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ن�سائح مل�ساعدة مر�سى ال�سكري 
على بدء يومهم بن�ساط

يجب اأن تكون الأطعمة التي تتناولها يف ال�صباح الباكر، خا�صة اإذا كنت 
م�صاًبا بال�صكري، هي تلك التي ت�صاعدك يف احلفاظ على م�صتويات 
ال�صكر يف الدم حتت ال�صيطرة، وتهدئة اأي م�صايقات وت�صاعدك على 

احل�صول على الن�صاط الالزم لبدء يومك.
يومهم  ب��دء  على  ال�صكري  مر�صى  مل�صاعدة  ال��ط��رق  اأه���م  يلي  فيما 

بن�صاط، وفق ما اأوردت �صحيفة اإنديان اإك�صرب�س:
اأول �صيء يجب تذكره عند ال�صتيقاظ. نظًرا  - ترطيب اجل�صم هو 
اأثناء  امل��اء  �صرب  ع��دم  من  �صاعات  بعد  بالعط�س  ي�صعر  ج�صمك  لأن 
النوم، فاإن اأول ما عليك فعله هو تناول كوب اأو كوبني من املاء الدافئ 

لإرواء عط�صك واإحياء نظامك الغذائي.
- يعاين الكثري من النا�س من احلمو�صة عند ال�صتيقاظ. قد يكون 
الع�صاء  وقت  على  حتافظ  اأن  ح��اول  لذا  املتاأخر.  الع�صاء  ب�صبب  هذا 
قبل ثالث �صاعات على الأقل من موعد النوم. لعالج احلمو�صة عند 
ال�صتيقاظ، تناول من 8-10 حبات من الزبيب الأ�صود املنقوع على 
امل�صتويات  ويعادل  املغذية  باملواد  غني  الأ�صود  الزبيب  فارغة.  معدة 

احلم�صية العالية يف اجلهاز اله�صمي.
- ُين�صح الأ�صخا�س الذين ي�صعرون بالنتفاخ ب�صرب �صاي مكون من 
1 ملعقة كبرية من بذور الكمون، وبع�س الهيل ، 1 ملعقة كبرية من 
500 مل م��اء. يغلى ويتم  ب��ذور الكاروم يف  ب��ذور ال�صمر، ور�صة من 

تناوله فاتراً.
فواكه  م��ع  خفيفة  ف��ط��ور  وج��ب��ة  ال�صكر  مر�صى  ي��ت��ن��اول  اأن  يجب   -
اإ�صافة  ميكنك  والربوتينات.  الكربوهيدرات  من  ومزيج  مو�صمية 
منزلًيا  امل�صنوعة  الإف��ط��ار  وجبة  اإىل  الطبيعية  ال��ربوت��ني  م�صادر 

وتناول اأ�صياء مثل البي�س مع اخلبز املحم�س.

القمر الكامل يقلل من 
وقت النوم 

اأم��را �صائعا  القمر  اكتمال  النوم خ��الل ف��رات  اأج��ل  الكفاح من  يعد 
ب�صكل مده�س، حيث ي�صار اإىل هذه احلالة با�صم "الأرق القمري" من 

قبل العلماء.
ويف حني اأنه قد يكون من قبيل امل�صادفة اأن حتدث فرات من القلق 
اأثناء اكتمال القمر، اإل اأنه يعتقد اأنه قد يكون هناك بالفعل رابط بني 

الدورة القمرية و�صاعة اجل�صم.
القمر معروف منذ فرة طويلة  اأن  اإىل  بالنظر  لي�س مفاجئا  وهذا 
باأنه يوؤثر على العديد من العمليات على الأر�س، من التحكم يف املد 
ال�صلوك احليواين، وبالتايل ميكن  اأمن��اط  التاأثري على  اإىل  واجل��زر 
اأن يكون للقمر ارتباط اأعمق بكثري يف حياتنا هنا على هذا الكوكب 

مما نعتقد عادة.
التغذية والطب احليوي  اإليزابيث فيليب�س، خبرية  وقالت الدكتورة 
يقلل من وقت  الكامل  القمر  اأن  املعروف  اإن��ه من  "فور فايف"،  من 
اأنه يزيد  النوم، ويوؤثر على �صاعات النوم العميق يف دورة النوم، كما 

من الوقت الذي ي�صتغرقه النوم.
وت�صري هيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية )NHS( اإىل اأن البالغني 

يحتاجون اإىل ما بني �صت اإىل ت�صع �صاعات من النوم كل ليلة.
ويقول عدد من اخلرباء اإن هناك ثالث طرق رئي�صية ميكن اأن تعني 

اأن "الأرق القمري" يوؤثر على نومنا.
ونقال عن �صحيفة "ذي �صن" الربيطانية، فاإن املنجم اإنبال هونيغمان 
يقول اإن القمر له �صلة اأعمق بكوكب الأر���س مما يعتقده كثري من 

النا�س واأن هذا الرتباط يعني اأننا �صن�صعر بعدم ال�صتقرار.
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ن�سائح ذهبية ل�سراء 
العطر املنا�سب

قالت بوابة اجلمال "هاوت.دي" اإن العطور تختلف يف امل�صميات تبعاً لن�صبة 
تركيز العطر، مو�صحة اأن العطر Parfum ميتاز بركيز يراوح بني 
20 و%40، يف حني ميتاز "ماء العطر" Eau de Parfum بركيز 

يراوح بني 10 و20%.
بركيز  العطر  على   Eau de Toilette التواليت"  "ماء  ويحتوي 
 Eau de Cologne "الكولونيا "ماء  اأم��ا  و10%،   8 بني  ي��راوح 

فركيزه  يراوح بني 3 و8%.
الرائحة،  وهي  علوية،  طبقات،   3 من  يتكون  العطر  اأن  البوابة  واأ�صافت 
�صخ�صية  التي حتمل  والو�صطى،  العطر،  و�صع  املرء مبجرد  يدركها  التي 
العطر احلقيقية وتدوم �صاعات، والأ�صا�صية اأو القاعدية، التي ت�صتمل على 

مكونات عطرية ثقيلة تدوم طوياًل.
ولإدراك الطبقة الو�صطى للعطر يجب النتظار ب�صع دقائق بعد و�صعه. 
واآخر،  اأكرث من عطر، يجب النتظار عدة دقائق بني عطر  وعند جتربة 
مع مراعاة جتربة 5 اإىل 6 عطور على اأق�صى تقدير، لأن الأنف لن يدرك 

العطور املختلفة اأو يدركها على نحو �صعيف.
الختبار،  �صريط  على  ولي�س  الب�صرة  على  العطر  جتربة  اأي�صاً  وُي��راع��ى 
التي تختلف من  برائحة اجل�صد،  امتزاجه  بعد  العطر فقط  للحكم على 

�صخ�س اإىل اآخر.

العالج املطول بالكورتيزون 
يهدد به�سا�سة العظام

لأمرا�س  الأمل��ان��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  اأ����ص���ارت 
ال�����ع�����الج  اأن  اإىل  ال�������روم�������ات�������ي�������زم 
لفرة  ال���ك���ورت���ي���زون  مب�����ص��ت��ح�����ص��رات 
به�صا�صة  الإ�صابة  خطر  يزيد  طويلة 
م�صاحبة  ب�صرورة  ون�صحت  العظام، 
بنظام غذائي  البداية  العالج من  هذا 

غني بالكال�صيوم وفيتامني "د".
بقيا�س  اأي�����ص��ا  الأمل����ان  الأط��ب��اء  ون�صح 
وعادة  منتظمة،  ب�صورة  العظام  كثافة 
الكورتيزون  م�صتح�صرات  ت�صتعمل  ما 
الروماتيزمية،  الأم����را�����س  ع���الج  يف 
وميكن للج�صم حتملها عند ا�صتعمالها 
ق�����ص��رية، ح��ت��ى م���ع اجلرعات  ل��ف��رة 

املرتفعة.
ول��ك��ن ال���ص��ت��ع��م��ال ل��ف��رة ط��وي��ل��ة، اأي 
ثالثة �صهور اأو اأكرث، ل ميكن ا�صتبعاد 
الآثار اجلانبية، والتي ت�صمل انخفا�س 
ك��ث��اف��ة ال��ع��ظ��ام، م��ا ي����وؤدي ب����دوره اإىل 

الإ�صابة به�صا�صة العظام.
وت�صري تقديرات اجلمعية الأملانية اإىل 
اأن 30 اإىل %40 من املر�صى، الذين 
اأعوام ون�صف   4 بالكورتيزون  عوجلوا 
اأو  تقريبا، ظهرت لديهم ك�صور حالية 

قدمية.

كيفية ا�ستيقاظك يف ال�سباح ميكن اأن 
B12 ت�سري اإىل انخفا�ش م�ستويات فيتامني �ص 29

ال�سوفان ي�ساعدك على 
احلمية وينظم الكول�سرتول

جيد  ب�صكل  ليعمل  املعقدة  الكربوهيدرات  اإىل  الإن�����ص��ان  ج�صم  يحتاج 
اأن��واع احلبوب هي  وطبيعي، وتعد احلبوب م�صدر جيد لها، ومن اأ�صح 
الكاملة الغنية بالألياف، مثل ال�صوفان، وت�صري الدرا�صات اإىل اأن تناول 
دقيق ال�صوفان يعزز تناول الألياف ويوفر العديد من الفوائد لأنه غني 
باحلديد والنحا�س واملغن�صيوم وم�صادات الأك�صدة وفيتامني ب، وهذا ما 

."facty" صنتعرف عليه خالل الأ�صطر القادمة وذلك وفقا ملوقع�
ويو�صي خرباء التغذية باأن تاأكل الن�صاء 21 اإىل 25 جراًما من الألياف 
يومًيا، ويجب اأن يتناول الرجال كمية اأكرب من 30 اإىل 38 جراًما يف 
اليوم، وعند اتباع هذه الن�صب فاأنت حتمي نف�صك من الإ�صابة بال�صمنة 

وال�صكر واأمرا�س القلب.
يحتوي ال�صوفان على نوع قابل للذوبان من الألياف الغذائية، وهو بيتا 
من  ويحد  الأن�صولني،  مقاومة  يف  مفيًدا  دوًرا  يلعب  وال��ذي  جلوكان، 
ارتفاع �صغط الدم وامل�صتويات غري الطبيعية من الكول�صرول والدهون 

يف الدم.
ويعمل ال�صوفان علي ال�صعور بال�صبع وتقليل ال�صهية وهذا الأمر ي�صاهم 
يف التخل�س من الوزن الزائد، وذلك يرجع اإىل غناه بن�صبة عالية من 

الألياف.

بانتظام الريا�صة  ممار�صة   .1
روتينية  بطريقة  ال��ري��ا���ص��ة  مم��ار���ص��ة  ع��ل��ى  امل��واظ��ب��ة  اإن 
اجل�صم.  على  �صامل  اإي��ج��اب��ي  ت��اأث��ري  لها  ي��ك��ون  منتظمة 
الريا�صية  ال��ت��م��اري��ن  "تثبت  ك��اي��زر:  بروفي�صور  وي��ق��ول 
الدورة  حت�صني  اإىل  بالإ�صافة  املناعة  ل�صحة  مفيدة  اأنها 
العمل  على  اجل�صم  يف  املناعة  نظام  ي�صاعد  ما  الدموية، 

ا". ب�صكل اأكرث فعالية اأي�صً
نف�صاين ومن�صق  بروفي�صور مايرا مينديز، معالج  وتقول 
ال�صحة  وخدمات  والتنموية  الذهنية  لالإعاقات  برنامج 
ل  اإن��ه  مونيكا،  �صانتا  يف  الأ���ص��رة  تنمية  مركز  يف  العقلية 
يوجد ما يدعو للقلق ب�صاأن اإنفاق الأموال على املعدات اأو 
الكثري من  "هناك  اأن  الريا�صية، حيث  ال�صالت  ع�صوية 
راحة  اإب��داع��ي يف  ب�صكل  بها  القيام  التي ميكن  احل��رك��ات، 
بب�صاطة  ال�صخ�س  يقوم  ب��اأن  نا�صحة  باملنزل"،  و�صالمة 
اأو حتى  ب��اخل��ارج  امل�صي  اأو  ال��درج  وال��ن��زول على  بال�صعود 

داخل املنزل.

والتنزه الري�س   .2
ويو�صح بروفي�صور كايزر اأن جمرد اخلروج لب�صع دقائق 
ي��وم��ًي��ا مي��ك��ن اأن ي��ك��ون ل��ه ت��اأث��ري اإي��ج��اب��ي ع��ل��ى �صحتك 
العامة، حيث "ربطت الدرا�صات فيتامني "د" الذي ميكن 
والعديد  ال�صم�س  ال�صحي يف  التنزه  عليه من  اأن حت�صل 

من العوامل الأخرى مع قوة نظام املناعة ال�صحي".
التي  بالأ�صياء  ال�صتمتاع  فكرة  اأن  منديز  دكتور  وت�صرح 
وال�صتمتاع  املو�صيقى  اإىل  ال�صتماع  مثل  ال�صغف،  تثري 
للعناية  رائعة  طريقة  جوهرها  يف  ُتعد  ال�صم�س،  باأ�صعة 

بالذات.

الأ�صدقاء حمادثة   .3

بالتحدث  ال�صتمتاع  جم��رد  على  الأم���ر  يقت�صر  ل 
الأن�صطة  وامل�����ص��ارك��ة يف  اأ���ص��دق��ائ��ك وع��ائ��ل��ت��ك  م��ع 
الجتماعية، بل ميكن اأن يكون هذا الن�صاط مفيًدا 

جل�صمك وعقلك.
ويقول بروفي�صور كايزر: "اإن 
الجتماعية  ال��ع��زل��ة  ت��اأث��ري 
العلماء  اكت�صف  وق��د  هائل، 
بالوحدة  الذاتي  ال�صعور  اأن 

ع��ل��ى اجل�صم  خ���ط���ورة  ي�����ص��ك��ل 
تعادل خطر التدخني".

النف�صية  واحلالة  ال�صلوك  حت�صني  على  امل�صاعدة  وميكن 
من خالل ق�صاء الوقت مع الأحباء والأ�صدقاء مبا مينح 

ال�صخ�س دفعة من ال�صعادة والتي تعزز جهاز املناعة.
والتجارب  الأفكار  م�صاركة  "اإن  مينديز:  دكتور  وت�صيف 
ال�صحة  امل��وث��وق بهم هي عملية حتقق من  الآخ��ري��ن  مع 
ن�صاط  يف  ل��الن��خ��راط  وجم��ان��ي��ة  �صهلة  ط��ري��ق��ة  وت��وف��ر 

العناية بالنف�س".

النوم من  كاف  ق�صط   .4
من  مهم  ج��زء  النوم  اأن  الب�صر  من  الأعظم  ال�صواد  يعلم 
احلفاظ على ال�صحة. ويحتاج الإن�صان اإىل فرات خمتلفة 
من النوم يف مراحل خمتلفة من حياته، ولكن النوم الكامل 
لليلة كاملة عادة ما يكون من 7 اإىل 9 �صاعات للبالغني. 
ول يحتاج الإن�صان فقط اإىل �صاعات كافية، ولكنه يحتاج 
ا اإىل جودة النوم، اأي اأن ينام ب�صكل جيد يومًيا وفًقا  اأي�صً

جلدول زمني ثابت.
وي�صري بروفي�صور كايزر اإىل اأن قلة النوم ترتبط بالكثري 
الإدراكية  واملخاوف  اخلرف  مثل  ال�صحية،  امل�صكالت  من 
الأخ����رى. وعندما ل ي��ن��ام الإن�����ص��ان ب�صكل ك���اٍف، ف��اإن��ه ل 

جل�صمه  ي�����ت�����وف�����ر 
ال���������وق���������ت ال������ك������ايف 
نف�صه  لإ���������ص��������الح 
يوم  لبدء  وال�صتعداد 
جديد، لذلك ميكن اأن يعاين من حالة �صبابية تبطئ من 

عمل املخ.

التاأمل  .5
ميكن اأن ي�صاعد التاأمل على التخل�س من اآثار ال�صغوط 
اليومية. ويقول بروفي�صور كايزر: "مت التو�صل اإىل وجود 
باللتهابات،  والإ�صابة  الإج��ه��اد  من  املعاناة  بني  ارت��ب��اط 
مم���ا ي�����ص��ع��ف ج���ه���از امل���ن���اع���ة، وي��ج��ع��ل الإن�������ص���ان عر�صة 
لكن  النف�صية واجل�صدية".  ال�صحة  ويوؤثر على  للعدوى، 
مع ممار�صة التاأمل لب�صع دقائق يومًيا، ميكن امل�صاعدة يف 
تهدئة العقل والتخل�س من بع�س اأعباء وم�صايقات اليوم. 
وت�صيف دكتور مينديز: "ت�صتغرق بع�س متارين التنف�س 

ب�صع ثواٍن وتخلق اإح�صا�ًصا رائًعا بالهدوء يف اجل�صم".

متوازن غذائي  نظام   .6
لتقوية  الطعام  ت��ن��اول  عند   " ك��اي��زر:  بروفي�صور  ويعلق 
بفيتامينات  الغنية  الأطعمة  اإدراج  ينبغي  املناعة،  جهاز 
"�صي"، لأنها  وف��ي��ت��ام��ني  ال��زن��ك  م��ث��ل  وم��ع��ادن حم����ددة، 

ترتبط بتح�صني املناعة ال�صحية".

احلكة عالمة على 
الإ�سابة بال�سرطان اأي�سًا

ق����ال م���رك���ز ال�����ص��ح��ة الأمل������اين اإن 
ال�صحية  امل����ت����اع����ب  م����ن  احل����ك����ة 
اأ�صبابها  اأن  اإىل  م�صرياً  امل��زع��ج��ة، 
راأ�صها  ع���ل���ى  ع����دي����دة  امل��ح��ت��م��ل��ة 
الأم���را����س اجل��ل��دي��ة م��ث��ل التهاب 
وال�صدفية،  ال���ع�������ص���ب���ي،  اجل���ل���د 
الفطرية،  وال���ع���دوى  والإك���زمي���ا، 
واحل�����ص��ا���ص��ي��ة حل���ب���وب ال��ل��ق��اح اأو 

املعادن مثل النيكل.
واأ�صاف املركز اأنها قد ت�صري اأي�صاً 
اإىل اأمرا�س الكبد، خا�صة اإذا تغري 
الأ�صفر،  ال��ل��ون  اإىل  اجل��ل��د  ل���ون 
اأو  ال�����ص��ك��ري،  اأو  ال��ك��ل��ى،  ق�صور  اأو 
املر�صية  الهرمونية  ال�صطرابات 

مثل فرط ن�صاط الغدة الدرقية.
اأمرا�س  اأحد  �صببها  يكون  كما قد 
الع�صبي  العتالل  مثل  الأع�صاب 

املتعدد والت�صلب املتعدد.
جانبياً  اأث������راً  احل���ك���ة  ت���ك���ون  وق����د 
احليوية  امل�����ص��ادات  مثل  ل��الأدوي��ة 
ارتفاع  واأدوي���ة  النف�صية  والأدوي���ة 
ال�������دم وم���ث���ب���ط���ات تخرث  ����ص���غ���ط 
ال��دم. ويف اأ���ص��واأ الأح���وال قد تنذر 
بالإ�صابة بال�صرطان مثل �صرطان 
الثدي،  اأو  ال��ل��ي��م��ف��اوي،  اجل���ه���از 

اأوالرئة.
لتحديد  الطبيب  ا�صت�صارة  ويجب 
الوقت  وال���ع���الج يف  ���ص��ب��ب احل��ك��ة 
ا�صتمرت مدة  اإذا  املنا�صب،  خا�صًة 
مثل  ب��اأع��را���س  م�صحوبة  طويلة 
وتغري  اجل��ل��دي،  والطفح  احلمى، 

لون اجللد.

جاي كاي رولينغ تتلقى 
تهديدات بالقتل

مغامرات  �صل�صلة  م��وؤل��ف��ة  ك�صفت 
الروائية  ال�صهرية  بوتر"  "هاري 
رولينغ  ك����اي  ج����اي  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
اإن��ه��ا تلقت ع����دداً ك��ب��رياً ج���داً من 

التهديدات بالقتل من ن�صطاء .
من  �صل�صلة  يف  ال��روائ��ي��ة  وك��ت��ب��ت 
من  ال��ك��ث��ري  "تلقيت  ال��ت��غ��ري��دات 
التهديدات بالقتل اإىل درجة اأن يف 
اأن اأغطي بها جدران  اإمكاين الآن 
لن  ذل���ك  اأن  اأك����دت  لكنها  بيتي"، 
ثالثة  اأن  ���ص��َك��ت  ك��ذل��ك  ُي�صكتها. 
اأمام  اأنف�صهم"  "�صوروا  ن�صطاء 
منزلها الأ�صبوع الفائت، وحر�صوا 
"يف  ال�������ص���ورة  ي��ل��ت��ق��ط��وا  اأن  ع��ل��ى 
بيتها،  عنوانها"  فيه  يظهر  مكان 
"توير".  �صبكة  ع��ل��ى  ون�����ص��روه��ا 
يف  ال�صكتلندية  ال�صرطة  واأعلنت 
فران�س  وك��ال��ة  بها  اأج��رت��ه  ات�صال 
هذه  جار" يف  "التحقيق  اأن  بر�س 

الق�صية.

خرباء يحددون 6 عادات 
ملناعة �سلبة 

اأن ي�ساعد احلفاظ على روح معنوية مرتفعة و�سحة نف�سية جيدة على  ميكن 
حت�سني اأداء جهاز املناعة و�سحة اجل�سم.

ومع تزايد االهتمام بتعزيز جهاز املناعة يف الوقت احلايل، 
يتم البحث عن املزيد من الطرق للحفاظ على �سحة البدن 

من الداخل اإىل اخلارج، بح�سب ما ورد يف تقرير ن�سره موقع 
.Eat This Not That

اأف�سل  حًقا  هي  ال�سحية  وال��ع��ادات  الذاتية  الرعاية  اأن  اخل��راء  ويوؤكد 
طريقة لالعتناء بالنف�ص. ويقول الروفي�سور �سكوت كايزر، طبيب متخ�س�ص 
يف اأمرا�ص ال�سيخوخة ومدير �سحة ال�سيخوخة املعرفية ملنطقة املحيط الهادئ 
مبعهد علم االأع�ساب يف مركز بروفيدن�ص �سانت جون ال�سحي ب�سانتا مونيكا، اإن 
"الطريقة االأف�سل واالأكرث فاعلية حلماية نف�سك من االأمرا�ص الفريو�سية )مبا 
يف ذلك نزالت الرد واالإنفلونزا وفريو�ص كورونا( هي احلفاظ على منط حياة 

�سحي."
وهناك بع�ص عادات الرعاية الذاتية اأو العناية بالنف�ص، التي ميكن القيام بها 

يومًيا لتعزيز املناعة وحت�سني ال�سحة ب�سفة عامة، كما يلي:
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�ش�ؤون حملية

منتدى قيادة الأعمال الآ�سيوي يف اإك�سبو 2020 يناق�ش النتعا�ش القت�سادي بعد الوباء 

على هام�ص برنامج  يف امل�ستقبل، كيف �سن�سافر؟  يف جناح اململكة املتحدة

وزير النقل الربيطاين: اإك�سبو 2020 دبي ير�سم م�سارَا جديدَا للعامل نحو غد اأف�سل

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

حممد معني الدين

دبي،   2020 اإك�صبو  يف  العطاء  دب��ي  جناح  نظم 
بعد  القت�صادي  النتعا�س  ح��ول  نقا�صية  جل�صة 
الوباء، اإ�صافة اإىل ا�صتخدام التكنولوجيا لتعزيز 
جل�صات  �صمن  واملجتمع،  التعليم  يف  ال�صمولية 
الآ�صيوي  الأع���م���ال  ق��ي��ادة  مل��ن��ت��دى   15 الن�صخة 

."ABLF"
ال�صيخ  م��ع��ايل  ورع��اي��ة  بح�صور  امل��ن��ت��دى  وع��ق��د 
الت�صامح  وزي����ر  ن��ه��ي��ان،  اآل  م���ب���ارك  ب���ن  ن��ه��ي��ان 
 2020 اإك�صبو  ملعر�س  العام  املفو�س  والتعاي�س، 
دبي، وبالتعاون مع وزارة القت�صاد ودبي العطاء، 
اأكرب منظمة غري حكومية لدعم تعليم الأطفال 

املهم�صني يف العامل.
كلمة  يف  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�صيخ  م��ع��ايل  وق���ال 
لتبادل  فر�صة  اجلل�صات  ه��ذه  "تعترب  الفتتاح: 
�صمنها  م��ن  التي  املهمة  الق�صايا  ح��ول  الأف��ك��ار 
القت�صاد  يف  وال�����ص��م��ول��ي��ة  ال��ت�����ص��ام��ح  م��و���ص��وع 
اأن منتدى الأعمال الآ�صيوي يقدر  العاملي، حيث 
والتعاون،  واحل��وار  الت�صامح  اإىل  املا�صة  احلاجة 
بني  لل�صالم  الأ�صا�صية  الأه��م��ي��ة  على  ن��وؤك��د  ل��ذا 
ال�����دول، و����ص���رورة ال��ت��ع��اون الإق��ل��ي��م��ي وال����دويل 
"لقد  معاليه:  واأ���ص��اف  اأهدافنا".  اإىل  للو�صول 
طيب  نهيان،  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي��د  ال�صيخ  علمنا 
اهلل ثراه، اأن الت�صامح يتطلب منا معرفة بع�صنا، 
فنحن نزدهر لأننا ننخرط يف حوار بناء، ونهتم 

برفاهية بع�صنا البع�س، ون�صعى ملعرفة واحرام 
املعتقدات،  خم��ت��ل��ف��ي  الأ���ص��خ��ا���س  م���ن  ال��ع��دي��د 
اقت�صاد  بناء  يف  معنا  ويعملون  يعي�صون  والذين 

مزدهر وم�صتدام".
القت�صادية  ال���ف���وائ���د  ع����ن  م��ع��ال��ي��ه  وت�������ص���اءل 
"بقدر ما  بالت�صامح، قائاًل:  املرتبطة  والتجارية 
تكون املجتمعات املت�صاحمة اأكرث انفتاحا وابتكارا، 
ي��ب��دو م��ن ال��وا���ص��ح اأن��ه��ا ���ص��ت��ك��ون اأك����رث ازده����ارا 
تكون  اأن  املنطقي  م��ن  اأن��ه  يبدو  كما  اقت�صاديا، 
نعترب  نحن  جن��اح��ا.  اأك��رث  املت�صاحمة  ال�صركات 
احلقيقة،  ه��ذه  على  م��ث��ال  الإم�����ارات  يف  اأنف�صنا 
لي�س  الت�صامح  ب���اأن  را���ص��خ��ا  اإمي��ان��ا  ن��وؤم��ن  ح��ي��ث 
اقت�صادية  ف�صيلة  بل  فح�صب،  اأخالقية  ف�صيلة 

اأي�صا". 
والتعاي�س  ال��ت�����ص��ام��ح  وزارة  "يف  م��ع��ال��ي��ه:  واأك����د 
قيا�س  ميكن  كيف  م�صاألة  يف  نحقق  ب���الإم���ارات، 
هذه  اأن  ونعتقد  للت�صامح،  الق��ت�����ص��ادي��ة  الآث����ار 
املنطقة باأكملها جاهزة لإجراء حتليل اقت�صادي 
الآ�صيوي  الأع��م��ال  منتدى  ويف  ���ص��ارم.  وجت���اري 
ندعم البحث يف العالقة بني الأعمال والت�صامح 

لتطوير املفاهيم وزيادة الوعي".
وحول تاأثري جائحة كورونا على تعليم الأطفال 
حول العامل، قال طارق القرق، الرئي�س التنفيذي 
لدبي العطاء: "لو نظرنا اإىل الأرقام قبل خم�صة 
120 مليون طفل  ع�صر عاماً كان ما يقرب من 
ل ي��ذه��ب��ون اإىل امل��در���ص��ة، وو���ص��ل��ت الأرق����ام قبل 
اأما الآن،  81 مليون طفل تقريباً،  اإىل  اجلائحة 
وبعد اجلائة، فقد و�صل عدد الأطفال املتخلفني 

216 مليون طفل،  ي��ق��رب م��ن  امل��در���ص��ة م��ا  ع��ن 
هذه  ملواجهة  ال���الزم  التمويل  ت��وف��ري  علينا  ل��ذا 
ال���ت���ح���دي���ات، ول���ك���ن م���ا ك����ان ق��ب��ل اجل���ائ���ح���ة هو 
العمل على حل امل�صاكل دون تعاون م�صرك بني 
وغريها،  واخل��ا���ص��ة  احلكومية  املنظمات  جميع 
ال��ذي كنا  التعاون  ذل��ك  وم��ا خلقته اجلائحة هو 
نحتاجه، فقد بداأت تتحد كل املنظمات واجلهات 
القرق:  واأ�صاف  م�صركة".  حلول  اإىل  للو�صول 
"علينا العمل على تطوير التعليم، فاليوم تتطور 
اأما التعليم، فهو ل  التكنولوجيا بوترية �صريعة، 
يواكب ذلك التطور، لذا نحن بحاجة اإىل تعليم 
وطموحاته".  اجليل  ه��ذا  ملواكبة  التقنية،  ع��ايل 

التعليم،  يف  ودوره���ا  التكنولوجيا  يخ�س  وفيما 
اأكدت الدكتورة دينا ع�صاف، املن�صق املقيم لالأمم 
امل��ت��ح��دة، ون��ائ��ب امل��ف��و���س ال��ع��ام ل���الأمم املتحدة 
ت�صليط  بالفعل  "علينا  دب��ي:   2020 اإك�صبو  يف 
ال�صوء على تاأثري الوباء يف املجتمعات، ومواجهة 
التحديات التي نواجهها، فقد غري الوباء الكثري 
وكذلك  اأ���ص��ع��ب،  حياتنا  واأ�صبحت  الأم����ور،  م��ن 
اأ�صبحنا اأكرث �صعفا. يوجد اليوم اأكرث من 124 
يتجاوز  ب�صكل  الفقر  خ��ط  حت��ت  �صخ�س  مليون 
م��ا ك��ان��وا عليه قبل اجل��ائ��ح��ة، ول���ذا فمن خالل 
على  للق�صاء  ن�صعى  امل�صتدامة  التنمية  اأه���داف 
ثلثي  م��ن  اأك���رث  فقد  التعليم،  ع��ن  واأم���ا  ال��ف��ق��ر، 

اأطفال العامل �صنة كاملة من حياتهم العلمية". 
اإىل  املتحدة  الأمم  يف  "ن�صعى  ع�صاف:  واأ���ص��اف��ت 
واأل  اجلميع،  متناول  يف  التكنولوجيا  ت�صبح  اأن 
اأح��د عن الركب، وه��ذا مبداأ مهم لنا يف  يتخلف 
عن  نبحث  نحن  ل��ذا  امل�صتدامة،  التنمية  اأه��داف 
التوا�صل  يف  ج��دا  مهمة  فالتكنولوجيا  ح��ل��ول، 
وم�صاركة املعلومات، ولكنها يف الوقت ذاته �صالح 
للم�صتخدمني  خ��ط��را  ت�صبب  ف��ه��ي  ح��دي��ن،  ذو 
الذكاء  اإدارة  علينا  ولهذا  العامل،  اأنحاء  �صتى  يف 
امل�صتخدمني  وع��ل��ى  �صليم،  ب�صكل  ال�صطناعي 
اأنف�صهم اأن يتعلموا كيفية ا�صتخدام التكنولوجيا 
�صفري  الع�صيمي،  ماجد  وق��ال  �صحيح".  ب�صكل 

الآ�صيوية:  الباراملبية  اللجنة  رئي�س  اليوني�صيف 
"اإننا نواجه التحديات دائما حتى قبل اجلائحة، 
ولكنها ت�صاعفت بعدها، فهناك الكثري من املناطق 
حول العامل ل متتلك احلد الأدنى من مقومات 
جدا  ال�صعب  من  لذلك  والتكنولوجيا،  احل��ي��اة، 
اإ�صراك هوؤلء يف اأنظمة التعليم، �صواء يف املدار�س 
التحديات  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ب��ع��د،  ع��ن  التعليم  اأو 
اإيجاد  يف  �صواء  الإع��اق��ة،  اأ�صحاب  يواجهها  التي 
الفر�س املت�صاوية للتعليم وال�صحة وغريها، لذا 
علينا اأول درا�صة كل منطقة وما يواجهه اأ�صحاب 
الهمم هناك، وو�صع ا�صراتيجية تنا�صبهم، فكل 

منطقة تختلف بتحدياتها و�صعوباتها".

•• دبي - الفجر 

الربيطاين،  النقل  وزي��ر  �صايب�س،  غرانت  اأو�صح 
حمورية  نقطة  دب��ي،   2020 اإك�صبو  يعترب  اأن��ه 
لالبتكار والإبداع الب�صري، وموؤ�صرا يعك�س �صورة 
متفائلة ملا ميكن اأن يبدو عليه امل�صتقبل، ول �صيما 
النبعاثات  لإزال����ة  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  تكثيف  م��ع 

الكربونية من العامل. 
"يف  فعالية  ه��ام�����س  ع��ل��ى  �صايب�س  ت�صريح  ج���اء 
من  ج���زءا  تعد  ال��ت��ي  �صن�صافر"  كيف  امل�صتقبل، 
برنامج الفعاليات الهادف لتحقيق م�صتقبل اأكرث 
اأمانا وا�صتدامة يف قطاع ال�صفر، الذي ي�صت�صيفه 
2020 دبي،  اإك�����ص��ب��و  امل��ت��ح��دة يف  امل��م��ل��ك��ة  ج��ن��اح 
وبالنظر   ،2020 اإك�صبو  اإىل  "املجيء  واأ���ص��اف: 
200 دولة من دول العامل،  اإىل م�صاركة حوايل 
�صنتمكن  وباأننا  الإن�صانية،  بالروح  اإمياين  يجدد 
اإليه، ولتحقيق  من امل�صي قدما لتنفيذ ما نرنو 

م�صاعينا احلثيثة لإنقاذ كوكب الأر�س". 
من  امل��زي��د  هناك  اأن  الوا�صح  "من  اأي�صا:  وق��ال 
اأتطلع  واأن��ا  بها،  القيام  التي يتعني علينا  الأم��ور 
ال��ث��ام��ن��ة وال��ع�����ص��ري��ن ملوؤمتر  ال������دورة  حل�����ص��ور 
الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�صاأن 
�صت�صت�صيفها  ال��ت��ي   "COP 28" امل��ن��اخ  تغري 
دولة الإمارات العربية املتحدة يف 2023، واأي�صا 
حل�صور موؤمتر "COP 27" الذي �صت�صت�صيفه 

م�صر يف العام القادم، للتاأكد من اأننا ن�صري على 
الطريق ال�صحيح".

وتابع: "اأعتقد اأن اإك�صبو 2020 مهم للغاية لأنه 
الأمور  امل�صتقبل. ومن بني  ا�صت�صراف  يركز على 
الأخ��رى التي �صتذهلك على الفور هو مقدار ما 
حتتويه اأر����س احل���دث ال���دويل م��ن اأ���ص��ي��اء متت 
للم�صتقبل، ول �صيما تلك التي تتعلق على �صبيل 
من  والتخل�س  للتقليل  املتبعة  بالأ�صاليب  املثال 

النبعاثات الكربونية."

