونق�ص  امل��وان��ئ  ازدح���ام 

النقل الربي �ضوف ترتاجع يف نهاية العام.
ل�  التنفيذي  الرئي�ص  بيل  م��ان��رز  ج��ون  ق��ال  جانبه  م��ن 
واأبحاث  حتليل  املتخ�ض�ضة  اإنتلجن�ص"-  "تران�ضبورت 
الأ�ضواق  تعايف  �ضرعة  اإن   - اللوج�ضتية  اخلدمات  قطاع 
اأزمة العامني املا�ضيني تتوقف ب�ضكل كبري  النا�ضئة من 
على �ضرعة طرح اللقاح على الأقل من منظور التما�ضك 

الإجتماعي والإقت�ضادي وال�ضيا�ضي.
التي كانت متثل  العوامل  اإحياء  اإع��ادة  " يجب  واأ���ض��اف 
والأ�ضواق  النا�ضئة  ال��دول  اقت�ضادات  بني  الربط  حلقة 
تعقيدات  "كوفيد19-"من  جائحة  زادت  حيث  الغربية 
بالن�ضبة  اأكرث بطئاً خا�ضة  ال�ضحن ومن كلفته وجعلته 
احلجم..و�ضيكون  وامل��ت��و���ض��ط��ة  ال�����ض��غ��رية  ل��ل�����ض��رك��ات 
للرقمنة دوراً هاماً يف ت�ضهيل عمليات �ضحن دون احتكاك 
ع��رب احل����دود ول��ك��ن ع��ل��ى امل���دى ال��ط��وي��ل ل��ن ت�ضتطيع 
اإذا  اإل  ال��ع��ومل��ة  م��زاي��ا  ال���ض��ت��ف��ادة م��ن  النا�ضئة  الأ���ض��واق 
متكنت من جعل �ضال�ضل الإمداد واخلدمات اللوج�ضتية 

اأكرث مرونة يف مواجهة ما ي�ضتجد من اأزمات".

م�سوؤول بوزارة ال�سياحة ال�سعودية:

نبحث الفر�س ال�ستثمارية الواعدة للوجهات ال�سياحية باململكة عرب اإك�سبو 2020

تت�سدر قائمة القت�سادات النا�سئة يف بيئة ممار�سة الأعمال واجلاهزية الرقمية

الإمارات تتقدم اإىل املرتبة الثالثة عامليا يف موؤ�سر اأجيليتي ال�سنوي لالأ�سواق النا�سئة
الإمارات تت�سدر قائمة دول جمل�ض التعاون اخلليجي من حيث الأ�سواق النا�سئة الأكرث تناف�سية 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/  
كاليد اند كو ال ال بي

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 

  
 168957  املودعة بالرقم : 

 با�ض��م: دناتا 
 وعنوانه: �ص.ب.: 1515، دبي، الإمارات العربية املتحدة  

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
الواق�عة  بالفئة: 39

بتاريخ:   2013/03/31   وامل�ضجلة حتت رقم:168957 
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2022/02/08  

وحتى تاريخ: 2032/02/08
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  9  فرباير 2022 العدد 13464

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/  
كاليد اند كو ال ال بي

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

   
 168958  املودعة بالرقم : 

 با�ض��م: دناتا 
 وعنوانه: �ص.ب.: 1515، دبي، الإمارات العربية املتحدة  

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
الواق�عة  بالفئة: 45

بتاريخ:2013/03/31   وامل�ضجلة حتت رقم:168958 
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2022/02/08  

وحتى تاريخ: 2032/02/08
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  9  فرباير 2022 العدد 13464

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/  
كاليد اند كو ال ال بي

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 

  
 168114  املودعة بالرقم : 

 با�ض��م: ب�اج�زون لي�ف�ضت�اأي�لز براي�فت لي�متد 
اأوف  بلدجن،  بوينت  �ضنرت  بيهايند  رود،  كرو�ص  �ضي  دي  اآي  ام  ب��ارك،  بزن�ص  الي�جنت  401/ب���ي،  وعنوانه:   

اأندهريي-ُكرل رود، اأندهريي )اإي�ضت(، مومباي 059 400، اله�ند
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

الواق�عة  بالفئة: 18
بتاريخ:2013/05/19   وامل�ضجلة حتت رقم:168114 

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2022/01/19  
وحتى تاريخ: 2032/01/19

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  9  فرباير 2022 العدد 13464

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/  
كاليد اند كو ال ال بي

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 

  
 173954  املودعة بالرقم : 

 با�ض��م: بالتيبو�ص انكرز هولدينجز ليمتد 
وعنوانه: ذا كينجزفيلد بيزن�ص �ضنرت، فيالنرثوبيك رود، ِردهيل، �ضري، اآر اإت�ص1 4دي بي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
الواق�عة  بالفئة: 19

بتاريخ:2013/10/30   وامل�ضجلة حتت رقم:173954 
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2022/05/22  

وحتى تاريخ: 2032/05/22
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  9  فرباير 2022 العدد 13464

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/  
كاليد اند كو ال ال بي

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

   
 173953  املودعة بالرقم : 

 با�ض��م: بالتيبو�ص انكرز هولدينجز ليمتد 
وعنوانه: ذا كينجزفيلد بيزن�ص �ضنرت، فيالنرثوبيك رود، ِردهيل، �ضري، اآر اإت�ص1 4دي بي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
الواق�عة  بالفئة: 6

بتاريخ:2013/10/30   وامل�ضجلة حتت رقم:173953 
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2022/05/22  

وحتى تاريخ: 2032/05/22
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  9  فرباير 2022 العدد 13464
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العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
MOJAU_2022- 0048366 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�ضيد : ابراهيم كوروفانتودي كي كونه عبداهلل، اجلن�ضية 
100% وذلك اىل ال�ضيد  الهند يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 
للمفرو�ضات(  الياقوت  )دار  الرخ�ضة  يف  الهند  اجلن�ضية   ، م�ضيالماين  كومار  رام   :
والتي تاأ�ض�ضت باأمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )731551( ال�ضادرة من دائرة 
التنمية القت�ضادية - تعديالت اخرى : تنازل �ضاحب رخ�ضة لآخر.  وعمال بن�ص 
املادة )14( فقرة رقم )5( من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 يف 
�ضاأن الكاتب العدل ، فقد اقت�ضى ن�ضر هذا الإعالن للعلم و انه �ضوف يتم الت�ضديق 
على الإجراء امل�ضار اإليه بعد اأ�ضبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي اعرتا�ص 

حيال عليه اإتباع الإجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
MOJAU_2022- 0048403 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

اأن ال�ضيدة : بدرية عبداهلل حممد املزروعي - اماراتية اجلن�ضية - متلك الرخ�ضة  حيث 
التجارية )العمران لتجارة لوازم الهجن( رخ�ضة جتارية والتي تاأ�ض�ضت بال�ضارقه مبوجب 
اماراتية   - املزروعي  : بدرية عبداهلل حممد  ال�ضيدة  ان  رخ�ضة رقم )777823( حيث 
))العمران  التجارية  الرخ�ضة  يف  ح�ضتها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب  اجلن�ضية 
 - نواز  حممد  معروف  حممد  ال�ضيد:  اإىل   )%100( البالغة  الهجن((  لوازم  لتجارة 
باك�ضتاين اجلن�ضية - تغيري ال�ضكل القانوين من موؤ�ض�ضة فردية اىل وكيل خدمات ، تنازل 
�ضاحب الرخ�ضة لآخر،  وعمال بن�ص املادة )14( فقره 5 من القانون الحتادي رقم )4( 
ل�ضنة 2013 يف �ضاأن الكاتب العدل ،فقد اقت�ضى ن�ضر هذا الإعالن للعلم و انه �ضوف يتم 
اأي  لديه  فمن  الإعالن  هذا  تاريخ  من  اأ�ضبوعني  بعد  اإليه  امل�ضار  الأجراء  على  الت�ضديق 

اعرتا�ص على ذلك عليه اتباع ال�ضبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
MOJAU_2022- 0048329 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

حيث اأن ال�ضيدة : بدريه عبداهلل حممد املزروعي - اماراتية اجلن�ضية - متلك الرخ�ضة التجارية 
رقم  رخ�ضة  مبوجب  بال�ضارقه  تاأ�ض�ضت  والتي  جتارية  رخ�ضة  الهجن(  لوازم  لتجارة  )الفريد 
يف  ترغب  اجلن�ضية،  اماراتية   - املزروعي  حممد  عبداهلل  بدريه  ال�ضيدة:  ان  حيث   )601705(
البيع والتنازل عن كامل ح�ضتها يف الرخ�ضة التجارية ))الفريد لتجارة لوازم الهجن(( البالغة 
)100%( اإىل ال�ضيد : حممد خان عبدالرحمن - باك�ضتاين اجلن�ضية - تغيري ال�ضكل القانوين 
من موؤ�ض�ضة فردية اىل وكيل خدمات ، تنازل �ضاحب الرخ�ضة لخر ،  و عمال بن�ص املادة )14( 
ن�ضر  اقت�ضى  فقد  العدل،  الكاتب  �ضاأن  يف   2013 ل�ضنة  فقره 5 من القانون الحتادي رقم )4( 
هذا الإعالن للعلم و انه �ضوف يتم الت�ضديق على الجراء امل�ضار اإليه بعد اأ�ضبوعني من تاريخ هذا 

الإعالن فمن لديه اأي اعرتا�ص على ذلك عليه اتباع ال�ضبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
MOJAU_2022- 0048473 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

بني  الرخ�ضة  عن  تنازل  على  بالت�ضديق  العام  العدل  الكاتب  �ضيقوم  انه  العلم  يرجى 
الأطراف املذكورة. من الطرف الأول :  حممد مفيج ال�ضالم حممد عبداملالك ، اجلن�ضية 
: بنغالدي�ص ، كامل ح�ضته )05%(  اإىل الطرف الثاين : على احمد �ضيف احمد النقبي 
)خمبز  الرخ�ضة  ن�ضاط  للرقاق(   )الغب�ضة  التجاري  بال�ضم  بنغالدي�ص   : اجلن�ضية   -
تنور ، م�ضروبات باردة و�ضاخنة( واملرخ�ص من دائرة التنمية الإقت�ضادية يف خورفكان - 
ال�ضارقة رخ�ضة مهنية رقم 611487 ال�ضادرة بتاريخ 2011/2/13 يف دائرة التنمية 

الإقت�ضادية بخورفكان. وعليه �ضيقوم الكاتب العدل العام بالت�ضديق على التنازل
بعد انق�ضاء 14 يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70349

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
MOJAU_2022- 0048093 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
، اجلن�ضية بنغالدي�ص  املياه جمال ح�ضني  ال�ضيد : حممد �ضاه  ليكن معلوما للجميع بان 
قا�ضم   : ال�ضيد  اىل  وذلك   %50 البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
الطريق ل�ضيانة  امل�ضماة )بداية   الرخ�ضة  بنغالدي�ص، يف  �ضونا ميا مول، اجلن�ضية  مول 
ال�ضيارات( والتي تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )764910( ال�ضادرة من 

دائرة التنمية الإقت�ضادية ، تعديالت اخرى : تنازل �ضاحب الرخ�ضة لخر ،، 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�ضم ال�ضركة : الليوان امللكي لل�سيانة وتنظيف املباين �ض ذ م م  
ذات   : ال��ق��ان��وين  ال�ضكل   - تيكوم   - ال�ضعفار  ب��رج  ملك   2406 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
ال��ت��ج��اري :  ال��ق��ي��د بال�ضجل  845833 رق���م  ال��رخ�����ض��ة :  ، رق���م  م�����ض��وؤول��ي��ة حم����دودة 
1437175 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ضاد وال�ضياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�ضري 
قرار  وذل���ك مب��وج��ب   ، اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال�ضركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�ضجل  يف 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2021/10/28 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2021/10/28
برو�سبيكتف فيجن لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات ال�سريبية العنوان : مكتب 
رقم F1 ملك الغرير لال�ضتثمار - املطينة - ا�ضتدامة B - هاتف : 04-6877163 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً   04-2877163  : فاك�ص 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70392 العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

وال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  فيجن  برو�سبيكتف   : امل�ضفي  ا�ضم 
ال�سريبية - العنوان : مكتب رقم F1 ملك الغرير لال�ضتثمار - املطينة 
 04-2877163  : فاك�ص   04-6877163  : هاتف   -  B ا�ضتدامة   -
امل�ضفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�ضياحة  الإقت�ضاد  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
�ض  املباين  وتنظيف  لل�سيانة  امللكي  الليوان  لت�ضفية  اأع���اله  امل��ذك��ور 
واملوثق   2021/10/28 بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م  ذ م 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/10/28 وعلى من لديه اأي 
اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�ص 
الثبوتية  والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70392
العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

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

)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0009879 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : حممد عبداملنعم علي حفني  

جمهول حمل الإقامة : ال�ضارقة الرقم املوحد 115409135 0527419823  
بناء على طلب املدعية / الء كمال علي الرتك - هاتف رقم 0567251120 

ال�ضارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/2/17 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
او بوا�ضطة وكيل  3( �ضخ�ضيا  املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل 
من  الول  عليه  املدعي  با�ضم  الدعوى  �ضكل  بت�ضحيح  الن�ضر  تاريخ  من  ايام  ع�ضرة  على  تزيد 
حممد عبداملنعم علي حنفي - اىل ال�ضم  ال�ضحيح / حممد عبداملنعم علي حفني وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه اأول      
حرر بتاريخ  2022/2/7 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0009879 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عماد بالل مف�ضي مو�ضى 
جمهول حمل الإقامة : عجمان - 0569692879  

بناء على طلب املدعية / الء كمال علي الرتك - هاتف رقم 0567251120 
ال�ضارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/2/17 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
او بوا�ضطة وكيل  3( �ضخ�ضيا  املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل 
من  الول  عليه  املدعي  با�ضم  الدعوى  �ضكل  بت�ضحيح  الن�ضر  تاريخ  من  ايام  ع�ضرة  على  تزيد 
حممد عبداملنعم علي حنفي - اىل ال�ضم  ال�ضحيح / حممد عبداملنعم علي حفني وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه ثاين
حرر بتاريخ  2022/2/7 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0000565 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : احل�ضان الذهبي ل�ضناعة ال�ضغال املعدنية - ذ م م  
خالد  ملك  �ضربة  مكتب  الإمارات  �ضاع  خلف  ال�ضناعية  ال�ضجعة  ال�ضارقة   : الإقامة  حمل  جمهول 

