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خرب �سار ملن يعانون من �سرطان اجللد
لقاًحا  �صمموا  اإن��ه��م  ه��ارف��ارد  جامعة  يف  الباحثني  م��ن  ف��ري��ق  ق��ال 
اإحداث ا�صتجابة مناعية ملحاربة �صرطان اجللد  لل�صرطان قادر على 
ع��ل��ى وج���ه ال��ت��ح��دي��د، وه���و ال�����ص��رط��ان الأك����ر ف��ت��ًك��ا وال����ذي ي�صتمر 
ل�صنوات عدة. ويف درا�صة ُن�صرت يف جملة "نيت�صر ميدي�صن" يف يناير 
املا�صي، قام العلماء بفح�ص 8 اأ�صخا�ص �صبق اأن خ�صعوا لإزالة اأورام 
ال�صرطانية جراحًيا، لكنهم كانوا ل يزالون معر�صني خلطر  اجللد 
ظهورها جمددا. وقد مت حقن الثمانية جميًعا بلقاح جتريبي ي�صمى 
"نيوفاك�ص"، كانت النتائج بح�صب الدرا�صة واعدة، اإذ وجد الباحثون 
اأن  وميكن  املر�صى،  جميع  لدى  اللقاح  عن  ناجمة  مناعية  ا�صتجابة 

�صنوات". مدى  على  "ت�صتمر 
التائية  اخل��اي��ا  بتكوين  امل��ن��اع��ي  اجل��ه��از  ق��ي��ام  يف  ال��ل��ق��اح  ويت�صبب 
امل�صادة لاأورام، والتي تعد نوًعا مهًما من خايا الدم البي�صاء التي 
ت�صاعد جهاز املناعة على تطوير مناعة طويلة الأمد �صد الأمرا�ص 

اللتهابية واأمرا�ص املناعة الذاتية.

نظام لتوجيه ال�سيارات ذاتية القيادة قبل حدوث م�ساكل
باأملانيا منظومة  التقنية  الباحثني يف جامعة ميونخ  طور فريق من 
تطويع  على  فكرتها  تعتمد  القيادة،  ذاتية  لل�صيارات  املبكر  لاإنذار 
تقنيات الذكاء ال�صطناعي لا�صتفادة من اآلف املواقف الفعلية التي 

حتدث اأثناء القيادة.
واأفاد املوقع الإلكرتوين "فيز دوت اأورج"، املتخ�ص�ص يف التكنولوجيا، 
"بي.اإم.دبليو"  �صركة  م��ع  بالتعاون  ابتكارها  مت  التي  املنظومة  اأن 
الأملانية لل�صيارات الفارهة، ميكنها توجيه اإنذار مبكر قبل �صبع ثوان 
من حدوث امل�صكلة التي ل ت�صتطيع ال�صيارات ذاتية القيادة التعامل 
معها مبفردها. وت�صل دقة املنظومة يف التنبوؤ بامل�صكات اإىل 85%. 
وتعتمد املنظومة اجلديدة على وحدات ا�صت�صعار وكامريات لت�صوير 
البيانات  كافة  ت�صجيل  مع  احلركة،  اأثناء  بال�صيارة  املحيطة  البيئة 
واملناخ  ال��ع��ج��ل  وزواي�����ا  ال��ط��ري��ق  ظ���روف  م��ث��ل  بالت�صغيل،  اخل��ا���ص��ة 
التي  ال�صطناعي  الذكاء  تقنيات  وت�صدر  الروؤية.  ودرج��ة  وال�صرعة 

تتحكم يف املنظومة قراراتها اعتماداً على هذه البيانات.
يتطلب  قد  خطري  موقف  ح��دوث  احتمال  املنظومة  تر�صد  وعندما 
م�صاعدة ال�صائق، فاإنها تقوم بتحذيره ب�صكل م�صبق من اأجل التدخل 
فريق  ع�صو  �صتاينباخ،  اإيكهارد  الباحث  ويقول  املنا�صب.  الوقت  يف 
اأنظمة القيادة الذاتية املعمول بها حالياً حتاول  اإن معظم  الدرا�صة، 
املختلفة، ولكن  وال�صري  امل��رور  ال�صيارة لأمن��اط  اأ�صلوب فهم  حت�صني 
تفكري  طريقة  بالكامل  تتجاهل  اأن��ه��ا  اجل��دي��دة  املنظومة  يف  امل��ي��زة 
ال�صيارة، وتركز على حتليل البيانات املتاحة للطريق من اأجل ر�صد 
ال�صائق، وبالتايل فاإن  احتمالت حدوث موقف خطر يتطلب تدخل 
ال�صعف يف  اأوج��ه  للتعرف على  النظام اجلديد يقدم وظيفة حماية 

ال�صيارة اأثناء ال�صري.

ك�سف �سر اإتالف 15 مليون جرعة لقاح كورونا
جو  الرئي�ص  اإدارة  اإن  ال�صحي  القطاع  يف  اأمريكيون  م�صوؤولون  قال 
للقاحات  م�صنع  ب��اإدارة  جون�صون،  اآن��د  جون�صون  �صركة  كلفت  بايدن 

ووقف ت�صنيع لقاح اأ�صرتازينيكا يف امل�صنع ذاته.
15 مليون جرعة من لقاح فريو�ص  اإت��اف  التطور بعد  وياأتي هذا 
ك��ورون��ا ج��ون�����ص��ون اآن���د ج��ون�����ص��ون ع��ل��ى اإث���ر خلطه م��ع ل��ق��اح �صركة 
اأ�صرتازينيكا، على طريق اخلطاأ على ما يبدو، وهما لقاحان خمتلفان، 

وفق ما ذكرت �صحيفة "نيويورك تاميز" الأمريكية، اأم�ص الأحد.
ونقلت ال�صحيفة عن اثنني من كبار م�صوؤويل ال�صحة الفيدراليني، 
اآند  لقاح جون�صون  امل�صنع فقط لإنتاج  اإنه ميكن تخ�صي�ص  قولهما 

جون�صون من اأجل جتنب حوادث م�صابهة يف امل�صتقبل.
وجهت  الإن�����ص��ان��ي��ة  واخل���دم���ات  ال�صحة  وزارة  اأن  امل�����ص��وؤول��ون  واأك����د 
لاإ�صراف  جديد  قيادة  فريق  لتعيني  جون�صون  اآند  جون�صون  �صركة 
�صركة  تديره  ال��ذي  والت�صنيع يف م�صنع  الإنتاج  على جميع جوانب 

بالتيمور. "اإميريجنت 
وقالت ال�صركة يف بيان اإنها "تتحمل امل�صوؤولية الكاملة" عما جرى.

انتكا�صة  لقاحني  مكونات  م��زج  اأن  ال�صحة  جم��ال  يف  خ��راء  واعتر 
تكنولوجيا  �صركة  وهي  بالتيمور،  اإميريجنت  ل�صركة  وكارثة  كبرية 

حيوية مقرها يف ولية مارياند.
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�سبط كمية هائلة من املخدرات 
.. ما عالقة رونالدو؟

اأعلنت اإدارة مكافحة املخدرات يف مدينة نيويورك الأمريكية �صبط ما ل 
يقل عن 50 كيلوغراما من الكوكايني، يف اإحدى �صقق املدينة.

 ،"CR7" اأثناء عملية املداهمة وجود رمز  ولحظت ال�صرطة الأمريكية 
اأي ا�صم العامة التجارية اخلا�صة بنجم كرة القدم الرتغايل، كري�صتيانو 

رونالدو.
وكانت العامة موجودة فوق كميات املواد املخدرة، على �صكل ختم.

�صخ�صني، يف  يراقبون  كانوا  عنا�صرها  اإن  املخدرات  مكافحة  اإدارة  وقالت 
اإطار اأحد التحقيقات عندما داهموا �صقة �صكنية، بعدما راأى م�صتبها يدخل 
ال�صقة با �صيء ثم يخرج ومعه حقيبة. وجرى توقيفه على بعد م�صافة 

قريبة، وكانت احلقيبة حتتوي على نحو 200 األف دولر.
ال�صقة  ال�صركة  عنا�صر  اقتحم  تفتي�ص،  م��ذك��رة  على  ح�صلوا  اأن  وب��ع��د 
ال�صكنية، ليكت�صفوا 50 عبوة من الكوكايني، يف كل واحدة منها كيلو غرام 

من املخدرات.
 ،"CR7" وكان لفتا اأن كل عبوة حتمل ختم العامة التجارية لرونالدو

بالإ�صافة اإىل مبلغ مايل وبندقية.
ل�صحيفة  وفقا  رون��ال��دو،  ختم  امل��خ��درات  تاجر  ا�صتخدم  مل��اذا  يت�صح  ومل 

ميل" الريطانية. "ديلي 

دي اإم اإك�س ي�ساب بنوبة قلبية 
اإم  "دي  ن��ي��وي��ورك  ال���راب يف  ن��ِق��ل مغني 
بنوبة  اإ���ص��اب��ت��ه  امل�صت�صفى  اإىل  اإك�ص" 
ح����ال حرجة  ي�����زال يف  وك�����ان ل  ق��ل��ب��ي��ة 
اأف�����اد وك��ي��ل��ه املحامي  ال�����ص��ب��ت، ع��ل��ى م���ا 

موراي ريت�صمان.
وقال ريت�صمان الذي ميثل مغني الراب 
"بنوبة  اأ�صيب  املغني  اإن  عاما   25 منذ 
 23،00 ال�صاعة  عند  و"دخل  قلبية" 
بلينز"  واي��ت  م�صت�صفى  اإىل  الأول  اأم�ص 
يف �صواحي نيويورك يقيم فيها. واأ�صاف 
اأجهزة  ي��زال على  "ل  املغني  اأن  املحامي 

الإنعا�ص القلبي"، معرباً عن قلقه.
اإن��ه ل ي�صتطيع تاأكيد ما  وق��ال املحامي 
اأورده موقع "تي اإم زي" املتخ�ص�ص من 
اأن مغني الراب البالغ 50 عاماً املعروف 
اأنه يعاين م�صاكل خمدرات، تناول جرعة 
اإم زي" اإىل  "تي  م��وق��ع  وا���ص��ار  زائ����دة. 
لتنقية  لعاج  خ�صع  اإك�ص"  اإم  "دي  اأن 

ج�صمه من ال�صموم عام 2019.
وكانت ذروة م�صرية مغني الراب ، وا�صمه 
احل��ق��ي��ق��ي اإي�����رل ���ص��ي��م��ون��ز ، يف اأواخ�����ر 
ت�صعينات القرن الع�صرين ومطلع العقد 
 ، والع�صرين  احل���ادي  ال��ق��رن  م��ن  الأول 
وقد  ناجحة،  الأغنيات  من  عدد  بف�صل 
عام  اآخرها  كان  األبومات  ثمانية  اأ�صدر 

.2015

قلة النوم وا�سطراباته قد 
توؤثر �سلبا على جهاز املناعة �ص 23

هل تزيد الريا�سة من 
ذكائنا وقوة عقولنا؟

اأن الريا�صة ميكنها تعزيز قوة الدماغ  اأكد عامل الريا�صة اإجنو فروبوزه 
والذكاء يف مراحل الطفولة واملراهقة، كما ميكنها  الحتفاظ بالذاكرة يف 

مرحلة ال�صيخوخة . 
واأكد الروفي�صور الأملاين على اأن الريا�صة والن�صاط لي�صا مفيدان للج�صم 
فح�صب، بل وللعقل اأي�صاً، واأو�صح رئي�ص معهد  العاج باحلركة والوقاية 
واإعادة التاأهيل بجامعة الريا�صة الأملانية يف مدينة كولن الأملانية اأنه من 
واحلفاظ  الطفولة  مرحلة  يف  الذهنية  تنمية  املهارات  عملياً  امل�صتحيل 

عليها يف �صن ال�صيخوخة دون ممار�صة الريا�صة والن�صاط البدين . 
وت�صري العديد من الدرا�صات اإىل ثمة عاقة وثيقة بني الن�صاط البدين 
يف  الإدراك���ي  يف  الت�صكل  خا�صا  دورا  الريا�صة  تلعب  حيث  املعريف؛  والأداء 

مرحلتي الطفولة واملراهقة، متزامناً مع ت�صكل وبناء معظم خايا املخ . 
ومع تقدم ال�صن ميكن للن�صاط الريا�صي اأن يحافظ على قوة املخ وت�صكيل 
تاأثريات اإيجابية على الدماغ، وعلى ما يبدو فاإن  الهرمونات التي تطلقها 

الع�صات هي مبثابة وقود حقيقي ملركز الذاكرة يف الدماغ . 

 1-  الأ�صماك الدهنية
من  يكون  فقد   ، ال�صمك  حمبي  م��ن  تكونوا  مل  ل��و  حتى 
ل�صحتكم.  يوفرها  التي  الفوائد  ب�صبب  اأكله  ال�صروري 
اأو  ال�صتيك مرتني  ومن خال اختيار  ال�صلمون بدًل من 
ا ، �صيعطي ذلك ج�صمِك دفعًة �صحية  ثاث مرات اأ�صبوعيًّ
من اأوميغا 3 الازمة خلف�ص  م�صتويات الكول�صرتول يف 
الدم .  تعمل اأوميغا 3 عن طريق حماية القلب من النظام 
امل��وج��ودة يف  الثاثية  ال��ده��ون  تقليل  مع  الطبيعي،  غري 
ال�صلمون  و�صمك  ال�صردين  ا.  وُيعتر  اأي�صً ال��دم  جم��رى 

و�صمك التونة والأن�صوجة، كلها خيارات مقبولة . 

 2-  الباذجنان
�صّيه  . ميكنك  املف�صلة  اخل�صروات  الباذجنان من  اأ�صبح 
�صل�صة  م��ع  وو���ص��ع��ه  تقطيعه  م��ع  اأو  م��ت��ّب��ًا  وحت�����ص��ريه 
كونه  ال��ب��اذجن��ان  يخ�ص  م��ا  اأف�صل  ال�صباغيتي  اللذيذة .  
ن�صبة  خف�ص  على  يعمل  اإذ  ��ا،  اأي�����صً جل�صمِك  ا  ج��دًّ مفيًدا 
جّربوا   . مميز  للحوم  بديل  وه��و  ال���دم،  يف  الكول�صرتول 

لزانيا الباذجنان فهي رائعة . 

 3-  فول ال�صويا
الروتينات  خ��ف�����ص  ال�����ص��وي��ا يف  ف���ول  ي�����ص��اع��د  اأن  مي��ك��ن 
��ا با�صم  ال��ده��ن��ي��ة امل��ن��خ��ف�����ص��ة ال��ك��ث��اف��ة، وامل���ع���روف���ة اأي�����صً

LDL   . الكول�صرتول ال�صار
ا. علًما اأّن تناول  ميكنِك تناول التوفو وحليب ال�صويا اأي�صً
25 غراًما فقط من حليب ال�صويا اأو التوفو يوميًّا، كفيل 
بن�صبة  الكثافة  املنخف�ص  الكول�صرتول  بتخفي�ص  ن�صبة 

�صتة باملئة . 

 4-  الفاكهة
ال�صخ�ص  ي�صتهلك  اأن  يجب   ، ال�صحية  للتو�صيات  وفًقا 
العادي حوايل 400 غرام من الفاكهة يوميًّا لا�صتفادة 

من الفيتامينات  والعنا�صر املغذية فيها . 
الفاكهة توفر  اأّن  املعروف، هو  ال�صّر غري  ف��اإنَّ  ومع ذل��ك، 
م��ا ه��و اأك����ر م��ن جم���رد حم��ت��ًوى غ��ذائ��ي م��ه��م، ير�صي 
 ، التفاح  وحتى  احلم�صيات  اأك��ل  والعط�ص.  فعند  اجل��وع 
"البكتني" وهي  ا من مادة ُتعرف با�صم  �صت�صتفيدون اأي�صً

عبارة عن األياف قابلة للذوبان،  ميكن اأن ت�صاعد يف خف�ص 
م�صتويات الكول�صرتول يف الدم . 

   
 5-  ال�صوفان

الغذائي، عر  ال�صوفان يف نظامكم  اب��داأوا نهاركم بدقيق 
وجبة  اأنَّ  �صك  ل  الفاكهة .   من  قطعة  مع  ال�صوفان  م��زج 
اأه���م وج��ب��ة يف ال��ي��وم، ول��ك��ن ع���اوة على اإ�صباع  الإف��ط��ار 
ا ب�صبب  اأي�صً اأخ��رى  اجل��وع، ف��اإنَّ دقيق ال�صوفان له فوائد 
ا تاأثرًيا كبرًيا   الألياف القابلة للذوبان فيه، اإذ اإن له اأي�صً
مثايل  فهو  ل��دي��ِك،  ال��دم  يف  الكول�صرتول  م�صتويات  على 

خلف�ص م�صتوى  الروتني الدهني املنخف�ص الكثافة . 

 6-  املك�صرات
ال��ن��ظ��ام الغذائي  امل��ك�����ص��رات م��ف��ي��دة ك���ج���زء م���ن  ُت��ع��ت��ر 
بال�صوكولتة.  تغطيتها  ت��ت��م  ع��ن��دم��ا  اإل  ���ص��خ�����ص،  لأي 
الفول  باإ�صافة  ُين�صح  على  �صحتك،  حت�صينات  ولإ�صفاء 
فقط  لي�ص  م�صرتياتك،  اىل  وال��ل��وز  واجل���وز  ال�����ص��وداين 
يف  الرغبة  ال�صديدة  على  ت�صيطر  ممتازة  خفيفة  كوجبة 
خف�ص  على  ا  اأي�صً ت�صاعد  ولكنها  الكربوهيدرات،  تناول 
تقلل  ال��واق��ع  يف  وه��ي  ا.  اأي�صً ال��دم  يف  الكول�صرتول  ن�صبة 

 الكول�صرتول ال�صاّر بن�صبة ت�صل اإىل خم�صة باملئة . 

 7-  البقول
بالبقول.  ُي��ن�����ص��ح   ، ج���وع���ِك  واإر�����ص����اء  ال�����ص��م��ن��ة  ل��ت��ج��ّن��ب 
يف  فّعالة  البقول  اأن���واع  وجميع   ، وال��ع��د���ص  الفا�صولياء 
خ��ف�����ص ال��ك��ول�����ص��رتول.  والأك�����ر م���ن ذل����ك، اأن���ه���ا تتميز 
النا�ص  عامة  يح�صل  ل  والتي  للذوبان  القابلة  بالألياف 

على ما يكفي منها . 

  8-  الأفوكادو
اجلديد"  "الجتاه  التو�صت  خبز  على  الأف��وك��ادو  ُيعتر 
ا طريقة رائعة لتقليل  اأي�صً يف الأكل، وحل�صن احلظ فهو 
الكول�صرتول  ال�صار بن�صبة ت�صل اإىل 22 باملئة. �صتجدون 
املوز،  اأك��ر من  بوتا�صيوم  الأف��وك��ادو يوفر كمية  اأّن  ا  اأي�صً
غناه  اإىل  اإ���ص��اف��ة  قلبك،  على  �صحة  يحافظ  اأن  ومي��ك��ن 

بالدهون املفيدة الأحادية وغري امل�صّبعة . 

 9-  احلبوب الكاملة
احلبوب الكاملة ا�صتثنائية خلف�ص م�صتويات الكول�صرتول 
يف الدم، ومفيدة ل�صحة القلب مع تقليل خماطر الإ�صابة 
باأمرا�ص  القلب .  ب�صرف النظر عن كونها مغذية ولذيذة، 
ال�صوفان  من  واح��د  كي�ص  معقولة.  اأ�صعار  ذات  ا  اأي�صً فهي 
الإفطار،  ووج��ب��ات  خفيفة  �صحية  وجبات  اإع���داد  يف  فّعال 
القابلة  غ��ري  ب��الأل��ي��اف  ا  ج���دًّ غنيان  وال�صعري  وال�����ص��وف��ان 

للذوبان . 

 10- ال�صوكولته الداكنة
ل داعي لل�صعور بالذنب حني تناول ال�صوكولتة، فلح�صن 
ت��خ��ّف�����ص ن�صبة  اأن  ال��داك��ن��ة  ل��ل�����ص��وك��ولت��ة  احل����ظ، مي��ك��ن 

الكول�صرتول يف  الدم، وهذا �صبب كاٍف وحده ل�صرائها . 
ومع ذلك يجب اأن يوؤخذ بعني الإعتبار اأّن ال�صوكولته غالًبا 
ما تكون مليئة بال�صكر الذي قد يقّلل الفوائد، لذا يف�صل 
انتقاء  ال�صوكولتة الداكنة التي حتتوي على 75 اإىل 85 
الكول�صرتول  تقليل  على  لقدرتها  ال��ك��اك��او،  م��ن  امل��ئ��ة  يف 

املنخف�ص الكثافة  بن�صبة 6.5 ملغ / دي�صيلرت . 

 11-    الزيوت النباتية
كل  واأّن  ا  خ�صو�صً م�صو�ًصا،  اأم���ًرا  ال��زي��ت  انتقاء  يكون  ق��د 
م�صّنع يّدعي اأّن عامته التجارية اأكر �صحة من غريها. 
اأو  ال�صمن، والزبدة،  ومع ذلك،  اإذا كنِت ممن ي�صتخدمون 
الوقت  ح��ان  فقد  الطعام،  وج��ب��ات  لطهو  النباتي  ال�صمن 
الكثافة،  املنخف�ص  الكول�صرتول  لتقليل  تغيري .   لإج���راء 
يف�صل زيت دوار ال�صم�ص اأو الزيتون اأو الكانول، بدًل من 
ذلك. ُتعتر الزيوت ال�صائلة  اأكر فائدة للكول�صرتول من 

الزبدة والدهن . 

 12-  ال�صاي
ا ومتفوًقا على بع�ص الأطعمة الأخرى،  ال�صاي ل يزال مهمًّ
الدم.  يف  الكول�صرتول  خف�ص  على  بالقدرة  يتعلق  م��ا  يف 
بامتيازات  يتمتع   – والأخ�����ص��ر  الأ���ص��ود  -  �صواء  فال�صاي 
على �صحة �صغط  ي�صاعد يف احلفاظ  فهو  كذلك،  اأخ��رى 
القلب  ���ص��ح��ة  الل��ت��ه��اب،  وكذلك حت�����ص��ني  وت��ق��ل��ي��ل  ال����دم 

والأوعية الدموية . 

اإدمان ارتياد مواقع 
التوا�سل مرتبط 
ب�سلوكيات التنمر

الوليات  درا�صة جديدة يف  ك�صفت 
ال�صاعات  ع���دد  زي����ادة  اأن  امل��ت��ح��دة 
التي يق�صيها ال�صخ�ص على مواقع 
ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي ق���د تكون 
�صلوكيات  اإىل  ب��اجت��اه��ه  مرتبطة 
يف  ل�صيما  النرتنت،  على  التنمر 

اأو�صاط املراهقني.
اأم����ان����دا ج���ي���وردان���و التي  وت���ق���ول 
���ص��ارك��ت يف اأع����داد ال��درا���ص��ة بكلية 
التابعة  للرتبية  فران�صي�ص  م��اري 
الأمريكية:  ج��ي��ورج��ي��ا  جل��ام��ع��ة 
�صلوكيات  يف  البع�ص  "ينخرط 
التنمر على الإنرتنت لأن هويتهم 
تكون غري معروفة، ونظراً لأنه ل 

يوجد عقاب على اأفعالهم".
للموقع  ت�صريحات  يف  واأو���ص��ح��ت 
ديلي"،  "�صاين�ص  الإل�����ك�����رتوين 
املتخ�ص�ص يف التكنولوجيا: "جند 
مراهقني ل يزالون يف طور النمو 
على  يح�صلون  ول��ك��ن��ه��م  ال��ع��ق��ل��ي، 
الن��ف��ت��اح على  ل��ه��م  تتيح  ت��ق��ن��ي��ات 
ال��ع��امل ب��اأ���ص��ره، ث��م ت��ت��وق��ع منهم 

القيام بخيارات �صائبة".
وتاأخذ اأعمال التنمر عر الإنرتنت 
اأ����ص���ك���ال ���ص��ل��وك��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة، مثل 
وامل�صايقات  ال�صخ�صية  الهجمات 
اأف���ع���ال مت��ي��ي��زي��ة ون�صر  وارت���ك���اب 
خا�صة  اأو  خ���اط���ئ���ة،  م���ع���ل���وم���ات 

بالآخرين، وغري ذلك.
�صخ�صاً   428 ال��درا���ص��ة  و�صملت 
ت����رتاوح اأع��م��اره��م ب��ني 13 و19 
ذك���ر   49.1% ب���ي���ن���ه���م  ع�����ام�����اً، 
و%50 اإناث، و%0.9 نوع اآخر.

عندما  اأن�����ه  ال���درا����ص���ة  واأظ����ه����رت 
ي��ت��ع��ام��ل امل����راه����ق����ون م����ن خال 
يتبعون  ق����د  ف���اإن���ه���م  الإن�����رتن�����ت، 
الجتماعية  الأع���راف  م��ن  نوعية 
يلتزمون  ال��ت��ي  ت��ل��ك  ع��ن  تختلف 
ب���ه���ا يف ال���ت���ع���ام���ل م����ع اأق���ران���ه���م 
ك��ث��ري من  ال����واق����ع. ويف  ع����امل  يف 
الأح����ي����ان، ف��اإن��ه��م ي��ك��ون��ون اأك���ر 
لتوجيه  اأو ميًا  اأو عدوانية  عنفاً 

النتقادات من خال الإنرتنت.
مواقع  اإدم���ان  جيوردانو  وو�صفت 
الرغبة  باأنه  الجتماعي  التوا�صل 
امل��واق��ع رغم  القوية لرت��ي��اد ه��ذه 
ال�صلبية التي قد ترتتب  العواقب 
على ذلك، ومن بني هذه العواقب 
اليوم  بالإرهاق على مدار  ال�صعور 
ليًا،  امل��واق��ع  ه��ذه  ت�صفح  ب�صبب 
الدرا�صي  امل�صتوى  تراجع  وكذلك 
اأولياء  م��ع  مل�صكات  ال��ت��ع��ر���ص  اأو 

الأمور.

  12  عن�سًرا غذائيًا لـخف�س 
الكول�سرتول ي�ستحق التجربة

ميوت كل يوم عدد كبري حول العامل من جّراء اأمرا�ض 
القلب، ما يثري القلق. وكونها م�سًبب الوفاة الرئي�ض 

يف العامل ، يبدو من  الطبيعي وجوب �سرورة 
بدء البحث عن طرق لتقليل خطرها . 

الأطعمة  بع�ض  تناول  جّربتم  اإذا 
الكول�سرتول  خف�ض  يف  املفيدة 

فقد   ،  LDL  ال�����س��ّي��ىء
حت�سني  م����ن  ت��ت��م��ك��ن 
�سحتكم وحماية القلب 

 وال�سرايني . 
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�ش�ؤون حملية

لتقدمي حلول مبتكرة ملواجهة  التحديات املجتمعية

جامعة االإمارات توقع اتفاقية تفاهم مع هيئة امل�ساهمات االجتماعية »معًا«

حديقة احليوانات بالعني تعيد تفعيل بع�س جتاربها مع تطبيق االإجراءات االحرتازية

معر�ض فنون العامل دبي 2021 ُي�سلط ال�سوء على الفنانني النا�سئني وامل�سورين والطلبة

املعر�س ي�ستقبل ما يزيد عن 200 جهة عار�سة من اأكرث من 27 دولة لعر�س نحو األفي قطعة فنية

•• العني - الفجر

املتحدة،  العربية  الإم���ارات  جامعة  وقعت 
"معا"،  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�����ص��اه��م��ات  وه��ي��ئ��ة 
م���ذك���رة ت��ف��اه��م  ل��ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون ودعم 
ال�صراكة ال�صرتاتيجية  وتقدمي  احللول 
املبتكرة للتحديات املجتمعية والحتياجات 

الجتماعية املّلحة.
الأ�صتاذ  م���ن  ك���ل  ال��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  وق����ع 
الريكي،  احل�����ص��رم��ي  غ���ال���ب   ال���دك���ت���ور 
و�صعادة  ب��الإن��اب��ة،  الإم����ارات  جامعة  مدير 
�صامة عجان العميمي ،مدير عام هيئة 

امل�صاهمات الجتماعية"معاً".
احل�صرمي  غالب  الدكتور  الأ�صتاذ  وق��ال   
ياأتي  التفاقية  ه��ذه  توقيع  اإن  الريكي: 

ت��ت��وي��ج��اً ل��ل��ج��ه��ود امل�����ص��رتك��ة والأه�������داف 
ال�صراكة  لتعزيز  الطرفني،  لدى  ال�صامية 
املجتمع  ق��ط��اع��ات  خمتلف  ب��ني  ال��وط��ن��ي��ة 
ملواجهة  امل���ب���ت���ك���رة  احل�����ل�����ول  ،ل����ت����ق����دمي 
التحديات وتلبية الحتياجات املجتمعية يف 
ظل النمو  والتطور املت�صارع الذي ت�صهده 
اأعلى  لتحقيق  و�صعياً  وامل��ن��ط��ق��ة،  ال��دول��ة 
ميتلكه  ،مل��ا  الوطنية  امل�����ص��ارك��ة  م�صتويات 
كموؤ�ص�صات  م��ك��ان��ة  م��ن  الت��ف��اق��ي��ة  ط���ريف 
وطنية رائدة ، ومن كوادر وقدرات، لتلبية 
اخل��ط��ط ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة التي 
ل�صيما   . الر�صيدة  حكومتنا  اإليها  ت�صعى 
ونحن ن�صتعد لاحتفال باليوبيل الذهبي 
للدولة ا�صتعداداً لانتقال للخم�صني عاماً 
م�صرقة  ���ص��ورة  �صرت�صم  وال��ت��ي  ال��ق��ادم��ة، 

ورائ����دة ل����دور  وم��ك��ان��ة دول���ة الإم�����ارات يف 
مواكبة ركب التطور احل�صاري ،وامتاك 
اأدوات املعرفة وتعزيز  روح الإبداع والبتكار 
 " بالإنابة   الإم���ارات  واأ���ص��ار مدير جامعة 
نتطلع من خال هذا التعاون اإىل حتديد 
على  والعمل  البيانات  وت��ب��ادل  الأول��وي��ات 
من  الإيجابي  الأث��ر  لتحقيق  الوعي  ن�صر 
الآليات  ور�صم  واملوؤمترات،  الندوات  خال 
من  الق�صوى  ال�صتفادة  من  متكننا  التي 
مبادرات البتكار الجتماعي  التي تطلقها 
ال��ه��ي��ئ��ة وذل���ك ب��دع��م م��ن ق��ط��اع �صندوق 
ال���ص��ت��ث��م��ار الج��ت��م��اع��ي و ب��و���ص��ع خطط 
للرامج  والإع��ان��ي��ة  الإعامية  التوعية 
م���ن خ���ال حت��ف��ي��ز اأب��ن��ائ��ن��ا ال��ط��ل��ب��ة على 
التطوعية  الأع��م��ال  يف   الفّعالة  امل�صاركة 

التي  تنظمها الهيئة.
عجان  �صامة  �صعادة  قالت  جانبها  م��ن 
امل�صاهمات  ه��ي��ئ��ة  ع���ام  م���دي���رة  ال��ع��م��ي��م��ي 
معاً  ه��ي��ئ��ة  ت��ل��ت��زم    " معاً":   " املجتمعية 
اإيجابي  اأثر اجتماعي  بالعمل على اإحداث 
و�صراكات  برامج  تطوير  عر  اأبوظبي،  يف 
جهود  ت��وج��ي��ه  اإىل  ت��ه��دف  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
ت��ب��ذل��ه��ا خم��ت��ل��ف قطاعات  ال��ت��ي  ال��ع��ط��اء 
امل�صرتكة  الأه����داف  حتقيق  نحو  املجتمع 
والتي تعود بالنفع على امل�صلحة العامة.و 
امل�صاركة  منظومة  تفعيل  اإىل  معاً  ت�صعى 
حتقيق  يف  وروؤيتها  املجتمعية،  وامل�صاهمة 
اإقامة  عر  امل�صتدامة  امل�صتدامة  التنمية 
احلكومي  القطاعني  ب��ني  فاعلة  �صراكات 
واخلا�ص  واملجتمع املدين يف �صبيل �صناعة 

م�صتقبل اأف�صل ". واأ�صافت :"نحن �صعداء 
بتوقيع مذكرة تفاهم يف خطوة تعزز �صبل 
التعاون مع جامعة الإم��ارات  وتهدف اإىل 
املجالت  خمتلف  يف  للتعاون  اأط���ر  اإي��ج��اد 
ذات ال�صلة بالأبحاث والدرا�صات وامل�صاريع 
الجتماعية،  التحديات  مبعاجلة  املتعلقة 
ف�صًا عن العمل امل�صرتك لت�صميم برامج 
ل��ت��ف��ع��ي��ل م�����ص��ارك��ة اجل��ام��ع��ة يف امل���ب���ادرات 

التطوعية التي تطلقها الهيئة".
لبناء  " ن�����ص��ع��ى يف  ه��ي��ئ��ة م��ع��اً  وت���اب���ع���ت: 
اأثر  واإح����داث  متما�صك،  متعاون  جمتمع 
اإيجابي، وذلك عر و�صع حلول  اجتماعي 
املجتمع،  ت��واج��ه  التي  للتحديات  مبتكرة 
امل�صاهمات  لهيئة  الأ�صا�صية  الر�صالة  وهي 

املجتمعية -معاً".

•• العني - الفجر

تفعيل  بالعني  احليوانات  حديقة  اأع��ادت 
جتاربها وخدماتها املتمثلة يف خدمة اأهًا 
�صفاري  ورح���ات  امللكية،  وامل��ه��ا  امل��م��ي��زة، 
الإن�صان  م��ن �صنع  ���ص��ف��اري  اأك���ر  ال��ع��ني 
يف العامل مع اللتزام بتنفيذ الإجراءات 
لتعزيز  املتكاملة  الوقائية �صمن خطتها 

التدابري الوقائية. 
العديد  ل������زواره������ا  احل����دي����ق����ة   ت����ق����دم 
التعليمية  وال���ت���ج���ارب  اخل����دم����ات  م���ن 
وال��رتف��ي��ه��ي��ة وامل��غ��ام��رات امل�����ص��وق��ة التي 
ت�صفي ال�صعادة على جميع اأفراد العائلة 
مب��خ��ت��ل��ف ف��ئ��ات��ه��م ال��ع��م��ري��ة م���ن بينها 
خ��دم��ة اأه���ا امل��م��ي��زة ال��ت��ي ت��وف��ر للزوار 
ج��ول��ة ممتعة ع��ل��ى م��ن م��رك��ب��ة فاخرة 
ب��رف��ق��ة م��ر���ص��د ���ص��ي��اح��ي ي��ع��رف��ه��م على 
رئي�صية  حم��ط��ات   5 يف  الطبيعة  اأ���ص��رار 

مل���دة ���ص��اع��ة ون�����ص��ف، ومت جت��ه��ي��ز جميع 
امل��م��ي��زة بالعوازل  اأه���ًا  م��رك��ب��ات خ��دم��ة 

معايري  اأع��ل��ى  تطبيق  م��ع  البا�صتيكية 
من  الإح���رتازي���ة  والإج�����راءات  ال�صامة 

اجل���ولت،  ب��ني  التعقيم  عمليات  خ���ال 
امللكية  املها  خدمة  احلديقة  توفر  وكما 
ب���اق���ات م���ن ال��رف��اه��ي��ة وق����در ك��ب��ري من 
فارهة يف  الفاخرة وجولت  اخل�صو�صية 

اأنحاء احلديقة.
وم���ن ج��ه��ة اأخ����رى ت��ق��دم ���ص��ف��اري العني 
ا���ص��ت��ك�����ص��اف��ي��ة مثرية  ل����زواره����ا جت���رب���ة 
املحاطة  الأفريقية  الرية  احلياة  و�صط 
ب��ح��ي��وان��ات م��ت��ن��وع��ة وال���ت���ي ت��ت��ج��ول يف 
قيود،  ودون  بحرية  ال�صا�صعة  امل�صاحات 
ال�صامة  معايري  اأع��ل��ى  تطبيق  مت  وق��د 
جميع  يف  الح������رتازي������ة  والإج��������������راءات 
ال�����ص��ف��اري م��ن خ���ال العوازل  م��رك��ب��ات 
ال��ب��ا���ص��ت��ي��ك��ي��ة وع��م��ل��ي��ات ال��ت��ع��ق��ي��م بني 
جتربة  على  احل�صول  ل�صمان  اجل��ولت 

جميلة وم�صوقة.
من  ي��وم��ي��اً  زواره����ا  احل��دي��ق��ة  وت�صتقبل 
م�صاًء،  اإىل6  ����ص���ب���اح���اً   10 ال�������ص���اع���ة 

والطاع  التذاكر  حجز  ل��ل��زوار  وميكن 
املوقع  خال  من  املتوفرة  التجارب  على 
الذكي  الهاتفي  والتطبيق  الإل��ك��رتوين 
والبيانات  املعلومات  مبركز  الت�صال  اأو 
بالعني،  احليوانات  حلديقة   800966
وبرغم توفر نافذتني ل�صراء التذاكر اإل 
اأن احلديقة ت�صجع زوارها لا�صتفادة من 
والتي  اإلكرتونياً  التذاكر  حجز  خا�صية 
الإج����راءات  لتطبيق  اأم��ث��ل  خ��ي��اراً  تعتر 
احليوانات  حديقة  وت�صعى  الح��رتازي��ة. 
متنوعة  جت������ارب  ت���ق���دمي  اإىل  ب���ال���ع���ني 
فئاتهم  مب��خ��ت��ل��ف  وال��������زوار  ل��ل��ع��ائ��ات 
ي��رغ��ب��ون يف اكت�صاف  ال��ع��م��ري��ة، وال��ذي��ن 
احلياة الرية يف الهواء الطلق، والتعرف 
م�صابهة  ب��ي��ئ��ة  يف  ح��ي��وان   4000 ع��ل��ى 
ملواطنها الأ�صلية مع  اللتزام باجراءات 
ال�صامة املكثفة خلو�ص جتربة ترفيهية 

متكاملة ذات قيمة تعليمية مميزة.

