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اأ�سباب خطرية تدفعك لفح�ص اأ�سنانك على الفور
�أخ���رى، وميكن  �أج���ز�ء  �جل�صم على �صحة  م��ن  �أج���ز�ء كثرية  تعتمد 
�إحدى  �آثار بعيدة �ملدى. ُتعد �لأ�صنان  �أن يكون مل�صكلة يف منطقة ما 
مناطق �جل�صم �ملهمة لل�صحة �لعامة، وقد مت ربط �صحة �لفم �ل�صيئة 
مبجموعة متنوعة من �مل�صكالت �ل�صحية �لتي ل ميكن �أن تتوقعها 

�أبًد�.
لفح�ص  �خل�صوع  ت�صتوجب  �لتي  �لأ�صباب  من  جمموعة  يلي  فيما 

�لأ�صنان يف �أقرب وقت، وفق ما �أورد موقع "�إم �إ�ص �إن" �لإلكرتوين:
ربطتها  وقد  �لأ�صنان،  حول  و�للثة  �لعظام  على  �للثة  �أمر��ص  توؤثر 
�لدماغية.  و�ل�صكتة  �لقلب  �أمر��ص  مثل  �صحية  مب�صاكل  �لدر��صات 
وفًقا لدر��صة �أجريت على �أكرث من 11750 بالًغا ُن�صرت يف جملة 
�لذين  �لأ���ص��خ��ا���ص  ن�صف  �أن  �ل��ب��اح��ث��ون  وج���د  �ل����دم،  �رت��ف��اع �صغط 
�إ�صابتهم باأمر��ص  ا عن  �أي�صً �أبلغو�  يعاجلون من �رتفاع �صغط �لدم 
�للثة. يعتقد �لعلماء �أن �للتهاب يف �للثة قد يوؤدي �إىل حدوث �لتهاب 
يف مناطق �أخرى من �جل�صم �أو يزيدها �صوًء�، مبا يف ذلك �ل�صر�يني. 
وعلى �لرغم من �أن �ل�صلة غري مفهومة متاًما، �إل �أن بع�ص �لأبحاث 
ت�صري �إىل �أن �أمر��ص �لقلب و�ل�صر�يني �مل�صدودة و�ل�صكتة �لدماغية 

قد تكون مرتبطة باللتهابات �لتي ميكن �أن ت�صببها بكترييا �لفم.
وجدت در��صة ن�صرت يف جملة جاما �لطبية، �أنه كلما ز�د عدد �لأ�صنان 
�لتي يفقدها �ل�صخ�ص، ز�د خطر �لإ�صابة باخلرف �أو �لتدهور �ملعريف. 
وقال �لباحثون �أنه مقابل كل �صن ُيفقد، يكون لدى �ل�صخ�ص خطر 
 1.4% بن�صبة  �أكرب  %1.1 وخطر  بن�صبة  �أكرب لالإ�صابة باخلرف 
لالإ�صابة بالتدهور �ملعريف. قد ت�صمل �لعالقة بني �لأ�صنان �ملفقودة 
�حلالة  �أو  �ل��ف��م  لبكترييا  �ل��ت��ع��ر���ص  �أو  �ل��ت��غ��ذي��ة  �ل���دم���اغ،  وم�����ص��اك��ل 

�لجتماعية و�لقت�صادية.

حيلة ب�سيطة لو�سع اخلل على ال�سمك 
ك�صف �أحد م�صتخدمي موقع �لتو��صل �لجتماعي تيك توك عن حيلة 
لمت�صا�ص  �لبطاط�ص  و�صر�ئح  �ل�صمك  على  �خلل  لإ�صافة  ب�صيطة 
على   onlyscrans@ ��صم  يحمل  ح�صاب  ون�صر  منها.  �لرطوبة 
ت�صبع  متنع  �لتي  �لب�صيطة  �حليلة  يو�صح  فيديو  مقطع  ت��وك  تيك 
�إ�صافة �خلل  �إنه يجب  وقال  بالرطوبة،  و�لبطاط�ص  �ل�صمك  �صر�ئح 
�إىل طعامك با�صتخد�م زجاجة رذ�ذ لأن ذلك �صيمنع جتمع �لرطوبة 

يف �أماكن معينة، بح�صب �صحيفة مريور �لربيطانية.
�لتي ت�صع فيها �خلل على  �لقادمة  �مل��رة  "يف  �لطعام  م��دون  و�أو�صح 
�لرقائق،  كامل  على  لر�صه  رذ�ذ  زجاجة  ��صتخدم  �لبطاط�ص،  رقائق 

و�صتح�صل على رقائق متجان�صة ومقرم�صة".
MyLondon هذه �حليلة ينف�صه �أكد  وبعدما جرب �صحفي يف 
"بعد ب�صع ر�صات كانت رقائقي مغطاة  �أن �لأمر جنح بالفعل، وقال 

متاًما باخلل بالت�صاوي، ومل تبق �أي �صريحة مل ي�صل �إليها �خلل".
باآلف  وح��ظ��ي  �لفيديو،  مقطع  �صخ�ص  مليوين  م��ن  �أك���رث  و�صاهد 
�مللح  قبل  �خلل  بو�صع  �ملعلقني  �أح��د  ون�صح  و�لتعليقات،  �لإعجابات 
حتى يلت�صق �مللح بال�صر�ئح ب�صكل جيد. وقال �صخ�ص �آخر "يا �إلهي! 

ملاذ� مل �أعرف هذه �لطريقة من قبل؟".

مكتبات متنقلة تعود اإىل اإ�سعاد الأطفال 
دخلت  �أفغان�صتان،  يف  �ل�صلطة  �ىل  طالبان  ع��ودة  منذ  �لأوىل  للمرة 
�إىل د�ر لالأيتام يف �لعا�صمة كابل لتعيد ر�صم  مكتبة متنقلة جمدد� 

�لبت�صامات على وجوه �لأطفال.
وقالت �أريزو عزيزي �لبالغة 11 عاما �لتي يحكي كتابها �ملف�صل عن 
قطة حت�صل على مزيد من قطع �جلنب كلما تعلمت �ملزيد عن عد 

�لأرقام "�أ�صعر بال�صعادة حقا، و�أقر�أ �لكتب �لتي �أحبها جمدد�".
و�أردفت و�صوتها يعلو على �صوت رفاقها �ملتحم�صني بدورهم "مل تاأت 
منذ ثالثة �أ�صهر"، يف �إ�صارة �إىل �حلافلة �لعمومية �لتي مت حتويلها 

�إىل مكتبة.
��صتاأجرتها منظمة  و�حدة من خم�ص حافالت  �ملتنقلة  �ملكتبة  وهذه 
حملية ت�صمى "�صارماغز" �أ�ص�صتها وتديرها �لأفغانية �ملتخرجة من 

جامعة "هارفرد"، فري�صتا كرمي.
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طريقة جديدة للك�سف 
املبكر عن اأمرا�ص القلب

�إنهم  حديثة،  در����ص��ة  يف  بال�صويد،  "كارولين�صكا"  معهد  م��ن  علماء  ق��ال 
�لقلب  �أم��ر����ص  ع��ن  �ملبكر  للك�صف  ج��دي��دة  طريقة  �ب��ت��ك��ار  �إىل  تو�صلو� 
و�لأوعية �لدموية؛ مما قد ميهد لإيجاد �لطريق للعالج �ملبكر، وبالتايل 

خف�ص معدلت �لإ�صابات و�لوفيات.
ويرتبط خطر �لإ�صابة باأمر��ص �لقلب و�لأوعية �لدموية �رتباطا وثيقا 
نتائجها  ُن�صرت  �لتي  �جلديدة  �لدر��صة  و�أظهرت  �ل�صار.  بالكولي�صرتول 
�أن هناك بروتينني ينقالن جزيئات  "بلو�ص ميدي�صن" �لطبية،  يف جملة 

�لكولي�صرتول يف �لدم، باإمكانهما تقدمي معلومات عن خماطر مبكرة.
وتعد �أمر��ص �لقلب و�لأوعية �لدموية �ل�صبب �لأكرث �صيوعا للوفاة على 
و�حت�صاء ع�صلة  �لدماغية  �ل�صكتة  �لعامل، نظر� خلطورتها مثل  م�صتوى 
خمتلفة  مناطق  يف  �ل�صر�يني  ت�صلب  جانب  �إىل  �لقلبية(،  )�لنوبة  �لقلب 
طريق  عن  �ملرتفعة  �لقلبية  �ملخاطر  تقييم  يتم  �لعادة،  ويف  �جل�صم.   من 
�حلالت  بع�ص  يف  �ل�صار  للكولي�صرتول  �ملرجعية  �لقيم  بيانات  ��صتخد�م 
�لطبية؛ حيث يتم �أي�صا قيا�ص �أنو�ع �أخرى من جزيئات �لدهون، جنبا �إىل 

جنب مع �لربوتينات �لدهنية �لتي تنقل �لكولي�صرتول يف �لدم.
يف �ل���در�����ص���ة، ع��م��ل �ل��ع��ل��م��اء ع��ل��ى ق��ي��ا���ص ق��ي��م �ل��ربوت��ي��ن��ني apoB و

�لربوتني  )�صميم  ب�  �ملعروف   apoB �لربوتني  �أن  حيث  apoA-1؛ 
مبثابة  ويعد  "�ل�صار"،  �لكولي�صرتول  نقل  عن  �مل�صوؤول  هو  بي(  �لدهني 
"عالمة خطر" يف حالت مثل �لأ�صخا�ص �مل�صابني بال�صكري من �لنوع 2، 

وموؤ�صر على م�صتويات عالية جد� من �لدهون يف �لدم.

ينفق كل مدخراته ل�سنع 
اأغلى �سرتة يف العامل

�أن�����ف�����ق ب����ري����ط����اين م���ع���ظ���م م���دخ���ر�ت���ه 
�مليالد  عيد  �صرتة  لت�صميم  �ل�صخ�صية 
�لأغ��ل��ى يف �ل��ع��امل و�ل��ت��ي جت��اوز �صعرها 
�لأمو�ل  �أمريكي، جلمع  �ألف دولر   30
�لوطنية  �ل�����ص��ح��ة  م��وؤ���ص�����ص��ة  ل�����ص��ال��ح 

�لربيطانية.
�صرتة  ع��ام��اً(،  ليبان )33  �إي���د�ن  �صمم 
�ل����رن����ة، بنجوم  حت��م��ل ����ص���ورة ح���ي���و�ن 
ف�صية مر�صعة باملا�ص، وخيط ذهب عيار 
�إيطالية،  24 قري�طاً، وبطانة حريرية 

و�لآلف من كري�صتالت �صو�روف�صكي.
�لقيا�صي  �ل��رق��م  ليبان  �صرتة  وحطمت 
�ل���ع���امل���ي لأغ���ل���ى ����ص���رتة ع��ي��د م���ي���الد يف 
����ص���رتة �صنعها  ع��ل��ى  م��ت��ف��وق��ة  �ل���ع���امل، 
تيب�صي  �ل�صابق  �لقيا�ص  �لرقم  �صاحب 
 24000 ثمنها  ي��ع��ادل  و�ل��ت��ي  �إليف�ص، 

دولر.
�إن فكرة �ل�صرتة خطرت له  وقال ليبان 
خالل فرتة �لإغالق يف 2020، عندما 
 ، لندن   ، فولهام  يف  مبفرده  يعي�ص  ك��ان 
ويعمل بدو�م جزئي كموظف يف موؤ�ص�صة 

خريية.

الفوائد ال�سحية احلقيقية 
للخروج يف الهواء الطلق  �ص 23

خرف املالكمة... 
ي�سيب هوؤلء

�ملزمن  �لر�صحي  �لدماغي  �لع��ت��الل  �إن  للزهامير  �لأمل��ان��ي��ة  �جلمعية  قالت 
�ملعروف   Chronic traumatic encephalopathy
عن  ي��ن��ج��م  ع�صبي  تنك�صي  م��ر���ص   CTE ب���  �خ��ت�����ص��ار�ً 
�إ�صابات متكررة يف �لر�أ�ص. و�أ�صافت �جلمعية �أنه ي�صيب 
ب�صفة خا�صة �لريا�صيني، �لذين ميار�صون ريا�صات مثل 
�ملالكمة، و�مل�صارعة، وكرة �لقدم، ولذلك �ل�صبب يطلق 
 Boxer's �ملالكم"  "خرف  ����ص��م  �ل���د�رج���ة  يف  عليه 

.Dementia
وت��ت��م��ث��ل �أع���ر�����ص ه���ذ� �مل��ر���ص يف ���ص��ع��ف �ل���ذ�ك���رة، و�صرعة 
�ل���ص��ت��ث��ارة، و�ل��ت��ه��ي��ج،و�لن��دف��اع، و�ل��ع��دو�ن��ي��ة، و�ل���رتن���ح، و�ل�����ص��ل��ل �لرعا�ص، 
و�صعوبات �لكالم، و�لكتئاب، و�لتفكري يف �لنتحار. وعادة ما تظهر �لأعر��ص 
تظهر  �لأحيان  بع�ص  ويف  �لريا�صية،  �مل�صرية  نهاية  من  عقود  �أو  �صنو�ت  بعد 
 30 و   20 �أعمارهم بني  ت��رت�وح  �لذين  �صناً  �لأ�صغر  �لريا�صيني  لدى  �أي�صاً 
على  �ل�صيطرة  �إىل  �ملزمن  �لر�صحي  �لدماغي  �لعتالل  ويهدف عالج  عاماً. 
�لأعر��ص و�لتخفيف من حدة �لأعر��ص �ل�صلوكية و�لنف�صية بالأدوية �ملن�صطة 
للذ�كرة، و�ملهدئات، وم�صاد�ت �لكتئاب، �إ�صافة �إىل توفري بيئة هادئة وم�صتقرة 
و�آمنة للمري�ص مثل تب�صيط مهام �حلياة �ليومية، و�إبعاد �لأدو�ت �حلادة مثل 

�ل�صكاكني عنه لتجنب �حلو�دث و�حليلولة دون �إيذ�ء �لنف�ص �أو �لغري.

�لفطور تناول  من  بدًل  �لقهوة  �صرب   .1
يقول �لكثريون �إن وجبة �لإفطار هي �أهم وجبة يف �ليوم، 
لذلك ل ميكن بالطبع �أن يكون ��صتبد�لها بالقهوة مفيًد� 

ل�صحة �لإن�صان �لعامة.
�لوجبة  ي��وؤدي تخطي وقت  �أن  "ميكن  ملو�صكوفيتز،  وفًقا 
 ،" �أق��ل  فو�ئد  ذي  نظام غذ�ئي  �إىل  )�لفطور(  �لرئي�صية 
وحتديد�ً نظام يتعار�ص مع �ل�صتمتاع ب�صحة جيدة عند 

بلوغ مرحلة �ل�صيخوخة.
من  تتكون  �إف��ط��ار  "وجبة  بتناول  مو�صكوفيتز  وتن�صح 
�لفاكهة �لطازجة و�حلبوب �لكاملة و�ملك�صر�ت �أو �لبذور" 
م��ن��ا���ص��ب��ة من  ك��م��ي��ات  ع��ل��ى  �أن يح�صل �جل�����ص��م  ل�����ص��م��ان 

�لألياف وم�صاد�ت �لأك�صدة.

وحمالة خفيفة  تناولها   .2
�ل��ك��رمي��ات و�ملحليات  �إ���ص��اف��ة  م���ن  حت���ذر م��و���ص��ك��وف��ي��ت��ز 
�ل�صطناعية بكميات كبرية �إىل قهوة �ل�صباح، لأنها توؤثر 

على �ل�صحة ب�صكل �صلبي كلما ز�دت �لإ�صافات.
كميات معتدلة  تناول  باأ�ص من  "ل  وتقول مو�صكوفيتز: 
�أك��ي��ا���ص �ل�صكر يف  ت��ن��اول  �ل�صكر، ول��ك��ن �لإف����ر�ط يف  م��ن 
�لقهوة  �إىل جرعة �صغرية من  �ملرء  كل مرة يحتاج فيها 
�أن توؤدي لزيادة �لوزن، ومبرور �لوقت و�لتقدم يف  ميكن 
ن�صبة  يف  كبرية  بزيادة  �ل�صخ�ص  ت�صيب  �أن  ميكن  �لعمر 
�ل�صكر يف �لدم و�للتهابات و�لعديد من �حلالت �ل�صحية 

�لأخرى.

�ملاء من  بدًل  �لقهوة  �صرب   .3
ي��ن�����ص��ى �ل��ك��ث��ريون ���ص��رب �مل����اء وك��ل��م��ا ���ص��ع��رو� بالعط�ص 
يتناولون �لقهوة بدًل من �ملاء وهو ما ميكن �أن يكون عادة 

كارثية عندما يتعلق �لأمر ب�صحة �لإن�صان �لعامة.
وفًقا ملو�صكوفيتز، فاإن ن�صيان �صرب �ملاء وتناول �لكافيني 
�صلًبا  يوؤثر  �أن  �لذي ميكن  �إىل �جلفاف  يوؤدي  �أن  "ميكن 
و�مت�صا�ص  �لطاقة  وم�صتويات  و�له�صم  �لب�صرة  على 

�لعنا�صر �لغذ�ئية وحتى �ملفا�صل."

�لنوم قبل   .4
ينبغي �أن يتم تناول �لقهوة يف �ل�صباح وجتنب �صربها يف 
�مل�صاء، لأنها لو مل يوؤد �لكافيني �إىل �ل�صتيقاظ حتى وقت 
متاأخر من �لليل، فاإن هذ� ل يعني �أنه ميكن �صرب �لقهوة 

قبل �لنوم مبا�صرة.

�لكافيني  "يعترب  ملو�صكوفيتز،  وف��ًق��ا 
منبًها عندما يتم تناوله يف وقت قريب 

�صيحرم  لأن��ه  للنوم،  �خللود  موعد  من 
م����ن ف���ر����ص���ة �حل�������ص���ول ع���ل���ى �ل���ر�ح���ة 
�أو  �ل��ن��وم  قلة  ت���وؤدي  �أن  ميكن  �لكافية. 

ع��دم ج��ودة �ل��ن��وم �إىل �إح���د�ث فو�صى يف 
�ملز�جية  �مل��ن��اع��ة و�حل���ال���ة  �ل��ت��ع��ايف ون��ظ��ام 

و�لطاقة و�لتمثيل �لغذ�ئي، وي�صيب �ل�صخ�ص 
بكل ما يرتتب على ذلك."

�ل�صطناعية �لتحلية   .5
�ملرة  �حل��ق��ي��ق��ة  م��و���ص��ك��وف��ي��ت��ز  �ل��دك��ت��ورة  تك�صف 
وكاأنها  ب��دت  لو  و�لتي  �ل�صطناعية،  للمحليات 
مفيدة لتجنب زيادة �ل��وزن، لكنها يف �لو�قع لها 

تاأثري خطري على �ل�صحة على �ملدى �لطويل.
"�ملحليات  "لي�صت  قائلة:  مو�صكوفيتز  وتو�صح 

�ل�صطناعية" غري مفيدة من �لناحية �لتغذوية 
�إن �ملحليات �ل�صطناعية غري �ملغذية  فح�صب، بل 
ت�صر  �أن  و�لأ����ص���ب���ارت���ام مي��ك��ن  �ل�����ص��ك��ر�ل��وز  م��ث��ل 
يوؤثر  مما  �لأمعاء،  و�صحة  �لأن�صولني  مب�صتويات 
على جميع �مل�صار�ت �حليوية يف �جل�صم ، وت�صيب 
من  �مل��زي��د  ت��ن��اول  يف  م�صتمرة  ب��رغ��ب��ة  �ل�صخ�ص 

�حللويات طو�ل �ليوم ".

هذ� هو �لوقت �لأمثل لحت�صاء �لقهوة
د�ئ��م��ا م��ا ت��ث��ري �ل��ق��ه��وة �جل���دل خ��ا���ص��ة ب��ني ع�صاقها، 
لفناجني  �لأمثل  �لعدد  حول  �لنقا�ص  ي��دور  ما  ود�ئماً 
�لقهوة كل يوم، و�أي كمية تعد مفيدة لل�صحة، و�أي حد 
كثرية  �أ�صئلة  �ل�صحة.  على  خطر�ً  فيه  �لقهوة  ت�صبح 

�لأن�صب  �لوقت  على  �صرنكز  وهنا  �لقهوة.  ع�صاق  ت��ر�ود 
و�لأمثل لحت�صاء �لقهوة.

تناول  �إن  قالت  ليزون  �إيرينا  �لرو�صية  �لتغذية  خبرية 
�صربها مع  بال�صحة يف حال  �ل�صباح لن ي�صر  �لقهوة يف 
�لإعالم  و�صائل  عنها  نقلت  ما  بح�صب  بعده،  �أو  �لطعام 

�لرو�صية، حمذرة من �صرب �لقهوة على معدة خاوية.
و�أفادت �لطبيبة بال�صرح باأن �لقهوة "حتفز �إنتاج حم�ص 
فارغة،  معدة  على  �لقهوة  �صربت  و�إذ�  �لهيدروكلوريك. 
ل  ل��ك��ن  �ل��ط��ع��ام،  ه�صم  ع�صري  �إن��ت��اج  �مل��ع��دة  يف  ف�صيبد�أ 

طعام  ي����وج����د 
ف��ي��ه��ا. ول���دى 
�لأ�����ص����خ����ا�����ص 
يعانون  �ل��ذي��ن 
م�������ن م�������ص���اك���ل 
�جل���������ه���������از  يف 
�ل������ه�������������ص������م������ي، 
و�لأ�������ص������خ������ا�������ص 
لزيادة  �ملعر�صني 
ح���م���و����ص���ة �مل����ع����دة، 
�لتهاب  م���ع  خ��ا���ص��ة 
�أن  مي����ك����ن  �مل�������ع�������دة، 
يوؤدي ذلك �إىل �ل�صعور 
�لر�حة  وع�����دم  ب������الأمل 

و�حلمو�صة �ملعوية".
�إىل  �لطبيبة  و�أ����ص���ارت 
يف  �ل���ق���ه���وة  ����ص���رب  �أن 
�أن  ي����ج����ب  ل  �ل����ن����ه����ار 
للع�صاء  ب��دي��ال  ي�����ص��ب��ح 
�أي�صا، �إذ �إن هذ� �مل�صروب 
�لعنا�صر  على  يحتوي  ل 
�إليها  �لتي يحتاج  �لغذ�ئية 
�لإن���������ص����ان، ل��ك��ن��ه مي��ك��ن �أن 

يكون وجبة خفيفة جيدة.
تكون  �أن  "ميكن  و�أ����ص���اف���ت: 
للوجبات  خ�����ي�����ار�  �ل����ق����ه����وة 
مثال  �خ�����رتت  �إذ�  �خل��ف��ي��ف��ة، 
بينها وبني رغيف �خلبز. �صنقلل 
ج�صمنا  و���ص��ي��ت��ل��ق��ى  �جل�����وع  م���ن 
متو�زنة  تكون  �أن  �لرئي�صية يجب  �لوجبة  لكن  �لدهون. 
و�لكربوهيدر�ت  و�ل��ده��ون  �لفيتامينات  على  وحت��ت��وي 

و�لربوتينات.
�أ�صخا�صا يعتربون �لقهوة بالن�صبة لهم  �أن هناك  و�أك��دت 
�أو  �صعوبة  م��ن  يعانون  �ل��ذي��ن  �لأ�صخا�ص  لكن  منع�صة، 

�إجهاد خالل �ليوم ل يجب �أن ي�صربو� �لقهوة يف �مل�صاء.
وت��اب��ع��ت: " �ل��ق��ه��وة ل��ه��ا ت��اأث��ري حم��ف��ز، ل��ذل��ك ل ين�صح 
ب�صربها قبل �لنوم بثالث �إىل �أربع �صاعات. �أما �لأ�صخا�ص 
�لقلقني �لذين يعانون من ��صطر�بات �لنوم، فاإن �لقهوة 

هي خيار �ل�صباح فقط بالن�صبة لهم".

�سفينة �سياحية م�سممة 
لخرتاق جليد القطب

مت ت�صميم ل كوماند�نت �صاركوت 
�صركة  م��ن  ج��دي��دة  �صفينة  وه���ي 
�لفرن�صية  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل����رح����الت 
�إىل قلب �ملناطق  بونانت للو�صول 
�لقطب  م����ن  ك����ل  يف  �ل���ق���ط���ب���ي���ة، 

�ل�صمايل و�لقطب �جلنوبي.
مزيج  عن  عبارة  باأكملها  �ل�صفينة 
و�لهند�صة.  �ل���رب�ع���ة  م���ن  م��ب��ه��ج 
و�مل�صبح  �لنار  حفرة  ت�صخني  ويتم 
�لعلوي  �ل�����ص��ط��ح  ع��ل��ى  �خل���ارج���ي 
ول  لل�صفينة.  �ملهدرة  �لطاقة  من 
على  بال�صتيكية  زج��اج��ات  ت��وج��د 
تر�صيح  يتم  حيث  �ل�صفينة،  ظهر 
�ل�صرب  مياه  لتوفري  �لبحر  مياه 

�لباردة.
����ص���ف���ي���ن���ة ل  ت�������ص���م���ي���ة  ول مي���ك���ن 
بككا�صحة  ���ص��ارك��وت  ك��وم��ان��د�ن��ت 
لالإبحار  م�����ص��م��م��ة  ف��ه��ي  ج��ل��ي��د، 
ب�����ص��ال���ص��ة ع����رب �جل���ل���ي���د ك���م���ا هو 

�حلال يف �ملياه �ملفتوحة.
ويف �ملنتجع �ل�صحي، توجد غرفة 
ثلج �إ�صافة �إىل �صاونا وغرف عالج 
وم�صبح د�خلي وكر�صي �صلة معلق 

بجانب �لنافذة.
�لبالغ  �ل��ف��اخ��رة  �ل��غ��رف  وت��ت��م��ي��ز 
يف  ب������ال������ه������دوء   123 ع�������دده�������ا 
على  جميعها  وحتتوي  �لت�صميم، 
��ا لأن���ه���ا على  ���ص��رف��ة ُم���دف���اأة �أي�����صً
�ل��رغ��م م��ن �أن��ه��ا مليئة ب����الأدو�ت، 
 Nespresso مبا يف ذلك �آلت
�أنها لي�صت  و�أجهزة �لتلفزيون، �إل 

مناف�صة للم�صهد �خلارجي.
�ل����رح����ل����ة �ل����ب����ح����ري����ة ع����ل����ى منت 
�ل��ث��م��ن، ولكن  ب��اه��ظ��ة  �ل�����ص��ف��ي��ن��ة 
�لوجبات  ج��م��ي��ع  ت�صمل  �ل��ت��ك��ل��ف��ة 
بونانت  �صفن  وتتمتع  و�مل�صروبات، 
فيما  عليها  ب�صمعة حت�صد  بالفعل 
يتعلق بالطعام، لكن هذه �ل�صفينة 
تاأخذ جتربة �لطعام �إىل �أبعد من 
ذل��ك، مع وج��ود قو�ئم يف �ملطاعم 
قيادة  حت��ت  متنها  ع��ل��ى  �ل��ث��الث��ة 
على  �حلائز  دوكا�صي  �ألني  �ل�صيف 

جنمة مي�صالن.

بالغ من حممد عادل اإمام 
بعد تعر�سه لالبتزاز

عادل  حممد  �مل�صري  �لفنان  حرر 
�إم����ام حم�����ص��ر� يف �ل�����ص��رط��ة، �صد 
�إد�رة �صفحته  على  �ل�صابق  �لقائم 
�لجتماعي  �ل���ت���و�����ص���ل  مب���وق���ع 

"في�صبوك".
�خلالف  تفا�صيل  م�صدر  وك�صف 
�صفحته  وم�����دي�����ر  �ل����ف����ن����ان  ب�����ني 
نيوز  "�صكاي  ملوقع  قائال  �ل�صابق، 
�إعطاءه  عربية" �إن �لأخ��ري رف�ص 
"با�صوورد" �خلا�ص  �لدخول  رمز 
�حل�صول  طلبه  ب�صبب  بال�صفحة 
نحو  �لبالغة  �أرباحها،  ن�صف  على 

�صهريا. دولر  �ألف   40

حتذير.. عادات �سائعة ل�سرب 
القهوة تعّجل بعالمات ال�سيخوخة

تثبت �لدر��سات �لعلمية �أن تناول �لقهوة مفيد ل�سحة �لإن�سان وتظهر نتائج در��سات �أخرى 
�أن لها �أ�سر�ر� �سحية، وما بني �لفو�ئد و�لأ�سر�ر، فاإن �لثابت هو �أن �لعتد�ل يف تناولها 

ي�سمن �ل�سالمة �سحًيا، كما �أن هناك، بح�سب ما ورد يف تقرير ن�سره موقع "�إيت ذي�س 
نوت ذ�ت" Eat This Not That، �ملعني ب�سوؤون �ل�سحة و�لتغذية، بع�س �لعاد�ت 

�ل�سيئة يف تناول �لقهوة ميكن �أن ت�ساهم يف �لتعجيل مبظاهر �لتقدم يف �ل�سن.
�خلرب�ء  جمل�س  وع�سو  تغذية  �خت�سا�سية  مو�سكوفيتز،  ليز�  �لدكتورة  تقول 
 The Core 3 Healthy وموؤلف ،Eat This Not That لطبيني يف موقع�
Eating Plan، �إن هناك عاد�ت �سيئة و�سائعة �إىل حد ما بني متناويل �لقهوة 

و�لتي يجب جتنبها من �أجل �سحة �أف�سل وللم�ساعدة يف �إنقا�س �لوزن �أي�سا.
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�ش�ؤون حملية

خالل فعاليات �إك�سبو 2002

تاي دبي ت�ست�سيف اأكرب قمة ريادية يف العامل هذا ال�سهر ت�سم 3,000 من رواد ورائدات الأعمال

جناح الأمم املتحدة يف اإك�سبو 2020 دبي ي�سلط ال�سوء على م�سرية التعاون مع دولة الإمارات

�لدويل  يومهم  يف  �ملتطوعني  بدور  يحتفي  دبي  �إك�سبو 2020 

جل�سة نقا�سية تتناول دور املتطوعني يف حتقيق التنمية ال�ساملة والقيم ال�سامية التي ير�سخها العمل التطوعي 

•• دبي– الفجر

�أع��ل��ن��ت ت���اي ع��ن ب���دء �ل��ع��د �لتنازيل 
لأك����رب ق��م��ة ع��امل��ي��ة م���ن ن��وع��ه��ا على 
�لإطالق )قمة تاي �لعاملية 2021( 
و�لتي �صتنطلق يف �لفرتة من 15 �إىل 
2021 خالل فعاليات  15 دي�صمرب 
�لقمة  �صت�صت�صيف   .2002 �إك�صبو 
ور�ئد�ت  رو�د  3،000 من  �أكرث من 
ر�أ�ص  �أ�صحاب  �مل�صتثمرين،  �لأعمال، 
�لنا�صئة  �ل�����ص��رك��ات  �مل����ج����ازف،  �مل����ال 
�أع�صاء  �إىل  بالإ�صافة  �لعامل،  وق��ادة 
�أن��ح��اء �لعامل،  ف��روع ت��اي م��ن جميع 
وذلك لأول مرة يف �لإم��ار�ت �لعربية 

�ملتحدة.
بال�صر�كة  �حل������دث  �إط�������الق  ���ص��ي��ت��م 
�لرئي�صي(  )�ل���������ص����ري����ك  ن������ون  م�����ع 

و�ت�صالت )�ل�صريك �ل�صرت�تيجي(، 
م��اي��ك��رو���ص��وف��ت، ب��ن��ك �لإم������ار�ت دبي 
�لوطني، مدينة دبي لالإنرتنت، ود�ئرة 
�ل�صياحة و�لت�صويق �لتجاري يف دبي، 
عامليني  متحدثني  م�صاركة  و�صي�صهد 
بينهم:فيجاي  �مل��ج��الت،  جميع  م��ن 
و�لرئي�ص  �مل��وؤ���ص�����ص  ���ص��ارم��ا،  ���ص��ي��خ��ار 
�لتنفيذي ل�صركة “Paytm”حامت 
ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  دوي��د�ر، 
�لرئي�ص  ج���اك���وب،  ج����ورج  �ت�����ص��الت 
 Bay“ و�مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ص��رك��ة
�لرحمن  Ecotarioum”عبد 
و�لرئي�ص  �مل���وؤ����ص�������ص  ط������ر�ب������زوين، 
�لتنفيذي ل�صركة “STV”د. كري�صنا 
و�لع�صو  �لإد�رة  جمل�ص  رئي�ص  �إي��ال، 
 Baharat“ ل�������ص���رك���ة  �مل����ن����ت����دب 
موهانتي،  Biotech”�صوبيندو 

�لنقدية،  ل��ل�����ص��ل��ط��ة  �مل������ايل  �مل����دي����ر 
���ص��ن��غ��اف��ورة ه��وب��ريت�����ص ث���ون���ه���اوزر، 
م���دي���ر م���وؤ����ص�������ص���ة »ت���ي���زو����ص«�آم���ي���ت 
�صليم  »لينزكارت  موؤ�ص�ص  ت�صودوري، 
�ملعلومات  ق�����ص��م  رئ���ي�������ص  ����ص���ي���ك���وت، 
بوي�ص،  ب����ن  �إ����ص���ت���ون���ي���ا  ح���ك���وم���ة  يف 
 VFS« يف  �ل���رق���م���ن���ة  ق�����ص��م  م���دي���ر 
�ل�صريك  ك��وم��ار،  غ��ل��وب��ال«���ص��ا���ص��ان��ك 
ل�صركة  �لتنفيذي  و�لرئي�ص  �ملوؤ�ص�ص 
نايلو�ل،  “DeHaat”�صانديب 
�ل�صريك �ملوؤ�ص�ص ومدير �لعمليات يف 
مبيعات  �لقرق، مديرة  »بليغون«منى 
�صالح  عي�صى  جمموعة  يف  �لتجزئة 
�ل���ق���رق، و�مل�����ص��ن��ف��ة ���ص��م��ن �أك����رث 50 
كابور،  �صيخار  ن��ف��وذ�ً  ع��رب��ي��ة  �م����ر�أة 
خمرج �أفالم و�صاحب روؤية فريدة يف 
�ملحتوى جنالء  باإن�صاء  يتعلق  ما  كل 

�ملدفع، �ملدير �لتنفيذي ملركز �ل�صارقة 
لريادة �لأعمال )�صر�ع(، �لتي �صتلهم 
يف  �ل�صتثنائية  مبهار�تها  �حل�����ص��ور 
يا�ص�ص  �لنجاح  نحو  �لأع��م��ال  توجيه 
ل�صركة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �صاهية، 
تاأمني  �صركة  �أك���رب  ب����از�ر،  »بولي�صي 
�لرئي�ص  ن����اي����ار،  �أن�����ص��ي��ت  �ل��ه��ن��د  يف 
 ،”Nykaa“ ���ص��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي، 

�لتجارة �لإلكرتونية للتجميل
�صت�صم �لقمة �لتي ت�صتمر ملدة يومني 
�أبرز  من  عدد  يلقيها  رئي�صية  كلمات 
�إىل وحمادثات  بالإ�صافة  �ملتحدثني، 
�خلرب�ء،  �أمل���ع  م��ن  نخبة  م��ع  جانبية 
وم����ن����اق���������ص����ات، وج���ل�������ص���ات ع���رو����ص 
ت��ق��دمي��ي��ة ل��ل�����ص��رك��ات �ل��ن��ا���ص��ئ��ة حول 
تكنولوجيا  �لتكنولوجيا،  �جت��اه��ات 
ب����ل����وك ت���������ص����ني، و�ل���������ص����م����ول �مل�����ايل 

و�لبتكار. كما �صتغطي �لقمة �لعديد 
لل�صركات  �مل��ه��م��ة  �مل���و����ص���وع���ات  م���ن 
�لنا�صئة و�أ�صحاب �مل�صاريع و�لتي يتم 
عر�صها ومناق�صتها يف م�صاحة فكرية 

�آمنة للتو��صل.

وبهذه �ملنا�صبة، علق �ل�صيد بري�صانت 
تاي  �إد�رة  جم��ل�����ص  �أم�����ني  غ���ولت���ي، 
غلوبال و�لرئي�ص �لفخري يف تاي دبي، 
قائاًل: »قمة تاي �لعاملية 2021 هي 
�أكرب قمة من نوعها لر�ئد�ت �لأعمال 
يف �أي مكان يف �لعامل، برتكيز خا�ص 
ع��ل��ى حت��ف��ي��ز وت�����ص��ج��ي��ع ب��ع�����ص �أكرب 
ر�ئ�����د�ت �لأع���م���ال و�أك���رثه���ن جناحاً 
ب����دًء من  100 دول�����ة.  �أك����رث م���ن  يف 
�لتو��صل وفر�صة �للتقاء و�لتعارف، 
�لل����ت����ق����اء ب���امل���ت���ح���دث���ني �ل����ب����ارزي����ن 

�لنقا�ص،  ح��ل��ق��ات  ل��ه��م،  و�ل���ص��ت��م��اع 
�ل�صت�صارة  وع���ي���اد�ت  �ل��ع��م��ل،  ور�����ص 
�جلديدة،  �لأع���م���ال  ع��ر���ص  وف��ر���ص 
�مل�صاركة  ي�صتحق  بالتاأكيد حدث  هذ� 
�أكرث مدن �لعامل ريادًة  و�حل�صور يف 
ل��الأع��م��ال، و���ص��ه��ادة ع��ل��ى م��ك��ان��ة دبي 

كمركز عاملي لالبتكار.«
ت��ع��زي��ز �لأف���ك���ار  �إىل  �ل��ق��م��ة  ت���ه���دف 
�جلديدة وتوفري من�صة للم�صتثمرين 
للتعرف على وتقدمي �لدعم و�لتمويل 

لل�صركات �لنا�صئة ور�ئد�ت �لأعمال.
ت���اي دب���ي ه��و ف���رع �ل�����ص��رق �لأو�صط 
 60 ت�صم  و�لتي  �لعاملية  تاي  ملنظمة 
�إن�صائها يف  �ل��ع��امل. منذ  ح��ول  ف��رع��اً 
مدينة دبي لالإنرتنت يف عام 2002 
وت���اي ت��ع��زز ت���اي م��ن ري����ادة �لأعمال 
�أك��رث من  تاي  ت�صت�صيف  �ملنطقة.  يف 

وتركز  �صنوياً  وفعالية  حدث   100
للن�صاء(،  )تاي  �لن�صاء  على  بر�جمها 
ط��ل��ب��ة وط���ال���ب���ات �جل���ام���ع���ات )ت����اي 
و�لتوجيه.  و�لإر�����ص����اد  ل��ل��ج��ام��ع��ات(، 
�أن جميع مبادر�ت  �إىل  جتدر �لإ�صارة 
تاي غري ربحية بل تهدف خللق بيئة 

مو�تية لريادة �لأعمال.
�أعطت دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لأول����وي����ة ل��ل��ت��ح��ول �ل��رق��م��ي لأكرث 
تقرير  ي�صلط  �ل��زم��ان.  من  عقد  من 
�ل��ت��ح��ول �ل��رق��م��ي ل���دول���ة �لإم������ار�ت 
�لعربية �ملتحدة 2020 �ل�صوء على 
�لإم����ار�ت،  ل��دول��ة  �لتناف�صية  �مل��ك��ان��ة 
عاملياً  �لأوىل  �مل��رت��ب��ة  �ح��ت��ل��ت  ح��ي��ث 
حيوية  ق��ط��اع��ات  يف  م��وؤ���ص��ر�ً   23 يف 
ت�صمل: �لت�صالت، �ل�صحة، �لإقامة، 
ت�����ص��ن��ي��ف��ه��ا �صمن  ك��م��ا مت  و�ل���ع���م���ل. 

