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هل ي�ساعد النظام الغذائي القلوي يف حماربة كورونا؟
املكونة  الأطعمة  ا�ستبدال  فكرة  على  القلوي  الغذائي  النظام  يعتمد 
ويدعي  ال�سحة.  حت�سن  اأن  ميكن  التي  القلوية  بالأطعمة  للحم�ض 
موؤيدو هذا النظام الغذائي اأي�ساً اأنه ميكن اأن ي�ساعد يف عالج بع�ض 

الأمرا�ض اخلطرية مثل ال�سرطان، وفريو�ض كورونا.
على  يعتمد  كورونا  وفريو�ض  القلوي  الغذائي  النظام  حول  الدع��اء 
فر�سية اأن الق�ساء على الأطعمة التي حتتوي على ن�سبة عالية من 
احلمو�سة، ميكن اأن ي�ساعد يف تغيري م�ستويات الرقم الهيدروجيني 
للفريو�ض  الهيدروجيني  الرقم  اأن  الفر�سية  وزعمت  اأي�ساً.  للج�سم 
فريو�ض  على  للتغلب  نحتاجه  م��ا  وك��ل   8.5 اإىل   5.5 ب��ن  ي���راوح 
كورونا هو تناول الأطعمة القلوية فوق م�ستويات الأ�ض الهيدروجيني 
للفريو�ض. ويقول خرباء منظمة ال�سحة العاملية، اأنه ل يوجد دليل 
النظام  اأن  لإث��ب��ات  كافية  بيانات  يوجد  ل  اإذ  الفر�سية،  ه��ذه  يدعم 

القلوي، ميكن اأن ي�ساعد يف مكافحة العدوى.
ووفقاً للخرباء، فاإن الفريو�ض نف�سه لي�ض له درجة حمو�سة. الرقم 
الهيدروجيني هو �سيء يتعلق باملحلولت املائية ولي�ست الفريو�سات. 
ويتوىل اجل�سم مهمة تنظيم م�ستويات الأ�ض الهيدروجيني، مما يعني 
الهيدروجيني  الأ���ض  اأنه ل ميكن لأي نظام غذائي تغيري م�ستويات 
لالحتياطات  ميكن  اآخ��ر،  حتليل  وبح�سب  ال��دم.  اأن�سجة  اأو  خلاليا 
فقط  والبول  اللعاب  يف  الهيدروجيني  الأ���ض  عامل  تغيري  الغذائية 
الدم،  يف  الهيدروجيني  الأ���ض  م�ستويات  لي�ض  ولكن  نفايات،  لأنهما 

ح�سب �سحيفة “تاميز اأوف اإنديا”.

كمامات تعيد االبت�سامة اإىل وجوه وا�سعيها
الأ�سخا�ض  ب�سمة  يظهر  قناعاً  بلجيكيون  �سباب  م�ستثمرون  ابتكر 
الذين ي�سعونه، ولقيت الفكرة ا�ستح�سان جهات عدة بينهم النّدل يف 
املطاعم واملعاجلون الراغبون يف اإظهار جانب اإن�ساين اأكرب ملر�ساهم.

ويقوم القناع الذي يحمل ا�سم "�سمايلينغ ما�سك" على التقاط جهاز 
ت�سوير فوري �سورة للجزء ال�سفلي من الوجه ثم طبعها على كمامة 
ممكنة  وه��ي  دقائق  ب�سع  �سوى  العملية  ه��ذه  ت�ستغرق  ول  قما�سية. 

اأي�ساً عرب الإنرنت مع نتيجة واقعية بدرجة كبرية.
واأثارت هذه الفكرة اإعجاب م�ست�سفى بروغمان وهو من اأكرب املوؤ�س�سات 
با�ستقبال  خ�سو�ساً  ويعنى  البلجيكية  العا�سمة  يف  ال�ست�سفائية 
الأطفال املر�سى. وقالت م�ساعدة مدير العمليات يف امل�ست�سفى هند 

اأوعلي "ي�سعب ا�ستقبال املر�سى بابت�سامة يف وجود الكمامة".
واأ�سارت اإىل اأن هذا احلل "يظهر رغبتنا يف ا�ستقبال )املر�سى( بتفاوؤل 

واهتمام" يف وقت "يتعن علينا اإظهار ترحاب اأكرث من العادة".
اأكد  اإذ  ال�سحي،  ال��ق��ط��اع  على  ال��ف��ك��رة  ب��ه��ذه  اله��ت��م��ام  يقت�سر  ومل 
حقيقية  اإ���س��اف��ة  "توفر  الكمامات  ه��ذه  اأن  امل�����س��روع  على  القائمون 
اإ�سفاء  لديهم  املهم  م��ن  اإذ  ال�سعر  وم�سففي  املطاعم  يف  للعاملن 

م�ساعر على الوجه".

االلتزام بالكمامات مينع موجات ثانية من كورونا
نطاق  على  بالكمامات  اللتزام  ب��اأن  جديدة  بريطانية  درا�سة  اأف��ادت 
يقرن  عندما  كورونا  لفريو�ض  ثانية  موجات  دون  يحول  قد  وا�سع 
"اأعمال  ال��درا���س��ة جملة  نتائج  ون�����س��رت  الإغ����الق.  ب���اإج���راءات  ذل��ك 

اجلمعية امللكية العلمية".
وي�سري البحث الذي و�سعه علماء من جامعتي كمربدج وغرينت�ض يف 
بريطانيا اإىل اأن اإجراءات العزل وحدها لن حتول دون موجة جديدة 
من فريو�ض كورونا الذي ي�سبب التهاب اجلهاز التنف�سي احلاد، لكن 
نحو  على  تقلل  اأن  ميكن  امل��ن��زل،  يف  امل�سنوعة  فيها  مب��ا  الكمامات، 
كبري معدلت العدوى، اإذا التزم بها عدد كاف من النا�ض يف الأماكن 

العامة.
وق���ال ري��ت�����س��ارد ���س��ت��وت ال���ذي ���س��ارك يف ق��ي��ادة ال��درا���س��ة يف جامعة 
وال�سامل  الفوري  النا�ض  التزام  �سرورة  حتليالتنا  "تدعم  كمربدج: 

بو�سع الكمامات".
واأ�ساف اأن النتائج ت�سري اإىل اأن ا�ستخدام الكمامات على نطاق وا�سع 
مقروناً بالتباعد الجتماعي، وبع�ض اإجراءات العزل، قد يكون "و�سيلة 
مقبولة للتعامل مع الوباء، واإع��ادة فتح الأن�سطة القت�سادية" قبل 

فرة طويلة من توفر لقاح فعال.
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تدابري للحماية من اأ�سعة ال�سم�س يف ال�سيارات
ي��ع��اين اأ���س��ح��اب ال�����س��ي��ارات م��ن �سخونة م��ق�����س��ورة ال�����س��ي��ارة خ���الل ف�سل 
ال�سيف، ول تقت�سر اأ�سرار ذلك على ارتفاع درجة احلرارة بداخل ال�سيارة 
�سيخوخة  من  بدءاً  باجللد  كبرية  اأ�سراراً  اأي�ساً  ت�سبب  فح�سب، ولكن قد 

الب�سرة ب�سكل مبكر و�سوًل اإىل الإ�سابة ب�سرطان اجللد.
واأو�سحت كورنيليا بالديرمان، خبرية الوقاية من الأ�سعة فوق البنف�سجية 
باملكتب الأملاين، قائلة: "يحمي الزجاج الأمامي يف ال�سيارات من التعر�ض 
لالأ�سعة فوق البنف�سجية الطويلة واملتو�سطة اإىل حد كبري، ولكن النوافذ 
فوق  الأ�سعة  م��ن  اأك��رث  اأو  اأق��ل  ق��در  مب��رور  ت�سمح  ال�سيارات  يف  اجلانبية 

البنف�سجية الطويلة". 
التي  اجللد،  اأ���س��رار  اأن  بالديرمان  كورنيليا  الأملانية  اخلبرية  واأ�سافت 
اجلال�سن  الركاب  تهدد  الطويلة،  البنف�سجية  فوق  الأ�سعة  ب�سبب  حتدث 
على املقاعد اخللفية وخا�سة الأطفال؛ لأن جلدهم يكون ح�سا�ساً بدرجة 
اأثناء  البنف�سجية  ف��وق  الأ���س��ع��ة  م��ن  حماية  توفري  يجب  ول��ذل��ك  ك��ب��رية، 

الرحالت الطويلة بال�سيارات خالل ف�سل ال�سيف.
اأ�سعة  من  للوقاية  ورق��اق��ات  و�ستائر  باأغطية  املتخ�س�سة  املتاجر  وتزخر 
املنتجة عامل  ال�����س��رك��ات  ت��ذك��ر  وق��د  ل���الأب���واب،  اأغ��ط��ي��ة  وك��ذل��ك  ال�سم�ض 

احلماية من ال�سم�ض يف بع�ض الأحيان.
وم���ن ج��ان��ب��ه، اأو����س���ح ي��وه��ان�����ض ب��و���ض، امل��ت��ح��دث الإع���الم���ي ب��ا���س��م مركز 
من �سمن التاأثريات الإيجابية لو�سائل احلماية  اأن  الأملاين،   ADAC
اأ�سعة  ال��ذي ينجم عن وهج  ال�سم�ض احلد من خطر احل��وادث،  اأ�سعة  من 
ال�سم�ض واإبهار ال�سائق، وبالتايل فاإن هذه املنتجات تخدم ال�سالمة املرورية 
روؤية  م��ن  احل��د  يف  تت�سبب  واأل  �سليمة،  ب�سورة  تركيبها  يتم  اأن  ب�سرط 
ال�سائق، وبطبيعة احلال لكل و�سيلة من و�سائل احلماية مزاياها وعيوبها.

الكونغو.. بوؤرتا اإيبوال ال 
عالقة الأي منهما باالأخرى

وباء  اأن  العاملية  ال�سحة  منظمة  اأعلنت 
اإيبول الذي اكت�سف قبل اأ�سبوع يف �سمال 
الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  غرب 
جاء من م�سدر خمتلف عن ذلك املنت�سر 
واأعلن   .2018 م��ن��ذ  ال���ب���الد  ���س��رق  يف 
اإيبول  لوباء  ع�سرة  احل��ادي��ة  املوجة  عن 
من  الأول  يف  الدميقراطية  الكونغو  يف 
اإكواتور،  مبقاطعة  م��ب��ان��داك��ا  يف  يونيو 
التي تاأثرت بوباء اإيبول  �سابقا بن مايو 
وفاة. ويوليو 2018، حيث �سهدت 33 

اإيبول  ل��وب��اء  العا�سرة  امل��وج��ة  زال��ت  وم��ا 
منت�سرة يف منطقة بيني )�سمال كيفو( يف 
ال�سرق، وقد بلغ اإجمايل الوفيات 2280 
املفر�ض  وم��ن   .2018 اأغ�سط�ض  منذ 
الإع���الن ع��ن انتهاء ه��ذا ال��وب��اء يف 25 
ت�سجيل  دون  م��ن  يوما   42 بعد  يونيو، 
اأي اإ�سابة جديدة. ووفقا لتحليل جديد 
للت�سل�سل اجليني للفريو�ض اأجراه املعهد 
يف  احليوية  الطبية  ل��الأب��ح��اث  الوطني 
الفريو�ض  ف��اإن  الدميقراطية،  الكونغو 
املنت�سر يف مقاطعة اإكواتور "يختلف عن 
الفريو�ض الذي اأ�ساب اأكرث من 3400 
بيان  وف����ق  البالد"،  ����س���رق  يف  ���س��خ�����ض 

منظمة ال�سحة العاملية.

م�ساكل االأطفال احلديثي 
الوالدة.. تعرفوا عليها �ص 23

القهوة تقوي الذاكرة 
وتن�سطها

حتى وقت قريب كانت قليل من الدلئل توؤيد اأن القهوة مفيدة لدى 
الدرا�سة واملذاكرة والتح�سري لالمتحانات. لكن نتائج درا�سة حديثة، 
تن�سط  القهوة  اأن  اأثبتت  الأمريكين،  الباحثن  من  جمموعة  اأجرتها 

الذاكرة وتقويها.
من املعروف اأن القهوة مبا حتويه من مادة الكافين ت�ساعد على ال�سهر 
لتاأثريها املن�سط على اجل�سم، لكن مل تكن هناك حتى الآن �سوى قليل 
الذاكرة.  على  للقهوة  اليجابي  التاأثري  اإىل  ت�سري  التي  القرائن  من 
تغري هذا الأمر اليوم ح�سب درا�سة اأجرتها جمموعة باحثن يف مركز 
جون�ض هوبكنز بجامعة بالتيمور الأمريكية، ون�سرت نتائجها يف جملة 
Nature Neuroscience" العلمية. �ساين�ض  نويرو  "ني�سر 

متطوعا،   73 م��ن  فيها  طلبوا  جت��رب��ة  اأم��ري��ك��ي��ون  باحثون  اأج���رى  اإذ 
يف  امل�ساركن  ن�سف  تناول  ذلك  بعد  ال�سور.  من  جمموعة  يف  التمعن 
قهوة  فنجاين  ي��ع��ادل  مب��ا  اأي  الكافين  م��ن  مليغرام   200 التجربة 
ا�سربي�سو، والن�سف الآخر منهم مل يتناول كافين. جاء ذلك يف مقال 

ن�سر على موقع �سحيفة فرانكفورتر األغمانية ت�سايتونغ الأملانية.

من  ف��روب��وزه،  اأنغو  الربوفي�سور  ويو�سح 
كلية الريا�سة مبدينة كولونيا، هذا الأمر 
الأملانية  الأن���ب���اء  ل��وك��ال��ة  ت�����س��ري��ح��ات  يف 
ب�سكل  الع�سالت  خاليا  "تتجدد  بقوله: 
 15 م���ن  اأك����رث  ع����ادة  ت��ع��ي�����ض  ول  م�ستمر 
للقيام  بحاجة  الع�سالت  هذه  لكن  عاما. 
التي  فالع�سالت  ي��وم،  كل  معينة  بوظيفة 
تلك  اأم���ا  النمو  ت��وا���س��ل  ا�ستخدامها  يتم 

التي ل ت�ستخدم فاإنها ت�سمحل".
وب��داي��ة م��ن ب��ل��وغ ال��ث��الث��ن نفقد حوايل 
نتيجة  ال��ع�����س��الت  ق���وة  م���ن  ب��امل��ئ��ة   10
تلعب  وهنا  منتظم،  ب�سكل  حتريكها  ع��دم 
الريا�سة املنتظمة وحدها الدور الأ�سا�سي 
يف احلد من زيادة الأن�سجة الدهنية. الأمر 
اجليد يف هذه امل�ساألة هو اأن البدء بتدريب 
وبالتايل  الع�سالت ل يحتاج لوقت معن 
ف��ال مي��ك��ن ال��ق��ول اإن ال��ف��ر���س��ة ق��د فاتت 
لتقرير  ووف��ق��ا  الإن�����س��ان.  عمر  بلغ  مهما 
وكالة الأنباء الأملانية، فقد اأظهرت درا�سة 
للع�سالت  امل��ن��ت��ظ��م  ال��ت��دري��ب  اأن  اأمل��ان��ي��ة 
�سنة  الع�سالت خالل  يوؤدي مل�ساعفة قوة 

واحدة.

الطريقة املثالية للتمرين
ل يحتاج مترين الع�سالت ملجهود اأو لوقت 
كبري اإذ ميكن دمج هذه التدريبات ب�سهولة 
اإ�سايف،  ع��بء  اأي  دون  اليومية  احل��ي��اة  يف 
فا�سراحة الغداء اأثناء العمل تكفي متاما 

اإذ ميكن خاللها القيام بجولة �سواء م�سيا 
ال��دراج��ة حول  بركوب  اأو  القدمن  على 

مكان العمل ب�سكل يومي.
ويقول اخلرباء اإن الع�سالت 

ل��ل��ح��رك��ة مرة  ب��ح��اج��ة 
واح���دة على الأق���ل ملدة 

وميكن دمج  دقيقة،   30
اليومية  احلياة  يف  احلركة  ه��ذه 

�سالت  ل����زي����ارة  احل���اج���ة  دون  ب�����س��ه��ول��ة 
الألعاب الريا�سية. يف الوقت نف�سه حتتاج 
ال��ع�����س��الت مل���ا ي��ع��رف ب��ت��دري��ب��ات احل���رق، 
ال�سلم مرة  درجتن من  ت�سعد  اأن  مبعنى 
الع�سالت  لأن  امل��ث��ال،  �سبيل  على  واح���دة 

بحاجة لعبء اإ�سايف بن احلن والآخر.
اأي�������س���ا ع����دم ن�����س��ي��ان مرحلة  وم����ن امل���ه���م 
احلمام  وميثل  للع�سالت.  "ال�سرخاء" 
لتنعم  منا�سبة  و�سائل  ال�ساونا  اأو  ال�ساخن 

الع�سالت بال�سرخاء الذي حتتاجه.

اأطعمة مثالية لبناء الع�ضالت
القا�سية  وال��ت��م��اري��ن  ال��ري��ا���س��ة  ����س���الت 
ع�سالت  على  للح�سول  تكفي  ل  وح��ده��ا 
ولياقة  بدنية  ب�سحة  والتمتع  م�����س��دودة 
ع��ال��ي��ة. ي��ج��ب ات��ب��اع ن��ظ��ام غ��ذائ��ي �سحي 
غني بالربوتينات اإىل جانب الريا�سة. ما 

هي الأطعمة الغذائية املثالية لذلك؟
معظم  يلجاأ  ال��وزن،  باإنقا�ض  الرغبة  عند 
الريا�سية،  ال�������س���الت  اإىل  الأ����س���خ���ا����ض 

التمارين  يبداأ حرق احلريرات عرب  حيث 
اتباع  اإىل  اإ����س���اف���ة  وامل���ن���ه���ك���ة،  ال��ق��ا���س��ي��ة 
اإىل  والنتباه  القا�سية  الغذائية  احلميات 
التي  احل��راري��ة  ال�سعرات  وح�ساب  الطعام 
قد نك�سبها. ومن ناحية اأخرى، الراغبن 
ب��ب��ن��اء ع�����س��الت م�����س��دودة وك���ب���رية، ل بد 
والنتباه  خا�سة  غذائية  حمية  اتباع  من 
اإىل  اإ�سافة  امل�ستهلك،  الطعام  نوعية  اإىل 
الريا�سة. فقد حتتوي بع�ض املواد الغذائية 
على الربوتينات املطلوبة لت�سريع العملية، 

وجتنبك املواد امل�سنعة ال�سارة.
لبناء  امل���ع���روف���ة  ال����ط����رق  اإىل  واإ�����س����اف����ة 
ال�سحية  ال��ت��غ��ذي��ة  ال��ع�����س��الت م��ن ح��ي��ث 
املنا�سبة وممار�سة التمارين ب�سكل �سحيح 
ي��ج��د الأ����س���خ���ا����ض الذين  وم��ن��ت��ظ��م، ق���د 
مدرو�سة  �سغرية  وجبات   6-5 يتناولون 
خ������الل ال�����ي�����وم، ع���و����س���ا ع����ن 3 وج���ب���ات 
ما  بح�سب  واأف�����س��ل،  اأ���س��رع  نتيجة  ك��ب��رية 
فيتني�ض(  اأن  )ما�سل  جملة  موقع  ن�سره 
ال�سليمة  التغذية  حيث  ومن  الربيطاين. 
وامل��ن��ا���س��ب��ة والأط��ع��م��ة ال��ت��ي حت��ت��وي على 

املعادن  اأو  الفيتامينات  م��ن  عالية  ن�سب 
ومدرب  التغذية  خبري  اأ�سار  الربوتن،  اأو 
حوار  يف  �سايدتر،  فرانك  البدنية  اللياقة 
الأملاين  نت"  "هايلرباك�سي�ض  م��وق��ع  م��ع 

اإىل الأغذية ال�سرورية منها:
التونا  ���س��م��ك  وخ�������س���و����س���اً  الأ�����س����م����اك: 
على  الأ���س��م��اك  حت��ت��وي  حيث  وال�سلمون، 
كمية كبرية من الربوتينات ما قد يتجاوز 
من  غ�����رام   100 ك���ل  يف  غ����رام����اً   21 ال����� 
ال�سمك، ف�ساًل عن املواد امل�سادة لالأك�سدة 
ال����ت����ي ت���ق���ي م�����ن الأم�������را��������ض اخل���ط���رية 

كال�سرطان.
الديك الرومي:  يحتوي على ن�سبة قليلة 
م���ن ال���ده���ون ب��ي��ن��م��ا ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ن�سبة 
بروتينات عالية، اإ�سافة اإىل مذاقه الرائع 
الإ�سافات  م���ن  ال��ق��ل��ي��ل  م���ع  وخ�����س��و���س��اً 

كالزيت والأع�ساب والثوم.
ي�ساء  اأن���ه  غ��ري  ب��ال��ربوت��ن  غني  البي�ض: 
يف  الكولي�سرول  ل��زي��ادة  بالن�سبة  فهمه 
الدم، لذا ين�سح الأطباء بعدم تناول اأكرث 

من بي�ستن يومياً.

ال�سني ت�سطب اآكل النمل 
احلر�سفي من الئحة  االأدوية 
�سطبت ال�سن حرا�سف اآكل النمل 
الر�سمية  لئحتها  من  احلر�سفي 
لالأدوية التقليدية، وفق ما اأوردت 
و�سائل اإعالم حملية الثالثاء، بعد 
القانونية  زي��ادة احلماية  اأي��ام من 

للحيوان املهدد بالنقرا�ض.
تاميز"  "هيلث  �سحيفة  واأف����ادت 
اآكل  حرا�سف  ب��اأن  للدولة،  التابعة 
ال���ن���م���ل احل���ر����س���ف���ي ب��ق��ي��ت خ����ارج 
الر�سمية  ال�سينية  الأدوي��ة  لئحة 
اأخرى،  اإىل جانب مواد  العام  هذا 
براز  م��ن  م�سنوعة  اأدوي�����ة  بينها 

اخلفافي�ض. 
اآكل  اأن  ال��ع��ل��م��اء  ب��ع�����ض  وي��ع��ت��ق��د 
ال���ن���م���ل احل���ر����س���ف���ي، وه�����و اأك����رث 
ال��ث��دي��ي��ات ت��ع��ر���س��اً ل��ل��ت��ج��ارة بها 
املحتمل  امل�����س��ي��ف  ه���و  ال���ع���امل،  يف 
ل��ف��ريو���ض ك���ورون���ا اجل��دي��د الذي 
ظهر يف �سوق بووهان ال�سينية، يف 

العام املا�سي.

م�ساعفات كورونا.. هل 
ت�ستمر اآثارها بعد ال�سفاء؟

اأن���ح���اء العامل  امل��الي��ن يف  مت��اث��ل 
قليل  ول��ك��ن  ك���ورون���ا،  م��ن  لل�سفاء 
م�ساعفات  م��ن  يعانون  ق��د  منهم 
والتي  الطويل،  املدى  على  املر�ض 
قد ت�سمل اإعاقة دائمة يف التنف�ض.

البالغ  فران�سي�سكو  ال�����س��اب  ك���ان 
18 عاماً، وهو من �سمال اإيطاليا، 
حالته  وت��ده��ورت  باملر�ض،  اأ�سيب 
اإق���ام���ت���ه مب�����س��ت�����س��ف��ى �سان  اأث����ن����اء 
واأجرى  م��ي��الن،  مبدينة  رافاييل 
رئة  زرع  ع��م��ل��ي��ت��ي  ل����ه  الأط�����ب�����اء 
اجلراحة  واأج��ري��ت  حياته.  لإنقاذ 
منت�سف �سهر مايو )اأيار( املا�سي، 
�سهرين  فران�سي�سكو  ق�سى  بعدما 
ال�سطناعي،  التنف�ض  اأجهزة  على 
وح���ال���ف���ه���ا ال����ن����ج����اج. واأو����س���ح���ت 
ب�  الآن  مير  املري�ض  اأن  امل�ست�سفى 

طويلة". تاأهيل  اإعادة  "عملية 
ولكنها  م�ستع�سية،  احلالة  وكانت 
ك��ان��ت ب��ره��ان��اً ع��ل��ى ال�����س��رر الذي 
ال���ذي ي�سيب  امل��ر���ض  ل��ه��ذا  ميكن 
حتى  ي�سببه،  اأن  التنف�سي،  اجلهاز 
بالن�سبة لل�سباب، اأو حتى للمر�سى 

الذين ا�سردوا �سحتهم.
وت�����ق�����ول اجل���م���ع���ي���ة الإي���ط���ال���ي���ة 
 30% اإن حوايل  الرئة  لأمرا�ض 
ال��ذي��ن يتعافون من  امل��ر���س��ى  م��ن 
دائم  ق��د يعانون م��ن تلف  ك��ورون��ا 

بالرئتن.
وقال ع�سو اجلمعية، الربوفي�سور 
اأن����ه  "نرى  ك���ور����س���ي���ك���و:  اجن���ي���ل���و 
ب��ع��د ���س��ه��ري��ن م��ن خ���روج املر�سى 
نحو  ي�������زال  ل  امل�����س��ت�����س��ف��ى،  م����ن 
تغيريات  من  يعانون  منهم  الثلث 

ملحوظة يف الرئتن".

كيف ي�ساعد تدريب الع�سالت 
على االحتفاظ ب�سباب دائم؟

اأثبتت الدرا�ضات اأن الع�ضالت هي 
بال�ضباب  االحتفاظ  وراء  ال�ضر 
العمر،  يف  التقدم  رغ��م  ال��دائ��م 
مع  ال��ي��وم��ي  ال�ضليم  ف��ال��ت��ع��ام��ل 
الرجل  يجعل  اجل�ضم  ع�ضالت 
الثالثني  �ضباب  بلياقة  ال�ضتيني 
نف�ضها  . وال حتتاج هذه التدريبات 

جلهد كبري لكن الأداء �ضليم.
يعي�ش االإن�ضان طوال الوقت حالة 
امل�ضادر  عن  املتوا�ضل  البحث  من 
االحتفاظ  على  ت�ضاعده  التي 
االأمر  ويتنوع  الدائم،  بال�ضباب 

واأن����واع  طبيعية  و���ض��ف��ات  ب��ني 
االأغ���ذي���ة،  م��ن  معينة 
امل�ضدر  اأن  اإدراك  دون 
لالحتفاظ  الرئي�ضي 

بلياقة ال�ضباب موجود داخل 
الع�ضالت،  وه���و  اأال  اأج�����ض��ادن��ا 

معها  ال��ت��ع��ام��ل  ي�����ض��اع��د  ال��ت��ي 
�ضليمة  ب��ط��ري��ق��ة 

االحتفاظ  ع��ل��ى 
�ضنوات  بحيوية 
ال�������ض���ب���اب رغ���م 

التقدم يف ال�ضن.
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�ش�ؤون حملية
جامعة االإمارات تتبواأ املركز 284 عامليًا ح�سب ت�سنيف الكيو ا�س

مب�ضاركة متنزه جامعة االإمارات للعلوم واالبتكار

مطارات اأبوظبي توفر اأنظمة حتكم التالم�سية بامل�ساعد لتوفري بيئة خالية من فريو�س كورونا

اأم�سية �سعرية افرتا�سية نظمها ُكّتاب العني

•• العني - الفجر

املتحدة  العربية  الإم����ارات  جامعة  حققت 
اإجنازاً كبرياً من خالل تقدمها 45 مركزاً 
ح�سلت  حيث   QS ا���ض  الكيو  ت�سنيف  يف 
284 �سمن ت�سنيف  اجلامعة على املركز 
املوؤ�س�سة  ت�سنيف  يف  ال��ع��امل��ي��ة  اجل��ام��ع��ات 

العاملية لعام 2021.
الأعلى  الرئي�ض  اأحمد غبا�ض،  �سعيد  واأكد 
جلامعة  الإجن�����از  ه���ذا  اأن  ع��ل��ى  للجامعة 
الإم����������ارات ي��ث��ب��ت ب������اأن اجل���ام���ع���ة حتظى 
ب�سمعة عاملية مرموقة من خالل براجمها 
والدرا�سات  العلمية  والأب���ح���اث  امل��ع��ت��م��دة 
امل�ستقبلية واملبادرات احليوية التي تتناول 
موا�سيع ذات اأهمية ا�سراتيجية للمنطقة 
وال���ع���امل. وب��اع��ت��ب��ار اأن ج��ام��ع��ة الإم�����ارات 
التعليم  م��وؤ���س�����س��ة  امل�ستقبل"  "جامعة 
ال��ع��ايل ال���رائ���دة يف ال���دول���ة، وال��ت��ي تدعم 
للعام  ا�ستعداداً  الر�سيدة  احلكومة  جهود 
التميز والإبداع  اخلم�سن من خالل دعم 

والبتكار يف كافة املجالت املطلوبة للثورة 
الذكاء  وم��ت��ط��ل��ب��ات  ال���راب���ع���ة  ال�����س��ن��اع��ي��ة 
والذي  التحديات  ومواجهة  ال�سطناعي 
البحوث  اإنتاج  زي��ادة يف  ينعك�ض من خالل 
وحت�سن الإنتاج املعريف من ت�سجيع وجذب 
الباحثن املوهوبن على امل�ستوين املحلي 

والعاملي.
ك��م��ا اأن ه���ذا الإجن�����از ي���اأت���ي ت���اأك���ي���داً على 
العملية  م�������س���رية  ق������ادت  ال���ت���ي  اجل����ه����ود 
جامعة  تاأ�سي�ض  منذ  الدولة  يف  التعليمية 
بالدولة  الأم  الوطنية  اجلامعة  الإم���ارات، 
، ع��ل��ى ي���د ال��ق��ائ��د امل��وؤ���س�����ض ال�����س��ي��خ زايد 
ثراه"،  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن 
ودع����م من  ، ومب��ت��اب��ع��ة   1976 ال���ع���ام  يف 
العايل،  التعليم  مل�سرية  الر�سيدة  قيادتنا 
تكون  اأن  ع���ل���ى  ح���ر����س���ه���ا  ت����وؤك����د  وال����ت����ي 
 ، الإن�ساين  للفكر  منارة  الإم���ارات  جامعة 
الأنظمة  يف  ال�سريعة  للتحولت  ومواكبه 
املتالحقة  ال��ت��ط��ورات  ظ��ل  يف  التعليمية 
هذه  من  وانطالقاً  العامل،  ي�سهدها  التي 

ال��ت��ح��ولت جت��ل��ت روؤي����ة ج��ام��ع��ة الإم����ارات 
وا�سراتيجيتها باأن تكون رائدة يف التعليم 
العايل مع تعزيز البتكار والريادة والتميز 
يف التعليم العايل والبحث العلمي وخدمة 

املجتمع على امل�ستوين املحلي والدويل.
وذك����ر ال��رئ��ي�����ض الأع���ل���ى ل��ل��ج��ام��ع��ة: " اإن 
يظهر   2021 ل��ع��ام  اأ����ض  ال��ك��ي��و  ت�سنيف 
كبري  ب�سكل  ع���ززت  الإم�����ارات  جامعة  ب���اأن 
على  وح�����س��ل��ت  الأك���ادمي���ي���ة  �سمعتها  م���ن 
التوظيف.  ج��ه��ات  ق��ب��ل  م���ن  مم��ي��زة  اآراء 
ويتم تخ�سي�ض اأعلى وزن يف اأداء اجلامعة 
يتم  والتي  للموؤ�س�سة  الأكادميية  لل�سمعة 
من  الأك��ادمي��ي��ن  راأي  تقييم  خاللها  م��ن 
باأف�سل  يتعلق  فيما  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع 

امل��وؤ���س�����س��ات م��ن ح��ي��ث ال��ت��دري�����ض والبحث 
التوظيف  جهات  اآراء  اأن  ح��ن  يف  العلمي 
اأداء  ح��ول  و�سركات  موؤ�س�سات  راأي  تقي�ض 
وجاهزية خريجي اجلامعة، وقدرتها على 

جذب املواهب من جميع اأنحاء العامل.
ك��م��ا اأك�����د الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور غ���ال���ب علي 
الإم���ارات  جامعة  م��دي��ر  –نائب  الربيكي 
اجلامعة  وم���دي���ر  الأك���ادمي���ي���ة  ل��ل�����س��وؤون 
بالإنابة- باأن الرتقاء امل�ستمر يف الت�سنيف 
ال������ذي حت��ق��ق��ه جامعة  ����س���ن���وي���اً  ال���ع���امل���ي 
التعليمية  املوؤ�س�سة  باعتبارها  الإم����ارات، 
ال���رائ���دة يف دول����ة الإم�������ارات ع��ل��ى حر�ض 
مبختلف  الأكادميي  التميز  على  اجلامعة 
مكانة  لتحقيق  امل�ستمر  و�سعيها  جوانبه 

دولة  جهود  تعزيز  يف  ت�سهم  دولية  بحثية 
حتقيق  يف  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������ارات 
ومعاجلة  للمجتمع  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية 
الق�سايا والتحديات على امل�ستوين املحلي 

والعاملي.
واأ�سار مدير اجلامعة بالإنابة  اإىل اأن هذا 
مت�سقاً  منهجياً  اإط��اراً  ي�ستخدم  الت�سنيف 
يعتمد على معايري حمددة يتم فيها تقييم 
الأكادميية،  ل�سمعتها  وفًقا  اجلامعات  اأداء 
واآراء جهات التوظيف، ون�سبة اأع�ساء هيئة 
والقتبا�سات  الطلبة،  ع��دد  اإىل  التدري�ض 
اأع�ساء  ون�سبة  ت��دري�����ض،  هيئة  ع�سو  لكل 
الطلبة  ون�سبة  الدولين  التدري�ض  هيئة 

الدولين.

•• اأبوظبي- الفجر

اأب���وظ���ب���ي ع���ن تركيب  اأع��ل��ن��ت م���ط���ارات   
تعمل  التي  الالتالم�سية  التحكم  اأنظمة 
م�سعداً   53 يف  نوعها  من  فريدة  بتقنية 
يف مطار اأبوظبي الدويل، وذلك بالتعاون 
 Meta مع ال�سركة الإماراتية ميتا تات�ض
Touch الرائدة يف هذا املجال، وبهدف 
كورونا  فريو�ض  انتقال  احتمالت  خف�ض 
عن طريق اللم�ض املبا�سر للوحات التحكم 

بامل�ساعد.
التي  اإطار اجلهود  وتاأتي هذه اخلطوة يف 
ت��ب��ذل��ه��ا م���ط���ارات اأب��وظ��ب��ي ل��ت��وف��ري بيئة 
انت�ساره.  الفريو�ض واحلد من  خالية من 
وجرى ت�سميم وت�سنيع التقنية اجلديدة 
من  لتالم�سية  حتكم  لوحات  توفر  التي 
 ،Meta Touch قبل �سركة ميتا تات�ض
وهي �سركة نا�سئة تتخذ من منتزه جامعة 
الإم�������ارات ل��ل��ع��ل��وم والب���ت���ك���ار م���ق���راً لها، 
خاللها  من  تدعم  مبتكرة  حلوًل  وتطور 
معايري ال�سحة وال�سالمة. وتتيح التقنية 
ا�ستخدام  اإمكانية  لالأ�سخا�ض  اجل��دي��دة 
امل�ساعد من خالل الإ�سارة باليد عن ُبعد 
على  واملو�سحة  املطلوبة  اخليارات  باجتاه 

لوحات التحكم دون مل�سها.
التزام  اجلديدة  الأنظمة  تركيب  ويعك�ض 
ب��امل�����س��اه��م��ة يف احلد  اأب���وظ���ب���ي  م����ط����ارات 
م���ن ان��ت�����س��ار ف���ريو����ض ك���ورون���ا )ك��وف��ي��د-
مطاراتها  خلو  �سمان  على  والعمل   )19
واملرافق التابعة لها من الفريو�ض لتوفري 
بيئة اآمنة و�سحية للموظفن وامل�سافرين 
اأبوظبي  م��ط��ارات  وال���زوار، حيث حتر�ض 
ب�����س��ك��ل م�����س��ت��م��ر ع��ل��ى ات���خ���اذ ن��خ��ب��ة من 
اإجراءات ال�سحة وال�سالمة بهدف توفري 
للم�سافرين  ومريحة  اآم��ن��ة  �سفر  جتربة 
ين�سجم مع  وذل����ك مب��ا  م��ط��ارات��ه��ا،  ع��رب 
حمد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سعادة  توجيهات 
بن طحنون اآل نهيان، رئي�ض جمل�ض اإدارة 
م�ساعفة  اإىل  الرامية  اأبوظبي  م��ط��ارات 
اجلهود وتوفري اأحدث التقنيات والأنظمة 
انت�سار  م��ن  احل���د  يف  للم�ساهمة  ال��ذك��ي��ة 

الفريو�ض.
وق���ال ���س��ري��ف ه��ا���س��م ال��ه��ا���س��م��ي، الرئي�ض 
تبني  "يعترب  اأبوظبي:  التنفيذي ملطارات 
اجل����دي����دة يف مطار  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ه����ذه 
ي��ع��زز من  اأب��وظ��ب��ي ال���دويل ت��ط��وراً مهماً 
جميع  �سالمة  ل�سمان  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود 
الزوار وامل�سافرين، حيث تعزز هذه التقنية 
ال�ساملة  ال�����س��الم��ة  اإج��������راءات  امل��ب��ت��ك��رة 
وتر�سيخ  اأبوظبي  م��ط��ارات  طبقتها  التي 
املطارات  رائ��دة يف قطاع  ح�سورنا ك�سركة 

على امل�ستوى الإقليمي".
با�ستمرار  "نعمل  ال��ه��ا���س��م��ي:  واأ�����س����اف 
ع��ل��ى ت��وف��ري احل���ل���ول امل��ت��ط��ورة يف مطار 
وباء  انت�سار  م��ن  للحد  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي 
ك��ورون��ا، وذل���ك م��ن خ��الل ت��ق��دمي جتربة 
اآمنة و�سل�سة جلميع امل�سافرين. كما  �سفر 
�ست�سهم  التي  التقنية  هذه  باعتماد  نفخر 
وانتقالها  ال��ع��دوى  اح��ت��م��الت  خف�ض  يف 
يف  الالتالم�سية  التكنولوجيا  خ��الل  من 

لوحات التحكم بامل�ساعد".