ابراهيم ال�ضيخ 0529888841 069450884 0509022270 0527277598 
نعلمكم بان املدعي/جافي�ص ات�ضويت�ضو جنينيى اجلن�ضية : الكامريون  يف الدعوى رقم 565/2022 
الزام   : فيها  يطالب  اأعاله  املذكورة  الدعوى  رفع  قد  الثالثة  الدائرة  العمالية  الواحد  اليوم  دائرة 
املدعي عليه ب�ضداد مبلغ وقدره 3550 درهم ومكافاأة نهاية اخلدمة وبدل اجازة �ضنوية وتذكرة عود 
بالإ�ضافة اىل الزامها بالر�ضوم وامل�ضاريف الق�ضائية.  انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2022/2/17 
مدير  )مكتب  رقم   -مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  ال�ضارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام 
الدعوى مرفقا  بوا�ضطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على  او  15( �ضخ�ضيا  الدعوى رقم 
بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/2/3 م.
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 70408
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0010430 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد معني الدين نور المني  
جمهول حمل الإقامة : العنوان : ال�ضارقة - ال�ضناعية 1 - بناية تايكر - طابق رقم 12 - �ضقة 

رقم 1205 الهاتف : 050725226 - 0567071402  
باللغتني )العربية والجنليزية(

ال�ضارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/2/16 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا   )4 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة 
ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك 

مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/2/7 م   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0009976 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اربيانا ريكرومتنت & توريزم �ص م م / ذ م م  - جمهول حمل الإقامة : اإمارة 
ال�ضارقة - ابودنق - بناية 2xl - جماور مبغامول  - الطابق الرابع - مكتب 4017 - هاتف 
رقم / 0501095870 - 0562091257 -  065985199 - بناء على طلب املدعيني 

: 1 - موزه �ضباح علي بن �ضباح املرا�ضدة  ، 2 - احمد �ضعيد احمد خمي�ص النقبي 
ال�ضارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/2/14 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا   )3 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة 
ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر باللغتني العربية والجنبية وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/2/4 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف  الدعوى FUCFICICOM2021 / 0001302  جتاري )كلي(     

رامي�ص  رامي�ص  ري�ضي   -2 رامي�ص بيالين هندي/ اجلن�ضية،  رايف   -1  : املدعى عليه  اإىل 
3-ميدل اي�ضت تانكينج �ضوليو�ضنز الفجرية ذ.م.م  �ضانكارمال بيالين هندي/ اجلن�ضية، 
�ص.م.ح - نعلمكم باأن املدعي ال�ضيد عبدالعزيز بن حممد بن حممد العبدالقادر �ضعودي 
حمكمة  اأمام  احل�ضور  عليكم  يجب  لذا  اأعاله،  املذكورة  الدعوى  اأقام  قد   - اجلن�ضية، 
الفجرية الحتادية، املحكمة البتدائية املدنية - مكتب اأدارة الدعوى يوم اخلمي�ص املوافق 
ويف  وم�ضتندات،  دفاع  من  لديكم  ما  لتقدمي  �ضباحا،   8:30 ال�ضاعة   2022/2/17
اإر�ضال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �ضتبا�ضر الإجراءات  اأو  حالة عدم ح�ضوركم 

القانونية يف غيابكم. حرر بتاريخ 2022/02/07 - حرر بوا�ضطة املوظف
حمكمة الفجرية الإحتادية 
  املحكمة الإبتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
املو�سوع : مذكرة اعالن بالن�سر 

يف الدعوي رقم : 2022/00257/02- �سكني
طالب الإعالن : اخلبري الهند�ضي / تامر حممود ال�ضيد

املطلوب اإعالنه: املدعي عليه / بيفر جلف للمقاولت )�ص.ذ.م.م(
املطلوب اإعالنه : املدعي عليه / راجي�ص كومار كر�ضنا

مدعي / �ضالح بن لحج للعقارات
مدعي علية / بيفر جلف للمقاولت )�ص.ذ.م.م( ، راجي�ص كومار كر�ضنا

عطفا على حكم اللجنة الق�ضائية بندب اخلبري الهند�ض�ي لالطالع على الأوراق وما بها من م�ضتندات 
�ض�كني، قررت   -2022/00257/02 رقم  الدعوي  والنتقال يف  يقدم اخل�ض�وم منها  اأن  ع�ض�ى  وما 
اخلربة النتقال ملقر العني مو�ضوع الدعوي للمعاينة والجتماع يوم الثنني املوافق 14/2/2022 
من  لديك  ما  وتقدمي  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�ض�ور  مكلف  فانت  لذا  12.00م  ال�ضاعة  متام  يف 
TAMER. اأيام والتوا�ض�ل مع اخلبري الهند�ض�ي عرب المييل م�ضتندات قبل املوعد املحدد بثالث 

0555862010  : هاتف   -  EXPERT@GMAIL.COM
وتف�ضلوا بقبول فائق الحرتام والتقدير

اخلبري الهند�سي/ م. تامر حممود ال�سيد

مذكرة اإعالن بالن�سر 

70197 العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
املعلن اإليه/ املدعى عليه/ اإ�ضالم خمتار ح�ضني اإمام

يف الدعوى رقم 9843/2021/جتاري جزئي/ال�ضارقة
ال�دعوى  ف�ي  لإعم�ال اخلب�رة  امل�وقرة  ال�ض�ارقة  قب�ل حممك�ة  م�ن  تكليفن�ا  عل�ى  بن�اء 
ع�ض�ر  احلادي�ة  ال�ض�اعة   2022/2/14 املواف�ق  الثالث�اء  ي�وم  ح�دن�ا  فق�د   ، اأع�اله 
لتزوي�دك�م  مع�ن�ا  التوا�ض�ل  مي�نكم  بع�د.  ع�ن  الأول  اخلب�رة  اإجتم�اع  لعق�د  �ض�باحاً 
Zunoon2000@ / 0507308900 :ب�رابط الإجتم�اع عل�ى العنوان التايل
حل�ض�ور  قانون�ا  مي�ثلكم  م�ن  اأو  ح�ض�وركم  يطل�ب  ل�ذا   -  hotmail.com
الإجتم��اع م�ع اإر�ض�ال ك�اف�ة امل�ض�������تندات املتعلق�ة بال�دعوى وعل���������كم مراجع�ة اخلبي�ر 
املاموري�ة  تنفي�ذ  اإج�راءات  تط����ورات  وملتابع�ة  اإ�ضتف�ض�������ارات  اأي  ب�ض�اأن  ب���اول  اول 

واإ�ض�����الم امل�ض�������تندات والتعقيب عليها.
اخلبري/ �سعدية ذوالنون عمر
رقم القيد بوزارة العدل 667

دعوة حل�سور اجتماع اخلربة الأول

70535

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/14486(
املنذره : �ضركة - كيه كاب هوجلنج بي تي اإي ليمتد

املنذر اليها الوىل : �ضركة بروتني بيك �ضوب هولدجن ليمتد
املنذر اليها الثانية : �ضركة بروتني بيك للتجارة العامة �ص.ذ.م.م

املو�ضوع
 200000 وقدره  املرت�ضد  املبلغ  �ضداد  الثانية  و  الأوىل  اليهما  املنذر   - املنذره  تنذر 
دولر امريكي املبلغ امل�ضتثمر للمنذرة لدى املنذر اليهما الأوىل و الثانية مبوجب اتفاقية 
SAFE )اتفاقية ب�ضيطة لالأ�ضهم امل�ضتقبلية(، خالل مدة اأق�ضاها خم�ضة ايام من تاريخ 
له  التي حتفظ  القانونية  الإجراءات  املنذر لتخاذ كافة  واإل �ضي�ضطر  الإنذار  ن�ضر هذا 
حقه واملطالبة بالتعوي�ص املنا�ضب عن اأي عطل او �ضرر تعر�ص له املنذر مع حتميل املنذر 

اإليه كافة ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/16035(
املنذر / �ضعبان رجب �ضعبان اإبراهيم يو�ضف

املنذر اليه / رامي جورج ال�ضاعر
مبوجب الإنذار رقم 2021/1/178918 اإنذار عديل وامل�ضجل لدى كاتب العدل 
بدبي ينذر وينبه املنذر املنذر اإليه ب�ضرعة �ضداد مبلغ 45،000 درهم )خم�ضة واأربعون 
األف درهم(، وامل�ضتحق للمنذر خالل موعد اأق�ضاه اأ�ضبوع من تاريخ اإعالن هذا الإنذار، 
ال�ضداد  وحتى  الإ�ضتحقاق  تاريخ  12% من  بواقع  القانونية  الفوائد  اإىل  بالإ�ضافة 
التام، واإل �ضوف ي�ضطر املنذر اإىل اإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والق�ضائية �ضدكم 
للح�ضول على حقه، مع حتملكم امل�ضوؤولية القانونية عن كافة الأ�ضرار التي ترتتب 

على ذلك، وحفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 70392
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة الفجرية الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - موؤ�س�سة تايجر للنقل واملقاولت   
)جزئي( مدين   FUCEXCIREA2019/ M0000008 اإخطار دفع يف الق�سية رقم

اإىل املحكوم عليه :  موؤ�ض�ضة تايجر للنقل واملقاولت  - العنوان : جمهول حمل الإقامة 
حيث اإنه قررت حمكمة الفجرية الإبتدائية الإحتادية حمكمة التنفيذ املدنية بتاريخ 2022/2/4 

حيث انه قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ م�ضنع �ضعيد الزعابي لالإطارات ذ م م - اجلن�ضية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 76467.5 درهم   
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�ضار  التنفيذي  ال�ضند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  جل�ضة  بح�ضور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخفك  حالة  ويف  الإخطار.   بهذا  اإعالنكم 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ضتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة   املحكمة  امام   - ال�ضاعة 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
اعالن بالن�سـر لالجتماع مع اخلبري احل�سابي 

بالدعوى 729/2021 جتاري م�سارف جزئي
بناء على احلكم التمهيدي ال�ضادر من حماكم دبي البتدائية بالدعوى املذكورة اأعاله واملقامة من املدعي/ بنك 
ام القيوين الوطني )�ص.م.ع( بوكالة املحامي/خالد كلندر املازمي للمحاماة وحيث انني اخلبري احل�ضابي املكلف 
باإعداد تقرير ح�ضابي لتقدميه لعدالة املحكمة لذا توجب اعالن املدعى عليهم بالدعوى املذكورة اأعاله وهم :

اأدناين،  3-رامي�ص ريجومال  اأدن��اين،  نوتندا�ص  ريجومال   -2 )����ص.ذ.م.م(،  والع��الن  للدعاية  كو�ضرتا   -1
وذلك حل�ض�ور الجتماع بهم يوم الثنني املوافق 14/2/2022 ال�ضاعة 1:00  اأدناين.  ريجومال  مانوج   -4

ظهراً عرب تطبيق زووم ورابط الجتماع هو : 
https://us04web.zoom.us/i/78500170733?pwd=O6bPtrZ4rRIZ1
CRWThgChsYMpxgwni.1
Meeting ID : 78500170733
passcode: awad123
املدعى عليهم ميكن لهم ح�ض�ور من ينوب عنهم وار�ض�ال م�ضتنداتهم اجلوابية على امييل اخلبري املدون اأدناه.
اخلبري احل�سابي / عو�ض العبد العامري
للتوا�سل : 056666653
awad-alamrei@hotmail.com : الربيد اللكرتوين

اإعالن اإجتماع خربة 

70197 العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
اإعالن حل�سور اجتماع اخلربة املحا�سبية

يف الدعوى رقم 3985/2021 جتاري جزئي
يعلن اخلبري/ عامر علي اإبراهيم القرقاوي املنتدب يف الدعوى املذكورة اأعاله مبوجب 
احلكم ال�ضادر عن عدالة هيئة حمكمة دبي املوقرة بتاريخ 24-01-2022 املرفوعة 

من املدعي / ماركتليند بي تي واي ليمتد
يعلن اخلبري املحا�ضبي / املدعى عليه / اأريون متلز م م ح

احل�ضور امام اخلربة املحا�ضبية بتاريخ 16/2/2022 ال�ضاعة 12 ظهرا مبقر مكتبنا 
101 واإح�ضار كافة  الكائن مبنطقة القرهود - مبنى قرهود كميونيتي - مكتب رقم 
الوثائق وامل�ضتندات التي توؤيد موقفكم يف الدعوى، حتى ن�ضتطيع اأداء املهمة املوكلة لنا 

وفقا للقواعد والأ�ضول ويف الوقت املحدد.
لال�ضتف�ضار الت�ضال على الرقم 0561102016

عامر علي القرقاوي / اخلبري املحا�سبي 
رقم ا لقيد لدى حماكم دبي 41      

اإعالن اإجتماع خربة 

70197

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/10001(
املنذرة : هوم ايتمز لتجارة مواد البناء �ص.ذ.م.م

بوكالة املحامي / ح�ضن عبد اهلل اآل علي
املنذر اإليها : دبي للهند�ضة املدنية �ص.ذ.م.م

املو�ضوع : اإنذار عديل بالن�ضر ب�ضداد مديونية 285،072،90 درهم 
لذلك ، ومبوجب هذا الإنذار العديل فاإن املنذرة، تنذر املنذر اإليها ب�ضداد مبلغ املديونية 
العديل  الإنذار  هذا  اإعالن  تاريخ  من  اأ�ضبوع  خالل  وذلك  درهم   285،072،90
اإليها ب�ضداد كامل املبلغ ، ف�ضوف تقوم املنذرة باتخاذ  بالن�ضر - ويف حال مل تقم املنذر 
كافة الإجراءات القانونية �ضدها - وحتتفظ املنذرة بحقها كاملة مبطالبة املنذر اإليها 

بالتعوي�ص عن العطل والك عن اأي تاأخري يف �ضداد املبلغ يف الوقت املحدد. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�ضم ال�ضركة : �سكر العاملية للت�سوير الفوتوغرايف �ض ذ م م  
اخلور  را���ص   - الغيث  خلف  �ضعيد  غيث  ملك   1.2.3.4.5.6.7.8 رق��م  م�ضتودع   : العنوان 
م م(  الواحد )ذ  ال�ضخ�ص  : �ضركة ذات م�ضوؤولية حم��دودة -  القانوين  ال�ضكل   - 2 ال�ضناعية 
، رقم الرخ�ضة : 661437 رقم القيد بال�ضجل التجاري : 1492891 مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�ضادية بدبي باأنه قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة 
املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/11/14 واملوثق لدى كاتب 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/11/14 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم 
اإىل امل�ضفي املعني جرانت ثورنتون للمحا�سبة واملراجعة املحدودة )فرع دبي( العنوان 
الثاين  التجاري  امل��رك��ز  ت���اور(  )رولك�ص  لال�ضتثمار  واولده  �ضديقي  ملك   2301 مكتب   :
امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً   04-3889915  : فاك�ص   04-3889925  : هاتف   -

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

70197 العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�ضم امل�ضفي : جرانت ثورنتون للمحا�سبة واملراجعة املحدودة )فرع دبي(
التجاري  املركز  ت��اور(  )رولك�ص  لال�ضتثمار  واولده  �ضديقي  ملك   2301 مكتب   : العنوان 
الثاين - هاتف : 3889925-04 فاك�ص : 3889915-04 مبوجب هذا تعلن دائرة 
�سكر  اأع��اله لت�ضفية  املذكور  امل�ضفي  باأنه قد مت تعيني  التنمية القت�ضادية بدبي 
العاملية للت�سوير الفوتوغرايف �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2021/11/14 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/11/14 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

70197
العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

اإعالن منفذ �سده بالن�سر 
حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - عجمان لند العقارية )ذات م�سوؤولية 

حمدودة( وميثلها مديرها / حممد علي حممد ح�سن بن حامت 
)جزئي(  جتاري   AJCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001971/ 

اإىل املحكوم عليه : عجمان لند العقارية )ذات م�ضوؤولية حمدودة( وميثلها مديرها / حممد على حممد ح�ضن 
G1 هاتف رقم  النعيمية بناية عبدالعزيز حممد �ضديق ككياى حمل رقم  اإمارة عجمان   : العنوان  بن حامت - 

 067466685 فاك�ص    0552990405  0562501676  067466686
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ عمر خليفة دملوك ، اجلن�ضية الإمارات العربية املتحدة - يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف : 412066.0 - لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخفلك 
املذكورة  ويف حالة  املحكمة  امام   - ال�ضاعة    - املوافق   - فاأنت )م( مكلف )ين( بح�ضور جل�ضة يوم  )م( عن ذلك 

تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392
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العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف التنفيذ رقم 65/2022/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2020/598 عقاري جزئي، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)796665( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.

