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خماطر الإفراط يف تناول املكمالت الغذائية
م��ن خماطر  امل�ستهلك  مل��راك��ز ح��م��اي��ة  ال��راب��ط��ة االحت���ادي���ة  ح����ذرت 

االإفراط يف تناول املكمالت الغذائية على ال�سحة.
قد   A واأو���س��ح��ت ال��راب��ط��ة اأن ت��ن��اول ج��رع��ات زائ���دة م��ن فيتامني
ي�ؤدي  قد  بينما  ال��روؤي��ة،  وا�سطرابات  والغثيان  ال�سداع  اإىل  ي���ؤدي 
باالإرهاق و�سعف  ال�سع�ر  اإىل   D زائ��دة من فيتامني  تناول جرعات 

الع�سالت وا�سطرابات نظم القلب.
االإ�سابة  E خ��ط��ر  م��ن فيتامني  زائ����دة  ت��ن��اول ج��رع��ات  ي��رف��ع  وق���د 
تناول  يف  االإف��راط  على  اأي�ساً  ينطبق  ما  وه�  الربو�ستاتا،  ب�سرطان 

حم�ض الف�ليك.
وقد ي�ؤدي تناول جرعات زائدة من الب�تا�سي�م اإىل ا�سطرابات نظم 
االإ�سابة  ال�سيليني�م خطر  تناول  االإف��راط يف  يرفع  القلب، يف حني 
ال�فاة  النحا�ض فريفع خطر  تناول  االإف��راط يف  اأم��ا  ال�سكري.  ب��داء 
علمية  درا���س��ة  لنتائج  وف��ق��اً  وذل��ك   ،18% اإىل  ت�سل  بن�سبة  املبكرة 
املكمالت  تناول  يج�ز  ال  اجل�سيمة  املخاطر  ه��ذه  ولتجنب  حديثة. 
الغذائية اإال حتت اإ�سراف الطبيب، مع مراعاة عدم جتاوز اجلرعات 
اأن��ه يتم اللج�ء اإىل  ب��اأي ح��ال من االأح����ال. جدير بالذكر  امل��ح��ددة 
املعاناة  فيتامينات ومعادن يف حالة  املحت�ية على  الغذائية  املكمالت 
اأو  العمر  التقدم يف  املثال عن  �سبيل  الناجمة على  التغذية  �س�ء  من 

احلمل اأو بع�ض اأمرا�ض االأمعاء االلتهابية مثل داء "كرون".

حيلة ذكية ل�سنع بي�ض خمفوق مثايل مبكّون �سري
البي�ض املخف�ق طبق اأ�سا�سي على وجبة الفط�ر بالن�سبة للكثريين 

ب�سبب �سه�لة حت�سريه وف�ائده الغذائية العديدة.
وال ي�ستغرق االأمر �س�ى ب�سع دقائق لتح�سري طبق �سهي ومغذي من 
البي�ض املخف�ق، ولكن هناك الكثري من اجلدل ح�ل طريقة طهي 

البي�ض املخف�ق واحل�س�ل على اأف�سل النتائج.
وميكنك حت�سري البي�ض املخف�ق يف مقالة على النار، يف حني يف�سل 
نق�م  اأننا  اأو�سح  الطهاة  اأح��د  لكن  امليكروويف،  اآخ��رون حت�سريه يف 
بذلك ب�سكل خطاأ يف كلتا احلالتني، الأننا نغفل عن�سًرا رئي�سًيا لنقل 

طبق البي�ض املخف�ق اإىل امل�ست�ى التايل، وال�سر ميكن يف املاي�نيز.
ومي��ل��ك ع��امل ال��غ��ذاء األ��ت���ن ب���راون بع�ساً م��ن اخل���ربة ع��ن الطهي، 
وملعقة  املاي�نيز  من  �سغرية  ملعقة  اإ�سافة  علينا  يجب  اإن��ه  ويق�ل 

�سغرية من املاء قبل خفق البي�ض.
م�ستحلب،  االأ�سا�ض  يف  ه�  املخف�ق  البي�ض  اأن  "مبا  ب��راون  وي�سرح 
يق�ل  كما  اآخر".  م�ستحلب  با�ستخدام  ق�امه  بتح�سني  نق�م  ال  مل��اذا 
األت�ن اإن البهارات م�ج�دة فقط الإعطاء البي�ض ملم�ساً حريرياً ولن 

ت�سيف الكثري عندما يتعلق االأمر بق�ام البي�ض.
ويف ال�سابق، �سارك ال�سيف ال�سهري ج�ردون رامزي ن�سائحه اخلا�سة 
ح�ل البي�ض املخف�ق، وقال اإن االأمر كله يتعلق بدرجة احلرارة، وقال 
"ال�سر يكمن يف طهي البي�ض ب�سكل اأبطاأ، جرب طهي البي�ض ب�سكل 

بطيء جداً، و�ستح�سل على اأف�سل بي�ض تناولته على االإطالق".

بعد التعايف من كورونا .. حتذير من العودة ال�سريعة للريا�سة
حذر الربوفي�س�ر مارتن هاله من الع�دة ال�سريعة ملمار�سة الريا�سة 

بعد التعايف من فريو�ض ك�رونا.
وعلل اأخ�سائي طب القلب الريا�سي ذلك باأن الع�دة ال�سريعة ملمار�سة 
وا�سطرابات  القلب  ع�سلة  بالتهاب  االإ�سابة  خطر  ترفع  الريا�سة 

نظم القلب.
واأ�سار هاله اإىل اأنه ميكن اأخذ فرتة راحة قبل الع�دة ملمار�سة الريا�سة 

تبعاً للقيم االإر�سادية التالية:
على االأقل يف حال عدم ظه�ر اأعرا�ض. اأ�سب�عان   -  1

اأربعة اأ�سابيع على االأقل بدءاً من ظه�ر االأعرا�ض  اإىل  اأ�سب�عان   -  2
يف حال امل�سار اخلفيف للمر�ض اأي املعاناة من �سعال وحمى.

�سهر يف حال االإ�سابة بالتهاب رئ�ي.  -  3
حال االإ�سابة بالتهاب ع�سلة القلب. يف  �سه�ر  ثالثة   -  4

وعلى اأية حال ينبغي ا�ست�سارة الطبيب قبل الع�دة ملمار�سة الريا�سة 
لتجنب اأية خماطر �سحية حمتملة.
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القيلولة حت�سن القدرات الذهنية 
اأفادت درا�سة حديثة باأن قيل�لة الظهرية املنتظمة قد حت�سن من القدرات 

الذهنية وت�ساعد على جتنب اخلرف.
ودر�ض باحث�ن من ال�سني اأمناط ن�م 2214 من البالغني االأ�سحاء الذين 
اأو اأكرث، والذين عا�س�ا يف عدة مدن كبرية ما يف  تبلغ اأعمارهم 60 عاماً 
ذلك بكني و�سنغهاي و�سيان. ومن بني امل�ساركني، اأفاد 1534 �سخ�ساً اأنهم 
اأخذوا قيل�لة بعد الظهر ملدة ترتاوح بني خم�ض دقائق و�ساعتني، بينما مل 

يح�سل 680 منهم على اأية قيل�لة.
عن  النتائج  وك�سفت  اخل���رف،  فح�ض  الختبار  امل�ساركني  جميع  وخ�سع 
اختالفات "كبرية" بني القيل�لة التي ح�سل كل منهم عليها، وارتبط الن�م 
وذاكرة  اللفظية  والطالقة  بامل�اقع  اأف�سل  ب�عي  الظهر  بعد  ما  فرتة  يف 

العمل لدى كبار ال�سن.
اأكرث  القيل�لة  وت�سبح  ن�مهم  اأمن��اط  تتغري  العمر،  يف  النا�ض  تقدم  ومع 
اإذا  �سي�عاً، ومل تتمكن االأبحاث ال�سابقة من الت��سل اإىل اإجماع ح�ل ما 
كان القيل�لة قد ت�ساعد يف حماربة اخلرف، اأو ما اإذا كانت يف ال�اقع اأحد 

اأعرا�ض املر�ض.
 65 �سن  ف���ق  اأ�سخا�ض   10 1 من كل  يعاين ح���ايل  املتقدم،  العامل  ويف 
ع��ام��اً م��ن اخل���رف، م��ع زي���ادة االأع����داد م��ع ارت��ف��اع مت��سط العمر املت�قع 
النهار  منت�سف  قيل�لة  ت�فر  النعا�ض،  تقليل  اإىل  وباالإ�سافة  ال��ع��امل.  يف 
جمم�عة متن�عة من الف�ائد، وت�سمل بح�سب الباحثني: تق�ية الذاكرة، 
اال�ستقرار  وتعزيز  التنفيذي  االأداء  وحت�سني  الالحق،  للتعلم  واال�ستعداد 

العاطفي، ولكن مل يتم مالحظة هذه التاأثريات يف جميع احلاالت.
اأن ال��درا���س��ة مل تتمكن م��ن حت��دي��د عالقة  وم��ع ذل���ك، ح���ّذر الفريق م��ن 
�سببية بني القيل�لة وخفة احلركة الذهنية. وعالوة على ذلك، اأ�ساروا اإىل 

اأن الدرا�سة مل تاأخذ يف احل�سبان ط�ل اأو ت�قيت القيل�لة.

مرتجم للغة الإ�سارة يف 
اإحاطات بايدن ال�سحفية

اإدارة الرئي�ض االأمريكي ج� بايدن  قررت 
اإ�سافة مرتجم للغة االإ�سارة اإىل اإحاطاتها 
ال�سكرترية  واأعلنت  الي�مية.  ال�سحفية 
ال�سحفية للبيت االأبي�ض جني �ساكي عن 
االأول  اأم�ض  االإحاطة  هذه اخلط�ة خالل 
االث��ن��ني، ومي��ك��ن روؤي���ة امل��رتج��م على بث 

البيت االأبي�ض على ي�تي�ب للحدث.
بايدن  ج����  ال��رئ��ي�����ض  اإن  ���س��اك��ي  وق���ال���ت 
اأك���رث  م��ت��ح��دة  والي������ات  ب��ب��ن��اء  "ملتزم 
اإليها  ال������س���ل  ���س��م���ال وع����دال وي�����س��ه��ل 
ذوو  االأم��ريك��ي���ن  وبينهم  اأم���ريك���ي،  ل��ك��ل 
اخلط�ة  ومت��ث��ل  وعائالتهم".  االإع���اق���ة 
دونالد  ���س��ل��ف��ه  اإدارة  م���ع  م��ق��ارن��ة  حت�����اًل 
اإحاطات  ���س���ى  ت��ق��دم  ال��ت��ي مل  ت���رام���ب، 
مرتجًما  تت�سمن  ومل  متفرقة  �سحفية 
للغة االإ�سارة حتى وقت متاأخر من والية 
ان�سمت  امل��ا���س��ي،  اأغ�����س��ط�����ض  ت���رام���ب. يف 
الرابطة ال�طنية لل�سم اإىل خم�سة اأفراد 
من ال�سم يف مقا�ساة ترامب وال�سكرترية 
ال�سحفية كايلي ماكناين، واتهم�هما باأن 
ع��دم ت���ف��ري م��رتج��م اإ���س��ارة ق������ض قدرة 
على  ال�سمع  و�سعاف  ال�سم  االأم��ريك��ي��ني 
اأ���س��ا���س��ي��ة ح�ل  م��ع��ل���م��ات  اإىل  ال������س���ل 

جائحة فريو�ض ك�رونا.

ل�سمان الفوائد ال�سحية .. ما كمية 
املاء التي يجب �سربها يف اليوم؟ �ص 23

تعقيم فر�ساة الأ�سنان 
يقي من كورونا

اأنه �سديد العدوى  اأحد االأ�سياء التي نعرفها جيًدا عن فريو�ض ك�رونا ه� 
اأنه يجب عليك اتخاذ كل  اأن ينت�سر ب�سه�لة بعدة طرق، مما يعني  وميكن 

اإجراء ممكن حلماية نف�سك من العدوى.
ك�سفت نتائج درا�سة برازيلية حديثة اأنه ب�سرف النظر عن اإجراءات ال�سالمة 
ا من  املعتادة، فاإن اتباع عادة تطهري فر�ساة االأ�سنان ميكن اأن يحميك اأي�سً

فريو�ض ك�رونا، بح�سب ما نقلت �سحيفة تاميز اأوف اإنديا.
اإذا كنت حتمل فريو�ض ك�رونا بدون اأعرا�ض وتخزن فر�ساة اأ�سنانك يف نف�ض 
املكان الذي يخزن جميع اأفراد عائلتك فرا�سي اأ�سنانهم فيه، فاإن احتمالية 
باأفراد  اخلا�سة  الفرا�سي  اإىل  اأ�سنانك  فر�ساة  من  ك�رونا  فريو�ض  انتقال 

عائلتك تزداد ب�سكل كبري.
على  واحلفاظ  العط�ض،  اأو  ال�سعال  اأثناء  الفم  تغطية  اأن  بعيد  نعلم  نحن   
خطر  م��ن  يقلل  اأن  ميكن  بانتظام  ال��ي��دي��ن  وتنظيف  اأق����دام  �ستة  م�سافة 
يك�ن  اأن  ميكن  ال��ربازي��ل��ي��ني،  الباحثني  الكت�سافات  وف��ًق��ا  ولكن  ال��ع��دوى. 

تطهري فر�ساة اأ�سنانك طريقة جديدة للبقاء اآمًنا.
اأن  اإىل  الباحث�ن  اأ�سار  املعدية،  التي ن�سرت يف جملة االأمرا�ض  يف الدرا�سة 
والتي  الدقيقة،  احلية  للكائنات  كم�ست�دع  تعمل  اأن  ميكن  اأ�سناننا  فر�ساة 
ميكن اأن تنقل املر�ض ب�سه�لة من املري�ض اإىل ال�سخ�ض ال�سليم، وخا�سة اأن 

اللعاب يف الفم قد يحت�ي على حم�لة كبرية من فريو�ض ك�رونا.

عدم تناول ما يكفي من الأطعمة ال�صحية
الع�ساء  على  ال�سحية  االأطعمة  من  املزيد  تناول  ي�ساعد 
على ال�سع�ر بال�سبع، مما مينعك من تناول وجبات اإ�سافية 
خالل الليل. ين�سح بتناول الكثري من الربوتني واالألياف 
حتى  بال�سبع  لل�سع�ر  الع�ساء  وقت  يف  ال�سحية  والده�ن 
وجبة االإفطار يف �سباح الي�م التايل. كما ي��سي اخلرباء 
بتناول كميات كبرية من املاء اأثناء النهار، الأن ذلك ي�ساعد 
يف حت�سري ج�سمك ملدة 8-10 �ساعات من ال�سيام اأثناء 
الن�م، ويحافظ على رط�بة اجل�سم الذي يزيد من عملية 

التمثيل الغذائي ويجعل فقدان ال�زن اأكرث �سه�لة.

عدم تناول �صعرات حرارية كافية
عديدة،  باأ�سكال  اخل��ط��اأ  ه��ذا  ال��ن��ا���ض  م��ن  الكثري  يرتكب 
تناول  اأو  ال��ع�����س��اء،  على  فقط  نباتية  �سلطة  ت��ن��اول  مثل 
جزء �سغري جًدا من الطعام اأو تقليل الكرب�هيدرات على 
وجبة الع�ساء. تق�ل خبرية التغذية، فران�سي�ض الرجمان 
روث: "ل�س�ء احلظ، بداًل من امل�ساهمة يف اإنقا�ض ال�زن، 
ميكن اأن ي�ؤدي ذلك يف كثري من االأحيان اإىل نتائج عك�سية 
وي�����ؤدي ب��ك اإىل ت��ن��اول وج��ب��ة ك��ب��رية قبل ال��ن���م اأو حتى 

وجبات خفيفة متعددة".
واأ�سافت "من االأف�سل تناول وجبة اأكرث ت�ازناً بالربوتني 
والكرب�هيدرات وبع�ض الده�ن ال�سحية. وميكن اأن تك�ن 

ال�سلطة كافية اإذا كانت حتت�ي على ما يكفي من الربوتني 
باإ�سافة  اأن�سح  ال�سبع.  م��ن  حالة  يف  الإب��ق��ائ��ك  واالأل��ي��اف 
اإىل  امل�س�ية  واخل�سار  الزيت�ن  وبع�ض  واجل��ن  املك�سرات 
اأو  املعلبة  الت�نة  بع�ض  ت��ن��اول  ميكن  كما  الع�ساء.  وجبة 

فطرية نباتية اإىل جانب ال�سلطة جلعلها اأكرث اإ�سباعاً"

تناول الع�صاء بعد ال�صعور باجلوع ال�صديد
اإن اأ�س�اأ خطاأ ميكن ارتكابه ه� تناول الع�ساء بعد ال�سع�ر 
باجل�ع ال�سديد، والذي يت�سبب بتناول وجبة كبرية جداً 
ت�ؤدي  ق��د  ال��ع��ادة  ه��ذه  باالنتفاخ.  وال�سع�ر  �سريع  ب�سكل 
اإىل ع�سر اله�سم يف الليل، وبالتايل �سع�بات يف الن�م قد 

ت�ساهم يف زيادة ال�زن على املدى البعيد.

تناول الأطعمة غري املفيدة على الع�صاء
تق�ل اأخ�سائية التغذية اآمي ج�د�س�ن: "كثري من النا�ض 
يعان�ن من اجل�ع والتعب واالإرهاق يف الليل، وهذا غالًبا 
بغ�ض  جيد  م���ذاق  ذات  اأط��ع��م��ة  ل��ت��ن��اول  مييل�ن  يجعلهم 
النظر عن مدى ك�ن هذه االأطعمة �سحية اأم ال. يف اأ�سهر 
ال�ستاء الباردة، يت�ق كثري من النا�ض اإىل االأطعمة الدافئة 
واملريحة، والتي غالًبا ما حتت�ي على املزيد من الده�ن 
وال�سعرات احلرارية، والذي ي�ؤدي بدوره اإىل زيادة ال�زن، 
لذا ين�سح بتناول كمية �سغرية من الطعام ال�سحي مثل 

اجلن اأو املعكرونة مع اخل�سار والربوتينات اخلالية من 
الده�ن".

عدم تناول وجبة غداء كافية
كافية  غ��داء  ت��ن��اول وجبة  ع��دم  اإن  التغذية  خ��رباء  يق�ل 
اإىل  النهار، وهذا يدفعه  املرء يت�س�ر ج�عاً خالل  يجعل 
ت��ن��اول ك��م��ي��ات اأك���رب مم��ا ينبغي م��ن ال��ط��ع��ام ع��ل��ى وجبه 
الع�ساء، االأمر الذي قد ي�ساهم يف زيادة ال�زن ب�سكل اأ�سرع. 
ين�سح اخلرباء مب�ازنة تناول الطعام اأثناء الي�م، اأو تناول 
اأك��رب، للتحكم يف اجل�ع وبالتايل عدم تناول  وجبة غداء 

الكثري اأثناء الع�ساء!

عدم تناول ما يكفي من الألياف والربوتني
ت��ق���ل ال��دك��ت���رة ���س��ان���ن ه���ري، م��ن ع��ي��ادة اإي����زي كري: 
ال�زن،  ل��ف��ق��دان  م��ك���ن��ان  اأه���م  هما  واالأل��ي��اف  "الربوتني 
اأن  ال��غ��ذائ��ي مي��ك��ن  ن��ظ��ام��ك  ف���اإن ع���دم ت�سمينها يف  ل���ذا 
م�����س���ؤول ع��ن حتفيز  ال���ربوت���ني  االأي�������ض.  ي��ب��ط��ئ عملية 
يحرق  اجل�سم  اأن  يعني  مم��ا  للطعام،  احل���راري  ال��ت��اأث��ري 
اأك���رث مم��ا يحرقه يف  ال��غ��ذائ��ي  ط��اق��ة معاجلة ال��ربوت��ني 
تبقيك  االأل��ي��اف  اأن  كما  وال��ده���ن.  الكرب�هيدرات  حالة 
ممتلئاً لفرتة اأط�ل وت�ساعد على عدم االإفراط يف تناول 

الطعام".

خمترب مريك الأمريكي 
يوقف تطوير لقاحني 

االأمريكي  م����ريك  خم��ت��رب  اأع���ل���ن 
الإنتاج االأدوية اأنه �سي�قف تط�ير 
ك�رونا،  ���س��د  ل��ق��اح��ني  م�����س��روع��ي 
اأحدهما اللقاح املط�ر بالتعاون مع 
معترباً  فرن�سا،  يف  با�ست�ر  معهد 
تلك  فعالية من  اأك��رث  لي�سا  اأنهما 

التي ط�رتها �سركات اأخرى.
نتائج  اإن  بيان  يف  ال�سركة  وق��ال��ت 
ح�ل  ال�����س��ري��ري��ة  ال��ت��ج��ارب  اأوىل 
اللقاحني "يف 590" و"يف 591" 
املناعية  "اال�ستجابة  اأن  اأث��ب��ت��ت 
ح�سل�ا  الذين  االأ�سخا�ض  )ل��دى 
الناجمة  ت��ل��ك  م��ن  اأق���ل  عليهما( 
التي  تلك  اأو  طبيعية  ع���دوى  ع��ن 
�سد  االأخرى"  اللقاحات  ت�سببها 
ك���رون��ا. وي��اأت��ي ق��رار التخلي عن 
ت��ط���ي��ر ال��ل��ق��اح��ني يف وق����ت جتد 
االأخ��رى احلا�سلة على  املختربات 
لقاحاتها،  ل��ت��ط���ي��ر  ت��راخ��ي�����ض 

�سع�بة يف تلبية الطلب.
�سان�يف  خمترب  اأع��ل��ن  جهته،  م��ن 
)كان�ن  دي�����س��م��رب  يف  ال��ف��رن�����س��ي 
تاأخر ولن يك�ن  اأن لقاحه  االأول( 
ب�سبب   2021 نهاية  قبل  جاهزاً 

نتائج غري مر�سية كلياً.
اأبحاثه  م���ا���س��ل��ة  م���ريك  وي���ن����ي 
ل��ف��ريو���ض ك�رونا  ح����ل ع��الج��ني 
امل�ستجد. والنتائج االأولية للتجارب 
ال�سريرية للقاح "ام كاي7110-" 
 50% م��ن  ب��اأك��رث  تراجعا  اأثبتت 
التنف�ض  اأو �سع�بة  ال�فاة  ملخاطر 
اإ�سابات  امل�����س��اب��ني  امل��ر���س��ى  ل���دى 
على  بك�رونا،  خطرية  اأو  معتدلة 
تن�سر  اأن  وي��ت���ق��ع  ال�����س��رك��ة.  ق����ل 
خالل  للتجارب  الكاملة  النتائج 

الف�سل االأول من العام.

اإ�سابة امللياردير 
كارلو�ض �سليم بكورونا 
اأع��ل��ن��ت ع��ائ��ل��ة امل��ل��ي��اردي��ر وقطب 
كارل��ض  امل��ك�����س��ي��ك��ي  االت�������س���االت 
اأّنه يخ�سع  �سليم البالغ 80 عاماً 
بفريو�ض  اإ����س���اب���ت���ه  ب��ع��د  ل��ل��ع��الج 
ك�����رون����ا امل�����س��ت��ج��ّد، م��ط��م��ئ��ن��ة يف 
ي��ع��اين من  اأن���ه  اإىل  نف�سه  ال���ق��ت 

اأعرا�ض خفيفة.
وقال �س�مط �سليم ابن امللياردير 
ويتح�ّسن  جّيدة  "بحالة  وال��ده  اإّن 
ب�����س��ك��ل ج���ّي���د ج�����داً م���ن ك���ف��ي��د-

ب��ع��د اأ���س��ب���ع م���ن االأع���را����ض   19
اخلفيفة".

يتحّدر  ال���ذي  �سليم  ث���روة  وت��ق��ّدر 
م��ن اأ���س��ل ل��ب��ن��اين ومي��ل��ك �سركة 
"اأمريكا  ال��ع��م��الق��ة  االت�������س���االت 
م�فيل" بنح� 59،9 مليار دوالر، 
مل��ج��ل��ة ف���رب�����ض، م���ا يجعله  وف���ق���اً 

اأغنى رجل يف اأمريكا الالتينية.

اأخطاء بوجبة الع�ساء تك�سبك الوزن.. احذر منها

يف  مطبوخ  لذيذ  ع�صاء  تناول  ي�صاهي  �صيء  ل 
اأن الكثريين  اإل  املنزل بعد يوم طويل من العمل، 
وجبة  اأثناء  خا�صة  عديدة  اأخطاء  يرتكبون 

الع�صاء والتي قد توؤدي بدورها لزيادة الوزن.
فيما يلي جمموعة من الأخطاء اخلا�صة بوجبة 
الع�صاء، والتي توؤدي اإىل زيادة الوزن، بح�صب ما 

اأورد موقع »اإم اإ�س اإن« الإلكرتوين:
الع�صاء  بييني  طييويييل  لييوقييت  النييتييظييار 
ليك�صي  التغذية  خبرية  تقول  والغداء 

مبكر  وقت  يف  الع�صاء  تناول  اإن  بيني، 
وجبتي  بني  طويل  وقت  ترك  وعييدم 
لتفادي  مهم  اأميير  والع�صاء،  الييغييداء 
الع�صاء  تيينيياول  لأن  الييييوزن،  زيييييادة 

قد  الغداء  وجبة  من  طويل  وقت  بعد 
يت�صبب لل�صعور باجلوع ال�صديد ويوؤدي 

اإىل تناول املزيد من الطعام.
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�ش�ؤون حملية

جامعة الإمارات تطلق برنامج امل�صتك�صفني 

الربنامج يعد املرحلة التجريبية لـنموذج جامعة امل�ستقبل الذي �ستطلقه  اجلامعة خالل معر�ض اأك�سبو 2020

تزامنًا مع �صهر الإمارات لالبتكار

جامعة اأبوظبي حتفز اإبداع الطلبة من خالل م�سابقة »جامعة اأبوظبي تبتكر ال�سنوية« 

بلدية العني بالتعاون مع فريق عونك ياوطن ينظمان فعالية »داري نظيفة«

•• العني- الفجر:

واالبتكار" عن  للعل�م  االإم��ارات  "منتزه جامعة  اأعلن 
املرحلة  ي��ع��د  ال���ذي  "امل�ستك�سفني"،  ب��رن��ام��ج  اإط����الق 
"مناهج  و  امل�ستقبل"  لنم�ذجي"جامعة  التجريبية 
اجلامعة  وتطبقهما  �ستطلقهما  ال��ل��ذان  امل�ستقبل" 
�سيقام يف  الذي   2020 اأك�سب�  بالتزامن مع معر�ض 

نهاية العام اجلاري.
مدته  "امل�ستك�سفني" برناجماً جتريبياً  برنامج  ويعد 
�سيتم  حيث  امل�ستقبل"،  "جامعة  ملناهج  اأ���س��ه��ر،  �ستة 
اجل���دد خل��ض  اخل��ري��ج��ني  م��ن  60 م�ساركاً  اخ��ت��ي��ار 
الربنامج التجريبي الذي �سيبداأ يف �سهر مار�ض املقبل 
وتعتمد  العام.  هذا  من  اأغ�سط�ض  �سهر  حتى  وي�ستمر 
الن�سخة التجريبية من الربنامج اأ�سل�ب تعلم هجني، 
حيث  يت�سمن  عقد جزء من الربنامج  عن بعد عرب 
االنرتنت واجلزء االآخر �سيك�ن وجهاً ل�جه، مع اتخاذ 
كافة االإجراءات االحرتازية ال�سرورية للحفاظ على 

�سالمة اجلميع.  وقالت الدكت�رة نهال �سرباك، املدير 
املتحدة يف  العربية  االإم��ارات  التنفيذي جلناح جامعة 
ملنتزه جامعة  التنفيذي  املدير   و  2020 دبي  اإك�سب� 
"امل�ستك�سفني"  "برنامج  واالبتكار:  للعل�م  االإم���ارات 
االختبار  امل�����س��ت��ق��ب��ل حت���ت  م��ن��اه��ج  ���س��ي�����س��ع من������ذج 
وخمرجات  م��ك��ت�����س��ب��ة  خ�����ربات  واأي  م��ن��ه��ج��ي  ب�����س��ك��ل 
وو�سع  الإث������راء  ���س��ت�����س��ت��خ��دم  ع��ن��ه  ���س��ت�����س��در  تعليمية 
�ستقدمها  التي  امل�ستقبل"  ل�"مناهج  النهائي  ال�سكل 
امل�ساركني  ال��ربن��ام��ج  و�سيمكن  امل�ستقبل".  "جامعة 
التي  باملحاور  املتعلقة  التحديات  وح��ل  م�اجهة  م��ن 
يركز عليها معر�ض اك�سب�2020 وهي: اإعادة ت�س�ر 
العامل عن طريق تعزيز ج�دة احلياة من خالل دمج 
وا�ستحداث و�سائل  ال�سحية،  الرعاية  التكن�ل�جيا يف 
االأمن  �سمان  خ��الل  م��ن  احل��ي��اة  ال���س��ت��دام��ة  مبتكرة 
الغذائي واحلفاظ على البيئة من اأجل حتقيق التنمية 
امل�ستدامة، وت�س�ر ا�سرتاتيجيات لتح�سني احلياة من 
خالل خلق فر�ض عمل مبتكرة لل�سباب وتعزيز النم� 

 ، وال��ب��ط��ال��ة  للفقر  الت�سدي  م��ن خ��الل  االق��ت�����س��ادي 
ا�ستك�ساف  خالل  من  احلياة  نطاق  لت��سيع  والتفكري 

الف�ساء و تط�ير تطبيقات الذكاء اال�سطناعي." 
واأ�سارت �سرباك اإىل "اأن جامعة االإمارات تعد امل�ؤ�س�سة 
االأكادميية ال�حيدة امل�ساركة من خالل جناح خا�ض بها 
يف اإك�سب� 2020  الذي يعد فر�سة فريدة للجامعات 
خربة  الطلبة  اآالف  منح  خ��الل  من  العق�ل  لت�ا�سل 
كبرية على مدى االأ�سهر ال�ستة التي �سينعقد خاللها 

هذا احلدث."
وي�سار اإىل اأن اجلامعة اأن�ساأت مركزاً دائماً الإك�سب� دبي 
2020 يف "منتزه جامعة االإمارات للعل�م واالبتكار" 
�ساأنها  من  التي  الفعاليات  من  ع��دداً  يحت�سن  ال��ذي 
الداخلي واخل��ارج��ي جلامعة  املجتمع  واإل��ه��ام  اإ���س��راك 
االإمارات ح�ل م�ساركة اجلامعة يف هذا احلدث العاملي 
الهام، لتعزيز امل�ساركة الفاعلة والتعاون وتبادل الروؤى 

واالأفكار امللهمة واملبدعة يف من�سة اجلامعة.
كما �سيحظى طالب اجلامعة من خريجني وطالب على 

معارفهم  وتنمية  للت�ا�سل  بفر�سة  الدرا�سة،  مقاعد 
والتدريبية  التعليمية  ال��ربام��ج  م��ن  �سل�سلة  بف�سل 
لت�سهيل  اأجلهم،  م��ن  خ�سي�ساً  امل�سممة  املتخ�س�سة 
التعلم والت�ا�سل مع اأقرانهم، ومع نخبة من اخلرباء 
وال���ق���ي���ادات ال��ف��ك��ري��ة وامل���درب���ني يف خم��ت��ل��ف جماالت 
امل�ستقبل" ه�  "جامعة  اأن  بالذكر  تخ�س�سهم. جدير 
من�ذج مبتكر للتعليم العايل،حيث مت تط�ير "مناهج 
امل�ستقبل" التي �ستقدم من خالل "جامعة امل�ستقبل".. 
جامعة االإمارات با�ستخدام التفكري الت�سميمي كاإطار 
خم�ض  امل�ستقبل" من  "منهاج  يتك�ن  و�س�ف  اأ�سا�سي. 
مراحل رئي�سية: مرحلة التاأ�سي�ض من خالل اكت�ساب 
وتليها  امل�سار،  اكت�ساف  مرحلة  ثم  امل�ستقبل  م��ه��ارات 
االإجناز.  واأخ��ريا مرحلة  �ر،  الت�سّ ثم  التعمق  مرحلة 
وهذه املراحل اخلم�ض هي املراحل نف�سها التي �ستطبق 
من خالل "برنامج امل�ستك�سفني" التجريبي وي�سبقها 
للربنامج  امل�����س��ارك��ني  ل��ت��ح�����س��ري  م��ع�����س��ك��ر مت��ه��ي��دي 

ومراحله. 

•• اأبوظبي- الفجر

اأب���ظ��ب��ي لالبتكار  م��رك��ز ج��ام��ع��ة  اأط���ل���ق 
احتفاًء  تبتكر"  اأب�ظبي  "جامعة  م�سابقة 
 ،2021 للعام  لالبتكار  االإم����ارات  ب�سهر 
ومت��ا���س��ي��اً م���ع االأج���ن���دة ال���ط��ن��ي��ة لدولة 
االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ال��ق��ائ��م��ة على 
ت��ع��زي��ز امل��ع��رف��ة واالب��ت��ك��ار وان��ط��الق��اً من 
لالبتكار  املح�ري  بالدور  اجلامعة  اإمي��ان 
التعليمية.  امل��ن��ظ���م��ة  خم��رج��ات  رف���د  يف 
ودعت جامعة اأب�ظبي الطلبة اإىل م�ساركة 
احلياة  حت�سني  مل�ا�سلة  املبتكرة  اأفكارهم 
والتف�ق  التعليمية  والتجربة  الطالبية 

االأكادميي يف اجلامعة. 
وت�ستقبل امل�سابقة م�ساركات الطلبة �سمن 
ثالث فئات ت�سمنت "طلبة جامعة اأب�ظبي 
يتف�ق�ن" التي تركز على حت�سني ال��سائل 
التعليمية والتجربة الطالبية يف القاعات 
االأن�سطة  وك���ذل���ك  وامل���ن���اه���ج  ال���درا����س���ي���ة 
وفئة  الدرا�سية.  القاعات  خارج  التعليمية 
التي  اجلميل"  ت���رد  اأب���ظ��ب��ي  "جامعة 
ال�سبل  على  تركز  التي  االأفكار  ت�ستعر�ض 
خاللها  من  اأب�ظبي  جلامعة  ميكن  التي 
مع  ال��ت��ع��اون  ع���رب  للمجتمع  اجل��م��ي��ل  رد 
املدار�ض وامل�ؤ�س�سات احلك�مية واملجم�عات 

البيئة.  على  احلفاظ  وم�ؤ�س�سات  اخلا�سة 
التباعد  اإج����راءات  م��ع  "التعاي�ض  فئة  اأم��ا 
ظل  يف  طرحها  مت  وال��ت��ي  االجتماعي"، 
االأف���ك���ار  ف��ت�����س��ج��ع  ك�فيد19-،  ج��ائ��ح��ة 
ال�سحة  وت���ع���زي���ز  حت�����س��ني  اإىل  ال���رام���ي���ة 
النف�سية والبدنية خالل الظروف الراهنة 
التباعد  اإج�������راءات  م���ع  ال��ت��اأق��ل��م  وك��ي��ف��ي��ة 

االجتماعي ونظام التعليم عن بعد.
ويف ه���ذا ال�����س��دد، ق��ال��ت ال���دك���ت����رة برتا 
اجلامعة:  يف  االب��ت��ك��ار  م��دي��رة  ت���رك��ام��ا، 
رفد  يف  االب��ت��ك��ار  واأه��م��ي��ة  ب���دور  "اإمياناً 
وتط�ر املنظ�مة االأكادميية، تلتزم جامعة 
وامل�ارد  ب��االأدوات  الطلبة  بت�سليح  اأب�ظبي 

التي متكنهم من امل�سي قدماً يف م�سريتهم 
العنان  اإطالق  االأكادميية، وحتفزهم على 
الإب��داع��ات��ه��م وخ��ل��ق اأف��ك��ار رائ���دة ومبتكرة 

ميكن تطبيقها على اأر�ض ال�اقع."
ب�سهر  "واحتفاًء  ت����رك���ام���ا:  واأ����س���اف���ت 
اأبرز  م��ن  ُيعد  وال���ذي  لالبتكار،  االإم����ارات 
املبادرات التي حتتفي فيها جامعة اأب�ظبي 
مع طلبتها وك�ادرها التدري�سية واالإدارية 
فاإنه  االبتكار،  بجانب  يتعلق  فيما  �سن�ياً 
ي�سعدنا اأن ن�فر للطلبة من�سة ابتكار ت�فر 
والتعاون  للعمل  وجت��م��ع��ه��م  ال��دع��م  ل��ه��م 
���س���ي��اً وت��ب��ادل اأف��ك��اره��م االإب��داع��ي��ة، حيث 
ُيعترب االبتكار من الركائز االأ�سا�سية التي 
الطلبة  متكني  يف  املح�ري  بدورها  ن�ؤمن 
وحتقيق التف�ق االأكادميي والفكري داخل 
يف  لالإ�سهام  وخارجها،  الدرا�سية  القاعات 
وتقدمي  اأب�ظبي  جامعة  جمتمع  تط�ير 
مع  يتما�سى  مب��ا  �ساملة  تعليمية  جت��رب��ة 
روؤيتها 2022. وندع� الطلبة اإىل اإطالق 
وامل�ساركة يف  االإبداعية  الإمكاناتهم  العنان 
مبادرات اجلامعة خالل �سهر االبتكار التي 
واأهميته  باالبتكار  ال�عي  رف��ع  يف  ت�ساهم 
القادمة  االأجيال  اأمام  اآفاق جديدة  وتفتح 

من املبتكرين." 
وت�ستمر م�سابقة "جامعة اأب�ظبي تبتكر" 

من 20 يناير لغاية 20 فرباير 2021، 
يف  الفائزين  الطلبة  عن  االإع���الن  و�سيتم 
وميكن   .2021 فرباير   28 يف  امل�سابقة 
امل�سابقة  يف  امل�ساركة  يف  الراغبني  للطلبة 
خالل  م��ن  اأف��ك��اره��م  وت��ق��دمي  الت�سجيل 
innovation. االإل���ك���رتوين  ال��ربي��د 
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وتاأ�س�ض مركز االبتكار عام 2017 ليفتح 
اآفاقاً جديدة ل�سبل الت�ا�سل مع ال�سركات 
واجلهات احلك�مية واملدار�ض واإر�ساء مكانة 

وريادة  لالبتكار  اأب�ظبي كحا�سنة  جامعة 
�سبل  ال�س�ء على  املركز  االأعمال. وي�سلط 
اإثراء جتربة الطلبة يف اجلامعة من خالل 
عدة و�سائل مبا يف ذلك املزيد من امل�ساقات 
االختيارية، ال��سائل التعليمية التجريبية، 
احلالة  درا����س���ات  الالمنهجية،  االأن�����س��ط��ة 
ح����ل م���ؤ���س�����س��ات وط��ن��ي��ة وع��امل��ي��ة، التعلم 
من االأقران، برامج الت�جيه، التعاون بني 
خمتلف امل�ساقات، وفر�ض التدريب الفعال. 
وي�سم املركز ناٍد لرواد االأعمال وبرناجماً 

حا�سناً للمبتكرين.