م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ال��دك��ت��ور ف����ادي النجار 
الأ����س���ت���اذ امل�����س��اع��د يف ج��ام��ع��ة الإم�������ارات 
التنفيذي  وال��رئ��ي�����ض  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
ت���وف���ري هذه  "اإن  ت��ات�����ض:  م��ي��ت��ا  ل�����س��رك��ة 
ي���اأت���ي م���ن منطلق  الأج����ه����زة احل���دي���ث���ة، 
وت�سنيع  واخ��ت��ب��ار  ت�سميم  على  حر�سنا 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال���ق���ادرة ع��ل��ى امل�����س��اه��م��ة يف 
انت�سار  واحل��د من  العامة  ال�سحة  حماية 
فريو�ض كورونا، حيث جرى ت�سميم هذه 
الأجهزة اجلديدة لتثبيتها ب�سهولة يف اأي 
اإمكانية توفري  م�سعد، ما يتيح لل�سركات 
الفريو�ض،  الإ�سافية يف مواجهة  احلماية 
لهذا   )Tchk( باإطالق  فخورون  ونحن 
امل��ن��ت��ج ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل م���ن خالل 
اأبو ظبي الدويل، و�سنوا�سل العمل  مطار 
على  التغلب  �سبيل  يف  ال��دول��ة  دع���م  ع��ل��ى 
الدكتور  ق���ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن  الوباء".  ه���ذا 
ملجمع  التنفيذي  الرئي�ض  �ساربك،  نيهيل 
العلوم والبتكار بجامعة الإمارات العربية 
للعلوم  الإم��ارات  جامعة  "ت�سعى  املتحدة: 

الأوقات  ري��ادي يف  دور  لعب  اإىل  والبتكار 
غري امل�سبوقة، عرب امل�ساهمة يف احلد من 
باأ�سلوب  وذل���ك  ك��ورون��ا،  ف��ريو���ض  انت�سار 
يرجم املعرفة الأكادميية والبحث العلمي 
اإىل تطبيقات ذات جدوى جتارية ملواجهة 
التحديات املتزايدة التعقيد التي نواجهها 
الإمارات  كانت جامعة  لقد  الوباء.  ب�سبب 
دافعة  ق��وة  ال����دوام  على  امل��ت��ح��دة  العربية 
الر�سيدة  القيادة  روؤية  تنفيذ  على  ت�ساعد 
وب���ن���اء ال����ق����درات ال��وط��ن��ي��ة، ح��ي��ث تعترب 
اأن�ساأها  �سركة )ميتا تات�ض( �سركة حملية 
ب��اح��ث��ون وط����الب م���ن ج��ام��ع��ة الإم������ارات 
العربية املتحدة لتوفري حياة يومية اأكرث 
قال  وب���دوره،  الدولة".  يف  للجميع  اأم��اًن��ا 
الدكتور غالب احل�سرمي الربيكي مدير 
جامعة الإمارات العربية املتحدة بالإنابة: 
"اإن التعاون مع مطارات اأبوظبي لتجهيز 
امل�����س��اع��د ب��ل��وح��ات ال��ت��ح��ك��م ال���ت���ي تعمل 
بعد  م��ا  ع�����س��ر  يف  الت��الم�����س��ي��ة  بالتقنية 
فريو�ض )كوفيد  - 19( له اأهمية كبرية، 

وا�سراتيجية  روؤي�����ة  م���ع  ين�سجم  ح��ي��ث 
ال��ع��م��ل م��ع القطاع  ج��ام��ع��ة الإم������ارات يف 
ت��وا���س��ل اجلامعة  اإذ  ال��دول��ة،  اخل��ا���ض يف 
يف  لديها  العلمية  البحث  ق��درات  توظيف 

حتقيق الأجندة الوطنية 2021".
واأ�ساف: "تلتزم جامعة الإمارات بو�سفها 
البحث  ب���دع���م  ���س��ام��ل��ة  ج���ام���ع���ة وط���ن���ي���ة 
لتعزيز  ال�����س��روري��ن  والب���ت���ك���ار  ال��ع��ل��م��ي 
�سالمة جمتمع الدولة يف مواجهة تف�سي 
– 19(، وذل��ك كجزء من التزام  )كوفيد 
الأو�سع يف متكن عملية تطوير  اجلامعة 
ل��ت��ط��وي��ر قدرات  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الذكاء  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����س��رك��ات 
ال�سطناعي، حيث تتطلع اجلامعة لتخاذ 
املزيد من اخلطوات لتعزيز م�ساهمتها يف 

القت�ساد املزدهر املبني على املعرفة". 
وت���اأت���ي ه����ذه ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اجل���دي���دة يف 
تعمل  بروبوتات  موؤخراً  ال�ستعانة  اأعقاب 
 CoDi بنظام القيادة الذاتية من طراز
تعقيم  عمليات  لتتوىل   BOT UGV
ومرافق  للموظفن،  املخ�س�سة  امل��ن��اط��ق 
تعقيم  عمليات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال�����س��ح��ن، 
اإط�����الق  ج���ان���ب  اإىل  ال�����رك�����اب،  ط����ائ����رات 
 SterixGates ط�����راز  م���ن  ب����واب����ات 
الأ�سخا�ض  لتطهري  املُ�����س��م��م��ة  للتعقيم 
خ��الل ث��الث ث���واٍن.  وم��ن بن الإجراءات 
من  للحد  اأبوظبي  مطارات  طبقتها  التي 
– 19(، كامريات الر�سد  تف�سي )كوفيد 
اأح��دث تقنيات  احل��راري التي تعتمد على 
اإىل كامريات  اإ�سافة  الذكاء ال�سطناعي، 
الوجه،  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  بخا�سية  جم��ه��زة 
حركة  لتتبع  احل����رارة  ا�ست�سعار  واأج��ه��زة 
بفريو�ض  امل�سابن  فيهم  مبا  الأ�سخا�ض، 

)كوفيد – 19(. 
ويجري تطبيق هذه الإجراءات اإىل جانب 
املجموعة الوا�سعة من الإجراءات الوقائية 
والتي  ال��دويل،  اأبوظبي  احلالية يف مطار 
ت�����س��م��ل م�����س��ح��ة الأن������ف واخ���ت���ب���ار تفاعل 
وغريها،   )PCR( املت�سل�سل  البوليمراز 
ووقاية  ال�����س��ح��ة  وزارة  ب��ت��و���س��ي��ات  ع��م��اًل 
املجتمع يف دولة الإمارات العربية املتحدة. 

•• العني - الفجر

مب�ساركة   افرا�سية  �سعرية  اأم�سية  الأول   اأم�ض  م�ساء  العن  ُكّتاب  نظم 

عبداجلواد  هاين  الأردين  ال�ساعر  و  ال�سبهان  �سلطان  ال�سعودي  ال�ساعر 
وقدمها الناقد الدكتور �سعبان بدير ...بح�سور الأمن العام لحتاد كتاب 
ب��ن ج��ر���ض، و جمعة الظاهري  واأدب���اء الإم����ارات الدكتور حممد ح��م��دان 

مدير مكتبة زايد املركزية بالعن، والدكتورة عائ�سة ال�سام�سي م�سوؤولة 
الربامج الثقافية يف نادي ُكّتاب العن وتناول ال�سعراء يف الأم�سية العديد 

من الق�سائد ال�سعرية التي لقت ا�ستح�سانا من قبل احل�سور.

جمل�س �سما حممد للفكر واملعرفة يناق�س 
العنف واأثره على االأمن االجتماعي

•• العني - الفجر

يف اإطار اللقاءات الفكرية �سمن برنامج احلوار الثقايف يف جمل�ض �سما حممد 
للفكر واملعرفة ، عقدت )عن بعد( ندوة ملناق�سة مو�سوع ) العنف واأثره على 
الأمن الجتماعي ( بح�سور ال�سيخة الدكتورة �سما بنت حممد بن خالد اآل 
تناول  حيث   ، املجل�ض  وع�سوات  الجتماعي  الدعم  من  واأخ�سائيات  نهيان 
الأزمة  املنزيل نتيجة  الأ�سر حاليا يف ظل احلجر  ملا تواجهه  احل��وار حتليال 
للوقاية من فريو�ض  الح��رازي��ة  الإج���راءات  اأجمع يف ظل  بالعامل  املحيطة 
اآل  خالد  بن  حممد  بنت  �سما  الدكتورة  ال�سيخة  بحديث  اللقاء  ب��داأ  كورونا. 
والرمزي  كاجل�سدي  املختلفة  بانواعه  الأ���س��ري  العنف  ح��الت  ح��ول  نهيان 
مما  ا�ستقرارها  على  يوؤثر  والعنف  املجتمع  ركيزة  تعد  التي  الأ�سرة  وقالت: 
يوؤدي اإىل التاأثري ال�سلبي على الأمن الجتماعي للمجتمع.. والإن�سان عندما 
ي�ستطيع  به  املحيطة  الظروف  وم��ع  ذات��ه  اآم��ن يف حياته مت�ساحلا مع  يكون 
اأن ي�سكل دائرة الأمن من حوله لتتمدد وت�سل للمجتمع بالكامل. واأ�سافت: 
"وحن ننظر لأنواع العنف التي ميكن اأن يقع على الفرد جند العنف اجل�سدي 
والعنف الرمزي والذي هو الأ�سد خطورة من العنف اجل�سدي فهو عنف ي�سبب 
جراحا قد ي�سعب عالجها يف النف�ض وتظل عالماتها باقية يف الذاكرة وتوؤثر 
ب�سورة مبا�سرة يف نظرة الفرد للعامل واحلياة ولذاته اأي�سا مما ي�سع املجتمع 
يف ماأزق الرجتاج املجتمعي الذي يوؤدي اإىل جمتمع رخو غري متما�سك" كما 
اأكدت على اأهمية مواجهة التحديات  التي تواجه اجلميع  يف الظروف احلالية 
للحد منها يف الظروف الراهنة  واأ�سارت �سموها اإىل الدور الهام ملركز الدعم 
تعزيز  يف  املجتمعي  املجال  يف  العاملة  املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات  الجتماعي 
الوعي الأ�سري و م�سوؤولياتهم التي من اأهمها رعاية الأطفال وحمايتهم من 
العنف بكافة اأ�سكاله والذي تنعك�ض اآثاره ال�سلبية على الأمن املجتمعي. وقد 
كان للدكتورة منى البحر مداخلة لم�ست جانبا عميقا يف ق�سية العنف حن 
قالت: "هذه املوا�سيع هي يف احلقيقة بالن�سبة لتخ�س�سي تهمني ب�سكل كبري، 
ففيما يتعلق باأنواع العنف فهناك اأنواع خمتلفة ومتعددة مثل العنف اجل�سدي 
فقد يكون ال�سرب اأو ال�سد اأو اللطم وغريه. اأي�سا هناك العنف اللفظي والذي 
يتم با�ستخدام املفردات ال�سلبية واملهينة مثل و�سف ال�سخ�ض بالغبي اأو التافه 
النف�سي  العنف  اأي�سا  الكلمات الأعنف والأك��رث جتريحا من ذلك، هناك  اإىل 
والعنف القت�سادي وهو عدم ال�سماح لل�سخ�ض التحكم يف موارده القت�سادية، 
اأي�سا هناك العنف الرمزي وهو عنف خفي وغري ملمو�ض مثل اإجبار الإن�سان 
األ تكون لديه وجهة نظر اأي اأن اأ�سادر وجهة نظره.  اأما فيما يتعلق ب�سوؤال: 
هل �سلوكيات العنف زادت يف فرة اجلائحة؟ حيث قامت دائرة تنمية املجتمع 
على  اجلائحة  تاأثري  ملعرفة  كورونا  زم��ن  احلياة يف  بدرا�سة عن  اأب��و ظبي  يف 
الو�سع الفردي والأ�سري والجتماعي. واأكدت الدرا�سة عدم وجود اأية زيادات 
يف حالت العنف؛ فاحلالت كانت عادية وكان هناك انخفا�ض، واأ�سارت الدرا�سة  
اإىل اأن هذه امل�ساألة طبيعية، لأنه اأ�سبح هناك �سيء خارجي و�سريح ومبا�سر 
اأو ل نبقى؟  لذا جند الأ�سرة  اأن نبقى  يهدد حياة الفرد وهو م�ساألة وج��ود: 
جتاوزت اأية خالفات �سابقة وتكاتفت ملواجهة هذه امل�سكلة،  غري اأنني اأت�سور 
بامل�ستقبل القريب قد تظهر عندنا حالت عنف مرتبطة بالو�سع القت�سادي، 
من  تخف�ض  ب���داأت  �سركات  وج��ود  ب�سبب  املواطنة  غ��ري  الفئات  ب��ن  وخا�سة 
الأ�سر وقد  ي�سكل �سغطا على  و هذا  عاملية،  امل�سكلة م�سكلة  وه��ذه  ال��روات��ب، 
واأي�سا عنف جمتمعي ب�سكل عام  اأ�سري  اإىل ح��دوث ح��الت عنف  ي��وؤدي ه��ذا 
،  هناك اأي�سا نقطة اأود الركيز عليها يف هذا املجال، وهي اأن الدولة تعمل 
على  الكثري من املوؤ�سرات التي ت�سمن  من خاللها م�ستوى عاٍل من  جودة 
حياة متوفرة للجميع،  ومن اأحد اأهم هذه املوؤ�سرات الإح�سا�ض بالأمن، هذا 
ب�سكل  ال�سحي  بالأمن  والإح�سا�ض  احلياة  جودة  مفهوم  على  اأثر  الفايرو�ض 
الأمن  ه��ذا  على  للحفاظ  كبري  بجهد  قامت  ال�سحية  وموؤ�س�ساتنا   ، خا�ض 
ال�سحي وقد ك�سبت ثقة النا�ض،  ولكن ظلت حالة التخوف من الإ�سابة وهي 
الأم��ن واخل��وف من  ، لذا ظل الإح�سا�ض بعدم  ال�سيطرة  م�سكلة خارجة عن 
الإ�سابة بهذا الفريو�ض، وهذا بدوره  اأثر على جودة احلياة ، اأي�سا عدم وجود 
اأثر على جودة  به  حرية احلركة  لالإن�سان و�سحب م�ساحة احلرية اخلا�سة 
الأم��ور موؤقتة وب�سيطة و�سنتجاوزها حتما  النهاية كل هذه  احلياة،  لكن يف 
اأدارت ه��ذه الأزم��ة ب��ج��دارة، وظهر  وباأقل الأ���س��رار،  فنحن من ال��دول التي 
اأن  ت�ستطع  مل  ج��دا  متقدمة  اأنها  نعتقد  كنا  دول  هناك  اأن  دولية  تقارير  يف 
تدير هذه الأزمة، كما اأدارتها دولة الإمارات، وفعال ظهرت يف تقارير دولية ، 
وبالإ�سافة للجهود احلكومية هناك اأي�سا جهود مبذولة على م�ستوى فردي،  
وخري مثال على ذلك : تلك اجلهود  املبذولة من قبل �سمو ال�سيخة د. �سما 
التي عملت من خاللها لتقدمي ودعم الربامج الثقافية والتوعوية لتخفيف 

غّمة الأزمة واملحافظة على جودة احلياة .
اأ�سكال  يف  اليوم  العنف  :"يتجلى  وقالت  لوتاه  ح�سة  الدكتورة  حتدثت  كما 
عديدة ووا�سحة، ورمبا تك�سف ب�سدة، على �سبيل املثال، الأحداث اجلارية يف 
تراكما كبريا  واأن هناك  زائ��ف،  الب�سرية  تقدم  ادع��اء  اأن  وتك�سف عن  اأمريكا 
حتت جلد الإن�سان فيه كثري من الغ�سب والظلم، ولو نحن حاولنا اأن نتق�سى 
ويف  ال��رم��زي،  البعد  يف  اأح��ي��اًن��ا  ت��ب��داأ  �سنجدها  تب�سيطها،  اأو  العنف  اأ���س��ب��اب 
الت�سور الذي يختزله اإن�سان عن 'الآخر' وهذا البعد الرمزي جنده م�سمنا 
الأنانية  على  مبنية  الإن�سان  يف  دوافعها  تكون  التي  املمار�سات  من  كثري  يف 
ي�سمى  مما  كثري  يف  احلا�سر  ع�سرنا  يف  ونراها  والطغيان،  النف�ض  وتف�سيل 
بالتعبريات الثقافية "�سينمائية، تلفزيونية، �سعبية، اإلخ ".  ولعلنا لو حاولنا 
اأن جند طاقة م�سادة للعنف ف�سوف نرى اأن معظم الأديان متيل اإىل الت�سامح 
الإن�سانية متثلها  واأن هذه  �سيء،  كل  الإن�سان فوق  اإن�سانية  واعتبار  والقبول 
القيم العليا، اأو اجلميلة، كاملحبة، وال�سدق، والإخال�ض، والإيثار، والدفاع عن 
احلق، باملقابل نرى اأن وقود العنف يتمثل يف اجلهل والأنانية والطمع، بالتايل 
التي  القيم  تعزز  اأن  فعليها  العنف  من  للتخل�ض  ت�سعى  املجتمعات  كانت  اإن 
ت�ساده، كي تكون يف �سالم، وهذا يف اآخر املطاف مطمح اخلريين، لكننا يجب 
اأن نعرف اأن اهلل �سنع اخلري و�سده، لختبار الإن�سان والك�سف عن حتيزاته؛ 
لذا علينا اأن ن�سعى جلانب اخلري، لي�ض فقط كي جنعل الآخر يف �سالم، بل لكي 
نكون نحن يف اأرقى حالتنا الإن�سانية." اأما الدكتورة �سعاد املرزوقي فقد كان 
لها راأي يف مو�سوع اأثر العنف على الأمن الجتماعي فقالت: " هذا املو�سوع 
يف �سميم ما اأهتم به كثريا وهو العنف �سد الأطفال والن�ساء، وبالتحدث عن 
اأزمة  خ��الل  ال�ست�سارات  ل�ستقبال  تطوعت  حيث  املا�سية  الفرة  يف  العنف 
فاحلجر  الجتماعي،  والتباعد  الإجباري  احلجز  من  يعانون  للذين  كورونا 
اأثر على الأ�سخا�ض من الناحية النف�سية حيث ازدادت املعاناة من ال�سغوط 
النف�سية، اأما بالن�سبة لهوؤلء الذين يعانون من م�سكلة العنف يف الأ�سر فقد 
حتدث البع�ض عن اللتفاف الأ�سري وتعزز الرابط بينهم وبقائهم يف البيت 
جعل الأب العنيف والأم العنيفة تفكر يف هذه ال�سلوكيات، ونوعاً ما انخف�ست 
كان يطلب طريقة  بعد  ال�ست�سارات عن  وبع�سهم من خالل  العنف،  ح��الت 
التعامل مع الغ�سب الذي عادة ما يوؤدي اإىل العنف، كما لحظنا باأن العنف 
اأكرث من الآب��اء؛ لأن الأم بحكم دورها من تدري�ض  من الأمهات كان وا�سحاً 
بالوظائف  تقوم  لزال��ت  فهي  النف�سي،  ال�سغط  لديها  يولد  عائلي  وال��ت��زام 
الأب  وج��ود  بالرغم من  وذل��ك  الأ���س��رة،  لق�ساء حاجيات  ذهابها  نف�سها مثل 
يف البيت وبع�سهم مل ياأخذ الدور الفعلي ليخفف من ال�سغط عليها، وهذه 

الأمور من واقع احلالت التي تتوا�سل وتطلب ال�ست�سارات.
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حديث الوالدة هو الطفل الذي ي�ضل عمره الأقل من �ضهر واحد بعد الوالدة، ويعترب 
هذا ال�ضهر مرحلة انتقالية بني احلياة اجلنينية واحلياة العادية، ومتر على معظم 
املواليد من دون م�ضاعدة خارجية وبن�ضبة 90 يف املائة، ولكن 10 يف املائة 
فقط يتعر�ش ل�ضعوبات عند الوالدة، والبع�ش يحتاج الإنعا�ش رئوي 
وقلبي داخل غرفة الوالدة مما ي�ضتدعي االإقامة يف وحدة العناية 

املركزة حلديثي الوالدة ويكون ذلك الأ�ضباب عدة؛
حديثي  االأطفال  م�ضاكل  وتو�ضيح  املرحلة  هذه  اأهمية  عن  نتحدث  هنا   

الوالدة واخلطر الذي يتهددهم.

عوامل اخلطر
املتحدة  الأمم  منظمة  اأج��رت��ه��ا  ل��درا���س��ة  ووف���ق���اً  ب���داي���ة... 
للطفولة )يوني�سيف( ُوجد اأن معظم اأ�سباب وفيات الأطفال 
 2.27 بن�سبة  خلقية  ت�سوهات  اإىل  ي��ع��ود  ال����ولدة  حديثي 
اأو عدم  امل��ائ��ة  26 يف  بن�سبة  امل��ت��ع��ددة  ال����ولدات  اأو  امل��ائ��ة  يف 
اإىل مر�ض الأم  اإ�سافة  املائة،  7.21 يف  الن�سوج غري املربر 
املائة،  4.6 يف  للوليد  واأو�ساع معينة  املائة،  7.6 يف  بن�سبة 

والختناق غري املربر بن�سبة 9.4 يف املائة .
اأو�سحت الدرا�سة اأي�سا اأن اأكرث الت�سوهات اخللقية �سيوعاً، 
اخللقية  وال��ت�����س��وه��ات  اخللقية  القلبية  ل��الأم��را���ض  ك��ان��ت 
املتعددة، التي �سكلت ن�سبتها 8.25 يف املائة و1.19 يف املائة 
79 يف امل��ائ��ة من  اأن  اأظ��ه��رت ال��درا���س��ات  على ال��ت��وايل، كما 
الولدة؛  بعد  الأول  الأ�سبوع  خ��الل  ال���ولدة  حديثي  وفيات 
42 يف املائة من هذه الوفيات خالل اليوم الأول  اإذ حدثت 
ب��ع��د ال�����ولدة، وه��ن��اك ع��وام��ل خ��ط��ورة ت�ستلزم ال��ت��ن��ومي يف 

الوحدات العالجية
اأو�سحت الدرا�سة اأي�سا اأن اأكرث الت�سوهات اخللقية �سيوعاً، 
اخللقية  وال��ت�����س��وه��ات  اخللقية  القلبية  ل��الأم��را���ض  ك��ان��ت 
املتعددة، التي �سكلت ن�سبتها 8.25 يف املائة و1.19 يف املائة 
79 يف امل��ائ��ة من  اأن  اأظ��ه��رت ال��درا���س��ات  على ال��ت��وايل، كما 
الولدة؛  بعد  الأول  الأ�سبوع  خ��الل  ال���ولدة  حديثي  وفيات 
42 يف املائة من هذه الوفيات خالل اليوم الأول  اإذ حدثت 
ب��ع��د ال�����ولدة، وه��ن��اك ع��وام��ل خ��ط��ورة ت�ستلزم ال��ت��ن��ومي يف 

الوحدات العالجية
يولد واحد من كل 10 اأطفال يف وقت مبكر، واخلديج َمن 
ُولد مبكراً اأقل من 37 اأ�سبوعاً، وكلما نق�ض العمر اجلنيني 
عند  وزن��ه��م  يقل  ال��ذي��ن  ف��الأط��ف��ال  اخل��ط��ورة،  ن�سبة  زادت 
الولدة عن 2.5 كلغم تزيد ن�سبة الوفاة لديهم 40 يف املائة 
باملقارنة باأقرانهم الذين يزيد وزنهم عند الولدة على 2.5 

كلغم، واإذا نق�ض الوزن عن 1.5 كلغم
600 غم يكون   -  500 اإىل  الذين ي�سل وزنهم  والأطفال 
اأما من تخطوا مرحلة الرعاية  املائة،  80 يف  معدل الوفاة 
املركزة فقد يتعر�سون مل�ساعفات توؤدي اإىل م�سكالت مزمنة 
باجلهاز التنف�سي اأو الإعاقة الذهنية اأو التاأثري على ال�سمع 
وال��ب�����س��ر واجل��ه��از احل��رك��ي م���دى احل��ي��اة. ك���رثة ا�ستخدام 
التوائم  ولدة  زي���ادة  عنه  نتج  للتبوي�ض  املحفزة  ال��ع��ق��ارات 

املتعددة )4. 3. 2  اأو اأكرث( حيث اإنه كلما زاد عدد التوائم 
فيهه احلمل زادت ن�سبة اخلطورة على الأم والأجنة، وزادت 

احتمالت ولدة خّدج مع كل م�ساعفات الطفل اخلديج.
اأما الذين يولدون قبل 34 اأ�سبوعاً فيحتاجون اإىل م�ساعدة 
اإ�سافية يف التنف�ض، والتغذية واحلفاظ على دفء اأج�سادهم، 
واإىل مراقبة ومتابعة اإ�سافية وعالج ورعاية لأن اأج�سامهم 

مل تنُم وتتطّور ب�سكل كامل بعد.

م�ضكالت �ضحية �ضائعة ترتبط بالوالدة املبكرة
 االأوىل: م�ضكالت يف التنف�ش

اأمرا�ض  التنف�سية للخدج، نزيف الدماغ،  كمتالزمة ال�سيق 
)ومنها  اله�سمي  واجل��ه��از  الأم��ع��اء  يف  ا�سطرابات  القلب، 
الريقان،  العيون،  يف  م�سكالت  التقرحي(،  الأم��ع��اء  التهاب 
فقر الدم، اللتهابات اأو العدوى؛ )الختناق الوليدي( وهو 
ف�سل اجلهاز التنف�سي يف حديثي الولدة، قبل اأو اأثناء اأو بعد 
الأك�سجن  من  الوليد  حرمان  حالة  وه��ي  مبا�سرة  ال��ولدة 
فرة كافية حل��دوث �سرر وا�سح، ويتم عالج تلك احلالت 
تلف خاليا  ن�سبة  لتقليل  للج�سم  التربيد  عن طريق جهاز 
وتوؤثر  امل��رك��زة  بالرعاية  الكامل  الطبي  الدعم  مع  ال��دم��اغ 
التاأثري  ي��ك��ون  فقد  الطفل،  على  امل��خ  بخاليا  التلف  ن�سبة 
اأغلب  على  �سديداً  يكون  اأو  الطفل  بعده  ويتح�سن  ب�سيطاً 

اخلاليا مما يوؤدي لالإعاقة الذهنية ال�سديدة اأو الوفاة.

الثانية: العدوى احلادة اأو االإنتان
حيث  للوفاة،  ت��وؤدي  التي  الأ�سباب  واأ�سعب  اأخطر  من  تعد 
اإن اجل��ه��از امل��ن��اع��ي ل��الأط��ف��ال امل��وال��ي��د ي��ك��ون غ��ري مكتمل. 
وهي تنق�سم اإىل ق�سمن ح�سب وقت احل��دوث: • عدوى ما 
للم�ستعمرات  امل�سببة  امل�سادر  اأحد  الأم  ال��ولدة: متثل  حول 
حيث  ال��ولدة؛  حديث  للطفل  بالن�سبة  وللعدوى  امليكروبية 
قليلة  �ساعات  خ��الل  يف  اأو  مبا�سرة  العدوى  عالمات  تظهر 
الت�سخي�ض  الأطفال على  ال��ولدة، وتعتمد فر�ض جناة  بعد 
املنا�سب الفوري وعلى نوع اجلرثومة  املبكر واإعطاء العالج 

ومناعة الطفل الوليد.
�سهر:  عمر  اإىل  ال��ولدة  من  اأي��ام  ثالثة  بعد  ما  • ع��دوى 
يعترب  ال���ذي  امل��ب��داأ  على  ال��ع��دوى  مكافحة  خطط  وتعتمد 
للميكروبات  حم��ت��م��اًل  م�������س���دراً  ال������ولدة  ح���دي���ث  ال��ط��ف��ل 

وم�ستقباًل لها يف اآن واحد.

الثالثة: الت�ضوهات واالختالجات
•الت�سوهات اخللقية: قد تكون يف �سكل اجل�سم اأو يف وظائف 
اأثناء الأ�سهر الثالث الأوىل من  اأو كليهما، وحتدث  اجل�سم 
املائة، وهي من الأ�سباب الرئي�سية  3 يف   - 1 احلمل بن�سبة 
ال��ولدة مثل وج��ود عيوب يف القلب  لوفاة الأط��ف��ال حديثي 
مع  تتعار�ض  التي  الولدية  العيوب  بع�ض  وهناك  الرئة.  اأو 

القدرة على احلياة مثل عدم ت�سكل الكليتن
املوروثة،  اجلينات  ع��ن  ناجتة  تكون  فقد  الأ���س��ب��اب  ع��ن  اأم��ا 
فزواج الأقارب يزيد ن�سبة احلدوث 2 - 6 يف املائة، اأو اأ�سباب 
بيئية كتعر�ض الأم لأمرا�ض اأو عدوى اأو عقاقري، اأو التعر�ض 
لالأ�سعة ال�سينية خالل �سهور احلمل الأوىل. وال�سطرابات 
الولدة.  وفيات حديثي  املائة من  يف  ب�37  تت�سبب  الوراثية 
وتعترب العالقة بن زواج الأق��ارب وبن الأمرا�ض الوراثية 
عالقة طردية، حيث اإن احتمال الإ�سابة بالأمرا�ض الوراثية 
باملتزوجن  مقارنة  اأقاربهم  من  املتزوجن  عند  اأعلى  تكون 
اأق��ارب��ه��م، وت���زداد ن�سبة ه��ذه الأم��را���ض كلما زادت  من غري 
درجة القرابة. ويرى خمت�سون اأن اأحد اأهم احللول وملحاربة 

الأمرا�ض الوراثية هو الفح�ض قبل الزواج.
اأو عدم وجود اأن�سجة دماغ، وقد تكون العيوب منفردة، حيث 
ع�سو  يف  خلقي  ت�سوه  به  يوجد  ولكن  �سليماً،  امل��ول��ود  يكون 

واحد كالقلب اأو الأمعاء.

ما هو االختالج؟
هو حدوث تفريغ فجائي وب�سكل زائد وغري طبيعي لل�سحنات 
الذي يوؤدي  الأمر  الدماغ،  املناطق يف  الكهربائية من بع�ض 
الدماغية،  الع�سبية  الوظيفية  الفعالية  على  التاأثري  اإىل 

وميكن اأن يطراأ هذا التفريغ يف اأي منطقة من مناطق
متفاوتة،  ال�سكلية  وامل��ظ��اه��ر  الع�سبية  ال��ت��اأث��ريات  ال��دم��اغ 
يف  ا�سطراب  ح�سية،  حركية،  ا�سطرابات  ح��دوث  اإىل  ت��وؤدي 
)الالاإرادية:  الإن��ب��ات��ي��ة  الع�سبية  ال��وظ��ائ��ف  يف  اأو  ال��وع��ي، 
ال��ودي��ة ون��ظ��رية ال��ودي��ة(، وق��د يجتمعاأكرث م��ن واح���د من 
اأ�سكاًل  ت��اأخ��ذ  اأن  اأن��ه��ا مي��ك��ن  ال�����س��اب��ق��ة، ك��م��ا  ال���س��ط��راب��ات 
�سريرية عدة. وت�ساهد الختالجات بن�سبة تراوح بن 0.4 
و1.5 يف املائة بن حديثي الولدة. ترتفع الن�سبة كثرياً يف 
الأطفال  من  املائة  يف   20 فن�سبة  اخل��ط��ورة؛  عالية  الفئات 
حديثي الولدة الذين تقل اأوزانهم عن 2500 غرام يعانون 
الذين  الأط��ف��ال  املائة من  50 يف  اأن  كما  الختالجات،  من 
تعر�سوا لنق�ض اأك�سجن عند الولدة ي�سابون بالختالجات 
م���ع اإم���ك���ان���ي���ة ت���ط���ور اع���ت���الل ال����دم����اغ الإف�����ق�����اري بنق�ض 
الأك�سجن. وتبلغ ن�سبة الوفيات يف حديثي الولدة امل�سابن 

بالختالجات 15 - 40 يف املائة.

وفاة االأطفال عند النوم والتدخني
حالت موؤ�سفة وحمزنة جداً حتدث لبع�ض الأطفال حديثي 
الولدة اأثناء النوم ومن دون اأعرا�ض ملحوظة ت�سبق الوفاة، 
اإنها الوفاة املفاجئة التي يحاول العلماء والأطباء حل لغزها، 
وهي ظاهرة موجودة يف جميع دول العامل من دون ا�ستثناء، 

ولكن ن�سبة حدوثها يف الدول الأكرث فقراً، اأكرب.
وق��د اأك���دت الأب��ح��اث اأن ه��ن��اك ع��الق��ة وط��ي��دة ب��ن ظاهرة 
املراأة  وت��دخ��ن  ال����ولدة  حديثي  ل��الأط��ف��ال  املفاجئة  ال��وف��اة 

اأث��ن��اء ف��رة احل��م��ل. واأ���س��ارت اإىل اأن امل���راأة احل��ام��ل املدخنة 
م�سكالت  حدوث  راأ�سها  وعلى  عدة  باأعرا�ض  جنينها  ي�ساب 
املوجودة يف  ال�سامة  امل��واد  انتقال  ب�سبب  التنف�ض  يف جماري 

ال�سجائر من الأم اإىل اجلنن.
وعندما يولد الطفل يكون تاأثري هذه املواد قد تعمق. وقد 
الأ�سباب  من  هو  احلامل  امل���راأة  تدخن  اأن  ال��درا���س��ات  بينت 
الرئي�سية حلدوث الوفاة املفاجئة لالأطفال حديثي الولدة. 
التدخن ممنوع  اأن  البحث هنا هو  التي قدمها  والن�سيحة 
اأمام  املجال  اإف�ساح  لعدم  احلامل  للمراأة  بالن�سبة  باتاً  منعاً 
انتقال املواد ال�سامة املوجودة يف ال�سجائر اإىل رئتي اجلنن.

وحدة عناية مركزة
رعاية فائقة لالأطفال الذين هم بخري ويقطعون �سوطاً يف 
الذين  اأولئك  اأو  لأوان��ه��ا،  �سابقة  ولدة  بعد  والتطور  النمو 
اأكرث تعقيداً هي لالأطفال  يتح�ّسنون بعد خ�سوعهم لعالج 
بحاجة  زال����وا  م��ا  لكنهم  ح��رج��ة،  حالتهم  تعترب  ل  ال��ذي��ن 

لعناية مركزة.

ال��ت��ي يحتاجها  ك��ل الأم�����ور  اإىل  ي��ح��ت��اج  ف��ال��ط��ف��ل اخل��دي��ج 
اأ�سياء كثرية ميكن  الآخ��رون من والديهم.  هناك  الأطفال 
لالأم القيام بها مل�ساعدة طفلها اأثناء وجوده يف وحدة العناية 
؛ مثل اأن حتمله داخل قمي�سها وحتت�سنه بب�سرتها العادية 
واإن�سياب  ال��ط��ف��ل  ت��ه��دئ��ة  ع��ل��ى  ال��ط��ري��ق��ة  ه���ذه  ح��ي��ث تعمل 

اأع�سابه، وميكن اأن ت�ساعده على حت�سن �سحته ومنوه

تغذية الطفل
عندما ي�سبح الطفل اأقوى ميكن البدء باإر�ساعه اأي�ساً. اإذا 
وميكن  طبيعية،  ر�ساعة  اإر�ساعه  على  حري�سة  الأم  كانت 
اأن  الأي��ام الأوىل قبل  م�ساعدتها يف ذلك ب�سفط احلليب يف 

يقوى الطفل مبا يكفي للر�ساعة الطبيعية .
يكون  عندما  لتغذيته  وا�ستخدامه  احلليب  تخزين  وي��ت��م 
م�ستعداً، قد ي�ساعد اإعطاء الطفل اخلديج حليب الثدي على 
حتفيز جهازه املناعي ومكافحة املر�ض. لذا يجب اأن حت�سل 
الأم على الكثري من امل�ساعدة والدعم كي تبداأ ثم ت�ستمر يف 

اإر�ساع املولود ر�ساعة طبيعية.

م�ساكل االأطفال احلديثي الوالدة.. تعرفوا عليها

وجبات النظام الغذائي
البي�ض  م���ن  ���ت���ان  ح���بَّ ال���ف���ط���ور:   •

م�سلوقتان.
ال�������غ�������ذاء:   •
ن�سف دجاجة، 
وط�������ب�������ق م���ن 

ال�سلطة.
ال����ع���������س����اء:   •
ك�����������وب�����������ان م����ن 

الزبادي.
ه�������ذا ال���ن���ظ���ام 
��������������ال يف  ف��������������عَّ
اإن���������ق���������ا����������ض 
فهو  ال�����وزن؛ 
على  ي����ق����وم 
وج����������ب����������ات 
الربوتن، 

الغنيَّة  الغذائية  الوجبات  اأنَّ  ومعلوٌم 
بن�سبة  ��ة  ال�����س��ه��يَّ ُت���ق���لِّ���ل  ب���ال���ربوت���ن 

،60%
تناول  يف  ال���رغ���ب���ة  م����ن  حت�����دُّ  ك���م���ا   
الليل،  م��ن  ��ر  ُم��ت��اأخِّ الوجبات يف وق��ت 
ُمتتبع هذا الرجيم ي�سعر  ا يجعل  ممَّ
الوجبة،  ا�ستهالك  د  ملُ��ج��رَّ بالمتالء 
فينجح يف فقدان الوزن ب�سكل �سريع. 

لكن، 
ر الأطبَّاء من تبعات هذا الرجيم  ُيحذِّ
ال��غ��ذائ��ي ع��ل��ى امل���دى ال��ط��وي��ل، علًما 
ما  �سرعان  الرجيم  ه��ذا  ُمتتبعي  اأن 

يك�سبون الوزن،
 ال�������ذي ف����ق����دوه ب���ع���د ال���ت���وق���ف عن 
ات���ب���اع ه����ذا ال���رج���ي���م. وه�����ذا الأخ����ري 
ميكن  ول  الطارئة،  ب��الأوق��ات  خا�ّض 
امل���رء يف  اإذا م��ا رغ���ب  الع��ت��م��اد عليه 

فالنظام  ي،  �سحِّ ب�سكل  ال��وزن  فقدان 
لإنقا�ض  املتكامل  ال��غ��ذائ��ي  ال�سحي 
الوزن ي�ستمل على العنا�سر الغذائّية 

املختلفة، ول يقوم على احلرمان.

 3 ن�ضائح ذهبّية
ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى اأف�����س��ل ال��ن��ت��ائ��ج يف 
رحلة خ�سارة الوزن، تو�سي الدكتورة 
���س��ري��ف��ة ب���� 3 ن�����س��ائ��ح ذه��ب��ي��ة، وهي 
والإرادة  بالعزمية  التحلِّي  اإىل  تدعو 
للو�سول اإىل الهدف املن�سود بخطوات 

ثابتة، وواثقة:
1. ممار�سة الريا�سة لثالثن دقيقة 

على الأقّل، يوميًّا.
امل������اء،  م����ن  ل����ي����رات   3 �����س����رب   .2

يوميًّا.
باكًرا. النوم   .3

رجيم �سريع الإنقا�س الوزن يف 3 اأيام
ة، وترغبني يف فقدان بع�ش  اإذا كنت �ضتلبِّني منا�ضبة هامَّ
م  لك  ل، ُنقدِّ الوزن حتَّى ت�ضتطيعي ارتداء ف�ضتانك املف�ضَّ
نظام ريجيم �ضريًعا الإنقا�ش 3 كيلوغرامات من الوزن، 

ام. يف غ�ضون 3 اأيَّ
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�لعدد 12958 بتاريخ 2020/6/11
�إنذ�ر عديل بالن�صر 

رقم )2020/2613 (
املنذر :  بنك دبي الإ�سالمي �ض.م.ع

املنذر اإليه :  احمد �سافراز ا�سماعيل كاربابر.
نتيجة  دره���م  وق���درة )59،422.00(  ���س��داد مبلغ  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سبوع 
من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 
من نوع )هوندا PILOT_ ا�ستي�سن(   ) دبي  خ�سو�سي/   /  M /الفئة   70355
املنذر مع حفظ كافة  واملمولة ل�ساحلكم من قبل  ا�سود(   ( موديل )2017(– لون 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12958 بتاريخ 2020/6/11
�إنذ�ر عديل بالن�صر 
رقم ) 2617  /2020 (

املنذر :  بنك دبي الإ�سالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه :  كامل عمر ابرهيم مك�سب.

نتيجة  دره���م  وق���درة )86،502.37(  ���س��داد مبلغ  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سبوع 
من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على ال�سيارة رقم 
Q / خ�سو�سي/ دبي ( من نوع ) �سيفروليه كامارو _ كوبيه(  27621 /الفئة   (
موديل )2011(– لون ) رمادي( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12958 بتاريخ 2020/6/11
�إنذ�ر عديل بالن�صر 
رقم ) 2616 /2020 (

املنذر :  بنك دبي الإ�سالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه :  تيودور بير �سريمان  .

نتيجة  دره���م  وق���درة )44،582.00(  ���س��داد مبلغ  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سبوع 
من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 
77190 /الفئة R / خ�سو�سي/ دبي ( من نوع )هوندا اودي�سي _ ا�ستي�سن( موديل 
املنذر مع حفظ كافة حقوق  )2015(– لون ) احمر( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر من اأي نوع كانت،،،
   الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12958 بتاريخ 2020/6/11
�إنذ�ر عديل بالن�صر 
رقم ) 2615  /2020 (

املنذر      :  بنك دبي الإ�سالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه :  امري �سلطان اتادجانوف.

نتيجة  دره��م   )133،188.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سبوع 
من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 
63985 /الفئة P / خ�سو�سي/ دبي ( من نوع ) انفينيتي كيو اك�ض 70_ ا�ستي�سن( 
موديل )2015(– لون  ) ابي�ض( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12958 بتاريخ 2020/6/11
�إنذ�ر عديل بالن�صر 
رقم ) 2614 /2020 (

املنذر :  بنك دبي الإ�سالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه :  مو�سي حممد جنيب �ساحلي.