طالب التنفيذ  : املوؤ�ض�ضة العامة للعقارات ال�ضتثمارية - عنوانه : دبي ، منطقة بور�ضعيد - بناية نقطة العمال 
 execution1@omalc.ae: امليزانني - مكتب رقم 9 - هاتف :0504643947 - بريد الكرتوين -

 IBAN AE090500000000020106942 - 3244594826 : مكاين
املطلوب اإعالنه : 1-  حممد انور فريوز - �ضفته : منفذ �ضده

ب��ه وقدره  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : الإع���الن  مو�ضوع 
)796665.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70530

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

 يف التنفيذ رقم 2658/2019/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�ضداد  اداء،  ام��ر   214/2019 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����ض��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  مو�ضوع 

)12،893،495.8 درهم( �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف. 

طالب التنفيذ : مقاولت النظمة التنفيذية احلديثة )م�ضك( )�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة(  

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة الق�ضي�ص ال�ضناعية 3 - �ضارع عمان - م�ضتودع رقم 13 - بالقرب من كارفور اك�ضربي�ص 

وبرج التليفزيون - مكاين رقم 3747599012  وميثله / من�ضور عي�ضى اإبراهيم لوتاه 

املطلوب اإعالنه : 1 - �ضركة ابيار للتطوير العقاري )م�ضاهمة مقفلة( )فرع دبي( - �ضفته : منفذ �ضده   

مو�ضوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن عقار رقم الر�ص لقطعة الر�ص رقم 

137 - منطقة احل�ضيان الثانية وفاء ملبلغ املطالب به وقدره )12893495.80( درهم يف امللف اعاله وذلك للعلم 
&S_DATE  مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا بناء على قرار املحكمة ال�ضادر بتاريخ

رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف التنفيذ رقم 10124/2021/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�ضداد  اداء،  ام��ر   6294/2021 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�ضادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�ضوع 
)4543672.67 درهم( �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف. 

طالب التنفيذ : هات�ضن�ضن تليكوم - �ص م ح - عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - ديرة - �ضارع بني يا�ص - برج امل�ضرف 
- الطابق 14 - مكتب رقم 1407 بجوار بلدية دبي - الهاتف : 0557909785 رقم مكاين 3005495192 

  shaban.hegazy@yahoo.com : الربيد الإلكرتوين
املطلوب اإعالنه : 1 - عبدالرحيم جعفر عمر حممد - �ضفته : منفذ �ضده

م��و���ض��وع الإع�����الن : ق��د اأق����ام عليك��� ال���دع���وى ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اأع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   4543672.67

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

رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
اعالن ن�سر وتكليف بالوفاء 

 يف التنفيذ رقم 1358/2018/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

به وقدره  املنفذ  املبلغ  ب�ضداد  كلي،  2017/1739 جتاري  رقم  الدعوى  ال�ضادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�ضوع 
)2132007.51 درهم( �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف. 

طالب التنفيذ : م�ضرف ابوظبي ال�ضالمي - �ص م ع  - عنوانه : الإمارات - اإمارة ابوظبي - بينونة - بينونة - �ضارع امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �ضعود - برج �ضي 6 - حو�ص 35 غرب - بالقرب م�ضرف الإمارات العربية املتحدة  

1 - يو�ضف خمي�ص عبداهلل يو�ضف النقبي - ب�ضفته مالك وكفيل موؤ�ض�ضة النجوم الثالثة للتجارة  املطلوب اإعالنه : 
العامة - �ضفته : منفذ �ضده - مو�ضوع الإعالن :  قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ 2021/10/13 اخطاركم 
ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )2132007.51( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ واإل بيع العقار رقم الر�ص 
103 ، ا�ضم املبنى كريك �ضايد 18 ايه رقم الوحدة 1406 والعائدة لكم بطريق املزايدة العلنية وفقا ملقت�ضيات ن�ص 
2018 وتعديالته. او خزينة املحكمة  75 ل�ضنة  152 من الالئحة التنظيمية لقانون الإج��راءات املدنية رقم  املادة 

وذلك خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن املحكمة �ضتتخذ الإجراءات القانونية بحقكم. 

رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70533

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف التنفيذ رقم 17/2022/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 953/2021 عقاري جزئي، واملعدل بالإ�ضتئناف رقم 
1341/2021 ا�ضتئناف عقاري ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )552،503 درهم( �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف. 
طالب التنفيذ  : موؤ�ض�ضة عقار - عنوانه : اإمارة دبي - �ضارع املطار ، منطقة بور�ضعيد - بناية نقطة العمال - 
 execution1@omalc.ae: الكرتوين  بريد   -  0504643947: هاتف   -  9 رقم  مكتب   - امليزانني 
وميثله/عبداهلل   -   IBAN AE090500000000020106942  -  3244594826  : مكاين 

مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�ضي  املطلوب اإعالنه : 1-  حممد اكرام بهار جان - �ضفته : منفذ �ضده
ب��ه وقدره  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : الإع���الن  مو�ضوع 
)552503.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70530

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

 يف التنفيذ رقم 154/2022/208 تنفيذ مدين
املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�ضاد�ضة رقم 227  

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى املدنية رقم 2021/113 امر على عري�ضة �ضيغة تنفيذية 
 عن حماكم دولة �ضلطنة عمان ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )82781 درهم( �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف. 

طالب التنفيذ : رامي �ضم�ص الدين حممد علي خريي  
302 - دائرة  اإم���ارة دب��ي - رق��ة البطني - دي��رة - دب��ي - مبنى ب��رج ال��رمي - �ضقة  عنوانه : الإم���ارات - 

الرا�ضي والمالك 
وميثله / مو�ضى عي�ضى مو�ضى العامري  

املطلوب اإعالنه : 1 - الرباء عبداحلليم حممد - �ضفته : منفذ �ضده   
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية  او خزينة  التنفيذ  82781 درهم اىل طالب 

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 0 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.

رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

 يف التنفيذ رقم 8034/2021/209 تنفيذ عمايل
املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�ضابعة رقم 228  

 ، العمالية رقم )8459/2019 عمايل جزئي(  الدعوى  ال�ضادر يف  : تنفيذ احلكم  التنفيذ  مو�ضوع 
ب�ضداد املبالغ املنفذ بها وقدرها )205،941( )مائتان وخم�ضة الف وت�ضعمائة واحد واربعون درهم( 
�ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.  طالب التنفيذ : �ضنهي�ص فيجايا �ضيتي  - عنوانه : الإم��ارات - اإمارة دبي 
منطقة اخلليج التجاري - دبي - �ضارع برج خليفة - مبنى ا�ضبكت تاور - �ضقة طابق 25 مكتب 2502 
جوار فندق التاج  - املطلوب اإعالنه : 1 - لما ال�ضحراء لل�ضياحة - ذ م م - وميثلها مديرها / كولوانت 
�ضينغ ثيارا - �ضفته : منفذ �ضده. مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 205941.00 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن.

رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد را�سد فواز العا�سق   
جتاري    SHCEXCICOMS2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000231/ 

اإمارة  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة   : العنوان   - العا�ضق  فواز  را�ضد  حممد   : عليه  املحكوم  اإىل 
موبايل   067794440 هاتف   301 رقم  مكتب   1 كري�ضتال  برج  خليفة  ال�ضيخ  �ضارع  عجمان 

smia.saj@hotmail.com  : الكرتوين  بريد   0581377777
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ على مو�ضى واأولده للمقاولت  - يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 2042424.0  
تاريخ  يوما من   )15( اأعاله خالل  اليه  امل�ضار  التنفيذي  ال�ضند  ما جاء يف  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( باحل�ضور امام 
املحكمة املذكورة ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي 

املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70472

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سومه بيومى حممد خ�سر    
مدين   SHCEXCICIVS2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003801/ 

اإىل املحكوم عليه : �ضومه بيومى حممد خ�ضر - العنوان : اإمارة ال�ضارقة �ضارع الوحدة مقابل �ضيتي 
�ضنرت الوحدة بناية ابراهيم ابوبكر اأعلى حمل فان كول والعراف 

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ ابراهيم عبداهلل عبدالرحمن اأبوبكر - اجلن�ضية : �ضعودي 

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 5226.0  
تاريخ  يوما من   )15( اأعاله خالل  اليه  امل�ضار  التنفيذي  ال�ضند  ما جاء يف  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( باحل�ضور امام 
املحكمة املذكورة ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي 

املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
)كلي(  مدين   AJCAPCICIV2021 /0000927 يف  الدعوى رقم

بالن�سر  
امل�ضتاأنف �ضده : �ضركة املرموقة كابيتال - ذ م م 

عنوانه : عنوانها املختار / دبي �ضارع الحتاد منطقة بور�ضعيد بناية اخليمة طابق امليزان مكتب 
maadvdubai@ هاتف 2945678 رقم مكاين 3235694882 بريد الكرتوين M3

قانونيون وم�ضت�ضارون  حمامون  الغفلي  حممد  بوكالة   maadv.ae
للموؤ�ض�ضة  القانوين  ب�ضفتها اخللف  : موؤ�ض�ضة عقارات عجمان  امل�ضتاأنف  اأن  لديك  ليكن معلوما 
الدعوى  يف   ،  20.../..../... بتاريخ  ال�ضادر  احلكم  ا�ضتاأنف  قد  ال�ضتثمارية  للعقارات  العامة 
الإبتدائية رقم AJCAPCICIV2021/0000927 املحكمة الإ�ضتئنافية املدنية - مدين 
يوم   ...... الق�ضاء  بدار  عجمان  حمكمة  امام  ميثلك  من  ح�ضور  او  ح�ضورك  فيقت�ضي  )كلي( 
....... املوافق 2022/2/28 ال�ضاعة 10.30 �ضباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم 

ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك قانونا ف�ضتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70530 العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2022 /0000192 يف  الدعوى رقم

اإمارة   - املتحدة  العربية  الإمارات   : الإقامة  حمل  جمهول   - اوكواتا   بريبرا  �ضاجنيوا  فريجا  عليه:   املدعي 
ال�ضارقة - منطقة ال�ضناعية - هاتف / 0527684992

اعالن بالن�ضر باللغتني العربية والجنبية
بناء على طلب املدعية : رو�ضه عبداحلميد حممد عبدهلل احلمادي

قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله تطالبكم ب:- الزام املدعى عليهم بالت�ضامن فيما بينهما باأن يوؤديا للمدعية 
مبلغ )51،000 درهم( فقط واحد و خم�ضون األف درهم تعوي�ضا �ضامال وجابرا ، عن الأ�ضرار التي اأ�ضابة 
املدعية من جراء فعل املدعي عليهم، بال�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع %9 من تاريخ املطالبة الق�ضائية 

وحتى ال�ضداد التام - اإلزام املدعى عليهم بالر�ضوم و امل�ضاريف و اأتعاب املحاماة.
اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة املحكمة الإبتدائية  اأمام مكتب   2022/2/17 انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 
املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 2( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/3 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
دعوة حل�سور اجتماع خربة

يف الدعوى رقم 4343/2021 جتاري جزئي
تاأجري وا�ضتئجار  الأر�ص انرتنا�ضيونال لتجارة و  املدعي عليها / حمرك  اأعاله:   املذكورة  الدعوى  املدعي عليها يف  اإىل 
املعدات الثقيلة )�ص ذ م م( - كما هو ثابت مبوجب احلكم ال�ضادرة من حماكم دبي ب�ضاأن انتدابنا خبري ح�ضابي يف الدعوى 
الدعوى  اجتماع اخلربة يف  عليكم ح�ضور  يتوجب  وعليه  احل�ضابية،  اأعمال اخلربة  يف  البدء  ، وحيث مت  اأعاله  املذكورة 
عرب  وامل�ضموع  املرئي  النظام  عرب  ظهراً   1:00 ال�ضاعة  متام  يف   15/02/2022 املوافق  الثالثاء  يوم  اأعاله  املذكورة 

من�ضة برنامج زووم )ZOOM( عرب الرابط التايل:

Salem alkhader is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 
Topic: Salem Al Khader's Zoom Meeting 
Time: Feb 15، 2022 01:00 PM Dubai
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/i/778834181227pwd=r-qRr6dWeTGROLUYVd BXpqlO49Jdt.1 Meeting ID: 
778 8341 8122
Passcode: 4343 - 2021

اأو احل�ضور اإيل مقر مكتب/ اخل�ضر وم�ضاركوه حما�ضبون قانونيون الكائن يف )دبي - منطقة املمزر - بناية اأبراج املمزر - مكتب رقم 506 - 
 )alkhader co@yahoo.com( : هاتف: 2578853-04 فاك�ص: 2578854-04 - �ص. ب: 48239 دبي - بريد الكرتوين

وبرفقتكم كافة امل�ضتندات التي تتعلق مبو�ضوع الدعوى املقامة عليكم من ال�ضادة/ دورو فلجويرا ا�ص ايه - فرع دبي -بذات املوعد املحدد.
�سامل را�سد �سامل اخل�سر ال�سام�سي 
اخلبري املحا�سبي يف الدعوى 

اإعالن اإجتماع خربة 

70197

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�ضر

بنغالدي�ص، يرغب   : - اجلن�ضية  امزاد فكري  الرفكري  : لطف  ال�ضيد  باأن  للجميع  كن معلوما 
�ضديق  ح�ضني  اقبال  ال�ضيد:  اإىل  وذلك   )50%( البالغة  ح�ضته  كمل  عن  والتنازل  البيع  يف 
الرحمن - اجلن�ضية : بنغالدي�ص، وال�ضيد : روبيل خان لطيف خان - اجلن�ضية : بنغالدي�ص، 
اقبال ح�ضني   : ال�ضيد  اإىل  وذلك   )50%( البالغة  كمل ح�ضته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف 
لت�ضليح  املطار  طريق  )ور�ضة  امل�ضماه  رخ�ضة  يف  بنغالدي�ص،   : اجلن�ضية   - الرحمن  �ضديق 
دائرة  من  ال�ضادرة   )779435( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  باأمارة  تاأ�ض�ضت  ال�ضيارات( 