مع  بالتعاون  التط�عي  وط��ن  ي��ا  ع���ن��ك  ف��ري��ق  نظم 
"داري  ا���س��م  حملت  جمتمعية  فعالية  ال��ع��ني  بلدية 
نظيفة" بهدف احلفاظ على نظافة االأماكن العامة 

يف مدينة العني. 
احلفاظ  باأهمية  املجتمع  ت�عية  اإىل  تهدف  احلملة 
على املناطق الربية، والتي تعترب جزءاً ال يتجزاأ من 
البيئة الطبيعية الغنية التي تتمتع بها دولة االإمارات 
احلفاظ  باأهمية  الرب  رّواد  وت�عية  املتحدة،  العربية 
بها،  ال�سارة  املخلفات  الربية من  البيئة  على نظافة 
واالنتماء  ال����الء  ورف��ع ح�ض  البيئي،  ال���ع��ي  وزي���ادة 
وتعلم  التط�ع  ثقافة  غر�ض  اإىل  اإ�سافة  ال�طن  اإىل 
االإقبال  وح��ج��م  نظيفة،  بيئة  على  احل��ف��اظ  كيفية 
الكبري للم�ساركة فيها اأظهر مدى حب اأهل االإمارات 
الأر���س��ه��م وارت��ب��اط��ه��م ب��ه��ا وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى بيئتهم 

واإن��ق��اذه��ا م��ن م��ظ��اه��ر ال��ت��ل���ث، ح��ي��ث ���س��ارك مئات 
املتط�عني يف تنظيف املناطق ال�سحراوية .

وق�����ال ال�����س��ي��خ ال���دك���ت����ر حم��م��د ب���ن م�����س��ل��م ب���ن حم 
ال��ع��ام��ري رئ��ي�����ض ف��ري��ق ع���ن��ك ي��ا وط���ن التط�عي: 
متا�سياً مع جه�د القيادة الر�سيدة ال�ساعية اإىل اإيجاد 
وطن  ي��ا  ع�نك  يف  نعمل  ونظيفة  اآم��ن��ة  �سحية  بيئة 
اإىل  ال��ه��ادف��ة  وامل���ب���ادرات  الفعاليات  جميع  دع��م  على 
حتقيق ظروف بيئية �سحية عالية امل�ست�ى يف مدينة 
واأهمية احلفاظ على  ال�عي  ن�سبة  رفع  واإىل  العني، 
املناطق  جمال  على  واحل��ف��اظ  امل�س�هات  م��ن  البيئة 

ال�سحراوية .
وعن املبادرة قال د.عبداهلل الكعبي م�سرف التط�ع يف 
بلدية مدينة العني: "داري نظيفة" مبادرة جمتمعية 
ب��ه��ا جه�د  ال��ع��ني وت��ظ��اف��رت  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  نظمتها 

واأفراد  وط��الب  املجتمع من م�ظفني  �سرائح  جميع 
وبراعم �سغرية وفرق تط�عية.

وتابع الكعبي: تهدف هذه احلملة اإىل تعزيز التالحم 
امل��ج��ت��م��ع��ي وامل�������س���اواة ب��ني ع��م��ال ال��ن��ظ��اف��ة و�سرائح 
ال�سغرية  ال��رباع��م  يف  التط�ع  ثقافة  وزرع  املجتمع 
امل�ساركة واإب��راز حب ال�طن من خالل نظافة تربته 
رمي  ظاهرة  لتجنب  املجتمع  ت�عية  وكذلك  الغالية 
امل��خ��ل��ف��ات خ���ارج امل��ك��ب��ات واالأم���اك���ن ال��ت��ي خ�س�ستها 
البلدية لذلك وهي ظاهرة �سلبية تهدف هذه احلملة 
والفرق  ياوطن  ع�نك  فريق  اأ�سكر   . عليها  للق�ساء 
تظافر جه�دهم  ل���ال  التي  ه��ذه احلملة  امل�ساركة يف 

ملا تكللت بالنجاح .
عام فريق  القا�سم من�سق  �سالم  قالت    ومن جانبها 
نظيفة"  "داري  حملة  اأن  التط�عي  ي��اوط��ن  ع���ن��ك 

التي نظمتها بلدية العني بالتعاون مع فريق ع�نك 
اإىل   21 م��ن  اأي���ام  �ستة  م��دى  ا�ستمرت على  ي��اوط��ن 
27 من ال�سهر احلايل و�سملت معظم مناطق مدينة 
العني ،  كما اأنها  تعك�ض حر�ض املنظمني على م�ا�سلة 
ال�سحراء  على  ب��احل��ف��اظ  واالأج�����داد  االآب����اء  م�سرية 
اإىل  م�سرية  والعطاء  باخلري  تب�ض  التي  االإماراتية 
عن  امل��ح��ا���س��رات  بع�ض  ت��ق��دمي  ت�سمنت  احلملة  اأن 
النباتات الربية وكيفية احلفاظ عليها،. واأ�سارت اإىل 
اأن احتفاالت هذا العام تعزز اجله�د التي جعلت من 
يتطلع  ووجهة  للزائرين  قبلة  االإماراتية  ال�سحراء 
اإليها ال�سياح من كل مكان لال�ستمتاع بجمالها، م�ؤكدة 
اأن ال�سحراء االإماراتية ظلت على مدار ال�قت ال�عاء 
والعادات  الرتاثية  القيم  من  العديد  يحفظ  ال��ذي 

والتقاليد التي تتمتع بها دولة االإمارات.

يف اأم�صية احلوار الثقايف مبجل�س الفكر واملعرفة
�سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان 

تدعو ملنهاج خا�ض بالرتبية الأ�سرية 
•• العني - الفجر

اإن كنا نريد اأ�سرة اإماراتية متما�سكة واأمنا جمتمعيا ق�يا  يجب اأن يك�ن 
افتتحت  الكلمات  بهذه  للم�ستقبل  اآم��ن  عب�ر  ج�سر  وحا�سرنا  ما�سينا 
ال�سيخة د. �سما اأم�سية احل�ار الثقايف اأم�ض االأول مبجل�ض الفكر واملعرفة 
املجتمع  على  اأث��ره  وينعك�ض  االإم��ارات��ي��ة  االأ���س��رة  يالم�ض  وطني  مب��س�ع 
خالل  من  " ووجهت  االإماراتية  االأ�سرة  ت�اجه  "اأزمات  بعن�ان   وال�طن 
طرحها احل��دي��ث ع��ن االأزم���ات التي ت���اج��ه االأ���س��رة االإم��ارات��ي��ة م��ن كافة 
االآثار  لتجنب  الناجحة  احل��ل���ل  و�سع  بهدف  عالية  ب�سفافية  اجل���ان��ب 

ال�سلبية واملخاطر املحتملة يف احلا�سر وامل�ستقبل 
قالت احلديث يف م��س�ع االأزمات التي ت�اجه االأ�سرة االإماراتية ما ه� اإال 
لنكت�سف اأجزاء قد تك�ن غائبة عنا ونحن كطبيعة عربية نحاول دائما اأن 

نتهرب من م�اجهة احلقيقة . 
االأ�سرة  ت�اجه  التي  والتحديات  االأزم���ات  ح���ل  الت�ساوؤالت  اأط��رح  وال��ي���م 
االإماراتية خا�سة االأ�سر احلديثة التي يك�نها ال�سباب حديثي الزواج وقبل 
اأن نبداأ احلديث البد اأن يت�سم ح�ارنا بال�سفافية وال�سراحة دون اأن نخفي 
وننكر اأن هناك م�ساكل يجب اأن جنيب عن اأ�سئلتنا ح�لها "كيف متح�رت 

ومن اأين اأتت؟ "
من املهم االطالع على احلقيقة وقد غري عام 2020 الكثري من املفاهيم 
التي �سغلت النا�ض واالأ�سر عن م�سكلة حقيقية وج�هرية نعانيها يف االإمارات 
وهي مدى متا�سك االأ�سرة االإماراتية والي�م نعاين من ن�سبة طالق عالية 
جدا وت�سل ن�سبة الطالق يف االأزواج الذين مل مي�ِض على زواجهم اأكرث من 
اإجمايل حاالت الطالق فكم طفال اأثمر  %50 من  3 �سن�ات الأكرث من 

هذا الزواج �سيعان�ن من التفكك االأ�سري .
 واأكدت باأن من اأهم ع�امل اأمن اأي دولة ه� ا�ستقرار االأ�سرة فاالأ�سرة هي 
الن�اة يف املجتمع ثم يف ال�طن والكثري من االأ�سر يك�ن اختيارهم ال يراعي 
تلعب  فاالأ�سرة  لالنف�سال  �سريعا  وي���ؤدي  الزوجني  بني  الفكري  الت�افق 
دورا يف معرفة االأبناء بقيمة الزواج فهل علمناهم ماذا يعني الزواج وبناء 

اأ�سرة؟ 
ثم وجهت اإىل اأنه يجب اأن نعلم اأبناءنا ما يحتاج�نه يف امل�ستقبل ون�ازن 

بني احلا�سر وامل�ستقبل فنحن فقط نعلم املا�سي وال نعلم امل�ستقبل 
االأ�سرية  " للرتبية  كمنهاج  ترب�ية  م��ادة  الإ�سافة  بالدع�ة  الي�م  اأت�جه   
اأ�سرة متما�سكة  نن�سئ  االأ�سرة وكيف  ت�ستهدف حم��اور منها  ما مفه�م   "
االأ�سرة  ت�اجه  وكيف   احلياة  �سريك  ال�سحيحة الختيار  املعايري  وما هي 
واملرحلة اجلامعية بطريقة  للثان�ية  يدر�ض  اأن  وتتخطاها؟ على  امل�ساكل 
بناء  ه���  و  احلقيقي  هدفها  امل���ادة  تفقد  تقليدية  بطرق  ولي�ض  تثقيفية 
ال�عي احلقيقي بحيث ي�ستطيع�ن فهمها ب�س�رة تخرجهم من النمطية 

التي نربيهم عليها
م�ستقبل  عليها  ُيبنى  م�ؤ�سرات  واأم��ام  دقيقة  مرحلة  اأم��ام  نحن  واأ�سافت 
اأبنائنا وعلينا اأن نقدر امل�س�ؤولية ونعي ب��سائل معرفية متكينية  فاالأ�سرة 
وكثرية  اأم��ام متغريات كبرية  وه��ي  االأم��ن  ملنظ�مة  الغطاء احلقيقي  هي 
اأ�سعب   وال��ق��ادم  نف�سها  ب��االأزم��ة  �سن�ستمر  ال�عي  ف��اإذا مل منتلك  و�سريعة 
وهذا ي�ؤدي ل�سعف اأمني ق�ي يف اال�ستقرار االأ�سري وعليه فال ي�جد اأمن 
وطني ق�ي اإذا مل ت�جد اأ�سرة اآمنة وجمتمع ق�ي قادر على تخطي االأزمات 
،عندها يك�ن جمتمعا قادرا على اإن�ساء جمتمع ق�ي مثمر يف اأبنائنا ، كما 
�ساركت الع�س�ات بطرح مناذج وجتارب حية  واأكدن على اأهمية ما طرحته 
د. �سما و�سرورة اإيجاد منهاج ق�ي ومتتني ُعرى االأ�سرة بالت�جيه وال�عي 
وم�اجهة االأزمات وامل�سكالت وتعريتها، و�س�ال حلل�ل تعك�ض اأثرا اإيجابيا 

على االأ�سرة واملجتمع وال�طن .

�سرطة اأبوظبي ت�سارك يف مبادرة بيئية
•• اأبوظبي – الفجر:

�ساركت دورية ال�سعادة ب�سرطة اأب�ظبي يف مبادرة بيئية حتت �سعار "نظف�ا 
الرب" بالتعاون مع بلدية اأب�ظبي يف منطقة ال�ثبة بهدف رفع ال�عي لدى 
والتده�ر  التل�ث  الربية وحمايتها من  املناطق  باملحافظة على  اجلمه�ر 

البيئي.
بامل�ساركة  اهتمامها  اأب�ظبي  �سرطة  وال��دوري��ات يف  امل��رور  واأك��دت مديرية 
مع  اخل��ارج��ي  الت�ا�سل  منهجية  �سمن  املجتمعية  الفعاليات  ه��ذه  مبثل 
وتعزيز  احل���ادث،  وق���ع  وتفادي  املجتمع  اأف��راد  �سالمة  لتاأمني  ال�سركاء، 

ا�ستدامة امل�ارد البيئية واملحافظة عليها ذخراً لالأجيال القادمة.
ال�سحيحة  ب��ال��ط��رق  اجل��م��ه���ر  تثقيف  اإىل  ت��ه��دف  امل��ب��ادرة  اأن  واأو���س��ح��ت 
التدوير،  الإع���ادة  القابلة  املخلفات  مع  والتعامل  النفايات  من  للتخل�ض 
والتعريف باالآثار ال�سلبية التي تنتج عن النفايات التي يتم التخل�ض منها 
ميكن  التي  ال�سامة  الكيميائية  امل���اد  وتاأثري  الربية،  احلياة  على  الرب  يف 
م�ائدنا  اإىل  الطبيعة  يف  امل��ي��اه  دورة  ع��رب  وانتقالها  ال��رتب��ة  اإىل  ت�سربها 

الغذائية.
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القلقا�س هو عبارة عن جذور �صميكة موجودة منذ اآلف ال�صنني، ويعتقد اأنه ن�صاأ يف مناطق اآ�صيا والهند ب�صكل 
خا�س، وهو يف الوقت احلايل اأحد الأ�صناف الغذائية  املعروفة على م�صتوى العامل.

ل ا�صتهالك القلقا�س مطهوًا؛ لأنَّ تناوله نيئًا قد يكون �صامًا؛ ب�صبب حمتوى القلقا�س العايل من الأك�صتاليتات،  يف�صّ
والتي من املمكن التقليل منها عرب نقع القلقا�س ليلة كاملة، اأو عرب طهوه مع �صودا اخلبز.

الفيتامينات املفيدة، منها م�صتويات عالية من  الع�صوية  باملعادن والفيتامينات واملركبات  القلقا�س غنيًا  يعترب 
A و C وB6 وحم�س الفوليك، بالإ�صافة اإىل م�صتويات عالية من الألياف، واملعادن، منها: املغني�صيوم، احلديد، 
الزنك، الف�صفور، البوتا�صيوم، املنغنيز، والنحا�س. اخت�صا�صية التغذية مرينا الفتى تطلعك يف الآتي على فوائد 

القلقا�س للن�صاء خ�صو�صًا:

فوائد القلقا�س يف احلفاظ على وزن �صحي
"القلقا�ض  اإن  ال��ف��ت��ى  م��رين��ا  االخ��ت�����س��ا���س��ي��ة  ت��ق���ل  ب��داي��ة   
ُيعرف باأ�سماء عديدة، منها القلقا�ض املاأك�ل، اآذان الفيل، اأو 

القلقا�ض الزراعي.
ال�سبانخ  م��ث��ل  وع����روق����ه  ال��ق��ل��ق��ا���ض  اأوراق  ت���ن���اول  مي��ك��ن 
ا�ستخدام هذه  اأو كح�ساء، كما ميكن  االأخ��رى  واخل�سراوات 
فمن  ال���درن���ات  اأم���ا  امل��خ��ب���زة،  االأط��ع��م��ة  تغليف  يف  االأوراق 
املمكن تناولها بعد غليها، خبزها، اأو قليها مثل البطاط�ض، 
اإىل  باالإ�سافة  منها،  الدقيق  لتح�سري  جتفيفها  ميكن  كما 

اإمكانية تناول �سيقانها مطب�خة.
القلقا�ض  امل����ج����دة يف  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ع��ن��ا���س��ر  ب��ع�����ض  ت�����س��اع��د 
كميات  من  يقّلل  مما  بال�سبع،  ال�سع�ر  زي��ادة  على  كاالألياف 
كما  ال����زن،  خ�سارة  اإىل  ي����ؤدي  وبالتايل  امل�ستهلكة،  الطعام 
حتت�ي جذور القلقا�ض على الن�سا املقاوم الذي ميتلك نف�ض 

تاأثري االألياف الغذائية.
املحت�ى  ذات  االأط��ع��م��ة  م��ن  ال��ق��ل��ق��ا���ض  ن��ب��ات  اأوراق  ت��ع��ت��رب 
يجعلها  مم��ا  وال��ده���ن،  احل��راري��ة  ال�سعرات  م��ن  املنخف�ض 
خياراً جيداً للم�ساعدة على احلفاظ على وزن �سحي، اإ�سافة 
اإىل احت�ائها على كمية جيدة من االألياف؛ اإذ ي�ّفر الك�ب 

من  غ��رام��ات   3 املطب�خة  القلقا�ض  اأوراق  م��ن  ال���اح��د 
االألياف، وبالتايل ميكن لتناولها بداًل من االأطعمة 

على  ي�ساعد  اأن  احل���راري���ة  ب��ال�����س��ع��رات  ال��غ��ن��ّي��ة 
خ�سارة ال�زن اأو احلفاظ عليه. اأما بالن�سبة 

ال�سعرات  ع��دد  ف���اإنَّ  ال�����زن،  زي���ادة  اإىل 
احل������راري������ة امل���ت���ن���اول���ة ه����� ال����ذي 

ال����زن، ولذلك  زي��ادة  يتحّكم يف 
اأي ن�ع  ل��ت��ن��اول  ف��اإن��ه مي��ك��ن 
م��ن ال��ط��ع��ام ب��ك��م��ي��ات تف�ق 
احتياجات اجل�سم اأن ي�ساهم 
ال�����������زن، وذل����ك  يف زي��������ادة 
على  ال��زائ��دة  الطاقة  الأنَّ 
ح��اج��ة االإن�����س��ان، وال��ت��ي ال 

حُت��رق عن طريق ممار�سة 
ال����ت����م����اري����ن ال����ري����ا�����س����ي����ة، 

اإىل  احل����ال  بطبيعة  ت��ت��ح��ّ�ل 
ده���ن. وح�سب ج��دول القيمة 

غرام   100 ك��ل  ف���اإنَّ  الغذائية، 
من القلقا�ض املطب�خ يحت�ي على 

فاإنه  ولذلك  ح��راري��ة،  �سعرة   142
اأن ي�ؤدي  ميكن لتناول كمية كبرية منه 

اإىل زيادة ال�زن.

الفيتامينات  من  جيدة  كميات  على  القلقا�ض  ويحت�ي  هذا 
الف�سف�ر،  ال��ن��ح��ا���ض،  ال��ب���ت��ا���س��ي���م،  كاملغني�سي�م،  وامل���ع���ادن 
اأنه  C، كما  H، وفيتامني  B6، فيتامني  املنغنيز، فيتامني 
والب�ليفين�الت؛  لالأك�سدة،  امل�ساّدة  املرّكبات  على  يحت�ي 
وهي مرّكبات ت�ساعد على حماية اجل�سم من بع�ض اجلزيئيات 
ال�ساّرة التي ُتعرف باجلذور احلّرة، وتعترب هذه اجلزيئيات 
ال�ساّرة م�س�ؤولة عن حتفيز االلتهابات داخل اجل�سم، مما قد 

يزيد خطر االإ�سابة بالعديد من االأمرا�ض اخلطرية.
ت���ؤك��ل ج����ذور ن��ب��ات ال��ق��ل��ق��ا���ض م��ط��ب���خ��ة ف��ق��ط، وذل����ك الأنَّ 
تناولها نّيئة ي�سّبب اإح�سا�ساً بال�خز اأو احلرق يف الفم؛ ب�سبب 
احت�ائها على بع�ض املركبات؛ كاالأكزاالت والربوتيازات التي 
ت�سّبب ال�خز واحلرق يف الفم، ولكن ي�ؤدي طهيها اإىل تثبيط 
منها  خمتلفة  بطرق  طهيها  وميكن  املرّكبات،   ه��ذه  ن�ساط 
ال�سلق، ال�سّي، اأو القلي، كما ميكن جتفيفها وطحنها ل�سنع 

اإىل  االإ���س��ارة  الطحني. وجت��در 
بق�ام  تتمّتع  اأّن��ه��ا 

ن�����������اع�����������م 

ون�س�ي ومذاق حل� خفيف، ولذلك ميكن اإ�سافتها اإىل 
االأطباق املاحلة واحلل�ة. اأما بالن�سبة لالأوراق فهي تعترب 

غنّية بالعنا�سر الغذائية، وميكن ا�ستخدامها مع االأطعمة 
املخب�زة؛ عن طريق لّفها ح�لها اأو تناولها كال�سبانخ".

فوائد القلقا�س للن�صاء �صحية للغاية
"الريا�سيني  اأن  الفتى  التغذية مرينا  اخت�سا�سية  وت�سيف 
االأمد؛  ط�يلة  ط��اق��ة  على  للح�س�ل  القلقا�ض  ي�ستهلك�ن 
منخف�سة،  ال��دم  يف  ال�سكر  ن�سبة  م�ؤ�سر  على  يحت�ي  الأن��ه 
الذين  الأولئك  ج��داً  اأنها مفيدة  القلقا�ض  ج��ذور  اأثبتت  كما 

يرغب�ن يف فقدان ال�زن.
للنظر،  املفيد  بالبيتاكاروتني،  ج��داً  غنياً  القلقا�ض  يعترب 
وب�سكل خا�ض ل�سيخ�خة العني، كما يبعد خماطر االإ�سابة 
بال�سرطان، ال�سّيما �سرطان الثدي والرحم، ويقّ�ي املناعة؛ 
C، باالإ�سافة  ب�سبب غناه بكميات عالية من الفيتامني 
يجّنبك  اأن��ه  اإىل  باالإ�سافة  باحلديد،  غناه  اإىل 
مفيد  وه���  وال�����س��راي��ني،  القلب  م�ساكل 
ل����ل����ب���������س����رة؛ 
ب���������س����ب����ب 

احت�ائه 
ع�����������������ل�����������������ى 

وحم�ض   Eفيتامني
للمراأة  ج�����داً  امل��ف��ي��د  ال��ف���ل��ي��ك 

اأجل  م��ن  م��ن��ه؛  م�ساعفة  كمية  اإىل  حت��ت��اج  ال��ت��ي  احل��ام��ل، 
اجلهاز الع�سبي للجنني.

التي  ال�سحية  الف�ائد  م��ن  العديد  على  القلقا�ض  يحت�ي 
تاأثريه  اإىل  اإ�سافة  ع��ام،  ب�سكل  اجل�سم  �سحة  على  حتافظ 
اجل��ي��د ع��ل��ى ال���ق���درة اجل��ن�����س��ي��ة، ال��ت��ي اأث��ب��ت��ت��ه��ا ال��ع��دي��د من 
الدرا�سات العملية، وذلك الرتفاع ن�سبة فيتامني E املعروف 
بتاأثريه امل�ساّد لالإجهاد التاأك�سدي املرتبط ببع�ض الع�امل 
التقّدم  ح��ت��ى  اأو  االأم���را����ض،  ببع�ض  ك��االإ���س��اب��ة  ال�سحية؛ 

بالعمر.
يلعب القلقا�ض دوراً مهماً يف مكافحة االأمرا�ض ال�سرطانية 
العالية  والن�سب  االأك�سدة،  ن�ساط م�سادات  ب�سبب  املختلفة؛ 

.C وفيتامني A من فيتامني
كما اأن القلقا�ض يحت�ي على م�اد ت�ساعد على تق�ية جهاز 

املناعة وتعزيز دفاعات اجل�سم.
الب�تا�سي�م  ن�سب مرتفعة من  القلقا�ض على  يحت�ي 
ب�سكل خا�ض، وه� اأحد املعادن املهمة ل�سحة القلب 
اأو  اأمرا�ض الدم،  ال��دوران، واحلماية من  وجهاز 
الب�تا�سي�م  ي�ساعد  اإذ  ال�سيطرة،  حتت  اإبقائها 
على تنظيم انت�سار ال�س�ائل املختلفة و�سغطها 
يف اجل�����س��م داخ�����ل اخل���الي���ا وب��ي��ن��ه��ا ومنع 
احتبا�ض ال�س�ائل، وبالتايل تنظيم �سغط 
االأوع��ي��ة الدم�ية،  ال��دم وترخية ج��دران 
ك��م��ا ي�����س��اع��د حم��ت���ى ال��ق��ل��ق��ا���ض العايل 
النحا�ض  )خ��ا���س��ة  املختلفة  امل��ع��ادن  م��ن 
طعاماً  القلقا�ض  جعل  على  واحل��دي��د( 
االأنيميا  ملكافحة  خ��ا���ض؛  ب�سكل  م��ه��م��اً 
ولتعزيز الدورة الدم�ية وتق�يتها؛ اإذ اإن 
اأ�سا�سيان الإنتاج خاليا  النحا�ض واحلديد 
االأك�سجني  حت��م��ل  ال���ت���ي  احل���م���راء  ال�����دم 

وتنقله جلميع اأنحاء اجل�سم بفعالية.
ال ���س��ك اأن حم��ت���ى ال��ق��ل��ق��ا���ض ال��ع��ايل من 
االإ�سابة  فر�ض  خف�ض  على  ي�ساعد  االألياف 
تنّظم وترية  الغذائية  االألياف  الأنَّ  ال�سكري؛  مبر�ض 

اإطالق االأن�س�لني واجلل�ك�ز يف اجل�سم، واإذا كان ال�سخ�ض 
مثل  باالألياف  غنية  الأطعمة  تناوله  ف��اإنَّ  بال�سكري،  م�ساباً 
على  ال��دم  �سكر  م�ست�ى  ارت��ف��اع  منع  على  ي�ساعد  القلقا�ض 

نح� خطري".

فوائد القلقا�س لل�صعر والب�صرة
الحت�اء  "نظراً  قائلة:  الفتى  مرينا  االخت�سا�سية  وتتابع 
القلقا�ض على الفيتامينات والعنا�سر املغذية، فاإنَّ له فائدة 
الت�ساقط،  ال�سعر من  والب�سرة، ومنها حماية  لل�سعر  كبرية 
حيث اإنه يعّزز من من� ب�سيالت ال�سعر، كما ي�ساعد تناوله يف 
التي يحتاجها، وبالتايل يعمل على  ال�س�ائل  احل�س�ل على 
ترطيب اجللد اأي�ساً وحمايته من الت�سقق اأو ظه�ر عالمات 

التقّدم يف ال�سن، مثل ال�سيخ�خة والتجاعيد.
نظراً  اجل��ل��دي؛  ال�سل  م��ر���ض  ع��الج  يف  القلقا�ض  ي�ستخدم 
البكترييا والفطريات، فاإنه ي�ساعد  الحت�ائه على م�سادات 
على التئام اجلروح، كما ي�ساعد على عالج الب�سرة من العديد 

من امل�ساكل مثل التهاب اجللد اأو البقع الداكنة والكلف".

فوائد القلقا�س للحوامل
وح�ل ف�ائد القلقا�ض للح�امل، تق�ل االخت�سا�سية مرينا 
الفتى: "يعترب القلقا�ض من اأكرث اخل�سراوات غنى بالف�ائد 

والفيتامينات،
الف�ائد؛  العديد من  له  ف��رتة احلمل  اأثناء  تناوله  اأن  كما   
يحمي  فاإنه  احل��دي��د،  عن�سر  على  القلقا�ض  الح��ت���اء  نظراً 
املراأة احلامل من االإ�سابة باالأنيميا وفقر الدم، وذلك الأنه 
ب�سكل  ال���دم  وت��دف��ق  ب��ال��دم  الهيم�جل�بني  ن�سبة  م��ن  ي��زي��د 

جيد.
واأخ�����رياً ي�ساعد ت��ن��اول امل����راأة احل��ام��ل ال��ق��ل��ق��ا���ض ع��ل��ى من� 
احت�ائه  ب�سبب  اجلنني؛  ل��دى  الع�سبية  واخلاليا  االأج��ه��زة 
على حم�ض الف�ليك، الذي يعترب اأهم عن�سر يحمي اجلنني 
اإىل  باالإ�سافة  العي�ب اخللقية،  اأو  بالت�س�هات  االإ�سابة  من 
امل���راأة احلامل  تك�ن  ال��ذي  االإم�ساك  ع��الج  ي�ساعد على  اأن��ه 
اأكرث عر�سة له اأثناء احلمل، كما يقّلل من اأعرا�ض احلمل؛ 

مثل القيء والغثيان واآالم املعدة".

جذور �صميكة موجودة منذ اآلف ال�صنني

القلقا�ض.. يقوي جهاز املناعة 
ويعزز دفاعات اجل�سم

ما املقدار الذي يجب اأن ن�سربه ط�ال الي�م وكيف ي�ساعدنا 
يف اإطالة العمر؟

نظرا الأن املاء ه� املك�ن الكيميائي الرئي�سي جل�سمنا وي�سكل 
نح� %60 من وزن اجل�سم، يجب اأن يك�ن املاء ه� امل�سروب 
بال�سعرات  املليئة  ال�سكرية  امل�سروبات  على  لدينا  املف�سل 

احلرارية.
منها  وال���ق��اي��ة  االأم���را����ض  على  ال�سيطرة  م��راك��ز  واأف����ادت 

درجة  على  احل��ف��اظ  يف  اجل�سم  ي�ساعد  امل��اء  اأن   )CDC(
وي��ح��م��ي احلبل  امل��ف��ا���س��ل،  ت��زي��ي��ت  وع��ل��ى  ح����رارة طبيعية، 
النفايات  ويكن�ض  االأخ���رى،  احل�سا�سة  واالأن�سجة  ال�س�كي 

ال�سامة من اجل�سم.
وت�سمل الف�ائد ال�سحية االأخرى للمياه تقليل التعب اأثناء 
النهار، وحت�سني الذاكرة، وتغذية اجللد، وحت�سني اله�سم، 
ال�سم�م  واإزال��ة  الغذائية،  العنا�سر  امت�سا�ض  يف  وامل�ساعدة 

من اجل�سم، وحت�سني الدورة الدم�ية.
وقالت اأخ�سائية التغذية ج�لييت كيل� واأخ�سائية التغذية 
الدكت�رة �سارة بروير اإن كل �سخ�ض يحتاج اإىل �سرب كمية 
خمتلفة من املاء.واأ�سارتا اإىل اأن املتطلبات الي�مية من املاء 
وم�ست�ى  واجلن�ض،  والعمر،  ال����زن،  على  تعتمد  ف��رد  لكل 

الن�ساط، واملناخ الذي يعي�ض فيه.
ولكن يجب اأن ت�سرب املراأة عم�ما نح� لرتين من املاء كل 

ي�م، ولرتين ون�سف اللرت للرجل.
ياأتي  ملعظمنا،  "بالن�سبة  ب��روي��ر:  و  كيل�  م��ن  ك��ل  وت�����س��رح 
نح� ُخم�ض ال�س�ائل يف نظامنا الغذائي من االأطعمة، مثل 

احلليب، وال�س�ربة، والزبادي، والفاكهة واخل�سار".
ك��م��ا ت�����س��ري االأب���ح���اث ال��ت��ي اأج��رت��ه��ا ه��ي��ئ��ة ���س��الم��ة الغذاء 
يبلغ  امل��اء  الكايف من  الي�مي  اال�ستهالك  اأن  اإىل  االأوروب��ي��ة 

نح� لرتين للن�ساء و2.5 لرت للرجال.
واإذا كان 20 % من هذا ال�سائل ياأتي من الطعام، فحينئذ 
حتتاج الن�ساء اإىل �سرب 1.6 لرت والرجال لرتين من املاء.

وهذا، بح�سب هيئة �سالمة الغذاء االأوروبية "نح� �ستة اإىل 
للج�سم  اجليد  الرتطيب  وي�ساعد  ي���م.  كل  اأك����اب  ثمانية 

على العمل ب�سكل اأف�سل لفرتة ط�يلة".
فاإن  للرتطيب،  االأخ���رى  بالطرق  "مقارنة  ك��ل���ي:  وق��ال��ت 
املاء فعال ب�سكل ال ي�سدق ل�سبب ب�سيط وه� اأن %60 من 

اأج�سامنا من املاء".
م��ن خماطر  ك��ب��ري  ب�سكل  ي��ق��ل��ل  اأن����ه  ث��ب��ت  "لقد  وت��اب��ع��ت: 
ال���ظ���روف ال�����س��ح��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة وح��ت��ى اأ����س���ك���ال م��ع��ي��ن��ة من 
اأع�سائنا  وظيفة  يعزز  اأنه  حقيقة  بف�سل  وذلك  ال�سرطان، 

احلي�ية وكذلك حت�سني �سحتها".
"باالإ�سافة اإىل ذلك، فه� يطرد ال�سم�م ال�سارة  واأ�سافت: 
والف�سالت من اجل�سم التي كان من املمكن االحتفاظ بها، 
ما يعني اأن م�ست�يات الرتطيب االأعلى ت�ساوي اإزالة ال�سم�م 
اأكرب. وهذا يف حد ذاته ي�ؤدي اإىل حياة اأط�ل واأكرث  ب�سكل 

�سحة، الأن التعاي�ض مع اأعرا�ض اجلفاف لن يك�ن له �س�ى 
اآثار �سلبية على ال�سحة العامة للفرد، حتى ل� كان�ا يعي�س�ن 

منط حياة �سحي".
اأن ه��ن��اك ارت��ب��اط��ا بني  "اأكدت درا���س��ات م��ت��ع��ددة  واأ����س���ارت: 
ما  االف��رتا���س��ي،  العمر  وزي���ادة  املثلى  الرتطيب  م�ست�يات 
يعني اأن �سرب الكمية ال�سحيحة من املاء ل�زن اجل�سم كل 
ي�م هي اإحدى الطرق التي ميكن للفرد من خاللها زيادة 

ط�ل عمره باالإ�سافة اإىل �سحته العامة".
وخالل ي�م عادي، نفقد نح� لرتين من املاء فقط من خالل 
التنف�ض والعرق وغريها من وظائف اجل�سم، وفقا للطبيبة 
الن�م،  اأثناء  "حتى  اأن��ه:  ت��سح  والتي  ماي�،  ليزوال  بالنكا 
ميكن اأن نفقد اأكرث من كيل�غرام واحد من وزن املاء لي�ض 
اأي�سا.  التنف�ض  خ��الل  من  ولكن  التعرق،  خ��الل  من  فقط 

وحتى تكييف اله�اء له تاأثريات جتفيف على اأج�سامنا".

ل�سمان الفوائد ال�سحية .. ما كمية املاء التي يجب �سربها يف اليوم؟
يعد �صرب املاء بكمية كافية يوميا ممار�صة ب�صيطة تعود بنفع ل ح�صر له على ال�صحة ما قد يعزز العمر املديد للفرد.

