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�لأفوكادو و�لع�صل.. ممنوع يف �أحدث �صيحة نباتية
مع  �أف�ضل  �ضخ�ضاً  ي�ضبحو�  ب��اأن  مهوو�ضون  �لربيطانيني  �أن  يبدو 
بقطع  �أو  ريا�ضة  �ضالة  يف  باال�ضرت�ك  لي�س  �جلديد.  �لعام  �نطالق 
عهد على �لنف�س بتجنب �حللويات كما جرت �لعادة، ولكن من خالل 
جهود جماعية جتاه �أ�ضياء مثل عدم �الفر�ط يف تناول �لكحوليات �أو 

�أحدث �ل�ضيحات �لنباتية وجتربتها ملدة �ضهر.
وحتاول منظمة بريطانية غري ربحية م�ضتغلة فرتة �لركود ما بعد 
�لعطالت �إقناع �الأ�ضخا�س بتجربة �لنظام �لغذ�ئي �لنباتي ملدة �ضهر 
"فيجانوري".  �أط���ول مب��ب��ادرة  ل��ف��رتة  �ل��ث��اين ورمب���ا  يناير -ك��ان��ون 
وحتظى ببع�س �ملوؤيدين �لكبار مثل خو�كني فينيك�س وبول ماكرتني 
و�ألي�ضيا �ضيلفر�ضتون. ولكن �إذ� ما كان �ملرء يعتقد �أن �مل�ضاألة ب�ضيطة 
ومثلما  بالتاأكيد.  خمطئ  فهو  �للحوم،  منتجات  عن  �لتخلي  بقدر 
يظهر يف مقطع م�ضور �نت�ضر ب�ضرعة على موقع في�س بوك، �لنظام 
�لغذ�ئي �لنباتي ال يحتوي على مبادئ حمددة و��ضحة، وعلى ما يبدو 
و�للوز  و�ل�ضمام  �الأف��وك��ادو  يعترب  وال  ممنوعان!  و�للوز  فاالأفوكادو 
�ل�ضارمة  �لتف�ضري�ت  بح�ضب  نباتية  م��و�د  �لع�ضلي  و�لقرع  و�لكيوي 
�لنباتية  �مل��و�ق��ف  جت���اه  �حل���ال  ه��و  مثلما  �حل��ي��اة.  �أ���ض��ل��وب  لفل�ضفة 
�ملختلفة جتاه �لع�ضل، فاإن �الأمر يتوقف حول كيفية �ضعور �ملرء جتاه 
دور �لنحل يف �إنتاجه. "تربية �لنحل �ملهاجر" هي كلمة �ل�ضاعة هنا. 
�إنها ممار�ضة يتم فيها نقل �لنحل يف �ضاحنات �إىل مز�رع خمتلفة الأنه 

ال يوجد ما يكفي من �لنحل �ملحلي للقيام بوظيفة �لتلقيح.

�صريحة حلم لذيذة من مكونات نباتية
�أعلنت �ضركة متخ�ض�ضة يف �ضناعة �للحوم من مو�د نباتية موؤخر�، 
وع�ضري  �ل��ب��ازالء  "�ضتيك" من  �ضريحة حلم  �إن��ت��اج  من  �أنها متكنت 
جذور �ل�ضمندر. وبح�ضب ما نقلت �ضحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية، 
على  تتميز مب��ذ�ق طيب،  �إنتاجها،  ج��رى  �لتي  �للحم  �ضريحة   ف��اإن 
�لتقنية  على  �ل�ضركة  ف��ري��ق  و�ع��ت��م��د  �حلقيقي.  �ل�"�ضتيك"  غ���ر�ر 
�إىل  وحتويلها  �ملكونات  تقطيع  يف  وذل��ك  للطباعة،  �الأب��ع��اد  ثالثية 

�أجز�ء �ضغرية، بغر�س حماكاة ن�ضيج �ل�"�ضتيك"�حليو�ين.
�إ�ضبانيا  م��ن  ك��ل  �أ���ض��و�ق  يف  ���ض��ي��وزع  منتجها  �أن  �ل�ضركة  و�أو���ض��ح��ت 
"�ل�ضتيك"  من  بديال  يتيح  ما  وهو   ،2021 �لعام  خالل  و�إيطاليا، 
�أن  �إال  لل�"�ضتيك"،  متاما  م�ضابها  يبدو  �ل�ضكل  �أن  ورغ��م  للنباتيني. 
�ملذ�ق �ضي�ضهد مزيد� من �لتح�ضني، بح�ضب ما �أكده م�ضوؤولو �ل�ضركة، 
يف ت�ضريح �ضحفي. والأجل �إنتاج هذه �ل�ضريحة من �للحم، �عتمدت 
 100 بني  ي��رت�وح قطرها  �أليافا  تنتج  تقنية متطورة  على  �ل�ضركة 

و500 ميكرون.
متناول  يف  �ضيكون  ب��ل  ب��اه��ظ��ا،  ي��ك��ون  فلن  �ل�ضريحة  ه��ذه  �ضعر  �أم���ا 
ب�ضكل  يهبط  �أن  �ملرتقب  وم��ن  دوالر،   1.5 يتعدى  لن  الأن��ه  �جلميع 

�أكرب يف حال تطور �الإنتاج.
�إنتاج  على  حاليا  تعكف  �ضركات  عدة  من  وتعد "نوفا ميت" و�حدة 
من  �أو  �لنباتيني،  �الأ�ضخا�س  الإر���ض��اء  ���ض��و�ًء  نباتي،  �أ�ضل  من  حل��وم 

يف�ضلون �أكل �خل�ضار الأ�ضباب �ضحية.

�صريوم فيتامني »�صي« يوؤخر جتاعيد �لب�صرة
�ضي  فيتامني  �ضريوم  ب��اأن  "هاوت.دي" �الأملانية  بو�بة �جلمال  �أف��ادت 
�لتمتع  على  ي�ضاعد  �إن��ه  حيث  للب�ضرة،  �جل��م��ال  مفتاح  مبثابة  يعد 

بب�ضرة متجان�ضة ت�ضع �إ�ضر�قاً وحيوية.
و�أو�ضحت �أن فيتامني �ضي مينع تكون �مليالنني، ومن ثم يحول دون 
ن�ضوء بقع د�كنة. كما يتوغل فيتامني C �إىل طبقات �لب�ضرة �لعميقة 
من  �لد�كنة  و�لبقع  �لندبات  من  يحد  ما  �لكوالجني،  بناء  لتن�ضيط 

ناحية وُيعيد للب�ضرة مرونتها ومظهرها �مل�ضدود من ناحية �أخرى.
وباالإ�ضافة �إىل ذلك، يندرج هذ� �لفيتامني �ضمن م�ضاد�ت �الأك�ضدة، 
وم����ن ث���م ي��ع��د ���ض��الح��اً ف���ع���ااًل مل��ح��ارب��ة م���ا ي��ع��رف ب���اجل���ذور �حلرة 
�لب�ضرة وتعجل بظهور  خاليا  تهاجم  �لتي   ،"Free Radicals"

�لتجاعيد.
وعن كيفية �ال�ضتخد�م، �أو�ضحت �لبو�بة �أنه بعد تنظيف �لب�ضرة يتم 
وتوزيعها  �لب�ضرة  على  �ل�ضريوم  �إىل خم�س قطر�ت من  و�ضع ثالث 

جيد�ً، كي متت�ضها �لب�ضرة. 
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�أ�صياء مده�صة ميكن 
حت�صريها يف �آلة �صنع �لقهوة

ربة  وق��ت  توفري  على  ت�ضاعد  و�أدو�ت  �أجهزة  �حلديثة  �لتكنولوجيا  توفر 
�ملنزل، وفيما يلي، جمموعة من �الأ�ضياء �ملده�ضة �لتي ميكن حت�ضريها يف 

�آلة �ضنع �لقهوة، ح�ضب موقع و�ن غود ثينغ.
�آل��ة �ضنع  �لت�ضخني يف  ��ضتخد�م �ضفيحة  �لبانكيك: ميكن  1 - حت�ضري   
�لبانكيك، حيث يو�ضع �لعجني على �ل�ضفيحة،  �لقهوة، لتح�ضري فطائر 

ثم تقلب بعد �أن ين�ضج �جلزء �ل�ضفلي منها.
حت�ضري قطعة من �جلبنة �مل�ضوية  ميكن  �مل�ضوية:  �جلبنة  حت�ضري   -  2
�ضفيحة  على  �جل��ن  م��ن  �ضريحة  بو�ضع  �ل��ق��ه��وة،  �ضنع  �آل���ة  يف  �ل��ل��ذي��ذة 

�لت�ضخينة وتقليبها عند �حلاجة.
�آلة  يف  �لتدفئة  �ضفيحة  ح��ر�رة  على  �عتماد�ً  كيك:  �لكب  حت�ضري   -  3
�ضنع �لقهوة، ميكن ��ضتخد�مها ل�ضنع �لكب كيك، بو�ضع خلطة �لكب كيك 

يف كوب من �ملعدن وو�ضعه على لوح �لت�ضخني.
مثالية  �لقهوة  �ضنع  �آل��ة  يف  �ملعتدلة  �حل���ر�رة  �ل�ضوكوالتة:  �إذ�ب���ة   -  4
كوب معدين  �ل�ضوكوالتة يف  رقائق من  بع�س  بو�ضع  �ل�ضوكوالتة،  ل�ضهر 

فوق �ضفحية �لت�ضخني.
�الأطعمة: ال حتتاج بع�س �الأطعمة �ضوى �إىل �إ�ضافة �ملاء  �إعد�د بع�س   -  5
وت�ضخينها، مثل ح�ضاء �ل�ضعريية، و�لبطاط�س �ملهرو�ضة، وح�ضاء �ل�ضوفان، 

با�ضتخد�م �آلة �ضنع �لقهوة.
�لقهوة،  �ضنع  �آل��ة  يف  حت�ضريه  ميكن  �لبي�س  �ضلق  �لبي�س:  �ضلق   -  6
وترك  �مل��اء،  �إىل حني غليان  وت�ضغيلها  �الآل��ة،  د�خ��ل  �لبي�س  و�ضع  ويكفي 

�لبي�س يف �ملاء �ل�ضاخن على �ضفيحة �لت�ضخني 10 دقائق.

حيلة ب�صيطة لبتالع 
�لكب�صولت ب�صهولة

�أوم�ضاو"  "�أبوتيكن  جم��ل��ة  �أو���ض��ح��ت 
�الأدوي��������ة  ب���ع�������س  ه����ن����اك  �أن  �الأمل����ان����ي����ة 
�أق���ر�����س، و�لبع�س  ���ض��ك��ل  ت��ت��و�ف��ر ع��ل��ى 
كب�ضوالت  �����ض����ورة  يف  ي���ت���و�ف���ر  �الآخ�������ر 
و�ملكمالت  �لنباتية  �مل�ضتخل�ضات  مثل 
هذه  مثل  �بتالع  ميكن  حيث  �لغذ�ئية، 

�لكب�ضوالت ب�ضكل �أ�ضهل.
من  �لكثري  �أن  �الأملانية  �ملجلة  و�أ�ضافت 
�ل��ك��ب�����ض��والت ب�ضبب  ي��ف�����ض��ل��ون  �مل��ر���ض��ى 
�الأمل�س  و���ض��ط��ح��ه��ا  �مل���ح���اي���د  ط��ع��م��ه��ا 
م��ق��ارن��ة ب��االأق��ر����س �ل��د�وئ��ي��ة، وميكن 
خالل  م��ن  �ل��ك��ب��رية  �لكب�ضوالت  �ب��ت��الع 
�إم��ال��ة �ل���ر�أ����س ل���الأم���ام، ول��ي�����س للخلف 
كما هو �ضائع، ويتم تناول �لكب�ضولة مع 
يف  �لكب�ضولة  ت�ضبح  بحيث  م��اء،  جرعة 

�لفم وتنزلق يف �حللق ب�ضورة �أف�ضل.
�لكب�ضوالت  فتح  ذل��ك ميكن  م��ن  وب���داًل 
�لزبادي،  �أو  �مل��اء  يف  حمتوياتها  وخلط 
تكون خطرة  قد  �لطريقة  �أن هذه  غري 
مقاومة  ط��ب��ق��ة  ذ�ت  �ل��ك��ب�����ض��والت  م���ع 
�حلاالت  ه��ذه  مثل  ويف  �مل��ع��دة،  حلم�س 
قبل  �ل�ضيدالين  م��ن  �ال�ضتف�ضار  يجب 

فتح �لكب�ضوالت. 

كيف تت�صدى لنزلت �لربد 
ب�صرعة وب�صكل طبيعي؟ �ص 23

هل لتز�ل حر�رة �جل�صم 
�لطبيعية 37 مئوية؟

لي�ضت  حالياً  �لطبيعية  �جل�ضم  ح���ر�رة  درج��ة  �أن  ج��دي��دة  در����ض��ة  نتائج  �ق��رتح��ت 
�أن قام �لعامل �الأملاين كارل فوندرليت�س  وقت   ،19 �ل�  �لقرن  يف  كانت  مثلما   37
�أج��ري��ت يف جامعة  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة  �الأب���ح���اث  وق��ّدم��ت   .1851 ع���ام  بتحديدها 
�ضتانفورد �أدّلة على �أن حر�رة ج�ضم �لرجل حالياً تقل مبقد�ر 0.59 درجة مئوية 
عن �لرجل يف �لقرن �ل� 19، بينما تقل حر�رة �ملر�أة حالياً مبقد�ر 0.32 درجة عن 

مثيلتها منذ قرنني.
لت �إىل �أن درجة حر �رة �جل�ضم  وُن�ضرت نتائج �لدر��ضة يف دوري "�إي اليف" وتو�ضّ

�لطبيعية تقل مبقد�ر 0.03 درجة كل 10 �ضنو�ت.
�أن متو�ضط درجة حر�رة �الإن�ضان  �إىل  وكانت در��ضة بريطانية �ضابقة قد تو�ضلت 

�لطبيعية حالياً 36.6 مئوية عند قيا�ضها عن طريق �لفم.
و�قرتحت نتائج �لدر��ضة �جلديدة تغري حر�رة �جل�ضم �لطبيعية نتيجة 3 عو�مل، 
باالإن�ضان منذ قرنني،  �لتي نعي�س فيها مقارنة  �لبيوت  هي: تغري �حل��ر�رة د�خل 
و�لتغري�ت �لنف�ضية �حلديثة �لتي مير بها �الإن�ضان، و�نخفا�س معدل حرق �جل�ضم 

لل�ضعر�ت �حلر�رية و�لذي يعترب ظاهر ف�ضيولوجية حديثة.
�أر�ضيفات  �ل�ضحية من  �لبيانات  �الآالف من  �لدر��ضة على مئات  �أبحاث  و�عتمدت 
�جلي�س �لربيطاين منذ عام 1862 وحتى 1930، �إىل جانب �لبيانات �ل�ضحية 

يف بنك �ملعلومات �ل�ضحية �الأمريكي و�لربيطاين منذ 1971 وحتى 2017.

زيت جوز الهند
ي��زي��د زي���ت ج���وز �ل��ه��ن��د م��ن �ل�����ض��ع��ور ب��االم��ت��الء ويعزز 
تنظيم �ل�ضهية، كذلك يقلل زيت جوز �لهند من �اللتهاب 
ويزيد من م�ضتويات �لكولي�ضرتول �جليد يف �لدم ويرفع 

ح�ضا�ضية �الأن�ضولني.
زيت  �لقليل من  باإ�ضافة  ين�ضح  �لدهون،  ولتحفيز حرق 
�ضغرية  ملعقة  ت��ن��اول  �أو  يوميا  �لطعام  �إىل  �لهند  ج��وز 

منه.

زيت الليمون
يتمتع �لليمون بخ�ضائ�س حارقة للدهون، وينطبق هذ� 
على زيت �لليمون �أي�ضا، و�لذي يعترب من �أف�ضل �لزيوت 

للتخل�س من �لوزن �لز�ئد.
ويرجع ذلك الأن زيت �لليمون ي�ضاعد على �إز�لة �ل�ضموم 
�لطاقة  م�ضتويات  وزي��ادة  تن�ضيط  وبالتايل  �جل�ضم،  من 
ت��ع��زي��ز عملية  �إىل  ب��االإ���ض��اف��ة  �ل��ده��ون  وحت�����ض��ني ه�ضم 
�لتمثيل �لغذ�ئي �لتي تزيد حرق �لدهون، كما �أنه ي�ضاعد 

يف عالج �لتهاب �ملفا�ضل �لذي يعيق ممار�ضة �لريا�ضة.

زيت الزيتون
على �لرغم من �أن �ضعر�ته �حلر�رية لي�ضت قليلة، ولكن 
�لوزن  م��ن  �لتخل�س  يف  �ل��زي��ت��ون  زي��ت  ي�ضاعد  �أن  ميكن 
�ل��ت��ي توؤدي  �ل��ده��ون �ل�ضحية  �ل���ز�ئ���د، وذل���ك الأن���ه م��ن 
لل�ضعور بال�ضبع عند تناول �لقليل منها، مما ي�ضمن عدم 

�الإفر�ط يف تناول �لطعام.
وميكن �إ�ضافة ملعقة من زيت �لزيتون �إىل طبق �ل�ضلطة 

�خل�ضر�ء �أو �لدجاج و�للحم �مل�ضوي.

زيت الالفندر
باال�ضرتخاء  �ل�����ض��ع��ور  زي����ادة  �ل��الف��ن��در يف  زي���ت  ي�����ض��اع��د 
�أمور  �ل��ن��وم، وه��ي  �ل��ت��وت��ر وع���الج ����ض��ط��ر�ب��ات  وتخفيف 
�لتوتر  �لدهون يف �جل�ضم، وذلك الأن  هامة لزيادة حرق 
عملية  يعيق  وب��ال��ت��ايل  بال�ضلب،  �ل��ه��رم��ون��ات  على  ي��وؤث��ر 

�حلرق.
�لوزن،  زي��ادة  ت�ضبب  �أن  �لنوم ليال ميكن  �أن �ضعوبة  كما 
وذلك نتيجة زيادة �إفر�ز هرمون �جلوع وتناول �ملزيد من 
�الأطعمة، �أما يف حالة ��ضتن�ضاق زيت �لالفندر فاإنه �ضوف 

ي�ضاعد على �ال�ضتغر�ق يف �لنوم �ضريعا.
قطر�ت   3 بو�ضع  ين�ضح  فعالة،  نتيجة  على  وللح�ضول 
�خللف  م��ن  و�لرقبة  �ملع�ضمني  على  �لالفندر  زي��ت  م��ن 

قبل وقت �لنوم.

زيت الغريب فروت
يدعم زيت �لغريب فروت حتطيم �لدهون يف �جل�ضم عن 
�أنه يحتوي على مركبات  كما  �الإنزميات،  تن�ضيط  طريق 
قوية تدعم عملية �الأي�س وتطهري �لغدد �للمفاوية، مما 

ي�ضمح لها بحمل �لعنا�ضر �لغذ�ئية �إىل �الأن�ضجة. 
تدليك  يتم  ف��روت،  �لغريب  زي��ت  فو�ئد  على  وللح�ضول 
�ل��ب��ط��ن ب���ه ل��ل��م�����ض��اع��دة يف ت��ق��ل��ي��ل �ل���ده���ون، ك��م��ا ميكن 
طريق  عن  وذل��ك  باجلوع  �ل�ضعور  من  للحد  ��ضتخد�مه 
�إ���ض��اف��ة ق��ط��رت��ني �إىل ك���وب م��ن �مل���اء وت��ن��اول��ه، �أو و�ضع 

قطرتني على �ملع�ضمني �أو �ل�ضدر.

زيت الزجنبيل
وتقليل  �له�ضم  عملية  تعزيز  يف  �لزجنبيل  زي��ت  ي�ضاعد 
�ل�ضكر،  تناول  يف  �ل�ضديدة  �لرغبة  وتخفيف  �اللتهابات 
�لتمثيل  وزي��ادة  �لدهون  حرق  على  �لزجنبيل  يعمل  كما 

�لغذ�ئي باجل�ضم.
وميكن �إ�ضافة قطرتني من زيت �لزجنبيل �إىل كوب ماء 
د�فئ و�ضربه مرة يوميا، �أو �إ�ضافة ب�ضع قطر�ت �إىل حمام 

مائي د�فئ و��ضتن�ضاقه.

زيت القرفة
�لدم  يف  �ل�ضكر  م�ضتويات  تنظيم  يف  �ل��ق��رف��ة  ت�ضتخدم 
�أن  �ل���دم، ميكن  �ل�ضكر يف  ن�ضبة  و�الأن�����ض��ول��ني، ومب��و�زن��ة 
�ل�ضكر  تناول  �ل�ضديدة يف  �لرغبة  �لقرفة من  زيت  يقلل 
و�الإفر�ط يف تناول �لطعام، كما �أنه يقلل �ل�ضعور بالتعب 

و�الإجهاد �لنف�ضي.
5 قطر�ت منه �إىل  �إ�ضافة  وال�ضتخد�م زيت �لقرفة، يتم 
ملعقة �ضغرية من زيت جوز �لهند وو�ضعه على �ملع�ضمني 

�أو �لبطن.

زيت النعناع
يت�ضم زيت �لنعناع بر�ئحته �لقوية �لتي ت�ضاعد يف �حلد 
با�ضتن�ضاقه  وين�ضح  بال�ضبع،  �ل�ضعور  وزي��ادة  �ل�ضهية  من 

كل �ضاعتني لتقليل �ل�ضعور باجلوع.
�لنعناع مع بع�س  �لفائدة، ميكن مزج زيت  وللمزيد من 
�لزيوت �الأخرى ال�ضتن�ضاقها معا مثل زيت �لغريب فروت 

وزيت �لليمون، وذلك وفقا ملوقع "ويب طب".

خماوف و��صعة على 
�لكوكب من �ملناخ 

يت�ضدر تغري �ملناخ و�لدمار �لبيئي 
�ضناع  �ضلط  �لتي  �ملخاطر  قائمة 
يف  عليها  �ل�ضوء  �لعامل  يف  �لقر�ر 
�لنخبة  جتمع  قبل  �أع���دت  در����ض��ة 
منتجع  يف   2020 ل��ع��ام  �ل��ع��امل��ي��ة 

د�فو�س ب�ضوي�ضر�.
تقرير  ت����و�����ض����ل  م���������رة،  والأول 
�مل���خ���اط���ر �ل�����ض��ن��وي، �ل�����ذي �أع����ده 
�مل��ن��ت��دى �الق��ت�����ض��ادي �ل��ع��امل��ي، �إىل 
تت�ضدر  ق�����ض��اي��ا  خ��م�����س  �أه�����م  �أن 
تتعلق  �اله�����ت�����م�����ام�����ات  ق����ائ����م����ة 
تقلبات  م����ن  ب��ال��ب��ي��ئ��ة،  ج��م��ي��ع��ه��ا 
�لتنوع  �إىل فقد�ن  �لطق�س �حلادة 
�لبيولوجي و�حلو�دث مثل ت�ضرب 

�لنفط و�لتلوث �الإ�ضعاعي.
�أ�ضار  �ل����ذي  �ل���وق���ت  ذل���ك يف  ج���اء 
 750 �أك���ر م��ن  ف��ري��ق ي�ضم  فيه 
من �خلرب�ء و�ضناع �لقر�ر �لذين 
�حلروب  �أن  �إىل  �لدر��ضة  �ضملتهم 
�ل����ت����ج����اري����ة و�����ض����ع����ود �ل����ت����ي����ار�ت 
�ل��ق��وم��ي��ة يف �أن��ح��اء �ل��ع��امل، يزيد 
معا  للعمل  �لبلد�ن  �أم��ام  �ل�ضعاب 

على �إيجاد حلول.
�لعام  د�فو�س هذ�  وينعقد منتدى 
على خلفية بع�س من �أ�ضو�أ حر�ئق 
جتنبت  ويف  �أ�ضرت�ليا.  يف  �لغابات 
�حلكومة هناك �لربط بينها وبني 
ز�دت  �أن �حل��ر�ئ��ق  �إال  �مل��ن��اخ،  تغري 
�ل��ق��ل��ق �ل���ع���ام م���ن �رت���ف���اع ح����ر�رة 

�الأر�س.
�إم��ي��ل��ي ف���ارن���ورث، مديرة  وق��ال��ت 
�ملنتدى  �مل���ن���اخ يف  ت��غ��ري  م���ب���ادر�ت 
"�لقدرة  �ل���ع���امل���ي  �الق����ت���������ض����ادي 
�ل��و����ض��ح��ة ع��ل��ى روؤي�����ة �الأح�����د�ث 
�مل���رت���ب���ط���ة ب���ال���ت���ق���ل���ب���ات �حل������ادة 
�ل���غ���اب���ات  �ل���ط���ق�������س وح�����ر�ئ�����ق  يف 
زي����ادة  �إىل  ت������وؤدي  و�ل��ف��ي�����ض��ان��ات 
�الآن  ن��ر�ه  "ما  و�أ�ضافت  �لوعي". 

هو حقيقة ما يعنيه �الأمر".

روما حتظر مركبات �لديزل 
ب��ل��دي��ة روم���ا فر�س  �أع��ل��ن جمل�س 
����ض���ري جميع  ح���ظ���ر م����وؤق����ت ع���ل���ى 
م��رك��ب��ات �ل��دي��زل مل��و�ج��ه��ة م�ضكلة 
وجاء  �ل��ه��و�ء.  تلوث  ن�ضبة  �رت��ف��اع 
يف بيان �أن �لعمدة فريجينيا ر�جي 
�ت��خ��ذت �ل��ق��ر�ر بعد �رت��ف��اع معدل 
يف  حرجة"  م�ضتويات  �إىل  �لتلوث 
�أج������ز�ء ك��ث��رية م���ن �مل��دي��ن��ة. ومن 
�ملقرر �أن يطبق �حلظر - �ل��ذي ال 
�الأجرة  وعربات  �حلافالت  ي�ضمل 
�خلدمة  م���رك���ب���ات  م����ن  وغ����ريه����ا 
�ل�ضاعة  م���ن  �ع���ت���ب���ار�   - �ل���ع���ام���ة 
�ضباحا   10:30 �ل�ضاعة   7:30
�ل�ضاعة  �إىل   4:30 �ل�ضاعة  وم��ن 
بالفعل  �ضبق  �أن���ه  ي��ذك��ر   .  8:30
ت��ق��ي��ي��د ����ض���ري م���رك���ب���ات �ل����دي����زل 
و�الثنني  �الآح�������اد  �أي������ام  ب��امل��دي��ن��ة 
ف���ق���ط على  ي�������ض���ري  ه������ذ�  ل���ك���ن   ،
�ل��ت��ي ال تلبي  �ل��ق��دمي��ة  �مل��رك��ب��ات 
�أحدث معايري �النبعاثات لالحتاد 

خل�صارة �لوزن �لز�ئد.. 8 �أنو�ع من �لزيوت ل غنى عنها

خ�سارة  يف  ي��رغ��ب��ون  مم��ن  ك��ن��ت  اإذا 
الوزن الزائد وحرق الدهون بطريقة 
الزيوت  من  جمموعة  فهناك  �سريعة، 
ت�سريع  اأج��ل  م��ن  ا�ستخدامها  عليك 
احلمية  ات��ب��اع  خ��الل  احل��رق  عملية 

الغذائية.
ت�ساعدك  الطبيعية  ال��زي��وت  فهذه 
لي�ص فقط يف اإنقا�ص الوزن، واإمنا اأي�سا 

يف عالج كثري من امل�سكالت ال�سحية، 
وت�ساقط  اجل��ل��د  ج��ف��اف  م��ث��ل 
يف  ا�ستخدامها  ميكن  كما  ال�سعر، 

تخفيف االلتهابات.
وفيما يلي اأهم الزيوت الطبيعية 

التي ت�ساعد يف خ�سارة الوزن:
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�ش�ؤون حملية

�لأكادميية �لعربية للعلوم و�لتكنولوجيا و�لنقل �لبحري يف �ل�صارقة ت�صارك يف معر�ض �لتعليم �لدويل 2020

جمل�ض �صامل بن لوتية ي�صت�صيف حما�صرة حول تعزيز �لوعي يف �لوقاية من �ملخدر�ت

مبنا�سبة ال�سنة الدولية لل�سحة النباتية

�لبحري : منتلك منظومة علمية وت�صريعية ت�صمن �صحة �لنبات وتعزيز �لأمن �حليوي
االإمارات ع�سو فاعل يف املنظومة العاملية ل�سالمة الغذاء واالأمن احليوي والغذائي 

خالل مبادرة  �ساعة الربجمة

�أكرث من 580 طفاًل يف دولة �لإمار�ت يف رحلة �إىل عامل �لربجمة

•• ال�شارقة - الفجر

�ضمن جهدها �ملتو��ضل ال�ضتقطاب �ملزيد من �لطالب 
�لبحري،  �لقطاع  يف  �لتعليم  جم��ال  بدخول  �ملهتمني 
�أعلنت �الأكادميية �لعربية للعلوم و�لتكنولوجيا و�لنقل 
�لبحري يف �ل�ضارقة عن م�ضاركتها يف معر�س �لتعليم 
�لدويل، و�لذي �ضيقام يف �إك�ضبو �ل�ضارقة يف �لفرتة ما 
بني 22�إىل 24 من �ضهر يناير �جلاري، حيث �ضتعر�س 
�الأكادميية لزو�ر �ملعر�س من �لطالب و�أولياء �أمورهم 
وكافة �جلهات �مل�ضاركة يف �لقطاع �حلكومي و�خلا�س، 

�إمكاناتها �ملتطورة يف جمال �لتعليم �لبحري.
ه��ذ� �حلدث  �الأوىل من نوعها يف  �مل�ضاركة  ه��ذه  وتعد 
�لتعليمي �ل�ضامل لفرع �الأكادميية يف �ل�ضارقة، و�لذي 
�ضاحب  �ملا�ضي  دي�ضمرب  �ضهر  ر�ضمياً  بافتتاحه  ق��ام 
�لقا�ضمي،  حممد  بن  �ضلطان  �لدكتور  �ل�ضيخ  �ل�ضمو 
ثمانية  ب��ع��د  �ل�����ض��ارق��ة،  ح��اك��م  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�ضو 
�أ���ض��ه��ر م��ن ت��وق��ي��ع �ت��ف��اق��ي��ة �ل�����ض��ر�ك��ة م��ع �الأكادميية 
�لعربية للعلوم و�لتكنولوجيا و�لنقل �لبحري �لتابعة 
�ل����دول �ل��ع��رب��ي��ة، وق���د تكفل ���ض��م��وه بتقدمي  جل��ام��ع��ة 
منحة مقد�رها مليار درهم لبناء مقر �لكلية يف مدينة 
 200 ع��ن  تزيد  م�ضاحة  على  �ل�ضارقة،  يف  خورفكان 
�ألف مرت مربع، وجتهيزها باأحدث �لو�ضائل و�الأدو�ت 
كاملة  تعليمية  منحة  مكرمته  �ضملت  كما  �لتعليمية، 
ملئة طالب من مو�طني �ل�ضارقة، وخالل وقت قيا�ضي 
مت �إجناز �أعمال �لبناء و�لت�ضييد، لت�ضتقبل �الأكادميية 
طلبة �لدفعة �الأوىل �لذين �لتحقو� مبقاعد �لدر��ضة 

للعام 2020-2019.
�لغفار  عبد  �إ�ضماعيل  �لدكتور  �أو���ض��ح  �ل�ضدد  وب��ه��ذ� 
�إ���ض��م��اع��ي��ل ف���رج، رئ��ي�����س �الأك��ادمي��ي��ة �ل��ع��رب��ي��ة للعلوم 
و�لتكنولوجيا و�لنقل �لبحري قائاًل: "تعترب م�ضاركتنا 
�ل�ضارقة  يف  يقام  و�ل���ذي  للتعليم  �ل���دويل  �ملعر�س  يف 
باخلدمات  �ملهتمني  توعية  �أج��ل  من  لنا  هامة  خطوة 
فرع  يف  �الأكادميية  يف  نوفرها  �لتي  باملز�يا  �لتعليمية 
�لذين  �لطلبة  �أم��ور  الأول��ي��اء  خا�س  وب�ضكل  �ل�ضارقة، 
تخ�ض�ضات  يف  ج��دي��دة  تعليمية  ف��ر���س  ع��ن  يبحثون 
يتوجهون  عندما  الأبنائهم  �لتناف�ضية  وعالية  نوعية 
�أهم  من  وه��ذه  �لعمل،  �ضوق  �إىل  �لدر��ضة  �إك��م��ال  بعد 
مز�يا �لتخ�ض�س يف �لقطاع �لبحري �لذي ي�ضهد طلباً 
�ضديد�ً على �لكو�در �ملوؤهلة، ال�ضيما يف منطقتنا ومن 

�أبنائنا".

ا�ستقطاب الكفاءات النوعية
�ل���دك���ت���ور ه�������ض���ام ع��ف��ي��ف��ي، م�����ض��ت�����ض��ار رئي�س  ����ض���رح 
�الأكادميية و�مل�ضوؤول عن فرع �الأكادميية يف خور فكان، 
للتعليم  �ل��دويل  �ملعر�س  يف  م�ضاركتنا  "تاأتي  ق��ائ��اًل: 
�لقيادة  �إع��الن  �ضياق  �لتو�يل �ضمن  �لثاين على  للعام 
و�لتي  �خلم�ضني،  لعام  باال�ضتعد�د  �الإم���ار�ت  دول��ة  يف 
�قت�ضادية  ق��در�ت  لبناء  متكاملة  ��ضرت�تيجية  متثل 
قطاع  هنا  وي��اأت��ي  �لنفط،  قطاع  ع��ن  م�ضتقلة  ج��دي��دة 
�مل���ب���ادرة، وب��االأخ�����س يف  �لتعليم ك��د�ع��م رئ��ي�����س ه���ذه 
�ل��ق��ط��اع �ل��ب��ح��ري �ل���ذي يعد م��ن �أه���م �أرك����ان �قت�ضاد 
�لدولة �مل�ضتد�م يف �مل�ضتقبل، و�لذي يرتكز على �ملوقع 

�لعاملية،  �لتجارة  طرق  قلب  يف  للدولة  �ال�ضرت�تيجي 
�لتي  �مل��ت��ط��ورة  �لبحرية  �لتحتية  �لبنية  �إىل  �إ���ض��اف��ة 
�لتميز  م��وؤ���ض��ر�ت  لت�ضدر  و�أهلتها  �الإم����ار�ت  متتلكها 
�لعاملية كاأف�ضل �ملر�كز �لبحرية �لعاملية ح�ضب �لعديد 
من �ملوؤ�ضر�ت �لدولية". من جهته �أفاد �لدكتور حمي 
 " و�لتكنولوجيا:  �لبحري  �لنقل  كلية  عميد  �ل�ضايح، 
�الأوىل  �لدفعة  للدر��ضة من  88 طالباً  لقد مت قبول 
من طلبة �الأكادميية بعد �جتيازهم �ختبار�ت حتديد 
�مل�ضتوى و�للغة �الإجنليزية و�للياقة �لطبية، من بني 
�أكر من 180 من �لذين تقدمو� لاللتحاق للدر��ضة، 
�مل�ضتهدف  �لرقم  من  وقريباً  منا�ضباً  �لعدد  ويعد هذ� 
�إ�ضافة  �لعام  ه��ذ�  م�ضاركتنا  تعترب  ل��ذ�،  للمنت�ضبني. 
نوعية �إدر�كاً منا باأن �لعمل يف �لقطاع �لبحري يحتاج 
�جلادين  و�ل��ط��الب  �ل��ك��ف��اء�ت  م��ن  خا�ضة  نوعية  �إىل 

�لذين نتطلع لتو�جدهم يف �حلدث". 
من جهته �أ�ضار �لدكتور �أحمد يو�ضف، نائب عميد كلية 
قائاًل:  �ل�ضارقة،  بفرع  و�لتكنولوجيا  �لبحري  �لنقل 
"متثل دولة �الإمار�ت وجهة متميزة للمار�ضة �الأعمال 
على  �لبحرية  �الأع��م��ال  حجم  فيها  يزيد  �إذ  �لبحرية، 
�لع�ضر�ت من  وت�ضت�ضيف  �إمار�تي،  درهم  مليار   280
 19 من  �أك��ر  ت�ضم  كما  �لدولية،  �لبحرية  �ل�ضركات 
ميناء، يحتل بع�ضها مر�تب �أوىل عاملياً؛ من �أجل ذلك 
فاإن قطاع �الأعمال �لبحرية، �ضو�ء للجهات �حلكومية 
�إىل دع���م ك��ب��ري من  ي��ح��ت��اج  �ل�����ض��رك��ات �خل��ا���ض��ة،  �أول 
�ل�ضوق  بتعزيز  �بتد�ء  �الأكادميية،  �لبحرية  �ملوؤ�ض�ضات 
باخلرب�ت و�لكو�در �ملهنية �ملوؤهلة من �ضباب �الإمار�ت 

�ملو�طنني و�ملو�طنات، �إ�ضافة �إىل جتديد جو�ز �ل�ضفر 
�ل�ضارقة  يف  �ل��دويل  �لتعليم  معر�س  وميثل  �لبحري. 
فر�ضة متميزة لنا من �أجل �لو�ضول �إىل كافة �جلهات 
�ملالحي  �لقطاع  يف  خدماتنا  على  باحل�ضول  �ملهتمة 
�الأكادميية  �أن  بالذكر  جدير  يف �ملنطقة ب�ضكل عام". 
تخ�ض�ضني،  يف  �ل���در�����ض���ة  ت��وف��ر  �الأوىل  �مل��رح��ل��ة  يف 
على  يحتوي  �ل��ذي  �لبحري  �لنقل  تكنولوجيا  هما: 
�لبحرية  و�لعمليات  �ملو�نئ  عمليات  وهما  تخ�ض�ضان 
درجة  على  للح�ضول  �خل��ري��ج��ني  �ضيتاأهل  وب��ال��ت��ايل 
�ضابط  �ضهاد�ت  منحهم  �إىل  باالإ�ضافة  �لبكالوريو�س 
�لبحرية  �لهند�ضة  ق�ضم  وه��و  �ل��ث��اين  و�لق�ضم  ث��اين 
ويح�ضل �خلريج على درجة بكالوريو�س يف تكنولوجيا 
�إح�����دى �ل��ت��خ�����ض�����ض��ني وهما  �ل��ب��ح��ري��ة يف  �ل��ه��ن��د���ض��ة 
ميكانيكا بحرية �أو كهرباء بحرية باالإ�ضافة �إىل �ضهادة 
يوؤهالن  �لتخ�ض�ضني  ك��ال  ب��ح��ري��اً.   ث��ال��ث��اً  م��ه��ن��د���ض��اً 
�لطالب للعمل على �ل�ضفن �لتجارية و�ضفن �خلدمات 
�لبرتولية. كما ت�ضعى �الأكادميية �إىل ��ضتقطاب �لكو�در 
�ملهنية �لعاملة يف �ملوؤ�ض�ضات �ملالحية يف �لدولة و�لذين 
يرغبون يف �حل�ضول على بر�مج تدريبية متخ�ض�ضة 
�ضمن خدمات �لتطوير �ملهني و�لتعليم �مل�ضتمر �لذي 
جتديد  خدمة  عر�س  �إىل  �إ�ضافة  �الأك��ادمي��ي��ة،  توفره 
جو�ز �ل�ضفر �لبحري لل�ضباط و�ملهند�ضني �لبحريني 
�ل�ضركات  يف  �لتدريب  �إد�ر�ت  مع  و�لتعاون  و�لبحارة، 
خمتلف  يف  خا�ضة  تدريبية  بر�مج  لت�ضميم  �ملالحية 
�ملجاالت �لفنية و�الإد�رية �لبحرية، و��ضتعر��س �أجهزة 

�ملحاكاة �ملتطورة �لتي متتلكها �الأكادميية.

•• العني-وام

�لعامري حما�ضرة  لوتيه  بن  �ضامل  ��ضت�ضاف جمل�س 
يف منطقة ز�خر مبدينة �لعني تناولت مو�ضوع �لوقاية 
من �ملخدر�ت من تنظيم �ضرطة �أبوظبي بالتن�ضيق مع 
يف  �أبوظبي  عهد  ويل  ب��دي��و�ن  �ملجال�س  ���ض��وؤون  مكتب 
�أوىل جمال�ضها لعام �حلايل  و�لتي �أطلقت عليه �ضعار 
تعزيز جهود  �مل�ضتقبل" بهدف  ل�ضناعة  م�ضتعدون   "
من  �ملجتمع  وحماية  للمخدر�ت  �لت�ضدي  يف  �لتوعية 

خماطرها. 
وحت���دث ���ض��امل ب��ن ل��وت��ي��ة يف ب��د�ي��ة �مل��ح��ا���ض��رة  فاأكد 
ومعاجلة  �الأبناء  �حت�ضان  يف  �الأ�ضرة  دور  �أهمية  على 
و�الإر�ضاد  �لن�ضح  وت��ق��دمي  تو�جههم،  ق��د  م�ضاكل  �أي��ة 
�لبيوت و�ملد�ر�س  �لتوعية  يف  �إىل �ضرورة  لهم. ولفت 
و�لتحذير من �ملخدر�ت حر�ضاً على �ضالمة �ملجتمع. 
م�ضدد�ً على �لوعي �الجتماعي و�لثقايف حول خمتلف 
و�أهمية  �ملجتمع  و��ضتقر�ر  �أمن  يف  �ملوؤثرة  �ملو�ضوعات 

�حلماية  يف  ع��م��وم��اً  �لتعليمية  و�مل��وؤ���ض�����ض��ات  �مل��در���ض��ة 
و�لتحذير.  وتطرق �لر�ئد غالب �لكعبي من مديرية 
من  �ملجتمع  ت��وع��ي��ة  ���ض��رورة  �إىل  �مل���خ���در�ت  مكافحة 

على  و�ضدد  منها.  �لوقاية  و�ضبل  و�أ�ضر�رها  �ملخدر�ت 
و�ملر�هقني  �ل�ضباب  �حت�ضان  يف  �الأ���ض��رة  دور  �أه��م��ي��ة  
من  فهي  �الجتماعية  �مل�ضاكل  وح��ل  منهم  و�ل��ت��ق��رب 

�ال���ض��ب��اب �ل��رئ��ي�����ض��ي��ة يف ت��وج��ه �ل�����ض��ب��اب �إىل �الأم����ور 
�مل�ضرة لهم مثل �مل��خ��در�ت.  وق��ال: �إن �مل��خ��در�ت  �آفة 
باالإن�ضان،  يفتك  ما  �أ�ضد  من  وتعد  �حل��دي��ث،  �ل��زم��ان 
�إىل  �جل�����ض��د   �إي����ذ�ء  تتعدى  الأن��ه��ا  للمجتمع،  وي�����ض��يء 
�أول  �مل��الزم  ولفت  ككل.   �الإن�ضاين  باملجتمع  �الإ���ض��ر�ر 
بخطورة  �ملجتمع  تنبيه  ���ض��رورة  �إىل  �لنعيمي  ط��ارق 
�ملخدر�ت م�ضري�ً �إىل دور �الإعالم يف ن�ضر �لتوعية من 
د�عياً  وغ��ريه��ا.  �الجتماعي  �لتو��ضل  و���ض��ائ��ل  خ��الل 
�لدخيلة  �ل��ظ��و�ه��ر  حم��ارب��ة  يف  �ملجتمع  ت��ك��اث��ف  �إىل  
على جمتمع �الإمار�ت، و�الإبالغ عن �أي حاالت م�ضتبه 
للق�ضاء  �ملخ�ض�ضة لذلك،  �الأرق��ام  باالت�ضال على  بها 
على هذه �الآفة . كما تطرق �مل�ضاركون يف �ملجل�س �إىل 
�الآونة  �نت�ضرت يف  �لتي  �لرقمية،  باملخدر�ت  ما يعرف 
�الأخرية  وهي  �ضائل �الإدمان �لتي تعتمد على جرعات 
مو�ضيقية �ضاخبة توحي بن�ضوة  و�إح�ضا�س بال�ضعادة قد 
توؤدي  �إىل �لوفاة، موؤكدين على �لتوعية بخطورة هذ� 

�لنوع �حلديث من �الإدمان.