•• دبي-الفجر

املعر�ص  دب��ي،  العامل  فنون  معر�ص  ك�صف 
يقدم  ال��ذي  املنطقة  م�صتوى  على  ال��رائ��د 
عودة  ع��ن  معقولة،  ب��اأ���ص��ع��اٍر  فنية  اأع��م��اًل 
غنية  جمموعة  مع   2021 لعام  ن�صخته 
الفنانني  ل��دع��م  امل�����ص��م��م��ة  امل����ب����ادرات  م���ن 

وامل�صورين النا�صئني يف الإمارة.
جديدة  وفر�صاً  ن�صاطات  املعر�ص  وي��ق��دم 
للمبدعني يف ن�صخته ال�صابعة، التي تنطلق 
اأب��ري��ل امل��ق��ب��ل يف م��رك��ز دبي  ب��ني 7 و10 
التجاري العاملي، من خال �صراكته طويلة 
القوية  وال�صراكات  روڤ  فنادق  مع  الأم��د 
اأب�����رز ���ص��رك��ات القطاع  ال��ت��ي جت��م��ع��ه م���ع 
اخلا�ص واملدار�ص املحلية. وي�صعى املعر�ص 
اإىل تقدمي من�صة مثالية لت�صليط ال�صوء 
الفر�صة  واإت���اح���ة  ال�����ص��اب��ة  امل���واه���ب  ع��ل��ى 
ع�صاق  اأم����ام  للمناف�صة  اجل���دد  للفنانني 
اأب����رز اجل��ه��ات الفاعلة  ال��ف��ن ون��خ��ب��ة م��ن 

حملياً وعاملياً.
يزيد  املعر�ص ما  ي�صتقبل  اأن  املتوقع  ومن 
ع���ن 200 ج��ه��ة ع��ار���ص��ة م���ن اأك�����ر من 
األفي قطعة فنية؛  لعر�ص نحو  دولة   27
اأنحاء  جميع  يف  الفن  ع�صاق  �صي�صهد  كما 
الإمارات ثاث م�صابقات مرتقبة �صتجري 
ع���ل���ى ه���ام�������ص ف���ع���ال���ي���ات الأي��������ام الأرب����ع����ة 

للمعر�ص الرائد.
املو�صوع، قالت تريك�صي  على هذا  وتعليقاً 
التنفيذي  الرئي�ص  ن��ائ��ب  م��ريم��ان��د،  ل��وه 
دبي  مركز  يف  والفعاليات  املعار�ص  لإدارة 
معر�ص  "ي�صتقطب  ال���ع���امل���ي:  ال���ت���ج���اري 
الفنانني  نخبة  ع��ام  ك��ّل  دب��ي  العامل  فنون 
املرموقني احلائزين على جوائز والفنانني 
ال��ن��ا���ص��ئ��ني ، ك��م��ا جن��ح يف ال��وق��ت ذات����ه يف 
تر�صيخ مكانته باعتباره املن�صة النموذجية 
لت�صليط ال�صوء على الفنانني ال�صاعدين 
الطاحمني اإىل ا�صتهال م�صريتهم املهنية 
اأو ا���ص��ت��ع��را���ص م��واه��ب��ه��م ال��ت��ي جن��ح��وا يف 
تطويرها خال اأوقات فراغهم مدفوعني 

ب�صغفهم بالفنون". 
الهادفة  ر�صالتنا  مع  "ان�صجاماً  واأ�صافت: 
املحلي،  الفني  امل�صهد  وت��ط��وي��ر  دع��م  اإىل 
ونيكون وجمموعة  فنادق روڤ  تعاوّنا مع 
من مدار�ص دبي لتهيئة جمتمع جديد من 
الطموحني ومنحهم  وامل�صورين  الفنانني 
جاذبية  تعزيز  اإىل  اإ���ص��اف��ًة  للتاألق،  ح��ّي��زاً 

املعر�ص اأمام الزوار".
الفنانون النا�صئون يحظون بحرية مطلقة 

لاإبداع والفوز باأبرز اجلوائز
م�صابقة  تعود  روڤ،  فنادف  مع  بال�صراكة 

املعر�ص  اإىل  ال�صهرية  النا�صئني  الفنانني 
با  اإب���داع  ع��ن��وان  حت��ت  الثالثة  بن�صختها 
التحدي  م��ت��ع��ة  ل��ت��ع��زي��ز  روڤ،  م��ع  ح����دود 
اإبداعاتهم  عر�ص  على  الفنانني  وحتفيز 
والواقع  كوفيد19-  اأزم��ة  من  امل�صتوحاة 
ف�صًا  املختلفة،  احلياة  جلوانب  اجلديد 

عن التطرق اإىل جوهر جمتمعاتهم. 
و�صتتوىل م�صوؤولية تقييم الأعمال الفنية 
امل�صاركة يف امل�صابقة جلنة حتكيم مرموقة 
من القّيمني الفنيني والفنانني امل�صاركني 
يف م��ع��ر���ص ف��ن��ون ال��ع��امل دب���ي م��ث��ل بتول 
كالتنباخ؛  وب���ي���رتا  ك��ام��ل  و���ص��م��ر  ج��ف��ري 
وربيعة نعيم، موؤ�ص�صة اإمريجنغ �صني، اإىل 

جانب فريق خمت�ص من فنادق روڤ.
�صروتيكا  ال��ف��ن��ان��ة  ق���ال���ت  ج��ان��ب��ه��ا،  وم����ن 
املا�صي:  العام  مب�صابقة  الفائزة  جو�صايف، 
"اأنا فخورة للغاية لفوزي بجائزة الفنانني 
واأتوجه  ال�صابقة،  الن�صخة  يف  النا�صئني 
دبي  ال��ع��امل  ف��ن��ون  ملعر�ص  ال�صكر  بجزيل 
املن�صة  ه����ذه  ل��ت��وف��ريه��م  روڤ  وف����ن����ادق 
للوحتي  بالن�صبة  اأم���ا  ل��ن��ا.  ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
فيتمحور مفهومها حول  امل��ادة،  ح��وار مع 
املا�صي  ال���ع���ام  ال��ت��ي خ�����ص��ن��اه��ا  ال���ت���ج���ارب 
تاأقلمنا معه، حيث  الذي  والواقع اجلديد 
حر�صت على نقل هذه التجربة من خال 
التجريدية  والأ���ص��ك��ال  فر�صاتي  ���ص��رب��ات 

و�صبه التمثيلية املوجودة يف اللوحة".
مب�صاحة  الأول  باملركز  الفائز  و�صيحظى 
الفنية يف معر�ص  اأعماله  جمانية لعر�ص 
فنون العامل دبي 2022؛ بينما �صيح�صل 
عر�ص  م�صاحة  على  الثاين  املركز  �صاحب 
يف اأح����د ال��ف��ن��ادق ال��ت��اب��ع��ة مل��ج��م��وع��ة روڤ 
اإىل  اإ�صافة  اأ�صهر،  بدبي على مدى ثاثة 

اإقامة لليلة واحدة ت�صمل وجبة الفطور.
بريدجر،  ب�����ول  ق�����ال  ال�������ص���دد،  ه�����ذا  ويف 
روڤ:  فنادق  يف  املوؤ�ص�صية  العمليات  مدير 
الفنانني  م�صابقة  ر���ص��خ��ت  م��ا  "�ُصرعان 
النا�صئني مكانتها يف اأجندة هذه الفعالية؛ 
امل�صهد  ل��دع��م  لنا  مثاليًة  ف��ر���ص��ًة  ُت��ع��د  اإذ 
�صراكتنا مع مركز  املحلي، وتر�صيخ  الفني 

دبي التجاري العاملي. 
كاإحدى  موقعنا  م��ن  انطاقا  واأ�صاف:" 
روف  ت�صعى  ال���رائ���دة،  املحلية  ال��ع��ام��ات 
املجتمع  ومتكني  ت�صجيع  اإىل  ال��دوام  على 
الفنانني  ت���زوي���د  م���ع  دب����ي،  الإب����داع����ي يف 
ال�صاعدين مبن�صة جديرة بالهتمام تتيح 
ال�صتثنائية.  م��واه��ب��ه��م  ا���ص��ت��ع��را���ص  ل��ه��م 
م�صاركات  ل�صت�صافة  متحم�صون  ن��ح��ن 
التعرف  ن��ح��و  ب�صغف  ونتطلع  ال��ع��ام  ه���ذا 
وكيفية  امل�صاركني  الفنانني  اإب��داع��ات  على 

جمتمعهم  و�صف  يف  ملوهبتهم  توظيفهم 
خال عام مليء بالتحديات ". 

ت�صليط ال�صوء على امل�صورين النا�صئني
اأنحاء  جميع  من  امل�صورون  اأمل��ع  �صيحظى 
ل�صتعرا�ص  م��ث��ال��ي��ة  ب��ف��ر���ص��ة  الإم�������ارات 
م��واه��ب��ه��م خ����ال م�����ص��اب��ق��ة ق�����ص�����ص من 
ت�صجيع  اإىل  تهدف  والتي  �صخ�صية،  �صور 
امل�صورين الفوتوغرافيني على اإلقاء نظرة 

�صادقة ومعمقة على هوياتهم الفنية.
بال�صرتاك  الراغبني  للم�صورين  ومُيكن 
يف امل�����ص��اب��ق��ة، ال��ت��ي جت���ري ب��ال��ت��ع��اون مع 
الفوتوغرافية  ���ص��وره��م  حتميل  ن��ي��ك��ون، 
والأبي�ص  الأ����ص���ود  ب��ال��ل��ون��ني  ال�صخ�صية 
الو�صوم  با�صتخدام  اإن�صتاجرام  على من�صة 
 ،W A D x N i k o n M E A #
#نيكون_ #فنون_العامل_دبي، 
مع  ال���������ص����رق_الأو�����ص����ط_واأف����ري����ق����ي����ا، 
الإ����ص���ارة ل��ك��ل م��ن م��ع��ر���ص ف��ن��ون العامل 
 @WorldArtDubai دب��������ي 
واأفريقيا  الأو������ص�����ط  ال�������ص���رق  ون���ي���ك���ون 
عر�ص  و���ص��ي��ت��م   .@NikonMEA
الذين  الع�صرة  النهائيني  املر�صحني  �صور 
وق����ع الخ���ت���ي���ار ع��ل��ي��ه��م م���ن ق��ب��ل نيكون 
اإحدى  ال��ع��امل دب��ي داخ���ل  ف��ن��ون  ومعر�ص 
املعر�ص لتكون ج��زءاً من فعاليات  �صالت 
�صيفوز  ح����ني  يف  ال����ع����ام؛  ل���ه���ذا  ن�����ص��خ��ت��ه 
���ص��اح��ب امل��رك��ز الأول ب��ك��ام��ريا ن��ي��ك��ون زد 
ن��ي��ك��ون مهمة  و���ص��ت��ت��وىل  ال��رق��م��ي��ة.   50
تقييم جميع امل�صاركات يف امل�صابقة، و�صيتم 
الإعان عن الفائز خال احتفالية ر�صمية 

اأثناء املعر�ص.
ويف �صياق تعليقها على هذا املو�صوع، قالت 
امل�صورين  مب�صابقة  ال��ف��ائ��زة  اأزاد،  نيليما 
ف���وزي  "كان   :2020 ل���ع���ام  ال��ن��ا���ص��ئ��ني 
مب�����ص��اب��ق��ة امل�������ص���وري���ن ال��ن��ا���ص��ئ��ني خال 
فنون  معر�ص  م��ن  املا�صي  ال��ع��ام  فعاليات 
العامل دبي مبثابة حلم حّتول اإىل حقيقة، 
اأعمايل  ل��ع��ر���ص  مم��ي��زًة  ف��ر���ص��ة  ومنحني 
اليوم  واأتطلع  العام احلايل.  ن�صخة  خال 
ُقدماً لإلهام الآخرين والتعاون مع ع�صاق 
وال�صغف  الأفكار  ُي�صاركونني  الذين  الفن 
اأكون  اأن  ل�����ص��رف ك��ب��ري يل  اأن���ه  ذات����ه، ك��م��ا 
ج����زءاً م��ن امل��ع��ر���ص ال����ذي ُي�����ص��ك��ل من�صة 
مهمة جلميع املواهب الطموحة والنا�صئة 

يف الإمارات".
الفر�صة املثالية لتاألق املواهب ال�صاعدة

ُتعد امل�صابقة املدر�صية ال�صنوية واحدًة من 
دبي  العامل  فنون  معر�ص  خ�صائ�ص  اأب��رز 
منذ انطاقته الأوىل، و�صرتحب الفعالية 
يف ن�����ص��خ��ت��ه��ا ل��ه��ذا ال���ع���ام مب��ج��م��وع��ة من 

واملنحوتات  اجل��داري��ة  وال��ر���ص��وم  اللوحات 
املتنوعة  ال��ف��ن��ي��ة  الأع����م����ال  م���ن  وغ���ريه���ا 
اأجنليا  ن���ورد  م��دار���ص  لطلبة  واجل��م��اع��ي��ة 
ميلينيوم  ن��ي��و  وج��ي��م�����ص  دب����ي  وري���ب���ت���ون 

وجمريا للبكالوريا. 
وت�صتطيع ُكل مدر�صة امل�صاركة بعملني، عن 
والثانوية،  الإعدادية  املدار�ص  طلبة  فئتي 
ليحظى ُكّل منها بفر�صة الفوز بجائزتني 
اإماراتي  دره��م  واأل��ف��ي  اآلف  ثاثة  بقيمة 
املدر�صة  الفنون لدى  م��ادة  ق�صم  اإىل  تعود 
الفنيون لدى  القّيمون  و�صيتوىل  الفائزة. 
تقييم  دب���ي مهمة  ال��ع��امل  ف��ن��ون  م��ع��ر���ص 
الأعمال الفنية امل�صاركة، التي �صتعر�ص يف 
اإحدى قاعات املعر�ص لي�صتمتع بها جميع 

الزوار.

اأحدث الأخبار
وامل�صابقات  ال���ف���ع���ال���ي���ات  ه���ام�������ص  وع���ل���ى 
معر�ص  من  العام  ه��ذا  لن�صخة  الرئي�صية 
فنون العامل دبي، �صي�صهد املعر�ص اإطاق 

املبا�صرة  ال���ر����ص���م  ج��ل�����ص��ات  م���ن  ���ص��ل�����ص��ل��ة 
العمل  وور���ص  الرقمية  الفنية  والتجارب 
مع اخلراء وغريها الكثري. ومُيكن للزوار 
و�صراء  اجلل�صات  حل�صور  امل�صبق  احلجز 
الإلكرتوين:  امل��وق��ع  خ���ال  م��ن  ال��ت��ذاك��ر 
www.worldartdubai.com

ك��م��ا ����ص���رتاع���ي ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���ص فنون 
العامل دبي تطبيق جميع اإجراءات ال�صحة 
وال�صامة والنظافة ال�صارمة. ومن جانبه، 
اإثبات  العاملي يف  التجاري  دبي  جنح مركز 
باأف�صل  تتميز  بيئة  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  ُق��درت��ه 
الفعاليات  ل�صت�صافة  الأم����ان  م�صتويات 
التجارية املبا�صرة وتنظيم املعار�ص العاملية 
اأع��ل��ى م��ع��اي��ري ال�صامة؛  ب��الن�����ص��ج��ام م��ع 
التي  الن�صخة  خ���ال  ال���ذي جت��ّل��ى  الأم����ر 
جلفود،  معر�ص  م��ن  م��وؤخ��راً  ا�صت�صافها 
الزوار  من  الآلف  ع�صرات  ا�صتقبل  حيث 
املحليني  امل�صاركني  من   98% و�صف  مع 
اأو  اآم��ن��ة  باأنها  املعر�ص  جت��رب��ة  والعامليني 

اآمنة للغاية.

م�ست�سفى زليخة يطلق مبادرته املجتمعية 
تناول الطعام، العب، ا�سحك

•• دبي - الفجر

اأطلق م�صت�صفى زليخة، مبادرته املجتمعية اجلديدة "تناول الطعام، العب، 
ا�صحك" التي تعزز �صعادة ورفاهية وعافية الأفراد، وتوفر جمتمعاً حيوياً 
النهج يف  التي ت�صاطرها هذا  املنظمات واجلمهور  بال�صراكة مع  متكامًا، 
التفكري. لطاملا كان م�صت�صفى زليخة ال�صباق يف اإطاق مبادرات تدعو اىل 
اتباع اأ�صلوب حياة �صحي واإيجابي، حيث تاأتي املبادرة اجلديدة �صمن حملة 
البدنية  اللياقة  بناء عادات غذائية �صحية و تعزيز  اإىل  جمتمعية تهدف 

والعافية العقلية من خال نهج جديد كلًيّا يف احلياة.
اأظهرت الدرا�صة احلديثة* التي اأجرتها كل من: جامعة ال�صارقة وجامعة 
زايد وجامعة الإمارات العربية املتحدة ، اأن %36 من امل�صتجيبني للدرا�صة 
اأزداد لديهم ال�صغط النف�صي ب�صبب العمل من املنزل اأو التحديات املالية 
اأهمية  ال�صكان يدركون  اأن غالبية  ا  اأي�صً ، نرى  اأثناء اجلائحة. ومع ذلك 
الأن�صطة التي ت�صاعد على رفاهيتهم وي�صاركون بها. ويتم الت�صجيع على 
وذلك  املحلية  وال�صلطات  املنظمات  كل  قبل  من  جيدة  �صحية  حياة  اإتباع 
وكرمية  اآم��ن��ة  حياة  ل�صمان  احلكومة  قبل  م��ن  اجل��ب��ارة  للجهود  بف�صل 

جلميع �صكان دولة الإمارات العربية املتحدة.
التنفيذي  الرئي�ص  �صم�ص،  زن��وب��ي��ا  ال�صيدة  ق��ال��ت  امل���ب���ادرة،  على  تعليقا   
يتجاوز  مب��ا  الأف����راد  حياة  وت��اأث��رت  ال��ع��امل  اهتز  "لقد  زليخة:  مل�صت�صفى 
التوقعات خال العام املا�صي. بينما نعود اإىل روتيننا اليومي والتزاماتنا 
اأج�صامنا على ال�صفاء  اإىل م�صاعدة  ا  اأي�صً ، نحتاج  املالية والأم��ور الأخرى 
من خال تناول الأطعمة ال�صحية وتخ�صي�ص حلظات �صعيدة مع الأقرباء 
والأ�صدقاء والأن�صطة الرتفيهية ل�صامة عقولنا واحلفاظ على طريقة 

تفكري اإيجابية".
للرعاية  زل��ي��خ��ة  ملجموعة  امل��ن��ت��دب  الع�صو  �صم�ص،  ط��اه��ر  ال�صيد  وق���ال 
ال�صحية: "لقد �صهدنا ارتفاع ن�صبة الإ�صابة بالأمرا�ص النف�صية على مدار 
ا. لقد عملنا على تو�صيع  العامني املا�صيني مبتو�صط �صهري 450 مري�صً
جل�صات الندوات عر الإنرتنت لت�صمل ال�صركات حيث يقوم خراء ال�صحة 
العقلية  ال�صحة  حول  اجلمهور  بتثقيف  لدينا  التغذية  وخ��راء  النف�صية 

وعادات الأكل ال�صحية".
وي�صيف ال�صيد طاهر �صم�ص: "الدافع الأ�صا�صي وراء حملتنا هو لفت انتباه 
اأمرا�ص منط احلياة واأهمية الوقاية منها باأقل جهد ممكن.  الأفراد اإىل 
للعناية  املختلفة  الحتياجات  تلبية  هو  الذاتية  الرعاية  هدف  يكون  واأن 
احلايل.  عاملنا  يف  حتدًيا  اأ�صبحت  الجتماعية  التن�صئة  اأن  حيث  بالنف�ص، 
دعونا نكرر الر�صالة التي مفادها اأننا يجب اأن ناأكل ب�صكل �صحي ، ونحافظ 
على لياقتنا من خال ت�صمني حياتنا روتني التمارين اليومي ، وم�صاعدة 

اجل�صم والعقل على ال�صرتخاء والبقاء خاليني من الإجهاد".
يف املرحلة الأوىل ، ي�صجع م�صت�صفى زليخة الأفراد على امل�صاركة يف حتدي 
مدته 30 ثانية يعر�ص اأًيا من روتينهم ال�صحي وتر�صيح ثاثة اأ�صدقاء 
على الأقل ملوا�صلة ال�صل�صلة نف�صها  من هذا التحدي الإيجابي. قد يت�صمن 
القيام  اأو  ال�صليم  ال�صحي  الغذائي  النظام  اأي من عنا�صر  تناول  الفيديو 
باأي نوع من التمارين اأو اإر�صال ر�صالة اإيجابية ب�صيطة. �صين�صر امل�صاركون 
اإىل  وين�صمون  بهم  اخلا�صة  الجتماعي  التوا�صل  قنوات  على  املحتوى 

جهود ن�صر هذه الر�صالة.

من قبل املجل�ض العربي للم�سوؤولية املجتمعّية
اختيار املهند�سة هدى من�سور كاأف�سل 
امراأة عربية يف جمال التحول الرقمي 

•• القاهرة- الفجر

بي"  اإي��ه  "اإ�ص  ل�صركة  املنتدب  الع�صو  من�صور،  ه��دى  املهند�صة  ح�صلت 
SAP يف م�صر والأ�صواق اجلديدة "باد ال�صام وليبيا وال�صودان واليمن"، 
على جائزة اأف�صل امراأة عربية مرموقة يف جمال التحول الرقمي ودمج 
املراأة يف الأعمال الرقمية يف حدث املراأة العربية من قبل املجل�ص العربي 

للم�صوؤولية املجتمعية. 
للمراأة  الثالث  امللتقى  خ��ال  اجل��ائ��زة  من�صور  ه��دى  املهند�صة  وت�صّلمت 
العربية الذي عقد حتت رعاية جامعة الدول العربية وا�صتنادا اإىل تر�صيح 
واأ�صادت هيئة اجلائزة بهدى  املتحدة للمراأة يف م�صر.  اأعدته هيئة الأمم 
من�صور لكونها اأول امراأة تقود �صركة برجميات متعددة اجلن�صيات يف م�صر 

وحتقق منًوا بثاث خانات رقمية.
وبهذه املنا�صبة قالت املهند�صة هدى من�صور: "يعد الفوز بجائزة امل�صوؤولية 
حيث  بي"،  اإي��ه  "اإ�ص  ل�صركة  فارقة  عامة  العربية  لل�صركات  املجتمعية 
نوا�صل دعم التحول الرقمي على ال�صعيد الوطني يف جميع اأنحاء م�صر 
وتعمل  احلكومة.  تقودها  التي  ال���روؤى  مع  يتما�صى  مبا  العربي  وال��ع��امل 
العاملة  ال��ق��وى  ت��دري��ب  على  ��ا  اأي�����صً لليوم"  الرقمية  "املهارات  مبادرتنا 
العربي من احل�صول  ال�صباب  املنطقة ومتكني  اأنحاء  امل�صتقبلية يف جميع 

على وظائف يف الع�صر الرقمي".
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والنوم  الأرق  اأن  اإىل  دول��ي��ة  درا���س��ة  ت�سري 
بزيادة  ترتبط  اليومي  والإره����اق  املتقطع 
كورونا،  بفريو�ض  فقط  لي�ض  الإ�سابة  خطر 
ولكن اأي�سا بالإ�سابة مبر�ض اأكرث حدة وفرتة 
�ساعة  كل  اأن  النتائج  اأطول.وتو�سح  تعاف 
الفرد  يق�سيه  ال��ذي  الوقت  مقدار  يف  زي��ادة 
اأقل  باحتمالت  مرتبطة  كانت  ليال  النوم  يف 

بن�سبة 12% لالإ�سابة ب�"كوفيد-19".

الكايف،  املتقطع/ غري  النوم  اإن��ه مت ربط  الباحثون  وق��ال 
بالعدوى  الإ���ص��اب��ة  ب��زي��ادة خطر  العمل  اأث��ن��اء  والإره����اق 
اإذا  م��ا  ال��وا���ص��ح  م��ن  لي�ص  لكن  والبكتريية،  الفريو�صية 

كانت هذه اأي�صا عوامل خطر ل�"كوفيد19-".
ول�صتك�صاف هذا الأمر ب�صكل اأكر، اعتمدوا على الردود 
على ا�صتطاع عر الإنرتنت للعاملني يف جمال الرعاية 
ال�صحية الذين تعر�صوا مرارا وتكرارا للمر�صى امل�صابني 
يف  يعملون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  م��ث��ل  بعدوى"كوفيد19-"، 
وبالتايل يزداد خطر  املركزة،  العناية  اأو  الطوارئ  حالت 

تعر�صهم لاإ�صابة بالعدوى.
وا�صتمر امل�صح يف الفرتة من 17 يوليو اإىل 25 �صبتمر 
الرعاية  جم���ال  يف  للعاملني  مفتوحا  وك���ان   ،2020
واململكة  واإ�صبانيا  واإيطاليا  واأمل��ان��ي��ا  فرن�صا  يف  ال�صحية 

املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية.
احلياة  من��ط  ع��ن  �صخ�صية  تفا�صيل  امل�����ص��ارك��ون  وق����دم 
وال�صحة وا�صتخدام الأدوية املو�صوفة واملكمات الغذائية 
ح�صلوا  ال��ذي  النوم  مقدار  عن  معلومات  اإىل  بالإ�صافة 
عليه يف الليل ويف فرتات القيلولة خال النهار على مدار 
العمل  من  والإره���اق  النوم  يف  م�صاكل  اأي  ال�صابق،  العام 

والتعر�ص يف مكان العمل لعدوى "كوفيد19-".
الرعاية  جم��ال  يف  العاملني  من   2884 نحو  وا�صتجاب 
ال�صحية، 568 منهم اأ�صيبوا ب�"كوفيد19-"، تاأكدوا اإما 
من خال الأعرا�ص الت�صخي�صية املبلغ عنها ذاتيا و / اأو 

نتيجة اختبار امل�صحة الإيجابية.
حيث  ج��دا،  خفيفة  اأنها:  على  العدوى  �صدة  تعريف  ومت 
ل توجد اأعرا�ص اأو تكاد تكون منعدمة، واخلفيفة، حيث 
من  اأو  ب�صعال  م�صحوبة  بحمى  املري�ص  خالها  ي�صاب 
احلالة  تكون  واملعتدلة عندما  تتطلب عاجا،  ول  دون��ه، 
رئوي،  التهاب  اأو  و/  تنف�صية  واأع��را���ص  بحمى  م�صحوبة 
يف  ب�صعوبات  تت�صم  التي  املر�ص  من  ال�صديدة  واحل��الت 
واحلالت اخلطري  الأك�صجني،  ت�صبع  وانخفا�ص  التنف�ص 
التنف�صي  اجلهاز  ف�صل  ي�صجل  حيث  "كوفيد19-"،  من 

الذي يتطلب م�صاعدة ميكانيكية والعناية املركزة.
 7 من  اأق��ل  عنها  املبلغ  الليلي  النوم  كمية  متو�صط  وبلغ 
ارتبطت  املحتملة،  املوؤثرة  العوامل  ح�صاب  وبعد  �صاعات. 
بن�صبة  اأقل  باحتمالت  ليا  النوم  من  اإ�صافية  �صاعة  كل 

ب�"كوفيد19-". لاإ�صابة   12%
النهار  اأثناء  القيلولة  يف  املكت�صبة  الإ�صافية  ال�صاعة  لكن 

من  الرغم  على   ،6% بن�صبة  اأعلى  باحتمالت  ارتبطت 
اختاف هذا الرتباط ح�صب البلد.

واأفاد نحو1 من كل 4 )%24( من امل�صابني ب�"كوفيد-
19" عن �صعوبات يف النوم ليا، مقارنة بنحو 1 من كل 

العدوى. من  يعانون  ل  ممن   )21%(  5
وقال 1 من كل 20 )%5( من امل�صابني ب�"كوفيد19-" 
النوم، مبا يف ذلك  اأك��ر يف  اأو  3 م�صاكل  اإنهم عانوا من 
ا�صتخدام  اإىل  اأو احلاجة  النوم،  اأطالة  اأو  النوم،  �صعوبات 
الأ�صبوع، مقارنة  اأكر من  اأو  3 ليال  املنومة يف  احلبوب 

ب�%3 من غري امل�صابني.
النوم،  الذين ل يعانون من م�صاكل يف  باأولئك   ومقارنة 
اأكر  احتمالت  لديهم  اأطفال  ثاثة  لديهم  الذين  ف��اإن 

بن�صبة %88 لاإ�صابة ب�"كوفيد19-".
ب�"كوفيد19-" عن  امل�صابني  ن�صبيا من  اأكر  واأبلغ عدد 
مقارنة   )5.5%(  31 اأك��ر من غريهم:  يومي  اإج��ه��اد 

ب�71 )3%(.
وباملقارنة مع اأولئك الذين مل يبلغوا عن اأي اإرهاق، فاإن 
من كان هذا حدثا يوميا بالن�صبة لهم، كانوا اأكر عر�صة 

لاإ�صابة ب�"كوفيد19-" باأكر من ال�صعف.
وهذه الدرا�صة قائمة على املاحظة، وعلى هذا النحو، ل 
ميكنها اإثبات ال�صبب. ويقر الباحثون بالعديد من القيود 

على درا�صتهم.
التعر�ص،  مل�����ص��ت��وي��ات  ال���ذات���ي  ال��ت��ق��ي��ي��م  ذل���ك  وي��ت�����ص��م��ن 
ال��ع��دوى، وكلها رمب��ا مت تذكرها  و���ص��دة  ال��ن��وم،  وم�صاكل 
ب�صكل خاطئ وا�صتملت العينة فقط على حالت "كوفيد-

املتو�صطة. اإىل  جدا  19" اخلفيفة 
لحظ  اإليها،  تو�صلوا  التي  النتائج  تف�صري  �صبيل  وعلى 
الرت��ب��اط��ات ل  ه���ذه  وراء  ال��ك��ام��ن��ة  "الآلية  ال��ب��اح��ث��ون: 
ت��زال غ��ري وا���ص��ح��ة، ولكن مت الف��رتا���ص ب��اأن قلة النوم 
املناعة  ع��ل��ى ج��ه��از  �صلبا  ت��وؤث��ر  ق��د  ال��ن��وم  وا���ص��ط��راب��ات 
املن�صطة  والهي�صتامني  ال�صيتوكينات  زي���ادة  ط��ري��ق  ع��ن 

لالتهابات".
وي�����ص��ريون اإىل درا���ص��ات ت��رب��ط الإره����اق ب��زي��ادة خماطر 
حالت  اإىل  بالإ�صافة  والإنفلونزا  الرد  بنزلت  الإ�صابة 
ط��وي��ل��ة الأم�����د، م��ث��ل م��ر���ص ال�����ص��ك��ري واأم���را����ص القلب 
الهيكلي  الع�صلي  اجل��ه��از  واأم��را���ص  ال��دم��وي��ة  والأوع��ي��ة 

والوفاة من جميع الأ�صباب.

اأن الإرهاق  اإىل  "اأ�صارت هذه الدرا�صات  وكتب الباحثون: 
عن  ب��الأم��را���ص  مبا�صر  غ��ري  اأو  مبا�صر  ب�صكل  يتنباأ  ق��د 

ويغري  املناعة  جهاز  ي�صعف  ال��ذي  املهني  الإجهاد  طريق 
م�صتويات الكورتيزول".

درا�سة تربط الأرق والإرهاق بارتفاع احتمالت الإ�سابة ب�"كوفيد- 19" ال�سديد

قلة النوم وا�سطراباته قد توؤثر �سلبا على جهاز املناعة

امل��ن��ت��ج��ات حت��ت��وي على  اأن بع�ص ه���ذه  ال��ت��ح��ال��ي��ل  ووج����دت 
امل�صببة  الكيميائية  ال��ب��ن��زي��ن  م���ادة  م��ن  ع��ال��ي��ة  م�����ص��ت��وي��ات 

لل�صرطان.
 ،Valisure وقال ديفيد ليت، الرئي�ص التنفيذي ل�صركة
الدوائية،  املنتجات  تختر  الإن��رتن��ت  على  �صيدلية  وه��ي 
ملطهرات  جت��اري��ة  عامة   168 م��وؤخ��را  حللت  ال�صركة  اإن 

خماطر  عن  وتك�صف  للقلق  مثرية  النتائج  "هذه  اليدين: 
حمتملة �صارة بال�صحة العامة".

