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تتربع بحليبها لالأطفال �ملر�ضى بعد �إجنابها طفاًل ميتًا
تربعت امراأة اأمريكية مفطورة القلب، بكمية كبري من حليب اأثدائها 
لالأطفال املر�صى، بعدما اأجنبت طفاًل ميتاً، نتيجة نزيف حاد اأ�صابها 

يف الأ�صبوع الثامن والثالثني من احلمل.
وكادت املراأة اأن متوت لأنها عانت من انف�صال امل�صيمة وفقدت الطفل 
منعت  اأن  بعد  الأ���ص��ط��ورة،  الطفل  لقب  الأط��ب��اء  عليه  اأط��ل��ق  ال���ذي 
اأخ��رى من  اأج��زاء  و�صعيته يف الرحم جلطات الدم من النتقال اإىل 
ج�صد والدته، مما اأنقذ حياتها. بعد عودتها اإىل املنزل من امل�صت�صفى، 
قررت �صارة التربع بكمية كبرية من حليب اأثدائها لبنك احلليب يف 
ولية األباما، وخالل 14 اأ�صبوع بلغت كمية احلليب التي تربعت بها 
قليلة  اأيام  "بعد  جتربتها:  عن  متحدثة  �صارة  وقالت  اأوقية.   800
من ولدة ابني ميتاً، �صعرت باأن علي اأن اأفعل �صيئاً ما لي�صتفيد منه 
ال��ولدة مل  اأمتلك الكثري من احلليب بعد  اأنني كنت  الأطفال، ومبا 
اأرغب يف التخل�ص منه دون فائدة، لذا قررت منحه لالأطفال الذين 
اأن الأمر  “ كان زوجي قلقاً من  اإليه” واأ�صافت:  هم باأم�ص احلاجة 
اأن  مبجرد  ولكن  عني،  التخفيف  يحاول  وك��ان  علي،  �صعباً  �صيكون 
راأى مدى �صعادتي جراء ما اأقوم به، بداأ بت�صجيعي. حتى اأن اأطفايل 
�صاأعطي  ب��اأين  اأخربتهم  عندما  بال�صعادة  �صعروا  الآخ��ري��ن  الثالثة 

احلليب لالأطفال املحتاجني”.

عالج �إ�ضعاعي ر�ئد ملر�ضى �لقلب
ح�صل املر�صى الذين يعانون من م�صكلة �صربات القلب غري املنتظمة 
على اأمل جديد باحلياة بف�صل �صكل رائد من العالج الإ�صعاعي الذي 

ي�صتخدم عادة لعالج ال�صرطان.
يتم  ت�صمى فوتونات،  الطاقة،  �صينية عالية  اأ�صعة  الإج��راء  ويت�صمن 
ويف  الطبيعي.  النب�ص  ل�صتعادة  القلب  م��ن  منطقة  اإىل  توجيهها 
املبكرة  ال��درا���ص��ات  ت�صري  باملخاطر،  حمفوًفا  يبدو  ق��د  ه��ذا  اأن  ح��ني 
اإىل اأنه فعال للغاية لدى املر�صى الذين ف�صلوا يف ال�صتجابة جلميع 
العالجات الأخرى، ويوؤدي اإىل حت�صن الأعرا�ص بن�صبة %90 على 
اأونيل النتائج باأنها مذهلة، وقال  الأقل. وو�صف الربوفي�صور مارك 

ي�صدق". ل  ب�صكل  متفائلون  نحن  كهذه  نتيجة  روؤية  النادر  "من 
ي�صلم  التج�صيمي،  ال�صتئ�صايل  الإ�صعاعي  العالج  امل�صمى  ال��ع��الج، 
مع  اجل�صم،  داخ��ل  �صغرية  منطقة  اإىل  الإ�صعاع  من  مكثفة  جرعات 
احلد من الأ�صرار التي تلحق بالأن�صجة املحيطة، مما يجعله مثالًيا 

ملعاجلة الأورام التي ي�صعب الو�صول اإليها يف الرئتني والكبد.
وعادًة ما يبذل الأطباء الذين يقدمون العالج الإ�صعاعي لل�صرطان 
ق�صارى جهدهم لتجنب ال�صطدام العر�صي بالقلب، وهذه هي املرة 

الأوىل التي يتم فيها ا�صتهداف القلب عن عمد.

هل ميكن �لتقاط كورونا مرتني يف �ضهر؟
العامل،  دول  من  ع��دد  يف  كورونا  بفريو�ص  الإ�صابة  ح��الت  تتناق�ص 
اأن��ه ل ميكنك  بالفريو�ص مرة واح��دة ل يعني  اإ�صابتك  ولكن ملجرد 

الإ�صابة به مرة اأخرى.
تزال  ل  فلالأ�صف  ك��ورون��ا  بفريو�ص  ال��ع��دوى  التقطت  ق��د  كنت  واإذا 
عر�صة لالإ�صابة بالفريو�ص مرة اأخرى. ومل حتدد الأبحاث بعد املدة 

التي تكون فيها حم�صًنا �صد الفريو�ص بعد الإ�صابة.
كورونا ميكنهم  بفريو�ص  الإ�صابة  بعد  اأنه  النا�ص  بع�ص  يعتقد  وقد 
ال�صتمتاع بفرتة مناعة �صد الإ�صابة به مرة اأخ��رى، لكن هذا لي�ص 

هو احلال يف الواقع.
اأن  الرغم من  اأنه على  العاملية  ال�صحة  درا�صة من منظمة  واأظهرت 
اعتداًل،  اأك��ر  اأع��را���ص  لديه  يكون  اأن  اإىل  مييل  اأوميكرون  متحول 
املتغريات  احتمال بكثري من  اأك��ر  كانت  اأخ��رى  الإ�صابة مرة  اأن  اإل 
الأخ����رى. ويف ال��واق��ع، ك��ان اح��ت��م��ال الإ���ص��اب��ة م��رة اأخ���رى مبتحول 

اأوميكرون خم�ص مرات اأكر من متغريات كورونا الأخرى.
الأول  -كانون  دي�صمرب  UKHSA يف  وكالة  اأجرته  ووجد حتليل 
املا�صي، اأن واحًدا من كل 10 اأ�صخا�ص م�صابني مبتحول اأوميكرون 

كان م�صاًبا بالفعل بفريو�ص كورونا مرة واحدة من قبل.
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ن�ضخة �أكرث �نت�ضار� من 
�أوميكرون تتف�ضى يف �أمريكا

تن�صر  "اأوميكرون"  املتحور  م��ن  فرعية  ن�صخة  كثب  ع��ن  العلماء  ي��راق��ب 
بهدوء يف �صتى اأنحاء الوليات املتحدة.

من   BA.2 ال�صاللة  اأن  الربيطانية  "الإندبندنت"  �صحيفة  وذك���رت 
"اأوميكرون"، تنت�صر يف 30 ولية اأمريكية، وت�صكل حوايل 3.9 باملئة من 

اإجمايل الإ�صابات اجلديدة.
ويالحظ العلماء باأن هذه ال�صاللة تنت�صر ب�صرعة كبرية، كما تظهر بيانات 

مراكز ال�صيطرة على الأمرا�ص والوقاية منها.
وقال مدير مركز مراقبة م�صببات الأمرا�ص يف موؤ�ص�صة روكفلر،�صموئيل 
�صكاربينو، "اإنه اإذا ت�صاعفت ال�صاللة مرة اأخرى واأ�صبحت ت�صكل 8 باملئة، 
الوليات  "كوفيد19-" يف  من  جديدة  موجة  نواجه  قد  اأننا  يعني  فهذا 

املتحدة".
واأ�صاف: "هذا هو الأمر الذي نحن قلقون ب�صاأنه". وُيعتقد باأن ال�صاللة 
BA.2 اأكر عدوى اأكر �صرعة على النت�صار مقارنة بال�صاللة الأ�صلية 

من "اأوميكرون"، وت�صببت يف زيادة كبرية باإ�صابات كورونا يف الدمنارك.
ال�صاللة اجلديدة، فهما  انت�صار  اللذين قد يخففا من حدة  الأمرين  اأما 

معدلت التطعيم واملناعة من الإ�صابات ال�صابقة.
وقال الأ�صتاذ امل�صاعد يف علم الأوبئة يف كلية ييل لل�صحة العامة ناثان اإن 
اأن  اعتقاده  معربا عن  الإ�صابات،  زي��ادة يف  اإىل  �صتوؤدي  اجلديدة  ال�صاللة 

الأمر لن ي�صل حد املوجة.

�أكرب �ضفينة يف �لعامل ت�ضتعد لالإبحار
�صنوات،   3 نحو  �صنعها  ا�صتغرق  بعدما 
العامل،  يف  �صياحية  �صفينة  اأك��رب  ت�صتعد 
التي اأطلق عليها ا�صم "اأعجوبة البحار" 

ل�صتقبال الركاب.
ال�صفينة التي �صلمت �صهر يناير املا�صي 
الأمريكية،  كاريبيان"  "رويال  ل�صركة 
املقرر  ومن  م��رتا،   362 ارتفاعها  يبلغ 
اأن تبداأ رحلتها الأوىل من مدينة فورت 
اإىل منطقة  ل��ودردي��ل يف ولي��ة فلوريدا 

البحر الكاريبي، يف 4 مار�ص املقبل.
عام  ال�صفينة يف  ت�صليم  املقرر  وك��ان من 
ب�صبب  ذل��ك  ت��اأج��ي��ل  مت  لكن   ،2021

جائحة كورونا.
من  املكونة  ال�صياحية  ال�صفينة  وبنيت 
18 طابقا يف حو�ص بناء ال�صفن يف �صان 
�صيفا  ل�6988  وتت�صع  بفرن�صا،  نازير 

و2300 من اأفراد الطاقم.
وت���ت���ك���ون ال�����ص��ف��ي��ن��ة ال���ع���م���الق���ة م����ن 8 
اأك��ر من  اإح��داه��ا على  مناطق، حتتوي 
مائية  زلقة  اأطول  وبها  نبتة،  األف   20
ع���ن خ���ط لالنزلق  ف�����ص��ال  ال��ب��ح��ر،  يف 
احلر بارتفاع 10 طوابق، و�صا�صة �صينما 

�صخمة.
وت�������رتاوح اأ����ص���ع���ار ال���ت���ذاك���ر ب���ني 760 
الرحلة  مل�����دة  وف���ق���ا  دولر  و1200 

وم�صارها.

م�ضاد�ت �لأك�ضدة.. ملاذ� 
تعد مهمة جد� ل�ضحتنا؟ �ص 23

وجبة خفيفة ت�ضاعد 
على �لنوم

اإىل   9 الأط��ف��ال من  ن��وم،  9 �صاعات  اإىل   7 املتو�صط من  البالغون يف  يحتاج 
13 �صاعة، والر�صع اإىل 12 اإىل 17 �صاعة من النوم يومياً، ويجد امل�صابون 
النوم  النوم بانتظام، وميكنهم ال�صتيقاظ عدة مرات من  ب��الأرق �صعوبة يف 

لياًل.
ويقول اخلرباء اإن املوز مليء باملغني�صيوم، والبوتا�صيوم، ما 
الع�صالت، وتناول  العقل على ال�صرتخاء وكذلك  ي�صاعد 
املوز قبل وقت ق�صري من الذهاب اإىل الفرا�ص يحفز اإنتاج 
الطاقة  واإنتاج  للدماغ  املهدئة  الرئي�صية  الهرمونات 

املهدئة.
"من  وتقول جمعية النوم اخلريية الربيطانية: 
املعروف اأن بع�ص الأطعمة تعمل على تهدئة املخ 
وت�صاعد على تعزيز النوم، لذا فاإن تناول اأطعمة 
منا�صبة يف امل�صاء هو بالتاأكيد جزء من الو�صفة 

لنوم �صعيد".

اأثناء  اإج��راء هذه التغيريات الغذائية هي  اإح��دى طرق  اإن 
وجبة  تناول  "اإن  ك��ومل��ان:  تقول  ال��ي��وم.  يف  الأوىل  الوجبة 
لأنه  ع��ام  ب�صكل  ال��وزن  اإنقا�ص  يف  ي�صاعد  متوازنة  اإف��ط��ار 
هناك  ك��ان��ت  اإذا  ول��ك��ن  ال��غ��ذائ��ي،  التمثيل  عملية  يحفز 
التحديد،  على وجه  البطن  ده��ون  التخل�ص من  رغبة يف 
اليوم،  ط��وال  اأف�صل  طعام  تناول  اإىل  ال�صخ�ص  ف�صيحتاج 

ولي�ص فقط يف وجبة الفطور".
اتباع  مي��ك��ن  �صحية،  بطريقة  ال��ي��وم  ب���دء  يف  للم�صاعدة 
ميكن  الفطور  اأطعمة  اأف�صل  ت�صم  التي  التالية  القائمة 

تناولها للم�صاعدة يف تقلي�ص دهون البطن:

ال�صوفان دقيق   .1
مت اإثبات وجود �صلة بني تناول دقيق ال�صوفان واحل�صول 
ن�صبة  ا�صتقرار  مثل  ال�صحية  ال��ف��وائ��د  م��ن  ال��ع��دي��د  على 
وتقليل  الكولي�صرتول  م�صتويات  وخف�ص  ال��دم  يف  ال�صكر 
خطر الإ�صابة باأمرا�ص مزمنة وامل�صاعدة يف التخل�ص من 

الوزن الزائد.
اإىل حمتواه  ال�صوفان  ُتعزى معظم فوائد دقيق  اأن  ميكن 
عن�صًرا  تعد  والتي  للذوبان،  القابلة  الأل��ي��اف  من  العايل 
درا�صة  اأظهرت  الواقع،  ال��وزن. يف  اإنقا�ص  غذائًيا مهًما يف 
تناول  اأن  ال�����ص��ري��ري��ة  للتغذية  الأم��ريك��ي��ة  ال���دوري���ة  م��ن 
يف  ال��ده��ون  بانخفا�ص  يرتبط  ل��ل��ذوب��ان  القابلة  الأل��ي��اف 

البطن على وجه التحديد.

اللوز  .2
اأن ي��ك��ون ال��ل��وز وامل��ك�����ص��رات الأخرى  وف��ًق��ا ل��ك��ومل��ان، ميكن 
تقول  البطن.  ده��ون  تقليل  يف  للم�صاعدة  رائ��ع��ة  طريقة 
النباتي  ل��ل��ربوت��ني  مم��ت��از  م�صدر  "املك�صرات  اإن  ك��ومل��ان: 
الدهنية،  اأوميغا3-  اأح��م��ا���ص  مثل  ال�صحية،  وال��ده��ون 
ال���دم  ���ص��ك��ر  ت��ن��ظ��ي��م  يف  اأوميغا3-  ت�����ص��اع��د  اأن  ومي���ك���ن 
والأن�صولني، وهو اأمر مهم يف خف�ص دهون البطن". واإذا 
كان ال�صخ�ص ل يحب اللوز، ف��اإن اجل��وز هو نوع اآخ��ر من 

املك�صرات التي حتتوي على ن�صبة عالية من اأوميغا3-.

الفواكه  .3
ب�صكل فعال  ت�صاعد  الفطور  اإىل قائمة  الفواكه  اإ�صافة  اإن 
يف تقليل دهون البطن لأنها ت�صاعد على كبح جماح الرغبة 
ال�صديدة يف تناول ال�صكر على مدار اليوم وميكن اأن مينح 
لفرتات  والم��ت��الء  بال�صبع  �صعورا  الأل��ي��اف  من  حمتواها 

اأطول.
ال��ف��اك��ه��ة يف وجبة  "تناول  مل��ا ذك��رت��ه ك��ومل��ان، ف���اإن  ووف��ًق��ا 
والكيوي  الأخ�صر  والتفاح  والرمان  البابايا  مثل  الفطور 
الكولي�صرتول  م�صتويات  يخف�ص  اأن  مي��ك��ن  وال��ربت��ق��ال 
ويقلل من عوامل خطر الإ�صابة باأمرا�ص القلب وال�صكتة 

الدماغية."
الربوتينات  ب��ع�����ص  ال��ف��ط��ور  ق��ائ��م��ة  ت�صمل  اأن  امل��ه��م  م��ن 
والدهون ال�صحية مع الفواكه اإن اأمكن. ميكن �صنع وعاء 

اأو  اجل��وز،  زب��دة  مع  الفاكهة  واإ�صافة  ال�صوفان  دقيق  من 
ميكن �صنع عجة وتناول ما يعادل كوبا من قطع الفاكهة.

املخمرة الأطعمة   .4
دهون  لفقدان  مفيدة  اأداة  التخمر  اأن  اإىل  الأبحاث  ت�صري 
"تاأتي  تاملان  األي�صون  التغذية  اخت�صا�صية  تقول  البطن. 
اأو  امللفوف  اأ�صكال عديدة مثل خملل  املخمرة يف  الأطعمة 
اأو الكيمت�صي، وهي مليئة بالبكترييا اجليدة التي  الكفري 
اأن  اأنه ميكن  اإىل  الدرا�صات  وت�صري  الأمعاء"،  تعزز �صحة 
احل�صوية،  الدهون  من  املخمرة  الأطعمة  ا�صتهالك  يقلل 
وخا�صة يف منطقة البطن". وللح�صول على اأف�صل فطور 
الزبادي  ي�صتمل على طعام خممر، ميكن تناول وعاء من 

مغطى بالفواكه واملك�صرات والبذور.

ال�صاملون �صمك   .5
ميكن  الفطور  وجبة  يف  ال�صلمون  �صمك  اأن  املده�ص  وم��ن 
اأن يكون اأحد امل�صادر التي ت�صاعد على التخل�ص من دهون 

البطن بالإ�صافة اإىل كونه طعاًما لذيًذا.
ال�صحية  الدهون  من  نوع  هو  "ال�صلمون  اإن  تاملان:  تقول 
على  لأنها حتتوي  احل�صوية  الدهون  تقلل  اأن  التي ميكن 
واحلديد،   D وف��ي��ت��ام��ني  ال��ده��ن��ي��ة  اأوميغا3-  اأح��م��ا���ص 
والتي ارتبطت امل�صتويات العالية منها بانخفا�ص حمتوى 

الدهون احل�صوية".

م�ضر حتارب فو�ضى مر�كز 
�لتجميل غري �ملرخ�ضة

يف  وال�صكان  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
م�صر احلرب على مراكز التجميل 
غ��ري امل��رخ�����ص��ة امل��ن��ت�����ص��رة يف كافة 
حم��اف��ظ��ات ال���ب���الد، ح��ر���ص��ا على 
�صالمة املواطنني، وعدم تعّر�صهم 
اأ�صخا�ص غري  التعامل  اأو  للن�صب 

موؤهلني طبيا.
املديريات  ال���وزارة جميع  ووّج��ه��ت 
حمالت  ب�صن  م�صر  يف  ال�صحية 
مكثفة اأ�صفرت عن �صبط اأكر من 
3 اآلف من�صاأة خمالفة، مت اإحالتهم 
ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق وات�����خ�����اذ الإج����������راءات 

الكاملة جتاه املخطئني.
وي���ق���ول ال���دك���ت���ور اأ�����ص����رف ح���امت، 
رئ��ي�����ص جل��ن��ة ال�����ص��ح��ة يف جمل�ص 
النواب امل�صري، اإّن "اأي كيان يثبت 
اإغالقه  ي��ت��م  واأن  لب���د  خم��ال��ف��ت��ه 
الفور، لأن��ه خطر داه��م على  على 
�صحة املواطنني، ووجوده يعمل يف 

ال�صوق الطبي كارثة كربى".
واأكد حامت يف ت�صريح ملوقع �صكاي 
حتارب  "الدولة  اأّن  ع��رب��ي��ة  ن��ي��وز 
باملر�صاد،  لهم  وت��ق��ف  املخالفني، 
اأفعالهم  ع��ن  وردع��ه��م  وح�صابهم 
�صيكون وفقا للقانون �صواًء بالغلق 
حلني  اجل��زئ��ي  بالغلق  اأو  ال��ك��ام��ل 

توفيق اأو�صاعه بال�صكل ال�صليم".
وتنوعت املخالفات التي مت ر�صدها 
زكي،  ه�صام  ال��دك��ت��ور  حديث  وف��ق 
للعالج  امل��رك��زي��ة  الإدارة  رئ��ي�����ص 
"عدم  بني  ما  والرتاخي�ص،  احل��ر 
تطبيق �صيا�صات مكافحة العدوى، 
تراخي�ص،  ب���دون  امل��ن�����ص��اآت  واإدارة 
وغري  موؤهلة  غ��ري  عمالة  ووج���ود 
ت��رخ��ي�����ص مبزاولة  ع��ل��ى  ح��ا���ص��ل��ة 
اأدوية  على  العثور  بجانب  املهنة"، 
مغ�صو�صة ومنتهية ال�صالحية، مت 
حما�صر  وحترير  عليها  التحفظ 

بكمياتها.

جهاز ثوري ر�ئع 
لتنظيف زجاج �لنو�فذ

اإح���������دى الأم������ه������ات على  �����ص����ارك����ت 
ف��ي�����ص��ب��وك جتربتها  ع��ل��ى  ح�����ص��اب��ه��ا 
التي قالت اإنها �صهلت عليها تنظيف 
على جهاز  ال��ن��واف��ذ، حيث حت��دث��ت 
بكل  ال���ن���واف���ذ  ل��ت��ن��ظ��ي��ف  ف��ع��ال  اآيل 
"هوبوت"  ج��ه��از  وي��ت��م��ي��ز  ���ص��ه��ول��ة. 
قاباًل  يجعله  ال��ذي  اخلفيف  بوزنه 
لاللت�صاق بالنوافذ ب�صكل جيد اأثناء 
وال�صوائب  الغبار  و�صحب  تنظيفها 
ع��ن��ه��ا.   ك��م��ا ي��ح��ت��وي اجل��ه��از على 
ميكنها  مدجمة  ليزر  م�صت�صعرات 
الزجاج  واأ���ص��ط��ح  ال��ن��واف��ذ  اكت�صاف 
يف  ي�صاعد  مما  اإط��ارات��ه��ا  عن  بعيداً 
التنظيف العميق للزوايا وال�صقوق. 
وي��ع��م��ل ب��خ��اخ امل����اء ب��امل��وج��ات فوق 
ال�صوتية املزدوجة، مما ي�صاعد على 
دون  ال��ن��واف��ذ  وتلميع  ال��غ��ب��ار  اإذاب����ة 

ترك اأي عالمات عليها.

هذه �أف�ضل 5 خيار�ت لفطور 
�ضحي يق�ضي على �لكر�ش

�إىل  �لدهون �حل�شوية  �لكثري من  يوؤدي وجود  �أن  ميكن 
ب�شبب مكان وجودها على  �ل�شحية  �مل�شاكل  عدد من 

�جل�شم، فاإذ� كان �ل�شخ�ص لديه �لكثري من �لدهون 
�أو  �لبطن  با�شم دهون  ا  �أي�شً "�ملعروفة  �حل�شوية 

�لكر�ص"، وهي نوع من �لدهون �ملوجودة حول 
يكون  �أن  �ملرجح  فمن  �لد�خلية،  �لأع�شاء 

بارتفاع  �لإ���ش��اب��ة  خلطر  عر�شة  �أك��ر 
�لقلب  و�أمر��ص  و�ل�شكري  �لدم  �شغط 

و�لأوعية �لدموية.
 Eat This موقع  ن�شره  ما  بح�شب 
�ل�شخ�ص  ك��ان  �إذ�   Not That

�لبطن،  ده��ون  �إنقا�ص  يف  يرغب 
معرفة  �ل�شعب  م��ن  يكون  فرمبا 
�خت�شا�شية  تقول  يبد�أ؟  �أين  من 

"بينما  ك���ومل���ان:  ج��ان��ي��ت  �ل��ت��غ��ذي��ة 
يف  ميكن  �ل��ف��ور،  على  �حل�شوية  �ل��ده��ون  تقليل  ميكن  ل 

�لبد�ية حت�شني �ل�شحة �لعامة وتقلي�شها من خالل �لتغيري�ت 
�لغذ�ئية، و�لتي ت�شمل تناول �ملزيد من �لألياف و�لربوتني، و�شرب 

كمية كافية من �ملاء".
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�ش�ؤون حملية

�لرنويج ت�ضتعر�ش حلول م�ضتقبلّية ل�ضتد�مة �ملحيطات يف �حتفالها بيومها �لوطني

�ضو�رع �إك�ضبو 2020 دبي تنب�ش باملو�ضيقى و�حلياة مع �أربعة جنوم من �ضمال �أفريقيا

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

حممد معني الدين 

 2020 اإك�صبو  اأحيت الرنويج يومها الوطني يف 
دبي باحتفالية ركزت على �صرورة تعزيز التعاون 
بني دول العامل لتحقيق مو�صوع جناحها "ريادة 

حلول م�صتدامة للمحيطات – معا".
الزيودي،  اأحمد  الدكتور ثاين بن  ورّح��ب معايل 
وزير دولة للتجارة اخلارجية، ورئي�ص وفد دولة 
الإمارات العربية املتحدة، مبعايل بيورنار �صاران، 
تراأ�ص  وال��ذي  املحيطات،  و�صيا�صة  امل�صايد  وزي��ر 

وفد بالده يف احتفاليات اليوم الوطني.
وقال جنيب حممد العلي، املدير التنفيذي ملكتب 
ممت  " �صُ دب��ي:   2020 لإك�صبو  ال��ع��ام  املفو�ص 
م�صاركة الرنويج لتج�ّصد تراثها يف جمال املالحة 
الرائدة  حلولها  اجل��ن��اح  ُي���ربز  ح��ي��ث  ال��ب��ح��ري��ة، 

للمحيطات امل�صتدامة اإىل العامل، ودورها القيادي 
القائم على التقنيات واحللول ذات امل�صتوى العاملي 
يف قطاعات النفط والغاز، وتربية الأحياء املائية، 

وم�صائد الأ�صماك، والقطاع البحري".
واأ�صاف: "وقد منت العالقات بني الرنويج ودولة 
الإمارات العربية املتحدة ب�صكل كبري منذ اإقامة 
ا�صتك�صاف  اإىل  ونتّطلع  الدبلوما�صية،  عالقاتنا 
فر�ص ملزيد من التعاون يف املجالت ذات الهتمام 
امل�صتدامة  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  م��ث��ل  امل�������ص���رتك، 
املجالني  ت��غ��ط��ي  ال���ت���ي  ال���ب���ح���ري���ة  والأن�������ص���ط���ة 
قال  الآخ���ر،  اجل��ان��ب  وعلى  والبيئي".  ال��ت��ج��اري 
معايل بيورنار �صاران: "تاأتي ال�صناعات البحرية 
امل�صتدامة  احللول  مقدمة  يف  اليوم  الرنويجية 
املحيطات؛  امل��ح��ي��ط��ات خل��دم��ة  م���ن  امل�����ص��ت��ل��ه��م��ة 
ال��ط��اق��ة وال��ب��ح��ري��ة وتربية  ق��ط��اع��ات  وت�����ص��ع��ى 
الطريق  متهيد  اإىل  ال��رنوي��ج  يف  املائية  الأح��ي��اء 
اآفاق  ن�صت�صرف  وبينما  الأخ�����ص��ر.  التحّول  نحو 

التنمية  اأه����داف  حتقيق  ع��ل��ى  ون��ع��م��ل  امل�صتقبل 
من  فاإن  املتحدة،  الأمم  و�صعتها  التي  امل�صتدامة 
ال�صروري اأكر من اأي وقت م�صى اأن نتحقق من 

اختيارنا مل�صار ال�صتدامة".
لتحقيق  �صبيل  ل  اأن���ه  جميعا  "نعلم  واأ����ص���اف: 
خالل  م���ن  اإل  اخل�����ص��و���ص  ه����ذا  يف  ت��ط��ل��ع��ات��ن��ا 
احل���دود  وراء  م��ن  بيننا  ف��ي��م��ا  ال��وث��ي��ق  ال��ت��ع��اون 
ال�صركات  باأن  دراية  واإنني على  املحيطات.  وعرب 
ق��ادرة على ال�صطالع بدور حموري  الرنويجية 
امل�صتقبلية؛  ال��ت��ح��دي��ات  م��ن  الكثري  جمابهة  يف 
ل��ي�����ص ف��ق��ط م���ن خ���الل اإي���ج���اد ح��ل��ول يف جمال 
والغذاء،  للبيئة  املراعية  النقل  وو�صائل  الطاقة 
ملبا�صرة  م�صتدامة  اأ���ص��ال��ي��ب  ب��اّت��ب��اع  اأي�����ص��ا  واإمن���ا 
جوانب  لال�صتدامة  اإن  عملياتها.  واإدارة  عملها 
وينبغي  ع��دي��دة؛  واجتماعية  واقت�صادية  بيئية 
اجلوانب  عن  مبعزل  واح��د  جانب  اإىل  ننظر  األ 

الأخرى".

ا�صتمتع  الوطني،  باليوم  الحتفال  انتهاء  وعقب 
زوار اإك�صبو 2020 دبي باأداء مو�صيقي حّي قدمه 
املغني وكاتب الأغاين الرنويجي اإيفن جوهان�صن، 
امل���ع���روف ك��ذل��ك ب��ا���ص��م م��اغ��ن��ي��ت، ح��ي��ث اأط����رب 
ال�صعبية  املو�صيقى  م��ن  ف��ري��د  مب��زي��ج  اجل��م��ه��ور 
عزف  خالل  من  واإلكرتونيكا،  البوب  ومو�صيقى 

منفرد حللقات حية حمددة م�صبقا.
مو�صيقية  مب��ع��زوف��ة  ك��ذل��ك  اجل��م��ه��ور  وا�صتمتع 
م��ذه��ل��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ان��و ق��دم��ت��ه��ا امل��غ��ن��ي��ة وعازفة 
البيانو وقائدة الفرقة وامللحنة و�صاعرة الأغاين 
�صولفيغ �صليتاهييل، والتي لها باع طويل يف اأداء 
مو�صيقى اجلاز الرنويجية والأوروبية على مدى 

اأكر من عقدين.
الوطني من  باليوم  الحتفالت  الرنويج  توا�صل 
اجتماعا  ي�صمل  بالفعاليات،  زاخر  برنامج  خالل 
والعمل  الثالثي  "التعاون  بعنوان  امل�صتوى  رفيع 
احتاد  ي��ن��ظ��م��ه  ال����ذي  لالإمارات"،  الإ����ص���الح���ي 

ب��ال��ت��ع��اون مع   ،"LO" ال���رنوي���ج  ن��ق��اب��ات ع��م��ال 
عن  ف�صال   ،"NHO" ال��رنوي��ج  �صركات  احت��اد 
ال��رنوي��ج واحتاد  نقابات عمال  م��ن احت��اد  ك��ل  اأن 
املجل�ص  يف  رئي�صيان  م�صاركان  ال��رنوي��ج  �صركات 
"كيف  امل��راأة بعنوان  العاملي للمراأة املقام يف جناح 
ي التنوع بني اجلن�صني اإىل البتكار، وُيزيد  ُيف�صِ

الإيرادات، وال�صتدامة".
وتوا�صل الرنويج الرتكيز على مو�صوع جناحها 
"ريادة حلول م�صتدامة للمحيطات – معا"، عرب 
دبي  العنوان يف مركز  نف�ص  اأعمال حتت  منتدى 
للمنتدى،  النقا�صية  اجلل�صة  واأث��ن��اء  للمعار�ص؛ 
�صت�صتعر�ص الرنويج نظرة متعمقة حول حلولها 
اأهمية  عن  ف�صال  احلالية،  امل�صتدامة  البحرية 
وُتخَتَتم  الثقافية،  واأهميتها  حميطاتها  ت��اري��خ 
نرويجي،  ا�صتقبال  ع�صاء  بحفل  ال��ي��وم  فعاليات 
نادي  يف  ل��الب��ت��ك��ار  ال���رنوي���ج  ���ص��رك��ة  با�صت�صافة 

دبي.  2020 اإك�صبو  مبوقع  اإعمار  من   2020

الرنويجي  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات  �صت�صتمر 
حتى اليوم ، حيث تقام ندوة حتت عنوان "تربية 
اأكرب  اأع���داد  – تغذية  امل�صتدامة  املائية  الأح��ي��اء 
يوم  ال��رنوي��ج، �صباح  العامل" يف جناح  �صكان  من 

اخلمي�ص.
وي�����ص��ت��ع��ر���ص ج��ن��اح ال���رنوي���ج ال���واق���ع يف منطقة 
باأبرز  ال���زاخ���ر  ال��ت��اري��خ ال���ص��ك��ن��دن��ايف  ال��ف��ر���ص 
امل��الح��ني؛ وحت��م��ل ال��رنوي��ج ر���ص��ال��ة ق��وي��ة حول 
دبي،   2020 اإك�صبو  اإىل  البحرية  ال���ص��ت��دام��ة 
جلناحها  اجل����ريء  امل��ع��م��اري  الت�صميم  بف�صل 
ال�صكندنافية  ال���ت���ج���ارة  ���ص��ف��ن  ع���ل���ى  ال���ق���ائ���م 
للتنمية  رائ��دة  ب��روؤي��ة  اجلناح  ويتمتع  القدمية. 
للزوار  ح��ي��ث مي��ك��ن  ل��ل��م��ح��ي��ط��ات،  امل�����ص��ت��دام��ة 
للبيئة  ال�صديقة  الأ���ص��م��اك  م�صايد  ا�صتك�صاف 
الرياح  لطاقة  العائمة  وامل��ح��ط��ات  ال��رنوي��ج،  يف 
البحرية، والأبحاث التي تتعلق بتخزين الكربون 

يف قاع البحر.

•• دبي- الفجر

ا�صتمتع جمهور اإك�صبو 2020 دبي، بحفل غنائي 
مو�صيقي ا�صتثنائي، �صاركت فيه كوكبة من النجوم 
اأفريقيا،  �صمال  منطقة  من  القادمني  امل�صهورين 
حيث قّدم اأربعة جنوم رائعون باقة خمتارة من اأجمل 
اأ�صفت البهجة  التي  اأغنياتهم القدمية واجلديدة 
واحليوية على اأجواء حديقة الحتفالت، يف واحدة 
ت��ق��ام �صمن  ال��ت��ي  الغنائية  الأم�����ص��ي��ات  اأج��م��ل  م��ن 
الدويل.  ال�صارع يف موقع احلدث  مو�صيقى  �صل�صة 
وا�صطحب الفنانون الرائعون زوار احلدث الدويل 
يف رحلة مو�صيقية مده�صة، حيث حظي اجلمهور 
بفر�صة للقاء كل من مغني البوب املغربي الدوزي، 
ومغني الراي الفرن�صي اجلزائري ف�صيل، واملغني 
ومغني  فتيتي،  مرت�صى  التون�صي  الأغ��اين  وكاتب 
احلا�صرين  اأمتعوا  الذين  ن��وردو،  التون�صي  ال��راب 
ب��ت��ق��دمي ت�����ص��ك��ي��ل��ة م���ن الأغ���ن���ي���ات ال���رائ���ع���ة التي 
�صمال  لبلدان  املو�صيقي  الرتاث  من  ت�صكل مزيجاً 
البوب  اأن��واع مو�صيقية حديثة مثل  وعدة  اأفريقيا 

والراي. وبداأ احلفل بعر�ص لنجم البوب التون�صي 
مرت�صى الفتيتي الذي األهب اأجواء امل�صرح ب�صوته 
باحليوية واحلما�ص، وت�صمن  املفعم  واأدائ��ه  املميز 
اأغنياته و�صط ت�صفيق  اأجمل  ت�صكيلة من  العر�ص 
و"ملك  "اأحبك"،  اأغنية  مثل   اجلمهور،  من  ح��ار 
الع�صق"، و"ما �صمعو كالمو"، ليعتلي املن�صة بعده 
الأ�صل،  الفرن�صي اجلزائري  املغني  ال�صاب ف�صيل، 
بلغات  ال��راي  غناء  املو�صيقي يف  باأ�صلوبه  واملعروف 
"عبد  مثل  ال�صهرية  اأغنياته  ق��دم  حيث  متعددة، 
للنجم  امل��ع��روف��ة  الأغ��ن��ي��ات  م��ن  القادر" وغ��ريه��ا 
ترحيباً  اأي�صاً  اجلمهور  اأ�صوات  وتعالت  املحبوب.  
احل��ائ��ز على  دوزي  وامل��ن��ت��ج  امل��غ��رب��ي  ال��ب��وب  بنجم 
امل�صهور  ن����وردو  التون�صي  وب��ال��ف��ن��ان  ع���دة،  ج��وائ��ز 
مبو�صيقاه الفريدة التي تدمج بني مو�صيقى البوب 
واأ�صفيا  احل��ف��ل،  اختتما  ال��ل��ذي��ن  ه���وب،  وال��ه��ي��ب 
بتقدميها  املكان،  على  والفرح  البهجة  من  مزيداً 
لقيت  التي  اأغنياتهما  اأج��م��ل  م��ن  مميزة  ت�صكيلة 
للتفاعل  ودفعتهم  وتقديرهم،  احلا�صرين  اإعجاب 

معها بالرق�ص والغناء يف اأجواء �صاحرة.

