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مر�ض ال�سكري.. عالمات اإنذار انتبه لها قبل الكارثة
املزمن،  ال�سكري  مر�ض  من  يعانون  الذين  الأ�سخا�ض  اإىل  بالن�سبة 
وكاأنها  الدم  يف  املنا�سبة  ال�سكر  م�ستويات  على  احلفاظ  م�ساألة  تبدو 

معركة بال نهاية.
ويعاين امل�سابون بال�سكري من �سعف اإنتاج مادة الأن�سولني يف اجل�سم 

اأو يكون الأن�سولني غري فّعال.
ويف مر�ض ال�سكري النوع الأول، ل ينتج البنكريا�ض الأن�سولني، بينما 
ينتج ج�سم امل�ساب باملر�ض من النوع الثاين خاليا تقاوم الأن�سولني، 
مما يوجد احلاجة اإىل مزيد من كميات الأن�سولني، الذي يحافظ عل 

م�ستويات اجللوكوز يف الدم �سمن املعدل الطبيعي.
ويف حال مل يحافظ الإن�سان على ن�سبة ال�سكر املطلوبة يف الدم حتت 
ال�سيطرة، فذاك يعر�ض الإن�سان اإىل م�ساكل خطرية هو يف غنى عنها. 
ويقول اخلرباء يف عيادة "مايو كلينك" الأمريكية، بح�سب ما اأفادت 
"ال�سن" الربيطانية، اإن م�ستويات ال�سكر املرتفعة يف الدم  �سحيفة 

ميكن اأن توؤدي اإىل اإحلاق اأ�سرار بالأع�ساب يف جميع اأنحاء اجل�سم.
اإتالف  اإىل  ي����وؤدي  ف��ذل��ك  ال�����س��ك��ري،  م��ر���س��ى  معظم  اإىل  وبالن�سبة 
ثالثة  هناك  اإن  اخل��رباء  ويقول  وال�ساقني.  القدمني  يف  الأع�ساب 
اأن  ميكن  والقدمني  اليدين  يف  بال�سكري  امل�ساب  فيها  ي�سعر  اأ�سياء 
ت�سري اإىل اعتالل ع�سبي ي�سببه ال�سكري. وتتمثل هذه الأعرا�ض يف 
بالوخز  الإح�سا�ض  عن  ف�سالن  والقدمني  اليدين  يف  والأمل  اخل��در 
الليل.  �ساعات  ما يظهر يف  وغالبا  بالإبر،  ي�سبه حقن اجل�سم  ال��ذي 
اآلم  يف  وتتمثل  ال�سحية  امل�سكلة  لهذه  �سيوعا  اأق��ل  اأع��را���ض  وهناك 

�سديدة يف الفخذ واملعدة، و�سعف ع�سالت الفخذين وتقل�سها.

عالمات حمددة  تك�سف �سرطان الأمعاء
الدقيقة"،  "الأعرا�ض  غريفيث  بليندا  الربيطانية  الطبيبة  ك�سفت 
الأمعاء، م�سرية  ب�سرطان  الإ�سابة  اأن تكون عالمة على  التي ميكن 

اإىل اأن اكت�سافها مبكرا ميكن اأن ينقذ الأرواح.
وذكرت �سحيفة "املريور" الربيطانية اأنه يتم �سنويا ت�سخي�ض اأكرث 

من 42 األف اإ�سابة ب�سرطان الأمعاء يف اململكة املتحدة.
ونقلت ال�سحيفة عن غريفيث قولها اإن "هناك عددا من الأعرا�ض، 
ال�سرطان مبكرا، فغالبا ما تكون هناك فر�ض  اكت�ساف  ويف حال مت 
امل�ستمرة  "التغريات  واأ���س��اف��ت:  احلياة".  ق��ي��د  ع��ل��ى  ل��ل��ب��ق��اء  اأك���رب 
الإ�سابة  على  عالمة  تكون  ق��د  الأم��ع��اء  ح��رك��ات  يف  الطفيفة  ولكن 
بال�سرطان". واأبرزت غريفيث: "التغري امل�ستمر وغري املربر يف عادات 
الأمعاء، مثل زيادة حدوث حركة الأمعاء اأو الإم�ساك اأو الرباز الأكرث 
الأعرا�ض  م��ن  ه��و  اأ�سابيع   6 ع��ن  تزيد  مل��دة  ي�ستمر  وال���ذي  م��رون��ة، 

ال�سائعة، التي ت�ستدعي اللجوء اإىل الطبيب".
وتقول موؤ�س�سة �سرطان الأمعاء يف اململكة املتحدة: "اإذا ظهرت عليك 

اأي اأعرا�ض، فال حترج ول تتجاهلها".

النوم على �سوت التلفزيون.. �سحتك يف خطر
ظل  يف  النوم  على  البع�ض  ي�سر  النوم،  بعادات  الأم��ر  يت�سل  عندما 
الإن�سان،  �سلبية على ج�سم  اآث��ارا  تلفزيون م�ساء، وهو ما قد يرتك 

ورغم ذلك �سار النوم يف ظل التلفزيون طق�سا ثابتا لدى كثريين.
الغفو  يف  ي�ساعده  اأن���ه  التلفزيون  ظ��ل  يف  ال��ن��وم  يف�سل  م��ن  وي��ق��ول 

.)livestrong( ب�سرعة، بح�سب ما يقول موقع
اأن  يعترب  البع�ض  اإن  تروك�سل،  ويندي  النوم،  خبري  اإن  املوقع  ونقل 
الليلية،  امل�ساء جزء �سروري من طقو�سهم  التلفزيون  النوم يف ظل 
على  يطغى  خفيفا  �سجيجا  ميثل  التلفزيون  �سوت  اأن  اعتبار  على 
عوامل ال�سو�ساء الأخرى مثل اجلريان املزعجني وحركة املرور يف 
ال�سارع. واأ�سار اإىل اأن التلفزيون هو من عوامل ال�سرتخاء ال�سرورية 
لهم، لفتا اإىل اأن درا�سة �سملت 800 �سخ�ض، وجدت اأن نحو ثلثهم 
اأفالم  وقع  على  النوم  اإن  للنوم.  كم�ساعد  التلفزيون  على  يعتمدون 
لالأ�سباب  وذلك  نومك،  يدمر  اأن  "نتفليك�ض" والأخبار ميكن  �سبكة 
اإن  اإذ  الداخلية:  ال�ساعة  تعطيل  وه��ي:  تروك�سل،  بح�سب  التالية، 
الأجهزة مثل التلفزيون تبعث ال�سوء الأزرق، الذي ميكن اأن يعّطل 

النوم، واإيقاعات ال�ساعة البيولوجية والتوازن الهرموين.
هرمون  وه��و  امليالتونني،  اإن��ت��اج  م��ن  ج�سمك  الأزرق  ال�سوء  ومينع 

ي�ساعد على �سبط اإيقاع ال�ساعة البيولوجية.
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التمارين الريا�سية ت�سرع 
�سفاء العظام املك�سورة

اإذا كنت قد تعر�ست لك�سر يف اأحد عظامك، فرمبا تعتقد اأنه من الأف�سل 
اخل��ل��ود ل��ل��راح��ة وع���دم مم��ار���س��ة اأي ن�ساط ح��رك��ي، ول��ك��ن درا���س��ة جديدة 
التئام  م��ن  التاأكد  يف  مهًما  دوًرا  تلعب  الريا�سية  التمارين  ب��اأن  اأظ��ه��رت 

الك�سور ب�سكل �سحيح.
اكت�سفت درا�سة اأجريت على 166 نوع من الك�سور التي مت عالجها جراحًيا 
اأن متارين حمل الوزن املبكرة كانت مرتبطة بالتعايف الأ�سرع، حتى لدى 

امل�ساركني الذين اأ�سيبوا بك�سور مل تلتئم ب�سكل �سحيح.
التئام  للغاية يف  الدم مهمني  الأك�سجني وتدفق  باأن  العلماء هذا،  ويف�سر 
الك�سر، لذلك عند ممار�سة الريا�سة، تت�سخم الأوعية الدموية، مما ي�سمح 

بتدفق املزيد من الأك�سجني واملغذيات وعوامل النمو اإىل موقع الك�سر.
ثالثي  اأدي��ن��وزي��ن  ي�سمى  طاقة  ج��زيء  اإط���الق  اإىل  ا  اأي�سً التمرين  ي���وؤدي 
ع��ل��ى اخلاليا  اأج���ري���ت  ال��ت��ي  ال���درا����س���ات  ال��ف��و���س��ف��ات )ATP(. وت��ظ��ه��ر 
العظمية اأن التحفيز امليكانيكي )على غرار ما يحدث اأثناء التمرين( يوؤدي 
تكوين  ي�سجع على  الفو�سفات، وهذا  اأديونزين ثالثي  اإط��الق جزيء  اإىل 

عظام جديدة، وهي خطوة حيوية ل�سفاء العظام.
اآلية ثالثة ت�ساعد من خاللها التمارين الريا�سية يف التئام  ا  اأي�سً وهناك 
عظامنا. ت�سري الدرا�سات اإىل اأن اخلاليا العظمية يتم تن�سيطها من خالل 
اأثناء ممار�سة متارين حمل الوزن. يوؤدي  تقل�سات الع�سالت التي حتدث 
هذا بعد ذلك اإىل قيام اخلاليا العظمية بتوجيه اخلاليا الأخرى لإن�ساء 
ن�سيج عظمي جديد قوي مما ي�سمح لها برتقيع حواف العظم املك�سور، وفق 

ما اأورد موقع "ميرتو" الإلكرتوين. 

ما هي اأهم فوائد يوغا الوجه؟
تعرف يوغا الوجه بفوائدها العديدة مثل 
قبل  من  تدخالت  دون  ونحته  الوجه  �سد 
�سالونات التجميل اأو اأطباء اجللد. وتعمل 
متارين يوغا الوجه على اإ�سراك ع�سالت 
الوجه لتح�سني الدورة الدموية من اأجل 
عن  للب�سرة  �سحي  ت��وه��ج  على  احل�سول 
وتخفيف  الكولجني،  اإنتاج  حتفيز  طريق 
تنا�سق  وحت�سني  النتفاخ،  واإزال���ة  التوتر، 

الوجه.
اأثناء  يوم  كل  اأننا نحرك وجهنا  ويف حني 
فاإن  الطعام،  وت��ن��اول  والتحدث  البت�سام 
يوغا الوجه لي�ست جمرد حتريك ع�سوائي 
لع�سالت الوجه، واإمنا هي منهج متكامل 
ينطوي على العديد من التمارين لتحريك 
ت�ساعد  معينة.  ب��اأمن��اط  ال��وج��ه  ع�سالت 
اأمن�����اط احلركات  ك�����س��ر  ال���وج���ه يف  ي��وغ��ا 
مثل  التوتر،  ب�سبب  وجوهنا  على  ترت�سم 
و�سد  ال��ك��ت��ف��ني،  و���س��د  احل���واج���ب،  جتعيد 
الفك، عن طريق حتفيز اجلهاز اللمفاوي 

والع�سالت واجللد، وتخفيف �سدها.
وتنطوي هذه التقنية على متارين وتدليك 
والتي  الوجه والرقبة والكتفني  ت�ستهدف 
الوطنية  املكتبة  اأج��رت��ه��ا  درا���س��ة  اأظ��ه��رت 
توؤدي  اأن��ه��ا  امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات  يف  للطب 
تقوية  ب�سبب  ل��ل��وج��ه  اأف�����س��ل  مظهر  اإىل 

ع�سالت الوجه.

ولكنـــه  �صائعـــا  مكـــونا   11
�صـــار يف ال�صـــــامبو  �ص 23

الن�ساط البدين يقلل 
وفيات كبار ال�سن

الزيادات  اأن  ج��ام��ا  الباطني  ال��ط��ب  جملة  يف  ُن�����س��رت  درا���س��ة  وج���دت 
يف  ال�سن  كبار  بني  القوي  اإىل  املعتدل  البدين  الن�ساط  يف  الطفيفة 

الوليات املتحدة مينع ما يقدر بنحو 275000 حالة وفاة �سنوًيا.
واأظهرت البيانات اأنه من خالل اإ�سافة 30 دقيقة يومًيا من الن�ساط 
 85 اإىل   40 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  الذين  للبالغني  ميكن  ال��ب��دين، 
عاًما خف�ض معدل الوفيات "التي ميكن الوقاية منها" على امل�ستوى 

الوطني كل عام بنحو 17٪.
البدين  الن�ساط  اإ�سافية من  20 دقيقة  اإن ممار�سة  الباحثون  وقال 
يومًيا بني البالغني يف هذه الفئة العمرية ميكن اأن تقلل عدد الوفيات 
اأو حوايل   ،200000 التي ميكن الوقاية منها مبا يزيد قلياًل عن 
13 %. وفًقا للباحثني، فاإن ممار�سة الن�ساط البدين ملدة ع�سر دقائق 
ما  تقليل  اإىل  ت��وؤدي  اأن  املحتمل  من  البالغني  لهوؤلء  يومًيا  اإ�سافية 
الوقاية  ميكن  التي  الوفيات  من   ،7% اأو   ،110.000 من  يقرب 
منها. وقال املوؤلف امل�سارك يف الدرا�سة بيدرو اإف �سان موري�ض: "تقدر 
ال�سكان  بني  منعها  التي ميكن  للوفيات  ن�سبًيا  الكبري  العدد  درا�ستنا 
اليومي مبقدار  الفردي  البدين  الن�ساط  زي��ادة طفيفة يف  من خالل 

يومًيا" فقط  دقائق   10

الهند جوز  ماء   .1
وفقاً لدرا�سة اأجريت يف عام 2016، فاإن ماء جوز الهند 
ال�سار  الكولي�سرتول  تقليل عالمات  ي�ساعد يف  اأن  ميكن 
ي�ساعد  مب��ا  ل��الأك�����س��دة.  كم�ساد  يعمل  وك��ذل��ك  ال����دم،  يف 
على تقليل تراكم الربوتني الدهني منخف�ض الكثافة يف 
باأمرا�ض  الإ�سابة  الوقاية من خطر  وبالتايل  ال�سرايني، 

القلب اأو ال�سكتة الدماغية.

جتنبها يجب  اأطعمة   .2
كما اأن احلر�ض على تناول الأطعمة، التي ل حتتوي على 
م�ستويات عالية من الدهون امل�سبعة، با�ستمرار ي�سهم يف 
تقليل م�ستويات LDL يف الدم. وين�سح اخلرباء بتناول 
اأقل من فطائر اللحم والنقانق واللحوم الدهنية  كميات 
والزبدة وال�سمن والق�سدة واجلنب ال�سلب والب�سكويت ملن 

يحتاجون اإىل خف�ض ن�سبة الكولي�سرتول يف الدم.

مفيدة وجبات   .3
 NHS ت��و���س��ي ه��ي��ئ��ة ال�����س��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة
النظام  الأط��ع��م��ة يف  م��ن  ع���دد  ب�����س��رورة ت�سمني  ��ا  اأي�����سً
 ،HDL الكولي�سرتول اجليد  لزيادة م�ستويات  الغذائي 
مع  اإىل جنب  جنًبا  وال�سلمون  املاكريل  اأ�سماك  بينها  من 
اختيار اللون البني لالأرز واخلبز واملعكرونة. كما تو�سي 
بتناول املك�سرات والبذور والفواكه واخل�سروات لتح�سني 

م�ستويات الكولي�سرتول.

ريا�سية مترينات   .4
ال��ت��م��ري��ن��ات ال��ري��ا���س��ي��ة قدر  NHS مب��م��ار���س��ة  ت��ن�����س��ح 
LDL يف الدم،  امل�ستطاع، وكلما تي�سر لتقليل م�ستويات 
الريا�سية  التمرينات  ممار�سة  امل�ستهدف  من  يعد  حيث 

الأ�سبوع". يف  ال�ساعة  ون�سف  �ساعتني  ملدة  الأقل  "على 

التدخني عن  الإقالع   .5
ا التغيريات يف منط احلياة جنًبا اإىل  ميكن اأن ت�ساعد اأي�سً
ال�سخ�ض،  التي ميار�سها  التمارين  زيادة مقدار  جنب مع 
ال�سمنة يف خف�ض  والتخل�ض من  التدخني  والإق��الع عن 
م�ستويات الربوتني الدهني منخف�ض الكثافة LDL مما 
يوؤدي اإىل الوقاية من اأمرا�ض القلب وال�سرايني والتمتع 

ب�سحة اأف�سل ب�سكل عام.

تناولوا هذا امل�سروب ال�سحري
الإن�����س��ان خطرا  ج�����س��م  ال��ك��ول��ي�����س��رتول يف  ت��راك��م  ي�سكل 
الإ�سابة  ب�سكل كبري من خطر  يزيد  يهدد �سحته، حيث 

باأمرا�ض القلب وال�سكتة الدماغية.
يف  للم�ساعدة  اتباعها  ميكنك  �سحية  �سلوكيات  وه��ن��اك 
الإقالع  مثل  الكولي�سرتول،  ن�سبة  ارتفاع  خماطر  تقليل 
عن التدخني، وتناول الأطعمة وامل�سروبات ال�سحية التي 

حتتوي على م�سادات الأك�سدة.
اأف�سل  اأح���د  ه��و  الطبيعي  ال���ربي  ال��ت��وت  ع�سري  ويعترب 
الكولي�سرتول  ن�سبة  ارت��ف��اع  م��ن  ي��ع��ان��ون  مل��ن  امل�����س��روب��ات 
 Eat موقع  بح�سب  ال�سحرية،  الغذائية  عنا�سر  بف�سل 
على  ال���ربي  ال��ت��وت  يحتوي  كما   .this،Not that
م�سادات الأك�سدة القوية، التي ت�ساعد على احلفاظ على 
توازن طبيعي و�سحي مل�ستويات الكولي�سرتول من خالل 

خف�ض م�ستويات الكولي�سرتول ال�سار ورفع اجليد منه.
يف املقابل، �سدد الأطباء على تناول الع�سري ب�سكل طبيعي 
اأن  اإىل  ال�سكر، م�سريين  اإ�سافات خ�سو�ساً  اأي  وخاٍل من 
اأن يخف�ض م�ستويات الكولي�سرتول اجليد  الأخري ميكن 

يف اجل�سم، ويوؤدي اإىل ارتفاع ن�سبته يف الدم.

هذا اأكرث طعام يرفع م�ستوى الكولي�سرتول ال�سار
ي��ع��اين امل��الي��ني م��ن ارت���ف���اع ال��ك��ول��ي�����س��رتول ال��ك��ل��ي حول 
فاإن  العاملية  ال�سحة  منظمة  اإح�سائيات  وبح�سب  العامل، 
%78 منهم ل يتلقون اأي اأدوية لعالجها. كما اأفاد املركز 
 CDC الأمريكي لل�سيطرة على الأمرا�ض والوقاية منها
املتحدة  ال��ولي��ات  94 مليون مقيم يف  ب��اأن ما يقرب من 
يعانون من ارتفاع الكولي�سرتول الكلي واأن ما يقرب من 

ن�سف امل�سابني باحلالة ل يعاجلون حالًيا منها.
 Eat "ن���وت ذات "اإيت ذي�����ض  ن�����س��ره م��وق��ع  وب��ح�����س��ب م��ا 
وال�سحة،  التغذية  ب�سوؤون  املعني   ،This Not That
ف��اإن��ه يف ح��ني اأن جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م��ن ال��ع��وام��ل، من 
بينها العمر وال��وزن والتدخني وبع�ض احل��الت ال�سحية 
املزمنة؛ اأو حتى بع�ض الأدوية - ميكن اأن تزيد من خطر 
الإ�سابة بارتفاع الكولي�سرتول، اإل اأن هناك خيارا واحدا 
للم�ساعدة  فيه  التحكم  وميكن  ب�سهولة  للتعديل  قابال 
النظام  وه��و  الكولي�سرتول  م�ستويات  على  احل��ف��اظ  يف 

الغذائي.
اإذا كان ال�سخ�ض يعاين من ارتفاع ن�سبة الكولي�سرتول يف 
فاإن  احلالة،  بهذه  الإ�سابة  بب�ساطة جتنب  يريد  اأو  ال��دم 
هناك طعاما واحدا رمبا ينبغي الإقالع عن تناوله، اأو على 

الأقل تقليل ا�ستهالكه وهو اللحوم احلمراء.
واأ�ستاذ  تغذية  اخت�سا�سية  بنا،  جينان  بروفي�سور  تقول 
احلمراء  "اللحوم  اإن  م��ان��وا:  يف  ه���اواي  بجامعة  م�ساعد 
الدم".  يف  الكولي�سرتول  مب�ستوى  خ��ا���ض  ب�سكل  ���س��ارة 
وت�سيف بروفي�سور بنا "حتتوي اللحوم احلمراء على كل 
تناولها  عند  والتي  والكولي�سرتول،  امل�سبعة  الدهون  من 
بكميات زائدة ميكن اأن توؤدي اإىل زيادة ن�سبة الكولي�سرتول 
اأن يزيد من خطر الإ�سابة باأمرا�ض  يف ال��دم، مما ميكن 

القلب والأوعية الدموية".

ت�سارك حيلة ب�سيطة 
ل�ستعادة املالب�ض البي�ساء

و�سائل  اإىل  التنظيف  ع�ساق  جل��اأ 
التوا�سل الجتماعي مل�ساركة طرق 
على  للحفاظ  للتنظيف  ب�سيطة 
نا�سعة  نظيفة  البي�ساء  املالب�ض 

البيا�ض.
في�ض  م�ستخدمات  اإح��دى  وطلبت 
بوك الن�سيحة حول كيفية احلفاظ 
نا�سعة  ال��ب��ي�����س��اء  امل��الب�����ض  ع��ل��ى 
ويليامز  �سامانثا  وكتبت  البيا�ض، 
مالب�سك  ع��ل��ى  حت��اف��ظ��ني  "كيف 
وهل  ال��ب��ي��ا���ض؟  نا�سعة  البي�ساء 
للحفاظ  �سحرية  ط��رق  اأي  هناك 

عليها اأو ا�ستعادة لونها الأبي�ض؟
اأهمية  امل��الب�����ض  تنظيف  ي��ق��ل  ول 
ع���ن ت��ن��ظ��ي��ف امل����ن����زل، ومي���ك���ن اأن 
ب��ع�����ض الأح����ي����ان جمرد  ي���ك���ون يف 
احلفاظ  يكون  وق��د  روتيني،  عمل 
�سليمة  ال��ب��ي�����س��اء  امل���الب�������ض  ع��ل��ى 
اجلذور  عميقة  البقع  اإزال���ة  اأث��ن��اء 
القيام به ب�سكل  اإذا مت  اأم��ًرا �سعًبا 
مت  احل���ظ،  وحل�سن  �سحيح.  غ��ري 
من  م��ن  بتعليقات  املن�سور  اإغ���راق 
ع�����س��اق ال��ت��ن��ظ��ي��ف ل��ت��ق��دمي طرق 
بح�سب  ب��ه��م،  اخل��ا���س��ة  التنظيف 
الربيطانية.  اإك�سربي�ض  �سحيفة 
الأكرث  التنظيف  ح��ل  اأن  ي��ب��دو  و 
 Ace سيوًعا هو ا�ستخدام مبي�ض�
مبي�ض  اأي  اأو   For Whites
فعال اآخر، وعلقت ميا بيت�ض "لقد 
 Ace ا���س��ت��خ��دم��ت ل��ل��ت��و م��ب��ي�����ض
اأ�ستطيع  ول   For Whites
اأ�سافت  و  النتائج".  ت�����س��دي��ق 
ا�ستخدمت  "لقد  ب��ريدوم  �سارلوت 
املالب�ض  ب��ن��ق��ع  وق���م���ت  امل���ب���ي�������ض، 
الدافئ  امل��اء  م��ع  م��ع  فيه  البي�ساء 
الغ�سالة  �ساعة، ثم غ�سلتها يف  ملدة 
مع القليل من املبي�ض وقد خرجت 
كاأنها  ال��ب��ي�����س��اء  امل��الب�����ض  ج��م��ي��ع 

جديدة".

اجلاذبية عنوان 
مو�سة ورق احلائط 

اجل����اذب����ي����ة، ع����ن����وان م���و����س���ة ورق 
2022، وت�سفي مل�سة  احلائط يف 

فخامة واأبهة على املنزل.
ب���ران���ت، املدير  ك��ار���س��ن  واأو����س���ح 
احلائط  ورق  مل��ع��ه��د  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
العام  ي������زدان ه����ذا  اأن�����ه  الأمل��������اين، 
بر�سومات معربة وناب�سة بالألوان 

جتعله مبثابة لوحة فنية بديعة.
امل�ستوحاة  الر�سومات  اأن  واأ���س��اف 
من الغابة والنباتات متثل اجتاهاً 
امل��و���س��م لت�سيع  ب��ق��وة ه���ذا  رائ���ج���اً 

اأجواء طبيعية يف املنزل.
ت��زي��ني حائط  يكفي  اأن���ه  واأو����س���ح 
وا����س���ح ف��ق��ط ب����ورق ح��ائ��ط بهذه 
الر�سومات، موؤكداً �سرورة اختيار 
للعيان،  ووا������س�����ح  ك���ب���ري  ح���ائ���ط 

لت�سليط الأ�سواء على الورق.

ع�سري التوت الربي الطبيعي اأحد اأف�سل امل�سروبات 

لتخفي�ض  طبيعية  ن�سائح   5
الكولي�سرتول ال�سار
اأي  و�سارًا،  مفيدًا  الكولي�سرتول  ارتفاع  يكون  اأن  ميكن 
اأنه يكون جيًدا لأولئك الذين لديهم م�ستويات عالية 

الربوتني  اأي  الكولي�سرتول،  من  ال�سحيح  النوع  من 
يكون  حني  يف   ،HDL الكثافة  ع��ايل  الدهني 

م�ستويات  ترتفع  عندما  ال�سحة  على  خطرًا 
الربوتني  با�سم  اأي�سًا  املعروف  ال�سار،  النوع 

ما  بح�سب   .LDL الكثافة  منخف�ض  الدهني 
ميكن  الربيطانية،  اإك�سربي�ض"  "ذي  ن�سرته 

ال�سوائل  من  م��ت��وازن  غذائي  لنظام 
اأن  ال�سحية  ال�سلبة  وامل��واد 

ي�سهم يف حت�سني م�ستويات 
وخف�ض  الكولي�سرتول، 
كولي�سرتول  م�ستويات 

الإمكان. قدر   LDL
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�ش�ؤون حملية

جناح بولندا يف اإك�سبو 2020 دبي يعر�ض زهور 
كونياكو املحاكة من الدانتيل البولندي ال�سهري

حملت عنوان كلنا واحد

الفنان الإماراتي األريا يطلق اأغنيته اجلديدة من اإك�سبو 2020 دبي

طائرات ورقية من جناح ماليزيا تثري البهجة والإلهام يف مبادرة ماليزية للتوعية بالبيئة وال�ستدامة

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

حممد معني الدين

2020 دبي، عر�سا  اإك�سبو  قّدم جناح بولندا يف 
مم��ي��زا ل���الأزي���اء امل�����س��ن��وع��ة م��ن ال��دان��ت��ي��ل الذي 
ت�ستهر البالد ب�سناعته، ارتدت العار�سات خالله 
الت�ساميم  ذات  املذهلة  الت�ساميم  من  جمموعة 

�سانعي  اأف�سل  حياكتها  يف  �ساهم  التي  املعقدة، 
الدانتيل من كونياكو، وهي قرية جبلية م�سهورة 
باأ�سلوب معقد، كما مت  املحاك  الدانتيل  ب�سناعة 
خ���الل ال��ع��ر���ض ت��ق��دمي جم��م��وع��ة م��ن ت�ساميم 

الأزياء ال�سعبية التقليدية الناب�سة باحلياة.
ك��م��ا ي��ع��ر���ض ج��ن��اح ب��ول��ن��دا، ال���واق���ع يف منطقة 
ال��ت��ن��ق��ل، اأك����رب م��ف��ر���ض دان��ت��ي��ل يف ال���ع���امل، وهو 
مرت.   5.32 ق��ط��ره  حجم  يبلغ  م��ذه��ل  مفر�ض 

ه����ذا مو�سوعة  ال��دان��ت��ي��ل  م��ف��ر���ض  دخ����ل  ول���ق���د 
غيني�ض لالأرقام القيا�سية يف وقت �سابق من هذا 
ال�سهر، نظرا حلجمه الهائل وحياكته يدويا على 
مب�ساعدة  بتاك،  �سوزانا  البولندية  اجل��دة  ي��دي 
من  اأكرث  ا�ستخدمن  اللواتي  وحفيدتها،  ابنَتيها 
60 كيلومرتا من اخليوط القطنية ل�سنع هذه 
اأربعة  حياكتها  ا�ستغرقت  التي  الفنية،  التحفة 

اأ�سهر. 

•• دبي- الفجر

التي  اجل��دي��دة  اأغنيته  "األريا"  ال�ساعد  الإم���ارات���ي  ال��ف��ن��ان  اأط��ل��ق 
 2020 اإك�سبو  واحد" امل�ستوحاة من م�سمون  "كلنا  عنوان  حملت 
م�سرح  ا�ست�سافه  ال��ذي  خ��الل حفله  وذل��ك  العاملية،  واأه��داف��ه  دب��ي 
ال��دويل، وال��ذي قدم خالله عر�سا  دبي ميلينيوم يف موقع احل��دث 
فرقة  مب�ساحبة  الإجنليزية،  باللغة  خالله  غنى  مميزا  مو�سيقيا 

ا�ستعرا�سية قدمت جمموعة من الرق�سات املذهلة.
بداأت موهبة "األريا" يف الظهور حينما بداأ بكتابة كلمات اأغنياته وهو 
يف �سن الرابعة ع�سرة، واختار الطريق نحو العاملية عن طريق الغناء 

اأّن  كما  والفرن�سية،  والفلبينية  والهندية  كالإجنليزية  لغات  بعدة 
�سوته القوي منحه القدرة على الغناء بطريقة رائعة، وبعدة طبقات 
�سوته  تلوين  على  ق��ادر  يجعله  ما  طبقات،  �ست  اإىل  ت�سل  �سوتية 

وتقدمي العديد من الأنواع الغنائية ومن �سمنها الغناء الأوبرايل.
ال�ساخبة  بالإيقاعات  وحما�سيا م�سحوبا  األ��ريا عر�سا مذهال  قدم 
جمموعة  تقدمي  املو�سيقي،  اأداءه  �ساحب  فيما  املبهجة،  والإ���س��اءة 
"كلنا  مفهوم  عن  ع��ربت  التي  الراق�سة  ال�ستعرا�سات  من  منوعة 
عاملية م�سرتكة ل حتتاج  لغة  املو�سيقى هي  اأن  على  تاأكيدا  واحد"، 
اأع��الم كافة الدول  اأو ترجمة، ويف لفتة مميزة، كانت  اأو �سرح  لفهم 
مالأت  �سخمة  �سا�سة  على  تعر�ض  دب��ي   2020 اإك�سبو  يف  امل�ساركة 

خلفية امل�سرح اأثناء غناء األريا، كما حمل اأع�ساء الفرقة ال�ستعرا�سية 
ال��راق�����ض، وه��و الأمر  ا�ستعرا�سهم  ت��اأدي��ة  اأث��ن��اء  ال���دول  اأع���الم تلك 
الذي خلق حالة من الفرح واحلما�ض لدى احل�سور، الذين تعالت 

هتافاتهم وهم يرتمنون مع  الفنان ال�ساعد باأغنياته املميزة.
ويف كلمته، يف ختام احلفل، �سكر الفنان ال�ساب احل�سور وقال: "اأتقدم 
بال�سكر لكافة القائمني على اإك�سبو2020 دبي، على اإتاحتهم هذه 
الفر�سة يل مل�ساركة موهبتي مع اجلمهور، والغناء عرب هذه املن�سة 
اأر�ض الإم��ارات، البلد  العاملية التي قامت باحتواء كل ال�سعوب على 
والت�سامح  احل��ب  م��ب��ادئ  لرت�سيخ  وي�سعى  باجلميع  ي��رح��ب  ال���ذي 

والتعاي�ض وقبول الآخر".

•• دبي  – الفجر

من  فرا�سة" بدعوة  �سكل  على  الورقية  "طائرتي  م��ب��ادرة  ع��ادت 
اإك�سبو  �سماء  يف  ورقية  طائرة   200 نحو  فحلقت  ماليزيا  جناح 
وتن�سر  ال���زوار،  نفو�ض  يف  كبرية  و�سعادة  بهجة  لتثري   2020
التنمية  البيئة و تر�سيخ مفاهيم  املحافظة على  باأهمية  التوعية 

امل�ستدامة.
يف  الأوىل  للمرة  الفعالية  ا�ست�سافة  من  اأ�سهر  ثالثة  نحو  وبعد 
دعم  ن�ساطا يف  الأك��رث  اإك�سبو  اأجنحة  اأح��د  وهو  املاليزي،  اجلناح 
على  ال����زوار  ح�سل  البيئة،  على  واحل��ف��اظ  ال���س��ت��دام��ة  مفاهيم 
الطائرات الورقية من اجلناح املميز، لتمالأ الع�سرات منها ال�سماء 

على  وال�سرور  البهجة  ر�سم  بهدف  الفر�سان،  حديقة  منطقة  يف 
اأج��واء مليئة باملرح والن�ساط  ال��دويل وتهيئة  وجوه زوار احلدث 

لالأ�سر والعائالت.
واأقيم احلدث بتعاون مع  اإك�سبو 2020 دبي و )اإم جي تي �سي(، 
ال�سيقة  ب��ال��ع��رو���ض  الأط���ف���ال،  م��ن  ل�سيما  احل�����س��ور،  وا�ستمتع 
واملمتعة لأ�سكال ونوعيات الطائرات الورقية املختلفة التي زينت 

حديقة الفر�سان، واأ�سفت عليها مزيداً من البهاء.
 2020 اإك�سبو  يف  امل��ال��ي��زي  اجل��ن��اح  م��دي��رة  لو  مي�سيل  وق��ال��ت 
حملة  وه��ي  الفرا�سة(  )ت��اأث��ري  حملة  �سمن  الفعالية  "تاأتي  دب��ي 
اأ�ستانا  اإك�سبو  ماليزيا يف  دولة  لأول مرة جناح  اأقامها  اجتماعية 

بكازاخ�ستان عام 2017، ونقلها اإىل اإك�سبو 2020 دبي".