التنمية القت�ضادية بال�ضارقة،  تعديالت اخرى:
 2013 ل�ضنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص 
على  الت�ضديق   يتم  �ضوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�ضر  اقت�ضى  فقد  العدل.  الكاتب  �ضان  يف 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك  ا�ضبوعني من  اليه بعد  امل�ضار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�ضر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�ضيد : جابر كونات بارامبيل - اجلن�ضية : الهند، يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة )%100( وذلك اإىل ال�ضيدة : بيتيلهيم 
الذهبي  التل  )�ضالون  امل�ضماه  الرخ�ضة  يف  اإثيوبيا،   : اجلن�ضية   - �ضيما  جيتاهون 
ال�ضادرة من   )605575( رقم  رخ�ضة  ال�ضارقة مبوجب  باأمارة  تاأ�ض�ضت  للحالقة( 
دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة، تعديالت اخرى: وعمالبن�ص املادة )14( فقرة 
)5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 يف �ضان الكاتب العدل. فقد 
اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد 
عليه مراجعة  ذلك  اعرتا�ص حيال  اي  لديه  العالن فمن  تاريخ هذا  ا�ضبوعني من 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 70555

تنازل/ بيع
اعالن بالن�ضر

بنغالدي�ص يرغب يف   : ال�ضيد/ حممد مر�ضد عامل، اجلن�ضية  باأن  للجميع  ليكن معلوما 
100% وذلك اىل ال�ضيد / حمي الدين اني�ص  البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 
تاأ�ض�ضت   )1 فرع   - البي�ص  النور  )بقالة  امل�ضماه  بالرخ�ضة  بنغالدي�ص  اجلن�ضية:  احلق، 
باأمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )620819( ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية 
بال�ضارقه، تعديالت اخرى: تغيري ال�ضم التجاري من )بقالة النور البي�ص - فرع 1( اىل 

)بقالة زهرة مدينة الروله(
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�ضر

ال�ضورية،  العربية  - اجلن�ضية: اجلمهورية  او�ص  يو�ضف  ال�ضيد : حممد  باأن  للجميع  ليكن معلوما 
حممد  يو�ضف   : ال�ضيد  اإىل  وذلك   )100%( البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
او�ص - اجلن�ضية: اجلمهورية العربية ال�ضورية، يف الرخ�ضة امل�ضماه )حممد او�ص لتجارة قطع غيار 
ال�ضيارات امل�ضتعمله( تاأ�ض�ضت باأمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )538881( ال�ضادرة من دائرة 
التنمية القت�ضادية بال�ضارقة، تعديالت اخرى: تغيري الإ�ضم التجاري من )حممد او�ص لتجارة قطع 

غيار ال�ضيارات امل�ضتعمله( اإىل )يو�ضف اأو�ص لتجارة قطع غيار ال�ضيارات امل�ضتعمله(،
�ضان  2013 يف  ل�ضنة  رقم )4(  القانون الحتادي  احكام   فقرة )5( من  املادة )14(  وعمالبن�ص 
الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه 
بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
MOJAU_2022- 0048540 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�����������الن 

حيث اأن ال�ضيد : �ضيف عبيد خلفان عبداهلل الطنيجي - اماراتي اجلن�ضية - ميلك الرخ�ضة 
التجارية )بطل ال�ضحراء مليزان وت�ضليح م�ضاعدي ال�ضيارات( رخ�ضة جتارية والتي تاأ�ض�ضت 
عبداهلل  خلفان  عبيد  �ضيف  ال�ضيد:  ان  حيث   )775412( رقم  رخ�ضة  مبوجب  بال�ضارقه 
الرخ�ضة  يف  ح�ضته  كامل  ع��ن  وال��ت��ن��ازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�ضية   - ام��ارات��ي   - الطنيجي 
اإىل   )%100( البالغة  ال�ضيارات((  م�ضاعدي  وت�ضليح  مليزان  ال�ضحراء  ))بطل  التجارية 
ال�ضيد / �ضلطان مطر �ضامل الغ�ضام القايدي - اماراتي اجلن�ضية - تنازل �ضاحب الرخ�ضة 
لآخر ، وعمال بن�ص املادة )14( فقره 5 من القانون الحت��ادي رقم )4( ل�ضنة 2013 يف 
الت�ضديق على  يتم  �ضوف  انه  و  للعلم  الإع��الن  ن�ضر هذا  اقت�ضى  ، فقد  العدل  الكاتب  �ضاأن 
الأجراء امل�ضار اإليه بعد اأ�ضبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي اعرتا�ص على ذلك 

عليه اتباع ال�ضبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر

 7903/2021/60 امر اداء  
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر

اىل املدعي عليه / 1- حنيني الفنية لرتكيب �ضبكات النابيب �ص ذ م م
2-رامي ر�ضوان حنينه 

مبا ان املدعي / �ضركة الغاز املتحدة - يونيغاز - ذ م م  
وميثله / �ضيخة احمد عبداهلل �ضلطان  

بالزام   2022/1/4 بتاريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  فقد  اأداء  اأم��ر  ا�ضت�ضدار  طلب 
املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 1،384،715 درهم )مليون وثالثمائة واربعة 
تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(  ع�ضر  وخم�ضة  و�ضبعمائة  ال��ف  وثمانون 
ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام مع الزامهما بالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ 500 درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�ضت النفاذ املعجل. ولكم احلق يف اإ�ضتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم 

التايل لن�ضر هذا العالن.
رئي�ص الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197 العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
اعالن حكم بالن�سر 

يف  الدعوى 18/2021/987 عقاري جزئي  
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اإىل حمكوم عليه 1- خالد بن حممد عا�ضقني بن حممد ابراهيم دهلوي ، 2-فريد بن حممد عا�ضقني بن 
حممد - جمهويل حمل الإقامة  - مبا ان حمكوم له : موؤ�ض�ضة عقار 

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�ضي  
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2021/9/23  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/  
PARTY1_NAME & بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 482،255 درهم 
5% �ضنويا  بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(  وخم�ضون  خم�ضة  ومائتني  ال��ف  وثمانون  اثنني  )اربعمائة 
بالر�ضوم  والزمتهما  ذلك من طلبات  عدا  ما  ورف�ضت   ، ال�ضداد  وحتى متام  الق�ضائية  املطالبة  تاريخ  من 
خالل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�ضمائة  وامل�ضاريف 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70530 العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

اعالن بالن�سر 
 9985/2021/207 تنفيذ جتاري  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اىل املنفذ �ضدهم / جيه تريد اأوتو �ص م ح - نيهال ويرا�ضينغا  
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/اأفكار حممد رزاق حممد مرزوق  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)186648.40( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
اعالن بالن�سر        

 133/2022/11 مدين جزئي  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- عادل �ضالح حممد الناطور - ب�ضفته مالك و�ضاحب عمل ب�ضركة يوين بيتون ردي 
مك�ص )�ص ذ م م( - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي : �ضركة دبي للتاأمني )�ضركة م�ضاهمة عامة(  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل فيما بينهم بان يوؤدوا 
الفا وخم�ضمائة وت�ضعة وع�ضرون درهما وخم�ضة  لها مبلغ 327،529.15 درهم )ثالثمائة و�ضبعة وع�ضرون 
والر�ضوم  التام  ال�ضداد  ولغاية  الق�ضائية  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�ضا(  ع�ضر 
وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة مع �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. يقت�ضي ح�ضوركم امام مكتب 
بقاعة  م�ضاءا   12.00 ال�ضاعة  اىل  �ضباحا   9.00 ال�ضاعة   2022/2/14 املوافق  الإثنني  يوم  يف  الدعوى  اإدارة 
التقا�ضي عن بعد والتي ميكن الو�ضول اإليها من خالل موقع حماكم دبي الإلكرتوين - اخلدمات العامة - 

جداول جل�ضات الق�ضايا وذلك لنظر الدعوىاملذكورة اأعاله.  
مكتب اإدارة الدعوى   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(
 يف الإ�ستئناف رقم 234/2022/305 ا�ستئناف جتاري   

املنظورة يف : دائرة الإ�ضتئناف التجارية الثالثة رقم 87   

مو�ضوع ال�ضتئناف : قبول الإ�ضتئناف �ضكال ويف املو�ضوع باإلغاء احلكم امل�ضتاأنف والق�ضاء باإخت�ضا�ص حمكمة اأول درجة 

بنظر الدعوى وبالإحالة اإليها للف�ضل فيها. 

م�ضتاأنف  : بلو ايز لتجارة املواد الغذائية - �ص ذ م م  - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - عود ميثا - بردبي - دبي -مبنى 

بناية ملتقى الأعمال - �ضقة مكتب 414 - نف�ص بناية ت�ضهيل  

وميثله : حممد يو�ضف ح�ضن بن يو�ضف بن حماد  

املطلوب اإعالنه : 1 - بيجاين لتنقية مياه ال�ضرب - ذ م م - �ضفته : م�ضتاأنف �ضده   

قد ا�ضتاأنف احلكم / القرار ال�ضادر بالدعوى رقم 3494/2021 جتاري جزئي 

وحددت لها جل�ضه يوم الإثنني املوافق 2022/3/7 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي 

ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا

رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(
 يف الإ�ستئناف رقم 154/2022/305 ا�ستئناف جتاري   

املنظورة يف : دائرة الإ�ضتئناف التجارية الوىل رقم 84   
مو�ضوع الإ�ضتئناف :  اإ�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 4646 ل�ضنة 2021 جتاري جزئي والر�ضوم وامل�ضاريف 

والتعاب عن درجاتي التقا�ضي. 
م�ضتاأنف  : ح�ضن عبدالقادر جمال الدين  

عنوانه : وحمله املختار بالدعوى مكتب املحامي را�ضد �ضيف للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية الكائن يف / اإمارة دبي - 
ديرة - �ضارع املكتوم ، بناية رقة البطني بالزا ، ذات بناية مطعم �ضدف اليراين مكتب 705  

وميثله : را�ضد �ضيف �ضعيد �ضيف الزبادي 
املطلوب اإعالنه : 1 - حممد ايوب ان�ضاري كاجا ميدين - �ضفته : م�ضتاأنف �ضده   
قد ا�ضتاأنف احلكم / القرار ال�ضادر بالدعوى رقم 2021/4646 جتاري جزئي.  

وعليه  بعد  عن  التقا�ضي  بقاعة  �ضباحا   10.00 ال�ضاعة   2022/2/24 املوافق  اخلمي�ص  ي��وم  جل�ضه  لها  وح��ددت 
يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا

رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392 العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف التنفيذ رقم 13/2022/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 425/2020 عقاري جزئي، واملعدل بالإ�ضتئناف رقم 

وامل�ضاريف. للر�ضوم  �ضامال   ، عقاري  ا�ضتئناف  عقاري   1017/2021
طالب التنفيذ : موؤ�ض�ضة عقار  - عنوانه : ام��ارة دبي - �ضارع املطار - منطقة بور�ضعيد - بناية نقطة العمال 
execution1@omalc.: الكرتوين  بريد   -  0504643947: هاتف   -  9 رق��م  مكتب   - امليزانني   -

وميثله / عبداهلل   -  IBAN AE090500000000020106942  3244594826  : مكاين   ae
مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�ضي  - املطلوب اإعالنهم :1-  احمد �ضالح احمد خليل ، 2-حممود �ضالح   

احمد خليل ، 3- �ضالح احمد خليل عبدالنبي - �ضفتهم : منفذ �ضدهم
ب��ه وقدره  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : الإع���الن  مو�ضوع 
التنفيذية  الج��راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب   )121462(

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70530
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العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/11954

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذل��ك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  م��زاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/02/14 الثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده حممد ا�سف �سديقى خليفه عبداملجيد �سديقى و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم   الو�سف       

 1،000 اثاث �سقه       
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

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

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/13203

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/02/14 الثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده مطعم دال برن�سيب �ض.ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم   الو�سف       

 40،270 معدات مطعم      
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

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

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  9  فرباير 2022 العدد 13464

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  9  فرباير 2022 العدد 13464

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  9  فرباير 2022 العدد 13464

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  9  فرباير 2022 العدد 13464

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر

يف الدعوى رقم 7303/2021/60 امر اداء  
يف الدعوى رقم 7303/2021/60 امر اداء 

املنظورة : اأوامر الأداء واإنفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى : املطالبة باإ�ضدار اأمر اأداء مببلغ وقدره )545،485،50 درهم فقط خم�ضمائة وخم�ضة واربعون الفا واأربعمائة 
وخم�ضة ثمانون درهما وخم�ضون فل�ضاً(، بالإ�ضافة اإىل الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ضتحقاق الفعلي وحتى ال�ضداد 

التام. اإلزام املطلوب �ضدهما المر الر�ضوم وامل�ضروفات
املدعي : اأي بي اي�ص انرتنا�ضيونال للتجارة )�ص. ذ.م.م( - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي- ديرة - الق�ضي�ص ال�ضناعية الثالثة - 
م�ضتودع رقم S2 - هاتف : 043981838 - هاتف متحرك : 0503074759 فاك�ص: 043981838 - �ص ب: 90085 

TARIQ@EPS-GULF.COM : بريد الكرتوين -
وميثله : جابر را�ضد حممد جابر را�ضد ال�ضالمي

املطلوب اإعالنه : 1- راجي�ص كومار كري�ضنا - �ضفته: مدعى عليه
مو�ضوع الإعالن : طلب ا�ضت�ضدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2022-01-10

بالزام املدعى عليهما بالت�ضامن باأن يوؤديا للمدعي مبلغ 545485،50 درهم فقط مبلغ وقدرة خم�ضمائة وخم�ضة واربعني الف 
مع  التام  ال�ضداد  وحتى  ال�ضتحقاق  تاريخ  5% من  بواقع  القانونية  والفائدة  فل�ص  وخم�ضني  درهم  وثمانني  وخم�ضة  واأربعمائة 
15 يوم من اليوم  اأتعاب املحاماة.  ولكم احلق يف ا�ضتئناف الأمر خالل  500 درهم مقابل  الزامهما بالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ 

التايل لن�ضر هذا الإعالن.