عفروتو مغني �لر�ب �مل�ضري ي�ضعل �أجو�ء من�ضة �ليوبيل مو�ضيقى �ضانت لو�ضيا تتاألق على م�ضرح دبي ميلينيوم
•• دبي – الفجر

الن�صاط  م��ن  املُ�صتلهم  ال���ص��م  وه���و   ، ع��ف��روت��و    
امل�����ص��ري��ة، ه��و لقب  باللهجة  امل��ف��رط وال�����ص��ق��اوة 
اأحيا  ال���ذي  حممد  اأح��م��د  امل�صري  ال���راب  مغني 
اإك�صبو  ال��ي��وب��ي��ل، يف  ع��ل��ى من�صة  ك��ب��رياً   ح��ف��اًل 
2020 دبي. عفروتو هو مغٍن �صاب من مدينة 
الإ�صكندرية، عمره 25 عاما، بداأ رحلته الغنائية 
و�صل  حتى   2015 ع��ام  ال��ي��وت��ي��وب  من�صة  م��ن 
تخطت  مب�صاهدات  اأب��واب��ه��ا  اأو���ص��ع  م��ن  لل�صهرة 
66 مليون م�صاهدة، يغني الراب بنكهة م�صرية، 
ال��ل��غ��ت��ني الإجنليزية  ب��ني  م��ا  وي��دم��ج يف غ��ن��ائ��ه 
الذين  ال��راب  مطربي  اأ�صهر  من  وهو  والعربية، 
واأ�صبح  م��وؤخ��ًرا،  الفنية  ال�صاحة  على  ا�صتهروا 
لهم �صعبية كبرية بني اجلمهور. تفاعل اجلمهور 

ال�صباب، مع مغني  الذي ح�صر، واأغلبه من فئة 
الراب امل�صري طوال الوقت بالرق�ص والغناء مع 
كل الأغنيات التي قدمها، ل �صّيما التي ا�صتهر بها 
باحلظوظ".  و"م�ص  جون"،  "تيجي  اأغنية  مثل 
كما اأدى اأغنيته ال�صهرية "�صوجارة" على اأ�صواء 
ال�صهرة  تراق�ص طوال  الذي  ج��والت اجلمهور، 
الفنان  املرافقة لأغنيات  ال�صاخبة  النغمات  على 
بال�صكر  عفروتو  تقدم  احل��ف��ل،  وخ��الل  ال�صاب. 
2020 دبي على دعوته له للغناء  اإك�صبو  لإدارة 
ال������دويل، ممتناً  اأك����رب م��ن�����ص��ة يف احل����دث  ع��ل��ى 
الوقت  ط���وال  بالغناء  �صاحبه  ال���ذي  للجمهور 
دبي،  �صكراً  دب��ي،   2020 اإك�صبو  "�صكراً  ق��ائ��اًل: 
ح�صر،  ال���ذي  للجمهور  وال��ت��ق��دي��ر  ال�صكر  وك��ل 
بالبهجة  ���ص��ع��ورك��م  يف  ���ص��ب��ب��اً  اأك����ون  اأن  واأمت���ن���ى 

الليلة". 

•• دبي – الفجر 

�صانت  ل��دول��ة  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  الح��ت��ف��ال  على هام�ص 
البالد،  وفنانات  فناين  اأ�صهر  من  كوكبة  اأحيت  لو�صيا، 

حفاًل فنياً �صاهراً ا�صت�صافه م�صرح دبي ميلينيوم.
متيزت  غ��ام��رة،  مو�صيقية  جت��رب��ة  امل�صرح  زوار  وع��ا���ص 
اإيقاعات كل من �صوكا ودينريي  بالغناء والرق�ص على 
والوطن  للحب  غنوا  الذين  لو�صيا،  �صانت  من  �صيغنت 
احلفلة  ومتيزت  ال�صباب،  تهم  التي  الق�صايا  وخمتلف 
بعر�ص مقاطع فيديو عرب �صا�صات امل�صرح لأبرز الأماكن 

ال�صياحية يف اجلزيرة.
وت���ن���وع احل��ف��ل ب���ني ال��ع��رو���ص ال��راق�����ص��ة ال��ت��ي اأدتها 
جم���م���وع���ة م����ن ال���راق�������ص���ني ال����ص���ت���ع���را����ص���ي���ني، وبني 
معها  جت���اوب  ال��ت��ي  احل��م��ا���ص��ي��ة  املو�صيقية  ال��و���ص��الت 

جمهور امل�صرح، بالت�صفيق احلار والرق�ص املرح.
لو�صيا يف  �صانت  اأعلن ممثل عن جناح  ال�صهرة  وخ��الل 

ل�صخ�صني  جائزة  تخ�صي�ص  عن  دب��ي،   2020 اإك�صبو 
لزيارة �صانت لو�صيا، يف رحلة مدفوعة التكاليف، وميكن 
امل�صاركة للفوز بهذه اجلائزة املميزة، عرب زيارة اجلناح 
اختيار  بعدها  و�صيتم  ال�صخ�صية  البيانات  وت�صجيل 

الفائزين.

�إك�ضبو 2020 دبي يعّرف �لعامل بفر�ش �لأعمال يف منطقة �ل�ضاحل �لأفريقي
•• دبي- الفجر

الدولة  الها�صمي، وزي��رة  اأك��دت معايل رمي 
ل�صوؤون التعاون الدويل املدير العام لإك�صبو 
اإك�صبو  اأه���داف  اأب��رز  من  اأن  دب��ي   2020
2020 دبي ت�صليط املزيد من ال�صوء على 
واملجتمعات  الأمم  ت�صعى  ال��ت��ي  الأه�����داف 
اإىل حت��ق��ي��ق��ه��ا.  وع�����رّبت م��ع��ال��ي��ه��ا، خالل 
اأفريقيا"  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  "ت�صليط  ف��ع��ال��ي��ة 
والزراعة  ال���غ���ذاء  اأ���ص��ب��وع  ف��ع��ال��ي��ات  �صمن 
دب���ي،   2020 اإك�����ص��ب��و  ال��ع��ي�����ص يف  و���ص��ُب��ل 
العميق  النقا�ص  ه��ذا  بانعقاد  �صعادتها  عن 
اإك�����ص��ب��و 2020 دب���ي، ح��ي��ث ي�����ص��اه��م يف  يف 
ت��ع��ري��ف ال���ع���امل ع��ل��ى ال��ف��ر���ص امل��ت��اح��ة يف 
وا�صحة  ���ص��ورة  وت��ق��دمي  ال�صاحل،  منطقة 
للعامل وللم�صتثمرين عن منطقة ال�صاحل، 
القطاعات  جميع  يف  ال�صتثمار  لت�صجيع 
والتعاون وامل�صاركة يف رحلة النمو.  وعر�ص 
الأعمال  فر�ص  وم�����ص��وؤول��ون  متخ�ص�صون 
الغذاء  زراع��ة  جم��ال  يف  املمار�صات  واأف�صل 
امل�صتقبل.  الطلب يف  لتلبية  م�صتدام  ب�صكل 
كما مت ت�صليط ال�صوء على احللول القادرة 
اأمن  لتحقيق  املناخ  تغرّي  مع  التكيُّف  على 

غ���ذائ���ي اأك�����رب، وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ب��ن��اء نظام 
ال�صاحل  م��ن��ط��ق��ة  يف  م��ت��ك��ام��ل  اق��ت�����ص��ادي 

الأفريقي.
الأمني  وكيل  ثياو،  اإبراهيم  الدكتور  وق��ال 
الأمم  لتفاقية  التنفيذي  والأم����ني  ال��ع��ام 
مبادرة  "اإن  ال��ت�����ص��ح��ر:  مل��ك��اف��ح��ة  امل��ت��ح��دة 
ال�����ص��ور الأخ�����ص��ر ال��ع��ظ��ي��م، جُت�����ّص��د الأم���ل 
ولدولة  اأف���ري���ق���ي���ا؛  يف  ال�����ص��اح��ل  مل��ن��ط��ق��ة 
هذه  يف  دور  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات 

امل�����ب�����ادرة، م���ن خ����الل م�����ص��ارك��ة اخل����ربات 
والتقنيات احلديثة يف هذه املبادرة".

�صلمى  الر�ّصامة  قدمت  الفعالية،  وخ��الل 
خ��ل��ي��ل ع��ر���ص��ا مم���ي���زا ل���ل���وح���ات ف��ن��ي��ة عن 
منطقة ال�صاحل، ُتظهر دور املراأة يف م�صرية 
التقدم ودور الفن يف اإي�صال الر�صائل واإلهام 
و�صلط  التقدم.  م�صرية  مبوا�صلة  املجتمع 
ال�صور  م��ب��ادرة  من�ّصق  ت��اجن��م،  ب��ول  اإلفي�ص 
الأفريقي،  الحت����اد  يف  ال��ع��ظ��ي��م  الأخ�����ص��ر 

امل��ت��وف��رة يف منطقة  ال��ف��ر���ص  ال�����ص��وء على 
متنوعة  ل�صور  عر�ص  خ��الل  من  ال�صاحل 
ال�صاحل؛  من مناطق خمتلفة من منطقة 
طبيعية  م�������وارد  ف���ي���ه  "ال�صاحل  وق�������ال: 
ال�صبابة  الطاقات  من  كبرية  ون�صبة  كثرية 
اإىل  ودع����ا  املتجددة"؛  ال��ط��اق��ة  وم�����ص��اري��ع 
والرتكيز  املحلية،  اخل��ربات  على  الرتكيز 
على الزراعة والعتناء باحليوانات ملوا�صلة 
منطقة  لي�ص  ال�صاحل  اأن  م��وؤك��دا  ال��ت��ق��دم، 

فقرية.  ويف م�صاركته خالل ات�صال مرئي، 
ق���ال ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل م���ار دي����اي، املن�صق 
ال�صاحل:  ملنطقة  املتحدة  ل���الأمم  اخل��ا���ص 
ال�صباب  لفئة  الدعم  تقدمي  على  "اأعمل 
التقدم،  يف  لال�صتمرار  ال�صاحل  منطقة  يف 
ويجب على املجتمع التعاون مع احلكومات 
وال�صتمرار يف ال�صتثمار بالإن�صان لتحقيق 
امل�صتقبل  وبناء  الفر�ص  وتوفري  الأه��داف، 
الأف�صل للجميع".  وبخ�صو�ص الإجراءات 
الرئي�صية الالزمة لتحقيق اأهداف التنمية 
اإينا  الفنانة  حت��دث��ت   ،2030 امل�صتدامة 
ال�صاحل،  مودجا، وهي مغنية ونا�صطة من 
وعن  واإث��ي��وب��ي��ا،  ال�صنغال  ب��ني  رحلتها  ع��ن 
الأخ�صر  ال�����ص��ور  مل�����ص��روع  ودع��م��ه��ا  �صغفها 
 2030 ع����امل  اأن�����ه يف  واأك�������دت  ال��ع��ظ��ي��م؛ 
جميع  مب�����ص��ارك��ة  امل�����ص��روع  ه���ذا  �صيتحقق 
احل��ك��وم��ات وامل��ج��ت��م��ع��ات.   وج����رى خالل 
اأف�صل  ع��ل��ى  ال�������ص���وء  ت�����ص��ل��ي��ط  ال��ف��ع��ال��ي��ة 
يلعب  حيث  ال�صاحل،  منطقة  يف  املمار�صات 
فر�ص  توفري  يف  مهما  دورا  الأع��م��ال  رواد 
جديدة،  وخدمات  منتجات  وتوفري  العمل، 
وقالت  الق��ت�����ص��ادي.   النمو  يف  وامل�صاهمة 
ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  دي��ن��غ،  �صينابو 

الغذائية  امل���واد  ان��ت��اج  يف  املتخ�ص�صة  م��اي��ا 
غذائية  م���واد  ت��وف��ري  على  "نعمل  املعّلبة: 
بجودة عالية لل�صوق املحلي ودعم املزارعني 
ال�صواق  ع يف  التو�صُّ العاملة، ومن ثم  واليد 
القت�صاد  م����ب����اردرات  وح����ول  الدولية".  
فيلم  ُعر�ص  ال�صاحل،  منطقة  يف  الأخ�صر 
رك���ز ع��ل��ى م���ب���ادرة مم��ي��زة يف ه���ذا القطاع 
املجتمعات  على  املبا�صر  وال��ت��اأث��ري  ال��واع��د، 
من �صكان القرى. عقدت الفعالية يف ملتقى 

 2020 اإك�صبو  الإن�صان وكوكب الر���ص يف 
الإن���������ص����ان وكوكب  ب���رن���ام���ج  ���ص��م��ن  دب������ي، 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع الحت����اد الأفريقي  الأر������ص، 
الت�صحر.  ملكافحة  املتحدة  الأمم  وبرنامج 
وعزف  غنائي  بعر�ص  الفعالية  واخُتتمت 
ملنطقة  الفنية  املوهبة  اأظ��ه��ر  الغيتار  على 
ال�����ص��اح��ل الأف���ري���ق���ي وح��ف��ز ع��ل��ى التفكري 
الثاقبة  واملناق�صات  الق��رتاح��ات  يف  بعمق 

التي قدمت للم�صاركة يف م�صرية التقدم. 
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�كت�شبت م�شاد�ت �لأك�شدة �شهرة و��شعة يف �ل�شنو�ت �لأخرية، كفئة من 
�ملو�د �ملعروفة بتاأخري تلف �خلاليا.

وبينما ت�شري �لأبحاث �إىل �أن م�شاد�ت �لأك�شدة ميكن �أن تقلل �للتهاب، ما 
يز�ل من غري �لو��شح بال�شبط كيف يرتبط ذلك بال�شحة �لعامة.

ويف هذه �ملقالة، �أو�شح موقع "بزن�ص �إن�شايدر"  ما يعرفه �لباحثون 
وكيفية  �لعامة،  �ل�شحة  يف  �لأك�شدة  م�شاد�ت  دور  عن  �لآن  حتى 

�حل�شول على ما يكفي يف نظامك �لغذ�ئي.

م�شاد�ت �لأك�شدة حتمي �خلاليا من �جلذور 
�حلرة

املوجودة  امل��واد  باأنها  الأك�صدة  م�صادات  تو�صف 
واخل�صروات  الفواكه  مثل  النباتية،  الأطعمة  يف 
والبقول والقهوة وال�صاي، بالإ�صافة اإىل املكمالت 
اأن  لأنها ميكن  لل�صحة  الغذائية، وهي �صرورية 
الناجم عن اجلذور  تلف اخلاليا  توؤخر  اأو  متنع 

احلرة، التي ت�صبب العديد من الأمرا�ص.
وميكن اإنتاج اجلذور احلرة  )اأو ال�صقائق( ب�صكل 
تاأتي  اأو  الأي�����ص،  عملية  اأثناء  اجل�صم  يف  طبيعي 
من م�صادر خارجية مثل دخان ال�صجائر وتلوث 

الهواء وبع�ص الأدوية و�صوء ال�صم�ص.
اأنها  احل�����رة يف  اجل������ذور  م�����ص��ك��ل��ة  وت��ت��م��ث��ل 

ترتبط باخلاليا بطريقة توؤدي اإىل تلف 
الربوتني واحلم�ص النووي يف الداخل. 
ومع ذلك، ميكن حتييد هذا التهديد 
ولهذا  الأك�صدة.  م�صادات  طريق  عن 
ال�صبب من املهم اأن ن�صتهلك با�صتمرار 

م�صادات الأك�صدة من اأجل مواجهة تلف اجلذور 
احلرة للج�صم.

وعندما يكون لديك عدد كبري جدا من اجلذور 
احل���رة ال��ت��ي تعمل يف اجل�����ص��م، ف��اإن��ه��ا مي��ك��ن اأن 
اأغ�صية  يف  خ��ا���ص��ة  اخل����الي����ا،  ت��ل��ف  يف  ت��ت�����ص��ب��ب 
النووي  واحلم�ص  الدهنية  والأن�صجة  اخل��الي��ا 
مرتبط  تاأك�صدي،  اإج��ه��اد  �صكل  يف  والربوتينات، 
بعدد من الأمرا�ص مبا يف ذلك:  اأمرا�ص القلب 
والأوعية الدموية، وال�صرطان والتهاب املفا�صل، 

وحالت التنك�ص الع�صبي مثل األزهامير.
ومع ذلك، ملجرد اأن م�صادات الأك�صدة يف 
الإجهاد  متنع  اأن  ميكن  اجل�صم 
تناول  اأن  يعني  ل  التاأك�صدي 
م���������ص����ادات الأك���������ص����دة، 
التحديد،  وج���ه  ع��ل��ى 
من  يقلل  اأن  ميكن 
خ���ط���ر الإ����ص���اب���ة 

بالأمرا�ص.
ت�����وج�����د  ول 
اإج��������������اب��������������ة 
حم����������������ددة 
حول ما اإذا 
تناول  ك�����ان 
م�����������������ص��������ادات 
�صواء  الأك�����ص��دة، 
الطعام  خالل  من 
اأو املكمالت الغذائية، 
ي����ق����ل����ل م��������ن خم����اط����ر 
اأو  ب��ال�����ص��رط��ان  الإ����ص���اب���ة 
ي��ح�����ص��ن ���ص��ح��ة ال���ق���ل���ب، كما 
علم  اأ�صتاذ  �صبيكتور،  تيم  يقول 
كينغز  كلية  يف  اجلينية  الأوبئة 

كوليدج لندن.
املحتمل  م����ن  ال���ن���ه���اي���ة،  ويف 
ال�صحية  ال���ف���وائ���د  ت���ك���ون  اأن 
الأك�صدة  مب�����ص��ادات  املرتبطة 
جنبا اإىل جنب مع فوائد اتباع 
بالأطعمة  غ��ن��ي  غ���ذائ���ي  ن��ظ��ام 
اأ����ص���ل���وب حياة  ال��ك��ام��ل��ة وات���ب���اع 

�صحي.
م�صادات  اأن  ال���ع���ل���م���اء  وي����ع����رف 
الأك�صدة ميكن اأن ت�صاعد يف تقليل 

ب��ه��ا خ��الي��ا الدم  الل��ت��ه��اب، وه���ي عملية حت��م��ي 
ال��ب��ي�����ص��اء اجل�����ص��م م��ن ال���غ���زاة اخل��ارج��ي��ني مثل 
اخلاليا  تتلف  وعندما  والفريو�صات.  البكترييا 
حتدث  اأن  مي��ك��ن  احل����رة،  اجل����ذور  وف����رة  ب�صبب 

ا�صتجابة التهابية.

�لأطعمة مثل �لتوت و�ل�شاي �لأخ�شر غنية 
مب�شاد�ت �لأك�شدة

ب��ع�����ص م�صادات  ب�����ص��ك��ل ط��ب��ي��ع��ي  ي��ن��ت��ج اجل�����ص��م 
وحم�ص  الغلوتاثيون  �صكل  يف  املفيدة  الأك�����ص��دة 
على  احل�صول  اأي�صا  ميكن  ولكن  ليبويك.  األفا 
واخل�صروات  ال��ف��واك��ه  م��ن  الأك�����ص��دة  م�����ص��ادات 

والقهوة.
وُيعتقد اأن هناك املئات، اإن مل يكن الآلف، 

كم�صادات  ت��ع��م��ل  ال���ت���ي  امل������واد  م���ن 
م�صادات  وت�����ص��م��ل  ل���الأك�������ص���دة. 

ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات مثل  الأك�������ص���دة 
 ،E وفيتامني    ،C فيتامني 
بالإ�صافة  ك����اروت����ني،  وب��ي��ت��ا 
ال�صيلينيوم  مثل  امل��ع��ادن  اإىل 
العديد  يف  وتوجد  واملنغنيز. 
العنب  م����ن  الأط����ع����م����ة،  م����ن 
ال�صوكولتة  اإىل  ال�������ربي 

الداكنة.
ون������ظ������رت درا������ص�����ة 

اأج����������ري����������ت ع������ام 
يف   2010
حم����������������ت����������������وى 
م���������������������ص����������ادات 
لأكر  الأك�صدة 
 3100 م�������ن 
الأطعمة  م���ن 
وامل�����������ص�����روب�����ات 
وال����������ت����������واب����������ل 

والأع�������������������ص���������اب 
وامل����������ك����������م����������الت 

ال��غ��ذائ��ي��ة، ووج���دت 
الغذائي  ال��ن��ظ��ام  اأن 

ال���������ن���������ب���������ات���������ي ه�����و 
للحماية  الأف�����ص��ل 
م����������ن الإج����������ه����������اد 
وذلك  التاأك�صدي. 

 33 اإىل   5 م��ن  حت��ت��وي  النباتية  الأط��ع��م��ة  لأن 
م����رة ع��ل��ى حم���ت���وى م�����ص��اد ل��الأك�����ص��دة اأك���ر 
لنف�ص  ووف��ق��ا  ال��ل��ح��وم.  م��ن منتجات 
الأطعمة  بع�ص  ف���اإن  ال��درا���ص��ة، 
الأك�صدة  مب�������ص���ادات  ال��غ��ن��ي��ة 
والبهارات  ال��ق��رف��ة  ت�صمل: 
وال�������ري�������ح�������ان وال���������ص����ب����ت 
والتوت  وال�����ص��اي  وال��ق��ه��وة 
وال���������ص����وك����ولت����ة ال���داك���ن���ة 

واخلر�صوف والكرنب.
اإنه من  �صبيكتور  ويقول 
مالحظة  امل���ه���م 
يوجد  ل  اأن���ه 
خارق  طعام 
غني  واح����د 
ت  ا د مب�صا
ك�صدة.  الأ
ل�������ذل�������ك، 
ف����������������������اإن 
ت�������ن�������اول 
احل�ص�ص 
اخل����م���������ص 
امل�������و��������ص�������ى 
ب��ه��ا ي��وم��ي��ا من 
ال���ف���واك���ه واخل�������ص���روات 
ه������و اأف�����������ص�����ل ط���ري���ق���ة 
�صمان  يف  ل��ل��م�����ص��اع��دة 
جميع  على  ح�صولك 
الأك�صدة  م�������ص���ادات 

التي حتتاجها.

ومي���ك���ن���ك اأي���������ص����ا ت���ن���اول 
مكمالت م�صادات الأك�صدة، فهناك اأدلة حمدودة 

الأك�صدة  م�����ص��ادات  ت��ن��اول  ف��وائ��د  تدعم 
�صبيل  على  مكمالت.  �صكل  على 

التلوي  التحليل  اأ�صار  املثال، 
اأبحاث  ح��ول   2010 لعام 

م�������ص���ادات الأك�������ص���دة اإىل 
التجارب  من  العديد  اأن 
الع�صوائية  ال�����ص��ري��ري��ة 
وا������ص�����ع�����ة ال�����ن�����ط�����اق مل 

منخف�صا  خ���ط���را  جت����د 
القلب  ب��اأح��داث  لالإ�صابة 

ال���دم���وي���ة لدى  والأوع����ي����ة 
تناولوا  ال��ذي��ن  الأ���ص��خ��ا���ص 

مكمالت م�صادات الأك�صدة.
عام  م���راج���ع���ة  ويف 

ذكر   ،2011
ن  حثو لبا ا
ن  اأ
ت  ا د م�صا
الأك�������ص���دة 
لتكميلية  ا
ق��������������������د ل 

نف�ص  تقدم 
احل������م������اي������ة 

مثل  الكافية 
غذائي  ن���ظ���ام 

غني مب�صادات 
الأك���������������������ص����������دة 

م�����ن الأط����ع����م����ة 

الكاملة.
ويف الواقع، قد يكون من ال�صعب ف�صل الفوائد 
ال�����ص��ح��ي��ة امل���ب���ا����ص���رة مل�������ص���ادات الأك�������ص���دة عن 
العنا�صر الغذائية الأخرى يف الأطعمة 

التي توجد فيها.
م�صادات  اأن  �صبيكتور  ووج����د 
اأف�صل  ب�صكل  تعمل  الأك�صدة 
امل�����ث�����ال عند  ����ص���ب���ي���ل  ع����ل����ى 
تناولها كاأطعمة كاملة يف 
وفواكه  خ�����ص��روات  �صكل 

وبقوليات.

ما هي �أف�شل م�شادرها يف نظامنا �لغذ�ئي؟

م�ضاد�ت �لأك�ضدة.. ملاذ� تعد مهمة جد� ل�ضحتنا؟

ممار�ضة �لريا�ضة تخفف �لقلق 
�ملزمن �أف�ضل من �لأدوية �أو �لعالج!

ووج���د ال��ب��اح��ث��ون اأن ك��ال م��ن ���ص��دة التمرين 
القلق  اأع��را���ص  م��ن  فعال  ب�صكل  خففت 
ح���ت���ى ع���ن���دم���ا ك������ان ال�����ص����ط����راب 

مزمنا.
هناك  اأن  اإىل  ال��ن��ت��ائ��ج  وت�����ص��ري 
حاجة اإىل عالجات "ب�صيطة" للقلق 
اأكر من الأدوية والعالجات، وهي مكلفة 

واأحيانا غري فعالة بالن�صبة للمر�صى.
باحثون يف جامعة  الدرا�صة اجلديدة  وقاد 
جملة  يف  ون�����ص��رت   Gothenburg

ال�صطرابات العاطفية.
ويقول املعدون يف ورقتهم البحثية: "اأثبت 
برنامج التمارين اجلماعية 
اأ�صبوعا فعاليته   12 ملدة 
يف املر�صى الذين يعانون 
من متالزمات القلق يف 

الرعاية الأولية".
تعزز  ال���ن���ت���ائ���ج  وه������ذه 
التمرينات  ن��ظ��ر  وج��ه��ة 
ال����ب����دن����ي����ة ك�����ع�����الج ف���ع���ال 
متكرر  ب�صكل  اإت��اح��ت��ه��ا  ومي��ك��ن 
لالأ�صخا�ص  ال�صريرية  املمار�صة  يف 

الذين يعانون من م�صاكل القلق.

وم��ن اأج���ل ال��درا���ص��ة، ج��ّن��د ال��ب��اح��ث��ون 286 مري�صا 
ي��ع��ان��ون م���ن م��ت��الزم��ة ال��ق��ل��ق م���ن خ���دم���ات الرعاية 
من  ال�صمايل  واجل��زء   Gothenburg يف  الأولية 

مقاطعة هالند على ال�صاحل الغربي لل�صويد.
وكان متو�صط اأعمارهم 39 �صنة، و%70 من الن�صاء. 
وما يقرب من ن�صف امل�صاركني عا�صوا مع القلق لأكر 

من 10 �صنوات.
بجل�صات  امل�صاركون  كّلف  القرعة،  �صحب  خ��الل  وم��ن 
مت���اري���ن ج��م��اع��ي��ة، اإم����ا م��ع��ت��دل��ة اأو ���ص��اق��ة، مل���دة 12 

اأ�صبوعا.
ال��ع��الج��ي��ت��ني جلل�صات  امل��ج��م��وع��ت��ني  ك��ل��ت��ا  وخ�����ص��ع��ت 
تدريبية ملدة 60 دقيقة ثالث مرات يف الأ�صبوع، حتت 

اإ�صراف اأخ�صائي العالج الطبيعي.
الع�صبية  التي ت�صمل   - القلق  اأعرا�ص  �صدة  واأبلغ عن 
ال��ت��ن��ف�����ص وزي��������ادة م���ع���دل ����ص���رب���ات القلب  و����ص���رع���ة 

والرتعا�ص - من قبل امل�صاركني.
ب�صكل  خفت  لديهم  القلق  اأعرا�ص  اأن  النتائج  وتظهر 
ملحوظ حتى عندما كان القلق حالة مزمنة، مقارنة 
مع جمموعة التحكم التي تلقت امل�صورة ب�صاأن الن�صاط 

البدين وفقا لتو�صيات ال�صحة العامة.
وان��ت��ق��ل م��ع��ظ��م الأف�������راد يف جم��م��وع��ات ال���ع���الج من 
اإىل  املرتفع"  اإىل  "املعتدل  للقلق  الأ�صا�صي  امل�صتوى 

م�صتوى القلق املنخف�ص بعد برنامج ال� 12 اأ�صبوعا.

بكثافة  الريا�صة  ميار�صون  الذين  لأول��ئ��ك  وبالن�صبة 
حيث  من  التح�صن  فر�صة  ارتفعت  ن�صبيا،  منخف�صة 
املقابل  ال��ع��ام��ل  ك��ان   .3.62 مب��ق��دار  القلق  اأع��را���ص 

لأولئك الذين مار�صوا كثافة اأعلى 4.88.
ومل يكن لدى امل�صاركني اأي معرفة بالتدريب البدين 

اأو الإر�صاد الذي يتلقاه الأ�صخا�ص خارج جمموعتهم.
العالج  ال��ي��وم:  للقلق  القيا�صية  ال��ع��الج��ات  وت�صمل 
ال�صلوكي املعريف )CBT(، وعادة ما يت�صمن جل�صات 

مع معالج عدة مرات يف الأ�صبوع، وعقاقري نف�صية.
باهظ  يكون  اأن  ميكن  ال�صلوكي  املعريف  العالج  ولكن 

الثمن، وعادة ما يكون لالأدوية العقلية اآثار جانبية، 
مثل زيادة الوزن والدوخة والتعب وحتى م�صاكل 

القلب.
املر�صى  ي�صتجيب  ل  ذل����ك،  ع��ل��ى  وع�����الوة 

ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون م���ن ا���ص��ط��راب��ات القلق 
الطبي.  للعالج  الأح��ي��ان  م��ن  كثري  يف 

النتظار  ف����رتات  ت����وؤدي  اأن  ومي��ك��ن 
ال�صلوكي  امل��ع��ريف  للعالج  الطويلة 

اإىل تفاقم الت�صخي�ص.
الدرا�صات  اأن  اإىل  ال��ف��ري��ق  واأ����ص���ار 

حالة  يف  البدنية  التمارين  ع��ن  ال�صابقة 
الكتئاب اأظهرت حت�صنا وا�صحا يف الأعرا�ص.

وم����ع ذل����ك، ف����اإن ال�������ص���ورة ال��وا���ص��ح��ة ل��ك��ي��ف��ي��ة تاأثر 

الأ�صخا�ص الذين يعانون من القلق بالتمرينات كانت 
مفقودة حتى الآن.

وكان اأحد قيود الدرا�صة هو ا�صتخدام مقايي�ص 
ال��ت�����ص��ن��ي��ف ال����ذات����ي، وال���ت���ي حت��م��ل خطر 

يف  امل��ب��ال��غ��ة  اأو  الأع���را����ص  م��ن  التقليل 
تقديرها.

�قرتحت در��شة جديدة �أن ممار�شة �لريا�شة باأق�شى ما ت�شتطيع �أف�شل يف تخفيف �لقلق �ملزمن من �لأدوية �أو �لعالج.
ودر�ص �لباحثون يف �ل�شويد كيف �نخف�شت �أعر��ص �لقلق على مد�ر 12 �أ�شبوعا كنتيجة لتمارين �لقلب و�لقوة "�ملعتدلة و�ل�شاقة".
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اخلميس   24  فبراير    2022  م   -    العـدد   13477  

�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : زو�يا للعقار�ت - �ص ذ م م  
العنوان : مكتب رقم )805( ملك نور بنك - برج خليفة - ال�صكل القانوين : �صركة 
703420 رقم  ذات م�صوؤولية حم��دودة - ال�صخ�ص الواحد )ذ م م( ، رقم الرخ�صة : 
1456162 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�صياحة  القيد بال�صجل التجاري : 
املذكورة  ال�صركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�صجل  يف  ال��ت��اأ���ص��ري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف 
2022/10/25 واملوثق لدى كاتب  ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  اأعاله 
اأو مطالبة  اأي اعرتا�ص  2021/10/24 وعلى من لديه  بتاريخ  العدل حماكم دبي 
ميثاء �لزعابي لتدقيق �حل�شابات العنوان : مكتب رقم  اإىل امل�صفي املعني  التقدم 
1101 - بناية ا�صكوت بارك بالي�ص - �صارع ال�صيخ زايد - املركز التجاري 1  - هاتف 
امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً   0555578859  : املحمول   04-8768662  :

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 �مل�شوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70197 �لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : مطعم �شرف �ن فر�ي�ص  - �ص ذ م م  
ال�صكل   - الثالثة  ب��ردب��ي - جمريا   - امل��ري  �صمر حممد  5 ملك  رق��م  ال��ع��ن��وان : حم��ل 
بال�صجل  القيد  رقم   775469  : الرخ�صة  رقم   ، ذات م�صوؤولية حم��دودة   : القانوين 
التجاري : 1514827 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد 
مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/1/28 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
��ص  اإىل امل�صفي املعني  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�ص  2022/2/9 وعلى من لديه 
�يه �م �يه للمحا�شبة و�لتدقيق العنوان : مكتب رقم 911 ملك ايهاب احمد عم 
علي - اخلليج التجاري - هاتف :   فاك�ص :   م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 �مل�شوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : جورهات لتجارة مواد البناء - �ص ذ م م 
القانوين  ال�صكل  4 ملك يو�صف عبداحلميد احمد اجلمال - نايف -  العنوان : مكتب 
: ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 860606 رقم القيد بال�صجل التجاري : 
1462074 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�صري يف 
ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2021/10/5 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/10/5 
�بر�هيم  علياء  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  لديه  من  وعلى 
218 ملك الو�صل ال�صيافة  لتدقيق �حل�شابات - �ص ذ م م  العنوان : مكتب رقم 
القاعدة )غالرييا دب��ي( دي��رة / الكورني�ص - هاتف :   فاك�ص :   م�صطحباً معه كافة 

امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 �مل�شوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة :  امورها للتجارة - ذ م م 
العنوان : مكتب رقم 302 ملك حممد علي م�صبح القيزي الفال�صي - ديرة - النايف  
القيد  رق��م   871873  : الرخ�صة  رق��م   ، حم��دودة  م�صوؤولية  ذات   : القانوين  ال�صكل 
بال�صجل التجاري : 1478014 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق   2022/1/17 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2022/1/17 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي 
املعني علياء �بر�هيم لتدقيق �حل�شابات - �ص ذ م م  العنوان : مكتب رقم 218 
   : :   فاك�ص  الكورني�ص - هاتف  القاعدة )غالرييا دبي( ديرة /  ال�صيافة  الو�صل  ملك 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً 

ن�صر هذا الإعالن
 �مل�شوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة :  يو�صف طيب لتجارة قطع غيار الآلت واملعدات الثقيلة - �ص ذ م م 
القانوين  ال�صكل   - نايف   - اجلمال  احمد  عبداحلميد  يو�صف  ملك   2 مكتب   : العنوان 
 : التجاري  بال�صجل  القيد  رقم   860870  : الرخ�صة  رقم   ، م�صوؤولية حم��دودة  ذات   :
1462504 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�صري يف 
ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2022/2/7 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/2/7 وعلى 
لتدقيق  �بر�هيم  علياء  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من 
القاعدة  ال�صيافة  الو�صل  ملك   218 رق��م  مكتب   : العنوان  م   م  ذ  �ص   - �حل�شابات 
)غالرييا دب��ي( دي��رة / الكورني�ص - هاتف :   فاك�ص :   م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 �مل�شوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة :  ينبع للتجارة - �ص ذ م م 
العنوان : مكتب رقم 102 -29 ملك - مرمي عبداهلل حممد ح�صن املرزوقي - ديرة - 
اخلبي�صي  ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�صة : 883036 رقم 
1489153 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�صياحة  القيد بال�صجل التجاري : 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله 
العدل  ل��دى كاتب  واملوثق   2022/2/10 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب   ،
حماكم دبي بتاريخ 2022/2/10 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�صفي املعني علياء �بر�هيم لتدقيق �حل�شابات - �ص ذ م م  العنوان : مكتب رقم 
218 ملك الو�صل ال�صيافة القاعدة )غالرييا دبي( ديرة / الكورني�ص - هاتف :   فاك�ص 
:   م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�صر هذا الإعالن
 �مل�شوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة
ا�صم ال�صركة : خاجا عثمان �شاموندى لتجارة قطع غيار �ل�شيار�ت - �ص ذ م م 

 - ال��ع��ام��ة  للتجارة  املعتمدة  ب��ي��ان  �صركة  ملك   0205-110 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
1 - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�صة  جممع دبي لال�صتثمار 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1462172  : التجاري  بال�صجل  القيد  رقم   860648  :
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�صياحة  الإقت�صاد 
ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/10/5 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/10/5 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو 
م  ذ  �ص   - �حل�شابات  لتدقيق  �بر�هيم  علياء  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة 
218 ملك الو�صل ال�صيافة القاعدة )غالرييا دب��ي( دي��رة /  م  العنوان : مكتب رقم 
الكورني�ص - هاتف :   فاك�ص :   م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 �مل�شوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

 ا�صم ال�صركة : �صرياجن لتجارة معدات ومكائن جتهيز امل�صانع وقطع غيارها �ص ذ م م
ال�صكل   - نايف   - احمد اجلمال  يو�صف عبداحلميد  4 ملك  رقم  : مكتب  العنوان 
القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 860629 رقم القيد بال�صجل 
التجاري : 1462126 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه 
قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/9/13 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2021/9/13 بتاريخ  دبي 
امل�صفي املعني علياء �بر�هيم لتدقيق �حل�شابات - �ص ذ م م العنوان : مكتب 
رقم 218 ملك الو�صل ال�صيافة القاعدة )غالرييا دبي( ديرة / الكورني�ص - هاتف 
:   فاك�ص :   م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 �مل�شوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : ميثاء �لزعابي لتدقيق �حل�شابات
زاي��د -  ال�صيخ  ب��ارك بالي�ص - �صارع  ا�صكوت  1101 - بناية  العنوان : مكتب رقم 
  0555578859  : املحمول   04-8768662  : هاتف   -   1 التجاري  املركز 
املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�صياحة  الإقت�صاد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�صفية زو�يا للعقار�ت - �ص ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2022/10/25 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/10/24 
مكتبه  يف  امل��ع��ني  امل�صفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
امل�صتندات والأوراق  اأع��اله، م�صطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  الكائن بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 �مل�شوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70197 �لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : ��ص �يه �م �يه للمحا�شبة و�لتدقيق 
العنوان : مكتب رقم 911 ملك ايهاب احمد عم علي - اخلليج التجاري - 
هاتف :   فاك�ص :       مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد 
مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية مطعم �شرف �ن فر�ي�ص  - �ص ذ 
2022/1/28 واملوثق لدى  م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/2/9 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص 
العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 �مل�شوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : علياء �بر�هيم لتدقيق �حل�شابات - �ص ذ م م
العنوان : مكتب رقم 218 ملك الو�صل ال�صيافة القاعدة )غالرييا دبي( ديرة 
:       مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�صياحة  / الكورني�ص - هاتف :   فاك�ص 
يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية جورهات لتجارة مواد 
 2021/10/5 بتاريخ  دب��ي  ق���رار حم��اك��م  م وذل���ك مب��وج��ب  م  ذ  ���ص   - البناء 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/10/5 وعلى من لديه 
اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�ص 
العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 �مل�شوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : علياء �بر�هيم لتدقيق �حل�شابات - �ص ذ م م
العنوان : مكتب رقم 218 ملك الو�صل ال�صيافة القاعدة )غالرييا دبي( 
الإقت�صاد  تعلن  ه��ذا  :       مبوجب  فاك�ص     : - هاتف  الكورني�ص   / دي��رة 
وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية امورها 
 2022/1/17 للتجارة - ذ م م  وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ 
من  وعلى   2022/1/17 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق 
الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه 
امل�صتندات والأوراق  اأع��اله، م�صطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 �مل�شوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : علياء �بر�هيم لتدقيق �حل�شابات - �ص ذ م م
العنوان : مكتب رقم 218 ملك الو�صل ال�صيافة القاعدة )غالرييا دبي( ديرة / 
الكورني�ص - هاتف :   فاك�ص :       مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه 
قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  يو�صف طيب لتجارة قطع غيار الآلت 
واملعدات الثقيلة - �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/2/7 
اأي  لديه  من  وعلى   2022/2/7 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق 
اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان 
املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 �مل�شوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : علياء �بر�هيم لتدقيق �حل�شابات - �ص ذ م م
العنوان : مكتب رقم 218 ملك الو�صل ال�صيافة القاعدة )غالرييا دبي( ديرة 
/ الكورني�ص - هاتف :   فاك�ص :       مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�صياحة يف 
م  ذ  �ص   - للتجارة  ينبع  لت�صفية  اأع��اله  املذكور  امل�صفي  باأنه قد مت تعيني  دبي 
2022/2/10 واملوثق لدى كاتب  م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
اأو  اع��رتا���ص  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2022/2/10 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل 
اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور  مطالبة التقدم 
 )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  اأع��اله، م�صطحباً 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 �مل�شوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : علياء �بر�هيم لتدقيق �حل�شابات - �ص ذ م م
ديرة  دب��ي(  )غالرييا  القاعدة  ال�صيافة  الو�صل  ملك   218 رقم  مكتب   : العنوان 
وال�صياحة يف  الإقت�صاد  تعلن  ه��ذا  :       مبوجب  :   فاك�ص  الكورني�ص - هاتف   /
�شاموندى  عثمان  خاجا  لت�صفية  اأع��اله  املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي 
لتجارة قطع غيار �ل�شيار�ت - �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2021/10/5 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2021/10/5
مكتبه  يف  امل��ع��ني  امل�صفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
امل�صتندات والأوراق  اأع��اله، م�صطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  الكائن بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 �مل�شوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : علياء �بر�هيم لتدقيق �حل�شابات - �ص ذ م م
العنوان : مكتب رقم 218 ملك الو�صل ال�صيافة القاعدة )غالرييا دبي( ديرة / 
الكورني�ص - هاتف :   فاك�ص :       مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي 
اأع��اله لت�صفية �صرياجن لتجارة معدات ومكائن  املذكور  باأنه قد مت تعيني امل�صفي 
بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م   م  ذ  �ص  امل�صانع وقطع غيارها  جتهيز 
 2021/9/13 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2021/9/13
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 �مل�شوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2021 /0010542 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : 1 / قوت خان زرباد خان  
جمهول حمل الإقامة : ال�صارقة الغبيبة رقم القطعة )1 605(  

مري  اول�ص  �صبري  حممد   -  2
اعالن باللغتني )العربية والجنليزية( 

انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/3/3 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة 
او  �صخ�صيا   )4 رقم  الدعوى  )مكتب مدير  رقم  - مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة 
بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/22 م.   