موؤ�صر�ً   59 يف  دول  خ��م�����ص  �أف�����ص��ل 
وو�حدة من �أف�صل 10 دول يف 106 
موؤ�صر. وفقاً لتقرير »�ل�صرق �لأو�صط 
2021 ل�صتثمار�ت  �أفريقيا  و�صمال 
ر�أ���ص �مل��ال �مل��ج��ازف«، �صهدت منطقة 
�أفريقيا  و���ص��م��ال  �لأو�����ص����ط  �ل�����ص��رق 
من  ق��ي��ا���ص��ي��اً  رق���م���اً   2020 ع����ام  يف 
بلغ  �لنا�صئة  �ل�صركات  يف  �ل�صتثمار 
قدره مليار دولر �أمريكي، مما يعك�ص 
لل�صركات  �ل�����ص��ري��ع  �ل��ن��م��و  ���ص��ك  ب���ال 

�لنا�صئة �ملحتملة يف �ملنطقة.
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�إك�صبو  �ملتحدة يف  �لأمم  �صلط ملتقى 
م�صرية  ع��ل��ى  �ل�����ص��وء  دب���ي،   2020
�ل���ت���ع���اون و�ل�������ص���ر�ك���ة �مل�����ص��ت��م��رة بني 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لأمم 
�ملتحدة، مع تطلعات �لطرفني للتعاون 
�لدور  ظل  يف  �أف�صل،  م�صتقبل  لأج��ل 
�لكبري �ل��ذي تلعبه دول��ة �لإم��ار�ت يف 
�ملختلفة  �ملتحدة  �لأمم  �أن�صطة  دع��م 

على �ل�صعيدين �لإقليمي و�لعاملي.
حيث نظم جناح �لأمم �ملتحدة �ليوم، 
معر�صا بعنو�ن »�لأمم �ملتحدة ودولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة: �لعمل معاً 
�حتفاًء  �أف�����ص��ل«،  م�صتقبل  �أج���ل  م��ن 
بح�صور  ل��ل��دول��ة،  �ل��ذه��ب��ي  باليوبيل 
كبار موظفي مكتب �لأمم �ملتحدة يف 
�لإمار�ت، ويعقوب �حلو�صني، م�صاعد 
وزي����ر �خل��ارج��ي��ة و�ل���ت���ع���اون �ل���دويل 

ل�صوؤون �ملنظمات �لدولية.
و قالت �لدكتورة دينا ع�صاف، �ملن�صقة 

�مل���ق���ي���م���ة ل�������الأمم �مل���ت���ح���دة يف دول����ة 
ونائبة  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�������ار�ت 
�ملفو�ص �لعام لالأمم �ملتحدة يف �إك�صبو 
�ملتحدة ومنذ  �لأمم  �أن  دبي،   2020
مع  ق��وي��ة  ب��ع��الق��ات  تتمتع  تاأ�صي�صها 
دولة �لإمار�ت، �لتي تعد �صريكاً فعاًل 

للهيئة �لأممية.
و�أ����ص���اف���ت ع�����ص��اف: »ن��ع��م��ل م���ع دولة 
�لتنمية  جم���������الت  يف  �لإم���������������ار�ت 
وحفظ  �لإن�������ص���ان���ي���ة  و�مل���������ص����ى�ع����د�ت 
جمال  ويف  �لعامليني،  و�ل�صالم  �لأم��ن 
�لثقافة و�ل�صحة من خالل منظمات 
وغريها  و�ل��ي��ون��ي�����ص��ك��و  �ل��ي��ون�����ص��ي��ف 
�ل��ك��ث��ري، ول��ق��د �أردن�����ا م��ن خ���الل هذ� 
�مل���ع���ر����ص، �إب������ر�ز ق����وة �ل��ع��الق��ة �لتي 
تربطنا مع دولة �لإمار�ت، و�لحتفال 
على  ع�����ام�����اً   50 م�������رور  مب���ن���ا����ص���ب���ة 
تاأ�صي�صها«. وتطرقت ع�صاف، �إىل �أهم 
دولة  مع  عليها  تعمل  �لتي  �ملو��صيع 
�صناعة  وتنمية  كتطوير  �لإم������ار�ت، 
�ل��غ��ذ�ء يف �ل��دول��ة ع��ن ط��ري��ق �إيجاد 

�حللول �لعلمية �مل�صاعدة على �لزر�عة 
�ل�صحرو�ية  �لبيئة  مع  تتالئم  �لتي 
لتحقيق �ل�صتد�مة يف �صناعة �لغذ�ء. 
وثمنت ع�صاف، م�صاركة �لأمم �ملتحدة 
كان  ح��ي��ث  دب����ي،   2020 �إك�����ص��ب��و  يف 
�جل���ن���اح ق��ب��ل��ة ل����ل����زو�ر �ل���ر�غ���ب���ني يف 
�ملتحدة  �لأمم  �أن�صطة  على  �لتعرف 

�ل��دور �لكبري  عن قرب. و�صددت على 
�مل�صتد�مة  �لتنمية  دع��م  ل��الإم��ار�ت يف 
�مل���������ص����اع����د�ت  وت�����وف�����ري  �ل������ع������امل،  يف 
�لإن�����ص��ان��ي��ة، م��ن خ��الل م��وق��ع �ملدينة 
�لذي  �لإن�����ص��ان��ي��ة،  للخدمات  �لعاملية 
على  �مل�صاعد�ت  توزيع  يف  ن�صتخدمه 

�لدول �ملحتاجة.

�لعاملي  �لغذ�ء  برنامج  �أن  �إىل  ولفتت 
ميكنه �لو�صول من دبي، �إىل نحو 80 
�لعامل يف ظرف  �صخ�ص حول  مليون 
ث��الث ���ص��اع��ات، يف �ل��وق��ت ذ�ت���ه يوفر 
130 دولة  ل���  م�����ص��اع��د�ت  �ل��ربن��ام��ج 
�نطالقاً من دبي. وقال زكي �أ�صالن، 
مدير �ملكتب �لإقليمي للمركز �لدويل 

�ملمتلكات  وت���رم���ي���م  ����ص���ون  ل���در�����ص���ة 
�لثقافية �لتابعة لليوني�صكو، �أن �ملركز 
له تعاون فعال مع دول��ة �لإم���ار�ت يف 
�ل���رت�ث �لثقايف  جم��ال �حل��ف��اظ على 

و�لأماكن �لأثرية.
�ملكتب يعمل  �أن  �إىل  �أ���ص��الن،  و�أ���ص��ار  
�ملوؤ�ص�صات  مع وز�رة �لثقافة وخمتلف 
ذ�ت �ل�����ص��ل��ة ب��ه��دف ح��م��اي��ة �ل���رت�ث 
و�لأم����اك����ن �لأث���ري���ة ع��رب��ي��اً، ك��م��ا هو 
�حل����ال يف �ل���ع���ر�ق، م��ن خ���الل �إع����ادة 
و�ملئذنة  �ل����ن����وري  م�����ص��ج��د  ت���رم���ي���م 

�حلدباء يف مدينة �ملو�صل �لعر�قية.
يعمل  �مل��ك��ت��ب  �أن  �أ�����ص����الن،  و�أو�����ص����ح 
ع��ل��ى حم���ارب���ة �لجت������ار ب����الآث����ار من 
م��ع خمتلف �جلهات  �ل��ت��ع��اون  خ���الل 
و�ملنطقة،  �لإم������ار�ت  يف  �ل�����ص��ل��ة  ذ�ت 
وخمتلف  و�ل���������ص����رط����ة  ك����اجل����م����ارك 
�جل���ه���ات ل��ي�����ص ل��وق��ف ���ص��رق��ة �لآث����ار  
�لقو�نني  لتحديث  �أي�����ص��ا  ب��ل  ف��ق��ط، 

�لوطنية ذ�ت �ل�صلة.
�لدول  م��ن  �لعديد  �صعي  ع��ن  وك�صف 

�صمن  تر�ثية  �أم��اك��ن  لإدر�ج  �لعربية 
م��و�ق��ع �ل����رت�ث �ل��ع��امل��ي �مل����ادي و�لال 
مادي، مثل مو�صوع �لنخلة �لذي �أدرج 
لتطوير  �ل�صعودية  وم��ب��ادرة  م��وؤخ��ر�ً، 
�أط���ل�������ص �ل����ع����امل، ف�����ص��اًل ع���ن وج���ود 
ر�أ�ص �خليمة  �إمارتي  �أثرية يف  مو�قع 
�صمن  �إدر�ج����ه����ا  ت�صتحق  و�ل�����ص��ارق��ة 

مو�قع �لرت�ث �لعاملية.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ق���ال���ت �ل���دك���ت���ورة م���وزة 
�لأمم  هيئة  مكتب  م��دي��رة  �ل�����ص��ح��ي، 
�أن هيئة  �لإم���ار�ت،  للمر�أة يف  �ملتحدة 
على  ت���رك���ز  ل���ل���م���ر�أة  �مل���ت���ح���دة  �لأمم 
�لكثري  دع���م  �لإم������ار�ت يف  دور  �إب�����ر�ز 
على  �ملتحدة  �لأمم  هيئة  ب��ر�م��ج  م��ن 

خمتلف �لأ�صعدة.
�ملعر�ص  »ي����ربز  �ل�����ص��ح��ي:  و�أ����ص���اف���ت 
من  ل��ل��م��ر�أة  �ملتحدة  �لأمم  هيئة  دور 
�خلليج  دول  يف  �لهيئة  مكتب  خ��الل 
�لعربي �لذي يتخذ من �أبوظبي مقر�ً 
�ل��ع��دي��د من  ب��اإط��الق  ل��ه، حيث قمنا 
�ل�صيخة  �صمو  مبادرة  �أهمها  �ملبادر�ت 

ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك »�أم �لإم������ار�ت«، 
حلفظ �لأم���ن و�ل�����ص��الم �ل���ذي متكن 
م�����ن �����ص���ت���ق���ط���اب �أك�������رث م�����ن 400 
للقيام  دول�����ة   16 ن��ح��و  م���ن  ���ص��ي��دة 
تفعيل  ب��غ��ر���ص  ع�صكرية،  ب��ت��دري��ب��ات 
�مل�������ر�أة يف ع��م��ل��ي��ات حفظ  م�����ص��اه��م��ة 
و�أفادت  �لعامليني.      و�ل�صالم  �لأم��ن 
ل�صتقبال  ي�صتعد  �ملكتب  �أن  �ل�صحي، 
للتدريب  �ل�صيد�ت  من  جديدة  دفعة 
�إىل  م�����ص��رية  �ل��ث��ال��ث��ة،  �ل�����دورة  �صمن 
�صعي �لهيئة وبدعم من �صمو �ل�صيخة 
�مل��ر�أة يف  فاطمة بنت مبارك، لتمكني 
�ملجال �لقت�صادي و�لقيادة من خالل  
�ملر�أة  جناح  �حت�صنها  �لتي  �جلل�صات 
ف�����ص��اًل عن  دب���ي،   2020 �إك�����ص��ب��و  يف 
من  �مل��ر�أة  بحماية  �خلا�صة  �لأن�صطة 
�أن�صطة  �ل�صحي، عدد  وق��درت  �لعنف. 
�ملكتب �لتي �صتعقد يف �إك�صبو 2020 
دب�����ي، ب��ن��ح��و 20 ح���دث���اً ف�����ص��اًل عن 
هيئة  15 متحدث من  نحو  م�صاركة 

�لأمم �ملتحدة للمر�أة يف عدة �أن�صطة.
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متخ�ص�صة  فعالية  دب��ي   2020 �إك�صبو  نظم  للتطّوع،  �لعاملي  �ليوم  مبنا�صبة 
ناق�صت دور �ملتطوعني يف حتقيق �لتنمية �ل�صاملة و�لنهو�ص باملجتمع، و�لقيم 

�ل�صامية �لتي ير�صخها �لعمل �لتطوعي. 
بالتطوع  معنية  وموؤ�ص�صات وجهات  �إك�صبو  نقا�صية ممثلني عن  وجمعت جل�صة 
�لتطوعي  �لعمل  م�صتقبل  ��صت�صر�ف  بهدف  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  يف 
دبي،   2020 �إك�صبو  �ملتطوعون يف  به  �ل��ذي يقوم  �ل��دور  �لإم���ار�ت يف �صوء  يف 
م�صتوى  على  �لأ�صخم  �حل��دث  يف  �ملتطوعني  برنامج  من  �مل�صتفادة  و�ل��درو���ص 
�ملتطوعني  و�أع��د�د  �لعمل  �ل��ذي ميثل منوذجا متميز� من حيث نطاق  �لعامل، 

وتنوع جن�صياتهم و�أدو�رهم. 
و�أكد �مل�صاركون يف �جلل�صة �أهمية م�صاركة �ملتطوعني يف �لأحد�ث �لعاملية �لكربى 
لتحقيق �لنجاح و�لأهد�ف �ملرجوة منها م�صريين �إىل �لأدو�ر �حليوية �لتي يقوم 
باكت�صابهم  �مل�صاركة  ه��ذه  عليهم  تعود  وم��ا   .2020 �إك�صبو  يف  �ملتطوعون  بها 
خرب�ت عملية �أثناء فرتة تطوعهم يف حدث ��صتثنائي ل يتكرر، وعملهم �صمن 

فريق متنوع �خلرب�ت و�جلن�صيات. 
وقال معايل �ل�صيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان، وزير �لت�صامح و�لتعاي�ص، �ملفو�ص 
�لعام لإك�صبو 2020 دبي: �أ�صبحت ثقافة �لعمل �لتطوعي، ركنا �أ�صا�صيا يف دولة 

لدى  و�لثقايف  �لجتماعي  �لن�صج  على  موؤ�صر  وهي  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
لو�قع  جت�صيد�  دبي   2020 �إك�صبو  يف  �ملتطوعون  وميثل  �ملجتمع،  فئات  كافة 
�ملجتمع �لإمار�تي �ملحب للتعاون و�ملقبل على �خلري، ونفخر بروؤية �ملتطوعني 
من مو�طنني ومقيمني يقدمون �أبهى �صورة لبلدنا �حلبيب وي�صاركوننا رحلة 
بتقدمي  و�لتز�مهم  عملهم  ب���اأد�ء  بتفانيهم  �مل�صتقبل.  و�صنع  �لعقول  تو��صل 
�أعلى م�صتويات �خلدمة للزو�ر. وقد جنح �ملتطوعون يف �إك�صبو بتقدمي �ل�صورة 
�لوطن  خدمة  يف  �أنف�صهم  و��صعني  �أج��م��ع  للعامل  �حلبيب  لبلدنا  �حل�صارية 

و�لإن�صانية وهي �لر�صالة �لتي ن�صعى �إىل تر�صيخها يف دولة �لإمار�ت«. 
وتتيح  �ملتطوعني  م��ه��ار�ت  م��ن  �لتطوعية  �لتجربة  »ت��ع��زز  معاليه:  و�أ���ص��اف 
لدولة  �إرث هادف  �إن�صاء  و�مل�صاهمة يف  للمجتمع  لرد �جلميل  �أمامهم  �لفر�صة 
�لإمار�ت و�لعامل �أجمع فاإك�صبو 2020 جتربة ��صتثنائية ل تتكرر،  تتيح لهم 
�ل�صتفادة من فر�ص �لتعلم و�لتو��صل �لقّيمة �ملتاحة يف هذ� �حلدث �ل�صخم«. 

قيمة جمتمعة بارزة يف �لإمار�ت 
�أن  »ي�صّرفنا  �ملجتمع يف دبي:  �أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية  �صعادة  وقال 
نحتفي ب� »�ليوم �لعاملي للتطّوع« متا�صياً مع �لتوّجه �لوطني يف دولة �لإمار�ت 
�لتالحم  تعّزز  نبيلة  �إن�صانية  وقيمة  ر��صخة،  ثقافة جمتمعية  �لتطّوع  يف جعل 
�ملجتمعي و�لتاآخي �لإن�صاين باعتبارها ركائز متينة قام عليها �لحتاد �مليمون. 
�إك�صبو  خالل  خا�صة  فعالية  يف  بامل�صاركة  للتطوع  �لعاملي  �ليوم  �إحياء  وي�صّرنا 

من�صة و�حدة، مر�صخاً مبادئ  حتت  �لعامل  ثقافات  يجمع  �لذي  دبي،   2020
�لت�صامح و�لعطاء و�لتعا�صد لبناء م�صتقبل �أف�صل لالأجيال �جلديدة. وم�صاركتنا 
يف هذه �لفعالية هو لبر�ز �أهمية توحيد �جلهود �مل�صرتكة وتكرمي �ملتطوعني 
�ل�صديدة ل�صاحب  بالتوجيهات  �ملقدمة للمتطوعني، عماًل  وحت�صني �خلدمات 
جمل�ص  رئي�ص  �لدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم،  �آل  ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو 
�لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل«، يف �إعالء قيمة �لتطوع يف �صبيل تعزيز مكانة دولة 
ول  و�لتنموي.  و�لإن�صاين  �خل��ريي  �لعمل  خارطة  على  موؤثرة  كقوة  �لإم���ار�ت 
ي�صعنا يف هيئة تنمية �ملجتمع يف دبي، يف هذه �ملنا�صبة �لدولية، �صوى �أن جنّدد 
�لتز�منا بدعم �ملبادر�ت �لتطوعية �لهادفة �إىل �إحد�ث تغيري �إيجابي وملمو�ص 
�ملتطوعون  يبذلها  �لتي  �لبّناءة  �جلهود  لنجاح  ��صتكماًل  �ملجتمعات،  حياة  يف 
�مل�صجلون لدينا، و�لتي �صاهمت يف حتقيق فو�ئد مادية وجمتمعية هائلة خالل 
�ل�صنو�ت �لقليلة �ملا�صية، معاهدين قيادتنا �لر�صيدة على �مل�صي يف دعم �مل�صاعي 
�لوطنية �لر�مية �إىل خلق منظومة متكاملة وم�صتد�مة للعمل �لتطوعي، مبا 

يعود بالنفع على �ملجتمع �ملحلي و�لدويل على �ل�صو�ء.«
�لتطوعي حيث يعترب  �لعمل  تاريخي يف م�صرية  2020 حدث  �إك�صبو  ويعترب 
و�ملنطقة،  �ل��دول��ة  يف  ن��وع��ه  م��ن  �لأك���رب  للمتطوعني   2020 �إك�صبو  ب��رن��ام��ج 
حيث ي�صم 30 �ألف متطوع يقدمون خدمات عديدة يف خمتلف �لأدو�ر للزو�ر 
ذ�ته يرثون جتربتهم من خالل  �لوقت  و�مل�صاركني يف �إك�صبو 2020 دبي، ويف 

�ل�صتفادة من �أف�صل �خلرب�ت �لعاملية �لتي يوفرها �ك�صبو يف خمتلف �ملجالت. 
�ملهار�ت  على  بناء  ُوزع���ت  دور�،  ثالثني  م��ن  ب��اأك��رث  �لقيام  �ملتطوعون  وي��ت��وىل 

و�لهتمامات �ل�صخ�صية للمتطوعني. 
تنظيم �لعمل �لتطوعي 

تقوم  �لتطوعي  بالعمل  �ملعنية  و�ملوؤ�ص�صات  �لهيئات  �لعديد من  �لإم��ار�ت  ت�صم 
بتنظيم �لعمل �لتطوعي و�أن�صطة خدمة �ملجتمع يف جميع �أنحاء �لدولة، وت�صهم 
يف �إعد�د �ل�صباب وتاأهيلهم ل�صوق �لعمل من م�صاركتهم يف بر�مج تطوعية خمتلفة 
تتنا�صب مع �هتماماتهم. ويعترب �ل�صتثمار يف قدر�ت ومهار�ت �ملتطوعني هدفاً 
�ملعنية  و�جل��ه��ات  �ملوؤ�ص�صات  بها  تقوم  �لتي  و�جل��ه��ود  �مل��ب��ادر�ت  جلميع  رئي�صياً 
�لقائم  �لتخ�ص�صي  �لتطوع  مبد�أ  �جلهات  تلك  تدعم  كما  �لدولة.  يف  بالتطوع 
وهو  و�لعملية،  �لكادميية  تخ�ص�صاتهم  ح�صب  �ملتطوعني  مهار�ت  تعزيز  على 
�لأمر �لذي توفره �ملن�صة �لوطنية للتطوع �لتي تعنى بتطوير وتنظيم �جلهود 
�لتطوعية من خالل ت�صهيل عملية �نخر�ط �ملتطوعني بفر�ص تطوعية ح�صب 
�لر�غبني  ب��ني  �لو�صيط  دور  تلعب  كما  وخ��رب�ت��ه��م،  وم��ه��ار�ت��ه��م  �هتماماتهم 
�ليوم �خلام�ص  �ملتحدة  �أقرت �لأمم  �ملتاحة. وقد  بالتطوع و�لفر�ص �لتطوعّية 
بالدور  �ليوم  للتطوع، ويحتفي هذ�  عاملياً  يوماً  دي�صمرب من كل عام  �صهر  من 
�لعظيم �لذي يقوم به �لأ�صخا�ص �لذين يتطوعون يف جمالت خمتلفة، ون�صر 

�لوعي حول �أهمية م�صاهمتهم يف �ملجتمع.

�لغابون حتتفل بيومها �لوطني يف �إك�سبو 2020 دبي

الفرقة الرئي�سية للقوات امل�سلحة الغابونية قدمت مزيجًا من الإيقاعات الع�سكرية والأعمال الكال�سيكية ومقطوعات من الرتاث ال�سعبي الغابوين
دبي اإك�سبو – الفجر

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

�حتفلت جمهورية �لغابون بيومها �لوطني يف �إك�صبو 2020 دبي �أم�ص 
�لأول �لثنني، ب�صحبة �لفرقة �لرئي�صية للقو�ت �مل�صلحة �لغابونية، وهي 
مزيجاً  قدمت  و�لتي  �أفريقيا،  يف  �صهرة  �لع�صكرية  �لفرق  �أك��رث  �إح��دى 
من �لإيقاعات �لع�صكرية و�لأعمال �لكال�صيكية ومقطوعات من �لرت�ث 

�ل�صعبي �لغابوين.  
ح�صر �حتفالية �ليوم �لوطني  للغابون معايل باكوم موبلي بوبيا، وزير 
رمي  معايل  �مل��ر�ف��ق  و�ل��وف��د  ��صتقباله  يف  كانت  حيث  �ل��غ��اب��ون،  خارجية 
لإك�صبو  �لعام  �ملدير  �ل��دويل  �لتعاون  ل�صوؤون  �ل��دول��ة  وزي��رة  �لها�صمي، 

دبي.  2020
2020 دبي  �إك�صبو  �مل�صاركة يف  وقال معايل باكوم موبيلي بوبيا: »عرب 
للعامل  جديد  من  �لغابون  ُتظهر  �ل�صتد�مة،  �لفرعي،  مو�صوعه  �صمن 
�لتز�مها بحماية �لبيئة، كونها بلد� تبلغ م�صاحته نحو 268 �ألف كيلومرت 

مربع ومتتد �صو�حله بطول 800 كيلومرت على خط �ل�صتو�ء، و88 يف 
�ملئة من م�صاحته غابات، ف�صال عن �أنه ي�صم ثاين �أكرب عدد من �لأفيال 
�لبيئية  �لغابون تدرك قدر�تها؛ وم�صوؤوليتنا  فاإن  ثم،  �أفريقيا. ومن  يف 
جتاه �لإن�صانية هي �أن تكون تنمية بلدنا قائمة على ��صرت�تيجية �لتنمية 

�مل�صتد�مة. يف �لو�قع، روؤية �لتنمية يف �لغابون هي روؤية خ�صر�ء«.
�صت�صتك�صفون  �فرت��صيا،  �أو  ح�صوريا  جناحنا،  »وبزيارة  معاليه:  �أ�صاف 
لبلدنا  �لإن�صانية  �لروؤية  يج�ّصد  ومن�صف،  وع��ادل  م�صتد�م  عامل  جوهر 

�لعزيز �لغابون«.      
وقال جنيب حممد �لعلي، �ملدير �لتنفيذي ملكتب �ملفو�ص �لعام لإك�صبو 
»من �أجل م�صتقبل م�صتد�م«،  �صعار  حتت  �لغابون  »ت�صلط  دبي:   2020
كما  �مل��ن��اخ��ي،  للتغري  للت�صدي  �جلماعية  �جل��ه��ود  �أهمية  على  �ل�صوء 
�أهمية  �حليوي،  �لتنوع  من  ب��رثوة  يتمتع  بلد�  بو�صفها  �لغابون  جت�صد 
�حلفاظ على �لكوكب عرب جناحها �مل�صتوحى من �لطبيعة، �لذي ي�صجع 
�أهمية �حلفاظ على  �أثر خيار�تهم �لفردية، وفهم  �ل��زو�ر على �لنظر يف 

�لبيئة، عرب �إعادة �بتكار �حلياة يف �لغابة �لغابونية د�خل �جلناح«.
حيويا،  ومتنوعة  م��زده��رة  �أر���ص��اً  بو�صفها  �ل��غ��اب��ون،  »تفخر  و�أ����ص���اف: 

ب�صكل  �جل��ن��اح  حمتوى  ��صتعر�صهما  غنيني،  وت���ر�ث  بثقافة  وبتحّليها 
مبهر، لإ�صر�ك �لزو�ر ومنحهم جتربة تفاعلية ر�ئعة«.

خا�ص  ك��ت��اب  ب��اإط��الق  �أي�صا  للغابون  �لوطني  �ل��ي��وم  �ح��ت��ف��الت  مت��ّي��زت 
متنحهم  جّذ�بة،  وتفاعلية  ترفيهية  و�صيلة  توفري  يف  ي�صهم  لالأطفال، 
�لوطنية  �حل��د�ئ��ق  يف  و�حليو�نية  �لنباتية  �حلياة  على  �لتعرف  فر�صة 
جمانية  ن�صخة  على  �لغابون  جناح  ي��زور  طفل  كل  و�صيح�صل  للغابون. 
على  »�لعثور  با�صم  �ملعروفة  �ل�صتثنائية  �جلولة  �إكمال  فور  �لكتاب  من 

�لكنز«.
بعنو�ن  م��ن��ت��دى  دب���ي   2020 ب��اإك�����ص��ب��و  �ل��غ��اب��ون يف ج��ن��اح��ه��ا  وع���ق���دت 
»�ل�صتثمار يف �لغابون من �أجل �قت�صاد م�صتد�م« لتقدمي ملحة عامة عن 
�ملناظر �لطبيعية �مل�صتد�مة يف �لبالد، و�صملت قائمة �ملتحدثني باملنتدى 
�خلبري �مل�صهور عاملياً يف جمال �لحرت�ر �لعاملي، �لربوفي�صور يل و�يت، 
�ل�صاد�ص  �لأط����ر�ف  مب��وؤمت��ر  �لأف��ري��ق��ي��ة  �لأمم  جمموعة  ت��ر�أ���ص  �ل���ذي 

و�لع�صرين »كوب 26 » ب�صاأن تغري �ملناخ يف مدينة غال�صكو . 
ويوفر جناح �لغابون يف �إك�صبو 2020 دبي للز�ئرين فر�صة ُمبهرة تتيح 
نهر  حلو�ص  �ملطرية  للغابات  مذهلة  جتريبية  حماكاة  عرب  �ل�صري  لهم 

كما  هناك.  تزدهر  �لتي  و�لنباتات  للحيو�نات  حّية  وم�صاهدة  �لكونغو، 
يتخذ جناح �لغابون يف �إك�صبو �صعار »من �أجل م�صتقبل م�صتد�م«، و�صوف 
للغابون،  �ل�صتثنائية  �لطبيعية  �لعجائب  غمار  يف  �جلناح  زو�ر  ينغم�ص 
باعتباره  �لغابون  نهر  حو�ص  يلعبه  �ل��ذي  �حليوي  �ل��دور  على  للتعرف 
�لغابون  تقدمها  �لتي  �لإ�صهامات  �إىل  �لتعرف  ل�صيما  �أفريقيا،  »رئ��ة« 

للتغلب على �لحرت�ر �لعاملي. 
دب���ي، منا�صبات   2020 �إك�����ص��ب��و  و�ل��ف��خ��ري��ة يف  �ل��وط��ن��ي��ة  �لأي�����ام  مت��ث��ل 
ل��الح��ت��ف��ال ب��ك��ل م���ن �مل�����ص��ارك��ني �ل��دول��ي��ني �ل���ذي���ن ي��زي��د ع���دده���م على 
�ل�صوء على ثقافاتهم و�إجناز�تهم و��صتعر��ص  لت�صليط  م�صارك،   200
على  �لعلم  رفع  كل منها مبر��صم  وتتميز  فعالياتهم،  وبر�مج  �أجنحتهم 
و�إلقاء  ثقافية  عرو�ص  ذل��ك  يلي  فيما  �لو�صل،  �صاحة  يف  �لأمم  من�صة 

�لكلمات �لرتحيبية.
ويدعو   ،2022 مار�ص   31 دب��ي، حتى   2020 �إك�صبو  فعاليات  ت�صتمر 
�أن��ح��اء ك��وك��ب �لأر�����ص �إىل �مل�صاركة  �ل����زو�ر م��ن جميع  �ل���دويل  �حل���دث 
وتقدمهم  و�بتكار�تهم  �لب�صر  ب��اإب��د�ع  �حتفال  يف  جديد  ع��امل  نع  �صُ يف 

وثقافاتهم على مد�ر �صتة �أ�صهر.
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على  �حل�سول  ي���وؤدي  �أن  ميكن 
�ل�سم�س  لأ���س��ع��ة  ي��وم��ي  ع���الج 
�لعامة،  �سحتك  ت��ع��زي��ز  �إىل 
�لوقت  يربط  جديد  بحث  مع 
مز�ج  مع  باخلارج  تق�سيه  �لذي 
�أف�سل وحت�سني �لنوم و�نخفا�س 
مدى  بالكتئاب  �لإ�سابة  خطر 

�حلياة.

كاين،  �صون  �لنوم  وباحث  �لنف�ص  عامل  ويقول 
باأ�صرت�ليا،  م��ل��ب��ورن  يف  م��ون��ا���ص  ج��ام��ع��ة  م��ن 
�ل�صابقة  �لتجريبية  در����ص��ات��ه  �أظ��ه��رت  و�ل���ذي 
كيف يوؤثر �ل�صوء �ل�صطناعي على �لنوم وعلى 
على  "�حل�صول  �لبيولوجية:  �ل�صاعة  �إيقاعات 
�صوء �صاطع يف �لنهار ل يقل �أهمية عن جتنب 

�ل�صوء يف �لليل".
�ملالحظة  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ة  �ل���در�����ص���ة  ه����ذه  ويف 
�جلديدة، نظر كاين وزمالوؤه يف تاأثري �لتعر�ص 
و�حلالت  �لنوم  على  �لطلق  �لهو�ء  يف  لل�صوء 
�أل��ف �صخ�ص يف   400 �أك��رث من  �ملز�جية ل��دى 
در��صة  وه��ي  �مل��ت��ح��دة،  باململكة  �حل��ي��وي  �لبنك 
�ملتحدة  �ململكة  �لبالغني يف  �أجريت على  كبرية 
جتمع معلومات عن كل �صيء بدء� من �لتمارين 
و  �لطبية  �لت�صخي�صات  وح��ت��ى  �ل��ن��وم  وع����اد�ت 

�لنتائج �ل�صحية.
و�لوقت  و�أدوي��ت��ه��م  مز�جهم  عن  �لنا�ص  و�ُصئل 
�لذي يق�صونه يف �لهو�ء �لطلق يف يوم عادي يف 

�ل�صيف و�ل�صتاء، من بني �أمور �أخرى.
�ملتحدة  �ململكة  �لبالغون يف  �أفاد   ، �ملتو�صط  ويف 
يف �لدر��صة �أنهم يق�صون حو�يل 2.5 �صاعة من 

�لنهار يف �لهو�ء �لطلق.

�لوقت يف  �أن ق�صاء  �ل�صابقة  و�أظهرت �لأبحاث 
من  جمموعة  ل��ه  �لطبيعة  ويف  �لطلق  �ل��ه��و�ء 
�لفو�ئد �ل�صحية، قد يكون جزء منها مرتبطا 
بيئية  �إ���ص��ارة  �أه��م  باعتباره  �لطبيعي  بال�صوء 

لإيقاعات �جل�صم �ليومية.
وق���د ي��ك��ون ع���دم �حل�����ص��ول ع��ل��ى م��ا يكفي من 
�ل�صوء �لطبيعي عامال رئي�صيا ي�صاهم يف تدين 
�ل��ت��ي ترتبط  �ل��ن��وم  �مل��ز�ج��ي��ة وم�صاكل  �حل��ال��ة 
�ل�صائع و�أحد  �أي�صا بالكتئاب و��صطر�ب �ملز�ج 
�أنحاء  جميع  يف  ل��الإع��اق��ة  �لرئي�صية  �لأ���ص��ب��اب 

�لعامل.
"تطور  �لبحثية:  ورقتهم  يف  �ملجموعة  وت�صرح 
ب��ني �لليل  ب��ي��ئ��ة ذ�ت مت��ي��ي��ز و����ص��ح  �ل��ب�����ص��ر يف 
و�ل���ن���ه���ار، ل��ك��ن ب��ي��ئ��ات��ن��ا �حل���دي���ث���ة ط��غ��ت هذ� 

�لتمييز".
"معظم  �لأ���ص��خ��ا���ص  يق�صي  �لأي�����ام،  ه���ذه  ويف 
�صاعات �ل�صتيقاظ يف ظروف �لإ�صاءة �ملتو�صطة 
لأ�صعة  �لتعر�ص  �نخفا�ص  ب�صبب  و�ل�صناعية، 
لل�صوء  ن�صبيا  �ل�����ص��اط��ع  و�ل��ت��ع��ر���ص  �ل�����ص��م�����ص 

�لليلي".
�لنوم لأن  ��صطر�ب  �إىل  ه��ذ�  ي��وؤدي  �أن  وميكن 
يعزز  ه��رم��ون  وه��و  �مليالتونني،  يثبط  �ل�صوء 

�لنوم. ووجدت در��صات �صابقة من كاين وفريقه 
�أن ما يقرب من ن�صف �ملنازل "يف در��صة �أجريت 
يف ملبورن" لديها �صوء �صاطع مبا يكفي لقمع 
من  �ل��رغ��م  ع��ل��ى   ،50% بن�صبة  �مل��ي��الت��ون��ني 
�ل�صطناعي  لل�صوء  �لفردية  �حل�صا�صيات  �أن 

تختلف ب�صكل كبري.
ويف هذه �لدر��صة �لأخرية، �صرع كاين وزمالوؤه 
�لنهار  �صاعات  �رتباط مقد�ر  كيفية  يف حتديد 
و�لنتائج  و�ل��ن��وم  ب��امل��ز�ج  ب��اخل��ارج  ُتق�صى  �لتي 
�ل�����ص��ح��ي��ة، وه����و �أم����ر ُدر������ص ب���درج���ة �أق����ل من 

�لتاأثري�ت �ل�صلبية لل�صوء يف �لليل.
من  مزيد  على  �حل�صول  �أن  �لتحليل  و�أظ��ه��ر 
�ل�����ص��وء يف �أي وق���ت ب��ني �ل��ف��ج��ر و�ل��غ�����ص��ق كان 
وحت�صني  �مل��ز�ج��ي��ة  �حل��ال��ة  بتح�صن  م��رت��ب��ط��ا 
�ن��خ��ف��ا���ص خ��ط��ر �لإ�صابة  �ل���ن���وم، ف�����ص��ال ع��ن 
�مل�صادة  �لأدوي����ة  ��صتخد�م  وتقليل  بالكتئاب 

لالكتئاب.
وُربطت كل �صاعة �إ�صافية من �ل�صوء �لطبيعي 
بالكتئاب  �لإ�صابة  �حتمالت  بانخفا�ص  �أي�صا 
ع��ل��ى م���دى �حل���ي���اة، و����ص��ت��خ��د�م �أق���ل مل�صاد�ت 
�لكتئاب، وزيادة �ل�صعادة. و�أولئك �لذين �أبلغو� 
�ملزيد  م��ع  وينامون  �أف�صل  مز�جية  حالة  ع��ن 

من �لإ�صاءة �خلارجية كانو� يفعلون ذلك مرة 
حالتهم  توبعت  �ل��ت��ي  �لثانية  �مل���رة  يف  �أخ���رى 

فيها، بعد �أربع �صنو�ت يف �ملتو�صط.
و�صمحت من��ذج��ة �ل��ب��ي��ان��ات ب��ه��ذه �ل��ط��ري��ق��ة - 
20000 �صخ�ص  ملجموعة فرعية من حو�يل 
�ل�صابق �لذي  �لوقت  تاأثري  - للباحثني بتقييم 
ُي��ق�����ص��ى يف �ل���ه���و�ء �ل��ط��ل��ق ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج �حلالة 
�ملز�جية و�لنوم �ملتاأخر، مع �لتحكم يف �لعاد�ت 

�ل�صخ�صية �مل�صتقرة.
وُعّدلت �أي�صا وفقا لالختالفات �ملو�صمية وحالة 
�لجتماعية  و�لأن�صطة  و�لتمارين  �لتوظيف 
ومقد�ر �لنوم - كل �لأ�صياء �لتي ميكن �أن توؤثر 

على �ل�صحة �لعقلية.
وم���ع ذل����ك، ن��ظ��ر� ل��ك��ون��ه��ا در�����ص���ة ق��ائ��م��ة على 
على  �لأ�صخا�ص  �إج��اب��ة  على  تعتمد  �ملالحظة 
فقد  و�صحتهم،  �ليومية  عاد�تهم  ح��ول  �أ�صئلة 
�لأ�صخا�ص  �صلوك  بني  �ختالفات  هناك  تكون 

�لفعلي و�ملبّلغ عنه.
�أن  �أن هذ� �لبحث ي�صري �إىل   وعلى �لرغم من 
�خل��روج من �ملنزل ميكن �أن ي�صاعد يف حت�صني 
�حلالة �ملز�جية وحت�صني �لنوم، �إل �أن هذ� لي�ص 

بالأمر �ل�صهل على �جلميع.
وميثل �مت�صا�ص بع�ص �أ�صعة �ل�صم�ص يف �صاعات 
يعملون  �لذين  �ل��وردي��ات  لعمال  حتديا  �لنهار 

�صد �إيقاعات �ل�صاعة �لبيولوجية �لعادية. 
�صاعة  حت���دي  �أن  �إىل  �لأب���ح���اث  بع�ص  وت�����ص��ري 
ج�صمك �لطبيعية لي�ص جيد� لل�صحة �لعقلية، 
وفقا لدر��صة حديثة �أخرى حتلل بيانات �لبنك 

�حليوي يف �ململكة �ملتحدة،
�لذين كانو� غري  �لأ�صخا�ص  �أن  و�لتي وجدت   
حماذين ل�صاعة �أج�صامهم �لطبيعية كانو� �أكرث 
رفاهية  ولديهم  �لكتئاب  عن  لالإبالغ  عر�صة 

�أقل.
�ملقارنة  ه���و  ل��اله��ت��م��ام  �مل���ث���ري  �لأم������ر  ول���ك���ن 
ب��ني ن��ت��ائ��ج �ل��در����ص��ة ح���ول خم��اط��ر �لكتئاب، 
و��صتخد�م م�صاد�ت �لكتئاب، وجمموعة �لأدلة 
بال�صوء  �ل��ع��الج  �أن  �إىل  ت�صري  �ل��ت��ي  �مل��ت��ز�ي��دة 
كاف  ب�صكل  ولكنه غري م�صتغل  فعال  هو عالج 

لعالج �لكتئاب، خا�صة مع �لأدوية.
�ل�صطر�بات  جم��ل��ة  يف  �ل���در�����ص���ة  وُن�������ص���رت 

.Affective Disorders لعاطفية�

يخف�س خطر �لإ�سابة بالكتئاب

الفوائد ال�سحية احلقيقية للخروج يف الهواء الطلق 

�ملخاطر  �لدر��صة، على ح�صاب درجة  �لباحثون، خالل  وعمل 
�مل�صابني  غري  �لأ�صحاء  �لبالغني  من   32790 ل�  �جلينية 
قاعدة  يف  �ل�صحية  معلوماتهم  تخزين  وق��ع  ممن  ب��اخل��رف، 
ب��ي��ان��ات �ل��ب��ن��ك �حل��ي��وي يف �مل��م��ل��ك��ة �مل��ت��ح��دة، وك���ان متو�صط 

�أعمارهم 64 عاما.
�صحتهم  ح���ول  متعمقة  ب��ي��ان��ات  �ل��ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  وتت�صمن 

و�أ�صلوب حياتهم ونتائج �لختبار�ت �ملعرفية.

�مل���خ���اط���ر م���ت���ع���ددة �جلينات  ت��ق��ي��ي��م  �ل��ب��اح��ث��ون  و����ص��ت��خ��دم 
�جليني  �خلطر  لتقدير  م�صتخدمة  طريقة  وه��ي   ،)PRS(
�لو��صمات  ماليني  على  بناء  معني،  مبر�ص  لالإ�صابة  للفرد 

�جلينية.
 PRS وكان لدى �أولئك �لذين ح�صلو� على درجة �أعلى من
�ختالفات طفيفة يف �حُل�صني، وهو �أحد �لأج��ز�ء �لأوىل من 

�لدماغ �لتي تتاأثر مبر�ص �ألزهامير.

�لتفكري  �أق��ل على  وق��درة  ذك��اء منخف�ص  �أي�صا  لديهم  وك��ان 
وحل �مل�صكالت �جلديدة.

غال�صكو  جامعة  يف  �ل��دك��ت��ور�ه  طالبة  تانك،  ر�ت�صانا  وقالت 
و�ملوؤلفة �لرئي�صية للدر��صة: "قد تكون �آثار �ملخاطر �جلينية 
و��صحة قبل ت�صخي�ص �خلرف �ل�صريري بوقت طويل. وعلى 
�لرغم من �أننا ل ن�صتطيع �أن نقول على وجه �ليقني �إن هذه 
�لخ��ت��الف��ات ه��ي ع��الم��ات مبكرة للخرف يف ح��د ذ�ت���ه، فمن 

�ملهم �أن نقوم مبزيد من �لبحث يف هذ� �ملجال".
يف  �لعامة  �ل�صحة  يف  حما�صر  ليال،  دون��ال��د  �لدكتور  و�أ���ص��ار 
معهد �ل�صحة و�لرفاهية باجلامعة و�ملوؤلف �مل�صارك للدر��صة: 
لقيا�ص  �أف�صل  طريقة  �إىل  �لنتائج  ه��ذه  ت��وؤدي  �أن  "ميكن 
�حلالية  بالطرق  مقارنة  �ألزهامير  مبر�ص  �لإ�صابة  خماطر 

لال�صتف�صار عن تاريخ عائلي للخرف".
و�أو�صح: "�لقدرة على حتديد �لأفر�د �ملعر�صني خلطر تدهور 
�لقدر�ت �ملعرفية و�لرت�جع �ملت�صارع �ملحتمل ميكن �أن يح�صن 

�لت�صخي�ص وخيار�ت �لعالج ب�صكل كبري يف �مل�صتقبل".
وميكن �أن يغري �لتعرف �ملبكر على �ملر�ص ب�صكل كبري كيفية 
�أو توؤخر ظهور �ملر�ص،  �إد�رت��ه ومتكني �لتدخالت �لتي متنع 
وفقا للربوفي�صور بول مورغان، خبري �لطب يف علم �لأحياء 
بجامعة كارديف، و�لذي �أ�صار �إىل �أن فح�ص �ل�صكان ميكن �أن 

.PRS يتم با�صتخد�م ت�صجيل
م�صيفا �أن ت�صوير �لدماغ، هو �لطريقة �لطبيعية لت�صخي�ص 
عمالة  تتطلب  �لإدر�ك  �خ��ت��ب��ار�ت  و�أن  مكلف  لكنه  �خل���رف، 

كثيفة.
وق��ال��ت فيونا ك��ار�غ��ر، م��دي��رة �لأب��ح��اث و�ل��ت��اأث��ري يف جمعية 
�ألزهامير باململكة �ملتحدة: "�إذ� متكنا من حتديد �لأ�صخا�ص 

وقت  يف  بدقة  �أل��زه��امي��ر  مبر�ص  �لإ���ص��اب��ة  خلطر  �ملعر�صني 
لح���ق م��ن �حل���ي���اة، ف��ق��د ي��ك��ون ذل���ك مب��ث��اب��ة ت��غ��ي��ري حقيقي 
�ملعر�صني  �ملبكر لالأ�صخا�ص  �لكت�صاف  �أن  �إىل  للعبة".وي�صار 
�ل��ط��ري��ق لعالجات  �ل���ق���درة ع��ل��ى متهيد  ل��دي��ه  �أك���رب  خل��ط��ر 
جديدة يف �مل�صتقبل وم�صاعدة �لباحثني على فهم �أ�صباب تطور 

�لأمر��ص مثل مر�ص �ألزهامير.
ُتظهر  بالكبرية،  ُو�صفت  �لتي  �لدر��صة،  �أن  من  �لرغم  وعلى 

�لتغيري�ت  بع�ص  ب���اأن  �لقائلة  �لنظرية  على  �إ�صافيا  دل��ي��ال 
قبل  ت��ب��د�أ  �أن  �أل��زه��امي��ر ميكن  �ملرتبطة مب��ر���ص  �ل��دم��اغ��ي��ة 
�صنو�ت عديدة من ظهور �أعر��ص مثل فقد�ن �لذ�كرة، �إل �أنها 
يف �لو�قع، نظرت فقط �إىل �لأ�صخا�ص من خلفية �أوروبية من 
�لبي�ص، لذلك ل يز�ل يتعني �إثبات وجود �رتباط بني �لعو�مل 
�لور�ثية و�لتغري�ت �لتي تطر�أ على �لدماغ بالن�صبة لأولئك يف 

�ملجتمعات �لعرقية �لأخرى.

