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معجون الأ�سنان لتنظيف جدران احلمام؟
وباء كورونا،  �أهمية يف ع�صر  �أكرث  و�لتعقيم  �لتنظيف  باتت عمليات 
ورغم �أن �ملنظفات �لكيماوية ميكن �أن تقوم بهذ� �لعمل، �إال �أن �لكثري 
لل�صحة  ���ص��رر�ً  �الأق��ل  �لطبيعية  �ملنتجات  يف�صلن  �مل��ن��ازل  رب��ات  من 
ي�صتخدمها  �لتي  �صيوعاً  �الأك��رث  �ملنزلية  �ملنتجات  وت�صمل  و�لبيئة. 
وع�صري  �الأب��ي�����ض  و�خل���ل  �ل�����ص��ود�  بيكربونات  للتنظيف  �ل��ك��ث��ريون 
�لليمون، ومع ذلك ك�صفت �مل�صممة �لبيئية روبن ويل�صون �أن ��صتخد�م 

معجون �الأ�صنان هو و�صيلة ر�ئعة لتنظيف مناطق معينة من �ملنزل.
وت��ق��وم روب����ن، �ل��ت��ي مت��ت��ل��ك ع��ام��ت��ه��ا �ل��ت��ج��اري��ة �خل��ا���ص��ة �مل�صماة 
Clean Design Home بتقدمي �مل�صورة لربات �ملنازل حول 
�لت�صميم  ب��روت��وك��والت  وباتباع  منازلهن.  م�صاحات  تنظيف  كيفية 
و�لتمتع  �لوقت  توفري  �لبيوت  لربات  ميكن  بها،  �خلا�صة  �لنظيف 
�لذين يبحثون عن طريقة الإز�لة  �أف�صل. وبالن�صبة الأولئك  ب�صحة 
�إز�ل����ة بقايا �جل�����ض يف �حلمام،  �أو  �مل��زع��ج��ة م��ن ج��در�ن��ه��م  �الأو���ص��اخ 

فيمكن ��صتخد�م معجون �الأ�صنان ب�صكل فعال لهذه �لغاية.
من  تعلمتها  بها  �خل��ا���ص��ة  �لتنظيف  ح��ل��ول  بع�ض  �إن  روب���ن  وق��ال��ت 
�أحتدث  ال  و�أن���ا   - �الأ���ص��ن��ان  �أن معجون  تعلم  "هل  و�أ���ص��اف��ت  جدتها، 
عن معجون �الأ�صنان �الأزرق - لكن معجون �الأ�صنان �الأبي�ض �لقدمي 

ميكن �أن ينظف �آثار �أقام �لتلوين من �جلدر�ن".

اإنتاج روبوتات على نطاق كبري خالل اجلائحة 
تقول �لروبوت �ل�صهرية �ل�صبيهة باالإن�صان �صوفيا "ميكن للروبوتات 

�الجتماعية مثلي �أن ترعى �ملر�صى �أو كبار �ل�صن".
كوجن  ه��وجن  يف  خمتربها  يف  بجولة  قيامها  �أث��ن��اء  �صوفيا  و�أ�صافت 
�لتحفيز  وتوفري  �لعاج  وتقدمي  �لتو��صل  يف  �مل�صاعدة  "ميكنني 
�لك�صف عنها يف  �أن مت  �ل�صعبة." ومنذ  �ملو�قف  �الجتماعي حتى يف 
روؤية  لها  �ملنتجة  �ل�صركة  لدى  و�الآن  �صوفيا.  �نت�صرت   2016 عام 

جديدة وهي �إنتاج �لروبوتات على نطاق و��صع بحلول نهاية �لعام.
وقالت �صركة هان�صون روبوتك�ض �لتي مقرها هوجن كوجن �إن �مل�صانع 
�صتبد�أ يف طرح �أربعة مناذج من بينها �صوفيا يف �لن�صف �الأول من عام 
�لباحثني �أن تفتح جائحة كورونا فر�صا  توقع  مع  متاما   ،  2021
جديدة ل�صناعة �لروبوتات. وقال �ملوؤ�ص�ض و�لرئي�ض �لتنفيذي ديفيد 
هان�صون �أثناء وقوفه حماطا بروؤو�ض �لروبوت يف خمتربه "�صيحتاج 
عامل كوفيد19- �إىل �ملزيد من �لت�صغيل �الآيل للحفاظ على �صامة 
�لنا�ض". ويعتقد هان�صون �أن �حللول �لروبوتية للجائحة ال تقت�صر 
�لنا�ض يف قطاعات  ت�صاعد  �أن  ولكنها ميكن   ، �ل�صحية  �لرعاية  على 
"روبوتات  و�أ���ص��اف:  �أي�صا.  �لطري�ن  و�صركات  بالتجزئة  �لبيع  مثل 

�صوفيا وهان�صون فريدة من نوعها لكونها �صبيهة باالإن�صان.
�الأوق����ات حيث يكون  ه��ذه  ذل��ك مفيد� ج��د� خ��ال  �أن يكون  "ميكن 

�لنا�ض منعزلني �جتماعياً ب�صكل رهيب."
وقال هان�صون �إنه يهدف �إىل بيع "�آالف" �لروبوتات يف عام 2021 ، 

كبرية و�صغرية على حد �صو�ء دون �أن يقدم رقما حمدد�.

�سفاح ياأخذ لقاح كورونا قبل املاليني
لقاح  على  دع��وة متهيد� حل�صوله  بريطانيا  �صفاح م�صجون يف  تلقى 
فريو�ض كورونا، قبل �ملايني من �لربيطانيني �لذين لهم �الأولوية، 

مما �أثار غ�صبا لدى و�صائل �الإعام.
�أن  �الإل��ك��روين  موقعها  على  "�ل�صن" �لربيطانية  �صحيفة  وكتبت 
 52( بيلفيلد  ليفي  �ل�صفاح  �إب���اغ  مت  �أن��ه  وذك���رت  �الأمر"مرعب". 
�صديد  "فر�نكاند"  �صجن  يف  �الآخ���ري���ن  �ل�صجناء  وب��ع�����ض  ع��ام��ا( 

�حلر��صة، باأنهم �صيتلقون �للقاح يف �الأ�صابيع �ملقبلة.
وت���اأت���ي ه���ذه �الأخ���ب���ار يف وق���ت ال ي���ز�ل ف��ي��ه �ل��ربي��ط��ان��ي��ون �مل�صنون 
�لطو�قم  و�أف���ر�د  �لوباء  ب�صبب  �مل��وت  خلطر  �ملعر�صني  من  وغريهم 
�ل�صابق،  �لربيطاين  �لد�خلية  وزير  وقال  �للقاح.  ينتظرون  �لطبية 
ديفيد بانكيت، �إنه �أمر غري منطقي �أن يعطى �ل�صجناء وخ�صو�صا 

�ل�صفاحني منهم �أولوية يف �حل�صول على �للقاحات.
و�أعرب عن �أمله يف �أن يتدخل وزير �لعدل يف بريطانيا فور�، ويك�صف 

�صبب توزيع �للقاحات �لنادرة �أ�صا بهذه �لطريقة.
وبيلفيلد �صفاح معروف يف بريطانيا، و�أدين بثاث جر�ئم قتل �صد 
ويق�صي  عمرها،  من  �ل�13  يف  فتاة  �صحاياه  �إح��دى  وكانت  �لن�صاء، 

حكما بال�صجن مدى �حلياة.
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مبادرة حلماية امل�سردين من الربد
كانت جو�ر  نومه  ل��ه. غرفة  �ل�صارع منزال  يتخذ من  ف��وؤ�د  ك��ان  �أي��ام  قبل 
 30 �ل�صخري�ت،  مدينة  �صماء  وغطائه  ر�صيف  �صريره  ثانوية،  مدر�صة 

كيلومر� جنوب �لعا�صمة �ملغربية �لرباط.
وكانت �الأقد�ر و�لظروف �الجتماعية �لقا�صية قد دفعت فوؤ�د �إىل �لت�صرد، 
�ملاأوى  له  وف��رو�  �لذين  �الجتماعيني،  �لن�صطاء  من  �صباب  يلتقي  �أن  قبل 
فقط  �ل��ي��وم  يحظى  ال  وه��و  �لد�فئة".  "�لقرية  �أ���ص��رة  م��ن  ف���رد�  لي�صبح 

بالدفء، بل باأ�صرة جديدة و�أ�صدقاء.
يقول هذ� �لرجل �خلم�صيني بكل عفوية و بابت�صامة مل تنزعها منه ظروفه 
" نعي�ض هنا كاإخوة، نت�صارك �لطعام يف مائدة و�حدة و �ملبيت يف  �لقاهرة 

نف�ض �خليم و جتمعنا نف�ض �لظروف و نتقا�صم نف�ض �مل�صري".
يحكي �بن مدينة فا�ض ملوقع "�صكاي نيوز عربية"، بتحفظ ق�صة ت�صرده يف 
�ل�صارع، و ما حتمله و كابده يف �لليايل �ملاطرة و يف �لعر�ء، متح�صر� على 
��صتغاله كعامل مياوم، مما ال ي�صمح له بتحمل م�صارف �إيجار غرفة تقيه 

برد وخماطر �ل�صارع.  
ي�صيف فوؤ�د:" �لقائمون على هذه �ملبادرة يبدلون جهد� كبري� من �أجلنا، 
�إنهم يوفرون لنا يوميا وجبات �لطعام، كما ي�صهرون على ر�حتنا و نظافتنا، 

و تقدمي خدمات طبية �إن �قت�صى �الأمر ذلك د�خل �لقرية".
فكرة هذه �ملبادرة �لتي �أطلق عليها �صعار "�لتطوع..عطاء يلزمنا"، تولدت 
يف �أذهان �ل�صباب �ملتطوع بعد �صنو�ت من �لعمل �مليد�ين، �لذي مكنهم من 
مام�صة و�قع وو�صعية �الأ�صخا�ض �مل�صردين، ال �صيما عندما كانو� يوزعون 

عليهم وجبات طعام ليا خال فر�ت �لربد �لقار�ض.

�سباي�س اك�س ير�سل عددا 
قيا�سيا من الأقمار اإىل الف�ساء 

�نطلق �صاروخ فالكون 9 من �صنع �صركة 
"�صباي�ض �إك�ض" حاما عدد� قيا�صيا من 
على  �لف�صاء،  �إىل  �ال�صطناعية  �الأقمار 

ما �أعلنت �ل�صركة.
و�أ�صارت "�صباي�ض �إك�ض" �إىل �أن �ل�صاروخ 
�ن��ط��ل��ق م��ن ق��اع��دة ك���اب ك��ان��اف��ري�ل يف 
���ص��اع��ة م���ن �ملوعد   24 ب��ع��د  ف���ل���وري���د�  
�ملحدد �أ�صا�صا للرحلة �لتي �أرجئت ب�صبب 

رد�ءة �لطق�ض.
وق���ال �مل�����ص��وؤول يف �ل�����ص��رك��ة �أن����دي تر�ن 
"فالكون  �إن  �الإط���اق  ي��ر�ف��ق  فيديو  يف 
قمر� ��صطناعيا   133 يحمل  9" كان 
جتاريا وحكوميا �إ�صافة �إىل ع�صرة �أقمار 

�ك�ض". ��صطناعية تابعة ل�"�صباي�ض 
�أكرب عدد على �الإطاق"  "هذ�  و�أ�صاف 
من �الأقمار �ال�صطناعية �ملر�صلة "خال 

مهمة و�حدة".
برنامج  �إط��������ار  يف  ذل�����ك  ح�������ص���ل  وق�����د 
عمليات �إطاق ت�صاركية )"ر�يد �صري"( 
حجما  �أ���ص��غ��ر  ���ص��رك��ات  مبوجبها  ت��دف��ع 
يف  م��ا���ص��ك  الإل����ون  �مل��م��ل��وك��ة  للمجموعة 
بها  �خلا�صة  �لتكنولوجيا  حمل  مقابل 

�إىل �لف�صاء.

امل�سي ال�سريع اأكرث نفعا 
عند بلوغ منت�سف العمر �ص 23

انتبه.. هذه العمالت الورقية 
الأكرث تلوثا وخطرا على ال�سحة!

�أن  �إىل  علماء  تو�صل  �إج��ر�ءه��ا،  �لقمار  للعبة  خم�ص�ض  موقع  ق��رر  مثرية  در����ص��ة  يف 
%95من �لنقود �لورقية مغطاة ببكترييا �صارة ميكنها �لت�صبب يف �الإ�صابة بالعديد 
من �الأمر��ض كااللتهاب �لرئوي �أو �لتهاب �مل�صالك �لبولية �أو �جلمرة �خلبيثة �أو مر�ض 

بكترييا مار�صاMRSA  �لعالية �ملقاومة لاأدوية، وفقا ملوقع ياهو فاينن�ض.
�إال �أن قر�ر �ملوقع بتجميع �لعمات �الأكرث تد�وال حوال �لعامل و�إر�صالها ملعمل لتحليل 
�لبكترييا �ملوجودة على �صطحها ال يعد �الأمر �لوحيد �ملثري لاهتمام ب�صاأن �لدر��صة. 
فقد مت �ختيار �أكرث 20 عملة ورقية متد�ولة حول �لعامل من �أجل حتليل �لبكترييا 

�ملوجودة على �صطحها.
بالبكترييا  تلوثا  �الأك���رث  �ل��ورق��ي��ة  �لعملة  ه��و  �ل��ك��ن��دي  �ل����دوالر  �أن  �لباحثون  ووج���د 
وبالتايل تعد �الأكرث خطر� على �ل�صحة، حيث حمل �لدوالر �لكندي 209 م�صتعمر�ت 
ميكروبية وبكترييا ع�صوية �صارة وميكروبات ميكنها �لت�صبب يف حدوث ت�صمم وتعفن 

بالدم ويف حاالت نادرة �جلمرة �خلبيثة.
م�صتعمرة   118 ب�  �لثاين  �ملركز  يف  �ل��رب�زي��ل  من  �لقادمة  �لورقية  �لعمات  وج��اءت 
ثم  ميكروبية،  م�صتعمرة   42 ب�  كونغ  هونغ  دوالر  �لثالث  �ملركز  يف  يليها  ميكروبية، 

�لعمات �لورقية لكل من �لهند و�لفلبني يف �ملركز �لر�بع ب� 14 م�صتعمرة ميكروبية.
7 م�صتعمر�ت ميكروبية فقط؛ ولكن مت  و�حتل �جلنية �لربيطاين �ملركز �خلام�ض ب� 
�لعثور فيها على �لبكترييا �الأكرث خطر� �لتي ميكنها �لت�صبب يف �الإ�صابة باأمر��ض مثل 

�اللتهاب �لرئوي �أو �لتهاب �مل�صالك �لبولية �أو �لتهابات بطانة �لقلب و�ملعدة.

التهاب احللق
كافة  وي�صيب  �للوزتني،  منطقة  يف  يكون  �حللق  �لتهاب 
�الأع��م��ال ب��د�ي��ة م��ن �الأط��ف��ال وح��ت��ى ك��ب��ار �ل�����ص��ن، ولكنه 
ي�صيب �الأطفال يف �ملد�ر�ض ب�صكل �أكرب نتيجة لاختاط، 
�أكرث  �لتهاب �حللق حادة وتتكرر  �أن تكون عدوى  وميكن 
�لتهاب  �ملري�ض من  ليعاين  �الأم��ر  وق��د يتطور  م��رة،  من 
�حللق و�للوزتني �ملزمن، وقد يكون �حلل يف تلك �حلالة 
�ملزمنة  �اللتهابات  م��ن  للتخل�ض  متاما  �ل��ل��وزت��ني  �إز�ل���ة 

بهما.

اأ�سباب التهاب احللق
ق��د ي��ن��ت��ج �ل��ت��ه��اب �حل��ل��ق ع��ن �ل��ف��ريو���ص��ات، ح��ي��ث يوؤكد 
�أن �لفريو�صات هي �مل�صبب �لرئي�صي  �الأطباء حول �لعامل 
�الآن  ، وال يوجد عقار حتى  �لتهاب �حللق  الأغلب ح��االت 
مي��ك��ن ع���اج ع����دوى �إل��ت��ه��اب �حل��ل��ق �ل��ف��ريو���ص��ي ب���ل �أن 
�إلتهاب  �أع��ر����ض  لتقليل  تكون  �مل�صتخدمة  �الأدوي���ة  �أغلب 
�لتهاب �حللق  ت�صبب  �أن  �لبكترييا ميكنها  �ن  �حللق، كما 
وبكترييا  �لعقدية   Streptococcus بكترييا  ومنها 
 ،Arcanobacterium haemolyticum

و�لتي ينتج عنها طفح جلدى �أحمر.
وقد  �حل�صا�صية  ب�صبب  �حللق  �لتهاب  مر�ض  ينتح  وق��د 
ينتج �جلهاز �ملناعي ح�صا�صية �صد بع�ض �الأ�صياء مثل وبر 
ي�صبب  وق��د  �للقاح،  وحبوب  و�لع�صب  �الأليفة  �حليو�نات 
�إلتهاب  ع��دوى  للح�صا�صية  �ملعر�صة  �مل��و�د  لتلك  �لتعر�ض 
�حللق، و�أي�صا قد يكون �ل�صبب �لهو�ء �جلاف، �أو �لدخان 
�لتنظيف  وم��ن��ت��ج��ات  �ل�صجائر  م��ث��ل  �لكيميائية  و�مل����و�د 
�لغناء  �أو  �ل��رق��ب��ة  يف  بقطع  �الإ���ص��اب��ة  �أو  �ل��ه��و�ء،  وت��ل��وث 
و�ل�صر�خ ب�صوت عال، �أو �أور�م �لل�صان و�حلنجرة، �أو وجود 

مر�ض �رتد�د �ملريء.

اأعرا�ض التهاب احللق
 - و�لتهابهما  �للوزتني  تورم  �حللق  �لتهاب  �أعر��ض  ومن 
حمى   - �الأذن  و�أمل  �لرقبة،  يف  �لليمفاوية  �لعدد  �لتهاب 
ق�صعريرة - �صد�ع - ور�ئحة كريهة يف �لفم - �صعوبة يف 
�لبلع - �حتقان يف �حللق - ح�صا�صية �حللق و�لفك ملحاولة 
�للم�ض - غثيان - قيء - �ل�صوت �أج�ض - فقد�ن لل�صوت - 
�حتقان �الأنف - ر�صح �الأنف - �حمر�ر يف �ملنطقة �ملحيطة 

باللوزتني - �ل�صعال.

ت�صخي�ض 
�ل�������ت�������ه�������اب 

�حللق
بع�ض  ه��ن��اك 

�لتي  �ل���ع���و�م���ل 
ت���ع���ج���ل من  ق������د 

�ل�صخ�ض  �إ���ص��اب��ة 
�ل��ت��ه��اب �حللق،  ب��� 

وم������ن������ه������ا ����ص���ع���ف 
و�حل�صا�صية  �ملناعة 
للدخان  و�لتعر�ض 
�ملتقدم،  و�ل���ع���م���ر 
يف  ترغب  كنت  و�إذ� 
�إ�صابة  ت�����ص��خ��ي�����ض 
باإلتهاب  �أح���ده���م 
ال،  �أم  �حل�������ل�������ق 
عليك  �����ص����ي����ك����ون 

�أدو�ت  جت���ل���ب  �أن 
و�حللق،  و�الأذن��ني  �الأن��ف  لفح�ض  و��صتخادمها  لاإ�صاءة 
بجانب حت�ص�ض �لرقبة ب�صكل لطيف كي تتحقق من تورم 

�لغدد �لليمفاوية.
با�صتخد�م  �ملري�ض  �ل�صخ�ض  لتنف�ض  �ال�صتماع  يجب  كما 
�إىل  ي��ل��ج��اأون  ق��د  �الأط��ب��اء  �أن  بجانب  �الأط���ب���اء،  �صماعات 
ما�صحة  ط��ري��ق  ع��ن  �حل��ل��ق  م��ن  م�صحة  �أو  عينة  �صحب 

معقمة جيد�، وفح�ض �لعينة.

عالج التهاب احللق بو�سفات طبيعية
ت�صاعد  �ل��ت��ي  �لطبيعية  �ل��و���ص��ف��ات  م��ن  جمموعة  ه��ن��اك 
ي�صاعد  �ل���ذي  �لعرق�صو�ض  منها  �حل��ل��ق  �لتهاب  ع��اج  يف 
�لكحة  �لق�صاء على  �لقدرة يف  وله  �آالم �حللق،  تهدئة  يف 
وت��ه��دئ��ة �ل�صعب �ل��ه��و�ئ��ي��ة، وه��ن��اك �مل��رمي��ي��ة �ل��ت��ي ميكن 
مكافحة  يف  لي�صاعد  �ل��د�ف��ئ  �مل���اء  �أو  لل�صروبة  �إ���ص��اف��ت��ه 
وت��ق�����ص��ي على  �الآالم �جل�����ص��دي��ة،  وت��خ��ف��ي��ف  �الل��ت��ه��اب��ات، 

�لتهاب �حللق.
وعلى عك�ض �ل�صائد قد يكون �الآي�ض كرمي مفيد� يف عاج 
على  تعمل  عنه  �لناجتة  �ل���ربودة  �إن  حيث  �حللق  �لتهاب 
ب�صكل  �اللتهابات  وتقليل  �حللق  �الأمل يف منطقة  تخدير 
وي�صفه  بالر�حة،  �إح�صا�صا  يتناوله  �لذي  ويعطي  ق�صري، 

�للوزتني  �إز�ل��ة  عملية  لهم  تتم  �لذين  للمر�صى  �الأطباء 
�لو�صفات  م��ن  �مل���وز  �أي�صا  ب��ال��ر�ح��ة،  �ل�صعور  الإعطائهم 
�صهل  �إن��ه  حيث  �حللق  �لتهاب  عاج  يف  �ملفيدة  و�الأطعمة 
على  �ح��ت��و�ئ��ه  بف�صل  �حل��ل��ق  �لتهابات  م��ن  وي��ح��د  �لبلع، 

فيتامني c، وميكن تناوله مثلجا.

عالج التهاب احللق يف املنزل
كما ميكنك �أن تتناول �لكرنب �ملطبوخ �لذي يتحوي مو�د 
م�صادة لاأك�صدة تقاوم �الإنفلونز� و�لربد و �لتهاب �حللق 
�لكركم  م��ع  منه  قطع  ف��رم  طريق  ع��ن  تناوله  وميكنك   ،
�أي�����ص��ا ميكنك  �ل��زي��ت��ون لتقليل ح��دة �الل��ت��ه��اب��ات،  وزي���ت 
تناول �جلزر �ملطبوخ للح�صول على �لفيتامينات، ملقاومة 

�اللتهابات ورفع مناعة �جل�صم.

اأدوية لعالج التهاب احللق
للتقليل من  تو�صف  �لتي  �الأدوي��ة   وهناك جمموعة من 
حدة �أعر��ض �لتهابات �حللق منها �مل�صاد�ت �حليوية �لتي 
تطرد �لبكترييا �لتي ت�صاعد على �لتخل�ض من �حت�صان 
�حللق ب�صهولة ومتوفرة يف �ل�صيدليات، وهناك جمموعة 
�ل��زور منها  �حتقان  ع��اج  ت�صاعد على  �لتي  �الأدوي���ة  من 

�صرزين

بعد التحديث 
املريب.. هذه خ�سائر 

وات�ساب يف اأ�سابيع
ك�����������ص�����ف ت������ق������ري������ر ل�������ص���ح���ي���ف���ة 
�أن  �ل���ربي���ط���ان���ي���ة،  "غارديان" 
للمر��صات  "و�ت�صاب"  تطبيق 
خ�صر مايني �مل�صتخدمني خال 
�إعانه  بعد  �الأخ����رية،  �الأ���ص��اب��ي��ع 
للجدل  م��ث��ري  حت���دي���ث  �إط������اق 
�الأم  �صركته  مع  بياناتهم  ي�صارك 

"في�صبوك".
�إطاق  "و�ت�صاب" �أّج��ل  �أن  ورغ��م 
ه����ذ� �ل��ت��ح��دي��ث �ل�����ذي ك����ان من 
�مل���ق���رر �أن ي���ب���د�أ �ل��ع��م��ل ب���ه يف 8 
�صهد  �ل��ت��ط��ب��ي��ق  ف������اإن  ف����رب�ي����ر، 
خدمات  �إىل  جماعية"  "هجرة 
�أنها  �مل�����ص��ت��خ��دم��ون  ي���رى  ب��دي��ل��ة 
�أك�����رث �أم���ان���ا وخ�����ص��و���ص��ي��ة، مثل 

"�صيغنال" و"تليغر�م".
�الأوىل  �لثاثة  �الأ�صابيع  وخ��ال 
من �صهر يناير، حمل 25 مليون 
�لعامل  م�����ص��ت��وى  ع���ل���ى  ���ص��خ�����ض 
"تليغر�م" على هو�تفهم،  تطبيق 
 7.5 "�صيغنال"  �ك��ت�����ص��ب  ف��ي��م��ا 
م��ل��ي��ون م�����ص��ت��خ��دم ج���دي���د، وفقا 
�ل�صوؤون  جل��ن��ة  ن�����ص��رت��ه��ا  الأرق�����ام 
�لد�خلية يف �لربملان �لربيطاين.

وت��رج��ح ب��ي��ان��ات �أن ه���ذه �الأرق����ام 
و�ت�صاب،  "هجر"  �إىل  �جت���ه���ت 
باأعد�د  م�����ص��ب��وق  غ��ري  ت��ر�ج��ع  يف 

م�صتخدمي �لتطبيق.
�صبيل  ع��ل��ى  �مل��ت��ح��دة  �مل��م��ل��ك��ة  ويف 
قائمة  "و�ت�صاب" يف  هبط  �ملثال، 
�أكرث �لتطبيقات تنزيا يف بد�ية 
ي��ن��اي��ر، م���ن �مل���رك���ز �ل��ث��ام��ن �إىل 
�لثالث و�لع�صرين، ويف �ملقابل فاإن 
يكن  "�صيغنال" �ل��ذي مل  تطبيق 
من بني �أكرث �ألف تطبيق حتميا 
يف �لباد، �صعد �إىل �ملرتبة �الأوىل 

خال �أيام يف �ل�صهر ذ�ته.
مديرة  ع���ن  "غارديان"  ون��ق��ل��ت 
و�ل�صرق  الأوروبا  �لعامة  �ل�صيا�صة 
"و�ت�صاب"  يف  و�إفريقيا  �الأو���ص��ط 
�أن  "�أعتقد  قولها:  �صويني،  نيام 
�لتطبيق  من  �جلماعية  �لهجرة 
م���رت���ب���ط���ة ب���ت���ح���دي���ث �����ص����روط 

�خلدمة".

كيفية عالج التهاب احللق 
باملنزل يف ف�سل ال�ستاء

يعد التهاب احللق من امل�ساكل التي تواجه الكثريين حول العامل خا�سة يف 
ف�سل ال�ستاء، ففي ف�سل ال�ستاء تت�سبب برودة اجلو والتغريات املناخية يف 
الربد  لنزالت  التعر�ض  عنها  ينتج  التي  البيكتريية  بامليكروبات  االإ�سابة 
واالإنفلونزا التي تت�سبب يف التهاب احللق، ويف التقرير التايل نر�سد كيفية 
عالج التهاب احللق باملنزل يف ف�سل ال�ستاء . و عدوى التهاب احللق تنت�سر 

الربودة من حدوث  ال�ستاء حيث تزيد درجة  ف�سل  اأكرب يف  ب�سكل 
لتيارات  ال�سخ�ض  تعر�ض  اإذا  وخا�سة  احللق  التهاب  ع��دوى 

التهاب  عالج  ل�  النا�ض  اأغلب  ويلجاأ  ال�سديدة،  البارد  الهواء 
اأو  املو�سمية  االإنفلونزا  امل�ستخدمة يف عالج  باالأدوية  احللق 
نزالت الربد ولكن من املمكن اأال توؤتي تلك العالجات مفعولها.
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�ش�ؤون حملية
بتوجيهات نهيان مبارك وبح�سور 75 مزارعًا وخبريًا ميثلون 12 دولة

جائزة خليفة ت�ستاأنف �سل�سلة املحا�سرات العلمية الفرتا�سية للمو�سم الثقايف 2021
املمار�سات الزراعية اجليدة واآلية احل�سول على �سهادة غلوبال غاب

جامعة الإمارات ت�سارك يف الأبحاث العلمية حول اللقاح الرو�سي لفريو�س كوفيد- 19

مل�ساعدة الغارمني واملتعرثين عن ال�سداد يف الق�سايا

الأوقاف و�سوؤون الق�سر تدعم املحاكم و �سرطة دبي مبليون درهم

بالتعاون مع التنمية االأ�سرية

�سرطة اأبوظبي حتذر ال�سباب من خماطر املخدرات

•• اأبوظبي - الفجر

بتوجيهات معايل �ل�صيخ نهيان مبارك �آل نهيان وزير 
�جلائزة،  �أم��ن��اء  جمل�ض  رئي�ض  و�لتعاي�ض  �لت�صامح 
�ملحا�صر�ت  �صل�صلة  للجائزة  �لعامة  �الأمانة  ��صتاأنفت 
�لعلمية �الفر��صية يف مو�صمها �لثقايف �لثاين 2021 
يف  �ملحا�صر�ت  ه��ذه  حققته  �ل��ذي  �لكبري  �لنجاح  بعد 
حما�صرة   15 ُق��دم��ت  حيث   2020 �ل�صابق  �ملو�صم 
 9 ميثلون  خبري�ً   15 بها  ��صت�صافت  �أ�صهر   5 خال 
دول، كما بلغ متو�صط عدد �حل�صور يف كل حما�صرة ما 

يناهز 90 �صخ�ض ميثلون 23 دولة حول �لعامل.
�لدولية  خليفة  جلائزة  �لعامة  �الأم��ان��ة  نظمت  حيث 
لنخيل �لتمر و�البتكار �لزر�عي م�صاء �الأحد 24 يناير 

علمية �فر��صية حول “�ملمار�صات  حما�صرة   2021
�لزر�عية �جليدة و�آلية �حل�صول على �صهادة "غلوبال 
�أبوعيانة  �لرحيم  عبد  رم��زي  �لدكتور  قدمها  غاب"، 
�لزر�عية  �الإد�رة  يف  و�لدر��صات  �لفنية  �ل�صوؤون  مدير 
�لعربية  �ململكة  م��ن  �ل��ر�ج��ح��ي  �صالح  �أوق���اف  ب����اإد�رة 
�ل�����ص��ع��ودي��ة، مب�����ص��ارك��ة 75 ���ص��خ�����ص��اً ه���م ن��خ��ب��ة من 
بزر�عة  و�ملخت�صني  و�الأكادمييني  و�ملنتجني  �ملز�رعني 

�لنخيل و�إنتاج وت�صنيع �لتمور ميثلون 12 دولة. 
�أم��ني ع��ام �جلائزة  و�أ���ص��ار �لدكتور عبد �ل��وه��اب ز�ي��د 
باأن هذه �ملحا�صرة تاأتي �صمن توجيهات معايل �ل�صيخ 
نهيان مبارك �آل نهيان وزير �لت�صامح و�لتعاي�ض رئي�ض 
بن�صر  �جلائزة  �لتز�م  �إط��ار  يف  �جلائزة،  �أمناء  جمل�ض 
�ملعرفة �لعلمية و�لتوعية باملمار�صات �لزر�عية �جليدة 

�لتمور.  ج���ودة  وحت�����ص��ني  �مل���ز�رع���ني  لتمكني  للنخيل 
�لتي  و�مل��ه��ن��ي��ة  �لعلمية  للجهود  ت��ق��دي��ره  ع��ن  م��ع��رب��اً 
�الإد�رة  تطوير  يف  �أبوعيانة  رم��زي  �ل��دك��ت��ور  يقدمها 
�ململكة  �ل��ر�ج��ح��ي يف  �أوق����اف �صالح  ب����اإد�رة  �ل��زر�ع��ي��ة 

�لعربية �ل�صعودية.
عبد  رم���زي  �ل��دك��ت��ور  �ملحا�صر  �أ���ص��ار  فقد  جهته  م��ن 
و�القت�صادية  �لزر�عية  �الأهمية  �إىل  �أبوعيانة  �لرحيم 
ج�����ر�ء ح�����ص��ول م���ز�رع���ي ن��خ��ي��ل �ل��ت��م��ر ع��ل��ى �صهادة 
�ملمار�صات �لزر�عية �جليدة )غلوبال غاب(، مركز�ً على 
و�لهدف  بال�صهادة  �لتعريف  هي  �أ�صا�صية  حماور  �أرب��ع 
م��ن �حل�����ص��ول عليها و�جل��ه��ات �مل��وؤه��ل��ة و�مل��ان��ح��ة لها 
وكلفتها �ملالية. وما هي معايري �حل�صول على �ل�صهادة 
)15( معيار و��صر�طات كل معيار. وما هي م�صتويات 
تو�صيات(.  �أ�صا�صي،  )�لز�مي،  م�صتويات   )3( �لتقييم 

هل �ملزرعة موؤهلة للح�صول على �ل�صهادة �أم ال؟ 
�إىل  �لتمر  نخيل  م��ز�رع��ي  عناية  �ملحا�صر  لفت  كما 
بعني  ياأخذها  �أن  يجب  �لتي  �الأ�صا�صية  �لعنا�صر  �أه��م 
�العتبار من خال �الإجابة على �ل�صوؤ�ل: كيف حتكم 
�ل�صهادة؟  على  للح�صول  م��وؤه��ل��ة  م��زرع��ت��ك  �أن  على 
وذلك من خال ثمان نقاط �أ�صا�صية هي:�أواًل: من�صاآت 
�لعاملني  للتاأهيل.ثانياً:  جاهزيتها  وم��دى  �مل��زرع��ة 
باملزرعة ومدى توفر و�صائل �ل�صحة و�ل�صامة لهم.

�الهتمام  وم��دى  باملزرعة  و�ل�صجات  �لوثائق  ثالثاً: 
بها و�لتي ت�صمل �الآتي. ر�بعاً: �ملعد�ت و�الآالت �لزر�عية 
�ملنتج  تتبع  كفاءتها.خام�صاً:  باملزرعة ومدى  �خلا�صة 
ومدى ُخّلوه من �مللوثات )يق�صد بالتتبع: هو �لتعرف 
على من�صاأ �أي ُمنَتج غذ�ئي طازج �أو ُم�صنَّع عن طريق 
�لبيانات �ملُ�صجلة(.�صاد�صاً: �اللتز�م بالق�صايا �لبيئية.
باملزرعة،  �ملحتملة  �مل��خ��اط��ر  وحت��دي��د  ر���ص��د  ���ص��اب��ع��اً: 
�أنو�ع  �لوقائية.ثامناً:  و�الإج���ر�ء�ت  �ل�صو�بط  وو�صع 

�للوحات �الر�صادية �ملطلوبة كاأحد متطلبات �حل�صول 
على �ل�صهادة.

و�أ�صاد �ملحا�صر يف ختام �ملحا�صرة بالدور �لكبري �لذي 
قامت به جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر و�البتكار 
و�إنتاج  �لنخيل  زر�ع��ة  �لزر�عي يف دعم وتطوير قطاع 
�ل���ت���م���ور ع��ل��ى م�����ص��ت��وى �ل����ع����امل، م���ن خ����ال تنظيم 
�لدويل  و�ملهرجان  �الأردنية  للتمور  �ل��دويل  �ملهرجان 
�مل�صرية  للتمور  �لدويل  و�ملهرجان  �ل�صود�نية  للتمور 
وم���ا ر�ف��ق��ه��ا م���ن �أن�����ص��ط��ة وف��ع��ال��ي��ات، �ل��ت��ي �صاهمت 
�لعربية و�رتفاع  �ل�صمعة للتمور  ب�صكل فاعل يف زيادة 
�ملوؤمتر�ت  �صل�صلة  �ىل  باالإ�صافة  �ل�صادر�ت،  حجم  يف 
على  للجائزة  �لعامة  �الأم��ان��ة  نظمتها  �لتي  �لدولية 

مدى ع�صرين عاماً.

•• العني - الفجر

�أعلنت جامعة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة عن م�صاركتها 
يف �لتجارب �ل�صريرية  للقاح معهد غاماليا �لفيدر�يل 
جمهورية  يف  �لدقيقة  �الأحياء  وعلم  �الأوبئة  الأبحاث 
�أول  وه��و   ،19 كوفيد  �الحت��ادي��ة �صد فريو�ض  رو�صيا 
لقاح م�صجل قائم على �لفريو�صات �لغدية يف �لعامل. 
ي�صارك يف �ملرحلة �لثالثة من هذه �لتجارب يف رو�صيا 
40،000 متطوع، حيث �أظهرت �لنتائج ن�صبة  حالياً 
من  �لثانية  �جل��رع��ة  بعد   92% �إىل  ت�صل  فاعلية 

�للقاح.
�لثالثة من  �ل��دول يف �ملرحلة  �أعلنت بع�ض  وكانت قد 
دولة  بينها  م��ن  �ل��رو���ص��ي،  للقاح  �ل�صريرية  �لتجارب 
�ل��ت��ي ت�صهد ح��ت��ى �الآن  �مل��ت��ح��دة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم������ار�ت 
�إ�صر�ف  500 م��ت��ط��وع حت��ت  �أك���رث م��ن  جت���ارب ع��ل��ى 
�ملعدية  �الأمر��ض  ��صت�صاري  �حلمادي،  �أحمد  �لدكتور 
يف م�صت�صفى تو�م، وبدعم من �لدكتور با�صل �لرمادي، 
�لدقيقة  �الأح���ي���اء  ورئ��ي�����ض ق�صم  �مل��ن��اع��ة  �أ���ص��ت��اذ ط��ب 
جامعة  يف  �ل�صحية  و�ل��ع��ل��وم  �ل��ط��ب  بكلية  و�مل��ن��اع��ة 
�إجر�ء  هيلث"  "بيور  �صركة  ت��ت��وىل  حيث  �الإم�����ار�ت، 

�لدر��صة يف مدينة �لعني. 
من  جرعتني  �الإم�����ار�ت  دول���ة  يف  �مل��ت��ط��وع��ون  ويتلقى 
�للقاح بفا�صل ثاثة �أ�صابيع يف م�صت�صفى تو�م، ثم ُتتابع 
بفو��صل  كوفيد19-  لفحو�ض  ويخ�صعون  حاالتهم 
�للقاح  زمنية منتظمة ملدة عام لتحديد مدى فعالية 

و��صتمر�ريتها. ُيجرى �ثنان من �لفحو�ض �ملختربية 
�مل��ت��ح��دة، فيما جُترى  �ل��ع��رب��ي��ة  يف ج��ام��ع��ة �الإم�����ار�ت 
ل�صركة  �لتابع  ت��و�م  م�صت�صفى  يف  �الأخ���رى  �لفحو�ض 
وبذلك،  �لطبية.  خليفة  �ل�صيخ  ومدينة  "�صحة" 
تكون جامعة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �أول جامعة يف 
منطقة �ل�صرق �الأو�صط و�صمال �إفريقيا جتري در��صة 
على هذ� �للقاح، ومن �ملتوقع �أن تن�صر نتائج �لتجارب 

يف �ملجات �لعاملية �ملتخ�ص�صة.

