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فطور �شائع قد ي�شكل خطورة على القلب
اجلهاز  اأمرا�ض  اأخ�صائي  فيالوف،  �صريغي  الرو�صي  الطبيب  اأعلن 
اله�صمي، اأن �صطائر الزبدة واجلنب التي اعتاد الكثريون على تناولها 

يف وجبة الإفطار ت�صكل خطورة على ال�صحة.
وي�صري الطبيب يف �صفحته ب�صبكة Instagram، اإىل اأن الإفراط 
يوؤدي  البنكريا�ض، ما  العبء على  ال�صطائر يوميا يزيد  بتناول هذه 
بالنتيجة اإىل الإ�صابة بالتهاب البنكريا�ض. لأنه عند زيادة الأطعمة 

الدهنية ميكن اأن يوؤدي اإىل و�صول ال�صفراء اإىل قنوات البنكريا�ض.
اأن ت�صر هذه ال�صطائر بالقلب والأوعية  وبالإ�صافة اإىل هذا، ميكن 
الدموية. ويقول، "كلما زادت كمية الدهون احليوانية التي نتناولها، 
الدم،  يف  الثالثية  وال��ده��ون  الكولي�صرتول  م�صتوى  ارت��ف��اع  ي���زداد 
ومتنع  ال�صرايني،  بت�صلب  الإ�صابة  خطر  ويت�صارع  ي��زداد  وبالتايل 
القلب،  اإىل  طبيعية  ب�صورة  ال��دم  تدفق  ال�صرايني  ت�صلب  لويحات 
القلب".  ع�صلة  واحت�صاء  ال�صدرية  بالذبحة  الإ�صابة  اإىل  ي��وؤدي  ما 
�صطائر  تناول  عن  نهائيا  التخلي  اأب��دا  يعني  ل  هذا  ولكن  وي�صيف، 
بني  هواجلمع  الغذائي  النظام  يف  املهم  ال�صيء  لأن  واجل��نب.  الزبدة 

اأطعمة ذات م�صدر حيواين واأطعمة ذات م�صدر نباتي.

الطريقة ال�شحيحة لغ�شل عبوات املياه
املياه،  عبوات  لتنظيف  ال�صحيحة  الطريقة  تنظيف  خبرية  �صاركت 
لتكاثر  خ�صبة  ���ا  اأر����صً ت�صبح  اأن  مي��ك��ن  ال��ع��ب��وات  ه���ذه  اأن  وك�����ص��ف��ت 
املاء  رائحة  ب��داأت  اإذا  اإنه  ريت�صريت  ليزيل  وقالت  ال�صارة.  البكترييا 
لتغيري  ال��وق��ت  ح��ان  فقد  ط��ازًج��ا،  طعمها  يكن  مل  اأو  قلياًل  تختلف 
اجلراثيم  اأن  متكرر، م�صيفة  ب�صكل  العبوة  غ�صل  والبدء يف  عاداتك 
والعفن الفطري تنمو يف الأماكن الرطبة واملظلمة، لذا فاإن اجلزء 
الداخلي من زجاجة املاء هو املكان املثايل، لذلك يجب غ�صلها بعد كل 
قالت   Apartment Therapy اإىل  و يف حديثها  ا�صتخدام.  
ليزيل "�صتنمو اجلراثيم على عبوات املياه القابلة لإعادة ال�صتخدام 
بعد كل ا�صتخدام. وب�صبب حقيقة اأن العفن الفطري ينمو يف املناطق 
الرطبة واملظلمة، دعنا نقول فقط اأن هذه لي�صت حاوية قد ترغب يف 

�صرب اأي �صيء منها".
و قالت ليزيل اإنه مع الزجاجة ذات الغطاء اللولبي، من املهم ف�صل 
لآخر  وق��ت  من  عليك  ثم  الأط��ب��اق،  غ�صالة  يف  وو�صعهما  القطعتني 
وتركها طوال  مع  امل��اء  عبوة  ونقع  ف��وارة،  تنظيف  اأقرا�ض  ا�صتخدام 

الليل، بح�صب �صحيفة مريور الربيطانية.

تلوث الأوزون يكلف اآ�شيا خ�شائر باملليارات
واليابان  ال�صني  اآ�صيا  يف  الأوزون  لتلوث  املرتفعة  امل�صتويات  تكّلف 
�صنويا من  63 مليار دولر  وكوريا اجلنوبية، خ�صائر تقدر بحوايل 
حما�صيل الأرز والقمح والذرة، على ما اأظهرت درا�صة حديثة ن�صرت 

يف جملة "نايت�صر فود" املتخ�ص�صة.
وبخالف الأوزون يف ال�صرتاتو�صفري، وهو "طبقة الأوزون" ال�صهرية 
التي حتمي الأر�ض من الأ�صعة فوق البنف�صجية، فاإن الأوزون ي�صّكل 
ثانوياً  الغالف اجل��وي ملوثاً  ال�صفلى من  الطبقات  لدى وج��وده يف 
كيميائي  تفاعل  عرب  ين�صاأ  وه��و  تركيزه.  ي��زداد  عندما  �صاما  ي�صبح 
ن��اج��م ع��ن اخ��ت��الط م��ل��وث��ني، غ��ال��ب��ا م��ا ي��ب��ع��ث��ان م��ن ال�����ص��ي��ارات اأو 
ال�صناعة، يف وجود �صوء ال�صم�ض، وقد يتداخالن مع عملية التمثيل 

ال�صوئي للنبات ومنوه.
وا�صتندت الدرا�صة التي ن�صرت اأم�ض الأول الثنني اإىل بيانات مراقبة 
الأوزون على  تاأثري  اأن  املنطقة وجتارب ميدانية لتظهر  التلوث من 
اإن  الدرا�صة  موؤلفو  وق��ال  يعتقد.  ك��ان  مما  اأك��رب  اآ�صيا  يف  املحا�صيل 
النتائج يجب اأن تدفع ب�صّناع ال�صيا�صات اإىل خف�ض النبعاثات التي 

تنتج الأوزون.
واأو�صح املعّد الرئي�صي للدرا�صة والأ�صتاذ الفخري يف جامعة طوكيو 
كازوهيكو كوبايا�صي "جنحت ال�صيطرة على ن�صبة تلوث الهواء يف كل 

اأمريكا ال�صمالية واأوروبا يف خف�ض م�صتويات الأوزون".
واأ���ص��اف ل��وك��ال��ة ف��ران�����ض ب��ر���ض "علينا ت��ك��رار ه��ذا ال��ن��ج��اح يف �صرق 
على  الأوزون  لتاأثري  �صابقة  تقديرات  وا�صتخدمت  وجنوبها".  اآ�صيا 
الأحيان  بع�ض  يف  وال���ذرة  والقمح  الأرز  مثل  الأ�صا�صية  املحا�صيل 
نباتات  اأو اختربت  اآ�صيا  املحا�صيل غري منت�صرة يف  اأ�صنافا من هذه 

تزرع يف اأوعية بدل من احلقول.
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حتذير الحتاد الأوروبي 
من الوباء التواأم!

 )ECDC( ومكافحتها  الأم��را���ض  من  للوقاية  الأوروب���ي  املركز  اأ�صدر 
حتذيرا ب�صاأن التهديد املزدوج لفريو�ض "كوفيد" والإنفلونزا عرب الحتاد 

الأوروبي.
واأثار انت�صار الإنفلونزا يف جميع اأنحاء اأوروبا خماوف ب�صاأن خطر "الوباء 
املزدوج" لفرتات طويلة، حيث يثري معدل انتقال "كوفيد" املرتفع خماوف 

ب�صاأن ال�صغط على النظم ال�صحية الأوروبية املنهكة بالفعل.
التي يفر�صها فريو�ض  الإغ��الق  اإن جمموعة من عمليات  وق��ال اخل��رباء 
يف  الجتماعي  التباعد  ومتطلبات  الق�صري،  الأقنعة  وارت��داء  "كوفيد"، 
املا�صي  ال�صتاء  الإنفلونزا يف  الق�صاء على  القارة، �صاعدت يف  اأنحاء  جميع 

تقريبا.
عودة  اإىل  �صتوؤدي  املخففة  القيود  اأن   ECDC مركز  يعتقد  ذل��ك،  وم��ع 
اأن فريو�ض الإنفلونزا  ظهور حالت الإنفلونزا. واأفادت املنظمة الأوروبية 
ينت�صر يف جميع اأنحاء القارة مبعدل اأعلى من املتوقع، مع ارتفاع احلالت 

يف وحدات العناية املركزة يف نهاية دي�صمرب.
ويف حديثه ل�"رويرتز"، اأعرب خبري الإنفلونزا يف مركز ECDC، باي�ض 
رفع  "يف  البلدان  تبداأ  حيث  الإنفلونزا  ب�صاأن  كبري"  "قلق  عن  بينتينن، 
"تتحول احلالت التحذيرية بعيدا عن الأمناط  جميع الإجراءات"، وقد 

املو�صمية العادية".
الوباء  اأم��د  اإطالة  اإىل  الربيع  "كوفيد" قبل نهاية  اإزال��ة قيود  ت��وؤدي  وقد 
مع "كوفيد" والإنفلونزا اإىل ما بعد مايو، وفقا ملركز ECDC، ما ي�صع 

�صغطا اإ�صافيا على اخلدمات ال�صحية املنهكة بالفعل.

بوغاتي تك�شف عن 
�شكوتر كهربائي

�صركة  م����ع  ب���وغ���ات���ي  ����ص���رك���ة  ت���ع���اون���ت 
لإنتاج  الأمريكية   Bytech "بايتك"

�صكوتر كهربائي قابل للطي بالكامل.
واأو�صحت ال�صركة الفرن�صية اأن ال�صكوتر 
يعتمد على �صواعد حمرك كهربائي بقوة 
ب�صرعة  وينطلق  ح�صان،  وات/1   700
�صعة  ال��ب��ط��اري��ة  وت��وف��ر  ك��ل��م/���ض.   30
 35 يبلغ  �صري  مدى  �صاعة  وات   360
ال�صكوتر  ع��ن  ف�صلها  اإمكانية  م��ع  كلم، 

لإجراء عملية ال�صحن.
الت�صميمية  ب��وغ��ات��ي  ب�����ص��م��ة  وت��ظ��ه��ر 
اللون  وك��ذل��ك  اخللفية،  الأ���ص��واء  على 
الأزرق الأيقوين، بجانب الألوان املتاحة 
والف�صي.  الأ���ص��ود  وه��ي:  األ  لل�صكوتر، 
وهو  ك���ل���غ،   15 ال�����ص��ك��وت��ر  وزن  وي��ب��ل��غ 

م�صنوع من املغني�صيوم والألومنيوم.
وت��وف��ر ���ص��ا���ص��ة ال��ع��ر���ض امل���وج���ودة على 
املقود معلومات حول البطارية وم�صتوى 
للقيادة،  اأو�صاع  ثالثة  وتتوفر  �صحنها. 

.Sportو City و Eco هي

نق�ص احلديد يف منت�شف العمر يرتبط 
بزيادة خطر الإ�شابة باأمرا�ص مهددة للحياة �ص 23

حتذير من مر�ص نادر 
ي�شيب الُر�شع

ال�صفراوية  القناة  رت��ق  اإن  الأملانية  الكبد  موؤ�ص�صة  قالت 
بان�صداد  الر�صع،  ُي�صيب  النادر   ،Biliary atresia

القناة املرارية، اأو غيابها نهائياً.
اأعرا�صه  واأن  املر�ض جمهول،  �صبب  اأن  املوؤ�ص�صة  واأ�صافت 
والرباز  ال��ل��ون،  داك��ن  وال��ب��ول  واجل��ل��د،  العينني،  ا�صفرار 
ما  وغالباً  الكبد.  وت�صخم  البطن،  وانتفاخ  اللون،  طيني 
تظهر هذه الأعرا�ض بني الأ�صبوعني الأول وال�صاد�ض بعد 

الولدة.
مالحظة  ف��ور  الطبيب  ا�صت�صارة  على  املوؤ�ص�صة  و���ص��ّددت 
الأع���را����ض ل��ل��ع��الج ب��اجل��راح��ة اأو ب���زراع���ة ال��ك��ب��د، وذلك 

لتجنب اإ�صابة الر�صيع بف�صل كبدي.

الكرز يقدم مزايا  اأن ع�صري  اإىل  العلمية  وت�صري الأبحاث 
درا�صة �صملت حتليال  املثال، تو�صلت  �صبيل  حمددة، فعلى 
ال��ك��ل��ي��ة الأمريكية  ن�����ص��رت��ه دوري����ة  درا����ص���ات،   10 ل��ن��ت��ائ��ج 
التحمل  على  ال��ق��درة  يف  حت�صنا  ه��ن��اك  اأن  اإىل  للتغذية، 
)اأو  ال���ك���رز  ع�����ص��ري  ت���ن���اول���وا  ال���ذي���ن  ال��ري��ا���ص��ي��ني،  واأداء 
 1.5 اأي����ام، وق��ب��ل   7 امل��ج��ف��ف(  ال��ك��رز  ت��ن��اول��وا م�صتخل�ض 
الدراجات  ورك����وب  ال�صباحة  ���ص��ب��اق��ات  خ��و���ض  م��ن  ���ص��اع��ة 
اإىل  النتيجة  الف�صل يف هذه  الباحثون  ويعزو  وامل��اراث��ون. 
م�صادات  وه��ي  الأنثو�صيانني،  من  العايل  الع�صري  تركيز 
الأك�صدة القوية التي تقلل اللتهاب وتعزز تدفق الدم اإىل 
الكرز يقلل  اأن  ال�صابقة  الدرا�صات  اأظهرت  الع�صالت. كما 
من فقدان الطاقة ويح�صن تعايف الع�صالت بعد التمرينات 

املكثفة.

القلب �صحة   .1
واملك�صرات  وال���ف���ول  ال��ورق��ي��ة  واخل�������ص���راوات  امل���وز  يعترب 
م�صادر غنية بالبوتا�صيوم، الذي ي�صاعد يف تنظيم �صغط 

الدم. 
ا. ت�صري  وميكن اإ�صافة ع�صري الكرز اإىل تلك القائمة اأي�صً
اأن ي�صاعد يف خف�ض �صغط  اأن الكرز ميكن  الدرا�صات اإىل 
والأوعية  القلب  باأمرا�ض  الإ�صابة  خماطر  وتقليل  ال��دم 
الدموية وال�صكتة الدماغية بف�صل وفرة العنا�صر الغذائية 

مثل البوليفينول والبوتا�صيوم.

الأرق من  التخل�ض   .2
ف���اإن ج��رع��ة كبرية  الأرق،  م��ن  ي��ع��اين  م��ا  ك��ان �صخ�ض  اإذا 
ب�صهولة.  النوم  اإىل  ي�صاعد على اخللود  الكرز  من ع�صري 
ال�صن  ك��ب��ار  ال��ت��ي �صملت  ال��درا���ص��ات،  العديد م��ن  اأظ��ه��رت 
يعانون من �صعوبة يف النوم ونوبات اأرق، الفوائد املحتملة 
امليالتونني  يعد  للنوم.  طبيعي  كم�صاعد  احلام�ض  للكرز 
اأحد املواد الكيميائية النباتية الوفرية املوجودة يف ع�صري 
على  الإن�صان  ي�صاعد ج�صم  وهو هرمون  احلام�ض،  الكرز 

تنظيم دورة النوم وال�صتيقاظ.

املفا�صل التهاب  اآلم  تخفيف   .3
التهاب  يعانون من  بالًغا   66 �صملت  درا�صة علمية،  قامت 
مفا�صل الركبة قاموا بتناول 450 غرام من ع�صري الكرز 
احلام�ض ملدة اأربعة اأ�صهر، بهدف تقييم اآلمهم وتيب�صهم 
وتو�صلت  ال��ب��الزم��ا.  يف  للغ�صروف  احل��ي��وي��ة  وامل��وؤ���ص��رات 
 Current Developments الدرا�صة، املن�صورة يف
لع�صري  اليومي  ال�صتهالك  اأن  اإىل   ،in Nutrition
اأعرا�ض  جميع  يف  كبري  حت�صن  اإىل  اأدى  احلام�ض  الكرز 
التهاب املفا�صل وجودة احلياة. كما اأظهرت درا�صات اأخرى 
اأن �صرب 450 غرام من ع�صري الكرز احلام�ض ملدة �صتة 
اأ�صابيع اأدى اإىل انخفا�ض ملحوظ يف بروتني C التفاعلي 

اللتهاب. على  عالمة  وهو   ،CRP

النقر�ض من  الوقاية   .4
ت�صاعد اخل�صائ�ض امل�صادة لاللتهابات يف مكونات ع�صري 
الكرز على الوقاية من الإ�صابة بالنوبات املتكررة للتهاب 
مف�صل  غالًبا  ي�صيب  ال��ذي  النقر�ض،  وحت��دي��ًدا  املفا�صل 
اإ�صبع القدم الكبري. يحدث النقر�ض عندما يتبلور الكثري 
املفا�صل، مما  اليوريك يف اجل�صم ويرتاكم يف  من حم�ض 
ي�صبب اللتهاب والأمل. واأظهرت العديد من الدرا�صات اأن 
اأن  الكرز ميكن  اأو م�صتخل�ض  الكرز  اأو ثمار  الكرز  ع�صري 

يكون مفيًدا يف منع تلك النوبات.
وك�صفت نتائج درا�صة ا�صتق�صائية كبرية �صملت 633 من 
مر�صى النقر�ض اأن تناول الكرز اأو تناول م�صتخل�ض الكرز 
ملدة يومني كان مرتبًطا بانخفا�ض بن�صبة %35 اأو اأكرث 
تناول  ب��ع��دم  م��ق��ارن��ًة  النقر�ض  ب��ن��وب��ات  الإ���ص��اب��ة  يف خطر 

الكرز.