عرب �ختبار ب�سيط

علماء يزعمون اأن مر�ص األزهامير قابل لالكت�ساف قبل ظهور الأعرا�ص 
تو�سل �لعلماء �إىل �أن مر�س �ألزهامير ميكن �كت�سافه قبل �سنو�ت من بدء �ملري�س يف �إظهار �لأعر��س.

ومن �ملعروف �أنه عادة ما يتم �لتقاط حالة �لتدهور �ملعريف فقط، عندما يبد�أ �سخ�س ما يف �لن�سيان و�لرتباك، لكن �لباحثني يف 
جامعة غال�سكو، �كت�سفو� �أن �لأفر�د �لأ�سحاء �ملعر�سني خلطر ور�ثي �أعلى لالإ�سابة مبر�س �ألزهامير قد يظهرون �ختالفات يف 

بنية �لدماغ ودرجات �لختبار�ت �ملعرفية، ما ميكن �أن ي�سلط �ل�سوء على �لأ�سخا�س �لأكرث عر�سة للخطر.
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�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 

�إلغاء �عالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بخ�صو�ص �لرخ�صة 
�ل�صيادة  �لتجاري:حمل  بال�صم   CN رقم:1133010 
لت�صليح �لطار�ت وتبديل �لزيوت ، بالغاء طلب تعديل 

�لرخ�صة و�عادة �لو�صع كما كان عليه �صابقا.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�صبوع  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة 

حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�مياريت�ص 

 CN ميثانول �لقاب�صة رخ�صة رقم:2924686 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 

�إع����������الن
�ل�ص�����ادة/نيتف  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

كوميونيكي�صن لد�رة �لعمليات �لت�صويقية
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�صة رقم:2823682 

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�صالون 

CN �لنم�صا للرجال  رخ�صة رقم:2855299 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 

�إع����������الن
�ل�ص�����ادة/حمل  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لحرت�ف لت�صليح �ملكيفات وكهرباء �ل�صيار�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:1020231 

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 

�إع����������الن
 � تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/ميك 

وي�ص لتجميل �مل�صاحات
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:3680818 

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�صيلفر 

CN كوين للتجارة �لعامة  رخ�صة رقم:2984741 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/فري�صكو 

CN ملعد�ت �لبيع �ليل  رخ�صة رقم:3007340 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/هيمان 

CN للوكالت �لتجارية رخ�صة رقم:302627 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب �نتقال ملكية ت�صجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

   
تاريخ �لإيد�ع: 2018/03/12 �ملودعة حتت رقم:288833 

 2018/12/13:  تاريخ �لت�صجيل 
 با�ص��م: ديني�ص �ف. جرو�ص 

وعنو�نه :444 مادي�صون �فينيو، �صويت 500، نيويورك، نيويورك 10022، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :  

منتجات �لعناية بالب�صرة وم�صتح�صر�ت �لعناية بالب�صرة وحتديد� �ملنظفات �ملقاومة لل�صيخوخة؛ �لتونر�ت 
�ملقاومة لل�صيخوخة؛ �لكرميات �ملقاومة للتجاعيد؛ قطع تنظيف م�صربة مبنظفات للب�صرة؛ كرميات جتميل؛ 
كرميات  و�جل�صم؛  للوجه  �جلمال  كرميات  �لعيون؛  جل  �لعيون؛  كرمي  بالب�صرة؛  للعناية  جتميل  كرميات 
�لوجه و�جل�صم؛ كرميات �لوجه ل�صتخد�م �لتجميل؛ تونر�ت �لوجه؛ منظفات �لوجه؛ مرطبات �لوجه؛ �أطقم 
للتجميل وحتديد� �أطقم حتتوي على غ�صول )لو�صن( للوجه و�لب�صرة ومق�صر�ت ومنظفات وكرميات؛ غ�صول 
)لو�صن( للعناية بالب�صرة؛ كرميات ب�صرة غري طبية؛ خليط م�صجل �مللكية من مكونات مقاومة لل�صيخوخة 
يباع كعن�صر مكمل مل�صتح�صر�ت �لتجميل وم�صتح�صر�ت �لعناية بالب�صرة غري �لطبية؛ م�صتح�صر�ت �لت�صمري 
�لذ�تي؛ منظفات �لب�صرة؛ كرمي تنظيف �لب�صرة؛ غ�صول )لو�صن( تنظيف �لب�صرة؛ كرميات �لب�صرة؛ غ�صول 
بالب�صرة  �لعناية  م�صتح�صر�ت  �لب�صرة؛  مق�صر�ت  �لب�صرة؛  �لب�صرة؛ جل مرطب  �لب�صرة؛ مرطبات  )لو�صن( 

للوقاية من �أ�صعة �ل�صم�ص و�إز�لة �لتجاعيد؛ م�صتح�صر�ت �لعناية بال�صعر يف �لفئة 3
03: �لو�ق�عة بالفئة 

 بيانات �لتعديل   
��صم من �إنتقلت له �مللكية:د. ديني�ص جرو�ص �صكينكري، �ل �ل �صي

وعنو�نه:444 مادي�صون �فنيو، �صويت 500، نيويورك، �ن و�ي 10022، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
تاريخ �لتا�صري:2021/12/07 تاري�خ �نت�قال �مللكية:2021/12/06 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  8 دي�سمرب 2021 �لعدد 13411

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب �نتقال ملكية ت�صجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

   
تاريخ �لإيد�ع:2018/03/12 �ملودعة حتت رقم :288834 

 2018/12/13:  تاريخ �لت�صجيل 
 با�ص��م:ديني�ص �ف. جرو�ص 

وعنو�نه:444 مادي�صون �فينيو، �صويت 500، نيويورك، نيويورك 10022، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :  

 م�صتح�صر�ت عالج حب �ل�صباب يف �لفئة 5  
  05:  �لو�ق�عة بالفئة 

بيانات �لتعديل  
��صم من �إنتقلت له �مللكية :د. ديني�ص جرو�ص �صكينكري، �ل �ل �صي

وعنو�نه : 444 مادي�صون �فنيو، �صويت 500، نيويورك، �ن و�ي 10022، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
 تاري�خ �نت�قال �مللكية:2021/12/06  

2021/12/07: تاريخ �لتا�صري 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  8 دي�سمرب 2021 �لعدد 13411

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب �نتقال ملكية ت�صجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

تاريخ �لإيد�ع :2020/03/12 �ملودعة حتت رقم :327376 
تاريخ �لت�صجيل :2020/06/23

 با�ص��م:ديني�ص �ف. جرو�ص 
وعنو�نه: 444 مادي�صون �فينيو، �صويت 500، نيويورك، نيويورك 10022، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :  
بالب�صرة  للعناية  جتميل  �أجهزة  بالب�صرة؛  �لعناية  �أجهزة  طبية؛  �أجهزة  وطبية؛  جر�حية  و�أدو�ت  �أجهزة 
�أ�صو�ء )ثنائي باعث �ل�صوء( لعالج �خلطوط �لرفيعة  �أجهزة �لعالج �ل�صوئي �لتي ي�صدر عنها  وحتديد� 

و�لتجاعيد وحب �ل�صباب.
  10:  �لو�ق�عة بالفئة 

 بيانات �لتعديل   
��صم من �إنتقلت له �مللكية : د. ديني�ص جرو�ص �صكينكري، �ل �ل �صي

وعنو�نه:444 مادي�صون �فنيو، �صويت 500، نيويورك، �ن و�ي 10022، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
 تاري�خ �نت�قال �مللكية:2021/12/06  
  2021/12/07:  تاريخ �لتا�صري 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  8 دي�سمرب 2021 �لعدد 13411

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب �نتقال ملكية ت�صجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

   
تاريخ �لإيد�ع:2018/10/04 �ملودعة حتت رقم:299541 

 2019/01/23:  تاريخ �لت�صجيل 
 با�ص��م:ديني�ص �ف. جرو�ص 

وعنو�نه:444 مادي�صون �فينيو، �صويت 500، نيويورك، نيويورك 10022، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

منتجات �لعناية بالب�صرة وم�صتح�صر�ت �لعناية بالب�صرة وحتديد� �ملنظفات �ملقاومة لل�صيخوخة؛ �لتونر�ت 
�ملقاومة لل�صيخوخة؛ �لكرميات �ملقاومة للتجاعيد؛ قطع تنظيف م�صربة مبنظفات للب�صرة؛ كرميات جتميل؛ 
كرميات  و�جل�صم؛  للوجه  �جلمال  كرميات  �لعيون؛  جل  �لعيون؛  كرمي  بالب�صرة؛  للعناية  جتميل  كرميات 
�لوجه و�جل�صم؛ كرميات �لوجه ل�صتخد�م �لتجميل؛ تونر�ت �لوجه؛ منظفات �لوجه؛ مرطبات �لوجه؛ �أطقم 
للتجميل وحتديد� �أطقم حتتوي على غ�صول )لو�صن( للوجه و�لب�صرة ومق�صر�ت ومنظفات وكرميات؛ غ�صول 
)لو�صن( للعناية بالب�صرة؛ كرميات ب�صرة غري طبية؛ خليط م�صجل �مللكية من مكونات مقاومة لل�صيخوخة 
يباع كعن�صر مكمل مل�صتح�صر�ت �لتجميل وم�صتح�صر�ت �لعناية بالب�صرة غري �لطبية؛ م�صتح�صر�ت �لت�صمري 
�لذ�تي؛ منظفات �لب�صرة؛ كرمي تنظيف �لب�صرة؛ غ�صول )لو�صن( تنظيف �لب�صرة؛ كرميات �لب�صرة؛ غ�صول 
بالب�صرة  �لعناية  م�صتح�صر�ت  �لب�صرة؛  مق�صر�ت  �لب�صرة؛  �لب�صرة؛ جل مرطب  �لب�صرة؛ مرطبات  )لو�صن( 

للوقاية من �أ�صعة �ل�صم�ص و�إز�لة �لتجاعيد؛ م�صتح�صر�ت �لعناية بال�صعر يف �لفئة 3
  03:  �لو�ق�عة بالفئة 

 بيانات �لتعديل   
��صم من �إنتقلت له �مللكية:د. ديني�ص جرو�ص �صكينكري، �ل �ل �صي

وعنو�نه:444 مادي�صون �فنيو، �صويت 500، نيويورك، �ن و�ي 10022، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
تاري�خ �نت�قال �مللكية:2021/12/06 

2021/12/07: تاريخ �لتا�صري 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  8 دي�سمرب 2021 �لعدد 13411

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب �نتقال ملكية ت�صجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

   
تاريخ �لإيد�ع : 2018/10/04 �ملودعة حتت رقم : 299542 

2019/01/23: تاريخ �لت�صجيل 
 با�ص��م:ديني�ص �ف. جرو�ص 

وعنو�نه :444 مادي�صون �فينيو، �صويت 500، نيويورك، نيويورك 10022، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :  

 م�صتح�صر�ت عالج حب �ل�صباب  
  05:  �لو�ق�عة بالفئة 

بيانات �لتعديل  
��صم من �إنتقلت له �مللكية :د. ديني�ص جرو�ص �صكينكري، �ل �ل �صي

وعنو�نه:444 مادي�صون �فنيو، �صويت 500، نيويورك، �ن و�ي 10022، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
 تاري�خ �نت�قال �مللكية:2021/12/06  
  2021/12/07:  تاريخ �لتا�صري 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  8 دي�سمرب 2021 �لعدد 13411

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  
 كاليد �ند كو �ل �ل بي  

بطلب �نتقال ملكية ت�صجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

   
تاريخ �لإيد�ع:2020/03/12 �ملودعة حتت رقم:327364 

 2020/06/23:  تاريخ �لت�صجيل 
 با�ص��م:ديني�ص �ف. جرو�ص 

وعنو�نه:444 مادي�صون �فينيو، �صويت 500، نيويورك، نيويورك 10022، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :  

بالب�صرة  للعناية  جتميل  �أجهزة  بالب�صرة؛  �لعناية  �أجهزة  طبية؛  �أجهزة  وطبية؛  جر�حية  و�أدو�ت  �أجهزة 
�أ�صو�ء )ثنائي باعث �ل�صوء( لعالج �خلطوط �لرفيعة  �أجهزة �لعالج �ل�صوئي �لتي ي�صدر عنها  وحتديد� 

و�لتجاعيد وحب �ل�صباب.
  10:  �لو�ق�عة بالفئة 

 بيانات �لتعديل   
��صم من �إنتقلت له �مللكية : د. ديني�ص جرو�ص �صكينكري، �ل �ل �صي

وعنو�نه:444 مادي�صون �فنيو، �صويت 500، نيويورك، �ن و�ي 10022، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
 تاري�خ �نت�قال �مللكية:2021/12/06  
  2021/12/07:  تاريخ �لتا�صري 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  8 دي�سمرب 2021 �لعدد 13411

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  
 كاليد �ند كو �ل �ل بي  

بطلب �نتقال ملكية ت�صجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

   
تاريخ �لإيد�ع:2006/07/22 �ملودعة حتت رقم :83006 

 2019/02/11:  تاريخ �لت�صجيل 
 با�ص��م:ديني�ص بابلي�صينج ليمتد 

 وعنو�نه:31-32 �ألفريد بلي�ص، لندن، دبليو �صي1ئي 7دي بي، �ململكة �ملتحدة 
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

�ملطبوعات �لإكرتونية �لقابلة للتنزيل؛ �لت�صجيالت �ل�صوتية و/�أو �ملرئية عرب �أية و��صطة؛ ��صرطة و�قر��ص 
و�صر�ئط �لفيديو و�لكا�صيت �صابقة �لت�صجيل؛ ناقالت �لت�صجيالت �ملرئية؛ وت�صجيالت �لأفالم.

  9:  �لو�ق�عة بالفئة 
بيانات �لتعديل  

 ��صم من �إنتقلت له �مللكية : �أوتوفيا ليمتد 
 وعنو�نه31 – 32 �ألفريد بلي�ص، لندن، دبليو �صي1ئي 7دي بي، �ململكة �ملتحدة 

 تاري�خ �نت�قال �مللكية:2021/12/06  
تاريخ �لتا�صري:2021/12/07

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  8 دي�سمرب 2021 �لعدد 13411

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب �نتقال ملكية ت�صجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية: 

تاريخ �لإيد�ع :2006/07/22 �ملودعة حتت رقم: 83007 
 2007/08/06:  تاريخ �لت�صجيل 
 با�ص��م:ديني�ص بابلي�صينج ليمتد 

 وعنو�نه: 31-32 �ألفريد بلي�ص، لندن، دبليو �صي1ئي 7دي بي، �ململكة �ملتحدة 
 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :  

ودفاتر  وم��و�د  �أدو�ت  و�ملطبوعات؛  و�لكتب  و�ل��دوري��ات  �ل��دوري��ة  �لإخبارية  و�لن�صر�ت  و�ل�صحف  �ملجالت 
�لر�صم؛ مطبوعات تخطيطية؛ �أقالم �حلرب و�أقالم �لر�صا�ص؛ علب لأقالم �حلرب و�أقالم �لر�صا�ص؛ �ل�صور 
�ملماحي  للنقل؛  معدة  �صورة  �لربيدية؛  �لبطاقات  �لكبرية؛  �لإعالنات  مو�صعية؛  مفار�ص  �لفوتوغر�فية؛ 
�أو �لبال�صتيك؛ حافظات �لورق �ل�صائب؛ م�صاند �لكتب؛ موؤ�صر�ت  و�مل�صاطر؛ �لألبومات؛ �أكيا�ص من �لورق 
للكتب؛ �لتقاومي؛ بطاقات �لتهنئة؛ كتب للر�صوم �لهزلية؛ �أعالم؛ حمافظ جو�ز�ت �ل�صفر؛ �صكاكني للورق؛ 
�إ�صتن�صل؛  قطع ورق خمرم لكوؤو�ص �لبرية؛ مناديل ورق؛ دفاتر؛ ورق كتابة؛ ثقالت ورق؛ �ل�صور؛ �صفائح 

�أغطية من �لورق للمو�ئد؛ ورق لف؛ قطع غيار ولو�زم �لب�صائع �ملذكورة �أعاله.
  16:  �لو�ق�عة بالفئة 

بيانات �لتعديل  
 ��صم من �إنتقلت له �مللكية:�أوتوفيا ليمتد 

 وعنو�نه31 – 32 �ألفريد بلي�ص، لندن، دبليو �صي1ئي 7دي بي، �ململكة �ملتحدة 
 تاري�خ �نت�قال �مللكية:2021/12/06  

2021/12/07: تاريخ �لتا�صري 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  8 دي�سمرب 2021 �لعدد 13411

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  8 دي�سمرب 2021 �لعدد 13411

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 �لأربعاء  8 دي�سمرب 2021 �لعدد 13411

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�صركة زهرة �لفن للمقاولت 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة ذ.م.م رخ�صة رقم:1273447 

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة حممد عبد�لودود �ل�صيد حممد %49

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة عوي�صه عبيد حممد �لنعيمى %51

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد عبد�لودود �ل�صيد حممد

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف �صيف مطر عبيد �صعيد �لنعيمىفعلى 

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل 

�لقت�صادية خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث 

�صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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 18.3 تريليون درهم حجم التجارة 
غري النفطية لالإمارات خالل 5 عقود 

•• اأبوظبي-وام 

بلغ �إجمايل حجم �لتجارة �خلارجية غري �لنفطية لالإمار�ت خالل 5 عقود 
قر�بة 5 تريليونات دولر /18.3 تريليون درهم/، منها 11.8 تريليون 
و�إع��ادة ت�صدير  2.2 تريليون درهم  و�رد�ت، و�صادر�ت غري نفطية  درهم 
للتناف�صية  �لحت���ادي  �مل��رك��ز  بيانات  بح�صب  دره���م،  تريليون   4.3 بقيمة 

و�لح�صاء.
 24% من  �لت�صدير  و�إع��ادة  �لنفطية  غري  �ل�صادر�ت  م�صاهمة  و�رتفعت 
قبلها  وم��ا   1999 ع��ام  يف  �لنفطية  غري  �خلارجية  �لتجارة  �إجمايل  من 
لت�صل �ىل %36 يف عام 2010 وبن�صبة م�صاهمة %43، و%44 خالل 
�لتجارة  يف  �لكبري  �لتطور  �ىل  ي�صري  ما  �لتو�يل،  على  و2020   2019

�خلارجية غري �لنفطية لالإمار�ت.
ومن حيث �لقيمة وخالل �آخر 10 �صنو�ت، تبني �أن �لو�رد�ت حققت منو�ً 
باملتو�صط بلغ %5.8 مقابل %13.3 لل�صادر�ت غري �لنفطية و9.6% 
لإعادة �لت�صدير لي�صل حجم �لتجارة �خلارجية غري �لنفطية للدولة يف 

عام 2020 �إىل 382 مليار دولر /1.4 تريليون درهم/.
وبح�صب بيانات �لتناف�صية و�لإح�صاء، بلغ �إجمايل �لتجارة �خلارجية غري 
�إىل  1.1 مليار درهم لريتفع  1971 قر�بة  �لعام  �لنفطية يف �لدولة يف 
69.2 مليار  �إىل  1981، مو��صاًل �لرتفاع  �لعام  41.1 مليار درهم يف 
درهم يف �لعام 1991، و�أكرث من 151.2 مليار درهم يف �لعام 2001، 
1.4 تريليون  2011، وقر�بة  �لعام  927.6 مليار دره��م يف  و�أك��رث من 

درهم يف �لعام 2020.
وبلغت �ل�صادر�ت غري �لنفطية يف �لعام 1981 �أكرث من 5.5 مليار درهم، 
39 مليار  �لثاين، وح��و�يل  18.1 مليار درهم بنهاية �لعقد  �إىل  لرتتفع 
درهم يف �لعام 2001، متجاوزة 324 مليار درهم يف �لعام 2011، و�أكرث 

من 618 مليار درهم بنهاية �لعام �ملا�صي.
�لر�صيدة  �لقت�صادية  �ل�صيا�صات  �أن  �قت�صاديون  �أك��د   ، مت�صل  �صياق  ويف 
�خلارجية  �لتجارة  ت�صاعف  ع��ززت  تاأ�صي�صها  منذ  �لإم����ار�ت  تبنتها  �لتي 
غري �لنفطية، م�صريين �إىل جد�رة �لنفتاح �لقت�صادي يف �لإمار�ت �صعياً 
للدخول يف �لقت�صاد�ت �لكربى يف �لعامل بالرتكاز على عدد من �لعو�مل 
و�نفاق  وبنية حتتية متطورة،  بيئة جاذبة لال�صتثمار،  تت�صمن  �لرئي�صية 
قطاع  وحتفيز  �لت�صريعات،  وتعديل  م�صتد�م،  �قت�صادي  تنويع  و  حكومي، 
�لقت�صادية  �للجنة  بن جمعه ع�صو  فهد  �لدكتور  �أك��د  ب��دوره،  �لأع��م��ال. 
بيئة  �لإم��ار�ت تعمل على تقدمي  �أن  �صابقاً،  �ل�صعودي  �ل�صورى  يف جمل�ص 
ما  �حلجم  و�صغرية  �ملتو�صطة  و�ملن�صاآت  و�لأعمال  �ل�صركات  تدعم  �أعمال 

يعزز �لتجارة و�لناجت �ملحلي �لإجمايل.
و�أ�����ص����اف، مي��ت��ل��ك �ق��ت�����ص��اد �لإم��������ار�ت �ل��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة و�ل���ت���ن���وع وم�����و�رد 
 40 من  �أك��رث  يف  �لتجارية  �لأعمال  ممار�صة  يف  و�ملرونة  هيدروكربونية، 
منطقة حرة متخ�ص�صة يف خمتلف �إمار�ت �لدولة، ما ي�صهم �لنمو �ملت�صاعد 
�أفاد �لدكتور جنيب �ل�صام�صي �مل�صت�صار  يف �لتجارة و�لقت�صاد. من جهته 
�لق��ت�����ص��ادي وم��دي��ر ع��ام �مل�����ص��ار ل��ل��در����ص��ات �لق��ت�����ص��ادي��ة، ب���اأن �ل�صيا�صات 
�لتجارية و�لقت�صادية �ملرنة �لتي �عتمدتها �لإمار�ت حققت للدولة مكانة 
متميزة عاملياً، وجعلتها وجهة لال�صتثمار�ت �لأجنبية �ملبا�صرة �لباحثة عن 

بيئة ��صتثمارية متكاملة وفر�ص و�عدة.

 تعاون م�سرتك بني القطاع 
اخلا�ص الإماراتي والبولندي 

•• دبي-وام

�لبولندية  �لتجارة  وغرفة  بالدولة  و�ل�صناعة  �لتجارة  غرف  �حت��اد  وقع 
�خلا�ص  �لقطاع  ب��ني  �لعالقة  لتعزيز  م�صرتك  لتعاون  تفاهم  مذكرتي 
�لمار�تي و�لبولندي وتاأ�صي�ص جمل�ص �أعمال م�صرتك بني �لبلدين خالل 
�لتعاون و�لتن�صيق بينهما يف جميع �ملجالت  �آفاق  �ملقبلة وتطوير  �ملرحلة 

�لقت�صادية .
بني  و�ل�صتثمارية  �لتجارية  �لعالقات  تنمية  �ملذكرتني  مبوجب  و�صيتم 
ممثلي �لقطاع �خلا�ص يف �لمار�ت وبولند� �إىل جانب تنظيم بعثات جتارية 
يف كال �لبلدين من �أجل مد ج�صور �لتو��صل �لبناء بني �أ�صحاب �لأعمال 
�لإمار�تيني ونظر�ئهم �لبولنديني وحتفيز م�صاركة �جلانبني يف �ملعار�ص 

�لتجارية وخمتلف �لفعاليات �لقت�صادية.
بالدولة حميد  و�ل�صناعة  �لتجارة  �حتاد غرف  �ملذكرتني من جانب  وقع 
حممد بن �صامل ، �لأمني �لعام لحتاد �لغرف ، فيما وقع من جانب غرفة 
�لتجارة �لبولندية نائب رئي�صها �صتيفان بكري �أ�صانوفيت�ص بح�صور �لوفد 
�لتجاري �لبولندي �مل�صارك يف �أعمال �ملنتدى �لقت�صادي �لعربي �لبولندي 

. �لذي عقد بدبي �صمن فعاليات �ك�صبو 2020 
جيدة  خ��ط��وة  تعترب  �مل��ذك��رت��ني  توقيع  �أن  ���ص��امل  ب��ن  حممد  حميد  و�أك���د 
�لبلدين  يف  �خلا�ص  �لقطاع  بني  �لثنائية  �لعالقات  وتفعيل  تعزيز  نحو 
�ملنتدى  �أم�ص على هام�ص  توقيعه  �لذى مت  �لتفاق  �إن  وقال  �ل�صديقني. 
نوعية يف  نقلة  ياأتي بهدف حتقيق  �لبولندي  �لعربي  �لقت�صادي  �ملنتدى 
لتو�صيع  وبولند�  �لم���ار�ت  بني  �مل�صرتكة  �لقت�صادية  �لعالقات  م�صتوى 
�ملتاحة  �ل�صتثمارية  �لفر�ص  من  و�ل�صتفادة  �مل�صرتكة  �لعالقات  حجم 

لإقامة �صر�كات ناجحة بني ��صحاب �لعمال كال �لبلدين.

احتاد الغرف وغرفة التجارة 
البولندية يوقعان مذكرتي تفاهم

•• دبي- وام

ب��ال��دول��ة، وغ��رف��ة �لتجارة  �لتجارة و�ل�صناعة  ك��ل م��ن �حت��اد غ��رف   وق��ع 
�لقطاع  بني  �لعالقة  لتعزيز  م�صرتك  لتعاون  تفاهم  مذكرتي  �لبولندية 
�خل��ا���ص �لإم���ار�ت���ي و�ل��ب��ول��ن��دي وت��اأ���ص��ي�����ص جمل�ص �أع��م��ال م�����ص��رتك بني 
�لبلدين خالل �ملرحلة �ملقبلة، وتطوير �آفاق �لتعاون و�لتن�صيق بينهما يف 
جميع �ملجالت �لقت�صادية. و�صيعمل �لطرفان مبوجب مذكرتي �لتفاهم 
على تنمية �لعالقات �لتجارية و�ل�صتثمارية بني ممثلي �لقطاع �خلا�ص يف 
�لإمار�ت وبولند�، �إىل جانب تنظيم بعثات جتارية يف كال �لبلدين من �أجل 
ونظر�ئهم  �لإمار�تيني  �لأعمال  �أ�صحاب  بني  �لبناء  �لتو��صل  ج�صور  مد 
وخمتلف  �لتجارية  �ملعار�ص  يف  �جلانبني  م�صاركة  وحتفيز  �لبولنديني، 
�لتجارة  غ��رف  �حت��اد  جانب  م��ن  �ملذكرتني  وق��ع  �لقت�صادية.  �لفعاليات 
و�ل�صناعة بالدولة �لأمني �لعام لحتاد �لغرف حميد حممد بن �صامل، ومن 
�أ�صانوفيت�ص،  بكري  �صتيفان  رئي�صها  نائب  �لبولندية  �لتجارة  غرفة  جانب 
�لقت�صادي  �ملنتدى  �أعمال  �مل�صارك يف  �لبولندي  �لتجاري  �لوفد  بح�صور 

. �لعربي �لبولندي �لذي عقد بدبي �صمن فعاليات �إك�صبو 2020 

برعاية من�سور بن ز�يد �آل نهيان 

نهيان بن مبارك يفتتح معر�ص اأبوظبي الدويل للتمور 2021 بن�سخته ال�ساد�سة
معر�س �أبوظبي للتمور بو�سلة مهرجانات �لتمور �لعربية، ومن�سة لتنمية وتطوير �لقطاع

ك��م��ا ق����دم �ل���دك���ت���ور ع��ب��د �ل����وه����اب ز�ي���د 
لنخيل  �لدولية  خليفة  جائزة  ع��ام  �أم��ني 
مف�صاًل  �صرحاً  �ل��زر�ع��ي  و�لبتكار  �لتمر 
�لتمور  نهيان حول منتجي  �ل�صيخ  ملعايل 
�مل�صاركني باملعر�ص، �إىل جانب ما حققته 
ت��ن��م��ي��ة وتطوير  م���ن جن����اح يف  �جل���ائ���زة 
�لنخيل  زر�ع����ة  ل��ق��ط��اع  �لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة 
�مل�����ص��ت��وى �لوطني  �ل��ت��م��ور ع��ل��ى  و�إن���ت���اج 
و�ل���ع���رب���ي و�ل������دويل خ����الل �أرب���ع���ة ع�صر 
�صنة، حيث �أكد �لدكتور عبد �لوهاب ز�يد 
�أبوظبي  ب��اأن معر�ص  �أم��ني ع��ام �جل��ائ��زة 
�لعام  ل��ه��ذ�  ن�صخته  يف  ل��ل��ت��م��ور  �ل�����دويل 
يتابع م�صريته �لناجحة ودوره �ملحوري يف 
ت�صليط �ل�صوء على �أهمية �لتمور وتعزيز 
�بوظبي  يعزز مكانة  كما  �لغذ�ئي،  �لأمن 
كعا�صمة للتمور ومن�صة لتنمية وتطوير 
ه���ذ� �ل��ق��ط��اع، م��ن خ���الل ت��وف��ري �لدعم 
م���ز�رع���ي ومنتجي  ل��ك��ب��ار  و�ل��ت�����ص��ه��ي��الت 
�ملعر�ص  ي�صّكل  كما  �لتمور.  وم�صتوردي 
ف��ر���ص��ًة م��ث��ال��ي��ًة ل��ل��ت��و����ص��ل و�ل��ل��ق��اء بني 
�ملوردين ومزّودي �لتمور من جميع �أنحاء 
�لعامل، على �أر�ص دولة �لإمار�ت �لعربية 
�مل���ت���ح���دة«.  و�أ����ص���اف �أم����ني ع���ام �جلائزة 
�ل�����دويل للتمور  �أب���وظ���ب���ي  ب����اأن م��ع��ر���ص 
ي��ع��ت��رب �مل��ع��ر���ص �لأب������رز م���ن ن��وع��ه على 
�ل�صركات  بتعاون  و�ملعني  �لعامل  م�صتوى 
�أكرب  �لتمر، وميثل  يف جمال ثمار نخيل 
للجهات  ُت��ت��ي��ح  م��ت��م��ّي��زة  دول���ي���ة  م��ن�����ص��ة 
منتجاتها  ����ص��ت��ع��ر����ص  ف��ر���ص��ة  �ل��ع��ار���ص��ة 
�لعاملي.  �ل�����ص��وق  يف  ح�����ص��وره��ا  وت��ع��زي��ز 
حيث ��صتقطب �ملعر�ص ع�صر�ت �ل�صركات 

�لنخيل  زر�ع�����ة  يف  �مل��خ��ت�����ص��ة  �ل��ع��ار���ص��ة 
10 دول هي دولة  �لتمور ميثلون  و�إنتاج 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �ململكة �لعربية 
�لها�صمية،  �لأردن���ي���ة  �ململكة  �ل�صعودية، 
�ل�������ص���ود�ن، ج��م��ه��وري��ة م�صر  ج��م��ه��وري��ة 
عمان،  �صلطنة  �ملغربية،  �ململكة  �لعربية، 
يوؤّكد جناح  ما  فل�صطني  ناميبيا،  فرن�صا، 
ه���ذ� �مل��ع��ر���ص �ل��ت��ج��اري �مل��ه��م يف تر�صيخ 
�أ�صا�صي  كالعب  �أبوظبي  �لعا�صمة  مكانة 

�ل�صرق  �ل��ت��م��ور ع��ل��ى م�����ص��ت��وى  ق��ط��اع  يف 
�لأو���ص��ط و�ل��ع��امل، خا�صًة بعد جناحه يف 
��صتقطاب �أعد�د هائلة من كبار �مل�صرتين 
�مل��ه��ت��م��ني ب��ا���ص��ت��ري�د �ل��ت��م��ور. مب��ا يحقق 
�ن�صيابية �لتو��صل بني منتجي وم�صنعي 
�لتمور يف �ملنطقة �لعربية مع كبار �لتجار 
و�مل�صتثمرين حول �لعامل �صمن ما يعرف 
توريد  و�إم���د�د�ت  �لقيمة  �صل�صلة  بتاأمني 
�لأغ����ذي����ة مب���ا ي�����ص��اه��م يف ت��ع��زي��ز �لأم����ن 

و�لدويل.   �لوطني  �مل�صتوى  على  �لغذ�ئي 
�لعامة  �لأم��ان��ة  ز�ي��د حر�ص  و�أك��د دكتور 
للجائزة على تلبية روؤية �لقيادة �لر�صيدة 
بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وحر�صها 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �لأم����ن �ل��غ��ذ�ئ��ي م��ن خالل 
�لك��ت��ف��اء �ل���ذ�ت���ي م���ن �ل��ت��م��ور مل���ا تتميز 
�ل�صرت�تيجي  �لتخزين  خا�صية  م��ن  ب��ه 
وهي من �أ�صا�صيات �لأمن �لغذ�ئي وعامل 
����ص��ت��ق��ر�ر �أم���ن���ي و�ج���ت���م���اع���ي. ك��م��ا �أت����اح 

�لذي  �مل�صرتين  كبار  ��صت�صافة  برنامج 
للجائزة،  �ل��ع��ام��ة  �لأم��ان��ة  عليه  �أ���ص��رف��ت 
�لتجارية  �للقاء�ت  لعقد  خم�ص�صاً  حّيز�ً 
�لتمور  م�������ص���رتي  ك���ب���ار  ب����ني   )B2B(
يعزز  م��ا  �لعار�صني،  م��ن  ونخبة  بالعامل 
من  �خل��ارج��ي  �لتعاقد  ���ص��روط  م�صتوى 
�صيوفر  كما  �صريعة،  عمل  جل�صات  خ��الل 
ومناق�صة  لالجتماع  م�صاحة  للعار�صني 

�حتياجاتهم.

لتوحيد جهود متكني �ملر�أة يف جمتمع �لأعمال

مذكرة تفاهم بني جمل�ص �سيدات اأعمال دبي وجمعية خريجي اإن�سياد 
•• دبي –الفجر:

�أع����م����ال دب����ي �أم�ص  وق����ع جم��ل�����ص ����ص���ي���د�ت 
كلية  خ��ري��ج��ي  م��ع جمعية  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة 
�مل�صرتك  �لتعاون  لتعزيز  �إن�صياد-�لإمار�ت 
بينهما مبا يخدم م�صالح �أع�صائهما، ويعزز 
�ملتنامي للجانبني يف تعزيز تناف�صية  �لدور 
جم��ت��م��ع �لأع���م���ال ع��رب �لرت���ق���اء مبهار�ت 
�أع�صاء �ملجل�ص وخريجي  وخرب�ت ومعارف 

كلية �إن�صياد.
لقاء  خ��الل  �لتفاهم  م��ذك��ر  توقيع  وج���رى 
�صعادة  دب��ي، بني  �أعمال عقد يف مقر غرفة 
رئي�ص  �لقرق،  �لدكتورة رجاء عي�صى �صالح 

جمل�ص �صيد�ت �أعمال دبي، ونتايل �صليمان، 
�لإم�����ار�ت،  يف  �إن�����ص��ي��اد  كلية  جمعية  رئي�صة 
�صيد�ت  جمل�ص  �أع�صاء  من  ع��دد  وبح�صور 
كلية  خريجي  جمعية  و�أع�صاء  دب��ي  �أع��م��ال 

�إن�صياد يف �لإمار�ت.
ون�������ص���ت م�����ذك�����رة �ل���ت���ف���اه���م ع���ل���ى ت���ب���ادل 
�خلرب�ت و�ملعارف، وت�صهيل ح�صول �أع�صاء 
�جلانبني على �لتدريب و�لتوجيه و�لإر�صاد 
و�ل�صتفادة من �خلدمات و�ملبادر�ت �ملختلفة 
للطرفني، و�لرتويج و�لتعريف بن�صاطاتهما 
من  يعزز  مبا  فيهم  و�مل�صاركة  وفعالياتهما، 
�لأعمال  �صيد�ت  جمتمع  وك��ف��اء�ت  م��ه��ار�ت 
يف دبي. كما ن�صت �ملذكرة على دعم جمعية 

ملجل�ص  �لإم�����ار�ت  يف  �إن�����ص��ي��اد  كلية  خريجي 
�أع�صاء  بني  و�لتعريف  دب��ي،  �أعمال  �صيد�ت 
�جلمعية بدور �ملجل�ص �ملهم يف دعم م�صرية 
وتزويدهن  �لأع�����م�����ال  ور�ئ���������د�ت  ����ص���ي���د�ت 
بخرب�ت ومهار�ت مهنية و�صخ�صية متطورة 
جمتمع  يف  بتناف�صيتهن  �لرتقاء  ت�صتهدف 
كلية  خ��ري��ج��ي  جمعية  و�أع��ل��ن��ت  �لأع���م���ال. 
�إن�����ص��ي��اد يف �لإم�����ار�ت خ���الل ت��وق��ي��ع مذكرة 
�إن�صياد  خريجي  ن��ادي  �إط��الق  عن  �لتفاهم 
ل�����ص��ي��د�ت �لأع���م���ال ل��ي��ك��ون �إ���ص��اف��ة جديدة 
ون��وع��ي��ة مل��ج��ت��م��ع �لأع����م����ال، ح��ي��ث �صريكز 
�لنادي �حلديث �لتاأ�صي�ص على توفري �لدعم 
خلريجي �جلمعية يف قطاع �لأعمال. ويقود 

كل  �لأعمال  ل�صيد�ت  �إن�صياد  خريجي  ن��ادي 
من �صنثيا �صعب، وجابريال يانزن- نوو�ك.

 وقالت �صعادة �لدكتورة رجاء عي�صى �صالح 
�صيد�ت  �إد�رة جمل�ص  رئي�ص جمل�ص  �لقرق، 
مع  �ملوقعة  �لتفاهم  مذكرة  �إن  دب��ي  �أع��م��ال 
�لإم���ار�ت  يف  �إن�صياد  كلية  خريجي  جمعية 
�ل�صرت�تيجية  �ل�����ص��ر�ك��ات  �إط�����ار  يف  ت���اأت���ي 
�ل��ت��ي ت��خ��دم ���ص��ي��د�ت ور�ئ�����د�ت �لأع���م���ال يف 
�لتي  �مل�صتقبلية  دبي، وتن�صجم مع �خلطط 
وتناف�صية  مفهوم  لتعزيز  �لإم���ارة  و�صعتها 
�ل�صتثمار�ت  و��صتقطاب  �لأعمال،  ممار�صة 
�لتعايف  م��رح��ل��ة  يف  خ�����ص��و���ص��اً  �ل���ن���وع���ي���ة، 
�لقت�صادي وعودة عجلة �لنمو �إىل �لدور�ن 

�لتفاقية  �أن  �إىل  �لقرق  من جديد. ولفتت 
�لتعاون عنو�نها  توؤ�ص�ص ملرحلة جديدة من 
�لأه�����د�ف و�مل�����ص��ال��ح �مل�����ص��رتك��ة، م���وؤك���دًة �أن 
�ملر�أة  لتمكني  �ل����دو�م  على  تبقى  �لأول��وي��ة 
كافة  يف  ح�صورها  وتعزيز  �لعمل،  مكان  يف 
وتوفري  �لقت�صادية،  و�لقطاعات  �ملجالت 
�لدعم �لنوعي لها باعتبارها جزء�ً ل يتجز�أ 
من معادلة �لنجاح و�لتميز يف بيئة �لأعمال 
�لتفاقية  ت��وق��ي��ع  �أن  �إىل  م�����ص��ريًة  دب���ي،  يف 
�إك�صبو  ملعر�ص  �لإم����ارة  ��صت�صافة  ف��رتة  يف 
2020 دبي، ير�صخ �أهمية �حلو�ر وت�صافر 
�ل��ع��ام��ل��ة يف قطاع  �مل������ر�أة  �جل���ه���ود يف دع����م 

�لأعمال.