هذ� وقد ُعقد يف كلية �لطب و�لعلوم �ل�صحية، يف �صهر 
يف  �مل�صاركني  جميع  ح�صره  �جتماع  �ملا�صي،  نوفمرب 
�لذي  �ملطور،  �لرو�صي  �لفريق  ذل��ك  يف  مبا  �لتجارب، 
قدم خلفية علمية مف�صلة عن �للقاح ونتائج �لتجارب 
�الأوىل عليه، حيث قال �لدكتور با�صل �لرمادي �لذي 
�لتجارب  يف  ن�����ص��ارك  �أن  "ي�صرنا  �الج��ت��م��اع:  ت���ر�أ����ض 
و�لعلوم  �لطب  كلية  ون�صكر  �للقاح،  لهذ�  �ل�صريرية 
ملا قدمتاه من دعم لهذه  �الإم��ار�ت  �ل�صحية وجامعة 

�أدل��ة مهمة  نتائجها يف تقدمي  �صتفيد  �لتي  �لتجارب، 
على  مينحها  �لتي  و�ملناعة  �للقاح  ه��ذ�  فاعلية  ح��ول 

�ملدى �لطويل."
وتوفر كلية �لطب و�لعلوم �ل�صحية بجامعة �الإمار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ب���ر�م���ج �ل���در�����ص���ة ل��ل��ح�����ص��ول على 
ومت  عاملياً،  بها  معرف  �لطب  يف  بكالوريو�ض  درج��ة 
مدته  �لطب  يف  دك��ت��ور�ة  برنامج  �إىل  حالياً  حتويلها 
4 �صنو�ت، باالإ�صافة �إىل �لعديد من بر�مج �لدر��صات 
�لتعليمية  �مل�صت�صفيات  مع  �لكلية  تتعاون  كما  �لعليا. 
لاأطباء  متميز  مهني  ت��دري��ب  لتوفري  لها  �لتابعة 
و�لتدريب  و�لدبلوم  �العتماد  �صهاد�ت  على  للح�صول 
�لزمالة  �أو  �لع�صوية  �ل�صريري وم�صتوى  �لتخ�ص�صي 
�لكلية  و�أ�ص�صت  �لرئي�صية.  �ل�صريرية  �لتخ�ص�صات  يف 
تطوير  يف  للم�صاعدة  �ل�صحية"  �الإم����ار�ت  "خدمة 
�ملتخ�ص�صني  كفاءة  على  و�حلفاظ  �ل�صريرية  �ملهار�ت 
ودعم  توفري  خ��ال  م��ن  وذل��ك  �ل�صحية،  �لرعاية  يف 
�متحانات �لرخي�ض وفعاليات �لتعليم �لطبي �مل�صتمر 
و�لتطوير �ملهني �مل�صتمر و�إد�رة �مل�صت�صفيات و�الأن�صطة 

�ل�صريرية.
�لفيدر�يل  غاماليا  معهد  ت�صمية  �أن  بالذكر  ج��دي��ر 
تيمناً  ت��اأت��ي  �لدقيقة  �الأح��ي��اء  �الأوب��ئ��ة وعلم  الأب��ح��اث 
نيكوالي  �مل��ع��روف  �ل��رو���ص��ي  �لدقيقة  �الأح��ي��اء  ب��ع��امل 
بتطوير لقاحات  �أي�صاً  �لف�صل  �لذي كان له  غاماليا، 
�الأو�صط  �ل�صرق  ومتازمة  و�الإنفلونز�  �الإيبوال  �صد 

�لتنف�صية.

••  دبي –الفجر:

دبي  يف  �لق�صر  و���ص��وؤون  �الأوق����اف  موؤ�ص�صة  ق��دم��ت 
�لعامة  و�الإد�رة  دب����ي  حم��اك��م  �ىل  دره����م  م��ل��ي��ون 
دبي،  �صرطة  يف  و�الإ�صاحية  �لعقابية  للموؤ�ص�صات 
مل�صاعدة �لغارمني و�ملتعرثين عن �ل�صد�د بالق�صايا 
�لتي  ل��ل�����ص��ر�ك��ات �حل��ك��وم��ي��ة  وذل���ك تفعيا  �مل��ال��ي��ة 

تهدف �يل تعزيز مبد�أ �مل�صوؤولية �ملجتمعية.
�لف   500 �أن��ه مت �صرف مبلغ  �ملوؤ�ص�صة  و�أو�صحت   
دره��م مل��ب��ادرة حماكم �خل��ري م��ع د�ئ���رة حماكم دبي 
�لتنفيذيات  ق�صايا  يف  �ل�صد�د  عن  �ملتعرثين  لدعم 
ق�صائية  �أحكاما  �صدهم  �صدرت  �لذين  �ل�صرعية، 
من حماكم دبي، وجرى �صرف �ملبلغ من خم�ص�صات 

�لزكاة يف �ملوؤ�ص�صة .
�الإد�رة  �ىل  دره��م،  �أل��ف   500 �ملوؤ�ص�صة  قدمت  كما 
�لعامة للموؤ�ص�صات �لعقابية و�الإ�صاحية يف �صرطة 
دبي، للم�صاهمة يف �صد�د مديونيات �ملع�صرين ماليا.

و�صلم �صعادة خالد �آل ثاين نائب �الأمني �لعام ملوؤ�ص�صة 

�ألف   500 مببلغ  �صيك  �لق�صر  و���ص��وؤون  �الأوق����اف 
درهم �ىل �ل�صيد �بر�هيم �حلو�صني، �ملدير �لتنفيذي 
لقطاع �لكاتب �لعدل و�لت�صوية و�لتنفيذ يف حماكم 

مدير  نائب  جلفار  م��رو�ن  �لعميد  ��صتلم  كما  دب��ي، 
�الإد�رة �لعامة للموؤ�ص�صات �لعقابية و�الإ�صاحية يف 

�صرطة دبي، �صيكا �آخر� مببلغ 500 �لف درهم.

ن��ائ��ب �الأم�����ني �لعام  �آل ث���اين  ���ص��ع��ادة خ��ال��د  وق����ال 
للموؤ�ص�صة �إن �ملوؤ�ص�صة ت�صعى من خال �لدعم �لد�ئم 
�مل�صوؤولية  م��ب��د�أ  تعزيز  �إىل  �خل��ري  حم��اك��م  مل��ب��ادرة 
�ملجتمعية، بالتعاون مع خمتلف �جلهات و�ملوؤ�ص�صات 
م���ن خ���ال ت��ق��دمي ي���د �ل���ع���ون ل���اأف���ر�د �لغارمني 
و�ملتعرثين عن �صد�د �مل�صتحقات �ملالية من خمتلف 

�جلن�صيات، �لذين �صدرت بحقهم �أحكاما ق�صائية.
وذكر �أن هذ� �لدعم للم�صاهمة يف م�صاعدة �ملع�صرين 
م���ادي���ا، م���ا ي��ف��ك ك��رب��ه��م وي��ت��م �الإف������ر�ج ع��ن��ه��م من 
ويعيدهم  ق�����ص��اي��اه��م،  وي��ن��ه��ي  �لعقابية  �مل��وؤ���ص�����ص��ات 
الأ���ص��ره��م، وب��ال��ت��ايل ي���ب���دوؤون ح��ي��اة ج��دي��دة و�صط 

عائاتهم خلدمة �ملجتمع.
و�أ�صاف �صعادته �إن موؤ�ص�صة �الأوقاف و�صوؤون �لق�صر 
ت��ع��زي��ز دور  ���ص��ب��ي��ل  �أي ج��ه��د يف  دب����ي الت��ت��دخ��ر  يف 
�لوقف  دور  تفعيل  بهدف  �مل�صتد�م  �ملوؤ�ص�صي  �لعمل 
�الجتماعي  �لتكافل  �أو����ص��ر  توطيد  يف  و�ل�صدقات 
بني �أفر�د �ملجتمع، وفتح نافذة �أمل جديدة لتحقيق 

�لعي�ض �لكرمي للمو�طنني و�ملقيمني.

•• اأبوظبي –الفجر:

نظمت �صرطة �أبوظبي حما�صرة عن بعد بعنو�ن  "عامل 
�ملخدر�ت وكيفية وقاية �ل�صباب منها" ، �صمن خدمة 
موؤ�ص�صة  م��ع  بالتعاون  �الأ���ص��ري،  و�لتثقيف  �لتوعية 
�لتنمية �الأ�صرية  من خال نظام �مليكرو�صوفت تيمز.

�لنقيب يو�صف �حلمادي من مديرية مكافحة  وقدم  
تعريفاً  �ملحا�صرة  خ��ال  �أب��وظ��ي��ي  ب�صرطة  �مل��خ��در�ت 
�أ�صباب  و  �ن��ت�����ص��اره��ا،  و�أ���ص��ب��اب  ب��امل��خ��در�ت  للح�صور 
، و�لعو�مل �لعامة  �الن��زالق يف �ملخدر�ت عند �ل�صباب 
وما  �ملدمن،  وكيفية حياة  للتعاطي،  �ملوؤدية  و�خلا�صة 

هي طرق �لوقاية من �ملخدر�ت.
خماطر  من  بالتوعية  �أبوظبي  �صرطة  �هتمام  و�أك��د   
هذه �الآفة حفاظاً  على �أمن �ملجتمع و�صامة �أفر�ده، 
�ملخدر�ت  مروجي  �أ�صاليب  ملو�جهة  �لتطور  وت��و�ك��ب 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع خم��ت��ل��ف �الأج����ه����زة �ل�����ص��رط��ي��ة حملياً 
منابعها   لتجفيف  �جلهود  تكثف  و  ودول��ي��اً،  و�إقليمياً 
و�لت�صدي  ملخاطرها. ولفت �إىل �أن مكافحة �ملخدر�ت  
تعترب م�صوؤولية  جمتمعية معترب�ً �الأ�صرة خط �لدفاع 
�الأول يف  �لت�صدي لاآفة  موؤكد�ً  على �أهمية  تعزيز 
�لتوعية و�لتثقيف بني طلبة �جلامعات ب�صفتهم قادة 

�لتغيري نحو �مل�صتقبل.

يف اإطار التزامها املتوا�سل بتطوير ومتكني املعلمني يف خمتلف املجتمعات  
موؤ�س�سة حمدان التعليمية تدعم �سندوق حمدان 

بن را�سد اآل مكتوم – اليون�سكو مبليون دولر  
•• دبي-الفجر:

 يف �إطار �لتز�مها �ملتو��صل بتطوير ومتكني �ملعلمني يف خمتلف �ملجتمعات  
�أعلنت  مبتكرة،  بحلول  �لعاملية  �لتعليم  منظومة  رف��د  يف  �ل��ر�ئ��د  ودوره���ا 
دعمها  عن  �ملتميز  �لتعليمي  ل��اأد�ء  مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حمد�ن  موؤ�ص�صة 
متويل  يف  �ملتخ�ص�ض  �ليون�صكو   - مكتوم  �آل  ر����ص��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �صندوق 

�ملبادر�ت و�مل�صاريع يف جمال دعم �لتعليم مببلغ مليون دوالر. 
�لعام  �الأم��ني  �الأم��ن��اء  رئي�ض جمل�ض  نائب  �ملهريي،  �لدكتور جمال  وق��ال 
"تنفيذ�ً  �ملتميز:  �لتعليمي  ل���اأد�ء  مكتوم  �آل  ر����ص��د  ب��ن  ح��م��د�ن  ملوؤ�ص�صة 
حمد�ن  �ل�����ص��ي��خ  ���ص��م��و  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
ن��ائ��ب حاكم  م��ك��ت��وم،  �آل  ر�����ص���د  ب���ن 
دب���ي، وزي���ر �مل��ال��ي��ة �ل��رئ��ي�����ض �الأعلى 
�لدويل  �ل��ت��ع��اون  لتعزيز  للموؤ�ص�صة 
ودعم �لتعليم حول �لعامل من خال 
�ل�صر�كة مع منظمة �ليون�صكو، دعمنا 
يف �ملوؤ�ص�صة �صندوق حمد�ن بن ر��صد 
�آل مكتوم – �ليون�صكو مببلغ مليون 
�مل�صركة  �مل�صروعات  لتمويل  دوالر 
�لتعليم  ���ص��ب��ل  ت��وف��ري  �ىل  �ل��ه��ادف��ة 

�ملنا�صب لكل م�صتحقيه". 
"�إن  �مل����ه����ريي:  �ل���دك���ت���ور  و�أ�����ص����اف 
تاأهيل  يف  �ليون�صكو  جهود  تعزيز  هو  �ل�صندوق  دعم  من  �لرئي�ض  �لهدف 
بكامل  �الرت��ق��اء  �أج���ل  م��ن  و�ل��ع��ل��وم  �مل��ه��ار�ت  خمتلف  و�إك�صابهم  �ملعلمني 
منظومة �لتعليم يف �لعديد من �ملجتمعات يف خمتلف دول �لعامل. ويف هذ� 
�إن�صاء �ل�صندوق و�لتي  �الإط��ار، قد مت متويل ورعاية ثاثة م�صاريع منذ 
ت�صمل م�صروع �ح�صاء �ملعلمني يف مرحلة �لتعليم قبل �الإبتد�ئي وم�صروع 
من�صة �ملعرفة حول �صيا�صات وممار�صات و�أبحاث �ملعلم �إ�صافة �ىل ��صت�صافة 

�ملنتدى �لثاين ع�صر يف حو�ر �ل�صيا�صات". 
و�أ�صاف �لدكتور �ملهريي: "على �لرغم من تد�عيات جائحة كوفيد 19 يف 
�لعامل، �ال �أن دولة �المار�ت كانت وال ز�لت �صباقة يف دعم �مل�صاريع �لعاملية 
�لر�مية �ىل تطوير م�صتوى حياة �الن�صان على كوكب �الر�ض، حيث متثل 

مبادرة موؤ�ص�صة حمد�ن �صاهد�ً و��صحاً على ذلك". 
�الإبتد�ئي،  قبل  �لتعليم  �ملعلمني يف مرحلة  �إح�صاء  م�صروع  يخ�ض  وفيما 
فقد مت توقيع �تفاقية متويل �مل�صروع يف فرب�ير 2019 من خال �صندوق 
حمد�ن – �ليون�صكو. ومن �ملقرر ��صتخر�ج �لنتائج �لنهائية للم�صروع يف عام 
2021.  وقال �لدكتور �ملهريي: "دعمنا مل�صروع �ح�صاء �ملعلمني يف مرحلة 
�لتعليم قبل �الإبتد�ئي ياأتي من �إمياننا باأن �جلودة يف مرحلة �لتعليم قبل 
�الإبتد�ئي له �أهمية كربى ل�صمان تعلم �لطفل ومنوه يف �ملر�حل �لاحقة، 
�إقر�ر هذه  باالإ�صافة �إىل تعزيزه �صمان فعالية �لنظام �لتعليمي. وقد مت 
�الأهمية عاملياً حيث �أدرجت منظمة �ليون�صكو �أهمية �لتعليم قبل �الإبتد�ئي 

�صمن خطتها للتنمية �مل�صتد�مة لعام 2030". 
�الأ�صا�صية  �حللقة  هم  �ملعلمني  �أن  و�ق��ع  من  �مل�صروع  ه��ذ�  �أهمية  وتنطلق 
�لكايف  بالتدريب  يحظون  ال  منهم  �لعديد  �أن  �إال  �لتعليم  ج��ودة  ل�صمان 
وبيئة  �ملنا�صب  �لدعم  توفر  ب�صبب عدم  �لتحديات  �لعديد من  ويو�جهون 
على  باالأدلة  مدعومة  تدخات  تتطلب  �لتحديات  وهذه  �ملائمة.  �لعمل 
و�ال�صتقر�ر  �ملهني  و�مل�صتوى  �ل��ق��در�ت  وتعزيز  لدعم  �ل�صيا�صات  �صعيد 
عليه  يح�صل  �ل��ذي  �لتدريب  ب�صاأن  �ملتوفرة  �ملعلومات  ولكن  �لوظيفي، 
�ملعلمون وظروف عملهم وممار�صاتهم و�حتياجاتهم يف قطاع �لتعليم قبل 
�البتد�ئي حمدودة، وال �صيما يف �لبلد�ن ذ�ت �لدخل �ملنخف�ض �أو �ملتو�صط.

�ل�صندوق  خال  من  باأننا  �ملوؤ�ص�صة  يف  "نفخر  �ملهريي:  �لدكتور  و�أ�صاف 
�إح�صاء خا�ض باملعلمني يف مرحلة �لتعليم قبل  قد دعمنا �إطاق م�صروع 
عرب  وذل��ك  و�الأدل���ة،  �لبيانات  �صعيد  على  �لقائمة  �لثغرة  ل�صد  �البتد�ئي 
�إعد�د �أد�ة م�صركة الإجر�ء �إح�صاء �ملعلمني و�الإد�ريني يف مرحلة �لتعليم 
�لتي  �الأعمال  �إط��ار  يف  �الإح�صاء  هذ�  بنتائج  و�صي�صر�صد  �البتد�ئي.  قبل 
يف  �لعاملني  ق���در�ت  تعزيز  �إىل  و�ل��ر�م��ي��ة  �ل�صيا�صات  �صعيد  على  �صتنفذ 

مرحلة �لتعليم قبل �البتد�ئي و�لنهو�ض مب�صتو�هم �ملهني". 
وممار�صات  �صيا�صات  ح��ول  �مل��ع��رف��ة  من�صة  م�����ص��روع  �ل�����ص��ن��دوق  دع��م  كما 
و�أبحاث �ملعلم، حيث مت توقيع �تفاقية متويل �مل�صروع يف فرب�ير 2019 
من �صندوق حمد�ن – �ليون�صكو. ومت �إطاق �ملن�صة ر�صمياً يف 5 �أكتوبر 
من �لعام 2020 �أثناء حفل تكرمي �لفائزين يف جائزة حمد�ن – �ليون�صكو 

لدورتها �ل�صاد�صة و�لذي �صادف �ليوم �لعاملي للمعلم.
�إىل  باالإ�صافة  ون�صرها  �ملعرفة  م�صاركة  "تعد  �ملهريي:  �لدكتور  و�أ�صاف 
جمع �ملعلومات و�لبيانات جزء�ً من مهمة �لفريق �لدويل للمعلمني حيث 
يعترب �لفريق �لدويل للمعلمني �أول حتالف دويل متخ�ص�ض من �أ�صحاب 
�لدولية  �حلكومية  و�ملنظمات  �لوطنية  �حلكومات  ذلك  يف  مبا  �مل�صلحة، 
�لتنمية  ووك���االت  �مل���دين،  �ملجتمع  ومنظمات  �حلكومية  غ��ري  و�ملنظمات 
�لق�صور  ملعاجلة  م��ع��اً  �ل��ت��ي تعمل  �ل��ق��ط��اع �خل��ا���ض  �ل��دول��ي��ة وم��وؤ���ص�����ص��ات 
و�لتعليم  �مل�صتد�مة  �لتنمية  الأه���د�ف  وتلبية  و�ملعلمني  �لتعليم  ج��ودة  يف 
وقد حظيت موؤ�ص�صة حمد�ن بن ر��صد �آل مكتوم لاأد�ء �لتعليمي   .2030
وذلك   2013 �لعام  منذ  للفريق  �لتوجيهية  �للجنة  يف  بع�صوية  �ملتميز 

جلهود �ملوؤ�ص�صة �لبارزة يف جمال دعم �لتعليم و�ملعلمني". 
وقررت �للجنة �لتوجيهية خال �جتماعها يف "توغو"، بناء من�صة معرفية 
حول �صيا�صات �ملعلمني وممار�صاتهم و�أبحاثهم على �صبكة �الإنرنت وذلك 
بهدف تبادل �ملعرفة و�خلربة و�لتجارب حول مهنة �لتدري�ض بني �ملعلمني يف 
كافة �الأقاليم، حيث �صيتم تبادل �ل�صيا�صات و�لدور�ت �لتدريبية و�لتقارير 
من  �صخية  وبرعاية  �ملن�صة.  ع��رب  �ملمار�صات  و�أف�صل  �ملعيارية  و�الأدو�ت 
�صندوق حمد�ن – �ليون�صكو بد�أ �لعمل على �ملن�صة يف 2019 و�إطاقها 
يف 2020.  كما �صاهم �ل�صندوق يف دعم ��صت�صافة �ملنتدى �لثاين ع�صر يف 
حو�ر �ل�صيا�صات، حيث مت توقيع �تفاقية ��صت�صافة �ملنتدى يف مايو 2019 
من �صندوق حمد�ن، وذلك بعد مو�فقة منظمة �ليون�صكو على ��صت�صافة 
"م�صتقبل  عنو�ن  نف�صه حتت  �لعام  دي�صمرب من  دبي يف  �إم��ارة  �ملنتدى يف 
هذ�  للمعلمني  �ل��دويل  �لفريق  "نظم  �ملهريي:  �لدكتور  وق��ال  �لتعليم".  
�ملنتدى �ل�صنوي بهدف تعزيز �لتو��صل و�لتعاون �لفعال لزيادة �لوعي من 
خال �إعادة �لنظر يف ق�صايا �ملعلمني وتبادل �خلرب�ت بني �أع�صاء و�صركاء 
�أهد�ف  منظمة �ليون�صكو، حيث متت مناق�صة �لق�صايا �حلا�صمة لتحقيق 
وزر�ء  م�صاركة  �ملنتدى  �صهد  وق��د   .2030 و�لتعليم  �مل�صتد�مة  �لتنمية 
و�ملعلمني،  �لتعليمي  �لقطاع  وق��ادة  �ل�صيا�صات  و�صناع  و�لتعليم  �لربية 
وممثلي �ملنظمات �حلكومية �لدولية وغري �حلكومية من 70 دولة حول 
الأف�صل  وعر�ض  �لعاملية  �لعمل  �أور�ق  من  �لعديد  على  و�ح��ت��وى  �ل��ع��امل، 
�إىل طاوالت م�صتديرة لوزر�ء  باالإ�صافة  �لتعليمية وور�ض عمل  �ملمار�صات 
خمتلف  م��ن  �مل��د�ر���ض  وم���در�ء  �لربية  كليات  وع��م��د�ء  و�لتعليم  �لربية 

�الأقاليم". 
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ملمار�سة  العمر  منت�سف  يف  االأ�سخا�ض  اللياقة  مدّربو  يدعو 
امل�سي ال�سريع بانتظام، وتفادي اخلطوات البطيئة من ناحية 
وتكثيف اجلهد من ناحية اأخرى ملا لهما من اآثار �سلبية على 
ن�سرته  تقرير  اأف��اد  وقد  نف�سه.  االآن  يف  وال�سحة  اللياقة 
يف  العامة  ال�سحة  م�سوؤويل  اأّن  الربيطانية  االإذاع��ة  هيئة 
 40 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  االأ�سخا�ض  يحثون  انكلرتا 

و60 عاما على بدء امل�سي ال�سريع.

يبد�أ يف  �لن�صاط  �أن حجم  ك�صفت  قد  �لدر��صات  �أن  و�أك��دو� 
�لر�جع لدى �لنا�ض مبجرد بلوغهم �صّن �الأربعني. وذلك 
�ليوم  دقائق فقط يف   10 ملدة  ن�صاطهم  �أن  رغم معرفتهم 
�لتقليل من  ق��د ي�صل ح��د  ت��اأث��ري كبري  ل��ه  يكون  �أن  ميكن 

خطر �لوفاة �ملبكرة بن�صبة 15 باملئة.
باأ�صر�ليا  �صيدين  جامعة  يف  �أج��ري��ت  ق��د  �أب��ح��اث  وك��ان��ت 

�أ�صارت �إىل �أّن �مل�صي �ل�صريع يزيد من �لعمر.
 20 بن�صبة  بانخفا�ض  �ل�صريع  �ل�صري  �رت��ب��اط  تبنّي  وق��د 

باملئة يف معدل �لوفيات، مقارنة بامل�صي بخطو�ت بطيئة.
كما مّت �لتو�صل �إىل نتيجة مماثلة خلطر �لوفيات باأمر��ض 
باملئة   24 بن�صبة  �نخف�ض  �لذي  �لدموية  و�الأوعية  �لقلب 
لدى من مي�صون بخطى �صريعة، يف مقابل 21 باملئة لدى 

�الأ�صخا�ض �لذين �عتادو� على �ل�صري بخطى بطيئة.
�أك��رث و�صوحا يف  �مل�صي  ل��وت��رية  �لوقائية  �الآث���ار  �أن  وت��ب��نّي 
�لعمرية �الأكرب، فقد ت�صّبب متو�صط معدل �صرعة  �لفئات 
�مل�صي يف �صّن �ل�صتني عاما �أو �أكرث يف �نخفا�ض خطر �لوفاة 

ب�صبب �أمر��ض �لقلب و�الأوعية �لدموية بن�صبة 46 باملئة.
“ت�صارلز  مركز  �صتاماتاكي�ض يف  �إميانويل  �لباحث  و�أو�صح 
بريكنز” يف جامعة �صيدين وكلية �ل�صحة �لعامة -ح�صبما 
�ملتخ�ص�صة يف  �لريا�صي  �لربيطانية للطب  �ملجلة  ن�صر يف 
�ل�صحة- �أن �ل�صري ب�صرعة هي عادة ما تر�وح بني خم�صة 
و�صبعة كيلومر�ت يف �ل�صاعة، ولكنها تعتمد يف �لو�قع على 

م�صتويات �للياقة �لبدنية بني �مل�صاة.
�إىل حتديد �لرو�بط  �لدر��صة  �لباحثون يف هذه  وقد �صعى 
للقلب  �أف�صل  �صحية  حالة  توفري  وب��ني  �مل�صي  �صرعة  بني 

و�الأوعية �لدموية.

��صتق�صائية  در����ص��ة   11 بنتائج  �لوفيات  �صجات  وربطت 
قائمة على �ل�صكان يف �إنكلر� و��صكتلند� بني عامْي 1994 
�صرعة  باالإباغ عن  فيها  �مل�صاركون  قام  و�لتي   ،2008 –
�ل�صري �لذ�تية �خلا�صة بهم. ثم حلل فريق �لبحث عو�مل 
مثل �لكمية �الإجمالية وكثافة �لن�صاط �لبدين �ملتبع و�لعمر 

و�جلن�ض وموؤ�صر كتلة �جل�صم.
بانخفا�ض  مرتبطة  �مل�صي  �صرعة  “�إن  �صتاماتاكي�ض  وق��ال 
خماطر �لوفاة جلميع �الأ�صباب، لكن دورها �ملحدد -بغ�ض 
�لنظر عن �لن�صاط �لبدين �لكلي �لذي يقوم به �ل�صخ�ض- 
�أن  يبدو  “ال  و�أ�صاف  �الآن”.  باهتمام كبري حتى  مل يحظ 
موؤ�صر كتلة �جل�صم ونوع �جلن�ض �أنهما يوؤثر�ن على �لنتائج، 
مع  مرتبطا  ك��ان  �صريع  �أو  متو�صط  مب��ع��دل  �مل�صي  �أن  �إال 
�لقلب  �أم��ر����ض  ب�صبب  �ل��وف��ي��ات  معدل  يف  كبري  �نخفا�ض 
�أن  �إىل  ي�صري  دليل  �أي  هناك  يكن  مل  �لدموية.  و�الأوع��ي��ة 

للوترية تاأثري� كبري� على �ل�صرطان.
وللم�صاعدة على تكثيف �لن�صاط، ترّوج �حلكومة �لربيطانية 
ميكنه   ”10 “�كتيف  ����ص��م  عليه  �أط��ل��ق  جم���اين  لتطبيق 
مر�قبة مقد�ر �مل�صي �ل�صريع �لذي يقوم به �لفرد وتقدمي 

ن�صائح حول كيفية دمج �ملزيد يف �لروتني �ليومي.
وقالت �لدكتورة جيني هاري�ض، نائبة �ملدير �لطبي يف هيئة 
�أن ت�صنيف  “�أعرف جيد� كيف  �ل�صحة �لعامة بربيطانيا، 
�الأول����وي����ات يف �حل��ي��اة �ل��ي��وم��ي��ة غ��ال��ب��ا م��ا ي��ع��ن��ي �أن مكان 
�لتمارين يكون يف �آخر �لقائمة”. “لكن �لذهاب �إىل �ملحات 
10 دقائق  �أو �ل�صري ملدة  �لتجارية م�صيا بداًل من �لقيادة، 
على �الأقد�م يف ��صر�حة �لغد�ء �خلا�صة بك كل يوم، ميكن 

�أن ي�صيفا �لعديد من �ل�صنو�ت من �ل�صحة �جليدة”.

بد�أت مورين �إمييمور، 44 �صنة، يف �مل�صي بانتظام قبل ثاث 
�صنو�ت يف حماولة لتح�صني �صحتها. �ن�صمت �إىل جمموعة 
بها  �نتهى  حتى  �مل�صي،  على  تعّودو�  �لذين  �الأ�صخا�ض  من 
�إخ��ر�ج جمموعات  لت�صبح هي بدورها م�صوؤولة عن  �الأم��ر 

من �لنا�ض ملمار�صة هذه �لريا�صة يف عطلة نهاية �الأ�صبوع.
ولقد كانت ت�صتخدم تطبيق “�كتيف 10” وت�صجع �الآخرين 
على فعل �ل�صيء نف�صه وو�صفته باأنه “مفيد حّقا” يف �إقناع 
�مل�صتخدمني باحل�صول على تطّور ت�صاعدي يف وترية �مل�صي 

�ل�صريع، يوميا.
�لعمر  من  بلغ  �ل��ذي  كيغلي،  ليام  هو  للم�صي  �آخ��ر  م�صجع 
60 عاما، يقول “�عتاد و�لد�ي على �إخر�جنا للم�صي طو�ل 
�لوقت”. “لكن ل�صوء �حلظ، كلما تقّدمت يف �ل�صن، �صرت 
�صحي  غري  غذ�ئي  نظام  و�تباع  �لكحول  �صرب  على  �أتعّود 
�صيئا  �أفعل  �أن  وق��ررت  �مل�صي  “�أحب  �أكرث”.  وزين  ز�د  لقد 

حيال ذلك”.
ميكنه  �الآن  و�أ�صبح  �ل�صريع  �مل�صي  ه��و�ة  �إىل  كيغلي  �ن�صم 

�مل�صي مل�صافة 10 �أميال.
ي�صريون  مر�صاهم  جعل  على  ا  �أي�صً �الأط��ب��اء  ت�صجيع  يتم 
ب�صكل �أ�صرع، حيث يتّم تعريفهم على �أنهم مي�صون مل�صافة 3 
�أميال يف �ل�صاعة على �الأقل، مما يجعلهم يتنف�صون ب�صكل 

�أ�صرع ويزيد معدل �صربات �لقلب لديهم.
قال �لدكتور زوي ويليامز، من �لكلية �مللكية للطبيب �لعام، 
فو�ئد  حول  مر�صاه  �إىل  �لتحدث  طبيب  كل  على  “يجب 

�مل�صي �ل�صريع و�لتو�صية بتطبيق )�كتيف 10(”.
“ديوك”  جلامعة  �لطبي  �مل��رك��ز  در����ص��ات  �إح���دى  و�أث��ب��ت��ت 
�ملُتازمة  يخّف�ض  ي��وم  ك��ل  �ل�صريع  �مل�صي  �أّن  �الأم��ريك��ي��ة 
�أي�ض �جل�صم، ما يت�صبب  �الأي�صية وهي عبارة عن خلل يف 
يف تكون �ل�صحوم د�خل جتويف �لبطن، �الأم��ر �لذي يرفع 
�لقلب  و�أم��ر����ض  �ل�صكري  مثل  باأمر��ض  �الإ�صابة  خماطر 
م�صابة  �أمريكية  مليون   24 هناك  �أن  وُي��ذك��ر  و�ل��ذب��ح��ة. 

باملتازمة �الأي�صية.
ودر�ض علماء جامعة كمربيدج �لربيطانية 334 �ألف حالة 
12 �صنة  �أوروب��ا �صملت �جلن�صني. وقا�ض �لعلماء خال  يف 
نتائج  من  �لعلماء  و��صتنتج  �خل�صر.  وحميط  ووزن  ط��ول 
بخطو�ت  �مل�صي  يعادل  �ل��ذي  �لبدين  �لن�صاط  �أن  �لدر��صة، 
�صريعة ملدة 20 دقيقة يوميا يخّف�ض �حتمال �لوفاة �ملبّكرة 

بن�صبة 16 �إىل 30 باملئة.
ويقول �لباحثون �إن هذه �لنتائج ت�صري �إىل �أنه حتى �لن�صاط 
ملحوظة.  �إيجابية  نتائج  يعطي  يوميا  �خلفيف  �ل��ب��دين 
 70 �تبعها  �لتي  �ل�صحية  للعاد�ت  حتليلية  در��صة  وخ��ال 
�ألف ممر�ض وممر�صة على مدى 15 �صنة، وجد �لباحثون 
�أكرث  ك��ان��و�  �ل��ذي��ن  �أن  �ل��ع��ام��ة،  لل�صحة  ه��ارف��ارد  كلية  يف 
�هتماما يف ممار�صة ريا�صة �مل�صي )�أي �لذين كانو� مي�صون 
�أك���رث يف �الأ���ص��ب��وع( مت��ّك��ن��و� م��ن خف�ض  �أو  20 �صاعة  مل��دة 

عن  �ل��ن��اج��م��ة  �ل��دم��اغ��ي��ة  بال�صكتات  �إ���ص��اب��ت��ه��م  �ح��ت��م��االت 
�لتخرث�ت �لدموية بن�صبة  40 باملئة.

وميّثل �مل�صي �ل�صريع حول �ملبنى �إحدى �لطرق �لتي ميكن 
�أن متنح �ل�صخ�ض مز�جا جديد�. وهناك �أدلة �أخرى ت�صري 
تبديد  على  �أ���ص��رع  ب�صكل  تعمل  �الكتئاب  م�صاد�ت  �أن  �إىل 
�مل�صي  ممار�صة  مع  تناولها  تز�من  ح��ال  يف  �حل��اد  �الكتئاب 
�الأقل،  على  و�ح��دة  در��صة  وهناك  منتظم.  ب�صكل  �ل�صريع 
�أظهرت �أنه بعد 10 �أ�صهر، كان �ملر�صى �مل�صابون باكتئاب، 
م�صاد�ت  تناول  من  ب��داًل  �مل�صي،  مبمار�صة  ب���دوؤو�  و�ل��ذي��ن 
تناولو�  بالذين  مقارنة  لانتكا�ض،  عر�صة  �أق��ّل  �الكتئاب، 

�مل�صاد�ت فقط.
�أن  و�ملت�صلقني،  �ملتنزهني  على  �أج���ري  ج��دي��د  بحث  وب���نيَّ 
للم�صي �ل�صريع نزوال فو�ئد �أخرى �إ�صافية ال يتو�صل �إليها 

�جل�صد من خال �مل�صي �صعود� يف مناطق جبلية.
فر�صة  ت���ز�ل  ف��ا  و�صعبا،  متعبا  ���ص��ع��ود�  �مل�صي  ك��ان  ف���اإذ� 
�ال�صتفادة من �مل�صي نزوال متوفرة، وهي �الأ�صهل، فالدر��صة 
�لتي بّينت �أن �مل�صي �صعود� �صاعد على �لتخل�ض من �لدهون 
ب�صرعة، وجدت �أن �لنزول من �أعلى �أدى �إىل خف�ض �ل�صكر 
�أو  �صعود�  �مل�صي،  �صاهم  ح��ني  يف  ملحوظ،  ب�صكل  �ل��دم  يف 

نزوال يف خف�ض ن�صبة �لكول�صرول يف �لدم.
و�أجرى �لدر��صة �لدكتور هاينز دريك�صل، وهو طبيب يعمل 
يف م�صت�صفى فيلدريخ �لنم�صاوي. و�جلديد يف هذه �لدر��صة 
وك�صف  و�لتزلج.  �مل�صي  ه��و�ة  من  كانو�  فيها  �مل�صاركني  �أن 
طبي  موؤمتر  خال  در��صته  نتائج  عن  �لنم�صاوي  �لطبيب 
نّظمه جتّمع �أطباء �لقلب يف نيو �أورليانز. وتوؤكد �لدر��صة 
على فو�ئد �مل�صي يف كل �الأحو�ل، �صعود� كان �أم نزوال، �إال �أن 

�مل�صي  �أكرث من ممار�صة  مر�صى �ل�صكري مثا ي�صتفيدون 
نزوال ال �صعود�.

�لقلبية  �الأمر��ض  طبيب  فلت�صر،  جري�لد  �لدكتور  ويقول 
هذه  تطبيق  ميكن  �إن��ه  جاك�صونفيل،  يف  مايو،  مب�صت�صفى 
�ل��در����ص��ة يف �حل��ي��اة �ل��ي��وم��ي��ة، ف��م��ر���ص��ى �ل�����ص��ك��ري �لذين 
ميكنهم  مثا،  عالية  مبان  يف  موجودة  مكاتب  يف  يعملون 

��صتقال �مل�صعد �صعود�ً، و�لدرج نزوال.
وال  �أ�صحاء  �صخ�صا   45 على  �لتمارين  دريك�صل  و�خ��ت��رب 
مي��ار���ص��ون �ل��ت��م��اري��ن �إال ن����ادر�، ف��ك��ان��و� ي�����ص��ع��دون �لتال 
ث���اث م���ر�ت يف �الأ���ص��ب��وع وع��ل��ى م���دى ���ص��ه��ري��ن، وينزلون 
بعربة �ملتزجلني. ثم عاود �الختبار نف�صه ولكن بالطريقة 
�ملعاك�صة، حيث كانو� ي�صعدون بالعربة وينزلون �صري� على 

�لقدمني.
�لتخل�ض من  �إىل  �أدى  ن��زوال  �ل�صري  ب��اأن   وفوجئ �لطبيب 
تاأثري�ت  حتّمل  على  �جل�صد  ق��درة  وح�ّصن  �ل��دم  يف  �ل�صكر 

�لغلوكوز ب�صكل كبري.
�الأ�صخا�ض  �أن مي��ار���ض  �الأف�����ص��ل  م��ن  �إن���ه  �لباحثون  ي��ق��ول 
من  ي��ق��رب  م��ا  لكن  �أ�صبوعيا،  دقيقة   150 م��دت��ه  ن�صاًطا 
ن�صف من تر�وح �أعمارهم بني 40 و60 عاما يف�صلون يف 
حتقيق ذلك، وو�ح��د من كل خم�صة يفعل ذلك يف �أقل من 

دقيقة.  30
 10 مل��دة  �ل�صريع  �مل�صي  �أّن  من  �لرغم  على  �أن��ه  و�أو�صحو� 
�إال  ب��ه،  �ملو�صى  �مل�صتوى  �إىل  بهم  ي�صل  ل��ن  يوميا  دق��ائ��ق 
�أن����ه ���ص��ي��ك��ون ك��اف��ي��ا ل��ب��دء �إح�����د�ث ف���رق يف �رت���ف���اع �صغط 
و�آالم  و�لقلق  و�الكتئاب  �ل��وزن  وم�صكات  و�ل�صكري  �ل��دم 

�لع�صات و�لعظام.

يخّف�ض معدل الوفيات بن�سبة 20 باملئة

امل�سي ال�سريع اأكرث نفعا عند بلوغ منت�سف العمر

�أعر��ض �ل�صغط �لعايل
�صغط  بارتفاع  �مل�صابني  غالبية  على  �أعر��ض  �أي��ة  تظهر  ال 
�لدم، بالرغم من �أنه قد ي�صل مل�صتويات عالية خطرية. فيما 
بارتفاع �صغط  �مل�صابني  �الآتية على بع�ض  �الأعر��ض  تظهر 

�لدم، مثل:
- �ل�صد�ع.

- �صيق �لتنف�ض.
- نزيف من �الأنف.