واأ�سافت "تتزامن هذه الفعالية مع الأ�سبوع الأخري من كل �سهر 
طيلة فرتة انعقاد احلدث الدويل.

200 ط��ائ��رة ورق��ي��ة على  ي��زي��د على  ب��ت��وزي��ع م��ا  ال��ي��وم  . وقمنا 
تقريباً،  �ساعتني  ملدة  ا�ستمرت  التي  الفعاليات  خالل  امل�ساركني، 
كما مت تقدمي جمموعة من اجلوائز والهدايا الرمزية للفائزين 

خالل امل�سابقات التي اأجريت على هام�ض الفعالية".
ن�سر  على  ب��الده��ا  حر�ض  على  املاليزي  اجل��ن��اح  م��دي��رة  واأك�����دت 
الأمناط  تغيري  يف  ي�ساعد  ب�سكل  امل�����س��ت��دام��ة،  التنمية  مفاهيم 
البيئة،  ح��ق  يف  البع�ض  يرتكبها  ال��ت��ي  اخل��اط��ئ��ة  ال�����س��ل��وك��ي��ات  و 
مواردها  من  ال�ستفادة  و  وتنميتها  عليها  املحافظة  ي�سمن  مبا 

املتنوعة.

 اأ�سوات ال�سكان الأ�سليني ت�سدح يف حفل اليوم الوطني الأ�سرتايل يف اإك�سبو 2020 دبي

»اآفاق« تطلق خدمات وعرو�ض خا�سة مبعر�ض اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي– الفجر

يف اإطار احتفاله باليوم الوطني لأ�سرتاليا، 
�سهد موقع اإك�سبو 2020 دبي، جمموعة 
منوعة من الفعاليات امل�سوقة التي نظمها 
وثقافة  بفنون  للتعريف  اأ�سرتاليا،  جناح 
ال���ب���الد، وك����ان م���ن اأب���رزه���ا ت��ن��ظ��ي��م حفل 
فيكتوريا،  م�����س��رح  ع��ل��ى  ك��ب��ري  م��و���س��ي��ق��ي 
ال��واق��ع يف اجل��ه��ة الأم��ام��ي��ة م��ن اجلناح، 

ا�ستمر حتى منت�سف الليل.
وت�سمن احلفل عدة فقرات فنية كان من 
اأبرزها الأداء املو�سيقي للثنائي احلائز على 
وجاي  م���ارك  ال��ري��ف��ي��ة،  املو�سيقى  ج��ائ��زة 
اأو�سا "O’Shea"، وهما زوجان يقدمان 
املو�سيقى الريفية التي تعد من اأكرث اأنواع 
اأخذا  حيث  انت�سارا،  الأ�سرتالية  املو�سيقى 

الزوار يف رحلة طربية باأ�سواتهم ال�سجية، 
واأغانيهم التي حتمل الكثري من الق�س�ض 

الواقعية.

ال�سكان  ل��ف��رق��ة  امل��ت��ف��رد  الأداء  ج���ذب  ك��م��ا 
 Wulgurukaba" الأ�����س����ل����ي����ني 
Walkbouts" انتباه اجلمهور ب�سدة، 

حيث قدموا عر�سا راق�سا يهدف للتعبري 
الأ���س��ل��ي��ني، م��ن خالل  ال�سكان  ع��ن ح��ي��اة 

املو�سيقى والأ�سوات.
الأ�سرتايل،  الأغ���اين  وك��ات��ب  املغني  وق��دم 
ال���ت���ي تتحدث  اأغ���ن���ي���ات���ه  ت���ام���ب���و،  م��ي��ت�����ض 
بطريقته  للجمهور،  واحل��ي��اة  احل���ب  ع��ن 
اأغنياته  املختلفة واجلذابة، حيث ميزج يف 
الأ�سليني  ال�سكان  ول��غ��ة  اأ���س��وات  ب��ني  م��ا 
واملو�سيقى املعا�سرة، ليعك�ض تاريخ ثقافته 
ع���رب ت��ول��ي��ف��ة م��و���س��ي��ق��ي��ة م��ت��م��ي��زة وغري 
ماألوفة، وي�ستهر ميت�ض كمتحدث وحمفز 
اأنه  كما  املجتمعية،  واملنظمات  املدار�ض  يف 
الوعي  م��ع��دلت  ل��زي��ادة  اليوني�سف  �سفري 
توؤثر  قد  التي  والق�سايا  الأطفال  بحقوق 
الأول  الغنائي  األبومه  ت�سدر  وقد  عليهم، 

قائمة اآي تيونز حول العامل.

الراب  مغني  ب���وي،  بيكر  اأ���س��ع��ل  ث��م  وم���ن 
ال�سهري  الأ�����س����رتايل  وامل��م��ث��ل  وال���راق�������ض 
الذي ينتمي اإىل ال�سكان الأ�سليني، حما�ض 
املو�سيقي  لعر�سه  ت��اأدي��ت��ه  عند  اجل��م��ه��ور 
ت���راف���ق م���ع حركات  احل���م���ا����س���ي، وال������ذي 
رق�سات الراب، ومن املعروف عن بوي اأنه 
يعر�ض ثقافة ال�سكان الأ�سليني من خالل 
اليولنغو  ولغة  الإجنليزية  اللغتني  مزجه 

يف اأغاين الراب الأ�سلية التي يقدمها.
اأحد  ديفيل،  جاميي  املغني  احلفل  وختم 
الوا�سلني اإىل املرحلة النهائية من برنامج 
العديد  الذي قدم  اإك�ض فاكتور،  امل�سابقات 
ب�سوته،  واحلديثة  القدمية  الأغ���اين  من 
املو�سيقى  ب����ني  ب����دجم����ه  م����ع����روف  وه�����و 
ال���ق���دمي���ة وال���ه���ي���ب ه����وب وال���ف���ان���ك بوب 

وغريها.
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"اآفاق الإ�سالمية للتمويل"،  توا�سل من�سة 
وتقدمي  امل��ايل  القطاع  يف  ال��رائ��دة  املوؤ�س�سة 
منتجاٍت وخدماٍت مالية متوافقة مع اأحكام 
خدماتها  ت���ق���دمي  الإ����س���الم���ي���ة،  ال�����س��ري��ع��ة 
"اإك�سبو  مب���ع���ر����ض  اخل���ا����س���ة  وال����ع����رو�����ض 
2020 دبي"، و�سط اإقباٍل متزايد من زوار 

هذا املعر�ض العاملي الأ�سخم. 
الأف������راد  م���ن  وزوار  ل��ل��م�����س��ارك��ني  ومي���ك���ن 
ب���ني جمموعة  وال�������س���رك���ات الخ���ت���ي���ار م���ن 
م��ت��ن��وع��ة م���ن اخل����ي����ارات ال��ت��م��وي��ل��ي��ة على 
التمويل  الئ��ت��م��ان��ي��ة، وخ��دم��ات  ال��ب��ط��اق��ات 
ومتويل  ال�������س���ي���ارات  ومت���وي���ل  ال�����س��خ�����س��ي 
ال�سغرية  ال�������س���رك���ات  ومت���وي���ل  ال���ع���ق���ارات 
وامل��ت��و���س��ط��ة، وغ��ريه��ا م��ن اخل���دم���ات التي 
جناح  خدمة  يف  وت�سّب  "اآفاق"،  بها  تنفرد 

احلدث العاملي.
"اإك�سبو  حم��ط��ة  يف  "اآفاق"  من�سة  ت�سكل 
زّوار  لإطالع  مثالية  فر�سًة  دبي"   2020
ه����ذا احل�������دث ال�����دويل الأب���������رز ال����ذي ُيقام 

الأو�سط  ال�����س��رق  منطقة  يف  الأوىل  للمرة 
واأف��ري��ق��ي��������ا وج��ن��������وب ���س��������رق اآ���س��������ي��ا، على 
وميزاتها  تقّدمها  التي  واملنتجات  اخلدمات 
الفريدة، اإىل جانب ريادتها يف توفري حلوٍل 
متويلية حديثة تواكب املتغرّيات والتحديات 
وتفيد عمالئها  القطاع،  هذا  ي�سهدها  التي 
ال�سعار  ي���واك���ب  مب���ا  وال����ع����امل،  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
نوعه:  م��ن  ال��ف��ري��د  احل���دث  ل��ه��ذا  الر�سمي 
را�سد  امل�ستقبل".   و�سنع  العقول  "توا�سل 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ال��ق��ب��ي�����س��ي،  حم���ب���وب 
"كما كان  ق��ال:  للتمويل،  الإ�سالمية  لآف��اق 
 2020 "اإك�سبو  معر�ض  يوا�سل  متوقعاً، 
الأعمار  خم��ت��ل��ف  م���ن  ال������زّوار  دبي" ج���ذب 
واجلن�سيات، من داخل الدولة ومن خارجها، 
تهّم  التي  واأن�سطته  فعالياته  ف��رادة  بف�سل 
عدد  تخطي  اإىل  الأرق����ام  وت�سري  اجل��م��ي��ع. 
اأيام منذ  10 ماليني،  ال�  زّواره حالياً عتبة 
املا�سي،  اأكتوبر  �سهر  من  الأول  يف  افتتاحه 
املعر�ض  هذا  اأهمية  اإىل  موؤ�سر  العدد  وه��ذا 
على امل�ستويات املحلية والإقليمية والعاملية، 
الإ�سالمية  "اآفاق  ت��ك��ون  اأن  اأه��م��ي��ة  واإىل 

من�ستها  ع��رب  ملواكبته،  ح��ا���س��رًة  للتمويل" 
التي نفخر باأنها حّققت النجاح املرجّو منها، 
قبل  من  عليها  الكثيف  الإقبال  توا�سل  مع 
ال�����زّوار ال��راغ��ب��ني يف ا���س��ت��ك�����س��اف م��ا متلكه 
هذه ال�سركة الرائدة من خدماٍت ومنتجات 
الفوائد  بها، والط��الع على  متويلية تنفرد 
واملوؤ�س�سات  ل��الأف��راد  توّفرها  التي  املتعّددة 
لتمويل  واملتو�سطة،  ال�سغرية  وال�����س��رك��ات 

م�ساريعهم اخلا�سة باأف�سل ال�سروط".
واأ�ساف: "ت�ستمر "اآفاق" بدورها يف مواكبة 
النمّو املتوا�سل الذي ي�سهده قطاع التمويل 
توا�سل  ك��م��ا  ال��ع��رب��ي��ة،  الإم�������ارات  دول����ة  يف 
واجبها يف احل�سور اإىل جانب رواد الأعمال 
وال�سركات  واملتو�سطة  ال�سغرية  وال�سركات 
النا�سئة، لتوفري حلول متويلية وا�ست�سارات 
عملية لها، من خالل باقة خدماٍت ومنتجاٍت 
الرائد  موقعها  وت��ع��ّزز  بها،  تنفرد  متنّوعة 
املنطقة،  الإ���س��الم��ي يف  ال��ت��م��وي��ل  ق��ط��اع  يف 
وت�ساعف من قدرتها على تقدمي املزيد من 
دولة  اأنحاء  خمتلف  يف  لعمالئها  اخلدمات 
الإمارات العربية املتحدة واملنطقة، وهذا ما 

تقوم به من�ستنا يف حمطة "اإك�سبو 2020 
من  زّواره�����ا  ت��ع��ري��ف  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  دبي"، 
التمويل  واآف���اق  باأ�س�ض  اجلن�سيات  خمتلف 
الإ����س���الم���ي، وم�����س��اه��م��ت��ه امل��ت��زاي��دة يف رفد 

العجلة القت�سادية على م�ستوى العامل".
م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال حممد ال��دو���س��ري، رئي�ض 
للتمويل":  الإ���س��الم��ي��ة  "اآفاق  يف  الأع��م��ال 
"اإك�سبو  م��ع��ر���ض  م��واك��ب��ة  "اآفاق"  ت��وا���س��ل 

باإطالقها  وفعالياته،  دبي" العاملي   2020
املتنّوعة،  وامل��ن��ت��ج��ات  اخل���دم���ات  م��ن  امل��زي��د 
الئتمانية،  البطاقات  على  ال��ع��رو���ض  مثل 
ومتويل  ال�����س��خ�����س��ي  ال���ت���م���وي���ل  وخ����دم����ات 
ال�سيارات ومتويل العقارات ومتويل ال�سركات 
ال�سغرية واملتو�سطة، وغريها من اخلدمات 
التي تنفرد بها هذه ال�سركة الرائدة، وت�سّب 

يف خدمة عمالئها من الأفراد وال�سركات".

الألوان الأرمينية عر�ض يح�سد الت�سفيق باإك�سبو2020 دبي
فنون الرق�ض يف الثقافة الأرمينية و�سيلة لتوحيد 
النا�ض وللم�ساعدة يف احل�سول على طاقة اإيجابية
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الزاهية،  بالألوان  م�سيئاً  مبهجاً  عر�ساً  الأرمينية  الفرقة  اإحدى  قدمت 
الأرمينية،  التاريخية  والأح���داث  الأم��اك��ن  من  جمموعة  عن  تعرب  والتي 
والإيقاعات  والأل����وان  باحلركة  مليئة  �ساحرة  ا�ستعرا�سية  ق��وال��ب  ع��رب 

التقليدية ال�ساحرة.
عنوان  حتت  ملينيوم،  دب��ي  م�سرح  على  البديع  الفني  العر�ض  ه��ذا  اأقيم   
"األوان اأرمينية"،  ومت تقدميه يف اإطار احتفالت اأرمينيا بيومها الوطني 
يف اإك�سبو2020 دبي، ومت خالله تقدمي جمموعة من الفقرات املو�سيقية، 
ذات  ب��األ��وان  منها  كال  خ��الل  الفرقة  اأع�ساء  ومالب�ض  امل�سرح  تلون  التي 
دللت معينة، ك��الأزرق الداكن تعبريا عن لون البحر يف الليل، والأحمر 
تعبريا عن احلروب والغ�سب، كما كانت الإيقاعات املو�سيقية تتلون بتلون 
الألوان يف عر�ض تقليدي اأخاذ تابعه جمهور امل�سرح ب�سعادة و�سغف، وتال 
اأرمينيا بني الأم�����ض وال��ي��وم، ويلقي  ي��دور ح��ول  ذل��ك تقدمي فيلم ق�سري 
الواقع يف  �سعار اجلناح  يدور حوله  "اأثنوتك" الذي  ال�سوء على م�سروع 

منطقة الفر�ض.
يعترب الرق�ض يف الثقافة الأرمينية و�سيلة لتوحيد النا�ض وللم�ساعدة يف 
ال�سعب الأرمني يف فنون الرق�ض  اإيجابية. وقد برع  احل�سول على طاقة 
كاحلب  املختلفة،  الإن�سانية  امل�ساعر  عن  للتعبري  وا�ستخدموها  املختلفة 
والفرح واخلوف والغ�سب، كما ابتكروا رق�سات خا�سة يوؤديها اجلنود قبل 
بينهم من  التعاون  روح  وب��ث  اخل��وف  التغلب على  بهدف  امل��ع��ارك،  خو�ض 

خالل الرق�ض اجلماعي.
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البدء  ال�سهل  من  ولكن  ال�سعر،  ت�ساقط  على  التغلب  ال�سعب  من  يكون  قد 
جتعل  اأن  ميكن  �سارة  مكونات  على  يحتوي  ال��ذي  ال�سامبو  من  بالتخل�ض 
و100   50 بني  ما  املتو�سط  يف  البالغ  الإن�سان  اأ�سواأ.ويفقد  ال�سعر  ت�ساقط 
طبية  حالة  على  عالمة  يكون  اأن  ميكن  ذلك  من  اأكرث  ولكن  يوميا،  �سعرة 
موؤقتا  ال�سعر  ت�ساقط  يكون  الإناث.واأحيانا  اأو  للذكور  النمطي  ال�سلع  مثل 
وينتج عن مر�ض اأو عالج ال�سرطان اأو الإجهاد اأو فقدان الوزن، ولكن يف كلتا 

احلالتني ميكنك اإنقاذ املوقف با�ستخدام ال�سامبو املنا�سب.
وتك�سف الدكتورة ديبورا يل من �سيدلية دكتور فوك�ض على الإنرتنت عن 11 
مكونا �سائعا، ولكنه �سار، ميكن اأن يكون كامنا يف ال�سامبو الذي ن�ستخدمه.

وميكن اأن تو�سح قائمة املكونات املوجودة على 
الكيميائية  امل��واد  ع��دد  والبل�سم  ال�سامبو  علبة 
�سعرك  ع��ل��ى  ت�سعها  ال��ت��ي  امل��ح��ت��م��ل��ة  ال�����س��ارة 
وف����روة راأ����س���ك. وم���ع ذل����ك، م��ن ال�����س��ع��ب فهم 
ي��ج��ع��ل ت�ساقط  ف��ه��م م��ا  امل��ك��ون��ات دون  ق��ائ��م��ة 
ال�����س��ع��ر اأ����س���واأ ع��ن ط��ري��ق ت��ه��ي��ج ف����روة الراأ�ض 

واإتالف الب�سيالت.

ميثيل اأيزوثيازولينون
�سبب  ه��و   )MIT( اأي��زوث��ي��ازول��ي��ن��ون  ميثيل 
التهاب اجللد التما�سي التح�س�سي، وهو تفاعل 
الراأ�ض  ف���روة  ع��ل��ى  ي��ح��دث  اأن  ال��ت��ه��اب��ي مي��ك��ن 

واجللد اإذا كنت تعاين من احل�سا�سية.
وقالت الدكتورة يل:

"يف التهاب اجللد احلاد، تبدو الب�سرة حمراء   
ومنتفخة وغالبا ما تكون متقرحة. وميكن اأن 
ب��احل��رارة واحلكة واحل��رق��ان، ويف بع�ض  ت�سعر 
الأحيان تنفجر البثور وقد تكون املنطقة مبللة 

ونازفة. 
م��زم��ن��ا، فقد تكون  ال��ت��ه��اب اجل��ل��د  اأ���س��ب��ح  واإذا 
واملثري  نوبات متكررة من اجللد اجلاف  هناك 

للحكة اأو الأمل".

كربيتات لوريل ال�سوديوم
ك��ربي��ت��ات ل���وري���ل ال�����س��ودي��وم ه���ي امل�����ادة التي 
ولكن يجب  رغ��وة،  اإىل  يتحول  ال�سامبو  جتعل 
خ��ال من  �سامبو  على  العثور  دائ��م��ا  اأن حت��اول 

الكربيتات حيثما اأمكن ذلك.
وه��ن��اك الكثري م��ن امل��ع��ل��وم��ات اخل��اط��ئ��ة حول 
الكربيتات كونها مادة م�سرطنة، لكنها ل ت�سبب 

ذلك.
كعامل  ع��ادة  الكيميائية  امل���ادة  ه��ذه  وُت�ستخدم 
تنظيف يف املنظفات املنزلية واملنظفات وكذلك 
اأي�سا  ولكنها  امل��ه��م��ة،  ي��ن��ج��زوا  ح��ت��ى  ال�سامبو 

ت�سبب تهيج اجللد وتلف ب�سيالت ال�سعر.
وامل�����ك�����ون ق�����وي ج�����دا ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ك��ث��ري من 
ب�سرة  لديك  كان  اإذا  جتنبه  ويجب  الأ�سخا�ض 
اأن  اأو حالة مثل الأكزميا، حيث ميكن  ح�سا�سة 
اأو  جلدي  طفح  اأو  احمرار  يف  ال�سامبو  يت�سبب 

التهاب اأو حكة.

كلوريد ال�سوديوم
با�سم  اأي�سا  امل��ع��روف  ال�����س��ودي��وم،  كلوريد  يعد 
امل���ل���ح، م��ك��ون��ا م��ف��ي��دا يف ال�����س��ام��ب��و لأن����ه مينح 

ال�سامبو قواما كثيفا.
ويف حني اأن هذه املادة ل ت�سبب ت�ساقط ال�سعر 
�سعرك  ت�سر  اأن  مي��ك��ن  ف��اإن��ه��ا  م��ب��ا���س��ر،  ب�سكل 

وفروة راأ�سك.
وي��ج��ع��ل امل��ل��ح ���س��ع��رك ج��اف��ا و���س��ع��ي��ف��ا، ويتلف 
خ�سالتك،  يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال���وق���ائ���ي  احل���اج���ز 

ويرتك حكة يف فروة راأ�سك.

البويل ايثيلني غاليكول
اإيثيلني غاليكول  عادة ما يقع ت�سمني البويل 
)PEG( يف ال�سامبو لتكثيفه وحت�سني قوامه، 

ولكنه قد يكون �سارا ب�سحة ال�سعر.
وي�ستق البويل اإيثيلني غاليكول من البرتول، 
م���ا ي��ع��ن��ي اأن�����ه مي��ك��ن اأن ي���ك���ون م��ل��وث��ا مب���واد 
م�سرطنة ب�سرية معروفة مثل اأك�سيد الإيثيلني 

والديوك�سان.

الفورمالديهايد
مكونات  ق��وائ��م  على  الفورمالديهايد  ���س��رتى 
ال�سامبو اأو البل�سم امل�سمم للحفاظ على �سعرك 

مفرودا اأو ناعما.
مت و�سع املادة الكيميائية يف البداية يف منتجات 
التجميل باعتبارها مادة حافظة رخي�سة الثمن، 
للفورمالديهايد  امل�ستخدمة  الغازات  يف  ولكن 

اإنها توجد يف  بل  �سديدة اخل��ط��ورة،  امل��ادة  تعد 
ال�سناعية  التنظيف  ومنتجات  ال�سجائر  بع�ض 

ومواد البناء.
اأخرى  م�سرطنة  م���ادة  ه��و  وال��ف��ورم��ال��دي��ه��اي��د 
حمتملة واملنتجات التي حتتوي عليه ميكن اأن 
ت�سبب ردود فعل �سيئة للعني واجلهاز الع�سبي 

واجلهاز التنف�سي.
ت�ساقط  اأي�سا يف  املكون  هذا  ي�ساهم  اأن  وميكن 

ال�سعر وتهيج فروة الراأ�ض.

البارابني
البارابني كمواد حافظة جلعل  ُي�ساف  عادة ما 
املنتجات تعي�ض لفرتة اأطول دون تراكم العفن 
بالأمرا�ض  م��وؤخ��را  ارت��ب��ط  ولكنه  والبكترييا، 

املرتبطة بالهرمونات.
ووج����د ال��ع��ل��م��اء اأن م����ادة ال��ب��اراب��ني مي��ك��ن اأن 
حت��اك��ي ه��رم��ون الإ���س��رتوج��ني يف اجل�����س��م، ما 
ال�سماء  ال��غ��دد  ن��ظ��ام  م��ع  ت��ت��داخ��ل  اأن��ه��ا  يعني 

وميكن اأن ت�سبب اختاللت هرمونية.
وميكن اأن يوؤثر ذلك على عدد من احلالت، من 
الوزن  فقدان  اإىل  واخل�سوبة  ال�سهرية  ال��دورة 

وت�ساقط ال�سعر.

)DEA( ديثانولمني
ي��ت��م��ث��ل ال������دور ال��رئ��ي�����س��ي ل���داي���ث���ان���ولم���ني يف 
ال�����س��ام��ب��و يف اإن���ت���اج ال���رغ���وة وال��ف��ق��اع��ات، وهي 

لطيفة ولكنها لي�ست �سرورية.
ل��ي�����ض �سارا  ذات������ه  ح����د  وال���دي���ث���ان���ولم���ي���ن���ف���ي 
ول���ك���ن مي��ك��ن اأن ي��ت��ح��د م���ع م���ك���ون���ات اأخ����رى 
ل���الإن�������س���ان ت�سمى  م�����س��رط��ن��ة  م������ادة  ل��ت��ك��وي��ن 

.nitrosodiethanolamine
ال�سعر  ت�ساقط  يف  الديثانولمني  يت�سبب  ول 
اإىل تلف  ي������وؤدي  ق���د  ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر، ول��ك��ن��ه 
الكرياتني وتهيج فروة الراأ�ض، ما قد يوؤدي اإىل 

ت�ساقط ال�سعر.

)TEA( ثالثي اإيثانولمني
يحتوي ما ي�سل اإىل %40 من ال�سامبو على 

ثالثي اإيثانولمني. 
ا�ستخدام  ي��ت��م  ال��دي��ث��ان��ولم��ني،  م��ث��ل  ومت��ام��ا 
اإيثانولمينل�سنع رغوة ال�سامبو عندما  ثالثي 

يقابل املاء. 
ال�سامبو،  من  نتوقعه  ما  هو  ه��ذا  اأن  حني  ويف 
اجللد  على  ق������ا�ض  اإيث������انولمني  اأن ثالثي  اإل 
وفروة الراأ�ض وال�سعر و�سيرتك �سعرك جمعدا 

وه�سا.
تدمر  اأن  اأي�سا  الكيميائية  امل��ادة  لهذه  وميكن 
الكرياتني متاما، وهو الربوتني الذي يحافظ 

على �سعرك قويا ولمعا.

الكحول
ل يعد الكحول دائما مكونا �سلبيا يف ال�سامبو، 
ال���ك���ح���ول. فكحول  ن�����وع  ي��ع��ت��م��د ع���ل���ى  ف���ه���ذا 
�سبيل  على  ال��ه��ن��د،  ج��وز  زي��ت  مثل  ال�سيرتيل 
املثال، مكثفات مفيدة جلعل الرتكيبة كرميية 

و�سميكة ولي�ست عادة �سيئة ل�سعرك.
وم������ع ذل�������ك، ف�������اإن ب���ع�������ض ال���ك���ح���ول���ي���ات مثل 
الإيثانول والكحول الإيثيلي وامليثانول وكحول 
واملواد  الزيوت  �سعرك من  الأيزوبروبيل جترد 
امل��غ��ذي��ة ال��ت��ي ي��ح��ت��اج��ه��ا، ل��ذل��ك م��ن الأف�سل 
كنت  اإذا  الكحول  من  اخل��ايل  ال�سامبو  اختيار 

تعاين من ت�ساقط ال�سعر.

البرتول
اأن ي��ك��ون ���س��ع��رك ثقيال وب���ال ح��ي��اة مع  مي��ك��ن 
املنتجات التي حتتوي على البرتول، ما يت�سبب 
يف ا�ستمرار الإفراط يف غ�سل �سعرك وجتريده 

من العنا�سر الغذائية الأ�سا�سية للنمو.

الالنولني
ال�سوف  يف  ط��ب��ي��ع��ي��ة  ده�����ون  ه���و  ال���الن���ول���ني 
مبا  التجميل،  منتجات  من  ع��دد  يف  وي�ستخدم 

يف ذلك ال�سامبو.
ل��ك��ن الالنولني  ب��ط��ب��ي��ع��ت��ه،  ل��ي�����ض ����س���ارا  وه���و 
على  برتاكمه  �سمحت  اإذا  وثقيل،  ج��دا  �سمعي 
اإىل  وي����وؤدي  تهيجا  ي�سبب  فقد  ال��راأ���ض،  ف���روة 

ت�ساقط ال�سعر.

يجب جتنبه ملكافحة ت�ساقط ال�سعر

ال�ســـــامبو  يف  �ســـار  ولكنـــه  �سائعـــا  مكـــونا   11

اأجرى باحثون بقيادة جامعة بكني جتارب ملعرفة ما اإذا كان 
ي�سمى  ما  لأداء  قدراتنا  يح�ّسن  قد  ال�ساي  من  ك��وب  �سرب 

بالتفكري املتقارب. 
وهذا هو النوع الذي ن�ستخدمه حلل امل�سكالت التي ميكننا 
من خاللها ا�ستنتاج احلل عرب تطبيق �سل�سلة من القواعد 

املحددة جيدا، والتفكري املنطقي.
بفوائد  ياأتي  املعتاد قد  ال�ساي  �سرب  اأن  اإىل  النتائج  وت�سري 

معرفية، بالإ�سافة اإىل مكافاآته ال�سحية املقرتحة.
ال��درا���س��ة ع��امل النف�ض يل وان���غ م��ن جامعة بكني  واأج���رى 
ال�ساي  اأن  اإىل  نتائجنا  "ت�سري  واأو�سح:  وزم��الوؤه،  بال�سني 
ميكن اأن ي�ساعد يف حت�سني الأداء العقلي عند مواجهة مهمة 

�سعبة ب�سكل خا�ض".
100 فرد  ال��ب��اح��ث��ون م��ا جم��م��وع��ه  ويف درا���س��ت��ه��م، ج��ّن��د 
الألغاز،  ح��ل  اأو  الكلمات  رب��ط  مهام  ب��اإك��م��ال  اإم��ا  وكلفوهم 

والتي ُعّينت بدرجات متفاوتة من ال�سعوبة.
اأول، اأعطي كل م�سارك اأمرا اإما ب�سرب كوب من املاء اأو كوب 
 108 من ال�ساي الأ�سود - وكالهما بدرجة ح��رارة حوايل 

درجة فهرنهايت )42 درجة مئوية(.
ووج���د ال��ف��ري��ق اأن م��ن ���س��رب��وا ال�����س��اي ك��ان اأداوؤه�����م اأف�سل 
اإبداعية  مهمة  تعيني  عند  امل��اء  جترعوا  الذين  اأولئك  من 

مب�ستوى عال من ال�سعوبة.

ومع ذلك، فاإن فوائد كوب من ال�ساي التي �سوهدت، كانت 
م�ستوى  على  امل��ط��روح  التحدي  ك��ان  عندما  فقط  هام�سية 

�سعوبة اأقل.
وعالوة على ذلك، وجد اأي�سا اأن ال�ساي مرتبط باملزيد من 
الن�سف  اإىل  الأ�سخا�ض  انتقال  مع  امل�ستمر  امل�سكالت  حل 
اأطلق عليها الفريق  الأخري من اختباراتهم - وهي ظاهرة 

ا�سم "تاأثري الن�سف املنق�سم".

يف  "امل�ساركني  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  وج���د  ذل���ك،  اإىل  وب��الإ���س��اف��ة 
جمموعة ال�ساي كانوا اأكرث �سعادة واهتماما باملهمة بعك�ض 

اأولئك يف جمموعة املياه".
لأولئك  مهمة  عملية  اأهمية  لها  "النتائج  اأن  اإىل  وخل�سوا 
املعر�سني  اأول��ئ��ك  اأو  الإب��داع��ي  العمل  يف  ي�ساركون  ال��ذي��ن 
جملة  يف  ل��ل��درا���س��ة  ال��ك��ام��ل��ة  ال��ن��ت��ائ��ج  لالإرهاق".ون�سرت 

.Food Quality and Preference

يح�ّسن قدراتنا لأداء ما ي�سمى بالتفكري املتقارب

هل كوب ال�ساي يحل امل�سكلة ؟ درا�سة حديثة تقّدم اجلواب!
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املال والأعمال
الثالثاء   1  فبراير    2022  م   -    العـدد   13457  

Tuesday   1  February   2022   -  Issue No   13457

جلفود 2022 يدعم التحولت الإيجابية نحو 
م�ستقبل اأف�سل لقطاع الأغذية وامل�سروبات العاملي

•• دبي- وام:

تنطلق مبركز دبي التجاري العاملي خالل الفرتة من 13 حتى 17 فرباير 
قطاع  يف  ع��امل��ي  معر�ض  اأك���رب   -  2022 جلفود  معر�ض  فعاليات  املقبل 
التوا�سل  تعزيز  بهدف   27 ال���  دورت��ه  يف  وال�سيافة  وامل�سروبات  الأغ��ذي��ة 

واإحداث تغيري اإيجابي ي�سمن م�ستقباًل م�سرقاً للقطاع.
وتر�سيخاً حل�سوره القوي كاأبرز معر�ض عاملي متخ�س�ض بقطاع الأغذية 
4 اآلف  2022 حتت مظلته اأكرث من  وامل�سروبات يجمع معر�ض جلفود 
جهة عار�سة اإىل جانب نخبة من �سناع ال�سيا�سات ورواد البتكار والتغيري 
تفعيل  بهدف  ق��ارات  �ست  تتوزع على  دول��ة خمتلفة   180 القطاع من  يف 
وت�سليط  التطبيق  حيز  اإىل  العمل  باأجندات  لالنتقال  الرامية  احل��وارات 
ال�سوء على عدد من اأهم الق�سايا والتقنيات اجلديدة والتوجهات النا�سئة 

يف القطاع الذي يتاأثر بتغري �سلوكيات امل�ستهلكني.
اجلهات  اإج��م��ايل  من   40% ن�سبتهم  البالغة  اجل��دد  امل�ساركون  ويعر�ض 
العار�سة جمموعًة وا�سعة من اأحدث املنتجات والبتكارات يف القطاع لي�سكل 
جلفود 2022 بذلك اأوىل فعاليات العام احلايل التي ت�سلط ال�سوء فعلياً 
ملواكبة  وامل�سروبات  الأغذية  املتغرية يف قطاع  العاملية  التوجهات  اأهم  على 

احتياجات امل�ستهلكني.
جدول  ويركز  العاملي  التجاري  دب��ي  مركز  يف  قاعة   21 املعر�ض  وي�سغل 
الكفيلة  وال�سبل  الإلكرتونية  التجارة  منو  ت�سمل  موا�سيع  على  اأعماله 
بالنتقال من احلوارات نحو التطبيق الفعلي لالأجندات املتعلقة بالتخل�ض 
عن  ف�ساًل  الأغذية  قطاع  يف  ال�سابة  املواهب  ومتكني  الغذائي  الهدر  من 

ا�ستقطاب اأ�سهر الطهاة العامليني للم�ساركة يف اأبرز فعالياته.
وقال مارك نابري مدير معر�ض جلفود “ يكت�سب املعر�ض اأهمية بالغة يف 
القطاع. ويهدف  التوا�سل على م�ستوى  لل�سعوبات يف  نتيجًة  الوقت  هذا 
الغذاء  منظومة  م�ستوى  على  للعمل  ج��دي��دة  ط��رٍق  تقدمي  اإىل  املعر�ض 
كاأحد  اأهميته  ي��وؤك��د  م��ا  كوفيد-19  اأزم���ة  ل��ت��داع��ي��ات  ا�ستجابًة  العاملية 
املعار�ض التي ينبغي ح�سورها من قبل املخت�سني.ويدرك جميع العاملني 
اأ�سعار  لتحديد  عاملياً  الأب��رز  املن�سة  يوفر  املعر�ض  ب��اأن  الأغ��ذي��ة  يف قطاع 
الأغذية وعقد ال�سراكات التجارية ف�ساًل عن دوره الفاعل يف ر�سم مالمح 

م�ستقبل قطاع الأغذية العاملي”.
على  ال�سوء  ي�سلط  اجلديدة  اإن�سباير  جلفود  فعالية  برنامج  اأن  واأ�ساف 
التوجه  بزيادة  واملدفوع  املت�سارع  الإلكرتونية وتطوره  التجارة  منو قطاع 
نحو عمليات الت�سوق وتو�سيل ال�سلع عرب الإنرتنت ف�ساًل عن اإلقاء نظرة 
ال�سبل  ومعرفة  الرئي�سية  والفر�ض  املوا�سيع  من  جمموعة  على  معمقة 
التي تتيح لالأ�سواق الرقمية لعب دور مزدوج يتمثل بتغيري وت�سهيل عمل 

�سل�سلة التوريد لقطاع الأغذية وامل�سروبات.