ثم اأ�صاف: "نحن بحاجة للذهاب اإىل عامل خال 
الوحيدة  والطريقة  بالذنب،  ال�صعور  عقدة  من 
ل��ف��ع��ل ه���ذا ه��و م��ن خ���الل ال���ص��ت��ث��م��ار يف جمال 
تكنولوجيا الطريان، عندما حتدثت اإىل املعنيني 
يف ط����ريان الإم�������ارات، ال��ذي��ن ال��ت��ق��ي��ت ب��ه��م هذا 
�صركة  يف  املعنيني  اأو  امل��ث��ال،  �صبيل  على  ال�صباح 
التي  املحركات  يطورون  الذين  روي�س"  "رولز 
اأن الرغبة يف الو�صول  اأدرك��ت  حتلق بنا اإىل هنا، 

اإىل الهدف املن�صود باتت م�صمونة متاما". 

برنامج  هام�س  على  �صايب�س  ت�صريحات  ج��اءت 
"يف امل�صتقبل، كيف �صن�صافر؟"، وهو برنامج ي�صم 
املتحدة  اململكة  جناح  نظمها  الفعاليات  من  باقة 
اأي��ام، خالل الفرة املمتدة من  على مدار خم�صة 
التي  الق�صايا  يف  للبحث  نوفمرب،   23 اإىل   19
نقل م�صتقبلية وم�صتدامة  و�صائل  بتوفري  تتعلق 

على م�صتوى العامل.
كما �صرح بول �صتاين، كبري خرباء التكنولوجيا 
يف رولز روي�س،  قبل وقت ق�صري من عقد حلقة 
اآمنة  بطريقة  �صن�صافر  "كيف  ب��ع��ن��وان  نقا�صية 
موؤمتر  انعقاد  قبل  "حتى  قائال:  وم�صتدامة؟"، 
الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�صاأن 
تغري املناخ "COP 26" الذي اختتم موؤخرا يف 
النبعاثات  اإزال���ة  طريقة  اأن  نعلم  كنا  غال�صكو، 
الكربونية من �صناعة الطريان تتم من خالل ما 

ن�صميه بالركائز الثالث". 
وتابع: "نحتاج اإىل تعزيز كفاءة كل من املحركات 
واأج��زاء هياكل الطائرات على نحو  اأكرب من اأي 
يف  نوعية  نقلة  حتقيق  اإىل  ونحتاج  م�صى،  وق��ت 
تطوير اأنواع وقود الطائرات امل�صتدام، كما نحتاج 
الكهرباء  م��ث��ل  ج��دي��دة  ت��ق��ن��ي��ات  ا�صتك�صاف  اإىل 
والكهرباء الهجينة والهيدروجني، وهو ما تعكف 
رول��ز روي�����س على اإجن���ازه م��ع اأخ��ذ ه��ذه الركائز 

بعني العتبار. "
من  ف��ق��ط  اأي����ام  ع��ق��ب  �صتاين  ت�صريحات  ج���اءت 

اإعالن �صركة رولز روي�س، التي تتخذ من ديربي 
اإطالقها  التي تقع و�صط اإجنلرا مقرا لها، عن 
طائرة  اأ�����ص����رع  وه����ي  البتكار"  "روح  ل���ط���ائ���رة 
عن  ال�صادرة  للبيانات  وفقا  العامل،  يف  كهربائّية 
الثالثاء  ي���وم  ال��ط��ائ��رة،  ح��ي��ث متكنت  ال�����ص��رك��ة، 
الق�صوى  ���ص��رع��ت��ه��ا  اإىل  ال��و���ص��ول  م��ن  امل��ا���ص��ي، 
ميال   345.4( كم-�صاعة،   555.9 بلغت  التي 
حمطمة  كيلومرات،  ثالثة  مل�صافة  ال�صاعة(  يف 
بذلك الرقم القيا�صي احلايل مبقدار 213.04 

كم-�صاعة )132 ميال يف ال�صاعة(.
واأ�صاف �صتاين: "قد ل نتمكن من عبور املحيط 
الأطل�صي على منت طائرة تعمل بالبطارية، لكننا 
يف غ�صون ب�صع �صنوات �صنتمكن من ال�صفر مل�صافة 
ت��راوح بني ال�� 100 و ال�� 200 ميل على منت 
ال��ط��ائ��رات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة. ح��ي��ث ي��ت��م ال��ع��م��ل على 
ذلك ب�صرية تامة، و�صيتم ت�صغيل تلك الطائرات  
تكلفتها  اأن  ع��ن  ف�صال  كربونية،  انبعاثات  دون 

�صتكون اأقل من تكلفة و�صائل النقل احلالية". 

جنوب ال�سودان ت�ستقبل زوار جناحها ب�سور تعرب عن ثقافتها يف اإك�سبو 2020 
•• اإك�سبو : اأ�سامة عبد املق�سود

والت�صوير  ال�صعر  ال�صودان  جنوب  دول��ة  اعتربت 
الفوتوغرايف منهجاً لكت�صاف تاريخها وثقافتها 
حيث  لديها،  واملتاحة  املي�صرة  الفر�س  وماليني 
تتمتع بطبيعة خالبة وحياة برية ممتعة واألوان 
اإك�صبو  يف  م�صاركتها  خ��الل  م��ن  وذل���ك  مبهجة، 
2020 ، كما اختارت اأن يكون موقعها يف منطقة 
امل�صاركة  ال���دول  م��ن  الكثري  ت�صم  التى  الفر�س 
من اأنحاء العامل ولها ثقلها القت�صادي كال�صني 
وال�����ص��ي��اح��ة وال���ص��ت��ث��م��ار م��ث��ل م�صر والإم�����ارات 
وغريها  ال�صعودية  العربية  واململكة  وال��روي��ج 
من الدول املتقدمة يف �صتى املجالت، اأما موقعها 
ال�صمال  من  فيحدها  اجلغرافية  اخلريطة  على 
ال�������ص���ودان وم���ن ال�����ص��رق اأث��ي��وب��ي��ا وم���ن اجلنوب 
اأم����ا من  ال�����ص��رق��ي كينيا وم���ن اجل��ن��وب اأوغ���ن���دا 
اأفريقيا  ال��غ��رب  وم��ن  الكنونغو  الغربي  اجل��ن��وب 
مراً  كيلو   644 الكلية  وم�صاحتها  الو�صطى، 
تقريباً  مليون   11 �صكانها  وع��دد  تقريباً  مربعاً 

ح�صب اإح�صائيات 2020 .
رحلة زوار جناح جنوب ال�صودان يف اإك�صبو 2020 
اإىل ق��اع��ة عر�س  ي���وؤدي  ال���ذي  ت��ب��داأ باملمر  دب���ي، 
واملعنونة  املختلفة،  اجل��داري��ة  واللوحات  ال�صور 

بعدة جمالت، منها الريا�صة وال�صعب التى تلقي 
ال��ري��ا���ص��ي��ني م��ن ج��ن��وب ال�صودان  ال�����ص��وء ع��ل��ى 
الذين يلعبون يف الدوري الأمريكي لكرة ال�صلة، 
ونبذة  والفنية  الثقافية  املوؤ�ص�صات  ت�صم  ولوحة 
عنهما، بالإ�صافة  اإىل عر�س �صور وتعليق موجز 
ف�صال  وال�صد،  والطبيعة  ال�صعبية  التقاليد  عن 
عن �صور من عجائب جنوب ال�صودان التي ت�صم 
بع�س ال�صور حليوانات ومناطق تعريفية للزائر 
ع��ن ال����دول وم���ا ف��ي��ه��ا م��ن ع��ج��ائ��ب، ك��م��ا توجد 
لوحة مبهجة لوجوه وطنية من جنوب ال�صودان 
الطيبة  ال��روح  عن  وتنم  ال�صفاة  تعلو  بابت�صامة 

التى يتميز بها املواطن يف جنوب ال�صودان.
جلناح  العام  املفو�س  نائب  ناجل،  رافائيل  واأف��اد 
ال�صودان  ج��ن��وب  م�صاركة  ب���اأن  ال�����ص��ودان   ج��ن��وب 
ت��اأت��ي �صمن   ، دب���ي   2020 اإك�����ص��ب��و  م��ع��ر���س  يف 
زوار  ل��دى  الذهنية  ال�صورة  بر�صيخ  اهتمامها 
للدولة،  الآخ��ر  الوجه  تقدمي  خ��الل  اجلناح من 
الإن�صانية  والقيم  والتقاليد  بالعادات  والتعريف 
التى تنعم بها دولة جنوب ال�صودان، خا�صة واأنها 
وت�صعى  امل�صتقبل  خ��ط��وات  تتلم�س  حديثة  دول��ة 
وب���ني دول  بينها  م��ت��ني  ب��ن��اء ج�����ص��ر  اإىل  ج��اه��دة 
لال�صتثمار  وجم���ال  ج��دي��دة  اآف����اق  بفتح  ال��ع��امل 
ال���واع���د وج����ذب روؤو������س الأم������وال اخل��ارج��ي��ة يف 

التى  ظل وج��ود فر�س ك��ربى يف جميع املجالت 
العامل  اأن��ح��اء  الأع��م��ال م��ن جميع  ل��رج��ال  تتيح 
القت�صاد  وحت��ري��ك  لال�صتثمار  اتفاقيات  لعقد 
ال��ع��دي��د من  امل��ا���ص��ي��ة زار اجل��ن��اح  ال��ف��رة  ، ويف 
يف  ال�صتثمار  فر�س  ع��ن  وت�صاءلوا  امل�صتثمرين 
امل�����ص��ان��ع والطاقة  ال�����ص��ي��اح��ة وال�����ص��ح��ة واإق���ام���ة 
ال��ب��دي��ل��ة وال���ص��ت��دام��ة وغ��ريه��ا، ومم���ا ي�صهم يف 

اإجناح القت�صاد هو التوا�صل امل�صتمر مع العامل 
م��ن خ���الل ط���رق امل��وا���ص��الت و���ص��ه��ول��ة النتقال 
العديد  ويقوم  ال��ع��امل،  دول  من  للعديد  املبا�صر 
م��ن رج���ال الأع���م���ال م��ن ج��ن��وب ال�����ص��ودان بلقاء 
امل�صرك يف  التعاون  مبا�صر مع نظرائهم لإمتام 

دعم عجلة التنمية يف الدولة.
واأ�صاف رافائيل ناجل، نائب املفو�س العام جلناح 
جنوب ال�صودان ، اأن الإمارات متكنت من حتقيق 
الإجنازات يف جميع املجالت وهذا املعر�س العاملي 
ي��ع��د م��ن الإجن�����ازات ال��ت��ى ت�����ص��اف اإىل ال���دولب 
العربي وهذا احلدث الكبري يقدم ر�صالة للعامل 
على اأن منطقتنا قادرة على جتاوز احلدود واإثبات 
ت�صتطيع  التى  الب�صرية  الكوادر  واأن لدينا  الذات 
�صورة  وت��ق��دم  ال��دل��ي��ة  الفعاليات  اأه���م  تنجز  اأن 
م�صرفة اأمام العامل، واأ�صار اإىل اأن وجود هذا الكم 
الإم���ارات  اأن  دليل على  خ��ري  ال���دول  م��ن  الهائل 
حققت الأمن والأمان وقد ا�صتطاعت اأن تتعامل 
مع كوفيدا 19 باحرافية والق�صاء عليها تقريباً 
اإىل  ين�صمون  دول���ة   192 م��ن  اأك���رث  مم��ا ج��ع��ل 
ب��دوره بالرويج  ال��ذي ق��ام  2020 دب��ي،  اإك�صبو 
للتبادل الإن�صاين والثقايف واأتاحت الفر�صة اأمام 
جميع الدول للرويج عن نف�صها واإع��ادة ترتيب 
اأوراق���ه���ا م��ن ح��ي��ث ���ص��ن ق��وان��ني م��ي�����ص��رة جلذب 

ال�صتثمار وتطوير التنمية امل�صتدامة. 
جلناح  العام  املفو�س  نائب  ناجل،  رافائيل  وب��ني 
ال�صعب  باأن   ،  2020 اإك�صبو  ال�صودان  يف  جنوب 
والود  الت�صامح  ب��روح  يتمتع  ال�����ص��ودان  جنوب  يف 
التقاء  اأهمية  يعرف  م�صيافاً  �صعباً  يجعله  مم��ا 
ال��ث��ق��اف��ات وت��ن��وع��ه��ا وت��ق��ب��ل الآخ�����ر، ل��ذل��ك جند 
اخلطاأ  املفاهيم  لتغيري  طيبة  فر�صة  اإك�صبو  اأن 

املعلومات مبا ي�صحح  واإع��ادة �صياغة  عن دولتنا 
خا�صة  ال�صحيحة،  لطبيعتها  وعودتها  ال�صورة 
واأن ج��ن��وب ال�����ص��ودان مت��ت��ل��ك ك����وادر ب�����ص��ري��ة يف 
التقنية  اأعلى م�صتوى من  الداخل واخل��ارج على 
قدر  على  اأنها  الكوادر  هذه  اأثبتت  وقد  احلديثة 
امل�صوؤولية اإذ  تعد من امل�صاهري يف العامل  يف جمال 

كرة ال�صلة وبع�صهم يف بيوت الأزياء العاملية. 
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مبنا�سبة انعقاد الدورة الرابعة لل�سناعة والت�سنيع  يف اإك�سبو 2020 دبي

زكي ن�سيبة ..القمة العاملية فر�سة ملناق�سة اأبرز الفر�ش والتحديات التي تواجه القت�ساد العاملي

خالل م�ساركتهن يف معر�ص اإك�سبو دبي 2020

طالبات جامعة زايد يناق�سن حلوًل لعامل اأكرث توازنًا وعدًل بني اجلن�سني

كوكبة من الن�ساء تقدم عرو�سًا فنية متنوعة نهاية الأ�سبوع �سمن �سهرات اإك�سبو الغنائية

دبي  2020 اإك�سبو  يف  مبعر�ص  البال�ستيك  خملفات  من  البحر  قاع  معاناة  ي�سرحون  فنانني   4

معر�ش حميطات البال�ستيك يوا�سل ا�ستقبال زواره يف اجلناح الت�سيكي حتى يوم 30 نوفمرب اجلاري

جناح الفلبني يف اإك�سبو 2020 يجمع �سركات جنوب اآ�سيا مبلتقى جتاري اإقليمي

ل�صاحب  ال��ث��ق��ايف  امل�صت�صار  ن�صيبة،  زك��ي  م��ع��ايل  ق��ال 
ال�����ص��م��و رئ��ي�����س ال����دول����ة ال��رئ��ي�����س الأع����ل����ى جلامعة 
ا�صت�صافة  تتّم  اأن  ُي�صعدنا  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
الدورة الرابعة من القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع 
الوجهة  ُي�صّكل  الذي  2020 دبي،  اإك�صبو  2021 يف 
املثالية التي حتت�صن 192 دولة يف مكان واحد يدعم 
تعايف القت�صاد العاملي من اآثار اأزمة جائحة كوفيد-

حتت  الهائل  الب�صري  التجّمع  هذا  ُي�صّكل  حيث   ،19
�صقف واحد، و�صمن من�صة تزخر بالإبداع والبتكار، 
فر�صة ل تتكّرر ملناق�صة اأبرز الفر�س والتحديات التي 
لتقنيات  الهام  الدور  واإب��راز  العاملي،  القت�صاد  تواجه 
القطاع  اإنتاجية  تعزيز  يف  الرابعة  ال�صناعية  الثورة 
ال�صناعي، وخلق قيمة م�صركة لل�صركات واملوؤ�ص�صات 

على م�صتوى العامل. 
واأ�صاف ُتعترب هذه القّمة املكان املثايل لإبراز مبادرات 

وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة �صمن "م�صروع 
القت�صاد  �صيا�صة  اأه���داف  حتقيق  يف  مليار"   300
ال��دائ��ري وال��ت��ي ُت��ع��ّد اإط����اراً ���ص��ام��اًل ُي��ح��ّدد اجتاهات 
الدولة لتحقيق الإدارة املُ�صتدامة وال�صتخدام الفّعال 
الأج���ي���ال احلالية  ل��ل��م��وارد مب��ا ي�صمن ج���ودة ح��ي��اة 
واملُ�صتقبلية، وذلك عرب ت�صجيع تبّني تطبيقات الثورة 
ي�صهم  مبا  املتقدمة  والتكنولوجيا  الرابعة  ال�صناعية 
وتخفيف  للدولة،  كبرية  اقت�صادية  عوائد  حتقيق  يف 
وحتفيز  التناف�صية  ال��ق��درة  وزي����ادة  البيئي  ال�صغط 

البتكار والنمو القت�صادي.
خرباء  بني  للتعارف  املثالية  ة  املن�صّ كذلك  ُتعّد  كما 
القطاع ال�صناعي، واإبراز الفر�س ال�صتثمارية الغنية 
الأع��م��ال يف جمال  اأم��ام رواد  الإم���ارات  التي متتلكها 
والنمو  للتطور  مثلى  فر�س  عن  الباحثني  ال�صناعة 
داخل حدود الإمارات، وانطالقاً منها لأ�صواق املنطقة 

الجتاهات  ب��اأح��دث  وتعريفهم   ، وال��ع��امل  واإف��ري��ق��ي��ا 
والت�صنيع  ال�����ص��ن��اع��ة  ق��ط��اع  يف  املُ��ب��ت��ك��رة  واحل���ل���ول 

الإماراتي.
ف�صاًل عن دورها الهام يف اإبراز التقدم الذي اأحرزته 
واإلقاء  وال�صناعة،  التكنولوجيا  الإم��ارات يف قطاعات 
ال�صوء على ا�صراتيجية النمو الكبرية التي ُت�صهم يف 
اإحداث تاأثري اإيجابي وملمو�س يف جميع اأنحاء العامل، 
الإمارات  دولة  دور ومكانة  تعزيز  اإىل جنب مع  جنباً 

كمركز عاملي للتكنولوجيا املتقدمة.
ل�صت�صافة  امل��ث��ايل  امل��ك��ان  دب��ي   2020 اإك�صبو  وُي��ع��ّد 
هذه القمة حتديداً، اإذ تتج�صد هذه الر�صالة يف �صعار 
املعر�س وهو "توا�صل العقول و�صنع امل�صتقبل"، فدبي 
تدعو جميع العقول وجميع املبدعني اإىل اأر�س اخلري، 
اأف�صل  مل�صتقبل  مالمح  معها  ير�صموا  كي  الإم���ارات، 

للب�صرية.

•• دبي - الفجر

زاي����د يف ج��ل�����ص��ة نقا�صية   ���ص��ارك��ت ط��ال��ب��ات ج��ام��ع��ة 
ل��ت�����ص��م��ي��م ح���ل���ول م��ب��ت��ك��رة مل��ج��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
العاملي  ال���ه���دف  ق��ب��ل  م���ن  امل���ط���روح���ة  ال���ت���ح���دي���ات 
للم�صاواة    )SDG5( امل�صتدامة  للتنمية  اخلام�س 
بني اجلن�صني ومتكني املراأة وتفعيل دورها يف جميع 
يف  احل��دث  اأقيم  العليا،  املنا�صب  و�صغلها  القطاعات 
جناح  "�صاب" SAP  يف اإك�صبو دبي 2020 موؤخراً 
الذي  القادم  تكنولوجيا اجليل  بال�صراكة بني مركز 
و�صركة   ، زاي��د  بجامعة  التقني  البتكار  كلية  تديره 
ومن�صة  امل��ع��ل��وم��ات،  لتكنولوجيا  ال��دول��ي��ة  "�صاب" 
بال�صت�صارات  "People of Impact" املعنية 

والبتكارات يف جمال التاأثري الجتماعي.
البتكار  كلية  عميد  القا�صي،  ه��اين  ال��دك��ت��ور  واأك���د 
تعترب  امل�صاركة  "هذه  ب��اأن  زاي���د،  جامعة  يف  التقني 
متكاملة  دف��ع��ة  ت��خ��ري��ج  يف  الكلية  مهمة  م��ن  ج���زءا 
فرًقا  �صيحدثن  ال��ل��وات��ي  الطالبات  اخل��ري��ج��ات  م��ن 
م�صتوى  وعلى  الإم����ارات  دول��ة  جمتمع  يف  ملحوظا 
العامل ككل، حيث قدمن نبذة من جانبهن ال�صخ�صي 
يف  الن�صاء  ت��واج��ه  التي  التحديات  ح��ول  واملجتمعي 
با�صتخدام  حلول  اإىل  وتو�صلوا  العامل  اأنحاء  جميع 
اأفكارهم  النا�صئة مل�صاعدتهم على طرح  التكنولوجيا 

وخطط اأعمالهن."
واأ����ص���ار ال��ق��ا���ص��ي اإىل اأح����د احل��ل��ول امل��ق��رح��ة وهو 
 "Startup" تدعى  الكرونية  من�صة  عن  عبارة 
والتي �صت�صاعد الن�صاء على اكت�صاب املعرفة واخلربة 
وال��ت��ع��ل��م م��ن رواد الأع���م���ال الآخ���ري���ن م��ن خمتلف 
الن�صاء  منح  اإىل  املن�صة  ه��ذه  وت��ه��دف  ال��ع��امل،  دول 
الفر�صة لتعزيز الأنظمة الداعمة التي �صتدعمهن يف 

رحالتهن امل�صتقبلية بريادة الأعمال.
مدير  ه��اين،  بني  عنود  الدكتورة  قالت  جانبها  من 
م��رك��ز ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اجل��ي��ل ال���ق���ادم ب��ج��ام��ع��ة زاي����د: 
"اأتاحت املناق�صة التي جرت بني الطالبات واجلهات 
متنوعة،  م�صتقبلية  روؤى  لت�صكيل  الفر�صة  امل�صاركة 
بالإ�صافة اإىل متكنيهم من اإحداث التاأثري الإيجابي 
الهدف اخلام�س للتنمية  اإىل  ا�صتنادا  املجتمع  اجتاه 

امل�صتدامة."
 واأكدت الدكتورة عنود باأن هذه امل�صاركة تتما�صى مع 

الرئي�صية جلامعة  العديد من الأه��داف  واح��دة من 
زاي�����د امل��ت��م��ث��ل��ة يف مت��ك��ني اخل���ري���ج���ني م���ن تقدمي 
م�صاهمات بارزة وم�صتدامة لدولة الإمارات والعامل 

اأجمع."
وبدورها اأكدت ال�صيدة نهى حفني، املوؤ�ص�س والرئي�س 
 People of Impact" مل��ن�����ص��ة   ، ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
التزامهم ببناء جيل من القادة امل�صوؤولني اجتماعًيا، 
واأعربت عن امتنانها بال�صراكة التعاونية مع جامعة 
الروؤية  نحو  امتنناها  اأب��دت  و  "�صاب"،  و�صركة  زاي��د 

حتقيق  نحو  امل�صاركني  ك��اف��ة  جتمع  ال��ت��ي  امل�صركة 
 ، ال��ن��اع��م��ة  ل��ل��ق��وى  �صمولية  واأك����رث  واع���د  م�صتقبل 
امل�صتقبل  ق��ادة  ا�صراك  علينا  يتوجب  ذلك  ولتحقيق 
من العن�صر الن�صائي لطرح ومناق�صة اأهم التحديات 
التي قد تواجه الن�صاء يف مكان العمل ومن ثم ت�صكيل 
احللول الفعالة بطريقة عملية وغر�صها يف عقولهم 
يف �صن مبكرة ل�صمان حتقيق الهدف العاملي اخلام�س 
دولة  يف  اجلن�صني  بني  وامل�صاواة  امل�صتدامة  للتنمية 

الإمارات والعامل."
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"�صهرات  ن�صخة  يف  الن�صاء  على  الأ����ص���واء  ت�صلط   
اإك�صبو الغنائية" املُقامة بحديقة اليوبيل يف اإك�صبو 
2020 دبي، يومي 25 و26 نوفمرب، التي حتييها 
الكال�صيكية  املو�صيقى  بني  ما  الفنانات،  من  كوكبة 
العرو�س  م���ن  م��ت��ن��وع  وب��رن��ام��ج  ال��ك��وم��ي��دي��ا،  اإىل 

ال�صيقة التي توؤديها جمموعة من املوهوبات. 
األ��ك�����ص��ن��درا كر�صتيك  ب����داأ ت��ع��ل��ق امل��غ��ن��ي��ة ال�����ص��رب��ي��ة 
اأدت  الثامنة، ومنذ ذلك احلني،  �صن  للمو�صيقى يف 
اأمناطا خمتلفة من املو�صيقى الكال�صيكية، واجلاز، 
اأوروبا،  اأنحاء  جميع  يف  والبوب  وال�صول،  والفانك، 
وم��وؤخ��را يف دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة. وهذه 
املتعددة  البيانو  وعازفة  الأغ���اين،  وموؤلفة  املغنية، 
"اإم  األفت مقطوعات مو�صيقية لقناة  التي  املواهب، 

�صهرات  ت�صتهل  الأف��الم،  اأدريا" والكثري من  تي يف 
اإك�����ص��ب��و ال��غ��ن��ائ��ي��ة يف 25 ن��وف��م��رب ب�����اأداء ن��اب��ع من 

القلب.
وجتلب فرقة بهججة، وهي فرقة كوميدية م�صرية 
تتكون من خم�س ن�صاء، الكوميديا امل�صرية القدمية 
تراثية،  اأغ������اٍن  ع���رب   ،2020 اإك�����ص��ب��و  م��وق��ع  اإىل 
التي تعالج  املعا�صرة،  اإىل بع�س الأغ��اين  بالإ�صافة 

ق�صايا يومية ب�صورة كوميدية وطريفة.
الباك�صتانية  وال�صوفية  ال�صعبية  املغنية  وت����وؤدي 
املو�صيقية  اأوىل حفالتها  التي قدمت  ماريف،  �صانام 
احلية يف عام 2012 متجولة بني لندن، وباري�س، 
ونيويورك مب�صاركة حديقة كياين وعلي ظفر، اأغاٍن 

باللغات ال�صندية، والبنجابية، والبلو�صية.
ال��غ��ن��ائ��ي��ة يف مت���ام ال�صاعة  اإك�����ص��ب��و  ���ص��ه��رات  وت���ب���داأ 
10:30 م�صاء يف 25 نوفمرب يف حديقة اليوبيل. 
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 2020 اإك�صبو  يف  الت�صيك  جمهورية  ج��ن��اح  ت��دخ��ل 
دبي فتفاجئك قطع لفتة من الكري�صتال البوهيمي، 
تنظر  ثم  امل�صتعمل،  البال�صتيك  من  ب�صرائح  مغطاة 
من حولك لتجد اأكيا�صاً بال�صتيكية، وزجاجات فارغة، 

وحفا�صات اأطفال، وغريها من احلطام البال�صتيكي.
اجلواب  لكن  املعرو�صات،  ه��ذه  تثريها  كثرية  اأ�صئلة 
���ص��رع��ان م���ا ي���اأت���ي ع���رب لف���ت���ة ���ص��غ��رية ك��ت��ب عليها 
عن  ال�صوؤال  وعند  البال�صتيك"،  حميطات  "معر�س 
ال��ه��دف معر�س ك��ه��ذا، يجيبك م��اري��ك لن���دا، منظم 
يعانيه  واإدراك ما  البحر،  اإنها حماكاة لقاع  املعر�س: 
على  للحفاظ  قوية  ور�صالة  والبحار،  الأ�صماك  عامل 

البيئة وال�صتدامة.
"مرحبا بكم يف بيئة الأ�صماك" بهذه العبارة ي�صتقبل 
منظمو املعر�س الزوار �صارحني اأن هذه الفو�صى هي 
التخل�س  اأن  موؤكدين  امل��اء،  حتت  يح�صل  ملا  انعكا�س 

من كل املواد البال�صتيكية يف حياتنا، له تاأثري �صريع 
واإيجابي على البيئة البحرية، وجتربة "هاواي" اأكرب 

مثال على ذلك، حني حظرت ا�صتخدام البال�صتيك.
م�صروع  "يتعلق  املعر�س:  منظم  لن��دا،  ماريك  يقول 
الفنانون  ه���وؤلء  اأ���ص��ي��ب  لقد  بالبيئة.  ه��ذا  امل��ع��ر���س 
الأربعة بالرعب من حالة قاع البحر، لذا، قرروا معاً 
اإقامة معر�س يدمرون فيه جمال متاثيل الكري�صتال 
بالنفايات  اإحاطتها  خ��الل  م��ن  ال��الف��ت��ة  البوهيمية 
ال��ب��ال���ص��ت��ي��ك��ي��ة.. ه���ذه ه��ي ح���ال احل��ي��اة ال��ب��ح��ري��ة يف 

املحيطات اليوم".
منحوتات  البال�صتيك"  حم��ي��ط��ات  "معر�س  ي�صم 
باك�صا،  ب��اف��ي��ل  وه�����م:  ت�����ص��ك��ي��ل��ي��ني،  ف��ن��ان��ني  لأرب����ع����ة 
واإيال  برو�صيك،  ويارو�صالف  بريانيك،  وفال�صتيميل 
�صم�صيك، وعند اإجراء بحث �صريع يف "جوجل"، جتد 
اأنحاء  جميع  يف  ك��ب��رية  ب�صعبية  حتظى  اأعمالهم  اأن 
البال�صتيك"  حم��ي��ط��ات  "معر�س  ي��وا���ص��ل  ال���ع���امل. 
 30 ي���وم  ح��ت��ى  الت�صيكي  اجل��ن��اح  يف  زواره  ا�صتقبال 

اإىل  املعرو�صات بعد ذلك  تنتقل  نوفمرب اجل��اري، ثم 
اإندوني�صيا، وجزر املالديف، وغريها �صمن جولة قرر 

منظمو املعر�س القيام بها لرفع م�صتويات الوعي مما 
اأ�صموه "معاناة قاع البحر".
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اأم�س  دب���ي   2020 اإك�����ص��ب��و  يف  الفلبني  ج��ن��اح  حت���ول 
�صرق  الأعمال من جنوب  لل�صركات ورواد  اإىل ملتقى 
اآ�صيا، بحثا عن فر�س للتجارة و�صعيا لتعزيز الروابط 

القت�صادية بواحدة من اأكرث مناطق العامل جاذبية.
املجاور  الفلبيني  اجل��ن��اح  نظم  احتفالية،  اأج���واء  ويف 
الطلق  ال���ه���واء  ملتقى جت��اري��ا يف  ال��ي��وب��ي��ل  حل��دي��ق��ة 

ل���الأع���م���ال مل�����ص��اع��دة ال�����ص��رك��ات ع��ل��ى ا���ص��ت��ع��را���س ما 
توفره من فر�س، دون اأن يقت�صر هذا على ال�صركات 

الفلبينية مثلما كان الأمر يف منتديات �صابقة.
واأدى �صبان و�صابات من الفلبني رق�صات تقليدية على 
الذي  الثقايف  ال���رثاء  تعك�س  حملية  مو�صيقى  اأن��غ��ام 
 111 اأك��رث من  �صكانه  ع��دد  البالغ  البلد  ه��ذا  ميلكه 
امللحق  يالونغ،  مينون  �صارمني  وقالت  ن�صمة.  مليون 
التجاري الفلبيني ملنطقة ال�صرق الأو�صط واأفريقيا اإن 

الهدف الأ�صا�س من هذا احلدث هو حتقيق التوا�صل 
الإمارات،  دول��ة  يف  امل��وج��ودة  الآ�صيوية  ال�صركات  بني 

وتو�صيع الآفاق لتتجاوز ال�صوق الفلبينية.
واأ�صافت: "ت�صعى الفلبني اأن تتحول اإىل مركز ت�صنيع 
يف جنوب �صرق اآ�صيا. ما مييز الفلبني هو �صعبها، كما 
اأن ثقافتها متثل عامال اآخر مهما". وت�صتعر�س يالونغ 
اإن  فتقول  بلدها،  يقدمها  التي  ال�صتثمارية  الفر�س 
خا�صة  وب�صفة  الغذائية،  كال�صناعات  قطاعات  بينها 

اإ�صافة  الإل��ك��رون��ي��ات،  و�صناعة  ال��ط��ازج��ة،  الأغ��ذي��ة 
لقطاع ال�صيافة. وتعتقد اأن ارتباط الفلبني باتفاقات 
جت���اري���ة م���ع الحت�����اد الأوروب�������ي وال����ولي����ات املتحدة 
جذب  م�صدر  منها  يجعل  اجلنوبية  وكوريا  واليابان 
للراغبني يف دخول هذه الأ�صواق العمالقة. وترتبط 
الإمارات،  دول��ة  مع  مميزة  جتارية  بعالقات  الفلبني 
اإذ ت�صري بيانات ر�صمية اإىل اأن حجم التبادل التجاري 

بينهما و�صل اإىل 1.7 مليار دولر يف 2020.

الداي اجلزائرية تقدم مو�سيقاها 
بنكهة ع�سرية يف اأجواء اإك�سبو 2020
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اليوبيل  م�صرح  على  مو�صيقيا،  حفاًل  اجل��زائ��ري��ة  "الداي"  فرقة  اأح��ي��ت 
خالله  قدمت   ، لف��ت،  جماهريي  ح�صور  و�صط  دب��ي   2020 اإك�صبو  يف 
اأخ��رى من  اأغ���اٍن  اإىل جانب  ب�صكل ع�صري  الأ�صيلة  الأغ���اين  مزيجا من 
ما  الفرقة  قدمتها  التي  الأغ���اين  وجمعت  اجل��زائ��ري.  املو�صيقي  ال��راث 
ال�صامبا  مثل  اأخ��رى  مو�صيقية  واأمن��اط��اً  وال�صوفية،  ال��راي  بني مو�صيقى 
لتكون  والألفة،  باحلميمية  �صعوراً  لتعطي  الريغي،  ومو�صيقى  وال�صال�صا 
وروح  العريق،  الثقايف  والتاريخ  الغني  الإرث  �صاحب  اجل��زائ��ر  اإىل  بوابة 
الع�صر واحلداثة معاً. وقد �صهدت الأم�صية املو�صيقية اجلزائرية تفاعال 
الذي  الغناء  يف  ب�صحبة  "الداي"،  وفرقة  اجلزائري  اجلمهور  من  كبريا 
اجلزائرية  املو�صيقى  ع��ن  امل��ع��روف  وم��ن  الأم�صية.  ط��وال  اجلمهور  ردده 
تفاعلها مع الثقافات الأخرى، وب�صكل خا�س الثقافتني الغربية وال�صرقية، 

ما يجعلها قريبة وحمببة من خمتلف اجلن�صيات.