فيها  اكت�صف  العينات  م��ن   17% مقلقة:  النتائج  وك��ان��ت 
ال��ب��ن��زي��ن و%8 م��ن ال��ع��ي��ن��ات اح��ت��وت ع��ل��ى ك��م��ي��ات بنزين 
والدواء  الغذاء  اإدارة  الذي و�صعته  امل�صموح  اأعلى من احلد 
مل�صاعدة ال�صوق على تلبية طلب املطهر، ح�صبما اأفادت وكالة 

بلومرغ.
واأ�صدرت �صركة Valisure النتائج التي تو�صلت اإليها يف 
اإدارة الغذاء والدواء الأمريكية تطلب  عري�صة مقدمة اإىل 
فيها ال�صركة من الوكالة اتخاذ اإجراءات ب�صاأن املنتجات التي 

حتتوي على اأعلى م�صتويات من البنزين.
الوليات  يف  امل�صكات  ذات  املنتجات  غالبية  ت�صنيع  ومت 

املتحدة اأو ال�صني،
ع��دد منها متاحا على  وك���ان  الهامية.  امل���واد  م��ن  وك��ان��ت   
متاجر  ويف  اأم���ازون  يف  لل�صراء  قابل  وبع�صها  وا���ص��ع،  نطاق 
امللوثة  ال�صيغ  اأكر  من  واحدة  بيع  وقع  كما   .Target
على �صكل زجاجة Baby Yoda. وبداأ بيع كافة املنتجات 

الأ�صواأ يف اأبريل ومايو 2020.
ويف وقت �صابق من هذا العام،

اإدارة الغذاء وال��دواء الأمريكية )FDA( تنبيها  اأ�صدرت   
ب�صاأن منتجات مطهرات الأيدي من املك�صيك التي تبني اأنها 
ملوثة بامليثانول، وهي مادة كيميائية �صامة عند امت�صا�صها 

عر اجللد، وميكن اأن تكون مهددة للحياة اإذا مت تناولها.
اإىل  العماء  وال��دواء  الغذاء  اإدارة  نبهت  املا�صي،  العام  ويف 
"ال�صامة" الأخ���رى يف حتذير  ال��ي��د  ع��ن معقمات  الب��ت��ع��اد 
يف  حتديدها  مت  التي  التجارية  العامات  وت�صمل  مماثل. 
تقرير 24 مار�ص ال�صادر عن �صركة Valisure ما يلي:

Artnaturals-
Scentsational Soaps & Candles Inc-

Huangjisoo-

TrueWash-
The Crème Shop-

Star Wars Mandalorian-
Body Prescriptions-

Born Basic-
Beauty Concepts-

PureLogic-
Miami CarryOn-

Natural Wunderz-
clean-protect-sanitize-

Puretize-
Hand Clean 100

نتائج مثرية للقلق تك�سف عن خماطر حمتملة

بع�س مطهرات االأيدي حتتوي مواد كيميائية
 قد ت�سّكل »خطرا ج�سيما«

وجد حتليل جديد اأن بع�ض معقمات الأيدي املتاحة على نطاق وا�سع لدرء الإ�سابة بفريو�ض كورونا حتتوي على 
م�ستويات عالية من مادة كيميائية معروفة باأنها ت�سبب ال�سرطان.

وعندما �سيطر "كوفيد-19" يف البداية على الوليات املتحدة، نفدت املتاجر من معقمات الأيدي، ما اأدى اإىل فراغ 
مت ملوؤه بعد ذلك من قبل العالمات التجارية الأقل �سهرة.
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العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/2644

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
مزاد علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�ساعة 
6:00 م�ساءا يوم الربعاء 2021/04/07 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �سده مركز 

الروعة للتجميل وتدريب العاملني �ض.ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                الو�سف   �سعر التقييم  

                                          معدات �سالون       10،160
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

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

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/10450

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
مزاد علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�ساعة 
2021/04/07 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �سده رن  يوم الربعاء  م�ساءا   6:00

واي فا�سن اوت ليت ذ.م.م و غ�سان ابراهيم حجازى و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                    الو�سف  

 389،800                                             مالب�ض متنوعه  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

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

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/9351

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/04/07 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 
�سده اول�ض بارامي�سواران بوراياتوبارامبيل باران + الليث ل�سناعة الجزاء املعدنية و او�ساف 

املحجوزات على النحو التايل :
                                                   الو�سف      �سعر التقييم  

                                         معدات ت�سكيل احلديد           87،230 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

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

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 
املودعة بالرقم: 344168         تاريخ: 2021/02/01

بيانات الأولوية: 3538668 – 2020/09/29 اململكة املتحدة
ال�صم: كاريوم ليمتد

وعنوانه: فالكون هاو�ص115-123 �صتاينز رود ، هون�صلو ميدل�صك�ص  ، تي دبليو3 3ال ال  ، اململكة املتحدة.
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
اأقنعة  بل�صم،  بالب�صرة،  للعناية  جتميل  م�صتح�صرات  طبية،  غري  جتميل  م�صتح�صرات  جتميلية،  كرميات  جتميل،  م�صتح�صرات 
بالوجه، كرميات للوجه،  للعناية  بالب�صرة، م�صتح�صرات غري طبية  العناية  العناية باجل�صم، م�صتح�صرات  جتميلية، م�صتح�صرات 
غ�صولت  التجميل،  لأغرا�ص  )لو�صن(  غ�صولت  للج�صم،  مرطب  حليب  للوجه،  مرطب  حليب  للب�صرة،  كرميات  للج�صم،  كرميات 
)لو�صن( للوجه، غ�صولت )لو�صن( للج�صم، جل للوجه، جل للج�صم، بل�صم للوجه، بل�صم للج�صم، منظفات، منظفات للب�صرة، كرميات 
مقويات  وترطيب،  تنظيف  كرميات  اجل�صم،  تنظيف  م�صتح�صرات  الوجه،  تنظيف  م�صتح�صرات  تنظيف،  حليب  الب�صرة،  تنظيف 
)تونيك(، مواد فرك، مواد فرك للج�صم، مرطبات الب�صرة، مرطبات للب�صرة، م�صتح�صرات جتميل ل�صد الب�صرة، كرميات جتميل ل�صد 
الب�صرة حول العيون، م�صتح�صرات م�صادة للتجاعيد، كرميات للوقاية من ال�صم�ص، كرميات م�صادة للتجاعيد، زيوت عطرية، زيوت 
للج�صم، زيوت للوجه، زيوت تنظيف، زيوت ترطيب، زيوت لا�صتحمام وحمام الدو�ص، جل لا�صتخدام التجميلي، جل جتميلي للوجه 
واليدين واجل�صم، جل للعيون، جل لا�صتحمام وحمام الدو�ص، اأم�صال لأغرا�ص التجميل، اأم�صال للتجميل، اأم�صال للوجه، اأم�صال 
م�صادة لل�صيخوخة، مواد تق�صري لتنظيف الب�صرة،  مواد تق�صري للعناية بالب�صرة، كرميات تق�صري، مواد فرك لتق�صري اجل�صم، مواد 
فرك مق�صرة للج�صم، مواد فرك مق�صرة للوجه، مواد فرك مق�صرة، ُرقع جل للعيون لأغرا�ص التجميل، ُرقع للوجه، ُرقع للب�صرة، ُرقع 
حمتوية على م�صتح�صرات للوقاية من ال�صم�ص وحجب ال�صم�ص لا�صتخدام على الب�صرة، اأقنعة للوجه، م�صتح�صرات جتميل ملعاجلة 

الب�صرة، كرميات ملعاجلة الب�صرة، جل ملعاجلة الب�صرة، كرميات جلدية )بخاف الكرميات الطبية(.
و�صف العامة: العامة عبارة كلمة NUTURE باللغة الإجنليزية.

ال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل، وذلك 

خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 5 اإبريل 2021 العدد 13207
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املال والأعمال

»اأبوظبي االإ�سالمي« ميول عملية 
ا�ستحواذ يف اأيرلندا ال�سمالية

•• اأبوظبي-وام: 

اأع��ل��ن م�صرف اأب��وظ��ب��ي الإ���ص��ام��ي ع��ن ت��ق��دمي مت��وي��ل اإ���ص��ام��ي مهيكل 
ل�صتكمال عملية ا�صتحواذ �صركة الباد املالية على املقر الرئي�صي ل�صركة 
على  ا�صتحواذ  عملية  اأ�صخم  يف  بلفا�صت  يف  ك��وب��رز  ه��او���ص  ووت��ر  براي�ص 

م�صروع مكتبي ت�صهدها اأيرلندا ال�صمالية.
ويقع العقار املعروف با�صم “مريت�صانت �صكوير” يف قلب احلي التجاري يف 
بلفا�صت وميتد على م�صاحة 240،713 قدما مربعة وي�صم �صت وحدات 
جتزئة يف الطابق الأر�صي، اإ�صافًة اإىل 225 األف قدم مربعة من امل�صاحات 

املكتبية الفاخرة املمتدة على ت�صعة طوابق.
وُيعد العقار، الذي خ�صع موؤخراً لأعمال جتديد وتو�صعة كبرية ا�صُتكملت يف 
منت�صف العام املا�صي، اأول مبنى جتاري ُي�صيده القطاع اخلا�ص يف اأيرلندا 
 BREEAM معايري  وف��ق  “التمّيز”  ت�صنيف  على  يح�صل  ال�صمالية 
ثة من حيث ال�صتدامة  يف اململكة املتحدة، لتقييم املباين اجلديدة واملُحدَّ

البيئية.
يعد  وه��و  م��وظ��ف،  اآلف  ثاثة  �صكوير”  “مريت�صانت  مبنى  وي�صتوعب 
اأيرلندا  وُتعتر  لندن.  خ��ارج  كوبرز  هاو�ص  ووت��ر  براي�ص  مقرات  اأ�صخم 
ال�صمالية اأ�صرع اأ�صواق ال�صركة منواً يف اململكة املتحدة، بينما مُتثل بلفا�صت 
التكنولوجيا وخدمات  العاملي يف جمال  كوبرز  ووتر هاو�ص  براي�ص  مركز 

ال�صت�صارات الرقمية والأبحاث.
وكانت �صركة براي�ص ووتر هاو�ص كوبرز قد ا�صتاأجرت املكاتب مبوجب عقد 
اإيجار جديد كامل ملدة 20 عاماً كاملة ت�صمل اأعمال ال�صيانة والتاأمني، مع 

5 مراجعات �صنوية لزيادة الإيجار فقط على امتداد فرتة العقد.
امل�صتاأجرة  امل�صاحة  جتهيز  على  حالياً  كوبرز  هاو�ص  ووت��ر  براي�ص  وتعمل 
بحيث ت�صتويف جمموعة املتطلبات اخلا�صة بها، وتعتمد منهجية مبتكرة 
والتفاعل  للعمل  متميزة  م�صاحات  ملوظفيها  يوفر  عمل  مكان  ت�صميم  يف 

الجتماعي.
التجارية  العقارية  اخلدمات  متويل  وح��دة  رئي�ص  ماي�صفيلد،  ب��ول  وق��ال 
الدعم  ُنقدم  اأن  “ي�صرنا  املتحدة:  اململكة  الإ�صامي-  اأبوظبي  يف م�صرف 
ل�صركة الباد املالية لإجناز هذه ال�صفقة ال�صخمة، التي ت�صتند اإىل اأ�ص�ص 
ت�صمل  والتي  لدينا،  املعتمدة  املخاطر  معايري  ت�صتويف  متينة  اقت�صادية 
الإيجار طويل الأمد ل�صركة براي�ص ووتر هاو�ص كوبرز وخططهم لتوفري 
م�صاحة عمل مبتكرة ومرنة وم�صتدامة وفق اأعلى معايري اجلودة يتمحور 
ت�صميمها حول احتياجات املوظفني يف املقام الأول ..ونتوقع تزايد اأهمية 
وجاذبيتها  قيمتها  على  احلفاظ  على  ق��ادرة  املباين  لتكون  العوامل  ه��ذه 
ي�صهدها  التي  العمل  اأمن��اط  تغري  يف  الكبري  الت�صارع  ظ��ّل  يف  الت�صويقية 

القطاع نتيجة لتداعيات جائحة كوفيد-19«.
تنفيذ  اإىل  ال��رام��ي��ة  امل��ال��ي��ة  ال���ب���اد  م�����ص��اع��ي  ل��دع��م  “نتطلع  واأ�����ص����اف: 
ا�صرتاتيجيتها لا�صتثمار العقاري التجاري يف اململكة املتحدة با�صتهداف 
الأ����ص���ول الإق��ل��ي��م��ي��ة ال��ف��اخ��رة وال��ت��ي حت��ظ��ى ب��اإم��ك��ان��ات وا���ص��ح��ة لتوليد 
الإيرادات وعقود قوية مع امل�صتاأجرين مركزًة على حتقيق العوائد النقدية 
ك�صريك  الإ���ص��ام��ي  اأبوظبي  م�صرف  مكانة  الأخ���رية  ال�صفقة  ..وت��وؤك��د 
ال�صريعة  اأح��ك��ام  مع  املتوافقة  املخ�ص�صة  التمويل  حلول  لتوفري  موثوق 

الإ�صامية يف اململكة املتحدة«.
وقال زيد بن حممد املفرح، الرئي�ص التنفيذي ل�صركة الباد املالية: “ُيعد 
ال�صتحواذ على هذا العقار البارز يف واحدة من اأبرز مناطق بلفا�صت خطوة 
بالغة الأهمية �صمن ا�صرتاتيجية الباد املالية لتعزيز ح�صورها يف ال�صوق 
العقارية باململكة املتحدة ..كما تعك�ص هذه ال�صفقة ثقتنا باملدن الإقليمية 
يف اململكة املتحدة بو�صفها م�صادر مهمة للنمو والعائدات ال�صتثمارية على 

املدى البعيد«.
ويتمتع م�صرف اأبوظبي الإ�صامي ب�صجل حافل يف تزويد عمائه بحلول 
ال�صريعة  اأحكام  مع  واملتوافقة  والتناف�صية  املخ�ص�صة  العقاري  التمويل 
الإ�صامية؛ اإذ جنح يف بناء حمفظة متويل عقاري جتاوزت قيمتها ملياري 

درهم يف اململكة املتحدة لوحدها على مدى الأعوام الثاثة املا�صية.
اململوكة  ال�صتثمارية  ال��ذراع  املالية،  الباد  �صركة  تخ�صع  ناحيتها،  ومن 
واللوائح  لاأنظمة   ،2008 ع��ام  تاأ�ص�صت  وال��ت��ي  ال��ب��اد،  لبنك  بالكامل 
..وت�صل  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  املالية  ال�صوق  هيئة  عن  ال�صادرة 
القيمة ال�صوقية لبنك الباد، املُدرج يف ال�صوق املالية ال�صعودية “تداول” 

اإىل 4.5 مليار دولر.

مليون درهم ت�سرفات عقارات دبي اأم�س  596
•• دبي - وام:

اأكر  اأم�ص  بدبي  والأم��اك  الأرا�صي  دائ��رة  العقارية يف  الت�صرفات  بلغت 
من 596 مليون درهم حيث �صهدت الدائرة ت�صجيل 205 مبايعات بقيمة 
393.48 مليون درهم منها 17 مبايعة لاأرا�صي بقيمة 90.69 مليون 

درهم و188 مبايعة لل�صقق والفلل بقيمة 302.79 مليون درهم.
الثنية  50 مليون درهم يف منطقة  الأرا�صي بقيمة  اأهم مبايعات  وجاءت 
الرابعة تليها مبايعة بقيمة 10 مايني درهم يف منطقة الر�صاء جنوب 

الثالثة تليها مبايعة بقيمة 5 مايني درهم يف منطقة معي�صم الأول.
اإذ �صجلت  املبايعات  املناطق من حيث عدد  وت�صدرت منطقة نخلة جمريا 
بت�صجيلها  الثالثة  احلبية  وتلتها منطقة  درهم  مليون  بقيمة  مبايعات   4
بت�صجيلها  الرابعة  احلبية  يف  وثالثة  دره��م  مايني   8 بقيمة  مبايعات   4
ال�صقق  مبايعات  ب��اأه��م  يتعلق  وفيما  دره���م.  مايني   5 بقيمة  مبايعتني 
والفلل جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم مبنطقة نخلة جمريا كاأهم 
املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 8 مايني درهم يف منطقة مر�صى دبي واأخريا 
مبايعة بقيمة 7 مايني درهم يف منطقة معي�صم الأول. وت�صدرت منطقة 
وادي ال�صفا 7 املناطق من حيث عدد مبايعات ال�صقق والفلل اإذ �صجلت 34 
مبايعة بقيمة 30 مليون درهم وتلتها منطقة مر�صى دبي بت�صجيلها 20 
 17 بت�صجيلها  الأول  وثالثة يف معي�صم  دره��م  51 مليون  بقيمة  مبايعة 
مبايعة بقيمة 23 مليون درهم. و�صجلت الرهون قيمة قدرها 169.32 
101.04 مليون درهم و45  16 رهنا لأرا�ص بقيمة  مليون درهم منها 
رهنا لفلل و�صقق بقيمة 68.28 مليون درهم وكان اأهمها مبنطقة وادي 
 3 ال�صفا  وادي  منطقة  يف  واأخ����رى  دره���م  مليون   43 بقيمة   5 ال�صفا 
بقيمة 22 مليون درهم. اأما الهبات فقد �صهدت ت�صجيل 10 هبات بقيمة 
33.55 مليون درهم كان اأهمها مبنطقة الثنية الرابعة بقيمة 30 مليون 

درهم واأخرى يف منطقة احلبية الثالثة بقيمة مليون درهم.

برعاية �سلطان القا�سمي

موؤمتر ال�سارقة الثالث يف االقت�ساد االإ�سالمي ينطلق 7 اأبريل
•• ال�شارقة-الفجر:

ب��رع��اي��ة ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ ال��دك��ت��ور �صلطان 
حاكم  الأع��ل��ى،  املجل�ص  ع�صو  القا�صمي،  حممد  ب��ن 
اهلل  )ح��ف��ظ��ه  القا�صمية  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي�����ص  ال�����ص��ارق��ة، 
الإ�صامي  لاقت�صاد  ال�صارقة  مركز  ُينظم  ورع��اه(، 
ب��اجل��ام��ع��ة ال��ق��ا���ص��م��ي��ة، امل���وؤمت���ر ال�����دويل ال��ث��ال��ث يف 
الرقمي  الإ���ص��ام��ي  التمويل  الإ���ص��ام��ي  القت�صاد 
ال�صابع من �صهر  امل�صتقبل، يف  الواقع وا�صت�صراف   –

اإبريل وعلى مدى يومني .
و�صيتم تنظيم املوؤمتر عن بعد من خال من�صة زووم 
جمال  يف  عامليني  خ��راء  وبا�صت�صافة  اللكرتونية  
املالية والتمويل الإ�صامي، بالإ�صافة اإىل خراء يف 
لإثراء  والقت�صادية  وال�صرعية  القانونية  اجلوانب 

حماور واأهداف املوؤمتر.
يف  واخل����راء  العلماء  م��ن  نخبة  امل��وؤمت��ر  ي�صت�صيف 
دولة  وخ��ارج  داخ��ل  من  الإ�صامية،  املالية  ال�صناعة 
ق�صايا  ح��ول  ال�صاعة  مو�صوعات  ملناق�صة  الإم���ارات، 
يف  ال�صيوف  ويتحدث  الرقمي،  الإ�صامي  التمويل 
جل�صتني رئي�صيتني الأوىل بعنوان التمويل الإ�صامي 
امل�صتقبل،  وا�صت�صراف  والتحديات  الواقع  الرقمي: 
اأكرم  الدكتور حممد  الأ�صتاذ  ويتحدث فيها كل من 
الدولية  الأك��ادمي��ي��ة  التنفيذي،  امل��دي��ر  ال��دي��ن،  لل 
الإ�صامي  للتمويل  الإ���ص��ام��ي��ة  ال�صريعة  لأب��ح��اث 
)اإ�صراء ISRA(، يف ماليزيا، والدكتور حممد داود 
ماليزيا،  العاملية يف  الإ�صامية  اجلامعة  رئي�ص  بكر، 
املركزي  للبنك  ال�صت�صاري  ال�صرعي  املجل�ص  ورئي�ص 
يف  اخلبري  ال��ق��ري،  علي  حممد  الدكتور  و  املاليزي، 
ملنظمة  ال��ت��اب��ع  ال����دويل  الإ���ص��ام��ي  الفقهي  امل��ج��م��ع 
املوؤمتر الإ�صامي، و �صعادة الدكتور عبيد �صيف حمد 
املالية  الأوراق  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  ال��زع��اب��ي، 

وال�صلع يف الإمارات.

بعنوان  �صتكون  الثانية  وه��ي  الرئي�صية  اجلل�صة  اأم��ا 
ال��ت��م��وي��ل الإ���ص��ام��ي ال��رق��م��ي: ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات واآف����اق 
التطوير، ويتحدث فيها كل من الدكتور اأحمد �صالح 
الدائرة  رئي�ص  التنفيذي،  الرئي�ص  نائب  امل��رزوق��ي، 
والدكتور  دب��ي،  يف  للتمويل  م��وارد  �صركة  ال�صرعية، 
اأ���ص��ت��اذ ال��ت�����ص��ري��ع��ات املالية  حم���ي ال���دي���ن احل���ج���ار، 
وال�صيد  فرن�صا،  يف  ال�����ص��ورب��ون  جامعة  الإ���ص��ام��ي��ة، 
لاإن�صاء  ال�صريعة  رئي�ص  ف��اح��ي،  ال��رح��م��ن  اإك����رام 
باجلملة  امل�صرفية  اخل��دم��ات  جمموعة  والتن�صيق 
اأب���وظ���ب���ي الإ����ص���ام���ي، وال�����ص��ي��د �صبحي  مب�����ص��رف 
ح�صني اأبو مِنرة، مدير الرامج الرقمية يف م�صرف 
ال�صارقة الإ�صامي، و الأ�صتاذ رامي �صليمان اإبراهيم، 
لل�صلح  ال��دويل  الإ�صامي  للمركز  التنفيذي  املدير 

والتحكيم يف دبي.
تنظيم فعالية  �صيتم  امل��وؤمت��ر  م��ن  ال��ث��اين  ال��ي��وم  ويف 
الداخلية  ال�صرعية  اللجان  ملتقى  وه��ي  م�صاحبة 

للم�صارف الإ�صامية بدولة الإمارات.
يف  امل�صاركني  الباحثني  م��ن  العديد  يتحدث  بعدها 
و�صتكون  امل��ل��ت��ق��ى،  ت��ال��ي��ان  جل�صتني  يف  ع��م��ل  اأوراق 
يف  الرقمي  الإ���ص��ام��ي  التمويل  دور  بعنوان  الأوىل 
الثانية  و�صتكون  الإ���ص��ام��ي،  امل�صريف  العمل  تعزيز 
بعنوان واقع التمويل الإ�صامي الرقمي وا�صت�صراف 

امل�صتقبل.
وع���ن اأه����داف امل��وؤمت��ر اأ���ص��ار ال���ص��ت��اذ ال��دك��ت��ور عواد 
اخللف القائم باأعمال اجلامعة القا�صمية باأن املوؤمتر 
ينعقد على مدى يومني متتاليني يف ال�صابع والثامن 
من �صهر اإبريل وي�صعى اإىل بيان التطور التكنولوجي 
وقتنا هذا  العامل يف  ي�صهدها  التي  الرقمية  والثورة 
عمل  جم��الت  كافة  �صمل   التطور  ه��ذا  اأن  مو�صحا 
تقدمي  جم��ال  منها  واخل��ا���ص،  احلكومي  القطاعني 
الرقمي  التمويل  واأث��ر  وامل�صرفية،  املالية  اخلدمات 
ومقدرة  للدول  الإجمايل  املحلي  الناجت  تعزيز  على 

العمل  على  احلكومية  وال��ه��ي��ئ��ات  امل��ال��ي��ة  املوؤ�ص�صات 
بكفاءة اأكر يف حال تطبيق التكنولوجيا.

الإ�صامي  ال�����ص��ارق��ة  م���رك���ز  ب�����اأن  اخل���ل���ف  واأو�����ص����ح 
اختار  القا�صمية  ب��اجل��ام��ع��ة  الإ���ص��ام��ي  لاقت�صاد 
حمل  ليكون  الرقمي،  الإ�صامي  التمويل  مو�صوع 
امل�������ص���ارك���ة يف هذا  ال���راغ���ب���ني يف  ال��ب��اح��ث��ني  ن��ق��ا���ص 
تطبيق  اأهمية  لعر�ص  العلمية  املحاور  وفق  املوؤمتر، 
النواحي  م��ن  الإ���ص��ام��ي،  التمويل  يف  التكنولوجيا 
التقنية وال�صرعية والقانونية والقت�صادية وما هي 
لتطوير  ا�صت�صرافها  ميكن  التي  امل�صتقبلية  ال���روؤى 

التمويل الإ�صامي.
وعن املحاور العلمية للموؤمتر اأو�صح ال�صتاذ الدكتور 
التقني يف جمال  امل��ح��ور  ت�صمل  ب��اأن��ه��ا  اخل��ل��ف  ع���واد 
مفهوم  لبيان  التقني  املنظور  من  الرقمي  التمويل 
التمويل الرقمي وخ�صائ�صه والتحديات والإ�صكالت 
التمويل  لعمليات  التقنية  التطبيقات  تواجهها  التي 
الرقمي  للتمويل  التقنية  املخاطر  بجانب  الرقمي 
اأما املحور ال�صرعي فريكز على  التمويل الإ�صامي 
الإ�صامي  امل�����ص��ريف  ال��ف��ق��ه  م��ن��ظ��ور  م���ن  ال��رق��م��ي 
الإ�صامي  ال��ت��م��وي��ل  لتطبيقات  ال��ق��اب��ل��ة  وال�����ص��ي��غ 
الرقمي؛ مقوماتها و�صوابطها عاوة على الإ�صكالت 
الإ�صامي  للتمويل  ال�صرعية  واملخاطر  والتحديات 
ال��رق��م��ي وت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ت��م��وي��ل الإ���ص��ام��ي الرقمي 
ال�صرعية  والرقابة  التدقيق  اإل  و�صول  ومتطلباته 

ملعامات التمويل الإ�صامي الرقمي . 
املوؤمتر  �صيناق�صه  ال��ذي  القانوين  املحور  ب��اأن  واأف���اد 
املنظور  م��ن  الرقمي  الإ���ص��ام��ي  التمويل  يف  يرتكز 
التمويل  مل��ع��ام��ات  القانونية  والطبيعة  ال��ق��ان��وين 
قانونية  يتبعها من �صوابط  الرقمي وما  الإ�صامي 

وحماية قانونية وجوانب قانوية للمتعاملني بها .
اأخران  امل��وؤمت��ر يعالج حم���وران  ب��اأن  واأو���ص��ح اخللف 
التمويل  وامل��ت��م��ث��ل يف  الق���ت�������ص���ادي  امل���ح���ور   وه���م���ا 

الإ�صامي الرقمي من املنظور القت�صادي والتمويل 
ال�صيا�صات  ف��اع��ل��ي��ة  يف  واأث�����ره  ال��رق��م��ي  الإ����ص���ام���ي 
النقدية واإدارة املخاطر القت�صادية واملالية للتمويل 
واملالية  القت�صادية  والتحديات  الرقمي  الإ�صامي 
الإ�صامية  امل�صارف  يف  الرقمي  الإ�صامي  للتمويل 
بجانب الآثار القت�صادية واملالية للتمويل الإ�صامي 
ال��رق��م��ي مب��ا يف ذل��ك امل��ح��ور ال���ص��ت�����ص��رايف يف �صيغه 
وا�صت�صراف  ال��رق��م��ي  الإ����ص���ام���ي  ال��ت��م��وي��ل  وه����ي  
الإ����ص���ام���ي���ة لبتكار  امل�����ص��رف��ي��ة  وروؤي������ة  امل�����ص��ت��ق��ب��ل 
وروؤية  الرقمي  الإ�صامي  التمويل  اأدوات  وتطوير 
الرقمي  الإ���ص��ام��ي  للتمويل  ا�صت�صرافية  قانونية 
الإ�صامي  للتمويل  ا�صت�صرافية  اقت�صادية  وروؤي���ة 
الرقمي وروؤية تقنية ا�صت�صرافية للتمويل الإ�صامي 

الرقمي.

جلنة �سوؤون التقنية والطاقة والرثوة املعدنية يف الوطني االحتادي تناق�س تطوير ال�سناعة الوطنية يف االإمارات

»توازن« توقع اتفاقية مع بيالتو�س ال�سوي�سرية لتمكني »�سرتاتا« من احل�سول على خطوط اإنتاج جديدة

•• دبي -وام:

والطاقة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ����ص���وؤون  ن��اق�����ص��ت جل��ن��ة 
الوطني  امل��ج��ل�����ص  يف  امل��ع��دن��ي��ة  وال�������روة 
عقدته  ال���ذي  اجتماعها  خ��ال  الحت����ادي 
دبي  يف  للمجل�ص  ال��ع��ام��ة  الأم��ان��ة  مقر  يف 
البطران  ع��ب��داهلل  يو�صف  ���ص��ع��ادة  برئا�صة 
رئي�ص اللجنة، خمرجات احللقة النقا�صية 
التي نظمتها اللجنة موؤخرا حول مو�صوع 

تطوير ال�صناعة الوطنية يف الإمارات.
كل  �صعادة  اللجنة  اأع�صاء  الجتماع  ح�صر 
اللجنة،  مقرر  الك�صف  عي�صى  حممد  من: 
املن�صوري،  ال�����ص��ح��اك  ح����واء  وال���دك���ت���ورة 
وع��ائ�����ص��ة را����ص���د ل��ي��ت��ي��م، وع��ائ�����ص��ة حممد 
والدكتورة  العليلي،  بخيت  وع��ف��راء  امل���ا، 
ن�صال حممد الطنيجي، وح�صر من وزارة 
�صعادة  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�صناعة 

لقطاع  امل�صاعد  الوكيل  ال�صام�صي  عبداهلل 
يو�صف  ���ص��ع��ادة  وق���ال  ال�صناعية.  التنمية 
ع��ب��داهلل ال��ب��ط��ران رئ��ي�����ص ال��ل��ج��ن��ة، اإن���ه مت 
خال الجتماع مع ممثلي وزارة ال�صناعة 
خمرجات  مناق�صة  املتقدمة  والتكنولوجيا 
اللجنة  عقدتها  ال��ت��ي  النقا�صية،  احل��ل��ق��ة 
راأ�ص  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  م��ع  بالتعاون 
اخليمة �صمن خطة عملها ملناق�صة مو�صوع 
دور وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة 
يف �صاأن تطوير ال�صناعات الوطنية، و�صارك 
يف احللقة رئي�ص جمل�ص اإدارة غرفة جتارة 
اأ�صحاب  من  وع��دد  اخليمة  راأ���ص  و�صناعة 
الأع���م���ال  ورواد  وامل�����ص��ت��ث��م��ري��ن  امل�����ص��ان��ع 
الإماراتيني واملهتمني واملخت�صني يف قطاع 

ال�صناعة.
وهدفت احللقة النقا�صية اإىل التعرف على 
الوطنية  ال�صناعة  تواجه  التي  التحديات 

والعاملية،  امل��ح��ل��ي��ة  الأ����ص���واق  يف  وت��وف��ره��ا 
وال��و���ص��ول اإىل احل��ل��ول وامل��ق��رتح��ات التي 
ال�صناعة  تطوير  يف  امل�صاهمة  �صاأنها  م��ن 
الوطنية وتعزيز النمو القت�صادي امل�صتدام 

يف دولة الإمارات.
ملمثلي  ن��ق��ل��ت  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  ���ص��ع��ادت��ه  وت���اب���ع 
وت�صورات  وماحظات  مقرتحات  ال���وزارة 
ال��ن��ق��ا���ص��ي��ة، كما  امل�������ص���ارك���ون يف احل���ل���ق���ة 
الإلكرتوين  ال�صتبيان  نتائج  ا�صتعر�صت 
التوا�صل  اللجنة على مواقع  ن�صرته  الذي 
الوطني  ب��امل��ج��ل�����ص  اخل��ا���ص��ة  الج��ت��م��اع��ي 

الحتادي يف �صاأن املو�صوع.
ال��ل��ج��ن��ة ط��رح��ت ع��ل��ى ممثلي  اأن  واأ����ص���اف 
املتعلقة  ال�صتف�صارات  من  العديد  ال��وزارة 
وال�صادرات  وامل�����ص��ان��ع  ال�����ص��ن��اع��ات  ب��دع��م 
ال�صناعي،  ال��ق��ط��اع  وت���وط���ني  ال��وط��ن��ي��ة، 
املناف�صة  م���ن  امل��ح��ل��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات  وح��م��اي��ة 

م�صرف  اإن�صاء  مقرتح  وناق�صت  الأجنبية، 
متويل  لتقدمي  ال�صناعي  بالقطاع  خا�ص 
واملتو�صطة،  ال�������ص���غ���رية  ل���ل���م�������ص���روع���ات 
وتوفري ت�صهيات متويلية بكلفة تناف�صية 
البتكار  وحتفيز  الأولوية،  ذات  للقطاعات 
الأنظمة  يف  املتقدمة  التكنولوجيا  وتبني 
اللجنة  اأن  اإىل  لفتا  ال�صناعية.  واحللول 
واملاحظات  املقرتحات  م��ن  ع��ددا  �صمنت 
ب�صاأن  ت��ق��ري��ره��ا  م�������ص���ودة  يف  ك��ت��و���ص��ي��ات 
املو�صوع، و�صتقوم باإعداد تقريرها النهائي 
املقبل،  اللجنة  اج��ت��م��اع  خ��ال  للمو�صوع 
واإدراج����ه  املجل�ص  لرئا�صة  لرفعه  متهيدا 
اجلل�صات  اأع��م��ال  ج��دول  �صمن  للمناق�صة 
ال��ق��ادم��ة. واأ���ص��ار ���ص��ع��ادة ال��ب��ط��ران اإىل اأن 
ممثلي الوزارة ا�صتعر�صوا خال الجتماع 
ال�صناعة  ل����وزارة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة 
���ص��اأن تطوير  امل��ت��ق��دم��ة يف  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

وتوجهات  ال���دول���ة،  يف  ال�صناعي  ال��ق��ط��اع 
الوطنية  ال�����ص��ن��اع��ة  دع����م  ب�����ص��اأن  ال�������وزارة 
ورواد الأعمال واأ�صحاب امل�صاريع ال�صغرية 
والتنمية  ال���ري���ادة  وحت��ق��ي��ق  وامل��ت��و���ص��ط��ة، 
الوطنية  ال�صناعات  يف  امل�صتدامة  ال�صاملة 
ال�صلة  ذات  وامل��ج��الت  القطاعات  كافة  يف 

بهذا القطاع.
دور  م��و���ص��وع  تناق�ص  اللجنة  اأن  واأو����ص���ح 
املتقدمة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال�صناعة  وزارة 
الوطنية،  ال�����ص��ن��اع��ات  ت��ط��وي��ر  ����ص���اأن  يف 
التي  ال�صرتاتيجية  اخلطة  حم��اور  �صمن 
يتعلق  فيما  حتقيقها  اإىل  ال����وزارة  ت�صعى 
بتطوير ال�صناعة املحلية، واحلوافز واملنح 
من  وحمايتها  الوطنية  ال�صناعات  لدعم 
والتن�صيق  والتعاون  الأجنبية،  ال�صناعات 
م��ع اجل��ه��ات امل��ح��ل��ي��ة والحت���ادي���ة يف دعم 

ال�صناعات الوطنية.

