
�ص 22

�ص 31

تفوتك  �أن  ميكن  ال  �أ�شياء   10

يف �أ�شخم حدث دويل

اإميان العا�صى:

 �لرتند يعتمد على 
�مل�شاجر�ت و�لف�شائح

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

كيف تتخل�صني من البقع 
ال�صبغية على الوجه؟

تعد �لبقع �ل�شبغية من �أكرث �مل�شاكل �جلمالية �ملزعجة للمر�أة، حيث 
�إنها جتعل �لب�شرة تبدو مبظهر غري موحد وغري متجان�س.

�لبقع  �أن  �جللدية  �لأمر��س  لأطباء  �لنم�شاوية  �لر�بطة  و�أو�شحت 
�لعلوية  �ل�شفة  ف��وق  ع��ادة  تظهر  د�كنة  مو��شع  عن  عبارة  �ل�شبغية 
�أ�شباب  لها  �لبقع  �أن هذه  �إىل  �لوجنات، م�شرية  وعلى �جلبني وعلى 
و��شتخد�م  �ل�شم�س  �أ�شعة  من  �حلماية  قلة  �أو  نق�س  يف  تتمثل  ع��دة 
كرميات �لوجه �ملحتوية على مو�د عطرية، و�لتي توؤدي بال�شرت�ك 

مع �لأ�شعة فوق �لبنف�شجية �إىل ظهور بقع بنية �للون.
و�أ�شافت �لر�بطة �أن �لبقع �ل�شبغية ميكن �أي�شاً �أن ترجع �إىل �أ�شباب 
�شحية تتعلق بالهرمونات مثل هرمونات �لأ�شرتوجني يف حبوب منع 

�حلمل و�لهرمونات، �لتي يفرزها �جل�شم �أثناء �حلمل.
�ل�شبغية يف �حلالت  �لبقع  �أنه ميكن مو�جهة  �إىل  �لر�بطة  و�أ�شارت 
 C فيتامني  ع��ل��ى  �مل��ح��ت��وي��ة  �لليلية  �ل��ك��رمي��ات  ب��و����ش��ط��ة  �لب�شيطة 
وفيتامني A ومو�د تفتيح. ويف �حلالت �ل�شعبة ميكن �لتخل�س من 

�لبقع �ل�شبغية بو��شطة �لليزر.

التقلب�ت اجلوية واملن�عة.. خط�أ 
تقع فيه الأمه�ت مع اأطف�لهن

تغري�ت جوية قا�شية متر بها غالبية �لبلد�ن �لعربية �لفرتة �لأخرية، 
لتبد�أ �لكثري من �لأمهات يف �إعطاء �أطفالهن �لفيتامينات �ملختلفة، 

لتقوية جهازهم �ملناعي لوقايتهم من �لأمر��س.
�لبكرتيا  رئي�شة ق�شم  �لأم��ه��ات، ح��ذرت منه  �لعديد من  به  ما تقوم 
"�إعطاء  �أن  موؤكدة  �لوهاب،  نهلة عبد  �لقاهرة،  يف م�شت�شفى جامعة 
دون  مناعتهم  لتقوية  �لفيتامينات  م��ن  ك��ب��رية  ج��رع��ات  �لأط���ف���ال 

��شت�شارة �لطبيب �ملخت�س، قد يعر�شهم لأزمات �شحية كربى".
عربية":  ن��ي��وز  "�شكاي  مل��وق��ع  ح��دي��ث��ه��ا  يف  �ل���وه���اب  ع��ب��د  وت��اب��ع��ت 
�لأطفال،  عند  و�لكبد  �لكلى  على  كبري�  عبئا  تكون  "�لفيتامينات 

وب�شببها ي�شاب �لطفل مب�شكالت عديدة".
ونّوهت "��شت�شاري �لبكرتيا و�ملناعة و�لتغذية" �إىل �أن "�لفحو�شات 
�أ�شهر، لالطمئنان على كمية   6 �لدورية لالأطفال مهمة للغاية كل 
فيتامني د، و�لأمالح �ملعدنية، ومعرفة من خالل �شورة �لدم ما �إذ� 

كان �لطفل يعاين من �لأنيميا ويحتاج للحديد �أم ل".
"�لأف�شل بالن�شبة  وفيما يخ�س �لغذ�ء �ملنا�شب، قالت عبد �لوهاب: 
و�أن  �ملفيدة،  بالعنا�شر  �لغنية  �ملتنوعة  �لأطعمة  تناول  لالأطفال هو 
5 ح�ش�س م��ن �خل�����ش��رو�ت و�ل��ف��اك��ه��ة، وح�شتني من  ت��ك��ون ه��ن��اك 

�لزبادي يوميا، و�لهتمام بتناول �ملك�شر�ت بني �لوجبات".
ودعت �إىل "�لهتمام بحبة �لربكة و�ل�شم�شم، كونهما مميزين للغاية 
�ل�شكر،  من  بدل  �لأبي�س  �لع�شل  �إىل  بالإ�شافة   ،3 �أوميغا  ويوفر�ن 

و�لكبدة، و�لبتعاد عن �لأغذية �ملحفوظة".

الف�صت�ن املخملي جنم املو�صة هذا ال�صت�ء
وردت جملة "Elle" �أن �لف�شتان �ملخملي مينح �ملر�أة �إطاللة متاألقة 

تنطق بالأناقة و�لفخامة يف �حلفالت.
و�أو�شحت �ملجلة �ملعنية باملو�شة و�جلمال �أن �لف�شتان �ملخملي يتاألق 
هذ� �ملو�شم باألو�ن �لأحجار �لكرمية مثل �لأخ�شر �لزمردي و�لأحمر 

�لياقوتي، �إىل جانب �لأزرق ودرجات �لبني، بالإ�شافة �إىل �لأ�شود.
و�أ�شافت "Elle" �أن �لف�شتان �ملخملي يزد�ن �أي�شاً بالأكمام �لالفتة 
ياأتي  �أن��ه  �إىل  م�شرية  �لكر�ني�س،  �أو  �ملثقوبة  �لتطريز�ت  �أو  لالأنظار 
بق�شة  خا�شة  ب�شفة  وي��ت��األ��ق  �ملاك�شي،  �إىل  �مليني  م��ن  ميتد  ب��ط��ول 

ملفوفة تغازل �لقو�م.
من  �ليومية  للحياة  منا�شبة  �إط��الل��ة  على  �حل�شول  �أي�شاً  وميكن 
وجاكت  ريا�شي  ح��ذ�ء  �أو  ب��وت  م��ع  �ملخملي  �لف�شتان  تن�شيق  خ��الل 

مبطن، حيث ت�شفي هذه �لقطع طابعاً كاجو�ل على �لف�شتان.

األربعاء   22  ديسمبر    2021  م   -    العـدد   13423  
Wednesday     22   December   2021   -  Issue No   13423

اأغرب اجت�ه�ت غذائية 
يف 2021

�شهد �لعام �حلايل 2021 �لذي �شارف على نهايته جمموعة من �لجتاهات 
�لغذ�ئية �جلديدة و�لتي كانت غريبة يف بع�س �لأحيان.

بح�شب   ،2021 �لغذ�ئية يف  �لجت��اه��ات  �أغ��رب  يلي جمموعة من  وفيما 
�شحيفة تاميز �أوف �إنديا:

2021، مت �بتكار �لعديد من �لو�شفات �لغذ�ئية  ماجي ميلك �شيك: يف 
�لغريبة حول ماجي و�أكرثها �إثارة لل�شدمة كان ماجي ميلك �شيك.

�لفيديو  ن  م��دِوّ بو��شطة  فيديو  بال�شوكولتة: ظهر مقطع  �حللوة  �ل��ذرة 
 ،2021 لعام  �لطعام  �أغ��رب �جتاهات  �أنيكات لوثر� يف قائمة  �لطعام  عن 
حيث عر�س بائع لأطعمة �ل�شو�رع يف دلهي و�شفة غريبة للذرة �حللوة مع 

�لكرمية و�شل�شة �ل�شوكولتة و�ملا�شال مع ع�شري �لليمون.
�أوري��و باكود�: كثري منا يحب �لأوري��و �شيك، لكن هل هناك من يرغب يف 
جتربة �لأوريو باكود�. يف مقطع فيديو مت ن�شره على �إن�شتغر�م، �شوهد بائع 
وهو يخفق �لعجني من دقيق �حلم�س وم�شحوق �خلبز و�مللح، ثم يغم�س 

ب�شكويت �لأوريو فيه ويقليه يف �لزيت �ل�شاخن.
بو��شطة مدونة  بالزبدة: طبق غريب ظهر على تويرت  �لدجاج  جوجلابا 
عادي  جوجلابا  طبق  �ل�����ش��ورة  تظهر  حيث  ديفيلنيا،  ت��دع��ى  ت��وي��رت  على 

حم�شو بالدجاج وتعلوه قطع �ملعكرونة.
�شوربة  من  ملزيج  غريبة  و�شفة  طعام  م��دون  �شارك  بال�شوكولتة:  ماجي 
قام  ثم  �ملاجي  بغلي  �مل��دون  قام  حيث  بال�شوكولتة،  كرمي  و�لآي�س  �ملاجي 

ب�شحق �لأوريو وو�شع �لآي�س كرمي بال�شوكولتة فوقها.

م�صر.. مدر�صة لتعليم 
الطهي بخربة غربية

بعد �شنو�ت من ��شتقر�ره يف م�شر متكن 
�ل�����ش��ي��ف �ل�����ش��وي�����ش��ري، م��ارك��و���س �إي���ن، 
�مل�شريني،  �لطهاة  جمعية  تاأ�شي�س  من 
�لهولندية مرييام  ثم متكن مع زوجته 
مدر�شة  �أول  تاأ�شي�س  م��ن  ڤ��ان  �إيزي"، 
ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��ط��ه��ي يف ق��ري��ة ت��ون�����س قرب 
بحرية قارون مبحافظة �لفيوم )جنوب 
�لطاهي  عليها  و�أطلق  �لقاهرة(.  غربي 
"�أيبي�س" بهدف تعليم  �ل�شوي�شري ��شم 
و�أ�شاليب  �ح��رت�يف  ب�شكل  �لطهي  �أ�شول 
للتعلم يف  �مل��ت��درب��ني  ل��ي��ج��ذب  ح��دي��ث��ة، 
مطعم  تاأ�شي�س  ع��ن  ف�شال  موؤ�ش�شته، 
و�مل�شريني  �ل�شائحني  ب��اإق��ب��ال  يحظى 
ع��ل��ى ح��د ���ش��و�ء. وي��ق��ل م��ارك��و���س ملوقع 
"�شكاي نيوز عربية" �إنه جاء �إىل م�شر 
�لتنفيذي  �ل�شيف  ب�شفته   1992 ع��ام 
وكان  ه��ل��ي��وب��ول��ي�����س،  موفنبيك  ل��ف��ن��دق 
�لعاملية  �لر�بطة  يف  ن�شطا  ع�شو�  د�ئما 
دولية  منظمة  وه��ي  �لطهاة،  جلمعيات 
للطهاة كانت موجودة منذ عام 1929، 
و�خل���ربة بني  �ملعرفة  ت��ب��ادل  �إىل  تهدف 
�لطهاة يف جميع �أنحاء �لعامل من خالل 

م�شابقات �لطهي و�لتدريب.

�ص 29

م� الكمية الك�فية من 
ال�صوف�ن يوميً�؟

تزخر رقائق �ل�شوفان بالكثري من �لفو�ئد �ل�شحية، وميكن حت�شري طبق 
�ل�شوفان بعدة طرق �شهية، ولكن ما �لكمية �لتي تكفي �جل�شم يومياً؟

تناول  يجب  باأنه  �لأملانية  "فرويندين"  مبجلة  �لتغذية  خ��رب�ء  ويجيب 
�ل�شوفان باعتد�ل، و�أن يكون ذلك �شمن نظام غذ�ئي متنوع ي�شمن �إمد�د 

�جل�شم بكل �لعنا�شر و�لفيتامينات �لالزمة.
�أل  يجب  �ل�شوفان  م��ن  �ليومي  �ل�شتهالك  �أن  �لأمل���ان  �خل���رب�ء  و�أ���ش��اف 
يتعدى 300 غر�م، و�أن تكون هذه �لكمية مق�شمة على عدة وجبات على 
حو�يل  على  �ل�شوفان  رقائق  من  غ��ر�م   100 يحتوي  حيث  �ل��ي��وم،  م��د�ر 
مثل  باأطعمة �شحية  ذلك م�شحوباً  يكون  �أن  ولبد  حر�رياً،  �شعر�ً   350
�لأ�شماك و�للحوم �خلالية من �لدهون و�لكثري من �لفو�كه و�خل�شرو�ت 

�لطازجة وخبز �حلبوب �لكاملة و�لبقوليات وخالفه.
�إ�شافة �إىل ذلك، فاإن �لكمية �ملو�شى بها من �لألياف للرجال و�لن�شاء هي 
30 غر�ماً يف �ليوم، ومبا �أن 100 غر�م من رقائق �ل�شوفان توفر ع�شرة 

غر�مات من �لألياف.
�لغذ�ئية يعترب من  �لأل��ي��اف  �لإك��ث��ار من  �أن  �إىل  �لإ���ش��ارة  وهنا ل بد من 
�لغاز�ت،  وتنتج  �لغليظة  �لأم��ع��اء  يف  تتخمر  لأنها  �ل�شحية،  غري  �لأم���ور 
�إىل �لتهاب �لأمعاء، ولذلك  �مل��دى �لطويل  ب��دوره على  ي��وؤدي  وهو ما قد 
يو�شى ملن ي�شتهلك �لكثري من �لأطعمة �لغنية بالألياف، مثل بذور �لكتان 

و�لبقوليات و�حلبوب �لكاملة، تقليل كمية رقائق �ل�شوفان.

التفاوؤل.. جيد للقلب واملعنويات
تعزز  �لإيجابية  �مل�شاعر  �إن  �لعلماء  يقول 
من  يقلل  �لإيجابي  و�ملوقف  �ملناعة،  جهاز 
و�لتفاوؤل  �لقلب،  باأمر��س  �لإ�شابة  خطر 
�لقاتلة،  �لأم������ر��������س  خ���ط���ر  م����ن  ي���ق���ل���ل 
�أعر��س  من  يعانون  �ل�شعد�ء  و�لأ�شخا�س 
كل  �حلز�نى،  �لأ�شخا�س  من  �أق��ل  ج�شدية 
�لقوة..  من�شب  ملمار�شة  �إ�شايف  �شبب  ه��ذ� 
غر�ر  على  هذه  �جل�شم  فتح  و�شعية  "�إن 
وون�����در ووم�����ان )م��ب��اع��دة �لأرج������ل قلياًل 
فيما بينها، �لقب�شة على �لوركني و�لنظر 
لأع���ل���ى( ل��ه��ا ف���و�ئ���د ع��ل��ى �جل�����ش��م )زي����ادة 
وهرمون  �ملهدئ،  و�لهرمون  �لإن��دورف��ني، 
�ملعنوية  �ل��روح  وعلى  �لإج��ه��اد..(  مكافحة 
)�لثقة بالنف�س..("، كما تالحظ ماريلي�س 
�ملهني  �ل��ت��ط��وي��ر  يف  م���درب���ة  ت���ري���ك���ورت، 
و�ل�شخ�شي. كل ما تبقى هو توجيه طريقة 
تفكرينا لفهم �لعامل �حلايل، و�بتكار عامل 

�لغد.. �حللول لتحقيق ذلك:

ال�سبانخ واملوز من اأغذية ال�سعادة
�ل�شوكولتة  م��ن  م��رب��ع   2 ����ش��ت��ه��الك  �إّن 
يعزز  للدوبامني،  م�شدر  يومياً،  �لد�كنة 
�ل�شحة �لنف�شية، كما �أن م�شاد�ت �لأك�شدة 
�ملز�جية  �حلالة  على  �إيجابي  ب�شكل  تعمل 

مع تقدمنا يف �ل�شن؛ وفقاً للباحثني.
"ر�هني على �لأطعمة �لغنية بالرتيبتوفان 
و�لبذور..(،  و�ملوز،  و�لبقول،  �لبني،  )�لأرز 
وه�������و ح���م�������س �أم����ي����ن����ي ي���ن���ظ���م �حل����ال����ة 
�ل�شريوتونني  بتوليف  وي�شمح  �مل��ز�ج��ي��ة، 

تو�شي  �لنوم"،  ه���رم���ون  و�مل���ي���الت���ون���ني، 
ناهيك  �ل��ن��ف�����س.  ع��امل��ة  ن��ي��وف��ي��ل،  �شي�شيل 
)�لكر�ث  بالتريوزين  �ملليئة  �لأطعمة  عن 
و�ل�������ش���ب���ان���خ و�ل�����ب�����ذور �ل���زي���ت���ي���ة وم�����ا �إىل 
تخليق  ين�ّشط  �أميني  حم�س  وه��و  ذل���ك(، 
هرمونات  و�ل��ن��ور�دري��ن��ال��ني،  �لأدري��ن��ال��ني 

�لإجهاد، وهرمون �ملكافاأة، �لدوبامني.

من  ح���ذاِر  ال�سمنة:  امل��زي��د:  تابعي 
احلقن التي "تذّوب الدهون"

ازرعي ال�سعادة
�لتدريب  �ملفيد ممار�شة  يومي، من  ب�شكل 
�لعقلي للحفاظ على �شحة نف�شية جيدة، 
على  ب��ودي��ي��ه..  بابتي�شت  ج��ان  ين�شح  كما 
يركز  �ل���ذي  �لتقليدي  �لنف�س  علم  عك�س 
ع��ل��ى م���ا ي��ح��دث يف �لأف�������ر�د، ي��ت��ك��ّون علم 
�لقوة  نقاط  تعبئة  م��ن  �لإي��ج��اب��ي  �لنف�س 
ومو�رد �لتكيف )�ملرونة( و�ملهار�ت بطريقة 
�لتنمية  �لتي حتقق  �لأه��د�ف  وقائية نحو 
مع  �أف�����ش��ل  ب�شكل  ل��ل��ت��ع��ام��ل  �ل�شخ�شية؛ 
�لتدف،  جت��رب��ة  ي�شمى  م��ا  وه���ذ�  �مل�شاكل: 
�لهنغاري  �ل���ب���اح���ث  ط���وره���ا  ف���ك���رة  وه����ي 
"بالإ�شافة  �شيك�شزينتميهاليي..  ميهايل 
حياتك  �إىل  �لنظر  م�شاألة  �إن��ه��ا  ذل��ك،  �إىل 
�ليومية من ز�وية خمتلفة )حتديد ما هو 
بالآخر  �لإعجاب  و�أ�شباب  حياتك،  يف  جيد 
لبناء عالقتك..(؛ لتقوية �متنانك )قويل 
�شكر�ً..( مار�شي �لأن�شطة �لتي ُتعد م�شدر�ً 
للر�شا )�لكتابة، و�لطبخ، وما �إىل ذلك("، 
�أ�شتاذة  �شريفان-�شر�يرب،  فلورن�س  ت�شرح 

�ل�شعادة.. ما يرفع معنوياتك.

كوين اإيجابية يف العمل
ث��م��ن؛ فذلك  ب���اأي  �ل��ن��ج��اح  ل تبحثي ع��ن 
و�ل��ر���ش��ا يف  �مل��ع��ن��ى  ب��اإي��ج��اد  ل���ك  �شي�شمح 
ع��م��ل��ك.. "من خ���الل ت��ط��وي��ر �مل��زي��د من 
�للطف جتاه نف�شك كما تفعلني مع �شديقة، 
بالتفهم بدًل  ومن خالل خماطبة نف�شك 
م��ن ���ش��ي��اغ��ة �لأح���ك���ام و�ن���ت���ق���اد�ت �ل����ذ�ت، 
�ملتاحة  �مل����و�رد  �ل��رتك��ي��ز على  وم��ن خ��الل 
و�لإ�شرت�تيجيات �ملحتملة للعمل بدًل من 
�شتطورين  تو�جهينها،  �ل��ت��ي  �ل�شعوبات 
نف�شك. هذ� هو �أحد �لأبعاد �لرئي�شية لعلم 
بالرفاهية،  ينبئ  لأن��ه  �لإي��ج��اب��ي؛  �لنف�س 
عالقة  ت��ك��وي��ن  ع��ل��ى  �شت�شاعدك  َث���م  وم���ن 
و�لتكيف  و�لآخ����ري����ن،  نف�شك  م��ع  �أخ����رى 
كما  �ليومية"،  حياتك  م��ع  �أف�����ش��ل  ب�شكل 

تقول مارين باو�شيك.

اأع���را����ض الك��ت��ئ��اب ل���دى الأط��ف��ال 
واملراهقني

تت�شابه عالمات �لكتئاب و�أعر��شه �ل�شائعة 
لدى �لأطفال و�ملر�هقني مع تلك �ل�شائعة 
لدى �لبالغني ولكن قد تكون هناك بع�س 
�شًنا،  �لأ�شغر  �لأطفال  لدى  �لختالفات. 
ميكن �أن تت�شمن �أعر��س �لكتئاب �حلزن، 
�أو  �ملفرط،  �لعاطفي  �لتعلق  �أو  �لتهيج،  �أو 
�لقلق، �أو �لأوجاع و�لآلم، �أو رف�س �لذهاب 

�إىل �ملدر�شة، �أو �لنحافة.
تت�شمن  �أن  مي��ك��ن  �مل���ر�ه���ق���ني،  ل���دى  �أم����ا 

و�ل�شعور  و�ل��ت��ه��ي��ج،  �حل������زن،  �لأع����ر������س 
بال�شلبية و�نعد�م �لقيمة، و�لغ�شب، و�شعف 
�لدر��شي،  �حل�شور  قلة  �أو  �ملدر�شي  �لأد�ء 
و�حل�شا�شية  �ل��ف��ه��م  ب���اإ����ش���اءة  و�ل�������ش���ع���ور 
�لرتويحية  �مل���خ���در�ت  وت��ع��اط��ي  �مل��ف��رط��ة، 
و�لنوم،  �لأك���ل  و�لإف�����ر�ط يف  �ل��ك��ح��ول،  �أو 
و�إيذ�ء �لذ�ت، وفقد�ن �لهتمام بالأن�شطة 

�لطبيعية، وجتنب �لتفاعل �لجتماعي. 

اأعرا�ض الكتئاب لدى كبار ال�سن
ل��ي�����س ج����زًء ط��ب��ي��ع��ًي��ا يحدث  �إن �لك��ت��ئ��اب 
مطلًقا  يوؤخذ  �أل  ويجب  �لعمر،  تقدم  مع 
ب��ا���ش��ت��خ��ف��اف. ل�����ش��وء �حل����ظ ع����ادة ل يتم 
كبار  ل���دى  وع��الج��ه  �لك��ت��ئ��اب  ت�شخي�س 
�ل�����ش��ن، وق����د ي�����ش��ع��رون مب��ق��اوم��ة لطلب 
�أع����ر������س  ت��خ��ت��ل��ف  �أن  �مل�������ش���اع���دة. مي���ك���ن 
كبار  ل��دى  و�شوًحا  �أق��ل  تكون  �أو  �لكتئاب 

�ل�شن، مثل:

ت��غ��رات  اأو  ال���ذاك���رة  يف  م�����س��ك��ات 
ال�سخ�سية الأمل اأو الوجع البدين

يف  م�شكالت  �أو  �ل�شهية  ف��ق��د�ن  �أو  �لتعب 
�ل��ن��وم �أو ف��ق��د�ن �ل��رغ��ب��ة يف �جل��ن�����س — 
�أع���ر�����س غ��ري ن��اج��م��ة ع��ن ح��ال��ة طبية �أو 

دو�ء
�ل��رغ��ب��ة يف �ل��ب��ق��اء يف �مل��ن��زل يف ك��ث��ري من 
لالندماج  �خل������روج  م���ن  ب�����دًل  �لأح����ي����ان 
باأمور  �ل��ق��ي��ام  �أو  �لآخ���ري���ن  �جل��م��اع��ي م��ع 
�لنتحاري  �ل��ت��ف��ك��ري  �أو  �مل�����ش��اع��ر  ج��دي��دة 

وبالتحديد لدى كبار �ل�شن

الني�بة امل�صرية تك�صف تف��صيل 
ا�صرتداد اآث�ر من اإ�صب�ني�

�مل�شرية،  �ل��ع��ام��ة  �ل��ن��ي��اب��ة  ك�شفت 
قطعة   36 �������ش�����رتد�د  ت��ف��ا���ش��ي��ل 
�أث�����ري�����ة م����ن م�����دري�����د، ك����ان����ت قد 
2014م.  ع���ام  ه��ن��اك  �إىل  ُه��رب��ت 
للنيابة،  �لر�شمي  �لبيان  وبح�شب 
"ثمرة  �ل��ت�����ش��ل��ي��م  ف��ق��د ج����اء ه����ذ� 
ل��ل��ت��ع��اون �ل��ق�����ش��ائ��ي �ل��ف��ع��ال بني 
على  �حل��ف��اظ  �أج���ل  م��ن  �لبلدين، 
�مل�شري".  �ل���ت���اري���خ���ي  �ل�������رت�ث 
"جاء  �لت�شليم  �أن  �لبيان  و�أ���ش��اف 
�ل�شادر  �لأمم����ي  ل��ل��ق��ر�ر  تفعيال 
ب����ن����اًء ع���ل���ى �مل�������ش���روع �مل����ق����دم من 
�مل�شرية يف موؤمتر  �لعامة  �لنيابة 
�لدول �لأطر�ف ملكافحة �جلرمية 
�أكتوبر  يف  �لوطنية  ع��رب  �ملنظمة 
�لنيابة  خل��ط��ة  ن��ف��اذ�  2020م؛ 
�لعامة �مل�شرية لإ�شد�ر �شك دويل 
ل�شرتد�د �لقطع �لأثرية �مل�شرية 
��شرت�تيجية  �إط�����ار  يف  �مل��ن��ه��وب��ة، 
�حل��ف��اظ على  �مل�شرية يف  �ل��دول��ة 
وك�شفت  ومقدر�تها".  ت��اري��خ��ه��ا 
�إجر�ء�ت  كو�لي�س  �لعامة  �لنيابة 
�ل�شرتد�د، بعد �نتقال وفد �لنيابة 
�ل�شفري  �مل�شرية، وبرفقته  �لعامة 
�مل�شري لدى �ململكة �لإ�شبانية، �إىل 
مبدريد،  �لوطني  �ل��رت�ث  متحف 
�ملتحف  �لوفد مبدير  �لتقى  حيث 
بال�شلطات  �مل�����ش��وؤول��ني  م��ن  وع���دد 
�لنيابة  وف���د  وع��اي��ن  �لإ���ش��ب��ان��ي��ة. 
�مل�شرية �لآثار �مل�شبوطة، وقارنها 
�ل�شلطات  م���ن  �مل��ر���ش��ل��ة  ب��ال�����ش��ور 
�لإ�شبانية �ل�شابق فح�شها مبعرفة 
�إد�رة �لآثار �مل�شرتدة �لتابعة لوز�رة 
�ل�شياحة و�لآثار �مل�شرية. و��شرتد 
�ل���وف���د �ل��ق��ط��ع ب��ع��د �ل���ت���اأك���د من 

تطابقها مع �ل�شور.

ر�ص�لة احرتام للعلم�ء 
عرب فيلم جديد 

لوك  "دونت  �جل��دي��د  �لفيلم  �شّكل 
�أب" �لذي تطرحه نتفليك�س �جلمعة 
منا�شبة  �ل���ع���امل،  ن��ه��اي��ة  وي���ت���ن���اول 
ليوناردو  �لنجمني  بطليه  لتوجيه 
ر�شالة  لورن�س  وجنيفر  كابريو  دي 

�حرت�م للعلماء.
ويلعب �ملمثالن يف �لفيلم دور عاملَي 
ف�شاء يكت�شفان مذّنباً �شيق�شي على 
�حلياة على كوكب �لأر�س يف غ�شون 
�إقناع  عبثاَ  وي��ح��اولن  �أ���ش��ه��ر،  �شّتة 
باأخذ  �لإع��الم  وو�شائل  �ل�شيا�شيني 
ه���ذ� �ل��ت��ه��دي��د ع��ل��ى حم��م��ل �جلد. 
وقد تعّمد �شّناع �لعمل �لإ�شقاطات 
�أعطى  كما  �مل��ن��اخ،  ب��اأزم��ة  �ملرتبطة 
كوفيد19-  جائحة  �أثناء  ت�شويره 
رم���زي���ة �أك�����رب. وق����ال دي��ك��اب��ري��و يف 
م��وؤمت��ر ���ش��ح��ايف ع��ق��ده �أخ����ري� "يف 
�لوقت �حلا�شر، نحن م�شتتون عن 
كوفيد19-  �أزم����ة  وم���ع  �حل��ق��ي��ق��ة، 

ُفتح جدل علمّي جديد".

الكتئ�ب املو�صمي: اأ�ص�ليب 
م�صمونة لتنمية الروح الإيج�بية

ل بد اأن تتعلمي كيف تكونني اإيجابية؛ فهذا 
قدرة  واأك��ر  ال�سعادة،  من  ح��ال  يف  يجعلك 
واملواقف  وامل�ساكل  ال�سعاب  مواجهة  على 
اليومية. اإليك اأ�ساليب م�سمونة لتنمية الروح 

الإيجابية بح�سب توب �سانتيه:

�شحية  طرق   4
خلف�ض ن�شبة 
�ل�شكر يف �لدم 
ب�شكل طبيعي!
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�ش�ؤون حملية

حدث ناجح ، يوؤدي اإىل �سراكات دولية.

امل�ئدة امل�صتديرة الأوىل لب�بوا غيني� اجلديدة يف معر�ض اإك�صبو الدويل 2020
دعوة لإنقاذ ثالث اأكرب غابة مطرة يف العامل وحتقيق اأجندة العمل املناخي الطموحة

دعم البحث العلمي يف التنوع البيولوجي للغابات واإن�ساء �سندوق للتنمية امل�ستدامة

جامعة امل�ستقبل- يف اإك�سبو 2020 دبي

ج�معة الإم�رات ُتنّظم مع�ر�ض الكلي�ت العلمية واملراكز البحثية يف اإك�صبو 2020 دبي

دبي  2020 اإك�سبو  ختام  على  باقية  يوم   100

دويل حدث  اأ�صخم  يف  تفوتك  اأن  ميكن  ل  اأ�صي�ء   10

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

حممد معني الدين

�ملائدة  �جل���دي���دة  غينيا  ب��اب��و�  ج��ن��اح  ����ش��ت�����ش��اف 
و�لعلوم  �لتعليم  ح��ول  بنجاح  �لأوىل  �مل�شتديرة 
 2020 �إك�شبو  �أ���ش��ب��وع  �لأخ�����ش��ر يف  و�لق��ت�����ش��اد 
للمعرفة و�لتعلم ، و�لذي �جتذب �شر�كات دولية 
�آثارها  من  و�لتخفيف  �لبيئة  حماية  تد�بري  يف 
�لبيولوجي  �ل��ت��ن��وع  �ل��ع��ل��م��ي يف  �ل��ب��ح��ث  ودع���م   ،
�مل�شتد�مة  للتنمية  ���ش��ن��دوق  و�إن�����ش��اء   ، ل��ل��غ��اب��ات 
لدعم �مل�شاريع �مل�شتد�مة �خلا�شة و�لعامة مبا يف 

ذلك �لبحث �لعلمي و�لتكنولوجيا و�لبتكار.
�أط��ل��ق ���ش��ع��ادة ح��م��ي��د ب��ن ���ش��امل - �لأم����ني �لعام 
لغرفة جتارة و�شناعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة - 
�لطاولة �مل�شتديرة ر�شمياً كحدث �فتتاحي جلناح 
بابو� غينيا �جلديدة دعماً لأجندة �إك�شبو 2020. 
�ل�شتثمار  �أهمية  �ل�شوء على  بت�شليط  بد�أ  حيث 
تو�زن  �لعي�س يف  �أج��ل  �لأخ�شر من  �لقت�شاد  يف 
مع �لطبيعة ، حيث قال: "�إن �حلد من �نبعاثات 
�لغاز�ت من خالل تد�بري �حلفظ و�لتخفيف من 
�لكربون  �أن يخلق بيئة خ�شر�ء خالية من  �شاأنه 
�لتي من �شاأنها �أن ت�شمح ل�شعوب �لعامل بالعي�س 

برئتني �شليمتني ".
وت��ع��ت��رب �ل��ط��اول��ة �مل�����ش��ت��دي��رة  ه���ي م���ب���ادرة من 
�أك�شبو دبي، وذلك  بابو� غينيا �جلديدة يف  جناح 

�لغابات هون  وزي��ر  ح��دده  �ل��ذي  �مل�شهد  على  رًد� 
و�لرت �شناوبيلت خالل م�شاركته يف �أ�شبوع �لبيئة 
و�لتنوع �لبيولوجي يف �أكتوبر حيث �أطلع �لعامل 
على جهود بابو� غينيا �جلديدة لإنقاذ ثالث �أكرب 
�لعمل  �أج��ن��دة  �ل��ع��امل وحتقيق  غ��اب��ة م��ط��رية يف 
�ل�شتفادة  �ل��وق��ت  نف�س  ويف  �لطموحة  �مل��ن��اخ��ي 
�قت�شادًيا من خالل مزيج متو�زن من �خليار�ت 
�لقت�شادية. وقد �جتذبت �ملائدة �مل�شتديرة �شناع 
�ل�شيا�شات و�لأكادمييني و�لعلماء من بابو� غينيا 
�جلديدة بالإ�شافة �إىل خرب�ء �لبيئة و�مل�شتثمرين 
و�مل�����ش��رف��ي��ني ورج�����ال �لأع���م���ال وخ�����رب�ء ت���د�ول 
�ل�شمالية  و�أمريكا  �أوروبا  من   blockchain
�لعربية  و�لإم��������ار�ت  و�آ���ش��ي��ا  �لأو����ش���ط  و�ل�����ش��رق 
�ملتحدة. و�أخ��ذت �ل�شياحة �لبيئية يف بابو� غينيا 
�جلديدة  غينيا  بابو�  لقيادة  �لهتمام  �جل��دي��دة 
�إىل نهج جديد يف �لتنمية �مل�شتد�مة.  حيث قالت 
�ل�شيدة نهى جاهني - �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركات 
�جلديدة  غينيا  ب��اب��و�  �إن   JAHEEN’s  ”
و�لتنوع  و�لبيئة  �لثقافة  يف  هائل  بتنوع  تتمتع 
�لبيولوجي! هوؤلء �لنا�س ميلكون �جلنة !! وهذ� 
�لتحول  على  ق��ادرة  �جل��دي��دة  غينيا  بابو�  يجعل 
 ، �ملتجددة  للطاقة  م�شدرة  م�شتد�مة  دول��ة  �إىل 
وهذ� ما يجعلها قادرة على قيادة م�شتقبل �لنمو 

�مل�شتد�م يف جميع �أنحاء �لعامل!".
وقد �أثمرت �ملائدة �مل�شتديرة �لناجحة عن ثالث 

تو�شيات رئي�شية:

�ل�شتثمار  �شركاء  مع  دويل  حتالف  �إن�شاء   ، �أوًل 
، مب��ا يف ذل��ك يف  ت��د�ب��ري �حل��ف��ظ و�لتخفيف  يف 
جتارة وBlockChain  وكذلك يف �إنتاج غاز 

�لهيدروجني للتنقل وتوليد �لطاقة.
ثانًيا ، ت�شهيل ومتويل م�شاريع �لبحث و�لبتكار 
و�مل�شتثمرين  �خل��ا���ش��ة  �لأ����ش���ه���م  ���ش��رك��ات  م���ن 
�لقت�شادية  �خل��ي��ار�ت  من  مزيج  يف  �لعموميني 
�آل���ي���ة �ل�����ش��ر�ك��ة �لدولية  ت��ع��زي��ز  �مل�����ش��ت��د�م��ة م���ع 
جانب  �إىل  �ل��ب��ح��ث��ي��ة.  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  ل��ل��ج��ام��ع��ات 
توفري �شناديق �لأ�شهم �خلا�شة لتقدمي در��شات 

�لعايل  �لتعليم  موؤ�ش�شات  يف  �لأخ�شر  �لقت�شاد 
و�لبحث �لعلمي يف بابو� غينيا �جلديدة.

بابو�  يف  م�شتد�مة  تنمية  �شندوق  �إن�شاء   ، ثالًثا 
�لقت�شاد  يف  �مل�����ش��اري��ع  مي���ول  �جل���دي���دة  غ��ي��ن��ي��ا 
، مب��ا يف  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �لأخ�����ش��ر و�ل��ب��ن��ي��ة �لتحتية 
بابو�  ب��د�أ جناح  هنا  ومن  �ملتجددة.  �لطاقة  ذلك 
لل�شر�كة مع  بالتن�شيق  �أك�شبو  غينيا �جلديدة يف 
�لفخري  و�لقن�شل   Kundu Brussels
وذلك  �ليونان   ، �أثينا  يف  �جل��دي��دة  غينيا  لبابو� 
لإقامة �شر�كات دولية يف �ملجالت �لثالثة �ملحددة 

يف �ملائدة �مل�شتديرة.
 - كالينوي  ج��و���ش��و�  �ل�شفري  ���ش��ع��ادة  �أخ��ت��ت��م  وق��د 
بابو� غينيا �جلديدة لدى  و�شفري  �لعام  �ملفو�س 

بلجيكا و�لحتاد �لأوروبي- قائاًل:
�شلعنا  لو�شول  مهمة  �ت�����ش��الت  جن��ري  "نحن 
 ، �لعاملية  �ل�شوق  �إىل  للتد�ول  �لقابلة  وخدماتنا 
�لعالقات من  وتطوير   ، �ل�شتثمار  وخلق فر�س 
خ��الل �لنظر خ���ارج �ل�����ش��ن��دوق و�ل���ش��ت��ف��ادة من 
�لفر�س �لعاملية �ملتاحه.. ومع ذلك ، فاإن �لتحدي 
يتمثل يف قيام �لوكالت �حلكومية يف بابو� غينيا 

�جلديدة �ملعنية بالتن�شيق �لفعال لتنفيذ �لفر�س 
�لتي يتم حتديدها ، و�مل�شي قدًما من �أجل تقدمي 

�لأف�شل لبابو� غينيا �جلديدة ".
وتعترب �لطاولة �مل�شتديرة لبابو� غينيا �جلديدة 
هي جزء من �شل�شلة �لفعاليات �لتي تقيمها بابو� 
و�مل�شتثمرين  �لأع��م��ال  ل��رج��ال  �جل��دي��دة  غينيا 
�شيتم  حيث   ،  2020 دب��ي  �إك�شبو  مع  بالتز�من 
من  فرب�ير  يف  �لثانية  �مل�شتديرة  �مل��ائ��دة  تنظيم 
ترتيبات  �لإع��الن عن  �ملتوقع  و من  �ملقبل  �لعام 

�ل�شر�كات يف خمتلف �ملجالت.