دناتا ت�ستثمر 200 مليون يورو لإن�ساء واحد من اأكرب مرافق 
ال�سحن واأكرثها تقدما يف العامل مبطار �سيفول اأم�سرتدام

•• دبي- وام:

اأكرث  ا�ستثمار  اأعلنت دناتا املزود العاملي الرائد خلدمات الطريان وال�سفر عن 
اأح��دث مرفق  وت�سغيل  لإقامة  “820 مليون درهم”  ي��ورو  200 مليون  من 

�سحن اآيل بالكامل يف مطار �سيفول اأم�سرتدام الدويل.
 dnata Cargo City  - اأم�����س��رتدام  لل�سحن  دن��ات��ا  “مدينة  تعمل  و���س��وف 
Amsterdam” التي تعد من اأكرب املرافق من نوعها واأكرثها تقدما يف العامل 
على تعزيز �سعة ال�سحن يف هولندا وتوفري فر�ض وظيفية جديدة ومبا�سرة مع 
ب�سكل  والأع��م��ال  العمليات  تو�سيع  اإمكانية  وعمالئها  لدناتا  �ستتيح  كما  دناتا 

كبري وحتفيز التجارة والقت�ساد املحلي.
و�سوف حتتوي املن�ساأة التي �ستقام يف �سيفول �ساوث اإي�ست والتي تبلغ م�ساحتها 
61 األف مرت مربع على م�ستودع تخرين م�ساحته 19 األف مرت مربع و�ستكون 
قادرة على التعامل مع اأكرث من 850 األف طن من الب�سائع �سنويا كما �ستلبي 
اأعلى معايري ال�سناعة ل�سمان التعامل الفعال والآمن مع جميع اأنواع الب�سائع 
والربيد  اخل��ط��رة  والب�سائع  والأدوي����ة  العطب  �سريعة  املنتجات  ذل��ك  يف  مب��ا 
ت�سغيل  يبداأ  اأن  املقرر  واملركبات ومن  الطائرات  واحليوانات احلية وحمركات 

املن�ساأة يف عام 2024.
 Schiphol Commercial و�ستتوىل �سركة �سيفول كومري�سال ريال اإ�ستيت
Real Estate” تطوير “مدينة دناتا لل�سحن اأم�سرتدام” كما �ستقوم �سركة 
“لوديج اإندا�سرتيز L?dige Industries” بتزويدها باأحدث التقنيات وتعد 
�سيح�سل  كما  الهولندية  لل�سركة  جت��اري  عقاري  تطوير  م�سروع  اأك��رب  املن�ساأة 
امل�سروع بالإ�سافة اإىل ذلك على �سهادة BREEAM للتميز يف جمال ال�ستدامة 

والت�سميم ال�سديق للبيئة.
امل�ستمر بتوفري خدمات  ويوؤكد الإع��الن عن هذا امل�سروع ال�سخم التزام دناتا 
وقد  ال��ظ��روف  خمتلف  يف  التقنيات  اأح���دث  خ��الل  م��ن  امل�ستوى  وعاملية  اآم��ن��ة 
وا�سلت دناتا طوال ال�سنوات املا�سية تنفيذ ا�ستثمارات ا�سرتاتيجية يف عملياتها 
لتعزيز خدماتها و�سمل ذلك افتتاح مرافق �سحن جديدة على اأحدث طراز يف 
مان�س�سرت “اململكة املتحدة” وكرات�سي ولهور “باك�ستان” و�سعة �سحن اإ�سافية 
“كندا”  وتورنتو  “اأ�سرتاليا”  و�سيدين  “بلجيكا”  بروك�سل  يف  حتتية  وبنية 
وبالإ�سافة اإىل ذلك �ستفتتح دناتا يف مار�ض املقبل املرحلة الثانية من م�سروع 

“دناتا �سيتي اإي�ست dnata City East” يف مطار لندن هيرثو.

 متديد موعد الت�سجيل للرت�سح جلوائز �ستيفي 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا لعام 2022 

•• راأ�س اخليمة- وام:

اأفريقيا  “�ستيفي ال�سرق الأو�سط و�سمال  اإدارة جوائز  قرر القائمون على 
 17 اىل  للجائزة  للرت�سح  للت�سجيل  النهائي  امل��وع��د  متديد   ،”2022

فرباير املقبل، والذي كان مقرراً له يف ال�سابق 26 يناير احلايل.
دولة   17 من  باجلائزة  امل�ساركة  على  الكبري  للطلب  نظراً  التمديد  جاء 
برعاية  الثالثة  دورت��ه��ا  يف   ، اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف 
املعلومات و�سروط الرت�سح على  راأ�ض اخليمة. وتتوفر كافة  غرفة جتارة 
موقع اجلائزة http://MENA.StevieAwards.co. واأعلن املنظمون 
للجائزة اأ�سافة فئتني جديدتني، اىل الفئات امل�ستهدفة باجلائزة بدورتها 
الثالثة ، وهما الأوىل فئة الفيديو التي تكرم البداعات يف ابتكار مقاطع 
الفيديو �سواء كان ذلك يف طريقة الت�سميم اأو ال�سكل اأو الإنتاج اأو التوزيع 
والتفاعل ، والثانية فئة و�سائل التوا�سل الجتماعي التي ت�سمل الإبتكار يف 
ان�ساء واإدارة وت�سويق و�سائل التوا�سل الجتماعي املختلفة ، بجانب اإ�سافة 

بند الفعاليات الفرتا�سية حتت فئات جوائز الفعاليات والعرو�ض.

�سراكة ا�سرتاتيجية بني مدينة م�سدر و�سندوق حممد بن را�سد لالبتكار
•• اأبوظبي- وام:

اأعلنت كل من مدينة م�سدر و�سندوق حممد بن را�سد 
لدعم  ا�سرتاتيجية  �سراكة  اإب���رام  ع��ن  ام�����ض  لالبتكار 
ريادة الأعمال والنمو القت�سادي على م�ستوى الدولة 

والعامل.
م�سدر،  مدينة  ب��ني  جتمع  التي  ال�سراكة  ه��ذه  وت��رك��ز 
البحث  واأن�سطة  ال�ستدامة  جمال  يف  الرائدة  الوجهة 
وهو  لالبتكار،  را�سد  بن  حممد  و�سندوق  والتطوير، 
يف  الب��ت��ك��ار  دع��م  بهدف  املالية  وزارة  اأطلقتها  م��ب��ادرة 
اأجل  من  والتعاون  امل��ع��ارف  تبادل  تعزيز  على  ال��دول��ة، 
املبتكرة  وال�سركات  الأعمال  ري��ادة  مبنظومة  النهو�ض 

�سواء �سمن الدولة اأو خارجها.
ويف اإطار هذه ال�سراكة يعمل برناجما “م�سرع �سندوق 
ال�سمانات”،  برنامج  و”  لالبتكار”  را�سد  بن  حممد 
ال�سركات  فئة  لتنمية  م�سدر  مدينة  جهود  دع��م  على 
املدير  ب��ال��ع��الء،  ع��ب��داهلل  وق���ال  واملتو�سطة.  ال�سغرية 
اأ�سا�ض  البتكار حجر  “ميثل  ملدينة م�سدر:  التنفيذي 
يف عملية تنمية وتطوير قطاعات الأعمال، وقد جنحت 
لإنتاج  عاملي  كمركز  مكانتها  تعزيز  يف  الإم���ارات  دول��ة 
مهمة  ح��ل��ول  تطوير  اإىل  ت��ق��ود  ال��ت��ي  املبتكرة  الأف��ك��ار 
تواكب التغيريات الكبرية التي ن�سهدها وتعد �سراكتنا 
مهمة  خ��ط��وة  لالبتكار  را���س��د  ب��ن  حممد  �سندوق  م��ع 

جديدة تدعم جهود التنمية”.
الأعمال  ري��ادة  بقطاع  النهو�ض  اإىل  “ن�سعى  واأ���س��اف: 
الدولة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  وت��ع��زي��ز 
والعامل، وذلك من خالل العتماد على املواهب املميزة 
مع  التعاون  اإىل  نتطلع  اأننا  كما  املنطقة  توفرها  التي 
�سندوق حممد بن را�سد لالبتكار ل�ستك�ساف الفر�ض 

فاطمة  قالت  جانبها  م��ن  منها”.  وال�ستفادة  املتاحة 
النقبي ممثل وزارة املالية يف �سندوق حممد بن را�سد 
لالبتكار: “قام �سندوق حممد بن را�سد لالبتكار منذ 
لريادة  مثالية  بيئة  لبناء  ك��ب��رية  ب��خ��ط��وات  تاأ�سي�سه 
القطاعات  ومت��ك��ني من��و  املبتكرة  وال�����س��رك��ات  الأع��م��ال 
املتنوعة يف الدولة واإننا نتطلع اإىل التعاون الوثيق مع 
اآفاق  نحو  ال�سراكة  بهذه  قدما  وامل�سي  م�سدر  مدينة 

جديدة”.
بن  حممد  �سندوق  مدير  زينل  �ساكر  ق��ال  جهته  م��ن 
را�سد  ب��ن  حممد  �سندوق  “ي�سرتك  لالبتكار:  را���س��د 
والروؤية  التطلعات  ب��ذات  م�سدر  مدينة  مع  لالبتكار 
والبتكار  الأع��م��ال  ري���ادة  وتعزيز  حتفيز  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
يف دول�����ة الإم��������ارات وال���ع���امل و����س���وف ن��ت��ع��اون م��ع��ا يف 
والتمويل  امل���وارد  توفري  على  اجل��دي��دة  ال�سراكة  اإط��ار 
والإر�ساد والتوجيه من اأجل م�ساعدة ال�سركات املحلية 
والإقليمية والدولية على حتقيق النجاح �سمن الدولة 

من خالل من�ستنا الفريدة.
وتاأتي ال�سراكة متا�سيا مع اجلهود املتوا�سلة والرامية 
الهتمام  وت�سخري  را�سخة،  اأع��م��ال  منظومة  بناء  اإىل 
بالبتكار يف دولة الإمارات ل�ستقطاب وتطوير �سركات 
والتقنيات  الأف����ك����ار  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  ال����ق����ادرة  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
اجلديدة. و�ست�سمل ال�سراكة جهود التطوير، التي تبداأ 
اإىل  من مرحلة ما قبل طرح الأفكار اجلديدة و�سول 
اإىل  بالإ�سافة  وا�سع،  نطاق  على  وتطبيقها  تطويرها 
توفري املعارف واخلربات املتعلقة بتوفري التمويل لرواد 
و�سيكون  “ال�سمانات”  ب��ربن��ام��ج  املهتمني  الأع���م���ال 
مبقدور كال اجلهتني ال�ستفادة من اخلربات الب�سرية 

واملرافق والتكنولوجيا لكل منهما كلما اأمكن.
و�ستقوم مدينة م�سدر باإحالة ال�سركات العاملة �سمنها 

واملهتمة باأي من برناجمي “م�سرع �سندوق حممد بن 
كالهما،  اأو  ال�سمانات”  و”برنامج  لالبتكار”  را�سد 
را�سد لالبتكار، وباملثل  اإىل مبادرة �سندوق حممد بن 
مبدينة  املهتمة  ال�سركات  بتوجيه  ال�سندوق  �سيقوم 

م�سدر لالن�سمام اإىل جمتمعها احليوي.
را�سد  ب��ن  حممد  �سندوق  م�سرع  برنامج  �ساهم  وق��د 
ل��الب��ت��ك��ار خ���الل الأع�����وام امل��ا���س��ي��ة يف ت��ع��زي��ز منظومة 
البتكار يف الإمارات ب�سكل كبري ومنذ اإطالق الربنامج 
يف دي�سمرب 2018، ا�ستقطب امل�سرع 83 �سركة مبتكرة 
..ويركز  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف  تن�سط 
وتطويرهم  املحليني  الأع��م��ال  رواد  رعاية  على  امل�سرع 

بهدف تر�سيخ منظومة البتكار يف الدولة.

�سركة،   1000 من  اأك��رث  حاليا  م�سدر  مدينة  وت�سم 
ونا�سئة،  و�سغرية  ومتو�سطة  دولية  �سركات  تتنوع بني 
تلتزم بامل�ساهمة يف دعم تنفيذ اأجندة ال�ستدامة وتطوير 

ابتكارات من اأجل بناء جمتمعات اأكرث ا�ستدامة.
وت�سمل هذه املوؤ�س�سات الوكالة الدولية للطاقة املتجددة 
و”�سيمنز”،  للف�ساء،  الإم�����ارات  ووك��ال��ة  “اآيرينا”، 
وجمل�ض  ال�����س��ح��ي��ة،  ل��ل��رع��اي��ة   /G42/ وجم��م��وع��ة 
التابعتني  واجل��ه��ت��ني  امل��ت��ط��ورة  التكنولوجيا  اأب��ح��اث 
و”اأ�سباير”،  التكنولوجي”  البتكار  “معهد  وهما  له 
بن  حممد  جامعة  وم��ق��ر  و”هانيويل”،  و”تربيد”، 
يف  متخ�س�سة  جامعة  اأول  ال�سطناعي،  للذكاء  زاي��د 

بحوث الذكاء ال�سطناعي يف العامل.

غرفة اأبوظبي توقع اتفاقية تعاون مع جمل�ض التنمية القت�سادية يف موري�سيو�ض

 راكز توقع مذكرة تفاهم مع منطقة كاتوفيت�سي القت�سادية البولندية لتعزيز التعاون الثنائي

•• اأبوظبي- وام:

اأبوظبي  و���س��ن��اع��ة  جت�����ارة  غ���رف���ة  وق���ع���ت 
القت�سادية  التنمية  جمل�ض  مع  اتفاقية 
انطالقاً  وذلك  موري�سيو�ض،  يف جمهورية 
من اإدراك الطرفني لأهمية تعزيز وتوثيق 
وتطويرها،  القت�سادي  التعاون  عالقات 
التجارية  امل���ج���الت  تنمية  يف  ي�سهم  مب��ا 
التفاقية  ت��ه��دف  ك��م��ا  اأع�����س��ائ��ه��م��ا،  ب���ني 
ك��ن��ظ��ام عاملي  الأع���م���ال  ب��ي��ئ��ة  اإىل خ��دم��ة 
لل�سراكة الإيجابية ونقل اخلربات واأف�سل 

املمار�سات وال�ستثمارات املتبادلة.
ج���اء ذل���ك خ���الل ال��ل��ق��اء ال���ذي ج���رى بني 
���س��ع��ادة ع���ب���داهلل حم��م��د امل���زروع���ي رئي�ض 
غرفة اأبوظبي، ومعايل الدكتور رينجانادن 
بادايا�سي وزير املالية والتنمية القت�سادية 
اإك�سبو  يف  ال�����س��دي��ق��ة،  م��وري�����س��ي��و���ض  يف 
حممد  ���س��ع��ادة  وب��ح�����س��ور  دب����ي،   2020
اأبوظبي،  غرفة  ع��ام  مدير  املهريي  ه��الل 
ومن جانب موري�سيو�ض، هارف�ض �سيغولم 
وعي�سى  م���وري�������س���ي���و����ض،  ب���ن���ك  حم���اف���ظ 
التنمية  جمل�ض  رئي�ض  ن��ائ��ب  �سورماللي 
الرئي�ض  ب��ون��و���س��ام��ي  وك���ني  الق��ت�����س��ادي��ة، 
القت�سادية،  التنمية  ملجل�ض  التنفيذي 
غري  موري�سيو�ض  �سفري  �سودهن  و�سوكت 

املقيم يف الإمارات.
التعاون  اأوج���ه  مناق�سة  اللقاء  خ��الل  ومت 
ال��ث��ن��ائ��ي ب��ني ق��ط��اع��ي الأع���م���ال يف اإم����ارة 
تطويره،  و�سبل  وم��وري�����س��ي��و���ض،  اأب��وظ��ب��ي 

وتفعيل  ال�ستثمار  فر�ض  على  وال��ت��ع��رف 
املنفعة  ي��ح��ق��ق  مب����ا  ال���ت���ج���اري  ال���ت���ب���ادل 
اجلانبان،  واأك������د  ل��ل��ط��رف��ني.  امل�����س��رتك��ة 
ا�سرتاتيجية،  ات��ف��اق��ي��ات  وج�����ود  اأه��م��ي��ة 
ت��ه��دف اإىل ا���س��ت��ق��ط��اب روؤو������ض الأم�����وال، 
لال�ستفادة  امل�ستثمرين،  ح��رك��ة  وت�سهيل 
ل�سيما  املتاحة،  ال�ستثمارية  الفر�ض  من 
واأن اإمارة اأبوظبي تعد وجهة رائدة ملزاولة 
اإمكانات  الأعمال ومنوها، مبا متتلكه من 
اقت�سادية  ومزايا  طموحة،  وروؤي��ة  فريدة 
تعد  امل����ق����اب����ل،  ويف  وم����ت����ط����ورة.  حم���ف���زة 
التي  ال����دول  م��ن  موري�سيو�ض  ج��م��ه��وري��ة 
وم�ستقرة  منفتحة  بيئة  توفري  اإىل  ت�سعى 

وال�سناديق  التجارية  الأع��م��ال  لحت�سان 
ال���س��ت��ث��م��اري��ة، ب���ه���دف ج����ذب امل���زي���د من 

ال�ستثمارات الأجنبية.
م���ن ج��ان��ب��ه اأك�����د ���س��ع��ادة ع���ب���داهلل حممد 
اإط����ار  ت���اأت���ي يف  اأن الت��ف��اق��ي��ة  امل����زروع����ي، 
اأبوظبي،  غ���رف���ة  ت��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي  اجل���ه���ود 
ال��ق��ط��اع اخلا�ض  ب���ني  ال���ت���ع���اون  ل��ت��ع��م��ي��ق 
الإم���ارات���ي ون��ظ��رائ��ه يف ال����دول الأخ����رى، 
على  وحر�سها  الغرفة  ال��ت��زام  اإىل  م�سرياً 
العديد  م��ع  ا�سرتاتيجية  ���س��راك��ات  اإق��ام��ة 
من الدول واملوؤ�س�سات املالية حول العامل، 
واملالية،  القت�سادية  ال��ع��الق��ات  لتطوير 
تتبواأها  ال��ت��ي  امل��رم��وق��ة  امل��ك��ان��ة  وت��ع��زي��ز 

اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي حت��دي��داً ودول���ة الإم����ارات 
واأعرب  والدولية.  الإقليمية  الأو���س��اط  يف 
يف  التفاقية  ه��ذه  ت�سهم  ب���اأن  تطلعه  ع��ن 
التعاون  م���ن  رح��ب��ة  اآف�����اق  اإىل  ال���و����س���ول 
التجاري وال�ستثماري مع بيئة الأعمال يف 

موري�سيو�ض.
غرفة  ب���ني  ال���ت���ع���اون  ات��ف��اق��ي��ة  اأن  ي���ذك���ر 
القت�سادية  التنمية  وجم��ل�����ض  اأب��وظ��ب��ي 
ل�سناع  تتيح  م��وري�����س��ي��و���ض،  ج��م��ه��وري��ة  يف 
ال���ق���رار م��ن اجل��ان��ب��ني ال��ف��ر���س��ة لتطوير 
عالقات جتارية قوية بني الطرفني وت�سع 
اإجراءات تعاون من اأجل حتقيق اأهدافهما 
القت�سادية كما توؤ�س�ض التفاقية عالقات 

من  ك��ل  ب��ني  را�سخة  وجت��اري��ة  ا�ستثمارية 
وموري�سيو�ض.  اأبوظبي  يف  الأعمال  قطاع 
وت���ع���م���ل الت���ف���اق���ي���ة ع���ل���ى مت���ك���ني اإق���ام���ة 
�سراكات ناجحة، والتن�سيق لتنظيم البعثات 
والأبحاث،  الأع���م���ال  وزي�����ارات  ال��ت��ج��اري��ة 
واللقاءات واملوؤمترات، والدورات التدريبية، 
واملنتديات، والفعاليات التجارية وامل�ساركة 
يف املعار�ض التي تعود بالفائدة على اأع�ساء 
ال���غ���رف���ت���ني. وق����ع الت���ف���اق���ي���ة ع���ن غرفة 
����س���ع���ادة حم��م��د ه����الل املهريي  اأب���وظ���ب���ي 
املدير العام، وعن موري�سيو�ض ناما�سيفيان 
عن  بالنيابة  التنفيذي  املدير  بونو�سامي 

جمل�ض التنمية القت�سادية.

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

وّقعت مناطق راأ�ض اخليمة القت�سادية 
م����ع منطقة  ت���ف���اه���م  م����ذك����رة  )راك��������ز( 
اخلا�سة  الق���ت�������س���ادي���ة  ك��ات��وف��ي��ت�����س��ي 
التجاري  التبادل  فر�ض  ت�سجيع  بهدف 
وال�ستثماري بني دولة الإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة وج��م��ه��وري��ة ب��ول��ن��دا مم��ا يفتح 
والتنمية  التعاون  اأوا�سر  لتعزيز  املجال 

لكال املنطقتني القت�ساديتني.
ووّق�����ع م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م ك���ل م���ن رامي 
ملجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  ج�����اّلد، 
جمل�ض  رئي�ض  ميت�ساك،  وجانو�ض  راكز 
القت�سادية  كاتوفيت�سي  منطقة  اإدارة 
اخل��ا���س��ة وم��ون��ي��ك��ا ب��ري��ل، ن��ائ��ب رئي�ض 
كاتوفيت�سي  م��ن��ط��ق��ة  اإدارة  جم��ل�����ض 
ممثلي  بح�سور  اخل��ا���س��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 
مركز  يف  القت�ساديتني  املنطقتني  كال 
والذي  لراكز  التابع  لالأعمال  كومبا�ض 

مت افتتاحه موؤخراً.
حتفيز  �سياق  يف  امل��ذك��رة  توقيع  وي��اأت��ي 
ال�����س��رك��ات ال��ب��ول��ن��دي��ة ل��ت��و���س��ي��ع نطاق 
اأع���م���ال���ه���ا يف �����س����وق دول�������ة الإم����������ارات 
وا�سكت�ساف الفر�ض ال�ستثمارية املتاحة 
و�سمال  الأو�����س����ط  ال�����س��رق  م��ن��ط��ق��ة  يف 
اإفريقيا بالإ�سافة اإىل ت�سجيع ال�سركات 

التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها 
على ال�ستفادة من الفر�ض ال�ستثمارية 

يف ال�سوق البولندي.
جاّلد:  ق��ال  امل��ذك��رة،  توقيع  ومبنا�سبة 
دولة  القت�سادية بني  العالقات  “متتد 
وجمهورية  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات 
املجالت ولعقود من  بولندا يف خمتلف 
املذكرة  ت�ساهم ه��ذه  اأن  ون��اأم��ل  ال��زم��ن. 
وتطوير  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  ت��ع��زي��ز  يف 
البلدين.  ب��ني  ال�ستثمارية  ال��ع��الق��ات 
وي��ج��در ب��ال��ذك��ر ب���اأن ل���دى اإم�����ارة راأ�ض 
اخل��ي��م��ة ك���اف���ة امل���ق���وم���ات ال���ت���ي تدعم 
اأجل  من  القطاعات  جميع  يف  ال�سركات 
ازده������ار اأع��م��ال��ه��ا وت��و���س��ع��ة ن��ط��اق��ه��ا يف 
���س��وق دول���ة الإم�����ارات وك��ذل��ك الأ�سواق 
اإىل  نتطلع  ك��م��ا  وال��ع��امل��ي��ة.  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
الرتحيب بامل�ستثمرين البولنديني على 
�سوء هذه التفاقية كبادرة من اإلتزامنا 
بتقدمي �ستى �سبل الدعم الذي حتتاجه 
اإىل  ي��ن�����س��م��وا  اأن  اأج����ل  ال�����س��رك��ات م���ن 
راأ�ض  اإم��ارة  يف  املزدهر  الأعمال  جمتمع 
 40 يزيد عن  ما  ي�سم  وال��ذي  اخليمة 

األف �سركة.”
“نحن  الدكتور ميت�ساك:  وب��دوره، قال 
لتوقيع مذكرة التفاهم  م�سرورون جداً 
ال��ن��وع من  م��ع راك���ز، حيث �سيثمر ه��ذا 

اقت�ساديتني  منطقتني  ب���ني  ال��ت��ع��اون 
العديد  خلق  ع��ن  بلديهما  يف  رائ��دت��ني 
اجلديدة  ال���س��ت��ث��م��اري��ة  ال��ف��ر���ض  م���ن 
والتي بدورها �ست�ساهم يف تعزيز التبادل 
النمو  على  بالنفع  ي��ع��ود  ال��ت��ج��اري مم��ا 
نتطلع  كما  البلدين.  لكال  القت�سادي 
م���ن خ���الل ه���ذا ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي اإىل 
تبادل اخلربات واأف�سل املمار�سات ل�سقل 
املنطقتني  ك��ال  يف  الق��ت�����س��ادي  امل�سهد 
الطريق  مي���ه���د  مب����ا  الق���ت�������س���ادي���ت���ني 

للمزيد من امل�ساريع امل�ستقبلية.
مب�سوؤولني  ال��ب��ول��ن��دي  ال���وف���د  ال��ت��ق��ى 
اأرم��ور وورك�ض ومت  األتيميت  �سركة  من 
احلمرا  مبنطقة  جولة  يف  ا�سطحابهم 
مقر  ل��زي��ارة  ل��راك��ز  التابعة  ال�سناعية 
�سركة كري�سوفت جلوبال و�سركة ميتال 

فاب ميدل اإي�ست.
البولندية  ال�سركات  من  العديد  تتخذ 
لأعمالها  راأ���ض اخليمة مقراً  اإم��ارة  من 
ن���ظ���راً مل���ا مت��ت��ل��ك��ه الإم��������ارة م���ن موقع 

مزاولة  على  ت�ساعد  وبيئة  ا�سرتاتيجي 
وفعالية من حيث  �سهولة  بكل  الأعمال 
الأ�سواق  من  قربها  اإىل  اإ�سافًة  التكلفة 
البلدين  يت�سارك  والوا�سعة.  احلديثة 
يف ال��ك��ث��ري م��ن الأوج�����ه، ح��ي��ث ميتازان 
ب��ك��ون��ه��م��ا م��ق��ا���س��د ���س��ن��اع��ي��ة ع��ل��ى قدر 
كبري من الأهمية خ�سو�ساً يف ما يتعلق 
املركبات  ك�سناعة  النامية  بالقطاعات 
وال�ستعانة مب�سادر خارجية لإدارة �سري 

الأعمال.

•• دبي-وام:

الرائد  ال��ع��ق��اري  امل��ط��ور   - “نخيل”  �سركة  منحت 
ل�  التحتية  الإن�سائية والبنية  لالأعمال  عامليا.. عقداً 
ال�سكني  املجمع  الفرجان”  “مروج  يف  منزًل   620
ب��ال��ك��ام��ل ال���واق���ع يف م�����س��روع ال�سركة  امل��ب��اع  امل�����س��ور 
“�سركة  “نخيل”  وعينت  “الفرجان”.  الرئي�سي 
دبي  م��ن  تتخذ  ال��ت��ي  العامة”  للمقاولت  ال�سعفار 
مقراً لها لت�سليم الفلل ومنازل التاون هاو�ض واأعمال 
البنية التحتية املرتبطة بها يف املجمع اجلديد والتي 

من املقرر النتهاء منها يف 2024.
اإطالقه  مت  ال��ذي  الفرجان”  “مروج  جممع  ويقع 
بالتجزئة  البيع  مركز  من  بالقرب   2021 مايو  يف 
وحمطة  املجتمعي  وال��ن��ادي  “بافيليون”  الفرجان 
امل�ساحات  ب���ني  امل����ن����ازل  ت��ق��ع  ح���ني  يف  دب�����ي.  م����رتو 
من  وا�سعة  جمموعة  عن  ف�ساًل  الوا�سعة  اخل�سراء 
و�سائل الراحة مبا يف ذلك اأحوا�ض ال�سباحة وم�سارات 

اجلري واملالعب الريا�سية ومناطق اللعب املظللة.
ونظراً للطلب الكبري على م�سروع “مروج الفرجان” 
املا�سي، م�سروع  �سبتمرب  يف  “نخيل”  �سركة  اأطلقت 
بالكامل  بيعه  مت  وال���ذي  غرب”  ال��ف��رج��ان  “مروج 
حيث مت حالياً طرح مناق�سة عقد الأعمال الإن�سائية 

اخلا�سة به.
 560 م�����س��اح��ة  ع��ل��ى  “الفرجان”  م�����س��روع  ومي��ت��د 
هكتاراً ويقطنه حالياً حوايل 30 األف ن�سمة ويعترب 
املتعددة  ال��ع��م��ران��ي��ة  “نخيل”  م�����س��اري��ع  اأك���رب  اأح���د 
ب��دب��ي وع��ل��ى مرمى  ال���س��ت��خ��دام��ات واأك��رثه��ا �سهرة 
حجر من “ابن بطوطة مول” وي�سم حمطة للمرتو 
خا�سة به ومركزين للبيع بالتجزئة “بافيليون” وناٍد 
خا�ض باملجمع ال�سكني ومدار�ض وغريها املزيد.. كما 
ميكن الو�سول ب�سهولة اإىل “الفرجان” عرب الطرق 
و�سارع  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  �سارع  مثل  الرئي�سية 
اليالي�ض و�سارع ال�سيخ زايد ف�ساًل عن موقعه املثايل 

للتوجه نحو اإمارة اأبوظبي واملناطق الأخرى بدبي.

