
�ص 22

�ص 31

اأحمد بن �سعيد: دولة الإمارات تقدم 
للعامل منوذجا يف املوازنة بني اإجناح 

الفعاليات الكربى واحلفاظ على ال�سحة 
وال�سالمة، والدفع ُقدما مب�سرية التنمية 

منى وا�صف:

 اأرّكز على كل كلمة 
واأدر�سها حرفًا حرفًا

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

ماذا يحدث يف اجل�شم عند التخلي عن احللويات ل�شهر كامل
�أن  �ل�صماء،  �ل��غ��دد  �أخ�صائية  بوت�صاروفا،  تاتيانا  �ل��دك��ت��ورة  �أعلنت 
 4 يفقده  و�ح���د،  �صهر  خ��ال  �حللويات  ت��ن��اول  ع��ن  �ل�صخ�ص  تخلي 

كيلوغر�مات من وزنه.
و�أو�صحت �لأخ�صائية �لرو�صية يف حديث لوكالة نوفو�صتي لاأنباء، 
�حلد  تناول  حتى  �أو  �لتخلي  عند  �جل�صم  يف  حت�صل  �لتي  �لتغري�ت 

�لأدنى من �لأطعمة �ملحاة مدة �صهر.
ووفقا لها، يجب �لنتباه ودر��صة �ملل�صقات على �لأطعمة، فاإذ� كانت 
22.5 غر�م، فهي حلوة  �أعلى من  100 غر�م منها  ن�صبة �ل�صكر يف 
�ملذ�ق جد�. كما �أن �ل�صكر �لذي حتتويه قد يذكر حتت �أ�صماء �أخرى، 
مثل �لن�صاء �ملتحلل، دب�ص �ل�صكر، �لفركتوز، �ملالتوز وم�صحوق �ل�صكر 
�ملحاة خال  �لأطعمة  �لتخلي عن  تاأثري  "يظهر  وتقول،  وغريها. 
م�صتوى  و�إىل  �له�صمي  باجلهاز  ب��دء�  �جل�صم  �أجهزة  �صهر يف جميع 
ويفقد  �لأرق  وي��زول  �لغذ�ئي  �لتمثيل  عملية  وتتح�صن  �لهرمونات، 
�جل�صم �أربعة كيلوغر�مات من وزنه، وعموما تتح�صن نوعية �حلياة". 
تدمري  ي�صبب  �ل�صكر  لأن  و�جل��ل��د،  �لب�صرة  حالة  تتح�صن  وت�صيف، 
�أكرث مرونة ومينع ظهور  �لذي يجعل �جللد  �لربوتني  �لكولجني، 

�لتجاعيد قبل �لأو�ن.

اكت�شاف فائدة غري متوقعة لبذور الرمان
�أظهرت نتائج در��صة �صينية، �أن �لرمان �لذي تعرف فو�ئده �لكثرية 
منذ �آلف �ل�صنني، ميكنه مفاجاأة هو�ة �لنظام �لغذ�ئي �ل�صحي ومنط 
�حلياة� بفائدة جديدة. وكما هو معروف حتتوي حبات �لرمان على 
ن�صبة عالية من فيتامينات C و B و�لأحما�ص �لع�صوية و�ل�صكريات 
قرر  ذلك  مع  ولكن  �ملعدنية.  �لعنا�صر  وخمتلف  �لغذ�ئية  و�لألياف 

�لعلماء �ل�صينيون در��صة خ�صائ�ص بذور �لرمان.
�ل��ب��اح��ث��ون يف بذور  �ك��ت�����ص��ف  �ل�����ص��ي��ن��ي،   WeChat مل��وق��ع  ووف��ق��ا 
خمتلفة  ع�صوية  و�أحما�ص  وفيتامينات  �لبوليفينول  م��و�د  �لرمان 
لها خ�صائ�ص م�صادة لاأك�صدة. و�إن تناول هذه �لبذور يوؤثر �إيجابيا 
يف عمل �جلهاز �له�صمي ويح�صن عملية �لتمثيل �لغذ�ئي و�ل�صهية. 
وبالإ�صافة �إىل ذلك، يتم �أثناء م�صغ هذه �لبذور تطهري جتويف �لفم 
من �لبكترييا. و��صتناد� �إىل هذه �لنتائج، ين�صح �لباحثون �ل�صينيون 
بتناول حبات �لرمان مع �لبذور، م�صريين �إىل �أن �لرمان �لذي يعد 

لونه ورديا فاحتا تكون بذوره لينة عادة.

عالمة تدل على نق�س فيتامني اأ�شعة ال�شم�س
يكافح جهاز �ملناعة لدينا، يف هذ� �لوقت من �لعام، من �أجل حمايتنا 

من �لفريو�صات �ملختلفة �ملنت�صرة حولنا.
�أو  �ل�صحي  �لغذ�ئي  �لنظام  باتباع  �ملناعي  �جل��ه��از  نعزز  �أن  وميكن 
 D فيتامني  �ملناعي  �جل��ه��از  وي�صتخدم  �لغذ�ئية.  �ملكمات  �عتماد 
هذ�  يف  خا�ص  ب�صكل  مهم  وه��و  �لفريو�صات،  مهاجمة  يف  للم�صاعدة 

�لوقت من �لعام.
و�قرتحت بع�ص �لدر��صات �أن هناك �حتمالية و�عدة بقدرة فيتامني 
�إىل  حاجة  هناك  ولكن  �لربد،  نزلت  حماربة  يف  �مل�صاعدة  على   D
جر�ء  �ل�صم�ص  غياب  وم��ع  قاطع.  دليل  لتقدمي  �لأب��ح��اث  من  مزيد 
�لطق�ص  م��ع  �ل�����ص��ت��اء،  ف�صل  يف  �لق�صرية  و�لأي����ام  �لطويلة  �ل��ل��ي��ايل 
�لكافية  �مل�صتويات  على  �لكثريون  يح�صل  ل  قد  يت�صبب  قد  �ل�صيء، 

.D من فيتامني
 D لفيتامني  �جل�صم  ت�صنيع  يف  �لرئي�صي  �ل��ع��ام��ل  �ل�صم�ص  وت��ع��د 
�لكال�صيوم  م�صتويات  تنظيم  على  ي�صاعد  فيتامني  وهو  �جللد،  عرب 
و�لفو�صفات لدينا، وهذ� بدوره يحافظ على قوة عظامنا وع�صاتنا 

و�أ�صناننا.
وتقول هيئة �خلدمات �ل�صحية �لوطنية �إن نق�ص فيتامني D ميكن 

�أن يوؤدي �إىل ت�صوهات �لعظام و�آلم �لعظام.
يو�صي  و�ل�����ص��ت��اء،  �خل��ري��ف  يف  خا�صة   ،D فيتامني  نق�ص  وب�صبب 
�خلرب�ء بتناول مكمات �لفيتامني، و�لتي ل تتجاوز 4000 وحدة 
D يف نظامهم يوميا وفقا  دولية )100 ميكروغر�م( من فيتامني 

.)NHS( لهيئة �خلدمات �ل�صحية �لوطنية
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الذقن املزدوجة.. م�شكلة 
توؤرق الكثريين وهذا حلها

ل يوجد حل �صحري و�صريع مل�صكلة �لذقن �ملزدوجة، �لتي تظهر على �صكل 
و�ل��ذق��ن، لكن �خل��رب�ء يقدمون لك  ده��ون مرت�كمة يف منطقتي �حلنك 

عدة ن�صائح ت�صاعد يف �لتخفيف من حدتها.
ويعاين �لبع�ص من م�صكلة �لذقن �ملزدوجة نتيجة لأ�صباب عدة منها زيادة 
�لدهون يف �جل�صم، ف�صا عن �أنها تعد تنتج عن �لتقدم يف �ل�صن، بح�صب 

موقع "ويب طب" �ل�صحي.
ويقول موقع "goodto" �إن هذه �مل�صكلة تو�جه �لرجال و�لن�صاء يف كل 

�لأعمار، م�صري� �إىل �أن بع�ص �حلالت ترتبط بعو�مل ور�ثية.
ومن �أجل �لتخل�ص من هذه �مل�صكلة، هناك �لعديد من �لتمارين �لو�جب 
�إجر�وؤها لتقوية ع�صات �لرقبة و�صد �جللد، مبا يقلل من ظهور م�صكلة 

�لذقن �ملزدوجة، وين�صح يف هذ� �ل�صياق تباع عدة متارين، منها:
نحو  ذقنك  و�رف��ع  �لرتقوة،  على  �أ�صابعك  �أط��ر�ف  �صع  �لرتقوة:  مترين 
ي�صتمر  �أن  على  �لرقبة،  ع�صات  تتمدد  حتى  باأ�صابعك  و��صغط  �ل�صقف 
�إىل و�صط  5 ث��و�ن يف �جل��زء �لعلوي قبل �لعودة  �لتمرين يف كل مرة ملدة 
�لرقبة، وكرر �لأمر 5 مر�ت. مترين قب�صة �ليد: �صع قب�صة �ليد يف حتت 
ذقنك، و�عمل على فتح فمك و�إغاقه ببطه، وقاوم هذه �حلركة بالقب�صة 
�مل��وج��ودة �أ���ص��ف��ل �ل��ذق��ن، مب��ا ي���وؤدي �إىل حت��ري��ك ع�صات �ل��رق��ب��ة، وكرر 
�لتمرين 5 مر�ت. مترين �لفم: �فتح فمك بقوة و�أخرج ل�صانك حتى ت�صعر 

باأن ع�صات �لفك تعمل، وكرر هذ� �لأمر 5 مر�ت.
مترين �لوجه: �رفع وجهك �إىل �لأعلى و�نظر يف �ل�صقف لعدة ثو�ن، ويجب 

�أن ي�صتمر ذلك �إىل �حلد �لذي ت�صعر بتمدد يف رقبتك.

فايزر قد تنتج لقاحا �شد 
املتحور اأوميكرون

فايزر  ل�صركة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  ذك��ر 
للقاح  ح���اج���ة  ث���م���ة  �أن  ب�������ورل،  �أل�������ربت 
ي�صتهدف �ملتحور �أوميكرون من فريو�ص 
كورونا، و�أن �صركته ميكنها �إنتاج و�حد من 
هذ� �لقبيل بحلول مار�ص. وقال بورل �إن 
على  تعمان  بيونتيك  و�صريكتها  فايزر 
كل من ن�صخة لقاح ت�صتهدف �أوميكرون، 
�للقاح  ك���ا م���ن  ت�����ص��م��ل  �أخ������رى  وع���ل���ى 
�ل�صريع  للمتحور  مقاوما  و�آخ��ر  �ل�صابق 
�لن��ت�����ص��ار. و�أ����ص���اف ب����ورل، م��ت��ح��دث��ا يف 
�لذي  �ل�صنوي  �ل�صحية  �لرعاية  موؤمتر 
ينعقد  و�ل��ذي  ينظمه جيه.بي مورجان، 
عرب �لإنرتنت هذ� �لعام: "�أعتقد �أن هذ� 
هو �لحتمال �لأرجح.. نعمل على �أ�صياء 
باأن  ب��ورل  و�أف��اد  نتحدث".  بينما  كثرية 
مو�فقة  على  للح�صول  تتقدم  قد  فايزر 
�لهيئات �لتنظيمية �لأمريكية على لقاح 
م�صجل، وقد تطرحه يف وقت قريب رمبا 
�إن لقاحات  ب���ورل  �مل��ق��ب��ل. وق���ال  م��ار���ص 
لأن  �حل���ال  ب��ه��ا  ينتهي  ق��د  كوفيد19- 
ت�صبح �صنوية بالن�صبة ملعظم �لنا�ص، و�إن 
بع�ص �ملجموعات �لأكرث عر�صة للخطر 
دوريا  عليها  للح�صول  موؤهلة  تكون  قد 

خال فرتة زمنية تقل عن �لعام.

6 حاالت الآالم املعدة 
يجب اأال نتجاهلها  �ص 23

الرتقوة.. عظمة يف 
اجل�شم معر�شة للك�شر

قالت �جلمعية �لأملانية لطب �حلو�دث �إن ك�صر �لرتقوة يعد من �لإ�صابات 
ت�صبح  ل  �ل��رتق��وة  لأن  نظر�ً  و�ل�صباب،  �لأط��ف��ال  ل��دى  خا�صة  �ل�صائعة، 
عن  عبارة  �لرتقوة  ب��اأن  علماً  تقريباً،  عاما   20 عمر  حتى  متاماً  �صلبة 

عظم يقع بني لوح �لكتف يف �لظهر وعظم �لق�ص يف منت�صف �ل�صدر.
و�أ�صافت �جلمعية �أن خطر تعر�ص �لرتقوة للك�صر يرتفع مع �لتقدم يف 

�لعمر، نظر�ً ل�صعف �لعظام.
و�لإ�صابات  و�ل���ص��ط��د�م  �ل�����ص��ق��وط  ب�صبب  للك�صر  �ل��رتق��وة  وت��ت��ع��ر���ص 
وعدم  �لكتف  ت��ورم  يف  تتمثل  �لك�صر  �أع��ر����ص  �أن  �إىل  م�صرية  �لريا�صية، 
�لكتف وظهور  باأمل عند حتريك  �ل�صعور  �أو  �لكتف  �لقدرة على حتريك 

كدمات على �لكتف.
ويف �حلالت �لب�صيطة يتم عاج ك�صر �لرتقوة بو��صطة م�صكنات �لأمل مع 
�إز�لة �حلمالة، قد يو�صي �لطبيب بتمارين  �رتد�ء حمالة للذر�ع. وبعد 
وحركة  �لع�صات  ق��وة  ل�صتعادة  طبيعي  ع��اج  �أو  �إ�صافية  تاأهيل  �إع��ادة 

�ملفا�صل و�ملرونة.
�جلر�حة  �إىل  �للجوء  يتم  �ل��رتق��وة،  �إز�ح���ة  مثل  �ل�صعبة،  �حل���الت  ويف 

لتثبيت �لرتقوة بو��صطة �ل�صر�ئح و�مل�صامري.

�لنوم من  كاٍف  ق�صط   .1
يف  متخ�ص�صة  طبيبة  �إ���ص��ك��وب��ار،  ن��وي  �صو  دك��ت��ور  ت��ق��ول 
�لتغذية �لعاجية: "�إنه لأمر مده�ص ما ميكن �أن تفعله 
ت�صاعده  �أن  ميكن  �أوًل،  �لإن�صان.  جل�صم  جيدة  نوم  ليلة 
وحتقيق  �ل�صكر  تناول  يف  �ل�صديدة  �لرغبة  تقليل  على 
�ل��ت��ي تنظم �جل���وع و�ل�صهية،  �ل��ه��رم��ون��ات  ب��ني  �ل��ت��و�زن 
بالإ�صافة �إىل �أنها ميكن �أن ت�صاعده على �ل�صعور بن�صاط 

�أكرب عند ممار�صة �لريا�صة بعد �لنوم ب�صكل جيد".

�حلرة �لوجبات  يف  �لإفر�ط   .2
تناول  يف  �لإف���ر�ط  عن  بالتوقف  �إ�صكوبار  دكتور  تن�صح 
كميات كبرية من �لأطعمة يف �لوجبات �حلرة، يف فرت�ت 
�لكثريون  "يكت�صب  قائلة:  �لغذ�ئي،  �لنظام  من  �لر�حة 
�إ�صافًيا لأنهم يلتزمون باتباع نظام غذ�ئي لب�صعة  وزًنا 
�أيام يعتمد على تقليل �لكميات، ولكنهم يتناولون كميات 
كبرية �أك��رث من �ل��ازم يف �لوجبات �حل��رة، قبل معاودة 

�للتز�م بالنظام �لغذ�ئي جمدًد�".

�لفطور وجبة  يف  �لربوتني   .3
تو�صي دكتور �إ�صكوبار ب�صرورة �إ�صافة "�لربوتني ب�صكل 
�ل�صعور  على  �صي�صاعد  لأن��ه  �لإف��ط��ار،  وجبة  �إىل  خا�ص 
بال�صبع لفرتة �أطول، مبا ي�صهل مقاومة �لرغبة يف تناول 
�لأطعمة عالية �ل�صعر�ت �حلر�رية و�لدهون حتى يحني 

موعد �لوجبة �لتالية".

و�حللويات �خلفيفة  �لوجبات   .4
�إن �ملرء يحتاج يف بع�ص �لأحيان  �إ�صكوبار  تق����ول دكت����ور 
تن�صح  ل��ذ� فهي  �حل��ل��وي��ات،  �أو  ت��ن��اول وجبة خفيفة  �إىل 
كوجبات  م��ت��اح��ة  �صحية  ب��د�ئ��ل  ع��ل��ى  "�ح�صل  ق��ائ��ل��ة: 
خفيفة �أو حلوى، لأن �حل�صول على بد�ئل جيدة ي�صاعد 
�إنقا�ص  يف  �ل�صتمر�ر  مع  �ل�صخ�ص  يريد  ما  تناول  على 

�لوزن".

�لبكترييا  دع���م   .5
�ملفيدة

وت��������������ق��������������ول 
�صية  خت�صا �

�ل�������ت�������غ�������ذي�������ة 
�أجن����ي����ا لغ����و: 

ي�صار  م���ا  "غالًبا 
�له�صمية  �لقناة  �إىل 

�لثاين،  �ل��دم��اغ  �أنها  على 
وب��ال��ت��ايل ف���اإن م��ا ن��ت��غ��ذى به 

�لعمليات  من  �لعديد  على  يوؤثر 
�أج�صامنا".  �أنحاء  �لأخ��رى يف جميع 

�لنظام  ب��ت��اأث��ري  �ملتعلقة  �لأب���ح���اث  در����ص��ة  ت��ت��م  �ل���و�ق���ع،  يف 
متز�يد.  ب�صكل  �ل�صمنة  وبالتايل  �مليكروبيوم  على  �لغذ�ئي 
وللح�صول على �لبكترييا �ل�صحية �أو "�جليدة" يف �لأمعاء 
يحتاج �لأمر �إىل �لتغذية و�لت�صجيع على �لنمو وفقا لنظام 

متنوع.

�حلر�رية �ل�صعر�ت  جودة   .6
على  �ل��ت��غ��ذي��ة،  �خت�صا�صية  و�رد،  �إل��ي��ز�ب��ي��ث  دك��ت��ور  ت��وؤك��د 
�صرورة "تناول ما ل يقل عن 20 غر�ًما من �لربوتني من 
�لأطعمة مثل منتجات �لألبان و�لبي�ص و�ملاأكولت �لبحرية 
و�للحوم �خلالية من �لدهون، يف كل وجبة و10 غر�مات 
�أن �لربوتني ي�صاعد على  يف �لوجبات �خلفيفة"، مو�صحة 
مقاومة �ل�صعور باجلوع، بالإ�صافة �إىل �أن �جل�صم ي�صتهلك 
�ملزيد من �لطاقة له�صم �لربوتني، مما يوفر ميزة �أخرى.

�لألياف على  �لرتكيز   .7
ت�صيف دكتور و�رد �أنه يجب �حلر�ص على "تناول 25 �إىل 
�لفول  مثل  �لأطعمة  من  يومًيا  �لألياف  من  غر�ًما   30
و�لعد�ص و�حلبوب �لكاملة و�لفو�كه و�خل�صرو�ت و�ملك�صر�ت. 
بالإ�صافة �إىل �حل�صول على �صعور بالمتاء، فاإن �لألياف 

ت���������������غ���������������ذي 
�ل����ب����ك����ت����ريي����ا 
�ل�������������ص������ح������ي������ة يف 
ت�صاعد  �ل���ت���ي  �لأم����ع����اء 
على تنظيم م�صتويات �لغلوكوز يف �لدم".

�حلر�رية �ل�صعر�ت  مو�عيد  تنظيم   .8
تقول دكتور و�رد �إن �أف�صل �لتوقيتات �لتي 
�ل�صعر�ت  م��ع  ي��ت��ع��ام��ل  �أن  للج�صم  مي��ك��ن 
�حلر�رية تكون يف وقت مبكر يف �ليوم، مو�صحة �أن "تناول 
�ل��ط��ع��ام يف �ل��ل��ي��ل ي����وؤدي �إىل ���ص��ع��وب��ة �ل��ت��ح��ك��م يف �ل����وزن، 
�إىل  �لغلوكوز  ينقل  �ل��ذي  �لهرمون  وه��و  �لأن�صولني،  لأن 
�خلايا، ل يعمل ب�صكل جيد ليًا. ويوفر �حلد من تناول 
�لطعام عايل �ل�صعر�ت �حلر�رية يف �مل�صاء ميزة �إ�صافية عند 

حماولة �إنقا�ص �لوزن".

للماأكولت يوميات  دفرت   .9
وي�صرح دكتور رونالد �صميث، �خت�صا�صي �لتغذية �لعاجية، 
�أن "هناك �لعديد من �لأ�صباب �لتي جتعل �لحتفاظ بدفرت 
يوميات �لطعام ن�صيحة فعالة لفقد�ن �لوزن لعام 2022. 
لأنه يتيح لل�صخ�ص فر�صة �لبقاء على در�ية بكمية �لطعام 
�لتي تناولها ومدى تاأثريها عليه ج�صدًيا ومعنوًيا. كما �أنه 
يجعله م�صوؤوًل، نظًر� لأن �لكثريين مييلون �إىل ن�صيان ما 
ياأكلونه خال �لنهار �أو يبالغون يف تقدير �لكمية �لتي مت 

تناولها.
وم���ن �ل�����ص��ه��ل ت��ن��اول �ل��وج��ب��ات �ل�����ص��ري��ع��ة لأن ل��ه��ا مذ�قا 
�لأنو�ع  �صو�ء  للماأكولت  �ليوميات  دف��رت  لكن  ج��ًد�،  جيد� 
�لأم��ور يف ن�صابها  ي�صاعد على و�صع  �أن  �لكميات ميكن  �أو 
على  �ل��ق��درة  حت�صني  �إىل  ي����وؤدي  مب��ا  �لأخ���ط���اء  وت�صحيح 

فقد�ن �لوزن و�ل�صتمتاع ب�صحة �أف�صل.

درا�شة: اخلاليا التائية يف 
االإنفلونزا حتمي من كورونا

�أن  خل�ص باحثون بريطانيون �إىل 
�لأ�صخا�ص �لذين لديهم م�صتويات 
عالية من �خلايا �لتائية، نتيجة 
عر�صة  �أق��ل  بالإنفلونز،  �إ�صابتهم 
ل���اإ����ص���اب���ة مبر�ص  م���ن غ���ريه���م 

"-19 "كوفيد 
وم�����ع ذل�������ك، �أك�������د �ل���ب���اح���ث���ون يف 
�إم����ربي����ال ك���ول���ي���دج ل���ن���دن �أن�����ه ل 
�لأمر  ه���ذ�  ع��ل��ى  �لع��ت��م��اد  ينبغي 
�أه���م���ي���ة تلقي  م���وؤك���دي���ن  وح������ده، 
�أف�����ص��ل طريقة  ب��اع��ت��ب��اره  �ل��ل��ق��اح 
ل��ل��ح��م��اي��ة م���ن ف���ريو����ص ك���ورون���ا، 
"�صكاي  �صبكة  �أف����ادت  م��ا  بح�صب 
�لأول  �أم�ص  �لربيطانية،   نيوز"، 

�لثنني.
در��صتهم  ن��ت��ائ��ج  �أن  ه����وؤلء  وذك���ر 
�إن�����ت�����اج  يف  ت���������ص����اه����م  �أن  مي����ك����ن 
لقاحات  تعطي  ج��دي��دة،  ل��ق��اح��ات 
ت����دوم ل��ف��رتة �أط�����ول وحت��م��ي من 
و�مل�صتقبلية  �حل��ال��ي��ة  �مل��ت��ح��ور�ت 

مثل "�أوميكرون" و"دلتا".
م��ن خايا  ن��وع  �لتائية  و�خل��اي��ا 
ت�صطلع  �ل���ت���ي  �ل���ب���ي�������ص���اء  �ل������دم 
مبهمة �مل�صاعدة يف حماية �جل�صم 

من �لعدوى.
وق����ال����ت �ل���ب���اح���ث���ة �ل��رئ��ي�����ص��ي��ة يف 
�لدر��صة، ريا كوندو، "�إن �لتعر�ص 
ي��ع��ن��ي د�ئما  ك���ورون���ا ل  ل��ف��ريو���ص 
لفهم  �صعينا  ل��ذل��ك  ب��ه،  �لإ���ص��اب��ة 

�ل�صبب".
�أن  �ل��ب��اح��ث��ني وج���د�  �أن  و�أ���ص��اف��ت 
�ل��ع��ال��ي��ة م���ن �خلايا  �مل�����ص��ت��وي��ات 
ج�صم  يف  م�صبقا  �مل��وج��ودة  �لتائية 
بعدوى  �إ�صابته  نتيجة  �لإن�����ص��ان، 
�أن  ميكن  �ل��زك��ام،  مثل  فريو�صية 

حتميه من فريو�ص كورونا.

م�شرية عجيبة لقطيع النعام 
فرت ع�صر�ت �لنعامات من مزرعة 
بجنوب  ت�صونغزو  مدينة  يف  ن��ع��ام 
�ل�������ص���ني، وح���ق���ق���ت م�������ص���رية غري 
يف  �ل�صكان  �أن��ظ��ار  لفتت  م�صبوقة 

و�صط �ملدينة.
 CGTN ق��������ن��������اة  وق����������ال����������ت 
�إن  �ل���ربي���ط���ان���ي���ة  �ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
�جل�������اين يف �حل��������ادث ه����و ب���و�ب���ة 
و�لتي  �لنعام،  �حلظرية يف مزرعة 
�صحيح.  ب�صكل  �إغ��اق��ه��ا  ي��ت��م  مل 
�لطيور  ��صتطاعت  لذلك  ونتيجة 
�لعماقة �لهروب لتجوب �ملدينة.

 80 �مل�������ص���رية ن���ح���و  و����ص���ارك���ت يف 
�لطيور  على  �لقب�ص  ومت  نعامة. 
�لطويلتني  �ل�صاقني  ذ�ت  �لكبرية 
و�ل�����وزن �مل��ث��ري ل��اإع��ج��اب و�ل���ذي 
كيلوغر�م   100 �إىل  ع���ادة  ي�صل 
�ل�صرطة.   ����ص���ب���اط  مب�������ص���اع���دة 
�أن�����ه مل يتم  و�أو����ص���ح���ت �ل���وك���ال���ة 
�لطيور  كل  على  بالطبع  �لقب�ص 

�لهاربة.

فاعلية  االأكرث  هي  ن�شائح   9
لفقدان الوزن خالل 2022

مع بد�ية كل عام جديد، يتحم�س �لكثريون التخاذ قر�ر�ت �إيجابية، 
ومن بني �أكرث �لقر�ر�ت �شيوًعا خف�س �لوزن.

�الأطعمة  بت�شوق  ويقومون  �أهد�فهم،  �الأ�شخا�س  يحدد  وبينما 
�ل�شحية، و�ال�شرت�ك يف ع�شوية �ل�شالة �لريا�شية، فاإنهم على 

لفقد�ن  و�أ�شهلها  �لطرق  �أف�شل  معرفة  يحاولون  �الأرج��ح 
نوت  ذي�س  "�إيت  موقع  ي�شتعر�س  �ل�شبب  ولهذ�  �ل��وزن. 
من  جمموعة  �آر�ء   Eat This Not That ذ�ت" 
بنجاح  �لوزن  �إنقا�س  �لتغذية حول كيفية  �خت�شا�شيي 

يف عام 2022، بحيث ميكن ق�شاء وقت �أقل يف �لبحث عن 
�أكرث �لطرق فاعلية يف حرق �لدهون، وهي كما يلي:
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�ش�ؤون حملية

�للجنة �لعليا الإك�شبو 2020 دبي: دولة �الإمار�ت �أثبتت قدرتها على قيادة �حلر�ك �لعاملي

اأحمد بن �شعيد: دولة االإمارات تقدم للعامل منوذجا يف املوازنة بني اإجناح الفعاليات الكربى واحلفاظ على ال�شحة وال�شالمة، والدفع ُقدما مب�شرية التنمية 
و�شول عدد زيار�ت �إك�شبو 2020 دبي �إىل 9.5 مليون زيارة، بينما يقرتب عدد �لزيار�ت �الفرت��شية من 60 مليون زيارة.

من �ملقرر �نعقاد �آالف �لفعاليات �لعاملية �مل�شتوى، قبل �ختتام �إك�شبو يف 31 مار�س 2022
•• دبي اإك�سبو – الفجر

ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

�أكدت �للجنة �لعليا لإك�صبو 2020 دبي �أن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�أثبتت قدرتها على جمع �لعامل بنجاح و�أمان و�صامة وقيادة �حلر�ك �لعاملي 
يدعم  قويا،  حافز�  ب�صفته  دبي   2020 �إك�صبو  ب��دور  منوهة  �لتعايف،  نحو 
�لإن�صانية  �لتحديات  جمابهة  يف  �ل���دويل  �لتعاون  وي��ع��زز  �لعاملي  �لبتكار 

�لأكرث �إحلاحا.
وجاء ذلك خال �جتماع عقدته �للجنة �لعليا لإك�صبو 2020 دبي، برئا�صة 
�ملدين  للطري�ن  دب��ي  هيئة  رئي�ص  مكتوم،  �آل  �صعيد  بن  �أحمد  �ل�صيخ  �صمو 
لإك�صبو  �لعليا  �للجنة  رئي�ص  �لإم���ار�ت،  ط��ري�ن  ملجموعة  �لأع��ل��ى  �لرئي�ص 

دبي.  2020
�لإم����ار�ت  دول���ة  "تو��صل  م��ك��ت��وم:  �آل  �صعيد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�صيخ  �صمو  وق���ال 

�لعربية �ملتحدة قيادة مرحلة �لتعايف �لعاملية مع تطبيقها كافة �لإجر�ء�ت 
و�لحرت�ز�ت �ملبنية على �أُ�ص�ص علمية، لتقدم للعامل منوذجا يف �ملو�زنة بني 
ُقدما  و�لدفع  و�ل�صامة،  �ل�صحة  على  و�حلفاظ  �لكربى  �لفعاليات  �إجناح 

مب�صرية �لتنمية ملا فيه خري �جلميع".
و�أ�صاف �صموه: " �إك�صبو 2020 دبي فر�صة مثالية لبناء �لعاقات �لدولية 
وتعزيزها، وجمع �لنا�ص من كل �أنحاء �لعامل و�لحتفاء مبا يوحدنا، و�إيجاد 

حلول للتحديات �لتي نو�جهها جميعا".
و�أ�صاد �صموه بجهود كل فرق �لعمل �مل�صاركة يف هذه �ملن�صة �لعاملية من جميع 
�لبالغ  �مل�صاركة،  �ل��دول  جميع  وم��ن  �لإم���ار�ت  دول��ة  م�صتوى  على  �جلهات 
�أنهم قدمو� بعملهم وت�صافر جهودهم جت�صيد�  192 دولة، موؤكد�ً  عددها 
و�قعيا ل�صعار "تو��صل �لعقول و�صنع �مل�صتقبل" �لذي ينعقد حتته �حلدث 

�لدويل. 
و�أ�صادت �للجنة �لعليا باحل�صور �لعاملي �لر�ئع على كافة �لأ�صعدة، م�صتعر�صة 
�لنجاح �لباهر �لذي حققه �إك�صبو 2020 دبي، مب�صي ن�صف مدة �نعقاده، 

حيث رّحب �حلدث �لدويل مبا يقرب من 9000 �صخ�صية قيادية من �أنحاء 
�لعامل، ما �أ�صهم يف تعميق �لعاقات و�إقامة �ل�صر�كات طويلة �لأجل بهدف 

دفع م�صرية �لتنمية �مل�صتد�مة د�خل �ملنطقة وخارجها.
و�صهد �إك�صبو 2020 دبي منذ �نعقاده وحتى تاريخ 11 يناير 9،529،710 
زيارة، ومن �ملتوقع �أن يحّفز �إطاق �لتذكرة �ملو�صمية �خلتامية بقيمة 195 
درهما �إمار�تيا، زيادًة يف �أعد�د �لزيار�ت ملوقع �حلدث �لدويل، خال �لأ�صهر 

�لثاثة �لأخرية �ملتبقية قبل �ختتامه يف 31 مار�ص 2022.
ومن �ملقرر �نعقاد �آلف �لفعاليات �لعاملية �مل�صتوى، قبل �ختتام �إك�صبو يف 31 
مار�ص 2022، حيث ي�صهد �صهر يناير تنظيم �أول �أ�صبوع لاأهد�ف �لعاملية 
و�إطاق  بيز"،  �آي��د  "باك  لفرقة  مو�صيقيا  وحفا  نيويورك،  خ��ارج  يقام 
م�صرحية "ملاذ�؟" – وهي م�صرحية مو�صيقية ��صتثنائية من �إخر�ج �ملخرج 

�صيكار كابور و�أحلان �ملو�صيقار �لعاملي �إيه �آر رحمان.
و�قرتب عدد �لزيارت �إىل �ملن�صة �لفرت��صية لإك�صبو 2020 من 60 مليون 
زيارة، مدفوعة بالعرو�ص �ملتنوعة �لتي تقدمها، حيث ميكن �ل�صتمتاع ببث 

لزو�ره،  �ل��دويل  �حل��دث  يقدمها  �لتي  �لرئي�صية  و�لفعاليات  للعرو�ص  حي 
يف  �لطلب  ح�صب  تخ�صي�صها  ميكن  �فرت��صية  بجولت  �لقيام  ميكن  كما 
�أرجاء موقع �إك�صبو 2020. وكان �جتماع �للجنة �لعليا لإك�صبو 2020، قد 
�نعقد بح�صور كل من: معايل �ل�صيخ �صلطان بن طحنون �آل نهيان، ع�صو 
�ملجل�ص �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي؛ ومعايل حممد �إبر�هيم �ل�صيباين، مدير 
عام ديو�ن �صاحب �ل�صمو حاكم دبي؛ ومعايل رمي �لها�صمي، وزيرة �لدولة 
ل�صوؤون �لتعاون �لدويل و�ملدير �لعام لإك�صبو 2020 دبي، ومعايل �لدكتور 
ومعايل  �ملتقدمة؛  و�لتكنولوجيا  �ل�صناعة  وزير  �جلابر،  �أحمد  بن  �صلطان 
�لفريق عبد�هلل خليفة �ملري، �لقائد �لعام ل�صرطة دبي رئي�ص جلنة تاأمني 
فعاليات �إك�صبو 2020؛ ومعايل مطر �لطاير، رئي�ص �للجنة �لعليا خلطة 
دبي �حل�صرية 2040 �ملدير �لعام، ورئي�ص جمل�ص �ملديرين يف هيئة �لطرق 
و�ملو��صات يف دبي؛ و�صعادة هال �صعيد �ملري، مدير عام د�ئرة �لقت�صاد 
و�صعادة  �لعاملي؛  �لتجاري  دبي  مركز  ل�صلطة  �لعام  �ملدير  بدبي،  و�ل�صياحة 

�ملهند�ص د�وود �لهاجري مدير عام بلدية دبي.

عر�س مو�شيقي مب�شرح اليوبيل يكلل احتفاالت 
اإك�شبو 2020 باليوم الوطني لل�شني

اإن�شاف فتحي �شوت �شوداين اأ�شيل يف اإك�شبو 2020 دبي

•• دبي–  الفجر

م�صرح  جنبات  يف  م��األ��وف��ة،  حمببة  مو�صيقى  ت���رددت 
�ليوبيل مبوقع �إك�صبو 2020 دبي، �لذي �زد�ن باألو�ن 
�حلدث  �ح��ت��ف��الت  ���ص��م��ن  تقليدية  ون��ق��و���ص  ح��م��ر�ء 
فعاليات  �صم  �ل��ذي  لل�صني،  �لوطني  باليوم  �ل���دويل 

فنية وثقافية متنوعة.
عرو�صا  �صينية  فرق  قدمت  �لفنية،  �لأم�صية  وخ��ال 
�ل�صيني  �ل���رت�ث  م��ن  م�صتوحاة  ور�ق�����ص��ة  مو�صيقية 
��صم  حمل  ع��ر���ص  بينها  �ل�صنني،  لآلف  ي��ع��ود  �ل���ذي 
"عا�صق �لفر��صة"، قدم خاله عازف �لكمان �ل�صيني 
على  ه��ادئ  بعزف  م�صحوبا  ر�ئ��ع��ا،  �أد�ء  فانغ"  "يل 

�لبيانو.

"ز�نغ  �ل��ع��ازف  وت��ا ذل��ك ع��ر���ص بيانو منفرد ق��دم��ه 
�صاو لو" ولقى ��صتح�صاناً كبري�ً من �جلمهور، قبل �أن 

تختتم �لأم�صية بعر�ص غنائي ق�صري.
�لو�صل  �صاحة  يف  �لر�صمي  �لح��ت��ف��ال  �صباحا  و�أق��ي��م 
�لأي��ق��ون��ي��ة مب��ر����ص��م رف����ع �ل��ع��ل��م �ل��ر���ص��م��ي��ة، وعزف 
�لن�صيدين �لوطنيني لكل من دولة �لإمار�ت و�ل�صني.

دبي،   2020 �إك�صبو  �ل�صيني يف  �لوطني  �ليوم  ويقام 
على �أعتاب �لعام �ل�صيني �جلديد، �لذي ي�صادف يوم 
للتقومي  وف��ًق��ا   ،2022 ف��رب�ي��ر  م��ن  �لأول  �ل��ث��اث��اء 
تتميز  �صهرية،  �صينية  عطلة  وهي  �ل�صيني،  �لقمري 
�ل���ن���اري���ة، و�ل���ل���ون �لأحمر،  �لأل����ع����اب  ب��ع��رو���ص  ع����ادة 
�لإ�صاءة  ذ�ت  �لفو�ني�ص  و�إ�صعال  و�مل���اآدب،  و�مل�صري�ت، 

�ل�صاطعة يف �لليل.
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�أح��ي��ت �لفنانة  ب�����ص��وت��ه��ا �لأج�������ص وح�����ص��وره��ا �ل��ق��وي 
�لألفية،  م�صرح  على  حفلها  فتحي  �إن�صاف  �ل�صود�نية 
يف �إك�صبو 2020 دبي و�صط ح�صور لفت ل �صيما من 
�لتي  وطني"  "يا  باأغنية  �حلفل  لت�صتهل  �ل�صود�نيني، 
2020 دبي باأد�ء  �إك�صبو  ��صتهرت فيها. و��صتمتع زو�ر 
�لفنانة �ملوهوبة �إن�صاف فتحي �لتي ��صتهرت مب�صروعها 
�إىل  ي�صعى  �ل��ذي  �ل�صود�ن"،  "ع�صفور  �مللهم  �ملو�صيقي 

�ملو�صيقي  �ل���رت�ث  خ��ال  م��ن  �ل�صام  مفهوم  تكري�ص 
�ل�صود�نية يف قالب و�حد من  �لإيقاعات  و�صهر جميع 
�لعلوم  بجامعة  �لهند�صة  در�صت  �لتي  �لفنانة  �لإب��د�ع. 
يف  �لفنية  م�صريتها  ب��د�أت  �خلرطوم،  يف  و�لتكنولوجي 
�ل�صاحة  على  نف�صها  تثبت  �أن  و��صتطاعت  مبكرة،  �صن 
�لفنية يف �ل�صود�ن. ��صتهرت بتقدميها لاأغاين باللغة 
�لعربية �لف�صيحة �إىل جانب حر�صها على �أد�ء �لأغاين 
�لرت�ثية و�ملو�صيقى �لر�ئعة من ثقافة �ل�صود�ن �لغنية 

و�ملتنوعة.