ووفقا للخرباء، فاإن �صرب املاء ميكن اأن يح�صن الذاكرة وي�صاعد على امت�صا�س العنا�صر الغذائية وزيادة الطاقة، ولذلك، من ال�صروري معرفة الكمية الكافية 
من املاء يوميا ل�صمان احل�صول على هذه الفوائد.

األربعاء   27  يناير   2021  م   -   العـدد   13149  
Wednesday    27  January   2021   -  Issue No   13149



24

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

األربعاء   27  يناير   2021  م   -   العـدد   13149  
Wednesday    27  January   2021   -  Issue No   13149



األربعاء   27  يناير   2021  م   -   العـدد   13149  
Wednesday    27  January   2021   -  Issue No   13149 25

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2020 /0007058 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �ساهد العامل ن�ر العامل 
جمه�ل حمل االإقامة  : االإمارات اإمارة ال�سارقة برج الراحة بناية ال�سارقة للتاأمني 

اعالن بالن�سر باللغتني العربية واالجنليزية امام مكتب اإدارة الدع�ى 
العامل  ن�ر  العامل  �ساهد  عليه  املدعي  �سد  اجلن�سية(  )م�سري  ال�س�اديف  عبدالبديع  فهمي  عزيز  ا�سالم   : املدعي  رفع 

)بنغالدي�ض اجلن�سية( يطالب فيها املدعي عليه فيها بالتايل : 
1- ت�سجيل  الدع�ى احلا�سرة ، وتعيني جل�سة لنظرها مع اإعالن املدعي عليه مب�عدها 

2- الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره 12000 درهم )اثني ع�سر الف درهم( مع الفائدة القان�نية 12% �سن�يا 
من تاريخ اإقامة الدع�ى وحتى ال�سداد التام  3- الزام املدعي عليه بالر�س�م وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 

انت مكلف باحل�س�ر بجل�سة 2020/02/16 امام مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة ال�سارقة املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب 
رقم )مكتب مدير الدع�ى رقم 4( �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعاله - 

ب��سفك مدعي عليه.     حرر بتاريخ 2021/1/25 م  
مدير اخلدمات الق�صائية
حمدة حممد ح�صن علي اآل علي       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   
اإعالن مدعي عليه بالن�صر

 لدى حمكمة ال�صارقه املحكمة البتدائية املدنية الحتادية 
يف الدعوى رقم: SHCFICIINJ2020 /0006557 م�صتعجل

اىل: االأو�ساف لال�ست�سارات الهند�سية ذ.م.م املدعى عليه االول 
جمه�ل حمل االإقامة : ال�سارقة القليعة/ ال�سارقة-  خلف �سارع ال�سرق -�سقة رقم 3 ملك طارق حمدان العب�دي - هاتف 

رقم 0504886108 - �ض.ب : 60707 ال�سارقة
 نعلمكم باأن املدعي / جمال ح�سن علي عبا�ض عبدالرحمن املازمي - العن�ان / حمل االإقامة: امارة دبي اخلليج التجاري 

ا�سبكت تاور مكتب رقم 404 مكانى 2527587343 رقم الهاتف: 971529555051 قد اأقام الدع�ى املذك�رة
اأعاله للمطالبة ب������� اأوال : قيد الدع�ى والت�سريح ب�سداد الر�س�م املقررة وحتديد اأقرب جل�سة لنظرها مع اعالن املدعي 

عليهما بها
ثانيا :- ندب خبري هند�سي وذلك لبحث كافة اوراق وم�ستندات الدع�ى وبيان طبيعة العالقة واالتفاق فيما بني الطرفني 
وماهية االتفاق فيما بني طريف الدع�ى وبيان مدى �سحة الر�سالة املن�س�ب �سدورها الإ�ست�ساري امل�سروع بتاريخ 2018/4/9 
و�سببها و�سنده فيما جاء بها واالنتقال ملعاينة الفيال م��س�ع الدع�ى وبيان ما اذا كان مت تنفيذ االأعمال وفق املخططات 
والت�ساميم املعتمدة اأم ال وبيان ما اإذا كان هناك خطاأ يف التنفيذ واالأعمال التي مل يتم تنفيذها وبيان ما اذا كان قد مت 
تنفيذ كافة االأعمال املتفق عليها من عدمه ويبان كافة العي�ب واثبات تاأخر املدعي عليها الثانية ) املقاول ( يف اإجناز امل�سروع 
وانها هي املت�سببة يف ذلك التاأخري واثبات عدم طلب املدعي الي اعمال ا�سافية وعدم تنفيذ املدعي عليها الثانية الأى اعمال 
ا�سافية وكذلك احت�ساب قيمة غرامات التاأخري وكذلك احت�ساب قيمة �سمان ال�سيانة ك�ن ان املدعى عليها الثانية مل تقم 
بتنفيذ اأي اأعمال �سيانة وكذلك احت�ساب قيمة االعمال التي مل يتم تنفيذها وتكلفة ا�سالح االعمال املعيبة والناجتة عن 
�س�ء امل�سنعية وكذلك الزام املدعي عليها الثانية بتقدمي م�ستندات �سمان اعمال العزل واعمال التكييف وكذلك اثبات عدم 
تنفيذ املدعي عليها الثانية لكافة االأعمال املتفق عليها وان �سدور �سهادة االإجناز كان بناء على طلب املدعي على الرغم من 
عدم تنفيذ كامل االأعمال املتفق عليها وذلك حتى ي�ستطيع املدعي االنتفاع بالفيال ك�نه تكبد الكثري من املبالغ يف �سبيل 
تاأجري م�سكن له ولعائلته نتيجة تاأخر املدعى عليها الثانية يف اإجناز امل�سروع وبيان قيمة اال�سرار التي حلقت باملدعي من 
جراء فعل املدعى عليهما وبالعم�م بحث كافة اأوراق وم�ستندات الدع�ى و�س�ال ل�جه احلق فيها مع مت�سك املدعي احلقيقة 
وامل�سروفات  الر�س�م  عليهما  املدعي  ت�سمني   : ثالثا   - الدع�ى.  يف  اخلربة  تقرير  اليه  ينتهي  ملا  وفقا  طلباته  تعديل  يف 

ومقابل اأنعاب املحاماة.
 لذا يت�جب عليكم احل�س�ر امام الدائرة دائرة االأم�ر امل�ستعجلة االأوىل حمكمة ال�سارقه �سباح ي�م   امل�افق 2021/02/03 
ال�ساعة 08:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات . ويف حالة عدم ح�س�ركم او ار�سال وكيل معتمد ين�ب عنكم فاإن 

املحكمة �ستبا�سر االإجراءات القان�نية يف غيابكم.
مدير اخلدمات الق�صائية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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رقم )2021/915(
DIAMOND PROPERTIES Ltd - املعلن : ديام�ند بروبريتيز ليمتد   

ب�كالة املحامية / مرمي عبداهلل ، ب�سفتها وكيلة عن ال�سيد/ علي غالم اردالن ، امريكي اجلن�سية ، مب�جب وكالة 
قان�نية عامة م�ثقة لدى الكاتب العدل برقم 2020/1/89168 بتاريخ 2020/7/1 وذلك ب�سفته وكيال عن ال�سيد/ 
مهرداد عني اله �ساهني مهر ، ايراين اجلن�سية ، مب�جب وكالة قان�نية عامة م�ثقة لدى الكاتب العدل برقم 
2017/1/92523 بتاريخ 2017/4/24 وذلك ب�سفته وكيال عن ال�سيد/ ر�سا ها�سم نيا ، كندي اجلن�سية ، مب�جب 
وكالة م�ثقة لدى الكاتب العدل برقم2015/1/212687 ب�سفته مدير للمنذرة. العن�ان : اإمارة دبي ، �سارع ال�سيخ 

زايد ، �سارع املرابع ، مثلث رقم )102(، بناية قرقا�ض ، الدور االأول - هاتف : 042222018/0554244385
info@amt-legal.com : الربيد االإلكرتوين

MR.OWEN JOHN CONNOLLY - املعلن اإليه :  اأوين ج�ن ك�ن�يل ، كندى اجلن�سية
يحمل ج�از �سفر رقم LB9737224 - العن�ان : االمارات العربية املتحدة - اإمارة دبي - فيال رقم )107( - دميا 

2 - البحريات - قطعة رقم 767 ، هاتف :  0526354251 
OJCONNOILY@ME.COM الربيد االإلكرتوين 

األف  خم�س�ن  و  ثمانية  و  )م��ائ��ة  دره���م   158.333 مبلغ   ���س��داد  ب�سرعة  اإليهم  املعلن  املعلن  يعلن   -  : امل������س���ع 
امل��سح  امل�ستاأجر  للعقار  املتاأخرة  االإيجارية  القيمة  دره��م( نظري  و ثالث�ن  و ثالثة  و ثالثمائة  اإماراتي  درهم 
، و ذلك يف خالل مدة ثالث�ن ي�ما  ال�سابق، عن الفرتة حتى �سهر دي�سمرب 2020  االإن��ذار  و�سفا و تف�سيال يف 
( ب�سان تنظيم العالقة  ( ل�سنة ) 2007  القان�ن رقم ) 26   ) امل��ادة ) 25  اإعماال بن�ض  و  من تاريخ هذا االإع��الن 
اأ���س��ف��ا الإت��خ��اذ ك��اف��ة االإج������راءات القان�نية  اإال ���س���ف ي�سطر امل��ع��ل��ن  اإم����ارة دب���ي ، و  ب��ني م���ؤج��ري ال��ع��ق��ارات يف 
القان�نية  ب��ال��ف���ائ��د  املطالبة  و   ، االإي��ج��اري��ة  ال��ع��الق��ة  وف�سخ  امل��ت��اأخ��رة  االإي���ج���ارات  بقيمة  للمطالبة  ال��الزم��ة 
اأتعاب و  امل�ساريف  و  الر�س�م  بكافة  اإليه  املعلن  ، وحتميل  ال�سداد  املطالبة وحتى متام  تاريخ  )12 %( من   ب�اقع 

املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 8254/2020/207 تنفيذ جتاري  
م��س�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 4430 ل�سنة 2019 جتاري 

جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )237749.11 درهم( ، �سامال للر�س�م وامل�ساريف 
طالب االإعالن : البنك العربي املتحد - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطل�ب اإعالنه : 1- بهيم �ساندرا دا�ض - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 
جمه�ل حمل االإقامة 

املذك�رة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدع�ى  االإع��الن : قد  م��س�ع 
املبلغ املنفذ به وقدره )237749.11( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   
يف الإ�صتئناف رقم  2020/200 اإ�صتئناف عقاري  

يتعني على ال�سيد/ �سلطان را�سد �سعيد الظاهري )امل�ستاأنف �سده 
وت�س�ية  اخلربة  اإدارة  مقر  اىل  احل�س�ر  ميثله  من  او  الرابع(  
دي�سمرب  الثاين من  �سارع   - للج�ائز  املنازعات مببنى احل�سيبة 
حممد  ع�سام  هيثم   / اخلبري  ملقابلة  امليزانني  طابق   C مبنى 
واإح�سار ال�ثائق التي ت�ؤيد م�قفه يف الدع�ى اأعاله وذلك بعد 

اأ�سب�ع من ن�سر هذا االإعالن.  
اإدارة اخلربة وت�صوية املنازعات 
خبري حما�صبي / هيثم ع�صام حممد  

اإعالن بالن�صر
 للح�صور اأمام اخلبري املنتدب 

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 887/2020/20 جتاري كلي  
م��س�ع الدع�ى : املطالبة بالزام املدعي عليهم االوىل والثانية والثالثة والرابعة واخلام�سة وال�ساد�ض مببلغ وقدره 

)60.122.904.61 درهم( والر�س�م وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد 
التام و�سم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  

طالب االإعالن : بنك االإمارات دبي ال�طني )�ض م ع(  - �سفته بالق�سية : مدعي  ، وميثله : علي ا�سماعيل ابراهيم 
م  2- ف�نيك�ض  م  ذ  اإي جي دي�سرتيبي��س�ن -  اإم  اإ���ض   -1 : اإعالنهم  املطل�ب    ، : وكيل  بالق�سية  اجلرمن - �سفته 
ك�م�ديتيز - م د م �ض 3-ا�ض اإم اإي جي دي�سرتيبي��س�ن - م د م �ض  6-جاوراف داين مان�ها ن الل دهاران - �سفتهم  

بالق�سية : مدعي عليهم - جمه�يل حمل االإقامة 
م��س�ع االإعالن : قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة بالزام املدعي عليهم االوىل والثانية والثالثة والرابعة 
واخلام�سة وال�ساد�ض مببلغ وقدره )60.122.904.61 درهم( والر�س�م وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة ي�م الثالثاء  امل�افق  
2021/2/2  ال�ساعة 9.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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كهرباء ومياه دبي تفوز بجائزتني 
من جوائز البتكار العاملية 2020

•• دبي- وام:

ف�������ازت ه���ي���ئ���ة ك���ه���رب���اء وم����ي����اه دبي 
بجائزتني من ج�ائز االبتكار العاملية 
“اإنرتبرايز  م�ؤ�س�سة  تنظمها  ال��ت��ي 
امل�ؤ�س�سات  اإىل تكرمي  وتهدف  اآ�سيا” 
امل����ت����م����ي����زة يف جم��������االت اخل����دم����ات 
واال�ستدامة  االعمال  وري��ادة  املبتكرة 
وح�سدت  االب���ت���ك���ار.  ث��ق��اف��ة  ون�����س��ر 
اخلدمات  فئة  يف  اجلائزتني  الهيئة 
وذل��ك عن تطبيق  املبتكرة  واحل��ل���ل 
املعل�مات  بنظم  اخل��ا���ض  “دروب” 
اجلغرافية و”رما�ض”م�ظف الهيئة 
االفرتا�سي الذي يعتمد على الذكاء 

الرئي�ض  املنتدب  الع�س�  الطاير  �سعيد حممد  واأ�سار معايل  اال�سطناعي. 
ُي�ساف  اجلديد  االإجن��از  ه��ذا  اأن  اإىل  دب��ي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي 
اال�سطناعي  الذكاء  تبني  الهيئة يف  التي حتققها  الن�عية  النجاحات  اإىل 
اأطلقها �ساحب  التي   10X دبي  مبادرة  يدعم  االإحاللية مبا  والتقنيات 
ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
ال�زراء حاكم دبي “رعاه اهلل” لتط�ير خدمات حك�مة دبي لتطبق الي�م 
ما �ستطبقه مدن العامل االأخرى بعد 10 �سن�ات. وت�ا�سل الهيئة جه�دها 
لت�سريع التح�ل الرقمي وزيادة ن�سبة التبني الذكي التي بلغت 98.6% 
2020. ويتيح تطبيق دروب الذكي والذي  خالل الربع االأخ��ري من عام 
اأ�س�ل  اإىل  ال��س�ل  امليدانية  ال�سيانة  الل�حية لفرق  يعمل على االأجهزة 
للم�ستخدم احل�س�ل  اأي مكان وميكن  واملياه يف  للكهرباء  التحتية  البنية 
على بيانات حلظية عن اأ�س�ل الهيئة وحتديد مكانها من خالل خرائط 
ويت�افر  ال��ع��م��ل.  م���اق��ع  م��ن  البيانات  وحتليل  جمع  اإىل  اإ���س��اف��ة  رقمية 
اأو  املكت�بة  املتعاملني  ا�ستف�سارات  على  للرد  ال�ساعة  مدار  على  “رّما�ض” 
تطبيق  عرب  واالإجنليزية  العربية  باللغتني  ال�س�تية  املحادثة  خالل  من 
الت�ا�سل  م�قع  على  الهيئة  وح�ساب  االإلكرتوين  وم�قعها  الذكي  الهيئة 
ه�م”  و”غ�غل  “األيك�سا”  اأنظمة  اإىل  اإ�سافة  “في�سب�ك”  االجتماعي 

والروب�تات ف�ساًل عن ح�ساب الهيئة امل�ثق على تطبيق “وات�ساب«.

اقت�سادية ال�سارقة تد�سن ن�ساط 
التجميل �سمن اأن�سطة رخ�سة  »اعتماد«

•• ال�شارقة - وام:

ن�ساط  ممار�سة  ت�سريح  ال�سارقة  يف  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  با�سرت 
اأن�سطة رخ�سة اعتماد وذلك تنفيذاً للت�جيهات احلكيمة  التجميل �سمن 
ل�ساحب ال�سم� ال�سيخ الدكت�ر �سلطان بن حممد القا�سمي ع�س� املجل�ض 
للدخ�ل  امل�اطنني  االأعمال  رواد  م�ساعدة  بحتمية  ال�سارقة  حاكم  االأعلى 
ومبادراتهم  اأعمالهم  ودع���م  االق��ت�����س��ادي  العمل  ومم��ار���س��ة  االأ���س���اق  اإىل 

واأفكارهم لالنطالق باأعمالهم اإىل اآفاق النجاح واال�ستدامة.
التنمية  دائ���رة  ال�����س���ي��دي رئي�ض  ه��دة  ب��ن  ع��ب��داهلل  �سلطان  ���س��ع��ادة  واأّك����د 
االقت�سادية يف ال�سارقة اأن الدائرة ت�يل اأهمية كبرية لهذا القطاع تنفيذاً 
حممد  بن  �سلطان  الدكت�ر  ال�سيخ  ال�سم�  ل�ساحب  احلكيمة  للت�جيهات 
�سم�  ال�سارقة ومبتابعة حثيثة من  االأعلى حاكم  املجل�ض  القا�سمي ع�س� 
حاكم  ون��ائ��ب  عهد  ويل  القا�سمي  �سلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ 
ال�سارقة رئي�ض املجل�ض التنفيذي التي تدع� حلتمية م�ساعدة رواد االأعمال 
اأعمالهم  ودع��م  االقت�سادي  العمل  وممار�سة  االأ���س���اق  لدخ�ل  امل�اطنني 
ومبادراتهم واأفكارهم لالنطالق بها اإىل اآفاق النجاح واال�ستدامة حر�ساً 
اإن رخ�سة »اعتماد« ت�يل  على تعزيز العمل االقت�سادي يف االإم��ارة. وقال 
اأهمية لتنظيم ممار�سة العمل التجاري املنزيل وتفعيل م�ساهمة امل�اطنني 
وامل�اطنات يف القطاعات االقت�سادية ودعم وم�ساندة اأفكارهم ومبادراتهم 
لال�ستثمار يف امل�سروعات اخلا�سة ..م�سريا اىل اأنها ت�سهم يف فتح جماالت 
املهارات  وتنمية  االإب����داع  على  وحتثهم  االإم����ارة  مل���اط��ن��ي  ج��دي��دة  واأدوار 
و�سمان احلق�ق الفكرية واالقت�سادية الأ�سحاب امل�سروعات وتقدمي الدعم 

لالرتقاء بامل�ست�ى التجاري والرتويجي للن�ساط.

بريك بلك ال�سرق الأو�سط 2021 يطلق 
ن�سخته الرقمية اخلا�سة لهذا العام 9 فرباير

•• دبي-وام:

ومعر�ض  م�ؤمتر  10 فربايراملقبل  اإىل   9 الفرتة من  دبي خالل  ت�ست�سيف 
الب�سائع  ���س��ح��ن  ل��ق��ط��اع  املتخ�س�ض  احل����دث  االأو����س���ط  ال�����س��رق  ب��ل��ك  ب��ري��ك 
وامل�ساريع يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي حتت رعاية وزار الطاقة والبنية 
التحتية وذلك فى ن�سخته االفرتا�سية لهذا العام والتي يتم تنظيمها حتت 
عن�ان “االإ�سدار الرقمي اخلا�ض من بريك بلك ال�سرق االأو�سط” بدعم من 
م�انئ دبي العاملية - اإقليم االإمارات امليناء امل�سيف للحدث. ومن املقرر عقد 
احلدث امليداين يف 2-3 فرباير 2022 يف دبي بدعم من م�انئ دبي العاملية. 
ويهدف احلدث ب�سكل رئي�ض اإىل ت�حيد املجتمع البحري والعمل على اإيجاد 
جائحة  تفر�سها  التي  التحديات  م�اجهة  القطاع  ي�ستطيع  طريق  خارطة 
ك�فيد-19 و�ستعر�ض الن�سخة الرقمية اخلا�سة عدًدا من امل��س�عات الهامة 
التي  روؤى ح�ل احل�اجز  �سيقدم�ن  الذين  ال�سناعة  �سيناق�سها خرباء  التي 

ت�اجهها وتخطيط االأعمال يف عام 2021 وما بعدها.

بح�صب تقرير براند فاينن�س 2021

»ات�سالت« و»اأدنوك« تت�سدران العالمات التجارية الأقوى والأعلى قيمة يف الدولة واملنطقة 

خالل لقاء مع جمتمع الأعمال �صمن �صل�صلة اللقاءات الفرتا�صية التي تنظمها غرفة دبي 

خلفان بلهول: دبي طورت جتربة عاملية يف تبني البتكار وريادة الأعمال وت�سميم امل�ستقبل

•• دبي -وام:

العاملة  الت�س�ق االإلكرتوين  من�سة  “ن�ن”  اأطلقت 
للتجارة  امل��خ�����س�����س��ة  امل��ن��ط��ق��ة  “اإي.زي.دبي”  يف 
للت�زيع  االإلكرتونية يف دبي اجلن�ب مركزا جديدا 

لتلبية احتياجات العمالء.
امل���راف���ق  م����ن  اجل����دي����د  “ن�ن”  م���رك���ز  وي�����س��ت��ف��ي��د 
“اإي. ت���ف��ره��ا  ال��ت��ي  االأع���م���ال  وح��ل���ل  الل�ج�ستية 
زي.دبي” لدعم من� ال�سركات ال�سغرية واملت��سطة 

املحلية ورواد االأعمال.
خليفة  و�سعادة  “ن�ن”  م�ؤ�س�ض  العبار  حممد  وق��ام 
ال��زف��ني ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل���ؤ���س�����س��ة م��دي��ن��ة دبي 
اأرج����اء املن�ساأة  ب��ج���ل��ة يف  ل��ل��ط��ريان ودب���ي اجل��ن���ب 

اإل��ي��ه��م��ا حم�����س��ن اأح���م���د املدير  اجل���دي���دة وان�����س��م 
اجلن�ب  دب���ي  يف  الل�ج�ستية  للمنطقة  التنفيذي 
التنفيذيني  امل��دي��ري��ن  ك��ب��ار  م��ن  ع���دد  اإىل  اإ���س��اف��ة 

االآخرين.
االإلكرتونية  ل��ل��ت��ج��ارة  ���س��رك��ة  اأول  “ن�ن”  ومت��ث��ل 
الت��سع  و�ست�ا�سل  يف”اإي.زي.دبي”  تاأ�سي�سها  يتم 
يف  النم�  لتحقيق  امل�ستمرة  وم�ساعيها  عملياتها  يف 
االإمارات عن طريق اال�ستفادة من جمم�عة املرافق 
املنطقة خلدمة  ت�فرها هذه  التي  الذكية  واحلل�ل 

قطاع التجارة االإلكرتونية.
وي�����س��ت��خ��دم امل�����س��ت���دع اجل���دي���د يف ت��خ��زي��ن خمتلف 
اأن�اع املنتجات واأ�سهم ذلك يف ت�فري اآالف ال�ظائف 
اجلديدة لدعم خطط “ن�ن” الل�ج�ستية وتنفيذها 

يف منطقة “اإي.زي.دبي«. وقال حممد العبار اإنه مت 
اإن�ساء “ن�ن” خلدمة ودعم ال�سركات املحلية وت�فري 
ال�سغرية  ال�����س��رك��ات  ل��دع��م  امل�����س��ت���ى  ع��امل��ي��ة  من�سة 
اأعلى  م�ست�يات  لتحقيق  االأعمال  ورواد  واملت��سطة 
�سبكة  ت��سيع  اإن  اإىل  ...الف��ت��ا  وال��ن��م���  ال��ن��ج��اح  م��ن 
مع  العمالء خا�سة  ثقة  يعزز  الل�ج�ستية  اخلدمات 
بقدرتنا  يرتقي  ال��ذي  اجلديد  امل�ست�دع  ه��ذا  افتتاح 
م�ست�ى  واأعلى  جتربة  باأف�سل  العمالء  تزويد  على 
للخدمة. ومن خالل هذه ال�سراكة و�ستعمل “ن�ن” 
على دعم التجارة االإلكرتونية يف الدولة واالإ�سهام يف 
تر�سيخ مكانة االإمارة ك�جهة رقمية مبتكرة اإقليميا 

وعامليا.
تق�م  اأن  �سعادته  عن  الزفني  خليفة  �سعادة  واأع���رب 

االإل��ك��رتوين يف  الت�س�ق  اأه��م من�سات  اأح��د  “ن�ن” 
“اإي.زي.دبي”  منطقة  يف  وج�دها  بت��سعة  املنطقة 
ما ميثل �سهادة رائعة اأخرى على مرافقنا الل�ج�ستية 
املتقدمة وما ن�فره من حل�ل اأعمال مميزة وقدرات 
هائلة لتلبية احتياجات ال�سركات متعددة اجلن�سيات 
وامل�ؤ�س�سات ال�سغرية واملت��سطة و�ست�ا�سل م�سريتها 
امل��زي��د من  اإىل التميز يف االب��ت��ك��ار وت��ق��دمي  و���س���ال 
ال���دع���م ل��ق��ط��اع ال��ت��ج��ارة االإل��ك��رتون��ي��ة يف االإم�����ارة 

واملنطقة عم�ما.
ودبي  “ن�ن”  اأعلنت   2020 اأك��ت���ب��ر  يف  اأن��ه  يذكر 
حيث  اال�سرتاتيجية  �سراكتهما  اإطالق  عن  اجلن�ب 
ال�سركة  با�ستقطاب  “اإي.زي.دبي”  منطقة  رحبت 

كاأول من�سة للتجارة االإلكرتونية تن�سم اإليها.

•• دبي-وام:

لالت�ساالت  االإم����ارات  جمم�عة  ج��اءت 
اأب�ظبي  ب���رتول  و�سركة  “ات�ساالت”، 
ال�طنية “اأدن�ك” يف �سدارة العالمات 
ال��ت��ج��اري��ة االأع���ل���ى ق��ي��م��ة واالأق��������ى يف 
وكالة  تقرير  بح�سب  واملنطقة  ال��دول��ة 
املتخ�س�سة  العاملية  فاينان�ض”  “براند 

يف تقييم العالمات التجارية.
اأف�سل  ير�سد  ال��ذي  التقرير  وبح�سب 
ال��ع��امل للعام  500 ع��الم��ة جت��اري��ة يف 
2021، مت ت�سنيف �سركة “ات�ساالت” 
العامل  يف  من���اً  ات�ساالت  �سبكة  كاأ�سرع 
واأق�ى عالمة جتارية يف املنطقة مبعدل 
100، ف�ساًل  اإجمايل  87.4 من  يبلغ 
ال�حيدة  التجارية  العالمة  ك�نها  عن 
ع��ل��ى ت�سنيف  ال��ت��ي ح����ازت  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
“ادن�ك”  اح���ت���ل���ت  ف��ي��م��ا   ،»AAA«
املرتبة الثانية كاأكرث العالمات التجارية 
قيمًة يف املنطقة مبا يعادل 10.8 مليار 

دوالر اأمريكي.
التنفيذي  الرئي�ض  ه���اي،  ديفيد  واأك���د 
بهذه   - فاينان�ض”  “براند  مل���ؤ���س�����س��ة 
املنا�سبة - اأن االإم��ارات حتقق املزيد من 
من  ال��ع��دي��د  يف  واالإجن�����ازات  النجاحات 
الذهبي  الي�بيل  اق���رتاب  م��ع  امل��ج��االت 
للدولة الذي ي�افق مرور 50 عاماً على 
قيام االحت��اد، وق��ال: “مع اق��رتاب دولة 
الذكرى  من  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
اخلم�سني لتاأ�سي�سها يف دي�سمرب 2021، 
النم� واالزدهار  الدولة م�سرية  ت�ا�سل 
وحتقق اإجنازات ملم��سة يف ظل القيادة 
ال�سيخ خليفة  ال�سم�  احلكيمة ل�ساحب 
بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة “حفظه 
حممد  ال�سيخ  ال�سم�  و���س��اح��ب  اهلل” 
الدولة  اآل مكت�م نائب رئي�ض  بن را�سد 
رئي�ض جمل�ض ال�زراء حاكم دبي “رعاه 
اهلل” و�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن 
نائب  اأب�ظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 

القائد االأعلى للق�ات امل�سلحة ».
واأو�����س����ح ه����اي ال������دور امل����ح�����ري ال���ذي 
االإماراتية  التجارية  العالمات  به  تق�م 
الكربى على امل�ست�ى العاملي مبا يعك�ض 
واأ�ساف:  الدولة،  تعي�سها  التي  النه�سة 
“العالمات التجارية االإماراتية الكربى 
التح�ل  ق��ي��ادة  يف  ح��ا���س��م��اً  دوراً  ت��ل��ع��ب 
التي  وال�سناعات  القطاعات  يف  العاملي 
ت��ت��خ�����س�����ض ف��ي��ه��ا، ب������دًءا م���ن اإجن������ازات 
“اأدن�ك” يف جمال اال�ستدامة، ومروراً 
�سركة  حققته  ال���ذي  ال��ك��ب��ري  ب���االإجن���از 
“ات�ساالت” والتي اأ�سبحت اأ�سرع �سبكة 
ال��ع��امل، ع��الوة على  من���اً على م�ست�ى 
التي  العاملية  دب��ي  مل���ان��ئ  املميزة  املكانة 
رائ��دة يف جمال  ك�سركة  ع��ززت م�قعها 
اخلدمات الل�ج�ستية، وطريان االإمارات 
ال��ت��ي ت��ع��د ح��رف��ي��اً ���س��ف��ريا ي��رف��ع راية 

الدولة يف جميع اأنحاء العامل«.
املرحلة  خ�����الل  ال����دول����ة  ج���ه����د  وع�����ن 
االأح���داث  “اأبرزت  ه���اي:  ق��ال  املا�سية، 
االأخرية املكانة الكبرية التي حتظى بها 
االإمارات على ال�ساحة الدولية، اإذ بذلت 

مل�اجهة اجلائحة  ك��ب��رياً  ال��دول��ة ج��ه��داً 
داخلياً، واأ�سهمت يف دعم اجلهد الدويل 
ال���ل���ق���اح���ات، ويف  ت��ط���ي��ر  اإىل  ال����رام����ي 
ن��ف�����س��ه مت االإع������الن ع���ن اتفاق  ال����ق���ت 
لت�ؤكد  اإ�سرائيل،  مع  التاريخي  ال�سالم 
هذه الع�امل جمتمعة اأن دولة االإمارات 
العربية املتحدة تعد بحق ق�ة ال ي�ستهان 
ب��ه��ا، ف��م�����س��رية ال��ن��م��� وال��ن��ه�����س��ة التي 
املريخ،  اإىل  ال�سحراء  الدولة من  ق��ادت 
ال�سن�ات  �ستحمله  عما  نت�ساءل  جتعلنا 

اخلم�س�ن القادمة؟«.
“براند  ت���ق���ري���ر  ر�����س����د  وت���ف�������س���ي���اًل، 
عاملية  م���ؤ���س�����س��ة  ت��ع��د  ال��ت��ي  فاينان�ض” 
م�ستقلة ومتخ�س�سة يف تقييم العالمات 
اال�سرتاتيجية  واال�ست�سارات  التجارية 
املتميز  االأداء  ق��رن،  رب��ع  منذ  لل�سركات 
ال�طنية  اأب�����ظ����ب����ي  ب�������رتول  ل�������س���رك���ة 
على  للح�س�ل  اأهلها  وال��ذي  “اأدن�ك” 
ال�سركة  ب��ع��د  اإق��ل��ي��م��ي��ا  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رت��ب��ة 
من حيث  ال�سع�دية الرائدة “اأرامك�”، 
التجارية ال�سيما يف ظل  العالمة  قيمة 
�سهدها  ال��ت��ي  اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ال���ظ���روف 
العامل خالل الفرتة املا�سية وما حملته 
املتغريات  ع���ل���ى  ع������الوة  حت����دي����ات  م����ن 

املت�سارعة يف قطاع النفط بخد ذاته.
التي  “اأدن�ك”  اأن  اإىل  التقرير  واأ���س��ار 
كانت  ط��امل��ا   1971 ال��ع��ام  ت��اأ���س�����س��ت يف 
اإن���ت���اج الطاقة  م����ؤث���راً يف  ع��امل��ي��اً  الع��ب��اً 
دولة  يف  االقت�سادي  للنم�  ق�ياً  ودافعاً 
املا�سية،  ال��ع��ق���د  م���دار  ع��ل��ى  االإم������ارات 
م��سحاً اأن املجم�عة ا�ستطاعت حتقيق 
ب��داي��ة مرحلة  منذ  االأخ���ر  تل�  ال��ن��ج��اح 
التط�ير يف العام 2016 حيث ر�سخت 
التنفيذي  رئي�سها  اإدارة  حت��ت  مكانتها 
معايل الدكت�ر �سلطان بن اأحمد اجلابر 
وزير ال�سناعة والتكن�ل�جيا املتقدمة ، 
م�ث�قة  عاملية  جتارية  عالمة  لت�سبح 
ذات روؤية ا�سرتاتيجية مت�سقة ووا�سحة، 
وه� ما �ساعد ال�سركة يف اجتذاب العديد 
من امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية العاملية حتى 
ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة ال�����س��راك��ات اأك����رث م��ن 64 
مليار دوالر اأمريكي وذلك منذ تاأ�سي�ض 

ال�سركة وحتى ال�قت الراهن.
ميزة  اإىل  بالنظر  اأن��ه  التقرير  واأ���س��اف 
التكلفة  التناف�سية من حيث  “اأدن�ك” 
وك��ف��اءة ال��ك��رب���ن، م��ن امل��رج��ح اأن تك�ن 
ال�����س��رك��ة �ساحبة اآخ���ر ب��رم��ي��ل ن��ف��ط يف 
العامل ملا تتمتع به من ثقافة م�ؤ�س�سية 
ب�������االأداء وتعزيز  االرت����ق����اء  ع��ل��ى  ت���ق����م 

معايري القيمة امل�سافة.
واأ�ساد التقرير بجه�د ال�سركة وحر�سها 
على تن�يع حمفظتها اال�ستثمارية وعدم 
االك��ت��ف��اء ب���ال�������س���ادرات اخل����ام ح��ي��ث مت 
االإعالن م�ؤخراً عن اإنتاج �سلع ومنتجات 
ن��ه��ائ��ي��ة ذات ق��ي��م��ة م�����س��اف��ة ع��ال��ي��ة يف 
والبرتوكيماويات  ال��ت��ك��ري��ر  جم����ايل 
واالأم�نيا  ال���ه���ي���دروج���ني  ي�����س��م��ل  مب���ا 
الرا�سخ  ال�����س��رك��ة  ال���ت���زام  وذل����ك ���س��م��ن 
باالإ�سهام الفاعل يف االقت�ساد االإماراتي 
املت�ا�سلة  ج���ه����ده���ا  يف  واال����س���ت���م���رار 
للحفاظ على البيئة عرب التطبيق التام 

لتقليل  املتبعة  العمل  ونظم  الإج���راءات 
ب�����س��م��ة ال���ك���رب����ن ال ���س��ي��م��ا م���ن خالل 
احتجاز  لتكن�ل�جيا  املتط�ر  التطبيق 

الكرب�ن وتخزينه.
ومن املنتظر اأن ي�ؤدي االإطالق املرتقب 
لب�ر�سة اأب�ظبي لتداول العق�د االآجلة 
خلام “مربان” اإىل املزيد من النجاحات 
التي من �ساأنها اأن ت�سهم يف اإبراز الدور 
املح�ري الأب�ظبي خا�سة واملنطقة ككل 

يف قطاع النفط العاملي.
وعن االأداء الالفت لل�سركة، قال ديفيد 
منذ  “اأدن�ك”،  ك���ان���ت  “طاملا  ه�����اي: 
م�ساهما  ع��اًم��ا،   50 نح�  قبل  اإن�سائها 
ق����ي���ا يف ق�����س��ة جن����اح دول�����ة االإم�������ارات 
اأب���ظ��ب��ي. ويف  واإم����ارة  امل��ت��ح��دة  العربية 
الدكت�ر  م��ع��ايل  ال���راه���ن جن���ح  ال����ق���ت 
قيادته  خالل  اجلابر  اأحمد  بن  �سلطان 
ملنتج عاملي للطاقة  لل�سركة يف حت�يلها 
االإدارية  الر�ساقة  معايري  رف��ع  حني  يف 
والتناف�سية لتك�ن اأ�سا�ساً لثقافة العمل. 
دوًرا مهًما يف دفع  اأدن����ك  وال��ي���م تلعب 
ال�سمعة  ودع���م  املحلية،  ال�سناعة  من��� 
عاملًيا،  اأب�ظبي  بها  تتمتع  التي  الكبرية 
اأهداف  االإ���س��ه��ام يف حتقيق  ع��الوة على 
لدولة  امل�ستدامة  االقت�سادية  التنمية 

االإمارات العربية املتحدة«.
واأ�ساف هاي: “قدرة “اأدن�ك” الفائقة 
يت�سم  مبتكر  ب�سكل  النفط  اإن��ت��اج  على 
الكرب�ن  وك��ف��اءة  املنخف�سة  بالتكلفة 
ال�������س���رك���ة ع���ل���ى ق�ة  اأ����س���ه���م يف ح���ف���اظ 
عالمتها التجارية، وعزز مكانتها كرائد 
اأ�سا�سي يف جمال االبتكار والتكن�ل�جيا 
يف دولة االإمارات العربية املتحدة، ف�ساًل 
للم�ستثمرين  �سريك م�ث�ق  ك�نها  عن 

املحليني والدوليني«.
كاأق�ى  “ات�ساالت”  التقرير  و�سنف 
عالمة جتارية يف ال�سرق االأو�سط الأول 
م��رة، متجاوزة ط��ريان االإم���ارات وذلك 
التجارية  ال��ع��الم��ة  ق����ة  م���ؤ���س��ر  �سمن 
من   87.4 ال�������س���رك���ة  ح���ق���ق���ت  ح���ي���ث 
التجارية  ال��ع��الم��ة  واأ���س��ب��ح��ت   ،100
على  حت�سل  التي  املنطقة  يف  ال�حيدة 
ت�سنيف AAA، ومع هذا التقدم باتت 
عالمة   25 اأف�سل  �سمن  “ات�ساالت” 
م�ؤ�سر  ال��ع��امل يف  م�ست�ى  على  جت��اري��ة 

ق�ة العالمة التجارية.
العالمة  “ق�ة  م���ؤ���س��ر  اأه��م��ي��ة  وت��رج��ع 
بجانب  امل��ح���ري  دوره  اإىل  التجارية” 
يف حتديد  االإيرادات”  “ت�قعات  م�ؤ�سر 
ق��ي��م��ة ال��ع��الم��ة ال���ت���ج���اري���ة، ل����ذا تق�م 
اإىل قيا�ض  فاينان�ض”،باالإ�سافة  “براند 
بتقييم  ل��ل��ع��الم��ة،  االإج��م��ال��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة 
الق�ة الن�سبية للعالمات التجارية وذلك 
اال�ستثمار  مثل  ع���ام��ل  ع��دة  على  ب��ن��اًء 
ور�سا  ال��ع��م��الء  وت�����س���رات  الت�س�يقي 

امل�ظفني و�سمعة ال�سركة.
ال�سركة  اأداء  ع��ل��ى  ه���اي  دي��ف��ي��د  وع��ل��ق 
انت�سر فريو�ض  “عندما  الالفت، وقال: 
العام  يف  ال���ع���امل  يف  امل�����س��ت��ج��د  ك�����رون����ا 
دوراً  “ات�ساالت”  ل��ع��ب��ت   ،2020
ا�ستمرارية  ل�سمان  وق��ي��ادي��اً  حم���ري��اً 
االأع��م��ال، ومتكني امل��دن ال��ذك��ي��ة، ودعم 
يف  اأ�سهم  م��ا  بعد،  ع��ن  التعلم  منظ�مة 
للمنظ�مة  امل�ستقبلي  ال��ت���ج��ه  ت��ع��زي��ز 
العربية  االإم�������ارات  دول����ة  يف  ال��رق��م��ي��ة 
“ا�ستحقت  ه����اي:  واأ����س���اف  امل���ت���ح���دة«. 
“اأق�ى  لقب  ج���دارة  ع��ن  “ات�ساالت” 
عالمة جتارية” يف املنطقة اإذ جنحت يف 

القيام بالدور املنتظر منها وقدمت اأداء 
راقياً يعك�ض قيم امل�ؤ�س�سية«.