•• اأبوظبي -وام:

وقع جمل�ص التوازن القت�صادي اتفاقية 
املحدودة  “بياتو�ص  �صركة  مع  نوعية 
�صركة  لتمكني  ال�صوي�صرية  للطائرات” 
املتخ�ص�صة  ال�صركة  للت�صنيع  �صرتاتا 
من  الطائرات  هياكل  اأج��زاء  ت�صنيع  يف 
املواد املركبة من احل�صول على خطوط 

اإنتاج اإ�صافية لطائرة بي �صي 24.
وق�����ع الت���ف���اق���ي���ة ك����ل م����ن م���ط���ر علي 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لوحدة  ال��رئ��ي�����ص  ال��رم��ي��ث��ي 
التطوير القت�صادي يف جمل�ص التوازن 
الق��ت�����ص��ادي وا���ص��م��اع��ي��ل ع��ل��ي ع��ب��د اهلل 
�صرتاتا  ل�����ص��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص 
نيوينهاوزن،  ف���ان  وي���وه���ان  للت�صنيع 
�صركة  يف  ال�صناعية  امل�����ص��ارك��ات  م��دي��ر 
بياتو�ص ال�صوي�صرية بح�صور عدد من 

امل�صوؤولني من كافة الأطراف.
بياتو�ص  �صتمنح  التفاقية  ومب��وج��ب 
اإ�صافية  عقود  ح��زم  ث��اث  ال�صوي�صرية 
�صتقوم  التي  للت�صنيع  �صرتاتا  ل�صركة 
�صي  ب��ي  ط��ائ��رة  اأج����زاء  معظم  بت�صنيع 
ك����اأول ط��ائ��رة نفاثة  – وامل��ع��روف��ة   24
م���ت���ع���ددة ال����ص���ت���خ���دام���ات يف ال���ع���امل - 
وبواقع  �صنوات،  �صبع  م��دار  على  وذل��ك 

حزمتني لت�صنيع رفارف تثبيت املحرك 
والرفرف الأفقي لذيل الطائرة واملثبت 
بطريقة  ال���ط���ائ���رة  ل���ذي���ل  امل���خ���روط���ي 
ال�صغط احل��راري وحزمة يتم تنفيذها 
للمرة الأوىل يف دولة الإم��ارات العربية 
املركبة  الأج����زاء  ت�صنيع  وه��ي  امل��ت��ح��دة، 
وتاأتي  ال�����ص��اخ��ن.  ال�����ص��غ��ط  تقنية  ع��ر 
برنامج  مل��ت��ط��ل��ب��ات  ت��ن��ف��ي��ذا  الت��ف��اق��ي��ة 
يهدف  ال������ذي  الق���ت�������ص���ادي  ال�����ت�����وازن 
واجتماعية  اق��ت�����ص��ادي��ة  ف��وائ��د  ل��ت��وف��ري 
العربية  الإم��ارات  لدولة  وا�صرتاتيجية 

املتحدة.
الرئي�ص  ال��رم��ي��ث��ي  ع��ل��ي  م��ط��ر  وق�����ال 
القت�صادي  التطوير  لوحدة  التنفيذي 
م�صرتك  ���ص��ح��ف��ي  ب���ي���ان  يف  ت������وازن  يف 
���ص��در ع��ق��ب ت��وق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ة اإن هذا 
التوازن  يعك�ص م�صاعي جمل�ص  امل�صروع 
الق��ت�����ص��ادي اجل����ادة وال��ت��زام��ه بتوفري 
املوؤ�ص�صات  اأم��ام  ومتنوعة  مبتكرة  حلول 
برنامج  يف  امل���ن���خ���رط���ة  وال���������ص����رك����ات 
ل��ل��دول��ة ت�صمن  ال��دف��اع��ي��ة  امل�����ص��رتي��ات 
حتقيق م�صالح جميع الأطراف وت�صاهم 
ت�صهدها  التي  التنمية  م�صرية  دع��م  يف 

الإمارات يف ظل القيادة الر�صيدة.
تعزز  الت���ف���اق���ي���ة  اأن  ال���رم���ي���ث���ي  واأك�������د 

اإليها دولة  التي و�صلت  املرموقة  املكانة 
الطريان  ���ص��ن��اع��ة  ق��ط��اع  يف  الإم�������ارات 
القت�صادي  ال��ت��وازن  برنامج  اأن  موؤكدا 
���ص��ي��وا���ص��ل امل�����ص��اه��م��ة ال��ف��ع��ال��ة يف دعم 
ال��ق��ائ��م على تنويع  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����ص��اد 
م���������ص����ادر ال����دخ����ل ومت����ك����ني امل����وردي����ن 
�صل�صلة  يف  الن����خ����راط  م���ن  امل��ح��ل��ي��ني 
اقت�صاد  اإىل  و���ص��ول  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ت��وري��د 
التكنولوجي  ال��ت��ق��دم  اأ���ص��ا���ص��ه  م�����ص��ت��دام 
جمل�ص  حر�ص  على  وم�صددا  والبتكار 
ال���ت���وازن الق��ت�����ص��ادي ع��ل��ى دع���م عملية 
وجذبها  وامل��ت��ق��دم��ة  التكنولوجيا  ن��ق��ل 
اإىل ال�صوق املحلية بهدف توظيفها وفق 

احتياجاتنا ال�صرتاتيجية.
الرئي�ص  اهلل،  عبد  علي  اإ�صماعيل  وق��ال 
للت�صنيع”  “�صرتاتا  ل�صركة  التنفيذي 
قادمة  بخطوة  تب�صر  التفاقية  هذه  اإن 
نحو �صراكة طويلة املدى تهدف لتوفري 
ت�صنيع  بتقنيات  جديدة  اإن��ت��اج  خطوط 

خمتلفة ل�صركة �صرتاتا.
واأ�����ص����اف اأن ب��ي��ات��و���ص ت��ع��د م���ن اأه���م 
ال�صركاء  م��ن  ال��ع��امل��ي��ة  �صبكتنا  اأ���ص��اع 
الكفاءات  ع��ل��ى  وت��وؤك��د ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة 
تتميز  ال���ت���ي  امل���ت���ط���ورة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
العاملية  التوريد  �صل�صلة  يف  �صرتاتا  بها 

املكونات  ت�صمل  والتي  الطريان،  لقطاع 
الإمارات.  دول��ة  يف  فخر  بكل  امل�صنوعة 
الكبرية  ل��ل��ث��ق��ة  الت��ف��اق��ي��ة  ت�����ص��ري  ك��م��ا 
�صرتاتا  لقدرات  بياتو�ص  توليها  التي 
ال��ت�����ص��ن��ي��ع��ي��ة و���ص��ج��ل��ه��ا امل�������ص���رف على 
اللتزام بجداول ت�صليم املنتجات طوال 
ري��ادة قطاع  تاريخها يف  عقد كامل من 
بدولة  الطائرات  هياكل  اأج��زاء  ت�صنيع 

الإمارات.
ا���ص��ت��ط��اع��ت من  ���ص��رتات��ا  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 
خ���ال ب��رن��ام��ج ال���ت���وازن اب����رام العديد 
ت�صنيع  �صركات  اأه��م  مع  ال�صراكات  من 

ال���ع���امل م���ن م��ث��ل بوينج  ال���ط���ائ���رات يف 
واإي����رب����ا�����ص وم�����ن �����ص����اأن ال���ت���ع���اق���د مع 
“�صرتاتا”  م��ك��ان��ة  ي��ع��زز  اأن  ب��ي��ات��و���ص 
القيمة  ���ص��ا���ص��ل  اأ���ص��ا���ص��ي يف  ك��م�����ص��اه��م 
ال��ع��امل��ي��ة امل�����ص��اف��ة م���ن خ����ال تقدمي 

منتجات اإماراتية ال�صنع.
نائب  اميينغري  روم���ان  ق��ال  جهته  م��ن 
اأن  ب��ي��ات��و���ص  ل��ل��ت�����ص��ن��ي��ع يف  ال��رئ��ي�����ص 
النجاح يف اإنتاج اأ�صطح بطن الطائرة بي 
اإح��رازه يف  ال��ذي يتم  �صي-24 والتقدم 
بجاء  يو�صح  ال��رف��ارف  اأ�صطح  ت�صنيع 

مدى الكفاءة العالية لأداء �صرتاتا.

•• القاهرة - الفجر

ا�صتقبل �صعادة حممد اأحمد عبد الوهاب الرئي�ص 
واملناطق  لا�صتثمار  ال��ع��ام��ة  للهيئة  التنفيذي 
احلرة يف م�صر �صعادة الدكتور اأحمد �صامل �صودين 
والتطوير  ل��ا���ص��ت��ث��م��ار  ال��ع��رب��ي  الحت�����اد  رئ��ي�����ص 
حممد  حممد  ال�صفري  �صعادة  بح�صور  ال��ع��ق��اري 
القت�صادية  الوحدة  ملجل�ص  العام  الأم��ني  الربيع 

م�صت�صار  علي  ح�صن  �صامي  وال��دك��ت��ور  ال��ع��رب��ي��ة، 
والتطوير  ل��ا���ص��ت��ث��م��ار  ال��ع��رب��ي  الحت�����اد  رئ��ي�����ص 
العقاري، كما �صارك يف اللقاء رئي�ص املنطقة احلرة 
مبدينة ن�صر وعدد من روؤ�صاء الإدارات املتخ�ص�صة 
ومت  وال�صياحي،  وال��ت��ج��اري   ال�صناعي  امل��ج��ال  يف 
الأمور القت�صادية والإجراءات  التباحث يف كافة 
املحليني  امل�صتثمرين  عمل  تي�صري  يف  بها  املعمول 

والأجانب.

بح�سور الأمني العام ملجل�ض الوحدة القت�سادية العربية

اأحمد �سودين يبحث مع امل�سوؤولني امل�سريني تي�سري عمل امل�ستثمرين
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املال والأعمال

املناطق ال�سناعية املتخ�س�سة يف الإمارات حا�سنة للنمو يف بيئة مثالية لل�سركات

االإمارات تت�سدر منطقة ال�سرق االأو�سط على �سعيد عدد املناطق ال�سناعية املتخ�س�سة واحلرة
% من اإجمايل جتارة الدولة ال�سلعية غري النفطية لدولة الإمارات م�سدرها املناطق احلرة قرابة 38 

•• دبي-وام:

الوطنية  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اإط�����اق  م���ع 
تتجه  املتقدمة  والتكنولوجيا  لل�صناعة 
بثقة،  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
لقيادتها  ال���ص��ت�����ص��راف��ي��ة  ال���روؤي���ة  وف���ق 
الر�صيدة، نحو مرحلة جديدة من النمو 
 - ال�صناعة  ت�صكل  امل�صتدام،  القت�صادي 
وخا�صة منها تلك املرتبطة بالقطاعات 
تعتمد  والتي  وال�صرتاتيجية  احليوية 
 - ال��راب��ع��ة  ال�صناعية  ال��ث��ورة  تطبيقات 

اأحد اأعمدتها الرئي�صية.
معطيات  اإىل  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  وت�صتند 
بقدرات  ترتبط  وقائمة،  واقعية  واأ�ص�ص 
الإم��ارات ومزاياها الطبيعية من جهة، 
وببنيتها التحتية والت�صريعية ومواردها 
اإىل  اأخ���رى،  جهة  من  والب�صرية  املالية 
وحوا�صن  ع��م��ل  ب��ي��ئ��ات  وج�����ود  ج���ان���ب 
متخ�ص�صة تتمثل يف املناطق ال�صناعية 
تتيح  التي  احل��رة  واملناطق  املتخ�ص�صة 
الإمارات  من  اأعمالها  اإط��اق  لل�صركات 
باأ�صره،  ال��ع��امل  اإىل  ن�صاطها  وت��وج��ي��ه 
م�صتفيدة من اإمكانيات يندر وجودها يف 

اأي مكان اآخر.
28 منطقة  الإم������ارات  دول���ة  ي��وج��د يف 
وتتمتع هذه  لوج�صتية  اأعمال وخدمات 
تعمل  تناف�صية  ومزايا  بقدرات  املناطق 
الأمد  طويلة  ا�صتثمارات  اج��ت��ذاب  على 
م���ن ال�����ص��رك��ات ال��ت��ي ت��ب��ح��ث دائ���م���ا عن 
التناف�صية،  ق��درت��ه��ا  لتح�صني  خ��ي��ارات 
تاأ�صي�ص من�صاأة جديدة يف  تاأخذ قرار  اإذ 
اأو  للت�صنيع  ���ص��واء   - �صناعية  منطقة 
والتوزيع  اللوج�صتيات  لتلبية متطلبات 
الأعمال  ب��ي��ئ��ة  ن��ظ��ام  م���ن،  ل��ا���ص��ت��ف��ادة 
التمكيني، والو�صول اإىل الأ�صواق واملواد 

اخلام.

الإمارات توفر عرب مناطقها 
ال�سناعية املتخ�س�سة 

واحلرة بيئة جذب مثالية
املناطق ال�صناعية املتخ�ص�صة واحلرة يف 
ال�صرتاتيجي  بتوزعها  متتاز  الإم���ارات 
مع  يتوافق  ب�صكل  ال��دول��ة  اإم���ارات  على 
جميع املتطلبات، وتعتر املنطقة احلرة 
ب���دب���ي، ومدينة  ب��ج��ب��ل ع��ل��ي )ج���اف���زا( 
باأبوظبي  )ك���ي���زاد(  ال�����ص��ن��اع��ي��ة  خليفة 
-ال�صارقة  باحلمرية  احل���رة  واملنطقة 
واملنطقة  ع��ج��م��ان  يف  احل���رة  املنطقة  و 
احلرة يف الفجرية واملجّمع ال�صناعي يف 
اأبرز  بني  اخليمة  براأ�ص  احل��رة  املنطقة 

تلك املناطق.
يف  امل�صتقر  ال��ق��ان��وين  النظام  اأدى  وق��د 
وتاريخ  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 

الدعم القوي لل�صركات العاملية واملحلية 
العاملية  الدولة  �صمعة  العاملة يف تعزيز 
ال�صناعية،  املجمعات  جمال  يف  املتميزة 
اللوج�صتية  م����زاي����اه����ا  ب�����ص��ب��ب  ل��ي�����ص 
فح�صب، بل اأي�صا ب�صبب عوامل التمكني 
امل��وارد الب�صرية، واملواد  الأخ��رى - مثل 
والت�صهيات  التحتية  والبنية  اخل���ام، 

التمويلية.
اقت�صادية  الإم��ارات عا�صمة  دولة  وتعّد 
لحت�صان  م��ث��ال��ي��ة  وب��ي��ئ��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
خمتلف الأن�صطة القت�صادية وممار�صة 
ال�صناعي  القطاع  يتمتع  كما  الأع��م��ال، 
ا�صتثنائية،  دع������م  مب���ن���ظ���وم���ة  ف���ي���ه���ا 
ب��ف�����ص��ل ع������دة ع����وام����ل وم������زاي������ا، على 
راأ���ص��ه��ا ال���ص��ت��ق��رار الق��ت�����ص��ادي الكبري 
والإنفاق  ال�صرتاتيجي  واملوقع  والبيئة 

احلكومي القوي وامل�صتمر.
الطاقة  ال���دول���ة مب�����ص��ادر  ت���زخ���ر  ك��م��ا 
وهي  وامل��ت��ج��ددة،  واحل��ي��وي��ة  التقليدية 
ال�صناعي،  ل��ل��ق��ط��اع  م��ط��ل��وب��ة  م�����ص��ادر 
والغاز  وامل��ع��ادن  الكيميائية  امل���واد  مثل 
ببنية  الإم�����ارات  وتتمتع  اخل���ام،  وامل����واد 
حتتية هي الأف�صل والأكر تكامًا من 
والت�صالت  النقل  املنطقة يف  نوعها يف 
ال�صروط  ك��ل  فيها  تتوفر  واخل���دم���ات، 
واملعايري التي تكفل منو وازدهار القطاع 

ال�صناعي على نحو م�صتدام.
ت��ت��م��ت��ع دول�����ة الإم��������ارات ببنية  ك���ذل���ك 
حت��ت��ي��ة رق��م��ي��ة ه���ي الأك������ر ت���ط���وراً يف 
عربياً  الأوىل  املرتبة  حمتلًَّة  املنطقة، 
موؤ�صر  يف  املنطقة  دول  م�صتوى  وع��ل��ى 
كما   ،2020 لعام  الرقمية  التناف�صية 
توفر الإمارات مزايا وت�صهيات قانونية 

ت�صريعية  م��ظ��ل��ة  ���ص��م��ن  ول��وج�����ص��ت��ي��ة، 
واإجرائية هي الأكر تناف�صية على.

دور حموري للمناطق
 املتخ�س�سة واحلرة يف الإمارات

القت�صاد  وزارة  اإح�������ص���ائ���ي���ات  وف�����ق 
الإم�����ارات�����ي�����ة، ارت����ف����ع اإج����م����ايل جت����ارة 
اإىل  ال�صلع للمناطق احلرة يف الإم��ارات 
658.9 مليار درهم خال عام 2019 
% م���ق���ارن���ة مع   11 ن�����ص��ب��ت��ه��ا  ب����زي����ادة 

592.5 مليار درهم عن العام ال�صابق.
ول��ل��دلل��ة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��ل��ك امل��ن��اط��ق يف 
تنويع القت�صاد وم�صادر الدخل، تكفي 
ال�صلعية  جتارتها  قيمة  اأن  اإىل  الإ���ص��ارة 
جتارة  اإج��م��ايل  من   38% نحو  �صكلت 
الدولة ال�صلعية غري النفطية خال عام 
درهم،  تريليون   1.7 البالغة   2019

بح�صب الإح�صاءات الر�صمية.
يف  احل���رة  املناطق  واردات  قيمة  وبلغت 
الدولة نحو 340.6 مليار درهم خال 
اأما على م�صتوى �صادرات   .2019 عام 
املناطق احلرة، فقد ارتفعت خال العام 
واإعادة  دره��م  مليار   41.1 اإىل  املا�صي 

ت�صدير بقيمة 277.1 مليار درهم.
الآلف  ع�����ص��رات  احل���رة  امل��ن��اط��ق  وت�صم 
م��ن ال�����ص��رك��ات ال��ت��ي ت��ع��م��ل يف خمتلف 
اخلدمات  اإىل  ال�صناعة  القطاعات، من 
ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة وال���ت���ج���اري���ة و����ص���ول اإىل 

التكنولوجيا والإعام و�صواها.
وتت�صدر ال�صني قائمة اأهم ع�صر �صركاء 
الإمارات،  يف  احل��رة  للمناطق  جتاريني 
وت�����ص��ك��ل ال�������واردات ال�����ص��ي��ن��ي��ة م���ا ي�صل 
ال����واردات  اإج��م��ايل  % م��ن   23.9 اإىل 

 15.5% بن�صبة  ال��ه��ن��د  تليها  اإل��ي��ه��ا، 
بن�صبة  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  ثم 
وال���ي���اب���ان  ف���ي���ت���ن���ام  وب���ع���ده���ا   6.9%
واململكة  واأملانيا  وال�صعودية  والبحرين 

املتحدة وكوريا اجلنوبية.

تفوق يف بيئة العمل 
واملوارد الب�سرية واملالية
 و�سمان �سال�سل التوريد

املجمعات  فيها  تقع  التي  ال�صوق  ومتثل 
لأي  الأه��م��ي��ة  ب��ال��غ  عن�صرا  ال�صناعية 
للعمل  ج��دي��د  م��وق��ع  ع��ن  تبحث  �صركة 
التجارة  �صروط  حتدد  ال�صوق  تلك  لأن 
ب�����ني ب���ل���د م����وط����ن ال���ع���م���ي���ل اجل���دي���د 
والأ�����ص����واق امل�����ص��ت��ه��دف��ة. وت��ت��م��ت��ع دولة 
�صبيل  على  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات 
من  اأك��ر  اإىل  الو�صول  باإمكانية  املثال، 
100 دولة وقعت اتفاقيات جتارة حرة 
الو�صول  اإىل  اإ�صافة  ثنائية،  واتفاقيات 
اإىل اأكر من 22 دولة معفاة من الر�صوم 
بالو�صول  يتعلق  ف��امل��وق��ع  اجل��م��رك��ي��ة. 
اإىل ال�����ص��وق ول��ك��ن اأي�����ص��ا ب��ال��ق��درة على 
بحرّية.  التجارة  ميزات  من  ال�صتفادة 
للمناطق  ال�صركات  اختيار  واع��ت��ب��ارات 
بالعمل  ترغب  التي  واحل��رة  ال�صناعية 
بيئة  رئي�صي،  اأي�صا، وب�صكل  ي�صمل  فيها 
املواهب  �صعيد  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ة  الأع���م���ال 

والقدرات والكوادر الب�صرية.
ودول�����ة الإم��������ارات، ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د امل����وارد 
بيئة جاذبة لي�ص لها  الب�صرية حتديدا، 
مثيل يف املنطقة، فهي حتتل املركز الأول 
الأو�صط  ال�صرق  منطقة  م�صتوى  على 
و�صمال اأفريقيا، والثالث عاملياً يف �صعور 

ال�صكان بالأمان يف 2020، وفقاً ملوؤ�صر 
 ”2020 ال��ع��امل��ي  وال��ن��ظ��ام  “القانون 
“غالوب”  م���وؤ����ص�������ص���ة  ع�����ن  ال���������ص����ادر 
مبناخ  الإم���ارات  تتمتع  كما  الأمريكية، 
اج��ت��م��اع��ي ع��ل��ى ق���در ك��ب��ري م��ن التنوع 
والدينية  والثقافية  العرقية  والتعددية 
���ص��م��ن ب��ي��ئ��ة م�����ص��ن��ف��ة م���ن ب���ني الأك���ر 
العامل،  يف  وت�صاحماً  وانفتاحاً  ا�صتقراراً 
ع�صرة  م��ن  لأك���ر  ث��ان��ي��اً  وط��ن��اً  لت�صبح 
 190 م��ن  اأك����ر  م��ن  م��اي��ني �صخ�ص 

جن�صية.
يف  م�صبوقة  غ��ري  م��زاي��ا  ح��زم��ة  و�صمن 
دولة  اعتمدت  العربي،  والعامل  املنطقة 
الأمد  الإق��ام��ة طويلة  ن��ظ��ام  الإم�����ارات 
الذهبية”  ب�”الإقامة  ت���ع���رف  ال���ت���ي 
تلقائياً،  د  جُت���دَّ ���ص��ن��وات،  ع�صر  وم��دت��ه��ا 
الإمارات  اجلن�صية  منح  اإىل  بالإ�صافة 
لفئات عدة ت�صمل امل�صتثمرين واملبدعني 
املواهب  واأ�صحاب  واخل��راء  واملبتكرين 
مت�صل،  �صياق،  يف  وعائاتهم.  العلمية، 
اأثبتت جائحة كوفيد-19 اأهمية وجود 
بيئة ت�صنيعية متكاملة قادرة على �صمان 
الأمن ال�صناعي يف اأوقات الأزمات. فقد 
اأدى تعطل �صا�صل التوريد العاملية اإىل 
اإعادة التفكري لدى ال�صركات ال�صناعية 
وموردي  �صركاء  وج��ود جميع  اأهمية  يف 
امل����واد ال�����ص��ن��اع��ي��ة ���ص��م��ن م�����ص��اف��ة متنع 

تعطل الإمدادات وتوقف الإنتاج.
يف  التجميعية  ال���ق���درات  اأظ���ه���رت  وق���د 
جائحة  خال  قيمتها  ال�صناعي  املجال 
كوفيد-19، واأثبت اأن ال�صركات امل�صنعة 
على  جممعة،  بيئية  اأنظمة  يف  املوجودة 
املتخ�ص�صة  ال�����ص��ن��اع��ي��ة  امل��ن��اط��ق  غ����رار 
واحل�����رة، ك��ان��ت اأك����ر م��رون��ة ب��ك��ث��ري يف 
التوريد.  ���ص��ل�����ص��ل��ة  ���ص��دم��ات  م��واج��ه��ة 
وب����ال����ف����ع����ل، ����ص���ن���ف���ت دول�������ة الم���������ارات 
“تقرير  يف  ع��امل��ي��اً  الأوائ����ل  ن���ادي  �صمن 
وح��ل��ت يف   ،”4.0 ال��ع��امل��ي  ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة 
دول  اأك���ر  قائمة  على  متقدمة  م��راك��ز 
العامل اأماناً يف مواجهة فريو�ص كورونا 
امل�صتجد كوفيد-19، بحكم قدرة الدول 
فر�صها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  معاجلة  على 
ال�صناعة  ق���ط���اع���ي  ع���ل���ى  ال����ف����ريو�����ص 
املزايا  ه��ذه  جميع  ال��ع��امل.  يف  والتجارة 
توؤكد الدور املحوري الذي لعبته وتلعبه 
واحلرة  املتخ�ص�صة  ال�صناعية  املناطق 
اأهمية  ���ص��ي��زداد  دور  وه���و  الإم������ارات،  يف 
الوطنية  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ان��ط��اق  م��ع 
املتقدمة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل�����ص��ن��اع��ة 
�صيقود  وال��ذي  مليار”   300 “م�صروع 
املحوري  هدفها  حتقيق  اإىل  الإم�����ارات 
باأن تكون مركزا �صناعيا اإقليميا ودوليا 

خال ال�صنوات املقبلة.

»اإم دي جي اإت�س« تدرج �سندات بقيمة 
1.1 مليار يورو يف اأبوظبي لالأوراق املالية

•• ابوظبي -وام:

العاملية  ال�صندات  برنامج  اإدراج  عن  املالية  ل���اأوراق  اأبوظبي  �صوق  اأعلن 
متو�صطة الأجل ال�صادرة عن �صركة اإم دي جي اإت�ص – جي اإم تي اإن - اآر اإ�ص 
�صي-ليمتد امل�صدر وامل�صمونة من �صركة املعمورة دايفري �صيفايد جلوبال 
هولدنغ ال�صامن �صمن برنامج امل�صدر لل�صندات العاملية املتو�صط الأجل، 
وذلك اعتباراً من اليوم 5 اأبريل 2021. واأو�صح ال�صوق يف قرار اأ�صدره 
املالية  ل��اأوراق  ابوظبي  ل�صوق  التنفيذي  الرئي�ص  الظاهري  حمد  �صعيد 
ب�صاأن الدراج اأن القيمة الإجمالية لهذه ال�صندات تبلغ 1.1 مليار يورو من 

فئتني، وفق اأحكام الت�صعري املرفقة.
ل�صنة   17 رقم  الهيئة  اإدارة  جمل�ص  لقرار  ا�صتناداً  ال�صندات  ادراج  وياأتي 
اإدراج  تعليمات  من   13 رقم  امل��ادة  ولأحكام  ال�صندات  نظام  ب�صاأن   2014
الأوراق املالية يف �صوق اأبوظبي لاأوراق املالية. وطلب الرئي�ص التنفيذي 
لل�صوق من جميع روؤ�صاء الإدارات يف ال�صوق تنفيذ هذا القرار كل يف جمال 
اخت�صا�صه، حيث يعمم هذا القرار على الهيئة وعلى جميع اإدارات ال�صوق 

والو�صطاء املعتمدين لدى ال�صوق، ويعمل به اعتباراً من تاريخ �صدوره.

»الدار« تطلق الدورة الثانية من 
برناجمها اخلا�س لريادة االأعمال »من�سة«

•• اأبوظبي - وام: 

برنامج  م��ن  الثانية  ال���دورة  اإط���اق  ع��ن  “الدار”  العقارية  ال���دار  اأعلنت 
اأ�صهر بهدف  �صتة  ُيقام ملدة  الذي  ة”  “من�صّ الأعمال اخلا�ّص بها  حا�صنة 
املواهب  وتطوير  وتنمية  امل�صاريع  واأ�صحاب  الأعمال  رّواد  ودع��م  ت�صجيع 
بيئة حمّفزة لتطوير مفاهيم جديدة ومبتكرة يف  وتوفري  ابتكاراً  الأك��ر 

قطاع التجزئة على م�صتوى دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية .
ويتم تنظيم الدورة الثانية من برنامج “من�صة” بالتعاون مع “�صتارت اإيه 
دي” من�صة البتكار وريادة الأعمال العاملية يف جامعة نيويورك اأبوظبي، 
الذي  الكبري  الزخم  ملوا�صلة  “متكني”،  �صركة  من  بدعم  حتظى  والتي 
�صهدته ال��دورة الأوىل من الرنامج. وكانت ال��دورة الأوىل من الرنامج 
قد اقت�صرت على ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة العاملة يف دولة الإمارات 
يف جمالت التجزئة واملقاهي واملطاعم. اأّما الدورة الثانية ف�صتفتح اأبوابها 
التعاون  جمل�ص  دول  ك��اف��ة  ع��ر  التجزئة  م�صاريع  م��ن  وا�صعة  ملجموعة 
اخلليجي و�صت�صمل ال�صركات النا�صئة وامل�صاريع القائمة على التكنولوجيا 

والتي ت�صاهم يف دعم ال�صتدامة.
ة” على حمّفزات  و�صيح�صل الفائزون يف الدورة الثانية من برنامج “من�صّ
مالية بقيمة اإجمالية ت�صل اإىل مليون درهم اإماراتي وم�صاحة مل�صاريعهم 
م�صاريع  �صت�صتفيد  كما  ال��دار.  ل�صركة  التابعة  الت�صّوق  وجهات  اإح��دى  يف 
التجزئة املخت�صة يف حلول التكنولوجيا من فر�صة مميزة لختبار وتطبيق 

حلولها بال�صراكة مع الدار العقارية.
ة” بطلبات امل�صاركة �صمن فئتني  وترّحب الدورة الثانية من برنامج “من�صّ
التجزئة  قطاع  يف  العاملة  واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صركات  هما  رئي�صتني 
التجزئة  و���ص��رك��ات  امل�صتدامة،  واحل��ل��ول  واخل��دم��ات  وامل��ط��اع��م  كاملقاهي 
والتطبيقات  الإلكرتونية  التجارة  كمن�صات  التكنولوجيا  على  القائمة 
الذكية التي تركز على ال�صتدامة. ويتم حالياً ا�صتقبال الطلبات حتى 22 
ة لل�صباب” يف  مايو. ويف ال�صياق نف�صه، تعتزم الدار اإطاق برنامج “من�صّ
وُيعنى  ال���دار.  اأكادمييات  عر  ال�صباب  فئة  على  للرتكيز  جديدة  م��ب��ادرة 
خال  من  املنطقة  يف  الأعمال  رّواد  من  القادم  اجليل  بتطوير  الرنامج 
برنامج تدريبي مت ت�صميمه خ�صي�صاً لهذه الغاية، يركز على اإيجاد حلول 
للم�صاكل املعقدة التي قد تواجههم وحتويل مفاهيمهم واأفكارهم املبتكرة 
اإىل ا�صرتاتيجيات جتارية قابلة للتنفيذ. كما �صين�صم اإىل هذا الإ�صدار من 
برنامج “من�صة” كل من وزارة الثقافة وال�صباب و�صندوق خليفة ودائرة 
لتقدمي  اأ�صا�صيني  ك�صركاء  “برينك”  الأع��م��ال  وم�صّرعة  املجتمع  تنمية 
الدعم لل�صركات النا�صئة وتوفري اإمكانات التوا�صل وفر�ص مميزة لتطوير 
امل�صاعد  ال����وزارة  وك��ي��ل  القا�صمي  خ��ال��د  علياء  ال�صيخة  وق��ال��ت  الأع��م��ال. 
وال�صباب:  الثقافة  وزارة  املكلف يف  والإبداعية  الثقافية  ال�صناعات  لقطاع 
يف ظل الأهمية التي حتظى  ة‘،  “ندعم الدورة الثانية من م�صابقة ’من�صّ
والإبداعية.  الثقافية  ال�صناعات  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صركات  بها 
الأع��م��ال يف  ري��ادة  اإىل ت�صجيع  وم��ن خ��ال �صراكتنا مع الرنامج، نهدف 
اأن  واإن  واملبتكرين.  للمبدعني  وتوفري فر�ص جديدة  الإبداعي  القت�صاد 
اأحد الأهداف الرئي�صية للوزارة هو امل�صاعدة يف زيادة م�صاهمة ال�صناعات 
اأ�صبح  حيث  ل��ل��دول��ة،  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  يف  والإب��داع��ي��ة  الثقافية 
اأنحاء  جميع  يف  القت�صادي  للنمو  رئي�صًيا  حم��رًك��ا  الإب��داع��ي  القت�صاد 

العامل، مبا يف ذلك منطقتنا«.
من جهته قال �صعود خوري، الرئي�ص التنفيذي لأ�صول التجزئة يف الدار 
التي مت  ة‘،  ’من�صّ الن�صخة الأوىل من م�صابقة  “اأظهر جناح  لا�صتثمار: 
اأن  ال�صعديات،  اأعمالهم يف مم�صى  لتاأ�صي�ص  اختيار ثاثة فائزين  خالها 
الأعمال  ورّواد  والكفاءات  باملواهب  تزخر  واملنطقة عموماً  الإم��ارات  دولة 
املتميزين. ونحن على قناعة را�صخة باأن البتكار ُيعد ركيزة اأ�صا�صية يف ر�صم 
مامح م�صتقبل قطاع التجزئة املحلي. وتلتزم �صركة الدار بامل�صاركة يف دفع 
عجلة منو القطاع عر ال�صتثمار يف امل�صاريع املبتكرة التي توؤ�ص�ص ملفاهيم 
خا�صة  اأهمية  ة‘  ’من�صّ م�صابقة  وتكت�صب  امل�صتهلك.  رحلة  �صمن  جديدة 
حيث تعزز روح ريادة الأعمال املتّجذرة يف اأبوظبي، مما يعزز مكانة الإمارة 
لا�صتفادة من فر�ص النمو بهذا ال�صدد. وبينما ت�صهد امل�صابقة مزيداً من 
بيئة متنامية تعلو فيها قيم  اأ�ص�ص  اإر�صاء  التطورات، نعمل جاهدين على 
البتكار والإب��داع وتدعم رّواد الأعمال وال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة يف 

جميع اأنحاء الإمارات«.

