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ال�شري مع �شريك احلياة اأمر رائع ولكنه بطيء
احلركة  وع��ل��م  وال�صحة  التمري�ض  باحثو  اأج��راه��ا  درا���ص��ة  اأظ��ه��رت 
والتنمية الب�صرية والدرا�صات االأ�صرية بجامعة بريدو يف والية اإنديانا 
ال�صري  ما يخف�صون من �صرعتهم عند  اأن االأحباء غالباً  االأمريكية، 
مع بع�صهم البع�ض. وتنخف�ض ال�صرعة اأكرث اإذا ما اأم�صك كل واحد 

بيد االآخر.
وتناولت الدرا�صة اأوقات ال�صري و�صرته بالن�صبة ل�141 فرداً من 72 
يف  وكانوا  عاماً،   79 و   25 بني  امل�صاركني  اأعمار  وتراوحت  ثنائياً. 
بالعقبات،  املليئة  اأو  املمهدة  امل�����ص��ارات  ت�صمل  خمتلفة  �صري  اأمن���اط 
وال�صري معاً، وال�صري وقد اأم�صك كل بيد االآخر، وال�صري ب�صكل فردي، 

بح�صب موقع "بر�ض نيوز دوت اأورج".
وتقول ميلي�صا فرانك�ض، االأ�صتاذ امل�صاعد للتنمية الب�صرية والدرا�صات 
االأ�صرية: "ركزنا يف درا�صتنا على الثنائيات الأن ال�صركاء يف العالقات 
امللتزمة غالبا ما يوفرون دعما رئي�صيا لتعزيز �صلوكيات اأ�صلوب احلياة 

ال�صحية لبع�صهم البع�ض، مبا يف ذلك التمارين الريا�صية".
وتقول ليبي ريت�صاردز، وهي اأ�صتاذ م�صاعد يف التمري�ض: "كنا ناأمل اأال 
يكون هناك تراجع يف ال�صرعة عندما ي�صري ال�صريكان معا. وكنا ناأمل 
االأ�صرع،  وال�صريك  لتتوافق  وتريته  من  البطيء  ال�صريك  ي�صرع  اأن 
ولكن هذا مل يكن احلال. غري اأنه من املهم االإ�صارة اإىل اأن اأي ن�صاط 

بدين اأو ال�صري، بغ�ض النظر عن ال�صرعة، اأف�صل من ال �صيء".
اأ�صتاذ ال�صحة وعلم احلركة املتخ�ص�صة يف  وت�صري �صرييل ريتديك، 
بح�صب  امل�صي،  �صرعة  لقيا�ض  كثرية  اأ�صباب  اإىل  احليوية،  امليكانيكا 

الدرا�صة التي ن�صرتها من�صة "جيت اأند بو�صت�صر".
اإنها متعلقة بال�صحة  امل�صي حيث  املهم قيا�ض �صرعة  "من  وت�صيف: 
الكلية. تنبئ �صرعة امل�صي النموذجية بخطر ال�صقوط والقدرة على 

احلركة وال�صفاء من االإعاقة ومعدل الوفاة".

يحاول التزلج 40 كم هربًا من حجر كورونا
اإ�صعاف رجل نرويجي خم�صيني يف اجلبال بعد  اإىل  املنقذون  ا�صطر 
مل�صافة  بلده الرنويج تزجلاً  اإىل  ال�صويد  حماولته عبور احلدود من 

كيلومرتاً، �صعياً اإىل جتنب التزام احلجر ال�صحي يف فندق.  40
فولكيلب"  "نور�صكي  هيئة  م��ن  رون��ي��ن��ج،  هيلجيه  ت��رون��د  واأو����ص���ح 
اإىل  املجيء  يريد  "كان  الرجل  بر�ض" اأن  "فران�ض  لوكالة  االإغاثية 
الرنويج الإح�صار اأوراق، ثم العودة اإىل ال�صويد" حيث يعمل يف اأحد 
عبور  قرر  ال�صحي،  اإىل جتنب احلجر  �صعياً  "ولكن  البناء،  م�صاريع 

احلدود عرب اجلبال".
وقال املنقذ الذي يقع مركزه يف تيدال، وهي قرية نرويجية بالقرب 
ال�صرق  اإىل  100 كيلومرت  بعد نحو  ال�صويد، على  من احل��دود مع 
من مدينة تروندهامي يف و�صط البالد: "كان عليه اأن يجتاز م�صافة 

اإجمالية قدرها نحو 40 كيلومرتاً".
نف�صه يف و�صع  ووج��د  اجل��وي��ة،  االأح���وال  ب�صوء  املتزلج فوجئ  اأن  اإال 

�صعب بعد اجتيازه نحو 25 كيلومرتاً مع حلول م�صاء ال�صبت.
واأفاد رونينج باأن مربي غزالن هو الذي اأنقذه يف البداية و�صلمه اإىل 
اثنني من ال�صيادين على بعد ب�صعة كيلومرتات بالقرب من بحرية 

اإي�صاند�صيو، قبل اأن ي�صل امل�صعفون.
واأ�صاف اأن الرجل "كان مبلاًل وي�صعر بالربد"، وا�صفاً املنطقة التي 

اجتازها باأنها �صعبة و"جبالها عالية".

ديزر تطلق خدمة جديدة للعائالت
 hi-fi اأع��ل��ن��ت ���ص��رك��ة دي����زر ع��ن ت��ع��ري��ف��ة ج��دي��دة جت��م��ع ب��ني م��زاي��ا
 ،)Deezer Family Hi-Fi( واال�صرتاك العائلي، وذلك حتت ا�صم
مع اإمكانية اال�صتخدام ب�صكل م�صتقل من قبل ما ي�صل اإىل 6 اأفراد 

من العائلة.
اال�صتمتاع  �صخ�ض  الأي  مي��ك��ن  اأن���ه  الفرن�صية  ال�����ص��رك��ة  واأو���ص��ح��ت 
ال�صوت  �صيغة  عرب  ب��ت(   16( عالية  بجودة  واالأغ���اين  باالألبومات 

.CD اخلالية من الفقدان، والتي تتطابق مع جودة FLAC
تكلفتها  تبلغ  والتي   ،Hi-Fi تعريفة  يف  للم�صرتكني  فقط  وميكن 
15 يورو �صهرياً، التحويل اإىل )Family Hi-Fi( مقابل 5 يورو 
للعمالء  اجل��دي��دة  التعريفة  توفري  امل��ق��رر  وم��ن  �صهر.  ك��ل  اإ�صافية 

اجلدد باإجمايل 20 يورو �صهرياً.
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كورونا جترب يابانيا على تعليم 
فنون ال�شاموراي عرب الإنرتنت

من  االأج��ان��ب  منع  بعد  ال�صاموراي  فنون  لتعليم  لالإنرتنت  ياباين  جل��اأ 
ح�����ص��ور االأومل���ب���ي���اد. وك���ان االأم����ل ي����راود ك��و���ص��ريو م��ي��ن��ام��وت��و اأن يرحب 
بال�صائحني االأجانب خالل دورة االألعاب االأوملبية ترحيباً عملياً من خالل 

تعريفهم بفنون ال�صاموراي يف قاعة يف و�صط طوكيو.
املنظمة  اللجنة  اإع��الن  بعد  خططه  عن  للتخلي  ا�صطر  ميناموتو  لكن 
الأوملبياد 2020 العام املا�صي تاأجيل الدورة اإىل 2021، اإ�صافة الإعالنها 

ال�صهر املا�صي عن اإقامتها دون ح�صور م�صجعني اأجانب.
35 عاماً،  القتالية على مدار  الفنون  در�ض  الذي  وُع��رف عن ميناموتو، 
ا�صتحداثه للبوجاكو اأو "رق�صة املحارب" وهي نوع فريد من فنون االأداء 
الدراما  ورق�صات  واأغ���اين  ال�صاموراي  ب�صيف  اللعب  اأ�صاليب  بني  مي��زج 

اليابانية التقليدية.
مدار  على  االأج��ان��ب  لل�صائحني  البوجاكو  تدري�ض  على  ميناموتو  وداأب 
ال�صنوات الع�صر املا�صية، كما كان يعرف الطالب بجوانب من اأ�صلوب حياة 

ال�صاموراي مثل الدرع الذي كان ي�صعه.
نحو  واأنفق  االأوملبياد.  خالل  ن�صاطه  يزدهر  اأن  يف  ياأمل  ميناموتو  وك��ان 
يف  مدر�صته  وجتديد  املعدات  ين" على  ماليني  "خم�صة  دوالر  األف   45
اإىل  ي�صلوا  اأن  املتوقع  من  ك��ان  االأج��ان��ب  من  ل�صيل  ا�صتعداداً   ،2019

اليابان.

اإ�شقاط دعوى الغ�ش 
�شد فيلم �شكل املاء

قرر رافعو دعوى الغ�ض �صد فيلم "�صكل 
املاء" اإخراج جيريمو ديل تورو، التنازل 
عن الق�صية، لينتهي بذلك نزاع قانوين 

ا�صتغرق ما يزيد عن عامني.
وذك���رت جملة )ه��ول��ي��وود ري��ب��ورت��ر( اأن 

الدعوى مت �صحبها اجلمعة املا�صي.
ت�صوير  م����ع����ام����ل  اأ��������ص�������درت  ب����امل����ث����ل، 
اأنتجت  ال��ت��ي  بيكت�صرز(  )���ص��ري���ص��الي��ت 
فيه  اأو�صحت  بيانا  االأول  اأم�����ض  الفيلم 

روايتها.
زيندل،  دي��ف��ي��د  "اأقر  ال�����ص��رك��ة  وك�صفت 
اأ�صمع هم�صك( بول  جنل موؤلف )دعني 
اأ�صا�ض لها  الغ�ض ال  ب��اأن دع��وى  زي��ن��دل، 

من ال�صحة".
واأ�صافت "اعرتف باأن جيريمو ديل تورو 
)�صكل  ل�صيناريو  احلقيقي  امل��وؤل��ف  ه��و 
املاء(. اأي ت�صابه بني العملني هو حم�ض 
باأي  زي��ن��دل  حمامو  ي��دل  ومل  �صدفة". 

ت�صريحات حتى اللحظة.

ما الذي ي�سبب الآثار اجلانبية 
للقاحات "كوفيد- 19"؟ �ص 23

اأ�شباب غري متوقعة لل�شعور 
امل�شتمر بالعط�ش

يعترب العط�ض اأحد اأكرث امل�صاكل التي نعاين منها يف الطق�ض احلار وعندما تناول 
وجبة ماحلة اأو حارة، اإال اأن م�صكلة العط�ض قد ت�صبح م�صتمرة الأ�صباب كثرية.

اأورد  ما  بح�صب  املزمن،  للعط�ض  املتوقعة  االأ�صباب غري  يلي جمموعة من  فيما 
موقع "اإم اإ�ض اإن" االإلكرتوين:

الفم  بالعط�ض، ويحدث جفاف  ال�صعور  اإىل  الفم  الفم: قد يوؤدي جفاف  جفاف 
عندما ال تنتج الغدد ما يكفي من اللعاب الإبقاء الفم رطباً. وميكن اأن يكون هذا 
نتيجة لتناول بع�ض االأدوية اأو التدخني اأو ال�صيخوخة. وقد يرتافق جفاف الفم 
اإىل جانب ال�صعور بالعط�ض مع رائحة الفم الكريحة والتهاب اللثة. ولتخفيف 

جفاف الفم، يقرتح االأطباء تناول املزيد من املاء.
داء ال�صكري: عند االإ�صابة مبر�ض ال�صكري، يرتاكم الغلوكوز يف الدم، مما يدفع 
الكليتني اإىل بذل جهد اأكرب المت�صا�صه، وعندما ال ت�صتطيع الكليتان امت�صا�ض 
الغلوكوز، فاإن ذلك يوؤدي اإىل اإنتاج املزيد من البول، وهذا يت�صبب بالتبول املتكرر 

الذي يوؤدي بدوره لل�صعور بالعط�ض.
فقر الدم: اأولئك الذين يعانون من فقر الدم يكافحون الإنتاج ما يكفي من خاليا 
الدم احلمراء ال�صليمة، مما يجعل اجل�صم يكافح للح�صول على االأك�صجني الذي 
يحتاجه. ومع تفاقم فقر الدم، ميكن اأن يوؤدي اإىل زيادة العط�ض نتيجة فقدان 
املعتاد، مما يدفع اجل�صم ملحاولة  اأ�صرع من  ب�صكل  الدم احلمراء  اجل�صم خاليا 

تعوي�ض ال�صوائل عن طريق اإثارة ال�صعور بالعط�ض.

تناول  عند  ك��ب��رية  ب�صرعة  واالم��ت��الء  بال�صبع    - ال�صعور 
الطعام . 

  - ال�صعور بالغثيان والقيء . 
  - فقدان ال�صهية . 

  - خ�صارة الوزن . 
  - اأمل يف البطن . 

  - حرقة يف املعدة . 

ماذا تفعل؟
الربيطانية  ال��وط��ن��ي��ة  ال�صحية  اخل��دم��ات  هيئة  ت��و���ص��ي 
بزيارة الطبيب اإذا كنت تعاين من اأعرا�ض "خزل املعدة"، اإذ 
قد يوؤدي  اإهمال ذلك اإىل بع�ض امل�صاعفات اخلطرية مثل : 

  - اجلفاف ب�صبب القيء املتكرر . 
  - االإ�صابة باالرجتاع املعدي املريئي، اإذ يت�صرب احلم�ض من 

املعدة اإىل املريء . 
من  حاجته  على  يح�صل  ال  اجل�صم  الأن  التغذية    - �صوء 

العنا�صر الغذائية . 
  - تذبذب م�صتوى ال�صكر يف الدم، وهي م�صكلة خطرية ملن 

يعاين ال�صكري . 

تداعيات خطرية النتفاخ املعدة
واملبي�ض  القولون  �صرطان  اأن  اإىل  ه��ارف��ارد  جامعة  ت�صري 

اأن  ميكن  التي  ال�صرطانات  ب��ني  م��ن  والبنكريا�ض  وامل��ع��دة 
�صحيفة  نقلت  ما  وفق  اأعرا�صها،  اأح��د  انتفاخ  املعدة  يكون 
الربيطانية  ال�صحيفة  ونقلت  الربيطانية .   "اإك�صربي�ض" 
ال��ه�����ص��م��ي يف م�صت�صفى  اأم���را����ض اجل���ه���از  اأخ�����ص��ائ��ي  ع���ن 
ما�صات�صو�صت�ض العام التابع جلامعة هارفارد،  كايل �صتالر: 
ب�صكل مفاجئ على مدار  املعدة  بانتفاخ  اأحدنا  اأ�صيب  "اإذا 
لذا  خطري،  �صيء  على  موؤ�صرا  ذل��ك  يكون  فقد  اأي���ام،  ع��دة 

 ينبغي مراجعة امل�صكلة مع الطبيب املخت�ض ." 

كيف نعالج انتفاخ املعدة؟
فيمكن  الغذائي  النظام  على  ناجما  املعدة  انتفاخ  ك��ان  اإذا 
عالج االأمر ب�صهولة عرب تناول اأدوية خا�صة بتلك امل�صكلة 
التعامل  �صرورة  اإىل  املخت�صون  وينبه  يقرتحها  الطبيب .  
مع االأطعمة التي ت�صبب الغازات بحذر، دون اإلغائها نهائيا 
امللفوف والربوكلي،  من نظامنا الغذائي، وت�صمل  كال من 
دوار  مثل  ال��ب��ذور  وبع�ض  والبقوليات،  املجففة،  والفواكه 
ال�����ص��م�����ض، وم��ن��ت��ج��ات االأل���ب���ان .  وم���ن ب��ني ال��ن�����ص��ائ��ح التي 
زي��ادة كمية  االأغ��ذي��ة،  الفئة من  تناول ه��ذه  ت�صاعدنا على 
اإىل  نقع  ب��االإ���ص��اف��ة  عليها،  امل��ع��دة  لتعتاد  تدريجيا  اأك��ل��ه��ا 
املحليات  وجتنب  ال��غ��ازات،  لتقليل  طهوها  قبل  البقوليات 
الفحم  ت��ن��اول  ج��ان��ب  اإىل  ه��ذا  امل�صتطاع،  ق��در  ال�صناعية 
بح�صب  ب�صرعة  االن��ت��ف��اخ  ن��وب��ة  م��ن  ال���ذي  يخفف  الن�صط 

تو�صيات هيئة �صالمة االأغذية االأوروبية . 

ما العمل مع حمو�ضة املعدة؟
وتعرف  ال��ن��ا���ض،  ب��ني  �صائعة  ح��ال��ة  امل��ع��دة  حمو�صة  تعترب 
بتو�صيف "حرقة املعدة". فماذا تعني؟ وكيف تتغلب عليها؟ 
املعدة  حمو�صة  اإن  توداي"  ن��ي��وز  "ميديكال  م��وق��ع  ي��ق��ول 
ويجري  امل���ريء،  اإىل  امل��ع��دة  حم�ض  يتدفق  عندما  حت��دث 
ت�صخي�صها  عندما يحدث ارتداد احلم�ض اأكرث من مرتني 
يف االأ�صبوع .  ومن اأعرا�صها اأمل حارق قد ينتقل من معدتك 
يف  مرير  م��ذاق  حلقك،  يف  حتى  اأو  ���ص��درك  اأو  بطنك  اإىل 
حلقك اأو فمك،  االإح�صا�ض بالطعام عالقا يف حلقك، البحة 
يف ال�صوت .  وهناك اأ�صباب عدة وراء احلمو�صة، اأبرزها تناول 
وجبات كبرية واال�صتلقاء بعد الوجبة مبا�صرة، اإ�صافة اإىل 
�صببا  كذلك  امل�صروبات  بع�ض  تكون  املفرطة.  وقد  ال�صمنة 
الغازية  وامل�صروبات  الكحول  مثل  احلالة،  ه��ذه  ح��دوث  يف 
والقهوة .  ولعالج احلمو�صة، غالبا ما ين�صح خرباء ال�صحة 
االأعرا�ض،  تلك  ت�صبب  التي  وامل�صروبات  االأطعمة  بتجنب 
 3 قبل  وتناولها  الوجبات  كمية  اإىل  تخفيف  يدعون  كما 
النوم. وقد يقرتحون بع�ض  �صاعات على االأقل من موعد 
م�صادات احلمو�صة، وميكن  اعتبار ما �صبق احلل "ما قبل 
االأخري ."  ففي حال اإذا مل تنفع كل هذه احللول، فالبد من 

زيارة طبيب متخ�ص�ض للوقوف على اخلطوة التالية . 

املنازل التاريخية 
يف بريطانيا 

تكافح للبقاء 
تواجه دارة كنتويل هول التاريخية 
تيودور  اأ�صرة  حكم  خ��الل  امل�صيدة 
�صاأنها  وجوديا،  خطرا  لربيطانيا 
يف ذلك �صاأن مباِن تاريخية كثرية 
اأب��واب��ه��ا مع  ا���ص��ط��رت اإىل اإق��ف��ال 
ف��ر���ض اإج�������راءات االإغ������الق عقب 

تف�صي جائحة كوفيد19- .
وامل���ن���زل امل�����ص��ه��ور ب���اأب���راج���ه قرب 
���ص��ان��ت ادم���ون���دز يف  ب���اري  منطقة 
مدى  على  �صمد  بريطانيا  �صرق 
من  الكثري  تخللتها  ع��ام��ا   450
اال�صطرابات التاريخية، لكنه االآن 
�صيانة  اأع��م��ال  اإىل  ما�صة  بحاجة 
تكلفتها  تاأمني  ميكن  ال  �صرورية 
ب�صبب تراجع عائدات املنزل املالية 

منذ بدء اجلائحة.
املالية  امل�����ص��اع��ب  ه����ذه  وج����ه  ويف 
اأ�صحاب  اأم����ام  ي��ك��ن  امل��ت��ن��ام��ي��ة، مل 
باتريك  م��ث��ل  ال��ت��اري��خ��ي��ة  امل��ب��اين 
فيليب�ض الذي ا�صرتى كنتويل عام 
احلكومة  منا�صدة  �صوى   1971
ال�����ص��م��اح ل��ه��م ب���اإع���ادة ف��ت��ح املنازل 

اأمام الزوار يف اأ�صرع وقت.
ال�صابق  ال��ع��ري��ق  امل��ح��ام��ي  وق�����ال 
املنزل  ترميم  عملية  ت��وىل  ال���ذي 
اىل  للتق�صف  ا���ص��ط��ر  اإن����ه  ل��ع��ق��ود 
املوارد  تراجع  بعد  احل��دود  اأق�صى 
باملئة   90 مبعدل  للمنزل  املالية 
 1،5 2020 بعد ان بلغت  يف عام 
م��ل��ي��ون دوالر(  م��ل��ي��ون ج��ن��ي��ه )2 

عام 2019 .
"حماولة  بر�ض  لفران�ض  واأ���ص��اف 
اإدارة هذا املنزل دون عائدات ت�صكل 
اأن  اىل  م�صريا  جدا"،  هائال  عبئا 
معظم االأم��وال التي يدرها املنزل 
ا�صتئجاره  م��ن  ج����اءت  ال��ت��اري��خ��ي 

الإقامة املنا�صبات والزوار.
ل��ك��ن غ���ي���اب اأي م�����ص��در م����ايل يف 
االأ�صهر ال�12 املا�صية يعني تعليق 
اأعمال اأ�صا�صية، مثل �صيانة حائط 
خندق مائي حول املنزل يبلغ طوله 

مرتا.  731
اإ�صالح  حماولة  اإن  فيليب�ض  وقال 
ح����ائ����ط اخل����ن����دق ال�������ذي ت���داع���ى 
"كارثة  ه���و  ح�����ص��ا���ص��ة  م��ن��ط��ق��ة  يف 

باملطلق" يف غياب التمويل.
ب�صكل خا�ض  "هذا اجلزء  واأ�صاف 
ي���دع���م م��ب��ن��ى ق���دمي���ا م�����ص��ي��دا يف 
اإىل  الفتا  ع�صر"،  اخلام�ض  القرن 
دخوله  م��ن  نتمكن  اأن  "قبل  اأن���ه 
نعلم  اأن  ميكننا  ال  ن��ظ��رة،  واإل��ق��اء 

مدى خطورة االأمر".

انتفاخ املعدة.. الأ�شباب 
والعالج وكيفية الوقاية

يعاين كثريون من ا�ضطرابات يف جهازهم اله�ضمي مثل انتفاخ املعدة، 
على  كونه  موؤ�ضرا  ا�ضتبعاد  دون  ب�ضيطا،  عار�ضا  غالبا  يكون  ال��ذي 
م�ضكلة خطرية اأحيانا .  وغالبا ما يكون انتفاخ املعدة ناجما عن تناول 

اأطعمة ت�ضبب الغازات كونها ت�ضد اجلهاز اله�ضمي . 
ومع عدم وجود مكان تذهب اإليه، توؤدي الغازات اإىل متدد املعدة، 

مما يوؤدي اإىل حدوث تقل�ضات موؤملة . 
وي�ضكل مرور الطعام البطيء عرب املعدة، "اأر�ضا خ�ضبة" 

لالنتفاخ، واإ�ضابة اجلهاز اله�ضمي باأمرا�ض اأخرى . 
الوطنية  ال�����ض��ح��ي��ة  اخل���دم���ات  ه��ي��ئ��ة  وب��ح�����ض��ب 
اإىل  رئي�ضي  ب�ضكل  يعود  االنتفاخ  فاإن  الربيطانية، 

م�ضكلة يف االأع�ضاب والع�ضالت  التي تتحكم باإفراغ 
املعدة . 

اخلدمات  هيئة  حت��دد  االن��ت��ف��اخ،  ج��ان��ب  واإىل 
"خزل  اأعرا�ض  ال�ضحية الوطنية الربيطانية عددا من 

الطبيعية  العفوية  على  احلركة  توؤثر  حالة  وه��ي  املعدة" 
للع�ضالت يف املعدة، وت�ضمل : 
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�ش�ؤون حملية
ي�ضتقطب 30 خريجا الإعدادهم ل�ضوق العمل

جامعة الإمارات تطلق برناجمًا تدريبيًا لريادة الأعمال
الربنامج مت اإطالقه  بالتعاون مع بعثة الوليات املتحدة  يف الإمارات و جامعة الإمارات و منتزه البتكار يف العني

ا�ضتعدادًا ال�ضتقبال �ضهر رم�ضان املبارك 

الزراعة وال�شالمة الغذائية تطلق حملة الت�شوق الذكي واإر�شادات ت�شمن احل�شول على غذاء اآمن و�شليم

•• العني - الفجر

نظمت وحدة االإع��داد املهني بجامعة االإم��ارات العربية 
امل��ت��ح��دة ،ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��وؤ���ص�����ص��ة ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن اأجل 
ال��ت��وظ��ي��ف ،ب��رن��اجم��اً ت��دري��ب��ي��اً ل��ري��ادة االأع���م���ال ُيعنى 
بتحفيز نخبة من اخلريجني للتعرف على جمال ريادة 
االأعمال واإعدادهم ل�صوق العمل على اأيدي خرباء من 
بعثة  ، وبالتعاون مع  االإم��ارات  االبتكار بجامعة  منتزه 

الواليات املتحدة  يف دولة االإمارات العربية املتحدة.
واأخ�صائي  ال��ربن��ام��ج  ع��ام  من�صق  الكعبي  �صما  واأك���دت 
التدريب والتوظيف بوحدة االإعداد املهني باجلامعة ، اأن 
الربنامج يهدف اإىل تاأهيل الطلبة للبدء يف م�صاريعهم 
ال�صاملة  االأدوات  على  تعريفهم  خ��الل  ،م��ن  اخلا�صة 
وميتد  متكامل.  جت��اري  م�صروع  بناء  م��راح��ل  جلميع 
الربنامج على مدار 3 اأ�صابيع يتم خاللها تناول ثالثة 
با�صتخدام  التفكري  على  التدريب   : رئي�صة هي  حماور 
طريقة التفكري الت�صميمي، واإعداد اأبحاث عن االأ�صواق 
، واإع��داد خطة  البدء بامل�صروع والت�صويق الرقمي  قبل 
وخطة  والرتويج  واملالية   العمليات  واملحور  الت�صويق 

العمل.
اخ��ت��ي��ار نخبة م��ن خ��ري��ج��ي جامعة  اأن���ه مت  واأ���ص��اف��ت 
االإمارات والبالغ عددهم 30 خريجاً وخريجة من بني 
اخلريجني  اختيار  مت  حيث  للربنامج،  متقدم   500
للجميع ومبا  الفر�ض  ت�صاوي  ت�صمن  واأ�صاليب  بطرق 

املراحل  يف  مت  ح��ي��ث  ال��ربن��ام��ج،  اأه�����داف  م��ع  يتنا�صب 
جميع  من  اجل��دد  للخريجني  الفر�صة  تعميم  االأوىل 
التخ�ص�صات، وا�صتكمل اأكرث من 500 خريج اال�صتبيان 
اال�صتبيان  يقي�ض  حيث  للربنامج،  لالن�صمام  املبدئي 
لالن�صمام  �صغفه  وم���دى  للمتقدم  العلمية  اخللفية 
تعريفية  ور�صة  عقد  مت  الثانية  املرحلة  ويف  للربنامج 
االأوىل  املرحلة  اج��ت��ازوا  ممن  خريج،   102 ع��دد  اإىل 
حيث مت تعريفهم على الربنامج، وال�صروط واالأحكام 
وغريها من التفا�صيل الهامة ومن ثم مت عمل مرحلة 

اأخ���رية م��ن خ��الل ���ص��وؤال اخلريجني ع��ن مدى  اختيار 
ا�صتعدادهم للدخول اإىل عامل ريادة االأعمال، باالإ�صافة 
لالن�صمام  ت�صجعهم  ال��ت��ي  وال���دواف���ع  االأ���ص��ب��اب  اإىل 
للربنامج. واأ�صارت اإىل اأن وحدة االإعداد املهني باجلامعة 
مبا  وا�صتثمارها  ال�صباب  ط��اق��ات  ت�صخري  اإىل  ،ت�صعى 
ينعك�ض عليهم وعلى جمتمعاتهم باالأثر االإيجابي حيث 
يعترب برنامج ريادة االأعمال مثال حي على م�صتهدفات 
اجلامعة ،والتي تتوائم مع تطلعات احلكومة يف متكني 
باعتباره  االأع���م���ال،  ري���ادة  على  ت�صجيعهم  و  ال�����ص��ب��اب، 

فر�صة توظيف قيمة يقوم اخلريج من خاللها تاأمني 
الفر�صة التوظيفية لنف�صه باالإ�صافة اإىل خلق �صواغر 
ل��زم��الئ��ه م��ن اخل��ري��ج��ني يف خمتلف  اأخ���رى  وظيفية 
التخ�ص�صات. من جانبها اأ�صارت دمية جنم،املدير العام 
ملوؤ�ص�صة التعليم من اأجل التوظيف  EFE اإىل اأن هذا 
الربنامج التدريبي الذي مت اإطالقه  بالتعاون مع بعثة 
الواليات املتحدة  يف دول��ة االإم��ارات العربية املتحدة و 
العني ليبدء مبا  االإم���ارات و منتزه االبتكار يف  جامعة 
امل�صاركني  لتدريب  الت�صميمي  املع�صكر  ا�صبوع  ي�صمى  
من  املبدعة  االأفكار  ال�صتنباط  التح�صري   كيفية  على 
على  ال��ت��دري��ب  ث��م  م��ن  و  الت�صميمي  التفكري  خ���الل 
م��ه��ارات ري����ادة االأع���م���ال ك��م��ا ���ص��وف مي��ن��ح اخلريجني 
من  نخبة  اإىل  االإب��داع��ي��ة  م�صاريعهم  لعر�ض  فر�صة 
اخل��رباء . من جهتها اأ�صارت يا�صمني ه��رباوي، مديرة 
القن�صلية  يف  واالإع��الم��ي��ة   الثقافية  ال�����ص��وؤون  مكتب 
االم��ريي��ك��ة اأن بعثة  ال��والي��ات امل��ت��ح��دة االم��ري��ك��ي��ة يف 
وبالتعاون مع موؤ�ص�صة  املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة 
التعليم من اأجل التوظيف )EFE( وجامعة االإمارات 
االأعمال حيث تدعم  ري��ادة  ،متحم�صة الإط��الق برنامج 
امل��ب��ادرة اجليل ال��ق��ادم م��ن رواد االأع��م��ال يف االإم���ارات، 
تدريب  على  االإم���ارات  جامعة  خلريجي  فر�صة  وتوفر 
عملي ي�صاعدهم على تطوير مواهبهم يف ريادة االأعمال 
امل�صتقبل  ل��ل��ن��ج��اح يف  ال���الزم���ة  ب��امل��ه��ارات  وت��زوي��ده��م 

واإحداث تغيري يف جمتمعاتهم.

•• اأبوظبي - الفجر

الغذائية  وال�صالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  توا�صل 
ال�صتقبال  ا�صتعداداً  والتفتي�صية  التوعوية  جهودها 
حملة  الهيئة  اأط��ل��ق��ت  حيث  امل���ب���ارك،   رم�����ص��ان  �صهر 
الغذائية  ل��ل��م��واد  االآم���ن  الت�صوق  مبعايري  للتوعية 
توعية  بهدف  وذل��ك  الذكي"،  "الت�صوق  عنوان  حتت 
الغذائية  امل��واد  ل�صراء  ال�صحيحة  بالطرق  اجلمهور 
ال�صراء  م��راح��ل  خ��الل  االأغ��ذي��ة  �صالمة  ي�صمن  مب��ا 
الغذاء  يف  امل�صتهلك  ثقة  وتعزيز  والتخزين،  والنقل 

املتداول يف اأ�صواق اأبوظبي.
اأبوظبي  لهيئة  ال��ت��اب��ع��ون  االأغ���ذي���ة  مفت�صو  وي��ق��وم 
ملراكز  مكثفة  ب��زي��ارات  الغذائية  وال�صالمة  للزراعة 
توعية  ت�صتهدف  الغذائية  املواد  بيع  الت�صوق ومتاجر 
للت�صوق  ال�صحيحة  باملمار�صات  امل�صتهلكني  جمهور 
وحمايتها  عليها  واحلفاظ  الغذائية  املنتجات  و�صراء 
اخلاطئة  ال�صلوكيات  نتيجة  ال��ت��ل��وث  اأو  ال��ت��ل��ف  م��ن 
التي يتم ممار�صتها خالل عملية الت�صوق، مبا ي�صمن 

ح�صولهم على غذاء اآمن و�صليم.
البيع  منافذ  رواد  تعريف  على  املفت�صون  وي��ح��ر���ض 
على  املحافظة  يف  واأهميته  الذكي  الت�صوق  بخطوات 
�صحة امل�صتهلك، مع �صرورة قراءة البطاقة الغذائية 
وفرتة ال�صالحية واالإبالغ عن اأية منتجات ي�صتبه يف 

ع��دد من  توزيع  احلملة  ت�صهد  كما  ع��دم �صالحيتها، 
الت�صوق  و�صرح مف�صل عن كيفية  التوعوية  الن�صرات 
اجلمهور  ا�صتف�صارات  على  الرد  جانب  اإىل  ال�صحيح، 
ب��خ�����ص��و���ض ال�����ص��الم��ة ال��غ��ذائ��ي��ة واالإج��������راءات التي 

تتخذها الهيئة ل�صمان ح�صولهم على اأغذية �صليمة
اإدارة  مدير  احل��م��ادي  �صلمان  حممد  ال��دك��ت��ور  وق��ال 
للزراعة  اأب��وظ��ب��ي  بهيئة  املجتمع  وخ��دم��ة  االت�����ص��ال 
ال���ظ���روف  م����ن  "بالرغم  ال���غ���ذائ���ي���ة:  وال�������ص���الم���ة 
اأن  اإال  كوفيد19-،  جائحة  عن  الناجتة  اال�صتثنائية 
من  يكثفون  امل��ي��دان،  يف  م��ت��واج��دون  الهيئة  مفت�صي 
اأعلى  حتقيق  ل�صمان  والتفتي�ض  ال��ت��وع��ي��ة  ح��م��الت 
كافة  ورفاهية  و�صحة  الغذائية  ال�صالمة  م�صتويات 
�صكان اإمارة اأبوظبي" م�صرياً اإىل اأن حملة اال�صتعداد 
ال�صتقبال �صهر رم�صان الكرمي، متثل واحدة من اأهم 
حمالت التفتي�ض والتوعية بال�صالمة الغذائية نظراً 
قبيل  الغذائية  املنتجات  �صراء  على  املتزايد  لالإقبال 
اأنها  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ال��ك��رمي،  رم�����ص��ان  �صهر  وخ���الل 
ت�صمل املن�صاآت الغذائية وجمهور امل�صتهلكني على حد 

�صواء.
واأو�صح اأن الهيئة حتر�ض على ا�صتخدام كافة الو�صائل 
خالل  من  �صواء  الذكي،  الت�صوق  مبتطلبات  للتوعية 
و�صائل  ع��رب   اأو  للمتاجر،  زي��ارات��ه��م  اأث��ن��اء  املفت�صني 
والتطبيقات  االجتماعي  التوا�صل  وق��ن��وات  االإع���الم 

الذكية حيث تخ�ص�ض الهيئة  قناة لل�صالمة الغذائية 
"تيليجرام"،  تطبيق  على  با�صرتاطاتها  وال��ت��وع��ي��ة 
ال��ت��وع��ي��ة وال���ربام���ج املوجهة  ن�����ص��رات  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 

للم�صتهلكني وبخا�صة اأرباب املنازل.
واالر�صادات  الن�صائح  بع�ض  احل��م��ادي  وا���ص��ت��ع��ر���ض 
يعي  اأن  ينبغي  اأن��ه  م��وؤك��داً  الذكي،  بالت�صوق  اخلا�صة 
ل�صراء  ذاهب  اأنه  الت�صوق  بعملية  القيام  قبل  املت�صوق 
فالتخطيط  وبالتايل  ملح  ب�صكل  مطلوبة  احتياجات 
كل  اهتمام  �صدارة  يف  يكون  اأن  يجب  للت�صوق  امل�صبق 
�صخ�ض من خالل اإعداد قائمة باالحتياجات املطلوبة 
حتى ال ينزلق وراء مغريات العرو�ض وي�صرتي ما ال 

يحتاجه.
واأو�����ص����ح: ل��ل��ت�����ص��وق ال���ذك���ي ع����دة ا����ص���رتاط���ات �صواء 
نقل  عند  اأو  ماركت"  "ال�صوبر  داخ���ل  ال��ت��ج��وال  عند 
بع�ض  م��راع��اة  اإىل  باالإ�صافة  امل��ن��زل،  اإىل  امل�صرتيات 
املعايري العامة مثل �صراء االأغذية من م�صدر موثوق، 
مع  ���ص��ل��ي��م��اً،  غ����ذاء  ل��ك��م  ي�صمن  معتمد مب��ا  وم����ورد 
احلر�ض على قراءة البطاقة الغذائية بعناية والتاأكد 
بداية  عند  اأم��ا  ال�����ص��راء.  قبل  ال�صالحية  ت��اري��خ  م��ن 
الغذائية  املواد  ال�صروري مراعاة �صراء  الت�صوق فمن 
املجمدة واملربدة يف اآخر مراحل الت�صوق حتى ن�صمن 
ا�صتمرار حالة حفظها ودرجة حرارتها، كذلك يجب 
اأو  املنبعجة  اأو  املنتفخة  املعلبات  ���ص��راء  ع��ن  االب��ت��ع��اد 

املثقوبة باخلطاأ، وا�صتبعاد املعلبات ال�صدئة متاماً.
وينبغي عدم خلط املواد الغذائية مع املواد الكيميائية 
الت�صوق  اأثناء  احل�صرية  واملبيدات  التنظيف  ك���اأدوات 
الأنه  املنزل  اإىل  الغذائية  امل�صرتيات  بنقل  واالإ���ص��راع 
يف  خا�صة  التلف  م��ن  عليها  للحفاظ  و�صيلة  اأف�صل 
املواد  تخزين  جتنب  املهم  من  كذلك  ال�صيف،  ف�صل 
اأي���ة مواد  اأو  التنظيف  م���واد  ق��رب  ال��غ��ذائ��ي��ة اجل��اف��ة 
املربدة  االأغ��ذي��ة  اأخ��رى، مع �صرورة و�صع  كيميائية  
االأماكن  م��ب��ا���ص��رة يف  وامل��ع��ل��ب��ة  وامل��ج��ف��ف��ة  وامل��ج��م��دة 
املنا�صبة واملخ�ص�صة لكل منها، وكذلك يجب تخزين 
ج��اف��ة جيدة  اأم��اك��ن  املجففة يف  واالأغ���ذي���ة  امل��ع��ل��ب��ات 
ال��ت��ه��وي��ة وب��ع��ي��دة ع��ن ال�����ص��وء ث��م االإ����ص���راع بتخزين 
اللحوم واملنتجات املجمدة يف "الفريزر" قبل اأن يذوب 
االأطعمة  ف�صل  اأي�����ص��اً  ال�����ص��روري  وم��ن  عنها،  الثلج 
اجلاهزة املعدة لالأكل عن االأطعمة النيئة �صواء كانت 
اإىل  االأطعمة  اأو غريها، ثم نقل  اأو خ�صروات  حلوماً 
حافظات نظيفة وجافة و�صهلة الغ�صل وحمكمة الغلق 

اأو مغطاة بورق ق�صدير اأو بال�صتيك.
مع  التفاعل  اإىل  امل�صتهلكني  جمهور  احل��م��ادي  ودع��ا 
الن�صائح  تطبيق  وم���راع���اة  ال���ذك���ي،  ال��ت�����ص��وق  حملة 
اآمن  غ���ذاء  على  احل�صول  ت�صمن  ال��ت��ي  واالر����ص���ادات 
اأية خمالفات  و�صليم، و�صدد على �صرورة االإبالغ عن 

اأو ممار�صات غذائية خاطئة يف منافذ البيع .

معر�ض فنون العامل دبي ينطلق اليوم وملدة اأربعة اأيام

نخبة من الفنانني العامليني ين�شمون اإىل املواهب املحلية لعر�ش اإبداعاتهم 
ي�شم اأكرث من 250 فنانا ووجهة عار�شة من 27 دولة لعر�ش اأكرث من األفي عمل فني حتت �شعار اكت�شاف وجهات نظر جديدة
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معر�ض  م��ن  ال�صابعة  الن�صخة  فعاليات  تنطلق 
م�صتوى  على  ال��رائ��د  املعر�ض  دب��ي،  العامل  فنون 
اإبداعات  ي��ق��دم  ال���ذي  االأو����ص���ط  ال�����ص��رق  منطقة 
مركز  يف  االأرب���ع���اء  ال��ي��وم  مقبولة،  ب��اأ���ص��ع��ار  فنية 
ليقدم  اأي��ام  اأربعة  وي�صتمر  العاملي،  التجاري  دبي 
وور�ض  الفنية  الفعاليات  م��ن  متنوعة  جمموعة 

العمل التفاعلية واالأن�صطة املتميزة.
املعقولة،  التكلفة  ذات  الفنون  �صعبية  تنامي  ومع 
�صيتاح لزوار املعر�ض يف ن�صخته لهذا العام فر�صة 
الفنية  امل��واه��ب  م��ن  نخبة  ب��اإب��داع��ات  اال�صتمتاع 
ال�صاعدة واملتمر�صة، والتي ت�صم اأكرث من 250 
27 دول����ة خمتلفة  ف��ن��ان ووج���ه���ة ع��ار���ص��ة م���ن 
فعاليات  األفي عمل فني خالل  اأك��رث من  لعر�ض 
وجهات  "اكت�صاف  �صعار  حتت  يقام  الذي  املعر�ض 

نظر جديدة".
بقائمة  امل��ع��ر���ض  م��ن  ال��ع��ام  ه���ذا  ن�صخة  وت��ت��م��ي��ز 
الروبوتات  عرو�ض  مثل  اجلديدة  الفعاليات  من 
اإىل  االأزي���اء،  وفنون  امل�صتدامة  الفنية  واالأع��م��ال 
م�صرح  م��ع  بالتعاون  تقام  التي  االأن�صطة  جانب 
اأوف دان�ض،  اآرت  اآرت، وفرقة  اأوف ديجيتال  ثياتر 
وور������ض ع��م��ل خم�����ص�����ص��ة ل���الأط���ف���ال ح����ول الفن 
عر�ض  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ال��ف��وت��وغ��رايف،  والت�صوير 
جم��م��وع��ة فنية خ��ا���ص��ة ل��ع��دد م��ن امل��ب��دع��ني من 

�صرطة دبي. 
وبهذه املنا�صبة، قالت تريك�صي لوه مريماند، نائب 
الرئي�ض التنفيذي الإدارة املعار�ض والفعاليات لدى 
ال�صتقبال  "نتطلع  العاملي:  التجاري  دب��ي  مركز 
ال��دائ��م��ني واجل���دد بعد  ال���زوار م��ن رواد املعر�ض 
اجلميع.  �صالمة  ل�صمان  �صارمة  تدابري  تطبيق 
دب���ي وج��ه��ة فنية  ال��ع��امل  ف��ن��ون  وي�صكل م��ع��ر���ض 

جتربتهم  خالل  الفنون  ملحبي  ومثالية  متكاملة 
اقتناء  فنية من خالل  االأوىل يف جمع جمموعة 
باالإ�صافة  اإع��ج��اب��ه��م،  ت��ن��ال  ال��ت��ي  الفنية  القطع 
اإىل ت��زوي��ده��م ب��ال��ن�����ص��ائ��ح ال��ت��ي ي��ح��ت��اج��ون��ه��ا يف 
يف  الفنية  االأعمال  تنوع  ي�صمن  كما  املجال.  هذا 
الدائمني  املعر�ض  زوار  ب��اإع��ج��اب  ال��ف��وز  املعر�ض 
لال�صتخدام  مثالية  فنية  اأع��م��ال  ت��وف��ر  بف�صل 
واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  الحتياجات  اأو  ال�صخ�صي 

مثل الفنادق واملطاعم وغريها".