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

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

70535

�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 
MOJAU_2022- 0051607 رقم �ملعاملة

 تنازل/ بيع 
�إعــالن تنــــازل 

بني  الرخ�صة  عن  تنازل  على  بالت�صديق  العام  العدل  الكاتب  �صيقوم  انه  العلم  يرجى 
الأطراف املذكورة. من الطرف الأول : عادل علي احمد علي املال - اجلن�صية الإمارات 

اإىل الطرف الثاين : �صريراجناناتن انيل كومار - اجلن�صية : الهند 
بال�صم التجاري )الدار لتنجيد الثاث(  ن�صاط الرخ�صة )بيع اقم�صة ال�صتائر والتنجيد 
- بالتجزئة ، تنجيد الأثاث املنزيل( واملرخ�ص من دائرة التنمية الإقت�صادية يف خورفكان 

- ال�صارقة رخ�صة مهنية رقم 241646 ال�صادرة بتاريخ 1992/12/22 يف دائرة 
التنمية الإقت�صادية بخورفكان. وعليه �صيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل

بعد انق�صاء 14 يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن.

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70349 �لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

�ملرجتعة   �ل�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000291/ 
اإىل املحكوم عليه : كيتا بالم�صيتي  

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ فارابرا برا�صاد راوبيدي�صتي ميثله ال�صيد/ خليل مو�صى حممد ح�صني اجلن�صية / هندي  

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

ومبا ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 150074.0 

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

70533 �لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �سنويالن للمقاوالت �لكهروميكانيكية  
�د�ء  �مر   SHCEXCICPL2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000226/ 

اإىل املحكوم عليه : �صنويالن للمقاولت الكهروميكانيكية 
مبارك  �صيف  - ملك   1 رقم  - طابق   101 رقم  �صقة   - الداخلية  ال�صوارع  - خلف  املحطة   - ال�صارقة   : العنوان 

الريامي الهاتف الهاتف : 0506343778 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ كليفر لل�صناعات املعدنية - ذ م م   يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 32240.0  
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة  ذلك  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن  بهذا  اإعالنكم 
التنفيذ  اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة.  ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�صاعة 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

70535

�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �سارة �قبال بنت نا�سر �قبال   
�د�ء   �مر   SHCEXCICPL2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004558/ 

اإىل املحكوم عليه : �صارة اقبال بنت نا�صر اقبال - العنوان : الفجرية 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ موؤ�ص�صة عبدالعزيز حممد املاجد ، اجلن�صية الإمارات العربية املتحدة  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 53120  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / 
اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة يوم - املوافق 
اإجراءات  املذكورة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك  اأمام املحكمة  ال�صاعة -   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

70533

�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - تري�زو �ملحدودة   
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000209/ 

اإىل املحكوم عليه : تريازو املحدودة 
عميم  بو  خمي�ص  حممد  مبارك  حمد  ملك  م�صورة  ار�ص  اخلان  �صارع   2 ال�صناعية  ال�صارقة   : العنوان 

 9710506466337   971065333609
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ فيجايان ترفالبيل رامان - اجلن�صية هندي  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 110564.0  

 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة  ذلك  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن  بهذا  اإعالنكم 
التنفيذ  اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة.  ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�صاعة 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

70535

�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �سلمى بري بخ�ض   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000873/ 

اإىل املحكوم عليه : �صلمى بري بخ�ص 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ امينه عبدى جميد يا�صني - اجلن�صية �صومايل  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 5704  

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

70535 �لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية
�سوبرماركت �لروؤية �ض ذ م م �ساهني نو�ز فاليابور   

�د�ء   �مر   SHCEXCICPL2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000407/ 
اإىل املحكوم عليه : �صوبرماركت الروؤية �ص ذ م م  

العنوان : دبي - ديرة - حمل رقم 07 ملك زهري جان علي علي بن ر�صا 
�صاهني نواز فاليابور  - العنوان : دبي بردبي 0557674401 055699888 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ حنيفة حممد علي ، اجلن�صية الإمارات العربية املتحدة   يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 300000  

 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  جل�صة  بح�صور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة.  املحكمة  اأمام   - ال�صاعة 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

70535
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املال والأعمال
االثنني   3  يناير    2022  م   -    العـدد   13432  

 Thursday    24  February   2022   -  Issue No   13477
اخلميس   24  فبراير    2022  م   -    العـدد   13477  

غرفة �أبوظبي تناق�ش �آفاق �لتعاون 
�لقت�ضادي مع جمهورية مقدونيا �ل�ضمالية 

•• اأبوظبي- وام:

جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  امل��زروع��ي  حممد  ع��ب��داهلل  �صعادة  بحث 
و�صناعة اأبوظبي، مع معايل فامتري بيتيكجي نائب رئي�ص الوزراء امل�صوؤول 
التعاون  وتنمية  تعزيز  �صبل  مقدونيا؛  �صمال  يف  القت�صادية  ال�صوؤون  عن 
اأب��وظ��ب��ي وجمهورية  اإم���ارة  م��ن  ك��ل  الأع��م��ال يف  ب��ني قطاعي  القت�صادي 

مقدونيا ال�صمالية.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي جمعهما على هام�ص م�صاركتهما يف فعاليات 
�صمال  �صفري  حممدي،  ال��ق��ادر  عبد  �صعادة  بح�صور  دب��ي،   2020 اإك�صبو 
والتخطيط  البيئة  وزي��ر  نورديني،  نا�صر  ومعايل  الدولة،  لدى  مقدونيا 

العمراين يف �صمال مقدونيا.
ب��ني غرفة  اأه��م��ي��ة تعزيز ق��ن��وات التوا�صل  ال��ل��ق��اء  واأّك����د اجل��ان��ب��ان خ��الل 
اأعمال  ملتقى  تنظيم  اإمكانية  وب��ح��ث  مقدونيا،  يف  ونظرائهم  اأب��وظ��ب��ي 
باأبرز  للتعريف  القريب،  امل�صتقبل  الإم��ارات يف  دولة  اإماراتي-مقدوين يف 

الفر�ص ال�صتثمارية املتاحة يف �صمال مقدونيا.
بالتطور  املقدوين، م�صيداً  بالوفد  املزروعي  �صعادة عبداهلل حممد  ورّحب 
الكبري بالعالقات الثنائية بني دولة الإم��ارات وجمهورية �صمال مقدونيا 
ال�صديقة، وموؤكداً على اأهمية دفع التعاون امل�صرتك اإىل مزيد من النمو 
والزدهار يف العديد من املجالت القت�صادية والتجارية، مبا يعزز فر�ص 

التعاون الإيجابي وال�صتثمار املتبادل.
ول��ف��ت امل���زروع���ي اإىل ت��واف��ر ال��ع��دي��د م��ن الإم��ك��ان��ات وال��ف��ر���ص امل�صرتكة 
ال��ع��دي��د من  يف  البيني  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  تعظيم حجم  �صاأنها  م��ن  ال��ت��ي 
يف  ي�صهم  ما  وه��و  الغذائي،  الأم��ن  قطاع  يف  ل�صيما  املختلفة،  القطاعات 
الرتقاء بالعالقات التجارية اإىل م�صتويات تلبي تطلعات قيادتي البلدين 
ال�صديقني. كما قّدم املزروعي �صرحاً خمت�صراً حول ماهية خدمات غرفة 
امل�صاهمة يف تطوير وتنظيم  اأبوظبي ومبادراتها والدور الذي تقوم به يف 
لتكثيف  الغرفة  ا�صتعاد  اإىل  لف��ت��اً  اأب��وظ��ب��ي،  اإم���ارة  يف  التجارية  ال�����ص��وؤون 
التعاون املتبادل بني رّواد الأعمال يف اأبوظبي ونظرائهم يف �صمال مقدونيا، 
وتن�صيق العمل لتبادل الوفود التجارية للم�صاهمة يف بلورة روؤية م�صرتكة 
امل�صالح  لتحقيق  الفاعلة  ال�صراكات  واإر���ص��اء  امل�صتدامة  التنمية  جمال  يف 
امل�صرتكة. من جانبه اأ�صاد معايل فامتري بيتيكجي، بجهود الغرفة لتقدمي 
كافة الإمكانيات املتاحة لدفع جمالت التعاون القت�صادي امل�صرتك، معرباً 
عن اهتمام بالده بتطوير العالقات القت�صادية مع اإمارة اأبوظبي يف كافة 
دولة  اأن  موؤكداً  التجاري،  التبادل  مبعدلت  والرتقاء  التنموية،  املجالت 
الأ�صواق  اأه��م  اأح��د  تعد  اخل�صو�ص  وج��ه  على  واأبوظبي  عموماً  الإم���ارات 
ال�صرتاتيجية امل�صتهدفة ملقدونيا لالنطالق منها اإىل الأ�صواق الإقليمية. 

مليار درهم ت�ضرفات �لعقار�ت يف دبي   1.1
•• دبي-وام: 

اأم�ص  دب��ي  يف  والأم����الك  الرا���ص��ي  دائ���رة  يف  ال��ع��ق��اري��ة  الت�صرفات  بلغت 
 359 ت�صجيل  اأم�����ص  ال��دائ��رة  �صهدت  حيث  دره���م  مليار   1.1 م��ن  اأك���ر 
مبايعة بقيمة 736.75 مليون درهم منها 52 مبايعة لالأرا�صي بقيمة 
193.42 مليون درهم و307 مبايعات لل�صقق والفلل بقيمة 543.33 
24 مليون دره��م يف  اأه��م مبايعات الأرا�صي بقيمة  مليون دره��م. وج��اءت 
16 مليون درهم يف منطقة  منطقة ال�صفوح الأوىل تليها مبايعة بقيمة 

املركا�ص تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم يف منطقة احلبيه الرابعة.
اإذ  املبايعات  ع��دد  حيث  من  املناطق  اخلام�صة  احلبيه  منطقة  ت�صدرت  و 
علي  جبل  منطقة  وتلتها  دره���م  مليون   50 بقيمة  مبايعة   24 �صجلت 
33 مليون درهم وثالثة يف املركا�ص  9 مبايعات بقيمة  الأوىل بت�صجيلها 

بت�صجيلها 3 مبايعات بقيمة 25 مليون درهم.
اأما فيما يتعلق باأهم مبايعات ال�صقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 20 
مليون درهم مبنطقة نخلة جمريا كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13 
مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا واأخريا مبايعة بقيمة 9 ماليني درهم 
يف منطقة ند ال�صبا الوىل. وقد ت�صدرت منطقة حدائق ال�صيخ حممد بن 
را�صد املناطق من حيث عدد مبايعات ال�صقق والفلل اإذ �صجلت 38 مبايعة 
 36 بت�صجيلها  التجارى  اخلليج  منطقة  وتلتها  دره��م  مليون   58 بقيمة 
مبايعة بقيمة 53 مليون درهم وثالثة يف اخلريان الأوىل بت�صجيلها 32 

مبايعة بقيمة 77 مليون درهم.

بنك �لإمار�ت دبي �لوطني يعقد �جتماع جمعيته �لعمومية �خلام�ص ع�شر

% �ملو�فقة على توزيع �أرباح نقدية بن�ضبة 50 
•• دبي - د.حممود علياء:

ع��ق��د ب��ن��ك الإم������ارات دب���ي ال��وط��ن��ي، امل��ج��م��وع��ة امل�صرفية 
الرائدة يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا وتركيا 
اجتماع جمعيته العمومية اخلام�ص ع�صر افرتا�صياً يف 23 

فرباير 2022.
اآل  �صعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�صيخ  �صمو  ق��دم  الج��ت��م��اع،  وخ���الل 
دبي  الإم���ارات  بنك  جمموعة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  مكتوم، 

الوطني تقريراً عن اأداء املجموعة لعام 2021.
ويف معر�ص تعليقه على بيئة الأداء الت�صغيلي، حتدث �صموه 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  حلكومة  ممتنون  “نحن  ق��ائ��اًل: 
ال��ر���ص��ي��دة وت��وج��ي��ه��ات��ه��ا ال�صديدة  امل��ت��ح��دة ع��ل��ى ق��ي��ادت��ه��ا 
فتح  لإع����ادة  وال�صتباقية  ال��وق��ائ��ي��ة  الإج�����راءات  ات��خ��اذ  يف 
يف  الدولة  جعل  مما  وطماأنينة،  باأمان  تدريجياً  القت�صاد 
اأنحاء  جميع  يف  املبذولة  التعايف  جهود  حيث  من  الطليعة 
العامل. كما اأدى الفتتاح الناجح ملعر�ص اإك�صبو 2020 دبي 
اإىل حتقيق منو متوازن ودفع عجلة التعايف القت�صادي، يف 
حني �صاهم يف زيادة القدرة التناف�صية الدولية ملدينة دبي 
العاملي. وال�صتثمار  للتجارة  كمركز  مكانتها  على  واأّك���د 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأبدتها  التي  والكفاءة  ال�صرعة  اإن 
املتحدة يف اإطالق حمالت التطعيم �صد فريو�ص كورونا يف 
العام 2021، كان لها اأبلغ الأثر يف اإعادة الفتح التدريجي 
انتعا�ص  م��ن  لال�صتفادة  جيد  و�صع  يف  وجعله  لالقت�صاد 

الأن�صطة التجارية العاملية خالل العام«.
من  الوطني  دب��ي  الإم����ارات  بنك  “متكن  �صموه:  واأ���ص��اف 
اإحراز نتائج مالية قوية للعام 2021 والتي انعك�صت من 
الأرب���اح لي�صل  %34 يف �صايف  بن�صبة  خ��الل حتقيق منو 
اإىل 9.3 مليار درهم. ونحن يف بنك الإمارات دبي الوطني 
�صالمة عمالئنا  احل��ف��اظ على  يف  اه��ت��م��ام��اً  ن��ويل  لن���زال 
اإقبال  م��وازاة  ويف  واملجتمع.  امل�صلحة  واأ�صحاب  وزمالئنا 
خالل  الرقمية  القنوات  ا�صتخدام  على  املتزايد  العمالء 
جائحة كوفيد-19، فقد قمنا بت�صريع وترية ال�صتثمار يف 
امل�صهد الرقمي ويف �صبكتنا الدولية لدعم النمو امل�صتقبلي.
ومن خالل جهودنا املبذولة وحر�صنا الدائم على اأن نكون 
الرقمية والبتكار  امل�صرفية  القنوات  الأوائ��ل يف تبني  من 
العديد  ح�صد  املجموعة  وا�صلت  املمار�صات،  اأف�صل  واتباع 
من اجلوائز التقديرية العاملية املرموقة. ففي عام 2021، 
ح�صل بنك الإمارات دبي الوطني على جائزة “اأف�صل بنك 
على  ال�صابعة  لل�صنة  املتحدة”  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف 
وذلك  التوايل، وجائزة “اأف�صل بنك يف ال�صرق الأو�صط”، 
 .”2021 للتميز  “يوروموين  جوائز  توزيع  حفل  خالل 
كما ح�صلت مكاتبنا الدولية على جوائز تقديرية، وفازت 
فروعنا يف ال�صعودية بجائزة “اأف�صل بنك اأجنبي يف اململكة 
من جملة “اإنرتنا�صيونال فاينان�ص”  العربية ال�صعودية”، 
 38% بن�صبة  الدولية  العمليات  و�صاهمت   .2021 لعام 

من اإجمايل الدخل يف عام 2021.«
 وت�صمنت اأبرز النتائج املالية لعام 2021 ما يلي:

- بلغ �صايف الأرباح 9.3 مليار درهم لرتتفع بن�صبة 34% 
مقارنة بالفرتة ذاتها من العام، ما يعك�ص م�صتوى مرونة 
الناجت عن  القوي  والنتعا�ص  املتنوع  املجموعة  اأعمال  نهج 

زخم التعايف القت�صادي امللحوظ يف العام 2021.
بن�صبة  مرتفعاً  دره��م  مليار   23.8 الدخل  اإجمايل  بلغ   -
لأن  ن��ظ��راً  ال�صابق  ال��ع��ام  م��ن  ذات��ه��ا  بالفرتة  مقارنة   3%
زخم الدخل القوي لأعمال اخلدمات امل�صرفية لالأفراد قد 

عّو�ص تاأثري انخفا�ص اأ�صعار الفائدة.

- بلغ اإجمايل الأ�صول 687 مليار درهم لتنخف�ص بن�صبة 
%2 مقارنة بالعام 2020 نتيجة تاأثري حتويل العمالت 

الأجنبية.
- بلغت قرو�ص العمالء 422 مليار درهم يف العام 2021 
قرو�ص  ناحية  م��ن  ال��ع��ام  خ��الل  قيا�صي  اأداء  ت�صجيل  م��ع 

الأفراد.
- �صهد مزيج الودائع اأعلى م�صتوى على الإطالق لأر�صدة 
احل�صابات اجلارية وح�صابات التوفري، حيث ارتفعت بواقع 
38 مليار درهم يف العام 2021، وهو ما جعل املجموعة يف 

و�صع جيد جداً حت�صباً لأي ارتفاع قادم يف اأ�صعار الفائدة.
- راأ�ص املال وال�صيولة: تعك�ص ن�صبة تغطية ال�صيولة البالغة 
%177.6 ون�صبة ال�صق الأول من الأ�صهم العادية البالغة 
ما  وه��و  للمجموعة،  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  ال��ق��وة  م��راك��ز   15.1%
واإتاحة  العمالء  اإىل  ال��دع��م  تقدمي  موا�صلة  م��ن  ميكنها 

املزيد من فر�ص النمو والزدهار.
“اإن ل���دى ب��ن��ك الإم�����ارات دب���ي الوطني  واأ����ص���اف ���ص��م��وه: 
ال��ت��زام��را���ص��خ ب��دع��م ال��ن��م��و الق��ت�����ص��ادي ل��دول��ة الإم����ارات 
ي��ت��م��ا���ص��ى م���ع ط��م��وح��ات قيادتنا  امل��ت��ح��دة مب���ا  ال��ع��رب��ي��ة 
الر�صيدة. وليزال التوطني ي�صكل اأولوية ق�صوى بالن�صبة 
’ناف�ص‘،  الحت����ادي  احل��ك��وم��ي  للربنامج  وا�صتجابة  ل��ن��ا، 
يف  ’م�صاريع اخلم�صني‘  ال��ذي مت الإع��الن عنه كجزء من 
الدولة للم�صاعدة يف دمج الإماراتيني يف القطاع اخلا�ص، 
يحمل  ال��ذي  بنا  اخلا�ص  اجلديد  النخبة  برنامج  اأطلقنا 
من  املقبل  اجليل  وتهيئة  اإع��داد  اإىل  ويهدف  ’رواد‘،  ا�صم 
ا�صتثمار  اأك��رب  هذا  وُيعّد  املجموعة.  يف  امل�صتقبليني  القادة 
تقوم به املجموعة على الإط��الق يف برنامج واح��د لتنمية 
اأكرب  ب��اأن نكون من بني  امل��واه��ب. ونحن ف��خ��ورون  و�صقل 

ال�صركات التي توظف اإماراتيني يف الدولة«.
واختتم �صموه: “اأود اأن اأتوجه بال�صكر والعرفان اإىل �صاحب 
 – الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  اهلل،  حفظه 
مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي 
– رعاه اهلل، على توجيهاتهما ال�صديدة وروؤيتهما الثاقبة 
وقيادتهما احلكيمة. كما اأود اأن اأ�صكر اأع�صاء جمل�ص اإدارة 
التنفيذية  اللجنة  واأع�����ص��اء  الوطني  دب��ي  الإم����ارات  بنك 
وموظفينا على تفانيهم وجهودهم وم�صاهمتهم يف حتقيق 
عمالئنا  اإىل  وال��ع��رف��ان  بال�صكر  اأت��وج��ه  كما  النجاح.  ه��ذا 

وم�صاهمينا على دعمهم امل�صتمر وثقتهم الغالية«.
اتخاذ  ع�صر  اخلام�ص  العمومية  اجلمعية  اجتماع  و�صهد   

القرارات التالية:
لل�صنة  الإدارة  جمل�ص  تقرير  على  واملوافقة  الط��الع   .1

املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2021.
2. الطالع واملوافقة على تقرير مدققي احل�صابات لل�صنة 

املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2021.
3. الطالع واملوافقة على تقارير جلنة الرقابة ال�صرعية 

الداخلية عن عام 2021.
وح�صاب  املجموعة  ميزانية  على  وامل��واف��ق��ة  الط���الع   .4
الأرباح واخل�صائر عن ال�صنة املالية املنتهية يف31 دي�صمرب 

.2021
تعيني اأع�صاء جلنة الرقابة ال�صرعية الداخلية.  .5

املوافقة على توزيع اأرباح نقدية بن�صبة %50 مبقدار   .6
وقدرها  اإج��م��ال��ي��ة  ب��ق��ي��م��ة  ال���واح���د(  لل�صهم  ف��ل�����ص   50(
يف  املنتهية  املالية  ال�صنة  عن  درهماً   3،158،299،127

31 دي�صمرب 2021.
املوافقة على مكافاأة اأع�صاء جمل�ص الإدارة.  .7

عن  امل�صوؤولية  م��ن  الإدارة  جمل�ص  اأع�صاء  ذم��ة  اإب���راء   .8
ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2021.

اإبراء ذمة مدققي احل�صابات من امل�صوؤولية عن ال�صنة   .9
املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2021.

اإنتخاب اأع�صاء جمل�ص الدارة  .10
كمدققني  )�����ص.اأ.(  تو�ص  اأن��د  ديلويت  �صركة  تعيني   .11

حل�صابات املجموعة لعام 2022.
تعيني ممثلني )2( عن امل�صاهمني وحتديد اتعابهم   .12
دليل  رق��م )40( من  امل��ادة  البند )4( من  ملتطلبات  وفقاً 
قرار  مبوجب  ال�صادر  العامة  امل�صاهمة  ال�صركات  حوكمة 

رئي�ص جمل�ص اإدارة الهيئة رقم )3/ر.م( ل�صنة 2020.
 قر�ر�ت خا�شة: 

املوافقة على مقرتحات اأع�صاء جمل�ص الإدارة ب�صاأن   .13
اأ�صهم التي �صيتم  اإىل  املالية الغري قابلة للتحويل  الأوراق 
اإ�صدارها من قبل البنك وذلك بعد احل�صول على املوافقات 
الالزمة من اجلهات الرقابية املعنية، وذلك كما هو مو�صح 

اأدناه:
)1( القيام باأي حتديث على الربامج احلالية )التي متت 
املوافقة عليها يف اجتماعات اجلمعية العمومية بتاريخ 15 
فرباير 2016 و12 فرباير 2017 و27 مار�ص 2018 
فرباير  و24   2020 مار�ص  و10   2019 فرباير  و20 
2021( والتي مبوجبها ي�صدر البنك الأوراق املالية من 

وقت اإىل اآخر:
ل�صندات  ����ص.م.ع.  الوطني  دب��ي  الإم���ارات  بنك  برنامج   .I
 20.000.000.000 مببلغ  الأج���ل  متو�صطة  ال��ي��ورو 
متو�صطة  ال����ي����ورو  ����ص���ن���دات  )“برنامج  اأم���ري���ك���ي  دولر 

الأجل”(؛ و/اأو
���ص.م.ع. لإ�صدار  الإم��ارات دبي الوطني  برنامج بنك   .II
�صندات الدين مببلغ 4.000.000.000 دولر اأ�صرتايل 
اإىل جانب برنامج �صندات  )“برنامج الدولر الأ�صرتايل”( 

اليورو متو�صطة الأجل )“الربامج احلالية”(؛
اإىل  ي�صل  مب��ا  ال��دي��ن  لتمويل  ب��رن��ام��ج  اأي  تاأ�صي�ص   )2(
اأق�صى،  ب��ح��د  اأم��ري��ك��ي  دولر   10.000.000.000
اجلديدة”،  )“الربامج  احلالية  ال��ربام��ج  اإىل  بالإ�صافة 
ب�”الربامج”(  احلالية  الربامج  مع  جمتمعة  اإليها  وي�صار 
والقيام باإجراء اأي حتديثات لحقة على الربامج اجلديدة؛ 
وتفوي�ص جمل�ص الإدارة بتنفيذ القرارات املتعلقة باإ�صدار 

ال�صندات والربامج.
مبلغ  اإىل  ي�������ص���ل  مب�����ا  ال�����دي�����ن  اأدوات  اإ�������ص������دار  )ج( 
يعادلها  م��ا  اأو  اأم��ري��ك��ي  10.000.000.000دولر 
ب��ال��ع��م��الت الأخ�����رى، مب��وج��ب اأي م��ن ال��ربام��ج م��ن وقت 
اإ���ص��دار م��ن قبل  اأي  ���ص��روط  اأن يتم حت��دي��د  لآخ���ر؛ على 
اللجنة املعنية التي يفو�صها جمل�ص الإدارة �صالحية اتخاذ 
مثل هذه القرارات، وعلى اأن تتم ت�صوية وا�صتكمال الإ�صدار 
خالل فرتة ل تزيد عن �صنة واحدة تبداأ من تاريخ املوافقة 
قانون  230 من  رقم  امل��ادة  لأحكام  وفقاً  القرار  على هذا 

ال�صركات.
اأق�صاه  مب��ب��ل��غ  م�����ص��ت��ق��ل  ب�����ص��ك��ل  دي���ن  اأدوات  اإ����ص���دار  )د( 
يعادله  م���ا  اأو  اأم��ري��ك��ي  دولر   10.000.000.000
خالل  م��ن  ح�صر،  دون  ذل��ك  يف  مب��ا  الأخ����رى(  بالعمالت 
الأوراق  اأو  التقليدية  امل��ال��ي��ة/ال�����ص��ن��دات  الأوراق  اإ���ص��دار 
املالية/ال�صندات املنظمة اأو الأوراق املالية/ال�صندات املغطاة 
املماثلة،  الدين  اأدوات  من  غريها  اأو  الئتمان  �صهادات  اأو 
)مبا يف ذلك لأغرا�ص راأ�ص املال التنظيمي مبا ي�صل اإىل 
1.000.000.000 دولر اأمريكي لأغرا�ص تعزيز ن�صبة 

كفاية راأ�ص املال للمجموعة )ينبغي اأن تت�صمن اأدوات راأ�ص 
الإمارات  م�صرف  يتطلبها  التي  وال�صروط  الأح��ك��ام  امل��ال 
العربية املتحدة املركزي، مبا يف ذلك، فيما يتعلق بالأدوات 
الإ�صافية لل�صق الأول من راأ�ص املال، اخل�صائ�ص التالية: 
وعدم  الكوبون  دف��ع  ع��دم  وح��الت  الثانوية  الدين  �صندات 
ال�صالحية وخف�ص قيمة املخ�ص�صات(، اأو، ح�صب مقت�صى 
احلال، من خالل ترتيبات م�صمونة �صواء يف �صكل قر�ص 
اأو ورقة مالية/ �صند، كما قد تكون مدرجة و/اأو مرخ�صة 
للتداول يف البور�صة اأو اأي من�صة تداول اأخرى و/اأو غري 
اأن يتم حتديد �صروط  مدرجة( )“متويل الدين”(؛ على 
جمل�ص  يفو�صها  التي  املعنية  اللجنة  قبل  من  اإ���ص��دار  اأي 
تتم  اأن  ال��ق��رارات، وعلى  اتخاذ مثل هذه  الإدارة �صالحية 
�صنة  ف��رتة ل تزيد عن  الإ���ص��دار خ��الل  ت�صوية وا�صتكمال 
واحدة تبداأ من تاريخ املوافقة على هذا القرار وفقاً لأحكام 

املادة رقم 230 من قانون ال�صركات.
)ه( فيما يتعلق ب�: 

الأدوات ال�صادرة اأو التي �صيتم اإ�صدارها مبوجب اأي من   .I
الربامج؛ و/اأو

اأدوات الدين ال�صادرة اأو التي �صيتم اإ�صدارها مبوجب   .II
متويل الدين،

القيام باإجراء اأي ن�صاط لإدارة املطلوبات ذات ال�صلة )مبا 
تبادل  اأو  املوافقة  التما�ص  طريق  عن  ح�صر،  دون  ذل��ك  يف 
جميعها  اأو  ال�����ص��راء  اإع���ادة  اأو  مناق�صة  ط��رح  اأو  ال��ع��رو���ص 

معاً(؛
اإعداد واإبرام اتفاقيات التمويل وال�صندات ذات ال�صلة  )و( 
اأي  ح�صر،  دون  ذل��ك  يف  )مب��ا  ال�صرورة  مقت�صيات  ح�صب 
م�صتندات للطرح واتفاقيات الربامج ذات ال�صلة واتفاقيات 
وترتيبات  وال�صمانات  ال�صفقات  اإدارة  واتفاقيات  الكتتاب 
التحوط وجميع امل�صتندات ذات ال�صلة وامل�صتندات الثانوية( 

فيما يتعلق مبا ورد اأعاله؛
)ز( اإقامة �صركة ذات اأغرا�ص حمددة اأو اأكر يتم تاأ�صي�صها 
العامل  يف  م��ك��ان  اأي  يف  املنا�صبة  الق�صائية  ال�صلطات  يف 
ر لأي من اأدوات  بغر�ص حمدد يتمثل بالقيام ب�صفة امل�صِدّ
الدين ال�صادرة مبوجب اأي من الربامج اأو، ح�صب مقت�صى 
ع��ن طريق متويل  اإ���ص��داره��ا  يتم  دي��ن  �صندات  اأي  احل���ال، 

الدين؛ و 
خطوات  ب���اأي  وال��ق��ي��ام  م�صتند/م�صتندات  اأي  واإب����رام  )ح( 

اإ�صافية كما قد يكون �صرورياً فيما يتعلق بالإجراءات.
التاأ�صي�ص  عقد  م��واد  تعديل  على  واملوافقة  الط��الع   .14
 32 رق��م  بقانون  املر�صوم  مع  ليتوافق  الأ�صا�صي  والنظام 
ل�صنة 2021 بعد احل�صول على موافقة اجلهات الرقابية. 
وموقع  البنك  موقع  على  موجودة  املعدلة  امل��واد  و�صتكون 

�صوق دبي املايل  قبل اجتماع اجلمعية العمومية.

لبحث �لتعاون �لقت�شادي و��شتعر��ص �لفر�ص �ل�شتثمارية

غرفة عجمان ت�ضتقبل وزير� مفو�ضا جتاريا مل�ضر 
•• عجمان- الفجر: 

ا����ص���ت���ق���ب���ل ����ص���ع���ادة امل���ه���ن���د����ص ع���ب���داهلل 
اإدارة  جم���ل�������ص  رئ����ي���������ص  امل����وي����ج����ع����ي، 
غ�����رف�����ة جت���������ارة و�����ص����ن����اع����ة ع���ج���م���ان، 
���ص��ع��ادة اأ���ص��رف ح��م��دي  � وزي���ر مفو�ص 
العربية،  م�����ص��ر  جل���م���ه���وري���ة  جت������اري 
امل�صرتك  الق��ت�����ص��ادي  ال��ت��ع��اون  ل��ب��ح��ث 
واإ�صتعرا�ص الفر�ص ال�صتثمارية املتاحة 
ال�صفقات  وتبادل  لل�صراكة  وفتح قنوات 
العمال  ورج��ال  التجار  واخل���ربات بني 
يف البلدين. ح�صر اللقاء يف مقر الغرفة 
لقطاع  التنفيذي  املدير  الظفري  نا�صر 
وعبداهلل  والب����ت����ك����ار،  الأع�������ص���اء  دع����م 
عبداملح�صن النعيمي مدير اإدارة عالقات 

ودعم الأع�صاء يف غرفة عجمان، وياأتي 
اللقاء �صمن جهود غرفة جتارة و�صناعة 
الدول  مع  القت�صادي  تعاونها  لتعزيز 
امل�صاركة يف معر�ص اإك�صبو 2020 دبي.

عبداهلل  �صعادة  رح��ب  اللقاء  م�صتهل  يف 
امل��وي��ج��ع��ي ب��احل�����ص��ور، واأك����د ع��ل��ى عمق 
البلدين  العالقات ورواب��ط الإخ��وة بني 
م�صيداً  وم�����ص��ر،  الإم�����ارات   � ال�صقيقني 
مب���ا ي�����ص��ه��ده الق���ت�������ص���اد امل�������ص���ري من 
ن�صب  وزي�������ادة يف  م��ت��الح��ق��ة  ت����ط����ورات 
الذي يربهن قوة  ال�صنوية الأمر  النمو 
اأن  مو�صحاً  امل�صري،  القت�صاد  ومتانة 
الإ�صتثمارات الإماراتية لها ن�صيب وافر 
يف القت�صاد امل�صري. واأكد حر�ص غرفة 
عجمان على تعزيز التعاون القت�صادي 

م���ع اجل���ان���ب امل�������ص���ري وال�����ص��ع��ي لفتح 
العمال من  ورج��ال  التجار  بني  قنوات 
ع��ج��م��ان وم�����ص��ر ب��ه��دف ال��ت��ع��رف على 
امل��ت��اح��ة وتبادل  ال��ف��ر���ص ال���ص��ت��ث��م��اري��ة 
ال�����ص��ف��ق��ات  ل��ل��م�����ص��اه��م��ة يف من���و حجم 
�صاركت  بحيث  ال��ب��ل��دي��ن،  ب��ني  ال��ت��ج��ارة 
غرفة عجمان بوفد من م�صانع الإمارة 
م��ع��ر���ص وموؤمتر  ف��ع��ال��ي��ات  م���وؤخ���را يف 
 »EGYPS 2022« للبرتول  م�صر 
نظرا لأهمية املعر�ص  ودوره يف اكت�صاف 
التعرف  وكذلك  امل�صري  الطاقة  �صوق 
القليمي  الطاقة  �صوق  م�صتجدات  على 
املويجعي  �صعادة عبداهلل  واأكد  والعاملي. 
جغرايف  مبوقع  متتاز  عجمان  اإم��ارة  اأن 
جذب  يف  تناف�صتيها  م��ن  ع��زز  متو�صط 

جهود  جانب  اإىل  املبا�صرة،  ال�صتثمارات 
يف  القت�صادي  بال�صاأن  املعنية  اجل��ه��ات 
باملرونة  تت�صم   اقت�صادية  بيئة  توفري 
تزايد  اإىل  م�صرياً  الج���راءات،  و�صهولة 
ب�صكل  امل�����ص��ري��ني  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن  اأع������داد 
خا�ص  ب�صكل  عجمان  اإم���ارة  يف  م�صتمر 
وجه  ع��ل��ى  احل���رة  ع��ج��م��ان  منطقة  ويف 
اأ�صرف  �صعادة  ووج��ه  ه��ذا  اخل�صو�ص.  
ال�صتقبال  ح��ف��اوة  على  ال�صكر  ح��م��دي، 
اإم������ارة عجمان  واأ����ص���اد ب��ت��ن��وع اق��ت�����ص��اد 
اقت�صادية  بيئة  املعنية  اجلهات  وتوفري 
ت��ت�����ص��م ب�����ص��ه��ول��ة مم���ار����ص���ة الع����م����ال، 
اعداد  زي����ادة  ع��ل��ى  انعك�ص  ال���ذي  الأم����ر 
عجمان  اإم��ارة  يف  امل�صريني  امل�صتثمرين 

وزيادة حجم التبادل التجاري. 