•• دبى - الفجر

�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  جامعة  خطة  �شمن 
تقوم على  �شر�كات جُمتمعية  بناء  �إىل  �لهادفة 
و�مل�شادر  �ملُ��م��ّك��ن��ات  م��ن  �ل��ق�����ش��وى  �ل���ش��ت��ف��ادة 
�جلامعة،  متتلكها  �ل��ت��ي  و�لبحثية  �لعلمي����ة 
"�لكليات  م��ع��ر���س  �لإم��������ار�ت  ج��ام��ع��ة  ُت��ن��ّظ��م 
دي�شمرب  م���ن  �ل���ف���رتة  يف  �لبحثية"  و�مل���ر�ك���ز 
2022 لإبر�ز بر�جمها  2021 وحتى مار�س 
 2020 �إك�شبو  يف  ُم�شاركتها  خالل  و�أن�شطتها 

دبي.
و�أفاد �لقائمون على �ملعر�س �أن معر�س "�لكليات 
�جلامعة  و�ج���ه���ة  ُي��ع��ت��رب  �لبحثية"  و�مل���ر�ك���ز 
دورها  م��ن  ُي��ع��ّزز  و�ل���ذي  �ملحلي،  �ملجتمع  �أم���ام 

كمركز لإنتاج �ملعرفة من خالل �لبحث �لعلمي 
طم�����وحات  تدعم  �لتي  �لأك��ادمي��ي��ة  و�ل��رب�م��ج 
وبناء  لالبتكار  م��رك��ز�ً  تك������ون  ب��اأن  �جلامع�����ة 
�إبر�ز  خ��الل��ه  م��ن  ي��ت��ّم  حيث  �لعلمية،  �مل��ع��رف��ة 
للباحثني و�لطلبة  �لبحثية  �جلهود و�لأن�شطة 

عرب عرو�س تقنية وجتارب حّية.
-جامعة  �لإم���������ار�ت  ج��ام��ع��ة  ج���ن���اح  يف  وي���ت���ّم 
�مل�شتقبل- يف �إك�شبو 2020 دبي تنظيم معار�س 
ومر�كزها  �جل��ام��ع��ة  ك��ل��ي��ات  جل��م��ي��ع  م���وؤّق���ت���ة 
�أمام  و�لب��ت��ك��ار�ت  �لإجن����از�ت  لعر�س  �لبحثية 
�ملعار�س  �شيتّم تد�شني هذه  زو�ر �جلناح، حيث 
ل���الإجن���از�ت �لبحثية  �ل��ع��ل��وم  ب��د�ي��ة مب��ع��ر���س 
و�لتعليمية �لذي ُتنّظمه كلية �لعلوم يف جامعة 
و�لباحثني  �لكلية  طلبة  مُب�����ش��ارك��ة  �لإم�����ار�ت 

و�أع�شاء هيئة �لتدري�س.
و�����ش���ت���ع���ر����س ه�����ذه �مل���ع���ار����س �ملُ���ت���ن���ّوع���ة روؤى 
وطموحات �جلامعة، وجهودها �حلثيثة لإيجاد 
�حللول �لعلمية للتحّديات �ملجتمعية يف فرت�ت 
خمتلفة خالل ُم�شاركتها يف هذ� �حلدث �لعاملي 
علمية  بحوث  خ��الل  من  دب��ي،   2020 �إك�شبو 
�ل�شرت�تيجية  ب���الأول���وي���ات  ُم��ّت�����ش��ل��ة  ن��وع��ي��ة 
�لأثر  على  �لتاأكيد  �شاأنه  من  و�ل��ذي  �لوطنية، 
�لكبري لهذه �ملُخرجات �لبحثية خلدمة �ملجتمع 

�ملحلي و�لعاملي على حدٍّ �شو�ء. 
ك��م��ا ُت��ع��ّد ه���ذه �مل��ع��ار���س ف��ر���ش��ة ُم��ت��م��ّي��زة �أمام 
�ل���ت���دري�������س لبناء  �ل��ب��اح��ث��ني و�أع�������ش���اء ه��ي��ئ��ة 
�لتو��شل  خالل  من  فّعالة  جُمتمعية  �شر�كات 
يف  �جلامعة  جناح  زّو�ر  مع  �لإيجابي  و�لنقا�س 

معر�س �إك�شبو، حيث �شيقوم �لباحثون و�أع�شاء 
�لعايل  �لتعليم  طلبة  �إىل  بالإ�شافة  �لتدري�س 
�لإنتاج  م��ن  من���اذج  بعر�س  �لعليا  و�ل��در����ش��ات 
و�لتي  باجلناح  �ملُت�شلة  �لقاعة  د�خ��ل  �لبحثي 

ُتبنّي كيفية عمل كّل ُمنتج.
وت��ه��دف ج��ام��ع��ة �لإم������ار�ت م��ن ه���ذه �ملعار�س 
�لر�ئدة يف  �لعاملية  �شمعتها  تعزيز  �إىل  �ملتنّوعة 
جمال �لبحث �لعلمي، و�إبر�ز دورها و�أن�شطتها 
�إك�شبو  معر�س  �شيوف  �أم��ام  و�ملُتمّيزة  �لر�ئدة 
�لأك���ادمي���ي���ني  م����ن  �ل���ع���امل���ي���ني  دب�����ي   2020
عن  �لباحثني  �لطلبة  �إىل  �إ�شافة  و�لباحثني، 
�أف�����ش��ل �أم���اك���ن �ل��در����ش��ة �ل��ت��ي ُت�����ش��ه��م يف دعم 
م�شريتهم �لعلمية �مل�شتقبلية د�خل �شوق �لعمل 

�لعاملية.

•• دبي– الفجر

يقرتب �إك�شبو 2020 دبي ب�شرعة من �نق�شاء ن�شف مدة 
دويل  حدث  �أول  يف  و�حليوية  بالأن�شطة  �حلافلة  فعالياته 
100 يوم فقط  عمالق يقام بعد �جلائحة.. ويف ظل بقاء 
10 جتارب ل ينبغي  �أف�شل  قبل �خلتام، ُتعد هذه �لقائمة 
تفويتها:حتقيق �أق�شى ��شتفادة من مو�شم �لأعياد يف �إك�شبو، 
حيث يبدو �ملوقع حاليا مثل �أر�س عجائب �حتفالية، متالأ 
�أوقات زيار�تكم بالعرو�س و�لأن�شطة �لرتفيهية �لر�ئعة �أثناء 
�جلديدة.  �مليالدية  �ل�شنة  ور�أ���س  )كري�شما�س(  �مليالد  عيد 
ميكنكم �لتحقق من موقعنا �لإلكرتوين وتطبيقنا �لهاتفي 

ملزيد من �لتفا�شيل.
"�أم�شيات خالدة" �ل��ق��ادم.. حتى  �لإع��الن عن حفل  ب  ترقُّ
ونان�شي  كيز  �ألي�شيا  �شل�شلة �حلفالت هذه  ��شت�شافت  �لآن، 
عجرم ور�غب عالمة وكاظم �ل�شاهر �إىل �شاحة �لو�شل. هل 

ميكنكم تخمني من قد يكون تاليا؟
رحمان،  �آر  �إي���ه  م�شاهدة  فر�شة  �غ��ت��ن��ام  دي�شمرب،   22 يف 
و�حلائز جائزة  دبي   2020 �إك�شبو  �شديق  �ل�شهري  �مللحن 
�لأو����ش���ك���ار، ح��ي��ث ي��ق��دم ع��ر���ش��ا �إىل ج��ان��ب جم��م��وع��ة من 

�ملطربني و�ملو�شيقيني �لهنود َيعد بليلة ل ُتن�شى.
مرحى لع�شاق مو�شيقى �لبوب �لكوري! ي�شهد يوم 16 يناير 
�لحتفال باليوم �لوطني لكوريا �جلنوبية يف �إك�شبو 2020، 
�أع�شاء  ثمانية  �ملكونة من  �ل�شباب  لفرقة  ويت�شمن عر�شا 

�آخرين لفنانني  عرو�س  �إىل  بالإ�شافة  كيدز"،  "�شرت�ي 

ما تز�ل لدى �إك�شبو خم�شة �أ�شابيع �أخرى من �ملو�شوعات يف 
�إىل   16 �أ�شبوع �لأه��د�ف �لعاملية من  �لطريق، مبا يف ذلك 
22 يناير. ندعوكم �إىل �أن تكونو� جزء� من عقد �لعمل حيث 
�مل�شتد�مة  �أهد�ف �لتنمية  �إىل تعزيز   2020 �إك�شبو  ي�شعى 
�لأهد�ف  �أ���ش��ب��وع  يف  �إي��ج��اب��ي  تغيري  و�إح����د�ث   2030 لعام 
�جلمعية  خ���ارج  ُيعقد  �ل���ذي  �لإط����الق  على  �لأول  �لعاملية 
�لغر�فيتي  فناين  �أف�شل  م�شاهدة  �ملتحدة.  ل��الأمم  �لعامة 
�لنيوزيلنديني يف يوَمي 28 و29 يناير وهم يحملون علب 

�لر�س يف حديقة �لفر�شان لعر�س جمال فن �ل�شارع لثقافة 
�ملاوري و�ملحيط �لهادي، ح�شريا لإك�شبو 2020 دبي.

ل��دي��ك��م م��ا ي��زي��د قليال ع��ن ث��الث��ة �أ���ش��ه��ر ل��ت��ج��رب��ة معامل 
مر�قبة  ب��رج  يف  �لرت��ف��اع  �أو   - �إك�شبو  يف  �لرئي�شية  �جل��ذب 
حديقة �لرثيا لروؤية معظم هذه �ملعامل يف نظرة و�حدة من 

عٍل. �إنها جتربة ل غنى عنها يف حد ذ�تها.
و�لعد�ء  مي�شي  ليونيل  �لأرجنتيني  �لكرة  جنم  زي��ارة  بعد 
من  �مل��زي��د  ل��ق��اء  فر�شة  لديكم  ب��ول��ت،  يو�شني  �جلامايكي 

�فتتاح  لدى  �إك�شبو  �شيزورون  �لذين  �لريا�شيني  �مل�شاهري 
�لقرية �لريا�شية يف �ملوقع يف يناير، �إىل جانب جنوم �لكرة 

�لذهبية و�مليد�ليات �لأوملبية.
و�حدة  �إىل  �لن�شمام  ميكنكم  ريا�شي.  ن�شاط  يف  �مل�شاركة 
"�لرك�س  �لعامل" �أو  بالدر�جات حول  "جولة  فعاليات  من 
حول �لعامل" �لقادمة �لتي متر باأف�شل معامل موقع �إك�شبو 
"كري�شما�س" �أو  �مل��ي��الد  عيد  ي��وم  ن��ه��ار  يف  حتى  )و���ش��ت��ق��ام 
�شاللت  عند  لل�شيد�ت  �ملخ�ش�شة  �ليوغا  جل�شات  جتربة 

�إك�شبو �ل�شريالية كل يوم �ثنني يف �ل�شاعة 09:30 بتوقيت 
دولة �لإمار�ت.

يدعوكم �إك�شبو �إىل روؤية �لعامل، وتناول �لطعام من خمتلف 
�أط��ب��اق��ا ل��ذي��ذة م��ن �شتى  �أن��ح��ائ��ه، ع��رب قائمة ط��ع��ام ت�شم 
�أج��ن��ح��ة �لدول  �مل��وج��ودة يف �لكثري م��ن  �مل�����ش��ارك��ة  �ل��ب��ل��د�ن 
�لر�ئعة  و�لدولية  و�ملحلية  �لنباتية  �ملطاعم  �إىل  بالإ�شافة 
 @eatatexpo زي���ارة  ميكنكم  �مل��وق��ع.  �أن��ح��اء  جميع  يف 

للتخطيط لهذه �لتجربة.
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�لإ�شالمي  �ل���ع���امل  ر�ب���ط���ة  ج��ن��اح  ���ش��خ��ر 
 ، دبي   2020 �أك�شبو  يف  �لتنقل  مبنطقة 
�أحدث ما تو�شلت �إليه �لتقنيات �ملعا�شرة 
�لتعريف  يف  �حل���دي���ث���ة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�ل�شامل لالأنبياء من خالل �شعار �جلناح 
�شمن  وذل��ك  تر�هم"،  وك��اأن��ك  "�لأنبياء 
و�ل�شورة  ب��ال�����ش��وت  ق�����ش�����ش��ه��م  جت�����ش��ي��د 
�ملعربة عن هذه �لفرت�ت �لزمنية وما جاء 
ب��ه ك��ل نبي م��ن ر���ش��ال��ة وم��ع��ج��زة لقومه، 
�جلناح  �شملت  ع��م��الق��ة  ���ش��ا���ش��ات   6 ع��رب 
بالكامل، فالز�ئر ي�شاهد يف غ�شون دقيقة 
و�ح����دة ���ش��رية �لأن��ب��ي��اء �ل��ذي��ن ذك����رو� يف 
نبذة عن حياة  �لكرمي مع عر�س  �لقر�آن 
�لتى بعث فيها  �ل��ظ��روف  ك��ل منهم وع��ن 
بها  ق��وم��ه  وق��ب��ول  ر���ش��ال��ت��ه  ن�شر  وكيفية 

و�إميان �لنا�س به.
ويف حو�ر خا�س )للفجر( �أكد عمرو خالد 
م�شوؤول جناح ر�بطة �لعامل �لإ�شالمي يف 
هذ�  يف  �مل�شاركة  �شرورة   ،2020 �أك�شبو 
�حلدث �لكبري �لذي ي�شم �أكرث من 190 
دول���ة م��ن �ن��ح��اء �ل��ع��امل، و�مل�����ش��ارك��ة تعد 
�لر�بطة  �أه��د�ف  لتحقيق  عظيمة  فر�شة 
�لإ�شالم  ر���ش��ال��ة  تبليغ  يف  تتلخ�س  �ل��ت��ى 
ون�شرها يف جميع �أنحاء �لعامل، بالإ�شافة  
ل�����ش��رح م���ب���ادئ �لإ�����ش����الم وت��ع��ال��ي��م��ه، مع  
�لإ�شالم،  �ملفرتيات و�ل�شبهات عن  دح�س 
ودعم �لت�شامن �لإ�شالمي وخدمة ق�شايا 
�لعامل �لإ�شالمي، ف�شال عن �شرح �لتاريخ 
�لذي  �مل�شلمني  لغري  ومبادئه  �لإ�شالمي 
ي��دخ��ل��ون �جل���ن���اح لك��ت�����ش��اف م���ا يقدمه، 
وع���ر����س �ل��ربن��ام��ج ع��ل��ى �ل�����ش��ا���ش��ات ترد 
على ت�����ش��اوؤلت �ل����زو�ر وم��ن جن��ده مهتم 
�ل��ت��ف��ك��ري مننحه  و�ل��ت��م��ع��ن يف  ب��امل��ع��رف��ة 
�أن  حيث  بها،  يتحدث  �لتى  باللغة  كتاب 

�لكتب �لتف�شيلية عن �لأنبياء وق�ش�شهم 
�لأم���ر يعد  ل��غ��ات، وه��ذ�  لت�شعة  مرتجمة 
م���ن �ل��ت��ط��ور �ل����ذي ت��ن�����ش��ده �ل��ر�ب��ط��ة يف 

تو�شيل ر�شالتها وروؤيتها �ل�شرت�تيجية.
و�أ����ش���اف ع��م��ر خ��ال��د �مل��ت��ح��دث ع��ن جناح 
ر�بطة �لعامل �لإ�شالمي يف �أك�شبو 2020، 
ب���اأن �جل��ن��اح ي��ق��دم ل����زو�ره جت��رب��ة فريدة 
ل��ل��ت��ع��اي�����س يف ف����رت�ت ن����زول �ل���وح���ي على 
�لكرمي،  �لقر�آن  يف  ذك��رو�  �لذين  �لأنبياء 
و�ل�شمعية  �لب�شرية  �مل��وؤث��ر�ت  خ��الل  من 
�جلناح  حيز  تعترب  �ل��ت��ى  �ل�شا�شات  ع��رب 
ت��دخ��ل �شمن  ب��ال��ك��ام��ل، حتى �لأر���ش��ي��ات 
�حلدث  م��ن  ج��زء  �ل��ز�ئ��ر  ليكون  �لتقنية 
�حلكايات  ت����روي  ح��ي��ث  ف��ي��ه،  وم�����ش��ارك��اً 
تاريخ �لأنبياء و�لر�شل وتاريخهم و�أماكن 
�لتى  وبلد�نهم  قومهم  و�أ���ش��م��اء  دعوتهم 
�إل��ي��ه��ا، م��ع عر�س  ع��ا���ش��و� فيها و���ش��اف��رو� 
ك��ل نبي ور�شول  �ل��ت��ى ج��اء بها  �مل��ع��ج��ز�ت 
لث���ب���ات ع��ق��ي��دت��ه و�ن����ه م��ر���ش��ل م���ن قبل 
على  �جل��ن��اح  يحر�س  كما  وج���ل،  ع��ز  �هلل 
�ل��ذك��اء �لأ���ش��ط��ن��اع��ي وتفعيل  ����ش��ت��خ��د�م 
مع  يتما�شى  �ل����ذي  �لف��رت����ش��ي  �ل���و�ق���ع 

�ل���ت���ط���ور �حل������ايل و�ت�����خ�����اذ �لإج����������ر�ء�ت 
�لحرت�زية وللتو��شل مع �شعوب �لعامل، 
�أخالقهم  وتقدمي  �لأنبياء  تعاليم  لن�شر 
وتوحيد ر�شالتهم وعقيدتهم �لتى حت�س 
وت�شامح  �أخ��اء  يف  و�لتعاي�س  �ل�شالم  على 

مع �لذ�ت و�لأخر. 
 وب��ني �مل��ت��ح��دث ع��ن ج��ن��اح ر�ب��ط��ة �لعامل 
�لر�بطة  ،دور  �أك�������ش���ب���و  يف  �لإ�����ش����الم����ي 
يف ت��ب�����ش��ي��ط �مل���ع���ل���وم���ات وجت�����ش��ي��ده��ا يف 
خمتلفة  وبلغات  م�شورة  حكايات  ���ش��ورة 
ومطبوعات بت�شعة لغات من �أجل تو�شيح 
باأن  و����ش��ار  �ل���زو�ر،  ديننا �حلنيف جلميع 
بع�س �لزو�ر ينده�شون عندما يجدو� نبي 
�هلل مو�شى �شمن �لأنبياء �لذين يعر�شهم 
�لفيلم وي�شاأل عن عالقة �لإ�شالم، فنبد� 
ومننحه  �لأن��ب��ي��اء  ب��ني  �لعالقة  بتو�شيح 
�لإ�شالم  مفهوم  على  ليقف  بلغته  ك��ت��اب 
و�لإميان �ملطلق بالنبيني و�لر�شل جميعاً، 
يف  ورد  ما  على  معتمدة  �لق�ش�س  �أن  كما 
حيث  �ل�شريفة،  و�ل�شنة  �ل��ك��رمي  �ل��ق��ر�آن 
�لكتاب  �أه���ل  �ح���رت�م  على  �لإ���ش��الم  حثنا 
�لإ�شالم  كلمة  و�إع���الء  كافة،  و�لأن�شانية 
ون�شر فكره �لو�شطي �لذي يدعو للت�شامح 

و�لتعي�س مع �جلميع وتقبل �لآخر.
وعن ر�يطة �لعامل �لإ�شالمي �أ�شاف عمر 
�أن  �أك�شبو  با�شم �جلناح يف  �ملتحدث  خالد 
�لعامل  موؤمتر  بد�ية  مع  ن�شاأت  �لر�بطة 
�لإ����ش���الم �ل����ذي ع��ق��د يف م��ك��ة �مل��ك��رم��ة يف 
مايو عام 1962 و�لذي �شم �أع�شاء من 
�لعلماء،  من  �لإ�شالمية  �ل�شعوب  جميع 
وم��ن��ذ ه���ذ� �ل��ت��اري��خ وق���د و���ش��ع��ت �لنو�ة 
لتاأ�شي�س �لر�بطة ر�شمياً يف عام 1965 م 
و�عتمد مقرها �لرئي�شي يف مكة �ملكرمة.، 
و�شاركت يف جميع �ملحافل �لدولية مبا ل 
�لإ�شالمية،  �ل�شريعة  �أحكام  مع  يتعار�س 
و�ن�شمامها كع�شو يف �لعديد من �ملنظمات 

و�ليوني�شيف  �ل��ي��ون�����ش��ك��و  م��ث��ل  �ل��دول��ي��ة 
للدعوة  �ل���ع���امل���ي  �لإ����ش���الم���ي  و�مل��ج��ل�����س 
لل�شوؤون  �لأع���ل���ى  و�مل��ج��ل�����س  و�لإغ�����اث�����ة، 
باملجل�س �لقت�شادي  �لإ�شالمية ومر�قب 
غري  �لدولية  �ملنظمات  بني  و�لجتماعي 

�حلكومية.
�شعادته  عن  �جلناح  عن  �ملتحدث  و�ع��رب 
ب��امل�����ش��ارك��ة و�أث���ن���ى ع��ل��ى �أك�����ش��ب��و 2020 

وتنظيمه �لر�قي وتذليل كل �ل�شعاب �أمام 
متطلبات و�حتياجات �جلناح، كما ��شار باأن 
�جلمهور ز�د بكثافة غري م�شبوقة يف �ليوم 
�لوطني لدولة �لإم��ار�ت، وعدد �ل��زو�ر يف 
تز�يد منذ �أفتتاح �ك�شبو يف مطلع �أكتوبر 
�لألف  زو�ر �جلناح تخطى  وع��دد  �ملا�شي، 
ز�ئ�����ر ي��وم��ي��ا مم���ا ي���دخ���ل �ل�����ش��ع��ادة على 

�لقائمني بجناح �لر�بطة.

•• دبي– الفجر

دبي   2020 �إك�شبو  يف  ميلينيوم  دب��ي  م�شرح  �حتفل 
فريق  قدمه  تعليمي  ترفيهي  حدث  �شمن  بالأطفال 
"�آدم وم�شم�س"، حيث رق�س  �لعمل �لكرتون �ملعروف 
�ل�شغار مع ذويهم على �أنغام جمموعة من �ملو�شيقيني 

يف هذه �لفعالية �خلا�شة بتعليم �للغة �لعربية.
�أن���ت���ج ه���ذ� �حل���ف���َل �مل��و���ش��ي��ق��ي ف���ري���ُق ع��م��ل �لكرتون 
موقع  على  ُيعر�س  �ل��ذي  وم�شم�س"  "�آدم  �لتعليمي 
�آدم،  ��شمه  طفل  ق�شة  يتناول  و�ل���ذي  "يوتيوب"، 
�ل��ع��م��ر، ودميته  ع��ام��ني م��ن  �مل���رح ويبلغ  �ل���ذي يحب 
�لطفل،  ينام  عندما  حقيقية  ت�شبح  �لتي  "م�شم�س"، 

فتاأخذه يف مغامر�ت �للغة عربية. 
�ل��ع��دن��اين، �ل��رئ��ي�����س �لتنفيذي  �ل��ق�����ش��َة مل��ى  �ب��ت��ك��رت 
وهي  وم�شم�س"،  "�آدم  ل��ك��رت��ون  �مل��وؤ���ش�����س  و�ل�����ش��ري��ك 
تقول: "يف عام 2016 "عندما" كان �بني يبلغ عاما 
باللغة  يتحدث  ك��ان  �أن���ه  �أدرك����ُت  تقريبا،  �لعمر  م��ن 
و�أدركُت  �لعربية.  باللغة  ولي�س  فح�شب  �لإجنليزية 

�أي�����ش��ا �أن����ه ل ي��وج��د م��ا ي��ك��ف��ي م��ن �مل��ح��ت��وى باللغة 
وتعلمها.  �لعربية  �للغة  حب  على  مل�شاعدته  �لعربية 
ل��ذل��ك، ق���ررُت �أن���ا، وزوج���ي، و�أخ��ت��ي، �لتحرك يف هذ� 

�لجتاه، علما �أننا نعمل جميعاً يف �ملجال �ملو�شيقي".
"يوتيوب"  موقع  على  وم�شم�س"  "�آدم  قناة  وحتظى 
يف �لوقت �حلايل مبتابعة نحو 100،000 م�شرتك 

ونحو 24 مليون م�شاهدة يف �أكرث من 50 دولة.
�أرجاء  جميع  يف  �لنا�س  "ي�شاهدنا  �لعدناين:  وقالت 
مل�شاعدة  �بتكرناها  وتطبيقات  كتب  ولدينا  �ل��ع��امل، 
وت�شم  �لعربية.  �للغة  تدري�س  يف  و�ملعلمني  �لأه��ايل 
�لق�ش�س،  منها  م�شدر،   500 م��ن  �أك��رث  تطبيقاتنا 
�للعب  ع��رب  للتعلُّم  منهج  �إن��ه  و�لأن�شطة.  و�لأل��ع��اب، 
�أطفالهم  ل��دى  �ل�شغف  زي���ادة  على  �لأه����ايل  ي�شاعد 
تقدمي  "�إن  وتابعت:  وتعلُّمها".   �لعربية  �للغة  بُحب 
عر�شهم يف �إك�شبو 2020 دبي حلم �شار حقيقة. �إنه 
ملذهل.. لطاملا علمنا باأننا �شن�شل �إىل �لعامل و�شنقدم 
عرو�شا يف بلد�ن خمتلفة. ن�شعر ب�شعادة بالغة لتقدمي 

عر�شنا �ل�شخم �لأول يف �إك�شبو 2020 دبي".

عر�ض اإيط�يل للدمى املتحركة يبث احلي�ة يف 
�صخ�صي�ت اجلميلة الن�ئمة يف اإك�صبو 2020 دبي 

•• دبي– الفجر 

قدمت جمموعة كارلو كول وفيجلي �لإيطالية 
لو�حدة من  �ملتحركة  للدمى  �ل�شهرية عر�شاً 
�لعامل  يف  �ملحبوبة  �خليالية  �لق�ش�س  �أف�شل 
للمعار�س  دب��ي  مركز  �لنائمة"يف  "�لأمرية 

باإك�شبو 2020 دبي. 
م���وؤث���ر ملحركي  ب�������اأد�ء  و����ش��ت��م��ت��ع �جل���م���ه���ور 
�ل���دم���ى �لإي��ط��ال��ي��ني �ل���ذي���ن ب��ث��و� �حل���ي���اة يف 
���ش��خ�����ش��ي��ات خ��ر�ف��ي��ة ل ُت��ن�����ش��ى، �إ����ش���اف���ة �إىل 
و�لت�شاميم  �مل��ب��ه��رة  �لكال�شيكية  �مل��و���ش��ي��ق��ى 
�مل�شرحية،  مب�شاهد  �خلا�س  للديكور  �ملميزة 

فيما قدمت �ملجموعة مل�شتها �خلا�شة باإدخال 
�لنائمة"  "�جلميلة  ع��ل��ى  طفيفة  ت��ع��دي��الت 

�حلكاية �لعاملية �ملحبوبة. 
�لإيطايل،  �لذي نظمه �جلناح  �لعر�س  �ختتم 
مب�����رور م����رح ل��ل��دم��ى �مل��ت��ح��رك��ة �ل���ت���ي متثل 
�أمام  �ل�شهرية عاملياً،  �شخ�شيات من �حلكايات 
�جلمهور، مثل �شندريال، و�جلميلة و�لوح�س، 
بليلى  �مل���ع���روف���ة  �أو  �لأح����م����ر  �ل�������رد�ء  وذ�ت 
و�لذئب، وبينوكيو، وروبن هود، وبيا�س �لثلج 
من  وغ��ريه��ا  �ل�شبعة،  و�لأق����ز�م  و�ي���ت(  )�شنو 

�ل�شخ�شيات �ملحببة.  
م�شاحة  ي�شغل  �ل��ذي  �لإي��ط��ايل  �جلناح  مم  �شُ
يف  م���رت�ً،   25 ب��ارت��ف��اع  م��رب��ع  م��رت   3500
�شقف  تغطي  مقلوبة،  ل�شفن  هياكل   3 �شورة 
�أع��م��دة ط��وي��ل��ة، يحمل  ف��وق  �مل��ب��ن��ى، منت�شبة 
كل منها لونا من �ألو�ن علم �إيطاليا �لثالثة، 
�أعلى  و�لأبي�س و�لأحمر، وتبدو من  �لأخ�شر 

مثل زهرة بثالث بتالت متفتحة.

ُي�سرف على الن�سباط والتفا�سيل الدقيقة يف كافة اخلطوات
العقيد عبد العزيز العبد اهلل...م�ي�صرتو 

مرا�صم رفع العلم يف اإك�صبو 2020 بدبي
•• دبي-الفجر:

منذ �شاعات �ل�شباح �لباكر، جتده يقف بالقرب من "حر��س �لعلم"، ُمر�شحو 
�لر�شمية  �ملر��شم  �لعلم يف  �لذين يتولون مهام رفع  �أكادميية �شرطة دبي 
باإك�شبو 2020 دبي، يتفقد زيهم �لع�شكري، وُيقدم �لتعليمات و�لتوجيهات 
�ملبا�شرة لهم، ويقف عند كل تف�شيلة دقيقة منذ حلظة �لو�شول �إىل �شاحة 
�لو�شل لرفع �لعلم �إىل حلظة �ملغادرة. كل حركة و�نتقال من و�إىل �شارية 
و�لن�شباط  ل��الأخ��ط��اء،  جم��ال  ول  متناهية  بدقة  تكون  �أن  يجب  �لعلم 
و�مل�شي �لع�شكري يجب �أن يكونا على �أعلى م�شتوى من �لتنا�شق، فحر��س 
�لعلم يف مهمة خا�شة لتمثيل وطنهم ومتثيل �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي.

�هلل،  �لعبد  �أم��ني  حممد  �لعزيز  عبد  �لعقيد  يتولها  �لدقيقة  �ملهام  هذه 
مدير �إد�رة �شوؤون �لطلبة �ملر�شحني يف �أكادميية �شرطة دبي، �لذي مُيكن 
و�شفه بال�"ماي�شرتو" �ملُ�شرف على مر��شم رفع �لعلم يف �لأيام �لوطنية يف 
�إك�شبو 2020 دبي. يحر�س �لعقيد عبد �لعزيز �لعبد �هلل على �أن يكون 
دقيقاً يف لب�شه وهند�مه �ل�شخ�شي قبل �حل�شور �إىل فعاليات رفع �لعلم، 
�أدق��ق على  �أن  �أن يكون مثاًل يحتذى لفريق عمله، يقول:"  قبل  فيجب 
�أكون مثاًل يحتذى لهم يف  �أن  �أحر�س �شخ�شياً على  �أع�شاء فريقي  باقي 
�لن�شباط �لع�شكري". ي�شري �لعقيد عبد �لعزيز �أمني �لعبد �هلل، �إىل �أن 
�لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي �أخذت على عاتقها منذ �إعالن �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي، رعاه �هلل، يف عام 2014 عن حتديد يوم لالحتفاء بالعلم، �أن 
تقوم بهذه �ملر��شم، لذلك �أ�شبحت ُمتمر�شة وحتافظ على �لدقة يف كافة 
�لتفا�شيل، ويف �إك�شبو ت�شع �أمام عينها �أن تكون على قدر �مل�شوؤولية خالل 

�لحتفاء باأكرث من 190 يوما وطنيا للدول �مل�شاركة.

حت�سر حر�ض العلم
قبل  �أن��ه  �هلل  �لعبد  �لعقيد  ي��وؤك��د  �لعلم"،  "حر��س  حت�شري  كيفية  وع��ن 
�ملر��شم ُيجري تفتي�س دقيق لكافة �ملر�شحني للتحقيق من تكامل �لهند�م، 
�لر�أ�س، و�لنظافة وغريها، لأن كل  �ل�شفارة، وغطاء  كالتحقق من وجود 
�خلارجي  �ملظهر  يف  عالية  م�شوؤولية  عاتقه  على  تقع  وُمر�شحة  ُمر�شح 
�لعلم  من  �لتاأكد  يف  تتمثل  �لثانية  :" �خلطوة  و�أ�شاف  و�ملنتظم.  �لأنيق 
عرب �لتحقق من �أنه هو �لعلم �ل�شحيح للدولة �لتي يتم �لحتفاء بيومها 
�لوطني، وطريقة طّيه حلمله من �ملر�شحني ب�شكل �شحيح، ويتم ذلك من 
خالل �أد�ء �لربوفة �ليومية قبل �شاعة من مر��شم رفع �لعلم، �إىل جانب 
ل  حتى  ج��د�ً  �شليم  �لعلم  رف��ع  �شارية  يف  �ملُ�شتخدم  �حلبل  �أن  من  �لتاأكد 

ينقطع �أثناء �ملر��شم".

خطوات رفع العلم
وعن خطو�ت رفع �لعلم، يقول �لعقيد �لعبد �هلل:" يجب يف �لبد�ية �لتحقق 
يبد�أ  بحيث  �حلبل،  �شد  "ن�شره" مع  ثم  �ل�شارية  على  تثبيته  طريق  من 
بالرفرفة فور �رتفاعه دون �أن يلتف على �حلبل، وهناك تقنية ُمعتمدة يف 

ذلك من خالل طريقة �لإم�شاك بالعلم ثم �إفالته بعد �شد �حلبل".
و�أ�شاف :" عندما يبد�أ �لعلم يف �لرتفاع، يتوجب على �حلر��س �أن يبدوؤو� 
�إليه للتاأكد من و�شوله �إىل �لقمة، ثم لف �حلبل على �ل�شارية  يف �لنظر 
بطريقة �شحيحة، تلي هذه �خلطوة �أد�ء �لتحية يف حركة و�حدة متز�منة 
ث��م ع���زف �ل�شالم  �ل��ب��وق،  " �ل�شّد�ح" �أي ع���ازف  ب��ني �جل��م��ي��ع م��ع ع���زف 

�لوطني، ومغادرة �ملن�شة ب�شكل ُموحد و�ن�شباط �شديد.

ُرَتب الألوان
يوؤكد �لعقيد �لعبد �هلل �أن لكل لون يف �أعالم �لدول ُرتبة وترتيب، ولذلك 
عند طي �لعلم يجب �أن يعلو� هذ� �للون على �لأولون �لأخرى، فعلى �شبيل 
�ملثال يف �لعلم �لإمار�تي فاإن �للون �لأحمر هو �لأعلى رتبة بني �لألو�ن، 
�أن يكون هو �للون �لبارز للح�شور دون باقي  لذلك عند طي �لعلم يجب 
�لألو�ن. و�أ�شاف: عند رفع �لعلم على �ل�شو�ري �خلارجية " خارج �ملباين" 
�مل�شي  �شرعة  ت���و�زي  �ل��رف��ع  عملية  يف  و�شرعة  دق��ة  هناك  تكون  �أن  يجب 
تو�كب  �أبطاأ  بطريقة  تتم  �لعملية  ف��اإن  �لعلم  تنزيل  عند  لكن  �لع�شكرية، 

طريقة �مل�شي �لع�شكري �لبطيء.

يف حال اخلطاأ
وحول ما يحدث يف حال وقوع خطاأ يف �ملر��شم، يوؤكد �لعقيد �لعبد �هلل �أنه 
�ل�شتعد�د  �أي ح��ادث خطاأ يف ظل  وق��وع  �لعلم مل يتم  خالل مر��شم رفع 
�إذ� وقع خطاأ ففي هذه �حلالة هناك �إج��ر�ء�ت يو�شحها  و�لربوفات، لكن 
�لربتوكول �خلا�س مبر��شم رفع �لعلم تتمثل يف وقف مر��شم رفع �لعلم، 

و��شتكمال �إجر�ء�ت عزف �ل�شالم �لوطني فقط.
�جلدير ذكره �أن �لعقيد عبد �لعزيز �أمني �لعبد �هلل، ح�شل على عدة دور�ت 
تخ�ش�شية يف جمال رفع �لأعالم منها دورة يف �لأكادميية �مللكية يف �ململكة 
�لأردنية �لها�شمية عامي 1999 و2000، �إىل جانب دور�ت ُمتخ�ش�شة 

يف د�خل �لدولة يف مر��شم رفع �لعلم.

