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املال ال�شبب الأكرث �شيوعًا للخالفات بني �شركاء احلياة
�شيوعاً  الأك���ر  ال�شبب  ه��و  امل��ال  اأن  بريطاين  راأي  ا�شتطالع  اأظ��ه��ر 

للخالفات بني �شركاء احلياة.
باأن  امل�شرتكة  "رويال لندن" للمعا�شات وال�شتثمارات  واأفادت �شركة 
احلياة  يف  �شركائهم  م��ع  يتجادلون  باأنهم  اع��رتف��وا  م��ن  ثلثي  نحو 

باملال. تتعلق  اخلالفات  اأن  ذكروا   62%
 14 يوافق  ال��ذي  احل��ب  عيد  قبل  �شدر  ال��ذي  ال�شتطالع  وبح�شب 
فرباير -�شباط، فاإن ال�شبب الأكر �شيوعاً لهذه اخلالفات هو "اإنفاق 
الكثري" من املال، بح�شب ما نقلته وكالة الأنباء الربيطانية -بي ايه 

ميديا.
واأ�شاف ال�شتطالع الذي �شمل األفي �شخ�ص يف اململكة املتحدة اأن ثلث 
ال�شريك  عن  خمتلفون  اأنهم  اأي�شا  %" يعتقدون   33" الأ�شخا�ص 

عندما يتعلق الأمر بالإنفاق والدخار.
ويعترب �شخ�ص بني كل اأربعة "24 %" من الأ�شخا�ص الذين هم يف 

عالقة اأن �شريكهم غري م�شوؤول فيما يتعلق باملال.
ويخفي ثلث الأ�شخا�ص "33 %" اأ�شرارا مالية عن �شريكهم، مبا يف 

ذلك اإخفاء مدخرات مالية اأو ديون غري معلنة.   

ابحث عن �شبب ال�شتيقاظ يف الليل!
قال األك�شندر ميلنيكوف املخت�ص يف اجلمعية الأوروبية لأبحاث النوم، 
اإن ال�شتيقاظ يف الليل يعترب اأمرا طبيعيا يف الكثري من احلالت، اإل 

اأنه ي�شري اأحيانا اإىل معاناة هذا ال�شخ�ص من الأرق.
اإىل وترية  الأول  امل��ق��ام  الن��ت��ب��اه يف  ����ش���رورة  ع��ل��ى  ال��ط��ب��ي��ب  و���ش��دد 

ال�شتيقاظ خالل النوم، وكذلك الرتكيز على مدة هذا ال�شتيقاظ.
و�شدد اخلبري على اأن "عادة ال�شتيقاظ املتعدد والق�شري يف الليلة هي 
اأمر طبيعي. والأمر الثاين املهم، هل تتم العودة اإىل النوم ب�شرعة بعد 

ذلك. اإذا مل يكن الأمر كذلك، فهذه عالمة على الأرق".
ون�شح ميلنيكوف، ب�شرورة النتباه اإىل �شبب ال�شتيقاظ، وهل ي�شعر 

املرء بالراحة يف ال�شباح بعد النهو�ص من الفرا�ص.
واإذا مل يكن الأمر كذلك، فيجب البحث عن ال�شبب. قد تكون هناك 
اأ�شباب كثرية لهذا اخللل يف النوم، وميكن للطبيب املخت�ص اأن ي�شاعد 

يف اكت�شافها وحتديدها.

هجر احلبيب مفجع يف الفالنتني   
ال�شرب،  ب��ف��ارغ  ال��ف��الن��ت��ني  ق���دوم  ك��ث��ريون  ال���ذي ينتظر  ال��وق��ت  يف 
ت��ع��ت��رب ه�����ذه امل���ن���ا����ش���ب���ة ذك������رى ح���زي���ن���ة ع���ن���د ال��ب��ع�����ص ب�����ش��ب��ب ال����

.Valentighting
احلبيب  عن  النف�شال  اأو   Valentighting م�شطلح  و�شاغت 
 2019 ع��ام  �شكوت يف  اإل��ني  الربيطانية،  ال�شحفية  احل��ب،  عيد  يف 
"فعل مفجع لهجر �شخ�ص  باأنه:  اإح��دى مقالتها قائلة  وعّرفته يف 

ما قبل عيد احلب مبا�شرة"، وفقاً ملوقع supereva الإيطايل.
ومن املعروف اأن عيد احلب هو فر�شة لالعرتاف باحلب لأول مرة 
على  ال�شبب  ولهذا  القوية،  رابطة احلب  اأو جتديد  عليه  التاأكيد  اأو 
وجه التحديد، ميكن اأن يخلق يوم 14 فرباير- �شباط �شغوطاً على 
البع�ص، يف حالة �شعور اأحد طريف العالقة ببع�ص ال�شكوك حول ُحبه 

للطرف الآخر اأو اإدراكه اأنه لي�ص ال�شخ�ص املنا�شب.
املنا�شبة  تلك  يف  يتعاظم  الختفاء  اأو  النف�شال  خيار  ف��اإن  ثم،  ومن 
اأو  بالقلق  حقيقي  اإح�شا�ص  من  انطالقا  ذلك  كان  �شواء  احلميمية، 
اأو ب�شبب عدم  ال��ط��رف الآخ���ر  ملجرد الرغبة يف ع��دم الل��ت��زام جت��اه 

ا�شتعداد ال�شخ�ص لبذل جمهود جتاه احلبيب.
ويف كثري من الأحيان، يقف الكثريون مكتويف الأيدي اأمام الهدية التي 
اأو يعجزون  املنا�شبة اخلا�شة  يجب �شراوؤها ل�شريك حياتهم يف هذه 
الإ�شابة  ث��م  وم��ن  مم��ي��زاً،  ال��ي��وم  ه��ذا  جلعل  لطريقة  التو�شل  ع��ن 
عن  والنف�شال  كلها،  بالعالقة  الإطاحة  اإىل  ت�شل  لدرجة  بالذعر، 

الطرف الآخر قبل الفالنتني.
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العثور على الفريو�س القاتل يف 
اأدمغة املتعافني من حمى اإيبول

اكت�شف علماء معهد بحوث الأمرا�ص املعدية التابع للجي�ص الأمريكي، اأنه 
بعد انتهاء عالج امل�شابني بحمى اإيبول، ميكن اأن يبقى الفريو�ص القاتل يف 

اأدمغتهم واأجزاء اأخرى من اجل�شم خالل فرتة طويلة.
اأن  اإىل   ،Science Translational Medicine وت�شري جملة 

الدرا�شات التي اأجريت على القردة اأظهرت اأن الفريو�ص يبقى ن�شطا.
تكرار  يف  الت�شبب  على  اإي��ب��ول  ف��ريو���ص  ق���درة  اأن  اإىل  ال��ب��اح��ث��ون،  وي�شري 
اللتهابات معروفة. ولكن مل يكن معروفا مكان اختبائه يف ج�شم الإن�شان. 
با�شتخدام  العالج  بعد  حتى  الختفاء  على  ق��ادر  الفريو�ص  ان  ات�شح  وقد 
الأج�شام امل�شادة وحيدة الن�شيلة. واكت�شف الباحثون اأن حوايل 20 باملئة 
اإيبول،  بحمى  اإ�شابتها  بعد  تعافت  ال��ت��ي  الري�شو�شي  امل��اك��اك  ق���رود  م��ن 
عدوى  م��ن  ت��ع��اين  ك��ان��ت  الن�شيلة،  وح��ي��دة  امل�����ش��ادة  الأج�����ش��ام  با�شتخدام 
الذي  للدماغ،  البطيني  اجلهاز  يف  خمتبئا  ك��ان  الفريو�ص  لأن  م�شتمرة. 
البيئة  ه��ذه  يف  ال��ف��ريو���ص  ب��ق��اء  وي�شبب  النخاعي.  ال�شائل  على  يحتوي 
ماتا  امل��ك��اك  م��ن  اثنني  اأن  الباحثون  اخل��الي��ا. ولح��ظ  وم��وت  اللتهابات 
نتيجة انتكا�ص احلمى النزفية. واكت�شفوا اأن اأع�شاء ج�شم هذه احليوانات 
با�شتثناء الدماغ مل تكن م�شابة بالعدوى. وقد لوحظت �شورة مماثلة بني 
اأ�شيبت ممر�شة بريطانية بالتهاب  اإيبول. فمثال  الب�شر امل�شابني بحمى 
اإيبول.  تعافيها من حمى  على  اأ�شهر  ت�شعة  بعد م�شي  والدماغ،  ال�شحايا 
كما تويف مري�ص اآخر عولج با�شتخدام اأج�شام م�شادة وحيدة الن�شيلة بعد 
حالة  متابعة  �شرورة  يوؤكد  ه��ذا  كل  للباحثني،  ووفقا  اأ�شهر.  �شتة  م�شي 

املر�شى دوريا حتى بعد �شفائهم من حمى اإيبول.

حمكمة ترف�س نقل دم لطفل 
من متربعني غري ملقحني

رف�شت حمكمة اإيطالية ا�شرتاط والدي 
من  لنجلهما  دم  ن��ق��ل  "�شنتان"  ط��ف��ل 
فريو�ص  ���ش��د  ملقحني  غ��ري  م��ت��ربع��ني 
جلراحة  خ�شوعه  خ��الل  فقط  ك��ورون��ا 

قلب.
وق�شت حمكمة الأحداث بال�شماح ب�شري 
العملية املخطط لها يف اأحد م�شت�شفيات 
اخلدمات  هيئة  تتوىل  اأن  على  بولونيا، 
موؤقتاً،  ال��ط��ف��ل  ح�����ش��ان��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
"اأن�شا"  اأن����ب����اء  وك���ال���ة  ذك�����رت  ح�����ش��ب��م��ا 

الإيطالية .
ل�شالح  م���ودي���ن���ا  يف  حم��ك��م��ة  وق�������ش���ت 
التي  الق�شية  يف  وخل�شت  امل�شت�شفى، 
اأثارت اهتمام الراأى العام اإىل اأن والدي 
الطفل ل يحق لهما اإر�شاد الأطباء لنقل 

دم من �شخ�ص غري ملقح لبنهما.
الوالدين  اع��رتا���ش��ات  القا�شي  ورف�����ص 
وفره  ال���ذي  ال���دم  اأن  اإىل  خل�ص  بعدما 
ي�شمن  ب��ول��ون��ي��ا  يف  ال���واق���ع  امل�شت�شفى 
وكالة  ذك��رت  ح�شبما  ال��ت��ام��ة،  ال�شالمة 

اأنباء "اأن�شا".
وقال والدا الطفل اإنهما قلقان من نقل 
لأ�شباب  جنلهما  اإىل  ملقح  ل�شخ�ص  دم 

دينية.

تراجع منو الطول عند الن�شاء يف منت�شف 
العمر يهددهن بخطر املوت املبكر �ص 29

اللوز .. �شديق 
القلب

اإن اللوز يعد �شديقاً للقلب؛ حيث  قال الدكتور ماتيا�ص ريدل 
للكولي�شرتول  الطبيعي  امل�شتوى  على  احلفاظ  يف  ي�شاعد  اإن��ه 
الكولي�شرتول  م�����ش��ت��وى  خ��ف�����ص  خ����الل  م���ن  وذل����ك  ال�����دم،  يف 
املفيد  الكولي�شرتول  م�شتوى  على  واحلفاظ   )LDL( ال�شار 
يعترب  الطبيعي  الكولي�شرتول  م�شتوى  ب��اأن  علما   ،)HDL(

عامال رئي�شيا لتمتع القلب ب�شحة جيدة.
يزخر  اللوز  اأن  الأمل��اين  العالجية  التغذية  اخت�شا�شي  واأ�شاف 
اأي�شاً بالألياف الغذائية، التي تعمل على اإطالة ال�شعور بال�شبع، 
ومن ثم ت�شاعد على اإنقا�ص الوزن والتمتع بالر�شاقة من ناحية، 

كما اأنها تعمل على حتفيز عملية اله�شم من ناحية اأخرى.
املهمة  والفيتامينات  باملعادن  غنيا  يعد  اللوز  اأن  ري��دل  واأردف 
لل�شحة مثل املغني�شيوم والبوتا�شيوم وفيتامني E، م�شرياً اإىل 
يعادل  ما  اأي  غراماً،   30 تبلغ  بها  املو�شى  اليومية  الكمية  اأن 

حفنة ملء راحة اليد.

التلفزيون والراديو  "اإغالق  وتو�شح اخلبرية الأمريكية 
اأو خف�ص ال�شوت قد ي�شاعد يف تطور اللغة. عالوة على 
على  الآب����اء  ال�شو�شاء  م��دى  على  ال��ت��ع��رف  �شجع  ذل���ك، 
اأي وقت هادئ لديهم. فاللحظات الهادئة  ال�شتفادة من 
قد تكون فر�شة عظيمة للحديث مع الأطفال وت�شجيعهم 

على الكت�شاف والتعلم".
اللغة  علىتطور  ال�شو�شاء  توؤثر  اأن  ميكن  كيف  ولفهم 
عند الأط��ف��ال اأج��رت مكميالن وزم��الوؤه��ا ث��الث جتارب 
22 و30  ب���ني  اأع���م���اره���م  ت�����رتاوح  اأط���ف���ال   106 ع��ل��ى 
جمل  اإىل  ال�شغار  ا�شتمع  الثالثة  التجارب  ويف  �شهرا. 
الأ�شياء  عليهم  ع��ر���ش��ت  ث��م  ج��دي��دت��ني.  كلمتني  ت�شم 
اختبارا  الباحثون  اأج��رى  وبعدها  الكلمات.  ت�شفها  التي 

لالأطفال ملعرفة اإن كانوا يتذكرون الكلمات اجلديدة.
اأعمارهم  ت��رتاوح  40 طفال  ا�شتمع  الأوىل  التجربة  ويف 
بني 22 و24 �شهرا اإىل الكلمات اجلديدة و�شط �شو�شاء 
عالية اأو منخف�شة. وكرر الباحثون التجربة مع جمموعة 
اأخرى من 40 طفال اأكرب قليال اإذ تراوحت اأعمارهم بني 
28 و30 �شهرا. ومرة اأخرى جنح الأطفال يف ا�شتيعاب 
التجربة  ويف  ال�شجيج.  ق��ل  ع��ن��دم��ا  اجل��دي��دة  ال��ك��ل��م��ات 
اأجواء  يف  جديدتني  كلمتني  اإىل  الأطفال  ا�شتمع  الثالثة 
هادئة. ثم تعلموا معناهما ف�شال عن كلمتني اإ�شافيتني 
الذي  امل�شتوى  نف�ص  �شو�شاء من  و�شط  اإليهما  ا�شتمعوا 

تعر�شت له املجموعتان الأوىل والثانية.
التي  الكلمات  اإل  املجموعة  ه��ذه  الأط��ف��ال يف  يتعلم  ومل 
ا�شتمعوا اإليها يف اأجواء هادئة. وهو ما يعني اأن ال�شتماع 
اإىل الكلمات يف جو هادئ دون ت�شتت ب�شبب ال�شجيج قد 
ي�شاعد الأطفال على التعلم. وقال الباحثون اإن اأحد عيوب 
اإنهم عر�شوا الأطفال لنوع واحد من ال�شجيج  الدرا�شة 

مما يعني اأن النتائج قد تختلف يف بيئات اأخرى.

لكن مع ذلك قالت ريناتا فيليبي الباحثة يف جامعة �شاو 
النتائج  اإن  البحث،  يف  ت�شارك  مل  التي  بالربازيل،  باولو 
تتفق مع اأبحاث اأخرى عن تطور اللغة التي تو�شلت اإىل 

اأن ال�شو�شاء ميكن اأن حتول دون تطور اللغة.

عالج �سعف ال�سمع لدى الأطفال
يعاين كثري من الأطفال من م�شكلة �شعف ال�شمع املرافق 
ب�شرورة  اأملانيا  يف  الأطباء  ين�شح  لذا  ال��ولدة.  منذ  لهم 
ل����دى الطفال،  اإج������راء ف��ح�����ص م��ب��ك��ر حل��ا���ش��ة ال�����ش��م��ع 
فر�ص  من  يزيد  مبكرا  ال�شمع  �شعف  م�شكلة  فاكت�شاف 

ا�شرتجاع حا�شة ال�شمع لديهم.
"كانت �شدمة كبرية يل ولزوجي واحتجنا لوقت طويل 
حالها  بونيني  ال�شيدة  ت�شف  هكذا  الأمر"،  نتقبل  حتى 
اأع���وام( يعاين من  ابنها مار�شيل )5  ب��اأن  ل��دى معرفتها 
ال�شمع لديه منذ  اكت�شاف م�شكلة  ال�شمع. ومت  �شعف يف 
ولدته، ليح�شل على �شماعات وهو يف ال�شهر الثالث من 

عمره.
ال��ط��ب��ي��ب ك��الو���ص مولر  ي��وؤك��د   DW ويف ح��دي��ث��ه م��ع 
اأخ�شائي اأنف اأذن حنجرة وجود اأ�شباب خمتلفة توؤثر على 
وي�شاب  وراثية  اأ�شباب  اإىل  يعود  فبع�شها  ال�شمع.  حا�شة 
ب��ه��ا ال��ط��ف��ل اأث��ن��اء احل��م��ل اأو يف م��رح��ل��ة ال��ط��ف��ول��ة. لذا 
ين�شح الطبيب مولر �شرورة مراقبة حا�شة ال�شمع لدى 
الطفال م�شيفا بقوله ""عندما تكون ا�شتجابة الأطفال 
من  فالبد  مثال،  الكالب  كنباح  �شليمة  غري  لل�شو�شاء 
زيارة اأخ�شائي الأنف والأذن واحلنجرة ليقوم بت�شخي�ص 

حالته".

�سعف ال�سمع وتاأثريه على النطق
بوا�شطة مقيا�ص خا�ص ميكن فح�ص الأذن. عندما ي�شل 

ال�شتجابة  تتم  ال�شليمة  ال��داخ��ل��ي��ة  الأذن  اإىل  ال�����ش��وت 
ملحفزات ال�شمع مبوجات �شوتية ميكن ت�شجيلها بوا�شطة 

م�شبار �شغري يو�شع يف القناة ال�شمعية.
وي�شري الطبيب مولر اإىل اأن الك�شف املبكر ل�شعف ال�شمع 
يزيد من فر�ص عالجه وا�شتعادة ال�شمع كامال وي�شيف 
"ينبغي �شماع الأ�شوات وال�شو�شاء عندها فقط  بقوله: 
ميكن ت�شبيك الأع�شاب، ويتم هذا خالل ال�شنوات الأربع 
ب�شكل  الأ�شوات  �شماع  الأذن من  تتمكن  ف��اإذا مل  الأوىل. 
اأي�شا غري  الكالم  تعلم  ي�شبح  الفرتة،  ه��ذه  ك��اف خ��الل 

ممكن".
ولتجنب ذلك لبد من من اأن يح�شل الطفل على جهاز 
اأي�����ش��ا �شبطه  لل�شمع يف اأق���رب وق��ت مم��ك��ن. وم��ن امل��ه��م 
ب�شكل بدقة بعد فح�ص قدرته على ال�شمع ح�شب مايوؤكد 

مولر.

ال�سماعات وحدها لتكفي اأحيانا
ا�شتعمال ال�شماعات قد ل يكون جمديا دوما، اإذ لبد من 
وهو  امل�شتع�شية.  احل��الت  بع�ص  يف  الأذن  قوقعة  زراع��ة 
ما يقوم به الأطباء موؤخرا يف اأملانيا. فعندما تكون الأذن 
يتم  �شليما  لزال  ال�شمعي  والع�شب  م�شابة  الداخلية 
ير�شل هذا اجلهاز  الأذن.  قوقعة  �شكل  على  زراع��ة جهاز 
احلديث ذبذبات ال�شوت اإىل الع�شب ال�شمعي كمحفزات 

كهربائية.
الذين  الأط��ف��ال  يحتاج  ال�شمع  �شعف  ع��الج  جانب  واإىل 
يعانون من هذه امل�شكلة اإىل تدريب على النطق، ما يتيح 
اأف�شل وهو ما  للدماغ معاجلة الإ�شارات ال�شوتية ب�شكل 
يقوم به مار�شيل. اإذ بداأ التدرب على النطق منذ اأن كان 
يف الثالثة من عمره ومتكن من حتقيق جناح مذهل، ما 

جعل والدته ت�شعر ب�شعادة لتو�شف ح�شب قولها.

فوتو�شوب الإعالنات 
جرمية يف اإ�شرائيل

اإ�شرائيلي،  ق��ان��ون  م�����ش��روع  اج��ت��از 
يلزم املعلنني باإبالغ اجلمهور عند 
لتعديل  ال��ف��وت��و���ش��وب  ا���ش��ت��خ��دام 
الأولية  ال��ق��راءة  العار�شات،  �شور 

يف الكني�شت.
للقانون  املعلنني  انتهاك  حال  ويف 
مببالغ  تغرميهم  �شيتم  امل��ق��رتح، 
ت�شل اإىل ع�شرات اآلف الدولرات، 
"جريوزاليم  ل�����ش��ح��ي��ف��ة  وف����ق����ا 

بو�شت" الإ�شرائيلية.
ويقرتح القانون ت�شنيف الإعالنات 
ال��ت��ي ل ت�����ش��ت��ويف امل��ت��ط��ل��ب��ات على 
الجتماعي،  "الظلم  من  نوع  اأنها 
واجلرمية". وعلى هذا النحو، فاإن 
اأي معلنني ل ي�شتوفون املتطلبات 
املذكورة، وين�شرون �شور عار�شات 
معدلة بالفوتو�شوب يف الإعالنات 
مت  باأنه  الت�شريح  دون  التجارية، 

التالعب بها، �شيتم تغرميهم.
لدعم  الغرامات  تخ�ش�ص  و�شيتم 
من  ب��ال��وق��اي��ة  املخت�شة  "املراكز 
مع  وعالجها"،  الأك��ل  ا�شطرابات 
املخالفني  واأ���ش��م��اء  تفا�شيل  ن�شر 
على موقع اإلكرتوين حكومي ملدة 
عام، يف اإ�شارة اإىل تعريف اجلمهور 
ع�شو  اأن  ال�شحيفة  وذك��رت  بهم. 
الكني�شت، ليمور ماجن، من حزب 
اقرتاح  قدمت  بيتنا"،  "اإ�شرائيل 
بالفوتو�شوب،  امل��ت��ع��ل��ق  ال���ق���ان���ون 
وهي تقول اإن "م�شاكل ا�شطرابات 
الأكل توؤثر على الكثريين"، واإنها 
ت��ري��د اأي�����ش��ا ح��م��اي��ة ال��ف��ت��ي��ات من 
التي  الزائفة"  اجلمال  "معايري 
يرونها يف الإعالنات، والتي "ت�شر 
الذات"  واح���رتام  اجل�شد  ب�شورة 

لديهن، وتنعك�ص �شلبا عليهن.

ثعبان يجرب طائرة 
على الهبوط 

على  ماليزية  طائرة  ثعبان  اأج��رب 
وحتويل  ال����ش���ط���راري  ال��ه��ب��وط 

م�شار رحلتها من كوالملبور.
اآ�شيا"  "طريان  ���ش��رك��ة  وات���خ���ذت 
ق����راره����ا احل���ا����ش���م ب��ع��دم��ا لحظ 
الركاب ثعبانا على منت الطائرة، 
"نيو  ���ش��ح��ي��ف��ة  اأف��������ادت  ح�����ش��ب��م��ا 

�شرتيت�ص تاميز".
وقرر قائد الطائرة حتويل م�شارها 

احرتازيا لتطهريها بالبخار.
توك" مقطع  "تيك  رواد  وت���داول 
ل��ث��ع��ب��ان ط��وي��ل يختبئ يف  ف��ي��دي��و 
م�شباح اإ�شاءة علوي اأثناء الرحلة 

التي كانت متجهة اإىل تاواو.
واأك������دت ال�����ش��رك��ة وق����وع احل����ادث، 
للغاية"،  "نادر  ب��اأن��ه  اإي���اه  وا�شفة 

واأن الثعبان مل ي�شب اأحدا باأذى.

هل توؤثر ال�شو�شاء على تعلم الكالم لدى الأطفال؟

ال�سبب  يكون  قد  التعلم،  يف  �سعوبات  اأطفالك  يعاين  هل 
البيئة املحيطة، فالأ�سوات وال�سو�ساء التي ت�سدر من اأجهزة 
التلفزيون اأو الراديو جتعل الأطفال يجدون �سعوبة يف تعلم 

كلمات جديدة، فكيف من املمكن التغلب على هذه امل�سكلة؟
ت�سري الدرا�سات اإىل اأن الأطفال 

ال�سغار الذين يق�سون وقتا طويال يف 
بيئة �ساخبة رمبا يجدون �سعوبة 

بريانا  وقالت  الكالم.  تعلم  يف 
مكميالن، التي �ساركت يف اإعداد 

م��ن جامعة  وه��ي  ال��درا���س��ة 
اإنه  وي�سكون�سن-ماي�سون، 
خا�سة  ال�سجيج  ب�سبب 

الأ����س���وات ال��ت��ي ت�����س��در من 
الراديو  اأو  التلفزيون  اأجهزة 
يف  �سعوبة  ال�سغار  يجد  قد 

تعلم كلمات جديدة.
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�ش�ؤون حملية

موؤ�س�سة ال�سيدة الأوىل للتنمية املجتمعية يف اأنغول تدعو لل�سيخوخة ال�سحية يف اإك�سبو 2020 دبي

ا�شت�شافة جل�شة نقا�شية يف جناح ال�شتدامة بدعم من املفو�شية العامة للجناح الأنغويل يف اإك�شبو 2020 
م�ساركة نخبة من اخلرباء لتعزيز الوعي حول ال�سيخوخة ال�سحية كجزء من فعاليات من�سة ديكوتا اإي 6.0

موقع اإك�سبو 2020 دبي ..اأربعة اأ�سعاف م�ساحة دبي مول

خم�س حمطات بارزة تتيح لك وقفات للتاأمل داخل اإك�شبو 2020 دبي

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

حممد معني الدين

���ش��ارك��ت دول����ة الإم������ارات وج��م��ه��وري��ة اأن���غ���ول يف 
التفكري  ع��ن��وان  حملت  م�شتديرة  م��ائ��دة  جل�شة 
يف ال�������ش���ن الأف���������ش����ل، ب���ه���دف ت����ب����ادل الأف����ك����ار 
واخلربات حول �شبل تعزيز ال�شيخوخة ال�شحية 
من  بدعم  اجلل�شة  تنظيم  وج��رى  والإي��ج��اب��ي��ة. 
اجلناح الأنغويل يف "اإك�شبو 2020 دبي"، كجزء 
6.0" _ وهي  اإي  "من�شة ديكوتا  من فعاليات 
رئي�شة  لورين�شو"،  دي��ا���ص  "اآنا  مل��ع��ايل  م���ب���ادرة 
"نغانا زينزا لتنمية املجتمع"، وال�شيدة  موؤ�ش�شة 

الأوىل جلمهورية اأنغول.   

ال�شتدامة  جناح  يف  النقا�شية  اجلل�شة  و�شمت 
والأنغولية،  الإماراتية  احلكومتني  من  اأع�شاء 
على  ال�شوء  لت�شليط  اآخرين  خ��رباء  جانب  اإىل 
يف  ال�شن  ك��ب��ار  م�شاركة  ب��زي��ادة  الكفيلة  ال��ط��رق 
املحافظة يف  العامل مع  البلدان حول  اقت�شادات 

ذات الوقت على حقوقهم وحمايتها. 
وقال الدكتور "األك�شندر كالت�شي"، رئي�ص مركز 
Longevity يف الربازيل وموؤ�ش�ص وحدة علم 
"ي�شهد  ل��ن��دن:  جامعة  يف  لل�شيخوخة  الأوب��ئ��ة 
ال���ع���امل يف ال���وق���ت احل�����ايل ث�����ورة ت��ت�����ش��م بتغري 
حتديات  خل��ل��ق  اأدت  م�����ش��ب��وق  غ���ري  دمي���وغ���رايف 
معينة لالأعوم املقبلة، حيث يعي�ص �شكان العامل 
مدة اأطول بحوايل 30 عاماً يف املتو�شط مقارنة 
ببداية القرن املا�شي"، م�شيفاً اأن "العامل تغّلب 

على حتدي العي�ص فرتة اأطول، ويتعني عليه الآن 
التعامل مع حت��دي ط��ول العمر من خ��الل منح 
و�شحية  ُمر�شية  حياة  لعي�ص  الفر�شة  ال�شكان 

بينما يتقدمون يف ال�شن".
اأمليدا"،  "ديوليندا بيبيانا دي  د.  وبدورها، قالت 
"ال�شيخوخة  اأن����غ����ول:  يف  ���ش��اب��ق��ة  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
من  للتحقيق  قابل  ه��دف  والإيجابية  ال�شحية 
التي نختربها يف  خالل العالقات بني الأجيال، 
العائلة، والتي تتيح تبادل  البداية على م�شتوى 
اخلربات بني اأفراد الأ�شرة ال�شباب والكبار. ومن 
الأهمية مبكان لكل �شخ�ص م�شن اأن ي�شعر باأنه 
مفيد واأن يجد مكانه ال�شحيح يف املجتمع، وذلك 

مب�شاعدة ال�شباب". 
لكبار  الوطنية  ال�شيا�شة  اأه��م��ي��ة  على  وتعقيباً 

قالت  الإم���ارات،  دول��ة  اعتمدتها  التي  املواطنني 
���ش��ع��ادة ح�����ش��ة ت��ه��ل��ك، ال��وك��ي��ل امل�����ش��اع��د لقطاع 
املجتمع:  تنمية  وزارة  يف  الجتماعية  التنمية 
بالغ  ج���زءاً  امل��واط��ن��ني  بكبار  اله��ت��م��ام  "ي�شكل 
والأنغولية،  الإم��ارات��ي��ة  الثقافتني  يف  الأه��م��ي��ة 
حيث ت�شرتك البلدان يف تقديرهما لكبار ال�شن 
امتياز  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال�شيخوخة  اإىل  ونظرتهما 

وبركة".
وو�شعت وزارة تنمية املجتمع 7 ركائز توؤكد على 
الوزارة  تدعمها  التي  الأخ���رى  امل��ب��ادرات  جميع 
والرفاه  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة  ال�����ش��ح��ة   _ وه����ي 
وموا�شلة  وامل�شاركة  والأم��ن،  وال�شالمة  والنقل 
الإم���ارات  �شّنت  ذل��ك،  اإىل  وب��الإ���ش��اف��ة  التعليم. 
قانوناً حلماية كبار ال�شن، وت�شجع امل�شنني على 

اإىل  وحت��ر���ص  املنزلية،  ال��رع��اي��ة  على  احل�شول 
اإ�شراكهم و�شمان ح�شولهم على متثيل كاف يف 
غري  واملنظمات  لل�شركات  التطوعية  الأن�شطة 

احلكومية. 
للطريان  الحت�����اد  وق���ع���ت   ،2019 ال���ع���ام  ويف 
التي  املجتمع،  تنمية  وزارة  م��ع  �شراكة  اتفاقية 
متتلك قاعدة بيانات بكبار املواطنني واملتقاعدين 
الإماراتيني.  وقالت "اأبيغيل واجنريو"، م�شاعد 
م���دي���ر ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة الإي������������رادات يف الحت�����اد 
ال�شتمتاع  امل��واط��ن��ني  لكبار  "ميكن  ل��ل��ط��ريان: 
ببع�ص مزايا برنامج الولء لدينا، اإذ ي�شعدنا اأن 
جديدة  جت��ارب  على  للح�شول  ي�شافرون  نراهم 
ل��ت��ع��زي��ز ج����ودة ح��ي��ات��ه��م وال��ت��ف��اع��ل م��ع ثقافات 
خمتلفة".  كما �شّلطت اجلل�شة ال�شوء اأي�شاً على 

للم�شنني.  املنتظمة  الطبية  الفحو�شات  اأهمية 
منظمة  م���ن  فوينت�ص"  ل  دي  "فانيا  وق���ال���ت 
ال�شحة العاملية: "مييل اأرباب العمل اإىل البتعاد 
الدرا�شات  اأن  ب��رغ��م  �شناً  الأك���رب  امل��وظ��ف��ني  ع��ن 
ال�شباب  امل��وظ��ف��ني  ب��ني  ال��ت��ف��اع��ل  اأن  اإىل  ت�شري 
لتعزيز  امل��ج��ال  يف�شح  ���ش��ن��اً  الأك����رب  وامل��وظ��ف��ني 
ذاته  الأم��ر  وينطبق  العمل.  مكان  يف  النتاجية 
الأجيال  بني  امل�شرتكة  والربامج  التقنيات  على 

التي ُتظهر اأن النا�ص ميكنهم التعّلم معاً".
الفرق  بالعتبار  الأخ��ذ  علينا  "يتعني  واأ�شافت: 
ب��ني م��ت��و���ش��ط ال��ع��م��ر امل��ت��وق��ع وم��ت��و���ش��ط العمر 
العي�ص  ميكننا  اأن��ه  يعني  وه��ذا  املتوقع،  ال�شحي 
فرتة اأطول، لكن ل يعني ذلك اأننا ننعم مب�شتوى 

معي�شة اأف�شل". 

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

حممد معني الدين

2020 دب���ي ع��ل��ى م�شاحة  اإك�����ش��ب��و  مي��ت��د م��وق��ع 
اأي  اأ�شعاف م�شاحة دبي مول،  اأربعة  تبلغ  هائلة، 
م��ا ي��ع��ادل اأك��ر م��ن 600 ملعب ك��رة ق��دم، وهو 
ليتمكنوا  اخل��ط��ى  اإ���ش��راع  اإىل  البع�ص  ي��دف��ع  م��ا 
من زيارة اأكرب عدد ممكن من الأجنحة واملطاعم 
ُي�شدل  اأن  الفعاليات قبل  اأكرب عدد من  وح�شور 
ال�����ش��ت��ار ع��ن ه���ذا احل���دث ال��ع��امل��ي يف 31 مار�ص 
النغما�ص  ل���زّواره  املوقع  يتيح  ما  وبقدر  املقبل. 
يف عدد ل ح�شر له من الأن�شطة، فاإنه مينحهم 
حمطات لتهدئة تلك الوترية املت�شارعة والتوقف 

للنظر والتاأمل. فيما يلي بع�ص هذه املحطات.