لتقدمي جتارب ��شتثنائية للعمالء عرب طرح بطاقات �ئتمان جديدة

�ضر�كة ��ضرت�تيجية بني بنك �أبوظبي �لتجاري وجمموعة �أكور �لعاملية 
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلن بنك اأبوظبي التجاري وجمموعة اأكور 
لل�صيافة عن توقيعهما �صراكة ا�صرتاتيجية 
لتقدمي  ج��دي��دة   ائتمان  بطاقات  لإط���الق 
جتارب ا�صتثنائية للعمالء يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة. وجرى توقيع التفاقية يف 
بح�صور  اأبوظبي  يف  للبنك  الرئي�صي  املقر 
عالء عريقات، الرئي�ص التنفيذي ملجموعة 
حمي�صي،  ومهدي  التجاري،  اأبوظبي  بنك 
الولء و�صوؤون  التنفيذي لربنامج  الرئي�ص 
والدكتورة  اأك��ور،  جمموعة  لدى  ال�صراكات 
ملجموعة  الإق��ل��ي��م��ي  امل��دي��ر  جعفر،  �صعيدة 
يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي،  “فيزا” 
التنفيذيني  امل��دراء  اإىل عدد من  بالإ�صافة 
من البنك وجمموعة اأكور وجمموعة فيزا 

احتفاًء بهذه املنا�صبة. 
بالعديد  اجل����دي����دة   ال���ب���ط���اق���ات  وت��ت��م��ي��ز 
م��ن امل���زاي���ا ال��ت��ي ت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات احلياة 
الع�صرية من خالل برنامج الولء اخلا�ص 
بنك  وخ��دم��ات  لل�صيافة  اأك���ور  مبجموعة 
اأبوظبي التجاري املتميزة مبا يتيح للعمالء  
ال���ص��ت��ف��ادة م��ن خ��دم��ات وم���زاي���ا ح�صرية 
الفاخرة  اأك�����ور  ف���ن���ادق  م���ن  ف��ن��دق��اً   28 يف 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  اأن��ح��اء  يف خمتلف 
5200 وجهًة م�صاركة  واأك��ر من  املتحدة 
ال���ع���امل. وت�����ص��ك��ل بطاقات  اأرج�����اء  ك��اف��ة  يف 
الئتمان اجلديدة بالتعاون مع اأكور اإ�صافة 
اإىل ال�صجل احلافل للبنك يف قطاع  نوعية 
اخلدمات امل�صرفية وعالمة فارقة يف تاريخ 

اأكور العريق. 
اأروب خم���وب���اداي،  ق����ال  امل��ن��ا���ص��ب��ة،  وب���ه���ذه 

امل�صرفية  اخل����دم����ات  جم���م���وع���ة  رئ���ي�������ص 
لالأفراد يف بنك اأبوظبي التجاري: “تعتمد 
بنك  بني  اجلديدة  ال�صرتاتيجية  ال�صراكة 
اأب��وظ��ب��ي ال��ت��ج��اري وجم��م��وع��ة اأك����ور على 
بخدمة  بالرتقاء  اخلا�صة  امل�صرتكة  القيم 
خالل  م��ن  لهم  الأف�صل  وت��ق��دمي  العمالء 
تتيح خدمات  ائتمان جديدة  طرح بطاقات 
اأ�صلوب  متميزة ومكافاآت قّيمة تتنا�صب مع 
ال�صراكة  ه���ذه  وت���اأت���ي  ال��ع�����ص��ري.  احل���ي���اة 
ان�����ص��ج��ام��اً م���ع ج��ه��ود ال��ب��ن��ك امل�����ص��ت��م��رة يف 
جمال البتكار والتجديد والتحول الرقمي 
احتياجات  لتلبية  امل�صرفية  اخل��دم��ات  يف 
العمالء«. ومن جهته، قال مهدي حمي�صي، 
الولء و�صوؤون  التنفيذي لربنامج  الرئي�ص 
“يعترب  اأك����ور:  ل��دى جمموعة  ال�����ص��راك��ات 
البتكار  رواد  اأح��د  التجاري  اأبوظبي  بنك 

الرقمي يف القطاع امل�صريف بدولة الإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، وت�����ص��ك��ل ���ص��راك��ت��ن��ا معه 
حمطة مهمة ُت�صاف اإىل �صجل جناحاتنا يف 
املنطقة، و�صتعزز من جاذبية برنامج الولء 
ALL - Accor Live Limitless. نحن 
نتطلع قدماً لتحقيق النجاح من خالل هذه 
اأ�صا�صيًة  خطوًة  مُتثل  التي  املهمة  ال�صراكة 
العالمات  اأه��م  مع  للتعاون  جهودنا  �صمن 
ا�صتثنائية  جت��ارب  توفري  بهدف  املرموقة 
العام  امل��دي��ر  خ��ان،  �صهباز  وق��ال  للعمالء«. 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  يف  فيزا  ل�صركة 
دائًما  “ن�صعى  ُعمان:  و�صلطنة  والبحرين 
اإىل ت�����ص��م��ي��م ع���رو����ص غ���ري م�����ص��ب��وق��ة مع 
بطاقات  حاملي  ح�صول  ل�صمان  �صركائنا 
جتاربهم.  ت��ري  ح�صرية  مزايا  على  فيزا 
وبنك  اأك��ور  نت�صارك مع  اأن  ي�صعدنا  لذلك، 

اأبوظبي التجاري لإطالق بطاقات الئتمان 
70 مليون متجر  اجلديدة واملقبولة لدى 
حول العامل التي ميكن ا�صتخدامها ل�صداد 

املدفوعات ب�صرعة و�صهولة واأمان«.
 ALL - Accor Live ب��رن��ام��ج  وُي���ع���د 
Limitless من جمموعة اأكور، اأحد اأكر 
ويتجاوز  املنطقة  يف  انت�صاراً  ال��ولء  برامج 
حول  م�صرتك  مليون   68 م�صرتكيه  ع��دد 
األ��ف م�صرتك يف   700 ال��ع��امل، مب��ا فيهم  
وت�صمل  امل��ت��ح��دة.  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
 ALL - ب���رن���ام���ج  امل�������ص���ارك���ة يف  ال���ف���ن���ادق 
من  ك����ل   Accor Live Limitless
ريك�صو�ص جزيرة ال�صعديات اأبوظبي ورافلز 
ال��ن��خ��ل��ة دب���ي و���ص��وف��ي��ت��ل ذا اأوب��ل��ي�����ص��ك دبي 
اأبوظبي  و�صوفيتيل  البحر  باب  وفريمونت 

الكورني�ص وغريها الكثري. 
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لتعزيز حمفظة �ملنطقة �حلرة من �خلدمات �لتي تقدمها للمتعاملني
�إطالق برنامج �ضر�كات دبي كومري�ضيتي

•• دبي-الفجر: 

يف  الإلكرتونية  للتجارة  ح��رة  منطقة  اأول  كومري�صيتي”،  “دبي  اأعلنت 
“برنامج  اإط���الق  اآ���ص��ي��ا، ع��ن  واأف��ري��ق��ي��ا وج��ن��وب  الأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة 
�صراكات دبي كومري�صيتي”، الذي يهدف اإىل تعزيز حمفظة املنطقة احلرة 
من ال�صركاء عامليني امل�صتوى الذي يقدمون خدمات متخ�ص�صة يف العديد 
من املجالت املتنوعة للمتعاملني من ال�صركات التي تتخذ منها مقراً لها. 
املنطقة  م�صاعي  مع  ين�صجم  الربنامج  اأن  اإىل  كومري�صيتي  دب��ي  واأ���ص��ارت 
احلرة الرامية لتوفري منظومة هي الأوىل من نوعها على م�صتوى منطقة 
التجارة  �صركات  دعم  �صاأنها  من  والتي  اأفريقيا،  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق 
الإلكرتونية خالل خمتلف املراحل والعمليات اخلا�صة بهذا املجال، وذلك 
عرب تلبية خمتلف متطلباتها من اخلدمات التي يقدمها �صركاء املنطقة 

احلرة ويتمتعون باأعلى املعايري الفنية واخلدمية ل�صمان اجلودة. 
ودعت دبي كومري�صيتي ال�صركات التي تقدم خدمات متخ�ص�صة يف جمال 
وخدمات  الأعمال،  ودعم  ال�صرتاتيجية  وال�صت�صارات  ال�صركات،  تاأ�صي�ص 
امليل  وخ��دم��ات  والتخزين  الإل��ك��رتون��ي��ة،  التجارة  اأع��م��ال  ودع��م  ومن�صات 
مبجال  ال�صلة  ذات  اخل��دم��ات  م��ن  وغ��ريه��ا  الرقمي،  والت�صويق  الأخ���ري، 
التجارة الإلكرتونية، اإىل التقدمي للربنامج عرب املوقع الر�صمي للمنطقة 
احلرة، وتقدمي حمفظة اخلدمات التي تقدمها و�صهادات معايري اجلودة 

ذات ال�صلة.

�أدنوك لالإمد�د توقع �تفاقية طويلة �لأجل مع �أتالنتيك 
جلف �آند با�ضيفيك ل�ضتئجار وحدة تخزين عائمة ثانية

•• اأبوظبي-وام:

وقعت �صركة اأدنوك لالإمداد واخلدمات، 
اللوج�صتية  واخل���دم���ات  ال�����ص��ح��ن  ذراع 
البحرية ل�صركة “اأدنوك” ام�ص اتفاقية 
با�صيفيك”،  اآن���د  جلف  “اأتالنتيك  م��ع 
تطوير  جم�����ال  يف  ال�����رائ�����دة  ال�������ص���رك���ة 
وتطوير  امل�صال  الطبيعي  الغاز  من�صات 
الأخرية  تقوم مبوجبها  التحتية،  البنية 
امل�صال  الطبيعي  ال��غ��از  ناقلة  با�صتئجار 
اأدن��وك لالإمداد  ل�صركة  التابعة  “ع�ص” 
تخزين  كوحدة  ل�صتخدامها  واخلدمات 

.FSU عائمة
�صت�صتخدم  التفاقية،  �صروط  ومبوجب 
با�صيفيك”  اآن�������د  ج���ل���ف  “اأتالنتيك 
من  الثالث  ال��رب��ع  م��ن  اع��ت��ب��اراً  الناقلة، 
عام 2022، كوحدة تخزين عائمة للغاز 
الطبيعي امل�صال يف اأول حمطة ل�صترياد 
 ،PHLNG امل�����ص��ال  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال���غ���از 
باتاجنا�ص  خليج  يف  اإليجان  يف  الواقعة 
يف ال��ف��ل��ب��ني.  وت�����ص��ه��م الت��ف��اق��ي��ة التي 
التمديد  خيار  مع  عاماً   11 ملدة  ت�صري 
ملدة 4 �صنوات، يف تعزيز عالقة ال�صراكة 
وت�صتفيد  ال�صركتني،  بني  حالياً  القائمة 
بينهما  اإبرامهما  مت  التي  التفاقية  من 
ناقلة كوحدة  2021 ل�صتخدام  عام  يف 
التوقيع  وياأتي  الهند.  يف  عائمة  تخزين 
ع��ل��ى ه����ذه الت��ف��اق��ي��ة اجل���دي���دة �صمن 
جهود اأدنوك لالإمداد واخلدمات لتنويع 
قاعدة عمالئها وتنويع م�صادر عائداتها 

ب�صكل مبتكر.
قطع  اإح����دى  “ع�ص”،  ال��ن��اق��ل��ة  وت��ع��ت��رب 
واخلدمات”  ل��الإم��داد  “اأدنوك  اأ�صطول 
لنقل الغاز الطبيعي امل�صال، والذي ي�صم 
ثماين ناقالت، وهي تعمل حالياُ ل�صالح 
امل�صال”  الطبيعي  للغاز  “اأدنوك  �صركة 
مبوجب عقد. وعند انتهاء �صريان العقد 

اآند با�صيفيك”  “اأتالنتيك جلف  �صتقوم 
تخزين  كمرفق  با�صتخدامها  ذل��ك  بعد 
اجلديد  ال��ت��اأج��ري  ع��ق��د  و�صيتيح  ع��ائ��م. 
ل  مل��دة  للناقلة  الت�صغيلي  العمر  اإط��ال��ة 
ت��ق��ل ع���ن 11 ع���ام���اً ول ي��زي��د ع���ن 15 
“اأدنوك لالإمداد  ل�صركة  عاماً، ما يوفر 
للعائدات،  ج��دي��داً  م����ورداً  واخلدمات” 
كما يزيد من اإيراداتها من قطاع املخازن 
ال��ع��ائ��م��ة ال�����ذي مت ت��اأ���ص��ي�����ص��ه م����وؤخ����راً، 
ويف ال���وق���ت ذات����ه ي��ع��زز ق�����درات حمطة 
ا�صترياد الغاز الطبيعي امل�صال يف الفلبني 

ومرونتها على تزويد عمالئها بالغاز.
امل�صعبي،  ال��ك��رمي  ال��ق��ب��ط��ان ع��ب��د  وق���ال 

الرئي�ص التنفيذي ل�صركة اأدنوك لالإمداد 
واخلدمات - بهذه املنا�صبة - : “ تعك�ص 
ت�صتفيد  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  التفاقية  ه��ذه 
مع  القائمة حالياً  ال�صراكة  من عالقات 
اآند با�صيفيك”،  ’ اأتالنتيك جلف  �صركة 
�صعي اأدنوك لالإمداد واخلدمات امل�صتمر 
لتحقيق اأق�صى قيمة ممكنة من اأ�صولها. 
العمر  اإط��ال��ة  يف  التفاقية  ه��ذه  وت�صهم 
وزيادة  وتعزيز  الناقلة،  لهذه  الت�صغيلي 
النمو  فر�ص  من  املزيد  وتوفري  القيمة 
والتو�صع من خالل توفري حلول تخزين 
الطبيعي  ال��غ��از  ا���ص��ت��رياد  ملحطة  م��رن��ة 
’ اأتالنتيك  ال��ت��اب��ع��ة  اجل���دي���دة  امل�����ص��ال 

ونحن كمزود عاملي  جلف اآند با�صيفيك‘. 
خلدمات ال�صحن واللوج�صتيات البحرية 
واخلدمات الربية، فاإننا نعمل على زيادة 
ب�صمتنا العاملية، وتقدمي اأحدث التقنيات 
م�صروعنا  وي�صهم  ل�صركائنا.  واخلدمات 
مع �صركة ’ اأتالنتيك جلف اآند با�صيفيك 
‘يف دعم النمو القت�صادي لدولة الفلبني، 
اأدنوك  ق��درات  ال�صتفادة من  من خ��الل 
امل�صال  الطبيعي  الغاز  اإم���دادات  لتوفري 
و�صتتوىل  الطاقة”.   لتوليد  النظيف 
عمليات  واخل����دم����ات  ل����الإم����داد  اأدن������وك 
ت�صغيل و�صيانة وحدة التخزين العائمة، 
احدى  فيما �صتقوم �صركة “غاز انتيك”، 

“اأتالنتيك  ل�����ص��رك��ة  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����ص��رك��ات 
ناقلة  حت��وي��ل  با�صيفيك”،  اآن����د  ج��ل��ف 
اإىل وحدة تخزين  امل�صال  الغاز الطبيعي 
عائمة. و�صت�صبح وحدة التخزين العائمة 
الطبيعي يف  ال��غ��از  ا���ص��ت��رياد  يف حم��ط��ة 
الفلبني /PHLNG/ خام�ص حمطة 
الطبيعي  ال���غ���از  ن��وع��ه��ا ل����ص���ت���رياد  م���ن 
العائمة  املحطات  بعد  ال��ع��امل  يف  امل�صال 
وماليزيا  وم��ال��ط��ا  ال��ه��ن��د  يف  امل���وج���ودة 
ا�صترياد  حم��ط��ة  و�صتعمل  وال��ب��ح��ري��ن. 
والبحرية  الربية  امل�صال  الطبيعي  الغاز 
املتكاملة يف الفلبني بطاقة اأولية تبلغ 5 

ماليني طن �صنوياً.
جمل�ص  رئي�ص  �صيجلمان،  جوزيف  وق��ال 
ملجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��رئ��ي�����ص  الإدارة 
اأتالنتيك جلف اآند با�صيفيك : “ ت�صمن 
امل�صال  الطبيعي  ال��غ��از  ا���ص��ت��رياد  حمطة 
الطبيعي  الغاز  الفلبني تخزين ونقل  يف 
نظيفاً  انتقالياً  وق��وداً  يوفر  مما  امل�صال، 
للفلبني. نحن �صعداء بالعمل مع �صركة 
‘التي تعد  اأدن��وك لالإمداد واخلدمات   ’
الرائدة عاملياً يف جمال  ال�صركات  اإحدى 
جمال  يف  اللوج�صتية  اخل��دم��ات  تقدمي 
ك�صركاء  امل�����ص��ال،  الطبيعي  ال��غ��از  �صحن 
الفلبني  ان��ت��ق��ال  دع��م  يف  معنا  ي�صهمون 
ل��الع��ت��م��اد ع��ل��ى وق���ود اأن��ظ��ف م��ن خالل 
ت���وف���ري اإم��������دادات م���ن ال���ط���اق���ة حمطة 
ا�صترياد الغاز الطبيعي امل�صال يف الفلبني 
التابعة لنا«. وي�صم اأ�صطول �صركة اأدنوك 
اإىل  اإ�صافة  املتنوع،  واخل��دم��ات  ل��الإم��داد 
اأكر من 200 �صفينة،  الناقلة “ع�ص”، 
عالوة على قاعدة اللوج�صتيات املتكاملة 
 1.5 م�صاحة  على  متتد  ال��ت��ي  لل�صركة 
وقدراتها  اأبوظبي  يف  مربع  مرت  مليون 
املزود  يجعلها  مما  املتكاملة،  اللوج�صتية 
الرائد للخدمات اللوج�صتية البحرية يف 

املنطقة.

م�ضرف �لإمار�ت للتنمية يوّقع مذكرة تفاهم مع بنك 
دبي �لإ�ضالمي لتمويل �مل�ضاريع �ل�ضغرية و�ملتو�ضطة   

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأجندة التنويع القت�صادي  اأبرم م�صرف الإمارات للتنمية، املعني بتمكني 
والتحول ال�صناعي لدولة الإمارات العربية املتحدة، مذكرة تفاهم مع بنك 
دبي الإ�صالمي، اأكرب بنك اإ�صالمي يف الإم��ارات وثاين اأكرب بنك اإ�صالمي 
ال�صغرية  للم�صاريع  التمويل  ل�صمان  برنامج  توفري  بهدف  ال��ع��امل،  يف 
واملتو�صطة يف الدولة. وتاأتي مذكرة التفاهم بني املوؤ�ص�صتني الرائدتني يف 
اإطار التزامهما الرا�صخ بالعمل على تعزيز منظومة عمل امل�صاريع ال�صغرية 
الناجت  يف  امل�صاريع  تلك  م�صاهمة  وحت�صني  الإم���ارات  دول��ة  يف  واملتو�صطة 
ا�صرتاتيجية. ووّق��ع مذكرة  الإج��م��ايل  ع��رب  توفري حلول متويٍل  املحلي 
التفاهم اأحمد حممد النقبي، الرئي�ص التنفيذي مل�صرف الإمارات للتنمية، 

والدكتور عدنان �صلوان، الرئي�ص التنفيذي ملجموعة بنك دبي الإ�صالمي.
ويوفر الربنامج اجلديد من�صة را�صخة لل�صركات املحلية النا�صئة واأ�صحاب 
الفر�ص  امل�صاريع ل�صتك�صاف فر�ص جديدة من خالل البتكار على غرار 
ال�صغرية  ال�صركات  دع��م  يف  و�صي�صاهم  الذكية،  ال�صناعات  توفرها  التي 
ال�صعوبات  على  للتغلب  الإم��ارات  دول��ة  يف  النا�صئة  وال�صركات  واملتو�صطة 
امل��ال��ي��ة ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا جت���اه ال���ص��ت��ف��ادة م��ن مت���وي���الت  ال��ب��ن��وك. ويتيح 
الربنامج مل�صرف الإمارات للتنمية وبنك دبي الإ�صالمي اإمكانية حت�صني 
القرو�ص املقدمة لقطاع ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة، مع الرتكيز ب�صكل 
الت�صنيع والرعاية  خا�ص على القطاعات ال�صناعية ذات الأولوية - وهي 

ال�صحية والبنية التحتية والأمن الغذائي والتكنولوجيا.
ويف اإطار اجلهود امل�صتمرة لزيادة اأعداد ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة من 
ال�صغرية  امل�صاريع  وتطوير  و�صريعة،  �صهلة  مالية  بحلول  تزويدها  خالل 
واملتو�صطة احلالية مع اإن�صاء �صجّل ائتماين قوي لها مع البنوك، لتمكينها 
هذه  ال��ربن��ام��ج  يقدم  امل�صتقبل،  يف  امل�صتدام  التمويل  على  احل�صول  م��ن 
احللول للم�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة اململوكة للمواطنني بن�صبة ترتاوح 
اأ�صحاب امل�صاريع يف القطاعات  51-100٪ ، وجلميع الوافدين من  بني 
ذات الأولوية مثل: الرعاية ال�صحية والت�صنيع والزراعة والتكنولوجيا مع 

الرتكيز على الكيانات التي تعمل داخل الدولة.
مالية  �صمانات  للتنمية  الإم����ارات  م�صرف  �صيوفر  التفاقية،  ومب��وج��ب 
و�صيقدم  واملتو�صطة.  ال�صغرية  امل�صاريع  الإ�صالمي من  دبي  بنك  ملتعاملي 
10 ماليني درهم، ب�صمانة ن�صف  بنك دبي الإ�صالمي متوياًل ي�صل اإىل 
قيمة الت�صهيالت من م�صرف الإمارات للتنمية. وي�صعى بنك دبي الإ�صالمي 
يف اإطار هذا الربنامج لتقدمي متويالت بقيمة اإجمالية تبلغ 200 مليون 

درهم اإماراتي مع الرتكيز على املواطنني والقطاعات ذات الأولوية.
وتعليقاً على التفاقية، قال اأحمد حممد النقبي: “ي�صعدنا توقيع مذكرة 
الإم���ارات  م�صرف  جهود  تعك�ص  التي  الإ���ص��الم��ي،  دب��ي  بنك  م��ع  التفاهم 
الدولة و�صد  التنوع القت�صادي يف  تاأدية دور حيوي يف خطط  للتنمية يف 
فجوة التمويل لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة العاملة يف قطاعات رئي�صية 
ت�صهيل  اإىل  ال�صراكة  ه��ذه  ونتطلع من خ��الل  ال��دول��ة.  اأن��ح��اء  يف خمتلف 
و�صول امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة اإىل م�صادر التمويل، وتعزيز منظومة 
اأه��داف دول��ة الإم���ارات لبناء اقت�صاد ق��وي قائم على  تلك امل�صاريع ودع��م 

املعرفة، وامل�صاهمة يف التنمية القت�صادية امل�صتدامة«.

منتدى �لأعمال �لإمار�تي �ل�ضنغايل بر�أ�ش �خليمة ي�ضتعر�ش �لفر�ش �ل�ضتثمارية و�إقامة �ضر�كات طويلة �لأمد 
•• راأ�س اخليمة – الفجر:

اأ�صت�صافته  ال��ذي  الأع��م��ال  منتدى  بحث 
غرفة جتارة راأ�ص اخليمة مبقرها اأم�ص، 
فيما بني رواد العمال وامل�صاريع بالمارة 
والذي   ، ال�صنغال  بجمهورية  ونظرائهم 
النعيمي  م�صبح  حم��م��د  ���ص��ع��ادة  ت��راأ���ص��ه 
رئي�ص جمل�ص ادارة الغرفة ، ومن اجلانب 
الرئي�ص  ديابريا  اأدري�صا  �صعادة  ال�صنغايل 
لتنمية  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��وك��ال��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
بال�صنغال   واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع 
ال�صراكات  وب��ن��اء  ال��ت��ع��اون  تعزيز  �صبل   ،
والقطاعات  امل���ج���الت  يف  الأم����د  ط��وي��ل��ة 
الق��ت�����ص��ادي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ب���ني اجل��ان��ب��ني ، 
وخ��ل��ق م�����ص��ارات ج��دي��دة خ���الل املرحلة 
التعاون  اأط���ر  وت��ط��وي��ر  لتو�صيع  املقبلة 
الذي  املنتدى  ناق�ص  ، حيث  بينهما  فيما 
يو�صف  بح�صور   ، التجارة  غرفة  نظمته 
العليا  اللجنة  رئ��ي�����ص  اإ���ص��م��اع��ي��ل  حم��م��د 
م�صاريع  لتنمية  �صقر  بن  �صعود  ملوؤ�ص�صة 
اإدارة  ال�����ص��ب��اب  ، واأع�������ص���اء م���ن جم��ل�����ص 
ال���غ���رف���ة ، وحم���م���د ال�����ص��ب��ب م���دي���ر عام 
امل�صوؤولني  م��ن  ب��ال��وك��ال��ة وع���دد  ال��غ��رف��ة 
واأك���ر من   ، ب��الم��ارة  ب��ال��دوائ��ر املحلية 
40 �صخ�صية لرجال اأعمال من اجلانبني 
، فر�ص ال�صتثمار وجمالت الأعمال على 

�صعيد امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة.
واأ���ص��ت��ع��ر���ص امل��ن��ت��دى ال���رتوي���ج م��ن كال 
الطرفني الماراتي وال�صنغايل ، للفر�ص 
جمتمعي  بني  والقت�صادية  ال�صتثمارية 
اإم���ارة راأ���ص اخليمة ونظريه  الأع��م��ال يف 
تطوير  على  العمل  واآل��ي��ة   ، ال�صنغال  يف 
بالإ�صافة   ، بينهما  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ع��اون 

واملوؤ�ص�صات  ال��دوائ��ر  كافة  توفره  ما  اإىل 
ب���ني قطاعات  م���ن خ���دم���ات وت�����ص��ه��ي��الت 
اإمارة  يف  وال�صتثمار  والأع��م��ال  التجارة 
راأ�ص اخليمة وال�صنغال  ، كما اأطلع الوفد 
امل�صاريع  ال���  مالمح  اأب��رز  على  ال�صنغايل 
اجلديدة  الق��ت�����ص��ادي��ة  وال��ت�����ص��ري��ع��ات   ،
اقت�صادي  من��وذج  خلق  اإىل   تهدف  التي 
متميز ، قائم على املعرفة ويت�صم باملرونة 
ويحت�صن   ، وال���ص��ت��دام��ة  وال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة 
اإىل مزيد  وي��ح��ف��ز   ، ال��ري��ادي��ة  امل�����ص��اري��ع 
والزراعة  التقنية  قطاعات  يف  النمو  من 
املعلومات  وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  وال��ت�����ص��ن��ي��ع 
والت�����������ص�����الت وال����ب����ح����وث وامل�������ص���اري���ع 
�صعادة  وق������ال  وامل���ت���و����ص���ط���ة.  ال�������ص���غ���رية 
منتدى  “اإن   : النعيمي  م�صبح  حم��م��د 

يعد من�صة  ال�صنغايل  الإماراتي  الأعمال 
خططاً  خاللها  من  طرح  الأهمية  بالغة 
 ، امل�صتقبلية  ال��ت��ع��اون  مل�����ص��ارات  م�صرتكة 
يف  التعاون  زي���ادة  يخ�ص  فيما  �صيما  ول 
جم��الت ري��ادة الأع��م��ال لت�صمل م�صارات 
الثنائية  ال�صتثمارات  وحتفيز   ، جديدة 
واملتبادلة ، وخلق قنوات توا�صل مبا�صرة 
العمال  ورواد  امل�����ص��اري��ع  اأ���ص��ح��اب  ب���ني 
وال�صنغال  اخل��ي��م��ة  راأ�������ص  م���ن  ك����اًل  يف 
لالتفاق  اأم��ام��ه��م��ا  ال��ف��ر���ص��ة  واإت���اح���ة   ،
الآفاق  ذات  وامل�صاريع  ال�صتثمارات  على 
ول�صيما   ، املقبلة  املرحلة  خالل  الواعدة 
والتمويل  ال�صحية  الرعاية  قطاعات  يف 
والزراعة والتقنية والتجميل وتكنولوجيا 
�صعادة  واأع���رب   .« والت�صالت  املعلومات 

هذه  مثل  ت�صهم  ب��اأن  ثقته  ع��ن  النعيمي 
م�صتدامة  ���ص��راك��ات  ب��ن��اء  يف   ، امل��ن��ت��دي��ات 
وط���وي���ل���ة الأم��������د ب����ني رج������ال الع���م���ال 
اإمارة  وامل�صتثمرين يف  امل�صاريع  واأ�صحاب 
راأ�ص اخليمة ونظرائهم يف جميع الدول ، 
يف ظل التطورات القت�صادية اجلديدة ، 
بهدف خلق مزيداً من التعاون يف خمتلف 
اأكر  م�صتقبل  لتحقيق  �صعياً  القطاعات 
ازده��اراً . من جهته، اأعرب �صعادة اأدري�صا 
للوكالة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص  دي����اب����ريا 
ال�صغرية  امل�����ص��اري��ع  ل��ت��ن��م��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
�صعادته  ع���ن   ، ب��ال�����ص��ن��غ��ال   وامل��ت��و���ص��ط��ة 
ملنتدى  اخليمة  راأ����ص  غ��رف��ة  لإ�صت�صافة 
م�صرياً   ، ال�صنغايل  الإم���ارات���ي  الأع��م��ال 
اإىل اأهمية مثل هذه املنتديات يف تطوير 

•• دبي-الفجر:

اأعمال ملتقى  الأربعاء  اأم�ص  دبي  ب��داأت يف 
مب�صاركة  ع�صر  ال�صابع  اخلليجي  التاأمني 
وخبريوو�صيط   م�����ص��وؤول   120 م��ن  اأك���ر 
الإم������ارات ودول جمل�ص  ت���اأم���ني  يف دول���ة 
�صركات  ومم���ث���ل���وا  اخل���ل���ي���ج���ي  ال����ت����ع����اون 
�صلة  ذات  ودول����ي����ة  ع��رب��ي��ة  وم���وؤ����ص�������ص���ات  

ب�صناعة التاأمني.
رئي�ص جمل�ص  ال��ب��ادي  وق��ال خالد حممد 
اإدارة جمعية الإمارات للتاأمني رئي�ص احتاد 
الفتتاحية  الكلمة  يف  اخلليجي  ال��ت��اأم��ني 
فندق  يف  فعالياته  تعقد  ال���ذي  للملتقى 
)���ص��ت��ي��ال دي م����اري – م��اري��ن��ا دب����ي( على 
اجلديد  العاملي  النظام  اإن  ي��وم��ني   م��دى 
الذي نعي�ص يف ظله يحتم علينا اأن  نعي ما 
يدور من حولنا ملواجهة اأي طارىء بغ�ص 
واأهدافه لفتا يف هذا  النظر عن م�صدره 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  مقولة  اإىل  ال�صاأن 
حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئي�ص 
دبي  ال���وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص  ال��دول��ة 
رعاه اهلل  التي جت�صد توجهات الدولة منذ 
الطوارىء  لإدارة  الوطنية  الهيئة  اإن�صاء 

والأزمات والكوارث.
اأب����رز اج����راءات  اإن م��ن  ال���ب���ادي اإىل  اأ����ص���ار 
والأزم���ات  ال��ط��وارىء  ملواجهة  ال�صتعداد 
ه��ي حتليل ال���درو����ص امل�����ص��ت��ف��ادة ع��ق��ب كل 
اإنت�صار  ان��ح�����ص��ار  اأن���ه م��ع  اإىل  ح���دث لف��ت��ا 
ف���ريو����ص ك��وف��ي��د 19 يف دول����ة الإم������ارات 
جهود  نتيجة  ال��ع��امل  دول  م��ن  وال��ع��دي��د 

اللتزام  ثقافة  وتر�صيخ  ال�صحي  القطاع 
اأق�صى  وات���ب���اع  الإح����رتازي����ة  ب����الإج����راءات 
اأي�صا  درجات الوقاية من الفريو�ص هناك 
القت�صادي  ب��اجل��ان��ب  اخل��ا���ص��ة  ال���درو����ص 
القت�صادية  ال��ب��ن��ي��ة  م��ت��ان��ة  يف  وامل��ت��م��ث��ل��ة 
للدولة بقطاعاتها املختلفة وعدم انهيارها 
اأو اإحل��اق ال�صرر بها كما حدث يف العديد 

من دول العامل الأخرى .
و�صلط  البادي يف كلمته ال�صوء اأي�صا على 
امل�صتفادة على اجلانب الإعالمي  الدرو�ص 
و�صعها  ال���ت���ي  اخل���ط���ة  جن����اح  اإىل  لف���ت���ا 
مع  بالتن�صيق  ل��الإع��الم  ال��وط��ن��ي  املجل�ص 
بامتياز  ال���دول���ة  يف  الإع���الم���ي���ة  اجل���ه���ات 
املجتمع  يف  ال��وع��ي  بن�صر  يف  ال��ب��ارز  ودوره 
بجانب  ال��وب��اء  م��ن  احلماية  و�صائل  ح��ول 
بتخ�صي�ص  ق��ام��وا  امل��واط��ن��ني  م��ن  ق��ط��اع 
ال��ف��ن��ادق وال��ع��ق��ارات اخل��ا���ص��ة بهم لتكون 
حت��ت ت�����ص��رف احل��ك��وم��ة مل��ع��اج��ة امل�صابني 
الدرو�ص  ذل��ك  اإىل  م�صيفا   . ب��ال��ف��ريو���ص 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ���ص��ع��ي��د  ع��ل��ى  امل�����ص��ت��ف��ادة 
والتي  والت�������ص���الت  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  يف 
يف  احلكومة  توجيهات  تنفيذ  يف  �صاهمت 

جمال التعليم والعمل عن بعد .
واأكد  خالد حممد البادي اأن اأهم الدرو�ص 
روؤية  الأزم���ة هو جن��اح  تلك  امل�صتفادة من 
بالعن�صر  ال�صتثمار  يف  الر�صيدة  القيادة 
اأروع  ����ص���رب  وال������ذي  امل����واط����ن  ال��ب�����ص��ري 
اأثاء  احلكومة  توجيهات  تنفيذ  يف  الأمثلة 
الأزمة وخا�صة العاملون منهم يف القطاع 
�صاحب  بجهودهم  اأ���ص��اد  وال��ذي��ن  ال�صحي 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�����ص��ل��ح��ة ب��ق��ول��ه ) اأن���ت���م ف��خ��ر الإم������ارات 
من  كل  خدمة  يف  وجهودكم  وت�صحياتكم 
على هذه الأر�ص مقدرة وهي م�صدر فخر 

واعتزاز والهام ( .
قوانيننا  ت��ك��ي��ي��ف  �����ص����رورة  ع���ل���ى  و�����ص����دد 
قطاع  يف  وتطويرها  و�صيا�صاتنا  ولوائحنا 
التكنولوجية  الثورة  مع  لتتواكب  التاأمني 
ا�صتخدامات  يف  ال���ع���امل  ي�����ص��ه��ده��ا  ال���ت���ي 
ا�صتخدام  اأن  ق��ائ��ال  ال�صطناعي  ال��ذك��اء 
جائحة  ظ��ه��ور  منذ  ال�صطناعي  ال��ذك��اء 
الت�صدي  ج��ه��ود  ل��دع��م  ج���اء   19 ك��وف��ي��د 
الناجمة عن تف�صي  امل�صبوقة  لالأزمة غري 
اأنه  ال��وب��اء لف��ت��ا يف ه���ذا اخل�����ص��و���ص اإىل 
على الرغم من بع�ص التحفظات املرتبطة 
فاإن  والأخ���الق���ي���ة  الت�صغيلية  ب��ال��ق�����ص��اي��ا 
ال�صيا�صة  �صناع  ومعها  العلمية  ال��دوائ��ر 
قد  العامل  م�صتوى  على  الإع��الم  وو�صائل 
املحتملة ل�صتخدامات  الفائدة  اأكدت على 
امل�����ص��اع��دة على  ال���ذك���اء ال���ص��ط��ن��اع��ي يف 
مبا  ع��دة  جبهات  على  الفريو�ص  مكافحة 
والقت�صاد  ال�����ص��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة  ذل����ك  يف 
والتجارة وال�صفر والتكنولوجيا واإجراءات 
ال�����ص��الم��ة وال���وق���اي���ة م���ن ح�����الت تف�صي 

الأوبئة امل�صتقبلية .
الفتتاحية  ك��ل��م��ت��ه  يف  ال����ب����ادي  اأ�����ص����اف  
للملتقى باأن الذكاء ال�صطناعي قد �صاعد 
ال��دول حتى الآن  ال�صلطات يف العديد من 
 19 انت�صار جائحة كوفيد  على احلد من 

ال�صلطات  اإب�����الغ  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  ع���دة  ب��ط��رق 
ال�����ص��ح��ي��ة ع���ن زي�����ادة ع���دد امل���وج���ودي���ن يف 
ال�صحية  وامل���خ���اط���ر  ال���ع���ام���ة  الأم�����اك�����ن 
ال�صديدة املحتملة التي ت�صكلها جمموعات 
الفريو�صات واأي�صا امل�صاعدة يف ر�صد تدفق 
الأ���ص��خ��ا���ص وامل��رك��ب��ات على ط��ول الطرق 
من خالل الرادارات ما ي�صاعد على �صمان 
ال���ط���وارىء يف الوقت  ل��ت��داب��ري  الم��ت��ث��ال 
على  ال�صطناعي  ال��ذك��اء  فيه  اأت���اح  ال��ذي 
مهمة   م��زاي��ا  ال��ت��ج��اري��ة  الأع���م���ال  �صعيد 

لل�صركات واملنظمات .
الإ�صتدامة   مو�صوع  لأهمية  ط��رح��ه  ويف   
التعاون  جمل�ص  دول  لق��ت�����ص��ادات  امل��ال��ي��ة 
امللتقى  اأج��ن��دة  على  امل��ط��روح   ( اخلليجي 
�صركات  ق���درة  اأن  ال��ب��ادي  اأو���ص��ح خ��ال��د   )
املالية  بالتزاماتها  ال��وف��اء  على  ال��ت��اأم��ني 
اإىل  دون احلاجة  وامل�صتقبلية من  احلالية 
اأولوية  اإعادة جدولة الديون اأ�صبحت ذات 
القت�صادي  التنويع  م�صاألة  اأن  اإىل  لفتا 

عادت م�صاألة ملحة يف الدول اخلليجية .
وي�صكل هذا اللقاء التاأميني ال�صنوي الهام 
عامل دعم لقطاع التاأمني احليوي وتطوير 
هذه ال�صناعة ملا متثله من دور هام وفعال 
املجل�ص كما  الوطنية لدول  الق�صادات  يف 
يوفر فر�صا مهمة للوقوف على التحديات 
القطاع  تواجه  التي  وامل�صتقبلية  احلالية 
اخلربات  وتبادل  التعاون  اأوا�صر  وتدعيم 
وت���وظ���ي���ف ه����ذه اخل������ربات وال���ط���اق���ات يف 

مواجهة التحديات املحتملة .
و�صلط امللتقى يف جل�صة العمل الأوىل التي 

ال�صتثمار  ال��ت��ع��اون يف جم���الت  وت��ع��زي��ز 
اخلربات  وتبادل  املعلومات  وتكنولوجيا 
يف جمال دعم وتطوير امل�صاريع ال�صغرية 
ال��ع��ام��ل��ة يف  ت��ل��ك  �صيما  ، ل  وامل��ت��و���ص��ط��ة 
والت�صالت  املعلومات  تكنولوجيا  جمال 
الثورة  وت��ق��ن��ي��ات  وال�����زراع�����ة  وال���ط���ب   ،
للم�صاركة  ت��ط��ل��ع��ه  واأك�����د    ، ال�����ص��ن��اع��ي��ة 
بفعالية يف املعار�ص التي تنظمها موؤ�ص�صة 
�صعود بن �صقر لتنمية م�صاريع ال�صباب ، 
اأك�صبو للمعار�ص براأ�ص اخليمة ،  ومركز 
وال�صتفادة من هذه املعار�ص حيث �صيتيح 
لل�صنغال فر�صة لإظهار مكانتها وخربتها 
،  وخلق اأ�صواق تناف�صية جديدة ، والرتويج 
ال�صياحي ، ودعم ال�صتثمارات وامل�صاريع ، 

بالإ�صافة اإىل العوائد القت�صادية .