نتيجة  دره���م  وق���درة )25،025.00(  ���س��داد مبلغ  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سبوع 
من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 
Q / خ�سو�سي/ دبي ( من نوع ) �سوبارو دبلوي ار اك�ض _  �سالون  96785 /الفئة 
( موديل )2016(– لون  ) ازرق( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12958 بتاريخ 2020/6/11
�إنذ�ر عديل بالن�صر 
رقم ) 2162 /2020 (

املنذر :  بنك دبي الإ�سالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه :  وليد حممد �سامل �سامل .

نتيجة  دره���م  وق���درة )58،386.00(  ���س��داد مبلغ  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سبوع 
من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 
R / خ�سو�سي/ دبي ( من نوع ) تويوتا كورول _ �سالون( موديل  96136 /الفئة 
)2015( – لون ) اأبي�ض( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12958 بتاريخ 2020/6/11
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/11583

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ش املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2020/06/17 االربعاء  يوم  م�ضاء   6:00 ال�ضاعة 

�ضده ال فيديت خلدمات التموين �ش.ذ.م.م و او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                           الو�ضف                             �ضعر التقييم  

 70،000                            �ضيارة لتجهيز االغذيه واأدوات مطابخ   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم 

باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  11  يونيو  2020 �لعدد 12958 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  11  يونيو  2020 �لعدد 12958 

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل 
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب جتديد ت�سجيل للعالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 143682    بتاريخ: 2010/06/15
با�س��م : �ض.ال�ستاء وال�سيف للتجارة �ض.ذ.م.م

ن���اي���ف  ����ض. ب:251607  دبي    امل���ت���ح���دة،دب���ي، دي�����رة،  ال��ع��رب��ي��ة  وع���ن���وان���ه: الم������ارات 
هاتف:04-2217723      

وامل�سجلة حتت رقم )143682( بتاريخ 2015/07/28   و�ستظل احلماية نافذة املفعول 
انتهاء  تاريخ  الإي��داع 2010/06/15 وحتى  تاريخ  اعتبارا من  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر 

احلماية يف 2030/06/15.
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقا لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ض عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية.
 ق�ض��م العالمات التج��ارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�صاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  11  يونيو  2020 �لعدد 12958 

فقد املدعو/امي�ساه بت انداجن اتاجن - اندوني�سيا 
اجلن�سية جواز �سفره رقم:B8324795 �سادر 
من اندوني�سيا من يجده عليه ت�سليمه اىل ال�سفارة 

الندوني�سية او اأقرب مركز �سرطة

فقدان جواز �سفر
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بنك االإمارات دبي الوطني 
ي�سجع عمالءه على االدخار

•• دبي-الفجر: 

اأعلن بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرائد يف املنطقة، اأم�ض عن اأ�سماء 
الفائزين املحظوظن باجلوائز الكربى �سمن حملته الرويجية )ادخر. 
اربح. انطلق(، وذلك خالل اأول حفل افرا�سي من نوعه لتوزيع اجلوائز.

وف���از ك���ٌل م��ن را���س��د اأح��م��د م��ن اجلن�سية الإم��ارات��ي��ة وغ���امن داف��ل��ي من 
لها  التي تتخذ من دبي مقراً  “جينلو ووتر”  العراقية و�سركة  اجلن�سية 
ب�ساعات  اآخ����رون  ع��م��الء  ف��از  بينما   ،S650 مر�سيد�ض-مايباخ  ب�سيارة 
الإمارات  بنك  الدخ��ار مع  على  لهم  مكافاأة  الفاخرة  �سبيدما�سر  اأوميغا 

دبي الوطني.
وا���س��ت��ه��دف��ت احل��م��ل��ة م��ك��اف��اأة ال��ع��م��الء احل��ال��ي��ن واجل�����دد م���ن الأف�����راد 
اأر�سدة ح�ساباتهم خالل فرة احلملة من  بزيادة  قاموا  وال�سركات ممن 

�سبتمرب 2019 اإىل فرباير 2020. 
باجلوائز  ال���ف���ائ���زي���ن  ت���ن���وع  وي����اأت����ي 
ليعك�ض التنوع الذي تتمتع به قاعدة 
عمالء البنك، حيث ينحدر الفائزون 
25 جن�سية  اأك��رث من  باجلوائز من 
الأكرب  ال��ف��ائ��ز  ع��م��ر  وب��ل��غ  خمتلفة. 
بنك  لدى  وهو عميل  عاماً   93 �سناً 
اأكرث  منذ  الوطني”  دبي  “الإمارات 
ب��ل��غ عمر  ح���ن  ع����ام����اً، يف   25 م���ن 

الفائز الأ�سغر �سناً 21 عاماً.
وعماًل بالتوجيهات املتعلقة بال�سحة 
مبا�سرًة  احل��ف��ل  ب��ث  وال�����س��الم��ة، مت 
الجتماعي  التوا�سل  من�سات  ع��رب 
ا�ست�سافه  ح��ي��ث  ل��ل��ب��ن��ك،  ال��ت��اب��ع��ة 

اأكرث  وح�سره  الفال�سي  �سيف  ال�سهري  الإماراتي  واملذيع  املحفز  املتحدث 
من 100،000 عميل، فازوا اأي�ساً باجلوائز الفاخرة وق�سائم الت�سوق عرب 

امل�ساركة يف امل�سابقات املمتعة خالل احلدث.
عن  ع��ربوا  حيث  الفيديو،  ر�سائل  ع��رب  بالفوز  فرحتهم  ال��ف��ائ��زون  ونقل 
�سعادتهم بالفوز باجلوائز القيمة التي تاأتي يف فرة ت�سودها التحديات يف 
خمتلف اأنحاء العامل. وقال را�سد اأحمد، رجل الأعمال من دولة الإمارات 
“اأتعامل مع بنك الإم��ارات دبي الوطني منذ 12 عاماً،  العربية املتحدة: 
يف  املتميزة  وا�ستثماراته  الوا�سعة  ل�سبكته  نظراً  ل��دّي  املف�سل  البنك  وهو 
مبا�سرة  الفطر  عيد  قبيل  باجلائزة  ف��وزه  اأن  م�سيفاً  التقنيات”،  اأح��دث 
اأ�سفى عليها مزيداً من الفرح وال�سرور، خا�سة يف ظل التحديات املتوا�سلة 

نتيجة جائحة “كوفيد-19«. 
ويف هذا ال�سياق، قال مروان هادي، نائب الرئي�ض التنفيذي ورئي�ض ق�سم 
اخلدمات امل�سرفية لالأفراد يف الإمارات لبنك الإمارات دبي الوطني: “نود 
اأن نهنئ الفائزين املحظوظن بجوائز هذه احلملة ال�سخمة التي  بداية 
الذين  العمالء  جميع  اأي�ساً  ون�سكر  بن عمالئنا،  وا�سعاً  ا�ستح�ساناً  لقت 
من  الأول  اجلوائز  لتوزيع  الفرا�سي  حفلنا  يف  و�ساركوا  اإلينا  ان�سموا 
نوعه. وباعتباره البنك املف�سل لدى الأفراد وال�سركات يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة، �سنوا�سل يف بنك الإمارات دبي الوطني تقدمي �سبل جديدة 

وجذابة ملكافاأة عمالئنا وت�سجيعهم على تبني العادات املالية ال�سليمة«.
باقة  لعمالئه  يقدم  الوطني  دب��ي  الإم����ارات  بنك  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  وجت��در 
تعامالتهم  اأن���واع  خمتلف  تنا�سب  التي  امل�سرفية  احل�سابات  م��ن  وا�سعة 
التوفري  ح�سابات  اإىل  اإ�سافة  جمزية،  فائدة  معدلت  لهم  وتوفر  املالية 
احل��ائ��زة على اجل��وائ��ز ع��رب الإن��رن��ت وال��ه��وات��ف املتحركة، وال��ت��ي تتيح 
وميكن  نف�سه.  الوقت  يف  القيمة  باجلوائز  والفوز  مدخراتهم  تعزيز  لهم 
للعمالء الأفراد فتح ح�سابات جديدة على الفور من خالل تنزيل تطبيق 
م�سح  وعمل  املتحركة،  الهواتف  على  للبنك  التابع  امل�سرفية  اخل��دم��ات 

�سوئي لوثائقهم الثبوتية وتقدمي التفا�سيل ال�سخ�سية ذات ال�سلة.

امل�سرف املركزي يتوقع بدء انتعا�س االقت�ساد 
االإماراتي يف الن�سف الثاين من عام 2020

•• اأبوظبي-وام:

القت�سادي  الن�ساط  انتعا�ض  ي��ب��داأ  اأن  امل��رك��زي  الإم�����ارات  م�سرف  ت��وق��ع 
الإماراتي يف الن�سف الثاين من العام 2020.

و�سهدت الأن�سطة القت�سادية يف الربع الأول من 2020 حتركات متباينة 
حيث جاء اأداء القت�ساد الإماراتي جيدا خالل ال�سهرين الأولن من العام. 
واأكد امل�سرف �� يف تقرير املراجعة عن الربع الأول من العام 2020 الذي 
جانب  من  املوجه  الدعم  برنامج  يوؤثر  اأن  املرجح  من  اأن��ه   �� ام�ض  اأ���س��دره 
امل�سرف املركزي وحزم التحفيز القت�سادي التي اأعلنتها احلكومات املحلية 
والتوظيف  العقارات  واأ�سعار  امل�سريات  موؤ�سر مديري  اإيجابي على  ب�سكل 
ومنو الئتمان مع تاأثري اإيجابي على ال�سعور العام. واأو�سح امل�سرف املركزي 
اأن متو�سط انتاج الإمارات من النفط �سيبلغ 2.984 مليون برميل يوميا 

خالل العام 2020 وذلك متا�سياً مع اتفاق اأوبك +.
���س��وق العمل يف دولة  اأن  امل��رك��زي  امل�����س��رف  اآخ���ر اظ��ه��ر تقرير  م��ن ج��ان��ب 
زاد  حيث   ،2020 ال��ع��ام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  خ��الل  ن�ساطا  �سهد  الإم�����ارات 
التوظيف يف القطاع اخلا�ض بن�سبة 1.3 % على اأ�سا�ض ربع �سنوي و2 % 
على اأ�سا�ض �سنوي يف الربع الأول من العام مقارنة بزيادة قدرها 0.3 % 
و0.2 % على التوايل يف الربع ال�سابق. وبلغت الوظائف يف القطاع اخلا�ض 
5.1 مليون موظف حيث متت اإ�سافة 64 األف وظيفة جديدة يف الأ�سهر 
القطاع  زادت وظائف   2019 عام  ويف  اجل��اري.  العام  الأوىل من  الثالثة 
اخلا�ض مبا يتما�سى مع الناجت املحلي الإجمايل غري الهيدروكربوين حيث 
بلغ معامل الرتباط بن زيادة الوظائف وزيادة الناجت غري النفطي 70% 

يف الفرة الأخرية.
وزادت الوظائف يف قطاع العقارات وخدمات الأعمال والقطاعات الأخرى 
على اأ�سا�ض �سنوي يف الربع الأول بن�سبة %7.1 و%11.3 مقابل 6.35 
و%10.5 يف الربع ال�سابق. وا�ستمر التوظيف يف قطاع ال�سناعة التحويلية، 
الذي ي�سكل حوايل 9.2 % من اإجمايل التوظيف يف القطاع اخلا�ض، يف 
النمو بن�سبة 1.3 % على اأ�سا�ض �سنوي، وهو نف�ض املعدل امل�سجل يف الربع 
الأول من عام 2020 ..وبالإ�سافة اإىل ذلك، زاد التوظيف يف قطاع النقل 

والتخزين والت�سالت، بن�سبة 0.9 % على اأ�سا�ض �سنوي.

•• عجمان –الفجر:

يف اإطار جهود دائرة التنمية القت�سادية يف 
عجمان يف الرقابة على الأ�سواق واملن�ساآت 
احلماية  ت���ع���زي���ز  ب���ه���دف  الق���ت�������س���ادي���ة 
التجارية وحماية امل�ستهلك، متّكنت اإدارة 

الرقابة وحماية امل�ستهلك من �سبط اأحد امل�سانع 
زيوت  باإنتاج  يقوم  بعجمان  ال�سناعية  املنطقة  يف 
جتارية  عالمات  حتمل  ُمقّلدة  �سّيارات  حم��ّرك��ات 
20 مليون درهم، و�سادرت  ل�سركات عاملية بقيمة 
عمليات  ب��ع��د  وذل����ك  ُع���ب���وة،   100،000 ح����وايل 
واإغالق  خمالفة  ومت  امل��ي��داين،  والتحّري  البحث 

امل�سنع على الفور.
اأحمد احلمراين، م�ساعد  اهلل  �سعادة عبد  و�سّرح   

القت�سادي  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ل�������س���وؤون  ال����ع����ام  امل����دي����ر 
من  جهدها  ق�سارى  تبذل  الدائرة  ب��اأن  والرقابة، 
اأجل مكافحة الغ�ض التجاري والجتار يف الب�سائع 

حمالت  بتنفيذ  تقوم  حيث  امل��ق��ّل��دة،  اأو  املغ�سو�سة 
املمار�سات  تلك  من  للحد  منتظم  ب�سكل  تفتي�سية 
امل�ستثمرين  مب�سالح  الإ���س��رار  �ساأنها  م��ن  وال��ت��ي 

واأ����س���ح���اب ال���ع���الم���ات ال��ت��ج��اري��ة، كما 
وُت����ع����ّر�����ض امل�����س��ت��ه��ل��ك��ن ل��ل��م��خ��اط��ر يف 
وُتعّر�ض  املنتجات،  تلك  ا�ستخدام  ح��ال 
ممتلكاتهم للتلف نتيجة عدم مطابقتها 

للموا�سفات واملقايي�ض العاملية.
ال�سّحي، مدير ق�سم  واأ�سار ح�س���ن علي   
الدائرة  تعام���ل  اإىل  التجاري،  الغ��������ض  مكافح����ة 
ب��ح��زم م��ع مم��ار���س��ات الح��ت��ك��ار وال��غ�����ض التجاري 
التجارية  ال���س��ت��ق��رار واحل��م��اي��ة  ت��وف��ري  ل�����س��م��ان 
اأ�سحاب  م���ع  ال���دائ���م  وال���ت���ع���اون  ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن، 
حقوقهم،  حلماية  التجارية  والوكالت  العالمات 
جتاري”  غ�����ض  “�سكوى  خ���دم���ة  ب���ك���ف���اءة  واأف�������اد 
الذكي  والتطبيق  الإلكروين  املوق�����ع  املتاحة عرب 

للدائرة.

يف جل�ضتني عن بعد �ضمن �ضل�ضلة احلكومات وكوفيد-19

القمة العاملية للحكومات ت�ست�سرف م�ستقبل االقت�ساد 
•• دبي-الفجر: 

اأكدت موؤ�س�سة القمة العاملية للحكومات 
اأن الأزمات والتحديات العاملية الكبرية، 
ت��ف�����س��ي ف���ريو����ض كورونا  م��ث��ل ج��ائ��ح��ة 
امل�ستجد )كوفيد – 19(، ك�سفت اأهمية 
املفتوحة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�������س���راك���ات  ت��ع��زي��ز 
احلديثة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت���وظ���ي���ف  يف 
الفر�ض اجلديدة  والبتكار ل�ستك�ساف 
الفريو�ض  مواجهة  منها يف  وال�ستفادة 

واآثاره.
حواريتن  جل�ستن  خ���الل  ذل���ك،  ج���اء 
العاملية  ال��ق��م��ة  نظمتهما  ت��ف��اع��ل��ي��ت��ن 
�سل�سلة  اإط����ار  يف  ب��ع��د،  ع��ن  للحكومات 
وكوفيد-19”  “احلكومات  ج��ل�����س��ات 
ال����ت����ي ت���وا����س���ل ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا ح���ت���ى 26 
دور  تعزيز  اإىل  وتهدف  احل��ايل،  يونيو 
فريو�ض  حت��دي  مواجهة  يف  احلكومات 
م�ستقبل  وا�ست�سراف  امل�ستجد،  كورونا 
اجلائحة،  ب��ع��د  م���ا  احل���ك���وم���ي  ال��ع��م��ل 
امل�ستجدات  اأب������رز  حت��ل��ي��ل  خ����الل  م���ن 
املتعلقة بالفريو�ض وتاأثريه على العمل 

احلكومي عاملياً.
وكوفيد- “احلكومات  �سل�سلة  وتناق�ض 
على  ل���ل���وب���اء  ال���ع���امل���ي���ة  الآث��������ار   ”19
احليوية  الق���ت�������س���ادي���ة  ال���ق���ط���اع���ات 
وم�����س��ت��ق��ب��ل احل���ك���وم���ات يف م��رح��ل��ة ما 
بعد اجلائحة، وت�ست�سيف 30 متحدثاً 
العمل  وق��������ادة  اخل��������رباء  م����ن  ع����امل����ي����اً 
احل���ك���وم���ي، ل���رك���ز ع���ل���ى الجت����اه����ات 
ت�سارع  يفر�سها  التي  اجلديدة  العاملية 
التي  وامل��ت��غ��ريات  التكنولوجي  ال��ت��ق��دم 
اأفرزتها اجلائحة مبا ي�ساعد احلكومات 
م�ستقبل  و�سناعة  الأزم���ة  جت���اوز  على 

اأف�سل.

الركود اأم النمو؟..
 التحديات والفر�ش

الأعمال  رج���ل  اأول����ريي  كيفن  و���س��ارك 
وامل�ستثمر العاملي، واآلن بجاين الرئي�ض 
الفطيم،  م��اج��د  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

القت�سادين  ك��ب��ري  ه��ي��وي��ن  و�����س����ارة 
ل�����دى بنك  اأوروب���������ا والأم����ريك����ت����ن  يف 
�ستاندرد ت�سارترد، وجهات نظرهم حول 
بالأزمة  املرتبطة  والفر�ض  التحديات 
بعنوان  بعد،  عن  جل�سة  خالل  العاملية، 
التوقعات  ه��ي  م��ا  ال��ن��م��و..  اأم  “الركود 
لالقت�ساد العاملي ما بعد كوفيد-19؟«. 
التي  اجل��ل�����س��ة  امل�������س���ارك���ون يف  وب���ح���ث 
امل��ذي��ع��ة يف قناة  اأدارت��ه��ا ه���اديل غامبل 
ي�سكل  كيف  العاملية”  �سي  بي  اإن  “�سي 
ه���ذا ال��وب��اء ف��ر���س��ة ك��ب��رية، رغ���م كونه 
حتديا وتهديداً، و�ساركوا اأفكارهم حول 
مبكا�سب،  ال��وب��اء  م��ن  اخل���روج  اإمكانية 
لبع�ض  خمتلفة  بتجارب  م�ست�سهدين 

الدول واأ�ساليب تعاملها مع اجلائحة.
و�سلط كيفن اأولريي ال�سوء على جتربة 
�سحيحة  اإج���راءات  تطبيق  يف  �سوي�سرا 
وكيف  الكانتونات،  نظام  من  م�ستفيدة 
اأنها مع و�سولها اإىل ت�سجيل 38 حالة، 
68 يوماً،  اأعادت اإطالق القت�ساد بعد 
العودة  يف  الأ�سرع  الدولة  بذلك  لتكون 
للعمل واحلياة الطبيعية، لت�سبق كوريا 
اجلنوبية التي كانت من الدول ال�سباقة 

يف العودة اإىل احلياة الطبيعية«.
اأما اآلن بجاين فتطرق اإىل اأثر اجلائحة 
بالقول:  امل�ستهلكن  ���س��ل��وك  تغيري  يف 
لكن  ال�ستهالك،  يف  النا�ض  “�سي�ستمر 
ولن  ك��ب��ري  ح���د  اإىل  ال��ق��ي��م��ة  �ستهمهم 
للت�سرف،  ق��اب��اًل  ك��ب��رياً  دخ��اًل  ميتلكوا 
للت�سرف  ال���ق���اب���ل  ال���دخ���ل  ���س��ي��خ��ت��ل��ف 
 24-18 الأ�سهر  على  و�سيوؤثر  متاماً 
النا�ض  خ����وف  اأي�������س���اً  امل��ق��ب��ل��ة، وه���ن���اك 
ب�������س���اأن امل�����س��ت��ق��ب��ل، ل���ذل���ك ن��ح��ت��اج اإىل 
�ستكون  فالثقة  النا�ض،  يف  الثقة  غر�ض 
العامل الرئي�سي، وي�سمل ذلك الثقة يف 
اقت�ساد  اإىل  والنتقال  البع�ض،  بع�سنا 
الرعاية  نظام  يف  والثقة  تالم�ض،  دون 
والثقة  احلكومة،  يف  والثقة  ال�سحية، 

باأن للنا�ض م�ستقبل زاهر«.
من جهتها، قالت هيوين: “لقد اأحدثت 
اإي����رادات  على  مبا�سرا  ت��اأث��ريا  الأزم����ة  

ال�سركات،  بع�ض  مديونية  وم�ستويات 
قطاعات  يف  اله��ت��زازات  بع�ض  و�سرنى 
ال�سفر، ومن منظور �سنع  معينة، مثل 
اإبقاء  اإىل  احلاجة  يزيد  ما  ال�سيا�سات، 
الإمكان  قدر  منخف�سة  الفائدة  اأ�سعار 
ل�سمان و�سول التمويل اإىل ال�سركات”، 
تعمل  احل����ك����وم����ات  اأن  اإىل  م�������س���رية 
ل�سمان  املركزية  البنوك  مع  بالتعاون 
ومتاح  التكلفة  منخف�ض  متويل  وج��ود 
النكما�ض  ه���ذا  م���ن  ل��ن��خ��رج  ب�����س��ه��ول��ة 
�سياأتي يف  اأنه  نعتقد  الذي  القت�سادي، 
الن�سف الثاين من العام، وال�سركات يف 

و�سع اأف�سل لزيادة زخم عودتها«.

االبتكار ومواجهة التحديات 
الربوفي�سور  حت��دث  مت�سل،  �سياق  يف 
�سوميرا دوتا اأ�ستاذ العلوم الإداري��ة يف 
كلية “اإ�ض �سي جون�سون لالأعمال” يف 
جامعة كورنيل، عن دور البتكار يف بناء 
م�ستقبل م�ستدام و�سامل، خالل جل�سة 
“دور  بعنوان  الإنرنت  افرا�سية عرب 
البتكار يف مواجهة التحديات العاملية”، 
مدير  ن��ائ��ب  خربا�ض  ب��ن  �سعيد  اأداره����ا 

موؤ�س�سة القمة العاملية للحكومات. 
جداً  الب��ت��ك��ار مهماً  “يعد  دوت���ا:  وق���ال 
خ�سو�ساً  ك��م��و���س��وع،  ال���ف���رة  ه���ذه  يف 
ال���ع���امل عندما  ���س��ي��واج��ه��ه  م���ا  خ����الل 
اأهمية  موؤكداً  نخرج من هذه الأزمة”، 
موا�سلة ال�ستثمار يف البحث والتطوير 
ب��ال���س��ت��ف��ادة م���ن جت����ارب ال��ع��دي��د من 
 2008 اأزم�������ة  ال�������دول ال���ت���ي دف��ع��ت��ه��ا 
البحث  يف  ا���س��ت��ث��م��ارات��ه��ا  ت��ع��زي��ز  اإىل 
وال�سن  الأرجنتن  ومنها  والتطوير، 
وك��و���س��ت��اري��ك��ا وم�����س��ر وف��رن�����س��ا والهند 
وكوريا واملك�سيك وبولندا، حيث لوحظ 
من��و ا���س��ت��ث��م��ارات البحث وال��ت��ط��وي��ر يف 
اأ�سرع  مبعدل  املا�سية  الع�سر  ال�سنوات 
من معدل منو الناجت املحلي الإجمايل، 
ما اأفرز نوعاً من الف�سل بن القت�ساد 

وال�ستثمار يف البحث والتطوير.
كامنة  اإمكانات  هناك  اأن  دوت��ا  واأ���س��اف 

التي  امل��رح��ل��ة  ا�ستعدنا  واإذا  ل��الب��ت��ك��ار، 
حن  ون�����س��ف،  �سهرين  قبل  بها  م��ررن��ا 
ق��ي��ل ل��ن��ا ي��ج��ب ع��ل��ي��ن��ا ال��ت��دري�����ض عرب 
الإن���رن���ت وال��ع��م��ل م��ن امل���ن���زل، ح�سل 
ال��ك��ث��ري م���ن ال��ف��و���س��ى، وظ���ن كثريون 
حتقيقه.  ميكن  ول  م�ستحيل  ذل��ك  اأن 
وبعد �سهرين ون�سف، �ستخربك معظم 
بل  ت��ت��اأث��ر،  مل  الإن��ت��اج��ي��ة  اأن  املنظمات 
بطرق  البتكار  عملية  الرقمنة  �سرعت 
ع��دي��دة، ك��ل ذل��ك ك��ان ممكناً قبل �ستة 
ن��ن��ف��ذه ب�سبب  ل��ك��ن��ن��ا مل  اأ���س��ه��ر ف��ق��ط، 

مقاومة كانت متنع التغيري«.
يكفي  ل  ال���س��ت��م��رار  “جمرد  وت���اب���ع: 
ال�سعي  م��ن  ب��د  ول  ال��ي��وم،  للموؤ�س�سات 
اجلاهد للتقدم، هناك من راأوا الفر�ض 
يف حلظات الأزمات، وهذه م�ساألة تتعلق 
على  العقلية  تركز  اأن  يجب  بالعقلية، 
بينما يتطلب  والنمو والنجاح،  البتكار 
التوازن بالطبع اعتبارات ق�سرية املدى 

اإىل حد ما«.
من جهته، قال كري�ستوفر �سرودر رائد 
الأعمال والكاتب يف “غلوبال فين�سر”: 
�سرورياً  ع��ن�����س��راً  مي��ث��ل  الب���ت���ك���ار  اإن 
مناف�سوك،  �سي�سبقك  تبتكر  مل  ف����اإذا 
ل  ق��د  ال��ت��ي  امل���ج���الت  ع��ن  و�سيبحثون 
تهتم بها كثرياً، والوا�سح من التجارب 
عندما  الأزم�����ات  جت���اوز  ن�ستطيع  اأن��ن��ا 
يتوفر لدينا بيئة من املبتكرين يبحثون 
جميع  من  وي��اأت��ون  الفر�ض  منافذ  عن 

اأنحاء العامل«.
ع  امل�سِرّ “العامل  �����س����رودر:  واأ�����س����اف 
اإىل  اإمكانية الو�سول  الأول يتمثل غب 
لالبتكار  العنان  واإط��الق  التكنولوجيا، 
يف ك��ل اأن��ح��اء ال��ع��امل، وق��د م��ررن��ا فعاًل 
اأو  خم�ض  يتطلب  ق��د  �سلوكي  ب��ت��ح��ول 
فقط،  �سهرين  ح��وايل  يف  �سنوات  ع�سر 
ال���ولي���ات  ب���اأن���ه يف  ن��ت��ذك��ر  اأن  وع��ل��ي��ن��ا 
%12 من كل حركة  اأقل من  املتحدة، 
ا�ستخدم  فجاأة،  رقمية،  كانت  التجزئة 
من  العامل  ح��ول  النا�ض  مالين  مئات 
واملناطق موؤمترات  العمرية  الفئات  كل 

واأدركوا  الإلكرونية  والتجارة  الفيديو 
جن����اح����ه����ا. ل��������ذا، ي���ف���ت���ح ه������ذا جم�����اًل 
من  العديد  على  بناًء  لالبتكار  مذهاًل 

الجتاهات التي تنت�سر ب�سكل عام«.
علينا  ك��ب��رية  اأ�سئلة  اإىل  ���س��رودر  ول��ف��ت 
النا�ض  م��ن  العديد  لأن  فيها،  التفكري 
الو�سول  ي�����س��ت��ط��ي��ع��ون  ل  ال����ع����امل  يف 
ي��وم��ن��ا ه���ذا،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ح��ت��ى  اإىل 
ي�سركون  ل  �سخ�ض  “مليارا  وق����ال: 
ا���س��ت��خ��دام �سكان  م���ا و���س��ف��ن��اه م���ن  يف 
والتجارة  ال��ف��ي��دي��و  م���وؤمت���رات  ال��ع��امل 
اأمريكا  يف  كثرياً  حتدثنا  الإلكرونية، 
مر  ع���ل���ى  الرقمية”  “الفجوة  ع����ن 
�سرورة  الآن  اأ�سبحت  لكنها  ال�سنن، 

رقمية«.

جل�ضات تفاعلية �ضمن
 7 قطاعات حيوية

العاملية  ال���ق���م���ة  م���وؤ����س�������س���ة  واأط����ل����ق����ت 
�سل�سة  امل���ا����س���ي  ال�����س��ه��ر  ل��ل��ح��ك��وم��ات 
اجل����ل���������س����ات الف�����را������س�����ي�����ة ب���ع���ن���وان 
لبحث  وكوفيد-19”،  “احلكومات 
ت��اأث��ري ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ع��ل��ى حكومات 
العمل  م�ستقبل  وا���س��ت�����س��راف  ال���ع���امل 
م��ن خالل  ال��وب��اء.  ه��ذا  بعد  احلكومي 
ا�ست�سافة 30 متحدثاً وخبرياً وقيادياً 
اإىل  ال�سل�سلة  وت��ه��دف  ع��امل��ي��اً.  حكومياً 
ال�ستجابة  يف  احل��ك��وم��ات  دور  ت��ع��زي��ز 
للتحديات التي فر�سها فريو�ض كورونا 
امل�ستجد وا�ست�سراف م�ستقبل احلكومات 
يف ع�سر “ما بعد فريو�ض كورونا” من 
وتاأثريات  ت��ط��ورات  اآخ���ر  حتليل  خ��الل 
ال���ف���ريو����ض ع��ل��ى ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي يف 

جميع اأنحاء العامل.
وكوفيد- “احلكومات  �سل�سلة  وُتعقد 
ل�ستعرا�ض  الإن�����رن�����ت  ع����رب   ”19
بفريو�ض  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال���ت���ط���ورات  اأح�����دث 
كورونا ومناق�سة اآثاره على 7 قطاعات 
حيوية هي: التعليم والرعاية ال�سحية 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  والأم����ن  والق��ت�����س��اد 

واحلوكمة والقيادة.

نا�سداك دبي ترحب باإدراج �سكوك بقيمة 200 مليون دوالر اأمريكي من »جي اإف اإت�س املالية« 
•• دبي -وام:

الأول  اأم�ض  نا�سداك دبي يوم  اأدرج��ت 
دولر  م��ل��ي��ون   200 بقيمة  ���س��ك��وك��ا 
اإف  ج��ي  م��ن قبل جمموعة  اأم��ري��ك��ي 
اإت�����ض امل��ال��ي��ة ح��ي��ث ي��ع��د ه���ذا الإدراج 
دبي  ن��ا���س��داك  يف  للمجموعة  ال��ث��اين 
 300 ب��ق��ي��م��ة  الأول  اإدراج�����ه�����ا  ب��ع��د 
مليون دولر اأمريكي يف �سهر فرباير 

من هذا العام.
لعمليات  الإج��م��ال��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة  وت��ب��ل��غ 
الآن  ح��ت��ى  دب����ي  يف  ال�����س��ك��وك  اإدراج 
وتبلغ  اأم��ري��ك��ي  دولر  م��ل��ي��ار   64.5
من  الإماراتية  الإ�سدار  ح�سة جهات 
هذه القيمة 44 % فيما تعود ن�سبة 

اإ���س��دار خمتلفة  %56 منها جلهات 
م��ن ح���ول ال���ع���امل. وق���ال ح��ام��د علي 
دبي:  ل��ن��ا���س��داك  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض 
املنطقة  يف  العاملية  البور�سة  ب�سفتها 
ملجموعة  دب��ي  نا�سداك  بور�سة  توفر 
اإ�سدار  امل��ال��ي��ة وج��ه��ات  اإت�����ض  اإف  ج��ي 
رواب������ط ممتازة  الأخ������رى  ال�����س��ك��وك 
والعاملين  املحلين  امل�ستثمرين  م��ع 
املميز  العاملي  احل�سور  اإىل  بالإ�سافة 
مبزيد  الرحيب  اإىل  قدما  ونتطلع 
جهات  قبل  م��ن  الإدراج  عمليات  م��ن 
اإ�سدار عاملية لدعم متطلبات التمويل 
اخل��ا���س��ة ب��ه��م ب��ال��ت��زام��ن م��ع تطوير 
لتحقيق  تهدف  التي  ا�سراتيجياتهم 
القت�سادية  التقلبات  م��ع  الزده�����ار 

احلالية. من جهته قال ه�سام الري�ض 
اإف  جي  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض 
بتدعيم  ن��ق��وم  “ فيما  امل��ال��ي��ة:  اإت�����ض 
اإقليمية  مالية  كمجموعة  اأن�سطتنا 
ودول��ي��ة ك��ربى يف اأع��ق��اب زي���ادة راأ�ض 
ي�سرنا  بنجاح  موؤخرا  متت  التي  امل��ال 
اأن نتو�سع يف عالقاتنا مع امل�ستثمرين 
وبالنظر  دب����ي  ن���ا����س���داك  خ����الل  م���ن 
اإمكانية  من  البور�سة  توفره  ما  اإىل 
ال��ع��امل��ي وم���ا تتميز ب��ه من  الن��ت�����س��ار 
معايري عالية يف التنظيم فاإنها توفر 
الهادفة  ل�سراتيجيتنا  ثمينا  دعما 
امل�ساركن  مع  الإيجابية  امل�ساركة  اإىل 
يف ال�سوق واملحافظة على دعمهم من 

اأجل منو وتطور جمموعتنا«.

اقت�سادية عجمان ت�سبط زيوت
 حمّركات �سّيارات بقيمة 20 مليون درهم
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�سلطة مركز دبي التجاري العاملي تعقد اجتماعًا عن ُبعد
 مع رّواد �سناعة الفعاليات للتخطيط لعودة الن�ساط مرة اأخرى

•• دبي-الفجر: 

لالنفتاح  دب���ي  اق��ت�����س��اد  ي��ع��ود  بينما 
م�����رة اأخ�������رى ع���ق���ب م����ا ����س���ه���ده من 
خلفية   ع���ل���ى  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ظ�������روف 
بداأت  كوفيد-19،  ف��ريو���ض  جائحة 
العاملي  ال��ت��ج��اري  دب��ي  م��رك��ز  �سلطة 
قطاع  ن�ساط  عودة  لت�سريع  جهودها 
ال��ف��ع��ال��ي��ات، ال����ذي ي��ع��د واح������داً من 
ت�ساهم يف  التي  الرئي�سية  القطاعات 
دفع عجلة الإقت�ساد بدبي. وقد رّكزت 
اأجندة الجتماع الذي عقدته �سلطة 
ُبعد  عن  العاملي  التجاري  دبي  مركز 
مع عدد من كبار منظمي الفعاليات 
اإع��داد خريطة طريق  العاملين، على 
جلائحة  الطارئة  ال��ظ��روف  لتخطي 
وال�سطراب   ،19 كوفيد-  فريو�ض 
الق���ت�������س���ادي ال����ن����اجت ع���ن���ه���ا، وذل����ك 
الفعاليات،  ن�ساط  ع���ودة  ل�ستئناف 
جتارية  فعاليات  اأج��ن��دة  وا�ست�سافة 
من  دب��ي  يف  املحتوى  غنية  متكاملة 

قبل نظرائها العاملين.
التدابري  ع��ل��ى  الإج���ت���م���اع  رّك����ز  ك��م��ا 
�سحة  ل�سمان  اّت��خ��اذه��ا  يجب  ال��ت��ي 
كاأولوية  ال��������زّوار  ج��م��ي��ع  و����س���الم���ة 
يف  بالثقة  ال�سعور  وغ��ر���ض  ق�����س��وى، 
دون  ا�ست�سافتهم  على  املدينة  ق��درة 
املخاطرة ب�سالمتهم ال�سخ�سية. ومن 
اأجل حتقيق هذه الغاية، فقد �سددت 
العاملي  ال��ت��ج��اري  دب��ي  م��رك��ز  �سلطة 
على تطبيق معايري تنظيمية جديدة، 
و�سّجعت على التعاون ل�سمان التبّني 
الفّعال لأعلى الربوتوكولت العاملية 
لل�سالمة والنظافة، ف�ساًل عن و�سع 
ال���ت���داب���ري ال���وق���ائ���ي���ة والح����رازي����ة 
ل��ه��ا يف جميع  ال�������س���ارم  وال��ت��ط��ب��ي��ق 
مع  يتوافق  مبا  القادمة،  الفعاليات 
امل����ب����ادئ ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة ال�������س���ادرة عن 

حكومة دبي.
وتراأّ�ض الجتماع �سعادة هالل �سعيد 
امل���ري، م��دي��ر ع��ام �سلطة م��رك��ز دبي 
ال�سياحة  ودائ�����رة  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ج��اري 
بح�سور:  بدبي،  التجاري  والت�سويق 
د. عبد ال�سالم املدين، رئي�ض جمل�ض 
القاب�سة،  اإن���دك�������ض  ����س���رك���ة  اإدارة 
التنفيذي  الرئي�ض  وجيف ديكن�سون، 
ملجموعة ديلي ميل للفعاليات، وبير 
ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  ه�����ال، 
الأو�سط  وال�سرق  اأوروب���ا  يف  اإنفورما 
رئي�ض  ال�سيزاوى،  وداوود  واأفريقيا، 
لتنظيم  ال���س��رات��ي��ج��ى  جم��م��وع��ة 
املعار�ض واملوؤمترات، وديفيد بيجويل، 
اإي�ست  ل�����س��رك��ة م��ي��دل  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
الرئي�ض  ميلور،  و�ساميون  ت��رياب��ن، 
التنفيذي ل�سركة مي�سي فرانكفورت 
زيجالو،  وفا�سيل  الأو���س��ط،   ال�سرق 
للمعار�ض-  ريد  ل�سركة  العام  املدير 
ال�����س��رق الأو�����س����ط؛ وت��ري��ك�����س��ي لوه 
التنفيذي  الرئي�ض  نائب  مريماند، 
مركز  يف  الفعاليات  املعار�ض  لإدارة 
العاملي، وماهر جلفار،  التجاري  دبي 
لإدارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  ن���ائ���ب 
واملوؤمترات يف مركز  املعار�ض  قاعات 

دبي التجاري العاملي.
الفعاليات  ����س���ن���اع���ة  رّواد  واأك��������د 
خ����الل الإج���ت���م���اع ع��ل��ى اأه��م��ي��ة هذا 
املحلي  ل���ل���ن���اجت  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ال���ق���ط���اع 
املبادرات  وناق�سوا  ل��دب��ي،  الإج��م��ايل 
ا�ستئناف  ل��ت�����س��ري��ع  الإ���س��رات��ي��ج��ي��ة 
الفعاليات  لأجندة  الطبيعية  احلالة 
التجارية العاملية ال�سخمة ومعار�ض 
الدولية  وامل�����وؤمت�����رات  امل�����س��ت��ه��ل��ك��ن 
ال�����ك�����ربى. وق������د ����س���ّل���ط الإج����ت����م����اع 
ال�����س��وء ع��ل��ى ال����دور امل���ح���وري ملركز 
ة  كمن�سّ ال����ع����امل����ي  ال����ت����ج����اري  دب������ي 
التجارية  الأع��م��ال  يف  الثقة  لتعزيز 
للم�ساركن من القطاع، وحتفيز منّو 
وت�سريع  الدولية،  التجارية  الأعمال 

اأح�������دث ال����ت����ط����ورات، ون��ت��ط��ل��ع اإىل 
“�سيمل�ض  معر�ض  يف  بكم  الرحيب 
ال�سرق الأو�سط” يف �سهر نوفمرب«. 