وجنحت “ات�ساالت” يف اأن ت�سبح اأ�سرع 
�سبكات االت�ساالت من�اً يف العامل بف�سل 
اإجنازاً  يعد  ما  املتط�رة،  ا�سرتاتيجيتها 
ب��ك��ل امل��ق��اي��ي�����ض، وخ���الل املرحلة  ك��ب��رياً 
القيام  ال�����س��رك��ة  ا���س��ت��ط��اع��ت  امل��ا���س��ي��ة 
با�ستجابة ف�رية ملا ميكن اأن نطلق عليه 
“ال��سع الطبيعي اجلديد” الناجت عن 
ال�باء حيث قامت بت�فري احلل�ل املرنة 
راق.  ب�سكل  العمالء  واحت�اء  واملنا�سبة 
ت�ستعد  ال�سركة  اأن  اإىل  التقرير  واأ���س��ار 
حتت قيادتها اجلديدة اإىل حتقيق املزيد 
العاملي وه� ما  امل�ست�ى  النم� على  من 
تقرير  يف  تقدمها  يف  ب������س���ح  ينعك�ض 
لتقفز  17 مركزاً  العام احلايل مبقدار 

من املرتبة 225 عامليا اإىل 208.
باأنها  التجارية  العالمة  قيمة  ف  وت��ُع��َرّ
يح�سل  ال��ذي  االقت�سادي  العائد  �سايف 
ت��رخ��ي�����ض عالمته  امل���ال���ك ع��ن��د  ع��ل��ي��ه 
امل��ف��ت���ح��ة. ويتم  ال�����س���ق  ال��ت��ج��اري��ة يف 
تقييم ق�ة العالمة التجارية من خالل 
حا�سل جمم�عة من املعايري والع�امل، 
مبا يف ذلك االأداء الت�سغيلي والتجاري، 
واالأداء  امل�����س��اه��م��ني،  وامل���رون���ة، وح��ق���ق 
الت�س�يق واالت�سال. واأن�سطة  التجاري، 
التجارية  العالمة  ا�ستخدام قيمة  ويتم 
العالمة  ق�ة  م�ساهمة  ن�سبة  حتديد  يف 

التجارية يف اإيرادات ال�سركة.
وت�سدر قائمة “براند فاينان�ض غل�بال 
500” ب�سكل �سن�ي حيث تق�م ال�سركة 
عالمة   3500 م����ن  اأك�������رث  ب��ت��ق��ي��ي��م 
واملناطق  ال��ق��ط��اع��ات  جميع  يف  جت��اري��ة 

اجلغرافية.

•• دبي-الفجر: 

اأكد �سعادة خلفان جمعة بله�ل الرئي�ض 
للم�ستقبل  دب����ي  مل���ؤ���س�����س��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
قيادتها  روؤي�����ة  ب��ف�����س��ل  جن��ح��ت  دب���ي  اأن 
ومتغريات  ل��ت��ح��دي��ات  اال���س��ت�����س��راف��ي��ة 
رائدة  عاملية  جت��رب��ة  بتط�ير  امل�ستقبل 
تق�م على تبني االبتكار وت�سجيع ثقافة 
امل�ستقبل،  وت�����س��م��ي��م  االأع����م����ال  ري������ادة 
ال��ق��ط��اع��ني احلك�مي  ���س��راك��ة  وت��ع��زي��ز 
املحلية  امل���اه��ب  وا�ستقطاب  واخل��ا���ض، 
النا�سئة ورواد  ال�سركات  والعاملية، ودعم 
االأع���م���ال يف ت��ط���ي��ر ح��ل���ل م��ب��ت��ك��رة، ما 
وبيئة  حا�سنة  دبي  مكانة  بتعزيز  اأ�سهم 
حمفزة الختبار وتط�ير وتنفيذ االأفكار 
خلدمة  ال��ه��ادف��ة  امل�ستقبلية  وامل�����س��اري��ع 

خمتلف قطاعات االأعمال.
ج���اء ذل����ك، خ���الل م�����س��ارك��ت��ه يف جل�سة 
افرتا�سية نظمتها غرفة جتارة و�سناعة 
اللقاءات  “�سل�سلة  م��ب��ادرة  �سمن  دب���ي 
حمد  ���س��ع��ادة  ب��ح�����س���ر  االفرتا�سية”، 
ب�عميم مدير عام غرفة جتارة و�سناعة 
330 �سخ�ض  اأك��رث من  دب��ي، وم�ساركة 
من 44 دولة من قادة جمتمع االأعمال 
يف ال���ق���ط���اع���ني احل���ك����م���ي واخل����ا�����ض، 
االأعمال  وجمم�عات  جمال�ض  واأع�ساء 
الغرفة، وهيئات  التي تعمل حتت مظلة 

ال�سركات  من  وع��دد  ومهنية  اقت�سادية 
وامل�ؤ�س�سات العاملة يف االإمارة.

اللقاء  خ��الل  بله�ل  خلفان  وا�ستعر�ض 
للم�ستقبل  دب��ي  م�ؤ�س�سة  م��ب��ادرات  اأب���رز 
لدعم القطاعات احلي�ية يف دبي ودولة 
لتحديات  جاهزيتها  وتعزيز  االإم����ارات 
املرحلة املقبلة، وتطرق اإىل دور امل�ؤ�س�سة 
يف ت�سجيع اجلهات احلك�مية واخلا�سة 
ا�ست�سرافية  ا�سرتاتيجيات  اعتماد  على 
قائمة على التكن�ل�جيا واالبتكار مل�اكبة 

املتغريات العاملية املت�سارعة.
دبي  م���ؤ���س�����س��ة  اأن  اإىل  ب��ل��ه���ل  واأ�����س����ار 
للم�ستقبل تعمل بت�جيهات �سم� ال�سيخ 

ح��م��دان ب��ن حممد ب��ن را���س��د اآل مكت�م 
التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  دبي  عهد  ويل 
رئ���ي�������ض جم��ل�����ض اأم����ن����اء م���ؤ���س�����س��ة دبي 
مع  ���س��راك��ات��ه��ا  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  للم�ستقبل، 
وال�سركات  واخلا�سة  اجلهات احلك�مية 
البحثية  وامل����راك����ز  وال��ن��ا���س��ئ��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
يف  التعليمية  وامل���ؤ���س�����س��ات  واجل��ام��ع��ات 
االإم����ارات وخ��ارج��ه��ا، لن�سر ثقافة  دول��ة 
القادة  امل�����س��ت��ق��ب��ل، ومت��ك��ني  ا���س��ت�����س��راف 
احلك�ميني واملدراء التنفيذيني والك�ادر 
امل�ستقبل،  ت�����س��م��ي��م  ب�������اأدوات  ال���ط��ن��ي��ة 
ومهارات تط�ير ال�سيا�سات والت�سريعات 
خمتلف  م��ع  للتعامل  واال�سرتاتيجيات 

التغريات  م�اكبة  اأن  واأك���د  التحديات. 
ودرا�سة االجتاهات التي تفر�سها الث�رة 
ال�����س��ن��اع��ي��ة ال���راب���ع���ة، مت��ث��ل رك���ي���زة يف 
ال�سامل،  اقت�سادها  مل�ستقبل  دب��ي  روؤي���ة 
بيئة  ت�فري  ع��رب  لت�سكيله  ت�سعى  ال��ذي 
ح��ا���س��ن��ة الأ����س���ح���اب امل����اه���ب واالأف���ك���ار 
امل��ب��ت��ك��رة وال��ع��ق���ل امل��ب��دع��ة ت��رك��ز على 
القدرات وتعزيز  امل�ستقبل وبناء  مهارات 
الختبار  الت�سريعات  وتط�ير  ال�سراكات 

وتطبيق التقنيات واحلل�ل امل�ستقبلية.
اخلا�ض  القطاع  اإع���داد  ب�عميم:  حمد 
املحلي  االأع������م������ال  جم���ت���م���ع  مل����ت����غ����ريات 

والعاملي

م��ن ج��ه��ت��ه، اأك����د ���س��ع��ادة ح��م��د ب�عميم 
م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة جت���ارة و���س��ن��اع��ة دبي 
اللقاءات  “�سل�سلة  اأهمية مبادرة الغرفة 
بني  الت�ا�سل  تعزيز  يف  االفرتا�سية” 
والعمل  واخلا�ض،  احلك�مي  القطاعني 
واإعداد  االأع��م��ال،  ممار�سة  ت�سهيل  على 
جمتمع  مل���ت���غ���ريات  اخل����ا�����ض  ال���ق���ط���اع 
وتعزيز  وال����ع����امل����ي،  امل���ح���ل���ي  االأع�����م�����ال 
على  م�سدداً  التحديات،  رغ��م  تناف�سيته 
اأن احل�ار ال�سفاف وال�ا�سح بني القطاع 
اخلا�ض واجلهات احلك�مية املعنية عامل 

اأ�سا�سي يف تعزيز التعايف االقت�سادي.
ولفت �سعادته اإىل التزام الغرفة الكامل 
اأوا�سر  وتعزيز  االأع��م��ال،  جمتمع  بدعم 
ال�����س��راك��ة اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة امل��ت��ي��ن��ة بني 
القطاعني احلك�مي واخلا�ض خ�س��ساً 
التي �سببها تف�سي  على �س�ء التحديات 
)ك�فيد-19(  امل�ستجد  ك�رونا  فريو�ض 
ع��ل��ى امل�����س��ه��د االق���ت�������س���ادي، م�����ؤك����داً اأن 
ال��ق��ط��اع احل��ك���م��ي ه��� ال���داع���م االأك���رب 
اأظهرته احلزم  للقطاع اخلا�ض وه� ما 
اأقرتها  ال��ت��ي  االق��ت�����س��ادي��ة  التحفيزية 
القيادة الر�سيدة للتخفيف من تداعيات 
التعايف  وال��دف��ع مب�سرية  ك���رون��ا،  اأزم���ة 
تلعبه  الذي  بالدور  م�سيداً  االقت�سادي، 
حا�سر  دعم  يف  للم�ستقبل  دبي  م�ؤ�س�سة 

وم�ستقبل القطاع اخلا�ض يف االإمارة.

ات�صالت اأقوى عالمة جتارية يف املنطقة واأ�صرع �صبكة ات�صالت منوًا يف العامل 
اأدنوك يف املرتبة الثانية كاأكرث العالمات التجارية قيمة يف املنطقة مبا يعادل 10.8 مليار دولر اأمريكي

»اإي. زي. دبي« تعلن عن تو�سعة مرافق »نون« اجلديدة يف دبي اجلنوب
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املال والأعمال

بلدية دبا ت�سدر 3755 
رخ�سة جتارية خالل 2020

•• الفجرية -وام:

اأ�سدرت بلدية دبا - ممثلة باإدارة اخلدمات العامة والبيئة ق�سم الرتاخي�ض 
التجارية - 3755 رخ�سة خالل العام املا�سي لعدد من االأن�سطة املختلفة 
منها التجارية واملهنية وال�سناعية واحلرفية ورخ�سة منزلية “م�سروعي” 

حيث مت اإ�سدار 215 رخ�سة جديدة و جتديد 3540  رخ�سة.
ويف اإطار جه�د البلدية خالل فرتة اأزمة فريو�ض ك�فيد 19 ، كثفت فرق 
التفتي�ض احلمالت التفتي�سية الدورية واملفاجئة على جميع املن�ساآت على 
التابعة  واملناطق  دب��ا  مدينة  يف  العالقة  ذات  وامل�ؤ�س�سات  التجارية  املحال 
بلغت  حيث   ، مفع�لها  و�سريان  التجارية  الرخ�ض  وج���د  من  للتاأكد  لها، 
الزيارات واجل�الت التفتي�سية خالل هذه الفرتة 2030 ج�لة اإ�سافة اإىل 
اإ�سدار الت�ساريح الرتويجية والتنزيالت للمحالت والتي بلغ عددها 35 
ت�سريحا، بجانب 173 ت�سريحا ت�سمنت ت�ساريح العمل والت�زيع وت�زيع 
االإعالن كما مت اإ�سدار 3575 بطاقة �سحية للعاملني خالل العام ذاته ، 
ومل ت�سجل البلدية اأية خمالفة �سحية على الرخ�ض املنزلية »م�سروعي« . 
وقال �سعادة املهند�ض ح�سن �سامل اليماحي مدير عام بلدية دبا اإن البلدية 
تدعم اأ�سحاب الرخ�ض التجارية من ال�سباب للدخ�ل لالأ�س�اق وممار�سة 
العمل االقت�سادي ودعم اأعمالهم، ، كما تدعم الرخ�ض املنزلية “م�سروعي 
ك�ن هذه الرخ�ض تق�م بتط�ير قدراتهم و�سقل مهاراتهم وتفتح لهم   ، “
الباب الإن�ساء م�ساريع �سغرية ومت��سطة حتقق لهم مردودا ماديا منا�سبا.

واأكد �سعادته اأن احلمالت واجل�الت التي تنظمها البلدية م�ستمرة ب�سكل 
واتخاذ  ميار�سها  م��ن  ك��ل  و�سبط  ال�سلبية  امل��م��ار���س��ات  ك��ل  لر�سد  دوري 
�سعي  اإىل  باالإ�سافة   ، القان�نية  الل�ائح  وف��ق  بحقها  الالزمة  االإج���راءات 

البلدية الدائم الإر�ساد وت�عية اجلمه�ر لتجنب هذه املمار�سات اخلاطئة.

مليار درهم اأ�سول اأجنبية جديدة   79.6
يف ر�سيد البنوك الوطنية خالل 11 �سهرا

•• اأبوظبي-وام:

ارتفع ر�سيد البن�ك ال�طنية من االأ�س�ل االأجنبية مبقدار 79.6 مليار 
ن�سبتها  زي���ادة  بذلك  2020، حمققا  ال��ع��ام  م��ن  �سهرا   11 خ��الل  دره��م 
%12.3 مقارنة مع اجمايل ر�سيدها يف نهاية العام 2019 وذلك وفقا 
لالأرقام ال�سادرة عن م�سرف االمارات املركزي. ويف ظل هذا النم� الكبري 
الر�سيد الرتاكمي من اال�س�ل االأجنبية لدى  امل�سجل فقد قفز اجمايل 
ن�فمرب  �سهر  نهاية  يف  دره��م  مليار   723.1 نح�  اىل  ال�طنية  البن�ك 
. وت�سكل االأ�س�ل االأجنبية نح� %25.8 من اجمايل  من العام 2020 
ر�سيدها الرتاكمي جلميع اأ�س�ل البن�ك ال�طني التي بلغت قيمتها نح� 
2.797 تريلي�ن درهم يف نهاية �سهر ن�فمرب املا�سي بح�سب ما تظهره 
امل�ستحقة من  اأن قيمة االأ�س�ل االأجنبية  ارقام امل�سرف املركزي. ويت�سح 
 283.7 بلغت  اأخ���رى  خارجية  ف��روع  م��ن  وامل�ستحقة  اخلارجية  ال��ف��روع 
مليار درهم، ت�سكل نح� %40 من اجمايل االأ�س�ل االأجنبية لدى البن�ك 
ال�طنية . وت�زع بقية املبلغ على بند ال�سمانات واالئتمان لغري املقيمني 

وا�س�ل اجنبية اأخرى.

الإمارات لالأملنيوم تكمل عمليات جتديد 
رئي�سية خلط الإنتاج 3 يف الطويلة

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �سركة االإمارات العاملية لالأملني�م عن اكتمال عملية التجديد الدورية 
اأط�ل  اأحد  ال�سركة يف الط�يلة، والذي يعد  3 يف م�قع  الرئي�سية خلط االإنتاج 
خط�ط االإنتاج واأكرثها اإنتاجية يف العامل. وتتطلب خاليا االختزال التي ُي�سهر 
االإنتاج،  من  �سن�ات  ع��دة  بعد  التعديالت  واإج���راء  تبطينها  اإع��ادة  االأملني�م  فيها 
وخالل عملية جتديد 444 خلية اختزال يف خط االإنتاج 3، ركبت �سركة االإمارات 
�سرائح من  كهربائي م�سن�عة من احلديد مع  تيار  لالأملني�م جممعات  العاملية 

النحا�ض والتي مت ت�سميمها يف ال�سركة لتح�سني االأداء واجل�دة.
ا�ستخدامه يف جممعات  باأنه م��سل عايل للكهرباء، و�سي�ساهم  ويتميز النحا�ض 
كما  الدفيئة،  ال��غ��ازات  وانبعاثات  الطاقة  ا�ستهالك  تقليل  يف  الكهربائي  التيار 
ي�سمح بزيادة االإنتاجية حيث ميكن ت�سغيل خاليا االختزال بتيار كهربائي اأعلى 
وعندما يتاح اجلهد االإ�سايف يف نظام اإمداد الطاقة، فاإن ذلك �سي�فر اأي�ساً فر�ساً 
لرتكيب خاليا اختزال اإ�سافية يف الدائرة نف�سها. وجتري عملية جتديد خاليا 
الط�يلة وجبل علي  لالأملني�م يف  العاملية  االإم��ارات  �سركة  االختزال عرب م�اقع 

كجزء من العمليات امل�ستمرة الإعادة تبطني خط�ط االإنتاج.
وقال عبد النا�سر بن كلبان، الرئي�ض التنفيذي ل�سركة االإمارات العاملية لالأملني�م 
- بهذه املنا�سبة - : “يعترب االأملني�م من اأهم امل�اد الالزمة لبناء م�ستقبل اأكرث 
ا�ستدامة. ونحن ملتزم�ن يف ال�سركة باإيجاد كل ال�سبل لتعزيز اال�ستدامة وكفاءة 
املتاحة  الفر�ض  كل  ن�سعى النتهاز  كما  االإنتاج،  عمليات  اأثناء  وال�سالمة  الطاقة 
ال�سالمة  اأداء  ب�سيطًة«. وي�اكب  الالزمة مهما كانت  التح�سينات  الإج��راء جميع 
ل�سركة االإمارات العاملية لالأملني�م ط�ال فرتة جتديد خط االإنتاج امل�ستمرة ملدة 
القطاع. ومنذ عام  العاملية يف  ال�سالمة  اإيجابي مع معايري  ب�سكل  �سن�ات  ثالث 
2018 حتى عام 2020، مل ت�سجل �سركة االإمارات العاملية لالأملني�م اأي اإ�سابات 
القابلة  االإ�سابات  اإجمايل معدل  بلغ  امل�سروع. وب�سكل عام،  العمل يف  ناجمة عن 
للت�سجيل يف ال�سركة عام 2020 نح� 1.34 اإ�سابة لكل ملي�ن �ساعة عمل، ما 
يعد اأقل بح�ايل %66 من مت��سط القطاع العاملي وفًقا الأحدث االأرقام ال�سادرة 

يف عام 2019 من قبل معهد االأملني�م الدويل.

بلحيف النعيمي: �سيا�سة القت�ساد الدائري حتقق الإدارة
 امل�ستدامة لالقت�ساد وال�ستخدام الفعال للموارد الطبيعية والبيئية

•• دبي-وام:

وزير  النعيمي  بلحيف  عبداهلل  الدكت�ر  معايل  اأك��د 
االأخ�سر  التعايف  حتقيق  اأن  والبيئة  املناخي  التغري 
الت�جهات  اأح�����د  ب����ات  “ك�رونا”  ب��ع��د  م���ا  مل��رح��ل��ة 
االإمارات،  دولة  حتقيقها  على  تعمل  التي  امل�ستقبلية 
مع  التعايف  م��ن  ال��ن���ع  ه��ذا  حتقيق  اإمكانية  وتعتمد 
جم��م���ع��ة م��ن ال��ع���ام��ل وامل��ن��ظ���م��ات ال��داع��م��ة من 
ما  الدائري  االقت�ساد  واآليات  معايري  اعتماد  اأهمها 
العبء  الطبيعية ويخفف  امل���ارد  يعزز احلفاظ على 
املحلية، كما يعزز من قدرة  البيئة  امللقى على كاهل 

الدولة على حت�يل التحديات اإىل فر�ض من�.
�سيا�سة  ال����زراء  جمل�ض  اعتماد  مبنا�سبة  ذل��ك  ج��اء 
 ،2031 –  2021 ال��دائ��ري  لالقت�ساد  االإم����ارات 
وال��ت��ي مت��ث��ل اإط������اراً ع��ام��اً ل��ت��ح��دي��د اأف�����س��ل ال�سبل 
واملعايري التي تدعم التح�ل نح� االقت�ساد الدائري، 
عرب تطبيق اأمناط ا�ستهالك واإنتاج م�ستدامة ت�سمن 
ا�ستدامة امل�ارد الطبيعية والنظم البيئية، وتعزز من 
م�ستدام  اخ�سر  تعايف  حتقيق  نح�  الدولة  ت�جهات 

ملرحلة ما بعد ك�رونا.
التغري  وزارة  االط���ار عكفت  ه��ذا  “ يف  وق��ال معاليه 
املناخي والبيئة بالتعاون مع �سركائها اال�سرتاتيجيني 
على اإعداد �سيا�سة دولة االإمارات لالقت�ساد الدائري، 
اأج���ل تطبيق  اإط���ار ع��ام مرجعي للعمل م��ن  الإي��ج��اد 
كافة  م�ست�ى  على  االقت�ساد  من  الن�ع  هذا  معايري 

القطاعات للعمل على تط�يرها وحتقيق ا�ستدامتها، 
امل�ستدام،  الت�سنيع  ه��ي  ق��ط��اع��ات   4 مقدمتها  ويف 
واالإنتاج  التحتية اخل�سراء،  البنية  امل�ستدام،  والنقل 

واال�ستهالك امل�ستدامني للغذاء«.
االإدارة  حتقيق  ت�ستهدف  ال�سيا�سة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
للم�ارد  الفعال  واال�ستخدام  لالقت�ساد  امل�ستدامة 
الدائري  االق��ت�����س��اد  وت��ع��زي��ز  وال��ب��ي��ئ��ي��ة،  الطبيعية 
تقلل  التي  امل�ستدامني  واالإنتاج  اال�ستهالك  واأمن��اط 
االأ�سا�سية،  باالحتياجات  وتفي  البيئي  االإج��ه��اد  من 
اأ�ساليب  اإىل  التح�ل  على  اخلا�ض  القطاع  وت�سجيع 
وت��ق��ن��ي��ات االإن���ت���اج ال�����س��ن��اع��ي االأن���ظ���ف مب���ا يف ذلك 
االأخرى  والتقنيات  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  ا�ستخدام 

للث�رة ال�سناعية الرابعة.
االإجراءات  من  جمم�عة  حتدد  ال�سيا�سة  اأن  واأو�سح 
الدائري  ل��الق��ت�����س��اد  ل��ل��ت��ح���ل  وامل����ع����ززة  ال���داع���م���ة 
ل��ت��ط��ب��ي��ق معايري  م���ن���ه���ا، حت����دي����د اجت�������اه وا�����س����ح 
وحتليل  ور���س��د  وت��ب��ادل  وجمع  ال��دائ��ري،  االقت�ساد 
ب��ي��ان��ات وم��ع��ل���م��ات ه��ذا االق��ت�����س��اد، وزي����ادة ت�ظيف 
وزيادة  والتط�ير،  والبحث  واالب��ت��ك��ار  التكن�ل�جيا 
الرئي�سيني  امل�سلحة  اأ���س��ح��اب  ق���درات  وب��ن��اء  ال���ع��ي 
التي  االأع��م��ال  ومن���اذج  واملنهجيات  التقنيات  ب�����س��اأن 
ومن�سات  �سراكات  واإن�ساء  الدائري،  االقت�ساد  تدعم 
ك���اف���ة اجل���ه���ات وال���ق���ط���اع���ات، و�سمان  ب���ني  ت���ع���اون 
وتنفيذ  وت��ط���ي��ر  امل�����س��ت��دام،  التم�يل  اإىل  ال������س���ل 
وتطبيق  ال��دائ��ري��ة،  للم�سرتيات  العامة  ال�سيا�سات 

ون�سر نظم االإدارة املتكاملة للنفايات. واأ�ساف معايل 
الدكت�ر بلحيف النعيمي.. اإن التح�ل اإىل االقت�ساد 
الدائري من املت�قع اأن ي�ؤدي اإىل حتقيق العديد من 
ومنها  واالجتماعية،  والبيئية  االقت�سادية  الف�ائد 
زيادة الدخل املتاح من خالل خف�ض تكلفة املنتجات 
على  الطلب  وخف�ض  ؛  االإنتاجية  ورف��ع  واخل��دم��ات 
اأك�سيد  انبعاثات ثاين  امل���اد اخل��ام، وخف�ض معدالت 
ال��ك��رب���ن؛ وت��ع��زي��ز االآث����ار االإي��ج��اب��ي��ة ال��ن��اجت��ة على 
ال��ع��م��ال��ة، وحت�����س��ني ج����دة احل��ي��اة م��ن خ���الل زيادة 
واخلدمات؛  ال�سلع  من  املزيد  على  احل�س�ل  فر�ض 
وحت�سني ال�سحة العامة من خالل احلد من التل�ث 

واحل�س�ل على اأغذية �سحية ومغذية.
ولفت معاليه اإىل اأن القيادة احلكيمة لدولة االإمارات 
تعمل من خالل روؤيتها الثاقبة وامل�ست�سرفة للم�ستقبل 
على اعتماد واإطالق العديد من الت�جهات واملبادرات 
مثل التح�ل نح� االقت�ساد االأخ�سر، وزيادة االهتمام 
حت�ل  ت���ج��ه  وت��ع��زي��ز  االأزرق،  االق��ت�����س��اد  مبنظ�مة 
الدائري  االقت�ساد  معايري  تطبيق  واعتماد  الطاقة، 
هدف  حتقيق  يف  بق�ة  ي�ساهم  ما  االأخ�سر،  والتعايف 
العامل،  دول���ة يف  اأف�سل  ت��ك���ن  ب���اأن  االإم����ارات  مئ�ية 
احلالية  لالأجيال  اأف�سل  م�ستقبل  حتقيق  وي�سمن 

واملقبلة.
ومت اإعداد ال�سيا�سة بالتعاون بني وزارة التغري املناخي 
والبيئة ووزارة االقت�ساد، ومكتب الذكاء اال�سطناعي 
واالقت�ساد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ووزارة 

•• دبي-وام:

اأع��ل��ن��ت ث���الث م���ؤ���س�����س��ات رائ�����دة يف دول����ة االإم�����ارات 
مبادرة اجل�از  اإىل  ان�سمامها  ام�ض  املتحدة  العربية 
اإطالقها  مت  ه��ام��ة  م��ب��ادرة  وه��ي  العاملي  الل�ج�ستي 

لتعزيز الفر�ض التجارية بني االأ�س�اق النامية.
نقل  عملية  ت�سّ�ر  اإع���ادة  على  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وت�ساعد 
زيادة  يف  وت�ساهم  العامل  ح���ل  واخل��دم��ات  الب�سائع 
التي متنع  احل�اجز  واإزال��ة  الت�ريد  �سال�سل  مرونة 

االقت�سادات النامية من التجارة بحرّية.
ال�سادرات«  الئ��ت��م��ان  “االحتاد  م��ن  ك��ل  ان�����س��م  ف��ق��د 
 DMCC امل���ت���ع���ددة  ل��ل�����س��ل��ع  دب����ي  وم���رك���ز   ECI

وفالي دبي اإىل املبادرة.
املختلفة  واملناطق  ال��دول  ت�ستطيع  املزايا  هذه  وعرب 
ال������س���ل اإىل اأ����س����اق ج��دي��دة وت��ن���ي��ع ال��ت��ج��ارة يف 

امل��ن��ت��ج��ات احل��ال��ي��ة وزي������ادة احل�����س�����ض ال�����س���ق��ي��ة يف 
املنتجات الرئي�سية بني االقت�سادات النامية. وتهدف 
اال�ستفادة من  اإىل  العاملي  الل�ج�ستي  اجل�از  مبادرة 
اإجمايل  م��ن  باملائة   54 متثل  �س�ًقا   20 م��ن  اأك��رث 
ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي ال��ع��امل��ي. وب��ح��ل���ل ع���ام 2023 من 
باملائة   2 ب��ح���ايل  ت��اأث��ري  ل�لمبادرة  يك�ن  اأن  املت�قع 

على التجارة العاملية.
وكازاخ�ستان  وال�����س��ن��غ��ال  ك���ل���م��ب��ي��ا  ان�����س��م��ت  وق���د 
ر�سمًيا اإىل مبادرة اجل�از الل�ج�ستي العاملي،يف حني 
اأفريقيا  وج��ن���ب  واأوروغ������اي  ال��ربازي��ل  ت�سجيل  مت 

ك�سركاء يف املبادرة.
االإدارة  �سلّيم، رئي�ض جمل�ض  اأحمد بن  وقال �سلطان 
العاملية”  دبي  “م�انئ  التنفيذي ملجم�عة  والرئي�ض 
باإمكانات  بلدان اجلن�ب تزخر  التجارة بني  اآف��اق  ان 
البلدان  وت��ت��ج��ه  ال��ن��م���  م��ن  امل��زي��د  لتحقيق  ك��ب��رية 

اإىل  اجلن�بية  واأم��ري��ك��ا  واآ���س��ي��ا  افريقيا  يف  النامية 
وتفخر  البع�ض.  بع�سها  مع  جتارتها  اأحجام  تعزيز 
ت��ك���ن ج���زًءا من  ب���اأن  العاملية  دب��ي  جمم�عة م���ان��ئ 
التجارة بني  اأم��ام حركة  الع�ائق  مبادرة دبي الإزال��ة 
بلدان اجلن�ب وزيادة ازدهارها بناًء على ما تتمتع به 
ل�ج�ستي عاملي  دب��ي من مكانة مميزة كمركز  اإم��ارة 
ومركز  ال�سادرات  الئتمان  االحت��اد  بان�سمام  مرحبا 
اإىل فريق مبادرة  دب��ي  امل��ت��ع��ددة، وف��الي  لل�سلع  دب��ي 
البنى  اإم��ك��ان��ات  بح�سد  ال��ع��امل��ي  الل�ج�ستي  اجل�����از 
اأ�سرع  ال��ت��ج��ارة  جلعل  ال�ا�سعة  واخل����ربات  التحتية 

واأ�سهل واأكرث فعالية من حيث التكلفة.
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ف��ال�����س��ي���ين  م��ا���س��ي��م���  ث��ّم��ن  و 
املنا�سبة  ب��ه��ذه  ال�����س��ادرات  الئ��ت��م��ان  االحت���اد  ل�سركة 
العاملية  دب���ي  م���ان��ئ  تبذلها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  اجل��ه���د 
النامية  االأ���س���اق  ب��ني  التجارية  العمليات  لت�سهيل 

خ�سع  ذل��ك  اإىل  وامل�ستقبل.  ال����زراء  جمل�ض  ���س���ؤون 
الدائري  لالقت�ساد  االإم�����ارات  دول���ة  �سيا�سة  اإع����داد 
�سملت حتليل  التط�يرية  املراحل  اإىل جمم�عة من 
ال��سع احلايل والتحديات “مت دعم التحليل باالأدلة 
40 جهة من  ا�ست�سارة  ثم  واالإح�ساءات”،  واالأرق��ام 
ك��اف��ة اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ع��م��ل ال��ب��ي��ئ��ي م��ن القطاع 
اخلا�ض،  وال��ق��ط��اع  وحملي”،  “احتادي  احل��ك���م��ي 
ثم االط��الع على ممار�سات وجت��ارب ال��دول االأخرى 
وفرن�سا  وال�سني،  واليابان  اجلن�بية،  ك�ريا  ومنها 
ثم  امل��ت��ح��دة،  واململكة  وه���ل��ن��دا  واإي��ط��ال��ي��ا،  وفنلندا 
حتليل االأثر الت�سريعي واملايل واالقت�سادي والبيئي، 
حياة  وج�����دة  ���س��ع��ادة  ع��ل��ى  ال�سيا�سة  اأث���ر  تقييم  ث��م 
التي  التناف�سية  امل�ؤ�سرات  وحتديد  ودرا�سة  املجتمع، 

�سيتم حت�سينها عند تنفيذ ال�سيا�سة.

اإقليمًيا وعاملًيا.. فيما اأعرب اأحمد بن �سلّيم الرئي�ض 
لل�سلع  دبي  ملركز  التنفيذي  واملدير  االأول  التنفيذي 
بتعزيز  املتعددة  لل�سلع  دبي  مركز  فخر  عن  املتعددة 
من  املزيد  وخلق  التجارية  االأعمال  ممار�سة  �سه�لة 
وباأع�سائه  املختلفة  االأ�س�اق  بني  التجارية  الفر�ض 
األف ع�سً�ا من خالل االن�سمام   18 البالغ عددهم 
وقال غيث  اإىل مبادرة “اجل�از الل�ج�ستي العاملي”. 
الغيث الرئي�ض التنفيذي ل�سركة فالي دبي ان فالي 
دبي تلتزم دائماً بت�سهيل التجارة واالت�سال من خالل 
“اجل�از  م��ب��ادرة  اإىل  وبان�سمامها  دب��ي  يف  مركزها 
الل�ج�ستي العاملي” مت�سي قدًما بخط�ة اأخرى اإىل 
االأمام..م�ؤكداً دعمهم ملبادرة طريق احلرير يف دبي..