•• اأبوظبي - الفجر

�لعامري  �ضامل  �لبحري  �ضعيد  �ضعادة  �أك��د 
مدير عام هيئة �أبوظبي للزر�عة و�ل�ضالمة 
و�ل�ضيطرة  �ل��ن��ب��ات  ���ض��ح��ة  �أن  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
�لنباتية  �الأم��ر����س  وم�ضببات  �الآف��ات  على 
هي ج��زء ه��ام يف منظومة �الأم��ن �حليوي 
�ضمن  تر�ضيخها  �إىل  �لهيئة  ت�ضعى  �ل��ت��ي 
�لزر�عة  قطاع  ال�ضتد�مة  ��ضرت�تيجيتها 
�ضعادته مبنا�ضبة  وق��ال  �أبوظبي.  �إم��ارة  يف 
"�ل�ضنة   2020 �ملتحدة عام  �إع��الن �الأمم 
�لهيئة  �أن  �لنباتية"  ل��ل�����ض��ح��ة  �ل��دول��ي��ة 
�لفني  �ل��دع��م  �أ���ض��ك��ال  ك��اف��ة  بتوفري  تلتزم 
للمز�رعني من �أجل حتقيق �ضيا�ضة زر�عية 
�لطبيعية  �مل����و�رد  ك��ف��اءة  ت��ع��زز  م�ضتد�مة 
�لزر�عي،  �الإنتاج  وت�ضمن حت�ضني  �ملتاحة، 
وحتقق متطلبات �الأمن �لغذ�ئي، موؤكد�ً �أن 
�الأول  �لدفاع  خط  يعترب  �لزر�عي  �حلجر 
يف �لت�ضدي لالآفات �لزر�عية، حيث ي�ضتند 
�إىل منظومة ت�ضريعية وتد�بري للتحكم يف 
�إىل منع   �مل��و�د �لزر�عية تهدف  حركة نقل 
غري  �ملناطق  �إىل  �لزر�عية  �الآف���ات  �نتقال 

�مل�ضابة، باالإ�ضافة �إىل �ل�ضيطرة على �لبوؤر 
�مل�ضابة و�حليلولة دون �نت�ضارها.

يتطلب  ع��ل��م  �ل��ن��ب��ات  ���ض��ح��ة  �أن  و�أ����ض���اف 
حتتية  بنية  وتوفر   متكاملة  ��ضرت�تيجية 
متطورة من �ملخترب�ت و�لعلماء و�لباحثني 
�ملتخ�ض�ضني، ف�ضاًل عن منظومة لالإر�ضاد 
�ل�����زر�ع�����ي و�ل���ت���ع���ل���ي���م و�ل����ت����دري����ب متكن 
�ملكافحة  �أن��ظ��م��ة  ت��ط��ب��ي��ق  م���ن  �مل����ز�رع����ني 
�مل��ت��ك��ام��ل��ة ل���الآف���ات وم�����ض��ب��ب��ات �الأم���ر�����س 
تعد  �لزر�عية  �الآف��ات  �أن  معترب�ُ  �لنباتية، 
وم�ضكلة  �لزر�عي  �الإنتاج  �أمام جودة  عقبة 
عاملية تتطلب ت�ضافر �جلهود �لدولية من 
�ملعلومات  وت��ب��ادل  عليها  �ل�ضيطرة  �أج���ل 
�ل���الزم���ة الإج������ر�ء �الأب����ح����اث ع��ل��ى �ضلوك 
ثقافة  ن�ضر  عن  ف�ضال  �حل�ضر�ت،  وت��ع��د�د 
و�لروة  �لبيئة  حلماية  �ملتكاملة  �ملكافحة 

�لنباتية.
و�أك���د �ل��ع��ام��ري �أن دول���ة �الإم�����ار�ت تعترب 
ع�ضو�ً فاعاًل يف �ملجتمع �لدويل وتن�ضط يف 
�مل�ضتد�مة  بالتنمية  �ملت�ضلة  �ملجاالت  كافة 
مبختلف �أ�ضكالها، كما تلتزم بتعزيز فاعلية 
نظام �الأمن �حليوي للوقاية من �الأمر��س 

و�الآفات �لنباتية، من خالل و�ضع �خلطط 
و�لرب�مج �لفعالة و�الإ�ضر�ف و�لرقابة على 
�ملخت�ضة  �جل��ه��ات  م��ع  بالتن�ضيق  تنفيذها 
�لدولة  �أن  �إىل  م�����ض��ري�ُ  ودول���ي���اً،  �إق��ل��ي��م��ي��اً 
�لعاملية  �ملنظومة  يف  حم��وري��اً  دور�ً  تلعب 
ل�ضالمة �لغذ�ء و�الأمن �حليوي و�لغذ�ئي، 
ب�ضاأن  �ل����دويل  �ل��وع��ي  تنمية  يف  وت�����ض��اه��م 
�لتد�بري �خلا�ضة مبتطلبات �ضحة �لنبات 
�ل�ضارة  و�الأع�ضاب  �الآف��ات  على  و�ل�ضيطرة 

يف  �ن��ت�����ض��اره��ا  وم��ن��ع  �الأم���ر�����س  وم�ضببات 
�الإقليمي  �مل�ضتويني  على  ج��دي��دة  مناطق 

و�لدويل.
و�أو�ضح �أن حكومة �أبوظبي جنحت يف بناء 
�أ�ضا�س لنه�ضة زر�عية م�ضتد�مة يقوم على 
تعمل  حيث  �حلديثة،  و�لتكنولوجيا  �لعلم 
هيئة �أبوظبي للزر�عة و�ل�ضالمة �لغذ�ئية 
ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق روؤي������ة �ل���ق���ي���ادة م���ن خالل 
وتنمية  ب��ا���ض��ت��د�م��ة  تتعلق  ع���دة  م���ب���ادر�ت 
وتطوير �لقطاع �لزر�عي ومو�كبة �لطفرة 
و�ضحة  �حليوي  �الأم��ن  جم��ال  يف  �لعلمية 
�ل��ن��ب��ات و�حل���ي���و�ن. ح��ي��ث مت��ت��ل��ك �لهيئة 
خم���ت���رب�ت ع��ل��ى �أع���ل���ى م�����ض��ت��وى وث���الث 
حم���ط���ات ل���الأب���ح���اث ت��ع��م��ل ع��ل��ى فح�س 
�حلقول  يف  �ل��زر�ع��ي��ة  �الآف����ات  وت�ضخي�س 
�ملك�ضوفة و�لبيوت �ملحمية ويتم �ال�ضتعانة 
بنتائجها يف �ملحافظة على �ملوروث �جليني 
للنباتات �ملحلية وتطويرها، باالإ�ضافة �إىل 
�لنباتية  �الأ���ض��ن��اف  �ختيار  على  �الع��ت��م��اد 
�ملقاومة لالأمر��س و�الآفات �لزر�عية ب�ضكل 
عام، ومبا يحقق �أعلى �إنتاجية للمحا�ضيل 
�لزر�عية.  ولفت �إىل �أن �لهيئة تعمل على 

�لزر�عي على  �لقطاع  �لعاملني يف  ت�ضجيع 
لالآفات يف  �ملتكاملة  �الإد�رة  �أنظمة  تطبيق 
م���ز�رع �الإم����ارة و�ال���ض��ت��ف��ادة م��ن معلومات 
حياة و�ضلوك �الآفات، ودر��ضة �لنظام �لبيئي 
�ل�ضيطرة  ي�ضمن  مما  باملح�ضول  �ملحيط 
ع��ل��ى �الآف������ات و�الأم����ر������س ب��و���ض��ائ��ل �آمنة 
�لعامة  و�ل�ضحة  و�لبيئة  �لرتبة  و�ضالمة 
و�ضالمة �ملنتجات �لزر�عية خالل �ل�ضل�ضلة 
حيث  �مل�ضتهلك،  �إىل  �ملزرعة  من  �لغذ�ئية 
�لتابعني  �ل����زر�ع����ي����ون  �مل���ر����ض���دون  ي���ق���وم 
منتظمة  تدريبية  دور�ت  بتنظيم  للهيئة 
لتوعية و�إر�ضاد م�ضئويل �ملز�رع �إىل �لطرق 
للمبيد�ت،  �الآم��ن  لال�ضتخد�م  �ل�ضحيحة 

وطرق مكافحة �الآفات �لزر�عية. 
و�ل���زر�ع���ة لالأمم  �الأغ��ذي��ة  ملنظمة  ووف��ق��اً 
�الآف����ات و�الأمر��س  ف���اإن  �مل��ت��ح��دة )�ل��ف��او( 
تت�ضب  �ل��زر�ع��ي��ة  �ملحا�ضيل  ت�ضيب  �ل��ت��ي 
�لعاملي  �الإن��ت��اج  %40 من  يف فقد�ن نحو 
مليار   220 ح��و�يل  قيمتها  تبلغ  بخ�ضائر 
دوالر �ضنوياً حيث تلحق �الآفات و�الأمر��س 
�لنباتية �أ�ضر�ر�ً بالغة باملحا�ضيل وت�ضاهم 

يف تفاقم م�ضكلة �جلوع عاملياً. 

•• دبي- الفجر

ل��ل��ع��ام �ل���ث���اين م��ن��ذ ق��ي��ام��ه��ا ب���اإط���الق ب��رن��ام��ج �خلدمة 
تعاونت   ،Code.org موؤ�ض�ضة  من  وبدعم  �ملجتمعية، 
و�ثنتني  للتعليم"  "�إنوفينت�ضرز  موؤ�ض�ضة  مع  فينا�ضرت� 
�ل�ضباب  جيل  م��ن  �لطلبة  لتعريف  �ملحلية  �مل��د�ر���س  م��ن 
على عامل �لربجمة وعلوم �لكمبيوتر. وتاأتي هذه �ملبادرة 
تاأكيد�ً على �لتز�م فينا�ضرت� طويل �الأمد بتنمية و�ضقل 
مهار�ت علوم �لكمبيوتر لدى �الأطفال وجيل �ل�ضباب يف 
يف  مت�ضارعاً  تطور�ً  ت�ضهد  �لتي  �الأو�ضط  �ل�ضرق  منطقة 
"�ضاعة  مبادرة  ت�ضميم  مت  �لرقمية.  �لتكنولوجيا  جمال 

�لربجمة  ب��ع��امل  �مل��ح��ي��ط  �ل��غ��م��و���س  �لربجمة" الإز�ل�����ة 
وتو�ضيع نطاق �مل�ضاركة يف جمال علوم �لكمبيوتر. وخالل 
فينا�ضرت�  ��ضت�ضافت  �أ�ضبوع،  ملدة  ��ضتمرت  �ل��ذي  �ملبادرة 
�أكر من 580 طالباً من �أكادميية دبي �لدولية يف تالل 
�الإمار�ت، و�أكادميية دبي �لدولية يف �لرب�ضاء. وقد �أتيحت 
بيئة  د�خ���ل  �الأو�م����ر  وتنفيذ  ت�ضميم  فر�ضة  ل��الأط��ف��ال 
�أما  بريد".  "فالبي  �أو  وورز"  "�ضتار  مثل  تفاعلية  لعب 
�لذين  �أولئك  وحتديد�ً  �ضناً،  �الأ�ضغر  لالأطفال  بالن�ضبة 
��ضتخدمو�  ف��ق��د  ���ض��ن��و�ت،  7 و9  ب��ني  �أع��م��اره��م  ت����رت�وح 
على  قائمة  بيئة  يف  �ل��ربجم��ي��ة  �الأ���ض��ط��ر  م��ن  جمموعة 
مبد� "�ل�ضحب و�الإفالت"، يف حني تعلم �الأطفال �الأكرب 

�ضكريبت".  "جافا  بلغة  �لربجمية  �لتعليمات  كتابة  �ضناً 
�لوظائف  م�ضتقبل  ع��ن  در����ض��ة  ت�ضري  �ل�����ض��دد،  ه��ذ�  ويف 
�أن  �إىل  و�ملهار�ت، �ضادرة عن �ملنتدى �القت�ضادي �لعاملي، 
نحو %65 من طلبة �ملرحلة �البتد�ئية �ليوم �ضيعملون 
�لر�هن.  وقتنا  يف  م��وج��ودة  لي�ضت  وظ��ائ��ف  يف  م�ضتقباًل 
لفينا�ضرت�  تتيح  �أن  �ل��ربن��ام��ج  يف  �مل�����ض��ارك��ة  ���ض��اأن  وم���ن 
�مل�ضاعدة يف منح مزيد من �لزخم لهذه �حلملة وتو�ضيع 
نطاقها عاملياً بهدف متكني �أكرب عدد ممكن من �الأفر�د 
من �ال�ضتفادة من علوم �لكمبيوتر، باالإ�ضافة �إىل ت�ضجيع 
�ملزيد من �لفتيات و�الأقليات �الأخرى �الأقل متثياًل على 
�النخر�ط يف �لربنامج و�مل�ضاركة ب�ضكل �أكر فاعلية.  ويف 

معر�س حديثه عن �ملبادرة، �ضرح �ضريج تومي، �ملدير �لعام 
لفينا�ضرت� ملنطقة �ل�ضرق �الأو�ضط و�ضمال �إفريقيا وتركيا، 
نتطلع من خالل مبادرة �ضاعة �لربجمة �إىل دمج  "نحن 
و�إظهار  �لقدمية  �لتعليمية  �الأنظمة  �ضميم  يف  �البتكار 
نحو  �ل�ضابة  �الأجيال  �أم��ام  �لباب  وفتح  �لربجمة  ق��در�ت 
م�ضار�ت وفر�س وظيفية جديدة وغري م�ضبوقة. وت�ضكل 
من  �ل�ضباب  م��ع  للتو��ضل  م��و�ت��ي��ة  من�ضة  �مل��ب��ادرة  ه��ذه 
باالإمكانات  جميع �خللفيات �لثقافية جلعلهم �أكر وعياً 
�لتي تنطوي عليها علوم �لكمبيوتر ولتعريفهم بالفر�س 
�لوظيفية �مل�ضتجدة �ل�ضانحة �أمامهم، ف�ضاًل عن حتفيز 

�ضغفهم و�ندفاعهم لتعلم �ملزيد."

�أكادميية �ل�صعر ت�صدر ديو�ن 
�أحبك يا وطن لفاطمة �لها�صمي

•• اأبوظبي- الفجر

�لثقافية  و�ل��رب�م��ج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  يف  �ل�ضعر  �أكادميية  عن  �ضدر 
فاطمة  �الإمار�تية  وطن" لل�ضاعرة  يا  "�أحبك  دي��و�ن  باأبوظبي  و�لرت�ثية 

يقع  "ليايل".  �ل��ه��ا���ض��م��ي 
 104 يف  �ل�����������دي�����������و�ن 
�لقطع  م�����ن  ����ض���ف���ح���ات 
مقدمة  وي�ضم  �ملتو�ضط، 
ا نبطيًّا جميعها  و71 ن�ضًّ
بالوطن  �لتغّني  حم���وره 
و�أجماده وقيادته و�ضمائل 

�أهله. 
وح�ضرت �ضخ�ضّية �لقائد 
�مل��وؤ���ض�����س ل��دول��ة �الحت���اد 
�ملغفور له �ل�ضيخ ز�يد بن 
طّيب  نهيان،  �آل  �ضلطان 
�هلل ثر�ه، ب�ضورة قوية يف 
ثنايا �لديو�ن، وقد بّررت 
�حل�ضور  ه���ذ�  �ل�����ض��اع��رة 
�لالفت بقولها يف مقدمة 
ز�ي�����د  "الأن  �ل�������دي�������و�ن: 

�ل����ذي منحنا  �ل��وط��ن  ه��و 
�لكبري،  بحبه  �لوطن  ف�ضاء�ت  ل��ّون  ليالينا،  عتمة  بالفرح  �أ�ضاء  �الأم���ان، 
كيف نحب  ��ضتقينا  منه  نفو�ضنا.  �لطيب يف  وبث  دروب��ه،  غر�س �خلري يف 
ونعامل �الآخرين. ز�يد هو من عّلمنا �أبجدية ع�ضق �لوطن و�النتماء لهذه 

�الأر�س".
توّزعت ن�ضو�س �لديو�ن بني �ملقاطع �لق�ضرية و�لق�ضائد �ملتو�ضطة �لطول 
�آخرها. ومن بني عناوين �لديو�ن:  �إىل  �أولها  تربطها وحدة مو�ضوع من 
ز�يد كلها �عجوبه"، "بالدي �جلنة"، "حب  "د�ر  �لوطن �الأجمل"،  "�ضباح 
ي�ضيق  �ضيخي حممد"،  مثل  "من  �جلنة"،  "بوظبي قطعة من  �لوطن"، 

بال �ل�ضعب يل �ضاق بالك". 
�ل�ضعر  �أك��ادمي��ي��ة  ت��وّج��ه  ي��دخ��ل �ضمن  �لها�ضمي  ف��اط��م��ة  دي����و�ن  �أن  ك��م��ا  
الإنتاجها  و�ل���رتوي���ج  ودع��م��ه��ا  �الإم��ار�ت��ي��ة  �ل�ضعرية  ب��امل��و�ه��ب  ل��اله��ت��م��ام 

�الإبد�عي يف �ملعار�س �ملحلية و�لعربية.  
�أدبية  جهة  �أول  تعترب  �أبوظبي  يف  �ل�ضعر  �أك��ادمي��ي��ة  �أن  بالذكر  و�جل��دي��ر 
�لف�ضيح  ب�ضقيه  �ل��ع��رب��ي  لل�ضعر  �الأك��ادمي��ي��ة  �ل��در����ض��ات  يف  متخ�ض�ضة 
�إمارة  توليه  �ل��ذي  لالهتمام  ��ضتكماال  تاأ�ضي�ضها  فكرة  وج��اءت  و�لنبطي، 
�أبوظبي لالأدب و�لثقافة مبا يف ذلك �ل�ضعر �لذي يعد مرجعا مهما و�أ�ضيال 
�لنهو�س  على  �ل�ضنوي  برناجمها  �الأكادميية يف  وعملت  �لعرب.  تاريخ  يف 
�ل�ضعري وتنظيم حما�ضر�ت وندو�ت  �ملتعلقة باحلقل  �لثقافية  باالأن�ضطة 
من  و�ملهتمني  �لباحثني  م��ن  نخبة  مب�ضاركة  �أدب��ي��ة  عمل  وور����س  بحثية 

خمتلف دول �لعامل. 

�ل�صبت �نطالقة مهرجان متالزمة د�ون �ل�صحي 
•• دبي - الفجر 

تقيم جمعية �الإمار�ت ملتالزمة د�ون لل�ضنة �لعا�ضرة على �لتو�يل �ملهرجان 
�ل�ضحي �ل�ضنوي الأ�ضحاب �لهمم من ذوي متالزمة د�ون و�أ�ضرهم وذلك 
يوم �ل�ضبت �ملو�فق 18 يناير �جلاري يف مقرها يف �ضارع بغد�د بالق�ضي�س 
بدبي �ضمن فعاليات »عام �ال�ضتعد�د للخم�ضني 2020« بالتعاون مع هيئة 
�ل�ضحة بدبي ممثلة يف مركز خدمات طب �الأ�ضنان بعيادة �لبدع وبال�ضر�كة 
وعيادة  ب��دب��ي،   زل��ي��خ��ة  م�ضت�ضفى  �لتخ�ض�ضي،  �ل��ك��ن��دي  �مل�ضت�ضفى  م��ع 
�إيريكري، �لبيت �لعربي للعناية �ل�ضحية  �أمينة �الأمريي، مركز  �لدكتورة 

ومركز �أ�ضاكو للتدريب و�لتنمية.
و�أعربت �لدكتورة منال جعرور رئي�س جمل�س �الإد�رة عن تقديرها للتعاون 
وفريق  للفعالية  �لد�عمني  و�ل�ضركاء  بدبي  �ل�ضحة  لهيئة  و�لكبري  �ملميز 

�لعمل.
و�ضيتم على هام�س �ملهرجان توقيع �تفاقية �لتعاون مع موؤ�ض�ضة �الأوملبياد 

�خلا�س �الإمار�تي  وتقدمي ور�س تدريبية الأ�ضحاب �لهمم. 
ذوي  �أطفال  �أ�ضنان  على  �لطبي  �لك�ضف  تت�ضمن  �لفعاليات  �أن  و�أ�ضافت: 
متالزمة د�ون و�أ�ضرهم من خالل �ضيارة �لفح�س �لطبي �ملتحرك لهيئة 
�ل�ضحة بدبي وتنظيم حما�ضرة �ضحية حول �ضحة �لفم و�الأ�ضنان لذوي 
من  �ملو�طنات  �الخت�ضا�ضيات  من  نخبة  تديرها  و�أ�ضرهم  د�ون  متالزمة 

�إد�رة خدمات طب �الأ�ضنان بهيئة �ل�ضحة بدبي.
كما يقدم �ملهرجان فحو�ضات تت�ضمن فح�س �لعيون وفح�س �ضغط �لدم 
 ، ، وقيا�س كتلة �جل�ضم  �لقدم و�جللدية  �ل�ضمع وفح�س  و�ل�ضكر وفح�س 

وفح�س له�ضا�ضة �لعظام و�لتغذية وغريها  
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عندما ت�سعر بان�سداد االأنف وال�سعال، فاعلم اأنك تعاين من نزلة برد. 
قد ال تكون موؤذية جدا ولكنها مزعجة. فكيف تتخل�ص منها ب�سرعة 

وب�سكل طبيعي؟
تطبق  خيارات  �سبعة  الفرن�سية  لوفيغارو  �سحيفة  لك  تقدم 

للنزلة حتى ال يطول مقامها  اأحدها منذ االأعرا�ص االأوىل 
بالعالج  باني�سيت اخلبري  اأوليفر  عندك، م�ست�سرية يف ذلك 

الطبيعي.

تقليل الطعام
يرى �خلبري �أن �له�ضم يتطلب طاقة، ويدعو �إىل توفري هذه 
نزالت  مكافحة  يف  لتعبئتها  �الأوىل  �الأع���ر�����س  م��ن��ذ  �ل��ط��اق��ة 

�لربد.
وين�ضح �خلبري بتجنب �الأطعمة �لتي تتطلب من �ملعدة جهد� 
�الأف�ضل  من  و�ضيكون  �حليو�نية،  و�ل��ده��ون  كاحلبوب  خا�ضا 

�أن تختار نظاما  �الأق��ل  �أو على  �أن ت�ضوم يوما،  -ح�ضب قوله- 
غذ�ئيا مفرد� من �لفو�كه �أو �خل�ضار ملدة 24 �ضاعة، �أيا كانت 
طريقة �إعد�ده، ولكن مع �حلر�س على عدم �إ�ضافة �أي �ضيء، ال 

�ضكر وال دهون، لتجنب �أي جهد ه�ضمي �إ�ضايف.

م�ساعدة الكبد
�مل�����ض��وؤول ع��ن تنقية  �ل���ربد الأن���ه  يعترب �لكبد ���ض��روري��ا ل��وق��ف 

�جل�ضم من �ل�ضموم �لتي تطرحها �لبكترييا، ولذلك فاإنه عند 
نبد�أ يف تعزيز عمله، ويكون  �أن  بد  �الأوىل ال  �الأع��ر����س  ظهور 

ذلك باإحدى طريقتني، كما يقول �خلبري.
�لدي�ضموديوم  نبتتي  ��ضتعمال  على  قائمة  �الأوىل  �لطريقة   -
و�لكركم �للتني تدعمان �لكبد، يف و�ضفة عالجية ملدة ع�ضرين 

يوما، وهما متوفرتان يف �ملخازن �لع�ضوية �أو �ل�ضيدليات.
�ضاخن على  بو�ضع زجاجة ماء  �لثانية فتكون  �لطريقة  �أم��ا   -
على  �لتمدد  ت��اأث��ري  )�إن  �ملخت�س  ي��ق��ول  حيث  �لكبد،  منطقة 
�الأوعية �لدموية ي�ضمح بزيادة كمية �الأك�ضجني، مما �ضي�ضاعد 
�لكبد على �لعمل(.كما يرى �خلبري �أن حماما �ضاخنا يزيد من 
رد فعل  �إىل  ف��ي��وؤدي  درج��ة ح��ر�رة �جل�ضم مبا يحاكي �حلمى، 

دفاعي من �جل�ضم �ضد �لبكترييا.
بعديد  موجود  وه��و  �جلر�ثيم  ملحاربة  مثايل  �ضي  فيتامني   -

�الأطعمة وخا�ضة �لفو�كه و�خل�ضر�و�ت )بيك�ضابي(
بعديد  م��وج��ود  وه��و  مل��ح��ارب��ة �جل��ر�ث��ي��م  م��ث��ايل  �ضي  فيتامني 

�الأطعمة وخا�ضة �لفو�كه و�خل�ضر�و�ت )بيك�ضابي(
للفريو�ضات  م�ضادة  جد�  قوية  عو�مل  �الأ�ضا�ضيةوتعد  �لزيوت 
و�لبكترييا، و�أخذ ثالث قطر�ت منها خملوطة مع ملعقة من 
�لزيت �أو �لع�ضل �ضباحا وظهر� وم�ضاء مما ي�ضاعد �جل�ضم على 

�لتخل�س من �مليكروبات، كما يقول �ملعالج �لطبيعي.
ويوؤكد �خلبري )هذه �لزيوت �الأ�ضا�ضية فعالة حتى عرب �جللد( 
لتدليك  �لنباتي  �ل��زي��ت  م��ن  ق��ط��ر�ت  ع�ضر  خلط  ميكن  حيث 
ينبغي  كما  �لر�ضع،  على  ��ضتخد�مها  ينبغي  ال  �أن��ه  �إال  �ل�ضدر 

�لتاأكد من عدم وجود �أي ح�ضا�ضية.
يقول باني�ضيت: بذور �لربتقال �لهندي )غريب فروت( حتارب 

نزالت  عن  �مل�ضوؤولة  تلك  وخا�ضة  �ملمر�ضة،  �لعو�مل  بفعالية 
�جلر�ثيم،  ملحاربة  مثايل  �ضي  فيتامني  �أن  �إىل  م�ضري�  �ل��ربد( 
�ل��ع��دي��د م��ن �الأط��ع��م��ة وخ��ا���ض��ة يف �لفو�كه  وه���و م��وج��ود يف 

و�خل�ضر�و�ت.
نظام  تعزيز  يف  كذلك  ج��د�  فعالة  �لقنفذ  زه��رة  ب��اأن  وي�ضيف 
على  �لع�ضوية  �ملتاجر  يف  م�ضنعة  وتوجد  �جل�ضم،  عن  �لدفاع 
�ضكل �ضائل، ُي�ضتعمل منه قطر�ت ثالث مر�ت يف �ليوم، ملدة 15 

يوما.كما �أن بع�س �الإجر�ء�ت �لوقائية ميكن �أن جتنب �الإ�ضابة 
باملر�س، مثل �لنوم جيد� حتى ي�ضرتيح �جلهاز �ملناعي، و�تباع 
�إىل  كاف،  وترطيب  �ضي  بفيتامني  وغني  متو�زن  نظام غذ�ئي 
جانب تهوية �لغرف حتى يف �ل�ضتاء كي ال تتعر�س �لفريو�ضات 
ل��ل��رك��ود يف م��ك��ان د�ف���ئ ورط���ب ي�����ض��اع��د ع��ل��ى ت��ط��وره��ا -وفقا 
للخبري- منبها �إىل �ضرورة غ�ضل �ليدين بانتظام لتجنب خطر 

�نتقال �لعدوى.

قد ال تكون موؤذية جدا ولكنها مزعجة

كيف تت�صدى لنزلت �لربد ب�صرعة وب�صكل طبيعي؟

تو�ضلت در��ضة �أمريكية حديثة �إىل �أن �إ�ضافة زيت �لزيتون 
�لبكر �إىل �لنظام �لغذ�ئي �ليومي حتمي من �لتدهور �لعقلي 
�ملرتبط بال�ضيخوخة، �لذي يقود �إىل نوع من �خلرف ي�ضمى 

)�خلرف �جلبهي �ل�ضدغي(.
�لدر��ضة �أجر�ها باحثون يف كلية لوي�س كاتز للطب بجامعة 
متبل �الأمريكية، ون�ضرت يف 
دورية  �الأخ��ري من  �لعدد 

�إيجينغ �ضل )Aging Cell( �لعلمية.
مفتاح  يعترب  �ل��دم��اغ  وظائف  تعزيز  �أن  �لباحثون  و�أو���ض��ح 
جتنب �آثار �ل�ضيخوخة �لتي ت�ضيب خاليا �لدماغ مع �لتقدم 

يف �لعمر.
ولك�ضف تاأثري زيت �لزيتون �لبكر على خاليا �لدماغ، ر�قب 
��ضتعد�د  لديها  كان  �لتي  �لفئر�ن  من  جمموعتني  �لفريق 
ور�ثي لالإ�ضابة باألزهامير عند �لكرب، وتناولت �ملجموعة 
تتناول  مل  ح��ني  يف  �ل��ب��ك��ر،  �ل��زي��ت��ون  زي���ت  �الأوىل 

�لثانية زيت �لزيتون.
�لبكر  �لزيتون  زيت  �إ�ضافة  �أن  �لنتائج  و�أظهرت 
فيما  �أو  �ل�ضباب،  مرحلة  يف  �لغذ�ئي  �لنظام  �إىل 
�إىل   30 ع��م��ر  ي����و�زي 
ل����دى  ع�����ام�����ا   40
دور  ل��ه  ك��ان  �لب�ضر، 
ف��ع��ال يف �ل��وق��اي��ة من 
�ل��ذ�ك��رة و�ضعف  ت��ر�ج��ع 

�لتعلم.

اأن�سجة املخ
�لباحثون  وف���ح�������س 
�أن�������ض���ج���ة �مل������خ ل���دى 
تغّذت  �لتي  �لفئر�ن 
�لزيتون  زي���ت  ع��ل��ى 
�لبكر، ومل ير�ضدو� 
على  م�������وؤ��������ض�������ر�ت 

�الإ���ض��اب��ة ب��ال��ت��ده��ور �مل��ع��ريف )ل��وي��ح��ات �الأم��ي��ل��وي��د(، وهي 
�خلاليا  بني  �لتو��ضل  م�ضار�ت  يف  ترت�كم  لزجة  بروتينات 
و�لذ�كرة، مما  �لتفكري  تعيق  وبالتايل  �لدماغ،  �لع�ضبية يف 
�إىل �خل��رف �جلبهي �ل�ضدغي، وه��و م��ا ح��دث لدى  ي���وؤدي 

�لفئر�ن �لتي مل تتغذ على زيت �لزيتون.
وعندما كانت �لفئر�ن �مل�ضاركة يف �لدر��ضة يف عمر يعادل 60 
عاًما عند �لب�ضر، �نخف�س لدى �ملجموعة �لتي تناولت زيت 
بن�ضبة  �لدماغ  يف  �ل�ضارة  )ت��او(  بروتينات  رو��ضب  �لزيتون 
و�لتعلم،  �لذ�كرة  �ختبار�ت  يف  �أف�ضل  �أد�وؤها  وكان   ،60%

مقارنة مع �ملجموعة �لثانية.
كان هناك  )�إذ�  بر�تيك  دومينيكو  �لبحث  قائد فريق  وقال 
�ضيء و�حد يجب على كل �لب�ضر �أن يفكرو� يف �لقيام به �الآن 
للحفاظ على عقولهم �ضابة فهو �إ�ضافة زيت �لزيتون �لبكر 

�إىل نظامهم �لغذ�ئي �ليومي(.
�لبكر له طعام ممتاز، وهو غني  �لزيتون  �أن )زيت  و�أ�ضاف 
بفو�ئده  وي��ع��رف  �خل��الي��ا  حتمي  �لتي  �الأك�����ض��دة  مب�ضاد�ت 
�ل��وق��اي��ة م���ن �الأمر��س  �مل���ت���ع���ددة، مب���ا يف ذل���ك  �ل�����ض��ح��ي��ة 

�ملرتبطة بال�ضيخوخة(.
�أ�ضكال �خلرف،  �ألزهامير هو يف حد ذ�ته �ضكل من  ومر�س 
مركز  وه��ي  �حل�ضني،  منطقة  على  �أ�ضا�ضي  ب�ضكل  وي��وؤث��ر 
�ل��دم��اغ.يف حني يوؤثر �خل��رف �جلبهي  �ل��ذ�ك��رة يف  تخزين 
و�الأذنني،  �جلبهة  من  بالقرب  �مل��خ  مناطق  على  �ل�ضدغي 
وتت�ضمن  ع��اًم��ا،  و65   40 �ضن  بني  ع��ادة  �أعر��ضه  وتظهر 
�للغة  يف  و���ض��ع��وب��ات  و�ل�����ض��ل��وك،  �ل�ضخ�ضية  يف  ت��غ��ي��ري�ت 
�إىل  باالإ�ضافة  �ملطاف،  نهاية  يف  �لذ�كرة  وتدهور  و�لكتابة، 

عدم �لقدرة على �لتعلم من �لتجارب �ل�ضابقة.
�لزيتون  من  �مل�ضتخل�س  هو  �لبكر  �لزيتون  وزي��ت 
ب��ط��رق ط��ب��ي��ع��ي��ة ف��ق��ط، ويف 
ظ��������������روف ح�������ر�ري�������ة 
م���ن���ا����ض���ب���ة، ب��ح��ي��ث ال 
ت���ت���غ���ري م����و������ض����ف����ات 
�ل�������زي�������ت، وي���ح���ت���ف���ظ 
بطعمه �الأ�ضلي ور�ئحته 
�مل�����م�����ي�����زة و�ل���ف���ي���ت���ام���ي���ن���ات 

�لطبيعية.

على اجلميع االإقبال على تناوله

 فــــائدة جـــديدة لـــزيت �لزيتـــون �لبكـــر
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العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16 

اإع����������الن
�عمال  �ل�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة  بان  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

تقنية �ملاء و�لكهرباء
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:1038619 

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
��ضافة عبد�لقادر بريك عبد�لقادر حممد �لعامري %100

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
حذف حممد عيد حممد �ملريخي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�ضادية خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16 

اإع����������الن
�لز�وية  �ل�ض�����ادة/حجر  بان  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لتجارة �للو�زم �مليكانيكية ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�ضة رقم:1716629 

تعديل ن�ضب �ل�ضركاء
��ضافة فيلياثوبار�مبيل �ضاكونى توما�س من 25% �ىل %49 

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف بينتوتوما�س فيلياث
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�ضادية خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16 

اإع����������الن
�ل�ض�����ادة/�ضركة كنوز �خلليج لتجارة  �لتنمية �القت�ضادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

مو�د �لبناء ذ.م.م
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:1108451 

تعديل ��ضم جتاري من/�ضركة كنوز �خلليج لتجارة مو�د �لبناء ذ.م.م  
GULF TREASURES BULDING METERIAL TRADING LLC

�ىل/روك هوم لتجارة مو�د �لبناء - �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ.م.م
ROCK HOME BUILDING MATERIAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان  �القت�ضادية خالل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ضاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�ضوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16 

اإع����������الن
وحلويات  �ل�ض�����ادة/خمابز  بان  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �ضم�ضني رخ�ضة رقم:1039269 
تعديل ��ضم جتاري من/خمابز وحلويات �ضم�ضني  

SHAMSIN SWEETS & BAKERIES

�ىل/خمبز وكافيه �ضم�ضني
SHAMSIN BAKERY AND CAFE

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  �أربعة  خالل  �القت�ضادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/جرين �ضبارك لل�ضيانة �لعامة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:2370003 
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/جا�ضم �حمد عبد�هلل نا�ضر �ملطرو�ضي من مالك �ىل �ضريك

تعديل ن�ضب �ل�ضركاء/ جا�ضم �حمد عبد�هلل نا�ضر �ملطرو�ضي من 100% �ىل %51
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة حممد معظم ح�ضني نورنبي %49

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�ضاحة null*null �ىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية �ىل �ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة
تعديل ��ضم جتاري من/جرين �ضبارك لل�ضيانة �لعامة  

GREEN SPARK GENERAL MAINTENANCE
�ىل/جرين �ضبارك لل�ضيانة �لعامة ذ.م.م

GREEN SPARK GENERAL MAINTENANCE LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية خالل 
�أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/بر�يت ر�يز خلدمات �لتنظيف ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:1937557 
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة حماد رفيق �ضودهريى حممد رفيق %2

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة عبد�لو�حد ف�ضل �لرحمن %2
تعديل ن�ضب �ل�ضركاء/ت�ضاودهرى حممد رفيق ت�ضاودهرى �هلل د�د من 45% �ىل %41

تعديل ��ضم جتاري من/بر�يت ر�يز خلدمات �لتنظيف ذ.م.م  
BRIGHT RISE CLEANING SERVICES LLC

�ىل/بر�يت ر�يز لل�ضيانة �لعامة ذ.م.م
BRIGHT RISE GENERAL MAINTENANCE LLC

تعديل ن�ضاط/��ضافة �ضيانة �ملباين )4329901(
تعديل ن�ضاط/حذف خدمات �لتنظيف �لد�خلية للمباين )8121001(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية خالل 
�أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة 

�لر�بط للنقليات �لعامة
 رخ�ضة رقم:CN 1055384 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �القت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16 

اإع����������الن
�ل�ض�����ادة/حمل  بان  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�الريام للنجارة �ليدوية
 رخ�ضة رقم:CN 1061648 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �القت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/�لتالل 

للو�زم �لطبية
 رخ�ضة رقم:CN 1002054 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �القت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16 

اإع����������الن
�ل�ض�����ادة/وود  بان  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

مرمي للعطور
 رخ�ضة رقم:CN 2639502 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �القت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/ب�ضمتي 

للعطور و�لدخون
 رخ�ضة رقم:CN 2796485 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �القت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16 

اإع����������الن
�ل�ض�����ادة/�لفن  بان  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ال�ضيل العمال �لديكور و�جلب�س
 رخ�ضة رقم:CN 1057346 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �القت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16 

»توب �صيلف لتجارة �لدو�ت �حلديدية- ذ م م«
بتاريخ  �لعادية  غري  �لعموميه  �جلمعيه  قر�ر  مبوجب 
2019/12/23 يعلن مكتب �كتيف د�يريكتوري للتدقيق- عن 

حل وت�ضفية �ضركة
 » توب �سيلف لتجارة االدوات احلديدية - ذ م م«

�ل�ضادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية-�بوظبي بالرقم
مطالبة  �و  �عرت��س  �ي  لدية  من  فعلى   CN-2249198  
�لتقدم �إىل مكتب �مل�ضفى �ملعني موبايل   رقم 0561319661 
فاك�س 026740368 �س.ب  778389 �بوظبي- مدينة حممد 
رقم  مكتب   )09( �لطابق   2 رقم  بناية  مول  ز�يد-مزيد  بن 
)20( و�إح�ضار �مل�ضتند�ت �لثبوتيه، وذلك خالل مدة �أق�ضاها 

45 يوم من تاريخ هذ� �العالن

�إعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16 

بيكنيك للهو�تف �ملتحركة- ذ م م
بناء على قر�ر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية بتاريخ 2019/12/10 . و�ملوثق 
لدى كاتب �لعدل حتت رقم 1949008602 يعلن �ملحا�ضب �لقانوين و�خلبري 

�حل�ضابي د.حممد عبد �ملنعم ماهر – عن حل وت�ضفية �ضركة
بيكنيك للهواتف املتحركة - ذ م م

 CN-1051955 بالرقم  �القت�ضادية-�بوظبي  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�ضادرة 
فعلى كل من لديه �عرت��س �و حقوق على �ل�ضركة �ملذكورة عليه �لتقدم �إىل 
مفرو�ضات  بناية   – خليفة  �ضارع  �بوظبي-  وعنو�نه:   �ملعني  �مل�ضفي  مكتب  
وذلك خالل  �لثبوتيه،  �مل�ضتند�ت  و�إح�ضار   32 رقم  3 مكتب  �لطابق  �لقاهرة 

مدة �أق�ضاها 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن
هاتف   : 026268223 فاك�س    : 026265422

�س.ب :  4229 �أبوظبي حممول : 0506417108 
  امل�سفي القانوين 

د. حممد عبد املنعم ماهر

�إعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16 

�لمار�ت �نرتنا�صونال للمقاولت و�ل�صيانة �لعامة- ذ م م
بناء على قر�ر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية بتاريخ 2019/12/31 . و�ملوثق 
لدى كاتب �لعدل حتت رقم 1903012743 يعلن �ملحا�ضب �لقانوين و�خلبري 

�حل�ضابي د.حممد عبد �ملنعم ماهر – عن حل وت�ضفية �ضركة
االمارات انرتنا�سونال للمقاوالت وال�سيانة العامة - ذ م م

 CN-1520272 بالرقم  �القت�ضادية-�بوظبي  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�ضادرة 
فعلى كل من لديه �عرت��س �و حقوق على �ل�ضركة �ملذكورة عليه �لتقدم �إىل 
مفرو�ضات  بناية   – خليفة  �ضارع  �بوظبي-  وعنو�نه:   �ملعني  �مل�ضفي  مكتب  
وذلك خالل  �لثبوتيه،  �مل�ضتند�ت  و�إح�ضار   32 رقم  3 مكتب  �لطابق  �لقاهرة 

مدة �أق�ضاها 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن
فاك�س    : 026265422 هاتف   : 026268223   

�س.ب :  4229 �أبوظبي   حممول : 0506417108
امل�سفي القانوين 

د. حممد عبد املنعم ماهر

�إعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16 

�ك�صفورد باور للمقاولت �لعامة- ذ م م
بناء على قر�ر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية بتاريخ 2019/03/05 . و�ملوثق 
لدى كاتب �لعدل حتت رقم 1908000859 يعلن �ملحا�ضب �لقانوين و�خلبري 

�حل�ضابي د.حممد عبد �ملنعم ماهر – عن حل وت�ضفية �ضركة
�ك�ضفورد باور للمقاوالت �لعامة - ذ م م

 CN-1154495 بالرقم  �القت�ضادية-�بوظبي  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�ضادرة   
فعلى كل من لديه �عرت��س �و حقوق على �ل�ضركة �ملذكورة عليه �لتقدم �إىل 
مفرو�ضات  بناية   – خليفة  �ضارع  �بوظبي-  وعنو�نه:   �ملعني  �مل�ضفي  مكتب  
وذلك خالل  �لثبوتيه،  �مل�ضتند�ت  و�إح�ضار   32 رقم  3 مكتب  �لطابق  �لقاهرة 

مدة �أق�ضاها 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن
هاتف   : 026268223   فاك�س : 026265422 

�س.ب :  4229 �أبوظبي   حممول : 0506417108
امل�سفي القانوين 

د. حممد عبد املنعم ماهر

�إعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16 

�صليك لإد�رة �مل�صاريع �لتكنولوجية- ذ م م
بناء على قر�ر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية بتاريخ 2019/03/05 . و�ملوثق 
لدى كاتب �لعدل حتت رقم 1908000858 يعلن �ملحا�ضب �لقانوين و�خلبري 

�حل�ضابي د.حممد عبد �ملنعم ماهر – عن حل وت�ضفية �ضركة
�سليك الإدارة امل�ساريع التكنولوجية - ذ م م

 CN-1528893 بالرقم  �القت�ضادية-�بوظبي  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�ضادرة 
فعلى كل من لديه �عرت��س �و حقوق على �ل�ضركة �ملذكورة عليه �لتقدم �إىل 
مفرو�ضات  بناية   – خليفة  �ضارع  �بوظبي-  وعنو�نه:   �ملعني  �مل�ضفي  مكتب  
وذلك خالل  �لثبوتيه،  �مل�ضتند�ت  و�إح�ضار   32 رقم  3 مكتب  �لطابق  �لقاهرة 

مدة �أق�ضاها 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن
فاك�س    : 026265422 هاتف   : 026268223  

�س.ب :  4229 �أبوظبي   حممول : 0506417108
امل�سفي القانوين 

د. حممد عبد املنعم ماهر

�إعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16 

م�صنع بيت �لنوخذة للخيم و�ملظالت- ذ م م
بناء على قر�ر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية بتاريخ 2019/10/03 . و�ملوثق 
لدى كاتب �لعدل حتت رقم 1908004235 يعلن �ملحا�ضب �لقانوين و�خلبري 

�حل�ضابي د.حممد عبد �ملنعم ماهر – عن حل وت�ضفية �ضركة
م�ضنع بيت �لنوخذة للخيم و�ملظالت - ذ م م

�ل�ضناعة(   تنمية  )مكتب  �القت�ضادية-�بوظبي  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�ضادرة 
بالرقم IN-10001467 فعلى كل من لديه �عرت��س �و حقوق على �ل�ضركة 
�ضارع  �بوظبي-  وعنو�نه:   �ملعني  �مل�ضفي  مكتب   �إىل  �لتقدم  عليه  �ملذكورة 
خليفة – بناية مفرو�ضات �لقاهرة �لطابق 3 مكتب رقم 32 و�إح�ضار �مل�ضتند�ت 

�لثبوتيه، وذلك خالل مدة �أق�ضاها 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن
هاتف   : 026268223   فاك�س    : 026265422

�س.ب :  4229 �أبوظبي   حممول : 0506417108
امل�سفي القانوين 

د. حممد عبد املنعم ماهر

�إعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16 

بان لد�رة �لعقار�ت و�ملقاولت- ذ م م
بناء على قر�ر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية بتاريخ 2020/01/13 . و�ملوثق 
لدى كاتب �لعدل حتت رقم 2003000329 يعلن �ملحا�ضب �لقانوين و�خلبري 

�حل�ضابي د.حممد عبد �ملنعم ماهر – عن حل وت�ضفية �ضركة
بان الد�رة �لعقار�ت و�ملقاوالت- ذ م م

 CN-1147100 بالرقم  �القت�ضادية-�بوظبي  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�ضادرة 
فعلى كل من لديه �عرت��س �و حقوق على �ل�ضركة �ملذكورة عليه �لتقدم �إىل 
مفرو�ضات  بناية   – خليفة  �ضارع  �بوظبي-  وعنو�نه:   �ملعني  �مل�ضفي  مكتب  
وذلك خالل  �لثبوتيه،  �مل�ضتند�ت  و�إح�ضار   32 رقم  3 مكتب  �لطابق  �لقاهرة 

مدة �أق�ضاها 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن
هاتف   : 026268223  فاك�س    : 026265422

�س.ب :  4229 �أبوظبي  حممول : 0506417108
  امل�سفي القانوين 

د. حممد عبد املنعم ماهر

�إعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/و�دي عفيفة خلياطة �ملالب�س �لن�ضائية

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:1135804 
تعديل ��ضم جتاري من/و�دي عفيفة خلياطة �ملالب�س �لن�ضائية  

WADI AFIFA LADIES TAILORING

�ىل/�لو�ضب العمال �لتطريز
AL WASHAB EMBROIDERY WORKS

تعديل عنو�ن/من �لعني �لفوعة �لليم بناية/هالل عي�ضى فرج �لفالحي �ىل �لعني �لفوعة �لليم 
258747 258747 �ل�ضيد �ضعيد عبيد �ضيف برهوم و�خرين

تعديل ن�ضاط/��ضافة تطريز �ملالب�س �جلاهزة )1410902(
تعديل ن�ضاط/��ضافة تطريز �القم�ضة )1410901(

تعديل ن�ضاط/حذف تف�ضيل وخياطة �ملالب�س �لن�ضائية )1410907(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية خالل 
�أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/بو�ضطن 

ك�ضك للفو�ضار و�لذرة
 رخ�ضة رقم:CN 2307442 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �القت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16 

اإع����������الن
�ل�ض�����ادة/جولد  بان  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

د�ميوند هو�تف متحركه
 رخ�ضة رقم:CN 1019863 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �القت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/كنوز �لو�حه لالعمال �ل�ضحيه

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:1130984 
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة �ضعيد عبد�هلل �ضعيد خاطر �لو�ضاحي %51

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة خور�ضيد علم عبد�حلق %49
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف خالد �ضليمان �ضيف �ضليمان �ل�ضعيدي

تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية �ىل �ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة
تعديل ��ضم جتاري من/كنوز �لو�حه لالعمال �ل�ضحيه  

KNOOZ ALWAHA PLUMBING WORKS

�ىل/غود �ضتار لالعمال �لكهربائية و�ل�ضحية ذ.م.م
GOOD STAR ELECTRICAL AND SANITARY WORK LLC

تعديل ن�ضاط/��ضافة ��ضالح و�ضيانة �لتمديد�ت و�لرتكيبات �لكهربائية )4329904(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية خالل 
�أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة ح�ضان لتعهد�ت �لديكور

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:1112618 
تعديل وكيل خدمات/��ضافة �ضليمان حميد عبد�هلل �لدرعي

تعديل وكيل خدمات/حذف زوينة مبارك زوجة مبارك ها�ضل عبد�هلل �ل�ضكيلي
تعديل ��ضم جتاري من/موؤ�ض�ضة ح�ضان لتعهد�ت �لديكور  

HASSAN DECOR CONTRACTING WORKS EST

�ىل/موؤ�ض�ضة ح�ضان العمال �جلب�س
HASSAN GYPSUM WORKS EST

تعديل ن�ضاط/��ضافة �عمال �جلب�س )4330010(
تعديل ن�ضاط/حذف �عمال تنفيذ �لت�ضميم �لد�خلي )�لديكور( )4330015(

تعديل ن�ضاط/حذف ق�س وتف�ضيل �ل�ضتائر )9524002(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية خالل 
�أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16 

اإع����������الن
كهرباء  �ل�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة  بان  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعرب رخ�ضة رقم:1101830 
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة �بر�هيم ر��ضد حممد ر��ضد �لربيعي %100
تعديل وكيل خدمات

حذف خالد قل ز�ر علي دبر �لدين �لبلو�ضي
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف حممد ن�ضار �حمد خان

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�ضادية خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

يعلن ق�ضم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم:252405    بتاريخ: 2015/04/21
با�ض��م : توميني للتجارة ذ م م .