 عوي�سة املرر: قطاع الطاقة يف اأبوظبي ملتزم باأجندة التغري املناخي وا�ستدامة البيئة

م�سروعات ا�سرتاتيجية تخف�س االنبعاثات الكربونية باأكرث من 24.5 مليون طن �سنويا  4
•• اأبوظبي -وام:

املرر  مر�صد  عوي�صة  املهند�ص  معايل  اأك��د 
اأن قطاع  اأبوظبي  الطاقة يف  دائ��رة  رئي�ص 
توجهات  بدعم  ملتزم  الإم���ارة  يف  الطاقة 
التغري  اأج����ن����دة  ب�������ص���اأن  الإم����������ارات  دول������ة 
الطاقة  لنظم  وال��ت��ح��ول  ال��ع��امل��ي  امل��ن��اخ��ي 
البيئة  على  واحلفاظ  واملتجددة  النظيفة 

وا�صتدامتها.
اأنباء  وق����ال م��ع��ال��ي��ه يف ح����وار م���ع وك���ال���ة 
انعقاد  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن  “وام”  الإم�������ارات 
الطاقة  ح����ول  الأول  الإق��ل��ي��م��ي  احل������وار 
اأبوظبي والذي  املناخي يف مدينة  والتغري 
ينعقد ُقبيل قمة القادة للمناخ يف العا�صمة 
ومتهيداً  ال�صهر  هذا  وا�صنطن  الأمريكية 
لنعقاد موؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية 
القادم  نوفمر  املناخ  لتغري  املتحدة  الأمم 

يف مدينة جا�صكو با�صكتلندا.
وذكر معايل املهند�ص عوي�صة مر�صد املرر 
اأنه بف�صل توجيهات القيادة الر�صيدة تقوم 
اأب��وظ��ب��ي ودول����ة الإم������ارات ب��ج��ه��ود رائدة 
انبعاثات  تقليل  نحو  بالتزاماتها  لاإيفاء 
ظاهرة  م��ن  واحل��د  الكربون  اأك�صيد  ث��اين 
ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي وحت��ق��ي��ق اأع���ل���ى معدلت 
ال���ص��ت��دام��ة يف ق��ط��اع ال��ط��اق��ة م��ن خال 
واملتجددة  النظيفة  الطاقة  يف  ال�صتثمار 
الطاقة  فيها  مبا  الطاقة  م�صادر  وتنويع 
الطاقة  ال�صلمية مع تعزيز كفاءة  النووية 
يخدم  مب��ا  وال��ل��وائ��ح  ال�صيا�صات  وتوظيف 
ال�صتغال الأمثل للموارد وتر�صيدها من 

اأجل الأجيال القادمة«.
اأن دائ������رة ال���ط���اق���ة يف  واأ�����ص����اف م��ع��ال��ي��ه 

اأب��وظ��ب��ي ت��ع��م��ل يف اإط�����ار حت��ق��ي��ق اأه����داف 
دولة الإمارات البيئية واملناخية من خال 
ت��وظ��ي��ف ج��ه��وده��ا يف اإي���ج���اد ف��ر���ص اأكر 
ا���ص��ت��دام��ة ل��ق��ط��اع ال��ط��اق��ة وت��ب��ن��ي اأحدث 
والرتقاء  القطاع  لتنظيم  العاملية  النظم 
خلق  على  والعمل  امل�صتويات  كافة  على  به 
م�صروعات  من  املزيد  لإقامة  مواتية  بيئة 
الطاقة واملياه التي ت�صاهم يف تعزيز مكانة 

اأبوظبي عا�صمة عاملية لا�صتدامة.
ومنذ  الطاقة  دائ��رة  اأن  اإىل  معاليه  ولفت 
ال�صيا�صات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  تعمل  تاأ�صي�صها 
اأهدافا  ت�صمل  التي  التنظيمية  وال��ل��وائ��ح 
لإيفاء  الدولة  م�صاعي  بقوة  تدعم  حيوية 
للمناخ  باري�ص  اتفاقية  جت��اه  بالتزاماتها 
وذلك  امل�صتدامة  التنمية  اأه��داف  وحتقيق 
ياأتي  التي  العديد من اجلهود  خ��ال  من 
م��ن ب��ني اأه��م��ه��ا اع��ت��زام الإم�����ارات خف�ص 
انبعاثات الغازات الدفيئة بن�صبة 23.5% 

بحلول عام 2030.
واأ�صار معاليه اإىل اأن دولة الإمارات اتخذت 
ال��ع��دي��د م���ن الإج��������راءات ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف من 
اإط����اق اخلطة  منها  امل��ن��اخ��ي��ة  ال��ت��غ��ريات 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي ال���ه���ادف���ة اإىل 
انبعاثات  يف  للتحكم  ع��م��ل  اإط����ار  حت��دي��د 
ال���غ���ازات ال��دف��ي��ئ��ة وال��ت��ك��ي��ف م��ع تداعيات 
اإطاق  اإىل  بالإ�صافة  املناخية  ال��ت��غ��ريات 
 2050 للطاقة  الوطنية  ال�صرتاتيجية 
النظيفة  الطاقة  زي��ادة ح�صة  اإىل  الهادفة 
الطاقة  مزيج  م��ن   50% اإىل  وامل��ت��ج��ددة 
وخف�ص   2050 ع�����ام  ب���ح���ل���ول  امل���ح���ل���ي 
الكهرباء  اإنتاج  من  الكربونية  النبعاثات 
ال�صتهاك  ك��ف��اءة  ورف����ع   70% بن�صبة 

الفردي واملوؤ�ص�صي بن�صبة 40%.
مر�صد  عوي�صة  املهند�ص  م��ع��ايل  واأو���ص��ح 
تنفيذ  على  تعمل  ال��ط��اق��ة  دائ���رة  اأن  امل���رر 
روؤية  لتحقيق  اأبوظبي  حكومة  توجيهات 
الإمارة التي تن�صجم اأهدافها مع الأهداف 
الوطنية اخلا�صة مب�صتقبل قطاع الطاقة 
وتعزيز ال�صتدامة واحلفاظ على البيئة.. 
من  ال��ع��دي��د  اأط��ل��ق��ت  ال���دائ���رة  اأن  م�صيفا 
املبادرات يف هذا ال�صدد منها ا�صرتاتيجية 
وكفاءة  ال��ط��ل��ب  ج���ان���ب  لإدارة  اأب���وظ���ب���ي 
2030 وال��ت��ي تهدف  ال��ط��اق��ة  ا���ص��ت��خ��دام 
اإىل حتقيق فوائد اقت�صادية وبيئية كبرية 
على  ال��ط��ل��ب  ا���ص��ت��ق��رار منظومة  و���ص��م��ان 

الطاقة وا�صتدامة م�صادرها يف الإمارة.
وتهدف ا�صرتاتيجية اأبوظبي لإدارة جانب 
 2030 الطاقة  ا�صتخدام  وكفاءة  الطلب 
من  �صاعة  جيجاوات  األ��ف   19 توفري  اإىل 
وحدة  األ���ف   100 لتزويد  كافية  الطاقة 

اإىل  بالإ�صافة  العام  بالطاقة طيلة  �صكنية 
480 مليون مرت مكعب من املياه  توفري 
اأوليمبي  �صباحة  حمام  األ��ف   200 ت��وازي 
والذي �صيوؤدي اإىل جتنب انبعاث اأكر من 
الكربون  اأك�صيد  ثاين  9 مايني طن من 
م��ن ال��غ��اف اجل���وي وه��و م��ا ي��ع��ادل اإزالة 
1.5 م��ل��ي��ون م��رك��ب��ة م��ن ال��ط��رق��ات لعام 

كامل.
اأبوظبي لتحقيق اأهداف  وتبلغ ا�صتثمارات 
الطلب  لإدارة جانب  الإم��ارة  ا�صرتاتيجية 
2.3 مليار دره��م. وكجزء  وكفاءة الطاقة 
ال���دائ���رة على  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة عملت  م��ن 
وبرنامج  املباين”  تاأهيل  “اإعادة  برنامج 
ا�صتخدام  واإع���ادة  امل��ي��اه  ا�صتخدام  “كفاءة 
القطاع  يف  �صركائها  مع  بالتعاون  املياه” 
اأجل  من  اخلا�ص  القطاع  مع  وبال�صراكة 
رفع كفاءة ا�صتخدام الطاقة واملياه وتر�صيد 
التكاليف  وتخفي�ص  احلكومية  النفقات 
على ماك املباين وخلق فر�ص ال�صتثمار 
وال��ت��م��وي��ل ب��الإ���ص��اف��ة خل��ل��ق ال��ع��دي��د من 
الوظائف املتخ�ص�صة التي ت�صهم يف تنفيذ 

م�صاريع كفاءة الطاقة يف الإمارة.
اأبوظبي متتلك العديد من  اأن  امل��رر  واأك��د 
يف  ت�صهم  والتي  عاملياً  ال��رائ��دة  امل�صروعات 
احلد من ظاهرة التغريات املناخية م�صرياً 
اأنه يف عام 2020 اأنتجت اأبوظبي 2.16 
من  الكهرباء  من  �صاعة  ميجاوات  مليون 
بلغت  ا�صتثمارات  ظل  يف  متجددة  م�صادر 
م�صروعات  دره��م يف  مليارات   9 اأك��ر من 
امل��ت��ج��ددة م��ث��ل حم��ط��ة الظفرة  ال��ط��اق��ة 
ل��ل��ط��اق��ة ال�����ص��م�����ص��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��د م���ن اأكر 
املحطات من نوعها يف العامل وتبلغ �صعتها 

و�صت�صتخدم  ال��ك��ه��رب��اء  م��ن  ج��ي��ج��اوات   2
لتوليد  �صم�صي  ل��وح  مايني   4 يقارب  ما 
طاقة كهربائية كافية ملا يقارب 160 األف 
و�صت�صاهم  الدولة  اأنحاء  منزل يف خمتلف 
امل��ح��ط��ة ب��ت��خ��ف��ي�����ص ان��ب��ع��اث��ات غ����از ثاين 
اأك�����ص��ي��د ال��ك��رب��ون يف اأب��وظ��ب��ي ب��اأك��ر من 
2.4 مليون طن �صنوياً اأي ما يعادل اإزالة 
ما يقارب 470 األف �صيارة من الطرقات. 
اأبوظبي  ن��ور  اإىل حمطة  ب��الإ���ص��اف��ة  ذل��ك 
ح��ي��ث ت��ب��ل��غ ق��درت��ه��ا الإن��ت��اج��ي��ة 1.177 
ال���ت���ي تكفي  ال���ك���ه���رب���اء  ج���ي���ج���اواط م����ن 
ويقلل  األ��ف منزل   90 احتياجات  لتغطية 
امل�صروع من النبعاثات الكربونية لاإمارة 
يعادل  ما  وه��و  �صنوياً  طن  مليون  مبقدار 

اإزالة 200 األف مركبة من الطرقات.
كما تعد حمطة “�صم�ص 1” اأكر حمطة 
قيد  امل���رك���زة  ال�صم�صية  ال��ط��اق��ة  ل��ت��ول��ي��د 
يف  رئ��ي�����ص��ي��اً  م�����ص��اه��م��اً  ال��ع��امل  يف  الت�صغيل 
م�����ص��اع��ي اأب��وظ��ب��ي والإم��������ارات ل��ل��ح��د من 
الن��ب��ع��اث��ات ال��ك��رب��ون��ي��ة، وذل���ك م��ن خال 
ميجاوات  األ��ف   100 توليد  على  قدرتها 
من الطاقة ال�صم�صية املتجددة حيث تعمل 
على   2013 ع���ام  ت�صغيلها  م��ن��ذ  امل��ح��ط��ة 
تقليل النبعاثات الكربونية مبقدار 175 
�صنوياً.  الكربون  اأك�صد  األف طن من ثاين 
اأكر  الطويلة”  “حمطة  ب��ج��ان��ب  ذل���ك 
تقنية  ب��ا���ص��ت��خ��دام  امل��ي��اه  لتحلية  م�����ص��روع 
م�صتوى  على  امل�صتدامة  العك�صي  التنا�صح 
الإنتاجية  طاقتها  �صتبلغ  ح��ي��ث  ال��ع��امل، 
عام  بنهاية  ت�صغيلها  ب��دء  عند  الق�صوى 
األ��ف مرت مكعب   900 اأك��ر من   2022

من املياه يومياً.
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املال والأعمال

االإمارات �سمن الـ 20 االأوائل عامليا يف 11 موؤ�سرا خا�سا باال�ستثمار خالل 2020

بح�سور اأكرث من 150 م�سوؤول مايل من اجلهات احلكومية وامل�ستقلة

دائرة املالية املركزية بال�سارقة تنظم امللتقى املايل االفرتا�سي االأول للعام 2021

•• اأبوظبي- وام:

ير�صدها  التي  الأخ��رية  البيانات  وّثقت 
والإح�صاء  للتناف�صية  الحت���ادي  املركز 
يف  الدولية  التناف�صية  موؤ�صرات  تواُفق 
جمال ال�صتثمار على ت�صنيف المارات 
 11 يف  ال��ك��ب��ار  الع�صرين  قائمة  �صمن 
يعك�ص  مما  ال�صتثمار  قطاع  يف  موؤ�صرا 
اأهلّية  و  امل��ت��وا���ص��ل  ال���رتاك���م���ي  الأداء 
ا�صتدامة التنمية ال�صاملة التي حققتها 

الدولة طيلة الفرتة املا�صية .
وعر�ص موؤ�صر ال�صتثمار الذي ير�صده 
املركز خا�صة ما توافقت عليه التقارير 
موؤ�صر  �صمنها  وم��ن  ال��دوري��ة،  الدولية 
ت�صدره  الذي  العاملية  املواهب  تناف�صية 
ملعهد  الزده����ار  موؤ�صر  و   ، ان�صياد  كلية 

للتناف�صية  ال�صنوي  ،وال��ك��ت��اب  ليجامت 
ال��ع��امل��ي��ة ال�������ص���ادر ع���ن امل��ع��ه��د ال����دويل 
للتنمية الإداري��ة. ويظهر ر�صد الجناز 
التناف�صي يف خمتلف حماور ال�صتثمار، 
يف  املرتبة15  اح���ت���ل���ت  الم���������ارات  اأن 
حمور ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر ونقل 
عاوة  15يف  وامل���رت���ب���ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
املعر�صة  الأع���م���ال  ب��ي��ئ��ة  يف  ال���ص��ت��ث��م��ار 
املرتبة  ال��دول��ة  احتلت  كما  للمخاطر. 
الأجانب  مت��ل��ك  ان��ت�����ص��ار  م����دى  12يف 
ل��ل�����ص��رك��ات .وج�����اءت يف امل��رت��ب��ة 18 يف 
ت�����وازن ت��دف��ق��ات ال���ص��ت��ث��م��ار امل��ب��ا���ص��ر و 
التدفقات  ه���ذه  بن�صبة  املرتبة17  يف 

لإجمايل الناجت املحلي. .
توازن  18 يف  املرتبة  الم���ارات  واحتلت 
تدفقات ال�صتثمار ويف ال�صتثمار املبا�صر 

 15 يف اخل��ارج ، بينما ج��اءت يف املرتبة 
الداخل  يف  املبا�صر  ال�صتثمار  بتدفقات 

ن�صبة لإجمايل الناجت املحلي.
موقعا  ال���دول���ي���ة  امل����وؤ�����ص����رات  وم��ن��ح��ت 
باملرتبة  حلت  حيث  ل��اإم��ارات  متقدما 
املرتبة  ،و  ال�صتثمارية  احل��واف��ز  يف   7
و  املالية  الأوراق  �صوق  ع�صرة يف  الثالثة 

املرتبة 19 يف موؤ�صر الأ�صهم.
وي���ع���د ال���ص��ت��ث��م��ار ج�����زءا ت��ف�����ص��ي��ل��ي��ا يف 
موؤ�صرات التناف�صية القت�صادية العاملية 
ال����ت����ي ت���واف���ق���ت ج��م��ي��ع��ه��ا ع���ل���ى مدى 
ت�صدر  على  املا�صية  اخلم�ص  ال�صنوات 
امل��رت��ب��ة الوىل  الق��ت�����ص��اد الم����ارات����ي 
و�صمال  الو���ص��ط  ال�صرق  م�صتوى  على 
افريقيا ، تنويها منها بدرجة ال�صتقرار 

وال�صتدامة .

ال�صتثمار  تناف�صية  م��وؤ���ص��رات  وتعتمد 
املوقع  ت�صمل  امل���ي���زات  م��ن  ح��زم��ة  ع��ل��ى 
املالية  والح��ت��ي��اط��ي��ات  ال���ص��رتات��ي��ج��ي 
ال�صيادية  ال�����روة  و���ص��ن��ادي��ق  ال��ق��وي��ة 
والإنفاق  ال��دول��ي��ة  وال��ع��اق��ات  الكبرية 
احلكومي املتنامي على البنية التحتية، 
ال��رق��م��ي، والب��ت��ك��ار و�صيا�صة  وال��ت��ح��ول 
ال��ت��ن��وع الق���ت�������ص���ادي وامل���ن���اط���ق احلرة 
متعددة التخ�ص�صات وزيادة ال�صتثمارات 

الأجنبية املبا�صرة.
للتناف�صية  ال�صنوي  الكتاب  تقرير  وكان 
مركز  ع���ن  ال�����ص��ادر   ،2020 ال��ع��امل��ي��ة 
للمعهد  ال���ت���اب���ع  ال���ع���امل���ي  ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة 
الدويل للتنمية الإداري��ة مبدينة لوزان 
املرتبة  يف  الم��ارات  �صنف  ال�صوي�صرية، 
ال��ت��ا���ص��ع��ة ع���امل���ي���اً ب����ني ال�������دول الأك�����ر 

تناف�صية يف العامل، لتظل بذلك الدولة 
التي جنحت يف حجز  الوحيدة  العربية 
موقعها �صمن نادي الع�صر الكبار لأربع 
�صنوات متتالية، منذ ان�صمامها لقائمة 

الع�صر الأوائل يف العام 2017.
املنهجية  ال����ص���ت���ج���اب���ة  ان  اىل  ي�������ص���ار 
الم����ارات  دول���ة  تبنتها  ال��ت��ي  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
يف   19  - كوفيد  اآث���ار جائحة  لح��ت��واء 
يف  الرتكيز  وزي���ادة  القطاعات،  خمتلف 
خطة التعايف والنهو�ص القت�صادي على 
ال��ت��ح��ول نحو من���وذج اق��ت�����ص��ادي جديد 
وم�صتدام يحتل فيه ال�صتثمار الداخلي 
منهجية  مفاتيح  ي�صكان   ، واخل��ارج��ي 
ورافعة  احلكومة  عمل  ا�صرتاتيجية  يف 
موؤثرة يف جتديد النطاقة للخم�صني 

الثانية من عمر الدولة.

•• ال�شارقة-الفجر:

موؤخراً،  امل��رك��زي��ة  امل��ال��ي��ة  دائ���رة  نظمت 
للعام  الأول  الف��رتا���ص��ي  امل���ايل  امللتقى 
 150 م����ن  اأك������ر  ب��ح�����ص��ور   ،2021
املالية  ال�صئون  وموظفي  م�صئويل  من 
وامل�صتقلة،  احلكومية  اجل��ه��ات  بجميع 
ناق�صوا خاله اأمن املعلومات، واإجراءات 
املقاولني  م�صتحقات  �صداد  مع  التعامل 
واملوردين عر  بوابة املوردين واملقاولني، 
العاملية،  باملحافظ  وربط نظام حت�صيل 
بالإ�صافة اإىل اأف�صل املمار�صات يف بوابة 
املوردين، حيث حتدث يف امللتقى عدد من 
هي  ال��دائ��رة،  يف  الإدارات  بع�ص  ممثلي 
النظام املايل، اأمن املعلومات، احل�صابات، 

امل�صرتيات. 
وج���اء امل��ل��ت��ق��ى امل���ايل مب�����ص��ارك��ة ك��ل من 
املوردين،  ق�صم  رئي�ص  ال��ك��ن��دي،  اأح��م��د 
وع��ب��دال��رح��م��ن ال��ي��ا���ص��ي، رئ��ي�����ص ق�صم 
ال�صويدي،  ه����ده  ب���ن  وم�����ريه  ال���ع���ق���ود، 
رئي�ص ق�صم النظمة املالية والتطبيقات 
اإدارة  الذكية، وحممد ال�صيد، ا�صت�صاري 
تكنولوجيا  وم�صاريع  اأن��ظ��م��ة  م�صاريع 
الرو�صي،  دانة  اإىل  بالإ�صافة  املعلومات، 
حما�صب مدفوعات اأول، وعلي العمادي، 

ا�صت�صاري اأمن املعلومات.

تطوير تقنيات مبتكرة 
عام  م��دي��ر  ال�صايغ،  ول��ي��د  �صعادة  وق���ال 
بال�صارقة:”  امل���رك���زي���ة  امل��ال��ي��ة  دائ������رة 
هذا  تنظيم  ع��ل��ى  ال���دائ���رة  يف  ن��ح��ر���ص 
ن�صخته  يف  ج��اء  وق��د  با�صتمرار،  امللتقى 
الأوىل للعام اجلاري 2021، افرتا�صياً، 
املو�صوعات  م���ن  ح���زم���ة  ن��اق�����ص  ح��ي��ث 
الرتقاء  يف  ال���ص��ت��م��رار  اإىل  ال���ه���ادف���ة 
امل��ايل، وتعزيز كفاءة الإجراءات  ب��الأداء 
وحتقيق  احلكومية،  ال��دوائ��ر  يف  املالية 
والنه�صة  ال���ت���ق���دم  م�����ص��ت��وي��ات  اأع����ل����ى 
لاإمارة،  املايل  وال�صتقرار  وال�صتثمار 
وا�صتدامة  اخل���دم���ات،  اأرق�����ى  وت���ق���دمي 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة العمل 
با�صتخدام  ل���اإم���ارة  احل��ك��وم��ي  امل����ايل 
اأف�صل التقنيات واملمار�صات املعا�صرة يف 

اأنظمة العمل املايل احلكومي«. 
مهمة  ك��ان��ت  ال��ن��ق��ا���ص��ات  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 
واملبادرات  باملقرتحات  وحافلة  ومثمرة، 

اخليمة  راأ�ــــس  غــرفــة 
وكو�سوفو يبحثان تعزيز 
االقت�سادي الــتــعــاون 

•• راأ�س اخليمة -وام:

بحث �صعادة حممد علي م�صبح النعيمي 
جت����ارة  غ���رف���ة  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ���ي�������ص 
و���ص��ن��اع��ة راأ�����ص اخل��ي��م��ة و���ص��ع��ادة عوين 
لدى  كو�صوفو  جمهورية  �صفري  عريفي 
الدولة.. �صبل تعزيز التعاون القت�صادي 
املتاحة يف  املتبادل والفر�ص  وال�صتثمار 
لدى  الق��ت�����ص��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف 
اجلانبني. جاء ذلك خال اللقاء الذي 
ع��ق��د يف م��ق��ر ال��غ��رف��ة ب��ح�����ص��ور عارفة 
غرفة  اإدارة  جم��ل�����ص  ع�����ص��و  ال��ف��اح��ي 
ال�صميلي  اأحمد  والدكتور  اخليمة  راأ���ص 
اخلدمات  لقطاع  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�صاعد 

امل�صاندة واملوؤ�ص�صية.
النعيمي  م�صبح  حم��م��د  ���ص��ع��ادة  واأك����د 
التعاون والعمل  �صبل  اأهمية البتكار يف 
التجارة  ل��دع��م   ، ب���اإب���داع  التفكري  ع��ل��ى 
حتقيق  بهدف   ، الطرفني  ب��ني  البينية 
اأهمية  اإىل  لف��ت��ا  امل�����ص��ت��دام��ة،  التنمية 
ال�صغرية  امل�صاريع  قطاع  على  الرتكيز 
واملتو�صطة كونه قطاعاً حيوياً ، ويعتر 
التنوع  ل�����ص��ي��ا���ص��ة  ال��رئ��ي�����ص��ي  امل����ح����رك 
الدولة  ت��ن��ت��ه��ج��ه��ا  ال���ت���ي  الق���ت�������ص���ادي 
وتوليه اإهتماماً ودعماً خا�صاً ، وحتر�ص 
ت��ع��زي��ز ع��اق��ات��ه��ا يف ه���ذا القطاع  ع��ل��ى 
م��ع ك��اف��ة ال���دول وال��ي��وم م��ع جمهورية 

كو�صوفو.

والأف���ك���ار اخل��اق��ة وامل��ب��ت��ك��رة ال��ت��ي من 
�صاأنها اأن ت�صهم يف ترجمة روؤية الدائرة 
املتمثلة يف “ريادة مالية نحو العاملية”، 
مبتكرة،  ت��ق��ن��ي��ات  ت��ط��وي��ر  خ����ال  م���ن 
روؤي���ة وت��وج��ي��ه��ات �صاحب  اإىل  ا���ص��ت��ن��اداً 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ ال���دك���ت���ور ���ص��ل��ط��ان بن 
حممد القا�صمي، ع�صو املجل�ص الأعلى، 

حاكم ال�صارقة.  

مو�سوعات متنوعة
ن���اق�������ص امل���������ص����ارك����ون يف امل���ل���ت���ق���ى ع���دة 
مو�صوعات متنوعة، �صواء ما تعلق منها 
باإدارة احل�صابات، اأو ما تعلق منها باإدارة 
النظام املايل، حيث الربط مع املحافظ 
مو�صوع  ويف  حت�صيل.  ب��ن��ظ��ام  ال��ع��امل��ي��ة 
اإىل كيفية  التطرق  امل�صرتيات، مت  اإدارة 
تفعيل دورة املمار�صات الآلية عن طريق 
اأم���ا يف مو�صوع مكتب  امل��وردي��ن،  ب��واب��ة 
امل�صاركون  تطرق  فقد  املعلومات،  اأم��ن 
الأم������ن  اإج������������راءات  �����ص����رح  اآل�����ي�����ات  اإىل 
املركزية  املالية  ب��ني  وال��ع��اق��ة  املتبعة، 
اأمن  والدوائر الأخرى يف احلفاظ على 

املعلومات. 

عنا�سر اأمن املعلومات 
اإليها  امل���ح���اور ال��ت��ي ت��ط��رق  وم����ن ب���ني 

امللتقى املايل الأول  لهذا العام، اإجراءات 
املالية والعاقة  دائ��رة  املتبعة يف  الأم��ن 
ال��ت��ع��اون��ي��ة ب��ني ال���دائ���رة  وال���دوائ���ر يف 
بالإ�صافة  املعلومات،  اأمن  احلفاظ على 
واحل���ف���اظ على  امل��ع��ل��وم��ات  ���ص��ري��ة  اإىل 
التي  الج������راءات  م��ن  م��ق��ب��ول  م�صتوى 
وممتلكات  ا�صول  على  احلفاظ  ت�صمن 
احل��ك��وم��ة م��ن ال��ع��ب��ث او اط����اع الغري 
املوظفني  ب���اط���اع  والك���ت���ف���اء  ع��ل��ي��ه��ا 
امل�����ص��رح ل��ه��م ف��ق��ط، ومت ال��ت��ح��ذي��ر من 
بانواعها،وما  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ه��ج��م��ات 
مت���ث���ل���ه ال���ه���ن���د����ص���ة الج���ت���م���اع���ي���ة من 
والطاع  الحتياط  ت�صتدعي  حتديات 
التاعب  لتفادي  املمار�صات  اف�صل  على 
ع��ل��ى ط��ب��ي��ع��ة امل���ي���ول ال��ب�����ص��ري��ة، حيث 
الإف�صاح  ال�صحية  م��ن  امل��ج��رم  يطلب 
اأوامر  اتباع  اأو  �ص������رية  معلوم�����ات  عن 

معينة. 
الت�صيد  م���ث���ل  اأ����ص���ال���ي���ب  ع�����دة  وط������رح 
الإل���ك���رتوين اأو ع��ن ط��ري��ق ال��ه��ات��ف اأو 
مواقع التوا�صل الجتماعي اأو الر�صائل 
الن�صية الق�صرية، بالإ�صافة اإىل حمور 
باأمن  التوعية  واأهمية  املعلومات،  اأم��ن 
امل��ع��ل��وم��ات، وم��ك��ان��ة اأم����ن ك��ل��م��ة امل���رور 
ب�صفتها خط الدفاع الأول، وخ�صائ�صها 
واأمن  النقالة،  الهواتف  واأم��ن  القوية، 

وحماية  الجتماعي،  التوا�صل  و�صائل 
عن  العمل  واأم��ن  ال�صخ�صية،  املعلومات 
ملخ�صاً  وق��دم  الأط��ف��ال،  وحماية  بعد، 

لأف�صل املمار�صات الأمنية.
تاأكيد  اأه��م��ي��ة  امل�����ايل  امل��ل��ت��ق��ى  وت���ن���اول 
حت���دي���ث ب���ي���ان���ات امل������ورد وامل����ق����اول قبل 
املوردين،  بوابة  التعامل معهم من قبل 
للمقاولني  ال�صريبية  الفواتري  واإرف��اق 
يف �صهادات الإجناز، وجتنب تكرار �صرف 
النرية عن طريق  ال�صلف  الفواتري يف 
مراجعة اإدارة متابعة م�صاريف ال�صلفة.

مميزات نظام الدفع 
اللكرتوين - حت�سيل 

انظمة  اف�����ص��ل  ن��ظ��ام حت�صيل م��ن  ي��ع��د 
الدفع اللكرتوين على م�صتوى املنطقة 
ب��ال��ع��دي��د م���ن و���ص��ائ��ل الدفع  ل��ت��م��ي��زه 
ال��ع��دي��د م���ن اجلوائز  ع��ل��ى  وح�����ص��ول��ه 

العربية والعاملية.
نظام  مميزات  اإىل  امل��ايل  امللتقى  تطرق 
توجه  م��ع  متا�صياً  ج��اء  ال���ذي  حت�صيل 
ال�صارقة،  ح���ك���وم���ة  وت����وج����ه  ال�����دول�����ة، 
م��و���ص��ح��اً مم��ي��زات ال��ن��ظ��ام ال��ت��ي يتفرد 
بها مثل الدفع با�صتخدام بطاقة الهوية 
الإم���ارات���ي���ة، وا���ص��ت��خ��دام اأج��ه��زة الدفع 
امل���ت���ح���رك���ة، وخ���دم���ة ال���دف���ع ع���ن بعد، 

مع  امل�صرفية  اخل��دم��ات  اإىل  بالإ�صافة 
عن  الآيل  ال���ص��رتداد  وخا�صية  البنوك 
الإ�صامي،  ال�����ص��ارق��ة  م�����ص��رف  ط��ري��ق 
 ، املعتمدة  العاملية  املحافظ  مع  والربط 
وتتميز ب�صهولة عمليات الدفع حيث يتم 
املتعاملني  اأم���وال  وحماية  توثيق  فيها 
اىل  بال�صافة  التجارية  ومعاماتهم 
ح��ل��ول دف����ع اآم���ن���ة وم��ي�����ص��رة، ك��م��ا اأنها 
متوافرة يف حكومة ال�صارقة على من�صة 
الي�صال الذكي حت�صيل ، وبالتايل فاإن 
م���ا ه���و مم��ي��ز يف ح��ك��وم��ة ال�����ص��ارق��ة هو 
اإنرتنت  مت�صفح  اأي  خ��ال  م��ن  ال��دف��ع 
على الأجهزة الذكية واأجهزة احلا�صوب 

بطريقة �صهلة واآمنة وب�صيطة. 
بال�صارقة  املركزية  املالية  دائ��رة  وتعمل 
ع����ل����ى حت���ق���ي���ق ع��������دد م������ن الأه�����������داف 
اإدارة  يف  ت��ك��م��ن  ال���ت���ي  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
النقدية،  ال�����ص��ي��ول��ة  وت���وف���ري  وت��ن��م��ي��ة 
وتطوير منظومة موازنة الأداء، وتنفيذ 
وبناء  وفّعالة،  متكاملة  مالية  �صيا�صات 
ومتكني  العامة،  املالية  يف  عاملي  من��وذج 
بفئة  خدمات  وتطبيق  الذكي،  التحول 
اإىل تعزيز منظومة  اإ�صافة  �صبع جنوم، 
ال���رق���اب���ة ال���داخ���ل���ي���ة، ومت���ك���ني امل�����وارد 
الب�صرية املواطنة، وتطوير ثقافة التمّيز 

والبتكار واإدارة الأداء املوؤ�ص�صي.

بنك االإمارات دبي الوطني يحتفي 
ب�سهر التوعية املالية يف اإبريل

•• دبي-الفجر: 

الرائدة يف منطقة  امل�صرفية  الوطني، املجموعة  الإم��ارات دبي  اأعلن بنك 
ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا وتركيا، عن ان�صمامه اإىل اجلهود العاملية 
ال�صهر اجل��اري، موؤكداً  املايل خال  الوعي  ال�صوء على  لت�صليط  الرامية 
بذلك التزامه املتوا�صل جتاه تعزيز ال�صتقرار املايل جلميع فئات املجتمع 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
ويف هذا الإطار، يعتزم البنك تنظيم �صل�صلة من حمات التوا�صل الجتماعي 
وور�ص العمل التي تهدف اإىل تعزيز الوعي وال�صتقرار املايل بني العماء 
يومية  ذلك من�صورات  وي�صمل  اأبريل.  �صهر  والعائات طوال  الأف��راد  من 
توفر للعماء ن�صائح قيمة حول تبني العادات املالية ال�صليمة، اإىل جانب 
امل�صابقات امل�صوقة لإثراء معلوماتهم بهذا اخل�صو�ص. وعاوة على ذلك، 
 )Wise Ones( »احلكماء“ �صتوا�صل �صل�صلة مقاطع الفيديو بعنوان 
العماء بكيفية الدخار والإنفاق والقرتا�ص بحكمة وال�صتثمار  تعريف 

والتخطيط املايل ال�صليم.
ويوا�صل البنك جهوده امل�صتمرة على مدار العام لتوعية اجلمهور والتفاعل 
مع جميع اأفراد املجتمع عر حمات التوعية املالية والأمنية التي ت�صمل 
خمتلف اأنحاء الدولة، اإ�صافة اإىل من�صته #moneywise التي توفر 
املالية  �صوؤونهم  اإدارة  على  العماء  مل�صاعدة  املجانية  امل��وارد  جمموعة من 
امل�صرفية  للم�صطلحات  �صامًا  م�صرداً  املن�صة  وت�صمل  اأف�صل.  بطريقة 
واملالية مل�صاعدة العماء على فهم امل�صطلحات امل�صرفية ال�صائعة؛ ومقالت 
مفيدة وم�صابقات حول تنظيم ال�صوؤون املالية ال�صخ�صية؛ واإر�صادات حول 
تنظيم امليزانيات والتخطيط املايل؛ ون�صائح اأمنية لتجنب الوقوع يف فخ 

ال�صتخدام  �صهلة  وحا�صبة  الحتيال؛ 
مل�صاعدة العماء على حتقيق الفائدة 

الق�صوى من برامج املكافاآت.
واإىل جانب ذلك، ينظم بنك الإمارات 
اإىل  برامج تهدف  ع��دة  الوطني  دب��ي 
الثانوية  امل����دار�����ص  ط����اب  ت�����ص��ج��ي��ع 
بالتخطيط  ال��ب��دء  على  واجل��ام��ع��ات 
مبكرة  مرحلة  يف  املالية  لأه��داف��ه��م 
واحد”،  ليوم  “م�صريف  برنامج  عر 
اأ�صا�صيات  تعلم  للطاب  يتيح  والذي 
ومبادئ الأعمال امل�صرفية والتمويل. 
وينفذ البنك اأي�صاً ور�ص عمل هدفها 
ديونهم  اإدارة  على  العماء  م�صاعدة 
يف  مهاراتهم  وتعزيز  اأف�صل؛  ب�صكل 

جيد،  ائتماين  �صجل  على  احلفاظ  باأهمية  وتوعيتهم  امل��ايل،  التخطيط 
اإ�صافة اإىل حر�صه على تعزيز ال�صتقرار املايل بني موظفيه عر الرامج 

التدريبية. 
ويف هذا ال�صياق، قال مروان هادي، نائب الرئي�ص التنفيذي ورئي�ص ق�صم 
ل��اأف��راد يف الإم���ارات لبنك الإم���ارات دب��ي الوطني:  اخل��دم��ات امل�صرفية 
اأ�صا�صية نحو �صمان الإدارة اجليدة للموارد  “متثل التوعية املالية خطوة 
مل�صتقبل  والتخطيط  الروات  وتنمية  الديون  وتقلي�ص  ال�صخ�صية  املالية 
اأهمية  على  ال�صوء  ت�صليط  يف  كوفيد-19  جائحة  �صاهمت  وق��د  اآم���ن. 
ال���ص��ت��ع��داد امل���ايل مل��واج��ه��ة ال��ظ��روف ال��ط��ارئ��ة، ون��وؤك��د يف ه��ذا امل��ق��ام على 
عر  الأع��م��ار  خمتلف  وم��ن  املجتمع  اأف���راد  جميع  بدعم  الرا�صخ  التزامنا 
بحكمة  اأم��وال��ه��م  لإدارة  يحتاجونها  ال��ت��ي  والإر����ص���ادات  الن�صائح  ت��ق��دمي 

وحتقيق ال�صتقرار املايل«. 

بدء مرحلة العمل امليداين مل�سح مدخالت االإنتاج 
والتكوين الراأ�سمايل للقطاع الزراعي باأبوظبي

•• اأبوظبي- وام: 

اأبوظبي للزراعة وال�صامة الغذائية عن بدء العمل امليداين  اأعلنت هيئة 
اإمارة  يف  ال��زراع��ي  للقطاع  ال��راأ���ص��م��ايل  والتكوين  الإن��ت��اج  م��دخ��ات  مل�صح 
لتوفري  امل�صح  ويهدف  اأبوظبي.   - الإح�صاء  مركز  مع  بالتعاون  اأبوظبي 
احليوانية  وال���روة  ال��زراع��ة  قطاع  م�صاهمة  حجم  ح��ول  حمدثة  بيانات 
وال�صمكية يف اقت�صاد الإمارة واإبراز القيمة امل�صافة لاإنتاج الزراعي وتعزيز 
مقارنة ن�صاط الزراعة والروة ال�صمكية مع الأن�صطة الأخرى يف اقت�صاد 
الإمارة. ويغطي امل�صح عينة خمتارة من احليازات الزراعية يبلغ عددها ما 
التقليدية  واحليواين  النباتي  الإنتاج  مزارع  ت�صمل  3800 حيازة  يقارب 
والتجارية ومزارع �صغار املنتجني واحليازات املختلطة بالإ�صافة اإىل مزارع 
امل�صح  �صمولية  �صمان  اختيارها  يف  روع��ي  حيث  الأ�صماك  تربية  واأحوا�ص 
وال�صمكية  النباتية واحليوانية  باأنواعها  الزراعية  كافة احليازات  لتغطية 
للم�صروع  الزمني  للجدول  ووفقاً  الظفرة.   ومنطقة  والعني  اأبوظبي  يف 
املقبل  نوفمر  �صهر  امل�صروع خال  كافة مراحل  النتهاء من  املتوقع  من 
و �صت�صتمر عملية امل�صح امليداين ور�صد وجمع بيانات العينة املختارة حتى 
نهاية اإبريل يعقبها عملية معاجلة وحتليل البيانات ثم ا�صتخا�ص النتائج 
واإعانها للجمهور. وي�صتهدف امل�صح الذي يتم تنفيذه بالتعاون بني الهيئة 
الزراعي  الإن��ت��اج  وقيمة  لكمية  حمدثة  بيانات  توفري  اأبوظبي  واإح�����ص��اء 
الزراعية  العمالة  وب��ي��ان��ات  ال��زراع��ي  الإن��ت��اج  م�صتلزمات  وقيمة  وكمية 
اإىل  بالإ�صافة  الأخ��رى  الإنتاج  م�صاريف  وقيمة  كمية  وتقدير  وتوزيعها 
توفري بيانات التكوين الراأ�صمايل يف القطاع الزراعي التي ت�صهم يف ح�صاب 
م�صاهمة القطاع يف الناجت املحلي الإجمايل لإمارة اأبوظبي. وقالت عائ�صة 
النايلي ال�صام�صي مدير امل�صروع ومدير اإدارة الإح�صاء والتحليل يف هيئة 
اأبوظبي للزراعة وال�صامة الغذائية  اإن تنفيذ مثل هذه امل�صوح الإح�صائية 
املتخ�ص�صة يتوافق مع ا�صرتاتيجية الهيئة وروؤية حكومة اأبوظبي لأهمية 
البيانات الإح�صائية املحدثة يف الو�صول اإىل فهم اأف�صل لتوجهات الن�صاط 
القدرة  ل��زي��ادة  الداعمة  ال�صيا�صات  ور���ص��م  ال��ق��رارات  وات��خ��اذ  القت�صادي 
والجتماعية.  القت�صادية  التنمية  ب��ني  ال��ت��وازن  حتقيق  م��ع  الإن��ت��اج��ي��ة 
املوؤثرة  القت�صادية  الأن�صطة  اأهم  اأحد  اأ�صبح  الزراعة  قطاع  اأن  واأ�صافت 
يف اقت�صاد الإمارة خا�صة على م�صتوى الأمن الغذائي وترتيبه يف خطط 
التنمية وبالتايل فاإن توفري بيانات دقيقة و�صاملة لأن�صطته املختلفة يعزز 
من قدرتنا على النهو�ص به وتطويره وزي��ادة م�صاهمته يف الناجت املحلي 

الإجمايل.