جمموعة روتانا الإدارة الفنادق تفتح بوابة اإك�شبو2020 دبي

خالل �أ�شبوع �ل�شفر و�الت�شال يف �إك�شبو 2020

مناق�شة املنافع االقت�شادية واالجتماعية عند حتقيق تكافوؤ الفر�س للن�شاء 
ت�شتمر فعالياته حتى 15 يناير، وي�شم طيفا من �لفعاليات

�شياحة دبي توؤكد على اأهمية القطاع اخلا�س يف زيادة تدفق ال�شياح الذي ت�شهده االإمارة 

•• دبي- الفجر

يف  �لفنادق  �إد�رة  يف  �ل��ر�ئ��دة  �ل�صركات  �إح��دى  روت��ان��ا،  قامت 
وتركيا،  �ل�صرقية  و�أوروب��ا  و�أفريقيا  �لأو�صط  �ل�صرق  منطقة 
ت�صّرف  وقد  للزو�ر،  دبي   2020 �إك�صبو  بو�بة معر�ص  بفتح 
غ����اي ه��ات�����ص��ي��ن�����ص��ون، �ل��رئ��ي�����ص و�مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�صركة 
2020 دبي  باإك�صبو  �ل�صتد�مة �خلا�صة  بو�بة  بفتح  روتانا، 
لفتح  �ل��رم��زي  �حل��ف��ل  ح�صر  وق��د  �ل����زو�ر.  �آلف  ل�صتقبال 
�ل��ب��و�ب��ة، ���ص��رك��اء جمموعة روت��ان��ا وم����در�ء ف��ن��ادق روت��ان��ا يف 
�أق�صام  جميع  ميثلون  روتانا  موظفي  من  وفريق  �لإم���ار�ت، 
2022 وبالفر�ص  �لعام  �ملجموعة، وذلك لاحتفال ببد�ية 
�لروؤية  �ل�صتد�مة على  لبو�بة  روتانا  فتح  ويدل  �مل�صتقبلية. 
لتحقيق  دب��ي   2020 �إك�صبو  م��ع  �ملجموعة  تت�صاركها  �لتي 
م�صتقبل �أكرث ��صتد�مة. �جلدير ذكره �أن روتانا تدير حالًيا 
68 فندق يف 24 مدينة يف 14 دولة، مبا يف ذلك 10،012 
�لعربية  �لإم����ار�ت  يف  ف��ن��دق  يف36  مرموقة  فندقية  غ��رف��ة 
ف��ن��دق ج��دي��د خال   46 روت��ان��ا لفتتاح  �مل��ّت��ح��دة، وتخطط 
�ملرحلة �لقادمة، منها ع�صرة فنادق �صوف يتم �فتتاحها خال 
�ل�صنو�ت �لثاث �ملقبلة لت�صيف �إىل �ل�صوق �أكرث من 3000 

يف  حمفظتها  تعزيز  روتانا  وتو��صل  جديدة،  فندقية  وح��دة 
�لإمار�ت �لعربية �ملّتحدة، وينعك�ص ذلك يف �لّتفاقية �لأخرية 
�ل�صركة لإد�رة فندق جديد حتت لو�ء �لعامة  �لتي وّقعتها 

�لر�ئدة "روتانا للفنادق و�ملنتجعات"، ومن �ملتوقع �أن يفتتح 
�لفندق �جلديد �أبو�به يف دبي خال عام 2023 و�صوف ي�صم 

فاخرة".   فندقية  غرفة   295
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�لفر�ص  تكافوؤ  حتقيق  �أن  على  خ��رب�ء  �أجمع 
ل��ل��ن�����ص��اء يف ���ص��وق �ل��ع��م��ل �ل��ع��امل��ي��ة ق����ادر على 
هائلة  و�ج��ت��م��اع��ي��ة  �ق��ت�����ص��ادي��ة  ف��و�ئ��د  ح�صد 
ع��ل��ى �ل�����ص��ع��ي��د �ل��ع��امل��ي، وذل����ك ���ص��م��ن حلقة 
نقا�ص �أُقيمت يف جناح �ملر�أة يف �إطار �لفعاليات 
�إك�صبو  يف  و�لت�صال  �ل�صفر  لأ�صبوع  �جلارية 

.2020
ن���ائ���ب رئي�ص  وق���ال���ت ك��ري�����ص��ت��ي��ن��ا ف���ال���ك���وين، 
�ل�صوؤون �لعامة يف �صركة "يو بي �إ�ص" �أوروبا: 
"ما ر�أيناه هو �أننا عندما جنعل �ملر�أة تنخرط 
يف �لأعمال، كثري� ما جُتري عمليات ت�صدير 
�إىل  و�ن�����ص��م��ت  �لرجل".  ن��ظ��ريه��ا  م��ن  �أك���رث 
ف��ال��ك��وين ه��ن��د �ل��ع��وي�����ص، ن��ائ��ب رئ��ي�����ص �أول، 
دبي،   2020 �إك�صبو  �ل��دول��ي��ون،  �مل�����ص��ارك��ون 
عرب  ي��ت��م  ����ص���يء  "�أكل  ج��ل�����ص��ة  �أد�رت  �ل���ت���ي 
�لرقمية  �لفجوة  ردم  بعد:  لي�ص  �لإن��رتن��ت؟ 

بني �جلن�َصني".  
�إح�صائيات  �أي�صا  "�صهدنا  و�أ�صافت فالكوين: 
�أن ما  �إىل  �لعاملية ت�صري  �لتجارة  من منظمة 
بني �ثنني و20 يف �ملئة من �ل�صركات �ل�صغرية 
بالإنرتنت  �ملت�صلة  غ��ري  �حلجم  و�ملتو�صطة 
 97% فيما جت��ري  ت�صدير،  جت��ري عمليات 
�حلجم  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �ل�صركات  م��ن 
�لفرت��صية عمليات ت�صدير. لذ� علينا �إ�صر�ك 

فالكوين،  وذك����رت  �ل�صكان".  ���ص��ر�ئ��ح  جميع 
�أي�صا  �فرت��صيا،  �لفعاليات  يف  �صاركت  �لتي 
�إ�ص" �لتي  بي  "يو  ل�صركة  �ملتو��صلة  �جلهود 
�إك�صبورترز"  "ومين  برناجمها  عرب  تبذلها 
ر�ت(، �لذي �أطلقته بالتعاون مع مركز  )�مل�صدِّ
�ل��ت��ج��ارة �ل��دول��ي��ة، و�ل����ذي ���ص��اع��د ح��ت��ى �لآن 
�أع��م��ال يف جميع  15،000 ر�ئ���دة  �أك��رث م��ن 
�أنحاء �لعامل على مو�جهة �لتحديات �ملحلية 
و�لإقليمية من �أجل �لتو�صع ودخول �لأ�صو�ق 
وفقا  �آخ��ر  مثال  "يوجد  و�أ���ص��اف��ت:  �لعاملية. 
�ملر�أة  تنجح  عندما  �أن���ه  وه��و  لاإح�صائيات، 

ن�صبة  ��صتثمار  تعيد  م��ا  غ��ال��ب��ا  �لأع���م���ال،  يف 
�أكرب من �أرباحها يف �ملجتمع، وهو ما ينعك�ص 
و�ل�صحة  �لأط����ف����ال،  وت��غ��ذي��ة  �ل��ف��ق��ر،  ع��ل��ى 
�ملحلية. وبالتايل، �صاعدنا ب�صكل  �لقت�صادية 
هذ�  لتوفري  بدو�فعنا  �مل�صتمر  �لتذكري  هائل 
�لربنامج و��صتعر��ص �لنجاحات على تطوير 
�لربنامج". وقالت �أ�صماء �صباب، �ملدير �لأول 
"�أك�صنت�صر"،  �صركة  �لبتكار يف  ل�صرت�تيجية 
وهي و�حدة من �ملتحدثني يف حلقة �لنقا�ص: 
�لأمر  يف  ما  �أه��م  لي�صا  �ل�صمول  �أو  "�لتنوع 
فح�صب، بل �لقيمة �لقت�صادية �أي�صا. فاإذ� ل 

توفرون �لو�صول للن�صاء، لن ميكن �ل�صتفادة 
من ن�صبة كبرية من هذه �لقيمة".

وذكرت �صباب تقرير� ل�صندوق �لنقد �لدويل 
�أن �صد �لفجوة  2018، وزعم  �لعام  �صدر يف 
بني �جلن�َصني قد يعزز �لناجت �ملحلي �لإجمايل 
بن�صبة 35 يف �ملئة يف �ملتو�صط للن�صف �ل�صفلي 
�إىل  عّينته،  يف  �مل��ن��درج��ة  �ل��ب��ل��د�ن  جميع  م��ن 
جانب �أن �صركة "ماكنزي و�صركاوؤه" �صرحت 
تريليون   28 قيمته  مبلغ  �إ�صافة  ميكن  �أن��ه 
�لإجمايل  �ملحلي  �ل��ن��اجت  �إىل  �أم��ري��ك��ي  دولر 
وذلك   ،2025 �لعام  بحلول  �لعاملي  �ل�صنوي 
يف حال �أدت �لن�صاء دور� م�صابها بالدور �لذي 

يوؤديه �لرجال يف �أ�صو�ق �لعمل.
�ل�صردية  ه��ذه  ���ص��دى  "�صيرتدد  و�أو���ص��ح��ت: 
ب��ع��دم �ل���ص��ت��ف��ادة م��ن ن�صبة من  �ل��ت��ي تق�صي 
تنفيذي  رئي�ص  كل  عند  �لقت�صادية  �لقيمة 

وكل فرد يهتم باإن�صاء قيمة �قت�صادية".
�أ���ص��ب��وع �ل�����ص��ف��ر و�لت�������ص���ال ه���و �ل�����ص��اد���ص يف 
�صل�صلة �أ�صابيع �ملو�صوعات �لتي يقيمها �إك�صبو 
وكوكب  �لإن�����ص��ان  ب��رن��ام��ج  �إط���ار  يف   2020
يناير،   15 حتى  فعالياته  وت�صتمر  �لأر����ص، 
وي�����ص��م ط��ي��ف��ا م���ن �ل��ف��ع��ال��ي��ات، مب���ا يف ذلك 
جل�صة �بتكار تقني متتد ثاث �صاعات بعنو�ن 
12 يناير"، و"حو�ر  "ع�صر �لختال" "يوم 
 15 �لثقافات: �صحاب لي�ص ملك �أحد" "يوم 

يناير".
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خ���ال ج��ل�����ص��ة ن��ق��ا���ص��ي��ة حت���ت ع���ن���و�ن "دبي: 
�إعادة ت�صكيل �ل�صياحة"، مت تنظيمها يف �صمن 
�صاد�ص  و�لت�����ص��ال،  �ل�صفر  �أ���ص��ب��وع  ف��ع��ال��ي��ات 
�إك�صبو  ينظمها  �ل��ت��ي  �مل��و���ص��وع��ات  �أ���ص��اب��ي��ع 
ع�صام  �أك���د  �ن��ع��ق��اده،  ف���رتة  خ���ال   2020
�ل�صياحة  ل��د�ئ��رة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  ك��اظ��م، 

و�لت�صويق �لتجاري، على �أهمية �لعاقة �لتي 
من  �ل�صركاء  خمتلف  مع  دب��ي  �صياحة  جتمع 
�لقطاع �خلا�ص، �لذين �صاهمو� يف منو قطاع 
مكانته  �إىل  ب��ه  و�ل��و���ص��ول  دب���ي،  يف  �ل�صياحة 
�لد�عمة  �لقطاعات  �أه��م  من  كو�حد  �حلالية 
"�لقطاع  ك��اظ��م:  �مل��ح��ل��ي. وق����ال  ل��اق��ت�����ص��اد 
�خل��ا���ص ه��و ج���زء م��ن �ل��ن��ج��اح �ل���ذي حققته 
�ملا�صية،  �لقليلة  �ل�����ص��ن��و�ت  يف  دب���ي  ���ص��ي��اح��ة 

وبالتايل من �ملهم جد�ً �ل�صتماع لاأمور �لتي 
ت�صغل �لعاملني فيه، و�لتعرف على تطلعاتهم، 
ب��ع��د كوفيد-  م��ا  مل��رح��ل��ة  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط معهم 
 2020 �لعام  يف  �لتوقف  فرتة  وخال   ،19
مرتني  �خل��ا���ص،  �لقطاع  مبمثلي  نلتقي  كنا 
�إىل ث��اث م��ر�ت يف �لأ���ص��ب��وع، لأن��ه م��ن �ملهم 
يحدث"،  م��ا  بكل  در�ي���ة  على  يكونو�  �أن  ج��د�ً 
لتعاونهم، كما  " نحن ممتنون جد�ً  م�صيفاً: 

�أن تلك �للقاء�ت مع ممثلي �لقطاع �خلا�ص، 
كانت ذ�ت �آثار �إيجابية وعززت من ثقة �لقطاع 

يف �ملجال �ل�صياحي لإمارة دبي".
�لقطاع  يف  ج��د�ً  مهمة  "�لتكنولوجيا  وت��اب��ع: 
��صتخد�م  يف  ج��د�ً  مرنة  و�ل��د�ئ��رة  �ل�صياحي، 
ل��دب��ي، ويف �لوقت  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  �أح����دث  وج��ل��ب 
�لأف��ك��ار �جلديدة  ذ�ت��ه نحن منفتحون حيال 

ل�صناعة �مل�صتقبل".
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ال  وعادة  �آخر،  �إىل  حني  من  �لبطن  �آالم  تقريبا  جميعنا  يو�جه 
يكون هذ� مدعاة للقلق، فهي تختفي من تلقاء نف�شها لدى معظم 

�لنا�س.
ولكن ميكن �أن يكون �أمل �ملعدة، يف بع�س �الأحيان، من �أعر��س �شيء 
خطري، مثل �شرطان �الأمعاء. و�إذ� كانت م�شحوبة باأعر��س �أخرى، 
�أو ��شتمرت يف �لعودة، فقد يكون من �ل�شروري ��شت�شارة �لطبيب.

ويك�شف �خلرب�ء هنا عن �أنو�ع خمتلفة من �آالم �ملعدة وتلك �لتي 
ال ميكن جتاهلها على �الإطالق:

�شرطان  �ل��رب�ز:  يف  بدم  م�شحوب  �أمل   .1
�الأمعاء

�أخطر  �أح��د  �إن  جارفي�ص،،  ���ص��ارة  �ل��دك��ت��ورة  قالت 
�أ�صباب ظهور �لدم يف �لرب�ز هو �صرطان �لأمعاء.

�ل���ع���ام���ات �مل���ن���ذرة ع��ل��ى �حتمال  �إح�����دى  وه����ذه 
�لإ�صابة باملر�ص، لذلك، 

م�صاحبة،  �لعامة  ه��ذه  �صخ�ص  �أي  �كت�صف  �إذ� 
فمن �ل�صروري زيارة طبيب على �لفور.

�لبطن،  �أمل��ا يف  �لأم��ع��اء  �صرطان  �أع��ر����ص  وت�صمل 
�ملرحا�ص،  ��صتخد�م  �ملعتادة يف  �لعاد�ت  وتغري� يف 

وظهور �لدم يف �لرب�ز.
وميكن �أن يكون �لدم �أي�صا عامة على: قرحة يف 
�ملعدة، �لتهاب �ملعدة و�لأمعاء، �أو �لتهاب �لقولون 

�لتقرحي.
ولكن قبل �أن تفزع، فقط تاأكد من �أنه دم حقا، لأنه 
�إذ� كنت تاأكل �أ�صياء مثل �ل�صمندر �أو عرق �ل�صو�ص 
�أو �لعليق، فقد يوؤدي ذلك �إىل حتويل لون �لرب�ز 

�إىل �للون �لأحمر �لذي يبدو غالبا كالدم.

�أو  �لدودية  �لز�ئدة  �لتهاب  حاد:  �أمل   .2
قرحة يف �ملعدة

قالت �لدكتورة جارفي�ص �إن �لأمل �ملفاجئ و�حلاد 
ميكن �أن يكون �أحد �أعر��ص عدد من �حلالت غري 

�ل�صارة،
�ملفاجئ  �لأمل  ي�صري  �أن  �مل��رج��ح  "من  و�أ����ص���ارت:   
ل��ذ� فاإن  �إىل ح��دوث �صيء خطري،  و�ل�صديد ج��د� 

�لأمر ي�صتحق فح�صه ب�صرعة".
وت�صمل �لأ�صباب �ملحتملة: ح�صى �لكلى، و�لتهاب 
�ل��ز�ئ��دة �ل��دودي��ة، وق��رح��ة ثاقبة، و�حل��م��ل خارج 

�لرحم عند �لن�صاء، و�ن�صد�د �لأمعاء.

خلل  بالغثيان:  بال�شعور  م�شحوب  �أمل   .3
يف �لبطن

يكون  �أن  "ميكن  ج��ارف��ي�����ص:  �ل���دك���ت���ورة  ت��و���ص��ح 
على  موؤ�صر�  �مل��ع��دة  يف  �آلم  م��ع  بالغثيان  �ل�صعور 
�أو ت�صمم غذ�ئي )غالبا ما  �لبطن  وجود خلل يف 
يكون �لأمل يف جميع �أنحاء �لبطن ومغ�ص، وغالبا 

ما يكون م�صحوبا بالإ�صهال(".
وقالت �أي�صا �أنه ميكن �أن يكون هذ� ب�صبب م�صاكل 
يف �ملر�رة )�أمل �أعلى ميني �لبطن، و�لذي ميكن �أن 
�له�صم  �لع�صبي، وع�صر  يكون مغ�صا(، و�لقولون 
من  �لعلوي  �جل��زء  يف  يكون  �أن  �إىل  �لأمل  )مييل 

�لبطن وحرقان(، و�لإم�صاك �أو �لإ�صهال.

غري  �ل���وزن  بفقد�ن  �مل�شحوب  �الأمل   .4
�ملربر: �ل�شرطان

�إنقا�ص �ل��وزن، فغالبا ما يكون  �إذ� كنت ل حتاول 
على  للغاية  مقلقة  عامة  �ملفاجئ  �ل��وزن  فقد�ن 

وجود خطاأ ما.
و�إذ� كان هذ� �لأمر م�صحوبا باأمل يف �لبطن، فقد 
�لتهاب  �أو  يكون عامة على �لإ�صابة بال�صرطان، 
د�ء  مثل  �لأم��ع��اء  �لتهاب  م��ر���ص  �أو  �لبنكريا�ص، 

كرون �أو �لتهاب �لقولون.
ي����ز�ل �لأمر  �أمل، ف��ا  ل��دي��ك  ي��ك��ن  ل��و مل  وح��ت��ى 

ي�صتحق �خل�صوع للفح�ص.

�لتهاب بحمى:  م�شحوب  �أمل   .5
تقول �لدكتورة جارفي�ص: "غالبا ما ت�صري �حلمى 

�إىل وجود عدوى �أو �لتهاب".
�لز�ئدة  �لتهاب  �ملحتملة لذلك:  �لأ�صباب  وت�صمل 
ثم  �لبطن  زر  ح��ول  غالبا  �لأمل  )ي��ب��د�أ  �ل��دودي��ة 
ينتقل �إىل �أ�صفل ميني �لبطن(، �أو �لت�صمم �لغذ�ئي 
�أو ح�صرة �ملعدة، �أو عدوى يف �ملر�رة )�أمل يف �أعلى 
)�لتهاب  �ل��رجت  �لتهاب  �أو  �لبطن(،  �أعلى ميني   /
ع��دوى �حلو�ص عند  �أو  �لقولون(،  يف �جليوب يف 

�لن�صاء �أو خر�ج يف جتويف �ملعدة.

�له�شم ع�شر  �الأمد:  طويلة  �لبطن  �آالم   .6
�لتي  �مل���دة  "تعتمد  ج��ارف��ي�����ص:  �ل��دك��ت��ور  وت��ق��ول 

كبري  ح��د  �إىل  طبيبك  ل��روؤي��ة  تنتظرها  �أن  يجب 
�أي من  ك��ان لديك  �إذ�  على م��دى �صدة �لأمل وم��ا 

�لأعر��ص �ملنذرة باخلطر".
�لدورة  �آلم  هي  �صيوعا  �ملعدة  �آلم  �أ�صباب  و�أك��رث 

�ل�صهرية عند �لن�صاء وع�صر �له�صم.
�أملا حارقا يف �جلزء  وعادة ما ي�صبب ع�صر �له�صم 
�ل��ع��ل��وي م��ن �ل��ب��ط��ن، وغ��ال��ب��ا م��ا ي��ك��ون م�صحوبا 

بالنتفاخ و�لتج�صوؤ و�ل�صعور باملر�ص. 
طبيعيا  �مل���ع���دة  �أمل  ي��ك��ون  �لأح����ي����ان،  م��ع��ظ��م  ويف 
متاما، فقط ب�صبب حب�ص �لريح �أو ع�صر �له�صم. 
و�إذ� ��صتمر �لأمر لفرتة من �لوقت، فقد يكون من 
ن�صاطك،  وم�صتويات  تاأكله،  ما  �إىل  �لنظر  �ملفيد 

م�صغك  ومقد�ر  لاأكل  تناولك  �صرعة  وم��دى 
له.

�لأع���ر�����ص  م���ن  �أي  ل��دي��ك  ك���ان  �إذ�  ول��ك��ن 
زيارة  �ل�صروري  �لأخ��رى، فمن  �مل�صاحبة 

�لطبيب.
�أخ�صائية  ���ص��ي��م��ب��ك��ني،  م����اي  و�أو����ص���ح���ت 
����ص���رك���ة  يف  و�مل�����������ص�����ت�����������ص�����ارة  �ل�����ت�����غ�����ذي�����ة 
هناك  �أن   ،Enzymedica UK

باأمل  �لإ�صابة  �صبب  تف�صر  خطورة  �أق��ل  �أ�صبابا 
يف �ملعدة، وهي:

- عدم حتمل �لغلوتني �أو �حل�صا�صية

- �لإفر�ط يف �لأكل
- �صغط ع�صبي

- �لكثري من �لكافيني
وقت  يف  �لأك�����ل   -

جد�  م��ت��اأخ��ر 
يف �مل�صاء

قد تنذر باأمر��س �أكرث خطورة

نتجاهلها  اأال  يجب  املعدة  الآالم  حاالت   6
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وبالن�صبة لأولئك �لذين يعي�صون مع هذه �حلالة، �صيعي�ص 
نحو و�ح��د من كل ثاثة مل��دة ع��ام و�ح��د على �لأق��ل بعد 
�ل�صحية  �خلدمات  لهيئة  وفقا  ولكن  �ملر�ص،  ت�صخي�ص 
�لوطنية )NHS(، �إذ� وقع ت�صخي�صه مبكر� و�نح�صرت 
معدلت  ف���اإن  ���ص��غ��رية،  منطقة  يف  �ل�صرطانية  �خل��اي��ا 
و�صيعي�ص  كبري،  ب�صكل  تتح�صن  �حل��ي��اة  قيد  على  �لبقاء 
نحو و�حد من كل 20 مري�صا ملدة 10 �صنو�ت على �لأقل 

بعد �لت�صخي�ص.
�لرئة  ل�صرطان  �ل�صائعة  �لأع��ر����ص  �أن  من  �لرغم  وعلى 

مثل  و�حل��ل��ق،  �ل�صدر  على  تقت�صر  �لأخ���رية  مر�حله  يف 
�آلم �ل�صدر �أو �ل�صعال، فقد يكون هناك موؤ�صر �آخر على 

�حلالة يف �لقدمني.
ووفقا لتقرير للدكتور �صتيفن د�ر�صي، قد يكون �لأمل يف 

�لكعب موؤ�صر� على �ملر�ص. 
وميكن �أن يزيد �صرطان �لرئة من فر�ص �لإ�صابة بالبقع 

�لدموية،
 وهذ� ما ي�صمى بالورم �خلبيث.

ن��اجت��ا ع��ن جلطة دم��وي��ة يف  �لكعب  ي��ك��ون �لأمل يف  وق��د 

�لقدم ب�صبب �ل�صرطان.
ووجد �لدكتور د�ر�صي �أن �أحد مر�صاه، وهو رجل يبلغ من 
�لعمر 63 عاما، عانى من �أمل يف قدمه �ليمنى ملدة �صهر 

�إىل �صهرين.
120 علبة �صجائر يف �ل�صنة. وبعد  وكان �ملري�ص يدخن 

�صل�صلة من �لت�صخي�صات �خلاطئة،
لورم  �لقدم هذ� كعار�ص  �أمل  �لأطباء من حتديد   متكن 

خبيث ناجم عن �صرطان �لرئة.
وقال �لدكتور د�ر�صي: "يف هذه �حلالة، وقع حتديد عدد 
�للفافة  )�لتهاب  بالتتابع  �ل�صحيحة  غري  �لأمن��اط  من 

�لأخم�صية،
 و�لنقر�ص، وك�صر �لإجهاد(، ما �أدى �إىل تاأخري �لت�صخي�ص 

�ل�صحيح".
ن�صبيا  ن����ادرة  "ظاهرة  ك��ان��ت  ه���ذه  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  وع��ل��ى 
�لقدم  يف  �لأويل  �ل��رئ��ة  ل�����ص��رط��ان  خ��ب��ي��ث  ورم  حل����دوث 
هذه  جتاهل  ينبغي  ل  �أن��ه  ُتظهر  �أنها  �إل  قلق"،  كم�صدر 

�لأعر��ص غري �ملعروفة.

ما هي �أكرث �أعر��ص �صرطان �لرئة �صيوعا؟
عادة ل توجد عامات مبكرة ل�صرطان �لرئة يف مر�حله 

�ملبكرة، حيث ميكن �أن تظهر �لأعر��ص �ل�صائعة �لتالية:
- �صعال ي�صتمرمن �أ�صبوعني �إىل ثاثة �أ�صابيع، �أو �صعال 

يزد�د �صوء� مع �لوقت
- �لتهابات �ل�صدر �ملتكررة
- خروج �لدم عند �ل�صعال

- �ل�صعور باأمل عند �لتنف�ص �أو �ل�صعال

- �صيق �لتنف�ص �مل�صتمر
- �صعور د�ئم بالتعب �أو نق�ص �لطاقة

- فقد�ن �لوزن ب�صكل غري متوقع �أو فقد�ن �ل�صهية

 )NHS( �لوطنية  �ل�صحية  �خل��دم��ات  هيئة  وت��و���ص��ي 
هذه  م��ن  �أي��ا  و�ج��ه��ت  �إذ�  �لطبية  �مل�صورة  طلب  ب�صرورة 

�لأعر��ص لأن �لت�صخي�ص و�لعاج �ملبكر �صروريان.

قد يكون موؤ�شر� على �ملر�س

حتديد عار�س غري معروف �شابقا يف ت�شخي�س �شرطان الرئة املميت
يعد �شرطان �لرئة مر�شا مدمر�، لكن ت�شخي�شه مبكر� قد يح�شن ب�شكل كبري من فر�س �ل�شفاء، وهو 

ما يتطلب معرفة �لعالمات �ملنذرة لهذ� �ملر�س �ملميت.
وعادة ال يت�شبب �شرطان �لرئة يف ظهور �أعر��س ملحوظة حتى ينت�شر يف جميع �أنحاء �لرئتني �أو 
�إىل �أجز�ء �أخرى من �جل�شم.ومبجرد حدوث ذلك، لن تكون �لنظرة �مل�شتقبلية للحالة جيدة مثل 

�لعديد من �أنو�ع �ل�شرطان �الأخرى.
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العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 
مذكرة اإعالن املدعي عليه/ كافيه باربريا 

بالن�سر للح�سور اأمام اخلربة 
بالدعوى رقم 3753/2021/16 جتاري جزئي

تفا�صيل �لعان بالن�صر
�إىل �ملدعي عليه كافيه باربري� 

مبا �أن �ملدعي : فا�صت لتاأجري �ل�صيار�ت وميثله : رميا عبد �حلكيم �جلر�صي
91،585 درهم مع  باأن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره  باإلز�م �ملدعي عليها  �لدعوى ومو�صوعها �حلكم  �أقام عليك  قد 

�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% �صنويا من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�صد�د 
وعليه فاأنتم مكلفون باحل�صور �أو من ميثلكم قانوناً �إجتماع �خلربة �ملقرر عقده يوم �لثنني �ملو�فق 17/1/2022 
�ل�صاعة )03.00( �لثالثة م�صاء� )�أون لين عن بعد( من خال تقنية مكاملات �لفيديو عرب تطبيق )zoom( و�صوف 
يتم تزويدكم بر�بط �لربنامج بعد تزويدنا برقم �لهاتف �ملتحرك لل�صخ�ص �ملخول بح�صور �لجتماع وتزويدنا ب�صورة 

�لهوية و�لتوكيات و�لتفوي�صات �لازمة له وذلك متا�صيا مع تعليمات دبي و�لو�صع �لر�هن.
علما باأنه يف حال تخلفكم عن �حل�صور فاأن �خلربة �صتبا�صر �أعمالها وفقا لل�صاحيات �ملخولة لها قانونا. 

0528734226  : ت   -  abdelrahman.alhosanigroups@gmail.com / للتو��صل
اخلبري / مرمي املطرو�سي
رقم القيد ) 162(

اإجتماع خربة 

70392

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0032521
�ملخط�ر/ �صار�ت كومار �صيني ، �جلن�صية - �لهند ويحمل بطاقة هوية رقم 784198421435136

�لعن�و�ن / �ل�صارقة - هاتف رقم / 0569345656
Z3078770 ملخطر �إليه / فينود كومار بادمانابها ، �جلن�صية - �لهند يحمل جو�ز �صفر رقم�

�لعن�و�ن/ دبي - �لق�ص�ص - فندق جر�ند - هاتف رقم / 0501451340
�ملو�صوع / �إخطار علي للوفاء مببلغ 250000 درهم

�ملدعي  عن  بالتوقيع  �ملخول  قبل  من  �ملحرر  �ل�صيك  مو�صوع  درهم  �ملخطر �إليه حرر �صيك للمخطر مببلغ 250000 
عليه - حيث �نه بتاريخ ��صتحقاق �ل�صيك توجه �ملدعى ل�صرف �ل�صيك �إل �أنه �رتد �صرف �ل�صيك لعدم كفاية �لر�صيد

وبيانه كالتايل : 
�ل�صيك رقم 000090 مببلغ 250000 درهم بتاريخ ��صتحقاق 2020/9/18 و�مل�صحوب على �لمار�ت �ل�صامي

دون  ولكن  وت��ك��ر�ر�  م��ر�ر�  �لودية  و�ملطالبة  ��صتحقاقه  تاريخ  م�صي  رغ��م  باملبلغ  بالوفاء  تقوم  قد  عليه  �ملدعي  �إن  وحيث 
جدوى

�لإج���ر�ء�ت  �صن�صطر لت��خ��اذ  �إخ��ط��ارك��م و�ل  ت��اري��خ  م��ن  �أي���ام  �مل��ذك��ور خ��ال خم�صة  ���ص��د�د مبلغ  فاننا نخطركم ب�صرورة 
�لقانونية. 

و�طلب من �ل�صيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لإخطار للعلم مبا جاء به ،
وهذ� �إخطار منا بذلك.  

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0037164 
�خطار عديل للوفاء

�ملخطر : م�صتودع �لريف لاأدوية ذ م م - �ملرخ�صة برقم )616642( و�ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بال�صارقة ، 
وميثلها بالتوقيع مدير �ل�صركة �ل�صيد/ عبد�ل�صام �صالح حممود �قرع - �ردين �جلن�صية - �لهاتف : 0502520152

�لعنو�ن : �ل�صارقة - �صناعية 13
�ملخطر �ليه : �صيدلية و�حة �ملمزر ذ م م - �ملرخ�صة برقم )629050( و�ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بال�صارقة 

�لهاتف : 0561210503 - 0555557402 - �لعنو�ن : �ل�صارقة - �خلان - �صارع �لحتاد - حمل رقم 3
درهم مو�صوع �لإخطار : �صد�د قيمة �ل�صيك �ملحرر بقيمة )18649( 

�ملخول  قبل  �ملحرر من  �ل�صيك  دره��م مو�صوع  �جمايل )18649(  للمخطر مببلغ  �صيك  �إليه قد حرر  �ملخطر  �أن  حيث 
بالتوقيع عن �ملخطر �ليه حيث �نه بتاريخ ��صتحقاق �ل�صيك توجه �ملخطر ل�صرف �ل�صيك �ل �نها �رتدت دون �صرفها لعدم 

وجود ر�صيد كايف قابل لل�صحب وبياناتها كالتايل :
�ل�صيك رقم 578476 مبلبغ 18649 درهم بتاريخ ��صتحقاق 2021/01/30 و�مل�صحوب على بنك م�صر ، وحيث �ن 

�ملخطر �ليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ��صتحقاقه و�ملطالبة �لودية مر�ر�ً وتكر�ر�ً ولكن دون جدوى،
لذلك ،  فاأننا نخطركم ب�صرورة �صد�د مبلغ �ملديوينة �ملذكور خال خم�صة �أيام من تاريخ �خط�اركم و�ل �صن�صطر لتخاذ 

�لإجر�ء�ت �لقانونية، و�طلب من �ل�صيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لخطار للعلم مبا جاء به، 
وهذ� �خطار منا بذلك. 

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   
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 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0037162
�ملخطر : م�صتودع �لريف لاأدوية ذ م م - �مار�تي �جلن�صية - �ملرخ�صة برقم )616642( و�ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 

بال�صارقة ، وميثلها بالتوقيع مدير �ل�صركة �ل�صيد/ عبد�ل�صام �صالح حممود �قرع - �ردين �جلن�صية
13 �صناعية   - �ل�صارقة   : �لعنو�ن   - �لهاتف : 0502520152  

�ملخطر �ليه : �صيدلية حكمت ذ م م - �ملرخ�صة برقم )92292( و�ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بعجمان
�لهاتف : 0551111034 - �لعنو�ن : عجمان - �لر��صدية 2 - حمل رقم 3

مو�صوع �لإخطار : �صد�د قيمة �ل�صيكات �ملحررة بقيمة )32741( درهم :
�ملخطر �إليه قد حرر عدد 3 �صيكات للمخطر مببلغ �جمايل )32741( درهم مو�صوع �ل�صيكات �ملحررة من قبل �ملخول بالتوقيع 
عن �ملخطر �ليه حيث �نه بتاريخ ��صتحقاق �ل�صيك توجه �ملخطر ل�صرف �ل�صيكات �ل �نها �رتدت دون �صرفها لعدم وجود ر�صيد 

كايف قابل لل�صحب وبياناتها كالتايل :
�ل�صيك رقم 000019 مبلبغ 15710 درهم بتاريخ ��صتحقاق 2020/11/30 و�مل�صحوب على بنك م�صرف عجمان ،

عجمان، م�صرف  بنك  على  و�مل�صحوب  �ل�صيك رقم 000025 مبلبغ 14070 درهم بتاريخ ��صتحقاق 2020/12/30 
�ل�صيك رقم 000066 مبلبغ 2961 درهم بتاريخ ��صتحقاق 2021/8/26 و�مل�صحوب على بنك م�صرف عجمان،

وحيث �ن �ملخطر �ليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ��صتحقاقه و�ملطالبة �لودية مر�ر�ً وتكر�ر�ً ولكن دون جدوى، لذلك 
�أيام من تاريخ �خط�اركم و�إل �صن�صطر لتخاذ �لإجر�ء�ت  ، فاأننا نخطركم ب�صرورة �صد�د مبلغ �ملديوني�ة �ملذكور خال خم�صة 

�لقانونية، و�طلب من �ل�صيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لخطار للعلم مبا جاء به، 
وهذ� �خطار منا بذلك،،،

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   
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برقم املحرر 2021/0037163 
�ملخطر : م�صتودع �لريف لاأدوية ذ م م - �ملرخ�صة برقم )616642( و�ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بال�صارقة ، 

وميثلها بالتوقيع مدير �ل�صركة �ل�صيد / عبد�ل�صام �صالح حممود �قرع - �ردين �جلن�صية 
�لهاتف : 0502520152 - �لعنو�ن �ل�صارقة - �صناعية 13

�ملخطر �ليه : �صيدلية �ل�صند�ص ذ م م - �ملرخ�صة برقم )512074( و�ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بال�صارقة 
�لهاتف : 0562158017 - 0504159771

�لعنو�ن : �ل�صارقة - �لند �لقا�صمية - �صارع �مللك عبد�لعزيز حمل رقم 2
مو�صوع �لإخطار : �صد�د قيمة �ل�صيكات �ملحررة بقيمة )56،682،22( درهم : 

6 �صيكات للمخطر مببلغ �جمايل )56،682،22( درهم مو�صوع �ل�صيكات �ملحررة من قبل �ملخول بالتوقيع عن  �إليه قد حرر عدد  �ملخطر 
�ملخطر �ليه حيث �نه بتاريخ ��صتحقاق �ل�صيك توجه �ملخطر ل�صرف �ل�صيكات �ل �نها �رتدت دون �صرفها لعدم وجود ر�صيد كايف قابل لل�صحب 

وبياناتها كالتايل :
م�صرف �ل�صارقة �ل�صامي، بنك  على  و�مل�صحوب   2021/07/10 ��صتحقاق  بتاريخ  درهم  �ل�صيك رقم 001072 مبلبغ 4،124،20 

�ل�صيك رقم 001067 مبلبغ 7،947،82 درهم بتاريخ ��صتحقاق 2021/07/15 و�مل�صحوب على بنك م�صرف �ل�صارقة �ل�صامي، 
�ل�صيك رقم 001069 مبلبغ 6،408 درهم بتاريخ ��صتحقاق 2021/07/30 و�مل�صحوب على بنك م�صرف �ل�صارقة �ل�صامي،

على بنك م�صرف �ل�صارقة �ل�صامي  و�مل�صحوب   2021/08/15 ��صتحقاق  بتاريخ  درهم   10،000 مبلبغ  �ل�صيك رقم 001070 
�ل�صيك رقم 001088 مبلبغ 12،613،70 درهم بتاريخ ��صتحقاق 2021/07/30 و�مل�صحوب على بنك م�صرف �ل�صارقة �ل�صامي،
�ل�صيك رقم 001089 مبلبغ 15،588،50 درهم بتاريخ ��صتحقاق 2021/09/30 و�مل�صحوب على بنك م�صرف �ل�صارقة �ل�صامي،

وحيث �ن �ملخطر �ليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ��صتحقاقه و�ملطالبة �لودية مر�ر�ً وتكر�ر�ً ولكن دون جدوى،
لذلك ،  فاأننا نخطركم ب�صرورة �صد�د مبلغ �ملديوين�ة �ملذكور خال خم�صة �أيام من تاريخ �خط�اركم و�ل�صن�صطر لتخاذ �لإجر�ء�ت  �لقانونية، 

و�طلب من �ل�صيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لخطار للعلم مبا جاء به، وهذ� �إخطار منا بذلك. 
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   
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�لتاريخ : 2022/01/10

مكتب بيت �حلكمة للمحاماه 
)وكاء �ل�صركة �ملدعية( : »�صركة دبي للمرطبات �ص م ع«

�ىل �ملدعى عليها :  �صركة �إنرتنا�صيونال ليجر �نف�صتمنت �ص ذ م م
�ملو�صوع : �إعان بالن�صر حل�صور �جتماعات �خلربة يف �لدعوى رقم 2021/3830 )جتاري جزئي( 

حيث �أنه �صدر حكم من حمكمة دبي �لبتد�ئية بندب جلنة خرب�ء )�ل�صادة/مالك ومرزوق و�صركاوؤهم( 
يف �لدعوى رقم )2021/3830( ، جتاري جزئي ، فاإننا نخطركم بح�صور �جتماع �خلربة �ملحدد له 
على  �ل��زوم  برنامج  12:00 ظهر� عن طريق  �ل�صاعة  2022/01/17 يف متام  �ملو�فق  �لثنني  يوم 

�لر�بط �لتايل :
https://zoom.us/j/3229718641?pwd=bS9HTmFpOE9Zd29YW
C8xT2R2VF6Zz09
Meeting ID:   322  971  8641
Passcode: ST4aJH

مع فائق �لتقدير ؛؛؛؛؛
بيت �حلكمة للمحاماه 

بالوكالة عن �ل�صركة �ملدعية 

اإعـــــــــــــــــــــالن 

70021

Date 12/ 1/ 2022  Issue No : 13440
Dubai Court of Appeal 
Judgment Notification by publication
In the case No.16/2021/1406 - Commercial Partial
Heard Forth Commercial partial Chamber No. 14 
Subject matter of the case A claim in the amount of 734,731.52 dirhams (Seven hundred 
thirty-four thousand and seven hundred thirty-one dirhams and fifty-two fills only) with 
legal interest at 12% from the date of filing the case until full payment.
Plaintiff MASREQ BANK PSC
Address : Emirates-Sharjah-Almjaz - Cornish Street abdul aziz al majed Building - Office# 
2 M floor-Next to Hilton Hotel
The Respondents that is requested to be served
1) MUNEER DHAMBHANI - Defendant
2) SPRING CLEANING SERVICES JLT - Defendant
Subject of the Notification
We announce to you that the court ruled in its session held on 10/14/2021 - Obligating 
the defendants to pay the plaintiff an amount of 734,731.52 dirhams and the legal interest 
at the rate of 5% from the day following the date of the judicial claim on 12-4-2021 until 
the full payment of fees and expenses and an amount of two thousand dirhams in return 
for attorney fees.
Judgment in absence and subject to appeal within thirty days from the day following the 
publication of this announcement.
Prepared by / LAYILA GHULAM HAYDERYAN

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392
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معر�س عامل القهوة ينطلق اليوم يف 
دبي بح�شور 7 اآالف متخ�ش�س وفني

•• دبي - وام:

�أوف  /وورل��د  �لقهوة  فعاليات معر�ص عامل  �لأرب��ع��اء  �ليوم  �صباح  تنطلق 
7 �آلف ز�ئر  �أك���رث م��ن  �أي����ام مب�����ص��ارك��ة  مل���دة ث��اث��ة  ك���ويف/ �ل���ذي ي�صتمر 
و�ملنطقة  �ل��دول��ة  د�خ��ل  م��ن  �لقهوة  �صناعة  رّو�د  م��ن  وخبري  متخ�ص�ص 

وجميع �أنحاء �لعامل.
ت�صت�صيف �حل��دث على  �لتي  �لإم���ار�ت  �إىل  بال�صافة  وت�صارك يف �حل��دث 
�أر�صها لأول مرة �أجنحة وطنية من كل من ��صرت�ليا و �لرب�زيل و بوليفيا 
و  �لهند  و  �إندوني�صيا  و  وجو�تيمال  �إثيوبيا  و  �ل�صلفادور  و  كولومبيا  و 
و  نيبال  و  و�لكويت  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  و  كوريا  و  كينيا  و  �إيطاليا 
و  �ملتحدة  �ململكة  و  �أوكر�نيا  و  �صنغافورة  و  رومانيا  و  �لربتغال  و  بولند� 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
وتكت�صب هذه �لدورة �أهمية خا�صة لنعقادها بالتز�من مع معر�ص �أك�صبو 
2020 دبي ويف مركز دبي للمعار�ص مبوقع �إك�صبو وي�صارك بها �أكرث من 
�لنجاح  خلفية  على  �أهميتها  وت��زد�د  جتارية  وعامة  عار�صة  �صركة  �أل��ف 
�أوروب��ي��ة مبا يف  �أقيمت يف عدة مدن  �ل�صابقة �لتي  �ل��دور�ت  �ل��ذي حققته 
وو�ر�صو   2019 ب��رل��ني  و   2018 �أم�����ص��رتد�م  و   2017 بود�ب�صت  ذل��ك 
 2018 �صياتل  ه��ي  �لأمريكية  �ل��ولي��ات  م��ن  ث��اث  �صهدت  كما   2021
دور�ت  ثاث  �إقامة  �لأمريكية   2020 �أورليانز  ونيو   2019 وبو�صطن 

ناجحة �أخرى.
ت�صت�صيف دورة هذ� �لعام بطولتني وطنيتني معتمدتني هما بطولة تذّوق 
�لقهوة �لوطنية ونهائيات بطولة �لإبريق �لوطنية حيث يحظى �لفائزون 
�لنهائيات  يف  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دول��ة  بفر�صة متثيل  بالبطولتني 
�لدول  باإحدى  �لعام  ه��ذ�  تقام  �لتي  ك��ويف  �أوف  وورل��د  �لعاملية يف معر�ص 
لاحتفاء  �لبطولتان  وتقام  قريباً.  عنها  �لإع��ان  يتم  و�صوف  �لأوروب��ي��ة 
ب�صناعة �لقهوة �لعربية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ملنطقة حيث 
�لتقاليد  وتعك�ص  �لأ�صيلة  �لعربية  �ل�صيافة  يف  �أ�صا�صًيا  جزًء�  �لقهوة  ُتعّد 

�ملرتبطة بها �أ�صالة تر�ث �ملنطقة وعر�قتها.
�ملحلي  �مل�صتوى  على  �لقهوة  قطاع  رّو�د  من  و��صع  بدعم  �ملعر�ص  يحظى 
ملنتجاتها  للرتويج  �لعار�صة  �جل��ه��ات  م��ن  للعديد  مهّمة  ة  من�صّ وي�صّكل 
�لعام  و�مل��دي��ر  �مل��وؤ���ص�����ص  �ل�صريك  ���ص��ور�ت��ي  ن��اج��ي  بينهم  وم��ن  �جل��دي��دة، 
دبي  من  تتخذ  �لتي  �ل�صركة  تطلق  �إذ  رو�صرتي  �أرت��ي��ز�ن  ماتينا  ملحم�صة 
�لطريقة  باعتبارها   »V. DRIP« �مل�صّماة  �جل��دي��دة  قهوتها  لها  مقر�ً 
�ملبتكرة لتح�صري �لقهوة �ملخت�صة �لتي تر�صي �أ�صحاب �لذوق �لرفيع كما 
»�إيزمري�لد�  مثل  لديها  �لنادرة  �لقهوة  �أ�صناف  من  جمموعة  ت�صتعر�ص 
جي�صا نات�صور�ل« من باناما و«�أوريجينال بلو ماوننت« من جامايكا و«كاب 
�ليمني  �ل��ن  �أن���و�ع  �أرق���ى  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة  كو�صتاريكا  م��ن  �إك�صلن�ص«  �أوف 

و�لإثيوبي.
ومبنا�صبة �نطاق �لدورة �لأوىل للمعر�ص يف دبي ومنطقة �ل�صرق �لأو�صط 
قال خالد �حلمادي �لنائب �لأول للرئي�ص �لتنفيذي يف دي �أك�ص بي ليف 
�لقهوة  �صوق  يف  �لر��صخة  مكانتها  تعزز  �حل��دث  لهذ�  دب��ي  ��صت�صافة  �أن 
و�لإقليمية  �ملحلية  لل�صركات  تاريخية  فر�صة  �ملعر�ص  هذ�  وميّثل  �لعاملي 
�ملنطقة يف جمال  بها  ط��امل��ا حت��ّل��ت  �ل��ت��ي  و�مل��ه��ار�ت  �خل���رب�ت  ل�صتعر��ص 
تاأكيد يف خلق فر�ص عمل جديدة  �ل��دورة بكل  ُت�صهم هذه  �لقهوة و�صوف 
ومهّمة للم�صاركني �ملحليني و�لإقليميني و�لعامليني خا�صة مع زيادة ن�صبة 

. �مل�صاركات �لعاملية للجهات �لعار�صة من خارج �ملنطقة لأكرث من 50% 
وُيعّد معر�ص عامل �لقهوة /وورلد �أوف كويف/ �مللتقى �ل�صنوي �لعاملي لرّو�د 
�صناعة �لقهوة وخرب�ءها �إذ يجمع �ملز�رعني و�لتّجار و�ملحام�ص و�مل�صّنعني 
�ملقاهي  و�أ�صحاب  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  و�ل�صركات  و�لباري�صتا  و�مل��وّزع��ني 

و�لفنادق وع�ّصاق ومتذّوقي �لقهوة من جميع �أنحاء �لعامل.

