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قال خ�براء �أمريكيون �إن��ه حان الوقت من �أج��ل �إع��ادة النظر يف نوع
القناع الطبي الذي يرتديه الأ�شخا�ص ،مع التف�شي ال�سريع ملتحور
"�أوميكرون" ،الذي يُعرف بعدواه ال�شديدة.
وب�ح���س��ب اخل �ب��راء ،ال �ت��ي ن�ق�ل��ت ��ش�ب�ك��ة "�سي �إن �إن" الأمريكية
ت�صريحاتهم ،ف�إن احلديث يدور حول القناع القما�شي ،الأقل قدرة
على مواجهة فريو�س كورونا ومتحوراته اجلديدة مثل "�أوميكرون".
واعتربت طبيبة الطوارئ والأ�ستاذة الزائدة يف كلية ال�صحة بجامعة
ج��ورج وا�شنطن ،لينا ون� ،أن القناع القما�شي لي�س �أك�ثر من جمرد
زينة للوجه".
وقالت �إن��ه ال مكان لهذا النوع من الأقنعة يف �ضوء تف�شي متحور
"�أوميكرون" ،م�شرية �إىل �أن اخلرباء وم�س�ؤولو ال�صحة العامة منذ
�أ�شهر يحذرون من هذا الأمر.
وقالت �إن ما نحتاج �إىل ارتداءه هو قناع جراحي منذ  3طبقات على
الأقل ،م�شرية �إىل توفره بال�صيدليات والبقاالت ومتاجر التجزئة.
و�أ��ض��اف��ت اخل�ب�يرة الطبية �أن��ه بو�سع الأ��ش�خ��ا���ص ارت ��داء ق�ن��اع من
القما�ش فوق القناع الطبي ،لكن ال يجب االكتفاء بالقناع القما�شي.
ويف الأماكن املزدحمة ،تن�صح ون بارتداء الأقنعة الطبية من نوع "كي
�إن  ،"95و "�إن  ،"95وهي لي�ست باهظة الثمن.

علماء النبات يكت�شفون مواد م�ضادة لل�سرطان
خطوة جديدة �أجنزها باحثو جامعة ب�يردو الأمريكية يف الطريق
نحو ا�ستخدام مركبات كيميائية م�ستخل�صة من الأع�شاب ملقاومة
مر�ض ال�سرطان.
وبح�سب الدرا�سة املن�شورة يف دورية "Proceedings of the
 "National Academy of Sciencesف ��إن مركبات
الثيمول والكارفاكرول والثيموهيدروكينون ،وهي "مركبات النكهة"
امل��وج��ودة يف ال��زع�تر والأورغ��ان��و (ال�ت��واب��ل ال�بري��ة) ،لها خ�صائ�ص
م�ضادة لل�سرطان.
وخالل هذه الدرا�سة ،جنح الباحثون يف �إمت��ام اخلطوة الأوىل نحو
ا��س�ت�خ��دام امل��رك��ب يف امل�ستح�ضرات ال���ص�ي��دالن�ي��ة ع��ن ط��ري��ق ر�سم
خريطة مل�سار التخليق احليوي ،وهي طريقة ُتكون بها اخلاليا احلية
مركبات كيميائية معقدة من مواد �أب�سط.
وتقول ناتاليا دوداري�ف��ا� ،أ�ستاذة الكيمياء احليوية يف كلية الزراعة
ب�ج��ام�ع��ة ب �ي�ردو ،وال �ت��ي ��ش��ارك��ت يف ق �ي��ادة امل �� �ش��روع" :حتتوي هذه
النباتات على مركبات مهمة ،ولكن الكمية املوجودة بها حمدودة جدا،
وا�ستخراجها من النباتات لن يكون كافيا" .وت�ضيف" :من خالل فهم
كيفية تكوين هذه املركبات ،ت�ستطيع تقنية التخليق احليوي جتميع
املركبات يف الكائنات احلية الدقيقة لال�ستخدام الطبي".

جديد �آيفون ..هاتف بال �شريحة

ذك��رت تقارير �إخ�ب��اري��ة �أن ن�سخا ج��دي��دة م��ن ه��وات��ف �آي �ف��ون ،التي
�ستدخل اخلدمة خالل ال�سنوات املقبلة �ستكون بال �شريحة مادية،
كما هو احلال يف الهواتف احلالية.
و�أو��ض��ح موقع "ماك رومرز" ال��ذي يتابع الت�سريبات التقنية نقال
عن موقع برازيلي �أن هاتف "�آيفون  15برو" ،الذي من املتوقع �أن
يطلق خالل عامني� ،سيكون بال �شريحة ،على الأقل يف بع�ض الدول
واملناطق .وقال �إن التغيري يف هذا املجال رمبا يحدث يف وقت �أقرب.
وب��دوره ،نقل "ماك رومرز" عن م�صدر مل يك�شف هويته �أن �شركة
�أبل امل�ص ّنعة لهواتف �آيفون ن�صحت �شركات االت�صاالت يف الواليات
املتحدة باال�ستعداد خلدمة الهواتف الذكية التي تعمل بال�شريحة
الذكية بحلول �سبتمرب .2022
و�أط �ل��ع امل���ص��در امل��وق��ع ع�ل��ى وث�ي�ق��ة ت�ب��دو �صحيحة وت�ظ�ه��ر الإط ��ار
الزمني لهذه املبادرة ،رغم �أن الوثيقة ال تذكر �أبل �أو �آيفون على وجه
التحديد.
ويف �إطار التحول الذي �سيطر�أ على �شرائح الهواتف� ،ست�شرع �شركات
االت���ص��االت يف ال��والي��ات املتحدة بتقدمي من��اذج "�آيفون  ،"13بال
�شرائح ،يف الربع الثاين من عام .2022

�أهم اجتاهات املو�ضة يف 2022
توقعت �شركة رائ��دة يف ت�صميم الأزياء
�أه ��م اجت ��اه ��ات امل��و� �ض��ة امل�ت��وق�ع��ة للعام
القادم  .2022وتوقع تقرير ASOS
 Trendsال�سنوي ازده ��ار التنانري
ال�ق���ص�يرة واجل�ي�ن��ز منخف�ض االرتفاع
والدنيم امل��زدوج يف  ،2022و �سي�ستمر
ال�ط�ل��ب �أي��ً��ض��ا ع�ل��ى امل�لاب����س امل�ستوحاة
م��ن ال�ت���س�ع�ي�ن�ي��ات ،مب��ا يف ذل ��ك اجلينز
الف�ضفا�ض ،وال�سراويل الطويلة والألوان
الزاهية واجلريئة ،والتي ازدهرت يف عام
 .2021وت��وق�ع��ت ال�شركة �أن ت�صبح
رقبة الر�سن التي تغطي الكتفني عن�ص ًرا
�أ�سا�س ًيا يف املو�ضة يف ع��ام  ،2022بعد
زي� � ��ادة ب�ن���س�ب��ة  37437يف امل ��ائ ��ة يف
ع�م�ل�ي��ات ال �ب �ح��ث ع��ن ه ��ذا ال�ع�ن���ص��ر يف
�سوق  .ASOSويف درا�سة ا�ستق�صائية
منف�صلة �شملت  2000ب��ال��غ� ،أجرتها
�أي �� ً��ض��ا  ASOSق ��ال  40ب��امل��ائ��ة من
الأ�شخا�ص الذين ت�تراوح �أعمارهم بني
 18و 35عامًا �إنهم �أنفقوا على املالب�س
يف عام � 2021أك�ثر مما �أنفقوه يف عام
 .2020بينما قال  40يف املائة � ً
أي�ضا
�إن�ه��م �أج ��روا عملية ��ش��راء للمالب�س �أو
�أدوات ال�ت�ج�م�ي��ل ل�لاح�ت�ف��ال بتخفيف
الإغالق يف يوليو -متوز.
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ملواجهة �أوميكرون ..مطلوب تغيري �أقنعة الوجه

الأعرا�ض املبكرة الأكرث
�شيوعا لأمرا�ض الكبد

� 11ضررا لتناول ال�سكر بينها
اثنان لن يخطرا على بالك

تيك توك يهزم غوغل..
ويرتبع على عر�ش الإنرتنت

ال�سكر منتج غذائي حلو املذاق ،ولكن ا�ستعمال الكثري منه ميكن �أن
ي�ضر بال�صحة .وال يحتاج ج�سم الإن�سان �إىل ال�سكر ال�صناعي،
حيث �إن الكثري من الأطعمة مثل الفواكه واخل�ضراوات
وم��ن��ت��ج��ات الأل���ب���ان واحل��ب��وب حت��ت��وي ع��ل��ى ال�سكريات
الطبيعية.
بح�سب موقع " "WebMDي�ستوعب اجل�سم هذه
الكربوهيدرات ببطء حتى حت�صل خالياه على �إمدادات
ثابتة من الطاقة ،ولكن ال يحتاج اجل�سم �إىل �أي �سكريات
�صناعية من تلك التي ت�ضاف �إىل الأطعمة وامل�شروبات املعب�أة.
الثاين من داء ال�سكري ،ب�سبب الت�أثريات
املقدار الآمن من ال�سكر
ت��و��ص��ي جمعية ال�ق�ل��ب الأم�يرك �ي��ة بعدم ال�سلبية على ه��رم��ون الأن���س��ول�ين ،الذي
تناول �أكرث من  6مالعق �شاي مبا يعادل ي�ح��ول ال�ط�ع��ام ال��ذي تتناوله �إىل طاقة.
 25غرامًا من ال�سكر امل�ضاف يوم ًيا للن�ساء وميكن �أن ي�ساعد خف�ض الوزن بحوايل 5
وما ال يزيد عن  9مالعق �شاي حوايل � 36إىل  8كغم يف حت�سني �إدارة ن�سبة ال�سكر يف
غرامًا للرجال .ولكن املعدل ال�شائع تناوله الدم.
هو  22ملعقة �شاي يف اليوم مبا ي�ساوي
 88غرامًا ،وقابل للزيادة ب�سهولة .وللعلم  - 4ارتفاع �ضغط الدم
ف�إن علبة واحدة من م�شروب غازي حتتوي يقع اللوم ،يف العادة ،على امللح عندما يذكر
على  10مالعق �صغرية من ال�سكر ،بدون ارت�ف��اع �ضغط ال��دم .لكن بع�ض الباحثني
ي �ق��ول��ون �إن ب �ل��ورة ب�ي���ض��اء �أخ � ��رى ،وهي
فائدة غذائية.
ال���س�ك��ر ،رمب��ا ت�ك��ون �أك�ث�ر م��دع��اة للقلق.
�أ�ضرار ال�سكر
ويعتقد الباحثون �أن ال�سكر يرفع �ضغط
الدم عن طريق رفعه م�ستويات الأن�سولني،
 - 1زيادة الوزن
ً
تعترب امل�شروبات املحالة بال�سكر م�صدرا الذي ميكن �أن يجعل الأوعية الدموية �أقل
ك�ب�يراً لل�سكريات امل���ض��اف��ة .وت� ��ؤدي علبة مرونة وي��ؤدي �إىل احتفاظ الكليتني باملاء
م�شروبات غ��ازي��ة واح��دة يوميا �إىل زيادة وال�صوديوم.
ح ��وايل  1.5ك�غ��م يف غ���ض��ون � 3سنوات.
وميكن �أن ت�ؤدي الزيادة املفرطة يف الوزن  - 5ارتفاع الكولي�سرتول
�إىل م�شاكل �صحية مثل ال�سكري وبع�ض ت�شكل الوجبات الغذائية ال�سكرية خطرا
على القلب ،بغ�ض النظر عن وزن ال�شخ�ص،
�أنواع ال�سرطان.
حيث ميكن لتلك الوجبات �أن:
• ت � ��رف � ��ع م� ��� �س� �ت ��وى ال� �ك ��ول� �ي� ��� �س�ت�رول
� - 2أمرا�ض القلب
يرتفع معدل احتماالت الإ�صابة ب�أمرا�ض ال� ��� �س� �ي ��ئ ( )LDLوخ � � ّف � ��� ��ض ال � �ن� ��وع
القلب بني من يتناولون ال�سكريات امل�ضافة "اجليد"( • .)HDLت ��رف ��ع ن�سبة
حيث �إن ال�سكر ي�ؤدي �إىل رفع �ضغط الدم ال��ده��ون الثالثية ،وتعرقل عمل الإنزمي
�أو يطلق املزيد من الدهون يف جمرى الدم .الذي يك�سرها.
وميكن �أن ي ��ؤدي كالهما �إىل نوبة قلبية
و�سكتة دماغية و�أمرا�ض القلب الأخرى - 6 .مر�ض الكبد
يتم حتلية معظم الأطعمة املعلبة والوجبات
اخلفيفة وامل�شروبات بالفركتوز ،وهو �سكر
 - 3مر�ض ال�سكري
مي�ك��ن ل�ل�م���ش��روب��ات ال���س�ك��ري��ة ع�ل��ى وجه ب�سيط من الفواكه �أو اخل�ضار مثل الذرة.
اخل�صو�ص زيادة احتماالت الإ�صابة بالنوع ي�ق��وم الكبد بتحويل �سكر ال�ف��رك�ت��وز �إىل

ده��ون ،وت�تراك��م بع�ض قطرات قليلة من
ال��ده��ون يف الكبد م��ع الإف� ��راط يف تناول
تلك الأطعمة .وهذا ما ي�سمى مر�ض الكبد
ال��ده �ن��ي غ�ي�ر ال �ك �ح��ويل .وي���س�ه��م تغيري
ال�ن�ظ��ام ال �غ��ذائ��ي يف وق��ت مبكر مي�ك��ن يف
حت�سني احلالة ،ولكن يف حالة اال�ستمرار
يف نف�س ال�ن�ظ��ام امل�ف��رط يف ت�ن��اول ال�سكر
امل�ضاف ميكن ،مع مرور الوقت� ،أن ي�ؤدي
التورم وااللتهاب �إىل تلف الكبد.

م�ضاف �إىل �شعور باالكتئاب .تربط عدة
درا�سات علمية بني م�شاكل ال�سكر وال�صحة
العقلية .و�أظهرت �إحدى �أحدث الدرا�سات
�أن ال��رج��ال ،الذين تناولوا �أك�ثر من 66
غ��را ًم��ا م��ن ال���س�ك��ر ي��وم � ًي��ا� ،أي ��ض�ع��ف ما
ي��و� �ص��ى ب��ه ت �ق��ري � ًب��ا ،ك��ان��وا �أك �ث�ر عر�ضة
بن�سبة  23%للإ�صابة بالقلق �أو االكتئاب
مقارنة بالرجال الذين تناولوا �أك�ثر من
 40غ��رام��ا �أو �أق��ل .ومي�ك��ن للكثري من
ال�سكر �أن ي�ؤجج االكتئاب من خالل التورم
�أو االلتهاب يف املخ ،وهو الأكرث �شيوعًا عند
الأ�شخا�ص امل�صابني باالكتئاب.

 - 7ت�سو�س الأ�سنان
يغذي ال�سكر البكترييا املوجودة يف الفم،
وال �ت��ي ت�ت�رك خ�ل�ف�ه��ا ح�م���ض��ا ي��زي��ل مينا
الأ� �س �ن ��ان .وت �ع �ت�بر امل �� �ش��روب��ات ال�سكرية  - 10النقر�س
والفواكه املجففة واحللوى وال�شوكوالتة ي�صيب تناول الكثري من اللحوم احلمراء
م��ن امل���س�ب�ب��ات ال���ش��ائ�ع��ة حل� ��االت ت�سو�س وال �ف��رك �ت��وز ب��االل �ت �ه��اب امل�ف���ص�ل��ي امل � ��ؤمل،
الأ�سنان .يجب غ�سل الفم باملاء بعد تناول ال �ن �ق��ر���س .ف�ع�ن��دم��ا يتك�سر ال �ف��رك �ت��وز يف
احللويات �أو �شرب بع�ض احلليب لتحييد اجل�سم ،ف�إنه يطلق م��ادة كيميائية ت�سمى
ال �ب �ي��وري �ن ��أت ،ت� � ��ؤدي �إىل ت ��راك ��م حم�ض
احلم�ض.
اليوريك يف ال��دم ،وال��ذي ب��دوره يت�شكل يف
�شكل بلورات خ�شنة يف �أ�صبع القدم الكبري
 - 8الأرق
�إن ت�ن��اول الكثري م��ن ال�سكر خ�لال اليوم ويف الركبة واملفا�صل الأخرى.
مي �ك��ن �أن ي �ح��دث ا� �ض �ط��راب��ا مل�ستويات
اجل �ل��وك��وز يف ال� ��دم وي � � ��ؤدي �إىل ح ��دوث  - 11ح�صى الكلى
طفرات يف الطاقة وح��االت ارتباك .ميكن ي�صاب الإن�سان بح�صى الكلى عندما تتحول
�أن ي� ��ؤدي ،على �سبيل امل �ث��ال ،ت�ن��اول وعاء ال��روا� �س��ب يف ال �ب��ول �إىل ب �ل��ورات �صلبة.
من الآي�س كرمي �أو الكعك املحلى بال�سكر وميكن للج�سم �أن يفرز بع�ض ح�صى الكلى
م�ساء �إىل املعاناة من الأرق ،بالإ�ضافة �إىل ب� ��دون �أمل ،ول �ك��ن ب�ع����ض احل �� �ص��ى ميكن
تقليل فرتات النوم العميق ،مما ي�ؤدي �إىل �أن يلت�صق ب �ج��دران الكلى �أو يف امل�سالك
البولية .وميكن لقدر مفرط من الفركتوز
اال�ستيقاظ �صباحا مع �شعور بالإرهاق.
الناجت عن �سكر املائدة� ،أو �شراب ال��ذرة �أو
ال��وج �ب��ات اجل��اه��زة �أن يت�سبب يف ح�صى
 - 9تقلبات مزاجية
ت ��ؤدي الأطعمة وامل�شروبات املحالة ب�سكر الكلى.

�أطعمة ينبغي على
مر�ضى النقر�س جتنبها
�أو�صى املركز االحتادي للتغذية مر�ضى النقر�س بتجنب الأطعمة الغنية
مب��ادة "البيورين"؛ نظرا لأن ه��ذه امل��ادة تتحول يف اجل�سم �إىل حم�ض
اليوريك املعروف �أي�ضا بحم�ض البوليك ،والذي يعزز نوبات النقر�س.
و�أو� �ض ��ح امل��رك��ز الأمل � ��اين �أن الأط �ع �م��ة ال�غ�ن�ي��ة مب ��ادة "البيورين" هي:
البقوليات (مثل ال�ف��ول وال �ب��ازالء وال�ع��د���س) وبع�ض اخل���ض��روات (مثل
ال�سبانخ والهليون) واخلمرية والأح�شاء الداخلية للحيوان والأ�سماك
الدهنية (مثل املاكريل والرجنة وثعبان البحر وال�سردين) وفواكهالبحر،
بالإ�ضافة �إىل ال�سكر وبدائل ال�سكر مثل ال�سوربيتول والفركتوز ،بينما
ينبغي تناول اللحوم قليلة الد�سم بكمية ال تزيد عن � 100إىل 150
غراماً يومي اً.
كما ينبغي �شرب ال�سوائل بكرثة مبعدل ال يقل عن لرتين يومياً ،خا�صة
امل��اء و��ش��اي الأع���ش��اب غ�ير امل�ح�ل��ى؛ حيث ت�ساعد ال���س��وائ��ل اجل�سم على
التخل�ص من حم�ض البوليك الزائد عرب الكلى.
ويراعى �أي�ضا �شرب ال�شاي والقهوة باعتدال والإقالع عن �شرب اخلمر ،مع
احلر�ص على التمتع بوزن طبيعي (م�ؤ�شر كتلة اجل�سم �أقلمن 25).

مت� �ك ��ن ت �ط �ب �ي ��ق ال� �ف� �ي ��دي ��وه ��ات
الق�صرية "تيك توك" من �إزاحة
عمالق حمركات البحث "غوغل"
عن عر�ش املواقع الأك�ثر زي��ارة يف
الإنرتنت.
و�أظهر حتليل �أجرته �شركة "كلود
فلري" ،ال �ت��ي ت�ت��اب��ع الأن���ش�ط��ة يف
الإنرتنت ومقرها كاليفورنيا� ،أن
"تيك توك" تفوق على "في�سبوك"
و"غوغل" يف قائمة املواقع الأكرث
زيارة على الإنرتنت.
وت� �ن ��اول ال �ت �ح �ل �ي��ل امل ��واق ��ع التي
ح� ��� �ص ��دت �أك� �ث ��ر زي� � � � ��ارات خ�ل�ال
ال� �ع ��ام اجل � � ��اري ،م �� �ش�يرا �إىل �أن
العديد م��ن امل��واق��ع ا�ستفادت من
زي��ادة ا�ستهالك الإن�ترن��ت نتيجة
للجائحة.
ووج� � ��د ال �ت �ح �ل �ي��ل �أن التطبيق
ال�صيني الذي انطلق عام 2016
ت �ف��وق ع �ل��ى ع �م��ال �ق��ة الإن�ت�رن ��ت،
وب ��د�أ ال�ت�ف��وق يف مطلع ،2021
�إذ جت � ��اوزت �أع� � ��داد زي � ��ارة "تيك
توك" م ��وق ��ع "غوغل" يف 17
فرباير للمرة الأوىل ،وتكرر الأمر
يف م��ار���س وم��اي��و� ،إال �أن ��ه �أ�صبح
الأول يف م�ع�ظ��م الأي� ��ام ب�ع��د 10
�أغ�سط�س.
وك� ��ان ع �م�ل�اق حم ��رك ��ات البحث
"غوغل" قد ت�صدر قائمة املواقع
الأكرث زيارة التي �أطلقتها ال�شركة
يف ع��ام  ،2020وك��ان يف القائمة
ذاتها "تيك توك" الذي ي�ستخدمه
�أكرث من مليار �إن�سان حول العامل
�شهريا.

جورجينا رودريغز تخالف
حميتها الغذائية ب�سبب �أوالدها
ن���ش��رت ع��ار� �ض��ة الأزي� � ��اء العاملية
ج��ورج �ي �ن��ا رودري � �غ� ��ز � �ص ��ور عرب
��ص�ف�ح�ت�ه��ا اخل��ا� �ص��ة ع �ل��ى موقع
التوا�صل االجتماعي م�ستخدمة
خا�صية ال�ستوري �أثناء تواجدها
برفقة اوالدها على مائدة الطعام
 .الالفت يف ال�صورة �أن الأطعمة
التي تواجدت يف ال�صورة معظمها
ي�خ��ال��ف احل�م�ي��ة ال �غ��ذائ �ي��ة التي
تتبعها رودري �غ��ز للمحافظة على
ج�سدها.
ويف ال�ت�ف��ا��ص�ي��ل ن���ش��رت رودريغز
�صورة تظهر اوالدها وهم يتناولون
املعجنات والبطاط�س وعلقت قائلة
 ":موعدي الليلة".
متابعو رودريغز انهالوا بالتعليقات
م�شريين �إىل �أن �ه��ا ب ��د�أت تف�ضل
رف ��اه �ي ��ة �أوالده � � � ��ا ع �ل��ى حياتها
اخلا�صة بح�سب و�صفهم.