ت�مر ح�صني يحمل ر�ص�لة حب للجمهور 
الع�ملي يف اإك�صبو 2020 دبي

•• دبي – الفجر

و�شعت �ليا�شري لالإنتاج �لفني جميع �لتجهيز�ت �لالزمة لإحياء �حلفل 
�إك�شبو  يف  �ليوبيل  �شاحة  يف  ح�شني  تامر  �مل�شري  للفنان  �ملرتقب  �لكبري 
�ليا�شري  �شالح  و�ملخرج  �ملنتج  و�أو�شح   ، �خلمي�س  غد  يوم  دبي،   2020
�أجل  من  �لأخ��رية  �للم�شات  و�شع  من  �نتهو�  �أنهم  �لإد�رة،  جمل�س  رئي�س 
من  �لكثري  يحمل  غنائياً  برناجماً  �أع��د  �ل��ذي  �مل�شري  �لفنان  �إ�شت�شافة 
�لذي  �جلمهور  بني  و�ملتميزة  �لناجحة  �أغنياته  بني  من  و�لإب��ه��ار  �لتنوع 
2020 دبي" من خمتلف �جلن�شيات  "�إك�شبو  بات ينتظر موعد حفله يف 

�لعربية و�لعاملية.
�لإجتماعي  �لتو��شل  تامر ح�شني من خالل من�شات  �أو�شح   ومن جهته 
 2020 �إك�شبو  يف  �لغنائي  حفله  لأد�ء  ب�شدة  متحم�س  باأنه  ب��ه،  �خلا�شة 
دبي، قائاًل: "�لوقوف �أمام معجبني من جميع �أنحاء �لعامل هو هدف لكل 
فنان ي�شعى للو�شول �إىل �لعاملية، و�أمتنى �أن �أن�شر ر�شالة حب وتقدير لهذ� 

�جلمهور �لر�ئع".
وتاأتي حفلة تامر ح�شني �شمن �شل�شلة حفالت عربية غنائية جماهريية 
يف �إك�شبو 2020، نظم تعاقد�ت �لفنانني فيها "�ليا�شري لالإنتاج �لفني"، 
حممد  حماقي،  حممد  �ل��روي�����ش��د،  ع��ب��د�هلل  �لفنانني  �إ�شتقطب  �أن  وب��ع��د 
و�أ�شماء  �ل�شامي  �أبوبكر، وليد  �أ�شيل  �لعر�قي،  رم�شان، ديانا حد�د، حامت 
ملنور، و�لعديد من �لفنانني �لعرب، موؤكد�ً �أن لديهم �لعديد من �ملفاجاآت 

�ملقبلة مع �أ�شماء عربية �شتكون يف حفالت �إك�شبو 2020 �لعربية.
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 تنازل/ بيع 
�إعــالن تنــــازل 

بني  �لرخ�شة  عن  تنازل  على  بالت�شديق  �لعام  �لعدل  �لكاتب  �شيقوم  �نه  �لعلم  يرجى 
�لأطر�ف �ملذكورة. من �لطرف �لأول :  �شعيده لزعر ، �جلن�شية : مغربية - يتنازل عن 

كامل ح�شتها �لبالغة 50% �إىل �لطرف �لثاين : نعيمه لزعر ، �جلن�شية : مغربية 
بال�شم �لتجاري )�شالون �ملها لل�شيد�ت(  ن�شاط �لرخ�شة )�شالون ن�شائي( و�ملرخ�س من 
د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية يف خورفكان - �ل�شارقة رخ�شة مهنية رقم 506725 �ل�شادرة 

بتاريخ  2000/11/22 يف د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية بخورفكان.
وعليه �شيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�شديق على �لتنازل

بعد �نق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70349

�لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 

 تغيري ��شـم / حليمه بدر علي حممد �ل�شام�شي

�ل�شام�شي  حممد  على  بدر  حليمه   / �ملو�طنة  تقدمت 
ق�شم   - �لبتد�ئية  �أبوظبي  حمكمة  �ىل  بطلب   /
�لتوثيقات بتغيري ��شمها من )حليمه( �ىل)ميثه( فمن 
لديه �عرت��س يتقدم به �ىل �لق�شم �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر �لعالن
قا�شي تركات �لد�ئرة �لثالثة   

د�ئرة �لق�شاء - �أبوظبي
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق

70014

�لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - عبيد عي�شى غلوم عبد�هلل روباري  
)جزئي(   عمايل   SHCEXCILABMIN2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0005119/ 

�إىل �ملحكوم عليه : عبيد عي�شى غلوم عبد�هلل روباري 
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ م�شت �جنونا بيجوم حممد - �جلن�شية بنجالدي�شي  
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي :

�ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 6052 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

70408 �لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �ال�شتئنافية �ملدنية �الحتادية
عمايل   SHCAPCILABS2021 /0002108 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : علري�شا حممد غالم �شهبازي  
جمهول حمل �لإقامة : �ل�شارقة جمال عبد�لنا�شر 0508502949

�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2021/12/27 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �نت 
حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية �ملحكمة �لإ�شتئنافية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب 
وتقدمي مذكرة جو�بية   ، معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لدعوى(  مدير 
على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة 
�يام من تاريخ �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�شفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/12/21 م.
مكتب �خلدمات �لق�شائية      

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

70535 �لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �ال�شتئنافية �ملدنية �الحتادية
عمايل   SHCAPCILABS2021 /0002139 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : خمتيار خان باغ �شلطان خان 
�شوف  عقار  �لفر�ت  �شارع   4 �ل�شناعية  �ل�شارقة  �إمارة  �لعنو�ن   : �لإقامة  حمل  جمهول 
رقم  متحرك  هاتف  �لديكور  ملقاولت  �حلديقة  طريق  بجانب   101 رقم  �شقة  �لوحدة 

.0505702014
�نت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/12/27 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة 
�و  �شخ�شيا  �لدعوى(  رقم )مكتب مدير  - مكتب  �ملدنية  �لإ�شتئنافية  �ملحكمة  �لإحتادية 
�مل�شتند�ت  �لدعوى مرفقا بها كافة  ، وتقدمي مذكرة جو�بية على  بو��شطة وكيل معتمد 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة �يام من تاريخ �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور 

رقمها �عاله - بو�شفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/12/21 م.
مكتب �خلدمات �لق�شائية      

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

70522

�لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
�عالن مدعي عليه بالن�شر

يف �لدعوى SHCFICILABMIN2021 / 0004921 عمايل )جزئي( 
�ىل �ملدعي عليه : �شركة �لأمل لل�شيانة �لعامة 

نعلمكم بان �ملدعي بيجو بر�بهاكار�ن هندي �جلن�شية  
قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة

�حلكم - حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري : 
 890000( درهم  �لف  وت�شعني  ثمامنائة  مبلغ  للمدعي  توؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م 
درهم( وتذكرة عودة �ىل موطنه عند �لإلغاء �و �ملغادرة و�لر�شوم و�مل�شروفات �ملنا�شبة 

و�عفاء �ملدعي من باقي �لر�شوم ورف�س �لدعوى فيما ز�د على ذلك من طلبات. 
حرر بتاريخ 2021/12/19 - حرر بو��شطة �ملوظف 

مركز �شعادة �ملتعاملني
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

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

70535 �لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية
�د�ء   �أمر   SHCFICICPL2021 /0008308 يف  �لدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / �شاتي�س كومار �شريدهار�ن ناير
حكمت  قد  ليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم   -  9401377  : �لعنو�ن 
�لبحر �ل�شود  �أعاله ل�شالح /  بالرقم  �لدعوى  �ملحكمة يف  عليك هذه 

للمقاولت �لفنية  بالتايل : ن�س �حلكم  - بعد �لطالع على �لور�ق 
�لفا  ع�شر  ثالثة   : مبلغ  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  ناأمر 

وخم�شمائة درهم و�لزمته بامل�شروفات.
حكما غري قابال لال�شتئناف. 

�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

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

70535 �لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية
�د�ء    �أمر   SHCFICICPL2021 /0009537 يف  �لدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / �مل�شرق لالملنيوم و�لزجاج - �لعنو�ن : 9423187  
نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى بالرقم 

�أعاله ل�شالح / �شركة �لعجوبة لت�شنيع �لملنيوم و�لزجاج ذ م م   بالتايل :
ن�س �حلكم  - �نه بتاريخ 2021/11/28 

بعد �لطالع على �لور�ق 
�لف  وع�شرون  ثمانية   : مبلغ  للمدعية  توؤدي  �ن  عليها  عليه  �ملدعي  بالز�م  ناأمر 
وت�شعمائة وثالثة وخم�شون درهم و�ربعة فل�س و�لزمتها بامل�شروفات.   حكما قابال 

لال�شتئناف خالل �ملدة �لقانونية �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شره.
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

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

70533

�لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
�عالن بالن�شر 

 1935/2021/208 تنفيذ مدين  
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ملنفذ �شدهما/1- عزيز ه��دى  2- منري �شعد بوزيان -  جمهويل حمل  �ىل 

�لقامة. مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/يا�شر بن خليفة بن علي �لعز�ين  
قد �أقام عليكما �لدعوى �لتنفيذية عدد 2021/1935 تنفيذ مدين. و�لز�مكما  
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )454670( درهم بالت�شامن �ىل طالب �لتنفيذ �و 
بحقكما  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة 
يف ح��ال��ة ع��دم �لل��ت��ز�م ب��ال��ق��ر�ر �مل��ذك��ور خ��الل 15 ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ ن�شر هذ� 

�لعالن. 
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021 �لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 

 �خطار دفع بالن�شر
رقم �مللف 2021/248 �لتنفيذ �ملدين 

بناء على طلب / �ملحكوم له / مدر�شة ر��س �خليمة �حلديثة �خلا�شة �جلن�شية 
�ىل �ملحكوم عليه / قا�شم حممد �لدكاك �جلن�شية /  �شوريا 

ليكن معلوما لديك بان حمكمة ر��س �خليمة قد ��شدرت بحقك حكما بتاريخ 
بالز�مك  مديونية  �قر�ر    )16288/2020( �لق�شية  يف   2020/09/28
�ن  ومبا   ، و�مل�شاريف  �لر�شوم  �شامال  درهما   29015.00 وق��دره  مبلغ  بدفع 
�مل�����ش��ار �عاله  ب��ال��رق��م  ت��ق��دم بطلب لتنفيذ حكم و�شجل  ق��د  �ع���اله  ل��ه  �مل��ح��ك��وم 
للتبليغ ويف حال  �ل��ت��ايل  ي��وم   15 �ع���اله خ��الل  ف��اأن��ت مكلف بتنفيذ م��ا ج��اء   ،
�ملنا�شبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  بحقك  �شتتخذ  �ملحكمة  ف��ان  ذل��ك  ع��ن  تخلفك 

لتنفيذ �حلكم ، و�لر�شوم �ملرتبة عليك. 
 ق�شم �لتنفيذ / مرمي �لنقبي 

 حكومة  ر��ض �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70408 �لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
 �خطار دفع بالن�شر

رقم �مللف 2020/539 �لتنفيذ �ملدين 
بناء على طلب / �ملحكوم له / مدر�شة ر��س �خليمة �حلديثة �خلا�شة �جلن�شية 

�ىل �ملحكوم عليه / طارق �شليمان جاد �هلل �لعريفي �جلن�شية / �ل�شود�ن 
ليكن معلوما لديك بان حمكمة ر��س �خليمة قد ��شدرت بحقك حكما بتاريخ 
0000/00/00 يف �لق�شية )22959/2019( بالز�مك بدفع مبلغ وقدره 
13189.75 درهما �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف ، ومبا �ن �ملحكوم له �عاله قد 
ما  بتنفيذ  مكلف  فاأنت  �ع��اله،  �مل�شار  بالرقم  و�شجل  حكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم 
جاء �عاله خالل 15 يوم �لتايل للتبليغ ويف حال تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة 
�ملرتبة  و�لر�شوم   ، �حلكم  لتنفيذ  �ملنا�شبة  �لقانونية  �لج��ر�ء�ت  بحقك  �شتتخذ 

عليك. 
 ق�شم �لتنفيذ / نورة عبد�لرحمن عبد�هلل 

 حكومة  ر��ض �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70408

�لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �ال�شتئنافية �ملدنية �الحتادية
عمايل  SHCAPCILABS2021 /0002146 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �أجمل �شاه عبد�هلل �شاه  
�شوف  عقار  �لفر�ت  �شارع   4 �ل�شناعية  �ل�شارقة  �إمارة   : �لعنو�ن   : �لإقامة  حمل  جمهول 
رقم  متحرك  هاتف  �لديكور  ملقاولت  �حلديقة  طريق  بجانب   101 رقم  �شقة  �لوحدة 

  0504780225
�ل�شارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2021/12/27 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �نت 
�لإحتادية �لإ�شتئنافية �ملدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى( �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ل 
تزيد على ع�شرة �يام من تاريخ �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�شفك 

مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2021/12/20 م  

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

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

70522

�لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - �شركة �فاق �ل�شرق ملقاوالت �لبناء - ذ م م
)جزئي(      جتاري   AJCEXCIPOR2021/0002697 إخطار دفع يف �لق�شية رقم�

�إىل �ملحكوم عليه : �شركة �فاق �ل�شرق ملقاولت �لبناء - ذ م م 
 4241409564 M5 رقم مكاين  �لبهجة مكتب  بناية  �بن عبود  �شارع عبد�هلل  �إمارة عجمان   : �لعنو�ن 

afaqalsharq14@gmail.com - 067407572 - 0565452597 هاتف
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي �ملنفذ م�شنع �ية لالبو�ب �خل�شبية 
 و�لنو�فذ ذ م م وميثله �ل�شيد/ عالء ر�تب عبد�للطيف �ملتويل ب�شفته مدير� له   يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 

�ملطلوب  تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف : 39731.0 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك / 
�إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة يوم - �ملو�فق - 
�ل�شاعة - �أمام �ملحكمة �ملذكورة ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ 

�جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

70608 �لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0003414 يف  �لدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / خليفه �شاه عامل �شاه - �لعنو�ن : 9373809 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/10/7 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى بالرقم 

�أعاله ل�شالح / توربو لتاأجري �ل�شيار�ت - ذ م م  بالتايل :
وخم�شون  و�حد  وقدره  مبلغا  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م   -: �ملحكمة  قررت 
عن  ف�شال  �حلكم  هذ�  باأ�شباب  �ملبني  �لنحو  على  درهما  وثمانون  وخم�شة  ومائة  �لفا 
فائدة قانونية قدرها 5% �شنويا بدء من 2019/12/8 حتى متام �لوفاء و�لزمته بالر�شوم 
لال�شتئناف  قابال  حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  درهما  ثالثة  خم�شة  ومببلغ  و�مل�شاريف 

خالل �ملدة �لقانونية 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شره.
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

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

70608 �لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �شومون �شاركري نا�شو مياه   
)جزئي(    جتاري   SHCEXCIPOR2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0004077/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �شومون �شاركري نا�شو مياه 
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ �شركة م�شانع �لأ�شباغ �لوطنية �ملحدودة  
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي :

�ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 132786 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

70392 �لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
MOJAU_2021- 0039278 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�عالن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�شيد / حممد �بو طالب عزيز �لرحمن – بنغالدي�شي �جلن�شية 
- ميلك �ملوؤ�ش�شة �لفردية بوكيل خدمات �مل�شماه )نور �لعوير ملقاولت �لتك�شية و�لر�شيات(( 
و�لتي تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة جتارية رقم )766695(، و حيث �أن �ل�شيد / 
حممد �بو طالب عزيز �لرحمن - بنغالدي�شي �جلن�شية - يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل 
ح�شته �لبالغه )100%( وذلك �إىل �ل�شيد/ هاجري �لدين عزيز�ر - بنغالدي�شي �جلن�شية 
 2013 ، وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 
يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70021

�لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

مدين   AJCEXCICVS2020 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0000507/ 
�إىل �ملحكوم عليه : �مان حممد عمر قري�شي - منظر �لبحرية للو�شاطة �لعقارية  

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ عمر حممد جميل �لدليمي - �جلن�شية نرويجي  

يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا 
�ن �حلكم �ملطلوب  تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف : 198360.0 

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 70392
�إعالن بالن�شر حل�شور �جتماع �خلربة �مل�شرفية �الول

يف �لدعوى رقم 843-2021 ��شتئناف جتاري - حماكم دبي
�ملعلن �ليه : �خل�شم �ملدخل/ حممد خان ها�شم �شعيد

�إ�شتئناف   2021-843 رقم  �لدعوى  يف  �مل�شرفية  �خلربة  لأعمال  وتكليفنا  �ملوقرة  دبي  حمكمة  قر�ر  على  بناء 
جتاري �ملقامة من غلمان لنقل �ملو�د �لعامة بال�شاحنات �لثقيلة و�خلفيفة و�آخرون، فقد حددنا يوم �لأحد �ملو�فق 
26/12/2021 يف متام �ل�شاعة �لثانية ظهر�ً لعقد �إجتماع �خلربة �لول عن بعد عرب تطبيق ZOOM �ملرئي 

و�مل�شموع من خالل �لر�بط �لتايل :
https://zoom.us/j/3345807438?pwd=ZEZOOTM4N3VVdzdTN29UdkdzRStXOT09
Meeting ID: 334 580 7438
Passcode: YM1122
وعليه يتطلب ح�شوركم �أو من ميثلكم قانوناً حل�شور �لجتماع �ملذكوروتقدمي كافة �مل�شتند�ت �ملتعلقة بالدعوى 
ومر�جعة �خلبري �أول باأول ب�شاأن �أية ��شتف�شار�ت وحال وجود �أي معوقات تقنية حتول دون ح�شور �لجتماع يرجى 

�لتو��شل على �لرقام �لتالية ت : 043524030 - 0523030820
�خلبري �مل�شريف / يون�ض على حممد ح�شن �ملال
رقم �لقيد مبحاكم دبي 208

�إجتماع خربة 

70197

�لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
MOJAU_2021- 0039226 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�إع�الن

حيث �أن �ل�شيد : ويل خان فتح خان - باك�شتاين �جلن�شية ميلك �لرخ�شة جتارية )�لر�س �لطيبة لتجارة 
رقم  رخ�شة  مبوجب  بال�شارقه  تاأ�ش�شت  و�لتي  جتارية  رخ�شة   %100 بن�شيب  و�حلبوب(  �لعالف 
عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب  �جلن�شية  باك�شتاين   - خان  فتح  خان  ويل   : �ل�شيد  �ن  حيث   )760820(
جزء من ح�شته يف �لرخ�شة �لتجارية ))�لر�س �لطيبة لتجارة �لعالف و�حلبوب(( �لبالغة )51%( �إىل 
�ل�شيد : ح�شن عبد�هلل حممد عي�شى �آل علي - �مار�تي �جلن�شية ليكون ن�شيبه يف �لرخ�شة �لتجارية %51 
، تغيري �ل�شم �لتجاري لل�شركة من )�لر�س �لطيبة لتجارة �لعالف و�حلبوب( �ىل )ور�شة �لر�س �لطيبة 
للحد�دة و�للحام ذ م م( ، تغيري �لن�شاط �لتجاري من )بيع �لعالف بالتجزئة بيع �لغالل و�حلبوب و�لبقول 
�لقانوين من وكيل خدمات �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية  �ل�شكل  بالتجزئة( �ىل )ور�شة حد�دة وحلام( تغيري 
حمدودة. وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد 
�لعدل  �لكاتب  �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب  تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه  ��شبوعني من 

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

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70533 �لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/0033920
�خطار عديل للوفاء مببلغ 5،170 درهم

�ملخطر : حممود حممد �حلاج �شامل �بو ع�شبه - �ردين �جلن�شية
�لعنو�ن : �ل�شارقة - �لقا�شمية 2 بناية �لعوي�س �شقة 1002 هاتف 0504953445

�شد / �ملخطر �ليه : �حمد فايز جا�شر م�شعود - �ردين �جلن�شية - يحمل هوية رقم 784197382583108
�لعنو�ن : �لقا�شمية 1 – خلف مطعم �ليمن هاتف  0506977376

�ملو�شوع : �إخطار ب�شد�د مبلغ وقدره 5،170 خم�شة �لف ومئة و�شبعون درهم و�لفائدة �لقانونية و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�لتعاب،  مبوجب �تفاق مت بني �ملخطر و�ملخطر �ليه بان يقوم �ملخطر ب�شد�د للمخطر �ليه �شند�ت قب�س بالنيابة عنه 
)قيمة ب�شاعة قام �ملخطر �ليه ب�شر�ئها من �شركة كون�شبت للتجارة �لعامة( على �ن يقوم �ملخطر �ليه باإعادة دفع �ملبلغ 
5،170 خم�شة �آلف ومئة و�شبعون درهم �مار�تي �ىل �ملخطر �ل �نه ��شتوىل على هذه �ملبالغ لنف�شه ورف�س ردها رغم 
وعوده �ملتكرره بال�شد�د ، وطالبه �ملخطر بذلك �أكرث من مرة وديا �ل �نه مل يحرك �شاكنا ، مما ترتب علي ذلك �شرر 
مادي و�دبي ج�شيم باملخطر منذ تاريخ �شهر مايو 2019 �ىل �شهر مايو 2021 ، فان �ملخطر مبوجب هذ� �لخطار 
تاريخ  �يام من  �آلف ومئة و�شبعون درهم خالل خم�شة  5،170 خم�شة  �ليه ويطالبه برد مبلغ وقدره  ينذر �ملخطر 
تبليغه بهذ� �لخطار ، و�ل �شن�شطر ��شفني لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية باأنو�عها �شد �ملخطر �ليه بهذ� �ل�شاأن ، مع 

حفظ حقوق �ملخطر قبل �ملخطر �ليه من �ي نوع كانت،
�لكاتب �لعدل     

          �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�شوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات )�ل�شارقة(   

70533 �لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية   
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0003691 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملحكوم عليه عجمان لند �لعقارية ذ م م وميثلها قانونا حممد على حممد ح�شن بن حامت
�أعاله  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/11/02 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 
ل�شالح ورثة / حممد عثمان حممد جميب �حلق 1- ر�حلة �أخرت موكتا موهاد �دري�س مياه عن نف�شها وب�شفتها 
وكيلة عن �بنها حممد و�شام حممد عثمان، و�فا عثمان حممد عثمان، بالتايل : قررت �ملحكمة : �أول :- بف�شخ عقد 
م�شرت - و�ملدعى   - �ملدعني  مورث   - عثمان  و/حممد  بنف�شها  �لأوىل  �ملدعية  بني  �لبيع �ملوؤرخ 17/7/2008 
عليها - بائع - للوحدة رقم 116 مب�شروع جرين ليك تاور مبدينة �لإمار�ت - بعجمان، وباإلز�م �ملدعي عليها �أن 
توؤدي للمدعية �لأوىل عن نف�شها وللمدعني ب�شفتهم ورثة / حممد عثمان كل منهم ح�شب ن�شيبه �ل�شرعي مبلغ 

 22021020/9/27 يف  �حلا�شل  �ملطالبة  تاريخ  5% من  بو�قع  عنه  قانونية  وفائدة  درهم   614500
ثانيا :- باإلز�م �ملدعي عليها �أن توؤدي للمدعية �لأوىل عن نف�شها وللمدعني جميعا ب�شفتهم ورثة/حممد عثمان 
كل منهم ح�شب ن�شيبه �ل�شرعي مبلغ ع�شرون �ألف درهم تعوي�شا عن �ل�شرر �ملادي و�ألزمتها �لر�شوم و�مل�شاريف 
�ملدة  قابال لال�شتئناف خالل  �لطلبات. حكما  ذلك من  ما عد�  �ملحاماة، ورف�شت  �أتعاب  درهم مقابل  وخم�شمائة 

�لقانونية 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شره.

�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

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

70608 �لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
�ملو�شوع : �إعالن مدعى عليه بالن�شر
�لق�شية رقم 32663 / 2021 جز�ء 

�لبالغ رقم 10749 / 2021 - مركز �شرطة بر دبي
�ملتهم : رحيم مو�شى عقيل عقيل �حمد - �جلن�شية باك�شتان

تهديكم �لنيابة �لعامة خال�س �شكرها وتقديرها لتعاونكم �لد�ئم
�ملدعي باحلق �ملدين : �أريبة تنوير - باك�شتاين �جلن�شية

�ملدعي عليه )�ملطلوب �إعالنه( رحيم مو�شى عقيل عقيل �حمد / باك�شتاين �جلن�شية
رقم  �جلز�ئية  �لق�شية  يف  �لثالثة(  �جلنح  )د�ئرة  �لبتد�ئية  دبي  حمكمة  قررت 
2021/32663 �إعالن �ملدعي عليه �ملذكور بالئحة �لدعاء وذلك عن طريق �لن�شر 
، حيث �أقام �ملدعي باحلق �ملدين دعو�ه �ملدنية �شد �ملدعي عليه يطالبه بتعوي�شه موؤقتاً 
بدفع مبلغ وقدره )50،001( درهم. و�لق�شية موؤجلة جلل�شة 2021/12/26م 

لورود �لإعالن. 
علي �شامل �لزدجايل 

كاتب قا�شي خمت�ض 

�لنيابـــة �لعامـــة 
   PUBLIC PROSECUTION

�لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2021/10092(
�ملنذر : بر�ي�س ووتر هاو�س كوبرز )فرع دبي(

�ملنذر �ليه �لأول : طارق حممد بن عو�س لدن
�ملنذر �ليه �لثاين : �كو�ري�س �نرتنا�شيونال لتعهد�ت تزويد �ل�شفن ذ م م

�ملنذر �ليه �لثالث : ر��شد �قبال �شجاد �قبال - هندي �جلن�شية
�ملو�شوع

يكلف �ملنذر - �ملنذر �إليه بالت�شامن ب�شد�د مبلغ وقدره )417000 درهم(، �ربعمائة و�شبعة 
ع�شرة �لف درهم، خالل مدة �أق�شاها خم�شة �يام من تاريخ ��شتالمه هذ� �لإنذ�ر و�إل �شي�شطر 
�لأد�ء و�ملطالبة  �مر  و��شت�شد�ر  �لتي حتفظ له حقه  �لقانونية  �لإجر�ء�ت  �ملنذر لتخاذ كافة 
�إليه بكافة ر�شوم  �أو �شرر تعر�س له �ملنذر مع حتميل �ملنذر  �أي عطل  �ملنا�شب عن  بالتعوي�س 

وم�شاريف �لتقا�شي و�أتعاب �ملحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2021/1/10096(
مقدم من : �ملنذر / عبد�لرحمن بن �بر�هيم بن �لعبد �لكرمي - �شعودي �جلن�شية.

بوكاله �ملحامي : خليفه يو�شف بن عمري للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية .
�شد - �ملنذر �ليه : �شركة �ت�س �يه بي �ن للتطوير �لعقاري �س.ذ.م.م.

�ملو�شوع/ �نذ�ر عديل بالن�شر
�ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليهم  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر  �لعديل  �لإنذ�ر  هذ�  مبوجب 
بذمتهما و�مل�شتحق للمنذرة باجمايل مبلغ وقدره  408،000 درهم وذلك يف موعد 
�ق�شاه /5/ �يام من تاريخ تبلغكم هذ� �لنذ�ر و�ل �شوف ي�شطر �ملنذر �ىل �تخاذ كافة 
حفظ  مع  و�لتعوي�س  �لفائدة  مع  له  �مل�شتحق  باملبلغ  للمطالبة  �لقانونية  �لجر�ء�ت 

باقي �حلقوق و�تعاب �ملحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70608



األربعاء   22  ديسمبر    2021  م   -    العـدد   13423  
Wednesday     22   December   2021   -  Issue No   13423 25

�لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
يف  �لدعوى 2021/628 جتاري م�شارف جزئي   

�شد / �ملدعي عليهما : 1/ موؤ�ش�شة هملول �لتجارية 
�ملهريي   حارب  جمعه  ظاهر  علي   -2

�ملقامة من / بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني )�س م ع(   
رقم  �لدعوى  حتت  �لبتد�ئية  دبي  مبحكمة  �شدكم  مقامة  دعوى  هناك  �ن  مبا 
يف  م�شرفيا  خبري�  ندبنا  مت  �نه  وحيث  جزئي،  م�شارف  جتاري   2021/628
�لدعوى �ملذكورة �عاله فاننا وعمال باحكام قانون �لثبات ل�شنة 1992 م بخ�شو�س 
طريق  عن  بعد  عن  �خلربة  �جتماع  حل�شور  ندعوكم  �ملحاكم،  �مام  �خلربة  �عمال 
�ل�شاعة  متام  يف   2021/12/27 �ملو�فق  �لإثنني  يوم  وذلك   ZOOM تطبيق 
12.00 ظهر� ،  ويرجى منكم �ح�شار كافة �مل�شتند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند 

ح�شوركم لالجتماع. 
�خلبري �حل�شابي و�مل�شريف  
حممد �شعيد �ل�شريف 

�عــــالن بالن�شـــر
�لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 

MOJAU_2021- 0039320 رقم �ملعاملة
تنازل/ بيع

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ كي�شور تريكم بهائي ، �جلن�شية - �لهند يرغب يف �لبيع 
�ل�شيد/ �رجون  100% وذلك �ىل  �لبالغة  50% من كامل ح�شته  و�لتنازل عن ن�شبه 
)�لك�شخه  �لرخ�شة  يف  �لهند   - �جلن�شية   ، كاجناريا  جيماتبهاى  كاجناريا  باى  تريكم 
ل�شياغة �لذهب( و�لتي تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )519579( �ل�شادر 

من د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية. تعديالت �خرى : �إ�شافة �شريك / �شركاء. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70535 �لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
 �إنذ�ر عديل   

برقم �ملحرر 2021/0023654
�ملنذر/ خالد عبد�لهادي �ل�شلطي - فل�شطيني �جلن�شية

�لعنو�ن / �ل�شارقة - دو�ر �لربيد - �شارع �لزهر�ء - بناية د�ما�س - �لطابق 14 هتف 0554226666
بوكالة �ملحامي/ عادل �شامل �لغافري

�شد / �ملنذر �ليه / حمد عبد�هلل حممد �ملرزوقي - �مار�تي �جلن�شية
�لعنو�ن / �مارة �ل�شارقة - �لقر�ين - هاتف رقم 0561700030

�ملو�شوع / �نذ�ر عدىل
حيث �نه تر�شد يف ذمتكم ل�شالح �ملنذر مبلغ وقدره 290،500 درهم )مائتان وت�شعون �لف وخم�شمائة درهم( وذلك مبوجب �ل�شيكات 
�أبوظبي  على  و�مل�شحوب  درهم(  �لف  )مائة  درهم   100،000 وقدره  مببلغ   2014/1/15 موؤرخ   000278 رقم  �شيك   -1 �لتية. 
�لتجاري. 2- �شيك رقم 000148 موؤرخ 2014/8/1 مببلغ وقدره 63،500 درهم )ثالثة و�شتون �لف وخم�شمائة درهم( و�مل�شحوب 
على بنك �بوظبي �لتجاري.  3- �شيك رقم 000149 موؤرخ 2014/9/1 مببلغ وقدره 63،500 درهم )ثالثة و�شتون �لف وخم�شمائة 
63،500 درهم )ثالثة  2014/10/1 مببلغ وقدره  000150 موؤرخ  4- �شيك رقم  درهم( و�مل�شحوب على بنك �بوظبي �لتجاري.  
و�شتون �لف وخم�شمائة درهم( و�مل�شحوب على بنك �بوظبي �لتجاري.  وحيث �ن �ملنذر طالبكم مر�ر� وتكر�ر� باأد�ء �ملبلغ �ملذكور �عاله �ل 
�نكم �متنعم عن �ل�شد�د دون وجه حق. لذلك، ننذركم �شرعة �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد يف ذمتكم وقدره 290،500 درهم )مائتان وت�شعون �لف 
وخم�شمائة درهم( ل�شالح �ملنذر وذلك خالل خم�شة �يام من تاريخ ��شتالم هذ� �لنذ�ر و�ل �شوف نقوم باتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة 
�شدكم مع �لز�مكم بالتعوي�س عن كافة �ل�شر�ر �لتي حلقت مبوكلنا من جر�ء �حتبا�س هذ� �ملبلغ بدون وجه حق وكافة �مل�شاريف �لقانونية 

و�مل�شاريف و�لر�شوم و�تعاب �ملحاماه �لمر �لذي يكلفكم عنت وم�شقة �نتم يف غنى عنها.
�لكاتب �لعدل     

          �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�شوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات )�ل�شارقة(   

70533 �لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/0019544
�ملخطر : م�شطفى ن�شر �لدين عبد�لقادر �آل �شاحلى – عر�قي �جلن�شية – يحمل بطاقة هوية رقم )784197553248705( 
وب�شفتي مالك ومدير �لرخ�شة �ملهنية “�لريا�س للنقليات وتاأجري �ل�شيار�ت” �ل�شادرة من بلدية �لفجرية ، حكومة �لفجرية، حتت 
�لربيد  عنو�ن   - رقم )18222( - �لعنو�ن : �لفجرية – �شارع �ملعار�س - خلف بنك دبي �ل�شالمي - هاتف رقم - 0506707052 

riaztransports@yahoo.com للكرتوين�
و  �شريك  وب�شفته   )784198813850322( رقم  هوية  يحمل   - �جلن�شية  هندي   - جعفر  كالريكاندي  �شر�ج   : �ليه  �ملخطر 
مدير �شركة كاباز للتجارة �لعامه ذ،م،م �ل�شادرة من �قت�شادية دبي، حكومة دبي ، حتت رقم )760289( - عنو�نه : دبي - منطقة 
 - رقم  هاتف   -  806 �ملكتب  رقم   -  )XL TOWER( تاور  �آل  �ك�س  بنايه   - در�يف  مر��شي  �لعمال  �شارع   - �لتجاري  �خلليج 

0526535997
�ملو�شوع : �خطار �ملخطر �ليه ب�شد�د مبلغ وقدره 25،000 درهم / خم�شة وع�شرون �لف درهم قيمة �ل�شيك �ملطالب به 

�ل�شرح :- بتاريخ 30-08-2021 قام �ملخطر �ليه وعن �شوء نية بتحرير �ل�شيك رقم )000270( بدون ر�شيد للمخطر )�لريا�س 
للنقليات وتاأجري �ل�شيار�ت( م�شحوب على / بنك ر��س �خليمة �لوطني لي�س له مقابل وفاء قائم وقابل لل�شحب مببلغ وقدره 25،000 
درهم )خم�شة وع�شرون �لف درهم( وكان هذ� �ملبلغ مقابل �عمال جتارية  - تقدم �ملخطر �إىل �لبنك �مل�شحوب عليه �ل�شيك ل�شرفه �إل �أن 
�إفادة �لبنك وردت باأن �حل�شاب مغلق ، وحيث �ن �ملخطر طالب �ملخطر �ليه ب�شد�د قيمة �ل�شيك مر�ر� وتكر�ر� �ل �ن �ملخطر �ليه ممتنع 
عن �لوفاء بقيمة �ل�شيك �لذي حرره للمخطر.  فاإن �ملخطر ومبوجب هذ� �لخطار يخطر �ملخطر �ليه ب�شد�د �ملبلغ �ملرت�شد يف ذمته من 
�ل�شيك �لذي حرره للمخطر مببلغ وقدره 25،000 درهم )خم�شة وع�شرون �لف درهم( قيمة �ل�شيك �ملطالب به وذلك يف مهلة �أق�شاها 

تاريخ �عالنه بهذ� �لنذ�ر و�ل �شي�شطر �ملخطر لتخاذ كافه �لجر�ء�ت �لقانونيه �شد �ملخطر �ليه، من  �يام   5
�لكاتب �لعدل     

          �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�شوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات )�ل�شارقة(   

70533

�لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/0032498
�خطار عديل

�ملوؤ�ش�شة  مالك  ب�شفته   - �جلن�شية  هندي   - جويكوتي  ج�ورج  هانيلكوناتي�ل  بوت�وو�  جر�شن   : �ملخطر 
برقم )506763( من  �ملرخ�شة  و�لزجاج(  �لأملنيوم  ملقاولت  )بلمونت  �مل�شماه  بوكيل خدمات  �لفردية 

د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة 
�لهاتف : 0555026382  - �لعنو�ن : �ل�شارقة - �شناعية 15

�ملخطر �ليه : ر��شد عبد�لرحمن �شعيد بحري �ل�شام�شي - �لهاتف : 0503222213
�لعنو�ن : �ل�شارقة - �لرقيبة 3

مو�شوع �لإخطار : �حل�شور �ىل مقر �لد�ئرة �لقت�شادية
�لوقائع : - حيث �أن �ملخطر �ليه هو وكيل خدمات �لرخ�شة �ململوكة للمخطر و�مل�شماة )بلمونت ملقاولت 
�لأملنيوم و�لزجاج ( و�ملرخ�شة بالرقم )506763( و�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة ،  
حيث �ملخطر �ليه ممتنع عن �حل�شور لجناز ما يلزم من معامالت لت�شيري م�شلحة �لرخ�شة مما �حلق 
باملخطر بالغ �ل�شرر ، وعليه فاإن �ملخطر يرغب يف �إنذ�ر �ملخطر �إليه ب�شرورة �حل�شور �إىل مقر �لد�ئرة 
�لقت�شادية خالل خم�شة �أيام و�إل �شوف ي�شطر ��شفا لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �شده ، وعليه يلتم�س 

�ملخطر من �شعادة �لكاتب �لعدل �خطاركم بهذ� ر�شميا ،
�لكاتب �لعدل     

          �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�شوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات )�ل�شارقة(   

70533 �لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
MOJAU_2021- 0039204 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�إع�الن بالن�ش�ر 

ليكن معلوما للجميع باأن : �ل�شيد / فيجايان فا�شو ناير فا�شو ناير - �جلن�شية �لهند - يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100% - يف �لرخ�شة �مل�شماه )ب�شتان �لو�حة للمقاولت 
�لفنية( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة برخ�شة جتارية رقم )616470(  �إىل 

�ل�شيد / ��شرف �شيناماد�م هاو�س - �جلن�شية �لهند ، تعديالت �خرى : ل يوجد
تعديالت �خرى:وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  
2013 يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

�لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 70555

تنازل/ بيع
�إعالن بالن�شر

ليكن معلوماً للجميع باأن �ل�شيد : عز�لدين �حمد عطيه �بو ها�شم - �جلن�شية: فل�شطني، 
�إىل �ل�شيد: مازن  �لبالغة )100%( وذلك  يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته 
لال�شنان(  هامبورغ  )خمترب  �مل�شماه  �لرخ�شة  يف  �لعر�ق،  �جلن�شية:   - حمادي  �شعدون 
تاأ�ش�شت باأمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )628268( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية بال�شارقة، تعديالت �خرى : 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  
��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س  �ليه بعد  �مل�شار  على �لجر�ء 

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

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70555 �لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 

تنازل/ بيع
�إعالن بالن�شر

ليكن معلوماً للجميع باأنه كل من:
بنغالدي�س، يرغب يف �لبيع و�لتنازل  �جلن�شية:   - �لكالم  �بو  حممد  �ل�شالم  �ني�س  حممد  �ل�شيد:   .1
�لهند،  �جلن�شية:   - �رجون  �شنكوتايان  لتاه   : �ل�شيدة  �إىل  وذلك   )%47( �لبالغة  ح�شته  كامل  عن 
�كرب ح�شني �بو �لكالم - �جلن�شية: بنغالدي�س، يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته  �ل�شيد:   .2
�لبالغة )48%( وذلك �إىل �ل�شيدة : لتاه �شنكوتايان �رجون - �جلن�شية: �لهند،  يف �لرخ�شة �مل�شماه 
)�شالون حممد �ني�س للرجال( تاأ�ش�شت باأمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )26967( �ل�شادرة من 
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة، تعديالت �خرى : تغيري �ل�شم �لتجاري من )�شالون حممد �ني�س 

للرجال( �إىل )�شالون فن �لرجال للحالقة(،
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان �لكاتب 
بعد  �ليه  �مل�شار  �لجر�ء  على  �لت�شديق   يتم  �شوف  و�نه  للعلم  �لعالن  هذ�  ن�شر  �قت�شى  فقد  �لعدل. 
��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية

�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70555

�لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �ال�شتئنافية �ملدنية �الحتادية
جتاري   SHCAPCICOMS2021 /0002085 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �شيد �أحمد �شيد ر�شا �شيد ز�ده  
جمهول حمل �لإقامة : �إمارة دبي - ديرة - رقة �لبطني - بناية �ل مكتوم - �لطابق 

�لول - مكتب 108 - هاتف متحرك 0506260937  
حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2021/12/27 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �نت 
�ل�شارقة �لإحتادية �ملحكمة �ل�شتئنافية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى( 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها 
كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة �يام من تاريخ �لن�شر وذلك للنظر 

يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/12/16 م.   