حتذير .. هذا امل�سروب به �سم قاتل!
اأكدت درا�صة حديثة اأن هناك خماطر �صحية �صديدة جراء 
الإقبال على تناول م�صروبات ال�صودا املنخف�صة ال�صعرات 
احلرارية والتي تباع يف الأ�صواق با�صم "دايت"، م�صرية اإىل 
اأن هذا النوع من امل�صروبات التي حتتوي على ال�صودا، مع 

ت���وؤدي اإىل فتح ال�صهية، والإق��ب��ال على  م��رور ال��وق��ت، ق��د 
ال�صعرات احلرارية  زيادة  الأطعمة احللوة وبالتايل  تناول 

التي تدخل اجل�صم.
"نيوتري�صن  جم��ل��ة  ن�����ص��رت��ه��ا  ال���ت���ي  ال���درا����ص���ة،  وح�����ذرت 
الأ�صخا�ض من   ،Nutrition Obesity "اأوبي�صيتي
ال�صمنة،  ال��ذي��ن يعانون م��ن  ال��داي��ت خا�صة  ت��ن��اول ���ص��ودا 
ب�صفتهم ح�صا�صني ب�صكل خا�ض للرغبة ال�صديدة يف تناول 

الطعام املرتبطة باملحليات ال�صناعية.
متطوًعا  ا  �صخ�صً  72 على  الدرا�صة  يف  الباحثون  واعتمد 
ملعرفة مدى ا�صتجابة اأدمغتهم ل�صور الأطعمة التي حتتوي 
على ال�صعرات احلرارية العالية، وذلك بح�صب ما يو�صحه 
الدماغ  مل��ن��اط��ق  املغناطي�صي  ب��ال��رن��ني  ال��ت�����ص��وي��ر  فح�ض 
وال�صكريات.  الطعام  تناول  ال�صديدة يف  بالرغبة  املرتبطة 
�صاركوا يف  الذين  البالغني  الأ�صخا�ض  ومن خالل فح�ض 
اأو  امل��اء  الثالثة وه��ي  امل�صروبات  اأح��د  ال��درا���ص��ة، وت��ن��اول��وا 
م�صروب �صكري اأو م�صروب حُملى بال�صكرالوز وهو حُملي 
�صناعي خايل من ال�صعرات احلرارية، قام الباحثون بقيا�ض 
الدرا�صة،  لإج���راء  تطوعوا  ال��ذي��ن  الأ�صخا�ض  ه��رم��ون��ات 
تلك  تناول  بعد  غذائية  لوجبة  تناولهم  مقدار  ولحظوا 
زاد  ال�"دايت"  امل�صروبات  تناول  اأن  واكت�صفوا  امل�صروبات، 
بال�صمنة  امل�صابني  وامل�صاركني  امل�صاركات  الن�صاء  رغبة  من 
ملفتة  خا�صة  اإ�صارة  الباحثون  ولح��ظ  الطعام.  تناول  يف 
ال�صعي للح�صول على  يف مناطق الدماغ املرتبطة ب�صلوك 
املكافاأة ا�صتجابة ل�صور الطعام املختلفة، وذلك باملقارنة مع 

وقت تناولهم امل�صروبات ال�صكرية.
اأن هناك الكثري من  ويحذر الأطباء وخرباء التغذية من 
امل�صروبات  من  النوع  ه��ذا  �صراء  على  يقبلون  الأ�صخا�ض 
بينها  ويربطون  احل��راري��ة،  ال�صعرات  منخف�صة  الغازية، 
اأ�صا�صي من  ج��زء  وت��ك��ون  ال��غ��ذائ��ي،  ال�صحي  النظام  وب��ني 
ي��وم��ه��م، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن��ه��ا حم���الة مب����واد �صناعية، 
خا�صة  ال�"دايت"  الغازية  امل�صروبات  تناول  من  حمذرين 
مل��ر���ص��ى ال��ق��ل��ب وال�����ص��ك��ر، ح��ي��ث اإن��ه��ا ج���زء ل ي��ت��ج��زء من 

ال�صعرات احلرارية الداخلة للج�صم. 

رئي�ص فايزر: هذا 
م�شري كورونا ومدى 
اأمان اللقاح للأطفال

ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ض  ك�صف 
عن  ب��������ورل،  األ��������ربت  "فايزر" 
فريو�ض  ا�صتمرار  ب�صاأن  توقعاته 
لقاح  ف��ع��ال��ي��ة  وم������دى  ك�����ورون�����ا، 

كوفيد19- بالن�صبة لالأطفال.
وق����ال األ����ربت ب����ورل ل��ق��ن��اة "بي.

الفرن�صية  التلفزيونية  اإف.اإم" 
اإن  الث����ن����ني  الأول  اأم���������ض  ي������وم  
ف����ريو�����ض ك����ورون����ا ���ص��ي�����ص��ت��م��ر يف 

النت�صار ل�صنوات طويلة مقبلة.
التنفيذي  ال���رئ���ي�������ض  واأ������ص�����اف 
ل�صركة "فايزر": "املوجة احلالية 
من الوباء يجب اأن تكون الأخرية 

التي تتطلب فر�ض قيود".
لقاح كوفيد- باأمان  يتعلق  وفيما 

اأجاب  ل��الأط��ف��ال،  بالن�صبة   19
بورل باأنه "اآمن وفعال"، ح�صبما 

نقلت وكالة "رويرتز".
وكان بورل قد �صّرح يوم الثالثاء 
ميكنها  "فايزر"  ب�����اأن  امل���ا����ص���ي، 
املتحور  ي�����ص��ت��ه��دف  ل���ق���اح  اإن����ت����اج 

مار�ض. "اأوميكرون" بحلول 
واأو�صح بورل، متحدثا يف موؤمتر 
الذي  ال�صنوي  ال�صحية  الرعاية 
مورغان"،  "جيه.بي  ي��ن��ظ��م��ه 
وال�������ذي ي��ن��ع��ق��د ع����رب الإن����رتن����ت 
"لقاحات كوفيد19-  العام:  هذا 
ت�صبح  لأن  احل��ال  بها  ينتهي  ق��د 
النا�ض،  مل��ع��ظ��م  بالن�صبة  ���ص��ن��وي��ة 
الأك����رث  امل��ج��م��وع��ات  ب��ع�����ض  واإن 
موؤهلة  تكون  قد  للخطر  عر�صة 
ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ي��ه��ا دوري������ا خالل 
العام".  ع���ن  ت��ق��ل  زم��ن��ي��ة  ف����رتة 
واأظ����ه����ر اإح�������ص���اء ل����روي����رتز يوم 
 325.37 اأك��رث م��ن  اأن  الث��ن��ني 
بفريو�ض  اأ���ص��ي��ب��وا  ن�صمة  مليون 
ال��ع��امل، يف  م�صتوى  على  ك��ورون��ا 
اإجمايل عدد الوفيات  حني و�صل 
الناجتة عن الفريو�ض اإىل خم�صة 

ماليني و885130.
بالفريو�ض  اإ�صابات  ت�صجيل  ومت 
210 دول ومناطق  اأك��رث من  يف 
منذ اكت�صاف اأوىل حالت الإ�صابة 

يف ال�صني يف دي�صمرب 2019.

للقلب واملفا�شل.. هذا اأف�شل 
ع�شري ميكن تناوله يوميًا
تناول  يف  تكمن  التي  الأكببر  الفائدة  من  الرغم  على 

منا�سبة  كمية  متنح  لأنها  نظًرا  كاملة،  الفواكه  ثمار 
من الألياف، مما يقلل من م�ستوى ال�سكر يف الدم، اإل 
اأن هناك بع�ض الفوائد ل�سرب الع�سري الطبيعي غري 

مواد  على  يحتوي  اأو  م�سافة  ب�سكريات  املحلى 
حافظة وُم�سنعة.

"اإيت  موقع  ن�سره  تقرير  يف  ورد  ما  وبح�سب 
 ،Eat This Not That "ذي�ض نوت ذات
مزايا  متنح  وم�سروبات  ع�سائر  هناك  فبباإن 

فريدة مثل الفواكه، بل اإن هناك نوعا معينا 
من الع�سري، على وجه اخل�سو�ض، يحتوي على 
ميكن  الببتببي  الببفببوائببد،  مببن  متنوعة  جمموعة 

اإنه  يببوم..  كل  لل�سرب  ع�سري  اأف�سل  اإنه  القول 
ع�سري الكرز.
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�ش�ؤون حملية

يف ظل اأ�سبوع الأهداف العاملية وحفل كيه-بوب

زيارات اإك�شبو 2020 دبي تتجاوز عتبة الـ10 مليني زيارة
الزيارات الفرتا�سية لإك�سبو 2020 دبي جتاوزت 65 مليون زيارة

احتفال جزر البهاما بيومها الوطني يف اإك�شبو 2020 دبي

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

حممد معني الدين

2020 دبي  اأع����داد ال���زي���ارات لإك�����ص��ب��و  ت��وا���ص��ل 
حتى  زي���ارة   10،188،769 لتبلغ   ارت��ف��اع��ه��ا، 
ا�صت�صافة  اأع��ق��اب  يف  اجل���اري،  يناير   18 ت��اري��خ 
الأهداف  اأ�صبوع  ن�صخة من  اأول  ال��دويل  احل��دث 
العاملية تقام خارج مدينة نيويورك، وحفل غنائي 
– و�صط  ال��ك��وري  البوب  نخبة من جن��وم  اأحيته 
ثقة كبرية بتدابري ال�صالمة ال�صارمة املتبعة يف 

موقع احلدث الدويل.
وحتقق اأ�صابيع املو�صوعات يف اإك�صبو 2020 دبي 
�صعبية وا�صعة بف�صل ا�صتمالها على جمموعة من 
املنتديات واحللقات النقا�صية اجلاذبة، بالإ�صافة 
اإىل الفعاليات املمتعة التي يجري تنظيمها على 
اأر�ض احلدث الدويل. ويف اإطار دعوة جادة للعمل، 
اأ�صبوع الأه��داف العاملية من 15 اإىل 22  ينعقد 
اأهداف  يناير، بالتعاون مع الأمم املتحدة، لدعم 
ب�صرورة  الأه��داف  هذه  ُتقر  امل�صتدامة.  التنمية 
الفقر  على  للق�صاء  الرامية  اجلهود  تتما�صى  اأن 
واأنواع احلرمان الأخرى مع ا�صرتاتيجيات تهدف 
اإىل حت�صني ال�صحة والتعليم، واحلد من انعدام 
جانب  اإىل  القت�صادي،  النمو  وحتفيز  امل�����ص��اواة، 

م��ع��اجل��ة ت��غ��ري امل��ن��اخ واحل���ف���اظ ع��ل��ى املحيطات 
العامليني،  القادة  من  كوكبة  وتتوا�صل  والغابات. 
وامل�صاهمني  الأع��م��ال،  ورواد  ال�صيا�صات،  و�صّناع 
العاملية" اأثناء  املهام  "قائمة  حملة  يف  الفاعلني، 
الأهداف  اأج��ل حتقيق  م��ن  للعمل  الأ���ص��ب��وع  ه��ذا 
دبي   2020 اإك�صبو  زوار  يدعى  فيما  املن�صودة، 
مل�صاركة قوائم مهامهم اخلا�صة الهادفة لإحداث 

تغيري اإيجابي.
امل�صاركة  الأع��م��ار  م��ن خمتلف  ل��الأف��راد  ومي��ك��ن 
والرق�ض  الفن  ت�صمل  الفعاليات،  من  طائفة  يف 
وامل�صابقات ومهرجانات الأ�صواء، وتقام يف اأرجاء 
موقع احلدث الدويل لغر�ض زيادة الوعي واإلهام 
عن  ف�صال  للتغيري،  �صناعا  لي�صبحوا  اجلميع 
 2020 اإك�����ص��ب��و  ف��ر���ص��ة الن�����ص��م��ام اإىل م�����ص��رية 
�صفري  ح����داد،  م��اي��ك��ل  ب�صحبة  امل��ن��اخ��ي،   للعمل 
ال��ن��واي��ا احل�����ص��ن��ة الإق��ل��ي��م��ي ل��ل��ع��م��ل امل��ن��اخ��ي يف 
 21 املتحدة الإمن��ائ��ي، وذل��ك يوم  برنامج الأمم 

يناير اجلاري.
و�صيحظى حمبو اجلري بفر�صة اأخرى للرك�ض 
من  فبدعم  ال�صتثنائي.  اإك�صبو  موقع  اأن��ح��اء  يف 
الثانية  ال����دورة  �صتقام  ال��ري��ا���ص��ي،  دب���ي  جمل�ض 
يوم  دب��ي   2020 اإك�صبو  يف  الرك�ض  فعالية  من 
للم�صاركني  متيحة  يناير،   22 امل��واف��ق  ال�صبت، 
3 كيلومرتات  الختيار من بني ثالث م�صافات: 

و5 كيلومرتات و10 كيلومرتات.
العاملية  واملو�صيقى  ويوا�صل جنوم عامل الرتفيه 
الآلف منهم حتت  ال���زوار، حيث �صمد  اج��ت��ذاب 
امل��ط��ر ي���وم الأح����د امل��ا���ص��ي مل�����ص��اه��دة ح��ف��ل البوب 
احتفال  اليوبيل  من�صة  على  اأقيم  الذي  الكوري 
املغني  و�صم  ك��وري��ا،  جلمهورية  الوطني  باليوم 
����ص���اي، وامل��غ��ن��ي��ة ���ص��ومن��ي، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل ِف����َرق 
و"غولدن  و")جي(اآي-دل"،  كيدز"،  "�صرتاي 

اإك�صبو  ا�صت�صاف  وقد  و"فوري�صتيال".  ت�صايلد"، 
األي�صيا  قبيل  الآن جنوما من  دبي حتى   2020
كيز، ونان�صي عجرم، وعمرو دياب، ومن املقرر اأن 
القائمة لدى  اآيد بيز" اإىل  "بالك  ت�صاف فرقة 

غنائها يف �صاحة الو�صل يوم 25 يناير.
ومن جهة اأخرى، جتاوزت الزيارات الفرتا�صية 
بدعم  زي����ارة،  مليون   65 دب��ي   2020 لإك�صبو 
من عرو�ض ترفيهية متنوعة عرب من�صة "ليف 

اإك�صبو"، منها حفالت لأبرز جنوم مو�صيقى  من 
رحمان،  اآر.  اإي���ه.  وللمو�صيقار  ال��ك��وري��ة،  ال��ب��وب 
اإىل  اأو���ص��ك��ار وغ��رام��ي، بالإ�صافة  احل��ائ��ز ج��وائ��ز 

تغطية �صاملة لأ�صبوع الأهداف العاملية.
اأولويات  راأ�����ض  ع��ل��ى  وال�����ص��الم��ة  ال�صحة  وت��ظ��ل 
ال��دويل، الذي يفر�ض قواعد �صارمة يف  احلدث 
البالغة  ال���زوار  على  ويجب  موقعه.  اأن��ح��اء  �صتى 
ُيفيد  م���ا  ت��ق��دمي  اأك����رث  اأو  ع��ام��ا   18 اأع���م���اره���م 

لفح�ض  �صلبية  نتيجة  اأو  اللقاح،  على  ح�صولهم 
قبل  �صاعة   72 اآخر  خالل  اآر" اأُجري  �صي  "بي 
املتبعة  ال��ت��داب��ري  ت�صمل  بينما  ال���زي���ارة،  م��وع��د 
امل�صاحات  يف  الكمامات  و�صع  اإل��زام��ي��ة  امل��وق��ع  يف 
واملوظفني  للزوار  بالن�صبة  واخلارجية  الداخلية 
وامل�صاركني وتوفري من�صاآت اإجراء اختبار "بي �صي 
امليدانيني  والعاملني  ال��دول  اأجنحة  اآر" ملوظفي 

والفنانني الرتفيهيني.

•• دبي- الفجر

اإك�صبو  يف  الوطني  بيومها  البهاما  جزر  احتفلت 
باملرا�صم  ب��داأ  ر�صمي  احتفال  عرب  دبي   2020
الن�صيد  وع��زف  الدولتني،  علمي  لرفع  الر�صمية 
ال��ك��ل��م��ات الرتحيبية،  اإل��ق��اء  ال��وط��ن��ي؛ وم���ن ث��م 
غنائية  بو�صالت  بعدها  احل�صور   ا�صتمتع  التي 
ق���ام ب���اأدائ���ه���ا جم��م��وع��ة م���ن ال��ف��ن��ان��ني م���ن جزر 
ال��ب��ه��ام��ا، ت��ن��اول��ت ع���دة م��وا���ص��ي��ع ت��ع��ك�����ض تراث 

وثقافة البالد.

رئي�ض  دي��ف��ي�����ض،  فيليب  م��ع��ايل  الح��ت��ف��ال  �صهد 
البهاما، وكان  وزي��ر مالية ج��زر  ال���وزراء  جمل�ض 
يف ا�صتقباله هو والوفد املرافق له، معايل ال�صيخ 
الت�صامح  وزي����ر  ن��ه��ي��ان،  اآل  م���ب���ارك  ب���ن  ن��ه��ي��ان 

والتعاي�ض، املفو�ض العام لإك�صبو 2020 دبي.
وقال معايل ال�صيخ نهيان: "اإننا يف اإك�صبو 2020 
دبي، ن�صعد بهذه امل�صاركة القوية والن�صطة جلزر 
ال��ب��ه��ام��ا، م��ن خ���الل ج��ن��اح��ه��ا ال����ذي ي��رّك��ز على 
عر�ض ممار�صات ال�صتدامة يف الدولة، مبا يعزز 
عن  ف�صال  املناخ،  تغري  مواجهة  يف  مرونتها  من 

اإبراز جهودها يف تطوير القت�صاد الأزرق واإعادة 
البناء يف اأعقاب اإع�صار دوريان".

التي  امل����زده����رة  ب��ال��ع��الق��ات  "نفخر  واأ�����ص����اف: 
مبادئ  على  ترتكز  والتي  البهاما،  بجزر  جتمعنا 
الحرتام وال�صداقة. ويف �صوء ذلك، ناأمل اأننا يف 
البناء  من  �صنتمكن  وبعده،  دب��ي   2020 اإك�صبو 
وا�صتك�صاف  بلدينا،  بني  القائمة  ال�صراكات  على 
اإمكانية توثيق التعاون يف املجالت ذات الهتمام 
والتجارة  ال���ص��ت��ث��م��ار  ذل����ك  يف  مب���ا  امل�������ص���رتك، 
وال�����ص��ي��اح��ة وال��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة، ب��ه��دف �صمان 

الزدهار والرخاء لكال �صعبينا."
لدولة  "بالن�صبة  ديفي�ض:  فيليب  م��ع��ايل  وق���ال 
���ص��غ��رية ك��ج��زر ال��ب��ه��ام��ا، ف��اإن��ن��ا غ��ال��ب��ا م���ا جند 
�صعوبة يف اإي�صال اأ�صواتنا لكي يتم ال�صتماع لنا 
على امل�صرح العاملي، لكننا نعلم باأننا عندما نرق�ض 
ونغني ونعرب عن اإبداعنا وهويتنا الثقافية، فاإننا 
ال��ع��امل. ويف  اأك��رب عنا يف خميلة  انطباعا  ن��رتك 
لروؤية  اأي�صا  لنا  فر�صة  باأنها  نعلم  فاإننا  املقابل 

الآخرين وال�صتماع اإليهم والتعلم منهم".
وا�صتك�صاف  ال�����ص��داق��ات،  ب��ن��اء  "عرب  واأ����ص���اف: 

الفر�ض امل�صرتكة، والعمل معا لتجاوز التحديات 
العاملية العظيمة التي نواجهها هذه الفرتة، فاإن 
بال�صتثمار  اأكان هذا  �صواء  �صت�صتمر،  اإك�صبو  روح 
يف امل�صتقبل التكنلوجي املتنامي، اأو عرب احلراك 
الوجودية  التحديات  حيال  للت�صرف  اجلماعي 
التي ي�صببها تغري املناخ. بالن�صبة لنا جميعا �صواء 
نكون  اأن  العامل، ميكننا  اأو حول  هنا  املتواجدون 

متاأكدين باأننا �صنخو�ض هذا الأمر معا".
ال���واق���ع يف منطقة  ال��ب��ه��ام��ا  ي���رك���ز ج���ن���اح ج����زر 
البهاما"،  ج��زر  "قوة  �صعار  ويحمل  ال�صتدامة، 

هذه  مييز  ال���ذي  البيولوجي  التنوع  اإب���راز  على 
الدولة ذات ال�صواطئ ال�صاحرة، حيث يدعو زواره 
لال�صتمتاع بتجربة تدفء القلب، نابعة عن كرم 
كما  الأ���ص��ي��ل،  �صعبها  ب��ه  يتمتع  ال���ذي  ال�صيافة 
على  بالتعرف  لال�صتمتاع  زواره  اجل��ن��اح  ي��دع��و 
ينعك�ض  ال��ذي  الأزرق  لالقت�صاد  الإيجابي  الأث��ر 
فيما  وال�صتدامة،  كالت�صال  جم��الت  عدة  على 
يحر�ض الفنانون املقيمون على تقدمي مو�صيقى 
ون�صر  ال����زوار  لإم��ت��اع  التقليدية  "اجلونكانو" 

البهجة يف نفو�صهم.