عوامل خطر االإ�سابة بارتفاع �سغط الدم
ت�صمل عو�مل �خلطر، �الآتي:

�ل���دم مع  ب��ارت��ف��اع �صغط  �الإ���ص��اب��ة  �ل�����ص��ن: يرتفع خطر   -
م يف �لعمر. ينت�صر �رتفاع �صغط �لدم بني �لرجال يف  �لتقدُّ
ب�صغط  �لن�صاء  �إ�صابة  �حتمال  ويزيد   .64 �ل���  �صن  ح��و�يل 

�لدم �ملرتفع بعد �صن �ل� 65.
ب��ني �الأ���ص��خ��ا���ض من  �ل���دم  �ل��ِع��رق: ي�صيع �رت��ف��اع �صغط   -
�صنٍّ  يف  لديهم  يظهر  ما  وع��ادة  بالتحديد،  �أفريقية  �أ�صول 

كما  �لبي�ض.  عند  فيها  يظهر  �لتي  �ل�صن  تلك  عن  مبكرة 
�أ�صول  م��ن  �لنا�ض  ب��ني  �خل��ط��رية  �مل�صاعفات  بع�ض  ت�صيع 
�لقلبية  و�الأزم��ات  �لدماغية  بال�صكتات  كاالإ�صابة  �أفريقية؛ 

و�لف�صل �لكلوي.
- �لتاريخ �لعائلي: مييل �رتفاع �صغط �لدم �إىل �ل�صريان يف 

�لعائات.
�حتاجت  �ل�����وزن؛  �زد�د  ك��ل��م��ا  �ل��ب��د�ن��ة:  �أو  �ل����وزن  زي����ادة   -
�الأن�صجة �إىل كمية �أك�صجني ومغذيات �أكرب. مع زيادة كمية 
�لدم �ملارِّ عرب �الأوعية �لدموية، يزد�د �ل�صغط على جدر�ن 

�ل�صر�يني.
�إىل  �خلاملون  �الأ�صخا�ض  مييل  و�حل��رك��ة:  �لن�صاط  قلة   -
معدل  �زد�د  كلما  ل��دي��ه��م.  �لقلب  ���ص��رب��ات  الت  م��ع��دَّ زي���ادة 
على  يتوجب  �ل��ت��ي  �لعمل  ة  م�صقَّ �زد�دت  �ل��ق��ل��ب؛  ���ص��رب��ات 
على  �لو�قعة  �لقوة  و�زد�دت  �نقبا�ض،  كل  مع  بذله  �لقلب 
خطورة  م��ن  �ل��ب��دين  �لن�صاط  نق�ض  يزيد  كما  �ل�صر�يني، 

�لتعّر�ض لزيادة �لوزن.
يرفعان  ال  �ل��ت��ب��غ  م�صغ  �أو  �ل��ت��دخ��ني  �إن  �ل��ت��ب��غ:  ت��ع��اط��ي   -
�ملو�د  ولكن  فقط،  وموؤقتة  فورية  ب�صورة  �ل��دم  �صغط  من 
�ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة �مل���وج���ودة يف �ل��ت��ب��غ ق���د ت��ت��ل��ف ب��ط��ان��ة ج���در�ن 
ويرفع  �ل�صر�يني،  ق  ت�صيُّ يف  ذل��ك  يت�صبَّب  وق��د  �ل�صر�يني. 
�ض الأمر��ض �لقلب. ميكن للتدخني  من م�صتوى خطر�لتعرُّ

�ض الأمر��ض �لقلب. �ل�صلبي �أن يرَفع من خطر�لتعرُّ
لوجود  ميكن  )�ل�����ص��ودي��وم(:  �مللح  م��ن  �لكثري  ��صتهاك   -
�لكثري من �ل�صوديوم يف �لنظام �لغذ�ئي �ملعتمد �لت�صبُّب يف 

�حتفاظ �جل�صم بال�صو�ئل، وهو ما يرفع �صغط �لدم.
- نق�ض �لبوتا�صيوم: ي�صاعد �لبوتا�صيوم على مو�زنة كمية 
�ل�صوديوم يف �خلايا. �إذ� مل يتم �حل�صول على كمية كافية 
من �لبوتا�صيوم يف �لنظام �لغذ�ئي، فقد ير�كم �لكثري من 

�ل�صوديوم يف �لدم.
�لقلب  يتلف  �أن  �ل��ك��ح��ول  ل�����ُص��رب  �ل��ك��ح��ول: ميكن  ���ص��رب   -

مبرور �لوقت.
�أن توؤدي �مل�صتويات �ملرتفعة من  - �ل�صغط �لنف�صي: ميكن 

�إذ�  موؤقتة.  ب�صفة  �لدم  �رتفاع �صغط  �إىل  �لنف�صي  �ل�صغط 
��صتخد�م  �أو  �لطعام  من  �ملزيد  بتناول  �ال�صرخاء  حاولت 
بارتفاع  �ملتعلقة  �مل�صاكل  تزد�د  �لكحول، فقد  �صرب  �أو  �لتبغ 
�صغط �ل�����دم.- �أم���ر�����ض م��زم��ن��ة ُم��ع��ي��ن��ة: ق��د ت��رف��ع بع�ض 
�الأمر��ض �ملزمنة من م�صتوى خطر �الإ�صابة بارتفاع �صغط 
�أثناء  �لنف�ض  و�نقطاع  و�ل�صكري،  �لكلى،  ك��اأم��ر����ض  �ل���دم؛ 
�لنوم.- �حلمل: �أحياناً ي�صاهم �حلمل �أي�صاً يف �رتفاع �صغط 

�لدم.

اأعرا�س �سغط الدم العايل وعوامل اخلطر
ميكن اأن ُي�ساب ال�سخ�ض بارتفاع �سغط الدم ل�سنني من دون ظهور اأية اأعرا�ض . حتى واإن كان بدون ظهور اأعرا�ض، ي�ستمر تلف االأوعية الدموية والقلب. هذا 

ويزداد ارتفاع �سغط  الدم غري املتحكم فيه من خطر االإ�سابة مب�ساكل �سحية خطرية، مبا فيها النوبة القلبية وال�سكتة الدماغية.
لكن وحل�سن احلظ، فاإنَّ الك�سف عن ارتفاع �سغط الدم �سهل للغاية؛ وذلك من خالل قيا�ض ال�سغط يف املنزل عرب االآلة املخ�س�سة لذلك.
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العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26   
حمكمة دبي الحتادية

الدع�ى رقم :2020/4517 جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليها:فودبوينت للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م
�عاه  بالدعوى  �حل�صابية  �خل��ربة  باأعمال  للقيام  تكليفنا  على  بناء 
ملطالبتكم   ، ���ض.ذ.م.م  �ل�صيار�ت  لتاأجري  �تورنت  )�ملدعية(  من  �ملقامة 
بعد  ع��ن  خ��ربه  الجتماع  ندعوكم   ، دره��م   )46.878.21( مبلغ  ب�صد�د 
 ، �مل����و�ف����ق:2021/2/3  ي��وم �الرب��ع��اء  �ل�صاعة )2( ظهر  وذل���ك يف مت��ام 
دفاعكم  لتقدمي  وذل���ك   ، ه����ات����ف:0504820532   ، ه����ات����ف:065736924 

وم�صتند�تكم يف �لدعوى.
اخلبري احل�سابي املنتدب
وليد ابراهيم ال�سايغ

دع�ى حل�ص�ر اجتماع اخلربة احل�صابية

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26   
اعالن حكم بالن�صر        

يف  الدع�ى 187/2020/18 عقاري جزئي 
تفا�صيل �الإعان بالن�صر 

�إىل حمكوم عليه 1- ر�صتم جوربانوف ن�صرت �وجلي  - جمهول حمل �الإقامة 
مبا �ن حمكوم له : �ملوؤ�ص�صة �لعامة للعقار�ت �ال�صتثمارية
وميثله : عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�صي 

�ملذكورة �عاه  �لدعوى  بتاريخ  2020/7/28  يف  �ملنعقدة  بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها  نعلنكم 
مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ال�صتثمارية  للعقار�ت  �لعامة  �ملوؤ�ص�صة  ل�صالح/ 
وقدره )413.829( درهم و�لفائدة بو�قع 9% �صنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية وحتى �ل�صد�د 
من  ذلك  عد�  ما  ورف�صت  �ملحاماة  �تعاب  مقابل  دره��م  وثاثمائة  �مل�صاريف  �لزمته  كما  �لتام 
طلبات.  حكما مبثابة �حل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
لن�صر هذ� �العان �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26   
اعالن حكم بالن�صر        

يف  الدع�ى 170/2020/18 عقاري جزئي 
تفا�صيل �الإعان بالن�صر 

�إىل حمكوم عليه 1- ��صماعيل حمزة  - جمهول حمل �الإقامة 
مبا �ن حمكوم له : �ملوؤ�ص�صة �لعامة للعقار�ت �ال�صتثمارية
وميثله : عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�صي 

�ملذكورة �عاه  �لدعوى  بتاريخ  2020/7/28  يف  �ملنعقدة  بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها  نعلنكم 
مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ال�صتثمارية  للعقار�ت  �لعامة  �ملوؤ�ص�صة  ل�صالح/ 
وقدره )698.063( درهم و�لفائدة بو�قع 9% �صنويا من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام �لزم 
�ملحاماة ورف�صت ما عد� ذلك من  �تعاب  �لر�صوم و�مل�صروفات و�لف درهم مقابل  �ملدعي عليه 
طلبات.  حكما مبثابة �حل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
لن�صر هذ� �العان �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26   
اعـالن تغيري ا�صـم

بطلب  �حلي�صاين(  �حمد  علي  )حنان  �ملو�طنة  تقدمت 
�ىل حمكمة �أبوظبي �البتد�ئية - ق�صم �لتوثيقات بتغيري 

��صمها من )حنان( �ىل)مهره(
فمن لديه �عر��ض يتقدم به �ىل �لق�صم �ملذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�صر �العان
منى علي املروي
م�ثق اأول         

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�صاء)
اإدارة الكاتب العدل والت�ثيق

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26   

اعـالن تغيري ا�صـم
�ملنهايل(  ح�صني  عو�ض  حامد  )روعه  �ملو�طنه  تقدمت 
بطلب �ىل حمكمة �أبوظبي �البتد�ئية - ق�صم �لتوثيقات 

بتغيري ��صمها من )روعه( �ىل)رو�صه(
فمن لديه �عر��ض يتقدم به �ىل �لق�صم �ملذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�صر �العان
امنه عبداهلل ا�صماعيل احلمادي
اأمني �صر         

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�صاء)
اإدارة الكاتب العدل والت�ثيق

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26   
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 96
ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيد/ حممد �بو �لب�صر حبيب �هلل - �جل�صنية بنغادي�ض ، 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 100% �ىل �ل�صيد/حممد عمر فاروق 
ملقاوالت  )�لفوعه  �مل�صماه  �لرخ�صة  يف   ، بنغادي�ض  �جلن�صية   - عبد�لهادي  حممد 
�لرخ�صة  برقم  بال�صارقة  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  �ل�صادرة من  و�لزجاج(  �الملنيوم 

)721747( - تعديات �خرى:اليوجد
وعمابن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العان للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  
على �الجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �العان فمن لديه �ي �عر��ض 

حيال ذلك عليه �تباع �الجر�ء�ت �لقانونية
  الكاتب العدل 

وزارة العدل
  ال�صئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26   
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 93
�لدور�بى  ��صماعيل  عبد�لرحمن  عبد�ملجيد  �ل�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�لبالغة  كامل ح�صته  و�لتنازل عن  �لبيع  يرغب يف   ، �المار�ت  �جل�صنية   - �لزرعوين 
�لتنمية  د�ئرة  من  �ل�صادرة  بور�صعيد(  )�صوبرماركت  �مل�صماه  �لرخ�صة  يف   %100
مق�صود  �ل�صيد/حممد  �ىل   )626303( رقم  جتارية  برخ�صة  بال�صارقة  �القت�صادية 
�خرى:تغيري  تعديات   - بنغادي�ض  �جلن�صية   - �لرحمن  حفيظ  حممد  �لرحمن 

�ل�صكل �لقانوين من فردية �ىل وكيل خدمات
وعمابن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العان للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  
على �الجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �العان فمن لديه �ي �عر��ض 

حيال ذلك عليه �تباع �الجر�ء�ت �لقانونية
  الكاتب العدل 

وزارة العدل
  ال�صئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26   
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 95
ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيد/ حممد �عجاز بن عبد�لر�صيد - �جل�صنية باك�صتان ، 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 50% �ىل �ل�صيد/�صم�ض جميد حممد 
جميد - �جلن�صية باك�صتان ، بالرخ�صة �مل�صماه )ور�صة �ملر�صد �لعربي لت�صليح كهرباء 
�ل�صيار�ت( تاأ�ص�صت بامارة �ل�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )213367( �ل�صادرة من د�ئرة 

�لتنمية �القت�صادية بال�صارقة - تعديات �خرى:اليوجد
وعمابن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العان للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  
على �الجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �العان فمن لديه �ي �عر��ض 

حيال ذلك عليه �تباع �الجر�ء�ت �لقانونية
  الكاتب العدل 

وزارة العدل
  ال�صئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 94
بنغادي�ض  �جل�صنية   - �حمد  كبري  �لعظيم  نور  حممد  �ل�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�بر�هيم  حمود  �ل�صيد/خالد  �ىل   %70 �لبالغة  ح�صته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب   ،
�حلميد�ن - �جلن�صية �المار�ت ، يف �لرخ�صة �مل�صماه )ن�صيم �لبحر ل�صيانة �ل�صيار�ت( �ل�صادرة 
�لرخ�صة 774057 - ليكن معلوما للجميع بان  بال�صارقة برقم  �لتنمية �القت�صادية  من د�ئرة 
و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب   ، بنغادي�ض  �جل�صنية   - غري  عامل  حممد  بن  ربيل  حممد  �ل�صيد/ 
عن كامل ح�صته �لبالغة 30% �ىل �ل�صيد/خالد حمود �بر�هيم �حلميد�ن - �جلن�صية �المار�ت 
، يف �لرخ�صة �مل�صماه )ن�صيم �لبحر ل�صيانة �ل�صيار�ت( �ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 
بال�صارقة برقم �لرخ�صة 774057 - تعديات �خرى:تغيري �ل�صكل �لقانوين من )وكيل خدمات( 

�ىل )موؤ�ص�صة فردية(
وعمابن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العان للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �الجر�ء 
�مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �العان فمن لديه �ي �عر��ض حيال ذلك عليه �تباع 

�الجر�ء�ت �لقانونية
  الكاتب العدل 

وزارة العدل
  ال�صئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26   

اإعالن منفذ �صده بالن�صر 
حمكمة الفجرية - حمكمة التنفيذ املدنية

تنفيذ   -  FUCEXCIPOR2020 /0000666 اإخطار دفع يف الق�صية رقم
�إىل �ملنفذ �صده :1- �بر�هيم عبد�هلل �حمد عبد�هلل �حلفيتي

�مارة �لفجرية منطقة �لكهرباء منزل 80/12 بجو�ر بقالة �ل�صعبية
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 

�ملنفذ: بنك دبي �ال�صامي �ض.م.ع  ، يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاه.  ومبا �أن �ملحكوم له 
�ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 
 232319.5  : و�مل�صاريف  �لر�صوم  �صاما  �لكلي  �ملجموع    : كاالآتي  تنفيذه  �ملطلوب  
درهم - فبموجب هذ� �نت مكلف بتنفيذ ما جاء �عاه 15 يوما من تاريخ �ليوم �لتايل 
�لتنفيذ �جلربي  �جر�ء�ت  �صتتخذ بحقك  �ملحكمة  ذلك  لتبليغكم ويف حالة تخلفك عن 

�ملقررة قانونا.  
القا�صي/ع�صام عط�ه الع�صيلي
حمكمة الفجرية

حمكمة التنفيذ املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26   
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية
جتاري  تنفيذ   -  SHCEXCIPOR2020 /0001778 اإخطار دفع يف الق�صية رقم

�إىل �ملحكوم عليه :1- ح�صن عي�صى عبا�ض علي �ملازمي
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 

�ملنفذ: بنك دبي �ال�صامي )�صركة م�صاهمة عامة(  ، يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاه.  ومبا 
�أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك 
، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  تنفيذه كاالآتي :  �ملجموع �لكلي �صاما �لر�صوم و�مل�صاريف : 
درهم - لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �أعاه   228945
خال )15( يوما من تاريخ �إعانك / �إعانكم بهذ� �الإخطار.،  ويف حال تخلفك عن ذلك 

فاإن �ملحكمة �صتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�صي/احمد طلعت عبدال�صادق حممد
حمكمة ال�صارقة

حمكمة التنفيذ املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26   
اإنذار عديل بالن�صر

رقم )2021/856)
�ملنذر:بنك دبي �لتجاري �ض.م.ع بوكالة �ملحامي �الأ�صتاذ/نا�صر حمد �ل�صام�صي

 - �بر�هيم  م��ر�د  �و /ح�صني  �لرهن  �لعقار�ت وعقود  ل�صهاد�ت ملكيات  وفقا  �ال�صم   - �الم��ار�ت  - �جلن�صية  �لبلو�صي  �بر�هيم  م��ر�د  �ليه:ح�صني  �ملنذر 
�جلن�صية �المار�ت - �ال�صم وفقا جلو�ز �ل�صفر

�لبنك �ملنذر ينذركم عما باحكام �ملادتني 26 ، 25 من �لقانون رقم 14 ل�صنة 2008 ب�صاأن �لرهن �لتاأميني يف �مارة دبي للمبادرة �ىل �صد�د �ملبالغ �ملر�صدة 
بذمتكم �جمايل مبلغ وقدره )9.587.388.74( درهم ت�صعة مليون وخم�صمائة و�صبعة وثمانون �لف وثاثمائة وثمانية وثمانون درهم و�ربعة و�صبعون 
فل�ض - على �لنحو �ملبني تف�صيليا باجلدول �دناه كما يف تاريخ 2020/12/22 وذلك خال )30( يوما من تاريخ �عانكم بهذ� �النذ�ر حتت طائلة �تخاذ 

كافة �الجر�ء�ت �لقانونية لبيع �لعقار�ت �ملرهون رهنا من �لدرجة �الوىل ل�صالح �لبنك وتفا�صيل �لعقار�ت و�ملبالغ �ملر�صده بذمتكم كاالتي:

الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

Date 26/ 1/ 2021  Issue No : 13148
Public Notice AJ20201205C10900

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Abdul Salam Haroon Khan, Nationality: Pakistan
Subject:  Subject/Judicial notice for payment of (21,492.22 dirhams) Twenty one thousand, Four 
hundred ninety two dirhams and twenty two fils
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his work with 
the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under a declaration of 
indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (21,492.22) Twenty one thousand, 
Four hundred ninety two dirhams and twenty two fils under a declaration of indebtedness signed by 
the notified party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified party 
for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the date of the 
receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite of the 
repeated amicable endeavors but in vain.
Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date of 
your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to regain 
the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 26/ 1/ 2021  Issue No : 13148
Public Notice AJ20201209C11108

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Gurmeet Singh Tek Chand, Nationality: India
Subject:  Subject/Judicial notice for payment of (15607.60) Fifteen thousand, six hundred seven 
dirhams and sixty fils
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his work with 
the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under a declaration of 
indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (15607.60) Fifteen thousand, six 
hundred seven dirhams and sixty fils under a declaration of indebtedness signed by the notified party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified party 
for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the date of the 
receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite of the 
repeated amicable endeavors but in vain.
Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date of 
your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to regain 
the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
  General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 26/ 1/ 2021  Issue No : 13148
Public Notice AJ20201211C11279

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Qamar Uz Zaman Muhammad Yousaf, Nationality: Pakistan
Subject:  Subject/Judicial notice for payment of (4892.26) Four thousand, eight hundred ninety 
two dirhams and twenty six fils
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his work with 
the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under a declaration of 
indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (4892.26) Four thousand, eight 
hundred ninety two dirhams and twenty six fils under a declaration of indebtedness signed by the 
notified party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified party 
for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the date of the 
receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite of the 
repeated amicable endeavors but in vain.
Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date of 
your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to regain 
the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 26/ 1/ 2021  Issue No : 13148
Public Notice AJ20201209C111112

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Razzaq Ahmad Akbar Ali, Nationality: Pakistan
Subject:  Subject/Judicial notice for payment of (8095.35) Eight thousand, ninety five dirhams 
and thirty five fils
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his work with 
the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under a declaration of 
indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (8095.35) Eight thousand, ninety 
five dirhams and thirty five fils under a declaration of indebtedness signed by the notified party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified party 
for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the date of the 
receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite of the 
repeated amicable endeavors but in vain.
Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date of 
your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to regain 
the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 26/ 1/ 2021  Issue No : 13148
Public Notice AJ20201211C11285

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Rajesh Jeet Ram, Nationality: India
Subject:  Subject/Judicial notice for payment of (11851.76) Eleven thousand, eight hundred fifty 
one dirhams and seventy six fils
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his work with 
the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under a declaration of 
indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (11851.76) Eleven thousand, 
eight hundred fifty one dirhams and seventy six fils under a declaration of indebtedness signed by 
the notified party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified party 
for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the date of the 
receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite of the 
repeated amicable endeavors but in vain.
Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date of 
your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to regain 
the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 26/ 1/ 2021  Issue No : 13148
Public Notice AJ20201211C11281

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Touseef Ahmad Tahir Mahmood, Nationality: Pakistan
Subject:  Subject/Judicial notice for payment of (12677.85) Twelve thousand, six hundred seventy 
seven dirhams and eighty five fils
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his work with 
the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under a declaration of 
indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (12677.85) Twelve thousand, six 
hundred seventy seven dirhams and eighty five fils under a declaration of indebtedness signed by the 
notified party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified party 
for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the date of the 
receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite of the 
repeated amicable endeavors but in vain.
Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date of 
your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to regain 
the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 26/ 1/ 2021  Issue No : 13148
Public Notice AJ20201209C11107

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Yadwinder Sing, Nationality: India
Subject:  Subject/Judicial notice for payment of (14579.16) Fourteen thousand, five hundred 
seventy nine dirhams and sixteen  fils 
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his work with 
the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under a declaration of 
indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (14579.16) Fourteen thousand, 
five hundred seventy nine dirhams and sixteen  fils under a declaration of indebtedness signed by the 
notified party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified party 
for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the date of the 
receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite of the 
repeated amicable endeavors but in vain.
Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date of 
your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to regain 
the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
 General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 26/ 1/ 2021  Issue No : 13148
Public Notice AJ20201211C11278

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Salim Noorudeen Kunju, Nationality: India
Subject:  Subject/Judicial notice for payment of (22146.61) Twenty two thousand, one hundred 
fourty six dirhams and sixty one fils
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his work with 
the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under a declaration of 
indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (22146.61) Twenty two thousand, 
one hundred fourty six dirhams and sixty one fils under a declaration of indebtedness signed by the 
notified party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified party 
for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the date of the 
receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite of the 
repeated amicable endeavors but in vain.
Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date of 
your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to regain 
the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 26/ 1/ 2021  Issue No : 13148
Public Notice AJ20201209C11201

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Noor Ul Haq Roshan Munir, Nationality: Pakistan
Subject:  Subject/Judicial notice for payment of (9616.57) Nine thousand, six hundred sixteen 
dirhams and fifty seven fils
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his work with 
the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under a declaration of 
indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (9616.57) Nine thousand, six 
hundred sixteen dirhams and fifty seven fils under a declaration of indebtedness signed by the notified 
party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified party 
for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the date of the 
receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite of the 
repeated amicable endeavors but in vain.
Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date of 
your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to regain 
the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 26/ 1/ 2021  Issue No : 13148
Public Notice AJ20201209C11110

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Muhammad Bilal Ahmad Liaqat Ali, Nationality: Pakistan
Subject:  Subject/Judicial notice for payment of (7515.17) Seven thousand, five hundred fifteen 
dirhams and seventeen fils
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his work with 
the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under a declaration of 
indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (7515.17) Seven thousand, five 
hundred fifteen dirhams and seventeen fils under a declaration of indebtedness signed by the notified 
party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified party 
for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the date of the 
receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite of the 
repeated amicable endeavors but in vain.
Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date of 
your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to regain 
the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 26/ 1/ 2021  Issue No : 13148
Public Notice AJ20201211C11282

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Rabie Abdelhamid Mohamed Ali, Nationality: Egypt
Subject:  Subject/Judicial notice for payment of (22464.00) Twenty two thousand, four hundred 
sixty four dirhams.
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his work with 
the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under a declaration of 
indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (22464.00) Twenty two thousand, 
four hundred sixty four dirhams under a declaration of indebtedness signed by the notified party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified party 
for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the date of the 
receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite of the 
repeated amicable endeavors but in vain.
Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date of 
your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to regain 
the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 26/ 1/ 2021  Issue No : 13148
Public Notice AJ20201205C10898

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Muhammad Zeeshan Nawab Khan, Nationality: Pakistan
Subject:  Subject/Judicial notice for payment of (20427.26)  Twenty thousand, four hundred 
twenty seven dirhams and twenty six fils
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his work with 
the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under a declaration of 
indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (20427.26)  Twenty thousand, 
four hundred twenty seven dirhams and twenty six fils under a declaration of indebtedness signed by 
the notified party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified party 
for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the date of the 
receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite of the 
repeated amicable endeavors but in vain.
Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date of 
your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to regain 
the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE
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»وطنية« حت�سل على �سهادة الآيزو 
اخلا�سة بر�سد وقيا�س ر�سا العمالء

•• اأبوظبي-الفجر:

 ISO أعلنت �صركة �لوطنية للتكافل “وطنية” ح�صولها على �صهادة �الآيزو�
وهي مو��صفة  10004:2018 و�خلا�صة “بر�صد وقيا�ض ر�صا �لعماء”، 

عاملية الأف�صل �ملمار�صات �ملعنية بر�صى �ملتعاملني و�صعادتهم.
هذه  على  حت�صل  �لتي  و�ملوؤ�ص�صات  �ل�صركات  �أوىل  من  وطنية”   “ وتعد 
تاأكيد�ً  �ل�صهادة  هذه  على  “ وطنية”  ح�صول  جاء  و  �لدولة.  يف  �ل�صهادة 
�أن  و�صمان  ب�صفافية،  �ملتعاملني  ر�أي  ��صتطاعات  ب��اإج��ر�ء  �لتز�مها  على 
�لعملية فعالة ودقيقة حيث توؤمن “وطنية” باأن ر�أي �ملتعاملني هو م�صاهم 
وقد متت �لعملية عرب  رئي�صي يف عملية �لتح�صني و�لتطوير �مل�صتمرة”. 
خال رحلة تقدمي  “وطنية”  حتديد نقاط تفاعل �لعماء �ملختلفة مع 
�خلدمة، مما �أرفد �ل�صركة بنتائج �صمولية حول خدمة �ملتعاملني وخطط 
وت��ع��اون فريق  �الإجن���از بجهود  ه��ذ�  ه��ذ� قد مت حتقيق  �مل�صتمر،  �لتح�صن 
عمل “وطنية«.  و كان لروؤية وتوجيهات �لدكتور علي بن حرمل �لظاهري 
رئي�ض جمل�ض �إد�رة �صركة �لوطنية للتكافل “وطنية” دور كبري يف ح�صول 
�ل�صركة على هذه �ل�صهادة، �ىل جانب متابعته �ملتو��صلة ل�صري �الأعمال مبا 
يحقق ��صر�تيجية �ل�صركة يف �لنمو وحتقيق عو�ئد �يجابية للم�صاهمني. 
خال  م��ن  وتوقعاتهم  �ل��ع��م��اء  �ح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  “وطنية”   ت�صعى  و 
من  خالية  �لعماء  رحلة  جلعل  مبتكرة  حلول  و�عتماد  �لعمليات  رقمنة 
�ملتاعب، هذ� وقد �أطلقت “وطنية” يف يونيو 2020 �لبو�بة �الإلكرونية 
�إ�صد�ر وثائق �لتاأمني  )MYCONNECT( �لتي تقدم للعماء خدمة 

بدون تام�ض �أو تبادل لاأور�ق عرب �الإنرنت يف �أقل من 4 دقائق.
2011 ، وتتمثل  �ض.م.ع عام  “وطنية”  تاأ�ص�صت �صركة �لوطنية للتكافل 
�الإمار�ت  �صوق  �حتياجات  يلبي  ر�ئد  تكافلي  �إن�صاء مركز  �ل�صركة يف  روؤية 
�لعربية �ملتحدة خلدمات متو�فقة مع �ل�صريعة �الإ�صامية. وُتركز �ل�صركة 
عملياتها  وت��ل��ت��زم  و�ل��ت��ج��اري،  �ل�صخ�صي  �ل��ت��ك��اف��ل  �أع��م��ال  خ��ط��وط  ع��ل��ى 
نف�صها  �لوطنية  �صركة  مُتيز  �الإ�صامية،  �ل�صريعة  للو�ئح  �لتام  باالمتثال 
�لتكافلي،  �لتاأمني  وثائق  حاملي  عمائها  مع  و�ملهني  �ملن�صف  بتعاملها 
تناف�صية،  باأ�صعار  �ملنا�صبة  �لتكافلية  �لتاأمينية  �لتغطية  توفري  خال  من 

وت�صوية �ملطالبات ب�صكل �صريع وخاٍل من �ملتاعب يف حالة حدوث خ�صارة.

»فالي دبي« ت�سيف 4 وجهات 
جديدة اإىل �سبكتها الأوروبية

•• دبي- وام:

�إيطاليا  يف  ون��اب��ويل  كاتانيا  م��ن  ك��ل  �ن�صمام  �أم�����ض  دب��ي  “ ف��اي  �أعلنت 
�ملتنامية �عتبار� من  �إىل �صبكتها �الأوروبية  �لنم�صا ومالطا  و�صالزبورغ يف 

مايو �ملقبل .
65 وجهة ح��ول �لعامل مع  �أك��رث من  ومن��ت �صبكة ف��اي دب��ي لت�صل �إىل 

��صتمر�ر �لدول يف رفع �لقيود تدريجيا عن �لرحات �جلوية.
ومع �إ�صافة كاتانيا ومالطا و�صالزبورغ �رتفع عدد �لوجهات �الأوروبية �لتي 
وبوخار�صت  بلغر�د  ت�صمل  وجهة   20 �إىل  �إليها  رح��ات  دبي  فاي  ت�صغل 

وهل�صنكي و��صطنبول وكر�كوف وبر�غ و�صوفيا.
و�صتبد�أ �لناقلة يف ت�صغيل رحاتها �إىل كل من مطار مالطا �لدويل ومطار 
12 مايو بو�قع �أربع رحات �أ�صبوعيا يف حني  كاتانيا �لدويل �عتبار� من 
13 مايو  ت�صتاأنف �لناقلة رحاتها �إىل مطار نابويل �لدويل �عتبار� من 

�ملقبل بو�قع ثاث رحات �أ�صبوعيا.
ت�صغل رحات  �لتي  �الإم���ار�ت  �الأوىل يف  �لطري�ن  �صركة  دب��ي  ف��اي  وتعد 
مبا�صرة بني مطار دبي �لدويل ومطار �صالزبورغ يف �لنم�صا �عتبار� من 13 

مايو 2021 بو�قع �أربع رحات �أ�صبوعيا.
بدء  “ م��ع  دب��ي  ف��اي  �صركة  ل��دى  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �لغيث  وق��ال غيث 
�لرحات �إىل كاتانيا ومالطا ونابويل و�صالزبورغ �صتو��صل �ل�صركة تو�صيع 
�صبكتها ب�صكل تدريجي من �أجل تلبية �لطلب �ملتز�يد على �ل�صفر خا�صة 
مع عودة �ملزيد من �لركاب �إىل �الأجو�ء ورفع �لقيود �ملفرو�صة على �ل�صفر 

�لدويل«.

وزير القت�ساد ي�سيد باإقرار احلكومة �سيا�سة القت�ساد الدائري
•• اأبوظبي-وام:

�القت�صاد  وزي��ر  �مل��ري  �أ�صاد معايل عبد�هلل بن ط��وق 
باإقر�ر جمل�ض �لوزر�ء برئا�صة �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 
حممد بن ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض 
جمل�ض �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �صيا�صة �القت�صاد 
�صاأنها  من  �خلطوة  هذه  �أن  معاليه  موؤكد�  �لد�ئري 
يف  �ل��د�ئ��ري  �القت�صاد  نحو  �لتحول  وت���رية  ت�صريع 
��صتد�مة  �أك���رث  �قت�صادية  منظومة  وتبني  �ل��دول��ة 
��صتهاكا  و�أق����ل  �ل��ن��ظ��ي��ف��ة  �ل��ط��اق��ة  و�ع��ت��م��اد� ع��ل��ى 

للمو�رد غري �ملتجددة.
وقال معاليه: ياأتي �عتماد �صيا�صة �القت�صاد �لد�ئري 
��صتمر�ر� لنهج دولة �الإمار�ت �لقائم على �إر�صاء دعائم 
�قت�صاد �مل�صتقبل ودفع م�صرية �لتنمية �مل�صتد�مة من 
و�الإد�رة  �لتدوير،  �إع��ادة  تعزيز وتو�صيع نطاق  خال 
�ل��ف��ع��ال��ة ل��ل��ن��ف��اي��ات، و�حل����د م��ن ����ص��ت��ه��اك �مل����و�رد، 
ل���ل���دول���ة.. ولطاملا  �ل��ك��رب��ون��ي��ة  �ل��ب�����ص��م��ة  وت��خ��ف��ي��ف 
كانت دولة �الإم��ار�ت �صباقة يف دعم �مل�صاعي �لدولية 
و�حللول  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  �البتكار  لت�صخري 

�لرقمية لت�صريع �لتحول نحو �القت�صاد �لد�ئري، �إذ� 
»ت�صريع  مبادرة  على  �ملوقعة  �ل��دول  �أوىل  من  تعترب 
�ال�صر�تيجية  بال�صر�كة   »360 �لد�ئري  �القت�صاد 

مع �ملنتدى �القت�صادي �لعاملي«.
و�أ�صاف: كما قامت �لدولة من خال وز�رة �القت�صاد 
�القت�صاد  ب�صاأن  ��صر�تيجي  تعاون  �تفاقية  بتوقيع 
�الإيطالية  باولو  �صان  �أنتي�صا  جمموعة  مع  �لد�ئري 
�لتي خ�ص�صت مبلغ 6 مليار�ت يورو لدعم �النتقال 
نحو �القت�صاد �لد�ئري عامليا، من خال دعم �البتكار 
�أمام  �ال�صتثمارية  �لفر�ض  و�إتاحة  �لت�صنيع  و�إع��ادة 
بالدولة.  و�ملتو�صطة  و�ل�صغرية  �لنا�صئة  �ل�صركات 
ويج�صد �عتماد هذه �ل�صيا�صة �ليوم يف �أول �جتماعات 
توليها  �لتي  �الأهمية  �جلديد  للعام  �ل��وزر�ء  جمل�ض 
وياأتي  �ل��د�ئ��ري،  �القت�صاد  م�صرية  لدفع  �حلكومة 
�لعمل  منظومة  �صمن  �لفعالة  لل�صر�كة  ثمرة  ذل��ك 

�حلكومي«.
�إن دول��ة �الإم��ار�ت لديها �لعديد من  وق��ال معاليه.. 
�صك  وال  �لد�ئري،  �القت�صاد  مفهوم  �صمن  �ملبادر�ت 
يف �أن �إقر�ر هذه �ل�صيا�صة ميثل خطوة مهمة لو�صع 

وتعزيز  �مل��ب��ادر�ت  من  �ملزيد  �صياغة  ت�صهم يف  مظلة 
�ملبادر�ت �لقائمة، ونقل جتربة دولة �الإمار�ت يف هذ� 
�ملجال �إىل �لعامل. كما �أن من �صاأن هذه �خلطوة تعزيز 
مكانة �لدولة كنموذج ر�ئد �إقليميا وعامليا يف تطويع 
��صتمر�رية  ل�صمان  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  �البتكار 
الأجيال  �مل����و�رد  ع��ل��ى  و�حل��ف��اظ  �مل�����ص��ت��د�م��ة  �لتنمية 
�لوطني  �القت�صاد  قدرة  وزي��ادة  و�مل�صتقبل،  �حلا�صر 
على مو�كبة �لتغري�ت �ملت�صارعة �لتي ي�صهدها �لعامل 
�ليوم يف ظل �لتقدم �لتكنولوجي و�لثورة �ل�صناعية 

�لر�بعة، ومو�جهة �أية حتديات حمتملة.
ومبادئ  م��ن��ه��ج��ي��ات  ت��ط��ب��ي��ق  �أن  م��ع��ال��ي��ه  و�أو�����ص����ح 
لنمو  �الآف���اق  م��ن  �مل��زي��د  �صيفتح  �ل��د�ئ��ري  �القت�صاد 
�ل�صركات يف خمتلف �لقطاعات من خال �ال�صتفادة 
و�لنفقات،  �لتكاليف  م��ن  و�حل���د  �مل����و�رد  م��ن  �مل��ث��ل��ى 
و�صنعمل يف وز�رة �القت�صاد مع جميع �ل�صركاء لدعم 
�ملبادر�ت  باإطاق  �لتز�منا  و�صنو��صل  �ل�صيا�صة  هذه 
يف  �لطموحة  و�خلطط  �مل�صروعات  وتنفيذ  �ملتكاملة 
هذ� �مل�صار �القت�صادي، وتوفري كافة �ل�صبل �ل�صامنة 
وتر�صيخ  �ل��وط��ن��ي،  �القت�صاد  وم��رون��ة  تنوع  لتعزيز 

�لتنمية  ميادين  يف  �الإم��ار�ت  لدولة  �لريادية  �ملكانة 
و�لتكنولوجيا  �لرقمي  و�لتحول  و�البتكار  �مل�صتد�مة 

�ملتقدمة.