منطقة املمر ال�سمايل القت�سادية تفتح اأبوابها 
للمنطقة يف جناح ماليزيا ، اإك�سبو 2020 دبي
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يف  حكومية  هيئة  وه��ي   ،  )NCIA( ال�صمايل  املمر  تنفيذ  هيئة  اأطلقت 
2020 دبي  اإك�صبو  اأعمالها يف جناح ماليزيا يف  ، ر�صمًيا برنامج  ماليزيا 
، لالأ�صبوع الثامن من برنامج اجلناح الذي ي�صتمر 26 اأ�صبوًعا. و�صيعقد 
الأ�صبوع الذي اأطلقه �صعادة حممد طارد �صفيان ، �صفري ماليزيا لدى دولة 
 2021 نوفمرب   27 اإىل   21 الفرة من  ، يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
 ، لال�صتثمار  الوطني  املركز  يف  وال�صتثمارية  التجارية  الفر�س  لعر�س 

ف�صاًل عن عر�س املبادرات احلكومية الرئي�صية يف معر�س اإك�صبو العاملي.
تغطي املنطقة القت�صادية للممر ال�صمايل )NCER( الوليات ال�صمالية 
الأربعة ل�صبه جزيرة ماليزيا: بريلي�س وكيدا وبينانغ وبرياك ولها مكانة 
، مما يجعلها  اإندوني�صيا وماليزيا وتايالند  النمو بني  داخل مثلث  ب��ارزة 
بوابة مهمة يف جنوب �صرق اآ�صيا لال�صتثمار يف الأعمال التجارية والتو�صع 
التجاري ملختلف ال�صناعات. اإنها وجهة ا�صتثمار وجتارة مثالية كاملة مع 
نظام بيئي اقت�صادي م�صتدام لدعم امل�صتثمرين الذين يتطلعون اإىل تو�صيع 

اأو تاأ�صي�س اأعمالهم وعملياتهم يف جميع اأنحاء جنوب �صرق اآ�صيا.
وقال ح�صري ح�صن ، الرئي�س التنفيذي للعمليات يف NCIA: "تفتخر 
NCER بالبنية التحتية املمتازة مثل الربط بالطرق واملطارات واملوانئ 
ا نظاًما بيئًيا را�صًخا ، مع  البحرية واملوانئ الداخلية. ومتتلك املنطقة اأي�صً
�صراكات قائمة بني القطاعني العام واخلا�س وحوافز مالية جذابة ت�صتمر 
ياأتي  ال��ع��امل.  م�صتوى  على  ال�صراتيجيون  ال�صتثمار  �صركاء  ج��ذب  يف 
م�صتثمرو NCER الأعلى قيمة من الوليات املتحدة الأمريكية وال�صني 
املنطقة  جذبت   ،  2020 و   2009 عامي  بني   ." ال��ت��وايل  على  واليابان 
بالفعل  وحققت  امللتزمة  ال�صتثمارات  من  اأمريكي  دولر  31.22مليار 
رواد  28.074من  ل�  موطن  اأنها  كما  اأمريكي.  دولر  26.65مليار 
تراكمية  188،618 فر�صة عمل  ت�صجيل   اإىل  ذلك  اأدى  وقد  الأع��م��ال. 

معتمدة و 161،929فر�س عمل مراكمة حمققة يف املنطقة.
مدينة  هما  رئي�صيتان  هامتان  نقطتان  ه��ن��اك   ، للم�صتثمرين  بالن�صبة 
ال�صناعية  ت�صوبينج  وادي  ومنطقة  ق��دح  يف   )KRC( للمطاط  ك��ي��دا 
اإمداد را�صخة وفعالة  )CVIA( يف بريلي�س. تقدم هذه املناطق �صل�صلة 
املحليني  للم�صتثمرين  الفر�س  من  والعديد  متكاملة  لوج�صتية  وحلول 
اأدوار حمورية يف  ا للعب  اأي�صً والأجانب. ت�صتعد هذه املجمعات ال�صناعية 

تعزيز التعاون الإقليمي داخل مثلث النمو اإندوني�صيا وماليزيا وتايالند.
على الرغم من ظهور الوباء وانخفا�س الإنتاج بنحو %60، فقد احتفظ 
ويركز  والقت�صادية  الجتماعية  مبرونته  املبكر  للتعايف  الوطني  املركز 
التاأثري.  عالية  ال�صراتيجية  ال�صناعات  يف  امل��واه��ب  تنمية  على  حالًيا 
التاأثري  عالية  ا�صراتيجية  م�صاريع  تنفيذ  خ��الل  م��ن  ذل��ك  حتقق  وق��د 
 ، للمواهب  البيئي  النظام  وتعزيز   ، املنطقة  يف  العمل  قطاعات  وتو�صيع   ،
وزيادة الأن�صطة القت�صادية لت�صريع النتعا�س الجتماعي والقت�صادي يف 
 NCER لربنامج  والقت�صادي  الجتماعي  النتعا�س  ل�صمان  املنطقة. 
NCIA برامج راأ�س مال ب�صري �صاملة ومتكاملة  بعد اجلائحة ، �صمم 
فقدوا  الذين  اأولئك  لإف��ادة  الربامج  ه��ذه  ت�صميم  مت  النا�س.  على  تركز 
تتطلع  التي  وال�صركات   ، العمل  ع��ن  العاطلني  واخل��ري��ج��ني   ، وظائفهم 
NCER ، من خالل برامج راأ�س املال  اإىل تو�صيع عملياتها. كما ت�صهل 
الب�صري ، تطوير رواد الأعمال املحليني لي�صبحوا لعبني دوليني. ي�صم 
اأ�صبوع العمل يف جناح ماليزيا ع�صرة من رواد الأعمال من املنطقة الذين 

�صيعر�صون منتجاتهم املبتكرة وعالية اجلودة اجلاهزة للت�صدير.
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العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
اعالن بالن�سر 

 1848/2021/208 تنفيذ مدين 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صدهم/1-  ه�صام ممدوح عبداجلابر عبدالقادر 2- وائل ح�صني علي ريحان 

3- رابعه �صليمان العثمان  - جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/حميد لفته عموري

وميثله:مرمي احمد �صامل م�صلم املحرمي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)59421( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
اعالن بالن�سر 

 962/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  حممد حمجوب عبا�س العركى 

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك م�صر 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
ر�صوم  بال�صافة اىل مبلغ  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  )306821.79( درهم اىل طالب 

خلزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  7795/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 5110/2020 جتاري جزئي ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )238408( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : العربية املتحدة للهند�صة البحرية ذ.م.م
اآل مكتوم - برج امل�صعود 2 - الطابق  عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - ديره - بور�صعيد - �صارع 

7 - مكتب 702
املطلوب اإعالنه : 1- نك�صت دايريك�صن للخدمات الفنية ذ.م.م  - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر  به وقدره )238408( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  3068/2020/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 79/2020 اأمر اأداء ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )1149460( 
درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : بنك اأبوظبي التجاري - واخرون
عنوانه:امارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - برج ال�صقر لالعمال - مكتب رقم 902

وميثله:ا�صماعيل ح�صن ابراهيم ال�صفار
الدراوى   -3 للمطبوعات  الل���وان  لوحة   -2 ����س.ذ.م.م  والع���الن  للدعاية  دور  اوت  �صتار   -1  : اإعالنهم  املطلوب 

لالعالن 4- را�صر برو منطقة حرة ذ.م.م  - �صفتهم : حاجز �صابق
مو�صوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/11/18 اعالنكم على العقارين )1( ال�صقة ال�صكنية 
عليها مبلفات  واملحجوز   6/0 رقم  الر���س  على  واملقام  اخلام�صة  بالثنية   2 دبي جيت  الكائنة مب�صروع   2801 رقم 
الق�صايا ارقام:207/2020/527 - 207/2020/73 - )2( املكتب رقم 1406 الكائن مب�صروع ايكزيكتيف هايت�س بالثنية 
 - اأرق��ام 209/2020/40 - 207/2020/1004  الق�صايا  الر���س رقم 71 واملحجوز عليها مبلفات  واملقام على  الوىل 

.2159-207/2019 - 207/2020/73 - 207/2020/527 - 207/2020/1009 - 207/2020/172
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:2578/2021/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثامنة رقم 20
درهم   )415.286.07( مبلغ  للمدعية  ي��وؤدوا  ب��اأن  والتكافل  بالت�صامن  عليهم  املدعي  بالزام   -1: الدعوى  مو�صوع 
تاريخ  من   %9 القانونية  والفائدة   ، فل�صات  و�صبعة  درهما  وثمانون  و�صتة  ومئتان  األفا  ع�صر  وخم�صة  اربعمائة 
بالر�صوم  املدعي عليهم  ال��زام  التام 2-  ال�صداد  امل�صفى احلا�صل يف 2020/2/27 وحتى  املدعي عليها الوىل  دخول 

وامل�صروفات والتعاب . 
املدعي:امل�صت�صفى المريكي دبي �س.ذ.م.م

املوفمبيك - منطقة  - مقابل فندق  وين�ص�صر  - بجانب مدر�صة جيم�س  - عود ميثا  بردبي   - دبي  عنوانه:امارة 
 aalkarmy@yahoo.com:رقم 319 - �صارع 15اأ - مكاين:3009592077 - هاتف:0505522502 - امييل

فاك�س:043360068 - وميثله:ا�صماعيل ح�صن ابراهيم ال�صفار
املطلوب اإعالنهما :  1- بلقي�س حممد ذاكري 2- علي حبيب عو�س النوبي  -  �صفتهما : مدعي عليهما 

مو�صوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ:2021/11/15 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�صالح/امل�صت�صفى المريكي دبي �س.ذ.م.م بحكمت املحكمة مبثابة احل�صوري بالزام املدعي عليهم بالت�صامن بان 
التام  ال�صداد  املطالبة وحتى  تاريخ  القانونية 5% من  والفائدة  ي��وؤدوا للمدعية مبلغ وقدره )415.286.07( درهم 
والزمتهم الر�صوم وامل�صروفات وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 

بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:2367/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثامنة رقم 20

وامل�صاريف  والر�صوم  درهم   )23403.83( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  :املطالبة  الدعوى  مو�صوع 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام . 

املدعي:�صركة جمموعة المارات لالت�صالت )جمموعة ات�صالت( �س.م.ع
عنوانه:المارات - امارة دبي - رقة البطني - ديره - دبي �صارع املكتوم - مبنى امل�صعود - �صقة 602

املطلوب اإعالنه :  1- منري ح�صني عبداملجيد خان  -  �صفته: مدعي عليه
الدعوى  يف  ب��ت��اري��خ:2021/10/28  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم    : الإع���الن  مو�صوع 
املذكورة اعاله ل�صالح/�صركة جمموعة المارات لالت�صالت )جمموعة ات�صالت( �س.م.ع قررت املحكمة 
التنظيمية لقانون الج��راءات املدنية  امل��ادة 54 من الالئحة  ا�صدار قرار منهي للخ�صومة وفقا لن�س 
وقررت مبثابة احل�صوري الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )23.403.83( درهم والفائدة %5 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام والزمته الر�صوم وامل�صاريف ومئتي درهم مقابل اتعاب املحاماة 
هذا  لن�صر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما   ،

العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:2375/2021/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية ال�صابعة رقم 134
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم   )23799.93( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  :املطالبة  الدعوى  مو�صوع 

املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام �صم ملف النزاع املدين رقم 1089/2020. 
املدعي:�صركة جمموعة المارات لالت�صالت )جمموعة ات�صالت( �س.م.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - رقة البطني - ديره - دبي �صارع املكتوم - مبنى امل�صعود - �صقة 602
املطلوب اإعالنه :  1- نيكول�س جوهاني�س جيلدينهيو�س  -  �صفته: مدعي عليه

مو�صوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ:2021/10/27 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�صالح/�صركة جمموعة الم��ارات لالت�صالت )جمموعة ات�صالت( �س.م.ع قررت املحكمة ا�صدار قرار منهي 
للخ�صومة وفقا لن�س املادة 54 من الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية وقررت مبثابة احل�صوري الزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )23799.93( درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى 
قابال  ، حكما مبثابة احل�صوري  املحاماة  اتعاب  وامل�صاريف ومئتي درهم مقابل  الر�صوم  والزمته  التام  ال�صداد 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:2377/2021/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية ال�صابعة رقم 134
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم   )23168.96( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  :املطالبة  الدعوى  مو�صوع 

املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام �صم ملف النزاع املدين رقم 1077/2020. 
املدعي:�صركة جمموعة المارات لالت�صالت )جمموعة ات�صالت( �س.م.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - رقة البطني - ديره - دبي �صارع املكتوم - مبنى امل�صعود - �صقة 602
املطلوب اإعالنه :  1- جينيفر ماري�صتيال برييز  -  �صفته: مدعي عليه

مو�صوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ:2021/10/27 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�صالح/�صركة جمموعة الم��ارات لالت�صالت )جمموعة ات�صالت( �س.م.ع قررت املحكمة ا�صدار قرار منهي 
للخ�صومة وفقا لن�س املادة 54 من الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية وقررت مبثابة احل�صوري الزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )23168.96( درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى 
قابال  ، حكما مبثابة احل�صوري  املحاماة  اتعاب  وامل�صاريف ومئتي درهم مقابل  الر�صوم  والزمته  التام  ال�صداد 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:2599/2021/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثامنة رقم 20
مو�صوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )23633.57( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام �صم ملف النزاع املدين رقم 1090/2020 . 
املدعي:�صركة جمموعة المارات لالت�صالت )جمموعة ات�صالت( �س.م.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - رقة البطني - ديره - دبي �صارع املكتوم - مبنى امل�صعود - �صقة 602
وميثله:عبداهلل حاجي غالم علي

املطلوب اإعالنه :  1- ناجاراجو دوناكانتي  -  �صفته: مدعي عليه
مو�صوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ:2021/11/11 يف الدعوى املذكورة 
ا�صدار  املحكمة  قررت  ���س.م.ع  ات�صالت(  )جمموعة  لالت�صالت  الم��ارات  جمموعة  ل�صالح/�صركة  اعاله 
قرار منهي للخ�صومة وفقا لن�س املادة 54 من الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية وقررت مبثابة 
احل�صوري الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )23633.57( درهم والفائدة 5% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�صداد التام والزمته الر�صوم وامل�صاريف ومئتي درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�صوري 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
اعالن بالن�سر        

 76/2021/39 جتاري م�سارف كلي 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- حممد ابراهيم حممد تقي �صبهري  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :بنك اأم القيوين الوطني �س.م.ع 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها لئحة دعوى مطالبة للزام املدعي عليهما بالت�صامن 
والتكافل والت�صامم فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )22.861.965.42( درهم 
كما هو بتاريخ:2021/10/11 وما ي�صتجد من فوائد حتى متام ال�صداد وذلك مبعدل فائدة 
اأيبور ثالثة اأ�صهر م�صافا اليها فائدة مبعدل 4.5% بحد ادين 6% �صنويا وفائدة تاأخريية 
3% لي�صبح معدل الفائدة الكلي 9% �صنويا كحد اأدين مع الر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب 

املحاماة. 
وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2021/11/28 ال�صاعة 10:00 �صباحا يف قاعة التقا�صي 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  ل��ذا  بعد  عن 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:7359/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�صوع الدعوى : املطالبة با�صدار المر  بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ )151600( درهم والفوائد 
القانونية 5% والر�صوم وامل�صاريف اتعاب املحاماة م�صمول بالنفاذ املعجل. 

املدعي:هيثم عبد العظيم فرج حنفي
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي

املطلوب اإعالنه :  1- احمد نيازي عبدالغني عبداملطلب  -  �صفته : مدعي عليه
مو�صوع الإع��الن :ق��ررت حمكمة دبي البتدائية ب��ت��اري��خ:2021/11/22 - ال��زام املدعي عليه بان يوؤدي 
للمدعي مبلغ )151600( درهم مائة وواحد وخم�صون الف و�صتمائة درهم - للمدعي والفوائد القانونية 
ال�صداد  بالوفاء احلا�صل يف 2021/11/3 وحتى  بالتكليف  تاريخ العالن  املطالبة  تاريخ  بواقع 5% من 
التام والر�صوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات وتنوه 
املحكمة ان طلب �صمول المر بالنفاذ املعجل لمربر له لذا ق�صت برف�صه .ولكم احلق يف ا�صتئناف المر 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:4111/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثالثة رقم 13
مبلغ  ي��ع��ادل  م��ا  امريكي  دولر   )355.383.61( مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�صوع 
)1.297.150.17( درهم اماراتي والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 

قيد الدعوى حتى ال�صداد التام. 
املدعي:�صركة كنار لالت�صالت املحدودة

عنوانه:جمهورية ال�صودان - اخلرطوم و�صط - �صارع الطيار مراد - الواحة مول - الربج ال�صرقي - الطابق 
adv.algharib@gmail.com:الرابع - هاتف متحرك:00249995552055/00249214955599 - بريد الكروين

املطلوب اإعالنه :  1- �صركة نعمة �صوفت وير ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه 
مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ )355.383.61( 
دولر امريكي ما يعادل مبلغ )1.297.150.17( درهم اماراتي والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
التام - وح��ددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق   القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى حتى ال�صداد 
2021/11/30  ال�صاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة : بي ا�ص ال ايه لتثمني العقارات �ص.ذ.م.م  
القانون:ذات  ال�صكل  امل��رق��ب��ات.   - للتاأمني  الالين�س  ملك   m24 مكتب   : ال��ع��ن��وان 
م�صئولية حمدودة رقم الرخ�صة: 799284  رقم القيد بال�صجل التجاري : 1327006 
ال�صجل  التاأ�صري يف  قد مت  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  مبوجب هذا 
دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  اأع��اله،  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري 
 2021/11/15 بتاريخ   دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق    2021/11/15 بتاريخ 
لتدقيق  ميثاق  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرا�س  لديه  وعلى من 
احل�سابات العنوان :  مكتب رقم 308 ملك ال�صيخ جمعه بن احمد بن جمعه ال مكتوم 
- ديرة - القرهود - الهاتف:042500781 - الفاك�س:042500782،م�صطحباً معه كافة 

امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�صم امل�صفي/ميثاق لتدقيق احل�سابات
 العنوان :  مكتب رقم 308 ملك ال�صيخ جمعه بن احمد بن جمعه ال مكتوم - ديرة 

- القرهود - الهاتف:042500781 - الفاك�س:042500782
، مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي 
بي ا�ص ال ايه لتثمني العقارات ���ص.ذ.م.م  وذلك  اأع��اله لت�صفية   املذكور 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2021/11/15 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
مطالبة  اأو  اع��را���س  اأي  لديه  من  وعلى   2021/11/15 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله 
، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف التنفيذ رقم  248/2012/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ، كلي  ع��ق��اري  رقم:2010/725  ال��دع��وى  يف  ال�صادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�صوع 
)1522985( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ:بنك المارات دبي الوطني - حاليا )بنك دبي الوطني - �صابقا( 
عنوانه :امارة دبي - ديره - �صارع بني يا�س - مقابل موقف العربات 

املطلوب اإعالنه : م�صعود ح�صني ابو هادي 
عنوانه :امارة دبي - قرية جمريا - العقار جيه يف - �صي 2 تي ات�س 12 - ات�س 7

مو�صوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/12/8 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى 
احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�صراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكروين 
الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار ار�س والبناء بالكامل - املنطقة الرب�صاء جنوب 
الرابعة - رقم الر�س 822 - رقم البلدية 913-681 - امل�صاحة 240 مر مربع - القيمة الكلية:2.430.000 درهم 

يباع لعلى عطاء - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

اعالن بيع  عقار بالن�سر   - للمنفذ �سده
يف التنفيذ رقم  248/2012/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ، كلي  ع��ق��اري  رقم:2010/725  ال��دع��وى  يف  ال�صادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�صوع 

)1522985( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ:بنك المارات دبي الوطني - حاليا )بنك دبي الوطني - �صابقا( 

عنوانه :امارة دبي - ديره - �صارع بني يا�س - مقابل موقف العربات 
املطلوب اإعالنه : م�صعود ح�صني ابو هادي 

عنوانه :امارة دبي - قرية جمريا - العقار جيه يف - �صي 2 تي ات�س 12 - ات�س 7
مو�صوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/12/8 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى 
احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�صراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكروين 
الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار ار�س والبناء بالكامل - املنطقة الرب�صاء جنوب 
الرابعة - رقم الر�س 822 - رقم البلدية 913-681 - امل�صاحة 240 مر مربع - القيمة الكلية:2.430.000 درهم 

يباع لعلى عطاء - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2689/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 1315/2018 جتاري كلي ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )17272017.30( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : يونيك لل�صيارات �س.م.ح
عنوانه:امارة دبي - را�س اخلور - املنامة - �صارع �صوق ال�صيارات - حمل رقم 37 بوكالة املحامي 

الظاهري الدولية مكاين رقم 3598684465
املطلوب اإعالنه : 1- عادل روؤوف عبدالروؤوف  - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )17272017.30( وق��دره  به 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
اعالن حكم بالن�سر        
2922/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل حمكوم عليه 1- اإم ئي للتطوير �س.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : بريكلي للخدمات المارات العربية املتحدة �س.ذ.م.م
وميثله : فهد احمد علي حممد بن متيم 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2021/10/27  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�صالح/ بريكلي للخدمات المارات العربية املتحدة �س.ذ.م.م بالزام املدعي عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغ )384880( درهم وفوائده بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى متام 
ال�صداد والزمتها امل�صروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر 

با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

اعالن بالن�سر 
 1127/2021/211 تنفيذ عقاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر  - تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صدهما/1-  حممد روؤوف 2- نفيله غنى -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك دبي ال�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة 
وميثله / بدر حممد علي القرق 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )227024( درهم بالت�صامن 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة ثانيا:بالزام املدعي عليهما بت�صليم املدعي ما يفيد �صداد فواتري املاء والكهرباء 
بالتملك ومالحقها  املنتهية  اتفاقية الج��ارة  التداعي حتى الخ��الء  - ثالثا:بف�صخ  والغاز ور�صوم اخلدمة حمل 
املربمة بني طريف التداعي واملوؤرخة 2008/5/21 والزام املدعي عليهما برد حيازة العقار مو�صوع التفاقية  باحلالة 
التي كان عليها وقت التعاقد واملبني احلدود والو�صاف ب�صند امللكية كالتي:املنطقة املرابع العربية رقم الر�س 
129-110 ا�صم املبنى فيال 129 �صهيل وادي ال�صفا 6 و�صطب ا�صارة القيد العقاري الجارة املنتهية بالتملك الواردة يف 
�صهادة امللكية ل�صالح املدعي عليهما والتي جاء فيها )تخ�صع ملكية العقار لرتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا 

لعقد اليجاره املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( وتكليف دائرة الرا�صي والمالك لتنفيذ ذلك
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    
                  يف  ال�ستئناف رقم:2943/2021/305 ا�ستئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة ال�صتئناف التجارية الثالثة رقم 87
جزئي  جت���اري  رق������م:1821/2021  ال��دع��وى  يف  ال�����ص��ادر  احل��ك��م  اإ�صتئناف   : ال�صتئناف  مو�صوع 

والر�صوم وامل�صاريف والتعاب. 
امل�صتاأنف:وحيد حممد ح�صني حبيبي

عنوانه:المارات - امارة دبي - ام هرير الثانية - دبي - �صارع الرازي - مبنى وايف ريزيدن�س - 
�صقة جي ال 4 - بجوار وايف ريزيدن�س 

املطلوب اإعالنه :  1- �صركة رولدك�س للتجارة العامة ذ.م.م  -  �صفته : م�صتاأنف �صده
مو�صوع الإعالن :  قد اأ�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم:2021/1821 جتاري جزئي. وحددت 
لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  2022/1/12  ال�صاعة 10.00 �س بقاعة التقا�صي عن بعد ، وعليه 

يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:396/2021/20 جتاري كلي 

املنظورة يف:الدائرة الكلية التجارية الوىل رقم 31
وقدره  مبلغ  الول  امل��دع��ي  اىل  بينهم  فيما  والت�صامن  بالت�صامم  ي���ردوا  ب��ان  عليهم  امل��دع��ي  ال���زام   : ال��دع��وى  مو�صوع 
)70.169.483.27( درهم وتعوي�س قدره )8.420.381.18( درهم اماراتي واىل املدعية الثانية مبلغ وقدره )9.040.721.69( 
الثالثة مبلغ قدره )31.593.035.02( درهم وتعوي�س  املدعية  اماراتي واىل  درهم وتعوي�س قدره )1.084.886.6( درهم 
والر�صوم  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  �صنويا   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  ام��ارات��ي  دره��م   )3.791.164.2( ق��دره 

وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة �صم ملف النزاع رقم 522/2020 تعيني خربه جتاري. 
املدعي:حممد بن مانع بن �صلطان ابالعال - واخرون

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - اخلليج التجاري - باي ا�صكوير تاورز - �صارع الأبراج - البناية رقم 12 - مكتب رقم 
303 - 304 - رقم مكاين:2687286633 - وميثله:حممود ح�صني علي احمد

املطلوب اإعالنه :  1- املال �صكيوريتيز المارات �س.ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها الزام املدعي عليهم بان يردوا بالت�صامم والت�صامن فيما بينهم  مو�صوع الإع��الن :  قد 
املدعية  واىل  ام��ارات��ي  دره��م   )8.420.381.18( ق��دره  وتعوي�س  دره��م   )70.169.483.27( وق��دره  مبلغ  الول  املدعي  اىل 
الثانية مبلغ وقدره )9.040.721.69( درهم وتعوي�س قدره )1.084.886.6( درهم اماراتي واىل املدعية الثالثة مبلغ قدره 
تاريخ  من  �صنويا   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  اماراتي  درهم   )3.791.164.2( قدره  وتعوي�س  درهم   )31.593.035.02(
املطالبة وحتى ال�صداد والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة �صم ملف النزاع رقم 522/2020 تعيني خربه جتاري - 
وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق 2021/12/5 ال�صاعة 10.00 �س يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 

من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
اعالن بالن�سر 

 8947/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  دك�صر للو�صاطة التجارية �س.ذ.م.م 

جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�صريين عبا�س نوروزي

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)3146107( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 

رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

اعالن بالن�سر 
 7209/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر  - تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
ذ.م.م  اطل�س  جموهرات   -2 فرع  ����س.ذ.م.م  اطل�س  جموهرات  �صدهم/1-   املنفذ  اىل 
للدين  راما�صندران ب�صفته كفيل  �صريكانت  للدين 3-  1 ب�صفتها كفيل  ال�صارقة  فرع 
4- اطل�س جولريي انرنا�صيونال )بي يف اأي( ب�صفتها كفيلة للدين )�صركة مرخ�صة 

يف جزر العذراء الربيطانية(  - جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/يونايتد بنك ليمتد )مكتب ادارة(

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)37171378.54( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 

رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  640/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�����ص��داد   ،  596/2020 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����ص��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  م��و���ص��وع 

)475.352.2( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : املوؤ�ص�صة العامة للعقارات ال�صتثمارية

 -  9 رق��م  - مكتب  امليزانني   - العمال  نقطة  بناية   - بور�صعيد  - منطقة  املطار  �صارع   - دب��ي  عنوانه:امارة 
 -  3244594826 مكاين   -  aexecution1@omalc.ae:الكروين بريد   - ه����ات����ف:0504643947 

IBAN:AE090500000000020106942 - هاتف:042595777
 وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي

املطلوب اإعالنه : 1- �صوزان معن عبدالرزاق الو�صي  - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)475352.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية



املال والأعمال

25
عر من�سة اأبوظبي لالأعمال

�سندوق خليفة يطلق برنامج »الو�سول 
اإىل اخلرباء« لتعزيز اأداء رواد الأعمال

•• اأبوظبي-الفجر: 

لالأعمال  اأب��وظ��ب��ي  من�صة  ع��رب  امل�صاريع  لتطوير  خليفة  �صندوق  اأط��ل��ق 
الذي يتيح لرواد الأعمال التوا�صل مع  برنامج “ الو�صول اإىل اخلرباء”، 

خرباء وا�صت�صاريي الأعمال من خالل من�صة رقمية متطورة .
ث��الث حماور  اخل���رباء يف  قائمة  ت�صفح  الأع��م��ال  ل���رواد  الربنامج  ويتيح 
رئي�صية تت�صمن الو�صول اإىل �صوق اأبوظبي، واخلربة التجارية التي ت�صمل 
اإدارة الأعمال وامل�صاريع وجاهزية ال�صتثمار وال�صت�صارات القانونية واملالية 
وال�صريبية بالإ�صافة اإىل خربات القطاعات املتنوعة مبا يف ذلك الأغذية 
املالية،  والتكنولوجيا  ال��زراع��ي،  والقطاع  التجزئة،  وقطاع  وامل�صروبات، 
ا. و�صيتمكن رواد الأعمال من طرح ا�صتف�صاراتهم  والذكاء ال�صطناعي اأي�صً
عرب رابط اإلكروين مبا�صر على من�صة اأبوظبي لالأعمال، حيث �صيجيب 
اخلبري املعني باملو�صوع عن الأ�صئلة املطروحة، لت�صل اإىل ال�صائل مبا�صرة، 

املن�صة  بعد ذلك على  ن�صرها  و�صيتم 
لفتح املجال لإ�صافة التو�صيات التي 
را�صد  �صعادة  وق��ال   . للجميع  �صتتاح 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  البلو�صي 
امل�صاريع:  لتطوير  خليفة  ���ص��ن��دوق 
امل�صاريع  لتطوير  خليفة  �صندوق  اإن 
اآل��ي��ات وطرق  واب��ت��ك��ار  ب��ط��رح  ملتزم 
اأداء  وتعزيز  دع��م  �صاأنها  من  جديدة 
اإدارة  م��ن  ومتكينهم  الع��م��ال  رواد 
املخاطرة  درج����ات  ب��اأق��ل  م�صاريعهم 
وزيادة فر�س جناحهم خالل رحلتهم 
الريادية«. واأ�صاف �صعادته: “و�صعنا 
لرواد  يتاح  اإل��ك��روين مبا�صر،  راب��ط 
الأع���م���ال م��ن خ��الل��ه ال��ت��وا���ص��ل مع 

اخلربات املتميزة يف املجالت املختلفة، 
العمال  بيئة  بتعزيز  النوعية  املبادرة  هذه  ت�صاهم  اأن  يف  اأمله  عن  معرباً 
اأن املن�صة �صتوا�صل ا�صتقطاب اخلرباء من كافة  اأبوظبي موؤكًدا  اإم��ارة  يف 
اأب���و ظبي  وك��ان��ت من�صة  الإي��ج��اب��ي.  واأث��ره��ا  املن�صة  اأداء  ل��دع��م  امل��ج��الت 
الإمارات  دولة  الرائدة يف  وال�صركات  للموؤ�ص�صات  الدعوة  لالأعمال وجهت 
العاملي  ظبي  اأب���و  ���ص��وق  منها  ال��ربن��ام��ج،  يف  للم�صاهمة  امل��ت��ح��دة  العربية 
القانونية  وال�صت�صارات  للمحاماة  ال��دويل  امل�صت�صار  مكتب   ،)ADGM(
اإنوفا مينا،  املبادرين، �صراتك�س،  الإمارات للم�صتثمرين  ICLO، جمعية 

�صركة اإم اإ�س لال�صت�صارات املحا�صبية وال�صريبية، وغريها الكثري. 

ال�سعودية ت�سارك يف القمة العاملية لل�سناعة
•• دبي-وام: 

لل�صناعة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  ب��ج��ن��اح يف  ال�����ص��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  ت�����ص��ارك 
27 نوفمرب جلاري مبركز  اأم�س و ت�صتمر حتى  التي انطلقت  والت�صنيع 
دبي للمعار�س يف اإك�صبو 2020 دبي مب�صاركة اأكرث من 250 متحدثا من 
خمتلف اأنحاء العامل. ت�صتعر�س اململكة يف جناحها اأهم الفر�س ال�صناعية 
امللكي  ال�صمو  �صاحب  اأطلقه  ال��ذي  ال�صعودية  يف  �صنع  برنامج  خالل  من 
ال�صعودي  العهد  ويل  �صعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان  بن  حممد  الأم��ري 
داخل  للم�صتهلكني  الأف�صل  اخليار  ال�صعودي  املنتج  يكون  اأن  وي�صتهدف 
املغلوث  في�صل  ق��ال  و  واخل��دم��ات.  ال�صناعي  القطاع  يف  وخارجها  اململكة 
امل�صرف العام لربنامج �صنع يف ال�صعودية : “ �صعداء مب�صاركتنا يف القمة 
للرويج للربنامج و بحث فر�س التعاون بهدف زيادة ح�صة املنتج ال�صعودي 
يف ال�صوق و زيادة ال�صادرات غري النفطية وتعزيز جاذبية القطاع ال�صعودي 
لال�صتثمار« . واأ�صاف املغلوث :” تتجاوز حاليا عدد ال�صركات التي ان�صمت 
للربنامج اأكرث من 110%0 �صركة واأكرث من 450%0 منتج �صعودي 
عمق  املغلوث  اأك��د  و  اململكة.  يف  الت�صريعية  اجلهات  خمتلف  مع  بالتعاون 
القطاع  بينها  ومن  املجالت  خمتلف  يف  ال�صعودية   - الإماراتية  العالقات 

ال�صناعي بتوجيهات القيادة الر�صيدة يف البلدين.

�سفري الإمارات يف بوركينا فا�سو يد�سن 
م�سروع الوحدات الإنتاجية للن�ساء

•• واغادوغو -وام:

با�صرت �صفارة دولة الإمارات بتنفيذ م�صروع الوحدات الإنتاجية للن�صاء يف 
بوركينا فا�صو بهدف متكني الن�صاء يف هذا البلد، من خالل تدريبهن على 
عدد من املهارات الأ�صا�صية ودجمهن يف جمتمع الأعمال كن�صاء منتجات، على 
امل�صاهمة يف النمو القت�صادي والتنموي لبلدهن. وقام �صعادة الدكتور فهد 
عبيد التفاق، �صفري دولة الإمارات لدى نيجرييا وال�صفري غري املقيم لدى 
بوركينا فا�صو، برفقة �صعادة ال�صيدة ويدراغو يوجني ع�صو املجل�س الوطني 
الدبلوما�صي  ال�صلك  واأع�صاء  ال�صفراء  من  عدد  وح�صور  فا�صو  بوركينا  يف 
والقن�صلي املعتمدين لدى واغادوغو وعدد من القيادات الن�صائية بتد�صني 
والذي  املتحدة  العربية  الإم���ارات  من  بتمويل  النتاجية  الوحدات  م�صروع 
يهدف اإىل متكني اأكرث من 15000 امراأة يف 13 اإقليماً يف بوركينا فا�صو 
اقت�صادياً. واأ�صار �صعادة التفاق يف كلمة باملنا�صبة اإىل اأن هذه املبادرة ت�صكل 
موؤكداً  اقت�صادياً،  امل��راأة  ومتكني  الجتماعية  التنمية  م�صرية  لدعم  من�صة 
على اأن دعم �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة الحتاد الن�صائي العام 
رئي�صة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�صة الأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية 
اأ�صهم ب�صكل كبري يف تعزيز مكانة املراأة الرائدة يف  الأ�صرية “اأم الإمارات”، 
دولة الإمارات، و�صّدد على اأّن الأن�صطة الإن�صانية لدولة الإمارات تركز على 

دعم ومتكني الن�صاء والفتيات يف �صتى اأنحاء العامل.