الن�سب التذكاري لعمال اإك�سبو 2020 دبي
 2020 اإك�شبو  لعمال  ال��ت��ذك��اري  الن�شب  �ُشّيد 

 200 بذلها  التي  الهائلة  باجلهود  عرفانا  دب��ي 
لتاأ�شي�ص  ال��ع��امل  اأن���ح���اء  جميع  م��ن  ع��ام��ل  األ���ف 
امل��وق��ع وجت��ه��ي��زه؛ وه���و ع��ب��ارة ع��ن كتلة واحدة 
ومتجان�شة، ت�شم اأعمدة حجرية ُنق�ص عليها ا�شم 
كل عامل من هوؤلء العمال امل�شار اإليهم. وُيج�ّشد 
الن�شب التذكاري الحتفال بهوؤلء العمال الذين 
ت�شافرت جهودهم وم�شاعيهم نحو حتقيق هدف 
املمر  امتداد  على  التذكاري  الن�شب  يقع  واح��د. 
 2020 اإك�����ش��ب��و  يف  ال��ي��وب��ي��ل  حل��دي��ق��ة  الرئي�شي 
دب���ي؛ وق���د �شممه امل��ه��ن��د���ص امل��ع��م��اري امل��ق��ي��م يف 
العديد  وذل��ك �شمن  اآ�شف خ��ان،  املتحدة  اململكة 
من الأعمال البارزة التي �شممها باملوقع، ومنها 

بوابات الدخول املبهرة اإىل اإك�شبو 2020 دبي.
الإم���ارات  دول���ة  روؤي���ة  ال��ت��ذك��اري  الن�شب  يج�ّشد 
العربية املتحدة القائمة على التعاون، بالإ�شافة 
القوى  ب��ذل��ت��ه��ا  ع��م��ل  ���ش��اع��ة  م��ل��ي��ون   240 اإىل 
ال�شابق  ك����ان يف  م���ا  ���ش��ب��ي��ل حت���وي���ل  ال��ع��ام��ل��ة يف 
�شحراء اإىل موقع يحت�شن حدثا عاملي امل�شتوى، 

هو اإك�شبو 2020 دبي.

منارات الو�سل
ال�شماء  اإىل  ال��ن��ظ��ر  م��ن  ال��وق��ت  لبع�ص  ا���ش��رتح 
قبة  يف  ال�شاحرة  الراأ�شية  امل�شاقط  تطالع  واأن��ت 
يف  للتاأمل  الأر����ص  اإىل  بنظرك  وحت��ّول  الو�شل، 
42 ميدالية حلقية من الربونز بقطر ي�شل اإىل 
امليداليات  هذه  ُت�شلط  ميدالية.  لكل  واح��د  مرت 
الو�شل،  �شاحة  اأر�شية  بها  عت  ُر�شّ التي  املبهرة، 
تاريخ  البارزة يف  الأح��داث  ال�شوء على عدد من 
الإمارات العربية املتحدة وجت�ّشد القيم ال�شامية 

للدولة.
بداية  نوعها،  من  فريدة  ق�شة  منارة  كل  حتكي 
من الحتفال باليوم امل�شادف لفوز دولة الإمارات 
ت�شليط  اإىل  دب����ي،   2020 اإك�����ش��ب��و  با�شت�شافة 
ال�شوء على برنامج الف�شاء الذي تتبناه الدولة 
اإىل حمطة  اإم���ارات���ي  ف�����ش��اء  رائ���د  اأول  واإر����ش���ال 
الإ�شادة  وك��ذل��ك   ،2019 ع��ام  الدولية  الف�شاء 

جوانب  واإب���راز  الدولية  العالقات  م��ن  بالعديد 
خمتلفة من الثقافة الإماراتية.

ُن��ف��ذت امل���ن���ارات ع��ل��ى ي��د جم��م��وع��ة خم��ت��ارة من 
تخ�ش�شات  يف  العامل  اأنحاء  جميع  من  الفنانني 
ريكاردو  روي  ذل���ك  وت���اأث���ريات خم��ت��ل��ف��ة، مب��ا يف 
باملانغا  الفنية  اأعمالهما  تاأثرت  اللذْين  و�شيكو، 
اأو الق�ش�ص امل�شورة؛ واأوين ديفي املتخ�ش�ص يف 
ر�شم اأ�شكال الغرافيك اجلريئة؛ و�شارة ماك�شويل 
هاي�ص  ون���ك  احل���ي���وان���ات؛  ر���ش��م  يف  املتخ�ش�شة 
املعروف بتنفيذ اأعمال الطباعة با�شتخدام قوالب 

اللينو.

الأعمال الفنية املعا�سرة يف اأنحاء املوقع 
برعاية املن�ّشق الفني طارق اأبو الفتوح، ُو�شع 11 
عمال فنيا معا�شرا من اإبداع نخبة من الفنانني 
م��ن ب��ل��دان خمتلفة يف اأن��ح��اء امل��وق��ع ك��ج��زء من 
"برنامج الفنون الب�شرية يف الأماكن العامة" يف 
اإك�شبو 2020 دبي، الذي ُيّركز على دور الإدراك 

ال��ع��امل والآخرين،  ب��ه��ا  ن���رى  ال��ت��ي  ال��ط��ري��ق��ة  يف 
ل.  وي�شجع التفكري الإبداعي والتخيُّ

فنيا  عمال  الفنية:  الأع��م��ال  اأب��رز  بع�ص  وت�شمل 
"يوم  الكعبي-لينك  ن��ادي��ة  الت�شكيلية  للفنانة 
اأر�شية  م��ن��ح��وت��ة  وه����ي  مدارين"،  ع��ل��ى  واح����د 
منرية  للفنانة  "كمريا"  وعمل  اخلر�شانة؛  م��ن 
على  �شخمة  منحوتة  عن  عبارة  وه��و  القديري، 
اأثناء اليوم  األوانه  �شكل راأ�ص حّفار برتول تتغري 
وعمل  اإل��ي��ه؛  ال�شوء  و�شول  كيفية  على  اعتمادا 
يجذب  الذي  املزروع،  �شيخة  "القاعدة" للفنانة 
الأنظار اإليه نظرا حلجمه وكونه يبدو كاأنه ن�شيج 
مربوط مع م�شبك اأ�شفر بالفعل على الرغم من 

اأنه م�شنوع من الرخام والفولذ.  

دوديكالي�س لومينرييوم
"دوديكالي�ص  امل���ب���ه���ر  ال���ف���ن���ي  ال���ع���م���ل  ُو�����ش����ع 
لومينرييوم" من ت�شميم "مهند�شي الهواء" يف 
حديقة الح��ت��ف��الت، وه��و ع��ب��ارة ع��ن هيكل فني 

ع��م��الق ق��اب��ل للنفخ م��ك��ّون م��ن ث��الث ق��ب��اب من 
الداخل.  م��ن  م��ل��ون��ة  متوهجة  وم��ت��اه��ة  اخل����ارج 
ُو�شف "لومينرييوم" باأنه "مكان ما بني الرحم 
والكاتدرائية"، وجاءت ت�شميته من ال�شكل املكّون 
من اثني ع�شر �شطحا.   تت�شكل الإ�شاءة املده�شة 
خالل  من  ال�شاطع  ال�شوء  ظاهرة  عرب  للهيكل 
ثم  اأحذيتهم ومن  نزع  ال��زوار  ُيطلب من  اللون. 
امل�شي ببطء يف امل�شارات املحددة ليعي�شوا التجربة، 
حيث ميكنهم اجللو�ص اأو ال�شتلقاء على الأر�ص. 

عامل الفر�س - جناح الفر�س
بالتجارب  الحتفال  على  النا�ص  لت�شجيع  مم  �شُ
الإن�����ش��ان��ي��ة امل�����ش��رتك��ة، ح��ي��ث ي��دخ��ل ال�����زوار اإىل 
بها  مُي��ك��ن  ال��ت��ي  الكيفية  لتجربة  اجل��ن��اح  داخ���ل 
لأعمالهم الفردية الإيجابية القدرة على اإحداث 
تغيري يف العامل، مبا يتما�شى مع اأهداف التنمية 
اأجل  امل�����ش��ت��دام��ة، وه���ي دع���وة ع��امل��ي��ة للعمل م��ن 

الق�شاء على الفقر وحماية كوكب الأر�ص. 

الإيطالية تو�شكا تغني لعبد احلليم 
حافظ يف اإك�شبو 2020 دبي

بعنوان املياه الهادئة

عر�س اأزياء اأنيق م�شتوحى من احلياة البحرية الفريدة جلزر املالديف

•• دبي– الفجر 

لقت الفنانة الإيطالية تو�شكا )تيدزيانا تو�شكا دوناتي( 
اإعجابا كبريا من اجلمهور، خالل تقدميها اأداًء مميزاً 
املو�شيقيني، على  و�شيوفها من  املو�شيقية،  مع فرقتها 

م�شرح دبي ميلينيوم يف اإك�شبو 2020 دبي.
وهي  الإيطالية،  امل��واه��ب  اأمل��ع  من  واح��دة  تو�شكا  وتعد 
اأن فازت بالعديد من جوائز  تتقن ثماين لغات، و�شبق 

املو�شيقى الإيطالية الكربى، كما تعاونت مع بع�ص اأكرب 
اأن  وا�شتطاعت  والعامليني،  الإيطاليني  املو�شيقى  فناين 

تنال حب اجلمهور من خالل �شوتها الرقيق واملتميز.
ويف اأجواء تنب�ص بروح التعّددية الثقافية، غنت تو�شكا 
بلغات عدة، ومنها اللغة العربية، حيث قامت باأداء اأغنية 
"اأهواك" للفنان الكبري الراحل عبداحلليم حافظ، كما 
"فابيا  الإيطالية  ال��ب��وب  جنمة  م��ع  دي��و  اأغنية  قدمت 

�شالفوت�شي" بالإ�شافة اإىل مو�شيقيني كبار اآخرين.

•• دبي- الفجر

ال�شوي�شري  اجلناح  ا�شت�شاف   ، احلمراء  �شجادته  على 
بعنوان  ل��الأزي��اء  مميزا  عر�شا  دب��ي،   2020 اإك�شبو  يف 
جمهورية  من  راي��دا  املتاألقة  للم�شممة  الهادئة،  املياه 
ب��ني �شوي�شرا  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ل��ل��رواب��ط  ت��ك��رمي��ا  امل��ال��دي��ف، 
يف  واجل��م��ال،  باملو�شة  الحتفال  جانب  اإىل  واملالديف، 

واحدة من اأجمل اأم�شيات احلدث الدويل. 
وت�شمن العر�ص الفريد، الذي قدمته م�شممة الأزياء 
املتاألقة رايدا، وهي �شاحبة العالمة التجارية لالأزياء 
ربيع  مالب�ص  من  ت�شكيلة  مالديف"،  "رايدا  واملو�شة 
وراقية  جديدة  ت�شاميم  �شملت   ،2022 العام  و�شيف 
امل��ال��دي��ف و�شفاء  ال��ه��ن��دي جل��زر  املحيط  ج��م��ال  متثل 
مياهه، وهي م�شتوحاة من املخلوقات البحرية اجلميلة، 

و�شائر مكونات احلياة البحرية الغنية والفريدة. 
وا���ش��ت��م��ت��ع اجل��م��ه��ور مب��ج��م��وع��ة ف��ري��دة م��ن املالب�ص، 
متيزت بالأناقة، والرقي، والألوان الهادئة التي جت�شد 
والف�شفوري  ال��ف��احت  الأزرق  م��ن��ه��ا  ال��ب��ح��ري��ة،  احل��ي��اة 
اأ�شكال  ع��ل��ى  امل��الب�����ص  وا�شتملت  والأح���م���ر،  والأب��ي�����ص 
ملخلوقات بحرية، كالأ�شماك و�شالحف البحر وال�شعاب 

املرجانية والأ�شداف وفر�ص البحر.
وتهدف العالمة التجارية "رايدا مالديف"، املتخ�ش�شة 
امل��راأة، وتهتم بتقدمي  اإىل متكني  الن�شائية،  يف املالب�ص 
املالب�ص اجلاهزة، مبا فيها ف�شاتني احلفالت. وتعك�ص 
املالديفية  ال��ع��الم��ة  تقدمها  ال��ت��ي  الأزي�����اء  جم��م��وع��ة 
فني  ب�شكل  جتمع  التي  بها،  اخلا�شة  الت�شميم  فل�شفة 
واحتياجات  والكال�شيكية  للتقليدية  ت��ق��دي��ره��ا  ب��ني 

املو�شة احلديثة للمراأة الع�شرية. 

اأرمان واآمال مالك جنما اأوىل حفالت مركز 
دبي للمعار�س يف اإك�شبو 2020 دبي

•• دبي–  الفجر

و�شقيقه  ال�����ش��ه��ري،  ال��ه��ن��دي  ال��ب��وب  م��ال��ك، مغني  اأرم����ان  النجمني  اأح��ي��ا 
للتاأليف  بوليوود  جوائز  على  حائز  مو�شيقي  ملحن  اأ�شغر  مالك،  اآم��ال 
املو�شيقي،اأوىل حفالت مركز دبي للمعار�ص يف اإك�شبو 2020 دبي، حيث 

قدما اأ�شهر اأغانيهما و�شط ح�شور جماهري لفت.
ويلقب اأرمان مالك مبلك الرومان�شية، ويغني بلغات متعددة، مبا يف ذلك 
الهندية، والإجنليزية، والبنغالية، والأوردو، والتيلجو، والكانادا، واملاراثية، 
والتاميلية، والبنجابية، واملاليالمية، وجاءت العديد من اأغانيه مثل "بوتا 

بوما" و"نيك�شت تو مي"، و"كونكرتول"، �شمن قائمة اأف�شل الأغاين.
"كبري  مثل  ب��ول��ي��وود  اأف���الم  اأه���م  لأغ���اين  بتاأليفه  م��ال��ك،  اآم���ال  وي�شتهر 
�شويتي"  ك���ي  ت��ي��ت��و  ك���ي  و"�شونو  دولهانيا"،  ك���ي  و"بادريناث  �شينغ"، 
لأغنيتها  هندي  رمييك�ص  يف  ليبا  دوا  العاملية  املغنية  مع  م��وؤخ��راً  وت��ع��اون 

ال�شهرية“Levitating”  حقق جناحاً كبرياً.
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الفلبني ت�شلط ال�شوء على ثقافة ال�شتدامة يف احتفالت اليوم الوطني يف اإك�شبو 2020 دبي

مب�ساركة من�سقي الأغاين فريدريك �ستون وبول �سفين�سون

دي جي بالك كويف ي�شعل الأجواء حما�شا يف اإك�شبو 2020 دبي 

�شان مارينو حتتفل باأول فائزين مبيداليات اأوملبية من رعاياها يف اإك�شبو 2020 دبي

•• دبي- الفجر

اأعادت الفلبني اإىل احلياة ق�شة 4000 عام يف �شعيها 
اإك�شبو  يف  ال���ش��ت��دام��ة  ث��ق��اف��ة  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  لت�شليط 
اليوم  احتفالت  اأروع  اأحد  �شهد  الذي  دبي،   2020
جناح  يف  العلم  رف��ع  حفل  فمن  الآن.  حتى  ال��وط��ن��ي 
الرائع يف  التتويج  اإىل حفل  الو�شل،  و�شاحة  الفلبني 
احلفاظ  اأهمية  على  الفلبني  اأك��دت  اليوبيل،  حديقة 
الفن  عرب  �شرده  واإع���ادة  الغني  الثقايف  تاريخها  على 

املرئي واملو�شيقى الغامرة وعرو�ص فنية موؤثرة.
الفلبني  مالأت  متفائلة،  وم�شاعر  مبهجة  بابت�شامات 
�شوارع اإك�شبو 2020 دبي طوال الحتفالت الثقافية 
الآلف من  ���ش��ه��ده��ا  ال���ت���ي  ب���امل���رح  وامل��ل��ي��ئ��ة  امل���ل���ون���ة 
الفلبينيني الذين اأتوا من جميع اأنحاء دولة الإمارات 
العربية املتحدة، اإىل جانب الآلف من زوار اإك�شبو يف 

فرباير.   11
وزارة  يف  امل�شاعدة  ال��وزي��رة  جايتو�ص  رو�شفي  واأك���دت 
املناوب  العام  واملفو�ص  الفلبينية  وال�شناعة  التجارة 
اأن احلدث  2020 دبي«  »اإك�شبو  الفلبيني يف  للجناح 

اإق���ب���اًل كبرياً  ي�شهد  واح�����داً مل  ي��وم��اً  ا���ش��ت��م��ر  ال���ذي 
اإك�شبو  زوار  قلوب  على  اأي�شاً  ا�شتحوذ  لكنه  فح�شب، 

العامل.  اأنحاء  جميع  من   2020
اأن ن��رى زمالئنا  "اإنه ملن دواع��ي ���ش��روري  واأ���ش��اف��ت: 
الإم�����ارات  اأن���ح���اء  جميع  م��ن  ي��ت��واف��دون  الفلبينيني 
متثل  التي  املنا�شبة  بهذه  لالحتفال  دب��ي  اإىل  ال�شبع 
فخر باأمتنا. ومن املذهل اأننا �شهدنا تفاعل اجلماهري 
اإك�شبو مع جميع الأحداث والعرو�ص  العاملية ملعر�ص 

التقدميية املثرية يف احتفالتنا".
مت رفع العلم الفلبيني مرتني، وذلك يف كل من جناح 
الفلبني وقبة الو�شل يف اليوم الوطني للفلبني، حيث 
غنى العديد من الفلبينيني الن�شيد الوطني بفخر يف 
اأكرب �شا�شة عر�ص يف العامل بزاوية 360 درجة. كما 
عر�ص  يف  الفلبني  علم  ب��األ��وان  الو�شل  �شاحة  تلونت 
دقائق مع جتربة �شوتية  �شوئي خا�ص مدته خم�ص 

اأخذت الزوار يف جتربة ملوجات "الروح الفلبينية".
ورحب معايل اأحمد بن علي ال�شايغ، وزير دولة، وعدد 
الفلبيني  بالوفد  الإم��ارات��ي��ني،  امل�����ش��وؤول��ني  ك��ب��ار  م��ن 
ورئي�ص  الفلبينية  وال�شناعة  التجارة  وزي��رة  برئا�شة 

اللجنة الفلبينية املنظمة ملعر�ص اإك�شبو 2020 دبي 
رامون لوبيز خالل مرا�شم الفتتاح بعد الظهر.

والعرو�ص  الفلبني  مل�شريات  الزاهية  الأل���وان  م��الأت 
2020 دبي.  متعددة الثقافات جادة الأمم يف اإك�شبو 
ويعد "موجات الروح الفلبينية" حدث م�شائي يحيي 
وقد  ب��الأل��وان،  وامل��ل��يء  الغني  الفلبني  ما�شي  ذك��رى 
وفناين  والراق�شني  املطربني  اأف�شل  نخبة من  جمع 

الأداء امل�شرحي يف عر�ص ترفيهي �شامل.
كما اأن هذا العر�ص هو اإنتاج اأ�شلي مبحتوى ا�شتثنائي 
الفلبني.  وت�شميم جناح  اإن�شاوؤه ل�شتكمال جوهر  مت 
الفلبينية  القيم  اأه��م��ي��ة  التقدميي  ال��ع��ر���ص  وينقل 
الأ�شول  اإىل  بالإ�شافة  واملرونة،  للمثابرة  التقليدية 
مو�شوعها  لقي  وق��د  للم�شتقبل.  امل�شرتكة  وال��روؤي��ة 
املركزي املتمثل يف ال�شتدامة الثقافية اإقباًل جيداً مع 
الآلف  ان�شم  حيث  اليوبيل،  م�شرح  يف  كبري  ح�شور 
ان�شجام  يف  اجلماهري  م��ن  وغ��ريه��م  الفلبينيني  م��ن 
ر�شالة ثقافة ال�شتدامة.  وب�شرف  اإي�شال  تام لدعم 
فرباير،   11 يف  نظمت  التي  الح��ت��ف��الت  ع��ن  النظر 
اأعدت اللجنة املنظمة جلناح الفلبني يف اإك�شبو 2020 

��ا ف��ع��ال��ي��ات مل���دة ���ش��ه��ر مب��ا يف ذل���ك "ليايل  دب���ي اأي�����شً
اجلناح  زوار  جميع  �شتغني  والتي  هارانا" الأ�شبوعية 
طوال عطالت نهاية الأ�شبوع يف فرباير. كما �شي�شهد 
وهي  باجنكوتا"،  "وجبات  الفلبيني  الطعام  مهرجان 
اأطباق �شهية من الطراز العاملي مع مل�شة جديدة والتي 
�شتتوفر يف املطاعم امل�شاركة اململوكة للفلبني يف جميع 
اأنحاء دولة الإمارات العربية املتحدة. كما �شهد اإك�شبو 
ذلك  يف  مبا  متتاليني،  ن�شاطني  ا  اأي�شً دبي   2020
كاأ�شرتونيزيني"  الفلبينيني  باجنكوتا:  "حمادثات 
للفلبني  الوطنية  التاريخية  اللجنة  ت�شت�شيفها  التي 
ه��ذا احل���دث جنًبا  اق��ي��م  الفلبني. حيث  داخ���ل ج��ن��اح 
اإىل جنب مع �شباق ماراثون بقيادة رابطة املهند�شني 
الدويل  الفلبينيني  ن���ادي  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل��ع��م��اري��ني 
للريا�شيني. وخالل الأ�شبوع القادم، �شتوا�شل الفلبني 
م�شاركتها الن�شطة وتفاعلها مع امل�شتثمرين املحليني 
القرار ول �شيما يف قطاع الأغذية من خالل  و�شناع 
 2022 للدولة يف معر�ص جلفود  الر�شمية  امل�شاركة 
يف مركز دبي التجاري العاملي، يف الفرتة من 13 اإىل 

فرباير.  17

•• دبي– الفجر

قدم كاتب ومن�شق الأغاين واملنتج املو�شيقي اجلنوب 
مبهرا  ع��ر���ش��ا  كويف"،  "بالك  ج��ي  ال���دي  اأف��ري��ق��ي 
دبي  اأري��ن��ا مبركز  قاعة  دب��ي، يف   2020 اإك�شبو  يف 
فريدريك  الأغ���اين  من�شقي  مب�شاركة  للمعار�ص، 
���ش��ف��ي��ن�����ش��ون، ح��ي��ث ح��م��ل اجلمهور  ���ش��ت��ون وب�����ول 

م��ع��ه لأج��������������واء اإي��ب��ي��زا ال�����ش��اخ��ب��ة وامل��ل��ي��ئ��ة باحلياة 
والعنفوان.

ومن املعروف اأن الدي جي بالك كويف، لديه مهارات 
خا�شة بتقدمي مزيج الأغاين واملو�شيقى من خالل 
ال�شوت العميق والتطابق املذهل لالإيقاع، وهذا ما 
مع  خا�شة  جتربة  خلو�ص  الفر�شة  اجلمهور  منح 

ال�شوت اجليد واملو�شيقى احليوية.

التي تدفقت  بالهتزازات  اإك�شبو  �شعر جمهور   كما 
الإيقاعات  على  للرق�ص  اجلميع  متايل  خ��الل  من 
احلما�شية  ال�شرخات  وتعالت  امل��ذه��ل��ة،  املو�شيقية 
واحلديثة  ال��ق��دمي��ة  الأغ����اين  م��زي��ج  م��ع  للجمهور 
كافة  لإر�شاء  بتتابع مذهل  ال��دي جي  التي قدمها 
يف  ال�شعادة  م�شاعر  مو�شيقاه  بعثت  حيث  الأذواق، 
حتى  ا�شتمر  �شاخب  حفل  خ��الل  اجلمهور،  نفو�ص 

ال�شاعة الثالثة فجرا.
املعروف فنياً  اإنو�شنت مافومولو،  ويعد نكو�شيناتي 
جنوب  يف  الفنانني  اأه��م  اأح��د  كويف"،  "بالك  با�شم 
اأفريقيا يف جمال مو�شيقى الرق�ص، وقد بداأ م�شواره 
2005، عرب  املو�شيقي يف  التن�شيق  الفني يف عامل 
املعجبني  ماليني  لديه  واليوم  له،  األبوم  اأول  اإنتاج 

من خمتلف اأنحاء العامل.

•• دبي– الفجر

كّرم جناح �شان مارينو اثنني من الفائزين مبيداليات 
األي�شاندرا  – وه���م  م��اري��ن��و  ���ش��ان  اأب���ن���اء  م��ن  اأومل��ب��ي��ة 
ب��ريي��ل��ي، وج��ي��ان م��ارك��و ب��ريت��ي، خ��الل حفل خا�ص، 
�شمن الفعاليات التي ت�شبق الحتفال باليوم الوطني 
ل�����ش��ان م��اري��ن��و يف اإك�����ش��ب��و 2020 دب���ي الأح����د )13 

فرباير اجلاري(.
طوكيو  يف  ال�شيفية  الأوملبية  الأل��ع��اب  دورة  و�شهدت 
اأ�شغر  من  واح��دة  وه��ي  مارينو،  �شان  ف��وز   2020
الدول الأوروبية، والتي يبلغ عدد �شكانها ما يقرب من 
34،000 ن�شمة، بثالث ميداليات، حيث تفتخر باأنها 
اأكرب ن�شبة فائزين بامليداليات الأوملبية مقارنة  ت�شم 

بعدد �شكانها. 
وحققت لعبة الرماية األي�شاندرا برييلي، التي �شنعت 
التاريخ كاأول ريا�شية من �شان مارينو تفوز مبيدالية 
من  الأطباق  رماية  م�شابقة  يف  الثالث  املركز  اأوملبية، 

احلفرة "الرتاب" لل�شيدات. 
اأحرزت  لندن،  يف  �شنوات  ت�شع  "قبل  برييلي:  وقالت 
املركز الرابع. ويف عام 2016، يف ريو، مل يكن اأدائي 
اأوملبية.  مبيدالية  بالفوز  اأحلم  ظللت  ولكنني  جيداً، 
اأن  اأود  طوكيو.  يف  حلمي  حققت  �شنوات،  اأرب���ع  وبعد 

اأقول لل�شباب، باأن كل �شيء ممكن".
����ش���ارك���ت ب��ريي��ل��ي ب��ج��ان��ب ج���ي���ان م���ارك���و ب���ريت���ي يف 
بني  املختلطة  "الرتاب"  رم��اي��ة  ل��ف��رق  م�شابقة  اأول 
الفريق  خلف  الف�شية  بامليدالية  وف���ازوا  اجلن�شني، 

الإ�شباين الذي اأحرز الذهبية.
الألعاب  دورة  يف  م���رة  لأول  م��اري��ن��و  ���ش��ان  و���ش��ارك��ت 
الأوملبية يف عام 1960، ثم �شاركت يف جميع الدورات 
التالية يف م�شابقات الرماية. وقال بريتي: "للرماية 
تاريخ عريق يف �شان مارينو، حيث تتوفر فيها البيئة 
الرماة، ونحظى بدعم كبري  املثالية لتطوير مهارات 
جد  بكل  تعمل  التي  الأومل��ب��ي��ة،  واللجنة  الحت���اد  م��ن 

لإعداد الريا�شيني لدينا لهذه الفعالية".

اأفيال تقدم اأغانيها املاليالمية على 
م�شرح اليوبيل يف اإك�شبو 2020 دبي

•• دبي– الفجر 

اأبدعت الفرقة الهندية ملو�شيقى الروك البديلة "اأفيال" باأدائها على م�شرح 
2020 دبي، حيث قدمت جمموعة من اأجمل اأغانيها  اليوبيل يف اإك�شبو 

اأمام اجلمهور الكبري الذي ح�شر من اأجل فرقته املف�شلة.
باأغانيها  وم��ع��روف��ة  ال��ه��ن��دي��ة،  ك����ريال  ولي����ة  يف  ت�شكلت  ف��رق��ة  واأف���ي���ال 
املاليالمية، ورائدة مبا ي�شمى "مو�شيقى الروك املاليالية البديلة" وهو 

اأ�شلوب اجلمع بني كلمات املاليالمية ومو�شيقى الروك. 
وح�شد الألبوم الذي حمل ا�شم الفرقة �شت جوائز من اأ�شل �شبع جوائز 

روك". دانيال  "جاك 
وقال املغني الرئي�ص توين جون: "قبل اأن نطلق فرقة )اأفيال(، كنا جميعا 
جزءا من فرق خمتلفة، واعتدنا الغناء باللغة الإجنليزية، ويف اأحد الأيام 
اجلميلة قررنا الغناء بلغتنا الأم، واعتقدنا اأننا بذلك �شنتوا�شل اأكر مع 

النا�ص".
واأكد عازف اجليتار ريك�ص فيجايان: "نتحدث يوميا باللغة املاليالمية، 
قليال،  غريبا  الأم���ر  ك��ان  الإجن��ل��ي��زي��ة  باللغة  ف��ج��اأة  غنينا  عندما  ل��ذل��ك 
فالغناء باللغة املاليالمية كان طبيعيا جدا. من خالل القيام بذلك اأعتقد 

اأننا ربطنا اجليل الأكرب �شناً واجليل الأ�شغر �شويا.

ا�ستقبال روبوتي
اإك�شبو 2020 دبي ي�شتعر�س اأحدث 

البتكارات �شمن اأ�شبوع الإمارات تبتكر 
•• دبي– الفجر 

موظف ا�شتقبال روبوتي يرّحب بالزوار يف امل�شت�شفيات، وخمطط مدعوم 
بالذكاء ال�شطناعي يعزز دّقة توّقعات حركة النقل اجلوي، وتاك�شي بدون 
الإمارات  دول��ة  يف  البتكارات  اأح��دث  بع�ص  �شوى  لي�شت  جميعها  �شائق... 

التي ي�شتعر�شها اإك�شبو 2020 دبي.
وُيقام  ب��اأك��م��ل��ه،  اأ���ش��ب��وع��ا  الب��ت��ك��ارات ج���زءا م��ن معر�ص ميتد  متثل ه��ذه 
را�شد  بن  حممد  مركز  برعاية   2020 اإك�شبو  يف  الحتفالت  حديقة  يف 
لالبتكار احلكومي، وذلك يف اإطار فعاليات "الإمارات تبتكر". ميتد اأ�شبوع 
الإمارات لالبتكار من 11 اإىل 16 فرباير، وميثل اأ�شخم فعالية وطنية 

حتتفي بالبتكار واملبتِكرين يف اأنحاء الدولة.
ويحيي حاليا جناح دولة الإمارات معر�شا م�شابها يف اإطار مهرجان البتكار، 
ويرِبز اخرتاعات ت�شمل مادة متت�ص النبعاثات الكربونية، وطاقة �شم�شية 
على مدار ال�شاعة، وتقنية حتد من م�شاعفات العالج الكيميائي، ونظاما 

ي�شاعد مر�شى ال�شكتات الدماغية على اإعادة تعّلم الكتابة.
الذي  تبتكر"،  "الإمارات  وهيئات خا�شة عدة يف معر�ص  وزارات  وت�شارك 
ينق�شم اإىل خم�شة مو�شوعات، وهي البتكارات ال�شحية، واقت�شاد امل�شتقبل، 
الأخ�شر،  والبارجيل  اخلري،  اأجل  من  والتقنية  البيانات،  من  وال�شتفادة 

الذي ي�شتك�شف زراعة الطحالب املهجرية لإنتاج الوقود احليوي.
ومن الفعاليات املقبلة فعالية "جتربة على �شطح القمر" التي تبحث اأول 
بعثة اإىل القمر بقيادة طاّلب، وفعالية "التحّول الإلكرتوين للخدمات يف 
الفرتا�شي  البتكار  متحف  اإط��الق  عن  ف�شال  اجلائحة"،  انت�شار  ف��رتة 
اليوم14 ف��رباي��ر اجل���اري، وح���وارات ع��ن ري���ادة الأع��م��ال يف 16 فرباير 
اجلاري مع معايل عمر بن �شلطان العلماء، وزير دولة للذكاء ال�شطناعي 

والقت�شاد الرقمي وتطبيقات العمل عن ُبعد.

توليفة من املو�شيقى والرق�شات 
الفلبينية تبهر زوار اإك�شبو 2020 دبي

•• دبي - الفجر 

قدمته  و�شيق  جميل  با�شتعرا�ص  دب��ي   2020 اإك�شبو  جمهور  ا�شتمتع 
جمموعة من الراق�شني الفلبينيني، مبا عك�ص البعدين الثقايف والتاريخي 

لبالدهم.
وكان ال�شتعرا�ص، الذي اأقيم يف من�شة اليوبيل بالتعاون مع جناح الفلبني، 
2020 دبي، عبارة عن عر�ص  اإك�شبو  احتفال باليوم الوطني للفلبني يف 
اأدته كوكبة من �شباب الفلبني و�شاباتها بكل احرتافية وتنا�شق،  جتريدي 

باأ�شلوب �شيق وحركات ر�شيقة.
ومّثل ال�شتعرا�ص رحلة البلد الآ�شيوي ال�شاحر، بطبيعته اخلالبة وغاباته 
املطرية و�شهوله اخل�شراء على مدار العام، وح�شره جمهور كبري غالبيته 
من اجلالية الفلبينية املقيمة يف دبي ويف الدولة، التي جتاوب اأهلها كثريا 
مع العر�ص الفني، الذي مثل �شعب الفلبني بتاريخه ومعتقداته وثقافته 

وتقاليده وتطلعاته للم�شتقبل اأي�شا.
وا�شتخدم احلفل اأحدث التقنيات وحيل الإنتاج ليوّلد حلظات من �شاأنها اأن 
ُتنق�ص يف اأذهان احلا�شرين وقلوبهم ل�شنوات مقبلة، كما متيز باإبداع كبري 
املوؤثرات ال�شوتية  األقه  الت�شميم والعر�ص والأداء، وزادت من  من ناحية 

التي رافقت العرو�ص املقدمة على مدار �شاعة وربع ال�شاعة.

فرقة الروك ثايكودام بريدج الهندية تقدم عر�شا اآ�شرًا على م�شرح اليوبيل
•• دبي–  الفجر

الهندية  ال��������روك  ف����رق����ة  ق����دم����ت 
، على  فنياً  ب��ري��دج حفاًل  ث��اي��ك��ودام 
 2020 اإك�شبو  يف  اليوبيل  م�شرح 

دبي، اأدت خالله مو�شيقاها ال�شهرية 
ال����ت����ي ت����دم����ج م���و����ش���ي���ق���ى ال������روك 
الكال�شيكية  والأحل���ان  والفولكلور 
الإلكرتونية  املو�شيقى  مع  والبوب 
دون التخلي عن اأ�شولها وجذورها 

الهندية.
يعترب هذا احلفل هو الأول للفرقة 
بعد توقف ملدة �شنتني ب�شبب القيود 
 ،19 كوفيد  جائحة  فر�شتها  التي 
الأج���واء  ت�شعل  اأن  يف  جنحت  وق��د 

مبو�شيقاها احلما�شية.
بريدج  ث���اي���ك���ودام  ف���رق���ة  وت��ت��م��ي��ز 
ال��ف��ري��د، وت�����ش��م ت�شعة  ب��اأ���ش��ل��وب��ه��ا 
ينحدرون  ع���ازف���ني  و���ش��ت��ة  م��غ��ن��ني 
وقد  الهند،  يف  متفرقة  اأقاليم  من 
حر�شوا  من خالل مو�شيقاهم على 
اأن يتخطوا جميع احلواجز اللغوية 
اإيجاد  يف  ل��ي��ن��ج��ح��وا  وال���ث���ق���اف���ي���ة، 
لع�شاق  ف���ري���دة  م��و���ش��ي��ق��ي��ة  جت��رب��ة 

الفن.