نخيل متنح عقدا لالأعمال الإن�سائية لـ 620 منزل يف مروج الفرجان
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حكومة دولة الإمارات وميتا تطلقان مبادرة بيانات مل�ستقبل اأف�سل
•• دبي -وام:

احلكومي  ال���ت���ط���وي���ر  م���ك���ت���ب  اأط�����ل�����ق 
في�سبوك  )م��ي��ت��ا(  و���س��رك��ة  وامل�����س��ت��ق��ب��ل، 
���س��اب��ق��ا، ب��ال��ت��ع��اون م��ع امل��رك��ز الحت���ادي 
“بيانات  مبادرة  والإح�ساء،  للتناف�سية 
جديدة  ���س��راك��ة  يف  اأف�سل”،  مل�ستقبل 
امل�ستقبل”،  ِ“�سراكات  م���ب���ادرة  ���س��م��ن 
ل��ت��وظ��ي��ف ال��ب��ي��ان��ات ال�����س��خ��م��ة يف دعم 
املبادرات  ت�سميم  يف  احل��ك��وم��ة  ج��ه��ود 
تواكب  ال���ت���ي  واخل�����دم�����ات  وامل�������س���اري���ع 
اأثرها  وتقييم  املجتمع،  اأف���راد  تطلعات 

على حت�سني م�ستوى حياتهم.
مل�ستقبل  “بيانات  م����ب����ادرة  ت���ه���دف  و 
من  والأك��رب  الأوىل  ال�سراكة  اأف�سل”، 
امل��ن��ط��ق��ة ب���ني ح��ك��وم��ة دولة  ن��وع��ه��ا يف 
زيادة  اإىل  “ميتا”،  و���س��رك��ة  الإم�����ارات 
وال�سيا�سات احلكومية  القرارات  فاعلية 
ور�سم وت�سميم املبادرات لتعزيز جاهزية 
بال�ستفادة  للم�ستقبل  الإم����ارات  دول���ة 
 Data“ من برنامج “ميتا” للبيانات
املركز  for Good”، وبال�سراكة مع 
لدعم  والإح�ساء،  للتناف�سية  الحت��ادي 
يف  احلكومية  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  عمليات 

خمتلف القطاعات.
و تقدم “ميتا” عرب برناجمها، العديد 
بيانات  توفر  التي  املبتكرة  الأدوات  من 
عامة جممعة اآنية وحلظية، مثل حركة 
املرور و التوزع ال�سكاين ومدة ا�ستخدام 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي وتوزيع  و���س��ائ��ل 
امل�����س��اري��ع ال��ت��ج��اري��ة اجل��دي��دة، وغريها 
ال��ت��ي ل ت�سنف  ال��ع��ام��ة  ال��ب��ي��ان��ات  م���ن 
�سمن فئة البيانات ال�سخ�سية وت�سمن 

احلفاظ على اخل�سو�سية.
خلفان  ب���ن���ت  ع����ه����ود  م����ع����ايل  اأك��������دت  و 
الرومي وزيرة دولة للتطوير احلكومي 
مل�ستقبل  “بيانات  مبادرة  اأن  وامل�ستقبل 
ترتجم دور احلكومة كمن�سة  اأف�سل”، 
املبتكرة  ال�������س���راك���ات  وت���ع���زي���ز  ل���ب���ن���اء 
خمتلف  م��ع  امل�ستقبل  ل��ب��ن��اء  وال��ه��ادف��ة 
دولة  وتعك�ض منهجية حكومة  اجلهات، 
امل�ستقبلية  ال�سراكات  بتعزيز  الإم���ارات 
يدعم  مبا  العاملية  ال�سركات  ك��ربى  مع 
وتطوير منظومة  امل�ستقبل،  بناء  جهود 
اأدوات  بال�ستفادة من  العمل احلكومي، 

وحلول التكنولوجيا.
و قالت عهود الرومي اإن البيانات مورد 
اأ�سا�سي للحكومة يف بناء م�ستقبل اأف�سل 
اجلاهزية  لتعزيز  ممكنة  واأداة  لالأفراد 
احل��ك��وم��ي��ة، م���ن خ���الل م���ا ت���وف���ره من 
موؤ�سرات مهمة لتوجهات اأفراد املجتمع، 
التي  وامل�����س��اري��ع  للخدمات  وتطلعاتهم 

ت�سهم يف حت�سني حياتهم، موؤكدة حر�ض 
ح��ك��وم��ة دول����ة الإم������ارات ع��ل��ى توظيف 
املجتمع  خ��دم��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف  ه���ذه 
م���ع ال��ت��زام��ه��ا ال��ك��ام��ل ب��احل��ف��اظ على 

خ�سو�سية الأفراد يف العامل الرقمي.
و اأ�سافت اأن ال�سراكة مع “ميتا” متثل 
ر�سم  عمليات  ل��دع��م  م��ب��ت��ك��راً  م�����س��روع��اً 
ال�سيا�سات وت�سميم اخلدمات وامل�ساريع 
الأدوات  من  بال�ستفادة  اأث��ره��ا  وتقييم 
برناجمها  ع��رب  “ميتا”  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي 
ال�سخمة،  ال���ب���ي���ان���ات  يف  امل��ت��خ�����س�����ض 
بال�سراكة مع املركز الحتادي للتناف�سية 
والإح���������س����اء مب����ا ي���ع���زز ج������ودة ال���ق���رار 
احلكومي وفاعلية ال�سيا�سات احلكومية، 
ت�سميم  يف  الب����ت����ك����ار  ع��ج��ل��ة  وي����دف����ع 
للم�ستقبل،  اجل��اه��زي��ة  ت��ع��زز  م���ب���ادرات 

الأداء  ك����ف����اءة  مب�������س���ت���وي���ات  وي���رت���ق���ي 
املجتمع.  اأف����راد  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��اً  وينعك�ض 
من�سور  حنان  �سعادة  قالت  جهتها،  من 
اأهلي مديرة املركز الحتادي للتناف�سية 
والعمل  الإب��داع  اإن  بالإنابة،  والإح�ساء 
الإن�سان  على  القائم  والنهج  امل�سرتك 
كلها يف �سميم منهجية العمل احلكومي 
يف دولة الإم��ارات، يف ما يتعلق بت�سخري 
الأه���داف  لتحقيق  ال�سخمة  ال��ب��ي��ان��ات 
ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة، ف���م���ن خ������الل ه���ذه 
دعم  على  العمل  م��ن  نتمكن  امل��ق��ارب��ات، 
اإىل  والتحول  الوطنية  التنمية  م�سرية 
ا�ستباقي  نهج  عرب  رائ��د  رقمي  اقت�ساد 
وفعالة  حقيقية  ���س��راك��ات  خ���الل  وم���ن 

بني القطاعني احلكومي واخلا�ض.
�سراكة  “من خ��الل   : اأه��ل��ي  اأ���س��اف��ت  و 

والإح�ساء  للتناف�سية  الحت���ادي  املركز 
مع �سركة META واخلطط املو�سوعة 
من  ال�����س��راك��ة  ه���ذه  خم��رج��ات  لتفعيل 
مهارات  ب��ن��اء  وب��رام��ج  معرفية  اأن�سطة 
باأنها  ث��ق��ة  ك��ل��ي  وم����ب����ادرات م�����س��رتك��ة، 
احلكومية  اجلهات  كافة  جهود  �ستدعم 
ودعم  الرقمي،  التحول  اأجندة  لتحقيق 
وترجمة  امل�����س��ت��دام��ة،  التنمية  اأه�����داف 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  وتطلعات  توجيهات 
باأن ن�سبح من اأف�سل دولة العامل يف كل 

املجالت بحلول عام 2071”.
ال�سيا�سة  الدين مدير  ع��زام علم  و قال 
و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  ملنطقة  العامة 
اأفريقيا وتركيا يف “ميتا”: “نحن �سعداء 
ال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ة  ب��ه��ذه  ال��ي��وم 
 ”Data for Good“ لتطوير برنامج

من “ميتا” يف دولة الإمارات وامل�ساعدة 
ال�ساملة  املنظومة  ب��ق��درات  الرت��ق��اء  يف 
ل��ل��ج��ه��ات الأك��ادمي��ي��ة وال��ب��ح��ث��ي��ة لدعم 
الأجندة الوطنية لتوجهات اخلم�سني”. 
ال���س��ت��ف��ادة من  اأن  “ نعتقد  اأ���س��اف:  و 
الربنامج  بيانات  توفرها  التي  ال���روؤى 
من  الأف����راد،  خ�سو�سية  يحفظ  ال���ذي 
�ساأنه متكني عملية �سنع القرار القائم 
على املعلومات والأدلة، كما �ستقود هذه 
 Data برنامج  يوفرها  التي  البيانات 
اإىل  امل��ط��اف  ن��ه��اي��ة  يف   for Good
الرت�����ق�����اء ب���اإم���ك���ان���ي���ات امل��ج��ت��م��ع��ات يف 
دول���ة الإم������ارات، ودع���م ج��ه��ود التنمية 
املتعلقة  ال�سيا�سات  وو�سع  الجتماعية 
وال�ستدامة  احل�������س���ري  ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط 

وال�ستجابة لالأزمات”.

عرو�ض ال�سارقة للت�سوق حتقق عوائد جمزية لقطاع 
% جتارة التجزئة بنمو متزايد للمبيعات بن�سبة بلغت 25 

•• ال�سارقة-الفجر:

حملة”  فعاليات  )الثنني(  اأم�ض  ال�سارقة  و�سناعة  جتارة  غرفة  اختتمت 
م�سجلة  يوماً   48 م��دار  على  ا�ستمرت  التي  للت�سوق”  ال�سارقة  عرو�ض 
مو�سماً جديداً ناجحاً �سهد ارتفاعا ملحوظاً يف ن�سبة منو املبيعات يف املراكز 
التجزئة  امل�ساركة وحتقيق عوائد جمزية لقطاع جتارة  التجارية  واملحال 
وقطاعات اقت�سادية عديدة اأخرى، حيث بلغت ن�سبة منو املبيعات 25 % 
خالل فرتة احلملة الت�سويقية، فيما جتاوزت ن�سبة زيادة عدد املت�سوقني ال� 

40 % مقارنة بالعام املا�سي.
فر�سة  وزواره����ا  الإم����ارة  ل�سكان  للت�سوق”  ال�����س��ارق��ة  “عرو�ض  وق��دم��ت 
مميزة لال�ستمتاع باأجمل �ستاء يف العامل من خالل مو�سم متيز باأجوائه 
الرتفيهية،  والأن�سطة  املتنوعة  بالفعاليات  والعامرة  ال�ساحرة  ال�سياحية 
ال��ع��رو���ض اجلاذبة  يف ظ��ل  خ��ا���س��اً  ورون��ق��اً  الت�سوق متعة  اأ���س��ف��ى على  م��ا 
اأكرث من  %75، وقدمها  اإىل  ن�سبتها  التي و�سلت  الكربى  واخل�سومات 
653 متجر وعدد من مراكز الت�سوق واملحال التجارية يف خمتلف مدن 
الب�سائع  م��ن  وغ��ريه��ا  التجارية  ال��ع��الم��ات  اأرق���ى  على  الإم����ارة  ومناطق 
القّيمة والهدايا، مع  واملنتجات، والتي �ساحبتها باقة كبرية من اجلوائز 
تطبيق اإجراءات و�سوابط احرتازية م�سددة حر�ساً على �سالمة املت�سوقني 

والعاملني يف قطاع التجزئة وال�سيافة واملطاعم.
واأعرب عبد العزيز �سطاف م�ساعد املدير العام لقطاع الت�سال والأعمال يف 
غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة، عن �سعادته بنجاح هذا املو�سم من “عرو�ض 
املبيعات  بن�سبة  كبري  ارت��ف��اع  بتحقيق  جت�سد  وال���ذي  للت�سوق”  ال�سارقة 

البيع  الت�سوق وحمالت  لدى مراكز 
الغرفة  روؤي���ة  يعك�ض  مب��ا  بالتجزئة 
الرامية  ال�سرتاتيجية  وتوجهاتها 
القت�سادية  احل���رك���ة  اإن���ع���ا����ض  اإىل 
واإبراز الوجه احل�ساري والتطويري 
الداعمة  التحتية  البنية  ت��واف��ر  م��ع 
التي  الرتويجية  الأح��داث  هذه  ملثل 
متتاز اإمارة ال�سارقة بجودة تنظيمها، 
ال�سركاء  كافة  اإىل  بال�سكر  متوجهاً 
ال�سرتاتيجيني لهذا احلدث ومراكز 
امل�ساركة التي قدمت ل�سكان  الت�سوق 
مثالية  ت�سوق  جتربة  الإم���ارة  وزوار 
جديدة  ع�سرية  ومفاهيم  مبعايري 
ومبتكرة، ومتيزت بالتزامها بتطبيق 
اأق�سى الإجراءات والتدابري ال�سحية 
ف�سال  اجلميع،  �سالمة  على  حفاظاً 
عن غنى فعالياتها الرتفيهية وتعدد 
واخل�سومات  الرتويجية  احل��م��الت 
التي  القيمة  اجلوائز  وباقة  الكربى 
ق��دم��ت��ه��ا، م��ا م��ك��ن ه���ذا احل���دث من 
الرتويج  يف  فاعلة  م�ساهمة  حتقيق 
التي  ال��ف��ري��دة  ال�سارقة  اإم���ارة  مل��زاي��ا 
الوجهات  اأه����م  م�����س��اف  يف  ت�����س��ع��ه��ا 

ال�سياحية والتجارية يف املنطقة.
من جانبه اأ�سار جمال �سعيد بوزجنال 
مدير اإدارة الت�سال املوؤ�س�سي، من�سق 
“عرو�ض  اأن  اإىل  ال���ع���رو����ض،  ع����ام 

ال�سارقة للت�سوق” توا�سل حتقيق النجاحات عاماً بعد عام يف ظل اعتماد 
العرو�ض  ومفهوم  تتنا�سب  اأج��واء  خللق  مبتكرة  عمل  اآليات  على  الغرفة 
املت�سوقني  جمهور  ت�ستقطب  ال��ت��ي  الرتفيهية  والفعاليات  ال��رتوي��ج��ي��ة 
وتكر�ض مفهوم القت�ساد احلديث يف املهرجانات لتواكب اأف�سل املمار�سات 
القطاعات  من  وغريها  التجزئة  جتارة  قطاع  تن�سيط  عمليات  يف  العاملية 
بدور  م�سيداً  وال�سفر،  وال�سياحة  الفنادق  قطاعي  اأبرزها  ومن  امل�ستفيدة 
جمموعة عمل قطاع مراكز الت�سوق التابعة للغرفة وم�ساهمتهم الكبرية 
من  بدعم  واجل��اذب��ة،  واملميزة  املتنوعة  باملفاجاآت  حافل  مو�سم  تنظيم  يف 
دور  تعزيز  اإىل  حثيث  ب�سكل  ت�سعى  التي  ال�سارقة  و�سناعة  جت��ارة  غرفة 
جمتمع  مكانة  واإب���راز  الرتويجية  العرو�ض  تنظيم  يف  ال��ري��ادي  الإم���ارة 
الأعمال املحلي وتن�سيط احلركة التجارية يف الأ�سواق مبا يخدم ال�ستثمار 

وجمالته املتعددة.

مليون درهم ت�سرفات عقارات دبي اأم�ض  982
•• دبي- وام:

بلغت قيمة الت�سرفات العقارية يف دائرة الأرا�سي والأمالك بدبي اأم�ض اأكرث 
من 982 مليون درهم . فقد �سهدت الدائرة ت�سجيل 273 مبايعة بقيمة 
687.06 مليون درهم منها 13 مبايعة اأرا�ض بقيمة 95.7 مليون درهم 

و260 مبايعة لل�سقق والفلل بقيمة 591.37 مليون درهم.
�سيح  دره��م يف منطقة  54 مليون  بقيمة  الأرا���س��ي  اأه��م مبايعات  ج��اءت  و 
17 مليون درهم يف منطقة ح�سيان الثانية  2 تليها مبايعة بقيمة  �سعيب 

تليها مبايعة بقيمة 5 ماليني درهم يف منطقة احلبية الثالثة.
 3 �سجلت  اإذ  املبايعات  ع��دد  املناطق من حيث   2 اليفره  ت�سدرت منطقة  و 
3 ماليني درهم تلتها منطقة جبل علي الأوىل بت�سجيلها  مبايعات بقيمة 
بت�سجيلها  الأوىل  اخلوانيج  يف  وثالثة  دره��م  ماليني   3 بقيمة  مبايعتني 
مبايعتني بقيمة 7 ماليني درهم. وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق و الفلل 
جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم مبنطقة نخلة جمريا كاأهم املبايعات 
ال�سيخ حممد بن  19 مليون درهم يف منطقة حدائق  تلتها مبايعة بقيمة 
و  خليفة.  ب��رج  منطقة  يف  دره��م  مليون   17 بقيمة  مبايعة  واأخ���ريا  را���س��د 
ت�سدرت منطقة مر�سى دبي املناطق من حيث عدد مبايعات ال�سقق والفلل 
اإذ �سجلت 25 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم تلتها منطقة احلبية الثالثة 
15 مليون درهم وثالثة يف اخلليج التجاري  21 مبايعة بقيمة  بت�سجيلها 
قيمة  ال��ره��ون  �سجلت  و  دره��م.  مليون   24 بقيمة  مبايعة   21 بت�سجيلها 
قدرها 263.41 مليون درهم منها 16 رهن اأرا�ض بقيمة 54.75 مليون 
اأهمها  وكان  درهم  208.66 مليون  بقيمة  و�سقق  درهم و132 رهن فلل 
�سيح  منطقة  يف  واأخ���رى  دره��م  مليون   58 بقيمة  الأوىل  احلبية  مبنطقة 
�سعيب 2 بقيمة 24 مليون درهم. اأما الهبات فقد �سهدت ت�سجيل 19 هبة 
بقيمة 31.84 مليون درهم كان اأهمها مبنطقة اجلداف بقيمة 7 ماليني 

درهم واأخرى يف منطقة ند ال�سبا الأوىل بقيمة 4 ماليني درهم.

جمارك دبي تختتم اأ�سبوع جمارك الإمارات اخلام�ض بالتاأكيد على رقمنة البيانات
•• دبي -وام:

اأ�سبوع  يف  فعالياتها  دب��ي  جمارك  اختتمت 
الذي   2022 اخلام�ض  الإم���ارات  جمارك 
العاملي  ال���ي���وم  ال���دائ���رة مب��واك��ب��ة  ت��ن��ظ��م��ه 
ل��ل��ج��م��ارك ال���ذي ُي�����س��ادف 26 ي��ن��اي��ر من 
ك���ل ع����ام. ح�����س��ر خ��ت��ام ال��ف��ع��ال��ي��ات �سعادة 
اأح�����م�����د حم����ب����وب م�������س���ب���ح امل�����دي�����ر ال���ع���ام 
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�ض  دب��ي  جل��م��ارك 
واملدراء  واملنطقة احلرة  املوانئ واجلمارك 
واملراكز  الإدارات  وم������دراء  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 

اجلمركية وموظفي الدائرة.
اأقيمت  ال��ت��ي  ال���دائ���رة  ف��ع��ال��ي��ات  وا�ستملت 

الرقمي  ال����ت����ح����ول  “رواد  ����س���ع���ار  حت����ت 
من  ال��ف��رتة  خ��الل  وا�ستمرت  اجلمركي” 
 32 تنظيم  احل���ايل  يناير   28 حتى   24
 13 فيها  �ساركت  متنوعة  وفعالية  مبادرة 
الفعاليات  حظيت  اإذ  جمركي  ومركز  اإدارة 
�سخ�ض   1500 ن���ح���و  م�������س���ارك���ة  ع���ل���ى 
طلبة  و  وع��م��الء  ا�سرتاتيجيني  “�سركاء 
حيث  امل���دار����ض وم��وظ��ف��ي ج���م���ارك دبي” 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ع���رب تقنية  ت��ن��ف��ي��ذ م��ع��ظ��م  مت 
لالإجراءات  مراعاة  وذلك  املرئي  الت�سال 

الحرتازية الوقائية.
الم����ارات اخلام�ض  اأ���س��ب��وع ج��م��ارك  و�سهد 
م�ساركة فاعلة من ال�سركاء ال�سرتاتيجيني 

ُق���دم يف ح��ف��ل الف��ت��ت��اح الفرتا�سي  ح��ي��ث 
كلمات رئي�سية من �سعادة �سلطان بن �سليم 
التنفيذي  الرئي�ض  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
واملنطقة  واجل�����م�����ارك  امل����وان����ئ  مل��وؤ���س�����س��ة 
احل����رة و���س��ع��ادة اأح��م��د ع��ب��داهلل ب��ن لحج 
بالإنابة  اجل���م���ارك  ع���ام  م��دي��ر  ال��ف��ال���س��ي 
واجلن�سية  ل��ل��ه��وي��ة  الحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  يف 
واجل����م����ارك واأم�����ن امل��ن��اف��ذ و����س���ع���ادة حمد 
الرقمية  دب��ي  ع��ام هيئة  امل��ن�����س��وري م��دي��ر 
وجمارك  ابوظبي  ج��م��ارك  كلمتي  واأي�����س��اً 
لتطوير  الثانية  املرحلة  اط��الق  ومت  دب��ي 
احلدود  عرب  اللكرتونية  التجارة  من�سة 
يف  ال�سحن  خ��دم��ات  لتحديث  املخ�س�سة 

املن�سة. وتوجت الدائرة فعالياتها يف اأ�سبوع 
بالحتفال  اخل��ام�����ض  الإم��������ارات  ج���م���ارك 
يناير   26 يف  ل��ل��ج��م��ارك  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم 
يف ح��ف��ل اف��رتا���س��ي ���س��ارك��ت ف��ي��ه منظمة 
ُم�سجلة  رئي�سية  بكلمة  العاملية  اجل��م��ارك 
اأكد  ميكوريا  كونيو  ال��ع��ام  الأم���ني  ل�سعادة 
بنهجها  الإم������ارات مت��ي��زت  دول����ة  اأن  ف��ي��ه��ا 
التحول  حت��دي��ات  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  املبتكر 
اجلمركية  اجلهات  تواجهها  التي  الرقمي 
الإمارات  يف  اجل��م��ارك  متكنت  حيث  عاملياً 
الرقمية  ب��راجم��ه��ا  وت��ع��زي��ز  ت��ط��وي��ر  م���ن 
م�����س��اري��ع اخلم�سني  م�����س��ت��ه��دف��ات  مل��واك��ب��ة 
القت�ساد  وت��ن��وي��ع  حت��ف��ي��ز  اإىل  ال���رام���ي���ة 

ال��وط��ن��ي ل��دول��ة الم�����ارات واأ����س���اد �سعادته 
ال�سراكة مع منظمة  ب��دور جمارك دبي يف 
العاملي  امل��وؤمت��ر  بتنظيم  العاملية  اجل��م��ارك 
للم�سغل القت�سادي املعتمد وبالتعاون مع 
�سعادة  وق��ال  للجمارك.  الحت��ادي��ة  الهيئة 
اخلتام  حفل  خ��الل  م�سبح  حمبوب  اأحمد 
بتحولها  اإجنازاتها  دعمت  دبي  جمارك  اإن 
اإىل بيئة رقمية بالكامل من خالل اأنظمة 
ال�سريع  الإجن���از  �ساهمت يف  ذكية  وب��رام��ج 
 ”2 “مر�سال  مثل  اجلمركية  للخدمات 
املتطورة  وانظمتها  الذكية”  و”اخلدمات 
ع��ل��ى الإجن���از  ق��درت��ه��ا  للر�سد وال��ف��ح�����ض 

ال�سريع.
“ اأ�سبوع  م���ب���ادرة  اأن  اإىل  ���س��ع��ادت��ه  واأ����س���ار 
دولية  من�سة  اأ�سبحت  الإمارات”  جمارك 
لتبادل املعرفة اجلمركية وقد مت الرتكيز 
بالإجنازات  ال��ت��ع��ري��ف  ع��ل��ى  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف 
التحول  �سعيد  على  الدائرة  حققتها  التي 
الإجن�����ازات يف تطوير  ه��ذه  ال��رق��م��ي ودور 
للمتعاملني  املقدمة  اجلمركية  اخل��دم��ات 
ال�سياحة  وت�سهيل  التجارة  حركة  لتي�سري 
املخاطر  م��ن  املجتمع  حماية  م��ع  وال�سفر 
م��ع اب���راز ال���دور احل��ي��وي جل��م��ارك دب��ي يف 
جمارك  “ اثبتت  واأ�ساف  املجتمع.  حماية 
دبي قدرتها على مواكبة حتديات امل�ستقبل 
املعريف  للتبادل  داع��م��ة  جهة  اأ�سبحت  ب��ل 
اجلمركي على امل�ستوى العاملي ويرجع هذا 
المارات  جمارك  اأ�سبوع  يف  الكبري  النجاح 
اجلمركية  وامل����راك����ز  الإدارات  دور  اإىل 
رئي�سية  فعاليات  من  قدموه  وما  بالدائرة 
وفرعية اأتت بثمارها على مَتيز الدائرة يف 

فعالياتها”.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت وزارة املالية اأن دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
�ستقوم با�ستحداث �سريبة احتادية على اأرباح الأعمال 
اأو  من  اعتباراً  تبداأ  التي  املالية  ال�سنوات  على  ت�سري 
بعد 1 يونيو 2023 ..و�ستخ�سع الأعمال يف الدولة 
الأوىل  املالية  �سنتها  من  اعتباراً  ال�سركات  ل�سريبة 

التي تبداأ من اأو بعد اأول يونيو 2023.
التي  ال�����س��رك��ات  ���س��ري��ب��ة  �سيا�سة  اإن  ال�����وزارة  وق��ال��ت 
�سمن  عليها  امل��ت��ع��ارف  امل��ب��ادئ  تعك�ض  ال��دول��ة  تبنتها 
تطوير  مت  اأن��ه  اإىل  م�سرية  الدولية  املمار�سات  اأف�سل 
النظام مع مراعاة تقليل عبء المتثال على الأعمال 
..و�سيتم احت�ساب �سريبة ال�سركات على اأرباح الأعمال 
املحا�سبة  ملعايري  وفًقا  املُعدة  املالية  بياناتها  على  بناًء 
املتبعة دولًيا .. واأو�سحت اأنه �سيتم تطبيق ا�ستثناءات 
�سريبة  ..و�سُتطبق  حم��دود  نطاق  �سمن  وتعديالت 
التجارية،  والأن�����س��ط��ة  الأع��م��ال  ك��اف��ة  على  ال�سركات 
التي  الطبيعية  امل����وارد  ا���س��ت��خ��راج  اأن�����س��ط��ة  با�ستثناء 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال�����س��رك��ات  ل�سريبة  خ��ا���س��ع��ة  �ستبقى 

الإمارة املحلية.
ون��وه��ت اإىل اأن ن��ظ��ام ���س��ري��ب��ة ال�����س��رك��ات امل��ط��ب��ق يف 
الدولة �سيكون �سمن الأنظمة الأكرث تناف�سية دولياً، 
 9% تبلغ  اأ�سا�سية  بن�سبة  ال�سريبة  �سُتطبق  حيث 
لل�سريبة  اخلا�سعة  الأرب����اح  على   0% تبلغ  ون�سبة 
لدعم  اإم���ارات���ي  دره���م   375،000 ت��ت��ج��اوز  ل  ال��ت��ي 

وزارة  ذك��رت  و  ال�سغرية.  والأع��م��ال  النا�سئة  الأعمال 
الدخل  على  ال�سركات  �سريبة  ُتفر�ض  لن  اأن��ه  املالية 
اآخر  اأي دخل  املُكت�سب من الوظيفة، وعلى  ال�سخ�سي 
�سخ�سي ُيكت�سب عرب اأن�سطة ال�ستثمارات العقارية اأو 
غريها من ال�ستثمارات الأخرى، اأو على اأي دخل اآخر 
اأي �سكل  اأو عن  اأع��م��ال  ين�ساأ عن  الأف���راد و ل  يك�سبه 
اآخر من اأ�سكال الن�ساط التجاري املُرخ�ض اأو امل�سموح 

به يف الدولة.
وقال �سعادة يون�ض حاجي اخلوري، وكيل وزارة املالية 
دع��م منو  يف  ج��وه��ري��اً  دوراً  تلعب  الإم�����ارات  دول���ة  اإن 
رائدة  دول���ة  ب�سفتها  وذل���ك  ودول��ي��اً،  الأع��م��ال حملياً 
نظام  بوجود  اليقني  اأن  واأك��د   .. وال�ستثمار  لالبتكار 
املمار�سات،  اأف�����س��ل  يعك�ض  تناف�سي  ���س��رك��ات  �سريبة 
الزدواج  لت��ف��اق��ي��ات  وا���س��ع��ة  �سبكة  ب��وج��ود  م��ق��رون��اً 
رائد  الإم��ارات كمحور  دولة  �سيعزز مكانة  ال�سريبي، 

يف العامل لالأعمال وال�ستثمار.
جتدد  ال�سركات،  �سريبة  ا�ستحداث  مع  اأن��ه  اأ�ساف  و 
امل��ع��اي��ري الدولية  ا���س��ت��ي��ف��اء  ن��ح��و  ال��ت��زام��ه��ا  ال���دول���ة 
ال�سريبية  امل��م��ار���س��ات  وم��ن��ع  ال�سريبية  لل�سفافية 
الطريق  ال�سركات  �سريبة  نظام  مُيهد  ..كما  ال�سارة 
لدولة الإمارات ملواجهة التحديات النا�سئة عن رقمنة 
الق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي وم�����س��ائ��ل ت��اآك��ل ال��وع��اء ال�سريبي 
ونقل الأرباح الأخرى، ويعك�ض دعم الدولة يف تطبيق 
تطبيق  خ���الل  م��ن  اأدن����ى  ب��ح��د  ع��امل��ي��ة  �سريبة  ن�سبة 
ال�سركات  ع��ل��ى  ال�����س��رك��ات  ل�����س��ري��ب��ة  خمتلفة  ن�سبة 

حمددة  ملعايري  امل�ستوفية  اجلن�سيات  متعددة  الكربى 
الوعاء  تاآكل  مكافحة  مبادرة  مبادئ  وف��ق  و�سعها  مت 
ال�سريبي ونقل الأرباح. و اأ�سار اإىل اأنه اإدراكاً لأهمية 
الدور الذي تلعبه املناطق احلرة يف رفد اقت�ساد دولة 
نظام �سريبة  �سي�ستمر  التناف�سية،  الإم��ارات وقدرتها 
ال�سركات يف الدولة يف تقدمي حوافز �سريبة ال�سركات 
احلرة  املناطق  يف  املُوؤ�س�سة  ل��الأع��م��ال  حالياً  املقدمة 
متار�ض  ل  والتي  التنظيمية  املتطلبات  لكافة  املمتثلة 

اأن�سطة جتارية يف اأرا�سي دولة الإمارات الرئي�سية.
وذك���ر اأن���ه ن��ظ��ًرا مل��ك��ان��ة دول���ة الإم�����ارات ك��م��رك��ز مايل 
اأعمال دويل، لن تفر�ض دول��ة الإمارات  رائ��د وحم��ور 
املحلية  املدفوعات  املنبع على  املقتطعة عند  ال�سريبة 
واخلارجية /اأي املدفوعات عرب احلدود، ولن يخ�سع 
اأعمالهم  مي��ار���س��ون  ل  ال��ذي��ن  الأج��ان��ب  امل�ستثمرون 
اأن���ه ل�سمان  واأو���س��ح  ال�����س��رك��ات.  ال��دول��ة ل�سريبة  يف 
املقرات  لتاأ�سي�ض  ج��اذب  دويل  كموقع  ال��دول��ة  مكانة 
من  الدولة  يف  الأع��م��ال  �سُتعفى  لل�سركات،  الرئي�سية 
�سداد ال�سريبة على الأرباح الراأ�سمالية واأرباح الأ�سهم 
امل�ستلمة من ح�س�سها املوؤهلة، و�سيتم ال�سماح بخ�سم 
ال�سركات  �سريبة  من  املدفوعة  الأجنبية  ال�سرائب 

امل�ستحقة يف دولة الإمارات.
و لفت اخلوري اإىل اأن نظام �سريبة ال�سركات يف دولة 
الإمارات �سيت�سمن قواعد �سخية ل�ستخدام اخل�سائر 
الدولة  يف  املوؤ�س�سة  ال�����س��رك��ات  ملجموعات  و�سي�سمح 
واحد  �سريبي  ككيان  ال�سركات  ل�سريبة  باإخ�ساعها 

فيما يخ�ض  الواحدة  املجموعة  اإعفاء على  اأو تطبيق 
اخل�سائر واملعامالت بني املجموعات ومعامالت اإعادة 
الهيكلة ..كما �سي�سمن نظام �سريبة ال�سركات يف دولة 
اأدن��ى من عبء المتثال  الإم���ارات املحافظة على حد 
على الأعمال التي تقوم باإعداد وحفظ البيانات املالية 
ب�سكِل واِف وعلى الأعمال تقدمي اإقرار �سريبي واحد 
ب�����س��داد مدفوعات  ُت��ل��زم  ل��ك��ل �سنة م��ال��ي��ة ول���ن  ف��ق��ط 
موؤقتة  �سريبية  اإق���رارات  تقدمي  اأو  م�سبقة  �سريبية 
..و�سُتطبق متطلبات الت�سعري التحويلي والتوثيق على 
الأعمال يف الدولة وفقاً لإر�سادات الت�سعري التحويلي 

اخلا�سة مبنظمة التعاون القت�سادي والتنمية.
“�سيدعم تطبيق نظام  وق��ال يون�ض حاجي اخل��وري: 
�سريبة ال�سركات دولة الإمارات يف حتقيق طموحاتها 
مقارها  تاأ�سي�ض  على  الأعمال  ال�سرتاتيجية وحتفيز 

وتو�سيع اأن�سطتها يف الدولة”.
كافياً  وق��ت��اً  �سُتمنح  ال��دول��ة  يف  الأع��م��ال  اأن  واأ���س��اف 
لال�ستعداد لتطبيق �سريبة ال�سركات يف دولة الإمارات 
من  املزيد  عن  الإع��الن  ب�سدد  املالية  وزارة  اأن  ..كما 
ال��ت��ف��ا���س��ي��ل ح���ول ن��ظ��ام ���س��ري��ب��ة ال�����س��رك��ات يف دولة 
الأعمال  دع��م  بهدف  العام  منت�سف  بحلول  الإم���ارات 
بالكامل  امتثالها  و�سمان  للتطبيق  ال�ستعداد  نحو 

لل�سيا�سات ال�سريبية اجلديدة.
الهيئة  موقع  ب��زي��ارة  يرجى  املعلومات،  من  وللمزيد 
https://tax. الل���ك���رتوين:  لل�سرائب  الحت��ادي��ة 

.gov.ae/ar
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جمل�ض اإدارة غرفة دبي لالقت�ساد الرقمي يعتمد ا�سرتاتيجية جديدة حتقق 
روؤية حممد بن را�سـد برت�سيخ مكانـة دبي عا�سمـة عامليـة لالقت�سـاد الرقمي 

% اإىل 5.247 مليار درهم ارتفاع اأرباح بنك اأبوظبي التجاري 38 

•• دبي-الفجر:

اعتمد جمل�ض اإدارة غرفة دبي لالقت�ساد 
الرقمي موؤخراً خالل اجتماعه الأول يف 
للمرحلة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه  احل���ايل  ال��ع��ام 
تركز  والتي   )2024-2022( املقبلة 
الرقمية،  الأع���م���ال  ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى حت�����س��ني 
الرقمية،  ل��ل�����س��رك��ات  ال���دع���م  وت��ط��وي��ر 
العاملية،  الرقمية  ال�سركات  وا�ستقطاب 
ل���روؤي���ة ���س��اح��ب ال�سمو  وذل����ك حت��ق��ي��ق��اً 
اآل مكتوم، نائب  ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئ��ي�����ض ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال����وزراء 
مكانة  بتعزيز  اهلل”  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
دبي كعا�سمة لالقت�ساد الرقمي، ولعب 

عاملي اأ�سا�سي.
اج��ت��م��اع��ه كذلك  امل��ج��ل�����ض يف  واع���ت���م���د 
الرقمي،  لالقت�ساد  دب��ي  غرفة  م��وازن��ة 
جديدة  جل��ان   4 ت�سكيل  كذلك  معتمداً 
من اأع�ساء املجل�ض وهي جلنة املعامالت 
ال����رق����م����ي، وجلنة  ل���الق���ت�������س���اد  امل���ال���ي���ة 
املهارات الرقمية، وجلنة بيئة ومنظومة 
جلنة  اإىل  بالإ�سافة  الرقمي،  القت�ساد 
التن�سيق احلكومية والت�سريعات والبنية 

التحتية.
وت���راأ����ض الج��ت��م��اع م��ع��ايل ع��م��ر �سلطان 
دبي  غرفة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  العلماء، 
لالقت�ساد الرقمي، وذلك بح�سور �سعادة 
اأح��م��د ع��ب��داهلل ب��ن ب��ي��ات، و���س��ع��ادة حمد 
الطاير،  اأحمد  وخالد  املن�سوري،  عبيد 
غندور،  وف��ادي  الغرير،  عبداهلل  ورا���س��د 
وم��ن��ى ع��ط��اي��ا، وه��ن��د ���س��دي��ق��ي، ورا�سد 
�سلطان  خليفة  ومن�سور  العبار،  حممد 
ومدثر  م�سحور،  ورون��ال��دو  حبتور،  ب��ن 

•• اأبوظبي-وام: 

عن  اأم�ض  التجاري  اأبوظبي  بنك  اأعلن 
بتاريخ  املنتهي  العام  عن  املالية  نتائجه 
31 دي�سمرب 2021 وعن الربع الرابع 
ارتفاع  اإىل  م�سرياً   ،2021 ال��ع��ام  م��ن 
اإىل  %38 لت�سل  �سايف الأرب��اح بن�سبة 

5.247 مليار درهم.
ال��دخ��ل م��ن الفوائد  وان��خ��ف�����ض ���س��ايف 
بن�سبة %9 ليبلغ 8.864 مليار درهم، 
الفوائد  غ��ري  م��ن  ال��دخ��ل  ارت��ف��ع  فيما 
بن�سبة %26 لي�سل اإىل 3.396 مليار 
الت�سغيلية  امل�ساريف  وانخف�ست  درهم. 
مليار   4.257 ل��ت��ب��ل��غ   6% ب��ن�����س��ب��ة 
اإىل  التكلفة  ن�سبة  بينما حت�سنت  درهم، 
الدخل مبقدار 160 نقطة اأ�سا�ض لتبلغ 

.34.7%
الندماج  من  املحققة  الوفورات  وبلغت 
جتاوزت  ح��ي��ث  دره����م،  م��ل��ي��ار   1.191
فيما  امل�ستهدفة،  دره���م  مليار   1 مبلغ 
بن�سبة  ال��ع��ام��ة  املخ�س�سات  انخف�ست 

%34 لتبلغ 2.646 مليار درهم.
واأو�سى جمل�ض الإدارة بتوزيعات نقدية 
���س��ه��م مببلغ  ل��ك��ل  ف��ل�����ض   0.37 مب��ب��ل��غ 
درهم  م��ل��ي��ار   2.574 وق����دره  اإج��م��ايل 
مب���ا ي���ع���ادل %49 م���ن ���س��ايف الأرب�����اح 
اجتماع  خ��الل  امل�ساهمني  موافقة  بعد 

اجلمعية العمومية.