بعد اعتماده من املنتدى االقت�سادي العاملي كمعيار عاملي لتوحيد مفاهيم الثورة ال�سناعية الرابعة

�سارة الأمريي: »وزارة ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة « تتبنى موؤ�سر جاهزية ال�سناعة الذكية
•• دبي-وام:

تبنيها  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�صناعة  وزارة  اأعلنت 
اعتماده  مت  ال��ذي   “ الذكية  ال�صناعة  جاهزية  “موؤ�صر 
م���ن ق��ب��ل امل��ن��ت��دى الق��ت�����ص��ادي ال��ع��امل��ي ك��م��ع��ي��ار عاملي 
70 �صركة �صناعية  4.0 والنتهاء من تقييم  لل�صناعة 
يف الإم�������ارات، وذل����ك ب��ه��دف ال��ت��ع��رف ع��ل��ى م���دى تبني 
ثم  وم��ن  ال�صناعي،  ال��ق��ط��اع  يف  املتقدمة  التكنولوجيا 
و�صع خارطة طريق دقيقة وخم�ص�صة لعتماد التقنيات 
التي تتنا�صب مع قدرات كل �صركة بهدف زيادة الإنتاجية 
ورفع م�صتوى الكفاءة الت�صغيلية. جاء الإعالن عن تبني 
لل�صناعة  العاملية  “القّمة  فعاليات  مع  بالتزامن  املوؤ�صر 
يف  ي�صاهم  اأن  ���ص��اأن��ه  م��ن  وال����ذي   ”2021 والت�صنيع 
تعريف ال�صركات بن�صجها الرقمي احلايل وزيادة وعيها 
ومعرفتها بتطبيقات الثورة ال�صناعية الرابعة والفوائد 
امللمو�صة التي ميكن اأن حتققها على �صعيد دعم التطوير 
الكّمي والنوعي للمنتجات وحت�صني اإدارة �صال�صل التوريد 
والقيمة واكت�صاب مزايا تناف�صية جديدة. و يعترب املوؤ�صر 
من  فقط  لي�س  ال�صركات،  لتقييم  ومثالية  �صاملة  اأداة 
اأي�صاً  ولكن  التكنولوجيا  لتبني  جاهزيتها  تقييم  خالل 
على  املوؤ�صر  يركز  و  الإداري.  والتنظيم  العمليات  تقييم 
املن�صاأة  وذك���اء  وات�صال  اأمت��ت��ة  على  التكنولوجيا  �صعيد 
املوؤ�صر  يقيم  العمليات،  ركيزة  يخ�س  وفيما  ال�صناعية.. 
اأم���ا يف  املنتج،  ح��ي��اة  ال��ت��وري��د ودورة  دم��ج �صال�صل  م��دى 
التنظيم الإداري ف�صيتم تقييم الهيكل املوؤ�ص�صي وجاهزية 

املوارد الب�صرية لتبني حلول الثورة ال�صناعية الرابعة .
دولة  وزي��رة  الأم���ريي،  يو�صف  بنت  �صارة  قالت معايل  و 

عن  ب���الإع���الن  ال��ي��وم  “ نفخر  امل��ت��ق��دم��ة:  للتكنولوجيا 
الذي اعتمده  تبني “موؤ�صر جاهزية ال�صناعة الذكية”، 
املنتدى القت�صادي العاملي كمعيار عاملي لتوحيد مفاهيم 
عن  الإع����الن  ي�صعدنا  وك��م��ا  ال��راب��ع��ة  ال�صناعية  ال��ث��ورة 
خ�صعت  ال��ت��ي  ال�صناعية  ال�صركات  م��ن  الأوىل  الدفعة 
والتي  الذكية  ال�صناعة  جاهزية  موؤ�صر  �صمن  للتقييم 
نحو  تقييم  اإىل  ون��ه��دف  �صركة،   70 اإىل  ع��دده��ا  و���ص��ل 

200 �صركة �صناعية قبل نهاية العام املقبل ».
عن�صراً  ت�صكل  التقييم  عمليات  اإن  معاليها،  واأ���ص��اف��ت 
ال�����ص��ن��اع��ي��ة الرابعة  ال���ث���ورة  ل��ربن��ام��ج  داع���م���اً  اأ���ص��ا���ص��ي��اً 
“ال�صناعة 4.0” و�صت�صاهم املعلومات والبيانات التي مت 
جمعها اإىل الآن يف حتديد مدى جاهزية القطاع ال�صناعي 
الرئي�صية  التحديات  الرابعة، وحتديد  ال�صناعية  للثورة 
خطة  وو�صع  املتقدمة،  التكنولوجيا  تبني  من  والفر�س 
عمل دقيقة وعملية لدعم تبني تقنيات الثورة ال�صناعية 
الرابعة لكل �صركة.. فيما �صيتم ا�صتخدام هذه املعلومات 
لتبني  وطنية  طريق  خارطة  لو�صع  املف�صلة  البيانات  و 
تقنيات الثورة ال�صناعية الرابعة يف القطاعات ال�صناعية 
ذات الأولوية �صت�صمل عدة مبادرات و�صيا�صات وحمفزات.

امل�صاركة  ال�صناعية  ال�صركات  اأن  اإىل  معاليها  نوهت  و 
�صمن  متويلية  ح��زم  م��ن  لال�صتفادة  مر�صحة  �صتكون 
عمليات  متويل  اأج��ل  من  للتنمية”  الإم���ارات  “م�صرف 
التحول الرقمي يف القطاع ال�صناعي والتي خ�ص�س لها 
5 مليارات درهم يف 5 اأعوام، ، م�صددة على اأن ال�صركات 
���ص��ت��ك��ون يف �صدارة  ال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة،  ال�����ص��ن��اع��ي��ة 
الثورة  تطبيقات  وتنبي  ن�صر  بعملية  اخلا�صة  الأولويات 
حزم  و�صع  على  ال���وزارة  تعمل  حيث  الرابعة  ال�صناعية 

حوافز اإ�صافية لدعم امل�صنعني يف جميع مراحل التحول 
الرقمي وتبني التكنولوجيا املتقدمة.

واأ�صافت معاليها اإن الربنامج يكر�س ريادة دولة الإمارات 
اإقليمياً وعاملياً على �صعيد تطوير البيئة املنا�صبة لتطوير 
وتبني التكنولوجيا املتقدمة، و�صيحدث نقلة نوعية تعزز 
الر�صيدة  القيادة  روؤي��ة  مع  يتما�صى  مبا  ومن��وه،  قدراته 
جلعل دول��ة الإم��ارات من اأك��رث ال��دول تقدماً يف القطاع 
“ال�صناعة  برنامج  اأه���داف  م��ع  ين�صجم  كما  ال�صناعي، 
4.0” لرفع م�صتوى الإنتاجية ال�صناعية بن�صبة 30% 
الوطني  القت�صاد  اإىل  دره���م  مليار   25 نحو  واإ���ص��اف��ة 

خالل العقد املقبل.
و نوهت معاليها اإىل اأن الوزارة لحظت بع�س التحديات 
يف قطاع ال�صناعة خالل تقييم ال�صركات مما دفعها اإىل 
والتي  القطاع،  حتديات  بع�س  ملواجهة  احللول  تطوير 
التمويل،  حم��ور  وه��ي  رئي�صة  حم��اور  ثالثة  م��ن  تتكون 
الوعي  ن�صر  ال��ق��درات، وحم��ور  التدريب وتنمية  وحم��ور 
ال��ت��م��وي��ل، ي�صتطيع  ي��خ�����س حم���ور  وامل���ع���رف���ة.. وف��ي��م��ا 
ال��راغ��ب��ون يف ال��ت��ح��ول احل�����ص��ول ع��ل��ى مت��وي��ل تناف�صي 
اأم��ا حمور  لإج��راء ذل��ك من م�صرف الإم���ارات للتنمية، 
زايد  ب��ن  م��ع جامعة حممد  وال��ت��دري��ب، فقد مت  املعرفة 
دورة  ت�صميم   /MBZUAI/ ال�صطناعي  ل��ل��ذك��اء 
لزيادة  ال�صناعي  القطاع  يف  التنفيذية  للقادة  تدريبية 
الوعي مبفاهيم الثورة ال�صناعية الرابعة وتقدمي تدريب 
اأكادميي لل�صركات.. اأما حمور ن�صر الوعي واملعرفة فهو 
ت�صتعر�س  وال��ت��ي   4.0 ال�صناعة  رواد  �صبكة  خ��الل  م��ن 
الدرو�س  وت�����ص��ارك  املتقدمة  التكنولوجيا  ا�صتخدامات 

امل�صتفادة لل�صركات ال�صناعية ال�صغرية واملتو�صطة.

و اأ�صادت معايل وزيرة دولة للتكنولوجيا املتقدمة، بالدور 
املحوري للقطاع اخلا�س يف دعم م�صرية تقدم ال�صناعة 
والتكنولوجيا  ال�صناعة  وزارة  حر�صت  حيث  الإماراتية، 
واأهداف  روؤى  �صياغة  يف  القطاع  اإ���ص��راك  على  املتقدمة 
م�صاهمة  مل�صاعفة  ال�����ص��اع��ي  مليار”   300 “م�صروع 
للدولة،  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  يف  ال�صناعي  القطاع 
التقييم  عمليات  لإج����راء  ال�صركات  م��ب��ادرة  اأن  معتربة 
الثقة  ال�صراكة وم�صتوى  اإ�صافيا على عمق  دليال  ي�صكل 

بني القطاعني العام واخلا�س.

�سالل ت�ستثمر 200 مليون درهم لتطوير 80 مزرعة يف اإمارة اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

مليون   200 ا�صتثمار  �صالل  �صركة  اأعلنت 
اإمارة  80 مزرعة حملية يف  لتطوير  دره��م 
املحلي  الن��ت��اج  زي���ادة حجم  اأب��وظ��ب��ي بهدف 
ال����زراع����ي ورف�����ع م�����ص��ت��وى ج���ودت���ه، ف�صاًل 
يف  املتقدمة  التكنولوجيا  تبني  تعزيز  ع��ن 
الزراعية  املمار�صات  وتر�صيخ  املحلية،  املزارع 
اأه������داف  ج���ان���ب حت��ق��ي��ق  اإىل  امل�������ص���ت���دام���ة، 
للتكنولوجيا  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ص��رات��ي��ج��ي��ة 
فعاليات  هام�س  على  ذل��ك  ج��اء  ال��زراع��ي��ة. 
“اأ�صبوع اأبوظبي للزراعة والأمن الغذائي”، 
الراعي  ب�صفتها  فيه  ���ص��الل  ت�����ص��ارك  ال���ذي 
ل��ل��ح��دث. و مب��وج��ب ه��ذه املبادرة،  امل�����ص��ارك 
امل��������زارع مب����راف����ق جديدة  ����ص���الل  ����ص���ت���زود 
على  ال�صبكية  ال��ب��ي��وت  اأو  املحمية  للبيوت 

ذكية  باأنظمة  م���زودة  واح���د،  هكتار  م�صاحة 
املحا�صيل،  وم��راق��ب��ة  ال����ري  عملية  لإدارة 
وال���ت���ي م���ن ���ص��اأن��ه��ا اأن ت�����ص��اع��د ال�����ص��رك��ة يف 
م�����ص��اع��ف��ة امل��ح��ا���ص��ي��ل ب��ج��ودة ع��ال��ي��ة ووفق 
اأف�����ص��ل امل��م��ار���ص��ات ال��زراع��ي��ة امل�����ص��ت��دام��ة. و 
املزارعني  اإىل جنب مع  �صالل جنباً  �صتعمل 
�صاأنها  م��ن  ال��ت��ي  ال��زراع��ي��ة  اخل��ط��ط  لو�صع 
زيادة ربحية املزارع اإىل اأق�صى حد و �صتوفر 
اأف�صل  لعتماد  للمزارعني  ال��الزم  التدريب 
املمار�صات الت�صغيلية. و قال �صعادة املهند�س 
التنفيذي  الرئي�س  الظاهري،  �صامل  جمال 
بالتزامن  املبادرة  هذ  “تاأتي  �صالل:  ل�صركة 
مع اقراب احتفالت دولة الإمارات العربية 
لتاأ�صي�صها،  اخل��م�����ص��ني  ب��ال��ذك��رى  امل��ت��ح��دة 
موا�صلة  يف  بامل�صاهمة  فيها  نتعهد  وال��ت��ي 
ت��ع��زي��ز ال���ق���ط���اع ال����زراع����ي يف ال����دول����ة من 

التكنولوجيا  ح��ل��ول  اأح����دث  اع��ت��م��اد  خ���الل 
املزارعني  ق��درات  ورفع  امل�صتدامة،  الزراعية 
لتنمية مهاراتهم وزيادة مواردهم،  املحليني 
“مبادئ  ل���  ال�����ص��اب��ع  امل��ب��داأ  م��ع  يتما�صى  مب��ا 
التفوق  اأه��م��ي��ة  ي��وؤك��د  وال����ذي  اخلم�صني”، 
احلدود  لر�صم  والعلمي  والتقني  ال��رق��م��ي 
وتر�صيخها  للدولة،  والقت�صادية  التنموية 
عا�صمة للمواهب وال�صركات وال�صتثمارات”. 
واأكد اأن اإطالق هذه املبادرة يهدف اإىل زيادة 
الإنتاج املحلي ورفع م�صتوى جودته يف املزارع 
التي مت اختيارها، وحتفيز تبني احللول التي 
هذه  خمتلف  يف  التكنولوجيا  ع��ل��ى  تعتمد 
الكامل  حتولها  �صمان  ع��ن  ف�صاًل  امل����زارع، 
املزارع  اإىل  التقليدية  التجارية  امل���زارع  من 
�صبل  حت�صني  جانب  اإىل  املتطورة،  التجارية 

العي�س ورفع م�صتوى حياة املزارعني.

االإمارات تقود م�ستقبل التنقل الذكي واملركبات ذاتية القيادة

را�سد النعيمي: احلافلة ذاتية القيادة ت�سكل جزءًا مهمًا يف التحول الرقمي
•• اأبوظبي -وام:

ال����ذك����ي طفرة  ال���ت���ن���ق���ل  ق����ط����اع  ي�����ص��ه��د 
�صاأنها  م���ن  م�����ص��ب��وق��ة  غ���ري  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
�صناعة  م�����ص��ت��ق��ب��ل  ت�����ص��ك��ي��ل  يف  ال����ص���ه���ام 
املركبات ذاتية القيادة التي باتت واقعا يف 
الإمارات كونها الدولة الأوىل يف املنطقة 
و الثانية عامليا التي ح�صلت على رخ�صة 
م��وؤق��ت��ة لخ��ت��ب��ار امل��رك��ب��ات ذات��ي��ة القيادة 

على الطرق.
التطور  ه����ذا  ي���ح���دث  اأن  امل��ت��وق��ع  وم����ن 
التكنولوجي  التقدم  املهم طفرة قوية يف 
املركبات  �صناعة  وم�صتقبل  ع���ام  ب�صكل 
ذات��ي��ة ال��ق��ي��ادة ب�صكل خ��ا���س ل���ص��ي��م��ا يف 
املحورين  لهذين  الكبرية  الأه��م��ي��ة  ظ��ل 

للمجتمع والقت�صاد.
و ي�صهم التعاون بني املبتكرين وم�صنعي 
والإدارات  والت�����������ص�����الت  ال���������ص����ي����ارات 
م�صتقبل  تطوير  يف  وغ��ريه��ا  احلكومية 

التنقل الذكي واملركبات ذاتية القيادة .
القيادة  ذات��ي��ة  حافلة  اأول  اإط���الق  وج���اء 
املنطقة  بتقنية اجليل اخلام�س يف  تعمل 
املبادرة  املا�صي  ال�صهر  عجمان  اإم���ارة  يف 
التي قادها مركز عجمان X، و”جمموعة 
دولة  ط��م��وح  م���ع  م��ت��واف��ق��اً  ات�صالت” 
الإم��ارات يف قيادة التحول الرقمي، ومع 

تعزيز  اإىل  ت�صعى  التي  الوطنية  الأجندة 
مكانة دولة الإمارات وو�صعها يف م�صاف 
النقل  العامل يف جم��ال  ال��دول يف  اأف�صل 
 ،5G �صبكة  على  املعتمد  ال��ق��ي��ادة  ذات���ي 

والتقنيات املتقدمة.
و بهذه املنا�صبة قال ال�صيخ را�صد بن حميد 
النعيمي رئي�س دائرة البلدية و التخطيط 

يف عجمان :” لقد اأ�صبحت عجمان اليوم 
واح���دة م��ن اأك��رث امل��دن تقدماً م��ن حيث 
�صكانها  خدمة  يف  التكنولوجيا  توظيف 
للجهود  ون���ظ���راً  امل����ج����الت..  ج��م��ي��ع  ويف 
البلدية  دائ�����رة  ت��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي  ال���دائ���م���ة 
والتخطيط يف اقتنا�س الفر�س التي من 
اأكرث  متقدمة  نقل  اأنظمة  ت�صكيل  �صاأنها 

الإن�صان،  على  وتركيزاً  ومرونة  ا�صتدامة 
ذاتية  احلافلة  ه��ذه  ب���اأن  ثقة  على  فاإننا 
القيادة التي تعمل بتقنية اجليل اخلام�س 
مهماً  ج��زءاً  �صت�صكل  ات�صالت  من   5G
تقوم  التي  الرقمي  التحول  م��ب��ادرة  م��ن 
ب��ه��ا دائ����رة ال��ب��ل��دي��ة، وال��ت��ي حت��ر���س من 
التقنيات  اأح�����دث  ت��وف��ري  ع��ل��ى  خ��الل��ه��ا 

الإم��ارة و�صكانها.. و مع  اإىل  والبتكارات 
باليوبيل  لالحتفال  ال��دول��ة  ا�صتعدادات 
الذهبي لدولة الإمارات العربية املتحدة، 
وجت�����ص��ي��داً ل��روؤي��ة ق��ي��ادة دول���ة الإم����ارات 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة ب���اأه���م���ي���ة ب���ن���اء نقل 
�صنوا�صل  فاإننا  القيادة،  ذات��ي  م�صتقبلي 
الرقمية  الأه�����داف  حتقيق  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
ل���ل���دول���ة، وب��ال�����ص��ك��ل ال�����ذي مي��ك��ن��ه��ا من 

امل�صاهمة يف منو الإمارة والقت�صاد«.
�صريف  م.  م�صعود  ق���ال  ال�����ص��ي��اق  ه���ذا  يف 
حممود، الرئي�س التنفيذي ل�� “ات�صالت 
مركز  مت��ك��ني  اأج����ل  “من  الإمارات”: 
عجمان X من اإطالق خدمة احلافلة ذاتية 
القيادة فقد عززت جمموعة ات�صالت من 
تعاونها مع فرق خمتلفة من اخلرباء يف 
ذاتية  لل�صيارات  الأ�صلية  القطع  �صناعة 
 ،  OEM autonomous ال���ق���ي���ادة 
املركبات مع  ات�صالت  وخ��رباء يف جم��ال 
اإىل  وب���الإ����ص���اف���ة   ../V2X/ ���ص��يء  ك���ل 
اإطالق ون�صر ال�صبكة فقد قامت املجموعة 
مع  امل�صروع  لهذا  متعددة  �صراكات  ببناء 
 Navya، �صركات تقنية متخ�ص�صة مثل 
IoN، Derg and Acacus، وبال�صكل 
الذي اأ�صهم يف جناح اإطالق احلافلة ذاتية 
القيادة العاملة بتقنية اجليل اخلام�س يف 

عجمان«.

حممد ال�سرقي يطلع على اأبرز م�ساريع موؤ�س�سة »الفجرية لتنمية املناطق«
•• الفجرية -وام: 

حمد  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ  �صمو  ت��راأ���س 
ال��ف��ج��رية، رئي�س  ال�����ص��رق��ي ويل ع��ه��د 
جمل�س اإدارة موؤ�ص�صة الفجرية لتنمية 
الأمريي،  بالديوان  املناطق، يف مكتبه 
اإدارة  ملجل�س  الرابع  ال��دوري  الجتماع 
املوؤ�ص�صة للعام 2021، بح�صور معايل 
رئي�س  ن��ائ��ب  ال��رق��ب��اين  حممد  �صعيد 
خمي�س  وامل��ه��ن��د���س  الإدارة،  جم��ل�����س 
امل��وؤ���ص�����ص��ة، واأع�صاء  ال��ن��ون م��دي��ر ع��ام 

جمل�س الإدارة.
امل�صتجدات  اآخ����ر  ع��ل��ى  ���ص��م��ّوه  واط��ل��ع 
الداخلية  واأنظمتها  املوؤ�ص�صة  عمل  يف 
عليها  تعمل  التي  الإ�صكانية  وامل�صاريع 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ًذا 
ال�صرقي  حم���م���د  ب����ن  ح���م���د  ال�����ص��ي��خ 
الفجرية،  الأعلى حاكم  املجل�س  ع�صو 

املجتمعية  بامل�صوؤولية  اللتزام  باأهمية 
املجتمع،  اأف��راد  تعزز ج��ودة حياة  التي 
اخل��دم��ات احلكومية  ت��ق��دمي  وت��دع��م 

وفق اأف�صل معايري التميز العاملية.
الفجرية  عهد  ويل  �صمّو  ا�صتمع  كما 
الأداء  موؤ�صرات  عن  ل  مف�صّ �صرٍح  اإىل 
التحول  وم�������ص���اري���ع   2021 ل���ل���ع���ام 
الإلكروين  ال��رب��ط  ون��ظ��ام  ال��رق��م��ي 
تعامالتها،  وجميع  املوؤ�ص�صة  لأق�����ص��ام 
بالإ�صافة اإىل ا�صتعرا�س نتائج م�صاركة 
يف  املناطق  لتنمية  الفجرية  موؤ�ص�صة 
 2021 ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة  م��ع��ر���س ج��ي��ت��ك�����س 
مل�صاركة  احل���ال���ي���ة  وال���ت���ح�������ص���ريات   ،
للموؤ�ص�صة  التابعة  املجتمعية  املجال�س 
الوطني  باليوم  ال��دول��ة  اح��ت��ف��الت  يف 

ال�50 يف خمتلف مناطق الإمارة.
الفجرية  ع���ه���د  ويل  ����ص���م���ّو  واأ�������ص������اد 
مب�����ص��ت��وى اخل����دم����ات امل���ت���ط���ور ال���ذي 

تعمل عليه املوؤ�ص�صة من خالل التوّجه 
املُقدمة،  واملبادرات  للخدمات  الرقمي 
منذ  حققتها  التي  الإيجابية  والنتائج 

بدء تطبيقها، والتي تتواءم مع خطط 
الرتقاء  حت��ق��ي��ق  يف  ال��ف��ج��رية  اإم�����ارة 

بقطاع العمل احلكومي.

الزحمي  �صامل  �صعادة  الجتماع  ح�صر 
عهد  ويل  ����ص���م���و  م���ك���ت���ب  م���دي�������������������ر 

الفجرية.

م�سعود حممود: عقدنا �سراكات متعددة الإجناز م�سروعات التنقل الذكي

•• اأبوظبي- وام: 

�صاركت دولة الإمارات يف الجتماع العام الثالث والثالثني 
و�صمال  الأو���ص��ط  ال�����ص��رق  ملنطقة  امل���ايل  العمل  ملجموعة 
نوفمرب   17 اإىل   16 الفرة من  ُعقد يف  ال��ذي  اأفريقيا، 
2021، يف القاهرة، بالإ�صافة اإىل جل�صات عمل املجموعة 
امل���وؤدي���ة اإىل امل��ن��اق�����ص��ات ال��ع��ام��ة. ون��اق�����س الج��ت��م��اع العام 
ملكافحة  املنطقة  وا�صعة من اجلهود اجلارية يف  جمموعة 
يتعلق  فيما  الإره�����اب، وحت��دي��داً  الأم����وال ومت��وي��ل  غ�صل 

و11  امل��ايل  العمل  ملجموعة  الأرب��ع��ني  التو�صيات  بتنفيذ 
نتيجة مبا�صرة. كما قامت دولة الإم��ارات باإطالع اأع�صاء 
معاجلة  يف  الإم��ارات��ي��ة  التجربة  خال�صة  على  املجموعة 
تو�صيات تقرير التقييم املتبادل، حيث اأثبتت هذه التجربة 
واملنهجية  امل�����ص��ت��وي��ات،  اأع��ل��ى  على  ال�صيا�صي  الل��ت��زام  اأن 
بني  وال�صراكة  ال�صيا�صي،  ال��دع��م  اإىل  امل�صتندة  املتكاملة 
جميع الأطراف ذات العالقة هي املفتاح الرئي�صي لتحقيق 
التقدم يف ملف مواجهة غ�صل الأم��وال ومتويل الإرهاب. 
التالية:  النقاط  الإم����ارات  دول��ة  ا�صتعر�صت  وب��الأخ�����س، 

املعنية يف  بها كافة اجلهات  التي تقوم  اجلهود احلثيثة   ·
من  تقدمها  ومتابعة  عليها  الإ���ص��راف  يتم  والتي  الدولة، 
قبل اللجنة العليا لالإ�صراف على ال�صراتيجية الوطنية 
ملواجهة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب، واملكتب التنفيذي 
التن�صيق  الإره��اب، كهيئة  الأم��وال ومتويل  ملواجهة غ�صل 
خطة  وف��ق  املطلوب  حتقيق  ل�صمان  الرئي�صية،  الوطنية 
الإرهاب،  ومتويل  الأم��وال  غ�صل  ملواجهة  الوطنية  العمل 
وذلك يف �صعٍي لتوحيد اجلهود على هذا ال�صعيد، ولبلورة 
ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة ���ص��ام��ل��ة مل��واج��ه��ة غ�����ص��ل الأم������وال ومتويل 

واملواثيق  وال��ق��وان��ني  املعايري  كافة  ي��واك��ب  مب��ا  الإره����اب، 
الدولية ذات ال�صلة. · اإعادة هيكلة اللجان الفرعية التابعة 
الإرهاب  ومتويل  الأم��وال  غ�صل  ملكافحة  الوطنية  للجنة 
جلان  وا���ص��ت��ح��داث  امل�����ص��روع��ة،  غ��ري  التنظيمات  ومت��وي��ل 
جديدة لتعزيز كفاءة وفعالية اللجنة، منها جلنة ال�صراكة 
التنفيذي  املكتب  برئا�صة  واخلا�س،  العام  القطاعني  بني 
ملكافحة غ�صل الأم��وال ومتويل الإره��اب، وهي الأوىل من 
نوعها يف منطقة ال�صرق الأو�صط، والتي ت�صم 17 ع�صوا 

من اجلهات احلكومية و22 ع�صوا من القطاع اخلا�س .

الإمارات ت�سارك يف الجتماع الـ 33 ملجموعة العمل املايل ملنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا
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املال والأعمال

حتت رعاية هزاع بن زايد

خالد بن حممد بن زايد يفتتح الدورة اخلام�سة ملهرجان فينتك اأبوظبي 2021
•• اأبوظبي-وام:

زايد  بن  ه��زاع  ال�صيخ  �صمو  رعاية  حتت 
اآل نهيان، نائب رئي�س املجل�س التنفيذي 
لإمارة اأبوظبي افتتح �صمو ال�صيخ خالد 
ن��ه��ي��ان، ع�صو  اآل  ب���ن زاي����د  ب���ن حم��م��د 
املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي رئي�س 
مكتب اأبوظبي التنفيذي الدورة اخلام�صة 
 ”2021 اأب��وظ��ب��ي  “فينتك  مل��ه��رج��ان 
على  العاملي  اأبوظبي  �صوق  ُينظمه  الذي 
املارية مب�صاركة  مدى يومني يف جزيرة 
واأكرث  عاملًيا،  م�صتثمًرا   250 من  اأك��رث 
�صركة  200 متحدث دويل و100  من 
عاملية يف جمال التكنولوجيا املالية، اإىل 
ح��ان��ب ق����ادة م��ال��ي��ني دول��ي��ني م��ن اأكرث 
اأك��رث من  اإىل  بالإ�صافة  دول��ة،   40 من 

25000 م�صارك عرب الإنرنت.
الأب���رز يف  احل��دث  تد�صني  وبعد مرا�صم 
منطقة  يف  امل��ال��ي��ة  التكنولوجيا  جم���ال 
اأجرى  اإفريقيا،  الأو�صط و�صمال  ال�صرق 
فعاليات  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  ج���ول���ة  ����ص���م���ّوه 
البتكارات  اأح��دث  على  واطلع  املهرجان 

التي ي�صهدها قطاع اخلدمات املالية.
فعاليات  ال��ع��ام  ه��ذا  ن�صخة  وت�صت�صيف 
ح�����ص��وري��ة واأخ�����رى اف��را���ص��ي��ة، جتمع 
نخبة من الرواد املبتكرين وامل�صتثمرين 
والأكادمييني  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني  وامل��دي��ري��ن 

واخلرباء يف القطاع املايل.
عر�س  اخل��ام�����ص��ة  ال��ن�����ص��خ��ة  ت�صهد  ك��م��ا 
ال��ع��دي��د م���ن امل��ن��ت��دي��ات اجل���دي���دة، مبا 
ال����ذي  املجل�س”،  “منتدى  ذل�����ك  يف 
اخلا�صة  احل���وارات  من  جمموعة  يعقد 
فقط،  للمدعوين  املخ�ص�صة  واملنتديات 
والآراء  الأفكار  تبادل  اإىل  تهدف  والتي 
يف  املالية  التكنولوجيا  ق��ط��اع  ق���ادة  ب��ني 

ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل���ا����س م��ن جميع 
فعاليات  ت�����ص��م��ل  ك��م��ا   . ال���ع���امل  اأن���ح���اء 
امل��ه��رج��ان ج��ول��ة ال��ب��ح��ث ال��ع��امل��ي��ة التي 
لال�صتثمار  اأب���وظ���ب���ي  م���ن���ت���دى  ت�����ص��م 
اأبوظبي  ل��ف��ي��ن��ت��ك  الب���ت���ك���ار  وحت������دي 

و”فينتك 100«.
اأبوظبي  “فينتك  اأج����ن����دة  وت���ع���ر����س 
حوارية  وج��ل�����ص��ات  ح��ل��ق��ات   ”2021
وور�����������س ع����م����ل ي�����ص��ت�����ص��ي��ف��ه��ا خ�����رباء 
موا�صيع  ملناق�صة  امل��ال��ي��ة  التكنولوجيا 
املايل وال�صتثمار  الأمن  اأبرزها  متنوعة 
الأع��م��ال يف  وري��ادة  الرقمية  وال�صريفة 
واحلوكمة  وال���ص��ت��دام��ة  فينتك  ق��ط��اع 
البيئية والجتماعية وحوكمة ال�صركات 
والئتمان  ال��ت��ج��زئ��ة  ����ص���وق  وجم������الت 

واملدفوعات.
وخ���الل امل��ه��رج��ان، األ��ق��ى ���ص��ع��ادة اأحمد 
اإدارة  ج��ا���ص��م ال��زع��اب��ي، رئ��ي�����س جم��ل�����س 
افتتاحية  كلمة  ال��ع��امل��ي،  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��وق 
املالية  والتكنولوجيا  امل��ال  جمتمع  دعت 
دفع  يف  كثب  ع��ن  م��ًع��ا  وال��ع��م��ل  للتعاون 
تغيريات  واإح����������داث  ال���ف���اع���ل  ال���ت���ق���دم 
املايل  القطاع  على  واإيجابية  م�صتدامة 
والعامل  القادمة  الأجيال  خدمة  بهدف 
كافة موؤكدا اأن امل�صهد املايل العاملي �صريع 
التغري داعيا اجلمهور اإىل التعرف على 
القطاع  م�صتقبل  تعزيز  يف  اأبوظبي  دور 

املايل.
فينتك  مهرجان  اأن  على  �صعادته  واأك���د 
اأب��وظ��ب��ي ق��د اأ���ص��ب��ح اأح���د اأه���م من�صات 
الرئي�صية  العاملية  املالية  التكنولوجيا 
ال���ت���ي ج��م��ع��ت ق������ادة ال����ع����امل واجل���ه���ات 
املركزية  وال��ب��ن��وك  امل��ال��ي��ة  التنظيمية 
وامل�صتثمرين  ال�����ص��ي��ا���ص��ات  و����ص���ان���ع���ي 
وال�صركات النا�صئة يف جمال التكنولوجيا 

املمار�صات،  واأف�صل  املعرفة  لتبادل  مًعا 
واإطالق ابتكارات جديدة وتوفري فر�س 
قيمة لالأعمال ت�صرع البتكار والنمو يف 

القطاع املايل الإلكروين.
واأ�صاف: بدورنا كمركز مايل دويل بارز 
لقد  الأع��م��ال،  لتمكني  مف�صلة  ووج��ه��ة 
جنحنا يف �صوق اأبوظبي العاملي يف اإن�صاء 
من  ومتكنا  ومبتكرة  �صاملة  عمل  بيئة 
توفري العديد من فر�س النمو الناجحة 
املالية  التكنولوجيا  �صركات  وا�صتقطبنا 
واأر���ص��ي��ن��ا عالقات  ال��دول��ة  اإىل  ال��ع��امل��ي��ة 
للحدود  عابرة  م��ب��ادرات  �صمن  التعاون 
ديناميكية  اأك�����رث  اق��ت�����ص��اد  ي���ع���زز  مب���ا 
املكونات  اأح�����د  وا����ص���ت���دام���ة..  وت���ق���دًم���ا 
ال��ت��م��وي��ل يركز  مل�����ص��ت��ق��ب��ل  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 
واللوائح  الرقمية  التحتية  البنية  على 
التنظيمية الذكية واللذان �صي�صهمان يف 
املرحلة اجلديدة من النمو للقطاع املايل 

والقت�صاد العاملي«.
الرقمية  التحتية  البنية  اأن  على  واأك���د 
وال��ل��وائ��ح ي��ت��واءم��ان ���ص��وي��اً م�����ص��ريا اإىل 
للجهات  ي��ت��ي��ح  ال���رق���م���ي  امل���خ���ت���رب  اأن 
التنظيمية وال�صركات النا�صئة يف جمال 
املالية  واملوؤ�ص�صات  املالية  التكنولوجيا 
لإيجاد  �صوياً  والعمل  وامل�صاركة  التعاون 
التكنولوجيا  م��ن  وال���ص��ت��ف��ادة  احل��ل��ول 
ال��رق��م��ي��ة وذل���ك حل��ل حت��دي��ات القطاع 

املايل على اأر�س الواقع.
الزعابي:  جا�صم  اأح��م��د  �صعادة  واأ���ص��اف 
جمتمع  ل���زي���ادة  ���ا  اأي�������صً ن��خ��ط��ط  “اإننا 
املخترب الرقمي من 90 اإىل 300 كيان 
بحلول اأواخر عام 2022. لبناء وت�صريع 
املبتكرة  احل����ل����ول  م����ن  ال����ت����ايل  اجل���ي���ل 
واأعلن  لالقت�صاد الرقمي يف امل�صتقبل”. 
اليوم  �صين�صر  العاملي  اأبوظبي  �صوق  اأن 

مبادراتنا  بع�س  يعر�س  جديًدا  تقريًرا 
الرئي�صية والإجنازات يف جمال الإ�صراف 
�صوق  تقرير  اأن  مو�صحا  التكنولوجي 
اأب���وظ���ب���ي ال���ع���امل���ي اجل���دي���د م���ت���اح الآن 
لتقدمي روؤى �صاملة حول كيفية حت�صني 
الرقابة  وتعزيز  الرقمية  التكنولوجيا 
التنظيمية والإ�صرافية يف �صوق اأبوظبي 

العاملي.
جميًعا،  ب��اأن��ن��ا  يقني  على  “اإنني  وق���ال: 
والتنظيم  والب���ت���ك���ار  ال��ت��م��وي��ل  ن����رى 
كعنا�صر متكني رئي�صية لالقت�صاد ككل. 
اأ�صا�صي  املايل يعمل كمحفز  القطاع  واإن 
ال��ن��م��و ع��رب القت�صاد  يف دف���ع وت�����ص��ري��ع 