مو�شيقى دي جيه �شافيو ُت�شعل اأجواء من�شة اليوبيل يف اإك�شبو 2020 دبي
•• دبي– الفجر

حفال  ����ش���اف���ي���و  ج���ي���ه  دي  اأح����ي����ا 
اإك�شبو  يف  ال��ي��وب��ي��ل  من�شة  ع��ل��ى 
2020 دبي حيث قدم مو�شيقاه 
واإيقاعاته  ال��رائ��ع��ة  احل��م��ا���ش��ي��ة 
غ�����ري ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة، واأ����ش���ع���ل���ت 
املفعمة  امل��و���ش��ي��ق��ي��ة  م��ق��ط��وع��ات��ه 
ب��احل��ي��وي��ة – ال��ت��ي م��زج��ت بني 
اأ���ش��ه��ر اأغ����اين ب��ول��ي��وود واأغ����اين 
جمهور  حما�ص   – الهند  جنوب 
الهواء  يف  اأق���ي���م  ال�����ذي  احل���ف���ل 
اأحد  �شافيو هو  الطلق. دي جيه 
الرق�ص  مو�شيقى  ع��امل  عمالقة 
الإل���ك���رتون���ي���ة يف ولي�����ة ك���ريل، 
الر�شمي  الأغ�����اين  م��ن�����ّش��ق  وه���و 

الكربى،  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ل���الأح���داث 
من بينها الدوري الهندي املمتاز 
الهندي  وال������دوري  ل��ل��ك��ري��ك��ي��ت، 
ودوري  ال�����ق�����دم،  ل���ك���رة  امل���م���ت���از 
اأي�شا،  ل��ل��ك��ري��ك��ي��ت؛  امل�����ش��اه��ري 
العديد  �شافيو  ج��ي��ه  دي  اأ���ش��در 
اأفالم  من  املمزوجة  املقاطع  من 

ب��ول��ي��وود وج��ن��وب ال��ه��ن��د، والتي 
الت�شنيفات  ق����وائ����م  ت�������ش���درت 
املقطع  ذل���ك  يف  مب��ا  املو�شيقية، 
ت��وزي��ع��ه لأغنية  امل��ع��اد  ال��ر���ش��م��ي 
"جو تري �شانغ" من فيلم "بالد 
بالتعاون مع  )ال��ِدّي��ة(  ماين" اأو 
�شركة �شوين للرتفيه املو�شيقي.
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/زيارة هوم�ص لدارة 

العقارات واملقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2495479 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة ابراهيم مو�شى ابراهيم جعفر الزرعوين %100

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف علي داود �شليمان عبداحل�شني حممد

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
بيوتي  ال�ش�����ادة/�شتايل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شالون
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1181048 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة بدر ح�شني عمر عبداهلل با�شويد %100

تعديل وكيل خدمات / حذف حممد جمعه مطر احلو�شنى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شعيده ال�شناك

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

ال�شخ�ص  �شركة   - املوؤجرة  باحلافالت  للنقل  اخلليج  التجاري:دلتا  ال�شم 
الواحد ذ.م.م

عنوان ال�شركة:امل�شفح - م�شفح غرب 0.5 مبنى ال�شيد �شياح حممد مو�شى 
واخرين

CN 2700627 :رقم القيد يف ال�شجل التجاري

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�شفية ال�شركة

لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، احل�شابات  لتدقيق  دلتا  ال�شادة/مكتب  تعيني   -  2
العمومية غري  بناء على قرار حم�شر اجلمعية  بتاريخ:2022/1/12 وذلك 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205001139
تاريخ التعديل:2022/2/12

املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13468 بتاريخ 2022/2/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة �شفيقه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1039233 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة �شيجو �شيبا�شتيان ماراتوكالم توما�ص ديفا�شيا %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف على جالل على حممد احلب�شى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ بقالة �شفيقه

SHAFEEQA GROCERY

اإىل/ بقالة كيك اور كال - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
CLICK OR CALL GROCERS - SOLE PROPRIETORSHIP.L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13468 بتاريخ 2022/2/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شكوب اآرت للمقاولت العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1666741 
تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 150000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*45 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شكوب اآرت للمقاولت العامة
SCOPE ART GENERAL CONTRACTING

اإىل/ �شكوب اآرت للمقاولت العامة - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
SCOPE ART GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13468 بتاريخ 2022/2/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فونيك�ص فون

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2479164 
تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 50000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة null* null اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ فونيك�ص فون
PHOENIX PHONE

اإىل/ فونيك�ص فون - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
 PHOENIX PHONE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13468 بتاريخ 2022/2/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم هف اند بف برجر - فرع 2

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2080067-2 

تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 50000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم هف اند بف برجر - فرع 2

HUFF & PUFF BURGER RESTAURANT - BRANCH  2

اإىل/ مطعم هف اند بف برجر - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م - فرع

HUFF  & PUFF BURGER RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13468 بتاريخ 2022/2/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/نيلز اند بيوند بيوتي لوجن

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2212755 
تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 50000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 0.70*3 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ نيلز اند بيوند بيوتي لوجن
NAILS & BEYOND BEAUTY LOUNGE

اإىل/ نيلز اند بيوند بيوتي لوجن - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
NAILS & BEYOND BEAUTY LOUNGE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13468 بتاريخ 2022/2/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ماك انرتنا�شونال لال�شتثمار ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2943779 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / من�شور نا�شر عبيد �شاملني املن�شوري من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / من�شور نا�شر عبيد �شاملني املن�شوري من 51 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف خالد نا�شر عبيد �شاملني املن�شوري

تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 10000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ماك انرتنا�شونال لال�شتثمار ذ.م.م
MAK INTERNATIONAL INVESTMENT L.L.C

اإىل/ ام بي ان اإنرتنا�شونال لالإ�شتثمار - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
M B N INTERNATIONAL INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13468 بتاريخ 2022/2/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/رويال للمياه النقية ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2996116 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / هبه فاروق كامل جوده من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / هبه فاروق كامل جوده من 49 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جابر احمد �شامل خمي�ص ال على

تعديل راأ�ص املال / من 150000 اإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ رويال للمياه النقية ذ.م.م

ROYAL PURE WATER L.L.C
اإىل/ رويال للمياه النقية - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

  ROYAL PURE WATER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 363402         بتاريخ: 2021/11/01
با�ش��م: فيناأكيو كون�شولتنيج بي تي اي ال تي دي

وعنوانه: 10 كولري كواي #40-00، او�شن فينين�شال �شنرت، �شنغافورة  049315
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الكمبيوتر؛  لأجهزة  واجهات  الكمبيوتر؛  برجميات  الكمبيوتر؛  ت�شغيل  برامج  الكمبيوتر؛  برامج 
الأقرا�ص امل�شغوطة )قراءة الذاكرة فقط(؛ الأقرا�ص ال�شوئية.

الواق�عة بالفئة: 9
و�شف العالمة: كلمة FinIQ مكتوبة ب�شكل خا�ص بحروف لتينية باللون ال�شود.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو 

اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14  فرباير 2022 العدد 13468

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 363404         بتاريخ: 2021/11/01
با�ش��م: فيناأكيو كون�شولتنيج بي تي اي ال تي دي

وعنوانه: 10 كولري كواي #40-00، او�شن فينين�شال �شنرت، �شنغافورة  049315
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

ت�شميم برامج الكمبيوتر؛ �شيانة برامج الكمبيوتر؛ ا�شت�شارات برامج الكمبيوتر؛ تن�شيب برجميات 
الكمبيوتر؛ حتديث برجميات الكمبيوتر؛ تاأجري برامج الكمبيوتر؛ برجمة الكمبيوتر.

الواق�عة بالفئة: 42
و�شف العالمة: كلمة FinIQ مكتوبة ب�شكل خا�ص بحروف لتينية باللون ال�شود.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو 

اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14  فرباير 2022 العدد 13468

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14  فرباير 2022 العدد 13468

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14  فرباير 2022 العدد 13468

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14  فرباير 2022 العدد 13468

Date 14/ 2/ 2022  Issue No : 13468
Notification by Publication order

warner : Samaha Legal Consultants
Dubai- Bar Dubai- Sh Zayed St-world trade center- A B I world tower- office 1404 next to 
CONRAD hotel, Dubai. place No. 2412287475
Tel : 0097145780666 - 00971547857448
Email : INFO@SAMAHAUAE.COM

Against
warnee : 1- Isabel Conteras Conteras (Spanish) , 2- Emmanuel LaSalle (French)
Address : Dubai - Bar Dubai Jumirah I - south lamer - lamer beach - ROVE LAMER BEACH 
HOTEL - Room No. 323.
Tel: 0508558436-042519600 P.O.Box: 119444- Dubai - UAE
Subject : Paying the due amounts of the warnees of an amount of 78.750 dirhams seventy 
eight thousand and seven hundred fifty dirhams. And the legal interest at the rate of 12% from 
due date until full payment.
The warner notices the warnees of the following:
First : the necessity of Paying the due amounts of the warnees of an amount of 78.750 dirhams 
seventy eight thousand and seven hundred fifty dirhams. And the legal interest at the rate of 
12% from due date until full payment Within seven days from receiving this notice Otherwise, 
the warner will have to take all legal measures and judicial expenses, while preserving all 
other rights of the notice against the warnee.
With all care and respect
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 14/ 2/ 2022  Issue No : 13468
Defendant's notification by publication

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court - Noor Rahim Amir Jehan 
Payment Notification in Case No. SHCEXCIREA2021/0005136 - Civil (Partial)

To : The defendant: Sunday Oluwamuyiwa Akande
As it is on the date that a copy of the attached judgment has been issued against you in 
favor of the executing plaintiff, Sharjah Taxi L.L.C in the case mentioned above.
Since the aforementioned Plaintiff has submitted a request to implement the 
aforementioned judgment, and paid the specified fee for that, and since the judgment 
required to be executed is as follows : 
The total amount including fees and expenses : 11482
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive document 
referred to above within 15 days from the date of your announcement of this 
notification. In the event of failure to do so, the court will take the compulsory 
enforcement measures prescribed by law against you.
Judge 
Moatasem Ahmad Sameer Abu Shadi
Sharjah Federal Court Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 14/ 2/ 2022  Issue No : 13468
Defendant Declaration by publication

At the Case Management Office, Ajman Federal Court, 
the Federal Civil Court of First Instance, 

in Case No. AJCFICIPOR2021/0003785/ Commercial (Partial)
To the defendant : Saiful Sorder Mofajial Sorder     
Unknown place of residence : Al Rashidiya 3 Al Swan - Ajman
Makani No : 4269609773
Mobile : 0581500857
(In both Arabic and English)
You are assigned to appear in the hearing dated 15/02/2022 before the Case 
Management Office, Ajman Federal Court, Civil Court of First Instance - Office 
No. (Case Manager Office 2 - "One Day Spend") in person or through an approved 
Attorney, and submit a plea to the Case annexed by all documents, within A period 
not exceeding ten days from the date of publication for the consideration of the above-
mentioned case - as a defendant.
Judicial Services Office
Abdul Malik Khalfan Al Naqbi
Made on 31/01/2022 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533

Date 14/ 2/ 2022  Issue No : 13468
Service to Judgment Debto Publication 

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court 
Navis Mohammed Khan Ahmed Mohammed Khan

Payment Notice in Case No. 0003524/SHCEXCIREA2020- Civil (Partial)
To the Losing Party : Nafees Ahmed Khan Muhammed Khan 
Address : Sharjah, Industrial Area 1, BMW St., Rashid bldg., Apt 1201, near Cyclin 
Signal
The judgment, photocopy of which is attached, was issued against you in favor of the 
Claimant/Judgment Creditor AMEX (MIDDLE EAST) B.S.C (C) - EMIRATES 
in the above-mentioned Case.
The said Winning Party applied for enforcing the said judgment and paid the prescribed 
fees. The judgment, required to be enforced, is as follows:
Total amount including fees and expenses: 35,939.0
Therefore, you are required to enforce the above-mentioned writ of execution within 
[the period] 15 days as of the date of serving you with this notice. In case of failure, 
you will be required to appear before the said Court. In case of failure, the Court will 
proceed with the legally prescribed procedures of forcible enforcement.
Judge
Moatsem Ahmed Samir Abu Shadi
Sharjah Federal Court Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 14/ 2/ 2022  Issue No : 13468
Defendant Declaration by publication

At the Case Management Office, Ajman Federal Court, 
the Federal Civil Court of First Instance, 

in Case No. AJCFICIPOR2021/0003785/ Commercial (Partial)
To the defendant : Abdul Samad Miah Serajul Islam
Unknown place of residence : Al Rashidiya 3 Al Swan - Ajman.
Makani No : 42494049869
Mobile : 0547187846
(In both Arabic and English)
You are assigned to appear in the hearing dated 15/02/2022 before the Case 
Management Office, Ajman Federal Court, Civil Court of First Instance - Office 
No. (Case Manager Office 2 - "One Day Spend") in person or through an approved 
Attorney, and submit a plea to the Case annexed by all documents, within A period 
not exceeding ten days from the date of publication for the consideration of the above-
mentioned case - as a defendant.
Judicial Services Office
Abdul Malik Khalfan Al Naqbi
Made on 31/01/2022 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533

Date 14/ 2/ 2022  Issue No : 13468
Defendant's notification by publication

Sharjah Federal Court-Civil Execution Court - Noor Rahim Amir Jehan 
Payment Notification in Case No. SHCEXCIREA2021/0004689- Civil (Partial)

To : The defendant : Saqlain Arshed Muhammad Arshed 
As it is on the date that a copy of the attached judgment has been issued against you 
in favor of the executing plaintiff, Sharjah Taxi L.L.C in the case mentioned above. 
Since the aforementioned Plaintiff has submitted a request to implement the 
aforementioned judgment, and paid the specified fee for that, and since the judgment 
required to be executed is as follows: 
The total amount including fees and expenses : 35616
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive 
document referred to above within 15 days from the date of your announcement of 
this notification. In the event of failure to do so, the court will take the compulsory 
enforcement measures prescribed by law against you.
Judge
Moatasem Ahmad Sameer Abu Shadi
Sharjah Federal Court Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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املال والأعمال

كليات التقنية تنظم منتدى املناطق 
القت�شادية احلرة يف اإك�شبو 2020 اليوم

•• دبي-وام:

 ”2022 احل��رة  الإبداعية  القت�شادية  املناطق  منتدى  اأعمال  اليوم  تنطلق 
الذي تنظمه كليات التقنية العليا على مدار ثالثة اأيام يف اإك�شبو 2020 دبي 
ال�شنوي  الوطني  احل��دث   ”2022 تبتكر  “الإمارات  فعاليات  مع  بالتزامن 

الأكرب يف الدولة والذي يحتفي بالبتكار واملبتكرين.
ويوفر املنتدى من�شة تفاعلية للمبتكرين و�شناع القرار والأكادمييني وممثلي 
قطاعات العمل ملناق�شة التجارب والجتاهات واأحدث البحوث العاملية يف جمال 
ال�شركات النا�شئة بحيث تتمحور اجلل�شات احلوارية واأوراق العمل حول اأربعة 
قطاعات ا�شرتاتيجية ت�شمل ال�شحة والتعليم وال�شتدامة والتقنيات النا�شئة.

جممع  مدير  ال�شام�شي  عبداللطيف  الربوفي�شور  �شعادة  اأكد  املنا�شبة  وبهذه 
البداعية احلرة”  القت�شادية  “املناطق  اأهمية منتدى  العليا،  التقنية  كليات 
قطاعات  بعدة  تتعلق  التي  والتحديات  التغيريات  مناق�شة  اىل  يهدف  وال��ذي 
م�شاريع  لتقدمي  ال�شباب  اأم��ام  الفر�شة  تفتح  والتي  املتوقعة  واحللول  حيوية 
مواجهة  يف  القطاعات  ه��ذه  تدعم  م�شتقباًل  نا�شئة  ل�شركات  واأف��ك��ار  مبتكرة 

التحديات لديها بالعتماد على التكنولوجيا املتقدمة.
واأ�شاف اأن كليات التقنية العليا منذ اعتمادها عام 2019 كمناطق اقت�شادية 
برنامج  تاأ�شي�ص  اأعمال، جنحت يف  ورواد  �شركات  بهدف تخريج  ابداعية حرة 
الراغب يف  لل�شباب  وال��ذي ميثل خارطة طريق  النا�شئة”  ال�شركات  “تطوير 
التي  املبتكرة  واحللول  الأفكار  تبني  خالل  من  امل�شتقبلي،  م�شروعه  تاأ�شي�ص 
ينتجها الطلبة يف �شيغة م�شاريع تطبيقية تتعلق باأحد املجالت احليوية، ويتم 
ومهاراته  الطالب  ق��درات  تطوير  مع  بالتوازي  وتطويرها  الأفكار  هذه  تبني 
اأن  اإىل  اقت�شادية، لفتا  وج��دوى  قيمة  ذو  م�شتقبلي  م�شروع  اىل  يف حتويلها 
الكثري من ال�شركات النا�شئة التي تاأ�ش�شت يف الكليات تعتمد على التكنولوجيا 
تاأخذ  ب��داأت  اأنها  اىل  بالإ�شافة  تقدمها،  التي  واحللول  اخلدمات  املتقدمة يف 

مواقعها يف ال�شوق.
واأكد اأن قطاعات العمل وال�شناعة هي �شريك اأ�شا�شي يف عملية تاأ�شي�ص ال�شركات 
النا�شئة وتعزيز جناح املناطق القت�شادية احلرة، من خالل ما يقدمونه من 
تواجههم  التي  والتحديات  واملتغريات  عملهم  قطاعات  طبيعة  ح��ول  معرفة 
احتياجات  تدعم  م�شاريع  لتنفيذ  فر�شاً  الطلبة  اأم��ام  تفتح  اأن  ميكن  والتي 
التطويرية يف تلك القطاعات، بالإ�شافة اىل جانب البحوث التطبيقية الذي 
يرتبط ب�شكل وثيق باحتياجات قطاعات ال�شناعة والعمل وتلعب فيه الكليات 
دوراً مميزاً كونها موؤ�ش�شة تعليم عايل تطبيقية لديها من اخلربات ما يدعم 
يف  والأداء  العمل  يف  والتح�شني  التطوير  عمليات  تدعم  فاعلة  بحوث  تنفيذ 

املوؤ�ش�شات ال�شناعية بالتعاون مع �شركائنا.
والبتكار  التطبيقية  للبحوث  التنفيذي  املدير  بيتيو  نيكول  اأك��د  جانبه  من 
البداعية  القت�شادية  املناطق  منتدى  اأن  التقنية،  كليات  يف  الأعمال  وري��ادة 
 2020 اإك�شبو  يف  بانعقاده  ويتميز  ال��ت��وايل،  على  التايل  للعام  ينظم  احل��رة 
املناطق القت�شادية احلرة  الكليات من خالل  ون�شعى من خالله لتعزيز دور 

لت�شجيع ريادة الأعمال وتخريج ال�شركات.

غرفة الفجرية تبحث تعزيز العالقات القت�شادية 
والتجارية مع اأ�شحاب الأعمال يف بيالرو�شيا 

•• الفجرية - وام:

جتارة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ال�شرقي  ���ش��رور  ب��ن  �شعيد  ال�شيخ  اأك���د 
و�شناعة الفجرية حر�ص الغرفة على تعزيز العالقات التجارية مع الدول 
ال�شقيقة وال�شديقة والرتويج لفر�ص ال�شتثمار املتاحة يف اإمارة الفجرية 

من خالل امل�شاركات يف املوؤمترات واملعار�ص املحلية والإقليمية والدولية.
جاء ذلك خالل ا�شتقباله يف مكتبه مبقر الغرفة �شعادة يفجيني لزاروف 
الدولة بح�شور �شعادة �شلطان  العام جلمهورية بيالرو�شيا لدى  القن�شل 
ومزايا  م��ق��وم��ات  ا�شتعر�ص  ال���ذي  ال��غ��رف��ة  ع��ام  م��دي��ر  الهندا�شي  جميع 
بها مبجال  ال��ت��ي حتظى  ال��رائ��دة  وامل��ك��ان��ة  ال��ف��ج��رية  اإم����ارة  ال�شتثمار يف 
�شرحا  وق��دم  وال��دويل  الإقليمي  ال�شعيدين  على  النفط  وتكرير  تخزين 
وامل�شتثمرين  الأع��م��ال  لرجال  الغرفة  تقدمها  التي  اخلدمات  اأب��رز  ح��ول 
ناجحة وجمزية و�شط  اأعمال  تاأ�شي�ص وتطوير  وت�شاعدهم على  الأجانب 
العالقات  دف��ع  على  الغرفة  حر�ص  موؤكدا  لال�شتثمار  واآمنة  جاذبة  بيئة 
القت�شادية بني الفجرية وبيالرو�شيا اإىل الأمام وبناء ال�شراكات التجارية 
العالقات  تعزيز  �شبل  بحث  اللقاء  خ��الل  ج��رى  الأع��م��ال.  جمتمعي  بني 
القت�شادية والتجارية بني دولة الإمارات العربية املتحدة وبالرو�شيا ودعم 
العالقات بني اأ�شحاب الأعمال يف اإمارة الفجرية وبيالرو�شيا مبا ي�شهم يف 
حتقيق امل�شالح امل�شرتكة واإمكانية اقامة م�شاريع ا�شتثمارية تعود بالنفع 
على اجلانبني .   من جانبه اأعرب �شعادة القن�شل العام لبيالرو�شيا لدى 
الدولة عن اهتمام بالده بتطوير العالقات القت�شادية بني بالده واإمارة 
بتنمية  الإم��ارات، والرغبة  املتنامية مع دولة  العالقات  اإط��ار  الفجرية يف 
الأعمال يف  املتبادل بني جمتمعي  وال�شتثمار  وال�شراكة  التعاون  جمالت 
لدى  املتاحة  ال�شتثمارية  املقومات  من  وال�شتفادة  والفجرية  بيالرو�شيا 
بالده  ب��ني  وال��ت��ج��اري��ة  القت�شادية  ال��ع��الق��ات  بتطور  اأ���ش��اد  و  اجل��ان��ب��ني. 
البلدين يف جمالت  املوقعة بني  التفاهم  اإىل مذكرات  والإم���ارات م�شريا 

حماية البيئة والزراعة و�شالمة الأغذية وغريها من املجالت.

 حرائق ال�شيارات الكهربائية 
تلقي بظاللها على ال�شناعة

•• عوا�سم-وكاالت

ت�شتدعي �شركة �شتالنتي�ص Stellantis NV ما يقرب من 20000 �شيارة 
فان �شغرية هجينة تعمل بالكهرباء ب�شبب خماطر احلريق، وهو احلادث 
عليها  ينطوي  التي  املحتملة  املخاطر  على  ال�شوء  ي�شلط  ال��ذي  الأخ��ري 
حترك ال�شناعة نحو ال�شيارات الكهربائية. وقالت �شركة �شناعة ال�شيارات 
يف بيان، اإن حتقيقاً داخلياً ك�شف عن 12 حريقاً يف �شيارات من طرازات من 
اإنتاج عامي 2017 و2018. ومت اإيقاف ت�شغيل جميع املركبات ال�شغرية، 
بالكهرباء.  �شحنها  اأثناء  للحريق  منها   8 تعر�ص  عن  التحقيق  ك�شف  اإذ 
كما  املركبات،  ا�شتعال  وراء  ال�شبب  لكت�شاف  العمل  على  ال�شركة  واأك��دت 
تعهدت بتوفري الإ�شالحات جماناً عند التو�شل للم�شكلة، كما �شيتم اإبالغ 
العمالء املتاأثرين باملوعد الذي ميكنهم فيه حتديد موعد اخلدمة، وفقاً 
ال�شتدعاء  وي�شمل  “العربية.نت”.  عليه  واطلعت  “بلومربغ”،  ذكرته  ملا 
الطوعي 19808 �شيارات، معظمها يف الوليات املتحدة وكندا، ببطاريات 

.LG Chem Ltd من �شنع �شركة تابعة ل�شركة

•• دبي - وام: 

اختتام  الإم����ارات  دول���ة  حلكومة  الإع��الم��ي  املكتب  اأع��ل��ن 
والتي  الن�شخة الثانية من حملة “اأجمل �شتاء يف العامل”، 
اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي “رعاه 
لوجهات  احلملة  روج��ت  املا�شي.  دي�شمرب  منت�شف  اهلل” 
وجتارب �شياحية وطبيعية وترفيهية على امتداد الإمارات 
ال�شبع، وحققت نتائج اقت�شادية نوعية لل�شياحة الداخلية 
درهم  مليار   1.5 اإىل  الفندقية  املن�شاآت  اإي����رادات  رفعت 
احلملة  م��ن  الأوىل  الن�شخة  يف  دره��م  مليار  ب�1  مقارنة 

بزيادة بن�شبة %50 هذا العام.
املحليني  ال�شواح  ع��دد  الثانية  دورت��ه��ا  يف  احلملة  رفعت  و 
بن�شبة  ب��زي��ادة  �شائح،  مليون   1.3 اإىل   950،000 م��ن 
%36 عن الن�شخة الأوىل للحملة، وو�شلت ن�شبة اإ�شغال 
مقارنة   73% اإىل  ال��ف��رتة  ه��ذه  يف  الفندقية  املوؤ�ش�شات 
%7 عن  بزيادة   ،2021 عام  الإ�شغال يف  ن�شبة  ب�66% 

معدل ال�شغال اأثناء احلملة عام 2021.
متميزة  وم�شاركًة  لفتاً  واإق��ب��اًل  جناحاً  احلملة  و�شجلت 
اأكر من  التوا�شل الجتماعي، حيث حققت  �شبكات  على 
ن�شف مليون تفاعل من خمتلف اأنحاء العامل على و�شائل 
التوا�شل الجتماعي، يف حني جتاوز معدل الو�شول ن�شف 

املليار.
اإعالمية و53 خرباً  87 مقابلة  اأكر من  و ترافقت مع 
#اأجمل_�شتاء_يف_ و�شم  ا�شتخدام  مت  فيما  �شحفياً، 

مواقع  على  وفيديو  �شورة  األ��ف   71 اأك��ر من  يف  العامل 
التوا�شل الجتماعي.

اإىل ذلك، مت اإنتاج اأكر من 260 فيديو ترويجي للحملة 
من قبل املكتب الإع��الم��ي حلكومة دول��ة الإم���ارات، فيما 
احلملة  عن  فيديو   175 املحتوى  �شناع  من   106 ق��دم 

حققت جمتمعًة 129 مليون م�شاهدة.
الذي  املتقدم  ال�شياحي  املوقع  تاأكيد  يف  احلملة  جنحت  و 
ال�شياحية  ال��وج��ه��ات  ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى  الإم�����ارات  دول���ة  حتتله 
على  ال�شوء  م�شلطًة  ال��ع��امل،  م�شتوى  على  طلباً  الأك���ر 
الإن�����ش��ان��ي��ة ال�شيلة  الإم������ارات وق��ي��م��ه��ا  اأه���ل  ج��م��ال روح 
وامل�شيافة اجتاه الآخرين. تاأتي هذه احلملة التي انطلقت 
ونفذها  امل��ا���ش��ي،  دي�شمرب   15 يف  امل��ح��ل��ي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
وزارة  مع  بالتعاون  الإم����ارات،  حلكومة  الإع��الم��ي  املكتب 
والثقافة  بال�شياحة  املعنية  الهيئات  وخمتلف  القت�شاد 
املتنوعة يف خمتلف  ال�شياحة  اخل��ي��ارات  لإب���راز  وال���رتاث، 
اأنحاء الدولة، وتعّريف اجلمهور املحلي والعاملي بطبيعتها 
وثقافتها وتراثها وتاريخها وعمرانها ومعاملها واإبراز متّيز 
التجربة ال�شياحية يف كل اإمارة من اإمارات الدولة ال�شبع.

ا�ستدامة ال�سياحة الداخلية.
اأحمد بالهول الفال�شي، وزير  اأكد معايل الدكتور  بدوره، 
واملتو�شطة،  ال�شغرية  وامل�����ش��اري��ع  الأع��م��ال  ل��ري��ادة  دول���ة 
رئي�ص جمل�ص الإمارات لل�شياحة اأن اإطالق املبادرات ومنها 
حملة اأجمل �شتاء يف العامل والذي يعنى بالرتويج للدولة 
التي  اخلم�شني  لوثيقة  الع�شرة  امل��ب��ادى  م��ع  ي��ت��الءم  ككل 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  اعتمدها �شاحب 
رئي�ص الدولة “حفظه اهلل” والتي ت�شري اىل اأن الإمارات 

وجهة اقت�شادية و�شياحية واحدة.
 و اأ����ش���اد م��ع��ال��ي��ه ب��ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ري ال���ذي حققته ال���دورة 
يعد  وال���ذي  العامل”  يف  �شتاء  “اأجمل  حملة  م��ن  الثانية 
ي�شكل  الأوىل، ومبا  ال��دورة  ال��ذي حققته  للنجاح  امتداداً 
حمفزاً لإطالق املزيد من املبادرات التي ت�شهم يف ترجمة 

توجيهات القيادة الر�شيدة وحتقيق الروؤى ال�شرتاتيجية 
اأن دولة الإمارات  املبتكرة لقطاع ال�شياحة. و بنّي معاليه 
وم����ن خ����الل م���ا مت��ت��ل��ك��ه م���ن م���ع���امل ���ش��ي��اح��ي��ة وتراثية 
وع��م��ران��ي��ة ف���ري���دة، اأ���ش��ب��ح��ت حم��ط اه��ت��م��ام ال�����زوار من 
الإمارات  تكون  اأن  على  يحر�شون  الذين  العامل  خمتلف 
اإىل  ذاته  الوقت  ال�شياحية م�شرياً يف  حمطة يف جولتهم 
الداخلية يف عملية  ال�شياحة  لعبته  ال��ذي  املحوري  ال��دور 
تعايف القطاع ال�شياحي املحلي من التداعيات العاملية التي 
ال�شياحة  على  اأث���رت  وال��ت��ي  كوفيد19،  جائحة  اأف��رزت��ه��ا 
العاملية ب�شكل كبري خالل العامني املا�شيني، الأمر الذي 
يعزز من متانة القطاع ال�شياحي ودوره كم�شاهم رئي�ص يف 

دعم القت�شاد الوطني.
الداخلية  ال�شياحة  ب��اأن  ثقة  على  “نحن  معاليه:  ق��ال  و 
حملة  �شاهمت  ح��ي��ث  الق��ت�����ش��اد  عجلة  بتن�شيط  ت�شاهم 
وزيادة  ال�شياحي  القطاع  دعم  يف  العامل‘  �شتاء يف  ’اأجمل 
الداخلية  لل�شياحة  امللمو�ص  النمو  وه��ذا  النمو..  وت��رية 
يعك�ص درجة املرونة، والبيئة ال�شياحية الآمنة التي يتميز 
العربية  الإم��ارات  دول��ة  وال�شياحة يف  بها قطاع القت�شاد 
والتي  ال��دول��ة  يف  الأم����ان  م�شتويات  ع��ن  ف�شاًل  امل��ت��ح��دة، 
وزي��ر دولة  واأ���ش��اف معايل  العامل”.  الأع��ل��ى يف  ب��ني  تعد 
رئي�ص  واملتو�شطة  ال�شغرية  وامل�����ش��اري��ع  الأع��م��ال  ل��ري��ادة 
املتنوعة  الفعاليات  “اأظهرت  لل�شياحة:  الإم��ارات  جمل�ص 
حلملة “اأجمل �شتاء يف العامل” معامل الإمارات ووجهاتها 
على  املنطقة  يف  ال���زوار  وعرفت  ج��دي��دة،  ب�شورة  املتنّوعة 
فر�شة  لهم  وف��رت  حيث  ال��ف��ري��دة،  ال�شياحية  مقوماتها 
طبيعتها  متيز  واإب���راز  الإم����ارات  دول��ة  بجمال  ال�شتمتاع 
فر�شة  امل��ح��ل��ي  لل�شائح  اأت��اح��ت  و  ال�شياحية  وخ��دم��ات��ه��ا 
التمتع باخل�شو�شية ال�شياحية والإرث الثقايف والتاريخي 
والرتاثي والبيئي الغني وخو�ص جتارب ا�شتثنائية خالل 

الإجازة ال�شتوية”.
واأكد معاليه اأن جهود الرتويج لل�شياحة الداخلية م�شتمرة 
حمور  الداخلية  ال�شياحة  واأن  احلملة،  بانتهاء  تنتهي  ل 
يعمل  التي  احليوية  املو�شوعات  اأجندة  على  ا�شرتاتيجي 
اآليات  جمل�ص الإم��ارات لل�شياحة على مناق�شتها و�شياغة 
املحاور  باقي  اإىل جنب مع  ب�شكل م�شتمر جنباً  تطويرها 
اجل��وه��ري��ة وامل��ت��ع��ل��ق��ة ب��دع��م ال��ق��ط��اع ال�����ش��ي��اح��ي يف دولة 
التن�شيق  خالل  ومن  �شيعمل  املجل�ص  اأن  مبيناً  الإم���ارات، 
وال��ع��م��ل امل�����ش��رتك م���ع ج��م��ي��ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة بالقطاع 
حالياً  حتقيقها  مت  التي  النتائج  م�شاعفة  على  ال�شياحي 

بحلول العام 2030.

اإمكانات فريدة وجهود موحدة.
الإعالمي  املكتب  رئي�ص  ال��ع��ط��ر،  �شعيد  ق��ال  جانبه  م��ن 
ت�شمه  وم��ا  ال�شياحي  ال��دول��ة  “ثراء  الإم����ارات:  حلكومة 
عالية  وثقافية  وترفيهية  تراثية  ووج��ه��ات  مقومات  من 
�شناعة  يف  للمثل  م�����ش��رب��اً  يجعلها  وال��ك��ف��اءة  ال��ت��ج��ه��ي��ز 

ال�شياحة والتفرد فيها عاملياً”.
التي  القيا�شية  والأرق���ام  جن��اح احلملة  اأن”  العطر  واأك��د 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لروؤية  انعكا�ص  حققتها 
را�شد وثقة العامل باملنتج ال�شياحي الإماراتي وجهود كافة 

الهيئات املعنية بقطاع ال�شياحة يف الدولة”.
القت�شاد  وزارة  ال�شركاء يف  �شعادته بجهود جميع  اأ�شاد  و 
ودوائر ال�شياحة املحلية يف دعم هذه احلملة، والتي توجت 
واأثبت  واح���دة،  �شياحية  كوجهٍة  الإم����ارات  مكانة  بتعزيز 
وجناحه  العاملية،  ريادته  الوطني  ال�شياحة  قطاع  خاللها 
يف ت�����ش��ل��ي��ط ال�����ش��وء ع��ل��ى خ�����ش��ائ�����ص و���ش��م��ات ك���ل اإم����ارة 
والطبيعية  ال�شياحية  التناف�شية  امل��زاي��ا  اكت�شاف  واإع���ادة 
والتاريخية  واجل��غ��راف��ي��ة 
والإن�شانية للبالد، واأماكن 
اجلذب املتعددة على امتداد 

اأر�ص الإمارات الطيبة.

ُبعد اإن�ساين حلملة 
اأجمل �ستاء.