املبارك،  م��ع��ايل خ���ل���دون خ��ل��ي��ف��ة  وق����ال 
بنك  جم��م��وع��ة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
الأ�س�ض  “ ه���ي���اأت  ال���ت���ج���اري  اأب���وظ���ب���ي 
لأداء  التجاري  ظبي  اأب��و  لبنك  القوية 
بالإ�سافة   ،2021 ع��ام  يف  ممّيز  م��ايل 
عملية  خ���الل  حتققت  ال��ت��ي  للمكا�سب 
ال���دم���ج م���ن ح��ي��ث الن�����س��ج��ام يف �سري 
ظهرت  والتي  التكاليف  وتقليل  العمل، 
بو�سوح يف نتائجنا املالية والت�سغيلية”.

الرا�سخ  ال��ت��زام��ن��ا  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأ����س���اف 
املمار�سات يف جمال  اأف�سل  على تطبيق 
التنظيمية  الثقافة  وتعزيز  احل��وك��م��ة، 

العمومية،  امليزانية  وم��رون��ة  ال�سليمة، 
هي العوامل الأ�سا�سية لنجاح املجموعة 
وتعزيز م�سريتها يف تنفيذ ا�سرتاتيجية 
التنمية املعتمدة، والتي نركز فيها على 
ال�ستثمار يف الفر�ض املتاحة من عملية 

التحّول الرقمي.
وق��ال “ لعل الأه��م من هذا كله اأن قّوة 
وم��ت��ان��ة ال��ب��ن��ك، وت��ف��اين م��وظ��ف��ي��ه، قد 
اأتاح لنا موا�سلة تقدمي الدعم امل�ستمر 
خالل  و�سركائنا  وم�ساهمينا  لعمالئنا 
الفرتة التي �سهدت التحديات امل�ستمرة 
اإىل  م�سرياً  اجلائحة”،  فر�ستها  التي 

�سيخة. كما ح�سر الجتماع �سعادة حمد 
مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي. 

وقال معايل عمر �سلطان العلماء، رئي�ض 
لالقت�ساد  دب����ي  غ���رف���ة  اإدارة  جم��ل�����ض 
الغرفة  ا�سرتاتيجية  اعتماد  اإن  الرقمي 
ال�سريع  التطبيق  اإطار  ياأتي يف  واملوازنة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات  لروؤية 
رئي�ض  نائب  اآل مكتوم،  را�سد  بن  حممد 
ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال������وزراء حاكم 
م�ستقبل  ���س��ن��اع��ة  يف  اهلل”  “رعاه  دب���ي 
القت�ساد الرقمي، وتوطيد مكانة الإمارة 
الرقمية  الأجنبية  لال�ستثمارت  كوجهة 
واأ�سحاب املهارات التقنية، موؤكداً اإن دبي 
يف �سدارة املتميزين يف القت�ساد الرقمي، 
وال�سرتاتيجية اجلديدة �سرت�سخ مكانة 
جمال  يف  اأ�سا�سي  عاملي  كالعب  الإم���ارة 

القت�ساد الرقمي

 واأكد معاليه قائاًل:” �سنعمل من خالل 
من  ع��دد  على  اجل��دي��دة  ال�سرتاتيجية 
املبادرات واخلطوات اأبرزها الرتكيز على 
نا�سئة  ���س��رك��ة   300 ح���وايل  ا�ستقطاب 
رقمية يف غ�سون عامني، وتطوير مقرتح 
يف  وحت��دي��ث��ات  حت�سينات  ح��ول  متكامل 
املنظومة الت�سريعية الداعمة لالقت�ساد 
ال��رق��م��ي، وت��ن��ظ��ي��م م���وؤمت���ر ع��امل��ي حول 
القت�ساد الرقمي اجلديد، بالإ�سافة اإىل 
دعم التحول الرقمي لل�سركات الوطنية، 
وتعزيز بيئة الأعمال الرقمية ل�ستقطاب 

ال�سركات الرقمية العاملية.”
الرقمي  القت�ساد  ان  اإىل  العلماء  ولفت 
فيه  وال�ستثمار  امل�ستقبل،  اقت�ساد  ه��و 
يرتقي بالنمو القت�سادي ويعزز تناف�سية 
الرئي�سة  القت�سادية  املراكز  �سمن  دبي 
امل�ستقبلية  الروؤية  اأن  معترباً  العامل،  يف 

ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  ال���س��ت�����س��راف��ي��ة 
رئي�ض  نائب  اآل مكتوم،  را�سد  بن  حممد 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي 
الرقمي  القت�ساد  بتعزيز  اهلل”  “رعاه 
القت�سادية  امل��ن��ظ��وم��ة  �سمن  ورك���ائ���زه 
املرحلة  ع��ن��وان  ه��ي  ل��الإم��ارة،  الأ�سا�سية 

املقبلة من م�سرية التنمية امل�ستدامة.
ال�سراكة  على  بالتاأكيد  العلماء  وخ��ت��م 
واخلا�ض  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع��ني  ب��ني  املتينة 
لفتاً  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة،  اأه����داف  لتحقيق 
اإىل ان القطاع اخلا�ض هو �سريك ل غنى 
اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا  الأه�����داف  لتحقيق  ع��ن��ه 
امل�سرتكة،  الفائدة  يحقق  ملمو�ض  واق��ع 
دب���ي لالقت�ساد  غ��رف��ة  اأن  ع��ل��ى  م�����س��دداً 
ال�سرتاتيجية،  تطبيق  با�سرت  الرقمي 
جميع  م��ع  التن�سيق  على  ح��ال��ي��اً  وتعمل 
املعنية لإط��الق عجلة تطبيق  الأط���راف 

العربية  الإم���ارات  م�سرف  م�ساهمة  اأن 
امل��ت��ح��دة امل���رك���زي يف ت�����س��ه��ي��ل ك���ل ذلك 
الناجح  والتطبيق  ال��ت��ع��اون  خ��الل  م��ن 
القت�سادي  ال���دع���م  خل��ط��ة  وال���ف���ّع���ال 
تقوية  اإىل  وال��ه��ادف��ة  املوّجهة  ال�ساملة 
ال����دول����ة يف م���رح���ل���ة م����ا بعد  اق���ت�������س���اد 

اجلائحة.
التجاري  اأبوظبي  بنك  اأن  وذكر معاليه 
وع�سواً  رئي�سية  م��ال��ي��ة  م��وؤ���س�����س��ة  ي��ع��د 
اأنف�سنا  ن��رى  حيث  املجتمع،  يف  ف��اع��اًل 
جلهود  اأ�سا�سياً  وداع��م��اً  ف��اع��اًل،  �سريكاً 
حتقيق اأولويات الدولة ، ودعم الفر�ض 
القت�سادية على مدى العقود القادمة. 
بدعم  ا�ستباقي  وب�سكل  ملتزمون  نحن 
احلياد  لتحقيق  ال��رائ��دة  ال��دول��ة  جهود 
املناخي بحلول عام 2050، ونعمل على 
مبا  وا�سرتاتيجياتنا  �سيا�ساتنا  تطوير 
يتما�سى مع حتقيق هذا الهدف احليوي 

املهم.
واأ�ساف “ نيابة عن جمل�ض الإدارة، اأود 
والعرفان  ال�سكر  ���س��ادق  ع��ن  اأع���رب  اأن 
زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
اهلل”،  “حفظه  الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل 
زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  و�ساحب 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
ال�سيخ  و�سمو   ، امل�سلحة  للقوات  الأعلى 
رئي�ض  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور 
الرئا�سة  ���س��وؤون  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�ض 

املجالت  ع��ل��ى خم��ت��ل��ف  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وك���ان  وال�����س��ع��د. 
رئي�ض  نائب  اآل مكتوم،  را�سد  بن  حممد 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي 
املا�سي  م��ار���ض  اأق���ّر يف  ق��د  “رعاه اهلل” 
اإعادة هيكلة الغرفة وت�سكيل ثالث غرف 
لالإمارة، ت�سمل: غرفة جتارة دبي، وغرفة 
لالقت�ساد  دب���ي  وغ���رف���ة  ال��ع��امل��ي��ة،  دب���ي 
الأعمال  بهدف متكني جمتمع  الرقمي، 
القت�سادية  ال��ق��ط��اع��ات  ودع����م  ب���دب���ي، 
حتفيز  يف  الفاعلة  وامل�ساهمة  التقليدية 
وت��و���س��ي��ع جت���ارة دب���ي اخل��ارج��ي��ة ، ودعم 
والعاملية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال�����س��رك��ات  م�سالح 
وتطوير  لها،  مقراً  دب��ي  من  تتخذ  التي 
ال��رق��م��ي اجلديد  الق��ت�����س��اد  ق��ط��اع��ات 
وخ��ل��ق ف��ر���ض ا���س��ت��ث��م��اري��ة ج��دي��دة فيه، 

والدفع نحو التحول الرقمي ال�سامل.

املتحدة  العربية  الإم�����ارات  وم�����س��رف   ،
بنك  مل�سرية  امل�ستمر  لدعمهم  امل��رك��زي، 
ك��م��وؤ���س�����س��ة مالية  ال���ت���ج���اري،  اأب��وظ��ب��ي 

وطنية رائدة يف دولة الإمارات.
من جانبه، قال عالء عريقات، الرئي�ض 
اأبوظبي  ب���ن���ك  مل��ج��م��وع��ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
التجاري “ جنح بنك اأبوظبي التجاري 
العام  يف  ق����وي  م����ايل  اأداء  حت��ق��ي��ق  يف 
الأرب�����اح  ���س��ايف  ارت���ف���ع  ح��ي��ث  2021؛ 
بن�سبة %38 لي�سل اإىل 5.247 مليار 
متو�سط  على  العائد  بلغ  بينما  دره���م، 
وهو   .11.4% امل�ساهمني  ??حقوق 
ما يعترب اإجنازاً حقيقياً ل �سيما يف ظل 
ال��ف��ائ��دة وت��ب��اط��وؤ منو  اأ���س��ع��ار  انخفا�ض 
الئتمان الذي �سهده القطاع امل�سريف يف 

الإمارات العربية املتحدة”.
ج��ي��داً يف  “ حقق البنك من���واً  واأ���س��اف 
%خالل   2.2 بن�سبة  ال��ق��رو���ض  �سايف 
ا�سرتاتيجية  مع  ومتا�سياً   ،2021 عام 
البنك  ا�ستطاع  البنك اخلم�سية،  اأعمال 
ال�ستفادة من حركة الإقرا�ض الن�سطة 
ائ��ت��م��ان��ي��ة جديدة  ت�����س��ه��ي��الت  ل��ت��ق��دمي 
للقطاعات  دره�����م  م��ل��ي��ار   40 ب��ق��ي��م��ة 
القت�سادية امل�ستهدفة. ويف ذات الوقت، 
الكربى  ال�����س��رك��ات  ب��ع�����ض  ����س���داد  اأدى 
الرتكيز  خماطر  تقليل  اإىل  لقرو�سها 
القطاع  م���ث���ل  م���ع���ي���ن���ة،  ق����ط����اع����ات  يف 

العقاري”.

ايدج تعلن تغيريات هيكلية
 يف فريق القيادة التنفيذية

•• اأبوظبي- وام: 

اأعلنت جمموعة ايدج عن اإعادة تنظيم جمل�ض اإدارتها تزامناً مع ا�ستعدادها 
للمرحلة التالية من النمو كواحدة من جمموعات التكنولوجيا املتقدمة 
الرائدة يف العامل للدفاع وغريه من املجالت. ومبوجب ذلك، �سوف يت�سلم 
�سعادة في�سل البناي، الذي يبقى �سمن فريق الإدارة العليا ليدج، من�سب 
رئي�ض جمل�ض الإدارة التنفيذي يف املجموعة. وين�سم من�سور حممد املال 
الرئي�سي  املقر  يف  التنفيذي  والرئي�ض  املنتدب  الع�سو  مبن�سب  اي��دج  اإىل 
ل�  متتد  حافلة  مهنية  مب�سرية  امل��ال  ويتمتع  اأب��وظ��ب��ي.  يف  اي��دج  ملجموعة 
املنا�سب القيادية يف �سركات  22 عاماً حتى الآن، حيث توىل العديد من 

كربى يف دولة الإم��ارات، وكان اآخرها 
من�سب رئي�ض ال�ستثمار للمجموعة 
والعديد   ،ADQ “القاب�سة”  يف 
م����ن امل���ن���ا����س���ب الإداري����������ة ال��ع��ل��ي��ا يف 
���س��رك��ة م��ب��ادل��ة ل��ال���س��ت��ث��م��ار، مب���ا يف 
املايل ملبادلة للبرتول،  الرئي�ض  ذلك 
ف�����س��اًل ع��ن ك��ون��ه ع�����س��واً يف جمل�ض 
اإدارة �سركة اأبوظبي الوطنية للطاقة 
اأبوظبي،  م���وان���ئ  و����س���رك���ة   ، ط���اق���ة 
اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي، وجمموعة  و���س��وق 
�سعادة  وق������ال  ل���ل���ط���ريان.  الحت�������اد 
في�سل البناي: “اإن ان�سمام من�سور 
�سيخلق  اجلديد  الإدارة  جمل�ض  اإىل 
مع  النمو  م��ن  للمزيد  خ�سبة  بيئة 
ت��وج��ه اي����دج ل��ت��و���س��ي��ع ح�����س��وره��ا يف 

املنطقة والأ�سواق الرئي�سية حول العامل. و�سيكون �سجله القيادي احلافل 
وخربته الوا�سعة عاملني اأ�سا�سيني يف حتقيق اأهداف ايدج لتطوير وتعزيز 
قدراتنا ال�سيادية، واإن�ساء مركز عاملي للتميز هنا يف الإمارات. ونتمنى له 
النجاح يف مهامه اجلديدة”. وي�سم جمل�ض الإدارة اجلديد اأي�ساً، كاًل من 
املزروعي  العرياين و�سعيد  ال�سويدي وحممد �سيف  املازمي وخليفة  كمال 

و�سامر �سالح عبد احلق.

اإمباور توقع عقدًا لتزويد اأكرب م�ساريع 
اخلليج التجاري بـ 10,915 طن تربيد

•• دبي-الفجر: 

وقعت موؤ�س�سة الإمارات لأنظمة التربيد املركزي “اإمباور” اأكرب مزود خلدمات 
اأكرب  لتزويد  “�سيليكت جروب العقارية”  تربيد املناطق يف العامل، عقداً مع 
تطويرها  يجري  التي  ال�ستخدامات  املتعددة  العقاري  التطوير  م�سروعات 
�ستبا�سر  املناطق.  تربيد  خدمات  من  طن   10،915 ب�  التجاري  اخلليج  يف 
“اإمباور” يف وقت لحق من العام اجلاري تزويد امل�سروع بخدمات تربيد املناطق 
تطوره  ال��ذي  ال�سخم  امل�سروع  اإجن��از  مراحل  يواكب  ومب��ا  للبيئة،  ال�سديقة 
“�سيليكت جروب العقارية” با�سم “بنين�سول The Peninsula” وتعني 
الأر�ض التي ي�سيد  قطعة  �سكل  من  امل�سروع  ا�سم  اجلزيرة” وا�ستوحت  “�سبه 
عليها امل�سروع التي هي عبارة عن �سبه جزيرة يف اخلليج التجاري وهي قطعة 
الأر�ض الوحيدة التي متتلك اطاللة وا�سعة وم�ساحة كبرية يف تلك املنطقة. 
ُتقّدر  اإذ ميتد امل�سروع على م�ساحة تزيد عن مليون قدم مربع مب�ساحة بناء 

املتوقع  5.5 مليون قدم مربع. من  ب� 
امل�سروع جمتمًعا ح�سرًيا يف  اأن ي�سبح 
بع�ض  م��ن  بالقرب  دب��ي  مدينة  و���س��ط 
اأبرز املعامل يف املدينة، وي�سيد يف موقع 
تربط  التي  دبي  قناة  على طول  فريد 
التاريخي  ال��ت��ج��اري  امل��رك��ز  دب���ي  خ���ور 
يعك�ض  وال��ذي  العربي،  باخلليج  لدبي 
البيئة املكانية والثقافية للمدينة التي 
واحلديثة  التاريخية  مناطقها  تتوزع 
بطريقة متزج برباعة تاريخها امل�سرق 
وو�سع  الب��ت��ك��ار  موا�سلة  يف  بالرغبة 
�ستيت  “�ساينا  تقوم  ج��دي��دة.  معايري 
كوربوري�سن  اجننريجن  كون�سرتاك�سن 
املرحلة  بتنفيذ  الأو�سط”  ال�����س��رق   -
“بينين�سول”  امل�������س���روع  م���ن  الأوىل 

ب��ع��دم��ا وق��ع��ت ع���ق���داً، ق����ّدر ق��ي��م��ت��ه ب���� 629 م��ل��ي��ون دره�����م. ي��ت��األ��ف م�سروع 
8 مباٍن، متعددة ال�ستخدامات ف�ساًل عن  من  مراحله  كل  “بينين�سول” يف 
م�ساحات خ�سراء �سا�سعة ومقاهي ومطاعم منافذ بيع بالتجزئة، والتي متتد 
الراحة على  اإىل احلدائق واملناطق اخل�سراء كما ي�سم جمموعة من و�سائل 
الواجهة البحرية على طول قناة دبي. من جهته قال اأحمد بن �سعفار الرئي�ض 
اأن مزايا نظم  التنفيذي ملوؤ�س�سة الإمارات لأنظمة التربيد املركزي “اإمباور”، 
فقط،  البيئية  ال�ستدامة  عجلة  دفع  على  تقت�سر  ل  احلديثة  املناطق  تربيد 
واإمنا تلعب دوراً حمورياً يف متكني ال�سركات من احلفاظ على اأنظمة تكييف 
وال�سيانة  والتوزيع  والإنتاج  الت�سغيل  عمليات  تتم  حيث  بها،  اخلا�سة  الهواء 
عن بعد يف بيئة تقنية متطورة عالية التحكم، ومبا ي�سمن الرتقاء مب�ستويات 
اخلدمة واإجراءات الأمن وال�سالمة، موؤكداً على ان موا�سلة املوؤ�س�سة يف خدمة 
امل�ساريع العقارية الرائدة م�ستهدفة تزويد جميع القطاعات واملن�ساآت ال�سكنية 
عاملية  موا�سفات  ذات  املناطق  تربيد  بخدمات  بدبي  والرتفيهية  والتجارية 
الكربون مبا  انبعاثات  تخفي�ض  ل��الإم��ارة يف  ال��ري��ادي  ال��دور  لدعم  م�ستدامة 
يتما�سى مع توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب 

رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل.

•• دبي-وام:

املحلي  ال��ن��اجت  حتقيق  اأن  لالإح�ساء  دب��ي  مركز  اأك��د 
بن�سبة  دب��ي من��وا  الثابتة لإم��ارة  بالأ�سعار  الإج��م��ايل 
 2021 عام  من  الأوىل  الت�سعة  الأ�سهر  يف   3.6%
2020، يربهن على  مقارنة بالفرتة ذاتها من عام 
والإج�����راءات  لل�سيا�سات  الكبري  الإي��ج��اب��ي  ال��ت��اأث��ري 
القطاعات  دع������م  ا����س���ت���ه���دف���ت  ال����ت����ي  احل���ك���وم���ي���ة 
الق��ت�����س��ادي��ة، ح��ي��ث ق��دم��ت ح��ك��وم��ة دب���ي ح���زم دعم 
متنوعة عززت من قدرة قطاع الأعمال على الإنتاج و 
التكيف مع اأو�ساع �سهدها القت�ساد العاملي على مدار 

العامني املا�سيني.
و جاءت نتائج الربع الثالث من عام 2021 متقاربة 
مع نتائج الدول الكربى للفرتة نف�سها بعدما اأ�سارت 
من  الثالث  للربع  العاملي  القت�ساد  منظمة  بيانات 
عام 2021 اإىل منو اقت�سادات كل من الهند بن�سبة 
%8.6، و�سنغافورة 7.1 %، واململكة املتحدة بن�سبة 
املتحدة  والوليات   ،  5.3% ولوك�سمبورج   ،6.8%

%4.9، وال�سني %4.9 ، وفرن�سا 3.3 خالل الربع 
نف�سها من  بالفرتة  2021 مقارنة  عام  الثالث من 
اإمارة  اأن النفتاح التجاري يف  2020، ما يوؤكد  عام 
القت�سادي  الأداء  تعزيز  دورا حموريا يف  يلعب  دبي 
وذل��ك م��ن خ��الل ق��درة الإم���ارة على ال�ستفادة من 

تطورات القت�ساد العاملي.
و جاء منو الناجت املحلي الإجمايل يف الأ�سهر الت�سعة 
الأوىل من عام 2021 مدفوعا باأداء ن�ساط التجارة 
بالفرتة  م��ق��ارن��ة   7.6% بن�سبة  من���وا  ح��ق��ق  ال���ذي 
الإمارة  اقت�ساد  يف  م�ساهما   2020 ع��ام  م��ن  ذات��ه��ا 
القت�ساد  جم��م��ل  وداف���ع���ا   25.4% ب��ل��غ��ت  بن�سبة 
يعادل  م��ا  اأي  مئوية  نقطة   1.9 مب��ق��دار  النمو  اإىل 
%30 من جممل النمو املحقق، وتعترب تلك نتيجة 
اأهمية  م��ن  ال��ت��ج��ارة  ن�ساط  ميثله  مل��ا  ن��ظ��را  طبيعية 
له  توليه  وما  دبي  اقت�ساد  يف  تاريخية  ا�سرتاتيجية 
الإم��ارة من اهتمام بالغ، وما يتمتع به الن�ساط من 
�سيا�سات داعمة وخدمات نوعية ت�سهم يف تعزيز اأدائه 
الن�سبة  ال���س��ت��ح��واذ على  وال���س��ت��م��رار يف  الإي��ج��اب��ي 

الأكرب من جممل اقت�ساد الإمارة. و انعك�ست مرحلة 
دبي  يف  العقارية  املبيعات  على  الق��ت�����س��ادي  التعايف 
خالل الأ�سهر الت�سعة الأوىل من عام 2021، حيث 
امل�سافة  القيمة  يف  من��وا  العقارية  الأن�سطة  حققت 
من  الأوىل  الت�سعة  الأ�سهر  خ��الل   23.3% بلغت 
عام 2021، و�ساهمت بذلك مبا ن�سبته %9.2 من 
 27.2 بلغت  وبقيمة م�سافة  املحلي  الناجت  اإجمايل 
م��ل��ي��ار دره����م، داف��ع��ة جم��م��ل الق��ت�����س��اد ن��ح��و النمو 
%29من  ي��ع��ادل  ومب��ا  مئوية  نقطة   1.8 مب��ع��دل 
جممل النمو املحقق، وحتقق هذا النمو نتيجة لنمو 
املبيعات العقارية ب�سورة ملحوظة حيث ت�سري بيانات 
ب�سكل غري  اإىل من��وه��ا  الأرا����س���ي والأم�����الك  دائ����رة 
م�سبوق خالل الأ�سهر الت�سعة الأوىل من عام 2021 

. اإ�سافة اإىل تراجع الإيجارات ما يقارب 9% 
القطاع  ال��ع��وام��ل يف حت��ق��ي��ق من���و  ���س��اه��م��ت ه���ذه  و 
ال�سيا�سات  ومثلت  الطلب،  لتعزيز  ودف��ع��ه  العقاري 
القت�سادية البناءة واملزايا التي منحت للم�ستثمرين 
ال�ستثمار  ت�سجيع  ب��ه��دف  احل��ك��وم��ة  تبنتها  ال��ت��ي 

وامل�ستثمرين لالإقامة والعمل يف دبي عامال رئي�سا يف 
حتقيق هذا النتعا�ض.

يف   3% بن�سبة  من��وا  والتخزين  النقل  ن�ساط  حقق 
الأ�سهر الت�سعة الأوىل من عام 2021 حمققا قيمة 
م�سافة بلغت 28.6 مليار درهم وم�ساهمة يف جممل 
ن�ساط  وي�����س��م��ل   ،9.6% بن�سبة  الإم������ارة  اق��ت�����س��اد 
بنقل  املرتبطة  العمليات  جميع  وال��ت��خ��زي��ن  النقل 
املناولة  واأن�سطة  وبحرا  برا وجوا  والب�سائع  الركاب 
والتخزين واأن�سطة الربيد والأن�سطة الداعمة لها.. 
ويعترب ن�ساط النقل اجلوي الن�ساط الأكرث م�ساهمة 
الإنتاج  قيمة  حيث  م��ن  والتخزين  النقل  ق��ط��اع  يف 
والقيمة امل�سافة املتولدة منه وقيمة ال�ستثمارات يف 
هذا الن�ساط نظرا ملا يلعبه من دور حموري يف خدمة 
الن�ساط  يتداخل  حيث  القت�سادية  الأن�سطة  بقية 
ويتكامل مع الأن�سطة الرئي�سية املحركة للطلب مثل 
اأن�سطة ال�سياحة والتجارة، الأمر الذي جعله متاأثرا 
اأداء الأن�سطة والقطاعات  وموؤثرا ب�سكل ملحوظ يف 

القت�سادية الأخرى.

% يف الأ�سهر الت�سعة الأوىل من عام 2021  مع حتقيق اقت�ساد دبي منوا قدره 3.6 

دبي لالإح�ساء: �سرعة النمو القت�سادي لالإمارة تعك�ض
 التاأثري الإيجابي الكبري لل�سيا�سات و الإجراءات احلكومية املتخذة
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العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
MOJAU_2022- 0046585 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
الإمارات  ، اجلن�سية  ال�سويدي  ال�سوق  ال�سيدة /موزه بخيت علي  بان  ليكن معلوما للجميع 
اىل  100% وذلك  البالغة  ح�ستها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب   ، املتحدة  العربية 
امل�سماة )مطعم الطاحونة  ، يف الرخ�سة  اأمريكي اجلن�سية   ، ا�سماعيل  ال�سيد/ �سامر جميل 
من  ال�سادرة   )778402( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  احلديثة( 
دائرة التنمية الإقت�سادية ، تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة لخر ، تغيري ال�سكل 

القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات ، 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف 
على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل.  الكاتب  �سان 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
MOJAU_2022- 0046684 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن 

التجارية  الرخ�سة  ميلك  اجلن�سية  اإماراتي   ، الكتبي  حممد  بخيت  مهري   : ال�سيد  اأن  حيث 
)�سوبر ماركت مهري بخيت حممد( رخ�سة جتارية والتي تاأ�س�ست بال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 
)15500( حيث اأن ال�سيد: مهري بخيت حممد الكتبي - اإماراتي - اجلن�سية يرغب يف البيع 
البالغة  التجارية )�سوبر ماركت مهري بخيت حممد(  الرخ�سة  والتنازل عن كامل ح�سته يف 
)100%( اىل ال�سيد: عبدال�سمري كافوبدات - هندي اجلن�سية - تغيري ال�سكل القانوين من 

موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات ، ا�سافة �سريك/ �سركاء 
2013 يف  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي  اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع 

ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70533

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
العربية ل�صيانة وتركيب معدات مكافحة احلريق  

)جزئي(   عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0003979/ 
اإىل املحكوم عليه : العربية ل�سيانة وتركيب معدات مكافحة احلريق 

العنوان : اإمارة ال�سارقة منطقة ال�سجعة بناية الزهرة 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سيف مطلق قحطان ثابت ، اجلن�سية ميني  يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
احلكم  ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�سم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا 

املطلوب   تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 44265.0 درهم

 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( باحل�سور امام املحكمة املذكورة  ويف 

حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  
حمدان حممد را�صد حممد ب�صفته الويل على ابنه القا�صر / �صيف حمدان حممد را�صد حممد   

مدين   SHCEXCICIVS2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0005561/ 
اإىل املحكوم عليه : حمدان حممد را�سد حممد ب�سفته الويل على ابنه القا�سر / �سيف حمدان حممد را�سد حممد    

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ �سانكارا نارايانان �سافني توزهوتوم ب�سفته الويل الطبيعي على ابنته القا�سرة لك�سمي توزهوتوم بارامبيل 

بارامبيل ، اجلن�سية هندي  - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
احلكم  ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�سم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا 

املطلوب   تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 40560 درهم

 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلربي  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 70197
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - فادي ب�صام منقار   
)جزئي(    مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0004974/ 

اإىل املحكوم عليه : فادي ب�سام منقار 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ فود امربيوم فرع من العابدي القاب�سة - �ض ذ م م   
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 41150.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( 
�ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  املذكورة  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  املحكمة  امام  باحل�سور 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �صيدلية املن�صورة ملالكها عبداهلل 
خليفة را�صد حميد ال علي   

)جزئي(   جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000165/ 
اإىل املحكوم عليه : �سيدلية املن�سورة ملالكها عبداهلل خليفة را�سد حميد ال علي  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ التجهيزات الطبية املتحدة )يونيمد( �ض ذ م م  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 40452 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : �سالد �ستاي�سن �ض ذ م م  
العنوان : حمل رقم 21 ملك مركز دبي التجاري العاملي بردبي - املركز التجاري - 
ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 749644 رقم القيد 
بال�سجل التجاري : 1207789 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف 
دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله 
، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/1/6 واملوثق لدى كاتب العدل 
حماكم دبي بتاريخ 2022/1/6 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم 
 204 اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة العنوان :  مكتب رقم  اإىل امل�سفي املعني 
- ملك عبداهلل ال�سعايل - ديرة - هور العنز -  هاتف  2389721-04 فاك�ض: 
2389722-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70021 العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة
العنوان :  مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�سعايل - ديرة - هور العنز -  هاتف  
الإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب    04-2389722 فاك�ض:   04-2389721
�سالد  لت�سفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�سياحة 
 2022/1/6 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  م  وذل��ك مبوجب  �ستاي�سن �ض ذ م 
لديه  من  وعلى   2022/1/6 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�ض 
العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70021
العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

اإعالن مدعي عليه بالن�صر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

)جزئي(  عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0000097 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : طريق امل�ستقبل ل�ستقدام اليدي العاملة  
جمهول حمل الإقامة : اإمارة عجمان ال�سقاع ليوارة 72  

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/2/8 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان 
او  �سخ�سيا   )8 رقم  الدعوى  )مكتب مدير  رقم  - مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/1/27 م.