بكافة جوانبه«.
امل�����ايل، ي����رى رئي�س  ول��ت��ع��زي��ز ال��ق��ط��اع 
اأن  العاملي  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��وق  اإدارة  جمل�س 
�صناع  ذل��ك  يف  مبا  الرئي�صني،  ال�صركاء 
واجلهات  املركزية  والبنوك  ال�صيا�صات 
التنظيمية، ميكنهم العمل ب�صكل جماعي 
والأن�صطة  ال��رق��م��ي  الب���ت���ك���ار  ل��ت��ع��زي��ز 

القت�صادية عرب احلدود.
م�صوؤولية  ع��ل��ى  ال��زع��اب��ي  ���ص��ع��ادة  واأك����د 
�صوق اأبوظبي العاملي كجزء ل يتجزاأ من 
الإمارات  لدولة  املالية  التحتية  البنية 
تتوافق  حيث  واأبوظبي  املتحدة  العربية 
ال���دول���ة لتحقيق  م���ع خ��ط��ط  ج��ه��ودن��ا 
التنوع القت�صادي وزي��ادة الزده��ار على 
امل���دى ال��ط��وي��ل، واإن��ن��ا يف ���ص��وق اأبوظبي 
العاملي �صنوا�صل دورنا يف “ت�صجيع تبني 
وال�صتثمارات  امل�صتدام  التمويل  مبادئ 
لتعزيز  ك���م���ح���ف���ز  ل���ل���ع���م���ل  امل���������ص����وؤول����ة 
ال�صتقرار والنمو امل�صتدام لقت�صاد دولة 
ال�صنوات اخلم�صني  الإم��ارات على مدى 

املقبلة وما بعدها«.
الذهبي  اليوبيل  بالتزامن مع  انه  وقال 

ل���دول���ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف 
الر�صيدة  ال���ق���ي���ادة  اأ�����ص����درت  ن��وف��م��رب، 
املتحدة  ال���ع���رب���ي���ة  الإم�����������ارات  ل����دول����ة 
خمطًطا وطنًيا متكاماًل للنمو امل�صتدام 
لر�صم م�صتقبل   ، “مبادئ اخلم�صني”   ،
الدولة نحو حقبة اقت�صادية واجتماعية 
الزعابي  �صعادة  ورحب  و�صاملة.  جديدة 
راأ����س  ���ص��رك��ة  اأك����رب   ،  OurCrowd ب���� 
ليتم  اإ����ص���رائ���ي���ل،  يف  ا����ص���ت���ث���م���اري  م�����ال 
اأ�صبحت  وال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي  يف  تاأ�صي�صها 
راأ�س  يف  اإ�صرائيلية  ا�صتثمار  �صركة  اأول 
اأبوظبي  �صوق  م��ن  ترخي�صها  يتم  امل��ال 
اأبوظبي  ���ص��وق  اأن  اإىل  م�����ص��ريا  ال��ع��امل��ي 
الإعالم  و���ص��ائ��ل  تطوير  وهيئة  ال��ع��امل��ي 
وال�صلطة  ال�����ص��ن��غ��اف��وري��ة،  امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة 
�صوياً  اأجن������زوا  ���ص��ن��غ��اف��ورة  يف  ال��ن��ق��دي��ة 
التجارة  لتمويل  جتريبي  م�صروع  اأول 
الرقمية واأكد باأنه �صيكون هنالك املزيد 
مبا  وذل��ك  م�صتقباًل،  امل�صاريع  ه��ذه  من 
يف  التجارة  متويل  رقمنة  عملية  ي�صرع 

اأبوظبي والدولة.
معايل  �صمت  جل�صة  نظمت  ذل���ك  ب��ع��د 
رئي�س  احل��م��ادي،  ال�صرفاء  علي  حممد 
اأبوظبي،  يف  القت�صادية  التنمية  دائ��رة 
اإدارة  اأول�����ريي، رئ��ي�����س جم��ل�����س  وك��ي��ف��ن 
�صركة اأو�صار�س لال�صتثمار حول “كيفية 
ال�صتفادة مما تقدمه اأبوظبي” وما دفع 
لأبوظبي  التكنولوجي  والتقدم  البتكار 
اإىل حوار حول م�صتقبل اقت�صاد  اإ�صافة 
الإنرنت يف ال�صرق الأو�صط بني �صعادة 
حممد علي را�صد العبار، املوؤ�ّص�س وع�صو 
’اإعمار  ل�صركة  املنتدب  الإدارة  جمل�س 
الرئي�س  كولي�صون،  وج���ون  العقارية‘، 
املدفوعات  ل�صركة  امل��وؤ���ص�����س  وال�����ص��ري��ك 

.Stripe

برعاية من�سور بن زايد 
افتتاح »اأ�سبوع اأبوظبي 

للزراعة والأمن الغذائي«
•• اأبوظبي-وام:

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  رعاية  حتت 
للزراعة  اأبوظبي  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الرئا�صة  �صوؤون  وزي��ر  ال��وزراء 
من  الأوىل  الن�صخة  اأعمال  ر�صميا  اأم�س  افتتحت   .. الغذائية  وال�صالمة 
“اأ�صبوع اأبوظبي للزراعة والأمن الغذائي” الذي ي�صتمر حتى 25 نوفمرب 

اجلاري يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س /اأدنيك/.
والثنني  الأح���د  ي��وم��ي  فعالياته  الأ���ص��ب��وع  ب���داأ  الر�صمي  الف��ت��ت��اح  وقبيل 
املناف�صة  باب  وال��ذي فتح  اأبوظبي  اإم��ارة  للزراعة يف  اأول هاكاثون  بتنظيم 
الإبداعية اأمام طلبة اجلامعات على م�صتوى الدولة لتطوير حلول مبتكرة 
يف جمال الربجميات وا�صتخدام اخلوارزميات والذكاء ال�صطناعي لتعزيز 
وتنمية قطاع الزراعة والأمن الغذائي واحليوي. وكرمت الهيئة امل�صاركني 
واأع�صاء الفرق الفائزة بتقدمي اأف�صل احللول والبتكارات املتعلقة باأن�صطة 
الهيئة وجمالت عملها وخا�صة احللول التي ت�صاعد على مواجهة  حتديات 
الزراعة والأمن الغذائي و الأمن احليوي وحت�صني اخلدمات وحتقيق ر�صا 
التي  والب��ت��ك��ارات  احل��ل��ول  بتبني  الهيئة  وع��دت  حيث  املتعاملني  و�صعادة 
اأبدعها امل�صاركون يف الأجريثون. ويحظى اأ�صبوع اأبوظبي للزراعة والأمن 
املناخي  التغري  و”وزارة  الرئا�صة”  �صوؤون  “وزارة  من  كل  بدعم  الغذائي 
و جمل�س  اأبوظبي   - الطاقة  دائ��رة  ورعاية  دعم  اإىل  بالإ�صافة  والبيئة”، 
و�صالل و”اإليت اأغرو”  اأبوظبي للجودة واملطابقة  و�صركات “ات�صالت” ، 
اإىل جانب  الحت��اد  وط��ريان  ات�س بي”  اإن  و”اأي  و”الوطنية لالأعالف” 

الدعم والرعاية الإعالمية لوكالة اأنباء الإمارات “وام«.

»دل�سكو« تفتتح م�سنعا 
لإعادة تكرير النفط يف دبي

•• دبي-وام:
“دل�صكو” ال�صركة الإماراتية الرائدة يف  اأطلق قطاع احللول البيئية ملجموعة 
حلول املوارد الب�صرية واحللول البيئية م�صنعاً متقدماً لإعادة تكرير النفط هو 
الأول من نوعه يف املنطقة وذلك على م�صاحة اأكرث من 00041 مر مربع يف 
جبل علي بدبي. وياأتي افتتاح امل�صنع �صمن روؤية دولة الإمارات العربية املتحدة 
يتجزاأ من جهود  ل  ج��زءاً  باعتبارها  كاأولوية ق�صوى  بال�صتدامة  اهتمامها  و 
التنمية ويتم التعامل مع اإدارة النفايات مبنتهى الأهمية وهو ما دفع “دل�صكو” 

التكنولوجيا  يف  ا�صتثماراتها  زي��ادة  اإىل 
الدولة  لأج��ن��دة  منها  دع��م��اً  والب��ت��ك��ار 
الإمارات  ل�صيا�صة  وتنفيذاً  لال�صتدامة 
 1302-1202 ال��دائ��ري  لالقت�صاد 
الفّعال  ال�صتخدام  تعزيز  اإىل  الرامية 
ل���ل���م���وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة م���ن خ����الل تبني 
والإنتاج  ال�صتهالك  وتقنيات  اأ�صاليب 
مبا ي�صمن جودة حياة الأجيال احلالية 
ا�صتهالك  ك��ف��اءة  وت��ع��زي��ز  وامل�صتقبلية 

املوارد الطبيعية وتقليل الهدر.
الرئي�س  ����ص���ت���وك���ت���ون  دي���ف���ي���د  وق�������ال 
تكمن  “دل�صكو”  ل�����ص��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
امل�صتوى  على  رائ��د  دور  بتبني  اأولويتنا 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ال���وط���ن���ي 

امل�صتدامة للم�صتقبل ونقوم بذلك ل�صمان تطبيق قيمنا من خالل ال�صتثمار 
اإعادة  وم�صاريع  ال��دائ��ري  القت�صاد  مم��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل  يف  والتعليم  واخل���ربة 
التدوير ول نركز على حتقيق الأهداف التي تخدم اأعمالنا فح�صب بل ن�صجع 
الآخرين اأي�صاً على احلفاظ على مواردهم لأطول فرة ممكنة وتبني نهج اإعادة 

التدوير وابتكار منتجات جديدة عند انتهاء احلاجة اإىل املنتجات ال�صابقة.

 » كهرباء ومياه دبي« ت�ستعر�ش يف من�ستها بالقمة 

العاملية لل�سناعة والت�سنيع اأبرز م�ساريعها الرائدة
•• دبي-وام: 

ت�صتعر�س هيئة كهرباء ومياه دبي يف من�صتها امل�صاركة بالدورة الرابعة من القمة 
الرقمية  ومبادراتها  عاملياً  الرائدة  م�صاريعها  اأب��رز  والت�صنيع  لل�صناعة  العاملية 
املبتكرة وخدماتها الذكية املتطورة التي ت�صهم يف تعزيز ال�صتثمارات اخل�صراء 
الطاير  حممد  �صعيد  م��ع��ايل  وق���ال  وم�����ص��ت��دام.  �صامل  رق��م��ي  م�صتقبل  و�صمان 
الع�صو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: ت�صعدنا امل�صاركة يف 
القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع بو�صفنا اأحد ال�صركاء املوؤ�ص�صني للقمة مل�صاركة 
ال�صطناعي  الذكاء  مثل  الرابعة  ال�صناعية  الثورة  تقنيات  توظيف  يف  خرباتنا 
من  احل��د  اإىل  الهادفة  اجل��ه��ود  لدعم  الأ���ص��ي��اء  واإن��رن��ت  ال�صحابية  واحلو�صبة 
وامل�صتدامة  ال�صاملة  ال�صناعية  التنمية  حتقيق  يف  وامل�صاهمة  الكربون  انبعاثات 
اجلهات  خمتلف  بني  وال�صراكات  العاملي  التعاون  اأوا���ص��ر  وتقوية  وعاملياً  حملياً 
احلكومية واخلا�صة وتوظيف ال�صيا�صات احلكومية مبا ي�صاهم يف تطوير القطاع 
ال�صناعي والتكنولوجي لدعم النمو القت�صادي وحتقيق الزدهار العاملي. واأ�صاف 
القت�صاد  وحتقيق  اخل�صراء  لال�صتثمارات  بالغة  اأهمية  الهيئة  تويل   : معاليه 
لتعزيز  امل�صتدامة  الطاقة  م�صادر  وتبني  الرقمي  التحول  وت�صريع  الأخ�����ص��ر 
ا�صتدامة وكفاءة الطاقة وتتمتع الهيئة باأداء مايل قوي مدعومة باأ�صول ت�صل 
لنحو 200 مليار درهم، ولدينا ا�صتثمارات باأكرث من 86 مليار درهم على مدى 
5 اأعوام لتلبية الطلب املتزايد على الكهرباء واملياه يف الإمارة عرب ا�صراتيجية 

وا�صحة وخارطة طريق لتحويل دبي اإىل مركز للتميز يف التقنيات اجلديدة.

الإمارات واإ�سرائيل توا�سالن تعزيز ال�سراكة لدعم م�ستقبل قطاع الطاقة

لدعم ال�سركات عر برامج االإقرا�ص وال�سمانات ومتويل امل�ستحقات

اتفاقية تعاون بني م�سرف الإمارات للتنمية و�سندوق اأبوظبي للتنمية 

•• اأبوظبي- وام:

�صهيل بن حممد فرج فار�س  اأكد معايل 
املزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، 
اأن دولة الإمارات العربية املتحدة توا�صل 
الالعبني  خمتلف  م��ع  امل�����ص��رك  عملها 
�صيما  ل  ال���ط���اق���ة،  ق��ط��اع  ال���دول���ي���ني يف 
النظيفة منها، لتطوير منوذجها كواحدة 
من اأبرز الدول التي تقود اجلهود العاملية 
باعتبارها  امل��ت��ج��ددة،  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  يف 

ركيزة اأ�صا�صية لدعم البيئة امل�صتدامة.
ب�����ني معايل  ل����ق����اء  ذل�������ك خ�������الل  ج�������اء 
الهارار  كارين  معايل  و  امل��زروع��ي  �صهيل 
اجلناح  يف  الإ�صرائيلية،  الطاقة  وزي���رة 
الإ���ص��رائ��ي��ل��ي مب��ع��ر���س اإك�����ص��ب��و ح��ي��ث مت 
لتعميق  م�صركة  تفاهم  مذكرة  توقيع 
بني  الطاقة  بقطاع  املرتبطة  العالقات 
البلدين حتت مظلة التفاق الإبراهيمي 
�صراكات  م��ب��اح��ث��ات  واإط������الق  ل��ل�����ص��الم، 
ب�صاأن  م�����ص��ت��ه��دف��ات��ه��م��ا  ت���دع���م  ث��ن��ائ��ي��ة 

م�صتقبل الطاقة النظيفة.
الإمارات  دولتا  معاليه:” حققت  ق��ال  و 
واإ�����ص����رائ����ي����ل ال���ع���دي���د م����ن الإجن���������ازات 

�صيما  ل  املجالت،  خمتلف  يف  الطموحة 
ال��ط��اق��ة، بعد م���رور اأك���رث م��ن ع��ام على 
اإب���رام الت��ف��اق الإب��راه��ي��م��ي لل�صالم بني 
ال�صالم  تعزيز  اإىل  الرامية  و  اجلانبني 
و ال�صتقرار يف منطقة ال�صرق الأو�صط، 
النوعية  وال�صراكات  التفاهمات  ظ��ل  يف 
 . امل�صتقبلية”  ل��ت��وج��ه��ات��ه��م��ا  ال��داع��م��ة 
اأن الت��ف��اق الب��راه��ي��م��ي �صاهم يف  واأك���د 
خلق فر�صة واعدة لي�س لبلدينا فقط بل 

ملنطقة ال�صرق الأو�صط برمتها.
وا�صحة  الإم�������ارات  روؤي�����ة  اأن  اإىل  ون����وه 
واأه��داف اخلم�صني،  وتن�صجم مع مبادئ 
ال������دوؤوب لتنفيذ  ال��ع��م��ل  ع��رب م��وا���ص��ل��ة 
م�صاريع اخلم�صني التي اأطلقتها حكومة 
دولة الإم��ارات من خالل �صراكات قادرة 
على تعزيز م�صتقبل الطاقة مبا يتما�صى 
م���ع اأه������داف م��ئ��وي��ة الإم�������ارات 2071 
اأن  م��وؤك��دا  الر�صيدة  القيادة  وتوجيهات 
الثنائية  وال��ل��ق��اءات  امل��ذك��رات  ه��ذه  مثل 
القطاع  ب���ه���ذا  ال���ن���ه���و����س  ع���ل���ى  ق�������ادرة 
احليوي لدوره يف التنمية امل�صتدامة على 

ال�صعيدين الوطني والدويل.
ال�صراكات  ه��ذه  وق��ال معاليه:” اإن مثل 

الطاقة  نحو  ال��ت��ح��ول  ب��ل��ورة  يف  ت�صاهم 
�صياغة  وت���دع���م  امل���ت���ج���ددة،  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
ال��داع��م��ة لتحقيق  وامل���ب���ادرات  امل�����ص��اري��ع 
اتفاق باري�س للتغري املناخي الذي تعترب 
دول���ة الإم������ارات م��ن اأوائ����ل ال����دول التي 
�صادقت عليه، وت�صاهم يف فتح اآفاق رحبة 
الدولتني  جهود  �صمن  وال��ت��ط��ور  للنمو 
والعتماد  ال���ط���اق���ة،  م���زي���ج  ت��ن��وي��ع  يف 
من  املزيد  بناء  ويف  منها،  النظيفة  على 
ال��ت��ع��اون لال�صتفادة  وت��ع��زي��ز  ال�����ص��راك��ات 
العاملية  ب��ال��ري��ادة  املرتبطة  الفر�س  م��ن 
لالإمارات واإ�صرائيل يف خمتلف املجالت، 
ل �صيما املرتبطة بالبتكار والتكنولوجيا 
بقطاع  الرت�����ب�����اط  ذات  وال�����ص����ت����دام����ة 

الطاقة.
ووفقاً ملذكرة التفاهم التي وقعها كٌل من 
كارين  وم��ع��ايل  امل��زروع��ي  �صهيل  م��ع��ايل 
امل�صوؤولني من  بح�صور عدد من  الهارار 
ال��ط��رف��ان يف تبادل  ي��ت��ع��اون  اجل��ان��ب��ني، 
امل��ع��ل��وم��ات وامل��ع��رف��ة واخل������ربات، وعقد 
للتباحث  امل�����ص��ت��وى  رف��ي��ع��ة  اج��ت��م��اع��ات 
الرتباط  ذات  ال��ق�����ص��اي��ا  يف  وال��ت��ف��اك��ر 
النظيفة  ���ص��ي��م��ا  ل  ال���ط���اق���ة،  ب��ت��خ��زي��ن 

•• دبي-الفجر: 

املعني  للتنمية،  الإم���ارات  م�صرف  وّق��ع 
القت�صادي  ال��ت��ن��وي��ع  اأج���ن���دة  ب��ت��م��ك��ني 
وال��ت��ح��ول ال�����ص��ن��اع��ي ل��دول��ة الإم�����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون مع 
من  ي��وف��ر  للتنمية،  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��ن��دوق 
متويلية  ح�����ل�����وًل  امل���������ص����رف  خ���الل���ه���ا 
للقرو�س  و�صمانات  مبتكرة  وم�صرفية 
ل�صالح  امل�����ص��رك  ل��الإق��را���س  وب���رام���ج 
ال�صندوق  مت��وي��الت  م��ن  امل�صتفيدين 
�صمن جهوده الداعمة لتنويع القت�صاد 
امل�صتوى  وع����ل����ى  اأب����وظ����ب����ي  اإم���������ارة  يف 
وتعزيز  امل�صتدام  النمو  ودع��م  الحت��ادي 

ال�صادرات.
ووّق���ع الت��ف��اق��ي��ة ك��ل م��ن اأح��م��د حممد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل�صرف  ال��رئ��ي�����س  ال��ن��ق��ب��ي، 
الإم��ارات للتنمية، و�صعادة حممد �صيف 
اأبوظبي  �صندوق  عام  مدير  ال�صويدي، 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة. وت��ت��م��ا���ص��ى الت���ف���اق���ي���ة مع 
وخا�صة  للجانبني،  امل�صركة  الأه���داف 
امل�صرفية  واحل���ل���ول  ال��ت��م��وي��ل  ت��وف��ري 
امل�صتدامة  التنمية  حتقق  التي  املبتكرة 
ال�صغرية  وامل�صاريع  الكبرية  لل�صركات 
القت�صاد  اأه��داف  واملتو�صطة مبا يدعم 

الوطني.

وت�صمل جمالت التعاون وفقاً لالتفاقية، 
الطرفني،  ب��ني  املتاحة  البيانات  ت��ب��ادل 
و����ص���ع خطة  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ج���ان���ب  اإىل 
للم�صتفيدين  متويلية  ف��ر���س  لإي��ج��اد 
اأبوظبي للتنمية  من متويالت �صندوق 
من خالل متويالت م�صركة ومتويالت 
التعاون  اإىل  بالإ�صافة  كبرية،  مل�صاريع 
القرو�س  ���ص��م��ان  ب��رن��ام��ج  خ����الل  م���ن 
ب�صندوق  اخلا�س  امل�صرك  والإق��را���س 
من�صة  تطبيق  وزي��ادة  للتنمية  اأبوظبي 

متويل امل�صتحقات اخلا�صة بامل�صرف.
كما �صيتعاون م�صرف الإمارات للتنمية 
املجالت  يف  للتنمية  اأبوظبي  و�صندوق 

ذات امل�صالح امل�صركة مثل ريادة الأعمال 
والتعاون  القت�صادية  والتنمية  املحلية 
امل��ج��ت��م��ع��ي، م���ع ب��ح��ث اإم��ك��ان��ي��ة تقدمي 
امل�صرف متويالت جلهات تعمل يف جمال 
من  امل�صتفيدين  قائمة  �صمن  ال�صناعة 
متويالت �صندوق اأبوظبي للتنمية، اإىل 
م�صركة  برامج  وتنفيذ  تطوير  جانب 
يف جم������الت ت���ط���وي���ر ري�������ادة الأع����م����ال 
ال�صناعية  املعرفة  وم�صاركة  والتوعية 
وخدمات  ملنتجات  ال��روي��ج  فر�صة  م��ع 
الإلكرونية  املن�صة  على  الطرفني  كال 

للطرف الآخر.
اأح���م���د حممد  ال�����ص��ي��اق، ق����ال  ويف ه����ذا 

منها، والأمن ال�صيرباين املادي يف البنية 
و�صبكة  الأح��ف��وري��ة؛  والطاقة  التحتية، 
الكهرباء وال�صبكة الذكية، والهيدروجني، 
اإ�صراتيجيات  و�صبل دعم  املياه،  وق�صايا 
وتفعيل  واإ�صرائيل،  الإم���ارات  يف  الطاقة 

مذكرة التفاهم املربمة بني اجلانبني.
و ت��ت�����ص��م��ن م����ذك����رة ال���ت���ف���اه���م ال���ت���زام 
تنفيذ  يف  امل�صتدامة  بالتنمية  الطرفني 
والتكنولوجيا  والعلوم  الطاقة  �صيا�صات 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل�صرف  ال��رئ��ي�����س  ال��ن��ق��ب��ي، 
عام  تاأ�صي�صه  “منذ  للتنمية:  الإم���ارات 
زايد  ال�صيخ  له  املغفوُر  يد  1971 على 
ثراه،  اهلل  طّيب  نهيان،  اآل  �صلطان  ب��ن 
على  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  �صندوق  يحمل 
املجتمعات  لتمكني  �صامية  مهمة  عاتقه 
ودع����م ال��ت��ن��م��ي��ة ح���ول ال���ع���امل، وكذلك 
وم�صريته  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����ص��اد  ت��ع��زي��ز 
م�صرف  يف  نعتز  فاإننا  ولهذا  الناجحة، 
مع  ال��ت��ع��اون  بتعزيز  للتنمية  الإم����ارات 
اأهدافنا  لتحقيق  الرائدة  املوؤ�ص�صة  هذه 
التحول  م�������ص���رية  دع�����م  يف  امل�������ص���رك���ة 
م�صتوى  ع��ل��ى  الق��ت�����ص��ادي  وال��ت��ن��وي��ع 
“لدى  ال���ن���ق���ب���ي:  واأ������ص�����اف  ال�����دول�����ة.« 
كبرية  قائمة  للتنمية  اأبوظبي  �صندوق 
من امل�صتفيدين من ال�صركات العاملة يف 
�صمن  الأولوية  ذات  القطاعات  خمتلف 
ا�صراتيجية م�صرف الإمارات للتنمية، 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  جم����الت  يف  وخ��ا���ص��ة 
املتقدمة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وال�����ص��ن��اع��ة 
الو�صول  ع��ل��ى  الت��ف��اق��ي��ة  و�صت�صاعدنا 
الطرفني  من  امل�صتفيدين  اإىل  املتبادل 
وم�صاعدتهم  اأه��داف��ه��م  دع���م  اأج���ل  م��ن 
التمويل،  برامج  خ��الل  من  النمو  على 
وكذلك عرب خطط التدريب والتطوير 
وب�صفتنا  ال�صناعية.  امل��ع��رف��ة  وت��ب��ادل 

القت�صادية  الع���ت���ب���ارات  م���راع���اة  م���ع 
والجتماعية والبيئية املتغرية مثل تغري 
امل��ن��اخ، وت��ع��زي��ز ال���ص��ت��ث��م��ار وال��ت��ج��ارة يف 
جم��ال الطاقة واخل��دم��ات وامل��ع��دات ذات 
ال�صلة بالطاقة، واحلر�س على الأهمية 
م�صركة  مناهج  لتطوير  ال�صراتيجية 
تعزيز  اأج���ل  م��ن  ال����دويل  ال�صعيد  ع��ل��ى 
فر�س الو�صول اإىل الأ�صواق، اإ�صافة اإىل 

التنمية امل�صتدامة ملوارد الطاقة.

’م�صروع  ل�صراتيجية  امل���ايل  امل��ح��رك 
300 مليار‘ الذي ت�صرف على تنفيذه 
املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�صناعة  وزارة 
للتنمية  الإم��������ارات  م�����ص��رف  يف  ف��اإن��ن��ا 
معنيون بال�صعي اإىل الو�صول اإىل اأو�صع 
ال�صغرية  ال�صركات  م��ن  ممكنة  ق��اع��دة 
الفرة  �صتحمله  ملا  واملتو�صطة، ونتطلع 

املقبلة من اإجنازات م�صركة.«
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ����ص���ع���ادة حم��م��د �صيف 
اأبوظبي  �صندوق  عام  مدير  ال�صويدي، 
اتفاقية  ب��ت��وق��ي��ع  “�صعداء  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة: 
للتنمية  الإم���ارات  م�صرف  مع  التعاون 
مع  ا�صراتيجية  ���ص��راك��ة  يف  وال��دخ��ول 
اإحدى موؤ�ص�صاتنا الوطنية الرائدة التي 
تعمل على توفري حلوًل متويلية وبرامج 
م�صرفية مبتكرة، و�صنوّحد جهودنا من 
امل�صركة  الوطنية  امل�صالح  اأجل حتقيق 
وامل�صاريع  ال���ك���ب���رية  ال�������ص���رك���ات  ودع�����م 
ال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة امل�����ص��ت��ف��ي��دة من 
رفد  ي�صاهم يف  ال�صندوق مبا  متويالت 
التنمية  وحت��ق��ي��ق  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����ص��اد 
القت�صادية امل�صتدامة، مبا يتما�صى مع 
التوّجهات امل�صتقبلية الرامية اإىل تعزيز 
وتو�صيع  الإم���ارات���ي���ة  ال�����ص��رك��ات  م��ك��ان��ة 
الأ�صواق  اإىل  للو�صول  اأع��م��ال��ه��ا  ن��ط��اق 

العاملية.«
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مكتوم بن حممد ي�ستقبل رئي�ش الأعمال الدولية يف بنك »اأوف اأمريكا«

بهدف تقدمي خدمات وت�سهيالت ل�ساحبات امل�ساريع ورائدات االأعمال

جمل�ش �سيدات اأعمال عجمان يوقع اتفاقية تعاون مع دائرة اخلدمات الجتماعية يف ال�سارقة
•• عجمان-الفجر: 

وقع جمل�س �صيدات اأعمال عجمان التابع 
اتفاقية  عجمان،  و�صناعة  جت��ارة  لغرفة 
ت��ع��اون م��ع دائ���رة اخل��دم��ات الجتماعية 
تعزيز  بهدف  وذل��ك  ال�صارقة،  يف حكومة 
خدمات  لتقدمي  اجلانبني  بني  ال�صراكة 
ن��وع��ي��ة ل�����ص��اح��ب��ات امل�����ص��اري��ع ورائ������دات 
الأع���م���ال، وت��ب��ادل اخل����ربات يف املجالت 

امل�صركة. 
الدكتورة  �صعادة  كل من  التفاقية  ووق��ع 
رئ��ي�����ص��ة جمل�س  ع��ل��ي،  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  اآم���ن���ة 
ع��ج��م��ان، ع�صو جمل�س  اأع���م���ال  ���ص��ي��دات 
عفاف  و����ص���ع���ادة  ع���ج���م���ان،  غ���رف���ة  اإدارة 
اب��راه��ي��م امل����ري، رئ��ي�����س دائ����رة اخلدمات 

الجتماعية يف حكومة ال�صارقة.
واأك�����دت ���ص��ع��ادة ال���دك���ت���ورة اآم���ن���ة خليفة 
التي  ال�����ص��راك��ات  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ع��ل��ي،  اآل 
املجل�س مع خمتلف اجلهات من  يربمها 
القطاعني احلكومي واخلا�س �صواء على 
اجلهات  وك��ذل��ك  عجمان  اإم���ارة  م�صتوى 
مل�صاهمتها  الدولة،  املحلية والحتادية يف 
يف تعزيز منظومة اخلدمات والت�صهيالت 

•• ال�سارقة-الفجر:

ان��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ات ال���ي���وم ال���ث���اين من 
م���ه���رج���ان ال�����ص��ارق��ة ل����ري����ادة الأع���م���ال 
عنوان  حت��ت  نقا�صية  بجل�صة   ،2021
كونك  ح����ول  امل���رئ���ي���ة  غ���ري  “احلقائق 
كاًل  ا�صت�صافت  رائعاً”،  تنفيذياً  رئي�صاً 
التنفيذي  الرئي�س  �صقري  ن�صرين  م��ن 
يف  بورتيه”  ن��ي��ت��ا  “يوك�س  مل��ج��م��وع��ة 
موؤ�ص�س  فرحة،  واأمري  الأو�صط،  ال�صرق 
�صركة “�صي اأو تي يو فينت�صر”، وحممد 
“كيتوبي”،  ���ص��رك��ة  م��وؤ���ص�����س  ب���ل���وط، 
ال�صريك  ال��ع��ج��م��ي،  ف���ري���دة  واأدارت�����ه�����ا 
وتطرق  “كيما”،  ل�����ص��رك��ة  امل���وؤ����ص�������س 
ق����ادة  وق�������درة  ك��ي��ف��ي��ة  اإىل  امل�������ص���ارك���ون 
الأعمال على الت�صّرف يف ظل الأزمات، 
وذلك يف اأعقاب اأزمة كوفيد-19، واأهم 

ما ميّيز جتارب هوؤلء القادة.
املرحلة  “خالل  �صقري:  ن�صرين  وقالت 
املا�صية وحتديداً مرحلة تف�صي جائحة 
لدّي  الأب��رز  الهتمام  كان  كوفيد-19، 
اإدارة  كمدير ورئي�س تنفيذي هو كيفية 
ال��ف��ري��ق يف ظ��ل الج������راءات ال��ت��ي منّر 
ب��ه��ا، وال��ت��ب��ع��ات ال��ت��ي ن��واج��ه��ه��ا ب�صبب 
الأزم�����ة، وذل����ك لأن��ن��ا مل ن��ك��ن ن��ع��ل��م ما 
�صن�صل  اأي��ن  واإىل  بعد،  �صيحدث  ال��ذي 

•• دبي-وام:

ا�صتقبل �صمو ال�صيخ مكتوم بن حممد بن را�صد اآل 
مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
الأعمال  رئي�س  مين�صاه  برينارد  اأم�س  املالية  وزير 
مبركز دبي املايل  “اأوف اأمريكا”  الدولية يف بنك 

العاملي.
التي  ال��واع��دة  ال�صتثمارية  الفر�س  اللقاء  تناول 
يوفرها القطاع امل�صريف الإماراتي للبنوك العاملية، 
العامل على  امل�صتثمرين من خمتلف دول  وحر�س 
ال�صتفادة من البيئة املثالية اجلاذبة لال�صتثمارات 
بعدما جنحت دولة الإمارات يف التحول اإىل مركز 
واملحافظ  وال��ب��ن��وك  للم�صتثمرين  رئي�صي  ج��ذب 
العاملي،  امل��ال  راأ���س  �صوق  يف  الن�صطة  ال�صتثمارية 
�صوق  ا�صتثمارية جمدية يف  والباحثني عن فر�س 

م�صتقرة، وقطاع م�صريف قوي وموثوق.
ال��دول��ي��ة يف بنك  الأع��م��ال  اأك��د رئي�س  م��ن جانبه، 

“اأوف اأمريكا” مكانة دبي ودولة الإمارات كمركز 
ل��ل��م��ال والأع����م����ال ع��ل��ى م�����ص��ت��وى املنطقة  ع���امل���ي 
والعامل، م�صريا اإىل ما تقدمه الدولة للم�صتثمرين 
ورواد الأعمال من مزايا، بداية من البنية التحتية 
املرن،  الت�صريعي  والإط���ار  املتطورة،  واللوج�صتية 
من  كبرية  جمموعة  ي�صم  واع��د  �صوق  جانب  اإىل 

ال�صركات واملوؤ�ص�صات املالية العاملية.
واأ����ص���اد ب���امل���ب���ادرات الأخ������رية ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا دبي 
واإدراجها ل�صركات حكومية و�صبه حكومية يف �صوق 
دب��ي امل���ايل والأث����ر الإي��ج��اب��ي ل��ه��ذه اخل��ط��وة على 
املزيد  وحتقيق  الق��ت�����ص��ادي  النمو  وت���رية  حتفيز 
من الإجن��ازات والنجاحات التي تر�صخ مكانة دبي 
املال والأعمال يف  اأ�صواق  اأهم  الرائدة كواحدة من 

العامل.
احل�صيني  ه���ادي  ب��ن  م��ع��ايل حممد  ال��ل��ق��اء  ح�صر 
وزير الدولة لل�صوؤون املالية و�صعادة عي�صى كاظم، 

حمافظ مركز دبي املايل العاملي.