الفن والغناء القوى الناعمة للرتويج جلزر البهاما يف اإك�شبو 2020 دبيالأوبرا الوطنية الرومانية حتتفل بالذكرى املئوية لتاأ�شي�شها يف اإك�شبو 2020 دبي
•• دبي-  الفجر

بالذكرى  الرومانية  الوطنية  الأوب���را  احتفلت 
املئوية لتاأ�صي�صها باأداء خا�ض مبهر، قدمته على 
 2020 اإك�صبو  يف  ملينيوم  دب��ي  م�صرح  خ�صبة 
يف  ال��وط��ن��ي  الثقافة  ي��وم  مبنا�صبة  وذل���ك  دب���ي، 

رومانيا. 
وجمع احلفل املو�صيقي باقة من اأعذب الأ�صوات 

ال�صوبرانو  �صملت  ب��وخ��ار���ص��ت،  م��ن  ال��ب��الد  يف 
روك�صاندرا  �صوبرانو  وامل��ي��زو  جورغيو،  ت��ي��ودورا 
وباريتون  م��اج��دال،  دان��ي��ال  والتينور  دونو�صيه، 
رافائيل  ال��ك��م��ان  وع�����ازف  ب��ا���ص��ال��ي��ك،  ل���وردا����ض 

بوتارو.
وبقيادة املاي�صرتو دانيال جينجا، ت�صمن العر�ض 
نالت  رائ��ع��ة  وع��امل��ي��ة  اأع��م��ال روم��ان��ي��ة  املو�صيقي 
بالت�صفيق  تفاعل  ال���ذي  اجل��م��ه��ور،  ا�صتح�صان 

العر�ض  ���ص��م��ل  الإع�����ج�����اب.  ه���ت���اف���ات  واإط�������الق 
تعترب  التي  فيغارو"،  "زواج  ال�صهرية  املقطوعة 
اإىل عدد  بالإ�صافة  اأعمال موت�صارت،  اأعظم  من 
من الأعمال املهمة ملو�صيقيني عامليني معروفني، 
مثل جورج بيزيه، وجوزبي فريدي، وجيوات�صينو 
اأوفنباخ،  وجاك  ليونكافالو،  وروج��ريو  رو�صيني، 
العامليني  وامللحنيني  املو�صيقيني  م��ن  وغ��ريه��م 

امل�صهورين.

•• دبي- الفجر

واملغنيات  امل���غ���ن���ني  اأب�������رز  م����ن  جم���م���وع���ة  ق�����دم   
اأم�ض  البهاما  جزر  من  والراق�صات  والراق�صني 
اإك�صبو  اليوبيل يف  على من�صة  حفاًل فنياً مميزاً 
لبالدهم،  الوطني  باليوم  احتفاًء   ، دبي   2020
ح�صره جمهور متنوع جتاوب كثرياً مع الو�صالت 
لزيارة  اجل��م��ه��ور  دع���وة  ت�صمنت  ال��ت��ي  الغنائية 
ال�صاحرة  الطبيعة  ذات  اجل��زري��ة  ال��دول��ة  ه���ذه 

وال�صواطئ اخلالبة وال�صعب امل�صياف.
وا�صتمتع اجلمهر بال�صتماع اإىل جمموعة منوعة 
من اأ�صهر الأغاين املحلية التي متزج بني املوروث 
ال�صكان  الأف��ري��ق��ي وم����وروث  ال��ب��ع��د  ال��ث��ق��ايف ذو 
الثقافتني  الأ�صليني، حيث منح هذا الدمج بني 
البهاما، غنى وتنوع ثقايف عميق،  مو�صيقى جزر 
اأجيال من هذا  وثقافة عدة  وتاريخ  تراث  عك�ض 
نف�صه  ع��ن  ي��ع��رب  وال����ذي  للحياة  امل��ح��ب  ال�صعب 

بالرق�ض والغناء.
ك��م��ا ا���ص��ت��م��ت��ع ج��م��ه��ور امل��ن�����ص��ة ب��ع��دد ك��ب��ري من 
اأ�صعلت  ال��ت��ي  التقليدية،  الباهامية  ال��رق�����ص��ات 
وال���ت���م���اي���ل م���ع حركات  ل��ل��م�����ص��ارك��ة  ح��م��ا���ص��ه��م 

املوؤدين.
معها  التي جت��اوب  ال�صاحرة  الأغ��اين  ومتحورت 

اجلمهور احلا�صر حول جمريات احلياة اليومية 
ل�صعب البهاما، حيث يعد الغناء البهامي واحداً 
م��ن ع��وام��ل اجل���ذب ال�����ص��ي��اح��ي، يف ه���ذه  البالد 
التي ت�صتهر باحلفالت ال�صاخبة التي تقام على 

�صواطئها، والتي جتتذب ماليني ال�صياح �صنويا.

املو�صيقية  الأل����وان  بتعدد  البهاما  ج��زر  ت�صتهر 
والتي مت تقدمي عدد كبري منها  فيها،  ال�صعبية 
اإك�صبو  زوار  ب���ه  ا���ص��ت��م��ت��ع  ال����ذي  احل��ف��ل  خ����الل 
وال�صاكا  الكاليب�صو،  دبي، مثل مو�صيقى   2020

و اجلونكانو. 
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يف اإك�سبو 2020 دبي

اجلوهرة اخلفية يف اأمريكا اجلنوبية تختتم بنجاح فعاليتها الرتويجية من اأجلك فقط 

مركز التحكم وال�شيطرة ملكافحة فريو�ص كورونا بدبي يعقد جل�شات اإحاطة مع امل�شاركني الدوليني يف اإك�شبو 2020

مواهب نيوزيلندية �سابة

عرو�ص مذهلة اختارتها باري�ص غوبيل بعناية فائقة وح�شريًا لإك�شبو 2020 دبي

•• دبي- الفجر 

دبي"   2020 "اإك�صبو  يف  ب���اراغ���وي  ج��ن��اح  اخ��ت��ت��م 
اإحدى اأكرب فعالياته الرتويجية الهادفة ل�صتعرا�ض 
املقومات ال�صياحية للبالد بنجاح كبري. حيث جمعت 
هذه الفعالية التي حملت عنوان "من اأجلك فقط"، 
مندوبني من كربى �صركات ال�صياحة وال�صفر يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة اإىل جانب م�صافرين دوليني 
باراغوي،  جمهورية  داخل  افرتا�صية  جولة  حل�صور 
خالل  وذل��ك  اجلنوبية،  اأمريكا  يف  اخلفية  اجلوهرة 
اأ�صبوع ال�صفر والت�صال، الذي اختتم موؤخراً مبعر�ض 

اإك�صبو دبي.
وزارة  يف  املديرة  كيفيدو"،  "جواين  احل��دث  و�صهدث 
من  ع��دد  جانب  اإىل  ب��اراغ��واي،  حكومة  يف  ال�صياحة 

م�صوؤويل اجلناح الباراغواين. 
اجلناح  م�صوؤولو  اأم��ت��ع  التقدميي،  ال��ع��ر���ض  وخ���الل 
ال��ب��اراغ��واين احل�����ص��ور ب��اجل��م��ال الأخ����اذ جلمهورية 
ب����اراغ����واي، ُم�����ص��ل��ط��ني ال�����ص��وء ع��ل��ى ال��ك��ي��ف��ي��ة التي 
19" من  "كوفيد  ج��ائ��ح��ة  م��ع  ال��ب��الد  ب��ه��ا  تعاملت 
 ، اإج�����راءات ا�صتباقية ووق��ائ��ي��ة ف��ع��ال��ة  ات��خ��اذ  خ���الل 
من  الآمن"  "ال�صفر  ختم  على  ح�صولها  اإىل  ق��ادت 
 .)WTTC( وال�صياحة"  لل�صفر  العاملي  "املجل�ض 
الثقافية  التجارب  اأي�صاً  التقدميي  العر�ض  اأبرز  كما 
التي  ال��رثي��ة  والطبيعية  وال��ع��م��ران��ي��ة  وال��ت��اري��خ��ي��ة 

تتميز بها باراغواي. 
و�صّلط العر�ض التقدميي ال�صوء اأي�صا على املُتطلبات 
ال�صحية الالزمة لدخول باراغواي، مع طرح �صورة 

التنوع  واب�����راز  �صياحية  ك��وج��ه��ة  ل��ل��دول��ة  تف�صيلية 
اإىل  �صاللت  ال�صياحية، من  معاملها  به  ال��ذي حتظى 
طبيعية  مبحميات  م��رورا  طبيعية،  تزلج  منحدرات 
ع��دي��دة. كما  اأخ��رى جاذبة  ال��ن��ادرة، ومعامل  للطيور 
يوؤكد امل�صوؤولون اأن باراغواي تتطور اأي�صا اإىل وجهة 
مطلوبة يف �صياحة الجتماعات واحلوافز واملوؤمترات 

واملعار�ض. 
ال�صياحة  وزارة  يف  املديرة  كيفيدو"،  "جواين  وقالت 
ل��وج��ودن��ا يف  ج���داً  "نحن متحم�صون  ال��ب��اراغ��وان��ي��ة: 
الكبري  احل��دث  ه��ذا  وا�صت�صافة  دب��ي   2020 اإك�صبو 
دولة  يف  وال�����ص��ف��ر  ال�����ص��ي��اح��ة  و���ص��رك��ات  للم�صافرين 

الإمارات العربية املتحدة. اإذ غالباً ما ُترتك باراغواي 
خارج القائمة عندما يتعلق الأمر بال�صياحة يف اأمريكا 
"باراغواي تعترب منطقة  اأن  اإىل  اجلنوبية"، م�صرية 
غري مكت�صفة، رغم وجودها يف قارة اأمريكا اجلنوبية 
اأن��ه��ا غنية  ال��ت��ي ي����رتدد عليها ال�����ص��ي��اح ك���ث���رياً. ك��م��ا 
باحلياة الربية غري العتيادية والعجائب الطبيعية 
اإك�صبو  ويعد  ال�صتعمارية.  للفرتة  تعود  التي  وامل��دن 
فر�صة مثالية لتعريف ال�صرق الأو�صط واملنطقة ككل 

ببالدنا". 
لدى  العامل  املفو�ض  اآفيال"،  اأغويرا  "خو�صيه  وق��ال 
هذه  "�صن�صتغل   :2020 اإك�صبو  يف  ب��اراغ��واي  جناح 

الفر�صة يف ت�صليط ال�صوء على الأ�صباب التي جتعل 
من باراغواي وجهة �صياحية مرغوبة. ونود اأن نعزز 
امل�صاركة يف  الأخ��رى  والبلدان  الإم���ارات  روابطنا مع 

اإك�صبو 2020 من خالل ال�صياحة". 
العامل«  الأ�صعد يف  »املكان  ت�صنيف  ب��اراغ��واي  ونالت   
طوال  تركيزها  وان�����ص��ب  دب���ي«،   2020 »اك�صبو  يف 
م�صاركتها يف احلدث العاملي على ربط املياه، الطاقة 
فر�ض  »خ��ل��ق  �صعار  حت��ت  وذل���ك  والتنقل،  امل��ت��ج��ددة، 
الرئي�صية  ال�����ص��ادرات  وت�صمل  املُ�����ص��ت��دام��ة«.  للتنمية 
ل��ب��اراغ��واي ال�����ص��ل��ع ال��غ��ذائ��ي��ة، وب�����ص��ف��ة خ��ا���ص��ة فول 
ال��ك��ه��روم��ائ��ي��ة. والآن،  ال��ط��اق��ة  اإىل ج��ان��ب  ال�����ص��وي��ا، 
موقعها  م����ن  ال����ص���ت���ف���ادة  اإىل  ب�����اراغ�����واي  ت��ت��ط��ل��ع 
تعميق  وال��ربازي��ل يف  الأرج��ن��ت��ني  ب��ني  ال�صرتاتيجي 
والدول  الإم����ارات  م��ع  ال�صياحة  خ��الل  م��ن  روابطها 

الأخرى يف منطقة اخلليج العربي.
ُمتاحة  فر�صة  اأي�صاً  والت�صال  ال�صفر  اأ�صبوع  و�صكل 
قطاع  يف  التحتية  بنيتها  ل�صتعرا�ض  باراغواي  اأم��ام 
ال�صياحة وال�صيافة، واأي�صا اخليارات الرتفيهية التي 
ال�صهية  الأط��ب��اق  اأب���رز  ع��ن  ل��زواره��ا، ف�صال  توفرها 

التي يقدمها مطبخها. 
وعلى �صعيد الأعمال التجارية، ُتعد باراغواي واحدة 
من �صمن اأف�صل 10 دول ُمنتجة وُم�صدرة للكهرباء، 
اأعلن  وق��د  الع�صوي.  وال�صكر  ال��ف��ول،  ال�صويا،  ف��ول 
»املجل�ض العاملي لل�صفر وال�صياحة« اأن باراغواي وجهة 
اآمنة لل�صفر، وذلك ب�صبب الجراءات احل�صيفة التي 
الأزم���ة  امل��ب��ك��رة م��ن  امل��راح��ل  ات��خ��ذت��ه��ا حكومتها يف 

ال�صحية الناجمة عن تف�صي اجلائحة. 

•• دبي– الفجر

التحكم  واأجوبة، مع مركز  اأ�صئلة  نوق�صت يف جل�صتي 
واملفو�صني  بدبي  كورونا  ملكافحة فريو�ض  وال�صيطرة 
الأج���ن���ح���ة،  ووف��������ود   2020 اإك�������ص���ب���و  يف  ال���ع���ام���ني 
ملكافحة  املتبعة حاليا  الربوتوكولت  التحديثات على 
امل��ن��ت��ظ��م يف  ال��ف��ح�����ض  و���ص��م��ل��ت  كوفيد19-،  ج��ائ��ح��ة 
موقع اإك�صبو 2020، وفرتة النتظار لتلقي اجلرعة 
املعززة، والإر�صادات اجلديدة ب�صاأن العزل املنزيل بعد 

الختالط مع حالة اإيجابية.
الأ�صبوعني  م��دى  على  عقدت  التي  املناق�صات  اأدارت 
املا�صيني معايل رمي الها�صمي، وزيرة الدولة ل�صوؤون 
دبي،   2020 لإك�صبو  العام  وامل��دي��ر  ال��دويل  التعاون 
ب��ح�����ص��ور ك���ل م����ن: ال���دك���ت���ور ع���ام���ر اأح���م���د �صريف، 
فريو�ض  ملكافحة  وال�����ص��ي��ط��رة  التحكم  م��رك��ز  رئ��ي�����ض 
للطب  را�صد  بن  حممد  جامعة  ومدير  بدبي  كورونا 
نائب  علي،  ال�صيخ  علوي  والأ�صتاذ  ال�صحية؛  والعلوم 
مركز  علماء  وك��ب��ري  ب��دب��ي  ال�صحة  هيئة  ع��ام  م��دي��ر 
بدبي؛  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  ملكافحة  وال�صيطرة  التحكم 
والدكتورة حنان ال�صويدي، رئي�صة م�صار الفحو�صات 
ملكافحة  وال�صيطرة  التحكم  م��رك��ز  يف  والتطعيمات 
للرد  دب��ي،   2020 اإك�صبو  ويف  بدبي  كورونا  فريو�ض 

على ال�صتف�صارات.
وقال بوب كالرك، املفو�ض العام للوليات املتحدة لدى 
القائم  "بف�صل النفتاح والنهج  2020 دبي:  اإك�صبو 
املتحدة، متكن  العربية  الإم���ارات  دول��ة  العلم يف  على 
جميع امل�صاركني يف اإك�صبو 2020 دبي من ال�صتجابة 
ب�����ص��رع��ة وم�����ص��وؤول��ي��ة ل��ل��و���ص��ع امل��ت��غ��ري، مم��ا اأت����اح لنا 
ا�صتقبال الزوار وكلنا ثقة ب�صالمتهم و�صالمة اأع�صاء 
بعثاتنا". وقال ماتيك فولك، املفو�ض العام ل�صلوفينيا 
 2020 اإك�صبو  اأن  "نعتقد  2020 دبي:  اإك�صبو  لدى 
دبي و�صلطات دولة الإم��ارات العربية املتحدة تعاملت 

تطبيق  مع  ا�صتثنائي،  ب�صكل  كوفيد19-  جائحة  مع 
العالية يف  ال��و���ص��وح، واجل���ودة  ب��روت��وك��ولت يف غاية 
وا�صع.  نطاق  على  والفحو�صات  التطعيمات  توفري 
بالن�صبة لنا، يبنى كل �صيء على التعاون امل�صرتك، وقد 
اأدت اإمكانية التحدث مع كبار امل�صئولني يف ال�صلطات 
هذه  ت��ع��زي��ز  اإىل  مبا�صر  ب�صكل  واخل����رباء  ال�صحية 

ال�صراكة املفتوحة والفعالة".
وقد اأ�صاد خرباء ال�صحة مبوظفي اإك�صبو 2020 دبي 
وامل�صاركني ل�صتجابتهم للتدابري الوقائية ال�صارمة، 
ال��ك��م��ام��ات، والتباعد  ب���ارت���داء  مب��ا يف ذل���ك الل���ت���زام 

الجتماعي، واإجراء الفحو�صات.
وقال الدكتور عامر اأحمد �صريف: "لول هذا التعاون، 
ما  اإىل  لن�صل  نكن  منكم، مل  ف��رد  كل  والتجاوب من 
اإي��ج��اد ال��ت��وازن بني حياة  نحن عليه ال��ي��وم. لقد ك��ان 
الأفراد و�صبل عي�صهم اأ�صا�صا ملا قمنا به منذ البداية. 
اأن �صحة و�صالمة  التاأكد من  اأرادت قيادتنا منا  فقد 
وبالإ�صافة  الأول��وي��ة.  هي  و�صائح  ومقيم  مواطن  كل 
الجتماعية  احل���ي���اة  ت�����ص��ت��م��ر  اأن  ي��ج��ب  ذل�����ك،  اإىل 
والقت�صادية ب�صورة متوازنة. وهذه هي املبادئ التي 

اتبعناها منذ ظهور اجلائحة".
ومن جهة اأخرى، قال الأ�صتاذ علوي ال�صيخ علي: "اإن 
هذه  جلميع  اجلماعي  الأث���ر  ث��م��رة  ه��ي  ال��وب��اء  اإدارة 
التدخالت؛ فلن تكفي اأداة واحدة حلمايتنا. والنتيجة 
فالكثري  الفردية،  مكوناتها  تتجاوز ح�صيلة  النهائية 

من التاآزر ينتج عن توظيف كل هذه الأدوات معا."
ت��ع��ب��ريا ع���ن ه����ذا ال�������ص���ع���ور، ق����ال م���ع���ايل دمييرتي 
كريِكنتز�ض، الأمني العام للمكتب الدويل للمعار�ض، 
اجلهة امل�صرفة على معار�ض اإك�صبو الدولية: "بف�صل 
الإمارات  دولة  تبنتها  التي  واملرنة  القوية  ال�صتجابة 
العربية املتحدة ملواجهة تداعيات جائحة كوفيد19-، 
ي�صعر زوار اإك�صبو 2020 دبي وموظفوه بالطماأنينة 
اأكرب حدث عاملي ُيقام  اإذ ي�صكلون جزءا ل يتجزا من 

الزيارات،  منذ بداية احلائجة. ويربز ذلك عرب عدد 
الأوىل  الثالثة  الأ�صهر  الدويل يف  ا�صتقبل احلدث  اإذ 
باأمان  زائ��ر  ماليني  ت�صعة  على  يزيد  ما  اإقامته  من 
اآلف  ت�صعة  على  ي��زي��د  رّح���ب مب��ا  فيما  وم�����ص��وؤول��ي��ة، 
اإجنازا  دبي   2020 اإك�صبو  ويعترب  م�صوؤول حكومي. 
باهرا لالإمارات اأ�صحى ممكنا بف�صل ما تتمتع به هذه 
الدولة من ت�صامن عاملي وتعاون وثيق ومرونة على 

كافة الأ�صعدة".
اأك��رب جتمع عاملي  دب��ي، بو�صفه   2020 اإك�صبو  و�صع 
اأولوية  ُت���ويل  �صالمة  ت��داب��ري  اجل��ائ��ح��ة،  ب��داي��ة  منذ 
ق�صوى ل�صالمة الزوار وكل من يعمل يف موقع احلدث. 
و�صع  اإلزامية  والربوتوكولت  التدابري  هذه  وت�صمل 
بالن�صبة  واخلارجية  الداخلية  امل�صاحات  يف  الكمامات 
اإجراء  من�صاآت  وتوفري  وامل�صاركني  واملوظفني  للزوار 
والعاملني  ال��دول  اأجنحة  ملوظفي  اآر  �صي  بي  اختبار 

امليدانيني والفنانني الرتفيهيني.