 443657 األف مركبة ا�ستفادت من خدمة الغ�سل اجلاف يف 2020 

موا�سالت االإمارات توفر 33 مليون لرت مياه من خالل الغ�سل اجلاف للمركبات
•• دبي– الفجر:

ك�صفت موا�صات الإمارات عن توفريها 
33 م��ل��ي��ون ل���رت م���ن امل���ي���اه خ���ال عام 
اجل����اف  ال��غ�����ص��ي��ل  خ�����ال  م����ن   2020
املا�صي  العام  ا�صتفادت  حيث  للمركبات، 
تقنية  م����ن  م���رك���ب���ة  األ������ف   443657
ت�صهم  ال��ت��ي  للمركبات  اجل���اف  الغ�صيل 
اخل�صراء  ال��ت��ن��م��ي��ة  مم��ار���ص��ات  ب��ت��ع��زي��ز 

وم�صاعي احلفاظ على البيئة.
واأّكد املهند�ص فا�صل عطا اهلل مدير قطاع 
مبوا�صات  ل���اأف���راد  الفنية  اخل��دم��ات 
الإم������ارات، ع��ن اع���ت���زازه ب��ال��ن��ج��اح الذي 
الغ�صيل اجلاف من خال  حققته وحدة 
خال  املياه  من  لرت  مليون   33 توفري 
الغ�صيل  وح������دة  اأن  م�����وؤك�����داً   ،2020
لتوجهات  جت�صيداً  تعد  بال�صركة  اجلاف 
موا�صات الإمارات نحو تعزيز ممار�صات 
مبادراتها  جميع  يف  اخل�����ص��راء  التنمية 
الأمر  امل��ق��دم��ة،  وخ��دم��ات��ه��ا  وم�صاريعها 
الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  ي��واك��ب خ��ط��ط  ال���ذي 

لتحقيق التنمية امل�صتدامة ال�صاملة.
ل��ل��غ�����ص��ي��ل اجلاف  ب����اأن  واأ�����ص����ار ع��ط��ا اهلل 
ال���ع���دي���د م����ن الآث��������ار الإي���ج���اب���ي���ة على 
ال�صعيدين البيئي والقت�صادي، ويتمّثل 
ذل��ك يف وق��ف ه��در مايني ال��ل��رتات من 
�صنوياً  الغ�صيل اجل��اف  م��ن خ��ال  امل��ي��اه 
الأمر الذي ي�صّكل فارقاً كبرياً مقارنة مع 
املركبات،  غ�صيل  يف  التقليدية  الأ�صاليب 
بغ�صيل  اخلدمة  اقت�صار  عدم  جانب  اإىل 

اأي�صاً وتوفري  املركبة فقط اإمنا تلميعها 
حماية طويلة الأمد ل�صبغ املركبة، وذلك 
عر تقنية النانو والتي ت�صهم يف تنظيف 

وتلميع وحماية املركبة. 
موا�صات  اإن  ال���ق���ط���اع  م���دي���ر  وق������ال 
الإم�������ارات م��ت��ع��اق��دة م���ع ث��م��ان��ي��ة جهات 
اجلاف  الغ�صيل  خدمات  لتقدمي  تقريباً 
كٍل  يف  خمتلفاً  موقعاً   25 يف  للمركبات 
اأب��وظ��ب��ي ودب���ي وال�����ص��ارق��ة ومدينة  م��ن 

العني من خال 170 عامل خدمة.
من جانبه اأو�صح بهاء روا�صده مدير وحدة 
الوحدة حتر�ص على  اأن  الغ�صيل اجلاف 
ت�صبب  ل  للبيئة  �صديقة  مواد  ا�صتخدام 
للموا�صفات  مطابقة  للمركبة،  ���ص��رراً 

وال�����ص����رتاط����ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة وح����ائ����زة على 
وهي  بالبيئة  اخل��ا���ص��ة  الي����زو  ���ص��ه��ادات 
 ،)ISO 9001 & ISO 14001(
اأن خدمة الغ�صيل اجلاف متتاز  مو�صحاً 
اأي�صاً ب�صرعة الإجناز �صمن فرتة زمنية 
دقيقة.  ال���ع�������ص���رون  ت��ت��ع��دى  ل  وج���ي���زة 
يتم توفري اخلدمة  اأنه  روا�صده  واأ�صاف 
يف خمتلف الأماكن يف الدولة منها مراكز 
وبع�ص  التعاونية  واجل��م��ع��ي��ات  الت�صوق 
اأنه  منوهاً  واخلا�صة،  احلكومية  املن�صاآت 
مت اإطاق خدمة جديدة متّكن امل�صرتك 
من �صراء باقة غ�صيل خمّف�صة، والتمتع 
اأو  ت�صوق  مراكز  اأي  يف  اخلدمة  بتقدمي 

من�صاأة ُتقّدم فيها خدمات الوحدة.

•• اأبوظبي- وام:

امل���ا����ص���ي���ة توجها  ال�������ص���ن���وات  ����ص���ه���دت الإم����������ارات خ�����ال 
مورد  اإىل  بيئي  ع��بء  من  النفايات  حتويل  نحو  حقيقيا 
اقت�صادي، واتخذت يف هذا الجتاه جمموعة من املبادرات 
الهتمام  خالها  م��ن  ع���ززت  ال��ت��ي  املبتكرة  والإج�����راءات 
اإىل  وحتويلها  اأن��واع��ه��ا  بكافة  النفايات  ت��دوي��ر  ب�صناعة 
ط��اق��ة وم��ن��ت��ج��ات اأخ����رى مي��ك��ن ال���ص��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا وذلك 
معاجلة  ومتثل  الدائري.  القت�صاد  نهج  مع  يتوافق  مبا 
الإم���ارات، فقد  دول��ة  البارزة يف  التحديات  اأح��د  النفايات 
م�صتويات  وارت���ف���اع  والق��ت�����ص��ادي  ال�����ص��ك��اين  ال��ن��م��و  اأدى 

ارتفاع كميات  اإىل  الأخ��رى  العوامل  الدخل والعديد من 
35،5 مليون  النفايات يف الدولة، حيث و�صلت اإىل نحو 
5،6 مليون ط��ن من  2019، منها ح��وايل  ع��ام  ط��ن يف 
النفايات البلدية ال�صلبة. وتبذل الإمارات جهودا حثيثة 
الأوىل  بالدرجة  م�صادرها  من  النفايات  توليد  خلف�ص 
الإدارة  م��ب��ادئ  وف��ق  واآم��ن��ة  �صليمة  بطريقة  ومعاجلتها 
الوطني  بامل�صتهدف  الوفاء  اأج��ل  من  للنفايات،  املتكاملة 
2021، واملتمثل يف رفع  الذي حددته الأجندة الوطنية 
ن�صبة النفايات املعاجلة بعيدا عن مكبات النفايات اإىل 75 
باملئة يف عام 2021. واأكد معايل الدكتور عبداهلل بلحيف 
النعيمي وزير التغري املناخي والبيئة اأن معاجلة النفايات 

وتدويرها متثل واحدة من الق�صايا ذات الأولوية يف دولة 
اإىل اأن اجلهود من�صبة حالياً على تقليل  الإم��ارات، لفتاً 
معدل توليد هذه النفايات، وحتويلها من عبء بيئي اإىل 
موارد اقت�صادية من خال اإعادة تدويرها وحتويلها اإىل 
طاقة ومنتجات يتم ا�صتخدامها يف العديد من الأن�صطة 

ال�صناعية والزراعية و اأعمال البناء وغريها.
وقال اإن الوزارة ت�صتهدف خال املرحلة املقبلة، رفع ن�صبة 
وتطبيق   ،75% اإىل  املعاجلة  ال�صلبة  البلدية  النفايات 
تنظيمي  اإط���ار  وو���ص��ع  للمنتج،  املمتدة  امل�صوؤولية  م��ب��داأ 
�صناعة  يف  اخل��ا���ص  ال��ق��ط��اع  ان��خ��راط  لتعزيز  وت�صغيلي 
الهتمام  وزي��ادة  املعاجلة  معدلت  لزيادة  التدوير  اإع��ادة 

النفايات  تدوير  اإع��ادة  لتعزيز  الأبحاث اخلا�صة  بتطوير 
لتعزيز  ت��دوي��ره��ا  امل��ع��اد  للمنتجات  الأم��ث��ل  وال���ص��ت��خ��دام 
الرغم من  وعلى  وتطبيقاته.  الدائري  القت�صاد  مفهوم 
املت�صلة  للم�صائل  الإم��ارات  توليه  ال��ذي  الكبري  الهتمام 
بتقليل النفايات من امل�صدر خا�صة يف الأن�صطة ذات الإنتاج 
النفايات  وفرز  جمع  عمليات  وتطوير  للنفايات،  الكثيف 
املكبات،  حالة  وحت�صني  منها،  والأم��ن  ال�صليم  والتخل�ص 
القليلة  ال�صنوات  خ��ال  العمل  م��ن  الأك���ر  الق�صم  ف���اإن 
املا�صية تركز على زيادة حجم �صناعة النفايات وحتويلها 
اإىل طاقة ومنتجات اأخرى تعزز عملية ال�صتدامة البيئية 

وحتد من ا�صتنزاف املوارد الطبيعية.

االإمارات.. مبادرات مبتكرة لتحويل النفايات من عبء بيئي اإىل مورد اقت�سادي
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العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/2903(

املخطر : �صركة راأ�ص اخليمة للدواجن والعلف - )�ص.م.ع( 
بوكالة املحامي/عبداحلكيم حبيب من�صور بن حرز 

املخطر اإليهما / �صركة رويال لينك انرتنا�صيونال - �ص.ذ.م.م
حممد اأمري �صادق )املدير واملوقع على ال�صيكات( - )جمهول حمل الإقامة(

واربعون  وث��اث��ة  وث��م��امن��ئ��ة  ال���ف  وث��اث��ون  )اح����دى   31،843،87 ق���دره  مبلغ  ب�����ص��داد  نخطركم 
مببلغ   )000037( رق��م  ال�صيك  مب��وج��ب  وامل��رت���ص��د  غ��ري(  ل  فقط  فل�ص  وث��م��ان��ون  و�صبعة  دره���م 
وثمانون  و�صبعة   ، دره��م  وارب��ع��ون  وثمامنائة وثاثة  ال��ف  )واح��د وثاثون  دره��م(   31،843،87(
فل�ص( موؤرخ 2018/6/3 م�صحوبا على بنك ) CBI( البنك التجاري الدويل. ونظرا لخالكم يف 
�صداد املديونية يف تواريخ ا�صتحقاقها، ترتبت بذمتكم املديونية املذكورة اعاه، هذا ويف حال ف�صلكم يف 
�صداد كامل املديونية خال )5( خم�صة اأيام من تاريخ هذا الإعان فاإنه �صوف نكون م�صطرين لتخاذ 

الجراءات القانونية املنا�صبة �صدكم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 
اعالن حكم بالن�ضر

يف  الدعوى رقم 1424/2020/16 جتاري جزئي   
مو�صوع الدعوى : الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )140875.13درهم( )مائة واربعون الفا 

وثمامنائة وخم�صة و�صبعون درهما وثاثة ع�صر فل�صا( والفائدة التفاقية والزام املدعي عليه بالغرامة التاأخريية 
بواقع 9% وذلك اعتبارا من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام ، وحتميل املدعي عليه كافة الر�صوم وامل�صاريف 

ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب الإعان :  البنك التجاري الدويل - �ص م ع  - �صفته بالق�صية : مدعي  

املطلوب اإعانه : 1- فينوجوبالن جيثاليام كوتابان كوروب - �صفته  بالق�صية : مدعي عليه 
جمهول حمل الإقامة 

اأعاه  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2020/9/30 يف  املنعقدة  بجل�صتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم   : الإع��ان  مو�صوع 
البنك التجاري الدويل )�ص م ع( بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 139،494،35 مائة وت�صعة  ل�صالح/ 
وثاثون الف واربعمائة واربعة وت�صعون درهما وخم�صة وثاثون فل�صا والغرامة التاأخريية بواقع 9% �صنويا  على 
املحاماة.   اتعاب  مقابل  درهم  والف  وامل�صاريف  بالر�صوم  والزمته  ال�صداد  2020/4/28 وحتى متام  املبلغ من  ذلك 
حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم 738/2021/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/5453 اأمر اأداء ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )211570 درهم( ، �صاما للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعان : بال علي بهائي - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله : عبداحلكيم حبيب من�صور بن حرز -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعانه  : 2- مريزا مهدي ح�صني - �صفته بالق�صية : منفذ �صده 

جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )211570( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
 207/2021/1313 تنفيذ جتاري  

تفا�صيل الإعان بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  �صركة الإمارات ملقاولت الطرق - حمر عني والذيب )ذ م م( فرع 

دبي - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�صركة ال اي دي لتجارة الكهربائيات - �ص ذ م م  

وميثله / مارون وديع مطر  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)867221.39( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

ف����ق����د امل�������دع�������و/ �����ص����ري ك���م���ال 
باك�صتان   ، خ������ان  ق�������ادر  ن����ي����از 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج������واز ����ص���ف���ره رقم 
يرجى   )AM4207562(
ت�صليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����ر  مم�����ن 
اقرب  او  الباك�صتانية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان �ضهادة اأ�ضهم تفقدان جواز �سفر
ال�صهم  ����ص���ه���ادة  ف���ق���دت 
عبداهلل  ن��ع��ي��م��ه   / ب��ا���ص��م 
غامن املناعى ، �صادرة من 
وعددها  اأ����ص���م���اك  ���ص��رك��ة 
من  وعلى  �صهم   5400
بالرقم  الت�����ص��ال  يجدها 

 0506160860

Date 05/ 4/ 2021  Issue No : 13207

Notification by Publication
First Instance Commercial 2160/2020/16 

Details of judgment by publication
To the defendant / SIDDHARTH JAWAHAR MULCHANDANI

of unknown residence
The plaintiff / AL SHAMANDI CONSTRUCTION (L.L.C)
We inform you that the court has decided on 15/09/2020 in relation to the 
above mentioned claim in favor of AL SHAMANDI CONSTRUCTION 
(L.L.C) that defendant shall pay to plaintiff an amount of 2549817 Dirhams 
with annual interest of 9% as of the date of claim till completion of payment 
in addition to expenses and one thousand dirhams as advocate fees
Judgment issued in presence and subject to appeal within thirty days as of 
the following day of notification by publication
Issued in the Name of HH Shaikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum 
Ruler of Dubai

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 05/ 4/ 2021  Issue No : 13207
Notification by Publication No.(2933/ 2021)

Notifying Party / ZAHRAT AL LOTUS TECH.CONT- owned by GERALD YAGAPAN - Indian
Notified Parties :  1 - ELECTROFOS ELECTOMECHANICAL ( L.L.C), 
 2 - SURESHKUMAR MARUTHAMALAI MANIAN MANIAN 

(Unknown Place of Residence)
As a result of a commercial transaction, the Notified Parties owe to the Notifying Party a total amount of AED 
236961.11 according to the following cheques :
-Cheque No.000628 at an amount of AED 20474.74 dated 20/11/2019; 
-Cheque No.000629 at an amount of AED 20474.74 dated 28/11/2019;
-Cheque No.000630 at an amount of AED 25043.02 dated 23/12/2019; 
-Cheque No.000631 at an amount of AED 25043.03 dated 30/12/2019;
-Cheque No.000855 at an amount of AED 14097.56 dated 20/02/2020;
-Cheque No.000856 at an amount of AED 14097.56 dated 27/02/2020;
-Cheque No.000857 at an amount of AED 22330.35 dated 19/03/2020;
-Cheque No.000858 at an amount of AED 22330.35 dated 26/03/2020;
-Cheque No.001014 at an amount of AED 25682.74 dated 23/04/2020; 
-Cheque No.001015 at an amount of AED 22162.87 dated 28/05/2020; and
-Cheque No.001162 at an amount of AED 25224.15 dated 31/08/2020.
Such Cheques are withdrawn on Abu Dhabi Commercial Bank and signed by the Second Notified
Party and were bounded due to insufficient balance. The Notified Parties refused to repay the
owed amount without justification, although the debt is established in writing, known in amount and payable.
THEREFORE, The Notifying Party hereby notifies the Notified Parties to jointly pay it a total amount of AED 
236961.11 against the value of the above bounced cheques within five days from the date of being informed of 
this Notification; otherwise, the Notifying Party will take the necessary measures to obtain a payment order for 
the amount and the legal interest. 
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 05/ 4/ 2021  Issue No : 13207
Case File - Real Estate Summary 740/2020/18

Details of service by publication
To the convicted party 1- Shima Hayati Rahimi -

Unknown place of residence
The prevailing party Ajman Properties Corporation (Aqaar)
We notify you that the court judged in its hearing held dated 16-11-2020 
in the above mentioned case in favour of Ajman Properties Corporation 
(Aqaar) ordering the defendants to pay the plaintiff an amount of AED 
479,859 (Four Hundred and Seventy Nine Thousand Eight Hundred and 
Fifty Nine Dirhams) and the interest of 9 % per annum from the judicial 
claim date until the full payment, rejected other claims and ordered her to 
pay the charges, the expenses and Five Hundred Dirhams as attorney's fees. 
The verdict is issued in absentia and may be appealed within thirty days from 
the day following publishing this service. The verdict is issued in the name 
of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, 
Ruler of Dubai, and is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 05/ 4/ 2021  Issue No : 13207
Case File

Real Estate Summary 294/2021/18
Details of service by publication

To the defendant / 1- Fredrek Shilinger
Unknown place of residence

Whereas the plaintiff Aqaar Corporation
Filed the case against you which subject is a claim to order the defendant to 
pay an amount of (AED 610724), the charges, the expenses, the attorney's 
fees and the interest of 12 % from the claim until the full payment.
The hearing of Tuesday 13-04-2021 at 08:30 AM on the online court 
hearing was determined for the same. Therefore, you are ordered to attend 
by yourself or your legal attorney and you have to submit the memos or 
documents you have to the court three days at least prior to the hearing. The 
verdict is issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid 
Bin Saeed Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 05/ 4/ 2021  Issue No : 13207
Notification by Publication for a Defendant

Before Case Management Office
Sharjah Federal Civil Court of First Instance

Case no. SHCFICIREA2021/0001689 / Civil (Partial)
To Defendant: Kammrul Hasan Ali Chand Miah
Unknown Place of residence: Outside Country "a copy of his residence attached”
Based on the request of the plaintiff: Sheikh Asad Sheikh Rofique
who filed a case requesting to terminate the partnership by removing the defendant.
Notification for amendment of the memo.
You are requested to present the hearing on 13/04/2021 at 09:30 am before Case
Management Office (case management office 5), Sharjah Civil Court of First 
Instance in person or to be represented by a legal attorney. To submit a Plea with 
the entire document attached within 10 days of the publication in order to consider 
the above-mentioned case number in your capacity as a Defendant. Notification 
for the Defendant in Arabic and English.
Office of Legal Services/ Aisha Ali Mohamed

United Arab Emirates 
Ministry of Justice

Date 05/ 4/ 2021  Issue No : 13207
Defendant Notification By Publication

Before Sharjah Case Management Office - Federal Civil Court of First Instance 
On Case SHCFICIREA2021/0000991 Civil (Partial)

To defendant: KP SALEEM Amboori - Unknown place of residence, Sharjah, 
Mohammed Al Mulla Tower, 2nd floor, office number 210, Al Etihad Street, 
Sharjah, Al Nahda. Notification by Publication in Both ArabicandEnglish.
Upon request of plaintiff, ShamshadAlrahmanAbdulwahabin respect of the above 
mentioned case, he filed the case against you for the following: To order the 
defendant to pay AED 6000 and to order him to pay the fees, expenses and attorney 
fees. You have to appear before Sharjah Case Management Office - Federal Civil 
Court of First Instance at a hearing on 13/4/2021, office of case manager, number 
18. You have to appear personally or appoint an authorized representative to 
submit a statement of reply regarding the case together with all documents within 
not more than ten days from the date of publishing this notification to hear the 
above-mentioned case - in your capacity as the defendant.     On 29/3/2021
Judicial Service Office/Ahmed Mohamed Ahmed Al Ali

United Arab Emirates 
Ministry of Justice

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد
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العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 99
ال�صيدة/ ح�صام زكريا عبدالعزيز زقلوطه - اجلن�صية م�صر  بان  ليكن معلوما للجميع 
�صعود عزيز  ال�صيد/  البالغة 50% وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�صته  البيع  يرغب يف 
عريبى اجلن�صية العراق يف الرخ�صة )�صالون جمال لبنان( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة 

مبوجب رخ�صة رقم )21690( ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية، 
وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

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

مركز ال�ضقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 98
الهند ترغب يف   : ، اجلن�صية  �صالفى  �صاتيوان  فيديا  ال�صيدة/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد/ حممد بال ح�صن زينال 
موندى اجلن�صية بنغادي�ص يف الرخ�صة )برج املدينة لكي املاب�ص( والتي تاأ�ص�صت باإمارة 
ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )550437( ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�صارقة.  
وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�ضقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 
 -1122 الدعوى رقم  اإم��ارات��ي، يف   - املدعي عليه / ب�صري عنر ب�صري عنر بال  الطرف  اإىل 
الإبتدائية ، واملرفوعة من دار التمويل )الدائنة اأو  ال�صارقة  لدى حمكمة  2020 جتاري جزئي 
املدعية(. يرجى العلم باأنه �صيتم عقد جل�صة اخلرة امل�صرفية بتاريخ الأحد 11/04/2021 
يتوجب  لذا   Zoom املرئي  الت�صال  نظام  بوا�صطة  وذل��ك  �صباحا،   11:00 ال�صاعة  متام  يف 
بالإ�صافة  القانونية،  الوكالت  �صور  اإر�صال  يرجى  كما  الجتماع.  ح�صور  وكيلكم  على  اأو  عليكم 
اإىل كافة دفوعكم واأي م�صتندات اأخرى حتتوي على بيانات اأو معلومات منتجة تتعلق بالدعوى 

وترغبون بتقدميها
اخلبري امل�صريف / حممد بن علوان

admin@amwaal.net
0506427887

الرابط اخلا�ص بالجتماع : 
https://zoom.us/j/97674912565?pwd=R21COWlxd1lhUXplMXFmNHZOV09iQT09

اإجتماع خربة 
العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 

اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0001689 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : قمر احل�صن على �صاند مياه �صيخ  

جمهول حمل الإقامة : خارج الدولة مرفق �صورة من تفا�صيل القامة  
بناء على طلب املدعي : �صيخ ا�صعد �صيخ رفيق 

قد اقام عليك الدعوى ويطالبك فيها :  الق�صاء بف�صل ال�صراكة بعزل املدعي عليه 
اعان بتعديل �صكل الائحة. 

انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/4/13 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة الإبتدائية 
او  �صخ�صيا   )05 الدعوى  رقم  )مكتب مدير  - مكتب  والن�صف �صباحا  التا�صعة  ال�صاعة  املدنية يف متام 
بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خال مدة ل 
تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�صفك مدعي عليه.  

اعان املدعي عليه بالن�صر وبلغتي العربية والجنليزية. 
حرر بتاريخ  2021/4/1

مكتب اخلدمات الق�ضائية      
عاي�ضه علي حممد 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - ح�ضرت علي علي �ضيد   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2020 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0003865/ 

اإىل املحكوم عليه :  ح�صرت علي علي �صيد - ابوظبي - بن يا�ص - املفرق 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ يو�صف حممد وزير حممد - اجلن�صية : افغاين  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صاما الر�صوم وامل�صاريف 17525 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاه خال )15( يوما من تاريخ اإعانك 
التنفيذ  اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعانكم بهذا   /

اجلري املقررة قانونا.  
القا�ضي / معت�ضم احمد �ضمري ابو �ضادي 
حمكمة ال�ضارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر 

فى الدعوى رقم  2019/114 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك ات�ص ا�ص بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود - فرع دبي - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �صارع 

ال�صيخ زايد ، دوان تاون ، منطقة برج خليفة ، اعمار ا�صكوير ، برج ات�ص ا�ص بي �صي 
املنفذ �صده : ارمن بيرتو�صيان - واآخرون - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي ، اجلداف ، �صارع اخليل ، بازو 

فري�صات�صي - ال�صقة رقم 2319 ، الطابق الثالث 
�صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  ويف  م�صاء   1.00 ال�صاعة   2021/4/21 املوافق  الربعاء  يوم  يف  انه 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 

الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
�صقة �صكنية - املنطقة : اجلداف - رقم الر�ص : 460 - ا�صم املبنى : بازو فري�صات�صي - رقم الطابق : 3 - رقم العقار : 

درهم    )2،122،911،34( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   156،60  : امل�صاحة   -  2319
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر  
فى الدعوى رقم  2019/114 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: بنك ات�ص ا�ص بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود - فرع دبي - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ 
زايد ، دوان تاون ، منطقة برج خليفة ، اعمار ا�صكوير ، برج ات�ص ا�ص بي �صي 

املنفذ �صده : ارم��ن بيرتو�صيان - واآخ���رون - عنوانه :  الإم���ارات - اإم��ارة دب��ي - بردبي - دب��ي ، اجل��داف ، �صارع اخليل ، بازو 
فري�صات�صي - ال�صقة رقم 2319 ، الطابق الثالث - املنفذ �صده : كاريني �صيكو�صيان 

بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2021/4/21 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
�صقة �صكنية - املنطقة : اجلداف - رقم الر�ص : 460 - ا�صم املبنى : بازو فري�صات�صي - رقم الطابق : 3 - رقم العقار : 2319 

- امل�صاحة : 156،60 مرت مربع - املقدرة ب��� )2،122،911،34( درهم
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�ض الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 
اإعالن بالن�ضر 

يف الدعـوى رقم 2873/2020 مدين جزئي
ال�صيد/ جاويد خان بختي )املدعي عليه(

الحتادية  عجمان  حمكمة  تكليف  على  بناء  جزئي  مدين   2873/2020 رقم  الدعوى  يف 
الإبتدائية الدائرة املدنية اجلزئية بندبي خبريا ح�صابيا يف الدعوى املذكورة اأعاه املرفوعه من 
ال�صادة : تاك�صي الراحة ذ م م ميثلهم املدير عبد الغني ابو بوكيومو )املدعي �صد كم(  وعليه 
يرجي ح�صوركم يف جل�صة اخلرة اأو وكيا معتمدة ميثلكم وتقدمي ما لديكم من م�صتندات 
تخ�ص الدعوى وذلك يوم الإثنني املوافق 06/04/2021 يف متام ال�صاعة 12:00 ظهرا 
وذلك عن بعد ويرجى التوا�صل مع الهاتف رقم 0501840764 -023090894 وذلك 

لإر�صال رابط الإجتماع. موبايل: 0556555285 
info@humaidalkaabi.ae :بريد الكرتوين

اخلبري احل�سابي / حميد م�سبح الكعبي
رقم القيد608  

اإجتماع خربة 

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 
اعالن حكم بالن�ضر 

يف  الدعوى 18/2020/740 عقاري جزئي  
تفا�صيل الإعان بالن�صر 

اإىل حمكوم عليه 1- �صيما حياتي رحيمي  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : موؤ�ص�صة عقارات عجمان )عقار( 

اعاه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2020/11/16 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ل�صالح/ موؤ�ص�صة عقارات عجمان )عقار( - بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 479.859 
درهم )اربعمائة وت�صعة و�صبعون الفا وثمامنائة وت�صعة وخم�صون درهما( مع الفائدة القانونية عنه 
بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات. 
املحاماة.   حكما مبثابة احل�صوري  اتعاب  درهم مقابل  وامل�صاريف وخم�صمائة  بالر�صوم  والزمتها 
قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 

اعالن بالن�ضر        
 18/2021/294 عقاري جزئي  

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- فريدريك �صلينجري  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي : موؤ�ص�صة عقار  
امل��دع��ي عليه مببلغ  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���ص��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  ق��د 
 %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   610724( وق��دره 
املوافق  ال��ث��اث��اء  ي��وم  لها جل�صة  وح���ددت  ال��ت��ام.  ال�����ص��داد  املطالبة وحتى  م��ن 
2021/4/13 ال�صاعة 8.30 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/2924(

املنذر/ حممد كمال الفريد العبد العلى - لبناين اجلن�صية 
املنذر اليه / نيكول برودا نوفيك - �صربي اجلن�صية

اإجمايل املبالغ املتبقية يف ذمتكم للمنذرة  املو�صوع : تنذركم بوجوب �صداد 
وقدرها مبلغ )370،750 درهم( فقط )ثاثمائه و�صبعون الفا و�صبعمائه 
وخم�صون دره��م( وذل��ك خال خم�ص اي��ام من هذا الإن���ذار. ويف حالة عدم 
لإتخاذ  �صنلجاأ  ف��اإن��ن��ا  امل��ن��ذرة  ل�صالح  ذمتكم  يف  املتبقية  امل��ب��ال��غ  ���ص��دادك��م 
والفوائد  التعوي�ص  مع  بال�صداد  لإلزامكم  املتاحة  القانونية  الإج����راءات 

وحتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف والأتعاب.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 
اعالن بالن�ضر

رقم )2021/2788(
رقم املحرر 53538/1/2021

املنذر : الء حممد احل�صن يو�صف ابو القا�صم
املنذر اليه : خالد ال�صيخ عبدالرحيم حممد وقيع هلل - �صوداين اجلن�صية، 
البالغ قيمتها )8000(  املطالبات  ب�صداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تخطر 
املطالبات  ا�صتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 بقيمة  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دولر 
والر�صوم وامل�صاريف مو�صوع هذا النذار وذلك من خال خم�صة ايام من 

تاريخ هذا النذار وال �صن�صطر لتخاذ الجراءات القانونية قبلكم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0002035 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : املدعي عليه الثاين / كامل لل�صناعة �ص ذ م م - وميثلها مديرها / توما�ص فيليام باجاراج - جمهول 
 حمل الإقامة : اإمارة ال�صارقة - املنطقة احلرة - احلمرية - مقابل �صن �صتيل - هاتف رقم 065137979.

وخم�صة  )مائة  درهم   185.368.00 وقدره  مبلغ  للمدعيان  توؤدي  بان  عليهما  املدعي  بالزام  احلكم 
فاتورة  اخر  ا�صتحقاق  تاريخ  من   9% بواقع  والفائدة  درهما(  و�صتون  وثمانية  وثاثمائة  الف  وثمانون 
اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  بالر�صوم  عليهما  املدعي  حتميل  مع  ال�صداد  متام  وحتى   2018/1/15 يف 
املحاماة. انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/4/18 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 10( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ 

الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/4/4 م. حرر بوا�صطة املوظف

مكتب اخلدمات الق�ضائية      
عائ�ضة عبداهلل اآل علي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

)جزئي( جتاري   AJCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0000527/ 
اإىل املحكوم عليه : مطبخ ومطعم املعروف ال�صعبي وميثله مديره / جميل �صيخ اإدري�ص �صيخ  

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ اله�صاب لتوزيع املواد الغذائية - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاه. 