مدير اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2021 /0008565 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / عامل كري ح�سني رفيز الدين حوالدر، العنوان : 9404197 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/12/29 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله 

ل�سالح / دبي بال�سرت دراى مك�ض - ذ م م - بالتايل :
ن�ض احلكم 

قررت املحكمة : مبثابة احل�سوري :-
الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 109،430 درهم "مائة وت�سعة الف واربعمائة 
وثالثون درهم" والفائدة القانونية بواقع 5٪ �سنويا على ذلك املبلغ من تاريخ 2021/10/24 
وحتى متام ال�سداد وعلى األ يجاوز ا�سل الدين مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 

ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�ست ما عدا من طلبات.  
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0008495 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / بارويندر �سينغ �ساندهو ، العنوان : 9408105  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/1/25 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله 

ل�سالح / اجرة ال�سارقة ذ م م -  بالتايل :
ن�ض احلكم 

حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري :- 
اأول : الزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره )14125.89 درهم( اربعة ع�سر الفا 
ومائة وخم�سة وع�سرون درهم وت�سعة وثمانون فل�ض والفائدة بواقع 4٪ من تاريخ قيد الدعوى 

وحتى متام ال�سداد على األ تزيد عن ا�سل املبلغ املق�سى به 
ثانيا : الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات. 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0008418 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / جاميو كايودي يو�سف  
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/1/25 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم اأعاله ل�سالح / اأجرة ال�سارقة - بالتايل :
حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري :- 

الفا  وثالثمائة  املدعية مبلغ وقدره خم�سة  يوؤدي اىل  بان  املدعي عليه  الزام   : اأول 
و�سبعة و�سبعون درهم وواحد واربعون فل�ض والفائدة بواقع 4٪ من تاريخ قيد الدعوى 
وحتى متام ال�سداد على ال تزيد عن ا�سل املبلغ املق�سى به. ثانيا : الزام املدعي عليه 
بالر�سوم وامل�سروفات.  حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا 

من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
اعالن بيع  عقار بالن�صر  

يف التنفيذ رقم  3645/2021/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/2333 جتاري كلي ، واملعدل بالإ�ستئناف رقم 2020/842 ا�ستئناف جتاري ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )3959586.13 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ:�سركة �سي تي �سي الفاكوم اك�سي�سوريز ليمتد  
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى بناية اترمي - �سقة 116 - بناية م�سرف ابوظبي ال�سالمي  

وميثله : علي �سلطان �سامل الكندي  
املطلوب اإعالنه : م�سطفى حممد ح�سن احل�ساين - عنوانه : اإمارة دبي - دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى �سكن التابع لفندق الفريمونت 

 MOSTAFA572@GMAIL.COM  - - �سقة 1605 - بجوار فندق كونراد دبي - 0507842252 
مو�سوع الإعالن : منفذ �سده : موؤ�س�سة ابي�ض اأي اأن تي - م م ح )�سيبانتا(  

اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/2/9 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه 
 )http://www.emiratesauction.ae اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين  اأدناه لدى اجلهة التي 
وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه 
معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة 
التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�ساف املمتلكات : �سقة �سكنية - املنطقة : مر�سى دبي - رقم الر�ض 171 - رقم البلدية : 546 -392 - ا�سم املبنى : بحر 6 - رقم املبنى 

: 6 - رقم العقار : 308 - امل�ساحة : 70.72 مرت مربع - املقدرة ب��� )942.742.15( درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021 العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 
يف التنفيذ رقم  859/2019/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/4062 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )156190.62 درهم( 

�سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ: بنك اأبوظبي التجاري )فرع(  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �سارع الكفاف مكتب ملك بنك ابوظبي التجاري  
املطلوب اإعالنه : عائ�سة �سعيد جمعه مبارك ال�سويدي  

0503523239  ، مكاين رقم  27 ، موبايل رقم  اإم��ارة دبي - ند احلمراء - �سارع ندا احلمر ، بجوار عيادة ندا احلمر ، فيال رقم  عنوانه : 
 ayesha.1984@gmail.com -  0503523239  -   3687888261

�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2022/2/9 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف    : الإع���الن  مو�سوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : ح�سة يف اأر�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الطوار الوىل -رقم الر�ض 36 - م�ساحة احل�سة 

: 44.53 مرت مربع - قيمة احل�سة : 106471.23  درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021 العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
يف التنفيذ رقم 859/2019/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/4062 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )156190.62 درهم( 

�سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ: بنك اأبوظبي التجاري )فرع(  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �سارع الكفاف مكتب ملك بنك ابوظبي التجاري  
املطلوب اإعالنه : عائ�سة �سعيد جمعه مبارك ال�سويدي  

0503523239  ، مكاين رقم  27 ، موبايل رقم  اإم��ارة دبي - ند احلمراء - �سارع ندا احلمر ، بجوار عيادة ندا احلمر ، فيال رقم  عنوانه : 
 ayesha.1984@gmail.com -  0503523239  -   3687888261

�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2022/2/9 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف    : الإع���الن  مو�سوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : ح�سة يف اأر�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الطوار الوىل -رقم الر�ض 36 - م�ساحة احل�سة 

: 44.53 مرت مربع - قيمة احل�سة : 106471.23  درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021 العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

اإعالن منفذ �صده بالن�صر 
حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد وحيد حممد ح�صني   

اداء  امر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000474/ 
اإىل املحكوم عليه : حممد وحيد حممد ح�سني 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ غياث علي عبداجلواد العادي ، اجلن�سية اردين  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 32241  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
مرهون عقار  بيع   204  /  2021  /  250

تفا�صيل الإعالن بالن�صر
اإىل املنفذ �سده / فان �سني  - جمهويل حمل الإقامة

مبا اأن الطالب التنفيذ / بنك امل�سرق �ض م ع
و ميثله / حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي

اأموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن ) �سقة �سكنية - املنطقة : الثنية  نعلنكم باأن مت احلجز على 
رقم   -  1 ���س��ور  ليك   : املبنى  ا���س��م   -  1  : املبنى  رق��م   -  901  : الر����ض  رق��م   - اخلام�سة 
العقار : 1503 - رقم الطابق : 15 - امل�ساحة : 89،85 مرت مربع( كما نعلنكم ل�سداد قيمة 
املطالبة وقدرها )590748.94 ( درهم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ التبليغ  يف ملف 
295 من قانون  املادة  اأعاله واإل بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض  التنفيذ 
الج��راءات املدنية  مع مراعاة احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد م�سي مدة ال�سبعة اأيام من 

علمكم باحلجز.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

 اعالن بالن�صر
 2685/2021/305 ا�صتئناف جتاري  

مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل امل�ستاأنف �سده /1- جووبنج جرنال تريدجن - م م ح جمهول حمل القامة
مبا ان امل�ستاأنف / �سوبرمي  للتجارة العامة - �ض ذ م م  
وميثله / �سعيد حممد عبداهلل �سامل ال�سايغ الغافري  

، بتاريخ  ب��ال��دع��وى رق��م 83/2020 جت���اري كلي  ال�����س��ادر  ا���س��ت��اأن��ف احل��ك��م  ق��د 
ال�ساعة   2022/3/28 امل��واف��ق  الإث��ن��ني  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت   2021/10/10
10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
70197 العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

اعالن بالن�صر 
يف الدعوى رقم 323/2021/38 جتاري م�صارف جزئي  

املنظورة يف : دائرة امل�سارف اجلزئية رقم 249  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم ان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره 5،580،419 درهم 
)خم�سة ماليني وخم�سمائة وثمانون الفا واربعمائة وت�سعة ع�سر درهما( مع الفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا وذلك 

من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
اإم���ارة دب��ي - منطقة اخلليج  امل��ح��دود ف��رع دب��ي - عنوانه :  الإم���ارات -  ا���ض بي �سي ال�سرق الو���س��ط  املدعى : بنك ات�ض 
التجاري - دبي - مبنى برج املنارة ، �سقة الطابق 30  - مكتب 3006 )خلف فندق جي دبليو ماريوت )ماركيز(   وميثله 
: حليمة مرت�سى حممد خمتار املرزوقي  - املطلوب اإعالنهم : 1- فينيتا بونوواين ، 2- �ساجناي بونواين برمي بونواين ، 

عليهم  مدعى   : �سفتهم   - ج�سواين  كومار  4-ب�سوانت   ، م(  م  ذ  )�ض  للتجارة  3-الزينب 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�سوعها  املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم ان يوؤدوا للمدعي 
الفائدة  الفا واربعمائة وت�سعة ع�سر درهما( مع  5،580،419 درهم )خم�سة ماليني وخم�سمائة وثمانون  مبلغ وقدره 

القانونية بواقع 12% �سنويا وذلك من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.    
8.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف  2021/8/29 ال�ساعة  وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 
اأيام  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�سة  او م�ستندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  باحل�سور 

على الأقل. 
رئي�س ال�صعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70448 العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
�صركة دكت ما�صرت ملقاولت تركيب وحدات التكييف   

اداء  امر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000249/ 
اإىل املحكوم عليه : �سركة دكت ما�سرت ملقاولت تركيب وحدات التكييف

العنوان : ال�سارقة �سناعية رقم 17 �سارع املليحة مقابل الإختيار ل�سناعة ال�سيارات هاتف رقم 0503616941 
 dm_hvac@yahoo.com بريد اإلكرتوين

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ �سركة الأوتار ملقاولت تركيب وحدات التكييف - ذ م م  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله   ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 11619.0 درهم

 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( باحل�سور اأمام املحكمة املذكورة  ويف 

حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �صروتي جوبي ميبارامبات   
اداء    امر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000063/ 

اإىل املحكوم عليه : �سروتي جوبي ميبارامبات 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ علي حممد حجي القبي�سي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

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

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 26870 درهم   
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - جرمي الي�صتري بول   
)جزئي(    مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0004556/ 

اإىل املحكوم عليه : جرمي الي�ستري بول 
حيث انه قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ علي حممد حجي القبي�سي - اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 23730  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2021 /0002533 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / 1 - زوهيب احمد عبدالغني 
البناء   معدات  لتاأجري  داون  ريد  �سركة   -2

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/10/28 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
بالرقم اأعاله ل�سالح / نادر عبدالكرمي �سالح حممد اليافعي ،  بالتايل :

الأول ومبثابة احل�سوري مبواجهة  عليه  املدعي  املحكمة ح�سوريا مبواجهة  حكمت 
ثمانية  درهم   58000 مبلغ  بدفع  عليه  املدعي  بالزامها   -: الثانية  عليها  املدعي 
احتفاظه  مع  اليافعي  حممد  �سالح  عبدالكرمي  نادر  للمدعي  درهما  الف  وخم�سني 
الر�سوم  من  باملنا�سب  والزمته  طلبات  من  ذلك  عدا  ما  ورف�ض  املركبة  بحطام 

وامل�ساريف. حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
اعالن مدعي عليه بالن�صر   

يف الدعوى SHCFICICPL2022 / 0000082 اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : روميل فالدي�ض دابوبت فيلبيني اجلن�سية 

نعلمكم بان املدعي علي حممد حجي القبي�سي الإمارات العربية املتحدة 
/ اجلن�سية

قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله و�سدر احلكم التي :- 
قرار املحكمة / ناأمر بالزام املقدم �سده بان يوؤدي للطالب مبلغ 13750 
درهم )ثالثة ع�سر الف و�سبعمائة وخم�سون درهم( والر�سوم وامل�ساريف 

ورف�ست ما عدا ذلك. 
حرر بتاريخ 2022/1/21 

مركز �سعادة املتعاملني
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
اعالن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:90/2022/38 جتاري م�صارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة رقم 402

مو�سوع الدعوى : مطالبة مببلغ وقدره )420.000( درهم اربعمائة وع�سرون الف درهم فقط لغري - مع الفائدة 
القانونية بواقع 12٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد . 

املدعي:�سركة اخلليج للتمويل �ض.م.خ
عنوانه:العنوان مكتب عزة ابراهيم ح�سن املال وم�ساركوها للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - امارة دبي - منطقة 

ديرة - بناية �سيتي افنيو - مكتب 707 - مقابل ديرة �سيتي �سنرت - مكاين:3225493941 
 امييل:info@dralmulla.com  - فاك�ض:042950080

املطلوب اإعالنهما :  1- �سريجا جوي ار اكال ار اكال �سيكو جوي 2- كو�سمو�ض باليت�ض �ض.ذ.م.م - �سابقا - رينبو 
باليت اند�سرتي �ض.ذ.م.م  -  �سفتهما : مدعي عليهما 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها مطالبة مببلغ وقدره )420.000( درهم اربعمائة وع�سرون 
الف درهم فقط لغري - مع الفائدة القانونية بواقع 12٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد - وحددت لها جل�سة 
يوم اخلمي�ض  املوافق  2022/2/3  ال�ساعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
اعالن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:84/2022/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثامنة رقم 20

مو�سوع الدعوى : نلتم�ض من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اأقرب جل�سة واعالن املدعي عليها بها و�سم ملف ال�سكوى رقم 
2094/2021 جلنة ت�سوية وحل املنازعات التاأمينية - جلنة دبي اللجنة الثانية واحلكم اول:بقبول الطعن �سكال - ثانيا:ويف 
املو�سوع بالغاء القرار املطعون فيه ال�سادر من جلنة ت�سوية وحل املنازعات التاأمينية يف ال�سكوى رقم 2094/2021 دبي م ت 
والق�ساء جمددا - اأ�سليا:برف�ض ال�سكوى لعدم الثبوت وال�سحة ويف جميع الحوال الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف 

ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:�سركة عمان للتاأمني �ض.م.ع

عنوانه:دبي - ديرة - �سارع عمر بن اخلطاب - بجوار الغرير مول - �ض.ب:5209 دبي - هاتف متحرك رقم:0557016552 - 
الربيد االلكرتوين info@abdulmaliklaw.ae - رقم مكاين:3066594950  - وميثله:حممد عبدامللك م�سطفى اهلي

املطلوب اإعالنه :  1- �سريف احمد زكي فهمي  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها نلتم�ض من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اأقرب جل�سة واعالن املدعي 
عليها بها و�سم ملف ال�سكوى رقم 2094/2021 جلنة ت�سوية وحل املنازعات التاأمينية - جلنة دبي اللجنة الثانية واحلكم 
اول:بقبول الطعن �سكال - ثانيا:ويف املو�سوع بالغاء القرار املطعون فيه ال�سادر من جلنة ت�سوية وحل املنازعات التاأمينية 
يف ال�سكوى رقم 2094/2021 دبي م ت والق�ساء جمددا - اأ�سليا:برف�ض ال�سكوى لعدم الثبوت وال�سحة ويف جميع الحوال 
الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2022/2/14  ال�ساعة 
08.30 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
اعالن قرار بالتنفيذ        

                  يف  الدعوى رقم:80/2020/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع الدعوى : ا�سدار القرار بتذييل ا�سل عقد رهن العقار بال�سيغة التنفيذية والمر بايقاع احلجز التنفيذي 
�سيتى  موتر  مبنطقة   5 رقم  الر���ض  قطعة  على  مربع  قدم   11057 م�ساحته  البالغ   511 رقم  )فيال(  العقار  على 
بامارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �سدهم وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�سيل حقوق الطالب 
قبل املطلوب �سدهم املقدره مببلغ )2.749.672.40( درهم فقط مليونان و�سبعمائة وت�سعة واربعني الف و�ستمائة 
واثنني و�سبعني درهم واربعني فل�سا لغري - من ح�سيلة البيع وما ي�ستجد عليها من فوائد قانونية حتى تاريخ 
البيع النهائي طبقا لحكام القانون واملادتني 25 و 26 وما بعدها من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�سنة 2008 

بامارة دبي . 
طالب التنفيذ:�ستاندر ت�سارترد بنك

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - مبنى البزن�ض بوينت - مكتب رقم 401 - خلف وكالة الني�سان 
لل�سيارات

املطلوب اإعالنهما :  1- عمر لطيف زاهد لطيف 2- طالت زاهد زاهد لطيف  -  �سفتهما : منفذ �سدهما 
مو�سوع الإعالن :  قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/1/20 اخطاركم ل�ستالم املنقولت الكائنة يف العقار 
)اأر�ض وماعليها من بناء - رقم الر�ض 5 - رقم املبنى 511 - املنطقة احلبية الوىل - امل�ساحة 1027.16 مرت مربع 
- يف مدة اأق�ساها خم�سة ع�سر يوم من تاريخ العالن ويف حالة انق�ساء مدة اخلم�سة ع�سر يوما ومل يتم ا�ستالم 

املنقولت من قبلكم �سيتم ايداع مبلغ تقييم املنقولت من قبل املزايد وا�ستالم العقار.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
اعالن قرار بالتنفيذ        

                  يف  الدعوى رقم:282/2020/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الوىل رقم 183

مو�سوع الدعوى : ا�سدار القرار بتذييل ا�سل عقد رهن العقار بال�سيغة التنفيذية والمر بايقاع احلجز التنفيذي 
على العقار )فيال( رقم 15 مببنى رقم 15-15 البالغ م�ساحته 1382.95 قدم مربع على قطعة الر�ض رقم 1067 
وبيعه  وتثمينه  �سدهم  للمطلوب  واململوك  الطالب  للبنك  املرهون  دبي  بامارة  الرابعة  جنوب  الرب�ساء  مبنطقة 
باملزاد العلني لتح�سيل حقوق الطالب قبل املطلوب �سدهم املقدره مببلغ )2.761.145.75( درهم فقط مليونان 
و�سبعمائة وواحد و�ستني الف ومائة وخم�سة واربعني درهم وخم�سة و�سبعني فل�سا لغري - من ح�سيلة البيع طبقا 

لحكام القانون واملادتني 25 و 26 وما بعدها من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة دبي . 
طالب التنفيذ:بنك اأبوظبي التجاري

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - بناية عبداهلل حممد امل�سعود - مكتب رقم 802 & 804
املطلوب اإعالنهما :  1- نيكول�ض ماثيو ديكون 2- ديبوره مي�سيل ري�ض دياكون  -  �سفتهما : منفذ �سدهما 

الكائنة يف  املنقولت  ب��ت��اري��خ:2022/1/13 خماطبتكم ل�ستالم  مو�سوع الإع��الن :  قررت حمكمة دبي البتدائية 
العقار )نوع العقار ار�ض وما عليها من بناء - رقم الر�ض 1067 - املنطقة الرب�ساء جنوب الرابعة - امل�ساحة 128.48 

مرت مربع( خالل خم�سة ع�سر يوما وال �سيتم ت�سليمها للمزايد بعد �سداد قيمتها.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
اعالن بالن�صر        
 7057/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

كالومكال جيفار جي�ض  ج��وى   -2 ����ض.ذ.م.م  بيلد لالن�ساءات  ه��اي   -1  : عليهما  املدعي  اإىل 
كوجنو   -  جمهويل حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :�سركة م�سندم للمعدات الكهربائية ذ.م.م
وميثله:رميا عبداحلكيم اجلر�سي 

بالزام  ب���ت���اري���خ:2021/11/4  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  فقد  اداء  ام��ر  ا�ست�سدار  طلب 
و�سبعني  و�ستة  مائة  درهم   )176.366( مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  بالت�سامن  عليهما  املدعي 
املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  اعتبارا   ٪5 القانونية  وال��ف��ائ��دة   ، دره��م  و�ستني  و�ستة  وثالثمائة  ال��ف 
يف:2021/11/2 وحتى متام ال�سداد والزمتهما بالت�سامن يف امل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة وامرت بالنفاذ املعجل بال كفالة ،  ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل 

15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392 العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

مذكرة اعالن بالن�صر  )اإ�صتئناف(    
                  يف  ال�صتئناف رقم:80/2022/305 ا�صتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية الثالثة رقم 87
 ، ج��زئ��ي  رق������م:2021/528 جت���اري  ال��دع��وى  ال�����س��ادر يف  احل��ك��م  اإ�ستئناف   : ال�ستئناف  مو�سوع 

والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. 
امل�ستاأنف:�سركة راأ�ض اخليمة الوطنية للتاأمني �ض.م.ع - فرع دبي

عنوانه:العنوان املختار ابراهيم ح�سن املال وم�ساركوه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - امارة 
 - رقم 707  افنيو مكتب  �سيتي  بناية   - �سرق  بور�سعيد  �سارع   - �سنرت  �سيتي  دي��رة  - مقابل  دبي 

متحرك:0509977559 - هاتف:042950010 - وميثله:ح�سة �سعيد حممد را�سد ال�سحي 
املطلوب اإعالنه :  1- مون ليت ل�سف ال�سيارات �ض.ذ.م.م  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2021/528 جتاري جزئي. 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2022/3/2  ال�ساعة 10.00 �ض بقاعة التقا�سي عن بعد ، 

وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  ال�صتئناف    
70021

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
مذكرة اعالن بالن�صر  )اإ�صتئناف(    

                  يف  ال�صتئناف رقم:1959/2021/361 ا�صتئناف اأمر اأداء 
املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية الثانية رقم 85

والزام  اداء  ام��ر   7596/2021 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  ال��ق��رار  اإ�ستئناف   : ال�ستئناف  مو�سوع 
امل�ستاأنف �سدهم بكافة الر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة عن درجتي التقا�سي. 

امل�ستاأنف:حم�سن �سم�ض اقا جاين ف�ساركي
عنوانه:المارات - امارة دبي - الو�سل - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى اميجت

وميثله:خديجة �سهيل ح�سن خلفان ا�سعدي 
اإعالنهم :  1- كمال عبداهلل �سالح ال�سباري 2- جرين جرو لتجارة البرتوكيماويات  املطلوب 

�ض.ذ.م.م 3- عبداهلل �سالح عبيد ال�ساري  -  �سفتهم : م�ستاأنف �سدهم
مو�سوع الإعالن :  نبلغكم بقيد امل�ستاأنف بقيد الق�سية املذكورة اعاله ل�ستئناف احلكم ال�سادر 
يف اأمر الأداء املقيد من قبلكم. وحددت لها جل�سة يوم --  املوافق  --  ال�ساعة -- �ض ب ، وعليه 

يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  ال�صتئناف    
العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  3135/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/2539 جتاري جزئي ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )56081.70( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : ليدير�ض للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - عود ميثاء - بناية املخاوي - مكتب رقم 215
املطلوب اإعالنه : 1- مي�سون�ض للمقاولت �ض.ذ.م.م  - �سفته: منفذ �سده

املبلغ  املذكورة اعاله والزامكم بدفع  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليكم  الإع��الن : قد  مو�سوع 
املنفذ به وقدره )56081.70( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  7677/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2669/2021 جتاري جزئي ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )106427.15( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : ال�سركة العربية المريكية للتكنولوجيا )ارامتك( �ض.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامه - بردبي - دبي

املطلوب اإعالنه : 1- مطعم �سالدي�س�ض - فرع  - �سفته: منفذ �سده
املبلغ  املذكورة اعاله والزامكم بدفع  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليكم  الإع��الن : قد  مو�سوع 
لر�سوم  �ساملة  املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )106427.15( وق��دره  به  املنفذ 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة، 

بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن .
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
اعالن بالن�صر 

 207/2022/93 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  ح�سام حممود حممد مدين -   جمهول حمل القامة

)حاليا(  الم���ارات  )م(  ����ض.م.ب  الأو���س��ط(  )ال�سرق  التنفيذ/اميك�ض  الطالب  ان  مبا 
�سركة امريكان اك�سرب�ض )ال�سرق الو�سط( �ض.م.ب )�سابقا( 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)26158.42( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

اعالن بالن�صر 
 207/2022/97 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  براباكر نايك جانغادار نايك -   جمهول حمل القامة
)حاليا(  الم���ارات  )م(  ����ض.م.ب  الأو���س��ط(  )ال�سرق  التنفيذ/اميك�ض  الطالب  ان  مبا 

�سركة امريكان اك�سرب�ض )ال�سرق الو�سط( �ض.م.ب )�سابقا( 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)163194.61( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �ساملة لر�سوم املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  2973/2020/209 تنفيذ عمايل 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 11575 ل�سنة 2019 عمايل 
جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )24105( درهم ل�سالح العامل 

طالب الإعالن : انور خالد مو�سى -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- اأف واي جارمينت�ض م.م.ح - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )24105.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

 اعالن بالن�صر
88/2022/305 ا�صتئناف جتاري  

مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل امل�ستاأنف �سده /1- طاهر �سامل - جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف 
/ ال�سيب للتطوير العقاري - ويثله:عبداهلل قحطان عبداهلل حممد ال�سحي 
- قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2021/3241 نزاع جتاري 
،  وحددت لها جل�سه يوم الربعاء املوافق 2022/2/23 ال�ساعة 10.00 �سباحا 
بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
70197

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
اعالن حكم بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:1060/2021/38 جتاري م�صارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�سارف اجلزئية الثالثة رقم 257

مو�سوع الدعوى : الق�ساء بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )196.429( درهم مائه و�سته وت�سعون 
الف واربعمائة وت�سعة وع�سرون درهما املرت�سد بذمة املدعي عليها ل�سالح املدعي عن اتفاقية بيع موؤجل ال�سكوك 

مرابحه رقم:007M068160190001 مع الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:بنك دبي ال�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �سارع املطار - مبنى بنك دبي ال�سالمي - مقابل دناتا
املطلوب اإعالنه :  1- تهاين بنت مطر بن �سعيد ال�سام�سي  -  �سفته : مدعي عليه 

املذكورة اعاله  الدعوى  ب��ت��اري��خ:2022/1/5 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  :  نعلنكم  الإع��الن  مو�سوع 
ل�سالح/بنك دبي ال�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )196.429( 
درهم مائه وت�سعون الف واربعمائة وت�سعه وع�سرون درهما والزمت املدعي عليها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

اعالن بالن�صر        
 رقم الق�صية 88/2022 مدين جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اودايان   -3 احمد  عزيز  عزيز  ب�سارات   -2 من�سور  خ�سر  نبهان  علي   -1  : عليهم  املدعي  اإىل 
كاليكال كيز هاكيثيل �سريدهاران 4- عي�سى المني عبداهلل حممد 5- �سركة املحور الهند�سية 

للمقاولت العامة ذ.م.م - فرع دبي  - جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :موتي رام جيت رام 

وميثله : مع�سومة ح�سن نا�سر ال�سايغ 
املدعي عليهم مببلغ وقدره )4.000.000(  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  قد 
اربعة ماليني درهم تعوي�سا جابر عما حلقه من ا�سرار مادية ومعنوية الفائدة القانونية عنه 

بواقع 5٪ �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد. 
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2022/2/3 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 

اعالن بالن�صر        
 160/2022/460 نزاع مدين 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املتنازع �سدهما : 1- �سركة ال�سموخ للنقل بال�ساحنات الثقيلة �ض.ذ.م.م 2- حممد 

راجي عبدالرحمن  - جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان املتنازع :�سركة التاأمني العربية ال�سعودية �ض.م.ب.م 

امل��دع��ي عليها مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  ق��د 
)67.319.00( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة . 

قاعة  يف  �سباحا   09:00 ال�ساعة   2022/2/21 املوافق  الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
اإعالن بالن�صر

رقم )2022/6816(
املنذر / ا�ض.كي.ام للتكييف ذ م م.   بوكالة املحامي/ يو�سف ح�سني ال�سهالوي

التنمية  دائ��رة  من  ���س��ادرة   576051  : رق��م  جتارية  رخ�سة   - )�����ض.ذ.م.م(  التكييف  خلدمات  يوروتيك   / اإليها  املنذر 
القت�سادية بدبي

. EUROTEK AIRCONDITIONING SERVICES )L.L.C(
ب�سفته مدير ال�سركة.  - �سينود  كايات  بوفادان   .2

بالتوقيع على ال�سيكات. خمول  ب�سفته   - نيل  جون  ت�سارلز   .3
على ال�سيكات بالتوقيع  خمول  ب�سفته   - كاياث  بوفادان  �سينود   .4

مبوجب الإن��ذار رقم 270471/ 1 / 2021 اإنذار عديل وامل�سجل لدى كاتب العدل بدبي فاإنه ومبوجب هذا الإنذار 
تنبه املنذرة على املنذر اإليها ب�سداد املبالغ امل�ستحقة واملرت�سدة بذمتها والواردة ب�سدر هذا الإنذار بقيمة اإجمالية وقدرها 
اإماراتي ل غري(، وذلك خالل خم�سة اأيام من تاريخ علمها بالن�سر بهذا الإنذار واإل  درهم  األف  )ثالثمائة   300،000
�سن�سطر اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة لإلزامها ب�سداد املبلغ املذكور اأعاله بالإ�سافة اإىل الفائدة القانونية 
والغري  املنقولة  اأموالكم  كافة  ال�سداد، ف�ساًل عن احلجز على  ال�سيكات وحتى متام  ا�ستحقاق  تاريخ  امل�ستحقة عليها من 
املنقولة وبيعها باملزاد العلني بالإ�سافة اإىل حتميلهما م�سوؤولية التعوي�ض عن كافة الأ�سرار املادية والأدبية التي حلقت 

باملنذرة والر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70545

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2022/1283(

الإنذار العديل رقم 2021/1/264356 
املن�ذر : الفوار للخدمات الفنيه �ض.ذ.م.م

بوكالة املحامي / را�سد �سيف �سعيد
املنذر اليه : �سركة تاركت وجيما لالن�ساءات ذ.م.م

�سيغة العالن بالن�سر
ينذر املنذر اإليه ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد يف ذمتكم للمنذره مبلغ و قدره 
)35059،50 درهم( )خم�سه و ثالثون الف وت�سعه وخم�سون درهم وخم�سون 

فل�سا( خالل خم�سة اأيام من تاريخ العالن حتت طائلة اللجوء للق�ساء.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
اإخطار عديل بالن�صر

رقم )2022/1/2392(
املنذرة : تعاونية الحتاد - بوكالة املحاميني /علي را�سد الظاهري وجا�سم �سامل م�سبح

املنذر اليه : �سركة جلوتل ذ م م - فرع دبي - فرع ل�سركة مقرها يف اإمارة اأخرى - )جمهول حمل الإقامة(
تنبه ال�سركة املنذره على املنذر اإليها بالتايل :-

وامل�ستحقة منذ تاريخ 2021/7/1 وحتى تاريخ 2021/12/1  املتاأخرة  الإيجارية  القيمة  �سداد  �سرورة   -1
باإجمايل مبلغ 26،250 درهم "�ستة وع�سرون األف ومئتان وخم�سني درهم "بخالف ما ي�ستجد من اإيجار. 

ويف حال عدم اإلتزام املنذر اإليها بال�سداد يف املواعيد املحددة ب�سدر هذا الإنذار فاإن املنذره تنذر املنذر اإليها باإعتبار 
هذا الإنذار اإنذاراً بف�سخ اإتفاقية عقد الإيجار املوؤرخة يف 2020/7/1 وما يرتتب على الف�سخ من اأثار وباإخالء 
الك�سك رقم KG-02 الكائن تعاونية الإحتاد )فرع الطوار( ، وذلك لعدم اإلتزام املنذر اإليها باإتفاقية عقد الإيجار 
واإمتناعها عن �سداد القيمة الإيجارية امل�ستحقة واملتاأخرة وذلك خالل مدة اأق�ساها ثالثون يوماً من تاريخ اإ�ستالم 
اإليها عن �سداد القيمة الإيجارية خالل املدة املحددة  اإ�ستمرار اإمتناع املنذر  اأو العلم به واأنه يف حالة  هذا الإن��ذار 
ب�سدر هذا الإن��ذار بعد اإنق�ساء مدة الإن��ذار ف�سوف ت�سرع املنذره يف اإتخاذ كافة الإج��راءات القانونية والق�سائية 
�سد املنذر اإليها لف�سخ الإتفاقية وما يرتتب عليها من اأثار ، واإخالء الوحدة حمل الإنذار عماًل باأحكام القانون 

�سالف الذكر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
اعالن بالن�صر

رقم )3139/2022(
النذار رقم 2021/1/262806

املنذر / حجازي ال�سقر الذهبي ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م 
بوكالة املحامي/ اأحمد امليدور

�سد / املنذر اإليه:- حنيفة تاراكولتيل كونوت كاندي كوتيا - )هندي اجلن�سية(
املو�سوع

ومبوجب هذا النذار فان املنذر ينذر املنذر اإليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره 157،500 
درهم اأو بالأخالء يف موعد اق�ساه 30 ايام من تاريخ الإعالن بالن�سر وال �سي�سطر 
املنذر اىل اتخاذ الجراءات القانونية التي حتفظ له حقه واقامة دعاوى ق�سائية مع 
12% من تاريخ ال�ستحقاق  اإلزامكم ب�سداد الفائدة القانونية امل�ستحقة عنه بواقع 

وحتميل املنذر اليه كافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
ا�سم ال�سركة :  هاكان اأقرو م.د.م.�ض )قيد الت�سفية( )“ال�سركة”(

DMCC-30158 : رقم الرتخي�ض
املكتب امل�سجل : مبنى برج BB2 ، �سارع مزايا بزن�ض اأفينيو ، اأبراج بحرية اجلمريا ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 
دي�سمرب  �ض. ب: 31489. مت تقدمي هذا الإ�سعار وفًقا للحكم والأمر ال�سادر عن حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 29 
مع�سرة  طوعية  ت�سفية  عملية  يف  ال�سركة  و�سع  مت  املحكمة«(.  )»حكم   20/2021/402 الق�سية  رقم   ،  2021
 ، P.O. Box 506705 ،وال�سيد �سعد منيار من كرو ماك، 203 & 205، لبريتي هاو�ض، مركز دبي املايل العاملي
 .2021 اأغ�سط�ض  دبي، الإمارات العربية املتحدة )»امل�سفي«( ، مت تر�سيحه كم�سفي لل�سركة يف اجتماع عام عقد يف 15 

متت املوافقة على تعيني امل�سفي وتاأكيده يف اجتماع دائني ال�سركة املنعقد يف 12 �سبتمرب 2021.
كما ن�ض حكم املحكمة على ما يلي:

»اأقرت املحكمة بو�سع )امل�سفي( كم�سفى لل�سركة هاكان اأقرو:
واألزمه مركز دبي لل�سلع املتعددة ب�سفته باتخاذ الإجراءات الالزمة للقيام بالت�سفية

العملية وتغطية الر�سوم والنفقات النا�سئة عن ذلك ».
كتابًة  ال�سركة  �سد  ومطالباتهم  وح�ساباتهم  مطالباتهم  تقدمي  �سدها  واملطالبني  ال�سركة  دائني  جميع  من  ُيطلب 

وبالتف�سيل اإىل امل�سفي على العنوان التايل :
hakan.liquidator@crowe.ae  : بريد اإلكرتوين

الربيد : �سعد منيار ، كرو ماك ، 203 & 205 ، ليربتي هاو�ض ، مركز دبي املايل العاملي ، �ض. ب: 506705 ، دبي، 
الإمارات العربية املتحدة
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اعالن مدعي عليه بالن�صر   
يف الدعوى SHCFICICPL2022 / 0000092  اأمر اداء  

اىل املدعي عليه : حممد ار�سالن منور ح�سني - باك�ستاين اجلن�سية 
العربية  الإمارات  القبي�سي  املدعي علي حممد حجي  بان  نعلمكم 

املتحدة / اجلن�سية
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله و�سدر احلكم التي :- 

للمدعي مبلغا  يوؤدي  ان  املدعي عليه  بالزام  ناأمر   / املحكمة  قرار 
وقدر )20000( درهم والزمته بامل�سروفات. 