ا�ضتثمار التقنية والرتويج 
لها وت�ضجيع االبتكار

الكلية  التجربة  تعزيز  م��ن  وك��ج��زء 
ل���ل���م�������س���ارك���ن وال��������������زّوار، واإع����ط����اء 
توّفر  ف��ع��ال��ي��ات  ل��ت��ق��دمي  الأول����وي����ة 
يدركون  الأع�������س���اء  ف�����اإن  احل���م���اي���ة، 
املتنامية والتاأثري الإيجابي  الأهمية 
املتزايد لال�ستثمار يف التقنية وتعزيز 
الفعاليات،  يف  وتكاملها  ا�ستخدامها 
واأمان،  وك��ف��اءة  ج��ودة  اأع��ل��ى  ل�سمان 
مما ي�سمح لدبي بقيادة الطريق اأمام 

ال�سناعة العاملية.
وب��ي��ن��م��ا ت���ت���ق���ّدم دب�����ي ب�����اإع�����ادة فتح 
والقت�سادية  ال��ت��ج��اري��ة  اأن�����س��ط��ت��ه��ا 
املرابطة  ال�سناعات  فاإن  العام،  هذا 
املختلفة تتح�سر لتبّني مناذج اأعمال 
جتارية وت�سغيلية جديدة. وبالتوازي 
م��ع ذل���ك ف����اإن م��رك��ز دب���ي التجاري 
ال��ع��امل��ي وم��ن��ظ��م��ي ال��ف��ع��ال��ي��ات على 
لهم  التي مت منحها  بالفر�ض  دراي��ة 
لإعادة ت�سميم �سناعة الفعاليات، مع 
ال�سائدة  احلالية  التوّجهات  مراعاة 

يف العامل.
فرة  ت��واج��ه  الفعاليات  �سناعة  اإن 
اأي وق���ت م�سى،  اأك����رث م��ن  ح��ا���س��م��ة 
ال�سوق  اح����ت����ي����اج����ات  حت���ت���ل  ح���ي���ث 
اأعمال مّت�سل ورقمي  العاملي ملجتمع 
اأه��م��ي��ة ق�����س��وى، و���س��وف ي��ت��م العمل 
والبيئة  امل���ن���ّظ���م���ن  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
الأو�����س����ع ل��ت��ق��دمي اأح�����دث اخل����ربات 
التقنيات  ع��ل��ى  امل��ع��ت��م��دة  وال��ت��ج��ارب 
للم�ساركن يف الفعاليات، مبا يف ذلك 
ال�سخ�سي  اأو  الف��را���س��ي  احل�سور 
ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات، وال����ذي ���س��وف ي��ك��ون يف 
التقّدمية  ال�سراتيجيات  مقّدمة 
�سعادة  واختتم  الفعاليات.  ل�سناعة 
العام  امل���دي���ر  امل������ري،  ���س��ع��ي��د  ه����الل 
العاملي  التجاري  دب��ي  مركز  ل�سلطة 
التجاري  والت�سويق  ال�سياحة  ودائرة 
مركز  “كان  ق��ائ��اًل:  تعليقه  ب��دب��ي، 
دبي التجاري العاملي وما زال املن�سة 
على  ال��ت��ج��ارة  يف  ال��رائ��دة  الإقليمية 
مدار ال�� 40 عام املا�سية، و�سيظل يف 
املقّدمة لريادة حتّول ال�سناعة خالل 

هذه الفرة وما بعدها.
فاإننا  امل�ستقبل،  اإىل  نتطّلع  وبينما 
اجلديد  ال��ن��م��ط  م��ع  ال��ت��ك��ّي��ف  نتعّلم 
الديناميكيات  م��واج��ه��ة  خ���الل  م��ن 
املختلفة  الق���ت�������س���ادي���ة  واحل���ق���ائ���ق 
التبني  ع��رب  وك��ذل��ك  مبا�سر،  ب�سكل 
الإ�سافية  التدابري  وتفعيل  الناجح 
حلماية �سحة و�سالمة امل�ساركن يف 
تقدمي  خ��الل  م��ن  ���س��واء  الفعاليات، 
ال��ت��ق��ن��ي��ة بوجه  امل�����ب�����ادرات  وزي��������ادة 
حتديد  يف  ب��ال���س��ت��م��رار  اأو  خ���ا����ض، 
وتعزيزها  وجت��ارب��ه��م  عمالئنا  ر�سا 
ك��اأول��وي��ة، اأو م��ن خ��الل رف��ع القيمة 
نتطّلع  اإن��ن��ا  ل��ع��رو���س��ن��ا.  امل�����س��ت��دام��ة 
ل�ست�سافة وتنظيم الفعاليات املقبلة 
وال��ت��ي م��ن امل��ق��ّرر اإق��ام��ت��ه��ا يف الربع 
ونحن   2020 ع�����ام  م����ن  الأخ��������ري 
لقيادتنا  امل��ت��وا���س��ل  للدعم  مم��ت��ّن��ون 
ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات  الر�سيدة 
مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  ن��ائ��ب 
دب���ي، وثقته يف قدرة  ال����وزراء ح��اك��م 
ق���ط���اع ال��ف��ع��ال��ي��ات وامل���ع���ار����ض على 
دبي،  لإم��ارة  اقت�سادية  قيمة  اإ�سافة 
ك���ذل���ك للدعم  اإن����ن����ا مم���ت���ّن���ون  ك���م���ا 
ال�سراتيجين  ل�سركائنا  امل�ستمر 
من القطاعات احلكومية والقطاعن 
العام واخلا�ض، ونحن نعمل معاً على 
رائد  عاملي  كمركز  دبي  �سمعة  تعزيز 

وموؤثر لالأعمال.«

ت��ت��وا���س��ل م���ع ع��ار���س��ي��ه��ا وزّواره�������ا 
املبا�سرة  امل���ن���اق�������س���ات  خ������الل  م�����ن 
والندوات عرب الإنرنت، بينما تقوم 
فيما  ت��وق��ع��ات��ه��م،  واإدارة  بتثقيفهم 
مرة  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  ل���س��ت��ئ��ن��اف  ت�ستعد 
ونحن   .2020 ع��ام  بنهاية  اأخ���رى 
احتياجات  كافة  لتلبية  متحّم�سون 
ع��ار���س��ي��ن��ا وزائ����ري����ن����ا، ون��ع��م��ل على 
للتعامل  ج���دي���دة  ط���رق���ا ً  ت�����س��م��ي��م 
اآمنة  بطريقة  امل��ع��ار���ض  �سناعة  م��ع 

وعملية.«
الرئي�ض  دي���ك���ن�������س���ون،  ج���ي���ف  اأم�������ا 
فقال:  اأم جي،  دي  ل�سركة  التنفيذي 
“لقد كان هذا الجتماع مثمراً، حيث 
الفعاليات، وذلك  جمع كبار منظمي 
لبحث اأوجه التعاون لإعادة ا�ستئناف 
ن�ساط املعار�ض واملوؤمترات من جديد 
اإذ اأن املعار�ض التجارية هي الطريقة 
ال�سركات  الأك��رث فعالية للجمع بن 
وع��م��الئ��ه��ا، وم��ق��اب��ل��ة ع��م��الء جدد، 
الفعاليات  اإق��ام��ة  ا�ستئناف  اأن  ك��م��ا 
التجارية �سوف يكون عن�سراً رئي�سياً 

للتعايف القت�سادي.«
لأكرث  دب����ي  ظ���ّل���ت  “لقد  واأ�����س����اف: 
ال��رائ��دة يف  املدينة  من ثالثن عاماً 
ا�ست�سافة الفعاليات يف هذه املنطقة، 
و�سعدت ب�سرعة كبرية لت�سبح مركزاً 
امل�ستوى  عاملية  م��راف��ق  ي��وّف��ر  ع��امل��ي��اً 
���ر هذا  ال���ف���ع���ال���ي���ات.وي���ب�������سّ لإق����ام����ة 
الج��ت��م��اع ب��ب��داي��ة ت��ع��اون ب��ن جميع 
امل��ن��ظ��م��ن، ل��ت��ك��ون دب����ي واح�����دة من 
ت�ست�سيف  التي  العاملية  امل��دن  اأوائ���ل 
اأنظمة  تطبيق  م��ع  ك���ربى،  فعاليات 
املعايري  اأع��ل��ى  وف���ق  �سحية  ح��م��اي��ة 
ال�سدد قال بير  الدولية.« ويف هذا 
هول، رئي�ض �سركة اإنفورما ماركت�ض 
اأوروب����ا وال�����س��رق الأو���س��ط واآ�سيا:  يف 
جمعيات  مع  اإنفورما  تعاونت  “لقد 
ال�����س��ن��اع��ة وال���زم���الء واحل��ك��وم��ات ، 
اأن��ح��اء العامل  وامل��ق��اول��ن م��ن جميع 
ل�����س��م��ان ع���ودة اآم��ن��ة ل��الأع��م��ال، من 
 Informa AllSecure خالل
وه���������و م�����ع�����ي�����ار ت�����اأم�����ي�����ن�����ي ����س���ام���ل 
خالل  من  ويتم  بالكامل،  لل�سناعة 
 ،Informa AllSecure
وال�سالمة  ال�����س��ح��ة  م��ع��ي��ار  اع��ت��م��اد 
فعالياتنا  ف��ج��م��ي��ع  اأع����م����ال����ن����ا.  يف 
من  اإل��ت��زام��ات  ع�سرة  بتطبيق  تلتزم 
Informa AllSecure، بينما 
اإر�سادات حمددة من كل قطاع  تاأخذ 

بعن العتبار«.
اإقامة  امل��ق��رر  قائاًل:”من  واأ����س���اف 
اإنفورما ماركت�ض منذ  اأوىل فعاليات 
اإج��������راءات احل��ظ��ر يف �سهر  ت��ط��ب��ي��ق 
اأن  ن��ت��وّق��ع  ال�����س��ن، ون��ح��ن  يونيو يف 
ن�����س��ه��د م���راح���ل ت���ع���ايف ت���دري���ج���ي يف 
الثاين  الن�سف  اأخرى خالل  مناطق 
م��ن ال���ع���ام. وُت��ع��د دب���ي حم��ل تركيز 
العام  م���ن  الأخ������ري  ال���رب���ع  ك��ب��ري يف 
احل������ايل، ون���ح���ن ن�����س��ت��ّع��د م���ن الآن 
ال�سحة  وم���وؤمت���ر  م��ع��ر���ض  لإق���ام���ة 
�سيقام يف فرباير من  ال��ذي  العربي، 
اأك��رب فعالية من  2021، وه��ي  ع��ام 
نتعاون  واأن��ن��ا  املنطقة.كما  يف  نوعها 
التجاري  دبي  مركز  مع  وثيق  ب�سكل 
العاملي لو�سع اللم�سات النهائية على 
اخلا�سة  القيا�سية  الت�سغيل  عمليات 
للزمالء،  اآم��ن��ة  فعاليات  لإق��ام��ة  بنا 
وامل�ساركن  املوردين،  من  ول�سركائنا 
يف الفعاليات، كما نتطّلع لنتهاز هذه 
الفر�سة لنتحدى املعايري التقليدية، 

للعار�سن  اإق���ل���ي���م���ي���ة  ق��ي��م��ة  خ���ل���ق 
خا�سة  وال���زّوار  وامل�سرين  وال��وف��ود 
ال���ذي ت�سعى فيه  ال��وق��ت احل���ايل  يف 
ال�سركات بن�ساط لدعم عودة اأعمالها 
وا�ستعادة ح�ستها يف ال�سوق، مع بدء 
عودة قطاع ال�سفر العاملي للعمل من 

جديد.
وقال �سعادة هالل �سعيد املري، املدير 
التجاري  دب���ي  م��رك��ز  ل�سلطة  ال��ع��ام 
والت�سويق  ال�سياحة  ودائ���رة  العاملي 
التجاري بدبي: “بناًء على توجيهات 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  �سيدي �ساحب 
رئي�ض  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل  را����س���د  ب���ن 
ال��وزراء حاكم  الدولة رئي�ض جمل�ض 
دب��ي، رع��اه اهلل، واإع��الن �سمو ال�سيخ 
ح����م����دان ب����ن حم���م���د ب����ن را�����س����د اآل 
مكتوم، ويل عهد دبي رئي�ض املجل�ض 
قطاع  ن�ساط  فتح  لإع��ادة  التنفيذي، 
ن�ستعد  ف��اإن��ن��ا  ال��ت��ج��اري��ة،  الأع���م���ال 
الفعاليات  ق��ط��اع  ع��م��ل  ل���س��ت��ئ��ن��اف 
العاملي  التجاري  قريباً يف مركز دبي 
يف الن�سف الثاين من العام احلايل”. 
الفعاليات  قطاع  اأن  اإىل  املري  واأ�سار 
دبي،  اقت�ساد  يف  رئي�سياً  حم��وراً  ُيعّد 
ول���ذل���ك ف��ن��ح��ن ن��ع��م��ل ب��ق��وة بهدف 
اإعادة ت�سريع عودة الوترية الطبيعية 
على  وا�سعن  التجارية،  للفعاليات 
راأ�ض اأولوياتنا �سالمة زّوارنا و�سمان 
دويل  اأو  حملي  م�����س��ارك  ك��ل  حتقيق 
جتربة �ساملة واآمنة. وعلى هذا النحو 
فاإن مركز دبي التجاري العاملي يلتزم 
بتطوير وتنفيذ جميع الربوتوكولت 
الدولية  امل��ع��اي��ري  اأف�����س��ل  واع���ت���م���اد 
لل�سحة وال�سالمة يف كل فعالية يتم 
الدويل  دب���ي  م��رك��ز  يف  ا�ست�سافتها 
يعمل  و�سوف  واملعار�ض،  للموؤمترات 
ت�سميمها  ع��ل��ى  ج��ه��د  ب��ك��ل  ف��ري��ق��ن��ا 
الإر�سادية  يتوافق مع اخلطوط  مبا 
حكومة  ع����ن  ال���������س����ادرة  ال�������س���ارم���ة 
نتمكن من طماأنة جميع  دب��ي، حتى 
ال�سمانات  لكافة  بتطبيقنا  ال����زوار 
التاأثري  دون  والوقائية  الح��رازي��ة 
على جتربتهم عند م�ساركتهم يف اأي 

فعالية تقام يف املركز.
اأن  امل��ت��وق��ع  “من  واأ����س���اف ���س��ع��ادت��ه: 
التكّيف  يف  العاملي  القت�ساد  ي�ستمر 
جلائحة  امل�سبوق  غ��ري  ال��ت��ح��ّدي  م��ع 
كوفيد- 19 يف امل�ستقبل القريب، ول 
تطّوراً  �ست�سهد  �سناعة  ك��ل  اإن  �سك 
مبا  املتغرّي،  الواقع  ه��ذا  مع  للتاأقلم 
ال��ف��ع��ال��ي��ات، ونحن  ق���ط���اع  ذل����ك  يف 
نعترب ذلك فر�سة كبرية ل �سّيما واإن 
العاملي مدعوماً  التجاري  دبي  مركز 
�سركائنا  م����ن  امل�����س��ت��م��ر  ب����الل����ت����زام 
ال�����س��ن��اع��ة على  ه����ذه  ال���ق���دام���ى يف 
للتغّلب  ف��ق��ط  لي�ض  ال���س��ت��ع��داد  اأمت 
املدى  على  ال���س��ط��راب��ات  ه��ذه  على 
ل��ري��ادة مناذج  اأي�����س��اً  ال��ق��ري��ب، ولكن 
ج��دي��دة م��ن الب��ت��ك��ار خل��ل��ق القيمة 
وي�سعدين  العاملي.  الفعاليات  لقطاع 
اأن اأرى هذا التاأييد امل�سرك من قبل 
دبي  يف  الفعاليات  قطاع  يف  زم��الئ��ي 
ودعمهم  الإجتماع  هذا  يف  امل�ساركن 
حول  تتمحور  التي  الفر�سية  لهذه 
امل�ستقبل، وثقتهم اجلماعية يف قدرة 
دبي ومركز دبي التجاري العاملي على 
بكل  الفعاليات  �سناعة  ع��ودة  متكن 
قوة، حتى نظهر معاً اأقوى من خالل 
تقدمي عائٍد م�ستداٍم على ال�ستثمار 
لهذه ال�سناعة، كما نعمل على تعزيز 

الناجت املحلي الإجمايل لالقت�ساد.«

اأهمية �ضناعة
 الفعاليات واملعار�ش

اإن تطّور �سناعة الفعاليات يف دبي قد 
عزّز مكانتها كمن�سة عاملية وكمحور 
والأن�سطة  ل���ل���ت���ج���ارة  رائ������د  دويل 
التجارية. وقد اأبرز توقيت وحمتوى 
ه����ذا الج���ت���م���اع ال����ت����زام م���رك���ز دبي 
ب�����ري�����ادة جهود  ال���ع���امل���ي  ال����ت����ج����اري 
القطاع  هذا  عودة  وت�سريع  ا�ستئناف 
القيام  يف  وال�ستمرار  املهم،  احليوي 
الأعمال  ق��ط��اع  ل��دع��م  رئي�سي  ب���دور 
التجارة  ومن���و  وال�����دويل  الإق��ل��ي��م��ي 

والتنمية القت�سادية.
التجاري  دب�����ي  م���رك���ز  اأر�����س����ى  وق�����د 
العاملي - على مدار الأعوام ال�سابقة- 
وا�سراتيجية  روؤية  لتحقيق  الأ�س�ض 
القيادة الر�سيدة يف الدفع باملزيد من 
ال�ستثمارات عرب خمتلف القطاعات 
لرفع  وال�����دول�����ة،  دب�����ي  اق���ت�������س���اد  يف 
التجّمع  على  الفعاليات  قطاع  ق��درة 
والبتكاري.  املعريف  التبادل  لت�سهيل 
العاملية  ال��ت��ج��اري��ة  الفعاليات  وُت��ع��ّد 
ال����ت����ي يتم  ال�����ك�����ربى  والإق���ل���ي���م���ي���ة 
ا���س��ت�����س��اف��ت��ه��ا يف دب���ي يف م��رك��ز دبي 
ال��ع��امل��ي، ع��ام��اًل رئي�سياً يف  ال��ت��ج��اري 
الأ�سخا�ض  ب���ن  ال��ت��وا���س��ل  مت��ك��ن 
حتقيق  وحتفيز  والأ�سواق  واملنتجات 
ع���ن���ه توفري  ي���ن���ت���ج  ال�������ذي  ال���ط���ل���ب 
الأو�سط  ال�سرق  الأ���س��واق يف منطقة 

و�سمال اأفريقيا وجنوب اآ�سيا.
العاملي،  التجاري  دب��ي  مركز  ويلتزم 
وجهة  واأك�����رب  ع��امل��ي��اً  رائ�����داً  ب�سفته 
املنطقة،  يف  ال���ت���ج���اري  ل��ل��ت��وا���س��ل 
بالدفع باجّتاه عودة قطاع الفعاليات 
بقوة يف مرحلة ما بعد الوباء يف دول 
جم��ل�����ض ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي، وذلك 
ب��ال��ت�����س��اور وال���ت���ع���اون ع���ن ق����رب مع 
هذا  يف  واملعنين  الفعاليات  منظمي 
ال��ه��ي��ئ��ات احلكومية  وك��اف��ة  ال��ق��ط��اع 

ذات ال�سلة.

�ضل�ضلة قوية من 
الفعاليات املتنوعة

التجارية  املعار�ض  اأجندة  قوة  مُتّثل 
امل�ستهلكن،  وم���ع���ار����ض  ال�����س��خ��م��ة 
والجتماعات  ال��دول��ي��ة  وامل���وؤمت���رات 
الرائدة يف دبي، حجر الزاوية الثاين 
دبي.  يف  الفعاليات  �سناعة  ري���ادة  يف 
وق��د ت��ن��اول الجتماع امل��ق��ام ع��ن ُبعد 
لتحديد  الرئي�سي  امل��ب��داأ  ه��ذا  اأي�����س��اً 
اإعادة ا�ستئناف ال�سل�سلة القادمة من 
ناحية  م��ن  احل��ايل  للعام  الفعاليات 
الركيز  مع  والتوقيتات،  اخل��ط��وات 
وتعزيز  املحتوى  على  رئي�سي  ب�سكل 
اأثبت  وق�����د  ل��ل��م�����س��ارك��ن.  ال��ق��ي��م��ة 
جناحه  العاملي  ال��ت��ج��اري  دب��ي  مركز 
مهّمة  فعاليات  اأج��ن��دة  ا�ست�سافة  يف 
اجتذبت  الأح���ج���ام  خمتلفة  وغ��ن��ي��ة 
وحققت  دول��ي��ن،  زائ��ري��ن  با�ستمرار 
والبائعن  امل�سرين  ب��ن  ال��ت��وا���س��ل 
من خمتلف الأ�سواق العاملية، حمققًة 
 3.57 بنحو  ج��دي��داً  قيا�سياً  رق��م��اً 
 ،2019 ع����ام  زائ�����ر خ����الل  م��ل��ي��ون 
امل�ستدامة للمركز  ال��ق��درة  ي��ربز   م��ا 
العائد  حتقيق  متطلبات  تلبية  على 
الفعاليات  ال�ستثمار يف �سناعة  على 
عالية  القطاعات  من  جمموعة  عرب 
الأداء، مبا يف ذلك الرعاية ال�سحية 
والعلوم والتقنية والطاقة والأغذية 
وال�سيافة  ال�سياحة  اإىل  وامل�سروبات، 

ولن�سع �سناعتنا على اأ�سا�ض م�ستدام 
التاأثري القت�ساد  للم�ستقبل يتجاوز 
املقيمن  لي�سمل  ميتد  حيث  بكثري، 
وال�سركات  امل��ت��خ�����س�����س��ن  وال���ت���ّج���ار 
ال�سوء  ت�سليط  ومع  �سواء.  على حد 
ب�����س��ب��ب جتارتها  امل��ت��زاي��د ع��ل��ى دب���ي 
واأنظمتها التجارية املتقدمة، ف�سوف 
نوا�سل تركيزنا نحو زيادة حت�سن ما 
نقّدمه من فعاليات لن�ستمر يف جذب 
قطاعات  خمتلف  م��ن  الأع��م��ال  زّوار 
الأع���م���ال، م��ع روؤي����ة ه��دف��ه��ا التمّكن 
الإجمايل  املحلي  الناجت  ت�سريع  من 

م�ستقباًل.«
ومن جهته قال فا�سيل زيجالو، املدير 
العام ل�سركة ريد للمعار�ض- ال�سرق 
الذي  الإجتماع  كان  “لقد  الأو�سط: 
اأجريناه مع اإدارة مركز دبي التجاري 
ال��ع��امل��ي وال�����رواد يف ���س��ن��اع��ة تنظيم 
من  وك��ان  للغاية،  مثمراً  الفعاليات 
اخلطط  اأن  اإىل  الإ���س��ت��م��اع  املطمئن 
واملبادرات التي مت و�سعها ل�ستئناف 
ودع����م ق��ط��اع ت��ن��ظ��ي��م ال��ف��ع��ال��ي��ات يف 
مع  وتزامناً  ب�سكل جيد.  دبي جتري 
الأولويات التي يركز عليها مركز دبي 
التجاري العاملي من حيث توفري اأعلى 
امل�ستويات لر�سا وجتارب العمالء مع 
بروتوكولت  ك��اف��ة  ت��ط��ب��ي��ق  ���س��م��ان 
وجه،  اأكمل  على  وال�سالمة  ال�سحة 
طويلة  �سراكتنا  موا�سلة  اإىل  نتطلع 
التجاري  دب�����ي  م����رك����ز  م����ع  الأم��������د 
ال��ع��امل��ي وال��ع��م��ل ع��ل��ى م��ا ���س��ي��اأت��ي يف 
وق���ت لح���ق م��ن ه���ذا ال���ع���ام. » وقال 
جمموعة  رئي�ض  ال�����س��ي��زاوى،  داوود 
املعار�ض  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ال����س���رات���ي���ج���ى 
“قدم الإج��ت��م��اع، الذي  وامل��وؤمت��رات: 
جمع اأب��رز ال��رواد العاملين يف جمال 
قيمة  ذات  فر�سة  الفعاليات،  تنظيم 
غر�ض  اأج��ل  م��ن  معاً  للعمل  م�سافة 
ال��ث��ق��ة ب��الأع��م��ال ال��ت��ج��اري��ة يف كافة 
جمالت �سناعة الفعاليات مع تقدمي 
املزيد من فر�ض النمو التي تتما�سى 
وال�سالمة  ال�����س��ح��ة  اإر������س�����ادات  م���ع 
احلكومية. ويف ظل القيادة الر�سيدة 
بن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة  را�سد 
دبي،  ح��اك��م  ال�����وزراء  رئ��ي�����ض جمل�ض 
بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  و�سمو 
را�سد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�ض 
متفائلون  نحن  التنفيذي،  املجل�ض 
بعودة �سناعة الفعاليات ب�سكل اأقوى 
يف خم��ت��ل��ف ق��ط��اع��ات��ه��ا وذل�����ك بعد 
التطبيق ال�سراتيجي للتكنولوجيا 
من  ال��ت��ي  املبتكرة  ال�سناعة  وح��ل��ول 
����س���اأن���ه���ا دف�����ع ع��ج��ل��ة من����و الأع����م����ال 

والإ�ستثمار«. 
وق���ال دي��ف��ي��د ب��ي��ج��ويل، امل��دي��ر العام 
“اإن  ت��رياب��ن:  اإي�ست  ميدل  ل�سركة 
وعمالئنا  موظفينا  و�سالمة  �سحة 
الق�سوى.  اأول��وي��ت��ن��ا  ه��ي  و���س��رك��ائ��ن��ا 
العامل  فيه  ي�سهد  ال��ذي  ال��وق��ت  ويف 
وعودة  الإقت�سادية  احلياة  ا�ستئناف 
�سركة  ت��ل��ت��زم  ال���ت���ج���اري���ة،  امل���ع���ار����ض 
معايري  اأع����ل����ى  ب�������س���م���ان  ت����رياب����ن 
كافة  وبتطبيق  وال�����س��الم��ة  ال�سحة 
املتعلقة  وال��ت��داب��ري  ال���ربوت���وك���ولت 
الأ�سبوع  امل�����س��ارك��ة  اأ���س��ع��دت��ن��ا  ب���ه���ا. 
اأول اج��ت��م��اع ع��ن بعد مع  امل��ا���س��ي يف 
ن��ظ��رائ��ن��ا و���س��رك��ائ��ن��ا يف م��رك��ز دبي 
التجاري العاملي ل�سمان التزام كافة 

اجلهات املعنية باملعايري امل�سركة.   
���س��ُن��ب��ق��ي اجل��م��ي��ع ع��ل��ى اإط����الع حول 

والنقل  والعقارات  والبناء  والت�سييد 
والريا�سة  اللوج�ستية  واخل���دم���ات 

والعناية بال�سحة، وغريها.
قوية حتت  ا�سراتيجية  وج��ود  وم��ع 
الن�ساطات،  ا�ستئناف  لإع��ادة  التنفيذ 
ب�سكل  املقبلة  الفعاليات  ُتقام  ف�سوف 
حُم���ك���م ل��ل��غ��اي��ة ل�����س��م��ان الل����ت����زام 
وال�سالمة  ال�����س��ح��ة  ب���ربوت���وك���ولت 
للمحافظة  وذل���ك  ���س��رام��ة،  الأك����رث 
يتم  و���س��وف  ال��ع��ام��ة.  ال�سالمة  على 
جديدة  ق����واع����د  ت��ط��ب��ي��ق  ب���ال���ت���ايل 
الأ�سابيع  خ����الل  ع��ن��ه��ا  والإع��������الن 
مع  مناق�سته  مت  م��ا  وه���و  ال��ق��ادم��ة، 

احلا�سرين يف الجتماع.

تعزيز التعاون مع �سركاء ال�سناعة
الجتماع  يف  امل�ساركن  جميع  اأث��ن��ى 
العمل  املبذولة يف  على كافة اجلهود 
العاملية  اجل��م��ع��ي��ات  م���ع  ق����رب  ع���ن 
اجلمعية   –  UFI م��ث��ل:  ال����ب����ارزة 
الدولية ل�سناعة املعار�ض، واجلمعية 
واجلمعية  املوؤمترات،  ملراكز  الدولية 
والجتماعات،  للموؤمترات  الدولية 
لتكوين بروتوكولت خا�سة لل�سحة 
الفعاليات  ���س��ن��اع��ة  يف  وال�����س��الم��ة 
العمليات  ا�ستئناف  ل�سمان  حتديداً، 
اأي�ساً  امل�ساركون  اأع���رب  كما  بنجاح. 
م�ستقبل  يف  ال���ك���ب���رية  ث��ق��ت��ه��م  ع����ن 
ال��ف��ع��ال��ي��ات، وب������اأن دب����ي ����س���وف يتم 
العاملية  اخل���ري���ط���ة  ع���ل���ى  و����س���ع���ه���ا 
فعاليات  تنظيم  يف  رائ����دة  ك��م��دي��ن��ة 

ناجحة يف قلب اجلائحة.
رئي�ض  امل���دين،  ال�سالم  عبد  د.  وق��ال 
جمل�ض اإدارة اإندك�ض القاب�سة: “لقد 
كان لهذا الجتماع، الذي مت تنظيمه 
من قبل مركز دبي التجاري العاملي، 
وح�سرته جمموعة من ال�سخ�سيات 
البارزة يف قطاع املوؤمترات واملعار�ض 
احلكومي  ال��ق��ط��اع��ن  م���ن  دب����ي  يف 
لنا  بالن�سبة  كبرية  اأهمية  واخلا�ض، 
اأت��اح لنا  اإذ  ال�سناعة،  ك���رّواد يف ه��ذه 
الفر�سة لتبادل الأفكار والروؤى التي 
الأعمال مبا  ع��ودة  �سوف متّكننا من 
يتوافق مع اإجراءات الأمن وال�سالمة 

التي حددتها احلكومة.
مدينة  دب��ي  كانت  :”لطاملا  واأ���س��اف 
بف�سل  امل����ج����الت،  ج��م��ي��ع  يف  رائ�����دة 
ل�ساحب  الر�سيدة  التوجيهات  اإّتباع 
اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 

رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم، 
جمل�ض ال��وزراء حاكم دبي. اإن تاأثري 
هذه اجلائحة العاملية ل يقت�سر على 
اأو ق��ط��اع م���ع���ّن، وقد  دول����ة م��ع��ي��ن��ة 
مرت علينا يف املا�سي ظروف اأ�سعب 
ال��ظ��روف احل��ال��ي��ة، وتخطيناها  م��ن 

وتغّلبنا عليها بنجاح«.
اإندك�ض  يف  قائاًل:”نحن،  واأردف 
القاب�سة، ُنعّد للمرحلة التالية، وقد 
اأن�سطتنا  اإىل  العودة  بالفعل يف  بداأنا 
وخارجها،  ال��دول��ة  داخ���ل  الطبيعية 
ون��ح��ن ع��ل��ى ا���س��ت��ع��داد ت���ام لإط���الق 
املفعمة  ال����س���رات���ي���ج���ي���ة  خ��ط��ت��ن��ا 

بالتفاوؤل والثقة.«
وق����ال ���س��ي��م��ون م��ي��ل��ور، امل��دي��ر العام 
ال�سرق  ف��ران��ك��ف��ورت  مي�سي  ل�سركة 
�سناعة  ت����اأث����رت  “لقد  الأو������س�����ط: 
املعار�ض التجارية بوباء كوفيد-19، 
م��ث��ل غ��ريه��ا م��ن ق��ط��اع��ات الأعمال 
الأخرى، وخا�سة يف دبي التي لديها 
قطاع معار�ض مزدهر ُتقام فعالياته 
العاملي.وعلى  التجاري  دبي  يف مركز 
الرغم من �سعوبة تاأجيل الفعاليات 
مي�سي  �سركة  قامت  فقد  ال�سخمة، 
بتاأجيل  الأو�سط  ال�سرق  فرانكفورت 
هما:  معار�سها  اأك��رب  م��ن  معر�سن 
اأوت��وم��ي��ك��ان��ي��ك��ا دب���ي، وب��ي��وت��ي وورلد 
ال�����س��رق الأو�����س����ط، وال���ل���ذي���ن �سوف 
من  الأخ���ري  ال��رب��ع  يف  اإقامتهما  يتم 
نثّمن  اأن  ل��ن��ا  ولب����د   .2020 ع����ام 
اللذين  ال��ك��ب��ريي��ن  وال���دع���م  امل���رون���ة 
تعاون  اأهمية  يوؤكد  مما  �سهدناهما، 
جميع ال�سركاء يف مثل هذه الأوقات 
التحديات  اإىل  ال�سعبة.وبينما ننظر 
املقبلة، فاإننا ن�سيد باجلهود الكبرية 
اأهم �سركات تنظيم الفعاليات  جلمع 
جمموعة  تكوين  بهدف  املنطقة،  يف 
ال�سحة  اإج��������راءات  ل��ت��ح�����س��ن  ع��م��ل 
املعار�ض، وو�سع  وال�سالمة يف مركز 
اخلطط الت�سغيلية الالزمة للبدء يف 
وقت  يف  جديد  من  الفعاليات  اإقامة 

لحق من هذا العام.«
نحن  نظرنا،  وج��ه��ة  “من  واأ���س��اف: 
النفق، ومنظمة  نهاية  نرى �سوء يف 
الأ�سبوع  ه��ذا  تن�سر  العاملية  ال�سحة 
اإر�سادات ال�سحة وال�سالمة اخلا�سة 
بعودة الفعاليات والتجّمعات الكربى 
اأن  الوباء.كما  انتهاء  العامل عقب  يف 
الأو�سط  ال�سرق  فرانكفورت  مي�سي 

الهيئة االحتادية للرقابة النووية حت�سل على �سهادات امللكية الفكرية خلدماتها االإلكرتونية 
•• اأبوظبي-الفجر: 

امللكية  النووية على �سهادتي  الهيئة الحتادية للرقابة  ح�سلت 
الإلكرونية   NuTech من�سة  وهما  لنظاميها،  الفكرية 
ملراقبة عمليات ا�سترياد وت�سدير املواد النووية ذات ال�ستخدام 

املزدوج، ونظام تكرمي وتقدير املوظفن )فر�ض(.
ال�سادرة  الفكرية  امللكية  �سهادتي  على  الهيئة  ح�سول  ويعد 
عن وزارة القت�ساد بالدولة تاأكيداً على التزام الهيئة بتطوير 
ت��دع��م ج��ه��ود ح��ك��وم��ة دولة  ب��رام��ج وخ���دم���ات ذك��ي��ة  وت�سميم 
دع��م  وتطبيق معايري  الإم����ارات للتحول الإل��ك��روين واأي�����س��اً 
جائزة حممد بن را�سد لالأداء احلكومي املتميز من اأجل �سعادة 
املتعاملن واملوظفن. وتعمل الهيئة حالياً على اأمتتة عدداً من 
خدماتها ل�سمان اإمتام املعامالت يف وقت قيا�سي ويف ظل مر�ض 

كورونا.
وقال كري�سر فيكتور�سن، املدير العام للهيئة الحتادية للرقابة 

خدمات  لتوفري  البتكار  ا�سراتيجية  الهيئة  “تتبنى  النووية 
ذك��ي��ة ت��دع��م ج��ه��ود ال��دول��ة يف ت��وف��ري اخل��دم��ات للمتعاملن. 
وبو�سفتنا اجلهة الرقابية على القطاع النووي يف دولة الإمارات 
مبتكرة  حلول  بت�سميم  القيام  عملنا  يتطلب  املتحدة،  العربية 
الدولة  يف  م�سعة  م��واد  ي�ستخدمون  الذين  املتعاملن  مل�ساعدة 
واأي�ساً �سمان �سعادتهم من خالل كفاءة تقدمي اخلدمات لهم. 