حيلة ب�سيطة لإزالة
روائح الطهي

�شارك ع�شاق التنظيف طريقة ب�سيطة لإزالة روائح الطهي من املنزل بعد
يوم عيد الكري�سما�س.
وق��د ي ��ؤدي طهي اللحوم واخل���ض��روات والبطاط�س امل�شوية �إىل انت�شار
رائحة الطعام يف املطبخ واملناطق املجاورة .و�شارك متابعو ال�سيدة هين�ش
حيلهم لإزال��ة روائ��ح الطهي من املنزل على جمموعات و�سائل التوا�صل
االجتماعي.
واكت�سبت ال�سيدة هين�ش ،وا�سمها احلقيقي ��ص��ويف هين�شليف� ،شعبية
بعد م�شاركة ن�صائحها حول التنظيف على و�سائل التوا�صل االجتماعي
والتلفزيون ،ولديها �أكرث من  4.1مليون متابع على �إن�ستغرام ،وقامت
بت�أليف العديد من الكتب.
ويف �إح��دى جمموعات معجبي ال�سيدة هين�ش �س�ألت �إح��دى م�ستخدمات
في�س بوك ت�سمى ماري يونغ عن كيفية �إزالة روائح الطعام من مطبخها،
لتنهال عليها التعليقات وال��ردود ،وك��ان ال��رد الأك�ثر �شيوعاً هو ا�ستخدام
الليمون.
وقالت ريتا باك�سرت "�أ�ستخدم ق�شور الربتقال �أو الليمون والقرنفل و�أ�ضعها
يف قدر من املاء لتغلي ،وت�صبح رائحة املطبخ رائعة .وكتبت �إيفون كونويل
"قطعي الليمون ووزعي القطع حول املطبخ".
وقالت تري�سي بار�سونز "�ضعي الليمون يف احلو�ض وامليكروويف و�سي�ؤدي
ذلك �إىل تطهريها وحتييد رائحة الطهي واحل�صول على رائحة منع�شة
وجميلة".
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مرتو دبي يعمل بدون انقطاع طيلة ليلة ر�أ�س ال�سنة

ارتفاع �أعداد زيارات �إك�سبو  2020دبي �إىل �أكرث من  8ماليني زيارة حتى  27دي�سمرب و�سط تدابري �صحية �صارمة
•• دبي �إك�سبو – الفجر
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

ت���س�ت�م��ر �أع � � ��داد زي � � ��ارات �إك �� �س �ب��و  2020دبي
يف االرت� �ف ��اع ب �� �ص��ورة م�ل�ح��وظ��ة� ،إذ و��ص�ل��ت �إىل
 8,067,012يف الفرتة حتى  27دي�سمرب،
فيما يوا�صل احلدث العاملي الأهم يف عام 2021
الرتحيب بالزوار و�سط تطبيق درجات عالية من
الأمان والتدابري ال�صحية االحرتازية.
و�ضع �إك�سبو  2020دبي تدابري �سالمة �صارمة
مل �ك��اف �ح��ة ج��ائ �ح��ة كوفيد -19ب �ه��دف حماية
اجلميع يف املوقع ،وت�شمل هذه التدابري �إلزامية
و�ضع الكمامات يف امل�ساحات الداخلية واخلارجية
على حد �سواء ،وفر�ض ذلك على الزوار ،وجميع
ُ
املوظفني وامل�شاركني.
م��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات اخل��ا� �ص��ة ،و�أت �ي��ح لآالف ال ��زوار
وقد ُتغلَق بع�ض الأماكن يف املوقع م�ؤقتا للخ�ضوع اال�ستمتاع باالحتفاالت ب�أمان ،وا�ستفاد الكثريون
للتعقيم والتنظيف العميقني ،وهو �إج��راء ي�أتي من التذكرة االحتفالية التي تبلغ قيمتها 95
�إثر ر�صد حاالت �إ�صابة �إيجابية عرب بروتوكوالت درهما �إماراتيا ،والتي ي�سري مفعولها حتى نهاية
فح�ص وا�سعة النطاق للقوى العاملة ،وكذلك �شهر دي�سمرب اجلاري.
للخ�ضوع لل�صيانة ،و�إق��ام��ة ف�ع��ال�ي��ات خا�صة� ،أبدى الزوار وامل�شاركون يف احلدث الدويل حتلياً
وب�سبب �إمكانية حدوث نق�ص يف عدد املوظفني .عالياً بامل�س�ؤولية اجلماعية �إزاء التدابري ال�صحية
اح �ت �ف ��ل �إك �� �س �ب ��و  2020دب � ��ي ب �ع �ي��د امل �ي�ل�اد الدقيقة يف امل��وق��ع .و�شكر امللحن احلائز جائزة
"كري�سما�س" خالل الأ�سبوع الفائت ،عرب �سل�سلة �أو�سكار وجائزة غرامي �إيه� .آر .رحمان ،يف حفل

مو�سيقي خا�ص �أُقيم يوم  22دي�سمرب اجلاري،
اجلماهري على التزامهم وح�س امل�س�ؤولية لديهم،
و�شجع اجلميع على ارتداء الكمامات ،وهي ر�سالة
ردده��ا يف يوم عيد امليالد ٌ
كل من املمثلة واملغنية
احلائزة جوائز عدة ليا �سالونغا ،واملغني وعازف
البيانو العاملي ال�شهرة جو �ستيلغو.
و�أق � ��ام "الكر�سي الر�سويل" � �ص�لاة م��ن �أجل
الإن���س��ان�ي��ة ،وق��دم��ت املغنية اللبنانية احلائزة
ج��وائ��ز ع ��دة ت��ان�ي��ا ق�سي�س وج��وق��ة "ف�ستيفال

كورِ�س" جمموعة خا�صة من الأنا�شيد ،يف حني
�أ�سعدت �أوق� َ
�ات اجلماهري �أجنح جوقات الإجنيل
يف اململكة املتحدة" ،جوقة جمتمع �إجنيل لندن"،
وفنان ال�سول الأمريكي نايا �إيزومي.
وت � ِع��د الأي� ��ام ال�سبعة املقبلة ب ��إق��ام��ة جمموعة
�أخ��رى من الفعاليات املهمة ،للإبهار والرتفيه
والتثقيف ،م��ع الرتكيز ب�شكل خا�ص على ليلة
ر�أ�س ال�سنة امليالدية ويوم ر�أ�س ال�سنة .ويحتفل
ال � ��زوار ب �ح �ل��ول ال �ع��ام  ،2022م��ع اث �ن�ين من

من�سقي الأغ ��اين "دي جي" يف العامل،
�أف���ض��ل ّ
وه�م��ا دمي�ي�تري فيغا�س ،ال��ذي ي�ق��دم عر�ضا يف
ح��دي�ق��ة ال�ي��وب�ي��ل اب �ت��داء م��ن ال���س��اع��ة 10:30
م���س��اء بتوقيت الإم � ��ارات ،و�أرم �ي�ن ف��ان بيورن،
منتج املو�سيقى الإلكرتونية ال�شهري الذي �سيبد�أ
عر�ضه عند ال�ساعة  01:30بعد منت�صف الليل
بتوقيت الإمارات.
وت���ش�ه��د �أي �� �ض��ا ل�ي�ل��ة ر�أ�� ��س ال���س�ن��ة ع��رو��ض��ا عدة
يقدمها من�سقو �أغانٍ عربية ،وفلبينية ،وهندية،

ويتخللها كذلك حلظة "�سقوط الكرة العمالقة"
عند منت�صف الليل يف �ساحة الو�صل� ،إ�ضافة �إىل
عر�ضني مُنف�صلني للألعاب النارية� ،أحدهما يف
منت�صف الليل والآخ��ر يف متام ال�ساعة 03:00
بتوقيت الإمارات.
وم��ن امل�ق��رر �أن يعمل م�ترو دب��ي ب��دون انقطاع
طيلة ليلة ر�أ� ��س ال�سنة ،وه��و م��ا ي�ضمن لزوار
�إك�سبو  2020دبي اال�ستمتاع بالتجارب املتاحة
العاملية الطراز ،والعودة �إىل منازلهم ب�أمان.
وق��د ارت�ف��ع ع��دد ال��زي��ارات االفرتا�ضية لإك�سبو
 2020دبي لي�صل �إىل  37مليون زيارة حتى
ي��وم  27دي�سمرب� ،إذ ا�ستمتع �أك�ث�ر م��ن ثالثة
م�لاي�ين ط�ف��ل م��ن ��ش�ت��ى ب �ق��اع ال �ع��امل يف الأي ��ام
ال�ع���ش��ري��ن الأخ�ي��رة فح�سب مب���ش��اه��دة �سل�سلة
�أف�لام الر�سوم املتحركة للمدر�سة االفرتا�ضية،
املتاحة الآن ب�ست لغات.
وت �ظ��ل ��ص�ح��ة اجل �م �ي��ع و��س�لام�ت�ه��م ع �ل��ى ر�أ� ��س
�أول��وي��ات �ن��ا ،وي�ب�ق��ى امل�ن�ظ�م��ون وال �ق��ائ �م��ون على
احل��دث ال��دويل ملتزمون بالعمل مع امل�شاركني
على الرتحيب بالزوار يف ن�سخة �آمنة وا�ستثنائية
من �إك�سبو ال��دويل ،ت�ستمر فعالياتها حتى 31
م��ار���س  ،2022ف�ي�م��ا ي��دع��و ه ��ذا احل� ��دث كل
ال�شعوب لالن�ضمام �إىل احتفال عاملي ي�سهم يف
�صنع م�ستقبل �أف�ضل و�أكرث �إ�شراقا للجميع.

اجلناح الربازيلي ي�ست�ضيف «�سانتا كلوز» يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي -الفجر

و ّف��ر اجل�ن��اح ال�برازي�ل��ي يف �إك�سبو  2020دبي
ف��ر��ص��ة ا�ستنثائية ل�ل�أط �ف��ال لإدخ� ��ال البهجة
�إىل قلوبهم من خالل ا�ست�ضافته "�سانتا كلوز"
�ضمن �أج ��واء مليئة ب��امل��رح م��ع ب��دء االحتفاالت
بعيد امل�ي�لاد "الكري�سما�س" يف م��وق��ع احلدث
العاملي ،حيث �ساهمت زي��ارة �سانتا كلوز يف خلق
حلظات مفعمة باملتعة للأطفال املتواجدين يف
اجلناح.
وح�ظ��ي الأط �ف��ال ب�ف��ر��ص��ة ل�ق��اء "�سانتا كلوز"
وق�ضاء �أجمل الأوقات معه واال�ستمتاع بالهدايا
الرائعة التي قدمها لهم .فيما �أعرب �سانتا عن
��س�ع��ادت��ه با�ستح�ضار اجل �ن��اح ال�برازي �ل��ي �أج ��واء
ح��و���ض الأم � � ��ازون ،م��ن خ�ل�ال م���س� ّ�ط��ح للمياه
ال�ضحلة ي�شغل ن�صف م�ساحة اجلناح ،بدءاً من
املدخل ليتيح للزوار فر�صة اال�ستمتاع بتجربة

ح�سية غامرة جتعلهم ي�شعرون كما لو �أن �أر�ض
الربازيل بالكامل يف دبي.
كما حظي "�سانتا كلوز" �أي�ضاً بفر�صة اختبار
طريقة احل�ي��اة يف ج��زي��رة م��اراج��و يف دل�ت��ا نهر
الأم��ازون بوالية "بارا" ،التي �أُعيد ت�شكيلها يف
اجلناح ،ف�ض ً
ال عن فر�صة جتربة غابات �أمازون
املطرية يف دبي.
وبهذه املنا�سبة ،ق��ال "�إليا�س مارتينز فيلهو"،
املفو�ض العام جلناح الربازيل يف �إك�سبو 2020
دبي" :ي�سعدنا ا�ست�ضافة �سانتا كلوز يف جناحنا.
حيث وف��رت ه��ذه ال��زي��ارة جتربة �أك�ثر تقليدية
ل��ر ّواد اجلناح الربازيلي من الأط�ف��ال و�أ�سرهم
ل �ه��ذا ال �ع��ام ،وذل ��ك يف ظ��ل ب�ي�ئ��ة �آم �ن��ة مفعمة
باملرح والت�سلية والرتفيه ،مع مراعاة التدابري
االحرتازية".
اجلناح
�ر
�
ي
�د
�
م
نا�س�سيمنتو"،
"رافاييل
وق ��ال
ق ��دم م��رب�ع��ة يف منطقة اال� �س �ت��دام��ة يف �إك�سبو
�سانتا كلوز يف املحافظة على الأجواء االحتفالية مع الأطفال من خمتلف �أنحاء العامل يف �إك�سبو الأعياد هذا".
الربازيلي يف �إك�سبو  2020دبي" :ت�ساهم زيارة يف �أوق��ات �أعياد امليالد .حيث التقى �سانتا كلوز من �أجل ن�شر �أجواء البهجة والفرحة يف مو�سم وميتد اجلناح الربازيلي على م�ساحة  2020 4000دبي.

تيوك�س وفرقة �شيكاغو فريدم �إن�سامبل يقدمان مو�سيقى اجلاز باجلناح الأمريكي يف �إك�سبو 2020
•• دبي– الفجر

بن عبداهلل وحممدي يقدمان عر�ض ًا فني ًا يف

�أبهر املو�سيقي ثاديو�س تيوك�س وفرقة �شيكاغو
فريدم �إن�سامبل احل�ضور بجناح الواليات املتحدة
يف �إك�سبو  2020دب��ي ،بعر�ض رائ��ع ملو�سيقى
اجلاز.
ومتتاز فرقة �شيكاغو فريدم �إن�سامبل با�ستخدام
امل��و� �س �ي �ق��ى ل �ت �ح �ف �ي��ز ال �ت �غ �ي�ي�ر الإي � �ج� ��اب� ��ي يف
جمتمعاتها ،من خالل �إقامة �صالت بني الأفراد
ومنظمات املجتمع .وت�أ�س�ست الفرقة يف �شوارع
مدينة �شيكاغو الأمريكية يف �صيف  ،2020بعد
�أن التقى �أع�ضا�ؤها خ�لال احتجاجات مطالبة
بتحقيق العدالة باملدينة.
�أم��ا ثاديو�س تيوك�س فهو م�ؤلف ملو�سيقى اجلاز
م��ن �شيكاغو �أي���ض��ا .وت �خ��رج تيوك�س م��ن كلية
ويتني ياجن العليا بجامعة نورث و�سرتن ،حيث
در�س مو�سيقى اجلاز وعزف البيانو ،وال�صحافة.
املو�سيقي ثاديو�س تيوك�س وفرقة �شيكاغو فريدم

�إن�سامبل ق��دم �أم�س الأول يف اجلناح الأمريكي �آخ��ر فيما تختتم العرو�ض يف اجلناح الأمريكي
عر�ضا على م�سرح اليوبيل كما يقدم غدا عر�ضا يوم  29دي�سمرب عند ال�ساعة .15:00

�إك�سبو  2020احتفا ًال باليوم الوطني املغربي مزيج مو�سيقي من «ال ت�شاينا �سونديرا» على م�سرح دبي ميلينيوم يف �إك�سبو 2020

•• دبي– الفجر

ام�ت��زج ع��زف املو�سيقي م��روان ب��ن عبد اهلل م��ع �صوت ال�سوبرانو حليمة
حممدي ليقدم الثنائي عر�ضا فنيا مميزا من املو�سيقى الكال�سيكية التي
ال تن�سى على م�سرح دبي ميلنيوم يف �إك�سبو  2020احتفاال باليوم الوطني
للمملكة املغربية.
وت�ف��اع��ل احل���ض��ور م��ع ال �ع��زف ال��راق��ي الب��ن ع �ب��داهلل وال �� �ص��وت اجلذاب
ملحمدي برفع �أع�لام اململكة املغربية ،بعد �أن احتفل �إك�سبو  2020دبي
بيومها الوطني ،بح�ضور رئي�س احلكومة املغربية ،معايل عزيز �أخنو�ش،
و�سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم ،رئي�س هيئة دبي للطريان املدين،
الرئي�س الأعلى الرئي�س التنفيذي لطريان الإم��ارات واملجموعة ،ورئي�س
اللجنة العليا لإك�سبو  2020دبي.
ورفع اجلمهور �أعالم املغرب تفاعال مع الأداء اجلميل للثنائي بن عبداهلل
وحممدي يف طق�س رائع مبوقع �إك�سبو  2020العمالق يف دبي اجلنوب.

•• دبي– الفجر

قدمت فرقة "الت�شاينا �سونديرا" ،عر�ضاً فنياً
على م�سرح دبي ميلينيوم يف �إك�سبو  2020دبي،
لت�سحر احل�ضور ب��إي�ق��اع مو�سيقي ب��دي��ع جمع
ب�ين مو�سيقى ال�ف��ان��ك ،واجل��اروت �� �ش��و ،واجل ��از،
والروك.
�أط�ل�ق��ت ال�ف��رق��ة ال�ع�ن��ان لإي�ق��اع��ات�ه��ا الراق�صة
لت�شعل احلما�س على امل�سرح ،وانتقلت بحرية من
مقطوعة �إىل �أخرى يف تنا�سق ممزوج بالأ�صالة
لتنقل معها احل�ضور �إىل �أجواء �أمريكا الالتينية
ب�أجوائها ال�صاخبة واملفعمة باحلياة.
تنحدر الفرقة من والية �أواك�ساكا يف جنوب غرب
املك�سيك ،حيث تتقاطع الطبيعة م��ع الأل ��وان

والطعام واملو�سيقى والفن ،لتخط مالمح الطابع الثقافات ،ويبدو ت�أثريها وا�ضحاً على املو�سيقى
الثقايف للمدينة التي تعد انعكا�ساً ملجتمع متعدد التي تقدمها الفرقة.

الفنانة املنور تختتم احتفاالت العيد
املغربي الوطني يف �إك�سبو  2020دبي

•• دبي –-الفجر

يف ختام اليوم الوطني للمغرب يف �إك�سبو  2020دب��ي ،ا�سمتع اجلمهور
بحفل مو�سيقي �ساحر على م�سرح اليوبيل� ،أحيته املطربة املغربية �أ�سماء
املنور.
على مدى �ساعتني� ،أطربت املنور اجلمهور مبجموعة من �أغانيها وهي
ترتدي لبا�سا مغربيا تقليديا ،حيث تفاعل اجلمهور مع �صوتها العذب
و�أغانيها الراقية.
بد�أت �أ�سماء املنور م�شوارها الفني وهي يف عمر  17عاما ،وكان لها تعاون
مع كل من الفنانني كاظم ال�ساهر و�أبو بكر �سامل وعبد اهلل الروي�شد وعلي
بن حممد وح�سني اجل�سمي ،وغريهم.
و�أعربت املنور عن �سعادتها بوجودها يف �إك�سبو  2020دبي �شاكرة دولة
الإمارات العربية املتحدة على ح�سن تنظيم هذا احلدث العاملي.
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يعتقد العلماء �أن الكبد م�س�ؤول عما ي�صل �إىل  500وظيفة
منف�صلة يف ج�سم الإن�سان ،مبا يف ذلك مكافحة االلتهابات،
وتق�سيم الطعام �إىل طاقة وم�ساعدة اجل�سم على التخل�ص
من النفايات.ومع ذلك ،ف�إن الكبد معر�ض للخطر من جمموعة
من العوامل ،من النظام الغذائي ال�سيء وتعاطي الكحول �إىل
العدوى وحتى العوامل الوراثية التي ميكن �أن ي�ؤدي كل منها
�إىل الإ�صابة ب�أمرا�ض الكبد ،و�إذا مل يتم اكت�شافها مبكرا ،ميكن
�أن يحدث �ضرر �شديد.
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يجب �أال نتجاهلها

الأعرا�ض املبكرة الأكرث �شيوعا لأمرا�ض الكبد
و�صرح ال�صيدالين امل�شرف يف  ،Pharmacy2Uفيل
داي ،ل�صحيفة "�إك�سربي�س" الربيطانية ب�أن هناك ارتفاعا
يف م��ر���ض الكبد ال�ك�ح��ويل منذ �أن ب ��د�أت جائحة فريو�س
كورونا.
ومع ذلك ،ف�إن مر�ض الكبد املرتبط بالكحول هو واحد من
�أربعة �أن��واع من �أمرا�ض الكبد التي قد ي�صاب بها �شخ�ص
ما ،وهي:
 مر�ض الكبد الدهني املرتبط بالكحول ،حيث يتلف الكبدبعد تعاطي الكحول.
 مر�ض الكبد الدهني غري الكحويل ،حيت ترتاكم الدهونداخل الكبد يف خاليا الكبد.
 فريو�سي (االل�ت�ه��اب ال�ك�ب��دي) ،وه��و التهاب (ان�ت�ف��اخ) يفالكبد ناجت عن عدوى فريو�سية.
 املناعة ال��ذات�ي��ة (ال�ت�ه��اب الكبد امل��زم��ن) ،وه��و �شكل حادم��ن التهاب الكبد حيث تهاجم خ�لاي��ا ال��دم خ�لاي��ا الكبد
وتدمرها.
ول�سوء احلظ ،متيل م�شاكل الكبد �إىل التطور ب�صمت ،مع
عدم وجود �أعرا�ض وا�ضحة يف املراحل املبكرة.
وي�شرح مركز " :British Liver Trustعندما تظهر
الأع��را���ض ،فمن املحتمل �أن يكون ذلك ب�سبب تندب الكبد
من التلف .وهذا ما يعرف با�سم تليف الكبد".
و�إذا كنت م�صابا بتليف الكبد ،فقد تالحظ واحدا �أو �أكرث
من الأعرا�ض املو�ضحة �أدناه:
الأعرا�ض املبكرة
 -ال�شعور عموما بالتعب والإرهاق طوال الوقت

 الن�سيان وفقدان الذاكرة واالرتباك والنعا�س �أمناط النوم امل�ضطربة فقدان ال�شهيةوعندما يكافح الكبد لأداء وظ��ائ�ف��ه ،تظهر ع��دة �أعرا�ض  -تغيري دقيق يف ال�شخ�صية
 فقدان الوزن وهزال الع�ضالت الأيادي املرتع�شة�أخرى ،وت�شمل:
 ال�شعور بالغثيان والقيء ت�صبح الكتابة �صعبة حكة �شديدة يف اجللد �أمل يف منطقة الكبد امليل �إىل ال�سقوط عند امل�شي �شعريات دموية �صغرية ت�شبه العنكبوت على اجللد فوق  -ا�صفرار بيا�ض العني واجللد (الريقان). زيادة احل�سا�سية للأدوية الطبية والرتفيهية �أظافر بي�ضاءم�ستوى اخل�صر (الأورام الوعائية العنكبوتية)
 �أطراف الأ�صابع ت�صبح �أكرث ات�ساعا � /أكرث �سمكا (�أ�صابع  -زيادة احل�سا�سية للكحول بقع النخيل احلمراءمتعرجة)
 ت�ساقط ال�شعر تورم يف ال�ساقني والكاحلني والقدمني (وذمة) تورم يف البطن (ا�ست�سقاء). البول الداكن براز �شاحب اللون �أو براز داكن � /أ�سود اللون نزيف الأنف املتكرر ونزيف اللثة �سهولة حدوث كدمات و�صعوبة يف وقف النزيف ال�صغري تقي�ؤ الدم ت�شنجات ع�ضلية متكررة �أمل الكتف الأمين عند الرجال :ت�ضخم الثديني وتقل�ص اخل�صيتني عند الن�ساء :عدم انتظام ال��دورة ال�شهرية �أو قلة الدورةال�شهرية
 العجز اجلن�سي وفقدان الرغبة اجلن�سية الدوخة والتعب ال�شديد (فقر الدم) �ضيق يف التنف�س �سرعة �ضربات القلب (عدم انتظام دقات القلب) -احلمى مع ارتفاع درجة احلرارة والرع�شة

ولتقليل خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض الكبد ،يجب �أن تنتبه جيدا
خليارات �أ�سلوب حياتك ،حيث �أن تناول الطعام ب�شكل جيد
وممار�سة الريا�ضة ب�شكل متكرر وتقليل ا�ستهالك الكحول،
جميعها عوامل �أ�سا�سية ل�صحة اجل�سم.و�أ�شار ال�صيدالين
داي" :يف حني �أن الكبد مرن وقد يكون ق��ادرا على جتديد
نف�سه ،ف�إن �سوء ا�ستخدام الكحول لفرتات طويلة ميكن �أن
ي�ؤدي �إىل تلف الكبد اخلطري والدائم يف بع�ض الأحيان".

عادة يومية ب�سيطة وجمانية مرتبطة بعمر �أطول!

قد يبدو �سبب عي�ش بع�ض النا�س عمرا �أطول من غريهم� ،أمرا غام�ضا يف الأ�سا�س ،لكن العلم ي�ستمر يف الك�شف عن امل�سارات امل�ؤدية
�إىل العمر املديد.

ويقول اخلرب ال�سار �إن العديد من العادات التي ت�ؤدي �إىل
حياة مديدة تكون غالبا غري مكلفة .ويف الواقع ،اقرتحت
الأبحاث املن�شورة يف جملة Frontiers in Aging
 ،Neuroscienceطريقة جمانية لتحقيق طول
العمر ،من خالل احلفاظ على �أمناط النوم املنتظمة.
و� �س �ع��ى ال �ب��اح �ث��ون �إىل ت��و��ص�ي��ف �أمن � ��اط ال �ن��وم وامللف
ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي احل �ي��وي ل�ل��أف ��راد الأك�ب��ر ��س�ن��ا ومقارنتها
بال�شباب وكبار ال�سن.
و�أجريت �سل�سلة من االختبارات طوال فرتة الدرا�سة ،مثل
تخطيط النوم ،وت�سمى �أي�ضا درا�سة النوم (اختبار �شامل

ي�ستخدم لت�شخي�ص ا�ضطرابات النوم) واختبارات الدم
لتقييم م�ستويات الكولي�سرتول.
وتبني �أن املجموعة الأك�ب�ر عمرا حافظت على جداول
م�ن�ت�ظ�م��ة � �ص��ارم��ة ل �ل �ن��وم واال� �س �ت �ي �ق��اظ وق��دم��ت �أي�ضا
م�ستويات �أعلى من الكولي�سرتول  HDLوم�ستويات
منخف�ضة من الدهون الثالثية مقارنة بالبالغني الأكرب
�سنا.
كما �أن كولي�سرتول الربوتني الدهني عايل الكثافة مادة
م��وج��ودة ب�شكل طبيعي يف اجل�سم ،وميكن �أن تقلل من
خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب.