دبي املالحية تعتمد اإجراءات جديدة 
ب�شاأن تفتي�س اليخوت االأجنبية الزائرة

•• دبي-وام:

�عتمدت �صلطة مدينة دبي �ملاحية تد�بري جديدة ب�صاأن تي�صري �لإجر�ء�ت 
�لأجنبية  �ليخوت  بتفتي�ص  يتعلق  فيما  �ل�صلطة  متعاملي  م��ن  �ملطلوبة 

�لز�ئرة لإمارة دبي دعماً ملبادرة “دبي وجهة �صتوية لليخوت”.
و�أكد �ل�صيخ �صعيد بن �أحمد بن خليفة �آل مكتوم �ملدير �لتنفيذي ل�صلطة 
مدينة دبي �ملاحية �أن �لقر�ر ياأتي متا�صياً مع توجه �ل�صلطة نحو تعزيز 
�ملكانة �ملتميزة لإمارة دبي كوجهٍة عامليٍة ر�ئدة يف �لقطاع �لبحري ويف �إطار 
�صرعت  �ل�صلطة  �أن  لليخوت”..م�صيفاً  �صتوية  وجهة  “دبي  مبادرة  دع��م 
�ليخوت  على  �لتفتي�ص  �إج����ر�ء�ت  تطبيق  يف  دب��ي  ج��م��ارك  م��ع  بالتن�صيق 

�لأجنبية �لز�ئرة من قبل مفت�صي جمارك دبي فور و�صولها �إىل �ملر�صى.
و�أو�صح �ملدير �لتنفيذي ل�صلطة مدينة دبي �ملاحية �أن هذ� �لتوجه ياأتي 
�صمن جهود �ل�صلطة نحو توفري حمفظة متكاملة من �خلدمات �ملتعلقة 
باأن�صطة �لو�صائل �لبحرية باأنو�عها ب�صرعة و�صهولة تامة بهدف �لت�صجيع 

على ��صتقطاب مزيد من �ليخوت �لأجنبية �إىل �لإمارة.
و�أفاد �أن �إج��ر�ء�ت �لتفتي�ص على �ليخوت �لأجنبية �لز�ئرة تتم على مد�ر 
�أن  م�صدد�ً  �ل��ز�ئ��ر..  �ليخت  و�صول  مبوعد  �ل�صلطة  �إخ��ط��ار  بعد  �ل�صاعة 
�لعمليات  �إد�رة  ل�صمان  �أ�صا�صية  حمورية  مرحلة  تعترب  �لتفتي�ص  عملية 
�لت�صغيلية �لبحرية وفق �أعلى معايري �ل�صامة �ملهنية و�أف�صل �ملمار�صات 
باأد�ء  �لرتقاء  �ملتمثلة يف  �لأه��د�ف  ي�صب يف خدمة  و�لدولية مبا  �ملحلية 

و�صامة وكفاءة وتناف�صية �لقطاع �لبحري يف �إمارة دبي.

�بن طوق ووزير �القت�شاد �لتون�شي يبحثان �شبل تنمية �ل�شر�كة �القت�شادية و�لتجارية 

% خالل الع�شرة اأ�شهر االأوىل من 2021 % منو التجارة البينية غري النفطية بني البلدين يف 2020 .. و 9   7.4
•• دبي-وام:

قال معايل عبد�هلل بن طوق �ملري وزير �لقت�صاد، 
�لتون�صية  و�جل��م��ه��وري��ة  �لإم�������ار�ت  دول����ة  ت��رت��ب��ط 
و�قت�صادية  و��صتثمارية  جتارية  برو�بط  �ل�صقيقة 
و�لذي   ،1974 �ل��ع��ام  �إىل  تاريخها  يعود  وط��ي��دة، 
�صكل حمطة مف�صلية لتاأ�صي�ص عاقة ثنائية قو�مها 
يف  و�لتو��صل،  �مل�صتمر  و�لتعاون  �ملتبادل  �لح��رت�م 
لتطوير  �لبلدين  ق��ي��ادَت��ي  م��ن  �لكبري  �ل��دع��م  ظ��ل 

هذه �لعاقة قدماً.
جنحت  �لبلدين  ب��ني  �لبينية  �لتجارة  �أن  و�أ���ص��اف 
خال �ل�صنو�ت �ملا�صية يف حتقيق منو ملمو�ص، رغم 
�لتجارة  �لتي فر�صت نف�صها على حركة  �لتحديات 
�لعاملية، حيث �صجل �لتبادل �لتجاري غري �لنفطي 
 2020 %7.4 خال عام  بلغ  �لبلدين منو�  بني 
�إىل  ت�صل  قيمة  باإجمايل   ،2019 بالعام  مقارنة 
1.2 مليار درهم ، وذلك بالرغم من تاأثري جائحة 
حني  يف  عاملياً.  �لتجارة  قطاع  على  »كوفيد-19« 
�ملا�صي  �ل��ع��ام  م��ن  �لأوىل  �أ���ص��ه��ر  �ل��ع�����ص��رة  �صجلت 
2021 منو�ً بن�صبة %9 مقارنة بالفرتة ذ�تها من 

عام 2020.
جاء ذلك خال لقاء معاليه مع معايل �صمري �صعيد 
وزير �لقت�صاد و�لتخطيط �لتون�صي و�لوفد �ملر�فق 
له، يف مقر وز�رة �لقت�صاد يف دبي، بح�صور �صعادة 
بن  �ملعز  و�صعادة  �ل���وز�رة،  وكيل  �صالح  �آل  �هلل  عبد 
عبد �ل�صتار بنميم �صفري �جلمهورية �لتون�صية لدى 

�لدولة، وعدد من كبار �مل�صوؤولني من �لبلدين.
ب��ن ط��وق، على متيز منوذج  �هلل  و�أك���د معايل عبد 
�لتعاون �لقت�صادي �لإمار�تي - �لتون�صي و�متاكه 
م��ظ��ل��ة م��ت��ن��وع��ة م���ن ب���ر�م���ج وخ��ط��ط �ل���ت���ع���اون يف 
�ل�صياحة  مثل  �مل�صرتك  �له��ت��م��ام  ذ�ت  �لقطاعات 
و�ل�صناعة و�لأمن �لغذ�ئي و�خلدمات �للوجي�صتية 
�ملقبلة  �ملرحلة  �أن  و�أو�صح  �ملتقدمة.  و�لتكنولوجيا 
�أكرث  �صر�كات  لتاأ�صي�ص  �لفر�ص  م��ن  مزيد  حتمل 
ت��ن��وع��اً، حت��ق��ق �مل�����ص��ال��ح �مل�����ص��رتك��ة وت��خ��دم �ل���روؤى 
�ملرتبطة  �لقطاعات  يف  خا�صة  للبلدين،  �لتنموية 
باقت�صاد �مل�صتقبل مثل تكنولوجيا �لبيانات و�قت�صاد 

�لف�صاء و�لثورة �ل�صناعية �لر�بعة.
و����ص��ت��ع��ر���ص �ب����ن ط����وق �جل���ه���ود و�مل����ب����ادر�ت �لتي 

�ت��خ��ذت��ه��ا ح��ك��وم��ة دول����ة �لإم������ار�ت خ���ال �ملرحلة 
�ملا�صية لبناء منوذج �قت�صادي جديد، �أكرث مرونة 
على  �لنفتاح  تعزز  �صيا�صات  خال  من  و��صتد�مة، 
�لأ�صو�ق �خلارجية وتر�صخ مكانة �لإمار�ت كوجهة 
�لتعديات  �أب��رزه��ا  م��ن  و�لأع��م��ال،  للمال  مف�صلة 
متلك  ن�صبة  �أت���اح���ت  و�ل��ت��ي  �لأخ�����رية  �لت�صريعية 
وقف  عن  ف�صًا  �لأجانب،  للم�صتثمرين   100%
�ملعامات  قانون  لتعديات  وفقاً  �ل�صيكات  جترمي 
�لتجارية، و�إجر�ء�ت �أخرى خلف�ص تكلفة ممار�صة 
�قت�صادية  ���ص��ر�ك��ات  ت��ط��وي��ر  ج��ان��ب  �إىل  �لأع���م���ال، 
جديدة مع �لعديد من �لأ�صو�ق �لو�عدة و�ل�صاعدة 
�لقت�صادي  �مل���ن���اخ  ت��ن��اف�����ص��ي��ة  م���ن  ي���ع���زز  م���ا  وه����و 
�لأعمال  بيئة  تقدمها  �لتي  و�لت�صهيات  و�حلو�فز 

بالدولة. من جانبه، �أكد معايل �صمري �صعيد حر�ص 
باده على توطيد �أو��صر �لتعاون �لثنائي مع دولة 
�ل�صعيدين  �ملجالت خا�صة على  �لإم��ار�ت يف كافة 
�ملقومات  م��ن  و�ل���ص��ت��ف��ادة  و�ل��ت��ج��اري،  �لقت�صادي 
تنموية  �صر�كات  تطوير  يف  �لبلد�ن  يقدمها  �لتي 
�لقطاع  �صعيد  وع��ل��ى  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل��وؤ���ص�����ص��ات  ب��ني 
�خلا�ص. وقال : »ن�صعى للعمل على حتقيق تكامل 
من  و�ل�صتفادة  �ل�صقيقني،  �لبلدين  بني  �قت�صادي 
�لر�ئدة  �لتنموية  و�لتجربة  �لقت�صادي  �لنموذج 

�لتي قدمتها دولة �لإمار�ت �إىل �لعامل«.
�لتون�صي  و�لتخطيط  �لقت�صاد  وزير  و�أ�صاد معايل 
من�صة  م��ن  يقدمه  وم��ا   ،2020 �إك�صبو  مبعر�ص 
�صر�كات  وب��ن��اء  �ل��ف��ر���ص  وت��ب��ادل  للتباحث  ع��امل��ي��ة 

�إقليمية  �صر�كات  تطوير  و�أي�صاً  �ل��دول  بني  ثنائية 
ودولية.

�مل�صتثمرين  كما بحث �جلانبان �صبل تي�صري دخول 
�ط�����اع جمتمع  و�أه���م���ي���ة  �ل��ب��ل��دي��ن،  �أ�����ص����و�ق  �إىل 
�لأع��م��ال على �ل��ف��ر���ص �مل��ت��اح��ة يف �ل��ق��ط��اع��ات ذ�ت 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  �مل�����ص��رتك يف جم����الت  �له��ت��م��ام 
و�لتنمية �لعمر�نية و�لتطوير �لعقاري وغريها من 

�لقطاعات �لقت�صادية �لرئي�صية.
�أه��م��ي��ة ت�صكيل ف��ري��ق عمل  و�ت��ف��ق �جل��ان��ب��ان ع��ل��ى 
�أول��وي��ات وخطط تخدم  فني من �ل��وز�رت��ني لو�صع 
تطلعات �جلانبني يف ت�صريع جهود �لتعاون �مل�صرتك 
وت��ول��ي��د ف��ر���ص مل�����ص��اري��ع م�����ص��رتك��ة ب��ني جمتمعي 

�لأعمال من �لبلدين �ل�صقيقني.

وزير االقت�شاد يزور  اجلناح 
ال�شيني يف اإك�شبو 2020 دبي

جمموعة بنك اأبوظبي التجاري تعني 477 مواطنا خالل 2021

•• اأبوظبي-وام:

ز�ر معايل ع��ب��د�هلل ب��ن ط��وق �مل��ري وزير 
�ل�صني  ج���م���ه���وري���ة  ج���ن���اح  �لق���ت�������ص���اد، 
2020 دبي،  �إك�صبو  �ل�صعبية يف معر�ص 
ويحمل  �ل��ف��ر���ص  منطقة  يف  ي��ق��ع  �ل���ذي 
�صعار بناء جمتمع ذي م�صتقبل م�صرتك 

للب�صرية جمعاء.
�لذي  �مل��ح��وري  �ل���دور  و�أك���د معاليه على 
جذب  يف  دب�����ي   2020 �إك�������ص���ب���و  ي��ل��ع��ب��ه 
�لإم���ار�ت  دول���ة  �إىل  و�لأع��م��ال  �ل�صركات 
و�ل�صتثمارية  �لتجارية  مكانتها  وتعزيز 
وت��ر���ص��ي��خ دوره������ا ك��وج��ه��ة مم���ي���زة على 
�ل�����ع�����امل�����ي، حيث  �لق����ت���������ص����اد  خ�����ارط�����ة 
�لز�ئرة  ل��ل��وف��ود   2020 �إك�����ص��ب��و  ي��وف��ر 
ورجال  �لعاملية  و�ل�����ص��رك��ات  و�مل�����ص��وؤول��ني 
�أنحاء  جميع  من  و�مل�صتثمرين  �لأع��م��ال 
�ل���ع���امل، ف��ر���ص��ة ل��ل��ت��ع��رف ع��ن ك��ث��ب على 
�لبيئة �لتجارية و�ل�صتثمارية �لر�ئدة يف 
�لدولة وما متتلكه من مقومات وحو�فز، 
وتكنولوجية  حتتية  بنى  من  لديها  وم��ا 
ورق���م���ي���ة ف���ائ���ق���ة �ل���ت���ط���ور، ف�������ص���ًا عن 
وغناها  للم�صتقبل  �لطموحة  خططها 
متز�يدة  ك��وج��ه��ة  و�أه��م��ي��ت��ه��ا  ب��ال��ف��ر���ص 

و�لعقول  و�ل��ك��ف��اء�ت  للمو�هب  �لأه��م��ي��ة 
و�مل�صاريع  �لأف��ك��ار  و�أ���ص��ح��اب  و�مل��ب��دع��ني 
 2020 �إك�����ص��ب��و  �أن  و�أو����ص���ح  �ل���ري���ادي���ة. 
م����ن نوعها،  ف����ري����دة  ي���ع���د جت���رب���ة  دب�����ي 
و�حد،  مكان  يف  �لعامل  دول  يجمع  حيث 
بناء  �أج����ل  م��ن  ل��ل��ت��ع��اون  �جل��م��ي��ع  ليلهم 
�صعار  حت��ت  للب�صرية  �أف�����ص��ل  م�صتقبل 
حيث  �مل�صتقبل«،  و�صنع  �لعقول  »تو��صل 
�إىل  بالإ�صافة  دولة   192 �جتماع  ي�صكل 
و�ل�صركات  و�ملوؤ�ص�صات  �لدولية  �ملنظمات 
ل�صات  ل��ل��ت��اأ���ص��ي�����ص  ل��ل��ج��م��ي��ع  ف���ر����ص���ة 
ورو�ب������ط ج���دي���دة، و�ل��ع��م��ل م��ع��اً مل���ا فيه 
�مل�صالح �مل�صرتكة و�لتعامل مع �لتحديات 
�حل���ال���ي���ة و�مل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة ب���الإ����ص���اف���ة �إىل 
�ل�صفقات  وعقد  �أي�صاً  �لأعمال  ممار�صة 

وتطوير �لعاقات �لقت�صادية.
و�ط������ل������ع م�����ع�����ايل ع������ب������د�هلل ب������ن ط����وق 
�لبتكار  ف��ع��ال��ي��ات  ع��ل��ى  �ل���زي���ارة  خ���ال 
�جلناح  ي��ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�ل�صيني، و�ختبار �صبكات �جليل �خلام�ص 
و�ل���ذك���اء �ل���ص��ط��ن��اع��ي و�ل�����ص��ف��ر �لذكي، 
وتاريخها  �ل�صينية  �لثقافة  على  وتعرف 
�ل��ق��دمي و�أح����دث �إجن��از�ت��ه��ا يف جمالت 
تكنولوجيا  �لف�صاء،  ��صتك�صاف  مثل  عّدة 

ف�صًا  �ل�صطناعي،  و�ل��ذك��اء  �ملعلومات 
�أف�صل  �مل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة حل��ي��اة  روؤي���ت���ه���ا  ع���ن 
ل��ل��ب�����ص��ري��ة. وي���رم���ز �جل���ن���اح �ل�����ص��ي��ن��ي يف 
�لأمل  �إىل  دب��ي   2020 �إك�صبو  معر�ص 
على  ت�صميمه  ويقوم  �مل�صرق،  و�مل�صتقبل 
و�لغربية،  �ل�صينية  �لثقافتني  بني  �مل��زج 
�ل�صينية  �ل��ث��ق��اف��ة  ع��ل��ى  �ل���رتك���ي���ز  م���ع 
�حل�صاري،  �جلانب  بني  �جلناح  ويجمع 
�لثقايف، �لتكنولوجي، وغريها، �إىل جانب 
و�لعرو�ص  �لفعاليات  من  �لعديد  توفري 
�ل�صني  �أن  يذكر  و�لفلكلورية.  �لثقافية 
�أكرب �صريك جتاري لدولة �لإمار�ت  تعد 
ن�صبة  بلغت  حيث  �ل��ع��امل،  م�صتوى  على 

بني  �لنفطي  غري  �لتجاري  �لتبادل  منو 
�لعام  من  �لأول  �لن�صف  خ��ال  �لبلدين 
�جلاري 2021 �أكرث من %25، مقارنة 
بالن�صف �لأول من عام 2020، و17% 
مقارنة بالن�صف �لأول من �لعام 2019، 
وو����ص���ل ح��ج��م��ه��ا خ����ال �ل��ن�����ص��ف �لأول 
درهم،  مليار�ت   103 نحو   2021 من 
مليار   175 ن��ح��و  قيمتها  ق��ارب��ت  فيما 
��صتحوذت  �إذ  �ملا�صي،  �لعام  خ��ال  دره��م 
�ل�صني على %12 من �إجمايل �لتجارة 
�لإمار�ت  �لنفطية لدولة  �خلارجية غري 
�ل�صتثمار،  �صعيد  على   .2020 خ��ال 
�ملبا�صر  �لأجنبي  �ل�صتثمار  قيمة  بلغت 

�ل�صني  م���ن  �لإم���������ار�ت  ل���دول���ة  �ل�������و�رد 
مليار   20 ن��ح��و   2019 ع����ام  ب��ن��ه��اي��ة 
�لثالثة  �ملرتبة  يف  �ل�صني  وت��اأت��ي  دره���م، 
�لو�رد  �ل�صتثمار  ر�صيد  قيمة  حيث  من 
ل��ل��دول��ة، ح��ي��ث ����ص��ت��اأث��رت خ���ال �لفرتة 
من   16% ب��ن��ح��و   2019  -  2015
�لو�ردة  �ل�صتثمارية  �لتدفقات  �إج��م��ايل 
مليار   12 جت����اوزت  بقيمة  �ل��دول��ة  �إىل 
�أهم  دره��م، وتاأتي �لإم��ار�ت �صمن قائمة 
20 �صوقاً عاملياً و�لأول عربياً لا�صتثمار 
 ،2019 �ل�صيني �ملتدفق للخارج لنهاية 
�لإمار�تية  �ل�صركات  ت�صتثمر  �ملقابل،  ويف 

يف �ل�صني بنحو 30 مليار درهم.

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي �لتجاري  �أعلنت جمموعة بنك 
�لإمار�تية  ك��و�دره��ا  �صفوف  تعزيز  عن 
خال  �إم��ار�ت��ي��اً  م��و�ط��ن��اً   477 بتعيني 
�لعام 2021، وذلك �صمن ��صرت�تيجية 
جتاه  �لإد�رة  جمل�ص  وتوجيهات  �لبنك 
روؤية  مع  و�ن�صجاماً  ومتا�صياً  �لتوطني 
�لتوطني  جهود  بدعم  �لر�صيدة  �لقيادة 
يف كافة �لقطاعات �لقت�صادية، ل�صيما 
�لكفاء�ت  مت��ث��ي��ل  ت��ع��زي��ز  ���ص��ع��ي��د  ع��ل��ى 
�ل�صابة يف فرق �لعمل. وقال �لبنك - يف 
عدد  �إج��م��ايل  بلغ   - �م�ص  �صحفي  بيان 
�ملو�طنني �لعاملني لدى �ملجموعة �ليوم 

% ح�شة الدول  النقد العربي: 11 
العربية من اال�شتهالك العاملي للغاز 2020

•• اأبوظبي-وام:

�لغاز �لطبيعي،  �لعامل من  ��صتهاك  �إجمايل  %10.9 من  �لعربية  �لدول  ��صتهلكت 
 51.5 ح��دود  عند  �لطاقة  مو�زين  يف  �لن�صبية  �أهميته  على  �لطبيعي  �لغاز  ليحافظ 
2020، بح�صب �لتقرير  من �إجمايل ��صتهاك �لطاقة يف �لدول �لعربية يف عام   %
يف  مقره  من  �لعربي  �لنقد  �صندوق  عن  �ل�صادر   2021 �ملوحد  �لعربي  �لقت�صادي 
�أبو ظبي. وقال �لتقرير ياأتي �لغاز �لطبيعي يف �ملرتبة �لأوىل عربياً من حيث تغطية 
متطلبات �لطاقة يف �لدول �لعربية �لتي بذلت جهود�ً كبرية للتو�صع يف ��صتغاله وزيادة 
�لعتماد عليه يف �صد �حتياجاتها من �لطاقة، حيث بلغ حجم ��صتهاك �لدول �لعربية 

من �لغاز �لطبيعي خال �لعام 2020 نحو 7.2 مليون برميل نفط يومي.
و��صتحوذت 5 دول عربية على %76.7 من �إجمايل ��صتهاك �لغاز �لطبيعي يف �لدول 

�لعربية خال عام 2020، وهي: �ل�صعودية، و�لإمار�ت، وم�صر، و�جلز�ئر، وقطر.
تعتمد  �للذين  �لأ�صا�صيني  �مل�صدرين  �لطبيعي  و�لغاز  �لنفط  ظل  �لتقرير،  و�أ���ص��اف 
معاً  ح�صتهما  �صكلت  حيث  �لطاقة،  من  �حتياجاتها  لتغطية  �لعربية  �ل��دول  عليهما 
%97.7 من �إجمايل �مل�صادر، مع ��صتمر�ر دخول �لطاقات �ملتجددة ب�صكل ملحوظ يف 

مزيج �لوقود �مل�صتخدم يف توليد �لطاقة �لكهربائية.
و�أفاد باأن �حتياطيات �لغاز �لطبيعي يف �لدول �لعربية لعام 2020 ظلت عند �مل�صتوى 
ن�صبة  وترتكز  مرت مكعب،  تريليون   54.4 وه��و   2019 ع��ام  نهاية  يف  �ملحقق  نف�صه 
%71.9 من �لحتياطيات �ملوؤكدة من �لغاز �لطبيعي يف �لدول �لعربية يف ثاث دول 
�ل�صعودية  �لعربية، تليها  �ل��دول  �إجمايل �حتياطيات  % من   43.8 هي قطر بح�صة 

بن�صبة %16.9، و�لإمار�ت بن�صبة 11.2%.
% م��ن تقدير�ت   55.7 ن��ح��و  ع��ل��ى  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل����دول  ����ص��ت��ح��وذت  �ل��ت��ق��ري��ر،  وبح�صب 
%26.5 من �حتياطيات �لغاز �لطبيعي  �لحتياطي �لعاملي �ملوؤكد من �لنفط، ونحو 
من  �لعاملي  �لإنتاج  �إجمايل  من   26.8% بن�صبة  �لعربية  �ل��دول  و��صتاأثرت  �لعاملية، 
�لنفط �خلام و�صكلت ح�صتها من كميات �لغاز �لطبيعي �مل�صوق %15.1 من �لإجمايل 

�لعاملي يف عام 2020.
 2020 لعام  �خلام  �لنفط  من  �لعربية  للدول  �ملوؤكد  �لحتياطي  تقدير�ت  و��صتقرت 

عند �مل�صتوى نف�صه �ملحقق يف عام 2019 وهو 715.8 مليار برميل.
% من �لحتياطيات �ملوؤكدة يف �لدول �لعربية   92.7 و�أظهرت بيانات �لتقرير تركز 
من �لنفط يف خم�ص دول عربية هي: �ل�صعودية �لتي ت�صتحوذ على ح�صة بن�صبة 37.3 
و�لكويت   20.7% بن�صبة  �لعر�ق  تليها  �لعربية،  �ل��دول  �حتياطيات  �إجمايل  من   %

بن�صبة %14.2 و�لإمار�ت بن�صبة %13.7 وليبيا بن�صبة 6.8%.

ومو�طنة  م��و�ط��ن��اً   1854 ي��ق��ارب  م��ا 
�إجمايل  م��ن  تقريباً   18% ي��ع��ادل  مب��ا 
�لقطاع  �ل��ع��ام��ل��ة يف  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل���ك���و�در 
�رتفعت  كما  �لإم����ار�ت،  ب��دول��ة  �مل�صريف 
لت�صل  �ملجموعة  ل��دى  �لتوطني  ن�صبة 
�إىل %38 من �إجمايل �لقوى �لعاملة، 
يف حني بلغت ن�صبة �لتوطني يف م�صرف 
�أبوظبي  بنك  ملجموعة  �ل��ت��اب��ع  �ل��ه��ال 
كاأعلى  ُت��ق��در  و�ل��ت��ي   ،51% �ل��ت��ج��اري 
ن�صبة يف �لتوطني على م�صتوى �لقطاع 

�مل�صريف يف دولة �لإمار�ت.
ت�صكل  �مل��و�ط��ن��ة  �ل��ك��ف��اء�ت  �أن  و�أو����ص���ح 
�لقيادية  �مل��ن��ا���ص��ب  م���ن   30% ن�����ص��ب��ة 
م�صري�ً  �ملجموعة،  م�صتوى  على  �لعليا 

�لإمار�تية  �لن�صائية  �لكفاء�ت  �إىل متتع 
�أبو  ب��ن��ك  ب��ح�����ص��ور ق����وي يف جم��م��وع��ة 
يقارب  م����ا  وت�������ص���غ���ل  �ل����ت����ج����اري  ظ���ب���ي 
%50 من �لكو�در �ملو�طنة يف �ملنا�صب 
�لإد�ري��ة �لعليا و�ملتو�صطة على م�صتوى 

�ملجموعة.
�ل��ت��ط��ور �ملهني  ت���وف���ري ف���ر����ص  وح�����ول 
 %  95 ب��اأن  �لبنك  �أف��اد   .. للخريجني 
من   2021 �لعام  يف  تعيينهم  مت  ممن 
�أعلى،  �أو  �جل��ام��ع��ي��ة  �ل�����ص��ه��اد�ت  ح��م��ل��ة 
يف  تعيينهم  مت  مم���ن   75% وح�����و�يل 
�لعام 2021 ويعد �لبنك وجهة �لعمل 
�لأوىل لهم. وبا�صر �ملوظفون �جلدد من 
�أ�صحاب �خلرب�ت �أعمالهم بينما يخ�صع 
تدريبية  بر�مج  �إىل  �جل��دد  �خلريجون 
مهامهم  ل���ص��ت��ام  لإع����د�ده����م  م��ك��ث��ف��ة 

�لتخ�ص�صية لدى �لبنك.
ك���م���ا مت ط������رح �ل����ع����دي����د م�����ن ب���ر�م���ج 
�لتدريب و�لتعليم و�لتطوير �ملخ�ص�صة 
للمو�طنني �لإمار�تيني، حيث مت �إجناز 
تدريب  ���ص��اع��ة  �آلف   105 م���ن  �أك����رث 
�ملجموعة  وتهدف   2021 �لعام  خال 
تدريب  ���ص��اع��ة  �أل���ف   150 حتقيق  �إىل 
ع���اء  وق�������ال   .2022 �ل����ع����ام  خ������ال 
ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  ع��ري��ق��ات، 
�أب��وظ��ب��ي �ل��ت��ج��اري ف��ي��م��ا تو��صل  ب��ن��ك 
�مل��ج��م��وع��ة وب��ت��وج��ي��ه��ات ودع����م جمل�ص 
�لكفاء�ت  وج�����ذب  ����ص��ت��ق��ط��اب  �لإد�رة 
وحتقيق  ���ص��ف��وف��ه��ا  �إىل  �لإم�����ار�ت�����ي�����ة 
نوؤكد  ل���ل���ت���وط���ني،  م���ت���م���ي���زة  م����ع����دلت 
وبذل  �مل�صرية  ه��ذه  مبو��صلة  �لتز�منا 
يف  دورن��ا  لتعزيز  �لازمة  �جلهود  كافة 
قيادتنا  و�صعتها  �ل��ت��ي  �ل��روؤي��ة  حتقيق 

�لر�صيدة.

- �ل�شياحة و�ل�شناعة و�الأمن �لغذ�ئي و�خلدمات �للوجي�شتية 
و�لتكنولوجيا �ملتقدمة ... ملفات رئي�شية على �أجندة �لتعاون �لثنائي.
- �التفاق على ت�شكيل فريق عمل من �لوز�رتني لو�شع �أولويات وخطط 

تخدم تطلعات �جلانبني يف ت�شريع جهود �لتعاون �مل�شرتك.
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تتوىل تطوير �ل�شيا�شات و�قرت�ح �حللول للتحديات ورفع تو�شياتها للمجل�س

جلنة ال�شيا�شات ملجل�س االقت�شاد الدائري تناق�س خطة الطريق
 ل�شمـان التطبيق الكامل ل�شـيا�شـة االإمــارات لالقت�شـاد الدائري

•• اأبوظبي-وام: 

ملجل�ص  �لتابعة  �ل�صيا�صات  جلنة  عقدت 
�لد�ئري �جتماعها  �لإم��ار�ت لاقت�صاد 
�لأول برئا�صة معايل عبد �هلل بن طوق 
�للجنة،  رئي�ص  �لق��ت�����ص��اد  وزي���ر  �مل���ري، 
ح���ي���ث �����ص���ت���ع���ر����ص���ت جم���م���وع���ة �مل���ه���ام 
�ملجل�ص  م��ن  �إليها  �ملوكلة  و�مل�صوؤوليات 
و�أطر �لعمل بني �جلهات �لأع�صاء، وقدم 
�للجنة  لعمل  ط��ري��ق  خ��ري��ط��ة  معاليه 
و�آليات  �لأن�����ص��ط��ة  م��ق��رتح��ات  ت�صمنت 
ث��اث مر�حل  ع��رب  و�مل��خ��رج��ات  �لعمل 
يتم رفع نتائجها وتو�صياتها �إىل �ملجل�ص 
�لذي يرفعها بدوره �إىل جمل�ص �لوزر�ء. 
وتت�صمن خريطة �لطريق �لتو�صل �إىل 
�لقطاع  ب��ني  وم�صرتكة  متكاملة  روؤي���ة 
�لدولية  و�ل�صركات  و�خلا�ص  �حلكومي 
�أه����د�ف  لتحقيق  ث��اث��ي��ة  ���ص��ر�ك��ة  ع��رب 

�صيا�صة �لدولة يف �لقت�صاد �لد�ئري.
�ل�صر�كة  �أهمية  ب��ن ط��وق  م��ع��ايل  و�أك���د 
�ل��ق��ائ��م��ة ب��ني ك��اف��ة �ل�����وز�ر�ت و�جلهات 
و�لقطاع  �مل��ع��ن��ي��ة  و�مل��ح��ل��ي��ة  �لحت���ادي���ة 
�لد�ئري،  ب��الق��ت�����ص��اد  �مل��ع��ن��ي  �خل���ا����ص 
و�لعمل  �ل��ت��ن�����ص��ي��ق  �إن  م��ع��ال��ي��ه  وق�����ال 
م�����ع م����ع����ايل م������رمي �مل�����ه�����ريي، وزي������رة 
جمل�ص  رئي�صة  و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري 
�ل���د�ئ���ري، يوؤكد  �لإم������ار�ت ل��اق��ت�����ص��اد 
�أهمية �ملرحلة �لقادمة لتعزيز تناف�صية 
�ل���دول���ة وت���ق���دمي من����وذج ع��امل��ي ير�صخ 
مكانة �لإمار�ت كمركز عاملي لاقت�صاد 
�لد�ئري. وقال معايل عبد �هلل بن طوق 
روؤية  بف�صل  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �إن  �مل���ري 
وتوجيهات قيادتها �لر�صيدة تتبو�أ �ليوم 
�ملنطقة  م�صتوى  على  �ل�صد�رة  مرتبة 
�ل��د�ئ��ري، وحتتل  يف جم��الت �لقت�صاد 
مرتبة عاملية ر�ئدة يف دعم �لتحول نحو 
م�صري�ً  �ل��د�ئ��ري،  �لقت�صاد  تطبيقات 
ملتزمة  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن حكومة  �إىل 
بت�صريع هذ� �لتحول مبا ي�صمل خمتلف 
�ل��ق��ط��اع��ات و�أن�����ص��ط��ة �لأع����م����ال، ومبا 
ي�صمن �لتنفيذ �لكامل ل�صيا�صة �لدولة 
تاأتي  و�ل���ت���ي  �ل����د�ئ����ري،  �لق��ت�����ص��اد  يف 

�ن�صجاماً مع مبادئ و�أهد�ف �خلم�صني، 
ومتثل �أحد حمركات �لتحول �إىل منوذج 
�قت�صادي جديد �أكرث مرونة و��صتد�مة 
ويو�كب �جتاهات �مل�صتقبل وفق حمدد�ت 

مئوية �لإمار�ت 2071.
دولة  ق��ي��ادة  “تويل  م��ع��ال��ي��ه:  و�أ����ص���اف 
�لإم���������ار�ت م��ل��ف �لق���ت�������ص���اد �ل���د�ئ���ري 
�أهمية كبرية، و�أعلن جمل�ص �ل��وزر�ء يف 
�صيا�صة  �إط��اق  �ملا�صي عن  �لعام  مطلع 
�لقت�صاد �لد�ئري �لتي متثل �إطار عمل 
تناف�صية  لتعزيز  ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��اً  وط��ن��ي��اً 
�لإمار�ت عاملياً كمركز حيوي لاقت�صاد 
�ل�����د�ئ�����ري، وحت���ق���ي���ق ن��ق��ل��ة ن���وع���ي���ة يف 
و�ل�صتهاك  �لإن���ت���اج  ن��ظ��م  ����ص��ت��د�م��ة 
مبا  و�لتكنولوجيا،  و�لنقل  و�لت�صنيع 
و��صتد�مة  للبيئة  �أك��رب  حماية  ي�صمن 
يف بيئة �لأعمال ويولد فر�صاً �قت�صادية 
ت�صكيل  �أن  �إىل  معاليه  و�أ�صار  جديدة”. 
جلنة �ل�صيا�صات �لتابعة ملجل�ص �لإمار�ت 
مهمة  خطوة  ميثل  �لد�ئري  لاقت�صاد 
يف �لرتقاء مبنظومة �لقت�صاد �لد�ئري 
يف �لدولة، حيث �صتعمل �للجنة بجهود 
�جلهات  ب����ني  وم���ت�������ص���اف���رة  م��ت��ك��ام��ل��ة 
وبالتعاون  �خلا�ص  و�لقطاع  �حلكومية 