وعنو�نه: �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي.
وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات

�لدعاية و�الإعالن وتوجيه �الأعمال وتفعيل �لن�ضاط �ملكتبي .
 �لو�قعة بالفئة : )35(

و�ضف �لعالمة : عبارة عن �لكلمة �لالتينية �لتالية : )tomini(، وقد كتبت باللون �الأ�ضود وب�ضكل �أفقي، 
وفوقها يوجد ر�ضم على �ضكل د�ئرة باللون �الأ�ضود وقد ر�ضم بد�خلها �حلرف �لالتيني )t( باللون �الأبي�س، 

وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�ضاء كما هو  مو�ضح يف �ل�ضكل، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر .
�ال�ضرت�طات: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�ضم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ضاد ، �أو �إر�ضاله 
بالربيد �مل�ضجل للق�ضم �مل�ضار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

 ق�س��م العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  16  يناير  2020 العدد 12833 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل/ �ملالك
�س. ليو�ضن تريدجن ذ.م.م

بن�ضر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 139708            بتاريخ : 2010/03/04                       
با�ض��م: �س. ليو�ضن تريدجن ذ.م.م

وعنو�نه: مكتب رقم 1015 ملك �ضفية نا�ضر عبد�لرز�ق، ند ح�ضة، و�حة دبي، دبي، 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

و�مل�ضجلة حتت رقم : )107654(  بتاريخ: 2010/09/23
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �ضنو�ت  ع�ضر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ضتظل 

�حلماية يف : 2020/03/04                وحتى تاريخ :  2030/03/04    
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  16  يناير  2020 العدد 12833 

يعلن ق�ضم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
بوتيغا هو�ضبيتاليتي �ضركة

�ضركة حممود �حمد نذير لتجارة �اللكرتونيات ذ.م.م
بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 300253           بتاريخ : 20/10/2018م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    / 200م

با�ض��م: �ضركة حممود �حمد نذير لتجارة �اللكرتونيات ذ.م.م.
وعنو�نة: دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة .

وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�ملعادن �لنفي�ضة وكل خليط منها و �ملنتجات �مل�ضنوعة من معادن نفي�ضة �أو مطلية بها ، غري �لو�ردة يف فئات 

�أخري، �ملجوهر�ت و�الأحجار �لكرمية، �أدو�ت قيا�س �لوقت و �أدو�ت قيا�س �لوقت �لدقيقة.
�لو�ق�عة بالفئة: 14

�أ�ضود بخط  بلون  �الإجنليزية بخط عادي  باالأحرف  SPEED مكتوبة  �لالتينية  كلمة   : �لعالمة  و�ضف 
عادي وتوجد فوقها ت�ضميم �ضكل هند�ضي بلون �أ�ضود كما هو مو�ضح بال�ضكل �ملرفق.

�ال�ضرت�طات: �حلماية للعالمة يف جمملها مع عدم �ملطالبة بحق ح�ضري عن �لكلمة speed و�حلرفني 
�لعادي. �لو�ضع  يف  حدة  على  كل   SD

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�ضم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ضاد  �أو �إر�ضاله 
بالربيد �مل�ضجل للق�ضم �مل�ضار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ�  �العالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  16  يناير  2020 العدد 12833 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك: 
  JOHNSON ARABIA :بطلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم : 323514 بتاريخ : 2020/01/06  
بيانات �الأولوية: 

با�ض��م: جون�ضون �ر�بيا )�س.ذ.م.م( 
وعنو�نه: �س.ب. رقم 71240، دبي �المار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات: 
تاأجري �آالت ومعد�ت �لرفع و�لتحميل؛ �إن�ضاء �ملباين و�الإ�ضالح وخدمات �لرتكيب �أو �لتجميع.

�لو�ق�عة بالفئة: 37
و�ضف �لعالمة: �لكلمات )JOHNSON ARABIA( كتبت باأحرف التينية ب�ضكل فني مميز �أعالها 
ر�ضم لت�ضميم فني يظهر به �ضكلني خمتلفني لر�فعات، ويف �خللفية ما ي�ضبه ر�ضم �ل�ضم�س )وقت �لغروب(، 

�جلميع باللونني �الأبي�س و�الأ�ضود.
�ال�ض��رت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ضاد �أو �إر�ضاله 
بالربيد �مل�ضجل للق�ضم �مل�ضار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  16  يناير  2020 العدد 12833 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  يناير  2020 العدد 12833 
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اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  يناير  2020 العدد 12833 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  يناير  2020 العدد 12833 

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/728 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �ضده/1-  حممد ظفر عبد�لغفور  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/�ضركة �المار�ت لالت�ضاالت �ملتكاملة �س.م.ع  
بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  قد 
�و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )9061.49( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ 
خزينة �ملحكمة  .وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 
يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �اللتز�م  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/690 تنفيذ مدين  
�دري�����س علي  جمهول حمل  �ملنفذ ���ض��ده/1-  ظهر �ال���ض��الم  �ىل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�ضركة �المار�ت لالت�ضاالت �ملتكاملة 
�س.م.ع  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )9544.28( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و 
خزينة �ملحكمة  .وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 
يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �اللتز�م  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/654 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ ����ض���ده/1-  ك��الي��ري رئي�س ك��اب��وب��ر���س  جم��ه��ول حمل 
�الم������ار�ت لالت�ضاالت  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/���ض��رك��ة  �ن ط��ال��ب  �الق���ام���ة مب��ا 
�ملتكاملة �س.م.ع  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )11446.98( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  .وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6268/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�ضوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2019/1213 جتاري جزئي، ب�ضد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره ) 931255 درهم( ،�ضامال للر�ضوم و�مل�ضاريف
طالب �الإعالن : بنك �الحتاد �لوطني �س.م.ع  �ضفته بالق�ضية : طالب �لتنفيذ 

وميثله :منى �حمد عبد�لعزيز يو�ضف �ل�ضباغ  �ضفته بالق�ضية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- �ضيف خمي�س بالل مبارك- �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده 

 جمهول حمل �الإقامة 
مو�ضوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر  به وق��دره )931255( درهم �ىل طالب 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر 

هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/783 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �ضده/1-  هايلي �ضانتيلى جينن�س  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/�ضركة �المار�ت لالت�ضاالت �ملتكاملة �س.م.ع  
بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  قد 
�و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )9966.90( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ 
خزينة �ملحكمة  .وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 
يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �اللتز�م  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12832 بتاريخ 2020/1/16   
�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2019/10215 

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�صرَ� (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2020/01/20 االثنني  يوم  م�ساء   6:00 ال�ساعة 

�سده ديون كوربري�سن او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                               الو�سف  

 1،550                                                           اثاث �سقه 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

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

مركز ف�س املنازعات اليجارية

ج�������و�ن   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�لفلبني     ، ج��وي��ب  روب��ي��ل��و 
�ضفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ض��ي��ة 
 )A3068097P( رقم 
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م���ن 
�و  �لفلبينية  �ل�ضفارة  �ىل 

�قرب مركز �ضرطة

فقد�ن جو�ز �صفر
�وكبار�  كينيت   / �ملدعو  فقد 

�جلن�ضية  ن�����ي�����ج�����ريي�����ا     ،

رق������م  �������ض������ف������ره  ج���������������و�ز   -

من   )A09852624(

يجده عليه �الت�ضال بتليفون 

رقم  0503438162

فقد�ن جو�ز �صفر
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املال والأعمال

مليار درهم جتارة �لإمار�ت   258.4
من �لذهب �خلام و�ملا�ض خالل 2018

•• اأبوظبي -وام:

بلغت قيمة جتارة دولة �الإمار�ت من �لذهب �خلام ون�ضف �مل�ضغول و�ملا�س 
2018، �الأمر �لذي ر�ضخ من مكانتها  �لعام  258.4 مليار درهم خالل 

كمركز �إقليمي لهذ� �لنوع من �لتجارة يف منطقة �ل�ضرق �الأو�ضط.
غري  �لتجارة  �إج��م��ايل  من   15.8% نحو  و�مل��ا���س  �لذهب  جت��ارة  و�ضكلت 
 1.628 بلغت  و�ل��ت��ي   2018 �ل��ع��ام  خ���الل  �الإم�����ار�ت  ل��دول��ة  �لنفطية 

تريليون درهم بح�ضب �الأرقام �ل�ضادرة عن وز�رة �القت�ضاد.
�ملركز  �لدولة  ت�ضدرت  فقد  و�ملا�س  �لذهب  جت��ارة  يف  �لنمو  ��ضتمر�ر  ومع 
�لثمينة  �مل��ع��ادن  ت�ضدير  و�إع���ادة  ���ض��ادر�ت  يف  �ملنطقة  م�ضتوى  على  �الأول 
خالل �لعام 2018 مما جعلها وجهة جلميع �ل�ضركات �لعاملية �لعاملة يف 

�لقطاع.
جتارة  �عفاء  عامني  قبل  ق��ررت  للقطاع  دعمها  �إط��ار  يف  �حلكومة  وكانت 
�لذهب و�ملا�س من �ضريبة �لقيمة �مل�ضافة وهو ما عزز من تناف�ضيته و�أ�ضهم 
يف زيادة ن�ضاطه، و�ضط توقعات بظهور �لنتائج �الإيجابية للقر�ر من خالل 

قيمة جتارة �لذهب و�ملا�س عن �لعام 2019 و�لتي مل يعلن عنها بعد.
وتف�ضيال فقد �أظهرت �الإح�ضائيات �ل�ضادرة عن وز�رة �القت�ضاد و�لهيئة 
قيمة  �أن  و�الح�����ض��اء  للتناف�ضية  �الحت��ادي��ة  و�لهيئة  للجمارك  �الحت��ادي��ة 
مليار   53.4 بلغت  �مل�ضغول  ون�ضف  �خل��ام  �لذهب  �الإم���ار�ت من  �ضادر�ت 
�إجمايل �ضادر�ت �لدولة  %25.2 من  درهم، م�ضتحوذة بذلك على نحو 

خالل �لعام 2018 �لبالغة 212 مليار درهم.
�أما على م�ضتوى �لو�رد�ت من �لذهب فقد بلغت قيمتها خالل فرتة �لر�ضد 
ذ�تها نحو 111 مليار درهم ت�ضكل ما ن�ضبته %11.8 من �إجمايل و�رد�ت 

. �لدولة �لبالغة 938 مليار درهم يف نهاية 2018 
43.7 مليار درهم مع نهاية �لعام  �ملا�س  وبلغت قيمة و�رد�ت �لدولة من 
2018 يف حني و�ضلت قيمة جتارة �إعادة �لت�ضدير من هذ� �ملعدن �لثمني 

50.3 مليار درهم.

مليار درهم زيادة يف �أ�صول   28.53
�ملركزي �لإمار�تي خالل 2019

•• اأبوظبي-وام:

 28.53 %6.8 ومبقد�ر  بن�ضبة  �ملركزي  �الإم��ار�ت  �أ�ضول م�ضرف  منت 
�لتي  �أح��دث �الإح�ضائيات  2019 وذل��ك بح�ضب  �لعام  مليار دره��م خالل 

�ضدرت �أم�س عن �مل�ضرف.
ويف ظل �لتطور �لكبري �لذي �ضهدته �أ�ضول �مل�ضرف �ملركزي خالل �لعام 
�ملا�ضي فقد �رتفع �جمايل ر�ضيدها �ىل 446.24 مليار درهم وهو �أعلى 

م�ضتوى لها منذ تاأ�ضي�س �مل�ضرف.
 417.71 نحو   2018 �لعام  نهاية  بلغ مع  �ملركزي  �أ�ضول  ر�ضيد  وك��ان 

مليار درهم وفقا ملا تظهره �الإح�ضائيات ذ�تها.
وجاء �الرتفاع بدعم من زيادة ر�ضيد بند �لنقد و�الأر�ضدة �مل�ضرفية لدى 
�ملركزي �ملرتفع �ىل 254.47 مليار درهم يف نهاية �ضهر دي�ضمرب من �لعام 
�ملا�ضي مقارنة مع 200.89 مليار درهم يف �أ�ل�ضهر ذ�ته من �لعام 2018 
. و قفز بند �لود�ئع لدى �مل�ضرف �ملركزي �ىل 127.59 مليار درهم يف 
دي�ضمرب �ملا�ضي مقارنة مع 106.84 مليار درهم يف �ضهر دي�ضمرب 2018 
�مل�ضرف .وعلى م�ضتوى ر�ضيد بند  �ل�ضادرة عن  وذلك وفق �الح�ضائيات 
�لقرو�س و�ل�ضلف فقد �نخف�س من 3.14 مليار درهم يف دي�ضمرب 2018 
�ىل 0.05 مليون درهم يف دي�ضمرب 2019 كذلك فقد تر�جع ر�ضيد بند 
درهم  104.23 مليار  ذ�تها من م�ضتوى  �ملقارنة  �ال�ضتثمار خالل فرتة 
 2.61 55.3 مليار دره��م يف حني �رتفع بند �الأ���ض��ول �الأخ��رى من  �ىل 

مليار درهم �ىل 8.83 مليار درهم .

موؤ�ص�صات مالية فى �لدولة ت�صدر �ملبادئ 
�لإر�صادية حول �لتمويل �مل�صتد�م يف �لإمار�ت

•• اأبوظبي-وام:

�ملبادئ  �إ���ض��د�ر  عن  �لدولة  يف  �ل��ر�ئ��دة  �ملالية  �ملوؤ�ض�ضات  من  نخبة  �أعلنت 
�الإر�ضادية حول �لتمويل �مل�ضتد�م يف �الإمار�ت و�لتي تعد �الأوىل من نوعها 
�مل�ضتد�م  �لتمويل  �أول��وي��ات  وتنفيذ  تبني  يف  لالإ�ضهام  وتهدف  �ل��دول��ة  يف 

حملياً.
للتمويل  �أب��وظ��ب��ي  ملتقى  م��ن  �لثانية  �ل���دورة  فعاليات  �ضمن  ذل��ك  ج��اء 
�أ�ضبوع  �لعاملي �ضمن  �أبوظبي  �ضوق  ينظمه  �لذي  �لر�ئد  �مل�ضتد�م، �حلدث 
وتنمية  للم�ضاهمة يف تطوير  �إط��ار جهوده  وذل��ك يف  �أبوظبي لال�ضتد�مة 
�ملتحدة  �الأمم  �أج��ن��دة  �إىل  �الإر���ض��ادي��ة  �مل��ب��ادئ  وت�ضتند  �ل��دول��ة.  �قت�ضاد 
�لدولة ومنهم:  �مل�ضتد�م، نتيجة لتعاون موؤ�ض�ضات مالية عدة يف  للتمويل 
�الإمار�ت  وم�ضرف  و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري  ووز�رة  �لعاملي،  �أبوظبي  �ضوق 
و�ل�ضلع  �ملالية  �الأور�ق  وهيئة  �لتاأمني  وهيئة  �مل��رك��زي  �ملتحدة  �لعربية 
�الإ�ضالمي  �القت�ضاد  لتطوير  دب��ي  ومركز  �ملالية  للخدمات  دب��ي  و�ضلطة 

و�ضوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية و�ضوق دبي �ملايل ونا�ضد�ك دبي.
�لتمويل  مم��ار���ض��ات  تبني  وت�ضجيع  لتعزيز  �أد�ة  �الإر���ض��ادي��ة  �مل��ب��ادئ  وتعد 
�القت�ضاد  �ضحة  ي�ضمن  مبا  �ل��دول��ة  يف  �ملالية  �ملوؤ�ض�ضات  �ضمن  �مل�ضتد�م 
�ملحلي. وتاأتي هذه �ملبادئ �الختيارية بعد �ملرحلة �الأوىل من �لتعاون بني 
م�ضتد�م،  عمل  �إط��ار  تبني  عملية  ت�ضهيل  �ضمان  بهدف  �مل�ضاركة  �لهيئات 
حيث �ضتعمل كافة �جلهات �مل�ضاركة على تطبيق معايري من �ضاأنها ت�ضجيع 
كافة  يف  م�ضتد�مة  ممار�ضات  تتبنى  ��ضرت�تيجيات  تطوير  على  �ل�ضركات 
تو�ضيع  خطط  وو�ضع  �ملخاطر  و�إد�رة  �ل��ق��ر�ر�ت  �تخاذ  فيها  مبا  �الأن�ضطة 

نطاق �لعمل.
و�لنقا�ضات  �لفعاليات  �ضل�ضلة من  �مل�ضتد�م  للتمويل  �أبوظبي  و�ضم ملتقى 
و�خلطط  �مل��ب��ادر�ت  من  �لعديد  عن  �الإع���الن  و�ضهد  �لرئي�ضية  و�لكلمات 
�جلديدة، وذلك بح�ضور �أبرز �مل�ضتثمرين �ملوؤ�ض�ضيني و�جلهات �لتنظيمية 
�أنحاء  كافة  من  �مل�ضاريع  وم��ط��وري  �ملالية  و�ملوؤ�ض�ضات  �لدولية  و�جل��ه��ات 
�لتمويل  و�مل��ب��ادر�ت يف قطاع  �ل��ت��ط��ور�ت  �آخ��ر  ��ضتعر�ضو�  �ل��ذي��ن  �ل��ع��امل، 

�مل�ضتد�م يف منطقة �ل�ضرق �الأو�ضط و�ضمال �إفريقيا و�لعامل.

»�أر�د« حتقق 33 باملئة منو� يف ن�صبة مبيعاتها �لإجمالية يف 2019

 »Hub71«بال�سراكة بني »التغري املناخي والبيئة« وهيئة البيئة اأبوظبي و�سوق اأبوظبي العاملي و

خالد بن حممد بن ز�يد ي�صهد �إطالق مبادرة �أبوظبي للمناخ لتعزيز �لبتكار يف جمال �ل�صتد�مة
•• اأبوظبي-وام: 

�ضهد �ضمو �ل�ضيخ خالد بن حممد بن ز�يد �آل نهيان، 
ع�ضو �ملجل�س �لتنفيذي الإمارة �أبوظبي رئي�س مكتب 
للمناخ  �أب��وظ��ب��ي  م��ب��ادرة  �إط���الق  �لتنفيذي  �أب��وظ��ب��ي 
�ملناخي  �لتغري  وز�رة  ب��ني  �ضر�كة  �إط���ار  يف  �لعاملية، 
و�ل��ب��ي��ئ��ة وه��ي��ئ��ة �ل��ب��ي��ئ��ة- �أب��وظ��ب��ي، و���ض��وق �أبوظبي 
�لعمل  جل��ه��ود  دع��م��اً   ،»Hub71« وم��رك��ز  �ل��ع��امل��ي 
من �أجل �ملناخ، وتعزيز�ً للمكانة �لر�ئدة عاملياً الإمارة 
�أبوظبي يف هذ� �ملجال.و خالل فعاليات �الإطالق مت 
وز�رة  بني  �مل��ب��ادرة  يف  للتعاون  تفاهم  مذكرة  توقيع 
�أبوظبي،  �ل��ب��ي��ئ��ة  �مل��ن��اخ��ي و�ل��ب��ي��ئ��ة، وه��ي��ئ��ة  �ل��ت��غ��ري 
وت�ضتهدف   .»Hub71»و �لعاملي  �أب��وظ��ب��ي  و���ض��وق 
و�لبحث  �البتكار  لدعم  عاملي  تاأ�ضي�س منوذج  �ملبادرة 
و�لتطوير يف تكنولوجيا �لعمل من �أجل �ملناخ و�ملياه 
�أعمال  حركة  وحتفيز  خلق  ت�ضمل  ع��دة  جو�نب  من 
و��ضتثمار قوية يف هذ� �ملجال، و�إيجاد مرجعية بحثية 
ب��ال��در����ض��ات وموؤ�ضر�ت  �ل��ع��م��ل  ت��رف��د ه���ذ�  وف��ك��ري��ة 
�لقر�ر  �ضناع  وجمع  �ل��الزم��ة،  و�ال�ضت�ضار�ت  �الأد�ء 
للتخطيط  و�ح���دة  مظلة  حت��ت  �لعاملني  و�ملخت�ضني 
�أف�ضل  حت��ق��ي��ق  ي�����ض��م��ن  مب���ا  �ل��ع��م��ل،  ه���ذ�  مل�ضتقبل 
��ضتغالل وتوظيف للتكنولوجيا يف مو�جهة تد�عيات 
�لتغري �ملناخي و�لتكيف معها، و�إيجاد م�ضتقبل �أف�ضل 

لالأجيال �حلالية و�ملقبلة.
وخالل �ملعر�س - �لذي �أقيم �ضمن فعاليات منتدى 
�أبوظبي  �أ����ض���ب���وع  ع��ل��ى ه��ام�����س  �مل�����ض��ت��د�م  �ل��ت��م��وي��ل 
ل��ال���ض��ت��د�م��ة- ق��ال م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ث��اين ب��ن �أحمد 
�البتكار  “�إن  و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري  وزي��ر  �لزيودي 
وتوظيف �لتكنولوجيا �حلديثة بات �لعنو�ن و�ل�ضبيل 
�لتي نو�جهها يف  �لتحديات كافة  �الأهم للتعامل مع 
�لتحدي  يعد  �ملناخي  �لتغري  ولكون  �حل��ايل،  �لوقت 
عام،  ب�ضكل  �ل��ب�����ض��ري��ة  م�ضتقبل  ي��ه��دد  �ل���ذي  �الأه����م 
عملت وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة بالتعاون مع �ضوق 
�أبوظبي �لعاملي ومركز Hub71، على �إيجاد منوذج 
ع��امل��ي ل��دع��م وت��ع��زي��ز �ل���ق���در�ت �الب��ت��ك��اري��ة لل�ضباب 
�لدول  ويف  عاملياً  �لنا�ضئة  و�ل�ضركات  �الأعمال  ورو�د 
ملو�جهة  فعالة  حلول  لتطوير  خا�س،  ب�ضكل  �لنامية 
 “ معها.” و�أ���ض��اف:  و�لتكيف  �لتغري  ه��ذ�  تد�عيات 
ت��اأت��ي �مل��ب��ادرة ت��ع��زي��ز� وم��و�ك��ب��ة ل��ل��دور �ل��ر�ئ��د �لذي 
تلعبه دول��ة �الإم��ار�ت يف جهود �لعمل من �أج��ل �ملناخ 
وحتقيق �ال�ضتد�مة، وتاأكيد� على تناف�ضية منوذجها 
بات  و�ل��ذي  �ملناخي  �لتغري  حتديات  مع  �لتعامل  يف 
�إىل  معاليه  �لعامل.” و�أ���ض��ار  ح��ول  به  مثااًل يحتذى 
ت�ضمل  ��ضرت�تيجية  ركائز   3 على  تعتمد  �ملبادرة  �أن 
�إطالق “خمترب �ملناخ” يف مركز Hub 71، و�لذي 
3 مبادر�ت فرعية، وتخت�س �لركيزة  �ضيطلق بدوره 
�لثانية باإطالق مركز متخ�ض�س للبحوث و�لدر��ضات 
و�لذي  و�ال�ضتد�مة  �ملناخ  �أج��ل  من  �لعمل  جم��ال  يف 
هذ�  يف  عاملية  و�ر���ض��ادي��ة  معرفية  مرجعية  �ضيمثل 
�ملجال و�ضُتطلق منه مبادرتني فرعيتني، �أما �لركيزة 
تنموية  �إمار�تية  �الأخ��رية فهي عبارة عن م�ضاعد�ت 

ودعم تقني.
من ناحيته قال معايل �أحمد بن علي حممد �ل�ضايغ 
وزير دولة رئي�س جمل�س �إد�رة �ضوق �أبوظبي �لعاملي- 
هذه  من  ج��زء�ً  نكون  �أن  “ي�ضرنا   :  - �ملنا�ضبة  بهذه 
و�لتطوير  �لبحث  ت�ضريع  �ضاأنها  م��ن  �ل��ت��ي  �مل��ب��ادرة 

مبا يدعم �لتز�م دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة نحو 
و�أ�ضاف:  �لتغري �ملناخي وحتقيق م�ضتقبل م�ضتد�م”. 
يوفر  لالأعمال،  ومن�ضة  دويل  مايل  كمركز  “بدوره 
ت�ضجع  متكاملة  �أع��م��ال  بيئة  �لعاملي  �أب��وظ��ب��ي  �ضوق 
�لتكنولوجيا لت�ضهيل  �أحدث  على �البتكار وت�ضتخدم 
�لتو�ضع  خطط  وحتقيق  �لتمويل  �حتياجات  تلبية 
حتقيق  �ضمان  م��ع  �ل��دول��ة  يف  �لرئي�ضية  للقطاعات 
�أن  معاليه  و�أك���د  باال�ضتد�مة.”  �خلا�ضة  �أه��د�ف��ه��م 
كافة  �ل�ضركاء  م��ع  بالعمل  �ضي�ضتمر  �أب��وظ��ب��ي  �ضوق 
الإيجاد تكنولوجيا جديدة للمناخ و�ملياه مبا ي�ضمن 

�قت�ضاد وم�ضتقبل �أكر ��ضتد�مة.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا �أك�����دت ���ض��ع��ادة �ل���دك���ت���ورة ���ض��ي��خ��ة �ضامل 
– �أبوظبي  �لبيئة  لهيئة  �ل��ع��ام  �الأم���ني  �ل��ظ��اه��ري، 
�أهمية مبادرة �أبوظبي للمناخ �لعاملية يف دعم �جلهود 
�ل��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا دول����ة �الإم������ار�ت لتحفيز �الب��ت��ك��ار يف 
مو�جهة �لتغري �ملناخي يف ظل �لظروف �ملناخية �لتي 
ب�ضكل  �لطق�س  تطرف  ح��دة  زي��ادة  مع  �لعامل  ت�ضود 
�ملناخ  خ��رب�ء  و�ضعها  �لتي  �لتوقعات  يفوق  مت�ضارع 

و�لبيئة.
و�أ�ضارت �إىل �أن �ملبادرة تعترب منوذجاً مثالياً للتعاون 
�مل�ضرتك وحتفيز �ملبتكرين ورو�د �الأعمال لال�ضتثمار 
عدد  بزيادة  �لتوقعات  ظل  يف  و�ملياه،  �ملناخ  جمال  يف 
بحلول  م��ل��ي��ار�ت  ت�ضعة  م��ن  �أك���ر  �إىل  �ل��ع��امل  �ضكان 

�ل�ضغوط  م��ن  �ضيزيد  �ل���ذي  �الأم���ر   ،2050 �ل��ع��ام 
�لتي تتعر�س لها �لبيئة و�ملو�رد �لطبيعية، مما يحتم 
علينا �لعمل معاً الإيجاد حلول مبتكرة و�ال�ضتثمار يف 

�لتقنيات �حلديثة لتحقيق �لتنمية �مل�ضتد�مة.
باختيار  �ضعادتها  ع��ن  �ل��ظ��اه��ري  �ل��دك��ت��ورة  وع���ربت 
�ملبتكرين  ال�ضتقطاب  عاملية  حا�ضنة  لتكون  �أبوظبي 
و�مل�ضتثمرين يف جمال تكنولوجيا �ال�ضتد�مة، �الأمر 
دولة  تلعبه  �ل���ذي  �ل��ر�ئ��د  �ل����دور  م��ن  �ضيعزز  �ل���ذي 
�لتنمية  �أبوظبي يف تعزي�ز مفاهيم  و�إم��ارة  �الإم��ار�ت 
�مل�ضتد�مة، وتاأكيد �لتز�مها �لعاملي بامل�ضاهمة يف �إيجاد 
�لطبيعية.  �مل���و�رد  ��ضتد�مة  ل�ضمان  مبتكرة  حلول 
نائب  �مل��ه��ريي،  �ملقرب  وليد  �ضعادة  ق��ال  ناحيته  من 
�لتنفيذي  و�لرئي�س  للمجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
ل��ق��ط��اع �ال���ض��ت��ث��م��ار�ت �ل��ب��دي��ل��ة و�ل��ب��ن��ي��ة �لتحتية يف 
�ملناخ  خمترب  “يعد  لال�ضتثمار”:  “مبادلة  �ضركة 
م�ضتوى  على  نوعه  �الأول من   Hub71 من�ضة  يف 
�ضاملة  منظومة  �ضيوفر  ح��ي��ث  �ل��ن��ا���ض��ئ��ة،  �الأ����ض���و�ق 
مبا  �ملن�ضة،  مظلة  حتت  �لعاملة  �لنا�ضئة  لل�ضركات 
من  �ملخترب  و�ضي�ضتفيد  �لنمو.  حتقيق  من  ميّكنها 
من  ب���دء�ً  �ملن�ضة،  �ضمن  �ملتوفرة  �ملميز�ت  م��ن  ع��دد 
�ل�ضر�كات �ملوؤ�ض�ضية، وتاأ�ضري�ت �الإقامة طويلة �الأمد، 
و�لتمويالت، وحزم �لتحفيز �ملتخ�ض�ضة، �إذ �ضيتمكن 
عاملية  �أف��ك��ار  جتربة  م��ن  �لبيئة  جم��ال  يف  �ملبتكرون 

�لدعم  من  م�ضتفيدين  ون�ضرها،  وتطبيقها  �مل�ضتوى 
�ملناخ يف  �أبوظبي.” ** خمترب  �ل��ذي توفره حكومة 
و�لذي ميثل  “خمترب �ملناخ”  و�ضيعمل   .Hub71
د�عمة  ومن�ضة  كحا�ضنة  للمبادرة  �الأوىل  �ل��رك��ي��زة 
و��ضتثمار�ت  �ب��ت��ك��ار�ت  جم��ال  يف  �لنا�ضئة  ل��الأع��م��ال 
�ملناخ و�ملياه، و�ضيحقق �ملخترب دوره عرب  تكنولوجيا 
�لنا�ضئة  “�الأ�ضو�ق  م��ب��ادرة  ه��ي:  فرعية  م��ب��ادر�ت   3
10” و�لتي �ضتختار �أف�ضل 10 رو�د �أعمال �أو �ضركات 
نا�ضئة ذ�ت قدرة منو عالية يف جمال تكنولوجيا �ملناخ 
يف �أ�ضو�ق �لدول �لنامية لدعمها وتعزيز عملها، عرب 
حزم من �حلو�فز ت�ضم حو�فز لدعم دخول �الأ�ضو�ق 
لطبيعة  تو�ضيحي  ودع���م  ����ض��ت�����ض��ار�ت  �ل��ع��م��ل،  وب���دء 
لقطاع  عامة  ونظرة  وتعريف  �ضوق،  كل  يف  �ملناف�ضة 
�أف�ضل  و�ملياه يف كل �ضوق، وحتديد  �ملناخ  تكنولوجيا 
و�لنمو،  �ل�ضوق  ل��دخ��ول  �ل��د�ع��م��ة  �مل�ضرعات  ق��ن��و�ت 
�لعالمات  وبناء  �لت�ضويق  يف  متخ�ض�ضة  و��ضت�ضار�ت 

�لتجارية.
“�مل�ضتد�م”  �لنظيف  �لتكنولوجي  �لتمويل  ومبادرة 
عبارة عن منتدى �ضنوي يجمع �مل�ضتثمرين �لعامليني 
مع �ضناع �لقر�ر و�مل�ضوؤولني و�ملخت�ضني يف �لعمل من 
�أجل �ملناخ يف �ملنطقة حتت مظلة و�حدة، بهدف جذب 
تكنولوجيا  يف  و�لتمويل  �ال�ضتثمار  ح��رك��ة  وتعزيز 

�ملناخ و�ال�ضتد�مة ب�ضكل عام.

يف تقرير ملركز الثورة ال�سناعية الرابعة واملنتدى االقت�سادي العاملي

»�لبلوك ت�صني« يحقق 11 مليار درهم وفور�ت لدولة �لإمار�ت
•• دبي-وام: 

�أكد تقرير �أ�ضدره مركز �الإمار�ت للثورة 
بالتعاون  �لر�بعة يف �الإمار�ت  �ل�ضناعية 
مع �ملنتدى �القت�ضادي �لعاملي وموؤ�ض�ضة 
تكنولوجيا  ت��ب��ن��ي  �أن  للم�ضتقبل،  دب���ي 
يف  ت�ضني”  “بلوك  �لرقمية  �لتعامالت 
دولة �الإم��ار�ت �ضي�ضهم بتحقيق وفور�ت 
مليار   11“ دوالر  م��ل��ي��ار�ت   3 ت��ت��ج��اوز 
��ضتخد�م  �إىل �حلد من  �إ�ضافة  درهم”، 
وتوفري  مطبوعة،  ورق���ة  مليون   398
77 م��ل��ي��ون ���ض��اع��ة ع��م��ل ���ض��ن��وي��اً من 
ت�ضني يف  �لبلوك  تقنيات  خالل توظيف 
�ل��ي��وم��ي��ة. وت�ضمن  �مل��ع��ام��الت  م��ع��اجل��ة 
تقرير “در��ضات حالة وجتارب م�ضتفادة 
�لبلوك  تطبيق  يف  �الإم�����ار�ت  دول���ة  م��ن 
و�الآر�ء  �لتجارب  جمموعة من  ت�ضني”، 
60 جهة  100 خ��ب��ري م��ن  الأك���ر م��ن 
ح��ك��وم��ي��ة وخ��ا���ض��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى تطبيق 
تكنولوجيا �لبلوك ت�ضني، بهدف �لتعرف 
�لتحديات  و�أب��رز  �لتطبيق  مر�حل  على 
�لنجاح  ع��و�م��ل  و�أه���م  و�ملقبلة  �حل��ال��ي��ة 
�لتقرير  و����ض��ت��ع��ر���س  ب���ه���ا.  �مل��رت��ب��ط��ة 
و�ملمار�ضات  �ل���ت���ج���ارب  م���ن  جم��م��وع��ة 
�لتكنولوجيا  تبني  جم��ال  يف  �لناجحة 
�حلديثة يف دب��ي ودول��ة �الإم���ار�ت، و�أهم 
�الإجن�������از�ت �ل��ت��ي حت��ق��ق��ت م��ن��ذ �إط���الق 
�لرقمية  للتعامالت  دب��ي  ��ضرت�تيجية 
و��ضرت�تيجية �الإمار�ت  “بلوك ت�ضني”، 

للتعامالت �لرقمية 2021.

�لرئي�س  ب��ل��ه��ول  ج��م��ع��ة  خ��ل��ف��ان  وق�����ال 
للم�ضتقبل:  دب����ي  مل��وؤ���ض�����ض��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
قطاعات  م�����ض��ت��ق��ب��ل  �����ض���ت�������ض���ر�ف  “�إن 
�ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا �حل����دي����ث����ة وح���وك���م���ة 
منها  و�ال���ض��ت��ف��ادة  توظيفها  مم��ار���ض��ات 
يف خم���ت���ل���ف �مل�����ج�����االت مي���ث���ل �أول����وي����ة 
ودولة  دب��ي  لتوجهات  رئي�ضياً  وحم����ور�ً 
�الإمار�ت �مل�ضتقبلية، خ�ضو�ضاً يف جمال 
“بلوك  �لرقمية  �لتعامالت  تكنولوجيا 
وهي من �أبرز �لتقنيات �لنا�ضئة  ت�ضني”، 
�قت�ضادية  ف��ر���س  بتطوير  ت�ضهم  �ل��ت��ي 
ت��ل��ب��ي �ملتغري�ت  و�أ����ض���و�ق ع��م��ل ج��دي��دة 

�ملت�ضارعة و�لتوجهات �لعاملية«.
خالل  م���ن  “ن�ضعى  ب���ل���ه���ول:  و�أ�����ض����اف 
بني  �ل�ضر�كة  �إط���ار  يف  �لتقرير  �إط���الق 

•• ال�شارقة -وام:

��ضتثنائيا  �أد�ًء   2019 �لعام  خالل  �أر�َد  �ضركة  حققت 
حيث ��ضتفاد �ملطّور �لعقاري �ملبتكر من ��ضتقر�ر �ل�ضوق 
و�أط��ل��ق جمتمعات ج��دي��دة حظيت  �ل�����ض��ارق��ة  �إم����ارة  يف 
باهتمام كبري لدى �مل�ضتثمرين �ملحليني و�الأجانب على 
حّد �ضو�ء م�ضجاًل �رتفاًعا يف �ملبيعات �الإجمالية لل�ضركة 
�لذي  بالعام  مقارنة  �ملا�ضي  �لعام  يف  باملئة   33 بو�قع 
مبدينة  �مل�ضرتين  �ه��ت��م��ام  ت��ز�ي��د  نتيجة  وذل���ك  �ضبقه 
�جل����ادة �أك���رب م�����ض��روع م��ت��ع��دد �ال���ض��ت��ع��م��االت يف تاريخ 
يف  �لعقارية  �لوحد�ت  مبيعات  عدد  �زد�د  كما  �ل�ضارقة 
م�ضاريع �ل�ضركة بن�ضبة 86 باملئة مقارنة بعام 2018. 
�أحمد �لقا�ضمي رئي�س جمل�س  وقال �ل�ضيخ �ضلطان بن 
��ضتثنائياً  �أد�ًء   2019 �ل��ع��ام  �ضهد  لقد   : �أر�َد  �إد�رة 
�لتي  �لتحديات  بالرغم من  وذل��ك  �أر�َد  لنا يف  بالن�ضبة 
�أرقام  ولعل  �الإم��ار�ت  دولة  �لعقاري يف  �لقطاع  �كتنفت 

�ملبيعات �لكبرية �لتي حققناها ت�ضري �إىل مدى ��ضتقر�ر 
�لعقار�ت فيها.  �ل�ضارقة وال �ضيما قطاع  �إم��ارة  �قت�ضاد 
�ملا�ضي  �لقا�ضمي : لقد قمنا خالل �ضهر مايو  و�أ�ضاف 
بت�ضليم �أول باقة من منازلنا للمالكني يف م�ضاكن َن�ضَمة 
يف  �الإن�ضائية  �الأع��م��ال  يف  ملحوظاً  تقّدماً  حققنا  كما 
يف  و�لتنفيذية  �الإد�ري����ة  طو�قمنا  م��ن  وع��ززن��ا  �جل���ادة 
طموحاتنا  حتقيق  نحو  �ضعينا  م��ن  �ن��ط��الق��اً  �ل�ضركة 
باعتبارنا مطّور�ً عقاريا �إقليمياً بطموحاٍت عاملية . كما 
�ل�ضارقة  �جل��ادة يف قلب  ن�ضب مبيعات م�ضروع  �رتفعت 
�جلديدة بو�قع 57 باملئة يف عام 2019 يف حني �زد�د 
105 باملئة وتاأتي  عدد �لوحد�ت �لتي مت بيعها بن�ضبة 
هذه �لن�ضب �لكبرية نتيجة �إطالق م�ضروع ِن�ضت - �أول 
فر�ضة  يتيح  �لطالب  الإقامة  متخ�ض�س  �ضكني  جمّمع 
“ذ�  �إىل  �إ�ضافة  �لعربي  �خلليج  يف  �ملبا�ضر  �ال�ضتثمار 
�ضمن  �ال���ض��ت��ع��م��االت  م��ت��ع��دد  جم��ّم��ع  وه���و  بوليفارد” 

ثالثة �أبر�ج يتم ت�ضييده قرب مركز �جلادة .