رئي�ص ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197 العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
اعالن حكم بالن�سر 

يف  الدعوى 2674/2021/11 مدين جزئي  
املنظورة يف : الدائرة اجلزئية املدنية الثامنة رقم 20 

مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم باأن يوؤديا للمدعي مبلغ وقدرة 300000 درهم 
))ثالثمائة الف درهما(( قيمة ما ا�ضتوليا عليه والتعوي�ص عن الفعل ال�ضار مادياً وادبياً والفائدة القانونية بواقع 5% 

من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�ضداد والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اأتعاب املحاماه
املدعى : ح�ضام بن حممد بن ح�ضن ف�ضل  واآخرون

وميثله : فهد عبداهلل قمرب حممد
املطلوب اإعالنه : -1 عثمان غيال�ضي - �ضفته : مدعى عليه

اأعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2021-12-30 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   : الإعالن  مو�ضوع 
ل�ضالح/ح�ضام بن حممد بن ح�ضن ف�ضل بقررت املحكمة مبثابة احل�ضوري : بالزام املدعى عليهما بان يوؤديا بالت�ضامن 
للمدعي مبلغ ثالثمائة وخم�ضني الف درهم تعوي�ضا عن ال�ضرار املادية والأدبية التي حلقت به والفائدة القانونية بواقع 
اتعاب  مقابل  درهم  األف  ومببلغ  بامل�ضروفات  والزمتهما  ال�ضداد  متام  وحتى  نهائيا  القرار  هذا  �ضريورة  تاريخ  من   5%
املحاماة وكلفت املدعى ب�ضداد ر�ضم الدعوى. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 

التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

اعالن حكم بالن�سر 
يف  الدعوى 1426/2021/11 مدين جزئي  

املنظورة يف : الدائرة اجلزئية املدنية الثالثة رقم 27
مو�ضوع الدعوى : اإلزام املدعى عليهما بان يوؤديا بالت�ضامن للمدعي مبلغ 40،000 درهم اماراتي والفائدة القانونية بواقع %12 
بالت�ضامن مبلغ  ب��اأن يوؤديا  اإل��زام املدعى عليهما  التام.   ال�ضداد  2019/4/8 وحتى  ال��راي  اب��داء  من تاريخ الدعوي تقيد دع��وي 
جراء الفعل ال�ضار من قبل املدعى عليها. الزام املدعى  به  حلقت  التي  والأدبية  املادية  لالأ�ضرار  جابراً  تعوي�ضاً  درهم   20.000

عليهما بالر�ضوم وامل�ضروفات واتعاب املحاماة. 
املدعي بندر بن عو�ص بن عائ�ص العتيبي  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - القرهود - ديره - دبي - مبنى بنايه بو�ضقر القدميه - 

�ضقة مكتب رقم 304- بجوار حمطه مرتو جى جى كو  - وميثله / فهد عبداهلل قمرب حممد
العكله �ضفته: مدعى عليه �ضالح  حمد  جمال  املطلوب اإعالنه : 1- 

مو�ضوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 23-08-2021 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�ضالح / بندر 
الأ�ضباب،  املبني يف  النحو  على  دره��م   35،000 مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  بان  الأول  عليه  املدعى  بالزام  العتيبي  عائ�ص  بن  بن عو�ص 
والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ �ضريورة القرار وحتى متام ال�ضداد، والزمته باملنا�ضب من الر�ضوم وامل�ضاريف ومائتي درهم 
مقابل اتعاب املحاماة، ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70533

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
اعالن حكم بالن�سر 

يف  الدعوى 3926/2021/16 جتاري جزئي  
املنظورة يف : الدائرة اجلزئية التجارية احلادية ع�ضر رقم 156

مو�ضوع الدعوى : املطالبة باإلزام املدعي عليها مببلغ وقدره )26119،50 درهم( و الر�ضوم و امل�ضاريف 
و اأتعاب املحاماة و الفائدة 5%% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام

املدعى : الغرير لالن�ضاءات خر�ضانة ذ.م.م  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي بر دبي - دبي، �ضارع ال�ضيخ زايد 
مركز دبي املايل العاملي البوابة رقم 3 الطابق ال�ضاد�ص مكتب 605، رقم مكاين: 2682589680

املطلوب اإعالنه : 1- بالتينيوم �ضاين ملقاولت البناء �ص.ذ.م.م  - �ضفته : مدعي عليه
املدعى  باإلزام   2021-12-14 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�ضوع 
عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 26،119.50 �ضتة وع�ضرون األف ومائة وت�ضعة ع�ضر درهما وخم�ضون 
فل�ضاً والفائدة القانونية بواقع 5% �ضنويا من 2021/10/10 وحتى متام ال�ضداد واألزمتها بامل�ضاريف 
يوما  لال�ضتئناف خالل ثالثني  قابال  املحاماه.  حكما مبثابة احل�ضوري  اتعاب  مقابل  درهم  وخم�ضمائة 
اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
اعالن حكم بالن�سر 

يف  الدعوى 1201/2021/18 عقاري جزئي  
املنظورة يف : الدائرة العقارية اجلزئية ال�ضابعة رقم 248

وثالثمائه  مليون  مو�ضوع الدعوى : املطالبه باإلزام املدعى عليهما بالت�ضامن والت�ضامم بان يوؤديا للمدعي مبلغ 1،350،160 
وخم�ضون الف ومائة و�ضتون درهم اماراتي والفائدة القانونية بواقع 12%من تاريخ رفع الدعوي

املدعى : ح�ضن اأحمد حممد ح�ضن الأغربي
عنوانه : دولة المارات العربية املتحدة - اإمارة دبي - �ضارع بني يا�ص - بناية امل�ضرف - مكتب رقم 1407 - هاتف 0557476000 

aliibrahimadvocates1@gmail.com - رقم مكاين  2598492686  الربيد الإلكرتوين
املطلوب اإعالنه : 1- رويف للعقارات �ص ذ م م - �ضفته : مدعى عليه

اأعاله ل�ضالح/ح�ضن  املذكورة  الدعوى  2022/1/3 يف  بتاريخ  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ضتها  بان  نعلنكم   : الإعالن  مو�ضوع 
اأحمد حممد ح�ضن الأغربي باأول : بف�ضخ اتفاقية البيع املربمة بني املدعي واملدعى عليها اخلا�ص بعقد �ضراء الوحدة رقم بي 910 
مب�ضروع رويف توين تاورز والزامها بان ترد له مبلغ 485،160 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى متام 
ال�ضداد.  ثانيا : بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 180،000 الف درهم على �ضبيل التعوي�ص املادي مع الفائدة 
القانونية بواقع 5% من تاريخ �ضريورة احلكم نهائيا وحتى متام ال�ضداد والزمتها بالر�ضوم وامل�ضاريف والف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة. ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
اعالن حكم بالن�سر 

يف  الدعوى 221/2021/38 جتاري م�سارف جزئي  
املنظورة يف : دائرة امل�ضارف اجلزئية رقم 249

مو�ضوع الدعوى : املطالبة باإلزام املدعي عليها مببلغ وقدره )1،423،537.22 درهم( و الر�ضوم و امل�ضاريف و اأتعاب 
املحاماة و�ضمول  احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.

املدعى : م�ضرف الهالل �ص م ع  - عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي -  ور�ضان الأوىل - دبي -  �ضارع املنامه - منطقة دبي 
للتعهيد بناية رقم 1 بناية بنك ابوظبي التجاري الطابق الثاين 

وميثله : عبد اهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�ضام�ضي
املطلوب اإعالنهما :1- اليار �ص. ذ. م. م  - �ضفته : مدعى عليه

عليه مدعى   : �ضفته   - ابريومال  وياليود  اي�ضوارامورتي  اي�ضوارامورتي   -2
مو�ضوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 22-12-2021 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�ضالح 
/ م�ضرف الهالل �ص باإلزام املدعى عليهما بالت�ضامن مبلغ  1.423.537.22 درهم، واألزمتهما من الر�ضوم وامل�ضاريف 
ومبلغ 1000 درهم اأتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

اعالن اأمر اأداء بالن�سر
 76/2022/60 اأمر اداء  

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر
اإىل املدعى عليه  / 1- ميالد اإ�ضماعيل اأبو خ�ضريف - جمهول حمل الإقامة

مبا اأن املدعى/ فاديه حمى الدين ابو خ�ضريف
و ميثله/ حممد �ضغري على العوامي املن�ضوري

طلب ا�ضت�ضدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 27-01-2022 باإلزام 
املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية ما مقداره )516 غ( ذهب وذلك بالتف�ضيل التي )300 
اآلف  106،284.12 درهم مائة و�ضتة  اأو قيمتها مببلغ   )22 غ عيار   216-24 غ عيار 
ومائتان وثمان واربعون درهما واثنا ع�ضر فل�ضاً، مع اإلزامه بالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ 500 
درهم مقابل اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف ا�ضتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل 

لن�ضر هذا الإعالن.
رئي�ص الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70392

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
اعالن بالن�سر 

 125/2022/211 تنفيذ عقاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
3- غامن  كن�ضام،  �ضامل  2- خالد مبارك غامن  كن�ضام،  �ضامل  ع��ارف مبارك غامن  املنفذ �ضده/1-  اىل 
5- منى مبارك  اأرملة مبارك غامن �ضامل كن�ضام،  4- فاطمة حممد حبيب  مبارك غامن �ضامل كن�ضام، 
غامن �ضامل كن�ضام، 6- احمد مبارك غامن �ضامل كن�ضام، 7- حممد مبارك غامن �ضامل كن�ضام، 8- عبد 

اهلل مبارك غالم �ضامل كن�ضام، 9- مرمي مبارك غالم �ضامل كن�ضام - جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ ا�ضماء مبارك غامن �ضامل كن�ضام   وميثله / �ضعاد حممد عبدالعزيز عبدالغني - 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )22766.00( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 
اعالن بالن�سر 

 8863/2021/207 تنفيذ جتاري  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضده/1-  اني�ص احمد �ضاملني �ضالح بن رباع - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ موارد للتمويل  
املبلغ املنفذ به  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  قد 
اىل  بالإ�ضافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )85022.96( وق��دره 
الج����راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف���ان  وع��ل��ي��ه  امل��ح��ك��م��ة.  ر���ض��وم خل��زي��ن��ة  مبلغ  
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
 يف التنفيذ رقم 8159/2021/207 تنفيذ جتاري

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2021/4440 امر اداء، ب�ضداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )207741 درهم( �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف. 
طالب التنفيذ : الهجران للنقل الربي العام �ص ذ م م  وميثلها املدير امل�ضوؤول )جماهد �ضهزاده(  - 
عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - مبنى جروزفيرن - �ضقة 1207 - 
قبل كراون بالزا - املطلوب اإعالنه : 1 - لوردي ملواد البناء - �ص ذ م م وميثلها املدير امل�ضوؤول )اليا�ص 
يو�ضف الغريب( - �ضفته : منفذ �ضده. مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة 
اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 207741 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

العالن. هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

Date 9/ 2/ 2022  Issue No : 13464
Notification by Publication for a defendant

At Case management Office - Sharjah Federal Court - 
Federal Civil Court of first instance

In the case number SHCFICIREA2021/0010430 Partial (Civil)
To the defendant : MOHAMMED MUEEN ALDIN NOOR ALAMEEN
Unknown Residence : Address: Sharjah, Industrial Areal- Tiger building - floor 
12 - flat number 1205. Phone: 050725226 - 0567071402
In both languages Arabic and English
You are requested to be present at the hearing on 16/02/2022 in front of Case 
management Office Federal Sharjah Court-Federal Civil Court of first instance-
office number (office of case manager number 4) In person or through a legal 
attorney, and submit a plea for the suit attached with all documents within 
maximum ten days from the publication date and this for the consideration of 
the suit that is mentioned above - as a defendant.
Judicial Services Office
NOUF OMAR ALDOUKHI

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535 Date 9/ 2/ 2022  Issue No : 13464
Notification by Publication of a Defendant

Before The case management office at the Sharjah Federal Court, 
the Federal Civil Court of First Instance

In Lawsuit No. SHCFICIREA 2022/0000192/Civil (Partial)
To Defendant : Viraj Sanjeewa Perera Ukwatta  - Residence Unknown: United Arab Emirates 
- Emirate of Sharjah - Ind. Area - Tel / 0527684992 
Notification by Publication In Both Arabic & English
At the request of the plaintiff : Roda Abdelhamid Mohamed Abdallah Al Hammadi has filed 
the above-mentioned lawsuit demanding you to:
- Obliging the defendants jointly to pay the plaintiff an amount of (DHs 51,000) fifty one 
thousand dirhams only, Full and compulsory compensation for damages suffered by the 
plaintiff as a result of the act of the defendants, in addition to the legal interest at the rate of 
9% from the date of the judicial claim until full payment.
- Obligating the defendants to pay Charges, Expenses and Attorney fees.
You are required to attend the hearing on 17/02/2022 before the Case Management Office, 
Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First Instance - Office No. (Case Manager 
Office No.2) personally or through a legal proxy, and submit an answer note to the Lawsuit 
accompanied with all documents within a period not exceeding ten days from the date of the 
publication to consider the above-mentioned Lawsuit - in your capacity as a Defendant.
Judicial Services Office 
Mohamed Hussein Amin AIMulla

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 9/ 2/ 2022  Issue No : 13464
Dubai Courts of appeal

Notification by Publication (appeal)
In appeal No. 305/2022/154 -commercial appeal

In : 1st commercial appeal circuit No.84
appeal Subject : appealing the issued judgment in lawsuit No. 4646 of 
2021 partial commercial and charges, expenses and fees of litigation.
The appellant : HASSAN ABDULQADER JAMAL ALDIN
Address : his chosen address in the lawsuit is rashid saif advocates & legal 
consultancy in / Dubai - Deira, Almaktoum St Rigga Al Bateen Plaza, 
sadaf persian restaurant, office 705.
Represented by : rashid sayf saeid sayf alzabadii
The defendant : Muhammed Ayub Ansari Caja Medin : as appellee
Notification subject : He has appealed the decision/judgment issued 
in lawsuit No.4646 / 2021 partial commercial and a session was set 
on Thursday, 24-02-2022 at 10:00 am in the remote litigation hall, 
BUILDING-DESC&, so you are required to attend or your legal 
representative, and If you fail, you will be tried in absentia.
Prepared by MARIAM ABDULLAH MUHAMMED

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 9/ 2/ 2022  Issue No : 13464
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication
In the execution No.: 211/2022/17 - real estate execution
Considered at :4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 2021/953_partial 
real estate, amended by the Appeal No. 2021/1341 real estate appeal- by paying the 
amount executed amounted to (AED 552.503), including the fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubail Airport St Port Saeed area - Business Point Building | 
Mezzanine Office No. 9 Tel : 0504643947 | Email : Execution1@omalc.ae - Makkani 
: 3244594826 IBAN AE090500000000020106942 
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Notifiee : 1- Muhammad Akram Bahar Jan, his capacity: Defendant
Subject of Notification has filed the abovementioned execution case against you 
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 552503.00) 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 / Munira Abdel Rahim El Helou

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 9/ 2/ 2022  Issue No : 13464
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication
In the execution No.: 211/2022/13- real estate execution
Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 2020/425_partial real 
estate, amended by the Appeal No. 2021/1017 real estate. real estate appeal, including the 
fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Corporation - Address : Emirate of Dubai Airport St | Port Saeed 
area - Business Point Building | Mezzanine Office No. 9 Tel: 0504643947 | Email: Execution1 
@omalc.ae - Makkani: 3244594826 IBAN AE090500000000020106942
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Notifiees : 1- Ahmed Salah Ahmed Khalil, his capacity : Defendant
2-Mahmoud Salah Ahmed Khalil, his capacity : Defendant
3- Salah Ahmed Khalil Abdelnaby, his capacity : Defendant
Subject of Notification : has filed the abovementioned execution case against you by obliging 
you to pay the amount executed amounting to (AED 121462) 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/Hajar Mohammed Al Balushi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 9/ 2/ 2022  Issue No : 13464
Dubai Court of First Instance 