خريطة  لو�صع  �لدوليني  �ل�صركاء  مع 
�حللول  لتطوير  ت��ه��دف  �صاملة  ط��ري��ق 
وو�صع  �لتحديات  ومعاجلة  و�مل��ب��ادر�ت 
جهود  تدعم  �لتي  �ملقرتحة  �ل�صيا�صات 
�لقت�صاد  �صيا�صة  تطبيق  يف  �مل��ج��ل�����ص 
�لد�ئري يف �لدولة، وتخدم م�صرية �لنمو 
خال  �ل��دول��ة  يف  �مل�صتد�م  �لق��ت�����ص��ادي 
�ل�صيا�صات  جلنة  وتعد  �ملقبلة.  �ملرحلة 
�لإمار�ت  ملجل�ص  تابعة  د�ئمة  جلنة  �أول 
من  ع��دد�ً  وتتوىل  �ل��د�ئ��ري،  لاقت�صاد 
�ملهام �لتي ت�صب يف دعم �جلهود �لوطنية 
لتطبيق �صيا�صة �لقت�صاد �لد�ئري، ويف 
�لتحديات  وت��ق��ي��ي��م  در�����ص���ة  م��ق��دم��ت��ه��ا 
و�قرت�ح  �لد�ئري  �لقت�صاد  تنفيذ  �أمام 
�ملبادر�ت  ومناق�صة  �ملائمة،  �ل�صيا�صات 
�صيا�صة  تنفيذ  يف  ت�صهم  �لتي  و�مل�صاريع 
�لتحول  �ل���د�ئ���ري وت�����ص��ري��ع  �لق��ت�����ص��اد 
�لقت�صادي �حليوي،  �لنموذج  نحو هذ� 
�لإم���ار�ت  جمل�ص  �إىل  تو�صياتها  ورف��ع 

لاقت�صاد �لد�ئري.
 وق��د �أ���ص��ار �ل��ع��دي��د م��ن �مل�����ص��ارك��ني �إىل 
�ل��در����ص��ات و�ل��ت��ق��اري��ر �ل��ت��ي ق��ام��ت بها 
�لفرتة  يف  �ل�������ص���رك���ات  م����ن  جم���م���وع���ة 
�لأكيا�ص  مو�صوع  على  ورك��زت  �ملا�صية، 

�ل��ب��ا���ص��ت��ي��ك��ي��ة و�إع��������ادة ت�����ص��ن��ي��ع �مل����و�د 
�لتكنولوجيا  خ��ال  م��ن  �لبا�صتيكية 
تنظيمها  يف  �ملبتكرة  و�حللول  �جلديدة 
و�إد�رتها مبا ي�صمن حماية �أكرب للبيئة 
و�ملناخ و�ل�صحة ويولد فر�صاً �قت�صادية 
ج�����دي�����دة ت����دع����م م�����ب�����ادئ �لق���ت�������ص���اد 
وت�صري  �خل�����ص��ر�ء.  و�لتنمية  �ل��د�ئ��ري 
�حللول  �إي��ج��اد  �أن  �إىل  �ل��در����ص��ات  تلك 
�لقت�صاد  ت����و�ج����ه  �ل���ت���ي  ل���ل���ت���ح���دي���ات 
يف  كبري  ب�صكل  ي�صاهم  ���ص��وف  �ل��د�ئ��ري 
زيادة �ل�صتثمار �لأجنبي للدولة يف هذ� 

�لقطاع �حليوي. 
ع��ن �جلهات  �لج��ت��م��اع مم��ث��ل��ون  ح�صر 
جهات  ت�صم  و�لتي  �للجنة  يف  �لأع�صاء 
ح��ك��وم��ي��ة �حت���ادي���ة وحم��ل��ي��ة وممثلني 
و�ل�صركات  �لأك��ادمي��ي��ة  �مل��وؤ���ص�����ص��ات  ع��ن 
�لوطنية و�لدولية �لر�ئدة �ملتخ�ص�صة يف 
�ل�صتد�مة و�أن�صطة �لقت�صاد �لد�ئري، 
وهم: �صعادة �ملهند�صة عائ�صة �لعبدويل 
�لوكيل �مل�صاعد لقطاع �لتنمية �خل�صر�ء 
و�لتغري �ملناخي بالوكالة يف وز�رة �لبيئة 
�للجنة،  رئي�ص  ن��ائ��ب  �مل��ن��اخ��ي  و�ل��ت��غ��ري 
�لوكيل  �لنعيمي  �ل��ع��زي��ز  عبد  و���ص��ع��ادة 
�مل�صاعد لقطاع تنظيم �ل�صوؤون �لتجارية 

�أمري  �أ�صامة  و�صعادة  �لقت�صاد،  ب���وز�رة 
�مل�صرعات  لقطاع  �مل�صاعد  �لوكيل  ف�صل 
�ل�صناعية بوز�رة �ل�صناعة و�لتكنولوجيا 
�ملتقدمة، و�صعادة يو�صف �آل علي �لوكيل 
�مل�صاعد لقطاع �صوؤون �لكهرباء و�لطاقة 
�لنظيفة وطاقة �مل�صتقبل بوز�رة �لطاقة 
�أهلي  ح��ن��ان  و���ص��ع��ادة  �لتحتية،  و�لبنية 
للتناف�صية  �لحت��������ادي  �مل����رك����ز  م���دي���ر 
ممثلني  جانب  �إىل  بالإنابة،  و�لإح�صاء 
ع�����ن م���ك���ت���ب �ل������ذك������اء �ل����ص���ط���ن���اع���ي 
�لعمل  وتطبيقات  �لرقمي  و�لقت�صاد 
�لعاملية  �لإم��������ار�ت  و����ص���رك���ة  ب���ع���د،  ع���ن 
لاأملنيوم، و�صركة ن�صتله، و�صركة يو بي 
�صركة  و  فيوليا  �صركة  و  لل�صحن،  �إ���ص 
�لفطيم،  ماجد  ، وجمموعة  باك  تيرت� 
�لعمل  وجم��م��وع��ة  “بيئة”،  و���ص��رك��ة 
�جلن�صيات  متعددة  �ل��دول��ي��ة  لل�صركات 
�ل������د�ئ������ري  و�ل�����ت�����ح�����ال�����ف   ،MCBG
و�صركة   ،Circular Coalition
ف��ي��ول��ي��ا، و���ص��رك��ة ت��ي��رت� ب����اك، وجامعة 
�أبوظبي نيويورك، و�جلامعة �لأمريكية 
�ل���وزر�ء  �أن جمل�ص  ي��ذك��ر  �ل�����ص��ارق��ة.  يف 
دولة  �صيا�صة   2021 يناير  يف  �عتمد 
 2021 �ل��د�ئ��ري  لاقت�صاد  �لإم����ار�ت 
�صامًا  �إط������ار�ً  ت��ع��د  و�ل��ت��ي   ،2031  -
يحدد �جتاهات دولة �لإمار�ت يف حتقيق 
�لفعال  و�ل�صتخد�م  �مل�صتد�مة  �لإد�رة 
ل���ل���م���و�رد �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة م���ن خ����ال تبني 
و�لإنتاج  �ل�صتهاك  وتقنيات  �أ�صاليب 
مبا ي�صمن جودة حياة �لأجيال �حلالية 
��ص���تهاك  ك��ف��اءة  وتعزيز  و�مل�صتقبلية 

�مل��و�رد �لطبيعي���ة وتقليل �لهدر..
لتعزيز  حم���دد�ت  �ل�صيا�صة  وتت�صمن   
�خلا�ص  �لقطاع  ودع��م  �لبيئية  �ل�صحة 
وتقنيات  �أ���ص��ال��ي��ب  تبني  �إىل  حت��ول��ه  يف 
�لإن���ت���اج �لأن���ظ���ف، و�حل���د م��ن �لإجهاد 
�لأ�صا�صية،  �لحتياجات  وتلبية  �لبيئي 
باأن  �لإم�������ار�ت  روؤي�����ة  لتحقيق  و����ص���وًل 
ت��ك��ون �أح���د �ل�����رو�د �ل��ع��امل��ي��ني يف جمال 
جمل�ص  ت�صكيل  ومت  �خل�صر�ء.  �لتنمية 
�حتادي لاقت�صاد �لد�ئري لتنفيذ هذه 

�ل�صيا�صة.

�شندوق خليفة يتعاون مع اإيباي لتمكني ال�شركات ال�شغرية 
واملتو�شطة من ت�شدير �شلعهم اإىل جميع اأنحاء العامل

 •• اأبوظبي-الفجر: 

عقد �صندوق خليفة لتطوير �مل�صاريع �صر�كة مع �إيباي، �ل�صريك يف »مبادرة 
وتهدف هذه  تلهم«.  »�أبوظبي  برنامج  �لإلكرتوين«، حتت مظلة  �لتمكني 
�ل�صر�كة �إىل �لرتقاء ببيئة �لتجارة �لإلكرتونية يف �أبوظبي بالتما�صي مع 
�أهد�ف �لإمارة لتحقيق �لتنويع �لقت�صادي، وزيادة �صادر�تها �لغري نفطية 
�إىل �لأ�صو�ق �لدولية. و�صت�صتفيد �ل�صركات �ل�صغري و�ملتو�صطة يف �أبوظبي 
من هذه �ل�صر�كة ب�صكل كبري، �إذ �صيرتتب عليها تنمية �أعمال تلك �ل�صركات 

من خال �إتاحة و�صول ب�صائعها وخدماتها حول �لعامل.
�إر�صاد�ت  تت�صمن  حقيبة  على  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �مل�صاريع  و�صتح�صل 
لأف�صل �ملمار�صات لبيع �لب�صائع على موقع �إيباي كباعة م�صتقلني، وم�صاحة 
جمانية لعر�ص وبيع 200 �صلعة، بالإ�صافة �إىل عر�ص فريد يتيح �صقف 
بربنامج  و�ل�صغرية  �ملتو�صطة  �مل�صاريع  �صتحظى  كما  للبيع.  �أعلى  �صعر 
بيع  �صعر  �صقف  �إىل  بالإ�صافة  �إيباي،  تدريبي �صخ�صي يقدمه خرب�ء من 
و�صيح�صلون  �أ�صهر،  ثاثة  مل��دة  �إيباي  متجر  يف  جم��اين  و����ص��رت�ك  �أعلى، 

ا على �لدعم من �أجل �لإدماج وعلى مميز�ت ت�صويقية عديدة. �أي�صً
�لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ��رة  رئي�ص  �ل�صرفاء �حلمادي،  وقال معايل حممد 
-�أبوظبي، رئي�ص جمل�ص �إد�رة �صندوق خليفة لتطوير �مل�صاريع: » كموؤ�ص�صة 
�ل�صركات �ل�صغرية و�ملتو�صطة، يحر�ص �صندوق  تعمل على تطوير ودعم 
�لعاملية مثل  �لأ���ص��و�ق  �ل��ر�ئ��دة يف  �صر�كات مع �جلهات  �إقامة  على  خليفة 
�إي��ب��اي، و�ل��ت��ي ت�صارك م��ن خ��ال م��ب��ادرة �لتمكني �لإل��ك��رتوين يف تقدمي 
�ل�صغرية  �ل�صركات  لقطاع  �لقّيمة  �مل�صادر  و�إت��اح��ة  �ل�صلة،  ذ�ت  �مل��ع��ارف 

و�ملتو�صطة.
�لبيئي  �ل��ن��ظ��ام  �أوج����ه  ك��اف��ة  بتطوير  �ل��ت��ز�م��ه  ���ص��ن��دوق خليفة  وي��و����ص��ل 
لريادة �لأعمال، مع حر�صه على تقدمي �لدعم �لكامل للقدر�ت �لوظيفية 

للت�صدير �لدويل«.
�أكرث  م��ن  و�ح���دة  �لإل��ك��رتوين  �لتمكني  م��ب��ادرة  تعترب  �صعادته:«  و�أ���ص��اف 
�ملبادر�ت �لتي �أطلقها �صندوق خليفة تاأثري�ً، حيث زّودت نطاقاً و��صعاً من 
�ل�صركات يف �أبوظبي مبئات �ل�صاعات �لإر�صادية، ومّكنتها من بناء متاجرها 
�أطر  تعزيز  يف  �ليوم  خليفة  �صندوق  وي�صتمر  بها.  �خلا�صة  �لإلكرتونية 

�لعمل لتمكني �ل�صركات يف �أبوظبي من 
وتنمية  �ل��ع��امل  ح��ول  �ل�صلع  ت�صدير 

�لن�صاط �لتجاري �لعاملي لاإمارة«.
�لعام  �مل����دي����ر  ه�����وي  ج��ي��ن��ي  وق����ال����ت 
�إي�����ب�����اي:  �ل���ن���ا����ص���ئ���ة يف  ل�����اأ������ص�����و�ق 
�لتعاون مع �صندوق خليفة  »ي�صعدنا 
�ل�صغرية  �ل�صركات  ومتكني  لتعزيز 
ونحن  �أب����وظ����ب����ي،  يف  و�مل���ت���و����ص���ط���ة 
�إىل  �لو�صول  يف  لدعمها  متحم�صني 
�نت�صارها،  و�إت��اح��ة  �لعاملية  �لأ���ص��و�ق 
ف����الأ�����ص����و�ق �لإم����ار�ت����ي����ة م���ن �صمن 
�أ���ص��و�ق��ن��ا �مل�����ص��ت��ه��دف��ة �ل���و�ع���دة �لتي 

تتمتع باإمكانات عالية.

العربية للطريان حت�شل على لقب اأكرث 
�شركات الطريان دقة يف املواعيد لعام 2021

•• ال�سارقة -وام: 

ح�صلت “�لعربية للطري�ن” �أول و�أكرب �صركة طري�ن �قت�صادي يف منطقة 
يف  دق��ة  ط���ري�ن  �صركة  �أك���رث  لقب  على  �أفريقيا  و�صمال  �لأو���ص��ط  �ل�صرق 
�ملو�عيد يف مطار مو�صكو دوموديدوفو وذلك �صمن فئة “�صركات �لطري�ن 

�لأجنبية مع �أكرث من �صبع رحات �أ�صبوعياً”.
�أ�صماء  �لأك����رب يف رو���ص��ي��ا ع��ن  و�أع��ل��ن م��ط��ار مو�صكو دوم���ودي���دوف���و وه���و 
�لفائزين من �صركات �لطري�ن بلقب �لأكرث دقة يف �ملو�عيد بهدف حت�صني 
جودة خدمة �مل�صافرين. وقام �ملطار بتقييم �أد�ء عدد من �صركات �لطري�ن 
�ل�صريكة حول �لعامل بناًء على دقة مو�عيد رحاتها و�لتي مت �حت�صابها 
وفق وترية ت�صيري �لرحات منه وعدد �لرحات �لتي �لتزمت مبو�عيدها 
دون �أي تاأخري �صمن �لفرتة �ملحددة للتقييم وت�صدرت “�لعربية للطري�ن” 
�أكرث  �لأجنبية مع  �لطري�ن  “�صركات  فئة  �لطري�ن �صمن  �صركات  جميع 

من �صبع رحات �أ�صبوعياً”.
للطري�ن”  �لعربية  “جمموعة  ل���  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �لعلي  ع��ادل  وق��ال 
نلتزم يف ’�لعربية للطري�ن‘ بالرتقاء بتجربة �مل�صافرين وتعزيز عمليتنا 
و��صحاً  دليًا  دوموديدوفو  مو�صكو  مطار  من  تكرمينا  ويقدم  �لت�صغيلية 
على �جلهود �لدوؤوبة �لتي نبذلها ل�صمان دقة مو�عيد رحاتنا وحر�صنا 
على تعزيز �لكفاءة �لت�صغيلية على �لرغم من �لتحديات �لتي تو�جه �صري 
عمليات قطاع �لطري�ن عاملياً و نحن و�ثقون �أن منوذج �لأعمال �لذي تتبعه 
ت�صهم يف خلق  �لإد�رة  قبل فريق  �ملبذولة من  للطري�ن و�جلهود  �لعربية 

قيمة طويلة �لأجل جلميع �لعماء و�لأطر�ف �ملعنية.
مو�عيد  دقة  لتقييم  �صنوية  مناف�صة  دوموديدوفو  مو�صكو  مطار  وينظم 
�صركات �لطري�ن �ل�صريكة ويحظى �لفائزون باألقاب تكرم متيزهم �صمن 
�لناقل  وتبعية  �ل��رح��ات  ت�صيري  ل��وت��رية  وف��ق��اً  �عتمادها  يتم  فئات  �أرب���ع 
�لتابعة  �لطري�ن  “�صركات  �لفئات  وت�صمل  �أجنبياً  �أو  ك��ان  رو�صياً  �جل��وي 
�صركات �لطري�ن  و”  10 رح��ات يومياً  �أك��رث من  لرو�صيا �لإحتادية مع 
�لتابعة لرو�صيا �لإحتادية مع 10 رحات �أو �أقل يومياً “و�صركات �لطري�ن 
�لأجنبية مع �أكرث من �صبع رحات �أ�صبوعياً و”�صركات �لطري�ن �لأجنبية 

مع �صبع رحات �أو �أقل �أ�صبوعياً.

االقت�شاد ت�شتعر�س قانون امللكية ال�شناعية اجلديد ودوره يف دعم اخلم�شني وتطوير مناخ االبتكار
•• دبي -وام:

�أكد معايل �لدكتور �أحمد بالهول �لفا�صي، 
و�مل�صاريع  �لأع����م����ال  ل����ري����ادة  دول�����ة  وزي�����ر 
�ل�����ص��غ��رية و�مل��ت��و���ص��ط��ة، �أن دول���ة �لإم����ار�ت 
قيادتها  ودع������م  روؤي�������ة  ب��ف�����ص��ل   - ح��ق��ق��ت 
خمتلف  يف  �إق��ل��ي��م��ي��ة  ري������ادة   - �ل���ر����ص���ي���دة 
�ملجالت �ملرتبطة بالبتكار و�مللكية �لفكرية، 
م�صري�ً �إىل �أن دولة �لإمار�ت حلت يف �ملركز 
�لتو�يل  على  �ل�صاد�ص  للعام  عربياً  �لأول 
 ،2021 ل�صنة  لابتكار  �لعاملي  �ملوؤ�صر  يف 
لتطبيقات  م��ت��ك��ام��ل��ة  م��ن��ظ��وم��ة  وط������ورت 
�ليوم  ول��دي��ه��ا  �ل��ف��ك��ري��ة،  �مللكية  وخ��دم��ات 
�صيا�صات د�عمة وحمفزة لتعزيز دور �مللكية 
�لفكرية عموماً و�مللكية �ل�صناعية وبر�ء�ت 
باعتبارها  �خل�صو�ص،  وجه  على  �لخ��رت�ع 
و�لتقدم  �لقت�صادي  �لتعايف  حمركات  �أحد 
يف  �أ�صا�صية  ورك��ي��زة  �لقطاعات،  خمتلف  يف 
و�لجتماعية  �لقت�صادية  �لتنمية  ج��ه��ود 
و�لبتكار  �ملعرفة  على  �لقائمة  �مل�صتد�مة 

و�لفكر �لريادي يف �لدولة.
�إعامية نظمتها  �إح��اط��ة  ج��اء ذل��ك خ��ال 
بالقانون  للتعريف  �ل��ي��وم  �لقت�صاد  وز�رة 
�صاأن  2021 يف  ل�صنة   11 رق��م  �لحت���ادي 
و�لذي  �ل�صناعية،  �مللكية  وحماية  تنظيم 
يف  ت�صريعية  ت��غ��ي��ري�ت  �أ���ص��خ��م  �صمن  ج��اء 
 50 �لدولة �صملت �صياغة وحتديث  تاريخ 
قانوناً �حتادياً تز�مناً مع �حتفالت �لدولة 
�مل�صاهمة  بهدف  وذل��ك  �لذهبي،  باليوبيل 
�ملنظمة  يف  ج����وه����ري  ت���ط���ور  �إح��������د�ث  يف 
�لت�صريعية لاقت�صاد ليكون �أكرث تناف�صية 
��صتقطاب  على  وق���درة  و�ن��ف��ت��اح��اً  وم��رون��ة 
�لناجحة  و�ل�صركات  �لعاملية  �ل�صتثمار�ت 
يف خمتلف �لقطاعات، ول �صيما �لقطاعات 

�جلديدة و�مل�صتقبلية.
وقال معايل �لفا�صي يف هذ� �ل�صياق: »ميثل 
�إحدى  �جل��دي��د  �ل�صناعية  �مللكية  ق��ان��ون 
�لقت�صاد  وز�رة  عملت  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  �أه��م 
و�صركاوؤها على تطويرها بهدف دفع �لنمو 
ريادة  ودع��م  و�لب��ت��ك��ار  �ملعرفة  على  �لقائم 
�لأعمال، متا�صياً مع روؤية ومبادئ وم�صاريع 
�خل��م�����ص��ني �ل���ت���ي �أط��ل��ق��ت��ه��ا ح��ك��وم��ة دول���ة 
�لإمار�ت للتاأ�صي�ص ملرحلة جديدة من �لنمو 
�لد�خلي و�خلارجي للدولة، وبهدف ت�صريع 
�لتحول نحو منوذج �قت�صادي معريف جديد 

�أك���رث م��رون��ة و����ص��ت��د�م��ة، وي���و�ك���ب �أحدث 
فيه  وميثل  �لقت�صادية،  �لتنمية  �جتاهات 
و�لتطوير  و�لبحث  و�لتكنولوجيا  �لبتكار 
و�ملو�هب  و�ملخرتعون  �لوطنية  و�لكفاء�ت 
و�لنمو«،  ل��ل��ت��ق��دم  ق��اط��رة  �لأع���م���ال  ورو�د 
ي�صب  �ل���ق���ان���ون  �أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  م�����ص��ري�ً 
يف دع���م ه���ذ� �ل��ت��وج��ه �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي من 
�حلماية  و�إج�����ر�ء�ت  �أنظمة  تطوير  خ��ال 
�لتقدم  يحفز  مبا  لاخرت�عات  �لقانونية 
باأفكار و�ب��ت��ك��ار�ت و�خ��رت�ع��ات ج��دي��دة من 
�لقطاعات،  خمتلف  يف  و�ل�صركات  �لأف���ر�د 
حددتها  �لتي  �ل�صبعة  �لقطاعات  وخا�صة 
وت�صمل  لابتكار  �لوطنية  �ل�صرت�تيجية 
�لتعليم، و�لرعاية �ل�صحية، و�لتكنولوجيا، 
و�لف�صاء،  �مل���ت���ج���ددة،  و�ل���ط���اق���ة  و�ل���ن���ق���ل، 
و�ملياه. وتوقع معاليه �أن يحقق عدد طلبات 
ب��ر�ء�ت �لخ��رت�ع �ملقدمة ل��وز�رة �لقت�صاد 
مع نهاية �لعام �جلاري 2021، منو�ً بن�صبة 
�ملا�صي.  بالعام  مقارنة   20% على  تزيد 
و����ص��ت��ع��ر���ص م��ع��ال��ي��ه �أب����رز �مل��وؤ���ص��ر�ت �لتي 
�ل�صناعية  �مللكية  منظومة  ت��ط��ور  تعك�ص 
وبر�ء�ت �لخرت�ع يف �لدولة خال �ل�صنو�ت 
�ملا�صية، و�لتي �صملت: حتقيق منو جوهري 
�ملقدمة  �لخ����رت�ع  ب����ر�ء�ت  طلبات  ع��دد  يف 
�صنوياً لوز�رة �لقت�صاد، من 157 طلباً عام 
و�رتفع   ،2010 ع��ام   1288 �إىل   2000

هذ� �لعدد �إىل 1917 طلباً عام 2020.
خال عام 2021، ��صتقبلت �لوز�رة 2428 
%26.7مقارنة  منو  بن�صبة  جديد�ً،  طلباً 

ب �لعام �ملا�صي.
ت�����ص��اع��ف ع����دد ط��ل��ب��ات ب������ر�ء�ت �لخ����رت�ع 
�ل��رت�ك��م��ي ث���اث م���ر�ت ع��ل��ى م���دى �لعقد 
�إىل  ل��ي�����ص��ل   2020-2010 �مل���ا����ص���ي 
مقابل   2020 ع����ام  ط��ل��ب��ات   24،511
مع  و�رت���ف���ع   .2010 ع���ام  ط��ل��ب��اً   8،028

بد�ية �لعام �جلاري �إىل 26،939 طلبا.
�لنماذج  لطلبات  �ل��رت�ك��م��ي  �ل��ع��دد  ت��ز�ي��د 
�لعقد  خ��ال   290% بن�صبة  �ل�صناعية 
 2020 ع��ام   9،690 �إىل  لي�صل  �لأخ���ري 
عام  �صناعي  من��وذج  طلب   2،483 مقابل 
2010. وو��صل هذ� �لعام �رتفاعه لي�صل 
 10،663 �إىل   2021 ع���ام  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى 

طلباً.
عام  �ملقدمة حتى  �ل��رب�ء�ت  توزعت طلبات 
�صملت:  م��ت��ن��وع��ة  ق��ط��اع��ات  ع��ل��ى   2021

�لآلت و�لإن�صاء بن�صبة %23 من �إجمايل 
بن�صبة  �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  �ل��ه��ن��د���ص��ة  �ل��ط��ل��ب��ات، 
و�لتكنولوجيا  �ل�صيدلنية  �مل���و�د   ،24%
و�ملعادن  �لكهرباء   ،24% بن�صبة  �حليوية 
�ملعلومات  ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا   ،7% ب��ن�����ص��ب��ة 

و�لت�صالت بن�صبة 9%.
�جلديد  �لقانون  �أن  �لفا�صي  معايل  و�أك��د 
�لأف���ر�د  م��ن  �ملجتمع  ف��ئ��ات  م��وج��ه جلميع 
�خرت�عاتهم  بحماية  �ملعنيني  و�ل�����ص��رك��ات 
�جلديدة و�أفكارهم �ملبتكرة �لقابلة للتطبيق 
مقدمتهم:  ويف  و�ل����ت����ج����اري،  �ل�����ص��ن��اع��ي 
�لأفر�د، و�جلامعات و�ملوؤ�ص�صات  �ملخرتعون 
ع���ل���ى تطوير  ت�������ص���رف  �ل���ت���ي  �لأك����ادمي����ي����ة 
و�ل�صركات  لطابها،  و�بتكار�ت  �خرت�عات 
�لتي لديها �خرت�عات �أو �بتكار�ت �أو مر�كز 
و�ل�صركات  �لأع��م��ال  ورو�د  وتطوير،  بحث 
�لنا�صئة  و�مل�����ص��اري��ع  و�مل��ت��و���ص��ط��ة  �ل�����ص��غ��رية 
�لقائمة على �لبتكار و�لخرت�ع، و�ل�صركات 
�ملعلومات  تكنولوجيا  جم��الت  يف  �لعاملة 

و�لت�صالت وقطاعات �لقت�صاد �جلديد.
�لقانون  ت���ع���دي���ات  �أن  م��ع��ال��ي��ه  و�أو�����ص����ح 
�جلديد ركزت على حتقيق عو�مل �ل�صرعة 
�لفح�ص  ع��م��ل��ي��ات  و�ل��ف��ع��ال��ي��ة يف  و�مل���رون���ة 
وخدمات  و�إج�����ر�ء�ت  و�مل��و���ص��وع��ي  �ل�صكلي 
�مللكية  و�مل���ن���ح جل��م��ي��ع ط��ل��ب��ات  �ل��ت�����ص��ج��ي��ل 
�ل�صناعية، و�لتي ت�صمل: بر�ء�ت �لخرت�ع، 
�ل�صناعية،  و�لت�صاميم  �ملنفعة،  و�صهاد�ت 
و�ل���دو�ئ���ر �مل��ت��ك��ام��ل��ة. م�����ص��ري�ً م��ع��ال��ي��ه �إىل 
خال  م��ن  ت�صتهدف  �لق��ت�����ص��اد  وز�رة  �أن 
�لإجر�ء�ت �لتي ��صتحدثها �لقانون �جلديد 
نتيجة  ل�����ص��دور  �مل�صتغرقة  �مل���دة  �خ��ت�����ص��ار 
�لفح�ص �خلا�ص ب��رب�ء�ت �لخ��رت�ع �إىل 6 
�أ�صهر �بتد�ء من ��صتامها ر�صوم �لبحث و 
�ل�صابق،  يف  �صهر�ً   42 ب�  مقارنة  �لفح�ص، 
5 ممار�صات  �أف�����ص��ل  م��ع  ي��ت��و�ف��ق  ه���ذ�  و�أن 
ب���ر�ء�ت �لخ���رت�ع �لأب���رز يف �لعامل،  ملكاتب 
و�لوليات  �جلنوبية  وك��وري��ا  �ل��ي��اب��ان  وه��ي 
�مل���ت���ح���دة �لأم���ري���ك���ي���ة و�ل�������ص���ني و�لحت�����اد 
�لقانون  يف  جوهرية  تعديات  �لأوروب����ي. 
و�مللكية  �لبتكار  وحتفيز  لت�صهيل  �جلديد 

�لفكرية يف �لدولة.
وتابع معاليه يف ��صتعر��ص �أبرز �لتعديات 
�لتي متت على �لقانون و�أثرها �ملتوقع على 
بالدولة،  �لفكرية  و�مللكية  �لب��ت��ك��ار  م��ن��اخ 
و�لتي �صملت: 1. ��صتكمال منظومة حماية 

حقوق �مللكية �ل�صناعية، عرب �إ�صافة حقوق 
�مل��ل��ك��ي��ة �ل�����ص��ن��اع��ي��ة �ل��ت��ّي مل ت��ك��ن مدرجة 
وه�����ي: حماية  �ل�����ص��اب��ق��ة،  �ل��ت�����ص��ري��ع��ات  يف 
�لت�صميمات �لتخطيطية للدو�ئر �ملتكاملة، 
�لبتكار�ت  حتفيز  يف  �أهميتها  ل��ه��ا  وه���ذه 
مما  وحمايتها،  �لإلكرتونية  و�لخ��رت�ع��ات 
�ملتقدمة  �لتكنولوجيا  م�صار  دفع  يف  ي�صب 

يف �لدولة.
وهذه  عنها،  �ملف�صح  غري  �ملعلومات   حماية 
�صيكون لها �أثرها يف ت�صجيع عمليات �لبحث 
و�لتطوير يف �ملجالت �ل�صناعية و�لتجارية 
2. �إقر�ر 4 �إجر�ء�ت جديدة لتحقيق �ملرونة 
يف �إد�رة وفح�ص �لطلبات وت�صهيل وت�صريع 
وت�صجيلها  وفح�صها  ��صتقبالها  �إج����ر�ء�ت 
ومنحها، مبا ي�صهم يف زيادة ثقة �ملخرتعني 
على  وت�صجعيهم  �لدولة  يف  �لأعمال  ببيئة 
وذلك  �مل�صتعجلة،  �لطلبات  وهي:  �لبتكار، 
لطلبات  �صريع  م�صار  ��صتحد�ث  خال  من 
�إجناز  ب���ر�ء�ت �لخ���رت�ع ميكن م��ن خاله 
و�ملو�صوعي  �ل�����ص��ك��ل��ي  �ل��ف��ح�����ص  ع��م��ل��ي��ات 

للطلب �ملقدم على وجه �ل�صرعة.
�إىل طلبات  ب��ر�ءة �لخ��رت�ع   حتويل طلبات 
���ص��ه��ادة م��ن��ف��ع��ة، وب��ال��ع��ك�����ص �أي�������ص���اً، وهذه 
�خلطوة لها دور مهم يف زيادة عدد �لرب�ء�ت 
و�صهاد�ت �ملنفعة �ملمنوحة يف �لدولة، وزيادة 
باعتبارها  �ملنفعة  ���ص��ه��اد�ت  م��ن  �ل���ص��ت��ف��ادة 
خيار�ً مهماً ومفيد�ً يف حماية �لخرت�عات 
�لطبيعة  ذ�ت  و�لب�����ت�����ك�����ار�ت  �ل��ب�����ص��ي��ط��ة 
نحو  مرنة  خطوة  ت�صبح  وبحيث  �مللمو�صة 

�لكاملة.  ب����ر�ءة �لخ�����رت�ع  ع��ل��ى  �حل�����ص��ول 
ب��ر�ء�ت �لخ��رت�ع و  �إمكانية تق�صيم طلبات 
�صهاد�ت �ملنفعة و �لت�صاميم �ل�صناعية �إىل 
بتوفري �حلماية يف  ي�صمح  عدة طلبات مبا 

خمتلف مر�حل تقدمه.
باإمكانية  ي�صمح  حيث  �ل��ط��ل��ب��ات،  ����ص��ت��ع��ادة 
�لنموذج  �أو  �لخ���رت�ع  ب��ر�ءة  طلب  ��صتعادة 

�ل�صناعي قبل �أو بعد �ملنح.
حتديث �إجر�ء�ت �ملنازعات ب�صاأن طلبات   .3
�أك����رث مرونة  �مل��ل��ك��ي��ة �ل�����ص��ن��اع��ي��ة ل��ت�����ص��ب��ح 
و���ص��رع��ة ع��رب �إت���اح���ة �إع�����ادة �ل��ف��ح�����ص بعد 
�آلية ت�صمح بالتظلم لدى  �ملنح، و��صتحد�ث 

�لوز�رة قبل �للجوء �إىل �لق�صاء.
على  �ل�صناعة  للملكية  متكاملة  خ��دم��ات 
�لقت�صاد..  ل������وز�رة  �لإل����ك����رتوين  �مل���وق���ع 
و�لعمل م�صتمر على تطويرها و�أكد معاليه 
موقعها  ع��ل��ى  ت��وف��ر  �لق��ت�����ص��اد  وز�رة  �ن 
�لإلكرتوين خدمات متكاملة لطلبات �مللكية 
�ملعايري  �أف�����ص��ل  وف���ق  �ملختلفة  �ل�صناعية 
https:// �ل��ر�ب��ط:  على  وذل��ك  �لعاملية، 
services.economy.ae/m/
Pages/CategoryServices.

و�أن   ،aspx?CategoryID=1 4
�لعمل م�صتمر حالياً لتطوير هذه �خلدمات 
و�لإجر�ء�ت  �ملتطلبات  كافة  ت�صتويف  بحيث 

و�لآليات �ملنبثقة عن �لقانون �جلديد.
�آث�����ار �إي��ج��اب��ي��ة م��رت��ق��ب��ة ل��ل��ق��ان��ون يف دعم 
م�صار�ت  ع����دة  ع���رب  �خل��م�����ص��ني  م�����ص��اري��ع 

��صرت�تيجية.

وزير التجارة وال�شناعة الت�شادي : نحر�س على اال�شتفادة من النموذج االقت�شادي االإماراتي 
•• دبي-وام:

دعا معايل علي جادة كومبارد وزير �لتجارة و�ل�صناعة 
يف جمهورية ت�صاد �مل�صتثمرين �لز�ئرين ملعر�ص �إك�صبو 
2020 دبي �إىل �لطاع على �خلريطة �لقت�صادية 
�لطرق  �أف�صل  و�ختيار   ، ت�صاد  لدولة  و�ل�صتثمارية 
موؤكد�ً   ، بعد  ت�صتغل  مل  �لتي  �مل��و�رد  من  لا�صتفادة 
حر�ص باده على �لطاع على �لتجربة �لإمار�تية 
يف خمتلف ميادين �لتنمية، و�ل�صتفادة من �لنموذج 
�لقت�صادي �لإمار�تي �لذي �أثبت قدرته على حتقيق 

�لتقدم �مل�صتد�م.
و�أكد معاليه خال موؤمتر �صحفي عقد يف �إك�صبو دبي 
�لوطني  باليوم  ت�صاد  �حتفال  فعاليات  هام�ص  على   ،
على عمق �لعاقة بني دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�لعاقات  تعزيز  باأهمية  منوها   ، ت�صاد  وجمهورية 
�لقت�صادية بني �لبلدين، مع �لعمل على رفع م�صتوى 
�ل�صتثمارية  �لفر�ص  و��صتك�صاف  �لتجاري،  �لتبادل 
�ملتاحة يف �لقطاعات ذ�ت �لأولوية، ف�صًا عن تعريف 
جمتمع �لأعمال بالدولة باأهم �لفر�ص �لتي تطرحها 

�لبيئة �لقت�صادية و�ل�صتثمارية بجمهورية ت�صاد.
خ��ا���ص��ة يف  و�ع����دة  �ل��ف��ر���ص  �أن  �إىل   ، و�أ����ص���ار معاليه 
على  �ل�صم�ص  لدينا  قائًا:  �ملتجددة  �لطاقة  جم��ال 
�لطاقة  ��صتغالها يف جم���الت  ومي��ك��ن  �ل��ع��ام  م���د�ر 
�إك�صبو دبي فر�صة لنا لإب��ر�ز ما  �لنظيفة ، ومعر�ص 
�لقارة  و���ص��ط  نقع  ون��ح��ن  م���و�رد خا�صة  م��ن  منتلكه 
يف  �لطبيعية  �مل�صادر  من  �لكثري  ومنتلك  �لفريقية 
جمال �لتعدين ، كما لدينا ثروة حيو�نية هائلة من 

�لأبقار و�ملا�صية .

و جمتمع  �إك�صبو  يف  �ملتو�جدين  �لأع��م��ال  رو�د  ودع��ا 
�لقت�صادي  �مل��ن��اخ  على  للتعرف  �لإم��ار�ت��ي  �لأع��م��ال 
ومقومات  �لتنموية  و�لتنظيمية  �لت�صريعية  و�لأط��ر 
�ل���ص��ت��ث��م��ار يف �ل��ق��ط��اع��ات �مل��ه��م��ة ب��ج��م��ه��وري��ة ت�صاد 
و ق��ال : لدينا �إ���ص��اح��ات جل��ذب �ل���ص��ت��ث��م��ار�ت من 
خال �لوكالة �لوطنية لا�صتثمار ، وتقدمي خريطة 
كاملة حول جمالت �ل�صتثمار من �أجل �لتعرف على 

�مل�صروعات ودعم �لأفكار وتقدميها لل�صركاء.
حول  “و�م”  �لإم��ار�ت  �أنباء  لوكالة  �صوؤ�ل  على  ورد�ً 
�إىل  معاليه  لفت   ، ت�صاد  جلمهورية  �لتحتية  �لبنية 
�لتحتية من طرق  �لبنية  تطوير  على  يعملون  �أنهم 
ت�صاد  �أن  حيث   ، �ل�صا�صعة  �ل�صحر�ء  ب�صبب  وج�صور 
�مليناء يبعد عن  �أن  ، كما  دولة غري �صاحلية ومغلقة 
�أن لديهم  م��وؤك��د�ً   ، ك��م   1200 م��ن  �أك��رث  �لعا�صمة 

طموح كبري لإ�صاح وهيكلة �لبنية �لتحتية �لتي هي 
�صريان �لتنمية .

ت�صبح  ب��اده تطمح لأن  �أن   ، �لت�صادي  �لوزير  وذك��ر 
، م���ن خال   2030 ب��ح��ل��ول  �ل��ن��ا���ص��ئ��ة  �ل�����دول  م���ن 
�ن�صاء �صر�كات يف جمال �لطري�ن و�ملو�نئ ، د�عياً �إىل 
�ل�صر�كة مع �مل�صتثمرين للبدء يف تنفيذ بنية حتتية 
ت��و�ك��ب ���ص��وق �ل��ق��ارة �لأف��ري��ق��ي��ة �ل���ذي ت��ت��و�ف��ر فيه 
لروؤو�ص  �جل��اذب��ة  �ل�صتثمارية  �لفر�ص  من  �لعديد 

�لأمو�ل �لأجنبية .
دب���ي يقع   2020 �إك�����ص��ب��و  ت�����ص��اد يف  �ن ج��ن��اح  ي��ذك��ر 
�لرت�ثية  �ل��ك��ن��وز  وي�����ص��ت��ع��ر���ص  �ل��ف��ر���ص  مب��ن��ط��ق��ة 
وي�صم  نريد”،  �ل��ذي  “ت�صاد  �صعار  حتت  و�لثقافية، 
للمناطق  �ل�������ص���ور  م����ن  ك���ب���رية  �جل����ن����اح جم���م���وع���ة 

�لطبيعية و�ملتنزهات �لوطنية.
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تتميز باإرثها �لتاريخي �لعريق وتوفر لزو�رها جتربة فريدة ومتنوعة

اإمارة الفجرية.. وجهة �شياحية متميزة جتمع بني االإطالالت البحرية واجلبلية اخلالبة

بهدف تعزيز كفاءة �أعمالهم وتب�شيط عملياتهم �لت�شغيلية

دبي للثقافة وزوهو توقعان اتفاقية تعاون لدعم التحول الرقمي لرواد االأعمال االإبداعية يف دبي

•• الفجرية -وام:

ت�صهد �لفجرية تطور�ً ملحوظاً يف �لآونة 
�لقت�صادية  �لنو�حي  جميع  يف  �لأخ���رية 
�ل�صياحة  قطاع  يف  وخا�صة  و�لجتماعية 
و�ل�صيافة، وذلك بف�صل قيادتها �لر�صيدة 
�ملو�رد  لتطوير  �جلهود  كافة  بذلت  �لتي 
�لتي تتمتع بها �لإمارة و�لرتقاء مب�صتوى 

خدمات �لقطاع.
�إم������ارة �ل��ف��ج��رية جت��رب��ة فريدة  وت���وف���ر 
بطبيعة  تتميز  حيث  ل��زو�ره��ا،  ومتنوعة 
�صاحرة مع �صل�صلة جبلية جميلة و�صو�طئ 
ر�ئعة على �خلليج �إىل جانب ما تزخر به 
�لإم��ارة من معامل تاريخية وتر�ث ثقايف 
عريق، ما يجعلها وجهة مثالية لل�صياحة 
و�لبيئية  �جل��ب��ل��ي��ة  �أن���و�ع���ه���ا،  مب��خ��ت��ل��ف 

و�لثقافية و�لبحرية.