الفنانون امل�ضاركون يف املعر�ض
ن�صخته  يف  دب��ي  ال��ع��امل  فنون  معر�ض  يف  ي�صارك 
�صواء  الفنانني،  من  وا�صعة  جمموعة  العام  لهذا 
ويعر�ض  اجل�����دد.  اأو  ال�����ص��اب��ق��ني  امل�����ص��ارك��ني  م���ن 
مثل  االأوىل،  ل��ل��م��رة  ت�����ص��ارك  دول  م���ن  ف��ن��ان��ون 
اإ�صرائيل وماليزيا واأوزبك�صتان، ت�صكيلة من اأحدث 
اأعمالهم الفنية التي تغطي جمموعة متنوعة من 
املوا�صيع والتخ�ص�صات. كما ي�صارك الفنانون من 
مثل  املعر�ض  يف  امل�صاركة  لها  �صبقت  التي  ال��دول 
والواليات  املتحدة  واململكة  ورو�صيا  والهند  اأملانيا 
املتحدة بهدف منح الزوار الفر�صة لالطالع على 
ت�صكيلة عاملية امل�صتوى من القطع الفنية امللهمة. 
يف  امل�صاركني  طليعة  يف  املحليون  الفنانون  وياأتي 
موزة  االإم��ارات��ي��ة  الفنانة  بينهم  وم��ن  امل��ع��ر���ض، 
املن�صوري التي ت�صارك جمدداً بعد النجاح الالفت 
فعاليات  يف  االأوىل  م�صاركتها  بعد  حققته  ال��ذي 
وت�صتوحي   .2020 دب��ي  ال��ع��امل  ف��ن��ون  معر�ض 
اليومية  ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل  اإب��داع��ات��ه��ا م��ن  امل��ن�����ص��وري 
والطبيعة  واالأف����الم  املو�صيقى  مثل  االع��ت��ي��ادي��ة 
لتقدم لوحات فنية �صغرية متزج االألوان املتنوعة 
للزوار  ومي��ك��ن  امل��ت��ق��ن.  ال��ت��ج��ري��دي  اأ�صلوبها  م��ع 
ال��ف��ن��ي��ة م��ب��ا���ص��رة يف اجلناح  اأع��م��ال��ه��ا  م�����ص��اه��دة 

املخ�ص�ض لها والذي يفتح اأبوابه على مدار االأيام 
االأربعة للمعر�ض.  

دبي  ال��ع��امل  فنون  معر�ض  يف  م�صاركتها  وخ��الل 
لهذا العام، تعر�ض اأمل حممد، الفنانة االإماراتية 
ال��ري��ا���ص��ي��ات، جمموعة  ع��ل��وم  وامل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف 
ح�����ص��ري��ة م���ن اأع��م��ال��ه��ا ال��ف��ن��ي��ة امل�����ص��ت��وح��اة من 
االأنثوية.  والطاقة  االأ�صطورية  والكائنات  البحر 
"الدوامة"  االأب���رز  الفني  عملها  اأم��ل  وا�صتلهمت 
تعر�ض  حيث  االإم��ارات��ي��ة،  ال�صعبية  الق�ص�ض  من 

من خالله جمال الكائنات البحرية امللونة. 
يف  االأوىل  للمرة  احلربلي  �صارة  الفنانة  وت�صارك 
فعاليات املعر�ض من خالل جمموعة من االأعمال 
الفنية الفريدة، حيث تعّد اأول فنانة تقدم مفهوم 
الطيف كتعبري عن الفن الروحي لتالوة القراآن 
االأعمال  م��ن  احلربلي  ت�صكيلة  وت�صور  ال��ك��رمي. 
اإ�صارات �صوتية  الفنية االآيات القراآنية على �صكل 

ي��ت��م ع��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى ل���وح���ات ور����ص���وم���ات جدارية 
وغريها من فنون النحت.

�صمولينكوفا  جوليا  ال��رو���ص��ي��ة  الفنانة  وت�صجل 
م�صاركتها الرابعة يف املعر�ض بعد جناحها بتحقيق 
الفنية خالل  املبيعات لالأعمال  اأعلى  واح��دة من 
ن�صخته للعام املا�صي. وجت�صد جمموعتها الفنية 
ب��ع��ن��وان "مدن" روؤي��ت��ه��ا الإي��ق��اع وح��رك��ة واأل����وان 
االأ�صواء الفريدة للمدن، والتي يتم عر�صها على 
باجلوانب  الواقعية  احل��ي��اة  ت��رب��ط  فنية  ل��وح��ات 

املجردة. 
ومي����زج ال��ف��ن��ان االأوك������راين اأول���زف���ول���د ال��ف��ن مع 
التي  الفنية  اأع��م��ال��ه  خ��الل  م��ن  ال��ت��اأّم��ل  جل�صات 
ق���ام ب��اإجن��ازه��ا اأث��ن��اء مم��ار���ص��ة ال��ت��اأّم��ل. وتعك�ض 
جمموعته الفنية "ت�صيتنو�صت�ض" التو�صع النوعي 
الذي �صهده الوعي الب�صري، والذي �صيثري اإعجاب 

الزوار يف ن�صخة املعر�ض لهذا العام. 

فعاليات متميزة 
متنوعة  جمموعة  دبي  العامل  فنون  معر�ض  يقدم 
من الفعاليات اجلديدة، اإىل جانب االأن�صطة املتكررة 
جمرد  بح�صوره  ليتجاوز  الوا�صعة،  ال�صعبية  ذات 
وجهة  وي�صكل  الفنية،  االأع��م��ال  لتقدمي  معر�ض 
تتيح جلميع اأفراد العائلة فر�صة ق�صاء يوم حافل 
باملتعة. وت�صمل قائمة الفعاليات املتميزة للمعر�ض 
اأملع  من  لعدد  املبتكرة  الفنية  االأعمال  من  ت�صكيلة 
اإىل معر�ض  ب��االإ���ص��اف��ة  دب����ي،  ���ص��رط��ة  امل���واه���ب يف 
مّو�صعة  م�صاحة  يوفر  ال��ذي  دب��ي  احل�صري  الفن 
م�صابقة  وي�صت�صيف  ال�����ص��ارع،  لفنون  وخم�ص�صة 
ال�صارع والتي �صت�صهد مناف�صة بني  مبا�صرة لفنون 
فريقني للفوز مب�صاحة عر�ض جمانية يف املعر�ض 

خالل ن�صخته للعام القادم. 
الفنية  معارفهم  نطاق  بتو�صيع  للراغبني  وميكن 
اإىل  الفنية،  واحل�����وارات  العمل  ور����ض  يف  امل�����ص��ارك��ة 
جانب العديد من اجلل�صات التعليمية، والتي ت�صمل 
املخ�ص�صة  الفوتوغرايف  الت�صوير  ور�ض عمل حول 
للكبار وال�صغار على حد �صواء برعاية �صركة نيكون. 
ال��زوار على  ويقوم عدد من خرباء الفن مب�صاعدة 
اإجناز اأعمالهم الفنية اخلا�صة من خالل جمموعة 
من الدرو�ض التعليمية، يف حني يقدم مركز اجلليلة 
���ص��ن��اع��ة اخلزف  لتعليم  ج��ل�����ص��ات  ال��ط��ف��ل  ل��ث��ق��اف��ة 
للفنانني ال�صغار، باالإ�صافة اإىل جل�صات حوار الفن 
التي تتيح للزوار فر�صة التحدث اإىل اخلرباء اأثناء 

اال�صتمتاع معهم بكوب من ال�صاي.
اللوحات  م��ن  جمموعة  اإنكوبيا  من�صة  تقدم  كما 
الواقع  ت��ق��ن��ي��ات  ال��رق��م��ي��ة اجل����اه����زة م���ن خ����الل 
من  مغناطي�صية  ن�����ص��خ��اً  ت��وف��ر  ال��ت��ي  االف��رتا���ص��ي 
اآي نورن،  اإيه  العديد من خيارات ال�صور. وت�صجل 
عاملياً،  الرائدة  الفنية  للروبوتات  املطورة  ال�صركة 
ح�صورها االأول يف املنطقة من خالل تقدمي روبوت 

فنية  لوحات  اإىل  ال��زوار  �صور  حتويل  ميكنه  فنان 
عرب حتليل االأل��وان واالأ�صكال ومزج االأل��وان ب�صكل 

يحاكي �صربات الفر�صاة.
ال�صارع  فنون  ع�صاق  اأم��ام  الفر�صة  املعر�ض  ويتيح 
ل��ل��ف��ن احل�����ص��ري مع  ف��ع��ال��ي��ة خم�ص�صة  حل�����ص��ور 
فنانني متمر�صني مبجال الفن اجلرافيتي والذين 
�صيقومون باإجناز ر�صومات االإ�صتن�صل على القما�ض. 
ويتعاون املعر�ض مع ثياتر اوف ديجيتال ارت ليقدم 
املتطورة  التكنولوجيا  ب��ني  جتمع  رقمية  ع��رو���ص��اً 
يف  املذهلة  الب�صرية  وامل��وؤث��رات  الكال�صيكي  والفن 
ف�صاء الفنون الرقمية. و�صيت�صمن املعر�ض عملني 
كاندين�صكي  اإىل  مونيه  من  بعنوان  بارزين  فنيني 

واالنطباعيون.

معايري ال�ضالمة
�صرتاعي فعاليات معر�ض فنون العامل دبي التطبيق 
وال�صالمة  ال�����ص��ح��ة  اإج��������راءات  جل��م��ي��ع  ال�������ص���ارم 
التجاري  دب��ي  مركز  جنح  جانبه،  وم��ن  والنظافة. 
تتميز  بيئة  ت��ق��دمي  ُق��درت��ه على  اإث��ب��ات  ال��ع��امل��ي يف 
الفعاليات  ال�صت�صافة  االأم���ان  م�صتويات  باأف�صل 
العاملية  امل���ع���ار����ض  وت��ن��ظ��ي��م  امل��ب��ا���ص��رة  ال��ت��ج��اري��ة 
ب��االن�����ص��ج��ام م���ع اأع���ل���ى م��ع��اي��ري ال�����ص��الم��ة؛ االأم���ر 
ا�صت�صافها  التي  الن�صخة  خالل  وا�صحاً  كان  ال��ذي 
 98% اأع���رب  م��ن معر�ض ج��ل��ف��ود، حيث  م��وؤخ��راً 
ا�صتمتاعهم  عن  والعامليني  املحليني  امل�صاركني  من 

بتجربة اآمنة اأو اآمنة للغاية اأثناء املعر�ض.
وحفاظاً على �صالمة الزوار وباالن�صجام مع القواعد 
من  جمموعة  اعتماد  مت  احلكومية،  واالإر����ص���ادات 
التدابري التي يجب االلتزام بها اأثناء املعر�ض، مثل 
وارتداء  االجتماعي  التباعد  مبادئ  على  احلفاظ 
التعقيم  ع��م��ل��ي��ات  واإج�������راء  االإل����زام����ي  ال��ك��م��ام��ات 
ال��دوري��ة وحت��دي��د نقاط ال��دخ��ول واخل���روج ب�صكل 

�ضرورة احل�ضول على ال�ضعرات احلرارية الكافية 
�شحة توؤكد  اأن �شهر رم�شان فر�شة لتح�شني 
العادات الغذائية اخلطاأ، واإنقا�ش الوزن 
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للرعاية  �صبكة  اأك��رب  "�صحة"  ال�صحية  للخدمات  اأبوظبي  �صركة  اأك���دت 
اأن �صهر رم�صان الكرمي يعد  فر�صة عظيمة  ال�صحية يف دولة االإم��ارات، 

لتح�صني العادات الغذائية اخلطاأ، واإنقا�ض الوزن ملن يعاين من ال�صمنة.
مدينة  م�صت�صفى  يف  العالجية  التغذية  اإخ�صائية  العامري  جنود  وقالت 

مل�صت�صفيات  ال���ت���اب���ع���ة  زاي�������د 
�صركة  من�صاآت  اإح���دى  الظفرة 
ال��غ��ذاء يف  تنظيم  اإن  "�صحة" 
�صهر رم�صان مهم جداً، فهناك 
تغريات كبرية حتدث يف عادات 
االأكل و�صاعات ال�صيام الطويلة 
ب�����ص��ك��ل عام،  واأ����ص���ل���وب احل���ي���اة 
ومن املهم زي��ادة الوعي باالأكل 
املجتمع  اأف������راد  ب���ني  ال�����ص��ح��ي 

خالل ال�صهر الف�صيل.
اأه��م��ي��ة احل�صول  واأك����دت ع��ل��ى 
على ال�صعرات احلرارية الكافية 

مق�صمة بني فرتتي االإفطار وال�صحور من خالل تناول وجبة اأو وجبتني 
اإىل   45%( ال��ك��رب��وه��ي��درات  م��ع  ال��وج��ب��ات  وم��وازن��ة  بينهما،  خفيفتني 
 25%( ال�صحية  والدهون   )30% اإىل   20%( والربوتينات   )50%
تناول  من  والتقليل  والدهنية  ال�صكرية  االأطعمة  وجتنب   ،)35% اإىل 

الكربوهيدرات امل�صنعة.
ون�صحت جنود العامري اإخ�صائية التغذية العالجية ب�صرب الكثري من املاء 
الفائ�صة  الغازية  وامل�صروبات  وال�صاي  والقهوة  املحالة  امل�صروبات  وجتنب 
يف فرتة ما بعد االإفطار، والتعجيل باالإفطار، وتاأخري ال�صحور، ون�صحت 
كذلك بالبدء بتناول املاء عند االإفطار، وح�صة واحدة  من الفواكه، والتمر 
ال�صكر يف الدم بعد  للتغلب على اجلفاف والتغلب على انخفا�ض م�صتوى 

فرتة ال�صيام الطويل، مع اأهمية التوقف عن التدخني.
وحول الن�صاط البدين خالل �صهر رم�صان الكرمي اأكدت اأخ�صائية التغذية 
والعمل  الن�صاط  �صهر  هو  الف�صيل  ال�صهر  اأن  العامري  جن��ود  العالجية 
واجلد فال يتخذه البع�ض عذراً لعدم ممار�صة الن�صاط البدين، والبد اأن 
امل�صي يف  املف�صل مثل:  البدين  الن�صاط  االأ�صخا�ض على ممار�صة  يحر�ض 
البدين على  للن�صاط  اإن مل يكن لديهم برناجماً منتظماً  الت�صوق  مراكز 
مدار العام، وا�صتخدام �صاعة عداد خطوات حل�صاب اخلطوات وو�صع هدف 

للو�صول اإىل 10،000 خطوة يف اليوم اأو اأكرث.
ن�صاط  اأي  ممار�صة  قبل  الطبيب  ا�صت�صارة  �صرورة  اإىل  املر�صى  واأر���ص��دت 
بدين، وكذلك الذين يتناولون دواء �صبط ال�صكر من اأجل �صبط اجلرعة 

والتوقيت.
والقيلولة  واال�صتيقاظ،  ال��ن��وم  اأوق���ات  تنظيم  اأهمية  على  كذلك  واأك���دت 
مبزيد  ي�صعر  اأن  االإن�����ص��ان  جل�صم  ميكن  حيث  للراحة،  اأوق���ات  ج��دول��ة  اأو 
واال�صتيقاظ  النوم  اأوق��ات  تنظيم  وي�صمح  نهار رم�صان،  التعب خالل  من 
باحل�صول على قدر من الراحة الأداء الن�صاط البدين قبل اأو بعد االإفطار، 
اأوالكرة  القدم  كرة  لعب  مثل:  املف�صلة  الهوايات  ممار�صة  اأن  اإىل  م�صرية 
واحلفاظ  البدين  الن�صاط  يف  لال�صتمرار  جيدة  و�صيلًة  اأوالتن�ض  الطائرة 

على اللياقة البدنية باالإ�صافة اإىل ال�صعور العام بالراحة.
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لقاحات  ال��ع��امل  ح���ول  امل��الي��ن  يتلقى 
يبدو  ذلك،  ومع  املختلفة،  "كوفيد-19" 
البع�ض حذرين من التطعيم ب�ضبب خماوف 

االآثار اجلانبية التي وقع ت�ضجيلها.
التهاب  مثل  ح��االت  عن  الكثريون  واأبلغ 
والطفح  وال��غ��ث��ي��ان  واحل��م��ى  ال���ذراع���ن 
اجللدي وال�ضداع، كاآثار جانبية للقاح، ما 

جعل االأمر مدعاة للقلق.

���ص��وؤال: ملاذا  اإج��اب��ة ع��ن  واأ���ص��ب��ح احل�صول على 
ت�صبب ال��ل��ق��اح��ات اأح��ي��ان��ا ه��ذه االأع���را����ض غري 
اأم���را ملحا،  ال�����ص��ارة، وه��ل ه��ي م��دع��اة للقلق؟، 
من اأجل طماأنة النا�ض حول العامل ب�صاأن ردود 

الفعل هذه.
 وق���د ي��ب��دو االأم�����ر غ���ري م��ن��ط��ق��ي، ل��ك��ن االآث����ار 
اجل��ان��ب��ي��ة ه���ي ع��الم��ة ع��ل��ى اأن ال��ل��ق��اح ي����وؤدي 
وظ���ي���ف���ت���ه، ك���م���ا ق�����ال اخل�������رباء مل���وق���ع "اليف 

�صاين�ض".
اأخ�صائية  ب��ي��ل��ي،  اآر  ����ص���وزان  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
ورئي�صة اجلمعية  املناعة  واأخ�صائية  احل�صا�صية 
تتطور  اجلانبية  االآث��ار  اإن  االأمريكية،  الطبية 

الأن اجلهاز املناعي يتفاعل مع اللقاح.
وقد يبداأ االأ�صخا�ض يف االإ�صابة باحلمى والتعب 
 12 بعد  وال�صداع واالأمل حول منطقة احلقن 

اإىل 24 �صاعة من التطعيم.
النووي  احلم�ض  لقاحات  اأن  ذل��ك  يف  وال�صبب 
تطالب  ل�"كوفيد19-"،  امل��ر���ص��ال  ال��ري��ب��وزي 
لفريو�ض  "�صبايك"  ب���روت���ني  ب�����ص��ن��ع  اجل�����ص��م 
لدخول  ال��ف��ريو���ض  ي�صتخدمه  وال���ذي  ك��ورون��ا، 
ل��ق��اح��ا جون�صون  اخل��الي��ا واإ���ص��اب��ت��ه��ا. )ي��ق��دم 
عن  �صبايك  بروتني  واأ�صرتازينكا  جون�صون  اآند 

طريق فريو�ض الزكام ال�صائع ال�صعيف(.
الرئي�ض  دي�������ص���اي،  ن��ي��ت��ني  ال���دك���ت���ور  واأو�����ص����ح 
 COVID �التنفيذي ورئي�ض ق�صم الت�صويق ل

رقمي  �صحي  �صفر  جواز  وهو   ،PreCheck
االأخرية،  والتطعيم  "كوفيد19-"  الختبارات 
اأن وجود بروتني "�صبايك" هذا، يبداأ ا�صتجابة 
اأن��واع من اخلاليا: ال�صامة  مناعية من ثالثة 

واخلاليا التائية واخلاليا البائية.
تكت�صف  التي  اخلاليا  ه��ذه  اأول  البالعم  وتعد 
ت�صاعد  بينما  والق�صاء عليها،  ال�صارة  الكائنات 
اخلاليا التائية التي تهاجر اإىل املنطقة التي مت 
"�صبايك"  اللقاح على تذكر بروتني  فيها حقن 
امل�صتقبلية.  ال���ل���ق���اءات  يف  ال��ت��اج��ي  ل��ل��ف��ريو���ض 
اأجنبي،  اأن��ه  على  اللقاح  على  التعرف  ومبجرد 
ت���ب���داأ اخل���الي���ا ال��ب��ائ��ي��ة يف ت��ك��وي��ن ج��ي�����ض من 

االأج�صام امل�صادة.
وتنتج كل هذه اخلاليا املناعية بروتينات التهابية 
تعرف با�صم ال�صيتوكينات. وال�صيتوكينات عبارة 
عن ر�صل كيميائي ي�صاعد يف تن�صيق اال�صتجابة 
امل��ن��اع��ي��ة واأي�������ص���ا اإط������الق احل���م���ى، وه����ي اأح���د 
"كوفيد- ل��ل��ق��اح��ات  ال�صائعة  اجل��ان��ب��ي��ة  االآث����ار 
اجل�صم  يجعل  احل���رارة  درج��ة  فارتفاع   ."19
درجة  ارت��ف��اع  اأن  كما  للفريو�ض،  م�صياف  غري 
من  امل��زي��د  تكوين  على  اجل�صم  يحفز  احل���رارة 
املواد  ه��ذه  ت�صبب  اأن  وميكن  املناعية.  اخلاليا 
الع�صالت  يف  اآالما  اأي�صا  االلتهابية  الكيميائية 

واإرهاقا و�صداعا واأعرا�صا اأخرى.
ال�صيتوكني  اإن��ت��اج  ارت��ف��اع  اإن  ق��ال  دي�صاي  ولكن 

يحدث يف غ�صون 24 اإىل 48 �صاعة، وهذا هو 
ال�صبب يف اأن معظم االآثار اجلانبية تختفي من 

تلقاء نف�صها خالل هذا االإطار الزمني.
من  يكفي  م��ا  "كوفيد19-"  ل��ق��اح��ات  وت��ق��دم 
لتحفيز  امل���ن���اع���ة  جل���ه���از  "�صبايك"  ب���روت���ني 
ال�صديدة  احل�����االت  ع��ك�����ض  وع��ل��ى  اال���ص��ت��ج��اب��ة. 
اإىل  ت���وؤدي  ال  ال��ل��ق��اح��ات  ف���اإن  ل�"كوفيد19-"، 
با�صم  ُت��ع��رف  ال�صيطرة  ع��ن  خ��ارج��ة  ا�صتجابة 
اجل�صم  اإغ���راق  يتم  حيث  ال�صيتوكني،  عا�صفة 
باملواد الكيميائية االلتهابية، والتي تت�صبب بعد 

ذلك يف تلف االأع�صاء.
تكون  اأن  مي��ك��ن  اجل��ان��ب��ي��ة  االآث�����ار  الأن  ون���ظ���را 
عالمة على تدريب قوي جلهاز املناعة الكت�صاف 
الفريو�ض والق�صاء عليه، فقد يكون االأ�صخا�ض 
االأ�صغر �صنا اأكرث عر�صة لالإ�صابة باآثار جانبية 

اأقوى من كبار ال�صن.
لقاح  مثل  حقنتني،  تتطلب  التي  اللقاحات  ويف 
فايزر وموديرنا، قد تكون االآثار اجلانبية اأي�صا 
االأوىل،  اجلرعة  من  الثانية  اجلرعة  بعد  اأ�صواأ 
ال�صابقة  املواجهة  تتذكر  التائية  اخل��الي��ا  الأن 
مع بروتني "�صبايك" دون تردد، ويطلق اجل�صم 
ب�صرعة ا�صتجابة مناعية قوية لتدمريها، مبا يف 
ذلك الكثري من ال�صيتوكينات التي حتفز االآثار 

اجلانبية.
ُت��ظ��ه��ر احلقنة  ال������دوام،  "على  دي�����ص��اي:  وق����ال 

الثانية املزيد من االآثار اجلانبية ولكن ا�صتجابة 
االأوىل  اجلرعة  اأن  اإىل  واأ�صار  اأف�صل".  مناعية 
الفريو�ض  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  امل��ن��اع��ي  اجل��ه��از  تعلم 
امل�����ص��ادة واخلاليا  اإن���ت���اج االأج�����ص��ام  وال���ب���دء يف 
ال��ت��ائ��ي��ة ���ص��ده، اأم���ا اجل��رع��ة ال��ث��ان��ي��ة فت�صاعد 
اللقاح على الو�صول اإىل فعالية كاملة ت�صل اإىل 

و95%.  94%
اآث���ار  اإىل االإب�����الغ ع��ن  ال��ن��ا���ض  مل����اذا مي��ي��ل  اإذن، 
جانبية اأقوى من لقاحات "كوفيد19-"مقارنة 
اخلا�صة  تلك  مثل  االأخ���رى،  اللقاحات  ببع�ض 

باالإنفلونزا؟
النووي  احل��م�����ض  ل��ق��اح��ات  اإن  دي�����ص��اي  ق����ال   
ت�صبب  ق��د  ل�"كوفيد19-"  املر�صال  ال��ري��ب��وزي 
االإنفلونزا جزئيا  لقاح  اأق��وى من  اآث��ارا جانبية 
مناعية  ا���ص��ت��ج��اب��ة  ال��ل��ق��اح��ات حت��ف��ز  ه���ذه  الأن 

اأقوى.
من"كوفيد- �صابقا  تعافوا  الذين  واالأ�صخا�ض 

باآثار  لالإ�صابة  عر�صة  اأك���رث  اأي�صا  19"هم 
جانبية قوية، حتى بعد اجلرعة االأوىل. وقالت 
اأجهزتهم  الأن  ي��ح��دث  ذل��ك  اإن  بيلي  ال��دك��ت��ورة 
امل���ن���اع���ي���ة وق�����ع جت��ه��ي��زه��ا ب��ال��ف��ع��ل ل���ل���رد على 

الفريو�ض.
ال���ف���ردي���ة، مثل  ال���ف���روق  اأن  دي�����ص��اي  وي��و���ص��ح 
م�صتوى التوتر والنظام الغذائي، ميكن اأن توؤثر 

اأي�صا على االآثار اجلانبية.

ومع ذلك، ال تقلق اإذا ح�صلت على احلقنة ومل 
يزال  م��ا  فاللقاح  جانبية،  اآث���ار  اأي  ل��دي��ك  يكن 

يعمل.
�صخ�ض  "كل  �صاين�ض":  ل�"اليف  بيلي  وق��ال��ت 
خم��ت��ل��ف يف ط��ري��ق��ة م��ع��اجل��ة ال��ل��ق��اح��ات. لكن 
اإىل   90% اأن  ت��ظ��ه��ر  ال�����ص��ري��ري��ة  ال���درا����ص���ات 
%95 من النا�ض لديهم ا�صتجابة كبرية للقاح 

�صواء كانت لديهم اآثار جانبية اأم ال".
االأ�صخا�ض  ي�صاب  ق��د  ج���دا،  ن���ادرة  ح���االت  ويف 
باحل�صا�صية املفرطة جراء لقاح "كوفيد19-"، 
وهو رد فعل حت�ص�صي مهدد للحياة ولكن ميكن 
ع��الج��ه ب�����ص��ه��ول��ة. ع��ل��ى ���ص��ب��ي��ل امل���ث���ال، حتدث 
مليون  لكل  فقط   2.5 يف  املفرطة  احل�صا�صية 
اأجريت يف  لدرا�صة  للقاح موديرنا، وفقا  جرعة 
 Morbidity and جملة  يف  يناير  �صهر 
 Mortality Weekly Report
االأمرا�ض  على  ال�صيطرة  م��راك��ز  يف  ال�����ص��ادرة 
وال���وق���اي���ة م��ن��ه��ا. وحت��ف��ز ح��ق��ن��ة ف���اي���زر اأي�صا 
ويحدث  املفرطة.  احل�صا�صية  من  ن��ادرة  ح��االت 
رد الفعل هذا يف غ�صون 15 دقيقة من ح�صول 
�صخ�ض ما على اللقاح، ما يعني اأنه من ال�صهل 
جدا على مقدمي الرعاية ال�صحية معاجلته اإذا 
ظهر )ولهذا ال�صبب، ُيطلب من الذين يتلقون 
اللقاح البقاء يف موقع التطعيم ملدة 15 دقيقة 

بعد احل�صول على اللقاح(.

االأخرى  اخل��ط��رية  اجلانبية  االآث���ار  تكون  وق��د 
اللقاحات.  ببع�ض  مرتبطة  غ��ري  اأو  مرتبطة 
واأوق��ف��ت ال��ع��دي��د م��ن ال���دول االأوروب���ي���ة لفرتة 
تقارير  ب�صبب  اأ�صرتازينكا  لقاح  اإعطاء  وجيزة 
عن حدوث جلطات دموية يف حاالت نادرة جدا. 
وقالت بيلي، الأن الفريو�ض التاجي نف�صه يوؤثر 
اأن  العديد من اخل��رباء يف  ي�صك  التخرث،  على 

االآثار اجلانبية مرتبطة به.
وم�����ع ذل������ك، خ��ل�����ض حت��ق��ي��ق اأج��������راه االحت�����اد 
اآم��ن لعامة النا�ض ومل  اأن اللقاح  اإىل  االأوروب��ي 
الرغم  على  باجللطات،  نهائية  �صلة  اأي  يجد 
اأن اجلهة املنظمة يف االحت��اد االأوروب���ي مل  من 

ت�صتبعد وجود �صلة.
ويف ال���وق���ت ن��ف�����ص��ه، ه��ن��اك ال��ك��ث��ري م���ن االآث����ار 
اجل��ان��ب��ي��ة - ت����رتاوح م��ن ح����روق ال�����ص��م�����ض اإىل 
عنها،  ال�صلطات  اإب���الغ  مت  التنا�صلي،  الهرب�ض 
ولكن لي�ض لها اأي �صلة على االإط��الق باللقاح، 
امل��ت��ح��دة. وبعبارة  امل��م��ل��ك��ة  ل��ب��ي��ان��ات م���ن  وف��ق��ا 
اأخ��رى، ملجرد ح��دوث �صيء ما بعد وقت ق�صري 
من ح�صولك على اللقاح، هذا ال يعني اأن اللقاح 

هو الذي ت�صبب يف ذلك.
واأكد دي�صاي اأنه نظرا النت�صار متغريات فريو�ض 
كورونا اجلديد يف جميع اأنحاء العامل، من املهم 
ا�صتعداد  على  تكون  واأن  التطعيم  يتم  اأن  ج��دا 

للح�صول على جرعات معززة يف امل�صتقبل.

كل �ضخ�ض خمتلف يف طريقة معاجلة اللقاحات

ما الذي ي�شبب الآثار اجلانبية للقاحات "كوفيد- 19"؟

اإبطاء  على  ت�صاعد  ط��رق  عن  دائما  اخل��رباء  يبحث 
عملية �صيخوخة اجل�صم. واكت�صفوا اأن هناك بكترييا 
م��ن نق�ض  ت��ع��اين  اأن  االإن�����ص��ان، ميكن  ف��م  تعي�ض يف 

نرتات م�صدرها نباتي.
اأنه  اإىل   ،Redox Biology جم��ل��ة  وت�����ص��ري 
لي�ض �صرا احتواء معظم النباتات على مركبات غري 

ع�صوية يطلق عليها نرتات. 
وهذه املركبات ت�صتخدم على نطاق وا�صع يف عمليات 

ت�صميد االأرا�صي. 
وال�صبانخ  واخل�����ض  )ال��ب��ن��ج��ر(  ال�����ص��م��ن��در  وي��ح��ت��وي 

والكرف�ض واجلزر على ن�صبة عالية من النرتات.

وبالطبع غالبية النا�ض تعترب النرتات مادة م�صرة. 
بيد ان الدرا�صات التي اأجريت موؤخرا، تعيد االعتبار 
ت�صكل  ال  �صغرية  بكميات  تكون  عندما  امل���ادة،  لهذه 

خطورة على ال�صحة.
وق����د اأظ���ه���رت ن��ت��ائ��ج درا����ص���ة ج���دي���دة، اأن����ه بف�صل 
ال��ب��ك��ت��ريي��ا ال��ت��ي ت��ع��ي�����ض يف جت��وي��ف ال���ف���م، تتحول 
النرتيك.  اأك�صيد  اإىل  الطعام  يف  امل��وج��ودة  ال��ن��رتات 
االأوعية  ت��ن��ظ��ي��م ع��م��ل  ي�����ص��اه��م يف  االأك�����ص��ي��د  وه����ذا 
الدموية ونقل االإ�صارات الكيميائية اإىل الدماغ. اأي 
اأنه مادة مهمة لعمل اجل�صم ب�صورة �صحيحة. وعند 
داخل  االأك�صيد  هذا  اإنتاج  عملية  تتباطاأ  ال�صن  كبار 

اجل�صم، ما يوؤدي اإىل �صعف يف عمل الدماغ والقلب 
واالأوعية الدموية.

وات�صح لباحثني من جامعة اإك�صرت الربيطانية، من 
مب�صاركة  اأج��روه��ا  يوما   20 ا�صتمرت  جتربة  نتائج 
تناولوا  االأ���ص��ح��اء،  ال�����ص��ن  ك��ب��ار  م��ن  �صخ�صا   26
الغني  ال�����ص��م��ن��در  ال��ي��وم ع�صري  م��رت��ني يف  خ��الل��ه��ا 
التالية  الع�صرة  االأي���ام  ويف  اأي���ام،   10 مل��دة  بالنرتات 
اأن  تناولوا ع�صري �صمندر وهميا )من دون نرتات(، 
البكترييا  زيادة  ي�صاعد على  ال�صمندر  تناول ع�صري 
امل��ف��ي��دة يف جت��وي��ف ال��ف��م ل���دى االأ���ص��خ��ا���ض الذين 
اأعمارهم 70-80 عاما. ومقابل هذا ينخف�ض عدد 

البكترييا ال�صارة.
بيئة  خ��ل��ق  ال�صمندر  ع�صري  اأن  ال��ن��ت��ائ��ج،  واأظ���ه���رت 
اجل�صم  يف  وج��وده��ا  يرتبط  التي  للبكترييا  مواتية 
ب�صحة القلب واالأوعية الدموية والدماغ. باالإ�صافة 
االنقبا�صي  ال��دم  �صغط  م�صتوى  انخف�ض  ه��ذا  اإىل 

لدى امل�صاركني يف التجربة.
واك��ت�����ص��ف ال��ب��اح��ث��ون، اأن���ه ب��ع��د ت��ن��اول م��ك��م��الت من 
Prevotella- بكترييا  عدد  انخف�ض  النرتات، 

ترتبط  البكترييا  وه���ذه   .Veilonella
ك���م���ا ي�صري  االل����ت����ه����اب.  ع���م���ل���ي���ات  ب���ت���ط���ور 

بكترييا  ع��دد  انخفا�ض  اأن  اإىل  ال��ب��اح��ث��ون، 
التي   ،Clostridium difficile

ت�صبب التهاب االأمعاء واالإ�صهال.
كبرية  فانهاتالو،  اآين  ال��دك��ت��ورة  وت�صري 
اأن  اإىل  اإك�����ص��رت،  ال��ب��اح��ث��ني م���ن ج��ام��ع��ة 

درا�صة  يف  ك��ب��رية  اأهمية  النتائج  "لهذه 
غنية  م��واد  واإ�صافة  ال�صحية.  ال�صيخوخة 

اأيام   10 الغذائي ملدة  النظام  اإىل  بالنرتات 
جتويف  يف  البكترييا  تركيب  يح�صن  فقط، 

الفم. واأن مثل هذه احلمية الغذائية، �صت�صاعد على 
اإبطاء �صيخوخة الدماغ وا�صتهالك االأوعية الدموية 

مع التقدم بالعمر".  
ويوؤكد الباحثون، على اأن التاأثري االإيجابي لع�صري 
ال�����ص��م��ن��در ت��اأك��د ف��ق��ط ع��ل��ى ك��ب��ار ال�����ص��ن االأ�صحاء 
بع�ض  متنع  ق��د   ، ذل��ك  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  والن�صطني. 
ال�صن،   كبار  منها  يعاين  م��ا  غالًبا  التي  االأم��را���ض، 

تناول ع�صري ال�صمندر.
اإج���راء درا�صات  ب��د م��ن   لذلك ال 

فئات  مب�����ص��ارك��ة  ج���دي���دة 
عمرية خمتلفة.

ع�شري ال�شمندر يوّفر �شيخوخة �شحية
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العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
اإعالن بالن�سر حل�سور اجتماع خربة 

يف الدعوی رقم 74 / 2021 جتاری جزنى
�صالفة  بالدعوى  ح�صابيا  خبريا  بندبنا  دب��ي  حماكم  من  حكم  �صدر  اأن��ه  حيث 
العامة )ذ.م.م( برفع  املدعية/ �صركة اخلط الالمع للتجارة  الذكر وقد قامت 
موؤ�ص�صة   / عليها  امل��دع��ي  ب�صفتكم  فيها  واخت�صمتكم  ال��ذك��ر  �صالفة  ال��دع��وى 
اجتماعها  لعقد  تدعوكم  اخل��ربة  ف��اإن  وعليه  الكهربائية  للمقاوالت  ال�صامات 
رقم  ه��ات��ف   206 رق��م  اأرك���اد مكتب  بناية   - ال��ق��ره��ود  دب��ي  الكائن يف  مبقرها 
�صباحا   11:00 ال�صاعة   12/04/2021 ي��وم  وذل��ك   04-2599888

لتقدمي كافة م�صتنداتكم.
اخلبري احل�سابي 
اإبراهيم عبدامللك حممد  

اإجتماع خربة 

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
اعالن بالن�سر

رقم )2021/3080(
املنذر : جوزيف  تاالتاال بالتون - فلبيني اجلن�صية 

املنذر اليها : برنادث باميالرا �صانتياجو - فلبينية اجلن�صية 
املو�صوع / - 

فاإن املنذر ينذر املنذر اليهما مبوجب هذا االإنذار ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره 17400 درهم )�صبعه 
 ع�صر الف واربعمائة درهم( وهو قيمة ال�صيكات ارقام )252591/ 252593/252592

بنك  ع��ل��ى  امل�صحوبني   )252598/252597/252596/252595/252594/
ا�صفني التخاذ  اي��ام من ت�صلمكم هذا االن��ذار واال �صن�صطر  اخلليج االأول وذل��ك خالل خم�صة 
كافة االإجراءات القانونية �صدكم مع ت�صجيل اأمر اأداء للمطالبة بقيمة ال�صيكات �صالفة الذكر ، 

مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف واالأتعاب واأي نفقات اأخرى تنتج عن هذه املطالبة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

جزئي    جتاري   AJCFICIPOR2020 /0003331 يف  الدعوی رقم
اإىل املدعي عليه : احمد عالء الدين ابراهيم العبيد - �صوداين اجلن�صية ، منذر عي�صى حممد احمد 
�صوداين / اجلن�صية - نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/3/15 قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف 

الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله ل�صالح املدعي / �صيد امني مندراوي عثمان  
حكمت املحكمة : بف�صخ عقد بيع ال�صيارة مو�صوع الدعوى والزام املدعي عليهما باالإنفراد  والت�صامن 
برد مبلغ 16.675 درهم )�صتة ع�صر الف و�صتمائة وخم�صة و�صبعني درهما( للمدعي مع  الفائدة 
عليه بواقع %10 ت�صري من تاريخ قيد الدعوى الدعوى وحتى متام  ال�صداد والزامهما بالت�صامن 

واالنفراد بر�صوم وم�صروفات الدعوى وبا�صتالم ال�صيارة بحالتها.  
حكما قابال لال�صتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل ال�صتالمك هذا التبليغ. 

حرر بتاريخ / 2021/4/5 
حرر بوا�صطة املوظف 

القا�سي /احمد حممد ابراهيم ال�سقليني 
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوی SHCFICICPL2021 / 0002247 اأمر اأداء  
اىل املدعي عليه : خالد ح�صن العكلة االإمارات العربية املتحدة / اجلن�صية 

نعلمكم بان املدعي طارق مكي جعفر �صالح االإمارات العربية املتحدة / اجلن�صية. 
قد اقام الدعوى املذكورة اعاله للمطالبة 

لذا يجب عليكم احل�صور امام حمكمة ال�صارقة ، املحكمة االإبتدائية املدنية املوافق ال�صاعة لتقدمي ما لديكم 
�صتبا�صر  املحكمة  فاإن  عنكم  ينوب  معتمد  وكيل  اإر�صال  او  ح�صوركم  عدم  حالة  ويف  وم�صتندات،  دفاع  من 
االإجراءات القانونية يف غيابكم. احلكم  - انه بتاريخ 2021/3/18  بعد االطالع على االوراق  - ناأمر بالزام 

املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغ : �صتون الف درهم والزمته بامل�صروفات. 
حرر بتاريخ 2021/4/5  - حرر بوا�صطة املوظف

مركز �صعادة املتعاملني

القا�سي / د. حممد �سليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�سارقة 
املحكمة الإبتدائية املدنية.    