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

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

70459 �لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �ال�شتئنافية �ملدنية �الحتادية
جتاري   SHCAPCICOMS2021 /0002085 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : حممود ر�شا �شيد �حمد �شيد ز�ده - جمهول حمل �لإقامة : �إمارة 
دبي - ديرة - رقة �لبطني - بناية �ل مكتوم - �لطابق �لأول - مكتب 108 

حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2021/12/27 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �نت 
�ل�شارقة �لإحتادية �ملحكمة �ل�شتئنافية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى( 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها 
كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة �يام من تاريخ �لن�شر وذلك للنظر 

يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/12/16 م.   

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

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

70459 �لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0007884 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملحكوم عليه �شركة �شاهد لالأعمال �لكهربائية ذ.م .م �شابقا” �شركة �شاهد للمقاولت �لفنية ذ.م .م حاليا”
�لعنو�ن : 9391792

مزمل ر�شا �شاهد ر�شا، �لعنو�ن : 9391793 
طاهر �شهر�د بن �شاهد ر�شا ، �لعنو�ن : 9391794

�أعاله  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/11/17 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 
ل�شالح فا�شت لتاأجري �ل�شيار�ت �س .ذ.م.م ، و بالتايل: 

ن�س �حلكم 
قررت �ملحكمة : مبثابة �حل�شوري: �أول: �إلز�م �ملدعى عليهم مت�شامنني باإن يوؤدو� للمدعية مبلغ 57،098 درهم 
�ألف وثمانية وت�شعون درهم" و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ 3/10/2021 وحتى  وخم�شون  “�شبعة 
متام �ل�شد�د على �أل يجاوز �أ�شل �لدين. ثانيا : �إلز�م �ملدعى عليهم باأن يوؤدو� للمدعية مبلغ 3000 درهم “ثالثة 
�آلف درهم“ و�إلز�م �ملدعى عليهم بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل �أتعاب �ملحاماة ورف�شت ما عد� 

ذلك من طلبات. حكما قابال لال�شتئناف خالل �ملدة �لقانونية �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شره.
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

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

70392 �لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
�عالن مدعي عليه بالن�شر   

يف �لدعوى SHCFICIPOR2021 / 0003433 جتاري )جزئي(     
�إىل �ملدعى عليه : حلويات �ل�شديق ذ م م

نعلمكم باأن �ملدعي مري� �ل�شام جلوبال مطبخ وحلويات ملالكها جلوبال خلدمات �لتموين �شركة 
�ل�شخ�س �لو�حد �س.ذ.م.م

قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله و�شدر �حلكم �لتي 2021/06/28
قررت �ملحكمة : �إلز�م �ملدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغا قدره 23840.26 رهم )ثالثة 
وع�شرون �ألفا وثمامنائة و�أربعون درهما وي�شتة وع�شرون فل�شا(، و�لز�مها بفائدة قدرها %5 
�ملبلغ  �أ�شل  �أل تزيد على  �لتام على  �ل�شد�د  �لق�شائية وحتى  �ملطالبة  تاريخ  �عتبار� من  �شنويا 
�ملحاماة. حكما غري  �أتعاب  مقابل  درهم  ومائتي  �لدعوى  �إلز�مها مب�شروفات  مع  به،  �ملق�شى 

قابال لال�شتئناف. 
حرر بتاريخ : 2021/12/07 - حرر بو��شطة �ملوظف

مركز �شعادة �ملتعاملني
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

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

70021

�لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2021/10101(
�ملنذر / حممد عبد�هلل �أحمد �ملال - �إمار�تي �جلن�شية

�ملنذر �ليها/ �أبعاد �لف�شاء للخدمات �لفنية )�س ذ م م(
�لعنو�ن : بر دبي - �لقوز �ل�شناعية �ملنطقة 3 - �شارع �ل�شيخ ز�يد

971-4-3473624  : فاك�س  رقم هاتف : 971-43473623  
يخطر �ملنذر �ىل �ملنذر �إليها مبا يلي : �أول : باللتز�م بالتوقيع على عقود �ليجار من تاريخ 2019/1/1 
وحتى �لآن بالإ�شافة �إىل �شد�د مبلغ وقدره )334،484( درهم �مل�شتحقة للمنذر يف ذمة �ملنذر �إليها مقابل 

�يجار �لعني �ملذكورة خالل ثالثون يوماً من تاريخ ��شتالم هذ� �لإنذ�ر.
ثانياً : �إذ� مل يلتزم �ملنذر �إليه ب�شد�د �ملبلغ �ملرت�شد يف ذمته يف غ�شون ثالثون يوماً من تاريخ �لإنذ�ر �لر�هن 
فاإن �ملنذر �شي�شطر لتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �شدكم مبا فيها طلب �إخالء �لعني �ملوؤجرة و�للتز�م 
ب�شد�د �ملبالغ �ملرت�شدة يف ذمتكم حتى تاريخ �لإخالء �لتام، على �أن تكون كافة �لر�شوم و�مل�شروفات و�أتعاب 

�ملحاماة على عاتقكم وذلك لعدم تنفيذ ما مت �لتفاق عليه مبوجب �لعقد �ملربم معكم.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 

فقد �ملدعو/ ز�كر ح�شني �ينو�س �شبخ ، بنغالدي�س �جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
)EE0386761(  و�ملدعو / حممد عبا�س علي حممد ، بنغالدي�س �جلن�شية 
�ل��ع��اب��دي��ن حاجي  /زي���ن  �مل��دع��و  و    )EH0756909( رق���م ���ش��ف��ره  ج���و�ز   -
عبد�حلق، بنغالدي�س �جلن�شية - جو�ز �شفره رقم )EH0312327(  و �ملدعو 
  )BX0293077( ميروج جوينال ، بنغالدي�س �جلن�شية - جو�ز �شفره رقم�/
رقم  �شفره  ج��و�ز   - بنغالدي�س �جلن�شية   ، عماد  �ل��ع��امل حممد  ن��ور   / �مل��دع��و  و 
�جلن�شية  بنغالدي�س     ، علي  عبيد  ميا  /دولل  �ملدعو  و    )EG0741713(
- جو�ز �شفره رقم )BQ0678462( و �ملدعو / حممد �شوجون مياه حممد 
�نور، بنغالدي�س   �جلن�شية - جو�ز �شفره رقم )EH0254599(  من يجدها 

عليها �لت�شال بتليفون رقم  0527467284

 فقد�ن جو�ز �شفر

�لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
ليبرييا يف    )Dubai Hope Shipping Ltd( شركة  دبي هوب لل�شحن �لبحري �ملحدودة�

)“�ل�شركة”(
مت حل �ل�شركة بتاريخ 10 نوفمرب 2021؛

وهذ� �لإ�شعار موجه �إىل جميع �لد�ئنني و�لأفر�د �لذين يدعون �أن لديهم �أي مطالبة �شد �ل�شركة، مبن فيهم �أي 
مطالب يدعي �أن لديه مطالبات غري م�شفاة �أو طارئة و�أي �شخ�س يدعي �أن لديه ترتيباً تعاقدياُ مع �ل�شركة ل 

يز�ل غري م�شتوفى؛
يتعني على �ملطالبني �أن يقدمو� مطالباتهم خطياً وتف�شياًل ل�شركة ريد �شميث يف برج �نديك�س )�ملدخل �ل�شرقي(، 
�لطابق �خلام�س و�لع�شرين، مركز دبي �ملايل �لعاملي، �شندوق بريد: 506548، م�شوؤول �لت�شال: ماري بوري، 

 mborye@reedsmith.com لربيد �لإلكرتوين�
�لهاتف: 6361 709 4 971+ بو��شطة 15 يونيو 2022.

�إبر�ء من �مل�شوؤولية : ل ي�شكل توجيه هذ� �لإ�شعار �عرت�فاً من �ملوؤ�ش�شة باأن �أي �شخ�س د�ئن �أو مطالب، ول يجوز 
يتعلق  فيما  �أو مطالبة م�شادة  دفاع  �أي  �لتنازل عن  �أو  ب�شحته،  كاإقر�ر  �لعمل  �أو  �أو جعله �شحيحاً  �إحيائه  �إعادة 
�أ�شبح  �أو  تقادم  �أي  �أمر منعه  وهو  �أ�شهمها،  �أو حملة  �أو موظفيها  �أو مدر�ئها  �أ�شولها  �ل�شركة،  باأي مطالبة �شد 
�أو  �أي دعاوى دفاعية  �أ�شهمها  �أو حملة  �أو موظفيها  �أو مدر�ئها  �أو يكون للموؤ�ش�شة  باطال لأي �شبب من �لأ�شباب، 

م�شادة ب�شاأنها.                 

 �إعـــــــــــــــــــالن

70021 �لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
ليبرييا يف    )Dubai Horizon Shipping Ltd( شركة  دبي هور�يزن لل�شحن �لبحري �ملحدودة�

)“�ل�شركة”(
مت حل �ل�شركة بتاريخ 10 نوفمرب 2021؛

وهذ� �لإ�شعار موجه �إىل جميع �لد�ئنني و�لأفر�د �لذين يدعون �أن لديهم �أي مطالبة �شد �ل�شركة، مبن فيهم �أي 
مطالب يدعي �أن لديه مطالبات غري م�شفاة �أو طارئة و�أي �شخ�س يدعي �أن لديه ترتيباً تعاقدياُ مع �ل�شركة ل 

يز�ل غري م�شتوفى؛
يتعني على �ملطالبني �أن يقدمو� مطالباتهم خطياً وتف�شياًل ل�شركة ريد �شميث يف برج �نديك�س )�ملدخل �ل�شرقي(، 
�لطابق �خلام�س و�لع�شرين، مركز دبي �ملايل �لعاملي، �شندوق بريد: 506548، م�شوؤول �لت�شال: ماري بوري، 

، :mborye@reedsmith.com لربيد �لإلكرتوين�
�لهاتف: 6361 709 4 971+ بو��شطة 15 يونيو 2022.

�إبر�ء من �مل�شوؤولية: ل ي�شكل توجيه هذ� �لإ�شعار �عرت�فاً من �ملوؤ�ش�شة باأن �أي �شخ�س د�ئن �أو مطالب، ول يجوز 
يتعلق  فيما  �أو مطالبة م�شادة  دفاع  �أي  �لتنازل عن  �أو  ب�شحته،  كاإقر�ر  �لعمل  �أو  �أو جعله �شحيحاً  �إحيائه  �إعادة 
�أ�شبح  �أو  تقادم  �أي  �أمر منعه  وهو  �أ�شهمها،  �أو حملة  �أو موظفيها  �أو مدر�ئها  �أ�شولها  �ل�شركة،  باأي مطالبة �شد 
�أو  �أي دعاوى دفاعية  �أ�شهمها  �أو حملة  �أو موظفيها  �أو مدر�ئها  �أو يكون للموؤ�ش�شة  باطال لأي �شبب من �لأ�شباب، 

م�شادة ب�شاأنها.

 �إعـــــــــــــــــــالن

70021

�لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
�عالن بالن�شر 

 2021 / 4630 تنفيذ جتاري
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر

�إىل �ملنفذ �شده/1_ �نتيغر� �نفو�شي�س للكمبيوتر وحلول تقنية �ملعلومات  
 جمهول حمل �لإقامة

مبا �أن �لطالب �لتنفيذ/ �ور�نو�س لل�شفر و�ل�شياحة �س ذ م م
قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به و قدره  

) 46067 ( درهم  �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197

�لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
�عالن بالن�شر        

                  يف  �لدعوى رقم:437/2021/38 جتاري م�شارف جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �مل�شارف �جلزئية رقم 249

�لتجارية �حلكم  �لدعوى ��شول و�عالن �طر�فها وذلك �شند� حلكم حمكمة �لطعن باحالة �لدعوى للمحكمة  مو�شوع �لدعوى :قبول قيد 
بالز�م �ملدعي عليهم بالتكافل و�لت�شامن فيما بينهم بان يوؤدو� له مبلغ وقدره )2.432.994.90( درهم للمدعي و�لفائدة �لقانونية على هذ� 
�ملبلغ بو�قع 9% �شنويا من تاريخ 2018/2/20 وحتى متام �ل�شد�د وذلك �شند� لتقرير �خلربة �ملودع ملف �لدعوى رق��م:327/2018 جتاري كلي 
و�حلكم �ل�شادر بها و�ملوؤيد باحلكم �ل�شادر بال�شتئناف رق��م:2616/2018 ��شتئناف جتاري ، �لز�م �ملدعي عليهم بالتكافل و�لت�شامن بالر�شوم 

و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:بنك �لفجرية �لوطني - فرع دبي

عنو�نه:�مارة دبي - بردبي - �شارع خالد بن �لوليد - بناء بنك �لفجرية �لوطني - هاتف رقم:043971700 
 Abdullah.Abdalkarim@nbf.ae - مكاين:3041696134 - وميثله:علي ��شماعيل �بر�هيم �جلرمن

�ملطلوب �إعالنه :  1- ر�شول علي كرميي  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها قبول قيد �لدعوى ��شول و�عالن �طر�فها وذلك �شند� حلكم حمكمة �لطعن باحالة 
درهم  وق��دره )2.432.994.90(  له مبلغ  ي��وؤدو�  بان  بينهم  فيما  و�لت�شامن  بالتكافل  �ملدعي عليهم  بالز�م  �لتجارية �حلكم  للمحكمة  �لدعوى 
للمدعي و�لفائدة �لقانونية على هذ� �ملبلغ بو�قع 9% �شنويا من تاريخ 2018/2/20 وحتى متام �ل�شد�د وذلك �شند� لتقرير �خلربة �ملودع ملف 
�لدعوى رقم:327/2018 جتاري كلي و�حلكم �ل�شادر بها و�ملوؤيد باحلكم �ل�شادر بال�شتئناف رقم:2616/2018 ��شتئناف جتاري ، �لز�م �ملدعي 
عليهم بالتكافل و�لت�شامن بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة - وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2021/12/26 �ل�شاعة 08.30 �س 
يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197 �لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 

�عالن بالن�شر        
                  يف  �لدعوى رقم:2957/2021/11 مدين جزئي 

�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �لر�بعة رقم 403
مو�شوع �لدعوى :�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )3254000( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف 

و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 5% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام . 
�ملدعي:�شريجيو �ند ترك�شي للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ديرة - �شارع �ل مكتوم - مبنى برج �لرمي - �شقة 302
�ملطلوب �إعالنه :  1- هال ندره حميه  -  �شفته : مدعي عليه 

بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره  �أق��ام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة  :  قد  �لإع��الن  مو�شوع 
وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %5 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )3254000(
�ل�شاعة 09.00 �س يف قاعة  �ملو�فق  2021/12/28   �لثالثاء   �لتام - وح��ددت لها جل�شة يوم  �ل�شد�د 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�  بعد  عن  �لتقا�شي 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197

�لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
�عالن بالن�شر        

 18/2021/1569 عقاري جزئي 
تفا�سيل الإعان بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- وليد ح�شن حممود م�شطفى علي  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :موؤ�ش�شة عقار 

وميثله : عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�شي 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )204.210( 
درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام. 

قاعة  يف  �شباحا   10:00 �ل�شاعة   2022/1/13 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
�لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70530 �لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم  9277/2021/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186
�ملبلغ  ب�شد�د  �لدعوى رقم 2021/249 جتاري كلي،  �ل�شادر يف  : تنفيذ �حلكم  �لتنفيذ  مو�شوع 

�ملنفذ به وقدره )3620( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف.
طالب �لتنفيذ : توكل تاورز للعقار�ت ذ.م.م - و�خرون

عنو�نه:�مارة دبي - �شارع �ملطار - منطقة بور�شعيد - بناية نقطة �لعمال �ملز�نني - مكتب رقم 
ALMATROOSHI@OMALCE.AE:9 - هاتف :0506335560 - بريد �لكرتوين

IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826 : مكاين
�ملطلوب �إعالنه : 1- عبد�لر�شيد عبد�هلل �حمد - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )3620( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة بال�شافة �شاملة لر�شوم �ملحكمة ، 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70530 �لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 

�عالن بالن�شر        
                  يف  �لدعوى رقم:959/2021/38 جتاري م�شارف جزئي 

�ملنظورة يف:د�ئرة �مل�شارف �جلزئية �لثالثة رقم 257
�أقرب جل�شة و�عالن �ملدعي عليه بها و�حلكم  مو�شوع �لدعوى :يلتم�س �لبنك �ملدعي من عد�لة �ملحكمة �ملوقرة حتديد 
بعد �لثبوت بالز�مه بان يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ وقدره )215.454/09( درهم مائتان وخم�شة ع�شر �لف و�ربعمائة و�ربعة 
وخم�شون درهما وت�شعة فلو�س - و�لفائدة بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�شد�د مع �لز�مه بالر�شوم و�مل�شاريف 

ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:بنك �لمار�ت دبي �لوطني �س.م.ع

ب��ج��و�ر غرفة جت��ارة و�شناعة دب��ي - هاتف رق������م:043874225 - موبايل  ���ش��ارع بني يا�س -  ع��ن��و�ن��ه:�م��ارة دب��ي - دي��رة - 
maliklaw@emirates.net.ae:رقم:0557016552 - رقم مكاين:3113783794 - �مييل

وميثله:عبد�حلميد عبد�مللك م�شطفى �هلي
�ملطلوب �إعالنه :  1- حممد م�شعود  -  �شفته : مدعي عليه 

مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها يلتم�س �لبنك �ملدعي من عد�لة �ملحكمة �ملوقرة حتديد �أقرب جل�شة 
�ملدعي مبلغ وقدره )215.454/09( درهم مائتان  للبنك  يوؤدي  بان  بالز�مه  �لثبوت  بها و�حلكم بعد  �ملدعي عليه  و�عالن 
وخم�شة ع�شر �لف و�ربعمائة و�ربعة وخم�شون درهما وت�شعة فلو�س - و�لفائدة بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام 
�ملو�فق  2021/12/28   �لثالثاء   لها جل�شة يوم  �ملحاماة - وح��ددت  �تعاب  و�مل�شاريف ومقابل  بالر�شوم  �لز�مه  �ل�شد�د مع 
�ل�شاعة 08.30 �س يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197

�لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
�شركة دي.�إن.�شي. تانكرز �ملحدودة )DNC Tankers Ltd(  يف  ليبرييا

)“�ل�شركة”(
مت حل �ل�شركة بتاريخ 10 نوفمرب 2021؛

�ل�شركة، مبن  �أي مطالبة �شد  لديهم  �أن  يدعون  �لذين  و�لأفر�د  �لد�ئنني  �إىل جميع  �لإ�شعار موجه  وهذ� 
فيهم �أي مطالب يدعي �أن لديه مطالبات غري م�شفاة �أو طارئة و�أي �شخ�س يدعي �أن لديه ترتيباً تعاقدياُ 

مع �ل�شركة ل يز�ل غري م�شتوفى؛
)�ملدخل  �نديك�س  برج  �شميث يف  ريد  ل�شركة  وتف�شياًل  يقدمو� مطالباتهم خطياً  �أن  �ملطالبني  على  يتعني 
م�شوؤول   ،506548 بريد:  �شندوق  �لعاملي،  �ملايل  دبي  مركز  و�لع�شرين،  �خلام�س  �لطابق  �ل�شرقي(، 

، :mborye@reedsmith.com لت�شال: ماري بوري، �لربيد �لإلكرتوين�
�لهاتف: 6361 709 4 971+ بو��شطة 15 يونيو 2022.

�إبر�ء من �مل�شوؤولية: ل ي�شكل توجيه هذ� �لإ�شعار �عرت�فاً من �ملوؤ�ش�شة باأن �أي �شخ�س د�ئن �أو مطالب، ول 
يجوز �إعادة �إحيائه �أو جعله �شحيحاً �أو �لعمل كاإقر�ر ب�شحته، �أو �لتنازل عن �أي دفاع �أو مطالبة م�شادة فيما 
يتعلق باأي مطالبة �شد �ل�شركة، �أ�شولها �أو مدر�ئها �أو موظفيها �أو حملة �أ�شهمها، وهو �أمر منعه �أي تقادم �أو 
�أ�شبح باطال لأي �شبب من �لأ�شباب، �أو يكون للموؤ�ش�شة �أو مدر�ئها �أو موظفيها �أو حملة �أ�شهمها �أي دعاوى 

دفاعية �أو م�شادة ب�شاأنها.

 �إعـــــــــــــــــــالن

70021 �لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
ليبرييا يف    )Dubai Harmony Shipping Ltd( شركة  دبي هارموين لل�شحن �لبحري �ملحدودة�

)“�ل�شركة”(
مت حل �ل�شركة بتاريخ 10 نوفمرب 2021؛

وهذ� �لإ�شعار موجه �إىل جميع �لد�ئنني و�لأفر�د �لذين يدعون �أن لديهم �أي مطالبة �شد �ل�شركة، مبن فيهم �أي 
مطالب يدعي �أن لديه مطالبات غري م�شفاة �أو طارئة و�أي �شخ�س يدعي �أن لديه ترتيباً تعاقدياُ مع �ل�شركة ل 

يز�ل غري م�شتوفى؛
يتعني على �ملطالبني �أن يقدمو� مطالباتهم خطياً وتف�شياًل ل�شركة ريد �شميث يف برج �نديك�س )�ملدخل �ل�شرقي(، 
�لطابق �خلام�س و�لع�شرين، مركز دبي �ملايل �لعاملي، �شندوق بريد: 506548، م�شوؤول �لت�شال: ماري بوري، 

، :mborye@reedsmith.com لربيد �لإلكرتوين�
�لهاتف: 6361 709 4 971+ بو��شطة 15 يونيو 2022.

�إبر�ء من �مل�شوؤولية: ل ي�شكل توجيه هذ� �لإ�شعار �عرت�فاً من �ملوؤ�ش�شة باأن �أي �شخ�س د�ئن �أو مطالب، ول يجوز 
يتعلق  فيما  �أو مطالبة م�شادة  دفاع  �أي  �لتنازل عن  �أو  ب�شحته،  كاإقر�ر  �لعمل  �أو  �أو جعله �شحيحاً  �إحيائه  �إعادة 
�أ�شبح  �أو  تقادم  �أي  �أمر منعه  وهو  �أ�شهمها،  �أو حملة  �أو موظفيها  �أو مدر�ئها  �أ�شولها  �ل�شركة،  باأي مطالبة �شد 
�أو  �أي دعاوى دفاعية  �أ�شهمها  �أو حملة  �أو موظفيها  �أو مدر�ئها  �أو يكون للموؤ�ش�شة  باطال لأي �شبب من �لأ�شباب، 

م�شادة ب�شاأنها.

 �إعـــــــــــــــــــالن
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العور يبحث مع رواد اأعم�ل اإم�راتيني �صبل متكني امل�ص�ريع ال�صغرية واملتو�صطة
•• دبي -وام: 

بحث معايل �لدكتور عبد�لرحمن بن عبد�ملنان �لعور وزير 
�ملو�طنني  م��ن  جمموعة  م��ع  و�ل��ت��وط��ني  �لب�شرية  �مل���و�رد 
�لر�مية لتطوير  �لأعمال �ملقرتحات  و�ملو�طنات من رو�د 
�لأع��م��ال يف  ري��ادة  �ل���وز�رة لقطاع  �لتي تقدمها  �خلدمات 
�ل��دول��ة. ج��اء ذل��ك خ��الل لقاء عقد يف دي���و�ن �ل����وز�رة يف 
دبي بح�شور �شعادة �شيف �ل�شويدي وكيل �لوز�رة ل�شوؤون 
بالوز�رة.  �ملعنيني  �مل�شوؤولني  من  وع��دد  �لب�شرية  �مل���و�رد 
�لالزم  �ل��دع��م  تقدمي  على  �ل����وز�رة  حر�س  معاليه  و�أك���د 
لرو�د �لأعمال �لإمار�تيني وذلك تنفيذ� حلزمة �ملبادر�ت 
من  �ملو�طنني  �ل�شباب  متكني  ت�شتهدف  �لتي  �حلكومية 
�لكو�در  وحتفيز  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع  �أ�شحاب 
�لإم���ار�ت���ي���ة ع��ل��ى ري�����ادة �لأع����م����ال وق���ي���ادة ه����ذ� �لقطاع 
�لقت�شاد  يف  رئي�شيا  م�شاهما  يعترب  �ل��ذي  �ل�شرت�تيجي 
يف  �أ�شا�شيا  وم��رت��ك��ز�  �ل��دول��ة  لتناف�شية  ود�ع��م��ا  �ل��وط��ن��ي 
برو�د  �للقاء  خالل  و�أ�شاد  �خلم�شني.  م�شتهدفات  حتقيق 

م�شاريعهم  �إد�رة  على  وبحر�شهم  �لإم��ار�ت��ي��ني  �لأع��م��ال 
�ل�شغرية و�ملتو�شطة بال�شكل �لذي يحقق لها �لتناف�شية يف 
�ل�شوق وفقا لطبيعة �لن�شاط �لتجاري. وناق�س معاليه مع 
�حل�شور عدد� من �ملقرتحات.. موؤكد� حر�س �لوز�رة على 
�لأع��م��ال ومب��ا ميكنهم  رو�د  متعامليها من  رحلة  تطوير 

من �حل�شول على �خلدمات بطريقة مي�شرة و�شريعة.
�لعمل  م��ن��ظ��وم��ة  �شمن  �شتعمل  �ل�����وز�رة  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
على  �ملحلية  �حلكومية  �جلهات  مع  وبالتن�شيق  �حلكومي 
لتمكني  �لر�مية  و�ل�شيا�شات  للمبادر�ت  �لأم��ث��ل  �لتنفيذ 
ودعم رو�د �لأعمال �لإمار�تيني . من جانبهم، �أعرب رو�د 
مكنهم  �ل��ذي  �للقاء  يف  بامل�شاركة  �شعادتهم  عن  �لأع��م��ال 
مبا�شر  ب�شكل  مقرتحاتهم  وتقدمي  حتدياتهم  ط��رح  من 
م�شاريعهم  وتنمية  ت��ط��وي��ر  عليهم  ي�شهل  �ل���ذي  �لأم����ر 
�حلكومية  �جلهود  �أهمية  و�أك���دو�  و�ملتو�شطة.  �ل�شغرية 
يف  خا�شة  �لأعمال  رو�د  م�شاريع  وتنمية  دعم  يف  �ملبذولة 
19وحتفيز  كوفيد  جائحة  فر�شتها  �لتي  �لتحديات  ظل 

م�شاركتهم وم�شاهمتهم يف تنمية �لقت�شاد �لوطني. �صك�ن اأبوظبي يتنقلون بت�ك�صي ذاتي 
TXAI القي�دة جم�ن� عرب تطبيق

•• اأبوظبي -وام:

�لقيادة  ذ�تي  تاك�شي  ��شتخد�م  خالل  من  �لتنقل  �أبوظبي  �شكان  ي�شتطيع 
على مد�ر �ل�شاعة وطلبه عرب تطبيق TXAI �ملتاح على متجري “جوجل 
و�ل��ذي ي�شكل خطوة جديدة ومهمة يف  �آبل �شتور”  �إ�س  �أو  “�آي  و  بالي” 
�لرئي�س  �حلو�شني  ح�شن  وق��ال  �أب��وظ��ب��ي.  ب��اإم��ارة  �ل��ذك��ي  �لنقل  م�شتقبل 
�لتنفيذي ل�شركة “بيانات” يف ت�شريحات لوكالة �أنباء �لإمار�ت “و�م” �إن 
�ملرحلة �لتجريبية �لأوىل من مبادرة �لتاك�شي ذ�تي �لقيادة مت �إطالقها يف 
جزيرة يا�س وتنتهي يف 23 دي�شمرب �حلايل وميكن للجمهور خالل هذه 
تعرفة  توجد  ل  �أن��ه  �حلو�شني  و�أ�شاف  جماناً.  �خلدمة  ��شتخد�م  �لفرتة 
ل�شتخد�م �شيار�ت TXAIs يف جزيرة يا�س يف �لوقت �لر�هن كوننا ل نز�ل 
يف مرحلة �ختبار �لتكنولوجيا و�ملركبات على �أر�س �لو�قع م�شري� �إىل �أنه 
عندما تنطلق �لعمليات �لتجارية �شتكون تعرفة �لتنقل تناف�شية وتتما�شى 
مع و�قع �ل�شوق. و�أو�شح �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة “بيانات” �أن �لعنا�شر 
�لرئي�شية للمبادرة تتكون من �ل�شيارة بحد ذ�تها مدعومة مبجموعة �أجهزة 
�ل�شت�شعار �ملركبة فوق �ل�شيارة و�لتي تتيح قدرة �لذكاء �جلغر�يف �ملكاين 
و�لذكاء �ل�شطناعي و�حلو�شبة �ل�شحابية يف �لو�جهة �خللفية حيث تعمل 

جميع �لعنا�شر لتمكني خدمة TXAI ك�شيارة �أجرة ذ�تية �لقيادة.
و�أ�شار �حلو�شني �إىل �أن �شكان �أبوظبي ميكنهم �ل�شتفادة حالياً من �خلدمة 
�ملجانية خالل �ملرحلة �لتجريبية �جلارية وطلب حجز �لرحلة من خالل 
�لتي  �لتعليمات  �ت��ب��اع  ميكن  �لتطبيق  تنزيل  ومب��ج��رد   TXAI تطبيق 
�ملحددة يف جزيرة  �لت�شعة  �ملو�قع  �أحد  بزيارة  و�لقيام  �ل�شا�شة  تظهر على 
�ملرحلة  �أن  “بيانات”  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  يا�س لطلب رحلة. وذكر 
�لثانية من �ملبادرة ت�شمل زيادة عمليات نقل �لركاب عرب ت�شغيل �أكرث من 
�إىل  م�شري�  �أبوظبي..  �أن��ح��اء  خمتلف  يف  متفرقة  مو�قع  يف  مركبات   10
�أنه منذ �نطالق �ملرحلة �لتجريبية مل يتم ت�شجيل �أي حو�دث مرورية �أو 
�لأ�شطول  �إن  �ل�شالمة. وقال �حلو�شني  ب�شاأن م�شاألة  �لركاب  �شكاوى من 
�حلايل من TXAIs يتكون بالكامل من �شيار�ت كهربائية وهجينة و�لذي 
ميكن  �أن��ه  م�شيفا  �لكربونية  �لنبعاثات  خف�س  قي  ي�شهم  �أن  �شاأنه  من 
للجمهور خالل �ملرحلة �لتجريبية �لأوىل �لتي من �ملقرر �أن تنتهي يف 23 
ت�شعة مو�قع حمددة  بني  للتنقل   TXAI �شيار�ت  �حل��ايل حجز  دي�شمرب 
م�شبقاً لتحميل وتنزيل �لركاب يف جزيرة يا�س خالل �ملرحلة �لتجريبية 
�أبوظبي”  “دبليو  وفندق  “يا�س مارينا”  ومر�شى  �أرينا”  “�لحتاد  وهي: 
و  بر�ذرز”  و�رن���ر  و”عامل  و”�آيكيا”  مول”  و”يا�س  فري�ري”  و”عامل 
“بيانات  �شركة  �أن  بالذكر  جدير  يا�س”.  و”�شاطىء  ووتروورلد”  “يا�س 
�ل�شركة و�ملتخ�ش�شة يف �لأنظمة �جلغر�فية �ملكانية  للخدمات �مل�شاحية”، 
وحتليل �لبيانات و�لذكاء �ل�شطناعي �أعلنت موؤخر� عن �أ�شطولها �جلديد 
من �ملركبات ذ�تية �لقيادة حتت �لعالمة �لتجارية “TXAI” و�لتي متثل 

�أوىل �شيار�ت �لأجرة �ملوؤمتتة بالكامل يف دولة �لإمار�ت.

اأبوظبي ت�صت�صيف امللتقى الع�ملي ال�صنوي 
ل�صركة فوريفر ليفينج فى 2022

•• اأبوظبي-وام:

 - و�ل�شياحة  �لثقافة  د�ئ��رة  و�ملعار�س يف  للموؤمتر�ت  �أبوظبي  �أعلن مكتب 
�أبوظبي ��شت�شافة �أبوظبي للمرة �لأوىل “�مللتقى �لعاملي” �ل�شنوي ل�شركة 
“فوريفر  �لأمريكية  �ل�شحية  و�ملنتجات  �لتجميل  م�شتح�شر�ت  �شناعة 
ليفينج” خالل عام 2022.  وي�شتقطب هذ� �حلدث ما يزيد عن 2،500 
ز�ئر �إ�شايف �إىل �لإمارة، وذلك بالتعاون مع �ملغامر�ت �لعربية للموؤمتر�ت 
�إحدى  تعترب  و�ل��ت��ي  �لإم�����ار�ت،  ملجموعة  �لتابعة  و�لفعاليات  و�حل��و�ف��ز 

�شركات �إد�رة �لوجهات �لر�ئدة.
م�شتح�شر�ت  وت��وزي��ع  �إن��ت��اج  يف  �ملتخ�ش�شة  ليفينج”،  “فوريفر  وتنظم   
�لتجميل ومنتجات �ل�شحة و�لعافية و�ملكمالت �لغذ�ئية، “�مللتقى �لعاملي” 
�ل�شنوي يف وجهة �شياحية خمتلفة كل عام. وتت�شمن �لدورة �ملقبلة �ملقرر 
�لتفاعلية  و�لأن�شطة  �ملبيعات  ل��ق��اء�ت  من  برناجماً  �أبوظبي  يف  �إقامتها 
يف  و�لرتفيهية  و�لثقافية  �ل�شياحية  �ل��ت��ج��ارب  ��شتك�شاف  م��ع  بالتز�من 
للموؤمتر�ت  �أب��وظ��ب��ي  مكتب  م��دي��ر  �ل�شام�شي،  م��ب��ارك  وق���ال  �لعا�شمة.  
و�ملعار�س: “نرتقب �لرتحيب بامل�شاركني يف هذ� �حلدث �لدويل �ملرموق. 
�لأعمال  �شياحة  فعاليات  ل�شتئناف  �ل���ش��ت��ع��د�د�ت  م��ن  كامل  ع��ام  وعقب 
�أبوظبي  ب���اأن  ���ش��ع��د�ء  و���ش��الم��ة �جل��م��ي��ع،  �أج����و�ء ت�شمن �شحة  �حل��ي��ة يف 
و�ملوؤمتر�ت  �حل��و�ف��ز  و�أن�شطة  �لجتماعات  م��ن  ح��اف��اًل  ج���دوًل  حتت�شن 
“�مللتقى  2022. ويحظى �آلف �لزو�ر �مل�شاركني يف  و�ملعار�س خالل عام 
�لعاملي” ل�شركة “فوريفر ليفينج” بفر�شة �ل�شتمتاع بعرو�شنا �ل�شياحية 
ل  �لتي  �لتجارب  من  باقة  منحهم  �إىل  ونتطلع  و�لثقافية.  و�لرتفيهية 
ُتن�شى بالتعاون مع �شركائنا يف قطاع �ل�شياحة و�ل�شيافة يف �لإمارة و�شركة 

�ملغامر�ت �لعربية”.

»موارد الق�ب�صة لال�صتثم�ر« توقع مذكرة تف�هم مل�صروع تخ�صري �صحراء الإم�رات

•• اأبوظبي- وام:

بدء  عن  �ملالية،  ووز�رة  �ملتقدمة،  و�لتكنولوجيا  �ل�شناعة  وز�رة  �أعلنت 
�جلهات  كافة  م�شرتيات  على  �مل�شافة  �لوطنية  �لقيمة  برنامج  تطبيق 
�حلكومية �لحتادية وعددها 45 جهة تت�شمن وز�ر�ت وهيئات وموؤ�ش�شات 
�حتادية وذلك يف �إطار حتفيز �لقطاع �ل�شناعي يف دولة �لإمار�ت وتعزيز 
�لتنويع  خطط  لدعم  �خلم�شني”  “م�شاريع  �شمن  كاأولوية  تناف�شيته 

�لقت�شادي �مل�شتقبلي يف دولة �لإمار�ت، .
بح�شور  �أبوظبي،  �لعا�شمة  يف  نظمت  �إعالمية  �إحاطة  خالل  ذلك  جاء 
ومعايل  �ملالية  لل�شوؤون  �لدولة  وزي��ر  �حل�شيني  ه��ادي  بن  حممد  معايل 
�أحمد �جلابر وزير �ل�شناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة  �لدكتور �شلطان بن 
�أنو�ع  جميع  على  �ل��ربن��ام��ج  تطبيق  �آل��ي��ات  ح��ول  تعريفية  جل�شة  تبعها 
�مل�شرتيات �خلدمات و�ملنتجات جلميع �جلهات �لحتادية، ح�شرها �شعادة 
عمر �شوينع �ل�شويدي، وكيل وز�رة �ل�شناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة، �إىل 

جانب عدد من م�شوؤويل وممثلي �لوز�رتني .
 و�أكد معايل حممد بن هادي �حل�شيني وزير دولة لل�شوؤون �ملالية، �لتز�م 
وز�رة �ملالية بدعم وتنفيذ كافة �لرب�مج و�مل�شاريع �لتي من �شاأنها تعزيز 
�لقت�شادية،  �ملنظومة  و��شتد�مة  منو  وحتقيق  عاملياً،  �ل��دول��ة  تناف�شية 
ميثل  �مل�شافة  �لوطنية  �لقيمة  برنامج  �أن  �إىل  �ل�شدد  ه��ذ�  يف  م�شري�ً 
�إحدى �لأولويات �شمن م�شاريع �خلم�شني باعتباره �شي�شكل ر�فعة لدعم 

�لقطاع �ل�شناعي و�لرتقاء باإمكاناته وتعزيز م�شاهمته يف جهود �لتنويع 
�لقت�شادي.