�جلذب �ل�شياحي.
وعني  �ل���وري���ع���ة  و�دي  ����ص���الت  وت��ع��ت��رب 
�جلذب  ومناطق  حد�ئق  �أه��م  من  �مل�صب 
يعد  �إذ  �لفجرية،  يف  �لرئي�صية  �ل�صياحي 
مب�صاحة  طبيعية  حممية  �لوريعة  و�دي 
31000 فد�ن، ويقع �ل�صال بني ميناء 
دولة  يف  �لوحيد  وه��و  و�لبدية  خورفكان 
�لإمار�ت. وت�صم �لإمارة �أقدم �مل�صاجد يف 

�لدولة كم�صجد �لبدية، وقرية �لرت�ث.
وي��غ��ل��ب ع��ل��ى �ل��ف��ج��رية �ل��ط��اب��ع �جلبلي، 
ن�صبياً  ب������ارد�  �ل��ف��ج��رية  ط��ق�����ص  وي��ع��ت��رب 
من  ولعل  �لدولة.  مناطق  ببقية  مقارنة 
�ل��ت��ي مي��ك��ن ممار�صتها  �لأن�����ص��ط��ة  �أج��م��ل 
يف �لإم������ارة ه���ي �ل��ري��ا���ص��ات �مل��ائ��ي��ة مثل 
�ملائية،  �ل���در�ج���ات  �لإب���ح���ار،  �ل�����ص��ب��اح��ة، 

و�صيد �لأ�صماك.
�لو�قع  �جلمعة  ب�صوق  �لإم����ارة  وت�صتهر 
على �لطريق �إىل �لفجرية، ويعترب �ملكان 
و�خل�صر�و�ت  �ل��ف��و�ك��ه  ل�����ص��ر�ء  �لأن�����ص��ب 
�لرت�ثية  و�مل���ن���ت���ج���ات  حم���ل���ي���اً،  �مل��ن��ت��ج��ة 

�لأخرى مثل �لفخار و�ل�صجاد.

مز�ر�ت تاريخية.
وت��ت��م��ي��ز �لإم������ارة ب��ال��ع��دي��د م���ن �مل�����ز�ر�ت 
�لتاريخية، مثل قلعة �لفجرية �لتي يبلغ 
عمرها مئات �ل�صنني، وتقف �صاخمة على 
�نحد�ر طفيف على حافة حد�ئق �لتاريخ 
ن�صب  يتم  ما  وغالباً  �لفجرية.  يف مدينة 
�مل�صتعمرين  �إىل  �حل�������ص���ون  ه����ذه  ب���ن���اء 

•• دبي-الفجر: 

�إمارة  يف  �ملبدعني  لدعم  جديدة  خطوة  يف 
دبي  يف  و�لفنون  �لثقافة  هيئة  �أعلنت  دب��ي، 
تعاون  �تفاقية  توقيع  ع��ن  للثقافة«  »دب���ي 
�لتكنولوجيا  �صركة  »زوه����و«،  م��ع  و���ص��ر�ك��ة 
�لعاملية، وذلك لدعم �لتحول �لرقمي لرو�د 
�لأعمال �لإبد�عية يف �لإمارة وتعزيز كفاءة 
�لت�صغيلية  عملياتهم  وتب�صيط  �أع��م��ال��ه��م 

�ليومية.
مت توقيع �لتفاقية يف مقر �لهيئة بني هالة 
وحيدر  للثقافة«،  »دب���ي  ع��ام  م��دي��ر  ب���دري، 
نظام، رئي�ص �صركة »زوهو« يف منطقة �ل�صرق 
�لتعاون  �لأو����ص���ط و�أف��ري��ق��ي��ا. وي���اأت���ي ه���ذ� 
�ل���ع���ام و�خلا�ص  �ل��ق��ط��اع��ني  ب���ني  �جل���دي���د 
»دبي  توفرها  �لتي  �لعرو�ص  باقة  �إط��ار  يف 
دبي،  يف  �لإب��د�ع��ي  �ملجتمع  لدعم  للثقافة« 
�لأع�صاء  مت��ك��ني  �إىل  خ��ال��ه  م��ن  وت�صعى 
على  �حل�صول  م��ن  �لهيئة  ل��دى  �مل�صجلني 
�لإبد�عية  �أعمالهم  لإد�رة  ر�ئعة  �متياز�ت 
�لذي  »زوهو ون«  �لت�صغيل  با�صتخد�م نظام 
من  ميّكنهم  تطبيقاً   45 م��ن  �أك���رث  ي�صم 
�ليومية  �لت�صغيلية  عملياتهم  جميع  �إد�رة 

من خال من�صة و�حدة ومن �أي مكان.
�لت�صغيل  ن���ظ���ام  ون«،  »زوه������و  وي��ت�����ص��م��ن 
�خل������ا�������ص ب����ال���������ص����رك����ات، جم����م����وع����ة من 

قبل  باملنطقة  ح��ل��و�  �ل���ذي  �ل��ربت��غ��ال��ي��ني 
�ل��ع��دي��د منهم كان  ل��ك��ن  �ل�����ص��ن��ني،  م��ئ��ات 

�أقدم من ذلك.
وت�صم قرية �لرت�ث يف �لفجرية جمموعة 
من �لبيوت �ل�صعبية /�لعري�ص/، وقو�رب 
�ل�صيد �مل�صنوعة من �صعف �لنخيل، وهي 
�حلياة  على من��ط  �لط���اع  ل��ل��زو�ر  تتيح 
�لقدمي يف هذه �ملنطقة، وكيفية ��صتغال 
يف  �لتقليدية  �حلياة  يف  �لطبيعية  �مل��و�رد 
�ل�����ص��اح��ل �ل�صرقي  �جل��ب��ال ع��ل��ى ���ص��ف��اف 

للدولة منذ �لقدم.

�ملغامر�ت.
�لتي  �مل��و�ق��ع  م��ن  �لعديد  �لفجرية  ت�صم 
�لأن�صطة  م���ن  �ل���ع���دي���د  مم���ار����ص���ة  ت��ت��ي��ح 
حديقة  وم���ن���ه���ا  �مل�����غ�����ام�����ر�ت،  ل���ع�������ص���اق 
بهدف  �أن�صئت  �لتي  للمغامر�ت  �لفجرية 
و�كت�صاف  �مل���غ���ام���ر�ت  ���ص��ي��اح��ة  ت�����ص��ج��ي��ع 
تتنوع  �لإم���ارة، حيث  �لقدمية يف  �ملمر�ت 
د�خل �حلديقة بني �صحر�وية،  �لأن�صطة 
�لإمارة  �أن  كما  وبحرية.  وجبلية،  وبرية، 
�لريا�صات  لع�صاق  معروفة  وجهة  تعترب 
�لبحرية من خال نادي �لفجرية �لدويل 
ل��ل��ري��ا���ص��ات �ل��ب��ح��ري��ة وع����دد م��ن مر�كز 

�لغو�ص �ل�صهرية.

وجهات عائلية.
وتعترب �لفجرية من �أف�صل �ملدن كوجهة 
�إنها متتلك مو�قع �صديقة  عائلية، حيث 
ل���اأط���ف���ال. م��ن��ه��ا ح��دي��ق��ة ع���ني م�صب 
�لأطفال  �أ���ص��و�ت  على  �حلياة  تغفو  حيث 
وبهجتهم وعلى تر�نيم �لكبار و�صعادتهم. 
وه��ن��اك �أي�����ص��اً �ل���ذي ���ص��اط��ئ �مل��ظ��ات مت 
َطموح على  وهو م�صروع  �فتتاحه موؤخر�ً 
من  ويتاألف  للفجرية  �لبحرية  �لو�جهة 

�لأعمال  �أ���ص��ح��اب  مت��ّك��ن  �ل��ت��ي  �لتطبيقات 
و�لإنتاجية  و�لت�صويق،  �ملبيعات  �إد�رة  م��ن 
و�إد�رة �ملو�رد �لب�صرية و�إد�رة �ل�صوؤون �ملالية 
وغريها من �لأم��ور �لإد�ري��ة. كما يت�صمن 
»زوهو  كومري�ص« �لذي ميّكن �لعماء من 
ونظًر�  ب�صهولة.  �إلكرتونية  متاجر  �إن�صاء 
نف�ص  ع��ل��ى  مبنية  �لتطبيقات  جميع  لأن 
جمموعة �لطبقات �لتكنولوجية ومدعومة 
ب��ي��ان��ات م�����ص��رتك، ف��اإن��ه��ا تتكامل  ب��ن��م��وذج 
لأ�صحاب  ي��ت��ي��ح  م���ا  �ل��ب��ع�����ص،  بع�صها  م���ع 
�لأع�����م�����ال ب���ت���ج���اوز �ل����رت�ت����ب����ات �لإد�ري��������ة 
وتوحيد �لعمليات و�ل�صتفادة من �لتقارير 
خال  م��ن  �مل�صرتكة  �ل��ذك��ي��ة  و�لتحليات 

توحيد �لبيانات عرب �أق�صام خمتلفة.
و�أكدت هالة بدري مدير عام »دبي للثقافة« 
على �أهمية هذه �ل�صر�كة يف تعزيز تناف�صية 
ق��ط��اع �لأع���م���ال �ل�����ص��غ��رية و�مل��ت��و���ص��ط��ة يف 
�لقطاع �لإبد�عي يف �لإمارة وم�صاعدتها على 
�لإم��ارة على  ت�صهده  �ل��ذي  �لتطور  مو�كبة 
�صعيد �لتحول �لرقمي. وقالت: »ندرك يف 
دبي للثقافة �أهمية �ل�صتثمار يف تكنولوجيا 
يف  �ملتقدمة  �لرقمية  و�ل��و���ص��ائ��ل  �مل�صتقبل 
متا�صياً  �ملوؤ�ص�صي.  �لأد�ء  يف  �لتميز  حتقيق 
م��ع ت��وج��ه��ات �لإم�����ارة ن��ح��و �ق��ت�����ص��اد عاملي 
�ملتطورة،  بالتكنولوجيا  تناف�صي ذكي معزز 
فر�ص  توفري  على  حر�صنا  م��ن  و�ن��ط��اق��اً 

متاجر للبيع بالتجزئة و�ملطاعم و�ملقاهي 
وغريها من �لأن�صطة �لرتفيهية و�ملائية 

و�أي�صاً �لريا�صية.

�لثقافة.
ب��ف�����ص��ل ت��اري��خ��ه��ا �ل���غ���ن���ي، ت���زخ���ر �إم�����ارة 
�لتاريخية  �مل���و�ق���ع  م���ن  ب��ع��دد  �ل��ف��ج��رية 
و�لآثار و�لقاع. وميكن لل�صياح ��صتك�صاف 
�ل��زم��ن �مل��ا���ص��ي يف م��ت��ح��ف �ل��ف��ج��رية، �أو 
يف  ل��اإم��ارة  �مل��ذه��ل��ة  �لثقافة  ��صتعر��ص 
�صوق  �أو  �لبدية  م�صجد  �أو  �ل��رت�ث  قرية 
�جل��م��ع��ة يف م�����ص��ايف. وك���ذل���ك م���ن خال 
عدد من �لقاع �ل�صهرية كقلعة �لفجرية 
م�صايف  وقلعة  �لبثنة  وقلعة  �حليل  وقلعة 
وغريها من �ملناطق �لتي تن�صح بالعر�قة 

و�لرت�ث.

معامل بارزة.
وت���زخ���ر �ل��ف��ج��رية ب��ال��ع��دي��د م���ن �ملعامل 
�ل�صياح، ومنها  �لرئي�صية �لتي تلفت نظر 
�لتي تقع على ربوة عالية  �لفجرية  قلعة 
ويرتفع  �ل��ق��دمي��ة،  �ل��ف��ج��رية  منطقة  يف 
�صطح  ع���ن  م���رت   20 ن��ح��و  �إىل  ب���ن���اوؤه���ا 
ما  �ل��ف��رتة  �لقلعة يف  بنيت  وق��د  �ل��ب��ح��ر. 
يف  بناوؤها  و�أع��ي��د  1500-1550م  بني 
معلم  وهناك  1650-1700م.  �لفرتة 
م�صجد  وه���و  للغاية  ومتميز  ك��ب��ري  �آخ���ر 
�ل�����ص��ي��خ ز�ي�����د و�ل������ذي �أ����ص���ب���ح �أح�����د �أه���م 
و�إنه  �لإم��ارة �حل�صارية، ل�صيما  و�جهات 
�أك��رب م�صجد يف دول��ة �لإمار�ت  يعد ثاين 
يف  �هلل،  رح��م��ه  ز�ي���د،  �ل�صيخ  م�صجد  بعد 

�أبوظبي.

�لرتفيه و�ل�شيافة.
ت��وف��ر �إم����ارة �ل��ف��ج��رية ل��ل��زو�ر جمموعة 

ثمينة لدعم �ل�صناعات �لإبد�عية و�ملو�هب 
مع  �صر�كاتنا  ن�صتثمر  �لإم����ارة،  يف  �ملبدعة 
�صمان  �أج��ل  من  و�لدولية  �ملحلية  �جلهات 
���ص��ه��ول��ة مم��ار���ص��ة �لأع����م����ال �ل��ت��ج��اري��ة يف 
�مل��ج��الت �لإب��د�ع��ي��ة وت��ع��زي��ز وت���رية منوها 
مكانة  ت��ر���ص��ي��خ  �إىل  و����ص���وًل  و�زده�����اره�����ا، 
�لإمارة كحا�صنة للمبدعني وعا�صمة عاملية 

لاقت�صاد �لإبد�عي«.
و�أ���ص��اف��ت ب����دري: »م���ن ���ص��اأن ���ص��ر�ك��ت��ن��ا مع 
�لأعمال  رو�د  �أم���ام  �مل��ج��ال  �إت��اح��ة  »زوه����و« 
�لإب��د�ع��ي��ة م��ن ����ص��ت��ث��م��ار �مل��ح��ف��ظ��ة �لغنية 
�لربجميات  م���ن  �ل�����ص��رك��ة  مت��ل��ك��ه��ا  �ل���ت���ي 
�حل�صول  مع  لاأعمال  �لد�عمة  �ل�صحابية 
ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ن �مل��ي��ز�ت �خل��ا���ص��ة �لتي 
�إنتاجيتهم  ي���ع���زز  مب����ا  ل���ه���م،  ���ص��ت��ق��دم��ه��ا 
�أكرث  ب�صكل  �أن�صطتهم  �إد�رة  على  وقدرتهم 

مرونة وكفاءة«.  
رو�د  �صيح�صل  �ل�����ص��ر�ك��ة،  ه���ذه  ومب��وج��ب 
»دبي  ل���دى  �مل�صجلني  �لإب��د�ع��ي��ة  �لأع���م���ال 
ر�صيد�ً  ت�صمل  خا�صة،  مز�يا  على  للثقافة« 
دولر   1000 بقيمة  »زوه����و«  حمفظة  يف 
�أمريكي �صالح ملدة عام يتيح لهم ��صتخد�م 
جم��م��وع��ة ب���ر�جم���ه���ا، مب���ا ي�����ص��م��ل »زوه����و 
للتجارة �لإلكرتونية«. كما �صيح�صل عماء 
��صتخد�م  م���ن  �لأول  �ل���ع���ام  ب��ع��د  »زوه������و« 
 10 بن�صبة  ح�صري  خ�صم  على  �ل��رب�م��ج 

و�ل�صيافة،  �لإق��ام��ة  خ��ي��ار�ت  م��ن  و��صعة 
�لفاخرة  �ل�صاطئية  �ملنتجعات  من  بد�يًة 
�إىل �لفنادق د�خل �ملدينة مبختلف �لفئات 
تنا�صب خمتلف  و�ل��ت��ي  5 و4 و3 جن��وم، 
م�صتويات �ل�صياح ورغباتهم. ولدى �إمارة 
�لفجرية عدد من �لفنادق ذ�ت �لعامات 
�ل��ع��امل��ي��ة �ل�����ص��ه��رية م��ت��وزع��ة ب���ني مدينة 
على  �لعقة  و�صاطئ  دبا  ومدينة  �لفجرية 

وجه �خل�صو�ص.

مطاعم ومقاٍه.
�ل��ف��ج��رية جم��م��وع��ة م���ن �ملطاعم  ت�����ص��م 
و�مل���ق���اه���ي �مل��ت��م��ي��زة �ل���ت���ي حت���اك���ي كافة 
يقدم  �ل����ذي  ب���ار  ���ص��اد  كمطعم  �لأذو�ق 
�أطباقاً �صحية، ومطعم ذ� �أورجنري �لذي 
�لأ�صيلة،  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �مل���اأك���ولت  ي��ق��دم 
وحمات كافيه مز�رع �لرميلة �لتي تقدم 
و�للذيذة  �لطازجة  و�مل�صروبات  �ملاأكولت 
�إىل جانب  ي��وم��ي��اً،  �مل��زرع��ة  تنتجها  �ل��ت��ي 
عدد من �ملطاعم �مل�صهورة يف �لإمارة مثل 
�ملنتجات  تنوع  و�مل���اح.  و���ص��دف،  �مل�صو�ر، 

�ل�صياحية.
لتنوع  �ل���ف���ج���رية من����وذج����اً  �إم�������ارة  وت���ع���د 
�مل��ن��ت��ج��ات �ل�����ص��ي��اح��ي��ة و�ل��رتف��ي��ه��ي��ة �لتي 
توفرها دولة �لإمار�ت لزو�رها و�صيوفها 
من �ل�صياح من خمتلف دول �لعامل، وهي 
�لتي ت�صتمد منها �لدولة جاذبيتها  �مليزة 
ملايني �ل�صياح �صنوياً، وخ�صو�صاً يف ف�صل 
�لعامل  يف  �صتاء  �أجمل  يعد  �ل��ذي  �ل�صتاء 
�ع��ت��د�ل �لطق�ص  ب��ه م��ن  مل��ا يتميز  ن��ظ��ر�ً 
�صعبها،  وطيبة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �حلياة  ودفء 
بدفء  �ل�صتمتاع  �لز�ئر  ي�صتطيع  بحيث 
�ل�صتاء ودفء قلوب �لنا�ص، وعي�ص ق�ص�ص 
�لقائمة  يومية توؤكد �لروحّية �لإمار�تية 
و��صتقبال  و�مل��ب��ادرة  و�لعطاء  �ل��ك��رم  على 

عن  ف�����ص��ًا  متتاليتني،  �صنتني  مل���دة  ب��امل��ئ��ة 
�لتطبيقات  ��صتخد�م  على  جم��اين  تدريب 
�إم���ار�ت���ي،  دره����م   15000 قيمته  ت��ع��ادل 
رو�د  جمتمع  ل��دع��م  ف��ع��ال��ي��ات  �ىل  ����ص��اف��ًة 
�صركة  �صتنظمها  و�لتي  �لإب��د�ع��ي  �لأع��م��ال 

زوهو. 
وتعليقاً على هذ� �لتعاون، قال حيدر نيز�م، 
�لأو�صط  �ل�����ص��رق  زوه����و يف  ���ص��رك��ة  رئ��ي�����ص 
و�إفريقيا: »با�صتخد�م زوهو ميكن لل�صركات 
من  و�ل���ص��ت��ف��ادة  ب�صهولة  �أع��م��ال��ه��ا  �أمت��ت��ة 
م��ن�����ص��ة ت��ق��ن��ي��ة م���وح���دة ل��ت��ب�����ص��ي��ط جميع 
عملياتها �لت�صغيلية، �صو�ء �ملتعلقة بخدمات 

���ص��ي��وف �ل���ب���اد ب��ع��ق��ول وق���ل���وب و�أي������اٍد 
مفتوحة. وي�صار �إىل �أن حملة �أجمل �صتاء 
�لثاين  عامها  يف  �نطلقت  ق��د  �ل��ع��امل،  يف 
�لد�خلية  �ل�صياحة  ب�صقيها  �لتو�يل،  على 
�أ�صبوعني  منذ  �لإم���ار�ت،  �إىل  و�خلارجية 
ت�صتهدف  نوعها  م��ن  حملة  �أك���رب  لتكون 
خمتلف  يف  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �ل�صياحة  تن�صيط 
�أن���ح���اء �لإم������ار�ت و�ج���ت���ذ�ب �ل�����ص��ي��اح من 
ب�صتاء  لا�صتمتاع  �لعامل  �أن��ح��اء  خمتلف 
�لإمار�ت �لربيعي، وبكل مقّومات �جلذب 
�لتي توفرها �لدولة لزو�رها لق�صاء �إجازة 
خالها  لهم  يت�صنى  ن��وع��ه��ا،  م��ن  ف��ري��دة 
�لدولة،  يف  �ل�صتثنائي  باملناخ  �ل�صتمتاع 
وزي���ارة �أه���م م��ع��امل �لإم����ار�ت �لرتفيهية 
�لعديد  وممار�صة  و�لطبيعية،  و�لثقافية 
و�صناعة  �لطلق،  �لهو�ء  يف  �لأن�صطة  من 
�أجمل �لذكريات �صو�ء �أكانو� �أفر�د�ً �أو مع 

عائاتهم.
“�أجمل  حلملة  �م��ت��د�د�ً  �حلملة  وت�صكل 
�لعام  يف  �أط��ل��ق��ت  �ل��ت��ي  �لعامل”  يف  �صتاء 
لل�صياحة  م��وح��دة  حملة  ك���اأول   ،2020
�لإم����ار�ت،  دول���ة  م�صتوى  على  �لد�خلية 
كافة  مب�صاركة  ي��وم��اً،   45 مل��دة  ��صتمرت 
وبتن�صيق  �ل��دول��ة،  يف  �ل�صياحية  �لهيئات 
م��ن وز�رة �لق��ت�����ص��اد، وب��دع��م م��ن �ملكتب 
�لعامي حلكومة دول��ة �لإم���ار�ت، حيث 
�ملجتمع  فئات  خمتلف  �حلملة  ��صتهدفت 
�لإمار�تي من مو�طنني ومقيمني وزو�ر، 
مناطق  يف  �لد�خلية  �ل�صياحة  لت�صجيع 
و�إم��ار�ت �لدولة ككل، كوجهٍة و�حدة، مع 
و�صمات  خ�صائ�ص  على  �ل�����ص��وء  ت�صليط 
�إم���ارة و�إع���ادة �كت�صاف ث���رو�ت �لباد  ك��ل 
و�لتاريخية،  و�جل���غ���ر�ف���ي���ة  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
�متد�د  ع��ل��ى  �مل���ت���ع���ددة  و�أم����اك����ن �جل����ذب 

�إمار�ت �لدولة.

�لدعم  ع��م��ل��ي��ات  �أو  و�ل��ت�����ص��وي��ق  �مل��ت��ع��ام��ل��ني 
�خللفية«. و�أ�صاف نيز�م: »ي�صعدنا �ل�صر�كة 
�لأعمال  رو�د  لتمكني  للثقافة«  »دب���ي  م��ع 
فمن  �ل��رق��م��ي،  �لتحول  نحو  م�صاعيهم  يف 
�أ�صحاب  �صيتمكن  �ل�����ص��ر�ك��ة،  ه���ذه  خ���ال 
»دبي  ل��دى  �مل�صجلون  �لإب��د�ع��ي��ة  �لأع��م��ال 
تكنولوجيا  �إىل  �ل��و���ص��ول  م���ن  ل��ل��ث��ق��اف��ة« 
�ملوؤ�ص�صات باأ�صعار منا�صبة، و�أمتتة عملياتهم 
�لذي  �ل��وق��ت  عليهم  �صيوفر  م��ا  �لتجارية، 
�لإبد�عية،  �أن�صطتهم  يف  ��صتثماره  ميكنهم 
�ل��دول��ة خللق  م��ع م�صاعي  وذل���ك مت��ا���ص��ي��اً 

�قت�صاد تناف�صي مبني على �ملعرفة«.

تدوير: االإمارات �شباقة يف تبني اأحدث 
التقنيات يف جمال االإدارة امل�شتدامة للنفايات

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لفر�ص  ��صتك�صاف  ���ص��ع��ار  حت��ت   2022 �إي��ك��ووي�����ص��ت  م��ع��ر���ص  �صينطلق 
�ملعر�ص  ويقام  د�ئ��ري،  �قت�صاد  �ىل  للو�صول  �لنفايات  �إد�رة  يف  �مل�صتقبلية 
لإد�رة  �أبوظبي  مركز  م��ع  �ل�صرت�تيجية  و�ل�صر�كة  بالتنظيم  و�ملنتدى 
�لنفايات »تدوير« ويغطي جدول �أعماله عدة جمالت، منها �إعادة �لتدوير 
�إفريقيا.  و�صمال  �لأو�صط  �ل�صرق  منطقة  يف  ومعاجلتها  �لنفايات  و�إد�رة 
ويقدم �ملعر�ص من�صة �صاملة تهدف �إىل تطوير و�صياغة ممار�صات عملية 
بتبني  و�ل��دف��ع  �ملناخية،  �مل��ب��ادر�ت  وتفعيل  �لنفايات،  �إد�رة  يف  وم�صتد�مة 
�لقت�صاد �لد�ئري عرب دعم تطوير �ل�صيا�صات و�لتقنيات و�حللول و�لأطر 

�لعملية �لازمة لذلك. 
�أبوظبي  عام مركز  �لكعبي، مدير  �صامل خلفان  �لدكتور  �صعادة  �أك��د  حيث 
لإد�رة �لنفايات »تدوير«، �أن دولة �لإم��ار�ت ت�صري بخطى ثابتة نحو تبني 
و�لتكنولوجيات  �لتقنيات  �أح��دث  و��صتقطاب  �ل��د�ئ��ري  �لقت�صاد  من��وذج 
�مل�صتد�مة للنفايات بهدف مو�جهة  �ملبتكرة و�مل�صتخدمة يف جمال �لإد�رة 
من  باعتبارها  �مل�صتد�م  �لقت�صادي  �لنمو  وحتقيق  �مل�صتقبلية  �لتحديات 

�لأولويات �ل�صرت�تيجية للدولة.
وجاء �لإعان عن �ملعر�ص خال لقاء �إعامي نظمه �ملركز قبيل �نطاق 
فعاليات معر�ص ومنتدى »�إيكووي�صت 2022« �لذي ت�صت�صيفه �أبوظبي يف 
�لفرتة ما بني 17 و19 يناير �جلاري يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�ص 
يف �إطار �أ�صبوع �أبوظبي لا�صتد�مة. 

»ي�صكل  �لكعبي:  قال  �ل�صدد،  وبهذ� 
»�إيكووي�صت«  وم���ن���ت���دى  م���ع���ر����ص 
�أحدث  ل�صتعر��ص  متميزة  فر�صة 
�لبتكار�ت و�لتكنولوجيات يف جمال 
خللق  �أد�ة  باعتبارها  �لنفايات  �إد�رة 
�أف�������ص���ل، ف�����ص��ًا ع���ن حتفيز  ع����امل 
و�إبر�م  �خل��رب�ت،  وتبادل  �ل�صتثمار، 
�ل�صركات  م��ن  نخبة  م��ع  �ل�����ص��ر�ك��ات 
بهدف  و�لعاملية  و�لإقليمية  �ملحلية 
�لتنمية  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �جل���ه���ود  ت��وح��ي��د 
��صتباقية  و�تخاذ خطو�ت  �مل�صتد�مة 
ملعاجلة �لتحديات �حلالية و�ملحتملة 
�لتي تو�جه قطاع �إد�رة �لنفايات، مبا 
ُي�����ص��ه��م يف �إح�����د�ث حت���ول �إي��ج��اب��ي يف 

�ملجتمعات من حولنا و�صمان توفري بيئة �أكرث �صحة لاأجيال �لقادمة.«
و�أ�صاف: »ي�صرنا �لرتحيب بنخبة من �ل�صركات و�ملبتكرين من حول �لعامل 
يف �ملعر�ص ل�صتعر��ص �بتكار�تهم وخرب�تهم و�ل�صتفادة من جتربة دولة 
�لإمار�ت وجناحها يف تعزيز مكانتها كمركز عاملي للتكنولوجيا و�ل�صتد�مة، 
�ملتحدثني،  م��ن  نخبة  وج��ود  وم��ع  �لزده����ار.  لتحقيق  �لر�صيدة  وروؤي��ت��ه��ا 
يف  �لعامل  يحتاجها  حقيقية  فر�صة  »�إيكووي�صت«  ومنتدى  معر�ص  يعترب 
ظل �لظروف �حلالية لإحد�ث تغيري �جتماعي وتعزيز �لبتكار�ت �لتي من 

�صاأنها �لتاأثري ب�صكل �إيجابي يف م�صتقبل �لب�صرية.«
�ملمار�صات  �أف�صل  ل�صتعر��ص  فريدة  من�صة  »�إيكووي�صت«  معر�ص  ويعد 
�إد�رة  قطاع  يف  جديدة  وتقنيات  م�صاريع  عن  و�لك�صف  �لر�ئدة  و�لتجارب 
�لنفايات حيث ي�صتقطب يف دورته �لثامنة لهذ� �لعام �أكرث من 35 �صركة 
دول  ع��دة  من  م�صاركات  �ملعر�ص  �صي�صهد  حيث  وعاملية  و�إقليمية  حملية 
م�صر  وجمهورية  وهولند�  و�صربيا  �ل��دمن��ارك  مثل  م��رة  لأول  وبع�صها 

�لعربية و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
ومن �أبرز �لفعاليات �لتي يقدمها �حلدث »منتدى حلول �إد�رة �لنفايات«، 
�لذي يتو��صل برناجمه على مد�ر ثاثة �أيام ويزخر باجلل�صات �لنقا�صية 
من  و�خل���رب�ء  �لأع��م��ال  وق��ادة  �مل�صوؤولني  كبار  من  نخبة  ت�صت�صيف  �لتي 
يوفرها  �ل��ت��ي  و�ل��ف��ر���ص  �ل��ت��وج��ه��ات  �أح���دث  ملناق�صة  �ل��ع��امل  دول  خمتلف 
�لقت�صاد �لد�ئري، ودور �لتكنولوجيا يف �إد�رة �لنفايات، وكيفية �لتخل�ص 
�لنفايات  �إد�رة  وم�صتقبل  ك��ورون��ا،  جائحة  خ��ال  �لطبية  �لنفايات  م��ن 

ومعايري �ل�صامة �ملتبعة، وكيفية حتويل �لنفايات �إىل طاقة.
ومن �ملنتظر �أن ُيلقي �صعادة �لدكتور �صامل خلفان �لكعبي كلمة رئي�صية خال 

•• اأبوظبي -وام:

جنحت �لإمار�ت يف حتويل جتربتها على �صعيد �ل�صتثمار 
�لعاملية  �لتجارب  �أب��رز  �إح��دى  �إىل  �ل�صم�صية  �لطاقة  يف 
جناحا، م�صجلة �أرقاما قيا�صية و�إجن��از�ت غري م�صبوقة، 
�صيطول  ج��دي��د  ن��ف��ط  �إىل  �ل�صم�صية  �ل��ط��اق��ة  لتتحول 
�لعتماد عليه خال �لعقود �ملقبلة بالنظر �إىل �مل�صاريع 
�ألو�ن  �إىل  �لأ�صفر  �ل�صحر�ء  لون  �لتي حولت  �ل�صخمة 

�ألو�ح �لطاقة �ل�صم�صية �لزرقاء.
و �صملت جتربة دولة �لإم��ار�ت يف هذ� �لإط��ار �إىل جانب 
ك��ث��اف��ة وت���ع���دد �مل�����ص��اري��ع �ل��ع��م��اق��ة م���ن ح��ي��ث �حلجم 
و�لطاقة �ملولدة، �لنجاح يف تقليل تكلفة �لكهرباء �ملولدة 
من �لطاقة �ل�صم�صية، مرور� بت�صخري �لطاقة �ل�صم�صية 
م�صتوى  على  و  �ملتقدمة.  �ل�صناعة  م�صاريع  خدمة  يف 
لأقل  عاملية  قيا�صية  �أرق��ام��ا  �لإم����ار�ت  حققت  �لتكلفة، 

كهرباء مولدة بالطاقة �ل�صم�صية من حيث �لتكلفة خال 
2015 رقما  �لأع��و�م �لأخ��رية، حيث �صجلت خال عام 
5.6 �صنت �أمريكي لكل كيلو و�ط �صاعة،  قيا�صيا بتكلفة 
ولحقا يف عام 2016 �صجلت رقما قيا�صيا ب�صعر 2.99 
�صنت لكل كيلو و�ط �صاعة .. وكاهما يف دبي. �أما �لرقم 
 1.35 بقيمة   2020 ع��ام  يف  ف�صجل  �لأخ��ري  �لقيا�صي 
مل�صروع  �أبوظبي  يف  �صاعة  و�ط  كيلو  لكل  �أمريكي  �صنت 
جيجاو�ت،   2 ��صتطاعة  ذي  �ل�صم�صية  للطاقة  �لظفرة 
 1.32 �إىل  وقد �نخف�صت �لتكلفة يف وقت لحق لت�صل 
�صنت �أمريكي، وذلك ح�صب ماورد يف تقرير »�لهيدروجني 
م��ن �خل��ي��ال �إىل �حل��ق��ي��ق��ة« �ل�����ص��ادر ع��ن م��وؤ���ص�����ص��ة دبي 
للم�صتقبل. وتعمل دولة �لإمار�ت على بناء حمطة �لظفرة 
للطاقة �ل�صم�صية �لكهرو�صوئية، �أكرب حمطة م�صتقلة يف 
�لعامل لإنتاج �لكهرباء من �لطاقة �ل�صم�صية �صمن موقع 
4 مايني لوح �صم�صي  و�حد حيث �صت�صتخدم ما يقارب 

لتوليد طاقة كهربائية كافية ملا يقارب 160 �ألف منزل 
 35 بعد  على  �مل�صروع  ويقع  �ل��دول��ة.  �أن��ح��اء  خمتلف  يف 
�ملحطة  و�صتدعم  �أبوظبي  مدينة  عن  تقريبا  مرت�  كيلو 
خال  م��ن  �أب��وظ��ب��ي  يف  �مل��ت��ج��ددة  �لطاقة  م�صادر  تنويع 
�ل�صم�صية  �لطاقة  �لإجمالية من  �لإنتاجية  قدرتها  رفع 
�إىل حو�يل 3.2 جيجاو�ط، �إ�صافة �إىل خف�ص �نبعاثات 
ثاين �أك�صيد �لكربون لاإمارة باأكرث من 2.4 مليون طن 
مرتي �صنويا، �أي ما يعادل �إز�لة نحو 470.000 �صيارة 
م��ن �ل��ط��ري��ق. ب���دوره ميثل جممع حممد ب��ن ر����ص��د �آل 
مكتوم للطاقة �ل�صم�صية، �أكرب جممع للطاقة �ل�صم�صية 
يف موقع و�حد على م�صتوى �لعامل، و�لذي من �ملقرر �أن 
ت�صل قدرته �لإنتاجية �إىل 5000 ميجاو�ت بحلول عام 
م�صار�ت  �أه��م  �أح��د  �ملجمع  م�صاريع  ت�صكل  حيث   2030
تهدف  �لتي   2050 �لنظيفة  للطاقة  دبي  ��صرت�تيجية 
�لإنتاجية  �ل��ق��درة  �إج��م��ايل  �ملائة من  يف   75 توفري  �إىل 

للطاقة يف دبي من م�صادر �لطاقة �لنظيفة بحلول عام 
2050. و يف يناير �ملا�صي وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي 
و�صركة �لإمار�ت �لعاملية لاأملنيوم، �تفاقية للبدء باإنتاج 
�لنظيفة  �لطاقة  با�صتخد�م  �ل�صركة  م�صهر  يف  �لأملنيوم 
من جممع حممد بن ر��صد �آل مكتوم للطاقة �ل�صم�صية، 
يف �إجناز جديد يجعل دولة �لإمار�ت �أول دولة يف �لعامل 

تنتج �لأملنيوم با�صتخد�م �لطاقة �ل�صم�صية.
و�صتزود هيئة كهرباء ومياه دبي �صركة �لإمار�ت �لعاملية 
�لكهرباء  من  �صاعة  ميجاو�ت   560،000 ب�  لاأملنيوم 
من جممع حممد بن ر��صد �آل مكتوم للطاقة �ل�صم�صية 
�صنويا، ما يكفي لإنتاج 40 �ألف طن من �لأملنيوم يف �لعام 
�لأول مع �إمكانية �لتو�صع ب�صكل كبري م�صتقبا.. و�صتقوم 
�صركة �لإمار�ت �لعاملية لاأملنيوم بت�صدير �لأملنيوم �لذي 
يتم �إنتاجه با�صتخد�م �لطاقة �ل�صم�صية للمتعاملني حول 

�لعامل.

االإمارات والطاقة ال�شم�شية .. ق�شة النفط االأزرق ورهان الطاقة النظيفة

- �شالالت و�دي �لوريعة وعني �مل�شب تعترب من �أهم مناطق �جلذب �ل�شياحي �لرئي�شية يف �الإمارة.