وامل�صاركني  اإك�����ص��ب��و  م��وظ��ف��ي  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  وي���ج���ب 
اخلدمات  ومقدمي  واملقاولني  واملتطوعني  الدوليني 
الذين  ال��زوار  على  يجب  فيما  اللقاح،  على  احل�صول 
ُيفيد  م��ا  ت��ق��دمي  اأك���رث  اأو  ع��ام��ا   18 اأع��م��اره��م  تبلغ 
اإج��راء فح�ض )بي  �صهادة  اأو  لقاح  اأي  ح�صولهم على 
موعد  ق��ب��ل  ���ص��اع��ة   72 اآخ����ر  خ���الل  �صلبية  اآر(  ���ص��ي 
الزيارة. ويتعني على جميع موظفي اإك�صبو احل�صول 
على اجل��رع��ة امل��ع��ززة، وُت��ل��زم دول��ة الإم����ارات العربية 
املتحدة انق�صاء مدة ل تقل عن �صتة اأ�صهر من تاريخ 

احل�صول على اجلرعة الثانية من اللقاح.
من  عامليا  الأوىل  باأنها  حاليا  الإم���ارات  دول��ة  ُت�صنَّف 
ل��ف��ريو���ض كورونا،  امل�����ص��اد  ال��ل��ق��اح  ع���دد متلقي  ح��ي��ث 
"بلومبريغ"  الثانية وفق ت�صنيف  املرتبة  وقد احتلت 
ملقاومة جائحة كورونا، الذي يعطي ملحة �صهرية عن 
كيفية اإدارة انت�صار الفريو�ض باأكرب قدر من الفعالية، 

وباأدنى حد من التداعيات الجتماعية والقت�صادية.

الأحا�صي�ض  على  ال�صوء  "وندرلند"  ع��ر���ض  ي�صلط 
وامل�����ص��اه��د م��ت��ع��ددة الأوج����ه ال��ت��ي ت��غ��دو ب��ه��ا "اأ�صوات 
ال�صباب"، ويقدم مواهب نيوزيلندية �صابة مت اختيارها 
العامل  وب��ط��ل��ة  ال��رق�����ص��ات  م�صممة  ق��ب��ل  م��ن  بعناية 

مل�صابقة الهيب هوب خلم�ض مرات، باري�ض غوبيل. 
وتقول باري�ض: "لدينا مواهب مذهلة حقاً يف اأوتريوا 
وتن�صيق هذا  لإع��داد  كبري  �صرف  كان  لقد  نيوزيلندا. 
 ،2020 اإك�صبو  ملعر�ض  نوعه  من  الفريد  الربنامج 
املواهب  اأنني �صعيدة جداً لأن جيلنا ال�صاعد من  كما 
عرب  عرو�صهم  لتقدمي  الفر�صة  لهم  �صُتتاح  الفنية 

من�صة دولية رائعة مثل هذه". 

وُتبحر العرو�ض املختارة بعناية عرب "�صوت ال�صباب".. 
م��وؤث��ر، ومثري، م��رح وم��ره��ف، حمب وف�صويل  �صوت 
باحليوية  م��ل��يء  وم��ث��اب��ر،  ومتفائل  ب���ريء  وع��اط��ف��ي، 
الفنية جمموعة من  والن�صاط. وت�صتك�صف عرو�صهم 
حول  اليوم  ال�صباب  تهم  التي  والق�صايا  املو�صوعات 

العامل. 
اإك�صبو  يف  م���رة  لأول  وت��ق��دمي��ه  خ�صي�صاً  وب���اإع���داده 
من  ال�صابة  الفنية  امل��واه��ب  ت�����ص��ارك  دب���ي،   2020
ن��ي��وزي��ل��ن��دا وال��ت��ي ت����رتاوح اأع��م��اره��م ب��ني 16 و 18 
عاماً لتقدمي عرو�ض جذابة وحيوية من فنون الأداء 

احلركي، والرق�ض، والغناء، والأكابيال.

معر�ض بولونيا لكتاب الطفل يفتح اأبوابه للقارئني ال�سغار يف اإك�سبو 2020 دبي
بح�شور ع�شرين كاتبًا اإيطالًيا، تعر�ص منطقة اإميليا رومانيا ومعر�ص 

بولونيا لكتاب الطفل م�شتقبل فن الر�شم الت�شويري يف اإك�شبو 2020 دبي
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ووزارة  روم��ان��ي��ا  اإميليا  منطقة  م��ع  بالتعاون 
افتتح  ال���دويل،  وال��ت��ع��اون  ال�����ص��وؤون اخلارجية 
معر�ض بولونيا لكتاب الطفل اأبوابه يف اإك�صبو 
"التميز الإيطايل:  2020 دبي، حتت عنوان 
التو�صيحي  الر�صم  فنون  من  اجلديد  اجليل 
ال�  الن�صخة  ت��ت��واج��د  لالأطفال"  الإي��ط��ال��ي��ة 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  املعر�ض  من   58
يناير  حتى22  دب��ي  يف  خا�ض  كحدث  املتحدة 
2022 يف منطقة الق�ص�ض الق�صرية يف جناح 
وخالل  املوؤقتة.  للعرو�ض  املخ�ص�ض  اإيطاليا 
مب�صاعدة  املعر�ض  �صي�صارك  اخل��ري��ف،  ف�صل 
اأب��و ظبي يف  ومقره  للثقافة  الإي��ط��ايل  املعهد 
 ،)SIBF( للكتاب  ال��دويل  ال�صارقة  معر�ض 
ف��ي��ه ك�صيف  ح��ا���ص��رًة  اإي��ط��ال��ي��ا  �صتكون  ح��ي��ث 
���ص��رف وي��ب��داأ ه��ذا امل��ع��ر���ض امل��وؤق��ت الربنامج 
اإي��ط��ال��ي��ا يف  ال���ذي �صتقدمه  ال�����ص��ام��ل  ال��ث��ق��ايف 

م��ع��ر���ض ال�����ص��ارق��ة ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب. ح��ي��ث مت 
ال��ف��ع��ال��ي��ات -  ت�صميم جم��م��وع��ة وا���ص��ع��ة م��ن 
امل�����ص��رح��ي��ة واحلفالت  ال��ف��ن��ون  ذل����ك  مب���ا يف 
يف  ال��وع��ي  لتعزيز   - العمل  وور����ض  املو�صيقية 
املتحدة ح��ول الرتاث  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
العاملي  النجاح  ال�صخم لإيطاليا. بعد  الثقايف 
للن�صختني ال�صابقتني من التميز الإيطايل – 
والر�صامني  لالأطفال  التو�صيحي  الر�صم  فن 
بولونيا  معر�ض  يوا�صل  روداري،  جياين  مع 
التو�صيحي  للر�صم  ال��رتوي��ج  الأط��ف��ال  لكتاب 
التميز  لربنامج  الثالث  الإ���ص��دار  خ��الل  م��ن 
الإي���ط���ايل ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ي��ل اجل��دي��د من 
بولونيا  م��ع��ر���ض  ي��ن��ظ��م��ه  وال�����ذي  ال��ف��ن��ان��ني، 
لكتاب  واملعر�ض من تن�صيق جيانينو �صتوباين 
اختيار  ومت  درو�صلماير.  واأكادمييا  التعاونية 
املواهب  اأك���رث  ب��ني  ���ص��اًب��ا م��ن  ر���ص��اًم��ا  ع�صرين 
جعل  على  لقدرتهم  نظًرا  الواعدة  الإيطالية 
الن�ض  م��ع  تتنا�صب  التو�صيحية  ر�صوماتهم 

املكتوب، واإمكانيتهم على خلق الأعمال الفريدة 
ال��ف��ن��ان��ون جمموعة  ي�����ص��ت��خ��دم  ن��وع��ه��ا.  م���ن 
م��ت��ن��وع��ة م���ن ال��ت��ق��ن��ي��ات، م���ن ال���ر����ص���م احلر 
املختلطة.  الأن��ظ��م��ة  اإىل  الرقمي  والت�صميم 
مبهراً  ب�صرًيا  فناً  املختلفة  التقنيات  وتعك�ض 
امل��و���ص��وع��ات: من  يف ن��ط��اق وا���ص��ع يف خمتلف 
�صعر  اإىل  اخليالية  والق�ص�ض  الكال�صيكيات 
من  ا�صتثنائية  �صل�صلة  النتيجة  وكانت  دانتي. 

مقرتحات الن�صر اجلديدة واملده�صة.
الأع���م���ال امل��ت��وف��رة يف امل��ع��ر���ض م��ق��دم��ة من: 
اأنتينوري،  اأن���دري���ا  م��ودي��ك��ا،  اأن��ي��ل��و  ج��ي��اك��وم��و 
مايكل بارديجيا، بياتري�ض �صريوت�صى ، ماريانا 
فريي  �صي�صيليا   ، كور�صو  فران�صي�صكا   ، كوبو 
ب��ان��ت��ال��ي��و ، جوليا  ، م��ارت��ا  ك��ي��ارا ف��ي��ك��اري��ل��ي   ،
 ، بياجيو  األي�ض   ، بيناتزي  اإيرين   ، با�صتورينو 
لورينزو   ، مي�صيالجنيلو   ، بينتوناتو  كاميال 
تاغليافيكو  لوكا   ، �صانا  ، فران�صي�صكا  �صاجنيو 

، جوليا توماي ، وفريونيكا تراتريو.

جمهور اإك�شبو 2020 دبي ي�شتمتع 
بعر�ص كوارتيت اإك�شرتا اأورِدنري
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ا�صتمتع زوار اإك�صبو 2020 دبي بعر�ض "كوارتيت اك�صرتا اأورِدنري"، الذي 
اليوبيل  باأ�صلوب خا�ض وطابع فريد على من�صة  اأربعة مو�صيقيني  قدمه 
اأج��م��ل الأغ����اين املعروفة  ب��اق��ة م��ن  ال����دويل، وت�صمن  يف م��وق��ع احل���دث 

وامل�صهورة.
الناب�ض باحلياة الركائز الأ�صا�صية الأربع للمو�صيقى  و�صمل هذا العر�ض 
الرتفيهية، وهي اجلاز والروك والبوب واملو�صيقى التقليدية. وقال عازف 
الكمان يف احلفل: "اإننا �صعيدون جدا بامل�صاركة يف هذا العر�ض يف احلدث 

الدويل الرائع وال�صتثنائي اإك�صبو 2020 دبي".
برزت  التي  املميزة  احلداثية  واملو�صيقى  املبهر  ب��الأداء  اجلمهور  وا�صتمتع 
اآلت الت�صيلو  فيها مالمح التجديد، والتي قدمها العازفون الأربعة على 

والكمان والأكورديون والطبول، يف اأجواء �صاحرة ومبهجة. 

 اأحد اأع�شاء فريق اأ�شواء زايد: اإك�شبو 
2020 دبي فر�شة تاأتي مرة واحدة يف العمر
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يف  ت��رّيا  م��درج  على  اأبوظبي  البيئة  هيئة  نظمتها  فعالية  هام�ض  على 
الإماراتيني  م��ن  جمموعة  خاللها  ا�صت�صافت  دب���ي،   2020 اإك�صبو 
اجلنوبية   القطبية  ال��ق��ارة  اإىل  ال�صفر  م��ن  متكنوا  ال��ذي��ن  واملقيمني 
)اأنتاركتيكا(، يف اإطار مبادرة "اأ�صواء زايد"، التقى فريق خدمات اإك�صبو 
الإخبارية، مع املهند�ض عبداهلل احل�صام، مدير �صوؤون املفو�ض العام يف 
اإك�صبو 2020 دبي، واأحد الإماراتيني الذين متكنوا من الو�صول اإىل 

القارة القطبية اجلنوبية
 ليوؤكد على اأنه بطبيعته �صخ�ض حمب لال�صتك�صاف، وينتمي يف الوقت 
كما  الإن�صان،  وبناء  وتطوير  تعليم  تدعم  التي  الإم��ارات  لدولة  نف�صه، 
اأنها ت�صعى خلو�ض �صباق الريادة يف جمالت الأبحاث والعلوم والرحالت 
املبادرة التي ت�صعى لتحقيق  امل�صاركة يف هذه  اأحببت  ال�صتك�صافية، لذا 
املناخي،  التغري  ي�صببها  ال��ت��ي  الآث����ار  على  ال��ت��ع��رف  مثل  اأه����داف  ع��دة 
معاي�صة  طريق  عن  العلمية،  الق�صايا  من  وغريها  الطاقة  وا�صتهالك 

الو�صع على اأر�ض الواقع، والعودة بخربات وجتارب خمتلفة. 
نف�صه  ال��وق��ت  يف  لكنها  بالتحديات،  ومليئة  �صعبة  رحلتة  وقالكانت 
بالقدرة على الإجناز.  الإن�صان �صعورا ل يو�صف  جتربة غامرة ومتنح 
وبداية ال�صعوبات كانت يف احل�صول على املوافقة للتمكن من امل�صاركة 
يف الرحلة، اإذ كانت تلك املوافقة م�صروطة باجتياز عدة اختبارات لي�صت 
رحلة طويلة  �صعبة، ويف  ظ��روف جوية  ال�صفر يف  ثم  ومن  بالب�صيطة، 
ه��ي قارة  فاأنتاركتيكا  الأر���ص��ي��ة،  ال��ك��رة  لأب���رد مكان على وج��ه  و���ص��ول 
متجمدة طوال العام، وهذا بعك�ض طبيعة بالدنا، وخالل الرحلة راأيت 
اجلنوبي.  للقطب  البال�صتيكية  املخلفات  وو�صول  البيئي،  التلوث  اآثار 
لكنني تعاي�صت مع التجربة رغم ق�صوتها، وكنت حينها اأدر�ض عن التغري 
�صفري   لقب  منحي  مت  كما  ك��ث��ريا،  التجربة  اأف��ادت��ن��ي  فقد  ل��ذا  املناخي 
املناخي يف  للتغري  املتحدة  الأمم  املناخي و�صاركت يف مفاو�صات  التغري 

 .COP 21 موؤمتر باري�ض
ومن بعدها قمت بتلبية عدة دعوات لإلقاء حما�صرات عن التغري املناخي 

ومو�صوعات اأخرى يف املدار�ض واجلامعات وفعاليات بيئية خمتلفة.
التغري  على  املرتتبة  ب��الآث��ار  الرحلة  ه��ذه  بعد  اهتمامي  زاد  واأ���ص��اف 
وما  املناخ  لتغري  العاملية  باملوؤمترات  اهتماما  اأك��رث  واأ�صبحت  املناخي، 
البال�صتيكية من خالل  املخلفات  تدوير  اإع��ادة  �صاركت يف  كما  �صابهها، 
اإقامة  يف  �صاهمت  لذلك  بالإ�صافة  باإن�صائها.  قمت  خمت�صة  م�صانع 
م�صروع ل�صتزراع املرجان، بهدف خلق بيئة م�صتدامة لتكاثر الكائنات 

البحرية وتنقية مياه البحر. 
اأغلب  اأعدت تعريف  وعلى امل�صتوى ال�صخ�صي، بعد عودتي من رحلتي، 
والأمل  والتعب،  اخل��وف،  معاين  تغريت  حيث  ح��ويل،  من  امل�صطلحات 
مما  �صعوبة  اأك���رث  اأو���ص��اع��ا  ال��رح��ل��ة  خ��الل  ع�صت  لأن��ن��ي  يل،  بالن�صبة 
العزمية  مفاهيم  لدي  تغريت  وكذلك  العتيادية،  يواجهني يف حياتي 
هذه  كل  اختربت  لأين  املنا�صب،  القرار  واتخاذ  التحمل  وق��وة  والإرادة 
باأنني  ال��ق��ول  ميكنني  وباخت�صار  الرحلة،  ه��ذه  خ��الل  بنف�صي  امل��ع��اين 
ا�صتك�صفت نف�صي، وخرجت من التجربة ب�صخ�صية اأقوى وعزمية اأكرب.  
ودعا ال�صباب اىل التعرف على كل ماهو جديد و اأقول لهم باأن احلياة 
تاأتيكم  للقطب اجلنوبي، قد ل  ال�صفر  ا�صتك�صافية، ومثل  هي مغامرة 
فر�صة ا�صتك�صاف اأمور جديدة �صوى مرة واحدة يف العمر، مثل اإك�صبو 
ا�صتثنائي لن يتكرر لأن له  املثال،  فهو حدث  2020 دبي على �صبيل 

مذاق خا�ض وروؤية خمتلفة.
 لذا اأدعوهم جميعا لزيارة وا�صتك�صاف كل ما يقدمه اإك�صبو 2020 دبي 
ومينح  تفا�صيله،  بكل  مذهل  فاإك�صبو  وعرو�ض،  وفعاليات  اأن�صطة  من 
الزوار فر�صة غري اعتيادية للتجول حول العامل اأجمع يف مكان واحد، 

وخا�صة يف ظل الظروف احلالية.