�شمن  احلملة،  �شهدت  كما 
جهودها لالحتفاء بالأجواء 
امل�����ع�����ت�����دل�����ة وال������وج������ه������ات 
دولة  املتنوعة يف  ال�شياحية 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
“لنجعل  ح���م���ل���ة  اإط��������الق 
�شتاءهم اأدفاأ” بالتعاون مع 
لالأمم  ال�شامية  املفو�شية 
الالجئني  ل�شوؤون  املتحدة 
را�شد  بن  حممد  ومبادرات 
و�شبكة  العاملية  مكتوم  اآل 
الإقليمية،  ال��ط��ع��ام  ب��ن��وك 

يف  �شاهمت  والتي  فلة”،  “اأبو  �شليمان  ح�شن  واليوتيوبر 
جمع 11.5 مليون دولر اأمريكي قدمها اأكر من 155 
اآلف   110،000 ل�شالح  دول���ة   120 م��ن  م��ت��ربع  األ���ف 
عائلة من الالجئني والنازحني والعائالت الأقل حظاً يف 
املنطقة العربية واأفريقيا، لتمكينها من تخطي برد ال�شتاء 

القار�ص وتاأمني احتياجاتها الأ�شا�شية.
و�شجلت املبادرة الإن�شانية اأكر من 800 تغطية اإعالمية 
�شخ�ص،  مليون   20 اإىل  و�شلت  وعاملية  واإقليمية  حملية 
�شخ�ص   29،258 تفاعل  فيما  م�شاهدة،  مليون  و163 

مع احلملة مبا�شرة عرب مواقع التوا�شل الجتماعي.
غيني�ص  مو�شوعة  يف  القيا�شي  ال��رق��م  امل��ب��ادرة  حطمت  و 
�شاعة،   268 ب��واق��ع  م��ت��وا���ش��ل  مبا�شر  ب��ث  م���دة  لأط����ول 
ولأك���رب ع��دد م��ن امل�����ش��اه��دات امل��ب��ا���ش��رة ب��واق��ع 700 األف 

�شخ�ص يف الوقت نف�شه.

عمر فاروق وجو حطاب يجولن يف الإمارات.
و ب������رزت خ�����الل ف�����رتة احل���م���ل���ة اجل����ول����ة ال���ت���ي ق�����ام بها 
والتنقل  ال�شفر  يف  املتخ�ش�شان  العربي  املحتوى  �شانعا 
جمموعة  على  ح��ّط��اب،  وج��و  ف���اروق  عمر  وال�شتك�شاف، 
من اأجمل معامل دول��ة الإم��ارات ط��وال 7 اأي��ام متوا�شلة، 
ن�����ش��را خ��الل��ه��ا حم���ت���وى جولتهما  م�����ش��وق��ة،  يف جت���رب���ة 
على  املتابعني  للماليني من  تباعاً  امل�شرتكة  ومغامرتهما 
متنقل  ك��رف��ان  م��نت  على  م��ن  الرقمية،  املن�شات  خمتلف 
دولة  �شمال  م��ن  الرحلة  ام��ت��دت  و  احلملة.  �شعار  يحمل 
لت�شمل خمتلف مناطقها اخلالبة  اإىل جنوبها،  الإم��ارات 
بدءاً من دبي مروراً بالفجرية واأم القيوين وراأ�ص اخليمة 
وعجمان وال�شارقة و�شوًل اإىل العا�شمة اأبوظبي، لتغطي 
اجلبلية  ومواقعها  املتنوعة  الإم����ارات  ت�شاري�ص  الرحلة 
امل��م��ي��زة، وخ�����ش��و���ش��ي��ة ال�����ش��ح��اري وال���ب���ادي���ة ف��ي��ه��ا وكرم 

ال�شيافة يف جمتمعها.

حمطات يف الإمارات مع خالد اخلالدي
 وعلي اآل �سلوم وحممد البلو�سي.

وخالل احلملة اأي�شا، قدم املوؤثرون على مواقع التوا�شل 
���ش��ل��وم وحممد  اآل  الج��ت��م��اع��ي، خ��ال��د اخل���ال���دي وع��ل��ي 
جولت يف حمطات عديدة مبختلف  “ون�شني”  البلو�شي 
امل��ت��اح��ف واملناطق  م���دن دول����ة الإم��������ارات، وا���ش��ت��ع��ر���ش��وا 
اإم����ارات  ب��ه��ا  ت��زخ��ر  ال��ت��ي  الطبيعية  وال�����روة  ال�شياحية 
املوؤثرون  ن�شرها  التي  الفيديوهات  حظيت  وق��د  ال��دول��ة. 

بتفاعل وا�شع بني اجلمهور.

دليل اأجمل �ستاء يف العامل.
عجائب  م���ن  الإم�������ارات  تت�شمنه  مب���ا  ل��ل��وع��ي  ت��ع��زي��زا  و 
“دليل  اأ�شدرت احلملة  �شياحية حيوية،  طبيعية ومرافق 
150 موقعاً  والذي يحتوي على  اأجمل �شتاء يف العامل” 
يف جميع اأنحاء الإمارات للراغبني يف التجول بني اجلبال 
لدولة  اخلالبة  وال�شواطئ  ال�شاحرة  وال�شحاري  الرائعة 

الإمارات.
ال��دل��ي��ل ع��ل��ى ���ش��ور رائ��ع��ة للعديد م��ن املواقع  و اح��ت��وى 
واملرافق ال�شياحية يف دولة الإم��ارات، مع �شروحات وافية 
ح���ول ال��ت��ج��ارب ال�����ش��ي��اح��ي��ة امل��ت��وف��رة ف��ي��ه��ا وامل���زاي���ا التي 

تقدمها للزوار.

كنوز ال�سياحة الإماراتية.
العامل”  يف  ���ش��ت��اء  “اأجمل  م�شابقة  احل��م��ل��ة  اأط��ق��ت  ك��م��ا 
للت�شوير، التي نظمتها جائزة حمدان بن حممد بن را�شد 
اآل مكتوم الدولية للت�شوير ال�شوئي بالتعاون مع املكتب 

الإع����الم����ي حل��ك��وم��ة دول���ة 
اإ�شراك  ب��ه��دف  الإم�������ارات، 
اجل�����م�����ه�����ور وامل���������ش����وري����ن 
املحرتفني يف التقاط اأجمل 
الطبيعية  الإم���ارات  معامل 
والرتفيهية  وال�����ش��ي��اح��ي��ة 
تلقت  و  وال��������رتاث��������ي��������ة. 
 2800 اأك��ر من  امل�شابقة 
دول����ة،   89 م���ن  م�����ش��ارك��ة 
بطرق  ج��م��ي��ع��ه��ا  اح���ت���ف���ت 
نوعية  ول��ق��ط��ات  اإب���داع���ي���ة 
ب���ج���م���ال ����ش���ت���اء الإم���������ارات 
الدولة  ت�����ش��اري�����ص  وت���ن���وع 
وثقافتها  وف��ع��ال��ي��ات��ه��������������ا 
جمتمعها  وق���ي���م  ال���غ���ن���ي���ة 
امل���ت�������ش���ام���ح امل���ن���ف���ت���ح ال����ذي 
 200 م��ن  اأك���ر  يحت�شن 
ج��ن�����ش��ي��ة ي��ع��ي�����ص اأب���ن���اوؤه���ا 

بتناغم وان�شجام.

 مقومات �سياحية فريدة.
والتعاي�ص  الت�شامح  قيم  على  ال�شوء  احلملة  �شلطت  و 
ال��ت��ع��دد وال��ت��ن��وع الإن�����ش��اين وح�����ش��ن ال�شتقبال  واح����رتام 
وال��رتح��ي��ب ال���ذي يتميز ب��ه ���ش��ك��ان ال���دول���ة، ك��م��ا �شلطت 
والتنوع  للدولة  الفريدة  ال�شياحية  املقومات  على  ال�شوء 
�شبيل  على  ت�شمل  ال��ت��ي  ال�شياحية  الأن�����ش��ط��ة  يف  ال��ه��ائ��ل 
تهيء  التي  وامل�شتدامة  البيئية  ال�شياحة  احل�شر  املثال ل 
ل���ل���زوار م��ن خم��ت��ل��ف اإم�����ارات ال���دول���ة ال���ش��ت��م��ت��اع بزيارة 
و�شواطئ  وجبال  وواح��ات  حمميات  من  الطبيعية  املواقع 
ال�شحراوية  وال�شياحة  احل��ي��وي،  بالتنوع  حتتفي  وج��زر 
الرمال  على  والتزحلق  ال�شفاري  رح��الت  تت�شمن  التي 
بني  ال�شحاري  اأع��م��اق  يف  املختبئة  ال��واح��ات  عن  والبحث 
الكثبان الرملية العمالقة، وال�شياحة ال�شاطئية مبا فيها 
ال�شاطئية واملائية والغو�ص احلر،  الريا�شات  من خيارات 
وال�شياحة اجلبلية التي تتخللها اأن�شطة التنزه بني اجلبال 

والوديان وركوب الدراجات اجلبلية وت�شلق ال�شخور.
التي  املتنوعة  باأن�شطتها  امل��غ��ام��رات  �شياحة  جانب  اإىل  و 
ت�شمل الغو�ص العميق والقفز املظلي والطريان ال�شراعي 
وغريها من ريا�شات الإثارة واجلراأة والتحدي، وال�شياحة 
الثقافية والرتاثية التي عرفت ال�شياح بالعديد من املواقع 
التاريخية والرتاثية واملتاحف املتنوعة، اإىل جانب �شياحة 

املهرجانات والفعاليات الكربى..
التظاهرة  دبي”،   2020 “اإك�شبو  يف  احل����ال  ه��و  ك��م��ا   
الفنية  والأن�شطة  العامل،  يف  نوعها  من  الأك��رب  الب�شرية 
التي  الت�شوق  الدولة، و�شياحة  واملو�شيقية والرتفيهية يف 
وخ�شوماتها  وعرو�شها  الت�شوق  مهرجانات  للزوار  تقدم 
يف خمتلف مناطق الدولة، بالإ�شافة اإىل خيارات ال�شياحة 
ال�شحية وال�شت�شفاء التي توفر للزوار من خمتلف اأنحاء 
عاملية  ال�شحية  اخل��دم��ات  م��ن  ال�شتفادة  فر�شة  ال��ع��امل 
امل�شتوى يف الدولة وال�شتجمام والنقاهة يف �شتائها بهوائه 

العليل واعتدال احلرارة فيه.

حملة اأجمل �ستاء يف العامل.
و ي�شهد قطاع ال�شياحة الداخلية يف الإمارات ن�شاطاً لفتاً 
اأطلقت  التي  الإم���ارات  حكومة  روؤي��ة  بف�شل  �شنوات،  منُذ 
 ،2020 دي�شمرب  يف  الداخلية”  ال�شياحة  “ا�شرتاتيجية 
م�شتوى  على  متكاملة  �شياحية  منظومة  تطوير  بهدف 
الدولة  اإم����ارات  ب��ني  املحلية  ال�شياحة  وتنظيم  ال��دول��ة، 
املحلية  واملوؤ�ش�شات  الهيئات  خمتلف  مع  بالتعاون  ال�شبع، 
والثقافة  وال����رتاث  ال�شياحة  بقطاع  املعنية  والحت���ادي���ة 
والرتفيه املجتمعي، وتعزيز دور قطاع ال�شياحة الداخلية 
يف دعم القت�شاد الوطني، وكذلك بف�شل حزمة امل�شاريع 
من  عري�شاً  قطاعاً  اجتذبت  التي  الرتويجية  وامل��ب��ادرات 
تركز  ال��ت��ي  لال�شرتاتيجية،  ووف��ق��اً  الإم���ارات���ي.  املجتمع 
على اأطالق فعاليات ومبادرات جديدة ومبتكرة ت�شهم يف 
ن�شبة  وتعزيز  الدولة  يف  الداخلية  ال�شياحة  معدلت  رفع 
ال�شياحية على  الإي��رادات  اإجمايل  الداخلية من  ال�شياحة 
جمموعة  ال�شرتاتيجية  ح��ددت  حيث  الوطني،  امل�شتوى 
من امل�شتهدفات من اأهمها بناء القدرات ال�شياحية وتوزيع 
كل  ال�شياحة يف  الرت��ق��اء مبنظومة  ي�شهم يف  امل���وارد مب��ا 
اإمارة، ودعم منو �شركات ال�شياحة الداخلية وتوفري كافة 
املتعلقة  ال�شتثمارات  وت�شجيع  لها،  الالزمة  الت�شهيالت 
مب�شاريع ال�شياحية الداخلية، وا�شتحداث برامج اأكادميية 
يف  موؤهلة  ك��وادر  واإع��داد  الداخلية  ال�شياحة  يف  وتدريبية 
ه��ذا ال��ق��ط��اع احل��ي��وي. ويف ه��ذا الإط����ار، اأط��ل��ق��ت حكومة 
الإمارات حملة “اأجمل �شتاء يف العامل” والتي تعد الأوىل 

من نوعها على ال�شعيد الحتادي.

% مقارنة بنتائج ن�سختها الأوىل العام املا�سي زادت اأعداد ال�سياح الداخليني بن�سبة 36 

اأجمل �شتاء يف العامل تختتم حملتها بنجاح عرب رفع اإيرادات 
% وتر�شيخ مكانة الدولة ال�شياحية عامليا املن�شاآت الفندقية بن�شبة 50 

اأحمد بالهول الفال�سي :
-ال�سياحة الداخلية حمور ا�سرتاتيجي على اأجندة املو�سوعات احليوية التي يعمل 

جمل�س الإمارات لل�سياحة على مناق�ستها و�سياغة اآليات تطويرها ب�سكل م�ستمر.
�سعيد العطر :

- ثراء الدولة ال�سياحي وما ت�سمه من مقومات ووجهات تراثية وترفيهية وثقافية 
عالية التجهيز والكفاءة يجعلها م�سربًا للمثل يف �سناعة ال�سياحة والتفرد فيها عامليًا.
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املال والأعمال
اأحمد بن �سعيد يفتتح الدورة ال� 27 ملعر�س جلفود 2022 

املعر�س الأكرب عامليا يف توريد الأغذية وامل�شروبات ي�شهد م�شاركة 4 اآلف �شركة من 120 دولة
مرمي املهريي تفتتح موؤمتر جلفود اإن�سباير الذي ي�ست�سيف على مدى خم�سة اأيام جل�سات نقا�س خم�س�سة بح�سور اأبرز الأ�سماء يف القطاع

•• دبي -وام:

اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو  افتتح 
مكتوم، رئي�ص �شلطة مركز دبي التجاري 
العاملي اأم�ص الدورة ال�شابعة والع�شرين 
الأكرب  الفعالية  ج��ل��ف��ود،  م��ع��ر���ص  م��ن 
الأغذية وامل�شروبات، يف  عامليا يف توريد 

مركز دبي التجاري العاملي.
و جتول �شموه يف اأرجاء املعر�ص يرافقه 
حارب  �شعيد  حممد  بنت  م��رمي  معايل 
املهريي وزيرة التغري املناخي و البيئة .. 
و �شعادة هالل �شعيد املري، املدير العام 

ل�شلطة مركز دبي التجاري العاملي.
امل��ع��ر���ص خالل  ي�شهد  اأن  امل��ق��رر  م��ن  و 
ا�شتعرا�ص  ال���ق���ادم���ة  اخل��م�����ش��ة  الأي������ام 
اأحدث احللول املبتكرة لتلبية التوجهات 
اجلديدة والتف�شيالت املتغرية للعمالء، 
التي  ال��ت��ح��دي��ات  درا����ش���ة  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
فعالة  خطط  وو���ش��ع  القطاع  يواجهها 
ر�شم  �شاأنها  من  جتارية  �شفقات  وعقد 

مالمح م�شتقبل اأف�شل.
القطاع  يف  ال����رائ����دة  امل��ن�����ش��ة  جت��م��ع  و 
اآلف   4 من  اأك��ر  العامل  م�شتوى  على 
120 دول����ة وال��ع��دي��د من  ���ش��رك��ة م���ن 
الطهاة  نخبة  م��ع  ال��ب��ارزي��ن  املتحدثني 
ب��ه��دف دف���ع ع��ج��ل��ة القطاع  ال���ع���امل،  يف 
التي  ال�����ش��ري��ع��ة  ال���ت���ح���ولت  ����ش���وء  يف 
امل�شرتين  لقاء  ل��ل��زوار  وتتيح  ي�شهدها، 
ل��ع��ق��د �شفقات  ف���ر����ص  ع���ن  ال��ب��اح��ث��ني 
ي�شعى  بينما  املنتجات  ب��اأح��دث  خا�شة 
العمالء  ا���ش��ت��ق��ط��اب  اإىل  ال���ع���ار����ش���ون 
على  �شتقدم  و  جت��اري��ة..  �شفقات  لعقد 
وحتليالت  درا����ش���ات  اأي����ام  خم�شة  م���دار 
وال���دور  ال���ش��ت��دام��ة  ب�����ش��اأن  متخ�ش�شة 
امل���ت���ن���ام���ي ل���ل���ت���ج���ارة الإل����ك����رتون����ي����ة يف 
الرائدة  التكنولوجيا  وتقنيات  القطاع 

والبتكارات الفاعلة.
و اف��ت��ت��ح��ت م��ع��ايل م����رمي ب��ن��ت حممد 
والبيئة،  املناخي  التغري  وزيرة  املهريي، 

اجلديد  اإن�شباير”  “جلفود  م���وؤمت���ر 
والذي ي�شت�شيف جمموعة متنوعة من 
املتحدثني، مبا يف ذلك قادة الأعمال يف 
قطاع الأغذية وامل�شروبات، وال�شخ�شيات 
وامل���دراء  ال�شيا�شات،  و���ش��ن��اع  ال���وزاري���ة، 
وخرباء  التجزئة،  ل�شركات  التنفيذيون 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا، وخ���������رباء ال�����زراع�����ة، 
امل�شتقبل  ا�شت�شراف  وخرباء  واملحللون، 
وخربات  قيمة  اأف���ك���ارا  ���ش��ارك��وا  ال��ذي��ن 

متخ�ش�شة لتطوير القطاع.
لعام  دورت��ه  يف  جلفود  معر�ص  ي�شهد  و 
2022 م�شاركة وا�شعة من حول العامل، 
ج���دي���دة لقطاع  اأج���ن���ح���ة  ذل����ك  مب���ا يف 
اإ�شافة  ال��روي��ج��ي،  البحرية  امل��اأك��ولت 
واأوزبك�شتان..  وب��ن��م��ا  الأورغ������واي  اإىل 
اأ�شرتاليا  م�شاركني جدد من  ي�شم  كما 
و�شوي�شرا  اأفريقيا  وجنوب  وكولومبيا 

وهونغ كونغ.
اأو  و يحر�ص ال��ع��ار���ش��ون، ���ش��واء اجل��دد 
املعتادين، على ال�شتفادة من  امل�شاركني 

الفعالية  تتيحها  ال��ت��ي  الفر�ص  جميع 
هذا الأ�شبوع.

العام  ه��ذا  ق��وي��ة  ع���ودة  فرن�شا  و�شجلت 
ت�شعى  خ��ط��وة  يف  ���ش��رك��ة،   69 بح�شور 
من خاللها اإىل تقدمي اأف�شل املاأكولت 
املنطقة،  يف  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  وامل�������ش���روب���ات 
املوؤ�ش�شة  فران�ص،  بيزن�ص  وكالة  اأبرزها 
احلكومية الهادفة اإىل دعم ال�شركات يف 

م�شاريع الت�شدير والتو�شع.
الأوىل هذا  دورت��ه��ا  امل���ب���ادرة يف  ت��ق��ام  و 
التوا�شل  ت���ع���زي���ز  اإط�������ار  يف  الأ�����ش����ب����وع 
التغيري  م����الم����ح  ور������ش�����م  والب�����ت�����ك�����ار 
الإيجابي للو�شول اإىل م�شتقبل اأف�شل، 
قطاع  يف  املعنيني  ج��ه��ود  حتفيز  ب��ه��دف 
الأغ����ذي����ة وت�����ش��ج��ي��ع ع�����ش��اق امل����اأك����ولت 

لتخاذ خطوات فاعلة.
و ت�شمل فعاليات املبادرة جمع املخلفات 
الغذائية من منتجات اجلهات العار�شة 
وم���ن�������ش���ات ال���ط���ه���و خ������الل امل���ع���ر����ص 
ومنتجات  اأ�شا�شي  �شماد  اإىل  وحتويلها 

لب،  وي�شت  ذا  م��ع  بال�شراكة  ع�شوية 
بتوظيف  املتخ�ش�شة  النا�شئة  ال�شركة 

خملفات الأغذية يف م�شاريع هادفة.
و تنطلق خالل املعر�ص جائزة بطل احلد 
الأوىل،  بن�شختها  ال��غ��ذائ��ي  ال��ه��در  م��ن 
وتكرم اأف�شل احللول ال�شاملة وامل�شممة 
ملواجهة التحديات العاملية التي ي�شهدها 

قطاع الأغذية وامل�شروبات.
لالبتكار  ج��ل��ف��ود  ج���وائ���ز  ت���ع���ود  ف��ي��م��ا 
بقوة ه��ذا الأ���ش��ب��وع م��ع اب��ت��ك��ارات رائدة 
وتتوزع  ب��ال��ق��ط��اع..  ل��الرت��ق��اء  م�شممة 
ه��ي حلول  فئات  ثماين  اجل��وائ��ز �شمن 
وال�شحة،  امل�شتدامة،  والتغليف  التعبئة 
ومنتجات العافية النباتية، اإىل ابتكارات 
الأط��ع��م��ة امل��ج��م��دة وامل��ن��ت��ج��ات امل����ربدة، 
يوم  الفائزين  الإع��الن عن  �شيتم  حيث 

الثنني 14 فرباير.
تيبل  ت�����وب  ف��ع��ال��ي��ة ج���ل���ف���ود  ت�����ش��ع��ى  و 
اجل���دي���دة ب��ال��ت��زام��ن م���ع امل��ع��ر���ص اإىل 
امل�������اأك�������ولت نحو  ب����ت����ج����ارب  الرت������ق������اء 

م�����ش��ت��وي��ات غ���ري م�����ش��ب��وق��ة، م���ن خالل 
�شل�شلة من العرو�ص احلية وور�ص العمل 
احلائزين  ال��ط��ه��اة  نخبة  اإ���ش��راف  حت��ت 
مواقع  وم�شاهري  مرموقة  جوائز  على 
يف  املتخ�ش�شني  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 

قطاع الأغذية.
و ت�شم الفعالية اأكر من 70 طاه من 
50 مطعما يعملون على ابتكار 1،000 
ال�شخ�شيات  م��ن  ع���دد  ب��ح�����ش��ور  ط��ب��ق، 
الروؤى  واأ�شحاب  واملبتكرين  الإعالمية 

امل�شتقبلية والرواد يف القطاع.

م�سابقة جلفود لل�سباب.
لل�شباب”  ج��ل��ف��ود  م�شابقة   “ ت��ه��دف  و 
امل��ن�����ش��ة اجل����دي����دة ال���ت���ي ت��ن��ط��ل��ق هذا 
و�شمان  ال�شباب  متكني  اإىل  الأ���ش��ب��وع، 
يف  وت�شعى  ل��ل��ق��ط��اع..  م�شرق  م�شتقبل 
املواهب  م�����ش��اع��دة  اإىل  الأوىل  دورت���ه���ا 
�شغفهم  حتويل  يف  النا�شئة  الإم��ارات��ي��ة 
اإىل م�شرية مهنية مرموقة، اإ�شافة اإىل 
منحهم فر�شة التعلم من اأ�شهر الطهاة 
الذين �شيقدمون جتارب تعليمية ب�شكل 

عملي ومبا�شر.
و من املتوقع اأن ت�شهد امل�شابقة مناف�شة 
املواهب الإماراتية و ينال  حما�شية بني 
من  واح���دة  يف  ال��ت��دري��ب  فر�شة  الفائز 
وجهات املاأكولت التابعة لفنادق هيلتون 
يح�شل  بينما  ال�شيف،  ه��ذا  اأوروب����ا  يف 
�شاحب املركز الثاين على منحة بقيمة 
%25 للدرا�شة يف برنامج فنون الطهي 

التابع لكلية دبي لل�شياحة.
حتى   2022 جلفود  معر�ص  ي�شتمر  و 
اخلمي�ص 17 فرباير، يف ظل جمموعة 
�شارمة من اإجراءات ال�شالمة والنظافة 
مركز  واأث��ب��ت  اآم��ن��ة.  عمل  بيئة  ل�شمان 
دبي التجاري العاملي قدرته على تاأمني 
اأمانا  الأك���ر  تعد  مبا�شرة  اأع��م��ال  بيئة 
يف  امل�شتوى  عاملية  فعاليات  وا�شت�شافة 

ظل تطبيق اأرقى اإجراءات ال�شالمة.

�شندوق خليفة وموؤ�ش�شة حمّمد بن را�شد لتنمية 
امل�شاريع يعززان م�شاركتهم يف معر�س جلفود 2022

•• دبي-الفجر: 

لتنمية  را�شد  بن  حمّمد  وموؤ�ش�شة  امل�شاريع  لتطوير  خليفة  �شندوق  ي�شارك 
يف  وال�شياحة  القت�شاد  دائ��رة  موؤ�ش�شات  اإح��دى  واملتو�شطة،  ال�شغرية  امل�شاريع 
دبي، يف معر�ص اخلليج لالأغذية - جلفود 2022، والذي من املقرر تنظيمه 
 ،2022 ف��رباي��ر   17 اإىل   13 م��ن  ال��ف��رتة  العاملي يف  التجاري  دب��ي  يف مركز 
وذلك عرب جمموعة متنوعة من امل�شاريع الريادية. وتاأتي م�شاركة املوؤ�ش�شتني 
واملتو�شطة يف  ال�شغرية  امل�شاريع  اأ�شحاب  من  الأع�شاء  تواجد  تعزيز  اإط��ار  يف 
الأ�شواق  لدخول  جديدة  قنوات  لفتح  منتجاتهم  وعر�ص  واملبادرات  الفعاليات 
اخلليجية وغريها، بالإ�شافة اإىل التوا�شل مع خمتلف ال�شركات واملوردين من 
دول املنطقة والعامل الأمر الذي يعزز من دور امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة يف 

دفع العجلة القت�شادية والناجت املحلي يف دولة الإمارات.
دائرة  رئي�ص  م�شت�شارة  املزروعي،  اهلل  عبد  علياء  �شعادة  قالت  املنا�شبة،  وبهذه 
التنمية القت�شادية يف اأبوظبي: “يحر�ص �شندوق خليفة على امل�شاركة دائماً 
يف معر�ص اأغذية اخلليج، الذي يعد من�شة مثالية للرتويج ملنتجات وخدمات 
وامل�شروبات”.  الأغ��ذي��ة  �شناعة  ق��ط��اع  يف  العاملني  خليفة  ���ش��ن��دوق  اأع�����ش��اء 
اأداء  تعزيز  اإىل  تهدف  وا�شحة  ا�شرتاتيجية  لديه  اأن �شندوق خليفة  واأ�شافت 
امل�شاريع املن�شوية حتت مظلته ومتكينها من التطور والنمو من خالل متكني 
مل�شاريعهم ومنتجاتهم مبختلف  الرتويج  امل�شاريع من  واأ�شحاب  الأعمال  رواد 
املعر�ص  هذا  لل�شندوق يف  ال�شاد�شة  امل�شاركة  اأن هذه هي  اإىل  ، م�شرية  ال�شبل 

احليوي واملهم.
النفاذ  من  امل�شاريع  هذه  متكني  على  خليفة  �شندوق  حر�ص  املزروعي  واأك��دت 
�شواء اإىل ال�شوق املحلية واأو الأ�شواق العاملية ب�شكل مبا�شر اأو من خالل الوكالت 

ومنح المتيازات وغريها.
را�شد  ملوؤ�ش�شة حممد بن  التنفيذي  املدير  البا�شط اجلناحي،  �شعادة عبد  واأكد 
مثالية  من�شة  هو  جلفود  معر�ص  اأن  واملتو�شطة،  ال�شغرية  امل�شاريع  لتنمية 
الإمارات  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  للم�شاريع  التناف�شية  ال��ق��درات  مع  تتما�شى 
ل��دب��ي على متكني  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  ال��رتك��ي��ز  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  امل��ت��ح��دة،  العربية 
القطاع  هذا  وخ�شو�شاً  عاملياً  املناف�شة  على  ق��ادرة  لت�شبح  احليوية  القطاعات 
لتنوع  نظراً  والأف���راد  الأعمال  اهتمام جمتمعات  على  ي�شتحوذ  ال��ذي  احليوي 

املنتجات التي تنا�شب خمتلف الأذواق.
“مع الرتكيز املتزايد على ق�شية الأمن الغذائي والتجارة  واأ�شاف اجلناحي: 
العاملية وريادة الأعمال عرب اخلطط ال�شرتاتيجية يف دولة الإم��ارات العربية 
يف  كبرية  منو  فر�ص  لديها  واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات  ه��ذه  ف��اإن  املتحدة، 
امل�شتقبل، حيث حتر�ص املوؤ�ش�شة على تعزيز قاعدة عمالء اأع�شائها من خالل 
و�شت�شاهم  املجاورة.  والأ�شواق  اخلليجية  الأ�شواق  لدخول  جديدة  قنوات  فتح 
ال�شركات  بني  واملعرفة  اخل��ربات  تبادل  تعزيز  يف  جلفود  معر�ص  يف  امل�شاركة 
املحلية والعاملية والبحث عن الفر�ص التنموية واحل�شول على �شفقات خارجية 
مع رجال الأعمال م�شتثمرين دوليني، الأمر الذي �شيزيد من ح�شة الأع�شاء 
يف ال�شوق املحلي والإقليمي ملا لهم من خدمات ومنتجات تناف�شية ذات اجلودة 

العالية والتميز ب�شناعة الأغذية وامل�شروبات”.

الناقلة اجلوية الهولندية تعلق 
رحالتها اإىل اأوكرانيا حتى اإ�شعار اآخر 

•• الهاي-اأ ف ب:

اأعلنت �شركة اخلطوط اجلوية امللكية الهولندية )كي ال ام( ال�شبت تعليق 
اأو���ش��ت احلكومة  اأن  بعد  وذل��ك  اآخ��ر،  اإ�شعار  اأوك��ران��ي��ا حتى  اإىل  رحالتها 

الهولندية رعاياها مبغادرة البالد ب�شبب تدهور الو�شع الأمني.
كييف  العا�شمة  اإىل  ال��ق��ادم��ة  ال��رح��ل��ة  “كانت  ب��ي��ان  يف  ال�����ش��رك��ة  وق��ال��ت 
“بعد  القرار جاء  اأن  م�شيفة  امل�شاء، لكن لن يتم ت�شيريها”،  مقررة هذا 
“ل مزيد من  اأمني معمق”. واأ�شافت  ال�شفر... وحتليل  تعديل تو�شيات 
العديد  اآخر”. مثل  اإ���ش��ع��ار  الأوك����راين حتى  امل��ج��ال اجل��وي  ال��رح��الت يف 
اأو�شت هولندا  واإيطاليا وبلجيكا،  اأملانيا  الأوروبية، ومن بينها  الدول  من 
ال�شبت رعاياها مبغادرة اأوكرانيا ون�شحتهم بعدم ال�شفر اإليها. وقال وزير 
اخلارجية الهولندي ووبك هوك�شرتا يف بيان ال�شبت “كان الو�شع الأمني 

مقلقا وازداد تدهورا يف الأيام الأخرية”.
اللون  اإىل  تغريت  لأوك��ران��ي��ا  ال�شفر  “تو�شيات  اأن  على  ال���وزارة  و���ش��ددت 

الأحمر اليوم: يعني ذلك اأن ال�شفر اإىل البالد اأمر خطر للغاية”.
اأوكرانيا منذ  اأج��واء �شرق  التي مل ت�شغل رح��الت يف  “كي ال ام”  وتابعت 
بعد متى  “ل نعرف   ،2014 عام  ات�ص-17”  “ام  الرحلة  حتطم طائرة 
اخلطوط  رحلة  ط��ائ��رة  واأ�شقطت  كييف”.  اىل  ام  ال  ك��ي  رح��الت  �شتعود 
كوالملبور  اإىل  اأم�شرتدام  من  املتوجهة  ات�ص-17”  “ام  املاليزية  اجلوية 
اأثناء عبورها يف اأجواء �شرق اأوكرانيا يف 17 متوز/يوليو 2014، ما اأ�شفر 
عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 283 راكبا - بينهم 196 مواطنا 
هولنديا - واأع�شاء الطاقم اخلم�شة ع�شر. ولطاملا نفت مو�شكو تورطها يف 
ا�شقاط الطائرة. من جهتها، اأبقت اخلطوط اجلوية الفرن�شية، وهي جزء 
من املجموعة نف�شها مع “كي ال ام”، رحالتها اإىل اأوكرانيا. وقال متحدث 
الوقت احلايل، لي�ص  “يف  الفرن�شية لوكالة فران�ص بر�ص  با�شم اخلطوط 
كييف”،  يف  املعتادة  خدمتنا  على  ونحافظ  م��ق��ررة،  لرحالت  اإل��غ��اء  هناك 
“تتابع تطور الو�شع”. وحذرت وا�شنطن اجلمعة  ال�شركة  اأن  اإىل  م�شريا 
اإىل  رعاياها  ودع��ت  اأي وقت”،  “يف  اأوكرانيا  ان��دلع حرب يف  احتمال  من 
اأ�شدرت العديد من دول الحتاد الأوروب��ي، من بينها  مغادرة البالد. كما 

اأملانيا وبلجيكا واإ�شتونيا وليتوانيا، تو�شيات لرعاياها ملغادرة اأوكرانيا.

ا�ستقبلت وفدا ر�سميا رفيع امل�ستوى من ولية نربا�سكا الأمريكية

غرفة ال�شارقة تبحث فر�س تعزيز التعاون التجاري والقت�شادي مع ولية نربا�شكا الأمريكية
•• ال�سارقة-الفجر:

ال�شارقة  و���ش��ن��اع��ة  جت����ارة  غ��رف��ة  ب��ح��ث��ت 
م�����ع وف������د ر����ش���م���ي رف����ي����ع امل�������ش���ت���وى من 
ولي����ة ن��ربا���ش��ك��ا الأم��ري��ك��ي��ة ���ش��ب��ل تعزيز 
والقت�شادي  التجاري  وال��ت��ب��ادل  التعاون 
ال�شتثمارات  وحت���ف���ي���ز  اجل���ان���ب���ني  ب����ني 
بها  يتميز  ال��ت��ي  احل��ي��وي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  يف 
ال��ب��ل��دي��ن، مب���ا ي�����ش��ه��م يف حت��ق��ي��ق نقالت 
التعاون  ت��وث��ي��ق رواب����ط  ن��وع��ي��ة يف ج��ه��ود 
اأرح����ب تخدم  اآف����اق  اإىل  امل�����ش��رتك ودف��ع��ه 
ال�شراكة  فر�ص  وتعزز  امل�شرتكة  امل�شالح 

بني جمتمعات الأعمال.
ج����اء ذل����ك خ����الل ل���ق���اء ُع���ق���د م����وؤخ����راً يف 
�شلطان  اهلل  عبد  �شعادة  بني  الغرفة  مقر 
جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  العوي�ص 
اإيفنان  روب��رت  ومعايل  ال�شارقة،  و�شناعة 
الأمريكية،  نربا�شكا  ولي��ة  خارجية  وزي��ر 
واملدير  ال��رئ��ي�����ص  ح���م���ود  دي���ف���د  و����ش���ع���ادة 
الأمريكية  ال���ت���ج���ارة  ل��غ��رف��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
العزيز  عبد  بح�شور  ال��وط��ن��ي��ة،  العربية 
ال���ع���ام لقطاع  امل���دي���ر  م�����ش��اع��د  ����ش���ط���اف، 
الت�شال والأعمال يف غرفة جتارة و�شناعة 
ب��وزجن��ال مدير  �شعيد  ال�����ش��ارق��ة، وج��م��ال 
خليفة  وف��اط��م��ة  ب��ال��غ��رف��ة،  الإع����الم  اإدارة 
الدولية  ال��ع��الق��ات  اإدارة  م��دي��رة  امل��ق��رب 
اإىل جانب ممثلني عن عدد من  بالغرفة، 

ال�شركات الإماراتية والأمريكية.