اأبوظبي للتنمية ميول 90 م�سروعا يف قطاع الطاقة املتجددة بقيمة 4.7 مليار درهم
•• اأبوظبي-وام: 

حققت �مل�صاريع �لتي مولها �صندوق �أبوظبي 
للتنمية يف قطاع �لطاقة �ملتجددة على مدى 
�إ�صر�تيجيا  دعما  �ملا�صية  �الأرب��ع��ة  �لعقود 
جل��ه��ود دول���ة �الإم�����ار�ت �ل��ه��ادف��ة �إىل زيادة 
�إ�صهامات �لطاقة �لنظيفة يف �لدول �لنامية، 
وترية  ت�صريع  يف  �ل��ب��ارز  دوره���ا  �إىل  �إ�صافة 
وتخفي�ض  �ملتجددة،  �لطاقة  نحو  �لتحول 
�لكربونية  و�الن��ب��ع��اث��ات  �ل��دف��ي��ئ��ة  �ل���غ���از�ت 
�لتغري  ظاهرة  من  للحد  بالبيئة،  �ل�صارة 

�ملناخي.
قطاع  يف  �ل�������ص���ن���دوق  مت���وي���ات  و����ص���ه���دت 
نهاية  م��ع  ملحوظا  من��و�  �ملتجددة  �لطاقة 
�مل�صاريع  ع����دد  ب��ل��غ  ح��ي��ث   ،2020 �ل���ع���ام 
بلغت  �إجمالية  بقيمة  م�صروعا   90 �ملمولة 
 1.3 ي��ع��ادل  4.7 مليار دره���م، م��ا  ح���و�يل 
مليار دوالر �أمريكي ��صتفادت منها 65 دولة 

يف خمتلف قار�ت �لعامل.
ونتيجة مل�صاريع �لطاقة �ملتجددة �لتي مولها 
�إىل  �الإنتاجية  طاقتها  وو�صلت  �ل�صندوق 
�لعديد  ��صتطاعت  ميغاو�ط،   9،755 نحو 
�لرئي�صية،  ق��ط��اع��ات��ه��ا  ت��ن��م��ي��ة  �ل�����دول  م���ن 
و�إي�صال خدمات كهرباء م�صتد�مة �إىل �آالف 
ب�صكل  �صاهم  مما  �لريفية،  و�ملناطق  �لقرى 
�القت�صادي  �ل��ن��م��و  ع��ج��ل��ة  دف���ع  يف  م��ب��ا���ص��ر 
�إىل  �إ���ص��اف��ة  �ل�صكان،  ح��ي��اة  ج���ودة  وحت�صني 
مايني  وتخفي�ض  �لبيئية  �لق�صايا  دع��م 

�الأطنان من �نبعاثات �لكربون �صنويا.
مدير  �ل�صويدي  �صيف  حممد  �صعادة  وق��ال 
�ل���دور  �إن  للتنمية  �أب��وظ��ب��ي  ���ص��ن��دوق  ع���ام 
�لريادي �لذي لعبه �صندوق �أبوظبي للتنمية 
يف دعم م�صاريع �لطاقة �ملتجددة جاء بف�صل 
حتر�ض  �ل��ت��ي  �ل��ر���ص��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة  توجيهات 
�لدولية  دع����م �جل���ه���ود  ع��ل��ى  د�ئ�����م  ب�����ص��ك��ل 
�لهادفة ملو�جهة �لتحديات �ملرتبطة بالتغري 
على  �العتماد  يف  �ل��دول  وم�صاندة  �ملناخي، 
�لطاقة �ملتجددة منخف�صة �لتكاليف لتقليل 
��صتخد�م  من  عليها  �ملرتبة  �ملالية  �الأعباء 

�لوقود �الأحفوري.
�أبوظبي  ��صت�صافة  �أن  �ل�����ص��وي��دي  و�أ���ص��اف 
�ملتجددة  ل��ل��ط��اق��ة  �ل��دول��ي��ة  �ل��وك��ال��ة  مل��ق��ر 
وعاقة  ع���ام���ا،   11 ن��ح��و  ق��ب��ل  “�آيرينا” 
�أبوظبي  ���ص��ن��دوق  ت���رب���ط  �ل���ت���ي  �ل�����ص��ر�ك��ة 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة م���ع �مل��ن��ظ��م��ة �ل���دول���ي���ة ���ص��اه��م يف 
��صتخد�م  للتو�صع يف  �ل��دويل  �ملجتمع  قيادة 
�لطاقة �ملتجددة، كم�صدر بديل لدفع جهود 
�لتنمية �مل�صتد�مة، موؤكد� �أن دولة �الإمار�ت 
تقوم بدور هام لتحقيق �الأهد�ف �الإمنائية، 
�الق��ت�����ص��ادي��ة وحت�صني  �ل��ت��ن��م��ي��ة  وحت��ف��ي��ز 
�لتنمية  لتحقيق  لل�صكان  �ملعي�صة  م�صتويات 
ميتلك  �ل�صندوق  �أن  �إىل  ولفت  �مل�صتد�مة. 
جتارب غنية يف دعم �نت�صار م�صاريع �لطاقة 
م�صتوى  على  ��صتخد�مها،  قاعدة  وتو�صعة 
بناء  يف  �ل�صيا�صة  تلك  ت�صاهم  حيث  ع��امل��ي، 
ف�صا  �ملقبلة،  ل��اأج��ي��ال  �أف�����ص��ل  م�صتقبل 
�لبيئة و�صمان  �لفعال يف حماية  عن دورها 
حجم  وتقليل  �لطبيعية،  مو�ردها  ��صتد�مة 
�النبعاثات �لكربونية �ل�صارة بالبيئة و�لتي 

�صوف حتد من ظاهرة �لتغري �ملناخي«.
- مبادرة دعم م�ساريع الطاقة املتجددة 

بالتعاون مع “اآيرينا« .
�ل�صندوق  �إط���اق   2013 ع��ام  �صهد  وق��د 
��صتثنائية على م�صتوى عاملي لدعم  مبادرة 
 1.285 بقيمة  �ملتجددة  �لطاقة  م�صاريع 
�أمريكي  “ 350 مليون دوالر  دره��م  مليار 
“ ب��ال��ت��ع��اون م��ع �ل��وك��ال��ة �ل��دول��ي��ة للطاقة 
خال  م���ن  مت  ح��ي��ث  “�آيرينا”  �مل���ت���ج���ددة 
م�صاريع  م��ن  م�صروعا   32 متويل  �مل��ب��ادرة 
26 دول���ة يف خمتلف  �مل��ت��ج��ددة يف  �ل��ط��اق��ة 

مولها  �لتي  �مل�صاريع  وت�صاهم  �لعامل.  دول 
ميغاو�ط   208 ن��ح��و  �إن��ت��اج  يف  �ل�����ص��ن��دوق 
�أكرث  منها  ي�صتفيد  �مل��ت��ج��ددة  �ل��ط��اق��ة  م��ن 
�لطاقة  �أنها وفرت  من مليون �صخ�ض، كما 
�لدخل  ذ�ت  للمجتمعات  معقولة  ب��اأ���ص��ع��ار 
حت�صني  على  �مل��ب��ادرة  عملت  كما  �ملنخف�ض. 
جودة �خلدمات �ل�صحية و�لتعليمية، ف�صا 
�ملحلية  �الق��ت�����ص��ادي��ة  �لتنمية  حت��ف��ي��ز  ع��ن 
�إىل دوره��ا يف تقليل  �إ�صافة  �ل��دول،  يف تلك 

�النبعاثات �لكربونية �ل�صارة بالبيئة.
- �سندوق ال�سراكة بني االإمارات ودول 

املحيط الهادئ.
�خلارجية  وز�رة  �أط��ل��ق��ت   2014 ع��ام  ويف 
بني  �ل�صر�كة  �صندوق   “ �ل��دويل  و�لتعاون 
دول�����ة �الإم��������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل���ت���ح���دة، ودول 
�ملحيط �لهادئ”، لتنفيذ م�صاريع �لطاقة يف 
دول �لبا�صفيك بتمويل من �صندوق �أبوظبي 
درهم  مليون   184 تبلغ  وبقيمة  للتنمية، 

“50 مليون دوالر �أمريكي« .
عام  يف  للتنمية  �أب��وظ��ب��ي  ���ص��ن��دوق  و�أجن����ز 
م�صاريع  من  م�صروعا   11 متويل   2016
�ملحيط  ج����زر  دول  يف  �مل���ت���ج���ددة  �ل���ط���اق���ة 
�إجنازها  مت  �لتي  �مل�صاريع  و�صملت  �ل��ه��ادئ، 
�لطاقة  ب���اأن���ظ���م���ة  ت��ت��ع��ل��ق  م�������ص���اري���ع   10
وم�صروعا   pv �لكهرو�صوئية  �ل�صم�صية 
و�ح���د� م��ن �أن��ظ��م��ة ط��اق��ة �ل��ري��اح. وحققت 
�مل�صاريع يف دول جزر �ملحيط �لهادئ �لعديد 
�مليز�نيات  على  �صو�ء  �الإيجابية  �الآث���ار  من 
�أو �حلفاظ على بيئة  �لدول  �لوطنية لتلك 
�لكربونية،  �الن��ب��ع��اث��ات  م��ن  خالية  نظيفة 
�إنتاج  على  جمتمعة  �مل�صاريع  �أ�صهمت  حيث 
كما  �مل�صتد�مة،  �لطاقة  من  ميغاو�ط   5.7
مالية  وف���ور�ت  حتقيق  يف  �مل�صاريع  �أ�صهمت 
نتيجة  �صنويا  دوالر  مليون   3.77 بقيمة 
وفور�ت وقود �لديزل، كما عملت على تايف 
�أك�صيد  ث��اين  غ��از  8،447 طن من  �نبعاث 

�لكربون �صنويا.
- �سندوق ال�سراكة بني االإمارات ودول 

جزر الكاريبي.
ل��ن��ج��اح م���ب���ادرة م�����ص��اري��ع �لطاقة  ون��ت��ي��ج��ة 
�أطلقت  �ل��ه��ادئ،  �ملحيط  ج��زر  �مل��ت��ج��ددة يف 
�ل���دويل مبادرة  و�ل��ت��ع��اون  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة 
�ل��ك��اري��ب��ي للطاقة  �ل�����ص��ر�ك��ة م��ع دول ج���زر 
�ملبادرة  �ل�����ص��ن��دوق  م���ول  ح��ي��ث  �مل���ت���ج���ددة، 
مليون   50“ دره����م  م��ل��ي��ون   184 بقيمة 
�ملتجددة  �لطاقة  م�صاريع  لتمويل  دوالر” 
�لكاريبي،  دول��ة من دول   16 ت�صتفيد منها 
�لتي  �لكبرية  �الإم��ك��ان��ي��ات  ��صتغال  بهدف 
تتمتع بها منطقة �لكاريبي و�ملتمثلة بوفرة 
كالطاقة  ل��دي��ه��ا  �لطبيعية  �مل�����و�رد  وت��ن��وع 
�حلر�رة  وط��اق��ة  �ل��ري��اح  وط��اق��ة  �ل�صم�صية، 
ي�صتفيد  م�صتد�مة  طاقة  وتوليد  �جلوفية 

منها �صكان جزر �لكاريبي.
�أغلبها  �إجن���از  مت  �ل��ت��ي  �مل�����ص��اري��ع  و�صاهمت 
ب�صعة 9.4 ميغاو�ط يف �لت�صدي للتحديات 
و�ملتعلقة  �ل��ك��اري��ب��ي  دول  ت��و�ج��ه��ه��ا  �ل���ت���ي 
�إ�صافة الإ�صهامها  بارتفاع تكاليف �لكهرباء، 
�الإيجابي يف توفري طاقة م�صتد�مة ناهيك 
ع��ن �الآث����ار �الإي��ج��اب��ي��ة �الأخ����رى �ملتمثلة يف 
ت��وف��ري ف��ر���ض �ل��ع��م��ل و�حل����د م���ن �لتلوث 
�لبيئي من خال جتنب �النبعاثات �ل�صارة، 

�إ�صافة لدعم �القت�صاد �ملحلي.
وفيما يلي نبذة حول عدد من �أهم �مل�صاريع 
�ل�صنو�ت  خ����ال  �ل�����ص��ن��دوق  م��ول��ه��ا  �ل���ت���ي 

�لع�صرة �ملا�صية.
- جممع ال�سيخ زايد للطاقة ال�سم�سية 

يف االأردن.
�ل�صيخ  م�������ص���روع جم��م��ع  �ل�������ص���ن���دوق  م����ول 
�لقويرة  منطقة  يف  �ل�صم�صية  للطاقة  ز�ي��د 
درهم  م��ل��ي��ون   551 بقيمة  �الأردن  ج��ن��وب 
يقوم  حيث  �أمريكي”  دوالر  “150 مليون 
103 ميغاو�ط من �لطاقة  �ملجمع بتوليد 
�ل�����ص��م�����ص��ي��ة، ويهدف  �خل���اي���ا  ب��ا���ص��ت��خ��د�م 
على  �ملتنامية  �ل���زي���ادة  تلبية  �إىل  �مل�����ص��روع 
�إيجاد  خال  من  وذلك  �لكهربائية  �لطاقة 
م���ن م�صادر  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ل��ل��ط��اق��ة  ب���دي���ل 
�أكرث  ت��زوي��د  يف  وي�صاهم  �مل��ت��ج��ددة،  �لطاقة 
�لكهربائية،  بالطاقة  م��ن��زل  �أل���ف   50 م��ن 
على  �الع��ت��م��اد  تقليل  على  �مل�����ص��روع  ويعمل 
تكاليف  وت��خ��ف��ي�����ض  �مل�������ص���ت���وردة  �ل���ط���اق���ة 

��صتري�د �مل�صتقات �لنفطية.
طاقة  اإىل  النفايات  حتويل  حمطة   -

يف املالديف.
ومن �مل�صاريع �ملبتكرة �لتي مولها �ل�صندوق 
مليون   14“ دره�����م  م��ل��ي��ون   51 ب��ق��ي��م��ة 
�لنفايات  حت��وي��ل  حم��ط��ة  م�����ص��روع  دوالر” 
�إىل طاقة يف جزر �ملالديف و�لذي حاز على 
لابتكار  �لعاملي  �ملعهد  من  �العتماد  �صهادة 
�صمن  �مل��م��ار���ص��ات  �أف�����ص��ل  لتطبيقه  نتيجة 
معايري �البتكار و�جلودة، و��صتخد�م �أحدث 
�صاهمت يف حتقيق  �لتي  �لو�صائل و�الأنظمة 
وهو  �مل�����ص��روع  تنفيذ  م��ن  �لرئي�صي  �ل��ه��دف 
عالية.  بكفاءة  �لنفايات  من  �لطاقة  توليد 
وي��ع��م��ل �مل�����ص��روع ع��ل��ى ت��وف��ري ح���و�يل 1.5 
خال  من  �ملتجددة  �لطاقة  من  ميجاو�ط 
ح���رق �ل��ن��ف��اي��ات وت��ول��ي��د �ل��ك��ه��رب��اء لتحلية 
ب��ه��دف تقليل �الع��ت��م��اد على  �مل��ي��اه، وذل���ك 
على  �مل�صروع  ي�صاعد  كما  �مل�صتورد،  �ل��وق��ود 

�لتقليل من حجم �لنفايات بن�صبة 10%.
- �سد مروي يف ال�سودان 

�ل�����ص��ن��دوق يف متويل  ���ص��اه��م  �ل�����ص��ود�ن  ويف 
م�����ص��روع��ني ل��ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة، ح��ي��ث مول 
�أك�����رب م�����ص��اري��ع �لطاقة  �أح�����د  ���ص��د م�����روي 
وث����اين م�صروع  �أف��ري��ق��ي��ا  �ل��ك��ه��روم��ائ��ي��ة يف 

رئ��ي�����ص��ي ل��ت��ول��ي��د �ل��ط��اق��ة �ل��ك��ه��روم��ائ��ي��ة يف 
�لباد، و�لذي ينتج 1250 ميغاو�ط وذلك 
عن طريق ��صتغال مياه نهر �لنيل يف توليد 
م�صاهمة  بلغت  حيث  �لكهرومائية،  �لطاقة 
منه  ي�صتفيد  �ل���ذي  �مل�����ص��روع  يف  �ل�����ص��ن��دوق 
735 مليون  30 مليون �صخ�ض  �أك��رث من 
مول  ك��م��ا  دوالر/.  م��ل��ي��ون   200/ دره����م 
م�صروع �صد �لرو�صري�ض و�لذي ينتج 565 
�إنتاج  ن�صبة  زي����ادة  ع��ل��ى  وي��ع��م��ل  م��ي��غ��او�ط 
%40 .. تبلغ  �لطاقة �لكهرومائية بن�صبة 
92 مليون درهم /25  م�صاهمة �ل�صندوق 
مليون دوالر/ .. كما مول �ل�صندوق م�صروع 
�إ�صر�تيجي �آخر يف �ل�صود�ن هو م�صروع �صد 
�ل�صدين  ينتح  و�صتيت، حيث  �أع��ايل عطربة 
�لكهرومائية  �لطاقة  من  ميغاو�ط   320
من  و��صتفاد  �لقومية،  بال�صبكة  ربطها  مت 

�مل�صروع �أكرث من 30 �ألف �أ�صرة.
اأر�ض  يف  ال�سم�سية  الطاقة  حمطة   -

ال�سومال.
كما �أجنز �ل�صندوق م�صروع حمطة �لطاقة 
تهدف  و�لتي  �ل�صومال  �آر���ض  يف  �ل�صم�صية 
وتلبية  �ملحلية  �لكهرباء  �صبكة  تغذية  �إىل 
�لطاقة  م����ن  ب����رب����رة  م���دي���ن���ة  �ح���ت���ي���اج���ات 
مناطق  �إىل  �لكهرباء  و�ي�صال  �لكهربائية، 
�ل�صندوق  وم����ول  �مل���دي���ن���ة.  وغ����رب  ���ص��م��ال 
حو�يل  �الإنتاجية  �صعتها  تبلغ  �لتي  �ملحطة 
7 م��ي��غ��او�ط م��ن �ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة بقيمة 
�إجن��ازه��ا يف  دره���م، حيث مت  29.3 مليون 
�لطاقة  قطاع  دعم  يف  لت�صاهم  �أ�صهر  �صبعة 
ملدينة  �لكهرباء  على  �ملتز�يد  �لطلب  وتلبي 
�ألف   50 ت���ع���د�ده���ا ح����و�يل  �ل��ب��ال��غ  ب���رب���رة 
على  �ل�����ص��ن��دوق  ��صتكمل  ك��وب��ا  ويف  ن�صمة. 
بقيمة  �ل�صم�صية  �لطاقة  م�صروع  مرحلتني 
55 مليون درهم، الإنتاج 15 ميغاو�ط من 

�لطاقة �مل�صتد�مة ودعم قطاع �لكهرباء.
جزر  �سم�سية  األ��واح  تركيب  م�سروع   -

البهاما.
�لبهاما  ك��ذل��ك يف ج���زر  �ل�����ص��ن��دوق  وم����ول 
�أل��و�ح �صم�صية على مظات  م�صروع تركيب 
ن��ظ��ي��ف��ة بقيمة  ل��ت��وري��د ط���اق���ة  �ل�������ص���ي���ار�ت 
كيلوو�ط   925 وب�صعة  دره���م  مليون   11
م�صاريع  دع���م  م��ب��ادرة  �صمن  ي��اأت��ي  و�ل����ذي 
�لطاقة يف جزر �لكاريبي . وي�صتمل �مل�صروع 
�ل�صم�صية  للطاقة  م�صروع  �أول  يعد  �ل���ذي 
�لبهاما  يف  و��صع  نطاق  على  �لكهرو�صوئية 
على توريد وتركيب �أجهزة �صحن لل�صيار�ت 
جزر  ق��درت  تعزيز  �إىل  ويهدف  �لكهربائية 
�لبهاما النتاج �لطاقة �مل�صتد�مة من م�صادر 

طبيعية ب�صورة موثوقة وم�صتد�مة.
- م�سروع الطاقة ال�سم�سية – ليبرييا 

م�صروع  ل���ي���ب���ريي���ا،  يف  �ل�������ص���ن���دوق  وم������ول 
 29.3 حمطة للطاقة �لكهرومائية بقيمة 

و�لتي  دوالر/  م��ل��ي��ون   8/ دره�����م  م��ل��ي��ون 
لتغطية  ميغاو�ط   2.1 �إنتاج  على  �صتعمل 
���ص��خ�����ض م���ن خال  �أل�����ف   30 �ح��ت��ي��اج��ات 
نظيفة  م�صادر  من  م�صتد�مة  طاقة  توفري 
وباأ�صعار مقبولة لتاأمني �حتياجات �مل�صاريع 
�الإ�صكانية و�ملد�ر�ض و�مل�صت�صفيات و�ل�صركات 

�ل�صغرية.
- حمطة الطاقة ال�سم�سية – توغو .

ويف ت��وغ��و، م���ول �ل�����ص��ن��دوق �إن�����ص��اء حمطة 
درهم  مليون   55 بقيمة  �ل�صم�صية  �لطاقة 
�ملحطة  �صتعمل  حيث  دوالر/،  مليون   15/
�حتياجات  تغطي  ميغاو�ط   30 �إنتاج  على 
�أ�صرة وت�صاهم يف حت�صني جودة  �آل��ف   600

�حلياة وحتقيق �لتنمية �مل�صتد�مة.
ال�����س��م�����س��ي��ة  ال���ط���اق���ة  حم���ط���ة   -

الكهرو�سوئية- �سانت فن�سنت .
�ل�صم�صية  �ل����ط����اق����ة  حم����ط����ة  وت�������ص���ه���م 
�لكهرو�صوئية �لتي مولها �ل�صندوق بقيمة 
11 مليون درهم يف جزيرة يونني يف �صانت 
من  �إم�����د�د�ت  بتوفري  وغ��ري��ن��ادي��ن  فن�صنت 
 600 ب�صعة  �لنظيفة  �لكهربائية  �لطاقة 
�مل�������ص���روع ع��ل��ى تقليل  ك���ي���ل���وو�ط، وي��ع��م��ل 
�لكهرباء  توليد  يف  �ل��دي��زل  على  �الع��ت��م��اد 
نتيجة  �ملحلي  �لبيئي  �لتلوث  مما يحد من 
�لنمو  وت���ع���زي���ز  �ل���ك���رب���ون���ي���ة،  �الن���ب���ع���اث���ات 
�لكهرباء من  توفري  �القت�صادي من خال 

م�صادر نظيفة باأقل �لتكاليف.
- حمطة لطاقة الرياح - �سلطنة عمان 
بتمويل  �ل�صندوق  ق��ام  ذ�ت���ه،  �ل�صياق  .ويف 
�ل���ري���اح يف �صلطنة  ل��ط��اق��ة  �إن�����ص��اء حم��ط��ة 
�إنتاج  على  �ملحطة  ه��ذه  تعمل  حيث  ع��م��ان، 
50 ميغاو�ط من طاقة �لرياح بتكلفة ت�صل 
على  �أي�صا  وتعمل  دره��م  مليون   455 �إىل 
ل�قر�بة  �لنظيفة  �لكهربائية  �لطاقة  توفري 

16 �ألف منزل يف �ل�صلطنة.
- حمطة لطاقة الرياح يف �سي�سل .

�لرياح  لطاقة  حمطة  �ل�صندوق  م��ول  كما 
 103 وبتكلة  8 ميغاو�ط  بقدرة  �صي�صل  يف 
مايني درهم . ويف �أرترييا مول �ل�صندوق 
حمطة للطاقة �ل�صم�صية ب�صعة 8 ميغاو�ط 
مليون   13“ دره����م  م��ل��ي��ون   48 وب��ت��ك��ل��ف��ة 

دوالر«.
- م�سروعان للطاقة املتجددة يف مايل 
.ومول �ل�صندوق م�صروعني يف مايل وهما 
�أه��م م�صادر  �أح��د  �صد �صلينجي و�ل��ذي يعد 
12 م��ي��غ��او�ط من  �ل��ط��اق��ة يف م��ايل ب�صعة 
�ل�صندوق  م��ول  كما  �لكهرومائية.  �لطاقة 
�مل�صاريع  �أه������م  �أح������د  ت���و����ص���ا  ����ص���د  م�������ص���روع 
�ل��ت��ن��م��وي��ة �ل��رئ��ي�����ص��ي��ة و�ل�����ذي ي���اأت���ي �صمن 
حو�ض  لتطوير  �ل��ت��ن��م��وي  �ل��ربن��ام��ج  �إط����ار 
نهر �لنيجر يف �جلزء �ل�صمايل �ل�صرقي من 
رئي�صي على  ب�صكل  �ل�صد  يعمل  مايل، حيث 
تعزيز وتوفري �لطاقة �لكهربائية من خال 
�لكهرومائية  �لطاقة  لتوليد  حمطة  �إن�صاء 

بقدرة 25 ميغاو�ط.
طاقة  اإىل  النفايات  حتويل  حمطة   -

يف اإمارة ال�سارقة.
�مل�صتد�مة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  �صعيد  وع��ل��ى 
ودع�����م ق���ط���اع �ل���ط���اق���ة �مل���ت���ج���ددة يف دول���ة 
�الإمار�ت �صاهم �ل�صندوق يف متويل م�صروع 
 28 ب�صعة  �لكهرباء  لتوليد  حمطة  �إن�صاء 
ميغاو�ط، وذلك من خال حتويل �لنفايات 
�صاهم  �ل�����ص��ارق��ة، حيث  �إم����ارة  �إىل ط��اق��ة يف 
 33“ دره��م  مليون   121 بنحو  �ل�صندوق 
تعزيز  �إىل  �مل�صروع  ويهدف  دوالر«.  مليون 
ل��دول��ة �الإم����ار�ت يف تطوير  �ل��ر�ئ��دة  �ملكانة 
للبيئة  و�ل�����ص��دي��ق��ة  �مل�����ص��ت��د�م��ة  �مل�����ص��اري��ع 
�ملعاجلة،  غ��ري  �لنفايات  كمية  م��ن  �لتقليل 
و�ال�صتغال �الأمثل ملو�رد �لطاقة من �لغاز 

�لطبيعي.

•• ال�شارقة-الفجر:مطار ال�سارقة ي�ستقبل اأوىل رحالت �سركة في�ستارا الهنديةمطار ال�سارقة ي�ستقبل اأوىل رحالت �سركة في�ستارا الهندية

ل�صركة  �الفتتاحية  �لرحلة  ��صتقبال  �ل�صارقة عن  �أعلن مطار 
�لهندية، �لقادمة من دلهي، حيث �صتقوم  “في�صتار�”  طري�ن 
�لناقلة بت�صيري رحلة يومية �إىل كل من مومباي ودلهي، وقد 
بالرحلة �الفتتاحية يف �حتفال مميز مع مر��صم  رّحب �ملطار 

�لتحية �لتقليدية بر�ض �لطائرة باملاء. 
و�أقام مطار �ل�صارقة بهذه �ملنا�صبة حفل ��صتقبال يف “�ل�صالة”، 
دبي  �ل��ه��ن��دي يف  �ل��ع��ام  �لقن�صل  ب���وري  �أم���ان  ���ص��ع��ادة  بح�صور 
و�المار�ت �ل�صمالية و�لوفد �ملر�فق له وعدد من �مل�صوؤولني يف 

�ملطار.
ملا يتميز به  �ل�صارقة، نظر�ً  وجاء �ختيار �صركة في�صتار� ملطار 
م��ن م��وق��ع ��صر�تيجي مم��ي��ز، وم��ا ي��وف��ره م��ن خ��دم��ات وفق 
�أعلى �ملعايري �لعاملية، وبنى حتتية متكاملة، ف�صًا عن عمليات 
للمطار،  �ال�صتيعابية  �ل��ط��اق��ة  ل��زي��ادة  و�ل��ت��و���ص��ع��ة  �ل��ت��ج��دي��د 
�أحدث  و��صتقطاب  و�لرفيهية،  �لتجارية  �جلديدة  و�مل��ر�ف��ق 
جتربة  لتعزيز  �مل��ب��ت��ك��رة،  و�حل��ل��ول  �لتكنولوجية،  �لتقنيات 

�مل�صافرين، وت�صريع تنفيذ �إجر�ء�ت �ل�صفر.

فر�سة مميزة لتعزيز جتربة ال�سفر 
وقال بهذه �ملنا�صبة �صعادة علي �صامل �ملدفع، رئي�ض هيئة مطار 
�جلديدة  �جلوية  �لرحات  �إط��اق  “ُيعزز  �ل��دويل:  �ل�صارقة 
�لتي  �ملميزة  �ملكانة  وم��وم��ب��اي،  دل��ه��ي  م��ن  وك��ل  �ل�صارقة  ب��ني 
يحتلها �ملطار كمركز دويل للطري�ن.  �صت�صهم هذه �لرحات 
�لقادمني  للم�صافرين  �صتتيح  كما  �ل�صفر،  خ��ي��ار�ت  زي���ادة  يف 
جمموعة  مع  �ل�صفر  جتربة  لتعزيز  مميزة  فر�صة  �لهند  من 
�إىل جانب فر�ض  من �خلدمات �ملتكاملة �لتي يقدمها �ملطار، 
�ملوروث  تعك�ض  �لتي  و�لرفيهية  �ل�صياحية  �مل��ع��امل  �كت�صاف 

�لثقايف الإمارة �ل�صارقة«. 
�أعلى  “نحر�ض على توفري  �ملدفع:  �صامل  �صعادة علي  و�أ�صاف 
��صتمر�ر  و�إن  عمائنا،  لكافة  و�لت�صهيات  �خلدمات  معايري 
على  دليل  ه��و  ج��دي��دة،  �صركات  ��صتقطاب  يف  �ل�صارقة  مطار 
�آمنة  ثقة �لعماء مبا يوفره مطار �ل�صارقة من جتربة �صفر 

و�صل�صة وممتعة يف خمتلف مر�حل رحاتهم«.

تعاون ا�سرتاتيجي 
من جانبه، قال �ل�صيد ليزيل ثنج، �لرئي�ض �لتنفيذي ل�صركة 

طري�ن في�صتار�: “ي�صعدنا �فتتاح خدماتنا �ليومية بني دلهي 
 - مومباي  خط  على  رح��ات  �إ�صافة  �إىل  ونتطلع  و�ل�صارقة، 
�ل�صارقة يف �الأيام �ملقبلة، ونتوجه بال�صكر لهيئة مطار �ل�صارقة 
و�لعاملني يف �ملطار على �لدعم �لكبري �لذي قدموه لت�صهيل 
�الإجر�ء�ت �لازمة للبدء بت�صيري رحاتنا �إىل �ل�صارقة”و�أكد 
�أن �خلدمات و�لت�صهيات �لتي ح�صلت عليها �صركته من �ملطار 

جاءت وفق �أعلى �ملعايري و�جلودة �لعاملية.

جناح كبري يف ا�ستقطاب املزيد من �سركات الطريان 
وك����ان م��ط��ار �ل�����ص��ارق��ة ق���د جن���ح خ���ال �ل���ف���رة �الأخ������رية يف 
��صتقطاب �ملزيد من �صركات �لطري�ن و�ل�صحن �جلوي يف ظل 
�ل�صفر  �لطلب على  �ل�صركات لا�صتفادة من حجم  �صعي هذه 

و�ل�صحن �ملتنامي، من �إمارة �ل�صارقة.

�سركة طريان في�ستارا 
وتعترب �صركة طري�ن “في�صتار�” م�صروع م�صرك بني �صركتي 
�ل�صنغافورية”،  �جلوية  و”�خلطوط  �مل��ح��دودة،  �صونز’  ‘تاتا 

وكانت قد �أطلقت عملياتها �لتجارية يوم 9 يناير 2015.
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املال والأعمال

التنمية القت�سادية تطلق حملة �سنع يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

�أطلقت د�ئرة �لتنمية �القت�صادية �أبوظبي حملة “�صنع يف �أبوظبي” بهدف 
�لرويج للمنتجات �ملحلية �مل�صنعة يف �الإمارة �أبوظبي مبا يعزز تناف�صيتها 
ويرفع من ن�صب �إقبال �مل�صتهلكني عليها وجعلها �صمن �ختيار�تهم �ملف�صلة 
�ملن�صاآت  �أ�صحاب  ت�صجيع  �إط���ار  يف  ومتطلباتهم  �حتياجاتهم  تلبى  �لتي 
على  للحملة  �ملعتمدة  �لتجارية  �لعامة  و�صع  على  وحتفيزهم  �مل�صنعة 
كافة منتجاتهم. وتنطلق حملة �صنع يف �أبوظبي من خال �إبر�ز �صعارها يف 
منافذ �لبيع �لرئي�صة على م�صتوى �الإمارة بالتز�من مع �حلملة �لرويجية 
و�لتوعوية �لتي ت�صمل �إن�صاء ح�صاب خا�ض عرب من�صة �لتو��صل �الجتماعي 
“�ن�صتجر�م” لن�صر ر�صائل �لتوعية باأهد�ف �حلملة، وتنفيذ حملة �إعامية 
�الجتماعي.  �ل��ت��و����ص��ل  ومن�صات  �الإع����ام  و���ص��ائ��ل  على  و����ص��ع��ة  ودع��ائ��ي��ة 
ونظمت �لد�ئرة ور�صة عمل �فر��صية �صارك فيها عدد من ممثلي منافذ 
�لبيع يف �إمارة �أبوظبي وجمموعة من �أ�صحاب �ملن�صاآت �ل�صناعية �ملنتجة يف 
�أبوظبي، حيث مت �صرح وتو�صيح كيفية ��صتخد�م وتطبيق دليل �صعار حملة 
“�صنع يف �أبوظبي” �مل�صتوحى ت�صميمه من �خلط �لعربي “�ل�صيخ ز�يد” 

و�لذي يحمل هذ� �ال�صم كونه خط يد �ل�صيخ ز�يد �لكبري.
و�أكد معايل حممد علي �ل�صرفاء رئي�ض �لد�ئرة، �أن �لد�ئرة حري�صة على 
�مل�صنعني  ودع��م  �ملحلي  �ملنتج  تعزيز  �ىل  �لر�مية  �حلملة  �أه��د�ف  حتقيق 
على م�صتوى �إمارة �أبوظبي وم�صاعدتهم لتحقيق �ال�صتفادة �لق�صوى من 
��صتخد�م  عرب  م�صافة  قيمة  مينحها  مبا  ملنتجاتهم،  �لت�صويقية  �جلهود 
يف  ي�صاهم  مب��ا  �أب��وظ��ب��ي  يف  �مل�صنعة  �ملحلية  �ملنتجات  على  �حلملة  �صعار 
حتقيق �لتنمية �القت�صادية �مل�صتد�مة وحتقيق �الكتفاء �لذ�تي للمنتجات 
�أبوظبي  �إم��ارة  �مل�صنعني يف  تتيح �حلملة جلميع  �لرئي�صة. وقال معاليه: 
فر�صة عر�ض منتجاتهم على �ل�صفحة �لر�صمية �خلا�صة بحملة “�صنع يف 
�أبوظبي” عرب من�صة �ن�صتجر�م، و�لتي مت �طاقها كجزء من ��صر�تيجية 
�الإمارة تعزيز� ل�صمعة �ملنتج �ملحلي �صمن �ل�صوق �ملحلية ومنه �إىل �الأ�صو�ق 

�الإقليمية و�لعاملية.
�ملحليني  �مل�صنعني  دع��م  جت��اه  �أب��وظ��ب��ي  �قت�صادية  ج��ه��ود  �أن  �إىل  و�أ���ص��ار 
قطاعات  خمتلف  �صمن  و��صتثمار�تهم  �أعمالهم  تو�صيع  على  وت�صجيعهم 
وغريها،  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  و�مل�صاريع  و�ل��زر�ع��ي��ة  �ل�صناعية  �الإن��ت��اج 
�مل�صتثمرين  �ملزيد من  ��صتقطاب  �إيجابي على  �أن ينعك�ض ب�صكل  �صاأنه  من 
�أبوظبي. و�أ�صاد معايل �ل�صرفاء  �إمارة  �ملحليني وت�صجيع ريادة �الأعمال يف 
�لد�ئرة  �صركاء  م��ع  �حلملة  ه��ذه  تنفيذ  يف  و�ل��ت��ع��اون  �ل�صر�كة  مب�صتوى 

�ال���ص��ر�ت��ي��ج��ي��ني م��ن ج��ه��ات حكومية 
د�عياً  خا�ض،  وقطاع  حكومية  و�صبه 
�ىل  ه��ذه �حلملة  �ل��د�ئ��رة يف  �صركاء 
مكانة  رف��ع  �صبيل  يف  �جلهود  توحيد 
�ملنتج �ملحلي من خال تقدمي �لدعم 
و�ملزيد من �لت�صهيات �لتي متكنهم 
و�إحر�ز  �أعمالهم  يف  �ال�صتمر�ر  م��ن 

�ملزيد من �لنمو و�الزدهار.
ويف �إطار تعزيز فر�ض �ال�صتفادة من 
�لد�ئرة  ق��ام��ت  �حلملة،  يف  �مل�صاركة 
باالإعان عن ��صم �ل�صفحة �لر�صمية 
�إن�صتجر�م وحث  للحملة على من�صة 
منتجاتهم  ع���ر����ض  ع��ل��ى  �مل�����ص��ن��ع��ني 

عليها.

يف اإطار ال�سراكة بني موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل واملعرفة والتنمية الب�سرية لدعم رواد االأعمال

م�سرعات دبي امل�ستقبل توفر فر�سًا ا�ستثمارية لل�سركات النا�سئة يف جمال تقنيات التعليم

�سمن فعاليات اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة

�سباب من اأجل ال�ستدامة ي�سهم ب�سكل فاعل يف اإعداد اجليل القادم من قادة ال�ستدامة

•• دبي-الفجر: 

�مل�صتقبل”،  دب����ي  “م�صرعات  ن��ظ��م��ت 
�إحدى مبادر�ت موؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل، 
برناجماً خا�صاً بالتعاون مع هيئة �ملعرفة 
��صت�صافته  ب��دب��ي،  �لب�صرية  و�لتنمية 
“منطقة 2071” مب�صاركة 7 �صركات 
تطوير  جم����ال  يف  متخ�ص�صة  ن��ا���ص��ئ��ة 
ت��ق��ن��ي��ات �ل��ت��ع��ل��ي��م، ����ص��ت��ع��ر���ص��ت خاله 
جلنة  �أم��ام  �ملبتكرة  وم�صاريعها  حلولها 
�صمت ممثلني عن 12 جهة ��صتثمارية 

من دولة �الإمار�ت و�لعامل.
و�صاهم تنظيم هذ� �لربنامج بتوقيع 5 
عقود جتارية و�صلت قيمتها �الإجمالية 
�إىل �أكرث من 14 مليون دوالر �أمريكي، 
و�إط�������اق 11 م�������ص���روع���اً جت��ري��ب��ي��اً يف 
�لتعليمية  �لتكنولوجيا  تطوير  جم��ال 
�أنحاء  جميع  يف  م��در���ص��ة   538 �صمن 
دول���ة �الإم������ار�ت، مب��ا يف ذل���ك “جيم�ض 
�ل�صام”  و”مد�ر�ض  ولينغتون”، 

و”جيم�ض مودرن �أكادميي«.
�صر�كة  �إط���ار  يف  �مل��ب��ادرة  تنظيم  وي��اأت��ي 
�ملعرفة  وهيئة  للم�صتقبل  دبي  موؤ�ص�صة 
و�لتنمية �لب�صرية بدبي، لدعم وت�صجيع 
�أ����ص���ح���اب �مل�����ص��اري��ع �مل��ب��ت��ك��رة و�الأف���ك���ار 
و�إيجاد  �لتعليم،  ق��ط��اع  يف  �مل�صتقبلية 
�لتكنولوجيا  على  قائمة  جديدة  حلول 
�حلديثة لر�صم مامح م�صتقبل �لتعليم، 
�الإمار�ت  ودول���ة  دب��ي  و�الرت��ق��اء مبكانة 
�لر�ئدة يف جمال تبني �أحدث �ملمار�صات 
�خلدمات  �أف�������ص���ل  وت���وف���ري  �مل���ب���ت���ك���رة، 

�لتغري�ت  م��ع  يتما�صى  مب��ا  �لتعليمية 
�ملت�صارعة �لتي ي�صهدها �لعامل.

ت�سميم م�ستقبل التعليم
�مل�صاركة  �ل��ن��ا���ص��ئ��ة  �ل�����ص��رك��ات  وع��م��ل��ت 
يف �ل��ربن��ام��ج مل���دة 7 �أ���ص��اب��ي��ع م��ع فرق 
�مل�صتقبل  دبي  م�صرعات  متخ�ص�صة من 
وهيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�صرية بدبي، 
قابلة  جعلها  و�صمان  �حل��ل��ول  لتطوير 
بتلبية  ي�صهم  مب��ا  و�ل��ت��ط��وي��ر  للتنفيذ 
�ل��ت��ح��دي��ات �حل��ال��ي��ة و�مل��ق��ب��ل��ة يف قطاع 
�ملتاحة،  �لفر�ض  �أب��رز  ودر����ص��ة  �لتعليم، 
وخمتلف �جلو�نب �ملتعلقة بفعالية و�أد�ء 
تطويرها  و�آل��ي��ات  �لتعليمية  �الأن��ظ��م��ة 
�لت�صريعية  �لقو�نني  حتديث  حيث  من 
�الأدو�ت  ع���ل���ى  �حل���������ص����ول  وت�������ص���ه���ي���ل 
و�لتقنيات �ملطلوبة يف �لنظام �لتعليمي. 
حو�رية  ج��ل�����ص��ات  �ل���ربن���ام���ج  وت�����ص��م��ن 
����ص��ت�����ص��اف��ت جم���م���وع���ة م����ن �خل�����رب�ء 
�لدوليني مثل ويل فان �ملوؤ�ص�ض �مل�صارك 
كامب�ض”،  “نيو  ل�  �لتنفيذي  و�لرئي�ض 
��صتوديو،  “جولد  موؤ�ص�ض  جولد  وبير 
�لعمل  �ل��ع��دي��د م��ن ور�����ض  �إىل  �إ���ص��اف��ة 
وف��ع��ال��ي��ات �ل��ت��و����ص��ل مل��ن��اق�����ص��ة خمتلف 
يف  �لتعليمي  �لقطاع  م�صتقبل  ج��و�ن��ب 

دولة �الإمار�ت وخارجها.

عبد العزيز اجلزيري: 
توظيف التكنولوجيا 

الإحداث نقلة نوعية يف التعليم
�ل���ع���زي���ز �جل����زي����ري نائب  و�أك�������د ع���ب���د 

�ل���رئ���ي�������ض �ل���ت���ن���ف���ي���ذي مل���وؤ����ص�������ص���ة دب���ي 
ت�صليط  ت�صهم يف  �ملبادرة  �أن  للم�صتقبل، 
�ل�������ص���وء ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
�الأفكار و�مل�صاريع �مل�صتقبلية �لتي عملت 
�صركات نا�صئة على تطويرها من خال 
الإحد�ث  �حلديثة  �لتكنولوجيا  توظيف 
�ل��ت��ع��ل��ي��م بدولة  ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف ق��ط��اع 
لتحديات  ج��اه��زي��ت��ه  لتعزيز  �الإم�����ار�ت 
�مل��رح��ل��ة �مل��ق��ب��ل��ة، ومت��ك��ي��ن��ه م��ن تقدمي 
للطاب يف ظل  تعليمية  �أف�صل جتربة 
هذ�  �صهدها  �ل��ت��ي  �جل��ذري��ة  �ل��ت��غ��ري�ت 

�لقطاع خال �لفرة �ملا�صية«.
دبي  م�������ص���رع���ات  �إن  �جل�����زي�����ري  وق������ال 
عاملية  من�صة  توفري  حري�صة  �مل�صتقبل 
متكن رو�د �الأعمال من عر�ض �أفكارهم 
�جل��ه��ات �حلكومية  �أم����ام  وم�����ص��اري��ع��ه��م 
وترية  ت�صريع  يف  ي�صهم  مبا  و�ل�صركات، 
مبتكرة  حلول  الإي��ج��اد  �مل�صرك  �لعمل 
تخدم خمتلف �صر�ئح �ملجتمع، من خال 
و�مل�صتقبلية  �حلالية  �ملتطلبات  حتديد 
باأفكار جديدة قابلة للتطوير  و�خلروج 

و�لتنفيذ ب�صكل فوري.   