الرئي�ص  البحارنة  يا�صر  م��ن  ك��ل  تراأ�صها 
ت��ر���ص��ت ري ) مملكة  ل�����ص��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
رئي�ص  جلمريان  اأدي��ب  وب�صام   ) البحرين 
التاأمني  باحتاد  الرئي�صية  الفنية  اللجنة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ل�صركة  ال��رئ��ي�����ص  اخل��ل��ي��ج��ي 
الإمارات  بدولة  للتاأمني  الوطنية  الوثبة 
���ص��ل��ط ال�����ص��وء ب��ال��ن��ق��ا���ص وال��ت��ح��ل��ي��ل على 
م���وؤ����ص���رات ال���ص��ت��دام��ة امل��ال��ي��ة ق��ب��ل وبعد 
ال�صتدامة  وت��اأث��ريات   19 كوفيد  جائحة 
التنمية  وخ���ط���ط  ال���ت���ام���ني  ق���ط���اع  ع���ل���ى 
القت�صادية  الآث���ار  وم��وؤ���ص��رات  امل�صتدامة 
والإقليمية بالإ�صافة اإىل حتديد متطلبات 
التاأمني ومنتجات اإدارة الأ�صول واخلدمات 
ال�صت�صارية وكذلك موؤ�صرات النمو والأداء 
تعايف  وم��دى  اخلليجية  التاأمني  ل�صناعة 

الأ�صواق .
الدكتور  تراأ�صها  التي  الثانية  اجلل�صة  ويف 
التنفيذي  حمد عبداللة املحيا�ص الرئي�ص 
ل��ل�����ص��رك��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل�����ص��م��ان ال�����ص��ح��ي ) 
الإقليمي  امل��دي��ر  عبندة  وحممد   ) �صمان 
ملنطقة  والم���ت���ث���ال  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ل��ل�����ص��ئ��ون 
الإمارات   ( اأي��ون  ل�صركة  الأو���ص��ط  ال�صرق 
( ا���ص��ت��ع��ر���ص��ت ور���ص��ة ع��م��ل وح����وار ل���رواد 
ب��ع�����ص �صركات  ال��ت��اأم��ني جت����ارب  ���ص��ن��اع��ة 
ا�صتطاعت  وك���ي���ف  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ال���ت���اأم���ني 
التكنولوجيا يف  اأن�صطتها وت�صخري  تكييف 
املوؤمن  وال�صركات  الأف��راد  مع  معامالتها 
املفرو�صة  وال�صغوط  القيود  ظل  يف  لهم 
عليها من احلكومات وهيئات الرقابة لعدم 

ا�صتثناء تلك املخاطر من وثائق التاأمني .

يناق�ص م�شتقبل �شناعة �لتاأمني بعد جائحة كوفيد 19 

�نطالق فعاليات ملتقى �لتاأمني �خلليجي �ل�ضابع ع�ضر يف دبي
خالد �لبادي يوؤكد على �شرورة تكييف قو�نينا ولو�ئحنا

 لتتو�كب مع �أهمية �لذكاء �لإ�شطناعي يف خدمة قطاع �لتاأمني
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»�لإمار�ت �لإ�ضالمي« يعقد �لجتماع �ل�ضنوي �ل�ضاد�ش و�لأربعني جلمعيته �لعمومية
 •• دبي - د.حممود علياء

اأحد املوؤ�ص�صات  عقد “الإمارات الإ�صالمي”، 
املالية الإ�صالمية الرائدة يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة، الجتماع ال�صنوي ال�صاد�ص 
افرتا�صياً  العمومية  جلمعيته  والأرب��ع��ني 
املتعلقة  الح����رتازي����ة  ل����الإج����راءات  ن���ظ���راً 
عبداهلل  ه�صام  خالله  وق��ّدم  بكوفيد-19. 
“الإمارات  اإدارة  جمل�ص  رئ��ي�����ص  ال��ق��ا���ص��م، 
الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ونائب  الإ�صالمي” 
الإم����ارات  بنك  ملجموعة  امل��ن��ت��دب  والع�صو 
دب���ي ال��وط��ن��ي، ت��ق��ري��راً ع��ن ال�����ص��ن��ة املالية 
وتعليقاً  املنتهية يف 31 دي�صمرب 2021.  
قال  الإ�صالمي”،  “الإمارات  اأداء  ع��ل��ى 
“جنح’الإمارات  ال��ق��ا���ص��م:  ع��ب��داهلل  ه�����ص��ام 
خالل  ا�صتثنائية  نتائج  بتحقيق  الإ�صالمي 
�صوق  يف  امل�������ص���رف  و���ص��ج��ل   .2021 ع����ام 
بلغ  رب��ح  ���ص��ايف  حمققاً  ق��وي��اً  اأداًء  تناف�صي 
823 مليون درهم خالل العام، ويوؤكد هذا 
امل�����ص��رف يف مواجهة  الإجن����از على م��رون��ة 
التقلبات القت�صادية العاملية، حيث نوا�صل 
الرائدة يف قطاع ال�صريفة  تر�صيخ مكانتنا 

الإ�صالمية العاملي«.
 اأبرز النتائج املالية للعام 2021:

اأداء ت�صغيلي قوي نتيجة ارتفاع الدخل غري 
املمول وانخفا�ص تكلفة املخاطر.

*ارت���ف���ع اإج���م���ايل ال���دخ���ل ب��ن�����ص��ب��ة 15% 
مقارنة بالفرتة ذاتها من العام ال�صابق على 

خلفية ارتفاع الدخل غري املمول.
بن�صبة  ال��ت�����ص��غ��ي��ل��ي��ة  ال��ت��ك��ال��ي��ف  ارت��ف��ع��ت   *
العام  ذات��ه��ا م��ن  ب��ال��ف��رتة  %10 م��ق��ارن��ة 

ال�صابق.
القيمة  انخفا�ص  خم�ص�صات  انخف�صت   *
من  ذات��ه��ا  بالفرتة  مقارنة   74% بن�صبة 
العام ال�صابق والذي ترافق مع انخفا�ص يف 
�صايف تكلفة املخاطر لتقف عند 91 نقطة 

اأ�صا�ص.
 20% * ارتفعت الأرباح الت�صغيلية بن�صبة 

مقارنة بالفرتة ذاتها من العام ال�صابق.
* حقق �صايف الربح قفزة نوعية لي�صل اإىل 

823 مليون درهم.
* بلغ �صايف هام�ص معدل الربح 2.62%، 
ا�صتقرار معدلت الربح يف  اأعقاب  وذلك يف 

العام 2021.
القوية  املال وال�صيولة  راأ���ص   بف�صل قاعدة 
اإ�صافة اإىل التنوع ال�صليم يف مزيج الودائع، 
الدعم  تقدمي  الإ�صالمي  الإم���ارات  وا�صل 

امل�صتمر اإىل متعامليه.

ع��ل��ى مكانته  الأ����ص���ول  اإج���م���ايل  * ح��اف��ظ 
ليعك�ص  دره��م  مليار   65 مببلغ  الرا�صخة 

بذلك قاعدة الأ�صول القوية.
* بلغت الأن�صطة التمويلية املدينة  42.6 
مليار درهم، مرتفعًة بن�صبة %4 عن العام 

.2020
* بلغت ودائع املتعاملني 47.3 مليار درهم، 
2020، يف  %1 عن العام  مرتفعة بن�صبة 
حني اأن اأر�صدة احل�صابات اجلارية وح�صابات 
التوفري متثل %78 من اإجمايل الودائع.

* ج�����ودة الئ���ت���م���ان: حت�����ص��ن م���ع���دل ذمم 
اإىل  القيمة  منخف�صة  التمويلية  الأن�صطة 
عند  قوية  التغطية  ن�صبة  وبقيت   8.2%

.115%
* راأ���ص امل��ال: تعك�ص ن�صبة ال�صق الأول من 
راأ�ص املال والبالغة %18.6 ون�صبة كفاية 
راأ�ص املال بواقع %19.7، مركز راأ�ص املال 

القوي للم�صرف.
* بلغت ن�صبة التمويل اإىل الودائع 90%، 
وه���ي ���ص��م��ن ال��ن��ط��اق امل�����ص��ت��ه��دف م��ن قبل 

الإدارة.
الإم�������ارات  “يوا�صل  ال���ق���ا����ص���م:  واأ�����ص����اف 
عجلة  دف���ع  يف  امل���ح���وري  دوره  الإ����ص���الم���ي 
الإ�صالمية يف  ال�صريفة  وتطور قطاع  منو 
وامل�صاهمة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
يف بلورة روؤية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
الدولة  رئي�ص  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ص��د  ب��ن 
– رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص 
اهلل، جلعل دبي العا�صمة العاملية لالقت�صاد 

الإ�صالمي«.
ال�صنوي  العمومية  اجتماع اجلمعية  و�صهد 

اتخاذ القرارات التالية:
�صماع تقرير جمل�ص الإدارة عن ن�صاط   .1

امل�صرف وعن مركزه املايل عن ال�صنة املالية 
2021 ،واملوافقة  31 دي�صمرب  املنتهية يف 

عليه.
���ص��م��اع ت��ق��ري��ر م��دق��ق��ي احل�����ص��اب��ات عن   .2
دي�صمرب   31 يف  امل��ن��ت��ه��ي��ة  امل��ال��ي��ة  ال�����ص��ن��ة 

2021 واملوافقة عليه.
ال�صرعية  ال��رق��اب��ة  جلنة  تقرير  �صماع   .3

الداخلية واملوافقة عليه.
وح�صاب  امل�����ص��رف  م��ي��زان��ي��ة  م��ن��اق�����ص��ة   .4
الأرباح واخل�صائر عن ال�صنة املالية املنتهية 

يف 31 دي�صمرب 2021 واملوافقة عليها.
ال�صرعية  الرقابة  جلنة  اأع�صاء  تعيني   .5

الداخلية.
امل�صرف  م��وظ��ف��ي  م���ك���اف���اأة  يف  ال��ن��ظ��ر   .6

واملوافقة عليها.
من  الإدارة  جمل�ص  اأع�صاء  ذم��ة  اإب���راء   .7
 31 امل�صوؤولية عن ال�صنة املالية املنتهية يف 

دي�صمرب 2021.
اإب�������راء ذم����ة م��دق��ق��ي احل�������ص���اب���ات من   .8
 31 امل�صوؤولية عن ال�صنة املالية املنتهية يف 

دي�صمرب 2021.
انتخاب اأع�صاء جمل�ص الإدارة.  .9

10. تعيني �صركة ديلويت اأند تو�ص )�ص.اأ.( 
كمدققي احل�صابات للمجموعة لل�صنة املالية 

اجلديدة 2022 وحتديد اأتعابهم.
امل�صاهمني  عن  اثنني  ممثلني  تعيني   .11
مل��ت��ط��ل��ب��ات البند  اأت��ع��اب��ه��م وف���ق���اً  وحت���دي���د 
رقم)4( من املادة )40( من دليل حوكمة 
ال�صادر مبوجب  العامة  امل�صاهمة  ال�صركات 
قرار رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة الأوراق املالية 

وال�صلع رقم )3 / ر.م( ل�صنة 2020.
قرارات خا�صة:

اأع�صاء  م���ق���رتح���ات  ع��ل��ى  امل���واف���ق���ة   .12

جمل�ص الإدارة ب�صاأن الأوراق املالية املتوافقة 
مع اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية غري القابلة 
اإ�صدارها  �صيتم  التي  اأ�صهم  اإىل  للتحويل 
من قبل امل�صرف وذلك بعد احل�صول على 
ال��الزم��ة م��ن اجل��ه��ات الرقابية  امل��واف��ق��ات 

املعنية، وذلك كما هو مو�صح اأدناه:
برنامج  ع���ل���ى  حت���دي���ث  ب������اأي  ال���ق���ي���ام   .1
لل�صكوك  الإ����ص���الم���ي  الإم���������ارات  ���ص��رك��ة 
مببلغ  الئ����ت����م����ان  ل���������ص����ه����ادات  امل������ح������دودة 
)“برنامج  دولر   2.500.000.000

ال�صكوك”(؛
اأي برنامج متويل متوافق مع  تاأ�صي�ص   .2
اأق�صى  ب��ح��د  الإ���ص��الم��ي��ة  ال�صريعة  اأح��ك��ام 
2.500.000.000 دولر اأمريكي اأو ما 
اإىل  بالإ�صافة  الأخ���رى  بالعمالت  يعادلها 
اجلديدة”،  )“الربامج  ال�صكوك  برنامج 
اإليها جمتمعة مع برنامج ال�صكوك  وي�صار 
والقيام باإجراء اأي حتديثات  ب�”الربامج”( 

لحقة على الربامج اجلديدة؛
ج. اإ�صدار اأدوات متوافقة مع اأحكام ال�صريعة 
الإ�صالمية مبوجب اأي من الربامج املذكورة 
اأع��اله من وق��ت لآخ��ر؛ وبحد اأق�صى قدره 
)اأو  اأمريكي  دولر   2.500.000.000

ما يعادلها بالعمالت الأخرى( لكل اأداة؛
 د. اإ�صدار اأدوات متوافقة مع اأحكام ال�صريعة 
الإ�صالمية ب�صكل م�صتقل بحد اأق�صى قدره 
)اأو  اأمريكي  دولر   2.500.000.000
اأداة  لكل  الأخ����رى(  بالعمالت  يعادلها  م��ا 
)مبا يف ذلك، دون ح�صر، من خالل اإ�صدار 
�صهادات   / املنظمة  ال�صكوك  اأو  ال�صكوك 
املماثلة  الأدوات  م��ن  غ��ريه��ا  اأو  الئ��ت��م��ان 
الإ�صالمية،  ال�صريعة  اأح��ك��ام  مع  املتوافقة 
م��ن خالل  ت��ك��ون عليه احل���ال،  ق��د  اأو، كما 
يكون  ال���ذي  ال�صكل  يف  م�صمونة  ترتيبات 
متوافقاً مع اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية، كما 
قد تكون مدرجة و/اأو مرخ�صة للتداول يف 
و/اأو  اأخ��رى  ت��داول  اأي من�صة  اأو  البور�صة 

غري مدرجة( )“متويل اإ�صالمي”(؛
 ه. فيما يتعلق ب�: 

اإ�صدارها  التي �صيتم  اأو  ال�صادرة  * الأدوات 
مبوجب اأي من الربامج؛ و/اأو.

اإ�صدارها  التي �صيتم  اأو  ال�صادرة  * الأدوات 
مبوجب التمويل الإ�صالمي،

املطلوبات  لإدارة  ن�صاط  اأي  ب��اإج��راء  القيام 
عن  ح�صر،  دون  ذل��ك  يف  “مبا  ال�صلة  ذات 
العرو�ص  تبادل  اأو  املوافقة  التما�ص  طريق 
اأو طرح مناق�صة اأو اإعادة ال�صراء اأو جميعها 

معاً”؛

و. اإعداد واإبرام اتفاقيات التمويل وال�صندات 
ال�صرورة  مقت�صيات  ح�����ص��ب  ال�����ص��ل��ة  ذات 
م�صتندات  اأي  ح�����ص��ر،  دون  ذل���ك  يف  “مبا 
الربامج  واتفاقيات  اإ�صدار  للطرح-ن�صرات 
واتفاقيات  الوكيل  ال�صلة-واتفاقيات  ذات 
ال�صفقات  اإدارة  وات���ف���اق���ي���ات  الك���ت���ت���اب 
وال�����ص��م��ان��ات وت��رت��ي��ب��ات ال��ت��ح��وط وجميع 
امل�صتندات ذات ال�صلة وامل�صتندات الثانوية” 

فيما يتعلق مبا ورد اأعاله؛
اأو  اأغ���را����ص حم���ددة  ���ص��رك��ة ذات  اإق���ام���ة  ز. 
الق�صائية  ال�صلطات  يف  تاأ�صي�صها  يتم  اأكر 
بغر�ص  ال���ع���امل  يف  م��ك��ان  اأي  يف  امل��ن��ا���ص��ب��ة 
ر لأي من  حمدد يتمثل بالقيام ب�صفة امل�صِدّ
ال�صكوك اأو الأوراق املالية ال�صادرة مبوجب 
اأو، ح�صب مقت�صى احلال،  اأي من الربامج 
طريق  ع��ن  اإ���ص��داره��ا  يتم  مالية  اأوراق  اأي 

التمويل الإ�صالمي؛ و.
باأي  اأي م�صتند-م�صتندات والقيام  اإبرام  ح. 
خطوات اإ�صافية كما قد يكون �صرورياً فيما 

يتعلق بالإجراءات.
جميع  لتخاذ  الإدارة  جمل�ص  تفوي�ص  ط. 
الإج������راءات،  لتنفيذ  ال���الزم���ة  الإج������راءات 
اأعاله،  امل��ذك��ورة  الق�صوى  احل���دود  �صمن 
تاريخ هذا  واح��دة من  �صنة  تتجاوز  مل��دة ل 
230 من قانون  املادة  لأحكام  القرار وفقاً 

ال�صركات.
تعديل عقد  وامل��واف��ق��ة على  الط���الع   .13
مع  ليتوافق  الأ�صا�صي  والنظام  التاأ�صي�ص 
املر�صوم بقانون رقم 32 ل�صنة 2021 بعد 

احل�صول على موافقة اجلهات الرقابية.
على  متاحة  �صتكون  املعدلة  امل��واد  اأن  يذكر 
دبي  و�صوق  للم�صرف  الإلكرتونية  املواقع 

املايل قبل اجتماع اجلمعية العمومية.

جلنة بالوطني �لحتادي تو��ضل مناق�ضة م�ضروع 
قانون �حتادي يف �ضاأن تنظيم �لوكالت �لتجارية

•• دبي-الفجر:

وا�صلت جلنة ال�صوؤون املالية والقت�صادية وال�صناعية يف املجل�ص الوطني 
فرباير   23 الأرب���ع���اء  اأم�����ص  عقدته  ال���ذي  اجتماعها  خاللها  الحت����ادي 
طارق  الدكتور  �صعادة  برئا�صة  دب��ي،  يف  العامة  الأم��ان��ة  مقر  يف  2022م، 
حميد الطاير رئي�ص اللجنة، مناق�صة م�صروع قانون احتادي ب�صاأن تنظيم 
اللجنة �صعادة كل من: مرية  اأع�صاء  التجارية. ح�صر الجتماع  الوكالت 
را�صد  وعائ�صة  ال�صعفار،  اأحمد  واأ�صامة  اللجنة،  مقررة  ال�صويدي  �صلطان 
ليتيم، وعائ�صة ر�صا البريق، و�صعيد را�صد العابدي، ومروان عبيد املهريي. 
وقررت اللجنة  دعوة ممثلي احلكومة يف اجتماع اللجنة القادم لال�صتماع اىل 
مالحظاتهم والرد على ا�صتف�صارات اأع�صاء اللجنة حول م�صروع القانون. 
الأحكام  حتديث  اإىل  م��ادة   27 من  يتكون  ال��ذي  القانون  م�صروع  يهدف 
الن�صاط  هذا  دور  لتعزيز  الدولة،  يف  التجارية  الوكالت  لن�صاط  الناظمة 
التوجهات  الوطني ب�صورة م�صتدامة، ومواكبة  احليوي يف دعم القت�صاد 
ال�صتثمار،  ت�صجيع  جم��ال  يف  �صيما  ل  ال��دول��ة  تتبناها  التي  القت�صادية 
ف�صال عن تعزيز ال�صفافية و�صالمة وتوازن العالقات بني الوكيل واملوكل. 
واطلعت اللجنة خالل الجتماع على تقرير تو�صيات مو�صوع �صيا�صة وزارة 

القت�صاد يف �صاأن دعم ال�صياحة وادخلت عليه التعديالت واملالحظات.

قمة �لتجزئة 2022 
تناق�ش �لبتكار و�ل�ضتد�مة 

•• دبي- وام:

تعقد الدورة الثانية من قمة التجزئة يف الفرتة من 14 اإىل 15 مار�ص 
املقبل يف فندق اأتالنت�ص النخلة. وت�صت�صيف القمة جتار التجزئة والقادة 
ال�صناعة  ت��ط��ور  ل�صتك�صاف  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف  ال�صناعة  وخ���رباء 
والأ�صواق يف حدث تفاعلي وغري افرتا�صي هو الأول للقمة منذ بدء جائحة 
�صيقود خرباء  .و  القمة على مدار يومني  اأجندة  تنعقد   .2020 كورونا 
القت�صاد  م�صتقبل  بينها؛  من  مو�صوعات  عدة  حول  املناق�صات  ال�صناعة 
العاملي وتاأثري اجليل “زد” على اجتاهات البيع بالتجزئة والثورة يف هذا 
املجال وال�صتدامة واإلقاء نظرة عامة على م�صتقبل التجارة الإلكرتونية.
التجزئة:  لقّمة  �ص  املوؤ�صِّ وال�صريك  التنفيذي  الرئي�ص  تاكر  غ��اري  وق��ال 
“تركز الدورة الثانية من قمة التجزئة على مناق�صة م�صهد البيع بالتجزئة 
ال�صوء  ت�صليط  اإىل  نتطلع  به.  واملتاأثر  العاملي  الوباء  عن  الناجت  اجلديد 
على القادة امللهمني وعر�ص الق�ص�ص الأكر اإبداعاً وتاأثرياً يف هذا القطاع 
على  بالتجزئة  البيع  �صناعة  م�صتقبل  �صت�صمل  التي  املحادثات  من خالل 
امل�صتوى الدويل«. وبال�صراكة مع غرفة جتارة دبي �صتتناول القمة نقا�صات 
حول �صناعات التجزئة املحلية والإقليمية و�صتقوم بالت�صجيع على التفكري 
الإبداعي املوؤثر الذي يدفع النمو يف ظل ظروف البيع بالتجزئة احلالية.

كما �صت�صلط ال�صوء على القطاعات الأ�صرع منواً يف جمال البيع بالتجزئة 
مع تقدمي جل�صات خم�ص�صة للحديث عن البتكار و�صل�صلة التوريد وجتارة 

التجزئة متعددة القنوات التي متيز جتربة العمالء ب�صكل فعال.

دبي لل�ضلع �ملتعددة يفتتح مكتبا متثيليا 
لبور�ضة �إ�ضر�ئيل للما�ش يف دبي

•• دبي-وام:

املخت�صة  دب��ي  حلكومة  التابعة  ال�صلطة  املتعددة  لل�صلع  دب��ي  مركز  افتتح 
بتجارة ال�صلع وامل�صاريع اأم�ص مكتبا متثيليا لبور�صة اإ�صرائيل للما�ص داخل 
برج املا�ص يف بور�صة دبي للما�ص . وح�صر الفتتاح ممثلون من مركز دبي 
اإ�صرائيل للما�ص  لل�صلع املتعددة والحتاد العاملي لبور�صات املا�ص وبور�صة 
والقن�صلية الإ�صرائيلية يف دبي من بينهم اأحمد بن �صليم الرئي�ص التنفيذي 
الأول واملدير التنفيذي ملركز دبي لل�صلع املتعددة واإيالن �صتوملان القن�صل 
الإ�صرائيلي يف دبي بواز مولدو�صكي رئي�ص بور�صة اإ�صرائيل للما�ص وعريان 
العاملي  وي��ورام دفا�ص رئي�ص الحت��اد  للما�ص  اإ�صرائيل  زيني مدير بور�صة 
لبور�صات املا�ص. و�صي�صهم افتتاح املكتب التمثيلي يف زيادة �صهولة ممار�صة 
التي  اأو  الدولة  يف  العاملة  الإ�صرائيلية  املا�ص  ل�صركات  التجارية  الأعمال 
اإعالن  تاأ�صي�ص مركز لها يف دبي. وياأتي الفتتاح بعد يوم من  اإىل  تتطلع 
اأن الإم��ارات ت�صدرت قائمة مراكز جتارة املا�ص  مركز دبي لل�صلع املتعددة 
اخلام يف العامل بالتزامن مع انعقاد موؤمتر دبي للما�ص 2022 حيث مت 
تداول 22.8 مليار دولر اأمريكي من املا�ص اخلام يف عام 2021 وح�صر 
املوؤمتر اأكر من 550 من خرباء وقادة القطاع ملناق�صة “م�صتقبل املا�ص«. 
وت�صهد دبي هذا الأ�صبوع جتمعا ملمثلي قطاع املا�ص حل�صور فعاليات اأ�صبوع 

دبي للما�ص .

3 حمركات رئي�شة لالقت�شاد يف �لإمار�ت 2022

م�ضاهد يف 2021 تر�ضم مالمح م�ضتقبل �لقت�ضاد يف �لإمار�ت  10
•• اأبوظبي-وام:

خالل  ج��رت  رئي�صة  م�صاهد   10 ر�صمت 
القت�صاد  م�صتقبل  م��الم��ح   2021 ع��ام 
تتويجاً   2021 ل��ي�����ص��ك��ل  الإم��������ارات،  يف 
تاأ�صي�ص  على  م�صت  عقود  خلم�صة  مثالياً 
املتحدة مبنجزات  العربية  الإم��ارات  دولة 
ا�صتثنائية ونوعية دخلت بها الإمارات اإىل 
امل�صتقبل، لتح�صل يف 25 نوفمرب2021 
الأمم  م��ن��ظ��م��ة  ع���رب  دويل  اإج����م����اع  ع��ل��ى 
والثقافة  وال����ع����ل����م  ل���ل���رتب���ي���ة  امل����ت����ح����دة 
وحمطة  للم�صتقبل  كدولة  “اليون�صكو” 
الثاين من  اعتماد  ل�صناعته عرب  رئي�صية 
يوماً  ل���الإم���ارات  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  دي�صمرب 

عاملياً للم�صتقبل.
ويحمل العام 2022 العديد من املبادرات 
املعززة  ال��ن��وع��ي��ة  الق��ت�����ص��ادي��ة  واخل��ط��ط 
ويف  املقبلة  للخم�صني  الإم��ارات  لتوجهات 
 : تت�صمن  رئي�صة  حم��رك��ات   3 �صدارتها 
دول  ع��دة  مع  ال�صاملة  التكامل  اتفاقيات 
والقت�صادي  ال�����ص��راك��ة  م�صتويات  ورف���ع 
وال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري م��ع دول اأخ����رى، مع 
ومنها   2021 ال��ع��ام  م��ب��ادرات  ا�صتكمال 
لال�صتثمار”  الإم���������ارات  “قمة  ان���ع���ق���اد 
ال���ع���ام اجل����اري  الأول م���ن  ال���رب���ع  خ����الل 
احلكومات  ب��ني  م�صتدامة  �صراكات  لبناء 
القطاع  و�صركات  العامليني  وامل�صتثمرين 
مليار   550 ا�صتقطاب  وبهدف  اخل��ا���ص، 
املبا�صر  الأج��ن��ب��ي  ال���ص��ت��ث��م��ار  م���ن  دره����م 
الت�صع  ال�صنوات  خالل  الدولة  اإىل  ال��وارد 

القادمة.

متنوعة  عناوين   2021 م�صاهد  وحملت 
اأبرزها: اأرقام قيا�صية يف التناف�صية العاملية 
�صنوات..  خل��م�����ص  احت���ادي���ة  م��ي��زان��ي��ة   ..
مليار   300 بقيمة  ا�صرتاتيجية �صناعية 
درهم.. اإطالق من�صة خام مربان.. اإطالق 
القادمة  ال���ص��ت��ث��م��ارات  م�صاعفة  م��ب��ادرة 
التجارة  م���ع���دلت  وم�����ص��اع��ف��ة  ل���ل���دول���ة 
الرحالت  ت�صيري  ا�صتئناف  اخل��ارج��ي��ة.. 
املعر�ص  انطالق  امل�صافرين..  اأعداد  ومنو 
العاملي اإك�صبو 2020 دبي.. اعتماد اأ�صخم 
تطوير ت�صريعي يف تاريخ الإمارات .. بدء 
اإطالق حزم مبادرات اخلم�صني.. ت�صجيل 

.% معدلت منو ترتاوح بني 2 اإىل 4 
وانعك�صت هذه امل�صاهد على تداولت اأ�صواق 
موؤ�صر  لينهي  الإم�����ارات،  يف  املحلية  امل���ال 
تعامالته  املالية  ل����الأوراق  اأب��وظ��ب��ي  �صوق 

اأعلى  نقطة   8488 عند   2021 للعام 
الإط���الق  ع��ل��ى  للموؤ�صر  اإغ����الق  م�صتوى 
خالل  ن��ق��ط��ة   3443 مب���ق���دار  م��رت��ف��ع��اً 
عام 2021 وبنمو %68، وقفزت القيم 
 1.626 اإىل  اأب��وظ��ب��ي  لأ���ص��ه��م  ال�صوقية 
اإىل  ال�صيولة  وارت��ف��ع��ت  دره����م،  ت��ري��ل��ي��ون 
369.5 مليار درهم وجرى التداول على 

110 مليارات �صهم.
ك��م��ا ح��ق��ق م��وؤ���ص��ر ���ص��وق دب���ي امل���ايل اأعلى 
ليغلق   2013 ال��ع��ام  م��ن��ذ  اأداء  م�صتوى 
عند   2021 ل��ع��ام  الأخ�����رية  اجل��ل�����ص��ة  يف 
م�صتوى 3195.9 نقطة مرتفعاً مبقدار 
 28 وبن�صبة   2021 خ��الل  نقاط   704
%، مع ارتفاع القيمة ال�صوقية اإىل 411 
 70.4 ب��ل��غ  �صيولة  وم��ع��دل  دره���م  م��ل��ي��ار 

مليار درهم.

بتحويل  نهجها  الإم������ارات  وا���ص��ل��ت  وق���د 
 2021 التحديات اإىل فر�ص لي�صكل عام 
مبختلف  ال��دول��ة  م�صرية  يف  فارقة  نقطة 
امل����ج����الت  ����ص���دارت���ه���ا  ويف  ال����ق����ط����اع����ات، 
ا�صرتاتيجية  روؤى  ع����رب  الق���ت�������ص���ادي���ة 
للدخول  ومبكرة  مت�صارعة  وا���ص��ت��ع��دادات 
بطموحات  امل��ق��ب��ل��ة  ع��ام��اً  اخل��م�����ص��ني  اإىل 

حتقق الرخاء والزدهار.
الإم����ارات  وط��م��وح��ات  خ��ط��ط  وت�صتهدف 
تعزيز   ،2021 ال����ع����ام  خ�����الل  امل���ع���ل���ن���ة 
ت�صمل:  ع��دة جم��الت  الفر�ص يف  وتنويع 
“الذكاء ال�صطناعي، والقت�صاد الرقمي 
والف�صاء،  والبتكار،  الدائري،  والقت�صاد 
وال�صحة، والزراعة، وال�صناعات املتقدمة، 
والرعاية ال�صحية، وال�صناعات الغذائية”، 
اإ�صافة اإىل تبني مناذج اقت�صادية مبتكرة 
ال��ع��امل��ي��ة اجلديدة  ال��ت��وج��ه��ات  ت�����ص��ت��وع��ب 
وتعزيز ال�صتفادة من البيئة ال�صتثمارية 
خا�صة بعد اإ�صدار قرارات ال�صماح بامللكية 
ال��ك��ام��ل��ة ل��ل�����ص��رك��ات وامل�����ص��اري��ع م���ن قبل 
امل�صتثمر الأجنبي يف القطاعات والأن�صطة 
ال��ق��ط��اع��ات ذات الأث����ر  ب��ا���ص��ت��ث��ن��اء  ك���اف���ة 
التنمية  م�صرية  يعزز  مبا  ال�صرتاتيجي، 
خالل اخلم�صني املقبلة وي�صهم يف حتقيق 

تطلعات الإمارات.
ال�صرتاتيجية  اخل��ط��ط:  ه���ذه  ت�صمنت 
ال�صناعية للعمل على زيادة ح�صة م�صاهمة 
القطاع ال�صناعي يف الناجت املحلي للدولة 
اإىل 300 مليار درهم مقابل 133 مليار 
دره�����م ح���ال���ي���اً، وخ���ط���ة م�����ص��اع��ف��ة حجم 
التجارة اخلارجية اإىل 3 تريليونات درهم 

خالل الفرتة نف�صها بزيادة 1.5 تريليون 
درهم، واحلفاظ على ناجت اقت�صادي �صنوي 
يتجاوز 1.5 تريليون درهم، وا�صتثمار ما 
الطاقة  يف  دره��م  مليار   600 م��ن  يقرب 
املناخي  احل���ي���اد  اإىل  ل��ل��و���ص��ل  امل���ت���ج���ددة 

بحلول 2050.
كما �صملت حتقيق عوائد اقت�صادية بقيمة 
قطار  ت�صغيل  نتيجة  دره���م  مليار   200
الحتاد الذي بلغت ا�صتثماراته 50 مليار 
بنحو  الحت��ادي��ة  امليزانية  واعتماد  دره��م، 
وزيادة   ،2026 حتى  دره��م  مليار   290
 22 امل�����ص��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة  ب��رن��ام��ج  م�صاهمة 
دره��م بحلول  55 مليار  اإىل  دره��م  مليار 
بقيمة  ���ص��ن��وي��ة  زي����ادة  وحت��ق��ي��ق   ،2025
اأ�صواق خارجية   10 دره��م مع  مليار   45
وذلك  من خالل برنامج “ 10 × 10”، 
اخلم�صني  ملبادرات  الأوىل  احلزمة  �صمن 
والتي جرى اإطالقها يف �صبتمرب من عام 

.2021
النقد  ���ص��ن��دوق  ت��وق��ع  مت�صل،  م�صار  ويف 
العربي منو الناجت املحلي لالإمارات بنحو 
يرتفع  اأن  ع��ل��ى   2021 خ���الل   2.3%
النمو اإىل %4 خالل عام 2022 و4.1 
هذه  اأن  اإىل  م�����ص��رياً   ،2023 ال��ع��ام   %
املنظمات  توقعات  مع  تتما�صي  التوقعات 
ال���دول���ي���ة، ف��ي��م��ا ق���ال م�����ص��رف الإم������ارات 
املركزي يف تقريره الربع ال�صنوي الأخري 
القت�صاد  من��و  ي��ت��وق��ع  اإن���ه   2021 ل��ع��ام 
4.2 %، خالل عام 2022 حمققا زيادة 
عن معدل النمو الذي حققه العام املا�صي 

. وبلغ %2.1 خالل العام 2021 

•• اأبوظبي-وام:

اإحاطة  النووية خالل  للرقابة  الهيئة الحتادية  ك�صفت 
تفتي�ص  عملية   40 اإج���راء  اأم�����ص،  افرتا�صية  اإع��الم��ي��ة 
رخ�صة  اإ���ص��دار  متوقعة   ،2021 العام  خ��الل  براكة  يف 
الت�صغيل التجاري للوحدة الثانية خالل الفرتة القليلة 
للهيئة  العام  املدير  فيكتور�صن  كري�صرت  وق��ال  املقبلة. 
املا�صي  ال��ع��ام  اأج���رت خ��الل  الهيئة  اإن  الإح��اط��ة  خ��الل 
300 عملية تفتي�ص على املن�صاآت الطبية وغري الطبية 
رخ�صة   297 اأ���ص��درت  كما  ال��دول��ة،  مناطق  مبختلف 
 ، رخ�صة   611 وجتديد  رخ�صة   378 بتعديل  وقامت 
واأ�صدرت اأكر من 15 األف موافقة جمركية و1404 
لال�صترياد  املخ�ص�صة  الإ���ص��ع��اع��ي��ة  للم�صادر  ت�صاريح 
خالل2021  تفتي�ص  عملية   64 واأج���رت  والت�صدير، 

ملرافق خمتلفة.
خا�صاً  ترخي�صاً   24 ك��ذل��ك  الهيئة  اأ���ص��درت  واأ���ص��اف، 
لفتاً  للرقابة،  خا�صعة  نووية  م��واد  وت�صدير  با�صترياد 
اإىل اأن ن�صبة الكوادر ال�صابة الوطنية �صكلت %44 من 

اإجمايل القوى العاملة يف الرقابة النووية.
للن�صاط  ر���ص��د  حمطة   18 لديها  ال��دول��ة  اإىل  واأ���ص��ار 
�صحابات  املبكر لأي  الإن��ذار  من  نوعاً  وت�صكل  الإ�صعاعي 
اإ�صعاعية تاأتي للدولة من اخلارج، كما يتم جمع العينات 
الإ�صعاعية  امل�����ص��ت��وي��ات  ل��ق��ي��ا���ص  وال����ه����واء  ال���رتب���ة  م���ن 
تقرير  م��ن  الثالثة  الن�صخة  لإ���ص��دار  الهيئة  وتخطط 

الإ�صعاعي  الر�صد  برنامج 
البيئي.