�ل�ضناعية  ل���ل���ث���ورة  �الإم����������ار�ت  م���رك���ز 
�لعاملي،  �ل��ر�ب��ع��ة و�مل��ن��ت��دى �الق��ت�����ض��ادي 
حول  ج��دي��دة  وروؤى  معلومات  لتقدمي 
�أه���م �ل��ت��ح��دي��ات وع��و�م��ل �ل��ن��ج��اح �لتي 
تو�جه �ملوؤ�ض�ضات عند تطبيق تكنولوجيا 
�ضيتم  �أن��ه  �إىل  م�ضري�ً  ت�ضني”،  �لبلوك 
����ض��ت��ع��ر����س وم��ن��اق�����ض��ة �ل��ت��ق��ري��ر خالل 
�لدورة  �الإم����ار�ت يف  دول��ة  وف��د  م�ضاركة 
�ل�ضنوية �خلم�ضني للمنتدى �القت�ضادي 

�لعاملي يف د�فو�س ب�ضوي�ضر�«.
ع�ضو  دو�ضيك  م��ريي��ك  ق��ال  جهته،  م��ن 
�للجنة �لتنفيذية يف �ملنتدى �القت�ضادي 
�لعاملي: “يج�ضد مركز �لثورة �ل�ضناعية 
�ل�ضر�كة  �أه��م��ي��ة  �الإم������ار�ت  يف  �ل��ر�ب��ع��ة 
ب���ني حكومة  و�ل���ت���ع���اون ط���وي���ل �الأم������د 
�لعاملي،  �القت�ضادي  و�ملنتدى  �الإم���ار�ت 
�ملركز  �لتقرير ريادة  �إطالق هذ�  ويوؤكد 
يف دعم توظيف تكنولوجيا �لبلوك ت�ضني 
يف خمتلف �لقطاعات على م�ضتوى دولة 
�الإم������ار�ت و�مل��ن��ط��ق��ة، ورف����د ج��ه��ود دول 
�لعامل لتوظيف �أدو�ت �لثورة �ل�ضناعية 
للتقنيات  �أكرب  �إيجابي  تاأثري  حتقيق  يف 
�القت�ضادية  �مل���ج���االت  يف  �مل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
�لتقرير  و���ض��ل��ط  ك���اف���ة«.  و�الج��ت��م��اع��ي��ة 
��ضرت�تيجيات  دور  �أهمية  على  �ل�ضوء 
“ بلوك  �لتعامالت �لرقمية  تكنولوجيا 
ت�ضني” يف دولة �الإمار�ت على �مل�ضتويني 
�الحت�����ادي و�مل��ح��ل��ي يف حت��ق��ي��ق وف����ور�ت 
مع  يتما�ضى  مب��ا  و�لتكاليف  �ل��وق��ت  يف 
�لعاملية  �ل��ري��ادة  لتحقيق  �ل��دول��ة  جهود 

�ل�ضناعية  �ل���ث���ورة  ح���ل���ول  ت��وظ��ي��ف  يف 
در��ضات   7 �لتقرير  وت�ضمن  �ل��ر�ب��ع��ة. 
جتارب  ع��ل��ى  �ل�����ض��وء  لت�ضليط  مف�ضلة 
ع����دة ج��ه��ات ح��ك��وم��ي��ة وخ��ا���ض��ة �ضملت 
ومكتب  �ملجتمع،  ووقاية  �ل�ضحة  وز�رة 
“دبي �لذكية”، وهيئة �أبوظبي �لرقمية، 
وبنك �الإمار�ت دبي �لوطني، ومو�نئ دبي 
و”�ت�ضاالت  �الإم��ار�ت،  �لعاملية، وطري�ن 
حتديد  �أن  �لتقرير  وك�ضف  ديجيتال«. 
مبكر  ب�ضكل  للتطبيق  �لقابلة  �حل��ل��ول 
بالن�ضبة  �أه��م��ي��ة  �الأك���ر  �ل��ع��ام��ل  ي�ضكل 
�حلكومية  �جل���ه���ات  م���ن   80% ل��ن��ح��و 
�لنجاح  ع��و�م��ل  و�أن  �الإم�����ار�ت،  دول���ة  يف 
و�ملوؤ�ض�ضات  لل�ضركات  بالن�ضبة  �لرئي�ضية 
�الأك����رب ح��ج��م��اً ت��رت��ب��ط ب��ت��ح��دي��د نطاق 

ب�ضكل  و�مل�����ض��وؤول��ي��ات  و�الأدو�ر  �مل�����ض��روع 
و�������ض�����ح، ف���ي���م���ا ي�����ض��ك��ل �ل��ت��ن�����ض��ي��ق مع 
�الأطر�ف �ملعنية �لتحدي �الأبرز بالن�ضبة 
�الإم����ار�ت،  دول���ة  يف  �حلكومية  للجهات 
�لقطاع  موؤ�ض�ضات  م��ن  ع��دد  �أ���ض��ار  بينما 
�أن عدم �لو�ضوح �لتنظيمي  �خلا�س �إىل 
و�أ�ضار  �لتحديات.  �أه��م  ميثل و�ح��د� من 
�جلهات  م���ن  �ل��ت��ق��ري��ر  يف  �مل�������ض���ارك���ون 
�حلكومية و�ل�ضركات ومزودي �خلدمات 
�لتحديات  م���ن  جم��م��وع��ة  وج�����ود  �إىل 
�مل�ضرتكة لتحقيق بد�ية ناجحة مل�ضاريع 
ت��ب��ن��ي �ل��ب��ل��وك ت�����ض��ني، ت��ت��م��ح��ور ب�ضكل 
رئي�ضي حول حتديد �لتطبيقات �ملنا�ضبة 
و����ض���رورة ت��ع��زي��ز �ل��وع��ي ل���دى �جلهات 
وهيكلة  ت��ط��وي��ر  يف  و�إ���ض��ر�ك��ه��ا  �مل��ع��ن��ي��ة 
�أن  ُي��ذك��ر  �ل�ضحيحة.  �حل��وك��م��ة  من���اذج 
مركز �لثورة �ل�ضناعية �لر�بعة يف دولة 
ن��وع��ه على  م��ن  يعد �خلام�س  �الإم����ار�ت 
م�ضتوى �لعامل، وقد مت �فتتاحه يف �إطار 
�لتعاون �ال�ضرت�تيجي بني حكومة دولة 
�لعاملي،  �القت�ضادي  و�ملنتدى  �الإم���ار�ت 
ويعمل �ملركز �لذي ت�ضرف عليه موؤ�ض�ضة 
�لتغيري�ت  در��ضة  على  للم�ضتقبل،  دب��ي 
�القت�ضاد�ت  ت�����ض��ه��ده��ا  �ل��ت��ي  �جل���ذري���ة 
�لعاملية  و�ل�������ض���ي���ا����ض���ات  و�مل���ج���ت���م���ع���ات 
�جلهود  وتن�ضيق  �ل���روؤى  توحيد  بهدف 
�لتكنولوجيا  �أدو�ت  م���ن  ل��ال���ض��ت��ف��ادة 
�لنا�ضئة و�لتعامالت �لرقمية يف تطوير 
�خلدمات و�كت�ضاف فر�س و�عدة يف كافة 

�لقطاعات �مل�ضتقبلية.
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املال والأعمال

موؤ�ص�صة �أبوظبي للطاقة تعلن عن 
تاأ�صي�ض �صركة جديدة خلدمات �لطاقة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�ضركة  تاأ�ضي�س  يف  �ضروعها  ع��ن  �أم�����س  للطاقة  �أب��وظ��ب��ي  موؤ�ض�ضة  �أع��ل��ن��ت 
و�ضتعزز  �ملوؤ�ّض�ضة،  ��ضتثمار�ت  ملحفظة  لتن�ضم  �لطاقة  خلدمات  �أبوظبي 

عملّية �لتحّول يف قطاع �ملياه و�لكهرباء يف �إمارة �أبوظبي.
من  �ملباين  تاأهيل  �إع���ادة  فيعمليات  �جل��دي��دة  �ل�ضركة  خدمات  و�ضت�ضاهم 
خالل تغيري �أنظمتها بهدف تر�ضيد ورفع كفاءة ��ضتهالك �ملاء و�لكهرباء 
وذلك متا�ضياً مع ��ضرت�تيجّية �إمارة �أبوظبي �ملتعلقة باإد�رة جانب �لطلب 
وكفاءة �لطاقة 2030، �لتي �أعلنت 
ك��م��ا �ضتقوم  �ل���ط���اق���ة.  د�ئ�����رة  ع��ن��ه��ا 
�حللول  ومت��وي��ل  بتحديد  �ل�����ض��رك��ة 
����ض��ت��ه��الك �ملياه  �مل��ن��ا���ض��ب��ة ل��رت���ض��ي��د 

و�لكهرباء.
ويف هذه �ملنا�ضبة، قال جا�ضم ح�ضني 
و�لع�ضو  �لتنفيذي  �لرئي�س  ث��اب��ت، 
�أبوظبي  م��وؤ���ّض�����ض��ة  ل�����ض��رك��ة  �مل��ن��ت��دب 
عن  �الإع������الن  “ي�ضعدنا  ل��ل��ط��اق��ة: 
�أب���وظ���ب���ي خلدمات  ���ض��رك��ة  �إط������الق 
بدورها  ���ض��ت�����ض��اه��م  و�ل���ت���ي  �ل��ط��اق��ة، 
يف من��و ���ض��وق ح��ل��ول ك��ف��اءة �لّطاقة، 
�ملتز�يد  �ل��ط��ل��ب  تلبية  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل 
على هذه �خلدمات يف �أبوظبي. وياأتي 
�الإعالن عن �إطالق �ل�ضركة �جلديدة يف �إطار �لتز�منا با�ضرت�تيجية �إمارة 
�أبوظبي لال�ضتد�مة، وميثل حمّطة رئي�ضّية �ضمن خطة �ملوؤ�ّض�ضة �لهادفة 

لدفع عملّية حتّول قطاع �ملياه و�لكهرباء يف �الإمارة«. 
و�أ�ضاف جا�ضم ثابت: “نحن نعمل على توفري �حللول �مل�ضتد�مة لعمالئنا، 
و�ضن�ضتمر يف �لعمل على �أن يحافظ �لقطاع على مكانته باأن ي�ضبح نظاماً 
يت�ضم بالكفاءة و�ملوثوقّية ويحّقق �لقيمة، ويكون مالئماً للم�ضتقبل ويلبي 
تطلعات �إمارة �أبوظبي«. ومن �ملتوّقع �أن ت�ضاهم مبادر�ت �ل�ضركة �جلديدة، 
�لتي تّتخذ من �أبوظبي مقر�ً لها، يف دفع عجلة منو �ل�ضوق �ملحّلي خلدمات 
�لّطاقة من خالل توفري فر�س �أكرب ملوؤ�ّض�ضات �لقطاع �خلا�س للم�ضاركة 

يف تنفيذ م�ضاريع �لكفاءة �ال�ضتهالكية يف جميع �أنحاء �الإمارة.

طري�ن �لإمار�ت توقع مذكرة 
تفاهم مع جمموعة �صفر �صينية 

•• دبي -وام:

 Trip.com وقعت طري�ن �الإم��ار�ت �م�س مذكرة تفاهم مع جمموعة
�لر�ئدة يف جمال توفري خدمات �ل�ضفر �ملتكاملة.

وتت�ضمن �ملذكرة عرو�ضا ت�ضويقية م�ضرتكة ومبادر�ت �أخرى لتعزيز مبيعات 
طري�ن �الإمار�ت عرب من�ضات جمموعة Trip.com �الإلكرتونية.

متطلبات  تلبي  وح�ضرية  متخ�ض�ضة  خ��دم��ات  حتديد  م�ضتقبال  و�ضيتم 
�أمام  �لطريق  �ل�ضر�كة  و�ضتمهد  �لطرفني  م��ن  ك��ل  والء  برنامج  �أع�ضاء 
�ل�ضخمة  �ل��ب��ي��ان��ات  وحت��ل��ي��ل  �لفنية  �جل��و�ن��ب  ح���ول  م�ضرتكة  م���ب���ادر�ت 

وتطوير ��ضرت�تيجية �لت�ضويق.
�أول  رئي�س  نائب  عبا�س  �أوره���ان  �ضنغهاي  يف  �لتفاهم  م��ذك��رة  على  ووق��ع 
طري�ن �الإمار�ت للعمليات �لتجارية ملنطقة �ل�ضرق �الأق�ضى وممثلون عن 
�ل�ضني  �الإم���ار�ت يف  رئي�س ط��ري�ن  نائب  �آدم يل  بح�ضور   Trip.com
Trip. �ل�ضفر �خلا�س مبجموعة  �الأعمال يف ق�ضم  ود�يفد هان م�ضوؤول 

.  com
جمموعة  من�ضة  م�ضتخدمي  �ضبكة  م��ن  �الإم�����ار�ت  ط���ري�ن  و�ضت�ضتفيد 
ح�ضول  نطاق  تو�ضيع  وخطط  �ل�ضوق  �إمكانات  لتحديد   Trip.com

عمالئها على �أ�ضعار ح�ضرية ومنتجات �ضممت لقاعدة عمالء �ملجموعة.
لطري�ن  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ك��ان��ة  م��ن   Trip.com جم��م��وع��ة  �ضت�ضتفيد  ك��م��ا 
يخدم  ما  �لو��ضعة  وجهاتها  و�ضبكة  �ملتفوقة  �جلوية  وخدماتها  �الإم��ار�ت 
متنوعة  �ضفر  حلول  وتوفري  عاملية  �أ�ضو�ق  يف  للنمو  �مل�ضتقبلية  توجهاتها 
تلبي �حتياجات �ل�ضوق �ل�ضيني �لذي تزد�د حاجته با�ضتمر�ر �إىل خدمات 

�ضفر متخ�ض�ضة.

مركز دبي لل�صلع �ملتعددة يفتتح �أول من�صاأة من 
نوعها لتخزين و�إيد�ع �ملجوهر�ت يف برج �ملا�ض

•• دبي -وام:

�فتتح مركز دبي لل�ضلع �ملتعددة �ملنطقة �حلرة �لر�ئدة على م�ضتوى �لعامل 
من�ضاأة  و�مل�ضاريع  �ل�ضلع  بتجارة  �ملخت�ضة  دبي  حلكومة  �لتابعة  و�ل�ضلطة 
“818 فاولت” “Vault 818« وهي من�ضاأة حم�ضنة للتخزين و�الإيد�ع 
جمهزة باأحدث حلول �الأمان �لفائق وتتو�جد يف برج �ملا�س مبنطقة �أبر�ج 

بحري�ت جمري� يف دبي.
ومت �فتتاح �خلزنة ر�ضميا يف حفل ق�س �ل�ضريط �لذي �أقيم �أم�س و�ضتمثل 
�لتجارة  منظومة  �إىل  مهمة  �إ�ضافة  �الأم��ان  وفائقة  �لفاخرة  �ملن�ضاأة  هذه 
مر�فق  تت�ضمن  و�لتي  �ملتعددة  لل�ضلع  دبي  مركز  يوفرها  �لتي  و�الأع��م��ال 
وخدمات وبنية حتتية عالية �جلودة لل�ضركات �الأع�ضاء �لعاملة يف قطاعات 

�لذهب و�ملا�س و�ملعادن �لثمينة و�ملجوهر�ت.

�لقت�صاد تبحث فر�ض
 �ل�صر�كة �مل�صتقبلية مع هولند�

»م�صدر« تطلق �أول �صندوق ��صتثمار عقاري �أخ�صر يف �لإمار�ت

•• اأبوظبي-وام: 

بحث معايل �ضلطان بن �ضعيد �ملن�ضوري 
وزي�����ر �الق��ت�����ض��اد ���ض��ب��ل ت��ط��وي��ر �أوج����ه 
�الإمار�ت  دولة  بني  �القت�ضادي  �لتعاون 
ومملكة هولند� وتنويع فر�س �ل�ضر�كات 
�ملرحلة  خ��الل  و�ال�ضتثمارية  �لتجارية 
ذ�ت  �لقطاعات  خمتلف  لتغطي  �ملقبلة 

�الهتمام �مل�ضرتك.
ج���اء ذل���ك خ���الل ����ض��ت��ق��ب��ال م��ع��ال��ي��ه يف 
مقر وز�رة �القت�ضاد بدبي �ضعادة لودي 
لدى  هولند�  مملكة  �ضفري  �إمربخت�س 
�إمكانات  �جلانبان  ناق�س  حيث  �لدولة، 
�لقطاعات  م���ن  جم��م��وع��ة  يف  �ل��ت��ع��اون 
و�ملنتجات  �ل����زر�ع����ة  ���ض��م��ل��ت  �حل��ي��وي��ة 
�لغذ�ئية، �إ�ضافة �إىل قطاعات �ل�ضناعة 
�للوج�ضتية  و�الأن�������ض���ط���ة  و�خل����دم����ات 
و�ل�ضياحة و�مل�ضاريع �ل�ضغرية و�ملتو�ضطة 

و�البتكار و�لتكنولوجيا.
وقال معايل �ضلطان بن �ضعيد �ملن�ضوري 
�إن �لعالقات �القت�ضادية و�لتجارية بني 
بالنمو  تت�ضم  وه��ول��ن��د�  �الإم����ار�ت  دول���ة 
و�لتطور وتقوم على �أ�ض�س قوية تدعمها 
رغبة �لبلدين يف تقوية �ل�ضر�كة وتو�ضيع 

قنو�ت �لتعاون.
�مل�ضرتك  �لتعاون  فر�س  “ �أن  و�أ���ض��اف 

و�ال�ضتثمار  �ل��ت��ج��ارة  جم����االت  ت�����ض��م��ل 
ق���ط���اع���ات حتتل  وت����ب����ادل �خل������رب�ت يف 
�القت�ضادية  �الأجندة  مكانة متقدمة يف 
موؤكد�  �ل��زر�ع��ة،  قطاع  �أهمها  للبلدين، 
�أهمية �أال تقت�ضر خطط �لتعاون يف هذ� 
�لقطاع �حليوي على �لنماذج �لتقليدية، 
و�إمنا يتم �لرتكيز على �لتقنيات �حلديثة 
يف جماالت �الإنتاج �لزر�عي وحلول �ملياه 
�ال�ضتثمار�ت  وحتفيز  وغ��ريه��ا،  و�ل���ري 
و�لتعاون  و�ملتبادلة،  �لثنائية  �لزر�عية 
يف �ل�ضناعات و�ملنتجات �لغذ�ئية، ف�ضال 
و�ضر�كة  بتن�ضيق  �جلهود  تلك  رف��د  عن 
فعالة يف �الأن�ضطة �القت�ضادية �لد�عمة 
لهذ� �لقطاع مثل �ال�ضتري�د و�لت�ضدير 
و�لتخزين  و�لتوزيع  �ل�ضحن  وخ��دم��ات 
وخم��ت��ل��ف �الأن�����ض��ط��ة �ل��ل��وج�����ض��ت��ي��ة ذ�ت 

�ل�ضلة ».
ت�ضجيع  �أه���م���ي���ة  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  و�أ�����ض����ار 
�ل�ضركات  ب���ني  و�ل�������ض���ر�ك���ة  �ل���ت���و�����ض���ل 
�جلانبني  يف  و�مل���ت���و����ض���ط���ة  �ل�������ض���غ���رية 
�ملتنوعة  �لتنموية  �لفر�س  و��ضتك�ضاف 
رو�د  وت�����ض��ج��ي��ع  �ل���ب���ل���دي���ن،  �أ�����ض����و�ق  يف 
�أن�ضطتهم  ت���وج���ي���ه  ع���ل���ى  �الأع������م������ال 
�لقطاع  نحو  و�ال���ض��ت��ث��م��اري��ة  �ل��ت��ج��اري��ة 
�البتكارية  �ل��ن��م��اذج  وتطبيق  �ل���زر�ع���ي 
م�ضاريعهم  يف  �حلديثة  و�لتكنولوجية 

�ضمن هذ� �لقطاع وغريه من �لقطاعات 
ذ�ت �الأولوية.

�لعمل  �أهمية  معاليه  �أو���ض��ح  ذل��ك  �إىل 
�مل�ضرتك بني حكومتي �لبلدين لتوقيع 
و�لتجاري  �القت�ضادي  للتعاون  �تفاقية 
�قت�ضادية  جلنة  بتاأ�ضي�س  تتوج  و�لفني 
فعالة  من�ضة  لتمثل  بينهما  م�ضرتكة 
ل��و���ض��ع ب���ر�م���ج ع��م��ل ت��ق��وم ع��ل��ى روؤي����ة 
زمنية  �أط��ر  ذ�ت  عمل  وب��ر�م��ج  و��ضحة 
باآفاق �ل�ضر�كة بني  حمددة، مبا يرتقي 

�لبلدين �إىل م�ضتويات جديدة.
�ل�ضفري لودي  ���ض��ع��ادة  ق��ال  م��ن ج��ان��ب��ه، 
�لثنائية  �ل���ع���الق���ات  �إن  �إم���ربخ���ت�������س 
منو�  ت�ضهد  �لبلدين  بني  و�القت�ضادية 
بتطوير  ب��الده  �هتمام  موؤكد�  متز�يد�، 

�ملجال  يف  �مل�������ض���رتك  �ل���ت���ع���اون  ف���ر����س 
��ضتثمارية  م�����ض��اري��ع  و�إق���ام���ة  �ل���زر�ع���ي 
للجانبني،  �مل��ت��ب��ادل��ة  �مل�����ض��ال��ح  ت���خ���دم 
�لهولندية  �ل�ضركات  �إىل �هتمام  م�ضري� 
بالتعاون مع جمتمع �الأعمال �الإمار�تي 
�ل���ب���ح���ري���ة  �ل����ع����م����ل����ي����ات  يف جم����������االت 
�ملياه  وح��ل��ول  �للوج�ضتية  و�خل���دم���ات 

وقطاع �خلدمات.
ب����الده  �ه���ت���م���ام  �إىل  ����ض���ع���ادت���ه  و�أ������ض�����ار 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع دول���ة �الإم�����ار�ت يف جمال 
�ل��ع��ايل وف��ت��ح ق��ن��و�ت تو��ضل  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
للجانبني،  �الأك��ادمي��ي��ة  �مل��وؤ���ض�����ض��ات  ب��ني 
م����وؤك����د� ح���ر����س ه���ول���ن���د� ع��ل��ى حتقيق 
 2020 دب��ي  �إك�ضبو  يف  مثمرة  م�ضاركة 
�ضت�ضهد  �مل��ع��ر���س  يف  من�ضتها  �إن  حيث 

و�مل�ضوؤولني  �ل����وزر�ء  م��ن  �لعديد  زي���ارة 
رفيعي �مل�ضتوى يف �حلكومة �لهولندية، 
ف�ضال عن رجال �الأعمال و�مل�ضتثمرين، 
مما ي�ضب يف تعزيز زخم �لعالقات بني 

�لبلدين على خمتلف �ل�ضعد.
�ل��ت��ج��اري غري  �ل��ت��ب��ادل  ي��ذك��ر �أن حجم 
�لنفطي بني �لبلدين بلغ يف عام 2018 
�أمريكي، مقارنة  3.9 مليار دوالر  نحو 
 ،2017 يف  دوالر  م��ل��ي��ار   3.4 ب��ن��ح��و 
يف   ،13.3% ع��ل��ى  ت��زي��د  من��و  وبن�ضبة 
�لنفطية  غ���ري  �ل�������ض���ادر�ت  ب��ل��غ��ت  ح���ني 
م��ن دول���ة �الإم������ار�ت �إىل ه��ول��ن��د� �أكر 
من 1 مليار دوالر يف عام 2018، بنمو 
بعام  مقارنة   27% على  ن�ضبته  تزيد 

.2017

•• اأبوظبي-الفجر: 

�مل�ضتقبل  لطاقة  �أب��وظ��ب��ي  �ضركة  �أع��ل��ن��ت 
“مبادرة  ����ض���رك���ات  �إح������دى  “م�ضدر”، 
عاملياً  �ل���ر�ئ���دة  و�ل�����ض��رك��ة  لال�ضتثمار” 
و�لتطوير  �مل��ت��ج��ددة  �ل��ط��اق��ة  جم���ال  يف 
�ضندوق  �إط��الق  عن  �مل�ضتد�م،  �لعمر�ين 
ليكون  �مل�ضتد�مة،  �ل��ع��ق��ار�ت  يف  ��ضتثمار 
يف  �أخ�ضر  ع��ق��اري  ��ضتثمار  �ضندوق  �أول 

دولة �الإمار�ت.
�أقيمت  �الإع���الن خ��الل فعالية  ج��اء ه��ذ� 
لال�ضتد�مة،  �أب���وظ���ب���ي  �أ����ض���ب���وع  ���ض��م��ن 
وح�����ض��ره��ا ك���ل م���ن م���ع���ايل �أح���م���د علي 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  دول��ة  وزي��ر  �ل�ضايغ، 
�لقبي�ضي،  وخالد  �لعاملي،  �أبوظبي  �ضوق 
�لرئي�س �لتنفيذي لقطاع �ضناعة �لطري�ن 
�ملعلومات  وتكنولوجيا  �لنظيفة  و�لطاقة 
وحممد  “مبادلة”،  يف  و�الت���������ض����االت 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �ل����رحم����ي،  ج��م��ي��ل 
و�ضوف ترت�وح �لقيمة  ل�ضركة “م�ضدر”. 
�ملبدئية لل�ضندوق بني 950 مليون درهم 
درهم.  ومليار  دوالر(  مليون   258.7(
�لعقاري  �ال�ضتثمار  �إدر�ج �ضندوق  و�ضيتم 
�ملركز  �لعاملي،  �أبوظبي  �ضوق  �ضمن  ه��ذ� 
�مل���ايل �ل����دويل �ل���ر�ئ���د �حل��ائ��ز ع��ل��ى عدة 
��ضتثمار  ن��ظ��ام  �أول  ي��وف��ر  و�ل���ذي  ج��و�ئ��ز 
عقاري خا�س يف منطقة �ل�ضرق �الأو�ضط 
وحلوله  خدماته  �ضمن  �أفريقيا  و�ضمال 

�ملالية �ملتكاملة.
و�ضوف ي�ضمل �ل�ضندوق يف �لبد�ية �أربعة 
ع���ق���ار�ت جت��اري��ة ���ض��م��ن م��دي��ن��ة م�ضدر، 
�ملدينة �مل�ضتد�مة �لر�ئدة يف �أبوظبي �لتي 
منخف�س  �ل��ع��ق��اري  �لتطوير  على  ت��رك��ز 

�ضندوق  �إط��������الق  و����ض���ي���ت���م  �ل����ك����رب����ون. 
ك�ضندوق  �خل��ا���س  �ل��ع��ق��اري  �ال���ض��ت��ث��م��ار 
لل�ضناديق  م���ت���اح  م����وؤه����ل  �����ض���ت���ث���م���اري 
�ال�ضتثمارية �مل�ضابهة يف �ل�ضوق و�لعمالء 
تغطي  �خلا�س.  �الكتتاب  عرب  �ملختارين 
من  م���رب���ع  ق����دم   57.493 �ل���ع���ق���ار�ت 
وقد  للتاأجري،  �لقابلة  �ل�ضافية  �مل�ضاحة 
�أو  3 الآل��ئ  ح�ضلت جميعها على ت�ضنيف 
�للوؤلوؤ  بدرجات  �لتقييم  نظام  وفق  �أعلى 

من برنامج ��ضتد�مة باأبوظبي.
�لرئي�س  �ل��رحم��ي،  جميل  حم��م��د  وق���ال 
“ميثل  “م�ضدر”:  ل�����ض��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
خطوة  ه��ذ�  �لعقاري  �ال�ضتثمار  �ضندوق 
يف  �الأخ�ضر  �ال�ضتثمار  تعزيز  نحو  مهمة 
�ملنطقة، كما يعك�س �لدور �لريادي ل�ضركة 

�مل�ضتد�مة.  �لتنمية  دع���م  يف  “م�ضدر” 
وي���وف���ر �ل�����ض��ن��دوق، �ل����ذي ي��ع��ت��رب �الأول 
جذ�باً  خ���ي���ار�ً  للم�ضتثمرين  ن��وع��ه،  م��ن 
�أ�ضول  م��ن  ع��و�ئ��د  وحت��ق��ي��ق  لال�ضتثمار 
بناء  يف  ي�ضاهم  مب��ا  م�����ض��ت��د�م��ة،  ع��ق��اري��ة 

م�ضتقبل �أف�ضل للجميع«.
�مل�ضتثمرون  “بات  �ل���رحم���ي:  و�أ�����ض����اف 
ي����ب����دون �ه���ت���م���ام���اً �أك������رب ب���امل�������ض���ارك���ة يف 
�إىل  يعمدون  كما  م�ضوؤولة‘،  ’��ضتثمار�ت 
تقييم �ل�ضركات بناء على معايري حمددة 
و�الجتماعية  �لبيئية  باملمار�ضات  ترتبط 
�ل�ضندوق  ه���ذ�  ����ض���اأن  وم���ن  و�حل���وك���م���ة. 
دعائم  وت���وط���ي���د  ت��ط��وي��ر  يف  �مل�����ض��اه��م��ة 
�لقطاع �لعقاري يف �أبوظبي وجذب �ملزيد 
و�لدوليني  �مل��ح��ل��ي��ني  �مل�����ض��ت��ث��م��ري��ن  م���ن 

�لذين يرغبون يف لعب دور فاعل يف تعزيز 
�إط�����الق �ضندوق  �ل���ت���وج���ه«. وي���اأت���ي  ه���ذ� 
�ال�ضتثمار �لعقاري �الأخ�ضر مبثابة تقدم 
�أبوظبي  �إع���الن  تنفيذ  ط��ري��ق  على  مهم 
�لعام  �مل�ضتد�م �لذي وقعت عليه  للتمويل 
وموؤ�ض�ضة  ح��ك��وم��ي��ة  ج��ه��ة   25 �مل��ا���ض��ي 
ر�ئدة، من �ضمنها �ضركة “م�ضدر” و�ضوق 
�أبوظبي �لعاملي، و�لذي يهدف �إىل تاأ�ضي�س 
قطاع مايل حيوي وم�ضتد�م لدعم جهود 
�أه���د�ف  حتقيق  يف  للم�ضاهمة  �الإم�����ار�ت 

�الأمم �ملتحدة للتنمية �مل�ضتد�مة.
�لرئي�س  تنج،  ريت�ضارد  علق  جانبه،  وم��ن 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ض��ل��ط��ة ت��ن��ظ��ي��م �خل���دم���ات 
قائاًل:  �لعاملي  �أبوظبي  �ضوق  لدى  �ملالية 
“نهنئ م�ضدر على جهودها لدعم �أجندة 

�لتكنولوجيا �ملالية: �لذكاء �ال�ضطناعي 
و�لبيانات و�لتاأثري”، و”دور هوجن كوجن 
�ملتغري كوجهة لال�ضتثمار: �جتاه جديد 

وجيل جديد و��ضرت�تيجية جديدة«.
�ملالية  وز�رة  �أن  �إىل  �الإ�����ض����ارة  وجت����در 
ن��ه��ائ��ي على  وب�ضكل  ق��د وق��ع��ت م���وؤخ���ر�ً 
�ملتبادلة  و�حل��م��اي��ة  للت�ضجيع  �تفاقية 
ل���ال����ض���ت���ث���م���ار�ت ب����ني دول������ة �الإم��������ار�ت 

�ال�ضتد�مة يف �لدولة وي�ضرنا ت�ضهيل هذ� 
�خلطوة ودعم �ضندوق �ال�ضتثمار �لعقاري، 
بيئة  �لعاملي يوفر  �أبوظبي  �ضوق  �إن  حيث 
�ل��ع��م��ل �الأم���ث���ل �ل��ت��ي ت��ق��دم ن��ظ��ام خا�س 
�لعقاري  �ال�ضتثمار  ل�ضناديق  ومتكامل 
�ل�ضركات  �حتياجات  ليلبي  ت�ضميمه  مت 
مع �لرتكيز على قطاع �لتمويل �مل�ضتد�م، 
و�ل����ذي ي��ع��د �أح����د �أه����م �ل��ق��ط��اع��ات �لتي 
�ملنطقة.  �لعاملي يف  �أبوظبي  �ضوق  يقودها 
و�إننا نتطلع �إىل تعزيز �أهد�ف �ال�ضتد�مة 
خالل  من  م�ضدر،  جانب  �إىل  �ل��دول��ة  يف 

تاأ�ضي�س هذ� �ل�ضندوق �لعقاري.« 
2006 على  ع����ام  م��ن��ذ  م�����ض��در  وت��ع��م��ل 
�ملتجددة  �لطاقة  حلول  وت�ضويق  تطوير 
و�لتقنيات  �مل�ضتد�م  �ل��ع��ق��اري  و�لتطوير 
�ال�ضتد�مة  حت��دي��ات  مل��و�ج��ه��ة  �ل��ن��ظ��ي��ف��ة 
�أكر  يف  حالياً  �ل�ضركة  وتن�ضط  �لعاملية، 
يف  “م�ضدر”  30 دول��ة. وق��د وقعت  من 
على  للح�ضول  �تفاقية  �أول   2018 ع��ام 
يف  خ�ضر�ء  متجددة  �ئتمانية  ت�ضهيالت 
لتوفري  وذل��ك  �الأو���ض��ط،  �ل�ضرق  منطقة 
�ل��ت��م��وي��ل ال���ض��ت��ث��م��ار�ت��ه��ا ���ض��م��ن قطاع 
و�مل�ضروعات  �ل��ع��امل��ي،  �لنظيفة  �لتقنيات 

�لعقارية �مل�ضتد�مة.
ومنذ �نطالقه يف عام 2008، �ضهد �أ�ضبوع 
�أبوظبي لال�ضتد�مة تطور� كبري�ً لي�ضبح 
�ل���ر�ئ���دة �ملعنية  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ن�����ض��ات  �أح����د 
بت�ضريع وترية �لتنمية �مل�ضتد�مة. وي�ضم 
�لفرتة  �لعام يف  يقام هذ�  �لذي  �الأ�ضبوع، 
11-18 يناير، �ضتة حماور رئي�ضية هي 
�لطاقة و�لتغري �ملناخي، و�ملياه، وم�ضتقبل 
�لتنقل، و�لف�ضاء، و�لتكنولوجيا �حليوية، 

وتكنولوجيا حلياة �أف�ضل.

وز�رة �ملالية ت�صارك يف �ملنتدى �ملايل �لآ�صيوي يف هوجن كوجن
•• هونغ كونغ-الفجر: 

عالقات  بتعزيز  �ل��ت��ز�م��ه��ا  م��ع  متا�ضياً 
دول����ة �الإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة على 
بالنموذج  و�ل��ت��ع��ري��ف  �ل��ع��امل  م�����ض��ت��وى 
�ملالية  وز�رة  �ضاركت  �ل��ر�ئ��د،  �الإم��ار�ت��ي 
و�ل��ذي عقد  �الآ�ضيوي  �مل��ايل  �ملنتدى  يف 
على مد�ر يومي 13-14 يناير �جلاري 
يف ه��ون��غ ك���ون���غ. وه���دف���ت �ل������وز�رة من 
هذه �مل�ضاركة �إىل تعزيز �أو��ضر �لتعاون 
�مل�ضرتك وت��ب��ادل �خل���رب�ت و�مل��ع��رف��ة يف 
ك��اف��ة �ل��ق��ط��اع��ات �الق��ت�����ض��ادي��ة وخا�ضة 

�لقطاع �ملايل.
�خلوري،  حاجي  يون�س  �ضعادة  وت��ر�أ���س 
وكيل وز�رة �ملالية، وفد �لوز�رة �مل�ضارك 
يف �أع�����م�����ال �مل���ن���ت���دى و�ل��������ذي ����ض���م يف 
م�ضت�ضار  ع��م��ر�ن،  علي  ماجد  ع�ضويته 
�ضعادته  �ل��ت��ق��ى  ك��م��ا  �مل��ال��ي��ة.  وز�رة  يف 
وذلك  كوجن  بهوجن  �ملالية  وز�رة  بوكيل 
بهدف �لتباحث حول �ملو��ضيع و�لفر�س 
�لعامل  ي�ضهدها  �لتي  �ملالية  و�لتحديات 
و�مل��ن��ط��ق��ة، وو���ض��ع ح��ل��ول لها مب��ا يلبي 
�لتاأكيد  �إىل  باالإ�ضافة  �لنمو  متطلبات 
يف  للم�ضاركة  �ملالية  وز�رة  حر�س  على 
�ملنتديات و�الجتماعات �لدولية �لهامة، 

ويف مقدمتها �ملنتدى �ملايل �الآ�ضيوي،
وتعليقاً على �مل�ضاركة؛ �أ�ضار �ضعادته �إىل 
�أن �ملنتدى �ملايل �الآ�ضيوي ي�ضكل من�ضة 
�ملالية  �لق�ضايا  �أب��رز  ال�ضتعر��س  هامة 
�لعاملية،  �خل��ارط��ة  ع��ل��ى  و�الق��ت�����ض��ادي��ة 
تو�جه  �ل���ت���ي  �ل���ت���ح���دي���ات  وم���ن���اق�������ض���ة 
�الجتماعية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  �أه�����د�ف  حت��ق��ي��ق 
يجمع  �إذ  �مل�����ض��ت��د�م��ة،  و�الق���ت�������ض���ادي���ة 
�مل��وؤمت��ر ب��اق��ة م��ن �خل���رب�ء و�ملخت�ضني 
وتبادل  للتباحث  �لقطاعات،  كافة  م��ن 
ب�ضاأن  �لنظر  وجهات  وتوحيد  �خل��رب�ت 
لتحقيق  و�ال�ضتثمارية  �ملالية  �الأنظمة 
للدول  �ملاليني  و�ال�ضتقر�ر  �ال�ضتد�مة 

حول �لعامل.« 
وي��ع��ت��رب �مل��ن��ت��دى �مل����ايل �الآ����ض���ي���وي من 
�أب�����رز �ل��ف��ع��ال��ي��ات يف ه���ذ� �ل��ق��ط��اع على 
من  نخبة  يجمع  حيث  �لعامل،  م�ضتوى 
�ملال  جمتمع  من  �ملوؤثرين  �ل��ق��ادة  �أب��رز 
و�الأعمال �لعاملي ملناق�ضة �آخر �لتطور�ت 
و�الجتاهات �لتي تر�ضم معامل �الأ�ضو�ق 
ممثلو  ق��ام  �مل�ضاركة  وخ��الل  �الآ�ضيوية. 
�جلل�ضات  خم��ت��ل��ف  ب��ح�����ض��ور  �ل��������وز�رة 
الأهمية  ن��ظ��ر�ً  و�الج��ت��م��اع��ات  �لنقا�ضية 
و�إمكانية  ت��ط��رح��ه��ا  �ل���ت���ي  �مل���و�����ض���ي���ع 
�إىل  �إ�ضافة  م�ضتقباًل،  منها  �ال�ضتفادة 

خمتلف  مع  �للقاء�ت  من  �لعديد  عقد 
�مل�ضوؤولني �مل�ضاركني يف �ملنتدى.

خالل  عقدت  �لتي  �جلل�ضات  �أه��م  وم��ن 
�الآ���ض��ي��وي؛ جل�ضة عامة  �مل���ايل  �مل��ن��ت��دى 
�البتكار  �ل��ن��م��و:  ت��ع��ري��ف  “�إعادة  ح���ول 
نقا�ضية  وجل�ضات  و�ل�ضمول”،  و�لتقدم 
و�الجتماعية  �لبيئية  “�حلوكمة  ح��ول 
وحوكمة �ل�ضركات” و”م�ضتقبل �ضركات 

�الإد�ري���ة  ك��ون��غ  ه��ون��غ  منطقة  وحكومة 
بجمهورية �ل�ضني. هذ� وقد بلغت قيمة 
�إج��م��ايل �ل��ت��ج��ارة �خل��ارج��ي��ة م��ع هونغ 
9،765 مليون   ،2018 كونغ يف �لعام 
مليون   3،473 منها  �أم��ري��ك��ي،  دوالر 
�أمريكي  دوالر  و539.3  و�رد�ت،  دوالر 
�ضادر�ت غري نفطية، و5،753 مليون 

دوالر �أمريكي �إعادة ت�ضدير.

•• اأبوظبي-وام:
وزير  �ملزروعي  فار�س  فرج  حممد  بن  �ضهيل  معايل  �ضهد 
�ل��ط��اق��ة و�ل�����ض��ن��اع��ة وم���ع���ايل �ل��دك��ت��ور ث���اين ب���ن �أحمد 
�لزيودي وزير �لتغري �ملناخي و�لبيئة �لتوقيع على مذكرة 
�لدولية  و�ل��وك��ال��ة  و�ل�ضناعة  �لطاقة  وز�رة  ب��ني  تفاهم 
جمال  يف  �ل��ت��ع��اون  لتعزيز  “�آيرينا”  �مل��ت��ج��ددة  للطاقة 
�أبوظبي  �أ���ض��ب��وع  فعاليات  خ��الل  وذل���ك  �مل��ت��ج��ددة  �لطاقة 
لال�ضتد�مة. وتهدف مذكرة �لتفاهم - �لتي وقعها �ضعادة 
�لدكتور مطر حامد �لنيادي وكيل وز�رة �لطاقة و�ل�ضناعة 
و�ضعادة فر�ن�ضي�ضكو ال كامري� مدير عام �لوكالة �لدولية 
�لتعاون  وتعزيز  تقوية  �إىل   - “�آيرينا”  �ملتجددة  للطاقة 
لتطوير منتجات  “�آيرينا”  وعالقة �لعمل بني �ل��وز�رة و 
�ملعرفة و�لتحليالت وتبادل �ملعلومات وتنظيم ور�س �لعمل 
للفعاليات �ملتعلقة بالطاقة �ملتجددة. وي�ضمل �لتعاون بني 

�لطرفني خارطة طريق �لطاقة �ملتجددة لدولة �الإمار�ت 
و�لتكنولوجيا  �لتربيد  �لطلب على  مع مر�عاة خ�ضائ�س 
�ملتجددة  �لطاقة  ن�ضر  و�ضيا�ضات  �ل��دول��ة،  يف  به  �ملرتبطة 
ن�ضر  ل��دع��م  و�ملخططة  �حل��ال��ي��ة  �ل�ضيا�ضات  ذل��ك  يف  مب��ا 
�لكهربائي  �ل��رب��ط  و�إج�����ر�ء�ت  وخ��ط��ط  �مل��ت��ج��ددة  �لطاقة 
�ملتغرية،  �ملتجددة  �لطاقة  تكامل  لتعزيز  �لطاقة  وتبادل 
و�أثر �لطاقة �ملتجددة على قدرة �ضبكات �لنقل على �لثبات 
�ملذكرة  تن�س  كما  �ملمكنة.  و�لت�ضغيلية  �لتقنية  و�حللول 
على �لتعاون من خالل تبادل �ملعلومات وت�ضمل �ملعلومات 
و�لفو�ئد  و�لتكاليف  و�الح�ضائيات  �لبيانات  حول  �لكمية 
و�ملعلومات �لتحليلية مبا يف ذلك تقنيات و�ضيا�ضات �لطاقة 
�ملتجددة و�الأدو�ت �ملالية و�لتد�بري �لتنظيمية مبا يف ذلك 
كفاءة �لطاقة وت�ضميم �ل�ضوق ومرونة �لنظام و�لتخطيط 

طويل �الأجل حل�ض�س عالية من �لطاقة �ملتجددة.