- تتميز �الإمارة بالعديد من �ملز�ر�ت �لتاريخية مثل قلعة �لفجرية �لتي يبلغ عمرها مئات �ل�شنني.
- �لريا�شات �ملائية مثل �ل�شباحة و�الإبحار و�لدر�جات �ملائية و�شيد �الأ�شماك تعد من بني �أجمل 

�الأن�شطة �لتي ميكن ممار�شتها باالإمارة.
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Notification of Judgement by Publishing
Notification by Publishing Details:
Advertisement details
To the convict 1- Royal Way Luxury Transport LLC.
Residence unknown
Since The judgement creditor is Mohammad Aref Al, Islam Afaz Eddin.
We announce to you that the court, in its session held on 01-2021-11, ruled 
in the above-mentioned lawsuit in favor of the plaintiff / the court decided 
in his presence: obligating the defendant to pay the plaintiff an amount of 
90,000 dirhams (Ninety Thousand Dirhams). And obligating her to pay the 
lawsuit fees and costs, and an amount of five hundred dirhams in return 
for attorney fees. Judgment in presence and subject to appeal within thirty 
days from the day following the publication of this announcement. Issued 
in the name of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid bin Saeed Al 
Maktoum, Ruler of Dubai, and recited publicly.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533

Date 12/ 1/ 2022  Issue No : 13440
Dubai Courts of First Instance

Notification of publication of performance order
In case No : 7651/2021/60 - performance order

Presented at : performance order and Enforcement of commercial contracts No.203
The subject of the case : Demanding the issuance of an order obligating the defendant to 
pay the amount of AED 349,920 Three hundred and forty-nine nine hundred and twenty, 
the fees and expenses
The plaintiff : Tariq mehmood mehmood ahmed
The address : Emirates - Sharjah Emirate - Al musala -Sharjah - Al-Zahra Street - Clock 
Tower Building - Apartment 804
adressee : 1- MEHDI NASSAR MARKETING MANAGEMENT, his capacity: defendant 
Notification subject : requested to issue a performance order, whereas the Dubai Court 
of First Instance decided on 9/12/2021 to obligate the defendant to pay the plaintiff an 
amount of AED (349,920) Three hundred and forty-nine nine hundred and twenty with 
legal interest at the rate of 5% annually from the date of maturity until full payment and 
obligating him to pay fees and expenses and 1000 dirhams for attorney fees, and refused 
the urgent enforcement. You have the right to appeal the judgment within 15 days of the 
day following the publication of the notification.
Prepared by 
Iman Sadiq Alawi Alsafi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533
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العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

تنازل/ بيع
 ، بنغادي�ص �جلن�صية  بارو�  بر��صانتا   � بارو  �ل�صيد/ روين  باأننى  للجميع  ليكن معلوما 
عن  �لتنازل  و  �لبيع  يف  �رغب   784198729439517 رقم  هوية  بطاقة  و�حمل 
برو� بر��صانتا بارو� بنغادي�ص �جلن�صية يف �لرخ�صة  جونى  لل�صيد/  ح�صتي  90% من 
�لتجارية �مل�صماة / ور�صة موج �لبحر لت�صليح كهرباء ومكيفات �ل�صيار�ت و�ل�صادرة من 

د�ئرة �لتنمية �لإقت�صادية - حكومة �ل�صارقة برقم )612927(
��صافه �صريك/ �صركاء

وعمابن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
�لت�صديق   للعلم و�نه �صوف يتم  ن�صر هذ� �لعان  �قت�صى  �لعدل. فقد  �لكاتب  �صان  يف 
��صبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��ص  �ليه بعد  �مل�صار  على �لجر�ء 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

تنازل/ بيع
�إعان بالن�صر

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�صيد : موحني على �حمد - �جلن�صية : بنغادي�ص، يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة )50%( وذلك �إىل �ل�صيد : حممد �صوفون 
ميا حممد �صوروز ميا - �جلن�صية : بنغادي�ص، يف �لرخ�صة �مل�صماه )د�ر حلو�ن للخياطة 
من  �ل�صادرة   )610183( رقم  رخ�صة  مبوجب  �ل�صارقة  باأمارة  تاأ�ص�صت  و�لتطريز( 

د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بال�صارقة، تعديات �خرى:
وعمابن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعان للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  
��صبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��ص  �ليه بعد  �مل�صار  على �لجر�ء 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

تنازل/ بيع
�عان بالن�صر

ليكن معلوماً للجميع باأن �ل�صيد : �حمد عبد�هلل �حمد �حلمادي - �جلن�صية : �لإمار�ت ، يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة )34%( وذلك �إىل �ل�صيد : مو�صى خان تور قل - �جلن�صية 
 ، باك�صتان   : �جلن�صية   - �صاه  �صاه ظاهر  على  �نور  �ل�صيد:  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن  باك�صتان   :
�ل�صيد : مو�صى خان تور  �إىل  �لبالغة )33%( وذلك  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته  يرغب يف 
ق�ل - �جلن�صية : باك�صتان.  يف �لرخ�ص�ة �مل�ص�ماه )�لمو�ج لنق�ل �لأث�اث( تاأ�ص�صت باأمارة �ل�صارق�ة 
تعديات  بال�صارقة،  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  �ل�صادرة من  رقم )611022(  مبوجب رخ�ص�ة 
�خرى: تغيري �ل�صكل �لقانوين من )�صركة �أعمال مهنية( �ىل )وكيل خدمات(. وعمابن�ص �ملادة 
)14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان �لكاتب �لعدل. فقد 
�قت�صى ن�صر هذ� �لعان للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني 
�لعدل  �لكاتب  مكتب  مر�جعة  عليه  ذلك  حيال  �عرت��ص  �ي  لديه  فمن  �لعان  هذ�  تاريخ  من 

�ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 70555

تنازل/ بيع
�إعان بالن�صر

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�صيد : ر�مز �حمد �صعيد حممد - �جلن�صية : باك�صتان، يرغب يف �لبيع 
�ليماين  ر��صد  خليفه  �حمد   : �ل�صيد  �إىل  وذلك   )%  100( �لبالغة  ح�صته  كامل  عن  و�لتنازل 
�ملازمي - �جلن�صية : �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، يف �لرخ�صة �مل�صماه )جنوم �ل�صماء �لزرقاء لتجارة 
 )768322( رقم  رخ�صة  مبوجب  �ل�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  �مل�صتعملة(  �لبناء  و�ليات  معد�ت 
�لقانوين من  �ل�صكل  تغيري  �خرى:  تعديات  بال�صارقة،  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  �ل�صادرة من 

)وكيل خدمات( �إىل )موؤ�ص�صة فردية(،
وعمابن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعان للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �لجر�ء �مل�صار 
�ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 
MOJAU_2022- 0043250 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�صيد : على خليفة حميد �ل�صويدي، �جلن�صية - �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغه 100% و ذلك �ىل 
�ل�صيد : �نكيت فيمال �صوهان فيمال، �جلن�صية - �لهند يف �لرخ�صة )مغ�صلة فاروق( 
د�ئرة  �ل�صادرة من   )23265( رقم  رخ�صة  �ل�صارقة مبوجب  باأمارة  تاأ�ص�صت  و�لتي 
�لتنمية �لقت�صادية ، تعديات �أخرى : تغيري �ل�صكل �لقانوين من موؤ�ص�صة فردية �ىل 
وكيل خدمات. وعمابن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم 
)4( ل�صنة  2013 يف �صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعان للعلم و�نه 
��صبوعني من تاريخ هذ� �لعان  �ليه بعد  �مل�صار  �لت�صديق  على �لجر�ء  �صوف يتم 
فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع 

�لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 
MOJAU_2022- 0043207 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�صيدة : نوف عي�صى عبا�ص غلوم �لبلو�صي ، �جلن�صية �لمار�ت 
100% و ذلك �ىل  �لبالغة  �لعربية �ملتحدة ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صتها 
�ل�صيد : ها�صم ح�صن ، �جلن�صية �لهند يف �لرخ�صة )بقالة برج �لرحمانية( و�لتي تاأ�ص�صت 
باأمارة �ل�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )568099( �ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية، 
تعديات �خرى: تغيري �ل�صكل �لقانوين من موؤ�ص�صة فردية �إىل وكيل خدمات. وعمابن�ص 
�ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان �لكاتب 
�لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعان للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق على �لجر�ء �مل�صار 
�ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 
MOJAU_2022- 0042451 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
 ، كوروت  �صريوفالت  ماموتى  كوفابر�فان  حار�ص   : �ل�صيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
�جلن�صية - �لهند يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 100% ، وذلك �ىل 
�ل�صيد/ رم�صي حممد �صاجي ، �جلن�صية - �لهند يف �لرخ�صة �مل�صماة )ركن �لعروبة لتجارة 
 )758563( رقم  رخ�صة  مبوجب  �ل�صارقة  باأمارة  تاأ�ص�صت  و�لتي  و�لتو�بل(  �لبهار�ت 
�ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بال�صارقة ، تعديات �خرى : تغيري وكيل خدمات 
�لقانون  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  �لرخ�صة لخروعمابن�ص  تنازل �صاحب   ،
�لحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعان 
تاريخ هذ�  ��صبوعني من  �ليه بعد  �مل�صار  �لت�صديق  على �لجر�ء  للعلم و�نه �صوف يتم 
�لعان فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة 

لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 
MOJAU_2021- 0040757 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�إع�ان

حيث �أن �ل�صيد: �صفيع عامل بن مرحوم خليل رحمن بنغادي�صي �جلن�صية وينوب عنه بالتوقيع �ل�صيد / 
�صيتا كومار �صيل جاكدي�ص �صاندر� �صيل - بنغادي�صي �جلن�صية مبوجب وكالة عامة �صادرة من �لكاتب 
�لرخ�صة جتارية  2021/12/29 ميلك  بتاريخ   MOJ-2021-0040745 �لعدل برقم ت�صديق 
)�صالون �حلنيه للحاقة( رخ�صة جتارية و�لتي تاأ�صت بال�صارقه مبوجب رخ�صة رقم )511003( حيث 
�ن �ل�صيد: �صفيع عامل بن مرحوم خليل رحمن بنغادي�صي �جلن�صية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل 
ح�صته يف �لرخ�صة �لتجارية ))�صالون �حلنيه للحاقة (( �لبالغة ) 100%( �إىل�ل�صيد : �صيتا كومار 
�صيل جاكادي�ص �صاندر� �صيل - بنغادي�صي �جلن�صية ، تنازل �صاحب �لرخ�صة �ل�صابق ل�صاحبها �حلايل ، و 
عما بن�ص �ملادة )14 ( قره 5 من �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صاأن �لكاتب �لعدل، فقد 
�قت�صى ن�صر هذ� �لإعان للعلم و �نه �صوف يتم �لت�صديق على �لأجر�ء �مل�صار �إليه بعد �أ�صبوعني من تاريخ 

هذ� �لإعان فمن لديه �أي �عرت��ص على ذلك عليه �تباع �ل�صبل �لقانونية حيال ذلك

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 
MOJAU_2022- 0041147 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�إع�ان

حيث �أن �ل�صيد : �صعيد حمد عبد�هلل �صباين �لكتبي - �مار�تي �جلن�صية ميلك �لرخ�صة جتارية 
بال�صارقه مبوجب رخ�صة رقم  تاأ�ص�صت  و�لتي  �لع�صل( رخ�صة جتارية  لتجارة  �ملليحة  )و�صط 
)784383( حيث �ن �ل�صيد: �صعيد حمد عبد�هلل �صباين �لكتبي - �مار�تي �جلن�صية يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته يف �لرخ�صة �لتجارية ))و�صط �ملليحة لتجارة �لع�صل(( �لبالغة 
) 100%( �إىل�ل�صيد : عبد�جلليل �صيتاكات �صريوكولثيل - هندي �جلن�صية ، تنازل �صاحب 
�لرخ�صة �لرخ�صة لآخر تغيري �ل�صكل �لقانوين من موؤ�ص�صة فردية �ىل وكيل خدمات.  و عما 
بن�ص �ملادة )14( فقره 5 من �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صاأن �لكاتب �لعدل، 
�إليه بعد  فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لإعان للعلم و �نه �صوف يتم �لت�صديق على �لأجر�ء �مل�صار 
�أ�صبوعني من تاريخ هذ� �لإعان فمن لديه �أي �عرت��ص على ذلك عليه �تباع �ل�صبل �لقانونية 

حيال ذلك
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 
MOJAU_2022- 0042043 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�جلن�صية  هندي   - فقري  �صيخ  ��صماعيل  �صيخ   / �ل�صيد  باأنني  للجميع  معلوما  ليكن 
�أرغب يف �لتنازل عن كامل ح�صتي �لبالغة )100%( �إىل �ل�صيد / حممد عبد�خلالق 
�لرخ�صة  يف   )%100( ن�صبته  لت�صبح  �جلن�صية  بنغادي�صي   - �حمد  منري  حممد 
 : رقم  �لرخ�صة  مبوجب  �ل�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  و�لتي  �لعني(  نور  )كافترييا  باإ�صم 

)614610(، - تغيري وكيل �خلدمات، تنازل �صاحب �لرخ�صة لآخر،
وعمابن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
�لت�صديق   للعلم و�نه �صوف يتم  ن�صر هذ� �لعان  �قت�صى  �لعدل. فقد  �لكاتب  �صان  يف 
��صبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��ص  �ليه بعد  �مل�صار  على �لجر�ء 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

فقد�ن �صهاد�ت ��صهم �صادرة من  �ل�صركة �لعاملية 
لزر�عة �ل�صماك �ص م ع )��صماك( لكل من 

�ل�صويدي  جنمة  بن  �صيف  �صعيد  جا�صم   -  1
ASMAK17798  رقم �ل�صهادة

�ل�صويدي  جنمة  بن  �صيف  �صعيد  حممد   -  2
ASMAK17799  رقم �ل�صهادة

فعلى من يجدها عليه �لإت�صال بالرقم 
0504447222

فقدان �سهادات ا�سهم 
العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 
�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية

)جزئي(   عمايل   SHCFICICOM2019 /0005549 يف  الدعوى رقم
�إىل : �ملحكوم عليه / برج �خلان تدوير خملفات �لبا�صتيك ذ م م

�لعنو�ن : 9421690  
يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/12/15 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

�لدعوى بالرقم �أعاه ل�صالح / ذو �لفقار �حمد ن�صار �حمد   بالتايل :
توؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م    : �حل�صوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت   - �حلكم   ن�ص 
فل�صا   66 و  درهم  وت�صعني  و�صتة  وت�صعمائة  �لفا  وت�صعني  �صبعة  مبلغ  للمدعي 
باقي  من  �ملدعي  و�عفاء  �ملنا�صبة  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  درهما(   97996.66(
لا�صتئناف  قابا  حكما  طلبات.    من  ذلك  على  ز�د  فيما  �لدعوى  ورف�ص  �لر�صوم 

خال �ملدة �لقانونية �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408 العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 
وزارة العدل - حمكمة ال�سارقة البتدائية الحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�سية التنفيذية رقم 2062 ل�سنة 2015 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �سده )ن�سرا(
�إىل �ملنفذ �صده / 1- �صعيد �بر�هيم علي قا�صم �ملرزوقي   2- مكتب �لعو�صي للعقار�ت 

ل�صالح طالب �لتنفيذ / علي هادي �ل ح�صوين 
www.emiratesauction. تعلن حمكمة �ل�صارقة �لإبتد�ئية �لإحتادية للجميع باأنه �صينعقد مز�د علني على موقع �لإمار�ت للمز�د�ت

ae يف متام �ل�صاعة �لثانية ع�صر ظهر� يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2022/1/20 وذلك لبيع �لعقار�ت �لعائد ملكيتهما للمنفذ �صده  عليه و�أو�صاف 
�لعقار على �لنحو �لتايل : 

درهم(  �لف  درهم )ت�صعمائة وخم�صة وع�صرون   925،000 �لتقييم  ب�صعر   ، �ل�صارقة  باإمارة  �ل�صبخة  163 ملك مبنطقة  رقم  �لعقار قطعة   -
و�لعقار عبارة عن : فيلتني طابق �ر�صي + �صور 

- �لعقار قطعة رقم 1284 ملك مبنطقة �ل�صبخة باإمارة �ل�صارقة ، ب�صعر �لتقييم 450،000 درهم )�ربعمائة وخم�صون �لف درهم( و�لعقار 
عبارة عن : بيت �صعبي طابق �ر�صي + �صور  

- �لعقار قطعة رقم 863 ملك مبنطقة �لقاد�صية باإمارة �ل�صارقة ، ب�صعر �لتقييم 250،000 درهم )مائتان وخم�صون �لف درهم( و�لعقار عبارة 
عن : م�صكن طابق �ر�صي + �صور 

�لعقار �صقة رقم 409/1214 ملك و�ملوقف رقم 116/1214 ملك مبنطقة �خلان باإمارة �ل�صارقة ب�صعر �لتقييم 880،000 درهم )ثمامنائة 
وثمانون �لف درهم( و�لعقار عن : �صقة رقم 3001 بالطابق �لثاثني وموقف رقم 28 بالطابق �لثاين بربج �لنو�ر بال�صارقة. 

فعلى  للعقار.   �ملقدر  �لثمن  من   %20 بقيمة  م�صدق  �صيك  مبوجب  �و  نقدي  بتاأمني  يتقدم  �ن  باملز�يدة  بالإ�صرت�ك  �لر�غب  على  يتوجب 
www. للمز�د�ت  لاإمار�ت  �للكرتوين  �ملوقع  �و  باملحكمة  و�لبيوع  �حلجوز�ت  ق�صم  مر�جعة  ذلك  عن  �ل�صتف�صار  �و  بال�صر�ء  يرغب  من 

قبل  م�صتند�ت  من  يربره  مبا  �إياه  معزز�  باعرت��صه  �لتقدم  �عرت��ص  له  من  كل  وعلى  �لبيع  موعد  قبل  وذلك   emiratesauction.ae
�ملوقع �ملحدد للبيع بثاثة �أيام على �لأقل.

رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع / حمكمة ال�سارقة الإحتادية الإبتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70363 العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 
وزارة العدل - حمكمة ال�سارقة البتدائية الحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�سية التنفيذية رقم 2062 ل�سنة 2015 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�سرا(
�إىل �ملنفذ �صده / 1- �صعيد �بر�هيم علي قا�صم �ملرزوقي   2- مكتب �لعو�صي للعقار�ت 

ل�صالح طالب �لتنفيذ / علي هادي �ل ح�صوين 
www.emiratesauction. تعلن حمكمة �ل�صارقة �لإبتد�ئية �لإحتادية للجميع باأنه �صينعقد مز�د علني على موقع �لإمار�ت للمز�د�ت

ae يف متام �ل�صاعة �لثانية ع�صر ظهر� يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2022/1/20 وذلك لبيع �لعقار�ت �لعائد ملكيتهما للمنفذ �صده  عليه و�أو�صاف 
�لعقار على �لنحو �لتايل : 

درهم(  �لف  درهم )ت�صعمائة وخم�صة وع�صرون   925،000 �لتقييم  ب�صعر   ، �ل�صارقة  باإمارة  �ل�صبخة  163 ملك مبنطقة  رقم  �لعقار قطعة   -
و�لعقار عبارة عن : فيلتني طابق �ر�صي + �صور 

- �لعقار قطعة رقم 1284 ملك مبنطقة �ل�صبخة باإمارة �ل�صارقة ، ب�صعر �لتقييم 450،000 درهم )�ربعمائة وخم�صون �لف درهم( و�لعقار 
عبارة عن : بيت �صعبي طابق �ر�صي + �صور  

- �لعقار قطعة رقم 863 ملك مبنطقة �لقاد�صية باإمارة �ل�صارقة ، ب�صعر �لتقييم 250،000 درهم )مائتان وخم�صون �لف درهم( و�لعقار عبارة 
عن : م�صكن طابق �ر�صي + �صور 

�لعقار �صقة رقم 409/1214 ملك و�ملوقف رقم 116/1214 ملك مبنطقة �خلان باإمارة �ل�صارقة ب�صعر �لتقييم 880،000 درهم )ثمامنائة 
وثمانون �لف درهم( و�لعقار عن : �صقة رقم 3001 بالطابق �لثاثني وموقف رقم 28 بالطابق �لثاين بربج �لنو�ر بال�صارقة. 

فعلى  للعقار.   �ملقدر  �لثمن  من   %20 بقيمة  م�صدق  �صيك  مبوجب  �و  نقدي  بتاأمني  يتقدم  �ن  باملز�يدة  بالإ�صرت�ك  �لر�غب  على  يتوجب 
www. للمز�د�ت  لاإمار�ت  �للكرتوين  �ملوقع  �و  باملحكمة  و�لبيوع  �حلجوز�ت  ق�صم  مر�جعة  ذلك  عن  �ل�صتف�صار  �و  بال�صر�ء  يرغب  من 

قبل  م�صتند�ت  من  يربره  مبا  �إياه  معزز�  باعرت��صه  �لتقدم  �عرت��ص  له  من  كل  وعلى  �لبيع  موعد  قبل  وذلك   emiratesauction.ae
�ملوقع �ملحدد للبيع بثاثة �أيام على �لأقل.

رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع / حمكمة ال�سارقة الإحتادية الإبتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70363

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

يف الإ�ستئناف رقم 200/2021/387 ا�ستئناف تظلم جتاري 
�ملنظورة يف : د�ئرة �ملو�د �مل�صتعجلة و�لتنفيذ - ��صتئناف رقم 89   

و�مل�صاريف  و�ل��ر���ص��وم  تظلم جت���اري   202/2021 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�����ص��ادر  �حل��ك��م  �إ�صتئناف   : �ل��دع��وى  م��و���ص��وع 
و�لتعاب. 

�مل�صتاأنف  : �ملو�رد �لفنية - �ص ذ م م   
عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة �لقوز - �ل�صناعية )3( قطعة �ر�ص رقم 437368 بالقرب من �ملخبز �حلديث - هاتف 

 info@ilofficeuae.com : رقم 042942616 - بريد �لكرتوين
وميثله : في�صل �صامل فريوز �صامل  

�ملطلوب �إعانه : 1- �صونيا ماتور كوجلا�ص لل تاند�  - �صفته : م�صتاأنف �صده   
قد ��صتاأنف �لقر�ر / �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 2021/202 تظلم جتاري بتاريخ 2021/8/30  

وحددت لها جل�صه يوم �لربعاء �ملو�فق 2021/12/1 �ل�صاعة 5.30 م�صاء� بقاعة �لتقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي 
ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
 يف التنفيذ رقم 8158/2021/207 تنفيذ جتاري

�ملنظورة يف : د�ئرة � لتنفيذ �لثالثة رقم 185  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2021/4443 �مر �د�ء ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ 

به وقدره )177299 درهم( �صاما للر�صوم و�مل�صاريف. 
طالب �لتنفيذ : جماهد �صهز�ده  - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - دبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد 
- مبنى جروزفيرن - �صقة 1207 - قبل كر�ون باز�  - �ملطلوب �إعانه : 1 - لوردي ملو�د �لبناء - �ص 
ذ م م وميثلها �ملدير )�ليا�ص يو�صف �لغريب( - �صفته : منفذ �صده.  مو�صوع �لإعان : قد �أقام عليك��� 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 177299 درهم �ىل طالب 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �صتبا�صر �لج��ر�ء�ت  �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة  �لتنفيذ 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان.

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 
اإعالن بالن�سر

رقم )2022/84(
�ملنذرة : �ليا�ص لتاأجري �حلافات ذ.م.م

 �ملنذر �إليها : بي �أي �صي للمقاولت �ص.ذ.م.م - �صابقا - �ت�ص �ل جي للمقاولت ذ م م 
ب�صرعة �صد�د مبل�غ وقدره 657،778.92 دره�م �ملرت�ص�د ف�ي ذمتكم وم�ص�تحق 
ل�صالح �ملن�ذرة بخاف �لفائدة �لقانوني�ة 12% من ت�اريخ ��صتحقاق �لفو�تري 
�أي�ام م�ن ت�اريخ ن�ص�ر ه�ذ� �لإنذ�ر، و�ل  �لت�ام وذلك خال خم�صة  وحتى �ل�ص�د�د 
ومنه�ا  �لازمة  �لقانوني�ة  �لجر�ء�ت  كافة  �تخاذ  �إىل  �ملنذرة  ت�صطر  �ص�وف 
�إىل  بالإ�صافة  ذك�ره  �ص�بق  مب�ا  لإلز�مكم  مو�جهتكم  يف  �د�ء  �مر  ��صت�صد�ر 
�لقانونية  �حلقوق  كافة  حفظ  مع  �ملقررة  و�مل�صاريف  �لر�صوم  كافة  حتميلكم 

�لأخرى للطالب. ولأجل �لعلم
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 
اإعالن اإنذار عديل بالن�سر

الرقم )2021/10275(
مقدم من : �ملنذرة : نيو بانيت بيرتوليوم �ص ذ م م

�صد - 1( بر�مي زون �ص.ذ.م.م  ، 2( حممد عبيد حممد خمي�ص ولد حروه ، 3( با�صل �حمد حممد جوده - �ردين �جلن�صيه
مبوجب تعامات جتارية بني �ل�صركة �ملنذرة و�ملنذر �ليها �لأوىل و�ململوكه للمنذر �ليه �لثاين قامت �ل�صركة �ملنذرة بتوريد مو�د برتوليه )ديزل( وذلك مبوجب 
فو�تري �صر�ء و�أو�مر ت�صليم مزيله بتوقيع �ملنذر �ليها �لأوىل مما تر�صد بذمة �ملنذر �ليهم مبلغ 103،359.54 درهم قام على �ثرها �ملنذر �ليه �لثالث وب�صفته 

�ملخول بالتوقيع بتحرير ثاث �صيكات ل�صالح �ملنذره من ح�صاب �ملنذر �ليها �لأوىل وكما هو مو�صح باجلدول �دناه :

مبلغ �ل�شيك �لبنك �مل�شحوب عليه �ل�شيكتاريخ �ل�شيك رقم �ل�شيك 

34،586.75�مل�شرف �لعربي لال�شتثمار و�لتجارة �خلارجية 0001652019/10/30

36،288.00�مل�شرف �لعربي لال�شتثمار و�لتجارة �خلارجية0001972019/11/16

32،484.70�مل�شرف �لعربي لال�شتثمار و�لتجارة �خلارجية0001982019/12/1

103،359.45�ملجم����������������������������������������������������������������������وع 
وذلك  �لإنذ�ر نخطركم  بهذ�  فاإننا  لذ�  �ل�صيكات.  تلك  عليه  �مل�صحوب  �لبنك  �إفادة  وذلك ح�صب  يتم �صرفها  لل�صحب مل  �ل�صيكات  �أنه وعند تقدمي هذه  حيث 
يف  �حلا�صل  �ل�صتحقاق  تاريخ  من  �صنوياً   %12 بو�قع  �لقانونية  �لفائدة  مع  درهم   103،359.45 و�لبالغ  ذمتكم  يف  �مل�صتحق  �ملبلغ  ب�صد�د  تقومو�  باأن 
من تاريخ ن�صر هذ� �لنذ�ر و�إل فاإننا �صنلجاأ ملقا�صاتكم وفقاً للقانون و �إتخاذ �لإجر�ء�ت �لازمة و�لكفيلة بحفظ  �يام  خم�صة  خال  وذلك   13/09/2019

حقوق موكلنا مع حتميلكم كافة �لتكاليف �لناجمة عن �إجر�ء�ت �لتقا�صي من ر�صوم و�تعاب حماماة وغريها.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 
�ملعلن �إليه / �ملتنازع �صدها �لأوىل: �صو�صبريو �أم �إي �أيه م.د.م.�ص

يف �لنز�ع رقم 665/2021 تعني خربة جتاري
بناء على تكليفن�ا م�ن قب�ل م�رك�ز �لت�صوية �لودي�ة للمنازع�ات �مل�وقر لأعم�ال �خلب�رة 
�ملحا�صبية يف �لدعوى �أعاه فقد حددنا يوم �لثاثاء �ملو�فق 2022/1/18 وذلك 
عن  �لأول  �ملحا�صبية  للخربة  �لأول  �لإجتماع  لعقد  موعد�  ع�صر�ً  �لر�بعة  متام  يف 
ويطل�ب  �لربنامج  تثبيت  يرجى  لذ�   )ZOOM( تطبيق  طريق  عن  وذل��ك  بعد 
ح�ص�وركم �و م�ن ميثلكم قانونا حل�صور �لجتماع �ملذكور مع �إرفاق كافة �مل�صتند�ت 
رقم   وف��اك�����ص   04/5821333 رق��م  ه��ات��ف  على  للتو��صل  ب��ال��دع��وى،  �ملتعلقة 

دبي،   -  91153 رقم  �ص.ب   04/5705773
expert@mazca.ae : بريد �إلكرتوين
XLNC ماز للمحا�صبة �لقانونية� ع�صو يف

�خلبري �ملحا�صبي / د. م�صعل عبد�هلل �لزرعوين

دعوة حل�سور 
اإجتماع اخلربة املحا�سبية الأول

70021

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 
MOJAU_2022- 0043282 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�لبيع  باك�صتان يرغب يف  ، �جلن�صية  : ن�صري �حمد جال دين  �ل�صيد  باأن  ليكن معلوما للجميع 
و�لتنازل عن ن�صبة 50% من كامل ح�صته �لبالغة 100% و ذلك �ىل �ل�صيد : �جمد علي حممد 
�ل�صارقة  باأمارة  تاأ�ص�صت  و�لتي  لاعانات(  )ن�صري  �لرخ�صة  يف  باك�صتان  �جلن�صية   ، بت  فاروق 
مبوجب رخ�صة رقم )27273( �ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية ، تعديات �أخرى : حذف 
ن�صاط ، ��صافة �صريك ، حيث كان �لن�صاط �ل�صابق )ت�صميم و�نتاج �للوحات �لعانية وتركيبها ، 
بيع �لو�صائل و�لدو�ت �لعانية - بالتجزئة ، جتارة و�نتاج �لهد�يا �لعانية( لي�صبح )ت�صميم 

و�نتاج �للوحات �لعانية وتركيبها(
وعمابن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعان للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �لجر�ء �مل�صار 
�ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 
MOJAU_2022- 0043287 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�صيدة : �ميان جا�صم نعمه �صاحي ، عر�قيه �جلن�صية ترغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن كامل ح�صتها �لبالغة 50% ، و�ل�صيدة/ هناء عامر �صلمان �ل�صكيني عر�قية �جلن�صية 
ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صتها �لبالغة 50% و ذلك �ىل �ل�صيد : عمر م�صلط هاين 
�ل�صارقة  باأمارة  تاأ�ص�صت  و�لتي  لل�صيد�ت(  �صوفيا  )�صالون  �لرخ�صة  يف  �جلن�صية  �مار�تي  �صعيد 
�أخرى:  تعديات   ، �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�صادرة   )509708( رقم  رخ�صة  مبوجب 
تغيري �ل�صكل �لقانوين من �صركة �عمال مهنية بوكيل خدمات �ىل موؤ�ص�صة فرديه.  وعمابن�ص 
�ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان �لكاتب �لعدل. 
بعد  �ليه  �مل�صار  �لجر�ء  على  �لت�صديق   يتم  �صوف  و�نه  للعلم  �لعان  هذ�  ن�صر  �قت�صى  فقد 
��صبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 
MOJAU_2022- 0043057 رقم املعاملة

اإعالن تنازل / بيع
عن  �لتنازل  على  بالت�صديق  �لعدل  �لكاتب  �صيقوم  �أنه  �لعلم  يرجى 
�لتنمية  د�ئرة  من  و�ل�صادرة  و�صرمب(  با�صتا  كاز�  )كافترييا  �لرخ�صة 
جتارة  بغرفة  و�مل�صجلة   )102949( برقم  بعجمان  �لقت�صادية 
�ملتنازل/   : �أدناه  �أ�صماوؤهم  �ملذكورة  �لطر�ف  بني  عجمان  و�صناعة 
�إليه / �صمري  �ملتنازل   ، �لهند   : مهرو�صه بن �صالح حممد - �جلن�صية 
بن �صريف باقار�با �صريف حممد بن ح�صن باقار�با - �جلن�صية : �لهند، 
 14 �إنق�صاء  بعد  �لتنازل  بالت�صديق على  �لعدل  �لكاتب  �صيقوم  وعليه 

يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70408

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/280545(
�ملنذر : بنك دبي �ل�صامي - �ص م ع 

�ملنذر �ليه : �يفان ميت�صيل كروز �يريني )جمهول حمل �لإقامة( 
�صيغة �لعان بالن�صر

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بالتي :
�ول - �صد�د مبلغ �ملديونية و�لبالغ قيمته 36349 درهم يف خال �ملو�عيد �لقانونية

�ملحكمة  �ىل  باللجوء  �ملنذر  يقوم  �صوف  �ملبلغ  ب�صد�د  �ليه  �ملنذر  يقم  مل  �إذ�   - ثانيا 
�ملخت�صة لاذن ببيع �ل�صيارة �ملرهونة ل�صالح بنك دبي �ل�صامي رقم 10852 دبي 
�مل�صتحق علي  للدين  وف��اء�  له  �زرق  �للون   2019 موديل  دي�صرت  رينو  ماركة   W

�ملنذر �ليه و�لبالغ قيمته 36349 درهم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/280537(
�ملنذر : بنك دبي �ل�صامي - �ص م ع 

�ملنذر �ليه : نيوكا�صا �نترييرز �ص ذ م م  )جمهول حمل �لإقامة( 
�صيغة �لعان بالن�صر

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بالتي :
�ول - �صد�د مبلغ �ملديونية و�لبالغ قيمته 106407 درهم يف خال �ملو�عيد �لقانونية 
�ملحكمة  �ىل  باللجوء  �ملنذر  يقوم  �صوف  �ملبلغ  ب�صد�د  �ليه  �ملنذر  يقم  مل  �إذ�   - ثانيا 
�ملخت�صة لاذن ببيع �ل�صيارة �ملرهونة ل�صالح بنك دبي �ل�صامي رقم 75430 دبي 
له وفاء� للدين �مل�صتحق  �بي�ص  �للون   2015 1618 موديل  بياو  �ل  تاتا  ماركة   L

علي �ملنذر �ليه و�لبالغ قيمته 106407 درهم
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392
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العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                        يف  ال�ستئناف رقم:1565/2021/320 ا�ستئناف احوال �سخ�سية ومواريث 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لحو�ل �ل�صخ�صية �لثانية ��صتئناف رقم 100

مو�صوع �ل�صتئناف : �إ�صتئناف �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم:1568 ل�صنة 2021  �أحو�ل 
نف�ص م�صلمني و�لر�صوم و�مل�صاريف. 

�مل�صتاأنف:جري�لني �جبا�ص فينتور�
عنو�نه:�مارة دبي - ديرة - �صارع �لنخيل - بناء بي �م تي �صي - �صقة رقم 302 

�ملطلوب �إعانه :  1- عبد�لقادر �صيخ  -  �صفته: م�صتاأنف �صده
مو�صوع �لإعان : �حلكم �ل�صادر بالدعوى رق��م:1568/2021 �حو�ل نف�ص م�صلمني. 
بقاعة  ���ص   10.00 �ل�صاعة    2022/1/18 �مل��و�ف��ق   �ل��ث��اث��اء   ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
يقت�صى  وعليه  �لقرهود،  منطقة  يف  �ل�صخ�صية  �لح��و�ل  مبنى  يف  بعد  عن  �لتقا�صي 

ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
70197 العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:4499/2021/16 جتاري جزئي 

�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �لر�بعة رقم 403
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما ب�صد�د مبلغ وقدره )151.000( درهم مائة وو�حد وخم�صون �لف درهما - بال�صافة 
للمحل  �لفعلي  �لت�صليم  تاريخ  وذل��ك حتى  دره��م   14000 بو�قع  عليه  �ملتفق  �لنحو  على  �صهرية  ��صتثمار  قيمة  ي�صتحق من  ما  �ىل 
بال�صافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام مع �لز�م �ملدعي عليهما بت�صليم �ملدعي �ملحل 

�لتجاري مو�صوع �لدعوى باحلالة �لتي مت ��صتامه بها بكافة حمتوياته ومقوماته �ملادية و�ملعنوية. 
�ملدعي:حمود �حمد حمود يحي �لعجمي

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - �صارع �لأبر�ج - باي �صكوير - بناية رقم 12 - �لطابق �لثالث - مكتب رقم 
303/304 �صندوق بريد:233066 - رقم مكاين:2687286633

�ملطلوب �إعانه :  1- نوفل �ر�كال بيريى �حمد كوفا بور�م  -  �صفته : مدعي عليه 
�ملدعي عليهما ب�صد�د مبلغ وقدره )151.000( درهم مائة  �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م  مو�صوع �لإع��ان :  قد 
وو�حد وخم�صون �لف درهما - بال�صافة �ىل ما ي�صتحق من قيمة ��صتثمار �صهرية على �لنحو �ملتفق عليه بو�قع 14000 درهم وذلك 
حتى تاريخ �لت�صليم �لفعلي للمحل بال�صافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام مع �لز�م 
�ملادية  ومقوماته  حمتوياته  بكافة  بها  ��صتامه  مت  �لتي  باحلالة  �لدعوى  مو�صوع  �لتجاري  �ملحل  �ملدعي  بت�صليم  عليهما  �ملدعي 
فاأنت مكلف  لذ�  بعد  �لتقا�صي عن  قاعة  09.00 �ص يف  �ل�صاعة  �ملو�فق  2022/1/17   �لثنني   يوم  لها جل�صة  وح��ددت   - و�ملعنوية 

باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:1592/2021/18 عقاري جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لعقارية �جلزئية �لوىل  رقم 91

مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )227402( درهم ومبلغ �لتعوي�ص )100000( 
درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�صتحقاق �حلا�صل يف 2017/3/9 وحتى 

�ل�صد�د �لتام . 
�ملدعي:�بر�هيم خليل �بر�هيم نا�صر �حلو�صني

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - �صارع مر��صي در�يف - بناية وي�صت بريي - �لطابق 
�لر�بع مكتب 406

�ملطلوب �إعانه :  1- �لو�دي �لخ�صر للعقار�ت ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه 
وقدره  مببلغ  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د    : �لإع����ان  م��و���ص��وع 
)227402( درهم ومبلغ �لتعوي�ص )100000( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من 
�ملو�فق   يوم �خلمي�ص   لها جل�صة  وح��ددت   - �لتام  �ل�صد�د  �ل�صتحقاق �حلا�صل يف 2017/3/9 وحتى  تاريخ 
2022/1/20  �ل�صاعة 08.30 �ص يف قاعة �لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  10086/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2021/3316 جتاري جزئي ، ب�صد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )148.214.26( درهم �صاما للر�صوم و�مل�صاريف.

طالب �لتنفيذ : �صركة �أبوظبي للزيوت �لنباتية ذ.م.م
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لكر�مه - بردبي - دبي - �صارع �م هرير - مبنى زمرده - �صقة 

�خلام�ص - خمترب دبي �ملركزي
�ملطلوب �إعانه : 1- برمير �لمار�ت خلدمات �لتموين ذ.م.م - فرع دبي - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع �لإعان : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )148214.26( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2175/2021/208 تنفيذ مدين 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�صاد�صة رقم 227

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2578/2021 مدين جزئي ، ب�صد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )444.566.07( درهم �صاما للر�صوم و�مل�صاريف.

طالب �لتنفيذ : �مل�صت�صفى �لمريكي دبي �ص.ذ.م.م
فندق  مقابل   - وين�ص�صرت  جيم�ص  مدر�صة  بجانب   - ميثا  ع��ود   - بردبي   - دب��ي  ع��ن��و�ن��ه:�م��ارة 

�ملوفمبيك - منطقة رقم 319 - �صارع 15�أ - وميثله:��صماعيل ح�صن �بر�هيم �ل�صفار
�ملطلوب �إعانه : 1- بلقي�ص حممد ذ�كري - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع �لإعان : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )444566.07( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  4072/2021/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 5575/2020 �أمر �أد�ء ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ 

به وقدره )33620( درهم �صاما للر�صوم و�مل�صاريف ومبلغ 500 درهم مقابل �تعاب �ملحاماة .
طالب �لتنفيذ : عزت عمر �حلديدي

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة عجمان - �صارع �لمام �ل�صافعي
�ملطلوب �إعانه : 1- عبد�هلل عبد�لر�صول مريز� حممد �بو�ملالح - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع �لإعان : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�صتبا�صر  �ملحكمة  فان  ، وعليه  �ملحكمة  �أو خزينة  �لتنفيذ  وق��دره )33620( درهم �ىل طالب  به 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  10029/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2821/2021 جتاري جزئي ، ب�صد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )60130.38( درهم �صاما للر�صوم و�مل�صاريف .

طالب �لتنفيذ : �صركة عو�زل �لدولية �ص.ذ.م.م
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ر��ص �خلور - بردبي - م�صتودع رقم 1 ملك �صركة عو�زل �لدولية 

�ص.ذ.م.م - رقم �لقطعة 613 - 764
�ملطلوب �إعانه : 1- موؤ�ص�صة �لركان للمو�د �لعازلة  - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع �لإعان : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )60130.38( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021 العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  8050/2021/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2021/3663 �مر �د�ء ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)192029.66( درهم �صاما للر�صوم و�مل�صاريف .
طالب �لتنفيذ : �صركة كازميا لتجارة مو�د �لبناء �ص.ذ.م.م

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - �صارع �ل�صعادة - مبنى �بر�ج رجال �لعمال - برج ��صبكت - �صقة 
3401 - �لطابق 34 - مكاين:2527587343

�ملطلوب �إعانهما : 1- �صركة مري�بيل للديكور �ص.ذ.م.م - فرع 2- مانهي بار�مبيل فا�صوديفان مانيكانتان 
منهي بار�مبيل ر�مان فا�صوديفان  - �صفته : منفذ �صدهما

مو�صوع �لإعان : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)192029.66( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  9941/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184

�صاما   ، 1889/2021 جت��اري جزئي  رقم  �لدعوى  �ل�صادر يف  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�صوع 
للر�صوم و�مل�صاريف و مقابل �تعاب �ملحاماة .
طالب �لتنفيذ : �ر�مك�ص �لمار�ت �ص.ذ.م.م

عنو�نه:�مارة دبي - ديرة - �لر��صدية - �م �لرمول - �صارع �ملطار - مبنى �ر�مك�ص - بالقرب من 
بناية خان �صاحب

�ملطلوب �إعانه : 1- �يه كيو يو �يه لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية ذ.م.م  - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع �لإعان : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )722730.01( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  ال�ستئناف رقم:2860/2021/305 ا�ستئناف جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �ل�صتئناف �لتجارية �لوىل رقم 84

مو�صوع �ل�صتئناف : �إ�صتئناف �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رق��م:469/2021 جتاري كلي و�لر�صوم 
و�مل�صاريف و�لتعاب. 

�مل�صتاأنف:بافاجوتو ر�جور�م �صيتي
�لعاملي -  �مل��ايل  ز�ي��د - مركز دبي  �ل�صيخ  �صارع  �م��ارة دبي - بردبي - دبي -  عنو�نه:�لمار�ت - 

�لبو�بة رقم 3 - �لطابق �ل�صاد�ص مكتب رقم 605 - �لرقم �ملكاين:2682589680
وميثله:خالد حممد �صعيد بوج�صيم 

�ملطلوب �إعانه :  1- فينابلر ليمتد  -  �صفته : م�صتاأنف �صده
مو�صوع �لإعان :  قد �أ�صتاأنف/�حلكم �ل�صادر بالدعوى رق��م:2021/469 جتاري كلي. وحددت 
لها جل�صة يوم �خلمي�ص  �ملو�فق  2022/2/3  �ل�صاعة 10.00 �ص بقاعة �لتقا�صي عن بعد ، وعليه 

يقت�صى ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    

70021

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:7887/2021/60 امر اداء 
�ملنظورة يف:�و�مر �لد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية 2 رقم 304

مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة با�صد�ر �لمر  بالز�م �ملدعي عليه ب�صد�د مبلغ )75.000( درهم خم�صة و�صبعون 
�لف درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ ��صتحقاق �ملبلغ يف:2021/10/2 ومنع 

من �ل�صفر و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:حيات حممد �دم

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بور�صعيد - ديره - دبي - �صارع �لحتاد - مبنى بناية �ن جي �ي - �صقة 
�لطابق 7 - مكتب 703 - بالقرب من حمطة مرتو ديرة �صتي �صنرت

وميثله:عبيد �صعيد علي عبيد �ل�صام�صي
�ملطلوب �إعانه :  1- عبد�لرحمن بن عبد�هلل بن �صامل �لر�عي  -  �صفته : مدعي عليه

مو�صوع �لإعان :طلب ��صت�صد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2022/1/5 - �لز�م 
�ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )75.000( درهم خم�صة و�صبعون �لف درهم - و�لفائدة �لقانونية 
و�مل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل  وبالر�صوم  �لتام  �ل�صد�د  �ملطالبة وحتى  تاريخ  بو�قع 5% من 

�تعاب �ملحاماة .ولكم �حلق يف ��صتئناف �لمر خال 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعان.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اعالن بالن�سر 
 9402/2021/209 تنفيذ عمايل 

�إعان وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل �لإعان بالن�صر 

�ىل �ملنفذ �صده/1-  ��صماعيل ح�صينعلي ع�صكري مرقى -   جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/فهد عبد�هلل قمرب حممد 

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)487944.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 
�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

70197 العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 
اعالن بالن�سر        

 1595/2021/18 عقاري جزئي 
تفا�شيل �الإعالن بالن�شر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- د�ميتا هيتار ��صي�صي  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :متويل - م�صاهمة خا�صة 

وميثله : بدر حممد علي �لقرق 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بف�صخ �تفاقية �لجارة �ملنتهية بالتملك وماحقها �ملربمه بني طريف 
�لتد�عي �ملوؤرخه يف 2008/8/25 و�لز�م �ملدعي عليه برد حيازة �لعقار مو�صوع �لتفاقيه وت�صليمه للمدعي خاليا 
من �ل�صو�غل وباحلالة �لتي كان عليها وقت �لتعاقد وما يرتتب على ذلك من �آثار و�صطب ��صارة �لجارة �لو�ردة 
يف �صهادة �مللكية و�لز�م �ملدعي عليه ب�صد�د مبلغ وقدره )101.507.00( درهم مائة وو�حد �لف وخم�صمائة و�صبعة 
درهم - قيمة �لجرة �ملتاأخرة غري �ملدفوعة وما ي�صتجد من �جرة حتى تاريخ �لخاء �لتام و�لفعلي و�لتعوي�ص 

مببلغ وقدره )810000( درهم وتقدمي بر�ءة ذمة من �جلهات ذ�ت �لعاقة. 
�لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت  �ل�صاعة 08:30 �صباحا يف قاعة  �ملو�فق 2022/1/27  وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�ص 
مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة 

بثاثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70021 العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 
اعالن بالن�سر    

                  يف  املنازعة رقم:3844/2021/460 نزاع مدين 
�ملنظورة يف:�لت�صوية �لودية للمنازعات �لثانية رقم 751

و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  درهم   )6000( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة   : �ملتنازعة  مو�صوع 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل با كفالة . 