•• اأبوظبي – الفجر:

برعاية �سمو �ل�سيخ من�سور بن ز�يد �آل نهيان، نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �سوؤون �لرئا�سة، �سهد معايل �ل�سيخ نهيان 
مبارك �آل نهيان، وزير �لت�سامح و�لتعاي�س، رئي�س جمل�س �أمناء جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر و�لبتكار �لزر�عي، 
�سباح �أم�س �فتتاح معر�س �أبوظبي �لدويل للتمور بن�سخته �ل�ساد�سة �لذي تنظمه جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر 
و�لبتكار �لزر�عي بالتعاون مع �سركة �أبوظبي �لوطنية للمعار�س “�أدنيك”، و�سط ح�سور عربي ودويل كبري بالتز�من مع 
�لدورة �حلادية ع�سرة من معر�س �سيال �ل�سرق �لو�سط 2021، و�لذي ي�ستمر خالل �لفرتة من 07 ولغاية 09 دي�سمرب 
�أبوظبي �لوطني للمعار�س. حيث تفقد معاليه �أجنحة �ملعر�س برفقة معايل �للو�ء حممد �لزملوط،  2021 يف مركز 
�أمني عام �جلائزة، معربًا عن تقديره  حمافظ �لو�دي �جلديد يف جمهورية م�سر �لعربية و�لدكتور عبد �لوهاب ز�يد 
للم�ستوى �لرفيع �لذي حققه معر�س �بوظبي للتمور من جودة يف �ملنتجات ورفعة يف �سمعة �لتمور �لإمار�تية و�لعربية 
�لزر�عي،  و�لبتكار  �لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة  جائزة  بها  تقوم  �لتي  �جلهود  بف�سل  و�لدويل  �لعربي  �مل�ستوى  على 
بتوجيهات ودعم من قبل �سمو �ل�سيخ من�سور بن ز�يد �آل نهيان، نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء، وزير �سوؤون �لرئا�سة، �لد�عم 
�لأول لزر�عة �لنخيل و�إنتاج �لتمور،  من خالل �ل�سر�ف على تنظيم مهرجانات �لتمور �لعربية يف كل من جمهورية م�سر 
�ملوريتانية.  �لإ�سالمية  و�جلمهورية  �ل�سود�ن،  وجمهورية  �لها�سمية،  �لأردنية  و�ململكة  �ل�سود�ن،  وجمهورية  �لعربية، 
و�أ�ساف معايل �ل�سيخ نهيان باأن معر�س �أبوظبي للتمور يعترب بو�سلة مهرجانات �لتمور �لعربية، ومن�سة لتنمية وتطوير 

قطاع زر�عة �لنخيل و�إنتاج �لتمور و�لبتكار �لزر�عي. 

•• اأبوظبي-وام

�أك����د م��ع��ايل ع��ب��د�هلل ب��ن ط���وق �مل����ري، وزي����ر �لقت�صاد، 
�ملال  �أ���ص��و�ق  ب��ني  و���ص��ل  ت�صكل حلقة  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �أن 
�لعاملية يف �ل�صرق و�لغرب، مثل بور�صة طوكيو و�صنغهاي 
ك��ل من  �ل��ك��ربى يف  �لأوروب��ي��ة  و�ل��ب��ور���ص��ات  و�صنغافورة، 

لندن وباري�ص وهامبورغ، وحتى �أ�صو�ق �ملال يف نيويورك.
ولفت �إىل �أن �لنظام �جلديد للعمل �لأ�صبوعي يعزز �رتباط 
�قت�صاد �لإمار�ت بالقت�صاد �لعاملي وير�صخ مكانة �لدولة 
�قت�صادي  كمركز  �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي  دوره���ا  وم��ن  �ل��ري��ادي��ة 
وتناف�صية  وكفاءة  متيز  �أن  معاليه  وتابع  وعاملي.  �إقليمي 
�لنموذج �لتنموي لدولة �لإمار�ت يرتكز يف �لأ�صا�ص على 
روؤية �لقيادة �لر�صيدة للدولة و�لنظرة �مل�صتقبلية و�لأد�ء 
�حلكومي �ملتقدم �لذي يعمل وفق فكر مرن ونهج ��صتباقي 
ومبادر�ت ذ�ت �أثر �إيجابي ملمو�ص تخدم متطلبات �لنمو 

وتخلق فر�ص جديدة ب�صكل م�صتمر.
و�أو�صح �بن طوق �أن وجود فارق �لتوقيت بني �أ�صو�ق �ملال 
�لإم���ار�ت  م��ن  يجعل  و�أم��ريك��ا،  و�أوروب����ا  �آ�صيا  يف  �لعاملية 

�جلديد  �لنظام  �عتماد  �أن  م��وؤك��د�ً  بينها،  �لو�صل  همزة 
�لعمل مع  �أيام  �لأ�صبوع يوحد  �لعمل وعطلة نهاية  لأيام 
�لأ�صو�ق �لعاملية، ما يوفر �ملزيد من �لوقت �أمام �لعمليات 
�لتجارية  و�ل��ت��ع��ام��الت  �ل��ت��ب��ادلت  ت�صمل  �ل��ت��ي  �حل��ي��وي��ة 
ت��ع��ت��م��د �لعطلة  �ل��ت��ي  �ل���ع���امل  و�مل��ال��ي��ة م���ع غ��ال��ب��ي��ة دول 
�لأ�صبوعية يومي �ل�صبت و�لأحد، حيث يوؤّمن تطابق �أيام 
�لتبادلت و�لتعامالت �لتجارية و�لقت�صادية و�ملالية مع 
تلك �لدول، توفري مليار�ت �لدولر�ت �صنوياً على �لدولة، 
�إ�صافًة �إىل منح �ملوؤ�ص�صات و�ل�صركات �لتجارية �لتي تتخذ 
من �لدولة مقر�ً لها �ملزيد من وقت �لعمل �مل�صرتك مع 

�ل�صركات �لأجنبية.
تعزيز  �صاأنه  م��ن  �جل��دي��د  �لنظام  �أن  �إىل  معاليه  و�أ���ص��ار 
م��ك��ان��ة �ل���دول���ة يف م���وؤ����ص���ر�ت �ل��ت��ن��اف�����ص��ي��ة و�ل��ع��دي��د من 
بني  �لزمنية  �لفجوة  يقلل  كونه  �لقت�صادية  �مل��وؤ���ص��ر�ت 
�جلهود  يف  ب���دوره  ي�صهم  م��ا  و�ل��ع��امل��ي��ة  �ملحلية  �لأ����ص���و�ق 
�ل�صتثمار�ت  من  �ملزيد  ��صتقطاب  �إىل  �لر�مية  �لوطنية 

و�ل�صركات �لعاملية للعمل د�خل �لدولة.
وقال �بن طوق �إن �لنظام �جلديد ميدد من فرتة �لعطلة 

�ملجتمع من  �أف��ر�د  على  بالنفع  يعود  ما  وه��و  �لأ�صبوعية 
�لتجاري  �ل��ن�����ص��اط  ح��رك��ة  ت�صجيع  ع���ن  ف�����ص��ال  ج���ان���ب، 
بالقطاعات  وحتديد�  �آخ��ر،  جانب  من  �ملحلية  بالأ�صو�ق 
�لقت�صادية �حليوية مثل �لتجزئة، و�ل�صيافة و�ل�صياحة 
م��ا ت�صهد  �ل��ت��ي غ��ال��ب��اً  و�ل��وج��ه��ات �لرتفيهية و�مل��ط��اع��م، 
�أ�صبوع، م�صري�ً  �قباًل متز�يد�ً خالل هذه �لفرتة من كل 
�لوقت  يف  �لقطاعات  ه��ذه  لدعم  �ملتنامية  �لأه��م��ي��ة  �إىل 

�حلايل لتعزيز ��صتمر�ريتها ورفع قدرتها �لتناف�صية.
�لقت�صادية  �حل���رك���ة  �إن  ب���ال���ق���ول  ط����وق  �ب����ن  و�خ���ت���ت���م 
تت�صم  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف  و�ل�صتثمارية 
�لرتباط  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب�صكل  وتعتمد  �مل�صتمر  ب��ال��ت��ط��ور 
�لوثيق مع �لقت�صاد �لعاملي، ل�صيما بعد �أن جنحت خالل 
�لأعو�م �ملا�صية يف بناء قاعدة قوية ل�صتقطاب �ل�صركات 
�لعاملية ومنحها مز�يا وحو�فز كثرية للعمل بها، موؤكد�ً �أن 
�لقر�ر �جلديد ي�صكل �إ�صافة نوعية �إىل �ملز�يا على �عتبار 
�ن �لعطلة �لأ�صبوعية تلعب دور� مهما يف حتديد عالقات 
�لأ�صو�ق  وم��ع  فيها  تتو�جد  �لتي  �لأ���ص��و�ق  مع  �ل�صركات 

�لعاملية.

وزير القت�ساد: الإمارات حلقة و�سل بني اأ�سواق املال العاملية يف ال�سرق والغرب
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  يف �إحاطة �إعالمية بالتعاون مع »�لأور�ق �ملالية« حول 3 قو�نني  جديدة �سمن حزمة �لت�سريعات �لتي �عتمدها �ساحب �ل�سمو رئي�س �لدولة

»القت�ساد« ت�ستعر�ص اأحكام وتفا�سيل قوانني ال�سركات التجارية وال�سجل التجاري والعالمات التجارية
•• اأبوظبي- وام

مع  بالتعاون  �لقت�صاد،  وز�رة  عقدت 
�إحاطة  و�ل�صلع،  �ملالية  �لأور�ق  هيئة 
من  بعدد  للتعريف  مو�صعة  �إعالمية 
�لتي  �جلديدة  �لقت�صادية  �لقو�نني 
�لت�صريعية  �ل��ت��غ��ي��ري�ت  ت�����ص��م��ن��ت��ه��ا 
�لأ���ص��خ��م م��ن ن��وع��ه��ا يف ت��اري��خ دولة 
�ع��ت��م��ده��ا �صاحب  �لإم�������ار�ت و�ل���ت���ي 
�ل�����ص��م��و �ل�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي����د �آل 
يف  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�ص  نهيان، 
�أكرث  و�صملت   ،2021 نوفمرب   27
�لبيئة  تعزيز  بهدف  قانوناً   40 من 
�ل�صتثمارية  و�ل��ب��ن��ي��ة  �لق��ت�����ص��ادي��ة 
و��صتقر�ر  �أم�����ن  ودع�����م  و�ل���ت���ج���اري���ة 
�ملجتمع ومو�كبة �لتطلعات �مل�صتقبلية 

للدولة.
�ل�������ص���وء خالل  �ل����������وز�رة  و����ص���ل���ط���ت 
و�لأحكام  �لتفا�صيل  على  �لإح��اط��ة 
و�ل����ت����ع����دي����الت �ل����ت����ي ت�����ص��م��ن��ت��ه��ا 3 
�صمن  ج��دي��دة  �قت�صادية  ت�صريعات 
�لقت�صاد  على  و�أثرها  �حلزمة،  هذه 
و�ل�صتثمار  �لأع��م��ال  وبيئة  �لوطني 
�لفكرية  و�مللكية  �لبتكار  ومنظومة 
�صملت:  حيث  �ملقبلة،  �ملرحلة  خ��الل 
�مل��ر���ص��وم ب��ق��ان��ون �حت�����ادي رق���م 32 
�ل�صركات  ����ص���اأن  يف   2021 ل�����ص��ن��ة 
�حتادي  بقانون  و�ملر�صوم  �لتجارية، 
�صاأن  يف   2021 ل�����ص��ن��ة   37 رق�����م 
بقانون  و�مل��ر���ص��وم  �ل��ت��ج��اري،  �ل�صجل 
يف   2021 ل�صنة   26 رق���م  �حت����ادي 

�صاأن �لعالمات �لتجارية.
قدم �لإحاطة �صعادة عبد �هلل �آل �صالح 
وكيل وز�رة �لقت�صاد، مب�صاركة �صعادة 
�لتنفيذي  �لرئي�ص  �ل�صويدي  م��رمي 
�ملالية و�ل�صلع، و�أحمد  لهيئة �لأور�ق 
�لت�صجيل  �إد�رة  م���دي���ر  �حل��و���ص��ن��ي 
�ل���ت���ج���اري و����ص���ه���اد�ت �مل��ن�����ص��اأ ب����وز�رة 
�لقت�صاد، وفاطمة �حلو�صني مديرة 
و�مل�صنفات  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة 

�لفكرية.
وقال �صعادة عبد �هلل �آل �صالح: متثل 
�إطالقها  مت  �لتي  �جلديدة  �لقو�نني 
للدولة،  �لذهبي  �ليوبيل  مع  تز�مناً 
حمطة مف�صلية يف تطوير �ملنظومة 
�لوطني  ل���الق���ت�������ص���اد  �ل��ت�����ص��ري��ع��ي��ة 
وف���ق روؤي�����ة �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ص��ي��دة ومبا 
�خلم�صني  وثيقة  مبادئ  مع  ين�صجم 
�خلم�صني  م�صاريع  خمرجات  ويدعم 
�ل���ت���ي �أع���ل���ن���ت ع��ن��ه��ا ح���ك���وم���ة دول����ة 
تطوير وحتديث  �لإم���ار�ت، حيث مت 
ه���ذه �ل��ق��و�ن��ني ب��ال��ت��ع��اون ب��ني وز�رة 
م���ن �جلهات  و���ص��رك��ائ��ه��ا  �لق��ت�����ص��اد 
مع  و�لتن�صيق  وبالت�صاور  �حلكومية 
�لقطاع �خلا�ص، ومبا ي�صرع �لتحول 
نحو منوذج جديد لالقت�صاد �لوطني 
يقوم على �ملرونة و�ل�صتد�مة وتوفري 
�لتي  �ل�صتباقية  �لت�صريعية  �لأط���ر 
تدفع عجلة �لنمو �لقت�صادي �لطويل 
�خلم�صني  خ���الل  �ل���دول���ة  يف  �لأم�����د 
ع�����ام�����اً �جل������دي������دة م�����ن ع���م���ر دول�����ة 
�لت�صريعات  �أن  �إىل  م�صري�ً  �لإم���ار�ت، 
رئي�صية  حم���رك���ات  مت��ث��ل  �جل���دي���دة 
�لقت�صادي  �مل���ن���اخ  م���رون���ة  ل��ت��ع��زي��ز 
منظومة  وتطوير  �لب��ت��ك��ار  وحتفيز 

•• اأبوظبي-وام 

للم�صتقات  �أب��وظ��ب��ي  ���ص��رك��ة  �أع��ل��ن��ت 
�لكيميائية �ملحدودة “تعزيز” و�صركة 
�ملحدودة”  ل��ل�����ص��ن��اع��ات  “ريالين�ص 
�لهندية �تفاقهما على �إطالق “تعزيز 
�إي دي �صي �آند بي يف �صي” كم�صروع 
�ملو�د  لإن��ت��اج  �مل�صتوى  عاملي  م�صرتك 
تعزيز  م��ن��ط��ق��ة  ���ص��م��ن  �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 

لل�صناعات �لكيماوية يف �لروي�ص.
يهدف �مل�صروع �مل�صرتك �جلديد لبناء 
“�لكلور  وت�صغيل م�صنع عاملي لإنتاج 
�لقلوي” و”ثاين كلوريد �لإيثيلني” 
للمرة  فينيل”  �ل���ب���ويل  و”كلوريد 
�لأوىل يف دولة �لإم��ار�ت با�صتثمار�ت 
 2“ 7.3 م��ل��ي��ار دره�����م  ت���زي���د ع��ل��ى 
�صاأن  وم���ن  �أم���ري���ك���ي«.  دولر  م��ل��ي��ار 
زيادة  يف  ي�صهم  �أن  �مل�صرتك  �مل�صروع 
بدًل  �ملحلية  �ملنتجات  على  �لعتماد 
قيمة  �صال�صل  و�إن�صاء  �مل�صتوردة  من 
تلبية  �إىل  �إ���ص��اف��ًة  ج���دي���دة،  حم��ل��ي��ة 
�لطلب �لعاملي �ملتز�يد على هذه �ملو�د 

�لكيميائية.
ومتثل منطقة “تعزيز” للكيماويات 
�مل��ن��اط��ق �لثالث  �إح�����دى  �ل�����ص��ن��اع��ي��ة 
“تعزيز”  منها منظومة  تتاألف  �لتي 
�ل�صناعية �ملتكاملة، �مل�صروع �مل�صرتك 
�لوطنية  �أبوظبي  ب��رتول  �صركة  بني 
 »ADQ« و”�لقاب�صة«  “�أدنوك” 
�ل����ذي �أ���ص�����ص��ه �ل��ط��رف��ان ل��دع��م منو 
وقطاعات  �ل�صناعي  �لروي�ص  جممع 
يف  �ملتقدمة  و�ل�صناعات  �لكيماويات 
�إمارة �أبوظبي بهدف حتفيز �ل�صناعة 
ومن�����و ق���ط���اع �ل���ب���رتوك���ي���م���اوي���ات يف 

ومكاتب ووكالت �ل�صركات �لأجنبية؛ 
متار�ص  �لتي  و�ملوؤ�ص�صات  و�ل�صركات 
ن�صاطها يف �ملناطق �حلرة يف �لدولة؛ 

و�ملوؤ�ص�صات �لتجارية �لفردية.
�لقانون  وت��ع��دي��الت  �أح���ك���ام  �أب�����رز   /
�لقت�صادي  �ل�صجل  ي��ك��ون  �أن   -  :  /
و�ملعلومات  للبيانات  �لر�صمي  �ملرجع 
�لقت�صادي  �لن�صاط  ذ�ت  للمن�صاآت 

يف �لدولة.
لل�صجل  �مل��وح��د  �ل��رق��م  ����ص��ت��خ��د�م   -

�لقت�صادي كهوية رقمية للمن�صاآت.
�لقت�صادي،  �ل�����ص��ج��ل  خ���الل  م���ن   -
ي��ت��م ت��وف��ري ق���اع���دة ب��ي��ان��ات موحدة 
�لتجاري  �ل�صجل  يف  �مل�صجلني  لكافة 
�لتجارية  �ل����ع����الم����ات  و�أ�����ص����ح����اب 
و�أن���������ص����ط����ة �ل�������وك�������الت �ل���ت���ج���اري���ة 
بالتجار  �ملتعلقة  و�ملعلومات  وغريها، 
يف  �ملرخ�صة  �لقت�صادية  وبالأن�صطة 
تعديالت  �أو  حتديثات  و�أي  �ل��دول��ة، 
ت��ط��ر�أ ع��ل��ى ه���ذه �ل��ب��ي��ان��ات، و�صمان 

�صحتها ودقتها وحتديثها دورياً.
- توفري قاعدة معرفية رقمية �صاملة 
عرب  �إليها  �لو�صول  ميكن  وموثوقة 
متاحة  م���ت���ط���ورة  رق���م���ي���ة  م��ن�����ص��ات 
خلدمة  م��ك��ان  �أي  وم���ن  وق���ت  �أي  يف 
و�صناع  و�مل�صتثمرين  �لأع��م��ال  رج��ال 
�لقت�صاديني  و�لباحثني  �ل�صيا�صات 
وجميع  و�ل����ط����الب  و�لأك����ادمي����ي����ني 

�أ�صحاب �مل�صلحة.
�لر�صمية  �لبيانات  توفري  ت�صهيل   -
مل��وؤ���ص�����ص��ات �ل���ص��ت�����ص��ار�ت و�لأب���ح���اث 
و�لتقييم،  و�لت�صنيف  �لق��ت�����ص��ادي��ة 
�ل�صلة،  ذ�ت  �ل��دول��ي��ة  ول��ل��م��ن��ظ��م��ات 
ودعم �لتحليالت و�لأبحاث �ملرتبطة 
و�جتاهات  �لق��ت�����ص��ادي��ة  ب��الأن�����ص��ط��ة 
�ل�صوق و�لفر�ص �حلالية و�مل�صتقبلية 

�لو�عدة يف �لدولة.
وتكامل  �لبيانات  ت�صاركية  حتقيق   -
�جلهات  ب��ني  �لقت�صادية  �ملعلومات 
و�إت���اح���ة خدمات  �ل���دول���ة  �مل��ع��ن��ي��ة يف 
مبا  �لت�صاركية،  على  قائمة  متطورة 
ي�صمن ت�صهيل رحلة �ملتعاملني وعدم 
�لبيانات  �دخ����ال  �إع����ادة  �ىل  �حل��اج��ة 
لأك��رث م��ن م��رة ل��دى �أك��رث م��ن جهة 
�ملعامالت  ك��اف��ة  �إج����ر�ء   - �ل��دول��ة  يف 
لل�صجل  �مل���وح���د  �ل���رق���م  خ����الل  م���ن 

�إع���ادة  �لق��ت�����ص��ادي، دون ح��اج��ة �ىل 
����ص��ت��خ��د�م �ل��وث��ائ��ق و�ل��ب��ي��ان��ات على 

�ختالف �جلهات �حلكومية.
يوفر   / �لتجارية  �لعالمات  قانون   /
للعالمات  متكاملة  حماية  �ل��ق��ان��ون 
�لتجارية و�آليات جديدة تعزز فعالية 
ي�صاهم  مبا  �حلكومي،  �لعمل  وكفاءة 
يف ت�صريع وترية تبني �ملفاهيم �لنا�صئة 
بيئة  �إىل  �ملُبتكرة، و�صوًل  و�لأ�صاليب 
�أكرث تناف�صية يف منظومة �لعالم���ات 

�لتجارية و�مللكية �لفكرية.
و�لتناف�صية  �ل��زخ��م  زي���ادة  يف  وي�صهم 
�صمعة  وت��ع��زي��ز  �ل����دول����ة،  �أ�����ص����و�ق  يف 
ك��وج��ه��ة جاذبة  �ل��وط��ن��ي  �لق��ت�����ص��اد 
لكربى �ل�صركات و�لعالمات �لتجارية 
�لإقليمية و�لعاملية، حيث ميثل دعامة 
�أ�صا�صية لزيادة ثقة �مل�صتثمرين ببيئة 
�ملتطورة  �لت�صريعية  �لإم����ار�ت  دول��ة 
ويزيد من �طمئنانهم على �ملحافظة 
قانونية  �أن��ظ��م��ة  وف��ق  حقوقهم  على 

متطورة ومتو�فقة مع �لو�قع.
وقطاع  ب�����الأ������ص�����و�ق  �ل���ث���ق���ة  وي����ع����زز 
�لغ�ص  مكافحة  يف  وي�صهم  �لأع��م��ال، 
�ملوؤ�ص�صات  ح��ق��وق  وح��ف��ظ  و�لتقليد 
وت�صجيع  و�لأف�������������ر�د،  و�ل���������ص����رك����ات 
�أ���ص��ح��اب �لخ��رت�ع��ات وت��وف��ري �ملناخ 
�ملالئم لتحويل �لأفكار �لإبد�عية �إىل 
يف  ت�صهم  مبتكرة  وح��ل��ول  تطبيقات، 
�لنمو �لقت�صادي و�لرتقاء بتناف�صية 

�لدولة.
�لعالمات  ح�������ص���ور  م����ن  ي���ع���زز  ك���م���ا 
�ل��ت��ج��اري��ة �لإم��ار�ت��ي��ة ع��امل��ي��اً، ويزيد 
ج��اذب��ي��ة �مل��ن��ت��ج �مل��ح��ل��ي يف �لأ����ص���و�ق 
ب��الرت��ق��اء بجودة  �ل���ك���ربى، وي�����ص��ه��م 
خو�ص  خ���الل  م��ن  �ملحلية  �مل��ن��ت��ج��ات 
ويدعم  �ل���ع���امل���ي���ة،  �مل��ن��اف�����ص��ة  غ���م���ار 
كر�فٍد  �لتجارية  �لعالمات  م�صاهمة 

لالقت�صاد �لوطني.
ويزيد من جاذبية �لدولة لال�صتثمار 
للخرب�ت  وك��ذل��ك  �ملبا�صر،  �لأج��ن��ب��ي 
و�ل���ك���ف���اء�ت و�مل����و�ه����ب وي��ح��ف��ز نقل 
�لتكنولوجيا  �أ�صاليب  و�أف�صل  �ملعرفة 
��صتقطاب  خ������الل  م�����ن  �مل���ت���ق���دم���ة 
و��صتثمار�ت  �ل���ع���امل���ي���ة  �ل�������ص���رك���ات 
�ل���ع���الم���ات �ل���ت���ج���اري���ة �ل��ع��امل��ي��ة �إىل 

�أ�صو�ق �لدولة.

�خلام  �مل���و�د  ه��ذه  �إن��ت��اج  و�صي�صهم   ..
�ل�����ص��ن��اع��ي��ة �مل��ه��م��ة يف ت��ط��وي��ر ودعم 
�مل��ح��ل��ي��ة، وحتقيق  ���ص��ال���ص��ل �لإم�����د�د 
�لقيمة  وت��ع��زي��ز  �ل����ذ�ت����ي،  �لك���ت���ف���اء 
�مل�����ص��اف��ة، وت�����ص��ري��ع جهود  �مل��ح��ل��ي��ة 

تنويع �لقت�صاد.
�أمباين:  م��وك��ي�����ص  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه، 
ي�����ص��ه��م ه����ذ� �مل�������ص���روع �مل�����ص��رتك بني 
�ملحدودة”  ل��ل�����ص��ن��اع��ات  “ريالين�ص 
وتر�صيخ  �لتعاون  دعم  يف  و”تعزيز” 
ت��رب��ط بني  �ل��ت��ي  �لوثيقة  �ل��ع��الق��ات 
 .. �لهند  وجمهورية  �لإم����ار�ت  دول��ة 
يف  �مل�صاريع  �أول  باإن�صاء  �صعد�ء  نحن 
�صل�صلة �لقيمة ملادة �لفينيل يف منطقة 
يف  �لكيماوية  لل�صناعات  “تعزيز” 
�لروي�ص بدولة �لإمار�ت، و�لتي ت�صهد 
لت�صبح  طريقها  يف  م�صتمر�ً  ت��ط��ور�ً 

مركز�ً عاملياً للمو�د �لكيميائية.
و�أ��������ص�������اف: ي����ه����دف ه������ذه �مل�������ص���روع 
حاجة  م��ن  ي�صتفيد  و�ل���ذي  �مل�صرتك 
جمهورية  يف  �ل�������ص���ن���اع���ي  �ل���ق���ط���اع 
�ل��ه��ن��د مل����ادة ك��ل��وري��د �ل���ب���ويل فينيل 
ل��دف��ع من���وه وت���ط���وره، وم��ك��ان��ة دولة 
�ملو�د  �لإم��ار�ت كم�صدر مهم لتوفري 
�لأولية، لإقامة عالقات تعاون حتقق 
ول   .. لل�صركتني  م��ت��ب��ادل��ة  م�����ص��ال��ح 
على  �لقائم  �لوثيق  �لتعاون  �أن  �صك 

�مل�صرتكة وم�صاعينا  حتقيق �لأهد�ف 
�مل�����ص��ت��م��رة ل���ال����ص���ت���ف���ادة م����ن �مل������و�رد 
�ملتوفرة ت�صهم يف حت�صني جودة حياة 

جمتمعاتنا.
�لتي  �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  �مل��������و�د  وت����دخ����ل 
���ص��ي��ن��ت��ج��ه��ا �مل���������ص����روع �مل���������ص����رتك يف 
�ل�صتخد�مات  من  و��صعة  جمموعة 
ي�����ص��ه��م يف متكني  �ل�����ص��ن��اع��ي��ة، مم���ا 
���ص��ال���ص��ل �لإم�������د�د �مل��ح��ل��ي��ة يف دول���ة 
يف  �ملتز�يد  �لطلب  وتلبية  �لإم����ار�ت، 
�أ����ص���و�ق �ل��ت�����ص��دي��ر �ل��رئ��ي�����ص��ي��ة، حيث 
تعمل مادة �لكلور �لقلوي على متكني 
�ل�صرورية  �ل��ك��اوي��ة  �ل�����ص��ود�  �إن���ت���اج 
لإن��ت��اج �لأمل��ن��ي��وم .. وُي�����ص��ت��خ��دم ثاين 
كلوريد �لإيثيلني يف �إنتاج مادة كلوريد 
�ل����ب����ويل ف��ي��ن��ي��ل �ل���ت���ي ت�����ص��ت��خ��دم يف 
ت�صنيع جمموعة و��صعة من �ملنتجات 
�ل�صناعية و�ل�صتهالكية، مبا يف ذلك 
�لأنابيب وتركيبات �لنو�فذ و�لكابالت 
و�لأغ�����ص��ي��ة �ل��رق��ي��ق��ة و�لأر����ص���ي���ات .. 
�لقلوي  �لكلور  م��و�د  �إن��ت��اج  و�صي�صهم 
وكلوريد  �لإي��ث��ي��ل��ني  ك��ل��وري��د  وث����اين 
فر�ص  ت����وف����ري  يف  ف��ي��ن��ي��ل  �ل����ب����ويل 
يف  �مل�صتهدفة  �لأ�صو�ق  �إىل  �لت�صدير 
جنوب �صرق �آ�صيا و�أفريقيا، بالإ�صافة 
�ملحلي  �ل�����ص��ن��اع��ة  ق��ط��اع  ت��زوي��د  �إىل 
للمرة �لأوىل باإمكانية �حل�صول على 

�مللكية �لفكرية وزيادة جاذبية �لدولة 
لل�صركات و�مل�صتثمرين ورو�د �لأعمال 
و�مل����و�ه����ب و�مل��ب��ت��ك��ري��ن م���ن خمتلف 
�حليوية  �لقطاعات  يف  �لعامل  �أنحاء 

و�ل�صرت�تيجية.
�لدكتورة  ���ص��ع��ادة  ن��وه��ت  جانبها  م��ن 
�لتنفيذي  �لرئي�ص  �ل�صويدي  م��رمي 
�إىل  و�ل�����ص��ل��ع  �مل��ال��ي��ة  �لأور�ق  لهيئة 
�لت�صريعية  �ل��ت��ع��دي��الت  ح��زم��ة  �أن 
�جلديدة �لتي �أ�صدرها �صاحب �ل�صمو 
�ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص 
�لدولة حفظه �هلل مبنا�صبة �لحتفال 
نه�صة  ت�����و�ك�����ب  �خل���م�������ص���ني  ب����ع����ام 
غري  خطوة  وتعد  �ل��دول��ة،  وتطلعات 
�لأف�صل  �لق��ت�����ص��اد  ل��ب��ن��اء  م�صبوقة 
�صاأنها  من  و�أن  �لعامل،  م�صتوى  على 
و�لبنية  �لق��ت�����ص��ادي��ة  �لبيئة  ت��ع��زي��ز 
�ل�صتثمارية من حيث جاذبية �لدولة 
وتناف�صيتها  �لأجنبية  لال�صتثمار�ت 
�ل�صتثمارية  �ل��وج��ه��ات  �أه����م  ���ص��م��ن 
�أن تطور  �لعتبار  �أخ��ذ�ً يف  �لعامل  يف 
�ل��ت�����ص��ري��ع��ي��ة وت���وف���ري مناخ  �ل��ب��ن��ي��ة 
يعد من  ت�صريعي م�صجع لال�صتثمار 
�أهم معايري �ملفا�صلة بني �لدول على 
و�أن  خ��ا���ص��ة  �ل���ص��ت��ث��م��اري،  �ل�صعيد 
على  د�ئ��م��اً  ي��رك��ز  �لأج��ن��ب��ي  �مل�صتثمر 
وتطورها  �ملحلية  �لت�صريعات  ج��ودة 
وتوفر بيئة تت�صم بال�صفافية و�لعد�لة 

حتت مظلة �لقانون.
�لت�صريعي  �ل��ت��ح��دي��ث  �إن   : وق���ال���ت 
وتطوير بنية ت�صريعية يهدف ملو�كبة 
�أنه  كما  �ل��ع��امل،  يف  �ملمار�صات  �أف�صل 
ياأتي �نعكا�صاً لالإجناز�ت �لتي حققتها 
دول��ة �لإم���ار�ت على م��دى �خلم�صني 
روؤية  مع  يتنا�صب  مبا  �ملا�صية،  عاماً 
�صعبها وي�صهم يف  قيادتها وطموحات 
عملية �لتنمية �ل�صاملة ودفع م�صرية 
�لدولة،  ت�صهدها  �ل��ت��ي  �ل���ص��ت��د�م��ة 
متطلبات  ن��ف�����ص��ه  �ل���وق���ت  يف  وي��ل��ب��ي 
للقطاعات  �ل�����������ص�����روري  �ل�����دع�����م 
مكانة  وي��ع��زز  �ملختلفة،  �لقت�صادية 
�ل����دول����ة وت��ن��اف�����ص��ي��ت��ه��ا وم��وق��ع��ه��ا يف 
تقدم  يف  وي�صهم  �مل�صتقبل،  خريطة 
دولة �لإمار�ت وت�صدرها للعديد من 
موؤ�صر�ت �لتناف�صية �لعاملية ول �صيما 

على �صعيد �لقت�صاد و�ل�صتثمار.
يعزز   / �لتجارية  �ل�صركات  قانون   /
�ل��دول��ة مبا  �لأع��م��ال يف  �نفتاح مناخ 
�لوطني  �لق��ت�����ص��اد  تناف�صية  ي��دع��م 
ويهدف  �لأع���م���ال،  بيئة  وديناميكية 
حيوية  ��صتثمارية  بيئة  لتوفري  �إىل 

وم���ت���ط���ورة مت��ك��ن �مل�����ص��ت��ث��م��ري��ن من 
لالقت�صاد  حيوية  م�صروعات  تنفيذ 
�لأجنبية  �ل�صركات  ��صتقطاب  وزي��ادة 
وج���ذب �ل���ص��ت��ث��م��ار�ت �خل��ارج��ي��ة �إىل 

�لقطاعات �لقت�صادية بالدولة.
وي��خ��دم �ل��ق��ان��ون فئات ع��دي��دة د�خل 
�ل�صركات  ت�����ص��م��ل:  �ل���دول���ة،  وخ�����ارج 
وفروع  �لدولة  يف  �ملوؤ�ص�صة  �لتجارية 
لل�صركات  �لتمثيل  ومكاتب  �ل�صركات 
�ل�صركات  �ل���دول���ة؛  خ����ارج  �مل��وؤ���ص�����ص��ة 
�لأعمال  �مل�صتثمرين ورجال  �لعاملية؛ 
�مل�صتثمرين  �ل�����دول�����ة؛  د�خ������ل  م����ن 
�لعامل؛  دول  خمتلف  م��ن  �لأج���ان���ب 
�مل�صاريع  و�أ���ص��ح��اب  �لأع���م���ال  ورو�د 
و�ل�صركات  و�مل��ت��و���ص��ط��ة؛  �ل�����ص��غ��رية 

�لعائلية؛ وجميع �أفر�د �ملجتمع.
�لأ�صو�ق  ح��رك��ة  تن�صيط  يف  وي�صاهم 
وحجم  ع��دد  وزي���ادة  �لفر�ص  وتنمية 
�لوطنية  و�مل���������ص����اري����ع  �ل���������ص����رك����ات 
ورفع  �ل��دول��ة  يف  �لعاملة  و�لأجنبية 
ت��ن��اف�����ص��ي��ت��ه��ا وزي��������ادة ق���درت���ه���ا على 
�لإقليمية  �لأ�����ص����و�ق  �إىل  �ل���و����ص���ول 

و�لعاملية.
�ل�صركات  ع��دد  زي���ادة  يف  ي�صاهم  كما 
بالدولة  �ملالية  �لأ���ص��و�ق  يف  �مل��درج��ة 
�إىل هذه  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����ص��رك��ات  وج����ذب 
�لأ�����ص����و�ق وت�����ص��ج��ي��ع �ل�����ص��رك��ات على 
�ملال،  باأ�صو�ق  و�لإدر�ج  �لعام  �لطرح 
وب��ال��ت��ايل �لرت��ق��اء مب��وؤ���ص��ر�ت �لنمو 
مر�تب  �إىل  �لأ���ص��و�ق  ب��ه��ذه  �خلا�صة 

متقدمة ومناف�صة عاملياً.
وت�����ص��م��ن��ت �ل���ت���ع���دي���الت �جل����دي����دة 
��صتبد�ل  خاللها  مت  �صاملة  مر�جعة 
م���و�د جديدة   3 و�إ���ص��اف��ة  م���ادة   51
وح����ذف م����ادة و�ح����دة ب��اإج��م��ايل 55 
عدد�ً  �لتحديثات  و��صتملت  حتديثاً، 
م���ن �لأح���ك���ام �جل���دي���دة �ل��ت��ي تدعم 
�لقت�صادي  �ل��ن��م��وذج  ن��ح��و  �ل��ت��ح��ول 
�جلديد يف �لدولة وفق مبادئ �لنفتاح 
و�ل�صتباقية  و�مل���رون���ة  �لق��ت�����ص��ادي 

وتن�صجم مع �أهد�ف �خلم�صني.
و���ص��م��ل��ت ت��ع��دي��الت �ل��ق��ان��ون تطوير 
�لتمويل  لعمليات  لل�صركات  ح��ل��ول 
و�إي�����ج�����اد حلول  �ل���ه���ي���ك���ل���ة،  و�إع����������ادة 
�أن�صطة  ت����و�ج����ه  �ل���ت���ي  ل��ل��ت��ح��دي��ات 

�لأعمال يف �لدولة.
�أحكام وتعديالت �لقانون / :  �أبرز   /
- �ل�صماح بتاأ�صي�ص �ل�صركات لأغر��ص 
و�ل�صركات  �لن��دم��اج،  �أو  �ل�صتحو�ذ 
SPV، وو�صع  �لغر�ص �خلا�ص  ذ�ت 
ب��ه��ذه �لأ�صكال  �إط���ار ق��ان��وين خ��ا���ص 

و��صتثنائها  �جل����دي����دة  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 
�ل�صركات،  ق��ان��ون  �أح��ك��ام  بع�ص  م��ن 
م���ن خ����الل ق�����ر�ر ي�����ص��در م���ن هيئة 
عمل  ينظم  و�ل�����ص��ل��ع  �مل��ال��ي��ة  �لأور�ق 
وي�صمن  �ل�صركات  من  �لأ�صكال  هذه 
فعاليتها وجدو�ها �لقت�صادية ويعزز 

منوها ومردودها على بيئة �لأعمال.
- �إل����غ����اء �حل�����د �لأق�������ص���ى و�لأدن�������ى 
لن�صبة م�صاهمة �ملوؤ�ص�صني يف ر�أ�صمال 
وكذلك  �ل��ع��ام،  �ل��ط��رح  عند  �ل�صركة 
�إلغاء حتديد مدة �لكتتاب بالقانون، 
ن�صرة  مل����ا حت������دده  �لأم�����ري�����ن  وت������رك 

�لكتتاب.
�أع�صاء  ج��ن�����ص��ي��ة  ������ص����رت�ط  ع����دم   -
ملا  �ل��ت��ن��ظ��ي��م  وت����رك  �لإد�رة  جم��ل�����ص 
�أع�صاء  �نتخاب  يف  �مل�صاهمون  يقرره 
و�ل�صو�بط  لل�صروط  وف��ق��اً  �ملجل�ص 

لتي حتددها �ل�صلطة �ملخت�صة.
ب��ال��ت��ح��ول �إىل  ل��ل�����ص��رك��ة  �ل�����ص��م��اح   -
�أ�صهمها  وبيع  عامة  م�صاهمة  �صركة 
عام  �كتتاب  �أ�صهم جديدة يف  �أو طرح 
وذلك  م��ع��ي��ن��ة،  ب��ن�����ص��ب��ة  �ل��ت��ق��ي��د  دون 
�ل�صعري  �لبناء  �آلية  �تباع  خالل  من 

للورقة �ملالية.
- �ل�صماح لل�صركات بالتق�صيم و�إيجاد 
عمليات  حت���ك���م  ق���ان���ون���ي���ة  ق�����و�ع�����د 
�لتق�صيم، مبا ي�صهم يف تنويع �أن�صطة 
�ل�����ص��رك��ة وجم������الت ع��م��ل��ه��ا وزي�����ادة 

م�صاريعها وفر�ص منوها.
�لقيمة  بتحديد  لل�صركات  �ل�صماح   -

�ل�صمية، وحتديد ن�صبة �لطرح.
لل�صركات  مت��وي��ل��ي��ة  ح��ل��ول  �إي���ج���اد   -
م��ن خ���الل �إ����ص���د�ر ف��ئ��ات �أخ����رى من 

�لأ�صهم.
�لأجنبية  �ل�صركات  لأف��رع  �ل�صماح   -
بالتحول  �ل������دول������ة  يف  �مل����رخ���������ص����ة 
جن�صية  حت��م��ل  جت���اري���ة  ���ص��رك��ة  �إىل 

�لإمار�ت.
�ل�����ت�����ج�����اري /  �ل�������ص���ج���ل  ق������ان������ون   /
“�ل�صجل  جل���ع���ل  �ل���ق���ان���ون  ي���ه���دف 
�صاملة  م���رج���ع���ي���ة  �لقت�صادي” 
�لدولة  يف  �لق��ت�����ص��ادي��ة  ل��الأن�����ص��ط��ة 
على  و�ل�صركات  �مل�صتثمرين  ت�صاعد 
ب��ن��اء على  �أع��م��ال��ه��م  وت��ط��وي��ر  تنمية 
ودقيقة،  ومتكاملة  موثقة  معلومات 
ر�ئدة  من�صة  �ل�صجل  �صيوفر  حيث 
�لقت�صادية  �ل��ق��ط��اع��ات  من��و  ت�����ص��رع 
كوجهة  �لإم���ار�ت  دول��ة  مكانة  وتعزز 
�مل�صتقبل وتوليد �لأفكار  ل�صتثمار�ت 
�لقت�صادية  �لقطاعات  يف  �لإبد�عية 

�جلديدة.