�إن توقيع مذكرة  �ملزروعي  �ضهيل بن حممد  وقال معايل 
�ل��ت��ف��اه��م م��ع �ي��ري��ن��ا ي��اأت��ي �ن�ضجاما م��ع روؤي����ة �الإم����ار�ت 
�لتنمية  تعزيز  �إىل  �لر�مية  �لر�ضيدة  �لقيادة  وتوجهات 
ودعم  �ملتجددة  �لطاقة  و��ضتخد�م  �ل��دول��ة  يف  �مل�ضتد�مة 
وتطوير �ل�ضيا�ضات �لتنظيمية �ملتخ�ض�ضة. و�أ�ضاف معاليه 
باأن �ملذكرة تهدف �ىل تبادل �ملعلومات و�لبيانات �ملفتوحة 
و�ال�ضتفادة من �خلرب�ت �ملتميزة و�الطالع على �لتجارب 
من  �ضعيا  �ملتجددة  �لطاقة  جم��ال  يف  �ملمار�ضات  و�أف�ضل 
الن  �ل��ر�م��ي��ة   2021 �الم����ار�ت  روؤي���ة  لتحقيق  �لطرفني 
تنعم  �لتي  �ل��ع��امل  دول  �أف�ضل  م��ن  و�ح���دة  �ل��دول��ة  ت�ضبح 
ببيئة م�ضتد�مة. وقال �ضعادة �لدكتور مطر حامد �لنيادي 
وكيل �لوز�رة �إن �لهدف من هذه �ملذكرة هو تنظيم وحتقيق 
تعاون �أو�ضع بني �لوز�رة و�الأمانة �لعامة للمنظمة �يرينا 
مبا ي�ضاهم يف �ال�ضتفادة من �خلرب�ت �ملتوفرة يف �لوز�رة 

يف  �ملتجددة  بالطاقة  �ملتعلقة  �لق�ضايا  ملناق�ضة  و�ملنظمة 
�ملنطقة وكيفية �ال�ضتفادة منها �أكر.

من جانبه قال فر�ن�ضي�ضكو ال كامري�، �ملدير �لعام للوكالة 
�لطاقة  حتظى   : “�آيرينا”  �مل��ت��ج��ددة  للطاقة  �ل��دول��ي��ة 
مبكانة  عموماً  �خلليج  ودول  �الإم���ار�ت  دول��ة  يف  �ملتجددة 
من  �ل��ري��اح  وط��اق��ة  �ل�ضم�ضية  �ل��ط��اق��ة  تعترب  �إذ  ر����ض��خ��ة 
م�ضادر �لطاقة �الأكر كفاءة من حيث �لتكلفة يف �لدولة، 
ت�����ض��اه��م يف ح��ف��ز من��وه��ا وت��ن��وع��ه��ا �القت�ضادي  �أن��ه��ا  ك��م��ا 

وتنميتها �مل�ضتد�مة.
�أو��ضر �لتعاون بني  و�أ�ضاف ال كامري�: يعزز هذ� �التفاق 
و�حلكومة �الإمار�تية، حيث يقدم نهجاً جديد�ً  “�آيرينا” 
و�ضنتعاون   .. و�لع�ضرين  �لقرن �حلادي  �لطاقة يف  لقيادة 
مو�رد  �إمكانات  ال�ضتك�ضاف  و�ل�ضناعة  �لطاقة  وز�رة  مع 

�الإمار�ت �لكبرية و�ملتنوعة من �لطاقة.

وز�رة �لطاقة و�ل�صناعة و »�آيرينا« توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز �لتعاون يف جمال �لطاقة �ملتجددة

اخلميس    16   يناير   2020  م   -   العـدد  12833  
Thursday   16   January   2020  -  Issue No   12833



29

املال والأعمال
بعد نيلها �سهادة مركز التميز التابع لالحتاد الدويل للنقل اجلوي

�لحتاد لل�صحن حت�صل على ع�صوية �حتاد �صل�صلة �لتربيد و�حتاد فارما.�آيرو لنقل �لأدوية

خالل م�ساركة قطاع املياه والكهرباء يف اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة 2020

»�أبوظبي للتوزيع« تعلن عن �لبدء بتزويد جزيرة �ل�صعديات باملياه �ملعاد تدويرها

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلنت “�الحتاد لل�ضحن”، ذر�ع �ل�ضحن 
و�خلدمات �للوج�ضتية �لتابع ملجموعة 
تعزيز  ع����ن  للطري�ن”،  “�الحتاد 
�لعاملية  �ل��ت��ربي��د  �ضل�ضلة  يف  مكانتها 
�حل�ضرية  �لع�ضوية  على  بح�ضولها 
 Cool“ �ل���ت���ربي���د  ���ض��ل�����ض��ل��ة  الحت�����اد 
   ”Chain Association
Pharma.“ ’فارما.�آيرو‘  و�حت��اد 

ل����الأدوي����ة،  �جل�����وي  ل��ل��ن��ق��ل   ”aero
وذلك بعد �لنجاح �لذي حققته موؤخر�ً 
�لتمّيز للخدمات  �ضهادة مركز  نيل  يف 
�للوج�ضتية للب�ضائع �لطازجة وملناولة 

�الأدوية.
قطاعات،  ع���ّدة  يف  �ملنظمتان  وتن�ضط 
مب���ا ي�����ض��م��ل ����ض���رك���ات ���ض��ح��ن �الأدوي������ة 
قبل  من  �ملعتمدة  �ل�ضحن  وجمتمعات 
�مل�ضتقلني  للمدققني  �ل��ت��م��ّي��ز  م��رك��ز 
وم�ضغلي �ملطار�ت وغريها من �جلهات 
�جل��وي؛ مما  �ل�ضحن  �ملعنية يف قطاع 
فعال  ب�ضكل  �مل�����ض��ارك��ة  لل�ضركة  يتيح 
�لقطاع  وعمليات  معايري  تطوير  يف 

وتعزيزها.
وت��اأت��ي ه���ذه �خل��ط��وة ب��ع��د م���رور �أقل 
م���ن ع���ام ع��ل��ى �الإجن�����از �ل���ر�ئ���د �لذي 
عندما  لل�ضحن”  “�الحتاد  ح��ق��ق��ت��ه 
�ل�ضرق  يف  ج���وي  ن��اق��ل  �أول  �أ���ض��ب��ح��ت 
�الأو����ض���ط حت�����ض��ل ع��ل��ى ���ض��ه��ادة مركز 
ملناولة  �للوج�ضتية  للخدمات  �لتمّيز 
�الأدوي�������ة وث�����اين ���ض��رك��ة ط�����ري�ن على 
مركز  �ضهادة  حت�ضد  �ل��ع��امل  م�ضتوى 
�لتمّيز للخدمات �للوج�ضتية للب�ضائع 

وتوفر  �أ����ض���ب���وع���ني.  م���ن���ذ  �ل���ط���ازج���ة 
�ل�ضركة من خالل خدمة �لنقل �جلوي 
 )TempCheck( ل������الأدوي������ة 
وخدمة �لنقل �جلوي للمو�د �لطازجة 
معد�ت   )FreshForward(
م�ضممة خ�ضي�ضاً لنقل �الأدوية و�ملو�د 
وبدرجة  ممكن  وقت  باأ�ضرع  �لطازجة 
ح�����ر�رة م��ن��ا���ض��ب��ة م���ع �الل���ت���ز�م باأعلى 

�إر�ضاد�ت �المتثال.
�أن���دري���ه بليت�س،  �ل�����ض��دد، ق���ال  وب��ه��ذ� 
�الحتاد  يف  و�لت�ضليم  �لعمليات  رئي�س 
: “يعك�س �ن�ضمامنا �إىل �حتاد �ضل�ضلة 
للنقل  ’فارما.�آيرو‘  و�حت���اد  �لتربيد 
�لتقدم  �أه��م��ي��ة  ل��الأدوي��ة على  �جل���وي 
لل�ضحن”  “�الحتاد  �أح����رزت����ه  �ل�����ذي 
خ���الل �الأ���ض��ه��ر �ل���� 18 �مل��ا���ض��ي��ة فيما 
بطموحاتنا  ق���دم���اً  �مل�����ض��ي  ن���و�����ض���ل 
ل��ت��وف��ري خ��دم��ات ن��ق��ل ج���وي موثوقة 
وم��ت��ك��ام��ل��ة ل�����ض��رك��ات ���ض��ح��ن �الأدوي�����ة 
و�مل�������و�د �ل���ط���ازج���ة«. و���ض��ي��ت��ي��ح �حت���اد 
لل�ضحن”  “لالحتاد  �لتربيد  �ضل�ضلة 
ق��ن��اًة ����ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة ل��ت��ب��ادل �خل���رب�ت 
�لتكنولوجيا،  جم�����ال  يف  و�الأف�����ك�����ار 
خم�ض�ضة  م��ن�����ض��ة  �إىل  ب���االإ����ض���اف���ة 
�ضر�كاتها �حلالية مع �جلهات  لتعزيز 
و�ضل�ضلة  بالقطاع  و�ملعنية  �حلكومية 

�لتوريد حول �لعامل.
�ضتافرو�س  ق����ال  �ل�������ض���ي���اق،  ه����ذ�  ويف 
�ضل�ضلة  �حتاد  رئي�س  �إيفاجنيالكاك�س، 
�لتربيد ومدير �ملنتجات �لعاملي، لدى 
�جل���وي���ة:  ’كارغولوك�س‘  خ���ط���وط 
قادة  م��ظ��ل��ت��ه  حت���ت  �الحت�����اد  “يجمع 
�أج�������ز�ء �ضبكة  �ل���ق���ط���اع م���ن خم��ت��ل��ف 

�ملالحظات  مل�ضاركة  �ل��ت��ربي��د  �ضل�ضلة 
وت�����ب�����ادل �الأف�����ك�����ار و�خ����ت����ب����ار جت����ارب 

جديدة.
تغيري  حتقيق  ع��ل��ى  �الأع�����ض��اء  يعمل   
لالأدوية  �ل��ت��ربي��د  ���ض��ل�����ض��ل��ة  يف  ف���ّع���ال 
�لرتكيز  مع  للتلف  �لقابلة  و�ملنتجات 
�لنفايات  م��ن  �حل��د  يف  �مل�ضاهمة  على 
وحت�����ض��ني ح��ي��اة �مل��ر���ض��ى ع��رب �ضمان 
�ضركات  متطلبات  تلبي  نقل  خ��دم��ات 

�ل�ضحن.
لل�ضحن”  “�الحتاد  ب����اأن  ث��ق��ة  وك��ل��ن��ا   
���ض��ت��ق��دم م��الح��ظ��ات و�أف���ك���ار ق��ّي��م��ة يف 
م�ضاهمتها  �إىل  ونتطلع  �مل��ج��ال،  ه��ذ� 

�لفعالة«.

’فارما. �حت���������اد  ع�������ض���وي���ة  وت����ت����ي����ح 
�مل�ضاركة  لل�ضحن”  �آيرو‘لالحتاد 
نقل  �جتماعات جمل�س  فّعال يف  ب��دور 
�لطازجة  و�لب�ضائع  �حلية  �حليو�نات 
وحتديثات �للو�ئح �لناظمة مبا ي�ضمن 
تعزيز مكانتها يف مركز عمليات �ضنع 

�لقر�ر على م�ضتوى �لقطاع.
ف��ال��ك، رئي�س جمل�س  ن��اث��ان دو  وق���ال 
�أن  “�أود  ’فارما.�آيرو‘:  �حت���اد  �إد�رة 
لل�ضحن  �الحت�������اد  ب��ان�����ض��م��ام  �أرح�������ب 
و�أتطلع  ’فارما.�آيرو‘  ل��ع�����ض��وي��ة 
م�ضاريعنا  يف  �ل��ف��اع��ل��ة  مل�����ض��اه��م��ت��ه��م 
ب�ضكٍل ي�ضمن حت�ضني عمليات مناولة 
�مل���ن���ت���ج���ات �ل����دو�ئ����ي����ة ب���ال���ت���ع���اون مع 

�ل�����ض��رك��ات �مل�����ض��ّن��ع��ة. وب��اع��ت��ب��اره��ا �أول 
ناقل جوي يف منطقة �ل�ضرق �الأو�ضط 
يوؤكد  ’فارما.�آيرو‘،  الحت���اد  ين�ضم 
�ن�ضمام �الحتاد لل�ضحن على ��ضتمر�ر 
منطقة  نحو  �لعاملية  تو�ضعنا  م�ضرية 

�ل�ضرق �الأو�ضط و�ضمال �أفريقيا«.
وُي�ضار �إىل �أن �ضبكة “�الحتاد لل�ضحن” 
عاملية،  ت�����ض��غ��ي��ل  حم���ط���ة   60 ت�����ض��م 
وتوفر خدمات لوج�ضتية لنقل �الأدوية 
وتو��ضاًل  للتلف  �ل��ق��اب��ل��ة  و�ل��ب�����ض��ائ��ع 
100 ممر  م����ن  �أك������ر  ع����رب  ���ض��ل�����ض��اً 
�لتميز  قبل مركز  جت��اري معتمد من 
لالحتاد  �لتابع  �مل�ضتقلني  للمدققني 

�لدويل للنقل �جلوي.

•• اأبوظبي-الفجر: 

وهي  للتوزيع،  �أبوظبي  �ضركة  �أعلنت 
ملوؤ�ّض�ضة  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل�����ض��رك��ات  �إح������دى 
�أب��وظ��ب��ي ل��ل��ط��اق��ة، �أم�������س �أن���ه���ا ب���د�أت 
�إىل  �ملعاد تدويرها  �ملياه  عملّية توريد 
بنجاح.  �أبوظبي  يف  �ل�ضعديات  جزيرة 
يقارب  ما  حالياً  �ل�ضركة  �ضبكة  وُت��ورِّد 
�ملياه  م��ن  ي��وم��ّي��اً  ج��ال��ون  4.4 مليون 

�ملعاد تدويرها �إىل �جلزيرة ..
�مل���ي���اه يف ريِّ  ُت�����ض��ت��خ��دم ه����ذه   ح��ي��ث 
�حل����د�ئ����ق و�مل�������ض���ط���ح���ات �خل�������ض���ر�ء، 
�الأمر �لذي ُيعد �إجناز�ً هاماً يف تقليل 

ي.  ��ضتخد�م �ملياه �ملُحالة يف �أعمال �لرَّ
وق���د ق��ام��ت �ل�����ض��رك��ة ب��و���ض��ل جزيرة 
للمياه  �حل��ال��ي��ة  بال�ضبكة  �ل�ضعديات 

�ملعاد تدويرها يف جزيرة يا�س.  
للتوزيع  �أب���وظ���ب���ي  ����ض���رك���ة  وت�����ض��ع��ى 
تدويرها،  �مل��ع��اد  �مل��ي��اه  �ضبكة  لتو�ضيع 
�إدر�كاً منها الأهمية �ال�ضتفادة من هذ� 
�أث��ٌر �إيجابي  �أم��ر له  �مل��ورد �لهام، وه��و 

على �ال�ضتد�مة يف �أبوظبي.
جزيرة  يف  �مل���������ض����روع  ه�����ذ�  وي�������ض���ّك���ل   
�الأوىل  �مل��رح��ل��ة  ب��اأب��وظ��ب��ي  �ل�ضعديات 
�إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �ل�ضركة  خطط  م��ن 
تدويرها  �مل��ع��اد  �مل��ي��اه  ��ضتخد�م  زي���ادة 

و�مل�ضطحات  �لزر�عية  �الأر��ضي  ريِّ  يف 
�خل�����ض��ر�ء يف �الإم�����ارة، مم��ا يقّلل من 
�العتماد على �ملياه �ملُحالة و�جلوفّية. 
للخطة  �ل��الح��ق��ة  �مل��ر�ح��ل  و�ضت�ضمل 
�مل���ع���اد تدويرها  �مل���ي���اه  ���ض��ب��ك��ة  ت��و���ض��ي��ع 
�أخ�������رى يف  م���ن���اط���ق  �إىل  وت��و���ض��ي��ل��ه��ا 

�الإمارة.  
�ضعيد   : �ضعادة  قال  �ملنا�ضبة،  هذه  ويف 
ل�ضركة  �لعام  �ملدير  �ل�ضويدي،  حممد 
�أثمن  �مل��ي��اه  “تعد  للتوزيع:  �أب��وظ��ب��ي 
�هتماماً  وتتطلب  �ل��ع��امل،  يف  �مل����و�رد 
لرت�ضيد  ���ض��ل��ي��م��ة  و�إد�رة  خ����ا�����ض����اً 
�ال���ض��ت��ه��الك، وي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ي��ن��ا تطبيق 

على  للحفاظ  م�ضتد�مة  وحلول  �أفكار 
تقليلن���ا  خ����الل  �له������ام من  �ملورد  هذ� 
��ضتخد�منا  ط����رق  وحت�����ض��ني  ل��ل��ه��در 
للمياه. ومن هنا تاأتي �أهمية م�ضروعنا 
تدويرها  �مل��ع��اد  �مل��ي��اه  لتوريد  �جل��دي��د 
يعد  �ل�����ذي  �ل�����ض��ع��دي��ات،  ج���زي���رة  �إىل 
خطوة هامة نحو حتقيق ��ضرت�تيجية 
�أب��وظ��ب��ي، الأنه  �إم�����ارة  �ال���ض��ت��د�م��ة يف 
����ض��ت��خ��د�م �ملياه  ت��ق��ل��ي��ل  مي��ك��ن��ن��ا م���ن 
�ملحالة، ومينع ��ضتنفاذ �ملياه �جلوفّية 
�ال�ضتخد�م  ج���ان���ب  �إىل  �ل��ط��ب��ي��ع��ّي��ة، 
تدويرها  �ملعاد  للمياه  و�ملفيد  �لفعال 
ريِّ �حلد�ئق  �مل�ضتغلة، وذلك يف  وغري 

�ل��ت��ي تديرها  و�مل�����ض��اح��ات �خل�����ض��ر�ء، 
�الأوىل  �خل��ط��وة  ه��ي  وه��ذه  �لبلديات. 
���ض��م��ن خ��ط��ٍة �أو����ض���ع م���ن ���ض��اأن��ه��ا دفع 
عجلة �لنمو و�لتطور �مل�ضتد�م يف �إمارة 

�أبوظبي لعقود قادمة«. 
ويعد قطاع �ملياه و�لكهرباء يف �أبوظبي 
دف��ع م�ضرية  ت�ضاهم يف  ق��وة حم��ورّي��ة 
�لعربّية  �الإم���ار�ت  دول��ة  �ال�ضتد�مة يف 
�ضاماًل،  حت��ّواًل  حالياً  وي�ضهد  �ملّتحدة، 
ف��ي��ه �ضركاته  �ل����ذي حت��ق��ق  �ل��وق��ت  يف 
�أبوظبي  ���ض��رك��ة  وم��ن��ه��ا  �ل��ت�����ض��غ��ي��ل��ي��ة، 
مميز�ً  و�أد�ء�ً  ك��ب��ري�ً  تقدماً  للتوزيع، 

فيما يتعلق مببادر�ت �ال�ضتد�مة. 

نو�ل �حلو�صني: �لتعاون بني وز�رة 
�لطاقة و�آيرينا يعزز �لتنمية �مل�صتد�مة

•• اأبوظبي-وام:

�أكدت �ضعادة �لدكتورة نو�ل خليفة �حلو�ضني �ملندوبة �لد�ئمة لدى �لوكالة 
جرى  �لتي  �لتفاهم  مذكرة  �أهمية  “�آيرينا”  �ملتجددة  للطاقة  �لدولية 
جمال  يف  �لتعاون  “ لتعزيز  �آيرينا  “ و”  �لطاقة  “ وز�رة  ب��ني  توقيعها 

�لطاقة �ملتجددة.
�ملهمة  �الت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه  �إن  �ملنا�ضبة  ب��ه��ذه  ل��ه  ت�ضريح  يف  �حلو�ضني  وق���ال 
�لوثيق بني �جلهات  �لعمل و�لتعاون  �ليوم نتيجة ل�ضجل طويل من  تاأتي 
�حلكومية و�خلا�ضة يف دولة �الإم��ار�ت و�لوكالة �لدولية للطاقة �ملتجددة 
“ �نطالقا من دوره��ا يف متثيل م�ضالح �لدولة يف  . و�أ�ضافت   « �آيرينا   “
حر�ضت  �ملتجددة  �لطاقة  وم�ضاريع  حلول  لن�ضر  جهودها  ودع��م  �لوكالة 
�لتعاون  عجلة  دفع  على  “�آيرينا”  لدى  �الإم���ار�ت  لدولة  �لد�ئمة  �لبعثة 

�مل�ضرتك بني �لوكالة و�جلهات �ملعنية يف �لدولة .
و�أ�ضارت �إىل �أن هذه �التفاقية تعد مثاال على نهج دولة �الإم��ار�ت �ل�ضامل 
نحو تعزيز عنا�ضر �لتنمية �مل�ضتد�مة وتبني �حللول و�لتقنيات �لنظيفة يف 

خمتلف �ملجاالت و�لقطاعات«.

�لقمة �لعاملية لطاقة �مل�صتقبل تعزز م�صاريع 
�لطاقة �ملتجددة يف جمل�ض �لتعاون �خلليجي

•• اأبوظبي-وام: 

ي�����ض��اه��م ك��ل م��ن م��ع��ر���س وم��ن��ت��دى �ل��ط��اق��ة وم��ع��ر���س وم��ن��ت��دى �لطاقة 
�ل�ضم�ضية �للذين ينعقد�ن بني 13 و16 يناير �جلاري على هام�س �لقمة 
جمل�س  ب��دول  �ملتجددة  �لطاقة  �ضوق  تعزيز  يف  �مل�ضتقبل،  لطاقة  �لعاملية 
�لتعاون �خلليجي، �لتي منت مبقد�ر ت�ضعة �أ�ضعاف لي�ضل حجمها �إىل 11 
مليار دوالر بني �لعامني 2008 و 2016 وفقا للوكالة �لدولية للطاقة 

�ملتجددة “ �آيرينا«.
لطاقة  �لعاملية  �لقمة  يف  �ملجموعة  فعاليات  مدير  توخنت،  غر�نت  وق��ال 
�مل�ضتقبل، �إن معر�س ومنتدى �لطاقة ومعر�س ومنتدى �لطاقة �ل�ضم�ضية 
و�ملخت�ضني  �خلرب�ء  �ضفوة  وم�ضاركة  �البتكار�ت  �أحدث  “عر�س  ي�ضهد�ن 
مثل  �ضّتى  رئي�ضة  مو�ضوعات  يف  و�ل��ف��ر���س  �لتحديات  يتناولون  �ل��ذي��ن 
��ضتقر�ر �ل�ضبكات �لكهربائية و�لطاقة �لنظيفة و�لتقنيات �لنا�ضئة، وذلك 
�لطاقة  �لتعاون �خلليجي يف جم��ال  ري���ادة دول جمل�س  و�ق��ع  م��ن  ب��د�ف��ع 

�ملتجددة«.
و�أ�ضاف : لدينا متثيل جيد للغاية من �أ�ضحاب �مل�ضلحة �لرئي�ضني �ملعنيني 
�حلكومية  �جل��ه��ات  م��ن  �لقيمة،  �ضل�ضلة  �م��ت��د�د  على  �مل��ت��ج��ددة  بالطاقة 
�لباحثني  وحتى  و�ملطّورين  و�ملمولني  �ال�ضت�ضاريني  �إىل  �مل�ضاريع  �ضاحبة 
و�ملهند�ضني وموردي �لتقنيات �حلديثة، ممن ُيح�ضنون ��ضتغالل �لفر�س 
�لتجارية  �الأعمال  �البتكار�ت وممار�ضة  و��ضتك�ضاف  �ملعرفة  لتبادل  �ملتاحة 

يف �أكرب حدث لطاقة �مل�ضتقبل و�ال�ضتد�مة يف �ل�ضرق �الأو�ضط.
وي��اأت��ي يف طليعة �جل��ه��ات �ل��ع��ار���ض��ة و�مل��ت��ح��دث��ني �خل����رب�ء �مل�����ض��ارك��ني يف 
�أبوظبي  وموؤ�ض�ضة  �أبوظبي  �لطاقة  د�ئ��رة  �مل�ضتقبل  لطاقة  �لعاملية  �لقمة 
و�ضركة  �الإم���ار�ت  وكهرباء  مياه  �ضركة  من  لها  �لتابعة  و�جلهات  للطاقة 
وجميعها  و”م�ضدر”،  و�لتحّكم،  للنقل  �أبوظبي  و�ضركة  للتوزيع  �أبوظبي 
تعر�س �أحدث م�ضاريعها و�بتكار�تها، وذلك يف �ضوء �حلر�س على �الرتقاء 
مببادر�ت �لطاقة �ملتجّددة �لتي تقودها حكومة �أبوظبي وت�ضعى للو�ضول 

بها �إىل م�ضتوى عاملي.
�ل�ضم�ضية  �لطاقة  ومنتدى  معر�س  يف  �لعار�ضة  �جلهات  قائمة  وت�ضمل 
“كون�ضرتك�ضنز  م��ث��ل  �ل�ضم�ضية  �ل��ط��اق��ة  ح��ل��ول  م��ط��وري  م��ن  جم��م��وع��ة 
جروب”  و”�إجني  �إف”  دي  و”�إي  مديرت�ين”  ال  دي  �إن��د���ض��رتي��ل��ي��ز 
خمت�ضة  و���ض��رك��ات  �إنرجيا”،  و”تالري  باور”  و”�ضكاي  و”ماروبني” 
و”�ضن  و”فروني�س”  و”�إجنتيم”  “هو�وي”  بينها  �لذكية  بال�ضبكات 
غرو”، يف حني ت�ضّم قائمة �ل�ضركات �ملقّدمة حللول تتبع �لطاقة �ل�ضم�ضية 
“نك�ضت تر�كر” و”بيا �ضوالر” و”�ضولتك”، وم�ضنعني لالألو�ح �ل�ضم�ضية 

“لونغي �ضوالر تكنولوجي«.
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�لتنفيذ/�ضركة �الم��ار�ت لالت�ضاالت  حمل �القامة مبا �ن طالب 
�ملتكاملة �س.م.ع  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )16754.76( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  .وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/857 تنفيذ مدين  
�ىل �مل��ن��ف��ذ ����ض���ده/1-  رن���ا ت��وف��ي��ق ع��ب��د رب���ه �ب���و ج��ي��اب  جمهول 
�لتنفيذ/�ضركة �الم��ار�ت لالت�ضاالت  حمل �القامة مبا �ن طالب 
�ملتكاملة �س.م.ع  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )10722.18( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  .وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/851 تنفيذ مدين  
���ض��ده/1-  حممد في�ضان حممد علي  جمهول حمل  �ملنفذ  �ىل 
�الم������ار�ت لالت�ضاالت  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/���ض��رك��ة  �ن ط��ال��ب  �الق���ام���ة مب��ا 
�ملتكاملة �س.م.ع  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )10499.99( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  .وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/854 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �ضده/1-  ع�ضام �ضعيد �ضامل �ل�ضني �لغافري  جمهول 
�لتنفيذ/�ضركة �الم��ار�ت لالت�ضاالت  حمل �القامة مبا �ن طالب 
�ملتكاملة �س.م.ع  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )14330.79( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  .وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/816 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �ضده/1-  نثار نو�ز حممد �حمد  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/�ضركة �المار�ت لالت�ضاالت �ملتكاملة �س.م.ع  
بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  قد 
�و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )5851.26( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ 
خزينة �ملحكمة  .وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 
يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �اللتز�م  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/815 تنفيذ مدين  
�لفيتوري حو��س  جمهول  �لهادي  �لقذ�يف  ���ض��ده/1-   �ملنفذ  �ىل 
�لتنفيذ/�ضركة �الم��ار�ت لالت�ضاالت  حمل �القامة مبا �ن طالب 
�ملتكاملة �س.م.ع  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )9362.22( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  .وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/810 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �ضده/1-  عبد�هلل جالوه  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
���س.م.ع  قد  طالب �لتنفيذ/�ضركة �الم��ار�ت لالت�ضاالت �ملتكاملة 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )7682.86( وق��دره  به  �ملنفذ 
�ملحكمة  .وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك 
يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر 

هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/860 تنفيذ مدين  
�مل���ري  جم��ه��ول حمل  �ىل �ملنفذ ���ض��ده/1-  ج��ار �هلل علي �ضالح 
�الم������ار�ت لالت�ضاالت  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/���ض��رك��ة  �ن ط��ال��ب  �الق���ام���ة مب��ا 
�ملتكاملة �س.م.ع  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )10269.72( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  .وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

اخلميس    16   يناير   2020  م   -   العـدد  12833  
Thursday   16   January   2020  -  Issue No   12833



30

املال والأعمال
و�سعت اأجندة حافلة ت�سمل تنظيم اأكرث من 33 فعالية عاملية خالل املعر�ص 

غرفة دبي ت�صتعر�ض خططها �أمام موظفيها ك�صريك قطاع �لأعمال �لر�صمي لإك�صبو 2020 دبي
•• دبي-الفجر:

�أم�س  نظمت غرفة جتارة و�ضناعة دبي 
لتعريفهم  موظفيها  م��ع  مو�ضعاً  ل��ق��اًء 
�خلا�ضة  و����ض��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه��ا  ب��خ��ط��ط��ه��ا 
دبي،   2020 �ل��ع��امل��ي  �إك�ضبو  مبعر�س 
وذل�����ك ب��ع��د �الإع�������الن ع���ن غ���رف���ة دبي 
ك�ضريك قطاع �الأعمال �لر�ضمي الإك�ضبو 
2020 دبي، وك�ضف �لغرفة عن �أجندة 
م��و���ض��ع��ة م��ن �ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ع��امل��ي��ة �لتي 
مكانة  لرت�ضيخ  وت�ضت�ضيفها  �ضتنظمها 

�الإمارة كوجهة عاملية لالأعمال.
مدير  بوعميم،  حمد  �ضعادة  و��ضتعر�س 
ع���ام غ��رف��ة جت����ارة و���ض��ن��اع��ة دب���ي �أم���ام 
�لغرفة  �ضتلعبه  �ل��ذي  �ل���دور  �ملوظفني 
جمتمعات  ب��ني  �لتو��ضل  ج�ضور  م��د  يف 
�لعامل، حيث  �أنحاء  �الأعمال من جميع 
�ضتنظم �لغرفة يف مقر �إك�ضبو �كر من 
�ل�ضتة  �الأ�ضهر  طيلة  عاملية  فعالية   33
با�ضتقطاب  ت���وق���ع���ات  م���ع  ل��ل��م��ع��ر���س، 
�مل�ضتثمرين  م���ن  ك��ب��ري  ل��ع��دد  �ل��غ��رف��ة 
ورو�د �الأعمال وقادة جمتمعات �الأعمال 

�إىل فعالياتها طو�ل مدة �ملعر�س.
�لتي  �لهامة  �لفعاليات  قائمة  وت�ضمل 
معر�س  خ���الل  دب���ي  غ��رف��ة  �ضتنظمها 
�ل����دورة  2020 دب����ي ك���ل م���ن  �إك�����ض��ب��و 

�الأفريقي  �لعاملي  �ملنتدى  من  �ل�ضاد�ضة 
منتدى  �لر�بعة من  و�ل��دورة  لالأعمال، 
�الأعمال �لعاملي لدول �أمريكا �لالتينية، 
لدول  �الأول  �لعاملي  �الأع��م��ال  ومنتدى 
موؤمتر�ت  دعم  �إىل  باالإ�ضافة  �الآ�ضيان، 
رئي�ضية هامة مثل قمة �لتجزئة  و�لقمة 

�لعاملية لالقت�ضاد �الإ�ضالمي.

�ل���غ���رف���ة خ����الل معر�س  ���ض��ت��ن��ظ��م  ك��م��ا 
على  ت��رك��ز  �أخ����رى  فعالية   30 �إك�����ض��ب��و 
�خلارجية  �الأ�ضو�ق  �ال�ضتثمار يف  فر�س 
�مل���ع���ر����س، حيث  �مل�������ض���ارك���ة يف  ل����ل����دول 
�لفعاليات من�ضات مثالية  �ضت�ضكل هذه 
ون�ضج  �خل�������رب�ت،  وت����ب����ادل  ل��ل��ت��و����ض��ل 
يف  �مل�ضتثمرين  بني  �قت�ضادية  �ضر�كات 

�لدولة و�الأ�ضو�ق �مل�ضتهدفة، و��ضتقطاب 
وم�ضاعدة  لدبي،  �الأجنبية  �ال�ضتثمارت 
�ل�ضركات �لعاملة يف دبي على �لتو�ضع يف 

�الأ�ضو�ق �خلارجية.
ودعا مدير عام غرفة دبي �ملوظفني �إىل 
و�لكفاءة  �ملهنية  درج��ات  باأعلى  �الإلتز�م 
يف تطبيق �خلطط �ملوؤ�ض�ضية، و�مل�ضاهمة 

بدور فعال يف عك�س �ل�ضورة �لعاملية عن 
دبي وبيئة �أعمالها، موؤكد�ً �أن دبي تنتقل 
�إىل مرحلة متقدمة من �لنمو و�ضناعة 
�رتقاء  يتطلب  �ل���ذي  �الأم���ر  �مل�ضتقبل، 
�ملوظفني مبهار�تهم وخرب�تهم، منوهاً 
باأهمية ت�ضافر جهود �ملوظفني من �أجل 

مو�كبة م�ضرية دبي نحو �مل�ضتقبل.
�إك�ضبو  معر�س  �ن  �إىل  بوعميم  ول��ف��ت 
ن��وع��ي��ة يف  ن��ق��ل��ة  ي�����ض��ك��ل  دب����ي   2020
خ��ط��ط �خل��م�����ض��ني ع���ام���اً �مل��ق��ب��ل��ة، الأنه 
�القت�ضاد،  بعجلة  �ل��دف��ع  يف  �ضي�ضاهم 
و�الرتقاء مبكانة دبي بني �ملدن �لعاملية 
��ضتثمارياً  ح���ر�ك���اً  وي���ح���دث  �ل����ر�ئ����دة، 
وتنموياً كبري�ً، م�ضري�ً �إىل �أن �لفعاليات 
معر�س  خ��الل  �لغرفة  �ضتنظمها  �لتي 
�لر�و�بط  حت�ضني  يف  �ضت�ضاهم  �الإك�ضبو 
و�ل�ضر�كات �القت�ضادية وتفعيل �حلركة 
بيئة  وتعزيز  و�ال�ضتثمارية،  �لتجارية 
بحثِّ  كالمه  �ضعادته  وختم  �ال�ضتثمار. 
�ملوظفني على �ضرورة �البتكار و�الإبد�ع 
�لعام  خالل  �الأعمال  جمتمع  خدمة  يف 
�جل��������اري، و�حل����ر�����س ع���ل���ى �ل��ت��م��ي��ز يف 
ت�ضهل  �ل��ت��ي  �مللمو�ضة  �ل��ن��ت��ائ��ج  حتقيق 
ن�ضاطاتهم،  مم���ار����ض���ة  �الأع����م����ال  ع��ل��ى 
وجتعل غرفة دبي يف �ضد�رة �مل�ضاهمني 

بالتنمية �القت�ضادية �مل�ضتد�مة.      

»�إمباور«: �أنظمة خدمات تربيد �ملناطق حتقق 
وفور�ت �صخمة من �ملياه و�لطاقة وت�صرع �ل�صتد�مة

•• دبي-الفجر:

�أك��رب مزود  »�إم��ب��اور«،  �مل��رك��زي  �لتربيد  �الإم���ار�ت الأنظمة  �أك��دت موؤ�ض�ضة 
خلدمات تربيد �ملناطق يف �لعامل، �أن خدمات تربيد �ملناطق تعد �أحد �أ�ضرع 
حلول �ال�ضتد�مة؛ حيث ت�ضاهم يف حتقيق وفور�ت �ضخمة من �ملياه و�لطاقة، 
من �ضمن حماور �أعمال �لقمة �لعاملية لطاقة �مل�ضتقبل بالعا�ضمة �أبوظبي، 
�لذكية.  و�ملدن  و�لنفايات  و�ملياه  �ل�ضم�ضية  و�لطاقة  �لطاقة  ت�ضمل  و�لتي 
و�أو�ضحت »�إمباور«، على هام�س م�ضاركتها يف فعاليات �لدورة �لثالثة ع�ضر 
للقمة �لعاملية لطاقة �مل�ضتقبل 2020 يف �أبوظبي، �حلدث �ل�ضنوي �الأبرز 
وال�ضيما  �ملتجددة  �لطاقة  م�ضاريع  �أن  �لطاقة،  لتطوير  و�ملخ�ض�س  عاملياً 
خدمات تربيد �ملناطق، جتذب ��ضتثمار�ت �ضخمة �ضنويا، يف ظل �الجتاهات 

�لعاملية �ملتز�يدة نحو تبني �أنظمة وخدمات �ضديقة للبيئة.
�ملوؤ�ض�ضات  �أب���رز  �أح��د  »�إم��ب��اور«  وتعد 
حم��ل��ي��ا و�إق��ل��ي��م��ي��ا وع��امل��ي��ا، يف قطاع 
ت��ربي��د �مل���ن���اط���ق، و�ل���ت���ي ت�����ض��اه��م يف 
كافة  يف  �خل�ضر�ء  �ملمار�ضات  تعزيز 
ق��ط��اع��ات �إم������ارة دب����ي، وت��ع��م��ل على 
�لتنمية  ب��ني  �ملطلوب  �ل��ت��و�زن  خلق 
�النبعاثات  وخ��ف�����س  �الق��ت�����ض��ادي��ة 

�لكربونية.
�ضعفار،  بن  �أحمد  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
�الإمار�ت  ملوؤ�ض�ضة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
»�إمباور«،  �ملركزي  �لتربيد  الأنظمة 
ت��ق��ود نحو  �ل��ع��امل��ي��ة  »�ل��ت��وج��ه��ات  �إن 
�أخ�ضر  و�قت�ضاد  م�ضتد�م  م�ضتقبل 
�خلدمات  على  ك��ام��ل  ب�ضكل  يعتمد 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة، وم����ن ه��ن��ا تاأتي  �ل�����ض��دي��ق��ة 
�أهمية �مل�ضاركة يف �لفعاليات و�ملبادر�ت �ملحلية و�لعاملية، و�لتي من �ضاأنها 
على  �ملتنامية  �ال�ضتد�مة  لتحديات  �ملبتكرة  �حللول  و�كت�ضاف  ��ضتعر��س 
م�ضتوى �لعامل«. و�أ�ضاف »بن �ضعفار«، »�أن �أنظمة تربيد �ملناطق باتت ت�ضكل 
و�ل�ضديقة  �حلديثة  �ملباين  وت�ضميم  تخطيط  يف  ورئي�ضيا  مهما  حم��ور� 
للبيئة يف �لعامل ب�ضكل عام، و�إم��ارة دبي ب�ضكل خا�س، باعتبارها �أحد �أهم 

م�ضرعات كفاءة �لطاقة �ل�ضتة، �لتي مت و�ضعتها �الأمم �ملتحدة«.
و�أو�ضحت »�إمباور«، �أنها تعمل ب�ضفة م�ضتمرة على تطوير وحت�ضني و�بتكار 
�أحدث �لتقنيات، �لتي ت�ضاعد يف تقليل هدر �لطاقة و�ملياه، م�ضرية �إىل �أنها 
�أنظمة  لت�ضغيل  �لذكاء �ال�ضطناعي،  ت�ضتخدم نظاًما متقدًما يعتمد على 
تخزين �لطاقة �حلر�رية )TES( يف حمطات تربيد �ملناطق لتعزيز كفاءة 
��ضتهالك �لطاقة خالل �ضاعات �لذروة، �إ�ضافًة �إىل مر�قبة وتعديل تدفق 
�ملياه من و�إىل حمطة �لتربيد. كما وت�ضتخدم �ل�ضركة نظام �ضكاد� �ملتقدم 
�لذي يتيح �لقدرة على قر�ءة مليونني من �لبيانات �ملتعلقة باأبر�ج �لتربيد 
و�ملربد�ت و�ملحوالت و�إمد�د�ت �ملياه، باالإ�ضافة �إىل تكنولوجيا �ملياه �ملعاجلة 
�ملياه  ��ضتهالك  من  يقلل  مبا  للمحطة  �لت�ضغيلية  �لعمليات  يف   )TSE(

�لعذبة، وي�ضهم يف �حلفاظ على �ملو�رد �لطبيعية لالأجيال �لقادمة.