واأفاد باأن الهيئة تقوم حالياً 
مب���راج���ع���ة ط���ل���ب اإ�����ص����دار 
للوحدة  الت�صغيل  رخ�����ص��ة 
ال��ث��ال��ث��ة وال��ت��ي م��ن املتوقع 
اإ����ص���داره���ا ه����ذا ال���ع���ام بعد 
ا�صتيفاء �صركة نواة للطاقة، 
املتطلبات  ل��ك��اف��ة  امل�����ص��غ��ل، 
الرقابية من حيث ال�صالمة 
النووي  والأم������ن  ال���ن���ووي���ة 

وحظر النت�صار النووي.
اأن  ف��ي��ك��ت��ور���ص��ن  واأو������ص�����ح 
ال��ه��ي��ئ��ة اأج�������رت اأك������ر من 
تغطي  تفتي�ص  عملية   40
والأمن  ال��ن��ووي��ة  ال�صالمة 
النت�صار  وح���ظ���ر  ال����ن����ووي 

ب��راك��ة للطاقة  2021 يف حم��ط��ة  ال��ن��ووي خ���الل ع���ام 
الرقابية.  للمتطلبات  ا�صتيفائها  م��ن  للتاأكد  ال��ن��ووي��ة 
واأ�صاف اأجرت الهيئة اأكر من 70 عملية تفتي�ص خا�صة 
5 عمليات تفتي�ص يف حمطة براكة  بال�صمانات وت�صمل 
عمليات  ملراقبة  تفتي�ص  عملية  و85  ال��ن��ووي��ة  للطاقة 
ا�صترياد وت�صدير املواد النووية، ل�صمان المتثال للوائح 
الرقابية للهيئة. كما اأ�صدرت الهيئة 24 ترخي�صاً خا�صاً 

ب��ا���ص��ت��رياد وت�����ص��دي��ر مواد 
نووية خا�صعة للرقابة.

وتابع : “ �صاعدت من�صتنا 
 NuTech ال�����ذك�����ي�����ة 
هيئات  م�����ع  وامل����رت����ب����ط����ة 
على  وحم���ل���ي���ة  احت�����ادي�����ة 
م����ت����اب����ع����ة ح�����رك�����ة امل��������واد 
اخل��ا���ص��ع��ة ل��ل��رق��اب��ة عرب 
و�صاهمت  ال��دول��ي��ة  ح���دود 
يف ت�����ص��ري��ع وت�����رية اإمت����ام 
م�������ع�������ام�������الت ا�������ص������ت������رياد 
وت�������ص���دي���ر ه������ذه امل��������واد. 
واأ������ص�����درت ال��ه��ي��ئ��ة اأك����ر 
األ��ف موافقة من   15 من 

خالل املن�صة الذكية ».
وق��ال اأج��رت الهيئة خالل 
عام العام املا�صي 64 عملية 
الرتاخي�ص  على  احلا�صلة  التخزين  مرافق  يف  تفتي�ص 
تتعاون  ذل��ك،  اإىل  اإ�صافة  م�صعة،  م��واد  ت�صتخدم  والتي 
احليوية  املن�صاآت  حماية  جهاز  م��ع  وثيق  ب�صكل  الهيئة 
و�صمان  النووية  املن�صاآت  حماية  اأج��ل  م��ن  وال�صواحل، 
ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات وال�����ص��م��ان��ات ال��ن��ووي��ة ان�����ص��ج��ام��اً مع 

اللتزامات الدولية لدولة الإمارات العربية املتحدة.
 : النووية  للرقابة  الحتادية  للهيئة  العام  املدير  وتابع 

“ نحن ب�صدد تطوير حمطات ر�صد الن�صاط الإ�صعاعي 
ال�18 باأخرى لديها اأحدث التقنيات يف املواقع احلالية«. 
قرابة  باإجراء  مهامها  الهيئة  وا�صلت  اأخ��رى،  جهة  من 
كما  طبية،  وغ��ري  طبية  من�صاآت  تفتي�ص  عملية   300
رخ�صة،   378 وتعديل  جديدة،  رخ�صة   290 اأ���ص��درت 
اإ�صافة اإىل جتديد 611 رخ�صة، ونحو 1404 ت�صاريح 

للم�صادر الإ�صعاعية املخ�ص�صة لال�صترياد والت�صدير.
ال��ث��ان��وي لقيا�ص  امل��ع��ي��اري  اإ���ص��اف��ة ل��ذل��ك، ق��دم املخترب 
اجلرعات التابع للهيئة، الذي يتخذ من جامعة خليفة 
م��ق��راً وامل�����ص��وؤول ع��ن ت��وف��ري خ��دم��ات امل��ع��اي��رة لأجهزة 
معايرة  �صهادة   800 عن  يزيد  ما  ال��دول��ة،  يف  الإ�صعاع 
والنووية يف  وال�صناعية  الطبية  القطاعات  لعمالء من 
الهيئة تعزيز قدرات نظامها املخ�ص�ص  ال��دول. وا�صلت 
ال�����ط�����وارئ م����ن خ�����الل تنظيم  ل��ال���ص��ت��ج��اب��ة حل������الت 
اأخ���رى بالتن�صيق مع  ال��ت��دري��ب��ات وامل�����ص��ارك��ة يف مت��اري��ن 
اجلهات الأخرى والوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما 
امل�صتويني  على  تدريبا   17 يف  و���ص��ارك��ت  الهيئة  اأج���رت 

املحلي والدويل، ونظمت 16 ور�صة عمل تدريبية.
%72 منهم  245 موظفاً،  الهيئة حالياً  ويعمل لدى 
اإماراتيون وت�صكل الكوادر الوطنية ال�صابة حوايل 44% 
من اإجمايل القوى العاملة يف الهيئة، كما وقعت الهيئة 
يف 2021 �صت اتفاقيات وطنية ودولية، و�صاركت يف 45 
مبادرة م�صرتكة تغطى جمالت تبادل املعرفة واخلربات 

والتعاون يف ال�صوؤون الرقابية.
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يف �لق�سية رقم 9032 ل�سنة 2021 مدين جزئي - �ل�سارقة
لدى حمكمة �ل�سارقة �الحتادية �البتد�ئية

املرفوعة من املدعية / نادية عبد املق�صود ال�صيد
 �صد املدعى عليها/ �صمال القراين لرتكيب الملنيوم وميثلها حممد عبد اهلل م�صطفي علي طايل ب�صفته مالك

على املدعى عليها/ �صمال القراين لرتكيب الملنيوم وميثلها حممد عبد اهلل م�صطفى علي طايل ب�صفته 
ال�صاعة  متام  يف  عقده  املقرر  اخلربة  لجتماع  معتمد  وكيل  بوا�صطة  اأو  ميثلها  مبن  احل�صور  مالك، 
01/03/2022 عن بعد من خالل منظومة الت�صال املرئي زووم  املوافق  الثالثاء  04:00 م�صاء، يوم 

)ZOOM( راجني الت�صجيل على املنظومة والتواجد يف املوعد املحدد والدخول من خالل الرابط :
https://us04web.zoom.us/j/77605783110?pwd-SU7gokfJBLPfsQvtvu07zwCX4N8Luo.1 

 k_elkady@hotmail.com وتقدم كافة امل�صتندات التي ترغبون يف تقدميها على الربيد الإلكرتوين

�خلبري �حل�سابي/ خالد حممد �لقا�سي
موبيل 0506965124

�إعالن �إجتماع خربة 

70533 �لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2022/29173(
املنذر : فاطمة مطر على ال�صام�صي - اجلن�صية المارات

املنذر اإليهم : 1- امل�صاعد للمقاولت الفنية
التك�صية والأر�صيات ملقاولت  ال�صعيدة  الرحلة   -2

الهند اجلن�صية   - جون  بيالى  راجابان  جون  �صويتى   -3
4- روبن�صون اأمريدييان - هندي اجلن�صية

اجلن�صية هندي   - فران�صي�ص  وليفريد   -5
ينذر املنذر ، املنذر اليهم - بالوفاء )502،000( خم�صمائة واثنان الف درهم امل�صتحقة ل�صالح 
املنذر وذلك خالل مدة اأق�صاها �صبعة ايام من تاريخ ا�صتالم الإنذار وال �صي�صطر املنذر لرفع 
الدعوى املو�صوعية ملواجهتكم للمطالبة باإلزامكم باأداء املبلغ �صالف الذكر وحتى ال�صداد التام 
املنذر  كافة حقوق  .. مع حفظ  املحاماة  اتعاب  وامل�صاريف ومقابل  الر�صوم  كافة  مع حتميلكم 

جتاه املنذر اليهم. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 
�إعالن بالن�سر

)2022/30336(  
املنذر : نت نوت��ص لال�صتثمار �ص.ذ.م.م

املو�صوع : الإنذار رقم 2022/1/43000
اأن املنذر �صده عميل لدى ال�صركة املنذرة وطلب من املنذرة باأن  اإليه ميلر روبرت جون حيث  اإخطار للمنذر 
تقوم املنذرة ب�صداد مبلغ وقدره 144،297،50 درهم ل�صركة كيو اى ٢ مبنى الرحالت البحرية كونه كان 
طالبه  على  بناء  املبلغ  كامل  ب�صداد  املنذرة  ال�صركة  قامت  وحيث  مبلغ.  عليه  وتراكمت  لديها  باحلجز  يقوم 
وقامت ال�صركة مبطالبة املنذر �صده برد ذلك املبلغ ال امتنع عن ال�صداد رغم املطالبات املتكررة. وحيث اأنه 
والأمر كذلك فقد ا�صطرت املنذرة اإىل تكليف املنذر اإليه ب�صداد هذا املبلغ امل�صتحق يف خالل خم�صة اأيام من 
تاريخ ا�صتالمه هذا الإنذار، واإل �صن�صطر اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �صدك للمحافظة على حقوق 
املدنية  الإجراءات  قانون  من   144( املاده  بن�ص  عماًل   ، اإليها  الدين  هذا  باأداء  واإلزامكم  )املنذرة(  موكلنا 
الحتادي(. لذلك ، ننبه عليكم ب�صرورة �صداد مبلغ ) 144،297.50( درهم فقط مع التعوي�ص وذلك يف 
خالل خم�صة اأيام من تاريخ و�صول هذا الإنذار اإليك واإل �صن�صطر اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �صدك 
واإلزامك  ذمتك  امل�صتحق يف  الدين  كامل  وا�صتيفاء  اأداء  اأمر  با�صت�صدار  وذلك  املنذرة  للمحافظة على حقوق 

الر�صوم وامل�صروفات ومقابل اأتعاب املحاماة مع حفظ كامل حقوق املنذرة الأخرى.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 �لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2022/29432(
 ،)٧٨٤١٩٧٤٠٩١٤٣٥٢٢( رقم  هوية  بطاقة  يحمل  اجلن�صية،  اإماراتي  العامري،  باحلب  عبداهلل  �صعيد  احمد   : املنذر 
باك�صتاين اجلن�صية يحمل بطاقة هوية رقم )٧٨٤١٩٨٨١٧٢٥٤١٦٦(،  ال�صيد/ قا�ص��م كبري احمد كبري احمد،  وميثله 
مبوجب حمرر رقم )2018/1/137360( - العنوان : اإمارة دبي - منطقة الر�ص�اء الوىل - ملى تاور - مكتب رقم 

1897878280 - المارات العربية املتحدة  : مكاين  رقم   -  0-431  : الر�ص  رقم   -  703
املنذر اإليه : اآغا ثفنفر عبا�ص غالم عبا�ص، باك�صتاين اجلن�صية، يحمل بطاقة هوية رقم )784198446587093(  
 : مكاين  رقم   -  431 الر�ص:  رقم   -  703 رقم  مكتب   - تاور  ملى   - الوىل  الرب�ص�اء  منطقة  دبي   : العنوان 

1897878280
القيمة  و�ص�داد  العقار  املنذر  وت�صليم  املوؤجرة  العني  اإخالء  اإليه  املنذر  ينذر  املنذر  فان  العديل  الإنذار  هذا  ومبوجب 
الإيجارية للعقار حتى تاريخ الإخالء التام، وت�صليم العقار للمنذر خالية من ال�صواغل و�صداد كامل مبالغ ا�صتهالك 
�ص�وف  وال  لالإنذار  ا�صتالمه  تاريخ  من  يوماً  ثالثون  اأق�صاها  مدة  يف  وذلك  الإخالء  تاريخ  حتى  والكهرباء  املاء 
ي�ص�طر املنذر اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ له حقه مبا فيها اإقامة الدعاوى الق�ص��ائية واملطالبة 
بالر�ص�وم  اإليه  املنذر  العني، مع حتميل  باإخالء  اإليه  املنذر  التزام  اأخرى ترتتب على عدم  اأ�صرار  اأي  بالتعوي�ص عن 

وامل�صاريف واأتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 �لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 
MOJAU_2022- 0051656 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد : احمد عبدالفتاح حمد �صالح ، اجلن�صية ال�صودان يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه %100 وذلك اىل ال�صيد : حممد انور �صالح 
الهند�صية(  لال�صت�صارات  امللكي  )الفن  الرخ�صة  يف  ال�صودان  اجلن�صية   ، عبدالغفور  الدين 
والتي تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )738137( ال�صادرة من دائرة التنمية 
القت�صادية، تعديالت اخرى: تنازل �صاحب رخ�صة لآخر ، تغيري وكيل خدمات. وعمالبن�ص 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب 
العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70535 �لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 
MOJAU_2022- 0051513 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

حيث اأن ال�صيد : يو�صف �صامل حممد جمعه الكعبي - اماراتي اجلن�صية - ميلك الرخ�صة التجارية 
)اللم�صة الرائعة خلياطة وتطريز املالب�ص الن�صائية( رخ�صة جتارية والتي تاأ�ص�صت بال�صارقه مبوجب 
رخ�صة رقم )795627( حيث ان ال�صيد : يو�صف �صامل حممد جمعه الكعبي - اماراتي - اجلن�صية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية ))اللم�صة الرائعة خلياطة وتطريز 
اجلن�صية  بنجالدي�صي   - من�صور  �صيخ  را�صل   : ال�صيد  اإىل   )%100( البالغة  الن�صائية((  املالب�ص 
ال�صابق  الرخ�صة  تنازل �صاحب   - وكيل خدمات،  ايل  فردية  موؤ�ص�صة  القانوين من  ال�صكل  تغيري   -
القانون الحتادي  5 من  املادة )14 ( فقره  ل�صاحبها احلايل،دخول وكيل خدمات،  و عمال بن�ص 
رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صاأن الكاتب العدل ، فقد اقت�صى ن�صر هذا الإعالن للعلم و انه �صوف يتم 
الت�صديق على الأجراء امل�صار اإليه بعد اأ�صبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي اعرتا�ص على 

ذلك عليه اتباع ال�صبل القانونية حيال ذلك. 

�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70533

�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 
MOJAU_2022- 0051459 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اع�الن

التجارية )لندن  الرخ�صة  �صوري اجلن�صية - ميلك   - الع�صول  �صليمان  ذياب  ال�صيد:  اأن  حيث 
 )501223 اآبار املياه( رخ�صة جتارية والتي تاأ�ص�صت بال�صارقه مبوجب رخ�صة رقم )  حلفر 
حيث ان ال�صيد : ذياب �صليمان الع�صول - �صوري اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�صته يف الرخ�صة التجارية ))لندن حلفر اآبار املياه(( البالغة )100%( اإىل ال�صيد : نا�صر 
�صيف حممد علي الطنيجي - اماراتي اجلن�صية - تغيري ال�صكل القانوين من وكيل خدمات اىل 
موؤ�ص�صة فردية . تنازل �صاحب الرخ�صة لخر، و عمال بن�ص املادة )14( فقره 5 من القانون 
الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صاأن الكاتب العدل ، فقد اقت�صى ن�صر هذا الإعالن للعلم و 
انه �صوف يتم الت�صديق على الأجراء امل�صار اإليه بعد اأ�صبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه 

اأي اعرتا�ص على ذلك عليه اتباع ال�صبل القانونية حيال ذلك. 
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70533 �لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 
MOJAU_2022- 0051655 رقم �ملعاملة

 تنازل/ بيع 
�إعــالن تنــــازل 

الأطراف  بني  الرخ�صة  عن  تنازل  على  بالت�صديق  العام  العدل  الكاتب  �صيقوم  اإنه  العلم  يرجى 
املذكوره من الطرف الأول : عبداهلل زيد ح�صني عبداهلل العفيفي ، اجلن�صية : اإمارات

اإىل الطرف الثاين : عمار حم�صار عبداملح�صن اجلن�صية : اليمن
التجاري  بال�صم  اليمن   : اجلن�صية   ، ال�صالحي  �صامل  عبدالقوى  �صالح   : الثالث  الطرف  اإىل  و 
 - الذهب  من  وامل�صوغات  املجوهرات  )بيع  الرخ�صة  ن�صاط  املجوهرات(  و  للذهب  )ال�صعبي 
بالتجزئه بيع احللى والك�ص�صوارات من الف�صه بالتجزئة ، بيع املجوهرات ، وامل�صوغات من الملا�ص 
دائرة  واملرخ�ص من  بالتجزئه(   - و قطع غيارها  ال�صاعات  بيع   ، بالتجزئة   - الكرمية  والأحجار 
بتاريخ  ال�صادرة   768327  : رقم  جتارية  رخ�صة  ال�صارقة   - خورفكان  يف  القت�صادية  التنمية 
العام  الكاتب العدل  التنمية القت�صادية بخورفكان. وعليه �صيقوم  2019/02/26 يف دائرة   :

بالت�صديق على التنازل بعد الق�صاء 14 يوم من تاريخ ن�صر هذا العالن.

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70349 �لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 
�إعالن بالن�سر للح�سور �أمام �إد�رة �لدعوى 
بلغتني �إحد�هما ناطقة باللغة �الجنبية 

SHCAPCICOMS2022 /0000133 يف �الإ�ستئناف رقم
مالك  وب�صفته  نف�صه  عن  اجلن�صية.  هندي  جاين  �صاردارمال  راجي�ص   : امل�صتاأنف  طلب  على  بناء 

�صركة )فايف اإليمانت اند�صرتى ليمتد )وي�صرتن األيان�ص انرتنا�صيونال ليمتد �صابقاً(.
اىل امل�صتاأنف �صدهم : �صركة بي اآر جي اأيرون اند �صتيل برايفيت ليمتد.

�صانديب جويال - هندي اجلن�صية. �صركة بي اآر جي ميدل اإي�صت )�ص.م.ح(.  
�صركة ار �صى دى تريدجن برايفت ليمتد. �صركة ا�صدل تريدينج كومبانى برايفت ليمتد. 

�صركة الورث مري�صانداي�ص برايفت ليمتد. �صركة بافكو لبوراتوري�ص ليمتد. 
اأنت مكلف باحل�صور اأمام مكتب اإدارة الدعوى مبحكمة ال�صارقة الحتادية ال�صتئنافية - �صخ�صيا 
او بوا�صطة وكيل معتمد وذلك يف يوم الربعاء املوافق 02/03/2022 يف الدعوى املذكور رقمها 

اأعاله بو�صفك م�صتاأنف �صده. 
مدير �إد�رة �لدعوى       
خليل �لطاهري 

  وز�رة �لعدل
حمكمة �ل�سارقة  �الحتادية �ال�ستئنافية

مكتب �د�رة �لدعوى
70197

�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 
لدى ال�صادة / حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

�صعادة/ قا�صي التنفيذ
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

التنفيذ رقم : 127/2017
املنفذ له : ال�صيخ خالد في�صل خالد �صلطان القا�صمي 

املنفذ �صده : مركز ال�صارقة لالإ�صتثمار ذ.م.م
املو�صوع : افادة يف ملف الدعوى

بداية نهديكم اأطيب التحيات وا�صدق التمنيات مبوفور ال�صحة والعافية وا�صارة اىل املو�صوع اعاله،، 
بتاريخ  البيع  اأعاله وحتديد موعد جل�صة  الوارد  امللف  للمنفذ �صده يف  العائدة  العقارات  ببيع  تكليفنا  انه مت  من حيث 

24/02/2022
- قطعة رقم )1/22( ملك مبنطقة عرقوب ال�صناعية باإمارة ال�صارقة 

- قطعة رقم )1/38( ملك مبنطقة عرقوب ال�صناعية باإمارة ال�صارقة ..
- قطعة رقم )1/52( ملك مبنطقة عرقوب ال�صناعية باإمارة ال�صارقة.. 

وحيث اأنه ورد رد ارامك�ص بتعذر اعالن املنفذ �صده بالبيع على العنوان امل�صجل
اأيام ل�صتكمال مدة العالنات القانونية واإعالن املنفذ �صده ن�صرا   3 عليه نلتم�ص من �صعادتكم الت�صريح بتمديد املزاد 

بنف�ص طريقة اعالن ال�صداد اأو النظر ملا ترونه منا�صبا. 
وتف�صلوا بقبول فائق التقدير والحرتام ...

�الإمار�ت للمز�د�ت - ذ م م 

70197
�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 

حمكمة عجمان �الحتادية
�إعالن ح�سور �إجتماع باالت�سال �ملرئي عن بعد

)AJCFICILABMIN2022/0000278 ( يف �لق�سية رقم
اإعالن بالن�صر يف �صحيفة يومية وا�صعة النت�صار للح�صور اأمام مكتب اإدارة الدعوى

بناء على طلب : املدعي )ة( : ا�صد على احمد علي. 
sfZ5JG : رمز التفوي�ص

وعنوانه / عجمان
اىل : املدعى عليه : ور�صة رايف لرتكيبات الملونيوم والزجاج 

M3yy2K : رمز التفوي�ص
انت مكلف بح�صور الإجتماع املرئي رقم EM00029349 واملقرر بتاريخ 2022/3/14 ، ال�صاعة 8.30 
والذي �صيعقد يف حمكمة عجمان الحتادية دائرة دعاوى اليوم الواحد العمالية الوىل عن بعد بوا�صطة الت�صال 

املرئي عرب موقع وزارة العدل
/https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search

اأدناه بكامريا  املبني  اأو قم مب�صح الرمز  او بوا�صطة وكيل معتمد.  املرئية. �صخ�صيا  بوابة اجلل�صات الإجتماعات 
 EM00029349 الهاتف  بيانات الإجتماع : رقم الإجتماع

وميكنكم تقدمي املذكرة اجلوابية على الدعوى وارفاق امل�صتندات عرب النظام اللكرتوين بعد ت�صريح املحكمة 
لكم بذلك.

مركز �سعادة �ملتعاملني 

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

70533

�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 
�إعالن مدعى عليه بالن�سر 

يف �لدعوى رقم FUCFICIREA2021/0000810 مدين )جزئي(
اإىل املدعى عليه : �صوبر ميدز ذ.م.م

نعلمكم باأن املدعي احمد على حممد ح�صن ال�صحي المارات العربية املتحدة/ اجلن�صية،
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب مبلغ وقدره 12000 )اأثنى ع�صر األف درهما( واملرت�صدة يف 
ذمته نظري اإخالله بالإلتزمات التعاقدية مبقت�صى العقد املربم بينهما، وقانون عمال اخلدمة امل�صاعدة مع 
الفائدة القانونية 12% من تاريخ الدفع وحتى متام الوفاء + مبلغ تعوي�ص 2000 درهم مع الفائدة%9 
من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد ، واملرت�صدة يف ذمة املدعى عليه نظري اإخاللها بالإلتزمات التعاقدية 
مبقت�صى العقد املربم بينهما، وقانون عمال اخلدمة امل�صاعدة. لذا يجب عليكم احل�صور اأمام مكتب ادارة 
 09 ال�صاعة   2022/02/24 املوافق  املدنيه  البتدائية  املحكمة  الحتادية،  الفجرية  مبحكمة  الدعوى 
�صباحا لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات، ويف حالة عدم ح�صوركم اأو اإر�صال وكيل معتمد ينوب عنكم 

فاإن املحكمة �صتبا�صر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ 2022/02/18 - حرر بوا�صطة املوظف زهراء البلو�صي

مكتب ادارة الدعوى
�ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية 

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

70392 �لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 
يف �لدعوى رقم  SHCAPCICOMS2021/0000757 جتاري

بالن�سر
امل�صتاأنف �صده : 4 - موؤ�ص�صة جنيب عبدالرحمن الزامل 

عنوانه : خارج الدولة اململكة العربية ال�صعودية جدة �ص.ب: 8918 جدة �صارع امللك عبد اهلل 
جانب مركز تطوير الأطفال

ليكن معلوما  لديك اأن امل�صتاأنف : بنك ال�صتثمار �ص.م.ع  - قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بتاريخ 
 0000757/SHCAPCICOMS2021 20 ، يف الدعوى البتدائية رقم..../..../...
اأمام حمكمة  املحكمة الإ�صتئنافية املدنية - جتاري. فيقت�صي ح�صورك او ح�صور من ميثلك 
ال�صارقه الإحتادية بدار الق�صاء ........ يوم ........ املوافق 2022/03/09 ال�صاعة 09:00 
قانونا ً  ميثلك  من  ح�صور  او  ح�صورك  عدم  حالة  ويف  بينات  من  لديك  ما  وتقدمي  �صباحا 

ف�صتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك.
  مكتب �خلدمات �لق�سائية    
عادل غلوم ح�سني �ملازمي 

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

70197

�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0004985 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ليلة القمر ملقاولت ال�صيانة العامة - ذ م م   
 : 2 رقم مكاين )4405508425( ت  النعيمية  الإقامة : عجمان  جمهول حمل 

  065227770  ،  0554463180  ،  0556972757
مكتب  اأمام  �صباحا   8.30 ال�صاعة   2022/3/16 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير 
على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا   )4 رقم  الدعوى 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ 

الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/2/23 م.

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

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

70533 �لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0000276 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الرباق لطالء امل�صحوق - ذ م م  - جمهول حمل الإقامة : عجمان 
رقم مكاين 4730107791 ، ت : 0509885695 ، 0509885486  

اأمام  �صباحا   8.30 ال�صاعة  متام  يف   2022/3/14 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب 
مدير الدعوى رقم 4( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ 

الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/22 م.

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

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

70533 �لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - وليد علي �إبر�هيم مر�د �ملازمي   
�ملرجتعة  �ل�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000681/ 

اإىل املحكوم عليه : وليد علي اإبراهيم مراد املازمي 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ بدر عبداهلل احمد اإبراهيم  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 328350 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

70535

�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �أي كابيتال �ساهر حممد �ديب زند�قي  
�لتنفيذ  يف  �إ�سكال   SHCEXCIPROB2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000048/ 

اإىل امل�صت�صكل �صدهم : اأي كابيتال 
العنوان : ال�صارقة 

�صاهر حممد اديب زنداقي 
العنوان : بار�صاد املت�صت�صكل 

قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( ا�صتدعائكم للح�صور امام قا�صي التنفيذ �صخ�صيا او 
بوا�صطة وكيل معتمد ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور 
جل�صة يوم الربعاء - املوافق 2022/3/2 ال�صاعة 10.00 اأمام املحكمة املذكورة عن 
بعد بوا�صطة الت�صال املرئي وتقدمي مذكرة جوابية ويف حال تخلفك )م( عن ذلك 

فاإن املحكمة �صتب�صار النظر يف الق�صية يف غيابك.   
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

70533

�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 
�عالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده 

يف �لتنفيذ رقم  1086/2019/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 75/2018 امر على عري�صة - حتكيم ، والقا�صي منطوقة بالت�صديق على حكم التحكيم 
 رقم 156/2017 مركز دبي للتحكيم الدويل بتاريخ 2018/4/15 ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )538.935 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ: مايكل بري�ص - بريطاين اجلن�صية - واآخ��رون - عنوانه : عنوانه املختار / اإم��ارة دبي - املركز املايل العاملي - برج �صمان ، املبنى 
الغربي - طابق رقم 13 مكتب رقم 1302 - رقم الهاتف 044073900 - رقم الفاك�ص : 043276714 - �ص ب 482017 - رقم مكاين 
املطلوب اإعالنه : اإم ئي للتطوير )�ص ذ م م( - عنوانه : اإمارة دبي - مدينة دبي الريا�صية - مبنى ريد ريزيدن�ص - الطابق   -    26922  89414

 rej@med.ae - 044230927 - 0504992630 - 2072970604 ال�صابع - مكتب رقم 715 - رقم مكاين
بيع  �صيجرى  اقت�صى احل��ال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2022/3/9 املوافق  الربعاء  يوم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�صوع 
http://www. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�صركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���ص��اف��ه  املو�صحة  العقار 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص 
على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات 
 RED : خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : وحدة عقارية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�ص 5  - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى

درهم   )3،274،605/94( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   693،17  : امل�صاحة   -  2212 العقار  رقم   -  RESIDENCE
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 
�عالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف �لتنفيذ رقم  8114/2021/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/1944 جتاري جزئي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )966948.24 درهم( 
�صامال للر�صوم وامل�صاريف

طالب التنفيذ: بنك اأبوظبي التجاري - عنوانه : اإمارة دبي - �صارع املطار - بجوار بناية امل�صعود ووكالة الفطيم لل�صيارات - ت : 044266024  - 
متحرك : 0502429874 ، �ص ب 118385 الرقم  املكاين )1842279152( وميثله : حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي  

املطلوب اإعالنه : �صامح �صمري عبدالعزيز عثمان - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - دي�صكفرى جاردنز ، بالقرب من مركز بن بطوطة ، ابراج بحريات 
جمريا ، جمريا ليك تاور v3 ، الطابق التا�صع ، �صقة رقم 902 ، ت : 043937773 - متحرك : 0551080132  �ص ب 1049 - رقم 

samehsamir@hotmail.com - 043937773 - 0551080132 - )1219073544( مكاين
�صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  05:00:00م  ال�صاعة    2022/3/9 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�صوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�صركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص 
على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :  نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم الر�ص 898  - امل�صاحة : 74.90 

مرت مربع - رقم املبنى : 1  - ا�صم املبنى : يف ثري تاور - رقم الوحدة : 902 - التقييم : 707839.75  درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70021 �لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 

 �عالن بالن�سر باللغة �لعربية 
للم�ستاأنف �سده للح�سور �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى   

يف �الإ�ستئناف رقم 2022/149  
بناء علي طلب امل�صتاأنف : معاذ كردي 

امل�صتاأنف �صده : علي حممد اأنور حاج عمر - اجلن�صية : �صوريا
امل�صتاأنف �صده : فاحت بهاء الدين ال�صحاد حاج جنيد - اجلن�صية �صوريا

مبحكمة    )1( رق��م  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  ام���ام  باحل�صور  مكلف  ان��ت 
مذكرة  وت��ق��دمي  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  ال�صارقة  ا�صتئناف 
امل�صتندات وذلك يف يوم اخلمي�ص  جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
بو�صفك   - اأع����اله  رق��م��ه��ا  امل��ذك��ور  ال��دع��وى  يف   2022/3/3 امل��واف��ق 

م�صتاأنف �صده.
مدير �لدعوى       

  وز�رة �لعدل
حمكمة �ل�سارقة  �الحتادية �ال�ستئنافية

مكتب �د�رة �لدعوى
70533 �لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 

 �عالن بالن�سر باللغة �لعربية 
للم�ستاأنف �سده للح�سور �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى   

يف �الإ�ستئناف رقم 2022/112  
بناء علي طلب امل�صتاأنف : اإيهاب اأحمد ح�صني البكري 

للم�صتاأنف : �صمري حممود العلي - اجلن�صية :الإمارات 
انت مكلف باحل�صور امام مكتب اإدارة الدعوى رقم )1(  مبحكمة 
ا�صتئناف ال�صارقة �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة 
يوم  يف  وذل���ك  امل�صتندات  ك��اف��ة  بها  مرفقا  ال��دع��وى  على  ج��واب��ي��ة 
اخلمي�ص املوافق 2022/3/3 يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - 

بو�صفك م�صتاأنف �صده.
مدير �لدعوى       

  وز�رة �لعدل
حمكمة �ل�سارقة  �الحتادية �ال�ستئنافية

مكتب �د�رة �لدعوى
70392

�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 
�عالن قر�ر بالتنفيذ 

 250 / 2020 / 298 بيع عقار مرهون
تفا�صيل الإعالن بالن�صر

اإىل املنفذ �صدهما/1_ تارن كانتى ماجومدار، 2_ دي�صا كابور ماجومدار 
 جمهويل حمل الإقامة

مبا اأن الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد
و ميثله /حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي

نعلنكم باأن مت احلجز على اأموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن )نوع العقار: �صقة �صكنية -املنطقة: 
:-19الثمام -22  61.79 مرت مربع-املبنى  -امل�صاحة:  الر�ص:43  -رقم  احلبية اخلام�صة 
رقم العقار :408 الطابق :4  ( كما نعلنكم ل�صداد قيمة املطالبة وقدرها )  415،459.21 
( درهم خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ التبليغ  يف ملف التنفيذ اأعاله واإل بيع العقار حمل 
الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة 295 من قانون الجراءات املدنية  مع مراعاة احت�صاب 

مدة التكليف بال�صداد بعد م�صي مدة ال�صبعة اأيام من علمكم باحلجز. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

70021 �لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  732/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم ٤٥٢ ل�صنة ٢٠٢١ جتاري م�صارف جزئي ، ب�صداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )٥٥٥٥٩٤٦.٨٩( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : بنك برودا
ب��رودا - مكتب رقم ٢٠١ -  عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - بردبي - دبي - ال�صوق الكبري - بناية بنك 

مكاين:٢٨٠٩١٩٥٢٩٦ 
 : - �صفتهما  م.د.م.����ص   اإك��زمي غلوبال   -٢ ر�صا  �صيد ح�صن  �صيد مهتاب ح�صني   -١  : اإعالنه  املطلوب 

منفذ �صدهما
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)٥٥٥٥٩٤٦.٨٩( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ ر�صوم خلزينة املحكمة ، 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70021
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�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 
�عالن بالن�سر 

 207/2021/5875 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/١-  لري�صا كار ا�صيفا - جمهول حمل القامة

)حاليا(  الم���ارات  )م(  ����ص.م.ب  الو���ص��ط(  )ال�صرق  التنفيذ/اميك�ص  الطالب  ان  مبا 
�صركة امريكان اك�صرب�ص )ال�صرق الو�صط( �ص.م.ب )�صابقا( 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )٦٢٦٦١(
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١٥ يوما من 

تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

70021

�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 
�عالن بالن�سر 

 207/2021/6301 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/١-  مانوج بهو�صارى رام باركا�ص - جمهول حمل القامة

)حاليا(  الم���ارات  )م(  ����ص.م.ب  الو���ص��ط(  )ال�صرق  التنفيذ/اميك�ص  الطالب  ان  مبا 
�صركة امريكان اك�صرب�ص )ال�صرق الو�صط( �ص.م.ب )�صابقا( 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)٧٩٥١٤.٢٠( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١٥ يوما من 

تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

70021

�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 
�عالن بالن�سر 

 1353/2022/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/١-  بيت�ص هوم للمقاولت �ص.ذ.م.م - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�صركة الدانوب ملواد البناء ذ.م.م - فرع دبي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)٤١٤٣٧.٢٠( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١٥ يوما من 

تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 70197
�عالن حكم بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:999/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الرابعة رقم ١٩٨

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )٢٥٧.٥٦٦( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة ١٢٪ من املطالبة وحتى ال�صداد التام . 