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2021/05105
املخطر: �صالح جان اخرت باد�صاه - اجلن�صية افغان�صتان واحمل بطاقة هوية رقم784196285847354  
ب�صفتي مالك الرخ�صة امل�صماه الفقرة ملقاوالت النجارة امل�صلحة واملرخ�صة من دائرة التنمية االقت�صادية يف 

)0507633561(  : هاتف   - اأبوظبي   : العنوان   - ال�صارفة بالرقم 571070 
اآل ع��ل��ي - ام���ارات���ي اجل��ن�����ص��ي��ة وي��ح��م��ل ب��ط��اق��ة ه��وي��ة رقم  امل��خ��ط��ر ال��ي��ه : ح��م��د خمي�ض ح��م��ي��د خ��ل��ف��ان 

784197065271328
العنوان ال�صارقة -  هاتف رقم )050/6772884( 

مو�صوع االإخطار : احل�صور اىل مقر الدائرة االقت�صادية
ملقاوالت  )الفقرة  وامل�صماة  للمخطر  اململوكة  الرخ�صة  اليه هو وكيل خدمات  املخطر  اأن  الوفانع :- حيث 

النجارة امل�صلحة(  واملرخ�صة برقم )571070(.
املخطر اليه ممتنع عن احل�صور الجناز ما يلزم من معامالت لت�صيري م�صالح الرخ�صة مما احلق باملخطر 

بالغ ال�صرر 
وعليه فان املخطر يرغب يف انذار املخطر اليه ب�صرورة احل�صور اىل مقر الدائرة االقت�صادية واال �صوف 
ي�صطر ا�صفا التخاذ االجراءات القانونية �صده. وعليه يلتم�ض املخطر من �صعادة الكاتب العدل بال�صارفة 

اخطاركم بهذا ر�صميا.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 399
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد / اأمري كل بري حممد ، افغان�صتان اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
%100 وذلك اإىل ال�صيد / عبداهلل با�صني - افغان�صتان اجلن�صية بالرخ�صة امل�صماه )درة املقام  ح�صته البالغة 
االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  من  ال�صادرة   )746275( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  للتجارة( 
بال�صارقه.  تعديالت اخرى: - تغيري اال�صم التجاري من )درة املقام للتجارة( اىل )درة املقام لتجارة االأقم�صة( 
غيارها  الهوائية وقطع  الدراجات  بيع   ، بالتجزئة  غيارها  ال�صاعات وقطع  )بيع  التجاري من  الن�صاط  تغيري   -
ولوازمها- بالتجزئة، بيع االلعاب ولعب االأطفال بالتجزئة ، بيع احللى واالك�ص�صوارات الغري ثمينة - بالتجزئة 
، بيع العطور - بالتجزنة ، بيع املن�صوجات و االأقم�صة - بالتجزئة ، جتارة املالب�ض اجلاهزة ، بيع مالب�ض االأطفال 
اجلاهزة - بالتجزئة ، بيع البطانيات والبيا�صات اجلاهزة وال�صرا�صف - بالتجزئة ، بيع احذية االأطفال - بالتجزئة 
، بيع االأحذية الرجالية - بالتجزئة( اىل )بيع املن�صوجات واالقم�صة - بالتجزئة(  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة 
)5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن 
تاريخ هذا االع��الن فمن لديه اي  ا�صبوعني من  اليه بعد  امل�صار  الت�صديق  على االج��راء  وان��ه �صوف يتم  للعلم 

اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 397
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ �صيف اال�صالم �صياء اال�صالم - الهند اجلن�صية ، يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اىل ال�صيد/ �صدف �صيد علي �صيد - 
الهند اجلن�صية بالرخ�صة امل�صماة )�صالون ال�صياء للحالقة - فرع 2( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة 
مبوجب رخ�صة رقم )748009( ال�صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية بال�صارقة. تعديالت 
اخرى : تغيري اال�صم التجاري من )�صالون ال�صياء للحالقة - فرع2( اىل )�صالون الغدير 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة   للحالقة(.  وعمالبن�ض 
2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  
على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 2021/23
اجلن�صية  بريطاين   - اجليميابي  ا  ا  م  م  �صالح  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف بيع وتنازل كامل ح�صته 100% وذلك اىل ال�صيدة/ مي حممد حمي الدين 
تاأ�ص�صت  اليا�صمني"  زهرة  "�صيدلية  الرخ�صة  يف  اجلن�صية  �صودانية   - اجلميعابي 
باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )781227( ال�صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية 
القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  بال�صارقة. وعمالبن�ض 
ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف 
يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه 
اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات 

القانونية
   الكاتب العدل   
�سناعية 5/ ال�سارقة 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 2021/22

اجلن�صية  بنغالدي�صي   - احمد  م�صتاق  حم�صن  حممد  ال�صيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
كامل  وتنازل  بيع  يف  يرغبان  اجلن�صية  هندية   - ه�صمودين  حممد  ت�صنيم  فهميده  وال�صيدة/ 
 - كري�صنافيال�ض  كري�صناكومار  كري�صناكومار  كارتيكا  ال�صيدة/  اىل  وذلك   %100 ح�ص�صتهما 
هندية اجلن�صية يف الرخ�صة "�صعاع النور ل�صيانة ال�صيارات -تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب 

رخ�صة رقم )776096( ال�صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية بال�صارقة. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
�سناعية 5/ ال�سارقة 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 396

افغان�صتان،   : يا�صر �صيد �صايف اهلل - اجلن�صية  ال�صيد/ �صيد  بان  ليكن معلوما للجميع 
�صيد  ال�صيد/  اىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
�صفي اهلل ح�صينى - اجلن�صية : افغان�صتان ، يف الرخ�صة امل�صماة )ربيع باري�ض للخياطة 
ال�صادرة من دائرة  ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )527723(  باإمارة  تاأ�ص�صت  والتطريز( 

التنمية االإقت�صادية بال�صارقة. تعديالت اخرى : اليوجد. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
اإعالن بالن�سر 

�سادر عن حمكمة عجمان ال�سرعية 
يف الدعوی رقم 2021/172 احوال  
اإىل املدعي عليها : زهرا مهدي جكاميان رحماين - ايرانية اجلن�صية 

جمهول حمل االإقامة خارج الدولة
مبا اأن املدعي / مروان عبد الر�صول حممد احمد ال�صايغ 

قد اأقامت عليك الدعوى ال�صرعية املذكورة بالرقم اأعاله. اأمام هذه املحكمة. 
للمطالبة ب / طالق لل�صرر 

مكلف  ف��اأن��ت   ، ال��دع��وى  يف  للنظر   27/04/2021 الثالثاء   : جل�صة  املحكمة  ذات  وق��د 
اأمام هذه املحكمة يف املوعد املذكور للرد على  اأو من ينوب عنك ر�صميا  باحل�صور �صخ�صيا 
الدعوى ، ويف حالة تخلفك عن احل�صور يف املوعد املحدد ، فاإن املحكمة �صتنظر يف الدعوى 

وت�صدر حكمها غيابيا.
 حتريرا يف يوم الثالثاء املوافق 2021/4/6 م 

القا�سي

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

 194/2021/211 تنفيذ عقاري  
تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1-  بيجاي تريدينغ - م د م �ض -  جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ �صركة تطوير جممع دبي لالإ�صتثمار - ذ م م  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )1571747.74( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
 7479/2020/207 تنفيذ جتاري  

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  امبك�ض التجارية - �ض  م ح -  جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�صركة الدانوب لتجارة مواد البناء - ذ م م  
وميثله / خالد حممد علي احلمادي  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)484384.20( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 

اعالن حكم بالن�سر 
يف  الدعوی 18/2020/632 عقاري جزئي  

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اإىل حمكوم عليه 1- �صامية بن عزوز  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : موؤ�ص�صة عقارات عجمان )عقار(  
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي  

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2020/10/13  يف الدعوى املذكورة اعاله 
مبلغا  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام   -1 )ع��ق��ار(  عجمان  ع��ق��ارات  ل�صالح/موؤ�ص�صة 
مقداره )194.138( درهم والفائدة بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد.  2- 
الزام املدعي عليهما الر�صوم وامل�صروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك 
من طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 

اعالن بالن�سر        
 18/2021/299 عقاري جزئي  

تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 
اإىل املدعي عليه : 1- كهني ماونغ �صوي  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي : موؤ�ص�صة عقار  
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي  

وقدره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
املطالبة  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   295.877(
وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم االربعاء املوافق 2021/4/14 ال�صاعة 8.30 
قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا  بعد  التقا�صي عن  قاعة  �صباحا يف 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

على االأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 

اعالن بالن�سر        
 572/2021/11 مدين جزئي  

تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 
اإىل املدعي عليه : 1- رمي نيربهوود - �ض ذ م م  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي : وليد �صعيد خالد احمد املرزوقي  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما ببملغ وقدره )500000 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحامات والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�صداد 
التام.   وحددت لها جل�صة 2021/4/14 ال�صاعة 9 �ض مكتب اإدارة الدعوى االإبتدائية 
ال�صاد�صة عرب تطبيق البوتيم على الرقم 0566039218 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
اإعالن بالن�سر

)2021/2948( 
املنذر : خليفة عبداهلل احمد لوتاه - اإماراتي اجلن�صية 
املنذر اليه : عاملكري منظور لتجارة االأقم�صة - �ض ذ م م 

مدة  يف  وذل��ك  للتجديد  املالية  امل�صتحقات  وت�صديد  العقد  بتجديد  اإليه  املخطر  يخطر 
اأق�صاها 30 يوم من تاريخ ا�صتالمه هذا االإخطار واخالء العقار بعد انتهاء العقد لعدم 
رغبته يف التجديد وت�صليمها للمخطر خالية من ال�صواغل وباحلالة التي ت�صلمها عليه مع 
اإ�صالح ما قد يكون حلق بها من �صرر وتلف وت�صليم املفاتيح و�صداد م�صاريف ا�صتهالك 
التزام  ع��دم  على  ترتبت  اأخ��رى  اأ���ص��رار  واأي  الفعلي  االإخ��الء  تاريخ  واملياه حتى  الكهرباء 
للمطالبة  الالزمة  الق�صائية  االإج���راءات  اتخاذ  اإىل  املخطر  �صي�صطر  واإال  اإليه  املخطر 
مبا ذكر مع التعوي�ض اجلابر للعطل وال�صرر وحتمل املخطر اإليه كافة ر�صوم وم�صاريف 

التقا�صي واأتعاب املحاماه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
اإعالن بالن�سر

)2021/2950( 
املنذر : خليفة عبداهلل احمد لوتاه - اإماراتي اجلن�صية 

املنذر اليه : عاملكري عامل للخياطة والتطريز املالب�ض الن�صائية 
يخطر املخطر اإليه ب�صداد مبلغ )5750 درهم( خم�صة االف و�صبعمائة وخم�صون درهما 
ا�صتالمه  تاريخ  يوم من   30 اأق�صاها  وذل��ك يف مدة  للتجديد  املالية  امل�صتحقات  وت�صديد 
هذا االإخطار واخالء العقار بعد انتهاء العقد لعدم رغبته يف التجديد وت�صليمها للمخطر 
خالية من ال�صواغل وباحلالة التي ت�صلمها عليه مع اإ�صالح ما قد يكون حلق بها من �صرر 
االإخالء  تاريخ  حتى  واملياه  الكهرباء  ا�صتهالك  م�صاريف  و�صداد  املفاتيح  وت�صليم  وتلف 
اإليه واإال �صي�صطر املخطر اإىل  اأ�صرار اأخرى ترتبت على عدم التزام املخطر  الفعلي واأي 
للعطل  اجل��اب��ر  التعوي�ض  م��ع  ذك��ر  للمطالبة مب��ا  ال��الزم��ة  الق�صائية  االإج����راءات  ات��خ��اذ 

وال�صرر وحتمل املخطر اإليه كافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واأتعاب املحاماه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
اإعالن بالن�سر

)2021/2951( 
املنذر : خليفة عبداهلل احمد لوتاه - اإماراتي اجلن�صية 

املنذر اليه : عاملكري عامل للخياطة والتطريز املالب�ض الن�صائية 
وت�صديد   درهما  واربعمائة  االف  �صبعة  دره��م(   7400( مبلغ  ب�صداد  اإليه  املخطر  يخطر 
امل�صتحقات املالية للتجديد وذلك يف مدة اأق�صاها 30 يوم من تاريخ ا�صتالمه هذا االإخطار 
التجديد وت�صليمها للمخطر خالية من  العقد لعدم رغبته يف  انتهاء  العقار بعد  واخ��الء 
وتلف  �صرر  من  بها  حلق  يكون  قد  ما  اإ�صالح  مع  عليه  ت�صلمها  التي  وباحلالة  ال�صواغل 
الفعلي  االإخ��الء  تاريخ  حتى  واملياه  الكهرباء  ا�صتهالك  م�صاريف  و�صداد  املفاتيح  وت�صليم 
اتخاذ  اإىل  املخطر  �صي�صطر  واإال  اإليه  املخطر  التزام  ترتبت على عدم  اأخ��رى  اأ�صرار  واأي 
وال�صرر  للعطل  اجلابر  التعوي�ض  مع  ذكر  مبا  للمطالبة  الالزمة  الق�صائية  االإج���راءات 

وحتمل املخطر اإليه كافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واأتعاب املحاماه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
اإعالن بالن�سر

)2021/2944( 
املنذر : خليفة عبداهلل احمد لوتاه - اإماراتي اجلن�صية 

املنذر اليه : �صالون عاملكري منظور للرجال 
مدة  يف  وذل��ك  للتجديد  املالية  امل�صتحقات  وت�صديد  العقد  بتجديد  اإليه  املخطر  يخطر 
30 يوم من تاريخ ا�صتالمه هذا االإخطار واخالء العقار بعد انتهاء العقد لعدم  اأق�صاها 
رغبته يف التجديد وت�صليمها للمخطر خالية من ال�صواغل وباحلالة التي ت�صلمها عليه مع 
اإ�صالح ما قد يكون حلق بها من �صرر وتلف وت�صليم املفاتيح و�صداد م�صاريف ا�صتهالك 
التزام  ع��دم  على  ترتبت  اأخ��رى  اأ���ص��رار  واأي  الفعلي  االإخ��الء  تاريخ  واملياه حتى  الكهرباء 
للمطالبة  الالزمة  الق�صائية  االإج���راءات  اتخاذ  اإىل  املخطر  �صي�صطر  واإال  اإليه  املخطر 
مبا ذكر مع التعوي�ض اجلابر للعطل وال�صرر وحتمل املخطر اإليه كافة ر�صوم وم�صاريف 

التقا�صي واأتعاب املحاماه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوی رقم  2019/165 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �ض م ع 

عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - اخلليج التجاري - ا�صبكت تاور - الطابق الرابع - مكتب 404 - مكتب نا�صر 
ال�صام�صي للمحاماة واال�صت�صارات القانونية 

بليلة  ب��ن  عليهما  امل��دع��ي  ملديونية  �صخ�صي  وكفيل  ا�صلي  مدين  ب�صفته   - بليله  ب��ن  �صعيد  مطر  �صعيد   : �صده  املنفذ 
للمقاوالت - �ض ذ م م - بن بليلة للعقارات - �ض ذ م م - واآخرون  - عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج 

التجاري - ملك �صعيد مطر �صركة بن بليلة للعقارات- مبنى 6 - بي �صكوير - مكتب رقم 207 
اقت�صى احلال �صيجرى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  1.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2021/4/21 املوافق  انه يف يوم االربعاء 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من 
الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : قطعة ار�ض ف�صاء - 

املنطقة : �صيح �صعيب 2 - رقم االر�ض : 33 - امل�صاحة : 5901.11 مرت مربع - املقدرة ب��� )9.845.438( درهم. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوی رقم  2020/210 بيع عقار مرهون     

طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �ض م ع 
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �صارع �صارع برج خليفة - مبنى ا�صبكت تاور - �صقة الطابق الرابع 

املنفذ �صده : فيليب اديكوال رجى 
عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �صارع مر�صى دبي - مبنى هورايزن تاور - �صقة طابق رقم 27 

اقت�صى احلال �صيجرى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  1.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2021/4/21 املوافق  انه يف يوم االربعاء 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من 
الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : �صقة �صكنية - املنطقة 
: مر�صى دبي - رقم االر�ض 31 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : HORIZON TOWER - رقم العقار : 2701 

- امل�صاحة  223،76 مرت مربع - املقدرة ب��� )1،776،850،92( درهم. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوی رقم  2020/213 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �ض م ع 
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �صارع �صارع برج خليفة - مبنى ا�صبكت تاور - �صقة الطابق الرابع 

املنفذ �صده : كو�صتوديو بيرت رودريجو�ض 
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - الرب�صاء االوىل - بردبي - دبي - مبنى الريفريا ا�صتيت�ض ايه - �صقة الطابق 2 

بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2021/4/21 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : الرب�صاء جنوب الرابعة - رقم االر�ض 846 - امل�صاحة : 63.57 مرت مربع - رقم املبنى : 

درهم.   596619.75  : امل�صاحة   -  A214 الوحدة  رقم  ايه   - ا�صتيت�ض  الريفريا   : املبنى  ا�صم   -  1
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
فى الدعوی رقم  2019/57 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �ض م ع - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بور�صعيد - ديرة - دبي - �صارع بور�صعيد - املبنى 
الرئي�صي - مكتب G09 - مقابل ديرة �صيتي �صنرت 

املنفذ �صده : �صلمان لطفي علي ح�صني الهرموزي  - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - منطقة اخلليج التجاري - 
�صارع االبراج - مبنى O - 14 - تاور - مكتب 901 و 902 - الطابق التا�صع 

بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�صاء   1.00 ال�صاعة   2021/4/21 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
1393.55 مرت   : امل�صاحة   -  375  -  568 البلدية  - رقم   1549 االر���ض  - رقم  الثالثة  الرب�صاء  عبارة عن عقار مبنطقة 

مربع - مببلغ )5.000.000( درهم.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
اخلميس  -  12  ديسمبر    2013 م   -   العـدد    10968
Thursday   12   December   2013  -  Issue No   10968

املوقع يعزز التوا�ضل مع �ضركاء املركز واأفراد املجتمع 

مكتوم بن حممد يد�شن املوقع الإلكرتوين ملركز دبي لالأمن القت�شادي
نائب حاكم دبي: م�ضرية التطوير يف دبي مت�ضي بروؤية وتوجيهات حممد بن را�ضد نحو حتقيق كل ما يخدم املجتمع 

الزيودي : النتيجة توؤكد املكانة الرائدة لالإمارات كبوابة جتارية عاملية .. وموؤ�ضر على �ضرعة 
تعايف التجارة اخلارجية لالإمارات وقدرتها على العودة ال�ضريعة اإىل م�ضتويات ما قبل اجلائحة

% يف الربع الثالث من 2020 مقارنة مع الربع الثاين التجارة غري النفطية لالإمارات تنمو بن�ضبة 36.5 

الإمارات من الـ 20 الكبار يف 16 موؤ�شرًا مرتبطًا بالتجارة .. منها 6 �شمن الأجندة الوطنية 2021

•• دبي- وام:

حممد  ب��ن  م��ك��ت��وم  ال�صيخ  �صمو  اأك���د 
حاكم  ن���ائ���ب  م���ك���ت���وم  اآل  را�����ص����د  ب����ن 
املجل�ض  لرئي�ض  االأول  ال��ن��ائ��ب  دب���ي 
التطوير  م�������ص���رية  اأن  ال���ت���ن���ف���ي���ذي، 
وتوجيهات  ب���روؤي���ة  مت�����ص��ي  دب����ي  يف 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 
رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�������وزراء ح��اك��م دبي 
ما  ك���ل  حت��ق��ي��ق  ن��ح��و   ، اهلل”  “رعاه 
كافة  ويراعي م�صالح  املجتمع  يخدم 
الركائز  من  جمموعة  عرب  مكوناته، 
االأمثل  التوظيف  مقدمتها  يف  املهمة 
انتهى  والبدء من حيث  للتكنولوجيا 
والتطبيقات  احللول  تبني  يف  العامل 
والتي تعني  االأكرث تطوراً  والتقنيات 
اال�صرتاتيجية  اأهدافنا  حتقيق  على 
ب��اأ���ص��ل��وب مي��ت��از ب��ال�����ص��رع��ة واجل����ودة 
الأ���ص�����ض تنمية  ت��ر���ص��ي��خ��اً  وال���ك���ف���اءة، 
االإن�صان  م�صلحة  ت�����ص��ع  م�����ص��ت��دام��ة 
و����ص���ع���ادت���ه يف م���ق���دم���ة االأول�����وي�����ات، 
والقدوة  ال��ن��م��وذج  دائ��م��اً  دب��ي  لتبقى 
الع�صر  ملتطلبات  املواكب  التطوير  يف 
يف  التميز  م�صتويات  الأرق��ى  واملوؤ�ص�ض 

امل�صتقبل.
دبي  ا���ص��ت��ث��م��ار  اأن  اإىل  ���ص��م��وه  واأ����ص���ار 
تكنولوجية  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة  اإر����ص���اء  يف 
متقدمة باال�صتعانة باأف�صل اخلربات 
ال��ع��امل��ي��ة وب���ج���ه���ود وع���ط���اء ال���ك���وادر 
الوطنية التي نفخر اليوم بامتالكها 
لزمام التكنولوجيا يف اأغلب املجاالت 
احل��ي��وي��ة، ي��اأت��ي ك��اأح��د اأ���ص��ب��اب القوة 
ال��ت��ي ت�����ص��م��ن ل��ن��ا م��وق��ع ال���ري���ادة يف 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل، مب���ا ي�����ص��ت��دع��ي��ه ذل���ك من 
ت�صريع معدالت  العمل على  موا�صلة 
واإيجاد  الرقمية  البيئة  اإىل  التحول 
احل��ل��ول وال��ب��دائ��ل ال��ت��ي ت��ع��زز قدرة 
العمل احلكومي �صمن �صتى م�صاراته 
اأرقى  االأداء، وتقدمي  على رفع كفاءة 
نطاق  تو�صيع  و  اخل��دم��ة،  م�صتويات 
لتلبية  املجتمع  مع  املبا�صر  التوا�صل 
مبكانة  ي��رق��ى  مب��ا  اأف����راده  متطلبات 
والعمل  للعي�ض  مدينة  كاأف�صل  دب��ي 

يف العامل.
جاء ذلك مبنا�صبة تد�صني �صمو نائب 
ح��اك��م دب��ي امل��وق��ع االإل��ك��رتوين ملركز 
www. دب���ي ل���الأم���ن االق��ت�����ص��ادي

اأطر  تعزيز  بهدف   esc.gov.ae
م����ع خمتلف  وال���ت���ف���اع���ل  ال���ت���وا����ص���ل 
ال���ق���ط���اع���ات و�����ص����رائ����ح امل���ج���ت���م���ع يف 
االإمارة، حيث اأ�صاد �صموه بدور املركز 
�صون  مقومات  تاأكيد  يف  واإ�صهاماته 
اأم���ن و���ص��الم��ة اق��ت�����ص��اد دب���ي وتعزيز 

فر�ض ازدهاره.
االإل�����ك�����رتوين ميزة  امل����وق����ع  وي����ق����دم 
وتوجد  املركز  ر�صالة  تدعم  اإ�صافية 
للتوا�صل مع  وم��وؤث��رة  اآل��ي��ات جديدة 
ال���دوائ���ر واجل���ه���ات مبختلف  ج��م��ي��ع 
جهة،  م����ن  االإم���������ارة  يف  ال���ق���ط���اع���ات 
وجميع فئات املجتمع من جهة اأخرى، 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة املركز  اإط����ار  وذل���ك يف 
اإىل ت�صجيع جميع االأطراف  الرامية 
على امل�صاركة البناءة يف طرح االأفكار، 
خماطر  اأو  ت��ه��دي��دات  اأي  وم��واج��ه��ة 
االقت�صادي،  االأم���ن  مت�ض  اأن  ميكن 
ف�صاًل عن توفري و�صيلة ذكية لتوعية 

اأفراد اجلمهور بهذه املخاطر.
وق���ال م��ع��ايل ط���الل ب��ال��ه��ول، رئي�ض 
االأم�����ن  دب�����ي  م���رك���ز  اإدارة  جم��ل�����ض 
املركز  به  يقوم  ما  “ اإن  االقت�صادي: 
روؤي�����ة  ي�����ص��ت��ل��ه��م  واأدوار  م���ه���ام  م����ن 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 
رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�������وزراء ح��اك��م دبي 
منظومة  عوملة  ب�صاأن   ، اهلل”  “رعاه 
االق��ت�����ص��اد، وت��ر���ص��ي��خ م��ك��ان��ة االإم����ارة 

ل���ل���ت���وا����ص���ل ميكن  ����ص���ه���ل���ة  ن�����واف�����ذ 
تقدمي  و���ص��رك��ات/  /اأف����راد  للجمهور 
خاللها،  من  وال�صكاوى  االق��رتاح��ات 
ومت��ث��ل ه��ذه ال��ن��اف��ذة ب��داي��ة التحول 
ين�صم  ذك����ي،  اإل���ك���رتوين  م��رك��ز  اإىل 
احلكومة  منظومة  اإىل  امل�صتقبل  يف 
اأمتتة  ع���ن ط���ري���ق  ال���ذك���ي���ة، وذل�����ك 
واإع��ادة هيكلة جميع االإج��راءات التي 
على  واإط��الق��ه��ا  امل��رك��ز،  بعمل  تتعلق 
لتمكني  والتطبيقات  الذكية  املن�صات 
اجل��م��ه��ور م��ن �صرعة اال���ص��ت��ف��ادة من 
با�صتخدام  امل��ق��دم��ة  امل��رك��ز  خ��دم��ات 

الذكاء اال�صطناعي.
وي��وف��ر امل��وق��ع االإل���ك���رتوين اجلديد 
م���ع���ل���وم���ات م��ه��م��ة ع����ن م���رك���ز دبي 
ل���الأم���ن االق��ت�����ص��ادي ون�����ص��اأت��ه وعن 
املنوطة  وامل���ه���ام  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  االأدوار 
ب����ه وم���ن���ه���ا ال��ت��م��ك��ني االق���ت�������ص���ادي، 
والتحليل  االق��ت�����ص��ادي��ة،  وال��ت��وع��ي��ة 
االقت�صادي  واالأم����ن  واال���ص��ت�����ص��راف، 
وال�صالحيات  الت�صريعية،  والرقابة 
املركز  �صلطات  اإىل  باالإ�صافة  العامة، 
والتن�صيق  التعاون  ح��ول  واملتمحورة 

كمركز مايل واقت�صادي عاملي«.
ب�صكل  امل����رك����ز  “ ي��ع��م��ل  واأ�������ص������اف: 
اقت�صادية  بيئة  ت��وف��ري  ع��ل��ى  رئ��ي�����ض 
النمو  على  ت�صجع  باالإمارة،  م�صتقرة 
واال���ص��ت��ث��م��ار م��ن خ��الل ال��وق��اي��ة من 
اأي ن�����ص��اط غري  امل��خ��اط��ر وم��ك��اف��ح��ة 
وتتمحور  باالقت�صاد،  ي�صر  ق��ان��وين 
ا�صرتاتيجيته حول بناء اقت�صاد قوي 

اآمن وم�صتدام«.
يف  ب�����ارزاً  دوراً  ل��ع��ب  امل��رك��ز  اأن  واأك����د 
الت�صدي لتبعات جائحة “كوفيد-19 
“اإذ عمل مع ال�صركاء اال�صرتاتيجيني 
التبعات  مل��واج��ه��ة  خطط  اإع����داد  على 
االقت�صادية الناجمة عن هذه االأزمة 
ال��ع��امل��ي��ة، واحل���د م��ن ت��اأث��ريات��ه��ا على 
بفاعلية  اأ�صهم  كما  املحلي،  االقت�صاد 
الغذائي  اال�صتقرار  على  املحافظة  يف 
واملايل الإمارة دبي، وكان طرفاً رئي�صاً 

مبا يعزز �صالمة القواعد واالإجراءات 
االإم����������ارة  امل����ال����ي����ة يف  وال����ع����م����ل����ي����ات 

وتطويرها.
املركز من خالل  “ يتطلع  واأ���ص��اف: 
باجلمهور،  االت�����ص��ال  و���ص��ائ��ل  ت��ن��وي��ع 
وم������ن ب���ي���ن���ه���ا امل�����وق�����ع االإل�����ك�����رتوين 
اجلديد، اإىل تعزيز القدرة على التنبوؤ 
باملخاطر والظواهر االقت�صادية التي 
الوطني  االق��ت�����ص��اد  مت�����ض  اأن  مي��ك��ن 
وامل����ال ال��ع��ام يف دب���ي، وم���ن ث��م و�صع 
احللول املنا�صبة للحد منها والق�صاء 
عليها ما ي�صب يف النهاية اإىل تعزيز 
ثقة امل�صتثمرين واملوؤ�ص�صات املالية يف 

اتخاذ االإمارة مركزا الأعمالهم«.
واأ����ص���ار امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��رك��ز دبي 
املوقع  اأن  اإىل  االق���ت�������ص���ادي  االأم�����ن 
واجهة  ي��ع��د  اجل���دي���د  االإل�����ك�����رتوين 
فيت�صمن  االأول،  امل��ق��ام  يف  تفاعلية 

التي  وال����ف����رق  ال���ل���ج���ان  يف خم��ت��ل��ف 
�صاركت يف و�صع �صيناريوهات لتقليل 
التاأثري ال�صلبي على اقت�صاد االإمارة.

اإدارة  رئ��ي�����ض جم��ل�����ض  ول��ف��ت م��ع��ايل 
اأن  اإىل  االأم��ن االقت�صادي  مركز دبي 
ي�صاعد  االإل���ك���رتوين  امل��وق��ع  اإط����الق 
املركز على اأداء دوره بفاعلية ومرونة، 
مع  للتوا�صل  مهمة  ن��اف��ذة  ميثل  اإذ 
املجتمع  واأف���راد  ناحية  م��ن  ال�صركاء 
م���ن ن��اح��ي��ة اأخ�������رى، ومي���ث���ل راف�����داً 
تلك  خ�صو�صاً  واالأف��ك��ار  للمعلومات 
التي تتعلق باالأمن االقت�صادي، و�صبل 
واأ�صاليب  احل��م��اي��ة  و���ص��ائ��ل  ت��ن��وي��ع 
الو�صول  يف  �صهولة  االأك���رث  التوعية 

اإىل اجلمهور والفئات امل�صتهدفة.
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ����ص���ع���ادة ف��ي�����ص��ل بن 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز  امل���دي���ر  ���ص��ل��ي��ط��ني، 
“ تنويع  دب���ي ل��الأم��ن االق��ت�����ص��ادي: 

االت�صال مع املجتمع مبختلف فئاته، 
املايل  اال�صتقرار  لدعم  اأ�صا�صاً  ميثل 
ل����الإم����ارة وح���م���اي���ة اق��ت�����ص��اده��ا، وال 
اإ�صراك  دون  ذل���ك  يتحقق  اأن  مي��ك��ن 
املخاطر  مكافحة  يف  اجلمهور  اأف���راد 
الناجتة عن االأن�صطة ال�صارة باأ�صواق 
املال واالقت�صاد التي قد يتعر�ض لها 
حد  على  امل�صتهلكون  اأو  امل�صتثمرون 

�صواء«.
امل���وق���ع  م�����ن  ال�����ه�����دف  اأن  واأو�������ص������ح 
االإل������ك������رتوين ك��و���ص��ي��ل��ة ح���دي���ث���ة يف 
حماربة  ع��ل��ى  يقت�صر  ال  ال��ت��وا���ص��ل، 
االقت�صادي  ب��االأم��ن  امل��ا���ص��ة  االأف��ع��ال 
وامل��ايل يف اإم���ارة دب��ي فقط، بل ميتد 
اقرتاحات  ل��ت��ل��ق��ي  ن���اف���ذة  ك��ون��ه  اإىل 
يف  امل��وؤث��ري��ن  املتعاملني  جميع  واآراء 
العام  وامل���ايل  االقت�صادي  القطاعني 
بتطوراتهما،  وامل��ت��اأث��ري��ن  واخل���ا����ض 

املحلية  وال�������ص���ل���ط���ات  اجل����ه����ات  م����ع 
املتعاونني  ح��م��اي��ة  اإىل  وب��االإ���ص��اف��ة 

واملُبّلغني.
وق������د ت���اأ����ص�������ض م����رك����ز دب������ي ل���الأم���ن 
االق���ت�������ص���ادي مب���وج���ب ت�����ص��ري��ع هو 
االأو�صط  ال�صرق  يف  ن��وع��ه  م��ن  االأول 
وهو القانون رقم /4/ ل�صنة 2016 
وتعديالته يف القانون رقم /9/ ل�صنة 
االأول  ال���دف���اع  خ��ط  ل��ي��ك��ون   2019
املتغريات  ظ��ل  يف  االق��ت�����ص��اد  حلماية 
املركز  م��ه��م��ة  وت��ن�����ص��ب  امل��ت�����ص��ارع��ة، 
على احلفاظ على مكانة دبي كمركز 
مايل واقت�صادي عاملي، ودعم وحماية 
ا���ص��ت��ث��م��ارات��ه��ا، ح��ي��ث ي��ق��وم امل��رك��ز يف 
باملخاطر  التنبوؤ  بعملية  ذل��ك  �صبيل 
والظواهر االقت�صادية التي ميكن اأن 
العام  واملال  الوطني،  االقت�صاد  مت�ض 
اإع���داد الدرا�صات  يف دب��ي، م��ن خ��الل 
املنا�صبة  احللول  وو�صع  التخ�ص�صية 

ملعاجلتها.
وات�����ص��اق��ا م���ع ت��ط��ل��ع��ات ح��ك��وم��ة دبي 
ومنوذجها االقت�صادي املتفرد، يتوىل 
املركز التعامل املبا�صر مع امل�صتثمرين 
التوا�صل  خ���الل  م���ن  دب���ي  اإم�����ارة  يف 
واالجتماع الدائم معهم لال�صتماع اىل 
واملقرتحات  والتحديات  مالحظاتهم 
ال���ت���ي م���ن ���ص��اأن��ه��ا ت��ع��زي��ز ث��ق��ت��ه��م يف 
واالقت�صادية  اال���ص��ت��ث��م��اري��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
كذلك  امل����رك����ز  وي����ت����وىل  ل������الإم������ارة. 
اقرتاح ومراجعة الت�صريعات املنظمة 
لل�صاأنني املايل واالقت�صادي باالإمارة، 
مع  االقت�صادية  اأب��ع��اده��ا  درا���ص��ة  بعد 
تطوير  يف  ي�صهم  م��ا  املعنية  اجل��ه��ات 

املنظومة الت�صريعية.
اأي�صاً  امل��رك��ز  ت��اأ���ص��ي�����ض  وح���دد ق��ان��ون 
تنمية  يتمثل يف  مهماً  دوراً جمتمعياً 
واالقت�صادي،  اال���ص��ت��ث��م��اري  ال��وع��ي 
وكذلك تقدمي الدعم وامل�صورة ب�صاأن 
االأمن االقت�صادي للجهات اخلا�صعة 
وت�صجيع  الطلب،  عند  الخت�صا�صه، 
الفعالة  امل�صاركة  املعنية على  اجلهات 
يف حماربة االأفعال التي ت�صكل م�صا�صا 
ومكافحتها  االق���ت�������ص���ادي،  ب���االأم���ن 

والتوعية مبخاطرها.
وفيما يتعلق باملتعاونني، يتوىل املركز 
توفري كل احلماية الالزمة لل�صخ�ض 
ال���ذي ي��ت��ع��اون م��ع امل��رك��ز م��ن خالل 
اأم��ر قد مي�ض االأمن  اأي  االإب���الغ عن 
اإقامته  مقر  يف  لالإمارة،  االقت�صادي 
وعدم االإف�صاح عن املعلومات املتعلقة 
وحمايته  ت��واج��ده،  واأم��اك��ن  بهويته، 
ك��ذل��ك يف م��ق��ر ع��م��ل��ه، و���ص��م��ان عدم 

تعر�صه الأي متييز اأو �صوء معاملة.

•• اأبوظبي-وام:

ح���ق���ق���ت ال����ت����ج����ارة اخل����ارج����ي����ة غري 
العربية  االإم������ارات  ل��دول��ة  النفطية 
املتحدة منواً بن�صبة %36.5 خالل 
الربع الثالث من عام 2020 مقارنة 
نف�صه،  ال����ع����ام  م����ن  ال����ث����اين  ب���ال���رب���ع 
تداعيات  م����ن  ال����رغ����م  ع���ل���ى  وذل������ك 
األقت  ال��ت��ي  “كوفيد-19”  جائحة 
بظاللها على التجارة الدولية وعلى 
اق��ت�����ص��ادات ال��ع��امل ح��ي��ث مت��ث��ل هذه 
على  ق��ي��ا���ص��اً  ال��ن��م��و  يف  ق��ف��زة  الن�صبة 
فرتة املقارنة نف�صها من عام 2019 
والتي بلغت خاللها %2.3. وك�صفت 
درا�صة حتليلية لوزارة االقت�صاد حول 
م���ع���دالت ال���ت���ج���ارة اخل���ارج���ي���ة غري 
النفطية على اأ�صا�ض ربع �صنوي، متت 
الثالث  الربع  نتائج  مقارنة  خاللها 
مع الربع الثاين من عام 2020، اأن 
م�صاهمة ال�صادرات زادت خالل الربع 
مع  مقارنة   40.8% بن�صبة  الثالث 
لت�صتحوذ   ،2020 ال���ث���اين  ال���رب���ع 
التجارة  اإجمايل  من   19.9% على 

اخلارجية غري النفطية للدولة.
وخ����الل ف����رتة امل���ق���ارن���ة ن��ف�����ص��ه��ا، اأي 
ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ق��اب��ل ال��رب��ع الثاين 
بن�صبة  ال�����واردات  من��ت   ،2020 م��ن 
ن�صبته  ما  على  م�صتحوذة   23.5%
التجارة  اإج�����م�����ايل  م����ن   51.7%
اخل���ارج���ي���ة غ���ري ال��ن��ف��ط��ي��ة، يف حني 
 64% بن�صبة  الت�صدير  اإع���ادة  منت 
م�صتحوذة على %28.4. واأكد معايل 
الزيودي  اأح���م���د  ب���ن  ث���اين  ال��دك��ت��ور 

وزي����ر دول����ة ل��ل��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة، اأن 
وا�صحاً  م��وؤ���ص��راً  تعترب  االأرق����ام  ه��ذه 
اخلارجية  التجارة  تعايف  �صرعة  على 
وت��ربه��ن قدرتها  االإم�������ارات،  ل��دول��ة 
م�صتويات  اإىل  ال�صريعة  ال��ع��ودة  على 
معدالت  وحتقيق  اجل��ائ��ح��ة،  قبل  م��ا 
التي فر�صتها  القيود  منو قوية رغم 
وال�صحن  والنقل  التجارة  على حركة 
خمتلف  يف  عموماً  االأعمال  واأن�صطة 
االأ����ص���واق ال��ع��امل��ي��ة، مم��ا ي��وؤك��د املكانة 
الرائدة للدولة كبوابة جتارية حيوية 
معاليه:  وق��ال  وال��غ��رب.  ال�صرق  ب��ني 
ك��ف��اءة النهج  اإىل  ال��ن��م��و  ُي��ع��زى ه���ذا 
اال�صتباقي الذي اتبعته دولة االإمارات 
يف  الر�صيدة  قيادتها  م��ن  بتوجيهات 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع اجل��ائ��ح��ة واحل�����د من 
اال�صرتاتيجيات  وفعالية  تداعياتها، 
وتنوع  م����رون����ة  ل���ت���ع���زي���ز  ال���وط���ن���ي���ة 
االق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي، وات�����ص��اع نطاق 
امل���ب���ادرات وامل��ح��ف��زات ال��ن��وع��ي��ة التي 
ل�����زي�����ادة زخم  اأط���ل���ق���ت���ه���ا احل���ك���وم���ة 
احل�����رك�����ة ال����ت����ج����اري����ة وال���ت���دف���ق���ات 
العامليني.  ال�صركاء  مع  اال�صتثمارية 
وبح�صب تقرير �صدر موؤخراً للمركز 
واالإح�صاء،  ل��ل��ت��ن��اف�����ص��ي��ة  االحت������ادي 
قائمة  �صمن  االإم����ارات  دول��ة  �صنفت 
الدول الع�صرين الكبار يف 16 موؤ�صراً 
يف  ال��ع��امل  م�صتوى  ع��ل��ى  للتناف�صية 
ق���ط���اع ال���ت���ج���ارة اخل���ارج���ي���ة خالل 
الكتاب  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن   ،2020 ال���ع���ام 
ال�صادر  العاملية  للتناف�صية  ال�صنوي 
االإدارية،  للتنمية  ال��دويل  املعهد  عن 
وت��ق��ري��ر ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة 4.0 

االقت�صادي  امل���ن���ت���دى  ع���ن  ال�������ص���ادر 
اللوج�صتي  االأداء  وت��ق��ري��ر  ال��ع��امل��ي، 
وموؤ�صر  ال���دويل،  البنك  عن  ال�صادر 
االبتكار العاملي لكلية اإن�صياد واملنظمة 
وغريها.  الفكرية،  للملكية  العاملية 
واأكد التقرير ريادة منظومة التجارة 
املحاور  م���ن  ال��ع��دي��د  يف  اخل���ارج���ي���ة 
م��ن اأب���رزه���ا م��وؤ���ص��رات ك��ف��اءة عملية 
والتخلي�ض  احل����دود  ع��ل��ى  ال��ت�����ص��وي��ة 
اجلمركي و�صادرات ال�صلع االإبداعية 
وواردات ال�صلع واخلدمات، و�صادرات 
و�صيا�صة  التجارية  واخلدمات  ال�صلع 
التبادل  ����ص���روط  وم��وؤ���ص��ر  احل��م��اي��ة 
ال��ت��ج��اري. وت��ن��درج 6 م��وؤ���ص��رات من 
التي   16 ال���  املوؤ�صرات  اإجمايل  اأ�صل 
اأورده�������ا ال��ت��ق��ري��ر، ���ص��م��ن االأج���ن���دة 
 ،2021 االإم�����ارات  ل��روؤي��ة  الوطنية 
وذلك �صمن 3 موؤ�صرات رئي�صية على 
التناف�صية  تقرير   - ال��ت��ايل:  النحو 
امل����وؤ�����ص����رات  وي�������ص���م   4.0 ال���ع���امل���ي���ة 
الت�صوية  عملية  “كفاءة  ال��ف��رع��ي��ة: 
الدولة  فيه  وحققت  احلدود”  على 
ال�صلع  و”واردات  عاملياً،   15 املرتبة 
الدولة  ف��ي��ه  وح��ق��ق��ت  واخلدمات” 
انت�صار  و”قلة  ع��امل��ي��اً،   19 امل��رت��ب��ة 
وجاءت  اجلمركية”  غ��ري  احل��واج��ز 

الدولة فيه باملرتبة 9 عاملياً.
وي�صم  ال���ع���امل���ي  االب���ت���ك���ار  م���وؤ����ص���ر   -
“�صادرات  ال���ف���رع���ي���ني:  امل���وؤ����ص���ري���ن 
فيه  وح��ق��ق��ت  االإبداعية”  ال�����ص��ل��ع 
و”االأفالم  ع��امل��ي��اً،   8 املرتبة  ال��دول��ة 
فيه  وج������اءت  الوطنية”  ال���روائ���ي���ة 

الدولة باملرتبة 18 عاملياً.

وي�صم  ال��ل��وج�����ص��ت��ي  االأداء  ت��ق��ري��ر   -
املوؤ�صر الفرعي: “اجلمارك” وجاءت 

يف الدولة يف املرتبة 15 عاملياً.
اأحمد  بن  الدكتور ثاين  وقال معايل 
االإمارات  دول��ة  ا�صتطاعت   : الزيودي 
القيادة  وت���وج���ي���ه���ات  روؤي������ة  ب��ف�����ص��ل 
كاأحد  م��وق��ع��ه��ا  ت���ع���زز  اأن  ال��ر���ص��ي��دة 
ال�صلع  حلركة  التجارية  املمرات  اأه��م 
التجارة  خ��ري��ط��ة  ع��ل��ى  وال��ب�����ص��ائ��ع 
عاملياً  الثالثة  املرتبة  وتتبواأ  العاملية، 
الع�صرين  الت�صدير، و�صمن  اإعادة  يف 
ال�صلع.  وواردات  ���ص��ادرات  يف  ال��ك��ب��ار 
نتائج  ت���و����ص���ح   : م��ع��ال��ي��ه  واأ������ص�����اف 
درا�صة وزارة االقت�صاد وتقرير املركز 
واالإح�صاء،  ل��ل��ت��ن��اف�����ص��ي��ة  االحت������ادي 
اخلارجية  ال���ت���ج���ارة  ق���ط���اع  اأه���م���ي���ة 
م����وؤ�����ص����رات  ك���م�������ص���اه���م يف حت���ق���ي���ق 
االأج���ن���دة ال��وط��ن��ي��ة ل��روؤي��ة االإم����ارات 
امل�صتهدفات  وب����ال����ت����ايل   ،2021
يخ�ض  فيما  الوطنية  اال�صرتاتيجية 
كفاءة  وتعك�ض  االقت�صادية،  التنمية 
وبنيتها  للدولة  التجارية  املنظومة 
امل���ت���ط���ورة وامل��ت��ف��وق��ة ع��امل��ي��اً يف دعم 
وت�صهيل التجارة وتعك�ض قدرتها على 
التجارة  تنمية  يف  الفعالة  امل�صاهمة 
وتعزيز زخمها اإقليمياً ودولياً حتى يف 
الظروف اال�صتثنائية كما هو الو�صع 
وبح�صب   . كوفيد-19  ج��ائ��ح��ة  يف 
لوزارة االقت�صاد،  التحليلية  الدرا�صة 
ال�صلعية  املجموعات  م�صاهمة  ج��اءت 
النفطية  غري  اخلارجية  التجارة  يف 
االأ�صهر  خ�����الل  االإم�����������ارات  ل����دول����ة 
 2020 ع�����ام  م����ن  االأوىل  ال��ت�����ص��ع��ة 

واالأجهزة  االآالت  التايل:  النحو  على 
واملعدات الكهربائية واأجزاوؤها ت�صاهم 
نحو  بلغت  وبقيمة   26.8% بن�صبة 
الذهب  ي��ل��ي��ه��ا  دره�����م،  م��ل��ي��ار   277
بن�صبة  واملجوهرات  واحللي  واالأملا�ض 
مليار   255 نحو  وبقيمة   24.5%
ث��م م��ع��دات النقل مب��ا قيمته  دره���م، 
103 مليارات درهم وبن�صبة م�صاهمة 
خالل   8.9% م��ن  مرتفعة   10%
ثّم  وم���ن   ،2019 م��ن  ال��ف��رتة  ذات 
بقيمة  وم�صنوعاتها  العادية  امل��ع��ادن 
منتجات  ث���م  دره������م،  م��ل��ي��ار   71.4
ال�صناعات  اأو  الكيماوية  ال�صناعات 
مليار   59 ب��ق��ي��م��ة  ب���ه���ا  امل���رت���ب���ط���ة 
هذه  م�صاهمة  اإجمايل  وبلغ   .. دره��م 
 26% م��ق��اب��ل   ،74% امل��ج��م��وع��ات 
اأن  علماً  االأخ���رى،  املجموعات  لكافة 
اإجمايل حجم التجارة اخلارجية غري 
النفطية للدولة خالل االأ�صهر الت�صعة 
االأوىل من عام 2020 بلغ 1.033 
تريليون درهم. من جهة اأخرى، بلغت 
قيمة جتارة دولة االإمارات من ال�صلع 
مليار   65.4 وم�صنوعاتها  الغذائية 
االأوىل  الت�صعة  االأ�صهر  خ��الل  دره��م 
من 2020، منها 12.7 مليار درهم 
�صادرات و42.4 مليار درهم واردات 
بينما بلغت قيمة اإعادة الت�صدير نحو 

10.3 مليار درهم.