عرب  ال�سحن  حل�ل  تقدمي  اإىل  تطلعهم  عن  معرباً 
دب��ي وخارجها من خ��الل �سراكة فالي  �سبكة ف��الي 

دبي مع �سركة االإمارات لل�سحن اجل�ي.
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حل�ل �سريعة مل�اجهة االأزمات اأو من خالل 
التعاون امل�سرتك يف ت�فري معدات ال�قاية 

حلماية امل�ظفني من ال�باء«.
واأ����س���اف “ ه��ن��اك اأزم����ة اق��ت�����س��ادي��ة عاملية 
ال���ب��اء يف وقت  انت�سر  االأف���ق. فقد  تل�ح يف 
العاملية  الت�ريد  �سال�سل  فيه  تعي�ض  كانت 
اجلمركية  ال��ر���س���م  اإث���ر  ك��ب��رية  �سغ�طات 
النزاعات  ال��ن��اجت��ة ع��ن  وال��ق��ي���د  ال��ع��دي��دة 
التجارية. وندرك االآن اأن ت�سميم العمليات 
التكاليف  بغر�ض خف�ض  الت�ريد  و�سال�سل 
ما  وه���  للخطر،  االأع��م��ال  �سيعر�ض  فقط 
ات�����س��ح يف ال��ن��ق�����ض ال��ك��ب��ري يف االإم�������دادات 
ال�سخ�سية  احل���م���اي���ة  وم����ع����دات  ال��ط��ب��ي��ة 
الذي  ال�س�ؤال  ال�سرورية.  التقنيات  وبع�ض 
يطرح نف�سه الي�م ه� كيف ميكن ل�سال�سل 
القيمة امل�ستقبلية اأن تك�ن اأكرث قدرة على 
العمالء،  املتطلبات، وحت�سني جتربة  تلبية 
يف ال����ق���ت ال�����ذي ن�����س��ه��د ف��ي��ه ال��ك��ث��ري من 
يختلف  ق��د  اجلي��سيا�سية؟  اال���س��ط��راب��ات 
دولة  م��ن  املحلية”  “الع�ملة  من����ذج  تبني 
لتط�ير  تهدف  اأن جميعها  اإال  اأخ��رى،  اإىل 
على  ق��درة  اأك��رث  لت�سبح  العاملية  العمليات 
خالل  من  وذل��ك  املتطلبات،  خمتلف  تلبية 
ن�سر العمليات يف م�اقع متعددة، وت�ظيف 
ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا وال��رق��م��ن��ة الت���خ���اذ ق����رارات 
وتعزيز  م����ث����ق���ة،  ب���ي���ان���ات  ع��ل��ى  ت�����س��ت��ن��د 
امل�ست�ى  على  الكفاءة  وحت�سني  ال�سفافية، 

املحلي واالإقليمي والعاملي«.

وق������ال “ ت���دف���ع ال���ع����مل���ة امل��ح��ل��ي��ة ال�����دول 
املزيد من اجله�د لتنمية  وال�سركات لبذل 
ل��دي��ه��ا وتعزيز  ال��ع��ام��ل��ة  ال���ق����ى  م���ه���ارات 
القدرات الرقمية لتك�ن قادرة على م�اكبة 
ي�سهد  اأن  ون��ت���ق��ع  وامل��ن��اف�����س��ة.  ال��ت��ط���رات 
العامل ت�جهات جديدة لبناء �سال�سل اإمداد 
اأكرب وتط�ير اأ�سكال اأخرى من التعاون بني 
الدول وال�سركات، وذلك من خالل م�ساركة 
جديدة  حل�ل  وتط�ير  امل�ستفادة  ال��درو���ض 
مبتكرة، متاما كما حدث يف عملية تط�ير 

اللقاح وت�زيعه«.
ع��ل��ى م�ساهمة  ال�����س���ء  ال��ت��ق��ري��ر  وي�����س��ل��ط 
ال���رق���م���ن���ة واالأمت������ت������ة يف ت���ع���زي���ز ال������دور 
اعتمادها  ب��زي��ادة  وذل���ك  لل�سركات  املحلي 
باالأمتتة  امل���دع���م  امل��ح��ل��ي  ال��ت�����س��ن��ي��ع  ع��ل��ى 
والروب�تات. كما ي�سري التقرير اإىل �سرورة 
والتي  التقليدية  ال��ت���ري��د  �سل�سلة  تط�ير 
تركز ب�سكل كبري على التكلفة لتاأخذ بعني 

االعتبار معايري ومزايا اأخرى.
وذكر التقرير اأي�سا اأن الرتكيز على متكني 
����س���رك���ات ال���ق���ط���اع ال�����س��ن��اع��ي م���ن تقدمي 
اأكرث قدرة على املناف�سة وحت�سني  منتجات 
ال���ظ���روف وتط�ير  ال��ت��ع��ام��ل م���ع خم��ت��ل��ف 
تعزيز  يف  جميعها  �ست�ساهم  العميل  جتربة 
اأعلى.  اإي����رادات  وحتقيق  ال�س�ق  يف  التن�ع 
ك��م��ا وت��ط��رق ال��ت��ق��ري��ر ل��ل��دور ال���ذي لعبته 
التعاون بني  ك���رون��ا يف ت�سجيع  وب��اء  اأزم��ة 
وت�����س��ري��ع ت�ظيف  وم����ردي���ه���ا،  ال�����س��رك��ات 

ت��ق��ن��ي��ات ال����ث�����رة ال�����س��ن��اع��ي��ة ال���راب���ع���ة يف 
العمليات الت�سغيلية.

العلماء،  �سلطان  �سليم  بدر  قال  جانبه  من 
العاملية  للقمة  التنظيمية  اللجنة  رئي�ض 
الرقمنة  “ ت��ع��ت��رب  وال��ت�����س��ن��ي��ع  ل��ل�����س��ن��اع��ة 
ال�سناعية  ال�����ث������رة  ت���ق���ن���ي���ات  وت����ظ���ي���ف 
الع�امل  من  ال�سناعي  القطاع  يف  الرابعة 
الع�ملة  ا�سرتاتيجيات  الإجن���اح  ال�سرورية 
ال�سركات  اأن  على  التقرير  وي�ؤكد  املحلية. 
ال���ت���ي ا����س���ت���خ���دم���ت ت��ق��ن��ي��ات م��ت��ق��دم��ة يف 
اأكرث �سفافية واأكرث  �سال�سل الت�ريد كانت 
الظروف  خمتلف  م��ع  التعامل  على  ق���درة 
املحلية  االأ�س�ل  واأف�سل من حيث ت�ظيف 
الت�سغيلية.  التكاليف  اإىل خف�ض  باالإ�سافة 
ال�سناعية  ال�سركات  ف�سلت  اإذا  ذل��ك،  وم��ع 
قدراتها  على  يركز  اأع��م��ال  من���ذج  تبني  يف 
فمن  ال���ع���امل���ي���ة،  اإىل  وي��ن��ط��ل��ق  االإق��ل��ي��م��ي��ة 
اأن تت�ساءل تناف�سيتها يف م�اجهة  املحتمل 
منطقة  دول  وت��ت���ج��ه  االأخ����رى.  ال�سركات 
ال�����س��رق االأو����س���ط ل��ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى ت�ظيف 
الرابعة، وت�ا�سل  ال�سناعية  الث�رة  تقنيات 
ال�سركات  لدعم  الطرق  اأف�سل  عن  بحثها 
معارفها  ل��ب��ن��اء  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  م���ن 

وقدراتها الرقمية«.
ال�سريك  اجل���ه��ري،  ب�سار  الدكت�ر  وي��رى 
دول  اأن  االأو���س��ط،  ال�سرق  �سي  دبلي�  ب��ي  يف 
ال�����س��رق االأو����س���ط ق����ادرة ع��ل��ى تبني من�ذج 
على   “ وق���ال  ب��ن��ج��اح..  املحلية”  “الع�ملة 

•• اأبوظبي-وام:

لل�سناعة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  اأم�������ض  اأط��ل��ق��ت 
والت�سنيع، وبالتعاون مع �سركة “بي دبلي� 
�سي” تقريرا جديدا بعن�ان “االنتقال من 
ك�رونا  وب��اء   - املحلية  الع�ملة  اإىل  الع�ملة 
العمليات  لتط�ير  ال�سركات  دف��ع  يف  ودوره 
امل��ح��ل��ي��ة وج��ع��ل��ه��ا اأك�����رث ق�����درة ع��ل��ى تلبية 
الت�جهات  اأب��رز  يحدد  وال��ذي  املتطلبات”، 
�سركات  متكن  ال��ت��ي   2021 ل��ع��ام  العاملية 
على  النجاح  حتقيق  من  ال�سناعي  القطاع 

امل�ست�يني العاملي واملحلي.
التقرير  ذكرها  التي  الت�جهات  اأب��رز  وم��ن 
لل�سركات،  االإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ن�����س��اط��ات  ت��ع��زي��ز 
الت�سنيع  يف  ال���روب����ت���ات  ع��ل��ى  واالع���ت���م���اد 
معايري  واع��ت��م��اد  الل�ج�ستية،  واخل��دم��ات 

جديدة لالإنتاج و�سال�سل الت�ريد.
ك�رونا  وب���اء  اأزم���ة  اأن  اإىل  التقرير  واأ���س��ار 
تبني  لت�سريع  ال�����س��رك��ات  دف���ع  يف  �ساهمت 
اأعمالها،  يف  املحلية”  “الع�ملة  من������ذج 
الفر�ض  ت����ف����اوت  ع���ل���ى  ال�������س����ء  م�����س��ل��ط��ا 
“الع�ملة  من���ذج  لتبني  امل�ساحبة  واملخاطر 
العمل.  وجم��ال  املنطقة  بح�سب  املحلية” 
وت�����س��م��ن ال��ت��ق��ري��ر، ال����ذي رك����ز ع��ل��ى دول 
والهند  واأمل��ان��ي��ا  االأو����س���ط  ال�����س��رق  منطقة 
واململكة  وال�������س���ني  امل���ت���ح���دة  وال�������الي������ات 
املتحدة، وجهات نظر متعددة ت�سري جميعها 
اإىل اأن اأزمة ال�باء �ساهمت يف ت�سريع جه�د 
ال�سركات ال�سناعية لتبني مناذج عمل اأكرث 
ق��درة على تلبية املتطلبات واأك��رث كفاءة يف 

التعامل مع خمتلف الظروف.
اأن��ي��ل خ���ران��ا، ال�سريك امل�����س���ؤول عن  وق��ال 
والت�سنيع  لل�سناعة  العاملي  القطاع  ق�سم 
يف  �سي”  دبلي�  “بي  يف  ال�����س��ي��ارات  وق��ط��اع 
ت�سهد  اأن  “ ن��ت���ق��ع  امل���ت���ح���دة..  ال�����الي����ات 
فيها  �سيك�ن  والتي  ال�باء،  بعد  ما  مرحلة 
اأمرا  ف�ري  ب�سكل  امل�ث�قة  البيانات  ت�فري 
ال�����س��رك��ات، وخ��ا���س��ة تلك  ���س��روري��ا جلميع 
العاملة يف القطاعات ال�سناعية والتجارية 
ال�سركات  وقطاع ال�سحة وال�سالمة، ت�جه 
الت�ريد  �سال�سل  يف  اأك���رب  ب�سكل  ل��ل��ت��ع��اون 
ذلك  اأك���ان  ���س���اء   - الت�سغيلية  والعمليات 
م��ن خ���الل ال��ت��ع��اون ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي البتكار 

اأزمة  تفر�سها  التي  التحديات  من  الرغم 
ال�سرق  ب���اأن منطقة  ن��رى  اأن��ن��ا  اإال  ال���ب��اء، 
من�ذج  لتبني  جيد  ب�سكل  مهياأة  االأو���س��ط 
وهما:  اأ�سا�سيني  لعاملني  املحلية،  الع�ملة 
ا�سرتاتيجيات  و���س��ع  يف  ال��ك��ب��رية  اخل����ربة 
مع  التعامل  على  وال��ق��درة  ا�ستدامة  اأك��رث 
ال�سخمة  واال�ستثمارات  الظروف،  خمتلف 
التي  واالت�ساالت  املعل�مات  تكن�ل�جيا  يف 
قامت بها دول ال�سرق االأو�سط وعلى راأ�سها 
االإمارات وال�سع�دية وقطر من اأجل تقليل 
اعتمادها على م�سدر واحد للعائدات وبناء 
على  قائمة  ورقمية  ديناميكية  اقت�سادات 
باإمكان  اأ���س��ب��ح  ل���ذل���ك،  ون��ت��ي��ج��ة  امل��ع��رف��ة. 
االأو�سط  ال�����س��رق  يف  ال�سناعية  ال�����س��رك��ات 
التكن�ل�جيا  له  ت��سلت  ما  اأرق��ى  ت�ظيف 
ل���ت���ح���دي���ث وت�����ط����ني ����س���ال����س���ل ال���ت����ري���د 

واالإنتاج«.
وجاء اإ�سدار التقرير بعد جل�سة افرتا�سية 
والت�سنيع  لل�سناعة  العاملية  القمة  نظمتها 
�سمن �سل�سلة احل�ارات االفرتا�سية، والتي 
“بي دبلي� �سي”  بارزين من  �سمت خ��رباء 
التح�ل  ملناق�سة  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  م��ن 
املحلية”  “الع�ملة  �سيا�سة  لتبني  املتنامي 
وتعزيز االإنتاج املحلي خا�سة بعد اأزمة وباء 
و�سال�سل  العمليات  على  وتاأثريها  ك���رون��ا 
ال��ت���ري��د. وق��دم��ت اجل��ل�����س��ة وج��ه��ات نظر 
مف�سلة ح�ل خمتلف ال�سيا�سات االإقليمية 
الهادفة اإىل تبني “الع�ملة املحلية” بنجاح.

الدكت�ر  من  كل  م�ساركة  اجلل�سة  و�سهدت 
�سي  دبلي�  بي  ال�سريك يف  ب�سار اجل�هري، 
ال�سريكة يف  ه��ايف،  وك���ارا  االأو���س��ط؛  ال�سرق 
بي دبلي� �سي وامل�س�ؤولة عن قطاع ال�سناعة 
وبريت  امل���ت���ح���دة؛  امل��م��ل��ك��ة  يف  وال�������س���ي���ارات 
امل�س�ؤول  �سي  دبلي�  بي  يف  ال�سريك  كاي�ت، 
واال�سرتاتيجيات  العمليات  ممار�سات  عن 
فريق  رئي�ض  نيك�ال�ض،  وج��ان  االأمريكية؛ 
الت�ريد  و���س��ال���س��ل  ال��ع��م��ل��ي��ات  ا���س��ت�����س��ارات 
ب���ي دبلي�  ���س��رك��ة  مل��ن��ط��ق��ة ه����ن���غ ك����ن���غ يف 
بي  يف  امل�����س���ؤول  تريباثي،  و�سا�سانك  ���س��ي؛ 
ا�سرتاتيجية احلك�مة  �سي عن ملف  دبلي� 
الهندية؛ والدكت�ر مايكل واجر، ال�سريك 
لال�سرتاتيجيات  ���س��ي  دب��ل��ي���  ب��ي  ف��ري��ق  يف 

وال�سناعة يف اأملانيا.

موؤ�س�سات اإماراتية تن�سم اإىل مبادرة اجلواز اللوج�ستي العاملي لتعزيز التجارة بني بلدان اجلنوب

مكتب اأبوظبي لال�ستثمار يوقع اتفاقية �سراكة مع »اأنغامي« لتاأ�سي�ض مقر عاملي جديد
•• اأبوظبي-وام:

اتفاقية  اأب�ظبي لال�ستثمار  وقع مكتب 
لتاأ�سي�ض  “اأنغامي”  �سركة  مع  �سراكة 
مقر عاملي جديد لها باالإ�سافة اإىل مركز 
اأب�ظبي  اإم���ارة  يف  والتط�ير  لالأبحاث 
مما ي�ؤكد مكانة االإمارة الرائدة كمركز 
يف  النم�  مت�سارعة  لل�سركات  ا�ستقطاب 

جمال االبتكار.
اإط����ار برنامج  ال��ت��ع��اون يف  وي���اأت���ي ه���ذا 
االب���ت���ك���ار اجل���دي���د ال�����ذي مت االإع�����الن 
مليار   2 قيمته  وال��ب��ال��غ  م����ؤخ���راً  ع��ن��ه 
اأحد  وه�  “545 ملي�ن دوالر”  دره��م 
للم�سرعات  اأب���ظ��ب��ي  ب��رن��ام��ج  م��ب��ادرات 

التنم�ية “غداً 21«.
هندي،  بن  ط��ارق  الدكت�ر  �سعادة  وق��ال 
لال�ستثمار..  اأب�ظبي  مكتب  عام  مدير 

“ ت�ا�سل اإمارة اأب�ظبي تر�سيخ مكانتها 
املبتكرة؛  ل��ل�����س��رك��ات  م��ف�����س��ل��ة  ك���ج��ه��ة 
م�ستقرة  اأع����م����ال  ب��ي��ئ��ة  ت����ف���ر  ل��ك���ن��ه��ا 
الرقمي  ال��ت��ح���ل  ل��ط��م���ح��ات  وداع���م���ة 
على  حري�س�ن  ونحن  ال�سركات.  لهذه 
املمكن  الدعم  �سبل  كل  تقدمي  م�ا�سلة 
ل��ل�����س��رك��ات ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ة اإدراك��������اً منا 
الأهمية الفر�ض ال�اعدة التي ميكن ملثل 
جماالت  يف  ت�فرها  اأن  اخل��ط���ات  ه��ذه 
التحتية  ال���ب���ن���ى  ت����ف���ري  ع����رب  اأخ�������رى 
القطاعات  لكافة  ميكن  التي  االأ�سا�سية 
منها.  اال�ستفادة  احلي�ية  االقت�سادية 
ب���ذوي االأف���ك���ار املبتكرة  ون��رح��ب دائ��م��اً 
االبتكار  روؤى  م��ع  املن�سجمة  واخل��الق��ة 
الإمارة  الطم�حة  التنم�ية  والتطلعات 

اأب�ظبي«.

اأب�ظبي  اإم������ارة  “ اأ���س��ب��ح��ت  واأ�����س����اف 
كافة  م��ن  ل��ل�����س��رك��ات  املف�سلة  ال���ج��ه��ة 
مراحل  اإىل  و���س��ل��ت  وال���ت���ي  االأح����ج����ام، 
اأعمالها  لتاأ�سي�ض  النم�،  م��ن  خمتلفة 
وت������س��ع��ت��ه��ا ان��ط��الق��اً م��ن ه��ن��ا، بف�سل 
ابتكار  مل���ن���ظ����م���ة  االإم����������ارة  اح���ت�������س���ان 
ال�سركات  تزويد  وقدرتها على  متكاملة 
ب���امل���زاي���ا واحل�����اف����ز ال���ت���ي مت��ك��ن��ه��ا من 
جديدة.  وخ����دم����ات  م��ن��ت��ج��ات  اإط������الق 
اأطلقناه  ال��ذي  االبتكار  برنامج  ويعترب 
التي  امل��ت��ط���رة  التحتية  للبنى  ام��ت��داداً 
تتمتع بها االإمارة ومن�سة ق�ية مل�ساعدة 
التي  النجاحات  حتقيق  على  ال�سركات 
بالن�سبة  احل�����ال  ه����  وك���م���ا  ت��ن�����س��ده��ا. 
ال�سحراء  لتح�يل  ال��رام��ي��ة  جل��ه���دن��ا 
خالل  م��ن  خ�سبة  زراع���ي���ة  اأرا������ضٍ  اإىل 

نركز  ال��زراع��ي��ة،  التكن�ل�جيا  ب��رن��ام��ج 
ال��ن��م��� يف قطاع  ت�����س��ري��ع  ع��ل��ى  اأي�������س���اً 
تكن�ل�جيا املعل�مات واالت�ساالت. ومن 
هذا املنطلق، نحن متحم�س�ن ل�سراكتنا 
مع ’اأنغامي‘؛ التي ت�ستقدم اأب�ظبي من 
القطاع ممن  اأقطاب  اأب��رز  اأح��د  خاللها 
يتمتع�ن ب�سجل حافل بالنجاح والتط�ر 

واآفاق وا�سعة ملزيد من النم�«.
ال�سريك  م���ارون،  اإدي  ق��ال  جانبه،  م��ن 
“ يف اإطار  امل�ؤ�س�ض ل�سركة “اأنغامي”.. 
النم�  ف��ر���ض  جميع  الغ��ت��ن��ام  م�ساعينا 
املهمة، وجدنا يف اأب�ظبي خياراً منطقياً 
ل��ت��ح��ت�����س��ن م���ق���رن���ا ال���ع���امل���ي اجل���دي���د 
وُيعزى  وال��ت��ط���ي��ر.  للبحث  وم��رك��زن��ا 
الرا�سخ بدعم  االإم���ارة  ال��ت��زام  اإىل  ذل��ك 
للعديد  احت�سانها  عن  ف�ساًل  االبتكار، 

التحتية  وال��ب��ن��ى  املتميزة  امل���اه��ب  م��ن 
ونحن  التي تالئم متطلباتنا.  املتط�رة 
اأب�ظبي  مكتب  مع  ب�سراكتنا  ف��خ���رون 
ت�سريع  يف  �ست�سهم  ال��ت��ي  ل��ال���س��ت��ث��م��ار، 
اإليه  ن�سب�  ال��ذي  النجاح  اإىل  و�س�لنا 
وكذلك دعم اأب�ظبي يف تر�سيخ مكانتها 

كمركز اإقليمي لالبتكار«.
حظيت  اأب�������ظ������ب������ي  اإم��������������ارة  وك������ان������ت 
ال�سرق  يف  م��دي��ن��ة  اأذك����ى  بلقب  م����ؤخ���راً 
االأو�������س������ط و�����س����م����ال اأف����ري����ق����ي����ا، وف���ق���اً 
 Institute ال��ت��ط���ي��ر  اإدارة  مل��ع��ه��د 
 for Management
ور����س���خ���ت   ،Development
يف  للتميز  كمركز  اال�ستثنائية  مكانتها 
جمال تكن�ل�جيا املعل�مات واالت�ساالت 
مبا ي�سمل الذكاء اال�سطناعي واإنرتنت 

األربعاء   27  يناير   2021  م   -   العـدد   13149  
Wednesday    27  January   2021   -  Issue No   13149



28

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   
اعالن بالن�صر        

 2020/1154عقاري جزئي 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- ج�ن ريت�سارد ويليام فرى  - جمه�ل حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :بنك دبي اال�سالمي �ض.م.ع 

قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها دع�ى ف�سخ عقد التاأجري التم�يلي امل�ؤرخ 7 اأكت�بر 
من  خاليا  للمدعي  وت�سليمه  العقار  حيازة  ب��رد  عليه  املدعي  وال���زام  2008وم��الح��ق��ه 
ال���اردة يف م�ستندات و�سجالت العقار وال��زام املدعي  ال�س�اغل و�سطب عبارة االج��ارة 

عليه باالجرة املتاأخرة حتى االخالء التام والتع�ي�ض 
قاعة  يف  �سباحا   08:30 ال�ساعة   2021/2/1 امل���اف��ق  االث��ن��ني  ي���م  جل�سة  لها  وح���ددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   

اإنذار عديل بالن�صر
رقم )2021/854(

املنذر:بنك دبي التجاري �ض.م.ع
ب�كالة االأ�ستاذ املحامي/نا�سر حمد ال�سام�سي

املنذر اليه:امام ف�سيلة بن �س� هادي - اجلن�سية �سنغاف�را
الرهن  ب�ساأن   2008 ل�سنة   14 رق��م  القان�ن  من   25  ،  26 املادتني  باحكام  عمال  ينذركم  املنذر  البنك 
درهم   )1.426.672.69( وق��دره  بذمتكم  املرت�سد  املبلغ  �سداد  اىل  للمبادرة  دب��ي  ام��ارة  يف  التاأميني 
ملي�ن واربعمائة و�ستة وع�سرون الف و�ستمائة واثنان و�سبع�ن درهم وت�سعة و�ست�ن فل�ض - كما يف 
تاريخ 2020/12/24 وذلك خالل )30( ي�ما من تاريخ اعالنكم بهذا االنذار حتت طائلة اتخاذ كافة 
�سقة  ن�ع  املنذر  البنك  الدرجة االوىل ل�سالح  واملره�ن رهنا من  العقار  لبيع  القان�نية  االج��راءات 
�سكنية الكائنة بامارة دبي - منطقة برج خليفة - رقم االر�ض 201 - رقم املبنى 12 - ا�سم املبنى �ساوث 
ريدج 6 - رقم الطابق 36 - رقم العقار 3604 - امل�ساحة بالقدم املربع 915 - مع حتميلكم كافة الر�س�م 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإنذار عديل بالن�صر

رقم )2021/904(
رقم املحرر:2020/1/181696

املنذر:بنك اأب�ظبي التجاري �ض.م.ع
 -  2  - االوىل  اليها  امل��ن��ذر   ، ذ.م.م  امل��ح��دودة  اخل�س��سية  اال�ستثمارية  املجم�عة   - �سد:1 
عبداهلل جمعه ماجد ال�سري -اماراتي اجلن�سية ، املنذر اليه الثاين - 3 - ال�سركة اخلليجية 

لال�ستثمارات العامة �ض.م.ع ، املنذر اليها الثالثة
بنكية  وت�سهيالت  الثالثة قرو�ض  اليها  املنذر  اىل  املنذر  البنك  بنكية منح  ت�سهيالت  مب�جب 
ملي�نا  و�ست�ن  و�سبعة  )مائتان  دره��م  ملي�ن   )267.870.224( مبلغ  املدي�نية  اجمايل  بلغ 
ا�ستحقاق  درهما(  وع�سرون  اربعة  ومائتني  الفا  و�سبع�ن  ومائتني  الفا  و�سبع�ن  وثمامنائة 
)مرابحة(  اال�سالمي  التم�يل  عن  امل�ستحق  الر�سيد  عن  عبارة  االول   2020/9/20 بتاريخ 
ل�سالح   2009/2/24 امل���ؤرخ  الت�سهيالت  خطاب  مب�جب   601CMF7192050503:رقم
وت�سعمائة  و�سبعة وع�سرون ملي�ن  املنذر مبلغ )127.941.221( ملي�ن درهم )مائة  البنك 
الثابت  2020/9/20 ح�سب  ا�ستحقاق  درهما(  وع�سرون  واحد  ومائتني  الفا  واربع�ن  وواحد 
بك�سف احل�ساب باملدي�نية امل�ستحقة ومل تقم ال�سركة املذك�رة بال�سداد ، الثاين عبارة عن ح�ساب 
مدي�نية   2012/6/26 امل�ؤرخة  االتفاقية  مب�جب   252L057122410001:رقم القر�ض 
وت�سعمائة  ملي�نا  وثالث�ن  وت�سعة  )مائة  دره��م  ملي�ن   )139.929.003( مببلغ  م�ستحقة 
2 - و�سمانا لتلك املدي�نية قام   - 2020/9/20 3 دراهم( ا�ستحقاق  وت�سعة وع�سرون الفا و 
والثاين: عبداهلل جمعه   ، املحدودة  اال�ستثمارية اخل�س��سية  املجم�عة  االوىل:  اليهما  املنذر 
ماجد ال�سري بتاريخ 2010/1/11 بابرام عقد رهن من الدرجة االوىل ل�سالح البنك املنذر 
م�سجل ا�س�ال لدى دائرة االرا�سي واالمالك برقم 624 ل�سنة 2010 حيث ورد بعقد الرهن 
ان املنذر اليهما االوىل والثاين طرف اول راهن وان البنك/دائن مرتهن وان اجمايل م�ساحة 
االر�ض املره�نة )63.609( الف قدم مربع واالر�ض رقم 87 مبنطقة ال�سف�ح الثالثة بدبي 
ملي�ن  وخم�س�ن  )اربعمائة  دره��م  ملي�ن   )450.000.000( مبلغ  نظري  الرهن  مت  قد  وان��ه 
درهم( كما ن�ض بالعقد على ان الطرف االول )املنذر اليهما االوىل والثاين( اقرا بانهما املالك 
ال�حيد للعقار املذك�ر وانه خايل من اي حق عليه وقد تعهد الطرف االول املنذر اليها االوىل 
والثاين بال�سداد الكامل لقيمة الرهن من تاريخ بداية الرهن حتى نهايته كما ن�ض على انه 
اذا تخلف الطرف االول عن ال�سداد يحق للطرف الثاين ان يطلب من املحكمة حت�سيل الدين 
املطل�ب خالل مدة الرهن او بعد انتهائها بالطرق التي ت�سمح بها املحكمة - 3 - واعماال لن�ض 
املادة 25 من القان�ن رقم 14 ل�سنة 2008 ب�ساأن الرهن التاأميني يف امارة دبي التي تن�ض على 
ان للدائن املرتهن رهنا تاأمينيا او  خللفه العام او خللفه اخلا�ض ان يبا�سر اجراءات نزع ملكية 
العقار املره�ن وبيعه اذا مل ي�ؤد الدين يف ميعاده او اذا حتقق �سرط يق�سي بحل�ل االجل قبل 
انق�ساء ذلك امليعاد �سريطة انذار املدين او حائز العقار او ال�حدة العقارية املره�نة ب�ا�سطة 
ب�سداد  اليهم  املنذر  املنذر على  البنك  ينبه  4 - لذلك   - 30 ي�م  العدل ملدة ال جت��اوز  الكاتب 
ملي�نا  و�ست�ن  و�سبعة  )مائتان  دره��م  ملي�ن   )267.870.224( مببلغ  امل�ستحقة  املدي�نية 
ا�ستحقاق  درهما(  وع�سرون  اربعة  ومائتني  الفا  و�سبع�ن  ومائتني  الفا  و�سبع�ن  وثمامنائة 
املن�س��ض  االج���راءات  باقي  ا�ستكمال  اىل  املنذر  البنك  جلاأ  واال   -  5  -  2020/9/20 بتاريخ 
بقان�ن  ام��ارة دبي وما ورد  التاأميني يف  الرهن  ب�ساأن   2008 ل�سنة   14 القان�ن رقم  عليها يف 
االن��ذار ينبه على  املنذر مب�جب هذا  املدنية لذلك فان  املدنية وقان�ن االج��راءات  املعامالت 
املنذر اليهم بطلب �سداد الدين املرت�سد بذمتهم وقدره مبلغ )267.870.224( ملي�ن درهم 
)مائتان و�سبعة و�ست�ن ملي�نا وثمامنائة و�سبع�ن الفا ومائتني و�سبع�ن الفا ومائتني اربعة 
 2010/1/11 وع�سرون درهما( ا�ستحقاق بتاريخ:2020/9/20 امل�سم�ن بعقد الرهن امل�ؤرخ 
حتت طائلة نزع ملكية العقار املره�ن وبيعه باملزاد العلني وفقا الحكام قان�ن الرهن التاأميني 
رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة دبي متهيدا لطلب احلكم بتذييل عقد الرهن بال�سيغة التنفيذية 
وا�سدار االمر والقرار بت�قيع احلجز التنفيذي على العقار املره�ن للمدعني واملعطي واملطعي 
م�ساحته  والبالغ  �سابقا(  االم���ارات  ت��الل   141( بدبي  الثالثة  ال�سف�ح  مبنطقة   87 رق��م  له 
االجمالية )63.609( الف قدم مربع )ثالثة و�ست�ن الفا و�ستمائة وت�سعة قدم مربع( وذلك 
متهيدا لبيعه باملزاد العلني عمال بن�ض املادتني 25 و 26 من القان�ن رقم 14 ل�سنة 2008 
ب�سان الرهن العقاري بامارة دبي وذلك نظري املدي�نية املرت�سدة يف ذمة املنذر اليهم وذلك 

خالل مدة ال تتجاوز 30 ي�ما من تاريخ هذا االعالن.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 4721/2020/16 جتاري جزئي 
م��س�ع الدع�ى : الزام املدعي عليهما االوىل والثانية بالتكافل والت�سامن بان ي�ؤديا اىل املدعية كامل قيمة ال�سيكات 
املرجتعة البالغة قيمتهم )45.119.82( درهم والفائدة القان�نية ب�اقع 9% �سن�يا من تاريخ املطالبة الق�سائية ولغاية 

ال�سداد التام والزام املدعي عليها االوىل بان ت�ؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره )14.279.60( درهم والفائدة القان�نية ب�اقع 
9% �سن�يل من تاريخ املطالبة الق�سائية ولغاية ال�سداد التام والزامهما معا بالتكافل والت�سامن بتع�ي�ض تكميلي وقدره 

)5000( خم�سة االف درهم عن اال�سرار االأدبية التي احلق�ها باملدعية 
طالب االإعالن / 1-م�سنع ال�سقر لل�سناعات ال�رقية �ض.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله :  ج��سلني �سبلي خري اهلل -  �سفته بالق�سية : وكيل 
املطل�ب اإعالنهما :  1-  ملتي كالرز للدعاية واالعالن �ض.ذ.م.م 2- �سروتي فاي�ساخ -  �سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما  

- جمه�يل حمل االقامة 
م��س�ع االإعالن :  قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها الزام املدعي عليهما االوىل والثانية بالتكافل والت�سامن بان ي�ؤديا 
اىل املدعية كامل قيمة ال�سيكات املرجتعة البالغة قيمتهم )45.119.82( درهم والفائدة القان�نية ب�اقع 9% �سن�يا من تاريخ 
املطالبة الق�سائية ولغاية ال�سداد التام والزام املدعي عليها االوىل بان ت�ؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره )14.279.60( درهم 
والفائدة القان�نية ب�اقع 9% �سن�يل من تاريخ املطالبة الق�سائية ولغاية ال�سداد التام والزامهما معا بالتكافل والت�سامن 
التي احلق�ها باملدعية. وحددت لها جل�سة ي�م  بتع�ي�ض تكميلي وقدره )5000( خم�سة االف درهم عن اال�سرار االأدبية 
االحد  امل�افق  2021/1/31  ال�ساعة 8.30 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص ال�صعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   

اإعالن مدعي عليه بالن�صر 
لدى حمكمة ال�صارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
م�صتعجل   SHCFICIINJ2020 /0006375 يف  الدعوى رقم

اىل:1- ناندانا جايادي�ا ل�ك�ويتانا
متحرك  هاتف   -  j4 - 8- 1 - L6 - J -02 -3 - جمه�ل حمل االقامة:امارة ال�سارقة - املنطقة احلرة ملطار ال�سارقة الدويل - قطعة االر�ض

رقم:0527999991 - هاتف اأر�سي رقم:065573406 - فاك�ض رقم:065573407 - �سندوق بريد:8416
nandana@onyx.ae:الربيد االلكرتوين

نعلمكم بان املدعي/ويجا وا�سنتا �ساارا�سيكرا - العن�ان:حمل االقامة امارة دبي/�سارع ال�سيخ زايد - منطقة اخلليج التجاري - برج بر�سيم - مكتب رقم 
2906  - هاتف رقم:044539090 - الربيد االلكرتوين:info@alkabban.com ب�كالة املحاميني �سيف املط�ع وا�سامه ال�ساملي - رقم 
الهاتف:971557780541 قد اقام الدع�ى املذك�رة اعاله للمطالبة ب���:تلتم�ض املدعي من عدالة حمكمتكم امل�قرة احلكم له مبا يلي:-1 قيد 
الدع�ى واعالن املدعي عليهم ب�سحيفة الدع�ى وفق اال�س�ل 2- ندب خبري حما�سبي لالنتقال لكافة اجلهات احلك�مية وغري احلك�مية ال�سيما هيئة 
املنطقة احلرة ملطار ال�سارقة الدويل والبن�ك امل�سجل لديها ح�سابات بنكية با�سم املدعي عليهم واالنتقال ملقر ال�سركات املدعي عليهم لالطالع على 
كافة القي�د وال�سجالت املحا�سبية ال�رقية االلكرتونية وك�س�ف احل�سابات لبيان طبيعة العالقة فيما بني املدعي واملدعي عليهم واجمايل امل�ساريع التي 
تعاقدت عليها املدعي عليها الثانية مع املدعي عليها الرابعة لتنفيذها لبيان عددها وماهيتها وقيمتها وفيما اذا مت اجنازها بالكامل وا�ستالم قيمتها 
من املدعي عليها الرابعة من عدمه ويف احلالة االوىل ح�سرا اجمايل م�ستحقات املدعي عليها الثانية من تلك امل�ساريع من خالل بعد خ�سم امل�سروفات 
واالرباح التي حققتها ون�سيب املدعي منها وفقا للن�سبة  املقررة له بعقد التاأ�سي�ض واملقدرة مبا ن�سبه 25% وباجلملة حتقيق كافة مايثريه املدعي من 