وقال معاليه: “عملنا خالل �لفرتة �ملا�شية مع �شركائنا يف وز�رة �ل�شناعة 
�شيتم  �لتي  �لإج����ر�ء�ت  وفعالية  ك��ف��اءة  ل�شمان  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا 
و�شعها لتطبيق �لربنامج، حيث حر�شنا على ت�شمني �آليات �لربنامج يف 
�شيا�شة ودليل �مل�شرتيات �حلكومية �لحتادية، ليتم �حت�شاب ن�شبة �لقيمة 
�لدولة  �مل��وردون د�خل  �لتي ينفقها  �ملبالغ  �إجمايل  �مل�شافة من  �لوطنية 
�ل�شتثمار  وح��ج��م  �ملحلية  و�خل��دم��ات  و�مل��ن��ت��ج��ات  �لت�شنيع  تكلفة  على 
باأن هذه  “ ونحن على ثقة  و��شاف  �لوطنية”.  �لكو�در  وتاأهيل  وتعيني 
كفاءة  ت�شاهم يف تطوير  مبا�شرة  �إيجابية  �نعكا�شات  لها  �شيكون  �خلطوة 
�شال�شل �لإمد�د، وتنمية �ل�شناعات �ملحلية مبا ير�شخ تناف�شية �لدولة يف 

جمالت �ل�شناعات �حلديثة.”.
من جانبه، قال معايل �لدكتور �شلطان بن �أحمد �جلابر، وزير �ل�شناعة 
بتمكني  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  روؤي���ة  م��ع  “متا�شياً  �ملتقدمة:  و�لتكنولوجيا 
منوها  �آف��اق  وتو�شيع  تناف�شيتها  وتعزيز  �ل��دول��ة  يف  �لوطنية  �ل�شناعات 
وتطورها، فقد مت �إطالق برنامج �لقيمة �لوطنية �مل�شافة على �مل�شتوى 
�لحتادي يف عام 2021، و�شهد �لن�شمام �إىل �لربنامج �إقباًل كبري�ً من 
كربيات �ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات يف �لدولة و�لتي بلغت 13 جهة حتى �لآن، 
و�لتكنولوجيا  �ل�شناعة  ل��وز�رة  �ملتكاملة  �ل�شرت�تيجية  من  لال�شتفادة 

�ملتقدمة و�لرب�مج �لوطنية �لتمكينية و�لد�عمة”،.

من  ك��ل  ب��ني  و�ل��ت��ع��اون  بالتن�شيق  �ل��ربن��ام��ج  تطبيق  �أن  معاليه  و�أ���ش��اف 
وز�رة �ل�شناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة، ووز�رة �ملالية، وموؤ�ش�شات �لقطاع 
�خلا�س �شي�شهم يف حتفيز منو �لقطاع �ل�شناعي وتعزيز تناف�شيته كاأحد 
وحتقيق �ل�شتفادة للقطاعات �ل�شناعية  “م�شاريع �خلم�شني”،  �أولويات 
و�لإنتاجية، مبا يعزز دور قطاع �ل�شناعة يف دعم خطط �لتنويع �لقت�شادي 
�مل�شافة ميثل  �لوطنية  �لقيمة  �أن برنامج  و�لإع��د�د للم�شتقبل، مو�شحاً 

ركيزة �أ�شا�شية يف دعم هذه �لتوجهات �لوطنية.
على  �مل�شافة  �لوطنية  �لقيمة  ب��رن��ام��ج  تطبيق  �أن  �إىل  معاليه  و�أ���ش��ار 
�لوطنية  و�خلدمات  �ملنتجات  مز�يا  تطوير  يف  ي�شهم  �لحت��ادي  �مل�شتوى 
ومينحها م�شاحة �أكرب للتطور و�لنمو وتطبيق �بتكار�ت �لثورة �ل�شناعية 
�لر�بعة وحلول �لتكنولوجيا �ملتقدمة، كما يقدم حلوًل م�شتد�مة للطلب 
ب�شورة  ذل��ك  و�شينعك�س  �ل��ك��ف��اءة،  عالية  �لإم���د�د  �شال�شل  على  �ملتنامي 
�لإمار�تية  �ل�شركات  وخدمات  منتجات  على  �لطلب  زي��ادة  على  �إيجابية 
و�ملوردين، و�لرتويج لقدر�ت هذه �ل�شركات، كما ي�شهم يف جذب �ملزيد من 

�ل�شتثمار�ت �لأجنبية �إىل �لقطاع �ل�شناعي يف �لدولة.
 وقدم م�شوؤولون من �لوز�رتني معلومات عن �إجر�ء�ت ومتطلبات تطبيق 
�لإيجابية على تعزيز منو  و�نعكا�شاته  �مل�شتوى �لحت��ادي  �لربنامج على 
�لقت�شاد �لوطني، مو�شحني طبيعة �ل�شر�كة بني �لوز�رتني يف �لتطبيق، 
خالل  من  للربنامج  �ملن�شمة  �ل�شركات  عليها  �شتح�شل  �لتي  و�ملميز�ت 

عملها مع �جلهات �حلكومية �لحتادية.

 وع��ر���س ���ش��ع��ادة ع��ب��د�هلل �ل�����ش��ام�����ش��ي، �ل��وك��ي��ل �مل�����ش��اع��د ل��ق��ط��اع �لتنمية 
بربنامج  تعريفاً  �ملتقدمة،  و�لتكنولوجيا  �ل�شناعة  وز�رة  يف  �ل�شناعية 
�لقيمة �لوطنية �مل�شافة، وفو�ئد �لن�شمام �إليه، وكذلك �أهميته بالن�شبة 
لالقت�شاد �لوطني، وم�شوؤوليات �للجنة �لوطنية للربنامج، ونظام �حلو�فز 
�ملقدم من م�شرف �لإمار�ت للتنمية �ل�شريك �ل�شرت�تيجي للوز�رة، وقال 
�ل�شام�شي: “�شريفع �لربنامج �لطلب على �خلدمات و�ملنتجات �لإمار�تية 
 ،2025 �لعام  بحلول  دره��م  مليار   55 �إىل  حالياً  دره��م  مليار   33 من 

ويرت�فق ذلك مع زيادة عدد �ملوردين �ملعتمدين �إىل 7،300 �شركة.”.
تلبية  يف  �مل�شافة  �لوطنية  �لقيمة  برنامج  “ي�شاهم  �ل�شام�شي:  و�أ�شاف 
على  قدرتها  وتعزيز  �مل�شاركة  و�خل��ا���ش��ة  �حلكومية  �جل��ه��ات  متطلبات 
وتقليل  باأعلى جودة،  و�ملنتجات  �حتياجاتهم من �خلدمات  �إىل  �لو�شول 
�لتحديات �ملتعلقة ب�شال�شل �لإمد�د، كما يلبي �حتياجات �لنمو �خلا�شة 
منتجات  على  �لطلب  زي���ادة  خ��الل  م��ن  �ملحليني  و�مل�شنعني  ب��امل��وردي��ن 
وخ��دم��ات �ل�����ش��رك��ات �لإم��ار�ت��ي��ة و�ل��رتوي��ج ل��ق��در�ت��ه��ا وج���ذب �مل��زي��د من 
�ل�شتثمار�ت �لأجنبية �إىل �لقطاع �ل�شناعي يف �لدولة.” ونوه �شعادته �إىل 
�مل�شافة،  �لوطنية  �لقيمة  �شهادة  على  للح�شول  �ل�شركات  ولت�شجيع  �أنه 
�ل�شناعة  وز�رة  م��ع  �ت��ف��اق��ي��ة  مب��وج��ب  للتنمية  �لإم�����ار�ت  م�����ش��رف  ف���اإن 
و�لتكنولوجيا �ملتقدمة، �شيوفر ممكنات وحلول متويل تناف�شية للموردين 
�ملحليني و�ل�شركات �لأع�شاء يف �لربنامج، بال�شورة �لتي �شرتفع �لطلب 

على �خلدمات و�ملنتجات �لإمار�تية.

بدء تطبيق برن�مج القيمة الوطنية امل�ص�فة على م�صرتي�ت جميع اجله�ت احلكومية الحت�دية يف الدولة

خ�لد بن را�صد املعال ي�صع حجر اأ�ص��ض امل�صتودع الـ20 ملوانئ ه�ت�صي�صون اأم القيوين املحدودة
•• اأم القيوين -وام:

و�شع �ل�شيخ خالد بن ر��شد �ملعال رئي�س 
�لقيوين رئي�س  �أم  �لأم���ريي يف  �ل��دي��و�ن 
و�جلمارك  �ملو�نئ  موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س 
�أم�س  �ل��ق��ي��وي��ن  �أم  يف  �حل����رة  و�مل��ن��ط��ق��ة 
حجر �لأ�شا�س لبناء م�شتودع جديد تابع 
�ملحدودة،  �لقيوين  �أم  هات�شي�شون  ملو�نئ 
�لقيوين،  �أم  ر��شد يف  �أحمد بن  يف ميناء 

•• اأبوظبي-الفجر:

 وقعت “مو�رد �لقاب�شة لال�شتثمار” مع 
�تفاقية  �لرنويجية  كونرتول”  “ديزرت 
تعاون ��شرت�تيجي، لتنفيذ �ملرحلة �لثانية 
من مذكرة �لتفاهم �لتي �شبق توقيعها يف 
“مو�رد  م��ق��ّر  �ل��ط��رف��ني يف  ب��ني  يونيو   8
�لقاب�شة لال�شتثمار” يف �أبوظبي، وتهدف 
�ل�شحر�وية  �لبيئة  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة  �إىل 
“ديزرت  وك���ان���ت  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة.  و�ل����زر�ع����ة 
ع���ن جن��اح��ه��ا يف  �أع��ل��ن��ت  ق���د  كونرتول” 
�ل�شائل �لطبيعي  �لطني  من  ن��وٍع  تطوير 

�لرتبة  حت���وي���ل  ع��ل��ى  �ل����ق����ادر    LNC
للزر�عة،  �شاحلة  �أر����سٍ  �إىل  �ل�شحر�وية 
وميتاز بقدرته على تقليل ��شتهالك �ملياه 
�حلرجية  و�لغابات  �لزر�عية  �مل�شاريع  يف 

و�مل�شاحات �خل�شر�ء.
�ل�شرت�تيجية  �ل�����ش��ر�ك��ة  ه���ذه  ومب��وج��ب 
�شيتّم تاأ�شي�س �شركة حملية جديدة حتت 
ذ.م.م”،  ك���ون���رتول  دي����زرت  “مو�رد  ����ش��م 
ك�����ش��رك��ة حم��ل��ي��ة م���ع���رتف ب���ه���ا يف دول����ة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
�لإ�شرت�تيجية،  �ل�شر�كة  ومن خالل هذه 
تعمل �شركة “مو�رد �لقاب�شة لال�شتثمار” 
ت�شافر  على  كونرتول”  “ديزرت  و�شركة 
�ملز�يا  م��ن  لال�شتفادة  �مل�شرتكة،  �جل��ه��ود 
�لطبيعي  �ل���ط���ني  ل��ت��ق��ن��ي��ة  �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
�ل�شبكة  ج���ان���ب  �ىل   ،  LNCل�شائل�
�لكبرية  و�لإمكانيات  و�لإقليمية  �لعاملية 
�إد�رة �ملو�رد  يف قطاعات  “مو�رد”  ل�شركة 
�لطبيعية  و�مل��ن��اظ��ر  و�ل��غ��اب��ات  �لطبيعية 
و�لزر�عة. وتهدف �ل�شر�كة �لإ�شرت�تيجية 
بني �ل�شركتني �ىل تعزيز وزي��ادة �لأعمال 
�لذكية  �لبيئية  �لأن��ظ��م��ة  ب����اإد�رة  �ملتعلقة 
مناخيا، يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
ومنطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا، 
�ل�شركة  ه��ذه  �شتتولها  �ل��ت��ي  �مل��ه��ام  ع��رب 
�جل���دي���دة، وت��ه��دف �ل�����ش��ر�ك��ة �أي�����ش��اً �إىل 

درهم  مليون   18 تبلغ  �إجمالية  بتكلفة 
. ويهدف �مل�شروع - �ملتوقع �لنتهاء منه 
�لن�شاط  لتعزيز   -  2022 ع���ام  ن��ه��اي��ة 
�لقت�شادي يف �لإمارة من خالل تطوير 
م�شتوى �خلدمات يف مر�فق ميناء �أحمد 
ب��ن ر����ش��د �لأم����ر �ل���ذي م��ن ���ش��اأن��ه زيادة 
جتارة �ل�شتري�د و�لت�شدير يف �مل�شتقبل.

و�مل�شتودع �لذي �شيتم بناوؤه هو �مل�شتودع 
رقم 20 يف هات�شي�شون مو�نئ �أم �لقيوين 

�ملحدودة، ويت�شمن �لعديد من �لتقنيات 
بناوؤها  �شيتم  �لتي  و�مل�شتد�مة  �ملبتكرة 
يف  م��رب��ع،  ق���دم   50000 م�شاحة  ع��ل��ى 

ميناء �أحمد بن ر��شد.
تد�بري  يت�شمن  ب��اأن��ه  �مل�����ش��ت��ودع  ومي��ت��از 
�ل���ش��ت��د�م��ة �ل���ر�ئ���دة يف �ل�����ش��ن��اع��ة مثل 
�لألو�ح �ل�شم�شية �لتي من �ملتوقع �أن تقلل 
من ��شتهالك �لكهرباء بن�شبة ت�شل �إىل 
40 %، و �شيعزز �مل�شروع ثقافة �لبتكار 

مو�جهة  يف  �مل��رون��ة  وتبني  �لتكنولوجي 
تغري �ملناخ يف �لتطور�ت �لنهائية.

�لقيوين  �أم  هات�شي�شون  م��و�ن��ئ  وت�شم 
�مل���ح���دودة م��ن�����ش��اأة ل��ل��ح��اوي��ات م��ن �أربعة 
�أر����ش���ف���ة وم��ي��ن��اء ع����ام ي��ق��ع يف �إم������ارة �أم 
�آفاق منو ممتازة وتقع  �لقيوين، ولديها 
ع��ل��ى م��ق��رب��ة م���ن �مل��ن��ط��ق��ة �حل����رة يف �أم 

�لقيوين وهي نقطة جذب لالإمارة.
 .. �لأ���ش��ا���س  حجر  و�شع  فعاليات  ح�شر 

و�خلدمات  �ملنتجات  با�شتخد�م  �لت�شريع 
�لأو�شط  �ل�شرق  منطقة  ملنح  �مل�شتد�مة، 
�إ����ش���اف���ي���اً، يعّزز  �أف��ري��ق��ي��ا دف���ع���اً  و���ش��م��ال 
�لزر�عية،  للتكنولوجيا  ك��ق��وٍة  ح�شورها 

على �مل�شتوى �لعاملي.
�شيفرت�شن”،  كري�شتيان  “�أويل  �ل�شيد 
�لرئي�س �لتنفيذي يف “ديزرت كونرتول”، 
“مو�رد”  �إرث  “كرة جديدة يتو�فق  قال: 
ب�شكٍل  خ�شر�ء  �لأر����س  جلعل  روؤيتنا  م��ع 
يف  جهودنا  توحيد  خ��الل  وم��ن  م�شتد�م. 
منطقة �ل�شرق �لأو�شط، نهدف �إىل و�شع 
�لبيئي  للنظام  �مل�شتد�مة  ل����الإد�رة  خطٍة 
و�لزر�عة �لذكية يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة، بحيث يكون لها تاأثرٌي عاملّي، علماً 
عو�مل  �مل�شتقر  و�مل��ن��اخ  و�ل���غ���ذ�ء  �مل���اء  �أّن 
و�ل�شتقر�ر  �ل�����ش��الم  حت��ق��ي��ق  يف  ت�����ش��اه��م 
و�لزدهار جلميع �لنا�س ولكوكب �لأر�س، 
وهو �لإرث �لذي نعمل بجهد على بنائه«.

ل �شك يف �أّن �شركة “مو�رد ديزرت كنرتول” 

�لطني  ل�شتخد�م  �ملحّركة  �لقوة  �شت�شكل 
�لطبيعي �ل�شائلLNC  يف جميع �أنحاء 
منطقة �ل�شرق �لأو�شط، و�شتكون �ل�شريك 
يف  كونرتول”  “ديزرت  ل�شركة  �حل�شري 
دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة. كما تقوم 
�لأو�شط  �ل�شرق  كونرتول  “ديزرت  �شركة 
ذ.م.م.” ومقّرها �أبوظبي بت�شغيل م�شانع 
  LNC �ل�����ش��ائ��ل  �لطبيعي  �ل��ط��ني  �إن��ت��اج 
يف  كونرتول”  “ديزرت  ل�شركة  �ل��ت��اب��ع��ة 
�ملنطقة، لتاأمني �إمد�د�ت �لطني �لطبيعي 
LNC�لتي ت�شتلزمها �ل�شر�كة،  �ل�شائل  
��شتخد�م  على  تقوم  جتارية  �شروٍط  وفق 
ق���در�ت و�إم��ك��ان��ات وخ���رب�ت وم��ك��ام��ن قوة 
�أق�����ش��ى ق���دٍر من  ك��ال �ل��ط��رف��ني لتحقيق 
�شركة  �شت�شبح  وبالتايل  �مل�شافة،  �لقيمة 
“مو�رد ديزرت كونرتول” �جلديدة �ملورد 
مناخياً،  �لذكية  �لزر�عة  حللول  �لرئي�شي 

ملكافحة �لت�شحر وتدهور �لرتبة. 
كونرتول”  دي���زرت  “مو�رد  �شركة  ت��رك��ز 

�لبيئي  ل��ل��ن��ظ��ام  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �لإد�رة  ع��ل��ى 
و�لت�شجري  �ل���غ���اب���ات  وع���ل���ى  ل����ل����زر�ع����ة، 
على  �حلفاظ  بهدف  �لطبيعية،  و�ملناظر 
�لغذ�ئي،  �لأم�����ن  وت��ع��زي��ز  �مل���ي���اه،  م�����و�رد 
�ل��ب��ي��ول��وج��ي، وحماية  �ل��ت��ن��وع  و����ش��ت��ع��ادة 
��شتخد�م  يف  �مل�شاهمة  خ��الل  م��ن  بيئتنا، 

مو�ردنا �لطبيعية بطريقٍة فعالة.
ويف هذ� �ل�شياق، يقول �شعادة عبد �جلليل 
وتغّذي  تبني  �ل��ت��ي  “�لدولة  �ل��ب��ل��وك��ي،: 
ل��ذل��ك يجب  نف�شها.  ت��ب��ن��ي  �إمن����ا  ت��رب��ت��ه��ا 
�لطبيعية  م���و�ردن���ا  م���ع  �ل��ت��ع��ام��ل  ع��ل��ي��ن��ا 
بقيمٍة  �لقادمة  لالأجيال  نورثها  كاأ�شوٍل 
�شركة  مع  �ل�شر�كة  خالل  ومن  متز�يدة. 
حتويل  مي��ك��ن��ن��ا  كونرتول”،  “ديزرت 
ت��رب��ة �شاحلة  �إىل  �ل�����ش��ح��ر�وي��ة  �ل���رم���ال 
ل��ل��زر�ع��ة، و�حل���ف���اظ ع��ل��ى �مل���ي���اه. و�شوف 
�ملو�رد  وحماية  رعاية  على  جهودنا  نركز 
�لطبيعية، لتعزيز �لأمن �لغذ�ئي و�زدهار 

�أمتنا وكوكبنا«.

�ل�شيخ عبد�هلل بن �شعود بن ر��شد �ملعال 
رئي�س د�ئرة �ملالية يف �أم �لقيوين و�ل�شيخ 
علي بن �شعود بن ر��شد �ملعال رئي�س د�ئرة 
�شعيد  نا�شر  و�شعادة  �لقيوين  �أم  بلدية 
�لأم��ريي و�شعادة  �لديو�ن  �لتالي مدير 
�أحمد مدير �لت�شريفات يف  ر��شد حممد 
حميد  �شيف  و�شعادة  �لأم���ريي  �ل��دي��و�ن 
���ش��امل م��دي��ر م��ك��ت��ب ���ش��م��و ويل ع��ه��د �أم 

�لقيوين وعدد من كبار �مل�شوؤولني .

احت�د م�ص�رف الإم�رات يعقد الجتم�ع 
لروؤ�ص�ء  ال�صت�ص�ري  للمجل�ض  الرابع 
الع�م لــهــذا  التنفيذيني  املــ�ــصــ�رف 

•• اأبوظبي-الفجر: 

للروؤ�شاء  �ل���ش��ت�����ش��اري  �مل��ج��ل�����س  ع��ق��د 
م�شارف  �حتاد  يف  �لأع�شاء  �لتنفيذيني 
متثل  �لتي  �مل�شرفية  �لهيئة  �لإم����ار�ت، 
�لإم����ار�ت  دول���ة  ع��ام��اًل يف  51 م�شرفاً 
�مل�شريف  ل���ل���ق���ط���اع  �مل����وح����د  و�ل���������ش����وت 
�لعام.  لهذ�  �لر�بع  �جتماعه  �لإم��ار�ت��ي، 
حققته  �ل��ذي  �لتقدم  �لجتماع  وناق�س 
جانب  �إىل  �لرئي�شية  �لحت���اد  م��ب��ادر�ت 
حت���دي���د �خل����ط����و�ت �ل���ت���ال���ي���ة �ل���و�ج���ب 
�ت��خ��اذه��ا، وذل���ك م��ع م��و����ش��ل��ة �لقطاع 
�مل�����ش��ريف يف �ل���دول���ة ت��ع��اف��ي��ه م���ن �آث����ار 
�لجتماع  وت��ر�أ���س  كوفيد-19.  جائحة 
�لغرير،  عبد�لعزيز  معايل  �لفرت��شي 
�لإم����ار�ت، ومتت  �حت��اد م�شارف  رئي�س 
�لقطاع  يف  �ل���ت���ط���ور�ت  �آخ�����ر  م��ن��اق�����ش��ة 
��شتعر�س  ك��م��ا  �لإم������ار�ت������ي،  �مل�������ش���ريف 
�للجان  من  �ملقدمة  �ملقرتحات  معاليه 
�لفنية يف �حتاد �مل�شارف لتنفيذ �لعديد 
�لقطاع،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �مل�����ش��اري��ع  م���ن 
حققتها  �لتي  و�لنتائج  �لتقدم  وتقييم 
�لحتاد،  �أطلقها  �لتي  �ملختلفة  �ملبادر�ت 
لتعزيز �لنظام �مل�شريف وحت�شني �لكفاءة 
وناق�س  �لحت�����اد.  لأع�����ش��اء  �لت�شغيلية 
�ملجل�س �ل�شت�شاري �لتح�شينات �لأخرية 
على  و�ل���ط���ل���ب  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل  ظ������روف  يف 
�ملبذولة  �جل��ه��ود  ع��ن  ف�شاًل  �لئ��ت��م��ان، 
م��ن قبل �أع�����ش��اء �لحت���اد ل��زي��ادة ن�شب 
�ل��ت��وط��ني يف �مل�����ش��ارف �لإم��ار�ت��ي��ة. ويف 
يف  �ملحقق  �ل��ت��ق��دم  ع��ن  حديثه  معر�س 
�مل�شريف،  �ل��ق��ط��اع  يف  �ل��ت��وط��ني  ج��ه��ود 
“يتمتع  قال معايل عبد�لعزيز �لغرير: 
توطني  معدلت  باأعلى  �مل�شريف  �لقطاع 
باملقارنة مع جميع �لقطاعات يف �لقطاع 

�لعام .
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من�صة ات�ص�لت ديجيت�ل للتج�رة 
الرقمية تتخطى ح�جز الـ10 ملي�ر درهم

•• دبي-وام: 

 ”UAE Trade Connect ”UTC �لرقمية  �لتجارة  من�شة  �أعلنت 
�لذر�ع �لرقمي ل�)�ت�شالت( ديجيتال و�لقائمة على تقنية �لبلوك ت�شني، 
�أنها جنحت يف معاجلة فو�تري تفوق قيمتها 10 مليار درهم وذلك خالل 
ثمانية �أ�شهر فقط من �نطالقتها لتمثل هذه �لقيمة كافة �لفو�تري �لتي 
قدمتها �لبنوك �مل�شاركة يف �ملن�شة للتحقق من �شحة �لفو�تري وخماطر 

�لتمويل �ملزدوج ذ�ت �ل�شلة.
�لدويل،  �لتجاري  و�لبنك  �لتجاري،  دبي  بنك  من  �لتحالف  هذ�  ويتاألف 
وبنك  �مل�شرق،  وبنك  �لأول،  �أبوظبي  وبنك  �لوطني،  دب��ي  �لإم���ار�ت  وبنك 
�لفجرية �لوطني، وبنك ر�أ�س �خليمة �لوطني، كما ُيعنى م�شرف �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة �ملركزي بالدور �لرقابي يف �للجنة �لتوجيهية للمن�شة.
 UAE ويف هذ� �لإطار، قال ذو �لقرنني جافيد، �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة
بالرتكاز  وجناحها  �أهميتها  �ملن�شة  ه��ذه  “�أثبتت   :Trade Connect
على تقنية �لبلوك ت�شني لت�شاهم يف �إيجاد �حللول للم�شاكل �ليومية �لتي 
�أ�شهر  �أنه ويف غ�شون ب�شعة  �أن نعلن  �مل�شريف. وي�شعدنا  يو�جهها �لقطاع 
�لفو�تري  �إجن��از  من  �مل�شاركة  �لبنوك  متكنت  �ملن�شة،  �نطالقة  منذ  فقط 
�لتابعة لها يف �لوقت �حلقيقي. وميثل جتاوز حاجز 10 مليار درهم �إجناز�ً 
بارز�ً لهذه �ملن�شة �لوطنية �لتي تتما�شى �أهد�فها مع روؤية حكومة �لإمار�ت 
�لبلوك ت�شني  �مل�شتقبلية مثل  �لتقنيات  �ل�شتفادة من  �ملتحدة يف  �لعربية 
للدولة.”  �ملن�شود  �لقت�شادي  و�لتطور  �لنمو  حتقيق  يف  بفعالية  لت�شاهم 
وتعد UTC من�شة �لتجارة �لرقمية �لأوىل من نوعها يف �لإمار�ت �لعربية 
و�لذكاء  ت�شني  �لبلوك  مثل  �ملتطورة  �لتقنيات  على  تعتمد  �لتي  �ملتحدة 
�ل�شطناعي، وقد �أطلقت “�ت�شالت ديجيتال” هذه �ملن�شة جتارياً يف 19 
2021، بالتعاون مع �شبعة بنوك ر�ئدة يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية  �أبريل 
�ملتحدة، وهي فكرة بنك �أبوظبي �لأول. وتقوم �لعديد من �لبنوك �لأخرى 
حالياً بتجربة هذه �ملن�شة وقد �أبدت �لعديد منها رغبتها يف �لن�شمام �إىل 

�ملن�شة خالل عام 2022.

بنك الإم�رات دبي الوطني يقدم خدم�ت 
م�صرفية �صوتية عرب اأم�زون األيك�ص� 

•• دبي-الفجر:  

�لر�ئدة يف منطقة  يقدم بنك �لإم��ار�ت دبي �لوطني، �ملجموعة �مل�شرفية 
�ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا وتركيا، �خلدمات �مل�شرفية �ل�شوتية عرب 

“�أمازون �أليك�شا” يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة عرب  �أليك�شا”  “�أمازون  ويتوفر تطبيق 
متجري �أبل وجوجل، وميكن للعمالء تفعيل ميزة �خلدمات �مل�شرفية من 
بنك �لإم��ار�ت دبي �لوطني على �لتطبيق للح�شول على �أحدث �ملعلومات 
وذلك  �لبنك،  من  �لئتمانية  وبطاقتهم  �مل�شريف  ح�شابهم  معامالت  عن 
�إىل متكينهم من �ل�شتماع  �إ�شافة  �ملحكية،  باللغة  �ل�شوتية  �لأو�م��ر  عرب 
�إىل �أحدث �مل�شتجد�ت يف �لأ�شو�ق عرب �أي جهاز يدعم “�أمازون �أليك�شا”. 

وتتوفر هذه �خلدمة �لآن باللغة �لعربية.
وتاأتي هذه �خلدمة يف �إطار �جلهود �ملتو��شلة �لتي يبذلها بنك �لإمار�ت 
وت�شخر  �لعمالء  جتربة  ت��رثي  م�شرفية  خ��دم��ات  لتقدمي  �لوطني  دب��ي 
و�جهات برجمة �لتطبيقات �لتي مت تاأ�شي�شها متا�شياً مع معايري �خلدمات 
ومزودي  �لبنوك  بني  �ملالية  �ملعلومات  تبادل  لتتيح  �ملفتوحة،  �مل�شرفية 
�خلدمات �لآخرين مثل �أمازون، و�لمتثال يف �لوقت نف�شه لأعلى معايري 
�لأمان وخ�شو�شية �مل�شتخدمني. ويف هذ� �ل�شياق، قال مرو�ن هادي، نائب 
�لإمار�ت  �مل�شرفية لالأفر�د يف  ق�شم �خلدمات  ورئي�س  �لتنفيذي  �لرئي�س 
لبنك �لإمار�ت دبي �لوطني: “لطاملا كان بنك �لإمار�ت دبي �لوطني �شّباقاً 
�إىل تعزيز �لبتكار يف �لقطاع �مل�شريف، تاأتي �خلدمات �مل�شرفية �ل�شوتية 
مبثابة خطوة جديدة يف م�شرية �لبنك نحو تبني �لتقنيات �جلديدة و�شعيه 
�مل�شتمر لإثر�ء جتارب �لعمالء. ويف �أعقاب �إطالق �أمازون خلدمة �أليك�شا 
من  عمالئنا  متكني  ي�شعدنا  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف  ر�شمياً 
�ملبتكرة  �ملن�شة  هذه  عرب  �مل�شرفية  ومعامالتهم  ح�شاباتهم  �إىل  �لو�شول 

باأ�شلوب يوفر لهم مزيد�ً من �لر�حة و�ملرونة”.

دبي املالحية تعقد امللتقى 
الأول للوكالء املالحيني

•• دبي-وام:

و�ملنطقة  و�جلمارك  �ملو�نئ  مبوؤ�ش�شة  �ملالحية  دبي  مدينة  �شلطة  عقدت 
ميناء  مبنطقة  �ل�شلطة  مقر  يف  �ملالحيني  للوكالء  �لأول  �مللتقى  �حل��رة 
ر��شد يف دبي وذلك يف �إطار جهود �ل�شلطة لتطوير قطاع �ل�شياحة �لبحرية 

يف �لإمارة.
و�أّكد �ل�شيخ �شعيد بن �أحمد بن خليفة �آل مكتوم �ملدير �لتنفيذي ل�شلطة 
�شاحب  روؤي��ة  مع  متا�شياً  �أن��ه  �للقاء  تروؤ�شه  خ��الل  �ملالحية،  دب��ي  مدينة 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” وتوجيهات �شمو �ل�شيخ من�شور بن حممد 
ب�شمان  �حل��دودي��ة  �ملنافذ  لأم��ن  دب��ي  رئي�س جمل�س  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن 
تقدمي �خلدمات �لنوعية و�لت�شهيالت لليخوت �لأجنبية تو��شل �ل�شلطة 
دبي  مكانة  وتعزيز  �لرتفيهي  �ملالحي  �لقطاع  لتطوير  �حلثيثة  جهودها 
ك وم�شتاأجري �ليخوت  �ملتقدمة و�لتناف�شية كاإحدى �لوجهات �ملف�شلة ملاُلاَّ
�لقطاع  تنمية  يف  ي�شهم  مب��ا  �ل�شياحية  �ل�شفن  م��ن  ع��ل��ى  و�مل�����ش��اف��ري��ن 
�لبحري ل�شيما مع بدء مو�شم �ل�شياحة �لبحرية يف دبي وي�شمن توفري 

�لبنية �لأ�شا�شية لالرتقاء بالقطاع �لبحري فيها.
و�أ�شار �ملدير �لتنفيذي ل�شلطة مدينة دبي �ملالحية �إىل حر�س �ل�شلطة على 
تعزيز �ل�شر�كة �ل�شرت�تيجية وعالقات �لتعاون مع خمتلف �جلهات �ملعنية 
به  و�لرتقاء  �لبحري  �لقطاع  تو�جه  �لتي  �لتحديات  �لتعرف على  بهدف 
�إىل تلبية تطلعاتهم وجتاوزها وتر�شيخ مكانة دبي كمركز بحري  و�شوًل 

عاملي من �لطر�ز �لأول.
و�شملت �أجندة �للقاء ��شتعر��س جهود �ل�شلطة للتغلب على �لتحديات �لتي 
تو�جه �ليخوت �لز�ئرة �لأجنبية و�لتي مت دعمها بحزمة من �لت�شهيالت 
�ملعنية  و�لهيئات  �جلهات  مع  بالتعاون  وذل��ك  دب��ي  �إم���ارة  يف  لهم  �ملقدمة 
ومنها �ل�شماح لو�شائل �لنزهة �لبحرية و�ليخوت �لأجنبية �لز�ئرة بالر�شو 
بالر�شو  و�ل�شماح  دب��ي  �إم��ارة  مياه  يف  �أ�شهر   6 حتى  متتد  طويلة  لفرت�ت 
�جلمركية  �لر�شوم  من  و�لإع��ف��اء  �لبحرية  و�ل��ن��و�دي  �ملر��شي  يف  �لق�شري 

و�شريبة �لقيمة �مل�شافة وغريها من �لت�شهيالت.