في�شل بن �شليطني:
ـــــع ـــــوي ـــــن ت
ــــال التــــ�ــــش
ـــع املــجــتــمــع  م
ــش دعــم  ــا� ــش اأ�
ال�ــشــتــقــرار 
املــــــــــــــــايل

بالهول:  طالل 
يعزز  ــع  ــوق امل
يف  املركز  دور 
بيئة  ــري  ــوف ت
ــاديــة  اقــتــ�ــش
مــ�ــشــتــقــرة 
ـــــارة ـــــالإم ب

•• ال�شارقة-الفجر:

ع��ل��ى تفعيل نظام  ب��ال�����ص��ارق��ة  امل��رك��زي��ة  امل��ال��ي��ة  دائ����رة  عملت 
للموانئ  ال�����ص��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  “حت�صيل” يف  ال��ذك��ي  االإي�����ص��ال 
حيث  املقدمة،  اخلدمات  بجميع  احل��رة  واملناطق  واجلمارك 
حت��ر���ض ال���دائ���رة دوم����اً ع��ل��ى ت��ق��دمي اأف�����ص��ل اأن��ظ��م��ة الدفع 
ال��رق��م��ي، واأف�����ص��ل االأن��ظ��م��ة امل��ال��ي��ة، االإل��ك��رتون��ي��ة والذكية، 
ومتاحة  و�صهلة  اآم��ن��ة  وب��ط��رق  مبتكرة،  تقنيات  با�صتخدام 
التطورات  با�صتمرار على مواكبة  ال�صاعة، وتعمل  على مدار 
نظام  وي��ق��وم  ال��ع��م��ل.  اإج�����راءات  وت�صهيل  وت��ط��وي��ر  التقنية، 
احلكومية  ال��ر���ص��وم  “حت�صيل” بتح�صيل  ال��ذك��ي  االإي�����ص��ال 
اإمارة  وال��ه��ي��ئ��ات احلكومية يف  ال��دوائ��ر  ك��اف��ة  يف  ال��ك��رتون��ي��اً 
اآمنة و�صهلة، ما ي�صهم يف تعزيز اخلدمات  ال�صارقة بطريقٍة 
عدة  توفري  عرب  واأف���راد  �صركات  من  املتعاملني  اىل  املقدمة 
مدير  اليا�صي  ه��دى  وقالت  الر�صوم.  لدفع  وو�صائل  قنوات 
بال�صارقة:  امل��رك��زي��ة  امل��ال��ي��ة  دائ����رة  يف  امل����ايل  ال��ن��ظ��ام  اإدارة 
اإىل توجيهات �صاحب  امل�صتندة  الدائرة  روؤي��ة  “انطالقا من 
ع�صو  القا�صمي،  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو 
الدائرة على تعزيز  ال�صارقة، حتر�ض  املجل�ض االأعلى، حاكم 
م��ن خالل  ال��دوائ��ر احلكومية،  املالية يف  االإج����راءات  ك��ف��اءة 
وحتقيق  امل���ايل،  والتميز  ال��ن��ج��اح  ت�صمن  عمل  بيئة  ت��وف��ري 
وتب�صيط  تخفيف  ع��رب  املتعاملني  ر���ص��ا  م��ن  م�صتوى  اأع��ل��ى 

االإجراءات«. وبّينت اأن الدائرة عملت على تفعيل “حت�صيل” 
يف  ال��دائ��رة  توجه  اإىل  ا�صتناداً  للموانئ   ال�صارقة   هيئة  مع 
واأكرثها تطوراً، الفتاً  التقنيات  اأحدث  الرقمي، وفق  العامل 
اأن خدمات باقات الدفع الرقمي لنظام االإي�صال الذكي  اإىل 
باي”  “�صام�صوجن  خدمات  عرب  الدفع  ت�صمل  “حت�صيل”، 
خا�صية  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  باي”،  “جوجل  و  باي”  و”اآبل 
الدفع عن ُبعد. ويعد نظام االإي�صال الذكي “حت�صيل” اأحد 
بقية اخلدمات  تتكامل مع  التي  الدائرة  املهمة يف  العناوين 
جهودها  كل  املتخ�ص�صة  ال��دائ��رة  ف��رق  تبذل  حيث  النوعية، 
بالنفع  تعود  التي  املميزة،  للخدمات  االإط��الق��ات  م��ن  ملزيد 
والفائدة والت�صهيل على املوؤ�ص�صات واالأف��راد، وت�صهم يف دعم 
املعامالت مب�صتوى متقدم من االحرتافية  واإجناز  االأعمال 
االأم��ان، من خالل تطوير  واأعلى معايري  وال�صهولة والدقة 
امل��زي��د وامل��ب��ت��ك��ر منها.   امل��ت��واف��رة واإط����الق  خمتلف االآل���ي���ات 
وتعمل دائرة املالية املركزية بال�صارقة على حتقيق عدد من 
اإدارة وتنمية وتوفري  االأهداف اال�صرتاتيجية التي تكمن يف 
وتنفيذ  االأداء،  موازنة  منظومة  وتطوير  النقدية،  ال�صيولة 
�صيا�صات مالية متكاملة وفّعالة، وبناء منوذج عاملي يف املالية 
العامة، ومتكني التحول الذكي، وتطبيق خدمات بفئة �صبع 
جنوم، اإ�صافة اإىل تعزيز منظومة الرقابة الداخلية، ومتكني 
واالبتكار  التمّيز  ثقافة  وتطوير  املواطنة،  الب�صرية  امل���وارد 

واإدارة االأداء املوؤ�ص�صي.

حر�ضًا على تقدمي اأف�ضل اأنظمة الدفع الرقمي

املالية املركزية بال�شارقة ُتَفّعل نظام »حت�شيل« يف 
هيئة ال�شارقة للموانئ واجلمارك واملناطق احلرة
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�شهيل املزروعي: »براكة« اإجناز تاريخي يوؤكد 
قوة وعزمية الدولة نحو ا�شتدامة الطاقة

•• اأبوظبي-وام:

والبنية  الطاقة  وزي��ر  املزروعي  فار�ض  فرج  حممد  بن  �صهيل  معايل  اأ�صاد 
التحتية باالإجناز التاريخي الذي حققته دولة االإم��ارات العربية املتحدة، 
ببدء مراحل ت�صغيل اأوىل حمطات براكة للطاقة النووية ال�صلمية لالإنتاج 
التجاري، يف اأول اأيام “ عام اخلم�صني “، ليعك�ض اال�صتعداد التام للمرحلة 
املقبلة من م�صرية االإمارات التنموية، التي ت�صتوجب �صحذ الهمم وت�صخري 
اجلهود، والطاقات، واإطالق املبادرات وامل�صاريع الطموحة ملوا�صلة م�صرية 

االإجنازات الداعمة لريادة االإمارات عاملياً.
“ اع��ت��م��اداً على جهود الكوادر  “ ب��راك��ة  ل���  اإجن���از االإم����ارات  وثمن معاليه 
املواطنة، االأمر الذي يوؤكد اأن الدولة ما�صية نحو حتقيق روؤيتها الطموحة 
والرائدة بكل عزمية وقوة .. وقال : “ اإجناز تاريخي يف يوم تاريخي اأول 
 ،2071 االإم����ارات  م��ن مئوية  اأك��رث  وال���ذي يقربنا   ، لعام اخلم�صني  ي��وم 
وحلم الريادة العاملية مبختلف املجاالت، مما يتطلب منا جميعاً العمل وفق 
منظور ت�صاركي ي�صتند اإىل روؤية ا�صت�صرافية قادرة على التنبوؤ بالتحديات 

وحتويلها اإىل فر�ض داعمة لتوجهات حكومة االإمارات » .
النووية  ب��راك��ة للطاقة  ب���اأوىل حم��ط��ات  ال��ت��ج��اري  االإن��ت��اج  ب��دء  اأن  واأك���د 
نحو  ال��ت��ح��ول  جم��ال  يف  خا�صة  االإم�����ارات،  مل�صرية  كبري  اإجن���از  ال�صلمية، 
انبعاثات  الكهرباء دون  النجاح �صيوفر  واأن هذا  ال�صديقة للبيئة،  الطاقة 
كربونية على مدار ال�صاعة، وهي خطوة كبرية ومهمة ال�صتدامة الطاقة 
وتنوعها واأمنها لعقود مقبلة، حيث توؤ�ص�ض براكة ملرحلة جديدة يف �صجل 

نه�صتنا يف جماالت اال�صتدامة والطاقة النظيفة والتنمية ال�صاملة.
الطاقة  ال��رائ��دة يف تطوير قطاع  ال��دول  االإم���ارات تعد من  اأن  اإىل  ولفت 
املتجددة والنظيفة، وال�صباقة يف ابتكار طرق واأ�صاليب حديثة لتعزيز كفاءة 
بديلة  حلول  واإي��ج��اد  الطبيعية،  امل��وارد  ا�صتهالك  وتر�صيد  الطاقة  قطاع 
ذلك  على  وتاأكيداً  امل�صتدامة،  التنمية  يدعم  مبا  التقليدية  الطاقة  عن 
فقد اأطلقت الدولة ا�صرتاتيجية االإمارات للطاقة 2050 التي ت�صتهدف 
مزيجاً من م�صادر الطاقة املتجددة والنظيفة ل�صمان حتقيق التوازن بني 
االحتياجات االقت�صادية واالأهداف البيئية، وخف�ض االعتماد على م�صادر 

الوقود االأخرى على مدار العقود الثالثة املقبلة.
واختتم معايل وزير الطاقة والبنية التحتية بالقول : “ نحن يف االإمارات 
على ثقة باأن الطاقة النووية هي اخليار االأمثل لتلبية الطلب املتنامي على 
الطاقة، لذا عملنا على بناء حمطات براكة للطاقة النووية، التي �صت�صهم 
التنمية  اأه��دف  الكهربائية، ودعم  الطاقة  الدولة من  احتياجات  تلبية  يف 
ما  اال�صتدامة،  ركائز  من  اأ�صا�صية  ركيزة  املتجددة  الطاقة  واإن  امل�صتدامة، 

يجعلها يف مقدمة االأولويات اال�صرتاتيجية للدولة«.

االحتادية للرقابة النووية :
 الت�شغيل التجاري لـ »براكة« ثمرة 

جهود كبرية بذلت على مدار 12 عاما
•• اأبوظبي-وام:

اأكد كري�صرت فيكتور�صن املدير العام للهيئة االحتادية للرقابة النووية اأن 
ال�صلمية  النووية  براكة للطاقة  االأوىل ملحطة  للوحدة  التجاري  الت�صغيل 
ياأتي تكلياًل جلهود كبرية بذلت على مدار 12 عاماً املا�صية منذ تاأ�صي�ض 

برنامج االإمارات للطاقة النووية.
وقال فيكتور�صن يف ت�صريح له ام�ض اإن الهيئة اطلعت خالل هذه الفرتة 
على كافة تفا�صيل املحطة من اختيار املوقع والت�صييد واالختبارات وو�صواًل 
للت�صغيل ل�صمان اأن امل�صغل ملتزم بكافة املتطلبات الرقابية ل�صمان �صالمة 
التفتي�ض  يف  الرقابي  دوره��ا  �صتوا�صل  الهيئة  اأن  م�صيفا  والبيئة  املجتمع 

على املحطة اأثناء مرحة الت�صغيل ل�صمان تطبيق كافة ال�صروط.
النووية  ال��ط��اق��ة  اإم��ارات��ي��ني يف  خ���رباء  ب��وج��ود  الهيئة  تفتخر   : واأ���ص��اف 
امل�صاركة  مثل  البداية  منذ  املحطة  ترخي�ض  يف  حيوياً  دوراً  لعبوا  والذين 
يف العمليات التفتي�صية التي تغطى االأمان النووي، واالأمن النووي وحظر 
كادر  �صمن  موظفتني  باإر�صال  قامت  الهيئة  اإن  وق��ال  ال��ن��ووي.  االنت�صار 
اخلرباء االإماراتيني لين�صما لفريق املفت�صني املقيمني للعمل مع اخلرباء 
الدوليني يف املحطة النووية و نفتخر باأن ن�صبة االإماراتيني يف الهيئة اأكرث 

من %68 من القوى العاملة.
وتقدم كري�صرت فيكتور�صن املدير العام للهيئة االحتادية للرقابة النووية 

بالتهنئة لدولة االإمارات على حتقيق مثل هذا االإجناز.
يف  االأوىل  للوحدة   2020 ف��رباي��ر  يف  الت�صغيل  رخ�صة  اإ���ص��داره��ا  ومنذ 
النووية  للرقابة  االحتادية  الهيئة  وا�صلت  النووي  للطاقة  براكة  حمطة 
التي  االخ��ت��ب��ارات  وخمتلف  ال��وق��ود  حتميل  مرحلة  يف  الرقابية  مهامها 
ب� /احلرجية/  املعروفة  االعتيادية  الت�صغيل  �صملت مرحلة  والتي  اأجريت 
التجاري  الت�صغيل  ملرحلة  و�صواًل  املحلية  الكهرباء  ب�صبكة  الوحدة  وربط 
بكافة  امل�صغل،  للطاقة،  ن���واة  �صركة  ال��ت��زام  على  الهيئة  وت��وؤك��د  ال��ك��ام��ل. 
املتطلبات الرقابية للبدء يف هذه املرحلة املهمة.  وياأتي هذا االإجناز نتيجة 
قيام الهيئة باأن�صطة رقابية مكثفة وت�صمل التفتي�ض امل�صتمر ل�صمان اأمن 

و�صالمة حمطة الطاقة النووية.
للت�صغيل  وو���ص��واًل  الت�صغيل  لرخ�صة  الهيئة  اإ���ص��دار  اأع��ق��اب  يف  اأن��ه  يذكر 
التجاري ملحطة براكة للطاقة النووية قامت الهيئة باإجراء جمموعة من 
االأن�صطة الرقابية والتي �صملت التفتي�ض من خالل مفت�صيها املقيمني يف 

املحطة وار�صال املزيد من املفت�صني ملتابعة خمتلف مراحل االختبارات.

خالد بن را�شد املعال : ا�شرتاتيجية ال�شناعة ت�شهم يف دعم وحتفيز القت�شاد الوطني
•• اأم القيوين -وام: 

اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  املعال  را���ص��د  ب��ن  خالد  ال�صيخ  اأ���ص��اد 
القيوين  ب��اأم  احل��رة  واملنطقة  واجلمارك  املوانئ  موؤ�ص�صة 
باالإ�صرتاتيجية الوطنية لل�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة 
“ م�صروع 300 مليار “ كاإ�صرتاتيجية ع�صرية واالأ�صمل 
الدولة  ال�����ص��ن��اع��ي يف  ب��ال��ق��ط��اع  ل��ل��ن��ه��و���ض  ن��وع��ه��ا  م���ن 
وال��ذي يعترب راف��داً من رواف��د ازده��ار االقت�صاد الوطني 

بامل�صتقبل.
وقال ال�صيخ خالد بن را�صد املعال يف ت�صريح لوكالة اأنباء 
االإم��ارات “وام” اإن تعزيز القدرة ال�صناعية املحلية على 
جودة  م�صتوى  رفع  على  العمل  خالل  من  ياأتي  املناف�صة 
اإذ ال بد من العمل على  ال�صلع ال�صناعية املنتجة حملياً، 
ورفع  االإنتاجية  زي��ادة  خالل  من  التناف�صية  القدرة  رفع 
م�صتوى جودة االإنتاج، يف الوقت الذي ت�صعى الكثري من 
ال�صلع االأجنبية ملزاحمة املنتج الوطني يف ال�صوقني املحلي 

والعاملي من خالل اجلودة واالأ�صعار.
واجلمارك  امل��وان��ئ  موؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  واأك����د 
واملنطقة احلرة باأم القيوين اأن االرتقاء واجلودة ومواكبة 
والعطاء،  العمل  يف  التميز  نحو  ويدفع  ي�صهم  جديد  كل 
النهو�ض  ع��ل��ى  ق����ادر  ج��ي��ل  اإع�����داد  يف  اأث����ره  ينعك�ض  مم��ا 
اأن  اإىل  م�صريا  وم��زده��ر،  م�صرق  م�صتقبل  نحو  والتقدم 
ال�صناعية �صي�صاهم يف دعم وحتفيز  اإ�صرتاتيجية  اإطالق 

االق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي وي���ع���زز م���ن ف��ر���ض اال���ص��ت��ث��م��ار من 
وامل�صتثمرين  االأم����وال  روؤو�����ض  وا�صتقطاب  ج��ذب  خ��الل 
م��ن موقع  االإم����ارات  ب��ه  تتمتع  مل��ا  ال��دول��ة  لال�صتثمار يف 
التنمية االقت�صادية  ي�صاعد يف دفع عملية  جغرايف مميز 
اإىل  ال�صدد  ه��ذا  يف  واأ���ص��ار  الوطني.  االقت�صاد  يعزز  مب��ا 
عوامل التمكني لدى االإمارات كالبنية التحتية الداعمة 
تو�صيع  على  ي�صاعد  مما  املتقدمة  ال�صناعية  للقطاعات 
قاعدة اال�صتثمارات يف القطاعات املتقدمة والتكنولوجيا 
احلديثة، موؤكداً اأن تطوير الطاقات الب�صرية املتخ�ص�صة 
امل��ت��ق��دم��ة امل��ط��ل��وب��ة ل��ق��ط��اع ال�صناعة  امل���ه���ارات  وحت��دي��د 

ي�صاعد على تعزيز دور البحث والتطوير يف ال�صناعة.
االإ�صرتاتيجية  اأن  اإىل  املعال  را�صد  بن  ال�صيخ خالد  ون��وه 
الوطنية لل�صناعة التي مت االإعالن عنها موؤخراً من قبل 
وت�صكل  متكامال  وطنيا  عمال  تعترب  االإم����ارات  حكومة 
دافعاً وحتديا للدولة نحو املئوية لتكون االإمارات االأف�صل 
عاملياً، ومثل هذا الطموح الوطني العظيم وامل�صرف يحتاج 
مقومات عمالقة واأفكارا جبارة توؤمن الزخم الالزم نحو 

موا�صلة حتقيق كل االأهداف الكربى.
ولفت اإىل اأنه متا�صياً مع روؤية االإمارات يف جمال التنمية 
االقت�صادية امل�صتدامة، فقد با�صرت �صلطة املنطقة احلرة 
العام  ج��دي��دة  بحلة  التجارية  ن�صاطاتها  القيوين  اأم  يف 
املا�صي، و�صهدت املنطقة حتواًل كاماًل يف البنية التحتية 
يف  متالحقة  تطورات  حالياً  وت�صهد  واملعمارية،  الرقمية 

على  و���ص��اع��د  وال�صناعية،  االق��ت�����ص��ادي��ة  امل��ج��االت  جميع 
ذلك موقعها املتو�صط ملدن واإم��ارات الدولة بجانب توفر 
را�صد  ب��ن  اأح��م��د  م��ي��ن��اء  وب��خ��ا���ص��ة  وامل���راف���ق  الت�صهيالت 
واملنطقة احلرة و�صهولة النقل وتطوير الطرق الداخلية 
جمل�ض  ودول  االإم�����ارات  ب��ب��اق��ي  تربطها  ال��ت��ي  ال�صريعة 

التعاون اخلليجي املجاورة وو�صائل االت�صال احلديثة.
دائماً  تركز  القيوين  باأم  التجارة احلرة  اإن منطقة  وقال 
على بناء مناخ اأعمال جاذب لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة 
ورواد االأعمال الذين يرغبون يف تاأ�صي�ض اأعمالهم يف دولة 
املكتبية  وامل�����ص��اح��ات  امل�صتودعات  تتوفر  حيث  االإم�����ارات، 
واالأرا�صي ال�صناعية باأحجام خمتلفة، كما قامت املنطقة 
برتخي�ض عدد كبري من ال�صركات يف جمموعة وا�صعة من 
االأجنبي  اال�صتثمار  ي�صكل  حيث  اال�صتثمارية،  املحافظ 
ج���زءاً ك��ب��رياً م��ن االأع��م��ال ال��ت��ج��اري��ة ال��ت��ي مت تطويرها 
ب�صكل رئي�صي  القيوين  ب��اأم  التجارة احل��رة  داخ��ل منطقة 
من الهند واململكة املتحدة وفرن�صا ودول اأخرى يف رابطة 

الدول امل�صتقلة واأفريقيا واآ�صيا.
واأ�صاد ال�صيخ خالد بن را�صد املعال بدور اجلهات احلكومية 
املحلية باالإمارة وم�صاهمتها يف ت�صجيع اال�صتثمار وتوجه 
اإىل  باالإ�صافة  ال�صبل لال�صتثمار،  اأف�صل  اإىل  امل�صتثمرين 
معامالتهم  اإجن����از  م��ع  ال�����ص��روري��ة  الت�صهيالت  ت��ق��دمي 

بفاعلية و�صرعة.
املنطقة  و�صلطة  واجلمارك  املوانئ  موؤ�ص�صة  حر�ض  واأك��د 

والدعم  الت�صهيالت  ت��ق��دمي  على  القيوين  اأم  يف  احل���رة 
اأنواعها  مبختلف  ال�صناعية  ال�صركات  ال�صتقطاب  الالزم 
�صواء ال�صغرية، اأو املتو�صطة اأو الكربى، الفتا اإىل اأن دولة 
اأهمية لال�صتثمار يف التنمية االقت�صادية  االإم��ارات تويل 
وال�صناعة، حيث يعترب اال�صتثمار اأحد املعايري االأ�صا�صية 

التي على اأ�صا�صها يتم قيا�ض مدى جناح االقت�صاد«.

�ضراكة بن وزارة ال�ضناعة والتكنولوجيا املتقدمة وم�ضرف االإمارات للتنمية وتخ�ضي�ض حمفظة مالية ب� 30 مليار درهم لتمويل قطاعات �ضناعية متنوعة

�شلطان اجلابر: ال�شراكة ت�شتهدف اإحداث قفزة نوعية يف ال�شناعة الوطنية مع الرتكيز على ال�شناعات امل�شتقبلية 
اإطالق �ضندوق لال�ضتثمار يف راأ�ض مال ال�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة بحجم مليار درهم العام املقبل 2022

•• دبي -وام:

والتكنولوجيا  ال�����ص��ن��اع��ة  وزارة  وق���ع���ت 
م����ع م�صرف  ت���ف���اه���م  م����ذك����رة  امل���ت���ق���دم���ة 
ت��ع��زي��ز النمو  ب���ه���دف  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  االإم��������ارات 
لالقت�صاد  احليوية  القطاعات  يف  امل�صتدام 
متويلية  حلول  توفري  خ��الل  من  الوطني 
وخدمات م�صرفية ب�صروط تكفل ا�صتدامة 
النمو لكافة االأطراف املعنية، باالإ�صافة اإىل 
قطاع  يف  التنمية  عجلة  دف��ع  يف  امل�صاهمة 
املتقدمة واالرتقاء  والتكنولوجيا  ال�صناعة 

بها.
وامل�صرف  ال���وزارة  ب��ني  ال�صراكة  ومب��وج��ب 
بقيمة  م��ال��ي��ة  حم��ف��ظ��ة  تخ�صي�ض  ���ص��ي��ت��م 
قطاعات  ل���ت���م���وي���ل  دره���������م،  م���ل���ي���ار   30
دع��م ومتويل  بهدف  اأول��وي��ة،  ذات  �صناعية 
13،500 �صركة وموؤ�ص�صة كبرية و�صغرية 

ومتو�صطة.
وج�����اء ت��وق��ي��ع ه����ذه امل����ذك����رة ب��ع��د اإط����الق 
لل�صناعة  ال���وط���ن���ي���ة  اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
ال�300  “م�صروع  املتقدمة  والتكنولوجي�ا 
م�صرف  وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  درهم”  م��ل��ي��ار 
التكامل  حتقيق  بهدف  للتنمية  االإم����ارات 
وال��ت�����ص��اف��ر ب��ني ال�����وزارة وامل�����ص��رف لدعم 
املجاالت  يف  ال���ت���ع���اون  م����ب����ادرات  وت��ن��ف��ي��ذ 
ملجاالت  ووف���ق���اً  امل�����ص��رتك.  االه��ت��م��ام  ذات 
ال���ت���ع���اون، ي��ت��وىل امل�����ص��رف اإط�����الق حزمة 
ل����دع����م قطاع  ال���ت���م���وي���ل���ي���ة  م����ن احل����ل����ول 
واإتاحة  املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�صناعة 
يف  للمقرت�صني  التمويلية  احل��ل��ول  ه���ذه 

القطاعات ذات االأولوية.
����ص���ع���ادة عمر   .. ال���ت���ف���اه���م  م����ذك����رة  وق�����ع 
ال�صناعة  وزارة  وك��ي��ل  ال�����ص��وي��دي،  �صوينع 
في�صل  و���ص��ع��ادة  امل��ت��ق��دم��ة،  والتكنولوجيا 
عقيل الب�صتكي، الرئي�ض التنفيذي مل�صرف 
كبار  م��ن  ع��دد  بح�صور  للتنمية  االإم����ارات 

امل�صوؤولني من اجلهتني.
وق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ���ص��ل��ط��ان ب��ن اأحمد 
والتكنولوجيا  ال�����ص��ن��اع��ة  وزي�����ر  اجل���اب���ر 
م�صرف  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  امل��ت��ق��دم��ة، 
للروؤية  “ترجمًة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة:  االإم���������ارات 
اال�صت�صرافية للقيادة الر�صيدة للدولة، فاإن 
والتكنولوجيا  ال�صناعة  وزارة  ا�صرتاتيجية 
املتقدمة وا�صرتاتيجية امل�صرف ت�صتهدفان 
يف  ال�صناعة  قطاع  يف  نوعية  قفزة  اإح���داث 
والقطاعات  امل��ج��االت  خمتلف  يف  ال��دول��ة 
ال�صناعات  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  م���ع  احل���ي���وي���ة، 
وحلول  تطبيقات  على  املبنية  امل�صتقبلية 
ال���ث���ورة ال�����ص��ن��اع��ي��ة ال��راب��ع��ة وال��ت��ي ت�صكل 
راف����ع����ًة اأ���ص��ا���ص��ي��ة الق��ت�����ص��اد امل���ع���رف���ة، ويف 
بقطاعات  املرتبطة  ال�صناعات  مقدمتها 
احليوية،  والتكنولوجيا  املتجددة،  الطاقة 
والتكنولوجيا املتقدمة، وال�صناعات املتعلقة 
ال�صناعات  وق��ط��اع  اال�صطناعي،  ب��ال��ذك��اء 

الف�صائية«.
وتن�صيق  توحيد  “هدفنا  معاليه:  واأ�صاف 
ال�صلة  ذات  املوؤ�ص�صات  بني  اجلهود  وتكامل 
االإمارات  دول��ة  لت�صبح  ال�صناعي  بالقطاع 

نواة ال�صناعة املتقدمة يف املنطقة«.
واأو�صح اأن توقيع مذكرة التعاون بني وزارة 
وم�صرف  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�صناعة 
يف  رئي�صة  حم��ط��ة  ي��ع��د  للتنمية  االإم�����ارات 
الوطني  ال�صناعة  ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر  م�����ص��رية 
املرحلة  متطلبات  ويلبي  امل�صتقبل  ليواكب 
لالقت�صاد  امل�����ص��ت��دام  ال��ن��م��و  م���ن  امل��ق��ب��ل��ة 

الوطني خالل ال�صنوات الع�صر املقبلة، �صمن 
ل��ت��ط��وي��ر القطاع،  ���ص��ام��ل��ة  م��ن��ظ��وم��ة ع��م��ل 
االإم���ارات  رح��ل��ة  متطلّبات  يلبي  نحو  على 
عاماً  اخلم�صني  خالل  املت�صارعة  التنموية 
يف  ت��اأخ��ذ  مرحلّية  حمطات  �صمن  املقبلة، 
االعتبار االأولويات الوطنية والرتكيز على 
توجه  ي��رتج��م  مب��ا  امل�صتقبلية  ال�صناعات 
معريف  اقت�صاٍد  وت��ع��زي��ز  ب��ن��اء  نحو  ال��دول��ة 
والتكنولوجيا  االب��ت��ك��ار  على  ق��ائ��م  متنوع 
املتقدمة، اإىل جانب تنويع قاعدة ال�صناعات 
املحلي،  ال�صناعي  املنتج  ودع���م  ال��دول��ة  يف 

وتعزيز القيمة الوطنية امل�صافة.
ا�صرتاتيجية  ���ص��م��ن  اأن�����ه  م��ع��ال��ي��ه  واأك������د 
م�صاهمة  رف����ع  ت�����ص��ت��ه��دف  ال���ت���ي  ال��������وزارة 
االإجمايل  املحلي  الناجت  ال�صناعة يف  قطاع 
للدولة اإىل 300 مليار درهم بحلول العام 
2031، فاإن وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا 
ومتكني  تطوير  عملية  �صتتوىل  املتقدمة 
م�صرف  �صيقوم  فيما  ال�صناعي،  ال��ق��ط��اع 
التمويل  حم��رك  ب���دور  للتنمية  االإم�����ارات 
لعدد من املبادرات وامل�صاريع احليوية التي 
�صتمّكن الوزارة من حتقيق عدد من اأهداف 

ا�صرتاتيجيتها.
ال�����ص��ن��اع��ة راف��ع��ة االق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي من 
ال�صويدي،  �صوينع  عمر  �صعادة  قال  جهته، 
والتكنولوجيا  ال�����ص��ن��اع��ة  وزارة  وك���ي���ل 
املتقدمة، اإن توقيع هذه املذكرة بني الوزارة 
يف  �صي�صهم  للتنمية  االإم������ارات  وم�����ص��رف 
مليار”  ال�300  “م�صروع  اأه���داف  حتقيق 
الوطني  االق��ت�����ص��اد  حتفيز  -ا�صرتاتيجية 
مت  ال��ت��ي  ال�صناعي-  ال��ق��ط��اع  تطوير  ع��رب 
ومتكامل،  ���ص��ام��ل  م��ن��ظ��ور  م��ن  ت�صمميها 
وذلك من خالل التعاون مع امل�صرف بهدف 
اأ�صا�صية  راف���ع���ًة  ال�����ص��ن��اع��ي  ال��ق��ط��اع  ج��ع��ل 

ل��الق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي يف دول�����ة االإم�������ارات، 
التنمية  م�������ص���رية  يف  م���رك���زي���ة  ودع�����ام�����ة 
م�صتوى  ورف����ع  امل��ق��ب��ل��ة،  ع���ام���اً  للخم�صني 
االإنتاجية ال�صناعية وامل�صاهمة االقت�صادية 
وخلق فر�ض عمل، باالإ�صافة اإىل الت�صدي 
يواجهها  التي  واملعوقات  التحديات  الأب��رز 
واإعادة  الدولة  يف  حالياً  ال�صناعي  القطاع 
ترتيب االأولويات مبا ي�صمن الدفع بعجلة 
ال��ق��ط��اع��ات بوترية  ال�����ص��ن��اع��ة يف خم��ت��ل��ف 

مت�صقة ومت�صارعة.
واأ�صاف �صعادته اأن ا�صرتاتيجية “ال� 300 
مليار درهم” ت�صتهدف البناء على املنجزات 
وتعزيز  امل��ا���ص��ي��ة  ال��ع��ق��ود  يف  حتققت  ال��ت��ي 
يف  املوجه  اال�صتثمار  خ��الل  من  املكت�صبات 
امل�صتدام،  امل��ردود  ذات  ال�صناعية  القطاعات 
القطاع  م�صتقبل  ا�صت�صراف  اإىل  باالإ�صافة 
روؤي��ة مركزية  ال��دول��ة، �صمن  ال�صناعي يف 
االقت�صادية  اجل��اذب��ي��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت�صعى 
الرائدة  لل�صناعات  االإمارات كمركز  لدولة 
حا�صنة  تناف�صية  ب��ي��ئ��ة  وخ��ل��ق  وامل��ب��ت��ك��رة، 
ل�صناعات امل�صتقبل، باالإ�صافة اإىل م�صاعفة 
م�صاهمة القطاع ال�صناعي يف الناجت املحلي 
ال�صلة  ذات  االأرق����ام  وم�صاعفة  االإج��م��ايل 
الوطنية  للقيمة  بالن�صبة  ال��ق��ط��اع،  ب��ه��ذا 
ال�صناعي  االأداء  تناف�صية  وموؤ�صر  امل�صافة 
ومعدالت التوظيف واالإنتاجية وال�صادرات، 

وذلك بحلول العام 2031.
وبدوره، قال �صعادة في�صل عقيل الب�صتكي، 
الرئي�ض التنفيذي مل�صرف االإمارات للتنمية 
اإن مذكرة التفاهم تن�صجم مع ا�صرتاتيجية 
م�صرف االإمارات للتنمية واأهدافه الرامية 
اإىل ت�صريع تبني التكنولوجيا املتقدمة عرب 
باالإ�صافة  ال��الزم،  امل�صريف  التمويل  توفري 
ال�صناعية  ال�������ص���رك���ات  دور  ت���ع���زي���ز  اإىل 

وخ�����ص��و���ص��اً ال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة يف دعم 
االقت�صاد الوطني، من خالل توفري حلول 
متويلية مل�صاندة امل�صانع مبختلف جماالتها، 
وكذلك حتفيز ريادة االأعمال واالبتكار، من 
عملية  وا�صت�صارات  خ��دم��ات  تقدمي  خ��الل 
لرواد االأعمال وال�صركات النا�صئة وامل�صاريع 
اأول���وي���ات م�صرف  اأن  واأ����ص���اف  ال�����ص��غ��رية. 
االإمارات للتنمية يف املرحلة املقبلة تت�صمن 
- يف �صوء هذا التعاون وال�صراكة مع وزارة 
العمل   - املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�صناعة 
املتاحة  امل��ايل  الدعم  م�صتويات  تعزيز  على 
من  وال�صناعية،  االقت�صادية  للقطاعات 
خالل عقد �صراكات مع البنوك االإماراتية 
لل�صركات  املقدمة  املالية  اخلدمات  لتعزيز 
وال�صغرية،  واملتو�صطة  الكبرية  ال�صناعية 
املقدمة  املبا�صرة  الت�صهيالت  حجم  وزي��ادة 
من امل�صرف لدعم القطاعات ذات االأولوية 
اعتباراً من العام اجلاري، وا�صتهداف �صرائح 
االق��ت�����ص��اد ال��ب��اح��ث��ة ع���ن خ���دم���ات وحلول 
ت���زوي���ده���ا بحلول  ي��ت��م  ب��ح��ي��ث  ال��ت��م��وي��ل، 
يف  لال�صتثمار  �صندوق  واإط���الق  متويلية، 
وال�صغرية  النا�صئة  ال�����ص��رك��ات  م���ال  راأ�����ض 
وامل��ت��و���ص��ط��ة بقيمة م��ل��ي��ار دره���م وذل���ك يف 
العام 2022، باالإ�صافة اإىل دعم ال�صركات 
ال�صناعية التي حتتاج للتمويل واال�صتثمار 

يف القطاعات ذات االأولوية.
ووفقاً للمذكرة املربمة بني وزارة ال�صناعة 
االإمارات  وم�صرف  املتقدمة  والتكنولوجيا 
اإطالق  التعاون  جماالت  تت�صمن  للتنمية، 
القطاعات  احتياجات  تلبي  متويلية  حلول 
والتكنولوجيا  ال�صناعة  يف  االأول��وي��ة  ذات 
املتقدمة، وت�صمل هذه احللول توفري متويل 
التكنولوجيا  وت��ط��ب��ي��ق  اإدخ������ال  لت�صجيع 
ال�����ص��ن��اع��ي، وتوفري  ال��ق��ط��اع  امل��ت��ق��دم��ة يف 

التمويل املهيكل واال�صتثمارات الراأ�صمالية، 
ب��االإ���ص��اف��ة اإىل مت��وي��ل خ��ط��ط ال��ت��و���ص��ع يف 
االأعمال، وتقدمي حلول التمويل االأخ�صر.

كما ي�صمل االتفاق اإطالق مبادرات لتحفيز 
ال��دول��ة ودعم  االأع��م��ال يف  ري���ادة  منظومة 
منوها وتطويرها، مبا يف ذلك تقدمي حلول 
وال�صركات  ال��ن��ا���ص��ئ��ة  ل��ل�����ص��رك��ات  ال��ت��م��وي��ل 
خالل  م��ن  ودعمها  واملتو�صطة،  ال�صغرية 
تقدمي خدمات اال�صت�صارة والتوجيه، ودعم 
�صندوق حممد بن را�صد لالبتكار، وبرنامج 
املتقدمة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��دع��م  ال��ق��رو���ض 
التمويل  ج��ه��ات  م��ع  والتن�صيق  وال��ت��وا���ص��ل 
االأخ����رى مب��ا يف ذل���ك ���ص��ن��ادي��ق راأ�����ض املال 
امل�صاهم وال�صناديق اال�صتثمارية لت�صجيعها 
على امل�صاركة يف دعم ال�صناعة والتكنولوجيا 
امل��ت��ق��دم��ة، وم�����ص��ارك��ة ال��ب��ي��ان��ات واخل����ربة 
التعاون  جم���االت  يف  املتخ�ص�صة  وامل��ع��رف��ة 
من  جمموعة  ومنح  االتفاق،  ي�صملها  التي 
لل�صركات  التف�صيلية  وال�صروط  املحفزات 
املحلية  القيمة  تعزيز  برنامج  يف  امل�صجلة 
امل�صافة وت�صمني هذه ال�صروط يف خدمات 

ومنتجات امل�صرف.
ال�صناعة  لدعم  التمويلية  احللول  وت�صمل 
عليها  ن�ض  التي  املتقدمة،  والتكنولوجيا 
املتقدمة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  مت��وي��ل  االت���ف���اق، 
التمويل  وت��ق��دمي  ال�����ص��ل��ة،  ذات  وامل���ع���دات 
من  احل��ال��ي��ة  وامل����ع����دات  االآالت  ل��ت��ح��دي��ث 
خالل �صراء معدات متقدمة اأو اأكرث كفاءة 
ال�صناعية  الثورة  وحلول  تقنيات  واعتماد 
التمويل  من  النوع  هذا  ب��اأن  علماً  الرابعة، 
املهيكل  والتمويل  ح��ال��ي��اً،  امل�صرف  ي��وف��ره 
ال�صركات  ودعم  الراأ�صمالية،  واال�صتثمارات 
ال�صناعية عرب توفري ا�صتثمارات راأ�صمالية 
اأو اإيجاد م�صادر متويل بديلة بهدف اإعادة 
هيكلة ميزانية تلك ال�صركات اأو دعم منوها، 
�صيوفره  التمويل  من  النوع  هذا  ب��اأن  علماً 
جديدة  فرعية  �صركة  خ��الل  م��ن  امل�صرف 

�صيتم االإعالن عن اإطالقها قريباً.
وبالن�صبة لتمويل خطط التو�صع يف االأعمال 
ال�صناعات  دعم  للمذكرة،  وفقاً  فتت�صمن، 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ت��ط��وي��ر اأع��م��ال��ه��ا احل��ال��ي��ة اأو 
اأعمال جديدة، مبا ي�صهم  باإ�صافة  تنويعها 
االقت�صادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  وحت���ف���ي���ز  من����و  يف 
التمويل  ح��ل��ول  ي��خ�����ض  م���ا  ويف  ل���ل���دول���ة. 
حلول  تقدمي  على  االتفاق  ن�ض  االأخ�صر، 
التمويل للجهات يف م�صادر الطاقة البديلة 
ت�صعى  التي  واجل��ه��ات  املتجددة  الطاقة  اأو 
للتحول نحو م�صادر الطاقة النظيفة مما 
ت�صتند  اقت�صادية  تنمية  حتقيق  يف  ي�صهم 

اإىل معايري اال�صتدامة البيئية يف الدولة.
ال�صناعة  وزارة  اأن  ب����ال����ذك����ر  ج����دي����ر 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ت��ق��دم��ة مت اإن�����ص��اوؤه��ا يف 
ال��ع��م��ل على  ت��ت��وىل  2020 ح��ي��ث  ي��ول��ي��و 
ومت  ال��دول��ة،  يف  ال�صناعي  القطاع  تطوير 
دم���ج ه��ي��ئ��ة امل��وا���ص��ف��ات وامل��ق��اي��ي�����ض معها. 
ال���وط���ن���ي دوراً  ال�����ص��ن��اع��ة  ق���ط���اع  وي��ل��ع��ب 
مكون  وه���و  ال��ت��ن��م��ي��ة،  عملية  يف  ج��وه��ري��اً 
روافده  واأح��د  الوطني،  لالقت�صاد  رئي�صي 
اأهم  اأح��د  القطاع  وي�صكل  املهمة.  احليوية 
على  ويحافظ  الوطني  االقت�صاد  مكونات 
وترية منو عالية تتعزز باطراد مع التوجه 
املتخ�ص�صة  ال�صناعية  املناطق  اإقامة  نحو 
االأجنبية  اال���ص��ت��ث��م��ارات  وج����ذب  وت���وف���ري 
اإليها وا�صتقدام التكنولوجيا احلديثة التي 
مع  التناف�صية  بعوامل  القطاع  ه��ذا  ترفد 

القطاعات ال�صناعية العاملية.