بالتعاون بني كانون وجائزة حمدان بن حممد للت�سوير واإك�سبو..
م�شابقة حلظات ت�شتحق التوثيق يف مرحلتها الأخرية

•• دبي– الفجر

"حلظات ت�صتحق  بداأ العد التنازيل لختتام املرحلة الأخرية من م�صابقة 
التوثيق" للت�صوير الفوتوغرايف، التي اأطلقتها كانون ر�صميا بالتعاون مع 
ال�صوئي  للت�صوير  الدولية  اآل مكتوم  را�صد  جائزة حمدان بن حممد بن 

واإك�صبو 2020 دبي؛ بغية اإحداث تغيري اإيجابي.
 28 وت�صتمر حتى  املا�صي  اأكتوبر   28 يف  انطلقت  التي  امل�صابقة،  وتهدف 
يناير اجلاري، اإىل توفري من�صة تتيح للجميع ت�صخري قوة �صرد الق�ص�ض 
املرئية لإحداث تغيري اإيجابي، مع الرتكيز على ال�صتدامة، التي تعد من 
دبي،   2020 اإك�صبو  مو�صوعات  وم��ن  كانون،  ل�صركة  الأ�صا�صية  الركائز 

وت�صمح للم�صرتكني بعر�ض ما ميثله م�صتقبل كوكبنا بالن�صبة اإليهم.
وميكن جلميع ع�صاق الت�صوير الفوتوغرايف من جميع اأنحاء العامل، ممن 
ت�صتحق  "حلظات  م�صابقة  يف  امل�صاركة  اأك��رث،  اأو  �صنة   18 اأعمارهم  تبلغ 
التوثيق"، لنيل فر�صة الفوز بجوائز ت�صمل 8،000 دولر اأمريكي نقدا، 
وترّكز  ال��ع��د���ص��ة.  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة   ،  R5كانون وك��ام��ريا  ذه��ب��ي��ة،  وع��م��الت 
مة يف يناير اجلاري، وهي املرحلة الأخرية من م�صابقة  املرحلة الثالثة املنظَّ
الت�صوير، على ت�صوير الأماكن ال�صياحية التي ميكن للزوار الو�صول اإليها 
با�صتخدام و�صائل النقل العام، حيث ي�صتطيع ال�صياح ال�صتمتاع بال�صياحة 

الرتاثية والثقافية، بالإ�صافة للمتنزهات ومراكز الت�صوق العاملية.



24 األربعاء   19  يناير    2022  م   -    العـدد   13446  
Wednesday  19  January   2022   -  Issue No   13446

�لعدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  40/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

بال�صتئنافني  وامل��ع��دل  ج��زئ��ي  ع��ق��اري   868/2021 رق���م  ال��دع��وى  يف  ال�����ص��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  م��و���ص��وع 
ارقام:1583.1589/2020عقاري ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )1.132.840( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : �صركة املدار للعقارات
عنوانه:امارة دبي - اخلليج التجاري - �صارع برج خليفة - برامي تاور - الطابق العا�صر - هاتف رقم:043352200 - 

فاك�ض:043342200 - رقم مكاين:2583686879
وميثله:عبداهلل حممد حاجي علي العو�صي

���ض.ذ.م.م  -  ���ض.ذ.م.م 2- ذا �صيهور�ض لتجارة القوارب  او اي للتطوير العقاري  اإعالنهما : 1- تي ات�ض  املطلوب 
�صفتهما : منفذ �صدهما

وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك��م  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق���ام  ق��د   : الإع���الن  مو�صوع 
التنفيذ  البيع املربمة بني اطراف  اتفاقية  اأو خزينة املحكمة. ثانياً: بف�صخ  التنفيذ  )1132840( درهم اىل طالب 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70392 �لعدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  5873/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/1720 امر اداء ، ب�صداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )111484.2( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : لوي�ض هاىل كينج

عنوانه:المارات - امارة ال�صارقة - اخلان - ال�صارقة - �صارع كورني�ض اخلان - بجوار م�صرف 
ال�صارقة ال�صالمي - بناية ا�صا�ض - �صقة 504

املطلوب اإعالنه: 1- خليفه جمعه مو�صى فريوز النعيمي  - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ ر�صوم  به وقدره )111484.20( درهم اىل طالب التنفيذ 
خلزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70392 �لعدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  8556/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2928/2021 امر اداء ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )134098.4( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : الري�صة لالأ�صباغ والديكور ذ.م.م

رقم  - حمل  املطرو�صي  عبيد  �صلطان  ورث��ة خلف  بناية   -  1 ليوارة  - منطقة  عنوانه:امارة عجمان 
3 - هاتف متحرك:0507182951 - هاتف ار�صي:067441213 - فاك�ض:067441219 

 رقم مكاين:4327911192
املطلوب اإعالنهما: 1- هان تونغ ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م 2- ديجون ليو  - �صفتهما : منفذ �صدهما

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
اأو خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ ر�صوم خلزينة  وقدره )134098.40( درهم اىل طالب التنفيذ 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة، 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70392 �لعدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  5566/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 932/2021 امر اداء ، ب�صداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )64793.8( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : �صاين تريد �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة ال�صارقة - اخلان - ال�صارقة - �صارع كورني�ض اخلان - بجوار م�صرف 
ال�صارقة ال�صالمي - بناية ا�صا�ض - �صقة 504

املطلوب اإعالنه: 1- ميديا جنك�صن منطقة حرة ذ.م.م  - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )64793.80( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70392

�لعدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  5534/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2728/2021 امر اداء ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)554193.8( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : �صيندور تيليكوم �ض.ذ.م.م
ال�صارقة  م�صرف  بجوار   - اخل��ان  كورني�ض  �صارع   - ال�صارقة   - اخل��ان  ال�صارقة  ام��ارة   - ع��ن��وان��ه:الم��ارات 

ال�صالمي - بناية ا�صا�ض - �صقه 504
املطلوب اإعالنه: 1- جيلبري ا�صرم 2- انكون ملقاولت البنى التحتيه �ض.ذ.م.م  - �صفتهما : منفذ �صدهما

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)554193.80( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70392 �لعدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

   يف �لدعوى رقم:2021/200 �د�ري 
ال�صادة/�صركة اأينوفا )اأدارة ملرافق(

كخبري  الأحتادية  الفجرية  حمكمة  من  لنا  ال�صادر  التكليف  اىل  بالأ�صارة 
هند�صي يف الدعوى رقم:2021/200 اداري املقامة �صدكم ال�صادة/تنقية

ندعوكم حل�صور الجتماع يف مكتب الأ�صتاذ/حممد اخليلي للمحاماة  ديرة 
بور�صعيد �صارع املكتوم برج امل�صعود 2 الطابق ال�صابع مكتب رقم 702 ، وذلك 
يوم الثنني املوافق:2022/1/24م ال�صاعة الثانية ع�صر �صباحا ، وعليه انتم 
مكلفون باحل�صور �صخ�صيا او بوكيل معتمد ومعكم كافة امل�صتندات اخلا�صة 
بالدعوى ويف حالة عدم ح�صوركم �صن�صري يف الجراءات وفق تكليف املحكمة
�خلبري �لهند�سي �ملنتدب

دكتور مهند�س/ح�سام �لدين حممد ح�سنني 

�عالن دعوة �جتماع خربة
70579 �لعدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  1305/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 63/2020 عقاري جزئي ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )157180( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : املوؤ�ص�صة العامة للعقارات ال�صتثمارية

عنوانه:امارة دبي - �صارع املطار منطقة بور�صعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - 
 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين

مكاين:3244594826
املطلوب اإعالنه : 1- احمد بن عبدامللك بن حممد اجلريدان  - �صفته : منفذ �صده

املذكورة اعاله والزامكم بتنفيذ احلكم  التنفيذية  اأقام عليكم الدعوى  مو�صوع الإع��الن : قد 
ال�صادر يف الدعوى رقم 63/2020 عقاري جزئي ،ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )157180( درهم 
�صامال للر�صوم وامل�صاريف ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70530 �لعدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  1242/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 181/2020 عقاري جزئي ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )463.735( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : املوؤ�ص�صة العامة للعقارات ال�صتثمارية

عنوانه:امارة دبي - �صارع املطار منطقة بور�صعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - 
 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين

مكاين:3244594826 - وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي
املطلوب اإعالنه : 1- خالده معو�ض عبداملعطي البابا  - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
وامل�صاريف،  للر�صوم  �صامال  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب  به وقدره )463.735( 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70530

�لعدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1328/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/69 عقاري جزئي ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )380681( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : املوؤ�ص�صة العامة للعقارات ال�صتثمارية
عنوانه:امارة دبي - �صارع املطار منطقة بور�صعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - 

 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين
مكاين:3244594826 

املطلوب اإعالنه : 1- حممد احمد جا�صم حممد ال�صرهان  - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  فان  املحكمة، وعليه  او خزينة  التنفيذ  ت�صليمه اىل طالب  وق��دره )380681( درهم  به 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70530 �لعدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  1238/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�صاد�صة رقم 227
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 192/2020 عقاري جزئي ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )742.010( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : املوؤ�ص�صة العامة للعقارات ال�صتثمارية

عنوانه:امارة دبي - �صارع املطار منطقة بور�صعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - 
 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين

مكاين:3244594826 - وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي
املطلوب اإعالنه : 1- حممد قمر الزمان حممد ادري�ض  - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )742010.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70530 �لعدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    
                  يف  �ال�ستئناف رقم:6/2022/322 ��ستئناف عقاري 

املنظورة يف:دائرة ال�صتئناف العقارية الوىل رقم 90
والر�صوم   ، جزئي  عقاري  رق����م:1442/2021  الدعوى  يف  احلكم  اإ�صتئناف   : ال�صتئناف  مو�صوع 

وامل�صاريف والتعاب. 
امل�صتاأنف:موؤ�ص�صة عقار

عنوانه:امارة دبي - �صارع املطار - منطقة بور�صعيد - بناية نقطة العمال - امليزانني - مكتب رقم 
9 - هاتف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3244594826 - 

 IBAN:AE090500000000020106942
 وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي 

املطلوب اإعالنه :  1- حممد رفيق عبدال�صمد  -  �صفته : م�صتاأنف �صده
مو�صوع الإعالن :  قد اأ�صتاأنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم:1442/2021 عقاري جزئي. 
وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض  املوافق  2022/2/3  ال�صاعة 10.00 �ض بقاعة التقا�صي عن بعد ، 

وعليه يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  �ال�ستئناف    
�لعدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 
�عالن �سحيفة طعن بالن�سر    

                  يف  �لطعن رقم:762/2021/458 طعن عقاري 
املنظورة يف:الدائرة العقارية الوىل - متييز رقم 545

مو�صوع الطعن : قبول الطعن �صكال ومو�صوعا ونق�ض احلكم املطعون فيه احالته اىل حمكمة 
ال�صتئناف ل�صدار حكمها على �صوء ما تقرره حمكمة النق�ض والزام املطعون �صده بالر�صوم 

وامل�صاريف والتعاب . 
الطاعن:موؤ�ص�صة عقار

عنوانه:امارة دبي - �صارع املطار - منطقة بور�صعيد - بناية نقطة العمال - امليزانني - مكتب رقم 
9 - هاتف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3244594826 - 

 IBAN:AE090500000000020106942
 وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي

املطلوب اإعالنه :  1- حممد كاجي  -  مطعون �صده 
عليكم  ويتوجب  اع��اله  امل��ذك��ور  الطعن  عليكم  اق��ام  الطاعن  ب��ان  نعلنكم    : الإع���الن  مو�صوع 

احل�صور اىل حمكمة التمييز  وذلك للرد على �صحيفة الطعن املقدمة �صدكم.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    

�لعدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �ملنازعة رقم:42/2022/460 نز�ع مدين 
املنظورة يف:الت�صوية الودية للمنازعات الثانية رقم 751

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املتنازع �صدهما الول والثاين بالت�صامن والت�صامم ب�صداد مبلغ 
ال�صداد  الواقعة 2021/6/20 وحتى  تاريخ  القانونية 12% من  والفائدة  درهم  وقدره )115.000.00( 
التام بال�صافة اىل مبلغ التعوي�ض وقدره )50.000.00( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة . 

املتنازع:رحيم كل �صاه ويل خان
عنوانه:المارات - امارة دبي - املركز التجاري الوىل - �صارع ال�صيخ زايد فندق ملينيوم بالزا - �صقة 

1902 - الدور 19 بجوار حمطة اأبراج المارات للمرتو - وميثله:حممد احمد حممد عبداهلل 
املطلوب اإعالنه :  1- �صاداب انوري  -  �صفته : متنازع �صده 

مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املتنازع �صدهما الول والثاين 
تاريخ  12% من  القانونية  والفائدة  درهم   )115.000.00( وق��دره  مبلغ  ب�صداد  والت�صامم  بالت�صامن 
درهم   )50.000.00( وق��دره  التعوي�ض  مبلغ  اىل  بال�صافة  التام  ال�صداد  وحتى   2021/6/20 الواقعة 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة- وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2022/1/25  ال�صاعة 
09.00 �ض يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197 �لعدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  10263/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
، ب�صداد املبلغ املنفذ به  مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 282/2021 جتاري جزئي 

وقدره )1166250.50( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : ادم مريغني حممد احمد واخرون

عنوانه:امارة دبي �صارع ال�صيخ زايد - بناية برج ال�صقر لالأعمال بجوار حمطة مرتو اأبراج المارات - اأ�صفل 
البناية البنك الربيطاين HSBC مكتب 902 - هاتف:043433316 - رقم مكاين:26205-89754

املطلوب اإعالنهما : 1- اتالنت�ض لل�صرافه 2- �صركة �صي لنك للتجارة العامة ذ.م.م  - �صفته : منفذ �صدهما
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1166250.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197 �لعدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  1196/2021/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�صاد�صة رقم 227
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 332/2021 اأمر على عري�صة مدين ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )25899( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : عادل �صامل الغافري للمحاماة وال�صت�صارات القانونية

عنوانه:المارات - امارة ال�صارقة - دوار الربيد امل�صلي برج داما�ض الطابق 14 مكتب رقم 1448
وميثله:عادل �صامل عبداهلل �صامل الغافري

املطلوب اإعالنه : 1- قدير اليا�ض حممد اليا�ض  - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)26025.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
�لعدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 70197

�عالن بالن�سر 
 9301/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1-  احلطاب لال�صتثمار �ض.ذ.م.م -  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�صحارى العاملية �ض.م.م

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )674203( درهم اىل طالب التنفيذ او خزنية املحكمة ، وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021

�لعدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1569/2021/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�صاد�صة رقم 227

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف المر رقم 151/2021 اأمر على عري�صة مدين ، ب�صداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )9715( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : عادل �صامل الغافري للمحاماة وال�صت�صارات القانونية
عنوانه:المارات - امارة ال�صارقة - دوار الربيد �صارع الزهراء بناية داما�ض الطابق 14 مكتب رقم 1448

املطلوب اإعالنه : 1- زار ناي�ض خان جولنارا�ض خان  - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر  به وقدره )9715.00( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197 �لعدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  9986/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
رقم 3494/2020 جتاري جزئي 100044.01  المر  ال�صادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�صوع 

�صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : ارامك�ض المارات �ض.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - ديرة - الرا�صدية ام الرمول �صارع املطار مبنى ارامك�ض بالقرب من بناية 
خان �صاحب

املطلوب اإعالنه : 1- اي�صب جرين للتجارة العامة �ض.ذ.م.م  - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )100044.01( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197 �لعدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  7544/2020/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
بال�صتئناف  وامل��ع��دل  كلي  جت��اري   2017/381 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����ص��ادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�صوع 
للر�صوم  �صامال  دره��م   )1142895.84( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�صداد  جت��اري  ا�صتئناف  رق�����م:2017/2365 

وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : موؤ�ص�صة ا�صغال ملقاولت البناء موؤ�ص�صة فردية وميثلها مالكها - عوف عبدالرحمن �صالح 

عبد الرحمن العبدويل
عنوانه:امارة دبي - دبي - الرب�صاء الوىل - خلف مول المارات - مبنى ملك التميمي انف�صتمنت�ض ليمتد 

- مكتب 212
اإعالنه : 1- ام ئي للتطوير ���ض.ذ.م.م وميثلها مديرها/حم�صن عمر ح�صن العمودي  - �صفته :  املطلوب 

منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/8/18 اخطاركم ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)1142895.84( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ وال بيع الوحدة رقم 2212 مببنى الريد يرزيدن�ض 
- منطقة احلبية الرابعة قطعة الر�ض رقم 5 والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�صيات ن�ض املادة 152 

من قانون الجراءات املدنية.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197 �لعدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 

�عالن حكم بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:3913/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثالثة رقم 13
وامل�صاريف  والر�صوم  درهم   )4485817.15( وقدره  عليها مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�صوع 

واتعاب املحاماة والفائدة 12% وحتى ال�صداد التام . 
املدعي:�صركة اية ان اف �صكاى انف�صتمنت ليمتد

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - مبنى اوبال - �صقة 1905
املطلوب اإعالنه :  1- ايه ار جي ايليت لال�صتثمار ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه 

مو�صوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ:2021/11/9 يف الدعوى املذكورة 
اعاله/مبثابة احل�صوري ببطالن اتفاقية القر�ض املربمة بني طريف التداعي واملوؤرخة يف 2019/6/9 والزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )مائة وخم�صني الف دولر امريكي( والفائدة القانونية بواقع 5% من 
تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد والزمتها بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
اعتبارا  يوما  قابال لال�صتئناف خالل ثالثني  ، حكما مبثابة احل�صوري  ذلك من طلبات  ورف�صت ماعدا 
من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70533

�لعدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:7915/2021/60 �مر �د�ء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام امل�صتدعي �صدهما بالت�صامن فيما بينهم بان يوؤديا للم�صتدعي مبلغ )250.000( 
درهم والفائدة القانونية 9% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل 

الطليق من الكفالة والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:ابراهيم على �صعد الحبابي

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - جزيرة الرمي - مبنى برج اداك�ض - �صقة مكتب رقم 1607
 وميثله:عادل عبدالقادر حميد فاخر

املطلوب اإعالنهما :  1- ان تي �صي لال�صتثمار �ض.ذ.م.م 2- احمد حممود احمد احمد  -  �صفتهما : مدعي عليهما
اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/1/4 - بالزام املدعي  مو�صوع الإعالن :طلب ا�صت�صدار اأمر 
عليهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )250.000( درهم مائتني وخم�صون الف ، والفائدة القانونية بواقع 5% من 
تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام مع الزمهما بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ )500( درهم مقابل اتعاب املحاماة 

ورف�صت النفاذ املعجل.ولكم احلق يف ا�صتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70392 �لعدد 13446 بتاريخ 2022/1/19   

�إعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية

يف �لدعوى رقم SHCFICIREA2021 /0008428 مدين )جزئی(
املدعي عليه : مانربيت �صينغ بهولر - جمهول حمل الإقامة : ال�صارقة منطقة العزره �صارع ال�صيخ �صامل 

بن �صلطان القا�صمي بناية �صكن �صائقي اجرة ال�صارقة
التجارية  الدائرة   2021/8428 رقم  الدعوى  يف  م  م  ذ  ال�صارقة  اأجرة  املدعي/  بان  نعلمكم 
اإلزام املدعى عليه ب�صداد مبلغ وقدره  اجلزئية الرابعة قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : 
عليه  املدعى  والزام  فل�ض.   82 و  درهم  وثمانون  وثالثة  وثمامنائة  األفا  و�صتون  �صتة   )6683.82(
الزام  مع  التام.،  ال�صداد  تاريخ  وحتى  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  12% من  بواقع  القانونية  بالفائدة 
املدعى عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  لذا يقت�صي ح�صورك امام مكتب اإدارة الدعوى 
رقم )7( مبحكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية �صخ�صيا ً اأو بوا�صطة وكيل معتمد ، وذلك لالجابة على 
2022/01/25 وذلك للنظر يف  الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات، وذلك يوم الثالثاء املوافق 
الدعوى املذكورة ارقامها بو�صفك مدعى عليه ، ويف حال تخلفك عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنك 

فاإنه �صيتم ا�صتكمال الجراءات القانونية يف غيابك. 
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13446 بتاريخ 2022/1/19   70522
�ملو�سوع/ �إعالن بالن�سر