7 �صركات نا�صئة و12 جهة ��صتثمارية
�لنا�صئة  �ل�������ص���رك���ات  ق���ائ���م���ة  و���ص��م��ل��ت 
�مل�������ص���ارك���ة يف �ل���ربن���ام���ج ���ص��رك��ة �إمي���ي 
توظيف  يف  �مل��ت��خ�����ص�����ص��ة   )Amy(
�صمن  �ال�صطناعي  �ل��ذك��اء  تكنولوجيا 
�الإن���رن���ت  ع���رب  �ل��ت��ع��ل��م  �إد�رة  �أن��ظ��م��ة 
للطاب  �ل��ري��ا���ص��ي��ات  تعليم  لت�صهيل 
وتعزيز مهار�تهم �ملعرفية و�لتطبيقية، 

وهي   )Awecademy( و�أوي��ك��ادمي��ي 
تعليمية  جتربة  تقدم  تعليمية  منظمة 
م��ب��ت��ك��رة ع���رب م��ن�����ص��ات رق��م��ي��ة �أو غري 
�صكول  ب��اب��ل  وغ���و  ب��االإن��رن��ت،  مت�صلة 
طورت  �لتي   )GoBubble School(
م�صتويات  �أعلى  ي�صمن  رقمياً  جمتمعاً 
�الأم��������ان و�ل�������ص���ح���ة وت�������ص���م �أك������رث من 

1700 مدر�صة يف 68 دولة.
كما �صمت �صركة ميلزو )Melzo( وهي 
من�صة تتيح للمدر�صني و�لطاب �إن�صاء 
�الفر��صي  �ل���و�ق���ع  ب��ت��ق��ن��ي��ة  حم��ت��وى 
 )Qubit( و�ملعزز خال دقائق، وكوبيت
�لف�صول  مفهوم  �بتكار  يف  �ملتخ�ص�صة 
�ل��در����ص��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م م��ن خ���ال تقنية 
Solfeg.( لو�قع �الفر��صي، و�صوليغ�

�لتي طورت تطبيقاً ي�صاعد معلمي   )io
�لدر��صية  �ملناهج  تقدمي  على  �ملو�صيقى 
ووزة  وج������ذ�ب������ة،  ب�������ص���ي���ط���ة  ب���ط���ري���ق���ة 
��صتعر�صت حلولها  �لتي   )WAZZA(
لتحديث  ت�صميمها  مت  �لتي  �لربجمية 
�ل����رب�م����ج �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة مل��رح��ل��ة م���ا قبل 

�ملدر�صة و�ملرحلة �الأ�صا�صية.
�مل�صتثمرين  جل���ن���ة  ت�����ص��م��ن��ت  ف���ي���م���ا 
 ،)WAMDA( وم�����ص��ة  ع��ن  مم��ث��ل��ني 
 Shorooq( ب������ارت������رز  و�������ص������روق 
فينت�صر  �إي�����ص��ت  وم��ي��دل   ،)Partners
بارترز  و�إل���ي���اد   ،)MEVP( ب���ارت���رز 
وفينت�صر   ،)Iliad Partners(
كيو  و�إي   ،)VentureSouq( ���ص��وق 
 ،)EQ2 Ventures( ف��ي��ن��ت�����ص��رز   2
 ،)Roland Berger( وروالند بريغر

 Gemini( �أفريكا  �إنربر�يز  وجيمني 
ودب����ي   ،)Enterprises Africa
 Dubai Angel( �إن��ف�����ص��ت��ورز  �آجن����ل 
 Oqal –( وُع����ق����ال   ،)Investors
Bahrain Chapter(، وريبلز �إمباكت 
�أب  و���ص��ك��ي��ل   ،)Ripples Impact(

.)Skaleup Ventures( فينت�صرز

م�سرعات دبي امل�ستقبل
يذكر �أن �صمو �ل�صيخ حمد�ن بن حممد 
دبي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ص���د  ب���ن 
رئي�ض جمل�ض  �لتنفيذي  �ملجل�ض  رئي�ض 
�أطلق  للم�صتقبل،  دب��ي  موؤ�ص�صة  �أم��ن��اء 
عام  �مل�صتقبل”  دبي  “م�صرعات  برنامج 
عاملية  من�صة  ت��وف��ري  ب��ه��دف   ،2016
�لقطاعات  م�صتقبل  ل�صناعة  متكاملة 
�قت�صادية  قيمة  وخلق  �ال�صر�تيجية 
�الأعمال  وت�صريع  �حت�صان  على  قائمة 
�مل�صتقبلية  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  و�حل����ل����ول 
وج�����ذب �أف�����ص��ل ع���ق���ول �ل���ع���امل جلربة 
وتطبيق �بتكار�تها على م�صتوى مدينة 

دبي ودولة �الإمار�ت.
�مل�صتقبل”  دب����ي  “م�صرعات  وت��ن��ظ��م 
�ملتخ�ص�صة  �ل��ع��م��ل  ور�����ض  م��ن  �صل�صلة 
�ملهنية  و�ل���ف���ع���ال���ي���ات  و�الج����ت����م����اع����ات 
“منطقة  ���ص��م��ن  �مل��ت��ن��وع��ة  و�مل��ع��رف��ي��ة 
مثالية  ف���ر����ص���ة  وي����ق����دم   ،”2071
ملختلف  حلول  الإي��ج��اد  �مل�صرك  للعمل 
تقنيات  ����ص��ت��ك�����ص��اف  ع����رب  �ل���ت���ح���دي���ات 
بال�صكل  وتوظيفها  وتطويرها  �مل�صتقبل 

�الأمثل.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�خ�����ت�����ت�����م�����ت �أع���������م���������ال �مل����ن����ت����دى 
“�صباب  مل���ن�������ص���ة  �الف�����ر�������ص�����ي 
�لتابعة  �ال�صتد�مة”  �أج����ل  م���ن 
�مل�صتقبل  لطاقة  �أبوظبي  ل�صركة 
�صمن  �أق��ي��م  و�ل����ذي  “م�صدر”، 
فعاليات �أ�صبوع �أبوظبي لا�صتد�مة 
2021. وت�صمن �ملنتدى جل�صات 
لنخبة  رئي�صية  وك��ل��م��ات  ح��و�ري��ة 
من �مل�صوؤولني �حلكوميني وخرب�ء 
�ل�صباب  و�مل��ب��ت��ك��ري��ن  �ل��ق��ط��اع��ات 
�الجتماعية.  �الأع�����م�����ال  ورو�د 
�ملنتدى  فعاليات  و�أقيمت يف ختام 
�ملخ�ص�صة  “�يكوثون”  م�صابقة 
“�صباب من  للم�صاركني يف من�صة 
تركز  و�ل���ت���ي  �ال�صتد�مة”  �أج����ل 
ع��ل��ى حت��ف��ي��ز �الب���ت���ك���ار يف جمال 

�ال�صتد�مة. 
وحتت رعاية �صمو �ل�صيخ خالد بن 
ع�صو  نهيان،  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد 
�أبوظبي  �لتنفيذي الإمارة  �ملجل�ض 
�لتنفيذي،  �أبوظبي  مكتب  رئي�ض 
�أجل  م���ن  “�صباب  م��ن�����ص��ة  ت��ع��م��ل 

�لتوعوية  �مل��ب��ادرة  �ال�صتد�مة”، 
على  “م�صدر”،  �أط��ل��ق��ت��ه��ا  �ل��ت��ي 
وتوفري  �ل�����ص��ب��اب  يف  �ال���ص��ت��ث��م��ار 
ب��اع��ت��ب��اره��م ميثلون  ل��ه��م  �ل��دع��م 
�ل�����رثوة �حل��ق��ي��ق��ي��ة، وت���ه���دف �إىل 
مت���ك���ني �ل�������ص���ب���اب ل���ي���ك���ون���و� ق����ادة 

�ال�صتد�مة يف �مل�صتقبل. 
�أجل  م��ن  “�صباب  من�صة  وتنظم 
ميتد�ن  برناجمني  �ال�صتد�مة” 
“قادة  �ل����ع����ام وه���م���ا  م������د�ر  ع���ل���ى 
و”�صفر�ء  �ال�صتد�مة”  م�صتقبل 

�ال�صتد�مة«.
برنامج  يف  �مل�صاركون  �ن�صم  وق��د 
�ال�صتد�مة”  م�����ص��ت��ق��ب��ل  “قادة 
وبرنامج “�صفر�ء �ال�صتد�مة” �إىل 
�مل��ن��ت��دى �الف��ر����ص��ي �ل���ذي �صهد 
متحدثاً   40 م��ن  �أك���رث  م�صاركة 
و��صت�صاف  �ل����ع����امل.  ح�����ول  م����ن 
�ملنتدى �أكرث من 4500  م�صارك 
103 دول��ة، ما يعك�ض �ملكانة  من 
�لعاملية للمن�صة وروؤيتها �لفريدة 
�جليل  ومتكني  �إع���د�د  يف  �ملتمثلة 

�لقادم من قادة �ال�صتد�مة.
�مل��ه��ن��د���ض عوي�صة  و�أل��ق��ى م��ع��ايل 

مر�صد �مل��رر، رئي�ض د�ئ��رة �لطاقة 
خال  رئي�صية  كلمة  �أب��وظ��ب��ي،  يف 
فيها  خ����اط����ب  �مل���ن���ت���دى  �ف���ت���ت���اح 
هنا  “من  ق�����ال:  ح��ي��ث  �ل�����ص��ب��اب 
وجهودكم،  �أفعالكم  �أهمية  تكمن 
�أياً كانت �صغرية �أم كبرية، يف ر�صم 
�ل�صنو�ت  خ��ال  حياتكم  م��ام��ح 

و�لعقود �لقادمة«.
و�أ��������������ص�������������اف رئ�������ي���������������ض د�ئ�������������رة 
�لطاقة:”هناك �لكثري من �الأدلة 
ع��ل��ى ت��اأث��ري ت��غ��ري �مل���ن���اخ، وه���و ما 
مي����ك����ن م���اح���ظ���ت���ه م�����ن خ����ال 
�لتي  و�ملياه  نتنف�صه،  �لذي  �لهو�ء 
�لذي ن�صتهلكه.  ن�صربها، و�لطعام 
�قت�صادنا  على  �آث��ار  �ملناخ  ولتغري 
من  و�الأه���م   - و�صحتنا  و�أعمالنا 

ذلك م�صتقبلكم �أنتم - �ل�صباب.« 
 2021 ع�����ام  دورة  وف������رت  وق�����د 
�أج���ل  م���ن  “�صباب  م��ن��ت��دى  م���ن 
من  �ل��ق��ادم  للجيل  �ال�صتد�مة” 
ق����ادة �ال���ص��ت��د�م��ة ف��ر���ص��ة فريدة 
بدور  �مل�صاهمة  �صبل  ال�صتك�صاف 
�لتعايف  ع��م��ل��ي��ة  ق���ي���ادة  يف  ف���اع���ل 
�الأخ�صر يف مرحلة ما بعد جائحة 

حم���م���د ���ص��ع��ي��د ح������ارب �مل���ه���ريي، 
�لغذ�ئي  ل����اأم����ن  دول������ة  وزي�������رة 
و�ملائي؛ ومعايل �ملهند�ض عوي�صة 
مر�صد �مل��رر، رئي�ض د�ئ��رة �لطاقة 
�لدكتورة  و���ص��ع��ادة  �أب���وظ���ب���ي؛  يف 
�آمنة �ل�صحاك �ل�صام�صي، �لوكيل 
�مل�صاعد لقطاع �لرعاية و�الأن�صطة 
و�لتعليم،  �ل����رب����ي����ة  وز�رة  يف 
وفر�ن�صي�صكو الكامري�، مدير عام 
�ملتجددة  �لدولية للطاقة  �لوكالة 
�لعميمي،  و���ص��ام��ة  )�آي����ري����ن����ا(؛ 
�مل�صاهمات  ه���ي���ئ���ة  ع������ام  م����دي����ر 
وحممد  “معا”؛  �مل���ج���ت���م���ع���ي���ة 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ض  �حل����م����ادي، 
ملوؤ�ص�صة �الإمار�ت للطاقة �لنووية، 
وجاياثما ويكر�ماناياكي، مبعوثة 
�ملتحدة  ل������اأمم  �ل����ع����ام  �الأم�������ني 

لل�صباب.
و�خ���ت���ت���م���ت ف���ع���ال���ي���ات �مل���ن���ت���دى 
“�يكوثون”،  م�صابقة  با�صت�صافة 
ح���ي���ث ق����ام����ت ����ص���ب���ع���ة ف������رق من 
 2020 ع���ام  دورة  يف  �مل�����ص��ارك��ني 
م�صتقبل  “قادة  ب���رن���ام���ج  م����ن 
�ال�صتد�مة” �لتابع ملن�صة “�صباب 

�ملطلوبة  و�مل���ه���ار�ت  كوفيد-19، 
و�صبل  م�صتد�م  م�صتقبل  لتحقيق 
ت�����ص��ري��ع وت�����رية حت��ق��ي��ق �أه�����د�ف 
�لتنمية �مل�صتد�مة لاأمم �ملتحدة، 
يف  ت�صهم  بيئة  توفري  ع��ن  ف�صًا 

حتفيز �البتكار وريادة �الأعمال.
�ملتحدثني  م����ن  ن��خ��ب��ة  وت����ن����اول 
�أي�صاً  �مل��ن��ت��دى  خ����ال  �ل��ع��امل��ي��ني 
�صياغة  يف  �ل�صباب  م�صاهمة  �صبل 
�ل�صاملة  �ل���ت���ن���م���وي���ة  �خل�����ط�����ة 
عاماً  �خلم�صني  خ��ال  ل��اإم��ار�ت 
�لتح�صري  م���ع  ت���ز�م���ن���اً  �مل��ق��ب��ل��ة، 
�لذهبي  ب��ال��ي��وب��ي��ل  ل���اح���ت���ف���ال 
للدولة هذ� �لعام، كما كانت هناك 
نقا�صات حول �لعديد من �ملجاالت، 
و�البتكار  و�ل��ط��اق��ة  �مل��ن��اخ  �صملت 
وريادة �الأعمال �الجتماعية و�أمن 
من  �مل�صاركون  تعرف  كما  �لغذ�ء. 
خ���ال �ل��ن��ق��ا���ص��ات و�الأف���ك���ار �لتي 
�ل�صبل  �أف�����ص��ل  ع��ل��ى  ط��رح��ه��ا  مت 
م�صتقبل  �صياغة  يف  للم�صاهمة 

م�صتد�م.
و�أك���������دت �ل����دك����ت����ورة مل���ي���اء ن����و�ف 
الإد�رة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر  ف������و�ز، 

بتقدمي  �ال�صتد�مة”،  �أج���ل  م��ن 
�أف���ك���اره���ا �خل��ا���ص��ة ب��ت��ط��وي��ر حل 
عملية  ت�������ص���ري���ع  ي����دع����م  م��ب��ت��ك��ر 
�لطاقة  ��صتهاك  ك��ف��اءة  حت�صني 
قامت  وقد  باأبوظبي.  �لتربيد  يف 
�ل���ف���رق ب��و���ص��ع �أف���ك���اره���ا ب��ع��د �أن 
تلقت �لتدريب و�الإر�صاد �لازمني 
خال م�صاركتها يف برنامج من�صة 
“�صباب من �أجل �ال�صتد�مة” على 

مدى �لعام �ملا�صي.
وقد فاز بامل�صابقة فريق “تاد�ض” 
�ل�����ذي ط����ور ف���ك���رة ت��ط��ب��ي��ق يقوم 
�مل�صوؤول  �ال�صتهاك  حتفيز  على 
مكافئة  ن��ق��اط  منح  ع��رب  للطاقة 
ع���ن���د خ���ف�������ض �ال�����ص����ت����ه����اك عن 
�مل����ق����د�ر �ل�����ذي مت ����ص��ت��ه��اك��ه يف 
��صتخد�م  وميكن  �ل�صابق.  �ل�صهر 
���ص��ر�ء حاجيات  �ل��ن��ق��اط يف  ه���ذه 
لدفع  ��صتخد�مها  �أو  خ��دم��ات،  �أو 
�خل��دم��ات �حل��ك��وم��ي��ة. ك��م��ا يقوم 
��صتهاك  ب����ر�����ص����د  �ل���ت���ط���ب���ي���ق 
�ل��ط��اق��ة.   وح��ل يف �مل��رك��ز �لثاين 
ف����ري����ق »ت����ي����ك �ي���������ر«، ح���ي���ث ق���ام 
��صتهاك  لتتبع  تطبيق  بتطوير 

�ل���ه���وي���ة �مل��وؤ���ص�����ص��ي��ة و�مل�����ب�����ادر�ت 
“م�صدر”،  يف  �ال����ص���ر�ت���ي���ج���ي���ة 
و�صرورة  �ل�صباب  دور  �أهمية  على 
ت��ط��وي��ر م��ه��ار�ت��ه��م ح��ي��ث قالت: 
يف  ��صتثمارنا  خال  من  “ن�صاهم 
قد�رتهم  وت��ط��وي��ر  �ل�����ص��ب��اب  ف��ئ��ة 
مهار�تهم  و����ص���ق���ل  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�ال�صتد�مة  باأجندة  قدماً  بالدفع 
ب��اأن فئة  �إمياناً منا  �لعاملية وذل��ك 
�ل�صباب هي �لقوة �الإيجابية �لتي 
م�صرية  ملو��صلة  �لعامل  يحتاجها 
�لتعليم  ويعد  و�الإزده����ار،  �لتقدم 
�ل���رك���ي���زة �الأ���ص��ا���ص��ي��ة �ل��ت��ي يجب 

توفريها لتمكني �ل�صباب«.
و�����ص����م����ل����ت ق����ائ����م����ة �مل���ت���ح���دث���ني 
�ل���ب���ارزي���ن خ����ال �مل��ن��ت��دى ع����دد�ً 
�ل�صيا�صات  و���ص��ن��اع  �ل������وزر�ء  م��ن 
معايل  �صمنهم  م��ن  �لفكر  ورو�د 
وزير  �لنعيمي،  بلحيف  ع��ب��د�هلل 
ومعايل  و�لبيئة؛  �ملناخي  �لتغري 
�لدكتور �أحمد بن عبد�هلل بالهول 
�ل���ف���ا����ص���ي، وزي������ر دول������ة ل���ري���ادة 
�ل�صغرية  و�مل�������ص���اري���ع  �الأع�����م�����ال 
و�مل��ت��و���ص��ط��ة؛ وم��ع��ايل م���رمي بنت 

ت��ن��ب��ي��ه عند  �ل����ط����اق����ة و�إع������ط������اء 
ف�صًا  �ل�صيانة  الإج���ر�ء  �حل��اج��ة 
حال  يف  �مل�صتخدمني  �إخ��ط��ار  ع��ن 
�ل��ن��ظ��ام. كما  �أي خ��ل��ل يف  ح���دوث 
ي�صاعد �لتطبيق �مل�صتخدمني على 
و�حل�صول  �ملجتمع  مع  �لتو��صل 

على مكافئة مقابل �ال�صتهاك.
بتقييم  �ل��ت��ح��ك��ي��م  جل��ن��ة  وق���ام���ت 
�الأفكار �ملقدمة بناء على مقومات 
�لتطبيق.  و�إم���ك���ان���ي���ة  �الب���ت���ك���ار 
د�ئرة  من  �أع�صاء  �للجنة  و�صمت 
و�صندوق  �أب���وظ���ب���ي،  يف  �ل��ط��اق��ة 
�البتكار  دع�����م  ووح�������دة  خ��ل��ي��ف��ة، 
�أول  تعترب  �ل��ت��ي  �لتكنولوجي”، 
مركز لدعم منو �ل�صركات �لنا�صئة 
يف جمال �ال�صتد�مة باملنطقة وهي 
“م�صدر”  ب��ني  م�صركة  م��ب��ادرة 
و�صركة �لنفط و�لغاز �لعاملية “بي 
بي«.  ويوفر برنامج “�يكوثون”، 
 ،2019 �لذي مت �إطاقه يف عام 
الحت�صان  منا�صبة  ب��ي��ئ��ة  وي��وف��ر 
�مل���و�ه���ب �ل�����ص��اب��ة و�إع����د�ده����ا عرب 
منحهم �الإر�صاد و�لتوجيه وفر�ض 

�لتو��صل. 

•• دبي-وام: 

نائب  �آل مكتوم  ر��صد  بن  �ل�صيخ حمد�ن  �صمو  �أكد 
�لوزر�ء  جمل�ض  �عتماد  �أن  �ملالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم 
�ملوقر �إ�صر�تيجية �لدين �لعام للحكومة �الحتادية 
“2021-2023” يعزز �الرتقاء باإد�رة �القت�صاد 
�لكلي و�لرتيب �لتناف�صي �لعاملي لدولة �الإمار�ت 

و�مل�صريف يف  �ملايل  �لقطاع  تن�صيط  على  �صتعمل  �إذ 
�لدولة وتوفري بد�ئل متويلية للم�صاريع �لتنموية 
�حلكومية، ف�صًا عن تاأ�صي�ض �صوق �صند�ت بالعملة 

�ملحلية.
�الإ�صر�تيجية  �عتم���اد  ياأت�����ي   “  : �صموه  وق���ال 
�قت�صاد  �إىل  �الن��ت��ق��ال  يف  �ل���دول���ة  ج��ه��ود  ل��ي��دع��م 
للحكومة  �مل�����ايل  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  وت��ع��زي��ز  ت��ن��اف�����ص��ي، 

لعمليات  �لر�صيدة  �الإد�رة  �أ�ص�ض  و�إر�صاء  �الحتادية، 
من  �ملالية  �ال�صتد�مة  وحتقي�����ق  �لع�������ام،  �ل��دي��ن 
�القت�صاد  يف  �مل�����ص��ت��ث��م��ري��ن  ثق������ة  ت��ع��زي��ز  خ���ال 
دولة  م��ك��ان��ة  تعزي�������ز  يف  ي�ص��������هم  مب��ا  �ل��وط��ن��ي، 
�لعاملي�������ة  �لتناف�ص�����ية  خارط��������ة  على  �الإم����ار�ت 
مئوي���ة  بحلول  �لعال��������م  يف  دول������ة  �أف�ص������ل  لتكون 

�الإمار�ت 2071.«
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املال والأعمال
خالل �سل�سلة جل�سات افرتا�سية نظمتها »�سروق« حتت عنوان واقع قطاع الت�سميم يف ال�سارقة  

خرباء: البتكارات واجلماليات والتكنولوجيا تعيد ر�سم مالمح العمارة العاملية
•• ال�شارقة-الفجر:

�ل��ث��ان��ي��ة م���ن فعالية  �ل������دورة  ���ص��ه��دت 
�ل�صارقة”  يف  �لت�صميم  قطاع  “و�قع 
عن�صر  تناولت  جل�صات  خم�ض  تنظيم 
�ملفاجاأة يف �لعمارة من خال ت�صميم 
�لبيئة  م��ع  تتناغم  �إب��د�ع��ي��ة  م�صاحات 
يف  حديثة  مناهج  تبني  م��ع  �ملحيطة، 
�لطبيعية،  �ل��ب��ي��ئ��ة  ���ص��م��ن  �لت�صميم 
�لعبادة  دور  ت�صميم  �إىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
للمهند�صني  موفرة  �ملوؤقتة،  و�لهياكل 
�مل���ع���م���اري���ني و�مل�����ص��م��م��ني و�ل���ط���اب 
وخرب�ء �لتخطيط �ملجتمعي ومطوري 
�ل���ع���ق���ار�ت و�أف�������ر�د �مل��ج��ت��م��ع يف دول���ة 
�ل��ف��ر���ص��ة للتعرف  �الإم�����ار�ت و�ل��ع��امل 
على �أحدث �ملفاهيم �لهند�صية �ملبتكرة 

على م�صتوى �لعامل.
وتنظم �لدورة، �لتي �نطلقت فعالياتها 
 6 وتت�صمن  �مل��ا���ص��ي  ن��وف��م��رب   24 يف 
�ل�صارقة  ه��ي��ئ��ة  �ف��ر����ص��ي��ة،  ج��ل�����ص��ات 
لا�صتثمار و�لتطوير )�صروق(، و�لتي 
تديرها جنا عبد �هلل �لدح، مهند�ض 
معماري �أول يف )�صروق(، بهدف حتفيز 
يف  �لعمارة  مهند�صي  دور  ح��ول  �لفكر 
�لعمارة  ق���و�ع���د  م��ام��ح  ر���ص��م  �إع�����ادة 
م����ن خ������ال تقدمي  ب����ط����رق ج���ري���ئ���ة 
ت�صاميم مبتكرة تعزز �لتفاعل �لوثيق 
مع �الأمكنة، مب�صاركة نخبة من خرب�ء 
�لذين  و�ل��دول��ي��ني  �ملحليني  �ل��ع��م��ارة 

•• دبي -الفجر:

الأنظمة  �الإم����������ار�ت  م��وؤ���ص�����ص��ة  �أع���ل���ن���ت 
�أك��رب مزّود  �مل��رك��زي )�إم��ب��اور(،  �لتربيد 
�أنها  �لعامل،  يف  �ملناطق  تربيد  خلدمات 
وقعت �تفاقية مع جمموعة و�صل الإد�رة 
�الأ����ص���ول، �إح���دى �أك���رب ���ص��رك��ات تطوير 
�لعقار�ت يف دبي، لتزويد م�صروع  و�إد�رة 
ب�  �ال���ص��ت��خ��د�م��ات  م��ت��ع��دد  “و�صل1” 

24373 طن تربيد. 
ويقع �مل�صروع �لذي يجري ت�صييده حاليا 
على عدة مر�حل بالقرب من �صارع �ل�صيخ 
باإطالة  �جلافلية  م��رو  وحمطة  ز�ي��د 
مبا�صرة على حديقة زعبيل، وي�صم قر�بة 
�أبر�ج   4 �جن��زت  حيث  �صكنيا  برجا   13
ت�صم  ريزيدن�صيز”  غيت  “بارك  �صمن 
746 وحدة �صكنية. كما ي�صم �ملخطط 
�لرئي�صي للم�صروع جمموعة من �ملر�فق 
�لرفيهية و�ملناطق �ملخ�ص�صة لاأطفال 
�ملجهزة  �ل��ري��ا���ص��ي��ة  �الأل���ع���اب  و����ص���االت 
ب��ال��ك��ام��ل، وق���اع���ة م��ت��ع��ددة �الأغ���ر�����ض 
�ملطاعم  �إىل  باالإ�صافة  ومنافذ للتجزئة 

•• اأبوظبي-وام:

�لتابع  �مل��ت��ك��ام��ل  �ل��ن��ق��ل  �أع���ل���ن م��رك��ز 
و�صركة  و�ل���ن���ق���ل  �ل���ب���ل���دي���ات  ل����د�ئ����رة 
“م�صاندة”  �لعامة  للخدمات  �أبوظبي 
م�صروع  �أع��م��ال  لكافة  �إجن��ازه��م��ا  ع��ن 
�لفاية   – �صعيب  �صيح  طريق  تطوير 
»E75« �إىل طريق مزدوج من تقاطع 
�إىل   »E311»ر��صد بن  طريق حممد 
تقاطع �صارع �الإمار�ت »E611« وذلك 

بتكلفة تقارب �ل� 100 مليون درهم.
بالتعاون  �مل�����ص��روع  �ل��ط��رف��ان  و�أجن����ز 
�أبوظبي،  ل�صرطة  �لعامة  �لقيادة  مع 
�لوطنية  �أب���وظ���ب���ي  ب�����رول  و����ص���رك���ة 
و�صركة  �أب��وظ��ب��ي،  وبلدية  “�أدنوك”، 
�جلهات  م��ن  وع��دد  للتوزيع،  �أب��وظ��ب��ي 

�الأخرى ذ�ت �لعاقة.
تنفيذ  �أن  �ملتكامل  �لنقل  مركز  و�أك���د 
و�إجناز �مل�صروع ياأتي يف �إطار �حلر�ض 
�أبوظبي  �أه�����د�ف خ��ط��ة  ع��ل��ى حت��ق��ي��ق 

و�مل��ف��اه��ي��م �حلديثة،  �الأف��ك��ار  ت��ب��ادل��و� 
و�لت�صاميم �الأكرث �نت�صار�ً يف خمتلف 
�مل�صاحات �لعامة و�خلا�صة يف �ل�صارقة 
و�لعامل، باالإ�صافة �إىل تناول �لتوقعات 
يف  �ل��ت��ح��ول  و����ص��ت�����ص��ر�ف  �مل�صتقبلية، 

قطاع �لت�صميم على �مل�صتوى �لعاملي.
وتختتم �لدورة �لثانية بجل�صة تنظم يف 
�لثاين من فرب�ير �ملقبل حتمل عنو�ن 
تناق�ض  ح��ي��ث  �لعمارة”،  “جت�صيد 
�ل�صحيحة  و�ال�صر�تيجيات  �ملناهج 
�ملو�د  �ختيار  تبنيها عند  يتوجب  �لتي 
�جلل�صة  م�صاهدة  وميكن  و�لت�صنيع، 
على من�صة زووم عرب �لر�بط �لتايل: 
https://shurooq.zoom.us/
webinar/register/WN_JaB-

و�ملقاهي. 
�لقا�صم،  ع���ب���د�هلل  ه�����ص��ام  ���ص��ع��ادة  وق����ال 
مل��ج��م��وع��ة و�صل  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ض 
الإد�رة �الأ�صول: “لقد وقع �ختيارنا على 
هائلة  ق��در�ت  ملا متتلكه من  “�إمباور”، 
�أن  ونعتقد  �مل��رك��زي.  �لتربيد  �أنظمة  يف 
كفاءتها يف هذ� �ملجال �صت�صهم يف تعزيز 
�صاأن  وم���ن  �مل��م��ي��ز.  “و�صل1”  م�����ص��روع 
توجهاتنا  ت��دع��م  �أن  �ملتقدمة  تقنياتها 

�مل�صتد�مة لاإمارة،  �لتنمية  لاإ�صهام يف 
مع �صمان توفري �أرقى خدمات �لتربيد 
�لفريدة  خ�صائ�صه  وت��ع��زي��ز  ل��ل�����ص��ك��ان، 

كم�صروع �صكني فاخر«.
م�صروع  ت��زوي��د  �ن  �ملوؤ�ص�صة  و�أو���ص��ح��ت 
�ملناطق  تربيد  بطاقة  �ل�صخامة  بتلك 
�صديقة �لبيئة، دفع ب� »�إمباور«، �ىل �لبدء 
ب�صخ ��صتثمار�ت تبلغ 170 مليون درهم 
حمطات  �صبع  ت�صييد  عمليات  لتمويل 

م�صتد�مة،  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة  ت��وف��ري  ن��ح��و 
�حلكومة  وتوجهات  ل���روؤى  وجت�صيد� 
�ملتمثلة  و����ص��ر�ت��ي��ج��ي��ت��ه��ا  �ل��ر���ص��ي��دة 
�إر����ص���اء ب��ن��ى حتتية ع��ال��ي��ة �جل���ودة،  يف 
�إن�������ص���اء ���ص��ب��ك��ة ط����رق تلبي  ت��ت�����ص��م��ن 
حاجات �لفرد و�ملجتمع، وتتما�صى مع 
�أف�صل �ملعايري �لعاملية، وتخدم �قت�صاد 
�الإم�������ارة، وت�����ص��اه��م يف ت��وط��ي��د �أرك����ان 
�ملجتمع  و�إ���ص��ع��اد  �مل�صتد�مة،  �لتنمية 
�مل�صروع  �أن  �إىل  م�����ص��ري�  ورف��اه��ي��ت��ه.. 
حركة  وي�صهل  �لطريق  كفاءة  �صريفع 
�ملرور ونقل �لب�صائع من و�إىل مدينة 
�أبوظبي، حيث يعد طريق �لفايه �صيح 
�لرئي�صية  �ل��ط��رق  م��ن   E75 �صعيب 

لل�صاحنات بني دبي و�أبوظبي و�لعني.
“م�صاندة”  وتف�صيًا، �أو�صحت �صركة 
�أن �مل�صروع ت�صمن تطوير طريق �صيح 
�ملنطقة  يف   »E75« �لفاية   – �صعيب 
�ل���و�ق���ع���ة ب���ني ت��ق��اط��ع ط���ري���ق حممد 
�صارع  وت��ق��اط��ع   »E311« ر�����ص���د  ب���ن 

ع�صرة  ب���ط���ول   »E611« �الم��������ار�ت 
كيلومر�ت.

ت�صمن  �مل�����ص��روع  �أن  �ل�����ص��رك��ة  وب��ي��ن��ت 
�لطريق مب�صارين  �زدو�ج  تنفيذ  �أي�صاً 
مع جزيرة و�صطية، �إ�صافة �إىل تطوير 
 »E611« لتقاطع �لقائم على طريق�
عرب تنفيذ معرب �صفلي، ومتديد �لنفق 
يف  �مل��رور  بحركة  ي�صمح  بحيث  �لقائم 
�الجتاهني ب�صكل منف�صل، كما ��صتمل 
على متديد نفق عبور �جلمال، و�إز�لة 
ع��ن��د منطقة  �ل������دو�ر �ل��ق��ائ��م ح��ال��ي��اً 
يحقق  ج��دي��د  دو�ر  و�إن�����ص��اء  �ل��غ��دي��ر، 
من  كل  مع  و�لربط  �لو�صول  �إمكانية 
و�ملخططات  �لقائمة  �لغدير  منطقة 
جانب  �إىل  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة،  �مل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
و�إن�صاء  �ل��ط��ري��ق  �إن����ارة  �صبكة  تطوير 

�صبكة لت�صريف مياه �الأمطار.
بتنفيذ  �لتز�مها  “م�صاندة”  و�أك���دت 
�لبيئية  �مل�صروع مبتطلبات �ال�صتد�مة 
وذلك  و�الآل��ي��ات،  و�خل��دم��ات  للمر�فق 

لنقل وتخزين �لطاقة )ETS( ، وربط 
�مل�صروع مبحطة تربيد �ملناطق �جلديدة 
زعبيل  م��ن��ط��ق��ة  ت�����ص��ي��ي��ده��ا يف  �جل�����اري 
و�لتي تتطلب عاوة على تو�صعة �صبكتها 
�لناقلة لطاقة تربيد �ملناطق، �إن�صاء نفق 

حتت �صارع �ل�صيخ ز�يد. 
م�صروع  تزويد  �أن  �إىل  �ملوؤ�ص�صة  و�أ�صارت 
تربيد  ب��خ��دم��ات  �ل�����ص��خ��م  “و�صل1” 
وجرى  م��ر�ح��ل،  على  �صيجري  �مل��ن��اط��ق 
 2021 �جل��اري  �لعام  منت�صف  حتديد 
وتزويد  �الأوىل  �ملرحلة  الإجن���از  م��وع��د� 
�مل�صروع بطاقة 3351 طن و�صوال �ىل 
�لطاقة �الإجمالية �لبالغة 24373 طن 
�ن��ت��اج حمطة  ي��ع��ادل ن�صف  تربيد ) م��ا 
زعبيل �جلديدة( ومبا ي�صتبق �إجناز باقي 
مر�حل �مل�صروع برمته. و�صيجري الحقا 
ربط حمطة تربيد �ملناطق يف مركز دبي 
زعبيل  حمطة  مع  حاليا  �لعاملة  �مل��ايل 
حمولة  باإجمايل  �الإجن��از  قيد  �جلديدة 
ت�صل �ىل 112 �لف طن تربيد يف �إطار 
خطة ��صتباقية و�صعتها �ملوؤ�ص�صة لتلبية 
�لقائمة  �ل�صخمة  �لتطويرية  �مل�صاريع 

م�������و�د معاد  �����ص���ت���خ���د�م  م����ن خ������ال 
�لطريق،  ر�صف  طبقات  يف  ت�صنيعها 
و��صتخد�م مو�د لتعزيز طبقات ر�صف 
�الأ�صفلت،  حجم  من  للتقليل  �لطريق 

وذلك وفقاً الأعلى �ملعايري �لعاملية.
ومركز  م�������ص���ان���دة  ����ص���رك���ة  وح���ر����ص���ت 
�مل�صروع  تنفيذ  خ��ال  �ملتكامل  �لنقل 

�حل��ي��وي��ة من  �ملنطقة  ت��ل��ك  و�مل��ق��ب��ل��ة يف 
�لرئي�ض  ب��ن �صعفار  �أح��م��د  دب���ي.  وق���ال 
“نعمل وجنتهد  �لتنفيذي ل� “�إمباور”: 
�لر�ئدة  �ل��ع��ق��اري��ة  �مل�����ص��اري��ع  خ��دم��ة  يف 
�لقطاعات  ج��م��ي��ع  ت���زوي���د  ون�����ص��ت��ه��دف 
و�ملن�صاآت �ل�صكنية و�لتجارية و�لرفيهية 
يف �إم����ارة دب��ي ب��خ��دم��ات ت��ربي��د �ملناطق 
لدعم  م�صتد�مة  عاملية  مو��صفات  ذ�ت 
�ل��دور �ل��ري��ادي الإم��ارة دب��ي يف تخفي�ض 
�ن��ب��ع��اث��ات �ل���ك���رب���ون مب���ا ي��ت��م��ا���ص��ى مع 
حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  توجيهات 
�لدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  �آل  ر��صد  بن 
رئي�ض جمل�ض �ل��وزر�ء حاكم دبي “رعاه 

�هلل«. 
�إ�صافة م�صروع  �أن  �إىل  �صعفار  بن  و�أ�صار 
م�صاريع  حم���ف���ظ���ة  �إىل  “و�صل1” 
“�إمباور” يعك�ض ثقة �ملطورين �لعقاريني 
ويعزز  �ملوثوقة  خدماتها  يف  و�ملتعاملني 
من دورها يف تقدمي خدمات تربيد �أكرث 
جودة تتميز با�صتهاك طاقة �أقل بن�صبة 
�لتقليدية  �لتربيد  خدمات  من   50%

�مل�صتخدمة حالياً.

�ل�صامة  معايري  �أف�صل  حتقيق  على 
�مل����روري����ة، وحت��ق��ي��ق �ل��ت��دف��ق �مل����روري 
�الآمن مبا ي�صمن تعزيز مكونات �لبنية 
تطلعات  حت��ق��ي��ق  وك���ذل���ك  �ل��ت��ح��ت��ي��ة، 
�ملجتمع نحو �إيجاد �لطرق �الآمنة ذ�ت 
معايري �ل�صامة �لعاملية، مبا يتما�صى 

مع �لروؤية �مل�صتد�مة للدولة.

بور�سة دبي للذهب وال�سلع تطلق 
العقد اليومي الآجل للذهب

•• دبي-الفجر:

�أعلنت بور�صة دبي للذهب و�ل�صلع �م�ض عن �إطاق �لعقد �ليومي �الآجل 
للذهب �لذي يتيح تد�ول 12.5 كغ من �ل�صبائك �لذهبية يومياً. ويعترب 
�إىل حمفظة دبي للذهب  �ملنطقة، وي�صتند  �الأول من نوعه يف  �لعقد  هذ� 
و�ل�صلع �ملتنامية من منتجات �ملعادن �لثمينة. وقد جاء �إطاق هذ� �لعقد 
دبي  �صركة  خال  من  ت�صويته  و�صتتم  �ل�صوق،  يف  �لطلب  لزيادة  ��صتجابًة 

ملقا�صة �ل�صلع.
�ل�صلع،  لت�صليم  دبي  للذهب وفق معيار  �الآج��ل  �ليومي  �لعقد  �عتماد  ومت 
�نتاج �صبائك �لذهب  �ملعتمدة على م�صتوى �ملنطقة يف  وهو معيار �جلودة 
�لذهبية  �ل�صبيكة  مبو��صفات  يتمتع  حيث  �لتقنية،  و�ملو��صفات  و�لف�صة 
�أون�صة ت��روي. وت�صم   350 �أون�صة ت��روي، وال تقل عن وزن   400 ب��وزن 
�الحتاد  وم�صفاة  ج��ول��د،  �الإم�����ار�ت  �صركة  �الأول��ي��ة  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ع��ام��ات 
�إ�صافة  �إمكانية  مع  �ملتعددة،  لل�صلع  دب��ي  مركز  ل��دى  �ملعتمدتني  للذهب، 
عامات جتارية �أخرى يف �مل�صتقبل. وي�صرط �لعقد ت�صليماً �إلز�مياً فعلياً 
�أُبرمت يف نهاية �لتد�والت �ليومية،  للذهب جلميع �لعقود �ملفتوحة �لتي 
لي�ض  ق��ال  �ل�صياق،  ه��ذ�  ويف  معتمدة.  خز�ئن  يف  �لت�صليم  يجري  �أن  على 
ميل، �لرئي�ض �لتنفيذي لبور�صة دبي للذهب و�ل�صلع: “جاء �إطاق �لعقد 
لتد�ول  بالتوجه  �مل�صتثمرون  فيه  يرغب  وق��ت  يف  للذهب  �الآج��ل  �ليومي 
للذهب ب�صكل �أكرب. وقد جتلى ذلك ب�صكل خا�ض يف �أعقاب ��صتمر�ر �نت�صار 
خال  �الآم��ن��ة  �ال�صتثمار�ت  �إىل  �مل�صتثمرين  �أن��ظ��ار  حتّولت  حيث  �ل��وب��اء، 
�لفرة �لتي �نت�صر فيها �ال�صطر�ب �القت�صادي يف جميع �أنحاء �لعامل. ويف 
هذه �الأجو�ء، نعتقد �أن هذ� هو �لوقت �الأن�صب الإطاق هذ� �لعقد وتقدمي 

جمموعة �أو�صع من �حللول لتلبية �حتياجات �الأعمال الأع�صائنا«.