�قت�صاد  مم��ك��ن��ات  �ل���ق���ان���ون  وي���دع���م 
�ل�صتثمار  ت��وج��ي��ه  وت��ع��زي��ز  �مل��ع��رف��ة 
و�لعلمية  �مل��ع��رف��ي��ة  �ل��ق��ط��اع��ات  ن��ح��و 
�ملتقدمة  �لتكنولوجية  و�ل�صناعات 
وجم�����الت �لق��ت�����ص��اد �جل���دي���د، من 
عرب  �لد�عمة  �لبيانات  توفري  خ��الل 

�ل�صجل �لقت�صادي.
ك��م��ا ي��دع��م ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة �لم�����ار�ت 
�لتحول  ب�����ص��اأن   2025  -  2021
�لرقمي من حيث توفري بنية حتتية 
رقمية عاملية �مل�صتوى، ومن�صة رقمية 
موحدة توفر خدمات رقمية متكاملة 
�لقطاعات  كافة  عن  و�صريعة  و�صهلة 
و�لأن�صطة �لقت�صادية بالدولة، ومبا 
�لقت�صادية  �ل��ب��ي��ان��ات  تكامل  ي��دع��م 
بدولة  �لأع�����م�����ال  ق����ط����اع  خل����دم����ات 

�لمار�ت.
�لمار�ت  ��صرت�تيجية  �أي�صاً  ويدعم 
�إت����اح����ة  ب���������ص����اأن   2025-2021
�ل���ب���ي���ان���ات �ل���ت�������ص���ارك���ي���ة، م����ن خالل 
�لرتخي�ص  �صلطات  �لآين مع  �لربط 
يدعم  مب�����ا  �مل���خ���ت�������ص���ة،  و�جل������ه������ات 
�ل���ط���م���وح���ات �ل���وط���ن���ي���ة و�ل����رب�م����ج 
�ملوؤثر  و�مل��وق��ع  لال�صتثمار  �جل��اذب��ة 
�ل�صتثمار�ت  خ��ري��ط��ة  يف  ل���ل���دول���ة 

�لعاملية.
وي���دع���م ت��وج��ه �ل���دول���ة ن��ح��و تعزيز 
�خل�����دم�����ات �ل���ق���ائ���م���ة ع���ل���ى �ل����ذك����اء 
�ل�����ص����ط����ن����اع����ي و�ل����ص���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
تدعم  �ل��ت��ي  �ل�����ص��اأن  ه��ذ�  �لوطنية يف 
بعد  ملا  جديدة  مرحلة  نحو  �لتحول 
�صتعتمد  و�ل���ت���ي  �ل��ذك��ي��ة،  �حل��ك��وم��ة 
�لتحتية  و�ل��ب��ن��ى  �خل���دم���ات  ع��ل��ي��ه��ا 
مبا  �ل��دول��ة  يف  �مل�صتقبلية  و�لرقمية 

ين�صجم ومئوية �لإمار�ت 2071.
�أفر�د �ملجتمع  ويخدم �لقانون جميع 
و�جلهات �ملعنية يف �حلكومة و�لقطاع 
�خل����ا�����ص د�خ������ل وخ�������ارج �ل����دول����ة .. 
وي�����ص��ت��ه��دف ب�����ص��ورة خ��ا���ص��ة ك��ل من 
يز�ول ن�صاطاً �قت�صادياً يف �لدولة، مبا 
عليها  ت�صري  �لتي  �ل�صركات  ي�صمل: 
�لتجارية؛  �ل�����ص��رك��ات  ق��ان��ون  �أح��ك��ام 
و�ل�����ص��رك��ات �مل��دن��ي��ة �ل��ت��ي ت��اأخ��ذ �أحد 
�أ�صكال �ل�صركات �لتجارية؛ و�ل�صركات 
�أو  �لحتادية  توؤ�ص�صها �حلكومة  �لتي 
فيها  ت�صاهم  �أو  �ملحلية  �حل��ك��وم��ات 
�لدولة؛  ن�����ص��اط��اً جت��اري��اً يف  وت��ب��ا���ص��ر 
متار�ص  �لتي  و�ملوؤ�ص�صات  و�ل�صركات 
تن�صاأ  �لتي  و�ل�صركات  مهنياً؛  ن�صاطاً 
بقانون �أو بناًء على قانون �أو مر�صوم 
مل�����ز�ول�����ة ن�������ص���اط جت���������اري؛ وف������روع 

�لروي�ص، و�مل�صاهمة يف جهود �لتنويع 
�لقت�صادي يف �لدولة.

�ل�صر�كة  ع���ل���ى  �مل���������ص����روع  وي���ع���ت���م���د 
�ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة ط��وي��ل��ة �لأم�����د بني 
�أول  ومي��ث��ل  و”ريالين�ص”،  �أدن�����وك 
يف  “ريالين�ص”  ل�����ص��رك��ة  ����ص��ت��ث��م��ار 
و�صمال  �لأو�����ص����ط  �ل�������ص���رق  م��ن��ط��ق��ة 
توقيع  م����ر������ص����م  ����ص���ه���د  �إف����ري����ق����ي����ا. 
�لتي  �مل�������ص���رتك،  �مل�������ص���روع  �ت��ف��اق��ي��ة 
�لدكتور  م��ع��ايل  �ف��رت����ص��ي��اً،  �أق��ي��م��ت 
�صلطان �أحمد �جلابر، وزير �ل�صناعة 
�لع�صو  �مل���ت���ق���دم���ة،  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
لأدنوك  �لتنفيذي  و�لرئي�ص  �ملنتدب 
وموكي�ص  ����ص���رك���ات���ه���ا؛  وجم���م���وع���ة 
�أمباين، رئي�ص جمل�ص �لإد�رة و�لع�صو 
�ملنتدب ل�صركة “ريالين�ص لل�صناعات 
�مل����ح����دودة، ووق����ع �لت��ف��اق��ي��ة خليفة 
بالإنابة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �ملهريي 
نانافاتي،  وكمال  “تعزيز”،  ل�صركة 
رئي�ص ق�صم �لتخطيط �ل�صرت�تيجي 
“ريالين�ص  ب�صركة  �لأعمال  وتطوير 
وتخ�صع  �ملحدودة”،  ل��ل�����ص��ن��اع��ات 
�ملو�فقات  على  للح�صول  �لت��ف��اق��ي��ة 
وبهذه  �ل�������ص���ل���ة.  ذ�ت  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
�ملنا�صبة، قال معايل �لدكتور �صلطان 
�أحمد �جلابر: ترتبط دولة �لإمار�ت 
ب��ع��الق��ات قوية  �ل��ه��ن��د  وج��م��ه��وري��ة 

دعم  بف�صل  م�صتمر�ً  ت��ط��ور�ً  ت�صهد 
�لقيادة �لر�صيدة يف �لدولة وحر�صها 
�لتعاون وتعزيزه  �أو��صر  على تر�صيخ 
���ص��ي��م��ا يف  �مل�����ج�����الت، ل  يف خم��ت��ل��ف 
قطاعات �لطاقة و�لقت�صاد و�لتجارة 
و�ل�صتثمار .. وت�صتفيد هذه �ل�صر�كة 
“ريالين�ص”  م����ع  �ل����ص���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
ذ�ت  �ملتطورة  �لثنائية  �لعالقات  من 
�جلذور �لتاريخية بني �لدولتني، كما 
�أنها توؤكد جدوى �لفر�ص و�لعرو�ص 

�جلاذبة �لتي توفرها “تعزيز” فيما 
منظومة  ل��ت��ط��وي��ر  ق����دم����اً  من�����ص��ي 
وي�صعدنا   .. متطورة  عاملية  �صناعية 
يف  “ريالين�ص”  �صركة  م��ع  �ل��ت��ع��اون 
ه��ذ� �مل�����ص��روع �مل�����ص��رتك �ل���ذي يهدف 
ل��ت�����ص��ن��ي��ع م�����و�د خ����ام ح��ي��وي��ة للمرة 
�لأوىل يف دول��ة �لإم����ار�ت، مبا يدعم 
منو  لتمكني  �لوطنية  ��صرت�تيجيتنا 
�ملحلي  �ل�����ص��ن��اع��ي  �ل��ق��ط��اع  وت���ط���ور 
وت���ر����ص���ي���خ م���ك���ان���ة دول�������ة �لإم���������ار�ت 

�ملو�د  لإن��ت��اج  ع��امل��ي��اً  تناف�صياً  م��رك��ز�ً 
�لكيميائية.

�لقيادة  روؤي���ة  م��ع  متا�صياً   : و�أ���ص��اف 
م�صتد�م  �ق��ت�����ص��اٍد  ب��ب��ن��اء  �ل��ر���ص��ي��دة 
ميثل  �خلم�صني”،  “مبادئ  وف����ق 
رئي�صياً  �إجن��از�ً  �مل�صرتك  �مل�صروع  هذ� 
لتو�صعة  �أدن��������وك  ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة  يف 
�أعمالها يف جمال �لتكرير و�لت�صنيع 
منطقة  وتطوير  و�ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 
�لكيماوية  ل��ل�����ص��ن��اع��ات  “تعزيز” 

�حلماية  ن��ط��اق  ت��و���ص��ي��ع  يف  ي�����ص��اه��م 
�ل���ق���ان���ون���ي���ة ل����ع����الم����ات �ل�������ص���رك���ات 
و��صمها  و�ب���ت���ك���ار�ت���ه���ا  وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا 
من  �ل��دول��ة  �أ�ص�����و�ق  يف  �لتج������اري 
�جلديدة  �لأمن������اط  ح��م��اي�����������ة  خ����الل 
وغري �لتقليدي���ة للعالمات �لتجارية، 
�لتقنية  �ل�����ت�����ط�����ور�ت  ي�����و�ك�����ب  مب�����ا 
�لتجارية  �لعالمة  بناء  يف  �حلديثة 
وي��ر���ص��خ مكانة  �لأع��م�����������������ال  مل��ن�����ص��اآت 
متقدمة  ع�صري�������ة  كوجه�������ة  �لدولة 
وم����وث����وق����ة ل����الأع����م����ال و�ل�������ص���رك���ات 

�لناجحة.
و��صعاً  طيفاً  كذلك  �لقانون  وي��خ��دم 
�لأعمال،  وب��ي��ئ��ة  �مل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات  م��ن 
و�أ�صحاب  �لأع��م��ال  ذل��ك رو�د  مب��ا يف 
د�خل  و�ل�صركات  �لتجارية  �مل�صاريع 
�أ�صحاب  م��ن  �مل�����ص��ت��ث��م��رون  �ل���دول���ة؛ 
يف  �مل�صتثمرون  �لأجنبية؛  �ل�صركات 
�لثقافية؛  و�مل��ج��الت  �لرتفيه  جم��ال 
و�ملحامون  �ملقيدون  �لت�صجيل  وكالء 
وم��ق��دم��و �خل���دم���ات �ل��ق��ان��ون��ي��ة؛ كل 
ذي �صاأن بحماية �أو ت�صجيل �أو �إيقاف 
جميع  جتارية؛  عالمة  على  �لتعدي 

�أفر�د �ملجتمع.
/ �أب���رز �أح��ك��ام وت��ع��دي��الت �ل��ق��ان��ون / 
: - ت�صريع �إ�صد�ر �لرت�خي�ص و�إمتام 
�ملو�فقات و�لإجر�ء�ت �حلكومية، مبا 
ي�����ص��اه��م يف ت��ع��زي��ز �ل��ت��ك��ام��ل يف عمل 
مزودي �خلدمات، وزيادة م�صاهمتهم 
�ل�صغرية  ل���ل���م�������ص���اري���ع  �ل����د�ع����م����ة 

و�ملتو�صطة.
- حتديد �لإجر�ء�ت �خلا�صة بت�صجيل 
�ل��ع��الم��ة حم��ل��ي��اً ودول���ي���اً وي��وف��ر لها 
�حل��م��اي��ة ومي��ن��ع وي��ت�����ص��دى للتعدي 

عليها بعقوبات ر�دعة.
�صاملة  ب���ي���ان���ات  ق����اع����دة  ت����وف����ري   -
�أن تكون  ع��ل��ى  �ل��ت��ج��اري��ة  ل��ل��ع��الم��ات 
�أن  بعد  للجمهور  وجمانية  مفتوحة 

كانت خدمة مدفوعة.
�لعالمة  �إم��ك��ان��ي��ة جت��دي��د  �إت���اح���ة   -
خ����الل 6 ���ص��ه��ور ب��ع��د �ن��ت��ه��اء �مل����دة، 
و�إع����ط����اء م��ه��ل��ة 6 �أ���ص��ه��ر �أخ�����رى يف 
ح����ال وج����ود م�����ربر�ت ت��ق��ب��ل��ه��ا وز�رة 

�لقت�صاد.
- توفري �حلماية �لقانونية للعالمات 
مو�د  ��صتحد�ث  بعد  �لتقليدية  غري 
ومنها  �جل����ان����ب،  ل���ه���ذ�  خم�����ص�����ص��ة 
�لعالمات �خلا�صة بالر�ئحة و�ل�صوت 
وغريها،  و�ل��ن��غ��م��ات  و�ل���ه���ول���وغ���ر�م 
�أن�����و�ع �لعالمات  �أح����دث  ت��ع��د  و�ل��ت��ي 

غري �لتقليدية.
�لعقوبات على خمالفي  �صقف  رفع   -
ولئحته  �لتجارية  �لعالمات  قانون 

�لتنفيذية.
حتمي  ج��دي��دة  عقوبات  ��صتحد�ث   -

�لعالمات �لتجارية غري �لتقليدية.
“�ملوؤ�صر�ت  ل�����  �حل���م���اي���ة  ت���وف���ري   -
ي�صجع  �ل����ذي  �لأم�����ر  �جلغر�فية”، 
�جلغر�فية  �مل����وؤ�����ص����ر�ت  يف  �ل���ب���ح���ث 
“�أنو�ع  مثل  للعامل  ويقدمها  �ملحلية 
�لتمور” �أو �لأ�صجار و�ملياه وي�صهم يف 
تعزيز مكانة �لدولة ومنتجها �ملحلي 

عاملياً.
�ملتعددة  �ل��ط��ل��ب��ات  ت��ق��دمي  �إت���اح���ة   -
�لفئات، ما �صيزيد من �إقبال �ل�صركات 

على حماية عالماتها �لتجارية.
�ملو�د �خلام �حليوية �مل�صّنعة يف دولة 
�ملحلية  �لقيمة  ي��ع��زز  �لإم�����ار�ت، مم��ا 
�لكيميائية  �مل����و�د  وت��ع��ت��رب  �مل�����ص��اف��ة. 
من �لقطاعات �لتي حتظى بالأولوية 
�ل�صناعي  �لنمو  ��صرت�تيجية  �صمن 
وز�رة  تقودها  �لتي  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة 
�ملتقدمة،  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ل�����ص��ن��اع��ة 
و�لتي تهدف �إىل رفع م�صاهمة �لقطاع 
�لإجمايل  �ملحلي  �لناجت  �ل�صناعي يف 
ب��ح��ل��ول عام  دره���م  م��ل��ي��ار   300 �إىل 
�لكيميائية  �مل��و�د  وتعترب   ..  2031
ل��ن��م��و �لطلب  ن���ظ���ر�ً  ق��ط��اع��اً ج���اذب���اً 
يتيحها  �لتي  و�لفر�صة  عاملياً  �ملتوقع 
�لإنتاج �ملحلي خللق �صال�صل �لإمد�د 
�جلديدة. وتعك�ص �لتفاقية �لهتمام 
من  “تعزيز”  ت�صهده  �ل���ذي  �لكبري 
و�لدوليني  �ملحليني  �مل�صتثمرين  قبل 
وتتكون   .. �لأخ���������رية  �لأ�����ص����ه����ر  يف 
“تعزيز” من ثالث مناطق �صناعية، 
�أولها “منطقة �ل�صناعات �لكيماوية” 
�لتي �صيتم فيها �إنتاج �ملو�د �لكيميائية 
م�����ص��اري��ع عاملية  ���ص��ب��ع��ة  م���ن خ����الل 
و�ل��ث��ان��ي��ة هي  �لآن،  �ل��ت�����ص��م��ي��م  ق��ي��د 
�لتي  �ل�صناعات �خلفيفة”  “منطقة 
�لتحويلية  لل�صناعات  �صتكون موطناً 
“منطقة  ���ص��ت��ح��ول خم���رج���ات  �ل��ت��ي 
منتجات  �إىل  �لكيماوية”  �ل�صناعات 
فهي  �لثالثة  �أم��ا  لال�صتهالك،  قابلة 
�ل�صناعية”  �خل����دم����ات  “منطقة 
متنوعة  جم���م���وع���ة  ���ص��ت�����ص��م  �ل���ت���ي 
م��ن �ل�����ص��رك��ات �ل��ت��ي ت��وف��ر �خلدمات 
مناطق  تتطلبها  �ل��ت��ي  �ل�����ص��روري��ة 
“تعزيز” �ل�صناعية وجممع �لروي�ص 

�ل�صناعي ككل.

با�ستثمار�ت 7.3 مليار درهم  

»تعزيز« و»ريالين�ص« تطلقان م�سروعا ا�سرتاتيجيا لإنتاج مواد كيميائية يف الروي�ص

- عبد �هلل �آل �سالح: �لت�سريعات �جلديدة حمركات رئي�سية 
لدفع �لتنمية �لقت�سادية خالل �ملرحلة �ملقبلة وفق روؤية 

�لقيادة �لر�سيدة ومبا يحقق مبادئ و�أهد�ف �خلم�سني 
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الإمارات ت�ستعر�ص اإمكانياتها يف القطاع البحري خالل اجتماع املنظمة البحرية الدولية بلندن
•• دبي-وام

ق��دم وف��د دول��ة �لإم���ار�ت عر�صا تقدمييا 
�إمكانيات  �أب��رز  على  �ل�صوء  �صلط  متميز� 
�لبحري  �ل��ق��ط��اع  �ل���دول���ة يف  و�إ���ص��ه��ام��ات 
�أ�صهمت يف  و�ل��ت��ي  �ملا�صية  �لأع���و�م  خ��الل 
�لعامل وذلك  �لقطاع على م�صتوى  تعزيز 
�جتماع  �ل���دول���ة يف  م��ل��ف  ع���ر����ص  خ����الل 
ملمثلي عدد من �لدول �لأع�صاء يف �ملنظمة 
�لبحرية �لدولية يف �لعا�صمة �لربيطانية 
ل��ن��دن ب��ه��دف ت��ع��زي��ز م��ل��ف �إع����ادة �نتخاب 
�لفئة  يف  �ملنظمة  ملجل�ص  �لإم�����ار�ت  دول���ة 

“ب«.
�إرًث����ا غ��ن��ًي��ا يف �لقطاع  ومت��ت��ل��ك �لإم�����ار�ت 
�صو�حلها  ط�����ول  ي��ب��ل��غ  ح���ي���ث  �ل���ب���ح���ري 
�ملوقع  �أ���ص��ه��م  كما   .. ك��ي��ل��وم��رًت�   1،650
طرق  مفرتق  على  للدولة  �لإ�صرت�تيجي 
عامليا  م��رك��ز�  تكون  �أن  يف  �لعاملي  �ل�صحن 

لالأعمال �لبحرية.
ت�صعى  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ث��رو�ت��ه��ا  ج��ان��ب  و�إىل 
وتطوير  تنمية  �إىل  باإ�صتمر�ر  �لإم����ار�ت 
�لقطاع �لبحري �لذي يعد ركيزة �أ�صا�صية 
�إ�صهام  �ل��وط��ن��ي ح��ي��ث ي��زي��د  لإق��ت�����ص��اده��ا 
�لقطاع �لبحري يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل 

لدولة �لإمار�ت على 90 مليار درهم.
وعرب �صعادة �ملهند�ص ح�صن حممد جمعة 

و�لبنية  �ل��ط��اق��ة  وز�رة  وك��ي��ل  �مل��ن�����ص��وري 
و�لنقل  �لتحتية  �لبنية  لقطاع  �لتحتية 
عن �لفخر بالإجناز�ت �لتي حققتها دولة 
�لإمار�ت على مدى �ل�صنو�ت �ملا�صية حيث 
�صاعدت �ملمار�صات و�لقر�ر�ت و�لت�صريعات 
�لقطاع  تطوير  يف  �لدولة  �أ�صدرتها  �لتي 
�إ�صافة  �ل�صالمة  وتعزيز معايري  �لبحري 
�إىل �لإ�صهام يف حماية �لبيئة �لبحرية على 
�لإمار�ت  �أن  �إىل  ..م�صري�  �لعامل  م�صتوى 
ج���اءت يف �مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث ع��امل��ًي��ا يف تي�صري 
وقود  ت��زوي��د  ويف  ب��ح��ًر�  �ملنقولة  �ل��ت��ج��ارة 
�صمن  عاملًيا  �خلام�ص  �مل��رك��ز  ويف  �ل�صفن 
�صّنفت  كما  �لدولية  �لبحرية  �ملر�كز  �أهم 
�أف�صل ع�صرة مو�نئ  �لدولة �صمن  مو�نئ 

عاملية يف حجم مناولة �حلاويات .
�أن����ه م���ع �لإع�����الن ع���ن م�صاريع  و�أ����ص���اف 
�إىل  ن��ه��دف  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �خلم�صني يف 
�أكرب يف �لقطاع �لبحري  �إجن��از�ت  حتقيق 
لع�صوية  �ل���دول���ة  �ن��ت��خ��اب  �إع������ادة  وع����رب 
جمل�ص �ملنظمة �لبحرية �لدولية ون�صعى 
�لأع�صاء  �ل���دول  م��ع  �لعمل  مو��صلة  �إىل 
لالرتقاء بالقطاع �لبحري �لعاملي و�صناعة 
ب�صكل  �لإ�صهام  خالل  من  �لبحري  �لنقل 
�لبحرية  �ملنظمة  تعزيز مهمة  جماعي يف 
�صالمة  و�مل��ت��م��ث��ل��ة يف حت��ق��ي��ق  �ل���دول���ي���ة؛ 
بحار  يف  وفاعليته  و�أم��ن��ه  �لبحري  �لنقل 

نظيفة. ولطاملا �إ�صتفادت �لإمار�ت كمركز 
للتميز �لبحري من جناح �لقطاع �لبحري 
�أ�صهم  حيث  �لإقت�صادي  �لإزده��ار  لتمكني 
�إتباعها نهجا �صامال ومتو�زنا كونها دولة 
علم ودولة ميناء ودولة �صاحل يف �أن تكون 
�ل��د�ع��م��ة للمنظمة  �ل����دول  �أب����رز  �إح����دى 
�نتخاب  مت  بينما   .. �ل��دول��ي��ة  �ل��ب��ح��ري��ة 
دولة �لإمار�ت لأول مرة لع�صوية جمل�ص 
�ملنظمة يف �لفئة “ب” يف عام 2017 ومت 

�إعادة �نتخابها يف عام 2019.
وت��خ��دم ج��ه��ود دول����ة �لإم������ار�ت يف جمال 
نحو  �لعابرة  و�لب�صائع  �لبحرية  �لتجارة 
ودول  و�لهند  �ل�صني  م��ن  ن�صمة  ملياري 
�خلليج �إىل دول �آ�صيا �لو�صطى و�صوًل �إىل 
�أوروبا �ل�صرقية وتلتزم �لدولة مب�صوؤوليتها 
جتاه �مل�صاركة يف تاأ�صي�ص من�صة م�صتد�مة 
و�ملوؤ�ص�صات  �ل����دول  ب��ني  �مل��ع��رف��ة  ل��ت��ب��ادل 
�لبحرية حول �أف�صل �ملمار�صات يف �لقطاع 
�لبحري .. و�إىل جانب جهودها يف تطوير 
�لقطاع �لبحري عملت دولة �لإمار�ت على 
من  �مل��ر�أة  ومتكني  �لبحارة  حقوق  �صمان 

�مل�صاركة �لفاعلة يف �لقطاع.
مالك  �آل  ح�صة  �ملهند�صة  ���ص��ع��ادة  وق��ال��ت 
�لبحري  �لنقل  ل�صوؤون  �لوزير  م�صت�صارة 
ب�صفتها  �لتحتية:  و�لبنية  �لطاقة  بوز�رة 
�ل��دول �ملوقعة على �تفاقية �لعمل  �إح��دى 

�ل��ب��ح��ري ت��ت��خ��ذ دول����ة �لإم�������ار�ت تد�بري 
�لبحارة  م�����ص��ال��ح  حل���م���اي���ة  ����ص��ت��ب��اق��ي��ة 
 .. ل��ه��م  بالن�صبة  �حل��ي��اة  ج���ودة  وحت�����ص��ني 
وكانت �لإمار�ت من �أو�ئل �لدول �لأع�صاء 
بادرت  �لتي  �لدولية  �لبحرية  �ملنظمة  يف 
من  “عمال  �أن��ه��م  على  �لبحارة  بت�صنيف 
“كوفيد- جائحة  خ��الل  �لأولوية”  ذوي 
�لالزمة  �لت�صهيالت  جميع  19”ووفرت 
ب�صكل  �لبحرية  �لأط��ق��م  وتغيري  لتبديل 
�ل��رع��اي��ة �لطبية  �آم����ن و�حل�����ص��ول ع��ل��ى 
�صد  معتمدة  لقاحات  توفري  �إىل  �إ�صافة 
جماين  “كوفيد-19”وب�صكل  ف��ريو���ص 
ذلك  يف  مب��ا  �لرئي�صيني  �ل��ع��م��ال  جلميع 
يعملون  �لذين  �ملو�نئ  وموظفي  �لبحارة 

يف مياه �لدولة.
و�أك��دت �أن دول��ة �لإم���ار�ت تعد من �لدول 
�ل��ر�ئ��دة يف دع��م ومتكني �مل���ر�أة يف �لقطاع 
رئ��ا���ص��ة ر�بطة  �ل��ب��ح��ري وت���ت���وىل ح��ال��ي��اً 
�لبحري  �ل���ق���ط���اع  ف����ى  �ل���ع���رب���ي���ة  �مل��������ر�أة 
برنامج  م�����ع  »AWIM«بالتعاون 
�لتعاون �لفني للمنظمة �لبحرية �لدولية 
يف دعم �مل��ر�أة يف �لقطاع �لبحري لتحقيق 
�مل�صتد�مة  للتنمية  �ملتحدة  �لأمم  �أه��د�ف 
وبالأخ�ص �لهدف �خلام�ص �ملعني بتحقيق 
�أن  ب���ني �جل��ن�����ص��ني ..لف���ت���ة �إىل  �مل�������ص���او�ة 
تو��صل  ل�صبكة  �ملوؤ�ص�صني  م��ن  �لإم�����ار�ت 

بني  للم�صاو�ة  �لدولية  �لبحرية  �ملنظمة 
وهي   »IMOGENder« �جلن�صني 
عبارة عن منتدى ملندوبي �لدول �لأع�صاء 
�إىل  يهدف  �لدولية  �لبحرية  �ملنظمة  يف 

حتقيق �مل�صاو�ة بني �جلن�صني.
�لكعبي  خمي�ص  حم��م��د  ذك���ر  ج��ان��ب��ه  م��ن 
�ملمثل �لد�ئم لدولة �لإمار�ت لدى �ملنظمة 
�لبحرية �لدولية �أن دولة �لإمار�ت ت�صعى 
�لبحرية  �ملنظمة  من خالل ع�صويتها يف 
تطوير  يف  �لإ�صهام  مو��صلة  �إىل  �لدولية 
و�لإتفاقات  و�ل�صيا�صات  �لإ�صرت�تيجيات 
�لبحري  للنقل  �ملنظمة  �مل��ع��اي��ري  وو���ص��ع 
�لإيجابية  �ل��دول��ة  م�صاركة  �إىل  ..منوها 
و�ملجل�ص  �جل��م��ع��ي��ة  �أن�����ص��ط��ة  خم��ت��ل��ف  يف 
و�للجان �لفنية �لرئي�صة و�للجان �لفرعية 

وجمموعات �لعمل ذ�ت �ل�صلة.
�أحد  ت��ع��د  �لإم�������ار�ت  دول����ة  �أن  �إىل  ي�����ص��ار 
تفاهم  مل����ذك����رة  �مل���وؤ����ص�������ص���ني  �لأع���������ص����اء 
�لبحرية  �ل�����ص��الم��ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �ل���ري���ا����ص 
و�لنقل �لبحري �لفعال و�لكفوؤ يف منطقة 
�خلليج �لعربي .. وكدولة علَم حتتل دولة 
�لإم��ار�ت �ملرتبة 21 على م�صتوى �لعامل 
�أكرث  ول��دي��ه��ا  �لأ���ص��ط��ول  م��ن حيث حجم 
من 20 ميناء رئي�ًصا منت�صرة عرب �إمار�ت 
�لدولة من �لفجرية �صرًقا �إىل �أبوظبي يف 

�ل�صاحل �جلنوبي.

نهيان بن مبارك يفتتح من�ساأة تابعة 
ل�سركة » اأو�سان اويل فيلد« يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام

و�لتعاي�ص  �لت�صامح  وزير  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�صيخ  �فتتح معايل 
حو�ص بناء وت�صليح �ل�صفن �لتابع ل�صركة �أو�صان �أويل فيلد باأبوظبي �لتي 
تتخذ من �ل�صارقة مقر� لها، وهي �صركة خمت�صة يف تقدمي خدمات �لنفط 

و�لغاز وحفر �لآبار.
ورحب معايل �ل�صيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان بافتتاح من�صاأة �صركة �أو�صان 
�أويل فيلد منوها مبناخ �ل�صتثمار يف �لدولة . وقال حممد �صمري، �لرئي�ص 
�لتنفيذي ل�صركة �أو�صان �أويل فيلد �إن �مل�صروع �جلديد ميثل عالمة فارقة 
و�لنتاج  �لتنقيب  قطاع  يف  عمالئها  خلدمة  �لتو�صعية  �ل�صركة  خطط  يف 
�صركة  تقدمها  �لتي  �خل��دم��ات  وت�صمل  و�ل��غ��از  �لنفط  و�صناعة  و�لتوزيع 
مبجال  �ملتعلقة  �خل��دم��ات  جم��ال  يف  متكاملة  ح��ل��ول  فيلد  �أوي���ل  �أو���ص��ان 
و�خلدمات  و�لهند�صة  و�لتوريد�ت  و�خلدمات  و�لغاز  �لنفط  عن  �لتنقيب 
منطقة  يف  ت��و�ج��ده��ا  خ��الل  م��ن  �ل��ع��امل  م�صتوى  على  للعمالء  �لبحرية 
�خلليج �لعربي وتركيا و�لهند وميامنار وماليزيا وبروناي وتايلند و�ململكة 

�ملتحدة و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
تقدمي  �ل�صتمر�ر يف  يتمثل يف  لل�صركة  �لأج��ل  �لهدف طويل  �أن  و�أو���ص��ح 
وفعالة من حيث  تناف�صية  للعمالء من خالل �حلفاظ على ميزة  �لدعم 
للعمالء  �لربحية  ل��زي��ادة  خدماتها  ع��رو���ص  تو�صيع  خ��الل  م��ن  �لتكلفة 

و�حلفاظ على �صالمة �جلودة يف جمال �لنفط و�لغاز.

اقت�ساديون: النظام اجلديد ملواعيد 
العمل يعزز تناف�سية الإمارات عامليًا

•• اأبو ظبي- وام

يحقق �لنظام �جلديد ملو�عيد �لعمل �لأ�صبوعي حلكومة �لإمار�ت و�ملقرر 
تنفيذه �عتبار�ً من �لأول من يناير 2022 �لن�صجام مع �لأ�صو�ق �لدولية 
و�صيكون  �لأع��م��ال،  وقطاع  �لقت�صاد  يف  للدولة  �لعاملية  �لتناف�صية  ويعزز 
�لقطاع �ملايل و�لتعامالت �لتجارية و�لطاقة يف �صد�رة �مل�صتفيدين، بح�صب 

ما �أفاد به �قت�صاديون ل�”و�م«.
وقال هوؤلء: �إن نظام �لعمل �جلديد ملوظفي حكومة �لإمار�ت يعد جتربة 
�أن يحقق  �ملنطقة لت�صتفيد من نتائجها، متوقعني  جديدة �صرتقبها دول 
�أبرزها زيادة جاذبية �ل�صتثمار �لأجنبي، حت�صني  �لتوجه عدة فو�ئد  هذ� 
على  �لإم���ار�ت  مكانة  تر�صيخ  �لقت�صادي،  �لنمو  زي��ادة  �لتجاري،  �مل��ي��ز�ن 

�خلريطة �لقت�صادية �لعاملية، وتن�صيط �ل�صياحة �لد�خلية.
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ص  ي��ا���ص��ني  وق�����ال �خل���ب���ري �لق���ت�������ص���ادي حم��م��د ع��ل��ى 
�إن �لنظام �جلديد  لال�صرت�تيجيات و�لعمالء يف �صركة “�لظبي كابيتال”: 
للدولة و�لن�صجام  �لعاملية  �لتناف�صية  �لإم��ار�ت يعزز،  للعمل �حلكومي يف 
�لأعباء  ويخفف  �لت�صويات  �إج��ر�ء  يوفر  مبا  �لدولية  �ملالية  �لأ���ص��و�ق  مع 
�أن هذ� �لنظام ي�صكل جتربة جديدة يف �ملنطقة  يف �لقطاع �ملايل. و�أ�صاف 
وترقبها  �لعاملي  �لقت�صاد  يف  �لن��دم��اج  من  ملزيد  �صعياً  �لإم���ار�ت  تقودها 
�ل��ع��امل نقل  �أخ����رى ح���ول  �مل��ح��ي��ط��ة، ومي��ك��ن ل���دول �ملنطقة ودول  �ل����دول 

�لتجربة خالل �ل�صنو�ت �لقليلة �ملقبلة.
و�أع��ل��ن��ت ح��ك��وم��ة �لإم������ار�ت  �أم�����ص �ل��ث��الث��اء ع��ن �ل��ن��ظ��ام �جل��دي��د للعمل 
ويبد�أ   ،2022 يناير  م��ن  �لأول  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  تنفيذه  و�مل��ق��رر  �لأ�صبوعي 
�لعمل يوم �لإثنني من كل �أ�صبوع وينتهي يف �لثانية ع�صرة ظهر يوم �جلمعة 
يوم  �صاعات ون�صف  �أي��ام و4  �أربعة  يومية خالل  �صاعات   8 وذل��ك مبعدل 
�جلمعة مع �إمكانية تطبيق �صاعات �لدو�م �ملرنة و�لعمل عن بعد يف �جلهات 
�لحتادية يوم �جلمعة، لي�صبح �لإجمايل 36.5 �صاعة �أ�صبوعية باأقل من 
�ملعدل �لعاملي �لذي يرت�وح بني 40 �إىل 42 �صاعة عمل، ما ينعك�ص على 

مزيد من جودة �لأد�ء.
�أ���ص��ار �خل��ب��ري �لق��ت�����ص��ادي �ل��دك��ت��ور على �صعيد �ل��ع��ام��ري رئي�ص  ب����دوره، 
�أن �لتوجه  �إىل   ، �ل��ن��ف��ط و�ل��غ��از و�ل��ت��ج��ارة  �ل�����ص��م��وخ خل��دم��ات  جم��م��وع��ة 
�جلديد يف مو�عيد �لعمل يحقق ��صتفادة كربى خا�صة لل�صركات �ملتعاملة 
�أ�صو�ق �ملال �لعاملية وقطاع �لبرتول، كما �صي�صهم بزيادة معدلت منو  مع 
�لقت�صاد �لوطني وحت�صني �مليز�ن �لتجاري . من جهته، قال �ملحلل �ملايل 
و�لأور�ق  �ل�صتثمار  ملعهد  �لوطني  �ل�صت�صاري  �ملجل�ص  ع�صو  �لطه  و�صاح 
�أن  �صاأنها  �لعمل �جلديدة من  مو�عيد  �إن  �لإم���ار�ت  �لربيطاين يف  �ملالية 

ت�صاهم يف حتقيق قفزة نوعية يف �أد�ء �لقت�صاد �لوطني.

لبحث �أطر توطيد �أو��سر �لعمل و�لتعاون �مل�سرتك
حممد بن هادي احل�سيني يلتقي رئي�ص 

جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية
•• دبي-الفجر:

 يف �إطار �صيا�صتها �لر�مية �إىل تعزيز عالقات دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
و�لدولية،  �لإقليمية  �ملالية  و�ملنظمات  و�ملوؤ�ص�صات  �لعامل  دول  مبختلف 
ل��ل�����ص��وؤون �ملالية،  ب��ن ه���ادي �حل�صيني، وزي���ر دول���ة  �ل��ت��ق��ى م��ع��ايل حم��م��د 
�أم�ص مع معايل �لدكتور حممد �صليمان �جلا�صر، رئي�ص جمموعة �لبنك 
عالقة  �للقاء  وناق�ص  بدبي.  �ل���وز�رة  مبنى  يف  وذل��ك  للتنمية،  �لإ�صالمي 
�ل�صر�كة �لتي تربط دولة �لإمار�ت باملجموعة، و�آليات توطيد �أو��صر �لعمل 

و�لتعاون �مل�صرتك بني �جلانبني.
�ل�صر�كة  �أه��م��ي��ة  ب��ن ه���ادي �حل�صيني  �أك���د م��ع��ايل حممد  �ل��ل��ق��اء،  وخ���الل 
�لإ�صالمي  �لبنك  �لإم��ار�ت مع جمموعة  �لتي تربط دولة  �ل�صرت�تيجية 
م�صرية  تعزيز  مو��صلة  على  بالعمل  �لدولة  �لتز�م  �إىل  م�صري�ً  للتنمية، 
�لتكامل �لقت�صادي و�لتجاري و�لتنموي بني خمتلف �لدول �لأع�صاء من 
خالل منح �مل�صاهمات �لإمنائية ودعم خمتلف �مل�صاريع �لإقليمية و�لدولية 
�لتي تلبي �حتياجات ومتطلبات هذه �لدول. وقال معاليه: “حتر�ص دولة 
و�لدولية  �لإقليمية  و�ملنظمات  �ملوؤ�ص�صات  كافة  مع  �لعمل  على  �لإم���ار�ت 
�لتنمية  حتقيق  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �خل��ط��ط  وت��ط��وي��ر  ل��دع��م 
و�لبطالة  �لفقر  وحماربة  و�مل�صتد�مة  �ل�صاملة  و�لجتماعية  �لقت�صادية 
يف خمتلف دول �لعامل مبا يوؤكد على عالقات �لأخوة و�ل�صد�قة مع كافة 

�صعوب �لعامل.«
جتدر �لإ�صارة �أن دولة �لإمار�ت تعترب �صريك ��صرت�تيجي ملجموعة �لبنك 
لتاأمني  �لإ�صالمية  �ملوؤ�ص�صة  مكتب  ت�صت�صيف  حيث  للتنمية،  �لإ�صالمي 
لتمويل  �لإ�صالمية  �لدولية  �ملوؤ�ص�صة  �ل�صادر�ت، وفرع  و�ئتمان  �ل�صتثمار 
�لتجارة، ف�صاًل عن �ملقر �لرئي�صي للمركز �لدويل للزر�عة �مللحية، و�ملركز 
�لدويل �لإ�صالمي للم�صاحلة و�لتحكيم. و�ن�صمت دولة �لإمار�ت لع�صوية 

�لبنك مبوجب �ملر�صوم �لحتادي رقم 91 ل�صنة 1974م.

اأحمد بن �سعيد يفتتح فعاليات اأ�سبوع غاز البرتول امل�سال الأول يف ال�سرق الأو�سط  
•• دبي- وام 

�ف��ت��ت��ح ���ص��م��و �ل�����ص��ي��خ �أح���م���د ب���ن �صعيد 
للطري�ن  دب���ي  هيئة  رئ��ي�����ص  م��ك��ت��وم  �آل 
�ل���رئ���ي�������ص �لأع����ل����ى مل��ج��م��وع��ة ط����ري�ن 
�لإمار�ت ، فعاليات �أ�صبوع غاز �لبرتول 
�مل�صال، �لذي ت�صت�صيفه دبي على مد�ر 
ثالثة �أيام مع �أول �نعقاد له يف منطقة 
�ل�����ص��رق �لأو����ص���ط، ت��اأك��ي��د�ً ع��ل��ى �ملكانة 
�ل���ر�ئ���دة ل��دب��ي ك��م��رك��ز ع��امل��ي متطور 
وتقدير�ً  �مل���ب���ت���ك���رة،  �ل���ط���اق���ة  حل���ل���ول 
مبد�أ  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م  �ل��ت��ن��م��وي  لنهجها 
�لبرتول  غاز  �أ�صبوع  وُيقام  �ل�صتد�مة. 
�لتجاري  دب��ي  مركز  يف   2021 �مل�صال 
�أجل  م���ن  “طاقة  ���ص��ع��ار  حت���ت  �ل��ع��امل��ي 
�لعاملية  �جلمعية  م��ن  بتنظيم  �لغد”، 
وبا�صت�صافة  �مل�������ص���ال  �ل����ب����رتول  ل���غ���از 
جم��م��وع��ة �ي����ن����وك. وي�����ص��ّل��ط �حل����دث، 
�ل����ذي ي�����ص��ت��م��ر ح��ت��ى ي���وم �خل��م��ي�����ص 9 
دي�صمرب �جلاري، �ل�صوء على قطاع غاز 
منّوه،  �إمكانات  ويبحث  �مل�صال  �لبرتول 
مع �إتاحة �لفر�صة لعقد �صر�كات �أعمال 

جديدة يف هذ� �ملجال.
ميي  �لربوفي�صور  �لفتتاح  حفل  ح�صر 

جمهورية  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب  �أو���ص��ي��ن��ب��اج��و، 
ن��ي��ج��ريي��ا وغ����وري ���ص��ي��ن��غ، ن��ائ��ب �ملدير 
�لعام للوكالة �لدولية للطاقة �ملتجددة 
“ �آيرينا “ ولفيف من كبار �مل�صوؤولني.