وكان للنظامن دوراً حيوياً يف حتقيق اأهدافنا نحو التميز.«
قبل  م��ن  الإل��ك��رون��ي��ة    NuTech من�سة  ت�سميم  مت  وق��د 
خرباء تقنية املعلومات بالهيئة واطالقه يف عام 2018 ليكون 
املواد  وت�سدير  ا�سترياد  لعمليات  اإلكروين  مراقبة  نظام  اأول 
ذات  املعامالت  لت�سهيل  واأي�ساً  امل��زدوج  ال�ستخدام  ذات  النووية 
ال�سلة اخلا�سعة للرقابة يف دولة الإمارات. كما ت�ساعد املن�سة 
النووية،  والتقنيات  امل���واد  ا�ستخدام  واإ���س��اءة  حتويل  منع  على 
الدويل  النظام  م��ع  ين�سجم  بها، ومب��ا  امل�����س��روع  غ��ري  والإجت����ار 
هذا  من  الأول  الربع  وخ��الل  النووية.  الأ�سلحة  انت�سار  لعدم 

عرب  تلقته  طلب   1425 من  اأك��رث  على  الهيئة  وافقت  ال��ع��ام، 
 95% اأك���رث م��ن  امل��واف��ق��ة على  الإل��ك��رون��ي��ة حيث مت  املن�سة 
اأق��ل. كما اأج��رت املن�سة اأول  اأو  من هذه الطلبات يف يوم واح��د 
 %  88 م��ن  اأك���رث  على  وح�سلت  املتعاملن  ل��ر���س��اء  ا�ستبيان 
املعامالت يف وقت  لكفاءتها يف اجناز  الر�ساء نظراً  من موؤ�سر 
  NuTech اأن من�سة  يذكر  ورقية.  وب��دون معامالت  قيا�ض 
“ ظبي”  نظام  2019 مع  ع��ام  ربطها يف  الإلكرونية قد مت 
للتخلي�ض اجلمركي الإلكروين التابع لالإدارة العامة جلمارك 
اأبوظبي، وتهدف الهيئة اإىل ربطها باجلهات اجلمركية الأخرى 

يف الدولة.
من ناحية اأخرى، طورت الهيئة نظام تكرمي وتقدير املوظفن 
فئات خمتلفة  يتاألف من عدة  وال��ذي   2019 عام  )فر�ض( يف 
لتقدير املوظفن. ويهدف النظام اإىل حتفيز املوظفن وتقدير 
زم��الئ��ه��م م��ن خ���الل ال��ن��ظ��ام الإل���ك���روين ل��ت��وف��ري بيئة عمل 

ت�سجع على الإيجابية وال�سعادة يف العمل.
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املال والأعمال
ور�ضة عمل تدريبية مب�ضاركة 330 �ضركة تدعم التحول الذكي ل�ضركات دبي 

 �سراكة بني غرفة دبي واأمازون لتعزيز تناف�سية جمتمع االأعمال يف التجارة االإلكرتونية
•• دبي-الفجر:

الذكي  التحول  اإطار جهودها لدعم  يف 
دب��ي، وتعزيز وعي  الأع��م��ال يف  يف بيئة 
الإلكرونية  التجارة  باأهمية  اأع�سائها 
ومبيعاتها،  ب���اإي���رادات���ه���ا  الرت����ق����اء  يف 
ن��ظ��م��ت غ���رف���ة جت�����ارة و���س��ن��اع��ة دبي 
مع  بالتعاون  اإلكرونية  ور�سة  موؤخراً 
الإلكروين  ال��ت��واج��د  لتعزيز  اأم����ازون 
ال�سركات  وم�ساعدة  الغرفة،  لأع�ساء 
فعال  اإل��ك��روين  ح�سور  تاأ�سي�ض  على 
املليئة  احل���ال���ي���ة  ال���ف���رة  ه����ذه  خ����الل 
امل�ستجد  ك���ورون���ا  ف���ريو����ض  ب��ت��ح��دي��ات 

)كوفيد-19(.
ال���ور����س���ة الف���را����س���ي���ة التي  وج������اءت 
متثل  �سركة   330 من  اأك��رث  ح�سرها 
التجزئة  اأب����رزه����ا  رئ��ي�����س��ي��ة  ق��ط��اع��ات 
املاأكولت  وقطاع  الإلكرونيات  وجتارة 
ال��ت��زام الغرفة بدعم  وامل�����س��روب��ات، م��ن 
جائحة  انت�سار  ظ��ل  يف  الأع��م��ال  قطاع 
ال��ف��ريو���ض ال��ت��اج��ي وال���ت���اأث���ريات التي 
اأح��دث��ه��ا ع��ل��ى ال�����س��رك��ات ح���ول العامل 

مبختلف اأحجامها.
واأ����س���ار ���س��ع��ادة ح��م��د ب��وع��م��ي��م، مدير 
ع���ام غ��رف��ة جت����ارة و���س��ن��اع��ة دب���ي اإىل 
ان��ت�����س��ار ف���ريو����ض )ك��وف��ي��د- اأزم�����ة  اأن 
ملمو�سة  ت���غ���ريات  اأح���دث���ت  ق���د   )19
يف ع��������ادات امل�����س��ت��ه��ل��ك��ن، مم����ا اأوج�����د 
ال�سركات  تفعيل  ����س���رورة  اإىل  ح��اج��ة 
مناذج  وتغيري  الإل��ك��رون��ي��ة  ملن�ساتها 
لتواكب  الت�سغيلية  وعملياتها  عملها 
ان  اإىل  لف��ت��اً  ال�ستهالكية،  ال��ت��غ��ريات 
اآي  ���س��ي  “اإيه  اأع��دت��ه��ا  درا����س���ة ح��دي��ث��ة 
منو  حتقيق  ع��ن  ك�سفت  وورلدوايد” 
اأ����س���ا����ض ���س��ن��وي يف  %209 ع��ل��ى  ب��ل��غ 
مبيعات التجارة الإلكرونية العاملية يف 

اأبريل املا�سي.
وانطالقاً  دبي  اإن غرفة  بوعميم  واأك��د 
من حر�سها على دعم اأع�سائها يف هذه 
اأ�سبحت  ال��ت��ي  ال�ستثنائية  ال��ظ��روف 
الإل���ك���رون���ي���ة حاجة  ال���ت���ج���ارة  ف��ي��ه��ا 
اأ���س��ا���س��ي��ة ول��ي�����س��ت خ���ي���اراً، ت��ع��م��ل على 
التجارة  باأ�سا�سيات  اأع�سائها  تثقيف 
تغري  زم��ن  يف  واأهميتها  الإل��ك��رون��ي��ة 

للتجارة، م�سرياً  التقليدي  املفهوم  فيه 
دعم  على  بالعمل  الغرفة  ال��ت��زام  على 

اأع�سائها يف مواجهة التحديات.
واأ�ساف مدير عام غرفة دبي قائاًل:” 
م�ستعدة  اأن����ه����ا  دب�����ي  اإم��������ارة  اأظ����ه����رت 
احلالية،  الأزم�������ة  خ����الل  ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل 
حيث جنحت بف�سل بنيتها اللوج�ستية 

العالية  ال���س��ت��خ��دام  ون�سبة  امل��ت��ط��ورة 
لالإنرنت واهتمام املواطنن واملقيمن 
التحول  تر�سيخ  يف  بالتكنولوجيا  فيها 
ن��اج��ح، حيث  نهج  اإىل  ال��ذك��ي وحتويله 
من  ال��راب��ع��ة  ال�سناعية  ال��ث��ورة  ع���ززت 
منوذجاً  الإل��ك��رون��ي��ة  التجارة  اعتماد 

ا�ستثنائياً ملمار�سة الأعمال.«
ال�سوء  التدريبية  ال��ور���س��ة  و�سلطت    
على الأهمية املتزايدة لتاأ�سي�ض ح�سور 
والتعريف  لل�سركة،  اإلكروين  وتواجد 
بفوائد التجارة الإلكرونية على �سوء 
املتغريات العاملية. ووفرت الندوة كذلك 
ن�����س��ائ��ح واإر������س�����ادات ح����ول ال��ب��ي��ع على 
وكيفية  الإل��ك��رون��ي��ة،  اأم����ازون  من�سة 
الو�سول اإىل اأكرب �سريحة من العمالء 

والزبائن يف الف�ساء الإلكروين.
الور�سة  يف  الفتتاحية  كلمته  وخ���الل 
التدريبية، لفت ح�سن الها�سمي، مدير 
اإدارة العالقات الدولية يف غرفة دبي اإىل 
ال�سركات  لتحول  عديدة  فوائد  وج��ود 
الإل���ك���رون���ي���ة منها  ن���ح���و اخل����دم����ات 
والتكيف  ال��ت��اأق��ل��م  على  ال��ق��درة  تعزيز 

القت�سادية  والتحديات  املتغريات  مع 
اأف�سل  مرونة  وتوفري  العمل،  بيئة  يف 
الت�سغيلية وخف�ض  العمليات  يف جمال 

التكاليف وتوفري الوقت واجلهد.
تعترب  قائاًل:” لقد  الها�سمي  واأ�ساف 
ل�سركات  يحتذى  من��وذج��اً  دب��ي  غ��رف��ة 
ال���ق���ط���اع اخل����ا�����ض ح���ي���ث ط������ورت من 
لأع�سائها،  الإل���ك���رون���ي���ة  خ��دم��ات��ه��ا 
اخلدمات  من  وا�سعة  جمموعة  موفرة 
املتنوعة، وبلغت ن�سبة التحول الذكي يف 
%98، مما  خدمات الغرفة الأ�سا�سية 
ا�ستمرارية الأعمال.  �ساعدنا على دعم 
اأع�سائنا  ل��دع��م  جهودنا  ن��رك��ز  وال��ي��وم 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع �سركائنا  امل��ج��ال  يف ه��ذا 
تعزيز  ع��ل��ى  وم�ساعدتهم  اأم�����ازون،  يف 

تناف�سيتهم يف الف�ساء الإلكروين.« 
فريك،  جا�سمن  من  كل  ال��ن��دوة  واأدار 
امازون  يف  املبيعات  وجن��اح  من��و  رئي�ض 
اأفريقيا،  و����س���م���ال  الأو�����س����ط  ال�������س���رق 
برامج  مدير  كا�سا�ض،  جار�سيا  ومرييا 
ال�سرق الأو�سط و�سمال  اأول يف امازون 

اأفريقيا.

بنك دبي االإ�سالمي ي�سدر بنجاح 
�سكوكًا بقيمة مليار دوالر اأمريكي

•• دبي-الفجر: 

اأ���س��در ب��ن��ك دب���ي الإ���س��الم��ي ����ض. م. 
قبل  م��ن   A3 بتقدير  وامل�����س��ن��ف  ع، 
وكالة موديز وعند A من قبل وكالة 
فيت�ض )مع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة 
ل��ل��وك��ال��ت��ن(، ب��ن��ج��اح ���س��ك��وك��اً بقيمة 
 5 مدته  باأجل  اأمريكي  دولر  مليار 
�سنوات مبعدل ربح %2.95 �سنوياً، 
اأ�سا�ض  ن��ق��ط��ة   245 ي��ع��ادل  وال����ذي 
ع�����الوة ع��ل��ى م��ت��و���س��ط ع���ائ���د عقود 

املبادلة خلم�ض �سنوات.
ويعّد هذا الإ�سدار اإجنازاً هاماً لبنك 
اأول �سكوك  اإذ ميثل  دبي الإ�سالمي، 
موؤ�س�سة  ت�����س��دره��ا  ع��ام��ة  م��رج��ع��ي��ة 

مالية اإقليمية بعد توقف ال�سوق نتيجة انت�سار فريو�ض كوفيد19-، علماً 
�سهر  التعاون اخلليجي مت يف  دول جمل�ض  لل�سكوك يف  اإ���س��دار  اآخ��ر  ب��اأن 
اأعاد بنك دبي الإ�سالمي  الرائدة،  2020. وانطالقاً من مكانته  فرباير 
اأم���ام املوؤ�س�سات املالية  ال��دول��ي��ة  امل��ال الإ���س��الم��ي  اأ���س��واق راأ����ض  اأب���واب  فتح 
امل�سدرة لل�سكوك يف دولة الإمارات العربية املتحدة ملرحلة ما بعد كوفيد-
ومت ت�سعري ال�سفقة خالل اليوم عقب النتهاء من حملة ترويجية   .19
والدولين.  والإقليمين  املحلين  امل�ستثمرين  من  العديد  �سملت  عاملية 
170 م��ن ك���ربى املوؤ�س�سات  اأك���رث م��ن  ال�����س��ك��وك اه��ت��م��ام  وج��ذب��ت ه���ذه 
ال�ستثمارية التي اأكدت التزامها جتاه دولة الإمارات وبنك دبي الإ�سالمي 
على وجه اخل�سو�ض. ويعك�ض الإقبال الكبري على هذه ال�سكوك من قبل 
ال�سفقة،  هذه  تنفيذ  يف  الإ�سالمي  دبي  بنك  جناح  الدولين  امل�ستثمرين 
مع اإغالق �سجل الكتتاب بقيمة جتاوزت 4.5 مليار دولر اأمريكي، بن�سبة 

تقارب %50 منها من خارج منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا.
ويف تعليق له، قال الدكتور عدنان �سلوان، الرئي�ض التنفيذي ملجموعة بنك 
دبي الإ�سالمي: “على الرغم من ا�سطراب الأو�ساع العاملية نتيجة جلائحة 
العاملين،  امل�ستثمرين  الكبري من قبل  بالإقبال  �سعداء  كوفيد-19، نحن 
وجناح بنك دبي الإ�سالمي يف تعزيز جاذبيته كم�سدر ائتمان عايل اجلودة 
يف �سوق راأ�ض املال مع حتقيق تغطية بنحو 4.5 اأ�سعاف لالكتتاب. تعك�ض 
هذه ال�سفقة بو�سوح الثقة التي ت�سعها الأ�سواق العاملية يف الأ�س�ض املتينة 
للبنك، اإىل جانب ثقة امل�ستثمرين يف اقت�ساد دبي ودولة الإمارات العربية 
التي  القت�سادية  للتدابري  امل�ستثمرين  تقدير  ذل��ك  يوؤكد  كما  املتحدة. 

تتخذها دولة الإمارات بهدف ال�ستجابة للجائحة«.
�سهادات  اإ�سدار  برنامج  �سحب مايل �سمن  �سكل  ال�سكوك يف  اإ�سدار  ومت 
ائتمانية بقيمة 7.5 مليار دولر اأمريكي من بنك دبي الإ�سالمي، والذي 

مت اإدراجه يف كل من بور�سة يورونك�ست دبلن ونا�سداك دبي.
وبنك  امل�سرفية(،  العربية  )املوؤ�س�سة   ABC بنك  من  كل  تفوي�ض  ومت 
الأول،  اأبوظبي  وبنك  كابيتال،  الوطني  دب��ي  والإم����ارات  الإ���س��الم��ي،  دب��ي 
وبنك ات�ض اإ�ض بي �سي، وبنك اآي �سي بي �سي، واملوؤ�س�سة الإ�سالمية لتنمية 
القطاع اخلا�ض، و�سركة بيتك كابيتال، وم�سرف ال�سارقة الإ�سالمي، وبنك 
امل�سركن  الرئي�سين  الإ���س��دار  م��دراء  ب�سفة  للعمل  ت�سارترد،  �ستاندرد 

ومدراء �سجل الكتتاب امل�سركن لهذا الإ�سدار.

ارتفاع �سعر �سرف الدرهم بالقيمة اال�سمية 
خالل الربع االأول من العام 2020

•• اأبوظبي-وام:

العام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  خ��الل  ال�سمية  بالقيمة  ال��دره��م  �سرف  �سعر  ارت��ف��ع 
اأ�سا�ض ربع �سنوي ب�سبب ارتفاع �سعر �سرف  اأ�سا�ض �سنوي وعلى  2020 على 
الدولر الأمريكي. واأظهرت اح�سائيات م�سرف الإمارات املركزي ارتفاع �سعر 
غري  البلدان  من  ا�سترياد  �سركاء  ع�سرة  اأه��م  عمالت  مقابل  ال��دره��م  �سرف 
املرتبطة بالدولر بن�سبة 0.1 % على اأ�سا�ض ربع �سنوي وبن�سبة 1.2 %على 
اأما مقابل عمالت اأهم ع�سرة �سركاء ت�سدير من البلدان غري  اأ�سا�ض �سنوي. 
 %  0.4 ال�سرف  �سعر  ارتفع  فقد  للنفط،  امل�سدرة  وغري  بالدولر  املرتبطة 
على اأ�سا�ض ربع �سنوي و 0.9 % على اأ�سا�ض �سنوي واأظهر �سعر ال�سرف الفعلي 
ال�سمي، الذي ميثل جميع ال�سركاء التجارين لدولة الإمارات، النمط نف�سه 
التجارين  ال�سركاء  عمالت  من  ل�سلة  املرجح  باملتو�سط  مقارنة  الرتفاع  من 
الفعلي  ال�سرف  �سعر  متو�سط  ارت��ف��ع  اخل�سو�ض،  وج��ه  وع��ل��ى  الرئي�سين. 
ال�سمي بن�سبة 0.5 %على اأ�سا�ض ربع �سنوي و2.4 % على اأ�سا�ض �سنوي يف 
الربع الأول من عام 2020 ، مقارنة بارتفاع بن�سبة 0.1 % و%0.8 على 
التوايل يف الربع ال�سابق. من جانب اآخر زادت التحويالت ال�سخ�سية للخارج 
خالل الربع الأول من العام 2020 بن�سبة %7.8 حيث بلغت قيمتها 41.4 
  2019 العام  ذات��ه من  الربع  38.4 مليار دره��م يف  مليار دره��م مقارنة مع 
البنوك  ت�سويتها من خالل  التي مت  للخارج  ال�سخ�سية  التحويالت  وارتفعت 
نف�سه،  ال��وق��ت  ويف  دره���م،  مليار   1.4 قيمتها  بلغت  % حيث   16.9 بن�سبة 
مكاتب  ت�سويتها من خالل  التي متت  للخارج  ال�سخ�سية  التحويالت  �سجلت 

ال�سرافة زيادة بن�سبة 5.4 % مقارنة بالفرة نف�سها من عام 2019.

االحتاد الهند�سية تو�سع عملياتها الت�سغيلية 
الإمتام ال�سيانة وتلبية متطلبات م�سغلي الطريان

•• اأبوظبي-وام:

التابعة  والعمرة  والإ���س��الح  ال�سيانة  �سركة   - الهند�سية  الحت��اد  اأعلنت 
قطاع  يف  الت�سغيلية  عملياتها  تو�سيع  ع��ن   - للطريان  الحت���اد  ملجموعة 
�سيانة الطائرات واملواقف املخ�س�سة لها بهدف تلبية املتطلبات اجلديدة 

مل�سغلي الطريان بعد توقف الطائرات.
و�ستوا�سل ال�سركة مواكبة متطلبات ال�سوق دائبة التغري وتعزيز خدماتها 

ال�ساملة لتلبية الإقبال املتزايد على خدمات مواقف الطائرات وال�سيانة.
وتعمل ال�سركة حالياً مع امل�سغلن من جميع اأنحاء العامل على اإمتام اأعمال 

ال�سيانة قبل املوعد املخطط له نهاية العام.
طائرات  وحت��وي��ل  ال��ط��ائ��رة  مق�سورات  تعديل  احلالية  امل�ساريع  وت�سمل 
 longeron الطولين  ال�سلع  وتعديل  �سحن  طائرات  اإىل  امل�سافرين 
الهيكل  على  رئي�سي  تعديل  واإج����راء  ج(  )فئة  الثقيلة  ال�سيانة  واأع��م��ال 
ل��ط��ائ��رات الحتاد  ال�����س��ام��ل  وال��ط��الء والتعقيم  امل��واق��ف  وت��وف��ري ح��ل��ول 

للطريان اأو ال�سركات الأخرى.

التزاما بنهج دبي املبدع يف التوظيف االإيجابي للفر�ش 

دبي لل�سياحة تتبنى اأ�سلوبا فريدا يف الرتويج لالإمارة باال�ستفادة من التوجه العاملي للعمل عن بعد

اإتاحة �ضور بانورامية الأهم معامل دبي ومواقعها ال�ضياحية الفريدة واملتنوعة كخلفيات لالجتماعات االفرتا�ضية
 ع�ضام كاظم: دبي مدينة االإبداع وم�ضدر االإلهام لكل ما هو فريد وجديد وفيها معامل ال مثيل لها حول العامل 

•• دبي-وام:

كانت الأو�ساع ال�ستثنائية التي مير بها 
العامل يف الوقت الراهن �سببا يف تغيري 
العمل وممار�ساته،  اأمن��اط  الكثري من 
زي��ادة العتماد على  اأبرزها  ورمب��ا من 
ع��ن بعد  وال��ع��م��ل  البيئة الف��را���س��ي��ة 
تقنيات  ع��رب  الجتماعات  ذل��ك  مب��ا يف 
الت�سال املرئي املختلفة، والتي اأ�سبحت 
الأعمال  ا�ستمرار  مقومات  اأه���م  اأح���د 
العامل،  ح���ول  ال��ق��ط��اع��ات  يف خم��ت��ل��ف 
حيث وجدت دائرة ال�سياحة والرويج 
الظاهرة  ه����ذه  يف  دب����ي  يف  ال���ت���ج���اري 
فر�سة �سانحة لال�ستفادة منها لتعزيز 
باأ�سلوب  لالإمارة  الرويجية  جهودها 
مبتكر يتنا�سب مع املرحلة الراهنة وما 
من  انطالقا  م�ستجدات،  من  فر�سته 
حر�ض الدائرة على تر�سيخ مكانة دبي 

واإبراز معاملها ال�سياحية الفريدة.
دبي  لإم����ارة  العاملية  امل��ك��ان��ة  اأخ���ذ  فمع 
مقومات  من  متتلكه  مبا  احل�سبان  يف 
الإم��ارة على م�ستوى  بها  تتفرد  جذب 
“برج  العامل، ومنها على �سبيل املثال: 
على  ارت��ف��اع��ا  الأك���رث  البناء  خليفة”، 

���س��ط��ح ك���وك���ب الأر��������ض، وف�����رت “دبي 
لل�سياحة” جمموعة من ال�سور املميزة 
مت التقاطها من اأماكن متعددة يف دبي 
لتعك�ض جمال وتنوع معاملها التي متنح 
كل من يزورها ذكريات ل تن�سى، وذلك 
يف  افرا�سية  كخلفيات  ل�ستخدامها 
م��ك��امل��ات ال��ف��ي��دي��و والج��ت��م��اع��ات التي 
اأو  م��ادي  مقابل  اأي  دون  بعد،  تتم عن 

ر�سوم.
ومي�����ك�����ن حت����م����ي����ل ت����ل����ك اخل���ل���ف���ي���ات 
خمتلفة  مالمح  حتمل  التي  املجانية 
م���ن دب����ي ع��ن��د اإج�������راء امل���ك���امل���ات عرب 
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ك����اإع����دادات يف ك���ل م����رة ي��ق��وم��ون بها 
الفيديو  مكاملات  تطبيقات  با�ستخدام 
و   Webex و   Zoom م����ث����ل 
�سواء   Microsoft Teams
ل��ل��ت��ح��دث م��ع زم��الئ��ه��م يف ال��ع��م��ل، اأو 

مع  التوا�سل  اأو  التجارين،  �سركائهم 
والأ�سدقاء  والأق�����ارب  ال��ع��ائ��ل��ة  اأف����راد 
وق��ال ع�سام  العامل.  انحاء  يف خمتلف 
دبي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  امل��دي��ر  ك��اظ��م، 
“دبي  والتجاري:  ال�سياحي  للت�سويق 
ال��ذي مييزها بن  الفريد  لها طابعها 
م����دن ال����ع����امل؛ ف��ه��ي م��دي��ن��ة الإب������داع 
وم�����س��در الإل����ه����ام ل��ك��ل م���ا ه���و فريد 
وجديد مبا ت�سمه جنباتها من معامل 
ومكونات  ال���ع���امل،  ح���ول  ل��ه��ا  مثيل  ل 
اأماكن  يف  تتكرر  قلما  خالبة  طبيعية 
بال�سعادة  ا�سمها  ارتبط  بينما  اأخ���رى، 
اأن نربزه من  اأردن��ا  والبهجة، وهذا ما 
التي نواكب فيها  خ��الل ه��ذه اخلطوة 
الراهنة  الظروف  فر�ستها  م�ستجدات 
فيها  وجدنا  والتي  اأجمع،  العامل  على 
فر�سة �سانحة لإبراز اأجمل ما يف دبي 
اأف�سل  من معامل ر�سخت موقعها بن 
وجعلتها  العاملية،  ال�سياحية  الوجهات 
ال�سفر  حم��ب��ي  ق��وائ��م  تخلو  ل  م����زارا 
دبي  واأن  ل�سيما  ا�سمه،  وال�سياحة من 
للرحيب مبحبيها من جديد  ت�ستعد 

من خمتلف انحاء العامل«.
اليوم  ال����ع����امل  “ي�ستعد  واأ�������س������اف: 

ل���س��ت��ئ��ن��اف احل���ي���اة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ونحن 
دائ��م��ا يف  نكون  اأن  على  تعودنا  دب��ي  يف 
املقدمة، وهناك جهود حثيثة لال�ستعداد 
املتوقعة  الكبرية  ب��الأع��داد  للرحيب 
ال�سفر  ا�ستئناف حركة  ال��زوار مع  من 
الأعمال  ب��ه��دف  ����س���واء  ال���ع���امل،  ح���ول 
اأردنا  وق��د  الرفيه،  اأو  ال�ستجمام  اأو 
م��ن خ��الل ه��ذه ال��ف��ك��رة بتوفري �سور 
ميكن ا�ستخدامها على واجهات اأجهزة 
توثيق  الذكية،  الهواتف  اأو  احلا�سوب 
ج�����س��ور ال��ت��وا���س��ل ب��ن دب���ي وحمبيها 
والتاأكيد  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن 
املتطورة  ال�����س��ي��اح��ي��ة  الإم���ك���ان���ات  ع��ل��ى 
متكنت  والتي  الإم���ارة  بها  تتمتع  التي 
العديد من  تعريف  اإع��ادة  من خاللها 
القطاع احليوي،  معايري اجل��ودة لهذا 
خارطة  على  املقا�سد  اأه��م  اأح��د  لتظل 

العامل ال�سياحية«.
عالوة على ذلك، تقدم “دبي لل�سياحة” 
الإنرنت  امل�سلية عرب  الأن�سطة  بع�ض 
لالأطفال  ت�����س��م��ح  وال���ت���ي  ل��ل��ع��ائ��الت 
التلوين  دفاتر  بتحميل  الكبار  وكذلك 
ال�سياحية  امل��ع��امل  اأب���رز  تت�سمن  ال��ت��ي 
وب��ال��ت��ايل ال���س��ت��م��ت��اع بق�ساء  دب���ي،  يف 

اأوقات �سعيدة يف املنزل جلميع الأعمار 
اإ�سافة  من  اجلميع  متكن  خ��الل  من 
جميلة  ر�سومات  اإىل  املف�سلة  األوانهم 
مل��الم��ح ���س��ه��رية يف دب���ي وال���ت���ي ميكن 
https://< حتميلها عرب هذا الرابط
dubaitourism.getbynder.
c o m /s h a r e /5 0 A 2 5 5 F B -
 45C1-ABE7A4FBF -1388

. </A0147B5
حتميلها  ميكن  ال��ت��ي  ال�����س��ور،  وتتميز 
ت�سم  واأن��ه��ا  العالية  بجودتها  جم��ان��ا، 
�����س����ورا مل���ع���امل ت���ت���ف���رد ب���ه���ا دب�����ي على 
خليفة”  “برج  م��ث��ل  ال��ع��امل  م�����س��ت��وى 
اأنها ت�سم لوحات  كما  و”برج العرب” 
باأبراجها  دب������ي،  مل���دي���ن���ة  ب���ان���ورام���ي���ة 
ال�ساهقة، و�سواطئها الرملية البديعة، 
�سور  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�سافية،  ومياهها 
فيها،  خمتلفة  ملناطق  خالبة  طبيعية 
العديدة  الرفيهية  الوجهات  وكذلك 
والتجارب  امل��ت��ن��وع��ة  اجل���ذب  وع���وام���ل 
املميزة التي ميكن اأن ي�ستمتع بها زوار 
دبي، مبا يف ذلك الفعاليات والأن�سطة 
الناب�سة  املدينة  يف  املتعددة  الثقافية 

باحلياة.

% من البالغني يف االإمارات ال�سمول املايل يغطي 85 
عوامل متكن �سرورية لتح�سن معي�ستهم، مثل القدرة على احل�سول 
التاأمن، والو�سول  الر�سمي، وخدمات  على ح�ساب م�سريف، والئتمان 

اإىل خدمات حتويل الأموال وا�ستخدامها.
الذين  البالغن،  % م��ن   85 اأن  امل�سح  نتائج  اأظ��ه��رت  فقد  وتف�سيال 
م�ستخدمي خدمة  ف��وق، هم من  وم��ا  �سنة   15 بن  اأعمارهم  ت��راوح 
% ل ميكنهم   15 اأن  ح���ن  الأق������ل، يف  ع��ل��ى  واح�����دة  ر���س��م��ي��ة  م��ال��ي��ة 
احل�سول على اخلدمات املالية الر�سمية. وعلى الرغم من ارتفاع ن�سبة 
م�ستخدمي اخلدمات املالية فقد ك�سف امل�سح عن معلومات مهمة تتعلق 
التي  الر�سمية  املالية  اخل��دم��ات  نق�ض  اأو  الأف����راد  ا�ستخدام  بو�سول 

تقدمها املوؤ�س�سات املالية يف دولة الإمارات.

•• اأبوظبي- وام:

امل��رك��زي يف  اأج���راه م�سرف الإم����ارات  امل���ايل  اأظ��ه��ر م�سح ع��ن ال�سمول 
الإم��ارات و�سمل 5134 فردا مقيما، تراوحت اأعمارهم بن 15 عاما 
فاأكرث عرب الإمارات ال�سبع، ومن �سمنهم طالب واأفراد من ذوي الدخل 
املنخف�ض واملتو�سط.. اأن ال�سمول املايل يغطي 85 % من البالغن يف 
�ساأنها متكن  امل�سح هو جمع معلومات من  الهدف من  وك��ان  ال��دول��ة. 
اإىل  تهدف  �ساملة  ا�سراتيجية  وتنفيذ  ت�سميم  من  املركزي  امل�سرف 
تعزيز درجة ال�سمول املايل يف الدولة وجمع امل�سح معلومات من الأفراد 
ب�ساأن قدرتهم على احل�سول على اخلدمات املالية الر�سمية التي متثل 
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تعلن حمكمة دبي البتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �سركة الإمارات للمزادات �ض.ذ.م.م وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد 
اأو بزيارة املوقع اللكروين WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة العرا�ض مراجعة ق�سم البيوع واحلجوزات اأثناء الدوام الر�سمي.

حمكمة دبي االبتدائية – ادارة التنفيذ

#      
1 622549 Nissan Sentra Dubai Q 96932 MNTBB7A91F6032060 43713.49295 205\2019\1174
2 201496 BMW Z3 1998 Sharjah 2 60846 WBACH7101WLA38552 14 05 19 205/2000/409
3 200251 TOYOTA Echo 2000 Dubai 82403 JTDBW1335Y0001868 14 05 19 205/2002/3887
4 651325 HYUNDAI Accent 2016 Dubai I 71542 KMHCT41B0GU977455 17 03 20 873/2018/205
5 647765 HYUNDAI Accent 2014 Dubai P 36078 KMHCT41D0EU512351 22 02 20 1789 2019 205
6 200003 HUMMER H3 2007 N/A N/A N/A ADMDN13E374414444 09 05 19 205/2009/7781
7 607586 TOYOTA Echo 2005 Ajman A 9467 JTDBW133950075967 01 10 19 205/2010/9569
8 202431 MITSUBISHI Lancer 2009 Ajman A 31973 JMYSRCS1A91170106 12 05 19 205/2014/2204
9 203520 DODGE Charger 2013 N/A N/A N/A 2C3CDXBG3DH510319 09 05 19 205/2014/2760
10 652672 HYUNDAI Accent 2016 Dubai I 15644 KMHCT41B0GU976497 16 05 20 205/2018/873
11 635846 MAZDA 3 2011 Dubai N 80181 JM7BL1SZ0C1314589 01 12 19 205/2019/517
12 654628 HYUNDAI Accent 2015 Dubai G 39615 KMHCT41B1FU688695 08 05 20 205\2019\1516
13 201477 PONTIAC Firefly 1992 N/A N/A N/A JG2MR2190NK500949 12 05 19 205/2002/4136
14 200458 MERCEDESE Sharjah 1 6618 WDB2010241F612466 13 05 19 205/2004/4360
15 607622 TOYOTA Camry 2002 Sharjah White 76612 6T1BG22K42X477734 01 10 19 205/2005/57116
16 201488 CHEVROLET 2004 Dubai 4 97508 KL1VM52Z34B124106 13 05 19 205/2006/3528
17 203129 TOYOTA Camry 2004 Ajman A 14490 6T1BE32K94X456795 09 05 19 205/2006/4079
18 301096 INFINITI G35 2008 Abu Dhabi 6 44879 JNKBV61EX8M500676 27 05 19 205/2009/11100
19 642392 KIA Sportage 2008 Dubai K 40083 KNAJE553187545517 30 12 19 3514/2018/207
20 636628 ISUZUI CARRY 2011 Dubai M 77319 JAMJP23T5B7K0625 26 11 19 550/2017/207
21 642924 Toyota Hias Dubai H 57651 JTGJX02P260007148 06 01 20 1343/2018/207
22 642946 Honda Civic Dubai I 41253 JHMFD16327S405800 06 01 20 3990/2018/207
23 609908 MITSUBISHI nativa 2005 Dubai J 71935 JMY0RK9605J703745 11 07 19 481/2016/207
24 651444 TOYOTA Camry 1997 Dubai C 5285 6T153SK10V9167766 25 03 20 207/2013/953
25 653000 MITSUBISHI pick up L 200 2004 Dubai E 87264 MMBJNK7404D061006 13 05 20 207/2015/2825
26 653269 JAGUAR SType 2008 Dubai J 83976 SAJAA01D18FN81778 18 04 20 207/2016/1947
27 302016 Nissan XTrail Dubai G 60002 JN1BT2MM8GW004249 23 05 19 207/2013/1692
28 647398 CHER BUS 2007 Dubai F 30978 228NFL471010526 22 02 20 207/2016/290
29 202914 NISSAN Sentra 2000 Dubai O 31612 JN1BB41S7YW006643 09 05 19 207/2016/509
30 652689 TOYOTA Hilux 2008 Dubai M 33862 MR0DX22GX80003827 15 04 20 207/2016/575
31 202158 Ford Ranger Dubai N 76732 AFAFP1LP8CJA36207 29 04 19 207/2016/919
32 653271 TOYOTA Haice 2014 Dubai M 11413 JTGJX02PXE5035099 18 04 20 207/2017/1725
33 654900 HONDA Motorcycle Dubai 1 19804 9C2MC6500ZR3D4S59 13 05 20 207/2017/2181
34 654973 ISUZU NPR 2007 Dubai K 20398 JAAKP34G877P05781 15 05 20 207/2017/2181
35 652995 NISSAN URVAN 2009 Dubai H 34803 JN6AE54S29X016569 13 05 20 207/2017/2181
36 653005 NISSAN Pickup 2008 Dubai J 79536 JN6DD23S58X227876 13 05 20 207/2017/2181
37 653361 NISSAN Pickup 2007 Dubai I 59107 JN6DD23Y97X043284 13 05 20 207/2017/2181
38 652998 NISSAN URVAN 2004 Dubai F 14871 JN6FE54S54X416530 13 05 20 207/2017/2181
39 654879 TOYOTA Corolla 2003 Dubai E 48234 JTDBR23E730122862 13 05 20 207/2017/2181
40 654880 MITSUBISHI pick up L 200 2004 Dubai E 41058 MMBJNK7404D072015 13 05 20 207/2017/2181
41 654887 NISSAN L200 2008 Dubai K 22793 JN6DD23S28X239905 13 05 20 207/2017/2543
42 652988 NISSAN CIVILIAN 2008 Dubai A 73478 JN6DW11S28Z022351 13 05 20 207/2017/2543
43 653356 TOYOTA Haice 2005 Dubai E 87105 JTGJX02P650002095 13 05 20 207/2017/2543
44 652993 TOYOTA Hilux 2009 Dubai K 67155 MR0FR22G990659568 13 05 20 207/2017/2543
45 652987 JCB 2008 Dubai B 74938 JCB3CXSMP81333578 13 05 20 207/2017/2693
46 653355 MITSUBISHI Fuso 2008 Dubai N 26735 JL7BCE1J98K029956 13 05 20 207/2017/2693
47 653003 NISSAN URVAN 2009 Dubai B 84540 JN6AE54S59X016839 13 05 20 207/2017/2693
48 654896 TOYOTA PRADO 2015 Dubai Q 40553 JTEJU9FJXF5063823 13 05 20 207/2017/2693
49 654889 TOYOTA Hilux 2008 Dubai J 63230 MR0FR22G180646022 13 05 20 207/2017/2693

#      
1 622549 Nissan Sentra Dubai Q 96932 MNTBB7A91F6032060 43713.49295 205\2019\1174
2 201496 BMW Z3 1998 Sharjah 2 60846 WBACH7101WLA38552 14 05 19 205/2000/409
3 200251 TOYOTA Echo 2000 Dubai 82403 JTDBW1335Y0001868 14 05 19 205/2002/3887
4 651325 HYUNDAI Accent 2016 Dubai I 71542 KMHCT41B0GU977455 17 03 20 873/2018/205
5 647765 HYUNDAI Accent 2014 Dubai P 36078 KMHCT41D0EU512351 22 02 20 1789 2019 205
6 200003 HUMMER H3 2007 N/A N/A N/A ADMDN13E374414444 09 05 19 205/2009/7781
7 607586 TOYOTA Echo 2005 Ajman A 9467 JTDBW133950075967 01 10 19 205/2010/9569
8 202431 MITSUBISHI Lancer 2009 Ajman A 31973 JMYSRCS1A91170106 12 05 19 205/2014/2204
9 203520 DODGE Charger 2013 N/A N/A N/A 2C3CDXBG3DH510319 09 05 19 205/2014/2760
10 652672 HYUNDAI Accent 2016 Dubai I 15644 KMHCT41B0GU976497 16 05 20 205/2018/873
11 635846 MAZDA 3 2011 Dubai N 80181 JM7BL1SZ0C1314589 01 12 19 205/2019/517
12 654628 HYUNDAI Accent 2015 Dubai G 39615 KMHCT41B1FU688695 08 05 20 205\2019\1516
13 201477 PONTIAC Firefly 1992 N/A N/A N/A JG2MR2190NK500949 12 05 19 205/2002/4136
14 200458 MERCEDESE Sharjah 1 6618 WDB2010241F612466 13 05 19 205/2004/4360
15 607622 TOYOTA Camry 2002 Sharjah White 76612 6T1BG22K42X477734 01 10 19 205/2005/57116
16 201488 CHEVROLET 2004 Dubai 4 97508 KL1VM52Z34B124106 13 05 19 205/2006/3528
17 203129 TOYOTA Camry 2004 Ajman A 14490 6T1BE32K94X456795 09 05 19 205/2006/4079
18 301096 INFINITI G35 2008 Abu Dhabi 6 44879 JNKBV61EX8M500676 27 05 19 205/2009/11100
19 642392 KIA Sportage 2008 Dubai K 40083 KNAJE553187545517 30 12 19 3514/2018/207
20 636628 ISUZUI CARRY 2011 Dubai M 77319 JAMJP23T5B7K0625 26 11 19 550/2017/207
21 642924 Toyota Hias Dubai H 57651 JTGJX02P260007148 06 01 20 1343/2018/207
22 642946 Honda Civic Dubai I 41253 JHMFD16327S405800 06 01 20 3990/2018/207
23 609908 MITSUBISHI nativa 2005 Dubai J 71935 JMY0RK9605J703745 11 07 19 481/2016/207
24 651444 TOYOTA Camry 1997 Dubai C 5285 6T153SK10V9167766 25 03 20 207/2013/953
25 653000 MITSUBISHI pick up L 200 2004 Dubai E 87264 MMBJNK7404D061006 13 05 20 207/2015/2825
26 653269 JAGUAR SType 2008 Dubai J 83976 SAJAA01D18FN81778 18 04 20 207/2016/1947
27 302016 Nissan XTrail Dubai G 60002 JN1BT2MM8GW004249 23 05 19 207/2013/1692
28 647398 CHER BUS 2007 Dubai F 30978 228NFL471010526 22 02 20 207/2016/290
29 202914 NISSAN Sentra 2000 Dubai O 31612 JN1BB41S7YW006643 09 05 19 207/2016/509
30 652689 TOYOTA Hilux 2008 Dubai M 33862 MR0DX22GX80003827 15 04 20 207/2016/575
31 202158 Ford Ranger Dubai N 76732 AFAFP1LP8CJA36207 29 04 19 207/2016/919
32 653271 TOYOTA Haice 2014 Dubai M 11413 JTGJX02PXE5035099 18 04 20 207/2017/1725
33 654900 HONDA Motorcycle Dubai 1 19804 9C2MC6500ZR3D4S59 13 05 20 207/2017/2181
34 654973 ISUZU NPR 2007 Dubai K 20398 JAAKP34G877P05781 15 05 20 207/2017/2181
35 652995 NISSAN URVAN 2009 Dubai H 34803 JN6AE54S29X016569 13 05 20 207/2017/2181
36 653005 NISSAN Pickup 2008 Dubai J 79536 JN6DD23S58X227876 13 05 20 207/2017/2181
37 653361 NISSAN Pickup 2007 Dubai I 59107 JN6DD23Y97X043284 13 05 20 207/2017/2181
38 652998 NISSAN URVAN 2004 Dubai F 14871 JN6FE54S54X416530 13 05 20 207/2017/2181
39 654879 TOYOTA Corolla 2003 Dubai E 48234 JTDBR23E730122862 13 05 20 207/2017/2181
40 654880 MITSUBISHI pick up L 200 2004 Dubai E 41058 MMBJNK7404D072015 13 05 20 207/2017/2181
41 654887 NISSAN L200 2008 Dubai K 22793 JN6DD23S28X239905 13 05 20 207/2017/2543
42 652988 NISSAN CIVILIAN 2008 Dubai A 73478 JN6DW11S28Z022351 13 05 20 207/2017/2543
43 653356 TOYOTA Haice 2005 Dubai E 87105 JTGJX02P650002095 13 05 20 207/2017/2543
44 652993 TOYOTA Hilux 2009 Dubai K 67155 MR0FR22G990659568 13 05 20 207/2017/2543
45 652987 JCB 2008 Dubai B 74938 JCB3CXSMP81333578 13 05 20 207/2017/2693
46 653355 MITSUBISHI Fuso 2008 Dubai N 26735 JL7BCE1J98K029956 13 05 20 207/2017/2693
47 653003 NISSAN URVAN 2009 Dubai B 84540 JN6AE54S59X016839 13 05 20 207/2017/2693
48 654896 TOYOTA PRADO 2015 Dubai Q 40553 JTEJU9FJXF5063823 13 05 20 207/2017/2693
49 654889 TOYOTA Hilux 2008 Dubai J 63230 MR0FR22G180646022 13 05 20 207/2017/2693