مليار درهم ر�سيد حقوق ال�سحب اخلا�سة   3.8
الإماراتية يف �سندوق النقد الدويل خالل 11 �سهرا

•• اأبوظبي-وام:

لدى  �الإم���ار�ت  لدولة  �خلا�صة  �ل�صحب  وحقوق  �حتياطات  ر�صيد  �رتفع 
�صندوق �لنقد �لدويل �ىل نحو 3.8 مليار درهم خال 11 �صهر� من �لعام 
2020 وذلك بح�صب �الح�صائيات �ل�صادرة عن م�صرف �الإمار�ت �ملركزي. 
بن�صبة  �لدولة يف هذ� �حل�صاب منا  �أن ر�صيد  ذ�تها  و�أظهرت �الح�صائيات 
يناير وحتى  �لفرة من  دره��م خال  مليون   600 وز�د مبقد�ر   1.9%

نهاية �صهر نوفمرب من �لعام �ملا�صي مقارنة مع نهاية �لعام 2019.
ويعترب حق �ل�صحب �خلا�ض �أ�صا �حتياطيا دوليا ��صتحدثه �صندوق �لنقد 
�خلا�صة  �لر�صمية  لاأ�صول  مكما  لي�صبح  عاما   50 نحو  قبل  �ل��دويل 
بالبلد�ن �الأع�صاء يف �ل�صندوق،علما باأن حق �ل�صحب �خلا�ض لي�ض عملة 
وال ��صتحقاقا على �ل�صندوق. بل هو ��صتحقاق حمتمل على عمات �لبلد�ن 

�الأع�صاء �لقابلة لا�صتخد�م �حلر. وميكن مبادلته بهذه �لعمات.
�الإم���ار�ت  دول��ة  ر�صيد  �أن  �مل��رك��زي  �مل�صرف  �ح�صائيات  تظهر  وتف�صيا 
�لدويل  �لنقد  �صندوق  ل��دى  �خلا�صة  �ل�صحب  وحقوق  �الحتياطيات  من 
�صهدت تطور� متو��صا طيلة �الأع��و�م �ملا�صي. وخال �صهر دي�صمرب من 
 3.63 �ىل  �رتفعت  دره��م  مليار   3.2 �لر�صيد  قيمة  بلغت   2019 �لعام 
مليار درهم يف �لربع �لثاين من �لعام 2020 وو��صلت �الرتفاع حتى بلغت 
3.715 مليار درهم يف �لربع �لثالث من �لعام ذ�ته. ويف �صهر �أكتوبر من 
�أن يغلق عند  3.727 مليار درهم قبل  �لعام �ملا�صي بلغت قيمة �لر�صيد 

م�صتوى 3.8 مليار درهم يف �صهر نوفمرب من نف�ض �لعام.

اأ�سواق الأ�سهم الإماراتية تعود مل�سارها 
ال�ساعد وتربح 3.3 مليار درهم

•• اأبوظبي- وام:

عادت �أ�صو�ق �ملال �الإمارتية �إىل م�صارها �ل�صاعد يف جل�صة منت�صف �الأ�صبوع 
�صمن  مدرجة  قيادية  �أ�صهم  على  غالبيتها  يف  تركزت  �صر�ء  عمليات  و�صط 
الأ�صهم  �ل�صوقية  �لقيمة  ورب��ح��ت  و�ل��ب��ن��وك،  و�ل��ع��ق��ار  �الت�����ص��االت  قطاعات 

�ل�صركات �ملتد�ولة نحو 3.3 مليار درهم يف ختام �لتعامات.
و�صهدت جل�صة �م�ض �رتفاع �صيولة �لتد�ول بدعم من ��صتمر�ر دخول �ملحافظ 
على  �الأف���ر�د  �مل�صتثمرين  من  �ملزيد  �صجع  �ل��ذي  �الأم��ر  و�الأجنبية،  �ملحلية 
�لتد�ول يف �الأ�صو�ق. وكانت قيمة �ل�صفقات �ملربمة يف �الأ�صو�ق بلغت يف نهاية 
�لتعامات نحو 760 مليون درهم، فيما و�صل عدد �الأ�صهم �ملتد�ولة 258 
7406 �صفقات . وتف�صيا .. على م�صتوى  مليون �صهم نفذت من خال 
بن�صبة  �مل��ايل  دب��ي  ل�صوق  �ل��ع��ام  �ملوؤ�صر  �رت��ف��ع  فقد  �لعامة  �مل��وؤ���ص��ر�ت  حركة 
ل�صوق  �لعام  �ملوؤ�صر  �أغلق  حني  يف  نقطة   2723 م�صتوى  بالغا   0.26%
5617 نقطة بزيادة طفيفة ن�صبتها  �أبوظبي ل��اأور�ق �ملالية عند م�صتوى 
%0.08 مقارنة مع �جلل�صة �ل�صابقة. وقاد �الإغاق �الأخ�صر يف �صوق دبي 
11.75 درهم  �ملايل �صهم بنك �الإم��ار�ت دبي �لوطني �ملرتفع �إىل م�صتوى 
باالإ�صافة �إىل �صهم �ل�صوق �ملغلق عند 1.26 در�هم، فيما �رتفع �صهم �إعمار 
نف�ض م�صتو�ه  �لنهاية عند  و�أغلق يف  ع��اد  لكنه  در�ه��م   4 ف��وق م�صتوى  �إىل 
فقد  �لعا�صمة  �صوق  يف  �أم��ا  مكثفة.  ت���د�والت  و�صط  دره��م   3.94 �ل�صابق 
�رتفع �صهم �صركة �لد�ر �لعقارية �إىل 3.49 درهم، و�صهد �صهم طاقة ن�صاطا 
بالغا 1.48 درهم، باالإ�صافة �إىل �صهم �ت�صاالت �ملغلق عند 19.68 درهم 

و�ل�صركة �لعاملية �لقاب�صة 45.22 درهم.

مليونا ا�ستثمارات املوؤ�س�سة لتزويده ب� 24،373 طن تربيد    170

م�سروع »و�سل1« يلتحق مبحفظة اإمباور خلدمات تربيد املناطق

النقل املتكامل وم�ساندة ينجزان م�سروع تطوير طريق �سيح �سعيب -الفاية E75 بقيمة 100 مليون درهم

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/بلمري� ال�صاح �ل�صيار�ت 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:3712070 

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

��صافة ح�صن �صامل عبد�هلل �لكنيبي �ملزروعي %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

حذف فايز عامر عمر بن كده �لكثريي

فعلى كل من له حق �و �عر��ض على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�القت�صادية خال �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �العان و�ال فان 

�لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث 

�صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�ص�ؤون التجارية )اأب�ظبي)

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/بقالة جلفكو كاب�ض ذ.م.م 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:3660529 

تعديل ن�صب �ل�صركاء

�صاندي�ض �صاليلكومار �صاليل كومار من 49% �ىل %36

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

��صافة تيجو كونال د�نيل %13

فعلى كل من له حق �و �عر��ض على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�القت�صادية خال �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �العان و�ال فان 

�لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث 

�صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�ص�ؤون التجارية )اأب�ظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  26  يناير 2021 العدد 13148
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Date 26/ 1/ 2021  Issue No : 13148
Public Notice AJ20201209C11111

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Yasir Ahmed Awan Masood Ahmed, Nationality: Pakistan
Subject:  Subject/Judicial notice for payment of (8294.84) Eight thousand, two hundred ninety 
four dirhams and eighty four fils
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his work with 
the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under a declaration of 
indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (8294.84) Eight thousand, two 
hundred ninety four dirhams and eighty four fils under a declaration of indebtedness signed by the 
notified party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified party 
for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the date of the 
receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite of the 
repeated amicable endeavors but in vain.
Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date of 
your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to regain 
the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 26/ 1/ 2021  Issue No : 13148

Real Estate Summary 187/2020/18
Details of service by publication
To the convicted party: 1- Rustom Gorbanov Nasrat Ogli 
Unknown place of residence
The prevailing party: Real Estate Investment Public Corporation
Represented by: Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 28-07-2020 in the above 
mentioned case in favour of Real Estate Investment Public Corporation ordering the 
defendant to pay the plaintiff an amount of (AED 413,829) and the interest of 9% 
per annum from the judicial claim date until the full payment and the court ordered 
him to pay the expenses and Three Hundred Dirhams as attorney's fees and rejected 
other claims.
The verdict is issued in the presence of the defendant and may be appealed within 
thirty days from the day following publishing this service.
The verdict is issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin 
Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

DUBAI COURTS 

GOVERNMENT OF DUBAI 

Date 26/ 1/ 2021  Issue No : 13148

Real Estate Summary 170/2020/18
Details of service by publication
To the convicted party:1- Ismaeel Hamza
Unknown place of residence
The prevailing party: Real Estate Investment Public Corporation
Represented by:Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 28-07-2020 in the above 
mentioned case in favour of Real Estate Investment Public Corporation: 1- Ordering 
the defendant to pay the plaintiff an amount of (AED 698,063) and the interest of 9 % 
per annum from the judicial claim date until the full payment.
2- Ordering the defendant to pay the charges, the expenses and One Thousand Dirhams 
as attorney's fees and rejected other claims.
The verdict is issued in the presence of the defendant and may be appealed within 
thirty days from the day following publishing this service.
The verdict is issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin 
Saved Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

DUBAI COURTS 

GOVERNMENT OF DUBAI 

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 8788/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 1626/2018 جتاري كلي ، ب�صد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 342674.92 درهم( ، �صاما للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �الإعان : �أوركيد لا�صت�صار�ت �لهند�صية - �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 

وميثله : عبد�لرحمن عمر عبد�هلل خمري -  �صفته بالق�صية : وكيل
�ملطلوب �إعانه  : 1- هوجنقياجن زهاجن - �صفته  بالق�صية : منفذ �صده

جمهول حمل �الإقامة 
مو�صوع �الإعان : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )342674.92( وق��دره  به  �ملنفذ 
�ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26   

اإعالن مدعي عليه بالن�صر 
لدى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

)جزئي)  جتاري   AJCFICIPOR2020 /0003395 يف  الدع�ى رقم
�إىل �ملدعي عليه : عبد�هلل حميد ماجد حممد �لعوي�ض  -  جمهول حمل �الإقامة : �ل�صارقة �صرقان �صارع 

 0507758010  0507577565 هاتف   3 رقم  بيت   47
 نعلمكم بان �ملدعي )ة( / �لدولية لاجهزة �اللكرونية ذ م م �لعنو�ن / حمل �الإقامة : دبي �ملمزر �أبر�ج 
�ملمزر بلوك A مكتب رقم 309 هاتف 0509629760 قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاه للمطالبة ب����� :  
�ملدعي عليه  و�عان  �لنز�ع  لنظر  �أقرب جل�صة  1 - حتديد    : �ملوقرة  �ملدعية من عد�لة جلنتكم  تلتم�ض 
بها.  2 - �لز�م �ملدعي عليه ب�صد�د مبلغ 10450 درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع %9 من تاريخ �ملطالبة 

وحتى متام �ل�صد�د و�لز�مه بالر�صوم و�مل�صروفات.
لذ� يتوجب عليكم �حل�صور �مام �لد�ئرة د�ئرة دعاوى �ليوم �لو�حد �لثانية حمكمة عجمان �صباح يوم ...... 
�ملو�فق 2021/02/01 �ل�صاعة 8.30 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتند�ت ، ويف حالة عدم ح�صوركم 

�أو �إر�صال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن �ملحكمة �صتبا�صر �الإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ  2021/1/25 م   

مدير اخلدمات الق�صائية      
 الء الأمريي  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26   
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة ال�صارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي)  عمايل   SHCFICILABMIN2020 /0005536 يف  الدع�ى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �يلمري� �كباليفا 
جمهول حمل �الإقامة - �ل�صارقة - 0553514948

بناء على طلب �ملدعية / �أرلني ديا كروز جريجوريو فاإنها قد �قامت �لدعوى �ملذكورة �عاه مطالبا مبا يلي : 
�ر�ض  �ىل  �لعودة  وتذكرة  �لعمالية  م�صتحقاتي  عن  عبارة  درهم   8000 مبلغ  يل  توؤدي  بان  عليها  �ملدعي  �لز�م 
�لوطن. �لز�م �ملدعي عليها بالر�صوم و�مل�صاريف و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل عمال باأحكام �ملادة 229 )من قانون 

�الإجر�ء�ت �ملدنية(   
�ملدنية  �الإبتد�ئية  �ملحكمة  �ل�صارقة  �لدعوى حمكمة  �إد�رة  �مام مكتب  �نت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/1/31 
- وتقدمي مذكرة جو�بية على  بو��صطة وكيل معتمد  �و  �صخ�صيا  �لدعوى رقم 14(  - مكتب رقم )مكتب مدير 
�لن�صر وذلك للنظر يف  تاريخ  �يام من  �مل�صتند�ت وذلك خال مدة ال تزيد على ع�صرة  بها كافة  �لدعوى مرفقا 

�لدعوى �ملذكور رقمها �عاه - بو�صفك مدعي عليه.     حرر بتاريخ 2021/1/21 م 
مدير اخلدمات الق�صائية
احمد حممد احمد ال علي       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26   
 اعالن بالن�صر

يف  الدع�ى رقم 305/2021/69 ا�صتئناف جتاري  
مو�صوع �الإ�صتئناف: �إ�صتئناف �حلكم رقم 3470/2020 جتاري جزئي دبي و�ل�صادر بجل�صة 2020/12/21 
مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  �حل�صور  مبثابة  �ملحكمة  )حكمت   : منطوقه  و�لقا�صي 
وقدره )660000 درهم �صتمائة و�صتون �لف درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �صنويا من 2020/9/12 

وحتى متام �ل�صد�د و�لزمته بالر�صوم و�مل�صاريف و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة(
طالب �الإعان : بنك دبي �لتجاري - �ض م ع  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف

�ملطلوب �إعانه : 1- �صامل نا�صر �حمد طان �حلارثي  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف �صده.
جمهول حمل �الإقامة 

مو�صوع �الإع��ان : قد ��صتاأنف �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 2020/3470 جتاري جزئي  وحددت لها 
يقت�صي  وعليه  بعد  عن  �لتقا�صي  بقاعة  �صباحا   10.00 �ل�صاعة   2021/2/7 �ملو�فق  �الح��د  يوم  جل�صه 

ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26   
اعالن بالن�صر        

يف  الدع�ى 1715/2019/20 جتاري كلي  
مو�صوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليهما بالت�صامم و�لت�صامن ب�صد�د مبلغ وقدره )1.513.000 درهم( ومبلغ 

وقدره )691.663 درهم( كتعوي�ض عن �ل�صرر و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ال�صتحقاق وحتى متام 
�ل�صد�د و�لز�مهما بالر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 

و�صم ملف �لنز�ع رقم 2019/210 تعيني خربة جتاري  
طالب �الإعان : خدمات �طل�ض كوبكو �ل�صرق �الو�صط �ض �ض و - فرع دبي  - �صفته بالق�صية : مدعي  

�ملطلوب �إعانهم : 1- �لكو�كب للتجارة �لعامة - �ض ذ م م  2-ر�صا روب��رت �جاهي - �صفتهما بالق�صية : مدعي 
عليهما  -  جمهويل حمل �الإقامة 

ب�صد�د مبلغ  و�لت�صامن  بالت�صامم  عليهما  �ملدعي  �ل��ز�م  �لدعوى ومو�صوعها  �أق��ام عليك  قد   : �الإع��ان  مو�صوع 
بو�قع %9  �لقانونية  و�لفائدة  �ل�صرر  كتعوي�ض عن  دره��م(  وق��دره )691.663  دره��م( ومبلغ  وق��دره )1.513.000 
من تاريخ �ال�صتحقاق وحتى متام �ل�صد�د و�لز�مهما بالر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة و�صم ملف �لنز�ع 
رقم 2019/210 تعيني خربة جتاري.  وحددت لها جل�صة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2021/2/2 �ل�صاعة 8.30 �صباحا يف 
قاعة �لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26   

اإعالن منفذ �صده بالن�صر 
حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد �صجاد دلدار ب�صفته ال�صخ�صية وب�صفته 

مالك الرخ�صة منجرة �صباب اخلان  
اإخطار دفع يف الق�صية رقم SHCEXCICOMS2020  /0003601 جتاري  

�إىل �ملحكوم عليه :  حممد �صجاد دلد�ر ب�صفته �ل�صخ�صية وب�صفته مالك �لرخ�صة منجرة �صباب �خلان
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 

�ملنفذ جاي�صري كهاندلو�ل - يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاه 
�أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن  ومبا 

�حلكم �ملطلوب   تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �صاما �لر�صوم و�مل�صاريف 115020 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �أعاه خال )15( يوما من تاريخ �ليوم 
�لتايل للن�صر.  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن �ملحكمة �صتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة 

قانونا.  
القا�صي / وائل اأحمد عبداهلل 
حمكمة ال�صارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26   
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية   
اإخطار دفع يف الق�صية رقم SHCEXCICOMS2020  /0001845 جتاري  

�إىل �ملحكوم عليه : 1 - �صرف �لدين حممد كوتي -2 �صرفكو بروليوم م.م.ح ب�صفتها كفيل �صد�د  ، 3 - �صركة 
�صرفكو لتكرير و�صناعة �لزيوت )ذ م م(. 

حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 
�ملنفذ بنك �أبوظبي �لتجاري )�ض م ع( - يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاه 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 
�ملطلوب   تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �صاما �لر�صوم و�مل�صاريف 10134225 درهم باالإ�صافة �ىل �لفائدة 

�لقانونية بو�قع %6 من تاريخ 2018/9/1 حتى متام �ل�صد�د. 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �أعاه خال )15( يوما من تاريخ �ليوم �لتايل 

للن�صر.  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن �ملحكمة �صتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�صي / احمد طلعت عبدال�صادق حممد 

حمكمة ال�صارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26   
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية 
يف الدع�ى رقم SHCFICIPTO2020  /0007816 اأمر على عري�صة  

�ىل : �ملحكوم عليه / �صحب �لهند ملقاوالت �لتك�صية و�الر�صيات 

�ملحكمة يف  بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه  بانه  نحيطكم علما 

�لدعوى �ملذكورة بالرقم �أعاه ل�صالح: حممد عمر�ن �بو �خلري بالتايل 

:  ناأمر بالز�م �ملدعي عليها �ن ت�صلم �ملدعي جو�ز �ل�صفر �خلا�ض به 

حكما قابا لا�صتئناف خال �ملدة �لقانونية   
  القا�صي / ه�صام احمد ع��صني  
حمكمة ال�صارقة  / املحكمة الإبتدائية املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

��صم �ل�صركة : او�سن كواليتي لتجارة اال�سماك - �ض ذ م م 
�ثر�ء  ملالكها  �لبحرية  �لو�جهة  م��ارك��ت  ملك   SH-A17، A18 رق��م  حم��ل   : �لعنو�ن 
 701752 : �لرخ�صة  رقم    ، ذ�ت م�صوؤولية حم��دودة   : �لقانوين  �ل�صكل  دي��رة  - كورني�ض  دبي 
رقم �لقيد بال�صجل �لتجاري : 1128542 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�صادية بدبي 
وذلك   ، �أع���اه  �مل��ذك��ورة  �ل�صركة  ب��اإن��ح��ال  لديها  �ل��ت��ج��اري  �ل�صجل  �لتاأ�صري يف  ق��د مت  ب��اأن��ه 
مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2020/10/25 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
ي�سرى  �ملعني  �مل�صفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��ر����ض  �أي  لديه  م��ن  وعلى    2020/10/25
: مكتب رقم 703 ملك ي�صرى عادل  �لعنو�ن  و�سركاه لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات  
�مني - بردبي - �خلليج �لتجاري -  هاتف :   045588206 فاك�ض : 045588204 م�صطحباً معه 

كافة �مل�صتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��صم �مل�صفي : ي�سرى و�سركاه لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات  
 �لعنو�ن : مكتب رقم 703 ملك ي�صرى عادل �مني - بردبي - �خلليج �لتجاري 
-  هاتف : 045588206 فاك�ض : 045588204 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
او�سن  لت�صفية  �أع��اه  �ملذكور  �مل�صفي  تعيني  قد مت  باأنه  بدبي  �القت�صادية 
كواليتي لتجارة اال�سماك - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  
 2020/10/25 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2020/10/25
وعلى من لديه �أي �عر��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني يف مكتبه 
�مل�صتند�ت  كافة  معه  م�صطحباً  �أع��اه،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2021/855)
�ملنذر : بنك دبي �لتجاري - �ض م ع 

بوكالة �الأ�صتاذ �ملحامي / نا�صر حمد �ل�صام�صي 
�ملنذر �ليه : حماد خليفة علي �لفريري �لكتبي - �جلن�صية �الإمار�ت

بذمته  �ملر�صد  �ملبلغ  ���ص��د�د  �ىل  للمبادرة  �ل��ي��ه  �مل��ن��ذر  ي��ن��ذر  �مل��ن��ذر  �لبنك 
وقدره 91. 569874 درهم )خم�صمائة وت�صعة و�صتون �لف وثمامنائة و�ربعة 
�أي��ام عمل من تاريخ  و�صبعون دره��م وو�ح��د وت�صعون فل�صا( وذل��ك خال 5 
�الإعان باالنذ�ر �لعديل حتت طائلة �تخاذ كافة �الإج��ر�ء�ت �لقانونية مع 

حتميلكم كافة �لر�صوم و�مل�صروفات. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2021/903)
�ملنذر :  حممد حامد علي �ملهدي �ملنجي 

�ملنذر �ليها : عمرو عبد �حلفيظ حممد حممد حماد 
رقم �ملحرر 2021/1/3383

�الإنذ�ر  ه��ذ�  مبوجب  نخطركم  )�مل��ن��ذرة(  لل�صركة  �لقانونيون  �مل�صت�صارون  �ملحامون  ب�صفتنا  فاإننا 
�إثني ع�صر  �إمار�تي )فقط وقدره  ب�صرورة �التي :  ب�صرعة �صد�د مبلغ وقدره / 12.000.000 درهم 
مليون درهم �إمار�تي ال غري( قيمة �ملبلغ �ملر�صد يف ذمة �ملنذر �ليه مبوجب �إي�صال �الأمانة �صالف 
�لبيان وذلك خال خم�صة �يام من تاريخ ��صتام �ملنذر �ليه هذ� �الإنذ�ر ، و�إال �صوف ي�صطر �ملنذر �ىل 
�تخاذ كافة �الإجر�ء�ت �لقانونية �لازمة ومنها ��صت�صد�ر �أمر �أد�ء يف مو�جهتك اللز�مك مبا �صبق 
ذكره باالإ�صافة �ىل 12% �لفائدة �لقانونية من تاريخ رد تلك �ملبلغ �حلا�صل يف 2020/12/15 وحتى 

�ل�صد�د �لتام باالإ�صافة �ىل �لر�صوم و�مل�صاريف. مع حفظ كافة �حلقوق �لقانونية �الخرى للمنذر 
والأجل �لعلم. 

الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26   
اعالن بالن�صر        

يف  الدع�ى 16/2021/123 جتاري جزئي  
مو�صوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليهما بالت�صامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 04. 338.371 

درهم و�لتعوي�ض و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�صد�د.  
طالب �الإعان : �ى �ر بي ��ض ملقاوالت �لبناء  -  �ض ذ م م   - �صفته بالق�صية : مدعي  

لاعمال  �لنهده  2-�صم�ض  م   م  ذ  ���ض   - �لكهروميكانيكية  لاعمال  �صوبها   -1  : �إعانهم  �ملطلوب 
�لكهروميكانيكيه - �ض ذ م م - �صفتهما  بالق�صية : مدعي عليهما - جمهويل حمل �الإقامة 

يوؤديا  بان  بالت�صامن  عليهما  �ملدعي  �ل��ز�م  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   : �الإع��ان  مو�صوع 
للمدعية مبلغ وقدره 04. 338.371 درهم و�لتعوي�ض و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ رفع 
�لدعوى وحتى متام �ل�صد�د.  وحددت لها جل�صة يوم �لثاثاء  �ملو�فق  2021/2/2  �ل�صاعة 8.30 �صباحا 
يف قاعة �لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26   

 اعالن بالن�صر
يف  الإ�صتئناف رقم 1147/2020/305 ا�صتئناف جتاري  

مو�صوع �الإ�صتئناف: �إ�صتئناف �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 1170/2020 �أمر �أد�ء 
و�لر�صوم و�مل�صاريف و�التعاب.   

طالب �الإعان : �صركة �لردهة للتجارة )ذ م م(  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف �صده 
�أردين �جلن�صية  - �صفته بالق�صية :  �ملطلوب �إعانه : 1- فر��ض منر حممود خو�جا 

�خل�صم �ملدخل - جمهول  حمل �الإقامة
مو�صوع �الإعان : قد ��صتاأنف �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 1170 ل�صنة 2020 �أمر �أد�ء

بقاعة  �صباحا   10.00 �ل�صاعة   2021/2/2 �مل��و�ف��ق  �ل��ث��اث��اء  ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه  بعد  عن  �لتقا�صي 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26   

انذار عديل بالن�صر
رقم )2020/7715)

  �ملنذر :  �لوكوبانال ميدل �ي�صت - �ض ذ م م  
�ملنذر �ليه : �لعمارة لان�صاء�ت - �ض ذ م م 

�أوال : �ملنذرة هي �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة  متار�ض ن�صاط �صناعة �اللو�ح �ملعدنية مبوجب 
�لرخ�صة �ل�صناعية رقم )671172( �ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية �الإقت�صادية بدبي. 

�لبناء مبوجب  ن�صاط مقاوالت  ذ�ت م�صوؤولية حم��دودة متار�ض  �صركة  �لهيا هي  �ملنذر   : ثانيا 
�لرخ�صة �لتجارية رقم )685717( �ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية �الإقت�صادية بدبي. 

ثالثا : نتيجة لتعامل جتاري بني �لطرفني تقدمت �ملنذر �ليها من �ملنذرة بطلب تعامل باالأجل 
ملتم�صة مبوجبه تزويدها بكمية متنوعة من �ملو�د �لبناء قيام �ملنذر �ليها بتجارتها وقد �أعقب 

ذلك قيام �ملنذرة بتوريد �ملو�د �ملطلوبة للمنذر �ليها. 
مقد�ره  مبلغ  بذمتها  وتر�صد  �لتعاقدية  بالتز�ماتها  �ل��وف��اء  عن  �ليها  �ملنذر  تخلفت   : ر�بعا 
107.068 درهم )مائة و�صبعة �آالف وثمانية و�صتون درهم( وقد طالبت �ملنذرة �ملنذر �ليها ب�صد�د 

ما بذمتها من مبالغ بالطرق �لودية ومع ذلك مل ت�صدد �ملنذر �ليها �ملبلغ حتى تاريخه. 
بذمتها عن  �ملر�صد  باملبلغ  بالوفاء  �ليها  �ملنذر  لتكليف  �الإن��ذ�ر  �ملنذرة توجه هذ�  فاإن   ، عليه 
�لتعاقد �لتجاري �صالف �لذكر مبلغ مقد�ره 107.068 درهم )مائة و�صبعة �آالف وثمانية و�صتون 
درهم( خال خم�صة �يام من تاريخ ت�صلمها لهذ� �الإنذ�ر حتت طائلة �تخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية 

للمطالبة بهذ� �لدين وفو�ئده و�لر�صوم �لق�صائية و�مل�صاريف. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26 

اإع����������الن
خلدمات  �ل�ص�����ادة/�يجن�صى  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�صيار�ت  رخ�صة رقم:2794628 
تعديل وكيل خدمات / �إ�صافة �صامل �حمد عو�ض حممد �ملنهاىل

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة ن�صرين خليل مو�صى عبد�جلابر %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف �بر�هيم عبد�هلل �بر�هيم عبده جاد �حلق

تعديل وكيل خدمات / حذف عدنان على عبيد �بر�هيم �لزعابي
د�ئرة  مر�جعة  �العان  هذ�  على  �عر��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خال  �القت�صادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العان 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ص�ؤون التجارية )اأب�ظبي)

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�صركة:�صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة

�ال�صم �لتجاري:�لنخبه للتكييف و�خلدمات �لهند�صيه ذ.م.م
عنو�ن �ل�صركة:�بوظبي �صارع �ال�صتقال بناية حممد �لفندي �ملزروعي

CN رقم �لقيد يف �ل�صجل �القت�صادي: 1015680 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�صفية �ل�صركة  1

- تعيني �ل�صادة/ميثا �صامل حممد �ملزروع ، كم�صفي قانوين لل�صركة   2
بتاريخ:2019/07/09 وذلك بناء على حكم حمكمة �بوظبي- �ملحكمة 

�لتجارية بتاريخ 2019/07/09 للق�صاء يف �إمارة �بوظبي 
تاريخ �لتعديل: 2021/01/21

�مل�صفي  مر�جعة  �العان  هذ�  على  �عر��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�ملعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العان.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية
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اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�صركة:�صركة �ل�صخ�ض �لو�حد ذ.م.م

�ال�صم �لتجاري:�لطايف للنقليات �لعامة- �صركة �ل�صخ�ض �لو�حد ذ.م.م
عنو�ن �ل�صركة:�مل�صفح م 37 ، 0 مبنى �ل�صيد �صالح حممد عبد�هلل و�خرين

CN رقم �لقيد يف �ل�صجل �القت�صادي:1085996 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�صفية �ل�صركة  1

2 - تعيني �ل�صادة/�كتيف د�يريكتوري للتدقيق- �صركة �ل�صخ�ض �لو�حد 
ذ.م.م ، كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/01/19 وذلك بناء على 
قر�ر حم�صر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 

بالرقم:2105000561 
تاريخ �لتعديل: 2021/01/25

�مل�صفي  مر�جعة  �العان  هذ�  على  �عر��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�ملعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العان.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/
قم�صية للملكية �لفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 153024
با�ص��م: تياكناجار �ند�صري�ض �ل تي دي.

وع��ن��و�ن��ه: �ن��د���ص��ري��ال ����ص��ورن�����ض ب��ل��دجن، ث���ريد ف��ل��ور، �صريت�ض جيت، 
مومباي - 400 020، ماهر��صر�، �لهند 

و�مل�صجلة حتت رقم : )153024(  بتاريخ:  2012/07/25
و�صتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�صر �صنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ 

�نتهاء �حلماية يف : 2021/02/10 وحتى تاريخ : 2031/02/10
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  يناير 2021 العدد 13148
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/نيو �أير ملقاوالت �لتكييف

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�صة رقم:1162919 

تعديل مدير / �إ�صافة �صعد حممد �حمد �بو �لرو�ض

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية �إىل �صركة �ل�صخ�ض �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�صم جتاري من/ نيو �أير ملقاوالت �لتكييف 

NEW AIR FOR AIR CONDITIONING CONT.

�إىل /نيو �ير ملقاوالت �لتكييف - �صركة �ل�صخ�ض �لو�حد ذ م م 

NEW AIR FOR AIR CONDITIONING CONT- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عر��ض على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 

خال �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�ص�ؤون التجارية )اأب�ظبي)
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 اعالن بالن�صر

يف  الإ�صتئناف رقم 305/2020/3133 ا�صتئناف جتاري  
مو�صوع �الإ�صتئناف: �إ�صتئناف �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2235/2018 جتاري كلي 

و�لر�صوم و�مل�صاريف و�التعاب.   
�صفته   - م(   م  )ذ  �فيكو   - �لكهروميكانيكية  �الإم���ار�ت  �صقر  �صركة   : �الإع���ان  طالب 
الإد�رة  �الإم����ار�ت  �صم�ض  �ر���ض  �صركة   -1  : �إعانهما  �ملطلوب   - م�صتاأنف   : بالق�صية 
 : بالق�صية  م  - �صفتهما  م  ذ  �ن�صاء للخدمات - �ض  م م 2- جمموعة  ذ  �مل�صاريع - �ض 

م�صتاأنف �صدهما - جمهويل حمل �الإقامة 
مو�صوع �الإعان : قد ��صتاأنف �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 2018/2235 جتاري كلي 

وحددت لها جل�صه يوم �الثنني �ملو�فق 2021/2/1 �ل�صاعة 10.00 �صباحا بقاعة �لتقا�صي 
�صتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه  بعد  عن 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26   
اعالن بالن�صر        

يف  الدع�ى 10593/2020/13 عمايل جزئي  
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بتعوي�ض �صد �ملدعي عليه حممد قا�صم حممد �كرم ز�هد مببلغ 

مايل وقدره 33100 درهم �إمار�تي و�لر�صوم و�مل�صاريف  
طالب �الإعان :  �ي بي دبليو خلدمات �حلر��صة - �ض ذ م م  - �صفته بالق�صية : مدعي  
�ملطلوب �إعانه  : 1- حممد قا�صم حممد �كرم ز�هد - �صفته   بالق�صية : مدعي عليه 

جمهول حمل �الإقامة 
عليه  �ملدعي  �صد  بتعوي�ض  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد   : �الإع���ان  مو�صوع 

حممد قا�صم حممد �كرم ز�هد مببلغ مايل وقدره 33100 درهم �إمار�تي و�لر�صوم و�مل�صاريف  
وحددت لها جل�صة يوم �لثاثاء  �ملو�فق  2021/2/2  �ل�صاعة 10.00 �صباحا يف قاعة�لتقا�صي عن 
بعد  لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 7856/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2020/1407 جتاري جزئي ، 

ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 259.180 درهم( ، �صاما للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �الإع��ان : بنك دبي �ال�صامي - �صركة م�صاهمة عامة - �صفته بالق�صية : طالب 

�لتنفيذ - وميثله : مكاوي عو�ض �ملكاوي �إ�صماعيل -  �صفته بالق�صية : وكيل
�ملطلوب �إعانه  : 1- عبد�خلالق عبد�لغفور - �صفته  بالق�صية : منفذ �صده

جمهول حمل �الإقامة 
مو�صوع �الإعان : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )259.180( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة 
�صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذ� �العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 8617/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2020/1389 ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ 

به وقدره ) 642427 درهم( ، �صاما للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب   : بالق�صية  �صفته  عامة(  م�صاهمة  )�صركة  �الإ�صامي  دب��ي  بنك   : �الإع��ان  طالب 

�لتنفيذ  وميثله : مكاوي عو�ض �ملكاوي �إ�صماعيل -  �صفته بالق�صية : وكيل
�ملطلوب �إعانه  : 1- �يوب �صالح ك�صمك على �مل�صرخ - �صفته بالق�صية : منفذ �صده

جمهول حمل �الإقامة 
مو�صوع �الإعان : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )642427( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة 
�صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذ� �العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26   

انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/802)

رقم �ملحرر 2021/1/3420 
�ملنذر : �حمد بن نا�صر �صامل �ليا�صي 

�ملنذر �ليه : نيد فور �صبيد لو�صيط خدمات �ملركبات 
فاإننا نطلب ما يلي :  فاإن �ملنذر يوجه هذ� �الإن��ذ�ر �لقانوين عن طريق كاتب �لعدل بدبي �ىل �ملنذر �ليه 
 30000 و�لبالغة  �الإيجارية  �لقيمة  من  عليكم  �ملتاأخرة  �الإيجارية  �مل�صتحقات  �صد�د  ب�صرورة  �إي��اه  خمطر� 
باأنه يف حالة عدم  ، وننذركم  درهم وذلك خال  فرة 30 يوم من تاريخ ��صتاكم لهذ� �الإن��ذ�ر �لقانوين 
�إ�صتجابتكم لهذ� �الإنذ�ر بال�صد�د خال �الجل �ملمنوح لكم فاإنه يتوجب عليكم �خاء �لعني �ملوؤجرة و�صد�د 
كافة �مل�صتحقات ، و�إنه �صوف يتم �تخاذ كافة �الإجر�ء�ت �لقانونية �ملتبعة ل�صد�د �مل�صتحقات �ملتاأخرة عليكم 
حتى تاريخة ، باالإ�صافة �ىل �لز�مكم باخاء �ملاأجور وت�صليمه للموؤجر خاليا من �ل�صو�غل باالإ�صافة �ىل 

�لز�مكم بالفو�ئد �لقانونية و�لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2020/890)
�ملنذر : �حمد �المني �حمد عبد�للطيف 

بوكالة �ملحامي / د. �إبر�هيم حممود 
�ملنذر �ليها : يو�صف علي خمي�ض خلفان �ملطوع )جمهول حمل �الإقامة( 

ب�صد�د  باملطالبة  �ليها  �مل��ن��ذر  تنذر  فاإنها  �ل��ع��ديل  �الإن����ذ�ر  ه��ذ�  ومب��وج��ب  �مل��ن��ذر  �ن  حيث 
�مل�صرق  بنك  و�مل�صحوبني على  رقم )126،127،128(  �ل�صيكات  درهم مبوجب  مبلغ 33.750 
�لقانونية  �لفائدة  مع   2016/1/15  ،  2015/10/15  ،  2015/7/15 بتاريخ  �الد�ء  و�مل�صتحق 
بو�قع 9%  من تاريخ �ال�صتحقاق وحتى متام �ل�صد�د وذلك خال خم�صة �يام من تاريخ ن�صر 
�العان ويف حالة عدم �ل�صد�د �صيتم �للجوء للق�صاء و��صت�صد�ر �مر باأد�ء �ملبالغ �مل�صتحقة 

مبوجب �ل�صيكات �ملذكورة �أعاه.  
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�صر

رقم )879/2020)
�ملنذر : فا�صل مطني علي خان - �أمريكي �جلن�صية 

�ملنذر �ليها :عمر فالح م�صعن �لدليمى - عر�قي �جلن�صية - جمهول حمل �الإقامة 
�ملنذر ينذركم ب�صرورة �ملباردة �ىل �صد�د مبلغ وقدره 20.500.000 درهم )ع�صرون مليون وخم�صمائة �لف درهما 

فقط ال غري( مبوجب �صيك م�صحوب على بنك دبي �الإ�صامي ، وبياناته كالتايل : 
البنك  مبلغ ال�سيك    تاريخ ال�سيك   رقم ال�سيك  

20.500.000 درهم 20.500.000 درهم     2020/4/30  100115
وذلك خال �ملدة �لقانونية �صند� لن�ض �ملادة 2/25 من �لقانون رقم 27 ل�صنة 2007 بوجوب �صد�د مبلغ مديونية 

�ملر�صد وذلك خال �صبعة �يام من تاريخ �لن�صر لهذ� �الإنذ�ر 
يف حال تخلفكم عن �ل�صد�د خال �لفرة �ملذكورة ، فاإننا �صن�صطر التخاذ كافة �الإج��ر�ء�ت �لقانونية يف حقكم 
�لز�مكم   �ىل  باالإ�صافة  �لرئي�صي  �ملجمع  حقوق  وحماية  �أع��اه  �ملذكورة  �مل�صتحقة  �خلدمات  ر�صوم  ت�صمل  و�لتي 
بالر�صوم  ومطالبتكم  و�لتعاقدي  �لقانوين  �إخالكم  عن  �لناجتة  و�الأدب��ي��ة  �مل��ادي��ة  و�الأ���ص��ر�ر  �خل�صائر  ب�صائر 

و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�صر

رقم )875/2020)
�ملنذرة /�ملوؤجر: غياث حممد غياث - �إمار�تي �جلن�صية

�ملنذر �إليهما / �مل�صتاأجر: 1- منرب ون �لعقارية - موؤ�ص�صة فردية.
 2- غام حممد بهويان حاجي م�صطفي بهويان - �جلن�صية: بنغاد�ض - ب�صفته حمرر �ل�صيكات

)جمهولني حمل �الإقامة(
�ملنذر / �ملوؤجر ينذركم ب�صرورة �ملبادرة �يل �صد�د �لقيمة �الإيجارية �مل�صتحقة يف ذمتكم عن �لفرة من عن �لفرة من 2020/7/18 
حتى 2021/1/17 مبلغ وقدره 275.000 )مئتان وخم�ض و�صبعون �لف درهم( وما ي�صتجد من �لقيمة �الإيجارية بو�قع 585.000 درهم 
خم�صمانة وخم�ض وثمانون �لف درهم( �صنويا حتى تاريخ �لت�صليم / �الإخاء �لفعلي من �لعني �ملوؤجرة باالإ�صافة �ىل ر�صوم �خلدمات 
و �ل�صيانة وكافة فو�تري �ملاء و �لكهرباء و�لغر�مات �لتاأخريية �إ�صافة �ىل ما يلحق �ملوؤجر من ��صر�ر و خ�صائر نتيجة �خالكم بعقد 
 �اليجار وذلك خال �ملدة �لقانونية وذلك خال �ملدة �لقانونية وذلك خال �ملدة �لقانونية �صند� لن�ض �ملادة 25 من �لقانون رقم
) 33 ( ل�صنة 2008 و �ملعدل للقانون رقم 26/2007 ب�صان تنظيم �لعاقة بني موجر و م�صتاأجري �لعقار�ت يف �إمارة دبي وذلك خال 
�صبعة �أيام من تاريخ �لن�صر لهذ� �الأنذ�ر. يف حال تخلفكم عن �ل�صد�د خال �لفرة �ملذكورة، فاإننا �صن�صطر التخاذ كافة �الإجر�ء�ت 
�لقانونية يف حقكم و �لتي ت�صمل �نهاء �لعقد و �خاءكم من �لعني �ملوؤجرة و �لز�مكم بالقيمة �اليجارية و �لغر�مات �لتاأخريية 
وكافة �لفو�تري ور�صوم �خلدمات و �ل�صيانة وكافة �لفو�تري �ملتعلقة باملاء و �لكهرباء وذلك حتى تاريخ �لت�صليم �لفعلي �إ�صافة �ىل ما 

يلحق �ملوؤجر من خ�صائر نتيجة �خالكم بوة �اليجار ومطالبتكم بالر�صوم و �مل�صاريف و �تعاب �ملحاماة.

الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - ال�صفينة الف�صية ملقاولت التك�صية والر�صيات  
اإخطار دفع يف الق�صية رقم SHCEXCILABMIN2020  /0001919 عمايل جزئي  

�إىل �ملحكوم عليه :  �ل�صفينة �لف�صية ملقاوالت �لتك�صية و�الر�صيات 
�ل�صارقة مويلح خلف �صارع �ل�صيخ حممد بن ز�يد �صقة رقم G2 ملك علياء جمعة علي بن غليظة 

حيث �نه قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 
�ملنفذ حممد برويز عبد�لروؤوف - �جلن�صية : باك�صتاين  

يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاه 
�حلكم  �ن  ومبا   ، لذلك  �ملحدد  �لر�صم  ودفع  �ملذكور  �حلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  �ملذكور   له  �ملحكوم  �أن  ومبا 

�ملطلوب   تنفيذه كاالآتي :
�ملجموع �لكلي �صاما �لر�صوم و�مل�صاريف 9002 درهم

 / �إعانك  تاريخ  يوما من  �أعاه خال )15(  �ليه  �مل�صار  �لتنفيذي  �ل�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
�جلربي  �لتنفيذ  �إجر�ء�ت  بحقك  �صتتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حال  ويف  �الإخطار.   بهذ�  �إعانكم 

�ملقررة قانونا.  
القا�صي / معت�صم احمد �صمري اب� �صادي    

حمكمة ال�صارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

��صم �ل�صركة : مطعم من من �ض ذ م م  
�لعنو�ن : نخيل - �ملدينة �لعاملية - دبي IC1 - GRE -L14-S17  �ل�صكل �لقانوين 
 : �لتجاري  بال�صجل  �لقيد  رق��م   764761  : �لرخ�صة  رق��م    ، حم���دودة  م�صوؤولية  ذ�ت   :
يف  �لتاأ�صري  مت  قد  باأنه  بدبي  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1243322
�ل�صجل �لتجاري لديها باإنحال �ل�صركة �ملذكورة �أعاه ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي 
بتاريخ 2020/6/28  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2021/1/19  وعلى من 
لديه �أي �عر��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني ي�سرى و�سركاه لال�ست�سارات 
وتدقيق احل�سابات  �لعنو�ن : مكتب رقم 703 ملك ي�صرى عادل �مني - بردبي - �خلليج 
�مل�صتند�ت  �لتجاري -  هاتف :   045588206 فاك�ض : 045588204 م�صطحباً معه كافة 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��صم �مل�صفي : ي�سرى و�سركاه لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات  
�ل��ع��ن��و�ن : مكتب رق���م 703 م��ل��ك ي�����ص��رى ع���ادل �م���ني - ب��ردب��ي - �خلليج   
تعلن  ه��ذ�  مبوجب   045588204  : فاك�ض   045588206  : هاتف    - �لتجاري 
�أعاه  �ملذكور  �مل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ��رة 
وذل��ك مبوجب ق��ر�ر حماكم دبي بتاريخ   مطعم من من �ض ذ م م  لت�صفية 
2020/6/28 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2021/1/19 وعلى 
من لديه �أي �عر��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
�مل�صتند�ت و�الأور�ق  �أع��اه، م�صطحباً معه كافة  �ملذكور  �لعنو�ن  بدبي على 

�لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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  اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

اإخطار دفع يف الق�صية رقم AJCEXCIPOR2020 /0001831 جتاري )جزئي)
�إىل �ملحكوم عليه / �صعاد حممد علي  

حيث �نه قد �صدر �حلكم  �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي �ملنفذ مركز �صاطي عجمان 
للعناية بال�صيار�ت - يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاه 

 ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ، ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �أن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كاالآتي : 

�ملجموع �لكلي �صاما �لر�صوم و�مل�صاريف : 0. 25260   
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �أعاه خال )15( يوما من 
تاريخ �إعانك / �إعانكم بهذ� �الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �صتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�صي /  علي املهلبي      
حمكمة عجمان    

حمكمة التنفيذ املدنية       

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 22
�الإمار�ت  �جلن�صية     ، �لزود  �بو  عبيد  �صلطان  حممد  ر��صد  �ل�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�لعربية �ملتحدة  يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�صيد/ ح�صن 
ر��صد حممد عبد�هلل �لزعابي - �جلن�صية �الإمار�ت يف �لرخ�صة �مل�صماة )ع�صتار لل�صياحة( و�لتي 
تاأ�ص�صت باإمارة �ل�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )519058( �ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية �الإقت�صادية 
 ، لل�صياحة(  لي�صبح )�صربينغ فيلد  لل�صياحة(  �لتجاري من )ع�صتار  �ال�صم  - تغيري  �ل�صارقة  يف 
تغيري �ملوقع ، تنازل �صاحب �لرخ�صة الخر. وعمابن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون 
�الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العان للعلم و�نه 
�صوف يتم �لت�صديق  على �الجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �العان فمن لديه �ي  

�عر��ض على ذلك عليه �تباع �ل�صبل �لقانوين حيال ذلك. 
   الكاتب العدل   
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�صئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26   

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 23

�ملغرب ترغب يف  ، �جلن�صية  �لق�صطا�صي  �ل�صيدة/ نادية  ليكن معلوما للجميع بان 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صتها �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�صيد/ �صاهر حممد د�ود 
�ل�صيد، �جلن�صية �الردن يف �لرخ�صة �مل�صماة )د�ر �ل�صند�ض لتجارة �دو�ت �لتجميل( 
د�ئرة  �ل�صادرة من  �ل�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )707476(  باإمارة  تاأ�ص�صت  و�لتي 
�لتنمية �الإقت�صادية يف �ل�صارقة. تنازل �صاحب �لرخ�صة الخر.  وعمابن�ض �ملادة 
)14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان �لكاتب 
�لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العان للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �الجر�ء 
�مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �العان فمن لديه �ي  �عر��ض على ذلك 

عليه �تباع �ل�صبل �لقانوين حيال ذلك. 
   الكاتب العدل   

مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�صئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26   
اعالن بالن�صر

يف  الدع�ى رقم 386/2020/322 ا�صتئناف عقاري  
مو�صوع �الإ�صتئناف : ��صتئناف �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 2019/777 عقاري كلي  

طالب �الإعان :  عبد�لغفار ح�صني   - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف  
 �ملطلوب �إعانه  : 1- �ل�صاحل �الأزرق للتطوير �لعقاري  - �صفته  بالق�صية : م�صتاأنف �صده .

جمهول  حمل �الإقامة 
مو�صوع �الإع��ان : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2020/10/22 يف �لدعوى 
�ال�صتئناف  بقبول   - �ملحكمة  حكمت   : �لتايل  باحلكم  ح�صني  عبد�لغفار  ل�صالح/  �أع��اه  �مل��ذك��ورة 
�صكا ويف �ملو�صوع بتعديل �حلكم �مل�صتاأنف بجعل �ملبلغ �ملق�صى به 3.200.000 درهم )ثاثة مايني 
ومائتي �لف درهم( و�لتاأييد فيما عد� ذلك و�لزمت �مل�صتاأنف �صدهما بامل�صروفات ومبالغ �لف درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة وم�صادرة �لتاأمني.  حكما مبثابة �حل�صوري قابا للطعن خال �صتني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العان �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن 

�صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 6362/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2917/2019 �مر �أد�ء ، ب�صد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره ) 8.164.737 درهم( ، �صاما للر�صوم و�مل�صاريف 

طالب �الإعان : �حمد غامن �صهر�ب حممد �هلي - �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 
وميثله : عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن �ل�صام�صي -  �صفته بالق�صية : وكيل

�ملطلوب �إعانهما : 1- فري�صت كا�ض ليموزين - ذ م م 2-مولود حميدي - �صفتهما بالق�صية : 
منفذ �صدهما - جمهويل حمل �الإقامة 

رقم  �لتحفظي  �حلجز  يف  �خلا�صة  �مو�لكم  على  �حلجز  مت  بانه  نعلنكم   : �الإع���ان  مو�صوع 
)2019/668 جت��اري( وف��اء للمبلغ �ملطالب به وق��دره )8164737( دره��م وتقرر حتويل �حلجز 
ونفاذ مفعوله  للعلم مبا جاء  وذل��ك  تنفيذي يف ملف رقم )2020/6362(  �لتحفظي �ىل حجز 

قانونا بناء على قر�ر قا�صي �لتنفيذ.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 207/2020/7681 تنفيذ جتاري  

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 3261/2020 �مر �د�ء ، ب�صد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 24995.5 درهم( ، �صاما للر�صوم و�مل�صاريف 

طالب �الإعان : �صنرون لالكرونيات - موؤ�ص�صة فردية - �صفته بالق�صية : طالب 
�لتنفيذ 

�صفته   - �ل��ع��رمي��ي  عبد�لرحيم  �ب��ر�ه��ي��م  عبد�لرحيم  ه��اج��ر   -1  : �إع��ان��ه  �مل��ط��ل��وب 
بالق�صية : منفذ �صده - جمهويل حمل �الإقامة 

�لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع  �أقام عليكم �لدعوى  مو�صوع �الإعان : قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )24995.5( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26   
اعالن بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم 4774/2020/60 امر اداء    
مو�صوع �لدعوى :�ملطالبة با�صد�ر �الأمر بالز�م �ملدعي عليهما بالت�صامن و�لت�صامم ب�صد�د مبلغ428600 

درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفو�ئد �لقانونية من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام 
و�صمول �المر بالنفاذ �ملعجل وبدون كفالة  

طالب �الإعان : �صاهدزمان بدر بدر منري - �صفته بالق�صية : مدعي 
وميثله :  �أمل خمي�ض دروي�ض حممد �لبلو�صي -  �صفته بالق�صية : وكيل

�ملطلوب �إعانهما : 1- حممد علي عزيز ح�صني 2- �لتقوى لتجارة �خل�صار و�لفو�كه - �ض ذ م م - �صفته 
بالق�صية : مدعي عليهما - جمهول  حمل �الإقامة 

مو�صوع �الإعان :  طلب ��صت�صد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ 2020/11/3 بالز�م 
�لف  وع�صرون  وثمانية  )�أربعمائة  درهم   428.600.00 مبلغ  للمدعية  بالت�صامن  يوؤديا  بان  عليهما  �ملدعى 
و�صتمائة درهم( و�لفائدة �لقانونية 9% �صنويا من تاريخ �ال�صتحقاق لكل �صيك وحتى متام �ل�صد�د وبالر�صوم 

و�مل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�صت طلب �لنفاذ �ملعجل  
ولكم �حلق يف �إ�صتئناف �الأمر خال 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العان.

رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26   

اعالن بالن�صر
                         يف الدع�ى رقم 5037/2020/60 امر اداء    

مو�صوع �لدعوى :  تلتم�ض �ملدعية من �ملحكمة �ملوقرة بعد �الطاع على هذه �لعري�صة و�صند�ت �لدين و�لتكليف بالوفاء 
وباقي �مل�صتند�ت �إ�صد�ر �الأمر بالز�م �ملدعي عليهما بان يوؤديا بالت�صامن و�لت�صمم للمدعية مبلغ وقدره 38.279.96 درهم 
)ثمانية وثاثون �لفا ومائتان وت�صعة و�صبعون درهم و�صتة وت�صعون فل�صا فقط ال غري( قيمة �ل�صيكني رقمي 416 و 441 
�مل�صحوبني من ح�صاب �ل�صركة �ملدعي عليها �الوىل لدى بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني و�لفائدة �لقانونية عنه بو�قع 12% من 

تاريخ ��صتحقاق كل �صيك 
2- و�لز�مهما بالر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 

3- �عان �ملطلوب �صدهما بالقر�ر �ل�صادر يف �الأمر �ملاثل. 
طالب �الإعان : �صركة �مبيانز للتجارة - ذ م م - �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله :  عبد�لعزيز عي�صى ح�صن عبد�هلل �لعظب �ملطرو�صي -  �صفته بالق�صية : وكيل
�ملطلوب �إعانهما : 1- �صركة �ل�صخر للمقاوالت - �ض ذ م م 2- منري حممد م�صطفى �لغزو - �صفته بالق�صية : مدعي 

عليهما  - جمهول  حمل �الإقامة 
مو�صوع �الإعان : قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ 2020/12/10 بالز�م �ملعرو�ض �صدهما �صركة �ل�صخر للمقاوالت 
�ض ذ م م ، منري حممد م�صطفى �لغزو بالت�صامن فيما بان يوؤديا �ىل طالبة �المر �صركة �مبيانز للتجارة ذ م م مبلغ وقدره 
38.279.96 ثمانية وثاثون �لفا ومائتان وت�صعة و�صبعون درهما و�صتة وت�صعون فل�صا و�لفائدة  �لقانونية عنه بو�قع 9% من 

تاريخ ��صتحقاق كل �صيك و�لزمتهما �لر�صوم و�مل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
ولكم �حلق يف �إ�صتئناف �الأمر خال 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العان.

رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26   

 اخطار دفع بالن�صر
رقم امللف 2020/953 تنفيذ جتاري    

بناء على طلب / �ملحكوم له /  ��صامه حممد �ملر�عي �ل�صرقاوي �جلن�صية / م�صر
�ىل �ملحكوم عليه / ن�صيم حممد�لعدوي �جلن�صية / �صوريا 

ليكن معلوما لديك بان حمكمة ر��ض �خليمة قد ��صدرت بحقك حكما بتاريخ 2020/11/5 
�صاما  درهما   46553.04 وق��دره  مبلغ  بدفع  بالز�مك  �أد�ء  �أم��ر   )2020/301( �لق�صية  يف 
�لر�صوم و�مل�صاريف  ومبا �ن �ملحكوم له �عاه قد تقدم بطلب لتنفيذ حكم و�صجل بالرقم 
�مل�صار �عاه ،   فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء �عاه فموجب هذ� �نت مكلف بتنفيذ ما جاء 
�عاه خال 15 يوم �لتايل للتبليغ ويف حال تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �صتتخذ بحقك 

�الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�صبة لتنفيذ �حلكم ، و�لر�صوم �ملرتبة عليك. 
�ملاحظات : �الإمار�ت / ر�أ�ض �خليمة / �لنخيل - ر�أ�ض �خليمة / حمل دبي للهو�تف 2020

 ق�صم التنفيذ/ مرمي احمد عي�صى 

 حك�مة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26   
اعالن بالن�صر        

يف  الدع�ى 20/2019/1450 جتاري كلي  
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالق�صاء بالز�م �ملدعي عليها باأد�ء مبلغ 7.843.529 درهم �إمار�تي فقط )�صبعة مايني 

وثمامنائة وثاثة و�ربعني �لف وخم�صمائة وت�صعة وع�صرين درهم �إمار�تي( للمدعي مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 9%  من 
تاريخ �ال�صتحقاق وحتى متام �ل�صد�د ، على �ن يكون �لق�صاء م�صموال بالنفاذ �ملعجل طليقا من قيد �لكفالة. و�صم ملف 

�لدعوى رقم 597/2019 حجز حتفظي جتاري و�لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  
طالب �الإعان : حممد �صامي كمال حممد �ل�صافعي  - �صفته بالق�صية : مدعي  

�ملطلوب �إعانهما : 1- مار�صيل فا�صون �نرنا�صيونال - �ض ذ م م 2-�ل�صرق تريدينغ كومباين �يه ��ض تي �صي م د م �ض 
�صفتهما بالق�صية : �خل�صم �ملدخل  جمهويل حمل �الإقامة 

مو�صوع �الإعان : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها  �ملطالبة بالق�صاء بالز�م �ملدعي عليها باأد�ء مبلغ 7.843.529 درهم 
�إمار�تي( للمدعي مع  �إمار�تي فقط )�صبعة مايني وثمامنائة وثاثة و�ربعني �لف وخم�صمائة وت�صعة وع�صرين درهم 
�ملعجل  بالنفاذ  �لق�صاء م�صموال  يكون  �ن  ، على  �ل�صد�د  �ال�صتحقاق وحتى متام  تاريخ  بو�قع 9%  من  �لقانونية  �لفائدة 
�تعاب  و�مل�صاريف ومقابل  و�لر�صوم  597/2019 حجز حتفظي جتاري  رقم  �لدعوى  �لكفالة. و�صم ملف  قيد  طليقا من 
�ملحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم �لثاثاء  �ملو�فق  2021/2/9  �ل�صاعة 9.30 �صباحا يف قاعة �لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت 
مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة 

�أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26   

اعالن حكم بالن�صر
يف  الدع�ى رقم 3950/2020/16 جتاري جزئي   

مو�صوع �لدعوى : و�صم ملف �لنز�ع رقم 266 ل�صنة 2020 نز�ع تعني خربة جتاري للدعوى �ملاثلة ، �لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغ وقدره 41343.75 درهم قيمة �ملبالغ �مل�صدده لها ، �لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 31193.95 

درهم قيمة �ال�صر�ر �لتي ��صابت منتجات �ملدعية جر�ء �خال �ملدعي عليها بالتز�ماتها �لتعاقدية ، �لز�م �ملدعي عليها بان 
توؤدي للمدعية فائدة قانونية بو�قع 12% على �ملبلغ �ملق�صى به من تاريخ �قامة �لدعوى وحتى تاريخ �ل�صد�د �لنهائي و�لتام 

ومقابل �تعاب �ملحاماة و�لر�صوم و�مل�صاريف.  
طالب �الإعان :  �صركة نزيه �لتجارية - ذ م م - �صفته بالق�صية : مدعي  

وميثله : �بر�هيم مو�صى علي مر�د �لبلو�صي - �صفته بالق�صية : وكيل 
�ملطلوب �إعانه ما م : 1- د�ر �الحتاد ل�صيانة �ملباين - �صفته  بالق�صية : مدعي عليه - جمهول حمل �الإقامة 

مو�صوع �الإعان : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2020/12/20 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاه ل�صالح/�صركة 
نزيه �لتجارية - ذ م م  بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 41343/75 درهم و�حد و�ربعون �لف وثاثمائة وثاثة 
و�ربعون درهم وخم�صة و�صبعون فل�ض باالإ�صافة �ىل �لفائدة بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة قيد �لدعوى �حلا�صل يف 2020/10/10 
وحتى �ل�صد�د �لتام و�مل�صاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�صت ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�صوري 
قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العان �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن 

ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     
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رقم )2021/902)
�ملنذرة : �صركة في�صل جا�صم �لتجارية )ذ م م( 

�ملنذر �ليهما : �المل �لكروميكانيكل - �ض ذ م م 
�صامر نايف يو�صف - فل�صطيني �جلن�صية )جمهويل حمل �الإقامة( 

مبوجب هذ� �الإنذ�ر تنذر �ملنذرة - �ملنذر �ليهما وتكلفهما ب�صرورة �لوفاء ب�صد�د مبلغ 105.401.29 
درهم �إمار�تي )مائة وخم�صة �آالف و�ربعمائة وو�حد درهم �إمار�تي وت�صعة وع�صرين فل�صا( خال 
�ملنذرة  ، �صتتقدم  ب��دء� من تاريخ ه��ذ� �الإع��ان خافا لذلك  �أي��ام  م��دة ال تزيد على خم�صة )5( 
�ملذكور  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �صدكم  �لازمة  �لقانونية  �الإج���ر�ء�ت  جميع  التخاذ  �لق�صاء  �ىل 
�صلفا بالكامل )مبا يف ذلك فائدة �لتاأخري �لقانوين بن�صبة 12% �صنويا �عتبار� من تاريخ �ملطالبة 
و�ملادي  �ملعنوي  �ل�صرر  �ملنا�صب عن  �لتعوي�ض  �ىل  باالإ�صافة  �لكاملة(  �لت�صوية  وحتى  �لقانونية 
�لذي حلق باملنذرة ب�صبب تخلفكم عن �صد�د نف�ض �ملبلغ يف تاريخ �ال�صتحقاق ، وكذلك دفع �لر�صوم 

و�لنفقات �لق�صائية )مبا يف ذلك �أتعاب �ملحاماة(. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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•• اأبوظبي-الفجر: 

– �أبوظبي �أم�ض  �أعلنت د�ئرة �لثقافة و�ل�صياحة 
يجمع  �ف��ر����ص��ي  ح���دث  �أول  تنظيم  ع��ن  �الأول 
على  و�الإ�صر�ئيليني  �الإمار�تيني  �ل�صينما  �صّناع 
�ل�صنوي، مما  �لقطارة”  “�صينما  برنامج  من�صة 
�لبلدين.  ب��ني  �لثقافية  �لعاقات  تطور  يعك�ض 
وي��ق��ام �حل���دث ي��وم 28 يناير ب��ال��ت��ع��اون م��ا بني 
“�صام  �أبوظبي ومدر�صة  “�إمييجني�صن”  كل من 
و�صيتم  �لقد�ض،  يف  �ل�صينمائي  لاإنتاج  �صبيغل” 
عر�ض ثمانية �أفام ق�صرية �إمار�تية و�إ�صر�ئيلية.
ت��ق��ام حتت  ه��ام��ة  �أول فعالية  ه���ذ� �حل���دث  ي��ع��د 
�أبوظبي  ب���ني جل��ن��ة  �مل���ربم���ة  م��ظ��ل��ة �الت��ف��اق��ي��ة 
ومدر�صة  �الإ�صر�ئيلي  �الأف��ام  و�صندوق  لاأفام 
�ل��ق��د���ض، وه��ي ج��زء م��ن �صل�صلة  ���ص��ام �صبيغل يف 

�ال�صر�تيجية  و�مل��ب��ادر�ت  �ملتبادلة  �ل��رب�م��ج  من 
و�لتعاون  و�ل��ت�����ص��ام��ح  �حل�����ص��ن��ة  �ل��ن��و�ي��ا  ل��ت��ع��زي��ز 
كما  و�ل��ت��ل��ف��زي��ون.  �ل�صينما  جم���ايل  يف  �ل��ث��ن��ائ��ي 
بر�مج  �إقامة  نحو  �أولية  �لفعالية خطوة  وت�صّكل 
م�صتقبلية �صوف تعمل على تقوية �لرو�بط �ملهنية 
و�إ�صر�ئيل.ويف  �الإم����ار�ت  دول��ت��ي  ب��ني  و�لثقافية 
�أهمية �حل��دث قال معايل حممد  تعليق له على 
و�ل�صياحة  �لثقافة  د�ئ��رة  رئي�ض  �مل��ب��ارك،  خليفة 
“ لقد تاأ�ص�صت دول��ة �الإم���ار�ت على  �أبوظبي:   –
قيم �لت�صامح وقبول و�حر�م �الآخر ونحن ن�صعى 
د�ئماً يف د�ئرة �لثقافة و�ل�صياحة يف �أبوظبي �إىل 
�حلو�ر  وتعزيز  �أجمع  �لعامل  بثقافات  �الحتفاء 
برنامج  ويعد  �مل��ت��ب��ادل.  و�لتفاهم  �لثقافات  ب��ني 
“�صينما �لقطارة” من �أبرز �الأحد�ث على رزنامة 
هذ�  يقدم  وه��و  �أبوظبي،  يف  �لثقافية  �لفعاليات 

�الإمار�تية  �ل��ق�����ص��رية  �الأف����ام  للجمهور  �ل��ع��ام 
�إىل هذ� �حلدث باعتباره  و�الإ�صر�ئيلية. ونتطلع 
�إب����ر�ز �ملو�هب  �إىل  ي��ه��دف  ن��وع��ه  ت��ع��اون م��ن  �أول 
�لعاقات  ت��ع��زي��ز  و�إىل  ل��ل��ب��ل��دي��ن  �الإب����د�ع����ي����ة 
�الإمار�تية �الإ�صر�ئيلية.«ويعر�ض برنامج “�صينما 
�لقطارة” هذ� �لعام �أمناطاً خمتلفة من �الأفام 
و�لر�صوم  و�لوثائقية  �لرو�ئية  �الأف��ام  فيها  مبا 
�مل�صاركات  جميع  مر�جعة  حالًيا  وتتم  �ملتحركة. 
و�ملو�فقة عليها من قبل د�ئرة �لثقافة و�ل�صياحة 
جميع  عر�ض  و�صيتم  و�إمييجني�صن،  �أبوظبي   –
على  �أبوظبي  ثقافة  قناة  على  مرجمة  �الأف��ام 

من�صة يوتيوب. 
من جهتها، قالت د�نا بانك�صتني كوهني، مديرة 
مدر�صة �صام �صبيغل لاإنتاج �ل�صينمائي يف �لقد�ض: 
“�إنني �صعيدة للغاية بهذ� �حلدث �مل�صرك �الأول 

بني بلدينا، �لذي يعّد مبثابة حجر �الأ�صا�ض لبناء 
م�صار جديد، و�إقامة رو�بط ثقافية، وفتح �ملجال 
من  متنوعة  وجم��م��وع��ة  ج��دي��دة،  ف��ر���ض  لن�صئة 
�ملبادر�ت �ملهنية بني �صانعي �الأفام �الإ�صر�ئيليني 
�نتقاوؤها  مت  �لتي  �الأف���ام  وتتيح  و�الإم��ار�ت��ي��ني. 
من قبل خرب�ء �إمار�تيني �إلقاء نظرة �صريعة على 
�أملع  �الأف��ام �حلالية ومو�هب بع�ض من  �صناعة 
�أوزر�د،  �صيلوح  ليز�  »وعلقت  مدر�صتنا.  خريجي 
مديرة �صندوق �لفيلم �الإ�صر�ئيلي بالقول: “من 
�صُتعر�ض  �الإ�صر�ئيلية  �الأف���ام  �أن  لي�صدق  ك��ان 
باأن  �إنني على يقني  �الإم���ار�ت؟  يوًما ما يف دول��ة 
�الإمار�تيني  �الأف�����ام  ���ص��ان��ع��ي  ب��ني  �ل��ل��ق��اء  ه���ذ� 
مهنية  رو�ب������ط  �إىل  ����ص���ي���وؤدي  و�الإ����ص���ر�ئ���ي���ل���ي���ني 
ا حمتملة كبرية  و�إبد�عية مهمة، و�صيخلق فر�صً
�صوياً،  �ملجتمعات  وو���ص��ل  �الأف����ام  �صناعة  �أم���ام 

نعمل  �لتي  �لعديدة  �مل��ب��ادر�ت  �أوىل  �إال  ه��ذه  وم��ا 
عليها بينما نعزز �صبل �لتعاون لتحقيق �ملزيد من 
�مل�صاريع �مل�صركة.«جتدر �الإ�صارة �إىل �أن برنامج 
�الإمار�تية  �الأف���ام  يعر�ض  �لقطارة”  “�صينما 
و�ملهتمني  �ل��ع��ام  للجمهور  و�ل��ع��امل��ي��ة  و�ل��ع��رب��ي��ة 

ب��ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ���ص��ن��اع��ة �ل�����ص��ي��ن��م��ا. وق���د �صهدت 
�صريعا  و�الإ�صر�ئيلية تطور�  �الإمار�تية  �لعاقات 
منذ توقيع �تفاقية �ل�صام �الإبر�هيمية ، لتعزيز 
�لتعاون  ف��ر���ض  و��صتك�صاف  �لثنائية  �ل��ع��اق��ات 

وتبادل �ملنفعة �مل�صركة.

�لظروف  رغ���م  �ل��ث��اين،  للمو�صم  �مل��ن��ك��و���ض  رح��ل��ة  وب����د�أت 
جائحة  ب�صبب  �أج��م��ع  �ل��ع��امل  يعي�صها  �ل��ت��ي  �ال�صتثنائية 
�ل�صعوبات  م��و�ج��ه��ة  �ل��ربن��ام��ج  ����ص��ت��ط��اع  ك���ورون���ا،  حيث 
و����ص��ت��ك��م��ال م�����ص��و�ر �ل��ت��ح��دي وف��ت��ح �مل��ج��ال �أم����ام �أجمل 
�لثاين  �ملو�صم  لقب  على  للمناف�صة  و�أم��ي��زه��ا  �الأ���ص��و�ت 
�ملت�صابقني  م��ع  �ل��ت��و����ص��ل  ط��ري��ق  ع��ن  �ملنكو�ض  ل��ربن��ام��ج 

با�صتخد�م �لتقنيات �حلديثة عن بعد. 
جلنة  �أع�����ص��اء  ع��ن    تقرير  �لت�صجيلية  �حللقة   وعر�صت 
�ل�صاعر  م��ن  و�ملكونة  �الآد�ب  بتجارب  �خلا�صة  �لتحكيم 

�الإمار�تي حممد م�صيط �ملريء، �أحد �أعمدة فن �ملحاورة 
يف �خلليج، ومن �لكويت �لناقد �الأكادميي �لدكتور حمود 
جلوى ع�صو هيئة �لتدري�ض يف ق�صم �للغة �لعربية يف كلية 
يف  �مل�صت�صار  �ملهريي  ك��ر�ز  بن  و�صعيد  �ال�صا�صية،  �لربية 
و�لر�ثية  �لثقافية  و�ل��رب�م��ج  �مل��ه��رج��ان��ات  �إد�رة  جلنة 
باأبوظبي مدير برنامج �ملنكو�ض،  و�لذي �صارك بعد تعذر 
ح�صور �ل�صاعر و�ملن�صد �صايع فار�ض �لعيايف ع�صو �لتحكيم 

يف برنامج منكو�ض باملو�صم �الأول.
بتقدمي  مت�صابق  كل  قيام  يف  �الأد�ء  جت��ارب  �آلية   ومتثلت 

تر�ه  �أن  ب��دون  �لباب  له خلف  �ملحدد  �لوقت  م�صاركته يف 
�لعبور  �أو تتعرف عليه، وكان �صوته فقط تذكرة  �للجنة 
�للجنة  �أع�صاء  من  �ثنني  �أو  ثاثة  باإعجاب  �لباب  لهذ� 
باللون  �ل��ذي ي�صيء  �لقبول  زر  �ل�صغط على  عن طريق 
�الأخ�صر، وبعدها يفتح �لباب �أمامه، �أما �إذ� ح�صل �ملت�صابق 
على �صوت و�حد فقط من �للجنة �أو مل يح�صل  على �أي 
�صوت �صوف يغادر �لربنامج دون �أن يتم �لك�صف عن هويته 

للجنة �لتحكيم.
 ويف هذ� �ملو�صم �ال�صتثنائي توجه فريق �لربنامج لت�صوير 
��صتقبالهم  يف  �لتحكيم  وجلنة  بلد�نهم،  يف  للمت�صابقني 
�الت�صال  تقنيات  عرب  �لتو��صل  ليكون  �الأ�صتوديو،  د�خل 
�مل�صاركات  عر�ض  مت  �ملقابات  �أثناء  ويف  بعد،  عن  �ملرئي 
خلف  �فر��صياً  �ملت�صابقون  وتو�جد  �لتحكيم  جلنة  على 
�لباب، و�أتاحت هذه �لتقنية للمت�صابقني �لذين فتح لهم 
�للجنة وتلبية طلباتهم و�لرد  �ملبا�صر مع  �لتفاعل  �لباب 

على �أ�صئلتهم.
�أعذب �الأ�صو�ت  و�أزهى �لق�صائد

�الأ���ص��و�ت  و�أزهى  �أع���ذب  �حللقة  خ��ال  �ملت�صابقون  ق��دم 
�ل��ق�����ص��ائ��د، م��وؤك��دي��ن ����ص��ت��ع��د�ده��م وح��م��ا���ص��ه��م لتقدمي 
�لتحكيم  جلنة  �أم���ام  �ل��ع��ب��ور  ب��اب  م�صاركاتهم،  وتخطي 

مبفتاح �ل�صوت �جلميل و�الأد�ء �ملميز.
يف  �أبوظبي  �إم��ارة  تبذلها  �لتي  �جلهود  �ملت�صابقون  وثمن 
�إىل جانب  �لثقايف و�صونه،  �مل��وروث  �ملحافظة على   �صبيل 
�أ�صحاب �الأ�صو�ت �لعذبة فر�صة  فتح باب �مل�صاركة ومنح 

الإبر�ز مو�هبهم من خال �ملو�صم �لثاين من �لربنامج.
مو�صم حافل ومميز

حيث  من  �مل�صاركني  ب���اأد�ء  �لتحكيم  جلنة  �أع�صاء  و�أ���ص��اد 
و�إتقانه،  �للحن  و�ختيار  �الأد�ء  وطريقة  �ل�صوت  جمالية 
باالإ�صافة �إىل طول �لنف�ض لدى عدد كبري من �ملتناف�صني، 
�أن تنوع �مل�صاركات  �إىل  و�إملامهم بلحن �ملنكو�ض، م�صريين 

وقوتها يف هذ� �ملو�صم تب�صر مبو�صم حافل ومميز.

و�أكدت �للجنة يف حديثها للم�صاركني  على �صرورة زيادة 
وُح�صن  �الإن�صاد،  و�لتمكن من  �الأد�ء  وقوة  بالنف�ض  �لثقة 
�خ��ت��ي��ار �الأب���ي���ات، وجت��ن��ب �الإره������اق؛ الأن �الإب�����د�ع يف فن 
و�نتقاء  �ل�����ص��وت  وج��م��ال  �الأد�ء  ح�صن  يتطلب  �ملنكو�ض 

�لق�صيدة �جلميلة.
 وعر�صت �حللقة �لت�صجيلية بع�صاً من �ملو�قف �لطريفة 
وبع�ض �للقطات �لعفوية و�لتعابري �جلميلة �لتي ح�صلت 
جانب  �إىل  �الأد�ء،  جت��ارب  ت�صوير  خ��ال  �مل�صركني  م��ع 

مقتطفات �صريعة من حلقات �ملو�صم �الأول.
  �صرية �ملنكو�ض

�أجو�ء  ع��ن  بعيدة  مميزة  فقرة  �ملنكو�ض  برنامج   يتخلل 
�ملنكو�ض”،  “�صرية  ��صمها  خا�صة  فقرة  وه��ي  �لتناف�ض، 
�لذي  �ملن�صوري”  مر�صد  “�ل�صغري  فيها  حيث  ي�صارك 
يفتح �صفحات هذه �ل�صرية ويروي للم�صاهد ق�ص�ض عن 
يف  ق�صائد  قدمو�  �لذين  �ل�صعر�ء  و�أب���رز  �ملنكو�ض،  حلن 

بحور هذ� �للحن من �ل�صعر �لنبطي.

 وقد وحت���دث �مل��ن�����ص��وري، خ���ال �ل��ف��ق��رة �ل��ت��ي ج���اءت يف 
و�لذي  �مل��ن��ك��و���ض  حل��ن  ع��ن  �الأوىل،  �لت�صجيلية  �حل��ل��ق��ة 
و���ص��ف��ه ب��اأن��ه ه��اج�����ض يف �الإن�����ص��ان ي��ت��ح��دث ف��ي��ه ع��ن حب 
�الأوطان وحب �الأهل و�ل�صوق للحبيب ورمبا كان هاج�ض 

ل�صيء �أفرحه �أو �أهمه.
بن  “�أحمد  �الإمار�تي  لل�صاعر  �ملن�صوري  ق�صيدة  وتناول 
علي �لكندي �ملرر” على حلن �ملنكو�ض، و�لتي يقول فيها:

»�صاقني عقب �لع�صا بارق �صفته جنوب    
��صتخيله �صوب د�ر �ملحب ومدهله   

ب���ارق لني  �رعدت �صحابته يوم زغاها �لهبوب    
�لفجر ما تغري منزله   

يعل ي�صقي باحليا د�ر حمبوب �لقلوب    
يل ود�ده يف �حل�صا مار�صينا �نبدله«

ومعناها،  �لق�صيدة  ه��ذه  ق�صة  للم�صاهدين  روى  وق��د 
مبوؤدي  �ملرتبطة  �ل�صفات  بع�ض  ع��ن  حديثه  جانب   �إىل 
هذ� �للحن، وكذلك ميز�ت هذ� �للحن ومكانته عند �أهل 

�الإمار�ت و�خلليج.
�ملنكو�ض.. �صح �صوتك

ما ز�لت  رحلة �لبحث عن فار�ض منكو�ض يف �ملو�صم �لثاين 
 يف ب��د�ي��ت��ه��ا، وه��ن��اك �أ����ص���و�ت ع��ذب��ة وم�����ص��ارك��ات جديدة 
ومميزة �صوف نتعرف عليها يف �حللقة �لثانية من جتارب 
�الأد�ء، وذلك يوم �الأحد �لقادم �ملو�فق 31 يناير �جلاري، 
ليتابع �لربنامج م�صريته �ملتاألقة ويغرد بعبارته �ل�صهرية 

“�ملنكو�ض.. �صح �صوتك«.