Notification by Publication
In the execution No.: 211/2022/65- real estate execution
Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 598/2020 -partial 
real estate, by paying the amount executed amounted to (AED 796665), including the 
fees and expenses.
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Est.
Address : Emirate of Dubai | |Airport St | Port Saeed area - Business Point Building 
Mezzanine - Office No. 9 Tel: 0504643947 | Email: Execution1@omalc.ae - Makkani 
: 3244594826 IBAN AE090500000000020106942
Notifiee :1- Muhammad Anwar Feroz, 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 796665.00 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 / Amal Abdullah Mohammed

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

�ضانتو�ص   / امل����دع����و  ف���ق���د 
ال���ه���ن���د   ، راج������������و  راج������������و 
�ضفره  ج��������واز  اجل���ن�������ض���ي���ة 
 )S5269228( رق������م 
م��������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ض����ال 

0503332306

فقدان جواز �سفر
�ضبري   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
الهند   ، ال�����دي�����ن  ������ض�����رياج 
رقم  �ضفره  ج��واز  اجلن�ضية 
)I8357459(  من يجده 
عليه الت�ضال بتليفون رقم  

0503332306

فقدان جواز �سفر
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االربعاء   9  فبراير    2022  م   -    العـدد   13464  
Wednesday   9  February   2022   -  Issue No   13464

•• ال�سارقة-الفجر:

�ضناعة  ت�ضهدها  التي  النه�ضة  تعك�ص  خطوة  يف 
ال�ضينما يف الإمارات، وجت�ضد مكانة ال�ضارقة على 
الإبداعية،  ال�ضناعات  يف  العاملية  امل��دن  خ��ارط��ة 
والتلفزيون،  ل���الإذاع���ة  ال�����ض��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت 
العاملية  ال�ضركات  تعاقدها مع واح��دة من كربى 
“خورفكان”  فيلم  ل��ع��ر���ص  الأف�����الم،  ت��وزي��ع  يف 
للغزو  خورفكان  “مقاومة  كتاب  م��ن  امل�ضتوحى 
ال�ضمو  ل�ضاحب   ”1507 �ضبتمرب  ال��ربت��غ��ايل 
القا�ضمي،  حم��م��د  ب��ن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ 
ع�����ض��و امل��ج��ل�����ص الأع���ل���ى ح���اك���م ال�������ض���ارق���ة، على 
اأبرزها:  م��ن  ال��رائ��دة  العاملية  املن�ضات  م��ن  ع��دد 
واأبل  ب���الي،  وج��وج��ل  واأم�����ازون،  مايكرو�ضوفت، 
���ض��ت��ور، و���ض��ك��اي ���ض��ت��ور، وت�����ض��ي��ل��ي، ل��ي��ك��ون متاحاً 
ال�ضرق  بلدان  عدا  العامل  اأنحاء  كل  للجمهور يف 

الأو�ضط.
مرحلة تاريخية

ال�ضارقة  ه���ي���ئ���ة  وت�������ض���ع���ى 
ل���الإذاع���ة وال��ت��ل��ف��زي��ون من 
اإب����راز  اإىل  ت��ع��اق��ده��ا  خ���الل 
ومقاومتها  الإم�����ارة  ت��اري��خ 
ل����الح����ت����الل ال����ربت����غ����ايل، 
مدينة  اأب����ن����اء  وت�����ض��ح��ي��ات 
خورفكان يف واحدة من اأدق 
امل��راح��ل يف ت��اري��خ الإم����ارة، 
باإقبال  الفيلم  حظي  حيث 
العر�ص  دور  قبل  من  كبري 
منذ  وال����ع����رب����ي����ة،  امل���ح���ل���ي���ة 
 ،2020 ع�����ام  ان���ط���الق���ت���ه 

كالإجنليزية  العاملية  ال��ل��غ��ات  م��ن  ل��ع��دد  وت��رج��م 
بطولته  فيه  و���ض��ارك  والربتغالية،  والإ�ضبانية 

التمثيل  جن�����وم  م����ن  ع�����دد 
العرب والإماراتيني، وفريق 
متخ�ض�ص  عاملي  فني  عمل 
يف اإنتاج الأفالم التاريخية. 

توثيق دقيق
كما تتطلع الهيئة اإىل تو�ضيع 
لتكون  اإن���ت���اج���ات���ه���ا  ن���ط���اق 
اأب����رز من�ضات  ع��ل��ى  م��ت��اح��ة 
ال��ع��ر���ص ال��ع��امل��ي��ة، لإط���الع 
اأنحاء  كافة  من  امل�ضاهدين 
العامل على جتربة ال�ضارقة 
التي  ال�����ض��ي��ن��م��ا  ���ض��ن��اع��ة  يف 
عاملية  مب�����ض��ت��وي��ات  اأن��ت��ج��ت 
التاريخي  الفيلم  ه��ذا  مثل 
الرائد، الذي يجمع بني التوثيق الدقيق امل�ضتند 
اتبعه  التاريخي العلمي الذي  املنهج البحثي  اإىل 

�ضاحب ال�ضمو حاكم ال�ضارقة يف تاأليفه، والإبداع 
اأح����دث التقنيات  امل��رئ��ي ال���ذي ا���ض��ت��خ��دم��ت ف��ي��ه 

واملهارات ال�ضينمائية امل�ضهود لها بالريادة. 
اأمنوذج لالإنتاج ال�ضينمائي العربي

واأكد �ضعادة حممد ح�ضن خلف، مدير عام هيئة 
اإبداعياً  عماًل  اأن  والتلفزيون،  لالإذاعة  ال�ضارقة 
يكون  اأن  ي�����ض��ت��ح��ق  “خورفكان”  ف��ي��ل��م  ب��ح��ج��م 
والعربية،  الإماراتية  ال�ضينما  ل�ضناعة  منوذجاً 
انفرد  ت��اري��خ��ي��ة  ح��ق��ائ��ق  اإىل  ي�ضتند  ف��ي��ل��م  ف��ه��و 
ال�����ض��م��و ال�ضيخ  ت��دق��ي��ق��ه��ا وت��وث��ي��ق��ه��ا ���ض��اح��ب  يف 
ال��دك��ت��ور ���ض��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ض��م��ي، ع�ضو 
اأهم  ذل��ك  فكان  ال�ضارقة،  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ص 
املطابقة  بال�ضورة  الفيلم وخروجه  عوامل جناح 
اإىل تلك  باأهله ويعود  ي��دور  الزمن  وك��اأن  للواقع 
احلقبة من تاريخ مدينة خورفكان، التي قاومت 
على  وا���ض��ت��ق��راره��ا  اأم��ن��ه��ا  وا���ض��ت��ع��ادت  ال�ضتعمار 

ال��رغ��م م��ن قلة ال��ع��ت��اد وال��ع��دة«.واأ���ض��اف �ضعادة 
حممد ح�ضن خلف: “يج�ضد تقدمي وعر�ص فيلم 
�ضاحب  روؤي��ة  العاملية،  املن�ضات  يف  “خورفكان” 
بال�ضورة  ال��ت��ع��ري��ف  يف  ال�����ض��ارق��ة،  ح��اك��م  ال�ضمو 
احلقيقية للثقافة العربية، وجذورها التاريخية، 
وحجم م�ضاهمتها اليوم يف ال�ضناعات الإبداعية، 
ومن هنا فاإن هيئة ال�ضارقة لالإذاعة والتلفزيون 
والو�ضائل  التقنيات  ك��اف��ة  ا�ضتثمار  اإىل  ت�ضعى 
الإبداعات  واإب�����راز  اإن��ت��اج��ات��ه��ا  احل��دي��ث��ة خل��دم��ة 
يف  اإن��ت��اج��ه��ا  مت  ال��ت��ي  والتلفزيونية  ال�ضينمائية 
الأعمال  تلك  �ضيما  ول  ال��ع��امل،  اأم���ام  الإم�����ارات 

التي ت�ضرد التاريخ الإماراتي وتربز كنوز الثقافة 
والطبيعة الإماراتية«.تدور اأحداث الفيلم، الذي 
جاء من تاأليف �ضاحب ال�ضمو حاكم ال�ضارقة، يف 
حداث التي جرت يف العام  قالب تاريخي حول الأ
لالحتالل  خورفكان  مقاومة  حيث  من   1507
الربتغايل بقيادة اجلرنال اأفون�ضو دي البوكريك 
مع اأ�ضطوله البحري، وياأتي من اإخراج: موري�ص 
�ضويني وبني مول، وي�ضم يف طاقم العمل املمثل 
ال�ضوري الكبري ر�ضيد ع�ضاف، قي�ص �ضيخ جنيب، 
اجل�ضمي،  اأح��م��د  ال��ق��دي��ر  وامل��م��ث��ل  ملحو،  قا�ضم 

وحممد العامري، ومن�ضور الفيلي. 

الفيلم يجمع التوثيق التاريخي الدقيق حلاكم ال�سارقة والإنتاج الإبداعي املحرتف

فيلم »خورفكان« على اأبرز من�سات عر�س الأفالم العاملية
- يعر�ض على من�سات اأمازون، وجوجل بالي، واأبل �ستور، و�سكاي �ستور

- حممد ح�سن خلف: عر�ض الفيلم على املن�سات العاملية يج�سد روؤية حاكم ال�سارقة يف التعريف 
بال�سورة احلقيقية للثقافة العربية

متكاماًل من الإبداعات الب�سرية عاملًا  ت�سم  فريدة  “اإك�سبوجر” من�سة  مورغان:  • روبن 
“اإك�سبوجر” واحدًا من اأبرز الفعاليات الدولية يف  اأ�سبح  قليلة  �سنوات  خالل  �سوليفان:  • اآيدان 

جمال الت�سوير الفوتوغرايف
• كولني هوكينز: اأ�سهم “اإك�سبوجر” يف ت�سليط ال�سوء على املكانة العاملية والقوة امللهمة التي تتمتع 

بها �سناعة الت�سوير الفوتوغرايف

•• ال�سارقة-الفجر:

 9 الأرب��ع��اء  اليوم  ال�ضارقة  اإم��ارة  ت�ضهد 
من  ال�ضاد�ضة  ال����دورة  ان��ط��الق  ف��رباي��ر 
املهرجان الدويل للت�ضوير “اإك�ضبوجر”، 
احل������دث ال���ع���امل���ي ال������ذي ي��ح��ت��ف��ي بفن 
الت�ضوير واإبداعاته ويفتح نافذة وا�ضعة 
ل����رواي����ة ح���ك���اي���ات ب�����ض��ري��ة ح����ول اأب����رز 

الأحداث والق�ضايا يف العامل. 
ينظمه  ال�����ذي  امل���ه���رج���ان  وي�����ض��ت�����ض��ي��ف 
ال�ضارقة،  حل��ك��وم��ة  الإع���الم���ي  امل��ك��ت��ب 
مركز  يف  ف��رباي��ر   15 ل��غ��اي��ة  وي�ضتمر 
حمرتفاً  م�ضوراً   70 ال�ضارقة،  اإك�ضبو 
ال��ع��امل على من�ضة  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف 
عماًل   1600 فيها  ي��ع��ر���ض��ون  ملهمة 
ب�ضرياً ا�ضتثنائياً عرب 45 معر�ضاً فنياً 
فريداً وجماعياً جت�ضد ق�ض�ص ال�ضعوب 

وجتاربهم الإن�ضانية املوؤثرة. 
ويقدم املهرجان الذي يقام للمرة الأوىل 
على مدار �ضبعة اأيام متوا�ضلة، برناجماً 
متكاماًل ي�ضم 28 جل�ضة ملهمة وور�ص 
وجل�ضات  م��ت��خ�����ض�����ض��ة  ت��دري��ب��ي��ة  ع��م��ل 
دورة  تتميز  كما  الفنّية،  الأعمال  تقييم 
بيئية  قمة  اأول  با�ضت�ضافة  ال��ع��ام  ه��ذا 
“اأنقذوا  ���ض��ع��ار  ف��رباي��ر حت��ت   10 ي���وم 
عاملياً  ن�����داًء  مت��ث��ل  وال���ت���ي  املحيطات” 
فاعلة  ح��ل��ول  واإي��ج��اد  اجل��ه��ود  لتوحيد 

ملخاطر تلوث البحار واملحيطات. 
وت�����ض��م ق��ائ��م��ة امل�������ض���ارك���ني ن��خ��ب��ة من 
ك���ب���ار امل�������ض���وري���ن ال��ع��امل��ي��ني اأب����رزه����م: 
“الفتاة  �ضورة  �ضاحب  ماكوري  �ضتيف 
نا�ضيونال  ن�����ض��رت��ه��ا  ال��ت��ي  الأفغانية” 
ج���ي���وغ���راف���ي���ك، وامل���������ض����ور الأم���ري���ك���ي 

بتوثيق  امل��ت��خ�����ض�����ص  ن��اك��ت��وي  ج��ي��م�����ص 
احلروب والأزمات الجتماعية، وامل�ضور 
ال�ضحفي بريان �ضكريي املعروف ب�ضغفه 
وع��امل ما حتت  الربية  بت�ضوير احلياة 

املاء. 
 