دفاع ودف�ع ، ت�سمني املدعي عليهم الر�س�م وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة
،  �سباح ي�م امل�افق 2021/2/10 ال�ساعة 08.00 لتقدمي ما  لذا يت�جب عليكم احل�س�ر امام الدائرة دائرة االم�ر امل�ستعجلة االوىل حمكمة ال�سارقة 

لديكم من دفاع وم�ستندات ، ويف حالة عدم ح�س�ركم او ار�سال وكيل معتمد ين�ب عنكم يف املحكمة �ستبا�سر االإجراءات القان�نية يف غيابكم. 
مدير اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   
اعالن بالن�صر        

                     يف  املنازعة رقم:1/2020/237 منازعة مو�صوعية بالتنفيذ املدين 
م��س�ع املنازعة:اوال:الت�سريح بقيد املنازعة يف تقرير املحج�ز لديهم وحتديد اأقرب جل�سة لها واعالن اخل�س�م بها - 

ثانيا:االلتفات عن التقرير مبا يف الذمة املقدم من املحج�ز لديهما 1- احمد م�سبح را�سد علي املزروعي ، 2- م�ؤ�س�سة الكعب 
لل��ساطة العقارية لعدم �سحته وخمالفته الثابت يف التنفيذ 104/2016 جتاري وقرار �سعادة القا�سي مب�االة ال�سري فيه وثب�ت 

�ستمرار ان�سغال ذمتهم بدي�ن م�ستحقة للمحج�ز عليه حتى تاريخه - ثالثا:ا�سدار القرار او احلكم بالزام املحج�ز لديهما ب�سداد 
املبلغ املحج�ز من اأجله واملرت�سد يف ملف التنفيذ رقم 1135 ل�سنة 2018 مدين �سامال ماي�ستجد حتى ال�سداد التام حكما م�سم�ال 

بالنفاذ املعجل وبال كفالة - رابعا:الزام املحج�ز لديهما بالر�س�م وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب االإعالن / 1-اأكمل حممد �سيد احمد عامر -  �سفته بالق�سية : متنازع 

وميثله :  حمدان عبداهلل �سبيح �سيف الكعبي -  �سفته بالق�سية : وكيل 
املطل�ب اإعالنه :  3-  خمي�ض حممد ال�سيد ابراهيم -  �سفته بالق�سية : اخل�سم املدخل  - جمه�ل حمل االقامة 

م��س�ع االإعالن :  قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها اوال:الت�سريح بقيد املنازعة يف تقرير املحج�ز لديهم وحتديد اأقرب جل�سة 
لها واعالن اخل�س�م بها - ثانيا:االلتفات عن التقرير مبا يف الذمة املقدم من املحج�ز لديهما 1- احمد م�سبح را�سد علي املزروعي 
، 2- م�ؤ�س�سة الكعب لل��ساطة العقارية لعدم �سحته وخمالفته الثابت يف التنفيذ 104/2016 جتاري وقرار �سعادة القا�سي مب�االة 
ال�سري فيه وثب�ت �ستمرار ان�سغال ذمتهم بدي�ن م�ستحقة للمحج�ز عليه حتى تاريخه - ثالثا:ا�سدار القرار او احلكم بالزام املحج�ز 
لديهما ب�سداد املبلغ املحج�ز من اأجله واملرت�سد يف ملف التنفيذ رقم 1135 ل�سنة 2018 مدين �سامال ماي�ستجد حتى ال�سداد التام 
حكما م�سم�ال بالنفاذ املعجل وبال كفالة - رابعا:الزام املحج�ز لديهما بالر�س�م وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة 
ي�م الثالثاء  امل�افق  2021/2/2  ال�ساعة 8.30 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد يت�جب عليكم ح�س�رها ونخطركم بانه لكم احلق 

بتقدمي ما لديكم من مذكرات او م�ستندات م�قع عليها منكم قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل من خالل نظام الطلبات اذكية
رئي�ص ال�صعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  املدنيه  
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اإعالن بالن�صر

 AJ20200608C02368
املنذرة:فخري واخ�انه لتجارة املكييفات ذ.م.م وميثلها ال�سيد/فخر الدين دي�ان ا�سغر علي

 - املدير   - الرحمن  اب� �سديق حاجي خليل  ذ.م.م 2-  للمقاوالت االلكرتوميكانيكية  العاملية  ال�سباح  اليه:1-  املنذر 
باك�ستاين اجلن�سية

امل��س�ع/اإنذار عديل بالزام املنذر اليها ب�سداد مبلغ وقدره )211965( درهم مائتان واحد ع�سر الف وت�سعمائة وخم�سة 
و�ست�ن درهم

تخل�ض وقائع هذا االنذار يف ان املنذرة تعمل يف جمال جتارة املكييفات اله�اء وذلك وفقا للرخ�سة التجارية ال�سادرة 
بامل�ستندات  والثابتة  الطرفني  بني  متبادلة  تعامالت  ومب�جب  ال�سارقة  بامارة  االقت�سادية  التنمية  دائرة  من  لها 
القان�نية و�سادر بها �سيكات بنكية فقد تر�سد بذمة املنذر اليها مبلغ وقدره )211965( درهم مائتان واحد ع�سر الف 
وت�سعمائة وخم�سة و�ست�ن درهم - ل�سالح املنذرة وحيث امتنعت املنذر اليها عن �سداد هذا املبلغ بالرغم من املطالبات 

ال�دية املتكررة لها االمر الذي يدفعنا اىل ت�سطري هذا االنذار العديل حلثها على �سداد املبلغ املرت�سد بذمتها
درهم   )211965( وقدره  بذمتها  املرت�سد  املبلغ  �سداد  و�سرعة  ب�سرورة  اليها  املنذر  على  تنبه  املنذرة  عليه:فان  بناء 
ا�ستالمكم لهذا  ايام من تاريخ  اأق�ساه 5  ، يف خالل م�عد  مائتان واحد ع�سر الف وت�سعمائة وخم�سة و�ست�ن درهم 
االنذار واال �س�ف ن�سطر اىل البدء يف اتخاذ كافة االجراءات القان�نية الالزمة نح� الزامكم ب�سدادها ق�ساء و�سيلحق 

بها بطبيعة االح�ال مطالبتنا بالف�ائد القان�نية املقررة يف مثل تلك االح�ال مع ر�س�م وم�سروفات التقا�سي
الكاتب العدل العام بعجمان      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات 
العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 100

ليكن معل�ما للجميع بان ال�سيد/ �سلطان حممد علي اجل�يعد - اجلن�سية االمارات 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% يف الرخ�سة امل�سماه )كافترييا 
رقم  جتارية  برخ�سة  بال�سارقة  االقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  املباركية( 

)26368( اىل كال من:1- ال�سيد/م��سى مام� - اجلن�سية الهند بن�سبة %34
2- ال�سيد/ك�نهامد ب�لينكندى - اجلن�سية الهند بن�سبة %66

تعديالت اخرى:تغري ال�سكل القان�ين من فردية اىل وكيل خدمات
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  
على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض 

حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القان�نية
  الكاتب العدل 

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعالن بالن�صر
املرجع : 99

ليكن معل�ما للجميع بان ال�سيد/ ن�سيله حنيفه ك�الك�ت - اجلن�سية الهند ترغب يف 
ال�سيد/ن��ساد جريوم�نداب�رات  اىل   %100 البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع 
اجلن�سية الهند يف الرخ�سة امل�سماه )�سم�ض كاليك�ت لتجارة البهارات( ال�سادرة من 

دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة برقم الرخ�سة 721676
تعديالت اخرى:الي�جد

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  
على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض 

حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القان�نية
  الكاتب العدل 

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعالن بالن�صر

املرجع : 98
ليكن معل�ما للجميع بان ال�سيد/ حممد عارف حافظ م�ستاق احمد - اجلن�سية باك�ستان 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% اىل ال�سيد/ا�سد عبا�ض غالم قمر 
اجلن�سية باك�ستان يف الرخ�سة امل�سماه )حممد عارف حافظ ملقاوالت التك�سية واالر�سيات 
 547323 الرخ�سة  برقم  بال�سارقة  االقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  واال�سباغ( 
التك�سية  ملقاوالت  حافظ  عارف  )حممد  من  التجاري  اال�سم  اخرى:تغيري  تعديالت   -

واالر�سيات واال�سباغ( اىل/ا�سد عبا�ض ملقاوالت التك�سية واالر�سيات واال�سباغ
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على االجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

اتباع االجراءات القان�نية
  الكاتب العدل 

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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اإعالن عزل وكالة بوا�صطة كاتب العدل

برقم املحرر:2020/58001 
ه�ية  واحمل  االمارات  اجلن�سية   - ال�س�يدي  الع�سر  جمعه  خمي�ض  املخطر:امان 

اماراتية رقم:784195413932740 
 العن�ان:ال�سارقة - اخلان - ال�سعبية - هاتف رقم:0508604918

املخطر اليه:مظهر احلق اب� الكالم - اجلن�سية بنغالدي�ض 
 العن�ان:ال�سارقة - الب�طينة �سارع الزهراء حمل رقم 8 ملك علي �ساهني احلمادي 

- هاتف رقم:0554740740
امل��س�ع:عزل جميع ال�كالت والت�كيالت واالقرارات

الكاتب  ال�سيد  من  عليها  وامل�سدق  ل�ساحلكم  املحررة  والت�كيالت  لل�كاالت  ا�سارة 
العدل وعمال لن�ض املادة 955 من قان�ن املعامالت املدنية رقم 5 ل�سنة 1985 واملعدل 

بالقان�ن رقم 1 ل�سنة 1987
املحررة  واالقرارات  والت�كيالت  ال�كاالت  من  بعزلكم  مب�جبه  اعلنكم  لذلك:فانني 
لكم اعتبارا من ي�م ت�سلمكم هذا االعالن فان لديكم اي اعرتا�ض على ذلك يرجى 

اتباع ال�سبل القان�نية
الكاتب العدل      

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة( 

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   
 اعالن بالن�صر

يف الدعوى رقم 5/2021/305 ا�صتئناف جتاري
م��س�ع الدع�ى:  اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 783 / 2020 جتاري كلي و الر�س�م و 

امل�ساريف و االتعاب.
طالب االعالن:  بنك ر�سملة اال�ستثماري املحدود - �سفته بالق�سية:  م�ستاأنف 

املطل�ب اعالنهم:  1- فارلني انريجي & ك�م�ديتيز م م ح - �سفته بالق�سية:  م�ستاأنف �سده 
2- غاندهار اأويل & اإنريجي م.د.م.�ض - �سفته بالق�سية:  م�ستاأنف �سده 

3- حممد فاروق  - �سفته بالق�سية:  م�ستاأنف �سده 
4- فارلني تيمرب اخلا�سة املحدودة - �سفته بالق�سية:  م�ستاأنف �سده 

م��س�ع االإعالن :  قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدع�ى رقم 783  / 2020 جتاري كلي . 
وحددت لها جل�سة ي�م االربعاء امل�افق 10-02-2021 ال�ساعة 10:00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن ُبعد 

وعليه يقت�سى ح�س�ركم اأو من ميثلكم قان�نيا ويف حالة تخلفك�م �ستجرى حماكمتكم غيابيا.
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   
اعالن بالن�صر        

                       يف  الدعوى رقم 5/2020/237 منازعة مو�صوعية بالتنفيذ املدين
الإلغاء جميع  رق���م2019/2296 مدين  بالتنفيذ  امل��س�عية  املنازعة  باحلكم يف  املطالبة  الدع�ى:   م��س�ع 
االإجراءات التي متت يف التنفيذ 2019/2296 مدين على ال�حدات ارقام 1732 - 1749-1448-1747-1746-

1750-1755-1756-1757-1758 من املبنى امل�سمى متاين اآرت�ض الكائن يف منطقة اخلليج التجاري
طالب االعالن:  ذا ديفل�بر للعقارات �ض.ذ.م.م - �سفته بالق�سية:  متنازع 

املطل�ب اعالنهم:  1- م�ؤ�س�سة بيت النبالء ملقاوالت البناء - �سفته بالق�سية:  متنازع �سده 
2- حممد رعد بن ع�سام بن حممد على ر�سا  - �سفته بالق�سية:  متنازع �سده 

3- ح�سان بن ابراهيم بن ي��سف اأكرب على ر�سا - �سفته بالق�سية:  متنازع �سده 
بالتنفيذ  امل��س�عية  املنازعة  يف  باحلكم  املطالبة  وم��س�عها  الدع�ى  عليك�  اأق��ام  قد    : االإع��الن  م��س�ع 
رقم2019/2296 مدين الإلغاء جميع االإجراءات التي متت يف التنفيذ 2019/2296 مدين على ال�حدات ارقام 
1732 - 1746-1747-1448-1749-1750-1755-1756-1757-1758 من املبنى امل�سمى متاين اآرت�ض الكائن يف 
منطقة اخلليج التجاري وحددت لها جل�سة ي�م الثالثاء امل�افق 02-02-2021 ال�ساعة 08:30 �سباحا يف قاعة 
التقا�سي عن ُبعد واليت�جب عليكم ح�س�رها ونخطركم باأنه لكم احلق بتقدمي ما لديكم من مذكرات او 

م�ستندات م�قع عليها منكم قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل من خالل نظام الطلبات الذكية.
رئي�ص ال�صعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

Date 27/ 1/ 2021  Issue No : 13149
Bilingual Publication (Arabic and foreign)

To Defendants: 1- MT EI Mergad Ship(El Mergab Previously).
2- Kiyao Moy Louin (ship Captain)
Please be informed that the plaintiff required in case no 2819/2020 Commercial Full 
Juris the following requirement:
First : Retrieving Possession of cargo on the ship whose value an amount of 
53,557,828.71. AED
Second: Ruling by restraining order and deliver the cargo whose value an amount of 
5,474,076.32 AED
Third: to oblige the defendants to pay an amount of 1000.000.000 AED as a 
compensation of losses and 9% as a legal interest from claiming date till full payment 
also to oblige them to pay the fees, expenses and professional fees.
Therefore your presence in front of case management office (F Department no 9) is 
required in person or through an authorized attorney, also you must submit Replying 
Memo attached with all documents, and it will be on Wednesday 27/1/2021, 8:30 am 
and this for consider the aforementioned case referred to above as a defendant and in 
case that you're not attend, legal procedures will be taken against you in absence.
Sharjah Federal Court of First Instance 
Case Management Office

Sharjah Federal Court 
of First Instance 
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              يف الدعوى رقم 9158/2020/207 تنفيذ جتاري
م��س�ع الدع�ى:  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 2020/2999 جتاري جزئي ، باإثبات ا�ستقالة 
املدعي / خالد �سامل م�سبح حميد املهريي من من�سبه كمدير لل�سركة املدعى عليها / وكافة فروعها 
1 -ماركة ه��سبيتالتي 1 �ض .ذ. م. م )فرع( رخ�سة جتارية رقم) 744882 )2  ماركة ه��سبيتالتي 1 �ض 
.ذ. م. م )فرع( رخ�سة جتارية رقم ) 750484 ،وكذلك حذف ا�سمه من الرخ�ض التجارية و ال�سجل 
التجاري لها مع ما يرتتب علي ذلك من اآثار و �سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 5،790 درهم ( ، �ساماًل 

للر�س�م وامل�ساريف
طالب االعالن:  خالد �سامل م�سبح حميد املهريي - �سفته بالق�سية:  طالب التنفيذ

املطل�ب اعالنهم:  1- ماركة ه��سبيتاليتي 1 �ض.ذ.م.م - �سفته بالق�سية:  منفذ �سده 
م��س�ع االإعالن :  قد اأقام عليك�م الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك�م بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره ) 5،790 درهم ( اىل طالب التنفيذاأو خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 

التنفيذية بحقك�م يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

Date 27/ 1/ 2021  Issue No : 13149

ANNOUNCMENT  AJ20200608C02368
The warner: Fakhry and his Brothers Air Conditioning Trade LLC. Represented by Mr/ Fakhr EL 
Deen Diwan Asghar Ali 
The warnee: 1- El Sabah International Electromechanical Contracting L.L.C.
2- The manager: Abo Sdeek Hagy Khalilulrahman - Pakistani
Subject/ juridical warning to oblige the warnee to pay 211965 AED (one hundred eleven thousand and 
nine hundred and sixty-five AED)
Herein the warning, the warner is working on air conditioning trade room, this is according to the 
commercial license issued to it by the Department of Economic Development in the Emirate of 
Sharjah.
Under the mutual transactions between the two parties, which are proved by legal documents and the 
checks are issued by it so, it is adopted that the warnee's debt is 211965 AED (one hundred eleven 
thousand and nine hundred and sixty-five AED) for the warner. Wherein the warnee refrained to pay 
the amount, whatever the repeated friendly claims to it, and this is why we write this juridical warning 
to urge it to pay the debt.
((Hereinafter))
The warner alerts the warnee with:
The necessity and prompt debt payment, which is 211965 AED (one hundred eleven thousand and 
nine hundred and sixty-five AED) within 5 days maximum from the time you received this warning, 
otherwise we will have to start to take all the legal measures as you obliged to pay judiciary, wherein 
after we will already require the legal benefits for such issues and litigation fees and expenses as well.
Notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

ف����ق����د امل�������دع��������  /ام����ي����ن����ه 
اثي�بيا    ������س������را،  اي���ل���ي���م���� 
�سفره  ج������از   - اجل��ن�����س��ي��ة 
من   )EP4016998( رق��م 
اىل  ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده 
اأق����رب  ���س��ف��ارة اث��ي���ب��ي��ا او 

مركز �سرطة

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل���دع����  /���س��ان��ت��ى بت 
اندوني�سيا    را����س���د،  اردى 
�سفره  ج������از   - اجل��ن�����س��ي��ة 
من   )AU088973( رق��م 
اىل  ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده 
اأقرب  او  اندوني�سيا  �سفارة 

مركز �سرطة

فقدان جواز �سفر
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                      يف التنفيذ رقم 6489/2020/207 تنفيذ جتاري  
م��س�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 2018/1471 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 22.581.552.6 درهم( ، �سامال للر�س�م وامل�ساريف 
طالب االإعالن : البنك العربي املتحد - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

بحر عمان  �ساحل  ا�س�اق  م�ساريع   -2 م(  م  ذ  )�ض  القاب�سة  ار جيه  ايه   -1  : اإعالنهم  املطل�ب 
املرح�م  ورث��ة  وب�سفته من   - رم�سان جمعة  احمد  3-�سهاب  م�س�ؤولية حم��دودة(  ذات  )�سركة 
- احمد رم�سان جمعة ابراهيم 4- حممد احمد رم�سان جمعه - وب�سفته من ورثة املرح�م - 

احمد رم�سان جمعة ابراهيم - �سفتهم بالق�سية : منفذ �سدهم - جمه�ل حمل االإقامة 
م��س�ع االإعالن : قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )22.581.552.6( وق��دره  به 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 7187/2020/207 تنفيذ جتاري  
م��س�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 1686 ل�سنة 2019 جتاري كلي ، وامل�ؤيد 

باالإ�ستئناف رقم 1019 ل�سنة 2020 اإ�ستئناف جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )31359526.54 
درهم( ، �سامال للر�س�م وامل�ساريف 

طالب االإعالن : البنك العربي املتحد - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله : عائ�سة حممد عمر حممد البناي -  �سفته بالق�سية : وكيل

م  2-عبداهلل حممد عبيد احمد 3- �سحر عبداهلل  م  ذ  الفلك للمالحة - �ض   -1 : اإعالنهم  املطل�ب 
حممد عبيد اأحمد 4- �ساره عبداهلل حممد عبيد اأحمد - �سفتهم بالق�سية : منفذ �سدهم  - جمه�يل 
املذك�رة اعاله والزامكم بدفع  التنفيذية  اأق��ام عليك الدع�ى  االإع��الن : قد  االإقامة. م��س�ع  حمل 
املبلغ املنفذ به وقدره )31359526.54( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   
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                      يف التنفيذ رقم 602/2020/211 تنفيذ عقاري  
م��س�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 2019/612 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 226958.56 درهم( ، �سامال للر�س�م وامل�ساريف 
طالب االإعالن : م�سرف االإمارات اال�سالمي م�ساهمة عامة - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : اأحمد ح�سن رم�سان اآل علي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطل�ب اإعالنه : 1- م�سعد مروان م�سعد باكري - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

جمه�ل حمل االإقامة 
بتنفيذ  وال��زام��ك��م  اع���اله  امل���ذك����رة  التنفيذية  ال��دع���ى  اأق����ام عليك  ق��د   : االإع����الن  م������س���ع 
به وقدره  املنفذ  املبلغ  ب�سداد بدفع   ، الدع�ى رقم 2019/612 عقاري جزئي  ال�سادر يف  احلكم 
�ستبا�سر  املحكمة  ف���ان  وع��ل��ي��ه  امل��ح��ك��م��ة.  خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )226958.56(
تاريخ  ي�ما من   15 املذك�ر خالل  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج���راءات 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   

حمكمة التمييز - راأ�ص اخليمة
اإعالن مطعون �صده بالن�صر ب�صحيفة بالتمييز  

رقم الطعن 16/2 ق/ 2021 متييز جتاري  
اىل املطع�ن �سدها / �سركة االندل�ض الإدارة الفنادق 

اإ�ستئناف   2020/181 رق��م  اال�ستئنايف  احلكم  على  طعن  ب���ق���ع  اإعالنكم  تقرر 
جتاري املرف�ع من الطاعن/ نعمة عماد دروي�ض  واإعالنكم اأنه من حقكم تقدمي 
الئحة بالدفاع خالل خم�سة ع�سر ي�ما من تاريخ االإعالن عمال باأحكمام قان�ن 
االإجراءات املدنية وعليك مراجعة حمكمة التمييز ال�ستالم ن�سخة من �سحيفة 

الطعن.  
 مدير اإدارة الدعوى 
حمكمة التمييز - ح�صام الدوح

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   
اعـالن تنازل عن رخ�صة

يرجى العلم انه �سيق�م الكاتب العدل بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة 
بني االأطراف املذك�رة ا�سماوؤهم ادناه :

من الطرف االأول : ب�سام منري ابي �سفه - اجلن�سية : �س�ري  اىل : الطرف 
الثاين : احمد �سامل حممد عبداهلل الظنحاين - اجلن�سية : االإمارات 

باال�سم التجاري )مركز ن�سال للتجميل( رخ�سة �سادرة من دائرة التنمية 
عجمان.  و�سناعة  جتارة  بغرفة  وامل�سجلة   )65949( بعجمان  االإقت�سادية 
و�سيتم حت�يلها اإىل م�ؤ�س�سة فردية.  وعليه �سيق�م الكاتب العدل بالت�سديق 

على التنازل بعد انق�ساء 14 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.  
الكاتب العدل / بدار الق�صاء بعجمان  

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   
 اعالن بالن�صر للح�صور اأمام اإدارة الدعوى 

ب�صحيفتني  احداهما ناطقة باللغة الجنبية 
يف الإ�صتئناف رقم 2020/1419 مدين 

بناء علي طلب امل�ستاأنف : دبل�مات الهند�سية )ذ م م( وهان�مانت ريدي جات�  
اىل امل�ستاأنف �سدهم 1( ج�ب� �سري رام ريدي )هندي اجلن�سية(

2( �سامبات ك�ماركارا )هندي اجلن�سية( 
3( دبل�مات ملقاوالت البناء ذ م م ،
4( دي �سي اي للمقاوالت - ذ م م 

انت مكلف باحل�س�ر امام مكتب اإدارة الدع�ى مبحكمة ال�سارقة االإحتادية االإ�ستئنافية 
- ب�ا�سطة وكيل معتمد وذلك يف ي�م االحد امل�افق 2021/1/31 يف املذك�رة رقمها اأعاله 

- ب��سفك م�ستاأنف �سده.
مدير اإدارة الدعوى 
خليل الطاهري        

  وزارة العدل
حمكمة ال�صارقة  الحتادية ال�صتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
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اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية   
اإخطار دفع يف الق�صية رقم SHCEXCIPOR2020  /0003750 جتاري )جزئي(  

اإىل املحك�م عليه : بدر جعفر ي��سف حممد االن�ساري 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �س�رة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ البنك العربي املتحد - �ض م ع - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
اأن املحك�م له املذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان  ومبا 
احلكم املطل�ب   تنفيذه كاالآتي : املجم�ع الكلي �سامال الر�س�م وامل�ساريف 2472389 درهم باالإ�سافة 
درهم من   1374667 قدره  والبالغ  الدين  ا�سل  املتبقي من  على   5% ب�اقع  القان�نية  الفائدة  اىل 
التنفيذي  ال�سند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك  ال�سداد.  متام  وحتى   2019/11/19 تاريخ 
تخلفك  حال  ويف  االإخطار.   بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك  تاريخ  من  ي�ما   )15( خالل  اأعاله  اليه  امل�سار 

)م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.  
القا�صي / احمد طلعت عبدال�صادق حممد 
حمكمة ال�صارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   
اإعالن بطلب مقدم حتت طائلة  البيع باملزاد العلني بطريق الن�صر 

رقم املرجعي :0121202112391215
تاريخ االإ�سدار : 2021/01/21

حممد  عبدالر�سيد  حممد  عبدالرقيب  حممد  م   م  ذ  الزي�ت  ل�سناعة  تيك  يف   )1( عليه  املحك�م  اإىل 
 1 رقم  ال�سناعية  ال�سناعية  اإمارة عجمان منطقة عجمان   : العن�ان   : عبدالرفيع حممد عبدالر�سيد 
ال�سناعية  عجمان  منطقة  عجمان  اإمارة   5178213877 مكاين  رقم   1092 رقم  االر�ض  قطعة 
ال�سناعية رقم 1 قطعة االر�ض رقم 1092 رقم مكاين 5178213877 اإمارة عجمان منطقة عجمان 

منطقة عجمان ال�سناعية ال�سناعية رقم 1 قطعة االر�ض رقم 1092 رقم مكاين 5178213877 
التاريخ املذك�ر  نعلمكم  بان دائرة التنفيذ يف حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية - قد قررت يف 

اإعالنكم بان طالب )ة( التنفيذ : البنك العربي املتحد �ض م ع 
AJCEXCICOM2019 / 0001630 يف الق�سية رقم 

قد تقدم اليها ب�ساأن الق�سية امل�سار اليها ، حتت طائلة البيع باملزاد العلني بطريق الن�سر، ملدة 15 ي�م. 
القا�صي 
 علي املهلبي  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خ�رفكان : ال�سيد/ 
احمد عبداهلل احمد اجل��راح احلمادي - اجلن�سية : االإم��ارات  وطلب الت�سديق 
على حمرر يت�سمن )تنازل( يف ح�سته البالغة 100%  يف اال�سم التجاري  كافترييا 
ق�سر ال�ساي ، ن�ساط الرخ�سة بيع ال�جبات اخلفيفة )كافترييا( واملرخ�ض من 
ال�سادر   571431 رق��م  مهنية  رخ�سة  خ���رف��ك��ان  يف   االقت�سادية  التنمية  دائ���رة 
ال�سيد/ �سميم  التنمية االإقت�سادية بخ�رفكان.  اىل  بتاريخ 2009/3/1 يف دائرة 
يف  العدل  الكاتب  بان  للجميع  معل�ما  ليكن  الهند   : اجلن�سية   ، عثمان  ت�ت�ىل 
املذك�ر  املحرر  ال�ساأن يف  ذوي  ت�قيعات  بالت�سديق على  �سيق�م  مدينة خ�رفكان 

بعد انق�ساء ا�سب�عني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�صة حممد علي 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 207/2021/297 تنفيذ جتاري  

م��س�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 5197/2020 امر اأداء ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )856345 درهم( ، �سامال للر�س�م وامل�ساريف 

طالب االإعالن : حممد بن غليطة للتجارة م�ؤ�س�سة فردية - �سفته بالق�سية : طالب 
التنفيذ 

املطل�ب اإعالنه  : 1- علي عامر عبيد �س�يدان املن�س�ري - �سفته بالق�سية : منفذ 
�سده - جمه�ل حمل االإقامة 

التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدع�ى  م��س�ع االإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )856345( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذك�ر  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   
اعالن بالن�صر        

 14295/2019/13 عمايل جزئي  
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل اخل�سم املدخل : 1- �ساهني اأيرا انرتنا�سي�نال ليمتد  - جمه�ل حمل االإقامة 
طالب االإعالن : �سركة باحل�سا لل�سياحة وال�سفر )ذ م م( �سفته : مدعى عليه

وميثله : ح�سني علي ح�سن علي البناي  
 69829( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  وم��س�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق��ام  قد 
ال�سك�ى  رق���م  وامل�����س��اري��ف.  وال��ر���س���م  دره����م(  ع����دة مببلغ )2000  وت���ذك���رة  دره����م( 
 2021/2/2 امل�افق  الثالثاء  ي���م  جل�سة  لها  وح��ددت   )BM992254065AE(
من  اأو  باحل�س�ر  مكلف  فاأنت  لذا  بعد  عن  التقا�سي  قاعة  يف  �سباحا   11.00 ال�ساعة 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�ص الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   

انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/614(

رقم املحرر 2020/1/178383 
�سالح بن منيع بن باخيت املطريف 

املنذر اليه : و�ساح �سراج الدين - فرن�سي اجلن�سية  
امل��س�ع :- قام املخطر بعمل وكالة قان�نية للمخطر اليه �سدقت لدى الكاتب العدل بدبي حتت رقم 

املحرر 2020/1/112042 بتاريخ 15 ماي� 2017 
وحيث ان املخطر يرغب بالغاء هذه ال�كالة ال�سادرة منه اىل املخطر اليه ، لذلك يهم املخطر اعالن 

املخطر اليه بالغاء تلك ال�كالة وانتهاء �سريانها قان�نا من تاريخ علمه بها 
لذلك ، فاإن املخطر يخطر املخطر اليه بالغاء تلك ال�كالة امل�سدقة لدى الكاتب العدل بدبي حتت 
رقم املحرر 2020/1/112042 بتاريخ 15 ماي� 2017 واعتبارها الغية من تاريخ ابالغه بها وتك�ن كافة 
الت�سرفات التي تنتج عن تلك ال�كالة منذ ذلك التاريخ غري منتجة الثارها القان�نية ويف حكم العدم 

دون ثمة م�س�ؤولية على املخطر بكافة ان�اعها وهذا للعمل واالحاطة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   
اعالن حكم بالن�صر        

يف  الدعوى 18/2020/991 عقاري جزئي  
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل حمك�م عليه 1- تاون �سنرت ماجنمنت ليمتد  2- �س�ن لل��ساطة العقارية )�ض ذ م م(  - جمه�ل 
حمل االإقامة -مبا ان حمك�م له : ع�سام عبداهلل ابراهيم حممد ال علي وميثله: حممد احمد علي 
الدع�ى  يف    2020/12/31 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  اللجناوي  احمد 
املذك�رة اعاله ل�سالح/ ع�سام عبداهلل ابراهيم حممد ال علي ببطالن اتفاقية البيع �سند الدع�ى 
، وبالزام املدعي عليها االوىل بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره 760.000 درهم )�سبعمائة و�ست�ن الف 
ال�سداد  الق�سائية وحتى متام  املطالبة  تاريخ  �سن�يا من   %9 ب�اقع  القان�نية عنه  والفائدة  درهم( 
قابال  املحاماة.   حكما مبثابة احل�س�ري  اتعاب  دره��م مقابل  وال��ف  وامل�ساريف  الر�س�م  والزمتها 
�ساحب  با�سم  �سدر  االع��الن  هذا  لن�سر  التايل  الي�م  من  اعتبارا  ي�ما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف 

ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 2340/2020/11 مدين جزئي  
م��س�ع الدع�ى : املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره 123185 درهم والر�س�م وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  

طالب االإعالن :  علي عبداهلل علي عبداهلل ال�ردي  - �سفته بالق�سية : مدعي  
وميثله : عائ�سة عتيق علي بالل ج�هر - �سفته بالق�سية : وكيل 

املطل�ب اإعالنه  : 7- �سباح عبداهلل علي عبداهلل ال�ردي - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه 
جمه�ل  حمل االإقامة 

م��س�ع االإعالن : قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها  املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره 123185 
و�سم�ل  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�س�م  درهم 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وح��ددت لها جل�سة ي�م االح��د  امل�افق  2021/1/31  ال�ساعة 8.30 �ض 
امام الدائرة الثامنة مكتب اإدارة الدع�ى من خالل تطبيق ب�تيم علىالرقم 0565460830  لذا فاأنت مكلف 
باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   

اعالن بالن�صر        
  يف  الدعوى 480/2020/566 نزاع تعيني خربة جتاري

م��س�ع الدع�ى : املطالبة بندب خبري متخ�س�ض مع الزام املدعي عليه بالر�س�م وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة و�سم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  

طالب االإعالن :  فادى عبده �سعب  - �سفته بالق�سية : متنازع
املطل�ب اإعالنه   : 1- ح�سني علي حممد - �سفته   بالق�سية : متنازع �سده 

جمه�ل حمل االإقامة 
م��س�ع االإعالن : قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة بندب خبري متخ�س�ض مع الزام 

املدعي عليه بالر�س�م وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
وحددت لها جل�سة ي�م االأحد  امل�افق  2021/1/31  ال�ساعة 9.00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   
اعالن بالن�صر 

                      يف الدعوى رقم 207/2020/9117 تنفيذ جتاري  
م��س�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 1734/2020 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به �سامال للر�س�م وامل�ساريف 
طالب االإعالن : اإت�ساالت الإدارة املرافق - ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطل�ب اإعالنه  : 1- �سيكي�رتي انرتنا�سي�نال �سرف�سي�ض - �ض ذ م م - �سفته  بالق�سية 
: منفذ �سده - جمه�ل حمل االإقامة 

التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدع�ى  م��س�ع االإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )433965.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   
انذار عديل بالن�صر

رقم )874/2020(
املنذر : م�ؤ�س�سة التجهيزات املتحدة مل�اد البناء 

املنذر اليه : 1- �سيمبلك�ض انفرا �سرتك�سرز املحدودة )فرع دبي( )رخ�سة رقم 582600( 
2- دورجا دا�ض كي�سان الل بهاييا بهاييا - جمه�ل حمل االإقامة 

يت�جه املنذر بهذا االإنذار اىل املنذر اليهما الإنذارها باالآتي 
املنذرة تداين املنذر اليهما بقيم ال�سيكات املرت�سدة يف ذمتهما املالية واالأتى بيانها :-

قيمة ال�صيك بالدرهم   تاريخ ا�صتحقاقة   البنك امل�صحوب عليه   م - رقم ال�صيك  
18 .560.00  2017/7/11 بنك االإمارات دبي ال�طني    000714 -1
86 .638.00  2017/7/11 بنك االإمارات دبي ال�طني    000715 -2

اإجمايل قيمة : 105.198 درهم )مائة وخم�صة الف ومائة وثمانية وت�صعون درهما اإماراتيا(
املنذرة تنذر املنذر اليهما وتكلفهما بال�فاء بالت�سامن فيما بينهما ب�سرعة �سداد مبلغ 105.198 درهم )مائة وخم�سة الف ومائة 
وثمانية وت�سع�ن درهما اإماراتيا( للمنذرة خالل االجل الذي �سربه القان�ن واإال �س�ف ت�سطر املنذرة التخاذ كافة االإجراءات 
تاريخ  من   %12 ب�اقع  القان�نية  الف�ائد  يف  م�كلنا  حق  حفظ  مع  املبالغ  تلك  اإ���س��رتداد  �سبيل  يف  اليهما  املنذر  �سد  القان�نية 
ا�ستحقاق قيم ال�سيكات وحفظ حقه يف مطالبتكم بالر�س�م وامل�سروفات والتع�ي�ض عن ما حلقه من �سرر وما فاته من ك�سب 

جراء اإحتبا�سكم لتلك املبالغ املالية قيمة ال�سيكات املن�ه عنها ب�سدر االإنذار. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�صر

رقم )877/2021(
املنذر : ي�ين كاب 

املنذر اليه : بل� ايز لتجارة امل�اد الغذائية - �ض ذ م م - )جمه�ل حمل االإقامة(
يت�جه املنذر بهذا االإنذار اىل املنذر اليهما النذارهما باالآتي :  فاإن املنذرة تنذركما بهذا االإنذار 
للعم مبا جاء به ونفاذ مفع�له قان�نا وتطالب املنذر اليهما ب�سرعة �سداد قيمة املدي�نية البالغة 
مبلغ وقدره )98000 درهم( )ثمانية وت�سع�ن الف درهم( يف م�عد خم�سة ايام من تاريخ ن�سر 
هذا االإنذار ، واإال ف�س�ف تتخذ املنذرة جتاهكم كافة االإجراءات القان�نية املنا�سبة ل�سداد املبلغ 
املذك�رة اأعاله وذلك باتخاذ طريق الق�ساء �سبيل لكي ي�ستاأدى حقه مبا يف ذلك اإقامة الدعاوى 
واملنع  التجارية  والرخ�ض  البنكية  وامل�ستعجلة مبا فيها احلج�زات على احل�سابات  امل��س�عية 
جميع  عن  بالتع��سات  املطالبة  مع  حق�قها  كامل  ت�ستاأدي  حتى  ال��س�ل  وترقب  ال�سفر  من 