 �ضلطان اجلابر: هدفنا توحيد وتن�ضيق وتكامل اجلهود بن املوؤ�ض�ضات ذات ال�ضلة 
بالقطاع ال�ضناعي لت�ضبح دولة االإمارات نواة ال�ضناعة املتقدمة يف املنطقة 
- عمر ال�ضويدي: القطاع ال�ضناعي �ضيكون دعامة مركزية
 يف امل�ضرية التنموية للدولة خالل اخلم�ضن عامًا املقبلة 

- في�ضل الب�ضتكي: توفري التمويل لت�ضريع التطور ال�ضناعي وتبني 
التكنولوجيا املتقدمة وتعزيز دور ال�ضركات ال�ضناعية ال�ضغرية واملتو�ضطة 

اأحمد بالهول الفال�شي: ا�شرتاتيجية م�شرف الإمارات
 للتنمية توؤ�ش�ش ملرحلة جديدة من التكامل القت�شادي امل�شتدام

•• اأبوظبي - وام:

بالهول  اأحمد بن عبد اهلل حميد  الدكتور  اأك��د معايل 
وامل�صاريع  االأع����م����ال  ل���ري���ادة  دول�����ة  وزي�����ر  ال��ف��ال���ص��ي 
اإدارة  ال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة، ن��ائ��ب رئ��ي�����ض جم��ل�����ض 
م�صرف االإمارات للتنمية، اأن اال�صرتاتيجية اجلديدة 
الرئي�صية  امل��ح��رك��ات  اأح����د  م��ك��ان��ت��ه  ت��ع��زز  ل��ل��م�����ص��رف 
توجيهات  ت��واك��ب  اأن��ه��ا  كما  االإم�����ارات،  دول���ة  للنمو يف 
جميع  يف  والتميز  ال��ري��ادة  لتحقيق  الر�صيدة  القيادة 
التناف�صية  امل��ك��ان��ة  تعزيز  يف  ي�صهم  ومب��ا  ال��ق��ط��اع��ات، 
لالإمارات عاملياً. واأو�صح معاليه - يف كلمة له مبنا�صبة 

اأن   - للتنمية  االإم���ارات  م�صرف  ا�صرتاتيجية  اإط��الق 
ف��ر���ض متويل  م��ن  ت��وف��ره  امل�����ص��رف مب��ا  ا�صرتاتيجية 
متكاملة  روؤي��ة  وتقدمي  امل�صتقبلية،  التوجهات  تواكب 
القطاعات  ل��دع��م  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�����ص��راك��ات  ل��ب��ن��اء 
التكامل  من  جديدة  مرحلة  ببداية  ت��وؤذن  الرئي�صية، 
االقت�صادي امل�صتدام يف ظل معطيات الو�صع االعتيادي 
اجلديد. وت�صكل هذه اخلطوة فر�صة كبرية لالرتقاء 
اإ�صافة  بقطاع ريادة االأعمال وزيادة اال�صتثمارات فيه، 
اال�صتثمارات  م��ن  امل��زي��د  ال�صتقطاب  امل��ج��ال  ف�صح  اإىل 
االأجنبية، كما توفر ركيزة لتحقيق تكامل االأدوار بني 
واعترب  االأع���م���ال.  وري����ادة  وال��ت��م��وي��ل  ال�صناعة  ق��ط��اع 

اال�صرتاتيجية  روؤي��ت��ه  يف  امل�����ص��رف  تركيز  اأن  معاليه 
للمواطنني  متكاملة  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  على  اجل��دي��دة 
�صي�صهم  االإم����ارات،  دول��ة  ���ص��واء يف  واملقيمني على ح��د 
لتعزيز  ج��دي��دة  مرحلة  اإىل  االن��ت��ق��ال  يف  كبري  ب�صكل 
ري��ادة االأع��م��ال، يتمكن من خاللها رواد االأع��م��ال من 
التوظيف االأمثل لالبتكار والتقنيات احلديثة وغريها 
مناف�صة  م�صاريع  اإىل  اأفكارهم  لتحويل  املمكنات  من 
الناجت  زي��ادة  يف  ت�صهم  جمزية،  ا�صتثمارية  عوائد  ذات 
ل��دول��ة االإم�����ارات، وت��ع��زز يف الوقت  املحلي االإج��م��ايل 
ذاته التحول اإىل اقت�صاد امل�صتقبل القائم على املعرفة، 

والذي ت�صكل ريادة االأعمال اأحد مقوماته الرئي�صة.
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املجاالت، م�صريا اإىل اأن الغرفة حتر�ض على تعزيز تواجدها يف االأ�صواق احليوية 
االأعمال  جمتمع  م��ن  ل�صركائها  والتو�صع  للنمو  فر�صا  ت��وف��ر  ال��ت��ي  وال��واع��دة 
من  تعد  الو�صطى  اأمريكا  دول  اأن  حيث  االإم����ارة،  يف  اخل��ا���ض  القطاع  و�صركات 
واملجاالت  اخلدمات  قطاع  يف  وخ�صو�صا  اال�صتثمارية،  بالفر�ض  احلافلة  ال��دول 
اللوج�صتية واملالية والزراعية وغريها، كما اأن وجود قناة بنما املمر املائي الدويل 

اال�صرتاتيجي، يتيح فر�صا غري حمدودة ملختلف القطاعات يف اإمارة ال�صارقة.

وق����ال م��ع��ال��ي��ه - يف ح����وار خ��ا���ض مع 
وكالة اأنباء االإمارات “ وام “ - اإنه 
مت ت�صميم اال�صرتاتيجية الوطنية 
املتقدمة  والتكنولوجيا  لل�صناعة 
من منظور �صامل ومتكامل بهدف 
رافعًة  ال�صناعي  القطاع  يكون  اأن 
االقت�صاد  منو  يف  ت�صاهم  اأ�صا�صية 
الوطني يف دولة االإمارات، ودعامة 
التنمية  م�������ص���رية  يف  م����رك����زي����ة 
ل��ل��خ��م�����ص��ني ع���ام���اً امل��ق��ب��ل��ة، ورف���ع 
ال�صناعية  االإن���ت���اج���ي���ة  م�����ص��ت��وى 
وامل�صاهمة االقت�صادية وا�صت�صراف 
�صمن  ال�صناعي  القطاع  م�صتقبل 
تعزيز  اإىل  ت�صعى  م��رك��زي��ة  روؤي����ة 
لدولة  االق���ت�������ص���ادي���ة  اجل���اذب���ي���ة 
االإمارات كمركز لل�صناعات الرائدة 
تناف�صية  ب��ي��ئ��ة  وخ��ل��ق  وامل��ب��ت��ك��رة، 

حا�صنة ل�صناعات امل�صتقبل.
برناجماً  تعد  اال�صرتاتيجية  اأن  واأك��د 
القطاع  م�����ص��اه��م��ة  ل��ت��ع��زي��ز  وط���ن���ي���اً 
ال���ن���م���و االق���ت�������ص���ادي  ال�������ص���ن���اع���ي يف 
مل�صاعفة  تطلعه  عن  معربا  امل�صتدام، 
القطاع  من  امل�صافة  القيمة  م�صاهمة 
االإجمايل  املحلي  الناجت  يف  ال�صناعي 

بحلول عام 2031.
وفيما يلي ن�ض احلوار .

- ك����ي����ف ك����ان����ت خ�����ط�����وات االإع����������داد 
ل��ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة اجل����دي����دة ل������وزارة 

ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة؟ 
قال معايل الدكتور �صلطان بن اأحمد 
اجلابر اإنه �صمن الروؤية اال�صت�صرافية 
للقيادة الر�صيدة، ومع جهود اال�صتعداد 
ت�صعى   ،2071 االإم���ارات  دول��ة  ملئوية 
الوزارة الأن تكون حمفزاً لنمو القطاع 
النمو  يف  م�صاهمته  وزي���ادة  ال�صناعي 
“ ك��م��ا نعلم،  االق��ت�����ص��ادي واأ����ص���اف : 
ا�صتثنائية،  بظروف  العامل حالياً  مير 
اإىل  كوفيد-19  ج��ائ��ح��ة  اأدت  ف��ق��د 
ان��ع��ك��ا���ص��ات ع��ل��ى ك���ل ال���ب���ل���دان وعلى 
االقت�صاد  وت��اأّث��ر  القطاعات،  خمتلف 
احلياة  اأ����ص���ال���ي���ب  وت����غ����ريت  ال���ع���امل���ي، 
واالإن���ت���اج وال��ع��م��ل وال��درا���ص��ة، وب���داأت 
تعيد  العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  ال��دول 
ب��ح�����ص��ب ظروفها  اأول��وي��ات��ه��ا  ت��رت��ي��ب 
واحتياجاتها ومتطلباتها.. ورغم تنوع 
اإاّل  واأخ��رى،  االأولويات بني دولة  هذه 
اأن هناك اإجماعاً على اأهمية قطاعات 
والغذاء  وال���دواء  ال�صحة  مثل  معينة 
�صناعات  و  امل�������ص���ت���دام���ة  وامل���ن���ت���ج���ات 
والطاقة.  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال�صناعة  وزارة  يف  ل��ن��ا  وب��ال��ن�����ص��ب��ة 
حر�صنا  فقد  املتقدمة  والتكنولوجيا 
اأن ت�صهم ا�صرتاتيجيتنا يف تلبية  على 
حمفزاً  تكون  واأن  الوطنية  االأولويات 

للنمو االقت�صادي«.
تكون  اأن  ول���������ص����م����ان   “  : وت�����اب�����ع 
للواقع  مواكبًة  ال���وزارة  ا�صرتاتيجية 
وتلبي االأهداف الطموحة للم�صتقبل، 
العاملية  واملتغريات  امل�صتجدات  اأخذنا 
ت�صافر  الأهمية  واإدراك����اً  االع��ت��ب��ار.  يف 
اجلهود والتعاون مع ال�صركاء املعنيني 
بالقطاع ال�صناعي، بداأ فريق العمل يف 
الوزارة بدرا�صة �صاملة مت من خاللها 
عقد جل�صات حوار ونقا�ض وا�صتبيانات 
مع خمتلف اجلهات واالأطراف املعنية 
واخلا�ض.  احل��ك��وم��ي  القطاعني  م��ن 
يقل  ال  ما  مع  اجتماعات  هناك  وك��ان 
املعنيني  االأط���������راف  م����ن   200 ع����ن 
اأكرث  تنظيم  ومت  امل�صلحة،  واأ�صحاب 
من 40 ور�صة عمل، واإج��راء ما يزيد 
متخ�ص�صة،  ا���ص��ت��ب��ي��ان��ات   10 ع��ل��ى 
وك��ذل��ك اأج����رى ف��ري��ق ال��ع��م��ل درا�صة 
مناذج  م��ع  ال�صناعي  للقطاع  مقارنة 

خمتلفة من الدول«.
واأو�صح : “ اأنه وبنتيجة هذه اجلهود، 
و�صلنا اإىل تقييم للو�صع احلايل، وبناًء 
الوزارة  ا�صرتاتيجية  و�صع  مت  عليه، 
ت��ب��ن��ي ع��ل��ى م���ا ح��ق��ق��ه القطاع  ال���ت���ي 
املا�صية  ال����ف����رتة  خ�����الل  ال�����ص��ن��اع��ي 
امل�صاهمة  على  قدرته  لتعزيز  وت�صعى 
يف تنفيذ الروؤية التي و�صعتها قيادتنا 
للخم�صني  ال��دول��ة  مل�صتقبل  الر�صيدة 
ع����ام����ا امل���ق���ب���ل���ة، م�����ع ال����رتك����ي����ز على 
املتقدمة  التكنولوجيا  من  اال�صتفادة 

وحلول الثورة ال�صناعية الرابعة«.
اأربعة  ه��ن��اك  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ����ص���ار 
الوزارة،  ال�صرتاتيجية  رئي�صة  اأه��داف 
املنا�صبة  االأع��م��ال  بيئة  تهيئة  وه���ي.. 
املحليني  ل��ل��م�����ص��ت��ث��م��ري��ن  واجل����اذب����ة 
ال�صناعي،  ال���ق���ط���اع  يف  وال���دول���ي���ني 
ودعم منو ال�صناعات الوطنية وتعزيز 
ون�صر  االب��ت��ك��ار  وحت��ف��ي��ز  تناف�صيتها، 
املتقدمة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��ط��ب��ي��ق��ات 
ال�صناعية،  واحل����ل����ول  االأن���ظ���م���ة  يف 
عاملية  كوجهة  ال��دول��ة  مكانة  وتعزيز 
م�صيفا  امل�صتقبل..  �صناعات  ل��ري��ادة 
ا�صرتاتيجية  تعتمد  ع��ام،  وب�صكل  اأن��ه 
ال������وزارة ع��ل��ى رك��ائ��ز اأ���ص��ا���ص��ي��ة ت�صمل 
املتقدمة،  التكنولوجيا  تطبيقات  ن�صر 
وتطوير املوا�صفات واملقايي�ض، وزيادة 
وت�صريع  امل�����ص��اف��ة،  ال��وط��ن��ي��ة  القيمة 
ت��ط��وي��ر ال�����ص��ن��اع��ة امل��ت��ق��دم��ة وتقدمي 
والتمكني  ال����دع����م  اأ�����ص����ك����ال  ج���م���ي���ع 

ال�صرورية لها.
الوطنية  اال�صرتاتيجية  اإط��الق  - مع 
املجاالت  ما هي  ال��دول��ة،  يف  لل�صناعة 
على  ال��رتك��ي��ز  �صيتم  ال��ت��ي  ال�صناعية 
القادمة؟  ال�صنوات  خ��الل  تطويرها 
مل�صاهمة  امل�صتهدفة  احل�صة  ه��ي  وم��ا 
هذا القطاع يف الناجت املحلي للدولة؟ 

..
اأو�صح معايل الدكتور �صلطان بن اأحمد 
اال�صرتاتيجية  ت�صميم  اأنه مت  اجلابر 
والتكنولوجيا  ل��ل�����ص��ن��اع��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
ومتكامل  �صامل  منظور  من  املتقدمة 
ال�صناعي  ال��ق��ط��اع  ي��ك��ون  اأن  ب��ه��دف 
رافعًة اأ�صا�صية ت�صاهم يف منو االقت�صاد 
االإم������ارات، ودعامة  ال��وط��ن��ي يف دول���ة 
مركزية يف م�صرية التنمية للخم�صني 
االإنتاجية  املقبلة، ورفع م�صتوى  عاماً 
االقت�صادية  وامل�����ص��اه��م��ة  ال�����ص��ن��اع��ي��ة 
وا�صت�صراف م�صتقبل القطاع ال�صناعي 
�صمن روؤية مركزية ت�صعى اإىل تعزيز 
االإمارات  اجلاذبية االقت�صادية لدولة 
واملبتكرة،  ال��رائ��دة  لل�صناعات  كمركز 
وخلق بيئة تناف�صية حا�صنة ل�صناعات 
املنطلق،  اأن��ه من هذا  وذك��ر  امل�صتقبل. 
�صناعات  ع��دة  اال�صرتاتيجية  ح��ددت 
تتما�صى مع اأولوياتنا الوطنية وت�صهم 
يف حتقيق اأهدافنا، وت�صمل 11 قطاعاً 
الف�صائية،  ال�صناعات   .. ه��ي  حيوياً 
وال�صناعات الطبية، والطاقة النظيفة 
امل�صتدامة،  واملنتجات  وال��ه��ي��دروج��ني 
واللدائن  واملطاط  وامل��ع��دات،  واالآالت 
والبرتوكيماويات  ال��ب��ال���ص��ت��ي��ك��ي��ة، 
وال�صناعات  الكيميائية،  وامل��ن��ت��ج��ات 
ال���ث���ق���ي���ل���ة ك����احل����دي����د واالأمل�����ون�����ي�����وم، 
املتقدمة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  و���ص��ن��اع��ات 
والكهربائية،  االإلكرتونية  واالأج��ه��زة 
واالأغذية  ال�����ص��ي��دالن��ي��ة،  وامل��ن��ت��ج��ات 

وامل�صروبات وغريها.
تنق�صم  ال�صناعات  ه��ذه  اأن  اإىل  ولفت 
االأوىل  ف��ئ��ات،  ث���الث  اإىل  ع���ام  ب�صكل 
قائمة حالياً يف الدولة وتتمتع بقاعدة 
الطاقة  م��ث��ل  ���ص��ل��ب��ة،  واأ����ص�������ض  ق���وي���ة 
والبرتوكيماويات وال�صناعات الثقيلة، 

وتعزيزها..  تطويرها  على  و�صنعمل 
ا�صرتاتيجية  �صناعات  ه��ي  وال��ث��ان��ي��ة 
والغذائي،  ال�صحي  ب��االأم��ن  ت��رت��ب��ط 
والدوائية  ال��ط��ب��ي��ة  ال�����ص��ن��اع��ات  م��ث��ل 
ب�صناعات  تتعلق  والثالثة  والغذائية.. 
التكنولوجيا  على  القائمة  امل�صتقبل 
الرابعة  ال�صناعية  الثورة  وتطبيقات 

وحلولها.
ال�صنوات  خ��الل  اأن���ه  معاليه  واأ���ص��اف 
امل��ق��ب��ل��ة، ���ص��رنك��ز ع��ل��ى االرت���ق���اء بهذه 
ال�����ص��ن��اع��ات وت��ع��زي��ز اال���ص��ت��ث��م��ار فيها 
االأجنبية  اال�صتثمارات  ج��ذب  وكذلك 
اال�صرتاتيجية  الأهميتها  نظراً  اإليها، 
يف حتقيق جمموعة من النتائج املهمة 
الوطنية  القيمة  تعزيز  ت�صمل:  والتي 
امل�������ص���اف���ة م�����ن ال�������ص���ل���ع واخل�����دم�����ات 
ال�صناعية، وزيادة الطلب على املنتجات 
ثقافة  اإر������ص�����اء  خ�����الل  م����ن  امل���ح���ل���ي���ة 
فر�ض  وخلق  الوطني،  املنتج  تف�صيل 
عالية،  ومهارات  كفاءات  تتطلب  عمل 
والتطوير  البحث  منظومة  وت��ع��زي��ز 
التكنولوجيا  تبّني  وت�صجيع  الوطنية، 
�صل�صلة  م��راح��ل  خمتلف  يف  املتقدمة 
القيمة امل�صافة، اإ�صافة اإىل رفع حجم 
ال�صادرات من دولة االإم��ارات وخف�ض 

االعتماد على الواردات.
للح�صة  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  اأن�����ه  اإىل  واأ�����ص����ار 
امل�����ص��ت��ه��دف��ة ل���ق���ط���اع ال�����ص��ن��اع��ة من 
اال�صرتاتيجية  ف����اإن  امل��ح��ل��ي،  ال���ن���اجت 
م�صاهمة  لتعزيز  وطنياً  برناجماً  تعد 
القطاع ال�صناعي يف النمو االقت�صادي 
م�صاعفة  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع  امل�������ص���ت���دام، 
القطاع  من  امل�صافة  القيمة  م�صاهمة 
االإجمايل  املحلي  الناجت  يف  ال�صناعي 

بحلول عام 2031.
القطاع  دور  اإىل  ت���ن���ظ���رون  ك��ي��ف   -
اال�صتثمار  م�����ص��ت��ق��ب��ل  يف  اخل����ا�����ض 
ال�صناعي بالدولة، وهل �صيتم تقدمي 
ح���واف���ز ل��ت�����ص��ج��ي��ع امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن على 

دخول جماالت �صناعية معينة؟ ..
اأك������������د م������ع������ايل وزي������������ر ال���������ص����ن����اع����ة 
ال�صراكة  اأن  املتقدمة  والتكنولوجيا 
ال��ق��ط��اع��ني احل��ك��وم��ي واخلا�ض  ب��ني 
اأ�صا�ض جناح منظومتنا  تاريخياً  كانت 
االق����ت���������ص����ادي����ة وت����ن����وع����ه����ا. ون���ح���ن 
م�صتمرون بهذا التوجه اليوم، خا�صًة 
ركيزة  ي��ع��ت��رب  اخل���ا����ض  ال��ق��ط��اع  واأن 
اال�صتثمار  مل�صتقبل  وحمورية  اأ�صا�صية 

ال�صناعي بالدولة.
واأ���ص��اف تعترب دول��ة االإم���ارات مركزاً 
امل��ن��ط��ق��ة، وتوفر  م��ه��م��اً يف  اق��ت�����ص��ادي��اً 
خمتلف  الح���ت�������ص���ان  م���ث���ال���ي���ة  ب���ي���ئ���ة 
وممار�صة  االق���ت�������ص���ادي���ة  االأن�������ص���ط���ة 
االأعمال، كما يتمتع القطاع ال�صناعي 
فيها مبنظومة دعم ا�صتثنائية بف�صل 
ت��ع��زز جاذبيتها  ع��وام��ل وم���زاي���ا  ع���دة 
ال���ص��ت��ق��ط��اب ال��ق��ط��اع اخل���ا����ض، ومن 
هذه العوامل.. اال�صتقرار االقت�صادي 
واالحتياطيات  اال�صرتاتيجي،  واملوقع 
امل���ال���ي���ة ال���ق���وي���ة، و����ص���ن���ادي���ق ال����رثوة 
االإنفاق  وح��ج��م  ال��ك��ب��رية،  ال�����ص��ي��ادي��ة 

احلكومي.
ال���دول���ة مب�صادر  ت���زخ���ر  ك��م��ا  وت���اب���ع 
التحتية  البنية  ج��ان��ب  اإىل  ال��ط��اق��ة، 
ال���ن���ق���ل واالت���������ص����االت  امل����ت����ط����ورة يف 
يف  وتوجد  واللوج�صتيات،  واخل��دم��ات 
دول���ة االإم������ارات ال��ع��دي��د م��ن املناطق 
ال�����ص��ن��اع��ي��ة واحل������رة م���ع ���ص��ب��ك��ة نقل 
بجميع  املُ�������ص���ّن���ع���ني  ت����رب����ط  ع���امل���ي���ة 
املزايا  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء 
واللوج�صتية  القانونية  والت�صهيالت 
وامل��ن��اخ االج��ت��م��اع��ي ال���ذي ي��ق��وم على 
االنفتاح والتنوع والتعددية، اإىل جانب 

دور  وتعزيز  خا�صة،  مت��وي��الت  خ��الل 
ال�صركات ال�صناعية الكبرية وال�صغرية 
الوطني  االقت�صاد  دعم  يف  واملتو�صطة 
متويلية  ح���ل���ول  ت���وف���ري  خ�����الل  م����ن 
واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صانع  مل�صاندة 

وحتفيز ريادة االأعمال واالبتكار.
اأن م�صرف االإم��ارات للتنمية  واأ�صاف 
تعزيز  على  املقبلة  املرحلة  يف  �صيعمل 
للقطاعات  امل��ت��اح��ة  ال��دع��م  م�صتويات 
حيث  وال�������ص���ن���اع���ي���ة،  االق���ت�������ص���ادي���ة 
ت�����ص��م��ل اأول���وي���ات���ه ع��ق��د ����ص���راك���ات مع 
اخلدمات  لتعزيز  االإماراتية  امل�صارف 
ال�صناعية  لل�صركات  امل��ق��دم��ة  امل��ال��ي��ة 
املبا�صرة  ال��ت��م��وي��الت  اإج���م���ايل  ورف����ع 
 73% بن�صبة  امل�����ص��رف  م��ن  امل��ق��دم��ة 
ذات  القطاعات  لدعم   2021 ع��ام  يف 
االأولوية وا�صتهداف عنا�صر االقت�صاد 
ن��ق�����ض يف اخلدمات  ت��ع��اين م��ن  ال��ت��ي 
امل�صرف  و���ص��ي�����ص��ت��م��ر  ال���ت���م���وي���ل���ي���ة.. 
االإ�صكان  مت���وي���ل  خ����دم����ات  ب���ت���ق���دمي 
الت�صهيالت  خ���الل  م���ن  ل��ل��م��واط��ن��ني 
املالية والتقنية التي ت�صمن ح�صولهم 
�ض لبناء  على االئتمان العقاري املخ�صّ
و�صيانة وتطوير املباين املعّدة لل�صكن 

ال�صخ�صي.
امل�������ص���رف فيما  ت���وج���ه���ات  ه����ي  م����ا   -
واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  يخ�ض 
اأه��داف حمددة  وه��ل من  وت�صجيعها، 
هذا  يف  حتقيقها  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  �صيتم 
الدكتور  م���ع���ايل  اأك������د   .. اجل����ان����ب؟ 
�صلطان بن اأحمد اجلابر اأن لل�صركات 
يف  اأ�صا�صياً  دوراً  واملتو�صطة  ال�صغرية 
االإمارات  دول��ة  ويف  دول��ة،  اأي  اقت�صاد 
ت��وف��ر ه���ذه ال�����ص��رك��ات ف��ر���ض ع��م��ل ملا 
%86 من اإجمايل القوى  يزيد على 
وت�صهم  اخل��ا���ض،  ال��ق��ط��اع  يف  العاملة 
%60 م��ن ال��ن��اجت املحلي  مب��ا ي��ف��وق 

االإجمايل للدولة.
“م�صرف  ا�صرتاتيجية  اأن  اإىل  واأ�صار 
اجل�����دي�����دة  للتنمية”  االإم���������������ارات 
امل�صرف  ي��ك��ون  اأن  �صمان  اإىل  ت��ه��دف 
دعم  م��ن خ��الل  للنمو  رئي�صاً  حم��رك��اً 
االقت�صاد،  لتنويع  ال��دول��ة  ت��وج��ه��ات 
واال�صتعداد  ال�صناعي  النمو  ومتكني 
ال���ع���م���ل على  ل��ل��م�����ص��ت��ق��ب��ل. و����ص���ي���ت���م 
ت�صريع  خ������الل  م�����ن  ذل������ك  حت���ق���ي���ق 
التنمية ال�صناعية وتبّني التكنولوجيا 
خا�صة،  مت��وي��ل  ب��رام��ج  ع��رب  املتقدمة 
واملوؤ�ص�صات  ال�����ص��رك��ات  دور  وت��ع��زي��ز 
ال�صغرية واملتو�صطة يف دعم االقت�صاد 
ت���وف���ري حلول  ال���وط���ن���ي م����ن خ�����الل 
وا�صت�صارات عملية،  متويلية وخدمات 
واالبتكار  االأع����م����ال  ري������ادة  وحت��ف��ي��ز 
للم�صرف  ا�صتثماري  ذراع  خ��الل  من 
ال�صغرية  النا�صئة وامل�صاريع  لل�صركات 

واملتو�صطة.
وق�����ال اإن�����ه ل��ت��ح��ق��ي��ق ه����ذه االأه������داف، 
 30 بقيمة  حمفظة  امل�صرف  خ�ص�ض 
م��ل��ي��ار دره����م ل��دع��م ال��ق��ط��اع��ات ذات 
�صنوات،  خم�ض  م���دى  ع��ل��ى  االأول���وي���ة 
 13500 مت��وي��ل  يف  �صت�صهم  وال��ت��ي 
وم��ت��و���ص��ط��ة وكبرية  ���ص��غ��رية  ���ص��رك��ة 
 25000 اأكرث من  اأن توفر  واملتوقع 
امل�صرف  اأن  اإىل  فر�صة عمل.. م�صريا 
لنقل  مالية  غري  خدمات  اأي�صاً  ط��ور 
املعرفة لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة 
واإك�صابها اخلربة، وي�صمل ذلك برامج 
ال�صركات على حتديد  مل�صاعدة  رقمية 
التقنيات  يف  اال����ص���ت���ث���م���ار  اأول�����وي�����ات 
خمت�صة  وا�����ص����ت���������ص����ارات  ال���رق���م���ي���ة، 
مبجاالت االإدارة للم�صاريع وال�صركات 
تتعلق  ت��وج��ي��ه��ات  اإىل  حت���ت���اج  ال���ت���ي 
ربط  ج��ان��ب  اإىل  اأع��م��ال��ه��ا،  بتح�صني 

االإقامة  نظام  مثل  االإقامة  ت�صهيالت 
ب�”االإقامة  تعرف  التي  االأم��د  طويلة 
ملدة ع�صر �صنوات، والعديد  الذهبية” 

غريها من املزايا.
واأ�صار اإىل اأنه ومتا�صياً مع هذه النظرة، 
يومها  م��ن��ذ  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  انطلقت 
القطاع  م��ع  ال�����ص��راك��ة  بعقلية  االأول 
والتمكني  ال��دع��م  اأ�ص�ض  على  اخل��ا���ض 
ل����ذا، حددنا  وال��ت��م��وي��ل،  وال��ت�����ص��ه��ي��ل 
عاماً  اإط����اراً  �صتكون  رئي�صية  اأه��داف��ا 
اخلا�ض  للقطاع  الداعمة  للمبادرات 
هذه  وبع�ض  اال�صرتاتيجية،  ه��ذه  يف 
وبع�صها  للتطبيق،  ج��اه��زة  امل��ب��ادرات 

االآخر �صيتم تطبيقه تدريجياً.
وذكر معاليه اأنه من هذه االأهداف .. 
تهيئة بيئة االأعمال املنا�صبة واجلاذبة 
يف  والدوليني  املحليني  للم�صتثمرين 
خالل  م��ن  وذل���ك  ال�صناعي،  ال��ق��ط��اع 
ال�صناعة  ت��ن��ظ��ي��م  ق����ان����ون  حت���دي���ث 
املحليني  االأع�����م�����ال  رّواد  ل��ت�����ص��ج��ي��ع 
االأجنبية  اال���ص��ت��ث��م��ارات  وا���ص��ت��ق��ط��اب 
بتملك  ل��الأج��ان��ب  وال�صماح  املبا�صرة، 
 ،100% بن�صبة  ال�صناعية  املن�صاآت 
جمركية،  اإع��ف��اءات  تقدمي  جانب  اإىل 
لرتخي�ض  م���رن���ة  �����ص����روط  وت����وف����ري 
متويلية  ت�صهيالت  وتوفري  ال�صركات 
واملوؤ�ص�صات  امل�صارف  خالل  من  مرنة 
مبا  ال��دول��ة،  يف  واال�صتثمارية  املالية 
للتنمية”..  االإم���ارات  “م�صرف  فيها 
الف��ت��ا اإىل اأن���ه وب��ال��ت��زام��ن م��ع اإطالق 
اإطالق  اأي�صاً  ا�صرتاتيجية الوزارة، مت 
كدعوة  االإمارات”  يف  “ا�صنع  حملة 
واملبتكرين  للم�صتثمرين  م��ف��ت��وح��ة 
وامل������ط������وري������ن، م�����ن داخ���������ل ال�����دول�����ة 
العامل، لال�صتثمار يف  اأنحاء  وخمتلف 
االإم���ارات،  دول��ة  يف  ال�صناعي  القطاع 
والت�صهيالت  امل��زاي��ا  م��ن  واال���ص��ت��ف��ادة 

واحلوافز املوجودة يف الدولة.
اأي�صاً..  واأ���ص��اف وم��ن ه��ذه االأه����داف 
ال�صناعية  للتنمية  حم���رك  اإط����الق 
ال��وط��ن��ي وتعزيز  وحت��ف��ي��ز االق��ت�����ص��اد 
املزايا  م��ن  غ��ريه��ا  وال��ع��دي��د  مناعته، 
للم�صاهمة يف اإعادة توجيه امل�صروفات 
اإىل االقت�صاد املحلي، وخلق املزيد من 
االإماراتية  ال�����ص��رك��ات  اأم����ام  ال��ف��ر���ض 
االأجنبية  ال�������ص���رك���ات  م����ع  ل���ل���ت���ع���اون 
ي�صمن  مب��ا  ال��دول��ي��ني،  وامل�صتثمرين 
دع�����م امل���ن���ت���ج���ات االإم����ارات����ي����ة وزي������ادة 
م�صاهمتها  ورف������ع  ع��ل��ي��ه��ا،  ال���ط���ل���ب 
االإج����م����ايل، وخلق  امل��ح��ل��ي  ال���ن���اجت  يف 
وظائف جديدة، وجذب اال�صتثمارات. 
وذلك اإىل جانب حتفيز االبتكار وتبني 
وتطبيقات  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
وحلولها  ال��راب��ع��ة  ال�صناعية  ال��ث��ورة 
لرفع كفاءة االإنتاجية وتعزيز اجلودة 

والقدرة التناف�صية.
- ما هي نظرتكم ملدى حاجة م�صاريع 
املزيد  يف  للدخول  ال�صناعي  القطاع 
العاملية  اال�صرتاتيجية  ال�صراكات  من 
النوعية  امل���������ص����اري����ع  يف  خ�������ص���و����ص���ا 

والدقيقة؟ ..
اأحمد  الدكتور �صلطان بن  اأكد معايل 
اأمر  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ص��راك��ات  اأن  اجل���اب���ر 
الوطنية  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  يف  ح��ي��وي 
كربى،  اأه���داف  لتحقيق  تتطلع  التي 
ودول��������ة االإم�������������ارات، وب���ف�������ص���ل روؤي�����ة 
اأعمال  بيئة  اأن�صاأت  الر�صيدة،  قيادتنا 
م��ت��ق��دم��ة ج��ع��ل��ت م���ن ال���دول���ة نقطة 
وامل�صتثمرين  لل�صركاء  مثالية  ج��ذب 
ال��ق��ط��اع��ات من  ال��ع��امل��ي��ني يف خمتلف 
الفريدة  ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة  امل����زاي����ا  خ����الل 
ال���ت���ي ت���وف���ره���ا االإم���������ارات، مب���ا فيها 
ومنظومة  وامل���وث���وق���ي���ة،  امل�����ص��داق��ي��ة 

ت�����ص��م��ن حماية  وت�����ص��ري��ع��ات  ق���وان���ني 
متطورة  حتتية  وب��ن��ي��ة  امل�صتثمرين، 
واملوانئ  والنقل  املوا�صالت  جم��ال  يف 
اللوج�صتية،  واخل���دم���ات  وامل���ط���ارات، 
وبنية  امل���ت���م���ي���ز،  اجل����غ����رايف  وامل����وق����ع 
االت�صاالت  جم��ال  يف  متطورة  رقمية 
ت�صّهل  امل����ع����ل����وم����ات  وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
اال�صتفادة من حلول وتطبيقات الذكاء 
اال�صطناعي، وكذلك لدينا مواد خام 
وموارد الطاقة الالزمة لتعزيز النمو 
االإم����ارات  اأن  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال�����ص��ن��اع��ي، 
واال�صتثمار  للعي�ض  مثالياً  بلداً  تعترب 
موارد  ا���ص��ت��ق��ط��اب  ع��ل��ى  ي�صجع  وه���ذا 
ب�صرية متتلك مهارات عالية، و�صيكون 
ال��ع��وام��ل اجلاذبة  امل���زي���د م���ن  ه��ن��اك 

الأ�صحاب الكفاءات املتميزة.
وق������ال م��ع��ال��ي��ه ل���ع���ل م����ا مي���ي���ز دول����ة 
للموؤ�ص�صات  بالن�صبة  اأي�صا  االإم����ارات 
واحلافل  الطويل  �صجلها  هو  الدولية 
ال��ع��دي��د من  تنفيذ  م��ن  ب����االإجن����ازات 
وانطالقا  اال�صرتاتيجية..  ال�صراكات 
من هذا الواقع، فاإننا نتطلع اإىل بناء 
�صراكات دولية يف العديد من ال�صناعات 
التي  ال�صناعات  مثل  االأول���وي���ة،  ذات 
املتقدمة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د 
الرابعة،  ال�صناعية  الثورة  وتطبيقات 
و�صقل  امل��ع��ارف  ت��وط��ني  على  والعمل 
دولة  تكون  بحيث  الوطنية  اخل��ربات 
يف  رئي�صياً  �صناعياً  م��رك��زاً  االإم����ارات 
املنطقة، مت�صدرًة موؤ�صرات التناف�صية 
والتنمية  واال����ص���ت���ق���رار  واالزده����������ار 

امل�صتدامة اإقليمياً وعاملياً.
م��ع��امل اال�صرتاتيجية  اأب���رز  ه��ي  م��ا   -
للتنمية  االم�����ارات  مل�����ص��رف  اجل��دي��دة 
مب�صاريع  ي��ت��ع��ل��ق  ف���ي���م���ا  خ�����ص��و���ص��ا 
امتيازات  تقدمي  �صيتم  وهل  االإ�صكان، 

حمددة للمقرت�صني؟ ..
قال معايل الدكتور �صلطان بن اأحمد 
والتكنولوجيا  ال�صناعة  وزي��ر  اجلابر 
اإدارة م�صرف  رئي�ض جمل�ض  املتقدمة 
امل�صرف  ���ص��ي��ك��ون  للتنمية  االإم������ارات 
تطوير  لعملية  الداعمة  اجلهات  اأحد 
االقت�صاد الوطني، بحيث يوفر �صبكة 
وت�صمل  ال�������ص���ن���اع���ي.  ل��ل��ق��ط��اع  دع�����م 
للم�صرف  اجل���دي���دة  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
تطوير  خ��الل  م��ن  اأ�صا�صية  ت��غ��ي��ريات 
ال��ت��ي يقدمها يف  وت��و���ص��ع��ة اخل��دم��ات 
اال�صتثمار  �صيتيح  حيث  نطاقات  ع��دة 
ال�صغرية  ل��ل��م�����ص��اري��ع  امل����ال  راأ������ض  يف 
النا�صئة.  وال�������ص���رك���ات  وامل���ت���و����ص���ط���ة 
التي  االأع��م��ال  خدمات  كذلك  وهناك 
املجانية  ال����������دورات  ت���ق���دمي  ت�����ص��م��ل 
والتوجيه  اال���ص��ت�����ص��اري��ة  واخل���دم���ات 
مب���وج���ب اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة اجل���دي���دة، 
ال�صركات  اأم�����ام  امل���ج���ال  ف��ت��ح  مت  ك��م��ا 
امل���م���ل���وك���ة ل��ل��م��ق��ي��م��ني وال���ع���ام���ل���ة يف 
لال�صتفادة  االأول��وي��ة  ذات  القطاعات 
خدمات  ت��ط��وي��ر  ومت  خ���دم���ات���ه،  م���ن 
مبا�صراً  االإق���را����ض  ل��ي��ك��ون  ال��ت��م��وي��ل 
من�صة  تو�صيع  و�صيتم  مبا�صر،  وغ��ري 
لبع�ض  كان  بعدما  امل�صتحقات  متويل 

اجلهات �صبه احلكومية فقط.
م�صرف  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اأن  واأو�����ص����ح 
االإمارات للتنمية تتمحور حول قيامه 
بدور حمرٍك رئي�ٍض ي�صاهم يف تطوير 
يوفر  ب��ح��ي��ث  ال���وط���ن���ي،  االق���ت�������ص���اد 
ال�صناعي،  للقطاع  التمويلية  احللول 
وخمرجات  اأه����داف  م��ع  يتما�صى  مب��ا 
ال�صناعة  وزارة  ا�����ص����رتات����ي����ج����ي����ة 
وتعمل  امل���ت���ق���دم���ة..  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة امل�������ص���رف وف�����ق روؤي�����ة 
ال�صناعي  التطور  ت�صريع  اإىل  ت�صعى 
وت��ب��ّن��ي ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ت��ق��دم��ة من 

املخت�صة  باجلهات  النا�صئة  ال�صركات 
����ص���ب���ك���ات م��ه��ن��ي��ة بهدف  م����ن خ�����الل 
اأعمالها،  ت��و���ص��ي��ع  ع��ل��ى  م�����ص��اع��دت��ه��ا 
وت��وف��ري ال��دع��م ل��ه��ا اأي�����ص��ا يف جمال 

اأبحاث ال�صوق.
املزيد من  لتقدمي  توجه  - هل هناك 
الت�صهيالت لتمويل امل�صاريع ال�صناعية 
وهل  ال�صناعي  للقطاع  دعماً  بالدولة 
اأن��واع حمددة من  �صيتم الرتكيز على 

هذه اال�صتثمارات؟ ..
قال معايل الدكتور �صلطان بن اأحمد 
اال�صرتاتيجية  تن�صيق  مت  اإن��ه  اجلابر 
اجلديدة مل�صرف االإمارات للتنمية مع 
وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة، 
و�صيتم توجيه التمويل نحو الت�صنيع 
والتكنولوجيا  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال���ب���ن���ي���ة 

والرعاية ال�صحية واالأمن الغذائي.
على  ���ص��ي��ع��م��ل  امل�������ص���رف  اأن  واأ�����ص����اف 
امل���ق���دم ملنظومة  امل����ايل  ال���دع���م  زي�����ادة 
اأولوياته  وت�صمل  واالأعمال.  ال�صناعة 
ال�صركات  ا�صتهداف  امل��ج��ال..  ه��ذا  يف 
متويل  اإىل  حت��ت��اج  ال��ت��ي  ال�����ص��ن��اع��ي��ة 
االأولوية،  ذات  القطاعات  وا�صتثمار يف 
وتعزيز ال�صراكة مع البنوك االإماراتية 
للموؤ�ص�صات  املالية  اخلدمات  لتقدمي 
ال�صغرية واملتو�صطة، وزيادة ت�صهيالت 
ال�صركات  ل���دع���م  امل��ب��ا���ص��ر  ال��ت��م��وي��ل 
ال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة وال���ك���ب���رية يف 
من  اع��ت��ب��اراً  االأول��وي��ة  ذات  القطاعات 
2021، واإط��الق �صندوق بقيمة  عام 
 2022 اإم��ارات��ي يف ع��ام  مليار دره��م 
لتمويل ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة 

وال�صركات النا�صئة.
منتجات  ط��ور  امل�صرف  اأن  اإىل  ولفت 
م��ال��ي��ة ج���دي���دة وف���ري���دة م���ن نوعها 
اال�صرتاتيجية  اأه������داف������ه  ل��ت��ع��ك�����ض 
والتي  االقت�صاد،  تطور  يف  للم�صاهمة 
باالأ�صول:  املدعوم  التمويل   - ت�صمل: 
قر�ض م�صمون باأ�صول عالية اجلودة 

للمقرت�ض.
ت�صهيالت  امل�������ص���ت���ح���ق���ات:  مت���وي���ل   -

ائتمانية متجددة ق�صرية االأجل.
لل�صركات  يتيح  العك�صي:  اخل�����ص��م   -
اال�صتحقاق  وامل��ت��و���ص��ط��ة  ال�����ص��غ��رية 
املوردة  ال�صلع واخلدمات  املبكر لقيمة 
ل��ل�����ص��رك��ات وامل���وؤ����ص�������ص���ات ال���ك���ربى يف 

الدولة.
متويل  االأم�����������د:  ط����وي����ل  مت����وي����ل   -
لدعم  االأج����������ل  ط����وي����ل  ال���������ص����رك����ات 

اال�صتثمارات املتو�صطة والكبرية.
امل�صاريع  امل�����ص��اري��ع: مت��وي��ل  - مت��وي��ل 
ال���ت���اأ����ص���ي�������ض/ ال����ك����ب����رية يف م���رح���ل���ة 

التطوير.
- الربامج احلكومية: متويل امل�صاريع 
برنامج  م��ث��ل  ال�صلة  ذات  احل��ك��وم��ي��ة 

ال�صيخ زايد لالإ�صكان.
- التمويل العقاري: ت�صهيالت وحلول 
متويلية لبناء اأو �صراء املنزل ملواطني 

دولة االإمارات.
امل�����ال: حلول  راأ������ض  اال���ص��ت��ث��م��ار يف   -
النا�صئة  ال�صركات  ل��دع��م  ا�صتثمارية 
وامل�����ص��اري��ع ال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة يف 

القطاعات ذات االأولوية.
لتفعيل  اأن����������ه  م����ع����ال����ي����ه  واأو���������ص��������ح 

اال�����ص����رتات����ي����ج����ي����ة اجل�������دي�������دة، ح����دد 
ف�صمن  للتنمية،  مبادرات   7 امل�صرف 
ال�صناعي  ال���ت���ط���ور  ت�����ص��ري��ع  حم�����ور 
وتبني التكنولوجيا املتقدمة، مت و�صع 
برنامج  واإط���الق  لت�صميم  م��ب��ادرت��ني 
الكربى،  وال�����ص��رك��ات  امل�صانع  مت��وي��ل 
وت�صميم واإطالق برنامج التكنولوجيا 
مبادرات   4 ح���دد  ح��ني  امل��ت��ق��دم��ة. يف 
ال�صركات  دور  تعزيز  اأخ��رى يف حم��ور 
االقت�صاد،  يف  وامل��ت��و���ص��ط��ة  ال�����ص��غ��رية 
االإقرا�ض  برنامج  اإطالق  اإعادة  وهي: 
ال�صغرية  النا�صئة  لل�صركات  املبا�صر 
اإط����الق برنامج  واإع�����ادة  وامل��ت��و���ص��ط��ة، 
واإطالق  وت�صميم  ال��ق��رو���ض،  �صمان 
اخلدمات غري املالية، وتو�صيع املن�صة 
حني  امل�صتحقات. يف  لتمويل  الوطنية 
اإن�صاء �صندوق االمارات للتنمية  حدد 
براأ�ض مال مليار درهم كمبادرة لدعم 
حمور تعزيز ريادة االأعمال واالبتكار.