اإ�سادات عاملية مبكانة اإك�سبوجر 
للت�ضوير  ال����دويل  امل��ه��رج��ان  وي��ح��ظ��ى 
يف  م���رم���وق���ة  مب���ك���ان���ة  “اإك�ضبوجر” 
ا�ضتحق  العاملي،  الإبداعي  الفني  امل�ضهد 
عليها اإ�ضادات من اأبرز فناين العامل، اإذ 
والرئي�ص  املوؤ�ض�ص  م��ورغ��ان،  روب��ن  ق��ال 
اإميجز”:  “اأيكونيك  ملن�ضة  التنفيذي 
الفعاليات  اأهم  من  “اك�ضبوجر”  “يعد 
حقيقية  فر�ضة  لنا  تتيح  التي  الدولية 
ال�ضورة  ق����وة  ع��ل��ى  ال�������ض���وء  ل��ت�����ض��ل��ي��ط 
النا�ص  عقول  يف  التاأثري  على  وقدرتها 
ت�ضم  ف��ري��دة  وه���و من�ضة  ووج��دان��ه��م، 
الب�ضرية  الإب��داع��ات  من  متكاماًل  عاملاً 

امللهمة«. 
بروكو�ص  اأن��������درو  ق�����ال  ج���ان���ب���ه،  وم�����ن 
اجلميلة:  الفنون  بت�ضوير  املتخ�ض�ص 
كبار  ع����ام  ك���ل  “اك�ضبوجر”  “يجمع 

الفنانني واملوهوبني يف جمال الت�ضوير 
الفوتوغرايف يف العامل، لعر�ص اأعمالهم 
قيمة هذا  يّقدر  اأمام جمهور  الإبداعية 
الإن�ضان”،  حياة  يف  دوره  وي���درك  الفن 
كو  كري�ص  ال��رح��الت  ي��رى م�ضور  فيما 
مثاليًة  وج��ه��ًة  اأ�ضبح  “اك�ضبوجر”  اأن 
للم�ضورين مل�ضاركة جتاربهم ال�ضخ�ضية 
عن  التعبري  لهم  يتيح  متميزاً  وح��دث��اً 

اأفكارهم وروؤاهم الفنية. 
املهرجان،  يف  ال��راب��ع��ة  م�ضاركته  وح��ول 
ق���ال اآي�����دان ���ض��ول��ي��ف��ان، م��وؤ���ض�����ص وكالة 

اأن  امل��ده�����ص  “من  فوتو”:  “فريباتيم 
جناحات  م��ن  امل��ه��رج��ان  حققه  م��ا  اأرى 
حيث  من  �ضواء  الأ�ضعدة  خمتلف  على 
عاملّية  �ضمعة  اكت�ضابه  اأو  امل�ضاحة  تو�ضع 
�ضنوات  اأ���ض��ب��ح خ����الل  م��رم��وق��ة ح��ت��ى 
قليلة واحداً من اأبرز الفعاليات الدولّية 
حيث  الفوتوغرايف  الت�ضوير  جم��ال  يف 
يقّدم للفنانني وع�ضاق الت�ضوير فر�ضة 
واخلربات  الق�ض�ص  وت��ب��ادل  التوا�ضل 

وال�ضتفادة من جتاربهم املختلفة«. 
امل�����ض��ّور الربيطاين  اأك����د  ن��اح��ي��ت��ه،  م��ن 

احلائز على عدة جوائز كولني هوكينز 
يف  م��ه��م  ب����دور  ي��ق��وم  “اك�ضبوجر”  اأن 
العاملية  امل��ك��ان��ة  ع��ل��ى  ال�����ض��وء  ت�����ض��ل��ي��ط 
�ضناعة  بها  تتمتع  التي  امللهمة  وال��ق��وة 
يعر�ص  حيث  ال��ف��وت��وغ��رايف،  الت�ضوير 
حت�����ت م���ظ���ل���ت���ه جم����م����وع����ة م�����ن اأك�����رث 
الأعمال الب�ضرية اإلهاماً وتاأثرياً، والتي 
تعك�ص املهارات التقنية العالية للفنانني 
الوثائقي  امل�ضور  وو���ض��ف  امل�����ض��ارك��ني«. 
اإب����راه����ي����م اإق�����ب�����ال امل����ه����رج����ان ال�����دويل 
م�ضاحة  ب��اأن��ه  “اك�ضبوجر”  للت�ضوير 

مهمة لعر�ص امل�ضاريع الفنية الإبداعية 
لأبرز امل�ضورين يف العامل، كما اأنه يتيح 
للتعريف  وامل��ب��ت��دئ��ني  ل��ل��ه��واة  ال��ف��ر���ص 
اأفكارهم  ع���ن  وال��ت��ع��ب��ري  ب��اإب��داع��ات��ه��م 

وعر�ضها اأمام اجلمهور واخلرباء«. 
ف��ي��م��ا ي����رى امل�����ض��ور ال�����ض��ل��وف��ي��ن��ي بينو 
من�ضة  “اإك�ضبوجر”  اأن  ���ض��ارادزي��ت�����ص 
الت�ضوير  فن  ب�ضغف  لالحتفاء  مثالية 
املده�ضة  الإب������داع������ي������ة  وب������الأع������م������ال 
للم�ضورين مبا مينحه لهم من فر�ضة 
خميالتهم  واإل����ه����ام  م��ع��ارف��ه��م  لإث������راء 

والط��������������الع ع����ل����ى ق�������ض�������ص ج����دي����دة 
جميع  من  الفنانني  عد�ضات  التقطتها 
الدويل  املهرجان  العامل.و�ضهد  اأن��ح��اء 
م���دار  ع��ل��ى  “اإك�ضبوجر”  ل��ل��ت�����ض��وي��ر 
ملحوظاً وجناحاً  ال�ضابقة من��واً  دورات��ه 
معر�ص  اأه���م  ال��ي��وم  لي�ضبح  ا�ضتثنائياً 
منطقة  يف  ال���ف���وت���وغ���رايف  ل��ل��ت�����ض��وي��ر 
يجمع  اإفريقيا  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق 
الت�ضوير  وع�ضاق  وال�ضحفيني  اخلرباء 
اأنحاء  خمتلف  من  واملعلمني  والطالب 

العامل. 

يقام للمرة الأوىل على مدار �سبعة اأيام متوا�سلة خالل الفرتة 9-15 فرباير اجلاري

اأف�سل م�سوري العامل يلتقون جمهور اإك�سبوجر 2022 اليوم
يقدمون 82 جل�سة حوارية و52 ور�سة عمل و54 معر�سًا يف مركز اإك�سبو ال�سارقة عامليًا  70 م�سورًا 
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قررت العودة من خالل اأغنية )كان بّنا كتري(

بريجيت ياغي: ل اأقرع الأبواب 
من اأجل تاأمني فر�س عمل

العودة  اخرتِت  ملاذا  كتري(،  بّنا  )كان  اأغنية  خالل  من  العودة  • قررِت 
غناًء ولي�ص متثياًل؟

- يف الأ�ضا�ص اأنا اأغّني واأمّثل.
التمثيل  على  املرحلة  ه��ذه  يف  الإق��ب��ال  ولكن  �ضحيح،  ه��ذا   •

اأكرث من الغناء؟
الفنان.  اإىل  ت�ضل  ال��ت��ي  ب��ال��ع��رو���ص  يرتبط  الأم���ر  ه��ذا   -
اأعمايل  واآِخ���ر  ُمنا�ِضبة.  متثيلية  عرو�ص  ت�ضلني  مل  واأن��ا 
الفائت.  رم�ضان  يف  ُعر�ص  ال��ذي  )راح���وا(  م�ضل�ضل  ك��ان 
اأت��واج��د يف لبنان  اأن��ا حالياً يف ك��ن��دا، وك��ن��ُت  اإىل ذل��ك، 
اإىل  الكليب ثم عدت  بت�ضوير  يف نوفمرب حيث قمت 
لَني عر�ص ُمنا�ِضب من �ضركة  كندا. ويف الواقع، َو�ضَ

اأرابيكا، وهو الأول يل معها.
الظروف  فنان يف هذه  اأن يح�ضل  املهم جداً  • من 

القت�ضادية ال�ضعبة على �ضركة اإنتاج تدعمه؟
الإنتاج  �ضركات  - ه��ذا �ضحيح، و)اأراب��ي��ك��ا( هي من 
املعروفة واملحرتمة جداً، وتاريخها معروف. احلمد 
هلل اأنني بعد جهد جهيد وبعد معاناة طويلة متّكنُت 

من التعامل مع هذه ال�ضركة.
لبنان  يف  وي��وج��د  حملياً،  ع��م��اًل  ك��ان  )راح����وا(   •
����ض���رك���ات اإن����ت����اج ت���ق���دم ال����درام����ا امل�������ض���رتك���ة، ومن 
املعروف اأنِك �ضبق اأن خ�ضِت التجربة يف هذا النوع 

من الأعمال؟
اأن��ا موجودة، وع��دُت من خالل هذه الأغنية وهي   -
املُْنِتجني  ب��ع�����ص  ن��ظ��ر  وت��ل��ف��ت  ع��ل��ّي  ال��ع��ي��ون  �ضتفتح 
للتعامل معي. ل�ضُت من النوع الذي يقرع الأب��واب من 

اأجل تاأمني فر�ص عمل.
الدور  ي�ضل  وعندما  واإخ����راج،  متثيل  خّريجة  اأن��ن��ي  ُي��ع��رف 

الذي ير�ضيني ف�ضاأقبل به من اأي جهة اإنتاجية كانت.
العمل  ي��ك��ون  اأن  يهمني  م��ا  واأك���رث 
م�ضتوى  ع��ل��ى  م��ت��ك��ام��اًل 
الإن�������ت�������اج والإخ������������راج 
والن�ص واحل�ضور.

ك���������ي���������ف   •
ت���ت���ح���دث���ني 
ع�����������������������ن 

التعامل مع جاد �ضويري يف الكليب اجلديد؟
- عندما َطَرَحْت ال�ضركة املُْنِتجة ا�ضم جاد �ضويري لإخراج الفيديو كليب 
مل نكن قد اخرتنا الأغنية، فوافقُت على الفور ومل اأتردد للحظة واحدة، 
وقلت له اإنني اأحب جنونه وتفكريه. يفرح الفنان عندما ي�ضتغل مع فنان 
خمتلفة  ب�ضورة  معه  وظهرُت  موهوب،  فنان  و�ضويري  موهوب.  حقيقي 
عن تلك التي ظهرُت فيها مع غريه من املُْخِرجني، وهو اأَْظَهَرين جريئة 

اإىل حد ما ولكن بطريقة راقية.
وقال يل يجب اأن تق�ضي �ضعرك واأن تغرّيي لونه بعدما اعتاد علّي النا�ص 
بال�ضعر الأ�ضود، كما قال يل )بدك تطلعي من حالك( واأنا اقتنعُت منه. 
اأبرزُت  اأنني حافظت على �ضخ�ضيتي، ولكنني يف الوقت ذاته  وقد وجدُت 
كامراأٍة بع�ص النواحي يف �ضكلي، وفرحت جداً بال�ضورة التي ظهرُت فيها. 
وكثريون وجدوا اأنني ظهرت كامراأة فاتنة واأ�ضدقائي اأكدوا يل اأنني اأبدو 

امراأة نا�ضجة. التغيري كان لفتاً ولَحَظه كل النا�ص.
)اأرابيكا(؟ مع  العقد  مدة  • ما 

- ل اأحتدث يف هذه الأمور احرتاماً لل�ضركة والتفاقية 
املوجودة بيني وبينها.

لك؟ غنائية  تاأمني حفالت  التفاقية  تت�ضمن  • وهل 
اأن ي�ضل  وك��ل عر�ص ميكن  واح���دة،  ي��داً  نعمل  - نحن 
اأو عربي فنحن معاً، لأنه ل يوجد لدّي مدير  عربهم 
اأعمال، وهم �ضاهموا باحلملة الت�ضويقية لالأغنية لأنها 

من اإنتاجهم واأ�ضكرهم على هذا اجلهد.
اأغنية  لإ�ضدار  خمطط  وهناك  كثرياً،  ي�ضاعدونني  هم 
جديدة اأخرى، ولكن بعد اأن تاأخذ اأغنية »كان بّنا كتري« 
الأغنية لن تكون  اأن هذه  اأوؤك��ده  اأن  اأ�ضتطيع  حقها، وما 

اآخر عمل بيننا.
كندا؟ يف  اأوقاتك  مت�ضني  • كيف 

واأت��اب��ع عملي عرب  البيت  عائلتي يف  م��ع  اأن���ا  ح��ال��ي��اً   -
يف  احل��رارة  درج��ة  اأن  خ�ضو�ضاً  ميديا(،  )ال�ضو�ضيال 

كندا 27 حتت ال�ضفر والهواء قوي جداً.
ال�ضاعة  وب���ع���د  وال���ق���وان���ني ���ض��ارم��ة  ك���ن���دا م��ق��ف��ل��ة 
العا�ضرة ممنوع مغادرة البيت، وَمن يدخل اإىل اأي 

لقاح  تلقي  بطاقة  بحوزته  تكون  اأن  يجب  مكان 
ك��ورون��ا، واإل ف��اإن��ه مُي��ن��ع م��ن ال��دخ��ول. البلد 

اأحياناً مع  نظامي جداً، ولكن النظام يخنق 
اأنه جّيد.

املقبلة؟ للفرتة  م�ضاريعِك  • ما 
جمموعة  اأح���ي���ي  اأن  ي��ف��رت���ص  ك���ان   -

ب�ضبب  ول����ك����ن  ك�����ن�����دا،  يف  ح����ف����الت 
الإقفال العام الذي فر�ضْته الدولة 

الكندية نتيجة انت�ضار فريو�ص 
كورونا، مت اإلغاء كل �ضيء 

موؤقتاً.

قالت الفنانة حورية فرغلي اأنها �ضعيدة بردود الأفعال حول 
دورها يف م�ضل�ضل "اأيام" والذي يعر�ص حاليا على قناة اإم بي 

�ضي م�ضر.
حيث قالت حورية اإن تقدمي هذه النوعية 
ومل  ع��ل��ي��ه��ا  ج���دي���د  ال�����ض��ر  اأدوار  م���ن 
ت��ق��دم��ه م��ن ق��ب��ل لأن���ه رغ���م ال�ضر 
ي��ت��م��ت��ع ب��خ��ف��ة ال���ظ���ل ع��ل��ى عك�ص 
ال����دور ال���ذي ق��دم��ت��ه م��ن ق��ب��ل يف 

م�ضل�ضل �ضاحرة اجلنوب.
املقبلة  ال���ف���رتة  ج���دي���ده���ا  وع����ن 
قالت حورية فرغلي اأنها حت�ضر 
جديد  ك��وم��ي��دي  اإذاع����ي  مل�ضل�ضل 
رم�ضان  �ضهر  خ���الل  �ضيعر�ص 
البطولة  وي�������ض���ارك���ه���ا  امل���ق���ب���ل 
الفنان بيومي فوؤاد بعنوان "اأدم 

بيحب حورية"
ك���م���ا اأ�����ض����اف����ت ح�����وري�����ة اأن���ه���ا 
"براءة  ف��ي��ل��م  ت�����ض��وي��ر  ت��ت��اب��ع 
ب�����داأت  وال�������ذي  و�ضكينة"  ري�����ا 
���ض��ن��وات ولكنه   5 ت�����ض��وي��ره م��ن��ذ 
توقف لظروف عديدة حيث ت�ضور 
م�ضاهدها بالفيلم يف مدينة الإنتاج 

الإعالمي.

طرحت الفنانة اللبنانية بريجيت ياغي اأغنية جديدة بعنوان )كان بّنا كتري( وهي من اإخراج جاد �سويري واإنتاج �سركة )اأرابيكا( يف 
اأول تعاون فني بينها وبني ال�سركة.