»م�صدر« و»�صيب�صا« توؤ�ص�صان �صركة لتطوير 
م�صاريع طاقة متجددة يف �إ�صبانيا و�لربتغال

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لعاملية  �ل�ضركة  “م�ضدر”،  �مل�ضتقبل  لطاقة  �أبوظبي  �ضركة  �أم�س  �أعلنت 
�لر�ئدة يف جمال �لطاقة �ملتجددة و�إحدى �ضركات “مبادلة لال�ضتثمار”، 
و�لكيميائيات  �لطاقة  جم��ال  يف  �ملتخ�ض�ضة  �لعاملية  “�ضيب�ضا”  و�ضركة 
�تفاقية  توقيع  ع��ن  جروب”،  و”كاراليل  “مبادلة”  قبل  م��ن  و�ململوكة 
لتاأ�ضي�س �ضركة م�ضرتكة بهدف تطوير م�ضاريع طاقة متجددة يف �إ�ضبانيا 

و�لربتغال.
ومت �الإعالن عن �ل�ضركة �جلديدة حتت م�ضمى “�ضيب�ضا م�ضدر رينوبلز”، 
�لتي تتوزع ملكيتها بن�ضبة 50 باملئة لكل من “م�ضدر” و”�ضيب�ضا”، خالل 
فعاليات �أ�ضبوع �أبوظبي لال�ضتد�مة 2020، وذلك بح�ضور خالد عبد�هلل 
�لنظيفة  و�لطاقة  �لطري�ن  �ضناعة  لقطاع  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لقبي�ضي، 
وم�ضبح  لال�ضتثمار”،  “مبادلة  يف  و�الت�����ض��االت  �ملعلومات  وتكنولوجيا 
�لكعبي، �لرئي�س �لتنفيذي لقطاع �لبرتول و�لبرتوكيماويات يف “مبادلة 
و�ضوف تركز �ل�ضركة  لال�ضتثمار” ومدير ورئي�س جمل�س �إد�رة “�ضيب�ضا”، 
منطقة  يف  كهرو�ضوئية  �ضم�ضية  وطاقة  ري��اح  طاقة  م�ضاريع  تطوير  على 
 600 و   500 بني  ت��رت�وح  مبدئية  �إنتاجية  بقدرة  �إيبرييا  جزيرة  �ضبه 

ميجاو�ط.
“م�ضدر”:  ل�ضركة  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �ل��رحم��ي،  جميل  حم��م��د  وق���ال 
“نفخر يف “م�ضدر” بت�ضخري خرب�تنا �لو��ضعة يف جمال �لطاقة �ملتجددة 
�لطاقة  ن�ضبة  تعزيز  يف  �ملتمثلة  و�لربتغال  ��ضبانيا  �أه��د�ف  حتقيق  لدعم 
�لنظيفة �ضمن مزيج �لطاقة. ونحن نتطلع �إىل تو�ضيع حمفظة م�ضاريعنا 
�لتي متثل منطقة جاذبة  �إيبرييا  �ضبه جزيرة  �ملتجددة �ضمن  �لطاقة  يف 
للم�ضتثمرين يف قطاع �لطاقة �ملتجددة، و�إىل �لعمل على توطيد �ضر�كتنا 

مع “�ضيب�ضا««.
“�ضيب�ضا”:  ل�ضركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  بوي�ضيو،  فيليب  ق��ال  جهته،  م��ن 
م�ضاريعها.  حمفظة  تنويع  �إىل  عاملية  طاقة  ك�ضركة  “�ضيب�ضا”  “ت�ضعى 
وتعترب �لطاقة �ملتجددة �إحدى �لركائز �لرئي�ضية لعملية �لتحول يف قطاع 
�لطاقة، و�أحد �لقطاعات �لتي نتطلع �إىل تو�ضيع �أن�ضطتنا �ضمنه. ومتثل 
مع  �لقطاع،  ه��ذ�  يف  منونا  لتعزيز  مهمة  خطوة  “م�ضدر”  مع  �ل�ضر�كة 

�لرتكيز على �ل�ضوق يف ��ضبانيا و�لربتغال«.  
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�أكادميية �صوق �أبوظبي �لعاملي تطلق �أول برنامج متخ�ص�ض يف �لتمويل �مل�صتد�م

توقيع �صر�كة بني »م�صدر« و»بريو�صان لي�صرتيك نيجار�« 
لتطوير �أول حمطة طاقة �صم�صية كهرو�صوئية عائمة يف �إندوني�صيا

•• اأبوظبي-الفجر:

“�الإمار�ت-�لكاريبي”  ���ض��ن��دوق  �أع��ل��ن 
�ملرحلة  ب�����دء  ع����ن  �مل���ت���ج���ددة  ل��ل��ط��اق��ة 
ثالث  على  �مل��م��ت��دة  خطته  م��ن  �لثانية 
متجددة  طاقة  م�ضاريع  الإقامة  �ضنو�ت 
ق�����ادرة ع��ل��ى �ل��ت��ك��ي��ف م���ع �مل���ن���اخ يف 16 
��ضتكمال  ب��ع��د  وذل�����ك  ك��اري��ب��ي��ة،  دول�����ة 
�جلديدة  و�لتمويل  �لتنمية  �تفاقيات 
�لدومينيكان،  جمهورية  دول  م��ن  لكل 
وه��اي��ت��ي، وغ��وي��ان��ا، وغ��ري��ن��اد�، و�ضانت 
وتوباغو،  وت��ري��ن��ي��د�د  ونيفي�س،  كيت�س 
و���ض��وري��ن��ام. وج���رى �الإع�����الن ع��ن هذه 
�أبوظبي  �أ�ضبوع  فعاليات  خالل  �ملرحلة 
�أك�����رب  �أح��������د   ،2020 ل����ال�����ض����ت����د�م����ة 
�ال�ضتد�مة  بق�ضايا  �ملعنية  �لتجمعات 
�الأ�ضبوع يف  و�ل��ذي يقام ه��ذ�  �لعامل،  يف 

�لعا�ضمة �الإمار�تية. 
و�لتمويل  �لتطوير  �تفاقيات  ومبوجب 
طاقة  م�ضروع  تطوير  �ضيتم  �جل��دي��دة، 
مر�آب  �ضطح  على  كهرو�ضوئية  �ضم�ضية 
جمهورية  يف  �ملباين  و�أ�ضطح  لل�ضيار�ت 
م�ضروع  ت��ط��وي��ر  و�ضيتم  �ل��دوم��ي��ن��ي��ك��ان 
وبطارية  كهرو�ضوئية  �ضم�ضية  ط��اق��ة 
تخزين هجينة يف قرية دوندون بهايتي، 
كما �ضيتم �إن�ضاء حمطة هجينة للطاقة 
بنظام  م��زودة  �لكهرو�ضوئية  �ل�ضم�ضية 
يف  و�كينام  ج��زي��رة  يف  لتخزين  بطارية 
�ل�ضم�ضية  ل��ل��ط��اق��ة  وحم��ط��ة  غ���وي���ان���ا، 
ب��ن��ظ��ام بطارية  �ل��ك��ه��رو���ض��وئ��ي��ة م����زودة 

لتخزين �لطاقة يف كارياكو بغريناد�. 
�ضيتم  ون��ي��ف��ي�����س،  ك��ي��ت�����س  ����ض���ان���ت  ويف 
تطوير حمطتني لتحلية �ملياه بالطاقة 
بينما  �ل���ك���ه���رو����ض���وئ���ي���ة،  �ل�����ض��م�����ض��ي��ة 
للطاقة  هجينة  حم��ط��ة  �إن�����ض��اء  �ضيتم 

بنظام  م��زودة  �لكهرو�ضوئية  �ل�ضم�ضية 
�ضورينام،  يف  �لطاقة  لتخزين  بطارية 
�ضم�ضية  طاقة  م�ضروع  تطوير  و�ضيتم 
كهرو�ضوئية على �ضطح مر�آب لل�ضيار�ت 

يف ترينيد�د وتوباغو.
ر�ئدة  وطنية  مبادرة  �ل�ضندوق  ويعترب 
�لتنموية  �مل�����ض��اع��د�ت  ت��ق��دمي  يف جم��ال 
على م�ضتوى �لعامل، وهي ثمرة �ضر�كة 
�لدويل،  و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة  بني 
ميول  �لذي  للتنمية  �أبوظبي  و�ضندوق 
�أبوظبي  و���ض��رك��ة  ب��ال��ك��ام��ل،  �مل�����ض��اري��ع 
تقود  �لتي  “م�ضدر”  �مل�ضتقبل  لطاقة 

عمليات �إد�رة وتنفيذ �مل�ضاريع.

�ل�ضام�ضي  حممد  �ضلطان  �ضعادة  وق��ال 
و�لتعاون  �خل���ارج���ي���ة  وزي������ر  م�����ض��اع��د 
�لدويل ل�ضوؤون �لتنمية �لدولية: “ياأتي 
�لتعاون بني �الإمار�ت ودول �لكاريبي يف 
�إطار �ضيا�ضة �مل�ضاعد�ت �خلارجية لدولة 
�الإمار�ت و��ضرت�تيجية �ل�ضنو�ت �خلم�س 
�لتي تلتزم مب�ضاعدة دول �جلزر �لنامية 
و�أهد�فها  �لوطنية  �أولوياتها  لتحقيق 
�ضيما  ال  �مل�ضتد�مة،  �لتنمية  جم��ال  يف 
���ض��م��ان ح�����ض��ول �جل��م��ي��ع ع��ل��ى خدمات 
بها  وم��وث��وق  وم�ضتد�مة  حديثة  طاقة 
وب��ت��ك��ل��ف��ة م��ي�����ض��ورة، و�ت���خ���اذ �إج������ر�ء�ت 
�ملناخي،  �لتغري  ظاهرة  ملكافحة  عاجلة 

�مل�ضاو�ة بني �جلن�ضني ومتكني  وحتقيق 
جميع �لن�ضاء و�لفتيات«.

ت�ضاهم  �أن  يف  �أمله  عن  �ضعادته  و�أع���رب 
متكني  يف  �جل��دي��دة  �لتمويل  �تفاقيات 
ت��ع��زي��ز قدرتها  �مل�����ض��ت��ف��ي��دة م��ن  �ل����دول 
�ملناخي،  �لتغري  تد�عيات  مو�جهة  على 
ومو��ضلة �ضعيها لتوفري �إمد�د�ت طاقة 

م�ضتقلة على �ملدى �لطويل.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ���ض��ع��ادة حم��م��د �ضيف 
�أبوظبي  �ضندوق  ع��ام  مدير  �ل�ضويدي 
�أبوظبي  ����ض���ن���دوق  “يويل  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة: 
للتنمية �الأولوية لتطوير قطاع �لطاقة 
�ملتجددة �لعاملي وذلك متا�ضياً مع جهود 

ب����اأه����د�ف �الأمم  ل��ل��ن��ه��و���س  �الإم���������ار�ت 
�مل��ت��ح��دة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����ض��ت��د�م��ة، وميول 
�ل�ضم�ضية  �لطاقة  م�ضروعات  �ل�ضندوق 
�لكهرومائية  و�ل��ط��اق��ة  �ل��ري��اح  وط��اق��ة 
�مل�ضتد�مة  �الأر�ضية  �حلر�رية  و�لطاقة 
�ل��ب��ل��د�ن ال ���ض��ي��م��ا يف دول  يف ع���دد م���ن 

�جلزر �لنامية«.
�التفاقيات  ب��اأن  �ل�ضويدي  �ضعادة  و�أك��د 
�ل�ضندوق  �ل����ت����ز�م  ت��ع��ك�����س  �جل����دي����دة 
بالتعاون مع حكومات �لبلد�ن �مل�ضتفيدة 
�لطاقة  جم����ال  يف  �أه���د�ف���ه���ا  ل��رتج��م��ة 
عن  ملمو�س. معرباً  و�ق��ع  �إىل  �لنظيفة 
�لتمويلية  �ل���دورة  م�ضاريع  �أن  يف  ثقته 
“�الإمار�ت-�لكاريبي”  ل�ضندوق  �لثانية 
�ضوًطا  تقطع  ���ض��وف  �مل��ت��ج��ددة  للطاقة 
�لتي  �لطاقة  �أه��د�ف  حتقيق  يف  طوياًل 
ح��ددت��ه��ا �ل�����دول �ل�����ض��ب��ع ودف����ع م�ضرية 

�لنمو �القت�ضادي �مل�ضتد�م فيها.
�لرئي�س  �ل��رحم��ي،  جميل  حممد  و�أك���د 
�لتنفيذي ل�ضركة “م�ضدر”، على �أهمية 
�لتحّول  عملية  يف  “م�ضدر”  م�ضاهمة 
نحو �لطاقة �مل�ضتد�مة يف منطقة �لبحر 
�ل��ك��اري��ب��ي، وذل����ك م���ن خ����الل ت�ضخري 
خربتها �لكبرية �لتي �كت�ضبتها يف تنفيذ 
م�ضتوى  على  �ملتجددة  �لطاقة  م�ضاريع 
�ل���ه���دف. م�ضري�ً  �ل���ع���امل خل��دم��ة ه����ذ� 
�ل�ضم�ضية  �ل���ط���اق���ة  م�����ض��اري��ع  �أن  �إىل 
�لدومينيكان  جمهورية  يف  ه��ذه  �ملهمة 
�ضت�ضاهم  وغ��ري��ن��اد�  وغ��وي��ان��ا  وه��اي��ت��ي 
ت��وف��ري ف��ر���س ع��م��ل وب��ن��اء �لقدر�ت  يف 
�إمد�د�ت  على  تكاليف �حل�ضول  وتقليل 
وقود  على  �العتماد  و�حل��د من  �لطاقة 
�لديزل غايل �لثمن، ف�ضاًل عن �لتكيف 
�لنمو  وت�ضجيع  �ملناخية  �ل��ظ��روف  م��ع 

�القت�ضادي. »

•• اأبوظبي -وام:

للتمويل  �أب��وظ��ب��ي  ملتقى  م��ن  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل�����دورة  ���ض��ه��دت 
لال�ضتد�مة،  �أبوظبي  �أ�ضبوع  �ضمن  يقام  �ل��ذي  �مل�ضتد�م 
�جل��ول��ة �ل��ث��ان��ي��ة م��ن �ل��ت��وق��ي��ع��ات ع��ل��ى �إع����الن �أبوظبي 

للتمويل �مل�ضتد�م.
ووقعت 11 هيئة حكومية وخا�ضة على �الإعالن يف �إطار 
�لدولة  يف  �القت�ضادية  �لتنمية  عملية  بتعزيز  �لتز�مهم 
حيث ياأتي هذ� �الإعالن مببادرة من �ضوق �أبوظبي �لعاملي 
بعد �جلولة �الأوىل من �لتوقيعات يف �لدورة �الفتتاحية 

من ملتقى �أبوظبي للتمويل �مل�ضتد�م يف 2019.
ويهدف �الإعالن �إىل تطوير �إطار عمل م�ضرتك يعزز من 
كافة.  و�ملنطقة  و�لدولة  �أبوظبي  يف  �مل�ضتد�م  �ال�ضتثمار 
ومبوجب �الإعالن �ضيحر�س كل من �ضوق �أبوظبي �لعاملي 
وهيئة �لتاأمني وم�ضرف �الإمار�ت �ملركزي وهيئة �الأور�ق 
�مل��ال��ي��ة و�ل�����ض��ل��ع ع��ل��ى �ل��ع��م��ل م��ع ك��اف��ة �الأع�����ض��اء لدعم 

�ال�ضتثمار�ت �مل�ضتد�مة ودعم تنفيذ �أحكام �الإعالن �ملتفق 
بتعزيز  �لتز�مهم  �الإع��الن  على  �ملوقعون  و�أظهر  عليها. 
ممار�ضات �ال�ضتد�مة يف �لدولة مبا يدعم �ضحة �القت�ضاد 
تقيدهم  �مل�ضاركة على  �لهيئات  كافة  �أكدت  �ملحلي، حيث 
��ضرت�تيجية  �ضمن  ودجمها  �مل�ضتد�مة  �ملمار�ضات  بتبني 
عملهم. وقد جاء �إطالق �إعالن �أبوظبي للتمويل �مل�ضتد�م 
مببادرة من �ضوق �أبوظبي �لعاملي كتج�ضيد اللتز�م �ل�ضوق 
روؤية  لدعم  و�خل��ا���ض��ة  �حلكومية  �لهيئات  م��ع  للتعاون 

�أبوظبي 2021 و�الأجندة �خل�ضر�ء لدولة �الإمار�ت.
دولة  وزي��ر  �ل�ضايغ  ب��ن علي حممد  �أح��م��د  وق��ال معايل 
ملتقى  �إن  �لعاملي  �أب��وظ��ب��ي  ���ض��وق  �إد�رة  جمل�س  ورئي�س 
بني  للتعاون  من�ضة  �أ�ضبح  �مل�ضتد�م  للتمويل  �أب��وظ��ب��ي 
و�حلو�ر  �لتو��ضل  ي�ضهل  و�خلا�ضة  �حلكومية  �جلهات 
�إىل  �مللتقى  �أجندة  تهدف  حيث  �مل�ضتد�م،  �لتمويل  حول 
ت�ضجيع عملية تكوين و��ضتخد�م ر�أ�س �ملال يف ��ضتثمار�ت 
وم�ضاريع حت�ضن من �جلو�نب �القت�ضادية و�الجتماعية 

و�لبيئية وحت�ضني حياة �الأفر�د.
�لتفاعل  ك��م��ي��ة  روؤي�����ة  “ ي�����ض��ع��دن��ا   : �ل�����ض��اي��غ  و�أ�����ض����اف 
منذ  �مل�ضتد�م  �لتمويل  بها  يحظى  ب��ات  �لتي  و�مل��ب��ادر�ت 
�أط��ل��ق �ل��ع��دي��د من  �ن��ط��الق �مللتقى �ل��ع��ام �مل��ا���ض��ي حيث 
�جلديدة  و�مل�ضاريع  �مل��ب��ادر�ت  �ال�ضرت�تيجيني  �ضركائنا 
�أه��د�ف��ه��م وخططهم يف قطاع  ت��ع��زي��ز  ���ض��اأن��ه��ا  �ل��ت��ي م��ن 

�لتمويل �مل�ضتد�م«.
و�أ�ضار �إىل �أن �ضوق �أبوظبي �لعاملي يدرك �أهمية ت�ضجيع 
�مل����ايل وغ��ريه��ا م��ن �لقطاعات  �ل��ق��ط��اع  �ال���ض��ت��د�م��ة يف 
�جلهود  كافة  بذل  يف  نلتزم  ونحن  �لدولة،  يف  �لرئي�ضية 

جلعل �لعامل مكانا �أكر خ�ضرة و��ضتد�مة.
مت  �مل�����ض��ت��د�م،  �لتمويل  نحو  �لتز�منا  على  ت��اأك��ي��د�  وق���ال 
و�مل��ب��ادر�ت �جلديدة  �لتطور�ت  �لعديد من  �الإع��الن عن 
�لتي  �مل�ضتد�م،  للتمويل  �الإر�ضادية  �ملبادئ  �إط��الق  ومنها 
تعد �الأوىل من نوعها لدعم �أجندة �ال�ضتد�مة يف �لدولة 

و�ضمان �لتنوع �القت�ضادي«.

�إىل  �ل��ع��امل��ي  �أب��وظ��ب��ي  ���ض��وق  �إد�رة  رئ��ي�����س جمل�س  ول��ف��ت 
برنامج  �أول  �ضتطلق  �لعاملي  �أبوظبي  �ضوق  �أكادميية  �أن 
متخ�ض�س يف �لتمويل �مل�ضتد�م وذلك بالتعاون مع كلية 
م��ن خالله  ن��ه��دف  و�ل����ذي  و�ل��ت��م��وي��ل  لل�ضريفة  ل��ن��دن 
�أهم  ح��ول  �الأع��م��ال  ملجتمع  �ل��الزم��ة  �ملعرفة  توفري  �إىل 
�تخاذ  عملية  على  وتاأثريها  �مل�ضتد�م  �لتمويل  مو��ضيع 
�ملعرفة وتطوير  لتعزيز  �إط���ار �جل��ه��ود  وذل��ك يف  �ل��ق��ر�ر 

�ملهار�ت بني �ملتخ�ض�ضني.
�مل�ضاركة  �لهيئات  جهود  على  �ل�ضوء  �الإع���الن  وي�ضلط 
�خل�ضر�ء  �ال�ضتثمار�ت  يعزز  عمل  �إط��ار  الإيجاد  �لهادفة 
�لتمويل  ل��ل��ح��و�ر يف جم���ال  م��ن�����ض��ة  وي���وف���ر  �ل���دول���ة  يف 
جهودها  �إط���ار  يف  �مل�ضاركة  �جل��ه��ات  و�ضتعمل  �مل�����ض��ت��د�م. 
للرتويج ملمار�ضات �لتمويل �مل�ضتد�م على ت�ضجيع �لفر�س 
�ل�ضركاء  بني  �لتعاون  وتعزيز  �لتوعية  وزي��ادة  �لتعليمية 
لدر��ضة  دوري��ة  �جتماعات  عقد  و�ضمان  �ال�ضرت�تيجني 

وتقييم �لتطور�ت.

�لإمار�ت تعلن عن �تفاقيات متويل جديدة مل�صاريع طاقة �صم�صية يف �لكاريبي 

عمق �لعالقات �لتي جتمع دولة �الإمار�ت بجمهورية  �إندوني�ضيا.
من جانبه، قال ذو �لكفل زيني، رئي�س �ضركة �لكهرباء �حلكومية �الإندوني�ضية 
“ميثل بناء حمطة طاقة �ضم�ضية عائمة على  “بريو�ضان لي�ضرتيك نيجار�”: 
�إجناز�ً مهماً الإندوني�ضيا، حيث تعترب �ملجطة �الأكرب  �ضطح مياه �ضد “�ضري�تا”، 
من نوعها يف منطقة جنوب �ضرق �آ�ضيا. و�ضي�ضاهم هذ� �مل�ضروع يف تعزيز نظام 
�ملتجددة �ضمن مزيج  �لغربية، وزي��ادة ن�ضبة �لطاقة  �لطاقة يف مقاطعة جاوة 

�لطاقة يف �لبالد«.
�أن  �إىل  م�ضري�ً  حم���دودة،  غ��ري  �إم��ك��ان��ات  على  تنطوي  �مل�ضاريع  ه��ذه  �أن  و�أك���د 
�لتجاري يف  �لت�ضغيل  بعملية  �ملبا�ضرة  تتم  �أن  على  قريباً  �ضيبد�ً  �ملحطة  �إن�ضاء 

.2022

وتقوم م�ضدر  باإندوني�ضيا.  �لغربية  و�لو�قع يف مقاطعة جاوة  هكتار،   6200
بتطوير �مل�ضروع بالتعاون مع  �ضركة مر�فق �لكهرباء “بي تي بي جاو� بايل”، 

�إحدى �ل�ضركات �لتابعة ل�ضركة �لكهرباء �حلكومية يف �إندوني�ضيا.
وق���ال م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور �ضلطان ب��ن �أح��م��د �جل��اب��ر، وزي���ر دول���ة رئي�س جمل�س 
م�ضادر  من  متنوع  مزيج  بخلق  �لقيادة  روؤي��ة  مع  “متا�ضياً  “م�ضدر”:  �إد�رة 
�لطاقة، تلتزم دولة �الإمار�ت بن�ضر حلول وم�ضاريع �لطاقة �ملتجددة و�لنظيفة 
’م�ضدر‘  ب��ني  �التفاقية  ه��ذه  �ور�ق  ت��ب��ادل  وي�ضرنا  �ل��ع��امل.  �ل��دول��ة وح��ول  يف 
��ضتخد�مات  تعزيز  يف  �ضت�ضهم  و�لتي  نيجار�”  لي�ضرتيك  “بريو�ضان  و�ضركة 
من  �إ�ضافية  �أهمية  �مل�ضروع  ه��ذ�  ويكت�ضب  �إندوني�ضيا.  يف  �مل�ضتد�مة  �لطاقة 
خالل �لتكنولوجيا �ملتقدمة و�حللول �ملبتكرة �لتي يتطلبها بناء حمطة عائمة 
للطاقة �ل�ضم�ضية، و�لتي �ضت�ضهم �أي�ضاً يف تعزيز �لكفاءة �لت�ضغيلية من خالل 

تربيد �الألو�ح �لكهرو�ضوئية«.  
منطقة  يف  �ملتجددة  �لطاقة  وحلول  مب�ضاريع  ’م�ضدر‘  �هتمام  معاليه  و�أك��د 
�آ�ضيا �لتي ت�ضهد منو�ً �قت�ضادياً مت�ضارعاً يرت�فق مع �لعديد من  جنوب �ضرق 

�لفر�س �لو�عدة.
�آ�ضيا  �ضرق  ل�ضركة م�ضدر يف منطقة جنوب  �الأول  �مل�ضروع  �إقامة هذ�  وتعك�س 

•• اأبوظبي-الفجر: 

وقعت �ضركة �أبوظبي لطاقة �مل�ضتقبل”م�ضدر”، �إحدى �ضركات �لطاقة �ملتجددة 
يف  �حلكومية  �لكهرباء  �ضركة  مع  �لطاقة  ل�ضر�ء  �تفاقية  �ل��ع��امل،  يف  �ل��ر�ئ��دة 
“م�ضدر”  تطوير  �إط��ار  يف  وذل��ك  نيجار�”،  لي�ضرتيك  “بريو�ضان  �إندوني�ضيا 

الأول حمطة طاقة �ضم�ضية كهرو�ضوئية عائمة يف �إندوني�ضيا.
نهيان، ويل  �آل  ز�يد  بن  �ل�ضيخ حممد  �ل�ضمو  �التفاقية �ضاحب  توقيع  و�ضهد 
ويدودو،  جوكو  وفخامة  �مل�ضلحة،  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�أقيمت �الأحد �ملا�ضي  �إندوني�ضيا، وذلك �ضمن مر��ضم خا�ضة  رئي�س جمهورية 
يف ق�ضر �لرئا�ضة باأبوظبي. وقام بتبادل �التفاقية عن �لطرفني كل من معايل 
“م�ضدر”،  �إد�رة  رئي�س جمل�س  دول��ة  وزي��ر  �جلابر  �أحمد  بن  �ضلطان  �لدكتور 
“بريو�ضان  �الإندوني�ضية  �حلكومية  �لكهرباء  �ضركة  رئي�س  زيني،  �لكفل  وذو 

لي�ضرتيك نيجار�«. 
و�ضيتم بناء �ملحطة �لكهرو�ضوئية �لتي تبلغ قدرتها �الإنتاجية 145 ميجاو�ط، 
و�لتي �ضتكون �أي�ضاً �أول حمطة طاقة �ضم�ضية عائمة تطّورها “م�ضدر”  متتد 
على م�ضاحة 225 هكتار�ً على �ضطح مياه �ضد “�ضري�تا” �لذي تبلغ م�ضاحته 
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العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 1530/2019/20 جتاري كلي  
مو�ضوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )69.155.062.64( درهم و�لفائدة بو�قع 

12% من تاريخ �ال�ضتحقاق وحتى �ل�ضد�د �لتام و�لز�مها بالر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة
طالب �الإعالن :  �ضركة ريلين�س للمقاوالت �لكهربائية و�مليكانيكية و�ل�ضحية ذ.م.م  - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

وميثله:عبد�لرحمن عمر عبد�هلل خمري - �ضفته بالق�ضية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- �ضيفيلد هولدينجز ليمتد  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه 

 جمهول حمل �الإقامة 
وقدره  للمدعية مبلغ  ت��وؤدي  بان  عليها  �ملدعي  �ل��ز�م  �لدعوى ومو�ضوعها  عليكم  �أق��ام  :قد  �الإع��الن  مو�ضوع 
بالر�ضوم  و�لز�مها  �لتام  �ل�ضد�د  وحتى  �ال�ضتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  و�لفائدة  دره��م   )69.155.062.64(
�ل�ضاعة 9.30 �س  �ملو�فق  2020/1/21   �لثالثاء   �ملحاماة. وح��ددت لها جل�ضة يوم  �تعاب  و�مل�ضاريف ومقابل 
بالقاعة Ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   

اعالن بالن�سر
يف  الدعوى رقم 4651/2019/16 جتاري جزئي  

مو�ضوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )190569( درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ال�ضتحقاق وحتى �ل�ضد�د �لتام و�لر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة

طالب �الإعالن :  باحل�ضا كار رينتال �س.ذ.م.م  - �ضفته بالق�ضية : مدعي 
وميثله:خالد حممد �ضعيد بوج�ضيم - �ضفته بالق�ضية : وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- �ضكاي كوم �ك�ضربي�س �س.ذ.م.م  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه 
 جمهول حمل �الإقامة 

بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )190569(  �أقام عليكم �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة  �الإع��الن :قد  مو�ضوع 
و�لر�ضوم  �لتام  �ل�ضد�د  وحتى  �ال�ضتحقاق  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  درهم 
�ل�ضاعة 8.30 �س  �ملو�فق  2020/1/14   �لثالثاء   �ملحاماة. وح��ددت لها جل�ضة يوم  �تعاب  و�مل�ضاريف ومقابل 
بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 2151/2019/11 مدين جزئي  
مو�ضوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�ضامن مببلغ وقدره )328.515( درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف 

و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �ملطالبة
طالب �الإعالن :  �ضركة �لتاأمني �لعربية �س.م.ل - فرع دبي  - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

وميثله:�ضمري حليم كنعان - �ضفته بالق�ضية:وكيل
�ملطلوب �إعالنه: 1- خور�ضيد رو�ضتاموف  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه 

 جمهول حمل �الإقامة 
مو�ضوع �الإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ضتها �ملنعقدة بتاريخ 2019/10/8 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله 
عليهم  �ملدعي  بالز�م  �حل�ضوري  مبثابة  �ملحكمة  بحكمت  دبي  فرع   - ���س.م.ل  �لعربية  �لتاأمني  ل�ضالح/�ضركة 
بالت�ضامن بينهم بان يوؤدو� للمدعية مبلغ )328.515( درهم و�لفائدة بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام 
�ل�ضد�د و�لز�م �ملدعي عليهم بالر�ضوم و�مل�ضاريف ومبلغ 300 درهم مقابل �تعاب �ملحاماة حكما مبثابة �حل�ضوري 
�ل�ضمو  با�ضم �ضاحب  �لتايل لن�ضر هذ� �الع��الن �ضدر  �ليوم  �عتبار� من  قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما 

�ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  املدنيه  

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
 اعالن بالن�سر

يف  الإ�ستئناف رقم 3026/2019/305 ا�ستئناف جتاري 
مو�ضوع �الإ�ضتئناف: �إ�ضتئناف �حلكم �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2019/275 جتاري كلي و�لر�ضوم 

و�مل�ضاريف و�التعاب  
طالب �الإعالن : �ت�ضاالت الد�رة �ملر�فق ذ.م.م - فرع دبي  - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف

وميثله :  �حمد �حلاج خادم بطي �مليدور �ملهريي - �ضفته  بالق�ضية : وكيل
 �ملطلوب �إعالنه : 1- �يجل هانرتز خلدمات �حلر��ضة  - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف �ضده.

جمهول حمل �الإقامة 
مو�ضوع �الإعالن : قد ��ضتاأنف �حلكم �ل�ضادر بالدعوى رقم 2019/275 جتاري كلي   وحددت لها 
جل�ضه يوم �الحد �ملو�فق 2020/1/19  �ل�ضاعة 10.00 �ضباحا بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه 

يقت�ضي ح�ضوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
 اعالن بالن�سر

يف  الإ�ستئناف رقم 2943/2019/305 ا�ستئناف جتاري 
مو�ضوع �الإ�ضتئناف: �إ�ضتئناف �حلكم �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2019/2906 �مر �د�ء و�لر�ضوم 

و�مل�ضاريف و�التعاب  
طالب �الإعالن : مطيع حمود علي لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية �س.ذ.م.م  - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف

وميثله :  �بر�هيم علي �ملو�ضى �حلمادي - �ضفته  بالق�ضية : وكيل
 �ملطلوب �إعالنه : 1- عبد�هلل بن �ضويد بن �ضليم �لوهيبي  - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف �ضده.

جمهول حمل �الإقامة 
مو�ضوع �الإعالن : قد ��ضتاأنف �حلكم �ل�ضادر بالدعوى رقم 2019/2906 �مر �د�ء   وحددت لها 
جل�ضه يوم �لثالثاء �ملو�فق 2020/2/4  �ل�ضاعة 10.00 �ضباحا بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه 

يقت�ضي ح�ضوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
 اعالن بالن�سر

يف  الإ�ستئناف رقم 2577/2019/305 ا�ستئناف جتاري 
مو�ضوع �الإ�ضتئناف: �إ�ضتئناف �حلكم �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2147/2019 جتاري جزئي 

و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�التعاب  
طالب �الإعالن : عبيد مويدو نيليات  - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف

وميثله :  ريا�س عبد�ملجيد حممود �لكبان - �ضفته  بالق�ضية : وكيل
�ملطلوب �إعالنهما : 1- 1- �يد �ضريى كاندي كونحمد كوجنابدوال - ب�ضفته �ل�ضخ�ضية وب�ضفته 

مدير لل�ضركة �يه.ون للمعد�ت �لطبية �س.ذ.م.م 2- ن�ضيد تاتان كانديبل بوكر حاجي كارالت 
 ميتال  - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف �ضدهما.

جمهويل حمل �الإقامة  مو�ضوع �الإعالن : قد ��ضتاأنف �حلكم �ل�ضادر بالدعوى رقم 2019/2147 
جتاري جزئي بتاريخ 2019/9/24   وحددت لها جل�ضه يوم �لثالثاء �ملو�فق 2020/1/21  �ل�ضاعة 
10.00 �ضباحا بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   

 اعالن بالن�سر
يف  الإ�ستئناف رقم 3114/2019/305 ا�ستئناف جتاري 

مو�ضوع �الإ�ضتئناف: �إ�ضتئناف �حلكم �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2019/392 جتاري كلي و�لر�ضوم 
و�مل�ضاريف و�التعاب  

طالب �الإعالن : بنك ملي �ير�ن  - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف
وميثله :  ريا�س عبد�ملجيد حممود �لكبان - �ضفته  بالق�ضية : وكيل

�ملطلوب �إعالنهم : 1-  �ضيد حممد �ضيد نعمت �له �حمديان 2- نيما حممد مهدي طبيبي 
 كيالين 3- عبد�هلل حاجي �قار رجنرب  - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف �ضدهم.

جمهويل حمل �الإقامة 
مو�ضوع �الإعالن : قد ��ضتاأنف �حلكم �ل�ضادر بالدعوى رقم 2019/392 جتاري كلي   وحددت لها 
جل�ضه يوم �الحد �ملو�فق 2020/1/19  �ل�ضاعة 08:00 �ضباحا حتى 12 ظهر� مبكتب �د�رة �لدعوى 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   208 رقم  مكتب  �لثانية  �ال�ضتئنافية 

تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 59
ليكن معلوما للجميع بان �ل�ضيد/ حممد رفيق غالم نبي - هندي �جلن�ضية يرغب يف �لبيع 
�لرحمن حممد  �ل�ضيد/حممد ميز�ن  �لبالغه 100% وذلك �ىل كل من  عن كامل ح�ضته 
بنغالدي�ضي   - �ضيخ  �ضيود  حممد  جول  و�ل�ضيد/حممد  �جلن�ضية  بنغالدي�ضي   - ح�ضني 
باأمارة  تاأ�ض�ضت  �ملكيفات و�لتي  �مل�ضماه:جنمة �لبحر لت�ضليح  �جلن�ضية وذلك يف �لرخ�ضة 

�ل�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم:755709
�ىل  خدمات  بوكيل  فردية  موؤ�ض�ضة  من  �لقانوين  �ل�ضكل  تغيري  �الخرى:مت  �لتعديالت 

�ضر�كة �عمال بوكيل خدمات  
�ضان  يف   2013 ل�ضنة    )4( رقم  �الحتادي  �لقانون  من    )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�س 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �العالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على �الجر�ء 
�مل�ضار �ليه بعد ��ضبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه 

�تباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   

 اعالن بالن�سر 
�ىل �ملدعى عليهم / 1-�جلولة لل�ضياحة ملالكها عبد�هلل مبارك �حمد مبارك 2- �ضمارة �ضاهني 

نعلمكم بان �ملدعي / �ضهري �حمد عبده ح�ضن �لدعوى رقم 2019/5259 د�ئرة �ليوم �لو�حد �الوىل  
قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها :  

درهم   )22650.00( وقدره  مبلغ  بدفع  بينهم  فيما  و�لت�ضامم  بالت�ضامن  عليهم  �ملدعي  �لز�م 
تاريخ  بو�قع 12% من  �لقانونية  بالفائدة  �لز�مهم  للمدعي قيمة ما حت�ضلو عليه دون وجه حق 

�ملطالبة �لق�ضائية وحتى متام �ل�ضد�د �لز�مهم بالر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة. 
�الحتادية  �ل�ضارقة  مبحكمة   )2( رقم  مكتب  �لدعوى  �د�رة  مكتب  �أمام  ح�ضورك  يقت�ضي  لذ� 
�البتد�ئية �ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة 
�مل�ضتند�ت وذلك يوم �الحد �ملو�فق 2020/1/26 �ل�ضاعة:8:30 �ضباحا وذلك لنظر �لدعوى �ملذكور 
�مل�ضار �ليها �عاله - بو�ضفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�ضورك �ضيتم �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية 

بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
 اإعادة اإعالن بالن�سر يف الدعوى املدنية رقم 2020/04احوال �سخ�سية

 �ىل �ملدعي عليه : فادي طالل �ضالح / �جلن�ضية لبنان/ت:0505105933 
حيث �ن �ملدعية : ماجدة �أني�س �حلالق �جلن�ضية �ضوريا 

ل��ذ� يقت�ضي عليك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  �ملحكمة  ل��دى  �ق��ام��ت عليك 
�حل�ضور  �أمام �ملحكمة يف �ل�ضاعة �لثامنة و�لن�ضف �ضباحا من يوم �الحد 
وكيل  �إر�ضال  عدم  �أو  �حل�ضور  عن  تخلفك  حالة  ويف    2020/1/30 �ملو�فق 

عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �ضتبا�ضر نظر �لدعوى يف غيابك.
رئي�س مكتب اإدارة الدعوى     

مرمي �سعيد احلميدي            

دولة الإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   

اعـالن تغيري ا�سـم
تقدم �ملو�طن )يعقوب يعقوب يو�ضف مطر �ل�ضايح( بطلب 
بتغيري  �لتوثيقات  ق�ضم   - �البتد�ئية  يا�س  بني  حمكمة  �ىل 

��ضمه من )يعقوب(�ىل)حمد�ن(
�ملذكور خالل 15  �لق�ضم  فمن لديه �عرت��س يتقدم به �ىل 

يوما من تاريخ ن�ضر �العالن
حنان جمعة ال�سعدي - كاتب عدل

عبدالإله املتني - قا�سي اإبتدائي         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6591/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�ضوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2019/2037 �مر �د�ء، ب�ضد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره ) 650554 درهم( ، �ضامال للر�ضوم و�مل�ضاريف 
طالب �الإعالن : �ل زد �ل للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م  �ضفته بالق�ضية : طالب �لتنفيذ

وميثله : ز�يد �ضعيد ر��ضد �ضعيد �ل�ضحي  �ضفته بالق�ضية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- قينجبو �ضون- �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده - جمهول حمل �الإقامة 

مو�ضوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )650554( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر 
تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �اللتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �الج���ر�ء�ت 

ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6504/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�ضوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2019/1620 �مر �د�ء، بالز�م �ملدعي عليهما 

ب�ضد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 116167 درهم( ،و�لفائدة 9% �ضنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�ضائية 
وحتى �ل�ضد�د �لتام �ضامال للر�ضوم و�مل�ضاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة

طالب �الإعالن : ليبني جاو  �ضفته بالق�ضية : طالب �لتنفيذ
وميثله : ز�يد �ضعيد ر��ضد �ضعيد �ل�ضحي  �ضفته بالق�ضية : وكيل

�ملطلوب �إعالنهما : 1- علي �ضعيد عبد�هلل حممد �لظنحاين 2- ح�ضام حممد عدنان فيا�س- �ضفته 
بالق�ضية : منفذ �ضدهما - جمهويل حمل �الإقامة 

مو�ضوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)116167( درهم بالت�ضامن �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �الجر�ء�ت 

�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5167/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�ضوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 1417 ل�ضنة 2018 ��ضتئناف جتاري، ب�ضد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 2304715 درهم( ،�ضامال للر�ضوم و�مل�ضاريف
طالب �الإعالن : بنك دبي �لتجاري �س.م.ع  �ضفته بالق�ضية : طالب �لتنفيذ

وميثله : نا�ضر حمد �ضليمان جابر �ل�ضام�ضي  �ضفته بالق�ضية : وكيل
باليبوزها حممد  ب��ور�ن مال جاجنري 3- هاري�س  �ل�ضايف بوليكال 2-  �إعالنهم : 1- حممد  �ملطلوب 

كونهي 4- عبد�ملناف ديل �بر�هيم- �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضدهم - جمهويل حمل �الإقامة 
�ملبلغ �ملنفذ به  �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  مو�ضوع �الإع��الن : قد 
وقدره )2304715( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �الجر�ء�ت 

�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  6792/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�ضوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2019/2212 �مر �د�ء، ب�ضد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره ) 1777185 درهم( ،�ضامال للر�ضوم و�مل�ضاريف

طالب �الإعالن : حممد د�ود للتجارة �س.ذ.م.م  �ضفته بالق�ضية : طالب �لتنفيذ
وميثله : حممد عي�ضى �ضلطان �ل�ضويدي  �ضفته بالق�ضية : وكيل

�ملطلوب �إعالنهم : 1- كونفور�س �آريبيا للمقاوالت �س.ذ.م.م ب�ضفتها �ل�ضركة م�ضدرة �ل�ضيكات 2- �ضيد 
�آريبيا  كونفور�س  �ضركة  م��ن  �ل�����ض��ادرة  �ل�ضيكات  حم��رر  ب�ضفته  نقوي  على  �لفقار  ذو  �ضيد  ج��اوي��د  �غ��ا 

للمقاوالت �س.ذ.م.م- �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضدهم - جمهويل حمل �الإقامة 
مو�ضوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)1777185( درهم بالت�ضامن �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �الجر�ء�ت 

�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2019/1709  جتاري  جزئي                                        
�ىل �مل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1- م��ي��ده��ون م��وه��ان ف���االت  جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة نعلنكم 
�ملذكورة  �لدعوى  يف    2019/8/5 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان 
مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  ذ.م.م  للتمويل  ل�ضالح/دنيا  �عاله 
)137.337.11( درهم و�لفائدة بو�قع 9% �ضنويا على ذلك �ملبلغ من 2019/3/28 
�تعاب  بالر�ضوم و�مل�ضاريف وخم�ضمائة درهم مقابل  �ل�ضد�د و�لزمته  وحتى متام 
�ملحاماه . حكما مبثابة �حل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �العالن �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن 

ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر

رقم 2020/317 
�ملخطر : مدينة مول ذ.م.م

بوكالة �ملحامي/حممد �ل�ضركال للمحاماة و�ال�ضت�ضار�ت �لقانونية
�ملخطر �ليه:�ضويت �ضميل لل�ضوكوال �س.ذ.م.م

وعليه 
ت�ضعة  فقط  دره��م   )79.122( مبلغ  ذمته  يف  تر�ضد  ما  ب�ضد�د  �ليها  �ملخطر  �ملخطر  يكلف 
و�ضبعون �لف ومائة و�ثنان وع�ضرون درهما �جمايل ما تر�ضد يف ذمتها من قيمة �يجارية 
م�ضافا �ليها قيمة  �لر�ضوم و�ضريبة �لقيمة �مل�ضافة على �لنحو �ملبني باالنذ�ر وما ي�ضتجد 
من قيمة �يجارية الحقة حتى متام �ل�ضد�د �و �خالء من �لعني �ملوؤجرة وذلك خالل �ملهلمة 
�لر�ضوم  كافة  باال�ضافة �ىل حتملكم  �الخطار  ن�ضر هذ�  تاريخ  يوما من   30 �لقانونية وهي 

و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2020/316 
�ملخطر : مدينة مول ذ.م.م

بوكالة �ملحامي/حممد �ل�ضركال للمحاماة و�ال�ضت�ضار�ت �لقانونية
�ملخطر �ليه:مطعم هايالندر �س.ذ.م.م

وعليه 
يكلف �ملخطر �ملخطر �ليه ب�ضد�د ما تر�ضد يف ذمته مبلغ )324.531( درهم فقط ثالثمائة 
و�ربعة وع�ضرون �لفا وخم�ضمائة وو�حد وثالثون درهما �جمايل ما تر�ضد يف ذمته من قيمة 
�ليها قيمة  �لر�ضوم و�ضريبة �لقيمة �مل�ضافة على �لنحو �ملبني عاليه وما  �يجارية م�ضافا 
ي�ضتجد من قيمة �يجارية وبدالت �يجارية الحقة حتى متام �ل�ضد�د �و �الخالء من �لعني 
�ملوؤجرة وذلك خالل �ملهلمة �لقانونية وهي 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �الخطار باال�ضافة 

�ىل حتملكم كافة �لر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 4333/2019/16 جتاري جزئي  
مو�ضوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )158000( درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب 

�ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ال�ضتحقاق وحتى �ل�ضد�د �لتام و�ضمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة
طالب �الإعالن :  م�ضنع دوكا�ضت �س.ذ.م.م  - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

وميثله:عبد�لرحمن ح�ضن حممد �ملطوع - �ضفته بالق�ضية : وكيل
�ملطلوب �إعالنهما : 1- موؤ�ض�ضة �حل�ضام للمقاوالت �لعامة  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه 2- حمود �ضيف حممد 