تعزيز العالقات القت�سادية
العوي�ص،  �شلطان  اهلل  عبد  �شعادة  ورح��ب 
بالوفد الزائر مثمناً هذه الزيارة، وم�شيداً 
املتنامية  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال���ع���الق���ات  ب���ق���وة 
ب���ني دول����ة الإم�������ارات وال����ولي����ات املتحدة 
التجاري  التبادل  حقق  حيث  الأمريكية، 
غ���ري ال��ن��ف��ط��ي ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ق���ف���زات منو 
ك��ب��رية خ��الل ال�����ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة، مرتفعاً 
من 5.22 مليار دولر يف عام 2005 اإىل 
17.83 مليار دولر يف عام 2020، فيما 
جاءت دولة الإمارات يف املرتبة الأوىل على 
الأ�شواق  اأك��رب  قائمة  يف  املنطقة،  م�شتوى 
املتحدة  ال����ولي����ات  ل�������ش���ادرات  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ة 

الأمريكية يف عام 2020 ..
و�شناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  اأن  اإىل  م�����ش��رياً   
اللقاء  ه��ذا  خ��الل  من  ت�شتهدف  ال�شارقة 
امل�شاهمة يف تعزيز هذا الزخم يف منو  اإىل 
ال�����ش��راك��ة ال��ت��ج��اري��ة وال���ش��ت��ث��م��اري��ة بني 
اقت�شادية  �شراكات  اإي��ج��اد  ع��رب  اجلانبني 
ال�شارقة  ب���ني  ال��ع��الق��ة  ت��ن��م��ي��ة  يف  ت�����ش��ه��م 
وولية نربا�شكا، وتوفري قاعدة تعمل على 
بينها  فيما  القت�شادية  الفعاليات  التقاء 
التي  ال�شتثمارية  الفر�ص  والت�شاور حول 

من املمكن العمل عليها.
ال���ع���وي�������ص، فر�ص  ����ش���ع���ادة  وا����ش���ت���ع���ر����ص 

ال�شارقة،  اإم������ارة  يف  امل��ت��اح��ة  ال���ش��ت��ث��م��ار 
الإم����ارة  ت��وف��ره  م��ا  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  م�شلطاً 
وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا م��ن ح��واف��ز ج��اذب��ة لرجال 
الأعمال من خمتلف دول العامل، لفتا اإىل 
للم�شتثمرين  تقدمها  التي  املتعددة  املزايا 
الأجانب والتي من �شاأنها اأن توفر لرجال 
الفر�ص  اأف�شل  الأعمال يف ولية نربا�شكا 
لتاأ�شي�ص مراكز لأعمالهم واإقامة امل�شاريع 
اأ�شواق  يف  وانت�شارهم  ح�شورهم  وتعزيز 
ال�شياحية  امل��ق��وم��ات  ع��ن  ف�شال  املنطقة، 
الداعمة،  واخل��دم��ات  والتعليم  والثقافية 
اإىل ما تتميز به ال�شارقة من بنية  اإ�شافة 
حتتية حديثة وخدمات لوج�شتية متطورة 
وقوانني  وت�شريعات  رائ��د  م�شريف  ون��ظ��ام 

م�شجعة وموقع جغرايف حيوي. 

وجهة بارزة لال�ستثمار
اإيفنان  م��ن ج��ان��ب��ه رح���ب م��ع��ايل روب����رت 
املكانة  اإىل  م�����ش��رياً  ال���ش��ت��ق��ب��ال،  ب��ح��ف��اوة 
ال����رائ����دة ال���ت���ي ت���ت���ب���واأه���ا ال�������ش���ارق���ة على 
كمركز  وال��ع��امل��ي،  الإق��ل��ي��م��ي،  ال�شعيدين 
اق��ت�����ش��ادي ح���ي���وي وب������ارز ووج���ه���ة رائ����دة 
لالأعمال وال�شتثمار على م�شتوى املنطقة 
والعامل، موؤكداً اأن هذا اللقاء يعد منا�شبة 
التعاون القت�شادي يف  اأوج��ه  هامة لبحث 
ظل توفر العديد من الفر�ص ال�شتثمارية 
يف ولية نربا�شكا اأمام ال�شركات الإماراتية 

يف عدة جمالت وخا�شة يف القطاع الزراعي 
والروة احليوانية، والتي تعد من امل�شادر 
اإىل جانب  املهمة لتحقيق الأمن الغذائي، 
الت�شنيع  مبجالت  ال��ولي��ة  به  ت�شتهر  ما 
وتكنولوجيا املعلومات والت�شالت، موؤكداً 
على ثقته باإمكانية العمل �شويا يف جمالت 
متنوعة يف ظل العالقات الثنائية املتميزة 
ال��ت��ي ت��رب��ط دول����ة الإم��������ارات وال���ولي���ات 

املتحدة الأمريكية.

توفري الت�سهيالت
اإىل  �شطاف  العزيز  عبد  اأ���ش��ار  جهته  م��ن 
اأهمية اللقاء يف تعزيز قنوات التوا�شل بني 
اجلانبني لالإرتقاء بال�شراكات القت�شادية 
وال���ت���ج���اري���ة والن���ف���ت���اح ع��ل��ى امل���زي���د من 
العالقات  ظ��ل  يف  ال�شتثمارية،  امل��ج��الت 
القت�شادية النموذجية بني دولة الإمارات 
اإىل  لفتا  الأم��ري��ك��ي��ة،  املتحدة  وال��ولي��ات 
ال�شتعداد  اأمت  ع��ل��ى  ال�����ش��ارق��ة  غ��رف��ة  اأن 
لدعم ال�شركات يف ولية نربا�شكا الراغبة 
ال�شارقة  اإم����ارة  يف  وال���ش��ت��ث��م��ار  العمل  يف 
الالزمة لإجناح  الت�شهيالت  كافة  وتوفري 
اأف�شل  وت��ق��دمي  الإم�����ارة  يف  ا�شتثماراتها 
لأعمالهم  م����راك����ز  ل��ت��اأ���ش��ي�����ص  ال���ف���ر����ص 
امل�شاريع  واإق��ام��ة  الرئي�شية  و�شناعاتهم 
اأ�شواق  يف  وانت�شارهم  ح�شورهم  وتعزيز 

املنطقة.

 تعزيز التعاون
اأع����رب دي��ف��د ح��م��ود ع��ن تطلعه  اإىل ذل���ك 
التعاون  تعزيز  اللقاء يف  ه��ذا  ي�شهم  اأن  يف 
بني غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة وغرفة 
التجارة الأمريكية العربية الوطنية والتي 
العربية  ل��ل�����ش��رك��ات  رئي�شية  ب��واب��ة  مت��ث��ل 
تربطهم  ح��ي��ث  الأم��ري��ك��ي��ة  الأ����ش���واق  اإىل 
باأع�شائها البالغ عددهم 50 األف ع�شو يف 
الأمريكية،  املتحدة  الوليات  اأنحاء  جميع 
ي�شعى  التي  الأه���داف  اأهمية  على  م�شدداً 
اإليها هذا اللقاء مع غرفة ال�شارقة كونها 
ال�شارقة  اإم�����ارة  يف  الأع���م���ال  ب��ي��ئ��ة  مم��ث��ل 
العالقات  لتعزيز  املمكنة  ال�شبل  ملناق�شة 
التعرف  واإمكانية  والتجارية،  القت�شادية 
ع��ل��ى ال��ف��ر���ص ال���ش��ت��ث��م��اري��ة امل��ت��اح��ة لدى 
اجل��ان��ب��ني. واط���ل���ع وزي����ر خ��ارج��ي��ة ولية 
ن��ربا���ش��ك��ا الأم��ري��ك��ي��ة، وال��وف��د امل��راف��ق له 
اأروق�����ة املعر�ص  اأج���راه���ا يف  خ���الل ج��ول��ة 
الدائم للمنتجات ال�شناعية املحلية الواقع 
امل��ن��ت��ج��ات التي  ال��غ��رف��ة، ع��ل��ى  �شمن م��ق��ر 
يف  تعمل  من�شاأة   180 من  اأك��ر  تعر�شها 
ال�شارقة يف نحو 191 من�شة عر�ص، حيث 
املحلية،  ال�شناعية  باملنتجات  الوفد  اأ�شاد 
معتربين اأن املعر�ص ي�شكل من�شة مواتية 
للرتويج للمنتجات واإيجاد فر�ص التعاون 
الوفود  ممثلي  من  وال���زوار  ال�شركات  بني 

التجارية. 

•• ال�سارقة-وام:

الريادية  امل�شاريع  ل��دع��م  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  وج��ه��ت 
“ُرّواد” التابعة لدائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة 
رواد ورائدات الأعمال الراغبني يف تاأ�شي�ص م�شاريعهم 
اإخ��ت��ي��ار م��ن��اط��ق واع�����دة مب���ا ي�شمن  اإىل  اجل���دي���دة 
حتقيق النجاح لهذه امل�شاريع ال�شغرية وتفادي �شدة 
املرتفعة  املخاطر  وجتنب  املناطق  بع�ص  يف  املناف�شة 
لهذه امل�شاريع فيها. جاء ذلك خالل الجتماع ال�شابع 
الأول  و  للموؤ�ش�شة  التابعة  امل�شاريع  متويل  للجنة 
دائرة  ال��ذي عقد موؤخراً مبقر   2022 العام  خالل 
حمد  �شعادة  برئا�شة  بال�شارقة  القت�شادية  التنمية 
علي عبداهلل املحمود مدير موؤ�ش�شة “ٌرّواد” و ح�شور 

الأع�شاء في�شل جا�شم املدفع و�شعيد غامن ال�شويدي 
وال���دك���ت���ور م��دث��ر ع���ب���داهلل وف��ه��د اخل���م���ريي ون���ورا 
لتمويل  الفنية  اللجنة  من  ح�شره  فيما  ال��زرع��وين 
امل�شاريع كل من فاطمة ح�شن اآل علي رئي�ص اللجنة 
جانب  اإىل  امل�شاريع  ومتويل  دعم  اإدارة  مدير  الفنية 
اأول  اإداري  احل��م��ادي  حممد  حمدة  اللجنة  ع�شوي 

متويل ونا�شر عبداهلل العوي�ص حملل مايل اأول.
و اأو�شح �شعادة حمد علي عبداهلل املحمود اأن اللجنة 
�شمن  املندرجة  امل�شاريع  طلبات  متويل  وقف  ق��ررت 
ن�شاط املطاعم والأغذية يف بع�ص املناطق يف مدينة 
امل�شاريع  وك��رة  فيها  املناف�شة  �شدة  نتيجة  ال�شارقة 
املماثلة التي تعمل يف هذه املناطق على اأن يتم اإعداد 
القطاع  هذا  اأن�شطة  ومتابعة  ملراجعة  خطة  وتنفيذ 

ومبا  دوري  ب�شكل  املناطق  تلك  يف  توزعها  وم�شتوى 
ي�شهم يف حتقيق الإنت�شار املتوازن للم�شاريع الريادية 
خدمة  ثم  ومن  املدينة  مناطق  خمتلف  يف  اجلديدة 
اأكرب �شريحة ممكنة من العمالء واملتعاملني وت�شهيل 
وتو�شيع  وج��ه��ات��ه��ا  اإىل  امل��ط��ل��وب��ة  اخل���دم���ة  و����ش���ول 
للم�شاريع  ال�����ش��ري��ع  ال��و���ش��ول  خ��ي��ارات اجل��م��ه��ور يف 

الوطنية التي تعمل يف قطاعي املطاعم والأغذية.
و اأ�شار مدير “ُرّواد” اإىل اأن اللجنة وجهت الإدارات 
والأن�شطة  القطاعات  اأه��م  وحتديد  بدرا�شة  املعنية 
ال�شوق  اإح���ت���ي���اج���ات  وف����ق  ال����واع����دة  الإق���ت�������ش���ادي���ة 
الأعمال  رواد  لإ���ش��ت��ق��ط��اب  اجل��م��ه��ور  وم��ت��ط��ل��ب��ات 
املواطنني وت�شجيعهم على تاأ�شي�ص م�شاريعهم يف هذه 
الأن�شطة وتاأهيلهم لذلك قبل تاأ�شي�ص هذه امل�شاريع 

مع  والتن�شيق  وب��ال��ت��ع��اون  ت�شغيلها  مرحلة  وخ���الل 
ال��ع��الق��ة بدعم  اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ش��ة ذات 

واإ�شناد امل�شاريع الريادية.
اخليارات  اأي�شاً  ناق�شت  اللجنة  اأن  املحمود  واأ���ش��اف 
املقرتحة ل�شقف التمويل يف برنامج التمويل املبا�شر 
التمويل  �شقف  اأح��د خيارات  واعتمدت   2022 لعام 
ال�شقف بعد  م��راج��ع��ة وحت��دي��د  اإع����ادة  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى 
العام احل��ايل وذل��ك وفق  الن�شف الأول من  انق�شاء 
ط��ل��ب��ات ال��ت��م��وي��ل امل��ت��ق��دم��ة وال���ق���رارات امل��ت��خ��ذة من 
الجتماع  خ��الل  اللجنة  ق���ررت  و   . ب�شاأنها  اللجنة 
امل�شاريع  اأح��د  م��ن  مقدم  متويل  طلب  على  املوافقة 
مبا�شر  متويل  بقيمة  الفرتا�شي  ال��واق��ع  جم��ال  يف 

تقدمه املوؤ�ش�شة 350 األف درهم.

رواد ال�شارقة تبحث تطوير الأن�شطة القت�شادية لرواد الأعمال املواطنني
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املال والأعمال
 اأكرث #وجهات_دبي اإقباًل على مدار العام

�شواطئ دبي مق�شد �شكانها وزوارها ووجهة عاملية ملحبي الريا�شات املائية 

ب���ال���ع���دي���د من  ت���زوي���ده���ا  م��ن��ف�����ش��ل��ة، ومت 
امل��م��ي��زات ال��ت��ي جت��ع��ل م��ن ال���زي���ارة جتربة 
والأ�شدقاء  للعائالت  ومنوذجية  م�شوقة 
مب���ا يف ذل����ك م��ن��اط��ق ال�������ش���واء، والأم���اك���ن 
املفتوحة للعب، اإ�شافة اإىل اأحوا�ص داخلية 
�شا�شعة،  خ�����ش��راء  وم�شطحات  لل�شباحة، 
لركوب  رائ��ع��اً  م��ك��ان��اً  كونها  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
وت��ت��واف��ر يف احلديقة  امل��ائ��ي��ة.  ال���دراج���ات 
جتعل  التي  واخلدمات  املرافق  من  العديد 
ل��ل��ع��ائ��ل��ة، من  م��ت��ع��ة حقيقية  ال���زي���ارة  م��ن 
وم�شتلزمات  اخلفيفة  املاأكولت  بيع  منافذ 
ال�شاطئ. و اإىل جوار حديقة املمزر، يوجد 
اأك���ر من  ام��ت��داد  امل��م��زر على  �شاطئ خ��ور 
3.5 كيلومرتات املخ�ش�ص لل�شباحة بعيداً 
عن الريا�شات البحرية، حيث توفر العديد 
م��ن ���ش��واط��ئ دب���ي امل��ف��ت��وح��ة جم��م��وع��ة من 
بال�شباحة  لال�شتمتاع  الرتفيهية  اخليارات 
ع���ن ممار�شي  ب��ع��ي��دة  م��ن��اط��ق حم�����ددة  يف 

الريا�شات املائية املختلفة. 
كما يوفر �شاطئ خور املمزر مناطق للياقة 
وم�شمار للجري وم�شار للدراجات وممرات 
للو�شول اإىل ال�شاطئ لأ�شحاب الهمم وكبار 
اأع��ل��ى درجات  ال�����ش��ن، ع��الم��ة على ت��وف��ريه 
الأم������ان مل��رت��ادي��ه م���ن خ���الل ط��اق��م اإنقاذ 
ل�شمان  م��درب��ني  منقذين  ي�شمل  متكامل 
�شالمة ممار�شي ريا�شة ال�شباحة ومرتادي 
ال�شواطئ، اأما �شاطئ كورني�ص املمزر فيقدم 
لزواره اإ�شافة اإىل ما �شبق، مكتبة �شاطئية 
م����زودة ب��ك��ت��ب ت��ت��ن��ا���ش��ب م��ع ك��اف��ة الأعمار 
����ش���اط���ئ جمريا  وي���ع���ت���رب  واله����ت����م����ام����ات. 
ال�����ش��واط��ئ ه����دوًء ووج��ه��ة للزوار  اأك����ر   1
و�شكان املنطقة، مبا يوفره لهم من فر�شة 
مل��م��ار���ش��ة ري��ا���ش��ة اجل����ري مب�����ش��م��ار ميتد 
بطول 1،350 مرتاً، اأما �شاطئ جمريا 2 
وجمال�ص  الأط��ف��ال  لأل��ع��اب  مناطق  في�شم 
�شاطئية، ويوفر �شاطئ جمريا 3- بامتداد 
قدم  لكرة  رملية  مالعب  كيلومرتين  نحو 
ال�شاطئية وكرة الطائرة ال�شاطئية، ومناطق 
ومناطق  للجري  وم�شمار  الأم���واج،  رك��وب 
3 بوجود  للياقة، كما يتميز �شاطئ جمريا 
“من�شة ال�شعادة” بطول 125 مرتاً التي 
وممار�شة  الغروب  م�شاهدة  ملرتاديها  تتيح 
ملرتاديه   1 �شقيم  اأم  �شاطئ  ويتيح  ال�شيد. 
خم�ش�شة  وم���ن���اط���ق  ال�����ش��ب��اح��ة  مم���ار����ش���ة 
لركوب الأمواج كما يعترب ال�شاطئ الوحيد 
الليلية  لل�شباحة  منطقة  يخ�ش�ص  ال���ذي 
غروب  بعد  بال�شباحة  ل���زواره  ُي�شمح  حيث 
ال�شم�ص وحتى منت�شف الليل نظراً لتزويد 
ب�����ش��اري��ات م��ن الإ����ش���اءة الذكية،  ال�����ش��اط��ئ 
ال��ب��ح��ري ح��ت��ى منت�شف  وخ��دم��ة الإن���ق���اذ 

الليل..
– زواره   2 �شقيم  اأم  �شاطئ  ي�شتقبل  كما   
ع��ل��ى م���دار اأي����ام الأ���ش��ب��وع م��وف��راً خدماته 
ال�شاطئية حتى غروب ال�شم�ص، بينما يوفر 

�شاطئ جبل علي..
اإىل خ��دم��ات��ه الع��ت��ي��ادي��ة ك�شاطئ  اإ���ش��اف��ة   
�شمن  بالكرفانات  التخييم  خدمة  مفتوح 
الأن�شطة  وممار�شة  لل�شباحة  اآم��ن��ة  اأج���واء 

الريا�شية املختلفة.

•• دبي-وام: 

ع��وام��ل ج���ذب �شياحية  ال�����ش��واط��ئ  ُت�����ش��ّك��ل 
“#وجهات_دبي”  اأك��ر  م��ن  وتعد  مهمة 
اإقباًل على مدار العام، مبا توفره من اأجواء 
مق�شداً  منها  جتعل  عاملية  ومرافق  مميزة 
زوارها  اأو  دبي  يف  للقاطنني  �شواء  مف�شاًل 
وبالتاأكيد  ال���دول���ة،  اإم������ارات  خم��ت��ل��ف  م���ن 
عليها  تدفقهم  ينقطع  ل  ال��ذي��ن  ال�����ش��ي��اح 
من كافة اأنحاء العامل لال�شتمتاع باأجوائها 
ال�شتوية الدافئة ومياهها الزرقاء، ورمالها 
الذهبية، اإ�شافة اإىل ما ا�شتهرت به �شواطئ 
دبي عاملياً كوجهة مثالية لع�شاق الريا�شات 
امل��ائ��ي��ة، مب��ا تت�شم ب��ه م��ن مم��ي��زات تنا�شب 
الفعاليات  اأن����واع  �شتى  وا�شت�شافة  اإق��ام��ة 
ببنية  ذل��ك  يف  مدعومة  املائية،  الريا�شية 
تري  متنوعة  خ��دم��ي��ة  وق��ط��اع��ات  حتتية 
م���ن جت��رب��ة ري�����ادة ���ش��واط��ئ دب���ي وحتقيق 
وتتمتع  ل��زواره��ا.  ال�شعادة  م�شتويات  اأعلى 
كل نقطة على طول اخلط ال�شاحلي املمتد 
ع��ل��ى اأك���ر م��ن 50 ك��ي��ل��وم��رتاً م��ن �شاحل 
من  مرتاديها  متكن  ف��ري��دة  مبميزات  دب��ي 
ال��ق��ي��ام بجولة  اأو  ال���غ���روب،  الإب���ح���ار وق���ت 
اأحد  اأو جتربة  املائية  ال��دراج��ات  على منت 
ال�شواطئ  ت��ري  بينما  امل��ائ��ي��ة،  الريا�شات 
خم�ش�شة  مبناطق  رواده���ا  جتربة  العامة 
وم�شارات  للجري  واأماكن  البدينة،  للياقة 
لأ�شحاب  خ���ا����ش���ة  ومم�������رات  ل����ل����دراج����ات 
عوامل  كل  توفري  مع  ال�شن،  وكبار  الهمم 
الأم���ان ع��رب ط��واق��م اإن��ق��اذ م��درب��ة تتواجد 
وحتى  ال�شم�ص  ���ش��روق  م��ن  ال�شواطئ  على 

غروبها.

- “ذا بييت�س” .
بيت�ص  ج����م����ريا  يف  بيت�ص”  “ذا  مُي����ث����ل 
ريزيدن�ص، اأحد ال�شواطئ الرملية ال�شهرية 
على �شواحل دبي مبا يحيط به من مطاعم 
مركز  اإىل  اإ�شافة  واأ�شواق،  جتارية  وحمال 
يعد  الطلق، حيث  الهواء  و�شينما يف  ت�شوق 
من  يت�شمنه  مبا  للعائالت،  مف�شاًل  مكاًنا 
املطاطية  القوارب  ريا�شات مائية، وجتربة 

الرتفيهية، وغريها من الأن�شطة والتجارب 
امل��ث��ال��ي��ة ل��ق�����ش��اء ال���ع���ط���الت، وت���ع���د زي����ارة 
التي  بارك”،  اأك���وا  “دبي  املائية  احلديقة 
تقع قبالة ال�شاطئ مبا�شرًة، فر�شة �شانحة 
للزوار لال�شتمتاع بالكثري من الأن�شطة يف 

اأجواء اآمنة تنا�شب اجلميع.

- “كايت بيت�س” .
ريا�شة  ممار�شي  بيت�ص”  “كايت  ي�شتقطب 
جعلوا  الذين  الورقية،  بالطائرات  التزلج 
منه مكاناً لتجمعهم لال�شتمتاع بريا�شتهم 
ال�شتمتاع  ل��ل��زوار  مُيكِّن  حني  يف  املف�شلة، 
اأو ممار�شة  ال�شاطئية  الطائرة  الكرة  بلعب 
ريا�شة التجديف على الألواح املائية وركوب 
الكثري  “كايت بيت�ص”  ال��زوارق، كما ي�شم 
التزلج،  واأم��اك��ن  ال�شاطئية،  الأن�شطة  من 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  ل��الأط��ف��ال،  منا�شبة  ومنطقة 
باقة متنوعة من املطاعم العاملية التي تقدم 

اأ�شهى املاأكولت وتنا�شب كل الأذواق.

- “ل مري”.
الوجهات  اأك��ر  من  “ل مري”  �شاطئ  يعد 
البحرية زيارة يف دبي مبا ي�شمه من مراكز 
املطاعم  لها من  ترفيهية وقائمة ل ح�شر 
اإ�شافة  املميزة،  التجزئة  ومتاجر  واملقاهي، 
“لجونا  دب��ي  يف  مائية  اأح��دث حدائق  اإىل 
ال�شتمتاع  للزائر  ميكن  كما  ووتربارك”. 
بالأ�شواء املتالألئة واأف�شل فنون اجلرافيتي 
يف املدينة على طول كورني�ص �شاطئ البحر، 
وزيارة عدد من املعار�ص املوؤقتة، كما يوفر 
منتزه الرتامبولني املوجود يف الهواء الطلق 
مزيداً  ولإ���ش��ف��اء  ل��الأط��ف��ال  اإ�شافية  م��ي��زة 
الذين  والعائالت  الأ�شر  على  ال�شعادة  من 
الوجهة  ه���ذه  اإىل  اأط��ف��ال��ه��م  ي�شطحبون 
من  الختيار  “لمري”  يتيح  كما  املميزة. 
ب��ني جمموعة م��ن ال��ري��ا���ش��ات امل��ائ��ي��ة، مبا 
يف ذل��ك رك��وب الأم���واج ب��الأل��واح ال�شراعية 

والتزلج على املاء والتجديف بالكاياك.

- املمزر.
�شواطئ  خم�شة  املمزر”  “حديقة  وت�شم 

 - خطط تطوير.
و�شمن جهودها امل�شتمرة لتطوير ال�شواطئ 
املفتوحة يف اإمارة دبي، انتهت بلدية دبي من 
تطوير  مل�����ش��روع  الت�شاميم  اأع���م���ال  اإجن����از 
ال�����ش��واط��ئ ال��ع��ام��ة وال����ذي ي��ه��دف لتعزيز 
مكانة �شواطئ الإمارة العامة ورفع م�شتوى 
العاملية،  امل��ع��اي��ري  لأرق����ى  وف��ق��اً  ج��اذب��ي��ت��ه��ا 
وذل���ك ب��اإمت��ام ت��زوي��د ك��اف��ة ه��ذه ال�شواطئ 
ملرتاديها.  ال���الزم���ة  واخل���دم���ات  ب��امل��راف��ق 
اخلدمية  امل��راف��ق  لتوفري  امل�شروع  ويهدف 
العامة  ال�����ش��واط��ئ  وال��رتف��ي��ه��ي��ة يف ج��م��ي��ع 
وال���ت���ي ت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات م��رت��ادي��ه��ا ومبا 
العاملية،  وامل��ت��ط��ل��ب��ات  امل��ع��اي��ري  ي��ت��واف��ق م��ع 
ملمار�شة  م��ن��اط��ق  ت���وف���ري  ي�����ش��م��ل  وال������ذي 
وتخ�شي�ص  والريا�شية  البحرية  الأن�شطة 
م�شارات للجري وللدراجات الهوائية وذلك 
الريا�شية  احل��ي��اة  من��ط  وتنمية  لت�شجيع 
وال�شحية يف الإمارة. بالإ�شافة اإىل توفري 
واملقاهي واخلدمات  املطاعم  جمموعة من 
خم�ش�شة  مائية  األ��ع��اب  وحديقة  ال��ذك��ي��ة، 
ل��ل��ع��ائ��الت، ومناطق  وم��ن��اط��ق  ل��الأط��ف��ال، 
املجتمعية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  لإق���ام���ة  خم�ش�شة 

والرتفيهية والريا�شية على ال�شواطئ.

- منتجعات �ساطئية.
وحت���ت�������ش���ن �����ش����واط����ئ دب������ي ال����ع����دي����د من 
املنتجعات، التي ت�شمح للمقيمني يف الفنادق 
على  ي��وم  لق�شاء  ال��ق��ادم��ني  اأو  ال�شاطئية 
�شواطئها، ال�شتفادة من اخلدمات املتميزة 
التي تقدمها هذه املنتجعات. ومن بني اأهم 
املنتجعات جمموعة فنادق ومنتجعات  تلك 
“الق�شر”  ف���ن���ادق  ت�����ش��م��ل  وال���ت���ي  ج��م��ريا 
و”جمريا  “وميناء ال�شالم”،  و”الن�شيم”، 
والأيقونة  �شراي”  و”زعبيل  بيت�ص” 
وهي  العرب”،  “برج  ال��ف��ري��دة  امل��ع��م��اري��ة 
الفخامة  م�شتويات  باأعلى  جميعها  تت�شم 
بال�شواطئ  ال����ش���ت���م���ت���اع  ف���ر����ش���ة  وت���ت���ي���ح 
وامل�����ش��اح��ات اخل�شراء  ال�����ش��اح��رة  ال��رم��ل��ي��ة 
ال��ك��ب��رية واأح���وا����ص ال�����ش��ب��اح��ة. م��ن ناحية 
على  “بولغري”  م��ن��ت��ج��ع  ي��ت��م��ي��ز  اأخ�����رى، 
على  باإطاللت خالبة  باي،  جزيرة جمريا 

معامل دبي، فيما يعد فندق “�شيزار بال�ص 
الإ�شافات  اأح��دث  �شمن  اآيالند”  بلوواترز 
املميزة  ال�شاطئية  املنتجعات  جمموعة  اإىل 
اإم��ك��ان��ي��ة ال��و���ش��ول اإىل وجهة  يف دب���ي، م��ع 
ت��ت��م��ي��ز مب��ي��اه��ه��ا الأك�����ر ن���ق���اًء وه���و فندق 
مبا�شرًة  يقع  الذي  -النخلة”،  دبي  “دبليو 
“ماندرين  ف��ن��دق  وي��وف��ر  ال�����ش��اط��ئ،  ع��ل��ى 
اأوري���ن���ت���ال ج��م��ريا دب����ي، ���ش��اط��ئ جمريا” 
العربي،  اخلليج  مياه  اإىل  مبا�شراً  و���ش��وًل 
فيما يقع فندق اإميريالد بال�ص كمبين�شكي، 
ال���غ���رب���ي يف نخلة  ال����ه����الل  ع���ل���ى  ال��ن��خ��ل��ة 
ج��م��ريا، وي��وف��ر و����ش���وًل م��ب��ا���ش��راً ل�شاطئ 
كما  النقية.  البي�شاء  برماله  يتميز  خا�ص 
الفندقية  امل��ن��ت��ج��ع��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  ت��ت��وف��ر 
التي حتتوي على مراكز للريا�شات املائية، 
جبل  “منتجع  يف  “ووتركولد”  ف��م��رك��ز 
بيت�ص”،  “بنان  وم��ن��ت��ج  للجولف”،  ع��ل��ي 
جمريا،  ن��خ��ل��ة  يف  دبي”  “دبليو  وف���ن���دق 
توّفر جمموعة من الأن�شطة املائية كركوب 
الأمواج، وقوارب الكاياك، وجولت القوارب 
الذين  ولأول���ئ���ك  “الزابكات”.  امل��ط��اط��ي��ة 
يبحثون عن املغامرات البحرية، يقدم فندق 
“كمبين�شكي  وفندق  النخلة،  “ريك�شو�ص” 
غوا�شة  ال� “�شيربيت�شر”،  ذا بامل هاو�ص”، 
�شغرية على �شكل �شمكة قر�ص ذات حمرك 
قوي ميكنه الو�شول اإىل �شرعات ت�شل اإىل 
القفز  وكذلك  ال�شاعة،  يف  كيلومرت   100
اأمتار من املياه.  على ارتفاع ي�شل اإىل �شتة 
مكاناً  اأي�����ش��اً  النخلة  “فريمونت”  وُي��ع��د 
منا�شباً ملمار�شة الريا�شات املائية يف مركزه 
املخ�ش�ص لركوب القوارب ال�شريعة وكذلك 

الكاياك والتجديف.
الناعمة  الرملية  ب�شواطئها  دب��ي  وت�شتهر 
ومياهها ال�شافية التي ت�شكل عن�شر جذب 
م��ه��م ل���ل���زوار ����ش���واء م���ن داخ����ل ال���دول���ة اأو 
اأب���رز مقومات  ب��ذل��ك م��ن  خ��ارج��ه��ا، لتكون 
قطاعيها  يف  الإم����ارة،  يف  ال�شياحي  اجل��ذب 
ال���داخ���ل���ي واخل�����ارج�����ي، ����ش���واء م���ن خالل 
الإمارة  تدخر  ل  والتي  املفتوحة  ال�شواطئ 
املرافق واخلدمات  بكافة  اإمدادها  يف  جهداً 
و�شعادته،  ال��زائ��ر  راح���ة  ب��ه��ا  ت�شمن  ال��ت��ي 

 112 % زيادة بايرادات راأ�س 
اخليمة العقارية لعام 2021

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

حققت  �شركة راأ�ص اخليمة العقارية )�شركة م�شاهمة عامة(  زيادة �شنوية لفتة يف 
ايراداتها خالل العام  2021 بن�شبة %112 مقارنة بعام 2020.  حيث بلغت 
2020  حيث حققت  �شبقه  ال��ذي  بالعام  516 مليون دره��م مقارنة  الي���رادات 
ال�شافية   الأرب���اح  بلغت  كما  دره��م،  مليون   243 بقيمة  اي���رادات  خالله  ال�شركة 
التي  الرب���اح  اجمايل  دره��م  مليون   114 ، مقابل   دره��م  مليون   201 لل�شركة 
حققتها  خالل  2020 وارتفع اإجمايل الدخل ال�شامل خالل العام  2021 اإىل 

200 مليون درهم ، مقابل 99 مليون درهم يف العام 2020. 
�شركة  وا�شلت  فقد   2021 ال��ع��ام   خ��الل  الت�شغيلية  ب��الإجن��ازات  يتعلق  وفيما 
راأ�ص اخليمة العقارية ال�شتثمار يف تطوير العقارات ال�شكنية وال�شيافة وحققت 
مبيعات قيا�شية يف فيالت ماربيال  و  اأرا�شي املر�شى التي اأدت اإىل زيادة �شايف ربح 

ال�شركة مقارنة بالعام الذي �شبقه. 
واأكد �شعادة عبدالعزيز عبداهلل الزعابي، رئي�ص جمل�ص اإدارة �شركة راأ�ص اخليمة 
العقارية عن اعتزازه  بالنتائج التي مت حتقيقها والتي  تعك�ص حجم اجلهد املبذول 
من فريق العمل بال�شركة و توؤكد تنامي وقوة ال�شوق العقاري يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة ب�شكل عام و ام��ارة را���ص اخليمه ب�شكل خا�ص ،م��ع  تطور فر�ص 
املالية  ال�شنة  خ��الل  ال�شركة  اأن�شطة  اأن  اىل   �شعادته  م�شريا  املتاحة،  ال�شتثمار 
املا�شيه تركزت ب�شكل اأ�شا�شي حول التطوير العقاري، واإدارة العقارات، واملجمعات 
ال�شكنيه، بالإ�شافة اىل اأن�شطة البيع و التاأجري، وقطاع  ال�شيافة و خدمات القطاع 
العقاري الأخرى ذات ال�شلة. واأ�شار �شعادته اأنه بف�شل قرارات وتوجيهات القيادة 
الدولة  تناف�شية  تعزيز  اإىل  الهادفه  واحلوافز  بالت�شهيالت  يتعّلق  فيما  احلكيمة 
وتوفري بيئة ا�شتثمارية جذابه، فاإن �شركة راأ�ص اخليمة العقارية مقبلة على مزيد 
من الأداء ال�شتثنائي خالل الفرتة املقبلة مع ت�شليم املزيد من امل�شاريع العقاريه 
قريباً.  وثّمن �شعادته الدعم الالحمدود من �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر 
وتوجيهات  ومتابعة  اخليمة،  راأ���ص  اإم��ارة  حاكم  الأعلى  املجل�ص  ع�شو  القا�شمي، 
ال�شركة،  دع��م  يف  القا�شمي،  �شقر  بن  �شعود  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  عهده   ويل 
ا�شرتاتيجية  دع��م  يف  اأ�شهمت  ال��ت��ي  الت�شهيالت،  وت��وف��ري  الإم��ك��ان��ي��ات  وت�شخري 
ال�شركة ومتكينها من حتقيق هذه النتائج القوية. وفيما يخ�ص التطورات املتعلقة 
والذي يتكون من 207  مب�شاريع ال�شركة اأكد �شعادته اأن “م�شروع فلل ماربيا” ، 
على  فاخر  جممع  �شمن  �شكنيه  وح��ده 
احلياة  جزيرة  يف  البحر  �شاطئ  واجهة 
لفتاً   ، للت�شليم   جاهزه  العرب  ميناء   ،
 ، ريزيدن�ص”  “جلفار  م�����ش��روع  اأن  اىل 
،  املتمثل يف  يف جزيرة الرمي باأبو ظبي 
266 �شقة  قد  مبنى �شكني يتاألف من 
�شارفت اعماله على  النتهاء، لفتاً اىل 
ال�شوق  امل�شروع يف  املتوقع طرح  اأن��ه من 
العقاري يف الربع الأول من العام احلايل 

 .2022
منتجع  اأن  اإىل  ال��زع��اب��ي  ���ش��ع��ادة  ول��ف��ت 
راأ������ص اخليمة  اإن��رتك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال  و���ش��ب��ا 
ميناء العرب،  يعد اأحد اأ�شول ال�شيافة 
ل�شركة  الفاخرة من فئة اخلم�ص جنوم 
يتم  �شوف  و  النهائيه  مراحله  اىل  فيه  العمل  و�شل  قد  العقارية   اخليمة  راأ���ص 
اإىل توا�شل مراحل البناء ح�شب اخلطة املعتمدة  افتتاحه قريًبا. واأ�شار �شعادته  
براأ�ص اخليمة ، والذي يعترب ثاين   ، “اأنانتارا ميناء العرب”  يف م�شروع منتجع 
اأ�شول ال�شيافة الفاخرة من فئة اخلم�ص جنوم يف راأ�ص اخليمة العقارية. واأو�شح 
�شعادته على  ، تركيز ال�شركه املدى املتو�شط والطويل على خلق  الإيرادات املتنوعه  
واأ�شار اىل  العمومية.  امليزانية  لل�شركه بهدف تقوية  الت�شغيلي  املال  راأ�ص  وزي��ادة 
يف  التحتية  البنية  تطوير  يف  ال�شتثمار  العقارية  اخليمة  راأ���ص  �شركة  موا�شلة 
جممع ميناء العرب كجزء من ا�شرتاتيجية ال�شركة بهدف تعزيز قيمة التطوير 
ال�شامل للمجمع  الفاخر و الذي يهدف  اإىل اإ�شافة قيمة للم�شتثمرون والعمالء 

و زيادة عدد املقيمني مبجمع ميناء العرب ال�شكني.