التي يقدمها املجل�س لع�صواته وجمتمع 
ير�صخ  ال�����ذي  الأم�����ر  ورواده،  الأع����م����ال 
اإم���ارة  يف  الق��ت�����ص��ادي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  تناف�صية 
تنمية  م�����ص��اه��م��ت��ه��ا يف  وي��و���ص��ع  ع��ج��م��ان 
وت��ط��وي��ر الق��ت�����ص��اد امل��ح��ل��ي، مب��ا يواكب 

م�صاهمة  لتمكني  الر�صيدة  قيادتنا  روؤي��ة 
الق��ت�����ص��ادي، وحتقيق  امل���ج���ال  امل�����راأة يف 

تطلعات دولتنا للخم�صني القادمة. 
واأ�صافت “ نعمل ب�صكل حثيث يف جمل�س 
�صيدات اأعمال عجمان على تنويع �صراكتنا 

وتو�صيع دائرتها لتت�صمن جميع جمالت 
اخلدمات التي حتتاجها رائدات الأعمال 
ممار�صتهن  و�صهولة  م�صاريعهن  لتنمية 

لالأعمال يف اإمارة عجمان«. 
ومبوجب التفاقية �صيتعاون اجلانبان يف 

يف ظل هذه الأزمة غري امل�صبوقة، فقمنا 
بتوجيه تركيزنا نحو ا�صتمرارية عملنا، 

وتقليل الآثار املرتبة قدر الإمكان«. 
امل���راح���ل  خ�����الل  “�صعرت  واأ�����ص����اف����ت: 
الأ���ص��د م��ن اجل��ائ��ح��ة  اأن ال��ت��ع��ام��ل مع 
الأزم�����ة ي��ح��ت��اج ل��ل��ه��دوء وامل���رون���ة، واأن 
والأم���ان  الطماأنينة  روح  ب��ث  يف  ن�صهم 
اأمام  يف قلوب ونفو�س املوظفني، فنحن 

حالة غري م�صبوقة من فقد الوظائف، 
وتقليل الرواتب وغريها، وهو ما يجعل 
املوظف يف و�صع �صعب بكل تاأكيد، فكان 

ل بّد من الهتمام باملوظفني«. 

نظام �صديق للموظف يف وقت الأزمات
وتابعت �صقري: “قمنا كردة فعل اأوىل يف 
“ال�صديق”  نظام  باإن�صاء  املرحلة  تلك 

للتوا�صل مع املوظفني، وكانت تاأثرياته 
املوظفني  ن��ف��و���س  ع��ل��ى  ج�����داً  ع��ظ��ي��م��ة 
واملدراء على حّد �صواء. ال�صحة النف�صية 
فالأمر  ج��داً،  العمل مهمة  بيئة  يف ظل 
التي  وامل��ت��ان��ة  ال�����ص��الب��ة  مب���دى  يتعلق 
اأ�صلوب  ج��ان��ب  اإىل  ال��ق��ائ��د،  ب��ه��ا  يتمتع 
ال��ت��ع��ام��ل الأم����ث����ل، ف��م��ن ال��ط��ب��ي��ع��ي اأن 
�صواء  اخل��ا���ص��ة  اهتماماته  ل��دي��ه  ت��ك��ون 

عدة جمالت ت�صمل التن�صيق امل�صرك يف 
امل�صاريع واملبادرات ذات ال�صلة ب�صاحبات 
املوؤمترات،  تنظيم  يف  وامل�صاركة  امل�صاريع، 
والج��ت��م��اع��ات، وال��ن��دوات وور����س العمل 
وامل���ع���ار����س  ب���ال���ط���رف���ني  ال���ع���الق���ة  ذات 
والتعاون  البحث  جانب  اإىل  اخل��ارج��ي��ة. 
على و�صع اخلطط الرويجية وا�صتثمار 
قنوات التوا�صل الجتماعي لالإعالن عن 

برامج اجلانبني. 
كما �صيعمل الطرفني من خالل التفاقية 
التدريبية  ال��ربام��ج  م��ن  ال�صتفادة  على 
والفعاليات  والأن�����ص��ط��ة  ال��ع��م��ل  وور������س 
ك���ل منهما،  ي��ن��ظ��م��ه��ا  ال��ت��ي  وامل����وؤمت����رات 

واإيجاد جمالت جديدة تخدم اجلميع.
وفد  ق��ام  التفاقية  توقيع  هام�س  وعلى 
برئا�صة  الج��ت��م��اع��ي��ة  اخل���دم���ات  دائ�����رة 
امل�����ري، بجولة  اب���راه���ي���م  ���ص��ع��ادة ع���ف���اف 
العمال  ل��ري��ادة  ع��ج��م��ان  مل��رك��ز  تفقدية 
والطالع على املعر�س الدائم، وما يوفره 
م�صتدامة  ت�صويقية  من�صة  م��ن  امل��رك��ز 
ل��رواد ورائ��دات الأعمال ودوره يف توفري 
املقومات والت�صهيالت التناف�صية  للقطاع 

القت�صادي ككل.

على  ول���ك���ن  ل،  اأو  ب��ال��ع��م��ل  م��رت��ب��ط��ة 
اإىل  اأدخ����ل  ع��ن��دم��ا  ال�صخ�صي  ال�صعيد 
اأح��داث الأم�س،  اأترك خلفي كل  املكتب، 
حتى ل توؤثر ب�صكل اأو باآخر على اأ�صلوبي 
تخطي  ن�صتطيع  وب��ال��ت��ايل  وت��ع��ام��ل��ي، 
اأ�صهم  وق��د  ���ص��وي��اً،  املختلفة  التحديات 
هذا املبداأ فعاًل يف تعزيز التطور والنمو 

ب�صكل اأكرب«.
من جهته اأكد حممد بلوط اأن ال�صنوات 
املا�صية كانت فكرة التوظيف لديه تقوم 
فقط على اأن املوظف يجب اأن يلعب دوراً 
�صباق  اأي  يف  وال��ف��وز  التطور  حتقيق  يف 

تخو�صه ال�صركة.
امل�صاعر  ع����ن  ال���ن���ظ���ر  “بغ�س  وق�������ال: 
والأزم�����ات ال��ت��ي ق��د مت���ّر ب��ه��ا الأعمال، 
ولكن خالل مرحلة كوفيد-19، اأدركنا 
لذا،  والت�صامن،  التعاطف  ينق�صنا  اأن��ه 
بي،  اخلا�س  القيادة  نظام  بتغيري  قمت 
يف  التعاطف  تعزيز  يف  ت�صهم  بطريقة 
اأن اأمتتع  بيئة العمل، وبات هديف الأول 
ب�صكل  والت�صرف  التنفيذ  على  بالقدرة 
�صريع، واأ�صبحت اأركز على توظيف من 
هو اأذكى مني، للح�صول على نتائج اأكرث 
فاعلية. وبالتايل فاإّن ا�صتقطاب املواهب 
�صتحقق  من  فهي  الأ�صا�س،  هو  املبدعة 

التغيري يف الوقت والزمان املنا�صبني«.

انطالق »اأ�سبوع اأبوظبي 
للزراعة والأمن الغذائي 2021«

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وال�صالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الرئا�صة  �صوؤون  وزي��ر 
وزيرة  املهريي  ح��ارب  �صعيد  حممد  بنت  م��رمي  معايل  افتتحت   ... الغذائية 
اأبوظبي  “اأ�صبوع  من  الأوىل  الن�صخة  ر�صميا  اأم�س  والبيئة  املناخي  التغري 
وعربت  للمعار�س.  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  الغذائي”  والأم���ن  للزراعة 
اأبوظبي للزراعة  “اأ�صبوع  ل�  معاليها عن �صعادتها بالتواجد يف الدورة الأوىل 
للزراعة  اأبوظبي  هيئة  اإىل  والتقدير  بال�صكر  متوجهة  الغذائي”  والأم���ن 
القطاع  ق���درات  وتعزيز  دع��م  يف  املتميزة  جهودها  على  الغذائية  وال�صالمة 
الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي. وقالت معاليها يف كلمتها “منذ اأ�صبوع اختتم 
احلدث الأهم عاملياً حلماية كوكب الأر�س .. موؤمتر الأطراف للتغري املناخي 
COP26 وركز املوؤمتر على جمموعة من املوا�صيع التي ميكننا من خاللها 
ركز  ما  اأهم  “ من  واأ�صافت  املقبلة«.  لأجيالنا  اأف�صل  م�صتقبل  اإيجاد  �صمان 
اأهداف  لتحقيق  والزراعية  الغذائية  نظمنا  يف  البتكار  اأهمية  املوؤمتر  عليه 
من  واحل��د  ال��غ��ذاء  على  للطلب  املت�صارع  النمو  ومواكبة  امل�صتدامة  التنمية 
التغري املناخي حيث تعترب النظم الغذائية امل�صوؤول عن ثلث انبعاثات غازات 
ا�صراتيجيات  عرب  العمل  ي�صتدعي  ال��ذي  الأم��ر  عاملياً  احل���راري  الحتبا�س 
فعالة لتعزيز قدرات انتاج الغذاء ب�صكل م�صتدام و�صرورة التو�صع يف تبني نظم 
الأعمال  ورواد  التمويل  وجهات  اخلا�س  القطاع  وحتفيز  احلديثة  ال��زراع��ة 

وبالأخ�س فئة ال�صباب على ال�صتثمار يف هذه النظم احلديثة«.

»براي�ش ووترهاو�ش كوبرز« جتدد �سراكتها 
مع القمة العاملية لل�سناعة والت�سنيع

•• دبي-وام:

العاملية  ال�����ص��رك��ة  كوبر”،  ووت���ره���او����س  “براي�س  م���ن  ك���ل  اأم�������س  اأع��ل��ن��ت 
متديد  والت�صنيع  لل�صناعة  ال��ع��امل��ي��ة  وال��ق��م��ة  وال��ت��دق��ي��ق،  ل��ال���ص��ت�����ص��ارات 
العمل  املتقدمة يف �صياغة م�صتقبل  التقنيات  دور  تعزيز  بهدف  �صراكتهما 
وت�صريع عملية التحول الرقمي يف القطاع ال�صناعي. تهدف ال�صراكة اإىل 
توظيف اخلربة التي تتمتع بها القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع يف الريادة 
“براي�س  �صركة  بها  تتميز  التي  ال�صت�صارية  اخل��دم��ات  وت��ف��وق  الفكرية، 
الذكاء  توظيف  يلعبه  اأن  ميكن  ال��ذي  ال��دور  لتعزيز  كوبر”،  ووت��ره��او���س 
اأمنا وا�صتدامة،  اأكرث  التوريد  ال�صطناعي والروبوتات يف تطوير �صال�صل 
التوا�صل  وتعزيز  الت�صغيل،  تكاليف  وخف�س  ال�صناعية،  الإنتاجية  وتعزيز 

بني الب�صر والآلت يف اأماكن العمل، وتعزيز ا�صتدامة القطاع ال�صناعي.

خالل اجلل�سة االفتتاحية لفعاليات اليوم الثاين

»ال�سارقة لريادة الأعمال 2021« ي�سّلط ال�سوء على دور وتاأثري قادة الأعمال يف ظل الأزمات

Date 24/ 11/ 2021  Issue No : 13400
UAQ Federal Court of Appeal Court

Case Management Office
Notification of Publication in Both Arabic and English

In Appeal Case No: 2021/117 (Commercial) Umm Al Quwain
To/ Blackrock Consulting Middle East FZE
We inform you that the appeal submitted by / Bcool FZC
Against
The Appellees/ Blackrock Consulting Middle East FZE
Concerning the Judgment Issued in Case No. 354/221 (Commercial) It was 
decided to refer the appeal to the court for a session on Sunday 5/12/201 at 9:30 
UAQ Federal Court of Appeal before the court. Therefore, you are obligated to 
attend or send your legal representative to present what you have, and in the event 
of your absence, the court will proceed with the appeal in accordance with the 
provisions of the law
Issued under my signature on : 23/11/2021
Head of the lawsuit management office
Omar Majed Rashed Majed

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 24/ 11/ 2021  Issue No : 13400
Publication notice

(8669/2021)
Warner/Khamis Ahmed Al-Khalaf - Syrian national, as the owner of the Sahara Establishment for 
Hydrocarbons.
By power of attorney/Salama Mohamed Abdullah Mohamed Shaarawy - Egyptian nationality as a 
representative of the lawyer / Kifah Mohamed Nasser Al-Shahsi Al-Zaabi under power of attorney 
No./ SH20160413D24690 issued by the notary public in Sharjah on 7/14/2019 in her capacity as a 
representative of Mr. Khamis Ahmed Al-Khalaf - Syrian Nationality under power of attorney No. 
AJ20151215A66342 issued by the notary public in Ajman on 12/15/2015
Against
First Warnee Bevergulf Contracting LLC - Emirate of Dubai - Deira Al Qusais Industrial 3rd - Tel: 
97143521225-Fax: 97143524224 - PO Box 31835 Makani No. 3829898928
Second Warnee/Rajesh Kumarrishna - Indian national - Emirate of Dubai - Deira Al Qusais Industrial 
3rd - Tel: 97143521225 - Fax: 97143524224 - PO Box 31835 Makani No. 3829898928

Subject
Judicial Notice No. (219161/1/2021)

As the warner warns them in accordance with the provisions of Articles (63, 62, 65, 64) of Cabinet 
Resolution No. 57 of 2018 and its amendments regarding the regulations of the Federal Civil Procedures 
amounting to 144,480 dirhams (one hundred and forty-four thousand four hundred and eighty dirhams) 
Law No. 11 of 1992 and its amendments. The necessity of fulfilling the amount subject of the error 
and the legal interest in the amount of 12% from the date of the warning until full payment, within a 
maximum period of five days from the date of publishing this warning, and all fees and expenses to  
collect the amount subject of the warning
Public Notary

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 24/ 11/ 2021  Issue No : 13400
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/640- Real Estate Execution 
Heard in Fourth Execution Tribunal No. 186
Execution Subject : Executing the verdict issued in Case No. 596/2020, by paying the 
execution amount of (AED 475,352,2), including the charges and the expenses
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation 
Address Emirate of Dubai, Port Saeed Area, Business Point Building, Mezzanine 
Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1@omalc.ae, Makani 
3244594826, IBAN AE090500000000020106942, Tel. 042595777 
Represented by / Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Party to be notified
1- Suzan Maan Abdul Razaq Al Awsi -  Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of 475352.00 dirhams to the 
execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall commence the 
execution procedures against you in case of non- compliance with the said order 
within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by / Hesa Mohammed Albloushi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/9430(
املنذر : موفق غالب �صادق - �صوري اجلن�صية

املنذر اليه : دايرك�صن كرييتف ملعدات الطفاء - �س ذ م م
ينذر املنذر املنذر اليه بت�صديد مبلغ وقدره )6250( �صتة الف ومئتان وخم�صون درهم والقيمة 
املرتبة عليه  القيمة اليجارية  اليجارية املرتبة عليه وينذره بتغيري عقد اليجار وبت�صديد 
عن ال�صنة اليجارية احلالية نقدا او �صيكات مع املالك اجلديد ، وذلك خالل مدة اق�صاها 30 
ي�وم من تاريخ الن�صر اأو اخالء العني املوؤجرة خالية من ال�صواغل وباحلالة التي ت�صلمها عليها 
اأو تلف وت�صوية ح�صاب املاء والكهرباء والت�ص�الت  م�ع ا�صالح ما قد يكون حلق بها من �صرر 
عن مدة �صغله للعني وما ي�صتجد من قيمة ايجارية ، واإل �صي�صطر املنذر ا�ص�ف�ا ال�ى الإجراءات 
القانونية والق�صائية الالزمة للمطالبة مبا ذكر )وفق ن�س املادة 25/ البند رق�م 1 - ف اأ من 
2008، مع التعوي�س اجلابر للعطل وال�صرر ، مع حتمي�ل املنذر اليه  33 لعام  القانون رقم 

كافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
اعالن مبوعد جل�سة اإدارة دعوى بالن�سر

يف الدعوى 2021/169  جتاري كلي 
بناء على طلب مدعي / اإبراهيم �صعيد �صليمان النقبي اجلن�صية / الإمارات العربية املتحدة

اىل مدعى عليه / ال�صيد �صليمان على عبدالعزيز اجلن�صية / م�صر
فانت مكلف باحل�صور امام حمكمة راأ�س اخليمة الإبتدائية �صخ�صيا اأو بوا�صطة وكيل معتمد عنك يف ال�صاعة 
2021-11-29 لالجابة علي الدعوى و تقدمي ما لديك من بيانات و  09:00 من يوم الثنني املوافق 
دفوع ، و يف حالة تخلفك عن احل�صور او ار�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد فاأن املحكمة �صتبا�صر الدعوى 
اأق��رب جل�صة ممكلة لنظرها واإع��الن املدعى عليه  اأول : قبول قيد الدعوى وحتديد  غيابيا طالبا فيها:- 
ملكية  ونقل   22838 رقم  التجارية  الرخ�صة  من  املدعي  و�صطب  مبحو  عليه  املدعى  اإل��زام   : ثانياً  بها. 
مبوجب  وذل��ك  باإ�صمه  ����س.ذ.م.م(  والتعمري  لالإن�صاء  )اأ�صايل  وامل�صماة   22838 رقم  التجارية  الرخ�صة 
توقيعه على منوذج امل�صتفيد احلقيقي بتاريخ 2021/6/16 اإ�صتناداً لقرار جمل�س الوزراء رقم 58 ل�صنة 
ثالثا : اإلزام املدعى عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل  امل�صتفيد احلقيقي.  اإجراءات  تنظيم  �صاأن  2020 يف 

اأتعاب املحاماة.
املالحظات : الإمارات / را�س اخلمية/ اخلران - راأ�س اخليمة 

مدير  دعوى 
باهر حممد حلمي عابدين

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
انذار عديل بالتكليف بالوفاء وال�سداد بالن�سر

)201/9454(  
املنذر / ال�صيد / ا�س ام ا�س دي للتجارة العامه �س ذ م م - بوكالة املحاميه / �صيخه احمد

�صد / املنذر اليها الأويل / مهدي نا�صر لالإدارة الت�صويقيه )جمهول حمل الإقامة(
املنذر اليها الثاين / مهدي نا�صر جزائري اجلن�صيه )جمهول حمل الإقامة(

�صيغة الإعالن بالن�صر
ب��ن��اء ع��ل��ي��ه ، ت��ن��ذر امل���ن���ذره ك���ال م���ن امل���ن���ذر ال��ي��ه��م��ا الويل وال���ث���اين ب�����اأداء م��ب��ل��غ وق���دره 
درهم )مائة واثنني واربعون الف درهم( للمنذره وذلك يف خالل خم�صه   142،000.00
اأيام من تاريخ هذا الإنذار وال �صن�صطر املنذره ايل اتخاذ كافه الإجراءات القانونية �صدكم 
والتعوي�س  ال�صتحقاق  تاريخ  املحاماه من  واتعاب  والر�صوم  امل�صاريف  كافة  مع حتميلكم 

عما اأ�صابها من �صرر نتيجه التاخري يف ال�صداد 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/9336(
املنذره / موؤ�ص�صه بالل التجارية ملالكها خليل �صامل اجلبور

املنذر اإليه / عبدالعزيز �صيمباييل 
والثابته  املديونية املر�صدة بذمتك  ب�صداد مبلغ  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  الإن��ذار  مبوجب هذا 
مبوجب ال�صيكات الأربعة اأرقام 000096، 000048 ، 000144 ، 000176 امل�صحوبه 
وخم�س  )�صتمائه  دره���م(   625،773،29( ق��دره��ا   اإج��م��ايل  والبالغ  عجمان،  م�صرف  على 
وع�صرون األفا و�صبعمائه وثالث و�صبعون درهما وت�صع وع�صرون فل�صاً( ومبلغ 50،000 درهم 
�صيك  اأخ��ر  اإ�صتحقاق  تاريخ  5% من  اإىل  بالإ�صافه  اأ�صرار  من  املنذرة  اأ�صاب  ما  عن  تعوي�صاً 
بهذا  اإعالنك  تاريخ  من  اإعتباراً  اأي��ام  خم�صه  غايته  موعد  يف  وذل��ك   ،  2021/5/13 بتاريخ 
الإن��ذار، واإل �صن�صطر اإىل اإتخاذ كافة الإج��راءات القانونية قبلك وفقاً لأحكام القانون. وهذا 

مع حفظ كافه حقوق املنذره الأخرى،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0008717 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعى عليه : جا�صم حممد ح�صني - جمهول حمل الإقامة : ال�صارقة منطقة اجلرينة �صارع 
رقم 0506804270 هاتف   13 رقم  منزل   114

نعلمكم اأن املدعي حممد ح�صني حميدة يو�صف - م�صري اجلن�صية
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله ويطالب فيها بالتي
اإلزام املدعى عليه مببلغ وقدره 20،000 درهم  -1

وامل�صاريف واتعاب املحاماة.  بالر�صوم  اإلزامه   -2
حمكمة  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  اأم���ام   2021/11/30 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  اأن���ت  ل��ذل��ك 
ال�صارقه الإحتادية املحكمة البتدائية املدنية - مكتب رقم ) مكتب مدير الدعوى ( �صخ�صيا” 
اأو بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك 
املذكور رقمها  الدعوى  للنظر يف  وذل��ك  الن�صر  تاريخ  اأي��ام من  تزيد على ع�صرة  خالل مدة ل 

اأعاله - بو�صفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0008384 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد جواد ناظر ح�صني - جمهول حمل الإقامة : ال�صارقة منطقة العزره �صارع ال�صيخ �صامل 
بن �صلطان القا�صمي بناية �صكن �صائقي اجرة ال�صارقة

اعالن بالن�صر باللغتني العربية والجنليزية. 
رفعت املدعية/ اأجرة ال�صارقة )ذ.م.م( �صد املدعى عليه/ حممد جواد ناظر ح�صني -باك�صتاين اجلن�صية ، تطالب 

فيها بالتايل :- اول :- قيد الدعوى وحتديد موعد لنظرها واإعالن املدعى عليه. 
ثانيا ً : اإلزام املدعى عليه ب�صداد مبلغ وقدره )20430.71( ع�صرون األفا ً واأربعمائة وثالثون درهم و 71 فل�س 

، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى تاريخ ال�صداد التام.
ثالثا : الزام املدعى عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة

املحكمة  الإحتادية  ال�صارقه  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/12/15 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  اأنت 
البتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 4( �صخ�صيا ً اأو بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة اأيام من تاريخ الن�صر وذلك 

للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�صفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
اإعـالن بالن�سـر باللغتني العربية والجنليزية

يف الدعوى ال�ستئنافية رقم :117/2021 )جتاري( اأم القيوين
اإىل / بال كروك كون�صلتنج ميدل اي�صت م . م. ح

نعلمكم باأن ال�صتئناف املقدم من/ �صركة بي كول �س م ح
�صد / امل�صتاأنف �صدهم / بالكروك كون�صلتنج ميدل ايي�صت م م ح 

ب�صاأن احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 354/2021 )جتاري(
قد تقرر اإحالة ال�صتئناف للمحكمة جلل�صة يوم الحد املوافق 5/12/2021 ال�صاعة 9:30 
�صباحا مبقر حمكمة ام القيوين الحتادية ال�صتئنافية اأمام هيئة املحكمة لذا فاأنتم مكلفون 
اأو ايفاد من ميثلكم قانونا لتقدمي ما لديكم ويف حال غيابكم قام املحكمة �صتبا�صر  باحل�صور 

نظر ال�صتئناف وفقاً لأحكام القانون
�صدر بتوقيعى يوم : 23/11/2021.

رئي�ش مكتب ادارة الدعوى
عمر ماجد را�سد ماجد

    المارات العربية املتحدة - وزارة العدل
حمكمة اأم القيوين الإحتادية الإ�ستئنافية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�صر
 ، ال�ص�ريدي - اجلن�صية: المارات  را�ص�د  �ص�امل حممد  را�ص�د   : ال�صيد  باأن  للجميع  ليكن معلوماً 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )%100( وذلك اإىل ال�صيد: حم�د حممد �صامل 
الكى احلمودي – اجلن�صية : الإمارات يف الرخ�صة امل�صماه )طريق الإحراف ل�صيانة ال�صيارات( 
تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )774893( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية 

بال�صارقة،  تعديالت اخرى : ل يوجد
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�صر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد: ا�صرف جيدميول ايل ابراهيم ادور موىل - اجلن�صية: 
الهند، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صيد : 
عبدالواحد خان عبداملتني خان - اجلن�صية: الهند، يف الرخ�صة امل�صماه )مطعم �صرحد( 
التنمية  دائرة  من  ال�صادرة  تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )212856( 

القت�صادية بال�صارقة،
تعديالت اخرى: 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�صر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد / �صلطان عتيق مهدي عبداهلل، اجلن�صية : المارات يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 51% وذلك اىل ال�صيد / حممد اخالق حممد 
تاأ�ص�صت  والتطريز(  للخياطة  الذهبية  )احلياة  امل�صماه  بالرخ�صة  الهند  اجلن�صية:  اح�صان، 
التنمية القت�صادية  دائرة  ال�صادرة من  ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )539716(  باأمارة 
 بال�صارقه، تعديالت اخرى: تغيري ال�صكل القانوين من �صركة اعمال مهنية اىل وكيل خدمات

 2013 ل�صنة   القانون الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�س 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�صر
ليكن معلوماً للجميع باأن : ال�صيد/�صالح ابراهيم ح�صني امياين - اجلن�صية: الإمارات 
- يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صيد/�صاجل 
كانتي �صرما اجلن�صية : بنغالدي�س، يف الرخ�صة امل�صماه )ور�صة الراعفة لكهرباء ال�صيارات( 
ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�صارقة برخ�صة رقم )213191(، تعديالت 
خدمات(،  )وكيل  اإىل  فردية(  )موؤ�ص�صة  من  للرخ�صة  القانوين  ال�صكل  تغيري   : اأخرى 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�صر
البيع  – يرغب يف  باك�صتان  – اجلن�صية:  نبي  ريا�س  ال�صيد/حممد  باأن   للجميع  ليكن معلوماً 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة   )100%( وذلك اإىل ال�صيد/حممد اوزى اهلل حممد رحيم - 
اجلن�صية:بنغالدي�س،  يف الرخ�صة امل�صماه )ور�صة ال�صرحان للحدادة( ال�صادرة من دائرة التنمية 
التجاري  ال�صم  تغيري    : اأخرى  تعديالت   ،)548600( رقم  برخ�صة  بال�صارقة  القت�صادية 
تغري  ال�صيارات(،   ل�صيانة  امل�صرقة  ال�صم�س  )ركن  اإىل  للحدادة(  ال�صرحان  )ور�صة  من  للرخ�صة 
للمركبات  العام  والأ�صالح  )ال�صيانة  اإىل  )ور�صة حدادة وحلام(  للرخ�صة من  التجاري  الن�صاط 
ل�صنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س  )كراجات((، 
2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
اإعالن بالن�سر   

ليكن معلوم�ا للجميع باأن ال�صيد/ حممد احمد عبداهلل حممد عبدالرحمن، اجلن�صية : المارات، 
ح�صن  خليل  امنه   / ال�صيدة  اىل  يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 50% وذلك 
 : احمد، اجلن�صية  ال�صيدة/ فاطمه عبداهلل عبدالرحمن  المارات، وترغب  – اجلن�صية:  حممد 
الكويت، يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 50% وذلك اىل ال�صيدة / امن�ه خلي�ل ح�صن 
حممد – اجلن�صية: المارات بالرخ�صة امل�صماه )ور�صة العميد ل�صيانة ال�صيارات( تاأ�ص�صت ب�اأم�ارة 
بال�صارقه،   القت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )540793( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة 

تعديالت اخرى: تغيري ال�صكل القانوين من �صركة اعمال مهنية اىل موؤ�ص�صة فردية
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
 MOJAU - 2021-0034689 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�ص�ر

اجلن�صية   - العو�صي  العبدول  عقيل  ابراهيم  خليل   / ال�صيد   : باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
100% يف الرخ�صة امل�صماه  المارات - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 
)ال�صعلة لتجارة اجهزة النذار و املراقبة( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة 
برخ�صة جتارية رقم )778797(، اإىل ال�صيد / خلفان عبيد خلفان على اللحف � اجلن�صية 

المارات ، تعديالت اخرى : ليوجد
 2013 ل�صنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�صر
ليكن معلوماً للجميع باأن : ال�صيد/حممد �صلطان خان ا�صل خان – اجلن�صية: باك�صتان – يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة - )100%( وذلك اإىل ال�صيد/ روبيل ح�صني حممد 
هالل الدين احمد - اجلن�صية: بنغالدي�س،  يف الرخ�صة امل�صماه )الطوب الذهبي ملقاولت النجارة 
امل�صلحة( ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�صارقة برخ�صة رقم )737074(، تعديالت 
اأخرى : تغيري ال�صم التجاري للرخ�صة من )الطوب الذهبي ملقاولت النجارة امل�صلحة( اإىل )باب 

املفرق ملقاولت النجارة امل�صلحة(، تغيري وكيل خدمات،
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�صر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد : عبدالرحمن حممد طاهر عبدالرحمن الزرعوين - اجلن�صية : 
الإمارات العربية املتحدة، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اإىل 
ال�صيد : يون�س عبداهلل ح�صن احمد املرزوقي - اجلن�صية : الإمارات العربية املتحدة، يف الرخ�صة 
امل�صماه )مغ�صلة املنامة( تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )564631( ال�صادرة من 

دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة تعديالت اخرى: 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
اإعالن بالن�سر
)2021/8905(

INTERNATIONAL CABLE CROP.L.L.C  املنذرة / �صركة الكيبالت العاملية املحدودة ذم م
اإمارة ال�صارقة - ال�صجعة ال�صناعية - خلف �صارع المارات - ار�س م�صورة ملك اناهيد طهما�صيان �صافارين موبايل 0505780444 الربيد 
اأناهيد   / مديرتها  عن  وكيل  ب�صفته  حممد  اهلل  عبد  حممد  �صالمه  بوكالة/    alkefahadvocates@gmail.com الإليكروين 

طهما�صيان �صافاراين - كندية اجلن�صية بوكالة رقم 219477/ 1/ 2017 �صادرة من كاتب العدل يف دبي بتاريخ 10/10/2017
RAJAY INTERNATIONAL LLC )صد / )1( املنذر اإليها الوىل / راجي العاملية )�س .ذ. م. م�

فاك�س   044251999 هاتف   0553412001 ديوان جوال  وراجيني  ديوان  راكي�س  دبي - بر دبي - برج خليفة - مكتب رقم 2302 ملك 
Dewan@rgsgulf.com اليكروين  بريد   2606987878 مكاين   044251998

 RAKESH DEWAN  اإليه الثاين / راكي�س ديوان ام ا�س ديوان هندي اجلن�صية املنذر   )3
دبي بر دبي – برج خليفة - مكتب رقم 2302 ملك راكي�س ديوان وراجيني ديوان جوال 0553412001

 Dewan@rgsgulf.com هاتف 044251999 فاك�س 044251998 رقم مكاين 2606987878 بريد اليكروين
املو�صوع :- اعالن بالن�صر يف الإخطار العديل رقم املحرر )224686 /2021/1(

حيث اأن املنذرة تنذر املنذر اإليهما عمال بن�صو�س املواد )62،63 ،64،65( من قرار جمل�س الوزراء رقم 57 ل�صنة 2018 وتعديالته يف �صاأن 
الالئحة التنظيمية لقانون الإجراءات املدنية الحتادي رقم 11 ل�صنة 1992 وتعديالته ب�صرورة الوفاء باملبلغ مو�صوع الإخطار مببلغ وقدره 
514800 درهم )خم�صمائة واربعة ع�صر الف وثمامنائة درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد والر�صوم 
وامل�صروفات و اأتعاب املحاماة وذلك يف موعد اأق�صاه خم�صة اأيام من تاريخ ن�صر هذا النذار مع حفظ حق املنذرة يف اتخاذ كافة الإجراءات القانونية 

للمطالبة باملبلغ مو�صوع النذار وكافة الر�صوم وامل�صاريف لتح�صيل املبلغ مو�صوع النذار

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/8669(
املنذر/ خمي�س احمد اخللف - �صوري اجلن�صية ب�صفته مالك موؤ�ص�صة ال�صحراء للمحروقات بوكالة / �صالمه حممد عبداهلل حممد �صعراوي 
 SH20190713D24690/الزعابي مبوجب وكالة رقم ال�صح�صي  - م�صري اجلن�صية ب�صفته وكيل عن املحامية / كفاح حممد نا�صر 
�صادرة من كاتب العدل يف ال�صارقة بتاريخ 2019/7/14 ب�صفتها وكيلة عن ال�صيد / خمي�س احمد اخللف - �صوري اجلن�صية مبوجب وكالة 

رقم AJ20151215A66342 �صادرة من كاتب العدل يف عجمان بتاريخ 2015/12/15
�ص�د / املنذر اإليها الأوىل - بيفرجلف للمقاولت �س ذ م م - اإم��ارة دبي - ديرة الق�صي�س ال�صناعية الثالثة - هاتف 97143521225 + - فاك�س 

97143524224 + - �س ب 31835 رقم مكاين 3829898928
املنذر اإليه الثاين / راجي�س كوماركري�صنا - هندي اجلن�صية - اإمارة دبي - ديرة الق�صي�س ال�صناعية الثالثة - هاتف 97143521225 + - فاك�س 

97143524224 + - �س ب 31835 رقم مكاين 3829898928
املو�صوع

الإخطار العديل رقم حمرر  )2021/1/219161( 
2018 وتعديالته يف  ل�صنة   57 رقم  ال��وزراء  ق��رار جمل�س  امل��واد )62،63،64،65( من  بن�صو�س  اإليهما عمال  املنذر  تنذر  املنذرة  اأن  حيث 
�صاأن الالئحة التنظيمية لقانون الإجراءات املدنية الحتادي رقم 11 ل�صنة 1992 وتعديالته ب�صرورة الوفاء باملبلغ مو�صوع الإخطار وقدره 
12% من تاريخ الإنذار وحتى متام ال�صداد  144480 درهم )مائة واربعة واربعون الف وواربعمائة وثمانون درهما( والفائدة القانونية بواقع 
وذلك يف موعد اأق�صاه خم�صة اأيام من تاريخ ن�صر هذا النذار مع حفظ حق املنذرة يف اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ مو�صوع 

النذار وكافة الر�صوم وامل�صاريف لتح�صيل املبلغ مو�صوع النذار

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/9442(

املنذر : احمد حممد احمد هالليه - م�صرى اجلن�صية.
املنذر اإليه : عمران احمد حممد البطح - اردين اجلن�صية

اإجماليه  والبالغ  ذمته  املر�صد يف  املبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
اأي��ام من  اآلف وثمامنائة دره��م( وذلك خالل خم�صة  )خم�صة  درهم   5800
ت��اري��خ اإ���ص��ت��الم ه��ذا الإن����ذار وال �صن�صطر اأ���ص��ف��ني لإت��خ��اذ ك��اف��ة الإج����راءات 
املذكور بخالف  املبلغ  اأجل حت�صيل  الالزمة من  واجلنائية  املدنية  القانونية 
للر�صوم  بال�صافة  والتعوي�صات  اإ�صتحقاقها  ت��اري��خ  م��ن  القانونية  الفوائد 

وامل�صروفات واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/9441(

املنذرة : �صنرون لاللكرونيات - موؤ�ص�صة فردية 
املنذر اإليها : العنود �صالح حممد عبداهلل الفال�صي - اإماراتية اجلن�صية 

تنذر املنذرة املنذر اإليها ب�صرعة �صداد املبالغ املر�صدة يف ذمتها والبالغ اإجماليها 
38665 درهم )ثمانية وثالثون الفا و�صتمائة و�صتة وخم�صة و�صتون درهم( 
اأ�صفني  اإ�صتالم هذا الإن��ذار وال �صن�صطر  اأيام من تاريخ  وذلك خالل خم�صة 
لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية املدنية واجلنائية الالزمة من اأجل حت�صيل 
والتعوي�صات  اإ�صتحقاقها  تاريخ  من  القانونية  الفوائد  بخالف  املذكور  املبلغ 

بال�صافة للر�صوم وامل�صروفات واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/9439(

املنذرة : �صنرون لاللكرونيات - موؤ�ص�صة فردية 
املنذر اإليه : خالد ح�صني علي عبداهلل بن يراح - اإماراتي اجلن�صية 

اإليه ب�صرعة �صداد املبلغ املر�صد يف ذمته والبالغ اإجماليه  تنذر املنذرة املنذر 
درهم( وذلك  وخم�صون  و�صبعة  و�صتمائة  الف  ع�صر  )�صبعة  درهم   17657
خالل خم�صة اأيام من تاريخ اإ�صتالم هذا الإنذار وال �صن�صطر اأ�صفني لإتخاذ 
ك��اف��ة الإج������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة امل��دن��ي��ة واجل��ن��ائ��ي��ة ال��الزم��ة م��ن اأج���ل حت�صيل 
والتعوي�صات  اإ�صتحقاقها  تاريخ  من  القانونية  الفوائد  بخالف  املذكور  املبلغ 

بال�صافة للر�صوم وامل�صروفات واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/9440(

املنذرة : �صنرون لاللكرونيات - موؤ�ص�صة فردية 
املنذر اإليه : حمد �صامل علي �صعيد ال�صام�صي - اإماراتي اجلن�صية 

اإليه ب�صرعة �صداد املبلغ املر�صد يف ذمته والبالغ اإجماليه  تنذر املنذرة املنذر 
درهما( وذلك  و�صتون  وثمانية  ومائة  الف  وع�صرون  )�صبعة  درهم   27168
خالل خم�صة اأيام من تاريخ اإ�صتالم هذا الإنذار وال �صن�صطر اأ�صفني لإتخاذ 
ك��اف��ة الإج������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة امل��دن��ي��ة واجل��ن��ائ��ي��ة ال��الزم��ة م��ن اأج���ل حت�صيل 
والتعوي�صات  اإ�صتحقاقها  تاريخ  من  القانونية  الفوائد  بخالف  املذكور  املبلغ 

بال�صافة للر�صوم وامل�صروفات واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/9340(

رقم املحرر 2021/1/207234 
املنذر : امرجيت �صينغ دهري

املنذر اإليه : دامبري �صادها - هندي اجلن�صية
املو�صوع : اإنذار بالتكليف بالوفاء

اأول : 
�صيك رقم  املنذر  ل�صالح  الوطني  دبي  الم��ارات  بنك  لدى  ح�صابه  من  اليه  املنذر  حرر   2017-05-16 بتاريخ   -1

)000023( مببلغ 1،060،000 درهم )مليون و�صتون الف درهما(
رقم  �صيك  امل��ن��ذر  ل�صالح  الوطني  دب��ي  الم���ارات  بنك  ل��دى  ح�صابه  م��ن  اليه  امل��ن��ذر  ح��رر   2017/5/13 بتاريخ   -2

)000024( مببلغ 2،500،000 درهم )مليونان وخم�صمائة الف درهما(.
ثالثاً : ارتد ال�صيكات دون �صرف لدى عر�صها يف ميعاد ا�صتحقاقها ودون الوفاء بقيمتها ب�صبب عدم كفاية الر�صيد.