�صمن  ي����رك����ز  امل���������ص����رف  اأن  وذك��������ر 
القيام  ع��ل��ى  اجل��دي��دة  ا�صرتاتيجيته 
بدور فاعل وموؤثر بالتعاون مع وزارة 
املتقدمة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال�����ص��ن��اع��ة 
ال���ت���ي ���ص��ت��ق��ود ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ط��وي��ر من 
ورفع  ال�صناعي  القطاع  متكني  اأج���ل 
تناف�صية املنتجات االإماراتية، وتكري�ض 
م��ك��ان��ة دول���ة االإم�����ارات ع��ل��ى ال�صعيد 

ال�صناعي الدويل.
ال��ع��ادي��ني من  ل��الأف��راد  - كيف ميكن 
من  اال���ص��ت��ف��ادة  مقيمني  اأو  مواطنني 
يقدمها  ال���ت���ي  واحل����ل����ول  اخل����دم����ات 

امل�صرف؟ ..
قال معايل الدكتور �صلطان بن اأحمد 
اجل��اب��ر : “ ك��ج��زء م��ن ال��ت��وج��ه نحو 
دولة  وحتويل  امل�صتقبل  �صناعات  بناء 
االإمارات اإىل مركز عاملي يف هذا املجال 
احل���ي���وي، ف��اإن��ن��ا ن��وج��ه دع����وة جلميع 
ن��وع��ي��ة لتقدميها  اأف���ك���ار  ل��دي��ه��م  م��ن 
على  ال�صناعية  النه�صة  يف  وامل�صاركة 
اأر�ض االإمارات، اإذ نرغب بروؤية املزيد 
من رواد االأعمال واملبتكرين من اأبناء 
وبنات االإمارات واملقيمني على اأر�صها، 
اأن���ح���اء العامل،  وك��ذل��ك م��ن خم��ت��ل��ف 
تطوير  م�����ص��رية  اإل��ي��ن��ا يف  ي��ن�����ص��م��ون 
ال�����ص��ن��اع��ي، ف��ت��ع��زي��ز ح�صور  ال��ق��ط��اع 
ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة ومتكني 
اأ�صا�صية  اأه��داف��اً  تعترب  االأعمال  ري��ادة 
وامل�صرف  ال�������وزارة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  يف 
�صيعمل  وك���ل منهما  ���ص��واء،  ح��د  ع��ل��ى 
حتديد  من  بداية  املبدعني  دع��م  على 
االأف����ك����ار ال��ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق، م�����روراً 
واحتياجات  اجل��دوى  درا���ص��ة  مبرحلة 
امل�صروع، و�صواًل اإىل التمويل والتنفيذ 
تدريب  من  العملية  تلك  يتخلل  وم��ا 

وتوجيه ون�صح«.
يف  نعي�ض  “ ن��ح��ن   : معاليه  واأ����ص���اف 
وتعميم  بامل�صتحيل،  ت��ع��رتف  ال  دول���ة 
وقيادتنا  باالأفعال،  يكون  ال�صعار  هذا 
هو  ال�صباب  جيل  ب��اأن  توؤمن  الر�صيدة 
لتحقيق  ومتكينهم  احلقيقية،  ثروتنا 
اأ���ص��ا���ص��ي��ة، و�صمانة  ال��ن��ج��اح ه��و غ��اي��ة 
والتقدم  ال��ن��م��و  م�����ص��رية  ال���ص��ت��م��رار 
للقطاع ال�صناعي كجزء من م�صريتنا 
الوطنية نحو اخلم�صني عاماً املقبلة«.

�شلطان اجلابر لـ » وام « : ال�شرتاتيجية الوطنية
لل�شناعة دعامة مركزية يف م�شرية التنمية للخم�شني عاما املقبلة

•• اأبوظبي - وام: 

وزير  اأح��م��د اجل��اب��ر  ب��ن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  اأك���د 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�ضناعة 
م�ضرف االإمارات للتنمية اأن دولة االإمارات تعترب مركزا 
اقت�ضاديا مهما يف املنطقة، وتوفر بيئة مثالية الحت�ضان 
و  االأع��م��ال،  وممار�ضة  االقت�ضادية  االأن�ضطة  خمتلف 
ا�ضتثنائية  دعم  مبنظومة  فيها  ال�ضناعي  القطاع  يتمتع 
ال�ضتقطاب  جاذبيتها  تعزز  ومزايا  عوامل  عدة  بف�ضل 
القطاع اخلا�ض، ومن اأهمها اال�ضتقرار االقت�ضادي واملوقع 
و�ضناديق  القوية،  املالية  واالحتياطيات  اال�ضرتاتيجي، 

الرثوة ال�ضيادية الكبرية، وحجم االإنفاق احلكومي.

•• ال�شارقة-الفجر:

دول  �صفراء  من  امل�صتوى  رفيع  وف��د  مع  ال�صارقة  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  بحثت 
اأمريكا الو�صطى لدى الدولة، �صبل تطوير عالقات التعاون االقت�صادي والتبادل 
اإمارة ال�صارقة مبا يخدم بيئة االأعمال  التجاري وتعزيز اال�صتثمار امل�صرتك مع 
وم�صالح امل�صتثمرين لدى اجلانبني.  جاء ذلك خالل لقاء ُعقد يوم اأم�ض االأول  
االثنني  يف مقر الغرفة بني �صعادة عبد اهلل �صلطان العوي�ض رئي�ض جمل�ض اإدارة 
جمهورية  �صفري  �صاكون  فران�صي�صكو  و�صعادة  ال�صارقة،  و�صناعة  جت��ارة  غرفة 
و�صعادة  الدومنيكان،  جمهورية  �صفري  كا�صتانيو�ض  خوليو  و�صعادة  كو�صتاريكا، 
الر�ض بريا �صفري جمهورية غواتيماال، و�صعادة ريكاردو الفيريي �صفري جمهورية 
بنما، بح�صور �صعادة حممد اأحمد اأمني العو�صي مدير عام غرفة ال�صارقة، وعبد 
العزيز حممد �صطاف م�صاعد مدير عام الغرفة لقطاع خدمات االأع�صاء، مدير 

مركز ال�صارقة لتنمية ال�صادرات، وعدد من مدراء االإدارات واالأق�صام بالغرفة.

وكانت غرفة ال�صارقة اإحدى حمطاتها، وكذلك قيادة الغرفة لبعثة جتارية اإىل 
العا�صمة الكو�صتاريكية �صان خو�صيه يف العام 2018 يف اإطار �صعيها اإىل اإعطاء 
ال�صعد  خمتلف  على  ال�صديقني  البلدين  ب��ني  الثنائية  للعالقات  اأك���رب  زخ��م 
واملجاالت املتاحة. واأبدى العوي�ض تطلعه يف اأن ت�صهم هذه الزيارة اإىل الو�صول 
الآفاق اأرحب من التعاون اال�صتثماري والتجاري بني جمتمعي االأعمال يف اإمارة 
خمتلف  يف  الثنائية  بالعالقات  يرتقي  ومب��ا  الو�صطى،  اأمريكا  ودول  ال�صارقة 

واأكد اللقاء على اأهمية دفع العالقات الثنائية االقت�صادية والتجارية نحو املزيد 
االإيجابي واال�صتثمار  التعاون  اأو�صع من  يوؤ�ص�ض الآف��اق  النمو واالزده��ار مبا  من 
امل��ت��ب��ادل ال���ذي ي��خ��دم امل�����ص��ال��ح امل�����ص��رتك��ة بينهما وي��ع��زز ف��ر���ض ال�����ص��راك��ة بني 
جمتمعات االأعمال، ف�صال عن ا�صتك�صاف املزيد من الفر�ض اال�صتثمارية املتوفرة 

يف القطاعات الت�صديرية الواعدة.
الزيارة،  ه��ذه  مثمنا  ال��زائ��ر  ب��ال��وف��د  العوي�ض،  �صلطان  اهلل  عبد  ���ص��ع��ادة  ورح���ب 
وم�صتعر�صا العالقات الثنائية املتنامية بني اإمارة ال�صارقة ودول اأمريكا الو�صطى 
وال �صيما االقت�صادية و�صبل االرتقاء بها اإىل اآفاق تلبي تطلعات اجلانبني ومدى 
التعاون  م��ن  ملزيد  امل�صرتك  العمل  اإىل  ت���وؤدي  مبتكرة  م��ب��ادرات  اإي��ج��اد  اإمكانية 
واإقامة �صراكات جتارية وا�صتثمارية، منوها اإىل عالقة ال�صارقة مع دول اأمريكا 
الو�صطى وخا�صة جمهورية كو�صتاريكا حيث تعد هذه الزيارة ا�صتكماال للزيارات 
بها  قام  التي  التاريخية  بالزيارة  توجت  التي  وكو�صتاريكا  ال�صارقة  املتبادلة بني 
الرئي�ض الكو�صتاريكي ال�صابق لوي�ض غيريمو �صولي�ض ريفريا اإىل دولة االإمارات 

اأكدت حر�ضها على تعزيز تواجدها يف االأ�ضواق احليوية خدمة ملجتمع االأعمال 

غرفة ال�شارقة تبحث مع دول اأمريكا الو�شطى �شبل تطوير عالقات التعاون القت�شادي 
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اأن م��ع��دالت االدخار  ل��رنى  االدخ����اري، 
ال���ف���رتة، م�صرياً  ارت��ف��ع��ت خ���الل ه���ذه 
تلك  االأزم���ات خ�صو�صاً  اأن��ه خ��الل  اإىل 
يلجاأ  بنهايتها،  التنبوؤ  ميكن  ال  ال��ت��ي 
اإىل خف�ض امل�صاريف واالدخار  االأف��راد 
يكون �صمام  ما  للطوارئ حتوطاً، وهو 
ال�صلوك  وه��ذا  اأوالأ�صرهم.  لهم  االأم��ان 
ظ��ه��ر ج��ل��ي��اً م��ن خ���الل االأرق������ام، �صواء 
م��ن خ��الل زي���ادة ع��دد حملة ال�صكوك 
وخ�صو�صاً املدخرين املنتظمني، وارتفاع 
معدل االدخار للفرد اأو من خالل زيادة 
املوقع  عرب  لل�صكوك  الرقمية  املبيعات 
االإلكرتوين اأو تطبيق الهاتف املتحرك.  
من جهته، قال الرئي�ض التنفيذي ملجموعة �صركة “ال�صكوك الوطنية” حممد 
اأكرث  اأرق��ام الفتة على  الوطنية، متكنت من ت�صجيل  ال�صكوك  اإن  العلي،  قا�صم 
االأفراد  املدخرين  ثقة  ك�صب  املا�صية،  ال�صنوات  ا�صتطاعت طوال  اإذ  �صعيد،  من 
واملوؤ�ص�صات على حد �صواء، الفتاً اإىل اأن العام املا�صي مل يكن ا�صتثناًء، اإذ ا�صتطاعت 
يف  واملقيمني  املواطنني  وم�صاعدة   .13% اإىل  ا�صتثماراتها  قيمة  رفع  ال�صركة 

تبني عادة االدخار املنتظم، وهو ما يعني زيادة يف ال�صحة املالية. 

من�ضاأة متكاملة متتد على م�ضاحة 700 م2 وتوفر خدمات مميزة

جمموعة امل�شعود ُتد�شن اأوىل �شالت عر�ش »اأوتو�شنرتال« لل�شيارات امل�شتعملة
 عرفان تان�ضل : يهدف »اأوتو�ضنرتال« اإىل جتاوز توقعات العمالء وزيادة معدالت ر�ضاهم وتعزيز جتربتهم

الطاقة والبنية التحتية: ال�شتدامة واحدة من الق�شايا التي 
حتر�ش الإمــارات على تعزيزها للحد من الب�شمة الكربونية

•• دبي-وام: 

اأن  التحتية  والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة  اأك���دت 
االإ�صتدامة مبختلف اأ�صكالها ومنها البيئية 
واحدة من الق�صايا الرئي�صية التي حتر�ض 
على تعزيزها وتنميتها ب�صكل ي�صاعد الدولة 
لت�صبح  الكربونية  ب�صمتها  من  احلد  على 
رائ������دة ع��امل��ي��ا يف ه����ذا امل���ج���ال ح��ي��ث تبذل 
ال����وزارة م��ن اأج���ل ذل��ك ج��ه��ودا ج��ب��ارة نحو 
االأكرث  النوعية  واملبادرات  امل�صاريع  اإط��الق 
الطاقة  ب��ق��ط��اع��ات  وامل��رت��ب��ط��ة  ا���ص��ت��دام��ة 

والبنية التحتية واالإ�صكان والنقل .
وذك����رت ال�����وزارة - يف ب��ي��ان ل��ه��ا ام�����ض- اأنه 
وان�������ص���ج���ام���ا م����ع ت���وج���ه���ات ح���ك���وم���ة دول����ة 
االإم������ارات وم�����ص��اه��م��ة م��ن ال�����وزارة يف دعم 
الطاقة  ا�صتدامة  مل�صار  امل�صتقبلي  التوجه 
.. تعمل  والبنية التحتية واالإ�صكان والنقل 
تنفيذ  على  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة 
م�صاريع ومبادرات الربنامج الوطني الإدارة 
حتقيق  بهدف  وامل��ي��اه  الطاقة  على  الطلب 
خف�ض 40 باملائة من الطلب على الطاقة 
باملائة   50 م��ن  اأك����رث  اإىل  ي�����ص��ل  وخ��ف�����ض 
املائية يف  امل���وارد  الطلب على  اإج��م��ايل  م��ن 
القطاعات االأكرث ا�صتهالكا للمياه واملباين 
وال�صناعة والنقل بحلول عام 2050 وذلك 
احلكومية  اجلهات  مع  وال�صراكة  بالتعاون 

االحتادية واملحلية املعنية.
نحو  الدولة  م�صتهدفات  لدعم  �صعيها  ويف 
حت��ق��ي��ق االإ����ص���ت���دام���ة يف ق��ط��اع ال��ط��اق��ة .. 
عام  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  اأطلقت 
للطاقة  الوطنية  االإ�صرتاتيجية   2017
موحدة  خ��ط��ة  اأول  ت��ع��ت��رب  ال��ت��ي   2050
للطاقة يف الدولة توازن بني جانبي االإنتاج 

واالإ�صتهالك.
اأن الربنامج الوطني الإدارة  واأكدت الوزارة 

ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ط��اق��ة وامل���ي���اه ي��ع��ت��رب اأحد 
ا�صرتاتيجية  مل��وؤ���ص��رات  الرئي�صة  املمكنات 
الطاقة لدولة االإمارات بهدف رفع م�صاهمة 
الطاقة  مزيج  اإجمايل  يف  النظيفة  الطاقة 
بحلول  باملائة   50 اإىل  ال��دول��ة  يف  املنتجة 
بن�صبة  اال���ص��ت��ه��الك  ك��ف��اءة  رف��ع  و   2050
40 باملائة ما ي�صاهم يف خف�ض االنبعاثات 
الكربونية من عملية اإنتاج الكهرباء بن�صبة 

70 باملائة .
وتويل الوزارة اأهمية ق�صوى برفع م�صتوى 
اأف�������راد امل��ج��ت��م��ع يف جمال  وع����ي و����ص���ل���وك 
مواجهة  ي��ع��زز  مب��ا  واالإ���ص��ت��دام��ة  الرت�صيد 
اآث�������ار ال���ت���غ���ري امل���ن���اخ���ي م����ن خ�����الل و�صع 
درا����ص���ات ميدانية  ل��ن��ت��ائ��ج  م���ب���ادرات وف��ق��ا 
االإماراتي  املجتمع  و���ص��ل��وك  وع��ي  مل�صتوى 
يف جمال الرت�صيد .. فيما ي�صم الربنامج 
الطاقة  ع���ل���ى  ال���ط���ل���ب  الإدارة  ال���وط���ن���ي 
م��ن خاللها و�صع  يتم  م��ب��ادرة   34 وامل��ي��اه 
�صيا�صات واإجراءات تعزز االإ�صتدامة البيئية 
واالإق��ت�����ص��ادي��ة واالإج��ت��م��اع��ي��ة وم��ن �صمنها 
الرت�صيد  ثقافة  ن�صر  يف  ت�صاهم  م��ب��ادرات 

واالإ�صتدامة.
وذكرت الوزارة اأن هذا الربنامج ي�صاهم يف 
مبعدل  الكربونية  االإنبعاثات  ن�صبة  تقليل 
مقارنة  ل��ل��ق��ط��اع��ات  ط����ن  م���ل���ي���ون   166
بالو�صع االعتيادي ..متوقعة وعرب تطبيق 
على  ال��ط��ل��ب  الإدارة  ال���وط���ن���ي  ال���ربن���ام���ج 
الطاقة يف قطاع النقل خف�ض 11.4 مليون 
عام  بحلول  الكربونية  االإنبعاثات  من  طن 
بحلول  ط��ن  مليون   24 وخف�ض   2030
تطبيق  �صي�صاهم  ح��ني  يف   ..  2050 ع���ام 
يف  واملياه  الطاقة  على  الطلب  اإدارة  برامج 
االنبعاثات  خ��ف�����ض  يف  ال�����ص��ن��اع��ي  ال��ق��ط��اع 
يعادل  م��ا  اأو  باملائة   32 بن�صبة  الكربونية 
الكربون  اأك�صيد  ث��اين  من  مرتيا  طناً   63

•• اأبوظبي : رم�شان عطا

اخلدمات  م��رك��ز  “اأوتو�صنرتال”،  اأع��ل��ن 
العالمات  م���ت���ع���ددة  امل���رك���ب���ات  واإ������ص�����الح 
امل�صعود”،  “جمموعة  ل���  التابع  التجارية 
���ص��االت عر�صه  الأوىل  ال��ر���ص��م��ي  االف��ت��ت��اح 
ملختلف  وامل��ع��ت��م��دة  امل�صتعملة  ل��ل�����ص��ي��ارات 
خطوٍة  يف  دب����ي،  يف  ال��ت��ج��اري��ة  ال���ع���الم���ات 
“اأوتو�صنرتال”  ا�صرتاتيجية  �صمن  هامة 
ع يف دولة االإم��ارات العربية  ملوا�صلة التو�صُّ

املتحدة. 
مبوقعها  اجل��دي��دة  العر�ض  �صالة  ومت��ت��از 
ال�صناعية  القوز  منطقة  يف  اال�صرتاتيجي 
مربع،  700 مرت  م�صاحة  على  3، ومتتد 
تر�صيخ ح�صوره  “اأوتو�صنرتال”  ل�  متيحًة 

العرو�ض  خ����الل  م���ن  ال���دول���ة  اأ�����ص����واق  يف 
احل�صرية واخلدمات ذات القيمة امل�صافة. 
ومعتمدة  م�صتعملة  ���ص��ي��ارًة  ���ص��راء  وع��ن��د 
من  العمالء  يتمكن  “اأوتو�صنرتال”،  من 
اال���ص��ت��ف��ادة م��ن م��راك��ز خ��دم��ات��ه يف اإم���ارة 
جمموعة  على  واحل�صول  ودب���ي،  اأبوظبي 
لتعزيز  خ�صي�صاً  مة  امل�صمَّ االمتيازات  من 
جت���رب���ة ال���ع���م���الء و����ص���م���ان ر����ص���اه���م على 

�صعيد البيع وخدمات ما بعد البيع.  
وت��وف��ر ���ص��ال��ة ال��ع��ر���ض احل��دي��ث��ة خدمات 
التزامات  ث��م��ان  ح����ول  ت��ت��م��ح��ور  م��ت��م��ي��زة 
العمالء،  ث��ق��ة  ت��ع��زي��ز  �صبيل  يف  موؤ�ص�صية 
ملُ�صرتي  “اأوتو�صنرتال”  ي���ق���دم  ح���ي���ث 
�صالة  م��ن  املُ��ع��ت��م��دة  املُ�صتعملة  ال�����ص��ي��ارات 
العر�ض فرتة �صمان ت�صل اإىل �صبع �صنوات 

)غ���ري حم����دودة ال��ك��ي��ل��وم��رتات(؛ وفح�ض 
لغاية 190 نقطة مع اإجراءات التجديد؛ 
وخدمات �صيانة وفح�ض ما قبل الت�صليم.      
الثمانية  املوؤ�ص�صية  االلتزامات  ت�صمل  كما 
خ�صماً على قطع الغيار ي�صل اإىل %25؛ 
واإ������ص�����دار ����ص���ه���ادة م��وث��وق��ي��ة )اأ����ص���ال���ة(؛ 
ح�صرية؛  وت�����اأم�����ني  مت����وي����ل  وع�����رو������ض 
احلالية؛  لل�صيارة  اال�صتبدال  وت�صهيالت 
مدار  على  الطريق  على  امل�صاعدة  وخدمة 

ال�صاعة خالل مدة ال�صمان.  
التنفيذي  الرئي�ض  تان�صل،  ع��رف��ان  وق���ال 
امل�صعود:  جم��م��وع��ة  يف  ال�����ص��ي��ارات  ل��ق�����ص��م 
من  اجل����دي����دة  ال���ع���ر����ض  ���ص��ال��ة  “تعك�ض 
نوليها  ال��ت��ي  االأه��م��ي��ة  “اأوتو�صنرتال” 
االه��ت��م��ام يف  ب��اع��ت��ب��اره��م حم���ور  لعمالئنا 

“اأوتو�صنرتال”  وي��ه��دف  ب��ه.  نقوم  م��ا  ك��ل 
اإىل جتاوز توقعات العمالء وزيادة معدالت 
ر�صاهم وتعزيز جتربتهم من خالل تقدمي 
خدماٍت ا�صتثنائية وفق اأعلى معايري اجلودة 
واإت���اح���ة جم��م��وع��ة متنوعة من  وال��ت��م��ي��ز، 
واملعتمدة من خمتلف  امل�صتعملة  ال�صيارات 
العالمات التجارية، ف�صاًل عن تبني اأحدث 
التقنيات التكنولوجية احلديثة، واالعتماد 

على خربات فريق عمل متخ�ص�ض.«    
االفتتاح  ه����ذا  “ُيربز  ت��ان�����ص��ل:  واأ�����ص����اف 
موا�صلة  يف  “اأوتو�صنرتال”  جن������اح 
امتداد  على  االأ���ص��واق  يف  ح�صورها  تر�صيخ 
اف��ت��ت��اح امل��زي��د من  ال��دول��ة. و�صيتم ق��ري��ب��اً 
اإمارات  يف  احلديثة  “اأوتو�صنرتال”  اأف��رع 
اأبوظبي ودب��ي، الإي�صال  اإىل جانب  اأخ��رى، 

بحلول عام 2050.
التوجه  ع��ل��ى  االإم���������ارات  دول�����ة  وحت���ر����ض 
البديلة  الطاقة  اأو  املتجددة  الطاقة  نحو 
النووية  ال��ط��اق��ة  اأ�صبحت  حيث  النظيفة 
���ص��م��ن اخل���ي���ارات امل��ث��ل��ى ل���الإم���ارات كونها 
للبيئة  و�صديقة  اآمنة  تكنولوجيا  ت�صتخدم 
وموثوقة وتعترب جمدية اقت�صاديا وقادرة 
الكهرباء ب�صكٍل كبري ف�صال عن  اإنتاج  على 
يف  الطاقة  اإم���دادات  تنويع  يف  �صت�صهم  اأنها 
الدولة مع �صمان م�صتوى اأمنها يف امل�صتقبل 
مب���ا ي��دع��م ال��ت��ن��م��ي��ة االإق��ت�����ص��ادي��ة ومتثل 
املتنامي على  الطلب  لتلبية  االأمثل  اخليار 
“براكة”  حمطات  �صت�صهم  كما   .. الطاقة 
للطاقة النووية التي اأن�صاأتها دولة االإمارات 
الطاقة  م��ن  ال���دول���ة  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  يف 
الكهربائية ودعم اأهدف التنمية امل�صتدامة.

وت���ع���د االإم���������ارات م���ن ال������دول ال����رائ����دة يف 
والنظيفة  املتجددة  الطاقة  قطاع  تطوير 
حديثة  واأ�صاليب  طرق  ابتكار  يف  وال�صباقة 
حلول  واإيجاد  الطاقة  قطاع  كفاءة  لتعزيز 
يدعم  مب��ا  التقليدية  ال��ط��اق��ة  ع��ن  ب��دي��ل��ة 
التنمية امل�صتدامة ومعاجلة التغري املناخي 
ركيزة  امل���ت���ج���ددة  ال��ط��اق��ة  ت��ع��ت��رب  ف��ي��م��ا   ..
يجعلها  م��ا  االإ�صتدامة  رك��ائ��ز  م��ن  اأ�صا�صية 
االإ�صرتاتيجية  االأول������وي������ات  م���ق���دم���ة  يف 
ال�صباقة  ج��ه��وده��ا  �صمن  االإم�����ارات  ل��دول��ة 
مل�صرية  ال��داف��ع��ة  االإب��ت��ك��ارات  اأح���دث  لتبني 
امل��ن��اخ والتخفيف من  ت��غ��رّي  اآث���ار  م��واج��ه��ة 
الطاقة  وزارة  وتقود  احل���راري.  االحتبا�ض 
يف  االإم����ارات  دول��ة  جهود  التحتية  والبنية 
تر�صيخ مكانة الدولة كم�صّدر عاملي موثوق 
منتجا  االإم���ارات  تعترب  حيث  للهيدروجني 
تقليديا للهيدروجني ومتتلك خربة كبرية 
يف هذا املجال ما يجعلها من الدول الرائدة 
عاملياً يف جمال الهيدروجني كما اأنها متتلك 

اخل����دم����ات ع���ال���ي���ة اجل�������ودة ل��ل��م��رك��ز اإىل 
ال��ع��م��الء اأي��ن��م��ا ك��ان��وا يف ال����دول����ة.«     كما 
ت��ت��ي��ح ���ص��ال��ة ال��ع��ر���ض اجل���دي���دة خدمات 
توفر  والتي  ال�صيارات”  لتاأجري  “امل�صعود 
احتياجات  خُمتلف  تلبي  متكاملة  ح��ل��واًل 
ترتاوح  مل��دة  ال��ت��اأج��ري  وخ��ي��ارات  للعمالء، 
خيار  جانب  اإىل  �صنوات،  وث��الث  �صنة  بني 
اإىل خربته  وا�صتناداً  “ا�صتاأجر ومت��ل��ك«.   
املحلي، يهدف  ال�صيارات  الوا�صعة يف قطاع 
“اأوتو�صنرتال” من خالل مراكزه و�صالة 
اأي��ام يف  �صتة  م��دار  التي تعمل على  عر�صه 
العمالء  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  اإىل  االأ���ص��ب��وع، 
اأعلى  ت�صتويف  ال��ت��ي  املُ�صتعملة  ل��ل�����ص��ي��ارات 
لفحو�صات  وت��خ�����ص��ع  اجل�������ودة  م���ع���اي���ري 

موثوقة جُتريها طواقم عمل متخ�ص�صة.

واملبادرات  ال��ن��وع��ي��ة  امل�����ص��اري��ع  م��ن  ال��ع��دي��د 
ال���ط���م���وح���ة وت�������ص���م���ل دل����ي����ل اال����ص���ت���دام���ة 
املبادئ  لتنفيذ  دليل  والطرق وهو  للمباين 
امل�صتدامة  للطرق  االحت��ادي��ة  التوجيهية 
�صي�صاهم  ب��دوره  وال��ذي  امل�صتدامة  واملباين 
تكاليف  وت��ق��ل��ي��ل  االأ����ص���ول  ك���ف���اءة  رف���ع  يف 
االأ�صول  وم���وائ���م���ة  وال��ت�����ص��غ��ي��ل  ال�����ص��ي��ان��ة 
ال��ط��اق��ة وك���ف���اءة ا�صتهالك  ك��ف��اءة  مل��ع��اي��ري 
املياه وا�صتخدام مواد بناء م�صتدامة ف�صال 
ال�صلبي  التاأثري  وتقليل  النفايات  اإدارة  عن 

للم�صاريع على البيئة واملناخ.
توفري  يف  ملمو�صة  نتائج  ال���وزارة  وحققت 
واالإنبعاثات  وال��ك��ه��رب��اء  امل����اء  ا���ص��ت��ه��الك 
ال�صكنية  االأح���ي���اء  م�����ص��اري��ع  يف  ال��ك��رب��ون��ي��ة 
زايد لالإ�صكان  ال�صيخ  برنامج  ينفذها  التي 
اإم������ارات ال���دول���ة ح��ي��ث �صجلت  يف خم��ت��ل��ف 
انخفا�صا يف ا�صتهالك الكهرباء يف 8 اأحياء 
يعادل  م���ا  اأي  ب��امل��ائ��ة   20 بن�صبة  �صكنية 
ت�صغيل 2217 م�صكنا �صنويا وانخفا�صا يف 
ال�صكنية  االأحياء  م�صاكن  يف  املاء  ا�صتهالك 
 100 اأي ما يعادل ملء  40 باملائة  بن�صبة 
م�����ص��ب��ح اأول���وم���ب���ي ���ص��ن��وي��ا ..ك���م���ا خف�ض 
بن�صبة  الكربونية  االإنبعاثات  من  الربنامج 
ل�  كربوين  انبعاث  يعادل  ما  اأي  باملائة   27

8،700 �صيارة ملدة عام كامل .
لالإ�صكان  زاي���د  ال�صيخ  ب��رن��ام��ج  وي��ح��ر���ض 
االإ�صكان  جم���ال  يف  ال���ري���ادة  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
واال�����ص����ت����دام����ة وت����وج����ه����ات ح���ك���وم���ة دول����ة 
يف  ال��ع��امل��ي��ة  امل�صتقبلية  وروؤي��ت��ه��ا  االإم�����ارات 
والبيئة وج���ودة احل��ي��اة من  الطاقة  جم��ال 
م�صتدامة  حكومية  م�صاكن  ت�صييد  خ��الل 
اأع��ل��ى امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة م��ا ي�صهم يف  وف��ق��اً 
املياه  ا�صتهالك  تر�صيد  يف  ال��ك��ف��اءة  تعزيز 
الكربونية  االإن��ب��ع��اث��ات  وخ��ف�����ض  وال��ط��اق��ة 

وتقليل االأثر البيئي.

املوارد الطبيعية والتكنولوجية التي تدعم 
ا�صتغالل  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م  امل�صتقبلي  ال��ت��وج��ه 
م�صادر الهيدروجني للح�صول على الطاقة 
ع��ل��ي��ه��ا و�صمان  امل��ت��ن��ام��ي  ال��ط��ل��ب  وت��ل��ب��ي��ة 
م��وث��وق��ة ومي�صورة  ع��ل��ى ط��اق��ة  احل�����ص��ول 

التكلفة وذات ب�صمة كربونية منخف�صة.
لتحقيق  ج����ه����وده����ا  ال�����������وزارة  ووا�����ص����ل����ت 
االأمن  “ا�صرتاتيجية  باإطالقها  االإ�صتدامة 
املائي لدولة االإمارات 2036” يف �صبتمرب 
ا�صتدامة  �صمان  اإىل  الهادفة   2017 ع��ام 
امل���ي���اه خالل  اإىل  ال���و����ص���ول  وا���ص��ت��م��راري��ة 
الطوارئ  وظ�����روف  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ال���ظ���روف 
وازدهار  رخ��اء  حتقيق  يف  وي�صهم  الق�صوى 
الوطني  االقت�صاد  منو  وا�صتدامة  املجتمع 
ال��ط��ل��ب على  اإج���م���ايل  اإىل ج��ان��ب خ��ف�����ض 
وخف�ض  ب��امل��ائ��ة   21 بن�صبة  امل��ائ��ي��ة  امل����وارد 
3 درجات وزيادة  املياه مبقدار  موؤ�صر ندرة 
ن�صبة اإعادة ا�صتخدام املياه املعاجلة اإىل 95 

باملائة .
وت��ع��ال��ج اإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة االأم�����ن امل���ائ���ي على 
املائي  االأم�������ن  ال���ط���وي���ل حت����دي����ات  امل������دى 
وندرة  حم��دودي��ة  ت�صمل  ال��ت��ي  امل�صتقبلية 
وا�صتنزاف  العذبة  الطبيعية  امل��ي��اه  م���وارد 
املياه  على  الطلب  وارت��ف��اع  اجلوفية  امل��ي��اه 
املائي  النظام  ومرونة  ا�صتخدامها  وكفاءة 
الق�صوى  ال���ط���وارئ  م���ع ح����االت  ل��ل��ت��ع��ام��ل 
الكهرباء  ب���اإن���ت���اج  امل���ي���اه  اإن����ت����اج  وارت����ب����اط 
باإ�صتخدام الوقود االأحفوري وتوجه الدولة 
الطاقة لت�صمل م�صادر  نحو تنويع م�صادر 
طاقة نظيفة اإ�صافة اإىل الب�صمة الكربونية 

املرتفعة ملحطات التحلية.
املرتبطة  االإم��ارات  دولة  مل�صتهدفات  ودعما 
البنية  م�����ص��اري��ع  يف  االإ���ص��ت��دام��ة  ب��ت��ح��ق��ي��ق 
الطاقة  وزارة  اأطلقت   .. واالإ�صكان  التحتية 
�صركائها  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة 

مليار درهم �شيولة ا�شتثمارية جديدة   22
للبنوك الوطنية يف ال�شوق املحلي خالل يناير

•• اأبوظبي- وام: 

بداية  م��ع  املحلي  ال�صوق  يف  الوطنية  البنوك  ا�صتثمارات  وت��رية  ارتفعت 
اال�صرتاتيجية  خططها  م��ع  من�صجمة  ت��اأت��ي  خ��ط��وة  يف   ،2021 ال��ع��ام 
االأدوات  تنويع  خ��الل  من  وذل��ك  القادمة  املرحلة  خ��الل  اإيراداتها  لزيادة 

اال�صتثمارية يف حمافظها العاملة يف ال�صوق االماراتي .
املحافظ  اأن  املركزي  االإم��ارات  ال�صادرة عن م�صرف  االإح�صائيات  وتظهر 
جديدة  ا�صتثمارية  �صيولة  �صخت  الوطنية  للبنوك  التابعة  اال�صتثمارية 
يناير  �صهر  خ��الل  املحلي  ال�صوق  يف  دره��م  مليار   22 بنحو  قيمتها  تقدر 
من العام اجلاري. ويعك�ض احلجم الكبري من ال�صيولة اال�صتثمارية التي 
من  النوع  ه��ذا  على  تركيزها  املحلي  ال�صوق  يف  الوطنية  البنوك  �صختها 
عوائد  بن�صب  جاذبة  ا�صتثمارية  فر�ض  بتوافر  تتميز  التي  اال�صتثمارات 

مرتفعة مقارنة مع بقية االأ�صواق اخلارجية خا�صة يف الوقت الراهن.
ا�صتثماراتها  زي���ادة  نحو  الوطنية  البنوك  ت��وج��ه  �صاهم  فقد  وتف�صيال، 
اال�صتثمارات  من  النوع  هذا  يف  الرتاكمي  ر�صيدها  اإجمايل  برفع  املحلية 
باملقارنة مع  املا�صي  يناير  �صهر  درهم خالل  مليار   200.6 اإىل م�صتوى 

178.6 مليار درهم يف دي�صمرب 2020 .
و�صكلت اال�صتثمارات املحلية للبنوك الوطنية نحو 93.8 % من اإجمايل 
ما  بح�صب  وذل��ك  املحلي  ال�صوق  االإم��ارات��ي يف  امل�صريف  اجلهاز  ا�صتثمارات 
تظهره اح�صائيات امل�صرف املركزي املخ�ص�صة لر�صد حركة ن�صاط القطاع 
يف نهاية �صهر يناير املا�صي. وتتنوع االأدوات اال�صتثمارية للبنوك الوطنية 
يف ال�صوق املحلي بني اال�صتثمار يف االأ�صول الثابتة واالأ�صول االأخرى غري 
فمن  املعطيات  لهذه  ووفقا  املركزي.  امل�صرف  الإح�صائيات  طبقا  املن�صفة 
املتوقع ا�صتمرار البنوك الوطنية يف �صخ املزيد من ال�صيولة يف ا�صتثماراتها 
املحلية خالل االأ�صهر القادمة خا�صة مع تراجع اأ�صعار الفائدة التي كانت 

ت�صكل يف مرحلة �صابقة الن�صبة االأكرب من اإيراداتها .

�شوق دبي املايل يعتزم اإطالق ثالثة عقود اأ�شهم 
م�شتقبلية جديدة لتنويع الفر�ش ال�شتثمارية

•• دبي - وام:

اأ�صهم م�صتقبلية جديدة على االأ�صهم  يعتزم �صوق دبي املايل اإطالق عقود 
العربية  اأرامك�ض  وه��ي  ال�صوق  يف  مدرجة  رائ��دة  �صركات  لثالث  الفردية 
للطريان واالإمارات لالت�صاالت املتكاملة “دو” ابتداء 18 اأبريل اجلاري 
اآجال  ومتتد  اال�صتثمارية.  الفر�ض  لتنويع  ا�صرتاتيجيته  اإط��ار  يف  وذل��ك 
ال��ع��ق��ود اجل��دي��دة اإىل �صهر و���ص��ه��ري��ن وث��الث��ة ���ص��ه��ور ع��ل��ى غ���رار العقود 
خم�ض  اأ�صهم  على   2020 اأكتوبر   18 يف  اإطالقها  مت  التي  االفتتاحية 
�صركات مدرجة وهي: اإعمار العقارية وبنك دبي االإ�صالمي و بنك االإمارات 
ال�صركال  واأو���ص��ح ح�صن  م��ول��ز.  واإع��م��ار  للتطوير  واإع��م��ار  ال��وط��ن��ي  دب��ي 
تاأتي  اجل��دي��دة  الثالثة  العقود  اأن  امل��ايل  دب��ي  ل�صوق  التنفيذي  الرئي�ض 
يوفر  مب��ا  امل�صتقبلية  االأ���ص��ه��م  ع��ق��ود  ن��ط��اق  لتو�صعة  ال�صوق  خطة  �صمن 
من  املتزايد  باالهتمام  �صعادته  عن  ..معربا  للم�صتثمرين  جديدة  فر�صاً 
جانب امل�صتثمرين بهذا املنتج اجلديد يف ظل �صعيهم نحو تنويع حمافظهم 
اال�صتثمارية والتحوط اإ�صافة اإىل اال�صتفادة من ت�صهيالت الرافعة املالية 
العوائد كما حتظى عقود  ال�صفقات ون�صب  اأحجام  زي��ادة  مبا ميكنهم من 
االأ�صهم امل�صتقبلية باهتمام مماثل من جانب �صركات الو�صاطة وذلك من 

ناحيتي التداول و�صناعة ال�صوق.

اأ�شواق املال الإماراتية ترفع مكا�شبها 
اإىل 28.2 مليار درهم خالل جل�شتني

•• اأبوظبي-وام: 

�صريحة  حافظت  بعدما  �صعودها  م�صرية  االإماراتية  امل��ال  اأ�صواق  وا�صلت 
ال�صوقية الأ�صهم  القيمة  االأ�صهم على وترية حت�صنها مما رفد خزينة  من 
اإجمايل  13.55 مليار درهم مما رفع  ال�صركات املدرجة مبكا�صب قدرها 
املكا�صب القوية  28.2 مليار درهم خالل جل�صتني . وجاءت  اإىل  املكا�صب 
قاعات  اإىل  ال�صيولة  تدفق  ا�صتمرار  مع  بالتزامن  االأ���ص��واق  حققتها  التي 
تقريبا  دره��م  مليون   970 املربمة  ال�صفقات  قيمة  بلغت  حيث  ال��ت��داول 
ن��ف��ذت م��ن خالل  240 مليون �صهم  امل��ت��داول��ة  فيما و���ص��ل ع��دد االأ���ص��ه��م 
قفز  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  ل�صوق  ال��ع��ام  املوؤ�صر  وك��ان  �صفقة.   4788
م�صتوى  بذلك  خمرتقا  نقطة،   6080 م�صتوى  بالغا   1.08% بن�صبة 
جديدا، فيما اأغلق املوؤ�صر العام ل�صوق دبي املايل عند 2574 نقطة بنمو 
العاملية  ال�صركة  ال�صابق. ووا�صل �صهم  اليوم  %0.03 مقارنة مع  ن�صبته 
القاب�صة قفزاته ال�صعرية القيا�صية بالغا 84.5 درهم بتداوالت جتاوزت 
قيمتها 176 مليون درهم .. كما �صعد �صهم اأغذية اإىل 6.73 درهم و�صهم 
الوطنية اإىل 94 فل�صا. ويف �صوق دبي املايل فقد ارتفع �صهم اإعمار العقارية 
اإىل م�صتوى 3.61 درهم وحلق به يف نف�ض االجتاه �صهم اإعمار مولز اإىل 
1.73 درهم فيما اأغلق �صهم اأرامك�ض عند 4.09 درهم وطريان العربية 

1.28 درهم وتربيد 2.88 درهم.