يف �لدعوى رقم 186/2021 نز�ع تعيني خربة عقاري
ال�صيد / يو�صف عبداهلل قمرب/ املتنازع �صده املحرتم

مبوجب كتاب عدالة املحكمة واملت�صمن انتدابنا خبرياً يف الدعوى امل�صار اإليها اأعاله بتاريخ 05/01/2022، 
القانونية �صد  ال�صادة/ مرمي عبداهلل للمحاماة وال�صت�صارات  دادفر بوكالة  بيزن  �صهيل  املتنازع/  واملرفوعة من 
املتنازع �صده/ يو�صف عبداهلل قمرب - نحيطكم علماً باأنه قد مت ندبنا خبريا يف الدعوى امل�صاراليها اعاله، ونظراً 
للظروف احلالية اخلا�صة بفريو�ض كورونا ومتا�صياً مع التدابري الحرتازية التي تتخذها ال�صركة لتحقيق اأعلى 
م�صتويات ال�صحة وال�صالمة، فاإننا نتوجه بدعوتكم لجتماع اخلربة و�صماع وجهة نظر اأطراف الدعوى وذلك عرب 
برنامج التوا�صل الجتماعي Microsoft Teams. وفقا للتفا�صيل املبينة اأدناه : اليوم : الأربعاء املوافق 

�صباحا  10.00 الوقت:   -  26/01/2022
https://teams.live.com/meet/95700137130582 : الرابط

يف حالة وجود اأي معوقات حتول دون الدخول على الجتماع نرجو الت�صال بالرقم/ 042501818
مكتب اخلبرية : اإمارة دبي، ديرة، بور�صعيد ، مركز الأعمال الذهبي، مكتب 605 - خلف معر�ض ني�صان لل�صيارات، 

رقم مكاين 3217794330
�ملهند�سة / �سيما �أحمد �للنجاوي
حمكم وخبري هند�سة م�ساحة منتدب �أمام �ملحاكم  

�إعالن �إجتماع خربة 

�لعدد 13446 بتاريخ 2022/1/19 70197
   يف �لدعوى رقم:2021/89 جتاري م�سارف كلي - حماكم دبي 

كفيل  )ب�صفته  �صوي  �صوجنهون   - حمدودة(  )م�صوؤولية  �ض.م.ح  العاملية  عليهم/ونو  اليهم:املدعي  املعلن 
�صامن( - ناك مني �صو )ب�صفته كفيل �صامن( - �صركة ونو املحدودة )ب�صفتها كفيل �صامن(

جتاري  رقم:2021-89  الدعوى  يف  امل�صرفية  اخلربة  لعمال  وتكليفنا  املوقرة  دبي  حمكمة  قرار  على  بناء 
الربعاء  يوم  حددنا  فقد  �صدكم  �ض.م.ع  الوطني  القيوين  اأم  املدعي/بنك  من  املقامة  كلي  م�صارف 
املوافق:2022/1/26 يف متام ال�صاعة الثانية ع�صر والن�صف ظهرا لعقد اجتماع اخلربة امل�صرفية الثاين عن 

بعد عرب تطبيق zoom املرئي وامل�صموع من خالل الرابط التايل:

املتعلقة  امل�صتندات  كافة  وتقدمي  املذكور  الجتماع  قانونا  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يتطلب  وعليه 
بالدعوى ومراجعة اخلبري اول باول ب�صاأن اأية ا�صتف�صارات وحال وجود اي معوقات تقنية حتول دون 

ح�صور الجتماع يرجى التوا�صل على الرقام التالية - ت:043524030 - 0523030820
�خلبري �مل�سريف/يون�س علي حممد ح�سن �ملال

رقم �لقيد مبحاكم دبي 208 

 �عالن بالن�سر حل�سور �جتماع
�خلربة �مل�سرفية �لثاين
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كهرباء ومياه دبي تتلقى 3،823 طلبا لتو�شيل 
الكهرباء عرب خدمة النامو�ص يف 2021

•• دبي - وام:

اأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تلقيها 3،823 طلباً لتو�صيل الكهرباء 
طلباً   3،457 ب�  مقارنة   2021 ع��ام  خ��الل  النامو�ض  خدمة  خ��الل  من 
واملقاولني  ال�صت�صاريني  ع��دد  بلغ  فيما   10% قدرها  بزيادة   2020 يف 

املعتمدين لدى الهيئة اإىل 2،429 بنهاية 2021.
التنفيذي  الرئي�ض  امل��ن��ت��دب  الع�صو  ال��ط��اي��ر  حممد  �صعيد  م��ع��ايل  واأك���د 
لهيئة كهرباء ومياه دبي اأن الهيئة حتر�ض على ت�صهيل اإجراءات ممار�صة 
الأعمال وت�صخري جميع الإمكانات لت�صهيل مزاولة الأن�صطة ال�صتثمارية 
وتوفري بنية حتتية متطورة تواكب متطلبات التنمية امل�صتدامة وت�صهم يف 
“خدمة  اأطلقت  الهيئة  اأن  اإىل  ..م�صرياً  الأجنبية  ال�صتثمارات  ا�صتقطاب 
النامو�ض” /كلمة تقال للفائز بال�صباق باللهجة الإماراتية/ عام 2014 
والتجارية  ال�صناعية  للم�صروعات  توفرها  التي  الت�صهيالت  �صمن حزمة 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  الكهرباء يف  لتو�صيل  الالزمة  امل��دة  وتعد 
ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي الأقل على م�صتوى العامل حيث تتيح خدمة 
يف  الكهرباء  خدمة  على  احل�صول  واملقاولني  لال�صت�صاريني  “النامو�ض” 
خطوة واحدة خالل 5 اأيام لفئات امل�صاريع ال�صناعية والتجارية لالأحمال 

التي ت�صل اإىل 150 كيلووات.
واأ�صاد معايل الطاير بدور املقاولني وال�صت�صاريني الذين اأ�صهموا بفعالية 
اآلية  لت�صهيل وت�صريع  التطويرية واخل��روج بتو�صيات  املبادرات  يف اقرتاح 

احل�صول على خدمات الكهرباء وفق اأف�صل املعايري العاملية.
واأو�صح املهند�ض را�صد بن حميدان النائب التنفيذي للرئي�ض لقطاع توزيع 
الطاقة يف هيئة كهرباء ومياه دبي اأن الهيئة تلقت 17،235 طلباً لتو�صيل 
اأن  اإىل  2021 ..م�صرياً  الكهرباء من خالل خدمة النامو�ض حتى نهاية 
اخلدمة اخت�صرت اإجراءات احل�صول على الكهرباء اإىل مرحلة واحدة بدًل 
من ثالث مراحل خالل 5 اأيام بدًل من 32 يوماً يف ال�صابق ..وبالن�صبة 
للم�صاريع ال�صناعية والتجارية وال�صكنية ل يتطلب الدفع امل�صبق لتكلفة 
التو�صيل حيث يتم اإدراج مبلغ تكلفة التو�صيل �صمن اأول فاتورة ا�صتهالك 

�صهرية للكهرباء وذلك بعد تو�صيل التيار الكهربائي للم�صروع.

النقد العربي: الإمارات حتافظ على ت�شدرها 
املركز الأول لتناف�شية القت�شادات العربية

•• اأبوظبي-وام:

قال �صندوق النقد العربي اإن دولة الإمارات العربية املتحدة حافظت على 
ت�صدرها املركز الأول على م�صتوى الدول العربية يف املوؤ�صر العام لتناف�صية 
بعد  الثانية  املرتبة  على  ح�صولها  م��ن  م�صتفيدًة  العربية،  الق��ت�����ص��ادات 
للتناف�صية، وح�صولها  التحتية  والبنية  الأعمال  بيئة  �صنغافورة يف جمال 
اإىل  م�صرياً  الر�صيدة،  واحلوكمة  املوؤ�ص�صات  موؤ�صر  يف  الثاين  املركز  على 

حت�صن موؤ�صرات التناف�صية يف اأربع دول عربية.
العربية  اململكة  اأن  العربية”  القت�صادات  “تناف�صية  تقرير  يف  واأ���ص��اف 
ال�صعودية حّلت يف املرتبة الثانية، م�صتفيدًة من ح�صولها على املركز الأول 
اأداء القت�صاد الكلي ..كما ح�صلت  على م�صتوى الدول العربية يف موؤ�صر 
م�صتوى  على  وال��ث��اين  ال��ع��رب��ي��ة،  ال���دول  م�صتوى  على  الأول  امل��رك��ز  على 
املجموعة ككل يف موؤ�صر القطاع اخلارجي، م�صتفيدًة من ا�صتحواذها على 
موؤ�صر  يف  ال��ث��اين  وامل��رك��ز  الر�صمية،  الحتياطات  موؤ�صر  يف  الأول  امل��رك��ز 

تغطية الحتياطيات اخلارجية الر�صمية للواردات ال�صلعية بالأ�صهر.
وجاءت دولة قطر يف املركز الثالث يف املوؤ�صر العام لتناف�صية الدول العربية، 
العربية،  ال��دول  م�صتوى  على  الأول  املركز  على  ح�صولها  من  م�صتفيدًة 
والثالث على م�صتوى دول املجموعة ككل يف موؤ�صرات القطاع احلقيقي، مبا 
ُيعزى اإىل ح�صولها على املركز الأول يف موؤ�صر الت�صخم، وح�صولها على 
املركز الثاين على م�صتوى املجموعة ككل يف موؤ�صر ن�صيب الفرد من الناجت 
املحلي الإجمايل ..اإ�صافة اإىل ذلك، حّلت دولة قطر يف املركز الثاين على 
م�صتوى الدول العربية، والرابع على م�صتوى املجموعة ككل يف موؤ�صر بيئة 
البنية  موؤ�صر  يف  الثالث  املركز  على  ح�صولها  نتيجة  ال�صتثمار،  وجاذبية 

التحتية التناف�صية.
التقدم على �صعيد  اإىل م�صتويات  ا�صتناداً  التقرير  اأ�صار  اآخ��ر،   من جانب 
الإمارات  ت�صجيل  اإىل  ال�صتثمار،  بيئة وجاذبية  لقطاع  الفرعية  املوؤ�صرات 
للمركز الأول على م�صتوى الدول العربية، والثاين على م�صتوى املجموعة 
ال��ث��اين ع��رب��ي��اً، وال��ث��ال��ث على م�صتوى  امل��رك��ز  ككل ..ف��ي��م��ا ح��ّل��ت قطر يف 
املجموعة ككل، وحّلت ُعمان يف املركز الثالث عربياً والثامن على م�صتوى 
م�صتوى  على  الرابع  املركز  على  ال�صعودية  ا�صتحوذت  كما  ككل،  املجموعة 
الدول العربية يف نف�ض املوؤ�صر. وي�صتعر�ض تقرير “تناف�صية القت�صادات 
ال�صوء  ويلقي  العربية،  القت�صادات  تناف�صية  م�صتويات  تطور  العربية” 
العربية  ال���دول  تنتهجها  التي  القت�صادية  وال�صيا�صات  الإج����راءات  على 

لتطوير اإنتاجيتها وحت�صني موؤ�صراتها التناف�صية.
كما ير�صد م�صتويات تناف�صية الدول العربية من خالل تطور ترتيبها يف 
موؤ�صر  هما  اأ�صا�صيني  موؤ�صرين  من  يتكون  ال��ذي  للتناف�صية  العام  املوؤ�صر 
منهما  يتفرع  اللذين  ال�صتثمار،  وجاذبية  بيئة  وموؤ�صر  الكلي،  القت�صاد 
التناف�صية  تقي�ض تطور م�صتويات  29 متغرياً كمياً  �صبعة موؤ�صرات ت�صم 

يف الدول العربية، وجمموعة من دول املقارنة.

رئي�ض دائرة الطاقة لب »وام«: 

مليار دولر ا�شتثمارات اأبوظبي يف الطاقة النظيفة واملتجددة خلل 15 عاما   40

•• اأبوظبي-وام:

دائرة  رئي�ض  امل���رر  مر�صد  عوي�صة  املهند�ض  م��ع��ايل  اأك���د 
م�صتقبلية  روؤي��ة  متتلك  اأبوظبي  اأن  اأبوظبي  يف  الطاقة 
نحو ال�صتدامة تتمثل يف العديد من املبادرات وامل�صاريع 
الرائدة التي تعك�ض حر�ض الإمارة والقيادة الر�صيدة على 

بناء م�صتقبل اأكرث ا�صتدامة.
وقال معاليه يف حوار مع وكالة اأنباء الإمارات “وام” على 
 2022 امل�صتقبل  لطاقة  العاملية  القمة  فعاليات  هام�ض 
املنعقدة حاليا يف اأبوظبي اإن ا�صتثمارات اأبوظبي يف الطاقة 
مليار   40 نحو  بلغت  عاماً   15 منذ  واملتجددة  النظيفة 
دولر وهو ما يتجلى الآن يف العديد من امل�صروعات املهمة 
القت�صادية  التنمية  لتحقيق  اأ�صا�صية  ركيزة  والتي متثل 

امل�صتدامة يف الإمارة.
الأخ��رية على  اللم�صات  “ اإننا ب�صدد و�صع  وق��ال معاليه 
 2035 لعام  اأب��وظ��ب��ي  لإم���ارة  النظيفة  الطاقة  اأه���داف 
العن�صر  اأن  م��وؤك��دا  قريباً  التفا�صيل  عن  نك�صف  و�صوف 
من   60% ا�صتهداف  �صيكون  اخلطة  ه��ذه  يف  الأ�صا�صي 
كهرباء الإمارة التي يتم �صخها يف ال�صبكة لتكون مولدة 

من م�صادر الطاقة النظيفة”.
اأن  معاليه  اأو���ص��ح  امل�صتقبلية..  امل�����ص��اري��ع  يخ�ض  وفيما 
اأب��وظ��ب��ي ت���در����ض اإن�����ص��اء حم��ط��ت��ني اإ���ص��اف��ي��ت��ني للطاقة 
بقدرة   2027 ع���ام  ب��ح��ل��ول  ال��ك��ه��رو���ص��وئ��ي��ة  ال�صم�صية 
الإع���الن عن  اإط���ار  وذل��ك يف  2 جيجاوات  تبلغ  اإجمالية 
يف  ط��اق��ة  اإىل  النفايات  لتحويل  حمطتني  لبناء  خطط 
 60“ ب��ق��درة  وال��ع��ني  “90 ميغاواط”  ب��ق��درة  اأب��وظ��ب��ي 
قدرة  زي��ادة  على  جمتمعة  امل�صاريع  و�صتعمل  ميغاواط” 

توليد الطاقة النظيفة اإىل اأكرث من 11 جيجاوات.
وح���ول م�����ص��اري��ع اأب��وظ��ب��ي لإن��ت��اج ال��ك��ه��رب��اء م��ن الطاقة 
النظيفة واملتجددة.. قال معايل عوي�صة املرر اإن اأبوظبي 
اإن���ت���اج ال��ط��اق��ة النظيفة  مت��ت��ل��ك ال��ع��دي��د م���ن م�����ص��اري��ع 
حمطة  مثل  رائ��دة  عاملية  م�صاريع  تعد  والتي  واملتجددة 
الظفرة للطاقة ال�صم�صية التي تعد من اأكرب املحطات من 

الكهرباء  2 جيجاوات من  �صعتها  وتبلغ  العامل  نوعها يف 
لتوليد  �صم�صي  ل��وح  م��الي��ني   4 ي��ق��ارب  م��ا  و�صت�صتخدم 
ط��اق��ة ك��ه��رب��ائ��ي��ة ك��اف��ي��ة مل��ا ي��ق��ارب 160 األ���ف م��ن��زل يف 

خمتلف اأنحاء الدولة.
واأ�صاف معاليه “ بالإ�صافة اإىل حمطة نور اأبوظبي حيث 
تبلغ قدرتها الإنتاجية 1.177 جيجاواط من الكهرباء 
اإ�صافة  م��ن��زل.  األ��ف   90 احتياجات  لتغطية  تكفي  التي 
اإىل حمطة �صم�ض 1 وحمطة توليد الكهرباء با�صتخدام 
تعد  ال��ت��ي  م�صدر”  “مدينة  يف  الكهرو�صوئية  الأل����واح 
الأ�صخم من نوعها يف منطقة ال�صرق الأو�صط. ف�صال عن 
اأحد  تعد  التي  ال�صلمية  النووية  للطاقة  براكة  حمطات 

اأهم اإجنازات دولة الإمارات يف جمال الطاقة النظيفة.
حتققها  التي  الكربونية  النبعاثات  خف�ض  ن�صب  وح��ول 
قال  اأب��وظ��ب��ي..  اإم���ارة  وامل��ي��اه يف  الكهرباء  اإن��ت��اج  م�صاريع 
رئي�ض دائرة الطاقة اإن م�صروعات اإنتاج الطاقة املتجددة 
حتقق انخفا�صا كبريا يف حجم النبعاثات الكربونية فعلى 
�صت�صاهم  ال�صم�صية  للطاقة  الظفرة  حمطة  املثال  �صبيل 
اأك�صيد الكربون يف اأبوظبي  بتخفي�ض انبعاثات غاز ثاين 
اإزال��ة ما  اأي ما يعادل  2.4 مليون طن �صنوياً  باأكرث من 
يقارب 470 األف �صيارة من الطرقات. ذلك بالإ�صافة اإىل 
حمطة نور اأبوظبي التي تقلل من النبعاثات الكربونية 
اإزالة  يعادل  ما  وه��و  �صنوياً  طن  مليون  مبقدار  ل��الإم��ارة 
200 األف مركبة من الطرقات. كما تعد حمطة “�صم�ض 
قيد  املركزة  ال�صم�صية  الطاقة  لتوليد  حمطة  اأك��رب   ”1
اأبوظبي  م�صاعي  يف  رئي�صياً  م�صاهماً  العامل  يف  الت�صغيل 
وذل���ك من  الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات  م��ن  للحد  والإم�����ارات 
خالل قدرتها على توليد 100 األف ميجاوات من الطاقة 
املتجددة حيث تعمل املحطة منذ ت�صغيلها عام  ال�صم�صية 
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األف طن من ثاين اأك�صيد الكربون �صنوياً.
واأ�صار معاليه اإىل اأن دائرة الطاقة اأطلقت يف عام 2019 
“ا�صرتاتيجية اإمارة اأبوظبي لإدارة جانب الطلب وتر�صيد 
ا�صتخدام الطاقة 2030” بهدف معاجلة ق�صايا العر�ض 

والطلب وذلك من خالل تنفيذ برامج ت�صاهم يف خف�ض 
 32% بن�صبة  واملياه   22% بن�صبة  الكهرباء  ا�صتهالك 
النبعاثات  م��ن  احل���د  ي��ع��ادل  م��ا   .2030 ع���ام  ب��ح��ل��ول 

ال�صارة مبقدار 9 ماليني طن.
جيدة  نتائج  حققت  ال�صرتاتيجية  اأن  معاليه  واأ���ص��اف 
حتى الآن حيث �صاهمت هذه الربامج يف توفري 6،183 
 2020-2019 خ��الل  الكهرباء  م��ن  �صاعة  ج��ي��ج��اوات 
وهو ما يعادل احلد من انبعاث ما يقارب 3.2 مليون طن 
من ثاين اأك�صيد الكربون، وتوفري ا�صتهالك كهرباء لأكرث 
من مئتي منزل خالل عام واح��د، وحتقيق وف��ورات على 