وباملثل ،ف�إن الدهون الثالثية هي نوع من الدهون املوجودة
يف الدم ،والتي تعد عالمة مهمة على �صحة القلب.
وميكن �أن ي�ؤدي ارتفاع م�ستوى الدهون الثالثية يف الدم
�إىل زيادة خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب.
لذلك ،ت�شري النتائج �إىل �أن �أمناط النوم املنتظمة ميكن
�أن تقلل م��ن خطر الإ��ص��اب��ة ب��أم��را���ض القلب  -القاتل
الرئي�سي يف جميع �أنحاء العامل.
وخل�ص الباحثون �إىل �أن "هذه النتائج باالقرتان مع ملف
الدهون املف�ضل ،ت�ساهم يف تقدمي �أدلة على �أهمية النوم
وتنظيم التمثيل الغذائي للدهون يف احلفاظ على طول

العمر لدى الب�شر".
• كتابة ق��وائ��م "املهام" لليوم ال�ت��ايل ميكن �أن تنظم
و ُيعرف ملف تعريف الدهون ب�أنه فح�ص دم ميكنه قيا�س �أفكارك وت�صفية ذهنك.
كمية الكولي�سرتول والدهون الثالثية يف الدم.
• ت�ساعد مت��اري��ن اال� �س�ترخ��اء ،م�ث��ل مت��اري��ن اليوغا
اخلفيفة ،على ا�سرتخاء الع�ضالت.
كيفية احلفاظ على �أمناط النوم املنتظمة
• قراءة كتاب �أو اال�ستماع �إىل الراديو يريح الذهن من
ُيعتقد عموما �أن معظم البالغني يحتاجون ما بني �ست خالل ت�شتيت انتباهه.
�إىل ت�سع �ساعات من النوم كل ليلة.
• جتنب ا�ستخدام الهواتف الذكية �أو الأجهزة اللوحية
وتقرتح  NHSالعديد من الطرق لال�سرتخاء:
�أو غريها م��ن الأج �ه��زة الإل�ك�ترون�ي��ة مل��دة �ساعة �أو نحو
• احلمام الدافئ (ولي�س ال�ساخن) �سي�ساعد ج�سمك ذلك قبل الذهاب للنوم ،لأن ال�ضوء املنبعث من ال�شا�شة
على الو�صول �إىل درجة حرارة مثالية للراحة.
على هذه الأجهزة قد يكون له ت�أثري �سلبي على النوم.
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مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  13428بتاريخ 2021/12/28

70363

االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2021/14567
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2022/01/03لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده ريل تامي منطقة حرة-ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
91,630
طابعات
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  13428بتاريخ 2021/12/28

70363

االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2021/15409
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2022/01/03لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده مركز املها لالعمال ���ش.ذ.م.م  +حممد�سهيد غالم �شبري �شيخ و او�صاف املحجوزات على
النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
10,120
�أغرا�ض مكتبيه
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

الثالثاء  28ديسمبر  2021م  -العـدد 13428

28 December 2021 - Issue No 13428

Tuesday

الثالثاء  28ديسمبر  2021م  -العـدد 13428

28 December 2021 - Issue No 13428

املال والأعمال

Tuesday

26

�أبوظبي العاملي يعتمد نظام العمل
الأ�سبوعي من الإثنني �إىل اجلمعة

•• �أبوظبي-وام:

�أعلن �سوق �أبوظبي العاملي عن تطبيق نظام العمل الأ�سبوعي من الإثنني
�إىل اجلمعة اعتبارا من الأول من يناير  ،2022واعتماد يومي ال�سبت
والأحد عطلة نهاية �أ�سبوع وذلك متا�شياً مع ر�ؤية دولة الإمارات يف تعزيز
موقعها التناف�سي ملختلف القطاعات ومب��ا يدعم بيئة الأع�م��ال وال�سوق
االقت�صادي ومواكبة التطور العاملي .وتعزز الدولة من خالل اعتماد نظام
العمل الأ�سبوعي اجل��دي��د ،جمتمع الأع �م��ال وال�ق�ط��اع امل��ايل م��ن تقارب
الأ�سواق العاملية والأن�شطة االقت�صادية والتجارية يف الوقت الفعلي وذلك
دعماً لال�سرتاتيجية االقت�صادية لأبوظبي والدولة كافة.
وي �ه��دف ��س��وق �أب��وظ�ب��ي ال�ع��امل��ي �إىل
�إي�ج��اد فر�ص منو ج��دي��دة ،وت�سريع
وت�يرة ال�ت�ع��اون ع�بر احل ��دود ،ودعم
ال�شركاء اال�سرتاتيجني وامل�ستثمرين
وال �ق �ط��اع��ات ��ض�م��ن م�ن��اط��ق زمنية
خم�ت�ل�ف��ة و� �س��اع��ات ع�م��ل ع�ب�ر كافة
�أن � �ح� ��اء �آ�� �س� �ي ��ا وال� ��� �ش ��رق الأو� � �س ��ط
و�أوروب��ا و�أمريكا .وقال �سعادة �أحمد
جا�سم الزعابي ،رئي�س جمل�س �إدارة
� �س��وق �أب��وظ �ب��ي ال �ع��امل��ي �إن ال�سوق
ك�م��رك��ز م��ايل دويل ،يتمتع مبوقع
ا�سرتاتيجي يف املنطقة ويحظى بدور
ه ��ام ك�ح�ل�ق��ة و� �ص��ل ب�ي�ن اقت�صادات
ال �� �ش��رق وال �غ ��رب ،ح�ي��ث ل�ط��امل��ا كان
�شري ًكا �أ�سا�سياً ووجهة لتمكني الأعمال وتعزيز خططهم التو�سعية حملياً
ودولياً ..م�ضيفا �أن تزامن �أ�سبوع العمل مع بقية الأ�سواق العاملية� ،سيمكن
رواد الأعمال احلاليني واجلدد يف ال�سوق من اال�ستفادة من فر�ص التجارة
واال�ستثمار يف الدولة واملنطقة على حد �سواء .و�أكد التزام �سوق �أبوظبي
العاملي مبوا�صلة تعزيز التناف�سية االقت�صادية واال�ستدامة يف �أبوظبي
ودولة الإمارات من خالل �إطالق املزيد من االبتكارات والأطر التنظيمية
املتكاملة وتعزيز التوا�صل واخلدمات ذات امل�ستوى العاملي .جدير بالذكر �أن
�سوق �أبوظبي العاملي ي�ضم �أكرث من  3700كيان م�سجل ويحظى باهتمام
كبري م��ن ال���ش��رك��ات ورواد الأع �م��ال ،ك��ون��ه يعد واح ��دا م��ن �أك�ث�ر مراكز
اال�ستثمار العاملية جاذبية وتناف�سية و�أحد �أهم املن�صات النطالقة ال�شركات
النا�شة يف جمال التكنولوجيا املالية.

الإمارات وجهة مف�ضلة لأ�شهر الطهاة حول العامل وم�سرح حي البتكاراتهم وتنوع مطابخهم

قطاع ال�ضيافة الإماراتي مبا يت�ضمنه من �أ�شهر املطاعم يعد من بني الأكرث تنوعا عامليا
دولة الإمارات ت�ستمد جاذبيتها لأ�شهر الطهاة العامليني من التدفق
ال�سياحي املتزايد وتنوع ال�سكان والزوار و�سهولة ت�أ�سي�س وممار�سة الأعمال

•• �أبوظبي  -وام:

ل ��ن ي �ك �ت �ف��ي ال �� �س �ي��اح وال� � � � ��زوار يف دول ��ة
الإم� � � � � ��ارات ب��اال� �س �ت �م �ت��اع ب � ��أه� ��م امل �ع ��امل
الرتفيهية والرتاثية والطبيعية فح�سب،
ب��ل �سيتمكنون بف�ضل ال�ت�ن��وع احل�ضاري
والثقايف الكبري يف الدولة من اال�ستمتاع
ب�ت��ذوق �أ�شهر الأط �ب��اق و�أك�ثره��ا تنوعا يف
العامل على �أيدي جمموعة من �أمهر الطهاة
العامليني بعدما �أ�صبحت الإمارات وجهتهم
املف�ضلة التي افتتحوا فيها فروعا ملطاعهم
ال�شهرية� ،أو �أ�س�سوا فيها مطاعم جديدة
انطلقت �إىل العاملية من �أر���ض الإم ��ارات.
وي�شكل ق�ط��اع ال�ضيافة يف الإم� ��ارات من
خ�لال املطاعم وال�ف�ن��ادق وال�ن��زل وال�شقق
الفندقية الأك�ثر تنوعا وغنى يف املنطقة،
م��ا يجعله م ��ؤه�لا ال��س�ت���ض��اف��ة ك��ل �أن ��واع
ال�سياحة وال ��زوار ،م��ن ال�سياحة الراقية،
�إىل ال�سياحة ال�شعبية ،فال�سياحة الأ�سرية،
وغريها .وتعد �سياحة الطعام واح��دة من
�أكرث �أنواع ال�سياحة �شهرة� ،إذ يقال �إن لكل
بلد مذاق ،وعلى ال�سائح �أن يتذوق الطعام
يف ال�ب�ل��د ال ��ذي ي ��زوره ح�ت��ى يطلع ب�شكل
�أف�ضل على تراثه وع��ادات��ه ..وقد ب��د�أ هذا
ال�ن��وع م��ن ال�سياحة يف التطور م��ع مطلع
الألفية اجليدة ،وحتديدا مع بدايات عام
 ،2001وقد تغري ا�سمه عدة مرات ،حتى
مت اال�ستقرار على ت�سميته «�سياحة الطعام»
كم�سمى معتمد.
وال توفر «�سياحة الطعام» يف دولة الإمارات
جت��رب��ة حم �ل �ي��ة ف �ق��ط ل � �ل ��زوار الأج ��ان ��ب
ال ��راغ� �ب�ي�ن يف ت � ��ذوق �أ� �ش �ه��ر م�أكوالتها
ال�شعبية التي تقدمها مطاعم على �أعلى
م�ستوى ،منت�شرة يف كافة �أرج��اء الدولة،
ولكن توفر الدولة لزوارها �أي�ضا ،بف�ضل
ما تتميز به من تنوع �سكاين �إذ يقيم على
�أر��ض�ه��ا �أك�ث�ر م��ن  200جن�سية ،جتارب
تذوق من كل �أرجاء العامل ،مع تزايد عدد
الطهاة العامليني امل�شاهري الذي اتخذوا من
الإم ��ارات م��رك��زا لأعمالهم و�أ�س�سوا فيها

مطاعم �أ�صبحت وجهات مف�ضلة لل�سياح
القادمني من خمتلف دول العامل.
وح���س��ب منظمة ال���س�ي��اح��ة ال�ع��امل�ي��ة ،ف�إن
ال�سائح ينفق ثلث ميزانيته على الطعام..
ومن الأم��ور التي متيز دولة الإم��ارات عن
غريها كوجهة �سياحية عاملية �أن ال�سائح
ميكنه جتربة العديد من النكهات والأطعمة
واملطابخ من كل �أرجاء املعمورة يف مطاعم
عاملية امل�ستوى يف الدولة� ،إذ ميكنه تذوق
م��ا ت�شتهر ب��ه �إي�ط��ال�ي��ا م��ن خمتلف �أنواع
البيتزا ،وجتربة �أطعمة الكاري الهندية،
وال�سوت�شي الياباين ،وامل��أك��والت ال�سريعة
الأمريكية ،وغريها ..بالإ�ضافة �إىل جتربة
الهري�س وال�ثري��د وغ�يره��ا م��ن امل�أكوالت
ال���ش�ع�ب�ي��ة ال �� �ش �ه�يرة ال �ت��ي ت�ع�ت�بر جتربة
فريدة لل�سائح الأجنبي وتتيح له التعرف
�أكرث على جوهر هذه الأر�ض الطيبة وعلى
كرم �شعبها الأ�صيل.
وم��ن ب�ين �أ��ش�ه��ر ال�ط�ه��اة العامليني الذين
اتخذوا من دول��ة الإم��ارات وجهة وموطنا
ل �ه ��م ك� ��ل م� ��ن ج� � � ��وردن رام � � � ��زي ،ون ��وب ��و
مات�سوهي�سا ،وج��ورج�ي��و لوكاتيلي ورون
دي�سانتي�س وغريهم.
وبعد �أن حقق ال�شيف الأ�سكتلندي العاملي
ج � ��وردن رام � ��زي ��ش�ه��رة ع��امل�ي��ة وا� �س �ع��ة يف
عامل الطهي ،وافتتح العديد من املطاعم
مبناطق متفرقة ح��ول ال�ع��امل ،منها نحو
 15مطعما يف لندن ،ومطاعم يف الواليات
امل �ت �ح��دة ،اف�ت�ت��ح مطعمني يف دب ��ي ،وهذه
املطاعم حا�صلة على جنمة مي�شالن ،التي
متنح للمطاعم الفاخرة وامل�م�ي��زة ..ويقع
مطعم ج��وردون رام��زي اال�ستثنائي «بريد
��س�تري��ت ك�ي�ت���ش��ن» يف ف �ن��دق «�أتالنت�س»،

يف ج ��زي ��رة ال �ن �خ �ل��ة يف دب � ��ي� ،أم � ��ا مطعم
« « Hell’s Kitchenفيقع بداخل
�سيزر�س ب��اال���س دب��ي يف ج��زي��رة بلووترز،
ويعترب ه��ذا ال�ف��رع ه��و ال�ث��اين بعد فرعه
الأول يف ال���س ف�ي�غ��ا���س ،وامل�ط�ع��م الفاخر
م�ستوحى من برنامج الواقع التلفزيوين
لل�شيف رام��زي ،ويقدم هذا املطعم الراقي
�أط �ب��اق رام� ��زي امل �م �ي��زة مب��ا يف ذل ��ك حلم
ال�ب�ق��ر وي�ل�ي�ن�ج�ت��ون وب��ودن��غ ال �ت��ويف اللزج
احل�ل��و� .أم��ا ال�شيف ال�ي��اب��اين العاملي نوبو
م��ات���س��وه�ي���س��ا ف �ق��د اف �ت �ت��ح ع� ��ام 2008
مطعمه ال�شهري «ن��وب��و» الوجهة املف�ضلة
لدى امل�شاهري ،ويقع يف فندق �أتالنت�س يف
جزيرة النخلة يف دب��ي حيث يقدم ال�شيف
ن��وب��و مات�سوهي�سا �أط�ب��اق��ا ي��اب��ان�ي��ة رائعة
غنية بالنكهات التقليدية واملعا�صرة ،وذلك
بالإ�ضافة �أي�ضا �إىل نكهات عربية ما يتيح
للزوار جتربة ال تن�سى.
وبالن�سبة لع�شاق املطبخ الإي �ط��ايل ،ف�إن
دول��ة الإم ��ارات حتت�ضن واح��دا م��ن �أ�شهر
ال �ط �ه��اة الإي �ط��ال �ي�ين ح ��ول ال �ع ��امل ،وهو
ال���ش�ي��ف ال�ع��امل��ي م��ا��س�ي�م��و ب��وت��ورا احلائز
على ثالث جنمات مي�شالن ،ويقدم �أ�شهى
امل ��أك ��والت الإي�ط��ال�ي��ة يف مطعمه «تورنو
�سوبيتو» الواقع يف فندق دبليو يف جزيرة
النخلة يف دبي وهو م�ستوحى من �ستينيات
ال �ق��رن امل��ا� �ض��ي وي �ق��دم �أ� �ش �ه��ى امل ��أك ��والت
الإي�ط��ال�ي��ة ب��ال�ق��رب م��ن امل �ي��اه ..وق�ب��ل �أن
يفتتح مطعمه يف دبي ،كان ما�سيمو بوتورا
قد حظي ب�شهرة عاملية وا�سعة بعد تد�شني
�أول مطعم له وهو «�أو�سترييا فران�شي�سكانا»
ال��ذي يعد م��ن �أف�ضل املطاعم يف العامل.
�أم ��ا ال���ش�ي��ف ال�ع��امل��ي ج��ورج�ي��و لوكاتيلي،

زيارات روتينية اعتيادية لر�صد املمار�سات
اخلاطئة وت�صحيحها من خالل الإجراءات
املعتمدة �أو زي ��ارات متابعة للتحقق من
التزام املن�ش�أة بت�صويب املمار�سات اخلط�أ،
وزي � � ��ارات �أخ � ��رى ت�خ�ت����ص مب�ت��اب�ع��ة �أم��ر
�إداري.
ويف �إط ��ار ال�ت��زام�ه��ا بتطبيق الإج� ��راءات
االحرتازية للوقاية من فريو�س كوفيد-
 19ن�ف��ذت ال�ه�ي�ئ��ة خ�ل�ال ال��رب��ع الثالث
من العام اجلاريعدد  125,796زيارة
ل �ل �ت ��أك��د م ��ن ال� �ت ��زام امل �ن �� �ش ��آت الغذائية
والزراعية والبيطرية بالتعاميم ال�صادرة
ب�ش�أن تطبيق الإجراءات االحرتازية ،منها
 8340زي ��ارة ق��ام ب�ه��ا امل�ت�ط��وع��ون من
موظفي الهيئة ،مقابل  117,456زيارة
نفذها مفت�شو قطاع الرقابة بالهيئة.
وتعمل الهيئة بالتن�سيق مع مركز عمليات
الطوارئ ب�ش�أن مواجهة التحديات اخلا�صة
بتعاميم كوفيد 19-وم�ساعدة املن�ش�آت
ال �غ��ذائ �ي��ة و�أ�� �س ��واق الأ� �س �م��اك وامل�صانع
الغذائية على تطبيقها ب�صورة مرنة ومبا

ي�ضمن ا�ستمرار �أداء دورها لدعم �سل�سلة
التوريد حيث عملت الهيئة على اقرتاح
بع�ض احل �ل��ول مل��واج�ه��ة ه��ذه التحديات
واعتمادها من قبل مركز �إدارة الطوارئ
والأزم��ات والكوارث لإم��ارة �أبوظبي منها
�إع��ادة ت�شغيل امل��زاد الليلي يف �سوق امليناء،
ودوري��ة الفحو�صات للعاملني يف امل�صانع،

فقد حظي ب�شهرة عاملية بف�ضل موهبته
امل��ذه �ل��ة ون �� �ش ��أت��ه ب�ي�ن ط �ه��اة م���ش��اه�ير يف
كورجينو الإيطالية ،التي انطلق منها يف
م�سريته املهنية وب��د�أ العمل يف مطاعم يف
�سوي�سرا و�إجنلرتا وباري�س لي�صبح الحقا
�أح ��د �أف���ض��ل ال�ط�ه��اة يف ال �ع��امل  ،ق�ب��ل �أن
يفتتح مطعمه ال�شهري رون��دا لوكاتيلي يف
فندق �أتالنت�س يف جزيرة النخلة يف دبي،
ويقدم املطعم جمموعة من �أ�شهى الأطباق
الإي�ط��ال�ي��ة الأ��ص�ي�ل��ة .ولأن الإم� ��ارات هي
دول ��ة ا��س�ت���ش��راف وا��س�ت�ح���ض��ار امل�ستقبل،
ف�إنها حتت�ضن �أي�ضا واحدا من �أ�شهر طهاة
ال�ع��امل ال��ذي ي�ق��دم جمموعة م��ن �أطعمة
امل�ستقبل ،وخ�صو�صا �أطباق اللحوم امل�صنعة
من مكونات نباتية بالكامل ،وه��و ال�شيف
العاملي رون دي�سانتي�س ال��ذي عمل �سابقا
كبريا للطهاة يف البيت الأبي�ض بالواليات
املتحدة الأمريكية ،ويقدم ه��ذه الوجبات
ال�شهية يف مطعم «هنجري بالنت» يف دبي
مارينا ..وت�سهم هذه الأطعمة امل�ستقبلية
التي ت�ساهم يف احلفاظ على البيئة وحتد
م��ن االن �ب �ع��اث��ات ال�ك��رب��ون�ي��ة ال �ت��ي ت�سهم
يف ال�ت�غ�ير امل�ن��اخ��ي يف ت�ع��زي��ز م�ك��ان��ة دولة
الإم��ارات مركزا �إقليميا رائدا لتكنولوجيا
الغذاء وه��و ما يعزز مكانتها �أي�ضا وجهة
ل�ل���س�ي��اح ال��راغ �ب�ين يف جت��رب��ة م��ا �ستكون
عليه امل�أكوالت يف امل�ستقبل .وت�ستمد دولة
الإمارات جاذبيتها لأ�شهر الطهاة العامليني
من التدفق ال�سياحي املتزايد على الدولة،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ب�ي�ئ��ة الأع � �م ��ال اجلاذبة
ل�لا��س�ت�ث�م��ار و��س�ه��ول��ة مم��ار� �س��ة الأعمال
وال �ت �ن��وع ال�ك�ب�ير يف ��س�ك��ان وزوار الدولة
على مدار العام ،خ�صو�صا يف ف�صل ال�شتاء

ال ��ذي ي�ع��د �أج �م��ل ��ش�ت��اء يف ال �ع��امل نظرا
مل��ا يتميز ب��ه م��ن اع �ت��دال ال�ط�ق����س ودفء
احل�ي��اة الإم��ارات �ي��ة وطيبة �شعبها ،بحيث
ي�ستطيع ال��زائ��ر اال�ستمتاع ب��دفء ال�شتاء
ودفء قلوب النا�س ،وعي�ش ق�ص�ص يومية
ت��ؤك��د ال��روح�ي��ة الإم��ارات �ي��ة القائمة على
الكرم والعطاء واملبادرة وا�ستقبال �ضيوف
البالد بعقول وقلوب و�إياد مفتوحة .ي�شار
�إىل �أن حملة �أج�م��ل ��ش�ت��اء يف ال �ع��امل ،قد
ان�ط�ل�ق��ت يف ع��ام�ه��ا ال �ث��اين ع�ل��ى التوايل،
ب�شقيها ال�سياحة الداخلية واخلارجية �إىل
الإمارات ،منذ �أ�سبوعني لتكون �أكرب حملة
م��ن ن��وع�ه��ا ت���س�ت�ه��دف تن�شيط ال�سياحة
ال��داخ �ل �ي��ة يف خم �ت �ل��ف �أن� �ح ��اء الإم � � ��ارات
واجتذاب ال�سياح من خمتلف �أنحاء العامل
لال�ستمتاع ب�شتاء الإم��ارات الربيعي ،وبكل
م �ق��وم��ات اجل� ��ذب ال �ت��ي ت��وف��ره��ا الدولة
ل��زواره��ا لق�ضاء �إج��ازة فريدة من نوعها،
ي�ت���س�ن��ى ل �ه��م خ�لال �ه��ا اال� �س �ت �م �ت��اع باملناخ
اال�ستثنائي يف ال��دول��ة ،وزي��ارة �أه��م معامل
الإمارات الرتفيهية والثقافية والطبيعية،
وممار�سة العديد من الأن�شطة يف الهواء
ال�ط�ل��ق ،و�صناعة �أج�م��ل ال��ذك��ري��ات �سواء
�أك��ان��وا �أف � ��رادا �أو م��ع ع��ائ�لات�ه��م .وت�شكل
احل�م�ل��ة ام �ت��دادا حلملة «�أج �م��ل ��ش�ت��اء يف
ال �ع��امل» ال �ت��ي �أط �ل �ق��ت يف ال �ع��ام ،2020
ك�أول حملة موحدة لل�سياحة الداخلية على
م�ستوى دول��ة الإم��ارات ،ا�ستمرت ملدة 45
ي��وم��ا ،مب�شاركة ك��اف��ة الهيئات ال�سياحية
يف ال��دول��ة ،وبتن�سيق من وزارة االقت�صاد،
وبدعم من املكتب االعالمي حلكومة دولة
الإم��ارات ،حيث ا�ستهدفت احلملة خمتلف
ف �ئ��ات امل�ج�ت�م��ع الإم ��ارات ��ي م��ن مواطنني
وم �ق �ي �م�ين وزوار ،ل�ت���ش�ج�ي��ع ال�سياحة
الداخلية يف مناطق و�إم��ارات الدولة ككل،
كوجهة واح ��دة ،م��ع ت�سليط ال���ض��وء على
خ�صائ�ص و�سمات كل �إمارة و�إعادة اكت�شاف
ث � ��روات ال� �ب�ل�اد ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة واجلغرافية
والتاريخية ،و�أماكن اجل��ذب املتعددة على
امتداد �إمارات الدولة.

«الزراعة وال�سالمة الغذائية» تنفذ  149,401زيارة تفتي�شية على املن�ش�آت ب�أبوظبي خالل الربع الثالث 2021

•• �أبوظبي  -الفجر

بنك دبي التجاري ي�صبح �أول بنك يف ال�شرق
الأو�سط يطلق جمموعة  NFTاخلا�صة به

•• دبي -د.حممود علياء

�أعلن بنك دبي التجاري� ،أحد البنوك الوطنية الرائدة يف دولة الإمارات
العربية املتحدة ،عن تنظيمه ملعر�ض الفن الرقمي ال��ذي ي�ضم لوحات
( )NFTوذلك يف خمتربه الرقمي الكائن يف”�إنوفي�شن هب” التابع ملركز
دبي املايل العاملي .ويتم تنظيم هذا املعر�ض بالتعاون مع الفنانة �أمريتا
�سيثي ،وهي �إحدى الفنانات الرائدات يف جمال الفن الرقمي ( )NFTيف
الدولة.
ويحكي معر�ض الفن الرقمي ال��ذي ي�ست�ضيفه بنك دبي التجاري ق�صة
ت�ط��ور البنك م��ع دول��ة الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة على م��دار اخلم�سني
عامًا املا�ضية ،حيث تربط الق�صة معلم برج ال�ساعة يف ديرة  ،والذي يعد
ج��زءًام��ن �شعار وه��وي��ة بنك دب��ي ال�ت�ج��اري ،مب�ع��امل دب��ي الأخ ��رى كاملقر
الرئي�سي للبنك .كما تر�سخ لوحات املعر�ض التزامه مبوا�صلة ريادته يف
جم��االت االبتكار ودع��م طموح الأجيال احلالية وامل�ستقبلية ل�ضمان منو
م�ستدام طويل الأجل لدولة الإمارات العربية املتحدة.
ويتميز فن املالحظات ال�صوتية بدجمه بني التكنولوجيا وم�ستقبل الفن،
حيث تخلق �أمريتا جتربة فريدة ب�أ�سلوبها الفني املميز .من خالل م�سح
رمز اال�ستجابة ال�سريعة امل�ضمن يف العمل الفني ،يتم تن�شيط الواقع املعزز،
مما ي�سمح ل��زائ��ري املعر�ض باال�ستمتاع بتجربة فنية �سمعية وب�صرية.
وت�أتي هذه الأعمال الفنية احل�صرية مع رقم  NFTخا�ص بها ،مما يجعل
بنك دبي التجاري من �أوائ��ل البنوك يف العامل التي متتلك �أرق��ام NFT
خا�صة بها .وقال الدكتور بريند فان ليندر ،الرئي�س التنفيذي لبنك دبي
التجاري“ :يف ظل االحتفاالت باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية
املتحدة ،ف�إنه ي�سعدنا ا�ست�ضافة معر�ض الفن الرقمي  NFTالفريد
ال��ذي يتحدث عن ازده��ار ال��دول��ة و�إجن��ازات�ه��ا الرائعة خ�لال ن�صف قرن
من الزمن فقط .عالوة على ذلك ،ف�إننا فخورون ب�أن تتما�شى ق�صة جناح
وازدهار الدولة مع ق�صة جناح البنك وازدهاره ،حيث خطت دولة الإمارات
العربية املتحدة خطوات كبرية يف �أن ت�صبح م��رك� ًزا عامل ًيا للتكنولوجيا
واالبتكار .وبدوره يقوم بنك دبي التجاري بدعم م�سرية التنمية يف الدولة،
و�سنوا�صل ا�ستمرار دعمنا وم�ساندتنا لدولة الإم��ارات العربية املتحدة يف
هذه الرحلة» .و�أ�ضاف“ :خالل العامني املن�صرمني� ،شهد القطاع الفني
ً
ملحوظا يف الفن الرقمي ( )NFTsحيث �أ�صبح العديد من الفنانني
من ًوا
يف جميع �أنحاء العامل يعتمدونه لعر�ض �أعمالهم ومواهبهم .نحن يف بنك
دبي التجاري فخورون بقدرتنا على توفري من�صة لعر�ض مواهب �إحدى
�أف�ضل الفنانات يف الفن الرقمي يف الدولة وذلك يف خمتربنا الرقمي .كما
�أننا نوفر لع�شاق الفن والتكنولوجيا واملجتمع ب�أ�سره فر�صة فريدة من
نوعها لتجربة تقنية .»NFT