�لنبهاين �ضفته بالق�ضية : �خل�ضم �ملدخل -  جمهول حمل �الإقامة 
�ملدعي عليها مببلغ وق��دره )158000(  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�ضوعها  �أقام عليك  �الإع��الن :قد  مو�ضوع 
درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ال�ضتحقاق وحتى �ل�ضد�د �لتام و�ضمول �حلكم 
بالقاعة  �ل�ضاعة 8.30 �س  �ملو�فق  2020/1/21   �لثالثاء   يوم  لها جل�ضة  �ملعجل بال كفالة. وح��ددت  بالنفاذ 
�و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�ضور  فاأنت مكلف  لذ�   Ch1.C.12

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   

اعالن بالن�سر
                يف  الدعوى رقم 41/2019/708 جلان عقارية ب�سركة ميدان  

مو�ضوع �لدعوى : ��ضتئناف �حلكم �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 504 ل�ضنة 2018 عقاري كلي و�لر�ضوم 
و�مل�ضاريف و�التعاب

�ضريل   �لقانوين/�ضيان  وممثلها  مديرها  وميثلها   - ذ.م.م  دبي  مونديال  �ضركة    : �الإع��الن  طالب 
باتريك كلبهري- �ضفته بالق�ضية : مدعي 

وميثله:�ضالح �حمد يو�ضف �ضالح �لعبيديل - �ضفته بالق�ضية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- �ضركة رويف للمقاوالت �س.ذ.م.م �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه 

  جمهول حمل �الإقامة 
رقم  �لدعوى  �ل�ضادر يف  ��ضتئناف �حلكم  �لدعوى ومو�ضوعها  �أق��ام عليك  :قد  �الإع��الن  مو�ضوع 
504 ل�ضنة 2018 عقاري كلي و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�التعاب. وحددت لها جل�ضة يوم �الثنني  �ملو�فق  
2020/1/20  �ل�ضاعة 10.00 �س مبكتب �لقا�ضي لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

اللجان  الق�سائية  اخلا�سة  
العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   

اعالن بالن�سر
يف  الدعوى رقم 4259/2019/16 جتاري جزئي  

مو�ضوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )149.197.95( درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لغر�مة �لتاأخريية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�ضد�د �لتام

طالب �الإعالن :  م�ضرف �المار�ت �ال�ضالمي )�ضركة م�ضاهمة عامة(  - �ضفته بالق�ضية : مدعي 
وميثله:جابر ر��ضد حممد جابر ر��ضد �ل�ضالمي - �ضفته بالق�ضية : وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- حميد حممد �حمد يو�ضف  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه 
 جمهول حمل �الإقامة 

مو�ضوع �الإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ضتها �ملنعقدة بتاريخ 2019/12/18 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله 
ل�ضالح/م�ضرف �الم��ار�ت �ال�ضالمي )�ضركة م�ضاهمة عامة( بالز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي �ىل �مل�ضرف �ملدعي 
مبلغ وقدره )149.197.95( درهم و�لغر�مة �لتاأخريية بو�قع 9% من 2019/9/19 وحتى متام �ل�ضد�د و�لزمته 
لال�ضتئناف  قابال  �حل�ضوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة  �تعاب  مقابل  درهم  خم�ضمائة  ومبلغ  و�مل�ضاريف  بالر�ضوم 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �العالن �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد 

بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   

 اإعالن تنازل عن رخ�سة     
يرجى �لعلم �نه �ضيقوم �لكاتب �لعدل بالت�ضديق على تنازل عن �لرخ�ضة بني 

�الطر�ف �ملذكورة ��ضماوؤهم �دناه:
من نازبيبي خان حممد �جلن�ضية �المار�ت

�ىل/ر�جا حممد ناومان خان ر�جا �ضرفر�ز خان -�جلن�ضية باك�ضتان
و�ل��رخ��ام و�ل�ضري�ميك(  �ل��ب��الط  )�مل����و�زي الع��م��ال تركيب  �ل��ت��ج��اري  ب��اال���ض��م 
و�مل�ضجلة  رق���م:90073  بعجمان  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئ��رة  من  �ضادرة  رخ�ضة 

بغرفة جتارة و�ضناعة عجمان و�ضيتم حتويلها �ىل وكيل خدمات
وعليه �ضيقوم �لكاتب �لعدل بالت�ضديق على �لتنازل بعد �نق�ضاء 14 يوما من 

تاريخ ن�ضر هذ� �العالن. 
   الكاتب العدل العام عجمان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

الكاتب العدل - عجمان

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
 اعالن بالن�سر

يف ال�ستئناف رقم 1357 ل�سنة 2017 م جتاري        
�ىل �مل�ضتاأنف �ضده:خلود عبد�لفتاح عثمان �بو �لروو�س

نعلمكم بان �مل�ضتاأنف �لبنك �لعربي �ملتحد
قد ��ضتاأنف �حلكم �ل�ضادر يف �لق�ضية �ملدنية رقم 4296 ل�ضنة 2015 مدين كلي 
�ل�ضارقة وقد حتدد لنظره جل�ضة 2020/1/22 يف متام �ل�ضاعة �لتا�ضعة و�لن�ضف 
�لتف�ضل  ل��ذ� يرجى   ، �الوىل  �ملدنية  �ل��د�ئ��رة  �م��ام  �ملحكمة  ه��ذه  �ضباحا مبقر 
باحل�ضور �و من ميثلكم قانونا لتقدمي ما لديكم ويف حالة غيابكم فان �ملحكمة 

�ضتبا�ضر نظر �ال�ضتئناف وفقا الحكام �لقانون .
ملحوظة:ين�ضر هذ� �العالن على نفقة �مل�ضتاأنف دون �ية م�ضوؤولية على �ملحكمة 

جتاه حقوق �لغري
رئي�س قلم الكتاب

الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   

       اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
 يف الق�سية التنفيذية رقم   2018/289 راأ�س اخليمة

�نتقال  ملكية  �لعقار  بيع  عن  �لتنفيذ  د�ئ��رة   - �البتد�ئية  �خليمة  ر�أ���س  حممكة  تعلن 
وخم�ضمائة  مليون   )1.500.000( قيمتها  وتقدر  �لرفاعة  منطقة  يف  فيال   2010/1703
�ل�ضحي  دروي�س  بن  �ضيف  عبد�هلل  عليه/�حمد  للمحكوم  مليكتها  و�لعائدة  دره��م  �ل��ف 
باملز�د �لعلني ل�ضالح �ملحكوم له/�ضركة �لبحار �ل�ضبع للتجارة ذ.م.م بتاريخ:2020/1/29 
عن طريق �ضركة �المار�ت للمز�د�ت وذلك يف متام �ل�ضاعة �ل�ضاد�ضة م�ضاء علما بان قيمة 

�لتاأمني 20% تدفع نقد�. 
فعلى من يرغب باال�ضرت�ك �و �العرت��س �و �الطالع �لدخول على �ملوقع �اللكرتوين 
د�ئرة  مر�جعة  �و   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �الم��ار�ت  ل�ضركة 

�لتنفيذ �أثناء �لدو�م �لر�ضمي وحتى جل�ضة �ملز�د �ملذكورة 
     ماأمور التنفيذ
   �سعيد ال�سحي

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2020/299 
�ملنذر : �ل�ضويب للعقار�ت ذ.م.م 

�ملنذر �ليه /قمة �ل�ضرعة للخدمات �لفنيه �س.ذ.م.م
بح�ضب  مدفوعة  �لغري  �مل��ت��اأخ��ر�ت  قيمة  ب�ضد�د  �ليه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�ملرجتع  �اليجار  �ضيك  ��ضتحقاق حيث  بدون  لوجود فرتة  �اليجار  عقد 
2019/11/02 ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال 
�الخالء وت�ضليمنا �ملاأجور ذلك ح�ضب �الجر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز ف�س 

�ملنازعات �اليجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2020/302 
�ملنذر : �ل�ضويب للعقار�ت ذ.م.م 

�ملنذر �ليه /�ضالون �ي كت للرجال �س.ذ.م.م
بح�ضب  مدفوعة  �لغري  �مل��ت��اأخ��ر�ت  قيمة  ب�ضد�د  �ليه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�ملرجتع   �اليجار  �ضيك  ��ضتحقاق حيث  بدون  لوجود فرتة  �اليجار  عقد 
تاريخ  ب��ت��اري��خ:2019/9/1 و 2019/12/1 ومبهلة مدتها )30( يوما من 
ن�ضر هذ� �العالن و�ال �الخالء وت�ضليمنا �ملاأجور ذلك ح�ضب �الجر�ء�ت 

�ملتبعة لدى مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2020/303 
�ملنذر : �ل�ضويب للعقار�ت ذ.م.م 

�ملنذر �ليه /�ضنوربان�س للتعهد�ت �س.ذ.م.م
بح�ضب  مدفوعة  �لغري  �مل��ت��اأخ��ر�ت  قيمة  ب�ضد�د  �ليه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�ملرجتع   �اليجار  �ضيك  ��ضتحقاق حيث  بدون  لوجود فرتة  �اليجار  عقد 
هذ�  ن�ضر  ت��اري��خ  م��ن  يوما   )30( مدتها  ومبهلة  ب���ت���اري���خ:2019/11/15 
�مل��اأج��ور ذل��ك ح�ضب �الج���ر�ء�ت �ملتبعة  �الع��الن و�ال �الخ��الء وت�ضليمنا 

لدى مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2020/304 
�ملنذر : حممد عبد�هلل علي بوكالة �ل�ضويب للعقار�ت ذ.م.م 

�ملنذر �ليه /�ثاي للمقاوالت �س.ذ.م.م
بح�ضب  مدفوعة  �لغري  �مل��ت��اأخ��ر�ت  قيمة  ب�ضد�د  �ليه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�ملرجتع   �اليجار  �ضيك  ��ضتحقاق حيث  بدون  لوجود فرتة  �اليجار  عقد 
هذ�  ن�ضر  ت��اري��خ  م��ن  يوما   )30( مدتها  ومبهلة  ب���ت���اري���خ:2019/10/26 
�مل��اأج��ور ذل��ك ح�ضب �الج���ر�ء�ت �ملتبعة  �الع��الن و�ال �الخ��الء وت�ضليمنا 

لدى مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2020/300 
�ملنذر : �ل�ضويب للعقار�ت ذ.م.م 
�ملنذر �ليه /�ضهاب رحمت منزل

بح�ضب  مدفوعة  �لغري  �مل��ت��اأخ��ر�ت  قيمة  ب�ضد�د  �ليه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�ملرجتع  �اليجار  �ضيك  ��ضتحقاق حيث  بدون  لوجود فرتة  �اليجار  عقد 
2019/10/15 ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال 
�الخالء وت�ضليمنا �ملاأجور ذلك ح�ضب �الجر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز ف�س 

�ملنازعات �اليجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2020/301 
�ل�ضويب للعقار�ت  �ملنذر : فرحان عبد�لرحيم حممد فريدوين بوكالة 

ذ.م.م  - �ملنذر �ليه /باتيو لت�ضميم �حلد�ئق
بح�ضب  مدفوعة  �لغري  �مل��ت��اأخ��ر�ت  قيمة  ب�ضد�د  �ليه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�ملرجتع  �اليجار  �ضيك  ��ضتحقاق حيث  بدون  لوجود فرتة  �اليجار  عقد 
2019/10/18 ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال 
�الخالء وت�ضليمنا �ملاأجور ذلك ح�ضب �الجر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز ف�س 

�ملنازعات �اليجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2020/298 
�ملنذر : حممد عبد�هلل علي بوكالة �ل�ضويب للعقار�ت ذ.م.م  

 �ملنذر �ليه /يف كري �ضريف�ضز م.م.ح
ي��ن��ذر �مل��ن��ذر �مل��ن��ذر �ل��ي��ه ب�����ض��د�د قيمة �مل��ت��اأخ��ر�ت �ل��غ��ري م��دف��وع��ة بح�ضب 
ع��ق��د �الي���ج���ار ل��وج��ود ف���رتة ب���دون ����ض��ت��ح��ق��اق ح��ي��ث �ن��ت��ه��اء ع��ق��د �اليجار 
ب���ت���اري���خ:2019/11/19 وجت���دده م��ن تلقاء نف�ضه مل��دة ج��دي��ده ب��دون �ضد�د 
ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال �الخالء وت�ضليمنا 

�ملاأجور ذلك ح�ضب �الجر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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       اإخطار دفع بالن�سر
 رقم امللف 2019/83 - تنفيذ جتاري

�المار�ت  �جلن�ضية  �مل�ضلي  حممد  عبد�لغفور  عبد�هلل  له/علي  �ملحكوم  طلب  على  بناء 
�لعربية �ملتحدة

�ىل �ملحكوم عليه/�ضلطان �أحمد يو�ضف ر��ضد �لزعابي �جلن�ضية �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
ليكن معلوما لديك بان حمكمة ر�أ�س �خليمة قد �أ�ضدرت بحقك حكما بتاريخ 2019/8/29 
 )228824.80( وق��دره  مبلغ  بدفع  بالز�مك  رق����م:437/2019 جت��اري جزئي  �لق�ضية  يف 
درهم �ضامال للر�ضوم و�مل�ضاريف ومبا �ن �ملحكوم له �عاله قد تقدم لتنفيذ حكم و�ضجل 
بالرقم �مل�ضار �عاله فانت مكلف بتنفيذ ما جاء �عاله خالل 15 يوم �لتايل للتبليغ ويف 
حال تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �ضتتخذ بحقك �الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�ضبة لتنفيذ 

�حلكم و�لر�ضوم �ملرتبة عليك 
        ق�سم التنفيذ

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2020/330 
�ملنذر : �الأبعاد �لكربى ملقاوالت �خلر�ضانة �ضابقة �الجهاد ذ.م.م

�ملنذر �ليهما/ �لقب�ضة �لعاملية ملقاوالت �لبناء �س.ذ.م.م - حممد �أديب ح�ضن حجازي 
 �ضوري �جلن�ضية

�ملو�ضوع:�النذ�ر �لعديل رقم حمرر 2020/1/3400
فان �ملخطرة تخطر �ملخطر �ليهما عمال بن�ضو�س �ملو�د )65.64.63.62( من قر�ر جمل�س �لوزر�ء 
رقم 57 ل�ضنة 2018 يف �ضاأن �لالئحة �لتنظيمة لقانون �الجر�ء�ت �ملدنية �الحتادي رقم 11 ل�ضنة 
1992 وتعديالته ب�ضرورة �لوفاء و�د�ء �ملبلغ مو�ضوع �الخطار وهو مبلغ وقدره )373.676.97( 
درهم وذلك يف موعد �أق�ضاه خم�ضة �يام من ن�ضر هذ� �الخطار مع حفظ حق �ملخطرة يف �تخاذ 
كافة �الجر�ء�ت �لقانونية للمطالبة باملبلغ مو�ضوع �الخطار و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من 
تاريخ �الخطار وحتى متام �ل�ضد�د مع حتميل �ملخطر �ليهما كافة �لر�ضوم و�مل�ضاريف �ملرتتبة 

على حت�ضيل �ملبلغ مو�ضوع �الخطار.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
اعالن بالن�سر

رقم 2020/331 
�ملنذر : عبد �لرحمن �ضامل علي �ضامل �ملزروع

�ملنذر �ليه/ مطعم ومطبخ فايف �ضتار �ل�ضعبي ذ.م.م
�ملو�ضوع:�النذ�ر �لعديل رقم حمرر 2020/1/3400

درهم  �لف  ثمانية  عليه مبلغ )8000(  �ملرتتبة  �اليجارية  �لقيمة  ب�ضد�د  �ليه  �ملنذر/�ملنذر  ينذر 
من  خالية  للمنذر  ت�ضليمها  �ملوؤجرة  �لعني  و�خ��الء  �ل�ضيك  �رجت��اع  غر�مة  قيمة  �ىل  باال�ضافة 
�ل�ضو�غل وباحلالة �لتي ت�ضلمها عليها مع ��ضالح ما قد يكون حلق بها من �ضرر وتلف و�ضد�د 
�مل�ضتحقات �اليجارية �ملرتتبة عليه وت�ضديد كل ما ترتب على �لعني �ملوؤجرة من خمالفات ور�ضوم 
�ضر�ئب وت�ضوية ح�ضاب �ملاء و�لكهرباء عن مدة �ضغلها للعني  وذلك خالل مدة 30 يوم من تاريخ 
��ضتالمه هذ� �النذ�ر و�ال �ضي�ضطر �ملنذر ��ضف التخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة للمطالبة 
مبا ذكر وما ي�ضتجد من قيمة �يجارية مع �لتعوي�س �جلابر للعطل و�ل�ضرر مع حتميل �ملنذر 

�ليه كافة ر�ضوم وم�ضاريف �لتقا�ضي و�تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6913/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�ضوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2019/1077 �مر �د�ء، ب�ضد�د �ملبلغ �ملنفذ 

به وقدره ) 292103.55 درهم( ،�ضامال للر�ضوم و�مل�ضاريف
طالب �الإعالن : كيتو جلوبل لتعهد�ت متوين بالوقود �س.ذ.م.م  �ضفته بالق�ضية : طالب �لتنفيذ 

وميثله :�حمد حممد �ضعيد �حمد �ملزروعي  �ضفته بالق�ضية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- عني �ل�ضقر للنقل �لربي �لعام �س.ذ.م.م- �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده 

 جمهول حمل �الإقامة 
مو�ضوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )292103.55( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر 

هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6958/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�ضوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2019/2762 جتاري جزئي، ب�ضد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره ) 143672.66 درهم( ،�ضامال للر�ضوم و�مل�ضاريف
طالب �الإعالن : بنك م�ضر  �ضفته بالق�ضية : طالب �لتنفيذ 

وميثله :حممد عي�ضى �ضلطان �ل�ضويدي  �ضفته بالق�ضية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- ما �ضيلي�ضتينا بي�ضري� �وباندو- �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده 

 جمهول حمل �الإقامة 
مو�ضوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )143672.66( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر 

هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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                      يف التنفيذ رقم  6607/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�ضوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2019/337 جتاري كلي، ب�ضد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره ) 1322851.44 درهم( ،�ضامال للر�ضوم و�مل�ضاريف
طالب �الإعالن : �خلليجي )فرن�ضا( �أ�س �يه  �ضفته بالق�ضية : طالب �لتنفيذ 

وميثله :�ضارة �بر�هيم علي �حمد  �ضفته بالق�ضية : وكيل
ر��ضد  ب��ن  م��ب��ارك  ب��ن  �����س.م.ح 2- حممد  �ن��دو���ض��رتي��ز  �ضتيل  �لطيف   -1 : �إع��الن��ه��م��ا  �مل��ط��ل��وب 

�حلجري- �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده  -  جمهول حمل �الإقامة 
مو�ضوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكما بالت�ضامن بدفع 
�و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان  �لتنفيذ  به وق��دره )1322851.44( درهم �ىل طالب  �ملنفذ  �ملبلغ 
 15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �اللتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �الج��ر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة 

يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 1784/2019/20 جتاري كلي 

مو�ضوع �لدعوى :�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )27.266.808( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
12% من تاريخ �ال�ضتحقاق وحتى �ل�ضد�د �لتام و�لز�مها بان ت�ضدد للمدعية مبلغ وقدره )1.200.000( درهم 
على �ضبيل �لتعوي�س عن �ال�ضر�ر �لتي حلقتها من جر�ء تخلف �ملدعي عليها عن ت�ضديد �ملبلغ �ملطالب به 

منذ تاريخ ��ضتحقاقه 
طالب �الإعالن / 1-�ودي�ضي فا�ضنرتز لل�ضناعة �س.ذ.م.م )حاليا( �ملعروفة �ضابقا بري�ضي�ضن فا�ضترنز �س.ذ.م.م  

�ضفته بالق�ضية : مدعي  
�ملطلوب �إعالنه:  1-  ميلينيوم للحديد و�ال�ضالك �س.ذ.م.م  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  

  جمهول حمل �القامة 
مو�ضوع �الإعالن :قد �أقام عليكم �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )27.266.808( 
درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�ضتحقاق وحتى �ل�ضد�د �لتام و�لز�مها بان ت�ضدد للمدعية 
�ملدعي  ج��ر�ء تخلف  �لتي حلقتها من  �ال���ض��ر�ر  �لتعوي�س عن  �ضبيل  دره��م على  وق��دره )1.200.000(  مبلغ 
عليها عن ت�ضديد �ملبلغ �ملطالب به منذ تاريخ ��ضتحقاقه. وحددت لها جل�ضة يوم �الثنني  �ملو�فق  2020/1/20  
�ل�ضاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
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انذار عديل بالن�سر
رقم 2020/323 

�ملنذر : �إنتل �إف �ضتون ماركت�س �ل �ل �ضي 
�ملنذر �ليه /�أيه �أو �إ�س تريدينج م.د.م.�س )جمهول حمل �القامة(

بعقود  �ملتعلقة   2017 يونيو   6 �ملوؤرخة  �لعمل  �ضروط  وثيقة  �برما عدة معامالت مبوجب  قد  �ليه  و�ملنذر  �ملنذر  كان  ملا   -1
مبادالت وم�ضتقات مالية خارج �أ�ضوق �الور�ق �ملالية �ملربمة بني �ملنذر و�ملنذر �ليه 2- وملا كان �ملنذر �ليه قد �أخفق يف �ضد�د 
�ضايف مبلغ �لت�ضوية بتاريخ �لنهائية بحيث بلغت �ملديونية بتاريخه مبلغ وقدره )6.527.551.35( درهم �مار�تي )�أي ما يعادل 
1.778.382.06( دوال �مريكي 3- وملا كان �ملنذر قد حاول �ر�ضال �نذ�ر بو��ضطة كاتب �لعدل لكم بتاريخ:14 نوفمرب 2018 ولكن 
مل يتمكن ممثل كاتب �لعدل من �بالغكم �النذ�ر كون �ملكتب مقفل 4- وملا كانت حمكمة دبي قد فو�ضت �ملنذر بتوجيه �النذ�ر 
عن طريق ن�ضره يف �ل�ضحيفة 5- لذلك يعترب هذ� �النذ�ر مبثابة مطالبة نهائية ويف حال عدم �ل�ضد�د خالل مهلة يوم من 
تاريخ ن�ضر هذ� �النذ�ر لن يكون لدى �ملنذر �ي خيار �أخر �ضو� �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �ضد �ملنذر �ليه ومن دون �لرجوع 
�ليهم ال�ضرتد�د �ملديونية �مل�ضتحقة مع �لفو�ئد �لقانونية �ملرتتبة عليها ، ميكن للمنذر �ليه �لتو��ضل مع �ملنذر على �لعنو�ن 
�لتايل:مكتب دي �ل �يه بيرب ميدل �ي�ضت �ل �ل بي وعنو�نه و�ضط مدينة دبي - �عمار �ضكوير ، برج �ضتاندرد �ضارترد - �لطابق 

9 - �ضندوق بريد 121662 - دبي - هاتف:044386214 - فاك�س:044386101 - �مل�ضت�ضار �لقانوين رو�ن عثماين.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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اعالن بيع  العقار بالن�سر

فى الدعوى رقم  2017/2691 تنفيذ
طالب �لتنفيذ :عمار �ضامي �ضالح �ل�ضامن

عنو�نه:مدينة �لعني - م�ضت�ضفى تو�م - هاتف رقم:0504726277
�ملنفذ �ضده : �ضركة �ضويت هومز �لقاب�ضة �س.م.ح

عنو�نه:عجمان - �لر��ضدية 2 -�أبر�ج فالكون بي 1 - �لطابق �خلام�س
بيع  �ضيجرى  �حل��ال  �قت�ضى  �ن  �لتالية  �لثالث  �الي��ام  ويف  12.00ظهر�  �ل�ضاعة   2020/1/20 �مل��و�ف��ق  �الثنني  ي��وم  يف  �ن��ه 
www.( لعقار �ملو�ضحة �و�ضافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�ضركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين�

emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�ضر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�ضا�ضي قبل دخول �ملز�يدة ولكل 
من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��ضه معزز� مبا يربره من م�ضتند�ت قبل �جلل�ضة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة 
باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ضاريف خالل ع�ضرة �يام �لتالية جلل�ضة 
�لبيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�ضرة �يام �لتالية لر�ضوم �ملز�د ب�ضرط �ن ال تقل هذه 
�لزيادة  عن ع�ضر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�ضروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �و�ضاف �ملمتلكات:  
�أو�ضاف �لعقار :  نوع �لعقار:�ضقة - �ملنطقة �لر��ضدية 1 - �بر�ج �خلور A3 - �لوحدة �لعقارية رقم 1003 رقم �ل�ضند �ملميز:  
�لف   300.000.00 �لتقديرية  �لقيمة   - �مل�ضاحة:219.81 مرت مربع   C  -0  -1  -  02  -02  -  0216-  A3-1003

درهم - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
يو�سف حممد بن خر�سم 
مدير اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 612/2019/18 عقاري جزئي 
مو�ضوع �لدعوى :�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )903540.50( درهم وف�ضخ و�نهاء �تفاقية 

�الجارة �ملو�ضوفة بالذمة و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من �ملطالبة وحتى �ل�ضد�د �لتام 
و�حلكم للمدعيان بكافة طلباتهما يف �لالئحة 

طالب �الإعالن / 1-م�ضرف دبي �س.م.ع  �ضفته بالق�ضية : مدعي  
�ملطلوب �إعالنه:  1-  م�ضعد مرو�ن م�ضعد باكري  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  

  جمهول حمل �القامة 
مو�ضوع �الإعالن :قد �أقام عليكم �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )903540.50( 
درهم وف�ضخ و�نهاء �تفاقية �الجارة �ملو�ضوفة بالذمة و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من 
�ل�ضد�د �لتام و�حلكم للمدعيان بكافة طلباتهما يف �لالئحة. وحددت لها جل�ضة يوم �الثنني   �ملطالبة وحتى 
�ملو�فق  2020/1/27  �ل�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العقارية  
العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/655 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ ���ض��ده/1-  �ضامي �ضبحي حممد �الغ��ا  جمهول حمل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�ضركة �المار�ت لالت�ضاالت �ملتكامله 
�س.م.ع  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )9496.21( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و 
خزينة �ملحكمة  .وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 
يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �اللتز�م  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/808 تنفيذ مدين  
�ضحاته  �ح��م��د  �ح��م��د  �ل��دي��ن لطفي  ���ض��ده/1-  ع�ضام  �ملنفذ  �ىل 
عنان  جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�ضركة �المار�ت 
�لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  ���س.م.ع   �ملتكامله  لالت�ضاالت 
وق��دره )6036.65(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة 
�ملحكمة  �ملحكمة  .وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب 
�ضتبا�ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/635 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �ضده/1-  مرت�ضى �حمد نظري  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/�ضركة �المار�ت لالت�ضاالت �ملتكاملة �س.م.ع  
بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  قد 
�و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )9083.36( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ 
خزينة �ملحكمة  .وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 
يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �اللتز�م  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/637 تنفيذ مدين  
جمهول  حم��م��د   ح�ضن  عبد�لبديع  �ح��م��د  ����ض���ده/1-   �ملنفذ  �ىل 
�لتنفيذ/�ضركة �الم��ار�ت لالت�ضاالت  حمل �القامة مبا �ن طالب 
�ملتكاملة �س.م.ع  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8635.38( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  .وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/644 تنفيذ مدين  
بات�ضا عبد�حل�ضني  جمهول حمل  �ىل �ملنفذ �ضده/1-  جهانكري 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�ضركة �المار�ت لالت�ضاالت �ملتكاملة 
�س.م.ع  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )6647.72( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و 
خزينة �ملحكمة  .وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 
يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �اللتز�م  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/647 تنفيذ مدين  
مك�ضي   يو�ضف  حممد  مك�ضي  حممد  ن��ذر  ����ض���ده/1-   �ملنفذ  �ىل 
�الم���ار�ت  �لتنفيذ/�ضركة  ط��ال��ب  �ن  �الق��ام��ة مب��ا  جم��ه��ول حم��ل 
�لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  ���س.م.ع   �ملتكاملة  لالت�ضاالت 
وق��دره )5415.37(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة 
�ملحكمة  �ملحكمة  .وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب 
�ضتبا�ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/859 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �ضده/1-  حممد توفيق �لد�ية  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/�ضركة �المار�ت لالت�ضاالت �ملتكاملة �س.م.ع  
بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  قد 
�و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )13796.33( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ 
خزينة �ملحكمة  .وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 
يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �اللتز�م  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• اأبوظبي-الفجر:

 يف ب����ث م��ب��ا���ض��ر م����ن م�������ض���رح ����ض���اط���ئ �ل����ر�ح����ة، 
�لثالثاء  �أم�������س  م���ن  �أول   �أول  م�����ض��اء   �ن��ط��ل��ق��ت 
�ملليون«  »���ض��اع��ر  ب��رن��ام��ج  م���ن  �ل���ر�ب���ع���ة  �حل��ل��ق��ة 
ب���ح�������ض���ور معايل  وذل������ك  �ل���ت���ا����ض���ع،  م���و����ض���م���ه  يف 
�للو�ء فار�س خلف �ملزروعي،  �لقائد �لعام ل�ضرطة 
و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  رئي�س  �أبوظبي 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل��رت�ث��ي��ة ب��اأب��وظ��ب��ي، و���ض��ع��ادة جمعة 
�الإم�����ار�ت  دول����ة  ل���دى  �الأردين  ���ض��ف��ري  �ل���ع���ب���ادي، 
نائب  �مل��زروع��ي،  عي�ضى  و�ل�ضيد  �ملتحدة،  �لعربية 
�لثقافية  و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  رئي�س 

و�لرت�ثية باأبوظبي.
بد�ية �خلم�ضني: ال �ضيء م�ضتحيل

�لربنامج  مقدمي  �إط��الل��ة  م��ع  �حللقة  ��ضتهلت 
�لعامري،  وح�ضني  �لنقبي  �أ�ضمهان  �الإع��الم��ي��ني 
و�الأهد�ف  وحبه  �لوطن  مديح  يف  �ضعرية  و�أبيات 
�لتي و�ضعتها �لقيادة �لر�ضيدة لنه�ضته ورفاه �ضعبه 
و�ضعادة �أبنائه، وهي من ق�ضيدة »بد�ية �خلم�ضني« 
ل�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد �آل مكتوم، 
نائب رئي�س �لدولة، رئي�س جمل�س �لوزر�ء، حاكم 

دبي، وقد متثلت يف �الأبيات �لتالية:
»الأج���ل �الإم����ار�ت يل نالت مكانة وج���اه   و�لعامل 

�أهدى الأجلها �أرفع و�ضامه
�ضبابها هم �أملها ودومهم يف �نتباه         هم للوطن 

عدته ورجو�ه وحز�مه«
تالها تقدمي �لهوية �الإعالمية �جلديدة لالإمار�ت 
�ل��ت��ي ت��زي��ن ب��ه��ا م�����ض��رح ���ض��اط��ئ �ل���ر�ح���ة ومنربه 
�ل�ضعري، و�نعك�ضت �ألو�نها يف خلفياته وم�ضهديات 
خ�����ض��ب��ت��ه، ك��م��ا ت��زي��ن��ت ب��ه��ا ����ض���دور �حل�����ض��ور من 
و�لعبارة  �لتحكيم،  جلنة  و�أع�ضاء  �مل�ضرح  جمهور 
جت�ضيد�ً  وذل��ك  م�ضتحيل«،  �ضيء  »ال  لها  �ملر�فقة 
لثقافة �لتميز و�لريادة �الإمار�تية يف كل �ملجاالت. 

جاء بعدها عر�س مقتطفات من �الأم�ضية �لثالثة 
�ل�ضابقة، بالتو�زي مع �الإعالن عن نتائج ت�ضويت 
�ملليون  �ضاعر  وتطبيق  �جلمهور من خالل موقع 
نف�ضها،  �الأم�ضية  م��ن  �ملتبقني  �الأرب��ع��ة  لل�ضعر�ء 
و�لتي �أ�ضفرت عن تاأهل ر�كان بن وليد �لر��ضد من 
�ل�ضعودية بنتيجة %92، بينما جاءت نتائج بقية 
من  �ل�ضخري  ع��و���س  �أن���ور  ك��ال��ت��ايل:  �ملت�ضابقني 
�لعتيبي  %46، �ضلطان �حلويقل  �الأردن بنتيجة 
من �ل�ضعودية بنتيجة %46، وم�ضعود بيت �ضعيد 

من �الأهو�ز يف �إير�ن بنتيجة 45%.
طغيان �لرمزية و�إقحام �ملفرد�ت خدمًة للقافية

�ل���ر�ب���ع���ة ���ض��م��ن برنامج  �ن���ط���الق �حل��ل��ق��ة  وم����ع 
تركي  مب�ضاركة  �لتا�ضع،  مو�ضمه  يف  �ملليون  �ضاعر 
�ملال  حممد  و���ض��امل  ع��م��ان،  �ضلطنة  م��ن  �حلب�ضي 
م��ن �الإم�����ار�ت، وع���ادل و���ض��ل �هلل �حل��ارث��ي وعبد 
�مل��ج��ي��د �ل��غ��ي��د�ين م��ن �ل�����ض��ع��ودي��ة، وغ����ازي �لعون 
�ل�ضمري  ح�����ض��ني  وحم��م��د  �الأردن  م���ن  �ل�����ض��ردي 
م��ن �ل���ع���ر�ق، �أل��ق��ى �مل��ت�����ض��اب��ق��ون �أب��ي��ات��اً متهيدية 
�لر�حة  �ضاطئ  م�ضرح  دخولهم  ح��ني  مل�ضاركاتهم 
من  �ملكونة  �لربنامج  حتكيم  جلنة  �أم��ام  للوقوف 
�ل�ضعر  �أكادميية  مدير  �لعميمي،  �ضلطان  �الأ�ضتاذ 
و�الأ�ضتاذ  �حل�ضن،  غ�ضان  و�ل��دك��ت��ور  �أب��وظ��ب��ي،  يف 
حمد �ل�ضعيد، متحورت حول �ال�ضتعد�د للخم�ضني 
�الإم���ار�ت  ومكانة  ودور  �لت�ضامح  بقيمة  م��ق��رون��اً 
كمنارة حا�ضنة لالنفتاح و�لتنوير ومن�ضة لتالقي 
وقد  �الإن�ضانية.  �الأخ��وة  بقيم  و�ل�ضعوب  �لثقافات 
حتية  موجهاً  �حلب�ضي  تركي  �الأول  �ملت�ضابق  �أط��ّل 
جاللة  و�الإ�ضالمية  �لعربية  �الأمتني  لفقيد  رثاء 
�ل�ضلطان قابو�س بن �ضعيد، طّيب �هلل ثر�ه، ومعرب�ً 
تلحق  �لتي  �لدهر  وم�ضائب  �ل�ضعر�ء  معاناة  عن 
بهم يف ق�ضيدته �لتي �أعجب �أع�ضاء جلنة �لتحكيم 
�أنها  �إىل  �أ�ضارو�  و�إن  و�إن�ضانية مو�ضوعها  ب�ضردها 
تتنا�ضق  مل  بال�ضاعر،  �أمل���ت  مل�ضيبة  ت�ضويرها  يف 

و�لتنظري  �لتو�ضيف  خ���الل  م��ن  مو�ضوعها  م��ع 
لل�ضعر فيها، و�إن جنحت يف �ل�ضرد باأ�ضلوب �جلملة 
�الأ�ضتاذ  �ع��ت��رب  و�ل��ت��ي  �أح��د�ث��ه��ا،  وت���و�يل  �لفعلية 
�ضلطان �لعميمي �أنها و�إن حملت �مل�ضاعر �ل�ضادقة 
�إال �أنها مل تتمكن من �ضنع ن�س جيد عرب ت�ضوير 
�حل����االت �الإن�����ض��ان��ي��ة ���ض��ع��ر�ً، وج����اءت م��ب��ا���ض��رًة مع 
�إقحام مفرد�ت تخدم �لقافية وال تخدم �لت�ضوير 
�أنها  �ل�ضعيد  حمد  �الأ���ض��ت��اذ  ر�أى  بينما  �ل�ضعري، 
�إىل  و�أق����رب  نف�ضه  �ل�����ض��اع��ر  م�ضتوى  م��ن  �أ���ض��ع��ف 
�أ�ضلوب �حلكو�تي و�ل�ضو�لف يف �ضرد �أحد�ث بعيد�ً 
عن �ل�ضعر. تاله �ملت�ضابق �لثاين �ضامل حممد �ملال 
من �الإمار�ت مع ق�ضيدته �لرمزية �لتي �وماأت �إىل 
مديح �ل�ضقر و�ل�ضيفني كناية عن متجيد �ضارتي 
�الإم������ار�ت و�ل�����ض��ع��ودي��ة، وم��دي��ح ك��ل م��ن �ضاحب 
�ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، ويل عهد 
�مل�ضلحة،  للقو�ت  �الأع��ل��ى  �لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي، 
بن  حممد  �الأم���ري  �مللكي  �ل�ضمو  �ضاحب  و�أخ��ي��ه 
رئي�س  ن��ائ��ب  �ل��ع��ه��د  ويل  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  �ضلمان بن 
�لدفاع، م�ضور�ً حال وو�قع  �ل��وزر�ء وزير  جمل�س 
�الأم����ة �ل��ع��رب��ي��ة و�جل���ه���ود �حل��ث��ي��ث��ة �ل��ت��ي تبذلها 
�ل�����ض��ع��ودي��ة و�الإم������ار�ت �لعربية  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة 
و�إنقاذها  �لعربية  �ل��دول  ح��ال  �إ���ض��الح  يف  �ملتحدة 
و�الأفكار  �ملتطرفة  �لفكرية  �لتيار�ت  �أخ��ط��ار  من 
�الإرهابية، وقد �أخذت جلنة �لتحكيم على �ل�ضاعر 
�ملفرد�ت  وك��رة  �لق�ضيدة  على  �ل��رم��زي��ة  طغيان 
بالفلك و�لنجوم  �ل�ضلة  �ملتخ�ض�ضة ذ�ت  �لداللية 
�ل�ضعرية للمتلقي، حيث  �ملعاين  بعيد�ً عن و�ضوح 
ق���ال �ل��دك��ت��ور غ�����ض��ان �حل�����ض��ن �إن �ل��رم��زي��ة غري 
مع  كاماًل  �ضعرياً  �أ�ضلوباً  ولي�ضت  لل�ضاعر  ملزمة 
حتبيذ �لرمز �لكلي و�ملعادل �ملو�ضوعي يف �لو�ضف 
ال �لرمز �جلزئي غري �ملقبول، مع �إ�ضارته لوجود 
�أكر من 15 رمز�ً جزئياً يف �لق�ضيدة غابت كلياً 

عن ذهن �ملتلقي وثقافته ومعرفته.