�لفال�صي،  ح��م��ي��د  ���ص��ي��ف  ���ص��ع��ادة  وق����ال 
�ينوك:  ملجموعة  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ص 
�صريكاً  ن��ك��ون  �أن  روؤي��ت��ن��ا  م��ع  “متا�صياً 
ُم��ب��ت��ِك��ر�ً يف جم��ال �ل��ط��اق��ة ي��ق��ّدم قيمة 
م�صتوى  على  متميز�ً  و�أد�ًء  م�صتد�مة 
�ينوك  جم��م��وع��ة  يف  ن��ل��ت��زم  �ل���ق���ط���اع، 
وتطويره  �ل��ط��اق��ة  ق���ط���اع  ب���دع���م من���و 
على �مل���دى �ل��ط��وي��ل.. وم��ع �إدر�ك��ن��ا �أن 
يتطلب  للجميع  م�صتد�م  م�صتقبل  بناء 
�للجوء �إىل تقنيات بديلة، فاإننا ك�صركة 
�ملناق�صات  تعزيز  على  �صنعمل  ري��ادي��ة 
من  �مل�صال  �ل��ب��رتول  غ��از  �أ�صبوع  �صمن 
�لطاقة،  قطاع  حت��ّول  عجلة  دف��ع  �أج��ل 
�لتنمية  م�����ب�����ادر�ت  ت��ب��ن��ي  وت�����ص��ج��ي��ع 
م�صتقبل  بناء  يف  و�مل�صاهمة  �مل�صتد�مة، 
�لفتتاح  وت��خ��ل��ل��ت  �����ص���ت���د�م���ة«.  �أك�����رث 
من  ج��م��ع  فيها  ���ص��ارك  ح��و�ري��ة  جل�صة 
قادة �لقطاع من خمتلف �أنحاء �لعامل، 
�ل����ف����رد�ن، م��دي��ر �أول-  ن����ادر  وم��ن��ه��م: 

ت�����ص��وي��ق �ل��غ��از وم��دي��ر ع���ام ���ص��رك��ة غاز 
فادوجوري،  كومار  و�صاتي�ص  �لإم���ار�ت 
مدير �لت�صويق يف �صركة �لنفط �لهندية 
�ملحدودة و�لدكتورة �أجنيال ويلكن�صون، 
�لأمني �لعام و�لرئي�ص �لتنفيذي ملجل�ص 
مدير  فو�صرت،  و�صكوت  �لعاملي  �لطاقة 
�صعبة �لطاقة �مل�صتد�مة يف جلنة �لأمم 
�مل��ت��ح��دة �لق��ت�����ص��ادي��ة لأوروب�����ا وييمي 
�أديتوجني، �ملدير �لتنفيذي للمجموعة 
�لنيجريية  �لوطنية  �لبرتول  �صركة  يف 
�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������ص  غ����ري����رب،  وب�������ر�م 
وناق�ص  �إنرجي«.  يف  �ت�ص  “�إ�ص  ل�صركة 
�حلو�رية  �جل��ل�����ص��ة  خ���الل  �مل�����ص��ارك��ون 
�لبرتول  وغاز  �مل�صال  �لبرتول  غاز  دور 
�لطاقة  ت����اأم����ني  يف  �مل���ت���ج���دد  �مل�������ص���ال 
ب��ع��ني �لعتبار  �لأخ�����ذ  م���ع  م�����ص��ت��ق��ب��اًل، 
�لتي تو�جه قطاع  �لرئي�صية  �لتحديات 
�لتغري  وت�����ص��م��ل:  �مل�صتقبل  يف  �ل��ط��اق��ة 
و�لفتقار  �ل����ه����و�ء،  وج������ودة  �مل���ن���اخ���ي، 

للطاقة، و�لتنمية �لقت�صادية.
�أهم  �أ�صبوع غاز �لبرتول �مل�صال  ويعترب 
ح���دث ت��ن��ّظ��م��ه �جل��م��ع��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة لغاز 
�أُطلق  ك��ان قد  و�ل��ذي  �مل�صال،  �ل��ب��رتول 
يف م��دي��ن��ة �أم�������ص���رتد�م خ����الل �ل�����دورة 

�لثانية و�لثالثني للمنتدى �لعاملي لغاز 
�لبرتول �مل�صال و�ملوؤمتر �لأوروب��ي لغاز 

�لبرتول �مل�صال للعام 2019.
�لأ���ص��ب��وع يف مدينة  ف��ع��ال��ي��ات  وت��ن��ع��ق��د 
مظلته  حتت  ويجمع  ع��ام،  كل  خمتلفة 
لأبرز  �لتنفيذيني  �لروؤ�صاء  من  �لعديد 

�مل�����ص��ال ووزر�ء  �ل���ب���رتول  ���ص��رك��ات غ���از 
وم�صوؤولني حكوميني �إىل جانب ممثلي 
وو�صائل  �ل���ك���ربى  �ل��دول��ي��ة  �مل��ن��ظ��م��ات 
�لإعالم، ل�صتك�صاف �آفاق تطوير قطاع 
غاز �لبرتول �مل�صال وبحث فر�ص �لنمو 

وبناء عالقات �أعمال جديدة.
 

بتوجيهات حممد بن ر��سد 

مكتوم بن حممد يعلن اإدراج تيكوم يف �سوق دبي املايل  
•• دبي-وام

بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  لتوجيهات  تنفيذ�ً 
جمل�ص  رئي�ص  �ل��دول��ة  رئي�ص  نائب  مكتوم  �آل  ر��صد 
�لهادفة �إىل تطوير  �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” ، 
�أ�صو�ق �ملال و�لبور�صات يف �لإمارة، �أعلن �صمو �ل�صيخ 
مكتوم بن حممد بن ر��صد �آل مكتوم نائب حاكم دبي 
�إدر�ج  �ل��وزر�ء وزي��ر �ملالية ، عن  نائب رئي�ص جمل�ص 
جمموعة “تيكوم” يف �صوق دبي �ملايل، وذلك �صمن 
خطط �للجنة �لعليا لتطوير �أ�صو�ق �ملال و�لبور�صات 
يف دبي، ويف �إطار �صعيها �إىل م�صاعفة قيمة �لأ�صو�ق 
�إىل ثالثة تريليونات درهم خالل  �لإم��ارة  �ملالية يف 
بن حممد  �ل�صيخ مكتوم  �صمو  و�أك��د  �ملقبلة.  �ملرحلة 
بن ر��صد �آل مكتوم �أن حمفظة تيكوم متنوعة، ومتثل 
منوذجاً ناجحاً على �مل�صتوى �لعاملي ملجمعات �لأعمال، 
م�صري�ً �إىل �أن �ملجموعة حتقق نتائج قوية ما يعني �أن 

�إدر�جها �صي�صيف تنوعاً كبري�ً ل�صوق دبي �ملايل.
وخالل �لعقود �ملا�صية، لعبت “تيكوم” دور�ً حمورياً 
و�أ�صبحت  �حليوية  و�لقطاعات  �ملجالت  خمتلف  يف 
�لتي  �لقت�صادي  �لتنويع  م�صرية  يف  �أ�صا�صياً  �صريكاً 

تتبناها دبي.. وحتظى �ملحفظة �ل�صخمة للمجموعة 
��صتثمار�تها  لتنوع  نظر�ً  حم��دودة  غري  منو  بفر�ص 
لنماذج عمل  تبنيها  ف�صاًل عن  متعددة،  يف قطاعات 
و�لت�صغيلي..  �ل�صرت�تيجي  �مل�صتويني  على  متطورة 
دعماً  �ل�����ص��رك��ات  م���ن  �ل��ن��وع��ي��ة  ه���ذه  �إدر�ج  وي�����ص��ّك��ل 
لالأ�صو�ق �ملالية يف دبي، ملا يقدمه من قيمة م�صافة 

وفر�ص و�عدة للم�صتثمرين.

- 10 جممعات �أعمال .
�لقاب�صة،  دب���ي  يف  �لع�صو  ت��ي��ك��وم،  جم��م��وع��ة  ت�صكل 
�لتي  �ل�صاملة  �لنه�صة  م�صرية  يف  ف��اع��اًل  م�صاهماً 
�لقت�صادية،  �ل��ق��ط��اع��ات  يف  ل���ص��ي��م��ا  دب���ي  ت�صهدها 
على  �ل����دوؤوب  عملها  خ��الل  م��ن  �ملجموعة  ت�صهم  �إذ 
عددها  يبلغ  متخ�ص�صة  �أع���م���ال  جم��م��ع��ات  ت��ط��وي��ر 
ت�����ص��م��ل: مدينة  ل��الأع��م��ال  رئ��ي�����ص��ي��ة  10 جم��م��ع��ات 
دبي  ومدينة  للتعهيد،  دبي  ومدينة  لالإنرتنت،  دبي 
ل���الإع���الم، وم��دي��ن��ة دب���ي ل��ال���ص��ت��ودي��وه��ات، ومدينة 
دبي  ومدينة  للمعرفة،  دب��ي  وجم��م��ع  ل��الإن��ت��اج،  دب��ي 
دبي  وح��ي  للعلوم،  دب��ي  وجممع  �لعاملية،  �لأكادميية 

للت�صميم، ومدينة دبي �ل�صناعية.

كما ت�صت�صيف �ملجموعة �ملقر�ت �لإقليمية لعدد كبري 
من �ل�صركات �لبالغ عددها �أكرث من 6.500 �صركة، 
و”�صي.  “جوجل”،  م��ث��ل:  عاملية  �أ���ص��م��اء  بينها  م��ن 
�ل�صركات  �آلف  ج��ان��ب  �إىل  و”يونيلفر”  �إن”،  �إن. 
جمموعة  ويديرها  بها  ويعمل  و�ملتو�صطة،  �لنا�صئة 
من �لكو�در �لإبد�عية ورو�د �لأعمال يتخطى عددهم 

95 �ألف مبدع.
حجر  للمجموعة  �لتابعة  �لأعمال  جممعات  وت�صكل 
مكانة  وتر�صيخ  �لقت�صاد  تنويع  م�صرية  يف  �لأ�صا�ص 
و�لب��ت��ك��ار، حيث  ل��الأع��م��ال  �إقليميًة  وج��ه��ًة  �لإم����ارة 
تكنولوجيا  ت�صمل  و�ع��دة  حيوية  قطاعات  يف  تن�صط 
و�لت�صميم  و�لتعليم  و�ل��ع��ل��وم  و�لإع����الم  �مل��ع��ل��وم��ات 

و�ل�صناعة.
يذكر �أن �صوق دبي �ملايل �صهد خالل �لفرتة �ملا�صية 
زخماً كبري�ً بعد �لإعالن عن عدد من عمليات �لإدر�ج 
لتطوير  �لعليا  �للجنة  �عتماد  على  ع��الوة  �لقوية، 
و��صعة من  و�لبور�صات يف دبي ملجموعة  �ملال  �أ�صو�ق 
�صوق  �ل��ت��د�ول يف  دع��م حركة  �إىل  �لر�مية  �مل��ب��ادر�ت 
�صركات   10 �إدر�ج  ع��ن  �لإع�����الن  مت  ح��ي��ث  �لأ���ص��ه��م 
�لر�ئدة،  �حلكومية  و�صبة  �حلكومية  �ملوؤ�ص�صات  من 

و�إطالق �صندوق �صانع لل�صوق لتعزيز حركة �لتد�ول 
�للجنة  ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة  وت�صمنت  �لأ���ص��ه��م.  ���ص��وق  يف 
على  لالإ�صر�ف  جلنة  ت�صكيل  �ملقبلة  للمرحلة  �لعليا 
ما  دبي  �مل��ال يف  لأ�صو�ق  �ل�صوق وحماكم متخ�ص�صة 
يعزز من مكانة �لإمارة �لتي تعد من �ملر�كز �لتجارية 
�ملرموقة �إقليمياً وعاملياً، ل�صيما يف ظل ما حتظى به 
من مقومات متيز مهمة على م�صتوى �لبنية �لتحتية 
و�لت�صريعية، جعلتها مركز�ً حمورياً للمال و�لأعمال 

منذ عقود طويلة.
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تنازل/ بيع

�جلن�صية   - حميد  حميد  جميد  �صيماء   / �ل�صيد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
100% وذلك  �لبالغة  ح�صته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب   ، �لإمار�ت 
)�ملهج  �مل�صماة  �لرخ�صة  يف   ، �لعر�ق  �جلن�صية   ، عبود  علي  حيدر  �ل�صيد/  �ىل 
لتجارة �ل�صيار�ت �مل�صتعملة( و�لتي تاأ�ص�صت باإمارة �ل�صارقة مبوجب رخ�صة رقم 
)618361( �ل�صادرة من د�ئرة  �لتنمية �لإقت�صادية ، تعديالت �خرى : تنازل 
�صاحب �لرخ�صة لخر. وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون 
�لحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� 
�لعالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني 
من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

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

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70535

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

��صم �ل�صركة : �ملرجان لل�سحن و�ملالحة - ذ م م  
م�صوؤولية  ذ�ت   : �لقانوين  �ل�صكل   HB-4-001  - دب��ي  ج��م��ارك   - دب��ي   : �لعنو�ن 
 1040646  : �لتجاري  بال�صجل  �لقيد  621709 رقم   : �لرخ�صة  حم��دودة، رقم 
�ل�صجل  يف  �لتاأ�صري  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب 
دبي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب   ، �أع��اله  �ملذكورة  �ل�صركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري 
بتاريخ 2021/12/7  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2021/12/7  
ح�سن  كابك�س  �ملعني  �مل�صفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����ص  �أي  لديه  من  وعلى 
�خلليج   - �خوندي  حممد  علي  نا�صر  ملك   2102 رقم  مكتب   : �لعنو�ن  للتدقيق 
�مل�صتند�ت  كافة  معه  م�صطحباً     : فاك�ص   04-5850641  : هاتف    - �لتجاري 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

70021 �لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

��صم �مل�صفي : كابك�س ح�سن للتدقيق
- �خلليج  �خ��ون��دي  نا�صر علي حممد  2102 ملك  رق��م  : مكتب  �لعنو�ن 
:      مب��وج��ب ه��ذ� تعلن  5850641-04 فاك�ص   : �ل��ت��ج��اري -  ه��ات��ف 
�أعاله  �ملذكور  �مل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ��رة 
�ملرجان لل�سحن و�ملالحة - ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم  لت�صفية 
2021/12/7 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  دبي بتاريخ 
2021/12/7 وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي 
�ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�صطحباً معه كافة 
ن�صر هذ�  تاريخ  �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من  و�لأور�ق  �مل�صتند�ت 

�لإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية
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�إخطار عديل
 رقم �لت�سديق 2021/21843

�ملنذر : بنك دبي �لإ�صالمي
وميثله �ل�صيد : �حمد حممد عبد�لنبي حممد ب�صفته وكيال عن �ملحامية/ �صلمى �لكتبي ،  �مار�تية �جلن�صية مبوجب �لوكالة 
2021/5/17 ب�صفتها وكيلة  2021/1/102800 بتاريخ   �لقانونية �مل�صدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم 
 ،2021/1/53035 عن بنك دبي �ل�صالمي مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�صدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم 

وعنو�نه �مارة دبي - منطقة �لقرهود - بناية �لقرهود �صتار - �لطابق �لثاين مكتب 202 متحرك 0544145222 
�ملنذر �ليه / ��صحار معني مويندين خان - هندي �جلن�صية - وعنو�نه �إمارة �ل�صارقة ، �ملنطقة �ل�صناعية 4 - �صارع �ملنطقة 

�ل�صناعية 4 - بناية بلهان �صنرت - �صقة رقم D8 - هاتف متحرك رقم 0559710412 
�ملو�سوع/�خطار عديل ب�سرورة �سد�د مبلغ )29354.00( درهم

حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�صد متويل �لخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�صالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر 
�ليه تخلف عن �صد�د �ق�صاط �ملركبة ل�صالح �ملنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )29354.00( درهم وحيث �ن �ملنذر قد طالب 
�ملنذر �ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�صرعة �صد�د �ملبلغ �ملرت�صد بذمته �ل �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع 

�ملركبة �ملرهونة �ليه و�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية على �ملركبة �لتي بياناتها:

و�ل  �لخطار  ه��ذ�  ت�صليمكم  تاريخ  من  ��صبوع  �أق�صاها  م��دة  خ��الل  �ع��اله  �ملبني  �ملبلغ  ب�صد�د  �ليه  �ملنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  �ل��ق��ان��ون  ل�صحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�صيل  جتاهكم  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  ��صتكمال  �ىل  ��صفني  �صن�صطر 

�مل�صروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة
�ملنذر/ �حمد حممد عبد�لنبي 

     حكومة  ر�أ�س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

رقم �ملركبة
11805

�لفئة
3

نوع �ملركبة
هايوند�ي �ك�صنت - �صالون 

لون �ملركبة
ف�صي

�صنة �ل�صنع
2018

جهة �لرتخي�ص
�ل�صارقة

70392 �لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 
�عالن مدعي عليه بالن�سر   

يف �لدعوى SHCFICILABMIN2021 / 0006754 عمايل )جزئي(    
 / �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  �ملهريي  �بر�هيم  حممد  عبيد  حممد   : عليه  �ملدعي  �ىل 

�جلن�صية 
نعلمكم بان �ملدعي / هاجرة ناجي ح�صن �ثيوبي / �جلن�صية 

قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله و�صدر �حلكم �لتي 
حكمت �ملحكمة :- بالز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي للمدعية مبلغ 12250 درهم )�ثني ع�صر 
�و  �لعودة �ىل موطنها  �ل�صفر وتذكرة  �لف ومائتان وخم�صون درهم( وت�صليمها جو�ز 

قيمتها ، ورف�صت ما ز�د على ذلك من طلبات. و�لزمت �ملدعي عليه بامل�صاريف. 
حرر بتاريخ 2021/12/6 

حرر بو��صطة �ملوظف
مركز �صعادة �ملتعاملني
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - ملحمة �جلنوب   
)جزئي(   عمايل   SHCEXCILABMIN2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004778/ 

�إىل �ملحكوم عليه : ملحمة �جلنوب 
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 

�ملنفذ �صوهد�ري غالم عبا�ص عا�صق ح�صني - �جلن�صية باك�صتاين  
يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب

تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف 49610 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �صتتخذ 

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

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70408 �لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - موؤ�س�سة �ل�سفينة �لذهبية للتجارة   
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0003229/ 

�إىل �ملحكوم عليه : موؤ�ص�صة �ل�صفينة �لذهبية للتجارة 
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 

�ملنفذ �صهيل فريد �لنطكلي - �جلن�صية �صوري  
يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله 

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

�ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف 110884 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �صتتخذ 

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

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392 �لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �سركة �لأق�سى للم�سابح وتقنية �ملياه ذ م م  
)جزئي(   جتاري   SHCEXCIPOR2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0001564/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �صركة �لأق�صى للم�صابح وتقنية �ملياه ذ م م 
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 

�ملنفذ �صركة تايجر للمقاولت - ذ م م  
يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف 54208  

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

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

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392 �لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

)جزئي(   جتاري   AJCEXCIPOR2021 /0002316 يف  �لدعوى رقم
�إىل �ملحكوم عليه : �لربج �ل�صامخ للعقار�ت ل�صاحبها على نوح خمي�ص �ملهري

حيث �نه قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 
�ملنفذ جميلة �ملر حممد عبد�هلل بن حريز - �جلن�صية �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  �ملذكور   له  �ملحكوم  �أن  ومبا  �أعاله.  �ليها  �مل�صار  �لق�صية  يف 
�حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  تنفيذه كالآتي : 

�ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف : 745628.0 
�أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�صار  �لتنفيذي  �ل�صند  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

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

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 
�عالن �حلجز   

يف �لدعوى / �لق�سية �لتنفيذية رقم SHCEXCICOM2019/0002702 جتاري )كلي(
�ىل �ملدعي عليه : �ملنفذ �صده : �إمكو ملقاولت �لبناء 

�لعنو�ن : �إمارة دبي �م طر�فة مقابل بنك �بوظبي �لتجاري 
emcocont@eim.ae هاتف 065630050 فاك�ص 065630060 بريد �لكرتوين

بناء على طلب �ملدعي / �ملنفذ كو�لتي كت�صن لتجارة �ملعد�ت 
بتاريخ  بانه  �إعالنكم  �ملدنية  �لتنفيذ  ، حمكمة  �لإحتادية  �ل�صارقة  قد قررت حمكمة 
تقرر توقيع �حلجز �لتنفيذ على �لعقار رقم 164/و/99 ملك �لرقم �حلكومي 4127 
�أعاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لق�صية  يف  وذلك   ، �ل�صارقة  باإمارة  �ل�صجعة  مبنطقة 

و�ملرفوعة �صدكم. 
حرر بتاريخ 2021/11/24 

�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197 �لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - نو�ف غامن �حمد �لغنام   
عري�سة   على  �أمر   SHCEXCIPTO2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0005115/ 

�إىل �ملحكوم عليه : نو�ف غامن �حمد �لغنام 
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 

�ملنفذ �صركة �ملال �أتوموبيلز  
يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا 
�ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف 6468976  

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

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

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533 �لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - فاطمة جنيب �سالح �بر�هيم
)جزئي(     مدين   AJCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0002701/ 

�إىل �ملحكوم عليه : فاطمة جنيب �صالح �بر�هيم 
�لعنو�ن : عجمان �لنعيمية 1 

حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 
�ملنفذ �لرب�ق لتاأجري �ل�صيار�ت  

يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا 

�ن �حلكم �ملطلوب  تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف : 25730.0 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �صتتخذ 

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

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0004589 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : نور لال�صت�صار�ت لد�رة �ملو�رد �لب�صرية �ص م ح - ذ م م  
جمهول حمل �لإقامة : �إمارة عجمان - �لب�صتان - بالقرب من بلدية عجمان - �لرقم �ملكاين 

 0508066400 رقم  هاتف   436975885
عجمان  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2021/12/19 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  �نت 
بو��صطة  �و  �صخ�صيا   )5 رقم  �لدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة 
ل تزيد على ع�صرة �يام من تاريخ �لن�صر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�صفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/12/7 م.   
مدير �خلدمات �لق�سائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392 �لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة عجمان �لإبتد�ئية �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لإحتادية 
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0003239 يف  �لدعوى رقم

�ىل : �صالح علوي �حمد �لثالثي  
جمهول حمل �لإقامة : �إمارة دبي �لقيادة �لعامة ل�صرطة دبي   

نعلمكم باأن �ملدعي )ة( / مرمي حممد ح�صني عو�ص 
�لعنو�ن : حمل �لإقامة / عجمان �لنعيمية رقم �لهاتف : 971503586001   

قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة ب������ : 
�عالن �ملدعي عليه قانونا 

2- �لز�مه ب�صد�د مبلغ 155،000 درهم مائة وخم�صة وخم�صون �لف درهم 
3- �لز�مه بالفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ ��صتالم �ملبلغ وحتى �ل�صد�د �لتام. 

4- �لز�مه بالر�صوم و�مل�صروفات. 
لذ� يتوجب عليكم �حل�صور �أمام �لد�ئرة �ملدنية و�لتجارية �جلزئية �لوىل حمكمة عجمان �لإحتادية �صباح يوم 
....... �ملو�فق 2021/12/20 �ل�صاعة 9.00 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتند�ت ، ويف حالة عدم ح�صوركم �أو �إر�صال 

وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن �ملحكمة �صتبا�صر �لإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم. 
مدير �خلدمات �لق�سائية 
�لء �لأمريي 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533 �لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 
�عالن حكم بالن�سر 

يف  �لدعوى 2244/2020/100 �حو�ل نف�س م�سلمني 
تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 

�إىل حمكوم عليه 1- �صعيد علي جا�صم حممد �حلو�صني  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن حمكوم له : خلود حمد ثابت حمد �ل�صو�يف 

ل�صالح/  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2021/10/12 ب��ت��اري��خ   �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
 : �حل�صوري  مبثابة  �ملحكمة  PARTY_NAME& بحكمت 

1- بتطليق �ملدعية / خلود حمد ثابت �ل�صو�يف من زوجها �ملدعي عليه / �صعيد علي جا�صم حممد �حلو�صني 
�حلكم  تاريخ �صريورة  �عتبار� من  حالها  وفق  �ل�صرعية  عدتها  �إح�صاء  �ملدعية  وعلى   ، لل�صرر  بائنة  بطلقة   -

بالتطليق باتا. 
2- �لز�م �ملدعي عليه بالر�صوم و�مل�صروفات. 

حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر 
با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 

 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70533 �لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 

�عالن بالن�سر 
 8035/2021/207 تنفيذ جتاري  

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 

�ىل �ملنفذ �صده/1-  �ناتوليا م�صاوي تركية )�ص ذ م م( فرع دبي 
2- جاري �رنولد  3- حممد فليح ح�صن �ل�صامر�ين -  جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/ بنك ر�أ�ص �خليمة �لوطني )�ص م ع(  
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)1199937( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم 8516/2021/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع �لتنفيذ :  

طالب �لإعالن : �صركة فخري �لهندي - �ص ذ م م - �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 

�ملطلوب �إعالنه : 1- ��صد �هلل حاجي كرمي خان خادم خان - �صفته بالق�صية : منفذ �صده

جمهول حمل �لإقامة 

مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 

�صتبا�صر  �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة  �لتنفيذ  به وقدره )113820( درهم �ىل طالب 

تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج���ر�ء�ت 

ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

70392

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 
�عالن بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 144/2021/36 عمايل خدمة م�ساعدة جزئي  
�ملنظورة يف : �لد�ئرة �جلزئية �لعمالية �ل�صابعة ع�صر رقم 210  

مو�صوع �لدعوى : لئحة دعوى مطالبة / بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 12100 )�ثني ع�صر �لف 
ومائة درهم( مع �لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �لدفع وحتى متام �لوفاء + مبلغ تعوي�ص 1000 درهم مع �لفائدة 
+ �لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  �ملدعى : عثمان خليل �بر�هيم علي �حلمادي - عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة 
دبي - �بوهيل - ديرة - دبي - �صارع �خلبي�صي - مبنى �لبحري و�ملزروعي 535 - �صقة �لأول 10،11 خلف معر�ص 
هيوند�ى   وميثله : عبد�حلميد علي حميد �لكميتي   ، �ملطلوب �إعالنه : �لنبالء لتوريد �لعالة  - �صفته : مدعى عليه 
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى ومو�صوعها  لئحة دعوى مطالبة / بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 
مبلغ وقدره 12100 )�ثني ع�صر �لف ومائة درهم( مع �لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �لدفع وحتى متام �لوفاء + 
مبلغ تعوي�ص 1000 درهم مع �لفائدة + �لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء 
�ملو�فق 2021/12/14 �ل�صاعة 11.00 �صباحا يف قاعة �لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل. 

رئي�س �ل�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

70392 �لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 
�عالن بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 726/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 
�ملنظورة يف : د�ئرة �مل�صارف �جلزئية رقم 249  

مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ وقدره 191،526/07 درهم )مائة وو�حد وت�صعون �لف 
وخم�صمائة و�صتة وع�صرون درهما و�صبعة فل�ص( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�صد�د مع �لز�مه بالر�صوم 

و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�ملدعى : بنك �لإمار�ت دبي �لوطني - �ص م ع - عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�ص - بجو�ر غرفة جتارة و�صناعة دبي - هاتف رقم 

)3113783794( مكاين  رقم   -  055/7016552 رقم  موبايل   -  04/3874225
- Email/maliklaw@Emirates.net.ae  - وميثله : عبد�حلميد عبد�مللك م�صطفى �أهلي  

�لإم��ار�ت��ي - �جمد �صعيد عبد�لغني -  �ل�صفر  �إمار�تي �جلن�صية - ح�صب ج��و�ز  �أجم��د �صعيد حممد عبد�لغني -   -1  : �إعالنه  �ملطلوب 
فل�صطيني �جلن�صية )وفقا ل�صهادة �لهيئة �لإحتادية للهوية و�جلن�صية( - �صفته : مدعى عليه 

مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ وقدره 191،526/07 
�ملطالبة  تاريخ  9% من  بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �لف وخم�صمائة و�صتة وع�صرون درهما و�صبعة فل�ص(  درهم )مائة وو�حد وت�صعون 
 2021/12/21 �ملو�فق  �لز�مه بالر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء  �ل�صد�د مع  وحتى متام 
�ل�صاعة 9.30 �صباحا يف قاعة �لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س �ل�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

70197 70197                          �لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 
�عالن حكم بالن�سر 

يف  �لدعوى 2008/2021/16 جتاري جزئي  
�ملنظورة يف : د�ئرة �جلزئية �لتجارية �لثامنة رقم  137 

ومبلغ  دره��م   00،773،825،4 مبلغ  للمدعية  يدفعا  بان  و�لثانية  �لول  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�صوع 
"1،217،925 درهم على �لتو�يل بالإ�صافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع %9 حتى �ل�صد�د �لتام و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.   

�ملدعي  : �صركة تهامة لالإعالن و�لعالقات �لعامة و�لت�صويق )قاب�صة(  
عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - دبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد - مبنى �صنجل بزن�ص تاور - �صقة 3804   

 �ملطلوب �إعالنهما : 1 - كنائن للتجارة �لعامة  - �صفته : مدعي عليه  2 - نا�صر بن �صالح بن عبد�لرحمن - �صفته مدعي عليه 
مو�صوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2021/11/16 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ل�صالح /  
�صركة تهامة لالإعالن و�لعالقات �لعامة و�لت�صويق )قاب�صة( بالز�م �ملدعي عليه �لأول بان يوؤدي للمدعية مببلغ 3825773 
درهم ثالثة مليون وثمامنائة خم�صة وع�صرون �لف و�صبعمائة ثالثة و�صبعون درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع %5 �صنويا من 
تاريخ �ملطالبة �لق�صائية وحتى متام �ل�صد�د وبالز�م �ملدعي عليها �لثانية بان توؤدي للمدعية مبلغ 1،217،925 درهم مليون 
ومائتني و�صبعة ع�صر �لف وت�صعمائة خم�صة وع�صرون درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع %5 من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية وحتى 
متام �ل�صد�د و�لزمت كل مدعي عليه مب�صاريف طلبه وخم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�صوري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد 

بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197                          �لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 

�عالن حكم بالن�سر 
يف  �لدعوى 2521/2021/11 مدين جزئي  

�ملنظورة يف : د�ئرة �جلزئية �ملدنية �ل�صابعة رقم 134      
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )22880.75 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة %12 من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام. �صم ملف �لنز�ع �ملدين رقم 1080/2020   

�ملدعي  : �صركة جمموعة �لإمار�ت لالإت�صالت )جمموعة �إت�صالت( - �ص م ع  
عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - رقة �لبطني - ديرة - دبي - �صارع �ملكتوم - مبنى �مل�صعود - �صقة 602  

�ملطلوب �إعالنه : 1 - جافد �إقبال حممد حنيف - �صفته : مدعي عليه 
�ملذكورة  �لدعوى  2021/12/5 يف  بتاريخ  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�صتها  بان  : نعلنكم  �لإع��الن  مو�صوع 
�لالئحة  م��ن   54 �مل���ادة  لن�ص  وف��ق��ا  للخ�صومة  ق���ر�ر منهي  �إ���ص��د�ر  �ملحكمة  ب��ق��ررت  �مل��دع��ي   / ل�صالح  �أع���اله 
للمدعية مبلغ  يوؤدي  بان  �ملدعي عليه  بالز�م  �ملدنية. وقررت مبثابة �حل�صوري  �لإج��ر�ء�ت  لقانون  �لتنظيمية 
وقدره 22،880،75 درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع %5 من تاريخ قيد �لدعوى وحتى متام �ل�صد�د و�لزمته 
خالل  لال�صتئناف  قابال  �حل�صوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.   �تعاب  مقابل  دره��م  ومئتني  و�مل�صاريف  بالر�صوم 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن 

�صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر

يف �لدعوى رقم 6614/2021/60 �أمر �د�ء  
�ملنظورة يف : �أو�مر �لأد�ء و�إنفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203  

مو�صوع �لدعوى : ��صد�ر �لمر بالز�م �ملدعي عليهما بالت�صامن و�لت�صامم و�لتكافل فيما بينهما ب�صد�د مبلغا وقدره 
�ملدعية �ىل  فل�صا  وع�صرون  وخم�صة  درهما  ع�صر  و�حد  و�صبعمائة  �لفا  و�ربعون  و�حد   41.711.25

�ملدعى : �ملو ديجيتال �صوليو�صنز - �ص ذ م م   
عنو�نه :  عنو�نها دبي وتتخذ حمل �إقامة خمتار لهذه �لدعوى د�ر �لبيان للمحاماة و�ل�صت�صار�ت �لقانونية 

عنو�نه : �إمارة دبي / ديرة / �صارع بني يا�ص / برج �مل�صرف / �لطابق 21/ مكتب 2102  
�ملطلوب �إعالنه : 1- نت فيجن لتكنولوجيا �ملعلومات - �ص ذ م م  - �صفته : مدعى عليه 

عليه  مدعي  �صفته   - جولين  �م  �متار  كي�صور   -2
مو�صوع �لإعالن : طلب ��صت�صد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لإبتد�ئية بتاريخ 2021/10/12 �لز�م �ملدعي 
�لفا و�صبعمائة و�حد ع�صر درهما  و�ربعون  41.711.25 و�حد  يوؤديا للمدعية مبلغا وقدره  بان  بالت�صامن  عليهما 
وخم�صة وع�صرون فل�صا مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 5% �صنويا من تاريخ ��صتحقاق �ل�صيك يف 2020/10/1 وحتى 
 15 �لأمر خالل  �إ�صتئناف  �ملحاماة. ولكم �حلق يف  �تعاب  �لف درهم مقابل  �لتام وبالر�صوم و�مل�صاريف ومبلغ  �ل�صد�د 

يوم من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن.

رئي�س �ل�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

70197 �لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

 يف �لتنفيذ رقم 6383/2021/207 تنفيذ جتاري
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184  

وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�صد�د   ، �د�ء  �أم��ر   2293/2021 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�صادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�صوع 
)155600،42 درهم( �صامال للر�صوم و�مل�صاريف. 

طالب �لتنفيذ : بنك دبي �لتجاري - �ص م ع  
عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - �صارع بور�صعيد - مبنى بنك دبي �لتجاري - بجو�ر ديره �صيتي �صنرت 

وميثله / ي�صلم �صالح �حمد �ل�صعدي  
�ملطلوب �إعالنه : 1- لدي فلورن�صي �يلني موليت لوريتو - �صفته : منفذ �صده   

مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 155600،42 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

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

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197 �لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف �لتنفيذ رقم 9161/2020/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184  
رقم  بالإ�صتئناف  و�مل��ع��دل  كلي  جت��اري   1176/2019 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�����ص��ادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�صوع 
3077/2019 ��صتئناف جتاري، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )837365.06 درهم( �صامال للر�صوم و�مل�صاريف. 

طالب �لتنفيذ : جمموعة مرت� كومبيوتر �ص م ح  
S20601A م�صتودع جمموعة مرت� كمبيوتر  عنو�نه : �إمارة دبي جبل علي �ملنطقة �حلرة جلبل علي قطعة �ر�ص 

حملها �ملختار �لظاهري �لدولية �إمارة دبي �خلليج �لتجاري بناية بري�صم تاور - �صارع �ل�صعادة - مكتب رقم 1902  
�ملطلوب �إعالنه : 1- كوجمارد منطقة حرة - ذ م م - �صفته : منفذ �صده   

مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 837365.06 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة. 

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

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70392
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�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 
�عالن حم�سر حجز بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 727/2021/211 تنفيذ عقاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 1247/2020 عقاري جزئي ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )5،103،364.33 درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف.  

طالب �لتنفيذ : بنك �ت�ص ��ص بي �صي �ل�صرق �لو�صط �ملحدود - فرع دبي  
عنو�نه : �إمارة دبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد ، د�ون تاون ، منطقة برج خليفة ، �عمار ��صكوير ، برج �ت�ص ��ص بي �صي ، 

هاتف متحرك : 971507973939 - هاتف : 043904722 ، رقم مكاين : 2466586507  
�ملطلوب �إعالنه :1- �يز�بيل �يلونا ميت�صيل�صن - �صفته : منفذ �صده 

مو�صوع �لإعالن : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�صة وهي عبارة عن منطقة : جممع دبي لال�صتثمار 
�لأول - رقم �لر�ص 352 ، رقم �لبلدية : 598 -174 - رقم �ملبنى : 1005 - وفاء للمبلغ �ملطالب به يف �مللف 

S_DATE & أعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا بناء على قر�ر �ملحكمة �ل�صادر بتاريخ�
رئي�س �ل�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

70448

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 
�عالن حم�سر حجز بالن�سر 

 يف �لتنفيذ رقم 6259/2020/207 تنفيذ جتاري
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229  

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2018/2632 جتاري كلي ، و�ملعدل بالإ�صتئناف رقم 2020/891 
��صتئناف جتاري، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )17142008.64 درهم( �صامال للر�صوم و�مل�صاريف. 

طالب �لتنفيذ : �إيا�ص في�صل حممود �صومان  
عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة �بوظبي - �لوحدة - �بوظبي - �صارع �ملطار  

وميثله / �صعيد مبارك عبيد �أحمد �لزحمي 
�ملطلوب �إعالنه : 1- زهري ها�صم �صاكر خليل - �صفته : منفذ �صده   

مو�صوع �لإعالن :
قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 29-11-2021 �خطاركم ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدرة )17142008.64( خالل �صهر من  
 تاريخ �لتبليغ و�ل بيع �لعقار )�لكائن مبنطقة �لرب�صاء جنوب �خلام�صه ��صم �ملبنى PARADISE ONE رقم �لوحد�ت )102-
405-406-408-410-412-414-416-421-6-9-308-307-306-228-219-207-119-111-108-107-103

�لوحده   PALLADIUM �ملبنى  ��صم  �خلام�صه  �لثنية  مبنطقة  و�لوحده   )319-320-327-328-402-403
رقم 905 و�لعائدة لكم بطريق �ملز�يدة وفقا ملقت�صيات للمادة رقم 152/2 من �لالئحة �لتنظيمية لقانون �لجر�ء�ت �ملدنية 

رقم 75 ل�صنة 2018 و تعديالته.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 
�عالن حكم بالن�سر 

يف  �لدعوى 2036/2021/11 مدين جزئي  
�إىل حمكوم عليه / 1_ كابامليت �صينغ جورديب

جمهول حمل �لإقامة
مبا �أن حمكوم له  / �صركة �لتاأمني �لعربية �ل�صعودية - �ص م ب م - فرع دبي

�أعاله  �ملذكورة  �لدعوى  23-09-2021 يف  بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
باأن  �ملدعى عليهما  باإلز�م  دبي  - فرع  م  م ب  �ص   - �ل�صعودية  �لعربية  �لتاأمني  �صركة   / ل�صالح 
يوؤديا بالت�صامن للمدعية مبلغا ماليا مقد�ره 102،490،63 درهم )مائة و�ثنان �ألف و�أربعمائة 
خم�صمائة  ومبلغ  و�مل�صاريف  بالر�صوم  �إلز�مهما  وك��ذ�  فل�صا(،  و�صتون  وثالثة  درهما  وت�صعون 
يوما  ثالثني  خالل  لال�صتئناف  قابال  �حل�صوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  درهما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن 

�صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/0023069
�ملخط�ر ح�صن حممد حمد�ن �لزعابي – �جلن�صية ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة ، وميثله مبوجب وكاله رقم )29961/2019( 
�ل�����ص��ي��د / ع��ل��ي �ح���م���د حم��م��د �ل�����ص��ري��ف �ل���زع���اب���ي - �جل��ن�����ص��ي��ة ، �لم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��ده وي��ح��م��ل ب��ط��اق��ة ه���وي���ه رقم 

784195268310612
�لعن�و�ن / ر��ص �خليمة  - هاتف رقم 0507121223

RL 1663256 ملخطر �إليه / م�صطفى حممد �لغفري ، �جلن�صية - لبناين يحمل جو�ز �صفر رقم�
�لعن�و�ن �ل�صارقة - �خلز�مية  - هاتف رقم / 0506316154 - 0505390032 - 0506365444

�ملو�صوع / �إخطار عديل للوفاء مببلغ 40000 درهم
�ملخطر �إليه حرر �صيك للمخطر مببلغ 40000 درهم مو�صوع �ل�صيك �ملحرر من قبل �ملخول بالتوقيع عن �ملدعي عليه حيث 

�نه بتاريخ ��صتحقاق �ل�صيك توجه �ملدعى ل�صرف �ل�صيك �إل �أنه �رتد دون �صرف ب�صبب �حل�صاب مغلق
وبيانه كالتايل : �ل�صيك رقم 100016 مببلغ 20000 درهم بتاريخ ��صتحقاق 2021/03/30 و�مل�صحوب على نور بنك
وبيانه كالتايل : �ل�صيك رقم 100015 مببلغ 20000 درهم بتاريخ ��صتحقاق 2020/09/10 و�مل�صحوب على نور بنك
وحيث �إن �ملدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ��صتحقاقه و�ملطالبة �لودية مر�ر�ً وتكر�ر�ً ولكن دون جدوى،

�لإجر�ء�ت  �صن�صطر لتخاذ  و�ل  �إخطاركم  تاريخ  �أي��ام من  �ملذكور خالل خم�صة  مبلغ  �صد�د  ب�صرورة  فاأننا نخطركم   ، لذلك 
�لقانونية،  و�طلب من �ل�صيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لإخطار للعلم مبا جاء به،

وهذ� �إخطار منا بذلك
�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

70533 �لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/0035361
�خطار عديل للوفاء مببلغ 19500 درهم

�ملخط�ر : �أ�صرف ح�صن ن�صر حممد - �صود�ين �جلن�صية . و�أحمل بطاقة هوية رقم )784197815171612(
�لعنو�ن : �بوظبي - مدينة خليفة �أ  - هاتف رقم : )971505822523(

�ملخطر �إليه : حممد عبد�لرحيم �حمد �ل�صيد - م�صري �جلن�صية
�لعنو�ن : �ل�صارقة – �ملجاز - بناية �ملها رقم �لرمز �لربيدي 61129 - �صقة رقم 2705 

هاتف رقم : )971504116795(
مو�صوع �لإخطار : �ملطالبة مببالغ و قدرها )19،500( درهم

- حيث �ن �ملخطر كان يعمل لدى �ملخطر �ليه يف مهنة فني خمترب طبي وقد تر�صد يف ذمة �ملخطر �ليه م�صتحقات مالية لدى �ملخطر، 
- حيث �أن �ملخطر �ليه مل يلتزم بدفع قيمة �ملبالغ علما باأنه قد مت �لتفاق على �ن يقوم �ملخطر �ليه بدفع �ملبالغ بالتق�صيط على ثالث 
دفعات، �لدفعة �لوىل يف �صهر �غ�صط�ص 2020م و�لدفعه �لثانية يف �صهر �صبتمرب 2020م و�لدفعه �لثالثة يف �صهر �كتوبر 2020م 

ومت �لتوقيع على ذلك من قبل �ملخطر �ليه ، 
- حيث �ن �ملخطر �ليه مل يلتزم بدفع �ي ق�صط من �لق�صاط �ملذكورة �عاله بدون �ي مربر قانوين،

- وعليه يطلب �ملخطر من �ملخطر �ليه �للتز�م بدفع �ملبالغ يف فرتة �أق�صاها خم�صة �أيام من تاريخ �لخطار و�ل �صيتم �تخاذ �لجر�ء�ت 
�لقانونية ل�صتالم �ملبلغ.