التزاماً بدورها الرقابي وم�س�ؤوليتها عن
حتقيق �أعلى معدالت ال�سالمة الغذائية يف
�إمارة �أبوظبي ،نفذت هيئة �أبوظبي للزراعة
وال���س�لام��ة ال�غ��ذائ�ي��ة  149,401زيارة
تفتي�شية للمن�ش�آت الغذائية والزراعية
واحل�ي��وان�ي��ة والبيطرية وم ��زارع الإنتاج
النباتي واحليواين والعزب وحظائر بيع
املوا�شي وامل�سالخ واملجازر و�أ�سواق ال�سمك
وم�صانع الأغ��ذي��ة والأع�ل�اف العاملة يف
�إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي خ�لال ال��رب��ع ال�ث��ال��ث من
العام اجل��اري  ،2021و�شملت الزيارات
التفتي�شية عدد  17,456من�ش�أة غذائية
وزراعية وبيطرية بالإ�ضافة �إىل م�صانع
الأغ��ذي��ة و الأع�ل�اف و 15,900مزرعة
�إنتاج نباتي وحيواين وعزبة وحظائر بيع
املوا�شي وع��دده��ا  385حظرية يف �إمارة
�أبوظبي
وت�ت�ن��وع �أ��س�ب��اب ال��زي��ارات ال�ت��ي ي�ق��وم بها
مفت�شو قطاع الرقابة التابع للهيئة بني

و�ضمان التزام املطاعم واملقاهي بتطبيق
ب��روت��وك��ول امل � ��رور الأخ �� �ض��ر م��ن خالل
توعية املن�ش�آت امل�ستهدفة و�إر�سال الر�سائل
الن�صية والزيارات التفتي�شية امليدانية.
كما عملت الهيئة على تطوير وحت�سني
�آل� �ي ��ة ال �ت �ع��ام��ل م ��ع امل �ن �� �ش ��آت الغذائية
وال��زراع �ي��ة واحل�ي��وان�ي��ة ال�ت��ي ي��وج��د بها

�شنايدر �إلكرتيك و�إيرلينك �إنرتنا�شيونال الإمارات تتعاونان
لتحويل مركز اخلدمات اللوج�ستية يف جبل علي للعمل بالطاقة ال�شم�سية
•• دبي-الفجر:

�أعلنت �شركتا �شنايدر �إلكرتيك ،و�إيرلينك
�إنرتنا�شيونال الإم��ارات العربية املتحدة
عن جناحهما يف حتويل مركز اخلدمات
اللوج�ستية يف منطقة جبل علي بدبي �إىل
واحد من �أكرث مراكز التوزيع ا�ستدامة

على م�ستوى دولة الإمارات وذلك بف�ضل
ح��ل ال�ط��اق��ة ال�شم�سية ال ��ذي �سيغطي
م ��ا ي���ص��ل �إىل  90%م ��ن احتياجات
امل��وق��ع م��ن ال �ط��اق��ة .و� �س �ت��ول��د حمطة
ال �ط��اق��ة ال���ش�م���س�ي��ة امل �م �ل��وك��ة م��ن قبل
�شركة �إيرلينك وتديرها وت�شرف على
�صيانتها �شركة «�سراج للطاقة»2088 ،

م �ي �ج��اوات يف ال �� �س��اع��ة يف ال �ع ��ام الأول
بف�ضل  2000ل��وح��ة �شم�سية مثبتة
على �سطح املوقع ،وتعوي�ض ما يقرب من
 1500ط��ن م�تري م��ن انبعاثات ثاين
�أك�سيد الكربون .وي�شتمل احلل على 16
عاك�ساً للطاقة ال�شم�سية م��ن �شنايدر
�إلكرتيك لتحويل التيار احلايل املتغري

املبا�شر للألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية
�إىل تيار متناوب ميكن ا�ستخدامه من
ق�ب��ل �شبكة م��رك��ز �إي��رل�ي�ن��ك للخدمات
اللوج�ستية .ويُ�شكل حت��ول امل��رك��ز �إىل
م �� �ص��ادر ال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة ج � ��زءاً من
االلتزامات امل�شرتكة لتعزيز اال�ستدامة
لكل من �إيرلينك �إنرتنا�شيونال االمارات
و��ش�ن��اي��در �إل �ك�تري��ك ،وال �ت��ي ت�ه��دف �إىل
خف�ض انبعاثات ث��اين �أك�سيد الكربون
بن�سبة  ٪50من عمليات �أك�بر 1000
مورد ل�شركة �شنايدر �إلكرتيك ،و�ستكون
الطاقة التي تنتجها الأل��واح ال�شم�سية
كافية لت�شغيل �أكرث من مئتي منزل.
وق ��ال ��ت ل��وف �ي �ن��ا ب�ي�ري ��را م ��دي ��رة مركز
ال �ت ��وزي ��ع ،و� �ش��رك��ة � �ش �ن��اي��در �إلكرتيك
اخلليج « :يُعد مركز �إيرلينك اللوج�ستي
�أحد �أكرث مواقعنا كفاءة يف العامل ،وهو
الآن واح��داً من �أك�ثر مواقعنا ا�ستدامة
�أي �� �ض �اً .ون�ح��ن نعمل دائ �م �اً ع�ل��ى تعزيز
ا�ستدامة عملياتنا ،و ُت�ع��د ه��ذه اخلطوة
مهمة للغاية يف �إطار م�ساعينا للتخل�ص
ب���ش�ك��ل ك��ام��ل م ��ن ان �ب �ع��اث��ات الكربون
ع�بر عملياتنا يف جميع �أن �ح��اء منطقة
اخلليج».

�إ� �ص��اب��ة بكوفيد ،19-وذل ��ك م��ن خالل
وقف �إغالق املن�ش�آت التي يوجد بها �إ�صابة
ب�شكل كلي واالك�ت�ف��اء ب��الإغ�لاق اجلزئي
للق�سم الذي وجدت به الإ�صابة �أو تعقيم
املن�ش�أة فقط بالن�سبة للمن�ش�آت الكبرية
مثل الهايرب ماركت ،حيث كان �سابقا يتم
�إغالق الهايرب ماركت كلياً.

اقت�صادية ال�شارقة تنفذ 33
مقارنة معيارية خالل العام 2021
•• ال�شارقة  -وام:

ن� �ف ��ذت دائ � � ��رة ال �ت �ن �م �ي��ة االقت�صادية
يف ال� ��� �ش ��ارق ��ة  33م ��ن االجتماعات
االفرتا�ضية مع دوائ��ر وهيئات حملية
واحت ��ادي ��ة يف ال �ق �ط��اع ال �ع��ام واخلا�ص
خالل عام  ،2021بالإ�ضافة �إىل جهات
وه �ي �ئ��ات �إق�ل�ي�م�ي��ة م��ن خ� ��ارج الدولة،
وذل��ك تنفيذاً خلطة املقارنات املعيارية
التي تهدف �إىل تبادل اخلربات واملعرفة
واالط�لاع على �أف�ضل املمار�سات يف هذا
املجال.
و�أك��د �سعادة �سلطان بن هده ال�سويدي
رئ �ي ����س دائ� � ��رة ال �ت �ن �م �ي��ة االقت�صادية
ب��ال���ش��ارق��ة دور االج �ت �م��اع��ات يف تعزيز
ع�ل�اق ��ات ال �ت �ع��اون امل�خ�ت�ل�ف��ة وت�سريع
ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ط��وي��ر ب ��الإم ��ارة للو�صول
لر�ؤيتها ب��ال��ري��ادة يف التنمية ال�شاملة
لتحقيق اقت�صاد تناف�سي متنوع قائم
ع�ل��ى امل�ع��رف��ة واالب �ت �ك��ار وف �ق �اً خلطتها
اال�سرتاتيجية ال��داع�ي��ة للم�ساهمة يف
تخطيط وق �ي��ادة التنمية االقت�صادية
ال�شاملة من خالل �أعلى املعايري تنفيذاً
لنهج القيادة الر�شيدة يف التميز والإبداع
يف كافة املجاالت واخلدمات.
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بهدف تنويع ال�شراكات ومتكني �سيدات الأعمال

� 3إتفاقيات تعاون يوقعها جمل�س �سيدات �أعمال عجمان يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي  -الفجر:

ا�ستكما ًال جلهود جمل�س �سيدات �أعمال عجمان وتعزيز
ح���ض��وره وم�شاركته يف معر�ض �إك�سبو  2020دبي
وت�ع��زي��ز الإ��س�ت�ف��ادة م��ن احل��دث ال�ع��امل��ي ،ق��ام املجل�س
بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون لتنويع ال�شراكات
مع خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�صة داخل وخارج
الدولة بهدف توفري خدمات نوعية متخ�ص�صة لدعم
ومتكني �سيدات ورائ ��دات االع�م��ال وع�ضوات جمل�س
�سيدات �أعمال واحلا�صالت على رخ�صة بدايات.
و�أك��دت الدكتورة �آمنة خليفة �آل علي ،رئي�سة جمل�س
�سيدات �أع�م��ال عجمان على �أهمية خطة ال�شراكات
امل�ع�ت�م��دة ل ��دى امل�ج�ل����س وال��داع �م��ة مل���ش��اري��ع �سيدات
االعمال والأن�شطة والفعاليات التي ينظمها املجل�س،
مو�ضحة ان االتفاقيات ومذكرات التعاون املربمة بني
املجل�س و�شركائه تهدف �إىل تكامل الأدوار ومتكني

�سيدات ورائ ��دات االع�م��ال م��ن من��و اعمالهن وتطور
م�شاريعهن وتوفري باقات خدمية ذات قيمة م�ضافة
موجهة ل�صاحبات امل�شاريع .و�أ��ش��ارت الدكتورة �آمنة
خليفة �أن م�شاريع ��س�ي��دات االع �م��ال حتظى برعاية
مبا�شرة من القيادة الر�شيدة ،الأمر الذي انعك�س على
ج�ه��ود امل�ؤ�س�سات املعنية وت��وف�ير خ��دم��ات داع�م��ة من
تدريب وت�سويق و�إدارة وا�ست�شارات ومعار�ض وفعاليات
متخ�ص�صة .هذا ووقع جمل�س �سيدات �أعمال عجمان
�إتفاقية تعاون مع برنامج امل��ر�أة يف التجارة الدولية
– ال���ش��رق الأو� �س��ط و��ش�م��ال افريقيا ال�ت��اب��ع مل�ؤ�س�سة
دبي لتنمية ال�صناعة وال�صادرات ،حيث وقع الإتفاقية
يف �إك�سبو  2020دبي الدكتورة �آمنة خليفة �آل علي
رئي�سة جمل�س �سيدات �أعمال عجمان و ال�سيد حممد
ع�ل��ي ال �ك �م��ايل ،ن��ائ��ب امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل��ؤ��س���س��ة دبي
لتنمية ال�صناعة وال�صادرات ومدير برنامج امل��ر�أة يف
التجارة الدولية ال�شرق االو�سط و�شمال افريقيا.

تهدف االتفاقية �إىل متكني رائ��دات الأعمال لتطوير
�أعمالهن واالنتقال بها للأ�سواق الدولية  ،كما ن�صت
الإتفاقية على تعزيز التعاون وتبادل اخلربات والتن�سيق
امل�شرتك يف امل�شاريع واملبادرات ذات ال�صلة ب�صاحبات
امل�شاريع ،وامل�شاركة يف تنظيم امل�ؤمترات ،واالجتماعات،
والندوات وور���ش العمل واملعار�ض اخلارجية والبحث
وال �ت �ع��اون يف و��ض��ع اخل�ط��ط ال�تروي�ج�ي��ة وا�ستثمار
ق �ن��وات ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي لل��إع�ل�ان ع��ن برامج
الطرفني واال�ستفادة من الربامج التدريبية وور�ش
العمل والأن�شطة والفعاليات وامل�ؤمترات التي ينظمها
كل من الطرفني.
ك��ذل��ك وق��ع جمل�س ��س�ي��دات �أع �م��ال عجمان �إتفاقية
ت �ع��اون م��ع م��ؤ��س���س��ة رواد ل�ل�إ��س�ت���ش��ارات والدرا�سات
الإدارية ،حيث وقع الإتفاقية من جانب م�ؤ�س�سة رواد،
�سامل ح�سن الغافري رئي�س جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة.
وتهدف االتفاقية �إىل تعزيز �أُطر التعاون وال�شراكة يف

جماالت تقدمي اخلدمات املوجهة ل�صاحبات امل�شاريع
ومبا يوفر قناة م�ستدامة لتقدمي الإ�ست�شارات ب�إعتبارها
من �أهم اخلدمات التي يحر�ص جمل�س �سيدات اعمال
عجمان على توفريها لع�ضواته� ،إىل جانب التعاون يف
تنفيذ عدد من ور�ش العمل والدورات املتخ�ص�صة .كما
وقع جمل�س �سيدات اعمال عجمان اتفاقية تعاون مع
مركز زري العاملي لال�ست�شارات يف مملكة البحرين،
وقع الإتفاقية زهراء باقر رئي�س جمل�س �إدارة املركز.
ون�صت االتفاقية على تبادل اخل�برات بني الطرفني
ح���س��ب ال�ت�خ���ص���ص��ات وال �ت �ع��اون يف ت�ن�ف�ي��ذ فعاليات
م���ش�ترك��ة ت �خ��دم ر�ؤي� ��ة واه � ��داف ال �ط��رف��ان ،وتعزيز
التعاون لتنفيذ ور���ش تدريبية متخ�ص�صة ت�ستهدف
�صاحبات امل�شاريع وت�ق��دمي ال��درا��س��ات واال�ست�شارات
املعنية ب�أن�شطة �سيدات االع �م��ال ،ال�سيما و�أن جناح
امل�شاريع وج��ودة املنتجات يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على
الدرا�سات الناجحة من جهات اخلربة والتخ�ص�ص.

كهرباء دبي ووفد من ال�سعودية للكهرباء يبحثان تبادل اخلربات يف جمال توزيع الطاقة
•• دبي-وام:

اطلع وفد من ال�شركة ال�سعودية للكهرباء
خ�ل�ال زي ��ارت ��ه ه�ي�ئ��ة ك �ه��رب��اء وم �ي��اه دبي
ع�ل��ى املتطلبات وامل��وا��ص�ف��ات الفنية التي
تعتمدها الهيئة يف م�شاريع توزيع الطاقة
وحم �ط��ات ال �ت��وزي��ع ال��رئ�ي���س�ي��ة والفرعية
وط� ��رق ال �ت �ع��ام��ل م ��ع الأع� �ط ��ال يف �شبكة
ال �ت��وزي��ع .وب �ح��ث اجل��ان �ب��ان ��س�ب��ل تعزيز
العمل امل���ش�ترك ال �ه��ادف �إىل رف��د م�سرية
التطوير والتنمية امل�ستدامة ال�شاملة يف
املنطقة .وا�صطحب م�س�ؤولو الهيئة الوفد
يف ج��ول��ة م�ي��دان�ي��ة �شملت م��رك��ز املراقبة
والتحكم لتوزيع الطاقة الكهربائية التابع
للهيئة ل�ل�ت�ع��رف ع�ل��ى الآل �ي��ات والأنظمة
املتبعة يف م��راق�ب��ة �شبكات ال�ت��وزي��ع .وقال
م� �ع ��ايل � �س �ع �ي��د حم �م��د ال �ط ��اي ��ر الع�ضو
املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء
وم �ي��اه دب ��ي ت�ع�م��ل ال�ه�ي�ئ��ة لتحقيق ر�ؤي ��ة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س
ال��وزراء حاكم دبي «رعاه اهلل» لتوفري بنية
حتتية متطورة ومتكاملة للكهرباء واملياه
وف��ق �أعلى معايري التوافرية واالعتمادية
والكفاءة وال�سالمة لتلبية الطلب املتزايد
ومواكبة احتياجات التنمية امل�ستدامة يف

•• �أبوظبي -وام:

ف��ر���ض م�صرف الإم� ��ارات العربية املتحدة امل��رك��زي بتاريخ  13دي�سمرب
 2021عقوبة مالية على �شركة �صرافة عاملة يف الدولة ،عم ً
ال ب�أحكام
امل ��ادة  14م��ن امل��ر��س��وم ب�ق��ان��ون احت ��ادي رق��م  20ل�سنة  2018يف �ش�أن
مواجهة غ�سل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب ومتويل التنظيمات غري
امل�شروعة ،وال �ق��رارات ذات ال�صلة ال���ص��ادرة م��ن جمل�س ال ��وزراء وجمل�س
�إدارة امل�صرف امل��رك��زي ،بح�سب بيان �صحفي �أ��ص��دره ام�س .وي�أتي فر�ض
العقوبة املالية  -التي تبلغ قيمتها  352,000دره��م  -نتيجة �إخفاق
�شركة ال�صرافة يف حتقيق م�ستويات مالئمة من االمتثال بالأطر اخلا�صة
مبواجهة غ�سل الأموال والعقوبات بحلول املوعد املحدد بالقانون .وقد �أتاح
امل�صرف املركزي جلميع �شركات ال�صرافة العاملة يف الدولة مدة زمنية
كافية ملعاجلة �أي �أوج��ه ق�صور والتحقق من االمتثال وفق �أحكام املر�سوم
بقانون احت��ادي رقم  20ل�سنة  2018والئحته التنفيذية ،مع �إبالغهم
بفر�ض العقوبات ال��واردة يف القانون يف حال وج��ود �أي خمالفات �أو �أوجه
ق�صور �إ�ضافية .ويعمل امل�صرف املركزي ب�شكل متوا�صل مع جميع امل�ؤ�س�سات
املالية يف الدولة على حتقيق م�ستويات عالية من االمتثال ملواجهة غ�سل
الأم��وال ومكافحة متويل الإره��اب واحلفاظ عليها ،مع فر�ض العقوبات
الإدارية �أو املالية �أوكالهما وفقاً للقانون ،يف حاالت عدم االمتثال.

•• دبي -وام:

دبي ويتم ذلك من خالل عمليات تخطيط
حمددة وموثوقة ا�ستنادا �إىل �أحدث �أدوات
ا�ست�شراف امل�ستقبل ووفق �أف�ضل املمار�سات
العاملية .و�أ�ضاف تعتمد الهيئة ا�سرتاتيجية
ال�شبكات ال��ذك�ي��ة لتحقيق �أمت�ت��ة التوزيع
وتعزيز كفاءة الطاقة وقد �أ�صبحت الهيئة
من��وذج��ا ي�ح�ت��ذى ع�ل��ى م�ستوى ال �ع��امل يف
�أف�ضل املمار�سات وم�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
وت�ف��وق��ت ع�ل��ى نخبة ال���ش��رك��ات الأوروبية

•• �أبوظبي  -وام:

�أك��د �صندوق النقد العربي �أن الن�شاط االقت�صادي
�أكرث ح�سا�سية جتاه ال�صدمات ال�سالبة لأ�سعار النفط
من ال�صدمات املوجبة ،ما يف�سر توجه الدول العربية
�إىل تنفيذ برامج للتنويع االقت�صادي لتقليل االعتماد
على النفط ،بالتايل خلق م�صادر دخل بديلة ودائمة،
بح�سب درا�سة �أ�صدرها ام�س يف �إطار «�سل�سلة درا�سات
اق�ت���ص��ادي��ة» ب �ع �ن��وان «ع ��دم مت��اث��ل ا��س�ت�ج��اب��ة النمو
االق�ت���ص��ادي لتقلبات �أ��س�ع��ار النفط يف دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية».
وت �� �ش�ير ال �ن �ت��ائ��ج �إىل �أن ال �ن��اجت امل �ح �ل��ي الإجمايل
احل�ق�ي�ق��ي ي �ت ��أث��ر ب �ت �غ�يرات �أ� �س �ع��ار ال�ن�ف��ط العاملية،
وي�صبح هذا الت�أثري �أكرث و�ضوحاً و�أهمي ًة بعد تق�سيم
�أ�سعار النفط �إىل تغريات �إيجابية و�سلبية.
يف هذا الإطار ،بينت النتائج �أن التغريات الإيجابية يف
�أ�سعار النفط لها ت�أثري موجب ومعنوي على الناجت
املحلي الإج �م��ايل احلقيقي ،بينما ت��ؤث��ر التغريات

والأمريكية بخف�ض ن�سبة الفاقد يف �شبكات
نقل وتوزيع الكهرباء �إىل  3.3%مقارنة
مع  7%-6يف �أوروبا والواليات املتحدة كما
متكنت الهيئة من خف�ض الفاقد يف �شبكات
امل �ي��اه �إىل  5.1%م�ق��ارن��ة م��ع  15%يف
�أمريكا ال�شمالية .من جانبه قال املهند�س
را�شد بن حميدان النائب التنفيذي للرئي�س
لقطاع توزيع الطاقة يف الهيئة و�صل عدد
حمطات التوزيع ذات اجلهد املتو�سط 33

ك�ي�ل��وف��ول��ت يف اخل��دم��ة �إىل  79حمطة
ب�ن�ه��اي��ة �أك �ت��وب��ر  2021ب�ي�ن�م��ا ب �ل��غ عدد
حمطات التوزيع ذات اجلهد املتو�سط 11
كيلوفولت  41,243حمطة ويبلغ عدد
حمطات التوزيع ذات اجلهد املتو�سط 6.6
كيلوفولت يف اخلدمة حاليا  422حمطة
وذلك لت�أمني الطلب املتنامي على الطاقة
الكهربائية ملختلف اال�ستخدامات و�ضمان
ا�ستمرار وا�ستقرار الإم��دادات اىل خمتلف

امل�ستهلكني يف كافة الأوقات .من جهته �أ�شاد
الوفد الزائر مب�ؤ�شرات موثوقية ال�شبكة
ال�ت��ي حققتها ال�ه�ي�ئ��ة وت�ع��د م��ن الأف�ضل
ع��امل�ي��ا وب�ب�ن�ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة الرقمية
عاملية امل�ستوى وم�شاريع الهيئة اخلا�صة
بال�شبكة الذكية والعدادات الذكية  ..مثنيا
على املمار�سات التي تتبعها الهيئة يف �إدارة
�أ�صولها و�صيانتها وخدمة متعامليها وفق
�أعلى املعايري العاملية.

ال�سلبية يف �أ�سعار النفط �سلباً وب�شكل معنوي على
الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي �..إ�ضاف ًة �إىل ذلك،
ف� ��إن ا��س�ت�ج��اب��ة ال �ن��اجت امل�ح�ل��ي الإج� �م ��ايل احلقيقي
النخفا�ض �أ�سعار النفط �أكرب من اال�ستجابة الرتفاع
ت�ل��ك الأ� �س �ع��ار ،الأم ��ر ال ��ذي ي�شري �إىل �أن الن�شاط
االقت�صادي �أك�ثر ح�سا�سية جتاه ال�صدمات ال�سلبية
لأ�سعار النفط من ال�صدمات الإيجابية.
وتف�سر هذه النتائج توجه معظم دول جمل�س التعاون
ل ��دول اخل�ل�ي��ج ال�ع��رب�ي��ة �إىل تنفيذ ب��رام��ج التنويع
االقت�صادي لتقليل اعتماد اقت�صاداتها على النفط،
خ��ا��ص��ة يف �أوق� ��ات االن�خ�ف��ا���ض يف الأ� �س �ع��ار ،بالتايل
خلق م�صادر دخ��ل بديلة ودائ�م��ة .وت�ه��دف الدرا�سة
�إىل قيا�س الآثار غري املتماثلة لتقلبات �أ�سعار النفط
العاملية على النمو االقت�صادي يف دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية خالل الفرتة من � 2000إىل
� ،2019إ�ضاف ًة �إىل الأخذ يف االعتبار �أثر ثالثة من
حمركات الن�شاط االقت�صادي وهي اال�ستثمار ،والعمل،
واالنفتاح التجاري .كما ُتقدم الدرا�سة �إطاراً حتليلياً

ل�صانعي ال�سيا�سات يف املنطقة ،يُ�سهم يف تعزيز فهم
العالقة غري املتماثلة بني النمو االقت�صادي و�أ�سعار
النفط العاملية ،بالتايل و�ضع ال�سيا�سات املنا�سبة .وقال
ال�صندوق« :مت تقييم العالقة بني النمو االقت�صادي
و�أ�سعار النفط العاملية على نطاق وا�سع يف الأدبيات،
حيث �أظهرت الدرا�سات التطبيقية �أن ا�ستجابة النمو
االقت�صادي للتقلبات يف �أ�سعار النفط يف االقت�صادات
املتقدمة والنامية متباينة وتعتمد على ما �إذا كانت
الدولة م�صدرة �أو م�ستوردة للنفط ..ويركز التف�سري
النظري للعالقة بني النمو االقت�صادي و�أ�سعار النفط
العاملية على ت�أثريات جانبي الطلب والعر�ض ..وفيما
يتعلق بجانب الطلب ،ي��ؤدي انخفا�ض �أ�سعار النفط
�إىل زيادة الدخل املتاح لالقت�صادات امل�ستوردة للنفط،
بالتايل تعزيز الطلب على ال�سلع الأخ��رى �..أم��ا ما
يتعلق بجانب العر�ض ،فت�ؤثر الزيادة يف �أ�سعار النفط
على املنتجات القائمة على الطاقة ،حيث �إنها تولد
زي ��ادات يف تكاليف الإن �ت��اج ،بالتايل ارت�ف��اع الأ�سعار
والت�أثري على النمو االقت�صادي».

•• دبي-وام:

ب�ل�غ��ت ال �ت �� �ص��رف��ات ال �ع �ق��اري��ة يف دائ � ��رة الأرا�� �ض ��ي
واالم�ل��اك يف دب��ي �أك�ث�ر م��ن  970م�ل�ي��ون درهم
و�شهدت الدائرة ام�س ت�سجيل  152مبايعة بقيمة
 468.9مليون درهم منها  10مبايعات للأرا�ضي
بقيمة  63.31مليون درهم و 142مبايعة لل�شقق
والفلل بقيمة  405.58مليون درهم.
وج��اءت �أه��م مبايعات الأرا��ض��ي بقيمة  22مليون
درهم يف منطقة الثنية الأوىل تليها مبايعة بقيمة
 10ماليني درهم يف منطقة حدائق ال�شيخ حممد
بن را�شد تليها مبايعة بقيمة  9ماليني دره��م يف
منطقة جمريا الثالثة.
وت���ص��درت منطقة ج�ب��ل ع�ل��ي الأوىل امل�ن��اط��ق من
حيث ع��دد املبايعات �إذ �سجلت  4مبايعات بقيمة
 14مليون دره��م وتلتها منطقة وادي ال�صفا 5
بت�سجيلها مبايعتني بقيمة  8ماليني درهم وثالثة
يف ح��دائ��ق ال�شيخ حم�م��د ب��ن را� �ش��د بت�سجيلها 1
مبايعة بقيمة  10ماليني درهم.