ا�شتثمارات ال�شكوك الوطنية ت�شل اإىل 8.8 مليار درهم يف 2020 •• دبي-الفجر: 

الوطنية”  “ال�صكوك  �صركة  ا�صتطاعت 
�صركة االدخار واال�صتثمار املالية الفريدة 
م��ن نوعها يف االإم����ارات وامل��ت��واف��ق��ة مع 
واململوكة  االإ�صالمية،  ال�صريعة  اأح��ك��ام 
لال�صتثمار”  دب��ي  “موؤ�ص�صة  قبل  م��ن 
ال�������ذراع اال���ص��ت��ث��م��اري��ة حل��ك��وم��ة دب���ي، 
تقدمها  التي  ال��رائ��دة  ال��ربام��ج  بف�صل 
عام  يف  مميزة  نتائج  حتقيق  لعمالئها، 
2020 رغ���م ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا واآث�����اره 
االقت�صادية التي �صربت العامل باأ�صره.  
ال�صركة،  ن�صرتها  التي  االأرق��ام  وبح�صب 

فاإن ا�صتثمارات “ال�صكوك الوطنية” ارتفعت بن�صبة %13  يف 2020 لت�صل 
قيمتها اإىل 8.8 مليار درهم، ارتفاعاً من 7.8 مليار درهم قيمة اال�صتثمارات يف 
2019.  االرتفاع يف قيمة اال�صتثمارات مل يكن االإجناز الوحيد الذي ا�صتطاعت 
التي  العائدات  يف  الرائدة  مكانتها  من حجز  اأي�صاً  اإذ متكنت  ال�صركة حتقيقه، 
يف  االأعلى  تعترب من  التي  وه��ي  املا�صي،  العام  خ��الل  ال�صكوك  منحتها حلملة 
ملدة   0.54% حالياً  يبلغ  “االإيبور”  معدل  ب��اأن  باالعتبار  االأخ��ذ  مع  ال�صوق، 

النتائج، موؤكداً  الدبو�ض عن فخره بتحقيق هذه  خليفة  الوطنية”  “ال�صكوك 
اأن العام املا�صي يعترب من ال�صنوات املليئة بالتحديات التي مرت على العامل منذ 
الدول  اإغ��الق غالبية  الذي نتج بعد  عقود، نظراً النت�صار وباء كورونا وال�صرر 
حلدودها وكافات القطاعات والن�صاطات داخلها، وهو ما اأثر �صلباً على االقت�صاد 
التحديات حتقيق  ا�صتطاعت رغم كل هذه  ال�صركة  اأن  واأ�صاف  العاملي ومن��وه.  
التي قامت عليها، ويف  ال�صلبة  االأ�ص�ض  املبهرة، وذلك بف�صل  النتائج  مزيد من 
اإىل  م�صرياً  العوائد،  اأف�صل  بتحقيق  املتمثلة  احلكيمة  اال�صرتاتيجية  مقدمها 
االدخ��ار يف  التجارية وبريادتها يف جمال  بالعالمة  الثقه  تعزز  النتائج  اأن هذه 
ال�صكوك  مع  االدخ��ار  ق��رار  بجدوى  عمالئنا  ثقة  و�صتعزز  واملنطقة،  االإم���ارات 
الوطنية، كما �صت�صجع من مل يبداأ هذه الرحلة على خو�ض غمارها من االآن.  
بتنويع اال�صتثمارات، واملحافظة على  الوطنية ملتزمة  ال�صكوك  اأن  و�صدد على 
حتقيق  على  ق���ادرة  باأنها  منها  اإمي��ان��اً  و�صعتها،  التي  احلكيمة  اال�صرتاتيجية 
باأن  اإميانه  اإىل  م�صرياً  املخاطرة،  من  ق��در  باأقل  ال�صكوك  حلملة  عائد  اأف�صل 
ثقتهم  ي�صعون  الذين  ال�صكوك  حملة  عدد  يف  مزيداً  �صت�صهد  املقبلة  ال�صنوات 
فيها.  وبالن�صبة لتاأثري جائحة كورونا على معدالت االدخار، لفت الدبو�ض اإىل 
اأنه مع االإغالق الذي عم العامل باأ�صره، اإال اأن كان لها اأثراً اإيجابياً على ال�صلوك 

التي تزيد عن  ال�صكوك  العائدات حلملة  ن�صبة  االإم���ارات. وكانت  �صنة يف دول��ة 
مليون درهم عائدات مبعدل ي�صل اإىل %2.95، يف حني بلغت ن�صبة العائدات 
للح�صابات التي ترتاوح بني 350 األف واأقل من مليون درهم، مبعدل ي�صل اإىل 
اأما احل�صابات التي ترتاوح قيمتها بني 150 األف درهم، و350 األف   .2.45%
درهم، فرتاوحت مبعدل ي�صل اإىل %1.80.  واحل�صابات التي ترتواح قيمتها 
بني 100 األف درهم و150 األف درهم فرتاوحت مبعدل ي�صل اإىل %1، يف حني 
تراوحت العائدات على االأرباح للح�صابات  بني 5 اآالف درهم و100 األف درهم 
اأغنى برنامج للمكافاآت  %0.85. باالإ�صافة اإىل التاأهل اإىل  مبعدل ي�صل اإىل 
يف الدولة البالغ قيمته حوايل 35 مليون درهم والتي وزعت يف 2020. )من 
اأموال امل�صارب اخلا�صة(. وبعيداً عن االأرباح، ا�صتطاعت ال�صركة اأي�صاً رفع عدد 
املدخرين املنتظمني بن�صبة %21 على اأ�صا�ض �صنوي يف عام 2020، كما رفعت 
للهاتف  اجلديد  التطبيق  خ��الل  من  تتم  التي  الرقمية  ال�صراء  عمليات  ن�صبة 
اجلوائز  خ�ض  ما  ويف  �صنوي.  اأ�صا�ض  على   217% عن  زادت  بن�صبة  املتحرك 
جائزة  مليون   5.66 نحو  اإىل  فو�صلت  التاأ�صي�ض،  منذ  ال�صركة  وزعتها  التي 
قيمتها 658 مليون درهم، وحاز االإماراتيون على 1.68 مليون جائزة قيمتها 
اإدارة  اأع��رب رئي�ض جمل�ض  االأرق���ام،  على هذه  229 مليون دره��م. تعليقاً  نحو 
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اعالن بالن�سر 

 1523/2021/13 عمايل جزئي  
تفا�صيل االإعالن بالن�صر

اإىل املدعى عليه/ 1- كرمي حممد حماد احمد
جمهول حمل االإقامة

مبا اأن املدعى / رزانكو ملقاوالت البناء
و ميثله  / اأمل عمري ال�صبيعي

للمطالبة  دع��وي  ومو�صوعها  جزئى  عماىل   2021/1523 رق��م  ال��دع��وى  عليك�   اأق��ام  قد 
درهم    60،000 باجمايل مبلغ   ، للمدعية  املدعى عليه  �صببها  التى  اال�صرار  بالتعوي�ض عن 
جل�صة  لها  وحددت  التام.   ال�صداد  تاريخ  وحتى  املطالبة  تاريخ  والفائدة القانونية 9% من 
ُبعد  عن  التقا�صي  قاعة  يف  �صباحا   11:00 ال�صاعة   2021-04-12 امل��واف��ق  االثنني  ي��وم 
اأو من ميثلك قانونيا و عليك  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   BUILDING_DESC&

بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة ب�ثالثة اأيام على االقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوی 02/03664/2021/ �سكني

اىل املدعى عليه : جوىل ان �صالوت روكاكوربا ينوجادا 
مبا اأن املدعي :  الوكاالت العربية املتحدة - وقف حممد عبداهلل القاز 

قد اأقام �صدكم الدعوى 02/03664/2021/�صكني ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل: 
م��ط��ال��ب��ة م��ال��ي��ة - ان���ه ت��ر���ص��د ب��ذم��ة امل��دع��ي ع��ل��ي��ه م��ب��ل��غ 19726 دره����م كقيمة اي��ج��اري��ة ل��ل��ف��رتة من 

 2021/1/27 وحتى   2020/9/1
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بالر�صوم وامل�صاريف.    

ينوب  او من  الثالثة(  االإبتدائية  )اللجنة  اللجنة  اأم��ام  للمثول  بالن�صر  اعالنكم  الق�صائية  اللجنة  وق��ررت 
عنكم بتوكيل يوم 2021/4/11 حيث �صيتم عقد اجلل�صة من خالل االإت�صال املرئي عن بعد وذلك على 
الرابط الذي �صيتم اإر�صاله اليكم من خالل امني �صر اللجنة يرجى اإرفاق املذكرات على النظام اإن وجدت 
www.dubailand.gov. قبل اجلل�صة.  لالإطالع على الالئحة ووثائق الدعوى يرجى زيارة املوقع

ae وان�صاء ا�صم م�صتخدم برقم الهوية او الرخ�صة التجارية ويف حال تخلفكم عن احل�صور �صوف يتم اتخاذ 
االإجراءات القانونية يف غيابكم. 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
 اإعالن دعوة اإجتماع خربة بالن�سر 

ب�صفتي اأنا / وليد خمي�ض بن �صويدان خبريا ح�صابيا مكلفا من قبل حمكمة دبي باإجراء 
اخلربة يف الدعوى رقم )2021/630( جتاري جزئي - فاإننا قد قررنا دعوة املدعي 
عليها االوىل/ اإن�صراح عاطف �صبح من اأجل احل�صور اإىل مقر مكتبنا ب�صفتها ال�صخ�صية 

او من ميثلها قانونا ب�صفتها : املدعي عليها االوىل بالدعوى املذكورة بالرقم اعاله. 
ال�صرع  دعا�ض  خالد  ه�صام  وميثلها  م   م  ذ  لل�صاحنات  ه�صام   : املدعية  قبل  من  واملقامة 
ب�صفته مدير  وذلك للح�صور اإىل مقر مكتبنا الكائن يف بناية مركز االأعمال الذهبي - 
�صارع بور�صعيد - خلف وكالة الني�صان مكتب رقم 604 - ت : 2208803-04 ، ف : 
2208804-04  وذلك يوم االأحد القادم املوافق )2021/4/11( يف متام ال�صاعة 

.)pm 2.30(   الثانية والن�صف ظهرا
 خبري ح�سابي / وليد خمي�س بن �سويدان 
قيد رقم  141  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 

اعالن مدعي عليه بالن�سر   
يف الدعوی SHCFICICPL2021 / 0000394 اأمر اأداء  

اىل املدعي عليه : جلوبال ال�صرق االو�صط للتجارة العامة - ذ م م 
نعلمكم بان املدعي موؤ�ص�صة اأيكاه للتجارة العامة )موؤ�ص�صة فردية(  

قد اقام الدعوى املذكورة اعاله  
لذا يجب عليكم احل�صور امام حمكمة ال�صارقة ، املحكمة االإبتدائية املدنية املوافق ال�صاعة لتقدمي ما لديكم 
�صتبا�صر  املحكمة  فاإن  عنكم  ينوب  معتمد  وكيل  اإر�صال  او  ح�صوركم  عدم  حالة  ويف  وم�صتندات،  دفاع  من 
االإجراءات القانونية يف غيابكم. احلكم - انه بتاريخ 2021/1/18  بعد االطالع على االوراق  - ناأمر بالزام 
املدعي عليها ان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره )98103.51( درهم والزمتها بالفائدة القانونية بواقع 5% �صنويا 
اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�صداد والزمتها بامل�صروفات وبرف�ض طلب التعوي�ض مبقدار 

20000 درهم. حرر بتاريخ 2021/4/5 - حرر بوا�صطة املوظف
مركز �صعادة املتعاملني
القا�سي / د. حممد �سليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�سارقة 
املحكمة الإبتدائية املدنية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
وزارة العدل - حمكمة ال�سارقة البتدائية الحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
اإخطار باحلجز التنفيذي )ن�سرا( 

يف الق�سية التنفيذية رقم )907( ل�سنة )2019( 
اإىل املنفذ �صدهم / 1- حممود حممد ابراهيم 

2- ورثة �صلطان عبداهلل حممد ووكيلهم عبداهلل �صلطان عبداهلل 
ل�صالح املنفذ له / احمد �صليمان ادري�ض عو�ض 

قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( يف الق�صية التنفيذية اأعاله - اإعالمكم باأنه مت توقيع احلجز 
رقم  قطعة  والعقار   )2701( رقم  الوحدة  ملك   961/122 رقم  قطعة  العقار  على   التنفيذي 
مراجعة  عليكم  يتوجب  لذلك   ، �صدهم  للمنفذ  العائدة   )2702( رقم  الوحدة  ملك   961/123
تاريخ  من  ايام  �صبعة  خالل  والبيوع  احلجوزات  ق�صم  االإحتادية  االإبتدائية  ال�صارقة  حمكمة 
االعالن يف حال وجود اإي اعرتا�ض.  ويف حالة تخلفكم عن احل�صور يف امليعاد والتاريخ املحدد 

فاإن املحكمة �صتبا�صر اإجراءات البيع يف غيابكم. 
عن / رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
يف الدعوی رقم 2021/169 جتاري جزئي 

املعلن اليهم / املدعي عليها : ارابتك لالإن�صاءات - �ض ذ م م  
الدعوى  يف  املحا�صبية  اخل��ربة  العمال  امل��وق��رة  دب��ي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
اعاله فقد حددنا يوم االأربعاء املوافق 2021/4/14 وذلك يف متام الثالثة والربع ع�صرا 
 )ZOOM( موعد لعقد االإجتماع االأول للخربة املحا�صبية عن بعد من خالل تطبيق
ال�صيخ  �صارع  القرهود  منطقة   - دبي  يف  الكائن  مبكتبنا  وذل��ك  معنا  التوا�صل  وميكنكم 
را�صد بالقرب من فندق جمريا كريك بناية القرهود فيوز مكتب رقم 709 الطابق ال�صابع 
هاتف رقم 04/2200272 فاك�ض رقم 04/2200273 �ض ب رقم 446047 - دبي.  لذا يطلب 
امل�صتندات  كافة  اح�صار  مع  املذكور  االجتماع  حل�صور  قانونا  ميثلكم  من  او  ح�صوركم 

املتعلقة بالدعوى.
عبدالرحمن كرم�صتجي للمحا�صبة القانونية 

اخلبري املحا�صبي/ عبدالرحمن كرم�صتجي 

دعوة حل�سور
اجتماع اخلربة املحا�سبية الأول
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  اإعالن بيع /اندماج   

 تعلن وزارة االقت�صاد باأن ال�صادة/ جالك�صو�صميثكالين كون�صيومر هيلثكري يو كي 
االأجنبية  ال�صركات  �صجل  يف  مقيدة  املتحدة(  اململكة  �صركة  )ف��رع  ليمتد  تريدينج 
لدى وزارة حتت رقم 5032 قد تقدمت بطلب لتعديل اال�صم التجاري لي�صبح )جي 
ا�ض كاي كون�صيومر هيلثكري اك�صبورت ليمتد - مكتب متثيل( وتعديل بياناتها يف 
�صجل ال�صركات االأجنبية تبعا لذلك نظرا النتقال ملكيتها اىل �صركة )جي ا�ض كاي 

كون�صيومر هيلثكري اك�صبورت ليمتد( بطريقة )البيع واالندماج( 
يرجى من ال�صادة اأ�صحاب احلق التقدم باإعرتا�صهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز 

اأ�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا االإعالن على العنوان التايل : 
وزارة االقت�ضاد

 ادارة الت�ضجيل التجاري
 �ض.ب )901( ابوظبي 

         المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد

اإدارة ال�سركات التجارية 

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
انذار عديل بالن�سر
رقم )3020/2021(

املنذر: �صلطان بن علي العوي�ض للعقارات )�ض.ذ.م.م(
املنذر اليه: ال�صيخة مرمي ح�صر مكتوم جمعة اآل مكتوم

املو�صوع / انذار عديل باالإخالء و�صداد مبلغ االإيجار
- بتاريخ 2018/8/1 ا�صتاأجر املنذر اليه من املنذر املحل رقم 09 بعقد ايجار يبداأ يف  2018/8/15 وينتهي 
يف 2019/8/14 مقابل اإيجار �صنوي قيمته )158،400( مائة وثمانية وخم�صون الف واربعمائة درهم ولتخلفة 

عن االإلتزام ب�صروط العقد
ما  ا�صالح  مع  عليها  ت�صلمها  التي  باحلالة  خالية  وت�صليمها  املوؤجرة  العني  باإخالء  اليه  املنذر  املنذر  ينذر    -: لذا 
ي�صتجد من م�صتحقات  �صغله للعني و�صداد ما  والكهرباء عن مدة  امل��اء  بها من تلف وت�صوية ح�صاب  قد يكون حلق 
اإيجارية منذ تاريخ توقفه عن ال�صداد يف 2019/8/14 و حتى تاريخ االخالء التام بنف�ض القيمة االإيجارية وذلك 
يف موعد اأق�صاه ثالثون يوما ح�صب القانون من تاريخ ا�صتالم هذا االإنذار واال �صي�صطر املنذر التخاذ كافة االإجراءات 

القانونية الالزمة للمطالبة مبا ذكر مع حتميل املنذر اليه كافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
الإعالن بالن�سر

رقم )3075/2021(
املنذر : �صركة عبدالعزيز االمريى للنقل العام - ذ م م 

بوكالة املحامي / اأحمد امليدور 
�صد / املنذر اليه : النور االأرزق للنقليات - ذ م م 
املو�صوع / 

ومب��وج��ب ه���ذا االن����ذار ف���ان امل��ن��ذر ي��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه��م ب�����ص��رورة ���ص��داد مبلغ وقدره 
الف درهم فقط الغري يف موعد اأق�صاه 5 ايام من تاريخ االعالن بالن�صر   130000
واال �صي�صطر املنذر اىل اتخاذ االجراءات القانونية التي حتفظ له حقه واقامة دعاوى 
اال�صتحقاق وحتميل  تاريخ  12% من  القانونية  الفائدة  ب�صداد  اإلزامه  ق�صائيه مع 

املنذر اليهم كافة الر�صوم واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/3009(
املنذرة / برتوليفت ميدل اي�صت للتجارة - �ض ذ م م - بوكالة املحامي/ اأحمد ح�صن املازمي

املنذر اإليه / فايز كمال اجلرماين
تنذر املنذره / املنذر اإليه ب�صرورة �صداد مبلغ ) 475،000 ( درهم خالل 5 اأيام عمل من تاريخه ، واإال 

�صوف ن�صطر اآ�صفني التخاذ كافة االإجراءات القانونية �صد املخطر اليه ، والتي �صمنها مايلي : 
1- اإ�صدار املنع من ال�صفر بحقكم

واإح�صار حلني �صداد املبلغ املرت�صد. �صبط  اأمر  اإ�صدار   -2
البنكية العائده للمخطر اليه.  االأر�صدة  جميع  على  احلجز   -3

للمخطر اليه �صواء ال�صيارات اأو االأرا�صي اأو العقارات االأخرى. العائدة  املمتلكات  جميع  على  احلجز   -4
5- احلجز على ما تقرره املحكمة من الراتب ال�صخ�صي اخلا�ض بكم لدى جهة عملكم .

االجراءات �صتكون على م�صوؤوليتكم ونفقتكم . تلك  كل  اأن  اإىل  باال�صافة   -6
حمتفظني بكافة احلقوق القانونية االأخرى الي جهة كانت.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/3012(
املنذرة : برتوليفت ميدل اي�صت للتجارة - �ض ذ م م 

املنذر اليه: ح�صن معروف �صلوم 
املرت�صدة  املبالغ  ���ص��داد  ب�صرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذرة  فيه  ننذر  االإن����ذار  ه��ذا  مبوجب 
بذمتكم والتي تبلغ قيمتها مبلغ )92،451،75( درهم - اثنان وت�صعون الف 
وخم�صمائة وواحد واربعون درهم وخم�صة و�صبعون فل�صا - وذلك خالل مدة 
اأق�صاها خم�صة اأيام من تاريخه، واال �صوف ن�صطر ا�صفني التخاذ االجراءات 
القانونية بحقكم وعلى م�صوؤوليتكم ونفقتكم مع املطالبة بالفائدة القانونية، 

حمتفظني بكافة احلقوق الأية جهة كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
انذار عديل بالن�سر
رقم )3019/2021(

املنذر: �صلطان بن علي العوي�ض للعقارات )�ض.ذ.م.م(
املنذر اليه: ال�صيخة مرمي ح�صر مكتوم جمعة اآل مكتوم

املو�صوع / انذار عديل باالإخالء و�صداد مبلغ االإيجار
- بتاريخ 2018/8/1 ا�صتاأجر املنذر اليه من املنذر املحل رقم 08 بعقد ايجار يبداأ يف  2018/8/15 وينتهي يف 
)95.040( خم�صة وت�صعني الف واربعون درهم ولتخلفة عن االإلتزام  قيمته  �صنوي  اإيجار  مقابل   2019/8/14

ب�صروط العقد
التي ت�صلمها عليها مع ا�صالح ما قد  املوؤجرة وت�صليمها خالية باحلالة  العني  باإخالء  اليه  املنذر  املنذر  لذا:- ينذر 
يكون حلق بها من تلف وت�صوية ح�صاب املاء والكهرباء عن مدة �صغله للعني و�صداد ما ي�صتجد من م�صتحقات اإيجارية 
يف  وذل��ك  االإيجارية  القيمة  بنف�ض  التام  االخ��الء  تاريخ  حتى  و   2019/8/14 يف  ال�صداد  عن  توقفه  تاريخ  منذ 
موعد اأق�صاه ثالثون يوما ح�صب القانون من تاريخ ا�صتالم هذا االإنذار واال �صي�صطر املنذر التخاذ كافة االإجراءات 

القانونية الالزمة للمطالبة مبا ذكر مع حتميل املنذر اليه كافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/3000(
املنذرة : اأك�ص�ض هاير ميدل اي�صت �ض.ذ.م.م 

بوكالة املحامي/ اأحمد ح�صن املازمي
املنذر اليه: بي جي . ا�ض اخلليج للمقاوالت - �ض.ذ.م. م.

املبالغ املرت�صدة  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املخطر  ننذر فيه  العديل  االإخطار  مبوجب هذا 
ع�صر  )خم�صة  دره��م   )15،665،48( قيمتها  تبلغ  وال��ت��ي  املخطر  ل�صالح  بذمتك 
الفا و�صتمائة وخم�صة و�صتون درهما وثمان واأربعون فل�صا( وذلك خالل مدة اأق�صاها 
القانونية  الن�صر، واال �صوف ن�صطر ا�صفني التخاذ االج��راءات  اأيام من تاريخ  خم�صة 
بحقكم وعلى م�صوؤوليتكم ونفقتكم مع املطالبة بالفائدة القانونية، حمتفظني بكافة 

احلقوق الأية جهة كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
اإعالن بالن�سر

رقم )3001/2021(
املخطرة : ال�صاحل االأخ�صر العقارية

 بوكالة املحامي / احمد ح�صن املازمي
 �صد  - املخطر اإليه: مطعم فود اند فود )�ض.ذ.م.م(

- حيث انه بتاريخ 2021/1/31 اأنتقل القائم على ت�صليم االإخطار اإىل مقر املخطر اليه 
بالعنوان امل�صطر يف االخطار املرفق طي هذا الطلب، اإال اأن االإفادة الواردة قد جاءت بتعذر 
االإع��الن. - وحيث انه مت التحري من التنمية االقت�صادية عن املخطر اليه وتبني وجود 
اأرقام هواتف طبقا لر�صالة التحري املرفقة - طي هذا الطلب.   وبتاريخ  2021/3/8 
التحري وجاءت  ال��واردة بر�صالة  الهواتف  ارق��ام  اليه على  باإعالن املخطر  قامت املخطرة 

نتيجة االإعالن “باالت�صال باملنذر اليه ال يرد"
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
الإمارات للمزادات 

تق�سيم تركة رقم 665 ل�سنة 2017 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�سرا(  

مقدم الطلب : ال�صيخ في�صل علي عبداهلل املعال 
املتويف / عي�صى احمد ح�صن 

تعلن حمكمة االإمارات للمزادات بتكليف من حمكمة ال�صارقة ال�صرعية للجميع باأنه �صينعقد مزاد علني وذلك على 
ع�صرظهراأ  الثانية  ال�صاعة  متام  يف   http://www.emiratesauction.ae موقع االمارات للمزادات

يوم االحد املوافق 2021/4/11 وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمتويف واأو�صاف العقار على النحو التايل : 
-  العقار رقم 383 ملك مبنطقة �صمنان باإمارة ال�صارقة، ب�صعر التثمني : 855.000 درهم )ثمامنائة وخم�ض 

وخم�صون الف درهم(. 
يتوجب على الراغب باال�صرتاك باملزايدة اأن يتقدم مبوجب �صيك م�صدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار.  
فعلى من يرغب بال�صراء اأو اال�صتف�صار عن ذلك مراجعة ق�صم احلجوزات والبيوع باملحكمة اأو املوقع االلكرتوين 
لالمارات للمزادات http://www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع. وعلى كل من له 

اعرتا�ض التقدم باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صتندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام  على االقل.
الإمارات للمزادات 

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
   1802/2021/207 تنفيذ جتاري   

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  رائد حممد جاد اهلل �صرمي -  جمهول حمل االقامة

ليوجن  مديرها  وميثلها  التجارية  ليوجن  موؤ�ص�صة  التنفيذ/  الطالب  ان  مبا 
واجن وميثله / احمد علي حممد من�صور الزيودي - قد اأقام عليكم الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )663468( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات 
يوما من   15 خ��الل  املذكور  بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوی رقم  2020/206 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك امل�صرق - �ض م ع -  عنوانه : االإم��ارات - اإم��ارة دبي - بور�صعيد - ديرة - دبي - مبنى بناية عبداهلل 

حممد امل�صعود - �صقة مكتب رقم 802 & 804 
املنفذ �صده : �صيفني �صتار كوموديتيز - م د م �ض - واآخرون  

عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �صقة العقار رقم 2126 - منطقة جبل علي االوىل 
اقت�صى احلال �صيجرى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  1.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2021/4/21 املوافق  انه يف يوم االربعاء 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من 
الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
ار�ض وما عليها من بناء - رقم االر�ض 2126 - املنطقة : جبل  علي االوىل - امل�صاحة : 227.50 مرت مربع - املقدرة 

ب���)1.700.000( درهم   مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوی رقم  2020/206 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك امل�صرق - �ض م ع -  عنوانه : االإم��ارات - اإم��ارة دبي - بور�صعيد - ديرة - دبي - مبنى بناية عبداهلل 

حممد امل�صعود - �صقة مكتب رقم 802 & 804 
املنفذ �صده : �صيفني �صتار كوموديتيز - م د م �ض - واآخرون  

عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �صقة العقار رقم 2126 - منطقة جبل علي االوىل 
اقت�صى احلال �صيجرى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  1.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2021/4/21 املوافق  انه يف يوم االربعاء 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من 
الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
ار�ض وما عليها من بناء - رقم االر�ض 2126 - املنطقة : جبل  علي االوىل - امل�صاحة : 227.50 مرت مربع - املقدرة 

ب���)1.700.000( درهم   مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
انذار عديل 

رقم )2021/3/3034(
مقدم من املنذرة : ق�صر البحر ل�صناعة البالط - موؤ�ص�صة فردية

KASER AL BAHAR TILES INDUSTRY 
بوكالة / اإبراهيم ح�صن املال وم�صاركوه للمحاماة واال�صت�صارات القانونية

�صد / املنذر اإليها : الر�صوان للنقل الربي العام - �ض.ذ.م.م
AL RADWAN GENERAL LAND TRANSPORTATION L.L.C 

لذلك ، فاإن املنذرة تخطر املنذر اإليها ب�صرورة املبادرة ل�صداد مبلغ الدين وقدره )150.000( 
درهم اإماراتي مائة وخم�صون األف درهم ال غري املرت�صد يف ذمتها ل�صالح املنذرة ، وذلك خالل 
خم�صة اأيام من تاريخ هذا االإنذار ، واإال فاإن املنذرة �صت�صطر التخاذ كافة االإجراءات القانونية 
يف مواجهة املنذر اإليها للمطالبة باملبلغ املذكور مع الفوائد القانونية بواقع 12% مع حتميلها 

امل�صاريف واأتعاب املحاماة. 
مع حفظ كافة حقوق املنذرة االأخرى ،،،

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
انذار عديل 

رقم )2021/3/3033(
موجه من املنذرة : غنتوت التجارية )�ض.ذ.م.م( 

�صد املنذر اليها : جي ا�ض 4 خلدمات احلرا�صة - �ض ذ م م 
املو�صوع : اإنذار تكليف بالوفاء مبلغ وقدره 269،892،00 درهم اإماراتي )مائتان وت�صعة و�صتون الف وثماين مائة 

واثنني وت�صعني درهم( 
 000137 : رقم ال�ضيك   

   2021/1/10 : تاريخ اال�ضتحقاق  
: 269،892،00 درهم  قيمة ال�ضيك بالدرهم االإماراتي  

: بنك راأ�ض اخليمة الوطني  البنك امل�ضحوب عليه  
لذلك ، فاإن املنذرة تخطر املنذر اإليها ب�صرورة املبادرة ل�صداد مبلغ الدين وقدره )269،892،00( درهم اإماراتي )مائتان 
وت�صعة و�صتون الف وثماين مائة واثنني وت�صعني درهم( املرت�صد يف ذمتها ل�صالح املنذرة ، وذلك خالل خم�صة اأيام من تاريخ 
االإعالن بهذا االإنذار ، �صت�صطر املنذرة التخاذ كافة االإجراءات القانونية يف مواجهة املنذر اإليها للمطالبة باملبلغ املذكور مع 

الفوائد القانونية بواقع 12% مع حتميلها امل�صاريف والر�صوم واأتعاب املحاماة. مع حفظ كافة حقوق املنذرة االأخرى ،،،
بوكالة / اإبراهيم ح�صن املال وم�صاركوه للمحاماة واال�صت�صارات القانونية 

وينوب عنه بالتوقيع املحامية فوزية حممد ح�صن مال علي. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
انذار قانوين  

رقم )2021/3035(
مقدم من املنذر : مكتب ابراهيم ح�صن املال وم�صاركوه للمحاماة واال�صت�صارات القانونية

�صد / املنذر اإليه ال�صيد/�صونغ لينغ جون
املو�صوع : اإنذار ب�صداد االتعاب 

�صداد  اإىل  املبادرة  اإليه ب�صرورة  املنذر  ينبه على  االإن��ذار  املنذر مبوجب هذا  ف��اإن   ، لذلك 
مبلغ وقدره 20،0000 ع�صرون األف درهم املرت�صد يف ذمته ل�صالح املنذر طبقا التفاقية 
تاريخ  اأي��ام من  وذل��ك خالل خم�صة   2020/12/10 واملوؤرخة  بينهما  املربمة  االأتعاب 
هذا االإنذار واإال �صي�صطر املنذر اإىل اللجوء للق�صاء للمطالبة باملبلغ املذكور مع الفوائد 
القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى تاريخ ال�صداد وكافة التعوي�صات وكافة 

حقوقه االأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : تي ال جي للو�ضاطة التجارية - �ض ذ م م   
العنوان : مكتب )301BB( ملك �صولو باي تي ال جي ملراكز االعمال - بزن�ض �صنرت - 
الواحد )ذ  ال�صخ�ض  القانوين : �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة -  ال�صكل  الرابعة -  احلبية 
1521131 مبوجب  680727 رقم القيد بال�صجل التجاري :  م م( - رقم الرخ�صة : 
التجاري لديها  ال�صجل  التاأ�صري يف  باأنه قد مت  التنمية االقت�صادية بدبي  دائرة  هذا تعلن 
باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/3/31  
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/3/31 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض 
العنوان  قانونيون  حما�ضبون  وم�ضاركوه  الكتبي  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
 : ال��ق��وز االوىل - ه��ات��ف  ب��ردب��ي -  ���ض ذ م م -  ال��ع��ق��اري��ة -  ���ص��م��ال  11ملك  : مكتب رق���م 
واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً    04-3215356  : فاك�ض   04-3215355

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : الكتبي وم�ضاركوه حما�ضبون قانونيون
 - القوز االوىل   - بردبي   - م  م  ذ  - �ض  العقارية  �صمال  11ملك  : مكتب رقم  العنوان 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-3215356  : فاك�ض   04-3215355  : هاتف 
تي  لت�صفية  اأع��اله  املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�صادية  التنمية 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  ال جي للو�ضاطة التجارية - �ض ذ م م 
 2021/3/31 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2021/3/31
مكتبه  يف  امل��ع��ني  امل�صفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
امل�صتندات واالأوراق  اأع��اله، م�صطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  الكائن بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13209 بتاريخ 2021/4/7 
�صركة/ �صايرنتريد �ض.م.ح منطقة حرة ، )رخ�صة رقم : 3642 ( والكائنة ب� مدينة دبى املنطقة 
احلرة ملطار دبي  مكتب 509 – بناية رقم WA 6 املنطقة احلرة ملطار دبى، دبي ، دولة االإمارات 
العربية املتحدة  ، واملرخ�صة لدى �صلطة املنطقة احلرة ملطار دبي  ، ترغب هذه ال�صركة املذكورة 
يف اإعالن قرارها للكافة والذي مت اإتخاذه بوا�صطة جمل�ض االإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 

ال�صركة. وحل  اإغالق  ب�صاأن   2021/02/24
وفقاً لذلك ،تهيب ال�صركة باأي طرف معني باالأمر ولديه اأى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي 

هذه املطالبات خالل 15 يوماً من تاريخ هذا االإعالن عن طريق الربيد امل�صجل اأو االإت�صال ب� :
ال�صادة/ اجلريودى للتدقيق و املحا�صبة حما�صبون قانونيون 

�ض.ب : 42077 دبى
دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة 

هاتف رقم : 0097142389721  
jeroudy@eim.ae :الربيد االإلكرتوين

لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة االإ�صعار واملحددة ب�  15 يوماً. 

ا�سعار ت�سفية
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•• ال�شارقة-الفجر

بجملة من االأغنيات، و�صرب من الق�صائد واملو�ّصحات 
اأر�صيد”  “اأ�صي�ض  اأخذ الفنان الباك�صتاين  العريقة، 
تاريخ  ن��ح��و  ال�����ص��ارق��ة،  ج��م��ه��ور  املو�صيقية  وف��رق��ت��ه 
اأحياه  حفل  خ��الل  الباك�صتانية،  للمو�صيقى  عريق 
ال�صارقة  “اأيام  ���ص��م��ن  اجلاليات”،  “م�صرح  ع��ل��ى 
 10 ت�صتمر حتى  التي  ال�18  دورتها  الرتاثية”، يف 
اأبريل اجلاري، عّرف خالله بجمال اإرث عريق للفّن 
حالة  وي�صّكل  ال�صنوات  اآالف  اإىل  ميتّد  الباك�صتاين 

فريدة يف تاريخ مو�صيقى ال�صعوب.
 وام��ت��زج��ت االإي��ق��اع��ات ال��ت��ي ق��ّدم��ه��ا اأر���ص��ي��د خالل 
اأ�صبه بحكاية روت تاريخ الق�صائد  احلفل الذي كان 
وامل��و���ص��ح��ات ال��دي��ن��ي��ة، ل��ُت��ظ��ه��ر ج��م��ال��ي��ة ك���لُّ واحدة 
متاهى  ما  ف�صرعان  وتاريخها،  وخ�صو�صيتها  منها 
اجل��م��ه��ور م���ع ال��ّل��ح��ن ال����ذي ام��ت��ل��ك ن��ك��ه��ة خا�صة 
وكان له قدرة عالية على جذبهم نحو عوامل بعيدة 
واالأحلان  التقليدية  الباك�صتانية  املو�صيقى  قوامها 
ال��ت��ي ���ص��اغ��ه��ا رّواد ال��ف��ّن اأم���ث���ال ن�����ص��رت ف��ت��ح علي 

خا�صة  ب�صمة  امتلكا  ال��ّل��ذان  اأ�صليم،  وعاطف  خ��ان، 
بكل  التي ح�صرت  الباك�صتانية،  املو�صيقى  يف م�صرية 

ثقلها على اخل�صبة.
وجت����ل����ت ب�������ص���اط���ة ال����ع����ر�����ض يف ت����ق����دمي امل��������وروث 
كما  اأو  املزدوجة  الطبلة  ح�صرت  حيث  الباك�صتاين، 
تعرف با�صم “تبال” بكل اأناقتها، لتعانق باإيقاعاتها 
قلوب امل�صتمعني، وهي ترافق ال�صلم املو�صيقي الذي 
املو�صيقار  رائعة  كليندر”،  “ما�صت  لق�صيدة  ��ع  ُو���صِ

هازات امري خور�صروا. 
وع����رب ت���اري���خ م��و���ص��ي��ق��ّي ط���وي���ل ق�����ّدم اأب����ي����ات هذه 
ال�صوفية،  املو�صيقى  جن���وم  م��ن  ال��ك��ث��ري  الق�صيدة 
اأعاد  ال��ذي  يو�صف،  �صامي  املن�صد  ك��ان  اآخرهم  ولعل 
له مع  اأول جتربة  �صنوات، يف   4 تقدميها قبل نحو 
واح��دة من  ليك�صف عن  ال�صويف،  الباك�صتاين  االإرث 
اأف�صل الق�صائد املغناة التي تعرب عن الفن الرتاثي 
االإ�صالمي وتعك�ض جمالياته، حيث امتازت الق�صيدة 
بامتالكها لروحانية عالية، جعلت منها عالمة بارزة 

يف التاريخ املو�صيقي. 
احلفل  خ��الل  الده�صة  واإي��ق��اع��ات  اجلمال  وتوا�صل 

مب�صتمعيها  ع��ادت  التي  حرم”،  “تاجدار  رائعة  مع 
الأول  قّدمتها  حيث  امل��ا���ص��ي  ال��ق��رن  �صبعينيات  اإىل 
بالّلغة  اإخوان”،  “�صربي  الباك�صتانية  الفرقة  مرة 
القوايل”  “فن  ن�صق  على  فّني  عمل  وه��ي  االأردي����ة، 
والهند،  باك�صتان  دروب  جيداً  تعرفه  الذي  ال�صويف، 
اأ�صلم مهمة  الفنان عاطف   2015 العام  ليتوىل يف 
ال��ّل��غ��ات العربية  ل��ي��ق��ّدم��ه��ا مب��زي��ج م���ن  جت��دي��ده��ا 

واالأردية والفار�صية،
اأي�����ص��اً تقدميها وج���دي خ��ان قبل م��ا يقارب   واأع���اد 
ثالث �صنوات، وهو ما يدل على ثراء هذه الق�صيدة، 

التي تفي�ض بالو�صفية والع�صق. 
خ�صبة  ع��ن  خ��ان  علي  فتح  ن�صرت  الفنان  يغب  ومل 
 24 نحو  م���رور  م��ن  بالرغم  اجلاليات”،  “م�صرح 
عاماً على وفاته، فقد ح�صر عرب اأغنيته “كايل كايل 

زولفان”،
الغنائية  اأع���م���ال���ه  اأ����ص���ه���ر  م���ن  واح������دة  ت��ع��د  ال���ت���ي   
القوايل”،  “فن  ن�صق  على  اأداه��ا  والتي  واملو�صيقية، 
م�صتوى  ع��ل��ى  رّواده  اأب�����رز  اأح����د  خ���ان  ي��ع��د  وال�����ذي 

باك�صتان والعامل اأي�صاً. 

••  دبي - د.حممود علياء

اأم�صية  وال��ع��ل��وم  ال��ث��ق��اف��ة  ن����دوة  ن��ظ��م��ت 
الثقافية لالأديب  “التجربة  بعنوان  وفاء 
حممد  معايل  مب�صاركة  القرق”  حممد 
القرق  وط��ارق  وعبدالغفار ح�صني  القرق 
واأريج القرق اأجنال املرحوم حممد القرق 
واأح����ف����اده، وح�����ص��ر ب���الل ال���ب���دور رئي�ض 
جمل�ض  واأع�����ص��اء  ال���ن���دوة  اإدارة  جم��ل�����ض 
�صالح  ود.  ال��ه��ام��ل��ي  عبيد  ع��ل��ي  االإدارة 
بن  ح��م��اد  ود.  �صلطان  وع��ائ�����ص��ة  ال��ق��ا���ص��م 
حماد وج��م��ال اخل��ي��اط وم��رمي ث��اين ود. 
ود.  الفار�ض  عبدالرزاق  ود.  ح��ارب  �صعيد 
ولفيف  غبا�ض  حممد  ود.  غبا�ض  رفيعة 

من املهتمني.
الثقايف  احل�����ص��ور  ال��ب��دور  ب��الل  ا�صتذكر 
وتوطدت  ال����ق����رق،  ل��ل��م��رح��وم  واالأدب��������ي 
ن����دوة الثقافة  ت��اأ���ص��ي�����ض  ب���ه م���ع  ع��الق��ت��ه 

والعلوم.
وذكر البدور اأن القرق من مواليد 1930، 
وهو �صخ�صية ع�صامية بداأ درا�صته قدمياً 
لبع�ض مواد  االأوف��ى  ال�صيخ عبداهلل  عند 
الفالح  ثم دخل مدر�صة  اللغة واحل�صاب، 
بعدها  واأكمل   ،1926 عام  تاأ�ص�صت  التي 

درا�صته على يد اأحمد حممد القمربي.