حرر بتاريخ 2022/1/21 
مركز �سعادة املتعاملني
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13457 بتاريخ 2022/2/1 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر 
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد : جام�سيد خان تاليمان�د اجلن�سية: باك�ستان ، يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد: زرين بهادر 
 ) امل�سلحة  النجارة  ملقاولت  الربهان   ( امل�سماه  الرخ�سة  يف  افغان�ستان   : اجلن�سية   -
تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )527739( ال�سادرة من دائرة التنمية 
فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض  يوجد.   ل   : اخرى  تعديالت  بال�سارقة،  القت�سادية 
)5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد 
اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
عليه مراجعة  ذلك  اعرتا�ض حيال  اي  لديه  العالن فمن  تاريخ هذا  ا�سبوعني من 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  
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تنازل/ بيع
اإعالن بالن�سر 

الهند  اجلن�سية   - حممد  �سي�سانيالت  ال�سيد/�سهيد   : باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
امل�سماه  الرخ�سة  100% يف  البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   -
)بقالة اروى( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم 
)505142(، اإىل ال�سيد / عبدالرحمن بيجيل مويدو - اجلن�سية الهند، تعديالت 
اخرى : ل يوجد. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم 
وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن 
فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  
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•• ابوظبي-الفجر:

ناق�ض مركز تريندز للبحوث وال�ست�سارات، 
اتخاذ  ودع��م  املعلومات  مركز  مع  بالتعاون 
ال���ق���رار يف جم��ل�����ض ال�����وزراء امل�����س��ري �سبل 
الوطنية  وال��ه��وي��ة  العربية  الثقافة  �سون 
املعرفية  وال����ث����ورة  ال��ع��ومل��ة  ع�����س��ر  ظ���ل  يف 
عنوان:  حملت  ن���دوة  يف  وذل���ك  املت�سارعة، 
والثورة  العوملة  ظل  يف  والهوية  “الثقافة 
و”معلومات  “تريندز”  نظمها  املعرفية”، 
مبعر�ض  ال�سرق  �سيف  قاعة  يف  الوزراء” 

القاهرة الدويل للكتاب.
ومفكرين  ع���ل���م���اء  ال�����ن�����دوة  يف  و������س�����ارك 
والكويت،  وم�����س��ر  الإم������ارات  م��ن  وخ����رباء 
العلي،  ع���ب���داهلل  ال���دك���ت���ور حم��م��د  وه�����م: 
للبحوث  تريندز  ملركز  التنفيذي  الرئي�ض 
اجلوهري،  اأ�سامة  والأ�ستاذ  وال�ست�سارات؛ 
م�����س��اع��د رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�����وزراء - رئي�ض 
م���رك���ز امل���ع���ل���وم���ات ودع�����م ات���خ���اذ ال���ق���رار؛ 
و���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ب���ن مت��ي��م، رئي�ض 
والدكتور  ال��ع��رب��ي��ة؛  للغة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
ه�سام عزمي الأمني العام للمجل�ض الأعلى 
للثقافة؛ والدكتور �سلطان في�سل الرميثي، 
امل�سلمني؛  ح��ك��م��اء  مل��ج��ل�����ض  ال���ع���ام  الأم�����ني 
اجلنيبي،  م��ب��ارك  جمعة  املهند�ض  و�سعادة 
الكعبي،  حمد  والأ���س��ت��اذ  ال�سابق؛  ال�سفري 
رئي�ض حترير �سحيفة الحتاد الإماراتية؛ 
التاريخ  اأ���س��ت��اذ  عفيفي،  حممد  وال��دك��ت��ور 
جامعة   - الآداب  بكلية  وامل��ع��ا���ض  احل��دي��ث 
الإعالمي  ال��ن��دوة  اأع��م��ال  واأدار  ال��ق��اه��رة؛ 

الكويتي الأ�ستاذ حممد املال.

خدمة الثقافة والهوية
العلي،  ع���ب���داهلل  حم��م��د  ال���دك���ت���ور  وق�����ال 
للبحوث  تريندز  ملركز  التنفيذي  الرئي�ض 
اإن  ال��رتح��ي��ب��ي��ة،  كلمته  يف  وال���س��ت�����س��ارات، 
ال��ن��دوة ت��اأت��ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز ي�ساطر 
اإىل  ال������دوؤوب   ال�����س��ع��ي  ر���س��ال��ة  “تريندز” 
الإ����س���ه���ام يف ���س��ن��ع م�����س��ت��ق��ب��ل زاه�����ر اآم���ن 
املعلومات  م��رك��ُز  وه��و  للب�سرية،  وم�ستقر 
ودع����م ات���خ���اذ ال���ق���رار يف جم��ل�����ض ال�����وزراء 
قناعتنا  م���ن  ان���ط���الق���اً  وذل�����ك  امل�������س���ري، 
والراأي  الفكر  م��راك��ز  تنه�ض  اأن  ب�سرورة 
والدرا�سات بدورها املهم يف الإ�سهام الرائد 
حمفزة  بيئة  خ��ل��ق  يف  ي�سهم  م��ا  ك��ل  ب��رف��د 
مل�سلحة  والإب��داع  والتنمية  ال�ستقرار  على 
اللتني  والهوية،  الثقافة  وخدمة  الإن�سان، 
مهماً  بهما مدخاًل  ال�سحيح  الوعي  اأ�سبح 
نحو ا�ستدامة التنمية واإر�ساء ُمثل الت�سامح 

والتعاي�ض بني خمتلف الثقافات.
الوا�سعة،  املعلومات  ث��ورة  اأن��ه يف ظل  واأك��د 
تت�ساعف  املت�سارع،  التكنولوجي  والتقدم 
وال���راأي،  الفكر  موؤ�س�سات  على  امل�سوؤولية 
اإن هذه  ب���ل  م��ن��ه��ا، ل  امل��ط��ل��وب  وي��ت��ع��اظ��م 
التغيريات والتحولت املت�سارعة تتطلب اأن 
املقدمة،  يف  وال���راأي  الفكر  موؤ�س�سات  تكون 
وُتك�سبها اأهمية خا�سة، ول�سيَّما اأنها ت�سكل 
بتزويدهم  ال���ق���رار،  ل�����س��ن��اع  ن��وع��ي��اً  ���س��ن��داً 
واملوثوقة  امل��ف��ه��وم��ة  وامل��ع��ل��وم��ات  ب��امل��ع��رف��ة 
اإىل  ي�سعون  التي  املجتمعات  حول  واملفيدة 

النهو�ِض بها.
ع��ل��ى غاية  ن��ت��ف��ق  ك��ن��ا  “اإذا  ال��ع��ل��ي:  وت���اب���ع 
املعرفية،  العوملة والثورة  باإيجابية  النتفاع 
فكرتنا اخلاطئة يف  نتجاوز  اأن  ينبغي  فاإنه 
ويجُب  ه�سة،  وثقافة  ه��وي��ة  لنا  اأن  ت�سور 
ال���ت���ي تقودنا  الأم�������ور  ك���ل  م���ع  ال��ت��ع��اط��ي 

الثورة  يف  امل�����س��ارك��ة  اإىل  ال��ع��ام��ة  منفعتها 
املعرفية ب�سكل وعي”.

اأن��ه علينا الع���رتاف ب��اأن هناك  واأ���س��ار اإىل 
الهوّية والثقافة من  عالقة مفرت�سة بني 
جهة  م��ن  املعرفية  وال��ث��ورة  والعوملة  جهة، 
اأخرى، وتتخذ هذه العالقة طبيعة تبادلية 
اأن  ي��ن��ب��غ��ي  اإذ  الف���رتا����س���ي،  م�����س��ت��واه��ا  يف 
تنتفع الثقافة والهوية من اإمكانات العوملة 
التاأثري  والثورة املعرفية؛ ما ي�سمح بتبادل 
والتاأثر فيما بينهما، ومن ثم، ميكننا القول 
اإن ه���ذه ال��ع��الق��ة ال��ت��ب��ادل��ي��ة امل��ف��رت���س��ة ل 
ميكن ا�ستبدالها بعالقة اأخرى، اإذ ل ميكن 
ال�ستفادة مبكا�سب الثورة املعرفية والعوملة 
الثقافة  م���ن  م�����س��اح��ة  ل��دي��ن��ا  ت��ك��ن  م���ا مل 

والهوية تقبل الندماج والتاأثر الن�سبي.
الندوة  اأن  العلي  حممد  ال��دك��ت��ور  واأو���س��ح 
ت�سهم يف تعزيز النفتاح والتوا�سِل والنتاج 
احلراك  اإىل  نوعية  اإ�سافة  وت�سكل  املعريف، 
اعتاد معر�ض  الذي  املعريف  والنتاج  الثقايف 
الإ���س��ه��ام فيه كل  للكتاب  ال���دويل  ال��ق��اه��رة 
عام، لي�ض يف امل�سهد الثقايف امل�سري وح�سب، 

واإمنا يف ف�ساء املعرفة العاملي.

وطن عربي حداثي
وق���ال الأ���س��ت��اذ اأ���س��ام��ة اجل��وه��ري، م�ساعد 
ال��������وزراء - رئ��ي�����ض مركز  رئ��ي�����ض جم��ل�����ض 
امل��ع��ل��وم��ات ودع���م ات��خ��اذ ال���ق���رار، يف كلمته 
الرتحيبية، اإن اأهم ما مييز ندوة “الثقافة 
املعرفية”  وال��ث��ورة  العوملة  ظل  يف  والهوية 
ه���و ال��ت�����س��ارك ال��ب��ن��اء وامل��ث��م��ر ب���ني مركز 
املعلومات ودعم اتخاذ القرار، واأحد مراكز 
تريندز  املتميزة، وهو مركز  العربية  الفكر 
فاعلة  ومب�ساركة  وال�ست�سارات،  للبحوث 
م��ن م�سر  اأج����الء  ع��ل��م��اء  ت�سم  نخبة  م��ن 
له  �سيكون  ال��ذي  الأم���ر  ال��ع��رب؛  واأ�سقائنا 
والنقا�سات  احل���وار  اإث����راء  يف  الأث���ر  عظيم 
و�سوًل اإىل ما ن�سبو اإليه جميعاً يف احلفاظ 

على هويتنا يف ع�سر متوج فيه املتغريات.
لأي  الثقافية  الهوية  “اإن  قائال:  واأ���س��اف 
اأمة تتمثل يف خ�سائ�سها و�سماتها وثوابتها 
امل�سرتكة وقيمها وعاداتها و�سلوكياتها التي 
متيزها عن غريها من الأمم، وتاأتي الهوية 
الوطنية  ال�����س��خ�����س��ي��ة  ل��ت��ع��ك�����ض  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
وثقافياً  ت��اري��خ��ي��اً  امل��خ��ت��ل��ف��ة  الأب���ع���اد  ذات 
لدى  الأم��ة  ثقافة  متيز  والتي  واجتماعياً، 

الأمم الأخرى”.
وت���اب���ع اجل����وه����ري: “يف ع�����س��رن��ا احل���ايل 
�سعوبة  اأك��رث  الهوية  على  احلفاظ  اأ�سبح 
وتعقيداً نتيجة لوجود العديد من العوامل 
التكنولوجيا  منها:  ن��ذك��ر  وال��ت��ي  امل��ه��ددة، 
بالإ�سافة  حدين،  ذا  �سالحاً  اأ�سحت  التي 

العامل بع�سها  انفتاح �سعوب  اإىل 
على بع�ض؛ مما جعل الغلبة للدول الأكرث 
لديها  والتي  منها،  املتقدمة  خا�سة  نفوذاً 
الثقافية  منتجاتها  ت�سدير  على  ال��ق��درة 
املعربة عن هويتها، وكذلك تاأثري الأن�سطة 
الدولية؛  والفعاليات  والعلمية  ال�سياحية 
ف�ساًل عن تزايد الهجرة عرب احلدود وما 
الدول  اإىل  ه��وي��ات  نقل  م��ن  عليها  يرتتب 

امل�ستقبلة”.
وق���ال اإن ك���ان ل م��ف��ر م��ن ال��ع��ومل��ة ول من 
عربية  ع��ومل��ة  ت��ك��ون  ل  فلم  املعي�ض  واق��ع��ه��ا 
والقوا�سم  اللغة  جتمعنا  فكما  عربية؛   –
التجارب  ال�ستفادة من  امل�سرتكة لبد من 
وليكن  �سعوبنا،  وب��ني  دول��ن��ا  يف  النا�سجة 
ال��ت��ي حققنا فيها  امل��ج��الت  ت��رك��ي��زن��ا ع��ل��ى 
ذلك خطوة مهمة  وليكن  وال�سبق،  الريادة 

نحو تر�سيخ الهوية العربية.
جمالت  ك��ل  �سملت  ال��ع��ومل��ة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
احلياة، وهذا لي�ض مب�ستغرب، فنحن نعي�ض 
م��ن��ذ ���س��ن��ت��ني ع��ومل��ة وب���ائ���ي���ة، اأح���دث���ت من 
ال��ت��داع��ي��ات والآث����ار م��ا جعل ال��ع��امل اأجمع 
ي�سب اهتمامه الأول والأخري على التفكري 
من  وال�ست�سفاء  معها،  التعامل  كيفية  يف 
وجود  لتحقيقه  يتطلب  ذل��ك  وك��ل  وقعها، 
الرغبة  وه����م����ا:  ع��ن��ه��م��ا  غ���ن���ى  ل  ���س��ي��ئ��ني 
اإىل  ال��ت��ح��ول  ب��اأه��م��ي��ة  احلقيقي  والإمي�����ان 
ت�ساعده  عربية  بهوية  حداثي  عربي  وطن 
�سباق  �سمن  فاعل  عن�سر  اإىل  التحول  يف 
ال���ت���ط���ور ال���ع���امل���ي، م�����س��ت��ف��ي��دا م���ن جت���ارب 
الآخ��ري��ن، م��ط��وراً اأدوات����ه وك����وادره ليكون 

دائماً م�ستعداً للم�ستقبل بكل حتدياته.

مفهوم الهوية عربيًا
للندوة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ال��ك��ل��م��ة  األ���ق���ى  ب��ي��ن��م��ا 
الدكتور علي بن متيم رئي�ض مركز  �سعادة 
هذه  اأن  مو�سحاً  ال��ع��رب��ي��ة،  للغة  اأب��وظ��ب��ي 
تقام  اأنها  خ�سو�ساً  واأ�سا�سية  مهمة  الندوة 
ال��دويل للكتاب،  القاهرة  يف رح��اب معر�ض 
والباحثني  املفكرين  من  النخبة  هذه  ومع 
والأكادمييني املن�سغلني بفكرة �سون الهوية 

والثقافة يف ظل العوملة املعرفية.
الإن�سان  مفتاح  والهوية  الثقافة  اأن  وذك��ر 
وحمور النماء والبناء، فمثلما توؤدي املفاهيم 
يف الهوية والثقافة والثورة املعرفية وظيفة 
ت��وؤدي وظيفة  بعينها فاإن مقاب�ض الأب��واب 
ت�سبه  املفاهيم  ب��ني  امل��ق��ارب��ة  ولعل  بعينها، 
مقاب�ض  ا�ستخدم  فمن  الأب����واب،  مقاب�ض 
حتماً،  الباب  وراء  ما  اإىل  �سيدخل  الأب���واب 
الكتاب  م��ع��ر���ض  يف  م�����س��ر  تفعله  م��ا  وه���و 

بدخولها عامل املعرفة الرحبة.
حول  تتمحور  “ندوتنا  متيم:  بن  واأ���س��اف 
ثالثة مكونات اأ�سيلة هي املعرفة والثقافة 
وال���ه���وي���ة، وه����ذه امل��ف��اه��ي��م ت��ف�����س��ر مواقف 
الب�سر وطبيعتهم يف التعامل معها، فمفهوم 
الهوية جديد وطارئ على الثقافة العربية، 
ل�سان  ع��ل��ى  ي���رد  ال���ق���راآن ومل  ي���رد يف  ومل 
العرب، ولكنه حديثاً اأ�سبح مفهوما را�سخا 

يف معظم دول العامل.
ت���ق���وم على  ال��ه��وي��ة  اأن م��ف��اه��ي��م  واأو�����س����ح 
الإن�سان  ب��ني  ترتبط  م��رت��ك��زات  جمموعة 
واملجتمع، وكما يعتقد الباحثون اأنها تعتمد 
ع��ل��ى خ���راف���ات وم��ف��اه��ي��م ق��دمي��ة، وحينما 
اأن هناك من  ال��راه��ن، جند  الو�سع  نتاأمل 
اأ�سبح  ح��ت��ى  ال��ه��اوي��ة  اإىل  ال��ه��وي��ة  اأخ���ذت���ه 
ال��ع�����س��ر احل���دي���ث، و�سارت  م��ن��ف�����س��اًل ع��ن 

الهوية لهم هوى فتنكروا لها وتركوها.
العربية:  للغة  اأبوظبي  مركز  رئي�ض  وتابع 
“اإذا كانت فكرة الهوية ملتب�سة يف مفهومها 
العام، فاأف�سل تعريف لها هو التوقف عند 
مواطن النجاح، ون�ستح�سر هنا املغفور له 
باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، 
ط��ي��ب اهلل ث�����راه، ال����ذي ع���رب يف ك��ث��ري من 
وقال:  اخل�سو�سية،  عن  واأق��وال��ه  اأحاديثه 

ولكني  احل�سارة،  اإىل  البدو  نقل  اأري��د  “ل 
اأريد نقل احل�سارة اإىل البدو”، حيث اأ�س�ض 
على  وم�ستندة  الآخ���ر،  على  منفتحة  دول��ة 
بالثقافة  الوثيق  والرتباط  الأ�سالة  فكرة 
ال�سديد  اله���ت���م���ام  ج���ان���ب  اإىل  ال��ع��رب��ي��ة، 

بالإرث الإن�ساين والإ�سالمي”.

�سلبية العوملة
الأ�ستاذ  الكويتي  الإع��الم��ي  ق��ال  وب����دوره، 
الندوة،  النقا�ض يف  اأدار  ال��ذي  امل��ال،  حممد 
اإن الندوة تناق�ض مو�سوعا مهما وحيويا يف 
ظل م�سر املحرو�سة قلب العرب والعروبة، 
فهي كانت و�ستظل حائط ال�سد الأول دائماً 

حلماية الهوية العربية.
على  يقوم  ك��ان  العوملة  مفهوم  اأن  واأو���س��ح 
اإىل  اأدى  اأن���ه  اإل  ال�����س��ع��وب،  ب��ني  ال��ت��ق��ري��ب 
العديد من النق�سامات والفرقة والتفرقة 
وال���ن���زاع���ات ب���ني ال�����س��ع��وب، ول��ك��ن��ن��ا علينا 
ال���س��ت��ف��ادة م��ن ع��وام��ل��ه��ا الإي��ج��اب��ي��ة، دون 
التفريط يف هويتنا الوطنية وخ�سو�سيتنا 
الثقافية، م�سيفاً اأن هذه الندوة بح�سورها 
اإىل  ت�ستند  اأعمالها  يف  امل�ساركة  والكوكبة 
عريقتني  موؤ�س�ستني  واأه���داف  وروؤي���ة  فكر 
القرار  ات��خ��اذ  ودع���م  املعلومات  م��رك��ز  هما 
يف جمل�ض الوزراء امل�سري، ومركز تريندز 
تت�سارك  ح��ي��ث  وال����س���ت�������س���ارات،  ل��ل��ب��ح��وث 
هاتني املوؤ�س�سني يف اأهداف �سامية ت�سهم يف 
دعم �سناع القرار بنتاج بحثي وعلمي دقيق 

ور�سني.
تناق�ض  ال��ن��دوة  اأن  اإىل  امل��ال  واأ���س��ار حممد 
حماور عدة، �ستحلل كافة الق�سايا املت�سلة 
وهي:  والهوية،  والثقافة  العوملة  مبفاهيم 
“الهوية وحتديات الثورة الرقمية، والثورة 
الثقافة  ع��ل��ى  ال���ت���اأث���ري  ح�����دود  امل��ع��رف��ي��ة: 
والهوية الوطنية، واملواطنة العاملية وق�سية 
الهوية الوطنية، ودور الثقافة والإعالم يف 

تعزيز الهوية الوطنية: كيفية التفعيل”.
ون������وه ب������اأن ال����ن����دوة مب��خ��ت��ل��ف حم���اوره���ا 
الوطنية  ال���ه���وي���ة  ق�����س��ي��ة  اإىل  ت��ت��ع��ر���ض 
العاملية  امل��واط��ن��ة  م��ع  ومت��اي��زه��ا  وتكاملها 
امل�����س��ارك��ة وال��ت�����س��ارك العاملي  ال��ت��ي جت��م��ع 
الثقافة  اأن  اإل  اإق�������س���اء،  اأو  ت���ق���زمي  دون 
والهوية العربية حتتاج اإىل تعزيز ت�ساركها 
الأخرى  والهويات  الثقافات  مع  وتفاعلها 
مع احلفاظ على قواعدها وقيمها الأ�سيلة 

والرا�سخة”.

الهوية والثورة الرقمية
ال��دك��ت��ور ه�سام عزمي  م��ن ج��ان��ب��ه، ت��ط��رق 
للثقافة  الأع���ل���ى  للمجل�ض  ال��ع��ام  الأم����ني 
مب�سر، اإىل مفهوم الهوية يف ظل حتديات 
حتديات  اأن  م��و���س��ح��اً  ال��رق��م��ي��ة،  ال���ث���ورة 
قدمي  اأ�سله  يف  وامل��و���س��وع  ق��دمي��ة،  الهوية 
متجدد، كما اأن املخاوف من الثورة املعرفية 
موجودة منذ قدمي الأزل، ونحن نعي�ض يف 
اأننا  يوؤكد  بنا  يحيط  ما  وك��ل  رقمي  ع�سر 
�سيء  فكل  التكنولوجيا،  بتداعيات  نتاأثر 
اأ�سبح املجتمع  اأ�سبح ذكيا حتى  من حولنا 

واملواطن عن�سرين رقميني.
يتعاطى  من  هو  الرقمي  املواطن  اإن  وق��ال 
فالثورة  يومياً،  التكنولوجيا  تطبيقات  مع 
متتالية،  دف���ع���ات  ع��ل��ى  ج�����اءت  ال��رق��م��ي��ة 
الآن،  اإليه  و�سلنا  ما  اإىل  وحتولت  تطورت 
موجات  عن  عبارة  البداية  يف  الأم��ر  وك��ان 
رق��م��ي��ة م��ت��الح��ق��ة ول��ك��ن��ه��ا ك��ان��ت منطقية 
وم��ع��ت��م��دة ع��ل��ى م��ا ه��و ق��ائ��م، وك��ل��م��ا متت 
اإىل  وو�سلت  تطورت  اإ�سالحية،  ابتكارات 
التوا�سل  من�سات  اأن  غري  جديدة،  نهايات 
الجتماعي اأتت ب�سيء جديد وغري م�سبوق، 
اأ���س��ب��ح م�����س��ارك��اً ومنتجاً  الإن�����س��ان  اأن  وه��و 

للمعلومات.
تعامل  نتاج  ه��ي  الثقافية  الهوية  اأن  واأك���د 
ال���ف���رد مب���ا ي�����دور ح���ول���ه يف امل��ج��ت��م��ع من 

ق��ي��م وع������ادات وغ���ريه���ا، ونحن 
ُتنتج فيه  اأم��ام هوية رقمية، يف ع�سر  الآن 
ال��ب��ي��ان��ات وامل��ع��ل��وم��ات ب�����س��ورة ي��وم��ي��ة، بل 
وافد  الف��رتا���س��ي  ال��ع��امل  اأن  كما  حلظية، 
تعتمد  مبتكرة  معطيات  �سيحمل  ج��دي��د 
للب�سر  و�سيكون  ال�سطناعي،  الذكاء  على 
العامل  يف  ي��ع��ي�����س��ون  اف��رتا���س��ي��ني  اأق������ران 
الف��رتا���س��ي )اآف����ات����ار(، ول��ك��ن ه��ن��اك قيم 
من  م�ستقباًل  ب��ه��ا  ن�ستفيد  ق��د  اإي��ج��اب��ي��ة 

العامل الفرتا�سي.

الثورة املعرفية
في�سل  �سلطان  الدكتور  حت��دث  جانبه  من 
ال���ع���ام مل��ج��ل�����ض حكماء  ال��رم��ي��ث��ي، الأم�����ني 
امل�����س��ل��م��ني، ع���ن ال���ث���ورة امل��ع��رف��ي��ة وح����دود 
ال��ث��ق��اف��ة وال��ه��وي��ة الوطنية،  ال��ت��اأث��ري ع��ل��ى 
يحمل  اأ���س��ب��ح  ال��ع��ومل��ة  مفهوم  اأن  مو�سحاً 
اأكرث من تف�سري وق��راءة، ونحن مطالبون 
ال���ع���ومل���ة، ولفهم  ب���ال���وق���وف ع��ل��ى خم��اط��ر 
العوملة جيداً يجب اأن نعود اإىل عام 1999، 
ف��ف��ي ه���ذا ال��ع��ام خ��رج��ت ح��رك��ة مناه�سة 
تتمثل  اليوم  العوملة  اأ�سبحت  للعوملة، حتى 
يف حركة اقت�سادية تهدف اإىل اإزالة احلدود 

بني الدول.
القبول  م��ن  ال��ع��ومل��ة خلقت من��ط  اأن  وذك���ر 
املجتمعي والتفكري املنطقي، كما خلقت قيم 
واأخالق عاملية، ت�سهل قبول املنتج التجاري 
لت�سبح العوملة منتج ثقايف، م�سدداً اأنه يجب 
علينا عدم اأخذ موقف �سلبي من اأي ظاهرة 
اإذابة  حديثاً  العوملة  ت�ستهدف  حيث  عاملية، 
�سورة  البع�ض  وي��راه��ا  القومية،  الهويات 

جديدة من �سور ال�ستعمار.
اإىل  تقودنا  العوملة  اأن  اإىل  الرميثي  واأ���س��ار 
احلديث عن نهج اإماراتي متاأ�سل وهو ن�سر 
فاأهمية  والتعاي�ض،  وال�سالم  الت�سامح  فكر 
اأربعة عوامل  الت�سامح والتعاي�ض تتمثل يف 
مهمة وجوهرية هي: “قبول اخل�سو�سيات، 
وا�ستثماره،  الثقايف  التنوع  على  واحل��ف��اظ 
امل�سرتك، واحلوار ما  العمل  واإف�ساء ثقافة 
هدفه  احل��وار  اأن  م�سيفاً  املتنوعني”،  بني 
معترباً  امل��ت��ع��ددة،  بالهويات  الفهم  تعميق 
مع  للتعامل  ل��ق��اح��ا  وال��ت��ع��اي�����ض  ال��ت�����س��ام��ح 

املتغريات العاملية.
الأديان  تغريت  التاريخ  مر  على  باأنه  ون��وه 
كل  على  اأث���رت  ال��ع��ومل��ة  ول��ك��ن  واملجتمعات، 
حتى  الرا�سخة  ومعتقداتها  احلياة  مناحي 
هوية الغذاء تغريت، ولكن املحدد يف تاأثري 
العوملة هو تغليب امل�سلحة الوطنية للتعامل 

والنخراط يف مفاهيم العوملة.

املواطنة العاملية
املهند�ض  ���س��ع��ادة  اأك����د  م��ت�����س��ل،  ���س��ي��اق  ويف 
اأن  جمعة مبارك اجلنيبي ال�سفري ال�سابق، 
حماور  ث��الث  على  ترتكز  العاملية  املواطنة 
الأر���ض وط��ن للجميع،  اعتبار كوكب  ه��ي: 
اأ�سرة واحدة، واحرتام  واعتبار كافة الب�سر 
ال�سعوب  ملختلف  الثقافية  اخل�سو�سيات 
واملجتمعات، مبيناً اأن وثيقة اأهداف التنمية 
امل�ستدامة التي و�سعتها الأمم املتحدة تعرب 
عن ثقافة التفكري وحتمل امل�سوؤولية جتاه 
الأوطان، ولكن التحديات امل�سرتكة تتطلب 

ت�سافر جهود املجتمع الدويل كاماًل.
تتمثل يف  العاملية  املواطنة  مبادئ  اأن  وذك��ر 
“ال�سالم العاملي، وحقوق  �ستة حماور هي: 
والثقافات  وال���دمي���وق���راط���ي���ة،  الإن�������س���ان، 
والتفاعل  امل��ت��ب��ادل،  والح������رتام  امل��ت��ع��ددة، 
ب��ني الإن�����س��ان وال��ب��ي��ئ��ة، وال��ت��ط��ور العلمي 
والتكنولوجي، م�سيفاً اأنه ل يوجد تعار�ض 
ال��ع��امل��ي��ة وال��ه��وي��ة الوطنية،  امل��واط��ن��ة  ب��ني 
اح����رتام  اإىل  ت���ه���دف  ال��ع��امل��ي��ة  ف���امل���واط���ن���ة 
اأجل  من  الآخ��ر  وتقبل  والتنوع  الختالف 

عامل اأكرث �سالماً وت�ساحماً.
الإيجابية  املواطنة  اأن  اإىل  اجلنيبي  واأ�سار 

املواطنة  اإل��ي��ه  ت�سعى  م��ا  حتقيق  يف  ت�سهم 
عن  ع��ب��ارة  ال����دويل  املجتمع  لأن  ال��ع��امل��ي��ة، 
اأط������راف م��ت�����س��ارك��ة ت�����س��ع��ى جم��ت��م��ع��ة اإىل 
والقيم  ل��ل��م��ف��اه��ي��م  الإي���ج���اب���ي  ال��ت��وظ��ي��ف 
العاملية، م�ست�سهداً بدولة الإمارات منوذجا 
ال���ت���ي توؤمن  ال�������دول  ف����ري����دا م����ن من������اذج 
باملواطنة ال�ساحلة، حيث تتكامل وتتفاعل 
املواطنة  يف خططها ومبادراتها مع مبادئ 

العاملية.
مبادرات  ت��ط��ل��ق  الإم������ارات  دول����ة  اأن  واأك����د 
الوطنية،  الهوية  تعزيز  يف  ت�سهم  مبدعة 
الإي��ج��اب��ي��ة مرت�سخة يف  امل��واط��ن��ة  اأن  ك��م��ا 
املجتمع الإماراتي، ومن بني هذه املبادرات 
الإن�سانية”،  الأخ��وة  وثيقة  “اإعالن  املهمة 
لثقافة  احل��اج��ة  اأم�����ض  يف  “نحن  م�سيفاً: 
والت�سامح  ب��ال��ت��ع��اي�����ض  ت���وؤم���ن  م��ت�����س��احم��ة 
امل�سرتكة  التحديات  مواجهة  على  والعمل 
ل��ل��ن��ه��و���ض ب��امل��واط��ن��ة ال��ع��امل��ي��ة م���ن خالل 
النفتاح على الآخ��ر والن��دم��اج يف املجتمع 
القيم  ت��ف��ري��ط يف  اأو  اإف����راط  دون  ال��ع��امل��ي، 

واملبادئ واخل�سو�سيات املحلية”.

الهوية والتعددية الثقافية
عفيفي  حممد  الدكتور  اأو���س��ح  جهته،  من 
اأ���س��ت��اذ ال��ت��اري��خ احل��دي��ث وامل��ع��ا���س��ر بكلية 
هي  الهوية  اأن  ال��ق��اه��رة،  جامعة   - الآداب 
اأمر  وه��ذا  عامل متغري ومتجدد ومتحور، 
ث��اب��ت على مر  ���س��يء  لي�ست  اإي��ج��اب��ي، فهي 
التاريخ، مبيناً اأن احلربني العامليتني الأوىل 
�ساحة  كانتا  وفرن�سا  اأمل��ان��ي��ا  ب��ني  وال��ث��ان��ي��ة 
الهوية  بني  والتناحر  والقتتال  للتحارب 
احل��رب حدثت  انتهاء  بعد  ولكن  والثقافة، 
تغريات يف الهوية ال�سيا�سية، واأطلقت اأملانيا 
بهدف  الأوروب�����ي  الحت���اد  م��ب��ادرة  وفرن�سا 
وحتى  الأوروب���ي���ة،  ال����دول  م�ستقبل  ���س��ون 
الآن ت�سعى اأملانيا وفرن�سا اإىل احلفاظ على 

مكت�سبات الحتاد الأوروبي.
التاريخية  التحولت  اإىل  الدكتور  وتطرق 
يف  امل�سرية  الهوية  عرفتها  ال��ت��ي  الكثرية 

ظل انت�سار فكرة الهجرة وال�سفر، 
�ساأنها يف هذا �ساأن التحولت الكبرية التي 
عرفتها اأي�سا الهوية العربية على غرار ما 
ي�سعى  حيث  لبنان  حت��ولت يف  م��ن  يحدث 
واللتفاف  الطائفية  جت���اوز  اإىل  �سبابها 

حول الوطن، 
وما يحدث يف العراق حيث يحاول ال�سباب 
الطائفية  ع��ن  بعيداً  ج��دي��دة  ه��وي��ة  اإن�����س��اء 

القدمية.
ال��غ��ذائ��ي��ة هي  ال��ه��وي��ة  اأن  وذك�����ر ع��ف��ي��ف��ي 
مقارنة  للتغيري،  قابلة  غ��ري  اأ�سيلة  هوية 
باإمكانية تغيري الهوية الدينية وال�سيا�سية 

والقت�سادية وحتى الجتماعية، م�ست�سهداً 
ولكن  ال��ب��الد،  د�ستور  غ��ريت  التي  باليابان 
حتى الآن ما زال ال�سعب الياباين حمتفظا 
بالعيدان اخلا�سة بالأكل والأرز على مائدة 
ع�سية  اأ�سا�سية  عوامل  متثل  فهي  الطعام، 

على التغري مع مرور الزمن.
واأكد اأنه غري متخوف على الهوية العربية، 
�ست�ستفيد  ك��ربى  ت��غ��ريات  لأن��ن��ا يف مرحلة 
م��ن��ه��ا خم��ت��ل��ف امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة ولن 
ه��واي��ات��ه��ا ول حتى  ول  ث��واب��ت��ه��ا  ت��ت�����س��رر 

معتقداتها الأ�سيلة املتجذرة.