بالتعاون مع موؤ�س�سة دبي للمهرجانات والتجزئة

�صوق مهرج�ن دبي للت�صوق ينطلق يف ال�صيف وي�صتمر لغ�ية 30 ين�ير املقبل
•• دبي-الفجر: 

�ملتميز  �ل��ت�����ش��م��ي��م  ذ�ت  �ل��وج��ه��ة  �ل�����ش��ي��ف،  �أع��ل��ن��ت 
�مل�شتوحى من �لرت�ث �لإمار�تي �لعريق و�ملطلة على 
دبي  موؤ�ش�شة  مع  �ل�شرت�تيجي  بالتعاون  دب��ي،  خ��ور 
للمهرجانات و�لتجزئة، عن �نطالق فعاليات “�شوق 
مهرجان دبي للت�شوق” �حلافل بالأن�شطة �لتفاعلية 
�لألعاب  عرو�س  �إىل  بالإ�شافة  �ملميزة،  و�لرتفيهية 

�لنارية وجتارب �ملاأكولت يف �لهو�ء �لطلق.
ويقدم �شوق مهرجان دبي للت�شوق، �لذي ي�شتمر حتى 
30 يناير 2022، ل�شكان دبي وزو�رها �أجو�ء ممتعة 
�لتجارب  م��ن  متنوعة  خ���الل جم��م��وع��ة  م��ن  وذل���ك 

�ملميزة �ملنا�شبة جلميع �أفر�د �لعائلة.
منطقة ترفيه مبتكرة  .1

�لهو�ء �لطلق  �ل�شوق جتربة ترفيه مبتكرة يف  يقدم 
و�ل�شتمتاع  �ل�شتك�شاف  فر�شة  ل��ل��زو�ر  تتيح  حيث 
بباقة من �لأن�شطة �لرتفيهية �مل�شتوحاة من عنا�شر 

�لطبيعة �لأربعة، �لأر�س و�ملاء و�لنار و�لرياح.
�ألعاب نارية �آ�شرة  .2

ومن بني �أبرز �لتجارب �لتي يقدمها �ل�شوق عرو�س 
�ل�شنة  ر�أ���س  ليلة  تقام  �لتي  �ملبهرة  �لنارية  �لأل��ع��اب 

12 يناير  �مل���و�ف���ق  ي���وم �لأرب����ع����اء  �جل���دي���دة وح��ت��ى 
�ل�شتمتاع  �أث��ن��اء  م�شاهدتها  ميكن  حيث   ،2022
�لو�جهة  على  �ل�شيف  مطاعم  يف  �ل�شهية  بالأطباق 

�لبحرية.
�لأوقات:

• ليلة ر�أ�س �ل�شنة: 4 م�شاًء - 1 منت�شف �لليل
• �لأحد - �لأربعاء: 6 م�شاًء - 10 م�شاًء

• �خلمي�س - �ل�شبت: 4 م�شاًء - 11 م�شاًء
عرو�س مبتكرة على �خلور   .3

وتتيح �ل�شيف لزو�رها فر�شة ل تفّوت مل�شاهدة عر�س 
مبتكر ل�شحابة عمالقة تطفو فوق خور دبي �ل�شهري، 
�أزقة  �أم��ا  �ل�شم�س.  غ��روب  بعد  و�لتي بدورها ت�شيء 
من  لنخبة  تفاعلية  فنية  باأعمال  ف�شتتاألق  �لوجهة 

�لفنانني �ملبدعني يف �ملنطقة.
4. عرو�س �ملو�شيقى �حلية 

كما �شيتمتع �لزو�ر �أثناء جتولهم يف �لوجهة بعرو�س 
�ملو�شيقية �حلية �لتي يقدمها نخبة من �ملو�شيقيني 
هوب  و�لهيب  و�جل��از  �لإلكرتونية  �ملو�شيقى  وت�شمل 

وغريها.
فعاليات تر�ثية  .5

�لفعاليات  م���ن  و����ش��ع��ة  �ل�����ش��ي��ف جم��م��وع��ة  وت���ق���ّدم 

�لعريق،  �لإمار�تي  �لرت�ث  من  �مل�شتوحاة  و�لأن�شطة 
�لرت�ثية،  و�لعرو�س  �لفلكلورية  �جلل�شات  وت�شمل 
�لآلت  على  و�لعزف  �ليدوية،  �حل��رف  لتعلم  وور���س 

�لوترية مثل �لعود و�لقانون و�لكمان و�لغيتار. 
�أ�شبوع �لقهوة  .6

وت���ذّوق  �ل��ق��ه��وة  ب�شنع  �ل��ق��ه��وة  حم��ب��ي  و�شي�شتمتع 
�لنكهة �لأ�شيلة للقهوة �لعربية، �إىل جانب �لعرو�س 
�حل��ي��ة ل��ل��م��و���ش��ي��ق��ي��ني �ل���ذي���ن ���ش��ي��ط��رب��ون �لأج�����و�ء 

باأحلانهم �جلميلة.
�أ�شبوع �لتمور  .7

م�شاركة  و�شط  �لتم��ور  �أ�ش������بوع  �ل�ش�����يف  وتق�����دم 
�أنو�ع  خمتلف  ومنتجي  �مل���ز�رع  �أ�شحاب  م��ن  و��شعة 
و�أ�شناف �لتمور و�لرطب من �لإنت������اج �ملحلي لدولة 

�لإمار�ت. 
�لتمور  �أن��و�ع  للزو�ر فر�شة �لط��الع على  و�شيت�شنى 
�لتي تزرع يف �لدولة، وذلك من خالل وور�س �لعمل 

�لتثقيفية �لتي ينظمها �ملهرجان. 
 8. عامل من �لرتفيه

�شتحتفل وجهة  �ل�����ش��وق،  م��ن  �لأخ���ري  �لأ���ش��ب��وع  ويف 
�إم��ارة دبي، وذلك  �لتي متيز  �لثقافات  بتنوع  �ل�شيف 
�لذي  �لرتفيه”  م��ن  “عامل  م��ه��رج��ان  خ���الل  م��ن 

•• دبي -وام:

تعاون  �تفاقية  �لعاملي  �لتجاري  دبي  مركز  �شلطة  وقعت 
للبنية  �لر�ئد  �لعاملي  �مل��زود   ،  Binance”بينان�س“ مع 
بهدف  �مل�شفرة،  و�لعمالت  ت�شني  بلوك  لتقنية  �لتحتية 
�لفرت��شية  �لأ�شول  لقطاع  متكاملة  منظومة  تاأ�شي�س 
هذ�  يف  ر�ئ���د  ع��امل��ي  كمركز  دب��ي  مكانة  تعزيز  يف  ت�شهم 
�لقطاع �لو�عد وحتقيق منو �قت�شادي طويل �لأجل من 

خالل �لبتكار �لرقمي.
وت��اأت��ي ه���ذه �خل��ط��وة ع��ق��ب �لإع����الن ع��ن حت��وي��ل مركز 

تنظيم  �إىل منطقة متكاملة لدعم  �لعاملي  �لتجاري  دبي 
و�لرقابة على �لأ�شول �لفرت��شية و�مل�شفرة ومنتجاتها 
ت�شعى  �لتي  �لإم����ارة  يف  وم�شغليها  �لرقمية  وتبادلتها 
با�شتمر�ر لتبني �لتوجهات و�لتقنيات �ملبتكرة يف خمتلف 
�لعام  �ملدير  �مل��ري،  �شعيد  �شعادة هالل  و�أك��د  �لقطاعات. 
ملركز دبي �لتجاري �لعاملي، �أن “�لبتكار هو �لنهج �لد�ئم 
لدبي، و�أن تاأ�شي�س بيئة د�عمة “لقت�شاد �مل�شتقبل” من 
وت�شريع  �لأط����ر�ف،  خمتلف  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  حتفيز  �شاأنه 
وترية �لبتكار يف �لقطاع مع توفري �أعلى معايري �لأمان”. 
و�أ�شاف �ملري �أن �لإعالن عن �أول منطقة متخ�ش�شة يف 

�ملتطورة  �لو�عد يعك�س روؤي��ة دبي  �لعامل يف هذ� �لقطاع 
��شتجابة  مبثابة  ويعد  ومتكامل،  �شامل  رقمي  ملجتمع 
مبختلف  �ل�شناعة  لهذه  �ل��الزم  �لدعم  لتقدمي  �شريعة 
مكوناتها بحيث ميكن ملقدمي �خلدمات وكافة �لأطر�ف 
و�حلكومات  �لتكنولوجيا  ه��ذه  متكني  �شاأنها  م��ن  �لتي 
�لأ�شول  منظومة  من  �ل��ق��ادم  �جليل  �إن�شاء  يف  �مل�شاركة 
�لتي  �ل��ت��ع��اون  �تفاقية  وت�شّكل  �لعاملية”.  �لف��رت����ش��ي��ة 
وقعتها �شلطة مركز دبي �لتجاري �لعاملي مع “بينان�س” 
و�حدة من �لركائز �ملهمة يف هذه �ملنظومة �جلديدة �لتي 
تهدف �إىل حتقيق �لتو�زن بني خلق قيمة م�شافة و�لتحكم 

و�لأن�شطة  �لفعاليات  من  و��شعة  جمموعة  يت�شمن 
�لتي تعك�س �لثقافات و�لفنون و�لنكهات من خمتلف 

دول �لعامل.
منطقة �لرتفيه �لبحرية  .9

و�شيكون زو�ر �لوجهة على موعد مع �ملرح يف منطقة 
�ل��ب��ح��ري��ة، وه��ي حديقة ذ�ت ط��اب��ع بحري  �ل��رتف��ي��ه 
م�شتوحاة من خور دبي �ملجاور �لذي كان يف �ل�شابق 

مركز�ً للتجارة وملتقى للغو��شني و�شيادي �للوؤلوؤ.
مو�هب حملية و�عدة  .10

طو�ل فعاليات �شوق مهرجان دبي للت�شوق، �شي�شتمتع 
�لفنانون  ي��ق��ّدم��ه��ا  م��ب��ه��رة  ب��ع��رو���س  �ل�����ش��ي��ف  زو�ر 
ور�ق�شني  وم���غ���ن���ني  م��و���ش��ي��ق��ي��ني  م����ن  �مل����وه����وب����ون 
باإبد�عاتهم  �ل����زو�ر  ���ش��ي��ب��ه��رون  ح��ي��ث  وك��وم��ي��دي��ني، 

ومو�هبهم �لر�ئعة.
�أن�شطة معرفية  .11

جمموعة   )The Tinkering Studio( ي��ق��دم 
�لعمل  حتفز  �لتي  �ملمتعة  �لتعليمية  �لأن�شطة  م��ن 
�لأعمار  ل��ل��زو�ر م��ن جميع  �جل��م��اع��ي، ح��ي��ث مي��ك��ن 
�ملليئة بالف�شول من خالل  ��شتك�شاف هذه �لتجربة 
وور�س عمل حول �ملو�شيقى وج�شم �لإن�شان و�ل�شفن 

�لف�شائية، وغري ذلك.

يف �ملخاطر، وذلك عرب توفري �لفر�س �ل�شتثمارية �شمن 
تقوم  �أن  على  �لتفاقية  وتن�س  ومن�شبطة.  �آم��ن��ة  بيئة 
�لعاملي  �ل��ت��ج��اري  دب��ي  م��رك��ز  ب��دع��م  “بينان�س”  من�شة 
لتاأ�شي�س �أف�شل منظومة لتنظيم قطاع �لأ�شول �لرقمية 
يف �لعامل، وتعد “بينان�س” من �ل�شركات �لر�ئدة يف هذ� 
�ملجال حيث يبلغ حجم �لتد�ولت �ليومية على من�شتها 
ما يعادل 80 مليار دولر، وي�شل عدد م�شتخدميها حول 
تد�ول  حجم  و�شل  فيما  م�شتخدم،  مليون   28 �ل��ع��امل 
ما   2021 �لعام  خ��الل  �ملن�شة  على  �لرقمية  �لعمالت 

يعادل 7.7 تريليون دولر.

ممثلة بهيئة الإمارات للت�سنيف

الإم�رات تن�صم اإىل رابطة هيئ�ت الت�صنيف الآ�صيوية

ز يف قطاع خدمات ال�سيارات خال »جوائز اأوتوميكانيكا دبي« لاحتفاء بالتميُّ

 ور�صة حكومة دبي تن�ل عددًا من اجلوائز تقديرًا لكف�ءة خدم�ته� 

هال املري: البتكار هو النهج الدائم لدبي... وتاأ�سي�ض بيئة داعمة لقت�ساد امل�ستقبل 

�صلطة مركز دبي التج�ري توقع اتف�قية مع �صركة بين�ن�ض اأكرب من�صة لتداول العمالت الرقمية والأ�صول امل�صفرة يف الع�مل

•• اأبوظبي – الفجر: 

�شمن �شعيها لتعزيز مكانة دولة �لإمار�ت 
هيئة  �أعلنت  عاملًيا،  �لبحري  �لقطاع  يف 
بيت  )ت�����ش��ن��ي��ف(،  للت�شنيف  �لإم������ار�ت 
�لبحرية  ل��ل��م��ع��اي��ري  �ل��وط��ن��ي  �خل�����ربة 
و�إح�����دى م���ب���ادر�ت ل�����وز�رة �ل���دف���اع، عن 
�لت�شنيف  هيئات  ر�بطة  �إىل  �ن�شمامها 
�لآ���ش��ي��وي��ة، وي��ع��د ه��ذ� �لإجن����از �عرت�ًفا 
�لكبري  ���ش��ج��ل��ه��ا  �إىل  ي�������ش���اف  ج����دي����ًد� 
�شهاد�ت  �إ�شد�ر  جمال  يف  هيئة  ب�شفتها 
�لبحرية.  و�مل���ر�ف���ق  لل�شفن  �لت�شنيف 
وق����د مت ق���ب���ول ع�����ش��وي��ة ت�����ش��ن��ي��ف بعد 
�لقيام بعملية مر�جعة وتقييم تف�شيلية 
دعم  يف  �أد�ئها  وكفاءة  �لتقنية  لقدر�تها 

�لفنية  و�مل��و����ش��ف��ات  �مل��ع��اي��ري  وت��ط��وي��ر 
لعمالئها من �لقطاع �لبحري.

وي�����ش��ك��ل ه����ذ� �لإجن�������از �إ����ش���اف���ة مهمة 
للقطاع �لبحري لدولة �لإمار�ت، و�لذي 
�لقت�شادية  �ل��ق��ط��اع��ات  �أه����م  م��ن  ي��ع��د 
يف �ل��دول��ة، وي�شهم مب��ا ي��ق��ارب م��ن 90 
مليار درهم �شنوًيا يف �لناجت �ملحلي، كما 
دولة  �نتخاب  �إع���ادة  مع  بالتز�من  ياأتي 
�لإم��ار�ت وجتديد ع�شويتها يف جمل�س 
ليكر�س  ب،  �لفئة  يف  �لبحرية  �ملنظمة 
دور �لدولة يف �ملحافل �لبحرية �لدولية، 
ويحقق ��شرت�تيجيتها �لبحرية �لر�مية 
وبناء  �خل��م�����ش��ني،  م�����ش��اري��ع  ت��ع��زي��ز  �إىل 

�لقدر�ت �لقت�شادية �مل�شتد�مة للدولة.
رئي�س  �مل�����ش��ك��ري،  �شعيد  �ملهند�س  وق���ال 
�أن  “منذ  للت�شنيف:  �لإم������ار�ت  ه��ي��ئ��ة 
ت�شنيف  هيئة  ك���اأول  ت�شنيف،  تاأ�ش�شت 
عربية، يف �لعام 2012 كمبادرة م�شرتكة 
�لوطنية  و�لهيئة  �لبحرية  �لقو�ت  بني 
�إىل  ن�شعى  ون��ح��ن  حينها،  للمو��شالت 
يف  للخربة  وط��ن��ي  كبيت  دورن���ا  تكري�س 
�لكفاء�ت  على  يعتمد  �ل��ب��ح��ري،  �مل��ج��ال 

و�ل���ك���و�در �ل��وط��ن��ي��ة. وي��اأت��ي ذل��ك �شمن 
�لتي  �لوطنية  �لبحرية  �ل�شرت�تيجية 
تعتزم تاأ�شي�س وبناء قطاع بحري وطني 
متطور على م�شتوى �لعامل، لي�س فقط 
يف جمال �ملو�نئ و�خلدمات �للوج�شتية، 
ا يف جمال �ملو��شفات و�ملعايري  و�إمنا �أي�شً
�لقيا�شية و�مللكية �لفكرية �خلا�شة ببناء 
تعترب  و�لتي  �لبحرية،  و�ملر�فق  �ل�شفن 
�جلانب �لأهم يف تطّور �لقطاع �لبحري 
وحتقيقه لروؤية قيادة دولة �لإمار�ت باأن 
ت�شهم  �لتي  �لأوىل  �لقطاعات  يكون من 
على  و�لقائم  �لبديل  �لقت�شاد  بناء  يف 

�ملعرفة و�لتقنيات �حلديثة.”
�لإجناز  بهذ�  “نفخر  �مل�شكري:  و�أ�شاف 
ر�بطة  �إىل  ب��الن�����ش��م��ام  ح��ق��ق��ن��اه  �ل����ذي 
و�لتي  �لآ����ش���ي���وي���ة،  �ل��ت�����ش��ن��ي��ف  ه��ي��ئ��ات 
�لت�شنيف  ت�شم ع��دًد� من كربى هيئات 
يف  مو�كبتنا  على  ذل��ك  وي��وؤك��د  �لعاملية، 
�ملعايري �لدولية،  دول��ة �لإم���ار�ت لأرق��ى 
بقدر�ت  �لت�شنيف  هيئات  جمتمع  وثقة 
كو�درنا �لوطنية، و�شنو��شل م�شو�رنا يف 
�حل�شول على �ملزيد من �لعتماد�ت حتى 

�لر�بطة  �إىل  بالن�شمام  هدفنا  نحقق 
�لدولية لهيئات �لت�شنيف، و�لعمل جنًبا 
�لدولية  �لبحرية  �ملنظمة  �إىل جنب مع 
لتطوير معايري �ل�شالمة وحماية �لبيئة 

يف �لقطاع �لبحري.”
�شهاد�ت  ���ش��ت�����ش��ب��ح  �لع��������رت�ف  وب����ه����ذ� 
�لإمار�ت  هيئة  عن  �ل�شادرة  �لت�شنيف 
�لدول  جميع  ل��دى  معتمدة  للت�شنيف 
�لأع�������ش���اء؛ ح��ي��ث ت�����ش��م ر�ب���ط���ة هيئات 
�ل��ت�����ش��ن��ي��ف �لآ����ش���ي���وي���ة ك����اًل م���ن هيئة 
و�ل�شينية  �لإن��دون��ي�����ش��ي��ة  �ل��ت�����ش��ن��ي��ف 
و�لهندية، �إ�شافة �إىل هيئة ت�شنيف كوريا 
وماليزيا،  وفيتنام  و�ل��ي��اب��ان  �جلنوبية 
�لع�شو  للت�شنيف  �لإم���ار�ت  هيئة  وتعد 
�لثامن يف هذه �لر�بطة �لتي تهدف �إىل 
تبادل �ملعايري �لفنية و�ملو��شفات وتعميم 
�أف�شل �ملمار�شات بني �لدول �لأع�شاء يف 

�ملجموعة.
وقال �ملهند�س وليد �لتميمي، �ملدير �لعام 
لت�شنيف ماريتامي : “منتلك خ�شو�شية 
�ملناخ  طبيعة  بحكم  �لإم������ار�ت  دول���ة  يف 
�لعليا  �لقيادة  دفع  ما  �لبحرية،  و�لبيئة 

تاأ�شي�س هيئة وطنية متخ�ش�شة يف  �إىل 
و�شع �ملعايري و�ملو��شفات �لفنية لل�شفن 
ل�شمان  �ل��دول��ة،  يف  �لبحرية  و�مل��ر�ف��ق 
�لأد�ء  يف  ك���ف���اءة  �أق�����ش��ى  �إىل  �ل��و���ش��ول 
ومب��ا يتما�شى م��ع روؤي���ة �لإم����ار�ت يف �أن 
�أف�شل �ملر�كز �لبحرية عاملًيا.  تكون من 
وبان�شمامنا �إىل ر�بطة هيئات �لت�شنيف 
�شهاد�ت  �إ���ش��د�ر  من  �شنتمكن  �لآ�شيوية 
متتلك  �لتي  لل�شفن  �ملتبادلة  �لت�شنيف 
�لأع�شاء،  �ل���دول  م��ن  ت�شنيف  �شهاد�ت 
كما �شنو�شع قاعدة �أحو��س بناء �ل�شفن 
�خلا�شة  �ل��ب��ن��اء  معايري  �شتعتمد  �ل��ت��ي 
�شفنها  بيع  يف  �أف�شلية  يعطيها  مبا  بنا، 
باعتبارها  �ل��ع��رب��ي  �خل��ل��ي��ج  منطقة  يف 

حا�شلة على �شهادتنا.”

•• دبي-الفجر:

ُتوجت ور�شة حكومة دبي بعدد من �جلو�ئز 
�أد�ئها يف قطاع  ز  لتميُّ �لتخ�ش�شية تقدير�ً 
ذلك خالل حفل  �ل�شيار�ت. وجاء  خدمات 
 “ �لأوىل من جائزة  �ل��دورة  توزيع جو�ئز 
لالحتفاء  �ملخ�ش�شة  دبي”  �أوتوميكانيكا 
�ل�شيار�ت،  خ��دم��ات  ق��ط��اع  يف  باملتميزين 
فر�نكفورت  “مي�شي  �شركة  نظمتها  و�لتي 
دبي  مركز  يف  و�أقيمت  �لأو�شط”،  �ل�شرق 

�لتجاري �لعاملي. 
ون��ال��ت ور���ش��ة ح��ك��وم��ة دب���ي ج��و�ئ��ز �ملركز 
“�ل�شتد�مة”  وه��ي  ف��ئ��اٍت،  �أرب���ع  يف  �لأول 
�لقطاع   –  2021 للعام  ور�شة  و”�أف�شل 
�حلكومي” و�أف�شل مركز خلدمات هياكل 
و”�أف�شل  – �لقطاع �حلكومي”  �ل�شيار�ت 
�لقطاع  ����ش���م���ن   2021 ل���ل���ع���ام  م����دي����ر 
�حلكومي”، وذلك بعد تفوقها على �جلهات 
�جلائزة،  ج��ولت  خ��الل  �مل�شاركة  �لأخ���رى 
قبل  م��ن  �لأع��ل��ى  �لتقييم  على  وح�شولها 
جلنة �لتحكيم �لتي ت�شمنت جمموعة من 
�خلرب�ء و�ملخت�شني، و�شط ح�شور �لعديد 
�ل�شركات  �لبارزة وممثلي  �ل�شخ�شيات  من 
قطاع  �شمن  �لر�ئدة  و�جلهات  و�ملوؤ�ش�شات 

خدمات �ل�شيار�ت على م�شتوى �ملنطقة.
“ياأتي  �لرئي�شي:  �أحمد  فهد  �شعادة  وق��ال 
ح�����ش��ول ور����ش���ة ح��ك��وم��ة دب���ي ع��ل��ى جائزة 
ور�شة  ري��ادة  ليوؤكد  دبي”  “�أوتوميكانيكا 
�ل�شيار�ت  ق��ط��اع خ��دم��ات  دب���ي يف  ح��ك��وم��ة 
بال�شكر  ون��ت��وج��ه  و�شيانتها.  و�إ���ش��الح��ه��ا 
“�أوتوميكانيكا  جل��ائ��زة  مة  �ملُنظِّ للجهات 

بنا،  ثقتهم  ع��ل��ى  �لتحكيم  وجل��ن��ة  دبي” 
بقطاع  ب��الرت��ق��اء  ل��الإ���ش��ه��ام  ت�شعى  و�ل��ت��ي 
�ل�����ش��ي��ار�ت عرب  �أ���ش��اط��ي��ل  �إ���ش��الح و�شيانة 
ت�شليط �ل�شوء على ق�ش�س جناح �جلهات 
�لر�ئدة يف هذ� �لقطاع وم�شاركة جتاربها.«    
�لإجناز  ه��ذ�  “ي�شكل  �لرئي�شي:  و�أ���ش��اف 
�جل����دي����د ح����اف����ز�ً ل���ن���ا ل��ل��م�����ش��ي ُق����دم����اً يف 

بكفاءة  و�لرت�������ق�������اء  خ���دم���ات���ن���ا  ت���ط���وي���ر 
حكومة  ور���ش��ة  مكانة  وتر�شيخ  عملياتنا، 
�لر�ئد خلدمات دعم  �مل��زود  باعتبارها  دبي 
و�إ�شالح �أ�شطول مركبات حكومة دبي، عرب 
بال�شتعانة  �حللول  من  متكاملة  منظومة 
�أعلى  ووفق  �لتكنولوجيا  �بتكار�ت  باأحدث 
“�أوتوميكانيكا  �أناَّ  ُيذكر  �جل��ودة.«  معايري 

نوعه  م��ن  �لأ���ش��خ��م  �حل���دث  يعترب  دبي” 
قطاع  �شمن  و�أفريقيا  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  يف 
جائزة   19 وي���ق���دم  �ل�������ش���ي���ار�ت،  خ���دم���ات 
ت���ت���وزع ع��ل��ى ث����الث ف���ئ���ات رئ��ي�����ش��ي��ة، وهي 
“مزودو �خلدمات” و”�لأفر�د و�ملنتجات” 
�ملوؤ�ش�شات  بتكرمي  وُيعنى  و”�لتدريب”، 

�لأف�شل �أد�ًء يف هذ� �ملجال. 



األربعاء   22  ديسمبر    2021  م   -    العـدد   13423  
Wednesday     22   December   2021   -  Issue No   13423

28

املال والأعمال

�لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لتنفيذ رقم 6666/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2021/3488 �أمر �د�ء ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )246475.05 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف. 

طالب �لتنفيذ :�شركة م�شانع �ل�شباغ �لوطنية �ملحدودة 
عنو�نه :�لمار�ت - �مارة �ل�شارقة - �ملنطقة �ل�شناعية �لثالثة ع�شر - �شارع �شارع �ل�شيخ حممد بن ز�يد - 

مبنى جممع م�شانع نا�شيونال دو�ر نا�شونال 
�ملطلوب �إعالنهم :1- ملتي لينك للمقاولت �س.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده

�أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره  مو�شوع �لإعالن : قد 
�لجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهم   246475.05

�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197

�لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لتنفيذ رقم 1961/2021/208 تنفيذ مدين 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �ل�شاد�شة رقم 227  

بال�شتئناف  ج��زئ��ي  م���دين   2021/481 رق���م  �ل��دع��وى  يف  �ل�����ش��ادر  �حل��ك��م  تنفيذ   : �لتنفيذ  م��و���ش��وع 
للر�شوم  �شامال  دره��م(   100242( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�شد�د   ، مدين  ��شتئناف  رقم:201/1025 

و�مل�شاريف. 
طالب �لتنفيذ :�ليو�شف �س.ذ.م.م 

عنو�نه :�مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - �شارع �ل�شيخ ز�يد - برج برزم - بجانب برج �أومنيات - خلف 
�لمار�ت للعطالت �لطابق رقم 29 - مكتب رقم 2906 

�ملطلوب �إعالنهم :1- ��شمويل جركاهور �و بونتري�ج - �شفته : منفذ �شده
�أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره  مو�شوع �لإعالن : قد 
100242 درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197 �لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف �لتنفيذ رقم 2006/2021/208 تنفيذ مدين 

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �ل�شاد�شة رقم 227  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2021/2451 مدين جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ 

به وقدره )19735.5 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف. 
طالب �لتنفيذ :رز�ن منري يو�شف يو�شف 

عنو�نه :�لمار�ت  - �مارة �ل�شارقة - �جلبيل - �ل�شارقة - �شارع �لكورني�س - مبنى بيت �لهالل - �شقة 506 
- ماركت ��شطنبول - وميثله:�مل ح�شن حممد حاجي كرم 

�ملطلوب �إعالنهم :1- �يه �ت�س دبليو للخدمات �لفنية - �شفته : منفذ �شده
�أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره  مو�شوع �لإعالن : قد 
19735.5 درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70392

�لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لتنفيذ رقم 1958/2021/208 تنفيذ مدين 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �ل�شاد�شة رقم 227  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2021/2453 مدين جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )15.708 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف. 

طالب �لتنفيذ :�شركة �لحتاد للتامني �س.م.ع فرع دبي 
عنو�نه :�مارة دبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - مبنى ون �شنجل تاور - �لدور �لثاين - مكتب رقم 212 بجو�ر مركز 

�لمار�ت للعطالت - مقابل حمطة مرتو �خلليج �لتجاري - وميثله:حممد عبد�مللك م�شطفى �هلي 
�ملطلوب �إعالنهم :1- �يز�ك ناموجال بويينز� - �شفته : منفذ �شده

�أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره  مو�شوع �لإعالن : قد 
�ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت  �و خزينة  �لتنفيذ  بالت�شامن �ىل طالب  درهم   15708

�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197

�لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لتنفيذ رقم 8181/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184  

به وقدره  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�شد�د   ،  2021/2646 �لدعوى رقم  �ل�شادر يف  تنفيذ �حلكم   : �لتنفيذ  مو�شوع 
)330414 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف. 

طالب �لتنفيذ :بي دي بي جلوبال بروجكت لوجي�شتك �س.ذ.م.م 
ز�ي��د - مبنى ملك فهد عبد�ل�شالم حممد  �ل�شيخ  �م��ارة دبي - بردبي - دبي - �شارع  عنو�نه :�لم���ار�ت - 

رفيع - �شقة مكتب رقم:O1602 �ملركز �لتجاري 
�ملطلوب �إعالنهم :1- مانوج فا�س - �شفته : منفذ �شده

�أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره  مو�شوع �لإعالن : قد 
330414 درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197

�لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
�عالن بالن�شر 

 9289/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شدهما/1-  علي ر�شا �لطاف ح�شني 2- بالل للنقل �لعام �س.ذ.م.م

جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�شركة �ل�شري�وي للمعد�ت ذ.م.م

وميثله:علي ��شماعيل حممد عبد�هلل �لزرعوين 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 

)253.991( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة �شامال للر�شوم و�مل�شاريف.
بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70137

�لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
�عالن بالن�شر        

                  يف  �لدعوى رقم:1533/2021/18 عقاري جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لعقارية �جلزئية �خلام�شة رقم 200

عليهم  �ملدعي  و�ل��ز�م  تركيا   - طر�بزون  و�دي  م�شروع  من   B01/G03 �لرقم  ذ�ت  �لوحدة  على  �لتعاقد  بف�شخ  :�لق�شاء  �لدعوى  مو�شوع 
بالتكافل و�لت�شامم و�لت�شامن برد مبلغ وقدره )222111( درهم للمدعي مع �لز�مهم بالفو�ئد �لتاأخريية بو�قع 12% و�لفو�ئد �لقانونيه بن�شبة 
�ل�شد�د و�لز�م �ملدعي عليهم بالتكافل و�لت�شامن ب�شد�د مبلغ )100000( درهم كتعوي�س للمدعي عن  �لنز�ع وحتى تاريخ  9% من تاريخ قيد 

�ل�شرر �ملادي و�ملعنوي وفو�ت �لك�شب و�خل�شارة �لتي حلقت بها من جر�ء �خطاء عليهم �لتعاقدية وجر�ء �لغ�س �ملرتكب من قبلهم . 
�ملدعي:�شعيد �ليا�س �ل�شحاق

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - �شارع �لبر�ج - مبنى برج برلينجتون - �شقة مكتب 3103 - �لطابق 31 - ح�شة 
علي �لقبي�شي للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية

وميثله:في�شل عبد�لرحمن عبد�لرحيم عبد�لرحمن �لزرعوين
�ملطلوب �إعالنه :  1- �لو�دي �لخ�شر للعقار�ت ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه 

مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �لق�شاء بف�شخ �لتعاقد على �لوحدة ذ�ت �لرقم B01/G03 من م�شروع و�دي طر�بزون 
- تركيا و�لز�م �ملدعي عليهم بالتكافل و�لت�شامم و�لت�شامن برد مبلغ وقدره )222111( درهم للمدعي مع �لز�مهم بالفو�ئد �لتاأخريية بو�قع 
12% و�لفو�ئد �لقانونيه بن�شبة 9% من تاريخ قيد �لنز�ع وحتى تاريخ �ل�شد�د و�لز�م �ملدعي عليهم بالتكافل و�لت�شامن ب�شد�د مبلغ )100000( 
درهم كتعوي�س للمدعي عن �ل�شرر �ملادي و�ملعنوي وفو�ت �لك�شب و�خل�شارة �لتي حلقت بها من جر�ء �خطاء عليهم �لتعاقدية وجر�ء �لغ�س 
�لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف  �ل�شاعة 08.30 �س يف قاعة  �ملو�فق  2021/12/28   �لثالثاء   �ملرتكب من قبلهم - وح��ددت لها جل�شة يوم 

باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70392

�لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
�عالن بالن�شر        

                  يف  �لدعوى رقم:2104/2021/11 مدين جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �ملدنية �لر�بعة رقم 18

يوؤديا للمدعي مبلغ )1.376.661.85( درهم مليون  بان  و�لتكافل  بالت�شامن  �ملدعي عليهما  : 1-بالز�م  �لدعوى  مو�شوع 
حتى  ت���اري���خ:2021/4/10  من   - فل�شا   وثمانون  وخم�شة  درهما  و�شتون  وو�ح��د  و�شتمائة  �لفا  و�شبعون  و�شتة  وثالثمائة 
�ملدعي  �ل��ز�م  �لتام 2-  �ل�شد�د  تاريخ 2021/4/10 وما ي�شتجد حتى  �لقانونية بو�قع 9% من  ت��اري��خ:2021/7/13 و�لفائدة 

عليهما بالر�شوم و�مل�شروفات و�لتعاب . 
�ملدعي:�مل�شت�شفى �لمريكي دبي �س.ذ.م.م

عنو�نه:�مارة دبي - بردبي - عود ميثا بجانب مدر�شة جيم�س وبن�ش�شرت مقابل فندق �ملوفمبيك منطقة رقم 319 - �شارع 
15�أ - مكاين:3009592077 - هاتف : 0505522502 - �مييل:aalkarmy@yahoo.com - فاك�س:043360068

�ملطلوب �إعالنه : 1- �شديق علي - �خل�شم �ملدخل 
مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن و�لتكافل بان يوؤديا للمدعي مبلغ 
)1.376.661.85( درهم مليون وثالثمائة و�شتة و�شبعون �لفا و�شتمائة وو�حد و�شتون درهما وخم�شة وثمانون فل�شا  - من 
تاريخ:2021/4/10 حتى تاريخ:2021/7/13 و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ 2021/4/10 وما ي�شتجد حتى �ل�شد�د 
�لتام 2- �لز�م �ملدعي عليهما بالر�شوم و�مل�شروفات و�لتعاب - وحددت لها جل�شة يوم �لحد  �ملو�فق  2021/12/26  �ل�شاعة 
08.30 �س يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197 �لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 

�عالن بالن�شر        
                  يف  �لدعوى رقم:1531/2021/18 عقاري جزئي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �لر�بعة رقم 198
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مبلغ وقدره )1.800.000( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 

�ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام. 
�ملدعي:�شيف �لن�شر �حمد حممد �ملغربي

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - رقة �لبطني - ديره - دبي - �شارع بني يا�س - مبنى برج �ل�شاملية - �شقة 804
وميثله:مايد حممد جمعة حميد �ملر��شدة

�ملطلوب �إعالنه :  1- وونغ يون �آن  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مبلغ وقدره )1.800.000( 
درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام - وحددت لها 
�لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف  �ل�شاعة 10.00 �س يف قاعة  �ملو�فق  2021/12/27   جل�شة يوم �لثنني  
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70021

�لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
�عالن بالن�شر        

 2331/2021/100 �حو�ل نف�ض م�شلمني 
تفا�سيل الإعان بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- �شكيب �شالح طال�س  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :جلني فاروق دروي�س 

قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها دعوى )خلع( و�ثبات �حل�شانة. 
قاعة  يف  �شباحا   09:30 �ل�شاعة   2022/1/4 �ملو�فق  �لثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
�لتقا�شي عن بعد يف مبنى �لحو�ل �ل�شخ�شية يف منطقة �لقرهود ، لذ� فاأنت مكلف 
�و م�شتند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�شور 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لتنفيذ رقم 9512/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186  

�ملبلغ  ، ب�شد�د  ��شتئناف جتاري   2020/2901 �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم  مو�شوع 
�ملنفذ به وقدره )5437596.5 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف. 

طالب �لتنفيذ :�شركة ��شيلور مانوفاكت�شورينغ )تايلند( كو.ليميتد 
عنو�نه :خارج �لدولة وتعلن على مكتب وكيلها �لقانوين �حمد رم�شان وحليمة �ملرزوقي حمامون ، �لمار�ت ، 
�مارة دبي ، بردبي ، �شارع �ل�شيخ ز�يد ، برج �ملنارة ، طابق 30 ، مكتب 3006 ، مكاين:2466586507 

�ملطلوب �إعالنهما :1- �شيتجو لتجارة �لنفط �س.ذ.م.م 2- ح�شن حممد ح�شن حممد �ل�شباغ - �شفتهما: 
منفذ �شدهما

�أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره  مو�شوع �لإعالن : قد 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهم   5437596.50

�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70448 �لعدد 13423 بتاريخ 2021/12/22 

�عالن بالن�شر        
 7059/2021/60 �مر �أد�ء 

اإعان اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعان بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليهما : 1- �شركة �لفجرية �لوطنية للمقاولت ذ.م.م 2- يو�شف حنا زهرة  
 جمهويل حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي :�لطو�رق لتجارة �دو�ت �لبناء �س.ذ.م.م 
قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2021/11/4   بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن بان يوؤديا 
وخم�شة  دره��م  وثمانني  و�ح��دى  ومائة  �ل��ف  و�ح��د  مائة  دره��م   )101.181.15( مبلغ  للمدعية 
ع�شر فل�س ، و�لفائدة �لقانونية 5% �عتبار� من 2021/11/2 وحتى متام �ل�شد�د و�مرت �ملحكمة 
بالنفاذ �ملعجل بال كفالة و�لزمتهما بالت�شامن يف �مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب 

�ملحاماة ،  ولكم �حلق يف ��شتئناف �لمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70392

Date 22/ 12/ 2021  Issue No : 13423
Service to the Execution Debtor by Publication 

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court - Somon Sarker Nassau Meyah 
Payment Notice in Case No. SHCEXCIPOR2021/0004077 - Commercial (Partial)

To the Execution Debtor: Sumon Sarker Nasau Miah
On the judgment, photocopy of which is attached, was issued against you in 
favour of the Execution Creditor National Paints Factories Co. Ltd in the above 
mentioned Case. The said Execution Creditor applied for executing the said 
judgment and paying the prescribed fees. The judgment, required to be executed, 
is as follows:
Total amount including fees and expenses: 132786
Therefore, you are required to execute the above-mentioned writ of execution 
within [15] days as of the date of serving you this notice. In case of failure, the 
Court will proceed with the procedures of forcible execution, legally prescribed.
Judge 
Moatsem Ahmed Samir Abu Shadi
Sharjah Federal Court 
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 22/ 12/ 2021  Issue No : 13423
Legal Notice by Publication to an Execution Debtor 

Notice of Payment in the Case No. AJCEXCICIVS2020/ 0000507 "Civil"
To:
Judgment Debtor: Aman Mohammed Umar Qureshi - Lake View Real Estate Broker
On // the judgment of which a copy is attached hereto is issued against you for the 
Execution Creditor: Omar Mohammed Jamil Al Dolaimi of Norwegian nationality in 
the Case mentioned hereinabove.
The Execution Creditor submitted a request for executing the said judgment and paid 
the relevant fees.
Whereas, under the judgment, subject of execution, the Court adjudicated an amount 
totaling AED 198,360.00 including the charges and expenses, therefore, you shall 
execute the writ of execution mentioned hereinabove within 15 days from the date 
on which you receive this Notice. Otherwise, the Court will take the procedures of 
compulsory execution against you, as established in the law.\
Judge
Ali Al-Mahlabi
Ajman Federal Court 
Civil Court of Execution

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 22/ 12/ 2021  Issue No : 13423
Defendant's notification by publication 

Case Management Office of Sharjah Court, 
the Federal Civil Appeal Court 

Case No. SHCAPCILABS2021/0002146 - Civil (Partial)
To the defendant: Ajmal Shah Abdulla Shah
Unknown Place of residence : Sharjah, Industrial Area 4, Al Furat 
Street Aqar Suf Al Wahda Apartment No. 101 next to Park Way Decor 
Contracting
You are assigned to attend the hearing 27/12/2021 in front of the Case 
Management Office of Federal Civil Appeal Court - Office No. (Case 
Manager Office) in person or authorized agent/ attorney, and to submit 
a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, within 
a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to 
hear and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Meera Hassan AlSuwaidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392Date 22/ 12/ 2021  Issue No : 13423
Dubai Court of First Instance

Payment Assignment & Notification by Publication
Execution No. 208/2021/2006 - Civil

Considered by : 6th Execution Circuit No. 227
Execution Subject : Seeking to execute the Judgment issued in Case No. 2451/2021 - Civil by 
paying the adjudicated amount of AED 19735.5, including fees and expenses.
Applicant : RAZAN MUNIR YOUSEF YOUSEF "Prevailing Party"
Address : United Arab Emirates Emirate of Sharjah Jubail- Sharjah Corniche Street - Al Hilal 
House Building - Apartment # 506 - Istanbul Market
Represented by : Amal Hassan Mohamed Haji Karam
Notified Party : AH W TECHNICAL SERVICES - Capacity : Losing Party
Notification Subject : kindly be informed that the above stated Execution Case has been filed 
against you, "the Notified Party", to keep you under obligation to pay the adjudicated amount 
of AED 19735.5 to the Execution Applicant or the court treasury.
Accordingly, the court will initiate the Execution procedures against you in the event of non 
compliance with the aforementioned decision within 15 days from the date of publishing 
this Notification.
Prepared by : Munira Abdel Rahim El Helou

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

جزيرة ي��ض حت�صد 50 ج�ئزة خالل الع�م 2021
•• اأبوظبي - وام:

يف  و�ل���ش��ت��ج��م��ام  للرتفيه  �ل��ر�ئ��دة  �لعاملية  �ل��وج��ه��ة  ي��ا���س،  ج��زي��رة  حققت 
بينها  �لعام �جل��اري، من  �ملتميزة خالل  �لإجن��از�ت  �أبوظبي، جمموعة من 
من  ت�شتعد  و�ل��ت��ي  �مل��ج��الت،  خمتلف  يف  مرموقة  ج��ائ��زة  بخم�شني  �ل��ف��وز 
خاللها ل�شتقبال �لعام �ملقبل مبزيد من �لنجاحات. ومتكنت جزيرة يا�س 
ووجهات  �ل��ع��ق��اري،  �لتطوير  م�شاريع  م��ن  �لو��شعة  حمفظتها  خ��الل  م��ن 
�ملتنوعة  �لتجارب  �إىل جانب  �ملتطورة،  �لتقنية  و�لإبد�عات  �لعاملية،  �جلذب 
و�لفنادق و�ملطاعم �ل�شتثنائية مع خدمة �لعمالء عالية �مل�شتوى، �أن تتجاوز 
بهذ� �لإجناز جميع �لأرقام �لقيا�شية. ويعزز هذ� �لنجاح مكانة جريرة يا�س 
على قائمة �أف�شل �لوجهات �ل�شياحية و�لرتفيهية يف �لعامل لت�شبح �أكرثها 
�شهرًة يف �ملنطقة، من خالل ما حتت�شنه من مدن ترفيهية، ووجهات وجتارب 
��شتثنائية مبا فيها عامل فري�ري �أبوظبي، ويا�س ووتروورلد �أبوظبي، وعامل 