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

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صاما الر�صوم وامل�صاريف : 17503.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
القا�ضي / علي املهلبي      
حمكمة عجمان    

حمكمة التنفيذ املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
 207/2020/8637 تنفيذ جتاري  

تفا�صيل الإعان بالن�صر 
  - ال��ف��احت خليل حممد  ���ص��ارة   -2 امل��ن��ان   / 1- حممد جعفر عطا  املنفذ �صدهما  اىل 

جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ نور بنك )م�صاهمة عامة( بنك نور ال�صامي )�ص م ع( �صابقا 

- وميثله / جابر را�صد حممد جابر را�صد ال�صامي  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)435250( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 

اعالن بالن�ضر
 526/2021/16 جتاري جزئي  

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- باون ثاكور - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي : عمر جاويد بهت  
وميثله : ح�صن عبداهلل حممد العبدويل  

به  املطالب  املبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  ال��زام  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
وقدره )2.000.000 درهم( )اثنان مليون درهم( والفائدة التفاقية عنه بواقع 12% من تاريخ 
ال�صتحقاق حتى تاريخ ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة والر�صوم وامل�صاريف 

واتعاب املحاماة.  
التقا�صي عن  ال�صاعة 8.30 �صباحا يف قاعة  املوافق 2021/4/11  وحددت لها جل�صة يوم الحد 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 

اعالن بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم 1917/2021/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 435/2020 جتاري كلي ، ب�صداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )3965  درهم( ، �صاما للر�صوم وامل�صاريف 

طالب الإعان : اأنيل �صيفدف �صينغ مريا مريا - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
وميثله : ح�صني علي ح�صن علي البناي -  �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعانه  : 1- �صركة بن هندي للمقاولت )ذ م م( - �صفته بالق�صية : منفذ �صده 
جمهول حمل الإقامة 

مو�صوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ 
او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة  التنفيذ  املنفذ به وق��دره )3965( درهم اىل طالب 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 

اعالن اأمر اأداء بالن�ضر
 2021/424 اأمر اداء  

تفا�صيل الإعان بالن�صر
اىل املدعي عليه / 1-  على بابو خان  

مبا ان املدعي / �صكاي كورت�ص ملالكها �صركة ال�صكوك الوطنية �صركة ال�صخ�ص الواحد م�صاهمة 
خا�صة �صركة ال�صخ�ص الواحد )�ص ذ م م(  

وميثله / احمد ح�صن حممد عبداهلل املازمي  
طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/1/25 بالزام املدعي عليه 
بان يوؤدي للمدعية مبلغ )184،284( درهم )مائة واربعة وثمانون الف ومائتان واربعة وثمانون 
 2020/12/30 احلا�صل يف  الأداء  اأمر  تاريخ  �صنويا من   %9 بواقع  القانونية  الفائدة  مع  درهما 
وحتى ال�صداد التام وبالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  ولكم احلق يف 

اإ�صتئناف الأمر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العان.
رئي�ض الق�ضم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 
اعالن اأمر اأداء بالن�ضر

 2021/423 اأمر اأداء  
تفا�صيل الإعان بالن�صر

اىل املدعي عليه / 1- حممد عدنان جافيد  
مبا ان املدعي / �صكاي كورت�ص ملالكها �صركة ال�صكوك الوطنية �صركة ال�صخ�ص الواحد م�صاهمة 

خا�صة �صركة ال�صخ�ص الواحد )�ص ذ م م(  
وميثله / احمد ح�صن حممد عبداهلل املازمي 

اأداء فقد  قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/1/26 بالزام املدعي  طلب ا�صت�صدار اأمر 
عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ �صتة وع�صرين الف واربعمائة واربعية دراهم والفائدة القانونية 
والزامه  ال�صداد  متام  وحتى   2021/1/20 يف  احلا�صل  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع 
بامل�صروفات ومببلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  ولكم احلق يف اإ�صتئناف الأمر خال 

15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العان.
رئي�ض الق�ضم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 

اعالن اأمر اأداء بالن�ضر
 2021/553 اأمر اأداء

تفا�صيل الإعان بالن�صر
اىل املدعي عليه / 1- ماني�صا �صاجنما 

ال�صخ�ص  �صركة  الوطنية  ال�صكوك  �صركة  ملالكها  كورت�ص  �صكاي   / املدعي  ان  مبا 
الواحد م�صاهمة خا�صة �صركة ال�صخ�ص الواحد )�ص ذ م م(  

 2021/2/1 بتاريخ  البتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة  فقد   اأداء  اأم��ر  ا�صت�صدار  طلب 
الف  وخم�صني  وث��اث��ة  م��ائ��ت��ي  مبلغ  للمدعية  ت����وؤدي  ب���ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
ومببلغ  بامل�صروفات  والزامها  فل�صا  وع�صرين  وخم�صة  درهم  وثاثني  و�صبعمائة 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  ولكم احلق يف اإ�صتئناف الأمر خال 15 يوم من 

اليوم التايل لن�صر هذا العان.
رئي�ض الق�ضم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  7578/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2770/2020 اأمر اأداء ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 116260 درهم( ، �صاما للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعان : ب�صار يا�صني الريحاين التاج -  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله:يو�صف احمد علي اآل علي - �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعانه: 1- حممد مازن موفق ال�صا�صة - �صفته بالق�صية : منفذ �صده

جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )116260( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام  �صتبا�صر الج��راءات  املحكمة 

خال )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 

اعالن بالن�ضر 
 167/2021/211 تنفيذ عقاري  

اإعان وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل الإعان بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1-  بويا عبدالر�صول ا�صماعيلي -  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/نور بنك )م�صاهمة عامة( 

قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )2106498.20( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

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

رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 

اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى رقم 16/2020/4440 جتاري جزئي  

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ )17.614.57( 
درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى والزام املدعي عليهما بالر�صوم وامل�صاريف 

ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعان :  اتورنت لتاأجري ال�صيارات �ص.ذ.م.م  - �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعانه : 1- كونكت لتاأجري ال�صيارات �ص.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

مو�صوع الإعان : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2021/2/22 يف الدعوى املذكورة 
للمدعية مبلغ  توؤدي  بان  الوىل  املدعي عليها  بالزام  ���ص.ذ.م.م  ال�صيارات  لتاأجري  ل�صالح/اتورنت  اأعاه 
)17.614.57( درهم مع الفائدة بواقع 9% �صنويا من تاريخ ال�صتحقاق قيد نزاع جتاري رقم:2020/2002 
احلا�صل يف 2020/9/1 وحتى ال�صداد التام والزمتها امل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات   حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 

اعالن حكم بالن�ضر        
يف  الدعوى 2160/2020/16 جتاري جزئي 

تفا�صيل الإعان بالن�صر 
اإىل حمكوم عليه 1- �صيد هارت جواهر مول�صنداين  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : ال�صمندي للمقاولت �ص.ذ.م.م
املذكورة  الدعوى  2020/9/15  يف  بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
اعاه ل�صالح/ال�صمندي للمقاولت �ص.ذ.م.م بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 
)2549817( درهم وفوائده بواقع 9% �صنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد 
قابا  املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري  اتعاب  مقابل  دره��م  وال��ف  امل�صروفات  والزمته 
التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم  اليوم  لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 
اعالن بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 60/2021/489 امر اداء    
مو�صوع الدعوى : املطالبة با�صدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ 45،286.98 درهم )خم�صة 
واربعون الفا ومائتني و�صتة وثمانون درهما وثمانية وت�صعون فل�صا( والفائدة القانونية عنه بواقع 

9% �صنويا من تاريخ ال�صتحقاق اىل متام ال�صداد والر�صوم وامل�صاريف.   
طالب الإعان : فارم فري�ص - �ص ذ م م - �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعانه : 1- �صيزان املدينة خلدمات التموين - �صفته بالق�صية : مدعي عليه  
مو�صوع الإعان : طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/2/1 اأول 
ت��وؤدي للمدعية مبلغ  بان  املدعي عليها  بالزام   : ثانيا  التجاري املرم بني الطرفني.  العقد  بانفاذ   :
وقدره 40.246.98 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ ا�صتحقاق اآخر فاتورة وحتى 
متام ال�صداد وبالر�صوم وامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب وتنوه املحكمة بان الفاتورة حمل 
املطالبة برقم 618585 غري مدرجة �صوى بك�صف احل�صاب التف�صيلي مما تق�صي معه املحكمة مبوجب 
الفواتري املرفقة بالطلب فقط ورف�صت ما زاد على ذلك من طلبات.  ولكم احلق يف اإ�صتئناف الأمر 

خال 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العان.
رئي�ض الق�ضم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 
اإعالن حل�ضور اجتماع اخلربة املحا�ضبية 

يف الدعوى رقم 2020/1871 مدين جزئي  
يعلن اخلبري / عامر علي اإبراهيم القرقاوي املنتدب يف الدعوى املذكورة اأعاه مبوجب احلكم ال�صادر 
عن عدالة هيئة حمكمة دبي املوقرة بتاريخ 2021/3/9 املرفوعة من املدعي / حممد �صايف حممد 

- يعلن اخلبري املحا�صبي  - املدعي عليه الول / قا�صم حممد او من ميثله 
الكائن  مكتبنا  مبقر  ظهرا   12 ال�صاعة   2021/4/12 بتاريخ  املحا�صبية  اخلرة  امام  احل�صور 
مبنطقة وادي ال�صفا 3 - �صارع 17 - مبنى بازو فينيزيا هولدينج ليمتد - مكتب رقم 201 واإح�صار 
كافة الوثائق وامل�صتندات التي توؤيد موقفكم يف الدعوى ، حتى ن�صتطيع اأداء املهمة املوكلة لنا وفقا 

للقواعد والأ�صول ويف الوقت املحدد. 
لا�صتف�صار الإت�صال على الرقم 04-3344335    

عامر علي القرقاوي 
اخلبري املحا�ضبي 
رقم القيد لدى حماكم دبي 41  

اإجتماع خربة 
العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 

اعالن بالن�ضر
رقم )2933/2021(

املنذرة : زهرة اللوت�ص للمقاولت الفنية - ملالكها / جريالد ياجابان - هندي اجلن�صية 
املنذر اليهما : 1- الكرتو فو�ص اليكرتوميكانيكال )�ص ذ م م( 

الإقامة  حمل  جمهول   - اجلن�صية  هندي   - مانيان  مانيان  ماروتامالى  كومار  �صوري�ص   -2
ال�صيك  التالية  ال�صيكات  مبوجب  املنذرة  ل�صالح  236961.11درهم  مبلغ  اإليهما  املنذر  بذمة  تر�صد  جت��اري  تعامل  نتيجة 
 20474.74 مببلغ     000629 رق��م  وال�صيك   2019/11/20 بتاريخ  دره��م    20474.74 مببلغ   ،000628 رق��م 
رقم  وال�صيك   2019/12/23 بتاريخ  درهم   25043.02 000630 مببلغ  رقم  وال�صيك   2019/11/28 بتاريخ  درهم 
2019/12/30 وال�صيك رقم 000855 مببلغ 14097.56 درهم بتاريخ  بتاريخ  25043.03 درهم  000631 مببلغ  
2020/2/20 وال�صيك رقم 000856 مببلغ  14097.56 درهم بتاريخ 2020/2/27 وال�صيك رقم 000857 ، مببلغ 
 2020/3/26 بتاريخ  درهم   22330.35 مببلغ   000858 رقم  وال�صيك   2020/3/19 بتاريخ  درهم   22330.35
 22162.87 001015 مببلغ  رقم  وال�صيك   2020/4/23 بتاريخ  درهم   25682.74 001014 مببلغ  رقم  وال�صيك 
على  وامل�صحوبني   2020/8/31 بتاريخ  درهم   25224.15 001162 مببلغ  رقم  وال�صيك   2020/5/28 بتاريخ  درهم 
بنك اأبوظبي التجاري بتوقيع املنذر اإليه الثاين وارتدت لعدم كفاية الر�صيد واإمتنعوا عن ال�صداد دون مرر رغم اأن الدين ثابت 
 236961.11 لها مببلغ  بالوفاء  بالت�صامن  اإليهما  املنذر  تكلف  املنذرة  فاإن  لذلك  الأداء.   وم�صتحق  املقدار  ومعني  بالكتابة 
اأداء  اأمر  اأيام من تاريخ الإعان بهذا الإخطار، حتت طائلة ا�صت�صدار  درهم قيمة ال�صيكات املرجتعة اأعاه وذلك خال خم�صة 

باملبلغ والفائدة القانونية.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 
اإعالن بالن�ضر

رقم )2021/2542(
املخطر : امكون للمقاولت - �ص ذ م م 

املخطر اليه : امنيات بروبرتيز �صك�ص ليمتد 
لذلك ، 

الفواتري  ل�صداد قيمة  الع��ان  تاريخ  اأي��ام من  املدينة خم�صة  الدائنة متهل  ف��اإن 
ومائتني  ال��ف  واث��ن��ان  )مائة  دره��م   102217.50 جمموعها  البالغ  التجارية 
و�صبعة ع�صر درهما وخم�صون فل�صنا( وكلفتها بالوفاء بكامل املبلغ ، و حيث تعتزم 
الدائنة ا�صت�صدار اأمرا بالأداء لذلك وجب التنبيه واأخطار املدين بالوفاء بقيمة 
الدين ، مع حتميل املدين كافة ر�صوم وم�صروفات التقا�صي بالإ�صافة اإىل مقابل 

اأتعاب املحاماة. وتنبه على املدين بالعلم
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 
اإعالن بالن�ضر

رقم )2021/2548(
املخطر : م�صنع احلزانة ملواد الديكور - ذ م م 

املخطر اليه : �صركة الإحتاد للبناء وال�صتثمار - ذ م م 
لذلك ، 

الفواتري  قيمة  ل�صداد  الع��ان  تاريخ  اأي��ام من  املدينة خم�صة  الدائن ميهل  ف��اإن 
و�صتة  وث��اث��م��ائ��ة  )م��ل��ي��ون  دره���م   1.346.089 ال��ب��ال��غ جمموعها   ال��ت��ج��اري��ة 
واأربعون األفا وت�صعة وثمانون درهما( وكلفتها بالوفاء بكامل املبلغ ، و حيث تعتزم 
ب��الأداء لذلك وجب التنبيه واخطار املدين بالوفاء بقيمة  اأمر  الدائنة ا�صت�صدار 
املحاماة.  اأتعاب  مقابل  اإىل  بالإ�صافة  التقا�صي  كافة  املدين  حتميل  مع   ، الدين 

ر�صوم وم�صروفات وتنبه على املدين بالعلم
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/2892(

مقدم من املخطر: احلا�صم لاأعمال الكهروميكانيكية �ص ذ م م
�صد / املخطر اليها : موؤ�ص�صة املانيا للعقارات

بناء عليه ، فاإن اخلطرة تنبه على املخطر عليها بحل النزاع ودية والكتفاء برد مبلغ 
وقدره 57،024 درهم لقاء الدفعه الأوىل من اليجار ومبلغ التاأمني والعموله ورد 
ال�صيكات التي يف حوزة املنذر اليها، ويف حالة عدم امتثال املخطر اليها وعدم رد املبلغ 
املطالب به ، �صت�صطر املخطرة اإىل اللجوء ايل الق�صاء لف�صخ العقد والزام املنذر اليها 
بدفع مبلغ و قدره 57،024 درهم ورد ال�صيكات وتكليفك بامل�صاريف واأتعاب املحاماة، 
ف�صا عن الزامكم بالتعوي�صات الناجتة عن الأ�صرار التي اأ�صابت املنذر ، وذلك خال 

ثاثون يوما من تاريخ اعان املخطر اليه بهذا الإخطار.
وذلك وتنبه على املدين بالعلم

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 387
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ جا�صم حممد �صلطان القطري ال�صويدي - اجلن�صية : الإمارات ، يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100( وذلك اىل ال�صيد/ �صلطان خليفة خمي�ص حميد ال علي - 
اجلن�صية : الإمارات ، يف الرخ�صة امل�صماة )البداع امللكي للعقارات( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة 
الن�صاط من  تغيري   : اخرى  تعديات  بال�صارقة.  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  ال�صادرة من   )532921( رقم 
)خدمات تثمني العقارات ، الو�صاطة يف بيع العقارات و�صرائها ، خدمات تاأجري العقارات واإدارتها ، ايجار 
وا�صتئجار الأرا�صي والعقارات( لي�صبح )بيع مواد البناء - بالتجزئة ، مكتب( - تغيري ال�صم التجاري من 

)البداع امللكي للعقارات( لي�صبح )البداع امللكي لتجارة مواد البناء( 
وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل 
. فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من 
تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية

   الكاتب العدل   
ت�ضهيل ال�ضعادة �ضمنان 

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 388
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ �صاهد اهلل ابو الها�صم ، بنغادي�صي اجلن�صية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 50% وذلك اىل ال�صيد/ �صهاب 
الدين حممد روح القدو�ص ، بنغادي�صي اجلن�صية مبوجب رخ�صة رقم )25762( 
با�صم / مغ�صلة الأر�ص اخل�صراء ، ومت تغيري ال�صكل القانوين من �صركة اأعمال 
مهنية اإىل وكيل خدمات. وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
ن�صر هذا  اقت�صى  . فقد  العدل  الكاتب  �صان  ل�صنة  2013 يف  الحتادي رقم )4( 
العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 
من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 

  اعالن بالن�ضر
املرجع : 390

اجلن�صية   - الدرمكي  الهديدى  حممد  علي  خليفة  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�صيد/  اىل   %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   - الإمارات   :
القبيلة  )ور�صة  امل�صماة  الرخ�صة  يف   ، بنغادي�ص   : اجلن�صية   - الب�صر  ابو  عبدال�صكور 
ال�صارقة  يف  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة  ال�صيارات(  وكهرباء  عادم  لت�صليح 
)موؤ�ص�صة  من  للرخ�صة  القانوين  ال�صكل  تغيري   : اخرى  تعديات   .)561650( برقم 
القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمابن�ص  خدمات(.  )وكيل  اىل  فردية( 
الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العان 
تاريخ هذا  ا�صبوعني من  اليه بعد  امل�صار  الت�صديق  على الجراء  للعلم وانه �صوف يتم 
العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 

  اعالن بالن�ضر
املرجع : 389

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ �صايفول لتي �صيا ال�صام ا�صام - الهند اجلن�صية 
، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% يف الرخ�صة امل�صماة )�صالون 
برخ�صة  بال�صارقة  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )1 فرع   - للحاقة  ال�صياء 
 ، الهند  اجلن�صية   - �صعيب  حممد  بروين  زليخه  ال�صيد/  اىل   )750759( رقم  جتارية 
تعديات اخرى : تغري ال�صم التجاري من �صالون ال�صياء للحاقة - فرع 1 اىل �صالون 

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

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

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 

  اعالن بالن�ضر
املرجع : 391

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ هيا حممد علي زهدي الداود - اجلن�صية : الأدرن 
- ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة )100%( اىل ال�صيدة/ جا�صمني 
امل�صماة )مطعم  ، يف الرخ�صة  الهند   : اليا�ص كوجنو - اجلن�صية  برامبيل كيزاكاتيل 
 -  )730799( برقم  ال�صارقة  يف  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة  العني(  حور 

تعديات اخرى : تغيري وكيل خدمات.
وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  
على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص 

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

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 392
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ عادل را�صد عبيد حميد ليواد - اجلن�صية : الإمارات، 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )95%( وذلك اىل ال�صيد/ �صيف �صامل 
�صيف �صامل بن �صويف الكتبي - اجلن�صية : الإمارات ، يف الرخ�صة امل�صماة )ور�صة قمة 
 )771150( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  ال�صيارات(  ل�صيانة  النجاح 

ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�صارقة.  تعديات اخرى : ليوجد. 
وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�ضهيل ال�ضعادة �ضمنان 

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 

  اعالن بالن�ضر
املرجع : 393

 ، العلي  �صليمان  احمد  �صليمان  احمد  �صليمان  ال�صيد/�صلطان  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   ، الإمارات  اجلن�صية: 
ال�صيد/ ريا�صمون فاليا بيديكاكال اننيها�صان - اجلن�صية : الهند ، يف الرخ�صة امل�صماة )ا�صتوديو 
التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )761304( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  الغزال(  
اىل  فردية(  )موؤ�ص�صة  من  القانوين  ال�صكل  تغيري   : اخرى  تعديات  بال�صارقة.  الإقت�صادية 

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 
اعالن بالن�ضر  للم�ضتاأنف �ضده للح�ضور اأمام مكتب اإدارة الدعوى  

يف االإ�ضتئناف رقم 2021/270 مدين 

بناء علي طلب امل�صتاأنف / حممد �صمري حممود العلي 
اىل امل�صتاأنف �صده / �صمري حممود العلي 

 )2( رق���م  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  ام���ام  ب��احل�����ص��ور  مكلف  ان���ت 
مبحكمة ا�صتئناف ال�صارقة - �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات 
الدعوى  2021/4/12 يف  امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  وذل���ك 

املذكور رقمها اأعاه - بو�صفك م�صتاأنف �صده.

  وزارة العدل
حمكمة ال�ضارقة  االحتادية اال�ضتئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  442/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/1116 جتاري جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 685988.67 درهم( ، �صاما للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعان : �صركة اجلودة لتاأجري املعدات ���ص.ذ.م.م -  �صفته بالق�صية : طالب 

التنفيذ  - وميثله:�صامل �صيف �صامل علي الكبي�صي اآل علي - �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعانه: 1- جيه كيه بايون ملقاولت البناء �ص.ذ.م.م وميثلها املدير م�صعود نور 

ح�صني - �صفته بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )685988.67( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 

اعالن بالن�ضر        
 2405/2020/60 امر اأداء 

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

اإىل املدعي عليه : 1- جمدي ال�صيد رجب ال�صرنوبى 2- �صفتانا ياكوبوفا 3- الليوان لتجارة 
الفحم ذ.م.م   -  جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :بنك دبي التجاري �ص.م.ع

وميثله:ي�صلم �صالح احمد ال�صعدي 
بالزام املدعي  اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2020/8/12  ا�صت�صدار امر  طلب 
الف درهم(  ���ص.م.ع  مبلغ )خم�صمائة وخم�صون  التجاري  ي��وؤدوا للمدعي بنك دبي  بان  عليهم 
والفائدة القانونية 9% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية يف:2020/6/25 وحتى ال�صداد التام 
والر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة وبعدم قبول ما زاد على ذلك 

من طلبات ولكم احلق يف ا�صتئناف المر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العان. 
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 

اعالن بالن�ضر        
 1084/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
عابد  �صيد  ارم   -2 ع�صكري  احمد  �صيد  ع�صكري  عابد  �صيد   -1  : عليهما  املدعي  اإىل 

ا�صكاري  - جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان املدعيان/م�صرف المارات ال�صامي )م�صاهمة عامة( وم�صرف دبي �ص.م.ع 

ي���وؤدوا اىل  ب��ان  املدعي عليهما  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�صوعها  اأق��ام عليكما  قد 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  دره��م   )822.584.12( وق���دره  مبلغ  امل��دع��ي��ان 

والغرامة التاأخريية 9% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام 
قاعة  يف  �صباحا   09:30 ال�صاعة   2021/4/11 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 

اعالن بالن�ضر
                         يف الدعوى رقم 1/2021/60 امر اأداء

اإج��م��ايل وق��دره )  ب��اأن ي��وؤدي للطالبة مبلغ  اإل���زام املطلوب �صده  مو�صوع ال��دع��وى:  
15000 درهم ( ) خم�صة ع�صر األف درهم ( ، و اإلزام املطلوب �صده بالر�صوم وامل�صاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
طالب العان:  األ�ص الأمارات للطابوق ذ م م - �صفته بالق�صية:  مدعى

املطلوب اعانهم:   1- حممد خالد ال�صيد ا�صماعيل  - �صفته بالق�صية:  مدعى عليه
مو�صوع الإعان :  طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 
5-1-2021 باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره ) 15000 درهم ( ) خم�صة 
ع�صر األف درهم (. وبالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ األف درهم مقابل اأتعاب املحاماة ولكم 

احلق يف ا�صتئناف الأمر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا الإعان.
رئي�ض ال�ضعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 
اعالن امر اأداء بالن�ضر

الدعوى رقم  60 / 2021 / 1326 امر اأداء
اإىل املدعى عليه  /  1-دينو �صتارنوف�صكي  - جمهول حمل الإقامة

مبا اأن املدعى/كابارول للدهانات �ص.ذ.م.م
يوؤدي  ب��اأن  عليه  املدعى  ب��اإل��زام   2021-02-28 بتاريخ   البتدائية  دب��ي  ق��ررت حمكمة   
للمدعية مبلغ 8550.20 درهم )ثمانية الف و خم�صمائة و خم�صون درهم و ع�صرون 
ف�صا( و الفوائد القانونية بواقع 5% �صنويا من تاريخ ا�صتحقاق ال�صيك و حتى ال�صداد 
التام مع اإلزامة بالر�صوم و امل�صروفات و مبلغ خم�صمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة 

و رف�صت النفاذ املعجل.
ولكم احلق يف ا�صتئناف الأمر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا الإعان.

رئي�ض ال�ضعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية
العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 

اعالن بالن�ضر
                         يف الدعوى رقم 59/2021/60 امر اأداء

مو�صوع الدعوى:  : باإلزام املطلوب الأمر �صدهما بالتكافل والت�صامن فيما بينهما باأن يوؤديا 
لطالبة الأمر مبلغاً وقدره /44،760/ د.اإ. )اأربعة واأربعون األف و�صبعمائة و�صتون درهم اماراتي( 
مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ كل �صيك وحتى متام ال�صداد و�صمول الأمر بالنفاذ 

املعجل.
طالب العان:  فري�ص اك�صر�ص �ص.ذ.م.م  - �صفته بالق�صية:  مدعى 

املطلوب اعانهم:  1- مطعم فوم نيبورهود �ص.ذ.م.م - �صفته بالق�صية:  مدعى عليه 
مو�صوع الإعان :  طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 03-01-
2021  بالزام املدعى عليهما بالت�صامن الأوىل و الثاين باأن يوؤديا للمدعية قيمة ال�صيكات الواردة 
بالطلب و املو�صحة تفا�صيلها بحافظة م�صتندات املدعية مببلغ 44.760 درهم والفائدة القانونية 
بالر�صوم  و  ال�صداد  مت��ام  وحتى  ح��دى  على  �صيك  لكل  ال�صتحقاق  تاريخ  من  �صنويا   %9 بواقع 
النفاذ حيث ل ترى موجبا  املحاماة ورف�صت طلب  اتعاب  وامل�صاريف و خم�صمائة درهم مقابل 

لذلك . ولكم احلق يف ا�صتئناف الأمر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا الإعان.
رئي�ض ال�ضعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/2906(

املخطر : �صركة راأ�ص اخليمة للدواجن والعلف - )�ص.م.ع( 
بوكالة املحامي/عبداحلكيم حبيب من�صور بن حرز 

املخطر اإليهما/ ور�صة ال�صامل التقنية ل�صيانة املركبات - موؤ�ص�صة فردية
ملالكها واملوقع على ال�صيكات / ع�صام حممد �صبحي عبداملجيد اإبراهيم

) جمهول حمل الإقامة (
نخطركم ب�صداد مبلغ قدره )250000 درهم( )مائتان وخم�صون الف درهم( واملرت�صد مبوجب ال�صيك 
  2020/1/31 بتاريخ  دره��م(  ال��ف  وخم�صون  )مائتان  دره��م(   250000( مببلغ   )000138( رق��م 
وامل�صحوب على بنك امل�صرق فرع الرقة بدبي، ال انه لدى تقدمي ال�صيك املذكورة للبنك امل�صحوب عليه ارتد 
املذكورة  املديونية  بذمتكم  ترتبت  ا�صتحقاقها،  تواريخ  املديونية يف  �صداد  �صداد، ونظرا لخالكم يف  دون 
اعاه، هذا ويف حال ف�صلكم يف �صداد كامل املديونية خال )5( خم�صة اأيام من تاريخ هذا الإع��ان فاإنه 

�صوف نكون م�صطرين لتخاذ الجراءات القانونية املنا�صبة �صدكم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/2904(

املخطر : �صركة راأ�ص اخليمة للدواجن والعلف - )�ص.م.ع( 
بوكالة املحامي/عبداحلكيم حبيب من�صور بن حرز 

املخطر اإليهما/ ور�صة ال�صامل التقنية ل�صيانة املركبات - موؤ�ص�صة فردية
ملالكها واملوقع على ال�صيكات / ع�صام حممد �صبحي عبداملجيد اإبراهيم

) جمهول حمل الإقامة (
نخطركم ب�صداد مبلغ قدره )250000 درهم( )مائتان وخم�صون الف درهم( واملرت�صد مبوجب ال�صيك 
 2019/12/31 بتاريخ  درهم(  الف  )مائتان وخم�صون  درهم(  رقم )000137( مببلغ )250000 
وامل�صحوب على بنك امل�صرق فرع الرقة بدبي، ال انه لدي تقدمي ال�صيك املذكورة للبنك امل�صحوب عليه ارتد 
املذكورة  املديونية  بذمتكم  ترتبت  ا�صتحقاقها،  تواريخ  املديونية يف  �صداد  �صداد، ونظرا لخالكم يف  دون 
اأع��اه، هذا ويف حال ف�صلكم يف �صداد كامل املديونية خال )5( خم�صة ايام من تاريخ هذا الإع��ان فاإنه 

�صوف تكون م�صطرين لتخاذ الإجراءات القانونية املنا�صبة �صدكم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/2902(

املخطر : �صركة راأ�ص اخليمة للدواجن والعلف - )�ص.م.ع( 
بوكالة املحامي/عبداحلكيم حبيب من�صور بن حرز 

املخطر اإليهما / �صركة اأمانة �صتار للتجارة العامة - �ص.ذ.م.م 
خالد بيديكال كونهو فالبيل )املدير واملوقع على ال�صيكات( - )جمهول حمل الإقامة(

نخطركم ب�صداد مبلغ قدره )202،648،25 درهم( )مائتان واثنان الف و�صتمائة وثمانية واربعون درهم 
 100207  ،  100134  ،  100132 التالية:  ال�صيكات  مبوجب  واملرت�صد  فل�ص(  وع�صرون  وخم�صة   ،
الف  واثنان  )مائتان  دره��م(   202،648،25( مبلغ  باإجمايل   100253  ،  100251،  100215  ،
و�صتمائة وثمانية واربعون درهم ، وخم�صة وع�صرون فل�ص( وامل�صحوبة على نور بنك، ونظرا لخالكم يف 
ف�صلكم يف  اع��اه، هذا ويف حال  املذكورة  املديونية  بذمتكم  ترتبت  ا�صتحقاقها،  تواريخ  املديونية يف  �صداد 
اأيام من تاريخ هذا الإع��ان فاإنه �صوف نكون م�صطرين لتخاذ  �صداد كامل املديونية خال )5( خم�صة 

الجراءات القانونية املنا�صبة �صدكم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/2905(

املخطر : �صركة راأ�ص اخليمة للدواجن والعلف - )�ص.م.ع( 
بوكالة املحامي/عبداحلكيم حبيب من�صور بن حرز 

املخطر اإليهما/ ور�صة ال�صامل التقنية ل�صيانة املركبات - موؤ�ص�صة فردية
ملالكها واملوقع على ال�صيكات / ع�صام حممد �صبحي عبداملجيد اإبراهيم - )جمهول حمل الإقامة (

واربعة  و�صبعمائة  الف  وارب��ع��ة  )ثاثمائة  دره��م(   304،784،38  ( ق��دره  مبلغ  ب�صداد  نخطركم 
وثمانون درهم ، وثمانية وثاثون فل�ص( واملرت�صد مبوجب ال�صيك التايل رقم )000139( مببلغ 
اإل   ، بدبي  الرقة  فرع  امل�صرق  بنك  على  م�صحوبا   2020/2/28 بتاريخ  دره��م(   304،784،38(
املديونية  �صداد  يف  لخالكم  ونظرا  �صداد.  دون  ارت��د  عليه  امل�صحوب  للبنك  ال�صيك  تقدمي  لدي  اأن��ه 
�صداد كامل  اع��اه، هذا ويف حال ف�صلكم يف  املذكورة  املديونية  ا�صتحقاقها، ترتبت بذمتكم  تواريخ  يف 
املديونية خال )5( خم�صة اأيام من تاريخ هذا الإعان فاإنه �صوف نكون م�صطرين لتخاذ الجراءات 

القانونية املنا�صبة �صدكم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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امل�صاركة  اللبنانية  الفرقة  الأَرز، حملت  من باد 
ال�صارقة  »اأي����ام  18 م��ن  ال����  ال����دورة  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
ال��رتاث��ي��ة« ت���راث »امل��ي��ج��ن��ا« و«ال��ع��ت��اب��ا« اإىل قلب 
الطبول  واإي��ق��اع  احل��دى  ب�صوت  لت�صعل  ال�صارقة 
الفنية  للعرو�ص  املخ�ص�ص  اجل��ال��ي��ات«  »م�صرح 
ال��ع��رب��ي��ة والأج��ن��ب��ي��ة امل�����ص��ارك��ة يف احل����دث، حيث 
ذاكرة اجلبال  اإىل  الفرقة جمهور احلدث  اأخذت 
واحل�����ص��ادي��ن واأغ������اين ال���ك���روم وم����ا ي��ع��ل��و فيها 
م��ن م��واوي��ل واأه��ازي��ج ليعروا ع��ن ت���راث لبنان 

العريق. 
بليايل  م�صاهديها  تذكر  التي  امللونة  وباأثوابهم 
الفرقة  م���زج���ت  ال���رح���اب���ن���ة،  وم�������ص���رح  ب��ع��ل��ب��ك 
اللبناين  ال�صعبي  ال��غ��ن��اء  ذاك����رة  ب��ني  اللبنانية 
وبع�ص الأغاين املعا�صرة ذات الأ�صول الرتاثية، 
ليقدموا بذلك لوحة متكاملة لتحولت الأغنية 
على  العتب  فمن  ومنا�صباتها،  اللبنانية  ال�صعبية 
املحبوب، اإىل التغني بالفرو�صية وال�صهامة، مروراً 
اإىل  و���ص��وًل  ورم��زي��ت��ه��ا،  الأرز  �صجرة  بجماليات 
نداء الراحلني والغائبني الذين حملتهم رحات 

»�صفربرلك« والهجرات اإىل كل بقاع الأر�ص. 

•• دبي – د.حممود علياء

احتفاًء بيوم املخطوط العربي الذي يوافق الرابع 
املاجد  م مركز جمعة  ع��ام، نظَّ اإب��ري��ل من كل  من 
ل��ل��ث��ق��اف��ة وال�����رتاث ب��دب��ي، ب��ال��ت��ع��اون م��ع جامعة 
حما�صرة   ، ال�����ص��ب��ت  الأول  اأم�����ص  ي���وم  ال�����ص��ارق��ة، 
افرتا�صية بعنوان »حتقيق الرتاث العربي: ق�صايا 
واإ�صكاليات«، قدمها الأ�صتاذ الدكتور �صاح جرار، 

اأ�صتاذ الأدب الأندل�صي واملغربي يف جامعة ال�صارقة، 
و�صهدت املحا�صرة اإقباًل كبرياً، حيث ح�صرها عدد 

كبري من املهتمني يف جمال الرتاث العربي.
الأ�صا�صية  الق�صايا  من  جملة  املحا�صرة  تناولت 
التي تدور حول حتقيق الرتاث العربي املخطوط، 
اأه��م��ي��ة حتقيق  على  ال�����ص��وء  املحا�صر  األ��ق��ى  وق��د 
ن�صو�صاً  للباحثني  يوفر  اأن��ه  مبيِّناً  املخطوطات 
فر�صاً  لهم  ويتيح  عليها،  الط��اع  لهم  ي�صبق  مل 

جديدة للبحث وجتديد املعرفة، ويك�صف لهم عن 
يطلعون من خالها  العربي  ال��رتاث  نفائ�ص من 
كما  الإن�صانية.  العربي يف احل�صارة  الإ�صهام  على 
اأن ن�صر هذه املخطوطات يقدم �صواهد على عظمة 
اللغة العربية وقدرتها على ا�صتيعاب العلوم كافة 
الهوية  يعزز  ال���رتاث  ه��ذا  اإن  ث��م  عنها،  والتعبري 
اأهم  م��ن  واللغة  ال���رتاث  ل��ك��ون  ل��اأم��ة؛  الثقافية 

العنا�صر املكونة للهويات القومية.

التحقيق  ن��ق��د  ق�صية  ح��دي��ث��ه  امل��ح��ا���ص��ر يف  وذك���ر 
ي الدقة  اأن نقد التحقيق �صروري لتحرِّ حاً  مو�صِّ
به  يقوم  ما  و�صامة  ج��ودة  ول�صمان  التحقيق  يف 
املحققون، ودعا اإىل الهتمام بامل�صادر التي حققها 

حمققون كبار م�صهورون.
اأي�صاً ق�صية  املحا�صر  التي تناولها  الق�صايا  ومن 
مثل  املحقق  بها  يتحلى  اأن  ينبغي  التي  ال�صروط 
اإليه  تنتمي  ال���ذي  العلم  يف  �صاً  متخ�صِّ ي��ك��ون  اأن 

من  ناً  متمكِّ يكون  واأن  ُقها،  يحقِّ التي  املخطوطة 
ع��ل��وم ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة م��ن ن��ح��و و���ص��رف واإم����اء 
بقراءة  �صاً  متمرِّ ي��ك��ون  واأن   ، وم��ع��اج��م  وع��رو���ص 
اأن����واع اخل��ط��وط.واأف��اد ال��دك��ت��ور ���ص��اح ج���رار اأن 
هو  العربي  باملخطوط  لاحتفاء  ي��وم  تخ�صي�ص 
عن  ويك�صف  املخطوط،  لعلم  باخلري  مب�صر  اأم��ر 
وعي باأهمية الرتاث املخطوط، ويتمنى اأن يتطور 
م�صاريع  اإىل  وي���رتج���م  وي��ج�����ص��د  اله���ت���م���ام  ه����ذا 

علمية كبرية يف هذا املجال.ودعا املحا�صر يف ختام 
حما�صرته اإىل �صرورة عمل فهر�ص �صامل للرتاث 
العربي والإ�صامي املخطوط، وفهر�ص متجدد ملا 
ُتويِل  واأن  ال���رتاث،  خمطوطات  من  وُيْن�َصر  ُن�ِصر 
وُتَدرِّ�ص  املخطوطات،  لتحقيق  اهتماماً  اجلامعات 
ُههم  وُتَوجِّ امل��خ��ط��وط��ات  حتقيق  م��ن��اه��َج  طلبَتها 
ر�صائلهم يف جمال  اإع��داد  اإىل  العليا  الدرا�صات  يف 

التحقيق. 

مبنا�سبة يوم املخطوط العربي

مركز جمعة املاجد يقدم حما�سرة افرتا�سية يف حتقيق الرتاث العربي

•• ال�شارقة- الفجر

ال�صارقة  اإذاع��ة  م�صتمعي  ي�صتعد جمهور 
لاإذاعة  ال�����ص��ارق��ة  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��اب��ع��ة   –
امل�صل�صل  مل���ت���اب���ع���ة   – وال����ت����ل����ف����زي����ون 
الجتماعي اجلديد »خطار الهنا«، وذلك 
مب�����ص��ارك��ة ن��خ��ب��ة م���ن ف��ن��اين الإم������ارات 
اإطار  وتاأتي هذه اخلطوة يف  والبحرين، 
جمموعة من الرامج وامل�صل�صات التي 
�صهر  خ���ال  لتقدميها  الإذاع�����ة  ت�صتعد 

رم�صان املبارك املقبل.