لتعزيز العالقات ال�صينية العربية امل�شرتكة يف قطاع ال�شحن

االحتاد للطريان وجمموعة مطارات مقاطعة هينان توقعان مذكرة تعاون ا�سرتاتيجي
�أعلنت االحتاد للطريان ،الناقل الوطني
ل ��دول ��ة الإم � � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة املتحدة،
وجم�م��وع��ة م �ط��ارات مقاطعة هينان،
ال�شركة الأم ملطار ت�شنغت�شو الدويل،
وال��ذي يُعد مركز ط�يران حملي مهم
وبواب ًة �إىل املنطقة الو�سطى يف ال�صني،
ع��ن ت��وق�ي��ع م��ذك��رة ت�ف��اه��م ت�ه��دف �إىل
ت�أ�سي�س ��ش��راك��ة ا�سرتاتيجية لتعزيز
ع�ل��اق� ��ات ال� � �ط �ي��ران ب�ي��ن الإم� � � � ��ارات
وال���ص�ين .وج��اء توقيع امل��ذك��رة رقمياً
خ �ل��ال ف �ع��ال �ي��ة �أ� � �س � �ب� ��وع ت�شنغت�شو
االفرتا�ضية ،والتي انطلقت يف اجلناح
ال�صيني يف �إك�سبو  2020دبي ابتدا ًء
م��ن  27دي���س�م�بر  .2021وت�شمل
مذكرة التفاهم خططاً تتيح ملجموعة
االحت��اد للطريان �إدارة خدمات �شحن
دورية بني مطار �أبوظبي الدويل ومطار
ت�شنغت�شو الدويل لإن�شاء طريق احلرير
اجل� ��وي ب�ي�ن م�ق��اط�ع��ة ه �ي �ن��ان و�إم � ��ارة
�أبوظبي .وتو�سع املذكرة نطاق التعاون
ب�ين ال �ط��رف�ين لي�شمل حت��وي��ل مطار
ت�شنغت�شو الدويل �إىل مركز �شحن جوي

امل�صرف املركزي يفر�ض عقوبة مالية
على �شركة �صرافة عاملة يف الدولة

اينوك حت�صد جائزتني من
جمعية الأفكار الربيطانية

النقد العربي :تباين ا�ستجابة النمو االقت�صادي لتقلبات �أ�سعار النفط  970مليون درهم ت�صرفات العقارات يف دبي �أم�س

•• �أبوظبي-بكني-الفجر:
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يف املنطقة ،وتنويع قنوات بيع املنتجات
وتوزيع الب�ضائع يف املطار.
وتعليقاً على هذا املو�ضوع ،قال مارتن
درو ن��ائ��ب ال��رئ�ي����س الأول للمبيعات
وال�شحن يف االحت��اد للطريان“ :نحن
متحم�سون لتو�سيع �أعمالنا يف قطاع
ال�شحن و� �ص��و ًال �إىل ال���ص�ين ،و�إن�شاء
ط��ري��ق احل��ري��ر اجل� ��وي ب�ي�ن �أبوظبي
وم�ن��اط��ق و� �س��ط ال���ص�ين ب��ال�ت�ع��اون مع
جم �م��وع��ة م� �ط ��ارات م�ق��اط�ع��ة هينان،
مم��ا ي��دع��م ت�ن��وع ق �ن��وات ب�ي��ع املنتجات
وت��وزي��ع الب�ضائع ب�شكل كبري يف هذه
املنطقة ،ويعزز العالقات االقت�صادية
وال �ت �ج��اري��ة ب�ي�ن الإم � � ��ارات وال�صني،
وي�ت�ي��ح امل �ج��ال مل��زي��د م��ن ال �ت �ع��اون مع
بقية دول املنطقة” .و�أ� �ض��اف قائ ً
ال:
“قامت االحت � ��اد ل �ل �ط�ي�ران ،ب�صفتها
الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية
املتحدة ،بدور رئي�سي يف نقل اللقاحات
والإم � � ��دادات ال�ط�ب�ي��ة داخ ��ل الإم � ��ارات
وخارجها ،اعتماداً على حلولها الطبية
ال�ل��وج���س�ت�ي��ة امل �ت �ط ��ورة ،ح �ي��ث �سيرّ ت
االحت ��اد لل�شحن منذ ب��داي��ة اجلائحة
ال �ع��امل �ي��ة  1,042رح� �ل� � ًة ج ��وي ��ة من

�شنغهاي وبكني ،بحمولة �أكرث من 65
�أل ��ف ط��ن ع�ل��ى م�تن ط��ائ��رات ال�شحن
والركاب اخلا�صة بها من ط��راز بوينج
 ،777حيث مت تخ�صي�ص ن�صف هذه
ال��رح�لات لنقل �إم� ��دادات طبية لدعم
الإج��راءات العاملية يف مواجهة كوفيد-
 ،19وتزويد الفرق الطبية يف اخلطوط
الأمامية باملعدات ال�ضرورية”.
وق��دم��ت االحت��اد لل�شحن �أدا ًء متميزاً
يف ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي ،م��دف��وع � ًة بالطلب
الكبري على الإم� ��دادات الطبية ،حيث
�أعادت ت�شغيل رحالتها �إىل  90%من
وجهاتها مقارن ًة بالفرتة ذاتها من عام
 ،2019بينما زادت قدرتها اال�ستيعابية
بن�سبة .20%
وب ��دوره ،ق��ال كانغ �شينغ ت�شن ،رئي�س
جم �ل ����س �إدارة جم� �م ��وع ��ة م� �ط ��ارات
م�ق��اط�ع��ة ه �ي �ن��ان ،.م���ش�ي��داً بالتعاون:
“ي�سعدنا توقيع م��ذك��رة التفاهم مع
االحت � ��اد ل �ل �ط�ي�ران� � ،ش��رك��ة الطريان
الرئي�سية يف منطقة ال�شرق الأو�سط
والتي تتمتع ب�شبكة وا�سعة تغطي �آ�سيا
وال���ش��رق الأو� �س��ط و�أوروب � ��ا و�أفريقيا،
ال�ستك�شاف العديد من الفر�ص يف �إطار

مبادرة طريق احلرير اجلوي امل�ستوحاة
م ��ن م� �ب ��ادرة احل � ��زام وال �ط��ري��ق التي
�أطلقتها ال�صني”.
و�أ�ضاف“ :حتولت املنطقة االقت�صادية
ملطار ت�شنغت�شو �إىل �أول جتمع ح�ضري
ح ��ول م �ط��ار ،وال��وح �ي��د ح�ت��ى الآن ،يف
ال�صني ،مدفوع ًة بالنمو الهائل ملطار
ت�شنغت�شو الدويل يف ال�سنوات الأخرية،
ح�ي��ث ت�ل�ب��ي يف ال��وق��ت ذات ��ه متطلبات
الأع � �م� ��ال ال �ت �ج��اري��ة وال �ن �ق��ل ال�ب�ري
متعدد الو�سائط واملتطلبات احل�ضرية

واخل��ا� �ص��ة ب ��امل� �ط ��ارات ،ح �ي��ث حتولت
املنطقة ،م�ستفيد ًة من دعم  51م�ساراً
لل�شحن اجل ��وي يف م �ط��ار ت�شنغت�شو،
�إىل م��رك � ٍز لت�صدير امل�ن�ت�ج��ات ،و�أكرب
م�ن�ف��ذٍ ل��دخ��ول ال�ل�ح��وم �أج�ن�ب�ي��ة املن�ش�أ
يف و�سط ال�صني ،بالإ�ضافة �إىل كونها
م��رك��ز ت��وزي��ع �صيني رائ��د للعديد من
امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة �سريعة ال �ت��داول ،مما
ي�شجعنا على ا�ستقبال رحالت ال�شحن
املنتظمة لالحتاد للطريان ،يف امل�ستقبل
القريب”.

ح�صدت جمموعة اينوك جائزة امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات عن حمطة
اخلدمة امل�ستقبلية ذات الت�صميم املبتكر وجائزة الرتكيز على العمالء عن
حمطة «�إي لينك» وذلك خالل حفل «جوائز فكرة العام  »2021الدولية
التي تقدمها «جمعية الأفكار الربيطانية».
وتهدف اجلوائز �إىل تكرمي الأفكار املبتكرة وت�صنيف امل�ؤ�س�سات الرائدة يف
جمال االبتكار وفقا لأرقى املعايري العاملية و�سعيا لتعزيز دور االبتكار يف
جماالت حت�سني الأداء والعمل امل�ؤ�س�سي.
وت�ع��د «جمعية الأف �ك��ار الربيطانية» م�ؤ�س�سة غ�ير ربحية ت�ضم قاعدة
�أع�ضاء متنوعة وتتمحور مهمتها حول تبادل املعرفة واخلربات يف خمتلف
ال�صناعات والقطاعات والدول مبا يف ذلك دولة الإمارات.
وا�ستقبلت اجلمعية ع��ددا كبريا من طلبات امل�شاركة يف اجلوائز قدمتها
جمموعة متنوعة من امل�ؤ�س�سات وخ�ضعت الأف�ك��ار املقدمة للتقييم بناء
على ت�أثريها و�إمكانية نقلها وفعاليتها من حيث التكلفة .وب�شكل �إجمايل
منحت اجلمعية اجلوائز لت�سع فئات خمتلفة �إ�ضافة �إىل  4جوائز فردية
قدمتها جلنة التحكيم.
وق��ال �سعادة �سيف حميد الفال�سي الرئي�س التنفيذي ملجموعة اينوك:
« نفخر بفوزنا بجائزتني مرموقتني عن اثنتني من فئات ’جائزة فكرة
العام‘ وباعتبارنا �شركة نفط وطنية رائدة ي�سعدنا �أن نحظى بهذا التكرمي
العاملي ال��ذي ي�أتي تقديرا جلهود موظفينا وتتمحور ر�ؤيتنا من خالل
حمطة اخلدمة امل�ستقبلية وحمطة ’�إي لينك‘ يف تقدمي منوذج يحتذى
به يف جمال اال�ستدامة واالبتكار على م�ستوى قطاع الطاقة «.
يذكر �أن اينوك كانت قد افتتحت حمطة اخلدمة امل�ستقبلية على �أر�ض
�إك���س�ب��و  2020دب��ي يف مطلع ه��ذا ال �ع��ام .وت���س��اه��م امل�ح�ط��ة امل�ستدامة
بت�صميمها الهند�سي الفريد يف تلبية االحتياجات اللوج�ستية للمعر�ض
وه��ي �أول حمطة خدمة يف ال�ع��امل حت�صل على الت�صنيف البالتيني يف
«الريادة يف ت�صميمات الطاقة والبيئة» النظام العاملي لت�صنيفات البناء من
«املجل�س الأمريكي للأبنية اخل�ضراء.
وكانت «اينوك لينك» ،املن�صة الرقمية ال�شاملة لتو�صيل الوقود لل�شركات
يف دول ��ة الإم � ��ارات ق��د �أع�ل�ن��ت خ�ل�ال �شهر �أك�ت��وب��ر ع��ن �إط�ل�اق حمطتها
اجلديدة والأوىل من نوعها على م�ستوى العامل يف نخلة جمريا .وتعترب
«�إي لينك» التي ح�صدت ج��ائ��زة ع��ن فئة الرتكيز على العمالء حمطة
متنقلة تتيح لل�سكان والزوار �إمكانية الو�صول �إىل خدمات التزود بالوقود
مبنتهى ال�سهولة والراحة .وبف�ضل ت�صميمها امل�ستقبلي املبتكر ال تتطلب
حمطة «�إي لينك» �أية عمليات تركيب وجتميع مما ي�سهل نقلها ب�سرعة �إىل
مواقع خمتلفة وفقا الحتياجات ال�سكان والتغريات يف م�ستويات الطلب
على الوقود.

م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي يعتمد
�أ�سبوع العمل من الإثنني �إىل اجلمعة

•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلن م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي ،جمموعة اخلدمات املالية الإ�سالمية
ال��رائ��دة� ،أن��ه �سيعتمد �أ�سبوع العمل من االثنني �إىل اجلمعة اعتباراً من
يوم االثنني  3يناير  ،2022باعتبار يومي ال�سبت والأح��د عطلة نهاية
اال�سبوع ،متا�شياً مع �إر�شادات م�صرف الإم��ارات العربية املتحدة املركزي
ور�ؤية دولة الإمارات ملواكبة التطورات والتوجهات العاملية.
و�ست�ستمر فروع م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي يف العمل �ستة �أيام يف الأ�سبوع
م��ن االث�ن�ين �إىل ال�سبت و�ستغلق �أب��واب�ه��ا �أي ��ام الأح ��د .و�ستفتح الفروع
امل�ستقلة �أي��ام اجلمعة �أب��واب�ه��ا م��ن ال�ساعة � 7:30صباحاً حتى ال�ساعة
 12:30ظهراً ،على �أن تفتح الفروع يف مراكز الت�سوق من ال�ساعة  4بعد
الظهر حتى الـ 10لي ً
ال.
و�ستعتمد مكاتب م�صرف �أبوظبي الإ��س�لام��ي �أ�سبوع عمل مدته �أربعة
�أيام ون�صف مع ن�صف يوم عمل �أيام اجلمعة .و�سي�ستمر تقدمي اخلدمات
امل�صرفية عرب الهاتف على �أ�سا�س املناوبات على م��دار � 24ساعة طوال
�أيام اال�سبوع لتوفري امل�ستويات العالية ذاتها من خدمة العمالء ،وكذلك
اخلدمات امل�صرفية الرقمية من م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي ،مبا يف ذلك
روبوت الدرد�شة الذي �سي�ستمر يف م�ساعدة العمالء
وت��أت��ي التغيريات اجل��دي��دة ملواعيد العمل متا�ش ًيا م��ع تغيريات حكومة
الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة لنظام العمل اال��س�ب��وع��ي ودع � ًم��ا لتوجيهات
امل�صرف املركزي لدولة الإم��ارات العربية املتحدة ،التي من �ش�أنها تعزيز
ال�ق��درة التناف�سية الدولية املتنامية للدولة من خ�لال ت�سهيل التجارة
والقيام بالعمليات التجارية يف جميع �أنحاء العامل.
و�أ�شار م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي �أنه و�ضع بعني االعتبار �أف�ضل ال�سبل
لتطبيق هذه التغيريات ،و�أ ّك��د امل�صرف �أن العمالء �سي�ستمرون يف تلقي
اخلدمة املتميزة يف �أي وقت ومكان مع مراعاة رفاهية املوظفني.
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -عماد عبداملالك معارك الوحيدي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0004591مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :عماد عبداملالك معارك الوحيدي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حممود ال�سباعي  ،اجلن�سية �سويدي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  4221درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13428بتاريخ 2021/12/28
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�إخطار عديل بالوفاء

رقم املعاملة MOJAU_2021- 0033889

�إخطار عدلـي
املخطر � :سعيد �سامل عبد اهلل �سعيد  -اماراتي اجلن�سية  -ويحمل هوية رقم ()784197669408037
العنـوان  :الإمارات العربية املتحده  -ال�شـارقـة  ،الهاتف 0506361001 :
�ضد  /املخطر اليه  :جينلني ليو – �صيني اجلن�سية – ويحمل رقم موحد ( ،)201623962
العنـــــــوان  :الإمارات العربية املتحده – ال�شارقة  -القرائن  – 4منزل رقم  ،2550الهاتـف 0509051999 :
الوقائع :
 -1حيث �أن املخطر اليه قد �أعطي املخطر �شيكات م�سحوبة على بنك االمارات دبي الوطني ،
 -2وقد قام املخطر بالتوجه ايل البنك لي�سحب مبلغ ال�شيك الذي اعطاه اياه املخطر اليه وهو مببلغ ( )75,000خم�سة و �سبعون الف درهم
 -3وقد فوج�أ املخطر بعدم وجود ر�صيد للوفاء بقيمة ال�شيك و مت اعطاء املخطر رف�ض علي ال�شيك من البنك ،
 -4وبناء على ذلك قام املخطر بطلب قيمة ال�شيك من املخطر اليه ولكن دون جدوي،
 -5قام املخطر باقامة دعوي جزائي برقم  2021/6096جزاء ال�شارقة ومت احلكم علي اخلطر اليه بتغرمية  5000خم�سة �آالف درهم ،
 -6وحيث �أن املخطر اليه مل يقم حتى تاريخه بت�ستيد مبلغ ال�شيكات �أو دفع اي دفعه منه على الرغم من حماوالت املخطر الذي حاول مررا
وتكرارا بكافة املحاوالت الودية بالتوا�صل مع املخطر �إليه حتى يقوم بت�سليم املبلغ �أو رده ،
لذلك  ،ف��إن املخطر ينبه على املخطر �أليه ب�ضرورة و�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد يف ذمته وق��دره  75,000دره��م (خم�سة و و�سبعون الف
درهما فقط الغري) يف موعد �أق�صاه خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و�إال �سي�ضطر املخطر التخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة
باملبلغ والتعوي�ض،
املخطر �سعيد �سامل عبداهلل �سعيد

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13428بتاريخ 2021/12/28
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0040135
تنازل /بيع

70555

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى حمكمة عجمان الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0003239جتاري (جزئي)
اىل � :صالح علوي احمد الثالثي
جمهول حمل الإقامة � :إمارة دبي القيادة العامة ل�شرطة دبي
نعلمكم ب�أن املدعي (ة)  /مرمي حممد ح�سني عو�ض العنوان  /حمل الإقامة  :عجمان النعيمية رقم الهاتف :
971503586001
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة بــــــ :
اعالن املدعي عليه قانونا باحلكم ال�صادر بتوجيه اليمني احلا�سمة
حكمت املحكمة  :بتوجيه اليمني احلا�سمة للمدعي عليه بال�صيغة املحددة اعاله وكلفت املدعية ب�إعالنه قانونا باي و�سيلة
مقررة و�أبقت الف�صل يف امل�صروفات.
لذا يتوجب عليكم احل�ضور �أمام الدائرة املدنية والتجارية اجلزئية االوىل حمكمة عجمان الإحتادية �صباح يوم ......
املوافق  2022/1/3ال�ساعة  9.00لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  ،ويف حالة عدم ح�ضوركم �أو �إر�سال وكيل
معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ  2021/2/17 /م

يف الدعوى  2021/76جتاري م�صارف كلي

�ضد  /املدعي عليه الثاين  /حممد �إبراهيم حممد تقي �سبهري
املقامة من  /بنك �أم القيوين الوطني (�ش م ع)
مبا ان هناك دعوى مقامة �ضدكم مبحكمة دبي االبتدائية حتت الدعوى
رقم  2021/76جتاري م�صارف كلي ،وحيث انه مت ندبنا خبريا م�صرفيا
يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام قانون االثبات ل�سنة  1992م
بخ�صو�ص اعمال اخلربة امام املحاكم ،ندعوكم حل�ضور اجتماع اخلربة عن بعد
عن طريق تطبيق  ZOOMوذلك يوم اخلمي�س املوافق  2021/12/30يف
متام ال�ساعة  2.00ظهرا  ،ويرجى منكم اح�ضار كافة امل�ستندات امل�ؤيدة واملثبتة
لدفاعكم عند ح�ضوركم لالجتماع.

املدعي  /طالل فار�س حممد عبدالواحد
بوكالة املحامي  /الزحمي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
املعلن �إليه  /املدعي عليه  /احمد مهدي عبداملنعم الطوي
يف الدعوى رقم ( )2021/671جتاري م�صارف جزئي  -دبي
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الإثنني
املوافق  2022/1/3يف متام ال�ساعة الثالثة والن�صف ع�صرا لعقد الإجتماع الأول للخربة عن بعد وميكنكم
التوا�صل معنا لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية expert@alsharid.com
تليفون 042555155 :
لذا يطلب ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا حل�ضور االجتماع املذكور مع �إر�سال كافة امل�ستندات املتعلقة
بالدعوى ،وعليكم مراجعة اخلبري اوال ب�أول ب�ش�أن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ امل�أمورية
وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها.

اخلبري احل�سابي وامل�صريف
حممد �سعيد ال�شريف

الإعالن بالن�شر حل�ضور اجتماعات اخلربة
يف الدعوى رقم  2020/2763جتاري كلي

�إدارة اخلربة وت�سوية املنازعات
�إعالن باحل�ضور �أمام جلنة اخلربة
يتعني على ال�سيد  /فرج �أحمد عبد الباقي وم�ؤ�س�سة � /صفقات �إنرتنا�شيونال
لال�ست�شارات – جمهوال العنوان – �أو من ميثلهما قانونياً احل�ضور خالل �ساعات
الدوام الر�سمي اىل مقر �إدارة اخلربة وت�سوية املنازعات بديوان �صاحب ال�سمو
حاكم دبي بطابق امليزانني مبنى ( )Cمبجمع مباين احل�ضيبة للجوائز – ب�شارع
الثاين من دي�سمرب مبنطقة بر دبي وذلك حل�ضور اجتماعات اخلربة يف الدعوى
رقم  2020/2763جتاري جزئي مع جلنة اخلربة و�إح�ضار جميع امل�ستندات التي
ت�ؤيد موقفكم يف الدعوى وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
عن جلنة اخلربة اخلبري املحا�سبي  /د� .أحمد عالم

حماكم دبي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13428بتاريخ 2021/12/28
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/10235
املنذر � /سوبرميا ل�صناعة املواد العازلة ذ.م.م  -فرع دبي
املنذر اليه  /نور اخلالدية للمقاوالت الفنية ذ.م.م فرع دبي وميثلها املدير العام  :خالد
فوزى كامل حممد علی
رقم املحرر 246568/1/2021
ب�صفتنا املحامون نوجه ه��ذا االن��ذار لتكليف املنذر اليه للوفاء ب�سداد مبلغ وقدره
 119.947درهم (مائة وت�سعة ع�شر الف وت�سعمائه وت�سعه واربعون درهم) يف مدة
اق�صاها �أ�سبوع من تاريخ هذا االن��ذار ويف حال انق�ضاء املده دون �سداد املبلغ املذكور
ويف حال انق�ضاء هذه املدة دون �سداد املبلغ املذكور فاننا �سنقوم وعلى الفور باتخاذ
كافة التدابري واالجراءات القانونية الكفيلة بتنفيذ التزامكم وحتميلكم م�صاريف ای
اجراء قانونی.

العدد  13428بتاريخ 2021/12/28
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/10234
املنذر � /سوبرميا ل�صناعة املواد العازلة ذ.م.م فرع دبي
املنذر اليه  /حممد �سبطني �صفدر للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م وميثلها املدير العام
 :حممد �سبطني �صفدر حممد �صفدر
رقم املحرر 2021/1/246562
ب�صفتنا املحامون نوجه هذا االن��ذار لتكليف املنذر اليه للوفاء ب�سداد مبلغ وقدره
 193.147درهم (مائة وثالث وت�سعون الف ومائة و�سبعة واربعون درهم) يف مدة
اق�صاها �أ�سبوع من تاريخ هذا االنذار ويف حال انق�ضاء املده دون �سداد املبلغ املذكور
ويف حال انق�ضاء هذه املدة دون �سداد املبلغ املذكور فاننا �سنقوم وعلى الفور باتخاذ
كافة التدابري واالجراءات القانونية الكفيلة بتنفيذ التزامكم وحتميلكم م�صاريف
اي اجراء قانونی.