و�رنر بر�ذرز �أبوظبي، وكالمي �أبوظبي.
وتعليقاً على هذ� �لنجاح قال معايل حممد خليفة �ملبارك رئي�س د�ئرة �لثقافة 
و�ل�شياحة ، رئي�س جمل�س �إد�رة �شركة مري�ل: ي�شرفنا �أن نح�شد �أكرث من 
50 جائزة وو�شام و�أن ن�شهد عاماً �آخر�ً من �لتكرميات �لدولية من خمتلف 
�لهيئات �لر�ئدة يف هذ� �لقطاع، �لأمر �لذي يعك�س �لتز�منا �مل�شتمر بتوفري 
مكانة  على  يوؤكد  �لإجن��از  هذ�  �إن  معاليه  و�أ�شاف  �لتميز.  م�شتويات  �أرق��ى 
و�ل�شتجمام  �لرتفيه  �أب��رز وجهات  �إح��دى  باعتبارها  �ملتنامية  يا�س  جزيرة 
�لعاملية  �ملر�فق  من  جمموعًة  �جلزيرة  حتت�شن  كما  �لعامل.  يف  و�لأع��م��ال 

�لذي يجعلها جزء�ً  �لأمر  لزو�رها،  ��شتثنائية  توفر جتارب  و�لتي  �مل�شتوى 
هاماً من عملية �لتطور �ل�شامل �لتي ي�شهدها قطاع �ل�شياحة يف �أبوظبي. 
نالت جزيرة يا�س بف�شل �ملدن �لرتفيهية و�لوجهات و�لتجارب �ل�شتثنائية 
توزيع جو�ئز  فئات خالل حفل  �شبعة  تقدير دويل يف  �لتي حتت�شنها على 
�لر�ئدة  �لرتفيهية  �لوجهة  جائزة  بينها  من   ،2021 لعام  �لعاملية  �ل�شفر 
يف �لعامل لعام 2021، وجائزة م�شروع �لتطوير �ل�شياحي �لر�ئد يف �ل�شرق 
�لأو�شط للعام �لثالث على �لتو�يل مبا يوؤكد على �ل�شمعة �لعاملية �ملرموقة 

�لتي تتمتع بها كمركز للرتفيه و�لتجارب �ملمتعة.
�لرتفيهية  �ملدينة  بلقب  �أب��وظ��ب��ي  ف���ري�ري  ع��امل  ف���ازت  ذل���ك،  ج��ان��ب  و�إىل 
�ل�شرق  �لر�ئدة يف  �ملدينة �لرتفيهية  �لعامل بال�شافة �ىل لقب  �لر�ئدة يف 
�حلديقة  بجائزة  �أبوظبي  ووت��روورل��د  يا�س  وف��ازت   ،2021 لعام  �لأو�شط 
�ملائية �لر�ئدة يف �ل�شرق �لأو�شط 2021، وفازت عامل و�رنر بر�ذرز �أبوظبي 
كما   .2021 �لأو�شط  �ل�شرق  يف  �لر�ئدة  �ل�شياحية  �جل��ذب  وجهة  بجائزة 
�أب��وظ��ب��ي ب��ج��ائ��زة وج��ه��ة �مل��غ��ام��ر�ت �ل�شياحية  �شهد �حل��ف��ل ت��ك��رمي ك��المي 
�لوجهة مكانتها كوجهة  بذلك  لتعزز   ،2021 �لأو�شط  �ل�شرق  �لر�ئدة يف 
للقفز  هو�ئي  نفق  �أك��رب  ت�شم  و�لتي  �لعامل،  يف  �لأب��رز  �لد�خلية  �ملغامر�ت 

�حلر يف �لعامل، و�أطول جد�ر ت�شلق د�خلي يف �ملنطقة.
�أربع  حظيت �ملدن �لرتفيهية ووجهات �جلذب يف جزيرة يا�س بالتكرمي يف 
فئات على م�شتوى �ملنطقة يف حفل توزيع جو�ئز �ل�شفر �لعاملية، �لتي ت�شيد 

بالوجهات �ل�شياحية و�لفنادق ومعامل �جلذب �لعاملية.
يف  �شياحية  ج��ذب  وجهة  “�أف�شل  ج��ائ��زة  �أبوظبي  ف���ري�ري  ع��امل  وح�شدت 

“�أف�شل  بجائزة  �أبوظبي  ووت��روورل��د  يا�س  ف��ازت  فيما  �لأو�شط”،  �ل�شرق 
وحاز كل من عامل و�رنر بر�ذرز �أبوظبي  مدينة مائية يف �ل�شرق �لأو�شط”، 
على جائزة “�أف�شل مدينة ترفيهية يف �ل�شرق �لأو�شط”؛ وكالمي �أبوظبي 

على جائزة “�أف�شل وجهة للمغامر�ت �لد�خلية يف �لإمار�ت”.
و حظيت حمفظة جزيرة يا�س من �لفنادق و�ملطاعم وعرو�س �أ�شلوب �حلياة 
2021 �شمن  باإ�شادٍة كبرية خالل حفل توزيع جو�ئز �ل�شفر �لعاملية لعام 
عدة فئات، مبا فيها جتارب �لطعام و�ل�شر�ب و�لرتفيه وريا�شات �ل�شيار�ت 

و�جلولف.
للطري�ن  �لحت���اد  ج��ائ��زة  و�شباق  يا�س  مر�شى  حلبة  تكرمي  �حلفل  و�شهد 
�لكربى للفورمول 1 يف �أبوظبي باجلائزة �لذهبية لأف�شل جتربة مبا�شرة 
حني  يف  �لريا�شة،  قطاع  ج��و�ئ��ز  فئة  �شمن  �حرت�فية  ريا�شية  فعالية  يف 
�شبابي  تطوير  م�شروع  لأف�شل  �لف�شية  �جل��ائ��زة  يا�س  مر�شى  حلبة  نالت 
للعام لفعالية �أدنوك يا�س يف �ملد�ر�س. وتولت مهمة �ختيار �مل�شاركني جلنة 
م�شتقلة من �حلكام ت�شم خرب�ء يف �لقطاع، مع طرح بع�س �لفئات لت�شويت 
�جلمهور. وكرمت جو�ئز �جلولف �لعاملية ملعب يا�س لينك�س �أبوظبي مبنحه 
جائزة �أف�شل ملعب جولف من 9 حفر يف �ل�شرق �لأو�شط. كما �أ�شاد موقع 
Top100GolfCourses �لإلكرتوين �لر�ئد بيا�س لينك�س باعتباره 
ما يوؤكد �ل�شهرة �لكبرية �لتي  “�أف�شل ملعب جولف يف �ل�شرق �لأو�شط”، 

يحظى بها على �ل�شعيد �ملحلي و�لعاملي.
وب���دوره���ا، ف���ازت ع��رو���س من��ط �حل��ي��اة وجت����ارب ت��ن��اول �ل��ط��ع��ام و�ل�شر�ب 
بالعديد من �جلو�ئز �لتي تقدمها جمالت معنية باآر�ء �لعمالء مثل جملة 

“وجهة �جلذب  �أبوظبي جائزة  ب��ر�ذرز  �أون، �لتي منحت عامل و�رن��ر  و�ت�س 
�ملف�شلة”؛ وكالمي �أبوظبي جائزة “مرفق �للياقة �لبدنية �ملف�شل”.

ونالت �لفنادق و�ملنتجعات ن�شيبها من �لتكرميات يف حفل توزيع جو�ئز فاكت 
د�يننج �أبوظبي 2021، وهي جو�ئز تقوم على �آر�ء �لعمالء ومُتنح للوجهات 
يف قطاع �ملاأكولت و�مل�شروبات تقدير�ً لتمّيز �لعرو�س �لتي تقدمها وجتارب 
تناول �لطعام �ملميزة �لتي توّفرها. وح�شد فندق دبليو �أبوظبي-جزيرة يا�س 
للعام”  يوم جمعة  بر�ن�س  “�أف�شل  جمموعًة من �جلو�ئز مبا فيها، جائزة 
وجائزة  �ل�شباحة”  حو�س  �شاطئي/عند  م�شروبات  رك��ن  “�أف�شل  وجائزة 
�أبوظبي  بلو  ر�دي�شون  وف��از  �ليوم”.  ط��و�ل  �لطعام  لتناول  مطعم  “�أف�شل 
جزيرة يا�س بجائزة “�أف�شل مطعم �إيطايل غري ر�شمي” من خالل مطعم 

فيليني جاردن.
كما حاز فندق دبليو �أبوظبي - جزيرة يا�س، �لذي ي�شتقبل �حليو�نات �لأليفة، 
�لأليفة،  للحيو�نات  �ل�شديق  �ملف�شل  �لفندق  جائزة  يف  �لثاين  �ملركز  على 

�شمن جو�ئز وجهات �لقطاع �ل�شديقة للحيو�نات �لأليفة 2021.

- تكرميات القطاع.
�أبوظبي بتكرمي �لقطاع ممثاًل بالر�بطة �لدولية  فازت عامل و�رنر بر�ذرز 
يف  �ملميزة  بالإجناز�ت  ت�شيد  و�لتي  �ل�شياحي،  �جلذب  و�أماكن  �ملالهي  ملدن 
�ألعاب  من  ت�شمه  مبا  �لرتفيهية  �ملدينة  و�حتفت  �لعاملي.  �ل�شياحة  قطاع 
�لعاملي  �لإط��الق  عن  رينج  بر��س  جائزة  على  باحل�شول  ترفيهية  ومر�فق 

ل�شخ�شيات لوين تونز �لكرتونية �ملحببة.
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حتدث م�ستويات ال�سكر املرتفعة يف الدم عندما ل ينتج ج�سمك ما يكفي من الأن�سولني 
اأو ي�ستخدمه ب�سكل فعال، وهو الهرمون امل�سوؤول عن تنظيم جلوكوز الدم.

اأنها  اإل  اأن هذه عامة رئي�سية على الإ�سابة مبر�ض ال�سكري،  ويف حني 
�سائعة اأي�سا لدى الأ�سخا�ض الذين ل يعانون منها، 

وتنظيمها  م�ستوياتك  مراقبة  و�ست�ساعدك 
اأي م�ساعفات  البقاء ب�سحة جيدة ودرء  على 

�سحية.

مترين منتظم
�حلفاظ  يف  �ملنتظمة  �لتمارين  ت�شاعدك  ل 
على وزنك حتت �ل�شيطرة فقط، ما ي�شاعد 
على رفع م�شتويات �ل�شكر يف �لدم - بل �إنها 

تزيد �أي�شا من ح�شا�شية �لأن�شولني.
��شتخد�م  على  ع�شالتك  ت�شاعد  �أن��ه��ا  كما 
�جللوكوز من �أجل �لطاقة وتقل�س �لع�شالت، 

ما يوؤدي �إىل خف�س �مل�شتويات ب�شكل عام.

اإدارة الكربوهيدرات
يقوم �جل�شم بتق�شيم �لكربوهيدر�ت 
�جللوكوز،  م��ث��ل  ���ش��ك��ري��ات  �إىل 
ث�����م ي�������ش���اع���د �لأن���������ش����ول����ني 
��شتخد�مها  على  �جل�شم 
للح�شول  وت���خ���زي���ن���ه���ا 

على �لطاقة.
ي��������وؤدي  �أن  ومي�����ك�����ن 
ت�����ن�����اول �ل���ك���ث���ري من 
�إىل  �ل���ك���رب���وه���ي���در�ت 
�لعملية،  ه����ذه  �إع���اق���ة 
�رت���ف���اع  �إىل  ي�������وؤدي  م����ا 
م�������ش���ت���وي���ات �ل�������ش���ك���ر يف 

�لدم.
�لكمية  يف  �ل��ت��ح��ك��م  وي��ع��د 
ملر�قبة  ط���ري���ق���ة  �أف�������ش���ل 
ت�����ن�����اول �ل����ك����رب����وه����ي����در�ت 
م�شتويات  تقليل  وب��ال��ت��ايل 

�ل�شكر يف �لدم.
ع�����دة ط�����رق ميكنك  وه����ن����اك 
نف�شك  م�شاعدة  خاللها  م��ن 
�أحجام �حل�ش�س  �لتحكم يف  يف 
�لغذ�ئية ومنع نف�شك من �لإف��ر�ط يف 

تناول �لطعام.
طريقة  �أي�شا  ببطء  �لطعام  تناول  ويعد 

ثابتة لتقليل �لكمية �لتي تتناولها - فبعد تناول 
وجبة، 

تقوم �أمعاوؤك بقمع هرمون ي�شمى �لغريلني، �لذي 
هرمونات  �أي�����ش��ا  يطلق  بينما  �جل���وع،  يف  يتحكم 

�ل�شبع.
وتقلل  �أكلت،  �أنك  �لهرمونات عقلك  وتخرب هذه 
م���ن �ل�����ش��ه��ي��ة، وجت��ع��ل��ك ت�����ش��ع��ر ب��ال�����ش��ب��ع، ومتنع 

�لإفر�ط يف �لتهام �لطعام.

اخرت الأطعمة املنا�سبة
ميكن �أن ت�شاعد �لأطعمة ذ�ت �ملوؤ�شر �لغالي�شيمي 
�ملنخف�س يف خف�س م�شتويات �ل�شكر يف �لدم، ومن 
�ل�شروري تناول هذه �لأطعمة �إىل جانب �لتحكم 

يف تناول �لكربوهيدر�ت.
�لغالي�شيمي  �مل���وؤ����ش���ر  ذ�ت  �لأط���ع���م���ة  وت�����ش��م��ل 

�ملنخف�س �إىل �ملعتدل ما يلي:
• �لربغل.
• �ل�شعري.
• �لزبادي.

• �ل�شوفان.
• �لفا�شوليا.

• �لعد�س.
• �لبقوليات.

�لقمح. • معكرونة 
�لن�شوية. غري  • �خل�شار 

خل التفاح
�أن له جمموعة  �ملعروف   هو م��ادة معجزة، وم��ن 

كاملة من �لفو�ئد �ل�شحية.
وتعد �مل�شاعدة يف �ل�شيطرة على م�شتويات �ل�شكر 

يف �لدم و�حدة منها، 
م�شتويات  خف�س  على  �لتفاح  خ��ل  ي�شاعد  حيث 
�ل�شكر يف �لدم �أثناء �ل�شيام وميكن �أن ي�شاعد يف 

حت�شني ح�شا�شية �لأن�شولني.

طبيعي! ب�صكل  الدم  يف  ال�صكر  ن�صبة  خلف�ض  �صحية  طرق   4

�ل��ت��ي تعترب م�����ش��در� ج��ي��د� لفيتامني  م��ا ه��ي �لأط��ع��م��ة 
B12؟

وفقا ملوقع هيئة �خلدمات �ل�شحية �لوطنية �لربيطانية 
�لأطعمة  م��ن  �أن�����و�ع  �شتة  ت��ع��د  �ل���وي���ب،  ع��ل��ى   )NHS(

م�شدر� جيد� لفيتامني B12، وهي:
- �للحم

- �ل�شمك
- �حلليب
- �جلبنة
- �لبي�س

- بع�س حبوب �لإفطار �ملدعمة
باململكة  �لجتماعية  و�ل��رع��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  وتن�شح 

من  �ل���ن���ا����س  ي��ت��م��ك��ن  �أن   )DHSC( �مل���ت���ح���دة 
فيتامني  ك����ل  ع���ل���ى  �حل�������ش���ول 

B12 �لذي يحتاجونه من 
خالل تناول "نظام غذ�ئي 

متنوع ومتو�زن".
�لذين  ع���ل���ى  وي���ج���ب 

مكمالت  يتناولون 
 B12 ف���ي���ت���ام���ني 
�لكثري  ياأخذو�  �أل 

يكون  ق���د  ذل���ك  لأن 
�شار�، ولكن وز�رة �ل�شحة 

�إىل  ت�شري  �لجتماعية  و�ل��رع��اي��ة 
�أن تناول 2 ملغ �أو �أقل يوميا من فيتامني 

�أي  ي�شبب  �أن  يحتمل  "ل  مكمل  �شكل  يف   B12
�شرر".

19 و64  �أعمارهم بني  �لذين ترت�وح  �لبالغون  ويحتاج 
 B12 1.5 م��ي��ك��روغ��ر�م م��ن ف��ي��ت��ام��ني  ن��ح��و  �إىل  ع��ام��ا 

يوميا.
غذ�ئيا  نظاما  يتبعون  �لذين  �لأ�شخا�س  يح�شل  ل  وقد 
نظامهم  م��ن   B12 فيتامني  م��ن  يكفي  م��ا  على  نباتيا 
�أو  �لفاكهة  يف  طبيعي  فيتامني  يوجد  ل  حيث  �لغذ�ئي، 

�خل�شار �أو �حلبوب.

ما يعني نق�س فيتامني B12؟
�مل�شكالت  من  ع��دد�  �لفيتامينات  نق�س  ي�شبب  �أن  ميكن 

�ل�شحية �لتي حتتاج �إىل معاجلة من قبل �لطبيب.
ووفقا ملوقع هيئة �خلدمات �ل�شحية �لوطنية على �لويب، 
�لناجم  �ل����دم  ف��ق��ر  ي��ح��دث 
نق�س  ع�����ن 

"عندما  �ل��ف��ول��ي��ك(  )ح��م�����س   B9 �أو   B12 ف��ي��ت��ام��ني 
يت�شبب نق�س فيتامني B12 �أو حم�س �لفوليك يف �إنتاج 
ب�شكل غ��ري طبيعي ل  ك��ب��رية  دم ح��م��ر�ء  �جل�شم خل��الي��ا 

ميكنها �لعمل ب�شكل �شحيح".
على  �حلفاظ  يف  مهما  دور�  �حلمر�ء  �ل��دم  خاليا  وتلعب 
يف  �لأك�شجني  �خل��الي��ا  ه��ذه  حتمل  حيث  �جل�شم،  �شحة 

جميع �أنحاء �جل�شم عرب �لهيموغلوبني.
وميكن �أن ي�شبب نق�س فيتامني B12 �أو حم�س �لفوليك 

�أعر��شا مثل:
- �لتعب �ل�شديد
- نق�س �لطاقة

- وخز مثل دبابي�س و�إبر
- قرحة ول�شان �أحمر

- قرحة �لفم
�شعف �لع�شالت- 

- روؤية م�شطربة
ن��ف�����ش��ي��ة قد  - م�����ش��اك��ل 
ت���������ش����م����ل �لك�����ت�����ئ�����اب 

و�لرتباك
يف  م���������ش����اك����ل   -
�ل�������������ذ�ك�������������رة 
و�ل���������ف���������ه���������م 

و�حلكم
كانت  �إذ�  ما  وملعرفة 
يعاين  �ل���ت���ي  �لأع�����ر�������س 
م��ن��ه��ا ���ش��خ�����س م���ا ن��اجت��ة عن 
نق�س  �أو   B12 ف��ي��ت��ام��ني  ن��ق�����س 
ي�شاعد  �أن  مي��ك��ن  �ل���ف���ول���ي���ك،  ح��م�����س 

فح�س �لدم غالبا يف �لت�شخي�س.

B12 فيت�مني  نق�ض  لتجنب  اأطعمة   6
لنمط  �سروريا  اأمرا  واملعادن  الفيتامينات  من  متنوعة  جمموعة  تناول  يعد 
حياة �سحي. وفيتامني B12 هو واحد من ثمانية فيتامينات B احليوية التي 

حتتاجها اأج�سامنا للعمل ب�سكل جيد.
وي�ساعد فيتامني B12 اجل�سم على تكوين خايا الدم احلمراء، كما اأنه يلعب 
دورا مهما يف الأداء ال�سحي للجهاز الع�سبي. وي�ساعد B12 اجل�سم اأي�سا على 

.B اإطاق الطاقة من الطعام وا�ستخدام حم�ض الفوليك، وهو فيتامني
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•• ال�سارقة -وام:

يو��شل مهرجان �لفنون �لإ�شالمية “تدرجات” �شل�شلة �لفتتاحات �لر�شمية 
. للمعار�س و�لأعمال �لفنية و�خلطية �مل�شاركة يف ن�شخته �ل� 24 

فقد �فتتح �شعادة عبد �هلل �لعوي�س رئي�س د�ئرة �لثقافة يف �ل�شارقة و حممد 
�ملهرجان  �لد�ئرة مدير  �لثقافية يف  �ل�شوؤون  �إد�رة  �لق�شري، مدير  �إبر�هيم 

�ملعر�س �خلطي “2*2” يف جمعية �لإمار�ت لفن �خلط �لعربي و�لزخرفة 
دول  م��ن خمتلف  و�إع��الم��ي��ني  وف��ن��ان��ني وخ��ط��اط��ني  �لإ���ش��الم��ي��ة بح�شور 

�لعامل.
�لالفت  ومن  �إبد�عية  خّطّية  �أفكار  على   ”2*2“ معر�س  �أعمال  تنبني  و 
�أّن �لتجهيز�ت �حلروفية تنق�شم بني خّطاطتني وخّطاطني �إمار�تيني هم: 
�لبلو�شي.  وعمر�ن  تهلك  �ل�شكور  وعبد  �لظنحاين  وفاطمة  �شاملني  فاطمة 

�لفنانني  ق��در�ت  و  �إب��د�ع��ات  �إب��ر�ز  وياأتي ه��ذ� �شمن م�شوؤولية �جلمعية يف 
�لإم���ار�ت���ي���ني �ل��ت��ي من��ت و ت��ط��ورت ع��رب �ل�����ش��ن��ني، وجت����ّول و�حل�����ش��ور بني 
مت  حيوية  عربية  بخطوط  وتتمّثل  �جلمعية  ج��در�ن  تعتلي  �لتي  �لأع��م��ال 
و�أدعية وغريها  و�أدبية  قر�آنية  ن�شو�شا  لوحات حملت  باإحكام يف  تطويعها 

من �لن�شو�س و��شتمعو� �إىل �شروح �خلطاطني.
وياأتي �حلرف �لعربي يف معر�س “2*2” يف جمعية �لإم��ار�ت لفّن �خلّط 

�لعربي و�لزخرفة �لإ�شالمية متمّثاًل بني �ملعنى و�لأثر �جلمايل يف �شل�شلة 
�أروق��ة �جلمعية لت�شّكل لغة  �إبد�عات لفتة تتجّلى على �للوحات �ملوّزعة يف 

ب�شرية مده�شة.
وت�شعى �جلمعية من خالل �شل�شلة �لور�س �لتي تنظمها لأن يكون �أع�شاوؤها 
خالل �ل�شنو�ت �ملقبلة �شمن �لنخب �خلّطّية �لتي متثلها يف �ملحافل �ملحّلية 

و�لعاملية.

••  دبي-د.حممود علياء

ن��ظ��م��ت ن�����دوة �ل��ث��ق��اف��ة و�ل���ع���ل���وم يف دبي 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع هيئة �ل��ث��ق��اف��ة و�ل��ف��ن��ون يف 
يف  باقون”  “ر�حلون  ب��ع��ن��و�ن  ن���دوة  دب���ي 
�لذكرى �لثالثني لرحيل �شامل بن حممد 

�جلمري 
�ملر رئي�س جمل�س  بح�شور معايل حممد 
�آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  �أم��ن��اء مكتبة حممد 
و�إبر�هيم بوملحة م�شت�شار �شاحب �ل�شمو 
و�لإن�شانية  �لثقافية  لل�شوؤون  دب��ي  حاكم 

رئي�س �للجنة �ملنظمة جلائزة دبي �لدولية 
ل��ل��ق��ر�آن �ل���ك���رمي، وب����الل �ل���ب���دور رئي�س 
�لهاملي  عبيد  وعلي  �لندوة  �إد�رة  حمل�س 
�شعيد  ود.  �لإد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
�لفنون  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  خربا�س 
�شعيد  ود.  للثقافة  دب��ي  هيئة  يف  و�لآد�ب 
�ملرحوم  و�أ�شرة  �لفرج  و�لفنان عيد  حارب 

�جلمري ونخبة من �ملهتمني.
ق���دم ل��ل��ن��دوة حم��م��د �حل��ب�����ش��ي م��ن هيئة 
�ل�شاحة  �أن  م��وؤك��د�ً  و�لفنون  للثقافة  دب��ي 
�لإم���ار�ت���ي���ة ت��زخ��ر ب��ال��ع��دي��د م��ن �لرموز 

�لأدبية و�ل�شعرية �لذين �شاغو� بكلماتهم 
دلئ������ل وم����ع����ان وع�����رب وم����ع����ارف �أث���م���رت 
ح�����ش��ي��اًل ت���ر�ث���ي���اً وث���ق���اف���ي���اً ي�����ش��اف �إىل 
لالإمار�ت  و�لبحثية  �لفكرية  �مل��و���ش��وع��ة 

ب�شكل خا�س و�خلليج ب�شكل عام.
و�أكد �حلب�شي �أن �جلري رمز�ً من �لرموز 
و�أثرى  بكلماته  �لأوت����ار  تغنت  �ل�شعرية 

�لقامو�س �جلغر�يف باأو�شافه.
تعاون هيئة  �شعيد خربا�س على  د.  و�أثنى 
�لثقافة و�لفنون مع ندوة �لثقافة لتكرمي 
�أن تنظيم مثل  رمز وطني يعتد به، و�أك��د 
هذه �لفعاليات مهم للغاية من �أجل ن�شر 
�ل��وع��ي ب��ني �لأج��ي��ال �ل�����ش��اب��ة، وتعريفهم 
ب��رم��وزن��ا �لأدب���ي���ة و�ل�����ش��ع��ري��ة �ل��ت��ي متثل 
بحق معيناً ل ين�شب من �لإلهام لتطوير 
قدر�تهم �لثقافية و�لإبد�عية، خا�شة و�أن 
�أغر��س  تناول يف ق�شائده جميع  �ل�شاعر 

�ل�شعر وفنونه وعرو�شه.
�لقامة  بهذه  �لحتفاء  �أن  خربا�س  وذك��ر 
�ملرموقة من رموز �لأدب �لإمار�تي تاأكيد�ً 
على �لعرت�ف بدور قطاع �لثقافة و�لفنون 
خمتلف  ي��ق��ّدر  جم��ت��م��ع  ب��ن��اء  يف  و�لآد�ب 
�لأ�شا�شي لتوثيق  �لإب��د�ع، وتاأثريه  �أ�شكال 
تاريخي خالد،  �شجل  تاريخنا وعاد�تنا يف 
ل�شيما و�أن �ل�شاعر �لكبري �شامل �جلمري، 
كانت له �إ�شهامات جليلة يف جمال �لأغنية 

�ل�شعبية �لإمار�تية، و�إثر�ئها بالعديد من 
�لق�شائد �لر�ئعة �لتي ل تز�ل ترتدد على 

�أل�شنة �لكثريين حتى يومنا هذ�.
و�أطلق خربا�س من�شور�ت رقمية ت�شتعر�س 
م�شرية �لأدبية، باعتباره �أحد رّو�د �ملدر�شة 
�ل�شعرية �لإمار�تّية، و�شَمّ ديو�نه ق�شائد 
�مل���دح و�ل��ف��خ��ر و�ل��رث��اء و�حل��ن��ني و�لغزل 

و�لغربة. 
�ل�شاعر  ق������ول  �ل�����ب�����دور  ب������الل  وت�����ذك�����ر 
�جل��و�ه��ري: مي��وُت �خل��ال��دون بكل ف�ٍج .. 
�أن  م��وؤك��د  �خل��ل��وُد،  �مل��وت  على  وي�شتع�شي 
�جلمري �ل�شاعر �حلي باأ�شعاره �لتي �أثرى 
�لإم��ار�ت��ي، فبقيت يف  و�لأدب  �لذ�كرة  بها 

وجد�ن �أبناء �لإمار�ت كلمات و�أغان.
و��شتعر�س �لبدور بع�س من ذكرياته مع 
ك��ان يف  �جل��م��ري عندما  �ل��ر�ح��ل  �ل�شاعر 
�لقاهرة و�لتي توؤكد قوة �شعره ومالم�شته 

لتفا�شيل �حلياة �ليومية.
�ل�شعر منظار على �ملجتمع  �أن  و�أكد بالل 
ف�شيذهب  يحفظه  م��ن  ل��ه  ي��ق��در  مل  و�إذ� 
�أثرت  �شخ�شيات   3 وهناك  �ل��ري��اح،  �أدر�ج 
�ل�شاعر  �لإم������ار�ت������ي،  �ل��ن��ب��ط��ي  �ل�����ش��ع��ر 
كتبه من ق�شائد ف جممل  �جلمري مبا 
و�لذي  بالروغة  على  و�ملطرب  �لأغر��س، 
وغريه  �جلمري  ق�شائد  من  �لكثري  غنى 
فوثق هذ� �لنمط �ل�شعري يف ذ�كرة �لكثري 

�أب���ن���اء �لإم������ار�ت و�خل��ل��ي��ج، و�ملرحوم  م��ن 
حمد خليفة بو �شهاب يف كتابه تر�ثنا من 

�ل�شعر �ل�شعبي. 
ي�شتعر�س  ت�����ش��ج��ي��ل��ي  ف��ي��ل��م  ع���ر����س  ومت 
�ل�ش�������اعر  �شرية  م������ن  وج��و�ن��ب  حمطات 
�ل�شاعر  ف��ي��ه جن���ل  ���ش�����������������������������������ارك  �ل���ر�ح���ل 
���ش��امل �جل��م��ري وع���دد ممن  ب��ن  عج���الن 

ع������ا�شروه.
حو�رية  جل�شة  �مل��ط��ريي  �شيخة  و�أد�رت 
بالهلي  �شعيد  حممد  �ل�شاعر  فيها  �شارك 
�لر�حل  بال�شاعر  �لأ�شرية  عالقته  ذ�ك��ر�ً 
و�لإن�شانية،  �ل�شعرية  حياته  يف  وت��اأث��ريه 
وموؤكد�ً على �أهمية توثيق �لرت�ث �ل�شعري 
و�لثقايف لكثري من �لرموز �لوطنية، وذكر 
�لأ�شتاذ علي �آل علي عالقته بال�شاعر وما 
ميثله من هيبة �شعرية و�إن�شانية وكارزميا 

خا�شة، 
و�أكد �أن �أغلب �أ�شعاره �ملغناة يقوم بتلحينها 
�لر�حل  �أ�شعار  م��ن  بع�س  و�أل��ق��ى  بنف�شه، 
�رت���ب���ط باحلياة  و�ل���ت���ي  ����ش���امل �جل���م���ري 

و�حلدث �ليومي.
حممد  تكرمي  ت�������م  �لن�������دوة  خت������ام  ويف 
و�شيخة  ع���ل���ي  �آل  وع���ل���ي  �ل���ه���ل���ي  ���ش��ع��ي��د 
�مل���ط���ريي، ك��م��ا ���ش��اه��د �حل�����ش��ور معر�شا 
وخمطوطات  مقتنيات  م��ن  بع�شا  ي�شم 

�ل�شاعر �لر�حل.

راحلون ب�قون يف ندوة الثق�فة والعلوم

•• دبي-الفجر

 �حتفت هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�شرية بالتعاون مع 
هيئة �لثقافة و�لفنون يف دبي “دبي للثقافة “�أم�س 
�لأول �لث��ن��ني ب��اإط��الق ك��ت��اب ت��ر�ث��ي ج��دي��د يوثق 
للموؤلف  حتا  مدينة  يف  و�حلياة  �لإم��ار�ت��ي  للرت�ث 

و�لباحث �لإمار�تي جمعة خليفة بن ثالث. 
�لرت�ثية  �أقيم يف قرية حتا  ذل��ك خ��الل حفل  ج��اء 
عام  مدير  �لكرم  �هلل  عبد  �لدكتور  �شعادة  بح�شور 
و�شعادة/  ب��دب��ي،  �لب�شرية  و�لتنمية  �ملعرفة  هيئة 
هالة بدري مدير عام هيئة �لثقافة و�لفنون يف دبي 

وعدد من �أهايل حتا.  “دبي للثقافة”، 
�شر�كة ممتدة

وي��ع��د ك��ت��اب “ حتا” �لإ�����ش����د�ر �ل���رت�ث���ي �حل���ادي 
�لإمار�ت  “جمعية  بني  ممتدة  �شر�كة  �شمن  ع�شر 
�لب�شرية  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �مل��ع��رف��ة  “هيئة  و  للغو�س” 
بدبي” على مدى ع�شرة �شنو�ت متو��شلة من �أجل 

توثيق �لرت�ث �لإمار�تي يف خمتلف �ملجالت.
خطة تنموية 

وقال �شعادة �لدكتور عبد �هلل �لكرم مدير عام هيئة 
�ملا�شي  ميتزج  بدبي:”  �لب�شرية  و�لتنمية  �ملعرفة 
باحلا�شر يف قلب منطقة حّتا، لري�شما معاً مالمح 

�إلهام  ت�شكل م�شدر  �لتي  �ملنطقة  و�عد يف  م�شتقبل 
حقيقي لكل �لطاحمني �إىل �لتو��شل �لإيجابي مع 

�لطبيعة و�لتعلم منها«.
ولفت �شعادته �إىل �أن �لإ�شد�ر �لرت�ثي حول مدينة 
حّتا  ملنطقة  �ل�شاملة  �لتنموية  �خلطة  يو�كب  حتا 
�لتي �أطلقها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�نطالقاً  م   2016 �لعام  يف  �هلل،  رع��اه  دب��ي،  حاكم 
من �ملكانة �ملميزة ملنطقة حتا، كنقطة جذب �شياحي 
�أجله �جلهود  ومركز �قت�شادي موؤثر، تت�شافر من 
�لجتماعية  �لقطاعات  ك��اف��ة  يف  �إم��ك��ان��ات��ه  لتعزيز 

و�لثقافية«.
و�أ�شاف:” ي�شعدنا �إطالق هذ� �لإ�شد�ر �لذي يوثق 
للرت�ث �لإمار�تي، �آملني �أن يكون حمفز�ً لالأجيال 
�لرت�ث  ب�شوؤون  �ملهتمني  ولكل  وملجتمعنا  �لنا�شئة 
�لطبيعة،  مع  �ملحبة  ج�شور  وتوطيد  بناء  �أج��ل  من 
�لطبيعة  من  للتعّلم  طلبتنا  �أم��ام  �لفر�س  و�إت��اح��ة 
و�ل�شتفادة من ثر�ئها يف �شقل مهار�تهم يف رحلتهم 

مع �لتعليم و�حلياة«.
هيئة  يف  ل��زم��الئ��ن��ا  “ممتنون  ���ش��ع��ادت��ه:  و�خ��ت��ت��م 
لدعم  للثقافة”  “دبي  دب���ي  يف  و�ل��ف��ن��ون  �ل��ث��ق��اف��ة 

�لفكرة و�لحتفاء بها من قلب مدينة حتا«.

حمتوى ثقايف
م��ن جانبها، ق��ال��ت ���ش��ع��ادة ه��ال��ة ب���دري، م��دي��ر عام 
للثقافة”  “دبي  دب���ي  يف  و�ل��ف��ن��ون  �ل��ث��ق��اف��ة  ه��ي��ئ��ة 
بت�شجيع  للثقافة  دب���ي  يف  “نلتزم  �حل��ف��ل:  خ���الل 
�لثقايف �لأ�شيل  �إبد�ع �ملحتوى  �ملجتمع �ملحلي على 
�لذي يوثق تاريخ وتر�ث �لإمارة وي�شهم يف تر�شيخ 
مكانتها كوجهة للثقافة على م�شتوى �ملنطقة. ففي 
�لرت�ث  من  �لعريق  �ملا�شي  مفرد�ت  تت�شافر  حّتا، 
�مل��ع��ت��دل و�لطبيعة  �مل��ن��اخ  �ل��ت��اري��خ��ي��ة م��ع  و�لآث������ار 
م����ا يجعلها  وك���رم���ه���م،  �أه���ل���ه���ا  �خل����الب����ة وط���ي���ب���ة 
متنوعة  جت��ارب  تقدمي  على  ق��ادرة  �شياحية  وجهة 
وترفيهية. كتاب “حتا” يلتقط جوهر هذه �ملنطقة 
�حليوية، وي�شعدنا �أن نحتفي باإطالقه مع �شركائنا 
�شجاًل  ليكون  �لب�شرية،  و�لتنمية  �ملعرفة  هيئة  يف 
�مل�شمون  ويعزز  �لثقايف  حتا  جمتمع  ت��ر�ث  يحفظ 
�لثقايف لالإمارة، وهو ما يتناغم مع ر�شالتنا يف �شون 
�ل���رت�ث �لإم��ار�ت��ي و�لح��ت��ف��اء ب��ه كم�شدر ومرجع 

لالأجيال �لقادمة«.
منهجية بحثية

�لباحث  �ل��ك��ت��اب  م���وؤل���ف  ق����ال  م��ت�����ش��ل،  ���ش��ي��اق  ويف 
ثالث خ��الل �حلفل: حافظت  بن  �لإم��ار�ت��ي جمعة 
على  ك�شاهد  �لتاريخية  مكانتها  على  حتا  منطقة 

ت����ر�ث ح�����ش��اري و�ج��ت��م��اع��ي غ��ن��ي وب��ي��ئ��ة طبيعية 
خالبة، كما �أن �لعاد�ت و�لتقاليد ر��شخة وتتو�رثها 
متم�شكة  و�لأ���ش��ر عريقة  بعد جيل،  �لأج��ي��ال جياًل 

بالعاد�ت و�لتقاليد �لعروبية �لأ�شيلة«.
�ل�����ذي توليه  “ ظ��ه��ر ج��ل��ي��اً �له���ت���م���ام  و�أ�����ش����اف: 
حقب  م��دى  على  �ملنطقة  لتنمية  �لر�شيدة  �لقيادة 
حتتفظ  �أن  على  حر�شت  و�لتي  متتابعة،  تاريخية 
تعك�س  �لتي  وهويتها  �لتاريخي  بطابعها  �ملنطقة 
�لكتاب  �إع�����د�د  �أن����ه مت  �إىل  �ل��ط��ب��ي��ع��ة، لف��ت��اً  روع����ة 
�ملعلومات  ت��ط��ل��ب��ت ج��م��ع  ب��ح��ث��ي��ة  ع��ل��م��ي��ة  ب��ط��ري��ق��ة 
و�أبنائنا  جمتمعنا  �إىل  لت�شل  �لتاريخية  و�حلقائق 
�لرت�ثية  �مل��ف��رد�ت  جمع  عن  ف�شاًل  م�شادرها،  من 
�ل�����و�ردة ب��ه م��ن م�����ش��ادر م��وث��وق��ة وم��ت��ن��وع��ة ومّتت 
و�لآباء  �لأج���د�د  من  نخبة  مع  م�شافهة  مطابقتها 
ولفظاً  كتابة  مطابقتها  �إىل  بالإ�شافة  و�لأم��ه��ات، 
�إىل كل من  �ل�شكر  بجزيل  �شو�ء، متوجهاً  على حد 
�شاهم يف �إجناح �لكتاب، و�مل�شاهمة يف توثيق �لرت�ث 

�لإمار�تي ليكون بني يدي �لأجيال �لنا�شئة«. 
286 �شفحة  و  �أب����و�ب  ثمانية  �ل��ك��ت��اب  يف  وي��اأت��ي 
�لتاريخية  �جل����و�ن����ب  م���ن  م��ت��ن��وع  ط��ي��ف  ت��غ��ط��ي 
و�أ�شهر  حتا،  منطقة  يف  و�لجتماعية  و�لقت�شادية 
م��ع��امل �مل��ن��ط��ق��ة، و�أ���ش��م��اء �ل��ق��رى يف م��دي��ن��ة حتا، 

ل�شاحبه  حتا  يف  )بقالة(  حتا  يف  حمل  �أول  وق�شة 
غلوم، و�حلياة �لزر�عية يف حتا، و�لف�شول �ملو�شمية 
يف ح��ت��ا، وم�����ش��ادر �مل��ي��اه و�لأودي�����ة و�ل�����ش��ع��اب، و�أهم 
�جلبال و�أ�شهرها، و�مل�شاجد و�أقدم وقف يف �لإمار�ت، 
و�لقرية �لرت�ثية يف حتا، و�لنباتات �ملو�شمية و�أنو�ع 
�ليدوية،  و�حل���رف  و�مل��ه��ن  حتا،  مدينة  يف  �لنخيل 
و�خل��دم��ات �ل��ع��ام��ة، و�ل��وث��ائ��ق و�مل��ب��ي��ع��ات، و�ملو�قع 

�ملهمة يف مدينة حتا.
�لن�شخة �لرقمية من �لكتاب  ميكنكم �لطالع على 
و�لتنمية  �ملعرفة  لهيئة  �لر�شمي  �ملوقع  خ��الل  من 

�لب�شرية بدبي من خالل زيارة  هذ� �لر�بط. 
حول هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�شرية: 

دبي  يف  �لب�شرية  و�لتنمية  �مل��ع��رف��ة  هيئة  تاأ�ش�شت 
�ل�شادر   2006 لعام   )30( رقم  �لقانون  مبوجب 
ع���ن ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم؛ 
حاكم دبي، وذلك لالرتقاء بجميع قطاعات �ملعرفة 
�أرق��ى �ملعايري  �إم��ارة دبي وفق  و�لتنمية �لب�شرية يف 

�لعاملية، ومبا يتنا�شب مع �حتياجات �شوق �لعمل. 
�لحتادية  �جل��ه��ات  م��ع  بالتن�شيق  �لهيئة  وت��ت��وىل 
وتطوير  وت��وف��ري  تخطيط  مهمة  ب��ال��دول��ة،  �ملعنية 

متطلبات �ملعرفة و�لتنمية �لب�شرية. 