- وعليه يلتم�ص �ملخطر من �صعادة �لكاتب �لعدل بال�صارقة �إخطاركم بهذ� ر�صميا.
�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

70533 �لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/0034084
�خطار عديل للوفاء مببلغ 8900 درهم

�ملخط�ر : �صركة �لعجوبة لت�صنيع �لالملنيوم و�لزجاج ذ م م - و�ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بال�صارقة برقم 552767 وميثلها �ل�صيد / ماتيو جيورج 
كامباد�م – هندي �جلن�صية ب�صفته �صريك ومدير يف �لرخ�صة �ملذكورة �عاله وميثله بالوكالة �ل�صيد/ ديني جاكوب - هندي �جلن�صية ويحمل بطاقة هوية رقم 

2021/1/210777 برقم  دبي  بامارة  �لعدل  كاتب  من  م�صدقة  وكالة  مبوجب   784199294859790
�لعنو�ن : �ل�صارقة – �صناعية 11 

هاتف رقم : )0558788586( )0503218376(
�ملخطر�إليهم : �ل�صادة / �لع�صر �لذكي لالعمال �لفنية �ص ذ م م - و�ملرخ�صة برقم :794461 و�صادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بامارة دبي

�ل�صيد/ فادي ع�صام حممد نوفل - �ردين �جلن�صية ويحمل بطاقة هوية رقم 784197710314754 
�لعنو�ن : دبي - ديرة – �لق�صي�ص - �صناعية �لر�بعة - هاتف رقم )971552231223(

مو�صوع �لإخطار : بدفع قيمة �ل�صيك �لوق�ائ�ع :
- حيث �أن �ملخطر �ليه حرر �صيك و بياناته كالتايل : 

�صيك برقم )000473( بتاريخ 2021/02/20 مببلغ وقدره ) 8900( درهم ) ثمانية �آلف وت�صعمائة درهم( م�صحوب على م�صرف �ل�صارقة �لإ�صالمي
علماً �ن ذ�لك �ل�صيك - ل يقابلهم ر�صيد قابل لل�صحب. 

��صتنفاذ كافة  �آلف وت�صعمائة دره��م( على �لرغم من  ب� )8،900( درهم )ثمانية  �ل�صيك و�لتي تقدر  �إليه يرف�ص �صد�د �جمايل قيمه  �أن �ملخطر   - وحيث 
�لطرق �لودية.

- وعليه فان �ملخطر يرغب يف �نذ�ر �ملخطر �ليه ب�صرورة دفع قيمة �ل�صيك يف فرتة �ق�صاها خم�صة �يام من تاريخ ��صتالم �لخطار و�ل �صوف ي�صطر ��صفا 
لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �صده 

- وعليه يلتم�ص �ملخطر من �صعادة �لكاتب �لعدل �إخطاركم بهذ� ر�صميا
�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

70533

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 
�إعالن بالن�سر 

�لدعوى 207 / 2020 / 1771 تنفيذ جتاري
�إىل �ملنفذ �صده / طائف �ملدينة للمقاولت �ص.ذ.م.م 

مبا �أن �ملنفذ / �صناعات ليمنار للتكييف �ص .ذ.م.م
قد �أقام عليكم �لدعوى 207 / 2020 / 1771 تنفيذ جتاري، وقد مت ندب 
�خلربة بناء على �حلكم �لتمهيدي �ل�صادر من عد�لة �ملحكمة، ذ� فاأنتم مكلفني 
ب��احل�����ص��ور �أو م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��ر�ت �أو 
م�صتند�ت للخربة وذلك خالل �صبعة �أيام من تاريخ �لإعالن و�حل�صور يف موقع 
عرب  و�لتو��صل  ظهر�ً   11:00 �ل�صاعة  متام  09/12/2021م  يوم  �لنتقال 

�لهاتف 0506459173.
�ملحكم �خلبري و�لهند�سي �لعقاري 
د. حممد جمال �سيخوين - رقم 66 حماكم دبي 

�إجتماع خربة 

70137
�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 

MOJAU_2021- 0036928 رقم �ملعاملة
�إعالن تنازل عن رخ�سة

يرجى �لعلم باأنه �صوف يقوم �لكاتب �لعدل بالت�صديق على عقد تنازل عن 
�لرخ�صة �لتجارية )غطوة للعبايات( �ملرخ�صة من �لد�ئرة �لقت�صادية 
بعجمان رخ�صة رقم 10512  من �ل�صيد / �حمد ح�صني علي وحيدي 
 78419562050844 - �جلن�صية �لمار�ت - هوية �مار�تية رقم 
�إىل �ل�صيد/ �حمد عمر علي �ل�صعيدي �ل�صمري - �جلن�صيه �لمار�ت - 
هوية �مار�تية رقم 784197262982974 و عليه �صيقوم �لكاتب 
تاريخ  من  14 يوماً  �نق�صاء  بعد  �لتنازل  بالت�صديق على  �لعام  �لعدل 

ن�صر هذ� �لعالن
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70408

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 
MOJAU_2021- 0026320 رقم �ملعاملة

�إخطار عديل بالوفاء 
تكليف بالوفاء

�لتاريخ 2021/9/29 
�ملنذرة :- بي كيه جلوبال جرن�ل تريدجن �ص.م.ح

�لعنو�ن:- �لإمار�ت - �إمارة �ل�صارقة �ملنطقة �حلرة - �ص ب: 392156-  ف�اك��ص رق�م : 042527351 - م�وب�اي�ل 0544444036
�ملازمي يعقوب  �ملحامي/  بوكالة   -   info@almazmy.com : مييل�

مبوجب �لوكالة)�ملحرر( رقم 174609/1/2021 دبي 
�صد / �ملنذر �إليه :- م�صنع �ملد�ر لالإن�صاء�ت �ملعدنية ذ.م.م

�لعنو�ن :- �لإمار�ت - �إمارة دبي - عود ميثا - مركز �صلطان لالعمال - مكتب 327 - هاتف :6557 396 4 971+
hashim@bkglobalfzc.com.: رق�م �ل�ف�اك��ص : 6557 396 4 971+ -�ص ب :  �ل�ب�ري�د �للكرتوين

�ملو�صوع :- �إنذ�ر برد مبلغ وقدرة)51،848.00( درهم �مارتي.
مبوجب تعامالت جتارية بني �لطرفني - تر�ص�د للمنذرة مبلغ و قدره )51،848.00( و�حد و خم�صون �ألفاً و ثمامنانة وثمانية و �أربعون درهماً فقط ل غري 
بذمة �ملنذر �ليها.  وقد �أوقت �ملنذرة بكافة �لتز�ماتها للمنذر �ليها ، وتر�صد �ملبلغ مو�ص�وع �ملطالبة بذمة �ملنذر �ليها وقد حاولت �ملنذرة مر�ر� وتكر�ر� مع �ملنذرة 
بكافة �لطرق �لودية ل�صد�د �ملبلغ مو�صوع �لإنذ�ر، غري �أن �ملنذر �ليها �إمتنعت عن �ل�صد�د وجتاهلت كافة �ملطالبات �لودية �لأمر �لذي دعى �ملنذرة �ن تقدمت 

بهذ� �لإنذ�ر للمطالبة بكافة م�صتحقاتها لدي �ملنذر �ليها على �لنحو �مل�صطر بعجز ذلك �لنذ�ر.
لذلك ، تنبه �ملنذرة على �ملنذر �ليها بالتايل : ب�صرعة �صد�د م�صتحقاتها وهي مبلغ وقدره )51،848.00( و�حد وخم�صون �ألفا و ثمامنائة و ثمانية و �أربعون 
درهماً فقط ل غري خالل مدة �أق�صاها خم�صة �أيام من تاريخ �إر�صال �لإنذ�ر ويف حال �لتخلف عن �ل�صد�د �صيتم �إتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية قبلكم مع حفظ 

كافة حقوق موكلنا �لقانونية و�ملدنية ف�صال عن حفظ حق �ملنذر يف طلب كافة �لر�صوم و�مل�صروفات �لقانونية.
بالوكالة عن �ملنذرة مبوجب �لوكالة)�ملحرر( رقم 174609/1/2021 دبي. 

�ملحامي/ يعقوب �ملازمي

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70533

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 
تنازل/ بيع

�إعالن بالن�صر 
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�صيد : حممود �حمد حممد - �جلن�صية : �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
علي  �ص�قر   : �ل�صيد  �إىل  وذلك  يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة )%100( 
علي �حمد - �جلن�صية : بنغالدي�ص، يف �لرخ�صة �مل�صماه )�ل�صحافة لتجارة قطع غيار �ل�صيار�ت 
د�ئرة  من  �ل�صادرة   )518106( رقم  رخ�صة  مبوجب  �ل�صارقة  باأمارة  تاأ�ص�صت  �مل�صتعملة( 
�لتنمية �لقت�صادية بال�صارقة، تعديالت �خرى : تغيري �ل�صكل �لقانوين من )موؤ�ص�صة فردية( 
رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�ص  خدمات(،  )وكيل  �إىل 
)4( ل�صنة 2013 يف �صان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف يتم 
�لت�صديق  على �لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص 

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

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 
تنازل/ بيع

�إعالن بالن�صر 
ليكن معلوماً للجميع باأن �ل�صيد : حممد �صعيد حممد �ل�صم �لنقبي - �جلن�صية : �لإمار�ت ، يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة )1%( وذلك �إىل �ل�صيدة: �صاره حممود عزيز بريم - �جلن�صية 
: �لعر�ق. ليكن معلوماً للجميع باأن �ل�صيد: ��صامه �حم�د يو�صف عو�ص �هلل - �جلن�صية : �ملانيا ، يرغب 
 - �صاره حممود عزيز بريم   : �ل�صيدة  �إىل  �لبالغة )99%( وذلك  و�لتنازل عن كامل ح�صته  �لبيع  يف 
�جلن�صية : �لعر�ق، يف �لرخ�صة �مل�صماه )عي�ادة �للوؤلوؤة �لملانية لطب �لأ�صنان( تاأ�ص�صت باأمارة �ل�صارقة 
مبوجب رخ�صة رقم )606930( �ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بال�صارقة،  تعديالت �خرى : 

• تغيري �ل�صكل �لقانوين من )�صركة �أعمال مهنية ( لي�صبح )وكيل خدمات(
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان �لكاتب 
بعد  �ليه  �مل�صار  �لجر�ء  على  �لت�صديق   يتم  �صوف  و�نه  للعلم  �لعالن  هذ�  ن�صر  �قت�صى  فقد  �لعدل. 
��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية

�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 
MOJAU_2021- 0036713 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�إع�الن

�لرخ�صة  ميلك  �جلن�صية  بنغالدي�صي   - �لدين  ع��امل  حممد  ر�صا  حممد  �ل�صيد:  �أن  حيث 
رقم  رخ�صة  مبوجب  بال�صارقه  تاأ�ص�صت  و�لتي  جتارية  رخ�صة  للخياطة(  )�لف�صول  جتارية 
�جلن�صية  بنغالدي�صي   - �لدين  ع��امل  حممد  ر�صا  حممد   : �ل�صيد  �ن  حيث   )547143(
للخياطة((  ))�لف�صول  �لتجارية  �لرخ�صة  يف  ح�صته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
– بنغالدي�صي �جلن�صية  �لدين  �ل�صيد : حممد حبي رحمن عليم  �إىل  �لبالغة )100%(  
�لقانون  �ح��ك��ام   م��ن  فقرة )5(  �مل���ادة )14(  �لرخ�صة لخ��ر. وعمالبن�ص  ت��ن��ازل �صاحب   ،
�لحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم 
و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن 

لديه �ي �عرت��ص على ذلك عليه �تباع �ل�صبل �لقانونية حيال ذلك. 
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70533

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  
�سركة �لفلج لتجارة مو�د �لبناء ذ م م  يون�س كيثايل بن عبد�لرحمن   

�د�ء    �مر   SHCEXCICPL2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004496/ 
�إىل �ملحكوم عليه : 1 - �صركة �لفلج لتجارة مو�د �لبناء ذ م م

عبد�لرحمن    بن  كيثايل  يون�ص   -  2
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 

�ملنفذ �صركة �لأنو�ر لبالط �ل�صري�ميك - �ص م ع ع  
يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   
تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف 53802 درهم

 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�صار  �لتنفيذي  �ل�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
�جلربي  �لتنفيذ  �إجر�ء�ت  بحقك  �صتتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �لإخطار.  بهذ�  �إعالنكم 

�ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 
�عالن مدعي عليه بالن�سر   

يف �لدعوى SHCFICICPL2021 / 0008601 �أمر �د�ء  
�إىل �ملدعى عليه : خالد عبد�ملنعم عبد�لغفار �بر�هيم م�صري/ �جلن�صية،

نعلمكم باأن �ملدعي �ملركز �ملتكامل للتوجيه ذ م م �لمار�ت �لعربية �ملتحدة/ �جلن�صية، 
قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة بحقكم �حلكم �لتي :

بعد �لطالع على �لأور�ق:
ناأمر باإلز�م �ملدعي عليه باأن يوؤدى للمدعي مبلغ : خم�صة و�صبعون �ألف ومئتان وت�صعة وع�صرون 
درهم و�لزمته بالفائدة �لقانونية بو�قع: 5% �صنويا �عتبار� من تاريخ قيد �لدعوى وحتى متام 

�ل�صد�د و�لزمته بامل�صروفات 
حرر بتاريخ : 2021/11/02  حرر بو��صطة �ملوظف

مركز �صعادة �ملتعاملني
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 
�نذ�ر عديل بالتكليف بالوفاء و�ل�سد�د بالن�سر

رقم )9707/2021(
�ملنذر / �ل�صيد / م�صت�صفي بر�مي �ص ذ م م - بوكالة �ملحاميه / �صيخه �حمد

�صد
�ملنذر �ليها �لويل / �رفالون للتجارة �لعامة �ص ذ م م )جمهول حمل �لإقامة( 
�ملنذر �ليها �لثاين / �بهيناند كوز�مبور�ت �صاجيت كوز�مبور�ت هندي �جلن�صيه

)جمهول حمل �لإقامة(
�صيغة �لإعالن بالن�صر

بناء عليه ، تنذر �ملنذره كال من �ملنذر �ليهما �لويل و�لثاين باأد�ء مبلغ وقدره 280،296.00 
درهم )مائتان وثمانون �لف ومائتان و�صته وت�صعون درهم( للمنذره وذلك يف خالل خم�صه �أيام 
�لقانونيه �صدكم مع  �لإج���ر�ء�ت  كافة  �تخاذ  �ملنذره �يل  �صن�صطر  و�ل  �لإن��ذ�ر  تاريخ هذ�  من 
حتميلكم كافه �مل�صاريف و�لر�صوم و�تعاب �ملحاماه من تاريخ �ل�صتحقاق و�لتعوي�ص عما �أ�صابها 

من �صرر نتيجه �لتاخري يف �ل�صد�د. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 
�إعالن بالن�سر

رقم )2021/9695(
�ملنذر / �مل�صرف �لعربي لال�صتثمار و�لتجارة �خلارجية 

�ملنذر �ليه / طارق �لأ�صدي
)مائة  دره��م   173،874،02 مبلغ  ب���اأد�ء  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  يكلف  بهذ� 
وفل�صني(،  دره��م  و�صبعون  �أرب��ع��ة  وثمامنائة  �أل��ف  و�صبعون  وث��الث��ة 
خالل خم�صة �يام من تاريخ ن�صر هذ� �لن��ذ�ر، و�ل �صي�صطر �ملنذر 
�أد�ء باملبلغ �ملذكور مع حفظ  �إج��ر�ء�ت ��صت�صد�ر �مر  �يل لل�صري يف 

حقه يف مطالبتكم باأي م�صاريف يتكبدها يف �صبيل ذلك.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0008945 يف  �لدعوى رقم

�ملدعي عليه : جايكومار كاديرفلو 
جمهول حمل �لإقامة : �لمار�ت �مارة �ل�صارقة �بو �صغاره قريب من ن�صتو حمل با�صم �صالة بيت �خلربة 

للمز�د�ت �ص ذ م م
مبلغ  بدفع  �لتفاقية  يف  و�رد  هو  مبا  باللتز�م  و�لت�صامم  بالت�صامن  عليهما  �ملدعي  مطالبة   : �ملو�صوع 
�لتامني باجمايل مبلغ وقدره 13000 درهم �خلا�ص بال�صيارة ني�صان �ك�صتري� موديل 2008 لونها �حمر 
و �لفائدة �لقانونية بو�قع %9 و بالتعوي�ص عن �ل�صر�ر �ملعنوية عن ما�صببه من �صرر حلق باملدعي و عن 
ما فاته من ك�صب و حلقه من خ�صارة و�لر�صوم و�مل�صاريف. �نت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/12/23 
�إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�صارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى  �أمام مكتب 
رقم 1( �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة �يام من تاريخ �لن�صر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - 

بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/12/7 م.

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/9691(

�ملنذر :- مركز بي يف ��ص لالعمال
بالوكالة /ها�صم  ، ميثله  �إم��ار�ت��ي �جلن�صية   ، �ل�صام�صي  ع��ب��د�هلل  ب��ن  ب��ن حممد  �صيف  ب��ن  ي��زن   / �مل��ال��ك 

�بو�لقا�صم عبد�للطيف عبد�لغفار ، برقم �ملحرر ) 132951 /2014/1(.
�لعنو�ن : دبي - �لرب�صاء 1 - بناية ي�ص بزن�ص �صنرت مكتب رقم 110 - خلف �للولو هايرب ماركت ومقابل 

�كادميية دبي �لمريكية - ت:044478808  
�ملنذر �إليهما : 1/ �لفيل �لزرق لنقل وقطر �ل�صيار�ت ) �ص.ذ.م.م (

�لعنو�ن : دبي - �لرب�صاء 1 - بناية بر�صا فايل – مركز �لعمال مكتب رقم )13( - خلف �للولو هايرب 
ماركت ومقابل  �كادميية دبي �لأمريكية  - ت : 3440412 058 

م�دة  ف�ي  للمنذر  �لدفع  و�مل�صتحقة  �لإيجار  بدل  متاأخر�ت  كامل  دفع  ب�صرورة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  يخطر 
�ق�صاها �ص�ه�ر م�ن ت�اريخ �لن�صر لهذ� �لإنذ�ر و�إل �صي�صطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �لالزم�ة �ص�د 
وب�دل  �ملحاماة  و�تع�اب  �لت�اأخري  وفو�ئ�د  �لق�ص�ائية  و�لر�صوم  �مل�صروفات  بجمي�ع  �إلز�مه�ا  مع  �إليه�ا  �ملنذر 

�لعط�ل و�ل�ص�رر
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/9700(

�ملنذرة : مري�ن بيالي ن�صري
�ملنذر �إليه : �صتالني �صو�بنا نيفا�ص �صيتار�جن - )جمهولة حمل �لقامة(

تنذر �ملنذرة �ملنذر �إليه ب�صد�د مبلغ وقدره 100.000 درهم )مائة �ألف درهم( 
خالل مدة �أق�صاها خم�صة �أيام من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن مع �لفائدة �لقانونية 
بو�قع 12% من تاريخ ��صتالمكم �ملبلغ حتى �ل�صد�د ، �إل �صت�صطر �إىل �إتخاد 
كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية للمطالبة باملبلغ مبا فيها �إقامة �لدعاوى �لق�صائية 
و ��صت�صد�ر �أمر �لأد�ء و �ملطالبة بالتعوي�ص �جلابر للعطل و �ل�صرر مع حتميل 

�ملنذر �إليه بكافة ر�صوم و م�صاريف �لتقا�صي و �أتعاب �ملحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/9559(

رقم �ملحرر 2021/1/156922 
�ملنذر : �صركة �لد�نوب لتجارة مو�د �لبناء �ص.ذ.م.م

�ملنذر �إليه :1- �لهيا وورك�ص �ص.ذ.م.م  ، 2 - �صو كيوجن هي كورية �جلن�صية ب�صفتها مديرة �ل�صركة
�ملو�صوع

رقم  �ل�صيك  �لوطني  دب��ي  �لم���ار�ت  بنك  ل��دي  �لوىل  �ليها  �ملنذر  ح�صاب  من  �لثانية  �إليها  �ملنذر  ح��ررت   2019/12/4 بتاريخ   .1
)002524( ل�صالح �ملنذرة وقيمته 8،492،00 درهم )ثمانية �آلف و �ربعمائة و �ثنان و ت�صعون درهم(.

رق�م  �ل�ص�يك  �ل�وطني  دب�ي  �لم�����ار�ت  بن�ك  ل�دى  �لوىل  �ليها  �ملنذر  ح�صاب  من  �لثانية  �إليها  �ملنذر  ح��ررت   2020/1/4 بتاريخ   .2
)002525( ل�صالح �ملن�ذرة وقيمت�ه 8،492،00 درهم )ثمانية �آلف و �ربعمائة و �ثنان و ت�صعون درهم(. 

بالوفاء  �إليهم  �ملنذر  �لر�صيد، ومل يقم  ب�صبب عدم كفاية  �ل�صيكات دون �صرف  �رتد  لل�صرف  للبنك  �ل�صيكات  �ملنذرة  تقدمي  وعند   .3
بقيمتها رغم تكر�ر �ملطالبة �لودية.

لذلك ،  فان �ملنذرة توجه هذ� �لإنذ�ر لتكليف �ملنذر �ليهم للوفاء بقيمة �ل�صيكات �صالفة �لذكر �لبالغ جمموع قيمتها 16.984 درهم 
�لإجر�ء�ت  �تخاذ  �لإن��ذ�ر حتت طائلة  ت�صلمها هذ�  تاريخ  �أي��ام من  دره��م( خالل خم�صة  و ثمانون  �أربعة  و  ت�صعمائة  و  �لفا  )�صتة ع�صر 

�لقانونية للمطالبة بهذ� �لدين وفو�ئده و�لر�صوم �لق�صائية و�مل�صاريف.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0003569 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملحكوم عليه ماهر درغام عبد �هلل خفاجي ، �لعنو�ن : 9229878
2021/08/09 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم  نحيطكم علما باأنه بتاريخ 

�أعاله  ل�صالح حممود ربيع �صويحنه، بالتايل 
: ن�ص �حلكم :  قررت �ملحكمة :

درهم  �أل��ف وثالثمائة  وت�صعون  “ثمانية  للمدعى مبلغ  ي��وؤدي  ب��اإن  عليه  �ملدعى  �إل��ز�م   : مبثابة ح�صورى 
وخم�صون فل�ص” ومبلغ 15،000 درهم “خم�صة ع�صر �ألف درهم" تعوي�ص مادي و �أدبي و�لفائدة �لقانونية 
بو�قع 5% من تاريخ 6/2/2021 على �ملبلغ �لأول، وذ�ت �لفائدة من تاريخ �صريورة �حلكم نهائيا على 
�ملبلغ �لثاين ، وحتى متام �ل�صد�د على �أل يجاوز �أ�صل �لدين �إلز�م �ملدعى عليه بالر�صوم و�مل�صاريف ومبلغ 

ثالثمائة درهم مقابل �أتعاب �ملحاماة.
حكما قابال لال�صتئناف خالل �ملدة �لقانونية. 

�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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�ملو�سوع : طلب �عالن �ل�سركة �ملدعى عليها لجتماع خربة بالن�سر

مركز �لت�سوية �لودية للمنازعات - دبي
�لدعوى رقم 664/2021 نز�ع تعيني خربة جتاري

دعوه حل�سور �جتماع �خلربة �حل�سابية

�إىل �ملدعي عليها �يكو�صكيب لتجميل �ل�صاحات و�لطرق �ص.ذ.م.م بدبي. 
 : �ملقامة من   ، �أع��اله  بالدعوى  باأعمال �خل��ربة �حل�صابية  للقيام  تكليفنا  بناء علي 
لوتاه  �لرحمن  عبد  علي  ح�صني  �ملحامي/  بوكالة  �����ص.ذ.م.م  ب����ي.�إم.�ي   . هيبورث 
بعد  ع��ن  خ���ربه  لج��ت��م��اع  ن��دع��وك��م  دره����م.   294،589 مبلغ  ب�����ص��د�د  ملطالبتكم   ،
 : هاتف  �لثالثاء،14/12/2021،   � ي��وم  ظهر   )1.30( �ل�صاعة  مت��ام  يف  وذل��ك 
04/2942611، 06/5736924، 0504820532، وذلك لتقدمي دفاعكم 

وم�صتند�تكم يف �لدعوى
�خلبري �حل�سابي �ملنتدب/ وليـد �بر�هيم �ل�سايـغ

�إجتماع خربة 

�لعدد 13411 بتاريخ 2021/12/8 70519
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

 يف �لتنفيذ رقم 6451/2021/209 تنفيذ عمايل
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �ل�صابعة رقم 228  

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى �لعمالية رقم 6210/2020 ، ب�صد�د �ملبالغ �ملنفذ بها 
وقدرها )148915 درهم( ل�صالح �لعامل ، ومبلغ )2999 درهم( ر�صوم ل�صالح �ملحكمة. 

طالب �لتنفيذ : روبرتو فيرتي  - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - �ل�صطوه - بردبي - دبي - �صارع �ل�صيخ 
ز�يد - مبنى �لطابق 25 �صقة 2505 فندق �لفريمونت  

�ملطلوب �إعالنه : 1- �صكمجروب ميدل �ي�صت - م م ح - �صفته : منفذ �صده   
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
2999 درهم ر�صوم خلزينة  148915 درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بالإ�صافة �ىل مبلغ 
�ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
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MOJAU_2021- 0036812 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�صيد : ��صعد حمود عبد �ملح�صن حمود ، �جلن�صية - �لكويت يرغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغه 100% و ذلك �ىل �ل�صيد : حممد منظور على حممد �ف�صل �جلن�صية 
- باك�صتان يف �لرخ�صة )موؤ�ص�صة �لهند�صة �لوطنية لقطع غيار �ملعد�ت �لثقيلة( و�لتي تاأ�ص�صت باأمارة 
�ل�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )120704( �ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية -  تعديالت �خرى 
)موؤ�ص�صة  �ىل  �لثقيلة(  �ملعد�ت  غيار  لقطع  �لوطنية  �لهند�صة  )موؤ�ص�صة  �لتجاري من  �ل�صم  تغيري    :
�لهند�صة �لوطنية لقطع غيار �ملعد�ت �لثقيلة - ذ م م �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد( تغيري �ل�صكل �لقانوين 
باللغة  �لتجاري  �ل�صم  تعديل   - �جنبي(  )متلك  �لو�حد  �ل�صخ�ص  �صركة  م  م  ذ  �ىل  فردية  �صركة  من 
�لجنليزية. وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف 
�صان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �لجر�ء �مل�صار 
�ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

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

�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70535
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•• روما- الفجر:

كورونا يف جميع  �أزم��ة  بتد�عيات  تاأثرت  �لتي  �لن�صر  لأ�صو�ق  متابعتها  �إط��ار  يف 
�أنحاء �لعامل، �لتقت �ل�صيخة بدور بنت �صلطان �لقا�صمي، رئي�صة �لحتاد �لدويل 
�لتحديات  �إىل  تعرفت  حيث  �لإيطاليني،  �لنا�صرين  جمعية  �أع�صاء  للنا�صرين، 
�لتي تو�جههم، و��صتعر�صت عدد�ً من مبادر�ت �لحتاد �لر�مية لتمكني �لنا�صرين 

و�أ�صحاب �مل�صلحة �لعاملني يف قطاع �لن�صر من خالل متهيد �لطريق �أمامهم 
للتعايف يف مرحلة ما بعد كورونا.

�لإيطالية  للعا�صمة  �لقا�صمي  ب��دور  �ل�صيخة  بها  قامت  زي��ارة  خالل  ذلك  جاء 
روما، حيث ر�فقها معايل د�ريو فر�ن�صي�صكيني، وزير �ل�صوؤون �لثقافية �لإيطايل، 
للكتاب،  ليبريي”  بيو  ليربي  “بيو  معر�ص  من  �جل��اري  �لعام  دورة  �فتتاح  يف 
�مل�صتقلة يف  �لن�صر �ل�صغرية و�ملتو�صطة  �ملعر�ص �لوطني �لأول �ملخ�ص�ص لدور 

– 8 دي�صمرب �جل��اري يف روم��ا، ويجمع   4 �ل��ذي يقام خ��الل �لفرتة  �إيطاليا، 
�إيطاليا �صنوياً، كمن�صة لتبادل �ملعارف  �أنحاء  500 نا�صر من جميع  �أكرث من 

وم�صاركة �مل�صتجد�ت مع �جلمهور.
تو�جههم  �لتي  �لعملية  للتحديات  �لجتماع  يف  �مل�صاركني  من  ��صتماعها  وبعد 
على �أر�ص �لو�قع خالل �أزمة كورونا وخططهم �مل�صتقبلية، �أ�صادت �ل�صيخة بدور 
مبيعات  لتعزيز  �لكبرية  وجهودهم  �لإيطاليني،  �لنا�صرين  مبجتمع  �لقا�صمي 

�لكتب ما �صاهم يف رفعها مبعدل %16.3 مقارنة مع �لعام �ملا�صي.
تو�جه قطاع  ت��ز�ل  ما  �لتحديات  �أن هذه  �إىل  �لقا�صمي  ب��دور  �ل�صيخة  و�أ���ص��ارت 
�لن�صر على �لرغم من �لإ�صار�ت �لإيجابية للتعايف، و�أن �لتعاون و�لعمل �مل�صرتك 
يلعب دور�ً حمورياً يف تنمية �صركات وقطاع �لن�صر، د�عيًة �مل�صاركني يف �لجتماع 
لتعزيز �ملرونة من خالل �لعمل يد�ً بيد، و�أكدت �أن هذ� �لهدف كان ور�ء �إطالق 
)�إن�صباير(،  �لن�صر  �صناعة  ومرونة  ��صتد�مة  لتعزيز  �لعاملية  للخطة  �لحت��اد 
�لتي �صهدت �ن�صمام �حتاد �لنا�صرين �لأوروبيني و50 هيئة وموؤ�ص�صة ومنظمة 
عاملية، و�أعربت عن تطلعها لن�صمام �ملزيد من �لنا�صرين �لإيطاليني و�جلهات 

�ملعنّية بقطاع �لن�صر يف �إيطاليا للخطة يف �لفرتة �ملقبلة.
على  قائم  منهج  �ت��ب��اع  �أهمية  على  للنا�صرين  �ل���دويل  �لحت���اد  رئي�صة  و�أك���دت 
�لت�صامن و�لتكاتف و�لتعاون ملو�جهة �لتحديات �لقطاعّية �مل�صرتكة �لتي ت�صمل 
�أزمة �صل�صلة �لإمد�د، و�نت�صار �ملتحور �جلديد من فريو�ص كورونا “�أوميكرون”، 
وغريها.وتاأتي زيارة رئي�صة �لحتاد �لدويل للنا�صرين �إىل �لعا�صمة �لإيطالية 
روما بعد �صل�صلة من �للقاء�ت عقدتها خالل �لعام �جلاري يف كلٍّ من �ليونان، 
ورو�صيا،  �ل�صعودية،  �لعربية  و�ململكة  و�إ�صبانيا،  �ملتحدة،  �لعربية  و�لإم����ار�ت 
وتركيا، وم�صر، وكينيا، و�صاحل �لعاج، وغانا، وجورجيا، قّيمت خاللها �لتحديات 
�لتي تو�جه �أ�صو�ق �لن�صر �لتي ت�صررت جّر�ء �أزمة كورونا، و�أكدت �لتز�م �لحتاد 

بخططه جتاه م�صاعدتها على ��صتعادة قوتها وحيويتها ون�صاطها.
وعلى هام�ص �للقاء، ز�رت �ل�صيخة بدور �لقا�صمي “مكتبة �آجنيليكا” �لتاريخّية، 
�لتي  �لإيطالية روم��ا،  �لعا�صمة  و�أكرثها عر�قة يف  �لعامة  �ملكتبات  �أهم  �إح��دى 
تاأ�ص�صت مطلع �لقرن �ل�صابع ع�صر يف �لعام 1604، وحتت�صن �أكرث من 200 
�لإيطايل، وغريها من  �لأدب��ي  و�لنقد  و�مل�صرح  �لأدب  �أل��ف كتاب وخمطوط يف 
�ملخطوطات  �إىل  بالإ�صافة  و�ملو�صوعية،  و�ملرجعية  و�لدينية  �لتاريخية  �لكتب 

�لنادرة.

 •• دبي - د.حممود علياء

�فتتح  �خلم�صني  بالعيد  �لوطني  �ليوم  �حتفالت  �صمن 
بن  حممد  مكتبة  �أمناء  جمل�ص  رئي�ص  �ملر  حممد  معايل 
ر��صد معر�ص خطي و�أم�صية �صعرية بح�صور بالل �لبدور 
�ملدير  �ل��ق��ا���ص��م  ���ص��الح  ود.  �ل��ن��دوة  �إد�رة  جمل�ص  رئ��ي�����ص 
عبد�لرز�ق  ود.  عبيد  و�صاحلة  غبا�ص  رفيعة  ود.  �لإد�ري 

�لفار�ص ونخبة من �ملهتمني وجمهور �لذو�قة.
�صم �ملعر�ص 11 لوحة لباقة من �لق�صائد �ل�صعرية، �أربعة 
ق�صائد ل�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم، 
نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي، رعاه 

�هلل، �للوحة �لأوىل لق�صيدة:
ل��ي��ُل �لإم����ار�ِت �ٔف����ر�ٌح و�ٔل��ح�اُن

وف���ي �ص�م�اها م��َن �لأن��و�ِر �ٔل��و�ُن
َب����َدْت ب�ُح�لَّ�ت�ها �ل�خ��ص�ر�ِء ف�ات�ن�ًة

�ِر ُب���ص��ت�اُن �وَّ �َح ب��ال��ُنّ وَق�����ْد ت��ف��تَّ

و�حد�ً”،  فيناً  ز�ي��د  يكن  “مل  لق�صيدة  �لثانية  و�للوحة 
و�لثالثة لق�صيدة يوم �ل�صهيد، و�للوحة �لر�بعة لق�صيدة 

يا خليفة و�لتي قال فيها:
يا خليفه �أو �إذ� قلنا �صمانا

وذ�تْه �ملَْعَنى �صمانا �أْو خليفْه
يا رجانا ويا رجا منهو رجانا

و�صوْر ديرتنا )م( �لأياْم �ملِخيفْه
لو مييْل �لدهْر �صيفْه يف حمانا

ِتذَبَحْه يا �صّيْد �لدنيا ب�ِصيفْه
لْك فد� باأرو�حنا وغايل دمانا

وبالقلوْب �ملخل�صْه ولجلْك نظيفْه
�أبو  �صلطان  ب��ن  ز�ي���د  لق�صيدة  ل��وح��ة  �مل��ع��ر���ص  ���ص��م  ك��م��ا 
�جلميع قيادة و�صعباً ل�صلطان بن علي �لعوي�ص و�لتي قال 

فيها:
�لحتاُد َق�صيدٌة وُحروُفها

�أْبناوؤها وِقو�ُمها �لأَمر�ء

و�أبو �جلميِع ِقيادًة وريادًة
ْلماُء لَى ِبه �لَظّ ُهو »ز�يٌد« جُتْ

م�صت�صار  بوملحة  لإب��ر�ه��ي��م  �لأخ���ي���ار  لق�صيدة  ول��وح��ة 
و�لثقافية  �لإن�صانية  لل�صوؤون  دب��ي  حاكم  �ل�صمو  �صاحب 
�آل  ر��صد  بن  حممد  موؤ�ص�صة  �أمناء  جمل�ص  رئي�ص  ونائب 
مكتوم لالأعمال �خلريية، وق�صيدة �جلود و�ملجد و�لتاريخ 
�ل�صجو  حديث  وق�صيدة  بو�صهاب،  خليفة  حلمد  و�لأدب 

ل�صامل �لزمر، 
يوم  وق�صيدتي  �لهدية،  لعبد�هلل  �مل�صر�ت  �أوت��ار  وق�صيدة 
عبد  للدكتور حممد  وط��ن  وط��وب��اك من  �لكبري،  �لوطن 

�لرحيم �صلطان �لعلماء.
وبعد �ملعر�ص تبارى �ل�صعر�ء يف �إلقاء ق�صائد �ملحبة بهجاً 
و�حتفاًل باليوم �لوطني و�أد�ر �جلل�صة بالل �لبدور موؤكد�ً 
و��صتهالل  �ملا�صية  عاما  باخلم�صني  �لدولة  �حتفالت  �أن 

�لأعو�م �خلم�صني �لقادمة لن تنتهي،
 فقد �أدرك �لكثريون �ملنجز �حل�صاري �لذي قدمته دولة 
�لإم������ار�ت، و�ل����ذي يت�صح ج��ل��ي��اً وق���د ت��ن��اول��ه �ل��ك��ث��ري من 
و�لر�صامون  بري�صاتهم  و�خل��ط��اط��ون  باأقالمهم  �لكتاب 
هم  �ل�صعر�ء  �أن  باعتبار  بق�صائدهم،  و�ل�صعر�ء  بفر�صهم 
ديو�ن �لعرب، لن �ل�صعر هو من يحفظ �لتاريخ �لعربي، 
وتوثيقاً لتلك �مل�صرية �لحتادية وهذ� �ملنجز �مل�صهود تنظم 
هذه �لأم�صية �ل�صعرية لنخبة من �لأقالم �ل�صعرية يف حب 

�لإمار�ت.
مبنا�صبة  �لأخيار  دولة  ق�صيدته  بوملحة  �إبر�هيم  و�ألقى 

�ليوم �لوطني �خلم�صني قال فيها:
يا دول��ة �لأخ��ي��ار يا وط��ن �مل�����ن�����ى                     يا من غدت 

للعني كالأب�صار
�أو �أنها كالروح نب�ص �صغافنا                       كم ذ� لها فينا 

من �لأ�صر�ر
نحيا بها �أماًل حتدر عذبه                         تهمي �ملدى من 

في�صها �ملدر�ر
يا درة ت�صنى �لعيون بح�صنها                        ل مثلها �أبد�ً 

من �لأقطار
فاقت على �لبلد�ن �صاأو� لفتاً                       بلغت ذر� �لعلياء 

و�لأقمار.
 

وتغنى �ل�صاعر �صامل �لزمر يف حب �حلب �لإمار�ت قائاًل:
بلد يلثم �ل�صنا و�ل�صحابا               ويناجي على �له�صاب 

�لربابا
�لإمار�ت موعد تركته                مهج �لعز للغيارى كتابا

يا �إمار�تي �لتي كتبتني              يف دو�وينها هوى وخ�صابا
�أنت ما �أنت فنة �صكنتني            و�صقتني ح�صورها و�لغيابا

ب��ل��دي م��ول��دي ولئ���ي ���ص��م��ائ��ي           وري��اح��ي �ل��ت��ي تثري 
�لعجابا

 
�ألقى د. حممد عبد�لرحيم �لعلماء ق�صيدة رحلة �خلم�صني 

يف ظل �صيوخ �ملجد قال فيها:
حي �لبالد بعيدها �خلم�صني                 و�ذكر رجال �ملجد 

يف �ل�صبعني
و�كتب على جر �لرباب ق�صيدة             و�مدح �صيوخ �لعز 

و�لتمكني
من كل �صهم با�صلي مت�صربل                بالفخر ل ير�صي 

لبا�ص �لدون
خم�صون م��ن عمر �ل��زم��ان ���ص��ه��دت��ه��ا           حتكي �صفاء 

�لزيت و�لزيتون
من ز�يد �صيخ �لرجال و�صيفهم               جاد �لزمان بدره 

�ملكنون
 

�لق�صائد  م��ن  مبجموعة  �لهدية  ع��ب��د�هلل  �ل�صاعر  و���ص��د� 
منها ق�صيدة �أوتار �مل�صر�ت قال فيها:

هزي �إليك باأوتار �مل�صر�ت                  يت�صاقط �لّلحن عيد�ً 
يف مد�رتي

وغ���ردي و�ملئي �لدنيا ب��ق��اف��ي��ت��ي                و��صتمطري 
بابتهال �حلب �أبياتي

ودوزين يف مقام �لود �أ�صرعتي              كي �أ�صكب �لناي يف 
مو�ل مر�صاتي

يا �أجمل �لعذب يف تاريخ بو�صلتي          و�أع��ذب �لبوح يف 
�صر �لنبوء�ت

 
وق�صيدة كوكب �لتاريخ �لتي قال فيها:

هطلُت من غيمة �لأ�صعار م��ن��ه��م��ر�            ح��ريف �لن�صيم 
وبوحي يعزف �ملطر�

وجئت �أم�صي على �إيقاع قافيتي             وبيت �صعري يثري 
�للحن و�لوتر�

�أتيت �أروي عن �ملريخ ����ص���ريت���ه               وكيف ن��ال �لعال 
و�ملجد و�زدهر�

فقد وقفت على �أب��و�ب��ه زم����ن����اً                 �أ�صائل �ملجد من 
�أعطى �لعال ُعُمر�

 
�لهري�ص  نايف  �ل�صاعر  و�ل��وف��اء  �حل��ب  �أم�صية  يف  و�صارك 

بق�صيدة عيد �لإمار�ت �خلم�صني قال فيها:
خم�صون عاماً و�لبالد رو�بي                نطقت ولئد �صحرها 

�خلالب
فا�صتحوذت �أعناق كرب ح�صارة             بتطور ي�صرى كربق 

�صهاب
حتى تفا�صلت �حلياة بي�صرها                وتالقت �لأحباب 

بالأحباب
عظم جباه ثقافة ول�����ص��ان��ه                    وتالقت �لأحباب 

بالأحباب
 

ل���الإم���ار�ت يف  �أك����رم جميل قنب�ص ح��ب��اً  د.  �ل�����ص��اع��ر  وه���ام 
ق�صيدة “لالإمار�ت.. ن�صيد �لقلب«:

قالت �أتع�صقني فقلت بك �لهيام       و�إليك �أ�صدح عا�صقاً 
وجه �لكر�م

قالت �أتع�صقني فقلت حبيبتي                �أنت �لتي �أحببتها 
حب �ل�صاآم

�أنت �لإمار�ت �لتي يف حبها                همنا، وهام �لأكرمون 
مع �لهيام

من مولد �لتاريخ �أنت ح�صارة               وهناك يف “جلفار” 
�آيات عظام.