يد  ع��ل��ى  تتلمذ  ال��ق��ل��ق  اأن  ال���ب���دور  واأك����د 
التي حتويها مكتبة والده، والذي  الكتب 
كان ميتلك دك��ان خ�ص�ض جزء منه لبيع 
الكتب واملجالت التي كانت تاأتيه على يد 
القرق  حممد  وك��ان  البحرين،  من  وكيل 
يحتفظ باملجالت التي تاأتي ملكتبة والده 
ويحتفظ بها لتجميعها وجتليدها، واأول 
-12-25 بتاريخ  بنف�صه  اق��ت��ن��اءه  كتاب 
ربوع  يف  “جولة  ب��ع��ن��وان  ك���ان   1948
ال�صرق االأدين بني م�صر واأفغان�صتان: من 

م�صاهدات �صائح م�صر«.
وع���ن ح��ي��ات��ه ال��ع��م��ل��ي��ة ف��ق��د ع��م��ل القرق 
ملدة  االأو���ص��ط  ال�صرق  بنك  ال��ب��داي��ة يف  يف 
ت��ل��ك الفرتة  ����ص���ن���وات، وت��ع��ل��م يف  خ��م�����ض 
الرقم على االآلة الكاتبة، وكون جمموعة 
من ال�صدقات يف ال�صارقة مع ال�صيخ �صامل 
وجمموعة  واملدفع  القا�صمي  �صلطان  بن 
ولع  الفرتة  نف�ض  ويف  ال�صارقة،  اأه��ل  من 
وال�صينمائي  ال��ف��وت��وغ��رايف  ب��ال��ت�����ص��وي��ر 
و�صجل الكثري من امل�صاهد عرب الرحالت 
التي كان يقوم بها مع االأ�صدقاء. و�صجلت 
ك��ام��ريت��ه ال��ك��ث��ري م��ن ال�����ص��ور ح��ي��ث كان 
وحت�صني  والنيجاتيف  بال�صورة  �صغوفاً 

جودته باأعلى املعايري.
يف  م�����ص��ر  اإىل  ذه�����ب   1956 ع�����ام  ويف 

ال�صياحية  ال�����ص��رك��ات  اإح�����دى  م���ع  رح��ل��ة 
بربنامج  اأر���ص��ي��ف��ه  يف  حم��ت��ف��ظ  والزال 
فيها.  امللتقطة  ال�����ص��ور  وب��ع�����ض  ال��رح��ل��ة 
اأماكن تاريخية  ال�صور يف  وله عديد من 
م�صر  يف  وثقافية  فكرية  �صخ�صيات  ومع 
هارون  ال�صاعر  ومنهم  ال��ع��رب��ي  وال��ع��امل 
ه��ا���ص��م ر���ص��ي��د و����ص���ال���ح ج�����ودت وحممد 
وبنت  بيكار  وح�صني  وب��ك��ار  ع��ب��دال��وه��اب 

ال�صاطئ وغريهم.
واأعمال القرق االإبداعية اأهمها ال�صعر، له 
ق�صائد خمتلفة ومنها معار�صات لبع�ض 
وابن  للبحرتي  ق�صائد  منها  الق�صائد 
العربي  بال�صعر  مولعاً  ك��ان  كما  زي���دون. 
لقاءته وجل�صاته،  به يف جميع  وي�صت�صهد 
ال�صعر  االأم��ث��ال يف  وك��ان يعد كتاب ح��ول 

العربي.
وخل�ض من مقتنياته من كتب وجمالت 
يف  �صجلها  ال��ت��ي  االخ��ت��ي��ارات  بع�ض  اإىل 
والذي  في�ض”  م��ن  “غي�ض  جمموعته 
�صدر منه ثالثة اأجزاء وكان يعد الإ�صدار 

املجموعة. هذه  من  جملدات   10
عالقته  اإىل  ح�����ص��ني  ع��ب��دال��غ��ف��ار  واأ����ص���ار 
ب��امل��رح��وم حم��م��د ال��ق��رق ك��ون��ه �صخ�صية 
واأن����ه من  ل��ه��ا،  ب��ل��د ينتمي  اأي  ب��ه��ا  ي��ع��ت��ز 
الرعيل االأول ملثقفي االإمارات، بداأ حياته 

بداية  وع���م���ل يف  ذك����ر  ك��م��ا  ال�����ص��ارق��ة  يف 
 ،1946 عام  الربيطاين  البنك  تاأ�صي�ض 
وانتقل بعدها للعمل يف الوكالة ال�صيا�صية 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة )ب��ي��ت ال���دول���ة( وب��ق��ي فيها 
ل�صنوات يف ال�صارقة، ثم انتقل مع الوكالة 

اإىل دبي عام 1952.
واأك�����د ع��ب��دال��غ��ف��ار اأن ال���ق���رق م���ن اأوائ����ل 
عبدالكرمي  بعد  ال�صينمائيني  امل�صورين 
وميتلك  املحببة  ه��واي��ت��ه  وك��ان��ت  ك��اب��ن، 
اأر�صيفه  يف  وال�صور  االأف���الم  من  العديد 
اخلا�ض. وهو من اأوائل من اأ�ص�ض مكتبة 

خا�صة عامرة مبختلف الكتب واملجالت.
اأوائ����ل  م��ن  اأي�����ص��اً  ال��ق��رق  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 

خمتلف  اإىل  �صافروا  الذين  االإم��ارات��ي��ني 
يف  �صفراته  اأك���رث  اأن  اإال  العربية،  ال���دول 
م�صر ويعترب اأول خليجي يجال�ض االأديب 
ع��ب��ا���ض حم���م���ود ال���ع���ق���اد وي����واظ����ب على 
ح�صور �صالونه االأدبي، وكذلك من اأوائل 
ال��ك��ت��اب وال�����ص��ع��راء ال��ذي��ن ع��ا���ص��روا اأهم 

�صعراء العربية الف�صحى يف اخلليج.
ث����اين م���رتج���م خليجي  ال���ق���رق  وي��ع��ت��رب 
كاملة  ترجمة  اخليام  عمر  �صعر  يرتجم 
واأخذت منه تلك الرتجمة �صنوات كثرية، 
ع��م��ر اخليام  ع��ن  ك��ام��ل��ة  ومي��ت��ل��ك مكتبة 
خمتلف  اإىل  الفار�صية  من  ترجماته  بكل 
اللغات. واأ�صدر جملداته غي�ض من في�ض 
التي تعترب مو�صوعة م�صورة وثرية وقد 

�صدر منها 3 جملدات كما ذكر �صابقاً.
امل�����ر ع����ن عالقته  ون������وه م���ع���ايل حم���م���د 
الندوة  تاأ�صي�ض  منذ  املر  حممد  بالراحل 
واأن ما جمعهما حب الكتب واالأدب، وكان 
والتوا�صع،  اخللق  بدماثة  القرق  يت�صف 
النكتة  م��ل��ت��ق��ط  ل��ل��ط��رف��ة  حم���ب  وك�����ان 
وال��دع��اب��ة وع��ا���ص��ق ل��ه��ا وخ��ا���ص��ة الطرف 
التاريخية من خالل قراءه للعقد الفريد 
وذواقة  واجلاحظ  والتوحيدي  واالأغ��اين 
ال�صياق  ذات  ال���دع���اب���ات  األ�����ف  الخ���ت���ي���ار 
ال��ت��اري��خ��ي واالأدب������ي وال���ت���ي ت��ع��ت��م��د على 

متعددة  ق����راءات  تتطلب  وال��ت��ي  امل��ف��ارق��ة 
لر�صد تلك املفارقة و�صياقها.

حممد  ان�صغل  ال��دول��ة  تاأ�صي�ض  ب��داي��ة  يف 
ال���ق���رق ب��ال��ع��م��ل وان������زوى ن�����ص��ب��ي��اً نتيجة 
ان�صغال املجتمع بالبناء واالإنتاج، وتعرفت 
ع��ل��ي��ه ب��ع��د ت��ل��ك ال���ف���رتة وك�����ان يرتجم 
رب��اع��ي��ات اخل��ي��ام ووج��دت��ه��ا ع��م��ل جليل 
بالدقة  ميتاز  القرق  وك��ان  مقدر،  وجهد 
الفنية من حيث اخلط واالإخراج والغالف 

والورق والزخرفة الإ�صداراته.
التابعة  ال�����ص��روق  ي��ك��ت��ب يف جم��ل��ة  وك����ان 
ال�����ص��ارق��ة، ويف جملة  جل��ري��دة اخلليج يف 
الريا�صة وال�صباب التابعة جلريدة البيان 
يف دبي، وغريها من املوؤ�ص�صات ال�صحفية 
وامتازت كتابته بالتوثيق والر�صد ملراحل 
الكتاب  م����ن  ل��ك��ث��ري  خم��ت��ل��ف��ة  وك���ت���اب���ات 

واملفكرين.
وحتدث د. طارق القرق الرئي�ض التنفيذي 
ل���دب���ي ال���ع���ط���اء وجن�����ل امل����رح����وم حممد 
القرق عن عالقة والده مبوؤ�ص�صي الندوة 
اإبراهيم بوملحة وحممد املر وعبدالغفار 

ح�صني وبالل البدور،
وكذلك عالقته باملرحومني �صيف غبا�ض 
ي�صكلون  كانوا  من  وهم  �صالح،  وعبداهلل 
�صغوفا  ك���ان  وال����ده  واأن  وي���وم���ه،  ح��ي��ات��ه 

والعمل  واالأر����ص���ي���ف  وال�����ص��ورة  ب��ال��ك��ت��اب 
واأ�صار  خ���ا����ض،  ب�����ص��ك��ل  وال�����ص��ع��ر  ال��ث��ق��ايف 
اأن���ه ت��رج��م �صعر عمر اخل��ي��ام خ��الل 12 
ا�صتعان  وانه  كثرية،  مبراحل  ومرت  �صنة 
مب��زخ��رف ور���ص��ام خا�ض الإع���داد اجلانب 

الفني يف الكتاب.
اإىل عمق عالقتها  ال��ق��رق  اأري���ج  واأ���ص��ارت 

بوالدها الراحل،
 واأن��ه كان مولعا ب��االأدب والتاريخ والفن، 
حممد  الأغ���اين  باال�صتماع  �صغوف  وك���ان 
عبدالوهاب وم�صاهدة االأفالم الوثائقية.

 وحمب للغة العربية والطرفة والدعابة. 
اأنه كان يتناق�ض معها يف درا�صتها  وذكرت 

للماج�صتري ويوجهها.
واأك�����د ن��ا���ص��ر ع����راق ع��ل��ى ���ص��غ��ف املرحوم 
ويناق�ض  ال����ق����دمي����ة  االأغ����ن����ي����ة  ال�����ق�����رق 
وكان  االأغ��اين  لتلك  ال�صغرية  التفا�صيل 

يدندن على العود بع�ض تلك االأغنيات.
ب����اأن اجلل�صة  غ��ب��ا���ض  رف��ي��ع��ة  د.  وخ��ت��م��ت 
بالراحل  اأك���رث  للتعريف  ال�����ص��وء  األ��ق��ت 
حممد القرق وما كتبه للمجتمع واملكتبة 
العربية من اإرث توثيقي يحتفى به، وقد 
ودع���ت ال��ن��دوة اإن�����ص��ان ق��ري��ب م��ن القلب 
حمب للفكر والثقافة والفن مبا يليق به 

من مكانة.

ندوة الثقافة والعلوم تنظم اأم�شية بعنوان »التجربة الثقافية لالأديب حممد القرق« 

•• ال�شارقة-الفجر:

يف  الرتاثية”  ال�����ص��ارق��ة  “اأيام  ف��ت��ح��ت 
معهد  ي��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي  ال�18  ن�����ص��خ��ت��ه��ا 
ال�صارقة للرتاث حتى 10 اأبريل اجلاري، 
كنوز  على  للتعّرف  جمهورها  اأم��ام  الباب 
ندوة  خالل  ال�صعبية،  الفنون  وجماليات 
االإم������ارات..  يف  ال��ف��ن��ي  “الرتاث  ب��ع��ن��وان 
الفنون والرواد واالآالت”، ا�صت�صافت فيها 
العبدان،  علي  االإماراتي  والفنان  الباحث 

مدير اإدارة الرتاث الفني مبعهد ال�صارقة 
ل���ل���رتاث، وع��ل��ي خ��م��ي�����ض ال��ع�����ص��ر، خبري 
الفنون ال�صعبية يف معهد ال�صارقة للرتاث، 
للحديث عن جماليات وت�صنيفات الفنون 
من  حفظها  يف  التوثيق  ودور  ال�صعبية، 
تواجه  ال��ت��ي  التحديات  واأب����رز  االن��دث��ار، 

هذا النوع من الفنون. 
العبدان  علي  وال��ف��ن��ان  ال��ب��اح��ث  وا�صتهّل 
حديثه يف اجلل�صة التي ا�صت�صافها “املقهى 
الثقايف”، بالوقوف عند ت�صنيفات الفنون 

ال�صعبية االإماراتية والفروقات بينها وبني 
تلك املوجودة يف دول اخلليج، مو�صحاً اأنه 
الت�صارك  م��ن  الكثري  وج��ود  م��ن  بالرغم 
من  العديد  يف  اخلليج  دول  بني  وال�صلة 
الفنون  اأن  اإال  ال�صعبية  ال��ف��ن��ون  اأ���ص��ك��ال 
ال�صعبية املحلية متتلك ب�صمة خا�صة بها.
الفنون  ت�صنيف  “يجب  ال��ع��ب��دان:  وق��ال 
امل��ح��ّل��ي��ة ب�����ص��ك��ل ع��ل��م��ي ���ص��ح��ي��ح، واإع�����ادة 
من  حداثة،  اأك��رث  بطريقة  و�صفها  كتابة 
اأجل متكني االأجيال املقبلة من فهم هذه 

املهم  فمن  واأنواعها،  وتق�صيماتها  الفنون 
امل�صتخدمة  املو�صيقية  االآالت  ت�صنيف 
الفنون بطرق علمية،  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  يف 
وتو�صيح نوعها هل هي وترية اأو اإيقاعية، 
اأن هناك العديد من  اإذ  اأو جتمع بينهما، 
الوترية فقط  االآالت  تعتمد على  الفنون 
واأخ�����رى تعتمد على  ال��ن��وب��ان،  ف��ن  م��ث��ل 
االآالت االإيقاعية فقط، بينما هناك فنون 
فن  مثل  واالإيقاعية  الوترية  بني  جتمع 

العيالة«. 
واأ�صاف: “عند تق�صيمنا للفنون ال�صعبية 
يجب اال�صتناد اإىل جمموعة من املعايري 
بني  الفرق  لتبيان  اخلا�صة  واالع��ت��ب��ارات 
فن واآخر، على �صعيد االآالت امل�صتخدمة، 
اأو امل��وؤدي اإن كان  اأو البيئة القادمة منها، 
اأو كالهما، وه��ذا يجعلنا  ام��راأة  اأو  رج��اًل 
وا�صحة  تق�صيمات  ال��ف��ن��ون  ل��ه��ذه  ن�صع 
اإليها  ال����ع����ودة  ب���ه���دف  ت��وث��ي��ق��ه��ا  ي�����ص��ه��ل 

واال�صتفادة منها«. 
ال�صوء  اجلل�صة  خ���الل  ال��ع��ب��دان  و���ص��ّل��ط 
على دور معهد ال�صارقة للرتاث يف توثيق 
الفنون ال�صعبية يف االإمارات، قائاًل: “قبل 
تاأ�صي�ض معهد ال�صارقة للرتاث، كان هناك 
وامل����وروث  ال��ف��ن��ون  لتوثيق  ت�صعى  ج��ه��ود 
ولكنها فردية، ومع  االإم���ارات،  الثقايف يف 
االهتمام  م�صتوى  ارتفع  املعهد،  تاأ�صي�ض 
�صواء  ال�صعبية،  ال��ف��ن��ون  ت��وث��ي��ق  بعملية 
اأو  ال�صوتية  الت�صجيالت  م�صتوى  على 

اإ�صدار الكتيبات املهتمة باالآالت املو�صيقية 
والفنون ال�صعبية يف الدولة«.

من جانبه، اأ�صار علي خمي�ض الع�صر، اإىل 
االإم����ارات  يف  ال�صعبية  ال��ف��ن��ون  بع�ض  اأن 
مع  توطينها  مت  دخيله  واأخ���رى  اأ�صيلة، 
العيالة  “فنون  قال:  حيث  الزمن،  مرور 
وال��رزي��ف وال��ون��ة واالآه��ال��ة وال��ردح��ة هي 
فنون اإماراتية اأ�صيلة، وال اأحد يوؤديها يف 

منطقة اخلليج �صوى اأهل االإمارات«.
وذهب الع�صر يف حديثه اإىل ناحية تق�صيم 

ال�صحراوية  بيئاتها  ح��ي��ث  م��ن  ال��ف��ن��ون 
وال��ب��ح��ري��ة واجل��ب��ل��ي��ة، مبيناً  وال��ب��دوي��ة 
طبيعة الفروق بني كل بيئة واأخرى، كما 
ال�صعبية،  ال��ف��ن��ون  رواد  اأب���رز  اإىل  ت��ط��رق 
ذاكراً منهم والده الراحل خمي�ض الع�صر 
“مبدعي  باأحد  و�صفه  ال��ذي  ال�صويدي، 
فن االهالة”، وكذلك خمي�ض بو خما�ض، 
وج��م��ع��ة ب���و ����ص���وارب، وع��ي��د ب���ن فرحان، 

وغريهم الكثري. 
ال�صباب  اإ�صراك  �صرورة  اإىل  الع�صر  ودع��ا 

وذلك  ال�صعبية،  الفنون  اأ�صول  وتعليمهم 
حل��م��اي��ت��ه��ا م����ن االن�����دث�����ار، ح���ي���ث ق����ال: 
االعتزاز  يجب  م��وروث  ال�صعبي  “الفن 
هذه  عن  ال�صباب  وغياب  ومبمار�صته،  به 
ي�صّكل خطورة”،  عنها،  وعزوفهم  الفنون 
فيما اأ�صار اإىل اأهمية تفعيل دور جمعيات 
الدولة،  م�صتوى  على  ال�صعبية  ال��ف��ن��ون 
تدريب  يف  م��ت��خ�����ص�����ص��ة  ف�����رق  ل��ت��ك��وي��ن 
للمحافظة  ال��ف��ن��ون  ه���ذه  ع��ل��ى  ال�����ص��ب��اب 

عليها و�صمان ا�صتمراريتها.

نّظمت ندوة ا�ضت�ضافت فيها الفنان االإماراتي علي العبدان وخبري الفنون ال�ضعبية علي خمي�ض الع�ضر

الفنون ال�شعبية.. �شرية فّنية عريقة على طاولة نقا�ش »اأيام ال�شارقة الرتاثية 18«

خالل حفل �ضمن »اأيام ال�ضارقة الرتاثية« اأحياه الفنان »اأ�ضي�ض اأر�ضيد«

باك�شتان على م�شرح اجلاليات.. مو�شحات من مئات ال�شنني واإيقاعات تخاطب الروح والقلب
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حتب ا�ضم �ضوال اأكرث من اأ�ضالة

اأ�شالة: اأ�شتعد لكتابة مذكراتي.. 
واأقدم 3 ترتات مل�شل�شالت رم�شان

واك��دت ا�صالة على ان لقاءها مع انرجي هو االأول واالخ��ري لها يف االذاع��ة، م�صرية اإىل حبها ال�صم �صوال اكرث من 
ا�صالة .

اأنها  اإىل  م�صرية  لالكتئاب،  امل�صادة  االدوي��ة  تناول  عن  توقفها  بعد  امل�صتمر  بال�صداع  م�صابة  اأنها  ا�صالة  واو�صحت 
ا�صتعانت بثالثة اطباء نف�صيني.

واكدت على اأنها �صد الكورونا وال تتعامل مع االخرين بتخوف، وان�صغلت فرتة احلجر ال�صحي )مثل املجنونة(، 
خا�صة انها حدثت وقت ازمتها اخلا�صة التي و�صفتها ب )كورونتي اخلا�صة( يف ا�صارة اىل مرورها بازمة االنف�صال 

والطالق.
وعن ارقام امل�صاهدات على يوتيوب ، قالت الفنانة ا�صالة :)انا بعرف مدى تاثريي على وجدان النا�ض وال 

اهتم باالرقام وحابة اين ملا اترك الدنيا يقولوا ا�صالة كانت ان�صانة قريبة وحبابة(.
وا�صتطردت: )انا بحب نا�ض كثري من املهرجانات واللون ال�صعبي حبو ومفرح، وان بنت اجلريان بتحبها 

وبتفرج قلبها وحتب تغني معهم، طاملا ال�صيء فيه ت�صلية للنا�ض وطاملا الكالم م�ض قليل االدب(.
وعن غنائها مع اكرث من مغني بلون خمتلف، قالت: )اأع�صق التغيري والتجديد واملغامرات واعمل 

ذكرى حلوه تف�صل مع النا�ض(.
ا�صلوب  لها  الن  ا�صلوبي(،  )لي�صت  �صيدك  على  كربتك  غناء  على  ندمت  انها  ا�صالة  وقالت 
اأ�صلوبها  االغنية  تلك  وان  عادي م�ض حكاية(  اغنية )يال  ا�صالة  العتاب، وغنت  خمتلف يف 

يف العتاب.
�صارك خالد جنل الفنانة اأ�صالة الأول مرة تفا�صيل �صربة ح�صل عليها له على وجهه من 
ن�صيانها، مكن�ض  ا�صتطيع  )ال�صربة ال  وقال:  بالربنامج،  ا�صت�صافته  والدته، خالل  قبل 
مفهوم، والدتي وهي بت�صربني بالقلم كانت بتعتذر يف نف�ض الوقت، وكان �صبب اين مل 

اأ�صلم ب�صكل جيد على اأ�صدقائها(.
وعلى جانب اآخر، ك�صفت اأ�صالة عن جزء من حياتها و�صط اأوالدها، وقالت: )اأنا بحب 
وجديدة(،  خمتلفة  طريقة  تقدمي  اأح��ب  م��رة  ك��ل  ويف  الأوالدي،  وخا�صة  ج��دا  الطبخ 
وتابعت: )اأنا اخذ االأو�صكار يف دلع اأوالدي، فقمت برتبية اأوالدي جميعهم على احلب 

املبالغ فيه(.
اأ�صدقائها  اأح��د  مع  مذكراتها  كتابة  على  تعمل  انها  احللقة  خ��الل  اأ�صالة  وك�صفت 
املقربني منها، وفور انتهائها �صتطرح فورا، كا�صفة اأنها مل تفكر يف كتابة اأغنية خا�صة 

لها.
وعن عالقتها بال�صو�صيال ميديا، قالت اإنها ال تردد يف القيام بعدم متابعة اأي فنان 
قام بحذفها، قائلة: )اكت�صفت انني اأبذل جمهود مع الكثري وال اأح�صل على مقابل 

تقدير لذلك(.
وك�صفت اأ�صالة اأنها قررت التغيري الكامل يف حياتها بعد األبوم ال ت�صتلم، وخالل 
التمثيل،  وع��ن  ح�صري،  ب�صكل  �صكراآ  اجل��دي��دة  اغنيتها  من  ج��زء  قدمت  احللقة 
ك�صفت عن انها اخذت قرار التمثيل وذلك بالتعاون مع املنتج حممد م�صي�ض، معلنة 

رغبتها التمثيل باللهجة ال�صورية.
احلفالت  كوالي�ض  يف  تقيل  دم��ى  بكون  ما  )عمري  اأ�صالة:  قالت  حفلتها،  وع��ن 
احر�ض على اخذ كل الطاقة االيجابية واحللوة قبل احلفالت من كل املحيطني، 

فاأقف على امل�صرح بكل حما�ض وحب وا�صتمتاع(.
وقالت: )قررت االنت�صار ب�صكل كبري عما كنت عليه، وام�صي االآن وراء حد�صي، 
دينا  الفنانة  للم�صل�صالت ومنهم ترت م�صل�صل  ت��رتات  واأق��دم يف رم�صان ثالث 

ال�صربيني، وترت م�صل�صل الفنانة ي�صرا(.

كارول �شماحة تنتهى من 
ت�شجيل  ترت "�شد الك�شر" 
انتهت النجمة كارول �صماحة من ت�صجيل ترت م�صل�صل "�صد الك�صر"، من 
املقبل،  رم�صان  درام��ا  مو�صم  خ��الل  عر�صه  وامل��ق��رر  ك��رمي،  نيللى  بطولة 
واالأغنية بعنوان "اللى خان"، وهى من كلمات مدحت العدل، واأحلان اأحمد 

العدل، وتوزيع اإلهامي دهيمة واأحمد ح�صام.
يذكر اأن م�صل�صل "�صد الك�صر" تاأليف عمرو الداىل، واإخراج اأحمد خالد، 
وبطولة نيللي كرمي، حممد فراج، لقاء اخلمي�صي، تارا عماد، لوؤي عمران، 
اإيهاب، وعدد كبري من  اأمني، م�صطفى دروي�ض، نور  �صينتيا خليفة، نهري 
والعدل  االإعالمية  املتحدة للخدمات  اإنتاج م�صرتك بني  والعمل  النجوم، 

جروب للمنتج جمال العدل.
 100 ب�  املا�صي من خالل م�صل�صل  نيللي كرمي �صاركت يف درام��ا رم�صان 
ال��د���ص��وق��ي، دن��ي��ا ماهر،  اإب��راه��ي��م، �صريف  اآ���ص��ر يا�صني واإ���ص��الم  و����ض، م��ع 
�صارة  علي،  حممد  �صلوى  يو�صف،  حنان  ر���ص��دي،  ع��ال  دروي�����ض،  م�صطفى 
التون�صي، ولوؤي عمران، وتاأليف عمرو الدايل واأحمد وائل واإخراج كاملة 

اأبو ذكرى.

ال��ف��ن��ان��ة اجنى  ت�����ص��ارك 
م�صل�صل  يف  امل������ق������دم 
مرتدة"  "هجمة 
ب��ط��ول��ة اأح���م���د عز 
وه������ن������د ������ص�����ربى، 
ح�صرياً  امل�����ق�����رر 
 Dmc قناة  على 
رم�صان  �صهر  ف��ى 
وتظهر  امل����ق����ب����ل، 
خ������������الل ال����ع����م����ل 
ك�������ص���ي���ف���ة ����ص���رف 
وجت�صد خالله دور 
"جا�صو�صة" والذى 
�����ص����ي����ك����ون م����ف����اج����اأة 
�صهر  يف  للم�صاهدين 

رم�صان الكرمي.
"هجمة  م���������ص����ل���������ص����ل 
باهر  تاأليف  مرتدة" من 
دويدار واإخراج اأحمد عالء 
اأحمد  وب���ط���ول���ة  ال�����دي�����ب، 
ماجدة  ����ص���ربي،  ه��ن��د  ع����ز، 
���ص��ل��ي��م، ن�صال  زك����ي، ه�����ص��ام 
عبد  ���ص��الح  ال�صافعي، 
م���و����ص���ى،  ن�������دى  اهلل، 

حممود البزاوي، حممد عادل، خالد 
اأن�����ور، ن���ور حم��م��ود، حم��م��د جمعة، 
ف���ي���درا، اأح��م��د ف����وؤاد ���ص��ل��ي��م، يو�صف 
ال�����ص��رن��وب��ي، مايان  ع��ث��م��ان، ه��اج��ر 
ال�صيد، �صمم احل�صن، ال�صينة ال�صني، 

علي قنديل.
فى  اأي�صا  امل��ق��دم  اإجن���ى  ت�صارك  كما 
م�صل�صل "االختيار 2" املقرر عر�صه 
�صهر  ف��ى   ON ق��ن��اة  على  ح�صرياً 
رم�صان املقبل، تاأليف هانى �صرحان، 
واإخ��راج بيرت ميمى، وبطولة  كرمي 
اإياد ن�صار،  عبد العزيز، اأحمد مكى، 
ب�����ص��رى، اأ���ص��م��اء اأب���و ال��ي��زي��د، طارق 
����ص���ربي - ه������ادي اجل����ي����ار، اإ����ص���الم 
ج��م��ال، اأح��م��د دا�����ض، حم��م��د عالء، 
ال�صناوى،  اأبو �صريع، عمر  م�صطفى 
اأحمد  عثمان،  �صلوى  جمعة،  حممد 

حالوة، اأحمد �صاكر عبد اللطيف.
اأحداث  خ��الل  املقدم  اجن��ى  وجت�صد 
بطل  زوجة  2" �صخ�صية  "االختيار 
ال���ع���م���ل ك�����رمي ع���ب���د ال���ع���زي���ز ومتر 
لطبيعة  نظراً  املواقف  من  بالعديد 
عمل زوجها واملخاطر التى يتعر�ض 

لها طوال الوقت.

الفنانة فردو�ض عبد احلميد عن �صعادتها  اأعربت 
بامل�صاركة يف م�صل�صل "ن�صل االأغراب" مع النجمني 
اأحمد ال�صقا واأمري كرارة واملقرر عر�صه فى �صهر 
 ،ON ق��ن��اة  على  ح�صرى  ب�صكل  املقبل  رم�����ص��ان 
�صمن  جت�����ص��د  اأن��ه��ا  ال�صابع"  ل�"اليوم  م��و���ص��ح��ة 
ولكنها حنونة يف  �صديدة  �صخ�صية  العمل  اأح��داث 
اإعجاب  �صخ�صيتها  تنال  اأن  متمنية  الوقت  نف�ض 
�صعيدية  �صخ�صية  ت��ق��دم  اأن��ه��ا  خ��ا���ص��ة  اجل��م��ه��ور 

ولي�صت �صهلة.
اأنها جت�صد دور  واأ�صارت فردو�ض عبد احلميد اإىل 
الثانية بعدما قدمته فى م�صل�صل  �صعيدى للمرة 
"الغربة" الذى ُعر�ض  فى الثمانينات و�صارك فى 
واأحمد  عابدين  وح�صن  عبدالغنى  �صعيد  بطولته 

بدير.
ال���ذى  ال���ث���ان���ى  ال��ع��م��ل  االأغراب"  "ن�صل  وي���ع���د 
واملخرج  احلميد  عبد  فردو�ض  الفنانة  بني  يجمع 
تعاونا قبل ذلك فى م�صل�صل  �صامى، حيث  حممد 
"االأ�صطورة" من بطولة الفنان حممد رم�صان عام 
وقت عر�صه. كبرياً  العمل جناحاً  2016 وحقق 
كبري  ع��دد  بطولته  يف  ي�صارك  االأغراب"  "ن�صل 
كرارة،  واأم���ري  ال�صقا  اأح��م��د  بجانب  الفنانني  م��ن 
وه����م: م���ي ع��م��ر، ف���ردو����ض ع��ب��د احل��م��ي��د، دي���اب، 
دا�ض،  اأح��م��د  م��ال��ك،  اأح��م��د  ادوارد،  ب���در،  جن���الء 
منة ف�صايل، حممد عالء، حممد مهران، حممد 
عبد  هدير  زاه��ر،  اأحمد  ملك  �صامي،  رمي  جمعة، 
زيادة،  عماد  فهيم،  اأحمد  عثمان،  �صلوى  النا�صر، 
اإنعام اجلريتلي، حمدي هيكل، اأحمد ماجد، ليال 

عبد اخلالق.
احلميد  عبد  ف��ردو���ض  للفنانة  ظ��ه��ور  اآخ���ر  وك���ان 

واأحمد  ح�صنى  اأك��رم  للفنان  "الو�صية"  مب�صل�صل 
اأمني، للمخرج خالد احللفاوى وتاأليف اأمين وتار، 
وتدور   ،2018 رم�صان  مو�صم  فى  عر�ض  ال��ذى 
االأحداث فى اإطار كوميدى حول ال�صاب امل�صتهرت 

له  وال��ده، ويرتك  يتوفى  الذى  النويرى  اإبراهيم 
�صم�صم  النفاذ، فيطلب من �صديقه  واجبة  و�صية 
اأن ي�صاعده فى تنفيذها حتى يتمكن من احل�صول 

على املرياث.

حلت الفنانة ا�ضالة �ضيفة على برنامج )عي�ضها بانرجي( مع وائل 
من�ضور ومنة عامر، يف اول لقاء اذاعي لها مع حمطة انرجي.

ا�ضالة اجلميع بو�ضولها قبل موعد احللقة ودخولها  وفاجاأت 
)اهال  برناجمهما  نهاية  يف  املنذر  و���ض��ارة  كميل  با�ضم  على 
يطلق  النه  �ضتار،  بامليجا  و�ضفها  ترف�ض  انها  وقالت  وزحما(، 

على العديد من النجوم، وان ا�ضم ا�ضالة يكفي مبفرده.

اإجنى املقدم جا�شو�شة فى 
مرتدة" وزوجة  "هجمة 

كرمي عبد العزيز فى 
"2 "الختيار 

فردو�ش عبد احلميد.. �شعيدية حنونة 
و�شديدة يف "ن�شل الأغراب"
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ماذا يحدث يف اجل�شم عند 
تناول حفنة جوز يوميا؟

�صعرات  ذات  "فائقة"،  غذائية  م��ادة  اجل��وز  اعتبار  �صك  اأدن���ى  دون  ميكن 
حيث  ال�صرورية،  املعدنية  والعنا�صر  بالفيتامينات  وغني  عالية،  حرارية 

يكفي تناول حفنة منه للح�صول على الطاقة الالزمة.
وتناول اأي نوع من املك�صرات يزّود اجل�صم باالألياف الغذائية والفيتامينات 
وال��ع��ن��ا���ص��ر امل��ع��دن��ي��ة وال����ده����ون ال�����ص��ح��ي��ة، وه����ي ت��ق��ري��ب��ا خ��ال��ي��ة من 
الكربوهيدرات. لذلك يطلق االأطباء وخرباء التغذية على املك�صرات -وجبة 
مثالية خفيفة.  كما اأن املك�صرات ال توؤثر يف تقلبات االأن�صولني، وهذا يعني 

اأن تناولها ال يوؤدي اإىل زيادة يف الوزن و االإ�صابة مبر�ض ال�صكري.
ويحتل اجلوز مرتبة خا�صة بني املك�صرات. الأنه يحتوي على ن�صبة عالية 
من اأحما�ض اأوميغا3- الدهنية ، ال�صرورية ملكافحة االإجهاد وااللتهابات 
الدهون  ن�صبة  وت�صل  الدموية.  واالأوع��ي��ة  القلب  �صحة  وتعزيز  الكامنة 
%65 واأعلى من هذه الن�صبة توجد فقط يف  اإىل  امل�صبعة يف اجلوز  غري 

االأ�صماك وبذور ال�صيا.
وتاأثري اجلوز الذي �صكله �صبيه ب�صكل دماغ االإن�صان، كبري لعمل هذا الع�صو 
تناول اجلوز ب�صورة منتظمة  درا�صات علمية، يح�صن  لنتائج  املهم، فوفقا 
اأداء الدماغ ويخفف التوتر الع�صبي. وبف�صل احتواء اجلوز على الدهون 
PP والعنا�صر  E و  K و  B12 و  B2 و  B1 و  C و  A و  وفيتامينات 
االإجهاد  من  الع�صبي  اجلهاز  حماية  ميكن  وكوبالت،  -احل��دي��د  املعدنية 

الزائد، وي�صاعد على ا�صتعادة املناطق املت�صررة وحت�صني الدورة الدموية.
التخل�ض  على  ب�صورة منتظمة  اجلوز  تناول  ي�صاعد  هذا،  اإىل  وباالإ�صافة 
ين�صط جزء  اجل��وز  تناول  الأن  اأي �صرر.  ودون  بفعالية  الزائد  ال��وزن  من 
�صعراته  اإىل  باالإ�صافة  اأن اجلوز  ال�صهية. وهذا يعني  امل�صوؤول عن  الدماغ 
وتخفي�ض  ب��اجل��وع،  ال�صعور  يف  التاأثري  على  ي�صاعد  املرتفعة،  احل��راري��ة 
كمية الطعام التي يتناولها االإن�صان. لذلك يالحظ اأن االأ�صخا�ض الذين 
التاأثري،  يتناولون اجلوز بانتظام نادرا ما ي�صعرون باجلوع، ونتيجة لهذا 

ي�صبح التخل�ض من الوزن الزائد فعاال وطبيعيا.
ومن خ�صائ�ض اجلوز االإيجابية االأخرى:  اإبطاء عملية ال�صيخوخة؛ زيادة 
حت�صني  ال�صار؛  الكولي�صرتول  م�صتوى  تخفي�ض  وال�صعر؛  اجللد  مرونة 
العمليات  تخفي�ض  الغذائي؛  التمثيل  عملية  ت�صريع  املعرفية؛  ال��ق��درات 
االلتهابية يف اجل�صم؛ الوقاية من ال�صرطان؛ الوقاية من فقر الدم الناجم 

عن نق�ض احلديد؛ تقوية االأ�صنان والعظام الحتوائه على الكوبالت.  
االإفراط  اأن  نن�صى،  اأال  يجب  الفوائد،  ه��ذه  جميع  من  الرغم  على  ولكن 
اآثار �صلبية يف الكبد  يف تناول اأي مادة غذائية حتى املفيدة جدا، يكون له 
املطلوب من اجلوز،  االإيجابي  التاأثري  لكي نح�صل على  لذلك  واالأم��ع��اء. 

يكفي تناول خم�ض حبات منه يف اليوم فقط.

الرهط؟  من  العدد  يبلغ  • كم 
- من 10 اإىل 30 فرد  

الربده؟  ق�ضيدة  �ضاحب  • من 
- كعب بن زهري. 

الربدة؟  نهج  ق�ضيدة  �ضاحب  • من 
- اأحمد �صوقي. 

العربية؟  اللغة  يف  االأ�ضد  اأ�ضماء  عدد  يبلغ  • كم 
1500- ا�صم. 

 • ما املق�ضود بالعنفقه؟ 
- ال�صعر اأ�صفل ال�صفه وفوق الذقن. 

كبري. جناح  وتلقى  الثلج  بكمادات  يعالج  املفا�صل(  )روماتيزم  الروماتيزم  حاالت  بع�ض  اأن  تعلم  •هل 
العادية وت�صل حاجة  يوميا يف احلاالت  ي�صرب 1-5،1 ليرت ماء  اأن  لكل فرد  ال�صروري  اأنه من  تعلم  •هل 
اجل�صم للماء اىل ح��وايل 3 ليرت يف االأي��ام احل��ارة وعند بذل اجلهد حيث يفقد اجل�صم يف احلالتني ن�صبة 

كبرية من العرق.
الكبار. ي�صيب  مما  اأقل  بن�صب  ولكن  اأي�صا  االأطفال  ي�صيب  ال�صقيقة  �صداع  اأن  تعلم  •هل 

وتزداد  االأطفال  اجناب  تكرثن من  اللواتي  الن�صاء  عند  تقل  الثدي  ب�صرطان  اال�صابة  ن�صبة  اأن  تعلم  •هل 
كرثة  يف  عالقة  اأي  للر�صاعة  ولي�ض  واح���د،  طفل  اأجن��ن)ول��دن(  وال��ل��وات��ي  متزوجات  الغري  الن�صاء  عند 

االإ�صابة اأو قّلتها.
االأ�صبوع  يف  اأطرافه  وحتريك  املتحركة  االأ�صياء  على  عينيه  تركيز  يف  يبداأ  الطبيعي  الطفل  اأن  تعلم  •هل 

ال�صاد�ض من العمر ، ويف الفرتة ذاتها ي�صتجيب لالأ�صوات املفاجئة.
حيث  االن�صان  اأح�صاء  يف  توجد  التي  الداخلية  االأع�صاء  من  ع�صلي  ع�صو  اأكرب  هو  الكبد  اأن  تعلم  •هل 

يرتاوح وزنه بني كيلو غرام واحد وثلث اأو اأربعة اأخما�ض الكيلوغرام.
اجل�صم. وزن  من  باملائة   90 حوايل  يكّون  املاء  اأن  تعلم  •هل 

الدم  يف  احلم�صية  الدهنيات  زيادة  اىل  يوؤّدي  واخلمور  والقهوة  ال�صاي  �صرب  يف  االفراط  اأن  تعلم  •هل 
والذي يوؤّدي بدوره اىل ن�صبة الكول�صرتول يف الدم والعامل االأ�صا�صي يف ت�صّلب ال�صرايني.

اال�سد املري�ض
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ع�ضري الربتقال 

اأنها  خ�صو�صاً  جّمة،  �صحية  فوائد  الربتقال  لفاكهة  اأّن  فيه  �صك  ال  مما 
غنية جداً بالفيتامني �صي C امل�صاّد لالأك�صدة، والذي يوؤمن الوقاية من 
اأمرا�ض عديدة؛ عرب حتفيز اجلهاز املناعي يف اجل�صم. تابعي يف ال�صطور 

االآتية فوائد ع�صري الربتقال على الريق
ال�صيخوخة  من  والوقاية  للب�صرة  الريق  على  الربتقال  ع�صري  فوائد   -

املبكرة
- فوائد ع�صري الربتقال على الريق يف تعزيز رطوبة اجل�صم

- فوائد ع�صري الربتقال على الريق يف الوقاية من نزالت الربد
باأمرا�ض  االإ�صابة  خطر  تقليل  يف  الريق  على  الربتقال  ع�صري  فوائد   -

القلب
- فوائد ع�صري الربتقال على الريق يف تقوية جهاز املناعة

الكبري  الدب  الطبيب، وهو  توؤملني وقد قرر  اإن معدتي  ال�صديد وقال  الطعام ملر�صه  ال�صوم عن  االأ�صد  اأعلن 
اجلوز  من  قليلة  وكميات  وامل��وز  الهند  وج��وز  التفاح  حبات  ببع�ض  و�صاأكتفي  الطعام  عن  اأ���ص��وم  اأن  العجوز، 

والبندق وبع�ض اجلزر وامللفوف.
اأنف�صهم  اأن يظل االأ�صد مري�صا وق�صموا  عندما عرفت احليوانات ما حدث فرحوا كثرياً لهذا القرار ومتنوا 
�صحبت  االأول  اليوم  ويف  �صغرية..  عربة  يف  االأ�صد  بيت  اإىل  ار�صاله  ثم  املطلوب  الطعام  الح�صار  جمموعات 
الزرافة الطيبة العربة مبا فيها من تفاح وقامت بتو�صيله اإىل بيت االأ�صد وا�صتاأذنت عليه واأو�صلت له التفاح 
اإىل  الزرافة  تعد  وقت ومل  ومر  ففعلت..  الع�صائر  لتناول  اجللو�ض  منها  بال�صحة وطلب  لها  ودع��ا  ف�صكرها 
اأ�صدقاءها لكن هناك من وجد العربة تقف اأمام بيت االأ�صد بدون الزرافة، فظن اجلميع اأنها اأو�صلت التفاح 
ثم ذهبت حلالها.. ويف اليوم الثاين قام ال�صمبانزي الطيب بتو�صيل حبات جوز الهند اإىل االأ�صد وح�صل معه 
ما ح�صل للزرافة فلم يعد، ويف اليوم الثالث جاء دور القرد الكبري وعربة املوز فقال ح�صناً �صاأذهب ولكن اإن مل 
اأعد فاعلموا اأن هناك �صيئاً يحدث وعند باب بيت االأ�صد اأوقف العربة وقال موالي ها هي عربة موز تف�صل 
فقال �صكراً تف�صل اأنت لت�صرب الع�صائر ال�صهية اأال ت�صم رائحتها ف�صم�صم القرد وقال ال، اأ�صم رائحة عفنة رمبا 
هي جيفة زرافة اأو جيفة �صمبانزي فغ�صب االأ�صد وقال اأنا مري�ض ال اأتناول اللحوم اأيها اخلبيث فاعتذر القرد 
وترك العربة واأ�صرع ليق�ض على احليوانات ما حدث فعرفوا خبث االأ�صد وقرروا اأمراً، فقد جاء وحيد القرن 
بنبتة قوية من ياأكلها ينام نوماً عميقاً ثم و�صعوها بني حبات اجلوز والبندق وبع�ض امللفوف واجلزر ثم تركوا 
العربة على باب بيت االأ�صد فاأكل ما فيها وهو كاره فنام نوماً عميقاً ومل يح�ض باحليوانات وهم يغلقون مدخل 
عرينه البغي�ض بجزوع االأ�صجار وقطع االأخ�صاب واحلجارة ثم اقتلع الفيل �صجرتني كبريتني وقام بزرعهما 

مرة اأخرى اأمام عرين االأ�صد وقال هذا جزاء اخلائن. 

اأعلن الدكتور يفغيني فومني، اأخ�صائي االأمرا�ض النف�صية، 
اأن حالة الك�صل ميكن اأن تكون مرتبطة لي�ض فقط باالرهاق 

اجل�صدي االعتيادي، بل ومب�صكالت عقلية اأي�صا.
وي�صري الدكتور يف حديث لراديو "�صبوتنيك" اإىل اأن حالة 
الت�صوهات العميقة يف ت�صور الواقع، ميكن اأن ت�صبب الك�صل. 
ووفقا له، حالة الك�صل، هي قبل كل �صيء، عدم ثقة ال�صخ�ض 
بقدرته على تنفيذ املهمة املطلوبة. وانعدام الثقة بالنف�ض، 

يحرمه من القوة والقدرة للقيام باأي عمل.
ويقول، "هذا نوع من التقليل من م�صتوى االإعداد والتاأهيل 
لتنفيذ  وال��ق��وة  الثقة  ال�صخ�ض  مينح  ال  ال��ذي  ال�صخ�صي، 

املهام املطلوبة".

اأولها  الك�صل.  من  للتخل�ض  عديدة  ط��رق  توجد  وي�صيف، 
واأب�صطها، الذهاب اإىل مكان ما ومنح النف�ض فر�صة للراحة. 
االأدوية  ي�صف  الذي  النف�صاين  الطبيب  ا�صت�صارة  والثانية، 

الالزمة للعالج.
والثالثة، هي مراجعة معالج نف�صي اأو مدرب متخ�ص�ض اأو 
طبيب نف�صاين، لفهم احلالة. وهذه تفيد االأ�صخا�ض الذين 

يقّيمون اإمكانياتهم حتت تاأثري الت�صوهات العقلية.
تقييم  يف  ال�صخ�ض  ب��داأ  اإذا  �صروريا،  ه��ذا  "ي�صبح  وي��ق��ول، 
امل���واق���ف ب�����ص��ورة غ���ري ���ص��ح��ي��ح��ة، ب�����ص��ب��ب ب��ع�����ض املواقف 
العميقة، العتقاده باأنه غري قادر على التعامل مع الو�صع، 

وتظهر عنده اأفكار كارثية".

و�شفة طبية لعالج الك�شل

ن�ضور تقف على اأغ�ضان االأ�ضجار يف حديقة ياال الوطنية ، على بعد حوايل 250 كيلومرًتا جنوب غرب كولومبو.ا ف ب 