50 654885 TOYOTA Hilux 2014 Dubai M 80554 MR0FR22G3E0715708 13 05 20 207/2017/2693
51 654886 TOYOTA Hilux 2009 Dubai K 74984 MR0FR22G690532938 13 05 20 207/2017/2693
52 652996 TOYOTA Hilux 2008 Dubai B 86279 MR0FR22G880636958 13 05 20 207/2017/2693
53 653362 MITSUBISHI Pajero 2013 Dubai J 50390 JMYLRV95WDJ705913 13 05 20 207/2017/2730
54 654883 TOYOTA Hilux 2007 Dubai H 75036 MR0FR22G170516093 13 05 20 207/2017/2730
55 652994 TOYOTA Hilux 2014 Dubai M 78123 MR0FR22G1E0716016 13 05 20 207/2017/2730
56 654898 TOYOTA Hilux 2008 Dubai B 87364 MR0FR22G280636955 13 05 20 207/2017/2730
57 653357 TOYOTA Hilux 2014 Dubai M 76637 MR0FR22G4E0716012 13 05 20 207/2017/2730
58 654897 TOYOTA Hilux 2014 Dubai E 97587 MR0FR22G4E0773696 13 05 20 207/2017/2730
59 654884 TOYOTA Hilux 2008 Dubai J 63234 MR0FR22G580646007 13 05 20 207/2017/2730
60 652991 Scania P340 2007 Dubai H 58106 9BSP4X20073591248 13 05 20 207/2017/2825
61 652984 MITSUBISHI Fuso 2007 Dubai G 26472 JL7BCE1JX7K030273 13 05 20 207/2017/2825
62 654894 MITSUBISHI Pajero 2010 Dubai C 81512 JMYLRV95WAJ706157 13 05 20 207/2017/2825
63 653004 NISSAN URVAN 2009 Dubai D 14469 JN6AE54S49X016623 13 05 20 207/2017/2825
64 654893 NISSAN L200 2009 Dubai F 69947 JN6DD23S59X245232 13 05 20 207/2017/2825
65 654881 NISSAN L200 2009 Dubai F 69970 JN6DD23S69X244963 13 05 20 207/2017/2825
66 654892 NISSAN URVAN 2003 Dubai E 18061 JN6FE54S13X402574 13 05 20 207/2017/2825
67 653002 TOYOTA Corolla 2005 Dubai G 23157 JTDBR23E153108392 13 05 20 207/2017/2825
68 654891 TOYOTA LAND CRUISER 2006 Dubai N 58627 JTGHJ01JX63009046 13 05 20 207/2017/2825
69 654895 TOYOTA Hilux 2006 Dubai Q 38741 MROEW12G862005837 13 05 20 207/2017/2825
70 654888 NISSAN Qashqai 2011 Dubai P 68536 SJNBJ01B2EA889536 13 05 20 207/2017/2825
71 653358 NISSAN Qashqai 2014 Dubai P 68544 SJNBJ01B7EA925785 13 05 20 207/2017/2825
72 648521 MITSUBISHI ROSA 2008 Dubai N 86237 JL5B2E6K48PF00138 09 03 20 207/2017/3180
73 648525 MITSUBISHI Fuso 2007 Dubai A 78491 JL7CUK1L77K019247 09 03 20 207/2017/3180
74 651456 MITSUBISHI Lancer 2011 Dubai L 57435 JMYSTCY4ABU709961 27 03 20 207/2017/3457
75 654890 TOYOTA Haice 2008 Dubai J 74345 JTGJX02P683001063 13 05 20 207/2017/3884
76 643670 Mitsubishi Lancer EX N/A N/A N/A JMYSRCY1AEU724909 13 01 20 207/2017/4054
77 649910 MITSUBISHI ATTRAGE 2014 N/A N/A N/A MMBSTA13AEH011842 10 04 20 207/2017/4232
78 649902 MITSUBISHI ATTRAGE 2014 Dubai M 42789 MMBSTA13AEH014160 10 04 20 207/2017/4233
79 654773 VOLVO 340 2001 N/A N/A N/A YV2A4DAAX1B285051 17 05 20 207/2017/619
80 645589 TOYOTA HIACE Dubai D 70872 11 02 20 207/2018/109
81 608924 TOYOTA Echo 2005 Dubai G 86623 JTDBW123950093628 27 08 19 207/2018/1314
82 609322 TOYOTA Haice 2009 Dubai K 34460 JTGJXO2P595008494 27 08 19 207/2018/1314
83 632808 Range Rover HSE 2008 Dubai R 29516 SALLSAA548A188378 22 10 19 207/2018/1432
84 653360 NISSAN URVAN 2009 Dubai H 32621 JN6AE54S49X016671 13 05 20 207/2018/1457
85 652601 MITSUBISHI Lancer 2009 Dubai E 52858 JMYSRCS1A9U726090 23 04 20 207/2018/1777
86 652997 TOYOTA HIACE 2005 Dubai G 37566 JTGJX02P050002805 13 05 20 207/2018/1850
87 654776 KIA PICANTO 2015 Dubai L 49767 KNABX512XFT975532 16 05 20 207/2018/2414
88 652769 HYUNDAI H1 2012 Dubai P 14032 KMJWA37R3CU373246 20 04 20 207/2018/2534
89 610301 KIA Sportage 2014 Dubai P 32068 u5ypb8116el436634 25 08 19 207/2018/2605
90 652895 NISSAN Sunny 2013 Dubai M 91597 MDHBN7AD4DG032273 20 04 20 207/2018/274
91 645660 KIA Sportage 2013 Dubai K 92362 KNAPB8126D7417110 12 02 20 207/2018/3514
92 644617 TOYOTA Yaris 2007 Dubai E 72640 JTDBW923871029981 04 02 20 207/2018/4243
93 625041 Nissan Armada Dubai L 40842 ZE9GF149630100 29 09 19 207/2018/4383
94 652520 TOYOTA LAND CRUISER 2007 Dubai B 90353 JTEBU25JX75074416 12 04 20 207/2018/4435
95 652518 TOYOTA Corolla 2013 Dubai H 81586 RKLBC42E2D5313921 12 04 20 207/2018/4435
96 621046 Renault Trafic Dubai K 55382 VF1GFAA19CY4069 01 09 19 207/2018/4949
97 612780 MITSUBISHI Lancer 2008 Dubai J 94623 JMYSRCS1A8U737527 29 07 19 207/2018/584
98 652999 MITSUBISHI Pajero 2008 Dubai D 98675 JMYLRV93W8J716643 13 05 20 207/2019/1081
99 653001 NISSAN Pickup 2007 Dubai E 57312 JN6DD23S97X214563 17 05 20 207/2019/1081
100 653359 NISSAN URVAN 2007 Dubai F 83412 JN6FE54S67X439786 13 05 20 207/2019/1081
101 653283 Ashok Leyand Falcon 2008 N/A N/A N/A MB1PBEJA682126255 22 04 20 207/2019/1156
102 651449 NISSAN URVAN 2015 Dubai P 81433 JN6BE6CS0F9400328 25 03 20 207/2019/167
103 653130 TOYOTA FORTUNER 2014 Dubai C 38854 MHFYX59G4E8062123 21 04 20 207/2019/1740
104 655378 GMC Sierra 3500 HD 1994 Dubai B 88124 1GDKC34F8RJ524533 16 05 20 207/2019/1836
105 653134 TOYOTA Hilux 2015 N/A N/A N/A MR0EW12G5F3031032 21 04 20 207/2019/1836
106 653121 NISSAN TIDA 2008 Dubai H 10298 JN1CC13C48T014822 22 04 20 207/2019/2079
107 655285 JCB 3 CX Dubai G 98293 3CX4414847 16 05 20 207/2019/2828
108 635837 Nissan Pick Up Dubai R 25437 3N60023Y9FK070839 01 12 19 207/2019/3190
109 653076 TOYOTA Previa 2014 Dubai N 70595 JTNGE52M7EA042529 16 05 20 207/2019/357
110 653078 BMW 730Li 2015 Dubai L 44980 WBAYE2109FD834023 16 05 20 207/2019/357
111 652676 Mercedes TANKER 2001 Dubai A 59710 62340815172029 16 05 20 207/2019/4783
112 652671 MITSUBISHI Pickup Dubai J 88108 16 05 20 207/2019/4783
113 648519 MITSUBISHI ROSA 2004 Dubai B 19921 JL5B2E6K14PD00313 09 03 20 207/2019/4783
114 648526 MITSUBISHI ROSA 2006 Dubai A 46530 JL5B2E6K36PD00784 09 03 20 207/2019/4783
115 648499 MITSUBISHI ROSA 2006 Dubai A 46809 JL5B2E6K56PD00818 08 03 20 207/2019/4783
116 652677 MITSUBISHI Fuso 2009 Dubai A 64504 JL5B3E6PX9PG00108 15 05 20 207/2019/4783
117 648500 MITSUBISHI FUSO CANTER 2005 Dubai F 63012 JL7BCE1J75K008681 08 03 20 207/2019/4783
118 648598 MITSUBISHI FUSO CANTER 2005 Dubai F 68789 JL7BCE1J95K008794 09 03 20 207/2019/4783
119 649806 MITSUBISHI L 300 2008 Dubai M 94208 JMYHNP13W8A701308 08 03 20 207/2019/4783
120 649750 MITSUBISHI Pajero 2008 Dubai J 46959 JMYLRV93W8J705745 08 03 20 207/2019/4783
121 652666 MITSUBISHI Pajero 2008 Dubai L 36986 JMYLRV93W8J706763 15 05 20 207/2019/4783
122 655111 MITSUBISHI Pajero 2008 Dubai J 51937 JMYLRV93W8J723782 17 05 20 207/2019/4783
123 653072 MITSUBISHI Pajero 2008 Dubai N 67982 JMYLRV93W8J725203 15 05 20 207/2019/4783
124 652667 MITSUBISHI Pajero 2014 Dubai D 83754 JMYLRV95WEJ719042 15 05 20 207/2019/4783
125 649230 MITSUBISHI Lancer 2007 Dubai H 60762 JMYSTCS3A7U702942 09 03 20 207/2019/4783
126 652673 Tata Bus 2006 Dubai H 25247 MAT38906662L02367 16 05 20 207/2019/4783
127 649767 MITSUBISHI Pickup 2007 Dubai P 83770 MMBJNKA507D042535 08 03 20 207/2019/4783
128 653073 MITSUBISHI L200 2015 Dubai B 26988 MMBJNKB50FD046711 15 05 20 207/2019/4783
129 652668 MITSUBISHI L200 2015 Dubai B 26924 MMBJNKB50FD046780 15 05 20 207/2019/4783
130 655286 MERCEDESBENZ 1938 2001 Dubai R 21453 WDB6550051K852898 16 05 20 207/2019/4783
131 652674 MERCEDESBENZ Actros 2004 Dubai F 57564 WDB9341614K933346 16 05 20 207/2019/4783
132 654772 MERCEDESBENZ Actros 2001 Dubai I 44943 WDB9540321K385819 17 05 20 207/2019/4783
133 653071 MITSUBISHI L200 Dubai U 59427 15 05 20 207/2019/4783
134 654882 MITSUBISHI Pajero 2011 Dubai N 91242 JMYLRV95WBJ708564 13 05 20 207/217/2730
135 649578 MITSUBISHI Canter 2008 Dubai L 12842 JL7DVL1RX8K023838 10 03 20 2783/207/2019
136 649574 Mercedes Truck head 2001 Dubai F 89203 WDB65610715517971 10 03 20 2783/207/2019
137 654934 NISSAN Pickup 2007 Dubai F 85477 JN6DD23Y57X043265 14 05 20 2825/2017/207
138 653055 Dynapac Dubai G 43854 68622100 15 05 20 2828/2019/207
139 653067 Bobcat S300 2002 Dubai D 86441 521111119 15 05 20 2828/2019/207
140 653057 Thwaites 4000 2004 Dubai F 14883 2 100432 15 05 20 2828/2019/207
141 653064 Bobcat S130 2001 Dubai A 87653 A1Z711320 15 05 20 2828/2019/207
142 653056 CAT Piller Abu Dhabi 2 75157 CAT0226BKMW005325 15 05 20 2828/2019/207
143 653060 CAT Piller 2010 Dubai F 66308 CAT0966GTAXJ00408 15 05 20 2828/2019/207
144 653063 Caterpillar CB224 Dubai A 87919 CAT0CB22P22000314 15 05 20 2828/2019/207
145 653052 NISSAN DIESEL 1997 Dubai B 71896 CPB87N 07762 15 05 20 2828/2019/207
146 653011 ISUZU NKR 2008 Dubai J 73107 JAAJP23G087K01301 14 05 20 2828/2019/207
147 653059 ISUZUI NPR 2004 N/A N/A N/A JAAJP34G647P05849 15 05 20 2828/2019/207
148 653041 ISUZU NPR 2008 Dubai B 44340 JAAKP34G187P23038 14 05 20 2828/2019/207
149 654931 ISUZU NPR 2007 Dubai H 66547 JAAKP34GX77P00324 14 05 20 2828/2019/207

100 653359 NISSAN URVAN 2007 Dubai F 83412 JN6FE54S67X439786 13 05 20 207/2019/1081
101 653283 Ashok Leyand Falcon 2008 N/A N/A N/A MB1PBEJA682126255 22 04 20 207/2019/1156
102 651449 NISSAN URVAN 2015 Dubai P 81433 JN6BE6CS0F9400328 25 03 20 207/2019/167
103 653130 TOYOTA FORTUNER 2014 Dubai C 38854 MHFYX59G4E8062123 21 04 20 207/2019/1740
104 655378 GMC Sierra 3500 HD 1994 Dubai B 88124 1GDKC34F8RJ524533 16 05 20 207/2019/1836
105 653134 TOYOTA Hilux 2015 N/A N/A N/A MR0EW12G5F3031032 21 04 20 207/2019/1836
106 653121 NISSAN TIDA 2008 Dubai H 10298 JN1CC13C48T014822 22 04 20 207/2019/2079
107 655285 JCB 3 CX Dubai G 98293 3CX4414847 16 05 20 207/2019/2828
108 635837 Nissan Pick Up Dubai R 25437 3N60023Y9FK070839 01 12 19 207/2019/3190
109 653076 TOYOTA Previa 2014 Dubai N 70595 JTNGE52M7EA042529 16 05 20 207/2019/357
110 653078 BMW 730Li 2015 Dubai L 44980 WBAYE2109FD834023 16 05 20 207/2019/357
111 652676 Mercedes TANKER 2001 Dubai A 59710 62340815172029 16 05 20 207/2019/4783
112 652671 MITSUBISHI Pickup Dubai J 88108 16 05 20 207/2019/4783
113 648519 MITSUBISHI ROSA 2004 Dubai B 19921 JL5B2E6K14PD00313 09 03 20 207/2019/4783
114 648526 MITSUBISHI ROSA 2006 Dubai A 46530 JL5B2E6K36PD00784 09 03 20 207/2019/4783
115 648499 MITSUBISHI ROSA 2006 Dubai A 46809 JL5B2E6K56PD00818 08 03 20 207/2019/4783
116 652677 MITSUBISHI Fuso 2009 Dubai A 64504 JL5B3E6PX9PG00108 15 05 20 207/2019/4783
117 648500 MITSUBISHI FUSO CANTER 2005 Dubai F 63012 JL7BCE1J75K008681 08 03 20 207/2019/4783
118 648598 MITSUBISHI FUSO CANTER 2005 Dubai F 68789 JL7BCE1J95K008794 09 03 20 207/2019/4783
119 649806 MITSUBISHI L 300 2008 Dubai M 94208 JMYHNP13W8A701308 08 03 20 207/2019/4783
120 649750 MITSUBISHI Pajero 2008 Dubai J 46959 JMYLRV93W8J705745 08 03 20 207/2019/4783
121 652666 MITSUBISHI Pajero 2008 Dubai L 36986 JMYLRV93W8J706763 15 05 20 207/2019/4783
122 655111 MITSUBISHI Pajero 2008 Dubai J 51937 JMYLRV93W8J723782 17 05 20 207/2019/4783
123 653072 MITSUBISHI Pajero 2008 Dubai N 67982 JMYLRV93W8J725203 15 05 20 207/2019/4783
124 652667 MITSUBISHI Pajero 2014 Dubai D 83754 JMYLRV95WEJ719042 15 05 20 207/2019/4783
125 649230 MITSUBISHI Lancer 2007 Dubai H 60762 JMYSTCS3A7U702942 09 03 20 207/2019/4783
126 652673 Tata Bus 2006 Dubai H 25247 MAT38906662L02367 16 05 20 207/2019/4783
127 649767 MITSUBISHI Pickup 2007 Dubai P 83770 MMBJNKA507D042535 08 03 20 207/2019/4783
128 653073 MITSUBISHI L200 2015 Dubai B 26988 MMBJNKB50FD046711 15 05 20 207/2019/4783
129 652668 MITSUBISHI L200 2015 Dubai B 26924 MMBJNKB50FD046780 15 05 20 207/2019/4783
130 655286 MERCEDESBENZ 1938 2001 Dubai R 21453 WDB6550051K852898 16 05 20 207/2019/4783
131 652674 MERCEDESBENZ Actros 2004 Dubai F 57564 WDB9341614K933346 16 05 20 207/2019/4783
132 654772 MERCEDESBENZ Actros 2001 Dubai I 44943 WDB9540321K385819 17 05 20 207/2019/4783
133 653071 MITSUBISHI L200 Dubai U 59427 15 05 20 207/2019/4783
134 654882 MITSUBISHI Pajero 2011 Dubai N 91242 JMYLRV95WBJ708564 13 05 20 207/217/2730
135 649578 MITSUBISHI Canter 2008 Dubai L 12842 JL7DVL1RX8K023838 10 03 20 2783/207/2019
136 649574 Mercedes Truck head 2001 Dubai F 89203 WDB65610715517971 10 03 20 2783/207/2019
137 654934 NISSAN Pickup 2007 Dubai F 85477 JN6DD23Y57X043265 14 05 20 2825/2017/207
138 653055 Dynapac Dubai G 43854 68622100 15 05 20 2828/2019/207
139 653067 Bobcat S300 2002 Dubai D 86441 521111119 15 05 20 2828/2019/207
140 653057 Thwaites 4000 2004 Dubai F 14883 2 100432 15 05 20 2828/2019/207
141 653064 Bobcat S130 2001 Dubai A 87653 A1Z711320 15 05 20 2828/2019/207
142 653056 CAT Piller Abu Dhabi 2 75157 CAT0226BKMW005325 15 05 20 2828/2019/207
143 653060 CAT Piller 2010 Dubai F 66308 CAT0966GTAXJ00408 15 05 20 2828/2019/207
144 653063 Caterpillar CB224 Dubai A 87919 CAT0CB22P22000314 15 05 20 2828/2019/207
145 653052 NISSAN DIESEL 1997 Dubai B 71896 CPB87N 07762 15 05 20 2828/2019/207
146 653011 ISUZU NKR 2008 Dubai J 73107 JAAJP23G087K01301 14 05 20 2828/2019/207
147 653059 ISUZUI NPR 2004 N/A N/A N/A JAAJP34G647P05849 15 05 20 2828/2019/207
148 653041 ISUZU NPR 2008 Dubai B 44340 JAAKP34G187P23038 14 05 20 2828/2019/207
149 654931 ISUZU NPR 2007 Dubai H 66547 JAAKP34GX77P00324 14 05 20 2828/2019/207
150 653051 ISUZU NKR 2008 Dubai J 93057 JAMJP23G187K00905 16 05 20 2828/2019/207
151 653043 ISUZU NKR 2007 Dubai H 58105 JAMJP23G277K00023 14 05 20 2828/2019/207
152 653040 ISUZU NPR 2008 Dubai I 20905 JAMKP34G287P03707 14 05 20 2828/2019/207
153 653058 ISUZU NPR 2008 Dubai J 79535 JAMKP34G687P03385 15 05 20 2828/2019/207
154 653017 MITSUBISHI FUSO LIGHT BUS 2008 Dubai D 58556 JL5B2E6K38PF00356 14 05 20 2828/2019/207
155 653065 MITSUBISHI ROSA 2004 Dubai D 22758 JL5B2E6K54PD00461 15 05 20 2828/2019/207
156 653014 MITSUBISHI FUSO LIGHT BUS 1993 Dubai F 14695 JL5B2E6K74PD00431 14 05 20 2828/2019/207
157 653010 MITSUBISHI Fuso 2007 Dubai H 52148 JL5B3G6P87PE00174 14 05 20 2828/2019/207
158 653013 MITSUBISHI Fuso 2007 Dubai I 70840 JL5B3J6P47PE01982 14 05 20 2828/2019/207
159 649374 KIA Spectra LD 2005 Dubai E 37932 KNAFE242855116623 05 04 20 252/2016/207
160 651157 NISSAN URVAN 2010 Dubai L 39192 JN6AE54S1AX022853 27 03 20 3422/2017/207
161 651156 NISSAN URVAN 2008 Dubai K 19538 JN6AE54S78X004397 27 03 20 3422/2017/207
162 653008 ISUZU NKR 2008 Dubai E 75791 JAAJP23G287K01106 14 05 20 671/2019/207
163 653037 TOYOTA Hilux 2007 Dubai I 27258 MR0FR22G370515687 14 05 20 671/2019/207
164 644928 NISSAN TIDA N/A N/A N/A MNTBC2C94G6008642 02 02 20 948/2018/207
165 649375 Renault Clio 2016 Dubai D 56754 VF1EC131XGR552521 05 04 20 699/2019/207
166 651882 JEEP Limited 2005 Dubai H 19641 1J4GS48K45C657079 22 03 20 847/2016/207
167 654937 MITSUBISHI L 200 2009 Dubai K 97780 MMBJNKB409F002755 14 05 20 3881/2017/207
168 651290 NISSAN TIDA 2015 Dubai N 41801 MNTBC2C94G6008561 16 03 20 3958/2018/207
169 647685 NISSAN NV350 2013 Dubai M 74988 JN6BE6DS1D9001469 23 02 20 3204/2019/207
170 654941 TOYOTA HIACE 2007 N/A N/A N/A JTGJX02P170011533 17 05 20 2543/2017/207
171 650278 NISSAN URVAN 2012 Dubai Q 70041 JN6AE54S2CX027126 02 04 20 3059/2019/207
172 650275 NISSAN Sentra 2015 Dubai L 65749 MNTBB7A93F6029046 01 04 20 3059/2019/207
173 653054 MITSUBISHI Fuso 2007 Dubai I 87168 JL5B3J6PX7PE01985 15 05 20 2828/2019/207
174 654943 NISSAN URVAN 2009 Dubai D 11732 JN6AE54S39X016676 14 05 20 2828/2019/207
175 654940 NISSAN Pickup 2007 Dubai I 72574 JN6DD23S57X215905 14 05 20 2828/2019/207
176 653044 NISSAN Pickup 2009 Dubai C 46415 JN6DD23S69X245319 14 05 20 2828/2019/207
177 654935 NISSAN Pickup 2009 Dubai C 49147 JN6DD23S99X245024 14 05 20 2828/2019/207
178 653039 NISSAN URVAN 2004 Dubai B 85992 JN6FE54S54X416303 14 05 20 2828/2019/207
179 653066 FORKLIFT FD 30 HT 2001 Dubai E 37461 M151A 564969 16 05 20 2828/2019/207
180 652992 NISSAN URVAN Dubai B 32081 JN6FE54S84X416134 13/05/2020 207/2019/1081
181 648408 VOLKSWAGEN AMAROK 2013 Dubai Q 24318 WV1EJCSD9DA001481 11 03 20 2159/2019/207
182 654933 NISSAN Pickup 2007 Dubai B 86083 JN6DD23S77X214559 14 05 20 2181/2017/207
183 654932 NISSAN Pickup 2007 Dubai A 94843 JN6DD23Y87X043289 14 05 20 2181/2017/207
184 653038 MITSUBISHI Pickup 2006 Dubai H 52137 MMBJNK6206F018298 14 05 20 2828/2019/207
185 653036 MITSUBISHI Pickup 2004 Dubai D 35297 MMBJNK7404D072721 14 05 20 2828/2019/207
186 654938 MITSUBISHI L 200 2004 Dubai N 13884 MMBJNK7404D072753 14 05 20 2828/2019/207
187 654942 TOYOTA Hilux 2007 Dubai F 52330 MR0FR22G970635283 14 05 20 2828/2019/207
188 649588 MITSUBISHI Pickup 2008 Dubai L 12834 JL7DVL1R18K023808 09 03 20 4783/207/2019
189 653007 ASHOOK LEYLAND FALCON 2004 Dubai F 34659 MWH087636 14 05 20 2828/2019/207
190 653061 JCB 3 CX 2014 Dubai D 50549 SLP3CXTS5E0954592 15 05 20 2828/2019/207
191 653053 Komatsu WA3206 Dubai A 54690 WO1820608 15 05 20 2828/2019/207
192 649577 Mercedes Truck head 2001 Dubai A 32561 WDB9540021K404239 10 03 20 207/4783/2019
193 647510 MITSUBISHI Canter 2013 N/A N/A N/A JL7BCE1J9DK012441 27 02 20 207/604/2016
194 649165 MITSUBISHI Canter 2015 Dubai Q 93791 JL7B6E1P9FK011787 05 04 20 207\2018\3396
195 649181 FORD PICKUP 2010 Dubai J 82998 MNCBSFE75BW890869 05 04 20 207\2019\274
196 653062 catarbillar 966G 2010 Dubai J 53670 CAT0966GKAXJ00363 15 05 20 1952/2016/207
197 650323 NISSAN URVAN 2008 N/A N/A N/A JN6AE54S68X000549 03 04 20 1270/2018/207
198 647908 TOYOTA Hilux 2009 Dubai C 78841 MR0EX12G892018816 01 03 20 1437/2019/207
199 649316 TOYOTA Camry 2009 Dubai S 32595 6T1BE42K49X574671 09 03 20 1067/2018  
200 203259 Nissan Sunny Dubai B 16852 JN1DB418XYW000314 08 05 19 208/2016/31
201 651763 DAHUTSUI Pickup 1997 Dubai Public Transportation 64946 V9858580 28 03 20 208/2016/31
202 653211 PEUGEOT 307 2004 Dubai T 59309 VF33CNFUE4S025134 15 04 20 208/2017/1438
203 652732 TOYOTA Camry 2011 Dubai B 27157 6T1BE42K5BX674722 18 04 20 208/2017/761
204 201668 FORD Edge 2010 Dubai I 35800 2FMDK4KC6ABA77817 14 05 19 208/2019/1213
205 647825 TOYOTA HIACE 2019 Dubai N 56483 JTGSX22P6A6077709 23 02 20 239/2018/251
206 647822 NISSAN Pickup 2010 Dubai D 24629 MNTDD23Y3B6000876 23 02 20 239/2018/252
207 647819 NISSAN Pickup 2015 Dubai C 85253 3N6DD23Y7GK005344 23 02 20 239/2018/253
208 647816 MITSUBISHI L 200 2012 Dubai B 53620 MMBJNKB50CD054063 23 02 20 239/2018/254
209 647827 NISSAN Pickup 2010 Dubai A 53855 MNTDD23Y5A6000540 23 02 20 239/2018/255
210 647815 TOYOTA Corolla 2015 Dubai Q 56092 RKLBL9HE2F5229394 23 02 20 239/2018/256
211 647814 TOYOTA Camry 2011 Dubai N 57716 6T1BE42K0BX717525 23 02 20 239/2018/257
212 647813 NISSAN Xterra 2008 Dubai J 39533 5N1AN08W79C503272 23 02 20 239/2018/258
213 647818 MITSUBISHI L 200 2011 Dubai J 87681 MMBJNKB50BD034481 23 02 20 239/2018/259
214 647453 MITSUBISHI FUSO CANTER 2015 Dubai L 31372 JL7B6E1P4FK012734 24 02 20 239/2018/260
215 647812 TOYOTA Avalon 2013 Dubai G 62139 4T1BK1EB5DU063253 23 02 20 239/2018/261
216 647699 TOYOTA Yaris 2010 Dubai J 62493 JTDBW9236A4041326 23 02 20 239/2018/262
217 647476 TOYOTA Corolla 2015 Dubai Q 55856 RKLBL9HE5F5229518 24 02 20 239/2018/263
218 647826 NISSAN Sunny 2016 Dubai R 88612 MDHBN7AD1GG715388 23 02 20 239/2018/264
219 647824 Renault Duster 2016 Dubai R 88159 VF1HSRCA0GA526640 23 02 20 239/2018/265
220 642488 Mitsubishi L200 Dubai H 27859 MMBJNKB40AD013564 43832.58877 289/2019/209
221 653273 BMW 118i 2009 Dubai J 28173 WBAUE71019E006400 18 04 20 209/2015/2391
222 649285 MERCEDESBENZ s500 2015 N/A N/A N/A WDDUG8CB3FA176896 09 03 20 209/2016/2285
223 650040 HINO 300 2010 Dubai C 29645 JHFUF11H8AK003346 11 04 20 209/2018/1313
224 651892 MITSUBISHI FUSO ROSA 2013 Dubai M 12504 JL5B3J6P2DRL10240 22 03 20 209/2018/4836
225 651879 MITSUBISHI FUSO CANTER 2015 Dubai B 48040 JL7B6E1P9FK008517 22 03 20 209/2018/4837
226 651759 LUXUS 570 2011 Dubai A 31317 JTJHY00W5B4078136 43918.56154 970/2018/209
227 651878 MITSUBISHI FUSO CANTER 2013 Dubai K 29577 JL6BCE6J9DK005471 22 03 20 209/2018/4838
228 614299 Nissan Tiida Dubai I 32508 JNICC11C68T009446 01 09 19 209/2018/6167
229 650281 TOYOTA Haice 2013 Dubai E 76966 JTGJX02P0D0044096 02 04 20 3282/2018/209
230 650280 MITSUBISHI Mirage 2014 Dubai P 78523 MMBXTA03AEH015486 02 04 20 3282/2018/209
231 647315 HUYNDAI 2008 Dubai I 51570 KMFGE17F88C076824 19 02 20 3362/2017/209
232 610691 Nissan Sentra Dubai Q 16539 3N1AB7AP1DL718977 43740.88395 59 2017 436
233 605604 Honda CRV Dubai D 82388 5J6RM4850CL702917 22 08 19 59 2015 3703
234 602499 TOYOTA Yaris 2009 Dubai N 97814 JTDBT923994045133 20 07 19 59 2015 4375
235 631952 Daihatsu Sirion Dubai K 81143 JD1GM301791097976 13 10 19 59 2015 4532
236 606783 Hyundai Dubai K 83543 KMHDG41CXFU291231 30 09 19 59 2016 720
237 624277 Toyota Corolla Dubai P 98927 RKLBV42E1B4413781 15 09 19 59 2015 4835
238 624751 Volvo S 60 Dubai Q 48410 YV1FS4455B2028928 23 09 19 59 2015 4863
239 617159 TOYOTA Yaris 2008 Dubai G 93787 JTDBW923981127595 02 09 19 59 2016 101
240 631956 HONDA Accord 2010 Dubai P 38456 1HGCP2F36AA025097 18 10 19 59 2016 1064
241 609770 Hyundai Sonata Dubai G 60415 5NPEB4AC9EH930747 06 10 19 59 2016 1451
242 603302 Toyota Yaris Dubai I 94522 JTDKW9D38DD525449 24 07 19 59 2016 1652
243 609363 Nissan Tiida Dubai M 79623 3N1BC1C66BL387877 02 09 19 59 2016 1736
244 629035 TOYOTA Corolla 2010 Dubai N 88157 JTDBZ42E8AJ050851 07 10 19 59 2016 1994
245 606782 Nissan Dubai E 29785 1N4AL2A94CC161769 01 10 19 59 2016 237
246 609279 Chevrolet Camaro Dubai L 41682 2G1FC1ED4B9204403 04 09 19 59 2016 445
247 609053 Mitsubishi Dubai Q 21971 MMBSTA13AEH017309 02 09 19 59 2016 274
248 624925 Toyota Corolla Dubai P 41772 RKLBV42E9C4435061 25 09 19 59 2016 320
249 614443 Kia Opirus Dubai I 50737 KNALD225975134747 24 08 19 204/2015/26
250 607115 Honda Civic Dubai F 19179 JHMFD16248S408481 22 09 19 3112/2/42/811319  
251 610448 Mitsubishi Dubai F 64342 JMYSRCS1A5U781629 20 10 19 243/2013/710
252 649945 FORD Mustang 2007 Dubai K 23075 1ZVHT82H375269017 10 03 20 10614/2010
253 650361 MITSUBISHI Lancer 2015 Dubai P 73356 JMYSRCY1AFU711847 11 03 20 157945/2019
254 649901 DHAHUTSU Pickup 2010 Dubai I 73256 MHKTC31E5AK003570 09 04 20 87736/2018
255 647717 MITSUBISHI Pajero 1999 Dubai E 3542 JMY0NV230XJ000635 26 02 20 5968/2008
256 649720 NISSAN Qashqai 2009 N/A N/A N/A SJNBJ01A69A376514 04 04 20 6065/2012
257 649709 TOYOTA HIACE 2014 Dubai O 65250 JTFPX22P7E0047461 04 04 20 63300/2019
258 652484 HYUNDAI MATRIX 2007 N/A N/A N/A KMHPM81D07U290905 12 04 20 7576/2009
259 649912 MITSUBISHI Pajero 2015 N/A N/A N/A JMYLYV95WFJ712534 10 04 20 2088/2019
260 647410 Ashok Leyand Falcon 2007 Dubai F 52010 MB1KH1H6L72Z21152 23 02 20 1661/2014
261 650882 NISSAN NV350 2014 Dubai G 25693 JN6BE6DS6E9008774 10 04 20 173282/2019
262 649911 FORD Escape 2014 Dubai O 38406 1FMCU0F79EUB03547 10 04 20 173282/2020
263 650881 NISSAN Pickup 2014 Dubai H 75266 3N6DD23S9EK053100 10 04 20 173282/2021
264 652521 MITSUBISHI Pajero 2008 Dubai I 92417 JMYLRV93W8J707563 12 04 20 2008/883
265 648097 Mercedes CLS 350 2007 Dubai K 59083 WDDDJ56X67A101585 05 03 20 4083/2013
266 648173 KIA Rio 2013 Dubai B 42740 KNADN4126D6221001 02 03 20 25781/2018
267 649641 Ashok Leyand BUS 2012 Dubai J 93563 MB1PBAJA3CH1D0662 31 03 20 24935/2019
268 645317 TOYOTA Haice 2012 N/A N/A N/A JTGJX02P0C5025372 23 01 20 2604/2015
269 653270 CHEVROLET Lumina 2004 Dubai F 89489 6G1YK52F94L235816 18 04 20 3197/2013
270 651792 CMC Veryca 2013 Dubai J 34846 RKMCP5159DY112432 29 03 20 2018/306958
271 607107 MITSUBISHI Canter Dubai A 46829 FE434EA72542 24 11 19 2004/4136    
272 624655 Lexus ES 350 2003 Dubai F 46904 JTHBF30G936012363 15 09 19 24681/2005  
273 606317 Toyota Yaris Dubai K 71803 JTDKW923685098887 01 10 19 12053/2010  
274 603803 Misbushi Lancer Dubai A 72912 JMYSRCS1A6U776628 23 07 19 663/2008  
275 607629 Honda City Dubai C 56983 MRH3A2543XP030479 01 10 19 2001 169 / / 
276 644923 NISSAN Patrol 2009 Dubai F 25003 JN8FY15Y68X569725 02 02 20 3/1/5/10640
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�لعدد 12958 بتاريخ 2020/6/11
�عالن بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم 168/2017/250 بيع عقار مرهون  
مو�سوع التنفيذ : ا�سدار المر بتوقيع احلجز التنفيذي على العقار رقم P04 رقم البلدية 6801 

- 346 رقم املبنى 3 ا�سم املبنى باي �سكوير 03 قطعة رقم 71 وم�ساحتها 254.19  م مربع منطقة 
اخلليج التجاري وبيعها وفقا لالجراءات مببلغ 3.800.000 درهم ولطالب التنفيذ ا�ستالم املبلغ من 

البيع باملزاد 
طالب الإعالن : م�سرف ابوظبي الإ�سالمي -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : -1 �سركة كونكورد د�سريبيو�سن للتجارة العامة - �ض ذ م م - وميثلها ال�سادة/ �سهروز 
عزيزاهلل قا�سم �ساهي - توما�ض كا�سجن - �سفته  بالق�سية : منفذ �سده - جمهول حمل الإقامة  مو�سوع 
الكائنة يف  املنقولت  2020/6/9 خماطبتكم ل�ستالم  بتاريخ  الإبتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة   : الإع��الن 
العقار )نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 71 - رقم املبنى : 3 - ا�سم 
املبنى : باي �سكوير 03 - رقم الوحدة : P04 - امل�ساحة : 245.16 مر مربع( خالل خم�سة ع�سر يوما 

واإل �سيتم ت�سليمها للمزايد بعد �سداد قيمتها. 
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12958 بتاريخ 2020/6/11
�عالن بالن�صر        

يف  �لدعوى 354/2019/72 تظلم جتاري
مو�سوع الدعوى :  تظلم من القرار ال�سادر يف احلجز التحفظي رقم 517/2019

طالب الإعالن / 1-  ال�سقر ل�سانعة الربادات والأفران - �ض ذ م م - �سفته بالق�سية : 
متظلم وميثله : �سعيد ثاين علي خليفة بن غليطة املهريي -  �سفته بالق�سية : وكيل 
،  املطلوب اإعالنه :1- ادفان�سد لإدارة املرافق - �ض ذ م م - �سفته بالق�سية : متظلم 

�سده - جمهول حمل القامة
مو�سوع الإعالن : قد اقام عليكم التظلم املذكورة اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار 
املوافق   الح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   517/2019 رق��م  التحفظي  احلجز  يف  ال�سادر 
2020/6/21 ال�ساعة 8.30 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليك بتقدمي ما لديك 
، ويف حالة  الأق��ل  اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  من مذكرات 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س �لق�صم         

حماكم دبي

حمكمة دبي �البتد�ئية   �لتجارية 

�لعدد 12958 بتاريخ 2020/6/11
�عالن بالن�صر        

يف  �لدعوى 11/2020/22 مدين كلي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )5262854 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ �سرف اخر �سيك وحتى ال�سداد التام.  
طالب الإع��الن :  الرباط لعمال حفر ال�سا�سات وتثبيت الركائز - �ض ذ م م  - �سفته بالق�سية : 
وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته   - املغري  عبداهلل  حممد   من�سور  حممد   -1  : اإعالنه  املطلوب  مدعي. 
�سريك ومدير �سركتن باور اك�س�ض لعمال حفر ال�سا�سات �ض ذ م م وتوب ترا�ست لل�سفر وال�سياحية 
اأقام  ق��د   : الإع���الن  الإق��ام��ة. مو�سوع  : مدعي عليه جمهول حم��ل  بالق�سية  - �سفته  م  م  ذ  ���ض   -
عليك الدعوى ومو�سوعها  املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )5262854 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ �سرف اخر �سيك وحتى ال�سداد التام. وحددت لها 
جل�سة يوم الحد املوافق 2020/6/14 ال�ساعة 8.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
او م�ستندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. )نعلنكم بالدعوتن املتقابلة والفرعية(.
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

�ملحكمة  �الإبتد�ئية   �ملدنية 
�لعدد 12958 بتاريخ 2020/6/11

�عالن بالن�صر
                         يف �لدعوى رقم 531/2020/60 �مر �د�ء    

مو�سوع الدعوى : اأول : اإ�سدار امركم بالزام املدعي عليها باداء مبلغ قدره 64.835.55 درهم )اربعة و�ستون الف وثمامنائة 
وخم�سة وثالثون درهم وخم�ض وخم�سون فل�ض ل غري( مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة حتى ال�سداد 
التام. ثانيا : الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 10.000 درهم )ع�سرة  الف درهم( كتعوي�ض عن الأ�سرار 
املادية والدبية التي اأ�سابت املدعية من جراء فعل املدعي عليها. ثالثا : الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة.
طالب الإعالن : �سركة ورقة التجارية )�ض ذ م م( - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله : عبداللطيف حممد اأبوبكر احمد احلمادي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- اوتو ارت لتجارة الطارات �ض ذ م م  وميثلها قانونا : قا�سم جعفر بهمرد  - �سفته بالق�سية : مدعي 
عليه   جمهول حمل الإقامة. مو�سوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2020/2/3 بالزام املدعى عليها اوتو 
ارت لتجارة الطارات �ض ذ م م بان توؤدي للمدعية �سركة ورقة التجارية )�ض ذ م م( مبلغ 64.835.55 درهم )اربعة و�ستون 
الف وثمامنائة وخم�سة وثالثون درهم وخم�ض وخم�سون فل�ض( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية 
يف 2019/12/6 حتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من 

طلبات. ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س �لق�صم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  
�لعدد 12958 بتاريخ 2020/6/11

�نذ�ر عديل بالن�صر
رقم )2020/2656(

املخطر : خالد خليفة زعل حممد بن زعل - اإماراتي اجلن�سية 
بوكالة املحامي / يو�سف  حممد ح�سن البحر 

املخطر اليه : اأنور خ�سر - كندي اجلن�سية - جمهول حمل الإقامة 
يخطر املخطر املخطر اليه وميثله مدة خم�سة ايام اإعتبارا من تاريخ تبليغه 
بهذا الإخطار لوفاء و�سداد مبلغ وقدره 100000 )مائة الف درهم( للمخطر 
، وبخالف ذلك فاإن املخطر �سيكون م�سطر اىل اتخاذ الإجراءات القانونية 
بالإ�سافة اىل  املذكورة  باملبلغ  اليه  املخطر  ال��زام  �سبيل  الدعوى يف  واإقامة 