العدد  13428بتاريخ 2021/12/28
طلب �إنذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/10190

الكاتب العدل

العدد  13428بتاريخ 2021/12/28

70197

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70533

اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب ��أن ال�سيد  :حممد م�سعود حممد ج�لال  -اجلن�سية :بنغالدي�ش ،
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد  :حممد روح
االمنی حممد منزور احلق  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش يف الرخ�صة امل�سماه (جنوم ال�سماء ل�صيانة
ال�سيارات) ت�أ�س�ست ب�أمـارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رق��م ( )779660ال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االع�لان للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة
مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

العدد  13428بتاريخ 2021/12/28
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0040136
تنازل /بيع

الكاتب العدل

العدد  13428بتاريخ 2021/12/28
اعالن بالن�شر
 1055/2021/38جتاري م�صارف جزئي

70608

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :راجي�ش كومار كري�شنا اجلن�سية الهند  -ب�صفته كفيل �سداد
جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي  :بنك الفجرية الوطني � -ش م ع
وميثله  :حممد ثامر يعقوب يو�سف ال�سركال
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها دعوى مطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن بان ي�ؤدوا
للبنك املدعي مبلغا وقدره  2,901,742.70درهم (مليونان ت�سعمائة وواحد والفا �سبعمائة اثنان
واربعون درهما ثالثة و�سبعون فل�س) والفائدة بواقع  %12والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
املحاماة .وح��ددت لها جل�سة ي��وم الثالثاء املوافق  2022/1/4ال�ساعة � 11.00صباحا يف قاعة
التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم � AJCFICICPL2021 /0002321أمر �أداء

العدد  13428بتاريخ 2021/12/28
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 831/2021/38:جتاري م�صارف جزئي

املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية رقم 249
مو�ضوع الدعوى :الئحة دعوى مطالبة بالزام املدعي عليهما بان ي�ؤدي للمدعي مببلغ وقدره ( )161.473.56درهم
مائة وواحد و�ستون الف واربعمائة وثالثة و�سبعون درهم و�ستة وخم�سون فل�س  -مع الفائدة القانونية بواقع  %5من
تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .
املدعي:بنك ر�أ�س اخليمة الوطني �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي  -بوليفارد ال�شيخ حممد بن را�شد  -برج بوليفارد بالزا  - 2مكتب رقم
 - 1903وميثله:يو�سف ح�سني حممد �صالح ال�سهالوي
املطلوب �إعالنه  -1 :ان �أي او جلف للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة ب�ت��اري��خ 2021/12/15:يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح/بنك ر�أ�س اخليمة الوطني �ش.م.ع بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن مبلغ ( )161.473.56درهم والفائدة %5
من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمتهما من الر�سوم وامل�صاريف ومبلغ ( )1000درهم مقابل اتعاب املحاماة ,
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  13428بتاريخ 2021/12/28
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  875/2021/38جتاري م�صارف جزئي

70197

املنظورة يف  :دائرة امل�صارف اجلزئية الثانية رقم 256
مو�ضوع الدعوى  :نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اقرب جل�سة واعالن املدعي عليها بها .احلكم بعد الثبوت بالزامه بان ي�ؤدي
للبنك املدعي مبلغ وقدره  1,343,842/95درهم (مليون ومائة وثالثمائة وثالثة واربعون الفا وثمامنائة واثنان واربعون درهما
وخم�سون وت�سعون فل�سا) والفائدة بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعى  :بنك الإمارات دبي الوطني � -ش م ع  -عنوانه  :دبي  -ديرة � -شارع بني يا�س  -بجوار غرفة جتارة و�صناعة دبي  -هاتف رقم
" - 04/3874225موبايل رقم  055/7016552رقم مكاين ( - )3113783794وميثله  :عبداحلميد عبدامللك م�صطفى �أهلي
املطلوب �إعالنه  - 1 :الفون�سو جي�سو�س االركون بونيال (ح�سب اال�سم الوارد يف جواز �سفره) الفون�سو ج�سو�س الركن بونيال (ح�سب
اال�سم الوارد يف الهوية الإماراتية) � -صفته  :مدعى عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى ومو�ضوعها نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اقرب جل�سة واعالن املدعي عليها بها.
احلكم بعد الثبوت بالزامه بان ي�ؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره  1,343,842/95درهم (مليون ومائة وثالثمائة وثالثة واربعون
الفا وثمامنائة واثنان واربعون درهما وخم�سون وت�سعون فل�سا) والفائدة بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الزامه
بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2022/1/3ال�ساعة � 11.00صباحا يف قاعة
التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س ال�شعبة

حمكمة دبي االبتدائية
70540

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية ال�سابعة رقم 134
م��و��ض��وع ال��دع��وى :امل�ط��ال�ب��ة ب��ال��زام امل��دع��ي عليه ب��ان ي� ��ؤدي للمدعية قيمة ال�ف��وات�ير م��و��ض��وع امل�ط��ال�ب��ة مبقدار
( )44.800.76درهم اربعة واربعون الفا وثمامنائة درهما و�ستة و�سبعون فل�سا  -الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف
ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي�:شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي � -شارع حمدان بن حممد  -مبنى ات�صاالت  -بجانب مارك�س و�سبن�سر
املطلوب �إعالنه  -1 :مروان عي�سى علي ابراهيم حممد عبداهلل � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة ب �ت��اري��خ 2021/9/15:يف الدعوى امل��ذك��ورة اعاله
ل�صالح�/شركة جمموعة االم��ارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) ���ش.م.ع  ,بقررت املحكمة ا��ص��دار ق��رار منهي
للخ�صومة وفقا لن�ص املادة  54من الالئحة التنظيمية لقانون االج��راءات املدنية وقررت مبثابة احل�ضوري بالزام
املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ ( )44.800.76درهم والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى متام
ال�سداد والزمته الر�سوم وامل�صاريف ومئتي درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن
�سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

العدد  13428بتاريخ 2021/12/28

70608

�إىل املدعي عليه � :شركة اللم�سات الذهبية العاملية حممد م�سعود علم
بنجالدي�شى اجلن�سية  -نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/7/28قد
حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح  /املدعي
� /شركة كركوج للخدمات الفنية .قرار القا�ضي  - 1 :بالزام املدعيي عليها
ومن ميثلها قانونا بداء مبلغ ع�شرين الف درهم للطالبة ( 20.000درهم)
مع الفائدة  5%من تاريخ القيد وحتى ال�سداد التام - 2 .الزامها بالر�سوم
وامل�صروفات .حكما قابال لال�ستئناف خالل  15يوما اعتبارا من اليوم التايل
ال�ستالمك هذا التبليغ .حرر بتاريخ 2021/10/4 /
املحكمة االبتدائية املدنية

املو�ضوع /اعالن بالن�شر حل�ضور اجتماعات اخلربة
يف الدعوى رقم  2021 / 4090جتاری جزئی
اعالن املدعى عليهم بالن�شر حل�ضور جل�سة خربة
يف الدعوى رقم 2021 / 4090جتاري جزئي
املدعية � /شركة الوكوبانال میدل ای�ست ذ.م .م
املدعى عليها  /بيفر جلف للمقاوالت �ش ذ.م .م
حيث �أنه �صدر حكم من حمكمة دبي الإبتدائية بندب جلنة خرباء يف الدعوى رقم /4090
 2021جتاري جزئي ف�إننا نخطركم بح�ضور اجتماع اخلربة املحدد له يوم الثالثاء املوافق
 04/01/2022يف متام ال�ساعة � 10:30صباحاً عن طريق برنامج الزوم على الرابط التايل-:
https://zoom.us/i/3229718641?pwd=bS9HTmFpOE9Zd29YWC8xT2R2VFV6Zz09
Meeting ID: 322 971 8641
Passcode: ST4AjH

اخلبري احل�سابي  /ابراهيم عبدامللك حممد
قيد رقم ()1
زميل املجمع العربي للمحا�سبني القانونيني
ع�ضو جمعية املحا�سبني ومدققي احل�سابات

العدد  13428بتاريخ 2021/12/28
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/10116

الكاتب العدل

العدد  13428بتاريخ 2021/12/28

وزارة العدل
70392

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0009578مدين (جزئي)
�إىل املدعي عليه � )4 :سعاد مو�سالتي  -جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة  -منطقة اخلان  -برج هند -
الطابق  1702 - 1701هاتف رقم  97165302772بناء على طلب املدعي عبدالر�شيد داني�ش  -قد
اقام عليك الدعوى ويطالب فيها  -:احلكم ب�صفة م�ستعجلة بوقف اجراءات البيع يف التنفيذ رقم 1066
ل�سنة  2016بيوع عقارية .ببطالن اجراءات التنفيذ رقم  1066ل�سنة  2016بيوع عقارية .ا�ستحقاق
املدعية للوحدة ال�سكنية رقم  1604الكائنة بربج هند يف منطقة اخلان ب�إمارة ال�شارقة املحجوز عليها
حمل هذه الإجراءات و�شطب ت�سجيل تنبيه نزع امللكية الوارد عليها مع الت�سليم مع الزام املدعي عليهم
جميعا بامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .انت مكلف باحل�ضور
بجل�سة � 2022/1/3أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية يف متام ال�ساعة
� 8.30صباحا  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )5شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ
الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.

حرر بتاريخ 2022/12/27

مكتب اخلدمات الق�ضائية

70533

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0035519
املخطر � :شعبان زهري البلدي  ،اجلن�سية � -سوريا  -ويحمل هوية رقم 784198374283848
وميثله مبوجب وكالة رقم ( )2021/1/38221ال�سيد  /خالد منري زين الدين  -اجلن�سية � -سوريا
يحمل بطاقة هوية رقم 784198902695810
العنوان  :ال�شارقة  -هاتف رقم 0568887720 :
املخطر اليه  :مهند خالد اجلامو�س  -اجلن�سية � :سوريا
العنوان  :ال�شارقة  -هاتف رقم 0557406539 :
املو�ضوع  :عزل وكالة
ا�شارة جلميع الوكاالت املحررة ل�صاحلكم  ،وامل�صدق عليها من ال�سيد الكاتب العدل  ،وعمال لن�ص
املادة ( )955من قانون املعامالت املدنية رقم ( )5ل�سنة ( )1985واملعدل بالقانون رقم ( )1ل�سنة
( ، )1987لذلك  ،ف�إنني اعلنك مبوجبه بعزلك من جميع الوكاالت اعتبارا من يوم ت�سلمك هذا
الإعالن.
الكاتب العدل

وزارة العدل

العدد  13428بتاريخ 2021/12/28

70197

املخطرة � /شركة البحار ال�سبع للتجارة  -ذ.م.م
�ضد  /املخطر �إليه الثاين  /مروان عبداهلل حممد اخلطيبي ال�شويهي � -إماراتي اجلن�سية
املخطر �إليه الثالث � /سامل حممد علي بن داوود العبدويل � -إماراتي اجلن�سية
اخطار املخطر �إليهم بهذا الإنذار للعلم مبا جاء به وما �أ�شتمل عليه ونفاذ مفعوله قانوناً ،مع التنبيه علي املخطر
�إليها الأوىل ب�سداد قيمة ال�شيكني بواقع مبلغ  223177دره��م (مائتان وثالثة وع�شرون ال��ف ومائة و�سبع
و�سبعون درهم) على �أن يت�ضامن املخطر �إليه الثاين مع الأوىل يف ال�سداد يف حدود مبلغ  121590درهم قيمة
ال�شيك رقم  010469املوقع من جانبه وعلى �أن يت�ضامن املخطر �إليه الثالث الأوىل يف ال�سداد يف حدود مبلغ
 101587دره��م قيمة ال�شيك رقم  010564املوقع من جانبه .والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ
�إ�ستحقاق ك��ل �شيك وذل��ك حتى مت��ام ال�سداد وذل��ك خ�لال خم�سة �أي��ام م��ن ت��اري��خ علمهما �أو تبليغهما بفحوى
وم�ضمون هذا الإنذار ،ويف حالة عدم ا�ستجابة املخطر �إليهما لتنفيذ الطلبات مع الواردة بهذا الإنذار ف�سوف تقوم
املخطرة باتخاذ كافة الإج��راءات القانونية الكفيلة بحفظ �سائر حقوقها جتاه املخطر �إليهما يف املطالبة باملبالغ
املرت�صدة يف بذمتهم ف�ضال عما تراه منا�سباً من تعوي�ضات ،مع �إلزام املخطر �إليهما ف�ضال عن ذلك بكافة الر�سوم
وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة م�شمولة بالنفاذ املعجل طليقاً من قيد الكفالة.

االمارات العربية املتحدة

العدد  13428بتاريخ 2021/12/28

70392

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -امللكة لتوريد االيدي العاملة
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2021 /0002541مدين (جزئي)
�إىل املحكوم عليه  :امللكة لتوريد االيدي العاملة
العنوان  :عجمان  -ليوارة  -بالقرب من مركز �شرطة املدينة ال�شامل  -هاتف 0505222839
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �شم�سه عبدالرحمن علي  -اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان
احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 20299.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ
�إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة
يوم  -املوافق  -ال�ساعة  -امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك
�إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة التنفيذ
70448

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة

حماكم دبي

�إجتماع خربة

مقدمها  - 1ليخراج تاكوردا�س باجراين  -2 ،تي �شويرتام و�أوالده (�ش ذ م م)
بوكالة املحامني� /سامي املدفع ،خالد عبد الوهاب ،علي ال�صرومي ،عمر عبيد الزاهر مبوجب الوكالة
املحررة رقم  - 1820/1/246468امل�ؤرخة � 2018/11/15أمام الكاتب العدل العام بدبي.
املدين االول  :ورثة املرحوم  /حممد باقر احمد عبداهلل �أبوحليقة
املدين الثاين  :ح�سني علي حممد العي�سى �أبوحليقة
العنوان جمهول العنوان
نلتم�س مـن �سـيادتكم التكـرم والت�صـريح بـ�إعالن املـدينني �أعـاله بالن�شـر وتكليفهمـا بالوفـاء مبلـغ
وقــدره  3,500,000درهـم (ثالثة ماليني وخم�سمائة �ألـف درهـم) والفائـدة القانونيـة بواقـع
 5%مـن تـاريخ ا�ستحقاق هذا املبلـغ فـي  30/12/2009وحتـى ال�سـداد التـام ،والر�سـوم وامل�صاريف
ومقابـل �أتـعـاب املحاماة� ،أمـر�أ م�شمو ًال بالنفاذ املعجـل وبـال كفـالـة ،ومع حفـظ كـافـة حقـوق الـدائن يف
املطالبة بالر�سوم والتعوي�ضات.

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

وزارة العدل

حماكم دبي االبتدائية
70545

70555

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب��أن ال�سيد  :اي��وب عبدالرحيم حممد الها�شمي  -اجلن�سية :الإمارات
العربية املتحدة ،يرغب يف البيع وال�ت�ن��ازل ع��ن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذل��ك �إىل
ال�سيد :حممد علي غ�لام يا�سني  -اجلن�سية :باك�ستان ،يف الرخ�صة امل�سماه (ن��ازي لت�صليح
كهرباء ومكيفات ال�سيارات) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )21223ال�صادرة
من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة،
تعديالت اخرى  • :تغيري ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة فردية) �إىل (وكيل خدمات)،
وعمالبن�ص امل��ادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحت��ادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة
مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

العدد  13428بتاريخ 2021/12/28

70021

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

االمارات العربية املتحدة

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

اخلبري  /عبدالرحمن ح�سام الدين ال�سيد حممد ح�سني �شرف
رقم القيد مبحاكم دبي 170

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
70197

70197

يف الدعوى رقم  2021/671جتاري م�صارف جزئي  -دبي

حماكم دبي االبتدائية
70353

70197

العدد  13428بتاريخ 2021/12/28

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حماكم دبي

�إجتماع خربة

العدد  13428بتاريخ 2021/12/28

مدير اخلدمات الق�ضائية

تنازل /بيع

الكاتب العدل

العدد  13428بتاريخ 2021/12/28
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 1782/2021/11:مدين جزئي

70608

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

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أنني ال�سيد� /سودهام كومار دهار انيل كومار دهار  ،هندي اجلن�سية واحمل
بطاقة هوية رقم  784197479059400ارغب يف البيع والتنازل عن جزء من ح�صتي البالغة
 %100يف الرخ�صة امل�سماة (احلمامة ل�صياغة الذهب) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة حتت رقم
 210399اىل ال�سيد /حممد فاروق حبيب ادم  ،باك�ستاين اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم
 784195646264689لت�صبح ن�سبتي يف الرخ�صة  %90ون�سبة ال�سيد /حممد فاروق حبيب
ادم  ،%10ا�ضافة �شريك و�شركاء.
وعمالبن�ص امل��ادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحت��ادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

العدد  13428بتاريخ 2021/12/28

اعــــالن بالن�شـــر

العدد  13428بتاريخ 2021/12/28

حمكمة التنفيذ املدنية

دعوة حل�ضور
االجتماع الأول للخربة

العدد  13428بتاريخ 2021/12/28

70530

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  293/2020/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  559/2019عقاري جزئي ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 191063.10درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية  -عنوانه � :إمارة دبي � -شارع املطار  -منطقة بور�سعيد  -بناية
نقطة االعمال  -امليزانني  -مكتب رقم  - 9هاتف  - 0506335560بريد الكرتوين @ALMATROOSHI
 - OMALC.AEمكاين 3244594826
املطلوب �إعالنه  :فريد فتحي حممد عبداملوىل � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 191063.10
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  0يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

العدد  13428بتاريخ 2021/12/28

70197

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0003958مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :م�صعب ح�سن حممد خلف هلل
جمهول حمل الإقامة � :إمارة عجمان الرو�ضة �شارع  56فيال � 17شقة 105
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/1/11أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى - 2دائرة اليوم
الواحد) �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/12/27م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية
عبد امللك خلفان النقبي

29
حماكم دبي

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

العدد  13428بتاريخ 2021/12/28

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2039/2021/208تنفيذ مدين

حماكم دبي
70197

اعالن بالن�شر
 9927/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما -1/حممد م�صطفى املغازي ح�سني  -2امنية احلياة لتجارة
املواد الغذائية ذ.م.م  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/حممد علي �سامل عبداهلل النعيمي
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )113312.50درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  9354/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 4531/2021أمر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )56.598درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك دبي التجاري �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة � -شارع بور�سعيد  -مبنى بنك دبي التجاري  -بجوار ديره
�سيتي �سنرت
املطلوب �إعالنه  -1 :خليفه حممد ح�سن عبيد اجلالف � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )56598دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
70540

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثامنة رقم 20
مو�ضوع الدعوى :الت�صريح بقيد الدعوى مع حتديد اقرب جل�سة العالن املدعي عليه بها  -ثانيا:الزام املدعي عليه بان
ي�ؤدي للمدعية قيمة الفواتري مو�ضوع املطالبة مبقدار ( )42.860.62درهم اثنان واربعون الفا وثمنمائة و�ستون درهما
واثنان و�ستون فل�سا  -ثالثا:الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي�:شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي  -املطار  -ابوظبي � -شارع حمدان بن حممد  -مبنى مبنى ات�صاالت الرئي�سي  -بجانب
مارك�س و�سبن�سر
املطلوب �إعالنه � -1 :سلمان يا�سني حممد يا�سني � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/9/29:يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
�شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع .بقررت املحكمة ا�صدار قرار منهي للخ�صومة وفقا لن�ص
املادة  54من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية وقررت مبثابة احل�ضوري بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية
مبلغ ( )42.860.62درهم والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمته الر�سوم وامل�صاريف
ومئتي درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل
لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية رقم 249
مو�ضوع الدعوى  :الئحة دعوى مطالبة بالزام املدعي عليهما بان ي��ؤدي للمدعي مببلغ وق��دره ()161.473.56
درهم مائة وواحد و�ستون الف واربعمائة وثالثة و�سبعون درهم و�ستة وخم�سون فل�س  -مع الفائدة القانونية بواقع
 %5من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد.
املدعي:بنك ر�أ�س اخليمة الوطني �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -بوليفارد ال�شيخ حممد بن را�شد برج بوليفارد بالزا  - 2مكتب رقم 1903
 وميثله:يو�سف ح�سني حممد �صالح ال�سهالوياملطلوب �إعالنه  -1 :ان �أي او جلف للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/12/15:يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح/بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن مبلغ ( )161.473.56درهم والفائدة  %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد
التام والزمتهما من الر�سوم وامل�صاريف ومبلغ ( )1000دره��م اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13428بتاريخ 2021/12/28
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 3488/2021/16:جتاري جزئي

70021

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية اخلام�سة رقم 15
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ ( )100000والفائدة القانونية  %12نتيجة خلط�أ املدعي عليها
التعاقدي بتعوي�ض عن اال�ضرار املادية وما حلقه من خ�سارة وما فاته من ك�سب واال�ضرار الأدبية مبلغ وقدره ()390200
ثالثمائه وت�سعون الفا ومائتني درهم  ,والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام
املدعي:م�صطفى علي عبد العزيز ال�سامرائي
عنوانه:العنوان املختار مكتب ابراهيم ح�سن املال وم�شاركوه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية  -امارة دبي  -منطقة
ديره  -مقابل ديرة �سيتي �سنرت � -شارع بور �سعيد �شرق  -بناية �سيتي افينو  -مكتب رقم  - 707متحرك رقم
املطلوب �إعالنه  -1 :مطر بن بخيت بن مطر الزهراين ب�شخ�صه وب�صفته مالك امل�ؤ�س�سة الفردية املدعي عليها الثانية
 �صفته  :اخل�صم املدخلمو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ ( )100000والفائدة القانونية
 %12نتيجة خلط�أ املدعي عليها التعاقدي بتعوي�ض عن اال��ض��رار امل��ادي��ة وم��ا حلقه من خ�سارة وم��ا فاته من ك�سب
واال�ضرار الأدبية مبلغ وقدره ( )390200ثالثمائه وت�سعون الفا ومائتني درهم  ,والفائدة القانونية بواقع  %12من
تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام  -وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2022/1/4ال�ساعة � 11.00ص يف قاعة
التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13428بتاريخ 2021/12/28
اعالن بالن�شر
 7662/2021/60امر �أداء

70197

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :بارميت �سينغ بار�شوتام �سينغ
جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي �:شوبها نيلكامال تيجوانى الل�شاند
طلب ا�ست�صدار ام��ر اداء فقد ق��ررت حمكمة دب��ي االبتدائية بتاريخ2021/12/10:
بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره ( )50.000درهم خم�سون الف درهم
والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق وحتى مت��ام ال�سداد مع الزامه
بالر�سوم وامل�صاريف ورف�ضت النفاذ املعجل  ,ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل 15
يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبياالبتدائية

العدد  13428بتاريخ 2021/12/28
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 3941/2021/60:امر اداء

70197

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار االم��ر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )100000درهم
والر�سوم وامل�صاريف.
املدعي:رويال فالكون خلدمات ادارة الفعاليات �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي منطقة الو�صل مقابل حمطة مرتو اخلليج التجاري �شارع ال�شيخ
زايد بناية اميجيت الدور الثالث  307مكتب  -وميثله:را�شد علي حممد �سعيد احلريثي النقبي
املطلوب �إعالنه  -1 :فاديفيل �شينا جوندر � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/7/17:بالزام املعرو�ض �ضدها ان
ت�ؤدي للطالبة مبلغا وقدره ( )100.000درهم مائة الف درهم م�ضافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة
قدرها  %5اعتبارا من تاريخ تقدمي الطلب والزمت املعرو�ض �ضده بامل�صاريف .ولكم احلق يف
ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

العدد  13428بتاريخ 2021/12/28

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1941/2021/208تنفيذ مدين

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/1360مدين جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )32499درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :شريفة حممد عبدال�سالم عبد الغني
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي � -شارع خليفه  -مبنى بناية بنك امل�شرق � -شقة 6/601
وميثله:زينب قل زاد علي دبر الدين البلو�شي
املطلوب �إعالنهما  -1 :اليا�س عمر حممد الب�شاب�شه  -2احمد حممد كرمي الهزبر � -صفتهما :منفذ
�ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )323499درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

العدد  13428بتاريخ 2021/12/28
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 965/2021/38:جتاري م�صارف جزئي

70545

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة رقم 402
مو�ضوع الدعوى  :دعوى مطالبة بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره ( )737.383.08درهم اماراتي
�سبعمائة و�سبعة وثالثون الفا وثالثمائة وثالثة وثمانون درهم اماراتي وثمانية فل�س  ,وما ي�ستجد من مبالغ
اخ��رى (�أج��رة متغرية ون�سبة ت�برع  )%1تنفق يف وج��ه ال�بر واخل�ير مع الفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ
اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد
املدعي:م�صرف عجمان �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع حممد بن را�شد بوليفارد  -برج بوليفارد بالزا  - 2مكتب
1903
املطلوب �إعالنه  -1 :زبري حممد �ألطاف �أحمدي � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها دعوى مطالبة بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ
وق��دره ( )737.383.08درهم اماراتي �سبعمائة و�سبعة وثالثون الفا وثالثمائة وثالثة وثمانون درهم اماراتي
وثمانية فل�س  ,وما ي�ستجد من مبالغ اخرى (�أجرة متغرية ون�سبة تربع  )%1تنفق يف وجه الرب واخلري مع الفائدة
القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد  -وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2022/1/6
ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13428بتاريخ 2021/12/28
اعالن بالن�شر
 465/2021/3048نزاع جتاري

70197

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل التنازع �ضده  -1 :باور كواليتي للهند�سة �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املتنازع :حممد طيب حممد يو�سف خوري  -مالك م�ؤ�س�سة �أيكاه للتجارة العامة
ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا امل�ط��ال�ب��ة ب��ال��زام امل �ت �ن��ازع ��ض��ده��ا ب���س��داد مبلغ وقدره
( )113.535.67درهم مائة وثالثة ع�شر الف وخم�سمائة وخم�سة وثالثون و�سبعة و�ستون فل�سا
 والفائدة القانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ اال�ستحقاق  2019/7/13وحتى ال�سداد التاممع الزام املتنازع �ضدها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2021/12/29ال�ساعة � 09:00صباحا يف قاعة التقا�ضي
عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

70392

�إعالن �شطب قيد

تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة� /شركة اريب فيل  -ابوظبي (اجلن�سية
 :فرن�سا) قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف امارة ابوظبي
(العنوان � :شارع املطار  -بناية م�شوي ياعد بيات القبي�سي  -الطابق
العا�شر مكتب رقم � ، 1005ص ب  )113043واملقيدة حتت رقم
( )4179يف �سجل ال�شركات الأجنبية ب��ال��وزارة .وتنفيذاً لأحكام
القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  2015يف �ش�أن ال�شركات التجارية
وتعديالته وال �ق��رار ال ��وزاري رق��م ( )377ل�سنة 2010م يف �شان
اعتماد دليل �إج ��راءات الرتخي�ص ل�ف��روع ومكاتب املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة
باخلارج واملناطق احلرة بالدولة .يرجى من ال�سادة �أ�صحاب احلق يف
االعرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�ضهم اىل ال��وزارة يف ميعاد ال يتجاوز
�شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل :
وزارة االقت�صاد
ادارة الت�سجيل التجاري
�ص.ب ( )901ابوظبي

حماكم دبي

حماكم دبي
حماكم دبياالبتدائية
العدد  13428بتاريخ 2021/12/28

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  9278/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1119/2021جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )275257.77درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك دبي التجاري �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -بور�سعيد  -دي��ره  -دبي � -شارع بور�سعيد  -مبنى نف�س بناية
البنك  -بجوار ديره �سيتي �سنرت  -وميثله:ا�سامة ح�سن عثمان دبلوك
املطلوب �إعالنه  -1 :توما�س ماتيو � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )275257.77درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.