جمل�س اإدارة هيئة الأوراق املالية وال�شلع ي�شتعر�س 
م�شتجدات الأ�شواق و�شبل الرتقاء باأدائها

•• اأبوظبي- وام:

برئا�شة معايل  بت�شكيله اجلديد  وال�شلع  املالية  الأوراق  اإدارة هيئة  عقد جمل�ص 
ال�شابعة  بدورته  ال�شابع  اجتماعه  املجل�ص  رئي�ص  احلمادي  ال�شرفاء  علي  حممد 
التي  امل��ب��ادرات  من  ع��دداً  ناق�ص الجتماع  بعد.  املرئي عن  الت�شال  تقنيات  عرب 
حقوق  حماية  وتعزيز  ناحية  م��ن  ال�شركات  على  الإج����راءات  تب�شيط  ت�شتهدف 
واخلدمات  الأن�شطة  منظومة  تطوير  جانب  اإىل  اأخ��رى  ناحية  من  امل�شتثمرين 
املالية املرتبطة بقطاع الأوراق املالية بالدولة لت�شاهي اأف�شل املعايري واملمار�شات 
�شليطني  بن  يو�شف  في�شل  ال�شعادة  اأ�شحاب  بح�شور  الجتماع  عقد  الدولية. 
الكويتي  �شالح  علي  اليازية  والدكتورة  الرميثي  بخيت  حممد  علي  والدكتور 
مرمي  ال��دك��ت��ورة  �شعادة  جانب  اإىل  اخلطيب  الرحمن  عبد  اهلل  عبد  وال��دك��ت��ور 
بطي ال�شويدي الرئي�ص التنفيذي للهيئة. مت خالل الجتماع مناق�شة عدد من 
القرارات من اأبرزها تعديل بع�ص اأحكام دليل حوكمة ال�شركات امل�شاهمة العامة 
اأحكام  بع�ص  تعديل  و  التمويل اجلماعي.  م�شغل من�شة  تنظيم  ق��رار  م�شروع  و 
الكتّيب اخلا�ص بالأن�شطة املالية. وقال معايل حممد علي ال�شرفاء احلمادي اإن 
املو�شوعات التي متت مناق�شتها خالل الجتماع ا�شتهدفت الرتقاء باأداء الأ�شواق 
بنيتها  ودعم  ال�شتثمارية  البيئة  وتعزيز  امل�شتويات  بالدولة على خمتلف  املالية 
تطوير  وموا�شلة  العاملية،  واملمار�شات  الت�شريعات  اأف�شل  لت�شاهي  الت�شريعية 
قطاع الأوراق املالية يف الدولة وفقاً مل�شتهدفات الأجندة الوطنية للدولة وروؤية 
الدولة للخم�شني عاما املقبلة واأو�شح معاليه اأنه “جرى خالل الجتماع البحث 
اأي�شا يف تعزيز اآليات احلفاظ على حقوق امل�شتثمرين يف الأ�شواق املالية وتطوير 
اأعلى معايري  لتحقيق  املالية �شماناً  بيئة تناف�شية مهنية بني �شركات اخلدمات 
التميزو الو�شول اإىل م�شتويات معيارية من الن�شج املوؤ�ش�شي ل�شركات اخلدمات 
و اأقر جمل�ص اإدارة الهيئة اإجراء  املالية لت�شاهي مثيالتها يف الأ�شواق املتقدمة”. 
تعديل على ن�ص البند /4/ من املادة /40 من دليل حوكمة ال�شركات امل�شاهمة 
حل�شور  ال��ع��ام��ة  امل�شاهمة  ال�شركات  مل�شاهمي  ممثل  تعيني   “ لي�شبح  ال��ع��ام��ة 
اجتماعات اجلمعيات العمومية اختيارياً ولي�ص اإلزامياً “ . كانت التجربة العملية 
- وفق ما اأفاد به ال�شوقان املاليان- للن�ص الذي يق�شي باإلزامية تعيني ممثلني 
عن امل�شاهمني من مكاتب املحاماة املقيدة يف جدول املحامني امل�شتغلني بالدولة اأو 
املحللني املاليني املعتمدين من قبل الهيئة حل�شور اجتماعات اجلمعية العمومية 
والت�شويت على قراراتها نيابة عن امل�شاهمني للح�شور و الت�شويت الإلكرتوين 
املعمول به موؤخراً.. بينت اأهمية تطوير هذه املادة من الدليل يف �شوء التو�شع يف 
تطبيق الت�شويت الإلكرتوين .. يف حني اأظهر ا�شتبيان اأجرته الهيئة لعينة من 

م�شاهمي ال�شركات امل�شاهمة العامة النتيجة ذاتها.

يف ن�سخته الأوىل وعلى مدار يومني

جمل�س �شيدات اأعمال عجمان ينظم معر�س »ك�شته« مل�شتلزمات التخييم والرحالت
•• عجمان- الفجر: 

افتتح �شعادة املهند�ص عبداهلل املويجعي 
جت����ارة  غ���رف���ة  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ���ي�������ص 
“ك�شته”  م��ع��ر���ص  ع��ج��م��ان  و���ش��ن��اع��ة 
التخييم واجلل�شات  ملعدات وم�شتلزمات 
ن�شخته  يف  الرحالت  وتنظيم  الرتاثية 
�شيدات  جم��ل�����ص  م���ن  بتنظيم  الأوىل، 
على  املعر�ص  واإ�شتمر  عجمان،  اأع��م��ال 
لريادة  عجمان  م��رك��ز  يف  ي��وم��ني  م���دار 

الأعمال.
 ح�شر فعاليات الإفتتاح، �شعادة الدكتورة 
اآمنة خليفة اآل علي ع�شو جمل�ص اإدارة 
�شيدات  جمل�ص  رئي�شة   � عجمان  غرفة 
اأعمال عجمان، و�شعادة �شامل ال�شويدي 
ونا�شر  ع���ج���م���ان،  غ���رف���ة  ع�����ام  م���دي���ر 
دعم  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  الظفري 
الأع�����ش��اء والب��ت��ك��ار وحم��م��د اجلناحي 
التجارة  تنمية  لقطاع  التنفيذي  املدير 

والعالقات الدولية يف غرفة عجمان.
امل��ع��ر���ص ع�شوات  اف��ت��ت��اح  ك��م��ا ح�����ش��ر 
الإم���ارات  اأع��م��ال  �شيدات  اإدارة  جمل�ص 
و����ش���ي���دات اأع����م����ال ع��ج��م��ان ووف�����د من 
كازاخ�شتان،  يف  العمال  �شيدات  جمعية 
وجم����م����وع����ة م�����ن اأ�����ش����ح����اب الع����م����ال 

و�شيدات العمال.

بجولة  املويجعي  ع��ب��داهلل  ���ش��ع��ادة  وق���ام 
ت��ف��ق��دي��ة ت��ع��رف خ��الل��ه��ا ع��ل��ى اجلهات 
امل�شاركة وما تقدمه من منتجات واأدوات 
واملنا�شبات  الربية  والرحالت  للتخييم 
الرتاثية، واإ�شتمع ل�شرح من العار�شني 
حول املنتجات والدوات املعرو�شة واأبرز 
اأ�شاد  م��ن��ه��ا، ح��ي��ث  امل��ب��ت��ك��رة  امل��ن��ت��ج��ات 
مب�شتوى امل�شاركات وتنوعها يف املعر�ص 
وجودة  ت��ن��وع  م���دى  يعك�ص  الأم���رال���ذي 

اأ�شحاب و�شاحبات امل�شاريع.
واأكد على اأهمية املعر�ص ودوره يف ربط 
املحلي  املجتمع  م��ع  امل�����ش��اري��ع  اأ���ش��ح��اب 
وفتح قناة ت�شويقية للتعريف مبنتجات 
نوعية خا�شة بالرحالت والتخييم، اإىل 
ت��ب��ادل اخلربات  امل��ع��ر���ص يف  ج��ان��ب دور 
املنتجات  اأحدث  على  والتعرف  والفكار 
واأف�شل املمار�شات لالأن�شطة القت�شادية 

املرتبطة بهذا املجال. 
واأث��ن��ى ���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل امل��وي��ج��ع��ي، على 
الداعمة  واجل���ه���ات  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ج��ه��ود 
العمال  و����ش���ي���دات  اأ����ش���ح���اب  مل�����ش��اري��ع 
وت����وف����ري امل���ق���وم���ات وامل�����زاي�����ا ال���الزم���ة 
ل��ت��ن��م��ي��ة وت��ط��وي��ر  امل�����ش��اري��ع والأف���ك���ار 
وتنفيذ  النوعية  املعار�ص  تنظيم  ومنها 
املتخ�ش�شة  وال��������دورات  ال��ع��م��ل  ور������ص 
النظري  اجل��ان��ب  تطوير  على  والعمل 

واملهني لأ�شحاب امل�شاريع واملقبلني على 
تنفيذ م�شاريع خا�شة، واإطالق املبادرات 

الهادفة لتنمية العمال.
من جانبها اأكدت الدكتورة اآمنة خليفة 
على اأهمية املعر�ص وتزامنه مع مو�شمي 
املعر�ص  يواكب  بحيث  والربيع،  ال�شتاء 
الرحالت  وب���رام���ج  ال�����ش��ي��اح��ي  ال���زخ���م 
العام  م��ن  ال��ف��رتة  ه��ذه  املتنوعة خ��الل 
ال�شركات املتخ�ش�شة  اأو  �شواء للعائالت 

التخييم  ومنتجات  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  يف 
والرحالت. واأو�شحت ان جمل�ص �شيدات 
�شل�شلة  تنفيذ  يعتمد  ع��ج��م��ان  اع��م��ال 
لت�شتهدف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  امل��ع��ار���ص  م���ن 
امل�شاريع  و���ش��اح��ب��ات  اأ���ش��ح��اب  خ��الل��ه��ا 
داعمة  ت�شويقية  ق��ن��وات  ت��وف��ري  ب��ه��دف 
لتبادل  من�شات  واإي��ج��اد  الع��م��ال  لنمو 
اخل�����ربات وال�����ش��راك��ات والط�����الع على 
امل�شاركة  اجلهات  بني  املمار�شات  اف�شل 

على  الدكتورة  واأثنت  املعار�ص.  تلك  يف 
جهود �شركاء جمل�ص �شيدات اعمال من 
تنويع  يف  واخلا�شة  احلكومية  اجلهات 
امل��ج��ل�����ص وتقدمي  وم����ب����ادرات  خ���دم���ات 
الدعم الالزم لنجاح وا�شتدامة امل�شاريع، 
ادارة  ملجل�ص  الكبري  بالدور  اأ�شادت  كما 
غ���رف���ة جت�����ارة و���ش��ن��اع��ة ع��ج��م��ان على 
جمل�ص  خطط  لتنفيذ  املبا�شر  ال��دع��م 

�شيدات اأعمال عجمان.

اأك���رث  م���ن  م���ري  ل 
البحرية  ال��وج��ه��ات 
مبا  دب���ي  يف  زي����ارة 
مراكز  م��ن  يحتويه 
ت��رف��ي��ه��ي��ة واأ���ش��ه��ر 
امل��ط��اع��م ال��ع��امل��ي��ة 
واأحدث حديقة مائية 

التزلج  ممار�سي  ي�ستقطب  بيت�س  كايت 
التجديف  الورقية وحمبي  بالطائرات 
ال��زوارق ورك��وب  املائية  الأل���واح  على 

املكان  ريزيدن�س  بيت�س  جمريا  بيت�س  ذا 
املف�سل لق�ساء العطالت مبا ي�سمه من اأن�سطة 
ت�سويقية  وجت���ارب  وترفيهية  ريا�سية 
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العدد 13468 بتاريخ 2022/2/14 
MOJAU_2022- 0049238 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
بطاقة  واحمل  اجلن�شية  اإماراتي  خمي�ص  عبداهلل  عادل  ال�شيد/احمد  بانني  للجميع  معلوما  ليكن 
هوية رقم 784197857609396 ارغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتى البالغة %100 
رقم  ال�شارقة حتت  باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي  الفنية(  للمقاولت  اجلرينة  امل�شماة )�شخور  الرخ�شة  يف 
775001 اىل ال�شيد/ زكرى عطيه اب�شخرون عطيه ، م�شري اجلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم 
"784197808080382 تنازل �شاحب الرخ�شة لخر ، تغيري ال�شم التجاري لل�شركة / املوؤ�ش�شة 

ال�شم التجاري القدمي : �شخور اجلرينة للمقاولت الفنية 
ال�شم التجاري اجلديد : �شخور اجلرينة للمقاولت الفنية ذ م م �شركة ال�شخ�ص الواحد 

2013 يف �شان  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة   املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�ص 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13468 بتاريخ 2022/2/14 
MOJAU_2022- 0048938 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
رقم  هوية  بطاقة  احمل   ، �شريف  حكمت  يا�شر  ال�شيد/  بانني  للجميع  معلوما  ليكن 
784197153750985 �شوري اجلن�شية ، ارغب يف البيع والتنازل عن 25% من ح�شتي 
البالغة 100% يف الرخ�شة امل�شماة )احل�شان الداكن لتجارة معدات الفرو�شية( والتي تاأ�ش�شت 
اجلن�شية  �شورية   ، ح�شن  كاميل   - هال   / ال�شيدة  اىل   786178 رقم  حتت  ال�شارقة  باإمارة 
وحتمل هوية رقم 784199095777571 تغيري ال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل 

ذ م م  ا�شافة �شريك �شركاء. 
 2013 ل�شنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص 
الت�شديق  على  للعلم وانه �شوف يتم  ن�شر هذا العالن  اقت�شى  . فقد  العدل  الكاتب  �شان  يف 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك  ا�شبوعني من  اليه بعد  امل�شار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13468 بتاريخ 2022/2/14 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية   
)جزئي(    مدين   SHCEXCIREA2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003524/ 

اإىل املحكوم عليه : نفي�ص احمد خان حممد خان 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ اميك�ص )ال�شرق الو�شط( �ص م م  )م( الإمارات  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 37077 درهم ، بالإ�شافة اىل الفائدة 

القانونية بواقع %5 من 2017/12/21 حتى متام ال�شداد.   
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13468 بتاريخ 2022/2/14 
  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة : ال�سويدي كابيتال - �س ذ م م   
رقم الرخ�شة : 601281 العنوان : مكتب رقم 604 ملك را�شد ماجد املهريي - 
ديرة - املرقبات - ال�شكل القانوين : ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل 
التجاري 1017066 تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي بانهاب�شدد الغاء 
الرتخي�ص اخلا�ص بال�شركة الواردة اعاله وذلك مبوجب الجراءات والنظم 
التنمية  دائ��رة  اىل  التقدم  اع��رتا���ص  اي  لديه  .وعلى من  ال��دائ��رة  املتبعة يف 

القت�شادية بدبي من خالل الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�شر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�شتندات  كافة 

هذا العالن.
 دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70197
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  

ت�شوكلت لالإعالنات وميثلها / جوزيف مالك مي�شال عبدامللك   
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005371/ 

اإىل املحكوم عليه : ت�شوكلت لالإعالنات وميثلها / جوزيف مالك مي�شال عبدامللك 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ هيئة املنطقة احلرة مبدينة ال�شارقة للن�شر  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 64776  

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13468 بتاريخ 2022/2/14 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شونداي اوالواماييوا اكاند   
)جزئي(    مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005136/ 

اإىل املحكوم عليه : �شونداي اولواماييوا اكاند
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ اجرة ال�شارقة - ذ م م  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 11482  

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شاقالين ار�شد حممد ار�شد   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004689/ 

اإىل املحكوم عليه : �شاقالين ار�شد حممد ار�شد 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ اأجرة ال�شارقة - ذ م م  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 35616 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ايه - البلوكي للمقاوالت   
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005526/ 

اإىل املحكوم عليه :  ايه - البلوكي للمقاولت 
العنوان : بردبي - الكرامة مكتب رقم 6 ام ملك عبدالرحمن حممد البلوكي 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ برج النباعة ملقاولت النجارة امل�شلحة  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 50938.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( باحل�شور 
امام املحكمة املذكورة  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ 

اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13468 بتاريخ 2022/2/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0004697 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : نبيل حممد عبداحلميد ع�شبه  
جمهول حمل الإقامة : عجمان الرا�شدية 3 ابراج عجمان ون تارو 7 �شقة 705 رقم مكاين 

 4213109483
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/2/28 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
او  �شخ�شيا  الواحد(  اليوم  دائرة   -  2 الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية 
بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�شر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�شرة  خالل مدة ل 

اعاله - بو�شفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ 2022/2/10 م. 

مكتب اخلدمات الق�شائية      
عبدامللك خلفان النقبي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533
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 اعالن بالن�شر باللغة العربية 

للم�شتاأنف �شدها للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
يف االإ�شتئناف رقم 2022/50  

3-اليانا   ، اأمني احل�شن  2-ب�شام فائز   ، ابراهيم حممد عبدالوهاب حممد   -1  / امل�شتاأنفني  بناء علي طلب 
6-جمدي عبدالكرمي  5-ن�شال وجيه حممد عبده   اأبو عبيد   4-طلعت حامد عبداحلفيظ   ، حامد �شباب 
يو�شف لباط 7-ع�شام عي�شى خ�شر عبدالهادي 8-احمد خاطر ابو النعاج  9-بالل املظهور الركون 10-رفاه 
حممد جنم ال�شواف 11-عبدالرازق �شالح عبدالرحمن بانقا 12-عبدالعزيز اإبراهيم الكردي 13-منى عمر 
ح�شني 14- يعرب مطلق  15-�شارة حميد  16-�شمر عدي عبدالعزيز حميد 17-الهمايل هيتني �شاه 18-

مدية �شالح بالل الطاير املري  19-فرا�ص عبداحلميد رزوق 20-و�شام اإبراهيم حممد حمد  21-حممد 
اأحمد عبداللطيف �شنابلة  - اىل امل�شتاأنف �شدهم / 1-�شمري حممود العلي   2-حممد �شمري حممود العلي  
املحمود  �شمري  5-�شركة  م   م  ذ  التجارية  واولده  املحمود  �شمري  4-�شركة  العلي   حممود  �شمري  3-في�شل 
للمقاولت ذ م م  6-�شمري املحمود واأولده لال�شتثمارات العقارية �ص ذ م م )حاليا �شمري املحمود لال�شتثمارات 
العقارية �ص ذ م م(  - انت مكلف باحل�شور امام مكتب اإدارة الدعوى رقم )1(  مبحكمة ا�شتئناف ال�شارقة - 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك يف يوم 

الإثنني املوافق 2022/2/21 يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�شفك م�شتاأنف �شده.
مدير الدعوى/ ح�شن خالد ال�شلمان        

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  االحتادية اال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
70533 العدد 13468 بتاريخ 2022/2/14 

وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية
 ق�شم احلجوزات والبيوع

الق�شية التنفيذية رقم 3108 ل�شنة 2019 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(

املنفذ �شده / حممد احمد ابراهيم بو�شليبي - العنوان : مكتب ال�شعيدي للمحاماة وال�شوؤون القانونية - دبي - برج النوف - طابق 
رقم 3 - مكتب رقم 301 - بجانب قرية الأعمال - هاتف رقم 042974555

ل�شالح طالب التنفيذ / �شركة ليربتي لالإ�شتثمار - ذ.م.م
http://www. تعلن حمكمة ال�شارقة البتدائية الحتادية للجميع باأنه �شينعقد مزاد علني وذلك على موقع المارات للمزادات
العقار  لبيع  وذل��ك   .24/02/2022 املوافق  اخلمي�ص  يوم  ظهراً  ع�شر  الثانية  ال�شاعة  متام  يف   emiratesauction.ae
العائدة ملكيته للمنفذ �شده واأو�شاف العقار على النحو التايل : العقار قطعة رقم 1517 ملك مبنطقة ال�شجعة ال�شناعية باإمارة 
ال�شارقة، ب�شعر التقييم : 2،906،000 درهم )مليونني وت�شعمائة و�شتة اآلف درهم(، وهو عبارة عن )عدد 45 غرفة �شكن عمال 
+ عدد 2 حمل جتاري + مكتب + مطعم + غرفة حمولت + غرفة كهرباء + غرفة م�شخات + غرفة طعام + خمزن + مغ�شلة + عدد 
4 مطبخ + حمامات + �شور(. لالمارات للمزادات http://www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع . وعلى 
كل من له اعرتا�ص التقدم باعرتا�ش�ه معززا اإياه مبا يربره من م�شتندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على القل.  يتوجب 
على الراغب بال�شرتاك باملزايدة اأن يتقدم مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار. فعلى من يرغب بال�ش�راء اأو 

ال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع باملحكمة اأو املوقع اللكرتوين
عن / رئي�ش ق�شم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13468 بتاريخ 2022/2/14 
اإعالن حل�شور اجتماع اخلربة احل�شابية

اداء امر  ا�شتئناف  يف الدعوي رقم 2084/2021 
احلك�م  مبوج�ب  اأع�اله  امل�ذكورة  ال�دعوى  ف�ي  املنت�دب  مب�ارك  ال�ش�يخ  اح�م�د  را�ش�د   / احل�ش�ابي  اخلبي�ر  يعل�ن 
ال�ش�ادر ع�ن عدال�ة هيئ�ة حمكم�ة ال�ش�ارقة امل�وقرة بت�اريخ 28/12/2021 املرفوع�ة م��ن امل�ش�������تاأنفة �ش�ركة 
ل�شناعة  ذبي�ان  �ش�ركة   : الوىل  �ش�دها  امل�شتاأنف  احل�ش�ابي  اخلبي�ر  ي�عل�ن  وعلي�ه  ���ص.ذ.م.م  لل�ش�ح�ب  اخلل�������ي�ج 
الملني�وم والزج�اج ذ.م.م امل�شتاأنف �ش�ده الثاين : عم�اد يو�ش�ف ذبي�ان - ب�ش�فت�ه م�دير ال�شركة موق�ع ال�ش��ك وم�ا 
16/02/2022 ال�ش�اعة الرابع�ة والن�ش�ف  مي�ثلهم حل�ش�ور اجتم�اع اخلب�رة احل�شابية ي�وم الربع�اء املواف�ق 

ع�ش�را )30 : 4(عب�ر تطبي�ق زووم عل�ي الرابط :
https://us04web.zoom.us/j/8561995367?pwd=ZVIwK1NNQm4rQnFNUFNmcFNvVzBLZz09
العمل  وزارة  بجوار  الحت��اد  �ش�ارع  باأبوهي�ل  �شرق  العنز  ب�دبي مبنطقة هور  الك�ائ�ن  او احل�شور مبقر مكتبن�ا 
رقم  مكتب  الول  ال��دور  املكتوم  خليفة  بن  را�شد  ال�شيخ  بناية  القيادة  مرتو  حمطة  مقابل  القدمية  والعمال 
اأداء املهمة  التي توؤيد موقفكم يف الدعوي حتى ن�شتطيع  الوثائق وامل�شتندات  كافة  واح�ش�ار   119 &118
 04-2686888 ت  الرقم  على  الت�شال  املحدد لال�شتف�شار  الوقت  ويف  والأ�شول  للقواعد  وفقا  لنا  املوكلة 

هاتف متحرك 0543092666
اخلبري احل�شابي
را�شد اأحمد ال�شيخ مبارك

اإعالن اإجتماع خربة 

70533

العدد 13468 بتاريخ 2022/2/14 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/19599(
املنذرة : �شركة العنقاء للتجارة )ذ.م.م( - بوكالة املحامني/حممد عبد امللك 

املنذر اليهما : 1- اني�ص عبدالقا�شم حممد خاين عبدالقا�شم
امري مانابات امري احمد - جمهويل حمل القامة عا�شم   -2

املو�شوع : تكليف بالوفاء
قيمة  درهم   113،641 ���ص.ذ.م.م( مببلغ وقدره  الكهروميكانيكية  )اجني�ص لالعمال  �ش�ركة  تداين  املنذرة 
)امل�ش�رف(  بنك  ل��دى  ح�شابها  م��ن  امل�شحوب   )000259( رق��م  ال�شيك  مبوجب  اإل��ي��ه��ا،  ت��وري��ده��ا  مت  ب�شاعة 
وامل�ش�تحق يف 2021/6/30  واملذيل بتوقيع املنذر اإليهما ب�شفتهما املخولني بالتوقيع عنها، ومن ثم فاإنهما 
اأنه  وحيث  ال�شيك،  بقيمة  الوفاء  عن  املذكورة  ال�شركة  مع  بالت�شامن  ال�شخ�شية  ب�شفتهما  م�شئولني  يكونا 
عند تقدمي ذلك ال�شيك ارجتع دون �شرف. لذلك ، فاإننا نخطركم ب�شرعة املبادرة ب�شداد املديونية املرت�شدة 
التام،  ال�شداد  ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  من  9% �شنوياً  بواقع  والفائدة  درهم   113،641 بذمتكم وقدرها 
وذلك خالل خم�شة اأيام من تاريخه، ويف حالة الإ�شرار على عدم ال�شداد ف�ش�وف ت�شطر املنذرة اإىل اتخاذ كافة 

الإجراءات القانونية يف مواجهتكم للوفاء باملبلغ املطالب به.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13468 بتاريخ 2022/2/14 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/19586(
املنذرة : �شركة العنقاء للتجارة )ذ.م.م( - بوكالة املحامني / حممد عبد امللك 

املنذر اليها : الطائر ال�شديف لالعمال الكهروميكانيكية �ص.ذ.م.م - جمهولة العنوان
املو�شوع : تكليف بالوفاء

اإليها،  توريدها  مت  ب�شاعة  قيمة  دره��م   347،599/84 وق��دره  مببلغ  اإليها  املنذر  تداين  امل��ن��ذرة 
اإليها دون  املنذر  الت�شليم، وحيث امتنعت  التوريد و�شندات  ال�شراء والفواتري واأوام��ر  اأوامر  مبوجب 
مربر قانوين عن �شداد املديونية املرت�شدة يف ذمتها والثابتة بك�شف احل�شاب امل�شتخرج من �شجالت 

املنذرة التجارية املنتظمة.
لذلك ، فاإننا نخطركم ب�شرعة املبادرة ب�شداد املديونية املرت�شدة بذمتكم وقدرها 347،599/84 
فل�ش�اً(  وثمانون  واربعة  درهما  وت�شعون  وت�شعة  وخم�شمائة  األ��ف  واأرب��ع��ون  و�شبعة  )ثالثمائة  دره��م 
اأيام  خم�شة  خ��الل  وذل��ك  ال��ت��ام،  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من  �شنوياً   %9 بواقع  والفائدة 
اإىل اتخاذ كافة الإجراءات  ال�ش�داد ف�ش�وف ت�شطر املنذرة  من تاريخه، ويف حالة الإ�ش�رار على عدم 

القانونية يف مواجهتكم للوفاء باملبلغ املطالب به.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13468 بتاريخ 2022/2/14 
طلب اإعالن بالن�شر

املنذرة : �شماحه لالإ�شت�شارات القانونيه ذ.م.م
العنوان : اإماره دبى - بر دبى - �شارع ال�شيخ ذاي�د املركز التجاري العاملي -

برج ايه بي اى ورلد تاور - مكتب 1404 بجوار فندق كونراد دبى - رقم مكانى  : 2412287475 
ه�ات�ف : 00971547857448 - 0097145780666 

INFO@SAMAHAUAE.COM : بريد اإلكرتوين
املنذر اليهما : 1- ايزابيل كونرتيرا�ص كونرتيرا�ص - )اأ�شبانيه اجلن�شيه(

اجلن�شيه(  )فرن�شي   - ل�شايل  اميانويل   -2
)ROVE LAMER BEACH( العنوان : اإماره دبى - بر دبى جمريا 1 - جنوب لمري - �شاطئ لمري - فندق رووف لمري بيت�ص

غرفه رقم - 323 - هاتف رقم : 042519600 - 0508558436 �شندوق بريد 119444  دبي الإمارات 
املو�شوع :

الوفاء باملبالغ املرت�شدة على املنذر اليهما مببلغ وقدره 78،750 درهم ثمانيه و�شبعون و�شبعمائه وخم�شون الف درهم والفائده القانونيه 
12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام

تنبه املنذره على املنذره اليهما بالتايل :
درهم  الف  وخم�شون  و�شبعمائه  و�شبعون  ثمانيه  دره��م   750،78 وق��دره  مببلغ  عليهما  واملرت�شده  امل�شتحقه  باملبالغ  الوفاء  ب�شروره   : اول 
والفائده القانونيه 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام وذلك يف موعد اق�شاه �شبعه ايام من تاريخ ا�شتالمها لهذا الإنذار والإ 
وامل�شاريف  القانونية  الر�شوم  كافه  الالزمه ل�شرتداد حقوقها طرفكم مع حتميلكم  القانونية  الإج��راءات  كافه  املنذره لتخاذ  �شوف ت�شطر 

الق�شائيه وذلك مع حفظ كافه حقوق املنذره الخرى جتاه املنذر اليها

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13468 بتاريخ 2022/2/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0003785 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �شيف ال�شردير مف�شل �شردير  
جمهول حمل الإقامة : عجمان الرا�شدية 3 ال�شوان - رقم مكاين : 4269609773 جوال 

  0581500857
)باللغتينالعربية والجنليزية( 

انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/2/15 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
او  �شخ�شيا  الواحد(  اليوم  دائرة   -  2 الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية 
بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�شر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�شرة  خالل مدة ل 

اعاله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/1/31 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13468 بتاريخ 2022/2/14 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  10098/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/5346 اأمر اداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )141545105( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : هات�شين�شن تليكوم �ص.م.ح
ع���ن���وان���ه:دول���ة الم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة - ام�����ارة دب���ي - دي����ره - ����ش���ارع ب��ن��ي ي��ا���ص - برج 
رقم   -  0557909785 الهاتف   - دب��ي  بلدية  بجوار   -  1407 رق��م  - مكتب   14 الطابق   - امل�شرف 

shaban.hegazy:مكاين:3005495192 - الربيد اللكرتوين
املطلوب اإعالنه : 1- األفا بزن�ص �شنرتز �ص.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )141545105( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة والزامه بالت�شامن، وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

70197

العدد 13468 بتاريخ 2022/2/14 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  10059/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 5257/2021 اأمر اداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )654397.50( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : بنك ات�ص ا�ص بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود فرع دبي
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي- �شارع ال�شيخ زايد - داون تاون - برج ات�ص ا�ص بي 

�شي - �ص.ب:66 - دبي المارات العربية املتحدة - مكاين:24665865072
املطلوب اإعالنه : 1- تامي بوتري - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )654397.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

العدد 13468 بتاريخ 2022/2/14 70448
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  569/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 5550/2021 اأمر اداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )9295716.75( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : امني دادا
عنوانه:المارات - امارة دبي - املرقبات - ديرة - دبي - �شارع ابوبكر ال�شديق - مبنى القرن 

21 - مكتب 606 - رقم مكاين:3182695395
املطلوب اإعالنه : 1- فالد فيلي�ص - �شفته : منفذ �شده

املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق��ام  قد   : الإع���الن  مو�شوع 
املنفذ به وقدره )9295716.75( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

70392 العدد 13468 بتاريخ 2022/2/14 
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  8085/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/209 جتاري كلي ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )31.533.307.80( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : بنك ات�ص ا�ص بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود - فرع دبي
عنوانه:امارة دبي - بردبي - منطقة اعمار �شكوير - �شارع ال�شيخ زايد - بجوار دبي مول - مبنى 

بنك ات�ص ا�ص بي �شي - الطابق الول - رقم مكاين:2672589734
املطلوب اإعالنه : 1- �شيخو حممد طه حممد طه - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن ال�شهم امل�شجلة 
يف �شوق دبي املايل )اربتك القاب�شة + دبي لال�شتثمار( وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله 

وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

70448

العدد 13468 بتاريخ 2022/2/14 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1155/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/850 عقاري جزئي ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )1.294.025.63( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : بنك المارات دبي الوطني �ص.م.ع
ع��ن��وان��ه:ام��ارة دب���ي - دي���رة - ���ش��ارع ب��ن��ي ي��ا���ص - ب��ج��وار غ��رف��ة جت���ارة و���ش��ن��اع��ة دب���ي - هاتف 

رقم:043874225 - موبايل رقم:0557016552 - رقم مكاين:3113783794
املطلوب اإعالنه : 1- نا�شر علي �شليمان - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة )العقار( يف منطقة برج خليفة 
الوحدة رق��م 1301 - الطابق رق��م 13 - مبنى ب��رج كالرين - 2 - قطعة الر���ص رق��م 186 رقم 

البلدية 804-354 بناء على قرار املحكمة ال�شادر بتاريخ:2022/2/9.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

70197 العدد 13468 بتاريخ 2022/2/14 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:25/2022/39 جتاري م�شارف كلي
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة رقم: 402

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم مببلغ وقدره )50583324.01( درهم 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. 