الر�سوم وامل�ساريف والفوائد. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12958 بتاريخ 2020/6/11
�عالن بالن�صر

رقم )2665/2020(
املنذر : خالد عبدالرحيم العطار 

املنذر اليها : ال�سادة فورتوم حلول تقنية املعلومات ، ممثلة بال�سيد/ بايجو مانانثان كاندي 
املو�سوع / اإعالن بالن�سر يف اإنذار عديل رقم )2020/1/71298( 

ينذر املنذر )املالك( املنذر اليها )ال�سادة فورتوم حلول تقنية املعلومات ، ممثلة بال�سيد/ بايجو 
واحد   )81312( بقيمة   2020/3/31 تاريخ  من  وامل�ستحق  الي��ج��ار  ب��دل  بدفع  ك��ان��دي(  مانانثان 
املالك  مكتب  اىل  احل�سور  عليك  وبذلك   ، اإم��ارات��ي  دره��م  ع�سر  واثنا  وثالثمائة  ال��ف  وثمانون 
لدفع بدل اليجار امل�ستحق وكافة امل�ستحقات املالية وذلك ح�سب بنود العقد املربم ما بن املالك 
وامل�ستاأجر ، وبذلك عليك احل�سور ودفع هذا املبلغ خالل فرة )ا�سبوع 7 ايام( من تاريخ ن�سر هذا 
، واإل �سي�سطر املنذر )املالك( برفع الدعوى الق�سائية بحق املنذر اليها ال�سادة  الإن��ذار العديل 
مع   ، للمالك  وت�سليمه  العقار  واخ��الء  الداء  امر  وا�ست�سدار  القانونية  الإج���راءات  كافة  واتخاذ 

حتميل املنذر اليها بكافة ر�سوم وم�ساريف الدعوى الق�سائية واتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12958 بتاريخ 2020/6/11
�عالن بالن�صر

رقم )2665/2020(
املنذر : خالد عبدالرحيم العطار 

املنذر اليها : ال�سادة بي ا�ض �سي لال�ستثمار ، ممثله بال�سيد/ لوي�ض ميجويل مونتريو جومي�ض  
املو�سوع / اإعالن بالن�سر يف اإنذار عديل رقم )2020/1/71304( 

ينذر املنذر )املالك( املنذر اليها )ال�سادة بي ا�ض �سي لال�ستثمار ، ممثله بال�سيد/ لوي�ض ميجويل 
مونتريو جومي�ض( بدفع بدل اليجار وامل�ستحق من تاريخ 2020/10/29 بقيمة )49260( ت�سعة 
واربعون الف ومائتان و�ستون درهم اإماراتي ، وبذلك عليك احل�سور اىل مكتب املالك لدفع بدل 
اليجار امل�ستحق وكافة امل�ستحقات املالية وذلك ح�سب بنود العقد املربم ما بن املالك وامل�ستاأجر، 
اي��ام( من تاريخ ن�سر هذا الإنذار  املبلغ خالل فرة )ا�سبوع 7  وبذلك عليك احل�سور ودفع هذا 
ال�سادة واتخاذ  اليها  املنذر  املنذر )املالك( برفع الدعوى الق�سائية بحق  ، واإل �سي�سطر  العديل 
كافة الإجراءات القانونية وا�ست�سدار امر الداء واخالء العقار وت�سليمه للمالك ، مع حتميل املنذر 

اليها بكافة ر�سوم وم�ساريف الدعوى الق�سائية واتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12958 بتاريخ 2020/6/11
 �إعالن بالن�صر 

�إمارة دبي - د�ئرة حماكم دبي 
حمكمة  �الحو�ل �ل�صخ�صية 
�عالن تغيري و�إثبات قبيلة 

تقدم ال�سيد/ ناجي اأحمد غريب - اإماراتي اجلن�سية - اىل حمكمة الأحوال 
ال�سخ�سية بطلب تغيري واإثبات قبيلة حيث ح�سر املذكور اعاله وهو بحالته 
اأرغب يف ا�سافة م�سمى ال�سهرة )الرياح(  اإنني  املعتربة �سرعا وقرر قائال : 
يل وجلميع اأبناء املتوفى / احمد غريب مهدي وطلب اإثبات ذلك وقد ورد 
خطاب من الهيئة الحتادية للهوية واجلن�سية املوؤرخ يف )2020/6/3( وعلى 

من لديه اعرا�ض ان يتقدم به اىل الهيئة الحتادية للهوية واجلن�سية.
ق�صم خدمات �الحو�ل �ل�صخ�صية

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12958 بتاريخ 2020/6/11
�عالن بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم 4023/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2016/1387 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )2.649.137.84 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : الإمارات دبي الوطني لالوراق املالية - ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ - املطلوب 
 اإعالنه: 1- عفراء عبدالعزيز ربيع املهريي - �سفته بالق�سية : منفذ �سده - جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان مت احلجز على اموالكم اخلا�سة يف �سوق دبي املايل وهي عبارة عن 
ا�سهم لدى )العربية للطريان - عدد ال�سهم : 524000 �سهم( )ارامك�ض - عدد ال�سهم : 71540 
�سهم( )دبي لال�ستثمار - عدد ال�سهم : 137202 �سهم( )الإم��ارات لالت�سالت املتكاملة - دو - 
عدد ال�سهم : 1 �سهم( )ال�سركة الوطنية للتربيد املركزي )تربيد( - عدد ال�سهم : 225 �سهم( 
)اعمار العقارية - عدد ال�سهم : 600000 �سهم )اعمار مولز �ض م ع - عدد ال�سهم 109366 �سهم( 
وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )2649137.84( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 

بناء على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ 2020/6/8
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12958 بتاريخ 2020/6/11
�عالن بيع  عقار بالن�صر   

فى �لدعوى رقم  2018/240 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ:بنك الوطني العماين )�ض م ع ع( فرع دبي 

عنوانه : اإمارة دبي ، بردبي ، ام ال�سيف ، معر�ض 4  ملك �سندوق دبي للدعم املايل ، قطعة ار�ض 267625 ، �ض ب 66106 ، تلفون : 
 1951580526  : مكاين  رقم   ،  0506417005  : متحرك   ،  043387187  : فاك�ض   ،  043049400

املنفذ �سده : اخلليج جيوتي العاملية - �ض ذ م م 
 Dubai Investment( 2 عنوانه :  اإمارة دبي - بناية �سكن املوظفن والعمال ، ملك اخلليج جيوتي العاملية - جممع دبي لال�ستثمار

1738865068دبي  : مكاين  رقم   ،  597  -  684 البلدية  رقم   ،  41 رقم  ار�ض  قطعة   ، بارك  انف�ستمنت  دبي   )Park 2
انه يف يوم الربعاء املوافق 2020/6/24 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
www.emiratesauction.( او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين
ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمن ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه 
اعرا�ض على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من 
قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان 
او�ساف املمتلكات  : حق منفعة ينتهي بتاريخ 2035/9/5 - املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار الثاين - رقم الر�ض : 41 - امل�ساحة : 

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.   - درهم   )13.000.000( ب��  املقدرة   - مربع  مر   3969.83
 رئي�س �لق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12958 بتاريخ 2020/6/11
 مذكرة تبليغ �ملدعي عليهم بالن�صر باللغة �لعربية و�الجنبية 

�صادرة من حمكمة �ل�صارقة �الحتادية �البتد�ئية 
يف �لق�صية رقم )2019/992( مدين جزئي - �ل�صارقة 

�إعادة �لدعوى من �ال�صتئناف 
اىل املدعى عليه الثاين / مروان طه نور الدين - �سوري اجلن�سية 

اىل املدعي عليه الرابع / حممود النابل�سي و�سركاه للمقاولت )�ض ذ م م( 
حيث ان املدعين : ورثة املتوفى / ازادي زاموا  1- زاموا طوطي - ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته الو�سي ال�سرعي 

عل احفاده القا�سرين وهما )اأ- عبدالعلي / ب-ح�سنى بيبي( 2- باروناى 3- باكرام  
قد اقام عليك الدعوى املذكور رقمها اأعاله لدى هذه املحكمة والتي يطالبكم فيها باداء مبلغ وقدره )450000 
درهم( بالت�سامن والت�سامن فيما بينهم وذلك جربا لهم عن كافة ال�سرار املادية والدبية واملعنوية التي حلقت 
ال�سداد  بهم نتيجة وفاة عائلهم الوحيد مع الزامهم بفائدة تاأخريية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
التام ، بالإ�سافة للزامكم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. لذلك يقت�سي ح�سورك امام هذه املحكمة 
وذلك  يوم 2020/6/21م  والن�سف من �سباح  الثامنة  ال�ساعة  137 يف متام  رقم  قاعة  الثانية(   )دائرة اجلزئية 
لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات.  ويف حالة تخلفك عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنك يف 

الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيباك.

�المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

حمكمة �ل�صارقة �الحتادية �البتد�ئية

�لعدد 12958 بتاريخ 2020/6/11
�عالن بالن�صر        

يف  �لدعوى 241/2020/11 مدين جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )150000 درهم( والر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  
طالب الإعالن :  عبا�ض ديالو  - �سفته بالق�سية : مدعي  

وميثله : فهد عبداهلل قمرب حممد - �سفته بالق�سية : وكيل 
املطلوب اإعالنه :1- احمد عبا�ض عبدالر�سول حممد - �سفته بالق�سية : مدعي عليه

جمهول  حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره 
)150000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى 
ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2020/6/14  ال�ساعة 8.30 �سباحا يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

�ملحكمة  �الإبتد�ئية   �ملدنية 

�لعدد 12958 بتاريخ 2020/6/11
 �نذ�ر عديل بالن�صر 
رقم 2020/1/2639   

املنذر : ال�سادة / دانية لالإدارة وال�ست�سارات العقارية )�ض ذ م م ( 
العنوان : دبي  -  الرب�ساء 1 - بناية دو�سلدورف بيزن�ض بوينت - هاتف : 044472444 - 0501908882 

املنذر اليها : ال�سادة / مطعم ليايل الدهان للم�سويات واملاكولت امل�سرية والعربية 
وعنوانها : دبي - الرب�ساء - ار�ض رقم )1438 - 373( ببناية الزرعوين - �سقة رقم )201( 

رقم مكاين )79046 - 19080( ت - 055-2063667 
بدل  ب�سداد  والعربية  امل�سرية  وامل��اأك��ولت  للم�سويات  الدهان  ليايل  مطعم   / اليه  املنذر  املنذرة  تنذر 
اليجار امل�ستحق منذ نهاية العقد 2020/1/31 ، وذلك خالل مهلة اق�ساها )30( يوما من تاريخ ن�سر 
هذا الإعالن ، وحتتفظ املنذرة بحقها كامال مبطالبة املنذر اليه بالتعوي�ض عن العطل وال�سرر عند 
اأي تاأخري يف �سداد بدل اليجار ،  وخالف ذلك �ست�سطر املنذرة لتخاذ  كافة الجراءات القانونية �سده 
مبا فيها اقامة الدعوى الق�سائية وا�ست�سدار امر الداء واخالء العقار ، مع حتميل املنذر اليه بكافة 

ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12958 بتاريخ 2020/6/11
�إعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�صارقة �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2020 /0001828 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سركة بيت الكرم لتجارة وتعبئة املواد الغذائية - ذ م م 
جمهول حمل الإقامة : اإمارة ال�سارقة - �سناعية رقم 17 - �سارع املليحة - حمل رقم 4 - هاتف حممول رقم / 

0553120000 �ض ب / 22288 ال�سارقة
بناء على رغبة املدعي / �سركة م�سايف  قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالبكم :

اأول ب�سم ملف النزاع رقم 2914/2019 نزاع جتاري ،  ثانيا : وبالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ / 34. 
والفوائد  فل�سا(  وثالثون  واربعة  درهما  وثالثون  وثمانية  و�سبعمائة  الف  وثالثون  )خم�سة  درهم  الف   35.738
القانونية بواقع 12% امل�ستحقة اعتبارا من تاريخ  ال�ستحقاق يف 2018/1/5 وحتى ال�سداد التام.  ثالثا : الزام املدعي 

عليها بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2020/6/16 امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - 
مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 10( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
الدعوى  للنظر يف  الن�سر وذلك  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�سرة  امل�ستندات وذلك خالل مدة ل  كافة  بها  مرفقا 

املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     حرر بتاريخ  2020/6/7م 
مدير �خلدمات �لق�صائية      

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

�لعدد 12958 بتاريخ 2020/6/11
�عالن بالن�صر        

يف  �لدعوى 376/2020/20 جتاري كلي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم مببلغ وقدره )20734786.40 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�ستحقاق وبالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 

)300000 درهم( على �سبيل التعوي�ض وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
طالب الإعالن : تران�سجارد جروب - �ض ذ م م   - �سفته بالق�سية : مدعي  

وميثله : عبدالرحمن حممد عبدالرحمن ال�سرهان النعيمي - �سفته بالق�سية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- وائل �سعيد حممد الن - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم 
مببلغ وقدره )20734786.40 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�ستحقاق 
وبالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )300000 درهم( على �سبيل التعوي�ض وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق  2020/6/14  ال�ساعة 9.30 �سباحا يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  
�لعدد 12958 بتاريخ 2020/6/11

�عالن بالن�صر 
                      يف �لتنفيذ رقم 84/2020/208 تنفيذ مدين  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/1001 مدين جزئي ، واملعدل 
بالإ�ستئناف رقم 2019/624 اإ�ستئناف مدين ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )9191  درهم(، 

�سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب الإع��الن : ترن�سغرو للخدمات نقل الركاب باحلافالت - �ض ذ م م - �سفته بالق�سية : 

طالب التنفيذ  وميثله : حممد علي حميد الكميتي ال�سام�سي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- �سيد مري اأكرب جان �سيد اكرب - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )9191( وق��دره  به 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج���راءات 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12958 بتاريخ 2020/6/11

�عالن بالن�صر 
                      يف �لتنفيذ رقم 3240/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/3370 امر اداء ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 51397 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإعالن : اإك�ض بالت فورم - ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله : مرمي علي �سالح حميد حياز العليلي -  �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- يا�سر حممد ن�سر - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )51397( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12958 بتاريخ 2020/6/11

�إعالن منفذ �صده بالن�صر 
حمكمة �ل�صارقة - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - خالد عبد�هلل عمر حم�صن �لكاف 
)كلي(  جتاري   SHCEXCICOM2020 �إخطار دفع يف �لق�صية رقم 0000380/ 

اإىل املحكوم عليه : خالد عبداهلل عمر حم�سن الكاف 
اإمارة ال�سارقة منطقة العذراء فيال رقم  18 بجانب �سرطة مرور ال�سارقة 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ البنك العربي املتحد - �ض م ع - اجلن�سية ليوجد - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  
تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 2330761.0

اإعالنك /  تاريخ  اأعاله خالل )املدة( يوما من  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  بتنفيذ ما جاء يف  انت مكلف  لذلك 
اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة 
اجلربي  التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حال  ويف  املذكورة  املحكمة  امام   -

املقررة قانونا.  
�حمد طلعت عبد�ل�صادق حممد 
حمكمة �ل�صارقة  / حمكمة �لتنفيذ �ملدنية

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

�لعدد 12958 بتاريخ 2020/6/11
�إعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة عجمان - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - يو�صف عبد�هلل حممد �لع�صم �ملزروعي  
)جزئي(  جتاري   AJCEXCIPOR2020/0000433 إخطار دفع يف �لق�صية رقم�

اإىل املحكوم عليه : يو�سف عبداهلل حممد الع�سم املزروعي 
اإمارة عجمان منطقة م�سرف �سارع م�سرف فيال رقم 17 بجوار ال�سفري مول عجمان رقم مكاين )4357008988( 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ البنك العربي املتحد - �ض م ع - اجلن�سية ليوجد - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  
تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 2330761.0

اإعالنك /  تاريخ  اأعاله خالل )املدة( يوما من  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  بتنفيذ ما جاء يف  انت مكلف  لذلك 
اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة 
اجلربي  التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حال  ويف  املذكورة  املحكمة  امام   -

املقررة قانونا.  
علي �ملهلبي 
حمكمة عجمان  / حمكمة �لتنفيذ �ملدنية

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

�لعدد 12958 بتاريخ 2020/6/11
يف  �لدعوى 116 ل�صنة 2020 ��صتئناف عقاري - دبي

امل�ستاأنف / نوربنك )م�ساهمة عامة( بنك نور الإ�سالمي )�ض م ع( �سابقا 
بوكالة / جابر را�سد ال�سالمي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

املعلن اليه / امل�ستاأنف �سده / زيلبري ديتوجن دونا�سيمنتو. 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعاله ، 

لعقد  ع�سرا  والن�سف  الرابعة  ال�ساعة  متام  يف   2020/6/17 املوافق  الأربعاء  يوم  حددنا  فقد 
على  الجتماع  برابط  لتزويدكم  معنا  التوا�سل  وميكنكم  بعد  عن  للخربة  الأول  الجتماع 

العناوين التالية : Email:expert@alsharid.com ، تليفون : 042555155  
لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع اإر�سال كافة امل�ستندات 
املتعلقة بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�ساأن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات 

اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها. 
�خلبري / �أحمد �ل�صارد �لفال�صي 
رقم �لقيد بوز�رة �لعدل 493
رقم �لقيد مبحاكم دبي 154

 دعوة حل�صور
   �الجتماع �الأول للخربة

�لعدد 12958 بتاريخ 2020/6/11
�صهادة بالتا�صري يف �ل�صجل �لتجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : برميري للتدقيق واحل�ضابات
ملك �سلطان خليفة احلبتور - هور العنز   GR 65  العنوان : حمل رقم
دائرة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-2526127  : فاك�ض   04-2526125  : هاتف   -
التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعين امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  
�ضفيت�ضكيه بروجيكت ميدل اي�ضت لتعهدات جتهيز املن�ضاآت العامة 
- �ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2020/5/27 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/5/27 وعلى من لديه اأي اعرا�ض اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�صادية

�لعدد 12958 بتاريخ 2020/6/11
�عالن بالن�صر        

يف  �لدعوى 1433/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )119707.03 درهم( والر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  
طالب الإعالن :  بنك دبي الإ�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة  - �سفته بالق�سية : مدعي  

 : بالق�سية  �سفته   - الفال�سي  بن هويدي  احمد حمد  علي  1- حممد   : اإعالنه  املطلوب 
مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
لها جل�سة يوم  املحاماة. وحددت  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  وقدره )119707.03 درهم( 
فاأنت  لذا  بعد  عن  التقا�سي  قاعة  يف  �سباحا   8.30 ال�ساعة   2020/6/25 املوافق  اخلمي�ض 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد 12958 بتاريخ 2020/6/11
 �صهادة بالتا�صري يف �ل�صجل �لتجاري- بانحالل �صركة

�ضفيت�ضكيه بروجيكت ميدل اي�ضت لتعهدات جتهيز املن�ضاآت  ا�سم ال�سركة : 
العامة - �ش ذ م م العنوان : مكتب رقم 501 ملك ثاين عبداهلل حممد ال�سراوي 
- بردبي - الرب�ساء 1 - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 
770234 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1256193 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة 
املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2020/5/27 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/5/27 وعلى من لديه اأي اعرا�ض اأو مطالبة 
رقم   حمل   : العنوان  واحل�ضابات   للتدقيق  برميري  املعن  امل�سفي  اإىل  التقدم 
GR 65 ملك �سلطان خليفة احلبتور - هور العنز - هاتف : 2526125-04  فاك�ض 
: 2526127-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�صادية

�لعدد 12958 بتاريخ 2020/6/11
�عالن حكم بالن�صر

يف  �لدعوى رقم 257/2020/16 جتاري جزئي   
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره 12. 249.469 درهم 

وت�سمن احلكم النفاذ املعجل والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب الإعالن : بنك دبي ال�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة  - �سفته بالق�سية : مدعي  

وميثله : مكاوي عو�ض املكاوي اإ�سماعيل - �سفته بالق�سية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- علي حممد علي حممد البلو�سي - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
املذكورة  ال��دع��وى  يف   2020/3/25 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : الإع���الن  مو�سوع 
املدعي )بنك  للبنك  يوؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  ال�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة(  دبي  اأعاله ل�سالح/بنك 
دبي ال�سالمي( مبلغ 12. 249.469 درهم )مائتن وت�سعة واربعن الف واربعمائة وت�سعة و�ستن درهم واثني 
ع�سر فل�ض( والزمت املدعي عليه بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. ورف�ست ما عدا ذلك 
من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 

العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�صم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  
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•• ال�شارقة-الفجر:

الكتاب  م�����س��ت��ق��ب��ل  دع������م  ب����ه����دف 
اأعلنت  الإم��ارات��ي،  الن�سر  و�سناعة 
ال�سيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي، 
املوؤ�س�ض والرئي�ض الفخري جلمعية 
اإطالق  عن  الإماراتين  النا�سرين 
للنا�سرين  الأزم������������ات  �����س����ن����دوق 
بلغت  مب����ي����زان����ي����ة  الإم������ارات������ي������ن 
اإم��ارات��ي، بهدف دعم  مليون دره��م 
جائحة  من  املت�سررين  النا�سرين 

ل�ستكمال  وم�����س��ان��دت��ه��م  ك���ورون���ا 
م�ساريعهم الإبداعية والثقافية.

النا�سرين  ج���م���ع���ي���ة  و����س���ت���ت���وىل 
التن�سيق  م���ه���م���ة  الإم������ارات������ي������ن 
الكتاب  ����س���ّن���اع  م����ع  وال����ت����وا�����س����ل 
الإماراتي لال�ستفادة من اخلدمات 
ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا ال�����س��ن��دوق، وذلك 
ال�سارقة  ه���ي���ئ���ة  م����ع  ب���ال�������س���راك���ة 
للن�سر،  ال�سارقة  ومدينة  للكتاب، 
حيث ي�سعى ال�سندوق اإىل الو�سول 
داخل  العاملن  النا�سرين  ملختلف 

التحديات  على  وال��وق��وف  ال��دول��ة، 
التي يواجهونها، للعمل على تقدمي 
ل�ستمرارية  ال���الزم���ة  امل�����س��اع��دات 

اأعمالهم والنهو�ض بها.
وروؤيته،  ال�����س��ن��دوق،  اإط����الق  ح���ول 
�سلطان  بنت  ب���دور  ال�سيخة  ق��ال��ت 
القا�سمي: اإن قطاع الن�سر و�سناعة 
�سائر  ع��ن  منف�ساًل  لي�ض  ال��ك��ت��اب 
احليوية  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
مير  اأن  الطبيعي  وم��ن  ال��ع��امل،  يف 
انت�سار  فر�سها  ال��ت��ي  ب��ال��ت��ح��دي��ات 

من  اأن������ه  اإل  ك�����ورون�����ا،  ف����اي����رو�����ض 
اأن����ه ل يوجد  امل��ه��م ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى 
معها  وحت����م����ل  اإل  حت�����دث  اأزم��������ة 
ال�ستفادة  وفر�ض  جت��اوزه��ا  اآل��ي��ات 
جانب  اإىل  ال��ي��وم  نقف  لهذا  منها، 
لنمنحهم  ال���دول���ة  يف  ال��ن��ا���س��ري��ن 
املجال من جديد حتى يتمكنوا من 
ل�ستكمال  ال��الزم��ة  اخلطط  و�سع 
املعرفة  ���س��ن��اع��ة  يف  م�����س��اري��ع��ه��م 

والإبداع. 
القا�سمي:  ب��دور  ال�سيخة  واأ�سافت 

اأك�����رث  يف ظ�����ل الأزم������������ات ن���ح���ت���اج 
التكاتف  اإىل  ���س��اب��ق  وق���ت  اأي  م���ن 
الفريق  ب����روح  وال��ع��م��ل  وال���ت���ع���اون 
ال����واح����د، وه�����ذا م���ا ج�����س��ده �سوق 
الن�سر الإم��ارات��ي واحل��راك الثقايف 
الأزمات  )�سندوق  وم��ا  ال��دول��ة،  يف 
خطوة  اإل  الإماراتين(  للنا�سرين 
للعمل  نتطلع  اخل��ط��وات  من  ملزيد 
خدمة  �سبيل  يف  وحتقيقها  عليها 
اأزمة  واأن  الإماراتي، خا�سة  الكتاب 
الكتاب  اأن  اأثبتت  ك��ورون��ا  فايرو�ض 

���س��ي��ظ��ل ه���و ال��دع��ام��ة الأ���س��ل��ب يف 
التاآخي  قيم  وتعزيز  ال��وع��ي،  ن�سر 
احلوار  ثقافة  وتكري�ض  وال�����س��الم، 
مع الآخر يف خمتلف بلدان العامل.

من  ال�ستفادة  اآليات  اأن  اإىل  ي�سار   
لحقاً،  ع��ن��ه��ا  ���س��ي��ع��ل��ن  ال�����س��ن��دوق 
�سيتم  خ��ط��وات  �سل�سلة  ع��ل��ى  ب��ن��اًء 
جمعية  مع  بالتن�سيق  عليها  العمل 
وبال�سراكة  الإماراتين  النا�سرين 
ومدينة  للكتاب  ال�سارقة  هيئة  مع 

ال�سارقة للن�سر.

•• ابوظبي-الفجر:

نظم مركز زايد للدرا�سات والبحوث التابع لنادي 
تراث الإمارات، عرب من�سته الرقمية، م�ساء اأم�ض 
ال��ث��الث��اء، ن���دوة ب��ع��ن��وان )وث��ائ��ق دول���ة الإم����ارات 
واخلليج العربي يف الأر�سيفات العاملية(، مبنا�سبة 
اليوم العاملي لالأر�سيف الذي ي�سادف التا�سع من 
ال�سيخ  يونيو كل عام. وحتدث يف الندوة كل من 
رئي�ض  نائب  خليفة  اآل  خليفة  بن  خالد  الدكتور 
عي�سى  مل��رك��ز  التنفيذي  امل��دي��ر  الأم���ن���اء  جمل�ض 
التميمي  في�سل  وال��دك��ت��ور  بالبحرين،  ال��ث��ق��ايف 
واملحفوظات  للوثائق  الوطني  املركز  ع��ام  مدير 
ال�����س��ع��ودي، والأ���س��ت��اذة �سيخة  امللكي  ال��دي��وان  يف 
�سعيدان رئي�سة ق�سم الرميم واحلفظ يف مركز 
�سيف  وال��دك��ت��ور  الكويتية،  وال��درا���س��ات  البحوث 
ت��اري��خ الإم���ارات  امل���وؤرخ املتخ�س�ض يف  ال��ب��دواوي 
بن  الدكتور حمد  الندوة  واأدار  العربي،  واخلليج 
���س��راي اأ���س��ت��اذ ال��ت��اري��خ يف ق�سم ال��ت��اري��خ والآث���ار 

بجامعة الإمارات.

املن�سوري  ف��اط��م��ة  الأ���س��ت��اذة  ال���ن���دوة  واف��ت��ت��ح��ت 
م��دي��رة م��رك��ز زاي���د ل��ل��درا���س��ات وال��ب��ح��وث، التي 
نوهت اإىل الأ�سواط الكبرية واملهمة التي قطعتها 
املتحدة يف احلفاظ على  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
اأر�سيفها حيث ا�ستخدمت اأحدث التقنيات لعر�ض 
مالين من وثائقها عرب من�ساتها املعرفية، كما 
اأن دول��ة الإم���ارات تعد ع�سواً فاعاًل  اإىل  اأ���س��ارت 
خالل  م��ن  وذل���ك  لالأر�سيف  ال���دويل  املجل�ض  يف 

ع�سوية املراكز البحثية والوطنية الوثائقية.
اليوم  ب��ه��ذا  الح��ت��ف��ال  اأه��م��ي��ة  املن�سوري  واأك����دت 
بالن�سبة اإىل مركز زايد للدرا�سات والبحوث، حيث 
اأر�سيفات  م��ن  الوثائق  م��ن  العديد  امل��رك��ز  ي�سم 
والأر�سيف  ال��ربي��ط��اين  الأر���س��ي��ف  مثل  خمتلفة 
ال��ع��ث��م��اين، وه���ي وث���ائ���ق ت��دع��م ال��ع��م��ل البحثي 
الكتب  م��ن  العديد  امل��رك��ز  اأ���س��در  حيث  للمركز، 
اأ�سارت املن�سوري اإىل  والدرا�سات التاريخية. كما 
الأر�سيفات  من  كبرية  جمموعة  املركز  امتالك 
املتعلقة بالدوريات العربية، بالإ�سافة اإىل اأر�سيف 
املوؤ�س�سات  ال�سفاهي حيث كان من  للتاريخ  مميز 

التي لها ال�سبق يف توثيق الراث ال�سفاهي.
اخلليج  يف  ال��وث��ائ��ق  اأن  اإىل  امل��ن�����س��وري  ون��وه��ت 
ال��ع��رب��ي حت��م��ل ال��ك��ث��ري م��ن ال��ق��وا���س��م امل�سركة 
باعتبار اأن تاريخ دول املنطقة هو تاريخ م�سرك، 
ال�سوء  ت�سليط  ال��ن��دوة  ه��ذه  غ��ر���ض  اأن  م��وؤك��دة 
على اآخر التطورات واجلهود التي بذلتها املراكز 
البحثية يف دول اخلليج للحفاظ على اأر�سيفاتها 
الوثائقية، بجانب بحث �سبل التعاون يف ما بينها.
اأن مركز  واأب��ان ال�سيخ الدكتور خالد بن خليفة، 
عي�سى الثقايف هو مظلة لعدد من املراكز والدوائر 
التاريخية،  ال���وث���ائ���ق  م��رك��ز  وي�����س��م  الإداري��������ة، 
الوثائق  م��رك��ز  اإن  وق����ال  ال��وط��ن��ي.  والأر����س���ي���ف 
الوثائق من خمتلف  كل  التاريخية يحتوي على 
ال�ستقالل،  حتى  القدمية  التاريخية  ال��ف��رات 
فيما يحتوي الأر�سيف الوطني على على الوثائق 
احلكومية وغري احلكومية منذ ال�ستقالل وحتى 
اليوم م�سرياً اإىل اأنهم خطوا خطوات وا�سعة يف ما 

يتعلق بالوثائق املحلية ل �سيما ال�سفاهية.
وقال اإن دول اخلليج يوحدها تاريخها، ودعا اإىل 

مزيد من التعاون بن املراكز البحثية والأر�سيفية 
اأن  حن  يف  كبري  جهد  اإىل  حتتاج  الوثائق  لكون 
عدد الباحثن يف دول اخلليج حمدود مما يحتم 

عليهم التعاون يف ما بينهم.
ال�سعودية   العربية  اململكة  بجهود  يتعلق  ما  ويف 
في�سل  الدكتور  اأ�سار  وثائقها،  على  املحافظة  يف 
ما  يف  اململكة  يف  امل��وؤ���س�����س��ات   ت��ن��وع  اإىل  التميمي 
ي��خ�����ض ال���وث���ائ���ق، ح��ي��ث ي��وج��د امل���رك���ز الوطني 
بالوثائق  ي��ع��ن��ى  ال�����ذي  وامل���ح���ف���وظ���ات  ل��ل��وث��ائ��ق 
الر�سمية للمملكة وهو موجود منذ اأكرث من 30 
املا�سي  القرن  �سبعينيات  يف  اأن�سئت  كذلك  عاماً، 
تاريخية  موؤ�س�سة  وه��ي  العزيز  عبد  امللك  دائ��رة 
تاريخ وجغرافيا  على حفظ  تعمل  علمية  بحثية 

اجلزيرة العربية.
وقال التميمي اإن جهود اململكة العربية ال�سعودية 
متنوعة حول الوثيقة التاريخية والتعامل معها، 
اململكة  اتخذتها  التي  امل��ب��ادرات  من  ع��دد  وهناك 
ال��وط��ن��ي��ة، ك��م��ا مت عقد  امل��ل��ك ف��ه��د  م��ث��ل مكتبة 
والعاملية  العربية  ال���دول  م��ن  ع��دد  م��ع  ات��ف��اق��ات 

للتوا�سل  ق��ن��وات  وف��ت��ح  ال��وث��ائ��ق  على  للح�سول 
الدول  الأر���س��ي��ف��ات ل�سيما  ب��ن  ون��ق��ل اخل���ربات 

املتقدمة يف جمال الأر�سفة.
ف��ي��م��ا ق���دم���ت الأ����س���ت���اذة ���س��ي��خ��ة ���س��ع��ي��دان نبذة 
تعريفية عن مركز البحوث والدرا�سات الكويتية، 
العراقي لدولة  الغزو  بعد  اأن�سئ  اأن��ه  بينت  ال��ذي 
الكويت مبا�سرة. واأبانت اأنه يف العام 1992 �سدر 
ومن  امل��رك��ز  مهام  املر�سوم  ح��دد  اأم���ريي  مر�سوم 
بينها القيام بالبحوث والدرا�سات املتعلقة بتاريخ 
و�سيا�ساتها  وجغرافيتها  ال��ك��وي��ت  دول���ة  وت����راث 
الوثائق  جمع  اإىل  بالإ�سافة  بها،  يتعلق  ما  وك��ل 

احلكومية املوجودة يف جميع موؤ�س�سات الدولة.
الألفية جمع  بداية  ب��داأوا يف  اإنهم  �سيخة  وقالت 
الوثائق الأهلية التي دونها اأبناء املجتمع الكويتي، 
وبينت اأن الوثائق الأهلية حملت معلومات غاية 
يف الدقة والأهمية ونقلت �سورة حية عن تاريخ 
الكويت القدمي توؤرخ لل�سحة والتعليم واحلياة يف 
تلك الأوقات. وقالت اإن املركز ي�سم حالياً اأر�سيفاً 

�سخماً يحتوي على 20 مليون مادة وثائقية.

ال���ب���دواوي ع��ن جتاربه  ال��دك��ت��ور �سيف  وحت���دث 
اإىل  م�سرياً  الأجنبية،  الأر�سيفات  يف  البحث  يف 
حطوات وطرق البحث يف الأر�سيفات الربيطانية 
اأهمية  ع��ل��ى  م�������س���دداً  وال���ه���ن���دي���ة،  وال��ه��ول��ن��دي��ة 
الأر�سيف الهندي ل �سيما يف بومباي التي �سهدت 
ح�سوراً عربياً كبرياً. وو�سف البدواوي بريطانيا 
باأنها “خمزن الوثائق” حيث حتتوي اأر�سيفاتها 

على وثائق منذ العام 1600.
وعن رقمنة الأر�سيفات، اأكد ال�سيخ الدكتور خالد 
بن خليفة اأنهم قطعوا �سوطاً كبرياً يف هذا ال�سدد 
املركز  اأن  التميمي  في�سل  ال��دك��ت��ور  اأك���د  فيما 
يف  اجلهات  وبقية  واملحفوظات  للوثائق  الوطني 
اململكة العربية ال�سعودية قطعت �سوطاً كبرياً يف 
الرقمنة ل �سيما يف الوثائق القدمية لكن الطريق 
ل يزال طوياًل ن�سبة للوترية املت�سارعة التي ترد 
بها الوثائق. بينما اأ�سارت الأ�ستاذة �سيخة �سعيدان 
اإىل اأن مركز البحوث والدرا�سات الكويتية اأجنز 
 70% وح��وايل  احلكومية  الوثائق  كافة  رقمنة 

من الوثائق الأهلية حتى الآن.

نادي تراث االإمارات ينظم ندوة عن وثائق 
دولة االإمارات واخلليج العربي يف االأر�سيفات العاملية

•• ال�شارقة-الفجر:

لهيئة  التابعه  كلباء  من  ال�سرقية  قناة  تخ�س�ض 
باقاتها  �سمن  وال��ت��ل��ف��زي��ون  ل���الإذاع���ة  ال�����س��ارق��ة 
ال�سعر  ل���ع���وامل  وا����س���ع���ة  م�����س��اح��ة  ال���رباجم���ي���ة، 
احلروف  �سحر  يف  خاللها  من  لتبحر  واأ���س��راره، 
من  نخبة  ا�ست�سافة  ع��رب  وذل��ك  الكلمات،  واأل���ق 
من  �سعراء  اإىل  بالإ�سافة  الإماراتين،  ال�سعراء 
دول جمل�ض التعاون اخلليجي، والوطن العربي، 

ف�ساًل عن املوهوبن ومتذوقي حلن الكلمات.
وت�سعى القناة عرب براجمها ال�سعرية التي تبثها 
اأ�سبوعياً على �سا�ستها، اإىل تعزيز احلراك الثقايف 
يف اإمارة ال�سارقة، وتر�سيخ هوية ال�سعر الإماراتي 
املواهب  واإب����راز  املجتمعية،  ال��ذاك��رة  يف  ال�سعبي 
ال�ساعدة يف هذا احلقل من ال�سعر، الذي �ساع يف 

اأو�ساط املجتمع الإماراتي منذ القدم.

م�ضك احلروف
“م�سك  وي��ع��ت��رب ال��ربن��ام��ج ال��ث��ق��ايف ال�����س��ي��اح��ي 

من   9:00 ال�ساعة  عند  ُيبث  ال��ذي  احلروف” 
م�����س��اء ك��ل ي���وم ج��م��ع��ة، وي��ع��اد ال�����س��اع��ة 11:00 
من �سباح ال�سبت، ثمرة جلهود القناة يف ت�سليط 
ال�سوء على ال�سعر وال�سعراء، حيث جمع العديد 
من �سعراء الف�سحى والعامية من خمتلف األوان 
ال�����س��ع��ر وجت���ارب���ه، وارحت���ل���ت ب��ه��م ���س��م��ن بيئات 
خ��ارج��ي��ة، واأخ����رى داخ��ل��ي��ة، ك��امل��ط��اع��م، واملقاهي 
ال�����س��ع��ب��ي��ة، ل��ي�����س��ف��ي ع��ل��ى ب��ن��ي��ت��ه ���س��ي��غ��ة عفوية 

وحميمية.
وي��ع��ك�����ض ال���ربن���ام���ج ال�����ذي ي��ق��دم��ه الإع���الم���ي 
ال�سعبي  النبطي  ال�سعر  يف  وال��ن��اق��د  وامل��ح��ا���س��ر 
عي�سه بن م�سعود،  توجهات القناة نحو الهتمام 
بالتجارب ال�سعرية، وت�سليط ال�سوء على ال�سعراء 
الإماراتين والعرب، بهدف احلفاظ على املوروث 
ال�سعرية  املواهب  وا�ستقطاب  وال�سعري،  الأدب��ي 
ودجمها مع اأ�سحاب اخلربة، اإىل جانب التعريف 
باملناطق ال�سياحية يف املناطق ال�سرقية من اإمارة 

ال�سارقة، عرب ت�سوير احللقات يف تلك الأماكن.
نخبة  احلروف”  “م�سك  �سيوف  قائمة  و�سمت 

م��ن ال�����س��ع��راء الإم��ارات��ي��ن وال��ع��رب م��ن بينهم، 
معهد  رئي�ض  امل�سلم  عبدالعزيز  ال�ساعر  الدكتور 
ال�سارقة للراث، وعلي اخلوار، وعبداهلل الهدية، 
وهادي  املرا�سدة،  باحلاي  النجار، وطارق  وح�سن 
املري�سي،  ع��ب��دال��رح��م��ن  وال��ي��م��ن��ي  امل���ن�������س���وري، 
ب��ن �سروخ  ال��ري�����س��ي، وح��م��دان  وال��ع��م��اين �سيف 
اإي����اد امل��ري�����س��ي، وحمدان  ال���درع���ي، وال��ب��ح��ري��ن��ي 

ال�سماحي.
ال���ع���دي���د من  اإىل  احل���ل���ق���ات  ����س���ي���وف  وت����ط����رق 
الفعل  واق��ع  ا�ستملت  التي  ال�سعرية،  املو�سوعات 
التي  التقلب  ال�سعري، وحالت  الأدبي، واحلراك 
يعي�سها، والعالقة التي جتمع بن ال�سعر الف�سيح 
وال�ساعر،  ال�سعر  بن  الإع��الم  ومكانة  وال�سعبي، 
ال�سعر  رم��وز  اإىل احلديث عن جت��ارب  بالإ�سافة 
التوا�سل  و���س��ائ��ل  دور  ع��ن  ف�����س��اًل  الإم������ارات،  يف 
ب�سكل  والأدب  ال�سعر  على  وتاأثريها  الجتماعي، 

عام.