70530

Dubai Courts of First Instance
Notification by Publication
In the execution No. : 211/2020/293- real estate execution
Considered by : 3rd execution department No. 185
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 559/2019 - partial
real estate, by paying the amount executed amounting to AED 191063.10 including
fees and expenses.
Execution applicant : Real Estate Investment General Est.
 Address : Emirate of Dubai Airport St Port Saeed Areal Business Point Bldg|Mezzanine Office No. 9 Tel: 0506335560| Email: ALMATROOSHI@OMALC.AE
Makkani : 3244594826
Notifiee : Farid Fatahi Mohamed Abd Elmula, in his capacity as: Respondent
Subject of notification : has filed the execution case mentioned above and obliged you
to pay the amount executed amounting to AED 191063.10 to the execution applicant or
court's treasury. Accordingly, the court will proceed forward the execution procedures
against you if you failed to be abided by the said judgment within 0 days from the date
of publishing this notification.
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اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 831/2021/38:جتاري م�صارف جزئي
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حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13428بتاريخ 2021/12/28
اعالن حكم بالن�شر
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حماكم دبي
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االمارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�صاد

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2731/2021امر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )860343درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :م�صرف االمارات اال�سالمي  -م�ساهمة عامة  -واخرون
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -دبي � -شارع بور�سعيد  -مبنى �سيتي افنيو
املطلوب �إعالنه  -1 :ف�ؤاد عبا�س متيز � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان  :نعلنكم بانه مت احلجز على ام��وال�ك��م اخلا�صة وه��ي ع�ب��ارة ع��ن وح��دة يف
 oakwood residencyارقام /1114+1102وحدة يف  Al thamam 207-45وحدة
رقم /6-306وح��دة يف  sapphireرقم /411وح��دة يف  imperial residence 1رقم
 1008وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
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اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4913/2021/207تنفيذ جتاري
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/1390مدين جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )66256درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :حممد ممدوح رم�ضان ب�ستان
عنوانه:امارة دبي � -شارع بني يا�س  -برج امل�صرف  -الطابق  14مكتب  - 1407رقم مكاين- 3005495192:
هاتف متحرك رقم - 0557909785:بريد الكرتوينShaban.Hegazy@yahoo.com:
املطلوب �إعالنهما  -1 :حممود فتحي حممود عبدالعزيز  -2اورالن��د جوزيف هيزون �ستو دومينجو -
�صفتهما :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )66256دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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70021

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8903/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2021/955أمر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )2391500.90درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :البيت االملاين للحمامات واملطابخ �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي � -أبوهيل  -ديره  -دبي � -شارع �صالح الدين
املطلوب �إعالنه  -1 :بارادو�سو  7للتجارة ذ.م.م � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان  :قد �أق��ام عليكم ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )2391500.90درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70392

Advertised publication
The case management office at the Federal Court of Sharjah, the Federal Civil Court of First Instance
)In Case No. SHCFICIREA2021/0009578 / Civil (Partial
To the defendant :) Souad Mouslati - Unknown place of residence : Sharjah-Al-Khan area-Hind TowerFloor 1702-1701Telephone No.97165302772
At the request of the plaintiff, Abdul Rashid Danish
He may file a lawsuit against you and demand that you:
Urgent judgment to stop sale procedures in implementation No. 1066 of 2016 real estate sales
Invalidating implementation procedures No. 1066 of 2016 real estate sales.
The plaintiff's entitlement to the residential unit No. 1604 located in the Hind Tower in the Al Khan area
in the Emirate of Sharjah, which is the subject of these procedures, and the deletion of the registration of
the expropriation notice received on it with delivery with the obligation of all defendants to the banks
and in exchange for attorneys' fees and the judgment inclusion in the expedited execution without
guarantee. You are required to attend the hearing on 3/1/2022 in front of the Case Management Office,
Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance, at 8:30 am - Office No. (Case Manager Office No.
5) in person or through an authorized agent, and submit an answer note to the lawsuit attached with all
Documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to consider
the above-mentioned case number as a defendant.
Judicial Services Office
Aisha Ali Muhammad

Date 28/ 12/ 2021 Issue No : 13428

70608

Partial commercial banking 1055/2021/38
Published Notice details
To Defendant:
1- Rajesh Kumar Krishna Nationality India - As a repaying guarantor
Unknown address
As the plaintiff : National Bank of Fujairah
Represented by: Mohamed Tamer Yaqoub Yousef Al Serkal
He has field a case against you and its subject is a claim the defendants
jointly to pay the bank an amount of 2,901,742.70 dirhams (two million
nine hundred and one thousand seven hundred forty-two dirhams seventythree fils), fees and legal interest at a rate of 12%, expenses and lawyer
fees. A hearing was set for her on Tuesday 04/01/2022 in the remote
litigation room BUILDING_DESC&, therefore you are required to attend
or represent you legally, and you must submit your memorandums or
documents to the court at least three days before the hearing.

العدد  13428بتاريخ 2021/12/28
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 4663/2021/16:جتاري جزئي

70608

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الرابعة رقم 403
مو�ضوع الدعوى  :دعوى مطالبة مببلغ وقدره ( )1.035.750.00درهم باال�ضافة اىل الفائدة القانونية
 %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة
املدعي:ما�شيانا للنقل الربي العام �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -الو�صل  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى بناية دبي الوطنية
للت�أمني � -شقة الطابق  2مكتب رقم 204
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة تريازو دبي ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها دعوى مطالبة مببلغ وقدره ()1.035.750.00
درهم باال�ضافة اىل الفائدة القانونية  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صروفات
ومقابل اتعاب املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2022/1/4ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة
التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 28/ 12/ 2021 Issue No : 13428

70530

Real Estate -partial 18/2021/295
Details of Notification by Publication
To the Convict / 1- Niharika Singh, 2-Tanvi Gupta
Unknown residence
The judgment creditor/ Aqaar Corporation, represented by/ Abdulla
Marwan Abdulla Ahmed Bakheet Al Matrooshi, hereby notifies you that
the court has issued a judgment in the session held on 11-7-2021 in the said
case to the favor of/ Aqaar Corporation by obliging the defendant to pay
to the plaintiff an amount of (AED 1.151.378) - one million one hundred
fifty one and three hundred seventy eight dirham in addition to an interest
of 5% with effect from the date of claim corresponding to 01/03/2021 till
full payment as well as expenses and one thousand for attorneys' fee, and
rejected other requests.Such judgment is considered as issued in presence
subject to appeal within thirty days from the next day of publishing the
notification. Issued in the name of HH Sheikh Mohammed bin Rashed bin
Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and has publicly announced to all.
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ثقافة وفنون

Tuesday

30

تبثه القناة كل يوم �أربعاء عند ال�ساعة التا�سعة والن�صف

فنون الت�صوير وحكايات مبدعيه يف برنامج «عد�سة» على تلفزيون ال�شارقة
•• ال�شارقة-الفجر:

يفتح “تلفزيون ال�شارقة” التابع لهيئة ال�شارقة
للإذاعة والتلفزيون �أم��ام جمهوره نافذة وا�سعة
ل�ل�ت�ع��رف ع �ل��ى م��وه��وب��ي وع �� �ش��اق ف��ن الت�صوير
الفوتوغرايف الذين ي��روون حكاية �شغفهم بهذا
الفن والبدايات الأوىل النطالق رحلتهم الفن ّية
وامل�ه�ن�ي��ة وامل��و� �ض��وع��ات وال�ق���ض��اي��ا ال�ت��ي يركزون
عليها ،وذلك من خالل برناجمها اجلديد الذي
يحمل عنوان “عد�سة”.
وي�ع��د ب��رن��ام��ج “عد�سة” الأ��س�ب��وع��ي ال��ذي تبثه
القناة كل يوم �أربعاء عند ال�ساعة التا�سعة والن�صف
من�صة فنية يعر�ض من خاللها مبدعو الت�صوير
ال�ف��وت��وغ��رايف الإم��ارات �ي��ون خ�برات�ه��م وجتاربهم
مبا تت�ضمنه من �أ��س��رار �صناعة ال�صورة وخفايا
ه��ذا الفن ال�ق��ادر على حتقيق الت�أثري الإيجابي
لدى اجلماهري جتاه مكونات الطبيعة وخمتلف
الق�ضايا الإن�سانية.
وي ��أخ��ذ ال�برن��ام��ج ج�م�ه��وره �إىل ع��وامل الطبيعة

مبختلف ب�ي�ئ��ات�ه��ا ال�بري��ة وال�ب�ح��ري��ة واجلبلية
ليظهر فن التقاط ال�صورة التي تربز جماليات
ومكونات هذه الطبيعة� ،إىل جانب �إظهار ما تقر�أه
العد�سة يف وج��وه النا�س ،حيث رك��ز الربنامج يف
�أوىل حلقاته على عدة موا�ضيع ،منها“ :ت�صوير
احلياة الرب ّية” ،و”الت�صوير بالأبي�ض والأ�سود”،
و”الت�صوير الفلكي” ،و”الثقافة ال�ضوئية”
و”الت�صوير حتت املاء” ،و”ت�صوير الطبيعة”.
ويتميز الربنامج ب�أ�سلوب تقدميي م�شوق حيث
ي�ست�ضيف يف ك��ل حلقة م��ن حلقاته ع�ل��ى مدى
 27دق�ي�ق��ة ،م���ص��وراً يتحدث ع��ن ن��وع م��ن �أنواع
الت�صوير الفوتوغرايف ،من خالل �سرده مل�سريته
االحرتافية بطريقة عملية ت�ضع امل�شاهد يف �أجواء
�صناعة ال�صورة مع �شرح �سهل ومب�سط للأدوات
امل�ستخدمة يف الت�صوير ،حيث ا�ست�ضافت حلقات
ال�برن��ام��ج ك�ًل�اً م��ن ع�ل��ي ب��ن ث��ال��ث ،و��س�ع�ي��د بن
جمعوه ،وعبداهلل البقي�ش ،ويو�سف �أحمد ،و�أحالم
البناي ،و�سلطان كراين ،وحمد احلو�سني.
و�سريكز الربنامج يف حلقاته املقبلة على الكثري

م��ن املوا�ضيع التي توثق اجل�م��ال ،وم��ن �أبرزها،
“الت�صوير امل �ع �م ��اري وامل �ن ��اظ ��ر الطبيعية”،
و”ت�صوير الطبيعة يف خورفكان” و”التالعب
ال��رق�م��ي ودم��ج ال�صور” ،و”ت�صوير اخليول”،
و”ت�صوير الطبيعة والدرون” ،حيث يقدم هذه
املوا�ضيع على ال�ت��وايل ك��ل م��ن امل�صورين �سعود
زمزم ،و�سليمان بن عيد ،ومن�صور املناعي ،وميثم
عبودي ،وعلي العوي�س.ويُختتم الربنامج بفقرة
��س��ؤال احللقة ،حيث يطرح امل�صور ال�ضيف �أمام
املتابعني � �س ��ؤا ًال يتعلق بفن الت�صوير وتقنياته
والأدوات امل�ستخدمة فيه ،ليح�صل الفائز على
ج��ائ��زة م�ق��دم��ة م��ن ��ش��رك��ة ن �ي �ك��ون ،ح�ي��ث يتيح
الربنامج �إمكانية امل�شاركة يف امل�سابقة من خالل
حت�م�ي��ل ت�ط�ب�ي��ق م��راي��ا ال �ت��اب��ع ل�ه�ي�ئ��ة ال�شارقة
لل��إذاع��ة وال�ت�ل�ف��زي��ون.ك�م��ا تتيح هيئة ال�شارقة
للإذاعة والتلفزيون جلمهورها ال��ذي مل يتمكن
من م�شاهدة برنامج “عد�سة” يف وقت بثه على
تلفزيون ال�شارقة ،م�شاهدته عرب حتميل تطبيق
مرايا يف جميع املن�صات الرقمية.

احللقة الرابعة من �شاعر املليون
على م�سرح �شاطئ الراحة
تبث م��ن م�سرح �شاطئ ال��راح��ة ب�أبوظبي،
م �� �س��اء ال� �ي ��وم ،احل �ل �ق��ة امل �ب��ا� �ش��رة الرابعة
م��ن ب��رن��ام��ج “�شاعر املليون” يف مو�سمه
العا�شر ،الذي تنظمه جلنة �إدارة املهرجانات
وال�برام��ج الثقافية وال�تراث�ي��ة ب�أبوظبي،
وذل��ك يف مت��ام ال�ساعة التا�سعة والن�صف
م�سا ًء بتوقيت الإمارات.
وي �� �ش��ارك يف احل�ل�ق��ة ال��راب �ع��ة ال�ت��ي �سيبث
جم��ري��ات�ه��ا ع�بر ق�ن��ات��ي بينونة والإم� ��ارات

وتطبيق �شاعر املليون� 6 ،شعراء يقدمون
ق���ص��ائ��ده��م ال���ش�ع��ري��ة �أم� ��ام �أع �� �ض��اء جلنة
ال�ت�ح�ك�ي��م امل ��ؤل �ف��ة م ��ن الأ�� �س� �ت ��اذ �سلطان
العميمي وال��دك�ت��ور غ�سان احل�سن وحمد
ال�سعيد ،و�أم ��ام امل�شاهدين ع�بر ال�شا�شات
وع���ش��اق ال�شعر النبطي يف م���س��رح �شاطئ
الراحة.
و�سيتم مطلع احللقة �إعالن نتائج ت�صويت
امل �� �ش��اه��دي��ن لأرب� � ��ع � �ش �ع ��راء م ��ن احللقة

امل��ا��ض�ي��ة ،وه ��م /م�ن��اح��ي ع��و���ض الفهيقي
م��ن ال�سعودية  45درج ��ة ،وح��ام��د �شمقل
العنزي من ال�سعودية  44درج��ة ،و�أحمد
�سند املي�سري من اليمن  42درجة ،وحممد
بن حيي الهاملي من الإمارات  41درجة، /
�إذ �سين�ضم واحد منهم �إىل زمالئه ال�شعراء
يف قائمة الـ  ،24عن طريق الت�صويت عرب
التطبيق اخلا�ص بربنامج �شاعر املليون �أو
موقعه الإلكرتوين.

باعتبارها منارة يف ميدان الفنون والثقافة مب�صر وال�شرق الأو�سط

 926فعالية فنية وثقافية على م�سارح الأوبرا امل�صرية يف 2021
بدعم ورعاية الدكتورة �إينا�س عبدالدامي ،وزيرة
الثقافة امل�صرية ،وا�صلت دار الأوب��را ن�شر ر�سالتها
ال �ت �ن��وي��ري��ة ب��اع �ت �ب��اره��ا م �ن��ارة يف م �ي��دان الفنون
وال�ث�ق��اف��ة مب�صر وال �� �ش��رق الأو� �س ��ط ،ف�ف��ي عامها
ال �ث��ال��ث وال �ث�ل�اث��ون وب �ع��د جت� ��اوز حت ��دي جائحة
ك��ورون��ا ا�ستمرت خطتها يف تقدمي �أل��وان متنوعة
من الفنون اجلادة التي تعمل على االرتقاء بالذوق
وال�سلوك وتنمية الوجدان.
وخالل عام  ،2021جنحت �إدارتها برئا�سة الدكتور
جم��دي �صابر ،يف تكثيف ن�شاطها الفني والثقايف
مما �ساهم ب�شكل مبا�شر فى جذب فئات جديدة من
اجلمهور وخا�صة ال�شباب ،بجانب خمتلف �شرائح
الأ�سر امل�صرية.
وخالل ال�سطور التالية ،ن�ستعر�ض ح�صاد العام على
خمتلف امل���س��ارح ،حيث بلغ ع��دد الفعاليات الفنية
والثقافية ً 926
ن�شاطا منها  150على امل�سرح
ال�ك�ب�ير 145 ،ع�ل��ى امل���س��رح ال���ص�غ�ير 92 ،م�سرح
النافورة 137 ،على م�سرح اجلمهورية 127 ،على
م�سرح �سيد دروي�ش (�أوب��را الإ�سكندرية) 66 ،على
امل�سرح املك�شوف 59 ،مب�سرح �أوب ��را دمنهور77 ،
مبعهد املو�سيقى العربية.
ك�م��ا ا�ستمر ال�ن���ش��اط ال�ف�ك��ري وال�ث�ق��ايف مم�ث�ًلااً يف
�صالون الأوبرا الثقايف الذي وا�صل حتقيق �أهدافه
ال�ت�ن��وي��ري��ة ال��رام �ي��ة �إىل ط��رح ال� ��ر�ؤى والق�ضايا
الفكرية والإبداعية ،وتوالت حلقات �صالون م�صر

املبدعة والأم���س�ي��ات ال�شعرية وال �ن��دوات الثقافية
العامة التي و�صل عددها �إىل  54احت�ضنتها م�سارح
الأوبرا بالقاهرة والإ�سكندرية ودمنهور ،بالإ�ضافة
ً
معر�ضا للفنون الت�شكيلية بقاعتي الفنون
�إىل 57
الت�شكيلية “�صالح طاهر” و”زياد بكري” باملكتبة
املو�سيقية.
وق��ال رئي�س الأوب ��را� ،إن��ه يف �إط��ار ال�ت�ب��ادل الثقايف
بني م�صر والعديد من الدول الأجنبية ،ا�ست�ضافت
الأوب��را عدد من الفرق الأجنبية الزائرة هي فرقة
كايرو �ستيب�س (م�صر � /أملانيا) ،فرقة م�سرح �سان
ب�ط��ر��س�برج (رو� �س �ي��ا) ،رق �� �ص��ات ه�ن��دي��ة (الهند)،
ت��ري��و �أل�ب��ا (ال�ن�م���س��ا) ،ف��رق��ة فالمنكو دي مدريد
(�أ�سبانيا).
و�أ�� �ض ��اف رئ�ي����س الأوب� � ��را� ،أن اورك �� �س�ت�را القاهرة
ال�سيمفوين احتفل هذا العام مبو�سمه الـ  63حتت
�إ��ش��راف املدير الفني والقائد الأ�سا�سي املاي�سرتو
�أحمد ال�صعيدي ،وقدم  49حفلاً مو�سيق ًيا متنوعًا
ع�ل��ى خم�ت�ل��ف م �� �س��ارح الأوب� � ��را ت���ض�م��ن جمموعة
من �أ�شهر امل�ؤلفات املو�سيقية الكال�سيكية العاملية
�إىل ج��ان��ب �سل�سلة م��ن احل�ف�لات متنوعة لأعظم
ال�سيمفونيات و�أهم الأعمال خالل القرن الع�شرين
بالإ�ضافة �إىل تقدمي �أعمال امل�ؤلفني امل�صريني التي
تنتمي �إىل القوالب الكال�سيكية.
�أم ��ا ف��رق��ة �أوب� ��را ال �ق��اه��رة حت��ت �إ� �ش��راف مديرها
الفني الدكتورة �إمي��ان م�صطفى ،قدمت هذا العام

�أوبرتني عامليتني هما (عايدة ،احلفل التنكري) �إىل
جانب  32حفل �شارك فيهم جميع املغنني بالفرقة
مب���ص��اح�ب��ة الأورك� ��� �س�ت�را ت���ض�م�ن��ت خم �ت ��ارات من
الأوبرات الكال�سيكية والعديد من الأغاين العاملية
والأعمال اخلا�صة بالكري�سما�س والعام اجلديد.
وق��دم��ت ف��رق��ة باليه �أوب ��را ال�ق��اه��رة حت��ت �إ�شراف
مديرها الفني �أرمينيا كامل  7ع��رو���ض ه��ي دون
ك�ي���ش��وت – روم �ي��و وج��ول�ي�ي��ت ـ ك �� �س��ارة البندق–
�أوزوري�س  -الأمري �إيجور  -بولريو – رق�صات نلتقى
بها �إىل جانب مقتطفات من عرو�ض (�سبارتاكو�س،
خطوات �شرقية  ،ديانا واكيتون)
�أم��ا فرقة الرق�ص امل�سرحي احلديث حتت ا�شراف
مديرها الفني وليد ع��وين قدمت  5ع��رو���ض هي
(�أحم�س  ،فريدا  ،ديفيليه  ،19ع�شم �إبلي�س� ،أعمق
مما يبدو على ال�سطح) ،كما قدمت فرقة فر�سان
ال���ش��رق ل�ل�تراث  4ع��رو���ض متميزة ه��ي (�إيزي�س،
الطوق والأ��س��ورة� ،شجر ال��در ،الفلكلور والع�صور)
و�شهدت جميع العرو�ض � اً
ريا.
إقبال جماهرييًا كب ً
وقدم �أورك�سرتا �أوب��را القاهرة حتت �إ�شراف قائده
الأ�سا�سي الإيطايل اليو اورت�شيلو ،ومديره الفني
املاي�سرتو ناير ناجي 33 ،حفال �شملت م�صاحبة
ع��رو���ض ال�ب��ال�ي��ه والأوب � ��را ومقتطفات م��ن �أ�شهر
امل��ؤل�ف��ات الغنائية واملو�سيقية العاملية �إىل جانب
احتفاالت �أعياد امليالد والكري�سما�س.
ويف �إطار االهتمام ب�إحياء الرتاث املو�سيقي العربي،

قدمت فرق املو�سيقى العربية التابعة للأوبرا 120
ح�ف�ًل�اً دور ًي ��ا منها  30لفرقة عبداحلليم نويرة
للمو�سيقى العربية 31 ،للفرقة القومية العربية
للمو�سيقى 19 ،ح�ف��ل ل�ف��رق��ة املو�سيقى العربية
للرتاث 12 ،لفرقة �أوب��را الإ�سكندرية للمو�سيقى
والغناء العربي 21 ،حفال لفرقة الإن�شاد الديني،
 7حفالت لكورال �أطفال الأوبرا.
بالإ�ضافة �إىل فعاليات ال��دورة الثالثني ملهرجان
وم ��ؤمت��ر امل��و��س�ي�ق��ى ال�ع��رب�ي��ة وال �ت��ي �أق �ي �م��ت على
م��دار  15ليلة مب�سارح الأوب��را املختلفة بالقاهرة
والإ� �س �ك �ن��دري��ة ودم �ن �ه��ور ومت �إه��دائ �ه��ا للراحلني
املو�سيقار جمال �سالمة ،واملو�سيقار عبده داغر.
وت�ضمنت  33حفلاً غنائ ًيا ومو�سيق ًيا �شارك فيها
 101مطرب وعازف �سولي�ست من جنوم  10دول
عربية هي :م�صر ،لبنان ،املغرب ،ال�سعودية ،العراق،
��س��وري��ا ،ت��ون����س ،فل�سطني ،الأردن ،ع�م��ان ،كما مت
تكرمي � 19شخ�صية �ساهمت يف �إثراء احلياة الفنية
يف م�صر والعامل العربي.
و�أُق�ي��م �أك�ثر من  169ري�سيتال مو�سيقى وغنائي
ملجموعة من الفنانني واملو�سيقيني والفرق امل�صرية
بالقاهرة والإ�سكندرية ودمنهور وذلك حتت �إ�شراف
الدكتور خالد داغر ،رئي�س البيت الفنى للمو�سيقى
والأوبرا والباليه.
وا�ست�ضافت قلعة ��ص�لاح ال��دي��ن ،فعاليات الدورة
التا�سعة والع�شرين م��ن مهرجان القلعة الدويل

ل�ل�م��و��س�ي�ق��ي وال �غ �ن��اء و� �ض��م  31ح �ف�ًل اً توا�صلت
ع �ل��ى م � ��دار  16ي ��و ًم ��ا ،و� �ش �ه��دت خم�ت�ل��ف �أل � ��وان
الفنون املو�سيقية والغنائية تنوعت بني املو�سيقى
الكال�سيكية واجل��از والأغ ��اين العاملية واملو�سيقى
ال�ع��رب�ي��ة والإن �� �ش��اد ال��دي�ن��ي وغ�يره��ا ،و� �ش��ارك فيه
نخبة متميزة من جنوم الغناء واملو�سيقى يف م�صر
والوطن العربي ،بالإ�ضافة �إىل م�شاركة  3دول هي
�سوريا ،الأردن ،واملغرب.
ه��ذا �إىل ج��ان��ب الأن�شطة والفعاليات خ�لال �شهر
رم�ضان والتي �شملت جمموعة من العرو�ض الفنية
بالإ�ضافة �إىل �سهرات ال��دول العربية والإ�سالمية
ت�ضمنت �أم���س�ي��ات مم�ي��زة �أح�ي��اه��ا جن��وم املو�سيقى
والغناء يف م�صر والوطن العربي منها؛  9حفالت
ع�ل��ى م���س��رح ال �ن��اف��ورة ال ��ذي اح�ت���ض��ن لأول مرة
احل �ف�ل�ات خ�ل�ال ال���ش�ه��ر امل�ع�ظ��م ل�ك��ل م��ن النجم
حممد منري ،عر�ض الليلة الكبرية لطالب مركز
تنمية امل��واه��ب� ،أورك���س�ترا املو�سيقات الع�سكرية،
م��دح��ت ��ص��ال��ح ،دي�ن��ا ال��ودي��دي ،ن ��وران �أب��و طالب،
املن�شد يا�سني التهامي� ،إىل جانب التون�سية غالية
بن علي ،وفرقة احل�ضرة للإن�شاد ال�صويف اللذان
قدما عر�ضني �إ�ضافيني علي م�سرح �سيد دروي�ش
“�أوبرا الإ�سكندرية”.
كما احتفلت ثالثة دول عربية و�إ�سالمية بال�شهر
ال �ك��رمي ع�ل��ى امل���س��رح ال�صغري ب�ت�ق��دمي �أل� ��وان من
الفنون عربت عن تراثهم وثقافتهم وهي باك�ستان

 فل�سطني  -الفلبني ،وتوا�صلت فعاليات برنامجامل��و� �س��م ال�ف�ن��ي ل�ل��أوب ��را ع�ل��ى خم�ت�ل��ف م�سارحها
بـ 10حفالت لفرقة عبداحلليم نويرة للمو�سيقى
العربية ،ثالث حفالت ملركز تنمية املواهب احتفلت
الأوبرا خالل �أحدهم بعيد العمال ،فرقة تراث �سيد
دروي�ش ،وحفل عيد القيامة ،حفلني لفرقة الإن�شاد
الديني ،اورك�سرتا الكون�سرفتوار� ،إىل جانب حلقة
م��ن �سل�سلة وه��اب�ي��ات.ك�م��ا ا�ست�ضافت دار الأوب ��را
خ�لال العام العديد من املهرجانات الدولية وهي
م�ه��رج��ان ال �ق��اه��رة ال���س�ي�ن�م��ائ��ي ال� ��دويل بن�سخته
ال �ـ  ،43وح�ف��ل افتتاح امل�ه��رج��ان القومي للم�سرح
امل�صري يف الدورة الـ  ،14ومهرجان القاهرة الدويل
للم�سرح التجريبي الـ ،28ومهرجان �إيزي�س مل�سرح
امل ��ر�أة ،وحفل افتتاح وخ�ت��ام مهرجان الإ�سكندرية
لل�سينما الفرنكوفونية على م�سرح �سيد دروي�ش
“�أوبرا الإ�سكندرية” ،وملتقى “�أوالدنا” لذوي
القدرات اخلا�صة وغريها.
و�أك ��د رئ�ي����س الأوب � ��را� ،أن ال �ع��ام اجل��دي��د ،2022
م�ل��ئ ب��امل�ف��اج��ات الإب��داع �ي��ة ال�ت��ي تعك�س التطوير
والتحديث للربنامج الفني وال ��ذي ت�شهده كافة
العرو�ض والفرق وت�شمل �أم�سيات مميزة م�صرية
وع��رب�ي��ة و�أج�ن�ب�ي��ة ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ��س�ه��رات لنجوم
ال �غ �ن��اء وامل��و��س�ي�ق��ى �إىل ج��ان��ب �إل �ق��اء ال �� �ض��وء عن
جمموعة جديدة من �أيقونات الفنون الكال�سيكية
العاملية وغريها.