�ع���ت���ز�ز ب��احل�����ض��ور ع��ل��ى م�����ض��رح ���ض��اط��ئ �لر�حة 
و��ضتح�ضار ملالمح �ملدينة �ملنورة

�لثالث عادل و�ضل �هلل �حلارثي من  �ملت�ضابق  �أما 
ذ�ت  يف  �حل��امل��ة  بق�ضيدته  �أط����ل  ف��ق��د  �ل�����ض��ع��ودي��ة 
حمد  �الأ���ض��ت��اذ  فيها  ر�أى  و�ل��ت��ي  و�لفخر  �ل�ضاعر 
�جلميل  وتر�بطها  �الن�ضيابية  قافيتها  �ل�ضعيد 
�ل�ضاعر  �ع��ت��ز�ز  يف  �ملتمثل  مو�ضوعها  يف  وخا�ضًة 
يف  �ل��ر�ح��ة  �ضاطئ  م�ضرح  �إىل  بالو�ضول  وفرحته 
�عترب  بينما  �مل��ل��ي��ون،  �ضاعر  م�ضابقة  ع��رب  رحلته 
و�إن  �لق�ضيدة  �أن مو�ضوع  �لدكتور غ�ضان �حل�ضن 
�أن �ل�ضاعر �تخذ يف  �إال  كان م�ضتهلكاً فيه �ج��رت�ر 
بد�ية  و�ضفه  م��ع  خمتلفاً  منحى  �ملو�ضوع  ت��ن��اول 
جمياًل  و���ض��ف��اً  �لق�ضيدة  ووالدة  �الإب�����د�ع  حل��ظ��ة 
ت��اله حمطة  �الأخ���ري،  �لبيت  جتلى باخلال�ضة يف 
�ل�ضعبي  �مل���وروث  من  فني  و�أد�ء  فلكلوري  م�ضهد 
�خلليجي من فن �ل�ضامري تاأدية فرقة �لفنطا�س 
�ل�ضعبية �لكويتية، ثم كانت �إطاللة �ملت�ضابق عبد 
�ملجيد �ضعود �لغيد�ين من �ل�ضعودية مع ق�ضيدته 
وو�ضف  �ملنورة  �ملدينة  مديح  حول  متحورت  �لتي 
�لدقيقة،  ومالحمها  �ملكانية  وتفا�ضيلها  بيئتها 
حتى ر�أى فيها �أع�ضاء جلنة �لتحكيم �أنها م�ضاعر 
ينتمي  باأ�ضلوب مدر�ضي مبا�ضر  �ملكان  �ضاعر جتاه 
�ل�ضعرية،  لل�ضورة  وغ��ي��اب  بعيد  م��ن  �ل�ضعر  �إىل 
ق�ضيدة  �إنها  �لعميمي  �ضلطان  �الأ�ضتاذ  قال  بينما 
وت�ضتح�ضر  و�ل���و�ق���ع  و�حل��ي��اة  �مل��ك��ان  �إىل  تنتمي 
�أن �ل�ضعور  �ل��ع��ري��ق��ة ف��ي��ه، م��ع  �ل��ت��اري��خ و�ل���رم���وز 
ل�ضناعة  بر�أيه  وح��ده  كافياً  يكن  مل  �ملدينة  جتاه 
تعاين  �لق�ضيدة  ظلت  حيث  متما�ضك  ق��وي  ن�س 
��ضطبغت  و�إن  بنائها  يف  و�لنمطية  �ملبا�ضرة  م��ن 

باالإح�ضا�س �جلميل.
�أحز�ن �لعر�ق وبكائيات نخيل �لر�فدين 

�الأم�ضية  �ضمن  �خلام�س  �ملت�ضابق  �إط��الل��ة  وم��ع 
�ل��ر�ب��ع��ة م��ن �أم�����ض��ي��ات �مل��و���ض��م �ل��ت��ا���ض��ع لربنامج 

مع  �الأردين  �ل��ت��األ��ق  ك��ان  �مل��ل��ي��ون،  �ضاعر  م�ضابقة 
�أع�ضاء  �أبهر  �لذي  �ل�ضردي  �لعون  غازي  �ملت�ضابق 
جلنة �لتحكيم وجمهور �لربنامج يف �مل�ضرح وخلف 
�ال�ضتعاري  بت�ضويرها  متميزة  بق�ضيدة  �ل�ضا�ضات 
وكناياتها، �أن�ضنت �ل�ضيق و�ضورته يف �أجمل �ضورة 
وي�ضتلذ  �ل�ضكوى  يتقبل  ورفيقاً  �ضديقاً  وجعلته 
وتنهيدته  ومعاناته  �ل�ضاعر  �آه���ات  �إىل  �ال�ضتماع 
�خل����ارج����ة م���ن ���ض��ل��وع��ه ح��ت��ى ل��ن�����ض��ت��ط��ي��ع �ضماع 
�أن  �لعميمي  �ضلطان  �الأ�ضتاذ  ر�أى  حيث  هديرها، 
�ل�ضعرية  و���ض��وره��ا  بنائها  يف  جميلة  �ل��ق�����ض��ي��دة 
�إ�ضر�قة  مع  �لطاغي،  �حل��زن  رغ��م  بوعي  �ملكتوبة 
تتمثل يف و�ضول �ل�ضاعر �إىل خ�ضبة م�ضرح �ضاطئ 
و�لقدرة  �لق�ضيدة  �أفكار  بتما�ضك  م�ضيد�ً  �لر�حة، 
�ل�ضعرية يف جعل كل بيت من �أبياتها يخدم فكرتها 
منه  �ضخ�س  بخلق  لل�ضيق  �الأن�ضنة  توظيف  م��ع 
بعده.  �ل��ف��رح  ليح�ضر  دوره  ينتهي  عندما  ي��غ��ادر 
�ل�ضمري من  �ل�ضاد�س حممد ح�ضني  �ملت�ضابق  �أما 
�ل��ع��ر�ق ف��ق��د ����ض��ت��ط��اع ت��ن��وي��ع م�����ض��ادر ��ضتقطاب 
�الإلقاء  بني  �ملتعددة  بقدر�ته  و�أ�ضرهم  �جلمهور 

و�لغناء و�الأد�ء،
 متنقاًل بني �الأخت حيناً و�الأم حيناً �آخر، م�ضتقر�ً 
ع��ل��ى م��ن��اج��اة �ل���وط���ن م���ن خ��الل��ه��م��ا، يف �ضكوى 
م�ضمخة  ع��ر�ق��ي��ة  وب��ك��ائ��ي��ة  �لبخيل  �ل��زم��ان  م��ن 
ب���احل���زن ت��ع��ان��ق ن��خ��ل �ل���ر�ف���دي���ن وت���ل���وي مع�ضم 
�لبعد و�جلفاء، وقد �أعجب �أع�ضاء جلنة �لتحكيم 
�أبيات  وتفاعله مع  للمت�ضابق،  �مل�ضرحي  باحل�ضور 
�أطربهم  �لق�ضيدة باحلركة و�ل�ضوت و�الأد�ء، كما 
حقة  م�ضاعر  من  نابعة  جميلة  بق�ضيدة  �ل�ضاعر 
جميل  ت�ضوير  �أ���ض��ل��وب  ���ض��اح��ب  ل�ضاعر  ���ض��ادق��ة 
وتنا�س قر�آين بقوة �ضبك وت�ضوير �ضعري مرّكب 
�الأ�ضتاذ  �أ���ض��ار  م��ب��دع، ح��ي��ث  �أن��ت��ج��ه خ��ي��ال خ�ضب 
�ضلطان �لعميم �إىل �أنه مل ي�ضهد مثل هذه �ملناجاة 
يف �الأخت يف تاريخ �ل�ضعر �لعربي وتاريخ �مل�ضابقة، 

فقد متيزت �لق�ضيدة يف نظره ببنائها وعاطفتها 
على  �ملحافظة  م��ع  �جليا�ضة  �لطاغية  �لو��ضحة 
�ل�����ض��ع��ري وم�����ض��ط��ل��ح��ات ع���امل �ل�ضعر  �الأ����ض���ل���وب 

وبحور �خلليل.  
�لعون  غ����ازي  �الأردين  ل��ل��م��ت�����ض��اب��ق  ب��ت��م��ي��ز  ت���اأه���ل 

�ل�ضردي 
ويف ختام �الأم�ضية كان �الإعالن عن نتائج ت�ضويت 
ج���م���ه���ور م�������ض���رح ����ض���اط���ئ �ل����ر�ح����ة وق�������ر�ر جلنة 
جمهور  ت�ضويت  ن��ت��ائ��ج  ت��وزع��ت  ح��ي��ث  �لتحكيم، 
�مل�ضرح كالتايل: تركي �حلب�ضي من �ضلطنة عمان 
�الإم���ار�ت  م��ن  �مل��ال  حممد  و���ض��امل   ،2% بن�ضبة 
�حل���ارث���ي من  �هلل  و����ض���ل  وع������ادل   ،7% ب��ن�����ض��ب��ة 
�لغيد�ين  �ملجيد  وع��ب��د   ،2% بن�ضبة  �ل�ضعودية 
من �ل�ضعودية بن�ضبة %4، وغازي �لعون �ل�ضردي 
ح�ضني  وحم���م���د   ،19% ب��ن�����ض��ب��ة  �الأردن  م����ن 
تاأهل  بينما   ،66% بنتيجة  �لعر�ق  من  �ل�ضمري 
بنتيجة قر�ر جلنة �لتحكيم غازي �لعون �ل�ضردي 
�ل�ضعر�ء  بقية  نتائج  وج���اءت   ،50/45 بنتيجة 
خالل  م��ن  �جلمهور  لت�ضويت  يخ�ضعون  �ل��ذي��ن 
كامل  �أ�ضبوع  ط��و�ل  �ملليون  �ضاعر  وتطبيق  موقع 
كالتايل: تركي �حلب�ضي من �ضلطنة عمان بنتيجة 
50/39، و�ضامل حممد �ملال من �الإمار�ت بنتيجة 
50/39، وعادل و�ضل �هلل �حلارثي من �ل�ضعودية 
�لغيد�ين  �ضعود  �ملجيد  وعبد   ،50/42 بنتيجة 
ح�ضني  وحممد   ،50/40 بنتيجة  �ل�ضعودية  من 

�ل�ضمري من �لعر�ق بنتيجة 50/44.
�الأم�����ض��ي��ة �خلام�ضة  ���ض��ع��ر�ء  �الإع����الن ع��ن  كما مت 
جدعان  بن  �أحمد  وه��م:  يناير   21 �لثالثاء  ي��وم 
�لبلوي من  عايد  بن  �أحمد  �لكويت،  �لعازمي من 
حممد  ���ض��وري��ا،  م��ن  �ل�ضريقي  حممد  �ل�ضعودية، 
ب�����ض��ري �ل��ع��ن��زي م���ن �ل��ب��ح��ري��ن، حم��م��د ب���ن جنر 
�لدوي�س  �ل�ضعودية، ومطلق �جلبعاء  �لذيابي من 

من �ل�ضعودية.

م�صتويات متفاوتة جتعل �لرمزية و�ل�صعرية معيارً� 
�أ�صا�صيًا للنقد  يف �حللقة �لر�بعة من برنامج »�صاعر �ملليون«

•• ال�شارقة-الفجر:

�ملو�فق  �جلمعة  غ��ًد�  كابالدي  لوي�س  �لعاملي  يحيي �لفنان 
�أّول حفلٍة له يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة،  يناير،   17
و�لرتفيهية  �لثقافية  �لوجهة  �مل��ج��از،  م�ضرح  خ�ضبة  على 
�ملو�ضم  �ضمن  �ل�ضارقة،  يف  نوعها  من  و�لفريدة  �ملتكاملة 

�جلديد الأم�ضيات »هال باملجاز«.
وي��ق��دم ك��اب��ال��دي جل��م��ه��وره يف �الإم�����ار�ت ب��اق��ًة منتقاة من 

�ضيقدم  حيث  �ل�����ض��ول،  مو�ضيقى  �إىل  تنتمي  �ل��ت��ي  �أغ��ان��ي��ه 
�أغنيته �ل�ضهرية “Someone You Loved” �لتي 
مليون   75 يوتيوب  موقع  على  م�ضاهد�تها  ع��دد  جت��اوزت 
�ل��ف��ردي��ة يف  �الأغ���اين  قائمة  ر�أ����س  وت��رّب��ع��ت على  م�ضاهدة، 

�ململكة �ملتحدة.
-�الإيطالية،  �الأ�ضكتلندية  �الأ���ض��ول  ذو  �لفنان،  و�ضُيطِرب 
�ألبومه �الأول  �أغانيه �لتي �أطلقها �ضمن  حُمّبيه بباقٍة من 
 Divinely Uninspired to a Hellish“

�لذهبية  �الأ����ض���ط���و�ن���ة  ع��ل��ى  ح�����ض��ل  �ل����ذي   ”Extent
وت�ضّدر  �ملا�ضي،  مايو  �ضهر  يف  �إطالقه  من  �أ�ضبوعني  بعد 
�أ�ضهر �الألبومات �لربيطانية ملدة �ضتة  �ملركز �الأول لقائمة 

�أ�ضابيع. 
وقال كابلدي: »�أنا متحم�س جد� حلفلتي �الأوىل يف �المار�ت 
لن  �ل�ضارقة.  يف  تقام  �لتي  ب��امل��ج��از«  »ه��ال  �أم�ضيات  �ضمن 
�لفنية  �أعمايل  الأق��دم  �ملجاز  م�ضرح  من  �أف�ضل  مكانا  �أج��د 
 Someone You( مثل  ملعجبي  �ملف�ضلة  و�الأغ����اين 
 .)Before You Go(و  )Bruises( و   )Loved

دولة �المار�ت، �أنا قادم!«.
�آلة  على  �ل��ع��زف  تعّلم  �إذ  م��ب��ك��ر�ً،  ك��اب��ال��دي  وب���د�أت م�ضرية 
و�نطلق يف  ع��م��ره،  م��ن  �لثانية  وه��و يف  و�ل��ط��ب��ول  �جليتار 

م�ضريته �ملهنية �ملو�ضيقية ر�ضمًيا وهو �بن 17 عاماً.

جريج بري�سون الأول مرة اأمام اجلمهور 
و�ملوؤلف  �ملغني  �مل�ضرح  ي�ضت�ضيف  �الأول  �لفني  ظهوره  ويف 
�الأ�ضكتلندي جريج بري�ضون، �لذي �ضيقدم يف م�ضتهّل �حلفل 
وتاأتي  �أم��ام �جلمهور.  �ملنفردة  �أغانيه  �أجنح  جمموعة من 
هذه �مل�ضاركة يف �يطار حر�س م�ضرح �ملجاز على ��ضت�ضافة 

�ملو�هب �جلديدة من خمتلف �أنحاء �لعامل.  
�ملو�هب  من  متنوعًة  جمموعًة  ��ضت�ضاف  قد  �مل�ضرح  وك��ان 
�مل��و���ض��ي��ق��ي��ة ع��ل��ى م�����د�ر �ل���ع���ام���ني �مل��ا���ض��ي��ني؛ مب���ن فيهم 
�ملو�ضيقى  و�أ�ضطورة  ي��اين،  �ليونانية  �ملو�ضيقية  �الأ�ضطورة 
�لالتينية خوليو �إغلي�ضيا�س، وجنوم �لطرب �لعربي حممد 
�الإمار�تي  و�لفنان  �لكويتية  ون��و�ل  خليفة  ومار�ضيل  عبده 
�لعذب  �ل�ضوت  �ضاحبة  �ل�ضابة  و�لفنانة  �جل�ضمي،  ح�ضني 
�ل�ضوبر �ضتار ر�غب  �مل�ضرح كاًل من  ��ضت�ضاف  بلقي�س. كما 
�لكويتي  و�لفنان  ع�ضاف،  حممد  �لعرب  وحمبوب  عالمة، 
نبيل �ضعيل، و�ضم�س �الأغنية �للبنانية جنوى كرم، و�لنجم 

�لعر�قي ماجد �ملهند�س، وغريهم من �لنجوم.
جتّهيزه  ومت  للعائالت،  �آم��ن��ة  بيئة  يوفر  �مل�ضرح  �أن  يذكر 

ب���خ���ي���ار�ٍت ت��ن��ا���ض��ب �جل��م��ه��ور م���ن �أ���ض��ح��اب �ل��ه��م��م، حيث 
جانب  �إىل  �ل�ضيار�ت،  لركن  منا�ضبة  �أماكن  لهم  �ضت  خ�ضّ
م�ضاعدتهم  ع��ل��ى  �ح������رت�يف  ب�����ض��ك��ل  م�����درب  ف���ري���ق  وج�����ود 

للجمهور  وميكن  �جللو�س.  باأماكن  يتعلق  فيما  و�ر�ضادهم 
�أو   Platinumlist.ae عرب  �الآن  �حلفل  تذ�كر  �ضر�ء 

عن طريق م�ضرح �ملجاز يف �ل�ضارقة.

�سمن املو�سم اجلديد الأم�سيات »هال باملجاز«

�لفنان �لعاملي لوي�ض كابالدي �صيًفا على م�صرح �ملجاز يف �ل�صارقة �جلمعة
يحيي اأّول حفلة له يف دولة االإمارات
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عن  حدثنا  �أمانة"،  "و�ضل  م�ضل�ضل  عرب  �ملقبل  رم�ضان  يف  تطل   •
هذه �لتجربة؟

�ملت�ضلة،  �ملنف�ضلة  �حللقات  نوعية  �إىل  ينتمي  كوميدي  م�ضل�ضل  هو   -
�أعتربه ميزة  بحيث نتناول يف كل حلقة مو�ضوعا حمدد�، وهذ� �الأمر 

كبرية حتى ال ي�ضعر �جلمهور بامللل من ��ضتمر�ر �الأحد�ث 
يف 30 حلقة بنف�س �ملو�ضوع، ورغم �أن هذ� �الأمر يبدو 

�لتي  و�لفكرة  بالتجربة  جد�  �ضعيد  فاإنني  �ضعبا 
�لتقي فيها مع م�ضطفى خاطر در�ميا للمرة 

"م�ضرح  ف��رق��ة  يف  م��ع��ا  عملنا  ب��ع��د  �الأوىل 
م�ضر" خالل �ل�ضنو�ت �ملا�ضية.

�لعمل؟ ت�ضوير  تاأخر  • ملاذ� 
منت�ضف  �لت�ضوير  موعد  حتديد  مت   -
بالن�ضبة  منا�ضب  وه���و  �جل����اري،  ي��ن��اي��ر 
�لرم�ضاين،  �ل�ضباق  يف  �ل��ع��ر���س  مل��وع��د 

ب�ضكل  جنهز  كنا  �ملا�ضية  �ل��ف��رتة  وخ��الل 
يكون عرب  �لعمل  م��ن جن��اح  وج��زء  مكثف، 

�لتح�ضري �جليد، وهو ما عملنا عليه، ف�ضال 
عن ��ضتمر�ر كتابة �ملو�ضوعات �لتي �ضنتناولها 

ت�ضتحق  و�خ��ت��الف��ه  �لعمل  ففكرة  �الأح�����د�ث،  يف 
حت�ضري�ت كثرية قبل �لت�ضوير.

�ملقرر  �لكوميدية  �الع��م��ال  م��ع  �ملناف�ضة  ت��رى  كيف   •
عر�ضها يف رم�ضان؟

�ضعبة  برم�ضان  و�ملناف�ضة  �لوقت،  ط��و�ل  موجودة  �ملناف�ضة   -
خا�ضة يف �لكوميديا، ف��اإذ� مل ي�ضحك �جلمهور معك لن 

�أح��ر���س على  ل��ذ�  ج��ي��د�ً،  �الم���ر  ه��ذ�  و�أدرك  يتابعك، 
مبا  ل��ه  بالتح�ضري  و��ضتعد  جيد  بعمل  �لتو�جد 

يتنا�ضب مع �لفكرة ومعاجلتها.
"م�ضرح  توقف جتربة  ر�أيت  • كيف 

م�ضر"؟
�لتوقف  ق������ر�ر   -

ج������������������اء م�����ن 
�جل�������ه�������ة 

�مل������ن������ت������ج������ة و�أ����������ض���������رف 
�أن �لفكرة جنحت بالفعل يف حتقيق �لهدف  عبد�لباقي، �لذين وجدو� 
منها، وهو تقدمي �أجيال جديدة من �لفنانني �ل�ضباب، وهو قر�ر يحرتم 
�لفرقة  ع��رو���س  جميع  �أن  خا�ضة  منهم، 
حتى �آخر ما قدمناه كانت كاملة 

�لعدد.
من  كنت  �أن���ك  ت���ردد   •
مغادرة  يف  �لر�غبني 

�لفرقة؟
- مل �أت��دخ��ل يف 
�تخاذ  ك��و�ل��ي�����س 
وفرقة  �ل��ق��ر�ر، 
م�ضر"  "م�ضرح 
ق����������دم����������ت م����ن 
خ����الل����ه����ا �أجن������ح 
جتاربي على �مل�ضرح، 
وك����ن����ت ����ض���ع���ي���د� ج����د� 
�ضاركت  �ل��ت��ي  ب��ال��ع��رو���س 

فيها حتى نهايتها.
للم�ضرح  ����ض���ت���ع���ود  ه�����ل   •

جمدد�ً؟
- بالتاأكيد، خالل �ل�ضيف �ملقبل 
�ضاأكون حا�ضر� بتجربة م�ضرحية 
لها  بالتجهيز  �أق����وم  خمتلفة 
م�ضرحية  وه�����ي  ر�ه����ن����ا، 
ماأخوذة  كوميدية 
م����������ن 

تنا�ضب  بطريقة  وتقدميها  مت�ضريها  على  حاليا  ونعمل  �أجنبي،  ن�س 
�جلمهور �مل�ضري و�لعربي، و�ضتعر�س خالل مو�ضم عيد �لفطر �ملقبل.

�لرم�ضاين؟ و�مل�ضل�ضل  �جلديدة  �مل�ضرحية  بني  �ضتوفق  وكيف   ...•
- نعكف حاليا على �لتح�ضري للم�ضرحية، و�ضتكون �لربوفات بالتز�من 
نقدم  حتى  رم�ضان  �ضهر  خ��الل  تكثيفها  و�ضيتم  �مل�ضل�ضل،  ت�ضوير  مع 
�لعر�س يف موعده بعيد �لفطر، و�عتدت �لتح�ضري لالأعمال �مل�ضرحية 
�ل�ضغط  ورغ��م  و�ل��در�م��ي��ة،  �ل�ضينمائية  ل��الأع��م��ال  �لتح�ضري  بجانب 
�ملوجود للتوفيق بني �ملو�عيد فاإن �الن�ضغال باأكر من عمل �أ�ضبح �أمر� 

معتاد� بالن�ضبة يل.
لك؟ بالن�ضبة  مغامرة  �مل�ضرحي  �لعر�س  جتد  • �أال 

خا�ضة  عنها،  �جلمهور  �نطباعات  ملعرفة  و�أت�ضوق  مغامرة،  بالتاأكيد   -
�أنها �ملرة �الأوىل �لتي �أقدم فيها عر�ضا بعيد� عن "م�ضرح م�ضر" �لذي 
�عتاد �جلمهور �أن ي�ضاهدين من خالله، لذ� كنت حري�ضا على �ختيار 

ن�س خمتلف وبه كثري من �ملفاجاآت �لتي �أر�هن عليها ب�ضدة.
�لعمل؟ فريق  عن  • ماذ� 

- مل يتم �ال�ضتقر�ر على فريق �لعمل ب�ضكل نهائي حتى �الآن، فالعمل 
يف  ن��رغ��ب  �ل��ت��ي  �لطريقة  م��ع  يتنا�ضب  مب��ا  �لكتابة  مرحلة  يف  الي���ز�ل 

تقدميه بها، وبعد ذلك �ضيتم �لبدء يف تر�ضيح �البطال.
م�ضر"؟ "م�ضرح  فرقة  من  لنجوم  م�ضاركة  هناك  �ضتكون  • هل 

�لفرقة  �أع�ضاء  م��ع  جتمعني  قوية  �ضد�قة  عالقة  هناك  بالتاأكيد،   -
وعمل �متد �ضنو�ت طويلة، و�ضيتم تر�ضيح �ل�ضخ�ضيات �ملنا�ضبة لالأدو�ر 
من  �أع�ضاء  مع  و�لعمل  �لعمل،  ملخرج  يرجع  �الأم��ر  وه��ذ�  بامل�ضرحية، 
و�ضيكونون  ب��ال��ت��اأك��ي��د،  ي�ضعدين  �أم���ر  �جل��دي��دة  �مل�ضرحية  يف  �ل��ف��رق��ة 

��ضافة.
�لعامية"؟ "�خلطة  فيلم  ت�ضوير  و�ضل  �أين  • �إىل 

- �أو�ضكنا على �النتهاء من �لت�ضوير، ومن �ملقرر �النتهاء منه قبل بد�ية 
متميز  عمل  فريق  مع  بالتجربة  و�ضعيد  �ل��در�م��ي،  م�ضروعي  ت�ضوير 

وكو�لي�س �أكر من ر�ئعة.
فيه؟ دورك  عن  وماذ�   ... •

�لنهاية  يف  لكن  �ل�ضخ�ضية،  تفا�ضيل  ع��ن  �حل��دي��ث  �أح���ب  ال   -
�أقوم فيه مبحاولة �ضرقة بنك، ومن ثم  هو فيلم كوميدي 
حتدث �لعديد من �ملو�قف �لكوميدية، و�أ�ضارك فيه مع 
حممد  و�ضديقي  عبد�جلليل  وع��م��رو  ع���ادل  غ���ادة 
ب�ضكل  �ضيتحدد  عر�ضه  وموعد  عبد�لرحمن، 

نهائي بعد �النتهاء من �لت�ضوير.
"�ضيدي  �جلديد  فيلمك  عن  م��اذ�   •
�����ض����ام����ح  �مل��������خ��������رج  م��������ع  ب�ضر" 

عبد�لعزيز؟
تاأجيله  مت  �مل�������ض���روع   -
خالل �لفرتة �حلالية 
موعد  ي���ت���ح���دد  ومل 
عدة  فلدي  ت�ضويره، 
�أعمل  �أخ����رى  �أع��م��ال 
و�لفيلم  ر�هنا،  عليها 
�أ���ض��ب��ح م���وؤج���ال حتى 

�إ�ضعار �آخر.

�أ�صرف عبد�لباقي يبد�أ 
ت�صوير )�لكوخ �ملحرتق(

)�لكوخ  م�ضل�ضله  ت�����ض��وي��ر  ع��ب��د�ل��ب��اق��ي  �أ����ض���رف  �ل��ن��ج��م  ب����د�أ 
�ل�ضهرية،  �ملغامرين �خلم�ضة(  )�ألغاز   �ملحرتق(، عن ق�ضة 
 من تاأليف حممود �ضامل، و�إخر�ج �ضيف يو�ضف، و�ضيناريو 

 وحو�ر جوزيف فوزي. 
�ملبدئي  للعمل،  �لدعائي  �لبو�ضرت  عبد�لباقي  و�أط��ل��ق 
�أبطال  ي��ج�����ض��دون  �أط��ف��ال   5 يتو�ضط  وه���و  ف��ي��ه  وظ��ه��ر 
مبو��ضفات  الخ��ت��ي��اره��م  �أع��ل��ن  )�أودي�ضن(  حيث  �ل��ع��م��ل، 

معينة،  وبالفعل ��ضتقر على 3 �أطفال وطفلتني. 
 7 م�ضر(  بعد  )م�ضرح  �مل�ضرحي  م�ضروعه  �أ�ضرف  وودَّع 
م خ��الل��ه��ا 130 م�����ض��رح��ي��ة، خ���رج من  ���ض��ن��و�ت ق����دَّ
حتت  عباءته �لعديد من جنوم �لكوميديا، 
�لذين يت�ضدرون �مل�ضهد  �ل�ضينمائي 
علي  وه���م:  �الآن،  و�ل��ت��ل��ف��زي��وين 
رب������ي������ع، م�������ض���ط���ف���ى خ����اط����ر، 
حم�ضن  دينا  عفيفي،  ك��رمي 
عبد�لفتاح،  �إ�ضر�ء  )وي��زو(، 
�ضارة درز�وي، �إبر�م �ضمري، 
حامد حممد، حممد �أنور، 
بي�ضوي  ت�������وب،  حم���م���د 
�أ�ضامة  حم��م��د  ط���اه���ر، 
�أو�����س(، حمدي  )�أو�����س 
وحممد  �مل����ريغ����ن����ي، 

عبد�لرحمن.

ر�نيا فريد 
�صوقي ت�صارك يف 

)قوت �لقلوب(
�لفنان  زوج��ة  دور  �ضوقي  فريد  ر�نيا  �لفنانة  جت�ضد 
�لقلوب(،  �أح���د�ث م�ضل�ضل )ق��وت  زك��ي، خ��الل  خالد 

�إحدى �جلامعات،  �لطالبة يف  وو�لدة ديانا ه�ضام، 
ويعد دورها حموريا ومهما يف �مل�ضل�ضل.

وي�ضارك يف بطولة )قوت �لقلوب(، بجانب 
ماجدة زكي، ور�نيا فريد �ضوقي، وخالد 
زك���ي، �ل��ف��ن��ان��ون �إ���ض��الم ج��م��ال، حممد 
ف���ر�����س �ضعيد،  �ل�����ض��اي��غ،  ���ض��ه��ر  �أن������ور، 

وغ���ريه���م، وم����ن �مل���ق���رر ع��ر���ض��ه خالل 
ر�ن��ي��ا فريد  �أن  �إىل  �مل��ق��ب��ل.ي�����ض��ار  ي��ن��اي��ر 

�لعرو�ضة(  )�أبو  �ضاركت يف م�ضل�ضل  �ضوقي 
�ضو�ضن  و�لفنانة  رج��ب،  �ضيد  �لنجم  مع 
جماهرييا  جن��اح��ا  �لعمل  وح��ق��ق  ب���در، 
و�ضارك  �لف�ضائيات،  على  عر�ضه  وقت 

فيه ع��دد م��ن �ل��ن��ج��وم على 
حممد  �لفنان  ر�أ�ضهم 

ع���������ادل وك������ارول������ني 
عزمي.

)و�سل اأمانة( م�سل�سل كوميدي بحلقات منف�سلة مت�سلة

علي ربيع: �ملناف�صة يف رم�صان 
�صعبة خا�صة يف �لكوميديا

يطل الفنان علي ربيع على اجلمهور يف رم�سان املقبل، من خالل م�سل�سل 
اأمانة(، الذي بداأ التح�سري لت�سويره موؤخرا، ويتعاون فيه  )و�سل 

مع زميله م�سطفى خاطر. ويف هذا احلوار، حتدث ربيع 
املقبلة  وم�ساريعه  الكوميدي اجلديد  امل�سل�سل  عن 

عودته  اإىل  اإ�سافة  والتلفزيون،  ال�سينما  بني 
للم�سرح جمددًا خارج فرقة )م�سرح م�سر(.

)�لفيل �لأزرق2( 
�أف�صل فيلم يف 2019

ح�ضد فيلم )�لفيل �الأزرق 2( للنجم كرمي عبد�لعزيز جائزة �أف�ضل فيلم 
يف عام 2019، بحفل جو�ئز دير غي�ضت.

حفل  ح�ضور  على  و�الإع��الم��ي��ني  و�ملخرجني  �لفنانني  م��ن  ع��دد  وح��ر���س 
توزيع جو�ئز جملة دير غي�ضت، �لذي �أقيم باأحد �لفنادق �لكربى بالقاهرة، 

حيث مت تكرمي عدد كبري من �لفنانني.
 ،2019 عام  عن  ممثلة  �أف�ضل  جائزة  على  �ضيحة  حال  �لفنانة  وح�ضلت 
�أف�ضل خمرج عن م�ضل�ضله  �ضامي على جائزة  �ملخرج حممد  بينما ح�ضل 
�إنتاج، كما مت  �أف�ضل  )ولد �لغالبة(، يف حني نالت �ضركة �ضيرنجي جائزة 

تكرمي �لفنان �لقدير لطفي لبيب عن جممل �أعماله وم�ضو�ره �لفني.

جلني عمر�ن تك�صف عن �صبب 
تدمري �لعالقات

�ع��ت��ربت �الع��الم��ي��ة جل��ني ع��م��ر�ن �ن ت���رك �مل�����ض��ك��الت وجت��اه��ل��ه��ا يوؤدي 
على ح�ضابها  كتبت  �نها  �ذ  �الأ�ضخا�س،  بني  �لعالقات  ودم��ار  تر�كمها  �ىل 
�خلا�س على �ضبكة �النرتنت: "فعال جتاه  �مل�ضكالت و تركها لترت�كم يوما 
�أو  �ضو�ء عالقة زوجية  �لعالقات  نقا�س الإيجاد �حلل يدمر  يوم دون  بعد 
غريها كعالقة �الأ�ضدقاء وحتى �الأهل و�ملودة �أهم عامل الإجناح �لعالقات 
و�أ�ضا�ضها �الإن�ضجام و�الإحرت�م ) وجعلنا بينهم مودة ورحمة( و�لعمر مهم 

ولكن درجة �لوعي �أهم حتياتي".
والقى هذ� �ملن�ضور �عجاب عدد كبري من �ملتابعني.
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متى ت�صري »�ل�صامة« �إىل 
�صرطان �جللد �لأ�صود؟

تظهر على جلد بع�س �الأ�ضخا�س بقع لونية ُتعرف با�ضم �ل�ضامة �أو �لوحمة، 
منها ما هو ِخلقي ومنها ما هو مكت�ضب.  وغالبا ما تعد هذه �لبقع تغري�ت 
لونية حميدة، غري �أنها قد تتحول �إىل  تغري�ت خبيثة تنذر ب�ضرطان �جللد 
�الأ�ضود )�مليالنوما(.  و�أو�ضح �لربوفي�ضور كري�ضتوفر جيبهارت من �ملركز 
�لوحمة هي  �أو  �ل�ضامة  �أن  �الأملانية  �إيبندورف  �لطبي بجامعة هامبورغ-  
�ضيوعا، وه��ي حت��دث عندما تقوم خاليا  ت��غ��ري�ت �جللد �حل��م��ي��دة   �أك��ر 
�ضبغية عدة بتكوين �ضبغة )�مليالنني(.   وتظهر �ل�ضامة على �ضكل بقعة 
باألو�ن خمتلفة عن �جللد مثل �لبني �أو �الأ�ضود   �أو �الأزرق. ونادر� ما تتحول 
ت�ضتدعي  للنظر  �مللفتة  �لبقع   ف��اإن  ل��ذ�  خبيث،  جلدي  تغري  �إىل  �ل�ضامة 

��ضت�ضارة طبيب �الأمر��س �جللدية.
 

 ِخلقية اأم مكت�سبة؟
�أنه  �إىل ِخلقية ومكت�ضبة، مو�ضحا  �ل�ضامات تنق�ضم  �أن   و�أ�ضاف جيبهارت 
لي�س  هناك �ضبب دقيق لل�ضامات �خِللقية. �أما �ل�ضامات �ملكت�ضبة، �أي �لتي 
�أول عامني من �حلياة، فتحدث نتيجة  �أو بعد  �ل��والدة  حت��دث  فقط بعد 
يف  ه��ذ�  ويحدث  �لبنف�ضجية،  ف��وق  و�الأ�ضعة  �ل��ور�ث��ي  �ال�ضتعد�د  الجتماع  
�لغالب يف مرحلة  �لطفولة و�ملر�هقة.  وتن�ضاأ بقع �لتقدم يف �لعمر �أي�ضا 
عند زيادة �لتعر�س لالأ�ضعة فوق �لبنف�ضجية،  مع �لعلم باأن �الأ�ضخا�س ذوي 
�لب�ضرة �لفاحتة �أكر عر�ضة لظهورها.  و�أ�ضار جيبهارت �إىل �أن �ل�ضامات 
غالبا ما تعد تغري�ت لونية حميدة، غري  �أنها قد تتحول �إىل تغري�ت خبيثة 
تنذر ب�ضرطان �جللد �الأ�ضود. و�أو�ضح �أنه  كلما ز�د عدد �لبقع، ز�د �حتمال 
�الإ�ضابة ب�ضرطان �جللد �الأ�ضود،  فاالأ�ضخا�س �لذين لديهم �أكر من 50 
بقعة، يرتفع لديهم خطر �الإ�ضابة ب�ضرطان  �جللد �الأ�ضود مبعدل خم�ضة 
�أ�ضعاف.  �أما �الأ�ضخا�س �لذين لديهم �أكر من 100 بقعة فريتفع لديهم 
�جللد  ب�ضرطان  �الإ�ضابة  فر�س  وت���زد�د  �أ�ضعاف.  ع�ضرة  مبعدل   �خلطر 
�الأ�ضود �أي�ضا لدى �الأ�ضخا�س  �لذين �أ�ضيب �أقارب لهم من �لدرجة �الأوىل 

)�الآباء و�الأخوة( به.

فح�ص ال�سامة
 ومن جانبها قالت طبيبة �الأمر��س �جللدية �الأملانية كاتارينا �ضورينج�س 
من  فح�ضها  خ��الل  من  ال  �أم  طبيعية  �ل�ضامة  �أن  على  �حلكم  ميكن  �إن��ه  

�الأوجه  �ملختلفة �لتالية:
 1 - هل �ل�ضامة غري متماثلة؟
 2 - هل بها حد غري منتظم؟

 3 - هل بها �ألو�ن خمتلفة؟
 4 - هل ُقطرها �أكرب من 6 ملم؟

�جللد؟ �ضطح  عن  ترتفع  هل   -  5
�أي �ضيء غريب مبو�ضع   وب�ضكل عام ينبغي زيارة �لطبيب عند مالحظة 

�ل�ضامة مثل  �حلكة �أو تكّون ق�ضرة عليها.
فر�س  ف��اإن  مبر�س،  �الإ�ضابة  على  موؤ�ضر�ت  وج��ود  �لفحو�س  �أثبتت  و�إذ�   
�ال�ضتباه يف ح��دوث تغري  ح��ال  وق��ت مبكر. ويف  بالعالج يف  تزيد   �ل�ضفاء 
�ل�ضامة  ��ضتئ�ضال  يتم  ف��اإن��ه  �جل��ل��د،  ب�ضرطان  �الإ���ض��اب��ة  ح��ت��ى   �أو  خبيث 

جر�حيا.�مل�ضدر : �الأملانية

؟ �سقط  ومتى  الفرن�سية  ال�سجون  ا�سهر  هو  • ما 
�أ�ضهر �ضجون فرن�ضا هو �ضجن �لبا�ضتيل وقد �ضقط يف �لر�بع ع�ضر من 

يوليو عام 1880 وهذ� �ليوم يعترب عيد� قوميا يف فرن�ضا. 
الليزر؟ خمرتع  هو  • من 

خمرتع �لليزر هو �لدكتور يثودوره ماميان
والتبيني؟  البيان  �ساحب  • من 

هو �بو عثمان عمرو بن بحر �جلاحظ وهو من �ئمة �الدب �لعبا�ضي 
و�ملعرفة يف  �لعلوم  �طلع على جميع  بالب�ضرة،  �لعربي ولد وتويف  بل 
ع�ضره، كان ثاقب �لب�ضرية - متزن �لعقل - دقيق �لتعليل - حر �لفكر، 
�لبيان و�لتبيني  ��ضهر موؤلفاته  �لعلم و�الدب ومن  فجاءة كتبه تلقن 

و�لبخالء.  

�أن �لتم�ضاح �الأمريكي و �لتم�ضاح �الإفريقي وفر�س �لبحر تق�ضي فرت�ت نومها يف �لوقت �لذي  • هل تعلم 
تطفو� فيه على �ملاء خ�ضو�ضاً عندما يكون �ملاء د�فئاً وهي حتب �أن ت�ضند روؤو�ضها �إىل ظهور زمالئها.

 • �أن م�ضامري �حلديد ال ت�ضلح يف تثبيت خ�ضب �لبلوط وذلك ب�ضبب �ملادة �لكيماوية �ملوجودة يف �خل�ضب 
و�لتي تت�ضبب يف �ضد�أ �مل�ضامري.

 • �أن كلمة )ملاذ�( يف �الإجنليزية لي�ضت فقط �أد�ة ��ضتفهام بل هي ��ضم لنوع من �أنو�ع �لبقر.
�أ�ضجار �لغابات . يختبئ يف غطاء ثخني من �لنباتات  • �أن �حليو�ن �مل�ضمى بالك�ضالن وهو حيو�ن يقيم يف 

حتى ال يظهر منه �ضوى ر�أ�ضه.
من  روؤيتها  ميكن  و�لتي  �الإن�ضان  �ضنعها  �لتي  �لقليلة  �الأ�ضياء  من  و�حد  هو  �لعظيم  �ل�ضني  �ضور  • �ن 

على �ضطح �لقمر.
�لنجوم  ترى  و�ضوف  �لنهار  و�ضح  يف  بئر  قاع  �إىل  �نظر  �لنهار   ،  يف  و�أن��ت  �لنجوم  روؤي��ة  باإمكانك  �أنه   •

�ملتالألئة.
 • هل تعلم �أن �أول معركة بحرية �إ�ضالمية هي )ذ�ت �ل�ضو�ري ( �لتي وقعت يف �لبحر �ملتو�ضط بني �مل�ضلمني 

و �لبيزنطيني يف عهد عثمان بن عفان �ضنة 34ه� و �نت�ضر فيها �مل�ضلمون. 
2 ( وك��ان ذلك يف �ضبتمرب   � �أول مركبة ت�ضل �إىل �ضطح �لقمر هي �ملركبة �لرو�ضية ) لونا  �أن  • هل تعلم   

1959م. 
 ( �ملركبة  �لرو�ضي على منت   ) ي��وري جاجارين   ( �لف�ضاء �خلارجي هو  �إىل  �أول من �ضعد  �أن  • هل تعلم   

�فو�ضتيك(. 
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فوائد مذهلة لليمون

�أو�ضح �لدكتور �أحمد �خلطيب، �أخ�ضائي �لتغذية �لعالجية وعالج �ل�ضمنة 
من  عالية  ن�ضبة  على  يحتوي  �لليمون  �أن  �ل��ق��اه��رة،  جامعة  و�ل��ن��ح��اف��ة، 
فيتامني  C وحام�س �لفوليك و�لبتا�ضيوم، وغريها من �الأمالح �ملفيدة 

لل�ضحة و�لوقاية من �الأمر��س.
وعن فو�ئد �لليمون قال �لدكتور �أحمد، يفيد تناول �لليمون كم�ضروب د�فئ 
�أو �إ�ضافة ع�ضري �لليمون لوجبات مثل طبق �ل�ضلطة و�ل�ضوربة وغريها يف 

وقاية �جل�ضم من �الإ�ضابة بالعديد من �الأمر��س، وتقوية مناعة �جل�ضم.
يجعل  م��ا  لل�ضخ�س  �لع�ضبي  �جل��ه��از  تهدئة  يف  �لليمون  ت��ن��اول  وي�ضاهم 
تناوله مفيد� لالأ�ضخا�س �لذين يعانون من �لقلق و�لتوتر و�ال�ضطر�بات 

�لع�ضبية و�النفعال، كمهدئ طبيعي للجهاز �لع�ضبي.

املمثلة واملغنية فاني�سا هودجينز ت�سل اإىل العر�ص العاملي االأول لفيلم باد بويز فور اليف يف هوليوود.ا ف ب

كان لدى �حدى �الأ�ضر �ضبي طيب �لقلب وحلو �لكالم وح�ضن �لوجه لكنه كذ�ب كان �لكذب كاأمنا ولد معه لذ� 
كانت هذه �ل�ضفه غري �حلميدة �ضيئا موؤملا وقا�ضيا على �بيه و�مه ود�ئما كانت ن�ضيحتهم له ال تكذب فيق�ضم 
�نه لن يكذب ثم ين�ضى ما �ق�ضم به ويعود للكذب مرة ثانية وهكذ� كانت حياته ت�ضري على �لكذب فقط حتى 
جاء يوم من �يام �خلريف خرجت �الم مع ولدها حمد�ن ليلتقطو� بع�س �خل�ضر من �حلقل �ل�ضغري �لذي 
ميلكونه فر�أى حمد�ن جمموعة كبرية من �لطيور حتلق يف �ل�ضماء مل يكن ر�آها قبال ف�ضاأل �مه ما هذه �لطيور 
يا�مي فكرت �الم ب�ضرعه وهي تنظر �ليها وقالت هذه �لطيور �حلقيقة د�ئما تنزل لقريتنا كل عام تبقى ب�ضع 
��ضابيع ثم ترحل ولكن ال ترحل كلها بل يبقى �حدها وهو طائر �حلقيقة يختفي ويظهر وقتما ي�ضاء وبدون �ن 
ن�ضعر به ويقال �نه �حيانا ينقلب �إىل �ضفدع و�حيانا �إىل ع�ضفور وديع وال نعرفه و�ضط كل هذ� وعندما ي�ضمع 
�حدهم يكذب يعود حلالته كما كان طائر� كبري� ليق�ضى على �لكذ�ب مبنقاره �لذي ي�ضق �لر�أ�س ويخرج �لل�ضان 
من مكانها ليمزقها جز�ء كذبها وهكذ� �ضرتى �ن كل �لذين يعرفونه ال يكذبون حتى ال يتعر�ضون لعقابه فما 

�أق�ضى عقابه.
تركته �الم وذهبت بعيد� لترتكه و�فكاره قليال حتى تعرف ماذ� �ضيفعل لكنه جرى ور�ءها وبقى �ضامتا ثم �ضاألها 

وهل تعرفني �ضكل طائر �حلقيقة بينهم فقالت ال و�خذته وذهبا للبيت ومل ينطق بكلمة طو�ل �لطريق.
جهزت �الم �لغذ�ء لياأكل لكنه مل ياأكل وقال ل�ضت بجائع ف�ضرخت �الم وقالت ال تكذب فاأ�ضرع وجل�س للطعام 
لكنه مل يكن ي�ضتطع �ن ياأكل ب�ضهية بل ب�ضع لقيمات وقام ذ�هبا لغرفته وعلى بابها �ضاأل �مه: ماما متى يذهب 
طائر �حلقيقة �إىل بلده فقالت رمبا نهاية مو�ضم �خلريف و�حيانا يبقى ملو�ضم �خر �هلل �علم .. �ضهور مرت 
وحمد�ن ال يكذب خوفا من طائر �حلقيقة بعد ذلك �عتاد قول �ل�ضدق دون �أن ي�ضعر وعندما �أخربته �مه يوما 

�أنها �ضمعت �ن طائر �حلقيقة رحل قال ب�ضعادة ال يهم فاأنا ال �أخاف منه �أنا ال �أكذب �بد�ً.

�ل�صمنة تهّدد ذ�كرة طفلك
بني  منت�ضرة  و�أ�ضبحت  �لع�ضر،  �أم��ر����س  �أح���د  �ل�ضمنة 
�الأطفال نظر�ً للنظام �لغذ�ئي غري �ل�ضحي �لذي يعتمد 
�ل���ده���ون غري  و�ل����ذي ي�ضمل  �ل��ن��ا���س،  �ل��ك��ث��ري م��ن  عليه 

�ل�ضحية و�ل�ضكريات و�لكربوهيدر�ت.
�أ���ض��ارت �إىل  و�ل��ك��ث��ري م��ن �ل��در����ض��ات و�الأب���ح���اث �لطبية 
ل��ه��ا من  مل���ا  �ل�����ض��م��ن��ة ع��ل��ى م�ضتقبل �الأط����ف����ال،  خ���ط���ورة 
و�لنف�ضية،  �جل�ضدية  �لطفل  �ضحة  على  �ضلبية  تاأثري�ت 
�آخر  �أثبتته  ما  وه��ذ�  عقله،  على  تاأثريها  �إىل  باالإ�ضافة 

هذه �لدر��ضات.
ن��ت��ائ��ج در����ض��ة حديثة  ن�����ض��رت جم��ل��ة ج��ام��ا �لطبية  ف��ق��د 

�أُجريت يف جامعة بال وفريمونت، ت�ضري �إىل �أن �الأطفال 
�مل�ضابني بال�ضمنة، يعانون من �ضعف يف �لذ�كرة.

من  ي��ع��ان��ون  �ل��ذي��ن  �الأط��ف��ال  �أن  �لعلماء  �كت�ضف  حيث 
�ل�ضمنة، يظهر لديهم ترققاً يف �أن�ضجة �لق�ضرة �لدماغية، 
يوؤّثر  �ل��رتق��ق  وه��ذ�  �جلبهي،  �لف�س  منطقة  يف  خا�ضة 
يوؤثر  �ل��ذي  �الأم��ر  �مل�ضتقبل،  �لطفل يف  ذ�ك��رة  على  �ضلباً 

على م�ضتقبله عموماً �ضو�ء مهنياً �أو �جتماعياً.
نظام  �عتماد  ���ض��رورة  ب��االأم��ه��ات،  �لتغذية  �أط��ب��اء  ويهيب 
ي�����ض��ب��ح��و� عر�ضة  ل���الأط���ف���ال، ح��ت��ى ال  غ���ذ�ئ���ي ���ض��ح��ي 

لالإ�ضابة بال�ضمنة، وما يليها من �آثار مرتتبة.