املدعي:البنك التجاري الدويل �ص.م.ع
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - �شارع الرباط - دبي في�شتيفال �شيتي برج الفي�شتيفال - الطابق الثالث 

ع�شر الدائرة القانونية رقم مكاين:3414190570
  - دب��ي   ف��رع   - م.م.ح  اجل��اه��زة  للخر�شانة  بيفر جلف   -2 كري�شنا  كومار  راجي�ص   -1   : اإعالنهما  املطلوب 

�شفتهما : مدعي عليهما 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم 
تاريخ  م��ن  وال��ف��ائ��دة %12  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره���م  وق���دره )50583324.01(  مببلغ 
ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام - وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص  املوافق  2022/2/17  ال�شاعة 09.00 �ص 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13468 بتاريخ 2022/2/14 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:174/2022/38 جتاري م�شارف جزئي
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�شابعة رقم: 409

مو�شوع الدعوى : بقيد الدعوى واعالن املدعي عليها با�شل ال�شحيفة اول:املدعي عليها بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 
)141.318.27( درهم مائة وواحد واربعون الف وثالثمائة وثمانيه ع�شر درهم و�شبعة وع�شرون فل�ص - ثانيا:الزام املدعي 
عليها بفائدة قانونية وتاخريية 12% من تاريخ املطالبة باملبلغ املرت�شد يف ذمتها وحتى ال�شداد التام بحكم م�شمول بالنفاذ 

املعجل وبال كفالة كون الدين جتاريا - ثالثا:الزام املدعي عليها ر�شوم وم�شاريف واتعاب حماماة الدعوى. 
املدعي:بنك دبي التجاري �ص.م.ع

دي��رة �شيتي �شنرت - رقم  ب��ج��وار  التجاري -  دب��ي  ���ش��ارع بور�شعيد - مبنى بنك  دي��رة -  دب��ي -  ام���ارة  ع��ن��وان��ه:الم��ارات - 
مكاين:3191694239

املطلوب اإعالنه :  1- ماريا ترييزا روهينا كيني ين كا�شتنبا  -  �شفته : مدعي عليه
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها بقيد الدعوى واعالن املدعي عليها با�شل ال�شحيفة اول:املدعي 
عليها بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره )141.318.27( درهم مائة وواحد واربعون الف وثالثمائة وثمانيه ع�شر درهم و�شبعة 
وع�شرون فل�ص - ثانيا:الزام املدعي عليها بفائدة قانونية وتاخريية 12% من تاريخ املطالبة باملبلغ املرت�شد يف ذمتها وحتى 
وم�شاريف  ر�شوم  عليها  املدعي  ثالثا:الزام   - جتاريا  الدين  كون  كفالة  وبال  املعجل  بالنفاذ  م�شمول  بحكم  التام  ال�شداد 
واتعاب حماماة الدعوى- وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص  املوافق  2022/2/17  ال�شاعة 09.00 �ص يف قاعة التقا�شي عن 
او م�شتندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ش الق�شم
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العدد 13468 بتاريخ 2022/2/14 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1376/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الرابعة رقم 14

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )407.077( درهم وهو املبلغ املتبقي والزائد 
تاريخ  وتاخريية 12% من  بفائدة  املدعي عليهما  ال��زام  رق����م:2020-2406  الداء  امر  بقرار  به  املق�شي  الذين  ال�شند  على 
املطالبة باملبلغ املرت�شد يف ذمته وحتى ال�شداد التام بحكم م�شمول بالنفاذ املعجل وبال كفالة الزام املدعي عليه مب�شاريف 

ومقابل اتعاب املحاماة والر�شوم. 
املدعي:بنك دبي التجاري �ص.م.ع

عنوانه:بنك المارات - امارة دبي - بور�شعيد - ديره - دبي - �شارع مقابل ديرة �شيتي �شنرت - �شقة بناية بنك دبي التجاري 
- وميثله:ي�شلم �شالح احمد ال�شعدي

املطلوب اإعالنه :  1- ميلكى او�شني مارين �شريف�شي�ص ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2021/9/2 اولا بالزام املدعي عليها الثانية بان 
 ، دره��م  و�شتمائة وثالثة ع�شر  الف  اماراتي مائة وخم�شة وخم�شون  دره��م  وق��دره )155.613(  املدعي مبلغ  للبنك  ت��وؤدي 
والزمتها  ال�شداد  متام  وحتى   2021/4/4 يف  احلا�شل  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %5 بواقع  القانونية  والفائدة 
امل�شاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات ، حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
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الوفاة  خماطر  بزيادة  العمر  منت�سف  يف  الطول  فقدان  يرتبط 
املبكرة، ب�سكل اأ�سا�سي ب�سبب اأمرا�س القلب اأو ال�سكتة الدماغية، 

على الأقل لدى ن�ساء �سمال اأوروبا، وفقا لدرا�سة جديدة.
 ،BMJ Open وت�سري النتائج التي ُن�سرت يف املجلة الإلكرتونية
اإىل اأن الن�ساط البدين املنتظم قد ي�ساعد يف جتنب النكما�س يف 
منت�سف العمر، ف�سال عن تقليل خماطر الإ�سابة باأمرا�س القلب 

والأوعية الدموية.

ومي��ي��ل ال��ن��ا���ص اإىل ال��ب��دء يف ف��ق��دان ال��ط��ول مب��ج��رد بلوغهم 
ال�شبعينات  تت�شارع خالل  العمر، وهي عملية  اخلم�شينات من 

من العمر.
وعادة ما يكون �شبب فقدان الطول هو انكما�ص القر�ص الفقري، 

وك�شور يف العمود الفقري، والتغريات يف هيئة اجل�شم.
بال�شيخوخة  الطول  فقدان  من  معينة  درج��ة  ترتبط  وبينما 
الطبيعية، ت�شري اأبحاث �شابقة اإىل اأنه قد يكون مرتبطا اأي�شا 

بزيادة خطر الوفاة من اأمرا�ص القلب.
تتم  مل  الن�شاء  عند  من��وال��ط��ول  ت��راج��ع  اإن  الباحثون  وي��ق��ول 
الن�شاء يفقدن طول  اأن  درا�شته جيدا، على الرغم من حقيقة 

اأكرب من الرجال.
لذلك اأرادوا معرفة ما اإذا كان فقدان الطول يف منت�شف العمر 
التحديد  الأ���ش��ب��اب، وع��ل��ى وج��ه  ب��ال��وف��اة م��ن جميع  ق��د يتنباأ 
 2406 يف  الدماغية،  ال�شكتة   / القلب  اأمرا�ص  ب�شبب  الوفاة 

امراأة �شويدية ودمناركية ولدن بني عامي 1908 و1952.
وكانت جميع الن�شاء ال�شويديات البالغ عددهن 1147، جزءا 
من الدرا�شة ال�شويدية لل�شكان املحتملني للن�شاء يف غوتنربغ، 
بينما كانت 1259 امراأة دمناركية جزءا من درا�شة اجتاهات 

الوعائية  القلبية  الدموية  الأوعية  اأمرا�ص  درا�شة  وحم��ددات 
.)MONICA(

ووقع قيا�ص الطول من دون حذاء �شباحا، عندما كانت الن�شاء 
اأخ��رى بني  10 و13 عاما عاما، وم��رة  ت��رتاوح اأعمارهن بني 

.)52-38 الثلثني  عمر  )كان  ذلك  بعد  و60   30
ور�شد فريق البحث تاريخ و�شبب الوفاة ملدة 17 اإىل 19 �شنة 

بعد قيا�ص الطول الثاين.
ومت ت�شجيل جميع العوامل املوؤثرة املحتملة، مبا يف ذلك الوزن 
الكحول  وتناول  الفراغ  اأوق��ات  يف  البدين  والن�شاط  والتدخني 

والتح�شيل العلمي.
الأول  الطول  قيا�شات  بني  �شم   0.8 متو�شط  الن�شاء  وفقدت 

والثاين، لكن الكمية تراوحت من 0 اإىل 14 �شم.
خالل فرتة املراقبة الإجمالية البالغة 19 عاما، توفيت 625 
ام����راأة بجميع الأ���ش��ب��اب. ول��ك��ن خ��الل ف��رتة 17 ع��ام��ا، كانت 
اأمرا�ص القلب والأوعية الدموية هي ال�شبب الرئي�شي للوفاة 
37 حالة من ال�شكتة الدماغية،  157 ام��راأة، مبا يف ذلك  يف 

و362 حالة كانت باأ�شباب اأخرى.
وارت���ب���ط ك��ل ���ش��م م��ن ف��ق��دان ال��ط��ول ب��اح��ت��م��الت وف����اة اأكرب 

ال�شويديات  الن�شاء  بني  �شبب  اأي  من  و21%   14% بن�شبة 
وال��دمن��ارك��ي��ات، ع��ل��ى ال���ت���وايل، ب��ع��د ت��ع��دي��ل ال��ع��وام��ل املوؤثرة 

املحتملة.
العايل  ال��ف��راغ  لوقت  البدين  والن�شاط  القامة  ق�شر  وارت��ب��ط 
دخول  عند  التناف�شية(  الريا�شات  يف  امل�شاركة  ذل��ك  يف  )مب��ا 

الدرا�شة بفقدان اأقل يف الطول، بغ�ص النظر عن العمر.
من  باأكر  تعريفه  وق��ع  ال��ذي  الكبري،  الطول  فقدان  وارتبط 
على   ،80% و   74% بن�شبة  اأكرب  وفاة  باحتمالت  �شم،   2

التوايل، بني جمموعتني من الن�شاء.
واأظهر التحليل املجمع للبيانات اأن فقدان الطول الكبري كان 
ال�شكتة  من  ال��وف��اة  احتمالت  يف  ال�شعف  من  باأكر  مرتبطا 
الدموية،  والأوع��ي��ة  القلب  اأم��را���ص  اأن���واع  وجميع  الدماغية 
الأ�شباب  ج��م��ي��ع  م���ن   71% بن�شبة  اأك����رب  وف����اة  واح���ت���م���الت 

الأخرى.
وظ��ل��ت ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج �شحيحة ح��ت��ى ب��ع��د اأخ���ذ ع��وام��ل العمر 
والوقت بني قيا�شات الطول واجلن�شية والقيم الأ�شا�شية للطول 

والوزن والتح�شيل العلمي وعوامل منط احلياة يف العتبار.
وهذه درا�شة قائمة على املالحظة، وعلى هذا النحو، ل ميكنها 

الناجمة  الوفيات  عدد  اأن  اإىل  الباحثون  واأ�شار  ال�شبب.  اإثبات 
اأن���ه يجب  اإىل  ك��ان ���ش��غ��ريا، م��ا ي�شري  ال��دم��اغ��ي��ة  ال�شكتة  ع��ن 

تف�شري النتائج بدرجة من احلذر.
على  اأي�شا  اأث��رت  قيا�شها  يتم  مل  اأخ��رى  عوامل  اأن  وي�شيفون 
احلياة  م��ن  مبكر  وق��ت  يف  ال��ب��دين  الن�شاط  وت�شمل  النتائج. 
التدخني  اأو  املبا�شر  التدخني  )اإما من خالل  للتبغ  والتعر�ص 

ال�شلبي(، واحلالت ال�شحية الأ�شا�شية والعالجات الطبية.

اأن فقدان  اإىل ا�شتنتاج  ومع ذلك، فاإن النتائج دفعت الباحثني 
الطول يف منت�شف العمر "هو عالمة خطر للوفيات املبكرة يف 

الن�شاء يف �شمال اأوروبا".
وي�شيفون اأن خطر الإ�شابة باأمرا�ص القلب والأوعية الدموية 
الطول،  الالئي يفقدن  الن�شاء  التحديد لدى  يزداد على وجه 
واأن الوفاة من ال�شكتة الدماغية ت�شاهم ب�شكل رئي�شي يف هذا 

الرتباط.

تراجع منو الطول عند الن�شاء يف منت�شف 
العمر يهددهن بخطر املوت املبكر
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وميكن اأن يكون لت�شاقط ال�شعر عدد من الأ�شباب، 
مبا يف ذلك الإجهاد والأمرا�ص املزمنة وعالجات 
واملواد  وامل��ع��ادن  الفيتامينات  ونق�ص  ال�شرطان 

املغذية الأخرى.
يتم  الفم،  طريق  عن  غذائي  مكمل  تناول  وعند 
جميع  ي��غ��ذي  حيث  ال���دم  جم��رى  يف  امت�شا�شه 

اخلاليا، مبا يف ذلك ب�شيالت ال�شعر.
العنا�شر  من  يكفي  ما  على  حت�شل  ل  كنت  واإذا 
ذلك  يوؤثر  فقد  الغذائي،  نظامك  من  الغذائية 
على معدل منو �شعرك وي�شبب تق�شفه، ويف اأ�شواأ 
اأن ي�شاهم يف ت�شاقط �شعرك من  احل��الت ميكن 

اجلذور.

البيوتني
 ،B7 فيتامني  با�شم  امل��ع��روف  البيوتني،  ي�شاعد 

على حتويل خاليا معينة اإىل طاقة، ويلعب دورا 
مهما يف �شحة اجللد والأظافر وال�شعر.

ويحفز البيوتني اإنتاج الكرياتني وميكن اأن يزيد 
من معدل منو الب�شيالت.

ومع ذلك، ل يتم تخزينه يف اجل�شم وحتتاج اإىل 
ملء البيوتني من م�شادر خارجية - يعد �شفار 
كلها  واللحوم  الكاملة  احلبوب  واأطعمة  البي�ص 
املكمالت  اإىل  بالإ�شافة  للبيوتني،  رائعة  م�شادر 

الغذائية التي ل حتتاج اإىل و�شفة طبية.

الزنك
الربوتينات  ���ش��ن��ع  يف  م��ه��م��ا  دورا  ال��زن��ك  ي��ل��ع��ب 

ل�شعرك واخلاليا الأخرى.
ول ي��ن��ت��ج ج�����ش��م��ك ال���زن���ك ك��م��ا ه���و احل�����ال مع 
الأخ��رى، وميكن  الأ�شا�شية  واملعادن  الفيتامينات 

اأن تت�شمن عالمة عدم وجود ما يكفي من الزنك 
ت�شاقط ال�شعر.

ن���ط���اق وا�شع،  ع��ل��ى  ال���زن���ك  وت���ت���وف���ر م��ك��م��الت 
وميكنك اأي�شا احل�شول عليها من تناول اللحوم 

والفا�شوليا واملك�شرات والبذور.

احلديد
العالمات  م���ن  وت�����ش��اق��ط��ه  ال�����ش��ع��ر  ت���رق���ق  ي��ع��د 
احلديد  من  كافية  كمية  وج��ود  لعدم  الرئي�شية 
ال�شاحبة  وال��ب�����ش��رة  الإره������اق  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة   -

والباهتة.
خلطر  عر�شة  اأك��ر  يكن  اأن  اإىل  الن�شاء  ومتيل 
نق�ص احلديد، ولكن ميكن اإ�شالح ذلك ب�شهولة 
احلمراء  اللحوم  ت��ن��اول  اأو  الغذائية،  باملكمالت 
التي تتغذى على الأع�شاب واخل�شروات الورقية.

فيتامني )د(
التي  الأ���ش��ي��اء  اأف�����ش��ل  اأح���د  )د(  فيتامني  يعترب 
ميكنك تناولها للح�شول على �شعر وب�شرة اأف�شل، 

وهو اأحد اأكر املكمالت فائدة عندما يتعلق الأمر 
باملظهر اجليد.

وياأتي فيتامني )د( من التعر�ص لأ�شعة ال�شم�ص، 

ولكن ل يح�شل الكثري من النا�ص على ما يكفي 
ل�شعر  اإليه  يحتاجون  ال��ذي  )د(  فيتامني  لإنتاج 

طويل ولمع.

اأف�شل 4 مكمالت غذائية لوقف ت�شاقط ال�شعر وتعزيز منوه!
يحدث ت�ساقط ال�سعر لنا جميعا تقريبا مبرور الوقت، اإل اأن هناك مكمالت اآمنة وفعالة ميكننا تناولها لإبطاء العملية.

وميكن اأن يكون ت�ساقط ال�سعر مرهقا ب�سكل خا�س، وبينما يتعر�س الكثري منا خلطره ب�سبب العوامل الوراثية اأو بب�ساطة التقدم يف ال�سن، هناك الكثري 
اأن ي�ساعد عدد من الفيتامينات الآمنة التي ي�سهل  اأطول. وميكن  من الطرق لتحفيز منو ال�سعر واحلفاظ على مظهر خ�سالته �سحية وممتلئة لفرتة 

الو�سول اإليها يف تعزيز منو ال�سعر، ودرء بقع ال�سلع غري املرغوب فيها اأو ترقق ال�سعر لفرتة اأطول.
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•• ال�سارقة-الفجر:

بعد التاأثري الكبري الذي اأحدثته ق�شة مدرب اخليول ح�شن 
جريميي  امل�شور  ي�شتطع  مل  )بييو(،  ح�شانه  مع  بو�شقور 
“احل�شان  ذاك  وي��راف��ق  عميقاً  نف�شاً  ياأخذ  اأن  اإل  ليمبني 
ال��ط��ب��ي��ة يف  ال����ك����وادر  م���ن  واح������داً  غ����دا  ال�����ذي  الطبيب”، 
الإيجابي  التفاعل  روعة  وير�شد  بفرن�شا،  كاليه،  م�شت�شفى 
بعد  امل��ر���ص، بل وحتى  ة  اأ���ش��رَّ الإن�شان واحل��ي��وان، على  بني 

مغادرتهم احلياة. 
يقام  ال��ذي  “اك�شبوجر”،  للت�شوير  ال��دويل  املهرجان  ويف 
فرباير  م��ن   15 حتى  وي�شتمر  ال�شارقة  اإك�شبو  يف  حالياً 
التي حتكي ق�شة  اجل��اري، عر�ص ليمبني جمموعة �شوره 
احل�شان الذي اختار اأن ين�شم اإىل جنود “العمل الإن�شاين” 
بحيث يبث الفرح والراحة يف قلوب مر�شى ال�شرطان، الذين 
يعاونون من تبعات نف�شّية ب�شبب العالجات الكيميائّية التي 

يتلقونها. 

اأ�سلوب فريد
ل ي�شبه احل�شان بييو اخليول الأخرى، اإذ يتمتع ب�شخ�شية 

بو�شقور  ح�شن  امل���درب  لح��ظ  وق��د  للغاية،  و�شعبة  ق��وّي��ة 
عر�شه،  اأداء  بعد  احل�شور  م��ن  اأح��ي��ان��اً  يقرتب  ح�شانه  اأن 

فيتعامل معهم بلطف، وكاأنه يحاول حمايتهم. 
لحظ ح�شن اأن “بييو” يختار نوعاً خا�شاً من النا�ص، وهم 
اأربع  وبعد  ج�شدية،  اأو  نف�شية  م�شاكل  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن 
�شنوات من عر�ص حالته على الأطباء البيطريني وجمموعة 
من املتخ�ش�شني الطبيني، والدرا�شات املكثفة ا�شتنتجوا اأن 

دماغ “بييو” يعمل باأ�شلوب فريد.

تخفيف اآلم املر�سى
الرعاية  ق�شم  اإىل  احل�����ش��ان  ي��اأخ��ذ  اأن  ح�شن  ق��رر  هنا  م��ن 
النف�شية يف م�شت�شفى كاليه، بعد اأن نظفه واعتنى به، ليكون 
واحداً من الكوادر التي تخفف اآلم املر�شى، حيث يظهر يف 
واحدة من ال�شور املوؤثرة، وهو يالطف تلك الأم التي اأخذ 
منها ال�شرطان كامل عافيتها، وهي يف مراحل متقدمة من 
“الطبيب  وي��ق��ّرب  �شنوات،  ال�شبع  ذا  طفلها  تعانق  امل��ر���ص، 

بييو” راأ�شه منهما، يوا�شيهما يف اأدق اللحظات احلرجة. 

اأمل الفراق

ويف م�شاهد اأخرى، ير�شد امل�شور جل�شات عالجية خا�شها 
الذين يتلقون عالجهم يف  املر�شى  اأحد  اجلواد مع دانيال، 
حلظات  حتى  بقربه،  اآلم��ه  وين�شى  يعانقه  وهو  امل�شت�شفى، 
عندما  امل�شيعني،  بني  ي�شري  بييو”  “الطبيب  نرى  الفراق 

انتقل دانيال اإىل مثواه الأخري.

ال�سديق اجلديد
ولكي ت�شل ر�شالة “الطبيب بييو” على اأكمل وجه، ويوؤدي 
التي  املري�شة  تلك  ملوا�شاة  يجد  مل  اإخ��ال���ص،  بكل  مهمته 
وقد  �شريرها  اأم��ام  اأن مير  اإل  اجل��راح��ة،  للتو من  خرجت 
وهو  ظهره،  على  اأع���وام،  الت�شعة  ذو  اإ�شحاق،  طفلها  اعتلى 
بييو،  اجل��دي��د،  على �شديقه  بتعريفها  وال��دت��ه  اأم��ام  فخور 
ك��ان��ت حل��ظ��ة ل ت��ن�����ش��ى، ف��رغ��م اآلم���ه���ا، ك��م��ا ي��ق��ول زوجها 
توما�ص، اإل اأن هذه البادرة اأن�شتها الأوجاع، وارت�شمت ب�شمة 

عري�شة على وجهها.
توؤكد بع�ص الدرا�شات احلديثة اأثر دمج احليوانات يف عالج 
عدد من الأمرا�ص، حيث ميكن للعالج مب�شاعدتها اأن يقلل 
بع�ص  يواجهون  الذين  الأ�شخا�ص  ل��دى  والقلق  الأمل  من 

امل�شكالت ال�شحية. 

•• اأبوظبي-الفجر:

برعاية  تنعقد  ال��ت��ي  ع�شرة  التا�شعة  دروت���ه  �شمن 
ب��رع��اي��ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ���ش��م�����ش��ة ب��ن��ت ح���م���دان بن 
اآل نهيان، حتت �شعار »فكر الإم��ارات: ريادة  حممد 
ي�شت�شيف  ح�����ش��ارة«،  ب��ن��اء  اإجن����از-  اإب����داع- حرفية 
م��ه��رج��ان اأب��وظ��ب��ي، ب��ال�����ش��راك��ة م��ع ���ش��ف��ارة مملكة 
اإ�شبانيا لدى دولة الإمارات العربية املتحدة، يف 17 
والبيانو  الكمان  لروائع  مو�شيقية  اأم�شية  فرباير، 
للثنائي  »نو�شنتيزم«  بعنوان  الإ�شبانية  الكال�شيكية 
بونيت،  ت��ور  لينا  الإ�شبانية  الكمان  عازفة  العاملي: 
األبا فينتورا، وذلك يف م�شرح منارة  وعازفة البيانو 

ال�شعديات.
اإب���راه���ي���م اخل��م��ي�����ص، موؤ�ش�ص  ���ش��ع��ادة ه���دى  ق��ال��ت 
جمموعة اأبوظبي للثقافة والفنون، املوؤ�ش�ص واملدير 
وع�شرين  خم�شة  »ط��وال  اأبوظبي:  ملهرجان  الفني 

الثقافية  ال���روؤي���ة  اإث������راء  دورن�����ا يف  ك��ّر���ش��ن��ا  ع���ام���اً، 
ل����الإم����ارات، ع���رب دع���م ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون ومتكني 
الدبلوما�شية  جهود  وحتفيز  الإبداعية،  ال�شناعات 
الثقافية  امل���وؤ����ش�������ش���ات  م����ع  ب���ال�������ش���راك���ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
وامل��ه��رج��ان��ات ال��دول��ي��ة، ان��ط��الق��اً م��ن اإمي��ان��ن��ا بدور 
بني  احل���وار  ج�شور  وب��ن��اء  ال�شعوب  تالقي  يف  الفن 
الإن�شانية  احل�شارة  م�شرية  وا�شتئناف  الثقافات، 

بكافة مكوناتها«.
وت��اب��ع��ت ���ش��ع��ادت��ه��ا: »ب��ال��ت��ع��اون م��ع ���ش��ف��ارة مملكة 
اأبوظبي، عازفة  ن�شت�شيف يف  الدولة،  اإ�شبانيا لدى 
البيانو  وع��ازف��ة  ب��ون��ي��ت،  ت��ور  لينا  العاملية  ال��ك��م��ان 
املعهد  يف  املو�شيقى  اأ�شتاذة  فينتورا،  األبا  ال�شهرية 
ا�شتثنائي  لقاء  يف  بر�شلونة،  يف  للمو�شيقى  الأعلى 
املو�شيقى  ب���روائ���ع  ي��ح��ت��ف��ي  امل��ح��ل��ي  اجل��م��ه��ور  م���ع 
بني  الثنائية  العالقات  عمق  ويعك�ص  الكال�شيكية، 
العا�شمة  مكانة  تر�شيخ  يف  ي�شهم  كما  ال��دول��ت��ني، 

ا�شتقطاب  عرب  العاملية  الفنون  م�شهد  يف  اأبوظبي 
املواهب املو�شيقية العاملية«.

باملوؤ�ش�شات  »ت��رب��ط��ن��ا  ب��ال��ق��ول:  ���ش��ع��ادت��ه��ا  وخ��ت��م��ت 
�شراكات  اإ���ش��ب��ان��ي��ا  ال��ع��ري��ق��ة يف  وال��ف��ن��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ا�شرتاتيجية اأ�شهمت يف تعزيز احل�شور العربي على 
اأهم امل�شارح وكربيات دور الباليه يف كل من بر�شلونة 
ومدريد انعكا�شاً لتاريخ عريق من التعاون ا�شت�شرافاً 
بني  والتعاي�ص  ال�شالم  بقيم  حافل  زاه��ر  مل�شتقبل 

الثقافات«.
املو�شيقية،  الأم�شية  يف  العاملي،  الثنائي  وي�شتوحي 
من  اإلهامهما  دقيقة،   70 م��دار  على  ت�شتمر  التي 
حيث  بعده؛  وم��ا  الع�شرين  القرن  اأوائ���ل  مو�شيقى 
عازفة  اإىل  »بونيت«  املوهوبة  الكمان  عازفة  تن�شم 
ال��ب��ي��ان��و امل��ت��األ��ق��ة »ف��ي��ن��ت��ورا« ل��ت��ق��دمي ب��اق��ة مبهجة 
م��ن الأع���م���ال امل��و���ش��ي��ق��ي��ة ال��رائ��ع��ة ل��ك��ب��ار املوؤلفني 
ورافيل،  وغ��ران��ادو���ص،  ت��ول��درا،  اأم��ث��ال  املو�شيقيني 

ودي فال، وكراي�شلر.
�شفري  اإ�شبانيا،  بال�شيو  دي  اإينيغو  �شعادة  و���ش��ّرح 
مملكة ا�شبانيا لدى دولة الإمارات العربية املتحدة، 
قائاًل : “ حتتلُّ املو�شيقى مكانًة مهمًة كونها متّثُل 
الإ�شباين،  وال����رتاث  ال��ث��ق��اف��ة  اأ���ش��ا���ش��ًي��ا يف  ع��ن�����ش��ًرا 
وت��ع��ك�����ص ال��ف��ل��ك��ل��ور ال��غ��ن��ي مب���ا ي�����ش��ت��م��ل ع��ل��ي��ه من 
يف  تطويرها  مت  التي  املتنوعة  الإب��داع��ي��ة  الأمن���اط 

فرتات تاريخية خمتلفة.”
وتابع قائاًل: “اأطلقت جملة �شرتاند على لينا تور 
كما �شّماها �شان�شكي  بونيت لقب “املبدعة النارية”، 
على  كانت  لقد  الروح”.  كمان  “عازفة  ب�  �شينبون 
الأ�شاليب  درا����ش���ة  ت��ع��م��ي��ق  يف  ع���ادي���ة  غ���ري  ال������دوام 
اإىل  اأو�شلتها  ال��ت��ي  ال�شهرة  واكت�شبت  املو�شيقية، 
جنب  اإىل  ج��ن��ًب��ا  بالعمل  ل��ه��ا  �شمح  رف��ي��ع  م�شتوى 
واملو�شيقى  ال���ب���اروك  م��و���ش��ي��ق��ى  ع����ازيف  اأ���ش��ه��ر  م���ع 
اأداء  �شاحبة  ب��ات��ت  حتى  وامل��ع��ا���ش��رة،  الرومان�شية 

الإرث  ع��ام م��ن   400 م��ن  اأك���ر  وح�����ش��ور يعك�شان 
األبا  املبدعة  البيانو  �شريكتها، عازفة  اأما  املو�شيقي. 
كعازفة  املهنية  م�شريتها  عرب  تاألقت  فقد  فينتورا، 
ومهاراتها،  قدراتها  تطوير  عن  تتوقف  مل  فردية 
الثالثة ع�شرة مع  اأن ظهرت لأول مرة يف �شن  منذ 
�شان  يف  مارير  نيفيل  وال�شري  كاداكي�ص  اأورك�شرتا 
عرب  للمو�شيقى.  الوطنية  القاعة  ويف  �شيبا�شتيان 
فر�شة  للمجتمع  ال��ن��ج��م��ت��ان  ت��ت��ي��ح  م��و���ش��ي��ق��اه��م��ا، 
ال��ق��دمي��ة، وف��ه��م احلا�شر  ال��ث��ق��اف��ات  ال��ت��ع��رف على 
هذه  يف  بها  ن�شعر  كبرية  لفرحة  اأف�شل.اإنها  ب�شكل 
املنا�شبة العزيزة للغاية، ل�شت�شافتهما يف الإمارات، 
الدولة  يف  املثّقف  ال��راق��ي  اجلمهور  ب��اأن  ثقة  وكلنا 

امل�شيفة، �شيقدر فنهما واأداءهما املبدع.” 
وقالت العازفة العاملية لينا تور بونيت، التي عزفت 
مع عدد كبري من اأبرز فناين املو�شيقى الرومان�شية 
واملعا�شرة، »نحن نع�شق اأداء هذه املو�شيقى الرائعة 

ال��ت��ي ت��ع��د م��ن اأج��م��ل م��ع��زوف��ات ال��ك��م��ان يف اأوائ���ل 
القرن الع�شرين«، م�شيفة »نحن ممتنون جًدا لهذه 
الدعوة من مهرجان اأبوظبي ومتحم�شون للعزف يف 

العا�شمة اأبوظبي«.
املعهد  يف  املو�شيقى  اأ���ش��ت��اذة  فينتورا،  األ��ب��ا  وظ��ه��رت 
مرة  لأول  ب��ر���ش��ل��ون��ة،  يف  لليكاو  الأع��ل��ى  املو�شيقي 
�شاركت  كما  ع�شرة،  الثالثة  �شن  يف  منفردة  كعازفة 
احلفالت  دور  واأه����م  ال��ع��امل��ي��ة  امل�����ش��رح��ي��ات  اأروع  يف 
فرق  م��ع  عزفها  ج��ان��ب  اإىل  الإ���ش��ب��ان��ي��ة،  املو�شيقية 
»فينتورا،  قالت  م�شاركتها،  عاملية.وعن  اأورك�شرتا 
»هذه مو�شيقى م�شتوحاة من بلدان البحر الأبي�ص 
امل��ت��و���ش��ط، وه����ي ق��ري��ب��ة ج�����ًدا م��ن��ي وم����ن �شنوات 
ب�شدة  »نتطلع  م�شيفة  بر�شلونة«،  يف  هنا  طفولتي 
عماًل  يقدم  ال��ذي  اأبوظبي  مهرجان  يف  عزفها  اإىل 
من  الثقافية  التقاليد  اأه���م  ب��ني  اجل��م��ع  يف  رائ��ع��اً 

خمتلف اأنحاء العامل«.