االأ�سرار التي حلقت بها جراء االمتناع عن �سداد املبلغ املذك�ر اأعاله
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   
انذار عديل بالن�صر

رقم )878/2021(
املنذر : الرواد للكهربائيات - �ض ذ م م 

املنذر اليه : �سركة �سيكاغ� لل�سيانة واالن�ساءات - ذ م م 
)جمه�ل حمل االإقامة( 

يت�جه املنذر بهذا االإنذار اىل املنذر اليهما الإنذارهما باالآتي 
فاإن املنذرة تنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتها وقدره 351.434.29 درهم 
وع�سرون  وت�سعة   ، درهما  اأربع�ن  وثالثة  واربعمائة   ، الفا  وواح��د وخم�س�ن  - ثالثمائة 
فل�سا باالإ�سافة اىل الفائدة القان�نية وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا االإنذار 
، واإال �سن�سطر يف حال عدم ال�سداد اىل اللج�ء اىل الق�ساء مع املطالبة بالتع�ي�ض عما 
فات املنذرة من ك�سب وما حلق بها من خ�سارة ، مع حتميلكم الر�س�م وامل�ساريف ومقابل 

اتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   
انذار عديل بالن�صر

رقم )876/2021(
املنذر :: كالزات�ريفيكي� �سبريونى - �ض ذ م م  

املنذر اليه : ال كافالريي لتجارة املنتجات اجللدية - �ض ذ م م  
)جمه�ل حمل االإقامة( 

يت�جه املنذر بهذا االإنذار اىل املنذر اليهما الإنذارها باالآتي 
تنذر املنذرة املنذر اليها وتكلفها ان ت�ؤدي ف�را للمنذرة مبلغ 97.275.00 ي�رو ما يعادل 
وخم�سة  دره��م  وع�سرة  و�سبعمائة  ال��ف  وث��الث���ن  وثمانية  )اأبعمائة  دره��م   438.710.25
وع�سرون فل�ض( قيمة املرت�سد يف ذمتهما خالل االأجل الذي �سربه القان�ن واإال �ست�سطر 
اليها  املنذر  �سيك�ن  ثم  املخت�سة ومن  املحكمة  اأم��ام  القان�نية  االإج���راءات  املنذرة التخاذ 
االإ�ستحقاق وحتى متام  تاريخ  القان�نية من  الفائدة  به مع  املطالب  املبلغ  ب�سداد  ملزمة 

ال�سداد والتع�ي�ض وكذا بالر�س�م الق�سائية وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.   
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   
 اعالن بالن�صر

يف  الإ�صتئناف رقم 28/2021/305 ا�صتئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل امل�ستاأنف �سده /1- حممد عبداهلل جمعه ال�سرى - جمه�ل حمل االقامة 
مبا ان امل�ستاأنف / ال�سركة اخلليجية لال�سثمارات العامة )�ض م ع( وميثله 
رقم  بالدع�ى  ال�سادر  ا�ستاأنف احلكم  قد   - احلامد  �سامل  اب�بكر  يا�سني   /
431/20 جتاري كلي وحددت لها جل�سه ي�م االحد امل�افق 2021/1/31ال�ساعة 
من  او  ح�س�ركم  يقت�سي  وعليه  بعد  ع��ن  التقا�سي  بقاعة  �سباحا   10.00

ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2021/917(
املنذرة : �سركة البتيل العقارية )ذ م م(  -  وميثلها بالت�قيع ال�سيد/ اأحمد �سعد عنرت 

املنذر اليها : �سركة الت�سميم الفني للديك�ر - ذ م م  
رقم املحرر : 2021/1/8618

تت�جه املنذرة بهذا االإنذار النذار املنذر اليها مبا يلي : وتكلفها ب�سرعة �سداد الدفعة االإيجارية 
املنذر  امتناع  فاإنه حال  واإال   ، االيجار  ي�ستجد من بدل  ، وما  دره��م(  امل�ستحقة مبلغ )47.100 
 ، به  العلم  اأو   ، االإن��ذار  ا�ستالم هذا  تاريخ  اق�ساها ثالث�ن ي�ما من  ال�سداد يف مدة  اليها عن 
العني  باإخالء  اليها  املنذر  بالزام  للمطالبة  االإيجارية  املنازعات  ملركز ف�ض  �ستلجاأ  املنذرة  فاإن 
امل�ستحقة عنه  امل�ستحق و�سريبة القيمة امل�سافة  ، واأن ت�ؤدي للمنذرة بدل االإيجار   امل�ستاأجرة 
اأعاله ، وما ي�ستجد منهما حتى تاريخ االإخ��الء الفعلي ، وكذا الزامها باداء  على النح� املبني 

ر�س�م وم�سروفات التقا�سي. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2021/914(
املنذرة : �سركة البتيل العقارية )ذ م م(  -  وميثلها بالت�قيع ال�سيد/ اأحمد �سعد عنرت 

املنذر اليها : �سركة النا�سية ملقاوالت البناء - ذ م م  
رقم املحرر : 2021/1/8613

تت�جه املنذرة بهذا االإنذار النذار املنذر اليها مبا يلي : وتكلفها ب�سرعة �سداد الدفعة االإيجارية 
املنذر  امتناع  فاإنه حال  واإال   ، االيجار  ي�ستجد من بدل  ، وما  دره��م(  امل�ستحقة مبلغ )38.700 
 ، به  العلم  اأو   ، االإن��ذار  ا�ستالم هذا  تاريخ  اق�ساها ثالث�ن ي�ما من  ال�سداد يف مدة  اليها عن 
العني  باإخالء  اليها  املنذر  بالزام  للمطالبة  االإيجارية  املنازعات  ملركز ف�ض  �ستلجاأ  املنذرة  فاإن 
امل�ستحقة عنه  امل�سافة  القيمة  امل�ستحق و�سريبة  االإيجار  بدل  للمنذرة  ت���ؤدي  واأن   ، امل�ستاأجرة 
اأعاله ، وما ي�ستجد منهما حتى تاريخ االإخ��الء الفعلي ، وكذا الزامها باداء  على النح� املبني 

ر�س�م وم�سروفات التقا�سي. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2021/911(
املنذرة : �سركة البتيل العقارية )ذ م م(  -  وميثلها بالت�قيع ال�سيد/ اأحمد �سعد عنرت 

املنذر اليها : باي�نيري للخدمات الفنية والتنظيف - �ض ذ م م  
رقم املحرر : 2021/1/8606

تت�جه املنذرة بهذا االإنذار النذار املنذر اليها مبا يلي : وتكلفها ب�سرعة �سداد الدفعة االإيجارية 
املنذر  امتناع  فاإنه حال  واإال   ، االيجار  ي�ستجد من بدل  ، وما  دره��م(  امل�ستحقة مبلغ )20.400 
 ، به  العلم  اأو   ، االإن��ذار  ا�ستالم هذا  تاريخ  اق�ساها ثالث�ن ي�ما من  ال�سداد يف مدة  اليها عن 
العني  باإخالء  اليها  املنذر  بالزام  للمطالبة  االإيجارية  املنازعات  ملركز ف�ض  �ستلجاأ  املنذرة  فاإن 
امل�ستحقة عنه  امل�ستحق و�سريبة القيمة امل�سافة  ، واأن ت�ؤدي للمنذرة بدل االإيجار   امل�ستاأجرة 
اأعاله ، وما ي�ستجد منهما حتى تاريخ االإخ��الء الفعلي ، وكذا الزامها باداء  على النح� املبني 

ر�س�م وم�سروفات التقا�سي. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2021/913(
املنذرة : �سركة البتيل العقارية )ذ م م(  -  وميثلها بالت�قيع ال�سيد/ اأحمد �سعد عنرت 

املنذر اليها : اآكا�ض تيكنيكال وورك - �ض ذ م م  
رقم املحرر : 2021/1/8643

تت�جه املنذرة بهذا االإنذار النذار املنذر اليها مبا يلي : وتكلفها ب�سرعة �سداد الدفعة االإيجارية 
املنذر  امتناع  فاإنه حال  واإال   ، االيجار  ي�ستجد من بدل  ، وما  دره��م(  امل�ستحقة مبلغ )86.400 
 ، به  العلم  اأو   ، االإن��ذار  ا�ستالم هذا  تاريخ  اق�ساها ثالث�ن ي�ما من  ال�سداد يف مدة  اليها عن 
العني  باإخالء  اليها  املنذر  بالزام  للمطالبة  االإيجارية  املنازعات  ملركز ف�ض  �ستلجاأ  املنذرة  فاإن 
امل�ستحقة عنه  امل�ستحق و�سريبة القيمة امل�سافة  ، واأن ت�ؤدي للمنذرة بدل االإيجار   امل�ستاأجرة 
اأعاله ، وما ي�ستجد منهما حتى تاريخ االإخ��الء الفعلي ، وكذا الزامها باداء  على النح� املبني 

ر�س�م وم�سروفات التقا�سي. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2021/916(
املنذرة : �سركة البتيل العقارية )ذ م م(  -  وميثلها بالت�قيع ال�سيد/ اأحمد �سعد عنرت 

املنذر اليها : كي اإن بي للمقاوالت - �ض ذ م م  
رقم املحرر : 2021/1/8630

تت�جه املنذرة بهذا االإنذار النذار املنذر اليها مبا يلي : وتكلفها ب�سرعة �سداد الدفعة االإيجارية 
املنذر  امتناع  فاإنه حال  واإال   ، االيجار  ي�ستجد من بدل  ، وما  دره��م(  امل�ستحقة مبلغ )39.600 
 ، به  العلم  اأو   ، االإن��ذار  ا�ستالم هذا  تاريخ  اق�ساها ثالث�ن ي�ما من  ال�سداد يف مدة  اليها عن 
العني  باإخالء  اليها  املنذر  بالزام  للمطالبة  االإيجارية  املنازعات  ملركز ف�ض  �ستلجاأ  املنذرة  فاإن 
امل�ستحقة عنه  امل�ستحق و�سريبة القيمة امل�سافة  ، واأن ت�ؤدي للمنذرة بدل االإيجار   امل�ستاأجرة 
اأعاله ، وما ي�ستجد منهما حتى تاريخ االإخ��الء الفعلي ، وكذا الزامها باداء  على النح� املبني 

ر�س�م وم�سروفات التقا�سي. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2021/912(
املنذرة : �سركة البتيل العقارية )ذ م م(  -  وميثلها بالت�قيع ال�سيد/ اأحمد �سعد عنرت 

املنذر اليها : املل�ك للمقاوالت - �ض ذ م م  
رقم املحرر : 2021/1/8595

تت�جه املنذرة بهذا االإنذار النذار املنذر اليها مبا يلي : وتكلفها ب�سرعة �سداد الدفعة االإيجارية 
املنذر  امتناع  فاإنه حال  واإال   ، االيجار  ي�ستجد من بدل  ، وما  دره��م(  امل�ستحقة مبلغ )81.500 
 ، به  العلم  اأو   ، االإن��ذار  ا�ستالم هذا  تاريخ  اق�ساها ثالث�ن ي�ما من  ال�سداد يف مدة  اليها عن 
العني  باإخالء  اليها  املنذر  بالزام  للمطالبة  االإيجارية  املنازعات  ملركز ف�ض  �ستلجاأ  املنذرة  فاإن 
امل�ستحقة عنه  امل�ستحق و�سريبة القيمة امل�سافة  ، واأن ت�ؤدي للمنذرة بدل االإيجار   امل�ستاأجرة 
اأعاله ، وما ي�ستجد منهما حتى تاريخ االإخ��الء الفعلي ، وكذا الزامها باداء  على النح� املبني 

ر�س�م وم�سروفات التقا�سي. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   
اعالن حكم بالن�صر

يف  الدعوى رقم 1559/2019/20 جتاري كلي   
م��س�ع الدع�ى : بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم بان ي�ؤدوا اىل املدعية مبلغ 3.434.567 جنيه اإ�سرتليني او ما يعادله 
بالدرهم االإماراتي ب�اقع 15.527.126 درهم )خم�سة ع�سر ملي�ن وخم�سمائة و�سبع وع�سرون الف ومائة و�ستة وع�سرون درهما( 
والفائدة عنه ب�اقع 9% �سن�يا اعتبارا من تاريخ 2018/9/12 وحتى متام ال�سداد ولك بحكم م�سم�ل بالنفاذ املعجل وبال كفالة.  
ثانيا : احلكم ب�سحة وتثبيت اإجراءات احلجز التحفظي رقم 619 ل�سنة 2019 جتاري. مع الزام املدعي عليهم بالر�س�م وامل�ساريف 

ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب االإعالن :  دي اأت�ض كيه ريتايل ليميتد )�س�بر دراي - ذ م م(  - �سفته بالق�سية : مدعي

وميثله : عمر عبدالعزيز عبداهلل عزيز اآل عمر  - �سفته بالق�سية : وكيل 
املطل�ب اإعالنه : 1- رايف برمي ك�مار نافالين - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه - جمه�ل  حمل االإقامة 

اأت�ض  م��س�ع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020/9/20 يف الدع�ى املذك�رة اأعاله ل�سالح/دي 
كيه ريتايل ليميتد )�س�بر دراي ذ م م ( بالزام املدعي عليهم / �س�ريا لالأزياء ذ م م ، رايف برمي ك�مار نافالين ، ريتيل براند هاو�ض 
، مت�سامنني بان ي�ؤدوا اىل املدعية مبلغ 24. 2.656.886 جنيه اإ�سرتليني مبا يعادله 14. 12.364.669 درهما اإماراتيا ، وفائدة %9 
من تاريخ 2019/10/16 وحتى ال�سداد التام ، والزمتهم بالر�س�م وامل�ساريف ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب املحاماة، ورف�ست ما زاد 
على ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�س�ري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�سر هذا االعالن 

�سدر با�سم �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�ص الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   

اعالن بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 3931/2020/60 امر اداء    

م��س�ع الدع�ى : بالزام املطل�ب �سده بان ي�ؤدي للطالبة مبلغ وقدره 255467 درهم اإماراتي م�سافا اليه 
الف�ائد القان�نية ب�اقع 9% من تاريخ اال�ستحقاق حتى متامال�سداد والر�س�م وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   

طالب االإعالن : جمعية دار الرب - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله :  اأمل خمي�ض دروي�ض حممد البل��سي -  �سفته بالق�سية : وكيل ، املطل�ب اإعالنه : 1- عبداحلكيم 

�سعيد برى - �سفته بالق�سية : مدعي عليه - جمه�ل حمل االإقامة 
اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2020/9/23 بالزام  اأمر  ا�ست�سدار  م��س�ع االإعالن : طلب 
املدعى عليه عبداحلكيم �سعيد بري بان ي�ؤدي للمدعية جمعية دار الرب مبلغ وقدره 255467 درهم )مائتني 
تاريخ  من  �سن�يا   %9 ب�اقع  القان�نية  والفائدة  دره��م(  و�ست�ن  و�سبعة  واربعمائة  الف  وخم�س�ن  وخم�سة 
املطالبة الق�سائية 2020/9/14 وحتى متام ال�سداد والر�س�م وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب 
اإ�ستئناف االأمر خالل 15 ي�م من الي�م التايل لن�سر  املحاماة ورف�ست طلب النفاذ املعجل. ولكم احلق يف 

هذا االعالن.
رئي�ص الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13149 بتاريخ 2021/1/27   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 200/2021/209 تنفيذ عمايل  

م��س�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدع�ى العمالية رقم 2020/1964 عمايل 
جزئي ، ب�سداد املبالغ املنفذ بها وقدرها )50803 درهم( ، �سامال للر�س�م وامل�ساريف 

طالب االإعالن : ني�ساد كليرتاكال ن�از - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطل�ب اإعالنهم : 1- �سركة ا�سيت الين للديك�ر الداخلي واالعمال الكهروميكانيكية 

-ذ م م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 
املذك�رة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدع�ى  االإع��الن : قد  م��س�ع 
املبلغ املنفذ به وقدره )50803( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذك�ر  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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•• اأبوظبي-الفجر:

 اأعلن مركز الفن�ن بجامعة ني�ي�رك اأب�ظبي عن انطالق 
ال��ن�����س��خ��ة ال�����س��ن���ي��ة اخل��ام�����س��ة م���ن م��ه��رج��ان ب����رزخ الذي 
االإنرتنت  عرب  فعالياتها  �سُتبث  اأم�سيات  ث��الث  �سيت�سمن 
يف 1 و3 و6 فرباير. ويقام املهرجان هذا العام حتت �سعار 
امل��سيقية  ال��ف��رق  اأ���س��ه��ر  م��ن  ث���الث  مب�����س��ارك��ة  “اجل�سر” 
ال�س�د”  ت��اري��خ  “�سهر  ب���  االح��ت��ف��ال  م��ع  بالتزامن  العاملية، 

الذي ي�سادف �سهر فرباير يف كل عام. 

وت�����س��م��ل ق��ائ��م��ة امل�����س��ارك��ني يف امل��ه��رج��ان ك���اًل م��ن الفرقة 
بيت�سايدا  املغنية  بقيادة  اأفريقية  اأ���س���ل  م��ن  الفنزويلية 
االأمريكية  بروجكت  روت�ض  ريدب�ن  مارثا  وفرقة  مات�سادو، 
من اأ�س�ل اأفريقية، وفرقة اجلاز االأفريقية-اخلليجية ب�م 
دي�ان مب�ساركة عازف البيان� املبدع مل��سيقى اجلاز ندودوزو 
براجمها  ت��ق��دمي  على  ال��ف��رق  ه��ذه  و�ستحر�ض  خماتيني. 
مثمرة  ح����ارات  يف  امل�ساركة  اإىل  اإ�سافة  احل�سرية،  الفنية 
مع املجتمع الثقايف يف االإمارات والعامل. و�سُتبث كل اأم�سية 

ثقافية  رح��ل��ة  خ������ض  للجمه�ر  يتيح  م��ا  االإن���رتن���ت،  ع��رب 
وفنية فريدة تنب�ض باإيقاعات امل��سيقى واحل�ار املتعّمق مع 

الفنانني. 

التنفيذي  تعليقاً على ذلك، قال بيل براجني، املدير الفني 
“ي�سهم  اأب����ظ���ب���ي:  ن��ي���ي���رك  ب��ج��ام��ع��ة  ال��ف��ن���ن  يف م��رك��ز 
املتن�عة  املفاهيم  على  ال�����س���ء  ت�سليط  يف  ب���رزخ  م��ه��رج��ان 
ت�سخريها  على  امل��سيقي�ن  يحر�ض  التي  وال��رتاث  لله�ية 
اجلديدة  الفنية  البح�ث  دع��م  يف  ي�سهم  مب��ا  اأعمالهم،  يف 
واالإبداع، واالحتفاء بالفنانني الذين جتاوزوا يف اإبداعاتهم 
اأم�سيات  ب��ث  ويتيح  امل��األ���ف��ة.  الثقافية  واحل���دود  االأمن���اط 
ال�ستك�ساف  للجمه�ر  ال��ف��ر���س��ة  االإن���رتن���ت  ع��رب  امل��ه��رج��ان 
الفريدة  ال��ت��اأث��ريات  على  والتعرف  متن�عة،  فنية  مفاهيم 

التي ي�سيفها كل فنان اإىل اإبداعاته«.

بيت�سايدا  اأفريقية  اأ�س�ل  من  الفنزويلية  املغنية  و�ستقدم 
بعن�ان  اجلديد  الفني  م�سروعها  على  اأولية  ملحة  مات�سادو 
م يف االإم�����ارات امل��ت��ح��دة الأول  ال���ض ك��ان��ت���را���ض ال���ذي ���س��ُي��ق��دَّ

م��رة ع��رب االإن��رتن��ت ان��ط��الق��اً م��ن فنزويال ي���م 1 فرباير 
املهند�ض  مات�سادو مع  وتعاونت  م�ساًء.   8:00 ال�ساعة  عند 
اأوزوال�����دو  ال��ف��ن��زوي��ل��ي  ال�سعبية  ال��ف��ن���ن  امل��ع��م��اري وخ��ب��ري 
الري�ض، لتن�سيق جمم�عة من ت�سجيالت امل��سيقى الريفية 
اأر�سيف جمم�عة الري�ض.  التاريخية لعدد من املغنيات من 
و�ساعدت هذه اخلط�ة على اجلمع بني االأمناط امل��سيقية 
ت��ق��دمي جمم�عة  اأت����اح  مل��ن��اط��ق خمتلفة م��ن ف��ن��زوي��ال، م��ا 
و�سياقاً  تاريخية  و�س�راً  خطية  مالحظات  تت�سمن  فريدة 
للمرة  الت�سجيالت  هذه  اإط��الق  و�سيتم  للمغنيات.  متن�عاً 
االأوىل عرب االإنرتنت من خالل بث ت�سجيل �س�تي ومرئي 
قبل اإ�سدار االألب�م ي�سم الفنانني وفريق البحث، باالإ�سافة 

اإىل تعليقات حية من قبل قادة امل�سروع. 

الكثري  “هنالك  ال�سدد:  بهذا  مات�سادو  بيت�سايدا  وق��ال��ت 
وروحي  اإن�ساين  ت�ا�سل  حتقيق  على  القادرات  املغنيات  من 
واالآالم  اله�ية  ومفاهيم  الق�س�ض  من  كثري  عن  والتعبري 
وال�سعادة يف املناطق التي ينتمني اإليها؛ وال�سك اأن اال�ستماع 
فر�سة  اأي�����س��اً  ول��ن��ا  ل��ه��ن  �سيتيح  الفنية  االإب���داع���ات  ل��ه��ذه 
الق�سية  ه��ذه  على  و�سركز  وال��ت��اري��خ.  املا�سي  ا�ستك�ساف 
يف  �سنقدمه  ال��ذي  الفني  كانت�را�ض  ال  م�سروع  خ��الل  م��ن 
جديدة  ت�س�رات  ت�سكيل  يف  بذلك  لن�سهم  ب��رزخ؛  مهرجان 
اأمثلة  يج�ّسدن  ال��الت��ي  ال��ري��ف��ي��ات  املغنيات  اإم��ك��ان��ات  ح���ل 

واقعية وملم��سة عن الرتاث الثقايف املحلي يف فنزويال«. 

من جهة ثانية، �ستقدم فرقة مارثا ريدب�ن روت�ض بروجكت، 
االإنرتنت  االأول عرب  املتحدة، عر�سها  ال�اليات  ومقرها يف 
فرباير،   3 ي���م  تقام  م��سيقية  اأم�سية  خ��الل  االإم����ارات  يف 
مع  االأب��اال���ض  جبال  م��سيقى  من  فريداً  مزيجاً  وتت�سمن 
االأ�سليني،  اأمريكا  �سكان  وم��سيقى  والبل�ز  ال�س�ل  اأمن��اط 
للفنانة  ال��ع��ري��ق  الفني  ال���رتاث  مبجم�عها  تعك�ض  وال��ت��ي 
وم���ؤل��ف��ة االأغ����اين م��ارث��ا ري��دب���ن ال��ت��ي تنحدر م��ن اأ�س�ل 
وامللّحنة  االأغاين  الكمان وم�ؤلفة  و�ساركت عازفة  اأفريقية. 
مارثا ريدب�ن م�ؤخراً يف �سل�سلة حفالت تايني دي�سك التي 
تقام بال�سراكة مع مهرجان في�ست العاملي ومت بثها يف �سهر 
ف��ازت ريدب�ن  اآر مي�زك. كما  اإن بي  اإذاع��ة  يناير على قناة 
للعمل  راق�سة  الأغنيات  تلحينها  بعد  ج�ائز  بعدة  م���ؤخ��راً 

امل�سرحي الرائد للفنانة ن�تزاكي �سانغي، والذي حمل عن�ان 
باالنتحار  فّكرن  الل�اتي  الداكنة  الب�سرة  ذوات  الفتيات  اإىل 
العام.  امل�سرح  اإن��ت��اج  م��ن  ك��اف��ي��اً(،  ق��زح  ق��ض  يك�ن  )حينما 
و�سيعقب العر�ض، الذي �سيتم ت�سجيله وبثه على اله�اء من 
م�سرح نا�سي�نال �س�دا�ست يف ويليامزبرغ مبدينة ني�ي�رك، 
ح�����اراً م��ب��ا���س��راً ع��رب االإن���رتن���ت م��ع ال��ف��ن��ان��ة. ك��م��ا �ستنظم 
ريدب�ن ور�سة عمل من جزاأين بعن�ان احلفاظ على الثقافة 
عرب امل��سيقى: االإبداع امل��سيقي مل�اكبة املتغريات الثقافية، 

ي�مي االأحد والثالثاء 21 و23 فرباير.

مل�ساركتي  ج��داً  �سعيدة  “اأنا  ال�سدد:  بهذا  ري��دب���ن  وق��ال��ت 
اأت��اح يل فر�سة اللقاء  يف مهرجان برزخ لهذا العام، وال��ذي 
و���س��رد ق�س�ض ملهمة  امل������س��ي��ق��ى،  ُم��ب��دع��ي  وال��ت��ف��اع��ل م��ع 
والتحاور  وث��ق��اف��ت��ي احل�����س��ري��ة واجل��ب��ل��ي��ة،  م���ط��ن��ي  ع���ن 
االأم�سيات  ه��ذه  مب�ساركة  نت�سرف  ال��ذي��ن  امل��سيقيني  م��ع 
االفرتا�سية معهم. واأعتقد اأنه من ال�سروري الرتكيز هذا 
ندرك  واأننا  خا�سة  التعايف،  يف  واأثرها  امل��سيقى  على  العام 
امل��سيقى والفن  اإب����داع  اال���س��ت��م��رار يف  اأه��م��ي��ة  م��دى  ال��ي���م 
ورغم  �سالمتنا.  على  ال�قت  ذات  والتالقي مع احلفاظ يف 
�سي�سعر اجل��م��ه���ر بطاقة  االإن���رتن���ت،  ع��رب  االأم�����س��ي��ات  ب��ث 
اأعتقد  الأنني  الي�م،  اإليها  احلاجة  باأم�ض  ونحن  االأداء  هذا 
باأن الروح االإن�سانية هي العامل الرئي�ض الذي يربط فيما 

بيننا«.

ومن ناحية اأخرى، �ستقدم فرقة اجلاز االأفريقية-اخلليجية 
اجلاز  مل��سيقى  امل��ب��دع  البيان�  ع��ازف  مب�ساركة  دي����ان  ب���م 
ندودوزو خماتيني عر�سها املميز، الذي ميزج بني االإيقاعات 
الل�ؤل�ؤ  الغ��ض وا�ستخراج  امل�ست�حاة من تقاليد  واالأ�س�ات 
ال�ساعة  ع��ن��د  ف���رباي���ر   6 ال��ع��رب��ي، يف  اخل��ل��ي��ج  م��ن��ط��ق��ة  يف 
8:00 م�ساًء. كما �ستت�سمن االأم�سية عر�ساً م��سيقياً من 
تاأليف الدكت�ر غازي املليفي، عازف اجليتار وع�س� الهيئة 
التدري�سية بجامعة ني�ي�رك اأب�ظبي والباحث يف م��سيقى 
ال�����س��ع���ب، ب��ال��ت��ع��اون م���ع ���س��ي��ف مم��ي��ز ه���� ع����ازف البيان� 
ندودوزو خماتيني، اأول م��سيقي جن�ب اأفريقي يتعاقد مع 
�سركة بل� ن�ت للت�سجيالت ال�سهرية. كما �ستتح�ل االأم�سية 
واحل�ار الفني اإىل جتربة فريدة تنب�ض بامل��سيقى الغامرة 

واالرجتال  التاأليف  وفن�ن  الراق�سة  الب�سرية  والعرو�ض 
التي تتمح�ر ح�ل اإدراك الذات واملجتمع، والطابع الروحي 
م�ا�سيع  امل��سيقى  �ستتناول  بينما  احل��داث��ة،  م�اجهة  يف 

الع�ملة واملجتمع واحل�ار والتعايف. 

دول يف  ث��الث  ت�سجيله يف  يتم  ال���ذي  ال��ع��ر���ض  و���س��ي��رتاف��ق 
ب��ج��ام��ع��ة ني�ي�رك  ال��ف��ن���ن  االأ����س����د يف م��رك��ز  ال�����س��ن��دوق 
اأب�ظبي ، ويف ا�ست�دي�هات ابن الدوخي يف حمافظة ح�يل 
مع  اإفريقيا  بجن�ب  لندن  �سرق  نقابة  وم�سرح  الك�يت،  يف 
دولة  يف  اخلليجية  االإيقاعات  ح�ل  وتعليمي  ثقايف  برنامج 
االإمارات.  دول��ة  يف  االأمريكية  ال�سفارة  من  بدعم  االإم���ارات 
ويف ي�م 14 فرباير، �سي�ست�سيف الدكت�ر املليفي، بالتعاون 
دي���ان عبدالعزيز احلملني  االإيقاع يف فرقة ب�م  مع ع��ازف 
واالإجنليزية ح�ل اجل�انب  العربية  باللغتني  ور�ستي عمل 
عن�ان  حت��ت  ال���ر���س��ت��ان،  و�ست�ستك�سف  للم��سيقى.  الفنية 
امل��سيقية لغ�ا�سي  االإيقاعات  اأمناط  العرب،  اإيقاعات بحر 
طرق  من  امل�ست�حاة  وامل��سيقى  العربي،  اخلليج  يف  الل�ؤل�ؤ 
ال��ت��ج��ارة ع��رب ح�����س��ارات امل��ح��ي��ط ال��ه��ن��دي، ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
مع  بال�سراكة  ال�ر�ستان  و�سُتقدم  العاملية.  اجل��از  م��سيقى 
ال��ع��ل���م االإن�سانية  ج��ام��ع��ة ع��ج��م��ان، وج��ام��ع��ة زاي���د )ك��ل��ي��ة 
القا�سمي،  وم�ؤ�س�سة  “عفكرة”،  وم�ؤ�س�سة  واالجتماعية(، 

وبدعم من ال�سفارة االأمريكية يف دولة االإمارات.

ويف معر�ض التعليق على امل�ساركة يف املهرجان، قال الدكت�ر 
والفهم  التعبري  ح��دود  ت��سيع  اإىل  دائ��م��اً  “اأ�سعى  املليفي: 
�سعيد  واأن��ا  امل��سيقي.  التعاون  م�ساريع  خالل  من  الب�سري 
 ،2021 ل��ع��ام  ب���رزخ  م��ه��رج��ان  فعاليات  يف  بامل�ساركة  ج���داً 
والتعاون مع عازف البيان� ندودوزو خماتيني الذي �ساركت 
اإط��الق م�سروع فني مميز وفريد، يدفع للتاأمل يف  معه يف 
اإىل  ال�سالة والبقاء واالأمل باال�ستناد  ق�سايا متن�عة مثل 
ح�اراتنا املثمرة التي تطرقنا من خاللها اإىل احلالة التي 

ت�س�د العامل الي�م«.

و�سيتم ب��ث ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان ب���رزخ ع��رب االإن���رتن���ت، من 
خالل م�قعي في�سب�ك وي�تي�ب وامل�قع االإلكرتوين ملركز 

الفن�ن.

مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي يعلن انطالق فعاليات مهرجان برزخ بن�صخته ال�صنوية اخلام�صة

 يت�سمن املهرجان عر�ض اأروع الإبداعات املو�سيقية وا�ست�سافة حوارات معمقة 
مع الفنانني مب�ساركة ثالث فرق عاملية على مدى ثالث اأم�سيات افرتا�سية

•• دبي - د.حممود علياء

عقدت ندوة الثقافة والعل�م بالتعاون مع �سال�ن املنتدى 
جل�سة نقا�سية لرواية “حياة البالغني الكاذية” للروائية 
‘لينا فريانتي، مب�ساركة النا�سرة رنا اإدري�ض مديرة عام دار 
االآداب للن�سر واملرتجم معاوية عبد املجيد واإدارة عائ�سة 
�سلطان وح�س�ر ود. نادية ب�هناد وفتحية النمر ود. اأمل 

�سقر وزينة ال�سامي ونخبة من املهتمني.
وذكرت عائ�سة �سلطان اأن حياة البالغني الكاذبة اآخر اأعمال 
امل�ستعار،  اال���س��م  ذات  فريانتي  اإلينا  االإيطالية  ال��روائ��ي��ة 
والتي ت�ساربت االآراء ح�ل ه�يتها. ومنذ كتابتها روايتها 
االأوىل عام 1992 اتفقت مع النا�سر على اأال تك�سف عن 
غم��ض  عن  الك�سف  حم��اوالت  كل  رغ��م  احلقيقي  ا�سمها 
منه  االنتهاء  جم��رد  الكتاب  اأن  ت�سر  ولكنها  �سخ�سيتها 
على  احل��ف��اظ  اأن  وتعترب  ���س��يء،  يف  امل���ؤل��ف  اإىل  يحتاج  ال 

غم��ض ا�سمها واحدة من اأهم اأ�سرارها.
تعي�ض  مراهقة  ق�سة  جت�سد  الرواية  اأن  عائ�سة  واأ�سافت 
مع والديها اللذان يحاوالن تن�سئتها ب�سكل مغاير للبيئة 
النف�سية  ع���امل��ه��ا  تتغري  معينة  حلظة  ويف  ب��ه��ا،  املحيطة 

لها ع�امل  فتح  ما  بيدها  ياأخذ  البحث عن من  وت��ب��داأ يف 
وحي�ات خمتلفة.

واأكدت النا�سرة رنا ادري�ض التي ت�لت ن�سر غالبية اأعمال 
االأدبي  ال�كيل  مع  تتعامل  اأنها  العربية،  باللغة  الكاتبة 
للم�ؤلف ولي�ض معها، رغم اأن التعامل مع امل�ؤلفة مهم الأنه 
يعني القارئ، الذي تختلف ردود فعله على العمل املن�س�ر 
وي��ك���ن ه��ن��اك اح��ت��ي��اج يف بع�ض االأح��ي��ان ل���ج���د امل�ؤلف. 

لتفكيك بع�ض االلتبا�ض يف الن�ض.
اأحيانا  الأن  الكاتب،  خ�س��سية  اح��رتام  مع  اأنها  واأ�سافت 
االهتمام العام بال�سخ�ض يعكر �سفاء حياته االجتماعية، 
يتعامل معها  االإيطايل حمظ�ظ الأنه  النا�سر  اأن  وذك��رت 
ه�يتها  يعرف  ال��ذي  وال�حيد  اأ�سرارها  يحفظ  من  وه��� 

احلقيقية.
املرهقة  حياة  تناق�ض  الرواية  اأن  ب�هناد  نادية  د.  وذك��رت 
9 �سن�ات، وعند  والتي تبداأ ج�سدياً عند الذك�ر من �سن 
االإناث من �سن 10 �سن�ات ولكنها تبداأ نف�سياً من �سن 13 
عاما لدى اجلن�سني، والتي تتبل�ر فيها كثري من االأم�ر 
وتاأثرهم  تاأثريهم  درج��ة  تك�ن  وال��ذي��ن  املراهقني،  ل��دى 
يف  فعله  ردة  يف  ومبالغا  كبرياً  لهم  ي�جه  ال��ذي  بالنق�ض 

بع�ض االأحيان.
والتي  ب��االأب  املراهقة  امللفت لالنتباه عالقة  اأن  واأ�سافت 
جتده  مل  واإذا  كبري  ب�سكل  االأب  على  الرتكيز  فيها  يك�ن 
ت��ب��ح��ث ع���ن ع���الق���ات خ��ارج��ي��ة ب��دي��ل��ة ت���ع����ده ف��ق��د االأب، 
لها  مثلت  التي  بعمتها  املراهقة  تعلقت  ال��رواي��ة  يف  ولكن 
وم�سدر  قي�د  دون  الع�امل  كل  على  واالنفتاح  االنطالق 

للخربة احلياتية.
الرتجمة  اأن  عبداملجيد  معاوية  ال��رواي��ة  مرتجم  وعلق 
حتى  الأن  للمرتجم،  حت��دي  ميثل  م�ستعار  ا�سم  ذو  مل�ؤلف 
من  قريب  فا�سمها  معينة  دالل��ة  له  امل�ستعار  الكاتبة  ا�سم 
ح�س�ر  لها  ك��ان  التي  م�رانتي  اإلي�سا  االإيطالية  الكاتبة 
الربت  زوج��ة  وك��ان��ت  ال�ستينيات  مرحلة  يف  واأدب���ي  فكري 
وباالإ�سافة  جديدة  متاهة  اأم��ام  ي�سعنا  واال�سم  م�رافيا، 
اإىل ت��خ��ف��ي امل����ؤل���ف وع����دم ال��رب��ط ب��ني ع��الق��ة م��ا يكتبه 
ي�سع  الكاتبة  وتخفي  واحل��ي��اة.  للكتابة  وت�س�ره  بحياته 
املرتجم والقارئ اأمام كثري من الت�ساوؤالت، والتي ال يجد 

اإجابة عنها، وخا�سة اأن امل�ؤلفة متاأثرة بالكتابة الن�س�ية.
واأكد اأن العمل املرتجم ي�سع نف�سه اأمام ذائقة القارئ التي 
اأول ناقد للعمل، والكاتبة عملت دائماً يف هذا خط  متثل 

ال�سرد االجتماعي وحياة وحكايات مدينة ناب�يل يف اأواخر 
القرن الع�سرين، الذي من املمكن اأن يرمز اإىل جمتمعات 
اأخرى. والرواية تركز على م��س�ع املراهقة وما ي�اجهه 

من م�سكالت جمتمعية ونف�سية.
العربية  والرتجمة  ال�سردي  باخلط  �س�قي  هالة  واأ�سادت 
للرواية، الذي ات�سم بالهدوء والت�سل�سل، خا�سة اأنها مت�ض 
املراهقني  ويلجاأ  اجلميع،  عاي�سها  التي  املراهقة  مرحلة 
مزيد  يف  رغبة  املحيطة  للبيئة  خمالفة  ل�سل�كيات  كثريا 
من االهتمام، اأو ن�ع من التمرد وهذا ما طرحته الرواية 

التي ات�سمت يف الرمزية يف بع�ض امل�اقف. 
واأكدت اأن الرواية مت�ض ال�اقع وهناك كثري من احلكايات 
امل��ط��اب��ق��ة الح����داث ال���رواي���ة ���س���اء ال��ر���س���ب ال��درا���س��ي اأو 
الت�ستت العاطفي وكرثة االأكاذيب يف بع�ض االأحيان والتي 

تخالف ال�سل�ك العائلي.
وبالتايل  للن�ض  ويف  امل��رتج��م  اأن  ال�����س��ام��ي  زي��ن��ة  وذك����رت 
تختلف لغته من عمل اإىل اآخر، وهناك فرق بني ترجمته 
اأقل  اللغة  اأن  ال��رواي��ة �سعرت  الأك��رث من رواي���ة، ويف ه��ذه 
الن�ض  ولكنه  امل��رتج��م،  عيب  لي�ض  وه���ذا  وتكثيفاً  عمقاً 
االأ�سلي للرواية. اإال اأن املرتجم كان عليه ا�ستبدال بع�ض 

الكلمات من الرتجمة احلرفية للعمل اإىل كلمات متداولة 
عربيا وحتمل نف�ض املعنى وامل�سم�ن.