�ضعراء من ال�ضرقية

ت���وا����س���ل القناة  ال���ت���ي  ال���الف���ت���ة  ال����ربام����ج  وم����ن 
ا�ستعرا�سها للمو�سم ال� 13 على التوايل، برنامج 
الذي يقدمه الإعالمي  “�سعراء من ال�سرقية”، 
 7:00 ال���  ال�ساعة  عند  وُيبث  الزعابي،  �سلطان 
ال�  ال�ساعة  وُي��ع��اد بثه  ث��الث��اء،  ي��وم  من م�ساء كل 
6:30 من  وال����  الأرب���ع���اء  ي��وم  1:00 م��ن فجر 

�سباح اليوم ذاته.
وي�ست�سيف الربنامج عدداً من ال�سعراء املتميزين 
ال�سرقية يف  املنطقة  ال�سعبي من مدن  ال�سعر  يف 
احللو،  ووادي  احل�سن،  ودب��ا  وخ��ورف��ك��ان،  كلباء، 
ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ه���ذا ال���ف���ن، واحل���ف���اظ ع��ل��ى هذا 
املوروث.واإىل جانب امل�ساحة التي تفردها لل�سعر، 
الرباجمية،  باقتها  تنويع  على  ال��ق��ن��اة  حت��ر���ض 
والفنية،  ال��ث��ق��اف��ي��ة،  احل���ق���ول  خم��ت��ل��ف  لت�سمل 
والدينية، والجتماعية، والقت�سادية، بالإ�سافة 
املحلية  ال��درام��ا  اأع��م��ال  م��ن  ت�ستعر�سه  م��ا  اإىل 
امل�ساهدين  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  ب��ه��دف  وال��ع��رب��ي��ة، 

ورغباتهم، ويتالئم مع ذائقتهم.
هيئة  مظلة  حتت  املن�سوية  القناة  اأن  اإىل  وي�سار 

ال�����س��ارق��ة ل��الإذاع��ة وال��ت��ل��ف��زي��ون، ب���رزت كواحدة 
تقدم  ال���ت���ي  امل��ت��م��ي��زة  الإع���الم���ي���ة  الأذرع   م���ن 
ب��رام��ج ن��وع��ي��ة، اأ���س��ه��م��ت يف اإي��ج��اد ف�����س��اءات من 

املجالت  �ستى  براجمها  تالم�ض  حيث  التفاعل، 
ال�سوء  ت�سلط  التي  تلك  �سيما  ل  واملو�سوعات، 

على اجلوانب الثقافية مبختلف األوانها.

تعر�ش برناجمي )م�ضك احلروف( و)�ضعراء من ال�ضرقية(

ال�سرقية من كلباء تبحر مع جمهورها يف �سحر الكلمات وعذوبة ال�سعر

بقيمة مليون درهم اإماراتي

بدور القا�سمي تطلق �سندوق االأزمات للنا�سرين االإماراتيني 
لدعم �سّناع الكتاب املت�سررين من جائحة كورونا
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ماغي بو غ�سن: مل اأعتمد يوًما على دمعة مزّيفة يف م�ساهدي
وتطّلن  ال��ك��وم��ي��دي��ا  ع��ب��اءة  ع��ن��ِك  تخلعن   •
اآدم(  )اأولد  م�سل�سل  يف  تراجيدي  درام��ي  ب��دور 
القا�سية  دور  ت��ق��دمي��ِك  ���س��ّر  م��ا  ال��رم�����س��اين... 

دميا بهذا ال�سكل اجلميل؟
التي  ال��راج��ي��دّي��ة  امل�ساعر  ال�����س��ّر يف خم���زون   -
اختربتها يف الآونة الأخرية، اإىل جانب التنّوع يف 
التمثيلية،  اأّديتها خالل م�سريتي  التي  الأدوار 
بعد  الراجيديا  اإىل  مت�سّوقة  كنت  اأنني  كما 
�سنوات على تقدميي الكوميديا، لذا اجتهدت 
ال���دي���ن، وهي  ع��ل��م  ب��ن��اء �سخ�سية دمي���ا  ع��ل��ى 
هادئة  ام���راأة  كونها  التاأدية  �سعبة  �سخ�سية 
التحّدي  ف��ك��ان  ب��رك��ان،  داخ��ل��ه��ا  اإمن���ا  ر�سينة 
القوية  احلركة  من  بعيًدا  بهدوء  اأج�ّسدها  اأن 
اأج���دت، وفق  اأين  واأظ���ن  والتك�سري والن��ف��ع��ال، 

تعليقات امل�ساهدين والنّقاد.
التي واجهتكم خالل  التحّديات  • حّدثينا عن   

ت�سوير العمل يف ظل انت�سار وباء كورونا؟
الت�سوير  خ��الل  ال�سعاب  من  الكثري  واجهنا   -
على  قلقنا  وامل��ه��ن��ي...  ال�سحي  بالقلق  واأ�سبنا 
�سحتنا و�سحة العاملن يف امل�سل�سل واّتبعنا 
الإج��راءات الالزمة وحجرنا اأنف�سنا يف 
العامة،  التعبئة  اإع��الن  بعد  بيوتنا 
  PCR�ال لفح�ض  خ�سعنا  ث��م 
نتائجنا  اأن  م��ن  ال��ت��اأك��د  وب��ع��د 
���س��ل��ب��ي��ة، ُح��ج��رن��ا ج��م��ي��ًع��ا يف 
وتابعنا  ال����ف����ن����ادق  اأح�������د 
ب�سكل  ال��ع��م��ل  ت�����س��وي��ر 
مكّثف، فكّنا اأمام حتٍدّ 
من نوع اآخر، وهواأن 
امل�سل�سل  ن��و���س��ل 
مب���������س����داق����ي����ة 
ت��������ام��������ة م����ن 
تنازلت  دون 
اأو  ب��امل�����س��اه��د 

بالق�سة.
• يدور م�سل�سل 
اآدم(  )اأولد 
ال�سراعات  ح�����ول 
وال�سر،  اخل����ري  ب���ن 
وي��ن��ط��ل��ق م��ن ف��ك��رة اأن 
خّطاءون،  اآدم  اأولد  ك��ل 
ح���ت���ى ال���ق���ا����س���ي���ة ال����ت����ي مل 
ي�����وّرط�����ه�����ا ال����ف���������س����اد يف 
الأح����������ك����������ام ال����ت����ي 
تطلقها، لي�ست 
عن  بعيدة 

تاأديتِك  ن��ف�����س��ًي��ا خ���الل  ت���اأّث���رت  اخل��ط��ي��ئ��ة. ه���ل 
لدورها؟

- اأُب����ح����ر يف ال������دور ال�����ذي اأوؤدي��������ه واأغ����و�����ض يف 
اأمّثل  لأنني  وذلك  وقلقها،  واأحزانها  ال�سخ�سية 
دمعة  على  يوًما  اأعتمد  ومل  العمق،  من  ب�سدق 
اأن��ن��ي ل  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  مزّيفة يف م�ساهدي. 
ال��ب��ي��ت يف  اإىل  النف�سية  ال����دور  ت���اأث���ريات  اأح��م��ل 
العادة، فاإن دور دميا جعلني اأكرث هدوًءا من ذي 
و�ساألوين  الأم���ر  لح��ظ��وا  اأولدي  اإن  حتى  قبل، 
مراًرا عّما اإذا كنت منزعجة من اأمر ما، ولكن كل 
ما يف الأمر اأنني دخلت يف مزاج ال�سخ�سية ولكن 
لي�ض بدرجة مبالغ بها. اأما يف ما يخ�ض اختياري 
خّطاءون،  فجميعنا  تخطئ،  قا�سية  ل�سخ�سية 
نخبئ خطاأنا بخطاأ اآخر، ول اأظن اأننا �سن�سل اإىل 
مرحلة ي�سَنّف فيها الإن�سان )يا اأبي�ض يا اأ�سود(، 
فما من اأ�سخا�ض اأ�سرار متاًما واأ�سخا�ض جيدين 
البطل  ُيظهر  ال���ذي  امل�سل�سل  �سد  واأن���ا  مت��اًم��ا، 
كلمة  يلفظان  ول  يدخنان  مثالين، ل  والبطلة 
باأنف�سهما.  للت�سحية  م�ستعدان  ودائًما  خاطئة، 
وما ميّيز م�سل�سل )اأولد اآدم( )كتابة رامي كو�سا 
اأنه  اإيغل فيلمز( هو  الليث حجو واإنتاج  واإخ��راج 

واقعي مبني على حقيقة.
اآدم(،  )اأولد  يف  الإجن������اب  م�����س��ك��ل��ة  ت��ع��ان��ن   •  
فكيف اأّثر هذا  الأمر على عالقتك ب��اأولدِك يف 

الواقع؟
اإبداعات  اأجمل  ولعّلها  الأول،  حلمي  الأمومة   -
اأحالمي  اأذك����ر  ب����داأت  احل��ي��اة. ك��ن��ت طفلة ح��ن 
واأولها كان اأن اأ�سبح اأًما، كنت اأحلم بعائلة كبرية 
واأطفال ُكرث يحيطون بي وينادونني اأمي، واأحمد 

اهلل اأنني مل اأعاين يوًما من م�سكلة الإجناب.
على  العمل  مي��الأ  حلم،  لنا  يكون  اأن  جميل  ك��م 
يتحقق يف مرحلة  اأن  والأجمل  حتقيقه حياتنا، 
ن�ستطيع ال�ستمتاع به فيها. ذقت يف )اأولد اآدم( 
عذاب املراأة املحرومة من نعمة الإجناب، وقّدرت 
اإياها اهلل ومت�ّسكت باأولدي  النعمة التي وهبني 

اأكرث.
علم  والقا�سية دمي��ا  بو غ�سن  • املمثلة ماغي   

الدين، مَب تت�سابهان؟
- بعقالنيتهما واإن�سافهما ووفائهما لزوجيهما.

كيف  الواقع،  يف  للخيانة  ماغي  تعّر�سْت  لو   •
تت�سّرف؟

غ�سان  الإع��الم��ي  امل�سل�سل،  يف  زوج���ي  يحمل   -
برناجمه،  يف  ال��ع��امل  مطالب  خليل(،  )مك�سيم 
ما  ان��ت��ه��ازي يطّبق عك�ض  رج��ل  اخل��ف��اء  لكنه يف 
ي��ق��ول ع��ل��ى ال�����س��ا���س��ة. ول���و ت��ع��ّر���س��ت يف الواقع 
بتعدد عالقاته  خليانة م�سابهة خليانته لدميا، 
مع الن�ساء وت�سويره لهّن، بالإ�سافة اإىل اإقامته 
اأ�سد  ع��الق��ة م��ع �سابة ق��ا���س��ر، لأن��زل��ت ب��زوج��ي 
فعلي.  ردة  ع��ن  م�سوؤولة  غ��ري  وكنت  العقوبات، 
ف��اخل��ي��ان��ة مب��ث��اب��ة ر���س��ا���س��ة خ���ارق���ة تقتل 
ب��ن الزوجن،  م�����س��اع��ر احل���ب وال���وف���اء 

اأخ�سى الإ�سابة بها.
اأ�سا�سية  ال��ق�����س��اء  ���س��ف��اف��ي��ة   •
اأتيحت  ل���س��ت��ق��رار ال��ب��الد وق��د 
)اأولد  يف  ال���ف���ر����س���ة  ل������ِك 
على  ال�سوء  لت�سليط  اآدم( 
ما  الف�ساد،  ق�سايا  بع�ض 
ال���ر����س���ال���ة ال���ت���ي ح���اول���ِت 
ووزيرة  كقا�سية  اإي�سالها 

عدل؟
فكرة  على  اأجيالنا  ترّبت   -
)الوا�سطة(، ووجوب معرفة 
ملزاولة  واأم����وال  نفوذ  اأ���س��ح��اب 
يف  مكانك  �سراوح  اأو  مهنة حمرمة 

اأي جمال تختاره. كما اأن املخطئ الذي يحتمي 
متاًما  خمتلف  ب�سكل  ُيعاَقب  النفوذ،  باأ�سحاب 
عن ال�سخ�ض الب�سيط )املعّر( الذي ل �سند له. 
ملكافحة  واأ�سعى  بال�سفافية  بامل�سل�سل  اأحتّلى  لذا 
الف�ساد والفا�سدين، والدليل اأنني تركت العدالة 
اأ�ستخدم  ومل  �سقيقي  ق�سية  يف  جم��راه��ا  ت��اأخ��ذ 

نفوذي لتربئته.
اآدم(  )اأولد  من  ثاٍن  جزء  لإنتاج  نّية  من  • هل 

بعد جناح جزئه الأول؟
الأمر  ُي��در���ض  اأن  الأه���م  م��وج��ودة ولكن  النية   -
ب�سكل جدي، فاإن مل يكن اجلزء الثاين بجمالية 
واأجمل منه، فال يجب تقدميه. ل يجوز  الأول 
اجلزء  ُيبنى  ك��اأن  العمل  مع  با�ست�سهال  التعامل 

الثاين على جناح الأول.
حمطة   2020 رم�������س���ان  ت��ع��ت��ربي��ن  ه����ل   •

مف�سلية يف حياتك املهنية؟
حمطة  �سي�سكل  امل�سل�سل  ب���اأن  ثقة  على  كنت   -
اخلطوة،  من  واثقة  كنت  ُعر�ض،  متى  مف�سلية 
اآراء  اإىل  األتفت  بالثقة،  نت  حت�سّ مهما  ولكنني 
ال��ن��ا���ض وال��ن��ّق��اد، واحل��م��د هلل اأن�����س��ف��وين ونلت 

ا�ستح�سانهم وت�سجيعهم.
�سائبة،  ن��ق��ل��ة  ك��ان��ت  ال��راج��ي��دي��ا  اإىل  ع���ودت���ي 
اأن قّدمتها يف م�سل�سالت )كفى(، و)ثورة  ف�سبق 
الفالحن(، و)يا ريت(، و)24 قرياط(، ولكنها 
ُطبعت  اأن  بعد  امل�ساهدين  ل��دى  مفاجاأة  �سّكلت 

اأدواري الكوميدية ل�سنوات عديدة يف اأذهانهم.
جنيب  ال�سيخ  وقي�ض  خليل  مبك�سيم  • التقيِت   
اليوم  اإليكم  ان�سمِت  ري��ت(، وقد  يف م�سل�سل )يا 

دانييال رحمة. كيف جتدين ثنائيتها مع قي�ض؟
- اأتابع م�ساهد دانييال وقي�ض ب�سغف واأ�سعر باأنها 
ا�ستمتعت  وق��د  بهما  ج���ًدا  �سعيدة  م�����س��اه��دي... 
باأن  ثقة  وكنت على  ال��ورق  امل�سل�سل على  بقراءة 
النا�ض �سي�ساهدون العمل ب�سوق. اأجواء الت�سوير 
وقد  وال�سغف،  املحبة  �سادتها  وق��د  ممتعة  كانت 
بهدف  الواحد  العمل  داخ��ل  بيننا  فيما  تناف�سنا 
العمل  �سعى كل مّنا جاهًدا لإجن��اح  اإذ  اإجن��اح��ه، 
وذلك من خالل اإتقانه لدوره وتقدمي اأف�سل ما 
ال�سخ�سيات  املجهود كان جماعًيا وجميع  لديه. 
العقل(  )بتاخذ  كانت  امل�سل�سل  يف  �ساركت  التي 
اأم��ث��ال ن��دى ب��و ف��رح��ات وك����ارول ع��ّب��ود ورودين 
احل�������ّداد وط�����الل اجل�������ردي، ج��م��ي��ع��ه��م اأب���دع���وا 
لهم  كانت  قليلة،  مب�ساهد  ظهروا  الذين  وحتى 

ب�سماتهم يف العمل.
 • هل تختارين اأبطال م�سل�سالتِك؟

اأنني وزوجي جمال نتناق�ض يف الأمور  - ل �سك 
امل��ه��ن��ي��ة واأخ�������ربه ع���ن رغ���ب���ات���ي، ول��ك��ن��ن��ا نرك 
اختيار  اإذ ل ميكن  وكاتبه،  العمل  ملخرج  اخليار 
بل  وال�سداقات،  املحبة  اأ�سا�ض  على  ال�سخ�سيات 
ال�سخ�سية  ل�)الكا�ستينغ(، فاختيار  اأ�سول  هناك 
لفًتا  كان  وقد  اأ�سا�سي.  املنا�سب  للدور  املنا�سبة 
اأنها املرة الأوىل التي األتقي فيها باملمثل رودين 
احلّداد، وقد �سّكلنا مًعا ثنائيا جميال جًدا ترك 

اأثره لدى امل�ساهدين.
�سّناع  بع�ض  اأج��رب  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  انت�سار   •
وبع�سهم  اأع��م��ال��ه��م،  اإرج������اء  ع��ل��ى  امل�����س��ل�����س��الت 
تعتقدين  ه��ل  م�سل�سل(.  )ن�سف  عر�ض  الآخ���ر 
لو  ال��ن��ج��اح  ه���ذا  �سيحقق  ك���ان  اآدم(  )اأولد  اأن 
كان  كما  رم�سان  يف  امل�سل�سالت  جميع  ُعر�ست 

مقرًرا؟
ُتعر�ض  اأن  �سخ�سًيا  متنيت  ل��ق��د  ب��ال��ت��اأك��ي��د!   -
جميع الأعمال يف ال�سباق الرم�ساين، ومل نخ�ض 
املناف�سة لأننا كنا على يقن باأن امل�سل�سل �سيكون 
له وقعه لدى النا�ض، علًما باأن الكّم الأكرب من 
اآدم(  )اأولد  ُيعر�ض حالًيا، وقد جنح  امل�سل�سالت 

اأي عمل  يلغي  ل  فهو  ال�سجة،  ه��ذه  اإح���داث  يف 
اآخر وما من عمل يلغيه.

عينه،  التوقيت  يف  )بالقلب(  م�سل�سل  • ُيعر�ض 
هل تتابعينه؟ وماذا ت�ساهدين يف رم�سان؟

كنعان  اأب��ي  �سارة  )بطولة  )بالقلب(  م�سل�سل   -
اأب���و �سقرا وو���س��ام ف��ار���ض وك��ارم��ن لّب�ض  وب��دي��ع 
معلوف(  جوليان  واإخ����راج  �سويد  ط��ارق  وكتابة 
�ساهدُت حلقاته الأوىل التي ظهرت على ال�سا�سة 
ال�سارع  ان��ف��ج��ار  ب�سبب  ال��ع��ر���ض  يتعرّث  اأن  قبل 
املطلبية،  وال��ت��ح��ّرك��ات  ب��ال��ت��ظ��اه��رات  ال��ل��ب��ن��اين 
جميع  ومتابعة  متابعته  على  ح��ال��ًي��ا  واأح��ر���ض 
تقدير جمهود  ا مني على  الأعمال وذلك حر�سً
زم���الئ���ي امل��م��ث��ل��ن. ف��ق��د ان��ت��ه��ي��ن��ا م���ن ت�سوير 
مّت�سع من  لدّي  واأ�سبح  املا�سي  الأحد  م�سل�سلنا 

الوقت للم�ساهدة.
احل������زن  م������ن  ن���ف�������س���ك  ����ن����ن  حت���������سّ • ك����ي����ف 

والإحباط؟
بدخولنا  كلنا حمبطون  ب��الأر���ض(،  )النف�سية   -
املوجة الثانية من فريو�ض كورونا، بعد اأن جّندنا 

كل طاقاتنا ملجابهة موجته الأوىل...
اأجابه الإحباط بالنظر اإىل ن�سف الكوب املمتلئ، 
وبدل التذّمر من امللل، اأرّدد اأنني وعائلتي بخري 
كامل! احلالة  لعام  املنزيل  بقينا يف احلجر  ولو 
البيت  يف  اجل��ل��و���ض  ول��ك��ن  جميًعا  علينا  �سعبة 
فقدان  وم��ن  بالفريو�ض  الإ�سابة  من  وقًعا  اأق��ل 

الأحباء.
 • كيف مت�سن احلجر املنزيل مع عائلتِك؟

الأطباق  ونطهو  امل��ن��زل  يف  ال��ري��ا���س��ة  - من��ار���ض 
لبتكار  اأ�سعى  كما  الأف��الم،  ون�ساهد  واحللويات 
ن�ساطات ت�ساعد اأولدي على خلق ذكريات جميلة 
ه��و متاح  م��ا  ك��ل  بفعل  ون��ق��وم  امل��ن��زيل،  للحجر 
لكي  وذلك  واللهو،  للت�سلية  البيت  داخل  اأمامنا 
من�سي هذه املرحلة ونتخّطى هذه املحنة، ونقول 

الأهم اأن تبقى �سّحتنا بخري.
�ستفعلينه  �سيء  اأول  وما  كورونا؟  • مَمّ حرمك 

بعد اختفاء الوباء؟
روؤيتهم  فاأنا معتادة على  اأهلي،  روؤي��ة  - حرمني 
يومًيا، منذ اأيام �سعرت باأنني �ساأجّن اإن مل اأراهم 
فق�سدت منزلهم وجل�ست بعيدة منهم وبكينا... 
جديد  م��ن  العناق  وق��ت  يحن  اأن  ب�سدة  اأنتظر 

لأعرّب عن �سوقي وحبي لهم.
اأ�سرار احلياة يف ب�ساطتها وال�سحة اأهم ما فيها، 
اأن  عّلمتني  قا�سية  حياتية  بتجارب  م��ررت  وق��د 
اأن نعرّب  النَعم واأع��رّب عّما يف قلبي. يجب  اأق��ّدر 
اأكرث  نلتقيهم  اأن  ي���وم،  ك��ل  نحب  مل��ن  حّبنا  ع��ن 
اأهلي  اأفعله مع  ونبوح لهم مب�ساعرنا... هذا ما 
اأق��ول لهم  20 مرة يف اليوم  اأكرث من  واأولدي، 

اإنني اأحبهم!
ال�سحية؟ الأزمة  فيِك  تركته  الذي  الأثر  • ما 

اأ�سبح  اليوم  ذل��ك  ومنذ  عاي�سته،  مثري  ف�سٌل   -
حلياتي حياة. 

كل ما ع�سته من ق�س�ض يف حياتي كان يف كّفة، 
كّفة  يف  كانت  راأ�سي  يف  اأجريتها  التي  واجلراحة 

اأخرى.
 ول���دت م��ن ج��دي��د، ول���ل���ولدة م��ن ج��دي��د ثمن! 
واأف��ّك��ر يف نف�سي  اأت��اأّم��ل يف �سريط حياتي  رح��ُت 

واأ�ستعر�ض اأخطائي،
 واأت�ساءل عّما اإذا كنت قد قّدرت النَعم يف حياتي 

كما يجب اأم مل اأقّدرها. 
�سرت اأرى احلياة اأجمل بكثري...

 • ما امل�ستقبل بالن�سبة اإليِك؟
- اأن اأ�سبح جدة، اأن اأبقى اإىل جانب اأولدي واأرّبي 
اأولدهم، فال �سيء يف احلياة بالن�سبة اإيّل اأعظم 

من هذا احللم ول دور اأجمل من هذا الدور.

يا�سمني عبد العزيز تعود للكوميديا 

لل�سينما  العزيز  عبد  يا�سمن  النجمة  وتعود 
بعد غياب عامن،  فيلمها اجلديد  من خالل 
الكوميدية  اأع��م��ال��ه��ا  ب���اك���ورة  ���س��ي��ك��ون  ح��ي��ث 
���س��واء الراجيدي  ال���درام���ا  ب��ع��د ف��ا���س��ل م��ن 
و�ستبداأ  امل��ا���س��ي،  رم�����س��ان  يف  ال��روم��ان�����س��ي  اأو 
اأزمة  انتهاء  بعد  للفيلم  الأوىل  التح�سريات 

فريو�ض كورونا.
الفيلم الذي تعاقدت يا�سمن عبد العزيز على 
املبدئية  التفا�سيل  على  اّتفقت  ق��د  بطولته 
م��ن��ه ال���ع���ام امل���ا����س���ي، وه����و م���ن ت��األ��ي��ف خالد 
جالل، وتدور اأحداثه يف اإطار كوميدي، حيث 

ومل  الآن،  حتى  الكتابة  مرحلة  يف  م��ازال  اإّن��ه 
ي�ستقروا على خمرج للعمل بعد.

" طم  طم  "االأبلة 
ال�سينمائية  يا�سمن  اأعمال  اآخر  اأّن  اإىل  ي�سار 
اإدري�ض،  علي  للمخرج  )الأبلة طم طم(،  فيلم 

وتاأليف اأمين وتار، 
��ت��ه ح����ول ه�����روب جم��م��وع��ة من  وت������دور ِق�����سّ
الأر�ض،  �سري حتت  نفق  امل�ساجن من خالل 
داخ���ل مدر�سة منوذجية،  ب��اأّن��ه��م  ُي��ف��اج��اأوا  ث��م 
اآخ��ر، يف ِظل  اإ�سعار  املكوث فيها حتى  ليقّرروا 

ُمقاومة من الأبلة طم طم، و�سارك يف بطولته 
كل من الفّنان حمدي املريغني، وبيومي فوؤاد، 
وه�سام  ث��روت،  �سريع، وحممد  اأبو  وم�سطفى 

اإ�سماعيل، وحممد حممود، وغريهم.
اأع��م��ال يا�سمن عبد  ف��اآخ��ر  اأم���ا ع��ل��ى درام���ي���اً 
العزيز كان م�سل�سل )ونحب تاين ليه( مع كل 

من الفّنان �سريف منري، 
وكرمي فهمي،

وت��ارا عماد،  العرب،  عز  وليلى  ب��در،  و�سو�سن   
وم���ن ت��األ��ي��ف ع��م��رو حم��م��ود ي��ا���س��ن، واإخ����راج 

م�سطفى فكري.

وتفاوؤلها  بنف�ضها  ثقتها  وعميقة.  نا�ضجة  اخلطوة،  واثقة 
باخلري معديان، ويا لنعم العدوى. جتابه االإحباط بالنظر 
اإىل ن�ضف الكوب املمتلئ، وقد �ضربت على ما اأ�ضابها ف�ضفاها 

اهلل وعافاها، واأنعم عليها باأمٍل ال �ضفاء منه.
وعن  )ماما(،  كلمة  �ضماع  و�ضغف  واالأكرب،  االأول  احللم  عن 
املهنة وال�ضحة والعائلة، والف�ضل املثري الذي عاي�ضته ومنح 

حلياتها حياة، كان مع املمثلة ماغي بو غ�ضن هذا احلوار:

تعاقدت النجمة يا�ضمني عبد العزيز ، على بطولة فيلم �ضينمائي 
اإنتاجه املنتج حممد ال�ضبكي، كما �ضيقوم بتاأليفه  ، يتوىل  جديد 

اخراجه املخرج خالد جالل.

اخلميس    11   يونيو   2020  م    -   العـدد   12958  
Thursday     11    June   2020  -  Issue No   12958



اإذا كنت ت�سعر مب�ساكل 
التوتر والقلق.. اإليك احلل

اأثبت الفن اأن له قوة يف مواجهة القلق وال�سغط النف�سي، وذلك بناء على 
مقاومة  يف  الفن  دور  ع��ن  نتحدث  وح��ن  العلمية،  الأب��ح��اث  م��ن  العديد 
م�ساهدة  بينما  فقط،  ممار�سته  عن  نتحدث  ل  النف�سية،  ال�سحة  ق�سايا 

الأعمال الفنية اأي�سا.
الب�سري، وهو ما جعل هذا  العقل  الفن على  باأثر  الباحثون  لطاملا افتنت 

الأمر مادة مثرية لالأبحاث لأكرث من نحو 20 عاما.
منع  يف  ت�ساهم  الفنية  والأع��م��ال  ال��ل��وح��ات  م�ساهدة  اأن  درا���س��ات  وج���دت 
فقدان الذاكرة وحتفز منو اخلاليا الع�سبية الدماغية وترفع من م�ستوى 
عن  "الدوبامن" امل�سئول  هرمون  اإف��راز  من  تزيد  كما  العقلية،  ال�سحة 

�سعور الإن�سان بال�سعادة.

م�ضاهدة االأعمال الفنية حت�ضن املزاج
ي�ساهم الفن يف حت�سن املزاج وتقليل ال�سعور بالتوتر والقلق الناجم عن 

الظروف املحيطة.
"وي�ستمن�سر" الربيطانية، جتربة لختبار هذه النظرية،  اأجرت جامعة 
حيث اأر�سلت جمموعة من الطالب اإىل اأحد معار�ض الفن، بعد اأن قاموا 
اأي قيود  الزيارة، ومل تكن هناك  بالتوتر قبل  بت�سجيل م�ستوى �سعورهم 
املعر�ض  35 دقيقة داخل  الوقت، حيث ق�سى كل فرد  حول كيفية ق�ساء 
اأن  ي�ستك�سف ويالحظ الأعمال الفنية املعرو�سة، لي�سجلوا بعد خروجهم 
م�ستوى �سعورهم بالتوتر وال�سغط قل مقارنة بقبل الزيارة. كما ك�سفت 
حتاليل اأجروها عن انخفا�ض م�ستوى هرمون "الكورتيزول" الذي يفرز 

يف حالت ال�سعور بالتوتر يف اأج�سامهم.
الفن  كان  طاملا  حيث  احل�سارة،  بداية  اإىل  بالفن  الإن�سان  عالقة  وترجع 

و�سيطا لتعبري ال�سخ�ض عن م�ساعره العميقة وغري املف�سرة.
الدرا�سات  ع�����س��رات  فارتانيان"  "اأو�سن  اأج���رت  اع���الم،  و���س��ائ��ل  وبح�سب 
التجارب عندما كانوا  الدماغي للم�ساركن يف  الن�ساط  التي �سجلت فيها 
ي�ساهدوا عمال فنيا، حيث ل يختلف العامل احلديث كثريا، فمازال الإن�سان 

يجد راحته يف الفن.
لحظت اأو�سن اأن من ي�ستبكون بالفنون تن�سط مناطق يف اأدمغتهم، مثل 
التي تن�سط يف حالة اختبار الإن�سان للم�ساعر، كذلك مركز املكافاأة والن�سوة 
كان ي�ستجيب اإيجابيا عند تاأمل عمل فني، واأي�سا �سجلت اأو�سن ن�ساطا يف 

املنطقة الدماغية اخلا�سة بفهم الأ�سياء.

املتاحف داعم قوي ل�ضحتك النف�ضية
ميكن جلولة داخل متحف اأو معر�ض فني اأن ت�سنع املعجزات يف �سحتك 
التوتر وحتى  القلق مرورا بتخفيف م�ستويات  النف�سية، بداية من تقليل 

احلد من ال�سعور بالوحدة.
عندما يزور الأ�سخا�ض اأي متحف، يتالم�سون مع ثقافات خمتلفة، وهو ما 

يعود بالنفع عليهم ب�سورة ما.

؟  االأن�ضار  راية  حامل  هو  • من 
- اأمريكو فو�سبوت�سي

؟  الهند  اكت�ضف  • من 
-فا�سكودي غاما

؟ االأ�ضود  باملوت  يلقب  الذي  املر�ش  هو  • ما 
 -الطاعون 

؟ الفر�ش  عند  االآلهة  كبري  ا�ضم  • ما 
- اآهورا مزدا

؟  العربية  بالت�ضمية  بواتيه  معركة  ا�ضم  • ما 
بالط ال�سهداء

الرج �سوف  اأن من خالل  اإذ   . اأن توقفها على قاعدتها  • اإذا قمت برج بي�سة ب�سكل جيد فاإن با�ستطاعتك 
ينثقب الغ�ساء الفا�سل بن املح والآح ، و�سوف يهبط املح اإىل قاع البي�سة.

1847 عام  يف  وذلك  �سباحي  منبه  اأول  اإبتكار  يف  روديية  انطوان  الفرن�ض  لل�ساعاتي  الف�سل  • يعود 
ولكن  ال�ساعة  يف  112كم  ب�سرعة  يجري  اأن  ي�ستطيع  فهو  ال�سياد  الفهد  هو  العامل  يف  حيوان  • اأ�سرع 

مل�سافة ل تزيد عن 300 مر فقط.
. ال�ساخي  الكربون  هو  للما�ض  املكون  الوحيد  • العن�سر 

قطر  نف�ض  يف  النحا�ض  من  �سلك  متانة  ومتانته  قوته  يف  ويعادل  جدا  قوي  الرجل  لدى  اللحية  • �سعر 
�سعره.

يف  وتوجد  م   30 القاعدة  عند  وحميطها  م   83 ارتفاعها  الحمر  اخل�سب  �سجرة  هي  �سجرة  اك��رب   •
امريكا . 

. الأبطاأ  هو  اإبهامك  ظفر  منو  بينما  اأ�سرع  هو  الو�سطى  اإ�سبعك  ظفر  • منو 
البحر. جنم  هو  اخلارج  اإىل  معدته  يخرج  اأن  ي�ستطيع  الذي  الوحيد  • احليوان 

اجلراحة. فروع  من  كفرع  التجميلية  اجلراحة  اإىل  اأ�ساروا  الذين  اأوائل  من  • الرازي 
 . امل�ستنقعات  على  ويعي�ض  وليفا  وا�سمه  مم   5،7 –  1،5 قطره  زهري  نبات  • ا�سغر 

امنيات جحا
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اجلوز
طبية  درا�سة  ك�سفت 
نظام  اإت���ب���اع  اأن  ع��ن 
غ��ذائ��ى ي��وم��ى غنى 
ع���ن   ( ب���������اجل���������وز 
ي�ساعد   ) اجل����م����ل 
املخاطر  تقليل  على 
ظهور  ت�����اأخ�����ري  اأو 
مر�سى  واإب�������ط�������اء 

الزهامير.
الباحثون  و�����س����دد 
ال���درا����س���ة  اأن  ع���ل���ى 
اجلديدة ت�سيف اإىل 
متزايدة  جم��م��وع��ة 
التى  ال��ب��ح��وث  م���ن 
واقية  اآث����ارا  ت��و���س��ح 
على  اجل�����������وز  م�������ن 

الوظائف الإدراكية لالإن�سان .
وكانت الدرا�سة قد حللت جمموعة من الأبحاث لالآثار مكمالت الغذائية 
على الفئران حيث مت تناول %6 منهم نحو 28.7 جرام من البندق، فى 

الوقت الذى تناول البع�ض الأخر نحو42.5 جرام من اجلوز يوميا.
الذاكرة، واحلد  التعلم،  الباحثون حت�سنا ملحوظا فى مهارات  فقد وجد 
من القلق والنمو احلركى بن الفئران الالتى اأنتظمت فى تناول اجلوز ) 

عن اجلمل( مقارنة باأقرانهم الذين تناولوا عن اجلمل .

هداية مالك بطلة التايكوندو امل�ضرية احلائزة على ميدالية برونزية يف اأوملبياد ريو 2016 ، تتدرب يف 
منزلها لتمثيل بالدها يف دورة االألعاب االأوملبية يف طوكيو املوؤجلة ب�ضبب فريو�ش كورونا.    رويرتز

جل�ض جحا و�سديقه يتحدثان عن اأمنيتهما فقال جحا: اأمتنى اأن يكون يل 100 �سديق يحبونني واأحبهم، 
ومت��ن��ى ج���اره ان ي��ك��ون ل��دي��ه اأم����وال ك��ث��رية وم����زارع وخ��ي��ول وم��وا���ض، ف��ق��ال جحا م���رياث ال��دن��ي��ا يف الولد 

وال�سدقاء.
 فقال الرجل بل فيما لديك من مال .

وا�ستمر النزاع حتى اتفقا على ان يثبت كل منهما ل�ساحبه �سدق الكالم.
 خرج جحا من بيته يف جولة كبرية عاد بعدها وقد اأ�سبح لديه مائة �سديق.. اأما �ساحبه فذهب يجمع الأموال 

بكافة الطرق حتى ا�سبح غنيا جدا يف فرة ب�سيطة.
 وملا تقابال حكى كل منهما ل�ساحبه ماذا فعل، فكان جحا �سعيدا باأ�سدقائه.

 يف اإحدى الأيام اأحب جحا ان يخترب اأ�سدقاءه ومدى حبهم له فدار عليهم يدعي افال�سه وخ�سارته لتجارته 
فاأ�سرع اجلميع بعر�ض خدماتهم عليه واأموالهم وجتارتهم حتى يقف على قدميه مرة اخرى، واغدقوا عليه 

العطايا والهدايا ففرح جدا بذلك وقال: بحق ال�سديق وقت ال�سيق .
ي�ستطيع  ل  التي  موا�سيه  وتفرقت  خيوله  وهربت  فخربتها  مزروعاته  على  الأم��ط��ار  ات��ت  فقد  �ساحبه  ام��ا 
رعايتها وحده ، كما خ�سر اأمواله الكثرية يف لعب القمار لأنها جاءت من هباء، وهنا تقابل مع جحا فقال له 

جحا: عرفت ما حدث لك، فبكى الرجل وقال: عدت كما كنت ل مال ول �سديق ،ل بيت ول �سئ .
اأن تعمل وتكد  اأن تعتمد علي وتطلب ما تريد ولكن عدين  ..اأن��ا وت�ستطيع  فقال جحا: ولكن لديك �سديق 
وقت  ال�سديق  الرجل: حقا  فقال  عليه،  اأن حتافظ  �ست�ستطيع  وعندها  فيه  تعبت  مال  ليكون عندك  وتتعب 

ال�سيق وهو ل ي�سيع لكن املال ي�سيع.

الربتقال  م��ن  م��زي��ج  ت��ن��اول  اأن  درا����س���ة  زع��م��ت 
اإىل حت�سن كبري يف  ي���وؤدي  اأن  وال��زي��ت��ون ميكن 
غ�سون  يف  اإن��ه  الباحثون  ويقول  القلب.  �سحة 
اأ�سابيع فقط، ميكن اأن يوؤدي مزيج احلم�سيات 
والزيتون اإىل انخفا�ض م�ستويات الكولي�سرول، 

وكذلك تقليل فر�سة اللتهاب.
و�سملت الدرا�سة، التي اأجرتها جامعة "كاتوليكا 
 96 اإ�سبانيا،  يف  مور�سيا"،  دي  اأنطونيو  ���س��ان 

متطوعا �سحيا.
ومت تعين كل م�سارك ب�سكل ع�سوائي ل�ستهالك 
كب�سولتن  اأو  وه��م��ي،  دواء  م��ن  كب�سولتن  اإم��ا 
"Citroven" )نحو 500 ملغ( كل يوم ملدة 

8 اأ�سابيع.

وحتتوي كب�سولت "Citroven" على مزيج 
فروت  واجل��ري��ب  احلم�سيات  م�ستخل�سات  من 

والربتقال املر واأوراق الزيتون.
تتناول  التي  املجموعة  اأن  الباحثون  واكت�سف 
انخفا�سا  �سهدت   "Citroven" كب�سولت 
ملحوظا يف �سغط الدم وم�ستويات الكولي�سرول 

الكلية.
"ملحوظا"  انخفا�سا  ه��ن��اك  اأن  اأي�����س��ا  وت��ب��ن 
منخف�ض  امل���وؤك�������س���د  ال���ده���ن���ي  ال�����ربوت�����ن  يف 
من  حمتمل  �سار  ن��وع  وه��و   ،)LDL( الكثافة 

الكولي�سرول الذي يتم اإنتاجه يف اجل�سم.
اأن  ال���درا����س���ة  ه���ذه  "تظهر  ال��ب��اح��ث��ون:  وك��ت��ب 
املكمالت مبزيج من م�ستخل�سن من احلم�سيات 

واجلريب فروت والربتقال املر واأوراق الزيتون، 
خالل 8 اأ�سابيع، تقلل من �سغط الدم وحت�سن 

احلالة اللتهابية امل�سادة لالأك�سدة".

تناول مزيج احلم�سيات والزيتون يقدم فائدة �سحية كبرية!