بال�سراكة مع ال�سفارة الإ�سبانية توطيدًا للعالقات الثنائية بني البلدين

مهرجان اأبوظبي ي�شت�شيف فعالية نو�شنتيزم مب�شرح منارة ال�شعديات

•• ال�سارقة - الفجر:

“اإك�شبوجر  ال���دويل  الت�شوير  مهرجان  ينقل 
اجلاري،  ال�شهر  من   15 حتى  املقام   ”2022
ثقافات  من  م�شاهد  ال�شارقة،  اإك�شبو  مركز  يف 
اأعمال  ي�����ش��ت�����ش��ي��ف  اإذ  م��ت��ن��وع��ة،  وح�������ش���ارات 
م�شورين اأم�شوا �شنوات طويلة من حياتهم يف 
توثيق تراث وعادات �شعوب وقبائل وجمتمعات 

كل قارات وبلدان العامل.
وم����ن ب���ني امل�����ش��اه��د الج��ت��م��اع��ي��ة ال���ت���ي ي�شع 
نقله  ما  اأمامها،  الزائر   ”2022 “اك�شبوجر 
الرو�شي،  وال�����ش��ف��ر  الطبيعية  امل��ن��اظ��ر  م�����ش��ّور 
دانيال كوردان، عن حياة �شعب النينيت�ص، ال�شّكان 
الأ�شليني يف �شمال رو�شيا يف القطب ال�شمايل، 
الطويل”،  املنزل  طريق  “اأرغي�ص.  معر�شه  يف 
عن  متنوعة،  ���ش��وراً  خ��الل��ه  ي�شتعر�ص  وال���ذي 
يامال يف  لل�شكان من منطقة  ال�شنوية  الهجرة 

رو�شيا.
البعيد،  ال��ع��امل  ذل��ك  اإىل  ال��زائ��ر  ال�شور  ت��اأخ��ذ 

ودرج���ة احلرارة  ال��ق��ار���ص  ب��ال��ربد  يتمّيز  ال���ذي 
التي ت�شل يف ف�شل ال�شتاء الذي ي�شتمر ثمانية 
ترافقها  ال�شفر،  حتت   50 اإىل  العام  يف  �شهور 
الروؤية  حتجب  ثلجية  زواب��ع  الأحيان  بع�ص  يف 

وتعيق احلركة. 
وي�شع كوردان امل�شاهد يف �شورة قريبة جداً من 
و�شفرهم  الجتماعية،  النينيت�ص  �شعب  ح��ي��اة 
جانب  اإىل  ال�شعبة،  ال��ظ��روف  و���ش��ط  ال��ط��وي��ل 
وغريه،  اللبا�ص  يف  ثقافاتهم  ببع�ص  التعريف 
من  امل�شنوع  الن�شائي،  “ياغوك�شا”  كمعطف 

الفرو، وي�شل اإىل الركبة.
بالإ�شافة اإىل ذلك ي�شور عادة جلو�ص العائالت 
على الثلج واحت�شاء ال�شاي وتناول وجبة خفيفة، 
الن�شاء  قبل النطالق يف رحالتهم، حيث تقود 
بينما  �شديد،  ببطء  وتتحرك  زلج��ات،  �شل�شلة 
يقود الرجال زلجات يجّرها حيوان رّنة واحد، 
الطريق. وغريها  اإىل  الرّنات  لري�شدون قطيع 

من العادات والتقاليد اخلا�شة بهم.
اندوني�شيا،  اإىل  ال�شمايل  القطب  اأق�شى  وم��ن 

وراوي  الرحالت،  ياأخذ م�شّور  ب��ايل، حيث  اإىل 
الق�ش�ص جوردان هاموند، اجلمهور اإىل م�شاهد 
اجتماعية حلياة لل�شكان هناك، ك�شورة لمراأة 
ت��ع��م��ل ك��م��زارع��ة م��ل��ح، ت��ه��ّز م��ي��اه ال��ب��ح��ر التي 
جمعتها موؤخراً عن ال�شاطيء الرملي الذي بات 
م�شطحاً يف مرزعتها يف مدينة كو�شامبا، بحيث 
تكّرر هذه العملية عدة مّرات قبل اأن تتّم اإزالة 
الرمال منها للح�شول على حبيبات امللح، علماً 
تاريخها  يعود  ال�شاطيء  هذا  امللح يف  م��زارع  اأن 

اإىل اكر من 1000 عام.
املحليني  ال�شكان  يعتمد  كيف  املعر�ص  ويك�شف 
كو�شامبا  ���ش��اط��ئ  ع��ل��ى  املنطقة  يف  وامل���زارع���ون 
اأ�شا�شي عن طريق �شيد الأ�شماك  كم�شدر رزق 
واإنتاج امللح التقليدي. وينقل هاموند م�شاهدي 
فتاتان  فيها  تظهر  اأخ���رى  ���ش��ورة  اإىل  اأع��م��ال��ه 
تتاألقان باأرقى املالب�ص التقليدية، وتندفعان يف 
احتفالت  اإىل  لالن�شمام  بالدخان،  املليء  املمر 
غالوجنان بالقرب من منزلهما يف �شالت، �شمال 
بايل، وهو مهرجان يتم الحتفال به للرتحيب 

بالآلهة، ودعوتهم وكذلك اأرواح الأجداد لل�شكن 
يف منازل ذريتهم. 

امل��ت��ح��دة الأم���ري���ك���ي���ة، يك�شف  ال����ولي����ات  وم����ن 
امل�شّور الربيطاين جورج جورجيو، يف معر�شه 
غفرية  جل��م��وع  ����ش���وراً  الأمريكان”  “مواكب 
اأنحاء  �شعبية جابت  26 م�شرية  خرجت �شمن 
كرانبريي،  مهرجان  كموكب  املتحدة،  الوليات 
يف وارنز، وي�شكون�شن يف العام 2016، وموكب 
ذات  اإل��ي��ن��وي، يف  ب��ي��وري��ا،  ب��ات��ري��ك، يف  القدي�ص 

العام، وغريها من املواكب التي تعرّب عن عادات 
وتقاليد �شعبية يف الحتفال بالأعياد اأو املن�شبات 

الدينية هناك.
بالعديد  ال��دويل  الت�شوير  مهرجان  يزخر  كما 
الأخ�������رى، كثقافة  امل�����ش��اه��د الج��ت��م��اع��ي��ة  م���ن 
التي  الأن���ي���ق���ة،  امل���الب�������ص  وت��ع��ن��ي  �شاب”  “ل 
معر�شه  �شمن  زي���دي،  ط��ارق  امل�شّور  ي�شّورها 
حول  الكونغو”،  و���ش��ادة  ���ش��ي��دات  “الأنيقون: 
ال��ك��ون��غ��و، ح��ي��ث كان  ال��ث��ق��اف��ة يف  ه���ذه  معتنقي 

ل��ه��ا ت��اأث��ري ك��ب��ري ع��ل��ى ال��ن��خ��ب��ة ه��ن��اك، ملحاربة 
الت��ه��ام��ات امل��ت��اأ���ش��ل��ة ب��ال��دون��ي��ة، ال��ت��ي وجهها 
اإليهم ال�شتعمار الفرن�شي والبلجيكي، ورف�شوا 
ا�شتخدام املالب�ص امل�شتخدمة التي كان يعطيهم 
ثقافات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  م�����ش��ت��ع��م��ري��ه��م.  اإي���اه���ا 
�شقف  حتت  كّلها  اجتمعت  متنوعة،  اجتماعية 
واحد يف مهرجان الت�شوير الدويل “اك�شبوجر 
الثقايف  ال��ت��ن��ّوع  على  ���ش��اه��داً  ليكون   ”2022

املذهل يف عاملنا.

تقاليد وم�شاهد من احلياة الجتماعية حول العامل حتت �شقف اك�شبوجر 2022
هجرتهم ال�سنوية الطويل وطريق  ال�سمايل..  القطب  يف  النينيت�س  • �سعب 

الِقدم، واحتفالت غالوجنان يف  الغائرة  امللح  مزارع  • اندوني�سيا.. 
واملنا�سبات بالأعياد  لالحتفاء  �سعبية  م�سريات  الأمريكان..  • مواكب 

للدونّية يف وجه ال�ستعمار  رف�سًا  الكونغو  يف  الأنيقة  املالب�س  ثقافة  �ساب..  • ل 

يعر�سها امل�سّور جريميي ليمبني يف اك�سبوجر 2022

احل�شان الطبيب بييو.. خيل يداوي املر�شى ويتفقد اأحوالهم يف امل�شفى
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)امل�سرحة( جتربة جديدة علّي متاًما، واأمتنى اأن يعجب اجلمهور

درة: الكاهن.. يناق�س ق�شية مهمة للغاية

اجلديد؟ لعامك  اأمنياتك  عن  ماذا  البداية  • يف 
لأنها  وال�شحة  ال�شعادة  اأمتنى  لآخ��ر،  ع��ام  من  تتغري  ل  اأمنياتي   -

مهمة للغاية واأي�شاً ال�شالم النف�شي.
"الكاهن" بدور �شحفية.. كيف ترين  • تظهرين يف فيلم 

هذه املهنة؟
الفنان  م��ه��ن��ة  م��ث��ل  ���ش��ع��ب��ة  م��ه��ن��ة  اأن���ه���ا  اأرى   -
لن يرى ممار�شتي  لكن اجلمهور  بال�شبط، 
�شريى  بل  الفيلم،  داخ��ل  ال�شحفي  للعمل 
اأك����ر رح��ل��ت��ي ل��ل��ب��ح��ث واإث����ب����ات حقيقة 

بعينها.
مي���الأه  "الكاهن"  ع���ن  ح��دي��ث��ك   •

احلما�ص.. ما ال�شر يف ذلك؟
اأن  اأود  وكنت  ك��ث��رًيا،  ت��اأج��ل  الكاهن   -
العام،  نهاية  قبل  ال�شينما  يف  اأت��واج��د 
يناق�ص ق�شية  الفيلم  اأن  اأرى  اأنني  كما 
اللتفات  يجب  ر�شالة  وب��ه  للغاية،  مهمة 

لها.
• الفيلم ي�شم جنوًما كبار مثل ح�شني فهمي 

وحممود حميدة.. ماذا عن الكوالي�ص معهم؟
ح�شني  الأ�شتاذ  مع  التعامل  من  اأجمل  يوجد  ا  ل- 
فهمي والأ�شتاذ حممود حميدة، �شواء اأمام الكامريا اأو 
خلفها، تعلمت منهما كثرياً، واأهم �شيء تعلمته الن�شباط 

واللتزام، كما اأن دمهما خفيف جًدا.
الفيلم بجانب جنوم  ن�شائي وحيد يف  راأيِت وجودك كعن�شر  • كيف 

كبار؟
معاملتي  مت  وقد  الن�شائي،  العن�شر  ب�شفتي  "دلع" يل  هناك  يكن  ومل  كبرية،  م�شئولية  كانت   -

مثلهم متاًما.
الفيلم؟ يف  الأك�شن  م�شاهد  ب�شبب  بدوبلرية  ا�شتعنِت  • هل 

اأن  ا�شتطعت  وبالفعل  اأب��و لنب جرب معي،  عثمان  املخرج  لكن  بالفعل،  تاأتي  دوبلرية  هناك  كانت   -
اأقوم بكل م�شاهد الأك�شن، فلم ن�شتعن بهذه الدوبلرية، وال�شيارة انقلبت بي، لكن عموماً مل اأتعر�ص 

لإ�شابات بالغة فقط كدمات.
الأحداث؟ داخل  مكياج  بدون  ظهورك  عن  • ماذا 

اأنا ممثلة، واأرى اأن املمثل ل يجوز اأن يعتمد على مكياج، فال يعقل اأن اأكون اأج�شد دور فتاة تعر�شت   -
وذلك  وج��روح  كدمات  هناك  يكون  اأن  لب��د  جميل،  �شكلي  اأو  مبكياج  واأظ��ه��ر  امل�شت�شفى  ودخلت  حلادثة 

الطبيعي لأي ممثلة يف العامل.
"امل�شرحة"؟ اجلديد  م�شل�شلك  عن  •حدثينا 

امل�شرحة ينتمي لأعمال الرعب وهو جتربة جديدة علّي متاًما، واأمتنى اأن يعجب اجلمهور.
�شعد؟ هاين  زوجك  يدعمك  كيف  النهاية..  •يف 

هو دائماً يدعمني وي�شاندين، وتقديره ملهنتي و�شعوباتها يف حد ذاته يعد دعًما كبرًيا.

رانيا يو�شف... عازفة 
بيانو يف )عامل تاين(

قاد املخرج امل�شري عبدالعزيز ح�شاد اأخرياً انطالق ت�شوير امل�شاهد الأوىل 
من العمل الدرامي اجلديد )عامل تاين(، داخل �شقة يف مدينة 6 اأكتوبر 

)على اأطراف القاهرة(.
وفيما قال املوؤلف اإ�شالم حممود يو�شف يف ت�شريح: )انتظروا دراما خمتلفة 
وجديدة على اجلمهور العربي، حتمل الكثري من املفاجاآت(، ك�شفت م�شادر 
بيانو،  عازفة  دور  �شتوؤدي  يو�شف،  رانيا  الفنانة  اأن  املنتجة عن  ال�شركة  يف 

ا�شمها »)نغم(، وتتعّر�ص للكثري من املواقف يف م�شاهد العمل.
)عامل تاين(، الذي يعتمد على الإث��ارة والت�شويق، ُي�شارك يف بطولته كل 
من فريال يو�شف، �شوفيا، ن�شال ال�شافعي، فرا�ص �شعيد، نبيل نورالدين، 
حم��م��د ع��ام��ر، ���ش��م��رية ���ش��دق��ي، مت��ي��م ع��ب��ده، اإل���ه���ام ع��ب��دال��ب��دي��ع، مروة 

عبداملنعم، ح�شام فار�ص، اأمين عزب وم�شطفى ح�شي�ص.

�شذى تتعر�س ملحاولة �شرقة
�شيارتها  قيادة  اأثناء  �شرقة  ملحاولة  تعر�شها  تفا�شيل  �شذى  الفنانة  روت 
الل�ص  امل��ح��اول��ة ولذ  وف�شلت  م��ن قبل جم��ه��ول،  ال��دائ��ري  ال��ط��ري��ق  على 
بالفرار، وقالت: ما حدث اأنني كنت اأقود �شيارتي على الدائري يف طريقي 
للمهند�شني، وفوجئت ب�شاب يقرتب من ال�شيارة ويحاول فتح الباب، رغم 

زحام الطريق و�شري ال�شيارات ببطء �شديد.
اأُغلق تلقائيا، مما جعل  اأن باب �شيارتي  واأ�شافت �شذى: من ح�شن حظي 
ال�شاب يفر هاربا، والغريب اأن ذلك حدث اأمام اأعني النا�ص، واأ�شبت بتوتر 
�شديد، وذلك كان �شببا يف عدم تفكريي بت�شوير هذا ال�شاب من ال�شيارة 
واخلوف  التوتر  ب�شبب  حم�شر  عمل  يف  اأفكر  مل  كما  اإي��ذائ��ي،  من  خوفا 
الذي ع�شته يف تلك اللحظات، معربة عن �شدمتها من احلادث الذي جرت 

تفا�شيله على مراأى النا�ص.
وطرحت املطربة �شذى موؤخرا اأحدث اأغنياتها التي حتمل ا�شم )ا�شتغالة 
الجتماعى،  التوا�شل  مواقع  و�شفحات  )ي��وت��ي��وب(،  موقع  على  لأ(،  ول 

والأغنية كلمات واأحلان عزيز ال�شافعي، وتوزيع جيزو.

حت�سني  على  وتعمل  نف�سها  من  تطور  اأن  يف  يوًما  تتوان  مل 
اإعجاب اجلمهور، حتى  التي مل تف�سل يوًما يف  موهبتها 
فيلم  يف  الفني  الن�سج  قمة  اإىل  ت�سل  اأن  ا�ستطاعت 
"الكاهن"، فقد فاجاأت جمهورها باأداء مبهر، وخا�ست 
لنف�سها  خلقت  ولكنها  عمالقة  اأمام  متثيلية  مبارزة 
امل�ساحة لتظهر من بينهم ظهور مميز ي�سيد به النقاد 
التي كان معها هذا  الفنانة درة  واجلمهور، هي 
كوالي�س  تفا�سيل  على  للوقوف  احل��وار 

فيلمها اجلديد "الكاهن".. 

اأك����د ال��ف��ن��ان اأح��م��د رزق 
امل�شرية  ال�����ش��ي��ن��م��ا  اأن 
ت�������ش���ه���د ت���ل���ك ال���ف���رتة 
حالة من الرواج ب�شكل 
كبري عن ما �شبق وهو 
على  جيد  ب�شكل  يوؤثر 
���ش��ن��اع��ة ال�����ش��ي��ن��م��ا يف 

م�شر.
ما  "رزق":  وق����������ال 
ي�����ع�����ر������ص ح�����ال�����ي�����ا يف 
ال���������ش����ي����ن����م����ا ن����وع����ي����ات 
خم��ت��ل��ف��ة م����ن الأف������الم 
ي�شاهدها،  م��ن  ك��ل  تنا�شب 
يف  اختيار  ل��ه  اأ�شبح  جمهور  وك��ل 
نوع الفيلم الذي يقدم له ويتنا�شب 
اأن  للغاية  جيد  وه���ذا  تفكريه  م��ع 
يجد امل�شاهد نف�شه يف هذه النوعية 

من الأفالم التي تعر�ص له.
النظيفة  ال�شينما  م�شطلح  وع���ن 
ال�شينما  اأ�شنف  ل  اأنا  "رزق":  قال 

الت�شنيف من وجهة نظري  ال�شكل لأن  بهذا 
ينق�شم اإىل ق�شمني، 

وال��ذي يهمني يف  اأو غري جيدة  �شينما جيدة 
املقام الأول يف قبول اأي عمل اأقدمه اأن يقدم 
اأكر  ولي�ص  للم�شاهد  ومميز  جيد  حمتوى 
من ذلك بال�شافة اإىل اأن املخرج ال�شينمائي 
هو الذي يتبنى الفكرة ويطرحها داخل العمل 
وما يهمني كممثل هو اأن يقوم بطرحها ب�شكل 

جيد لكي حتقق النجاح املطلوب.
اأعز"،  ول  "اأ�شحاب  فيلم  على  تعليقه  وع��ن 
خ��ايل من  وه��و  الفيلم  �شاهدت  لقد  اأو���ش��ح: 
النهاية هو عمل يناق�ص  اأي م�شهد خارج ويف 
امل��خ��رح هو  اأن  ف��ك��رة معينة وذك���رت م��ن قبل 
الذي يتبنى فكرة معينة ويطرحها من وجهة 

نظره داخل العمل ولي�ص اأي �شخ�ص اآخر.
تعر�ص  ال��ذي  التجريح  فكرة  اأن��ا �شد  وتابع: 
اأن  ي��ج��ب  ع��م��ل  اأي  ينقد  م��ن  لأن  الفيلم  ل��ه 
كيفية  الثقافة يف  اأن���واع  م��ن  ن��وع  لديه  يكون 
نقد  خالله  من  وي�شتطيع  الفني  العمل  نقد 
اأو  ال�����ش��ورة  ���ش��واء  الفيلم  وم��ف��ردات  حمتوى 

التمثيل اأو الإخراج  وهذا هو النقد الطبيعي 
ينقد  اجلميع  اأ�شبح  لالآ�شف  لكن  فيلم،  لأي 
وحتولت  النقد  مرحلة  وتخطينا  ���ش��يء  اأي 
ب�شكل  عليه  واحل��ك��م  العمل  على  ه��ج��وم  اإىل 
اختالف  على  ن�شاأت  ال�شينما  اأن  رغ��م  غريب 
الآراء، ومن  الطبيعي اأن تعجب بهذا الفيلم 
اأو ل ولكن لي�ص من الطبيعي اأن يتحول هذا 

الإعحاب اإىل هجوم غري مربر.
ال��ذي تعر�شت له  الهجوم  اأن��ا �شد  واأ���ش��اف: 
الفنانة منى زكي خا�شة اأنها تعد من الفنانات 
يف  كثريا  مثلها  جند  اأن  ال�شعب  من  الالتي 

الوقت احلايل.
ال�شينمائي  ال���ع���م���ل  جن�����اح  ارت�����ب�����اط  وع�����ن 
ارتباط  اأن���ه  اأرى  ق���ال:  م��ي��دي��ا  ب��ال�����ش��و���ش��ي��ال 
ظاهري لأنه من املمكن اأن يكون الفيلم لي�ص 
لديه مقومات النجاح ويتم توجيه ال�شو�شيال 
راأي  ل��دي  ول��ك��ن  ن��اج��ح  فيلم  اإن���ه  ميديا على 
اأي عمل فني من عدمه هو جناحه  يف جن��اح 
اأو  خ���ارج���ي  ت��دخ��ل  اأي  دون  ج���ودت���ه  ن��ت��ي��ج��ة 

ظاهري.

اأنا �سد الهجوم الذي تعر�ست له الفنانة منى زكي

اأحمد رزق: من ينتقد عماًل 
فنيًا يجب اأن يكون ُمثقفًا!



تقرير يحذر: الوجبات ال�شريعة ميكن اأن ت�شبب العمى!
ك�شف تقرير حالة مروعة ُن�شر يف جملة حوليات الطب الباطني، اأن العي�ص 

على نوع معني من الطعام ميكن اأن ي�شبب العمى.
وعلى عك�ص الأوج��اع والآلم الروتينية يف اجل�شم، نادرا ما تنبهك عيناك 
فوات  حتى  الب�شر  فقدان  حتديد  ال�شعب  من  يجعل  وه��ذا  امل�شاكل.  اإىل 
الأوان. ووفقا لتقرير حالة، فاإن اإحدى الطرق التي ميكن اأن تعر�ص �شحة 

عينيك للخطر هي اتباع نظام غذائي من الوجبات ال�شريعة.
وفقا  ال�شريعة،  الوجبات  تناول  من  �شنوات  بعد  بالعمى  مراهق  واأ�شيب 
بري�شتول  يف  العيون  اأطباء  الكت�شاف  هذا  ودف��ع  املن�شور.  احلالة  لتقرير 
للتحذير من املخاطر بعد اأن اعتنىوا بال�شاب الذي �شاءت حالته تدريجيا 

اإىل درجة العمى الذي ل ميكن اإ�شالحه.
املتحدة، عن حالة  اململكة  للعيون،  بري�شتول  م�شت�شفى  باحثون من  واأبلغ 
مري�ص يبلغ من العمر 14 عاما زار طبيب عائلته لأول مرة وي�شكو من 

التعب.
وب�شرف النظر عن و�شفه باأنه "�شعب الإر�شاء"، كان لدى ال�شبي موؤ�شر 

كتلة ج�شم طبيعي )BMI( ومل يتناول اأي اأدوية.
واعرتف املراهق اأنه منذ ترك املدر�شة البتدائية، عا�ص على نظام غذائي 

من البطاط�ص املقلية واخلبز الأبي�ص واللحوم امل�شنعة.
وعلى الرغم من اأن موؤ�شر كتلة اجل�شم لديه طبيعي ومل يتناول اأي دواء، 
مع  الفيتامينات  يف  نق�ص  من  يعاين  اجل�شم  اأن  الخ��ت��ب��ارات  وج��دت  فقد 
انخفا�ص م�شتوى فيتامني B12 وفقر الدم الكبري - وهي حالة توؤدي اإىل 

زيادة عدد خاليا الدم احلمراء عن املعدل الطبيعي.
 ،B12 وتابع التقرير الطبي اأنه نتيجة لذلك، مت اإعطاوؤه حقن فيتامني
وتناول املكمالت الغذائية واإعطاوؤه ن�شائح غذائية - لكنه مل يلتزم بالعالج 

املو�شى به.
و�شعف  ال�شمع  بفقدان  اأ�شيب  لأن��ه  امل�شت�شفى  اإىل  ال�شاب  عاد  ع��ام،  وبعد 

الب�شر، لكن الأطباء مل يتمكنوا من اإيجاد �شبب.
وقال التقرير اإنه بحلول �شن ال�شابعة ع�شرة، "اأ�شبحت روؤية املري�ص اأ�شواأ 
ب�شكل تدريجي، لدرجة العمى". واعرتف ال�شبي اأنه جتنب الأطعمة ذات 

القوام املعني وتناول الأطعمة ال�شريعة نف�شها لأكر من عقد.
الأط��ب��اء نق�شا يف فيتامني  ال�شبي، وج��د  التحقيق يف تغذية  وم��ن خ��الل 
وانخفا�ص  العظام،  يف  املعادن  كثافة  وانخفا�ص  )د(،  وفيتامني   B12
م�شتويات النحا�ص وال�شيلينيوم، وم�شتوى عال من الزنك. وبحلول الوقت 
الذي مت فيه ت�شخي�ص حالته، كان املري�ص يعاين من �شعف دائم يف الروؤية. 
وحذر التقرير من اأن ال�شرر الب�شري املرتبط بالتغذية يجب اأن ياأخذ يف 
العتبار دائما من قبل الأطباء الذين يعرون على اأي مري�ص يعاين من 

اأعرا�ص ب�شرية غري مربرة.
وقال التقرير: "اإن املخاطر املرتبطة ب�شوء �شحة القلب والأوعية الدموية 
وال�شمنة وال�شرطان املرتبطة با�شتهالك الوجبات ال�شريعة معروفة جيدا، 
لكن �شوء التغذية ميكن اأن يلحق ال�شرر الدائم باجلهاز الع�شبي، وخا�شة 
الروؤية. من املحتمل اأن تكون احلالة قابلة للعك�ص اإذا اكُت�شفت مبكرا. ولكن 

اإذا تركت دون عالج، فاإنها توؤدي اإىل العمى الدائم".
وقال الدكتور دينيز اأتان، املعد الرئي�شي للدرا�شة: "روؤيتنا لها تاأثري كبري 
على نوعية احلياة والتعليم والتوظيف والتفاعالت الجتماعية وال�شحة 
العقلية. هذه احلالة ت�شلط ال�شوء على تاأثري النظام الغذائي على ال�شحة 
كتلة  وموؤ�شر  احلرارية  ال�شعرات  تناول  اأن  واجل�شدية، وحقيقة  الب�شرية 

اجل�شم لي�شا موؤ�شرات موثوقة للحالة التغذوية".

وال�سالم. احلرب  رواية  �ساحب  • من 
- تول�شتوي

الكلمات؟ اإليه  ترد  الذي  ال�سريف  امليزان  هو  • ما 
- الفاء والعني والالم ) فعل (

اخليل؟ جمموعة  على  يطلق  • ماذا 
- رعيل

اخليالة؟ جمموعة  على  يطلق  • ماذا 
- كوكبه

والق�شدة  والزبدة  البي�ص  و�شفار  احلوت  كبد  وزيت  ال�شمك  زيت   ، يف  املوجود  اأ  فيتامني  اأن  تعلم  • هل 
عملية  النمو  يعوق  ونق�شه  الطفل  لنمو  لزم  والكمرى  واجل��زر  الأوراق  طويلة  ال�شفراء  واخل�شروات 
والفراط يف تناوله ي�شبب �شغطا متزايد يف الدماغ ودوار و�شداع وت�شاقط ال�شعر وي�شقق اجللد وال�شفاه 

ويغري يف تكوين العظام ويوؤمل املفا�شل
اجل�شم وزن  من  باملائة   90 حوايل  يكّون  املاء  اأن  تعلم  • هل 

اأو  ال�شاعة  يف  خفقة   432. اأو  الدقيقة  يف  خفقة   72 اىل  ي�شل  القلب  خفقات  معّدل  اأن  تعلم  هل   •
ال�شنة يف   37843200

325غم  املتو�شط فهو  اأما وزنه   . اأبعاده  اآخر وكذلك  القلب يختلف من �شخ�ص اىل  اأن حجم  • هل تعلم 
بالن�شبة للرجال اأما متو�شط وزنه عند الن�شاء فهو 245غم ولكن يتفاوت مع حجم اجل�شم ووزنه

من  كبرية  كمّية  حت��وي  -ال��ب��ن��دورة-  والطماطم  احلم�شيات  وبالأخ�ص  كافة  الفواكه  اأن  تعلم  هل   •
ل اأكل اخل�شروات احلاوية على الفيتامني طازجة لغناها بالفيتامني فيتامني ج ويف�شّ

املوجود يف اخلمائر واللنب والبي�ص واللحم والأجا�ص والفول واحلنطة  اأن نق�ص فيتامني ب  • هل تعلم 
غري امل�شّنعة واحلبوب كالفا�شولياء واللوبياء والبطاطا يوؤخر النمو وي�شّوه وي�شبب تهيجات وا�شطرابات 

يف الأع�شاب وام�شاكا حاّدا 
الدموية  ال��دورة  وتنظيم  الكل�ص  يف  وي�شاهم  للج�شم  عنه  غنى  ول  حيوي   2 ج  فيتامني  اأن  تعلم  • هل 

ونق�شه يوؤّدي اىل مر�ص ال�شقربوط والنزلت ال�شدرية على اأنواعها

�ضابط املباحث
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ال�ساي الأخ�سر 
اأن  حديثة  درا���ش��ة  ك�شفت 
الأخ�شر  ال�������ش���اي  ����ش���رب 
يف  ي���������ش����اع����د  اأن  مي����ك����ن 
وكذلك  ال�����ش��م��ن��ة  ت��ق��ل��ي��ل 

اللتهابات يف الأمعاء.
التي  ال��ن��ت��ائ��ج،  واأظ���ه���رت 
الكيمياء  جملة  يف  ن�شرت 
اأن  ال���غ���ذائ���ي���ة،  احل���ي���وي���ة 
تتغذى  ال���ت���ي  ال����ف����ئ����ران 
ع��ل��ى ن��ظ��ام غ���ذائ���ي غني 

بالدهون ت�شتكمل مع ال�شاي الأخ�شر اكت�شبت وزًنا اأقل بنحو 20 % كانت 
مقاومتها لالأن�شولني اأقل من الفئران التي تغذت على نظام غذائي مماثل 

بدون ال�شاي.
م�شتخل�ص  على  يحتوي  غ��ذائ��ي  نظام  على  تتغذى  التي  الفئران  وك��ان��ت 
ذلك  يف  مب��ا  حم�شنة،  اأم��ع��اء  ب�شحة  تتمتع   2% بن�شبة  الأخ�شر  ال�شاي 
امل��ي��ك��روب��ات امل��ف��ي��دة يف الأم��ع��اء ون��ف��اذ اأق���ل يف ج���دار الأم���ع���اء، وه��ي حالة 
ت�شمى )الأمعاء املت�شربة(، اأكر من تلك التي تناولت نظاًما غذائًيا بدون 
ت�شريب، وتعد الأمعاء املت�شربة م�شكلة يف الإن�شان ت�شاهم يف انت�شار التهاب 

منخف�ص الدرجة.
وقال الباحث الرئي�شي ريت�شارد برونو، الأ�شتاذ بجامعة ولية )اأوهايو( : 
اأن ال�شاي الأخ�شر ي�شجع منو بكترييا الأمعاء  توفر الدرا�شة دلياًل على 
كبري من  ب�شكل  تقلل  التي  الفوائد  �شل�شلة من  اإىل  ي��وؤدي  وه��ذا  اجليدة، 

خطر ال�شمنة.
 – الداخلية  ال�شموم  حركة  من  ا  اأي�شً يحمي  الأخ�شر  ال�شاي  اأن  واأ�شاف 
املكون البكتريي ال�شام – من اأح�شائهم ويف جمرى الدم، كما يرتبط �شرب 
والقلب  ال�شرطان  ب��اأم��را���ص  الإ���ش��اب��ة  خطر  بانخفا�ص  الأخ�شر  ال�شاي 

والكبد.

خلعت فرفورة اأ�شاورها ونامت.. ويف ال�شباح مل جتد الأ�شاور يف مكانها.. فت�شت بيتها، فلم جتدها فقالت: ابلغ 
ال�شرطة.. دخلت مكتب �شابط املباحث، فوجدت ال�شابط قطا يلب�ص مالب�ص ال�شباط.. فقالت: ياخرب!! جئت 
اأنا هنا يف خدمة  لياأكلنى!! وخرجت جتري.. لكن القط عرف �شبب خوفها، فناداها: تعاىل لتخافى منى.. 
ال�شعب.. اطماأنت ورجعت تقول له: �شرق بيتي.. �شاعت اأ�شاوري.. خرج ال�شابط وم�شاعده مع فرفورة.. خرج 
ليعاين البيت، ويعرف كيف حدثت ال�شرقة.. وكان يفكر وهو مي�شي معها يف الطريق و�شلوا اإىل حديقة البيت.. 
ونظر امل�شاعد اإىل الر�ص و�شاح قائال.. كان هنا ثعبان!! ل بد ان يكون هو الل�ص اخلبيث.. م�شى الثالثة وراء 
طريق الثعبان حتى و�شلوا اإىل جحره، فقال امل�شاعد: هنا اختفى الل�ص، واأخفى امل�شروقات.. واأم�شك جمرفة 
ياأكلني.. ووقفت  الثعبان  الثعبان بامل�شد�ص.. اما فرفورة فقالت:  وراح يحفر اجلحر، وا�شتعد ال�شابط لقتل 
بعيدا حفر امل�شاعد حفر، حتى قلب اجلحر لكنه مل يجد الثعبان ومل يجد ال�شاور.. فقال ال�شابط: نبحث 
يف مكان اآخر.. وطلع الثالثة اإىل حجرة النوم، ونظر ال�شابط يف كل مكان فيها، ثم �شاأل فرفورة قائال: اأين 
و�شعت ال�شاور بعد خلفها؟ فاأ�شارت اإىل ال�شباك وقالت: هنا، هنا و�شعتها كما تعودت ان ا�شعها كل ليلة.. نظر 
ال�شابط من ال�شباك و�شحك.. ونزل الثالثة يجرون، وقال ال�شابط مل�شاعده: ت�شلق هذه ال�شجرة وانظر يف 
بيده و�شاح: وجدتها.. وجدتها.. فقال  فاأم�شكها  الع�ص،  ال�شاور يف  امل�شاعد  الذي عليها.. وجد  الغراب  ع�ص 

ال�شابط لفرفورة: ل ترتكي ال�شباك مفتوحاً عند النوم!!.

بريي ، التميمة الر�سمية لدورة األعاب الكومنولث يف برمنغهام 2022، تقف خارج ق�سر باكنغهام يف لندن.ا ف ب

اأن  الرو�شية،  التغذية  خبرية  لف�شكي،  ل��ريا  ال��دك��ت��ورة  اأعلنت 
ل�شغط  طبيعي  م�شتوى  على  احل��ف��اظ  على  ي�شاعد  ال�شبانخ 

الدم.
لالأنباء،  الرو�شية  نوفو�شتي  لوكالة  حديث  يف  اخلبرية  وت�شري 
اأن الفوائد العديدة لل�شبانخ يف حالة تناوله ب�شورة دورية  اإىل 

منتظمة.
ب�شورة  مفيد  وه��و  مفيدة.  مل���واد  م�شتودع  "ال�شبانخ،  وت��ق��ول، 
خ��ا���ش��ة ل��الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن م�����ش��ك��الت يف القلب 
والأوعية الدموية، لأنه يحتوي على ن�شبة عالية من البوتا�شيوم 
الدم  �شغط  على  احلفاظ  على  ي�شاعدان  اللذين  واملغني�شيوم، 

الطبيعي وا�شرتخاء ع�شالت القلب".

الألياف  م��ن  ع��ال��ي��ة  ن�شبة  ع��ل��ى  ال�����ش��ب��ان��خ  "يحتوي  وت�����ش��ي��ف، 
يف  ويفيد  الأم��ع��اء  عمل  يف  اإيجابيا  ت��اأث��ريا  له  اأن  اأي  الغذائية، 
تاثري  له  دوري��ا  ال�شبانخ  تناول  اأن  كما  الإم�شاك.  من  الوقاية 
التي  ال��ك��اروت��ي��ن��ات  واأن  ال��ه�����ش��م��ي.  اجل��ه��از  اإي��ج��اب��ي يف �شحة 
اأك�شدة قوية. لذلك على كل من يرغب  يحتويها هي م�شادات 
تناول  العمر،  مراحل  جميع  يف  و�شبابه  حيويته  على  باحلفاظ 
مفيد  "ال�شبانخ  اأن  اإىل  اخل��ب��رية،  وت�شري  بانتظام".  ال�شبانخ 
للمر�شى لأنه يحتوي على فيتامني С الذي ي�شاعد على تقوية 
منظومة املناعة يف فرتة املر�ص. ولكن يجب األ نن�شى اأن ال�شبانخ 
يحتوي على العديد من الأوك�شالت، لذلك على من يعاين من 

م�شكالت يف الكلى، تناوله بكميات �شغرية وحمدودة".

ال�شبانخ.. مثالية للحفاظ على �شغط الدم الطبيعي