الإعالم والهوية الوطنية
رئ��ي�����ض حترير  الكعبي  ح��م��د  الأ���س��ت��اذ  اأم���ا 
�سحيفة الحتاد الإماراتية فتحدث عن دور 
الثقافة والإعالم يف تعزيز الهوية الوطنية، 
وا�ستهل مداخلته مبقولة جلوزيف جوبلز 
�سمري  ب���ال  اإع����الم����اً  “اأعطني  م���ف���اده���ا: 
على  ي��وؤك��د  م��ا  وعي”،  ب��ال  �سعباً  اأع��ط��ي��ك 
اأهمية وحمورية دور الإعالم يف بناء ثقافة 
وتعزيز  الوطنية  الهوية  وتر�سيخ  ال�سعوب 

القيم الإيجابية واملواطنة ال�ساحلة.
املتخذة  العملية  اخل��ط��وات  م��ن  اأن���ه  واأك���د 
الإعالم  جمال  يف  الوطنية  الهوية  لتعزيز 
الإم�����ارات�����ي، ه���ي ت��خ�����س��ي�����ض ع����ام 2018 
عاماً لزايد، والرتكيز على �سخ�سية املغفور 
ل��ه ب����اإذن اهلل ال�����س��ي��خ زاي���د ب��ن ���س��ل��ط��ان اآل 
املوؤ�س�سني  وال��ق��ادة  ث��راه،  اهلل  طيب  نهيان، 
الفرد  هوية  م��ن  رئي�سياً  ج���زءاً  باعتبارهم 
املبادرات  الكثري من  اإىل  اإ�سافة  الإماراتي، 
وم���ن���ه���ا: )ع�����ام اخل�����ري، وم�����س��ب��ار الأم�����ل، 
مثال  املبادرات  هذه  فكل   )2020 واإك�سبو 
وتعامل معها  الوطنية،  الهوية  تعزيز  على 
الإعالم باحرتافية وقدمها بهوية اإماراتية 

عربية.
واأ�سار الكعبي اإىل اأن الهوية الوطنية تزداد 
ق���وة ع��ن��دم��ا ي��ك��ون ل��دي��ه��ا ط��م��وح يرف�ض 
امل�ستحيل، وهذا ما ا�ستطاعت حتقيقه دولة 

الإمارات العربية املتحدة، 
اخلم�سني  يف  ت���ن���ف���ي���ذه  اإىل  ت�����س��ع��ى  وم�����ا 
امل��ق��ب��ل، وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن التعددية  ع��ام��اً 
ال��ث��ق��اف��ي��ة يف دول����ة الإم������ارات ال��ت��ي تعي�ض 
200 جن�سية، ظلت  اأكرث من  اأر�سها  على 
وترابطاً  اأك���رث مت��ا���س��ك��اً  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��وي��ة 
الدولة،  به  تقوم  ما  بف�سل  وذل��ك  وحلمة، 
مب��وؤ���س�����س��ات��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة، م���ن ت��رك��ي��ز على 
الإعالم  ير�سخه  م��ا  وه��و  ال��ن��ج��اح،  ق�س�ض 

الإماراتي يوماً بعد يوم.
يومياً  ترت�سخ  الإماراتية  الهوية  باأن  ونوه 
واجتماعية  ث��ق��اف��ي��ة  م���ب���ادرات  خ���الل  م��ن 
حملية  ب�سبغة  ع��امل��ي��ة  وم��ع��رف��ي��ة  وعلمية 
تهدف يف جمملها اإىل تعزيز منط واأ�سلوب 
ال��ع��ي�����ض ب��ط��ري��ق��ة اإم���ارات���ي���ة ع�����س��ري��ة، مع 
الوطنية  ال��ه��وي��ة  مكت�سبات  على  احل��ف��اظ 

الأ�سيلة.

تبادل الدروع
ويف خ��ت��ام ال���ن���دوة، ت��ب��ادل ال��دك��ت��ور حممد 
ملركز  التنفيذي  الرئي�ض  ال��ع��ل��ي،  ع��ب��داهلل 

تريندز للبحوث وال�ست�سارات، 
رئي�ض  م�ساعد  اجلوهري  اأ�سامة  والأ�ستاذ 
املعلومات  مركز  رئي�ض   - ال����وزراء  جمل�ض 
التذكارية  ال�����دروع  ال���ق���رار،  ات���خ���اذ  ودع����م 
والأطروحات  الأف���ك���ار  وث��ّم��ن��ا  ل��ل��م��رك��زي��ن، 
والنقا�سات الرثية التي طرحها الأكادمييون 

واخلرباء امل�ساركني يف الندوة.

يف ندوة �سهدت م�ساركة علماء ومفكرين وخرباء من الإمارات وم�سر والكويت

مركز تريندز ومركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار يناق�سان مدى 
تاأثري العوملة والثورة املعرفية يف الثقافة والهوية
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م�سر؟ يف  تفعلني  كنِت  • ماذا 
اأن  املفرت�ض  امل�ساريع من  - قمت مبفاو�سات حول بع�ض 

اأبداأ بها قريباً.
جمال؟ اأي  • يف 

- �ساأقوم بتقدمي برنامج تلفزيوين.
فني؟ حواري  برنامج  هو  • وهل 

الربنامج  ي��رى  اأن  قبل  تفا�سيله  ك�سف  اأمت��ّك��ن من  لن   -
النور.

عقداً؟ وّقعِت  • وهل 
- كال، ولذلك اأحتفظ عن اإعطاء اأّي معلومة عنه.

دفعك  لبنان  يف  لك  املنا�سبة  الفر�ض  توافر  عدم  • وهل 
للعمل يف م�سر؟

- اأبداً.
نحن منلك منزًل يف م�سر، واأنا معتادة على العي�ض فيها.

ولأن الأحوال يف لبنان غري جيدة، ويف ظل انقطاع التيار 
مرتاحة  �ساأكون  اأنني  وج��دت  امل�ساكل،  وك��رثة  الكهربائي 

اأكرث يف م�سر.
الإنتاجات  يف  لف��ت��اً  ن�ساطاً  التمثيلي  ال��ق��ط��اع  �سهد   •
م�ساهدة  ع��ل��ى  الإق����ب����ال  ظ���ل  يف  خ�����س��و���س��اً  ال���درام���ي���ة، 

املن�سات. ملاذا مل ن�ساهدك يف اأّي منها؟
- رمبا لأنني مل اأكن جاهزة.

ف��ق��د ف��ق��دُت وال����دي وم���ن ب��ع��ده وال��دت��ي ومل اأك���ن اأ�سعر 
باحلما�سة للعمل.

ورف�سِتها؟ عرو�ساً  تلقيِت  • وهل 
- نعم.

اأ�سعر باأنني مرتاحة  اأكن  تلقيُت عرو�ساً عدة، ولكنني مل 
وبحالة جيدة، ولذلك اعتذرُت عنها.

والآن حت�ّسنت نف�سيتي و�ساأعود اإىل العمل جمدداً.
التقدمي؟ خالل  من  �ستكون  الأوىل  • واخلطوة 

- ميكن القول نعم لغاية الآن.
املن�سات،  عرب  ُتقدم  التي  الأعمال  م�ستوى  راأيِت  • كيف 
فالبع�ض  حولها،  ال���راأي  يف  انق�ساماً  هناك  اأن  خ�سو�ساً 

يجدها جيدة والبع�ض يعرت�ض عليها؟
اأنهم يعملون حتت ظروف �ساغطة جداً،  - وجهة نظري 
الواقع  وَت���راُج���ع  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  ان��ت�����س��ار  م��ع  خ�سو�ساً 
الق��ت�����س��ادي يف ل��ب��ن��ان. الأع���م���ال ك��ل��ه��ا ج��ي��دة، وم���ن بني 
اأنه  خ�سو�ساً  )ل��ل��م��وت(،  م�سل�سل  ك��ث��رياً  منها  لفتني  م��ا 
كل  اأن  عن  عدا  جابر،  نادين  الكاتبة  �سديقتي  كتابة  من 
�سك  ول  الأول،  جزئه  يف  اأب��دع��وا  فيه  امل�ساركني  املمثلني 

اأنهم �سي�ستمرون بالتاألق يف جزئه الثاين.
• وهذا يعني اأن م�ساركتك يف الدراما اأ�سبحت م�سمونة، 

خ�سو�ساً اأن هناك اإقباًل على التعامل مع نادين جابر؟
ج��داً، وهي  قوية  بنادين جابر عالقة �سداقة  تربطني   -

مبثابة اأخت يل.
ولكن يف حال مل يتوافر الدور الذي اأرتاح له اأو الدور الذي 

جتد اأنه منا�سب يل،
 فلن يح�سل تعاون فني بيننا.

ال�سداقة التي جتمع بيننا ل حتتم اأن جنتمع فنياً يف حال 
مل يتوافر الدور املنا�سب يل.

يف  اأك���رث  فنية  ف��ر���ض  اأم��ام��ك  ت��ت��اح  اأن  تتوقعني  ه��ل   •
م�سر؟

- كل �سيء ممكن، خ�سو�ساً اأنني اأ�سبحت جاهزة، وميكن 
اأن اأنظر اإىل املو�سوع من منظار خمتلف.

يف  التمثيل  من  اأكرث  التقدمي  يف  نف�سك  جتدين  هل   •
هذه املرحلة؟

- الأمر لي�ض كذلك، ولكنني مل اأكن جاهزة نف�سياً للعمل.
اأ�سهر؟  6 قبل  فيلماً  �سّورِت  • ولكنك 

- هذا �سحيح، وعندما انتهيُت من ت�سوير الفيلم غادرُت 
اإىل م�سر، وهناك جاءين عر�ض التقدمي.

فقلُت  ي�سبهني،  بل كوميدياً  عادياً  برناجماً  يكون  لن  هو 
مَل ل؟.

اأن هناك اإقباًل  • كيف ترين ال�سينما يف لبنان، خ�سو�ساً 
على ت�سوير الأفالم يف الفرتة الأخرية؟

وباء  ب�سبب  ك��ل��ه  ال��ع��امل  يف  ت��راج��ع��ت  ال�سينما  �سناعة   -
كورونا.

النا�ض.  اإىل  بالن�سبة  م��ري��ح��اً  ال�����س��الت  دخ���ول  يعد  ومل 
ونتمنى اأن ينتهي هذا الوباء الذي اأربك الكرة الأر�سية.

ال�سينما؟ تف�سلني  • هل 

ل كل املجالت الفنية كامل�سرح وال�سينما  اأف�سّ - بل 
ن��ك��ه��ة خمتلفة  ل���ه  ك���ل جم���ال  وال��ت��ل��ف��زي��ون، لأن 

وخا�سة به، واأنا اأختار العر�ض الأف�سل بينها.
هي  ال��ك��وم��ي��دي��ة  الأع���م���ال  اأن  ���س��ك  ول   •

الأقرب اإليك؟
- لي�ض بال�سرورة، ولكن النا�ض اعتادوا 

ولي�ض  الكوميدية،  ب��الأع��م��ال  ع��ل��ّي 
الكوميديا  تكون  اأن  بال�سرورة 

هي خياري الأول.
ال����ذي  امل���م���ث���ل  • ل���ك���ن 

النا�ض  ع��ل��ي��ه  اع��ت��اد 
تقّل  بالكوميديا 
فر�سه بالأعمال 

الأخرى؟
من  الكثري  ه��ن��اك   -

الكوميديني  امل���م���ث���ل���ني 
عن  بعيداً  اأع��م��ال  يف  ي�ساركون 

هذا النوع.
واأن���ا �سخ�سياً وغ��ريي مَم��ْن ت��واج��دوا يف 

ال��ك��وم��ي��دي��ا ال��ت��ي ظ��ه��رُت ع��ربه��ا ط����وال 25 
عاماً،

 اعتاد النا�ض علينا كممثلني كوميديني، ولذلك 
ِلنا بعيداً عنها، يجد امل�ساهدون �سعوبًة يف تقبُّ

ال��وق��ت، ولذا  اإىل بع�ض  الأم���ر  ه��ذا   ويحتاج 
ميكنني اأن اأ�سارك يف اأعمال درامية من خالل 
من  ال��ك��ث��ري  فيها  ل��ذي��ذة  �سخ�سيات  ت��ق��دمي 

الإيجابية.
قّدمْته  ك��ال��ذي  ب��دور  تقبلي  اأن  ميكن  ه��ل   •

ماغي بوغ�سن يف م�سل�سل )للموت(؟
وق���ت كي  اإىل  ي��ح��ت��اج��ون  ال��ن��ا���ض  اأن  ���س��ك  ل   -

يتقبلوين يف دور مماثل.
اأ�سهل  الو�سع  ي�سبح  اآَخ��ر  بلد  اأمثل يف  اأنني  ولو 

ولكن  كوميدية،  كممثلة  يعرفونني  النا�ض  لأن 
امل�ساهدون  ي��ع��رف��ن��ي  ال����ذي  امل���ق���دار  بنف�ض  ل��ي�����ض 
اللبنانيون الذين ن�ساأوا على م�ساهدة )ما يف متلو( 

و)ل ميّل( و�سواهما.

ت�ستكمل الفنانة هبة عبد الغني، خالل الفرتة احلالية ت�سوير 
م�ساهدها يف احلكاية الثامنة من املو�سم الرابع من م�سل�سل 

يا�سني  حممود  عمرو  للموؤلف  وق�سمتك"  "ن�سيبي 
يتفرج"،  ماي�سرتي  "واللي  ا�سم  حتمل  والتي   ،

واملقرر عر�سها م�ساء اليوم عرب �سبكة قنوات 
الغني،  عبد  هبة  الفنانة  ON.ون�سرت 
ع���رب ح�����س��اب��ه��ا ال�����س��خ�����س��ي مب��وق��ع تبادل 

ال�سهري"ان�ستجرام"،  والفيديوهات  ال�سور 
قائلة:"  عليها  وعلقت  بالعمل،  �سخ�سيتها  بو�سرت 

احب اعرفكم علي"زينة"  واللي ما ي�سرتي يتفرج، تابعونا 
اب��ت��داء م��ن ال��ي��وم ايل الأرب��ع��اء علي �سبكة ق��ن��وات ON يف 

 ON متام ال�ساعة 8 م�ساء و الإعادة ال�ساعة 10 م�ساء علي
drama، كما تعر�ض علي قناة MBC1 من الأحد للخمي�ض 

الرابع من  املو�سم  الثامنة من  4 ع�سراً. احلكاية  ال�ساعة  يف متام 
م�سل�سل "ن�سيبي و ق�سمتك" اإخراج ع�سام ن�سار، تاأليف عمرو حممود 

ي�����ض، اإن��ت��اج اأح��م��د ع��ب��دال��ع��اط��ي  ب��ال���س��رتاك م��ع امل��ت��ح��دة للخدمات 
اإخراج  "واللي ماي�سرتي يتفرج"،  اأن  اإىل  الإعالميةUMS. ي�سار 

ع�سام ن�سار، وي�سارك يف بطولتها كوكبة من النجوم منهم ب�سمة، 
اإيهاب فهمي، حممد علي رزق، وهبة عبدالغني، وندى ع��ادل، و 
�سربي عبد املنعم وم�سطفى ح�سي�ض و تامر �سيائي،  جمموعه 

و  ع��زت  لبنى  و  يو�سف عمر  منهم  ال�ساعدين  النجوم  مميزه من 
يا�سمني الب�سبي�سي.

كما تنتظر الفنانة هبة عبدالغني، عر�ض اأحدث اأعمالها الدرامية، 
"خارج  اإحدى ق�س�ض وحكايات م�سل�سل  البدروم"،  "�سبح  ق�سة 
ال�سيطرة- into the dark" املاأخوذ عن فرومات اأمريكي، 

حيث تقدم �سخ�سية، مي�ض داليا مدر�سة يف اأحد املدار�ض.
عبدالغني  هب��ة  بط������ولة  م�����ن  البدروم"،  "�سبح  ق�����س��ة   
رخ������ا  واإ���س��راء  ن�������ور  وائ��ل  ويو�سف  ه�سام  ومعتز  اإيهاب  ون��ور 

نبيل،  لري  تاألي�����ف  وم����ن  عمر،  وعمر  عامر  وعبدالرحم������ن 
واإخراج حممد بكري.

ال�سورى  امل�سل�سل  لأب��ط��ال  حممود  غنوة  اللبنانية  الفنانة  ان�سمت 
"جوقة عزيزة" من تاأليف و�سيناريو وحوار خلدون قتالن واإخراج 

تامر اإ�سحق والذي يجري ت�سويره حاليا متهيدا لعر�سه يف دراما 
رم�سان املقبل .

الذي  ال�سخم  العمل  يف  بامل�ساركة  �سعادتها  ع��ن  غ��ن��وة  وع���ربت 
�سّلوم  راأ�سهم  على  العربية،  ال��درام��ا  جن��وم  اأب��رز  من  نخبة  ي�سم 

حداد ون�سرين طاف�ض واأمين ر�سا وحممد حداقي ونورا رحال ووفاء 
مو�سللي ويزن خليل وروبني عي�سى ونور �سعب ويحيى بيازي وعبد 

الفتاح املزين ورنا العظم ويارا دولين و�سليم �سربي وعلي كرمي 
واإليانا  �سليم  وح��م��ادة  العزيز  عبد  واإمي�����������ان  ح���واط  وعا�سم 

�سعد.
وك�سفت غنوة عن اأنها تظهر ب�سخ�سية "�سارلوت"  �سمن 
عما  ج��دا  خمتلفة  �سخ�سية  اإن��ه��ا  حيث  امل�سل�سل  اأح����داث 
ظهرت به من اأدوار حيث  يقّدم "جوقة عزيزة" دراما غري 
املقبل  للمو�سم  الأ�سخم  ال�سامي  العمل  �سمن  م�سبوقة 
حيث يدور العمل فى اإطار اجتماعى حيث يك�سف كثري من 

التفا�سيل اخلا�سة باجواء البيئة ال�سامية بطريقة خمتلفة 
وجديدة.  

م�سل�سل  ف���ى  ���س��ارك��ت  غ��ن��وة حم��م��ود  اأن  ي��ذك��ر 
على  حالًيا  يعر�ض  وال��ذي  زينب"  "ال�سيدة 

من  ك��ل  بطولة  الف�سائية  ال��ق��ن��وات  اإح���دى 
���س��و���س��ن ب���در وحم��م��ود ع��ب��د امل��غ��ن��ى ورانيا 

واأحمد  ال��ع��رب  ع��ز  وليلى  ودي��ن��ا  من�سور 
مغاورى  و���س��ام��ى  �سعيد  وف���را����ض  وف��ي��ق 

اأحمد �سبحى واإخراج  و�سيناريو وحوار 
حممد النقلى.

هبة عبدالغني توا�سل 
ت�سوير حكاية )واللي 

ماي�سرتي يتفرج(

غنوة حممود 
تن�سم لأبطال 
جوقة عزيزة

�سناعة ال�سينما تراجعت يف العامل كله ب�سبب وباء كورونا

رول �سامية: ظروف لبنان دفعتني للعمل يف م�سر

لتجربة جديدة يف م�سر  �سامية  رول  اللبنانية  الفنانة  تتهياأ 
التي �سيكون لها فيها العديد من الن�ساطات يف املرحلة املقبلة.

�سامية التي �سّورت اآخر اأعمالها )املزرعة( حتّدثت عنه وعن 
م�سروع التقدمي الذي �ستخو�سه خالل الفرتة املقبلة.

واإخراج  اإنتاج  من  وهو  الجتماعي،  النوع  من  م�سرتك  الفيلم 
ندمي مهنا وي�سارك فيه عدد من املمثلني ال�سوريني واللبنانيني، 

بينهم و�سام حنا ومريفا القا�سي.
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اإح�سا�ض حمدد بعد القليل 
من التمارين الريا�سية ُينذر 

!B12 بانخفا�ض م�ستويات
توؤثر اأعرا�ض نق�ض فيتامني B12 اإىل حد كبري على كل جزء من اجل�سم، 
وب��ني �سيء  بينها  الأع��را���ض وا�سحة وغالبا ما ُيخلط  وق��د ل تكون ه��ذه 

اآخر.
اإىل  الريا�سي، فقد ي�سري ذلك  التمرين  باإح�سا�ض غريب بعد  واإذا �سعرت 

�سرورة زيادة م�ستويات B12 على الفور.
وي�سرد موقع Bupa العالمات التي ت�سري اإىل اأن م�ستويات B12 لديك 

منخف�سة، وت�سمل:
- ال�سعور بالتعب ال�سديد.

- �سيق التنف�ض حتى بعد القليل من التمرين.
- خفقان القلب.

- ال�سداع.
- قلة ال�سهية.

- التهاب الفم والل�سان.
الريا�سة  ممار�سة  وبعد  اأثناء  التنف�ض  يف  ب�سيق  النا�ض  معظم  و�سي�ساب 

والقيام باأ�سياء مرهقة بدنيا.
 ،B12 ي��ع��ان��ون م��ن نق�ض فيتامني  ال��ذي��ن  وم��ع ذل���ك، ف���اإن الأ���س��خ��ا���ض 

ي�سابون ب�سيق يف التنف�ض حتى بعد القليل من التمرين.
نادرة،   B12 املرتبطة بنق�ض فيتامني  امل�ساعفات  فاإن   ،NHS ل�  ووفقا 

حيث ميكن عالج احلالة ب�سهولة يف معظم احلالت.
ولكن يف بع�ض احلالت، ميكن اأن حتدث م�ساعفات تنطوي على م�ساكل يف 

احلركة والتن�سيق وزيادة خطر الإ�سابة باأمرا�ض القلب.
وبالإ�سافة اإىل ذلك، ميكن اأن يوؤدي نق�ض B12 اأحيانا اإىل عقم موؤقت، 

والذي يتح�سن عادة بالعالج املنا�سب.
يف  ب�سيق  املر�سى  ي�سعر  اأن  ميكن  الأك�سجني،  من  كافية  كمية  دون  ومن 
التنف�ض اأو بالدوار - خا�سة بعد التمرين - وفقا لأخ�سائية التغذية هيلني 

وي�ست.
لذا  بالدوار،  ي�سعرون  النا�ض  التي جتعل  الأ�سباب  ع��ددا من  هناك  ولكن، 

حتدث اإىل الطبيب لتجد ال�سبب الكامن وراء ذلك، على حد قولها.
B12 ب�سبب فقر الدم اخلبيث - حيث  وميكن اأن يحدث نق�ض فيتامني 

يهاجم اجلهاز املناعي للج�سم خاليا املعدة ال�سليمة.
وميكنك زيادة فيتامني B12 عن طريق تناول املزيد من اأطعمة ال�سلمون 

اأو اللحم البقري اأو البي�ض اأو منتجات الألبان.

الأندل�ض؟ يف  ا�ستحداثه  مت  الذي  الفن  هو  • ما 
- املو�سحات.

العربي؟ الأدب  يف  املفامات  فن  رائد  • من 
- بديع الزمان الهمذاين.

البالغة؟ موؤ�س�ض  هو  • من 
- عبد القاهر اجلرجاين

احلديث؟ الع�سر  يف  العربي  ال�سعر  اإحياء  رائد  • من 
- حممود �سامي البارودي

ال�سباحة. ميكنها  ل  • الغوريال 
خملب.  18 لديها  املنزلية  • القطط 

ال�سعال. ميكنها  ل  • الزرافات 
اأرجلها. خالل  من  تتذوق  • الفرا�سة 

الثانية. يف  مرة   200 باأجنحتها  ترفرف  املنزيل  والذباب  • النحل 
اأجنحة.  4 لها  • النحلة 

ال�سمال. نحو  يتدفق  النيل  • نهر 
1498م. عام  يف  كانت  اخرتاعها  مت  اأ�سنان  فر�ساة  • اأول 

القمر  عن  الأر�ض  بعد  من  385�سعفا  يعادل  والأر�ض  ال�سم�ض  بني  البعد  اأن  تعلم  • هل 
ملكا   18 لوي�ض  ا�سم  حملوا  الذين  فرن�سا  ملوك  عدد  اأن  تعلم  • هل 

الكعبة  جدران  على  تعلق  لنها  ال�سم  بهذا  �سميت  املعلقات  اأن  تعلم  • هل 
تاأ�سي�سه  تاريخ  يعود  اإذ  الفاتيكان  يف  ال�سوي�سري  احلر�ض  هو  اأوروبي  نظامي  جي�ض  اأقدم  اأن  تعلم  • هل 

اإىل عام 1400م
م   1884 عام  جرينت�ض  الطول  خط  حتديد  ثم  اأنه  تعلم  • هل 

الزيتون اإنتاج  حيث  من  دولة  اأكرب  هي  تون�ض  اأن  تعلم  • هل 
يف  النحا�ض  من  �سلك  متانة  ومتانته  قوته  يف  ويعادل  جدا  قوي  الرجل  لدى  اللحية  �سعر  اأن  تعلم  • هل 

نف�ض قطر �سعره

�إحرتمت نف�سي فاحرتمتني
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الأ�سربين 
حديثة  اأب�����ح�����اث  اأظ�����ه�����رت 
ب�سكل  امل�سكنات  ت��ن��اول  ب��اأن 
زي����ادة  اإىل  ي������وؤدي  م��ن��ت��ظ��م 
م���ع���دلت ال��ب��ق��اء ع��ل��ى قيد 
الأ�سخا�ض  ل����دى  احل���ي���اة 
الراأ�ض  ب�سرطان  امل�سابني 

اأو الرقبة.
وب���ح�������س���ب الأب������ح������اث ف����اإن 
مثل  الأمل  م���������س����ك����ن����ات 

احلياة  قيد  على  البقاء  احتمال  م��ن  تزيد  الإي��ب��وب��روف��ني،  اأو  الأ���س��ربي��ن 
بن�سبة ترتاوح بني )25 باملئة اإىل 78 باملئة( لدى املر�سى الذين يعانون 
من نوع حمدد من ال�سرطان يحتوي على طفرة يف اجلينات تعرف با�سم 

.PIK3CA
قيد  على  البقاء  معدلت  بدرا�سة  كاليفورنيا  جامعة  يف  باحثون  قام  وقد 
احلياة ملدة خم�ض �سنوات لدى 266 �سخ�ض م�سابني بال�سرطان، ووجدوا 
باأن ال�ستخدام املنتظم لالأدوية امل�سادة لاللتهابات غري ال�ستريويدية مثل 

الأ�سربين والإيبوبروفني قد ح�سن حالتهم ال�سحية بن�سبة كبرية.
وقالت الدكتورة جنيفر فراند�ض، اأ�ستاذة جراحة الراأ�ض والرقبة: ” ت�سري 
اأن  ميكن  ال�سرتوئيدية  غري  اللتهاب  م�سادات  ا�ستخدام  اأن  اإىل  نتائجنا 
يح�سن حالة املر�سى ال�سحية ب�سكل كبري، لي�ض فقط لدى مر�سى �سرطان 
�سرطانات  من  يعانون  الذين  املر�سى  ل��دى  اأي�ساً  ولكن  والرقبة  ال��راأ���ض 

”.PIK3CA اأخرى حتتوي على طفرة
واأكدت فراند�ض على اأهمية الكت�ساف اجلديد وعلى �سرورة اإجراء املزيد 
ال�سابقة، وي�ساهم  من التجارب للح�سول على دليل موؤكد يوؤيد الأبحاث 
يف تطوير عالج فعال ملر�سى ال�سرطان، بح�سب ما نقلت �سحيفة مريور 

اأونالين الربيطانية.

دخل غالٌم ُب�ستاناً يتنّزه فيه، وكانت اأ�سجاُر الُب�ستان ُمثّقلًة بحملها، فهي ُمزدانة باألوان الفواكه الّلذيذة، واأ�سكال 
باخل�سرة  نظره  مُيتِّع  كان  بل  �سيئاً،  وثمارها  فواكهها  من  لتقطف  يده  متتّد  فلم  ال�سهية،  النا�سجة  الّثمار 

اليانعة والألوان ال�ساحكة يف ربوع الُب�ستان.
يف هذه الأثناء، كان الُب�ستاينُّ ُيراقب الغالم خمتبئاً وراء �سجرة، وبعد اأن اأنهى الغالم جولته يف الُب�ستان، وهّم 

اأن ُيغادر، جاءه الُب�ستاين واألقى عليه التحّية م�سفوعًة بابت�سامٍة عذبة، وقال له: لقد راأيُت �سيئاً عجباً!!
فقال الغالُم: فعاًل، يف الُب�ستان اأ�سياء عجيبة! قال الُب�ستاين: ل، ل اأق�سُد الُب�ستاَن، بل اأعني اأينِّ كنُت اأراقُبَك 
اأخرى  اأّي فاكهة  اأو  اأو خوخًة،  اأو رّمانًة  الُب�ستاَن، فتعّجبُت كيف مل متتّد يُدَك لتقطف تّفاحًة  اأن دخلَت  منذ 

اأعجبتك، ومل يكن هناك اأحٌد يف الُب�ستان؟!
ي منُذ �سغري اأّنني ل اأرتكب القبيح حتى اإذا مل اأَر اأحداً، طاملا اأّن نف�سي معي تراقبني،  قال الغالم: عّلمتني اأمِّ
اأن  اإليه  الذكي، وطلب  املُهّذب  امل��وؤّدب  الغالم  ج��واِب  الُب�ستاين من  ف�سّر  اأمامها!  القبيح  ارتكاب  اأك��ره  ف�سرُت 
يجل�ض على ب�ساٍط مفرو�ٍض على حاّفة �ساقية، ثّم قطَف له من الفاكهة ت�سكيلة جميلة، واأت��اُه بها يف �سحٍن 
نف�سي  ْمُت  احرَتَ اأراأي��ْت!  الغالم:  قال  مريئاً.  هنيئاً  ُكل  ل  تف�سّ للغالم:  الُب�ستاين  قال  ال��ورود.  بع�ض  وفوقها 

متني!. فاحرَتَ

راق�سو الأ�سد ي�ستعدون للعرو�ض قبل احتفالت راأ�ض ال�سنة القمرية اجلديدة يف معبد يف بنوم بنه، كمبوديا. رويرتز

عن  ن�سره  تقرير  يف  ال�سحية،  بال�سوؤون  املخت�ض   Boldsky موقع  ي�سري 
الطبيعية  امل���واد  اأك���رث  يعترب  ال���ذي  املختلفة،  الهند  ج��وز  زي��ت  ا���س��ت��خ��دام��ات 
الوزن  تخفي�ض  من  خمتلفة  اأغ��را���ض  يف  ي�ستخدم  الزيت  ه��ذا  اأن  اإىل  تنوعا، 
الهند  زيت جوز  فوائد  اإىل  التقرير  وي�سري  الراأ�ض.  ق�سرة  التخل�ض من  واإىل 
ال�سحية وهي: اإنه يحافظ على �سحة الأ�سنان؛ يخفف تهيج اجللد والأكزميا؛ 
يحمي اجللد من تاأثري الأ�سعة فوق البنف�سجية؛ يح�سن وظائف الدماغ؛ يرفع 
م�ستوى الكولي�سرتول اجليد؛ ي�ساعد على تخفي�ض دهون البطن؛ ي�ساعد على 
يح�سن  اجل��روح؛  التئام  يف  ي�سّرع  بال�سبع؛  ال�سعور  مينح  اللتهابات؛  مكافحة 
حالة العظام ومينع ه�سا�ستها؛ م�ساد للفطريات؛ يخف�ض الإجهاد التاأك�سدي؛ 
�سحة  يفيد  املفا�سل؛  التهاب  اأغ��را���ض  م��ن  يخفف  الطاقة؛  م�ستوى  يح�ّسن 
الأ�سخا�ض  )با�ستثاء  ال�سدفية  ع��الج  على  ي�ساعد  لالإم�ساك؛  م�ساد  الكبد؛ 
القلب؛ يقلل من نوبات  الهند(؛ يعزز �سحة  الذين لديهم ح�سا�سية من جوز 

ال�سرع؛ يقلل اللتهابات لدى الر�سع ب�سبب احلفا�سات.
منو  على  ي�ساعد  ال�سفاه؛  ت�سقق  يعالج  جتميلية-  ف��وائ��د  الهند  ج��وز  ول��زي��ت 

ويعالج  اجللد  يرطب  التجميل؛  م�ستح�سرات  يزيل  وال��رم��و���ض؛  احل��واج��ب 
الزوائد  اإزال��ة  اآث��ار جانبية؛  دون  العرق  يزيل  ال�سعر؛  الكعب؛ يحمي  ت�سققات 
اجللدية؛ ي�ساعد على التخل�ض من القمل؛ يقلل من التجاعيد ال�سغرية؛ يفيد 
يف عالج ق�سرة الراأ�ض. وجتدر الإ�سارة، اإىل اأن القليل من الأ�سخا�ض يعانون من 
ح�سا�سية جوز الهند. ولكن اإذا كان ال�سخ�ض يعاين منها فيجب اأن يكون حذرا 
واأّل يتجاهلها. واأعرا�ض ح�سا�سية جوز الهند هي: الغثيان؛ الق�سعريرة؛ الطفح 
لذلك  ال�سخ�ض.  تهدد حياة  قد  ن��ادرة  ح��الت  الإ�سهال. ويف  التقيوؤ؛  اجللدي؛ 
على الأ�سخا�ض الذين يعانون من ح�سا�سية جوز الهند، جتنب تناول الأطعمة 

املحتوية عليه مبا فيها املعجنات ورقائق البطاط�ض واحللويات والف�سار.
زيادة  بينها-  الهند من  ا�ستخدام زيت جوز  اآث��ار جانبية من  اأن تظهر  وميكن 
باعتدال؛  تناوله  يجب  اأي  م�سبعة،  دهنية  اأحما�ض  على  يحتوي  لأن��ه  ال��وزن 
عند  الإ���س��ه��ال  ي�سبب  اأن  ميكن  ال��ده��ن��ي��ة؛  الب�سرة  على  ال�سباب  ح��ب  انت�سار 
الإفراط بتناوله؛ ي�سبب تهيج اجللد. لذلك يجب ا�ستخدامه كعالج للم�سكالت 

يف اجللد ال�سليم.

زيت جوز الهند..  فوائد �سحية مذهلة  