�أ�صاءت  �لتي  �ل�صعر�ء  وكلمات  بحروف  �لأم�صية  وختمت   
ليلة من ليايل �حتفالت �ليوم �لوطني.

لوحات وق�سائد احتفاًل باحتاد املحبة يف ندوة الثقافة والعلوم

دمل���ون �جلديدة  د�ر  ع��ن  ���ص��در ح��دي��ث��اً 
�إ�صد�ر�ن  و�ل��ت��وزي��ع  و�لن�صر  للطباعة 
ر�تب  �أح��م��د  �ل�صحفي  للكاتب  �أدب��ي��ان 
�خل�صن.�لكتاب �لأول وعنو�نه “ كلمات 
ذ�ت �أجر��ص” وهو عبارة عن جمموعة 
من �لأقو�ل �لتي �قتن�صها �لكاتب من 
خال�صة جتاربه �حلياتية و�ملهنية �لتي 
�لزمن  من  عقود  �أربعة  لقر�بة  �متدت 
و�إد�ري����ة  حت��ري��ري��ة  م��ر�ك��ز  فيها  �صغل 
�ل��ع��دي��د م��ن �ل�صحف و�مل��ج��الت يف  يف 
�ملقولت  تلك  �لإمار�ت.وتباينت  دول��ة 
و�لدعابة  و�لفل�صفة،  �حلكمة،  بني  ما 
و�ل�صخرية، و�لأدب، و�صكلت مبجموعها 

باقة ت�صتحق �أن تقرع لها �لأجر��ص.
“�لنجوم  وع��ن��و�ن��ه  �ل��ث��اين  �لكتاب  �أم��ا 
“ فهو جمموعة ق�ص�ص  لتقول ود�عاً 
�جتماعية تتاألف من 18 ق�صة ق�صرية 
حكاية  ت��ق��دمي  �إىل  �ل��ك��ات��ب  فيها  عمد 
للمتلقي موؤمناً �أن �حلكاية هي �لو�صيلة 

وجتعله  �لن�ص،  �إىل  �ملتلقي  ت�صد  �لتي 
ذكره  ما  وف��ق  عليه،  ويحر�ص  يتابعه، 
روحي  �صمر  �ل��دك��ت��ور  �ل��ك��ب��ري  �ل��ن��اق��د 
�لفي�صل يف مقدمته �لتي قدم بها لهذ� 
�ل��ك��ت��اب.ومت��ي��زت ت��ل��ك �ل��ق�����ص�����ص باأن 
�لعمرية  �ملر�حل  خمتلف  من  �أبطالها 
�ل��ط��ف��ول��ة �لأوىل،  م���ن م���ر�ح���ل  ب�����دء�ً 
على  تركيز جلي  �ل�صباب، مع  وبد�يات 

مرحلة �لتقاعد و�ل�صيخوخة.
بر�ءة  يف  مو��صيع  �لق�ص�ص  وط��رح��ت 
بد�يات  يف  �حل��ب  وم�صاعر  �ل��ط��ف��ول��ة، 
�ل�صباب ، ومو��صيع يف �خليانة و�لغرية 
�ل���ت���ي لمت������وت ح���ت���ى ب���ع���د وف������اة من 
�لن�صانية،  �مل�صاعر  من  وغريها  نحب، 
باأ�صلوب  ذلك  كل  �لطريفة  و�لق�ص�ص 
ذكية  و�ق��ع��ي��ة  مل���و�ق���ف  ول��ق��ط��ات  ر�ٍق، 

حترتم �لقارئ.
قيمة  مبجملهما  �لإ�����ص����د�ر�ن  و���ص��ك��ل 

م�صافة ت�صتحق �لقر�ءة.  
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�أركز يف �لأدو�ر �لتي تخرج مني طاقات متثيلية جديدة وخمتلفة

مي ك�ساب: م�سل�سالت 
الأوف �سيزون خطوة 

مميزة من �سناع الدراما

�لأفعال  ردود  ��صتقبلِت  كيف  �ل��ب��د�ي��ة..  يف   •
حول حكاية "عقبال عو�صك"؟

- �صعيدة جًد� بردود �لأفعال �لتي فاقت توقعاتي 
�إ�صادة  ك��ل  م��ع  بال�صعادة  �أ���ص��ع��ر  وك��ن��ت  مت��اًم��ا، 
بالو�صط  زم��الئ��ي  �أو  �جلمهور  م��ن  تهنئة  �أو 
�لنجاح  ه��ذ�  �أت��وق��ع  مل  �حلقيقة  ويف  �لفني، 
�لكبري �لتي حققته �حلكاية، ومل �أعلم باأنها 
�صتت�صدر �لرتيند وت�صبح حديث �ل�صو�صيال 
فمهما  عر�صها،  قبل  �مل�صري  و�ل�صارع  ميديا 
�صعادتي  عن  �لتعبري  �أ�صتطع  مل  �صعوري  و�صفت 

بامل�صاركة يف هذ� �لعمل.
"�صادية"؟ ل�صخ�صية  ح�صرِت  • كيف 

�لأوىل  �ل��وه��ل��ة  م��ن��ذ  ج��ذب��ت��ن��ي  ���ص��ادي��ة  �صخ�صية   -
متمكن وحم��رتف، حتى  ب�صكل  مكتوبة  �أنها  خا�صة 
�أنها جعلتني �أبكي عندما قمت بقر�ءتها على �لورق، 
و�ل�صتايل�صت  و�ملخرج  و�صدقتها،  بها  �صعرت  لذلك 
جيد  ب�صكل  ومالب�صها  �صكلها  على  حري�صني  كانا 
�لتي �صممت  �ملالب�ص  �رتديت  ودقيق ج��ًد�، فعندما 
معها  �رت��دي��ت  �أنني  وجدتني  "�صادية"  ل�  ا  خ�صي�صً
بتج�صيدها  ق��درت��ي  على  �هلل  و�أح��م��د  �ل�صخ�صية، 
وو�صول م�صاعرها ووجعها وك�صرتها وللعنف �لتي 
تعر�صت له للجمهور، مما جعل هناك تفاعاًل كبرًي� 
باأنها  �قتنعو�  �مل�صاهدين  �أن  وتعاطًفا خا�صة  معها 
مدر�صة  �أف�صل  يل  وبالن�صبة  حقيقية،  �صخ�صية 

�لتمثيل �لطبيعية دون تكلف �أو ��صطناع.
�لت�صوير؟ كو�لي�ص  �أجو�ء  عن  • ماذ� 

و�حلب،  بالبهجة  و�ل�صعور  �لرتياح  منتهى  يف   -
على  ج���ًد�  ح�صام  معتز  للمخرج  �ل�صكر  و�أوج����ه 
�أن  و��صتطاع  كونه  �ل��ذي  �جلميل  �لعمل  فريق 
ي��وظ��ف ك���ل ف��ن��ان يف م��ك��ان��ه �ل�����ص��ح��ي��ح ليخرج 
وكان  �جل��م��ي��ع،  ���ص��اه��ده  �ل���ذي  بال�صكل  �ل��ع��م��ل 
�أفعال  وردود  �لتفا�صيل  دق��ة  على  يحر�ص 
�أن  و�أود  وم��الحم��ه��م،  �ل�صخ�صيات 
�أنوه �أن معتز ح�صام هو من ر�صحني 
مها  �ملنتجة  مب�صاركة  �ل���دور  لهذ� 
بالتعاون  ��صتمتعت  فحقيقي  �صليم، 
م��ع��ه��م ج��م��ي��ًع��ا و�أمت����ن����ى ت���ك���ر�ر هذه 

�لتجربة �لر�ئعة.
�أثناء  و�ج���ه���ت���ك  �ل���ت���ي  �ل�����ص��ع��وب��ات  م���ا   •

�لت�صوير؟
- ب�صر�حة �ل�صعوبات كانت �أننا كنا نقوم بالت�صوير 
�صاعات  تكثيف  مع  �لعر�ص،  مع  بالتز�من  �لهو�ء  على 
فكان  �ل��ي��وم،  يف  �صاعة   18 �إىل  ت�صل  كانت  �لتي  �لت�صوير 
�أج��د وق��ًت��ا لأرت���اح فيه، ولكن  �أن��ن��ي مل  �ل���دور يجهدين خا�صة 

من جمال �مل�صاهد كنت �أ�صتمتع بهذ� �ملجهود و�أن�صى �لإرهاق، و�أ�صبحت 
وجيزة  لفرتة  �لت�صوير  من  �لنتهاء  بعد  ف�صحى  عربية  لغة  �أحت��دث 

ب�صبب �صخ�صية "�صادية" ولكن �صرعان ما خرجت منها.
�لعمل؟ �صيناريو  يف  جذبك  �لذي  • ما 

- �ل�صيناريو �صبب رئي�صي ملو�فقتي على �مل�صاركة يف �لعمل، فكان مكتوًبا 
ب�صكل متما�صك، ويت�صمن �أحد�ًثا و�قعية وموؤثرة، كما �أنه يناق�ص ق�صية 
مهمة تخ�ص �ملر�أة وما تتعر�ص له من ظلم يف بع�ص �لأوقات باملجتمع 
ب�صكل  �لفتيات  �صعور  عن  تعرب  عديدة  جماًل  ت�صمن  �أن��ه  كما  �لعربي، 

و�قعي وحقيقي مي�ص �لقلب.
�صيزون؟ �لأوف  م�صل�صالت  ترين  • كيف 

�لنوعية  هذه  و�أوؤي��د  �لتليفزيونية،  �لدر�ما  �صناع  من  مميزة  خطوة   -
من �مل�صل�صالت، لأنه فتح �صوًقا كبرية لأ�صخا�ص عديدة، و�أتاح �لفر�صة 
لنجم �صباب ووجوه جديدة للم�صاركة يف �لأعمال �لفنية، بالإ�صافة �إىل 
�لتي  خا�صة  �مل�صل�صالت  من  �لنوعية  بهذه  متعلًقا  �أ�صبح  �جلمهور  �أن 
�لق�صرية  للحو�ديت  وبالن�صبة  و�ح��د،  �آن  يف  حكاية  من  �أك��رث  تت�صمن 
يف  �ملط  عن  �لبعد  كل  وتبتعد  كبرية،  جماهريية  قاعدة  لها  فاأ�صبحت 
�لأحد�ث �لذي يجعل �مل�صاهد ي�صاب بامللل ملا تت�صمنه من �أحد�ث كثرية 

وموجزة يف حلقات حمدودة.
�لتليفزيونية؟ �لدر�ما  يف  تطور  هناك  هل  ر�أيك..  • يف 

بال�صنو�ت  وملحوظ  يو�صف،  ل  ب�صكل  كبري  تطور  هناك  بالتاأكيد   -
�أكرث  توعوية  ذ�ت ق�ص�ص  كلها  �مل�صل�صالت  و�أ�صبحت  �ملا�صية،  �لأخ��رية 
وهادفة �أكرث وحتمل ر�صالة هامة مع مو�كبة �لع�صر �حلديث، و�أمتنى 
ف��ا���ص��ل وجمدي  م��ث��ل حم��م��د  �لإخ�����ر�ج  ك��ب��ار يف  ب��اأ���ص��ات��ذة  ن�صتعني  �أن 
�أبوعمرية، فهم �أ�صاتذة عظماء لو تو�جدو� يف �ل�صاحة �لفنية با�صتمر�ر 

بالطبع �صن�صتفيد بخرب�تهم ب�صكل كبري.
فيه؟ م�صاركتك  "�للعبة" وكو�لي�ص  م�صل�صل  عن  • حدثينا 

�لفني،  "و�ص خري" مب�صو�ري  و�أعتربه  �للعبة جًد�  �أحب م�صل�صل  �أنا   -
كما �نني �أحب �لنجمني �صيكو وه�صام ماجد،

 و�ل�صغل معهما مريح لأبعد �حلدود بالإ�صافة �إىل خفة ظلهما، وبذلت 
جمهوًد� كبرًي� لتج�صيد �صخ�صية "�صيماء"، 

و�ملخرج معتز �لتوين جمتهد وعبقري، وموؤلفو �لعمل مبدعون كتبو� 
�ل�صيناريو ب�صكل متما�صك مما ت�صبب يف جناح مو�صميه �لأول و�لثاين، 

وجنهز للمو�صم �لثالث.
2022؟ رم�صان  "�للعبة" يف  م�صل�صل  �صيعر�ص  • هل 

وو�صعنا  �للعبة،  م�صل�صل  من  �لثالث  للجزء  بالتح�صري  نقوم  حالًيا   -
خطة ت�صوير لينطلق �صهر نوفمرب �ملقبل، وحتى �لآن عر�صه مل يكن 
يف مو�صم رم�صان 2022، وغالًبا �صوف يكون �صمن قائمة م�صل�صالت 
ملعرفة  �لثالث وعر�صه  لت�صوير �جلزء  �صيزون، ومتحم�صة جًد�  �لأوف 

ردود �أفعال متابعي هذ� �لعمل �لجتماعي �لكوميدي.
"�صيماء"؟ �صخ�صية  بها  متيزت  �صفة  �أكرث  • ما 

�لتي  �لأ�صا�صية  �جلملة  �أن�صى  ول  ج��ًد�،  بها  تعلقت  �صيماء  �صخ�صية   -
كتبها موؤلفو �لعمل يف �لبد�ية كملحوظة وهي "توقع من �صيماء تعمل 
�أي حاجة يف �أي وقت"، فهذ� هو �أكرث �صيء حبيته يف �ل�صخ�صية ومتيزت 
طو�ل  ت�صرخ  كانت  لأن��ه��ا  �ل��ب��د�ي��ة  يف  �أح��ب��ه  مل  �ل�����ص��ر�خ  با�صتثناء  بها، 

�لوقت، ولكننا غرينا هذ� �لأمر يف �جلزء �جلديد و�أ�صبحت ت�صرخ يف 
�لوقت �لالزم فقط.

�أدو�رك؟ �أ�صا�صها  على  تختارين  �لتي  �ملعايري  • ما 
مني  تخرج  �لتي  �لأدو�ر  يف  �أرك��ز  �أنني  بقدر  بعينها  معايري  �أ�صع  مل   -
�لقوي  �ل�صيناريو  عن  �أبحث  ود�ئًما  وخمتلفة،  جديدة  متثيلية  طاقات 
�ملتما�صك، و�لتنوع حتى ل ميل جمهوري من �ل�صخ�صيات �لتي �أقدمها، 
�صخ�صية  �لفنية  م�صريتي  خ��الل  قدمتها  �ل��ت��ي  �لأدو�ر  �أ���ص��ع��ب  وم��ن 
"�صفق" يف م�صل�صل �صر�يا عابدين، لأن وقتها مل �أكن �أًما وو�لدتي كانت 
متوفاة بنف�ص �لتوقيت، و�أ�صكر �ملخرج عمرو عرفة لختياره يل لتقدمي 

هذ� �لدور.
جديد  �صينمائي  عمل  ه��ن��اك  وه��ل  ح��ال��ًي��ا؟  �ل�صينما  يف  ر�أي���ك  م��ا   •

قريًبا؟
- �ل�صينما يف �زدهار كبري، ويف �أزهى حالتها، و�ملنتجون يعون ما يفعلون 
وي�صرفون على �لأفالم ببذخ لتوفري �لإمكانيات، مما يجعل هذه �لأفالم 
يف �أعلى م�صتوى، �أما عن فيلمي �جلديد بالفعل �أح�صر لعمل �صينمائي 

جديد بعنو�ن "فلوت زيادة"، 
و�صاأتعاقد ر�صمًيا مع �صركة �لإنتاج خالل �لفرتة �ملقبلة ووقتها �صاأعلن 

عن كافة �لتفا�صيل.
جديد؟ غنائي  �ألبوم  هناك  هل  للغناء..  • بالن�صبة 

�لتي  �أغ���اين  �لع�صر  و�خ���رتت  ج��دي��د،  غنائي  لأل��ب��وم  �أح�صر  بالفعل   -
يت�صمنها �لألبوم و�أعكف على تنفيذها خالل �لفرتة �حلالية، وبالن�صبة 
يل �أحب و�أف�صل �لألبوم �لكامل عن �لأغاين "�ل�صنجل" �ملنفردة، لذلك 
�ألبوم كامل، لأن��ه ل ت�صبعني  �إل من خالل  �أعمال غنائية  �أي  �أط��رح  ل 

�لأغاين �ملنفردة فنًيا.
و�لفن؟ �لأمومة  بني  تو�زنني  • كيف 

باأن  ب��اهلل  يقني  فعندي  وت��ع��اىل  �صبحانه  �هلل  مب�صاعدة  �حلقيقة  يف   -
�لفرتة �لتي ل �أعمل بها وجل�صت باملنزل هي من �أجل �أبنائي و�لنتباه 
لرتبيتهم، وعندما عر�ص علي عمل فني كان �لوقت حينها ي�صمح باأن 

�أ�صطحبهم معي،
 و�أنا �أم حري�صة جًد� على �لنتباه لرتبية �أبنائها فاأو�زن ب�صتى �لطرق 
بني مي كاأم وبني مي كفنانة، و�أ�صعر حياًنا باأنني �صمعة حترتق من �أجل 

�لآخرين، �أم وزوجة وفنانة و�صاحبة، فاأحمد �هلل على هذه �لنعمة.
�لفن؟ جمال  �أولدك  دخول  من  متانعني  • هل 

حرية  لهم  و�صاأطلق  �ملهنة  و�إيجابيات  �صلبيات  لهم  �صاأقول  ب�صر�حة   -
�لختيار، ف�صاأ�صجعهم �إذ� �أر�دو� دخول �ملجال، و�أوؤيدهم �إذ� مل يختاروه، 

مل �أقف عائًقا لهم يف �ختيارهم �أبًد�.
�لفنية؟ حياتك  يف  �أوكا  زوجك  دور  عن  • حدثينا 

�صخ�صية  فاأنا  و�ل�صخ�صية،  �لفنية  حياتي  يف  �لأ�صا�صي  �لد�عم  �أوك��ا   -
�أجل  م��ن  �أح���د  م��ع  يتو��صلون  �ل��ذي��ن  �لأ���ص��خ��ا���ص  م��ن  ول�صت  ك�صولة 

م�صلحتهم �ل�صخ�صية، 
�صخ�ص  و�أن���ه  خا�صة  بكثري  �أف�صل  جعلها  حياتي  يف  �أوك���ا  وج��ود  ولكن 
"كريتيف" ود�ئًما يعطيني �أفكاًر� خارج �ل�صندوق، ود�عم يل يف �لتمثيل 
و�لغناء، ويقف معي يف كل �ملو�قف �ل�صعبة، لذلك �أحمد �هلل على وجوده 

يف حياتي.

�تفق �لفنان �أحمد ز�هر ب�صكل مبدئي 
على تقدمي بطولة م�صل�صل جديد من 
من  �لرم�صاين  �ل�صباق  خارج  بطولته 
�لقادم. �لعام  بد�ية  تعر�ص  45 حلقة 

�أي���ام جل�صات عمل  وي��ب��د�أ ز�ه���ر خ��الل 
روؤوف عبد�لعزيز،  �مل�صل�صل  مع خمرج 
�لت�صوير  ت��ف��ا���ص��ي��ل  ع���ل���ى  ل���ل���وق���وف 

و�ل�صخ�صيات.
�مل�����ص��ل�����ص��ل جم��م��وع��ة ق�ص�ص  وي��ح��ك��ي 
ت�صتغرق  �جتماعية خمتلفة، كل ق�صة 
 3 ب���اإج���م���ايل  ح��ل��ق��ة،  و15   10 ب���ني 

ق�ص�ص.
مفاو�صات  �مل�صل�صل  خمرج  يجري  كما 
ي�صارك  �لذي  �لتمثيل  بقايا طاقم  مع 
ينطلق  �أن  ع��ل��ى  �ل��ب��ط��ول��ة،  يف  ز�ه�����ر 

ت�صوير �مل�صل�صل يف دي�صمرب �ملقبل.
ُيذكر �أن ز�هر �نتهى �أخري� من ت�صوير 
م�����ص��اه��ده يف ف��ي��ل��م ف���ار����ص، �ل����ذي بد�أ 
ودخل  �حل���ايل،  �ل��ع��ام  ب��د�ي��ة  ت�صويره 
�ملونتاج  ع��م��ل��ي��ات  يف  ح���ال���ي���ا  �ل��ف��ي��ل��م 
�ل�صنة  ر�أ����ص  مبو�صم  للحاق  و�مل��ك�����ص��اج 

�لقادم.

حققت �لفنانة مي ك�ساب جناًحا كبرًي� خالل �لفرتة �ملا�سية بخو�سها بطولة حكاية "عقبال عو�سك" �سمن حكايات م�سل�سل 
�لزو�ج،  يف  و�لتاأخر  �ملجتمع  من  و�لتنمر  �لأ�سري  للعنف  يتعر�سن  �لالتي  �لفتيات  معاناة  خاللها  تناولت  و�لتي  �لقمر"،  "زي 

وب�سبب متكنها من تقم�س �ل�سخ�سية �أ�سبحت تريند جوجل و�ل�سو�سيال ميديا لعدة �أيام.
وك�سفت "مي" يف هذ� �حلو�ر، عن كو�لي�س م�ساركتها يف م�سل�سل "زي �لقمر" وكيف ح�سرت ل�سخ�سية "�سادية" وعن ر�أيها يف ردود 
�لأفعال حول دورها، كما حتدثت عن كو�لي�س م�سل�سل "�للعبة" و�لتح�سري للجزء �جلديد، وعن دورها كاأم بجانب دورها كفنانة 

بالإ�سافة �إىل زوجها مطرب �ملهرجانات �أوكا ودوره يف حياتها �لفنية.

اأحمد زاهر يف م�سل�سل جديد 
باملو�سم ال�ستوي

با�صم  جديد  م�صل�صل  يف  م�صاركتها  �خل�صاب  �صمية  �لفنانة  نفت 
)ظروف خا�صة( للعر�ص خالل �ملو�صم �لرم�صاين �لقادم، بعد 

�نت�صار �صل�صلة من �لأخبار عن م�صاركتها يف �مل�صل�صل �لذي 
يكتبه �ملوؤلف ح�صني م�صطفى.

ل  و�أن��ه��ا  �مل�صل�صل،  على  تتعاقد  مل  �أنها  �خل�صاب  و�أك���دت 
تز�ل يف طور قر�ءة عدة �صيناريوهات معرو�صة عليها 

للم�صاركة من خاللها يف �ملو�صم �لرم�صاين �لقادم،
 وخا�صة بعد �لنجاح �لكبري �لذي حققته خالل �ملو�صم 

مع  مو�صى  م�صل�صل  يف  �مل�صاركة  خالل  من  �ملا�صي 
�لفنان حممد رم�صان.

�لعرو�ص  م���ن  ع�����دد�  �أخ������ري�  ���ص��م��ي��ة  وت��ل��ق��ت 
لكنها  �ل�صتوي،  �لدر�ما  مو�صم  يف  للم�صاركة 

مل تو�فق على �أي عمل،
�لبطولت  يف  ج���اد  ب�����ص��ك��ل  وت��ف��ك��ر   
بانت�صار  حتظى  �ل��ت��ي  �لرم�صانية 

�أو�صع،
 وحتاول �لبحث عن دور خمتلف 

متاما عن �أدو�رها �ل�صابقة.

�سمية اخل�ساب تترباأ من 
)ظروف خا�سة(
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التوت الربي يحرق دهون اجل�سم 
اخلطرة  عند تناوله بانتظام!

تعد �لدهون �حل�صوية م�صدر قلق خا�ص لأنها تقع يف عمق جتويف �لبطن، 
ما يبطن �لفر�غ بني �أع�صاء �جل�صم �حليوية.

وت��ت��م��ث��ل �ل��ط��ري��ق��ة �لأك����رث ف��ع��ال��ي��ة ل��ل��ح��رق م��ن خ���الل �ل��ن��ظ��ام �لغذ�ئي 
و�لتمارين �لريا�صية. وقد تكون لفاكهة و�حدة، عند تناولها ب�صكل منتظم، 
تاأثري�ت حرق قوية للدهون �حل�صوية. وغالبا ما يتم جتاهل هذه �حلالة 
باعتبارها حقيقة ل مفر منها تتعلق بال�صيخوخة، ولكنها تلعب دور� رئي�صيا 

يف جمموعة متنوعة من �مل�صكالت �ل�صحية �لتي تهدد �حلياة.
على  ت�صاعد  �لربي  للتوت  �لغذ�ئية  �لفو�ئد  �أن  �ملتز�يدة  �لأبحاث  وتظهر 
و�مل�صاعدة يف �حلفاظ على  �ملناعة  �لدموية وتقوية جهاز  �ل��دورة  حت�صني 

م�صتويات �ل�صكر يف �لدم �ل�صحية.
ويف �إحدى �لدر��صات �لتي �أجريت على �لفئر�ن، وجد �لباحثون �أن �لتوت 
�مل��وج��ودة حول  �ل��ده��ون �خل��ط��رة  �أي�صا يف ح��رق  �أن ي�صاعد  �ل��ربي ميكن 

�جلزء �لأو�صط من �جل�صم.
بالتوت  �إطعامها  �لقو�ر�ص قبل  �لباحثون مبلء  قام  �أجل جتربتهم،  ومن 

ملدة 90 يوما.
وفقدت �لقو�ر�ص �لتي تناولت �لتوت �لربي كمية كبرية من دهون �لبطن. 
ويعتقد �لباحثون �أن هذ� قد يكون نتيجة مل�صاد�ت �لأك�صدة �لتي توؤثر على 

كيفية ��صتقالب �لغلوكوز و�لدهون.
 Cardioprotection �أبحاث  �إي ميت�صل �صيمور، من خمترب  وقال 
�لتاأثري  خالل  "من  بيان:  يف  مي�صيغان،  جلامعة  �لتابع   Research
على �جلينات �لتي تنظم حرق �لدهون وخمزونها، ميكن �أن ي�صاعد �لتوت 

�لأزرق �أي�صا يف خف�ص ن�صبة �لكولي�صرتول �ملرتفعة".
عن  جيد�  �لبحث  "جرى  مي�صيغان:  جامعة  من  بولينغ،  �صتيفن  و�أ�صاف 
بالتوت  يتعلق  فيما  �كت�صافنا  ولكن  و�خل�����ص��رو�ت،  �لفاكهة  تناول  فو�ئد 
حتتوي  �لتي  طبيعي  ب�صكل  �مل��وج��ودة  �لكيميائية  �مل���و�د  �أن  ُيظهر  �لأزرق 
�لظروف  هذه  من  �لتخفيف  يف  باخلري  تب�صر  �لأنثو�صيانني،  مثل  عليها، 

�ل�صحية". 
ووجد خط بحث منف�صل �أن �لفاكهة قد تخف�ص �أي�صا �لدهون �لثالثية 

وحت�صن م�صتويات �ل�صكر يف �لدم.
وي�صتهر �لتوت �لربي على نطاق و��صع مبحتو�ه من م�صاد�ت �لأك�صدة �لتي 
ل مثيل لها. وهذه �لفالفونويد فعالة ب�صكل خا�ص يف مكافحة �للتهاب 

يف �جل�صم.
ويف �إحدى �لدر��صات، كتب �لباحثون: "يحتوي �لتوت �لربي على عدد كبري 

من �ملو�د �لكيميائية �لنباتية، مبا يف ذلك �أ�صباغ �لأنثو�صيانني �لوفرية.
ومن �ملحتمل �أن يكون لالأنثو�صيانني تاأثري كبري على وظائف �ل�صحة من 
بني خمتلف �ملو�د �لكيميائية �لنباتية. وتربط �لدر��صات �لوبائية بني تناول 
خماطر  �نخفا�ص  مع  و�ملعتدل  �ملنتظم  �لأنثو�صيانني  و/�أو  �لأزرق  �لتوت 
�لإ�صابة باأمر��ص �لقلب و�لأوعية �لدموية و�لوفاة ومر�ص �ل�صكري �لنوع 

�لع�صبية. و�حلماية  �لوزن  على  �حلفاظ  وحت�صني   ،2

�لتاريخ؟  يف  معماري  مهند�س  �أول  هو  •  من 
-هو �لفرعوين �أميحوتب 

؟ �ل�ساي  �سرب  من  �أول  • من 
- هو �لإمرب�طور �ل�صيني �صن تو�جن وكان يغلي �ملاء قبل �صربه

؟ �ل�سطرجن  لعبة  �إخرتع  من  �أول  • من 
- هو �لفار�صي كرناماك يف �لهند يف 500م

؟ باك�ستان  لدولة  رئي�س  �أول  هو  • من 
- هو حممد علي جناح ثم خو�جه نظام �لدين 

�حليو�نات  من  كبري�ً  عدد  �أن  وحيث  �ل�صتاء.  ف�صل  يف  �أكرث  ل  نّو�مة  ت�صبح  �لثديات  بع�ص  �أن  تعلم  • هل 
ت�صرف �ل�صتاء يف �ل�صبات. بع�ص �حليو�نات �لأخ��رى تهاجر يف �ل�صتاء ومنها �لرنة وعدد كبري من �لطيور 

وكل �حليو�نات �لتي جتد غذ�ءها يف �لأنهار و�لبحري�ت، �لتي تتجمد طو�ل �أ�صهر كثرية يف �ل�صنة. 
مرت�ً   30 من  �أكرث  �إىل  طوله  ي�صل  �لذي  �لعامل،  يف  �لأ�صخم  �حليو�ن  هو  �لأزرق  �حلوت  �أن  تعلم  • هل 
�لنوع من  �أن هذ�  �لغر�بة  �لبا�صيفيكي. وما يثري  �أكرث ما يتو�جد يف �ملحيط  125 طناً. وهو  ويزن حو�يل 
�حليتان ي�صنف يف جمموعة �حليتان �لتي ل �أ�صنان لها، فاأفو�هها م�صنوعة من مئات �ل�صفائح �لعظمية وهي 

تنمو �إىل �أ�صفل من �صقف �لفم وت�صكل نوعاً من �ملنخل. 
دون  ينتقل  �لذي  �لقطبي  �لدب  �ل�صمالية هو  �لقطبية  �ملنطقة  �لالحمة يف  �أكرب �حليو�نات  �أن  تعلم  • هل 
وج�صور�ً  �لنهمة جريئاً  �صهيته  �لتعب جتعله  يعرف  ل  �صياد  �أي�صاً  �لقطبي  �لذئب  فري�صة.  يفت�ص عن  كلل 

�إىل �أبعد حد
�ل�صميكة  �لدهن  بف�صل طبقة  �لتز�وج،  �إل يف مو�صم  �ل�صاطىء  تزور  �لبحر ل  و�أ�صد  �لفقمة  �أن  تعلم  • هل 

�لتي ترت�كم حتت جلودها، ت�صتطيع هذه �حليو�نات حتمل درجات �حلر�رة �ملنخف�صة يف �ملناطق �لقطبية. 
�لقطبية  �لقارة  �لتو�لد تتجمع يف م�صتعمر�ت كثيفة يف  �لبطاريق )جمع بطريق( يف مو�صم  �أن  تعلم  • هل 
�جلنوبية، و�لأ�صقاع �لقريبة منها. وتتكيف هذه �لطيور ب�صكل جيد مع �حلياة �لبحرية يف �ملناطق �لقطبية 

�لباردة.

الثعبان وال�ضفدع 

 

مو�د غذ�ئية مثالية لوجبة �لع�ساء

ك�صفت �لدكتورة يلينا كالني، خبرية �لتغذية �لرو�صية، �ملو�د �لغذ�ئية �لتي 
ميكن تناولها يف وجبة �لع�صاء دون خوف من زيادة �لوزن.

وتن�صح �خلبرية بتناول �ملو�د �لغذ�ئية �لتالية يف وجبة �لع�صاء:
ول  دقيقة،   40-30 خالل  ته�صم  ومطبوخة،  طازجة  خ�صرو�ت   -  1

ت�صكل ثقال على �ملعدة.
وبكترييا  �لربوتينات  �له�صم، وحتتوي على  �صهلة  �لألبان:  - منتجات   2
فقد�ن  على  وت�صاعد  �له�صمي،  �جل��ه��از  عمل  يف  �إيجابيا  ت��وؤث��ر  تكافلية، 

�لوزن بفعالية.
�أخرى. وخ�صرو�ت  �لكرف�ص  مع  �لبي�ص   -  3

باللحوم  م��ق��ارن��ة  �ل��ه�����ص��م  �صهلة  ه���ذه  �ل��ده��ن��ي��ة.  غ��ري  �لأ���ص��م��اك   -  4
�حلمر�ء.

�أن يكون مطبوخا يف  �لأف�صل  �لرومي، ومن  �لديك  �أو  �لدجاج  5 - حلم 
�لفرن �أو مطهو� على �لبخار.

عملية  وي�صّرع  بال�صبع  �صريعا  �صعور�  يخلق  لأنه  �لد�صم،  قليل  جنب   -  6
�لتمثيل �لغذ�ئي.

جل�صت �صي �صوجن تبكي �باها �ملري�ص يف د�رهما �جلميلة �ملطلة على �لنهري �ل�صغري، وكانت مياه �لنهري ت�صري 
ببطء �صديد وكاأنها حزينه حلزن �صي �صوجن، وعندما كان �لنا�ص يتو�فدون لالطمئنان على و�لدها �لعجوز 
�لطيب كانت ت�صمع على �ل�صنتهم كلمات تعني �نه لي�ص هناك �مل يف �ل�صفاء وق�صت ليايل طويلة على هذ� 
�حلال. �ياما مرت قبل �ن ت�صل لبيتها عجوز قبيحة لتطلب �ن تر�ها وعندما �قبلت عليها �صي �صوجن قالت 
�لعجوز : �يتها �جلميلة هل تريدين لو�لدك �ن ي�صفي ويعي�ص و�صط �لنا�ص حكيما طليق �لل�صان و�حلكمة كما 
كان؟.. فقالت : بالطبع �متنى ذلك.. فقالت �لعجوز : ح�صنا، ما عليك غري �ن تتزوجي �لثعبان ملك �جلبل، 
�نه يقف �صاخما �على �لقمة و�ذ� ح�صرت �لليلة يف �مل�صاء ليتم زو�جكم معا �صي�صفى و�لدك يف �حلال.. جل�صت 
�صي �صوجن حزينة تبكي حالها وتقول : ح�صنا �ن حياه �بي ت�صاوي �لكثري و�صاأتزوج �لثعبان ليعي�ص �بي.. ف�صمعت 
مربيتها قولها وتناقلته مع ��صدقاءها حتى و�صل �خلرب �إىل و�لدها �لذي قال : �ن فعلت ذلك فلن �قبل �لعي�ص 
من بعدك.. ولكن �صي �صوجن قالت : لقد وعدت يا �بي و�صاأيف بوعدي.. حزن �جلميع خا�صة �ل�صفدع ر�صيق 
�ل�صديق �لويف ل�صي �صوجن، وقد قرر �ن يحميها قدر ��صتطاعته وقال لنف�صه حياتي فد�ء� ل�صي �صوجن، وعندما 
جاء �لليل ت�صللت �صي �صوجن يف طريقها �إىل �على �جلبل، وهناك وجدت �لعجوز �لتي رحبت بها و�بدى �لثعبان 
�صعادته و�مر �لعجوز �ن تفك �صحرها عن و�لد �صي �صوجن يف �حل��ال.. ثم مد ر�أ�صه �لكبري وحمل عليها �صي 
�صوجن لي�صعها يف غرقته �لكبرية �لو��صعة وذهب ليتناول وجبه �صهية تاركا �ياها يف رعب كبري.. يف هذه �لثناء 
كان �ل�صفدع م�صرعا �إىل فم �لثعبان �ملفتوح وبد�أ يف �حلال ينتفخ وينتفخ بقوة كبرية ويزد�د حجمه حتى ��صبح 
مثل كرة خ�صر�ء عمالقه �ختنق ب�صببها �لثعبان �لذي كان ذيله يتلوى يف كل مكان وعيناه جتحظان وقدرته 
على �ملقاومة تنهار حتى كادت حركته �ن ت�صكن حني حدث �نفجار �صخم رهيب جعل حو�ئط �لق�صر تتد�عى 
فانت�صبت �صي �صوجن و�قفه وهربت م�صرعة قبل �ن ينهار �لق�صر عليها وعندما �بتعدت ��صبح �لق�صر كومة 
من �حلجارة، ففرت �إىل ق�صر و�لدها لتجده يف ��صد �ل�صحة و�لعافية و�حلزن، لكنه عندما ر�آها �صمها حل�صنه 
لتعود �ليه �صعادته وروحه، لكنها مل تعرف ماذ� حدث لر�صيف �ل بعد �ن �خربتها مربيتها �لطيبة، وبعد عدة 

�يام كان هناك متثال �صخم ل�صفدع �خ�صر جميل ينت�صب يف �صاحة ق�صر �صي �صوجن.

عر�س لالأ�سياء �مل�سيئة خالل حدث "حديقة �لكري�سما�س" يف حديقة حيو�نات تريبارك يف برلني، �أملانيا.  رويرتز

�صتاء  كل  �لإنفلونز�  لقاح  على  �حل�صول  �أن  �إىل  جديدة  در��صة  تو�صلت 
ميكن �أن يقلل ب�صكل كبري من خطر �لإ�صابة باخلرف.

وخف�ص �للقاح من فر�ص تطوير �حلالة �مل�صتع�صية بن�صبة %14. ولكن 
يبدو �أن هذ� يعمل فقط عندما يكون �ملر�صى قد تلقو� �جلرعات ملدة �صت 
�صنو�ت متتالية على �لأقل. ويعتقد �لعلماء �أن �للقاحات تقوي تدريجيا 
جهاز �ملناعة �ملتقدم يف �ل�صن لدرجة �أنه ميكن �أن مينع �ل�صرر �لأ�صا�صي 
يف �لدماغ �لذي ي�صبب �خلرف. ومل يكن هناك تقدم كبري يف �لعالج منذ 
عقود، لكن �لعلماء يعتقدون �لآن �أن �للقاحات مثل لقاح �لإنفلونز� ميكن 

�أن تلعب دور� مهما يف تقلي�ص عدد �ملر�صى.
�ملتحدة  �لوليات  لوي�ص يف  �صانت  بجامعة  �لطب  كلية  �لعلماء من  وق��ام 
بتتبع ما يقارب 70 �ألف �صخ�ص تبلغ �أعمارهم 60 عاما �أو �أكرث. ور�قبو� 
عدد �لذين تلقو� لقاحا �صنويا لالإنفلونز� وما �إذ� كانو� �أ�صيبو� باخلرف 
�ختالفا   ،Vaccine جملة  يف  ُن�صرت  �لتي  �لنتائج،  وك�صفت  لح��ق��ا. 
�صنويا  و�لذين مت حت�صينهم  لقاحا  يتلقو�  �لذين مل  �أولئك  بني  طفيفا 

خالل �ل�صنو�ت �لأربع �أو �خلم�ص �ملا�صية. ولكن مبجرد و�صولهم 
�إىل �صت �صنو�ت �أو �أكرث، �نخف�ص �خلطر مبعدل 14%.

وقال �لعلماء �إنه ل يوجد ما ي�صري �إىل �أن �لإ�صابة بالإنفلونز� 
ت�صبب �خلرف. بدل من ذلك، تاأتي �لفائدة من �حل�صول على 
ل��ق��اح لح��ق��ا يف �حل��ي��اة. وت�صري �ل��در����ص��ات �ل��ت��ي �أج��ري��ت على 

من  تزيد  �لإنفلونز�  لقاح  مثل  �للقاحات  �أن  �إىل  �حليو�نات 
�ملركزي  �لع�صبي  �جل��ه��از  يف  �ملناعي  �جل��ه��از  خاليا  ن�صاط 
�مل�����ص��وؤول��ة ع��ن �إ���ص��الح �ل�����ص��رر �ل���ذي ميكن �أن ي���وؤدي �إىل 
�أن  ميكن  �لإنفلونز�  "لقاحات  �لعلماء:  و�أو���ص��ح  �خل���رف. 
�صد  للتدخل  �مل��خ��اط��ر  ومنخف�صة  رخي�صة  و�صيلة  ت��ك��ون 

�خلرف". وو�صفت �لدكتورة روز� �صان�صو، من مركز �أبحاث 
باأنها مثرية لالهتمام،  �لنتائج  �ملتحدة،  باململكة  �ألزهامير 
حمفزة  و�صيلة  ه��و  ذل��ك  ح��دوث  �صبب  فهم  "�إن  م�صيفًة: 

ملزيد من �لبحث".
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