من عا�سمة االأ�سالة والرتاث »اأبوظبي«

اأ�سوات عذبة واأداء مميز يف احللقة الت�سجيلية الأوىل من برنامج املنكو�س

•• ال�شارقة-الفجر:

�أع���ل���ن م��ه��رج��ان �ل�����ص��ارق��ة �ل�����ص��ي��ن��م��ائ��ي �ل���دويل 
�لدولة  يف  نوعه  م��ن  �الأول  و�ل�صباب،  لاأطفال 
من  �الفتتاحية  �ل���دورة  �ن��ط��اق  ع��ن  �ملنطقة،  و 
مب�صاركة  �الأطفال”  ل�صينما  �ل��ع��امل��ي  “�ملنتدى 
نخبة من خرب�ء �لفن �ل�صابع ملناق�صة �صبل تطوير 
�ملهرجانات  وت��ن��ظ��ي��م  �الأط���ف���ال  �صينما  ���ص��ن��اع��ة 

�ل�صينمائية لاأطفال يف ظل �لظروف �حلالية. 
�ملنتدى  م���ن  �الأوىل  �ل�����دورة  �مل��ه��رج��ان  وي��ن��ظ��م 
�فر��صياً عرب من�صة زووم يومي 29 و30 يناير 
�جلاري، بال�صر�كة مع مهرجان الهور �ل�صينمائي 
�ل����دويل ل��اأط��ف��ال يف ب��اك�����ص��ت��ان، وي�����ص��ارك فيها 
جمموعة و��صعة من �صانعي �ملحتوى و�ملخرجني 
و�ملنتجني و�ملوزعني و�ملوؤلفني من دولة �الإمار�ت 

و�ملنطقة و�لعامل.
�جلل�صات  م��ن  �صل�صلة  تنظيم  �مل��ن��ت��دى  وي�����ص��ه��د 
وتقدمي  و�الآر�ء  �الأفكار  لتبادل  �مللهمة  �حلو�رية 
ي��و�ج��ه��ه��ا قطاع  �ل��ت��ي  ل��ل��ت��ح��دي��ات  ح��ل��ول عملية 

���ص��ي��ن��م��ا �ل���ط���ف���ل، و�����ص���ت���ك�������ص���اف ف���ر����ض و�ع�����دة 
ويتيح  ب��ه،  و�الرت��ق��اء  تطويره  �أج��ل  للتعاون من 
جماناً  �مل��ن��ت��دى  يف  �مل�����ص��ارك��ة  للجميع  �مل��ه��رج��ان 
https:// �ل��ر�ب��ط  ع��رب  �لت�صجيل  خ��ال  م��ن 
thelittleart.org/happenings/
childrens-cinema-global-

.forum
 

جل�سات اليوم االأول 29 يناير
�الأطفال  ل�صينما  �ل��ع��امل��ي  �مل��ن��ت��دى  وي�صت�صيف 
فنانني و�صانعي �أفام من خمتلف �أنحاء �لعامل 
�مل�صارك  �جلمهور  مع  و�ملعارف  �خل��رب�ت  لتبادل 

وذلك �صمن �أربع جل�صات حو�رية. 
وتقام يوم �جلمعة �جلل�صة �الأوىل بعنو�ن “�صينما 
�ل�صاعة  م��ن  و�مل�صتقبل”  �مل��ا���ص��ي  ب��ني  �الأط��ف��ال 
�الم���ار�ت(،  )بتوقيت  م�صاًء   7:00 �إىل   6:00
در�غان  و�الأك���ادمي���ي  �ل��ربوف�����ص��ور  وي�����ص��ارك فيها 
ف��ي��م��ون م���ن ف��رن�����ص��ا، وف����ري����دوز ب��ول��ب��ول��ي��ا من 
مهرجان نيل�صون مانديا �ل�صينمائي لاأطفال، 

فيناي  ميناك�صي  جانب  �إىل  �إفريقيا،  جنوب  من 
�ل�صينمائي  �لهند  ت�صني  مهرجان  م��دي��رة  ر�ي، 
�إقبال،  �صعيب  �جلل�صة  ويدير  �لهند،  لاأطفال، 
م���دي���ر م���ه���رج���ان اله������ور �ل�����ص��ي��ن��م��ائ��ي �ل�����دويل 

لاأطفال يف باك�صتان. 
بثها  �صيتم  �ل��ت��ي  �ل��ث��ان��ي��ة  �جل��ل�����ص��ة  وي�����ص��ارك يف 
)بتوقيت  م�صاًء   8:30 �إىل   7:30 �ل�صاعة  من 
عام  يف  “�ملهرجانات  ع���ن���و�ن  حت���ت  �الم��������ار�ت(، 
من  جم���م���وع���ة  كورونا”،  ب���ع���د  وم�����ا   2020
مدير  بينيت،  د�ن  �أب��رزه��م  �لدوليني  �ملتحدثني 
م��ه��رج��ان ل��و���ض �أجن��ل��و���ض �ل�����ص��ي��ن��م��ائ��ي �ل���دويل 
ل���اأط���ف���ال يف �ل�����والي�����ات �مل���ت���ح���دة، وك����اودي����و 
جوبيتو�صي، مدير مهرجان جيفوين �ل�صينمائي 
�ل���دويل ل��اأط��ف��ال يف �إي��ط��ال��ي��ا، �إىل ج��ان��ب كيث 
مهرجان  ل��دى  و�ملجتمع  �جلمهور  مدير  بيني، 

تورنتو �ل�صينمائي �لدويل يف كند�. 
 

يناير  جل�سات اليوم الثاين 30 
بجل�صة  �ل��ث��اين  ي��وم��ه  ب��رن��ام��ج  �مل��ن��ت��دى  وي�صتهل 

حتت عنو�ن “م�صتقبل �ملهرجانات ورعاية مو�هب 
�ل�صاعة  وتقام من  و�أث��ره �الجتماعي”،  �الأطفال 
�الإم����ار�ت(،  )بتوقيت  م�صاًء   7:00 �إىل   6:00
مهرجان  م��دي��ر  ت���اه���ري�،  ميت�صوو  وت�صت�صيف 
�ليابان،  يف  لاأطفال  �ل��دويل  �ل�صينمائي  كينيكو 
�ل�صعودية،  �أف���ام  مهرجان  مدير  �مل��ا،  و�أح��م��د 
م��ه��رج��ان ال جو�رميبا  م��دي��ر  ف��ي��ت��ا،  وج��ي��ول��ي��و 
�ل�صينمائي يف �إيطاليا، وتديرها �الإعامية �صروق 

ل�صكري، من موؤ�ص�صة دبي لاإعام. 
ويختتم �ملنتدى �لعاملي ل�صينما �الأطفال فعالياته 
من  �لتعاون”  “�لفر�ض وجم��االت  بجل�صة حول 
�المار�ت(،  8:40)بتوقيت  �إىل   7:30 �ل�صاعة 
�لبو�صعيدي  ع��اي��دة  و�مل��ت��ح��دث��ة  �ل��ك��ات��ب��ة  ب�����اإد�رة 
�لتي �صتتحاور مع كّل من نينا جور�لنيك، مدير 
م��ه��رج��ان ن���ي���وي���ورك �ل�����ص��ي��ن��م��ائ��ي ل���اأط���ف���ال يف 
�لواليات �ملتحدة و�صادي �لنمريي، خبري م�صاريع 

لدى �لهيئة �مللكية �الأردنية لاأفام. 
جو�هر  �ل�صيخة  قالت  �جل��دي��د،  �ملنتدى  وح��ول 
�ل�صارقة  �لقا�صمي، مدير مهرجان  بنت عبد �هلل 

�ل�صينمائي �لدويل لاأطفال و�ل�صباب: “يف �إطار 
�ل�صارقة  �إم���ارة  تبذلها  �ل��ت��ي  �ملتو��صلة  �جل��ه��ود 
و�الرتقاء  و�ل�صباب  �الأط��ف��ال  م��و�ه��ب  رع��اي��ة  يف 
�لق�ص�ض،  رو�ي��ة  فّن  �الإبد�عّية عرب  مبخياتهم 
لاأطفال  �ل�صينمائي  �ل�صارقة  مهرجان  يعمل 
و�ل�صباب على دعم قطاع �لفن �الإعامي لاأطفال 
نظر�ً لدوره �ملحوري يف تعزيز �لثقافة و�ال�صتثمار 
�مل��ح��ت��وى �ملخ�ص�ض  �ل��رك��ي��ز ع��ل��ى  ب��ال��ف��ن، م���ع 
�صناعة  يف  �الأ�صا�ض  حجر  يعترب  �ل��ذي  للعائات 
�الأفام، ومهرجانات �الأفام هي ج�صر بني �لفن 
ال�صتك�صاف  لنا  فر�صة  ه��و  �مل��ن��ت��دى  وج��م��ه��وره. 
تنمية  مو��صلة  خالها  من  ميكننا  �لتي  �لطرق 
�ل��ت��ح��دي��ات �حل���ال���ي���ة، وتبادل  �مل���ه���رج���ان و���ص��ط 
�ل�صينمائية  �مل��ه��رج��ان��ات  م��ع  و�ل��ت��ع��ل��م  �خل����رب�ت 
�الأخرى«. و�أ�صافت: “يهدف �ملنتدى �إىل تعريف 
�لعمرية  �لفئات  جميع  من  �ل�صابع  �لفن  ع�صاق 
عرب  �لعامل  يف  �ل�صينمائية  �الأع��م��ال  �أف�صل  على 
لاأطفال  �ل�صينمائي  �ل�صارقة  مهرجان  من�صة 
�ملجال  وفتح  �جلديدة  �الأجيال  و�إلهام  و�ل�صباب، 

حمرفني،  �صينمائيني  م��ع  للتو��صل  �أم��ام��ه��م 
يف  للم�صاركة  لهم  �مل��ج��ال  �إت��اح��ة  �إىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
�الرتقاء  �صبل  تتناول  �لتي  �حل��و�ري��ة  �جلل�صات 

ب�صناعة �صينما �الأطفال وتطويرها«.

ينظمه مهرجان ال�سارقة ال�سينمائي الدويل لالأطفال وال�سباب

الدورة الأوىل من املنتدى العاملي ل�سينما الأطفال تقام افرتا�سيًا يومي 29 و 30 يناير اجلاري

برنامج »�سينما القطارة« يعر�س اأفالما ق�سرية اإماراتية واإ�سرائيلية لأول مرة

•• اأبوظبي-الفجر

اأبوظبي،  وال��رتاث  االأ�سالة  عا�سمة  من  انطلقت 
احللقة  امل�����س��ت��ق��ب��ل،  وا����س���راق���ة  امل��ا���س��ي  ن��ب�����ض 
الت�سجيلية االأوىل من برنامج املنكو�ض،  اأول برنامج 
اأحد  املنكو�ض  حلن  على  ال�سوء  ي�سلط  تلفزيوين 
والذي  النبطي،  لل�سعر  اجلميلة  ال�سوتية  الفنون 
تنظمه جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية 
والرتاثية باأبوظبي، حيث بثت احللقة الت�سجيلية 
م�ساء اأم�ض االأول االأحد يف متام ال�ساعة العا�سرة 

على قناتي بينونة واالإمارات.
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لدي رغبة يف العودة لتقدمي الربامج

جنالء بدر:  اأبحث 
عن ال�سخ�سيات التي 

ت�سيف لر�سيدي

جتربتك  ع��ل��ى  �ل��ف��ع��ل  ردود  وج����دت  ك��ي��ف   •
�جلديدة يف م�صل�صل "لوؤلوؤ"؟

�ل�صا�صات،  - �لعمل اليز�ل يعر�ض على 
جناحا  ح��ق��ق  �الأوىل  �حل��ل��ق��ة  وم���ن 
و�صعيدة  �جل���م���ه���ور،  م����ع  ك���ب���ري� 
ب�������ردود �ل���ف���ع���ل، خ�����ص��و���ص��ا �أن����ه 
�لتي  ع��م��ر،  مل��ي  �الأوىل  �لبطولة 
ب���ه���ا عاقة  وت���رب���ط���ن���ي  �أح���ب���ه���ا 
�ل�صخ�صي  �مل�صتوى  على  �صد�قة 

منذ فرة طويلة.
• لكن ثمة �أخبار�ً عن خافات حدثت 

بينكما خال �لفرة �ملا�صية؟
وفوجئت  �الإط�����اق،  ع��ل��ى  �صحيحاً  لي�ض   -
ب��ه��ذه �الأخ���ب���ار ب��ع��دم��ا ن�����ص��ر �أحد 
�ملو�قع معلومات غري �صحيحة، 
"لوؤلوؤ"  يف  مي  مع  فتجربتي 
�صبق  �الأوىل، حيث  تكن  مل 
�أن ����ص��رك��ن��ا م���وؤخ���ر�ً يف 
ذلك  وقبل  "�لفتوة"، 
حياة"،  "حكاية  يف 
يف  معاً  و�صنكون 
رم�صان �ملقبل 
مب���������ص����ل���������ص����ل 
ن�صل  "
 ، " ب � عر الأ �
��صتغربت  ل����ذ� 
�لتي  �الأخ������ب������ار  ه������ذه 
و�هتمام  �لعمل  جن��اح  مع  تز�منت 

�جلمهور مبتابعته.
هذه  من  بال�صيق  ت�صعرين  • هل 

�الأخبار؟
م�صكات  �فتعال  د�ئماً  �أ�صتغرب   -
�لت�صوير  ف���اأج���و�ء  ل��ه��ا،  وج����ود  ال 
�أخبار  و�ختاق  جيد،  ب�صكل  ت�صري 

�خلافات �أمر ال �أحبه.
• حدثينا عن جتربتك �جلديدة يف 

�الأعر�ب"؟ "ن�صل 
ح��ال��ي��ا يف  دوري  ت�����ص��وي��ر  �أب���ا����ص���ر   -
�مل�صل�صل مع �أحمد �ل�صقا و�أمري كر�رة، 
وهو من �الأعمال �لتي �صتعر�ض خال 
رم�����ص��ان �مل��ق��ب��ل، و�أق������دم م���ن خاله 
للمرة �الأوىل �صخ�صية �صعيدية مليئة 
غازية  �صخ�صية  فاأج�صد  بالتفا�صيل، 

ت�صتقر مع عائلتها يف �ل�صعيد.
�لتحدث  يف  ���ص��ع��وب��ة  وج�����دت  ه���ل   •

باللهجة �ل�صعيدية؟
بالن�صبة يل  ���ص��ه��ًا  ي��ك��ن  �الأم����ر مل   -
لعدة �أ�صباب، منها رغبتي يف �أن �أجيد 

�ل�صيناريو حتى  م��وج��ود يف  ه��و  م��ا  ولي�ض جم��رد نطق  بها  �حل��دي��ث 
تكون و�قعية، باالإ�صافة �إىل �أنها �ملرة �الأوىل �لتي �أقدم فيها �صخ�صية 
تدربت  ل��ذ�  �ل�صعيد،  �أب��ن��اء  ك��و�ح��دة من  �للهجة  و�أحت���دث  �صعيدية، 
�لوقت  �للهجة طو�ل  و�صاعدين وجود م�صحح  جيد�ً فر�ت طويلة، 
بجانب  يحدث  �أن  ميكن  خطاأ  �أي  لت�صحيح  �لت�صوير،  خ��ال  معنا 

�صوؤ�له قبل ت�صوير �مل�صاهد.
�لرم�صانية؟ �لدر�ما  يف  �لوحيدة  �الأعر�ب" جتربتك  "ن�صل  • هل 

- لدي م�صروع �آخر مع �ملخرج ماندو �لعدل، وهو م�صل�صل "بني �ل�صما 
و�الأر�ض"، �لذي من �ملقرر �نطاق ت�صويره قريباً، و�أ�صارك فيه مع 
هاين �صامة وجمموعة كبرية من �لفنانني، لكن ال �أ�صتطيع �حلديث 

عن �أي تفا�صيل حوله يف �لوقت �حلايل.
م�صل�صل  �صمن  �أعي�ض"  "الزم  حكاية  يف  جتربتك  ع��ن  حدثينا   •

�أنا"؟ "�إال 
- هذه �حلكاية حققت جناحا كبري�، و�أعجبت كثري�ً برد �لفعل �لذي 
ق�صة  يحمل  عما  �ق��دم  الأنني  �صعيدة  وكنت  �لتوقعات،  جميع  ف��اق 
مهمة ويتحدث عن م�صكلة مر�ض �لبهاق، و�لتنمر �لذي يتعر�ض له 
مر�صاه يف حياتهم، وهو �أمر �صعب الأي �إن�صان، فهذ� �لعمل جاء يل يف 
وقت كنت �أرغب يف تقدمي جتربة مماثلة، ال�صيما بعد �أن �صاهدت فيلم 
"يوم �لدين" �لعام �ملا�صي، و�لذي عر�ض م�صكلة �لتنمر على مر�صى 

�جلذ�م وتاأثريه على حياتهم.
�أم �لفنانة جميلة عو�ض رغم �أن �لفارق �لعمري  • لكنك قدمت دور 

بينكما ب�صيط؟
�ل�صخ�صية  الأن  فيها،  �أف��ك��ر  ومل  ك��ث��ري�ً،  �لنقطة  ه��ذه  ت�صغلني  مل   -
و�أنا  ب�صعادة،  �أ�صعر  جتعلني  �لتي  �الأدو�ر  عن  د�ئماً  و�أبحث  �أعجبتني 
�أقدمها، ويف �أغلبية م�صاهدي بالعمل مل �أظهر مبكياج، و�ملاب�ض كانت 
منا�صبة ملرحلة عمرية �أكرب، مبا يتو�فق مع �الأح��د�ث، فاأنا ال �أبحث 
ما وجدته يف هذه  وهو  لر�صيدي،  ت�صيف  �لتي  �ل�صخ�صيات  �إال عن 

�لتجربة.
ر�أيك؟ فما  كبري  جهد  عن  ينبئ  �أنه  �إال  ب�صاطته  رغم  • �مل�صل�صل 

- نعم به جهد، فرغم �أن �الأح��د�ث تدور يف 10 حلقات فاإن �مل�صل�صل 
و�بنتها  �الأم  بني  جتمع  �لتي  �لعاقة  فمع  �ل�صعبة،  بامل�صاهد  مليء 
خ�صو�صا  �صعبة،  م�صاهد  هناك  كانت  �البنة  وم�صكلة  خا�ض،  ب�صكل 
�الإن�صانية �لتي جمعتني مع جميلة يف �مل�صت�صفى بعد زيارة خطيبها، 

وهذ� و�حد من �مل�صاهد �لتي بكيت فيها ب�صدة متاأثرة باملوقف.
�لعودة؟ هذه  عن  حدثينا  طويل،  غياب  بعد  لل�صينما  • تعودين 

- بالفعل لكنه غياب لي�ض مق�صود�، وهدفه كان �لبحث عن عمل جيد 
�أعمال   3 ول��دي  عبد�ل�صيد،  دو�د  �الأ�صتاذ  مع  جتربتي  بعد  ينا�صبني 
جميل"  يوم  "�لنهارده  فيلم  للنور  خروجا  �أقربها  جديدة  �صينمائية 
مع �ملخرجة نيفني �صلبي، و�أ�صارك فيه مع هنا �صيحة، وبا�صم �صمرة، 
و�أمتنى �أن يحظى بردود فعل جيدة عند عر�صه على �ل�صا�صات، ولدي 
م�صروعان �صينمائيان �آخر�ن �أعمل عليهما هما: "�ملحكمة" مع �ملخرج 

حممد �أمني، و"ليلة �لعيد" مع �ملخرج �صامح عبد�لعزيز.
• هل �ن�صغالك بال�صينما و�لتلفزيون جعلك ت�صتبعدين فكرة �لعودة 

لتقدمي �لرب�مج �لتلفزيونية؟
�أن  ب�صرط  لكن  �ل��رب�م��ج،  لتقدمي  �ل��ع��ودة  يف  رغبة  ل��دي  بالعك�ض،   -
تكون �لفكرة جديدة وخمتلفة، وال �أعود من �أجل تقدمي �أفكار قدمية 
تعيدين  �لتي  �ملختلفة  �لفكرة  بانتظار  نف�صي  �عترب  لذ�  وم�صتهلكة، 

كمقدمة للرب�مج بعد غياب.

اأمل حجازي تنتقد 
الو�سع يف لبنان 

�نتقدت �لفنانة �ملعتزلة �أمل حجازي �لو�صع �لعام يف لبنان �لذي و�صفته 
باأنه حتول �ىل غابة. وكتبت : " عندما مي�صك بالقلم حمار ..وبالبندقية 
منافق..يتحول  ف��ا���ص��د..وب��االإع��ام  خ��ائ��ن..وب��االإد�رة  جمرم..وبال�صلطة 

�لوطن �إىل غابة ال ت�صلح للب�صر".
ومن ناحية �خرى يذكر �أن �أمل كانت قد �أثارت �جلدل باإنتقادها �لفنانني 
�لذين �أقامو� حفات ليلة ر�أ�ض �ل�صنة موؤخر�ً، وقالت: " كل فنان �أقام حفل 
يف ر�أ�ض �ل�صنة بظل كورونا وبظل �الأعد�د �ملخيفة �لتي ي�صهدها لبنان فهو 

با �صمري وبا �ن�صانية وعبد�ً للمال".

ح��ق��ق��ت �ل��ف��ن��ان��ة روال ���ص��ع��د، م��ن خ���ال ك��ل��ي��ب �أغ��ن��ي��ت��ه��ا �جلديدة 
 ، �النرنت  على  م�صاهدة  مليوين  �أكرث من   ، " تاقيني  "الغيني 
و�الأغنية من كلمات �أ�صامة م�صطفى، و�أحلان حممد يحيى، وتوزيع 
�أحمد جمدي، ومت ت�صويرها بني �صورية و�أماكن �أخرى، ومن �إخر�ج 

زياد خوري.
كما طرحت روال كليب �أغنيتها �جلديدة "دكان �صاطة" عرب قناتها 
�مل�صرية،  باللهجة  خالها  م��ن  وتغني   ، �الن��رن��ت  على  �لر�صمية 
و�أحلان  �ل��ر�وي،  �ل�صعبية، من كلمات ف�صل  �لفتاة  مرتدية جلباب 
�إيهاب عبد �للطيف، وهو  �إخ��ر�ج  بينو، وتوزيع ر�م��ي، و�لكليب من 
دي��ك��ور خا�ض  د�خ���ل  �لت�صوير  �مل�����ص��ري��ة، ومت  �الأغ����اين  نوعية  م��ن 

باحلارة �ل�صعبية.
يذكر �أن روال �أعلنت موؤخر� خطوبتها على مهند�ض �صوري من �أ�صل 
فل�صطيني، يعي�ض بالواليات �ملتحدة �الأمريكية، يدعي يحيى، وذلك 

خال �حتفاالت عيد �ملياد و�لعام �جلديد.

فيلم  يف  م�صاهدها  ت�صوير   ، ع��ادل  غ��ادة  �لفنانة  ب���د�أت 
"�ملحكمة" مع �ملخرج حممد �أمني، بعدما تعاقدت على 
لتقدمي  �مل��ا���ص��ي،  �الأ���ص��ب��وع  �لعمل  بطولة  يف  �مل�صاركة 
ق�صتها �خلا�صة ، يف �لفيلم �لذي يعتمد على �لبطولة 
ب�صاحات  �ل��د�ئ��رة  من  ق�صايا  ع��دة  ويناق�ض  �جلماعية 

�ملحاكم، ولكل بطل �لق�صية �خلا�صة به.
�أمني،  و�إخر�ج حممد  عبد�هلل،  �أحمد  "�ملحكمة" تاأليف 
ع����ادل، وحم��م��ود عبد�ملغني،  غ����ادة  ب��ط��ول��ت��ه  وي�����ص��ارك يف 

و�صابرين، و�صاح عبد�هلل، وجميلة عو�ض، وجناء بدر.
كما تو��صل عادل ت�صوير فيلم "�أهل �لكهف" مع �ملخرج عمرو 
"تاي�صون"،  ممدوح  وحممد  �لنبوي،  خالد  و�لفنانني  عرفة، 
وحممود حميدة، وحممد فر�ج، وعمرو عبد�جلليل، وماجد 
�مل�صري، ورمي م�صطفى، و�أحمد فوؤ�د �صليم، و�صربي فو�ز، 
وعبد�لرحمن �أبوزهرة، وهاجر �أحمد، وتاأليف �أمين بهجت 
قمر، و�إنتاج وليد من�صور، و�إخر�ج عمرو عرفة. وت�صتعد 
عادل لت�صوير م�صل�صلها �جلديد "بني �ل�صماء و�الأر�ض" 
�ملقرر عر�صه يف 15 حلقة خال �صهر رم�صان �ملقبل، 
وهو بطولة هاين �صامة، و�صو�صن بدر، وي�صر� �للوزي، 
ث��روت، وحممود  وجناء بدر، و�أحمد بدير، وحممد 

�لليثي، وندى مو�صي، ونورهان.

م�سل�سل  يف  اجلديدة  جتربتها  على  الفعل  ردود  بدر  جنالء  الفنانة  تتابع 
)لوؤلوؤ( املعرو�ض حاليًا على ال�سا�سات، يف وقت تعي�ض انتعا�سة فنية بني ال�سينما 
وم�ساريعها  وتفا�سيله،  امل�سل�سل  عن  بدر  تتحدث  احل��وار  هذا  يف  والتلفزيون... 

الدرامية اجلديدة خالل الفرتة املقبلة.

رول �سعد حتقق 
جناحا باأغنية  

)لغيني تالقيني(

غادة 
عادل تبداأ  

)املحكمة(
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اأعرا�س الربو التح�س�سي والأ�سباب
�لهو�ئية،  �لق�صبات  يف  وتهّيج  ت�صّيق  �إىل  ي��وؤدي  مزمن،  مر�ض  هو  �لربو 
و�أخ��رى حتدث فقط يف حاالت  د�ئ��م،  �أعر��صاً قد تظهر ب�صكل  مما ي�صبب 
�لنوبات. وينتج �لربو �لتح�ص�صي عن رد فعل حت�ص�صي، وُيعرف �أي�صاً با�صم 
يف  �صعوبة  من  يعانون  �لذين  فاالأ�صخا�ض  �حل�صا�صية،  عن  �لناجم  �لربو 
ويبد�أ  �لتح�ص�صي،  بالربو  ي�صابون  قد  �حل�صا�صية،  مو�صم  خ��ال  �لتنف�ض 
�الأ�صخا�ض �مل�صابون به عادة يف �ل�صعور باأعر��ض بعد ��صتن�صاق مادة م�صببة 

للح�صا�صية مثل حبوب �للقاح. �أ�صباب �الإ�صابة بالربو �لتح�ص�صي
بح�صب موقع طبي، فقد ُي�صاب �ل�صخ�ض باحل�صا�صية عندما يبالغ جهازه 
�ملناعي يف رد فعله جتاه وجود مادة غري �صاّرة ت�صمى م�صببات �حل�صا�صية، 
�ملو�د  ��صتن�صاق  نتيجة  �لتنف�ض؛  يف  مب�صاكل  �الأ�صخا�ض  بع�ض  ي�صاب  وقد 

�مل�صببة للح�صا�صية.
وتت�صمن بع�ض م�صببات �حل�صا�صية، ما يلي:

- حبوب �للقاح.
- وبر �حليو�نات �الأليفة.

- دخان �لتبغ.
- تلوث �لهو�ء.

- �لرو�ئح �لقوية، مبا يف ذلك �مل�صتح�صر�ت �ملعطرة و�لعطور.
- �الأبخرة �لكيميائية.

وت�صمل �ملو�د �مل�صببة للح�صا�صية �الأقل �صيوعاً، ما يلي:
- �ل�صر��صري.

- �حلليب.
- �الأ�صماك.

- �لبي�ض.
- �لفول �ل�صود�ين.

- �لقمح.
وعلى �لرغم من �أن رد فعل �ملري�ض �لذي يعاين من �لربو جتاه هذه �ملو�د 

�مل�صببة للح�صا�صية �أقل �صيوعاً، �إال �أنها قد ت�صبب تفاعًا �أكرث خطورة.
�أعر��ض �لربو �لتح�ص�صي

بح�صب �لدكتور �إبر�هيم �لعقيل، �خت�صا�صي �الأمر��ض �ل�صدرية و�لباطنية 
�الأعر��ض،  من  جمموعة  ي�صاحبه  �لتح�ص�صي  �لربو  ف��اإنَّ  �لنوم،  و�أم��ر����ض 

وهي:
- �ل�صعال، وغالباً ما يكون جافاً، و�أحياناً يكون م�صحوباً بالبلغم.

- �صدور �صفري من �ل�صدر.
- �صيق يف �لتنف�ض يزد�د عند بذل �ملجهود، وعند تعّر�ض �ملري�ض الأي مهيج 

للق�صبات �لهو�ئية.
- كدمة و�أمل يف �ل�صدر نتيجة ت�صيق �لق�صبات �لهو�ئية.

 عاج �لربو �لتح�ص�صي
ميكن �أن ي�صمل عاج �لربو �لتح�ص�صي عاج �حل�صا�صية �أو �لربو �أو كليهما.

ولعاج �لربو، قد ي�صف �لطبيب دو�ء م�صاد�ً لالتهاب عن طريق �ال�صتن�صاق 
�أو �أدوية فموية ت�صاعد على منع �ال�صتجابة �لتح�ص�صية، ويف�صل ��صتخد�م 

جهاز �ال�صتن�صاق �صريع �ملفعول لعاج �أعر��ض �لربو عند حدوثها.
�أما يف حال �ملعاناة من �أعر��ض متقطعة �أو �أخرى متو��صلة خفيفة، ميكن 
و�صف �أجهزة �ال�صتن�صاق لا�صتخد�م �ليومي. ويف حال كانت �أعر��ض �لربو 
�أكرث حّدة، فغالباً ما يتم تناول دو�ء عن طريق �لفم، باالإ�صافة �إىل �أجهزة 

�ال�صتن�صاق.

كيف كان اول �سكل من ا�سكال الكتابة ؟
- �ول ��صكال �لكتابة كانت عبارة عن ر�صومات �ي كتابة م�صورة، فقد 
كان �لقدماء ير�صمون كتابتهم على �لو�ح من �لطني وعلى �جلدر�ن 
و�ول �صور حقيقية للورق كانت ورق �لربدي، بعدها ��صتخدم �لرومان 
و�ليونانيون فر�صاة رفيعة من �صعر ذيول �حليو�نات يف �لكتابة وكان 

�لعرب قدميا ي�صتخدمون ري�ض �لطيور يف �لكتابة .
ما هي وظائف الطحال ؟ واين يوجد ؟

�الي�صر  �جلانب  يف  مبا�صرة  �حلاجز  �حلجاب  حتت  يوجد  �لطحال   -
ومن �ل�صعب ت�صنيفه وحتديد �صفاته الن وظائفه متعددة ومتنوعة 
ومتعلقة بالكبد و�لدم و�لدورة �لدموية و�هم وظائفه هي تلك �لتي 
يف  كبري�  دور�  ويلعب  �الحمر  �ل��دم  خلايا  خ��ز�ن  و�ن��ه  بالدم  تت�صل 
وي�صاعد  �الم��ر����ض،  و�صتي  و�اللتهابات  �لعدوي  عنا�صر  �صد  �لدفاع 
�جل�صيمات  بتدمري  وي��ق��وم  �الح��م��ر  �ل���دم  خ��اي��ا  تكوين  يف  �لطحال 

�حلمر�ء �ملتك�صرة حمرر� بذلك �لبيلريوبني و�حلديد.

فنهر  �الأمزون  نهر  يليه  ميا   40157 طوله  و  �لنيل  نهر  هو  �لعامل  يف  �الأنهار  �أطول  �أن  تعلم  • هل 
�مل�صي�صبي 

فيه  عمق  �أكرب  و  ميًا  مليون   64 م�صاحته  و  �لهادي  �ملحيط  هو  �لعامل  حميطات  �أكرب  �أن  تعلم  • هل 
قدماً   36201

�صخمة جوفية  مياه  خز�نات  حتتها  تخفي  �ل�صحر�ء  رمال  �أن  تعلم  • هل 
 ، �ملتو�صط  �لبحر  حو�ض  باد  يف  �لزيتون  �صجر  ويكرث   ، �ل�صام  �إىل  يرمز  �لزيتون  غ�صن  �أن  تعلم  • هل 

و�أن �صجر �لزيتون تعمر 200 �صنة
يف  �ملمثات  �إحدى  �إرتدته  وقد   . مر�   80 هو  �لعامل  يف  زفاف  ف�صتان  ذيل  �أطول  طول  �أن  تعلم  • هل 

�أحد�الأفام �الأجنبية
�لذين   ، �لعرب  �لبحارة  �إىل  ذلك  بعد  ونقلوها   ، �لبو�صلة  �إخرعو�  �لذين  هم  �ل�صينيون  �أن  تعلم  • هل 
�لتجارية  �أ�صفارهم  بعد  �لبو�صلة  بجلب  �لبندوقية  �أه��ل  ق��ام  وق��د  �الأطل�صي  �ملحيط  �صمال  يجوبون  كانو� 

�إىل باد �مل�صرق 
�ملقدوين  �الإ�صكندر  هو  �لعملة  على  �صورة  و�صع  من  �أول  �أن  تعلم  • هل 
�الألغاز حل  يف  فر�غه  وقت  يق�صي  كان  بونابرت  نابليون  �أن  تعلم  • هل 

مرة  24 �لتاريخ  مدى  على  �حتلت  �لقد�ض  �ن  تعلم  • هل 
ج�صر  عن  عبارة  هو  و  تركيا  يف  يقع  و  م  ق   850 �إىل  تاريخه  يعود  �لعامل  يف  ج�صر  �قدم  �أن  تعلم  • هل 

حجري فوق نهر ملي�ض يف تركيا 

احلطاب 

الثالثاء   26  يناير   2021  م   -   العـدد   13148  
Tuesday    26  January   2021   -  Issue No   13148

فوائد الكرنب 
ق��������ال ع����ل����م����اء �إن����ه����م 
قدرة  �أ�صباب  �كت�صفو� 
مثل  �ل��ن��ب��ات��ات،  بع�ض 
و�لربوكلي،  �ل��ك��رن��ب 
خطر  ت���ق���ل���ي���ل  ع����ل����ى 
�الإ��������ص�������اب�������ة مب����ر�����ض 

�صرطان �الأمعاء.
وتو�صل �لعلماء �إىل �أن 
ه��ذه �خل�����ص��ر�و�ت من 
�ل�صليبيات  ف�����ص��ي��ل��ة 
م�����ف�����ي�����دة ب���ال���ن�������ص���ب���ة 
ب����دون �صك،  ل��اأم��ع��اء 
ل����ك����ن ت���ف�������ص���ري ذل����ك 

ماز�ل غري و��صح.
وخل�ض فريق �لعلماء �لتابع ملعهد فر�ن�صي�ض كريك �إىل �أن ثمة مو�د م�صادة 

لل�صرطان ُتنتج �أثناء ه�صم �خل�صر�و�ت.
وقال معهد بحوث مكافحة �ل�صرطان يف بريطانيا �إنه توجد �أ�صباب كثرية 

تدعو �إىل تناول �ملزيد من �خل�صر�و�ت.
�الأمعاء، وذلك من  �لدر��صة على كيفية تغيري �خل�صر�و�ت جد�ر  ورك��زت 

خال �ال�صتعانة بتجارب على �لفئر�ن و�أمعاء م�صغرة تنمو يف �ملخترب.

حمل �حلطاب فاأ�صه وبلطته وذهب �إىل �لغابة يحتطب وقد �صحب معه �أبنه الأول مرة ودخل �حلطاب �لغابة 
و�أخذ يتجول فيها وينظر، �ال�صجار �ملختلفة منها �ل�صغري و�لكبري و�ل�صخم لكنه مل يقطع �صيئا ف�صاأله �بنه 
�إنها �صجرة مثمرة يا بني وهذ� مو�صمها وبعد حو�يل  �أبي؟ فقال:  هناك �صجرة كبرية هنا ملاذ� ال تقطعها يا 
�صهرين موعد ثمارها فحر�م علي قطعها.. لقد كنت �أحمل �ليك �لتوت منها.. وتركها وتقدم لامام قليا 
، و�أخذ يحتطب بع�ض �الغ�صان �جلافة وجذع �صجرة مك�صور بفعل �صيخوخته، فجاء �البن �ليه وقال: تعال 

و�نظر يا �أبي هذه �صجرة جميلة عري�صة وخ�صبها جيد �أقطعها.
يف  دورتها  تاأخذ  �أتركها  �لكثري،  �خل��ري  �مل�صتقبل  يف  �صتعطينا  �صابة  �صجرة  �نها  وق��ال:  �حلطاب  �ليه  فنظر   

�حلياة.
 ثم �أ�صار �بنه على �صجرة �خرى وقال: �ذن �أقطع هذه. فد�ر �حلطاب حولها وقال: �أحب هذه �ل�صجرة و�أحب 
�ن �أجل�ض يف جذعها �لذي ي�صبه �لكوخ �ل�صغري، فكنت �حتمي فيها من �ملطر، و�تناول من جذعها مادة �صمغية 

�أتاجر فيها، فاأتركها فت�صعيد ن�صاطها..
بل   : �لكثري. فقال �حلطاب  �صنك�صب من ور�ئها  �ملتينة  �ل�صجرة  ه��ذه  �أح��رت معك..  هيا  �أب��ي  يا  �الب��ن:  رد 
�صنخ�صر �لكثري فهذه تثمر �لنبق �لذي حتبه. فقال �لولد: �ذن ال خ�صب �ليوم. فقال �الب: �صنجد حاجتنا، ال 
تقلق، �ن عملنا هذ� يتطلب �لرحمة و�ل�صرب، ميكننا �لبحث د�خل هذه �لغابة �لكبرية عن �ال�صجار �ل�صاقطة 
و�جلذوع �ملك�صورة وغريها، لكن دعنا ال نخ�صر ��صجار� مثمرة رمبا تطعمنا وتطعم غرينا �ي�صا ، فهناك من 
يعتمد على ثمار �لغابة يف معي�صته و�إن �أنت �تخذت هذ� �ملبد�أ يف حياتك �ن تعطي كل �صيء حي حقه يف �ن يحيا، 

ف�صيبارك �هلل فيه ومينحك �لرزق من عنده، ولتفعل ما عليك و�أترك هلل يفعل ما ي�صاء.

ُيعرف عن زيت �لزيتون �أهميته �لبالغة يف حماية �جل�صم من 
هل  لكن  و�ل�صر�يني.  �لقلب  �أم��ر����ض  وخ�صو�صاً  �الأم��ر����ض، 

تعرفون فو�ئد �لزيتون �الأ�صود؟

ل�سحة العيون
 Aيحتوي �لزيتون �الأ�صود على ن�صبة مرتفعة من فيتامني �أ
، وهو من �لفيتامينات �ملفيدة ل�صحة �لعيون، وبذلك ي�صاعد 
تناول �لزيتون �الأ�صود على تقوية �لنظر، وحت�صني �لروؤية يف 

�الأماكن �ملظلمة.

ل�سحة الب�سرة وال�سعر
�الأحما�ض  من  مرتفعة  ن�صب  على  �الأ���ص��ود  �لزيتون  يحتوي 
و�ل�صعر،  �لب�صرة  ترطيب  يف  ت�صاهم  �لتي  �ل�صحية،  �لدهنية 

خالية  وب�صرة  المع  ب�صعر  فتاألقي  �جلفاف.  من  وحمايتهما 
من �لتجاعيد مبجرد تناول ب�صع حبات من �لزيتون �الأ�صود 

يف �ليوم.

لعمل اجلهاز اله�سمي
يعترب �لزيتون �الأ�صود مفيد�ً جد�ً للجهاز �له�صمي، فاالألياف 
حركة  حت�صني  يف  مهّماً  دور�ً  تلعب  يحتويها  �لتي  �لغذ�ئية 
�الإ�صابة  ف��ر���ض  وتقليل  �له�صم،  عملية  وت�صهيل  �الأم��ع��اء 

باالإم�صاك و�النتفاخ و�لغاز�ت.

ي�سكني االآالم
لاآالم،  م�صكنة  م��ادة  على  باحتو�ئه  �الأ���ص��ود  �لزيتون  ميتاز 
و��صتناد�ً �إىل �أبحاث علمية خمتلفة، ذكرت �أن فعاليتها تعادل 

�ملفا�صل  �ل��ت��ه��اب  �مل�صتخدم يف ع��اج  �ل����دو�ء  ن��وع م��ن  ت��اأث��ري 
�لروماتويدي!

حماية القلب
�أهمية  ل����ه  �الأ������ص�����ود  �ل����زي����ت����ون 

و�الأوعية  �لقلب  ل�صحة  كبرية 
على  الحتو�ئه  ن�صبًة  �لدموية، 
م�صبعة،  غ���ري  �أح����ادي����ة  ده�����ون 

ن�صبة  خ���ف�������ض  ع���ل���ى  ت�������ص���اع���د 
�لكول�صرول �ل�صاّر يف �لدم.

كمية  ت��ن��اويل  �خت�صا�صية:  ن�صيحة 
م��ع��ت��دل��ة )5 ح���ب���ات( م���ن �ل��زي��ت��ون �الأ����ص���ود يف 

�ليوم؛ للح�صول على فو�ئده، وجتّنب زيادة �لوزن.

الزيتون الأ�سود يحمي القلب ويحافظ على اجلهاز اله�سمي

طفل ورجل م�سن يلعبان ال�سطرجن ال�سيني بحديقة يف بكني. ا ف ب