بكرثة  ات�سمت  ال��رواي��ة  اأن  اإىل  النمر  فتحية  وت��ط��رق��ت 
اخلا�سة  العالقات  ثيمة  على  الكاتبة  وتركيز  التفا�سيل، 
يف حياة النا�سئة ب�سكل مبالغ فيه، ويف بع�ض االأحيان ينظر 
اإىل هذا االأمر باعتباره دليل ف�سل الكاتب، واأهم �سخ�سيات 
الرواية العمة التي كانت تعتربها املراهقة قدوتها رغم ما 

فيها من حتديات، ر�سمت �سخ�سيات الرواية بعناية. 
الرغبة يف  امل�ؤلفة اخلجل وعدم  اإن طبيعة  تي�سري  وقالت 
االختفاء  اأن  ت��رى  وه��ي  االإع���الم،  و�سائل  ورف�ض  ال�سهرة 
يف  املحظ�ر  تفكيك  لت�ستطيع  احلرية  من  حيزا  اأعطاها 
ونف�سية  �س��سي�ل�جية  درا���س��ة  مي��ث��ل  وال��ك��ت��اب  ح��ي��ات��ه��ا، 
الكذب  ا�ستخدمت  املراهقة  اأن  وخا�سة  املراهقة.  ملرحلة 
منطلق  م��ن  لي�ض  اخل�س��سية  على  احل��ف��اظ  م��ن  ك��ن���ع 

الكذب ولكن الإخفاء بع�ض اخل�س��سية.
املرتجم  العمل  يف  اللغة  اأهمية  بتاأكيد  النقا�ض  واختتم 
اأمانة املرتجم ووفاءه للن�ض  والتي ت�سل اإىل القارئ واأن 
اأقرب للمجتمع املرتجم  ا�ستخدام مفردات  ال يح�ل دون 

اإليه.
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النجاح  ه��ذا  ك��ل  ت���ق��ع��ِت  • ه��ل 
من  االأوىل  احل����ل����ق����ة  م����ن����ذ 

م�سل�سلك اجلديد "ل�ؤل�ؤ"؟
- يف احل��ق��ي��ق��ة احل��م��د هلل 
كثرياً على هذا النجاح؛ 
احللقة  م��ن��ذ  ف��ن��ح��ن 
على  ت��رن��د  االأوىل 
الت�ا�سل  و���س��ائ��ل 
االج������ت������م������اع������ي 
كفريق  وك���ل���ن���ا 
قّدمنا  ع���م���ل 
اأق���������������س�������ى م���ا 
لنقّدم  ل���دي���ن���ا 
ع�������م�������اًل ف����ن����ي����اً 
باجلمه�ر  ي��ل��ي��ق 
باإخال�ض  وع��م��ل��ن��ا 
يف كل تفا�سيل العمل، 
رب�����ن�����ا مل  واحل�����م�����د هلل 

ي�سّيع تعبنا جميعاً.
ل�ؤل�ؤ؟ عن  • وماذا 

مليئة  درامية  �سخ�سية  ل�ؤل�ؤ   -
ف��ه��ي رح���ل���ة كفاح  ب��ال��ت��ف��ا���س��ي��ل؛ 
لفتاة بداأت من حتت الرتاب لت�سبح 
اأن  واحلقيقة  ���س��ت��ار.  �س�بر  بعد  م��ا  يف 
حممد  امل��خ��رج  اختيار  م��ن  امل�سل�سل  ا���س��م 
وقمنا  ج���داً،  خمتلف  كله  وامل�سل�سل  �سامي 
ون�سف  ع���ام  م��ن  ي��ق��رب  م��ا  ل��ه يف  بالتح�سري 

ليخرج بهذا ال�سكل.
يقلق  ك��ان  رم�سان  خ��ارج  امل�سل�سل  عر�ض  ه��ل   •

مي عمر؟
- ب��ال��ع��ك�����ض مت����ام����اً، اجل���ه���ة امل��ن��ت��ج��ة وّف�����رت 
عمل  ل��ي��خ��رج  االإم��ك��ان��ي��ات  ك��اف��ة  للم�سل�سل 
واحلمد  باجلمه�ر،  يليق  �سخم  درام���ي 
اأن اجلمه�ر الحظ هذا منذ  اأعتقد  هلل 
احللقات االأوىل للم�سل�سل؛ فالعمل ال 
يقّل اأبداً عن ج�دة االأعمال الدرامية 

الرم�سانية.
على  ي�سرف  �سامي  حممد  امل��خ��رج   •
هذا  هل  امل�سل�سل،  يف  واالإخ���راج  التاأليف 

االأمر كان �سرط ملي عمر؟
- وج�د ا�سم حممد �سامي على العمل كفيل 
اإال  يقّدمه  فّني  عمل  ي�جد  ف��ال  بنجاحه؛ 
وينجح؛ فه� يخل�ض لعمله الأق�سى حد ومل 
يبخل باأّي �سيء على اأّي فرد داخل العمل وال 
واالإخراج  التاأليف  على  لقب م�سرف  اأّن  اأعتقد 
من  الكثري  فهناك  الفّني،  ال��سط  على  جديد 

كبار �سّناع الفن قّدم�ا هذا من قبل يف العديد من االأعمال.

النريان مرمى  يف  لوؤلوؤ  م�صل�صل  ت�صع  اأ�صباب   3
يحقق م�سل�سل ل�ؤل�ؤ الذي ُيعر�ض حاليا على بع�ض القن�ات امل�سرية والعربية 
خالل  م��ن  ملم��سا  وجن��اح��ا  عالية  م�ساهدة  ن�سب    whach it ومن�سة 
امل�سل�سل على من�سات الت�ا�سل  البارزة يف  امل�ساهدات وت��داول اللقطات  اأرق��ام 

االجتماعي مع ح�س�ر مميز الأبطال امل�سل�سل و�سي�ف ال�سرف.
ق�سة  عن  حتكي  ُعمر  مي  الفنانة  ببط�لته  تق�م  ال��ذي  ل�ؤل�ؤ  م�سل�سل  ق�سة 
�سع�د فتاة ُولدت الأب واأم فقريين وتربت يف اأحد املالجئ حتى كربت وبداأت 

ت�سق طريقها نح� الغناء اعتمادا على ح�س�رها الالفت وعذوبة �س�تها.
امل�سل�سل ي�سارك يف بط�لته عدد كبري من النج�م اأبرزهم احمد زاهر ونريمني 
الفقي واإدوارد وجنالء بدر وحممد ال�سرن�بي، ف�سال عن ظه�ر اأكرم ح�سني 

يف احللقات املا�سية يف دور م�ؤلف وملحن بطريقة ك�ميدية.
وي�جه  تطاله  النقد  �سهام  الزال��ت  امل�سل�سل  يحققه  ال��ذي  النجاح  وم��ع  لكن 
ال���اردة فيه واآخرها  البع�ض هج�مهك نح� امل�سل�سل الإبراز االخطاء الفنية 
عمر،  وم��ي  زاه���ر  اح��م��د  ب��ني  ب��اري�����ض  يف  الع�سل  �سهر  " ال�سفعة" اأو  م�سهد 

عندما اختفى الهاتف املحم�ل من يد اأحمد زاهر فجاأة دون �سبب.
ولعل اأهم االأ�سباب التي وجدها اجلمه�ر والنقاد مدخال لنقد امل�سل�سل تتمثل 

يف 3 عنا�سر رئي�سية خا�سة بالق�سة والتاأليف واالإخراج واختيار البطلة.

اختيار مي ُعمر مل�صل�صل غنائي
يجد البع�ض ان وق�ع االختيار على مي ُعمر لبط�لة م�سل�سل غنائي اختيارا 
للغناء  م��ي عمر  اح���رتاف  ع��دم  ب�سبب  نظرهم  وج��ه��ة  م��ن  ال�����س���اب،  جانبه 
ال�سالم  عبد  ن���ر  ال�سابة  املطربة  وه��ي  اأخ��رى  مبغنية  اال�ستعانة  وا�سطرار 
با�سم داليدا.ويعترب اال�ستعانة مبطربة  الدعائي  الب��سرت  ُذكرت على  والتي 
من اخلارج لي�ست اأول مرة يف تاريخ الدراما وال�سينما كما حدث يف م�سل�سل اأم 
كلث�م، اأو فيلم ال�سيماء، لكن م�سل�سل ل�ؤل�ؤ وعلى طريقة م�سل�سل طريقي كان 

�سيجد �سدى وا�سع وت�سبح اأغانيه اأكرث تاثريا وحي�ية اإذا ُن�سبت ملطربة ت�لت 
اجلمه�ر  يجد  فلم  التمثيلي  عمر  مي  الداء  بالن�سبة  العمل.اأما  بط�لة  هي 
�س�ى االإ�سادة به، خا�سة اأن مي عمر اأدت اأدوارا كبرية يف اأعمال �سابقة وباتت 

لديها اخلربة الأداء دور البط�لة املنفردة يف الدراما.

املبالغة يف الأحداث
تقف املطربة ل�ؤل�ؤ على احد امل�سارح االأ�سط�رية بينما يهلل لها اآالف يف م�سهد 
ما  م�سر،  يف  نعهدها  التي  احلفالت  على  قيا�سا  فيه  مبالغا  البع�ض  يجده 
"هما  قائال  للتهكم  االاجتماعي  الت�ا�سل  م�اقع  على  امل�ساهدين  اأح��د  دف��ع 
اإنها تايل�ر �س�يفت".املبالغة اي�سا تبدو  ليه بي�س�رو ل�ؤل�ؤ يف احلفالت على 
الدعائية  وال��ب��ان��رات  ل���ؤل���ؤ  ب�س�ر  امتالت  التي  ال�س�ارع  م�ساهد  خ��الل  من 
والغعالنات الكثيفة مما ي�حي ان ال�ساحة الغنائية ال ي�جد عليها �س�ى ل�ؤل�ؤ.
اأي�سا الدور الذي تلعبه نريمني الفقي "كاميليا" مناف�سة ل�ؤل�ؤ التي يخفت 
فيبدو  ال��ط��رق،  ب�ستى  عرقلتها  فتحاول  ال�سابة  املطربة  �سع�د  م��ع  بريقها 

للجميع على عك�ض ال�اقع اأن ال�ساحة الغنائية ال تكفي �س�ى ل�احدة فقط.

حممد �صامي م�صرفا على الإخراج والتاأليف
يف  املخرجني  اأجن��ح  كاأحد  ا�سمه  يفر�ض  اأن  �سامي  حممد  ا�ستطاع  كمخرج.. 
ال�قت احلايل، وفاجاأ اجلميع بتاأليف ق�سة م�سل�سل الربن�ض التي حازت اعجاب 
االإخراج  �سامي م�سرفا على  بالغا.لكن وج�د حممد  اجلميع وحققت جناحا 
والتاأليف مل�سل�سل من بط�لة زوجته ي�ستدعي بع�ض الت�ساوؤالت من الكثريين 
عن وج�د جمامالت من عدمها، وه� االأمر الذي مل تغفره اجلماهري التي 
تعلقت بامل�سل�سل لكن عند ال�س�ؤال عن طبيعة االحداث وحت�رها ، بدال من اأن 

يجيب البع�ض "املخرج عايز كدة" قال بع�سهم "ج�زها عايز كدة".
لكن.. يبقى م�سل�سل ل�ؤل�ؤ حاليا االأكرث م�ساهدة واالأكرث بحثا وتداوال على 
�سا�سات  على  ت�س�يقا  االأك��رث  احداثه  وتبقى  االجتماعي،  الت�ا�سل  من�سات 

التلفزي�ن يف ال�قت احلايل. 

ُم�سل�سله  ل��ع��ر���ض  ع����ازار  ك��ارل������ض  ال��ن��ج��م  ي�ستعّد 
فيه  ُت�ساركه  قلب" الذي  "حادث  اجلديد  الدرامّي 

دور البط�لة املمثلة �ستيفاين عطاهلل.
 GR8 ���س��رك��ة  اإن��ت��اج  م��ن  قلب"  "حادث  ُم�سل�سل 
رعد،  اأبي  مي  ُمنّفذة  وُمنتجة   Production

وه���� م��ن ال��ن���ع االإج��ت��م��اع��ّي ال��روم��ن�����س��ّي. ُيج�ّسد 
عليه  فر�ست  النف�ض،  عزيز  �ساّب  دور  كارل��ض  فيه 
ظروفه االإجتماعّية والعائلّية ال�سعبة، ترك درا�سته 

اجلامعّية والعمل ك�سائق ل�سّيارة اأجرة.
ال�سدفة دوراً كبرياً يف حياته وُتغرّي جمرى  تلعب 

ة ُم�سّ�قة بكّل عنا�سرها. اأحداثها، فن�سهد والدة ق�سّ
عرّب كارل��ض عازار عن �سعادته الكبرية بالتعاون مع 
�سركة GR8 Production ومع فريق العمل 
اأج�اء  اأحاطت  التي  كاّفة، ونّ�ه بالطاقة االإيجابّية 
الت�س�ير. ورّحب بال�ج�ه اجلديدة التي �سيتعّرف 
قائاًل:  امل�سل�سل  ه���ذا  خ���الل  م��ن  اجل��م��ه���ر  عليها 
"ي�سّم العمل نخبة من جن�م الدراما املُخ�سرمني، 
ول��ك��ّن��ه يف امل��ق��اب��ل ���س��ُي��ق��ّدم م����اه���ب ���س��اّب��ة، وذلك 
 GR8 �سركة  دائ��م��اً  تعتمدها  التي  اخلطة  �سمن 
�سّك  وال   ، فيها  اأدعمها  والتي   Production

اأّنها جمازفة مهنّية ت�سّب يف �سالح الدراما."
املُ�سل�سل  لعر�ض  حما�سته  عن  كارل��ض  اأع��رب  كما 
بحاجة  النا�ض  اأّن  ة  بخا�سّ بالذات  الت�قيت  هذا  يف 
رح  العمل  وقال:"هيدا  احل��ب  م�ساعر  من  جلرعة 

يخّلي النا�ض تنغرم".
وعن دوره يف "حادث قلب" فقال:" ال�سخ�سّية التي 
األعبها جذبتني كثرياً فهي حتمل الكثري من جراح 
الطف�لة التي �سقلتها ومّيزتها. ال اأخفي اأّن بع�ض 
اإال  ج�انب ال�سخ�سّية حُتاكي �سخ�سّيتي احلقيقّية 
اأّن البع�ض االآخر ال ُي�سبهني اأبداً. وهذا االأمر �سّكل 
اأّن الدور  ة  بالن�سبة يل كُممّثل بخا�سّ حتّدياً كبرياً 
بكاّفة  ال�سخ�سّية  لر�سم  جم��ه���داً  وت��ط��ّل��ب  عميق 
�سيبداأ  قلب"  "حادث  ُم�سل�سل  اأّن  ج�انبها".ُيذكر 
عر�سه يف ال�24  من ال�سهر اجلاري عرب �سا�سة ال�
اإخراج رندة علم وكتابة  اللبنانّية، وه� من   Mtv
وليد زيدان. وُي�سارك فيه جمم�عة من اأهّم وج�ه 
الدراما نذكر من بينهم:  و�سام �سليبا ويارا فار�ض 
عّب�د  وك����ارول  ���س���ي��ري  وكري�ستني  اخل��ل��ي��ل  وع��ل��ي 
ب��ارود وهند خ�سرا وع�سام  ودال��ي��دا  وط���ين مهنا 

مرعب...

كارلو�ض عازار ي�ستعّد 
لـ)حادث قلب(

ت�����س��در و����س���م، ل��ب��ن��ان ل��ي�����ض ب���خ���ري، �سبكة 
االن��رتن��ت ، وع��رب م��ن خ��الل��ه ال��ع��دي��د من 
اللبنانيني عن اأملهم و�سخطهم على ال��سع 
البلد فتن�عت  اإل��ي��ه  ال���ذي و���س��ل  امل��اأ���س��اوي 
التعليقات بني من ذكر انهيار اللرية وانت�سار 
باملر�سى  امل�ست�سفيات  وام���ت���الء  ال��ك���رون��ا 
واالإهمال يف القطاع ال�سحي واال�ست�سفائي، 
ومن عرّب بكل ب�ساطة عما ي�سعر به ليك�ن 
يف  يختلج  ال����ذي  للغ�سب  تنفي�ض  و���س��ي��ل��ة 
�سدور غالبية اللبنانيني من احلالة املزرية 

التي و�سلنا اإليها يف لبنان.
الفنانة اللبنانية داليدا خليل كتبت من�س�را 
مرفقة اإياه بهذا ال��سم و�ساركت �س�رة لها 
باالأبي�ض واالأ�س�د واأرفقتها بتعليق :"لبنان 
كلنا  واأك��ي��د  بخري  ل�ست  اأن��ا   ... بخري  لي�ض 
بالبيت،  وخ��ل��ي��ك   ، اجل���اي���ي  م���ن  خ��اي��ف��ني 
ك�رونا".وكانت داليدا خليل متنت يف مطلع 
البعد  كل  بعيداً  �سعيداً  عاماً  اجلديد  العام 
لكل  والدماء  والب�ؤ�ض  ال�سقاء  والدمار  عن 
اجلياع  يختفي  ال��ه��ن��اء  واأن  ال��ع��امل  اأط��ف��ال 
االأح���زان  وال�سعادة  ال��ف��رح  وتهاجر  يعم   اأن 

للمغرتبني باأي بلد كان
وال�سعادة  باحلب  مليئة  اأحبتي  اأيام   ولكم 
لكل  وال��ن��ج��اح  وال��ه��ن��اء  بالت�فيق   بالفرح 
اأن  ذك����ره  واأمانيكم".اجلدير  اأح��الم��ك��م 
اأغنيتها  ت��زال حت�سد جناح  داليدا خليل ال 
وحتقق  امل�����س��ري��ة،  باللهجة  اأوي"  "�سيك 

ن�سب م�ساهدة عالية على االنرتنت .

داليدا خليل : لبنان لي�ض بخري 
واأنا ل�سُت بخري 

اعتربت الفنانة امل�صرية مي عمر م�صل�صل )لوؤلوؤ( الذي يعر�س حاليًا، خطوة فنية 
خا�صة، متمنية اأن تقودها اإىل اأعمال اأخرى قوية، مقدمة ال�صكر اإىل فريق 
العمل، )الذي اجتهد كثريًا، يف ظل الظروف احلالية ال�صعبة ليكون هناك 

عمل قوي(.وفيما اأعربت عن �صعادتها بردود الأفعال احلالية، حول امل�صل�صل ودورها فيه، لفتت اإىل اأنها ل تنظر اإىل )لوؤلوؤ( 
كونه اأول بطولة مطلقة، )ولكن كونه ميثل مرحلة جديدة، ت�صيف اإيّل الكثري، ولهذا اأتابع ردود اأفعال اجلمهور والنقاد على 
ال�صواء(.اأ�صبح ا�صم مى عمر يحتّل العناوين من حلقة اإىل اأخرى يف كثري من الدول العربية والأوروبية اأي�صًا، منذ عر�س 
"لوؤلوؤ" الذي جنحت به يف الرهان على جنوميتها القادمة بعمل درامي خمتلف،  اأوىل بطولتها الدرامية املطلقة مب�صل�صل 

فاأثبتت من خالله جناحها القوي.

رحلة كفاح لفتاة بداأت من حتت الرتاب لت�صبح يف ما بعد �صوبر �صتار

مي عمر:  يف )لوؤلوؤ( عملنا باإخال�ض
 لنقدم عمال يليق باجلمهور
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العالمات التحذيرية الأقل �سهرة 
املوجودة يف فمك لأمرا�ض القلب!

ترتبط اأمرا�ض اللثة )التهاب دواعم ال�سن( بزيادة خطر االإ�سابة باأمرا�ض 
القلب، ويزيد �سعف �سحة االأ�سنان من خطر االإ�سابة بعدوى بكتريية يف 

جمرى الدم، ما قد ي�ؤثر على �سمامات القلب.
قلب  �سمامات  لديك  ك��ان  اإذا  خا�ض  ب�سكل  مهمة  الفم  �سحة  تك�ن  وق��د 
بالغ  اأم���را  االإغ����الق  اأث��ن��اء  اأ�سنانك  �سحة  على  احل��ف��اظ  وي��ع��د  �سناعية. 
االأهمية، ولكن املهم اأي�سا ه� اكت�ساف اأي عالمات خطر يف الفم حتذر من 

م�سكالت �سحية اأخرى.
لتقدمي  "اإك�سربي�ض"،  م��ع  ح�سريا  م��ارك��ي��ز،  ريت�سارد  ال��دك��ت���ر  وحت���دث 
للتحذير من  الفم،  اإليها يف  االنتباه  التي يجب  الن�سائح والعالمات  اأهم 

اأمرا�ض القلب املحتملة.
ووفقا للدرا�سات، ميكن اأن ي�ؤدي عدم عالج عدوى االأ�سنان اإىل زيادة خطر 

االإ�سابة باأمرا�ض القلب بن�سبة ت�سل اإىل 2.7 مرة.
 عالمة حتذيرية حمتملة ل�"القاتل ال�سامت" عند اال�ستيقاظ �سباحا!

وقال ماركيز: "هذا ب�سبب دخ�ل العدوى اإىل جمرى الدم وانتقالها اإىل 
اإىل  االأ�سنان(  خ��راج��ات  )مثل  االأ�سنان  التهابات  تنتقل  اأن  ميكن  القلب. 
الدماغ )خا�سة اأ�سنان الفك العل�ي( ب�سبب قرب جذور االأ�سنان من هذه 
املنطقة. وهذا ه� �سبب اأهمية عالج التهابات االأ�سنان يف ال�قت املنا�سب".

اأن ت�سبب �سربات قلب  اإذا كانت االأ�سنان امل�سابة ميكن  وعندما �سئل عما 
اأي�سا  االأ�سنان  التهابات  ت�سبب  اأن  "ميكن  الدكت�ر ماركيز:  اأجاب  �سريعة، 
اأن  القلب  العدوى )على  على  لل�سيطرة  يقاتل  الأن اجل�سم  القلب  خفقان 
اأكرب للدورة الدم�ية خالل هذه االأوق��ات(. وعلى الرغم من  يعمل بجد 
اأن اأكرث املناطق �سي�عا هي اآالم الذراع وال�سدر، فقد اأبلغ عن وج�د �سداع 

واأمل يف االأ�سنان ب�سبب م�ساكل يف القلب".
امل�سابني  االأ�سخا�ض  اأن  الدرا�سات  من  العديد  وج��دت  ال�سنني،  مر  وعلى 
باأمرا�ض اللثة هم اأكرث عر�سة لالإ�سابة ب�س�ء �سحة القلب، مبا يف ذلك 
ال�سحية  واملخاطر  اللثة  باأمرا�ض  االأمر  يتعلق  وعندما  القلبية.  الن�بات 
تزيد  اأن  ميكن  ع��الج،  دون  ُت��رك��ت  "اإذا  ماركيز:  الدكت�ر  ح��ذر  املت�س�رة، 
اأمرا�ض اللثة )اأو التهاب اللثة( من خماطر جميع اأن�اع احلاالت ال�سحية 
اخلرف،  وحتى  وال�سكري  الدماغية  وال�سكتة  القلب  اأمرا�ض  ذلك  يف  مبا 
اللثة التي تدخل جمرى الدم  اأو العدوى يف  ب�سبب بكترييا الفم ال�سارة 

وت�ؤثر على اجل�سم".
اأهم ن�سائحه والتي  اأجل �سحة الفم ال�ساملة، قدم الدكت�ر ماركيز  ومن 
بكترييا  تتغذى  )حيث  ال�سكر  من  منخف�سة  كمية  على  احلفاظ  ت�سمل: 
الفم ال�سارة على ال�سكر(، وتنظيف االأ�سنان بالفر�ساة مرتني ي�ميا، وزيارة 
)قد  االأق��ل  على  اأ�سهر  �ستة  كل  االأ�سنان  �سحة  واأخ�سائي  االأ�سنان  طبيب 
كنت  اإذا  اأ�سهر  اأرب��ع��ة  اأو  ثالثة  كل  احل�س�ر  اأحيانا  ال�سروري  من  يك�ن 

معر�سا خلطر كبري لالإ�سابة بالت�س��ض اأو اأمرا�ض اللثة(.

ال�صوي�س؟ قنال  قولنا  اأم  ال�صوي�س  قناة   : قولنا  اأ�صح  • اأيهما 
- كلمة قناة الأنها عربية.

ا�صتاد؟ كلمة  اأ�صل  • ما 
- ي�نانية

والأح؟ املُح  بني  الفرق  • ما 
- االأح ه� بيا�ض البي�ض واملُح ه� ال�سفار يف البي�سة.

والرتاب؟ الرثى  بني  الفرق  • ما 
- الرثى ه� الرمل الندي والرتاب ه� الرمل النا�سف.

اأوروبا؟ كلمة  تعني  • ماذا 
- اأ�سلها ي�ناين وتعني االأر�ض ال�ا�سعه.

اأ�صلها؟ هو  وما  دكتور  كلمة  معنى  • ما 
- اأ�سلها التيني وتعني املعلم واملهند�ض.

اأطنان  ثالثة  ي�سبح  متاما  ي�سداأ  اأن  بعد  احلديد  من  الطن  وزن  اأن  تعلم  • هل 
حاد  �سالح  اأي  من  اأف�سل  تك�ن  و  قطع  كاأداة  ت�ستخدم  اأن  ميكن  املياه  اأن  تعلم  • هل 

الثالث  ال�سف  يف  وه���  امل��ت���ال��ت��ةال��ع��ددي��ة  ابتكر  ق��د  ني�تن  اإ���س��ح��اق  ال��ري��ا���س��ي  ال��ع��امل  اأن  تعلم  ه��ل   •
االإبتدائي

دقائق0  8 يف  االأر�ض  اإىل  ي�سل  ال�سم�ض  �س�ء  اأن  تعلم  • هل 
يرتاوح  النا�ض  من  باملائة   95 واأن  درجة   130 ذكائه  حا�سل  يتجاوز  امل�ه�ب  ال�سخ�ض  اأن  تعلم  • هل 
70- درجة والبله ما بني   50 اأما املغّفلني فيرتاوح ذكائهم ما بني  130درجة   - 70 حا�سل ذكائهم بني 

درجة  20 عن  ذكائه  درجة  تقل  الذي  املعت�ه  واأخريا  درجة   50  -  20
�ساخن م�سروب  به  و�سع  اإذا  فيما  الرقيق  الكاأ�ض  من  اأكرث  للك�سر  معر�ض  ال�سميك  الكاأ�ض  اأن  تعلم  • هل 

بها  ت��دور  التي  ال�سرعة  ب�سبب  وذل��ك  ثانية  و8  دقائق   7 من  اأك��رث  ي�ستمر  ال  الك�س�ف  اأن  تعلم  هل   •
االأر�ض ح�ل ال�سم�ض 

ح�ايل  و�سعت  ما  "ب" اإذا  فيتامني  من  حمت�اها  ثلثي  يعادل  ما  تفقد  احلليب  زجاجة  اأن  تعلم  • هل 
�ساعتني يف �س�ء النهار

ال�ساخن املاء  من  اأخف  ه�  البارد  املاء  اأن  تعلم  • هل 
م   1785 �سنة  الفرن�سي  با�سكال  بليز  ه�  احلا�سبة  االآلة  خمرتع  اأن  تعلم  • هل 

الن�سر الطماع 
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اجلبنة 
ك���������س����ف درا�������س������ة 
اأن  ع�����ن  ع���ل���م���ي���ة 
اجلبنة  ت������ن������اول 
ي�����ق������ى اجل����ه����از 
امل�����ن�����اع�����ى ل���ك���ب���ار 
ال�سن وذلك الأنها 
للبكترييا  حاملة 
احل�������������م�������������ي�������������دة 

بروبي�تيك. 
كما اأظهرت نتائج 
التى  ال�����درا������س�����ة 

اأجريت على اأعمار ترتاوح ما بني 70 و103 �سن�ات اأن تناول هذا ال�سنف 
من اجلبنة احلامل لتلك البكترييا ي�ساعد على معاجلة التغريات املرتبطة 

بالتقدم فى العمر فى نظام املناعة. 
تناول  اأن  وفريقه  الدرا�سة  ق��اد  ال��ذى  اإبراهيم  فندى  الدكت�ر  ف�سر  كما 
امل�ساكل  معاجلة  ف��ى  ي�ساهم  ي�مياً  البكترييا  على  اح��ت���ت  التى  اجلبنة 
املتعلقة بتده�ر نظام املناعة الناجم عن التقدم فى العمر وهى املرحلة التى 
يعجز فيها اجل�سم عن مقاومة اخلاليا ال�سرطانية وال ي�ستجيب للقاحات 
وااللتهابات والتى تظهر على �سكل ا�سطرابات واأمرا�ض والتهابات مزمنة 

واأمرا�ض �سرطانية.

الغابة لكنه مل ي�فق واثناء  ال�سماء وف���ق  الن�سر للبحث عن فري�سة يطعم بها �سغاره واخ��ذ يطري يف  خرج 
طريانه ف�ق البحر الحظ االأ�سماك وهي تقفز يف املاء وقد ملعت ال�انها اجلميلة يف بريق جميل اغرى عيناه 
باأن يجرب الي�م تناول الغذاء من حلم االأ�سماك وبالفعل ويف حركة بارعة وا�ستدارة جميلة انق�ض الن�سر من 
على عل� �ساهق على اإحدى االأ�سماك وان�سب فيها خمالبه وطار اإىل ع�ض �سغاره وه� �سعيد مل ي�سبع ال�سغار 
االأ�سماك  ملح احدى  اله�اء حتى  الن�سر م�سرعا واخذ ج�لة يف  ال�سمك فطار  االأب ب�جبة اخرى من  وطالبا 
فاأنق�ض عليها وعاد بها الأطفالة لكنهم اي�سا مل ي�سبع�ا فكرر ال�سيد للمرة الثالثة حتى �سبع اجلميع ..نام 
ال�سغار وبعد ان ا�ستيقظ�ا طالب�ا االأب بالطعام واعلن�ا رغبتهم تناول وجبة من ال�سمك اجلميل فخرج االأب 
الح�سار الطعام .. فطار حتى راأى �سمكة تلعب وتقفز مع زميلتها فرحة و�سعيدة ،لكنة نظر اليها وقال انها 
�سغرية ولن تكفي اطفايل واخذ يطري للبحث عن اخرى كبرية حتى راأها �سمكة كبرية رمادية الل�ن ق�ية 
تقفز وتنط فتدفع املياه لالآعلى وكاأنه م�جا غا�سب فرح وقال لنف�سه هذه ال�سمكة �ستكفيهم ولن اع�د لل�سيد 
مرة ثانيه الي�م ودار يف اله�اء واندفع بق�ة يف اأجتاه ال�سمكة وان�سب خمالبه فيها .. لكنه مل يرتفع بها .. بل 
اختفى لفرتة ،ثم ظهر الن�سر وه� يحاول الطريان لكن ما ظهر منه جناحاه وراأ�سه فقط وغط�ض مرة اخرى 
يف املاء، ثم خرج مندفعا من املاء لكنه مل يطر فقد كانت ال�سمك الق�ية ذكية فاأم�سكت باأرجل الن�سريف فمها 
والأنها ثقيلة مل ي�ستطع ان يطريبها .. وبعد حلظات �س�هدت ال�سمكة وهي تقفز ويف فمها الن�سر اجلبار تقفز 
به وتع�د للماء ثم تخرخ لتقفز وتع�د للماء وكاأنها تلعب به وا�ستمر احلال هكذا لفرتة حتى اختفت ال�سمكة يف 
املاء ومل تظهر مرة ثانية بل الذي ظهر ه� الن�سرالطماع لكنه ظهر بدون ارجل وك�سرت جناحاه واختفى راأ�سه 
وعندما طفا على �سطح املاء جاء من ي�سحبه مرة ثانية لعمق البحر فعرفت انه قد ا�سبح �سيدا ل�سكان البحر 

الأول واخر مرة يف حياته بعد ان كان ه� �سيادهم .

املاجن�  فاكهة  اأن  اأمريكي�ن،  باحث�ن  اأع��ل��ن 
الدم  يف  ال�سكر  م�ست�ى  تثبيت  ع��ل��ى  ق����ادرة 
الذين  لالأ�سخا�ض  العامة  احلالة  وحت�سني 

يعان�ن من الن�ع الثاين من ال�سكري.
للباحثني،  ات�سح  ب��اأن��ه   ،Express وتفيد 
ان مادة الب�ليفين�ل امل�ج�دة يف املاجن�، لها 

خ�سائ�ض م�سادة لالأك�سدة وااللتهابات.
املاجن�  "فاكهة  اأن  اإىل  ال��ب��اح��ث���ن،  وي�����س��ري 

املعروفة  امل���رك���ب���ات  م���ن  ع����دد  ع��ل��ى  حت���ت����ي 
الكاروتينات  م���ث���ل  ب���ي����ل����ج���ًي���ا،  ال��ن�����س��ط��ة 
االأ�سك�ربيك  وح���م�������ض  وال����ت�����ك�����ف����ريول 
ماجنيفريين  ومركبات  الغذائية  واالأل��ي��اف 

الفين�لية وحم�ض الغاليك وكري�سيتني".
امل��ت��ط���ع��ني امل�سابني  وق���د اخ��ت��ار ال��ب��اح��ث���ن 
واأ�ساف�ا  ال�سكري  مر�ض  من  الثاين  بالن�ع 
املجفف.  امل��اجن���  ل��ب  ال��غ��ذائ��ي  نظامهم  اإىل 

م�ست�ى  انخف�ض  اأ�سهر  ب�سعة  م�سي  وبعد 
الطعام.  تناول  بعد  املتط�عني  دم  يف  ال�سكر 
كما الحظ الباحث�ن انخفا�ض ن�سبة الده�ن 

يف ج�سم غالبية املتط�عني.
اأن فاكهة  ال��ب��اح��ث���ن م��ن  ي��ح��ذر  وم���ع ذل���ك 
ال�سكر،  ن�سبة عالية من  املاجن� حتت�ي على 
ل��ذل��ك ي��ج��ب ع��ل��ى امل��ر���س��ى ت��ن��اول��ه��ا بكميات 

�سغرية.

املاجنو .. مادة غذائية تخف�ض م�ستوى 
ال�سكر يف الدم

�صياح يت�صلقون جبال اإيغوي دو ميدي بالقرب من مونت بالنك يف �صاموين ، فرن�صا.    رويرتز