�ملتنازع:ر�صا ح�صني هرني
عنو�نه:�لعنو�ن �ملختار �مارة دبي - منطقة ديرة - �صارع بور�صعيد - بناية �صيتي �فنيو - مكتب 707 - مقابل 
ديرة �صيتي �صنرت - مكاين:322549394 - �مييل:info@dralmulla.com - فاك�ص:042950080 - 

هاتف:042950010 - متحرك:0509977559
وميثله : �بر�هيم ح�صن �بر�هيم �ملا

�ملطلوب �إعانه : 1- ر�صو�ن حيدر مينها�ص  -  �صفته : متنازع �صده 
�أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )6000(  مو�صوع �لإع��ان : قد 
و�صمول  �لتام  �ل�صد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  درهم 
 09.00 �ل�صاعة  �ملو�فق  2022/1/18   �لثاثاء   يوم  لها جل�صة  وح��ددت   - كفالة  �ملعجل با  بالنفاذ  �حلكم 
�ص يف قاعة �لتقا�صي عن بعد وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة 

بثاثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:1406/2021/16 جتاري جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �لر�بعة رقم 14

�لف و�صبعمائة وو�حد  �صبعمائة و�ربعة وثاثون  �لدعوى : مطالبة مببلغ وقدره )734.731.52( درهم  مو�صوع 
وثاثون درهما و�ثنني وخم�صون فل�صا - مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�صد�د 

�لتام . 
�ملدعي:بنك �مل�صرق - �صركة م�صاهمة عامة

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة �ل�صارقة - �ملجاز - �ل�صارقة - �صارع �لكورني�ص �لبحرية - مبنى بناية عبد�لعزيز �ملاجد - 
�صقة مكتب رقم m1 - 2 - بجو�ر فندق هيلتون - وميثله:عادل عبد�هلل خمي�ص �ملعمري

�ملطلوب �إعانهما :  1- منري د�مبهاين 2- �صربينغ كلينينغ �صريفي�صز جي �ل تي  -  �صفتهما : مدعي عليهما
مو�صوع �لإعان :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ:2021/10/14 بالز�م �ملدعي عليهما بان 
�ملطالبة  لتاريخ  �لتايل  �ليوم  بو�قع 5% من  �لقانونية  و�لفائدة  درهم  للمدعي مبلغ وقدره )358.174.57(  يوؤديا 
�لق�صائية �حلا�صل يف 2021/4/12 وحتى متام �ل�صد�د �لتام وبالر�صوم و�مل�صاريف ومبلغ �لفي درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة ، حكما مبثابة �حل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعان 

�صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392 العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:1790/2021/16 جتاري جزئي 

�ملنظورة يف:د�ئرة �مل�صارف �جلزئية رقم 249
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�صامن و�لت�صامم و�لتكافل مببلغ وقدره )1.957.081.55( 

درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:�صركة �مل�صرق �ل�صامي للتمويل - م�صاهمة خا�صة

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بور�صعيد - ديرة - دبي - �صارع طارق بن زياد - مبنى برج نوف - �صقة 1002/�لعا�صر 
- د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية  - وميثله:خالد خليفة حممد �صيف حثبور

�ملطلوب �إعانهما :  1- �حمد فيا�ص كا�صي 2- �صركة �ميال للتجارة �لعامة ذ.م.م  -  �صفتهما : مدعي عليهما
مو�صوع �لإعان :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ:2021/10/26 يف �لدعوى �ملذكورة �عاه 
بان يوؤديا للمدعي  بالت�صامن  �ملدعي عليهما  �لز�م  �مل�صرق �ل�صامي للتمويل - م�صاهمة خا�صة  ل�صالح/ �صركة 
وخم�صة  درهما  وثمانون  وو�ح��د  �لفا  وخم�صون  و�صبعة  وت�صعمائة  مليون  دره��م   )1.957.081.55( وق��دره  مبلغ 
قابا  ، حكما مبثابة �حل�صوري  �ملحاماة  �تعاب  مقابل  درهم  �لف  ومبلغ  و�مل�صاريف  وبالر�صوم   - فل�صا  وخم�صون 
لا�صتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعان �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 

بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  8815/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 90/2021 جتاري كلي ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)21.691.686.40( درهم �صاما للر�صوم و�مل�صاريف .

طالب �لتنفيذ : بنك �ل�صتثمار �ص.م.ع
��صبكت �لطابق 34 مكتب  �بر�ج رجال �لعمال برج  �مل�صتقبل -  �لتجاري �صارع  عنو�نه:�مارة دبي - �خلليج 

رقم 3401 - مكاين 2527587343
�نرتنا�صيونال  �صوري�ص فيكر�ماديتيان 3- ترينر وميلر   -2 ر�جيندر�  بر��صاد  �صيفا   -1  : �إعانهم  �ملطلوب 

�ص.ذ.م.م  - �صفتهم : منفذ �صدهم
مو�صوع �لإعان : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�لجر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه   ، �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )21691686.40(

�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اعالن اأمر اأداء بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:7651/2021/60 امر اداء 

�ملنظورة يف:�و�مر �لد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة با�صد�ر �لمر بالز�م �ملدعي عليه ب�صد�د مبلغ )349.920( ثاثمائة وت�صعة 

و�ربعون �لف وت�صعمائة وع�صرون درهما و�لر�صوم و�مل�صاريف . 
�ملدعي:طارق حممود حممود �حمد

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة �ل�صارقة - �مل�صلى - �ل�صارقة - �صارع �لزهر�ء - مبنى برج �ل�صاعة - �صقة 804
�ملطلوب �إعانه :  1- مهدي نا�صر لاإد�رة �لت�صويقية  -  �صفته : مدعي عليه

ب��ت��اري��خ:2021/12/9 -  �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية  �أمر  ��صت�صد�ر  �لإع��ان :طلب  مو�صوع 
بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )349.920( ثاثمائه وت�صعة و�ربعون �لف وت�صعمائة 
�لز�مه  مع  �ل�صد�د  مت��ام  وحتى  �ل�صتحقاق  تاريخ  من   %5 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهما  وع�صرون 
بالر�صوم و�مل�صاريف ومبلغ )1000( درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�صت �لنفاذ �ملعجل .ولكم �حلق يف 

��صتئناف �لمر خال 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعان.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70533 العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اعالن بالن�سر        
 7298/2021/60 امر اأداء 

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

�إىل �ملدعي عليه : 1- �نتوين بريندين روز�ريو   -  جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :�ل�صركة �لوطنية �لعقارية ملالكها �صركة �ل�صكوك �لوطنية �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد م�صاهمة 

خا�صه ، �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد �ص.ذ.م.م
وميثله:�حمد ح�صن حممد عبد�هلل �ملازمي 

طلب ��صت�صد�ر �مر �د�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2021/12/13   بالز�م �ملدعي عليه بان 
يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )204.170( درهم مائتان و�ربعة �لف ومائة و�صبعون درهم و�لفائدة �لقانونية 
درهم  و�مل�صاريف ومبلغ )1000(  بالر�صوم  �لز�مه  �ل�صد�د مع  �ل�صتحقاق وحتى متام  تاريخ  بو�قع 5% من 
ذلك من  ورف�صت ماعد�  �لدولة  و�لتعميم عليه يف جميع منافذ  �ل�صفر  �ملحاماة ومنعه من  �تعاب  مقابل 

طلبات  ولكم �حلق يف ��صتئناف �لمر خال 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعان. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اعالن حكم بالن�سر        
2369/2021/11 مدين جزئي 

تفا�صيل �لإعان بالن�صر 
�إىل حمكوم عليه 1- رويال وي للمو��صات �لفاخرة �ص.ذ.م.م   - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له : �صيد كوثر عبا�ص �صيد حممدقا�صم
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ  2021/10/26  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�صالح/ �صيد 
للوحة  �لقدمية  �لبيانات  ومو��صفاتها  �ملركبة  ملكية  بنقل  عليها  �ملدعي  بالز�م  حممدقا�صم  �صيد  عبا�ص  كوثر 
بال�صيارة حمل  بعد  ��صتبد�لها فيما  و�لتي مت   2018 �بي�ص موديل  ياباين لون  25865L جهة ترخي�ص دبي 
�ملروري  �ل��رم��ز  خ�صو�صي  �للوحة  �صنف  دب��ي  ترخي�ص  جهة   L 21877 �للوحة  رق��م  ومو��صفاتها  �ل��دع��وى 
 LEXUS ES 50109304 بلد �ل�صنع �ليابان موديل 2018 لون �ملركبة �بي�ص �صنف �ملركبة �صالون نوعها
350 رقم �ملحرك 2GRK489346 رقم �لقاعدة JTHBK1GG1J2262514 با�صم �ملدعي مع �لز�م 
�ملدعي عليها برفع كافة �لقيود و�لرهونات عن �ملركبة و�لزمتها بالر�صوم و�مل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل 

�تعاب �ملحاماة ورف�صت ماعد� ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة �حل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعان �صدر 

با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70533

العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 
اعالن حكم بالن�سر        

2353/2021/11 مدين جزئي 
تفا�صيل �لإعان بالن�صر 

�إىل حمكوم عليه 1- رويال وي للمو��صات �لفاخرة �ص.ذ.م.م   - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن حمكوم له : جمتبى ح�صني ر�صا ح�صني

نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ  2021/10/24  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�صالح/ 
 L22690 جمتبى ح�صني ر�صا ح�صني بالز�م �ملدعي عليها بنقل ملكية �ملركبة ومو��صفاتها رقم  �للوحة
جهة ترخي�ص دبي �صنف �للوحة خ�صو�صي �لرمز �ملروري 50109304 بلد �ل�صنع �ليابان موديل 2018 
 3GRK459574 رقم �ملحرك LEXUS ES 350 لون �ملركبة �بي�ص �صنف �ملركبة �صالون نوعها
رقم �لقاعدة JTHBK1GG4J2260840 با�صم �ملدعيني مع �لز�م �ملدعي عليها برفع كافة �لقيود 

و�لرهونات عن �ملركبة و�لزمتها بالر�صوم و�مل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
حكما مبثابة �حل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعان 

�صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70533 العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اعالن حكم بالن�سر        
2298/2021/11 مدين جزئي 

تفا�صيل �لإعان بالن�صر 
�إىل حمكوم عليه 1- رويال وي للمو��صات �لفاخرة �ص.ذ.م.م   - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له : كر�مت ح�صني رحمن علي - وميثله:فهد عبد�هلل قمرب حممد
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ  2021/10/17  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�صالح/ 
كر�مت ح�صني رحمن علي بالز�م �ملدعي عليها بنقل ملكية �ملركبة ومو��صفاتها رقم �للوحة L25862 جهة 
 2018 �ليابان موديل  �ل�صنع  50109304 بلد  �مل��روري  �للوحة خ�صو�صي �لرمز  ترخي�ص دبي �صنف 
 3GRK459574 رقم �ملحرك LEXUS ES 350 لون �ملركبة �بي�ص �صنف �ملركبة �صالون نوعها
رقم �لقاعدة JTHBK1GG4J2260840 با�صم �ملدعيني مع �لز�م �ملدعي عليها برفع كافة �لقيود 

و�لرهونات عن �ملركبة و�لزمتها بالر�صوم و�مل�صاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
حكما مبثابة �حل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعان 

�صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 70533

اعالن حكم بالن�سر        
2422/2021/11 مدين جزئي 

تفا�صيل �لإعان بالن�صر 
�إىل حمكوم عليه 1- رويال وي للمو��صات �لفاخرة �ص.ذ.م.م

جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن حمكوم له : حممد عارف �ل�صام �فاز �لدين

�لدعوى  يف    2021/11/1 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم 
�ملذكورة �عاه ل�صالح �ملدعي / بقررت �ملحكمة مبثابة �حل�صوري بالز�م �ملدعي عليها 
بان توؤدي للمدعي مبلغ )90.000( درهم ت�صعون �لف درهما و�لز�مها بر�صوم �لدعوى 

وم�صروفاتها وخم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . 
حكما مبثابة �حل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
�آل  �صعيد  بن  ر��صد  بن  �ل�صيخ حممد  �ل�صمو  با�صم �صاحب  �لع��ان �صدر  لن�صر هذ� 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70533 العدد 13440 بتاريخ 2022/1/12 

اعالن اأمر اأداء بالن�سر
يف الدعوى رقم 5313/2021/60 امر اداء  

�ملنظورة يف : �أو�مر �لد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203  
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة با�صد�ر �لمر بالز�م �ملدعي عليه ب�صد�د مبلغ )1331000( مليون وثاثمائة وو�حد وثاثون 

�لف درهما �إمار�تي و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ل�صتحقاق وحتى متام �ل�صدد و�لر�صوم و�مل�صاريف
�ملدعى : بال حممد �ل�صيخ م�صطفى �ل�صيخ - عنو�نه : �لإمار�ت ، �إمارة دبي - منطقة �لرب�صاء جنوب 3 ، �صارع  �ل�صيخ حممد 

بن ز�يد ، بناية برج د�ميوند ، �لطابق 02، �ل�صقة 203 ، بالقرب من حديقة �لزهور ، مكاين 2260473113  
�ملطلوب �إعانه : 1 - ر�م رود للمقاولت )�ص ذ م م(  - �صفته : مدعى عليه 

رود  ر�م   / ب��ال��ز�م   2021/8/23 بتاريخ  �لإبتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  فقد  �أد�ء  �أم��ر  ��صت�صد�ر  طلب   : �لإع���ان  مو�صوع 
للمقاولت )�ص ذ م م( بان توؤدي �ىل / بال حممد �ل�صيخ م�صطفى �ل�صيخ ، مبلغ )1331000( مليون وثاثمائة وو�حد 
وثاثون �لف درهما �إمار�تي و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ 2021/8/15 وحتى متام �ل�صد�د ، و�لزمتها بالر�صوم 

و�مل�صروفات وخم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�صت طلب �لنفاذ �ملعجل لعدم لزومه.   
ولكم �حلق يف �إ�صتئناف �لأمر خال 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعان.

رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197
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ف�صيح  �أ�صكنه  و  �لعوي�ص  �صلطان  �هلل  رح��م   
جناته. 

وفاته  ذك��رى  �لتاريخية  �ملنا�صبة  بهذه  و    
لُبد من �لعودة �إىل �صلطان �ل�صاعر و �صعر 
�صلطان حيث يجري �ل�صعر يف �صريان �لأمة 
�ل��ع��رب��ي��ة ك��ال��ن��ه��ر �مل��ت��دف��ق م���ن م��ن��ب��ع��ه �إىل 
م�صبه، يتغلغل يف م�صاعر �أبنائها و ي�صتقر يف 
وجد�نهم غذ�ء روحيا ل مثيل له و ل رديف، 
ول مندوحة دونه، ول بديل عنه . فيظل هو 
�ملحرك �لأول للوجد�ن، و �ملحر�ص �لأقوى 
للخاطر، و �لد�فع �لأهم ل�صتبيان �ملكنون. 
في�صكل ح�صا م�صرتكا و لغة جامعة و كينونة 
�مل�صاعر بني �حلاوة و  قائمة، تتمازج فيها 
�مل���ر�رة.. ح��اوة �لطرب و �لن�صوة، و مر�رة 

�حلزن و �لأمل. 
ل��ك��ن و م���ع خم��ت��ل��ف �لجت����اه����ات يبقى      
�ل�صدق ُلب �مل�صاعر و كنه جوهرها، و حركة 
دفقها، و بيان �ألقها، و ورودها و �صياجها... 
م��ع��ه ي��خ��رج �ل��ك��ام م��ن �ل��ق��ل��ب ل��ي��دخ��ل يف 
لين�صكب  �ل���وج���د�ن  م��ن  يفي�ص  و  �ل��ق��ل��ب، 
يف  �صباً  ُي�َصب  باخلاطر  ف���اإذ�  �ل��وج��د�ن  يف 
�ملتابع، حيث  و  �ل�صامع  و  �لناظر،  و  �لر�ئي 
�ل��ع��ب��ارة، و  ت��ت��دف��ق  و  تتفاعل �لأح��ا���ص��ي�����ص، 
و  و�قعية  و  ناطقة،  و  معربة  �ل�صورة  تاأتي 
ملمو�صة، �أو خيالية جاحمة، مفعمة بالأَلق 

و �لطموح و �خليال. 
فيتماهى �لو�قع باخليال �مل�صرع، و تتد�خل 
�ل���ي���وم���ي���ات ب���الأم���ن���ي���ات ب���ت���ن���اغ���م �مل���ب���ادئ  
تعلو  و  �لنبيل  �لق�صد  ي�صمو  و  و�لأه����د�ف 

�ل�صاعر  �لإب���د�ع  فيحرك  �ل�صريفة،  �لغاية 
�صو�ء كان رومان�صيا حاملا �أو ثائر� متمرد�، �أو 
فيل�صوفا حائر� ومتاأما، و قد كان �صلطان 
�لعوي�ص كل ذلك... فهو يجيد �للفظ �صكبا 
و �ملعنى �صبكا، برقة يقل نظريها، و ل يخبو 
�صوُءها، و معاناة ل ي�صح زيتها ،ول يخفت 

�ألقها، ول يذوي بريقها.
   �إنه �صاعر �لرومان�صية 

و خياًل،  ف��ك��ر�ً  �لأع���م���ق ع��اط��ف��ة و  ب��ك��ون��ه��ا 
ب��ام��ت��ي��از، و يختار  ي��ج��دد  و  ب��ت��م��ي��ز،  ي��ب��دع 
�إنه و�حد  ر..  �أناة و تب�صّ مفرد�ته بانتقاء و 
�لذين جمعهم  �لر�صم بالكلمات  من �صعر�ء 
��صتوقفتهم  و  �خل���ّاق،  �لإن�����ص��اين  �لجت���اه 
لوحة �لطبيعة، فتحولت �لري�صة لديهم �إىل 
كلمات  و عبار�ت و قو�ٍف و �أوز�ن، حيث عزفو� 
ر�صمو�  كما  �لأل�����و�ن.  �أوت����ار  على  بالري�صة 
بال�صورة  �مل��دى، و حلقو�  ن�صيج  باملد�د على 
و  قباين  ن��ز�ر  منهم  و  �لف�صاء.  �أع���ايل  �إىل 
عمر �أبو ري�صة و �لأخطل �ل�صغري و �إيليا �أبو 
�أبو �صلمى(  �لكرمي )  ما�صي و عبد�لكرمي 
و ه��ارون ها�صم ر�صيد و حممود دروي�����ص و 
بول�ص �صامة و �صاح عبد�ل�صبور و �أحمد 
فوزي  و  �جل��ب��ل،  ب��دوي  و  �لنجفي،  �ل�صايف 
حممد  و   ، �ل�صابي  �لقا�صم  �أب���و  و  �مل��ع��ل��وف، 

مهدي �جلو�هري و غريهم و غريهم. 
�لكبري �صلطان  �ل�صاعر      لقد غلبت �صور 
�أحيانا  �أف��ك��اره  على  �هلل-  رح��م��ه  �لعوي�ص- 
ف��ط��غ��ى �خل���ي���ال، ك��م��ا غ��ل��ب��ت �أف����ك����اره على 
�ملو�صوع،  ف���ربز  ك��ث��رية  �أح���اي���ني  يف  ����ص���وره 

كانت �لق�صيدة لديه تبد�أ بكلمة، ثم يتد�فع 
بالقلم،  �لأمل  ي��دف��ع  ك��م��ا  ب��ال��دف��ق،  �ل��ق��ول 
�لبت�صامة  تبوح  �أو  �لكلمة،  �لدمعة  فتذرف 
�أو  م��رت�دف��ات  �مل��ف��رد�ت  تن�صاب  و  بالعبارة، 

متناق�صات  بعد لأي. 
   ملاذ� ! لأن �ل�صاعر �صلطان �لعوي�ص مرهف 
ب�����ص��ل��ي��ق��ت��ه، حم�����اور ب��ط��ب��ع��ه ي�����ص��ت��م��زج ر�أي 
و  �لأ�صدقاء ب�صعره، و ي�صغي للر�أي �لآخر 
و  ذ�ك.  ي�صتهجن  �أو  �ل���ر�أي  ه��ذ�  ي�صتح�صن 
�أو  �لنطباعية  �ل�صجون  و  بال�صوؤون  ياأن�ص 
�ملعرفية، فهو د�ئم ينعتق من �لأنا، و يناأى 
�لفوؤ�د،  عن �لرنج�صية، و يجرتح �ملد�د من 
�إىل  �لآخ��ر، فيخل�ص مرتويا  يتفاعل مع  و 
�لعبارة �لأرق��ى، و  �نتقاء �ملفردة �لأجمل يف 

�لدللة �لأو�صح، و �خلطاب �ملبا�صر.
    فلدى �صطان يتناغم �صدر �لبيت �ل�صعري 
مع عجزه، لياأتي رنني �لقافية من�صابا برقة، 
�ملعنى،  و  �لق�صد  ج��ل��ّي  ب�����ص��ريورة،  و��صحا 
رقيق �حلا�صية،  ل تق�ص م�صجعه مبالغة، 
�أو  مم��زوج��ة  �أو  حو�صية  لفظة  ت��ع��ت��وره  ول 

متقعرة. 
�ل��ع��وي�����ص ه��و مبثابة)  ���ص��ل��ط��ان  ���ص��ع��ر  �إن     
عدة،  عنا�صر  م��ن  ت��ت��األ��ف  �صحرية(  خلطة 

ثالثها  و  �ل�صدق،  ثانيها  و  �لعفوية،  �أول��ه��ا 
خام�صها  و   ، �ل��و���ص��وح  ر�ب��ع��ه��ا  و  �لب�صاطة، 
 . �ملمتنع  �ل�صهل  �لن�صيابي  �لأد�ء  �أهمها  و 

يخرج ب�صعره من �لفوؤ�د ليدخل يف �لفوؤ�د.
�ل�صعرية  �ل����ن����ربة  ت���وظ���ي���ف  ي��ح�����ص��ن  ف���ه���و 
و�ل�صفافية  �لب�صاطة   �إ�صفاء  م��ع  �ل��ه��ادئ��ة، 
�ملبا�صرة،  �ل��دلل��ة  ذ�ت  �ملعاين  حركية  على 
�أو �صغف  �لتاأويل،  �إغ��و�ء  �لتي ل حتتاج �ىل 
�لك�صف، �أو تعقيد �ملعنى، �أو �رتياب �ملتاهات. 
ت����رتدد، و هي  �ل��ع��ن��ا���ص��ر عينها ل    و ه���ذه 
جتوب ب�صاتني �لرت�ث و بو�ديه و فيافيه و 
�أز�ه��ريه و ريا�صه، لتقطف �لثمار  قفاره، و 
نا�صجة يانعة من �جلزيرة �لعربية �إىل باد 
�إىل م�صر  و  �لر�فدّين،  �أر���ص  �إىل  و  �ل�صام، 

�لأمريكي،  �ملهجر  و  �لأن��دل�����ص  و  �مل��غ��رب  و 
ب��ك��ل رو�ف���ده���ا م��ع رب���وع �لإم�����ار�ت  لتلتقي 
�لد�فئة ب�صحر�ئها و �صو�طئها و ريا�صها و 
بوحها. فياأتي �صعر �صلطان �لعوي�ص ن�صيجا 
جامعا بني مرتع �صباه على �صاطئ �لف�صت 
�لعائلة، و  �ل�����ص��ارق��ة،   و جمال�ص  يف ح��رية 
�ل��ل��ق��اء�ت م��ع �ل�����ص��ع��ر�ء، و م��ع��امل وط��ن��ه و 

يربز  و  �أم��ت��ه.  تطلعات  و  همومه  و  بيئته، 
متاأثر� و موؤثر� متفاعا و فاعا ، ممهور� 
باإيقاع  مطربا  و  ط��رب��اً  �لخ��ت��ز�ل،  بباغة 

�لنغم، مفعما باكتناز �لدللة، 
هادفا ب�صمو �لق�صد  و نبل �لغاية، مع فكره 
�لرثي بالتجربة و �ملعاين و �لروؤى �ل�صاملة، 
و �جلامعة. قال يل ذ�ت مرة ) وردة يف �لهند 

يا   ( ق�صيدته  كانت  حيث  �صاعر�ً(  جعلتني 
�أول  وك��ان��ت  �ل��ه��ن��د،  يف  نظمها  ق��د  و  وردة( 

ق�صيدة له. 
   ف�صدق �ل�صاعر د�ئما هو �صر خلود �صعره، 
و نب�ص �لإن�صان يف �صخ�صه، و نكر�ن �لذ�ت 
يف غاياته و �أهد�فه و مقا�صده، و هكذ� هو 

�صلطان �لعوي�ص �ل�صاعر �ملفكر �لإن�صان. 
   لقد عرفت �ل�صاعر �لكبري �صلطان �لعوي�ص 

عن كثب، 
و نهلت من معني معارفه و جتاربه �لكثري، 
ر�أيه  مو�صوعية  و  فكره  �صمولية  �أدرك���ت  و 
مبجال�صه  �لت�صقت  و  يومياته،  تفا�صيل  و 
يف دب���ي و �ل���ذي���د و خ��ورف��ك��ان و ب����ريوت و 
�أ�صتقي  و   ، �ل��رّثّ معينها  من  �أنهل  بحمدون 
�أج���د يف �صلطان  �مل��ت��ع��ددة، و  م��ن رو�ف���ده���ا 
�حل�صور،  بني  �ملوؤلف  �جلميع،  معلم  د�ئما 
�لثقافة،  يع�صق  �ملتاأمل،  و  �مل�صغي  و  �ملحاور 
ل يربح �أجو�ءها. كما ياأن�ص بتعدد �لآر�ء، و 
يو�زن بحكمة بالغة بني �جلد و �لطر�فة، و 
�لح���رت�م و �مل���ودة، و �صو�ب �ل��ق��ول، و نقاء 
باقتد�ر،  ح��اذق��اً  رّب��ان��اً  ك��ان  �ل�����ص��ري��رة. لقد 
رحمه   ، بامتياز  �إن�صاناً  ���ص��اع��ر�ً  ك��ان  مثلما 

�هلل. 
ْوَن �أُُجوَرُكْم  ا ُتَوَفّ َ )ُكُلّ َنْف�ٍص َذ�ِئَقُة �مْلَْوِتۗ  َو�إِمَنّ
ْدِخَل  َو�أُ اِر  �لَنّ َعِن  ُزْح��ِزَح  َفَمن   

ۗ
�ْلِقَياَمِة  َي��ْوَم 

َمَتاُع  �إَِلّ  ْنَيا  �لُدّ َياُة  �حْلَ َوَما   
ۗ
َفاَز  َفَقْد  َة  َنّ �جْلَ

�ْلُغُروِر ( 
�آل عمر�ن:  �لعظيم )              ���ص��دق �هلل 
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يف �لذكرى �لثانية و �لع�شرين لرحيله 

�شلطان العوي�س كما عرفته...

•• ال�سارقة-الفجر:

ت�صت�صيف فعاليات �لدورة �ل�صاد�صة 
للت�صوير  �ل�����دويل  �مل���ه���رج���ان  م���ن 
�ل��ف��وت��وغ��ر�يف )�ك�����ص��ب��وج��ر(، نخبة 
م�����ن �مل���������ص����وري����ن �مل����ح����رتف����ني من 
�صل�صلة  يف  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  خمتلف 
من �حلو�ر�ت �مللهمة، يك�صفون فيها 
ق�ص�ص �أبرز �ل�صور �لتي �لتقطوها 
و�لق�صايا  �ملتغري�ت  جتاه  وروؤيتهم 

�لعاملّية. 
وي��ف��ت��ح �مل�������ص���ورون �مل�������ص���ارك���ون يف 
�ملكتب  ي��ن��ظ��م��ه  �ل������ذي  �مل����ه����رج����ان 
خال  �ل�صارقة  حلكومة  �لإعامي 
�لفرتة من 9 �إىل 15 فرب�ير �ملقبل 
يف مركز �إك�صبو �ل�صارقة، �لباب �أمام 
كو�لي�ص  �إىل  ل��ل��ت��ع��رف  �جل���م���ه���ور 
�أعمالهم، وخا�صات جتاربهم، حيث 
يتيح �ملهرجان من�صة عاملية للحو�ر 
�لتوجهات  �أح����دث  ح���ول  �لإب���د�ع���ي 
فن  ع��امل  يف  �مل�صتخدمة  و�لتقنيات 
جانب  �إىل  �ل��ف��وت��وغ��ر�يف  �لت�صوير 
�لأعمال  �أبعاد  على  �ل�صوء  ت�صليط 

�لفنية و�لق�ص�ص �ملوؤثرة �لتي تكمن 
ور�ء كل منها. 

ج���ل�������ش���ات ح�����ول �ل���ت���ج���ارب 
�الإن�شانية يف 9 فرب�ير 

يف جل�صة بعنو�ن »�لك�صف عن حقيقة 
�صياحة �حلياة �لربية«، ي�صلط �آرون 
ع��ل��ى عاقة  �ل�������ص���وء  ج��ي��ك��و���ص��ك��ي 
�صياحة  �صناعة  مع  �ملعقدة  �لإن�صان 
�حلياة �لربية، فيما تتحدث �مل�صّورة 
بيلجانا  �لأ����ص���رت�ل���ي���ة  �مل���ق���دون���ي���ة 
�ملليئة  رحلتها  ع��ن  جوروكوف�صكي 
�لعامل  بثقافات  و�ل�صغف  باملفاجاآت 
يف ج��ل�����ص��ة »رح���ل���ة �ك��ت�����ص��اف �ل����ذ�ت 
�لفوتوغر�يف«،  �لت�صوير  خال  من 
ليفون  �لربيطاين  �مل�صور  ويتناول 
بالتكبري  �لت�صوير  حت��دي��ات  بي�ص 
�لعايل يف جل�صة »�حل��دود �لق�صوى 

لت�صوير �ملاكرو«.  
�مل�����ص��ور �مل��ع��م��اري �صتيفن  وي�����ص��ارك 
»ت�صوير  ب��ع��ن��و�ن  جل�صة  يف  ب����روك 
�لتاريخية  �ل����ن����م����اذج  �ل����ع����م����ارة: 
و�لتطبيقات �ملعا�صرة«، فيما يتناول 

»كيف  هافانا يف جل�صة  �مل�صور عمر 
�صكلت و�صائل �لإعام حالة �ل�صرب« 
مو�صوع تر�جع �لهتمام �لإعامي 
و�لتي  وتبعاته  نيبال  زلز�ل  بق�صية 
�لوثائقي  ف��ي��ل��م��ه  م��و���ص��وع  ���ص��ك��ل��ت 

�لر�ئد. 
بعنو�ن  ج��ل�����ص��ة  �مل���ه���رج���ان  وي��ن��ظ��م 
»م�����ن ق���ل���ب �حل������رب ع���ل���ى د�ع�������ص« 
و�مل�صورة  وي��ل��ز  ر�ي  �مل�����ص��ور  جتمع 
و�ملخرجة �لت�صيكية يانا �أندرت �لتي 
�لنز�ع  مناطق  على  �أعمالها  ترتكز 
تروي  حيث  �لإن�����ص��ان��ي��ة،  و�لق�صايا 
�ل�صجاعة  ع���ن  خم��ت��ل��ف��ة  ق�����ص�����ص��اً 
بنف�صها  ���ص��ه��دت  وك��ي��ف  و�ل��ع��زمي��ة 

خماطر تلك �حلرب. 

مو�شوع  �ل��ب�����ش��ري��ة  �ل��ف��ن��ون 
جل�شات يوم 11 فرب�ير 

قارعة  ع��ل��ى  »م�����ص��ادف��ة  جل�صة  ويف 
فوهر�  ف��ي��ن��ي��ت  ي�������ص���رح  �ل���ط���ري���ق« 
�ل�������ص���ور يف جزء  ت���رك���ي���ب  ك��ي��ف��ي��ة 
م��ن �ل��ث��ان��ي��ة م���رك���ز�ً ع��ل��ى �حرت�ف 
�آلن  يناق�ص  فيما  �ل�صو�رع،  ت�صوير 

�لفوتوغر�يف  �لت�صوير  �أهمية  �صالر 
»و�قع  جل�صة  يف  و�لأبي�ص  بالأ�صود 

�لت�صوير �أحادي �للون«. 
�لهولندي  �مل�������ص���ور  وي�����ص��ت��ك�����ص��ف 
�ل�صوء  ع��ن�����ص��ري  �أث����ر  ب����ان  �إي���ف���ان 
جماليات  �إظ����ه����ار  ع��ل��ى  و�ل����ظ����ام 
فا�صو  بوركينا  يف  �لتقليدية  �لبناء 
و�أثرهما على حياة �ل�صكان يف جل�صة 
يتناول  �ل�صوء«؛ يف حني  »ملحة من 
»�لآخر«  جل�صة  يف  فورنييه  ف��ر�ن��ك 
تاأثري �لعنف ودوره يف �صياغة تاريخ 

�لب�صرّية. 
وي����ك���������ص����ف م�����������ص�����ور ن����ا�����ص����ي����ون����ال 
ج��ي��وغ��ر�ف��ي��ك ج���ول ���ص��ارت��ور �أم���ام 
جتربته  و�أ���ص��ر�ر  تفا�صيل  �جلمهور 
�ملحميات  يف  �حل��ي��و�ن��ات  ت�صوير  يف 
وح��د�ئ��ق �حل��ي��و�ن يف �ل��ع��امل خال 
»ب����ن����اء فلك  م�����ص��ارك��ت��ه يف ج��ل�����ص��ة 
كري�ص  ي�����ص��ل��ط  ف���ي���م���ا  �ل���������ص����ور«، 
�لثقافة  �أهمية  على  �ل�صوء  رينييه 
�لهام�ص:  على  »ث��ق��اف��ات  جل�صة  يف 
يف  �لأ�صلية  �لقبائل  ح�صارة  توثيق 

�لعامل«.

�ل��ف��ن و�أخ���الق���ي���ات �مل��ه��ن��ة يف 
جل�شات 13 فرب�ير 

�أيد�ن  �لإع��ام��ي  �خلبري  ويتحدث 
توم  ذك���رى  »يف  جل�صة  يف  �صوليفان 
�مل�صّور  ه��ذ�  ���ص��ت��ود�رت« عن م�صرية 
ي�صارك  ف��ي��م��ا  �ل���ع���امل���ي،  �ل�����ص��ح��ف��ي 
جل�صة  يف  ب���ون���وم���اري���ف  ����ص���ريج���ي 
»ف���ر����ص ج���دي���دة: خ����ال �لإغ����اق 
ويتناول  �جل��ائ��ح��ة«  �أث���ن���اء  �ل��ك��ام��ل 
�لذي ي�صور  �لأخ��ري  فيها م�صروعه 
�خل��ال��ي��ة يف مدينته  �ل�����ص��و�رع  ف��ي��ه 
مو�صكو؛ ويف جل�صة »حتديات �مل�صور 
�لأم���د«،  طويلة  �مل�صاريع  �مل�صتقل: 
دور  �صان�صيز  �ي��ب��ار�  دييجو  يناق�ص 
�ل�������ص���وء على  ت�����ص��ل��ي��ط  �مل�������ص���ّور يف 
�لأح������د�ث �مل��اأ���ص��اوي��ة و�ل��ب��ح��ث عن 
�إجابات  ت��ق��دمي  ب���دًل م��ن  �أ���ص��ب��اب��ه��ا 

منطية. 

قوة فن �لت�شوير يف 14 فرب�ير 
م�صرتكة  جل�صة  �مل��ه��رج��ان  وي�صهد 
�لت�صوير  ف�����ن  »ق��������وة  ب�����ع�����ن�����و�ن: 

�لفوتوغر�يف« يتحدث فيها كل من 
بيليغور�صي،  ويوري  كورد�ن،  د�نيال 
�إمكانات  ع���ن  ه���ام���ون���د  وج��������ورد�ن 
ودوره  �ل����ف����وت����وغ����ر�يف  �ل���ت�������ص���وي���ر 
�لآخ����ري����ن، فيما  ع��ل��ى  �ل���ت���اأث���ري  يف 
ي�صتعر�ص طارق زيدي جمموعتني 
ف���ري���دت���ني م����ن �أع����م����ال����ه �حل���ائ���زة 
تقدميي  عر�ص  �صمن  ج��و�ئ��ز  على 
خال جل�صة »�لأنيقون يف �لكونغو« 
و«������ص�����ل�����ف�����ادور: �أم��������ة حم���ت���ج���زة«؛ 
جا�صرب  �لهولندي  �مل�صّور  ويناق�ص 
دوي�صت م�صروعه »تعرفو� �إىل بوب« 
ت��اأه��ي��ل ط��ائ��ر �لنحام  �إع�����ادة  ح���ول 

)فامينغو(.
وي�����ص��ت��ع��ر���ص �آلي�����ن ����ص���رودر �ثنني 
م���ن �أع��م��ال��ه �حل���ائ���زة ع��ل��ى جو�ئز 
وهما  �إندوني�صيا  يف  �صورها  و�ل��ت��ي 
»ع���م���ل���ي���ات �إن����ق����اذ �إن�������ص���ان �ل���غ���اب« 
و�لتحديات  �ل�����ص��غ��ار«  و«�ل��ف��ر���ص��ان 
�لتجربة،  تلك  خ��ال  و�جهها  �لتي 
كيف   « بعنو�ن  جل�صة  خ��ال  وذل��ك 
ُتبنى �لق�ص�ص«، فيما ياأخذ غار�صيا 
على  للتعرف  �حل�����ص��ور  م��اري��ن��ا  دي 

لإن�صاء  �لإبد�عّية  �لرحلة  تفا�صيل 
مكّونات  ب��ا���ص��ت��خ��د�م  ب��دي��ل  ف�����ص��اء 

جامدة.  
م���اك���وري يف جل�صة  ���ص��ت��ي��ف  وي���ق���ّدم 
»م�صاٍع فردية: رحلة �صتيف ماكوري 
�أبرز  ح��ول  معمقة  نظرة  �ل�صهرية« 
تناولها  �لتي  و�ملو��صيع  �مل��غ��ام��ر�ت 
�لأوىل  �ل�صحفية  ���ص��وره  م��ن  ب���دء�ً 
�أفغان�صتان، �إىل  و�صوًل لرحلته �إىل 
�لهند  عرب  �لعديدة  رحاته  جانب 
�لذي  للدمار  وتغطيته  وباك�صتان، 

خلفته حرب �خلليج عام 1991. 