املدى الق�صري قدرت بحوايل 400 مليون درهم.
وحول دور دائرة الطاقة يف دعم جهود الإم��ارات خلف�ض 
الطاقة  دائ���رة  اإن  معاليه  ق��ال  ال��ك��رب��ون��ي��ة..  الن��ب��ع��اث��ات 
املناخي  احل��ي��اد  لتحقيق  ال��ق��ط��اع  دع���م  ب���زي���ادة  م��ل��ت��زم��ة 
القطاع  ميتلكه  ملا  نظراً   .2050 ع��ام  بحلول  ل��الإم��ارات 
من م�صاريع رائدة و�صيا�صات قادرة على م�صاعفة اجلهد 
النبعاثات  خف�ض  حيث  م��ن  جيدة  نتائج  اإىل  للو�صول 
ال��ك��رب��ون��ي��ة م���ع ت��ع��زي��ز اأم����ن الإم�������دادات وت��ع��زي��ز النمو 

القت�صادي امل�صتدام.
واأ�����ص����اف م��ع��ال��ي��ه اأن����ه ي��وج��د 9 م�����ص��اري��ع ق��ائ��م��ة وقيد 
ال��ت��خ��ط��ي��ط ت���رك���ز ع��ل��ى ت��ول��ي��د ال���ط���اق���ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة من 
املياه  اإن��ت��اج  نظم  واإم���داد  وال��ن��ووي��ة  ال�صم�صية  الطاقتني 
بالكهرباء عرب تقنية التنا�صح العك�صي، وتبني ال�صيا�صات 
�صاأنها  من  التي  الطاقة  كفاءة  حفز  وت��داب��ري  التمكينية 
خف�ض النبعاثات الناجتة عن توليد الطاقة واإنتاج املياه 

مبا ل يقل عن %50 خالل ال�صنوات الع�صر القادمة.
واأ�صار معاليه اإىل اأن حمطة نور اأبوظبي �صاهمت يف زيادة 
 6% اإىل  ح�صة الطاقة املتجددة يف مزيجنا من الطاقة 
م��ن اإج��م��ايل ال��ق��درة الإن��ت��اج��ي��ة امل��رك��ب��ة ل��الإم��ارة يف عام 
اأوىل حمطات براكة للطاقة  اإط��الق  2021، كما �صاهم 
النووية برفع ح�صة اإنتاج الطاقة اخلالية من الكربون يف 
مزيج الطاقة اإىل %7 عام 2021. ومع اإطالق مزيد من 
املتجددة م�صتقباًل مثل م�صروع الظفرة  م�صاريع الطاقة 

يف  جيجاواط   2 بقدرة  الكهرو�صوئية  ال�صم�صية  للطاقة 
بالإ�صافة   2023 ع��ام  بحلول  اإط��الق��ه  امل��ق��رر  اأب��وظ��ب��ي 
اإجمايل  ���ص��ي�����ص��ل  ب��ال��ك��ام��ل  ب���راك���ة  ت�����ص��غ��ي��ل حم��ط��ة  اإىل 
 8،8 اإىل  الإم���ارة  يف  النظيفة  للطاقة  الإنتاجية  القدرة 
القدرة  ح�صة  رف��ع  وبالتايل   2025 بحلول  جيجاواط 
 13% الطاقة من  النظيفة يف مزيج  للطاقة  الإنتاجية 
2025. واأو�صح  %31 بحلول عام  اإىل   2021 يف عام 
معاليه اأن هذه امل�صاريع �صتعمل على زيادة توليد الكهرباء 
من الطاقة ال�صم�صية اإىل %7 ومن الطاقة النووية اإىل 
%47 بحلول عام 2025 ما يعني اأن %55 من كهرباء 
اأبوظبي يف عام 2025 �صتكون من م�صادر نظيفة وهو ما 
�صوف ينعك�ض بالطبع على اأداء دولة الإم��ارات ب�صكل عام 
ا�صتكمال  مع  املناخي  احلياد  حتقيق  يف  بفاعلية  وي�صاهم 

م�صاريعنا امل�صتقبلية.
معايل  ق��ال   .. واملياه  الكهرباء  من  اأبوظبي  اإنتاج  وح��ول 
عوي�صة املرر اإن اإجمايل القدرة الإنتاجية للمياه يف العام 
2020 و�صلت اإىل 4.14 مليون مرت مكعب يف اليوم، يف 
حني بلغ اإجمايل املياه املنتجة 1،225 مليون مرت مكعب 
مكعب  مرت  مليون   3.35 يعادل  ما  اأي   2020 ع��ام  يف 
الإنتاجية  ال��ق��درة  اإج��م��ايل  بلغ  بينما  امل��ي��اه.  م��ن  ي��وم��ي��اً 
اأبوظبي  اإم���ارة  يف  الطاقة  لقطاع  الكهرباء  م��ن  املتاحة 
املولدة  ال��ك��ه��رب��اء  اإج��م��ايل  وب��ل��غ  م��ي��ج��اواط،   16،701
 .2020 ع���ام  خ���الل  ال�����ص��اع��ة  ج��ي��ج��اواط يف   84،740
تعك�ض تلك الأرقام اأداًء جيداً لقطاع الطاقة يف اأبوظبي، 
يف   2020 عام  خالل  الإنتاجية  قدراتنا  تتاأثر  مل  حيث 
يعك�ض  ما  وهو  العامل  ي�صهدها  التي  كورونا  جائحة  ظل 

جاهزية القطاع للتعامل من كل املتغريات العاملية.

الإمارات واأملانيا حتددان اأولويات تنفيذ اأن�شطة الطاقة يف 2022

تو�شيل الكهرباء لـ 4089 موقعا وتركيب 18516 عدادا ذكيا مبدينة ال�شارقة يف 2021

•• اأبوظبي - وام:

املنبثقة  التوجيهية  امل��ج��م��وع��ة  ع��ق��دت 
للتعاون امل�صرتك  النوايا”  “اإعالن  عن 
الإمارات  دول��ة  الطاقة بني  يف جم��الت 
اأملانيا  وج���م���ه���وري���ة  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
الحت����ادي����ة، وال�����ذي وق���ع���ه ال���ب���ل���دان يف 
بداية العام 2017، اجتماعها ال�صاد�ض، 
عرب تقنية الت�صال املرئي، على هام�ض 
لال�صتدامة  اأب��وظ��ب��ي  اأ���ص��ب��وع  ف��ع��ال��ي��ات 
وذلك  اأبوظبي،  اإم��ارة  ت�صت�صيفه  ال��ذي 
ل��ب��ح��ث ���ص��ب��ل ال��ت��ع��اون يف جم���ال طاقة 
ومو�صوعات  الأخ�������ص���ر  ال��ه��ي��دروج��ني 
تنفيذها  �صيتم  التي  والأن�صطة  التعاون 
ال��ط��اق��ة خ���الل العام  ���ص��راك��ة  اإط�����ار  يف 

اجلاري 2022.
تراأ�ض اجلانب الإماراتي �صعادة املهند�ض 
الطاقة  وزارة  وك��ي��ل  ال��ع��ل��م��اء،  ���ص��ري��ف 
الطاقة  ل�������ص���وؤون  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال���ب���ن���ي���ة 
وال������ب������رتول، وم������ن اجل����ان����ب الأمل�������اين 
ال���دك���ت���ور ب���ات���ري���ك غ��راي��ت�����ص��ون وزي���ر 
لل�صوؤون  ال����وزارة الحت��ادي��ة  ال��دول��ة يف 
بح�صور  امل��ن��اخ��ي،  والعمل  القت�صادية 
الوكيل  علي،  اآل  يو�صف  املهند�ض  �صعادة 
وطاقة  واملياه  الكهرباء  لقطاع  امل�صاعد 
و����ص���ع���ادة حف�صة  ب����ال����وزارة،  امل�����ص��ت��ق��ب��ل 
جمهورية  لدى  الدولة  �صفرية  العلماء 
بيرت  اإرن�صت  و�صعادة  الحت��ادي��ة،  اأملانيا 
في�صر، �صفري جمهورية اأملانيا الحتادية 
اأوم�ض،  اأوليفري  و�صعادة  ال��دول��ة،  ل��دى 
الإماراتي  الأمل����اين  املجل�ض  ع���ام  م��دي��ر 
والتجارة، وعدد من  لل�صناعة  امل�صرتك 
اأ�صحاب ال�صعادة املعنيني بقطاع الطاقة 

يف البلدين.

مت خ���الل الج��ت��م��اع حت��دي��د اأول���وي���ات 
تنفيذها  �صيتم  التي  والأن�صطة  التعاون 
يف اإط����ار ال�����ص��راك��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن خالل 
2022، وتتمثل يف ت�صهيل تطوير  عام 
تعزيز  خالل  من  الهيدروجني  م�صاريع 
احلوار بني اأ�صحاب امل�صلحة يف ال�صيا�صة 
وناق�ض  واأملانيا،  الإم��ارات  والأعمال من 
التنظيمي  الطرفان �صبل تعزيز احلوار 
امل��رت��ب��ط مب�����ص��اري��ع ال���ه���ي���دروج���ني مع 
الهيدروجني  جت������ارة  ع���ل���ى  ال���رتك���ي���ز 
وخيارات  ال�صهادات  واإ�صدار  امل�صتقبلية، 
النقل، والبحث يف اآليات التمويل لدعم 
ب�صكل  الأخ�����ص��ر  الهيدروجني  م�صاريع 
م�صرتك بني الإمارات واأملانيا، كما متت 
العمل  فريق  دور  تعزيز  �صبل  مناق�صة 
الإم���ارات���ي الأمل����اين املعني ب��ال��ت��ع��اون يف 
ال�صناعي،  والوقود  الهيدروجني  جمال 
الذي يندرج �صمن املجموعة التوجيهية 
“اإعالن  ع��ن  املنبثقة  امل�����ص��ت��وى  رف��ي��ع��ة 
جمالت  يف  امل�صرتك  للتعاون  النوايا” 
الإم���ارات وجمهورية  دول��ة  الطاقة بني 

اأملانيا.
واأكد �صعادته خالل الجتماع الذي نظم 
على هام�ض اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة، 
وح�صره ممثلون عن اجلهات احلكومية 
القطاع  م�����ن  وامل����ع����ن����ني  ال���ب���ل���دي���ن  يف 
العمل  ف��ري��ق  اأن  وامل��ه��ت��م��ني،  اخل���ا����ض، 
�صهر نوفمرب  اأعلن عنه  ال��ذي  امل�صرتك 
تعظيم  ي�����ص��ت��ه��دف   ،2021 ع����ام  م���ن 
ال�صتفادة من التعاون الثنائي يف جمال 
�صيما  البلدين، ل  النظيفة بني  الطاقة 
الهيدروجني الأخ�صر، من خالل تعزيز 
حكومة  ب��ني  ال��رواب��ط  وتقوية  التعاون 
واملعاهد  اخل���ا����ض  وال���ق���ط���اع  ال��ب��ل��دي��ن 

البحثية، اإ�صافة اإىل العمل على تنظيم 
منتدى ملناق�صة العوائق التي حتول دون 
ا�صتيعاب ال�صوق للهيدروجني الأخ�صر، 
الرامية  الطموحات  تعزيز  ع��ن  ف�صال 
اإىل تو�صيع اآفاق اإنتاج الطاقة النظيفة، 

ودعم اتفاقية باري�ض للتغري املناخي.
كما ناق�ض املجتمعون �صبل تكامل نظام 
اأ�صواق  ذل���ك  امل��ت��ج��ددة مب��ا يف  ال��ط��اق��ة 
ال��ط��اق��ة وال���رتاب���ط الإق��ل��ي��م��ي، وبحث 
ال��ت��ع��اون الإقليمي  اإم��ك��ان��ي��ات  اجل��ان��ب��ان 
جتارة  باإن�صاء  املرتبط  املعريف  والتبادل 
العملية  واخل�����ط�����وات  احل���������دود،  ع����رب 
ل��ت��ح�����ص��ني ا����ص���ت���خ���دام ال���ط���اق���ة ورف����ع 
وتوليد  وامل��ب��اين  ال�صناعة  يف  كفاءتها 
اآليات  جانب  اإىل  وا�صتهالكها،  الطاقة 
و�صبل ا�صتك�صاف احلوافز لكفاءة الطاقة 
والتجارية،  ال�����ص��ن��اع��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  يف 

•• ال�سارقة- وام:

اأجن������زت ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم���ي���اه وغ���از 
الكهرباء  خ��دم��ات  ت��و���ص��ي��ل  ال�����ص��ارق��ة 
وت���رك���ي���ب  م����وق����ع����ا   9804 ل���������ع����دد 
 637 وت�صغيل  ذكيا  ع��دادا   18516
ال�صكنية  امل��ن��اط��ق  خمتلف  يف  حم���ول 
واحلكومية  وال��ت��ج��اري��ة  وال�����ص��ن��اع��ي��ة 
خالل  ال�صارقة  مدينة  يف  وال��زراع��ي��ة 
�صعي  اإط�������ار  يف  وذل������ك   2021 ع�����ام 
الهيئة لتلبية طلبات تو�صيل الكهرباء 
الأمن  اأف�صل نظم  اأ�صرع وقت وفق  يف 

وال�صالمة.
امل���ه���ن���د����ض ح�صن  ال���دك���ت���ور  واأو������ص�����ح 
خ���دم���ات  اإدارة  م����دي����ر  ال������زرع������وين 
ال��ك��ه��رب��اء اأن ال��ه��ي��ئ��ة ب��ت��وج��ي��ه��ات من 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان 
ال��ق��ا���ص��م��ي ع�����ص��و املجل�ض  ب���ن حم��م��د 
ال�����ص��ارق��ة ومتابعة من  ح��اك��م  الأع��ل��ى 
���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ���ص��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د بن 
ونائب  ع��ه��د  ال��ق��ا���ص��م��ي ويل  ���ص��ل��ط��ان 
حاكم ال�صارقة رئي�ض املجل�ض التنفيذي 
اخلدمات  اأف�����ص��ل  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  تعمل 

امل�صتدام  التربيد  ب�صاأن  التبادل  وتعزيز 
والفعال.

وبحثا الق�صايا املرتبطة بالعمل املناخي، 
ا�صرتاتيجي  ح�����وار  اإج������راء  واإم���ك���ان���ي���ة 
يتعلق بتداعيات التغري املناخي يف �صياق 
ال�صراكة بني الإمارات واأملانيا يف الفرتة 
والع�صرين  الثامنة  ال���دورة  ت�صبق  التي 
البلدين  وم�صتهدفات  الأط��راف  ملوؤمتر 
يف ه��ذا امل��ج��ال احل��ي��وي، والت��ف��اق على 
زي�����ادة ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى مت��ك��ني امل������راأة يف 
املجال  ه��ذا  يف  والتعاون  الطاقة،  قطاع 
م���ن خ����الل ع��ق��د ����ص���راك���ات ف��اع��ل��ة بني 

البلدين.
وكون البتكار يلعب دوًرا رئي�صاً يف جناح 
حت����ول ال���ط���اق���ة، ����ص���دد ال���ط���رف���ان على 
���ص��رورة دع���م اإن�����ص��اء م���ب���ادرات ومراكز 
مراكز  ب��ني  وال��ت��ع��اون  م�صرتكة  اب��ت��ك��ار 

الأداء  وتطوير  ال�صارقة  اإم��ارة  ل�صكان 
للتي�صري  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل  وتطبيق 
على املتعاملني. واأكد اأن اإدارة خدمات 
الكهرباء تعتمد على فرق فنية وكوادر 
اأف�صل  وف��ق  تعمل  متخ�ص�صة  ب�صرية 
املوا�صفات التي حتقق الأمن وال�صالمة 
وت�صغيل  ت��و���ص��ي��ل  ع��ل��ى  الإ�����ص����راف  يف 
التو�صع  مت  ك��م��ا  ال��ك��ه��رب��ائ��ي  ال���ت���ي���ار 
التي  ال���ذك���ي���ة  ال�����ع�����دادات  ت��رك��ي��ب  يف 
وال�صتفادة  امل��زاي��ا  م��ن  العديد  حتقق 

ل��ل��ه��ي��ئ��ة وامل��ت��ع��ام��ل��ني ع��ل��ى ح���د �صواء 
ال��ق��ن��وات للتوا�صل  وت��وف��ري ع���دد م��ن 
متطلباتهم  وت��ل��ب��ي��ة  امل��ت��ع��ام��ل��ني  م���ع 
خدمات  اإدارة  م��راج��ع��ة  ت�صمل  وال��ت��ي 
طريق  ع���ن  ال���ت���وا����ص���ل  اأو  ال���ك���ه���رب���اء 
 065021133 الرقم  على  الهاتف 
على  اآب  الوات�ض  تطبيق  خ��الل  اأوم��ن 
عن  اأو   065021576 ال�����رق�����م 
esd@ ط��ري��ق ال��ربي��د الإل���ك���رتوين

اأن  اإىل  واأ����ص���ار   .  sewa.gov.ae

تبداأ  للمن�صاآت  الكهرباء  تو�صيل  اآلية 
ب��ال��ت��ق��دمي م��ن ق��ب��ل م��ق��اول الكهرباء 
الكهرباء يف  على طلب تو�صيل خدمة 
بعد  وذل���ك  امل�صرتكة  اخل��دم��ات  اإدارة 
ا�صتكمال 80 باملائة من مرحلة اجناز 
الطلب  حتويل  ذل��ك  بعد  يتم  امل�صروع 
لدرا�صة  الهيئة  لدى  املخت�صة  للجهة 
امل�������ص���روع وذل�����ك ع���ن ط���ري���ق حتديد 
نقطة التغذية املرجحة لتزويد املن�صاأة 
بالكهرباء والقيام بزيارة ميدانية من 

الأب���ح���اث والب��ت��ك��ار يف ال��ب��ل��دي��ن لدعم 
قطاع الطاقة.

�صعادة  رح�����ب  الج����ت����م����اع،  ب����داي����ة  ويف 
�صريف العلماء باحل�صور، مثمنا حر�ض 
العمل وبذل  �صبل  تعزيز  اجلانبني على 
اجلهود املخل�صة يف �صبيل ذلك، ومتانة 
ال���رواب���ط ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي جتمع 
دولة الإمارات واأملانيا واملدعومة برغبة 
م�صتويات  تطوير  يف  البلدين  ق��ي��ادت��ي 
املجالت  خمتلف  يف  والتعاون  التن�صيق 
بالطاقة  املرتبطة  �صيما  ل  التنموية، 
مبختلف اأ�صكالها، لفتاً اإىل اأن البلدين 
النوعية  النجاحات  م��ن  ال��ع��دي��د  حققا 
بعد م�صي 5 �صنوات على توقيع “اإعالن 
النوايا” للتعاون امل�صرتك بني اجلانبني، 
اآماًل يف موا�صلة العمل امل�صرتك مبا فيه 

خدمة م�صالح اجلانبني.