املدعي:موؤ�ص�صة عقار
ع���ن���وان���ه:ام���ارة دب���ي - ���ص��ارع امل��ط��ار - منطقة ب��ور���ص��ع��ي��د - ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة الع���م���ال امل��ي��زان��ني - م��ك��ت��ب رق���م ٩ - 

هاتف:٠٥٠٦٧٦٧٦١٦ - بريد اللكرتوين:INFO3@OMALC.AE  - مكاين:٣٢٤٤٥٩٤٨٢٦
 IBAN:AE090500000000020106942

املطلوب اإعالنه :  ١- رافيا بيكم  -  �صفته : مدعي عليه
املذكورة اعاله  املنعقدة بتاريخ:٢٠٢١/٩/٢٣ يف الدعوى  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها  مو�صوع الإعالن 
ل�صالح/ موؤ�ص�صة عقار بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )١٥٧.٥٦٦( درهم مائة و�صبعة وخم�صون 
الف وخم�صمائة �صتة و�صتون درهم ، مع الفائدة التفاقية عنه بواقع ١٢٪ �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى 
متام ال�صداد ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات والزمته بالر�صوم وامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
، حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر 

با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70530 �لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 

�عالن حكم بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:1114/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثالثة رقم ١٩٧
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )٣١٢.١٣٣( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 

والفائدة ١٢٪ من املطالبة وحتى ال�صداد التام . 
املدعي:موؤ�ص�صة عقار

ع���ن���وان���ه:ام���ارة دب���ي - ���ص��ارع امل��ط��ار - منطقة ب��ور���ص��ع��ي��د - ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة الع���م���ال امل��ي��زان��ني - م��ك��ت��ب رق���م ٩ - 
هاتف:٠٥٠٦٧٦٧٦١٦ - بريد اللكرتوين:INFO3@OMALC.AE  - مكاين:٣٢٤٤٥٩٤٨٢٦

IBAN:AE090500000000020106942 - وميثله: عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي
املطلوب اإعالنه :  ١- احمد معيد ملك عبداللطيف ملك  -  �صفته : مدعي عليه

املذكورة اعاله  املنعقدة بتاريخ:٢٠٢١/٩/٢٩ يف الدعوى  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها  مو�صوع الإعالن 
ل�صالح/ موؤ�ص�صة عقار بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ مقداره )٢١٢.١٣٣( درهم مائتني واثنا ع�صر الف 
مائة ثالثة وثالثون درهم ، و الفائدة بواقع ٥٪ �صنويا من تاريخ املطالبة احلا�صل يف ٢٠٢١/٨/٣٠ وحتى ال�صداد 
، حكما مبثابة  ذلك من طلبات  ماعدا  ورف�صت  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  امل�صاريف وخم�صمائة  والزمته  التام 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70530

�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 
�عالن حكم بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:427/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية رقم ٢٤٩

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )٣١٩.٣٦٦.١٤( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة ٩٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 

املدعي:بنك را�ص اخليمة الوطني �ص.م.ع - فرع دبي
عنوانه:العنوان املختار مكتب ابراهيم ح�صن املال وم�صاركوه للمحاماة وال�صت�صارات القانونية - امارة دبي - مقابل 
ديرة �صيتي �صنرت - �صارع بور�صعيد �صرق - بناية �صيتى اأفنيو مكتب ٧٠٧ - هاتف رقم ٤٢٩٥٠٠١٠ - فاك�ص:٠٤٢٩٥٠٠٨٠ 

-وميثله: ابراهيم ح�صن ابراهيم املال
اإعالنهما :  ١- امين حممد خمتار حممود اخلوجه ب�صخ�صه )كفيل( وب�صفته املدير امل�صوؤول عن �صركة/ املطلوب 

مطعم ومقهى ون او ون  -  �صفتهما : مدعي عليهما
اعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  ب��ت��اري��خ:٢٠٢٢/٢/١٥ يف  املنعقدة  بجل�صتها  املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم    : الإع��الن  مو�صوع 
للمدعي مبلغ  ي��وؤدي  ب��ان  بالت�صامن  املدعي عليهم  ب��ال��زام  دب��ي  ف��رع   - ����ص.م.ع  الوطني  را���ص اخليمة  بنك  ل�صالح/ 
)٢٧٢.٤٧٣( درهم والفائدة القانونية بواقع ٥٪ من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل يف ٢٠٢١/٨/٢٢ وحتى ال�صداد 
، حكما  وامل�صاريف ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات  وبالر�صوم  املحاماة  اتعاب  التام ومبلغ خم�صة الف درهم مقابل 
مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 70021

�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:7770/2021/60 �مر �د�ء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
مو�صوع الدعوى : املطالبة با�صدار المر بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ )١٠.٠٠٠.٠٠٠( درهم مع الفائدة 
١٢٪ �صنويا من تاريخ ال�صتحقاق احلا�صل يف ٣١ دي�صمرب ٢٠٢٠ وحتى ال�صداد التام و�صمول القرار بالنفاذ 

املعجل بال كفالة والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة . 
املدعي:فريج ديفيلومبنت ليمتد

عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - بردبي - دبي - �صارع مركز دبي املايل العاملي - مبنى املبنى رقم ٣ - �صقة 
ال�صاد�ص ٦٠٥

املطلوب اإعالنه :  ١- م�صعب جا�صم حممد القا�صم -  �صفته : مدعي عليه
مو�صوع الإعالن :طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:٢٠٢١/١٢/٢٧ - بالزام 
والفائدة  اماراتي  درهم  اماراتي ع�صرة مليون  درهم  للمدعي مبلغ )١٠.٠٠٠.٠٠٠(  يوؤدي  بان  املدعي عليه 
القانونية بواقع ٥٪ من تاريخ ال�صتحقاق وحتى متام ال�صداد مع الزامه بالر�صوم وامل�صاريف ورف�صت النفاذ 

املعجل  .ولكم احلق يف ا�صتئناف المر خالل ١٥ يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197

�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 
مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    

                  يف  �ال�ستئناف رقم:186/2022/300 ��ستئناف مدين 
املنظورة يف:دائرة ال�صتئناف املدنية الثالثة رقم ٨٣

مو�صوع ال�صتئناف : اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:٢٥٨٢/٢٠٢١ مدين جزئي ، والر�صوم وامل�صاريف 
والتعاب. 

اجلن�صية  هندي  فندرا  �صرينيغا�ص  بالوفندرا  املتويف(  )والد  اجلن�صية  �صرينيفا�صو/هندي  امل�صتاأنف:فيندرا 
 - القانونية  وال�صت�صارات  للمحاماة  وم�صاركوه  املال  ح�صن  ابراهيم  عزة  مكتب  عنوانه:العنوان   - واخ��رون 
امارة دبي - منطقة ديرة - بناية �صيتي افنيو - مكتب ٧٠٧ - مقابل ديرة �صيتي �صنرت - فاك�ص:٠٤٢٩٥٠٠٨٠ 

info@dralmulla.c:هاتف:٠٤٢٩٥٠٠١٠ - امييل -
 وميثله:ابراهيم ح�صن ابراهيم املال 

  - ال���رازق  عبد  حافظ  م�صعد  حممد   -٢ �صودهاكاران  اي��اب��ان  فيال  بوتان  �صنتو�ص   -١   : اإعالنهما  املطلوب 
�صفتهما : امل�صتاأنف �صدهما

مو�صوع الإعالن :  قد اأ�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم:٢٥٨٢/٢٠٢١ مدين جزئي. وحددت لها جل�صة 
يوم الثالثاء  املوافق  ٢٠٢٢/٣/١  ال�صاعة ١٠.٠٠ �ص بقاعة التقا�صي عن بعد ، وعليه يقت�صى ح�صوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  �ال�ستئناف    
70021 �لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  88/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١٨٥
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ،  ٦٠٧٤/٢٠٢١ رقم  الدعوى  يف  ال�صادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�صوع 

)٨٣٤٢٩( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : مدر�صة الحتاد اخلا�صة - فرع

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �صارع ال�صيخ زايد - مركز دبي املايل العاملي - بوابة رقم 
٣ - الطابق ال�صاد�ص مكتب رقم ٦٠٥ - رقم مكاين:٢٦٨٢٥٨٩٦٨٠ - وميثله:خالد حممد �صعيد بوج�صيم 

املطلوب اإعالنه : ١- �صياء في�صل مالك  - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة  ، وعليه فان  وامل�صاريف  للر�صوم  �صامال  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  )٨٣٤٢٩( درهم اىل طالب 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70021

�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  432/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم ٢٧٩٩/٢٠٢١ نزاع جتاري ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )٩٨٥٥( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : تور�ص لتاأجري ال�صيارات �ص.ذ.م.م
ع��ن��وان��ه:ام��ارة دب���ي - اخل��ل��ي��ج ال��ت��ج��اري - ���ص��ارع الب����راج دام����اك اك�����ص��ل ت���ور مكتب رق���م ٢٠٠٦ - رقم 

مكاين:٢٥٤٢٥٨٦٠٤٦ 
املطلوب اإعالنه : ١- حذيفة زويب بهاي  - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة  فان  وعليه   ، وامل�صاريف  للر�صوم  �صامال  املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )٩٨٥٥(
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197 �لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  9778/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١٨٥
املنفذ به  املبلغ  ، ب�صداد  اأداء  اأمر  التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم ٢١٧٠/٢٠٢١  مو�صوع 

وقدره )٥٥٠٧٠( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : ار�ص الفخامة لتجارة املالب�ص اجلاهزة �ص.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - مردف - ديره - مبنى بلوك B - �صقة مكتب ١٣ 
املطلوب اإعالنه : ١- انابيل ايوج لجريو  - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)٥٥٠٧٠( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ ر�صوم خلزينة املحكمة ، وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( 

يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70392

�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �ملنازعة رقم:344/2022/465 نز�ع جتاري 
املنظورة يف:الت�صوية الودية للمنازعات الثامنة رقم ٧٥٧

مو�صوع املنازعة : لئحة نزاع للمطالبة بف�صخ عقد املقاولة ورد مبلغ وقدره )٣٠.٧٨٠( درهم ثالثون 
الفا و�صبعمائة وثمانون درهم والفوائد القانونية ٥٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد . 

املتنازع:حممد ر�صول كزرونى - واخرون
عنوانه:

املطلوب اإعالنه :  ١- �صفقت علي منري ح�صني  -  �صفته : متنازع �صده 
مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها لئحة نزاع للمطالبة بف�صخ عقد املقاولة ورد 
مبلغ وقدره )٣٠.٧٨٠( درهم ثالثون الفا و�صبعمائة وثمانون درهم والفوائد القانونية ٥٪ من تاريخ 
املطالبة وحتى متام ال�صداد - وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ص  املوافق  ٢٠٢٢/٢/٢٤  ال�صاعة ٠٩.٠٠ �ص 
يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197 �لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 

�عالن بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:458/2022/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�صابعة رقم ٤٠٩
مو�صوع الدعوى : نلتم�ص من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اقرب جل�صة واعالن املدعي عليهم بها واحلكم بعد الثبوت 
الفا  و�صتون  واثنان  مائتان  درهم   )٢٦٢.٣٤٧/٣٥( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدوا  بان  بينهم  والتكافل  بالت�صامن  بالزامهم 
وثالثمائة و�صبعة واربعون درهما وخم�صة وثالثون فل�صا - والفائدة بواقع ٩٪ �صنويا من املطالبة وحتى متام ال�صداد مع 

الزامهم بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:كليفالند كيبل تريدجن �ص.م.ح

عنوانه:المارات - امارة دبي - جبل علي - بردبي - جبل علي امارة دبي - جبل علي امارة دبي - جبل علي - الر�ص رقم ا�ص 
info@abdulmalikaw.ae:٣٠٢١٢ - هاتف رقم ٠٤٨٨٠٦١٨٥ - الربيد اللكرتوين
املطلوب اإعالنه :  ١- باورمك للخدمات الكهروميكانيكية �ص.ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه 

اق��رب جل�صة واعالن  املوقرة حتديد  اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها نلتم�ص من عدالة املحكمة  :  قد  الإع��الن  مو�صوع 
املدعي عليهم بها واحلكم بعد الثبوت بالزامهم بالت�صامن والتكافل بينهم بان يوؤدوا للمدعية مبلغ وقدره )٢٦٢.٣٤٧/٣٥( 
درهم مائتان واثنان و�صتون الفا وثالثمائة و�صبعة واربعون درهما وخم�صة وثالثون فل�صا - والفائدة بواقع ٩٪ �صنويا من 
الثالثاء   يوم  جل�صة  لها  وح��ددت   - املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  بالر�صوم  الزامهم  مع  ال�صداد  متام  وحتى  املطالبة 
املوافق  ٢٠٢٢/٣/١  ال�صاعة ٠٩.٠٠ �ص يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197

�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:2827/2021/11 مدين جزئي
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الرابعة رقم: ١٨

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )١٧٩١٨١.١٣( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة ٩٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام . 

املدعي:�صركة بيت البرتجي الطبية �ص.ذ.م.م - فرع دبي
عنوانه:المارات - امارة دبي - عود ميثا - بردبي - دبي - �صارع ام هرير - مبنى املخاوي - �صقة ٢١٥ - مقابل 

نادي الن�صر
املطلوب اإعالنه :  ١- عبري حممد حممد اجلهيني  -  �صفته: اخل�صم املدخل

امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���ص��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  م��و���ص��وع الإع����الن :  ق��د 
)١٧٩١٨١.١٣( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة ٩٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام 
- وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  ٢٠٢٢/٣/٢  ال�صاعة ٠٨.٣٠ �ص يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل  مكلف باحل�صور 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197

�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1275/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١٨٦

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم ٨٢/٢٠٢٠ عقاري جزئي ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )١٦٨٨٦٨( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : املوؤ�ص�صة العامة للعقارات ال�صتثمارية
عنوانه:امارة دبي - �صارع املطار منطقة بور�صعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم ٩ - 

 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:٠٥٠٤٦٤٣٩٤٧ - بريد اللكرتوين
مكاين:٣٢٤٤٥٩٤٨٢٦

املطلوب اإعالنه : ١- حممد �صليم  - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر  به وقدره )١٦٨٨٦٨( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70530

�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 
�عالن بالن�سر        
 184/2022/60 �مر �أد�ء 

�إعالن �أمر �أد�ء بالن�شر
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : ١- اأدفان�صد كون�صرتك�صن تيكنولوجي للمقاولت �ص.ذ.م.م  
 جمهول حمل الإقامة 

خالد  حممد  ال�صيخ/فاهم  ملالكها  العاملية  التوظيف  خل��دم��ات  رت��اج  :موؤ�ص�صة  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
القا�صمي - وميثله:حمدان عبداهلل �صبيح �صيف الكعبي 

املدعي  بالزام  اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:٢٠٢٢/١/٢٧  ا�صت�صدار امر  طلب 
الفا  و���ص��ت��ون  واث��ن��ان  م��ائ��ت��ان  دره���م   )٢٦٢.٥٩١.٨٨( وق���دره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها 
وخم�صمائة وواحد وت�صعون درهما وثمان وثمانون فل�صا ، والفائدة القانونية بواقع ٥٪ �صنويا 
من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام والزامها بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ ٣٠٠ درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات املحاماة ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات  ولكم 

احلق يف ا�صتئناف المر خالل ١٥ يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن. 
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70392

�لعدد 13477 بتاريخ 2022/2/24
�عالن بالن�سر عرب �ل�سحف

�لدعوى 480 / 2021 / 776 نز�ع تعيني خربة جتاري
اىل املتنازع �صده : ال�صادة موؤ�ص�ص�ة جمع�ة املاجد ملالكها/ جمعة املاجد عبداهلل

نفيدكم باننا وب�صفتنا اخلربه الهند�صية املكلفة من قبل مركز ت�صوية النزاعات ملبا�صرة اأعمال اخلربة بالدعوى اأعاله  املرفوعة من 
املتنازعه / كار�ص تاك�صي �صريفي�صي�ص كومباين )�ص ذ.م.م( قد اقامت عليكم الدعوى ومو�صوعها:

 اأوًل: ندب خبري هند�صي ميكانيكي متخ�ص�ص يف هند�صة ال�صيارات تكون مهمته النتقال اإىل مقرات تخزين املدعى عليها ، ومعاينة 
املركبات املتوافرة لديها التي تزعم املدعى عليها اأّنها خم�ص�صة للت�صليم للمدعية ، لبيان عددها والنظر فيما اإذا كانت تتطابق يف 
موا�صفاتها )اإن كانت( مع املوا�صفات املتعاقد عليها بني الطرفني مبا يف ذلك على �صبيل املثال ل احل�صر ا�صتيفاء تلك املركبات طالء 
�صقف ال�صيارة باللون الأزرق )اللون املخ�ص�ص ل� كار�ص من هيئة الطرق واملوا�صالت( ، وتركيب حمدد ال�صرعة ، وتركيب املل�صقات 

اخلارجية ، وتركيب طفاية حريق ، وغريها من الرتكيبات املتفق عليها مبوجب اأمر ال�صراء مو�صوع النزاع والعر�ص املرتبط به.
ثانياً: ت�صمني املدعى عليها  الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اأتعاب املحاماة..

ح�صني  الهند�صي/  للخبري  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديكم  ما  وتقدمي  قانونيا  ميثلكم  من  او  باحل�صور  مكلفني  فاإنكم 
املو�صح  العنوان  ح�صب  اخلبري  ال�صيد  مع  والتوا�صل  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  ايام   3 خالل  الفال�صي  بوح�صني  اأحمد 
 0554774444  : متحرك  هاتف   ، ال�صيارات  خلدمات  فا�صت  مركز   ، ال�صناعية  اخلور  را�ص  منطقة   ، دبي   التايل: 

 Exp.hussain@fastcarme.com : بريد الكرتوين

�خلبري �لهند�سي/ 
ح�سني �حمد بوح�سني �لفال�سي

�إعالن بالن�سر 

70392Date 24/ 2/ 2022  Issue No : 13477
Notification by Publication for a Defendant

Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2021/0010542 Civil/ Partial

To Defendant: QUWAT KHAN ZARBAD KHAN
Unknown place of residence: Sharjah, Ghubiba, plot No. 6051,
2-MUHAMMAD SHABBIR OLAS MIR
Notification in Arabic & English
You are requested to attend the hearing on 03/03/2022 before case 
management office, Sharjah Federal Civil First Instance Court (case 
admin office No.4) in person or to be represented by a legal attorney 
to submit a plea along with all documents within 10 days of the date 
of publication in order to consider the above-mentioned case in your 
capacity as defendant.
Legal Services Office
Nof Omar Aldokhi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535 Date 24/ 2/ 2022  Issue No : 13477
Dubai Court of First Instance 

Judgment Notification by Publication
In the Case No. : 18/2021/999 - partial real estate 
Considered at : 4th Partial Real Estate Department No. 198 
Subject of Case : Claiming to oblige the Defendants with an amount of AED (257.566), fees, expenses, 
attorneys» fee and interest of 12% from the date of claim till full payment.
Plaintiff : Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubai - Airport Street - Port Saeed area - Business Point Building - Mezzanine 
- Office No. 9 - Tel: 0506767616 -  Email: info3@omalc.ae -  Makkani: 3244594826 - IBAN: 
AE090500000000020106942
Notifiee :1- Rafia Begum, his capacity: Defendant
Subject of Notification: We hereby notify you that the Court has issued its judgment in its session 
held on 23 09-2021 in the said case in favor of Aqaar Corporation by obliging the Defendant to pay 
to the Plaintiff an amount of AED 157.566 (One hundred fifty-seven thousand five hundred sixty-six 
dirhams) and legal interest of 12% annually from the date of judicial claim until full payment and 
rejected other requests and obliged the Defendant to pay the fees, expenses and five hundred dirhams 
as attorneys' fee.
Such judgment is in presence subject to appeal within thirty days with effect from the next day of 
publication of this notification.
Issued in the name of HH Sheikh Mohammed bin Rashed bin Saeed Al Maktoom, Ruler of Dubai, and 
has been publicly announced.
Prepared by/ Maryam Khalifa Al Falasi.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530 Date 24/ 2/ 2022  Issue No : 13477
Dubai Court of First Instance

Judgment Notification by Publication
In the Case No. : 18/2021/1114-partial real estate
Considered at : 3th Partial Real Estate Department No. 197
Subject of Case : Claiming to oblige the Defendant with an amount of (AED 312.133), fees, expenses, 
attorneys» fee and interest of 12% from the date of claim till full payment.
Plaintiff : Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubai - Airport Street - Port Saeed area -  Business Point Building – Mezzanine 
- Office No. 9 - Tel: 0506767616 - Email: info3@omalc.ae - Makkani: 3244594826 - IBAN: 
AE090500000000020106942
Represented by: Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet Al Matrooshi
Notifiee :1- Ahmad Moeed Malik, his capacity: Defendant
Subject of Notification: We hereby notify you that the Court has issued its judgment in its session 
held on 29 09-2021 in the said case in favor of Aqaar Corporation by obliging the Defendant to pay to 
the plaintiff an amount of AED 212.133 (Two hundred and twelve thousand one hundred thirty-three 
dirhams) and legal interest of 5% annually from the date of judicial claim on 30/08/2021 until full 
payment and obliged the Defendant to pay the fees, expenses and five hundred dirhams as attorneys> 
fee and rejected other requests. Such judgment is in presence subject to appeal within thirty days with 
effect from the next day of publication of this notification.
Issued in the name of HH Sheikh Mohammed bin Rashed bin Saeed Al Maktoom, Ruler of Dubai, and 
has been publicly announced.
Prepared by/Hanan Adel Alyan Abu Kush.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 24/ 2/ 2022  Issue No : 13477
Dubai Courts of First Instance

Notification by Publication of payment
In execution No. 9778/2021/207- commercial execution
In: 3rd executive circuit No. 185
execution Subject: implementing the judgment issued in lawsuit No. 2170/2021 
payment order, of paying the executive amount of (55070 dirhams) including charges 
and expenses.
The Plaintiff: ARDH AL FAKHAMA READYMADE GARMENTS TRADING L.L.C 
Address: Dubai – Mardif -Deira - Block B bldg. - Office 13
The Defendant: 1- ANABEL ITOG LAGRIO
Notification Subject: 
the above-mentioned executive lawsuit has been instituted against you and obligated 
you to pay the executed amount of (55070) dirhams to the plaintiff or the court 
treasury in addition to treasury charges for the court.
Accordingly, the court will initiate executive procedures against you in the event of 
non-compliance with the aforementioned decision within 15 days from the date of 
publishing this notification
Prepared by Sheikha Mosbeh Al Falasi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392Date 24/ 2/ 2022  Issue No : 13477
Notification by publication of a defendant

In lawsuit No. FUCFICIREA2021/0000810 civil partial
To the defendant: super maids LLC
We inform you that the plaintiff, Ahmed Ali Mohammed Hasan Alshehhi, of a 
UAE national, has filed the above-mentioned lawsuit to claim an amount of 12,000 
(twelve thousand dirhams), which is in his possession due to his breach of contractual 
obligations under the contract concluded between them and the Law of Auxiliary 
Service Workers with legal interest 12% from the date of payment and Until the full 
payment + a compensation amount of 2000 dirhams with interest 9% from the date 
of the claim and until the full payment, which is owed by the defendant for breach 
of contractual obligations under the contract concluded between them and the law of 
assistive service workers. Therefore, you must appear before the Case Management 
Office of the Federal Court of Fujairah, Civil Court of First Instance, corresponding to 
24/02/2022 at 09:00 am, to present your defense and documents.
Issued on 18/02/2022 Issued by employee. Zahra Al Balushi
Case Management Office
Judge / Mahgoub Abdullah Othman
Federal Court of Fujairah - Civil Court of First Instance 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392Date 24/ 2/ 2022  Issue No : 13477
Announcement by publication

(2023/339) Notice: Net Notch Investments LLC 
Subject: Warning No. 1/63,000/1-2022 Notice to the warner Miller Robert John,
Since the warrant against him is a client of the warning company and he asked the 
warner to pay the notice an amount of 144,297.50 dirhams to Qi2 Cruise Terminal 
as he was making a reservation with it and an amount accumulated on him, as the 
warning company paid the full amount based on his request, and the company 
demanded the warner against him to return that amount, but he refused to pay despite 
the repeated claims. the warner company was obliged to instruct the warner to pay this 
amount due within five days from the date of receiving this warning, otherwise we will 
have to take all legal measures against you to preserve our client's warn rights) and 
obligate you to pay this debt to it, pursuant to the text of Article (144). of the Federal 
Civil Procedure Code).
Therefore, we warn you that you must pay an amount of (144,297,50) dirhams only 
with compensation, within five days from the date of receiving this warning to you, 
Otherwise we will have to take all legal measures against you to preserve the rights 
of the warning by issuing a performance order and collecting the entire debt you owe 
And obligating you to pay fees, expenses, and attorney's fees, while preserving all 
other Notice rights.

Announcement by publication

70392 Date 24/ 2/ 2022  Issue No : 13477
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication
In the execution No. : 211/2021/1275-real estate execution
Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 82/2020-partial 
real estate, by paying the amount executed amounted to (AED 168868), including the 
fees and expenses.
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Est.
Address: Emirate of Dubai - Airport St - Port Saeed area - Business Point Building 
-  Mezzanine - Office No. 9 - Tel: 0504643947 -  Email: Execution1@omalc.ae  - 
Makkani: 3244594826
Notifiee :1- Muhammad Saleem, his capacity: Defendant
Subject of Notification : has filed the above mentioned execution case against you by 
obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 168868) to the execution 
applicant or court's treasury. Accordingly, the court will proceed the execution 
procedures against you if you failed to be abided by the said judgment within 15 days 
from the date of publishing this notification.
Prepared by/Mahmoud Ghulam Al Balushi.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530
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•• ال�سارقة-الفجر:

ا�صتقبل �صعادة اأحمد بن ركا�ص العامري، رئي�ص هيئة ال�صارقة 
للكتاب، يف مقر الهيئة بال�صارقة، �صتيفانو برونو جايل، م�صت�صار 
اإقليم لومبارديا الإيطايل، وداميانو فيور، نائب  الثقافة لدى 
بني  التعاون  �صبل  لبحث  ال��دول��ة،  الإي��ط��ايل يف  العام  القن�صل 
الفعاليات  تنظيم  م�صتوى  على  الإي��ط��ال��ّي��ة  وامل���دن  ال�����ص��ارق��ة 
بني  الرتجمة  جهود  ودع��م  امل�صرتك،  العمل  وتن�صيق  الأدب��ي��ة، 

العربية والإيطالية. 
يف  تعريفية  وج��ول��ة  تن�صيقياً  اجتماعاً  ال��وف��د  زي���ارة  و�صهدت 
اّطلع  حيث  للن�صر،  ال�صارقة  ملدينة  احل��رة  واملنطقة  الهيئة، 
الوفد على دور “معر�ص ال�صارقة الدويل للكتاب”، و”مهرجان 
الن�صر وا�صتحداث  يف دعم �صناعة  القرائي للطفل”،  ال�صارقة 
اأفق  لفتح  اإ���ص��اف��ًة  العاملية،  الكتاب  اأ���ص��واق  ب��ني  ج��دي��دة  فر�ص 
متجدد لتبادل اخلربات والتجارب مع موؤلفني وكتاب ومثقفني 

وفنانني ور�صامي كتب اأطفال من كافة اأنحاء العامل. 
مدير  �صامل،  عمر  �صامل  ح�صره  لقاء  خ��الل  اجلانبان،  وبحث 
مدير  املجيني،  وخولة  للن�صر،  ال�صارقة  ملدينة  احل��رة  املنطقة 
ومن�صور  ل��ل��ك��ت��اب،  ال�����ص��ارق��ة  هيئة  وامل��ه��رج��ان��ات يف  امل��ع��ار���ص 
للكتاب،  ال�����ص��ارق��ة  هيئة  يف  امل��ب��ي��ع��ات  ق�صم  رئ��ي�����ص  احل�����ص��اين، 
وعدد من م�صوؤويل الإدارات يف الهيئة، الفر�ص املتاحة لتعزيز 
العالقات الثقافية بني ال�صارقة واإيطاليا على كافة امل�صتويات، 
والإيطالية،  العربية  ب��ني  املتبادلة  ال��رتج��م��ة  واق���ع  وت��ط��وي��ر 
ومناق�صة اآليات تنظيم وتن�صيق فعاليات م�صرتكة تن�صط الفعل 

الثقايف يف املنطقة والعامل. 

ون��اق�����ص اجل��ان��ب��ان ب��رن��ام��ج ف��ع��ال��ي��ات ال�����ص��ارق��ة ���ص��ي��ف �صرف 
“معر�ص بولونيا الدويل للكتاب” 2022، وتفا�صيل م�صاركة 
ال�صارقة  “معر�ص  م��ن   41 ال���  ال���دورة  �صرف  �صيف  اإيطاليا 
بناء ج�صور  الكتب يف  اأهمية معار�ص  واأك��دا  للكتاب”،  ال��دويل 
الأكادميية،  واملوؤ�ص�صات  الن�صر،  موؤ�ص�صات  ب��ني  ح��ّي��ة  توا�صل 

و�صركات اإنتاج املحتوى الإبداعي لدى اجلانبني.
ال�صارقة  هيئة  رئي�ص  العامري،  ركا�ص  بن  اأحمد  �صعادة  وق��ال 
وتوجيهات  ب��روؤي��ة  للكتاب  ال�����ص��ارق��ة  هيئة  “مت�صي  للكتاب: 
القا�صمي،  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
ع�صو املجل�ص الأعلى حاكم ال�صارقة، فهو قائد م�صروع وروؤية 
العالقات،  تعميق  يف  وامل��ع��رف��ة  ال��ث��ق��اف��ة  ب��ق��وة  ت��وؤم��ن  ك��ب��رية 
والك�صف عن امل�صرتك بني �صعوب وح�صارات العامل، لهذا ندعم 
ال���ص��ت��ن��اد عليها  ال��ت��ي ميكن  وال��ف��ر���ص  ك��ل اجل��ه��ود  الهيئة  يف 
لتعزيز التوا�صل املثمر والبناء بني الثقافة العربية ونظرياتها 

يف خمتلف اأنحاء العامل«.
واأ�صاف: “اإن العالقات الثقافية الإماراتية والإيطالّية عميقة 
ولها مرجعياتها التاريخّية، لهذا فاإننا يف كل اجلهود التي نقوم 
الثقافية  املوؤ�ص�صات  مع  والتعاون  التوا�صل  م�صتوى  على  بها 
واملعرفية الإيطالية، فاإننا ن�صتكمل هذه امل�صرية ونحر�ص على 
�صيف  اإيطاليا  اختيار  يكون  اأن  ونطمح  ومتتينها،  تطويرها 
جهود  لتعزيز  فر�صة  للكتاب  ال��دويل  ال�صارقة  معر�ص  �صرف 
وتعميق  ال��ع��رب��ي��ة،  املنطقة  يف  الإي��ط��ال��ي��ة  بالثقافة  التعريف 
يف  العربية  الثقافة  وراه��ن  بجذور  الإي��ط��ايل  املجتمع  معرفة 

املقابل«.
وتابع العامري: “حققنا يف الهيئة، من خالل اتفاقيات التعاون 

يف  واملعرفية  الثقافية  املوؤ�ص�صات  ك��ربى  مع  امل�صرتك  والعمل 
وك��ب��رية فيما  نتائج مم��ي��زة  املا�صية،  الأع����وام  اإي��ط��ال��ي��ا، خ��الل 
املكتبات  يف  العربية  امل��خ��ط��وط��ات  ورق��م��ن��ة  ب��ال��رتج��م��ة،  يتعلق 
اإىل  بالإ�صافة  العرب،  والقراء  للباحثني  واإتاحتها  الإيطالية 
و�صركات  النا�صرين  وا�صتقطاب  امل�����ص��رتك��ة،  امل��ع��ار���ص  تنظيم 
اإنتاج املحتوى الإبداعي للعمل يف ال�صارقة والو�صول اإىل �صوق 

ال�صناعات الإبداعية يف املنطقة«. 
الإيطالية  املوؤ�ص�صات  مع  التعاون  اأهمية  على  العامري  واأك��د 
اهتمام  اإىل  م�����ص��رياً  الأدب،  وت��رج��م��ة  ال��ل��غ��ة  ب��خ��دم��ة  امل��ع��ن��ي��ة 
الإيطاليني امللحوظ بتعلم اللغة العربية والطالع على الأدب 
العربي ب�صورة عامة، لفتاً اإىل اأن ذلك لي�ص م�صتغرباً بالنظر 
الإيطالية،  اللغة  يف  العربية  اللغة  مفردات  ح�صور  حجم  اإىل 

وحجم امل�صرتكات بني الثقافتني. 
منها  ينطلق  التي  الركائز  جايل  برونو  �صتيفانو  ثّمن  ب��دوره، 
ال�صمو  ل�صاحب  الكبرية  والروؤية  احل�صاري،  ال�صارقة  م�صروع 
حاكم ال�صارقة، يف بناء عالقات مع خمتلف بلدان العامل على 

اأ�ص�ص ثقافية ومعرفية.
واأكد م�صت�صار الثقافة لدى اإقليم لومبارديا الإيطايل ا�صتعداد 
القن�صلية الإيطالية يف الدولة لدعم جهود الهيئة يف التوا�صل 
ال��ث��ق��اف��ي��ة يف خمتلف املدن  امل��وؤ���ص�����ص��ات  امل�����ص��رتك م��ع  وال��ع��م��ل 
الإيطالية، لفتاً اإىل اأن ما حققته ال�صارقة على م�صتوى تعزيز 
الثقافتني  وب��ني  واإيطاليا،  الإم����ارات  ب��ني  الثقافية  العالقات 

الإيطالية والعربية، ملمو�ص وكبري.
ال�صارقة  املنطقة احلرة ملدينة  اأن  �صامل  �صامل عمر  اأكد  ب��دوره 
حجم  وتقدر  الإيطالني،  النا�صرين  اأم��ام  اأبوابها  تفتح  للن�صر 

�صوق الن�صر الإيطايل وتاأثريه يف �صوق الكتاب الأوروبي والعاملي، 
لفتاً اإىل اأن تعزيز ح�صور النا�صرين و�صركات �صناعة املحتوى 
الإيطالية يف املدينة من �صاأنه اأن يفتح فر�صاً متجددة وكبرية 

لقطاع الن�صر وال�صناعات الإبداعية على م�صتوى العامل.
بروؤية  للن�صر  ال�صارقة  ملدينة  احل���رة  املنطقة  “تعمل  وق���ال: 
ما  وهو  ال�صارقة،  لإم��ارة  الكبري  الثقايف  امل�صروع  مع  متكاملة 
يجعل العاملني م�صتفيدين من ت�صهيالت وخدمات املدينة من 

جهة، ومن مركزية الإمارة وموقعها ودورها يف قيادة احلراك 
الثقايف يف املنطقة«.

ويف ختام الزيارة، رافق �صعادة اأحمد العامري، الوفد الإيطايل 
للن�صر،  ال�صارقة  ملدينة  احل��رة  املنطقة  م��راف��ق  على  جولة  يف 
من  تتخذ  التي  الإيطالية  ال�صركات  ع��دد  عند  خاللها  توقف 
املعرفة  الكتاب و�صناعة  �صوق  لأعمالها لدخول  ال�صارقة مقراً 

والإبداع يف اآ�صيا و�صمال اأفريقيا.

املزروعي  �صيف  عي�صى  الأم�صية  ح�صر 
املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب 
والربامج الثقافية والرتاثية، واأع�صاء 
تركي  للربنامج  ال�صت�صارية  اللجنة 
املريخي و بدر �صفوق، وال�صاعر حممد 
امل������ري ع�����ص��و جل���ن���ة حتكيم  م�����ص��ي��ط 
التوا�صل  ورواد  امل��ن��ك��و���ص،  ب���رن���ام���ج 

الجتماعي ومتذوقي ال�صعر النبطي.
“ح�صني  ال����ربن����ام����ج  م���ق���دم���ا  اأع����ل����ن 
مطلع  ال�صيباين”،  ون���دى  ال��ع��ام��ري 
الأم�صية عن نتائج ت�صويت امل�صاهدين 
املليون،  ���ص��اع��ر  وم���وق���ع  ت��ط��ب��ي��ق  ع���رب 
والذي ا�صتمر ملدة اأ�صبوع، حيث كان 5 

�صعراء يرتقبون الت�صويت لهم لين�صم 
مرحلة  يف  زم��الئ��ه��م  اإىل  منهم  اث��ن��ان 
النتائج عن تاأهل  اأ�صفرت  12، وقد  ال� 
ال�صعودية  م���ن  ال��ي��ام��ي  م���ان���ع  ه�����ادي 
احلازمي  ح��وا���ص  ع��اي��د  و   ،%  64 ب��� 
غادر  %/فيما   64 ب���  ال�صعودية  م��ن 
خ�صمان  بن  عبداهلل  ال�صعراء  امل�صابقة 
العنزي  الدهم�صي  علي  ال��ك��وي��ت،  م��ن 
ال�صمري  مطرب  رك��اد  ال�صعودية،  من 

من العراق.
قدم ال�صعراء ب�صاير املقبل التميمي من 
ال�صعودية، �صقر عبداهلل املزروعي من 
�صدحان  بن  عبدالعزيز  عمان،  �صلطنة 

اأبودية  ع��ب��دال��ه��ادي  ال�����ص��ع��ودي��ة،  م���ن 
ال��ق��ح��ط��اين م��ن ال�����ص��ع��ودي��ة، ع��ل��ي بن 
ب��ري��ك ال��را���ص��دي م��ن الإم������ارات، علي 
ح��ام��د ال��ع��ازم��ي م���ن ال��ك��وي��ت، روائ���ع 
ق�صائدهم النبطية على م�صرح �صاطئ 
املكونة  التحكيم  جلنة  واأم���ام  ال��راح��ة 
اأكادميية  مدير  العميمي  �صلطان  من 
احل�صن،  غ�������ص���ان  ال����دك����ت����ور  ال�������ص���ع���ر، 

وال�صاعر حمد ال�صعيد.
تاأهل ال�صاعران علي حامد العازمي من 
الكويت وعبدالهادي اأبودية القحطاين 
من ال�صعودية بقرار جلنة التحكيم اإىل 
املرحلة القادمة مرحلة ال� 12، بعد اأن 

ح�صل كل واحد منهما على 47 درجة 
من 50، وتبقى اأربعة �صعراء يف انتظار 
ت�صويت اجلمهور على مدار اأ�صبوع عن 
طريق التطبيق اخلا�ص بربنامج �صاعر 
ومنح  الإل���ك���رتوين،  موقعه  اأو  املليون 
للتاأهل  منهم  واح���د  ل�صاعر  الفر�صة 
اإىل امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة، وال�����ص��ع��راء هم 
ال�صعودية  من  التميمي  املقبل  ب�صاير 
عبدالعزيز  درج���ة،   46 على  وح�صلت 
بن �صدحان من ال�صعودية وح�صل على 
الرا�صدي  ب��ري��ك  ب��ن  علي  درج���ة،   42
41 درجة،  الإم���ارات وح�صل على  من 
�صلطنة  م��ن  امل���زروع���ي  ع��ب��داهلل  �صقر 

عمان وح�صل على 40 درجة.
على  املليون  �صاعر  برنامج  قناة  وتتيح 
 /com.youtube ال���ي���وت���ي���وب 
Millionspoet ، متابعة تفا�صيل 
خالل  من  اأو  ع�صرة،  الثانية  الأم�صية 
الإلكرتوين  وامل��وق��ع  ال��ذك��ي  التطبيق 
الجتماعي  ال����ت����وا�����ص����ل  وم���ن�������ص���ات 
متابعة  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  ل���ل���ربن���ام���ج، 
املبا�صر  وال���ب���ث  ال�����ص��اب��ق��ة،  احل���ل���ق���ات 
ال�صاعة  مت��ام  يف  ث��الث��اء  ك��ل  للحلقات 
بتوقيت  م�������ص���اًء  وال��ن�����ص��ف  ال��ت��ا���ص��ع��ة 
الإم������ارات م��ن م�����ص��رح ���ص��اط��ئ الراحة 

باأبوظبي.