الثالثاء  28ديسمبر  2021م  -العـدد 13428

فــن عــربـــي

28 December 2021 - Issue No 13428

Tuesday

جتربة �إنتاج فيلم "احلفرة" مل تكن �سهلة

كرمي قا�سم :هناك
الكثري من الأفكار
التي �أريد تقدميها

31

فنان ا�ستطاع �أن يلفت الأنظار له منذ بداية ظهوره يف فيلم "اوقات
فراغ" ،لينطلق بعد ذل��ك وي�شارك يف بطولة جمموعة من
�أهم الأعمال ال�سينمائية والتلفزيونية مع كبار النجوم
واملخرجني ،لكن هذا املرة قرر �أن يخو�ض جتربة خمتلقة
من خالل �إنتاجه للفيلم الق�صري "احلفرة" الذى �شارك يف
م�سابقة الأفالم الق�صرية يف الدورة الـ 43من مهرجان القاهرة
ال�سينمائي ،مع كرمي قا�سم كان هذا احلوار ليك�شف عن �أ�سباب
تقدميه لهذا العمل وعن ال�صعوبات التى واجهتهم..
• فى البداية ..كيف وجدت جتربة الإنتاج لأول مرة يف فيلم احلفرة؟
 التجربة مل تكن �سهلة و بعدها ا�شفقت على كل املنتجني وكل �صناع الأفالم وراء الكامريات ،و�أدركت �أننا كممثلني مرفهنيبالن�سبه لهم ،لأننا نفكر يف جزء واحد من العمل اما هم يكونون م�شغولني بتفا�صيل كثريه.
• كيف جاءت فكرة فيلم "احلفرة" وما الذى حم�سك لتقدميه؟
 الفكرة مل تكن ولدية اللحظة فنحن منذ �سنوات نح�ضر لهذه اخلطوة ،وهذا لي�س �أول فيلم نقدمه ف�سبق وقدمنا فيلم من �إخراجعمرو عابد ،وبطولة عال ر�شدي و�أنا انتجته ،لكن فيلم احلفرة هو الأول الذى اخذ هذا ال�صدى ،وعندما عر�ض علي �سيناريو هذا
الفيلم حتم�ست له جداً لأنه خمتلف وجريء ومل�سنى.
• تعاملت مع عمرو عابد كممثل فكيف وجدت فكرة التعامل معه كمخرج وم�ؤلف يف هذا العمل؟
 اكت�شفت جانب �آخر من �شخ�صيتة ،وظهر مدى �شغفه وتركيزه يف العمل ،فكان مفاج�أة بالن�سبةيل.
• كم �أخذ الفيلم وقت حت�ضري منكم؟
 ب��د�أن��ا حت�ضري يف �آخ��ر  2019وعلى م��ا اخ�ترن��ا املمثلني وبد�أنابروفات جائت الكورونا وتوقف الت�صوير بالإ�ضافة �إىل املهرجانات
�أي�ضاً توقفت يف ه��ذا ال��وق��ت ،لكن ه��ذا الت�أخري ج��اء يف م�صلحة
الفيلم ومل �أ�شعر ب�إحباط لأننا �أخذنا وقتنا يف التح�ضري وعر�ضنا
الفيلم على �أ�شخا�ص مهمني جداً يف ال�صناعة وبد�أنا نح�سن يف ن�سخة
الفيلم ،فلم يكن هناك �ضغط علينا وهذا �شئ مهم وجعل الفيلم يظهر ب�شكل
جيد.
• تتحدث عن تفا�صيل العمل بتعمق بعيداً عن فكرة انك جمرد ممول للعمل
فهل هذا ب�سبب وجودك يف املجال كممثل؟
 للأ�سف فكرة املنتج يف م�صر مق�صره على يا �إما �شخ�ص بيدعم عمل �أو مدير �إنتاج ،لكنيجب �أن يكون املنتج �شخ�ص فاهم يف جميع العنا�صر من �سيناريو وفى ال�صناعة ب�شكل عام
ولي�س جمرد �شخ�ص ميول امل�شروع وهذا ما نحتاج �إليه يف �صناعة ال�سينما وذلك ما �أردت �أن
انفذه يف هذا العمل و حاولت �أن اطبق ما رايته من خالل جتربتي يف ال�سينما يف اخلارج.
• كان هناك اخبار منذ فرتة عن تقدمي جزء ثانى من "�أوقات فراغ" هل ما زال
قائماً؟
 بالفعل نحن نح�ضر له لكن املو�ضوع توقف ب�سب كورونا ،وما �أ�ستطيع قوله انه�سيكون ا�شبه بفيلم "�سهر الليايل" لأنه �سيعر�ض حيات ه�ؤالء ال�شباب بعد �سنوات
و التغريات التى حدثت لهم.
• بعد فيلم "احلفرة" هل تفكر يف خو�ض جتربة الإنتاج مرة �أخرى؟
 -بالت�أكيد فهناك الكثري من الأفكار التى اريد تقدميها.

�إجني املقدم :دوري
يف (قواعد الطالق
الـ  )45ي�شبه كل
�ست م�صرية
قالت الفنانة �إجني املقدم� ،إنها وافقت على دورها يف م�سل�سل (قواعد
الطالق الـ )45لأن ال��دور خمتلف متامًا ويعترب �أوىل بطوالتها
ريا خلو�ض التجربة.
حم�سها كث ً
املطلقة يف عامل الدراما ،وهو ما َّ
و�أ�ضافت املقدم� ،أن دورها يف العمل ي�شبه العديد من �سيدات البيت
امل���ص��ري خ��ا��ص��ة و�أن �ه��ا ام� ��ر�أة ع��ام�ل��ة وت��ري��د ال�ن�ج��اح ع�ل��ى امل�ستوى
ال�شخ�صي والعملي .و�أك��دت املقدم� ،أن كوالي�س امل�سل�سل كانت مرحة
للغاية ،معربة عن امتنانها لفريق امل�سل�سل بالكامل ،م�شرية �إىل �أنها �إذا
�أُتيحت لها الفر�صة للعمل معهم مرة �أخرى لن ترتدد.
وقالت املقدم� ،إن (هدفنا الأ�سا�سي يف هذا العمل هو تعزيز ومتكني
خ�صو�صا عند حدوث
امل��ر�أة وت�شجيعها على اتخاذ ال�ق��رار ال�سليم
ً
االنف�صال يف الوقت املنا�سب).
وبد�أت من�صة (�شاهد) يف عر�ض م�سل�سل (قواعد الطالق الـ )45يف
 22نوفمرب املا�ضي ،وكذلك على قناة ( )MBC4وذلك بعد تغيري
ا�سمه من (دليلك الذكي للطالق).
وت ��دور �أح ��داث م�سل�سل (ق��واع��د ال�ط�لاق ال �ـ  )45امل ��أخ��وذ عن
( )Girlfriends' Guide to Divorceح��ول كاتبة
لديها �شهرة وا�سعة وم�ؤلفاتها هي الأكرث مبي ًعا ،و لكنها تخفي
�أمر انف�صالها هي وزوجها ،لتعي�ش فرتة انتقالية من كاتبة �إىل
ام��ر�أة �أربعينية تواجه الطالق ،وتبد�أ نقا�شات مع �صديقاتها
للح�صول على حياة �سعيدة.
م�سل�سل (قواعد الطالق الـ )45مكون من  45حلقة ،وتقوم
ببطولته كل م��ن؛ �إجن��ي امل�ق��دم ،هيدي ك��رم� ،سايل �شاهني،
ع�م��ر ال �� �ش �ن��اوي�� ،ص��دق��ي ��ص�خ��ر� ،إجن ��ي �أب ��و زي ��د ،جيهان
ال�شما�شرجي ،وهو من �إنتاج (� )Sproductionsسايل
وايل ،و�إخراج م�صطفى �أبو �سيف.

�صابرين النجيلي تطرح
(مالنا�ش ن�صيب)
طرحت جنمة �أراب �أي ��دول �صابرين النجيلى �أح��دث �أغنياتها ،بعنوان
"مالنا�ش ن�صيب" ،من كلمات �أ�سامة م�صطفى ،و�أحلان بندر بن فهد،
وتوزيع حممد على� ،إنتاج .Dimah music
وت�ق��ول كلمات الأغ�ن�ي��ة" :مالنا�ش ن�صيب ،م�ش ك��ل ح��اج��ة  ..بنتمناها
بنطولها ،وال كل �سكة بنم�شى فيها نكملها ..فى نا�س كتري فى الدنيا دى..
�أتخلقت لبع�ض ،والنا�س دى باين يا حبيبى � ..إحنا م�ش منها ..ملنا�ش
ن�صيب وال �شيء ب�إيدينا نعمله� ،أهو دا اللى كان �آخر ما كنت �أتخيله".
وت�ع��د النجيلى واح��دة م��ن امل�ط��رب��ات ال�ت��ي �أح��دث��ن �ضجة ك�برى مبجرد
ظهورها يف برنامج "�أراب �أيدول" ،حيث كان النجم الكبري راغب عالمة
�أول الداعمني لها ،و�شبه الكثري �صوتها ب�صوت كوكب ال�شرق �أم كلثوم،
ف�ضلاً عن �إحيائها العديد من حفالت دار الأوبرا امل�صرية.
وت�ستعد النجيلى خ�لال ال�ف�ترة املقبلة ل�ط��رح ع��دة �أغ��ان��ى على طريقة
ال�سينجل� ،سيتم ت�صويرها بطريقة الفيديو كليب.

رمي البارودى تخو�ض �أوىل
بطوالتها الدرامية
تخو�ض النجمة رمي البارودي �أوىل بطوالتها الدرامية املطلقة ،بحكاية "بنات ال�سباعى"،
من م�سل�سل "حد فا�صل" ،حيث ت�صور الفنانة م�شاهدها فى العمل مع املخرج تامر
حمزة.
وتظهر رمي خالل احلكاية ب�شكل جديد وخمتلف عن ال�شخ�صيات التي قدمتها
�سابقا ،حيث ا�ستعدت لها البارودى جيدا ،خا�صة و�أن احلكاية تدور يف  5حلقات
وي�شارك يف بطولتها حممود حجازى� ،أحمد جمال �سعيد ،حممد التاجى ،هناء
ال�شوربجى ،هبة ح�سن ،مارتينا عادل.
من جهة �أخرى توا�صل �شقراء ال�شا�شة رمي البارودي ،ت�صوير م�سل�سل "نقل
عام" ،بجانب الفنانني حممود حميدة و�سو�سن بدر و�سميحة �أيوب وحممد
حممود عبد العزيز وهو من �إنتاج �شركة "جمموعة فنون م�صر" للمنتجني
رميون مقار وحممد حممود عبد العزيز ،والعمل من ت�أليف ور�شة فنون م�صر
و�إخراج املخرج الكبري عادل �أديب.
ورمي ال� �ب ��ارودى ت�ع��د م��ن �أف �� �ض��ل مم �ث�لات ج�ي�ل�ه��ا ،ولديها ق � ��درة
خ��ا��ص��ة ع�ل��ى ت�ق��دمي خمتلف الأع �م��ال ال�ف�ن�ي��ة ،بكل
�أن��واع �ه��ا وت���ص�ن�ي�ف��ات�ه��ا� � ،س��واء ف��ى ال���س�ي�ن�م��ا �أو
ال�ت�ل�ي�ف��زي��ون ،و�أث �ب �ت��ت �أن �ه��ا ف�ن��ان��ة حقيقية،
�صاحبة موهبة طاغية ال يختلف عليها
اثنان ،وكما �أن رمي ممثلة موهوبة ،فهى
�أي�ضا جنمة �صاحبة �شخ�صية رائعة
وج ��ذاب ��ة ،دائ �م��ا م��ا حت�ل��ق بفنها
ب �ع �ي��دا وت �� �س �ت �ح��ق م ��ا و�صلت
�إليه وما حققته حتى الآن
م��ن جن��اح على م�ستوى
تواجدها فى الدراما
وال�سينما.يذكر �أن
رمي ال � � �ب � ��ارودي،
� �ش��ارك��ت ك�ضيفة
�شرف يف م�سل�سل
"فار�س بال جواز"
م��ع ال �ف �ن��ان م�صطفى
ق� �م ��ر ،وال � � ��ذي ع ��ر� ��ض يف
مو�سم رم�ضان املا�ضي.
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�إجراء تغيريات على نظامك الغذائي لتقليل خطر�ضغط الدم
اك�ت���س��ب ارت �ف��اع ��ض�غ��ط ال ��دم ل�ق��ب "القاتل
ال�صامت" م��ع النق�ص امل��زع��ج يف الأعرا�ض
امل �ل �ح��وظ��ة ،وب �ك ��ارث ��ة ال �ع ��واق ��ب الوخيمة
للغاية.
وميكن ع�لاج ارت�ف��اع �ضغط ال��دم بالأدوية،
ول�ك��ن ال �ع�لاج الأك �ث�ر ف�ع��ال�ي��ة ل�ل��وق��اي��ة من
ارتفاع �ضغط الدم وتقليله هو �إجراء تغيريات
على نظامك الغذائي.
ول�ك��ن ،ه��ل ميكن ملجرد ملعقة �صغرية من
عن�صر غ��ذائ��ي خ��ا���ص ،ك��ل ي��وم� ،أن حتافظ
على �ضغط الدم لديك حتت ال�سيطرة؟.

يدعو نظام  DASHالغذائي الأ�شخا�ص
�إىل تناول �أق��ل من ملعقة �صغرية من امللح
يوميا خلف�ض �ضغط الدم لديهم.
ويُن�صح بتقليل ال�صوديوم (امللح) تدريجيا،
ب ��دءا م��ن احل ��د م��ن ت �ن��اول ملعقة �صغرية
واح ��دة ي��وم�ي��ا ،ث��م عندما تعتاد على مذاق
الأط�ع�م��ة الأق ��ل م�ل��وح��ة ،ق��م بخف�ضها �إىل
ثلثي ملعقة �صغرية فقط.
وي�شمل ذلك كل ال�صوديوم ،مبا يف ذلك امللح
امل�ضاف �إىل الوجبات اجلاهزة �أو ال�صل�صات،
بالإ�ضافة �إىل ما ت�ضيفه مبجرد جلو�سك �إىل

درا�سة حديثة على الفئران قد ت�ساعد
يف تف�سري مر�ض عقلي لدى الب�شر!

الربدقو�ش
ي �ق��ول ال��دك �ت��ور ال�سيد
حماد� ،أخ�صائي التغذية
ال � �ع�ل��اج � �ي� ��ة ب ��امل� �ع� �ه ��د
ال� � �ق � ��وم � ��ي ل� �ل� �ت� �غ ��ذي ��ة،
بالقاهرة� ،إن الربدقو�ش
م��ن الأع �� �ش��اب الطبية
امل� �ف� �ي ��دة ،ف �ه��و يحتوي
ع �ل��ى ب �ع ����ض العنا�صر
الغذائية مثل الكال�سيوم واحلديد وم�ضادات الأك�سدة.
و�أ��ش��ار �إىل �أن هناك ف��وائ��د �صحية ع��دي��دة ومفيدة ل�صحة الإن���س��ان من
تناول الربدقو�ش �سواء كم�شروب �ساخن �أو ب��ارد ومنها� ،أن��ه ي�ساعد على
حت�سني �أداء اجلهاز اله�ضمي من خ�لال زي��ادة �إف��راز �إن��زمي��ات ه�ضمية،
وي�ساعد يف تقليل ح��دوث الإم���س��اك ،ويعمل كمطهر وم�ضاد للبكترييا
والفطريات ،وي�ساهم يف تخفيف الأرق والقلق نظرا الحتوائه على العديد
من املهدئات وم�ضادات االكتئاب الطبيعية ،وي�ساعد يف تخفي�ض ال�ضغط
بالدم ،وي�ساهم يف تقوية ع�ضلة القلب ،ويعمل على تن�شيط الدورة الدموية
وتخفي�ض ن�سبة الكول�سرتول بالدم .ين�صح بتناوله للن�ساء فرتة الدورة
ال�شهرية لفوائده يف تنظيم هرمونات الأن��وث��ة والتي ت�ساعد يف تنظيم
الدورة ال�شهرية.

•• ملاذا توجد اغنام ذات ذيل �سمني ؟
هذه الأغنام تنت�شر �سالالتها يف �آ�سيا خا�صة و�شمال افريقيا فتجد ان
لها اذيال �سمان لأنها تختزن الدهن يف هذا الذيل مثل اجلمل متاماً
حتى ان هناك رع��اة للأغنام يريحون اذي��ال اغنامهم على �صناديق
خ�شبية او عربات �صغرية من �شدة ثقلها

•• ما معنى كلمة اوزي

الأوازي هى ذكور احلمالن التى بلغت من العمر اربعه ا�شهر وكثرياً
من النا�س يف�ضلون �شرائها عند هذا ال�سن للحمها اجلميل الطري
اللذيذ

•• ما معنى كلمة يون�سكو ؟
اليون�سكو هى اخت�صار ال�سم منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم
والثقافه وهى واحدة من الهيئات العديدة التابعة للأمم املتحدة

مائدة الع�شاء.
وب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ت�ق�ل�ي��ل امل �ل��ح ،ي�ن����ص نظام
 DASHال� �غ ��ذائ ��ي ع �ل��ى �أن � ��ه خلف�ض
��ض�غ��ط ال � ��دم ،ي �ج��ب ع�ل�ي��ك ت� �ن ��اول الكثري
م��ن اخل �� �ض��روات ،وخ�ف����ض كمية ال��زب��دة �أو
ال�سمن الذي ت�ستخدمه �إىل الن�صف واحلد
من تناول اللحوم �إىل ما ال يزيد عن 170
غراما يف اليوم.
و ُي �ع � َّرف �ضغط ال��دم ب��أن��ه ال�ق��وة التي ت�ؤثر
على الأوعية الدموية والأع�ضاء حيث ي�ضخ
القلب الدم حول ج�سمك.

متطوعون يوزعون الألعاب على الأطفال يف موقع للتربع �أقيم داخل كني�سة يف مايفيلد  ،كنتاكي الأمريكية  -ا ف ب

تك�شف درا�سة جديدة من اليابان �أن الفئران ميكن �أن تكون "متعاطفة"
وقد ت�صاب باالكتئاب مبجرد م�شاهدة القوار�ض الأخرى تتعر�ض حلالة
حتاكي ما ي�سمى بـ"التنمر".
ويعتقد فريق من جامعة طوكيو للعلوم �أن التعر�ض للإجهاد غري املبا�شر
يت�سبب يف تدهور اخلاليا الع�صبية يف ا ُ
حل�صني ،والتي ي��رون �أنها عامل
رئي�سي يف الإ�صابة باالكتئاب.
وقال العلماء �إن ما ي�سمى باالكتئاب "غري املبا�شر" ،ميكن �أن يوفر نظرة
ثاقبة حول كيفية تطوير الب�شر مل�شاكل ال�صحة العقلية وكيفية عالجها.
وقال املعد الرئي�سي �أكيو�شي �سايتوه� ،أ�ستاذ علم العقاقري ،لـ �" :Viceأريد
�أن يفكر النا�س �أن التوتر ال يغري �أدمغة امل�صابني باالكتئاب فح�سب ،بل
ميكنه �أي�ضا تغيري �أدمغتنا � -أولئك الذين ي�شاهدون � -أي�ضا".
وقرر الباحثون النظر يف كيفية ت�أثري الإجهاد على تكوين اخلاليا الع�صبية
يف ا ُ
حل�صني ،وهي بنية دماغية �صغرية ولكنها معقدة تقع على اجلانب
ال�سفلي من كل ف�ص �صدغي ومرتبط بالتعلم والعاطفة والذاكرة.
وق��ال �سايتوه يف ب�ي��ان" :قررنا ال�ترك�ي��ز على الآل �ي��ة املحتملة لل�ضغط
النف�سي يف تكوين اخلاليا الع�صبية للح�صني لدى البالغني ،لفهم دورها
يف اال�ضطرابات االكتئابية".
وخالل عملية تكوين اخلاليا الع�صبية ،تتكون خاليا ع�صبية جديدة يف
ال��دم��اغ .وع� ّر���ض بحث �سايتوه وزمل�ا�ؤه الفئران �إىل "�ضغوط الهزمية
االجتماعية املزمنة غري املبا�شرة" ،من خالل جعلها ت�شاهد ف�أرا �آخر ب�شكل
متكرر يتم التغلب عليه.
وو�ضعوا اثنني من الفئران يف قف�ص� ،أحدهما �أكرب من الآخر ،ودفعوا الف�أر
الأ�صغر �إىل منطقة القوار�ض الأكرب.
وك��ان الف�أر الأك�بر يدافع بقوة عن م�ساحته ،لكن الفريق مل يكن مهتما
بالف�أر الأ��ص�غ��ر :ك��ان ف ��أرا ثالثا� ،آم�ن��ا يف قف�صه اخل��ا���ص ،ي��راق��ب املحنة
ب�أكملها.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن�ه��ا مل تكن يف خ�ط��ر ،ظ�ه��رت على ال�ف�ئ��ران املتفرجة
�أعرا�ض اكتئاب.
وبعد � 10أيام� ،أظهرت عالمات انعدام التلذذ� ،أو عدم القدرة على ال�شعور
باملتعة � -أحد الأعرا�ض الرئي�سية لالكتئاب لدى الب�شر.
وقال �سايتوه لـ �" :Viceإذا �أعطيت الفئران خيارا ل�شرب املياه احللوة �أو
العادية ،ف�ستذهب دائما لتناول امل�شروب احللو لأنه �أكرث متعة .لكن الف�أر
الذي �شهد هزمية اجتماعية مل يفعل ،ما ي�شري �إىل انخفا�ض الرغبة يف
املتعة".
وك��ان ه�ن��اك �أي���ض��ا تغيري ف�ي��زي��ول��وج��ي :اخل�لاي��ا الع�صبية اجل��دي��دة يف
الفئران املتفرجة �شهدت انخفا�ضا يف معدل البقاء على قيد احلياة يف
التلفيف امل�سنن ،وهي منطقة من ا ُ
حل�صني مرتبطة بالذاكرة والإدراك
احل�سي .ويعتقد الفريق �أن التدهور �ساهم ب�شكل كبري يف اكتئابها.
وق��ال املعد امل�شارك تو�شينوري يو�شيوكا ،يف البيان� ،إن الفريق يعتقد �أن
التجربة "�ستلعب دورا مهما يف تو�ضيح الفيزيولوجيا املر�ضية لالكتئاب،
ويف ت�ط��وي��ر دواء ج��دي��د مطابق" .و ُن �� �ش��رت ال��درا� �س��ة م ��ؤخ��را يف جملة
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• هل تعلم �أن عمر القرد ال يتجاوز يف املتو�سط ثالثني �سنة
• هل تعلم �أن الذبابة تهز جناحها حوايل ( )32مرة يف الثانية الواحدة
• هل تعلم �أن الن�سور ال متوت و لكنها تنتحر ب�سبب املر�ض
• هل تعلم �أن  -الدلفني  -هو �أذكى احليوانات الثديية
• هل تعلم �أن االفراط يف �أخذ بع�ض �أنواع الفيتامينات ي�ؤدي اىل الت�سمم
• هل تعلم �أن الفيل يبكي عندما يكون حزين
• هل تعلم �أن احل�صان ميوت اذا قطع ذيله
• هل تعلم �أن ال�سلحفاة هي احليوان التي يحفظ عظمه يف حلمه
• هل تعلم �أن الدلفني يغلق عني واحدة عندما ينام
• هل تعلم �أن ال�سلحفاه والذبابة واالفعى ال متتلك حا�سة ال�سمع
• هل تعلم �أن �أقوى ع�ضلة يف ج�سم الإن�سان هي ع�ضلة الفك
• هل تعلم �أن اجل�سم يحتمل حرارة حتى  128درجة مئوية
• هل تعلم �أن الأذن الي�سرى �أ�ضعف �سمعاً من الأذن اليمنى
• هل تعلم �أن �سمك جلد الإن�سان ال يزيد عن  2ملم  ،و �سمك جلد الفيل يبلغ  25ملم  ،و جلد
الإن�سان يحتوي على عدة �آالف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�ستثناء
جفون العينني

ال�ضفدع امل�سكني
�س�أل علي امه :ملاذا يا امي تنقنق ال�ضفادع ليال بذلك ال�صوت احلزين لكنها ت�سكت يف النهار واليكاد ي�سمع
لها �صوت فقالت االم �س�أحكي لك :لقد خلق اهلل ال�ضفدع بدون رقبة و�سبحانه يف خلقه وكانت ال�ضفادع تنقنق
ب�صوت عال حزين منذ ان ت�ستيقظ وحتي تنام بدون ان تنظر هنا او هناك او للأعلى بل لال�سفل فقط وتقلق
اجلميع حتى جاء يوم وقف فوق ال�شجرة كروان واخذ ي�صيح ب�صوته اجلميل ف�سمعته ال�ضفدعة واخذت تنقنق
ب�صوتها احلزين املزعج العايل وك�أنها تعرت�ض على ندائه اجلميل ف�صاح الكروان:مالك ايتها ال�ضفدعة حزينة
فقالت وملاذا ال اكون حزينة اعي�ش يف �ضفة نهر و�سط الطني والوحل واملاء العكر وال ارى غري ديدان �صغرية
وا�سماكا �ضئيلة يخافني االطفال وال يلعبون معي فقال الكروان ايتها امل�سكينة ارفعي را�سك عايا وحاويل ان
تنظري حولك  ..انظري خللق اهلل انظري لهذا اجلمال ال�شجر البديع واالزهار الرائعة واجلو ال�صحو و�شمي
هذه الرائحة رائحة احل�شائ�ش اخل�ضراء الندية وا�سمعي هذه اال�صوات الع�صافري والطيور كلها تغرد تزقزق
واالطفال �صوتهم مالئكي يلعبون وميرحون ت�شاركهم ا�شعة ال�شم�س الذهبية ،هذا كله جمال من �صنع اخلالق
الدنيا جميلة فال تف�سدي جمالها بحزنك وعندما ر�أت ال�ضفدعه كل ذلك و�سمعت ماقاله الكروان �سكتت عن
النقنقة وهي يف عجب من كل ماحولها فلم تعط نف�سها ولو مرة واحدة فر�صة لتعرف ما حولها ومنذ ذلك
احلني باتت ال�ضفدعة ت�سكت يف النهار لت�ستمتع بجمال الدنيا وتلهو معها ثم تتذكر همومها يف الليل فتنقنق
حزينة .