عليه ، فاإن املنذر يوجه هذا الإن��ذار لتكليف املنذر اليه بالوفاء باملبلغ املر�صد بذمته عن ال�صيكات �صالفة الذكر والبالغ 
جمموع قيمتها درهم 3،560،000 )ثالثة ماليني و خم�صمائة و �صتون الف درهما( خالل خم�صة اأيام من تاريخ ت�صلمهم 

لهذا الإنذار حتت طائلة اإتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�صوم الق�صائية وامل�صاريف.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/9339(

رقم املحرر 2021/1/211/207211 
املنذر : امرجيت �صينغ دهري

املنذر اإليهم :1- بيه تي ار لتجارة ال�صاعات �س.ذ.م.م
املوقع على ال�صيك ب�صفته  اجلن�صية  هندي   - �صادها  دامبري   -  2

املو�صوع : اإنذار بالتكليف بالوفاء
اأول : املنذر اإليها هي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة تبا�صر ن�صاطها يف جمال بيع التحف الفنية و جتارة العطور و جتارة ال�صاعات و 
قطع غيارها و جتارة احللي من غري املعادن الثمينة و جتارة منتجات الكري�صتال وتتخذ من اإمارة دبي مقرا ملزاولة ن�صاطها التجاري 

بالرخ�صة التجارية رقم )748589( �صادرة عن دائرة التنمية القت�صادية دبي.
ثانياً: 

2017/5/13 حرر املنذر اليه الثاين من ح�صاب املنذر اليها الوىل لدى بنك المارات دبي الوطني ل�صالح املنذر �صيك  1- بتاريخ 
رقم )000235( مببلغ 175،000 درهم )مئة و خم�صة و �صبعون الف درهما(.

ثالثا : ارتد ال�صيك دون �صرف لدى عر�صه يف ميعاد ا�صتحقاقه ودون الوفاء بقيمته ب�صبب عدم كفاية الر�صيد
عليه ،  فاإن املنذر يوجه هذا الإنذار لتكليف املنذر اليهم بالوفاء باملبلغ املر�صد بذمتهم عن ال�صيك �صالفة الذكر و البالغ قيمته 
175،000 درهم )مئة وخم�صة و�صبعون الف درهم( خالل خم�صة اأيام من تاريخ ت�صلمهم لهذا الإنذار حتت طائلة اإتخاذ الإجراءات 

القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�صوم الق�صائية وامل�صاريف .

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/9427(

املن�ذران : 1- حممد عبد الرحمن عبد اهلل عبد الرحمن باقر. 
�صيلفرواترز ميتالز اند مينريالز م.د.م.�س.  -2

املنذر اليه : جون جوزيف ميجري.
املو�صوع / انذار عديل وتكليف قانوين برد اأ�صول ال�صيكات

لل�صيكات  للمنذران  ردكم  ب�صرعة  ونكلفكم  ننذركم  فاننا  )املنذران(  موكلينا  عن  قانونيني  وكالء  ب�صفتنا 
037-017-029-030-050 امل�صحوبني على بنك المارات دبي الوطني وال�صادرة من ح�صاب  اأرقام 
اأجله  من  ال��ذي  ال�صرط  يتحقق  ومل  ال�صمان  �صبيل  على  كانت  والتي  الول،  املنذر  من  واملوقعة  املنذرين 
الإنذار،  لهذا  اإ�صتالمكم  تاريخ  اي��ام من  )5( خم�صة  اأق�صاها  مدة  امل��ذك��ورة، ومنهلكم  ال�صيكات  مت حترير 
كافة  لتخاذ  اآ�صفني  ن�صطر  �صوف  فاننا  املذكور،  الأج��ل  ال�صيكات خالل  ا�صول  رد  امتناعكم عن  ويف حال 
الجراءات القانونية املنا�صبة يف مواجهتكم ل�صرداد حقوق موكلينا، والزامكم ق�صائيا برد اأ�صول ال�صيكات 
ال�صدد، مع حفظ كافة  املنذران يف هذا  يتكبدها  اأخرى  اآية م�صاريف  اأو  الق�صائية  الر�صوم  اإىل  بالإ�صافة 

حقوق املنذرين الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

)جزئي(    مدين   AJCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002548/ 
اإىل املحكوم عليه : زهاد العامل عبداملنان �صودغر 

الزاهد للعقارات - ذ م م - ل�صاحبها / زهاد العامل عبداملنان �صودغر  
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ حممد ا�صماعيل غنى �صودري - اجلن�صية : بنجالدي�صي  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 

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

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 211674.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
اإعالن بالن�سر 

بالدعوى 1201/2021 عقاري جزئي - دبي
اإىل املدعى عليها الأوىل/ رويف توين تاورز ليمتد ، 

واملدعى عليها الثانية / رويف للعقارات �س ذ م م .
مبا ان املدعي / ح�صن اأحمد حممد ح�صن الأغ��ربي قد اأقام الدعوى املذكورة 
اأن��ه تعذر  ال��دع��وى ، ومب��ا  اأن املحكمة قد انتدبتنا خبرياً يف ه��ذه  اأع���اله، ومب��ا 
علينا ابالغكم عن اجراءات اخلربة بكل و�صائل الت�صال املتاحة ، فاإننا ندعوكم 
 12:00 ال�صاعة  القانوين  ممثلكم  ح�صور  اأو  الأول  اخل��ربة  اإجتماع  حل�صور 
ظهر يوم اخلمي�س 25-11-2021 مبكتبنا بدبي عود ميثاء بناية �صبكروم 

04-3138888  : هاتف  مكتب 102 
اخلبري الهند�سي
حممد ناظم ا�سرب  050-4167395

اإجتماع خربة 

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
يف الدعوى  رقم )2021/3239( جتاري جزئي 

املدعي عليه الثالث : او�صتني باول انتوين 
املدعي عليه الرابع : مانيام نايكام بيالي 

نحيط �صيادتكم علما بانه مت ندب خبري م�صريف بالدعوى املقامة �صدكم من املدعي : بنك 
اأبوظبي التجاري )بنك الإحتاد الوطني �صابقا( ، وعليه فاأنتم مكلفني او من ميثلكم قانونا 
بح�صور اجتماع اخلربة عن بعد واملقرر يوم الثالثاء املوافق 2021/11/30 يف متام ال�صاعة 
مايكرو�صوفت  برنامج  بوا�صطة  الإلكرونية  املن�صة  على  باحل�صور  وذلك   ، �صباحا   10.00
الرقم  على  املنتدب  اخلبري  مكتب  على  هاتفيا  والإت�صال  احل�صور  منكم  نطلب  لذا  تييمز. 
)3888996- 04( وتقدمي امل�صتندات املوؤيدة لدفاعكم باجلل�صة علما بانه يف حال تخلفكم 

عن احل�صور فاإن اخلربة �صتبا�صر اعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانونا. 
اخلبري امل�سريف        
حممد ح�سن املرزوقي 

اإعالن بالن�سر جلل�سة اخلربة 
العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
 MOJAU - 2021-0034850 رقم املعاملة

اإخطار عديل بالوفاء 
املخط�ر/ حممد احمد الرفاعي – �صوري اجلن�صية واحمل بطاقة هوية رقم 784197236108250

العن�وان / ال�صارقة - الطليعة  - هاتف رقم / 0556890908
املخطر اإليه / جبل حفيت العاملية ملقاولت البناء ذ م م وميثلها حممد ماجد �صاكو�س - �صوري اجلن�صية

للعقارات البطحاء  �صركة  ملك   19 رقم  طابق  العن�وان/ ال�صارقة – املجاز – �صارع الكورني�س مكتب رقم 1902 
- هاتف رقم / 0506286599

املو�صوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 20،000 درهم )ع�صرون الف درهم(
املخطر اإليه حرر �صيك للمخطر مببلغ 31866 درهم مو�صوع ال�صيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه 

بتاريخ ا�صتحقاق ال�صيك توجه املدعي ل�صرف ال�صيك اإل اأنه ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل لل�صحب وبيانه كالتايل: 
ال�صيك رقم005279 مببلغ 10000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2019/10/01 وامل�صحوب على م�صرف ال�صارقة ال�صالمي 
و�صيك رقم 005282 مببلغ 10000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2019/10/26 وامل�صحوب على م�صرف ال�صارقة ال�صالمي
و�صيك رقم 005278 مببلغ 11866 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2019/09/25 وامل�صحوب على م�صرف ال�صارقة ال�صالمي

وحيث اإن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ا�صتحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى، 
لذلك ، فاأننا نخطركم ب�صرورة �صداد مبلغ املذكور خالل خم�صة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �صن�صطر لتخاذ الإجراءات القانونية،  

واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به.
وهذا اإخطار منا بذلك

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13400 بتاريخ 2021/11/24 
 اإخطار عديل بعزل الوكيل 
برقم املحرر 2021/0030768

املخطر: حممد هارون الر�صيد حممد عبدالرحمن اجلن�صية بنغالدي�س
يحمل بطاقة هوية رقم 784199282750217

املخطر اإليه : جمعه �صامل على حممد الكعبي - اإماراتي اجلن�صية 
يحمل بطاقة هوية رقم 784198031696879

العنوان : الفجرية الف�صيل فيال رقم 18/34 بالقرب من النادي امل�صري- هاتف رقم 971505455563
والكائنة  امل�صتندات(  وت�صوير  للطباعة  ال�صهول  )طريق  امل�صماة  الرخ�صة  خدمات  وكيل  هو  اليه  املخطر  اأن  حيث 

بال�صارقة واملرخ�صة حتت رقم )740361(
- وحيث ان املخطر اليه مل يقوم بالرد على املخطر ومتغيب عن الرخ�صة وعن متابعة م�صاحلها منذ مدة طويلة ، 

مما ت�صبب يف تعطيل م�صالح الرخ�صة وم�صالح املخطر املتعلقة بها ، واحلق باملخطر ال�صرر البالغ ،
- وحيث ان املخطر يرغب يف اإخراج وكيل خدمات الرخ�صة مع اإ�صتمرارها �صارية با�صم املخطر 

- وحيث اأن املخطر اليه ل ي�صتجيب للمطالبات الودية، والقامة منتهية منذ تاريخ 2019/02/15 وايل تاريخه 
لذلك ،  نخطركم عن طريق الكاتب العدل برغبتي بعزل وكيل اخلدمات خالل ثالثة اأيام فقط من تاريخ ا�صتالمك 
هذا الخطار ويف حالة الرف�س فاأنني �صاأ�صطر اآ�صفا لتخاذ الجراءات القانونية مع حتملك كافة الر�صوم الق�صائية 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة وكل ما يرتب علي من خ�صائر،
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   



ا�صتنتج علماء من ال�صويد والدمنارك، اأن انخفا�س طول املراأة يف منت�صف 
العمر، ي�صري اإىل زيادة خطر املوت املبكر .

وت�صري جملة BMJ Open، اإىل اأنه وفقا للباحثني، ينخف�س معدل النمو 
بلوغهم  وعند  العمر،  من  اخلم�صني  بلوغهم  بعد  الب�صر  من  العديد  ل��دى 
ال�صبعني من العمر تت�صارع هذه العملية. ويعترب ت�صطح الأقرا�س الفقرية 
انخفا�س  اأ�صباب  من  وت�صوهه،  الفقري،  العمود  يف  الن�صغاطية  والك�صور 
الطول. ولكن اأظهرت نتائج درا�صات جديدة، اأن انخفا�س الطول، قد ي�صري 

اإىل ازدياد خطر املوت املبكر ب�صبب اأمرا�س القلب والأوعية الدموية.
وقد تابع علماء من جامعتي غوتنبورغ ال�صويدية وكوبنهاغن الدمناركية، 

حالة 2406 ن�صاء من ال�صويد والدمنارك، ولدن بني اأعوام 1908 
و1952 ، من خالل قيا�س طولهن مرتني يف عمر 60-30 

عاما، واملرة الثانية بعد م�صي 10-13 عاما. وات�صح 
طول  انخف�س  الفرة  ه��ذه  خ��الل  اأن��ه  للباحثني، 

مبقدار  املتو�صط  يف  ال��درا���ص��ة  يف  امل�����ص��ارك��ات 
بع�صهن  طول  ولكن  �صنتمر.   0.8

اإط����الق����ا� يف حني  ي��ت��غ��ري  مل 
البع�س  ط��ول  انخف�س 

الآخ����ر مب��ق��دار 14 
�صنتمرا.

وا�������ص������ت������م������ر 
يف  الباحثون 

حالة  متابعة 
امل�صركات يف الدرا�صة 

القيا�س  ب��ع��د  ال��ت��ال��ي��ة  ع��ام��ا   19-17 م���دى  ع��ل��ى 
 625 19 ع��ام��ا توفيت  اأن���ه خ��الل  ال��ث��اين، وت��ب��ني 
اأمرا�س  ك��ان��ت  منهن   157 وف���اة  �صبب  واأن  ام����راأة� 

وفاة   37 �صمنها  من  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب 

مبقدار  الطول  انخفا�س  اأن  للباحثني،  وات�صح  الدماغية.  اجللطة  ب�صبب 
واحد �صنتمر، يزيد من خطر املوت املبكر بن�صبة 14 باملئة يف ال�صويد و21 
باملئة يف الدمنارك. واأنه عند فقدان اأكرث من �صنتمرين ترتفع هذه الن�صبة 

اإىل 74 باملئة و80 باملئة على التوايل.
انخفا�س  اأن  النتائج،  هذه  من  الباحثون  وا�صتنتج 
ت�صاعف  اإىل  ي�صري  ملحوظة،  ب�صورة  الطول 
القلب  اأم���را����س  ب�صبب  امل��ب��ك��ر  امل���وت  خ��ط��ر 
الدماغية.  واجللطة  الدموية  والأوع��ي��ة 
انخفا�س  م��راق��ب��ة  اإىل  ي��دع��ون  ل��ذل��ك 
الطول، من اأجل ت�صخي�س خماطر 
تطور اأمرا�س القلب والأوعية 

الدموية.

�شحة وتغذية

29

ميكن اأن ينتج عن نق�ص فيتامني B12 جمموعة من التاأثريات 
املقلقة على اجل�سم، ما يعطل احلياة اليومية يف هذه العملية.

ومن ال�سعب املبالغة يف اأهمية احل�سول على ما يكفي من فيتامني 
اإنتاج خاليا  الفيتامني يف  الغذائي. وي�ساعد  B12 يف نظامك 
للجهاز  الطبيعي  والعمل  النووي،  واحلم�ص  احلمراء،  ال��دم 
احلادة  االآث��ار  تقنعك  فرمبا  ذلك،  يقنعك  مل  واإذا  الع�سبي. 

.B12 النخفا�ص م�ستويات

وميكن اأن تتبع هجمة الأعرا�س نق�س فيتامني B12، وبع�صها ميكن 
اأن يعيق قدرتك على العمل.

كنت  اإذا  اأن���ه  م��ن   Holland and Barrett موؤ�ص�صة  وحت���ذر 
فقد  ليال،  جيد  نوم  على  ح�صولك  من  الرغم  على  متعبا،  ت�صتيقظ 
يعني ذلك انخفا�س م�صتويات B12. وذلك لأن نق�س هذا الفيتامني 

ميكن اأن ي�صبب �صعفا وتعبا م�صتمرين.
وي�صاعد فيتامني B12 على تكوين خاليا الدم احلمراء وتنقل خاليا 
الدم احلمراء الأك�صجني من رئتيك اإىل اأنحاء اجل�صم. و"الأك�صجني 

مهم لع�صالتك وللتعايف بعد املجهود اأو التمرين".
وعالوة على ذلك، ي�صاعد فيتامني B12 اأي�صا يف ا�صتقالب الربوتني، 

وهو اأمر مهم لبناء الع�صالت.
وتو�صح Holland and Barrett: "هذا يعني اأنه بغ�س النظر 
عن مقدار النوم اجليد الذي حت�صل عليه يف الليل ومقدار ما متار�صه 
من التمارين اأثناء النهار، �صتظل ت�صعر بالتعب وال�صعف اإذا مل حت�صل 

."B12 على ما يكفي من فيتامني
وت�صمل العالمات املنبهة الأخرى لنق�س فيتامني B12 ما يلي:

- �صيق التنف�س
- �صعور بالغماء

- ال�صداع
- جلد �صاحب

- دقات قلب ملحوظة )خفقان(
- �صماع الأ�صوات القادمة من داخل اجل�صم ولي�س من م�صدر خارجي 

)طنني الأذن(
- فقدان ال�صهية وفقدان الوزن

 ،)NHS( الربيطانية  الوطنية  ال�صحية  اخل��دم��ات  لهيئة  ووف��ق��ا 
يجب اأن ترى طبيبا عاما اإذا كنت تعاين من اأعرا�س نق�س فيتامني 

.B12

بناء  غالبا  احل��الت  ه��ذه  ت�صخي�س  "ميكن  ال�صحية:  الهيئة  وت�صري 
على الأعرا�س ونتائج فح�س الدم".

ومن املهم ب�صكل م�صاعف ت�صخي�س نق�س فيتامني B12 وعالجه يف 
اأ�صرع وقت ممكن.

وحتذر هيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية: "على الرغم من اأن العديد 
من الأعرا�س تتح�صن مع العالج، اإل اأن بع�س امل�صكالت التي ت�صببها 

احلالة ميكن اأن تكون ل رجعة فيها اإذا ُتركت دون عالج".
وهناك نوعان من عوامل اخلطر الرئي�صية لنق�س B12: فقر الدم 

اخلبيث والنظام الغذائي.
ويعد فقر الدم اخلبيث، ال�صبب الرئي�صي لنق�س فيتامني B12، وهو 
املناعي خاليا  الذاتية حيث يهاجم اجلهاز  املناعة  اأمرا�س  حالة من 
ج�صمك  ي�صتخدمه  بروتني  وه��و  الداخلي،  العامل  تنتج  التي  املعدة 

.B12 لمت�صا�س فيتامني
وميكن اأن ي�صاب بع�س الأ�صخا�س بنق�س فيتامني B12 نتيجة عدم 

احل�صول على ما يكفي من الفيتامني  من النظام الغذائي.
فيتامني  بنق�س  الإ���ص��اب��ة  خلطر  ���ص��ارم  ب�صكل  النباتيون  ويتعر�س 

الألبان. ومنتجات  والأ�صماك  اللحوم  يف  اأ�صا�صا  يوجد  لأنه   B12

B12 كيف يتم عالج نق�س فيتامني
الناجم عن نق�س حم�س  ال��دم  اأو فقر   B12 فيتامني  ع��الج  يعتمد 

الفوليك على �صبب احلالة.
الأقرا�س  اأو  احلقن  طريق  عن  ب�صهولة  النا�س  معظم  ع��الج  وميكن 

لتعوي�س الفيتامينات املفقودة.
 B12 وع����ادة م��ا ي��ت��م ع���الج ف��ق��ر ال���دم ال��ن��اج��م ع��ن نق�س فيتامني 

.B12 انخفا�س عدد خاليا الدم احلمراء( بحقن فيتامني(
الهيدروك�صوكوبالمني   :B12 فيتامني  حقن  م��ن  ن��وع��ان  وه��ن��اك 

وال�صيانوكوبالمني.

B12 كيفية ا�ستيقاظك يف ال�سباح ميكن اأن ت�سري اإىل انخفا�ش م�ستويات فيتامني

اكت�صف علماء اأمريكيون، اأن ال�صوم املتقطع، الوا�صع النت�صار حاليا، له 
فوائد �صحية عديدة، بالإ�صافة اإىل تخفي�س الوزن.

وت�صري جملة Cell Reports، اإىل اأن اتباع نظام غذائي يقيد تناول 
اإىل  ي�صعون  الذين  الأ�صخا�س  اهتمام  يثري  معينة،  �صاعات  يف  الطعام 
تركز  ال�صابقة  الدرا�صات  معظم  لذلك  فيه،  والتحكم  وزنهم  تخفي�س 

على هذه امل�صاألة.
ول���ك���ن ع��ل��م��اء م��ع��ه��د ���ص��ال��ك ل��ل��ب��ح��وث ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة يف 

كاليفورنيا، قرروا اإجراء جتارب على الفئران املخربية، 
اجل�صم.  وظائف  يف  املتقطع  ال�صيام  تاأثري  لتحديد 

وقد اأظهرت نتائج هذه التجارب، ان ال�صوم املتقطع 
ي�صاعد يف حالة الإ�صابة بالنوع الثاين من مر�س 

ال��ده��ن��ي، و�صرطان  ال��ك��ب��د  ال�����ص��ك��ري، وم��ر���س 
الكبد وحتى عند الإ�صابة بالأمرا�س املعدية 

مبا فيها "كوفيد19-".
�صات�صيداناندا  الربوفي�صور  وي��ق��ول 

البحث،  ف����ري����ق  رئ���ي�������س  ب������ان������دا، 
لالختبارات  الرئي�صية  "النتيجة 
ال���وزن.  تخفي�س  ه��ي  ال�صريرية 
املتقطع  ال�صوم  اأن  اكت�صفنا  ولكن 
م��ف��ي��د ل��ي�����س ف���ق���ط ل���الأم���را����س 
الأي�������ص���ي���ة، ب����ل واأي�������ص���ا ل���زي���ادة 
ومقاومة  الإن�������ص���ول���ني  م���ق���اوم���ة 

الأمرا�س املعدية".
ووف�����ًق�����ا ل������ه، ي���ع���ت���رب ع������دم حتمل 
ملر�س  الأوىل  اخل��ط��وة  اجل��ل��وك��وز، 

الكحويل  غ�����ري  ال����ده����ن����ي  ال���ك���ب���د 
و�صرطان الكبد، اأحد اأنواع ال�صرطان 

الإ�صابة  معدل  ارتفع  التي  القليلة، 

والوفيات بها، بدًل من انخفا�صها على مدار 25-30 عاًما املا�صية. هذا 
الجتاه يجعل البحث عن طرق ب�صيطة ملكافحة عدم حتمل اجللوكوز، 

من اأولويات البحث العلمي الرئي�صية.
وت�صمنت التجارب، اإطعام الفئران باأطعمة غنية بالدهون وال�صكر، ولكن 
الباحثون  ن�صق  وق��د  الطعام.  من  حرموا  اليوم  يف  �صاعات  ت�صع  خ��الل 
والبحث  نهارا  النوم   - الفئران  حياة  منط  مع  الطعام  تناول  مواعيد 
عن الطعام ليال. وكان الباحثون خالل هذه التجارب، يجرون حتليال 
للركيب الكيميائي للكبد وم�صتوى الغلوكوز يف الدم، مع تقييم 
الكتلة الع�صلية واختبار الأداء والتحمل والبقاء على قيد احلياة 

يف حالة تعفن الدم.
من  يحمي  املتقطع،  ال�����ص��وم  ن��ظ��ام  اأن  ال��ب��اح��ث��ون،  واكت�صف 
مر�س الكبد الدهني بغ�س النظر عن العمر واجلن�س. كما 
الفئران بعد  اأجريت على  التي  الغلوكوز  اختبارات حتمل  اأن 
يحافظ  املتقطع  ال�صيام  اأن  اأظهرت  ال�صيام،  �صاعة من   16
عودة  وي��وف��ر  ال��دم  يف  ال�صكر  م�صتوى  انخفا�س  على 
اأ�����ص����رع اإىل م�����ص��ت��واه ال��ط��ب��ي��ع��ي، ب��ع��د ح���دوث 
ال�صوم  يكون  اأن  ميكن  لذلك  ا�صطرابات. 
ومالئمة  جم���ان���ي���ة  ط���ري���ق���ة  امل���ت���ق���ط���ع، 
مر�س  م��ن  للوقاية 
ومتالزمة  ال�صكري 
اأو  الغذائي  التمثيل 

عالجهما.
وج����������د ال�����ب�����اح�����ث�����ون 
ال�صوم  ن��ظ��ام  اأن  ��ا  اأي�����صً
يحمي  اأن  ميكن  املتقطع، 
ال��دم، على  الناجم عن تعفن  امل��وت  من 
وهذا  امل��رك��زة،  العناية  وح���دات  امل��ث��ال يف  �صبيل 

مهم جدا ب�صورة خا�صة اأثناء اجلائحة.

العلماء يكت�سفون عالمة لدى العلماء يك�سفون فوائد ال�سوم املتقطع
الن�ساء ت�سري اإىل قرب وفاتهن 
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 ونظراً اإىل اأن اللوفر اأبوظبي يخاطب جمهوره بلغات عّدة، فاإنه يوفر 
جمموعته الرقمية بثالث لغات هي الإجنليزية والعربية والفرن�صية.. 
يرويها  التي  لقاء احل�صارات  التعمق يف ق�ص�س  للم�صاهدين  و ميكن 
املتحف من خالل تفا�صيل الأعمال الفّنية واأو�صافها وتاريخها وال�صور 
التح�صري  يف  يرغبون  الذين  ال��زوار  �صيتمكن  اإذ  عمل.  لكل  الدقيقة 
لزيارتهم للمتحف وع�صاق الفن والطالب واخلرباء، من الطالع على 
�صور عالية الدقة، مبا يف ذلك التفا�صيل التي ي�صعب روؤيتها اأحياناً يف 

قاعات العر�س، بالإ�صافة اإىل �صور لأعمال غري معرو�صة حالياً.
 و تتوزع الأعمال الفّنية على 12 ف�صاًل، يعر�س كل منها حقبة رئي�صية 
من تاريخ الب�صرية، منذ ولدة القرى الأوىل وحتى الديانات العاملية، 
ومنذ ن�صاأة احل�صارة ال�صناعية وحتى عامل العوملة. فاجلماهري مدعوة 
متج�صدة  الإن�صاين  التاريخ  �صهدها  التي  العظيمة  املراحل  لكت�صاف 
ال��ق��ارات.. فمتحف  يف ال��راث الثقايف والأ�صلوبي وامل��ادي من خمتلف 
اللوفر اأبوظبي ي�صعى اإىل ت�صليط ال�صوء على تداخل تراث احل�صارات، 

ليتمّكن الزوار من تاأّمل الع�صور التي ر�صمت معامل عاملنا احلا�صر.
الذي يهدف  املقتنيات  توثيق  املبادرة جزء من م�صروع  اأن هذه  ُيذكر   
قاعدة  لأو���ص��ع  واإتاحتها  الفّنية  املتحف  جمموعة  اأهمية  تعزيز  اإىل 

جماهريية ممكنة.

••  دبي - د.حممود علياء

امل����ر رئي�س  اف��ت��ت��ح م���ع���ايل حم��م��د 
بن  حم��م��د  م��ك��ت��ب��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
اإماراتية  )ح����روف  م��ع��ر���س  را���ص��د 
الثقافة  ن����دوة  نظمته  ال����ذي   )6
وال�����ع�����ل�����وم وج���م���ع���ي���ة الإم������������ارات 
والزخرفة  ال���ع���رب���ي  اخل����ط  ل��ف��ن 
البدور  ب��الل  بح�صور  الإ�صالمية 
عبيد  وعلي  الإدارة  جمل�س  رئي�س 
الرئي�س، ود. �صالح  نائب  الهاملي 
وجمال  الإداري  امل���دي���ر  ال��ق��ا���ص��م 
�صعيد  ود.  امل��دي��ر  امل��دي��ر  اخل��ي��اط 
الفار�س  ع���ب���دال���رزاق  ود.  ح�����ارب 
اجلالف  وخ���ال  غبا�س  رفيعة  ود. 
وع��ب��دال�����ص��ك��ور ت��ه��ل��ك ون��خ��ب��ة من 

املهتمني والإعالميني.
اأ�صاد خالد اجلالف رئي�س اجلمعية 
ب����ال����ت����ع����اون امل���م���ي���ز ب�����ني ال����ن����دوة 
واجلمعية يف تنظيم املعر�س الوطني 
حروف اإماراتية والذي ي�صارك فيه 
الإماراتيني  اخلطاطني  من  نخبة 
واأعرب  وال��واع��دي��ن،  املخ�صرمني 
واحل�صور  بال�صراكة  اع��ت��زازه  ع��ن 
وامل�صتوى الراقي للمعر�س، ومتيز 
على  ي��دل  ما  العام،  ه��ذا  امل�صاركات 
اأن اخلط بداأ ياأخذ مكانه يف قلوب 
ويوؤكد  الفنون  ومم��ار���ص��ي  حمبني 
العربية  بالهوية  الرت��ب��اط  ويزيد 
الفنانني  حب  وي��ربز  والإ�صالمية، 
الفن  ه���ذا  اأن  ب��اع��ت��ب��ار  ل��الأ���ص��ال��ة 
ال�صابقة،  الأج����ي����ال  م���ن  م���ت���وارث 
وي��رت��ب��ط ف��ي��ه اخل���ط ال��ع��رب��ي مع 
واملعر�س  الإ���ص��الم��ي��ة،  ال��زخ��رف��ة 
خ�����ري دل����ي����ل ع���ل���ى ع��������ودة احل���ي���اة 

والفعاليات بقوة بعد اأزمة كورونا.
اأن امل��ع��ر���س ي�صم  واأ���ص��ار اجل���الف 
 12 مب�صاركة  خطية  ل��وح��ة   25
اأن���واع  اإم��ارات��ي��ا مبختلف  خ��ط��اط��ا 

اخلطوط والزخرفات.
عي�صى  حم���م���د  اخل����ط����اط  واأك��������د 
يف  ال�صنوية  م�صاركته  على  خلفان 
معر�س حروف اإماراتية، واأ�صار اإىل 

متيز امل�صاركات املعرو�صة هذا العام 
ع��ل��ى �صقل خ��رب وجتربة  ي���دل  م��ا 

اخلطاط الإماراتي.
امل�صارك  ال��ب��ل��و���ص��ي  ع���م���ران  وذك����ر 
اأح����ده����م باخلط  اأع����م����ال  ب��ث��الث��ة 
القرانية  ل��الآي��ة  امل�صحفي  ال��ك��ويف 
)وج����ع����ل����ن����اك����م �����ص����ع����وب����اً وق���ب���ائ���ل 
ل����ت����ت����ع����ارف����وا( ب���ح���ل���ة وحم�����اك�����اة 
القدمية  ال���ق���راآن���ي���ة  ل��ل��م�����ص��اح��ف 
والعملني  خم��ط��وط��ة،  ���ص��ك��ل  ع��ل��ى 
الآخرين بخط كويف بحلة جديدة.

حممد  فاطمة  اخلطاطة  و�صاركت 
)جوري( بلوحة بخط الكويف املربع 
الباب  دق  )م���ن  ق���دمي  �صعبي  مل��ث��ل 
ج��اه اجل����واب( وا���ص��ت��وح��ت لوحتها 
من هذا املثال فكان ت�صكيل الكتابة 
من خالل باب تراثي قدمي واأكدت 
على حر�صها على امل�صاركة يف كافة 
اإم���ارات���ي���ة التي  م��ع��ار���س ح�����روف 
ت��ربز اخل��ط��اط الإم���ارات���ي وتدعم 

خرباته.
ال��ف��ار���ص��ي مهند�صة  اأع��رب��ت م��رمي 
جمعية  �����ص����ر  واأم����������ني  وخ�����ط�����اط 
الإمارات لفن اخلط والزخرفة عن 
الكبري  وال��دع��م  باملعر�س  فخرها 
الثقافة  ون���دوة  اجلمعية  قبل  م��ن 
وال��ع��ل��وم وم��ع��ايل حم��م��د امل���ر على 
واخلطاطني  اخل����ط  ل��ف��ن  دع���م���ه 
خ��ا���س، خا�صة  ب�صكل  الإم��ارات��ي��ني 
لها  الأول  يعترب  امل��ع��ر���س  ه��ذا  اأن 
بعد جائحة كورونا ما ميثل انت�صار 
كبري على الأزمة ولوحتها اخلطية 
)اأك����رم  ع��رب��ي  ���ص��ع��ر  ب��ي��ت  تت�صمن 
موازين املخاليق الأخ��الق.. واأكرم 
بخط  القناعة(  كنز  الأر����س  ك��ن��وز 
بزخرفة  م�����ص��ح��وب  ج��ل��ي  دي�����واين 

نباتية.
اج��ت��م��ع احل�صور  امل��ع��ر���س  وب��ع��د   
ل���ت���ك���رمي امل�����رج�����م والإع������الم������ي 
عمل  وال��ذي  يو�صف  كامل  امل�صري 
يف الإم��ارات ملا يقرب من 40 �صنة 
والإعالمية  الثقافية  احلياة  منح 
ر�صيداً هائاًل من الكتب املرجمة 

والفكرية  ال���ن���ق���دي���ة  وامل������ق������الت 
املميزة.