ياغي، املتواجدة يف كندا حاليًا، حتدثت يف هذا احلوار عن عملها اجلديد وابتعادها عن التمثيل بعد اآخر اأعمالها )راحوا(، بالإ�سافة 
اإىل عدد من املوا�سيع الفنية:

حورية فرغلي: 
انتظروا "اآدم 
بيحب حورية" 

يف رم�سان 
ع  "منحكم  اجل��دي��دة  اأغنيته  ج��وزي��ف عطية  ال��ف��ن��ان  اأط��ل��ق 

النا�ص" على قناته الر�ضمية على يوتيوب حيث ت�ضدرت 
على  �ضاعة   24 اأق��ل من  م��رور  بعد  لبنان  الرتيند يف 

اإطالقها. 
رامي  واأحل���ان  كلمات  النا�ص" م��ن  ع  "منحكم  واأغنية 

�ضلهوب وتوزيع جمال يا�ضني. 
الأغني�������ة مليئة باحِلَك��������م وامل�ض�������اعر الإن�ض�������انية النبيلة 
البع�ص  بع�ضنا  م��ع  التع��������امل  بح�ضن  ت��ذك��رن��ا  حيث 

الواقعية  الجتماعية  الر�ضائل  من  الكثري  ت�ضمنت  كما 
املوجهة اإىل جمتمعنا وعيوبه وخ�ضو�ض���������اً يف احلكم على 

النا�ص ب�ضكل ع�ض��������وائي من دون اأي معايري والتغا�ضي عن 
النا�ص  بعيوب  والتداول  التنم�������ر  اإىل  عيوبن����������ا والن�ضراف 

وع��������دم تقبل النقد وال�ضتم�������اع اإىل م��������ا ينا�ضبنا. 
الكليب يف  ال��ف��ي��دي��و  ع��ل��ى ط��ري��ق��ة  الأغ��ن��ي��ة  وق���د مت ت�ضوير 
كرم  �ضمري  املخرج  اإدارة  بروك�ضيل حتت  البلجيكية  العا�ضمة 

و�ضط اأجواء �ضاحرة يف املدينة والطبيعة اخلالبة.
كلمات  تّظهر  التي  الر�ضائل  من  الكثري  الكليب  ت�ضّمن  وقد   

الأغنية بطريقة وا�ضحة.

جوزيف عطية 
يتاألق يف اأغنيته 

اجلديدة 
)منحكم ع النا�س( 
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و�سيلة ب�سيطة من 3 دقائق يف ال�سباح 
حت�ّسن �سعف الب�سر ب�سكل كبري

توجد عوامل خمتلفة، من ال�ضيخوخة اإىل اجلينات، ميكنها التاأثري على 
اأن  ب�ضيطة ميكنها  درا�ضة جديدة طريقة  ب�ضرنا. وحل�ضن احلظ، وجدت 
اإىل  "حت�ضن ب�ضكل كبري" من �ضعف الب�ضر. وتو�ضلت الدرا�ضة اجلديدة 
اأن  ميكن  فقط  واح��دة  حركة  لفعل  �ضباحك  من  دقائق  ث��الث  ق�ضاء  اأن 
كلية  اأجرتها  التي  اجلديدة  الدرا�ضة  واكت�ضفت  املتدهور.  الب�ضر  يح�ضن 
لندن اجلامعية اأن التعر�ص لل�ضوء الأحمر العميق ميكن اأن يح�ضن الب�ضر 
املتدهور حقا. وت�ضري الدرا�ضة اإىل اأن ثالث دقائق يف ال�ضباح، مرة واحدة 

يف الأ�ضبوع، هي كل ما يتطلبه الأمر.
واعتمد البحث املن�ضور يف جملة Scientific Reports على الأعمال 
ال�ضابقة، ما ي�ضري اإىل اأن ثالث دقائق من التعر�ص لل�ضوء الأحمر العميق 

طويل املوجة يوميا ميكن اأن يعطي دفعة طبيعية للروؤية املتدهورة.
املنتجة  امليتوكوندريا  خاليا  على  ال�ضوء  حتويل  اآث��ار  البحث  هذا  ودر���ص 
للطاقة يف �ضبكية العني. والآن، ركز هذا العمل اجلديد على تاأثري جل�ضة 

واحدة بالإ�ضافة اإىل ا�ضتخدام م�ضتويات طاقة اأقل.
ثم قارن الفريق التعر�ص لل�ضوء الأحمر خالل اأجزاء خمتلفة من اليوم.

وت�ضري النتائج اإىل اأن ا�ضتخدام �ضوء اأحمر بعمق 670 نانومرت ملدة ثالث 
دقائق يوؤدي اإىل حت�ضن بن�ضبة %17 يف روؤية تباين الألوان يف املتو�ضط.

وا�ضتمرت اآثار التعر�ص ملرة واحدة ملدة اأ�ضبوع على الأقل. ومع ذلك، كانت 
هناك م�ضكلة، تتمثل يف اأن هذا التح�ضن كان مرئيا فقط عندما ا�ضتخدم 
اأجرى الباحثون الختبار نف�ضه يف  امل�ضاركون ال�ضوء يف ال�ضباح. وعندما 

فرتة ما بعد الظهر، مل يكن هناك حت�ضن.
ويقول فريق البحث اإن هذه النتائج "اخلارقة" ميكن اأن توؤدي اإىل عالجات 

للعيون مي�ضورة التكلفة ميكنك اإجراوؤها واأنت مرتاح يف منزلك.
"اأظهرنا  جيفري:  غلني  الربوفي�ضور  للدرا�ضة،  الرئي�ضي  املوؤلف  واأ���ض��ار 
ال�ضباح  العميق يف  الأحمر  ال�ضوء  الفردي ملوجة طويلة من  التعر�ص  اأن 
رئي�ضية  م�ضكلة  وه��ي  ال��روؤي��ة.  ت��ده��ور  ملحوظ  ب�ضكل  يح�ضن  اأن  ميكن 
م�ضتوى  على  الأ�ضخا�ص  ماليني  على  وتوؤثر  والرفاهية،  بال�ضحة  تتعلق 

العامل".

ملاذا ينخف�ض   الب�سر؟
تلعب ال�ضيخوخة دورا رئي�ضيا يف تدهور الب�ضر، كما هو احلال مع كل �ضيء 
تبداأ اخللية يف  40 عاما،  بلوغ  اأن��ه مع  اإىل  الدرا�ضة  وت�ضري  اأج�ضامنا.  يف 

�ضبكية العني يف التقدم يف العمر.
ويحدث هذا عندما تبداأ ميتوكوندريا اخللية )امل�ضورات احليوية( اأي�ضا يف 
التدهور. وتنتج امليتوكوندريا يف اخللية طاقة تعرف با�ضم ATP والتي 
"امليتوكوندريا لديها  تعزز وظيفة اخللية. واأو�ضح الربوفي�ضور جيفري: 
ي��وؤث��ر على  ال��ذي  الطويل  امل��وج��ي  ال��ط��ول  ذي  لل�ضوء  ح�ضا�ضيات حم��ددة 
اأدائها. والأطوال املوجية الأطول التي متتد من 650 اإىل 900 نانومرت 

تعمل على حت�ضني اأداء امليتوكوندريا لزيادة اإنتاج الطاقة".
املنزيل  لال�ضتخدام  الأحمر  ال�ضوء  عالجات  بع�ص  هناك  اأن  اإىل  وي�ضار 
الب�ضر ل يزال قيد  النانومرت املحدد لتح�ضني  بالفعل، لكن تردد  متاحة 

التطوير.

افر�ست؟ قمة  ارتفاع  يبلغ  • كم 
- 29 األف قدم

 • اإىل اأي لغة تنتمي كلمة طبا�سري؟
- اإىل اللغة الرتكية

على الكّحال  اأ�سم  • يطلق 
- طبيب العيون

التل�سكوب؟ خمرتع  هو  • من 
- غاليليو

لل�سالم؟ كرمز  احلمامة  ر�سم  من  اول  • من 
- بيكا�ضو

املعلقة؟  بابل  حدائق  من�سئ  هو  • من 
- نبوخذ ن�ضر

كما  �ضحراوين  بني  حمفوظه  لنها  العا�ص  بن  عمرو  اطلقه  وقد  م�ضر.  على  الكنانة(  )اأر�ص  • يطلق 
حتفظ الكنانة ال�ضهام.

يطلقها  التي  والنافورة  املاء،  �ضطح  اإىل  ويتجه  بها  يتنف�ص  الراأ�ص  اعلى  فردية  او  زوجية  ثقوب  • للحوت 
من اعلى الراأ�ص هي عبارة عن الزفري.

الروماين العهد  يف  فيالدلفيا  ا�ضم  عليها  يطلق  كان  الردن..  عا�ضمة  • عمان 
الدم. �ضغط  ارتفاع  يخف�ص  دقيقة   15 ملدة  يوميا  • التاأمل 

متتالية �ضنوات  لثالث  ال�ضوم  العقرب  • ي�ضتطيع 
مرت  30 طوله  خيطا  العنكبوت  • ين�ضج 

عينيه يغم�ص  فقط  لكنه  ينام  ل  • اجلامو�ص 
الكهربائية ال�ضالك  وعوازل  الر�ضا�ص،  انابيب  با�ضنانه  يقطع  اأن  الفاأر  • ي�ضتطيع 

تولد  حني  يف  خلية  مليون   50 ثانية  كل  يف  منها  متوت  خلية،  بليون   20 من  الن�ضان  ج�ضم  • يتكون 
جديدة. خلية  مليون   50

الهند. يف  حمل(  )تاج  قرب  هو  قرب  • اأجمل 
اندثرت. قد  ال�ضبع  العجائب  من  م�ضر  يف  ال�ضكندرية  • منارة 

املراأة الكاذبة 
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العنب 
امل��ائ��ة غرام  حت��ت��وي 
على  ال����ع����ن����ب  م������ن 
%75 من وزنه ماء 
و7 غرامات غلوكوز 
وغ����رام  ده���ون و16 
كربوهيدرات  غراما 
ون�ضف غرام بروتني 
مليغرام  وع�����ض��ري��ن 
فيتامني C  واف�ضل 
ال��ع��ن��ب كبري  ان������واع 

احلجم وابي�ص اللون. 
فوائده: 

- من�ضط للع�ضالت والع�ضاب وجمدد للخاليا وطارد لل�ضموم. 
- غذاء �ضريع اله�ضم. 

الكبدية  واحل�ضاة  والبوا�ضري  والقب�ص  اله�ضم  �ضوء  ح��الت  يف  مفيد   -
واحل�ضاة 
البولية. 

- من�ضط قوي لوظائف الكبد. 
- ق�ضرة العنب من املواد املفيدة يف تنظيف المعاء. 

- يفيد العنب يف الوقاية من ال�ضرطان. 
- للم�ضابني بالنحافة يفيد يف زيادة الوزن. 

كان هناك امراأة ت�ضتمتع دائما بالكذب.. نعم ل ت�ضتطيع اأن تعي�ص اإل بالكذب وكاأنه طعامها و�ضرابها فكانت 
تقول انها فقرية وتت�ضول من النا�ص رغم ثرائها.. كانت تقول انها مري�ضة وتتظاهر باملر�ص ليعطف النا�ص 
عليها حتى خرجت عليهم يوما يف كامل �ضحتها وقالت �ضفاين اهلل بف�ضل حليب عنزة من ي�ضربه يعطيه اهلل 
ال�ضفاء بل ال�ضحة البدية انظروا يل يالها من متعة ان حت�ص بذلك ال�ضباب ين�ضج منك فهلل النا�ص وجاء كل 
موي�ص ويائ�ضا اليها يريد بع�ص حليب العنزة فقالت ابيعه لكم.. وبالفعل كانت حتلب العنزة امامهم وتبيعهم 
احلليب ب�ضعرا عايل جدا وا�ضتمر احلال معها هكذا ومن ياأتي ليقول ان احلليب مل يفعل له �ضيء تقول يجب 
ان ت�ضتمر اربعني يوما ،دارت اليام ومل يح�ص اي من املر�ضي بالتح�ضن املنتظر ويف ويف نف�ص الوقت مر�ضت 
هي اي�ضا وبدا املر�ص ياكل يف ج�ضدها و�ضعر اجلميع فجاءمن ي�ضالها ملاذا لتتناولني حليب عنزاتك ال�ضافية 
العافية فكانت تقول انا ل�ضت مري�ضة بل اناحزينة فقط فابي مري�ص واريد ال�ضفر لروؤيته ..فاح�ص احدهم 
برغبتها يف الهرب ف�ضرخ وقال ايتها الكاذبة تريدين الهروب من كذبتك ال�ضنعاء..حليب هذه العنزة ليفعل 
�ضيء وانت تظاهرت بغري ذلك لتك�ضبي من ورائنا الكثري فزوجتي تعرفك وتعرف كم انت كاذبة وان مل تردي 
يل نقودي �ضاأقتلك وعنزتك هذه ..خافت املراأة وردت للرجل نقوده لي�ضكت ل�ضكت لكن اجلميع بداأوا مبطالبتها 
باموالهم التي اخذتها كذبا وادعاءوهكذا ا�ضطرت املراأة لرد الموال ايل ا�ضحابها وهي نادمة علي خل�ضارتها 
تلك الم��وال مما زادها مر�ضا حتي اغلقت بابها عليها ومل تعد تخرج لبيع احلليب او حتي ل�ضراء طلباتها 
فقامت احدى جارتها لزيارتها وال�ضوؤاآل عليها رمبا ا�ضابها مكروه وبالفعل عندما فتحت الباب ودخلت وجدتها 
تنازع حلظاتها الخرية ومل ينفعها حليب عنزاتها وماتت تاركة ورائها اموال كثرية و�ضع حاكم البلدة يده 
عليها وحول دارها ايل دار لاليتام بني لها ملحقا وا�ضعا وو�ضع الموال رهن ت�ضرف �ضفوة من افا�ضل املدينة 

حتي يعو�ص علي املراة الكاذية البخيلة ما مل ت�ضرفه لوجه اهلل رمبا رحم اهلل روحها وادخلها اجلنة.

قطعة اأثرية قدمية �سلمها لبنان للعراق معرو�سة يف املتحف الوطني العراقي، بغداد. )رويرتز(

ن�ضح الطبيب مايكل مو�ضلي، يف مقال ل�ضحيفة "ديلي ميل" 
ال�ضكر يف  ن�ضبة  الغناء خلف�ص  با�ضتخدام تقنية  الربيطانية 

الدم دون تناول الأدوية.
اأن هذا الأ�ضلوب �ضيقلل من م�ضتوى الكورتيزول، وهو  واأكد 

الهرمون امل�ضوؤول عن ال�ضتجابة للتوتر.
الدم  �ضغط  يخف�ص  اأن  يجب  ب���دوره  "هذا  مو�ضلي:  وق���ال 
و�ضكر الدم )الكورتيزول يزيد ن�ضبة ال�ضكر يف الدم عن طريق 
الفور  على  يعمل  اأن  ميكن  غلوكوز(.  اإىل  ال��ربوت��ني  حتويل 

تقريبا".

م�ضتويات  خلف�ص  �ضهلة  اأخ��رى  طريقة  اأن  الطبيب  واأو�ضح 
ال�ضكر يف الدم هي ال�ضتحمام مباء �ضاخن.

واأ�ضاف: "الغمر اليومي يف املاء ال�ضاخن ميكن اأن ي�ضاعد يف 
مما  الدموية،  الأوعية  تو�ضع  فاحلرارة  ال��دم،  �ضغط  خف�ص 

ي�ضهل على القلب توزيع الدم يف جميع اأنحاء اجل�ضم".
التي  الداكنة،  ال�ضوكولتة  تناول  اإىل  اأي�ضا  مو�ضلي  واأ���ض��ار 
حتتوي على %75 على الأقل من الكاكاو، كطريقة �ضريعة 
الوزن  على  بالإ�ضراف  اأو�ضى  واأخ���ريا،  امل�ضكلة.  مع  للتعامل 

وتناول كميات اأقل من امللح وممار�ضة الريا�ضة.

ن�سائح خلف�س ن�سبة ال�سكر يف الدم بال اأدوية