�لأم�ضية �لثانية ع�ضرة 
من برنامج �ضاعر �ملليون.. مناف�ضات وحتد وق�ضائد مميزة 

•• دبي-الفجر:

 ن��ّظ��م��ت ه��ي��ئ��ة ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون يف دب���ي “دبي 
للثقافة” حفل تكرمي للمتطوعني الذين �صاركوا 
ال�صباب  مل�صرح  دبي  “مهرجان  فعاليات  تنظيم  يف 
معر�ص  يف   �صاركوا  الذين  وامل�صورين   ”2021
للمهرجان  امل�صاحب  امل�صرحي”  العمل  بعد  “ما 
اأق���ام���ت���ه يف ن��وف��م��رب امل��ا���ص��ي ع��ل��ى م�صرح  ال����ذي 

“امل�صرح للجميع” يف مول الإمارات بدبي. 
واأق���ي���م ح��ف��ل ال��ت��ك��رمي يف 17 ف���رباي���ر اجل����اري 

مب��رك��ز اجل��ل��ي��ل��ة ل��ث��ق��اف��ة ال��ط��ف��ل ال��ت��اب��ع للهيئة، 
حيث قام الدكتور �صعيد مبارك بن خربا�ص، املدير 
التنفيذي لقطاع الفنون والآداب يف دبي للثقافة” 
الإمارات  “نب�ص  من فريق  25 متطوعاً  بتكرمي 
م�صورين   10 ت��ك��رمي  اإىل  اإ���ص��اف��ة  التطوعي”، 
�صاركوا يف معر�ص الت�صوير ال�صوئي امل�صرحي “ما 
للفنون  عكا�ص  مركز  من  امل�صرحي”  العمل  بعد 
ال��ب�����ص��ري��ة، وال����ذي ���ص��اح��ب امل��ه��رج��ان ع��ل��ى مدار 

اأ�صبوعه، من 19 حتى 25 نوفمرب 2021. 
واأ����ص���اد ال��دك��ت��ور خ��رب��ا���ص ب��اجل��ه��ود ال��ت��ي بذلها 

العون  تقدمي  خ��الل  من  املهرجان  يف  املتطوعون 
اأيام  امل��ه��رج��ان طيلة  ل���زوار  وامل�����ص��اع��دة والإر����ص���اد 
انعقاده. كما اأثنى على اجلهود التي قدمها فنانو 
اأ�صهمت  وال��ت��ي  ال��ب�����ص��ري��ة  للفنون  ع��ك��ا���ص  م��رك��ز 
املهرجان.  م���ن  ال�����دورة  ه���ذه  ف��ع��ال��ي��ات  اإث�����راء  يف 
باجلهود  نحتفي  اأن  “ي�صعدنا  خ��رب��ا���ص:  وق����ال 
احل��ث��ي��ث��ة ال��ت��ي ب��ذل��ه��ا امل��ت��ط��وع��ون ال��ذي��ن عملوا 
اإ�صعاد  �صبيل  يف  جهداً  يّدخروا  ومل  و�صغف،  بحب 
اإجناح فعاليات هذا احلدث   واأ�صهموا يف  اجلمهور 
املتطوعون  لقد عك�ص  لف��ت��اً.   �صهد جناحاً  ال��ذي 

بامل�صوؤولية  الل��ت��زام  قيم  وحيويتهم  بحما�صهم 
متيز  التي  املجتمعية  وامل�صاركة  العامة  واخلدمة 
اأهل الإم��ارات، عرب تنظيم عمليات دخول وخروج 
اأفراد اجلمهور داخل امل�صرح، وتقدمي الإر�صاد لهم 
على  البت�صامة  ور�صم  ا�صتف�صاراتهم،  على  وال��رد 
الندوات  وجوه اجلميع، ف�صاًل عن تنظيم قاعات 

التطبيقية بعد العرو�ص امل�صرحية«. 
املبتكرة  امل�صاركة  اأي�صاً  “نثّمن  خربا�ص:  واأ�صاف 
عكا�ص  م��رك��ز  م��ن  امل��ب��دع��ني  ال�صباب  للم�صورين 
اإبراز اجلهود  �صاهموا يف  الذين  الب�صرية  للفنون 

التي يبذلها الفنانون على خ�صبات امل�صرح وتوثيق 
جماليات الفن امل�صرحي من خالل التقاط ال�صور 
اإخراجها  ث���م  وم���ن  التقييمية  ال��ع��رو���ص  اأث���ن���اء 
بطريقة فنية وعر�صها اأثناء فرتة املهرجان. لقد 
اأ�صفى املعر�ص، حقاً، مزيداً من احليوية لفعاليات 

املهرجان«. 
وتقدير  �صكر  ���ص��ه��ادات  خ��رب��ا���ص  ال��دك��ت��ور  وق����ّدم 
اأُجري  مني، ومن ثم  للمتطوعني وامل�صورين املكرَّ
�صام�صونغ  م��ارك��ة  حممولني  هاتفني  على  �صحب 

غالك�صي مت اإهداوؤهم لثنني من املتطوعني. 

ال�����ص��ت��ار على  اأ����ص���دل���ت  ل��ل��ث��ق��اف��ة  دب����ي  اأن  ُي���ذك���ر 
ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان دب���ي مل�����ص��رح ال�����ص��ب��اب يف 25 
نوفمرب املا�صي مب�صاركة وا�صعة من جميع الفرق 
امل�����ص��رح��ي��ة ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال���دول���ة، وق��دم��ت �صتة 
�صامل”  م��وؤن��ث  “�صلع  �صملت  م�صرحية  ع��رو���ص 
فمي  و”يف  للزبالة”  و”مطلوب  و”ال�صندوق” 
معايل  وك���ّرم  و”الفرار”.  غطاء”  و”بال  ماء” 
الت�صامح  اآل نهيان، وزير  ال�صيخ نهيان بن مبارك 
والتعاي�ص، الفائزين بجوائز املهرجان على م�صرح 

“امليلينيوم” يف “اإك�صبو 2020” دبي.

يف حفل مبركز �جلليلة لثقافة �لطفل

»دبي للثقافة« تكّرم �ملتطوعني يف تنظيم »مهرجان دبي مل�ضرح �ل�ضباب« 
للمتطوعني يف �ملهرجان و�مل�شورين �مل�شاركني يف معر�ص »ما بعد �لعمل �مل�شرحي« وتقدير  �شكر  �شهاد�ت  • تقدمي 

للمتطوعني غالك�شي  �شام�شونغ  هاتفي  على  • �شحب 

تبحث فر�ص تطوير �لعالقات �لثقافية مع �ملوؤ�ش�شات �لنظرية

»�ل�ضارقة للكتاب« ت�ضتقبل م�ضت�ضار �لثقافة لدى �إقليم لومبارديا �لإيطالّية 
�أحمد �لعامري: جهود �لهيئة �ليوم هي ��شتكمال لعالقات تاريخّية وكبرية بني �إيطاليا و�لإمار�ت

�لأم�شية  �لأول  �أم�ص  م�شاء  �نطلقت 
برنامج  من  ع�شرة  �لثانية  �ملبا�شرة 
�لذي  �لعا�شر،  مبو�شمه  �ملليون  �شاعر 
�مل��ه��رج��ان��ات  �إد�رة  جل��ن��ة  ت��ن��ت��ج��ه 
و�ل����رب�م����ج �ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل��رت�ث��ي��ة 
باأبوظبي .و �شهد م�شرح �شاطئ �لر�حة 
�لذي  �ل�شعر�ء  بني  وحتدي  مناف�شات 
�جلمهور  �أم��ام  مميزة،  ق�شائد  قدمو� 
و�مل�شاهدين عرب �شا�شات قناتي بينونة 

و�لإمار�ت وتطبيق �لربنامج.
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جنالء بدر بطلة 
�ضينما يف فيلم جديد

غري  "ليلة  بعنوان  جديد  فيلم  بطولة  على  ب��در  جن��الء  النجمة  تعاقدت 
لها  مطلقة  بطولة  يف  املقبلة،  الفرتة  خ��الل  ت�صويره  اأج��ل  من  عادية"، 
ال�صباب  النجوم  من  عدد  الفيلم  بطولة  يف  وي�صاركها  امل�صرية،  بال�صينما 
والوجوه اجلديدة، منهم الفنان ال�صاب كرمي قا�صم، ومت ت�صوير امل�صاهد 

الفتتاحية وتعليق الت�صوير للفرتة القادمة حتى يكتمل طاقم العمل.
وجاء اختيار جنالء بعد البطولت التي قدمتها يف م�صاركات جماعية بعدد 
اأنا"،  "اإل  م�صل�صل  حكايات  من  حلكاية  وبطولتها  الدرامية،  الأعمال  من 
التوقعات، وتقدميها  اإم �صي، وحتقيقها جناحا كبريا فاق  عرب قنوات دي 

دور الأم ب�صكل مميز جدا.

رغم �شائعات حالته �ل�شحية

تامر ح�ضنى م�ضغول بفيلمه �جلديد 

كان النجم تامر ح�صنى قد وجه ال�صكر اإىل كل اجلمهور الذى �صارك فى ال�صتفتاءات الفنية املختلقة و�صوتوا لنجم اجليل 
كاأف�صل ممثل عن فيلمه "م�ص اأنا" الذى مت عر�صه العام املا�صى، بالإ�صافة اإىل فوز فيلمه الأخري "م�ص اأنا" بجائزة 

اأف�صل فيلم فى اأكر من ا�صتفتاء اأي�صاً، كما وجه اأي�صاً ال�صكر لكل فريق عمل الفيلم اأمام ووراء الكامريا حيث كتب 
ر�صالة خا�صة لهم عرب ح�صابه على موقع "اإن�صتجرام" .

وكتب فى الر�صالة: "ت�صويت وجوائز اجلمهور وردود اأفعالهم فى ال�صارع هى اأهم اأنواع اجلوائز وب�صكر اجلماهري 
اأنا"، وح�صوىل  "م�ص  وكل اجلهات املانحة  حل�صوىل على اأف�صل ممثل لهذا العام 2021 عن دورى فى فيلم 

ال�صخ�صى ملجهود كل �صخ�ص فينا تعب فى  انتظار تقديركم  انا" جميعنا كنا فى  "م�ص  اأف�صل فيلم  على  اأي�صاً 
الفيلم دا.

ق�صه  فيلم  يكون  حياتى  فى  فيلم  اأح�صن  جائزة  اآخ��ذ  م��ره  اأول  لأن��ى  بتت�صاعف  "فرحتى  ح�صنى:  تامر  واأ���ص��اف 
و�صيناريو وحوار تامر ح�صني، ومن اأهم الر�صائل اللى كان نف�صى اأو�صلها جلمهورنا الكرمي، ان املري�ص احلقيقى هو 
اللى معندو�ص طموح واإن الإن�صان يقدر يو�صل حللمه رغم اأى ظروف وينفع ي�صنع حلم جديد يكون هو اأول حد 

فكر فيه واثق ان اجلملة دى فى كتري حمتاجني لها وحاًل حا�صني ان الكالم ليهم اأيوا ليكم".
وتابع تامر ح�صنى:"�صكراً جمهورنا املحرتم، �صكراً زوجتى حبيبتى ب�صمة على دعمك طول ال�صنة، �صكراً لكل فرد 

فى اأ�صرتى وجميع اأفراد ال�صركة اخواتى حبايب قلبي، �صكراً اأخى ح�صام ح�صنى اأول انتاج ليك اإنتاج ي�صرف وحمرتم 
وبيقول ر�صالة وحقق اأعلى اإيراد فيلم م�صرى فى تاريخ ال�صينما العربية ودا كان حتدى بينا يا ح�ص انه يبقى فيلم 

راقى وحمرتم ويحقق اأعلى اإيراد وانت كنت خايف، مربوك يا حبييى ليك ولكل �صركاء الإنتاج اأ/ احمد الد�صوقى 
واأ/ احمد بدوي، واأ/ عمرو عاكف واأفراد �صركته املميزين وطبعاً خمرجتنا اجلميلة الرائعة اأ/ �صارة وفيق، 

عقبال القادم يارب".
اأنا" مت عر�صه فى �صهر يونيو 2021، وهو فكرة و�صيناريو وحوار وبطولة تامر ح�صنى،   فيلم "م�ص 

و�صريين،  ب��در،  و�صو�صن  ال��ك��دواين،  وماجد  �صيحة،  حال  بطولته  فى  وي�صارك  وفيق،  �صارة  واإخ���راج 
وحجاج عبد العظيم، وا�صما �صليمان حممد اجلوهرى بجانب عدد من �صيوف ال�صرف، منهم اإياد 

اأحداثه حول ح�صن  وت��دور  ال�صقا،  وع�صام  املالكى  فايز  وال�صعودى  الرحمن،  عبد  ن�صار، حممد 
الذى ُي�صاب ح�صن غريبة تفقده ال�صيطرة على يده، في�صبح مع مرور الوقت �صحية العديد من 

املوقف ال�صعبة واملحرجة، بينما يرف�ص كل من حوله ت�صديق حالته.

تامر يو��شل دعمه للرحالة ريهام �أبو بكر
من جهة اخرى حر�ص النجم تامر ح�صني على دعم الرحالة امل�صرية ريهام اأبو بكر، من خالل 

ح�صابه على اإن�صتجرام.
ون�صر تامر ح�صني فيديو للرحالة، وعلق عليه قائال: )لكل متابعني البطلة العظيمة ريهام اأبو 
بكر �صجعوها واطمنوا عليها كل �صوية عايزين نبقى اأ�صدقاء رحلتها العظيمة دي هتلف م�صر 
كلها على رجليها يف حتدي خارق ملو�صوعة جيني�ص ريكورد، هتم�صي 1722 كيلو من �صمال م�صر 

جلنوبها يف 22 يوم(.
واأ�صاف: )بداأت الرحلة من معبد اأبو �صمبل يال كلنا ن�صجعها وكل ال�صكر لوزارة الداخلية وال�صباب 
والريا�صة وهيئة تن�صيط ال�صياحة على اهتمامها ال�صديد بريهام، ورعايتها طول رحلتها ال�صاقة 
ي�صرف على رحلتها ع�صان  دكتور  يكون معاها  ريهام  ياريت  ب�ص  التحدي  اإيه قوانني  معرف�ص 

�صالمتها ال�صحية، اللي عرفته اإنها من فرتة للتانية بتقراأ ت�صجيعاتكم وتعليقاتكم(.
امل�صرية  ال�صياحة  ت�صجيع  ع�صان  دا  اخل��ارق  العاملي  التحدي  تعمل  ق��ررت  )ريهام  وتابع: 

وتلفت النظر ال�صياحي مل�صر من العامل كله، اإن �صاء اهلل قريب نتفرج على تكرمي وفوز 
ريهام البنت امل�صرية العربية الطموحة ونفرح بت�صريفك مل�صر على كل املحطات امل�صرية 

والعربية والعاملية ونكون يف ا�صتقبالك(.

تامر يثري �جلدل بلوك جديد
اأثار النجم امل�صري تامر ح�صني حالة من اجلدل بني متابعيه بعد ن�صره عدة �صور 
جديدة، عرب ح�صابه ال�صخ�صي مبوقع "اإن�صتغرام"، خالل اإحيائه حفال غنائيا يف 

ال�صعودية، يف ختام �صباق فورمول اإي.
باللون  جاكيت  ي��رت��دي  وه��و  جديد"  ب�"لوك  فولذي"،  "خليك  �صاحب  واأط���ل 

الأ�صود، وتي�صرت وبنطلون وقبعة بنف�ص اللون.
على  للتعليق  اجلمهور  دف��ع  ما  مالحمه،  يف  كبريا  تغريا  ال�صور  اأو�صحت  كما 

الأمر.
ومن بني تلك التعليقات، قال عدد من جمهوره، "اأنت بقيت �صبه الفنان اللبناين 

وائل كفوري"، م�صريين اإىل التغري الوا�صح يف �صكله.
اأنه بات ي�صبه املمثلني الأت��راك، موؤكدين اأنه فنان متجدد يف  فيما راأى اآخرون 

اإطاللته ب�صكل دائم.
وت�صدر الفنان ال�صهري مواقع البحث والرتند يف مواقع التوا�صل الجتماعي يف م�صر، 

بعد اإحيائه احلفل يف الدرعية و�صط ح�صور جماهريي كبري، حيث وجه ر�صالة ملتابعيه عرب ح�صابه 
ال�صتثنائي وتواجده و�صط جمهوره يف  بامل�صاركة يف هذا احلفل  �صعادته وفخره  "اإن�صتعرام" معرباً عن  على 

ال�صعودية.
وكتب: "كان يل كل ال�صرف اأن اأحيي حفل فورمول اإي العاملية باململكة ال�صعودية مع اجلماهري احلبيبة الغالية و�صط 

اأهل الريا�ص الكرام".
يذكر اأن تامر ح�صني قد اأحيا عدداً من احلفالت يف العا�صمة ال�صعودية، ومنها حفل يف 11 نوفمرب املا�صي على م�صرح 

اأبو بكر �صامل، يف بوليفارد الريا�ص، وتبعه بحفل يف مدل بي�صت مب�صاركة دي جي هانز ودي جي تامر يحيى.

تد�ولت عدد من �ل�شفحات و�حل�شابات على مو�قع �لتو��شل �لجتماعى، �أخبار� مغلوطة حول تعر�ص تامر ح�شنى حلادث ودخوله 
فى غيبوبة، فى �لوقت �لذى �أكد فيه مقربون من تامر �ن�شغاله بالتح�شري لفيلمه �جلديد �لذى يحمل ��شم "روميو"، ويخو�ص به 

جتربة �لإخر�ج للمرة �لأوىل، ومن �ملقرر �أن ت�شاركه �لبطولة هنا �لز�هد وحمدى �ملريغنى.

�صغري  ب��ن  م���روى  التون�صية  الفنانة  تتاأهب 
لإطالق اأغنية منفردة )�صنغل( خالل الفرتة 
اإىل  ل��ه��ا  امل��ق��ب��ل��ة، مل ت�صتقر ع��ل��ى ع��ن��وان 
طرح  فكرة  ا�صتبعدت  حني  يف  الآن، 
اإىل  األبوم غنائي، )كونه يحتاج 
امل��زي��د م��ن اجل��ه��د والعمل 

امل�صاعف(.
ب���ن �صغري  واأ����ص���اف���ت 
)اأكتفي  ت�صريح:  يف 
بالتح�صري  ح���ال���ي���اً 
لأن  )�صنغل(،  لأغنية 
الدارج يف الوقت احلايل 
امل�صتقلة،  الأغ�������اين  ه���و 
التوا�صل  اأح�������اول  ل���ذل���ك 
م����ع ج���م���ه���وري ب����ني احل���ني 
والآخر، عرب هذه النوعية من 

الأغاين(.
تقدمي  يف  تفكر  ك��ان��ت  اإذا  وع��ّم��ا 
اأغنيه تون�صية، رّدت قائلة: ))�صار الوقت( 
اإذ  التون�صية،  باللهجة  اأغنية  اأق��دم  كي  بالفعل 

اإن جمه������وري يطل������ب مني ذلك با�صتم������رار، واأمتن����ى 
مق�صرة  ب����اأين  واأع���رتف  )بر�ص�������ا(  ي�ص�����احموين  اأن 

معهم(.
�صيما  ل  التجارب،  بع�ص  يف  كممثلة  م�صاركتها  وح��ول 

من خالل م�صرح الطفل،
 اأجابت: )لقد توقفت نهائياً عن التمثيل، واأكتفي مبا 
قدمته يف ال�صابق من جتارب جميلة، اأما الآن فال اأفكر 

بهذا الأمر على الإطالق(.
واأكمل�����ت: )كما اأنني ل اأفكر يف خو�ص اأي جمال اآخر 

�صواء يف التقدمي التلفزيوين اأو غريه(.
ثاين  يف  ا�صت�ص������افتها  اإىل  �صغي�����ر  ب��ن  وتطرق������ت 
ُيبث  ال��ذي  خمي�ص(  )ليلة  الفن������ي  الربنامج  حلقات 

على تلفزيون الكويت، 
ولء  والفنانة  العود  اأحمد  املاي�صرتو  تقدمي  من  وهو 

ال�صراف والفنانة �صيماء �صليمان، 
الربنامج  يف  بامل�ص������اركة  �صع�����ادتها  ع������ن  مع������ربة 
والف������رقة  �ص��������امل  ع��ب��داهلل  الفن���������ان  ج�������انب  اإىل 
امل������و�صيقية، م�صرية اإىل اأنها اختارت باقة من الأغاين 
واخلليجي  الكويتي  الفن  من  اجلمهور،  لدى  املحببة 

والتون�صي.

ل  مروى بن �ضغري... ُتف�ضّ
�لـ )�ضنغل( على �لألبوم

م�صل�صله  م�صاهد  ت�صوير  �صالمة  ه��اين  النجم  ي��وا���ص��ل 
اأج��ل العر�ص خ��الل املو�صم  ���ص��ري(، م��ن  اجل��دي��د )ملف 
الرم�صاين املقبل، من اإنتاج �صركة جمموعة فنون م�صر 

لالإنتاج الفني.
التلفزيونية  الدراما  الأوىل يف  ويقدم �صالمة للمرة 
ال�صبعينيات  مع  تتزامن  قدمية  حقبة  يف  م�صل�صال 
والثمانينيات، عرب جمموعة من الق�صايا ال�صائكة 
الو�صول  وحم���اول���ت���ه  م�����ص��ر،  يف  اأث�����ريت  ال���ت���ي 
الق�صائي  ال�����ص��ل��ك  خ���الل  م���ن  احل��ق��ي��ق��ة  اإىل 
والقانوين، و يتواجد �صالمة يف امل�صل�صل ب�صكل 
�صاربه  يطلق  ول��وك ومالب�ص خمتلفة، حيث 
و�صعره و�صتكون مالب�صه ر�صمية تنا�صب تلك 

احلقبة.
وان�����ص��م اإىل ال��ع��م��ل م���وؤخ���را ع����دد ك��ب��ري من 
والفنان  عبدالعزيز  ودي��ن��ا  دن��ي��ا  منهم  ال��ن��ج��وم، 
واملنتج حممد عبدالعزيز، وعدد كبري من النجوم، 

ومت النتهاء حتى الآن مما يقرب من ثلث امل�صاهد.

هاين �ضالمة يناق�ش 
)ملف �ضري( يف 

حقبة قدمية
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تو�بل ذ�ت فو�ئد عديدة للذ�كرة 
قد متنع خطر �لإ�ضابة باخلرف

العمر  مثل  ب��اخل��رف،  الإ�صابة  خطر  عوامل  بع�ص  تغيري  امل�صتحيل  من 
الأخ���رى قد  اأن عوامل اخلطر  اإىل  الأب��ح��اث  ت�صري  ذل��ك  واجلينات، وم��ع 

تكون مهمة اأي�صا، ورمبا ميكن تغيريها.
وتقول هيئة الرعاية ال�صحية يف تك�صا�ص اإن التوابل مثل الكمون والقرفة 
فوائد  تقدم  "مركبات  وه��ي  البوليفينول،  م��ادة  من  الكثري  على  حتتوي 

عديدة للذاكرة و�صحة الدماغ".
وتن�ص الهيئة على اأن: "مثل هذه التوابل لديها القدرة على التهام لويحات 
الدماغ ال�صارة وتقليل اللتهاب ملنع ال�صعف الإدراكي ومر�ص األزهامير".
اأن عوامل اخلطر  الوطنية الربيطانية  ال�صحية  وتقرتح هيئة اخلدمات 
مثل فقدان ال�صمع، والكتئاب غري املعالج، والوحدة اأو العزلة الجتماعية، 

اأو اجللو�ص معظم اليوم، قد تكون مهمة اأي�صا.
اأنه من خالل تعديل عوامل اخلطر  اإىل  "خل�ص البحث  وتو�صح الهيئة: 
بحوايل  ب��اخل��رف  الإ���ص��اب��ة  خ��ط��ر  تقليل  ت��غ��ي��ريه��ا، مي��ك��ن  ال��ت��ي ميكننا 

الثلث".
وت�صيف اأن اخلرباء يتفقون على اأن ما هو مفيد للقلب مفيد اأي�صا للعقل، 
ما يعني اأنه ميكنك امل�صاعدة يف تقليل خطر الإ�صابة باخلرف عن طريق 

احلفاظ على �صغط الدم عند م�صتوى �صحي.
�صغط  م��ن  ت��زي��د  اأن  مي��ك��ن  ال�صمنة  اأو  ال����وزن  "زيادة  ال��ه��ي��ئ��ة:  و���ص��رح��ت 
الثاين، وكالهما  النوع  ال�صكري من  الإ�صابة مبر�ص  لديك وخطر  ال��دم 
الوعائي"،  واخلرف  األزهامير  مبر�ص  الإ�صابة  خماطر  بزيادة  مرتبطان 

كما جاء يف التقرير.
وميكن اإجراء فحو�صات طبية للم�صاعدة يف العثور على العالمات املبكرة 
التي  امل�صكالت ال�صحية  الإ�صابة ببع�ص  اأكر عر�صة خلطر  اإذا كنت  وما 

ميكن اأن تزيد اأي�صا من خطر الإ�صابة باخلرف.
وكلما زاد عمر ال�صخ�ص، ت�صاعف خطر الإ�صابة باخلرف، على الرغم من 

اأن الأعرا�ص ميكن اأن تختلف ب�صكل كبري من �صخ�ص لآخر.
ويف الواقع، ل يت�صبب اخلرف يف فقدان الذاكرة فقط. بل ميكن اأن يوؤثر 

على طريقة تفكريك و�صعورك وحتدثك وت�صرفك.
وي�صري اخلرباء اإىل اأن منت�صف العمر، من الأربعينات اإىل اأوائل ال�صتينات، 
هو الوقت املنا�صب لبدء اتخاذ خطوات لتقليل خطر الإ�صابة باخلرف، على 

الرغم من اأنه من املفيد اتخاذ خطوات وقائية يف اأي عمر.
واأو�صح اخلرباء: "التغريات الدماغية التي ت�صبب اخلرف ميكن اأن تبداأ 
حياة  منط  تعي�ص  كنت  واإذا  الأع��را���ص.  ظهور  قبل  عقود  حتى  اأو  �صنوات 

�صحيا الآن، فاإنك تقلل من فر�ص حدوث هذه التغيريات يف الدماغ".
األزهامير،  م��ر���ص  م��ن اخل���رف، وه��ي  �صيوعا  اأك���ر  اأن����واع  وه��ن��اك خم�صة 
ل��ي��وي، واخل���رف اجلبهي ال�صدغي،  اأج�����ص��ام  ال��وع��ائ��ي، وخ���رف  واخل���رف 

واخلرف املختلط.
ول يحتاج امل�صابون مبر�ص األزهامير اأو اخلرف اإىل نظام غذائي خا�ص، 

ولكن من املهم اتباع نظام غذائي متوازن ومغذ.

ج�شمه؟ يف  معدة  ميتلك  ل  �حليو�نات  • �أي 
- فر�ص النهر

و�ل�شلبة؟ �ل�شائلة  �حلالتني  يف  �لأك�شجني  غاز  لون  هو  • ما 
- لونه اأزرق.

ف�شي؟ لونها  لي�ص  �ملعادن  من  • �أي 
- معدن الذهب ومعدن النحا�ص.

�أحمر؟ �ملريخ  كوكب  لون  �أ�شبح  • ملاذ� 
احلديد  اأك�����ص��ي��د  م��ن  ك��ب��رية  ك��م��ي��ات  ع��ل��ى  �صطحه  اح���ت���واء  ب�صبب   -

)ال�صداأ(.
عندما  �شائاًل  يكون  �لكيميائية  �لعنا�شر  �أي   •

يتو�جد يف درجة حر�رة �لغرفة؟
-  الزئبق والربوم.

الإبهام. اإىل  الأقرب  ال�صبابة  اإ�صبع  هو  ح�صا�صية  الأكر  الإ�صبع  اأن  تعلم  • هل 
اليابان. يف  اأخرتعت  الفيني�صية  • ال�صتائر 

جتويف.  336 حوايل  على  حتتوي  الغولف  • كرة 
م  400 من  اأكر  البحر  مياه  يتخلل  ل  ال�صم�ص  �صوء  اأن  تعلم  • هل 

و�صيع  بحر  يف  ي�صقط  الكوكب  هذا  جعلت  لو  انك  بحيث  جدا  قليلة  زحل  كوكب  كثافة  اأن  تعلم  هل   •
لطفا على �صطحه

اجلرافيت  من  م�صنوع  الر�صا�ص  قلم  اأن  تعلم  • هل 
بها  ت��دور  التي  ال�صرعة  ب�صبب  وذل��ك  ثانية  و8  دقائق   7 من  اأك��ر  ي�صتمر  ل  الك�صوف  اأن  تعلم  هل   •

الأر�ص حول ال�صم�ص 
حوايل  و�صعت  ما  اإذا  )ب(  فيتامني  من  حمتواها  ثلثي  يعادل  ما  تفقد  احلليب  زجاجة  اأن  تعلم  • هل 

�صاعتني يف �صوء النهار
ال�صاخن املاء  من  اأخف  هو  البارد  املاء  اأن  تعلم  • هل 

اإليه هذه الرائحة لدى ت�صفيته وتخزينه  ، ولكن ت�صاف  اأن الغاز يف طبيعته غاز ل رائحة له  • هل تعلم 
من اأجل عامل الأمان واحلماية لالنتباه اإليه

م�سابقة احليوانات
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�لفر�ط يف �مللح
حديثة  اأمل��ان��ي��ة  درا���ص��ة  نتائج  ك�صفت 
ع��ن خ��ط��ر ج��دي��د ل���الإف���راط يف اأكل 
ال�صديقة  ال��ب��ك��رتي��ا  ق��ت��ل  ه���و  امل��ل��ح 
يف الأم���ع���اء، وي��ن��ت��ج ع��ن ذل���ك �صعف 
�صغط  ارتفاع  ويعترب  املناعة.  جهاز 
اأ�صرار التناول  اأ�صهر  الدم الأثر من 
الدرا�صة  �صعت  وق��د  للملح،  ال��زائ��د 
اإىل ك�صف الآلية التي يوؤثر بها امللح 
الأنباء  وكالة  بح�صب  ال�صغط،  على 
الأمل��ان��ي��ة. واق��رتح��ت ال��درا���ص��ة التي 
م��اك�����ص ديلربوك  م��رك��ز  اأج���ري���ت يف 
اإ�صعاف  لالأبحاث وج��ود عالقة بني 

خط املناعة الذي يوجد يف الأمعاء وبني زيادة الأمرا�ص اللتهابية ومنها 
ارتفاع �صغط الدم. واأجريت جتارب الدرا�صة على الفئران ثم على الب�صر، 
ملدة  ي��وم  كل  امللح  من  اإ�صافية  غ��رام��ات   6 تناول  �صخ�صاً   12 من  وُطلب 
اجلهاز  يف  امليكروبات  مل�صتوى  لخ��ت��ب��ارات  امل�صاركون  وخ�صع  اأ�صبوعني. 
اله�صمي، وتبني اأن امللح الزائد يقتل البكرتيا ال�صديقة التي تعمل كاأحد 

خطوط املناعة يف اجل�صم قبل و�صول امليكروبات واللتهابات اإىل الدم.
اإىل جانب دوره��ا كخط  اله�صم  ال�صديقة على حت�صني  البكرتيا  وت�صاعد 
احلايل  ال��وق��ت  يف  كبري  بحثي  باهتمام  الأم��ع��اء  بكرتيا  وحتظى  مناعي، 

ملعرفة كيف ميكن ال�صتفادة منها يف الوقاية من اأمرا�ص عديدة.

قرر الأ�صد ان يتخل�ص من اأي حيوان غبي يف الغابة حتى ت�صبح غابته غابة احليوانات الذكية فقط، لذلك مت 
العالن عن اختبار ذكاء لكل حيوانات الغابة لالأجابة على �صوؤال واحد فقط وهو هل ي�صتطيع الكلب ان يتزوج 
وقالت  جميعها  فثارت  احليوانات  لكل  كبرية  مفاجاأه  ال�صوؤال  كان  امل��ول��ود..  يكون  فماذا  ذلك  حدث  وان  قطة 
الزرافه هل معنى ذلك ان اتزوج من قرد مثاًل فثار القرد وقال ومن يريد ان يتزوجك يا �صاحبة الرقبة الطويلة 
هل تريدين ان يكون املولود طويل الرقبة والزيل، �صحك اجلميع ثم قال الدب وهل من املمكن ان اتزوج انا من 
ابنة الفيل، يا الهي �صيكون املولود م�صحكا جداً و�صيكون من ال�صخامة بحيث ياأخذ ثلث الغابه.. فرد الفيل وهو 
ي�صحك، ح�صناً �صيكون فيل جميل تك�صو زلومته فراء غايل ويتبخرت يف م�صيته وكاأنه دبدوب.. امتالأت ال�صاحة 
بال�صحك والأ�صد يف غيظ �صديد ف�صاحت الغزالة انا برقتي وحالوتي هل اتزوج من ال�صبع مثاًل.. اآه كم هذا 
خميف، فقال ال�صبع ليت ذلك يتحقق.. هنا �صاح قرد ظريف ان الفهد من املمكن ان يتزوج من احلمار املخطط 
و�صيكون املولود اآخر مو�صة جلده خمطط بالأ�صود وعنقه وقدماه وذيله مرقط بالبني والأ�صود او يكون جلده 
مرقط مع رقبة خمططه واآذنان �صوداوان بنقطه كبرية وذيل خمطط بالعر�ص ويف اخره نقطة.. �صاح اجلميع 
�صاحكني منكفئني على ظهورهم حتى الأ�صد مل يتمالك نف�صه وفقد كيا�صته وه��دوءه ووق��اره و�صحك كثرياً 
جداً وهو يت�صور ذلك.. ثم �صاح فلي�صكت اجلميع والن انا اريد اجابة على �صوؤايل هل من املمكن ان يتزوج كلب 
من قطة.. ان�صغل اجلميع يف التفكري هناك من يفكرون مع بع�ص كجماعه او كل اثنني معاً ومنهم من جل�ص 
وحيداً حتت ظل �صجرة يفكر ويفكر، حتى الكلب نف�صه فقد ان�صغل بهذا ال�صوؤال وقال لنف�صه هى بالفعل رقيقة 
جميلة هادئة ولكن هل ا�صتطيع ان اتزوجها ول اجري ورائها ليل ونهار.. ياأ�ص اجلميع من الأجابة على ذلك 
ال�صوؤال فقرر امللك لالأ�صف ان كل من يف غابته اغبياء ولكن عندما اعلن ذلك �صاح احلمار: فالينتظر مولي 
عندي الأجابة ف�صحك الأ�صد وقال ان كانت الأجابة عندك ايها احلمار ف�صاأترك الغابة واأرحل.. �صكت اجلميع 
منتظرين فقال احلمار من املمكن ان يتزوج الكلب والقطة ان �صاءوا ذلك و�صيكون املولود كلب جميل مقطقط 
او قطة قوية بنت كلب.. هذه الأجابة الغريبة كانت هى ال�صحيحة ف�صج اجلميع بال�صحك والت�صفيق ال�صديد 
والفرحة العارمة وحملوا احلمار وطافوا به الغابة كلها والب�صوه طوقاً من الأزهار اجلميلة، اما الأ�صد فقد كان 
يعرف ان فرحتهم هذه مل تكن ب�صبب الأجابة ولكن لأنه �صيرتك الغابه ويرحل، وحمافظًة على كرامته حمل 

الأ�صد متاعه ورحل تاركاً الغابه يحكمها اذكى من فيها وهو احلمار.

متطوعون من �لطالب يركبون عربتهم �ملوؤقتة �لتي تعمل كمكتبة متنقلة لالأطفال، يف تاغكاو�يان، �لفلبني. رويرتز

وفقا لآخرالدرا�صات يف جمال اأمرا�ص القلب، ل يزيد تناول 
الدماغية  اجللطة  خطر  م��ن  ال�صباح،  يف  بانتظام  القهوة 
واحت�صاء ع�صلة القلب، بل يخف�ص من خطر ق�صور القلب 

بن�صبة 5 باملئة.
وت�صري الدكتورة اآنا كورينيفيت�ص، اأخ�صائية اأمرا�ص القلب 
اأ�صيبوا  ال��ذي��ن  ل��الأ���ص��خ��ا���ص  بالن�صبة  اأن���ه  اإىل  ال��رو���ص��ي��ة، 
فناجني  م��ن   2-1 ت��ن��اول��ه��م  ف���اإن  ال��ق��ل��ب  ع�صلة  باحت�صاء 

القهوة يوميا �صيكون له تاأثري اإيجابي يف �صحتهم.
للقهوة  �صلبي  ت��اأث��ري  اأي  ال��ب��اح��ث��ون،  يكت�صف  "مل  وت��ق��ول، 
باعتدال.  القهوة  تناول  الدموية عند  والأوعية  القلب  على 
من  ويخف�ص  الدقيقة  الدموية  ال��دورة  يح�صن  فالكافيني 
اجل�صم.  يف  ال�صرايني  لت�صلب  امل�صببة  اللتهابات  م�صتوى 
يف  خا�صة  ج��دا  مهم  وه���ذا  ال��دم��اغ،  ن�صاط  يحفز  اأن���ه  كما 

ال�صباح".
وحليب،  �صكر  دون  من  القهوة  ب�صرب  الأخ�صائية  وتن�صح 
اأن  اإىل  م�صرية  اأك��رب.  فائدة  على  ال�صخ�ص  يح�صل  وحينها 
الإ�صافات مرتبطة بارتفاع خطر الإ�صابة مبر�ص ال�صكري.

عند  الطبيب  ا�صت�صارة  امل��ه��م  م��ن  كورينيفيت�ص،  وت�صيف 
الغذائي،  ال��ن��ظ��ام  تغيري  اأو  ���ص��اق  بعمل  للقيام  التخطيط 
خا�صة اإذا كان ال�صخ�ص يعاين من اأمرا�ص القلب والأوعية 

الدموية.
اأمرا�ص  اأخ�صائي  �صوك�صيف،  زاورب��ي��ك  الربوفي�صور  وك��ان 
يقلل من  القهوة  تناول  اأن  �صابق،  وقت  اأعلن يف  قد  القلب، 
خطر تطور اأمرا�ص القلب والأوعية الدموية. ولكن يجب 
اأن نتذكر دائما، اأن القهوة ترفع م�صتوى �صغط الدم قليال 

ولفرتة ق�صرية.

ما �أهمية �لقهوة يف �ل�ضباح للقلب و�لأوعية �لدموية؟