وذكر بالل البدور اأن كامل يو�صف 
بكتابني  الإم��ارات��ي��ة  املكتبة  اأث���رى 
الثقافة  »م�صتقبل  ه��م��ا  مم��ي��زي��ن 
اإ�صافة  وال���ذي ميثل  الإم����ارات«  يف 
الثقافية  للحركة  وتوثيق  نوعية 

بالإ�صافة  ل��ه��ا،  م�صتقبلية  وروؤي����ة 
الإمارات  يف  امل�صاجد  مو�صوعة  اإىل 
املعماري  التطور  ت�صتعر�س  والتي 
مل�صاجد الإم��ارات، بدًء من امل�صاجد 
الع�صور  اإىل  تعود  التي  التاريخية 
اإىل  وو���ص��ول  الأوىل،  الإ���ص��الم��ي��ة 

امل�صاجد احلديثة.

وعرب حممد املر عن امتنانه للدور 
يف  يو�صف  كامل  لعبه  ال��ذي  املميز 
ب��اأك��رث من  ال��ع��رب��ي��ة  املكتبة  اإث����راء 
الأدب  م��ن  م��رج��م  ك��ت��اب   100
ومتيزه  العربية،  اللغة  اإىل  العاملي 
الياباين  الأدب  روائ������ع  ب��رج��م��ة 
وتعاقب  اجل�����دي�����دة،  وال���واق���ع���ي���ة 

راهباً  واأهميتها فقد كان  ترجماته 
يف حم���راب ال��رج��م��ة ون���ذر نف�صه 
واإث���راء  ال��ع��رب��ي��ة،  للثقافة  وج��ه��ده 

مكتبها.
واأ����ص���اف امل���ر اأن ك��ام��ل ي��و���ص��ف هو 
ابن بار حلركة الرجمة التي كان 
مل�صر الريادة فيها، والدور الأهم يف 
يف  الرجمة  وح��رك��ة  فكر  تاأ�صي�س 

العامل العربي.
واأكد ظاعن �صاهني اأن كامل يو�صف 
�صحيفة  يف  م��ع��ا  عملهما  ف���رة  يف 
ال��ب��ي��ان ك���ان م��ث��ل اجل��ن��دي املثابر 
القادر على �صبط ال�صف، والإتقان 
امل�صاجد  العمل، ويعترب م�صروع  يف 
يف الإمارات من امل�صروعات احليوية 
�صنوات طويلة  ثابر  والذي  واملهمة 

لإعداد مادته وتوثيقها.
واأ�صار ظاعن اإىل قدرة كامل يو�صف 
الكوادر  وتدريب  تاأهيل  يف  العالية 
ال���رج���م���ة  ال���وط���ن���ي���ة يف جم������ال 
واأمانة  ومب�صداقية  عالية  مبهنية 
اإيجاد  ع��ل��ى  ف��ائ��ق��ة  وق����درة  علمية 

احللول لكثري من ال�صعوبات.
بالفرة  الهاملي  عبيد  على  واأ�صاد 
ال���ت���ي ع��م��ل ف��ي��ه��ا يف وج�����ود كامل 
يو�صف واأك��د على جديته يف العمل 
ثقافية  ق��ي��م��ة  امل����ج����ال  م���ن���ح  واأن 
وع��ل��م��ي��ة وم��ث��ل اإ���ص��اف��ة ن��وع��ي��ه يف 
العمل الإعالمي وحركة الرجمة، 
يف  للثقافة  حقيقية  اإ���ص��اف��ة  واأن����ه 
بالتكرمي  الإم�����ارات وج��دي��ر  دول���ة 

والإ�صادة.
واأع������رب ك��ام��ل ي��و���ص��ف ع���ن �صكره 
اأن  واأم��ل��ه  احل��ف��اوة  لهذه  وامتنانه 
م�صتقبل  ك��ت��اب��ه  ط��ب��ع  اإع������ادة  ي��ت��م 
الثقافة يف الإمارات، لأنه يركز على 
واملنهج  والآل��ي��ة  الثقافية،  التنمية 

حلل م�صاكل احلياة الفكرية.
ل  مل�����ص��ر  ����ص���ف���ره  اأن  اإىل  واأ������ص�����ار 
امتداد  ولكنه  لل�صلة  قطعا  يعترب 
الإمارات  واأن  للعطاء  وا�صتمرارية 
وطن ثان ق�صى فيها اأجمل �صنوات 

العطاء.

قراءة يف كتاب القادة والو�سايا 
الع�سر للدكتورة فاطمة األدربي

•• بقلم الدكتور يو�سف �رشاب 

اليوم هو يوم الأديبة الإماراتية الدكتورة  فاطمة األدربي وذلك لعدة اأ�صباب 
الع�صر  والو�صايا  ال��ق��ادة   كتاب  ل��ق��راءة  اليوم  ه��ذا  فجر  خ�ص�صت  اأن  بعد 
حمتواه  كثريا  اأعجبني  ،وق��د  األ��درب��ي  فاطمة  املبدعة  الإم��ارات��ي��ة  للكاتبة 
الأدبي الثقايف ،واأيقنت اأنه كتاب متميز وطلع  10/10 لأنه ت�صمن )10( 
و�صايا موجهة من القادة املعا�صرين واملوؤ�ص�صني يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة،
كلمات   )10( به  تزين  والغالف  ف�صول   )10( على  الكتاب  ا�صتمل  وق��د 
معربة بطريقة غري ماألوفة تعرب عن الف�صول الواردة فيه ، وقد مت توقيع 
الكتاب يف اأكرب معر�س عاملي للكتاب وهو معر�س ال�صارقة الدويل للكتاب يف 
دورته الأربعني  ،متزامنا مع انعقاد اأكرب معر�س عاملي يف املنطقة العربية 

وقارتي اآ�صيا واأفريقيا هو معر�س اإك�صبو 2020  يف دبي .
وذات  واح��دة معربة  لكلمة  الكتاب لوحده قويا فهو  موجز   ويعد عنوان 
اآن  يف  والعظيم  الكبري  مبفهومها  الع�صر  والو�صايا  ال��ق��ادة  ودلل��ة  معنى 

واحد اإ�صافة ملا يت�صمنه من ر�صائل موجهه  .
فاملقدمة لوحدها ر�صالة �صرورية ومدخل قوي للقارئ ،وكل كلمة بها ذات 

معنى ومغزى كبري .
وما جذبني اأكرث للكتاب هو ما ورد يف �صفحة 77 التي  متثل عمري وهي 
واردة يف منت�صف  الكتاب الواقع مع الورقة الأخرية  يف 154من احلجم 

املتو�صط . 
77 منت�صف الكتاب حيث فيها   وهنا علي الإ�صارة اإىل ما ورد يف �صفحة  
دليل واعراف اعتادت الن�صاء اإخفاءه ؟ ولكن �صدق املوؤلفة  ومو�صوعيتها  
م��ن طالبنها   ه��م  عليا  ق��ي��ادات  ب��اأن  ل��الع��راف  دعتها   العلمية  واأمانتها  
بتاأليفه لنظرتها الثاقبة وثقافتها العالية وعلمها املنتفع به ، وهو  ممن 

هم يف مواقع امل�صوؤولية ومن يح�صبها �صح يعرف عمرك ؟ دون مواربة.
واأوجز راأي فيما �صبق يف )8( مبقولة ) من يراين يدعو ملن رباين(

واأخريا ولي�س اآخرا يكفي اأن توقيعك مت يف اأكرب معر�س للكتاب يف العامل 
التي حفلت مبئات  الأخ���رية  الأرب��ع��ني  ال��دويل يف دورت��ه  ال�صارقة  معر�س 
لك  اأمنياتي  م��ع  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  كافة  م��ن  امل��الي��ني  وزاره  للكتب  التواقيع 

مبزيد من العطاء والتميز يف اإ�صدار املزيد من الكتب املفيدة.
يف النهاية اأحب اأن اأنوه هنا باأن ورود ا�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
را�صد اآل مكتوم رعاه اهلل  يف املراجع مرتني امل�صل�صل ) 1 - 21(  متنيت لو 
اأن خمرج الكتاب قد روعيت الأبجدية لكن رقم )30(  هو رقم )1( ورقم 
)31(  هو رقم )2(  واإمي��ان واإينا�س ….. ويكون ال�صيخ حممد  رقمني 
كونها  الفهر�س  دون  املحتويات  وتكون   . بينهما  فا�صل  دون  ؟  مت�صل�صلني 
نف�س املهني ول داعي للكلمة الإفرجنية  . ولو ف�صلت ال�صحف عن الكتب 

بيكون هو ال�صواب بعينه  .
وكما اأو�صحت فاإن  الكتاب 10/10 ومبارك هذا اجلهد املتميز  .

»اللوفر اأبوظبي« يعزز جمموعته الرقمية باأعمال فنية جديدة

باكورة احتفاالت اليوم الوطني اخلم�سني

معر�ش حروف اإماراتية )6( وتكرمي الإعالمي واملرتجم كامل يو�سف

•• اأبوظبي-وام: 

جمموعته  اإىل  جديدة  اأع��م��ااًل  اأبوظبي  اللوفر  متحف  اأ���س��اف 
الفّنية التي يتيحها للجمهور عر موقعه االإلكرتوين، وذلك ليوفر 
العاملية من  الفّنية  اإمكانية االإطالع رقميًا على هذه االأعمال  لهم 
اأطلق املتحف املرحلة االأوىل من هذه  املا�سي  العام  منازلهم. ففي 
املبادرة عر ن�سر جمموعة خمتارة من 118 عماًل فنيًا.. اأما االآن، 
فقد اأ�سبح باإمكان اجلمهور االطالع على اأكرث من 600 عمل فني من 
ثقافات وح�سارات خمتلفة، يف جت�سيد الإبداع الب�سرية على مدار 

قرون عديدة.

االربعاء   24  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13400  
Wednesday     24   November   2021   -  Issue No   13400



فــن عــربـــي

لبنان يعي�ص اأزمة اقت�سادية واجتماعية و�سيا�سية

�سمري حب�سي: من املهم جدًا اأن ت�سبح الدراما اأكرث جدية

يف  امل�صاركة  ع��ن  طاف�س  ن�صرين  ال�صورية  الفنانة  اع��ت��ذرت 
بطله  م��ع  تعاونها  بعد  ال��ث��اين،  اجل���زء  )امل����داح(  م�صل�صل 

خالله  وحققا  الأول  مو�صمه  يف  ه��الل  حمادة  الفنان 
جناًحا كبرًيا.

وك��ت��ب��ت ن�����ص��ري��ن ع���رب ح�����ص��اب��ه��ا مب���وق���ع توير: 
اجلزء  امل���داح  م�صل�صل  يف  امل�صاركة  ع��ن  )اع��ت��ذرت 
امل��ن��ت��ج��ة بارتباطي  ال�����ص��رك��ة  اإع����الم  ب��ع��د  ال��ث��اين 
ر���ص��م��ي��ا مب�����ص��ل�����ص��ل اآخ�����ر وه����و ج���وق���ة ع���زي���زة يف 
بلدين  يف  عملني  بني  التن�صيق  ل�صتحالة  �صوريا 
اإ�صاعة  لأي  �صحة  ول  الوقت  نف�س  يف  خمتلفني 
املداح  اأ�صرة  لأحبائي  اأمتنى  �صبق،  ما  غري  كاذبة 

النجاح يف اجلزء الثاين(.
خالد  ه����الل،  ح��م��ادة  ب��ط��ول��ة  )امل�����داح(  م�صل�صل 
����ص���رح���ان، ن�����ص��ري��ن ط��اف�����س، اأح���م���د ب���دي���ر، دنيا 
ع��ب��دال��ع��زي��ز، ع��م��رو رم�����زي، حم��م��د ع����ز، حنان 
اأمني  وح���وار  �صيناريو  وم��ن  واآخ��ري��ن  �صليمان، 
ج��م��ال وول��ي��د اأب��وامل��ج��د و���ص��ري��ف ي�����ص��رى ومن 

اإخراج اأحمد �صمري فرج.
وتلعب النجمة ال�صورية دور البطولة يف هذا 

الذي  ح��داد  �صلوم  النجم  رفقة  امل�صل�صل، 
�صُي�صاركها البطولة.

ويتناول امل�صل�صل اجلديد ق�صة اجلوقة 
التي تكونها عزيزة، التي �صتوؤدي دورها 

ن�صرين طاف�س يف دم�صق.
الأعمال  م���ن  امل�����ص��ل�����ص��ل  ه���ذا  وي��ع��د 
املو�صم  يف  عر�صها  امل��ق��رر  ال��راث��ي��ة 

ال��ت��ي �صروي  ال���ق���ادم،  ال��رم�����ص��اين 
تاريخ  م��ن  ع��ّدة  زمنية  حقب  ق�ص�س 

�صوريا.
تاأليف  م���ن  ع����زي����زة،  ج���وق���ة  وم�����ص��ل�����ص��ل 

اإ�صحاق  ت��ام��ي  واإخ������راج  ق��ت��ي��الن،  خ���ل���دون 
وبطولة ن�صرين طاف�س و�صلوم حداد وعدد 

من النجوم ال�صوريني.

اأع����رب ال��ف��ن��ان اأح��م��د وف��ي��ق، ع��ن ���ص��ع��ادت��ه ب����دوره الأخري 
"زي  م�صل�صل  ح��ك��اي��ات  ���ص��م��ن  العيال"  "اأم  ح��ك��اي��ة  يف 
القمر"، حيث ج�صد خالله دور "عبده" واأُعجب للغاية 
بعد  عليه  ُع��ر���س  امل�صل�صل  اأن  مو�صًحا  بال�صخ�صية، 
اإج��ازة ملدة  انتهائه من عملني وق��راره باحل�صول على 

�صهر، ولكنه حني قراأ العمل قرر اأن ين�صم اإليه. 
تابع وفيق، خالل حواره يف برنامج "من م�صر" الذي 
 :"CBC" قناة  الإعالمي عمرو خليل على  يقدمه 

�صوط  وقطعت  غري،  ي�صوفني  اللي  املخرج  بحب  "اأنا 
كبري جًدا من الرتياح، وقررت مقابلة املخرجة �صريين 

عادل، ومن اأول م�صهدين عجبتني ال�صخ�صية لأن الورق 
�صخ�صية  يف  ر�صحتني  املخرج  اإن  �صعيد  واأن��ا  وا�صح،  ك��ان 

بعيدة عني متاًما". 
قراءته،  مبجرد  امل�صل�صل  جن��اح  "توقعت  الفنان:  اأ���ص��اف 

وا�صتطاعت املخرجة �صريين عادل تو�صيل الر�صالة 
ل�صريين  وق��ل��ت  ���ص��اط��رة،  لأن��ه��ا  5 حلقات  يف 
عايزين نكمل م�صل�صل بعده لأين ملحقت�س 
ا�صتمتع معاها بال�صغل لأين ه�صتفيد اأكر، 

وهي كانت �صايبة م�صاحة للممثلني وكان 
يف تقارب لفهم ال�صخ�صية".

العيال"  "اأم  حكاية  بطولة  يف  وي�صارك 
ك���ال م���ن؛ ران���ي���ا ف��ري��د ���ص��وق��ي، اأحمد 
"جونيور"،  ي��ا���ص��ني  حم���م���ود  وف���ي���ق، 
وعدد  املريغني  �صياء  ج��ودة،  ر�صوى 
م���ن ال��ف��ن��ان��ني ال�����ص��ب��اب، وه����ي من 
ت���األ���ي���ف ع���م���رو ال��������دايل، واإخ�������راج 

�صريين عادل.
ران����ي����ا فريد  ال���ف���ن���ان���ة  وجت�������ص���د 
متزوجة  ����ص���ي���دة  دور  ����ص���وق���ي، 

وتتعر�س  اأب����ن����اء،   7 ول���دي���ه���ا 
دائم  ب�صكل  والإه��ان��ة  لل�صرب 
ي�صتوىل  ح��ي��ث  زوج���ه���ا،  م���ن 
ع��ل��ى اأم��وال��ه��ا وي��ع��ي�����س عالة 

عليها وعلى الأبناء.

اأحمد وفيق: توقعت جناح  )اأم العيال(.. 
و�سعيد برت�سيحي لهذا الدور

ن�سرين طاف�ش تعتذر عن )املداح 2( 
وتختار م�سل�ساًل �سورًيا لرم�سان 2022 

انتهى املُْخِرج اللبناين �سمري حب�سي من ت�سوير م�سل�سل )بكري( 
عمار  بطولته  يف  وي�سارك  مر�سليان،  كلوديا  للكاتبة  ن�ص  عن 
ومارينال  مي��ني،  وغ��ري��ال  كعدي،  رن��دة  احل��اج،  ك��ارول  �سلق، 

.)day two( سركي�ص وغريهم، والعمل من اإنتاج �سركة�
يف هذا احلوار، يتحدث حب�سي عن عمله اجلديد وحت�سرياته 
ال�سينمائية للفرتة املقبلة، معترًا اأن الدراما اأ�سبحت باأهمية 

ال�سينما.

اجلديد؟ عملك  تفا�صيل  • ما 
- ل ميكنني اأن اأحتدث كثرياً عن تفا�صيل العمل بطلٍب من �صركة 

الإنتاج.
للعمل؟ املنتجة  ال�صركة  هي  • وَمْن 

بعنوان  حملي  لبناين  امل�صل�صل   .)day two(  -
املمثلني  م����ن  ف���ي���ه جم���م���وع���ة  وت�������ص���ارك  )ب����ك����ري(، 

اللبنانيني.
ما  ج����دي����د.  ���ص��ي��ن��م��ائ��ي  ل��ف��ي��ل��م  ���ر  حت�������صّ • ك���ن���ت 

م�صريه؟
على  و�صاأعمل  خ���وري،  غابي  اإن��ت��اج  م��ن  العمل   -

ت��ن��ف��ي��ذه خ����الل ال���ف���رة امل��ق��ب��ل��ة. ك����ان من 
هذا  اأجن�����ز  اأن  امل��ف��ر���س 

العام  امل���������ص����روع 
امل����ن���������ص����رم، 

لكن اأزمة )كورونا( اأف�صدت كل امل�صاريع.
ال�صينما؟ دور  املن�صات  اأخذت  هل  • براأيك، 

- الدراما التلفزيونية اأ�صبحت باأهمية ال�صينما 
يف هذه املرحلة، ولذلك يجب ان تكون الدراما 
م�صل�صل  كل  يفتح  واأن  باأهميتها  امل�صركة 

نقا�صاً اجتماعياً يخ�س املجتمع.
اأم�����ريك�����ا وف���رن�������ص���ا، اجت�����ه ع�����دد كبري  يف 
م���ن املُ���ْخ���ِرج���ني ال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي��ني ل��ل��ع��م��ل يف 
التلفزيون لأن الدراما التلفزيونية �صارت 
اإقباًل  هناك  اأن  كما  ج��داً،  ووا�صعة  منّوعة 
تراُجع  مقابل  املن�صات  م�صاهدة  على  كبرياً 

كبري يف الإقبال على �صالت ال�صينما.
اأن ت�صبح الدراما  ومن هنا، فاإن من املهم جداً 

اأكرث جدية.
يف املا�صي، كنا نخجل اأن نقول اإننا نعمل 
يف جمال الدراما، اأما اليوم فلم يعد 
ه���ذا اخل��ج��ل م���وج���وداً، ل��ك��ن �صرط 
موا�صيع  تطرح  جدية  درام��ا  تقدمي 

جريئة كما يح�صل يف الأفالم.
اأ�صاتذة  اأن  • ما �صحة ما يردد عن 
اجل���ام���ع���ات ي���ن���ّف���رون ال����ط����الب من 
ال��ع��م��ل يف ال��ت��ل��ف��زي��ون وي��ق��ول��ون اإنه 

للمال وال�صهرة فقط؟
- ل اأعرف اإذا كان هذا الأمر موجوداً 
اأقول  ل  ولكنني  اجلامعات،  بع�س  يف 
اأن�صحهم  بل  لطالبي كالماً مماثاًل، 
بالعمل يف اأّي مكان، واأ�صدد عليهم باأل 
ال��و���ص��ع الذي  ي��ب��ق��وا م��ن دون ع��م��ل. 
اأ���ص��رِت اإل��ي��ه ك��ان م��وج��وداً قبل خم�صة 
ع�����ص��ر ع���ام���اً، وك�����ان ه���ن���اك خ��ج��ل من 
ل اجلميع  العمل يف التلفزيون، اإذ يف�صّ
املرحلة،  ه���ذه  ل��ك��ن يف  ع��ل��ي��ه،  امل�����ص��رح 
ال�صينما،  مكان  ال��درام��ا  حّلت  وبعدما 
وبات  الأه��ّم،  و�صارت هي  الو�صع  تغرّي 
لأنها  فيها  امل�����ص��ارك��ة  يحبون  املمثلون 

م�صرحي  عمل  اأي  بينما  لهم،  ا�صماً  ي�صنع  ال��ذي  الوحيد  املجال 
ُيقّدم �صنوياً ل يتجاوز عدد م�صاهديه 2000 �صخ�س.

الرائج اليوم هو امل�صرح التجريبي، الذي يعر�س اأعماًل ل تتجاوز 
اأو �صهرين اأو حتى اأ�صبوعنْي، وهذه الأعمال  فرة عر�صها �صهراً 
م عادة للمتعة ال�صخ�صية اأو لهواة امل�صرح وحمبيه، يف حني اأنه  ُتَقدَّ
مطلوب من املمثل كي ي�صبح م�صهوراً ومطلوباً لفيلم �صينمائي، 

امل�صاركة يف اأعمال درامية.
مثاًل، ُطلبت ريتا حايك ودياموند بوعبود للعمل يف اأفالم اأجنبية، 
لأنهما ُعرفتا من خالل الدراما، اأما امل�صرح فال يتيح اأمام املمثل 

الفر�صة للو�صول اإىل هذه الأعمال.
لكن يجب اأن تكون امل�صاركة يف اأعمال جيدة، لأن الدراما ال�صيئة 

ميكن اأن ت�صيء للمثل واأن تقلل من قيمته.
الذي  ال�صيناريو  اختيار  ُيْح�ِصن  اأن  املمثل  من  مطلوب  هنا  ومن 
امل�صاألة لي�صت  اإدارت��ه، لأن  الذي ميّثل حتت  ي�صارك فيه واملُْخِرج 

)يا رب تيجي يف عينه(.
العمل  يختار  واأن  نف�صه  مع  منطقياً  يكون  اأن  باملمثل  ويفر�س 

الذي يقول �صيئاً والذي ي�صيف اإىل م�صريته الفنية.
املمثلني  غالبية  ينعيها  ال��ت��ي  اللبنانية  ال���درام���ا  يف  تعمل   •
الإن��ت��اج ولقلة  ل�صعف  ن��ظ��راً  امل�صاركة فيها  ع��دم  ع��ن  وي��ع��ت��ذرون 
فيها  العمل  اأن  يعني  ه��ذا  فهل  �صنوياً.  ُتنتج  التي  الأع��م��ال  ع��دد 

ِجل؟ خُمْ
- هذا الكالم م�صحك! وكل �صخ�س حّر يف ما يقوله، ولكن هل 
الدراما منف�صلة عن جمتمعها؟ وهل املمثلون ل علم لهم بالأزمة 
الوقود  حم��ط��ات  على  النا�س  وب����اإذلل  لبنان،  منها  ُي��ع��اين  ال��ت��ي 
هذه  تتناول  اأن  بالدراما  ويفر�س  لأموالهم!  امل�صارف  و�صرقة 

التفا�صيل.
واأن يكون كل هّمهم  هل هم يريدون درام��ا تعك�س واقعاً خمتلفاً 

َتقا�صي املال ل اأكرث؟ هذا اأمر غري منطقي.
اأزمة اقت�صادية واجتماعية و�صيا�صية، والدراما هي  لبنان يعي�س 

ابنة هذا البلد وهي اأي�صاً متر باأزمة مثله.
هذا الكالم يعك�س قلة وعي، لأن �صوق الدراما املحلية يف لبنان هو 
املحطات اللبنانية، وهذه املحطات غري قادرة على الإنتاج ب�صبب 
عدم توافر املال نتيجة تردي و�صع ال�صوق الإعالنية، وهذا الأمر 
امل�صركة  للدراما  رواج  هناك  املقابل،  يف  ال��درام��ا.  على  انعك�س 

واملمثلون اللبنانيون يعملون.
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فيتامني »د« واللومي�ستريول 
يظهران نتائج واعدة يف 
اإمكانية عالج كوفيد- 19

ت�صري بيانات جديدة واعدة من درا�صة حديثة اإىل اأن الأ�صكال الن�صطة 
لفيتامني )د( ميكن اأن متنع تكرار وتطور "كوفيد19-".

وت�صري نتائج الدرا�صة اأي�صا اإىل اأن اللومي�صتريول، وهو جزء من عائلة 
فيتامني )د( من مركبات ال�صتريويد، والذي ينتج عن تفاعل كيميائي 

يف اجل�صم با�صتخدام ال�صوء، يعمل على منع "كوفيد19-".
وكان فيتامني )د( وم�صتقلبات اللومي�صتريول قادرين على منع اإنزميني 
SARS- ح��ي��اة  ل���دورة  مطلوبني   )Mrpoو  RdRP( حم��ددي��ن 
برمنغهام،  يف  األباما  جامعة  من  الباحثني  لفريق  وفقا   ،CoV-2
نيودلهي  يف  الأ�صا�صية  العلوم  يف  التخ�ص�صات  متعدد  البحث  وم��رك��ز 

بالهند، وجامعة غرب اأ�صراليا.
اأن��ت��وين ف��و���ص��ي، م��دي��ر امل��ع��ه��د ال��وط��ن��ي للح�صا�صية  واق����رح ال��دك��ت��ور 
والأمرا�س املعدية، يف �صبتمرب 2020 اأن فيتامني )د( ميكن اأن ي�صاعد 

يف حماربة "كوفيد19-".
ومتكن العلماء يف هذه الدرا�صة اجلديدة من اإثبات اأن م�صتقات فيتامني 
الف�صيولوجية  الناحية  ال�صلة من  )د( واللومي�صتريول اجلديدة وذات 
�صد  فعالة  تكون  قد  اأنها  اإىل  ي�صري  ما  متعددة،  اأهداف  على  "تعمل 

."SARS-CoV-2 ال�صاللت الأ�صلية واملتحورة من
تكلفته  الباحثون  ذكرها  التي  )د(  لفيتامني  الأخ��رى  الفوائد  وت�صمل 

املنخف�صة و�صهولة الو�صول اإليه.
ن�صطة  اأ���ص��ك��ال  اإىل  ا�صتقالبه  يتم  )د(،  فيتامني  ا�صتهالك  ومب��ج��رد 
اإنزميات  اأو  ال�صيتوكروم  اأوك�صيديز  ت�صمى  اإنزميات  بوا�صطة  خمتلفة 

.CYP
ويقول الباحثون يف هذه الدرا�صة اإن النتائج التي تو�صلوا اإليها ت�صاعد 
يف �صرح الآلية املحتملة ل�صبب اأن انخفا�س م�صتويات فيتامني )د( يبدو 

اأنه يعزز عدوى "كوفيد19-" والنتائج ال�صيئة لدى بع�س الأفراد.
اأخ��رى تظهر وجود عالقة بني نق�س فيتامني  ويرتبط هذا بدرا�صات 
)د( ونتائج املر�س ال�صيئة. ومت التخطيط ملزيد من الدرا�صات والتجارب 
م�صاد  كعالج  ولومي�صتريول  )د(  فيتامني  فعالية  لختبار  ال�صريرية 

ل�"كوفيد19-" يف احليوانات والب�صر.

� ما هو ا�سم الروتني الذي يوجد يف خاليا الدم احلمراء 
ويقوم بنقل االأك�سجني من الرئتني اإىل االأن�سجة؟

بروتني الهيموجلوبني.
� من هو قائد االحتاد ال�سوفيتي خالل احلرب العاملية الثانية؟

جوزيف �صتالني.
� ما هو اال�سم الالتيني لعلم النبات؟

.Botanica علم
� من هو موؤ�س�ص �سركة اأمازون؟

جيف بيزو�س.

البحر. جنم  من  معروف  نوع   1600 من  اأكرث  • هناك 
الأخرى. احليوانات  كل  بني  من  غذائي  متثيل  عملية  اأبطاأ  لديها  • احليتان 

القطبية  ال��ق��ارة  يف  وخا�صة  الأر�صية  الكرة  من  اجلنوبي  الن�صف  يف  البطريق  طيور  كل  تعي�س   •
اجلنوبية. )با�صتثناء تلك التي تعي�س يف حدائق احليوان �صمال خط الإ�صتواء(.

فقط. تتحرك  التي  الفري�صة  تفر�س  • ال�صفادع 
مر.  1.8 حوايل  طولها  يكون  الزرافة  تولد  • عندما 

ال�صتوي. �صباته  يف  يكون  عندما  وزنه  من   25% الدب  • يفقد 
اخليزران. اأكل  يف  يوميا  �صاعة   12 ي�صتغرق  الباندا  • دب 

القدمية. الأ�صنان  بدل  لت�صتبدل  باإ�صتمرار  تنمو  التما�صيح  • اأ�صنان 
الكّلي. وزنه  من   15% ي�صّكل  الإفريقي  للفيل  العظمي  • الهيكل 

التاجر الطيب 
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م�سروبات الدايت
اأن  على الرغم من 
ال�صودا  م�����ص��روب 
ال����ع����ادي وال���داي���ت 
ي�����ت�����������ص�����اب�����ه�����ان يف 
اإل  احل���ل���و  امل�������ذاق 
ف�����ارق  ه����ن����اك  اأن 
حمتوى  يف  ك���ب���ري 
ول  بينهما.  ال�صكر 
الفارق  ه���ذا  يعني 
اأف�صل  اأح���ده���ا  اأن 
�صحياً، فم�صروبات 
ال��داي��ت ل حتتوي 
ع����������ادة ع����ل����ى اأي������ة 
ال�صكر،  من  مقدار 
على  حتتوي  لكنها 

بدائل ا�صطناعية للتحلية.
وحتتوي عبوة الكوكاكول مثاًل على 39 غراماً من ال�صكر، ترتفع اإىل 65 

غراماً من ال�صكر يف عبوة احلجم الكبري.
بينما ل يوجد اأي غرام من ال�صكر اأو الكربوهيدرات يف الكوكا كول زيرو، 
ارتباط  اأدل��ة على  ولذلك هي ل حتتوي على �صعرات حرارية، لكن هناك 
بدائل ال�صكر امل�صتخدمة يف حتلية م�صروبات الدايت مبر�س ال�صكري من 

النوع 2.
وقد وجدت درا�صات اأن تناول عبوة من م�صروبات الدايت يومياً يزيد خطر 

الإ�صابة بال�صكري من النوع2 بن�صبة تراوح بني %8 و13 %.

كان احمد تاجرا طيبا �صاحلا يفعل اخلري �صرا ولوجه اهلل وقد منحه اهلل من عطيته الكثري فكان ي�صري 
بكل ذلك جواهر وياقوتا ودررا فاخرة ، حتى جاء يوم كاد له �صديقه كيدا عند الوايل فما كان من الوايل 
ال ار�صل حرا�صه ليقتادوه اىل ال�صجن ظلما وعدوانا.. وقبل ان يدق احلرا�س بابه يف ذلك اليوم كان يجل�س 
يف �صحن حديقته ويف حجره تعب عمره من جموهرات وذهب وياقوت ودرر فخاف ان يراه من يدق الباب 
فالقى بها يف حفرة وراءه غطت بالزهار والورود فلم ينتبه لها احد من احلرا�س الذين اقتادوه اإىل الوايل 

الذي امر مب�صادرة كل ما يف داره والقائه يف ال�صجن .
جرى ماجرى وبقي يف احلب�س مدة طويلة هي �صنوات جاءت فيها ف�صول وذهبت ف�صول ومل يفكر احد من 
ا�صدقائه او ا�صحابه يف الذهاب اإىل البيت او احلديقة ملعاينتها خا�صة بعد ان متت م�صادرة كل ما يف البيت 

وا�صبح خاويا على عرو�صه فجف الب�صتان ويب�س.
مات الوايل، ومن جاء بعده اطلق �صراح التاجر بعدما عرف انه حب�س ظلما، وذهب اإىل بيته وعاد له خادم 
التاجر يتذكر جمل�صه يف احلديقة وما القى فيها من جواهر فت�صاءل يا ترى  كان خمل�صا لريعاه فاأخذ 
هل هناك من �صئ منها... فذهب اإىل املو�صع ذاته واخذ يقلبه ومعه خادمه وكلما قلب الر�س وجد احدى 
جواهره حتى وجدها كلها ومل ي�صع منها واحدة.. و�صبحان من اأبقاها فقد كانت هي كل راأ�س ماله فحمد 

اهلل وعلم انه قد بقيت له اأعماله ال�صاحلة يف الدنيا.

كاردي بي احلائزة على جائزة هيب هوب �سونغ املف�سلة، تقف يف غرفة ال�سحافة خالل حفل توزيع جوائز 
املو�سيقى االأمريكية لعام 2021 يف لو�ص اأجنلو�ص.  ا ف ب

الإ�صابة  اأعرا�س  اأح��د  هو  ال�صهية،  فقدان  اأن  الأطباء  اأعلن 
ب�صرطان البنكريا�س

وت�صري Express، ا�صتنادا اإىل بيانات الأطباء الربيطانيني، 
اإىل اأن �صحوب اجللد وبيا�س العينني وفقدان ال�صهية وفقدان 

الوزن دون مربر، ت�صري اإىل الإ�صابة ب�صرطان البنكريا�س.
ووفقا للخرباء، يظهر �صحوب اجللد وبيا�س العينني، نتيجة 
ت��راك��م ن���واجت حت��ل��ل ال��ب��ي��ل��ريوب��ني يف ال����دم. ك��م��ا ي��ج��ب عدم 
اه��م��ال ف��ق��دان ال�صهية وف��ق��دان ال���وزن غ��ري امل���ربر، وكذلك 
والغثيان  والق�صعريرة  واحلمى  ال��وه��ن،  اأو  بالتعب  ال�صعور 
الطبيب  با�صت�صارة  اخل��رباء،  وين�صح  البطن.  اأعلى  يف  واأمل 

عند اكت�صاف هذه الأعرا�س وعدم اإهمالها، لإجراء الفح�س 
الالزم وبدء العالج اإذا تطلب الأمر.

اأن�صجة  البنكريا�س، هو ورم خبيث ينمو يف ظهارة  و�صرطان 
وقنوات البنكريا�س. وهذا ال�صرطان ي�صيب عادة كبار ال�صن 

من الن�صاء والرجال على حد �صواء.
تزيد  التي  العوامل  اأحد  الكحولية  امل�صروبات  تناول  ويعترب 
م��ن خطر الإ���ص��اب��ة ب��ه وت��ط��وره، وك��ذل��ك ال��ت��دخ��ني وتناول 

الأطعمة الدهنية واحلارة.
وا�صحة،  وغ��ري  حم��ددة  غري  البنكريا�س  �صرطان  واأع��را���س 

لذلك ينمو الورم اخلبيث ول يكت�صف اإل يف وقت متاخر.

الك�سف عن اأعرا�ش غري متوقعة ملر�ش ال�سرطان