كما �أنها ت�شعى لالرتقاء بجودة وخمرجات �لتعليم 
ملو�كبة  وذل��ك  و�أ�شكاله،  مر�حله  مبختلف  �خلا�س 
ت�شهده دبي  �لذي  �لتطور �لقت�شادي و�لجتماعي 
و�لإمار�ت، مبا ُي�شهم يف م�شرية �لتحول �إىل �قت�شاد 
�مل��ع��رف��ة. وت�����ش��ع��ى �ل��ه��ي��ئ��ة لإط�����الق جم��م��وع��ة من 
�مل�شاريع و�ملبادر�ت �لتي �شتعود بالفائدة على جميع 
�أ�شحاب �ل�شاأن يف قطاعي �لتعليم و�لتنمية �لب�شرية، 
من طلبة و�أولياء �أمور ومعلمني وموؤ�ش�شات �لقطاع 

�حلكومي و�خلا�س.
وتوفر �لهيئة �لدعم للمد�ر�س و�جلامعات و�لطلبة 
و�ل�شركاء  و�مل�شتثمرين  �لأمور و�لرتبويني  و�أولياء 
باجلودة  يتميز  تعليمي  ق��ط��اع  ل��ب��ن��اء  �حل��ك��وم��ي��ني 
�ل�����ش��ع��ادة و�حلياة  �أج������و�ء  ب��ن�����ش��ر  �ل��ع��ال��ي��ة وي��ه��ت��م 

�لطيبة.
وتنطلق �لهيئة يف عملها من �لتوجيهات �لو�ردة يف 
من  خطو�تها  وت�شتلهم  دب��ي،  حكومة  ��شرت�تيجية 
دبي  يف  و�لتطوير  �لبتكار  �شيقودون  �لذين  �أولئك 

�مل�شتقبل، �أل وهم �لطلبة.
�لرقابة  ت��ق��اري��ر  ج��ان��ب  �إىل  م��ن�����ش��ور�ت��ه��ا  وُت���وف���ر   
ت�شتند  موثوقة  معلوماٍت  ُت�شدرها  �لتي  �ملدر�شية 
�إىل �لأدلة و�لرب�هني، لي�شتفيد منها كافة �ملهتمني 

بال�شاأن �لتعليمي.

»هيئة املعرفة« و »دبي للثقافة« حتتفيان باإطاقه من قلب قرية حتا الرتاثية 

»حت�«.. كت�ب جديد ير�صد ق�صة حي�ة مدينة 

»ثق�فة ال�ص�رقة« تفتتح املعر�ض اخلطي »2*2«
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م�سل�سل "اإل اأنا " من الأعمال الدرامية الناجحة

اإمي�ن الع��صى: الرتند يعتمد 
على امل�ص�جرات والف�ص�ئح

م�سوارها  خال  قوية  ب�سمة  ترتك  اأن  العا�سي،  اإميان  الفنانة  جنحت 
الفني والذى ك�سفت عن موهبة حقيقية ا�ستحقت اأن تكون بطلة يف اأعمال 
اجلمهور  اإح�سا�ض  تلم�ض  اأن  اأدواره��ا  خال  من  ا�ستطاعت  والتى  خمتلفة، 

وتعرب عنهم بكل �سهولة وي�سر ملا لها من طبيعة متثيل خا�سة جعلتها متميزة عن غرها من فنانات جيلها، وهذا الذى �ساهدناه من 
خال تقدميها ل�سخ�سية "دنيا"، �سمن حدوته "طعم الدنيا" من م�سل�سل "ال اأنا" والتى حظت بنجاًحا كبًرا واإ�سادة من اجلمهور، 

يف هذا احلوار تك�سف اميان عن اأ�سباب م�ساركتها يف هذا العمل وردود الأفعال التى و�سلت لها وغرها الكثر من التفا�سيل..

مو�شوعات  من  تتناوله  مبا  �لق�شرية  �مل�شل�شالت  �أن  �لعايدي  �أم��رية  �لفنانة  �أك��دت 
وق�شايا �جتماعية خمتلفة با�شتخد�م �أحد�ث �لتقنيات �ملتطورة، ت�شاهم يف �إثر�ء 
�شناع  مكنت  �مل�شل�شالت  من  �لنوعية  تلك  �أن  �إىل  م�شرية  �مل�شرية،  �ل��در�م��ا 
من  �إط��ار  يف  �أحد�ثها  ت��دور  جديدة  مو�شوعات  �إىل  �لتطرق  من  �ل��در�م��ا 

�لرعب و�لت�شويق.
و�أ�شارت �أمرية �لعايدي �إىل �أنها �نتهت من ت�شوير م�شاهدها يف م�شل�شل 
ومن  تقتل"،  بتعرف  "�ل�شتات  ��شم  يحمل  كان  �ملعادي" و�لذي  "بيت 
�ملقبلة  �ل��ف��رتة  خ��الل  �لرقمية  �ملن�شات  �إح���دى  على  عر�شه  �مل��ق��رر 
بعيد� عن �ملار�ثون �لرم�شاين، وي�شارك يف بطولته كل من �لفنانني 
�أح��م��د وف��ي��ق، ك��ن��دة ع��ل��و���س، ت���ار� ع��م��اد، م��ريي��ه��ان ح�شني، �إجني 
�ملقدم، �شربى فو�ز و�إجني كيو�ن، و�شيناريو وحو�ر حممود عزت 

و�إخر�ج حممد �شالمة.
 3 12 حلقة ح��ول  �أح��د�ث��ه يف  ت��دور  �مل�شل�شل  �أن  و�أو�شحت 
ق�ش�س تتناول جرمية "جرمية قتل"، يف �إطار من �لإثارة 
و�لغمو�س و�لت�شويق، ولكنه يركز على فرتة �لثمانينات، 
لفتة �إىل �أنه على �لرغم من �أن �مل�شل�شل ماأخوذ من 
متت  �ل�شيناريو  �أن  �إل  �أجبني،  م�شل�شل  فورمات 
مبا  حمكم  و�شكل  خمتلفة  مبعاجلة  �شياغته 

يتنا�شب مع �لدر�ما �مل�شرية.
و�لفرت�ت  �ل��ث��م��ان��ي��ن��ات  ف���رتة  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
�لفرت�ت  م��ن  تعترب  ع���ام،  ب�شكل  �ل��ق��دمي��ة 
�مل��ح��ب��ب��ة ل���دى ج��م��ه��ور �ل���در�م���ا مل��ا ل��ه��ا من 
�ملا�شي  �إىل  باحلنني  �إي��ج��اب��ي  نف�شي  ت��اأث��ري 
"نو�شتاجليا"، وبالتايل حتقق تلك �لنوعية من 
�مل�شل�شالت جناحا جماهرييا كبري� ون�شبة م�شاهدة 

مرتفعة.
ونوهت �أمرية �لعايدي باأنها تعكف حاليا على قر�ءة 
عر�شها  �ملقرر  من  در�م��ي��ة  لأع��م��ال  �شيناريوهات   4
خارج �ملو�شم �لرم�شاين، ر�ف�شة �لك�شف عن �أ�شماء تلك 

�لأعمال قبل ح�شم �أمر م�شاركتها فيها.

)بيت املعادي( مليء بالت�سويق والغمو�ض

اأمرية الع�يدي: امل�صل�صالت 
�ل��ف��ن��ان م�����ش��ط��ف��ى خاطر الق�صرية ترثي الدرام�  ي��ن��ت��ظ��ر 

�ل�شينمائية،  �أع��م��ال��ه  �أح���دث  ط��رح 
�لنيل(،  )مت��ا���ش��ي��ح  ع���ن���و�ن  حت���ت 
خالل  ت�شويره  م��ن  �لن��ت��ه��اء  بعد 
عن  خاطر  �ملا�شية.و�أعرب  �لفرتة 
�لعمل  ل��ع��ر���س  �ل�����ش��دي��د  حت��م�����ش��ه 
ل�شتقر�ر  و���ش��ع��ادت��ه  ب��ال�����ش��ي��ن��م��ات، 
طرحه  م��وع��د  على  �ملنتجة  �جل��ه��ة 
م�شرًي�  �ملقبل،  يناير   26 يوم  وهو 
كوميدي  �أح���د�ث  يت�شمن  �أن��ه  �إىل 
ليت وخمتلف عما قدمه من قبل، 

متمنًيا �أن ينل �إعجاب �جلمهور.
و�أكد، �أنه فخور بالتعاون من جنوم 
ب��ال��ك��ام��ل وخ��ا���ش��ة �شيوف  �ل��ع��م��ل 
�ل�شرف، حيث يتم �لعمل على ظهور 
عدد كبري من جنوم �لفن ك�شيوف 
بحكم  �مل�������ش���اه���د  ب��ع�����س  يف  ����ش���رف 
جانبه،  �لأح������د�ث.وم������ن  ط��ب��ي��ع��ة 
�ن�����ت�����ه�����ى 

�مل����خ����رج ����ش���ام���ح ع���ب���د �ل���ع���زي���ز من 
مرحلة �ملونتاج و�ملاك�شاج للعمل.

اأبطال )متا�سيح النيل(
بطولة  �ل���ن���ي���ل(  ف��ي��ل��م )مت��ا���ش��ي��ح 

حمدي  خ�����اط�����ر،  م�������ش���ط���ف���ي 
�ل�شاوى،  خ��ال��د  �مل��رغ��ن��ي، 
ك�������رمي ع���ف���ي���ف���ى، وي�������زو، 
بيومي  م���ه���ن���ى،  ه�����ن�����ادي 
فو�د، حممد ثروت، حممد 
عيد،  ����ش���ل���ي���م���ان  ج���م���ع���ة، 

�لطر�بيل�شي،  �شامية 

بدرية طلبة، �شريف ح�شني، و�شيفة 
�ل�����ش��رف ����ش���وز�ن جن��م �ل���دي���ن، من 
تاأليف لوؤي �ل�شيد وتدور �أحد�ثه يف 

�إطار كوميدي.
وت��دور �أح��د�ث �لفيلم 
م�شطفى  ح�������ول 
وحمدى  خ��اط��ر 
�ملريغنى �شابني 
يقومان باأعمال 
على  �ل���ن�������ش���ب 
خالد �ل�شاوى، 
يج�شد  �ل���ذي 
رجل  دور 

ومت  �لبحرية،  رحلته  �أث��ن��اء  ث���رى، 
على  �لعمل  م�شاهد  ت�شوير معظم 
من �أحد �ملر�كب �لنبيلة يف �أ�شو�ن، 
�إ�شافة �إىل ت�شوير عدد من �مل�شاهد 

ا. يف مدينة �لأق�شر �أي�شً
وك�����ان خم����رخ �ل��ف��ي��ل��م ���ش��ام��ح عبد 
�ل���ع���زي���ز ق����د �ن���ت���ه���ى م�����وؤخ�����ًر� من 
�لذى  �لعيد(  )ليلة  فيلم  ت�شوير 
من  كبري  ع��دد  بطولته  يف  ي�شارك 
�شميحة  ي�����ش��ر�،  وي�����ش��م  �ل��ف��ن��ان��ني 
وعبري  عبد�لغفور،  وري��ه��ام  �أي���وب، 
�����ش����ربي، وجن������الء ب������در، وه���ن���ادي 
مهنا، و�شيد رجب وحممود حافظ 
�ل�شيد  ومايان  �شالح  و�أحمد خالد 
وع����ارف����ة ع���ب���د�ل���ر����ش���ول ور����ش���دي 
وهو من  �شالح،  ونهى  �ل�شامي، 
تاأليف �أحمد عبد �هلل.

م�صطفى خ�طر: فيلم مت��صيح 
النيل )كوميدي ليت(

�لدنيا"؟ "طعم  يف  م�شاركتك  �شبب  ما  �لبد�ية..  • يف 
"دنيا"  �شخ�شية  لقبول  دفعتني  ع��و�م��ل  ع��دة  ه��ن��اك   -
�لدور  �لبد�ية عندما عر�س عليا  �لدنيا"، يف  "طعم  يف 
وقمت بقر�ءة �ل�شيناريو و�أعجبت بالكتابة وبال�شخ�شية 
للغاية، و�لتى كادت وقعت يف غر�مها من �حللقة �لأوىل؛ 
لهذه  وت��ق��دمي��ي  تركيبتها،  يف  �شعبة  �شخ�شية  فهي 
�أكن  مل  �إننى  ول�شيما  �لتحدي  من  كنوع  �ل�شخ�شية 
�ل�شخ�شيات  جميع  �أن  كما  م�شتمر،  ب�شكل  متو�جده 
�أمني جمال  �أي�شا مميزة ومكتملة �لأرك��ان، فاملوؤلف 

و�ملخرج �أحمد ح�شن �أبدعو� يف ر�شم �ل�شخ�شيات.
"طعم  "دنيا" يف  �ل��ذي جذبك يف �شخ�شية  • وم��ا   

�لدنيا"؟
- جذبني يف �شخ�شية "دنيا"، �إنها طموحة للغاية 
�إنها  ك��م��ا  نف�شها،  وم�����ش��دق��ة  نف�س  ع���زة  ول��دي��ه��ا 
�شخ�شية قيادية يف �شغلها وعملها، فبها مميز�ت 
�ألب�شها  "كان ناق�س  تكاد تظهرها مالك، مازًحة 

جناحات وتطري".
حدوتة  ح��ول  �لأف��ع��ال  ردود  وج��دت��ي  وك��ي��ف   •

�لدنيا"؟ "طعم 
و�حلمد  �لت�شوير،  يف  كبرًي�  جمهوًد�  بذلنا   -
�لتي  �لإي��ج��اب��ي��ة  �لأف����ع����ال  ردود  ع��ل��ى  هلل 
و���ش��ل��ت��ن��ي م���ن �مل�����ش��اه��دي��ن ح��ت��ى �لآن، 
ت�شعرين بال�شعادة و�لر�شا يف �ختيار 
�لت�شوير  بد�ية  �مل�شل�شل، فمن  هذ� 
و���ش��ط عمل قوي  �أن��ن��ا  نعلم  وك��ن��ا 
يحتوي  �إن��ه  ول�شيما  وخمتلف، 
ق�����ش��ه ج��دي��دة وخمتلفة  ع��ل��ى 
عن �أي عمل �آخر، فكنت �أتوقع 
جناحا  �ل���ع���م���ل  ي��ح��ق��ق  �أن 
�ن���ت���ب���اه  ي�����ج�����ذب  و�أن 
وبعد  �مل�������ش���اه���دي���ن، 
�لأفعال  ردود  هذه 
�أ�شتطيع �أن �أقول 
كرمنا  رب��ن��ا  �أن 

و�لعمل جنح.
• ملاذ� تعتربين 
م�����ش��ارك��ت��ك يف 
�لدنيا"  "طعم 
ك�������������ان حت�������دي 

لِك؟
- بالطبع جميع حو�ديت م�شل�شل "�ل �أنا" حققت جناًحا كبرًي�، فهناك 
عر�س  بعد  ولكن  لهم  م�شاوى  �لدنيا" جن��اح  "طعم  حتقق  �أن  حت��دى 
�شخ�شية  �أن  كما  توقعاتي،  جميع  فاق  جناح  �حلدوته  حققت  �حلكاية 

. ي�شدقني  �جلمهور  �أن  حتدي  لدي  فكان  وخمتلفه  "دنيا" جديدة 
وبني  �مل�شل�شل  "دنيا" يف  �شخ�شية  بني  م�شرتكة  �شفات  هناك  • هل 

�إميان �لعا�شي؟
كما  و�ل�شر�حه  �لو�شوح  هى  �مل�شرتكه،  �ل�شفات  من  �لكثري  هناك   -

�إننى مل �أ�شيع وقتي مع �لأ�شخا�س �خلطاأ �أو عالقة فا�شله فعندما 
�لفور  على  �لغلط  �ل�شخ�س  ه��ذ�  �أو  خطاأ  �لعالقة  �أن  �أكت�شف 

�بتعد، مثلما فعلت "دنيا" يف �مل�شل�شل.
وت�شدرها  �لدنيا"  "طعم  ح��دوت��ة  جن���اح  ���ش��ر  م��ا   •

�لرتيند؟
- م�شل�شل "�إل �أنا " من �لأعمال �لدر�مية �لناجحة 
و��شتطعت  �جلمهور،  �إع��ج��اب  نالت  �لتى  و�لقوية 
ملتابعتها،  �جل��م��ه��ور  م���ن  ك��ب��رية  ف��ئ��ة  جت���ذب  �أن 
وف�����ش��ال ع���ن ذل���ك وج����ود �مل���خ���رج �أح���م���د ح�شن، 
فهو �شخ�شية طبيعية مل نرى منه يف �للوك�شني 
غري �لإيجابيات كاملثالية و�لقدوة و�لإخال�س يف 

�لتى �نطبعت على  عمله فهو ملئ مب�شاعر �حلب 
تناق�شها  �ل��ت��ي  �لق�شية  �أن  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �لعمل، 
منذ  �لأيتام  دور  د�خ��ل  �لفتيات  �حلدوتة من حياة 
�شابات وي�شلكن طريقهن  �لطفولة حتى ي�شبحو� 
حكاية  فهي  �أنف�شهم،  على  معتمدين  �حل��ي��اة  يف 

�لنوعية  لتلك  مييل  ما  د�ئما  و�جلمهور  �إن�شانية 
م��ن �لأع���م���ال، ف��ك��ل ه���ذه �ل��ع��و�م��ل ���ش��اع��دت على 

جناح �لعمل.
�لأعمال  م��ق��ي��ا���س جن����اح  �ل��رتي��ن��د  • ه���ل   

�لفنية؟ وهل �إميان �لعا�شي تهتم به؟
حقيقي  م��ق��ي��ا���س  ي���ك���ن  مل  �ل���رتي���ن���د   -
ل���ل���ن���ج���اح.. ف���امل���ق���ي���ا����س �حل���ق���ي���ق���ي هو 
�جلمهور وتفاعل �مل�شاهدين مع �لعمل، 

وم���ع ذل���ك ك��ن��ت ���ش��ع��ي��دة ل��ل��غ��اي��ة باأن 
تريند  ظلت  �لدنيا"  "طعم  حدوتة 
ملدة 72�شاعة بعد عر�شها مبا�شرًة، 

ففي  �لرتيند  فكرة  �أح��ب��ذ  ل  و�أن���ا 
ع��ب��ارة عن  �لأح��ي��ان يكون  بع�س 

"م�شاجر�ت وف�شايح"، فاأف�شل 
�أن �أكون تريند من خالل عمل 

فني ناجح ونال �إعجاب �جلمهور وتفاعل معه ب�شكل كبري.
�لفنية  باأعمالك  �ل�شوء  ت�شليط  يف  مبيولك  قبل  من  �شرحِت  • ملاذ� 

على ق�شايا ذوي �لهمم؟
�أعمايل  يف  �خلا�شة  �لقدر�ت  ذوي  ق�شايا  مناق�شة  �أمتنى  بالتاأكيد..   -
لهم،  �لأن��ظ��ار  ول��ف��ت  عليهم  �ل�����ش��وء  ت�شليط  م��ن  ك��ن��وع  وذل���ك  �لفنية، 
وف�شاًل عن ذلك فهي من �لأدو�ر �ل�شعبة �لتى حتتاج جمهود كبري من 
�ملمثل لإظهار تفا�شليها، كما �إننى �أع�شق تلك �لنوعية من �لأدو�ر �لتى 

حتتاج ملجهود.
�ملقبلة؟ �لفرتة  جت�شيدها  تتمنى  �لتي  �لأدو�ر  نوعية  • ما 

و�شخ�شية  و�ل����رو�ي����ات،  �ل��ق�����ش�����س  ت��ق��دمي  �أمت���ن���ى   -
تاريخية �أو ق�شة حياة �شخ�س ما فاأنا �أ�شتمتع 

بتج�شيد حياة �لأ�شخا�س.
�ل�شنيما؟ عن  • وماذ� 

- �أ�شارك يف فيلم "يف عز �ل�شهر" 
ومن   ، ع��ادل  مرق�س  للمخرج 
ت�شويره  �إ���ش��ت��ن��ان��ف  �مل��ق��رر 
�ملقبلة،  �ل����ف����رتة  خ������الل 
�لبطولة  يف  وي���������ش����ارك 
رزق وحممد  حممد علي 
�شعيد،  جمال  و�أح��م��د  عز 
و�إيهاب  ح��ج��ازي  وحم��م��ود 
تاأليف  م����ن  وه�����و  ف���ه���م���ي، 

كرمي �شرور.
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علم�ء يحددون الع�مل الرئي�ض يف البق�ء على 
قيد احلي�ة عند الإ�ص�بة ال�صديدة بكورون�

قام علماء من �إ�شبانيا وكند� بتقييم دور ثالث معايري لختبار �لدم �لتي 
حالت  ب�  �مل�شابني  للمر�شى  بالن�شبة  �حلياة  قيد  على  �لبقاء  على  توؤثر 

19-" خطرة. "كوفيد 
هو  �لرئي�س  �لعامل  �أن  �لباطني  �لطب  جملة  يف  ن�شرت  در����ش��ة  ووج���دت 
م�شتوى �لأج�شام �ملميزة �مل�شادة لربوتني �شبايك للفريو�س �لتاجي. ومثل 

هذه �لأج�شام �مل�شادة تت�شكل �أثناء �لتطعيم.
ي�شار �إىل �أن "بروتني �شبايك" هو �مل�شوؤول عن ت�شكيل "�لنتوء�ت �ل�شوكية 
�ملوجودة على �شطح فريو�س كورونا و�لتي متنحه �ل�شكل �لتاجي �ملعروف 

عنه".
�لتاجي  �لفريو�س  ع��دوى  م��ن  �ل�شخ�س  حماية  م��دى  على  �حلكم  ميكن 
�مل�شادة  �لأج�شام  م�شتوى  وه��ي،  �ل��دم  لفح�س  موؤ�شر�ت  من خالل ثالثة 
�ملميزة �شد م�شت�شد�ت معينة، �أو �أجز�ء من �لفريو�س؛ و�لكمية �لإجمالية 
للم�شت�شد�ت، �أو م�شت�شد�ت �لدم؛ وكمية �حلم�س �لنووي �لريبي يف �لدم. 
ومل يكن معروفا يف �ل�شابق �أي هذه �ملوؤ�شر�ت يعترب مفتاحا لتحديد درجة 

خطر �لوفاة.
�لقائمون على هذه �لدر��شة �نتقو� نتائج �لختبار من 92 مري�شا بالغا، 
مت قبولهم يف �لفرتة من 16 مار�س �إىل 15 �أبريل 2020، خالل �ملوجة 
�لأوىل من �لوباء، يف م�شت�شفى جامعة ريو �أورتيغا وم�شت�شفى جامعة بلد 
�لوليد، وكذلك م�شت�شفى غريغوريو مار�نيونا وم�شت�شفى جامعة �لأمري 
�أ�شتوريا�س يف مدريد. مت ت�شخي�شهم جميًعا ب�"كوفيد – 19" با�شتخد�م 
�ختبار "بي �شي �أر"، ومت �إج��ر�ء فح�س دم يف �أول 24 �شاعة من �إقامتهم 

يف �مل�شت�شفى.
�ملر�شى،  دم��اء  يف  �مل�����ش��ادة  �لأج�����ش��ام  تعريف  �شيغة  لتحديد  �لعلماء  ق��ام 
"�إ�س"  بربوتني  �خلا�شة   "IgG"و  "IgM" �مل�شادة  �لأج�شام  وخا�شة 
هذه  م�شتويات  ب��ني  �ل��ع��الق��ة  وق��ي��م��و�   ،"-2 – ك���وف  "�شار�س  ل��ف��ريو���س 

�لأج�شام �مل�شادة، وتركيز �حلم�س �لنووي �لريبي �لفريو�شي ووجود
�لبالزما، و�لذي مت تقييمه  �لتاجي يف  "�إن" للفريو�س  �لنووي  �لربوتني 
بو��شطة موؤ�شر �مل�شت�شد�ت، وكذلك تاأثري هذه �ملعلمات على خطر وفيات 

�ملر�شى.
وجد �لباحثون �أن و�حد� فقط من �لقيا�شات �لثالثة يرتبط ب�شكل مبا�شر 
بخطر �ملوت �ملرتفع، ويف �ل�شتجابة �ملنخف�شة لالأج�شام �مل�شادة �شد بروتني 
" فيما يرتبط �لقيا�شان �لأخريان  "�شار�س – كوف – 2  "�إ�س" لفريو�س 
باملعامل �لأول، ويف حالة عدم وجود �لأج�شام �مل�شادة ، تكون م�شت�شد �لدم 
حمل  ويتنا�شب  �ملرتفع،  م�شتو�ها  من  تقريبا  ون�شف  مبرتني  "�إن" �أعلى 
�مل�شادة.  �لأج�����ش��ام  ع��دد  م��ع  عك�شًيا  �لفريو�شي  �لريبي  �ل��ن��ووي  �حلم�س 
��شتجابة �شعيفة لالأج�شام  �لذين لديهم  �أولئك  كان لدى  �أخ��رى،  بعبارة 
�مل�شادة م�شتويات عالية من �حلم�س �لنووي �لريبي �لفريو�شي وبروتينات 

فريو�شية متناثرة يف دمائهم.

العرو�ض؟  علم  موؤلف  •  من 
- �خلليل بن �أحمد �لفر�هيدي 

النحو؟  علم  موؤلف  هو  • من 
- �أبو �لأ�شود �لدوؤويل 

وال�سلوى؟  املن  معنى  • ما 
- �ملن هو �لع�شل و�ل�شلوى هو طائر �ل�شمان 

يف  حقيقي  اإل��ك��رتوين  كمبيوتر  اأول  �سمم  متى   •
العامل؟

- �شمم �أول كمبيوتر �إلكرتوين حقيقي يف �لعامل بجامعة بن�شلفانيا 
عام  1946م.

الطائيان؟  اأطلق عليهما  اللذان  ال�ساعران  • من هما 
- �لبحرتي و�أبو متام. 

�حليو�نات. كل  بني  من  دم  �شغط  �أعلى  لديها  • �لزر�فة 
�لقرود. من  مليون   50 من  �أكرث  بها  • �لهند 

�ملد�ر�س. يف  �شيوعاً  �لأكرث  هما  و�لأبي�س  �لأزرق  • �للونني 
مرت.  14 يبلغ  �لنعامة  �أمعاء  • طول 

�حل�شر�ت. بل�شعات  �إ�شابة  �لأكرث  �جلزء  هو  • قدمك 
�لعامل. يف  �ل�شفادع  لأرجل  م�شّدر  �أكرب  هي  • �ليابان 

مرة.  330330 ب�  �لأر�س  من  �أكرب  • �ل�شم�س 
�أفريقيا.  جنوب  بجمهورية  جو�نبها  جميع  من  حماطة  �لأفريقية  )لو�شوتو(  • مملكة 

و�لفو�كه  ن�شبة ممكنة من فيتامني )�شي( مقارنة بجميع �خل�شر�و�ت  �أعلى  • �لفلفل �حلار يحتوي على 
�لأخرى. 

لرت.  �ألف   227 من  لأكرث   747 �لبوينغ  طائرة  وقود  خز�نات  • تت�شع 
يقوم  �أي رجل  �نف  تق�شم  �أن  للمر�أة  �نه يجوز  على  ن�س  بريطاين حكما  قا�ٍس  ��شدر   1837 �لعام  • يف 

بتقبيل �شفتيها دون رغبتها. 
عند  فقط   206 �إىل  يرت�جع  �لعدد  ذلك  �أن  �إل   ، عظمة   300 ج�شمه  يف  يكون  �لإن�شان  يولد  • عندما 

�لو�شول �إىل �شن �لبلوغ .

�سائد الأ�سماك 
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القهوة والمعاء
ربطت در��شة طبية حديثة بني 
وحت�شني  �لكافيني  ��شتهالك 
�ملفيدة  �ل��ب��ك��ت��ريي��ا  م�����ش��ت��وى 
�لأم����ع����اء،  )�مل���ي���ك���روب���ي���وم( يف 
�لكائنات  من  تريليونات  وه��ي 
يف  تعي�س  �لتي  �حلية  �لدقيقة 
على  وت��وؤث��ر  �له�شمي  �جل��ه��از 

�شحة �لإن�شان �لعامة.
و�أظهرت �لعديد من �لدر��شات 
- خ���الل �ل�����ش��ن��و�ت �مل��ا���ش��ي��ة - 

وجود �رتباط بني ��شتهالك �لقهوة وتقليل فر�س حدوث �ملخاطر �ل�شحية 
من جميع �لأنو�ع، خا�شة مر�س �ل�شكر �لنمط �لثاين �إىل �أنو�ع معينة من 
�أن  �إىل  �أ�شارت �لأدلة  �ل�شلل �لرعا�س، ويف �لوقت ذ�ته،  �ل�شرطان، ومر�س 
تركيبة �مليكروبيوم يف �لأمعاء ميكن �أن توؤثر على �شحتك، �إما عن طريق 

�لرتويج خلطر �لإ�شابة بالأمر��س �أو �حلد منها.
�لقهوة يتمتعون  �شرب  ملتعاقبي  �مليكروبيوم  �أن  �لدر��شة �حلديثة  ووجدت 
ت��ن��اول��و� كميات قليلة من  �ل��ذي��ن  �أول��ئ��ك  �أك��رب م��ن  ب��درج��ة  ب�شحة جيدة 

�لقهوة.
�لثقيلة  �لقهوة  ل�شاربي  �لبكتريية  �لأن���و�ع  كانت  �حلالية،  �ل��در����ش��ة  ويف 
�أنحاء �لأمعاء �لغليظة، و�أكرث ثر�ًء  �أكرث وفرة وتوزع بالت�شاوي يف جميع 
ك��ب��رية لت�شمل  ب��درج��ة  �ح��ت��م��اًل  و�أق���ل  �مل�����ش��ادة لاللتهابات،  يف �خل��و����س 
�ملرتبطة  �لبكترييا  من  نوع  وهو   ،  Erysipelatoclostridium

با�شطر�بات �لتمثيل �لغذ�ئي و�ل�شمنة.

عانى ر�شو�ن وهو �حد �شيادي �لأ�شماك من قلة �ل�شيد يف �ملنطقة �لتي �عتاد �أن ي�شطاد فيها فقرر �ن 
يذهب �إىل منطقة �أخرى بعيدة، عله يجد رزقه.. وهناك ولن �هلل رحيم بعباده فقد �أر�شل له �خلري �لكثري، 
فا�شطاد و��شطاد كثري� حتى تعبت �شبكته وذهب �إىل �ل�شوق وباع ما معه وك�شب كثري� من �ملال.. ويف �لبيت 

�شاألته �لزوجة و�لأولد عن حاله فحمد �هلل وقال �شاحكا: كان �شيدي �ليوم كمية وفرية من �ملال.
خرج طفله حممد يلعب فحكى ل�شديقه �ن �أباه �ح�شر مال كثري� ��شطاده من مكان ما على �لبحر فذهب 
�لثاين  �ليوم  ويف  مثله  مال  ي�شطاد  عله  ر�شو�ن  ير�قب  �ن  وق��رر  �لرجل  لو�لده فطمع  �ل�شديق وحكى 
وبعد �ن �نتهى ر�شو�ن من �ل�شيد �لوفري ذهب �إىل �ل�شوق يف �لوقت �لذي ح�شر فيه �لرجل �لذي كان 
ير�قبه عن بعد وقال �شاأرمي �شبكتي رمبا يخرج �ل�شمك مال، فرمى �شبكته لكنها خرجت بال�شمك فقط، 
فالقى به بعيد� ورم��ي �شبكته كرة �خ��رى و��شتمر على هذ� �حل��ال رمبا ي�شطاد م��ال، لكنه ف�شل فذهب 
�إىل ر�شو�ن وقال له غا�شبا �شارخا من �ين ت�شطاد هذ� �ملال؟ فقال ر�شو�ن �شاحكا ��شطاده من �لبحر 
فعندما ��شطاد �شمكا كثري� و�بيعه يتحول �إىل مال وهكذ� ��شطاد �ملال، فانده�س �لرجل من تلك �لعبارة 
وقرر �لعودة �إىل �لبحر لياأخذ �ل�شمك �لذي �ألقى به على �ل�شاطئ ويبيعه فهو كثري جد� لكنه عندما و�شل، 
كان هناك من �أخذه و�ن�شرف فوقف لي�شطاد مرة �أخرى وحاول عدة مر�ت دون �ن ت�شتطيع �شبكته �ن 
متنحه ولو �شمكة و�حدة، وبات ليلته جائعا فقد �فرتى على نعمة �هلل ورف�شها فعاقبه �هلل باجلوع لعدة 
�يام بعدها، ر�آه ر�شو�ن وقد ركع يف �مل�شجد يبكي وي�شتغفر �هلل وي�شتعيذ من �ل�شيطان �لرجيم �لذي �أكل 

ر�أ�شه وتركه جائعا هو و�أولده .

رجل يرتدي زي بابا نويل يعطي احللوى لاأطفال يف جاكرتا قبل احتفالت عيد املياد -ا ف ب

يف  �مل�شتقلني  �ملخت�شني  ك��ب��رية  �آدم��ي��ان  ليلى  ق��ال��ت 
�أمر��س �لن�شاء و�لتوليد بوز�رة �ل�شحة �لرو�شية، �إنه 
مل يتم �كت�شاف �أي م�شاعفات عند تطعيم �حلو�مل 

يف رو�شيا بلقاح �شد كورونا.
�أية  ظ��ه��ور  بتاتا  ن��الح��ظ  "مل  �لطبيبة:  و�أ���ش��اف��ت   
ب��ل��ق��اح �شد  �مل�����ر�أة �حل��ام��ل  ب��ع��د تطعيم  ت��ع��ق��ي��د�ت، 

كوفيد".
و�شددت �لطبيبة، على �أن ظهور بع�س �لأقاويل حول 
ذلك، لي�س �إل عبارة عن بع�س �ملخاوف �ملبالغ فيها. 
وقالت: "لي�س لدينا �أي معطيات تدل على ذلك، ل 

يف رو�شيا ول يف �خلارج".

و�أ�شارت �د�ميان، �إىل وجود حو�يل 150 �ألف �مر�أة 
يف �لعامل مت تطعيمهن باللقاحات ومل يكن على علم 
ب��اأن��ه��ن ح��و�م��ل. ون��وه��ت ب���اأن عمليات �ل����ولدة لدى 
�أي  ب���دون  م��رت  �لطريقة،  ب��ه��ذه  تطعيمهن  مت  م��ن 

م�شاعفات.
و�أك�����دت �ل��ط��ب��ي��ة، ع��ل��ى �أن����ه ل ي��وج��د عمليا م��ن مت 
تطعيمهم باللقاح، بني �ملتوفني ب�شبب كوفيد وكذلك 

بني �لر�قدين يف �مل�شت�شفيات ب�شبب هذ� �ملر�س.
ووفقا لها، ل يوؤثر �لتطعيم على �لوظيفة �لإجنابية، 
لكن �لفريو�س �لتاجي على �لعك�س من ذلك، له تاأثري 

�شلبي على هذه �لوظيفة.

طبيبة حتدد مدى اأم�ن التطعيم للمراأة احل�مل