ع��ر���س وث���ائ���ق ح���ائ���زة على 
جو�ئز يف 15 فرب�ير

�ملدنية  ت��ت��ح��دث حم��ام��ي��ة �حل��ق��وق 
�ل�صابقة و�صانعة �لأفام �لوثائقية 
»ت�صليط  جل�صة  يف  ك���ورن���و�ل  دي��ب��ي 
عن  �مل��ل��ّح��ة«  �لق�ص�ص  على  �ل�صوء 
م�����ص��ريت��ه��ا �مل��ه��ن��ي��ة وجت���رب���ت���ه���ا يف 
�لبحث و�لتفاو�ص �إىل جانب توثيق 
حني  يف  �ل�صرّية،  �لأنظمة  ن�صاطات 
جونكالو  وث��ائ��ق  �حل�����ص��ور  يناق�ص 

فون�صيكا �حلائزة على جو�ئز و�لتي 
ت�����ص��ور �أزم�����ة �ل�����ص��ك��ن �حل�����ادة �لتي 
�لربتغالية  �لعا�صمة  منها  ت��ع��اين 
بعنو�ن  جل�صة  يف  وذل����ك  ل�����ص��ب��ون��ة، 

»توثيق �أزمة �ل�صكن«.
�لعيون«،  »ل��غ��ة  ب��ع��ن��و�ن   جل�صة  يف 
�جلمهور  ت������رول  م���وج���ني  ي����ع����ّرف 
رحاته  عن  مده�صة  تفا�صيل  على 
عن  ويتحدث  و�آ�صيا  �إفريقيا  ح��ول 
�لرئي�صيات،  �أع��ني  يف  للنظر  �صغفه 
�لربيطاين  �مل�����ص��ور  ي�����ص��ارك  ف��ي��م��ا 
»�لفرد  جل�صة  يف  ج��ورج��ي��و  ج����ورج 
�أ�صر�ر  ف��ي��ه��ا  وي���ت���ن���اول  و�مل��ج��ت��م��ع« 
تطّور  وم��ر�ح��ل  �لإب��د�ع��ي��ة  �لعملية 
�حلالة  ت��ن��اق�����ص  �ل���ت���ي  م�����ص��اري��ع��ه 
�ملعقدة بني �لفرد و�ملجتمع و�لعامل 
�لأمريكي  �مل�صّور  �حل�صري، ويقدم 
حياته  كّر�ص  �ل��ذي  ناكتوي  جيم�ص 
و�لق�صايا  �حل���روب  لتوثيق  �ملهنية 
بعنو�ن  �لجتماعية �حلرجة جل�صة 
�ل�����ص��ح��اف��ة �مل��رئ��ي��ة يف  »ن���ظ���رة �إىل 
�لجتماعي  �لتو��صل  و�صائل  ع�صر 

و�حلقائق �لبديلة«.

خالل �شل�شلة من �جلل�شات و�لندو�ت �حلو�رية �لتي تقام من 9-15 فرب�ير 

نخبة من امل�شورين العاملني ينقلون خرباتهم وكوالي�س رحالتهم جلمهور اك�شبوجر 2022 يف حوارات ملهمة

•• بقلم:  الدكتور حممود علياء 

يوم �لثالثاء �ملا�شي يف �لر�بع من يناير مّرت �لذكرى �لثانية و �لع�شرين لوفاة �ملرحوم �ل�شاعر �لكبري �شلطان بن علي �لعوي�س 
و �لذي ال يز�ل حيًا بيننا مباآثره و �إجنازته و �إبد�عاته.وال ُبد من �لتوقف يف هذه �لذكرى يف رحاب �شعره و �إبد�عه و ماآثره 
�لعامل  �إمنا يف  و  �ملتحدة وح�شب  �لعربية  �الإمار�ت  لي�س يف دولة  �الإبد�ع،  و  �لفكر  و  �لثقافة  �لتي ال تز�ل ت�شيء م�شاعل 
�لعربي قاطبًة حيث يتو�ىل �الإبد�ع �ملتو��شل للفائزين بجو�ئزه �الأدبية �شو�ء �ملحلية منها �أو �لعربية ترتى لرفد �لفكر 

�لعربي و �لثقافة �لعربية و �الإبد�ع �لعربي باملزيد و �ملزيد من �لعطاء يوما بعد يوم.
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�أنا �أكرث ممّثلة لعبت دور �الأم ولغالبية �ملمثلني

منى وا�شف: اأرّكز على كل 
كلمة واأدر�شها حرفًا حرفًا

)�لهيبة(،  من  �لأخري  �ملو�صم  يف  ح�صن  بتيم  جمعك  �لذي  �ل�صامت  �مل�صهد  عن  تتحدثني  • كيف 
تعاونكما  وهل  بينكما؟  حديث  هناك  كان  لو  مما  �أك��رث  ومعرّب�ً  و�صفافاً  �صادقاً  كان  �أن��ه  خ�صو�صاً 

يف هذ� �لعمل على مد�ر �لأعو�م �خلم�صة �ملا�صية لعب دور�ً يف هذ� �ملو�صوع؟
- �أوًل، ل �صك يف �أنه يوجد بيننا �ن�صجام رهيب.

َرها من �جلزء �لأول، مرور�ً بالأجز�ء �لثانية و�لثالثة  وثانياً، نحن در�صنا �ل�صخ�صيات وَتَطوُّ
و�لر�بعة، و�صوًل �ىل �جلزء �خلام�ص.

نحن ن�صتغل على �لن�ص جيد�ً كي نتمّكن من �إي�صال �لر�صالة �خلا�صة بامل�صل�صل.
�أين تريد �لو�صول، ومن  �إىل  �أرّك��ز على كل كلمة و�أدر�صها حرفاً حرفاً لأع��رف  من جهتي 
َيْظهر يف حلظات  د�خ��ل كل ممّثل  بعيدة  �صنو�ت  �ملوجوَد منذ  �ملخزوَن  ف��اإن  �أخ��رى  ناحية 

معينة، �صو�ء يف حلظات �حلزن �أو �لفرح �أو �لدمعة.
و�أنا �أعتمد على هذ� �ملخزون وهو َيْظَهر من تلقاء نف�صه ول �أتعّمده.

�للحظة هي �لتي جتعله يخرج.
�أنا �أعامل تيم كاأنه �بني، ولكنني ل �أقول له عمار، لأن �بني عمار ل يكون موجود�ً يف 

تلك �للحظة، ولكنني �أكون يف حالة �صوق �إليه.
�إعد�د �ملمثل هو �ملخزون �لذي ي�صتمر  وهذ� �لأمر تعّلمُته يف �مل�صرح، ومن �صمن 

ل�صنو�ت طويلة و�لذي يظهر يف حلظة معنية.
�أمهم؟ دور  تلعبني  �لذين  �ملمثلني  كل  مع  تعي�صينه  �لإح�صا�ص  هذ�  • وهل 

- طبعاً.
�أنا �أكرث ممّثلة لعبت دور �لأم ولغالبية �ملمثلني.

مثًا، لعبُت دور �أم ب�صام كو�صا، وكان هناك �ن�صجام كبري بيننا، وكذلك �لأمر 
بالن�صبة �إىل ق�صي خويل �لذي �أديُت دور �أمه يف )�لولدة من �خلا�صرة(.

لكن �لن�صجام مع تيم بد� و��صحاً �أكرث و�صّدقه �لنا�ص، لأننا �صاركنا يف 5 
�أجز�ء من )�لهيبة( وهم تفاعلو� معنا.

�لنا�ص  �مل�صل�صل ولد تعاطفاً بني  �للذ�ن ح�صدهما هذ�  �حلب و�لإعجاب 
وهم �صّدقو� �أنني )�أم جبل(، ويف فرتة من �لفرت�ت كان �لكل يناديني )�أم 

جبل( ولي�ص �أم عمار مَبن فيهم �أهلي.
كلمة )جبل( ترمز �إىل �لقوة، ونحن بحاجة �إىل كل ما ميكن �أن يجعلنا 

�أقوياء.
�إمييه �صياح. َمن كانت  �أجز�ء من )�لهيبة( و�آخرهن   5 • 5 جنمات �صاركن يف 

�لأف�صل بينهن؟
- ل يوجد �أف�صل، لأن كل �صخ�صية من �ملمثات �للو�تي �صاركن يف �أجز�ء �لهيبة �خلم�صة 

لها توجهها �خلا�ص، وخلفية خا�صة وهموم خا�صة.
مثًا، �صريين عبد�لنور يف دوِر �إعاميٍة متمّيزٍة لها عاقات مع �إن�صان قّدم لها �لكثري 

من �مل�صاعدة يف حياتها ثم �أُغرمت بجبل.
جبل  تزوجت  وه��ي  خمتلفة،  خلفية  من  �أت��ت  �صابا  نيكول  قّدمْتها  �لتي  �ل�صخ�صية 
منعاً لهْدر �لدم بني �لعائلتني كونهما من �لع�صائر، وكذلك نادين جنيم �لتي جاءت 
من خلفية خمتلفة جد�ً، فهي زوجة �صقيق جبل وتعي�ص يف كند� ولها �صخ�صيتها 

�مل�صتقلة و�أََحبَّْت جبل وتزّوجا ثم غادرت بعدما �أخذت �بنها معها.
و�صخ�صية دميا قندلفت �أي�صاً من خلفية وبيئة ونف�صية خمتلفة، فهي �بنة �أخي 

وجاءت كي تنتقم ملقتل و�لدها من �بن عمتها جبل.
�أما �إمييه �صياح، فهي من بيئة �أخرى خمتلفة، �إذ تعمل مع �لأمم �ملتحدة من 
كانت  وه��ي  معينة،  �صيا�صة  مل�صلحة  تعمل  خا�صة  وحترية  �ليوني�صف  خ��ال 
)�ل��ب��وت��وك�����ص( جتعلنا  ي��ع��رف  ل  �ل���ذي  ووج��ه��ه��ا  و�أد�ئ���ه���ا  و�صكلها  مباب�صها 
وه��ي قامت  �آخ��ر،  �أح��د  �أي  وه��ي خمتلفة ول ميكن مقارنتها مع  ن�صّدقها، 

مبهمتها ثم �صافرت.
كنُت  �صعيدة،  بنهاية  �مل�صل�صل  �أُْن��ه��ي  �أن  و�أري���د  فعا  و�ل��دة جبل  كنُت  ول��و 

�خرتُت �إمييه كزوجة له، كونها من�صجمة مع ذ�تها و�أنا �أَْحَبْبُتها كثري�ً.
)�لبوتوك�ص(؟ مل�صاألة  متريرك  من  و��صح  • هذ� 

- �إمييه �صياح كانت ُمنا�ِصبة للدور متاماً وميكن ت�صديقها.
كنُت �صفريًة لاأمم �ملتحدة ملحاربة �لفقر، و�أعرف ماذ� يلب�صون وكيف 

يتحركون وكيف يتنقلون.
بل  �أنيقة،  �لنازحني مباب�ص  تقابل  �أن  �صخ�صية  لأي  مثًا، ل ميكن 
�إن ماب�صها و�صكلها وحياتها خمتلفة متاماً، وهذ� ما �صاعد �إمييه كي 

تكون ُمْقِنعة يف دورها و�أنا �أحببُتها كثري�ً.
فخري؟ �صباح  �لكبري  �لفنان  وفاة  فيِك  �أّثرت  • كم 

- وف����اة �ل��ك��ب��ري ���ص��ب��اح ف��خ��ري �أث�����رت يّف ك���ث���ري�ً، ف��ه��و ك���ان جاري 
و�صديقي.

وعندما كان نقيبا للفنانني كنت نائبة له و�صاركُت معه بكل فخر يف 
م�صل�صل ديني مع عبد�لرحمن �آل ر�صي.

�لر�ئعة و�لقدود �حللبية و�ملو�صحات و�لق�صائد  �لدرر  هو �صاحب 
و�لآذ�ن.

نحن كربنا على �صوته، وهو فعًا من �لعظماء و�لعباقرة �لذين ل 

ميكن �أن يتكررو�، مع �أن �حلياة رمبا تاأتي باأ�صخا�ص متميزين لأن �حلياة ل تتوقف.
فلريحمه ويح�صن �إليه.

تتكرر؟ �أن  ميكن  ل  �ملو�هب  بع�ص  �إن  يقال  • ولكن 
- هذ� �صحيح.

ُز مو�هب �أف�صل. ولذلك يقال عن �ملوهبة �إنها هدية من �هلل، ولكن يف �ملقابل رمبا َترْبُ
يف �لأ�صا�ص لي�ص بال�صرورة �أن تاأتي مو�هب مثلها.

�لعباقرة قد يتكررون ورمبا ل يتكررون �أبد�ً، و�أنا �أقول �إنهم ل يتكررون، ولكن �لزمن ميكن �أن يجعلنا 
ن�صاهد �أ�صياء ُتْدِه�ُصنا.

�مل�صرح؟ عن  �بتعادك  كممثلة  �صلباً  عليك  �أّثر  فهل  �لتلفزيونية،  �لدر�ما  على  • تركزين 
- كا، لأن �لأدو�ر �لتي لعبُتها على �مل�صرح لها عاقة بامل�صرح.

عملي يف �مل�صرح �أثر علّي �إيجاباً لأنه جعلني �أعتمد على ثقافتي �مل�صرحية، ول �أخاف من �لتقدم يف 
�ل�صن.

ناق�صة؟ جتربته  تبقى  �مل�صرح  يف  يعمل  ل  �لذي  �ملمثل  �إن  �لقول  ميكن  • وهل 
- من خال جتربتي �أقول نعم.

�أنني قارئة  �أوؤكد ذلك من خال جتارب �لفنانني �لكبار �لذين قر�أُت عنهم، باعتبار  �أن  كما ميكنني 
ممتازة.

�مل�صرح؟ عن  �بتعادك  قر�ر  جاء  • وكيف 
- هو مل يكن قر�ر�ً، بل �أُِحْلُت على �لتقاعد، كوين كنت موظفة يف وز�رة �لثقافة.

�خلا�ص؟ �مل�صرح  يف  تعملي  مل  • ملاذ� 
- لأنه ل ي�صبهني.

كنت معتادة على �مل�صاركة يف م�صرحيات عاملية وعربية مهمة وباللغة �لعربية �لف�صحى.
�إحدى  �أو عملنْي يف  على عمل  �لأم��ر  و�قت�صر  �لعامية،  باللغة  �أعماًل  يقدم  يكن  �لقومي مل  �مل�صرح 

�ملهرجانات.
جتارب  خو�ص  يف  يرتددو�  مل  �ملمثلني  بع�ص  �أن  خ�صو�صاً  �لتمثيل،  على  جتربتك  �قت�صرت  • ملاذ� 

�لإخر�ج �أو �لإنتاج بعد �ل�صهرة؟
- مل �أفكر �صوى بالتمثيل، ومل �أفكر بالكتابة �أو بالإخر�ج �أو �لإنتاج، لأن �لتمثيل هو �ملجال �لذي �أُْبِدع 

فيه.
حتى �نه ُعر�ص علّي �أن �أتوىل �إنتاج بع�ص �لأعمال كما يح�صل عادة عندما ي�صتهر �أي فنان ولكنني 

رف�صُت �أي�صاً.
�ملغامرة؟ من  خفِت  • وهل 

- كا، بل مل �أرغب يف �أن �أحمل عبئاً �أكرب من عبء فن �لتمثيل، ولذلك متكنُت من �ملحافظة على 
يُّزي كممثلة، وهذ� هو �صبب ��صتمر�ري. مَتَ

�أي�صاً؟ جنحِت  لكنِت  �أخرى  جمالت  جّربِت  لو  • رمبا 
ل م�صوؤولية عمل متكامل. لذلك، �أعترب �أن معرفتي للمجال  مُّ - ل ميكن �أن �أجّرب لأنني ل �أ�صتطيع حَتَ

�لذي �أبرع فيه هو نوع من �لأنانية، لناحية �ختيار �ملجال �لذي �أ�صعر باأنني مبدعة فيه.
�لقوية  و�ملر�أة  �لأم  �أدو�ر  بينها  �لأدو�ر،  كل  لعبِت  �أنك  قّدمِتها، خ�صو�صاً  �لتي  �لأدو�ر  ت�صبهك  • كم 

و�ملر�أة �ملتمّردة؟
- �أدو�ري ل ت�صبهني. وعندما �أقّدم دور�ً ي�صبهني فهذ� يعني �أنني ل �أمّثل ول �أُوِجد �صخ�صية.

كممثلة، �أنا �أطّور �صخ�صية ل ت�صبهني، �آخذ منها ول تاأخذ مني.
�أخرى؟ على  �أدو�ر�ً  لني  تف�صّ • وهل 

�أك��رث من  ��ْزُت بهذه �لأدو�ر  ��يَّ مَتَ �مل��ر�أة �لقوية �لتي تعرف م��اذ� تريد، و�أن��ا  �أدو�ر  ل لعب  �أف�صّ - طبعاً! 
غريها.

ومع �أنني لعبُت كل �لأدو�ر، لكن �أدو�ر �ملر�أة �لقوية �أّثرت كثري�ً بالنا�ص.
�أدو�رك؟ ت�صبهك  كم  �صاألناك  • لذلك 

- لكنني ل�صت �مر�أة قوية.
�أي�صاً؟ �صعيفة  • ول�صِت 

- ل�صُت �صعيفة ولكنني ل �أ�صبه �أدو�ري. ليتني �أ�صبه �أدو�ري، لأنها هي �لتي جعلتني قوية يف �حلياة.
�صنعْتك؟ �لتي  هي  �أدو�رك  �أن  • تق�صدين 

- طبعاً.
�حلايل؟ للجيل  تقدمينها  �لتي  �لن�صيحة  • ما 

- ل �أحب �أن �ألعب دور �جَلد�ت و�أن �أقوم بتقدمي �لن�صائح.
وبر�أيي �ل�صخ�صي، �حلب هو �أهم �صيء وكذلك �لإخا�ص للعمل.

�لعمل؟ حب  • تق�صدين 
- طبعاً.

�لتمثيل مهنة مقد�صة، بقدر ما نعطيها تعطينا وبقدر ما ُنْبدع فيها تعطينا.
�أعطيه لأنني  �أنا  �أعِطني، بل  �أقول له  �أذهب معه، ول  ياأتي  �أنتظره وعندما  �لذي  �لعمل هو حبيبي 

�أحبه، كما �أنني ل �أقول له عليك �أن حتبني لأنني �أعطيُتك.
�لأمور ل ت�صري على هذ� �لنحو يف حالة �لع�صق.

�ملقبلة؟ للفرتة  م�صاريعك  • ما 
- فيلم )�لهيبة( �لذي �صنبا�صر بت�صويره يف نهاية �صهر يناير من �ل�صنة �جلديدة.

�لتفا�صيل؟ عن  • ماذ� 
- مل ي�صلني �لن�ص حتى �لآن.

حيث  �لت�صوير،  �أم��اك��ن  معاينة  يف  �صالح  ح�صن  �ملخرج  وب��د�أ 
�مل�صل�صل يف  �ملنتظر ت�صوير %90 من م�صاهد  من 
لبنان بينما بد�أ يف و�صع قائمة من �أ�صماء 
�لنجوم �ملر�صحني للم�صل�صل للجهة 
تعاقد�تهم  �إن��ه��اء  لبدء  �ملنتجة 

خال �أيام. 
نور  �لعمل  م��وؤل��ف��ا  ويعكف 
ح���م���دي وه��ي��ب��ات��ي��ا على 
كتابة  م�����ن  �لن�����ت�����ه�����اء 
�لأوىل  حلقات  �خلم�ص 
�لت�صوير  �نطاق  قبل 

بوقت كاف. 
م�����ص��ل�����ص��ل )�لأب����������و�ب 
�خل��ل��ف��ي��ة( م���ك���ون من 

15 حلقة يف �أول جتربة لغادة عبد �لر�زق يف تقدمي م�صل�صات 
�لن�صف  ف��ى  �لعمل  عر�ص  �ملتوقع  وم��ن  ق�صرية  حلقات  ذ�ت 
�لأول من �صهر رم�صان �ملقبل على �صبكة قنو�ت mbc على 
�أن يعقبه عر�ص م�صل�صل "�جتاه �إجباري" ملنة �صلبي يف �لن�صف 

�لأخري من �صهر رم�صان. 
للم�صل�صل  مبدئيا  بو�صرت�  موؤخر�  �ل��ر�زق  عبد  غ��ادة  ون�صرت 
�لجتماعي  �ل��ت��و����ص��ل  م��وق��ع  ع��ل��ى  �لأ���ص��ت��وري  خا�صية  ع��رب 

�إن�صتجر�م وت�صدرت غادة �لبو�صرت. 
�آخر رف�صت غادة عبد�لر�زق �مل�صاركة يف فعاليات  على جانب 
�أجلت  ح��ي��ث  �ل�����ص��ع��ودي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  باململكة  �ل��ري��ا���ص  م��و���ص��م 
م�صاركتها بعمل م�صرحي �إىل �لعام �ملقبل لتكون على ��صتعد�د 

خا�صة و�أن �مل�صرح يحتاج ملجهود كبري. 
�أع��م��ال �لنجمة غ���ادة ع��ب��د�ل��ر�زق خ��ال رم�صان  �آخ���ر  وك���ان 
�ملا�صي من خال م�صل�صل )حلم غ��ز�ل( مب�صاركة عدد كبري 

من �لنجوم  منهم �لفنان �لر�حل �أحمد خليل و�لفنان �صريف 
عامر،  وف��اء  و�لفنانة  �جلليل،   عبد  عمرو  و�لنجم  �صامة، 
وخالد كمال، و�لفنانة مي �صليم، وعدد من �لفنانني �ل�صباب، 
و�مل�صل�صل من تاأليف �إياد �إبر�هيم، و�إخر�ج حممد �أ�صامة ومن 
�إنتاج �صيدرز �آرت للمنتج �صادق �ل�صباح وعر�ص خال �ل�صهر 
وعلى  �لعربية  �لف�صائيات  �إح���دى  ع��رب  �ملا�صي  �لرم�صاين 
يف  بالكامل  �مل�صل�صل  غ��ادة  و�صورت  �صهرية  �إلكرتونية  من�صة 

ديكور�ت �صوق بلبنان.
د�خل  و�لت�صويق  �لإث��ارة  �إط��ار من  �أحد�ثه يف  د�رت  و�مل�صل�صل 
�صوق �صعبية، حول �أم حتاول �لو�صول �إىل �بنها �لذي �ختفى 
�إىل  �مل��خ��در�ت فتحول نف�صها م��ن �صيدة ر�ق��ي��ة  �إدم��ان��ه  �أث��ن��اء 
من  �صديقتها  مب�صاعدة  وتتخفى  ب�صيطة،  طبقة  من  �صيدة 
م�صكات  يف  تدخل  يجعلها  مما  �حلقيقة  �إىل  �لو�صول  �أج��ل 

كبرية.

ت�شتعّد �ملمثلة �لقديرة منى و��شف لت�شوير �لفيلم �ل�شينمائي )�لهيبة( بعد عر�س �جلزء 
تبا�شر  �أن  �ملقرر  من  حيث  �ل�شغرية،  �ل�شا�شة  على  �لعمل  هذ�  من  و�الأخ��ري  �خلام�س 

�شركة �ل�شباح �لت�شوير يف نهاية �ل�شهر �جلاري.
منى و��شف تتحدث عن جتربتها كممثلة يف هذ� �حلو�ر.

غادة عبدالرازق تبداأ ت�شوير »االأبواب اخللفية« 
�خللفية(  )�الأب��و�ب  �جلديد  �لرم�شاين  م�شل�شلها  ت�شوير  �لر�زق  عبد  غادة  �لفنانة  تبد�أ 
منت�شف �شهر يناير �ملقبل حيث من �ملقرر �أن ت�شارك به �شمن مناف�شات مو�شم �شهر رم�شان 

�ملقبل. 
ويعقد �ملخرج �ل�شاب ح�شن �شالح جل�شات عمل مع �لنجمة غادة عبد �لر�زق للوقوف على 

�لتفا�شيل �ملبدئية للم�شل�شل قبل �نطالق ت�شويره. 



درا�شة جتد ال�شر يف جعل 
االأطفال ياأكلون اخل�شروات!

ك�صفت در��صة علمية جديدة من خرب�ء �أ�صرت�ليني عن �لأ�صاليب �لأبوية 
�لأكرث و�لأقل فعالية للتاأكد من �أن �لأطفال يح�صلون على ما يكفيهم من 

�خل�صار يف �ليوم.
�لأك���ل �لنتقائي  80 در����ص��ة يف جم��ال �ل�صحة حت��دد  �ل��ب��اح��ث��ون  ور�ج���ع 
�لو�لدين  ت��ق��اري��ر  على  يعتمد  ومعظمها  �ل��ع��ا���ص��رة،  �صن  دون  ل��اأط��ف��ال 

و�لتذكر.
ووجدو� �أن �أ�صلوب �لأبوة و�لأمومة �أكرث ��صرتخاء، حيث �أن تناول �لطعام 
و�إ�صر�ك �لطفل يف حت�صري �لطعام يقلل من �حتمالية �لأكل  معا كعائلة 

�صعب �لإر�صاء.
�لطعام، وتربية  لتناول  �لطفل  �ل�صغط على  فاإن  �لعك�ص من ذلك،  وعلى 
�لأبوة و�لأمومة �ل�صارمة للغاية وتقدمي مكافاآت على �لأكل، مثل �لقدرة 
�أكرث رغبة يف عدم  �لأطفال  كلها عو�مل جتعل  �لتلفزيون،  على م�صاهدة 
 Sunshine Coast جامعة  يف  ب��اح��ث��ون  �ل��در����ص��ة  و�أج����رى  �لأك����ل. 
�لدولية  �ملجلة  يف  ون�صرت  كوينزلند،  وجامعة  �أ�صرت�ليا  جنوب  وجامعة 

للبحوث �لبيئية و�ل�صحة �لعامة.
وقدمو� بع�صا من �أهم �لن�صائح لاآباء �لذين يعانون من �صعوبة يف حث 
�أطفالهم على تناول �لطعام، مبا يف ذلك حتديد مو�عيد �لوجبات �ملنتظمة 
و�إ�صر�ك �لأطفال يف �إعد�د �لطعام و�إز�لة �ملكافاآت �أو �لر�صاوى �أو �لعقوبات. 
كما ي�صددون على �أهمية �إيقاف ت�صغيل �لتلفزيون وحظر �ل�صا�صات من �أي 

نوع على طاولة �لطعام - مبا يف ذلك �لهو�تف �لذكية.
وقال �لباحث �لرئي�صي وطالب �لدكتور�ة يف جامعة جنوب كاليفورنيا، لني 
ت�صيلمان: "بالن�صبة لاآباء �لذين يعانون من �صعوبة �إر�صاء �لأكل، ميكن 
�أن تكون �أوقات �لوجبات مرهقة ب�صكل خا�ص - فالتوفيق بني وجبة �لأ�صرة 
لديها  �ل��ع��ائ��ات  وبع�ص  �ل��ه��ني.  ب��الأم��ر  لي�ص  �لنتقائي  �لطعام  وت��ن��اول 
مع  �لآخ��ر  �لبع�ص  ويتعامل  �خل�صرو�ت.  من  نوع  �أي  يف�صلون  ل  �أطفال 
�أطفال ل يحبذون �ألو�نا معينة من �لطعام. وتتعلق بع�ص هذه �لتف�صيات 
بخ�صائ�ص �لطفل �أو �صخ�صيته، و�لتي ي�صعب تغيريها، �إن وجدت. ولكن 
�صعوبة  تقليل  يف  ت�صاعد  �أن  ميكن  خارجية  عو�مل  �لآخ��ر  �لبع�ص  ل��دى 
وتناول  �لأ�صقاء،  مع  كعائلة،  معا  �لطعام  تناول  �إن  �لأط��ف��ال.  عند  �لأك��ل 
وجبة و�حدة يف وقت منتظم، كل ذلك �صاعد يف تقليل فو�صى �لطعام، كما 
يفعل �إ�صر�ك �لطفل يف �لوجبة، �إما عن طريق �مل�صاعدة يف �ختيار �لقائمة، 

�أو �مل�صاعدة يف حت�صريها".
�أمام  �لطعام  بتناول  �إر�صاوؤهم،  ي�صعب  ملن  �ُصمح  �إذ�  ذلك،  "ومع  و�أ�صاف: 
�إذ� ح�صلو� على مكافاأة على تناول �أطعمة معينة، فاإن هذه  �أو  �لتلفزيون، 

�ل�صلوكيات �أثرت �صلبا على �لأطفال �لذين ي�صعب �إر�صاوؤهم".
يف  مبا  �لنمطي،  �لأك��ل  ميز�ت  من  �لعديد  �لباحثون  ح��دد  در��صتهم،  ويف 
ذلك �نخفا�ص تناول �لطعام، و�نخفا�ص تف�صيل �خل�صار، ورف�ص �لأطعمة 
�لطعام على  �لأطعمة ورف�ص  �جلديدة، وتف�صيل جمموعة حم��دودة من 
�أ�صا�ص �مللم�ص. وبالإ�صافة �إىل �ل�صخ�صية �لفردية لكل طفل، فاإن �لإجهاد 
- �لذي يحدث غالبا ب�صبب ت�صرفات من �لو�لدين مثل �ل�صر�خ - هو عامل 
�أو جذبهم لنوع حمدد  �إر�صاء �لأطفال  �أن يف�صر �صبب �صعوبة  �آخر ميكن 

من �لطعام.

؟  �لب�شارو�س  هو  • ما 
نوع من �أنو�ع �لطيور 

؟ �لبالتي�س  بريا�شة  ملق�شود  • ما 
�ليوغا و�لتمدد

من �ملو�شيقار �لذي بد�أ بتاأليف �ملو�شيقى يف �لر�بعة من عمره؟
موت �صارت

�الأخ�شر؟ لونه  �لنبات  تعطي  �لتي  �ملادة  ��شم  • ما 
�لكلوروفيل

�لعامل؟ يف  للزهور  �إنتاجًا  �الأكرث  �لدولة  • ما 
هولند�

�لو�حدة؟ �خليار  حبة  يف  للماء  �ملئوية  �لن�شبة  • ما 
96%

و�صغط  �صديد  وبرد  تامة  ظلمة  ت�صود  حيث  �للج،  ميتد  �ملاء  من  مرت   3000 عمق  حتت  �أن  تعلم  • هل 
وجود  فا  �ملربع.  بال�صنتيمرت  و�ح��د�ً  طناً  �ل�صغط  يتعدى  مرت  �آلف   10 عمق  على  هائل.  هيدرو�صتاتي 
لأية حياة بنائية يف �للج، و�لطعام قليل لهذ� �ل�صبب ي�صعد �لكثري من �لأ�صماك �ل�صغرية و�لافقاريات �إىل 
�ل�صطح بحثاً عن �لغذ�ء. �أو تطور هذه �حليو�نات تعديات خا�صة لتحيا بكميات �صئيلة من �لطعام. وتقتات 

بع�ص �ملخلوقات �لأخرى على �لف�صات �لتي تنزل �إىل قاع �لبحر
بع�ص  �ل�صفناء.  حيو�نات  بني  و�صيوعاً  فعالية  �لدفاع  و�صائل  �أكرث  �إحدى  يعترب  �جلري  �أن  تعلم  هل   •
هذه �حليو�نات مثل �لأرنب �لربي و�لكنغر �ل�صغري تعترب وثابة �أي�صاً من �لنوع �ملمتاز. وت�صتطيع �لنعامة 
و�لأمو و�لنندو وهي من �لطيور �لعاجزة عن �لطري�ن �أن جتاري �أ�صرع �لعو��صب يف �لرك�ص. بينما تقوم �أنو�ع 

�أخرى كاملدرع و�أكل �لنمل �أو �أنو�ع �صغرية مثل �لقو�ر�ص بالختباء يف �جلحور. 
فقط. و�حدة  رئة  لديها  �لثعابني  معظم  �أن  تعلم  • هل 

�ل�صحر�ء. يف  �لرمال  هبوب  من  لتحميها  عيونها  على  جفون   3 عدد  لديها  �لإبل  �أن  تعلم  • هل 
�لب�صر. من  مر�ت   6 �أف�صل  للنمور  �لليلية  �لروؤية  �أن  تعلم  • هل 
�صنة.  80 حتى  �لعي�ص  ميكنه  �لفامينغو  طائر  �أن   تعلم  • هل 

�لأ�صود. من  �أكرث  �لب�صر  �لتما�صيح  تقُتُل  �أفريقيا  قارة  يف  �أن  تعلم  • هل 
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�لكمون 

- تتحقق �لفائدة �لكربى من �لكمون عندما يخلط مع بع�ص �نو�ع �لتو�بل 
�كرث  في�صاعدو�  و�لكركم،  و�حللبة  �ل�صود  و�لفلفل  كالزجنبيل  �لخ��رى 

على خ�صارة �لوزن ب�صكل ��صرع.
�صحى  ب�صكل  �ملعدة  من  �لأطعمة  �إمت�صا�ص  عملية  فى  �لكمون  ي�صاعد   -
و�لتى  �صليم،  ب�صكل  �له�صم  عملية  زي��ادة  على  ي�صاعد  وبالتاىل  و�صحيح، 

جتنبك من تكون �لدهون بج�صمك، وبالتاىل بنخف�ص وزنك. 
يف  كفاءة  �أك��رث  يجعله  ما  �جل�صم  يف  �لغذ�ئي  �لتمثيل  معدل  من  يزيد   -

خف�ص �لوزن و�لتنحيف.
- لديه �لقدرة علي حرق �لدهون خا�صة دهون �لبطن و�لأرد�ف.

يخ�صر  فعندما  باجل�صم،  �ملناعة  ج��ه��از  تقوية  ف��ى  �أي�����ص��اً  �لكمون  -يفيد 
�ملنت�صرة  �ل�صموم  من  تخل�صه  �ل�صهل  من  ي�صبح  �لز�ئدة  �لدهون  �جل�صم 

فى �جل�صم.

�صهرت �لم تنتظر زوجها وولدها وقد �قبل �لليل بربده وهدوءه وبعد �أن تكورت على نف�صها من �صدة �لربد عادت 
�لنظر فيها ويف  ن��ار� وتدفئت و�خ��ذت متعن  �لبيت، قامت و��صعلت  ن��ار� تدفئ  لتقف على قدميها وتقول لوق��د 
حلظة طارت �صر�رة كبرية من �خل�صب و��صتقرت بجو�ر قدميها ثم حتولت فجاة �إىل فتاة بي�صاء جميلة كالثلج 
فانزعجت �ملر�أة وخافت ورجعت للور�ء تلت�صق باحلائط ولكن �لفتاة �جلميلة قالت لها ل تخايف �نا فتاة �لثلج يف 
�ل�صتاء قدومي ويف �ل�صيف بياتي �ح�صر مل�صاعدة كل فقري حمتاج و�ختار و�ح��د� فقط كل عام و�لن �طلبي ما 
ت�صائني فقالت �ملر�أة بعد �ن �طمئنت �طلب �أمو�ل كثرية كثرية ..فنحن فقر�ء و�ملو�صم �لزر�عي هذ� �لعام رديئا 
وزوجي وولدي ل يكفان عن �لعمل با فائدة فوعدتها �لفتاة خري� وذهبت مثلما جاءت ،بعدما ح�صر �لب و�لولد 
لكن �ملر�أة مل تقل لهما �صيئا فهي تخاف �ن تكون يف حلم يف �ل�صباح ��صتيقظ �لرجل مبكر� لي�صلي ويذهب حلقله 
فاحظ �ن �لغرفة قد �متاأ كل �صئ فيها بقطع �لذهب ف�صرخ وقال ��صتيقظو� ماهذ� .. ��صتيقظت �ملر�أة وولدها 
ونظر� للذهب وعرفت �ن فتاة �لثلج نفذت وعدها فحكت لهم ماحدث يف �مل�صاء .. خباأ �لرجل زوجته وولده �لذهب 
ثم جل�صو� يفكرون فيما �صيفعلون به و�خر �ملطاف قامو� ب�صر�ء بيت جميل وتزوج �بنهم من فتاة ر�ئعة �جلمال مل 
تكن ترتك له قطعة ذهب بدون �ن تبددها، ��صتمر �حلال هكذ� ملدة عام �نتهي فيه �لذهب ومل يبق لهم غري �لبيت 
وزوجة �لبن �لتي ل تكف عن طلب �ملزيد .. جل�ص �لربعة يفكرون ماذ� �صيفعلون نامو� وك�صلو� عام كاما .. مل 
يفعلو� فيه �صئا غري �ن ي�صرفو� ويبددو� ما معهم و�لن هم جوعي يف هذ� �لق�صر �جلميل. فقال �لأب لنعود مرة 
�خرى �إىل �حلقل.. نعمل بيدنا فاليد ت�صرت �صاحبها فقالت �لفتاة �نا لعي�ص مع فاح فاأح�ص زوجها بالهانة 
وطردها من بيته وعاد هو وولده يعمان يف �ر�صهم �لتي �ختنقت من �لعط�ص، تعبا كثري� حتى عادت كما كانت 
و�جمل فزرعاها و�نتظر� كثري� وهما يرعيانها حتى منحتهما حم�صول وفري� وملا بيع �ملح�صول ح�صل على ذهب 
كثري ولكن كان له وجود خمتلف .. فقد قال �لب قطعة و�حدة منه جتد فيها �لربكة .. كل ما وجدناه �صابقا فهذ� 
�لذهب من �صنع �يدينا ولي�ص من �صنع فتاة �لثلج .. ويف �حلال جاءت فتاة �لثلج لتقف و�صطهم ثم حتولت �إىل 
زوجة �لبن �جلميلة وقالت كنت �ختربك لأعرف هل �نت نادم على ما حدث �م �صتبحث مرة �خرى عن من مينحك 

ذهبا با تعب .. عادت �لزوجة لزوجها لتحر�ص معه حقلهما �لذي كان مينحهما �لكثري من �لذهب كل عام .

بائعة متجولة تدفع در�جتها عرب متجر يبيع �لزينة يف �حلي �لقدمي يف هانوي، قبل ر�أ�س �ل�شنة �لقمرية �جلديدة. � ف ب

�أعلنت �لدكتورة �أنا�صتا�صيا تار��صكو، �أخ�صائية �لغدد �ل�صماء وخبرية 
�لرمان،  ن�����ص��وج  �أن ف�صل �خل��ري��ف، ه��و م��و���ص��م  �ل��رو���ص��ي��ة،  �ل��ت��غ��ذي��ة 
�لأخ�صائية،  وت�صري  �لإن�صان.  ل�صحة  جد�  و�ملفيدة  �للذيذة  �لفاكهة 
 А،(( إىل �أن ثمار �لرمان غنية بفيتامينات عديدة �صرورية للج�صم�
�ملعدنية )�لبوتا�صيوم  В1، В2، В3، В5، В6، Е، С و�لعنا�صر 
و�حلديد و�ل�ص�صيلينيوم و�ملنغنيز وغريها(. و�لأهم من هذ� �حتو�وؤه 
على م�صاد�ت �لأك�صدة و�لبوليفينولت �مل�صادة لالتهابات و�ل�صرطان 
�ل�صميكة  �لرمان  ق�صرة  وت�صيف، حتتوي  �ملناعة".  ملنظومة  و�ملحفزة 
بالحتفاظ  ي�صمح  م��ا  �لعاجية،  �لبوليفينول  م���ادة  على  �ملحتوية 

بجميع �خل�صائ�ص �ملفيدة للرمان.
وت�����ص��ري �خل���ب���رية، �إىل �أن م�����ص��اد�ت �لأك�������ص���دة، ت�����ص��اع��د ع��ل��ى �إخ����ر�ج 
�لدموية.  �لأوعية  ج��در�ن  وتقوية  �جل�صم  من  �ل�صار  �لكولي�صرتول 
كما �أن ع�صري �لرمان �لطبيعي مفيد جد� لاأ�صخا�ص �لذين يعانون 
من �أمر��ص �لقلب، وي�صاعد على تخفيف كثافة �لدم، وحت�صني تدفق 

�لدم. و�أما �حلديد �ملوجود يف �لرمانن فاإنه ي�صاعد يف حالت فقر �لدم 
ومينع تطور نق�ص �حلديد يف �جل�صم، عاوة على �أنه يح�صن جممل 

�حلالة �ل�صحية و�ملز�جية لاإن�صان.
ي�صاعد  حيث  بن�صاط،  �لريا�صة  ميار�صون  ملن  جد�  �صروري  و�لرمان 
يف  يفيد  كما  �ملكثفة.  �لتمارين  بعد  �لع�صات  ��صرتخاء  �صرعة  على 
وي�صاعد على  قليلة  �صعر�ت حر�رية  لأنه يحتوي على  �ل��وزن،  فقد�ن 

ت�صريع عملية �لتمثيل �لغذ�ئي.
و�ت�����ص��ح م��ن ن��ت��ائ��ج �ل��در����ص��ة �ل��ت��ي �أج���ر�ه���ا ع��ل��م��اء ج��ام��ع��ة �أوهايو 
�لأمريكية، �أن للرمان خ�صائ�ص م�صادة لل�صرطان. لذلك فاإن ع�صري 
ب�صرطان �لربو�صتات، كما  �لإ�صابة  �لرمان مفيد ب�صورة خا�صة عند 

يخف�ص خطر تطور �صرطان �لثدي.
و�أما ق�صور �لرمان و�أور�ق �صجرة �لرمان، فت�صتخدم يف عاج �لإ�صهال 
وفقر �لدم وم�صكات �لقلب و�ملعدة. عاوة على هذ� للرمان خ�صائ�ص 

مهدئة ومفيدة للنوم.

فوائد الرمان وق�شوره لل�شحة