الهنا« جمموعة من  »خطار  وي�صارك يف 
الفنانني املعروفني، وهم: اأحمد اجل�صمي، 
وم��روان عبد اهلل، وم��اك اخلالدي من 
كل  م�صاركة  اإىل  اإ�صافة  الإم���ارات،  دول��ة 
الرميثي من  ع��ادل اجلوهر، خليل  من: 
مملكة البحرين، وجميع الفنانني جنوم 
الفنية  بتجاربهم  لمعة، وهم معروفون 
الكبرية واأدوارهم الافتة التي قدموها 
الفنية  الأع��م��ال  م��ن  الكثري  م��ن خ��ال 
اأبناء  ب��ني  وا�صعة  ب��اأ���ص��داء  حظيت  ال��ت��ي 

اجلمهور املحلي واخلليجي والعربي.

ال�صاوي  ع��ب��ري  ق��ال��ت  املنا�صبة  ه���ذه  ويف 
رم�صان  ل�صهر  ال�����ص��ارق��ة:«  اإذاع���ة  مدير 
ن��ك��ه��ة خ��ا���ص��ة ف��ه��و ي��ج��م��ع الأ����ص���ر على 
ينتظرونها  التي  املف�صلة  الأم��ور  متابعة 

خال ال�صنة، 
وقد حر�صت اإذاعة ال�صارقة خال الإعداد 
واملدرو�ص لرامج رم�صان على  الطويل 
طابع  ذات  م�صل�صات  وت��ن��ف��ي��ذ  اخ��ت��ي��ار 
اجتماعي حمبب، وان�صجاماً مع دورها يف 
وبالنظر  واخلليجي،  املحلي  الفنان  دعم 
و�صمعة  الفنانون من خرة  به  يتمتع  ملا 

من  الكثري  امل�صل�صل  لهذا  نتوقع  كبرية 
النجاح والتميز«.

هذا وتدور اأحداث امل�صل�صل حول ق�صايا 
اجتماعية عدة تتعلق مبو�صوعات الرغبة 
يف ال��ن��ج��اح واحل�������ص���ول ع��ل��ى رب����ح كبري 
م�صاريع  يف  امل�صاركة  خ��ال  م��ن  و�صريع 
جناح،  اأو  ف�صل  اإىل  تف�صي  ق��د  ع��دي��دة 
وتدور احلبكة الدرامية على قدرة اأبطال 
امل�صل�صل الذي اأدوا دور اأقرباء يف حتقيق 
ال�صريع  بالراء  واأحامهم  طموحاتهم 
قدراتهم  يف  وال�صك  البع�ص  دع��م  و�صط 

اآخ��ري��ن، فتظهر من  ذل��ك من قبل  على 
جراء ذلك الكثري من املواقف بقالب من 

الطرافة والإثارة والقرب من الواقع.
ب�صدد  ال�صارقة  اإذاع��ة  اأن  بالذكر  جدير 

الإع���������ان ع����ن ال���ع���دي���د م����ن ال����رام����ج 
عر�صها  ت����ن����وي  ال����ت����ي  وامل�������ص���ل�������ص���ات 
�صهر  يف  امل��ق��ب��ل��ة  القليلة  ال��ف��رتة  خ���ال 
تنفيذها  مت  وال���ت���ي  امل����ب����ارك،  رم�����ص��ان 

الفنانني  م����ن  ال���ع���دي���د  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  واخلليجيني،  الإم��ارات��ي��ني 
الرامج  مقدمي  من  متميزة  جمموعة 

والإعاميني املعروفني.

•• ال�شارقة-الفجر:

العاقة  اأن  ���ص��امل،  �صعيد  امل�صرحي  ال��ف��ن��ان  اأك���د 
ال��رتاث وامل�صرح الإم��ارات��ي ممتدة، وتتجاوز  بني 
الرتاث  اأن  اإىل  م�صرياً  ع��ام��اً،   40 ال���  عمرها  يف 
اأعمال  لإن��ت��اج  امل�صرحيني  اأم���ام  غنية  م��ادة  �صكل 
مميزة، وقال: "ل يزال رّواد امل�صرح الإماراتي يف 
وحكاياته،  ال�صعبي  الرتاث  من  ينهلون  اأعمالهم 

وي�صتفيدون من اأهازيجه وفنونه املختلفة".
جاء ذلك خال م�صاركته يف جل�صة حوارية نّظمها 
الدورة  فعاليات  �صمن  العربي"،  ال��رتاث  "بيت 
تقام  الرتاثية" التي  ال�صارقة  "اأيام  من   18 ال��� 
ال�صارقة،  ال��رتاث، مبنطقة قلب  �صاحة  يف  حالياً 

وتتوا�صل حتى 10 اأبريل اجلاري.
امل�صرح  ب��داي��ات  ���ص��امل  �صعيد  الفنان  وا�صتعر�ص 
القيوين"  اأم  "م�صرح  فرقة  وتاأ�صي�ص  الإم��ارات��ي، 

عند  ت��وق��ف  ح��ي��ث  امل��ا���ص��ي،  ال��ق��رن  �صبعينات  يف 
امل�صرح  تاريخ  يف  ال��ب��ارزة  املحطات  من  جمموعة 

الإماراتي، 
من بينها "اأيام ال�صارقة امل�صرحية" التي انطلقت 
يف 1984، و�صكلت النطاقة احلقيقية للم�صرح 
التي و�صعت  "املحطة  ب�  اإياها  وا�صفاً  الإم��ارات��ي، 
امل�صرح الإماراتي على ال�صكة ال�صحيحة"، وقال: 
"اأيام ال�صارقة امل�صرحية جنحت يف اإطاق العنان 
عن  ليك�صفوا  وامل�صرحيني،  النجوم  م��ن  للكثري 

مواهبهم". 
واأ�صاف �صامل: "خال م�صريتي قدمت 6 اأعمال 
الفنون  اأن���واع  ك��اف��ة  فيها  ا�صتخدمت  م�صرحية، 
ال�صعبية، كما يف م�صرحية )بن ماجد( التي األفها 
فن  ا�صتخدمنا  حيث  ال��ري�����ص،  اأب���و  علي  ال��ك��ات��ب 

)العيالة(، و)الهبان( يف م�صرحية )�صندري�ص(، 
اأما يف م�صرحية )فرا�ص الوزير( فظهر فيها فن 

يا  )م����ولي  م�صرحية  بنيت  ح��ني  يف  )ال��ي��ول��ة(، 
مولي( على فن )ال��زار(، وهي من تاأليف ناجي 
اأدخلت  احل��اي، وم��ن خ��ال دوري يف ه��ذا العمل 
البحرية و)الفجريي( وهو فن معروف  الدفات 
من  )جماريح(  م�صرحية  اأي�صاً  وهناك  خليجياً، 
امل�صرحية  هذه  وتعتر  عبداهلل،  اإ�صماعيل  تاأليف 

حتديداً نابعة من الرتاث".
امل�صرحيني  م���ن  جم��م��وع��ة  اإىل  ����ص���امل  واأ�����ص����ار 
الإم��ارات��ي��ني ال��ذي��ن ا���ص��ت��ن��دوا يف اأع��م��ال��ه��م على 
ال�����رتاث، ذاك�����راً م��ن��ه��م ال���راح���ل ���ص��امل احلتاوي 
وال��ك��ات��ب اإ���ص��م��اع��ي��ل ع��ب��د اهلل، ون���اج���ي احل���اي، 
مطر،  وجمال  املناعي،  اهلل  وعبد  �صامل،  وجمال 
وغريهم، وقال: "كافة هذه الأ�صماء �صاهمت بقوة 
الإماراتي،  امل�صرح  ال��رتاث على خ�صبة  يف ح�صور 
ولكن الفرق فيما بينها يكمن يف الغزارة"، مبيناً 
اأن الراحل �صامل احلتاوي ذهب يف ن�صو�صه ناحية 

املعتقد واخلرافة. واأكد يف حديثه وجود تفا�صيل 
ا�صتعرا�صها  الإم��ارات��ي مل يتم  ال��رتاث  كثرية يف 

بعد يف امل�صرح اأو حتى الدراما الإماراتية.
 وقال: "لدينا الكثري من احلكايات الرتاثية التي 
مل ُيطرق بابها بعد، واأعتقد اأنه يجب ا�صتغالها 
وامل�صرحي  الدرامي  الإرث  اإغناء  اأجل  من  جيداً، 

املحلي".
�صامل جمموعة  ذاك��رة  ت�صقط من  املقابل، مل  يف 
ت��اأ���ص��ي�����ص احلركة  ���ص��اه��م��ت يف  ال���ت���ي  الأ����ص���م���اء 
امل�صرحية الإماراتية، وعلى راأ�صهم الراحل �صقر 

الر�صود ويحيى احلاج واملن�صف ال�صوي�صي، 
الإماراتية،  امل�صرحية  احل��رك��ة  "حظيت  وق���ال: 
والأ�صاتذة  الأع�����ام  م���ن  جم��م��وع��ة  ب��ام��ت��اك��ه��ا 
اأث���روا ك��ث��رياً فيها، وجن��ح��وا يف توجيهها  ال��ذي��ن 
ب�صماتهم  ت����زال  ول  ال�����ص��ح��ي��ح،  ال��ط��ري��ق  ن��ح��و 

حا�صرة بيننا". 

بينهم اأحمد اجل�سمي ومروان عبد اهلل وعادل اجلوهر وخليل الرميثي

اإذاعة ال�سارقة جتمع فناين االإمارات 
والبحرين يف »خطار الهنا«

خالل جل�سة حوارية �سمن اأيام ال�سارقة الرتاثية 18

�سعيد �سامل: الرتاث االإماراتي �سّكل مادة غنية الإنتاج اأعمال م�سرحية مميزة

�سمن فعاليات »اأيام ال�سارقة الرتاثية 18«

لبنان على »م�سرح اجلاليات«.. �سوت احِلدى وغناء للفر�سان وكروم العنب
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على  ال��ف��ع��ل  ردود  ���ص��اه��دت  ك��ي��ف   •
م�صل�صلك اجلديد "جمال احلرمي"؟

وحقق  مم��ي��زة،  ك��ان��ت  ال��ف��ع��ل  ردود   -
فرتة  خ��ال  ك��ب��رياً  جن��اح��اً  امل�صل�صل 
اإىل  و�صوله  اإىل  بالإ�صافة  عر�صه، 
اأك��ر من مرة عر  ت�صدر الرتيند 
وهو  الجتماعي،  التوا�صل  مواقع 
اجلمهور  ارت��ب��اط  اإىل  ي�صري  م��ا 
وتاأثريه فيهم،  به وقت عر�صه 
خال  كثرياً  اأ�صعدين  ما  وهو 

جتربتي اجلديدة يف العمل.
الثانية  ل��ل��م��رة  ت��ع��اون��ت   •
بعد  ن�������ور  ال���ن���ج���م���ة  م�����ع 
"�صنة  ���ص��ن��وات م��ن ف��ي��ل��م 
كان  ك��ي��ف  ن�صب"  اأوىل 

التعاون هذه املرة؟
اأول  ���ص��ارك��ت��ن��ي  ن����ور   -
ال�صينما  يف  يل  جن���اح 
امل�������������������ص���������ري���������ة م�����ن 
"�صنة  ف��ي��ل��م  خ����ال 
ن�صب"،  اأوىل 
و���ص��خ�����ص��ي��ت��ه��ا مل 
و�صحكتها  تتغري، 
وتعاونها وروحها 
املرحة مل تتغري، 
حالة  وت����خ����ل����ق 
م�������ن ال���ب���ه���ج���ة 
لوكي�صن  يف 
ال����ت���������ص����وي����ر، 
ما  ودائ��������م��������اً 
مع  نغني  كنا 
ب���ع�������ص���ن���ا يف 
 ، كي�صن للو ا
واأث����������ن����������اء 

حت�صرينا 
هد  للم�صا
نق�صي  ك�����ن�����ا 
وقتا مميزا يجعلنا 
التمثيل،  يف  ن��ن��دم��ج 
وع���ل���ى م�����ص��ت��وى ال��ت��م��ث��ي��ل مل 

تتغري نور يف �صخ�صيتها بني العملني على الإطاق.
"جمال احلرمي"  • ملاذا اخرتت �صخ�صية يو�صف لتقدميها يف 

الذي عر�ص خال الفرتة املا�صية؟
ال��ع��م��ل دف��ع��ن��ي للم�صاركة  ال�����ص��ي��ن��اري��و ك���ان مم��ي��زا، وط��اق��م   -
فاإن �صخ�صية يو�صف م�صاملة  ال��دور،  ب�صكل كبري، وعلى �صعيد 
و�صافية ونقية بدرجة كبرية، وهو قادم من اأ�صرة اأر�صتقراطية 
وغنية، ولكن بينه وبني العائلة م�صكات ب�صبب اأ�صلوب احلياة، 
والتعامل باإن�صانية مع النا�ص وتعامله بطبقية معهم، وهو مل 
يكن موافقا على ذلك على الإطاق، ومن اأول ما قراأت املعاجلة 
الأمور  م��ن  لأن���ه  العمل،  يف  امل�صاركة  ق���ررت  للعمل  ال��درام��ي��ة 

املوجودة يف الواقع والق�ص�ص احلقيقية.
ال�صخ�صية؟ هذه  قدمت  • كيف 

العمل،  يف  ا���ص��رتاك��ي  يف  �صاهمت  التي  ال��ع��وام��ل  م��ن  بالفعل   -
وا�صتعددت لها ب�صكل خا�ص، فبدايتي من الأ�صا�ص كنت اأ�صتمع 
م�صجد  اإىل  ذهبت  وبالفعل  ال�صوفية،  والأنا�صيد  لابتهالت 
مل�صاهدة  ع��ام��ر  �صو�صن  امل��وؤل��ف��ة  برفقة  فيها  وج���دُت  وح�����ص��رة 
م��ا ي��ح��دث فيها بال�صبط، وه��و م��ا ح��دث ك��ج��زء م��ن الإع���داد 
لل�صخ�صية اجلديدة، وكانت كل األفاظ البتهالت التي قدمتها 
ولها طريقة خروج  ثقلها  لها  كلمة  وكل  الق�صائد،  مثل  كانت 
ردود  كانت  وكذلك  اأعجبتني،  ب�صوتي  �صمعتها  وح��ني  ونطق، 

الأفعال حولها مميزة.
التي  وال�صعوبات  امل�صل�صل  يف  الت�صوير  كوالي�ص  كانت  • كيف 

واجهتموها؟
مميزة  عاقته  كانت  اجل��دي��د  امل�صل�صل  يف  العمل  طاقم  ك��ل   -
كبري،  ب�صكل  مم��ي��زة  ال�صخ�صية  ال��ك��وال��ي�����ص  وك��ان��ت  ببع�صه، 
الت�صوير  زي��ادة عدد �صاعات  ال�صعوبات كانت من خال  ولكن 
عدد  اإىل  بالإ�صافة  طويلة،  �صاعات  ن�صور  فكنا  امل�صل�صل،  يف 
اأجل اخل��روج بها يف �صكل  باإعادتها من  التي قمنا  امل�صاهد  من 

مميز.
والعقارب؟  الثعابني  مثل  الرعب  م�صاهد  تنفيذ  مت  كيف   •

وما �صعوبتها؟
- مت تنفيذ تلك امل�صاهد بحرفية كبرية من كل طاقم العمل، 
ف��دع��ن��ي اأق����ول اإن��ه��ا مل ت��ك��ن م���وج���ودة م��ن الأ����ص���ا����ص، وعلينا 
كممثلني اأن نتخيل وجودها ونقول باإمياءة ت�صري اإىل اأننا نرى 
تلك الأ�صياء املرعبة ونتاأثر بها مثل خروج الثعابني من الوجه، 
اإىل عقرب، وهي فكرة الربط، وهذه هي  والقلم الذي يتحول 

ال�صعوبة يف تلك امل�صاهد، ولكن قدمت ب�صكل مميز.
طريقة  ع��ل��ى  اأغ����ان  ع���دة  امل��ا���ص��ي��ة  ال��ف��رتة  خ���ال  • اأط��ل��ق��ت 

ال�صنغل كيف راأيت الفكرة؟
- بالفعل قدمت اأكر من اأغنية، ولعل فرتة انت�صار "كورونا" 
انت�صرت فيها تلك الفكرة ب�صكل كبري، وكانت اأغنية "اللي فات 
مات" من الأغاين التي حققت جناحا غري م�صبوق، ومايني 
امل�صاهدة والتفاعل من قبل اجلمهور عر كل مواقع التوا�صل 

م�صكات  عدة  ب�صبب  طرحها  تاأخر  من  وبالرغم  الجتماعي، 
بداية من ال�صيول و"كورونا" فاإن وقت طرحها فعليا كان اأن�صب 

وقت وحقق اأكر جناح لها.
لك؟ القادمة  ال�صنغل  الأغاين  عن  • ماذا 

- ا�صتعد حاليا لت�صوير اأحدث اأغنية يل با�صم "ع�صمني"، وهي 
عادل،  اأحمد  وتوزيع  مدين،  واأحل��ان  �صادق،  ه�صام  كلمات  من 
وتنتمي اإىل طبيعة الأغاين الدرامية، واأعد لها خال الفرتة 
ت�صوير  ي��ب��داأ  ال��ق��ادم��ة  ال��ف��رتة  وخ���ال  ك��ب��ري،  ب�صكل  املا�صية 
و�صتكون  للجمهور،  خمتلف  ب�صكل  اإطاقها  اج��ل  من  الكليب 
واأك��ر خفة  �صتكون خمتلفة  فاإنها  درامية  اأنها  رغم  املو�صيقى 
وح��رك��ة، واع��ت��م��د امل���وزع اأح��م��د ع���ادل فيها على ف��ك��رة جديدة 
متاما، واجلديد اأنني �صاأتعاون مع امل�صورة هنا حافظ لإخراج 
الفرتة  خ��ال  مميز  ب�صكل  تقدميه  واأمت��ن��ى  اجل��دي��د،  الكليب 
ال��ق��ادم��ة، وخ��ال الأي���ام املقبلة ل��دي م��ا يقرب م��ن 4 اأغنيات 
ا�صعى لتقدميهماب�صكل متباعد على طريقة ال�صنغل، واملفاجاأة 

من خال اأغنية حتمل ا�صم "دمر حياتي" وهي تراجيدية.
موؤخراً؟ اأغنية  يف  خليل  لوؤي  لل�صاب  دعمك  عن  • ماذا 

الطريقة، ورغم  اأن تقدم بهذه  البداية  - مل يكن خمططا يف 
فاإننا مل نكن على عاقة  "اجليم" معا  كنا موجودين يف  اأننا 
يتحدث معي  وب��داأ  بع�ص،  على  تعرفنا  ذل��ك  وبعد  البداية،  يف 
الأغنية  وه���ذه  يقدمه،  ال��ت��ي  املو�صيقى  يف  الن�صائح  واأع��ط��ي��ه 
منه  وطلبت  فرف�صت  لأغنيها،  يل  اإه��داءه��ا  فقرر  اأعجبتني، 
التم�صك بعمله وما يعجبه، ويف النهاية قررت غناء جزء ب�صيط 

لأ�صاركه الأغنية كنوع من اأنواع الدعم وامل�صاندة.
القادم؟ الرم�صاين  املو�صم  عن  درامياً  تغيب  • ملاذا 

"جمال  مب�صل�صلي  من�صغا  ك��ن��ت  امل��ا���ص��ي��ة  ال��ف��رتة  خ���ال   -
اجلمهور،  �صاهده  ال��ذي  الكبري  بنجاحه  واكتفيت  احلرمي"، 
امل��ق��رر خال  ب���اأي عمل رم�����ص��اين، وم��ن  وحاليا غ��ري مرتبط 
اأخ���رى، ولكن خارج  الإع���داد لأع��م��ال  اأب���داأ  اأن  القادمة  الفرتة 
امل��و���ص��م ال��رم�����ص��اين ع��ل��ى غ����رار اآخ����ر ع��م��ل��ني يل ه��م��ا: "با 
دليل"، و"جمال احلرمي" مع الرتكيز يف الغناء خال الفرتة 

القادمة.
موؤخراً؟ ال�صينما  عن  الغياب  عن  • ماذا 

- لي�ص غيابا باملعنى املعروف، بل اإن الفكرة وال�صيناريو والدور 
هما ما يفر�صان وجودي من عدمه، ول اأحب الوجود من اأجل 
اأف�صل عدم الدخول  اإ�صافة فاإنني  اأقدم  الوجود فقط، فلو مل 
يف هذه التجربة من الأ�صا�ص، واأمتنى ترك ب�صمة يف كل عمل 
اأقدمه، بل بالعك�ص تعر�ص علّي اأعمال كثرية، ولكن حتى الآن 

مل اأوافق ب�صكل ر�صمي على اأي منها.
لديك؟ اجلديد  عن  • ماذا 

اأقدمه  م�صرحي  وه��ي عر�ص  حاليا،  لها  اأع��د  مفاجاأة  هناك   -
للمرة الأوىل، واأعلن تفا�صيلها خال الفرتة القادمة، و�صاأعتلي 

خ�صبة امل�صرح قريباً، واآمل التوفيق.

امل�صرية  ال��ف��ن��ان��ة  اأع��رب��ت 
ليلى علوي عن �صعادتها 
بانتهاء ت�صوير حكاية 
)�����ص����ت ال�����ه�����وامن(، 
وامل����وؤل����ف����ة م����ن 5 
�صمن  ح���ل���ق���ات، 
)زي  م�صل�صل 
ال�������ق�������م�������ر(، 
وال����������������������ذي 
ي�����ع�����ر������ص 
عر  حالياً 
)�صي  ق��ن��اة 
ب���������ي ������ص�����ي( 

امل�صرية اخلا�صة.
ال�صعادة  )ه����ذه   : واأ���ص��اف��ت 
نابعة من عودتي من خال 
هذه احللقات اإىل الدراما، 
واأمتنى  عر�صها،  واأنتظر 
اجل����م����ه����ور،  ت���ع���ج���ب  اأن 
احلكايات  اأن  خ�����ص��و���ص��اً 
القمر(،  )زي  من  ال�صابقة 
ويف  اجلمهور،  اإعجاب  نالت 
ت�صوير  وا���ص��ل��ن��ا  احل��ق��ي��ق��ة 
ال��ع��م��ل ل�����ص��اع��ات ط��وي��ل��ة، من 

اأج���ل الن��ت��ه��اء منه وع��ر���ص��ه، و�صط 
اهتمام كبري من فريق العمل(.

ومعها  )�صيرنجي(  املنتجة  ال�صركة 
حلقات  بو�صرت  ن�صرتا  )�صليميديا(، 
)�صت الهوامن(، وعليه تظهر علوي 
يف ال�صدارة، واحللقات كتبتها �صهرية 

�صام واأخرجها طارق رفعت.
وت����اأت����ي ه����ذه ال����ع����ودة ل���ع���ل���وي، بعد 
ال�صغرية  ال�������ص���ا����ص���ة  ع����ن  غ��ي��اب��ه��ا 
�صنوات،   5 نحو  الدرامية  والأعمال 
اأع��م��ال��ه��ا )هي  اآخ���ر  اأن ق��دم��ت  منذ 
�صاركها فيه خالد  الذي  ودافن�صي(، 
عبدالغني  �صعيد  اأح��م��د  ال�����ص��اوي، 
تاأليف  م���ن  وه����و  ف�������وؤاد،  وب���ي���وم���ي 
حممد احل��ن��اوي، وم��ن اإخ���راج عبد 

العزيز ح�صاد.
ت�صارك  ال�صينمائي،  ال�صعيد  على 
ع��ل��وي يف فيلم )م��ام��ا ح��ام��ل(، من 
ال�صيد واإخ��راج حممود  ل��وؤي  تاأليف 
كرمي، وتظهر فيه اإىل جانب بيومي 
ف��������وؤاد، ح���م���دي امل���ريغ���ن���ى، حممد 
�صام، حممد ثروت، نان�صي �صاح، 
وعدد  م��غ��اوري  �صامي  املفتي،  ه��دى 

اآخر من الفنانني.

ك�صفت النجمة ي�صرا عن �صور لها من "موكب املومياوات امللكية،" من خال ح�صابها اخلا�ص على 
"اإن�صتجرام"، وهو احلدث التاريخي العظيم الذي �صهده العامل م�صاء ال�صبت، والنجمة كانت من 

اأوائل النجوم الذين �صاركوا يف احلدث، حيث ظهرت بزي فرعوين جذاب واأنيق، وعّلقت على 
اأك��ون ج��زًءا من هذا احل��دث الفخم  اإين  ب�"�صرف كبري وعظيم وني�صان على �صدري  ال�صور 
والفريد وامل�صرف لكل م�صري وعربي حول العامل.. م�صر تتحدث عن نف�صها باأ�صمى معاين 

بها�صتاج  التعليق  ي�صرا  واأرفقت  الدنيا"،  اأم  الُدنيا وهتف�صل  قد  والإبداع" م�صر  احل�صارة 
م�صر تبهر العامل.

وعلى جانب اآخر اأجرت ي�صرا مداخلة هاتفية مع الإعامية ريهام ال�صهلى عر برناجمها 
اأكر من متحف فى م�صر  "لدينا  نيوز، حيث قالت:  اإك�صرتا  امل��ذاع على قناة  املواجهة 

لزم نكون فخورين بيهم.. وفيه حاجات كثرية تخليكى فخورة ببلدك وانك تكونى 
الدكتور خالد  اأ�صهر ما�صية.. واهلل يكون فى عون   6 بن�صتعد منذ  م�صرية.. وكنا 
نطلع  ع�صان  والرجالة  وهو  ال�صارع  فى  بينام  كان  والآث���ار،  ال�صياحة  وزي��ر  العنانى 

امل�صهد العظيم ده".
كبرًيا  �صرًفا  كان  احلفل  يف  للم�صاركة  اختيارها  اأن  ي�صرا،  الفنانة  واأ�صافت 

ال��ف��رح��ة)، وم��ا ح��دث يجعل ك��ل م�صري  ن��ازل��ة م��ن  لها: (دموعنا كانت 
ا، متابعة: (�صيء ي�صرفنا وكان فوق التوقع ما �صاء  فخورا كونه م�صريًّ

اهلل).
واأكدت اأن وجود الرئي�ص ال�صي�صي اليوم يف احتفالية نقل املومياوات 

ال�صي�صي  الرئي�ص  (ب�صكر  م�صيفة:  م�صر،  عظمة  على  يرهن 
وما�صينا  وحا�صرنا  بتاريخنا  نفخر  جعلنا  لأن��ه  خا�ص  ب�صكل 
النا�ص  وكل  م�صر  يحفظ  ربنا  هلل  "احلمد  امل�صرف).وتابعت: 
اللى بتحبنا.. اأول مرة م�صر تعرف قيمة الكنوز اللى عندنا.. 
تبني  للموكب  ال�صي�صى  الفتاح  عبد  الرئي�ص  انتظار  وحلظة 

هناك فخامة عظيمة منه للقدماء امل�صريني".
املداخات  على  ال��رد  ت�صتطيع  تكن  مل  اأن��ه��ا  وا�صتطردت: 
بتح�صن  ت�صعر  حاليا  ولكنها  باملر�ص،  ل�صعورها  الهاتفية 
م�صر  اأعطى  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  اإن  �صديد.واختتمت: 

كنزا عظيما وهى ح�صارتها، 
ل��دى م�صر  اأج��م��ع مل ي�صدق م��ا  ال��ع��امل  اأن  اإىل  م�صرية 
ال�صي�صى  الرئي�ص  لول  اأنه  العظيمة، موؤكدة  الكنوز  من 
تباهت  كانت  ما  وترميمها  باملتاحف  الكبري  واهتمامه 

م�صر بتلك الكنوز العظيمة.

يغيب دراميًا عن املو�سم الرم�ساين القادم 

خالد �سليم: 
)جمال احلرمي( حقق جناحًا 

كبريًا خالل فرتة عر�سه
حقق النجم خالد �سليم جناحا كبريا يف م�سل�سله اجلديد )جمال احلرمي( مع النجمة نور، وح�سد م�ساهدات 
كبرية، كما ي�ستعد لتقدمي عدد كبري من الأغنيات ال�سنغل وكليب، كما مييل فيها اإىل اللون الدرامي والرتاجيدي 

بعيدًا عن الأغاين الرومان�سية ال�سريعة... مع خالد �سليم كان هذا احلوار:

ليلى علوي.. �سعيدة 
بعودتها اىل الدراما 

بـ)�ست الهوامن(

ي�سرا بعد م�ساركتها فى موكب 
املومياوات امللكية: "م�سر تبهر العامل"
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عالمة اأقل �سهرة على ال�ساعدين تدل 
على نق�س فيتامني B12 يف اجل�سم!

الأ�صخا�ص  بع�ص  اأن  اإل  اأ�صا�صية،  بطرق  اجل�صم   B12 فيتامني  ي�صاعد 
الدم  فقر  ت�صمى  اأ�صا�صية  حالة  ب�صبب  الفيتامني  لمت�صا�ص  يكافحون 
نظام  م��ن   B12 فيتامني  على  احل�صول  النا�ص  ملعظم  وميكن  اخلبيث. 
غذائي متنوع ي�صمل املنتجات احليوانية. ومع ذلك، فاإن الأ�صخا�ص الذين 
يتناولون نظاما غذائيا نباتيا ميكنهم احل�صول على فيتامني B12 من 

الأطعمة املدعمة اأو املكمات الغذائية.
ومن الأعرا�ص الأقل �صهرة التي يجب النتباه اإليها، هي ظهور بقع بي�صاء 
على �صاعد ال�صخ�ص، وميكن اأن حتدث نتيجة غياب املياتونني يف املنطقة، 

.Thyroid Patient Advocacy�وفقا ل
ال�صخ�ص،  لدى  وال�صتيقاظ  النوم  منط  ينظم  هرمونا  املياتونني  ويعد 

.B12 وثبت اأنه مرتبط بتناول فيتامني
ال�صاعد  م��ن  اخل��ارج��ي  اجل��زء  غالبا على  ه��ذه  "حتدث   :TPA وحت��ذر 
بيا�صها.  زاد  البقع،  كلما طالت هذه  اأخ��رى.  اأماكن  يف  قد حتدث  ولكنها 

ومع مرور الوقت، ت�صبح البقع جافة جدا ومتق�صرة".
وميكن اأن ت�صمل الأعرا�ص الأخرى:

ال�صديد. بالتعب  • ال�صعور 
التمارين. من  القليل  بعد  حتى  التنف�ص  • �صيق 

القلب. • خفقان 
• ال�صداع.

ال�صهية. • قلة 
والل�صان. الفم  يف  • التهاب 

فيتامني  نق�ص  منع  ال�صهل  من  يكون  اأن  يجب  النا�ص،  ملعظم  وبالن�صبة 
B12 بب�صاطة عن طريق التاأكد من ح�صولك على ما يكفي من الفيتامني 

يف نظامك الغذائي.
19 و64 عاما،  اأعمارهم بني  اإن البالغني الذين ترتاوح  ويقول اخلراء 
 ،B12 1.5 ميكروغرام )ملغ( يوميا من فيتامني  اإىل زه��اء   يحتاجون 
وما مل تكن م�صابا بفقر الدم اخلبيث، يجب اأن تكون قادرا على احل�صول 

عليه من خال نظامك الغذائي.

� ما هو ا�سم الربوتني الذي يوجد يف خاليا الدم احلمراء 
ويقوم بنقل الأك�سجني من الرئتني اإىل الأن�سجة؟

بروتني الهيموجلوبني.
� من هو قائد الحتاد ال�سوفيتي خالل احلرب العاملية 

الثانية؟
جوزيف �صتالني.

� ما هو ال�سم الالتيني لعلم النبات؟
.Botanica علم

� من هو موؤ�س�ض �سركة اأمازون؟
جيف بيزو�ص.

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

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

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

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

فقط. تتحرك  التي  الفري�صة  تفرت�ص  • ال�صفادع 
مرت.  1.8 حوايل  طولها  يكون  الزرافة  تولد  • عندما 

التاجر الطيب 
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ع�سري الليمون الدافئ 

ان  دوب���ران،  كري�صتني  م��ارى  الفرن�صية   العاجية  التغذية  خبرية  اأك��دت 
العديد من الدرا�صات العلمية احلديثة التى قام بها فريق من زمائها يف 
معهد التغذية الفرن�صية اأن هناك عودة مرة اأخرى اىل ا�صتخدام العاجات 
التى كانت تقدمها جدتى منها ع�صري الليمون الدافىء فى ال�صباح الباكر 
على معدة خاوية ملا له العديد من الفوائد منها تخفي�ص حمو�صة املعدة 
و احتواوؤها على فيتامني �صي بالإ�صافة اإىل اأنه م�صاد لاأك�صدة و م�صاد 

لل�صرطان.
و  الكبد  و  البنكريا�ص  اأن��ه يحمى  اإىل  الدرا�صات  العديد من  اأ���ص��ارت  قد  و 
املعدة ومن الأف�صل تناوله فى ال�صباح على معده خاوية حتى ل ي�صغط 

على اجلهاز اله�صمى.

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

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

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

بقيت له اأعماله ال�صاحلة يف الدنيا.

ه��ن��اك ثاث  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�����ص��ح��ة  وف��ق��ا ملنظمة 
طرق ب�صيطة ي�صاعد اتباعها على تقليل خطر 

الإ�صابة بال�صرطان.
وت�صري Express، اإىل اأن الأطباء ين�صحون 
قبل كل �صيء باملحافظة على وزن �صحي، وهذا 
12 ن��وع��ا م��ن ال�����ص��رط��ان: �صرطان  ي��ق��ي م��ن 
والكلى،  ال�����ص��ف��راء،  وكي�ص  وال��ث��دي،  الأم��ع��اء، 
والكبد، والفم، واملريء، واملبي�ص، والبنكريا�ص، 

والرو�صتات، واملعدة، والرحم.
على  املنتظم  ال��ب��دين  الن�صاط  ي�صاعد  وثانيا، 

تقليل خماطر الإ�صابة بال�صرطان.
غذائي  بنظام  الل��ت��زام  ال�صروري  من  وثالثا، 
���ص��ح��ي، وه�����ذا ي��ع��ن��ي ت���ن���اول ك��م��ي��ة اأك�����ر من 
الكاملة  واحل����ب����وب  وال���ف���واك���ه  اخل�������ص���روات 
احلمراء  ال��ل��ح��وم  ت��ن��اول  وتقليل  وال��ب��ق��ول��ي��ات 
وامل��ي��اه ال��غ��ازي��ة امل��ح��اة والم��ت��ن��اع مت��ام��ا عن 

تناول امل�صروبات الكحولية.
وجتدر الإ�صارة، اإىل اأن ال�صرطان هو م�صطلح 
اأي جزء من  اأمرا�ص قد ت�صيب  عام ملجموعة 
لل�صرطان، هي �صرعة  املميزة  اجل�صم. وال�صمة 

من��و خ��اي��ا ���ص��اذة، وان��ت�����ص��اره��ا خ���ارج حدودها 
العتيادية، وميكن اأن تتوغل يف اأجزاء اجل�صم 
يطلق  للمر�ص  جديدة  ب��وؤرة  مكونة  القريبة، 
الأ�صباب  اأح����د  ت��ع��ت��ر  ال��ت��ي  ال��ن��ق��ائ��ل،  ع��ل��ي��ه��ا 

الرئي�صية للوفاة بال�صرطان.
وت�صري الوكالة الدولية لبحوث ال�صرطان، اإىل 
اأن عدد الإ�صابات اجلديدة التي كانت م�صجلة 
19.3 مليون  ، حوايل   2020 ر�صميا يف عام 
اإ�صابة، وعدد الوفيات بال�صرطان 10 مايني 

حالة.

ثالث طرق ب�سيطة لتخفي�س خطر االإ�سابة بال�سرطان

بائعة حتمل فواكه للبيع على دراجتها على طول �سارع يف هانوي فيتنام - ا ف ب