املوقع  ملعاينة  خمت�ض  مهند�ض  ق��ب��ل 
نهائي لحتياجات  تقرير  لعمل  وذلك 
امل���ن�������ص���اأة م���ن امل������واد /ال�����ع�����داد- حجم 
وطول الكابل/ والذي يحدد بناًء على 

احلمولة املطلوبة.
بعد  تلقائيا  الطلب  حت��وي��ل  يتم  كما 
فتح طلب التو�صيل يف اإدارة اخلدمات 
ويحدد  التفتي�ض  ق�صم  اإىل  امل�صرتكة 
موعد فح�ض املوقع خالل يومني عمل 
الت�صليكات  �صالمة  من  للتاأكد  وذل��ك 
ومطابقتها  الكهربائية  والتو�صيالت 
وال�����ص����رتاط����ات لدى  ل��ل��م��وا���ص��ف��ات 
الفح�ض  ���ص��ه��ادة  ت�صليم  وي��ت��م  الهيئة 
والتي  ال��ك��ه��رب��اء  فح�ض  اج��ت��ي��از  ب��ع��د 
ل�صتخراج  امل�������ص���روع  ���ص��اح��ب  ت��خ��ول 

�صهادة تو�صيل اخلدمات من البلدية.
الر�صوم  ا���ص��ت��ي��ف��اء  م���ن  ال��ت��اأك��د  وب��ع��د 
ومتديد  ال��ع��داد  تركيب  يتم  املطلوبة 
النقطة  اإىل  وال���ت���و����ص���ي���ل  ال����ك����اب����ل 
الرئي�صية حلني اإح�صار �صهادة تو�صيل 
البلدية  من  الإجن��از  �صهادة  اخلدمات 
الكهرباء  خ��دم��ة  ت�صغيل  لح��ق��ا  ليتم 

للم�صروع.

- اأبوظبي تدر�ض اإن�ساء حمطتني اإ�سافيتني للطاقة ال�سم�سية الكهرو�سوئية بحلول عام 2027 بقدرة 2 جيجاوات.
- ا�ستهداف %60 من كهرباء اأبوظبي التي يتم �سخها يف ال�سبكة من م�سادر الطاقة النظيفة بحلول 2035.

- النموذج املتكامل للمياه الأول من نوعه يف الإمارة وهو امتداد لنموذج اأبوظبي املتكامل للطاقة 
- 55 % من كهرباء اأبوظبي بحلول 2025 �ستكون من م�سادر نظيفة مبا ي�ساهم يف حتقيق احلياد املناخي 
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جمل�ص الإمارات للقت�شاد الدائري يقيم التقدم املحرز يف التحول نحو القت�شاد الدائري

خالل جل�سة حوارية �سمن اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة

�شلطان اجلابر: التحول يف قطاع الطاقة يتيح فر�شا واعدة لتطوير القت�شاد وتنويع م�شادره

•• دبي-وام:

لالقت�صاد  الإم�����������ارات  جم��ل�����ض  ع���ق���د 
 2022 لعام  الأول  اجتماعه  ال��دائ��ري 
برئا�صة معايل مرمي بنت حممد �صعيد 
ح����ارب امل��ه��ريي وزي����رة ال��ت��غ��ري املناخي 
وال��ب��ي��ئ��ة وب��ح�����ص��ور م��ع��ايل ع��ب��داهلل بن 
ط���وق امل����ري وزي����ر الق��ت�����ص��اد، ومعايل 
وزير  الزيودي  اأحمد  بن  ثاين  الدكتور 

دولة للتجارة اخلارجية.
كما ح�صرت الجتماع ال�صيخة �صما بنت 
الرئي�ض  نهيان،  اآل  خليفة  ب��ن  �صلطان 
اأجل  م��ن  “حتالف  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي 

ال�صتدامة العاملية”.
وتناولت معايل مرمي املهريي يف كلمتها 
اإجنازات دولة الإمارات يف جمال العمل 
املناخي وال�صتدامة خالل عام 2021، 
والتي توجت باختيار الدولة ل�صت�صافة 
لالتفاقية  الأط����������راف  دول  م����وؤمت����ر 
الثامن  للمناخ  املتحدة  الإطارية لالأمم 

والع�صرين ب�صاأن تغري املناخ 2023.
لعام  ا�صتعدادنا  مع  بالتوازي   “ وقالت 
يجب  متجددين،  وع���زم  ب��اأم��ل   2022
�صيا�صة  تنفيذ  اأ���ص��ا���ص��ي��ات  و���ص��ع  علينا 
الدائري  ل��الق��ت�����ص��اد  الإم��������ارات  دول�����ة 
لتحقيق  النبعاثات  وتخفي�ض  بنجاح، 
احلياد  حتقيق  نحو  بال�صعي  طموحنا 
ويتطلب   .2050 ع��ام  بحلول  املناخي 
حتقيق اأهدافنا قدراً كبرياً من التعاون 
املحلي  امل�������ص���ت���وي���ني  ع���ل���ى  وال��ت��ن�����ص��ي��ق 

والعاملي”.
واأ�صافت معاليها “ نعمل معاً على دفع 

عملية التحول نحو القت�صاد الدائري، 
�صيا�صات  جل���ن���ة  م�����ص��اه��م��ة  يف  واأث��������ق 
ت�صكيلها  ال��ت��ي مت  ال���دائ���ري،  الق��ت�����ص��اد 
الوطنية  اأول��وي��ت��ن��ا  حتقيق  يف  ح��دي��ث��اً، 
املتمثلة يف تر�صيخ مكانة دولة الإمارات 
ديناميكية  الأك���رث  الق��ت�����ص��اد  بو�صفها 

وا�صتدامة يف العامل”.
من جانبه ا�صتعر�ض معايل عبداهلل بن 
طوق املري، وزير القت�صاد، رئي�ض جلنة 
خارطة  للمجل�ض،  التابعة  ال�صيا�صات 
الطريق التي اعتمدتها جلنة ال�صيا�صات 
على  وال���ق���ائ���م���ة  الأول  اج��ت��م��اع��ه��ا  يف 

�صراكة ثالثية ت�صم اجلهات احلكومية، 
الدوليني،  وال�صركاء  اخلا�ض،  والقطاع 
ويتم تنفيذها على 3 مراحل وفق اأطر 
زمنية وبرامج حمددة يف كل مرحلة ومبا 
للتنفيذ  ال��دول��ة  جهود  دع��م  يف  ي�صاهم 
لالقت�صاد  الإم�����ارات  ل�صيا�صة  ال��ك��ام��ل 
يجري  العمل  اأن  اإىل  م�صرياً  ال��دائ��ري، 
ب�صكل مكثف بني فريق وزارة القت�صاد 
وكافة ال�صركاء على امل�صتويني الحتادي 
والدولية  الوطنية  وال�صركات  واملحلي 
التي  القت�صادية  الأن�صطة  يف  العاملة 
لتوفري  الدائري  القت�صاد  حتت  تندرج 

ت�����ص��ب يف تنفيذ  ال��ت��ي  امل��م��ك��ن��ات  ك��اف��ة 
م�����ص��اري��ع وم���ب���ادرات اخل��ط��ة ال��ت��ي يتم 
القت�صاد  جمل�ض  ق��ب��ل  م��ن  اع��ت��م��اده��ا 

الدائري وجمل�ض الوزراء.
“ م���ن خ����الل خريطة  م��ع��ال��ي��ه  وق�����ال 
جلنة  طورتها  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  الطريق 
جمل�ض  ومتابعة  وب��اإ���ص��راف  ال�صيا�صات 
الرتكيز على  �صيتم  الدائري،  القت�صاد 
ال�صتثمارات  جل���ذب  م�صممة  ب��رام��ج 
الأجنبية املبا�صرة اإىل الدولة من خالل 
وحتفيز  ال���دائ���ري،  الق��ت�����ص��اد  م�صاريع 
التحول نحو تطبيقات القت�صاد الدائري 

•• اأبوظبي-وام:
اأك���د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور �صلطان ب��ن اأح��م��د اجل��اب��ر، وزير 
اخلا�ض  وامل��ب��ع��وث  امل��ت��ق��دم��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال�صناعة 
قطاع  يف  التحول  اأن  املناخي..  للتغري  الإم���ارات  لدولة 
يف  نوعية  نقلة  لإح���داث  جمدية  فر�صاً  يخلق  الطاقة 
منوذج النمو القت�صادي امل�صتدام لدولة الإمارات ودول 
باأن  مو�صحاً  اأفريقيا،  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  منطقة 
تعد فر�صة  امل��ن��اخ��ي  التغري  مل��واج��ه��ة  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود 
الزده���ار  وحتقيق  القت�صادية  امل��رون��ة  لتعزيز  واع���دة 
معاليه  م�صاركة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  و�صعوبها.  للمنطقة 
اأبوظبي  “اأ�صبوع  فعاليات  �صمن  افرتا�صية  جل�صة  يف 
الأط���راف  م��وؤمت��ر  “طموحات  ب��ع��ن��وان:  لال�صتدامة” 
COP 28 واأول��وي��ات التنويع  COP27 و  لدورتي 
األوك  م��ع��ايل  ج��ان��ب  اإىل  اجلائحة”  ب��ع��د  الق��ت�����ص��ادي 
���ص��ارم��ا، رئ��ي�����ض ال�����دورة ال�����ص��اد���ص��ة وال��ع�����ص��ري��ن ملوؤمتر 
ب�صاأن  الإط���اري���ة  امل��ت��ح��دة  الأمم  ات��ف��اق��ي��ة  الأط�����راف يف 
“COP26”، ومعايل �صامح �صكري وزير  املناخ  تغرّي 
اخلارجية امل�صري والرئي�ض املُعني للدورة املقبلة ملوؤمتر 
اأدار اجلل�صة  �صت�صت�صيفه م�صر.  الذي  ال�27  الأط��راف 
فريد كيمب، رئي�ض جمل�ض الإدارة والرئي�ض التنفيذي 
اإمكانية  ح��ول  �صوؤال  على  رده  ويف  الأطل�صي.  للمجل�ض 
ا�صتفادة املنطقة من اجلهود العاملية لدفع العمل املناخي 
الأو�صط  ال�����ص��رق  منطقة  دول  متتلك   “ معاليه  ق���ال 
و�صمال اأفريقيا مميزات خا�صة توؤهلها لت�صريع م�صرية 
ال��ت��ح��ول يف ق��ط��اع ال��ط��اق��ة وال���ص��ت��ف��ادة م��ن ري��ادت��ه��ا يف 
جمال اإنتاج الطاقة. وطاملا اأن العامل م�صتمر يف العتماد 
على النفط والغاز، فنحن م�صتمرون يف التزامنا بتوفري 

اإم�����دادات م��وث��وق��ة م��ن ال��ن��ف��ط وال��غ��از الأق����ل ك��ث��اف��ة يف 
من  ال�صتفادة  على  اأدن���وك  وتعمل  ال��ك��رب��ون.  انبعاثات 
اأدنوك  من�صاآت  وتو�صعة  تطوير  خ��الل  م��ن  امل��ي��زة  ه��ذه 
تعد  والتي  واح��ت��ج��ازه،  وا�صتخدامه  الكربون  للتقاط 
على  “ نعمل  واأ���ص��اف  املنطقة”.  يف  نوعها  م��ن  الأوىل 
ت�صخري اإمكاناتنا املتميزة يف جمال الهيدروجني لو�صع 
اخل��ايل من  الهيدروجني  �صوق  عليها  يقوم  قوية  اأ�ص�ض 
الكربون، حيث وجّهت دولة الإمارات على مدار ال�خم�ض 
ع�صر �صنة املا�صية الكثري من ال�صتثمارات نحو جمالت 
م�صتمرون  ونحن  املتجددة،  والطاقة  ال�صم�صية  الطاقة 

يف م�صاعفة هذه ال�صتثمارات”.
 3 ب��ح��اج��ة ل���ص��ت��ث��م��ار  ال���ع���امل  اأن  اإىل  واأ�����ص����ار م��ع��ال��ي��ه 
املتجددة  الأق��ل يف جمال الطاقة  تريليونات دولر على 
فر�صة  ُي��ع��د  وذل���ك  املقبلة  الع�صر  ال�صنوات  م��دى  على 
و�صركائنا  املنطقة  ودول  الإم���ارات  لدولة  ميكن  واع��دة 
الدوليني ال�صتفادة منها، مو�صحاً اأن هذه هي منهجية 
التفكري التي تقوم عليها مبادرة الإمارات ال�صرتاتيجية 
قطاعات  ن�صوء  يعني  املناخي  فاحلياد  املناخي.  للحياد 
اأن اجل��ه��ود الرامية  ك��م��ا  وم���ه���ارات ووظ��ائ��ف ج��دي��دة، 
مل��واج��ه��ة ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي مت��ث��ل ف��ر���ص��اً جُم��دي��ة للنمو 
ال�صراكة  بعد  اأنه  معاليه  واأو�صح  امل�صتدام.  القت�صادي 
مكانة  لرت�صيخ  و”مبادلة”  و”طاقة”  “اأدنوك”  بني 
جمال  يف  عاملياً  رائ��دة  �صركة  اإىل  وحتويلها  “م�صدر” 
اإجمايل  “م�صدر”  �صاعفت  ف��ق��د  النظيفة‘  ال��ط��اق��ة 
الطموح  واأن  املتجددة،  الطاقة  من  الإنتاجية  قدرتها 
هو البناء على هذه الأ�ص�ض ال�صلبة والو�صول اإىل 100 
جيجاواط من القدرة الإنتاجية، موجهاً دعوة مفتوحة 

هذه  لتحقيق  و”م�صدر”  الإم������ارات  مل�����ص��ارك��ة  ل��ل��ع��امل 
الأهداف الطموحة التي تتيح فر�صاً للنمو وخلق فر�ض 

عمل يف قطاعات ومهارات جديدة.
ويف رده على �صوؤال حول نتائج الدورة ال�صاد�صة والع�صرين 
الإطارية  امل��ت��ح��دة  الأمم  اتفاقية  يف  الأط����راف  مل��وؤمت��ر 
ب�صاأن تغرّي املناخ “COP26” قال معاليه “ اإن موؤمتر 
ا�صتطاعت  ح��ي��ث  ن��اج��ح��اً  ح��دث��اً  ك���ان  ال�26  الأط�����راف 
“غال�صكو” اأن توّحد جهود %90 من اقت�صاد العامل 
وو�صعت الأطر الر�صمية خلطط وم�صار حتقيق احلياد 
ال�26  الأط������راف  م��وؤمت��ر  “ جن��ح  واأ����ص���اف  املناخي”. 
احلكومات  بني  ال�صراكات  الكثري من  اإط��الق  يف  كذلك 
الأمثلة  البتكار. ومن  لت�صريع وترية  الأعمال  و�صركاء 
التي  للمناخ”  ال���زراع���ي  الب��ت��ك��ار  “مبادرة  ذل���ك  ع��ل��ى 
املتحدة  الوليات  مع  بالتعاون  الإم���ارات  دول��ة  اأطلقتها 
و34 دولة اأخرى. وهي �صراكة يف تو�صع م�صتمر، تهدف 
الزراعية  التكنولوجيا  جمال  اإىل  ال�صتثمارات  لتوجيه 
والتي  احل��راري  لالحتبا�ض  امل�صببة  النبعاثات  خلف�ض 
ت�صّكل ثلث النبعاثات العاملية تقريباً. والأهم من ذلك 
اإىل  يتو�صل  اأن  ا���ص��ت��ط��اع  ال�26  الأط�����راف  م��وؤمت��ر  اأن 
يوؤ�ص�ض  باري�ض، وهو ما  اتفاق  6 من  امل��ادة  توافق حول 
ال��ك��رب��ون. وه���ذا كله يحقق  لن��ط��الق��ة فعالة لأ���ص��واق 
من  لكل  ميكن  مهمة  ق��اع��دة  ويوؤ�ص�ض  ق��وي��ة  انطالقة 
دولة الإمارات وجمهورية م�صر العربية البناء عليها”. 
بخ�صو�ض  الإم�����ارات  دول���ة  �صتتبناه  ال���ذي  النهج  وع��ن 
موؤمتر الأطراف ال�28 الذي �صت�صت�صيفه اأبوظبي قال 
اأهمية  يكت�صب  ال�28  الأط����راف  م��وؤمت��ر  اأن   “ معاليه 
خا�صة، كونه �صي�صهد اأول تقييم عاملي للتقدم املحرز يف 

حتقيق اأه��داف باري�ض، مبا يف ذلك اإج��راءات احلد من 
التمويل  وتاأمني  التداعيات،  مع  والتكّيف  النبعاثات، 
اأن��ه �صري�صم خريطة الطريق  ال��الزم. والأه��م من ذلك 
مو�صحاً  2030 وما بعده”..  للعمل املناخي حتى عام 
ب��داأت بالفعل يف العمل عن قرب  اأن دول��ة الإم���ارات قد 
العربية  م�صر  جمهورية  من  كل  يف  املوؤمتر  رئا�صة  مع 
واململكة املتحدة ل�صمان ا�صتمرار جميع الدول يف البناء 

على الزخم الذي حتقق يف موؤمتر الأطراف ال�26.
الوجهة  اأبوظبي  تكون  اأن  “ نحن نطمح  معاليه  وق��ال 
اإىل  الل��ت��زام��ات  ت��رج��م��ة  ال��ع��امل يف  ينطلق منها  ال��ت��ي 
جتارياً  جمدية  مناخية  حلول  ون�صر  ملمو�صة،  نتائج 
على نطاق وا�صع حول العامل. لذا، نعمل على �صمان اأن 
يكون موؤمتر الأطراف ال�28 �صاماًل ويحتوي اجلميع، 
لكي يعك�ض اآراء الدول املتقدمة والنامية على حد �صواء، 
واملجتمع  واخلا�ض،  العام  القطاعني  م�صاركة  وي�صمن 
العلمي واملدين”. واأ�صاف “هذه امل�صاركة تقت�صي اأي�صاً 
الطاقة  منظومة  يف  امل��وج��ودة  اخل��ربات  من  ال�صتفادة 
مبختلف قطاعاتها، خ�صو�صاً قطاع النفط والغاز، لأننا 
اإذا اأردنا النجاح يف م�صار التحّول نحو منظومة الطاقة 
امل�صتقبلية، ل ميكننا التخلي ب�صكل فوري عن املنظومة 
الطاقة  كفاءة منظومة  رفع  اإىل  واإمن��ا نحتاج  احلالية. 
باأ�صحاب  وال���ص��ت��ع��ان��ة  ان��ب��ع��اث��ات��ه��ا،  وخ��ف�����ض  احل��ال��ي��ة 
املختلفة لإي��ج��اد احللول  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع��ات  اخل���ربة يف 
و�صدد معاليه على �صرورة  املناخية التي نبحث عنها”.. 
اأن يدرك العامل دائما اأن هدف الت�صدي لظاهرة التغري 
معدلت  خف�ض  ولي�ض  النبعاثات،  خف�ض  هو  املناخي 

النمو والتقدم.

يف قطاع الأعمال بالدولة باعتباره اأحد 
حمركات املرونة وال�صتدامة والنمو يف 
لالإمارات  اجل��دي��د  القت�صاد  ال��ن��م��وذج 
اخلم�صني  م�����ص��ت��ه��دف��ات  م����ع  مت���ا����ص���ي���اً 
والتطوير  البحث  عرب  وخا�صة  املقبلة، 
قاعدة  بناء  وا�صتكمال  الت�صنيع  واإع��ادة 
بالدولة  ال��دائ��ري  لالقت�صاد  البيانات 
القطاع  لهذا  التحتية  البنية  وتو�صيع 
الإمارات  تناف�صية  يعزز  ومبا  ال��ري��ادي، 
الدائرية  الق��ت�����ص��ادات  اأح���د  باعتبارها 
الرائدة على م�صتوى املنطقة والعامل”.
القت�صاد  الإم���������ارات  ���ص��ي��ا���ص��ة  ومت���ث���ل 
يناير  اع��ت��م��اده��ا يف  ال��ت��ي مت  ال���دائ���ري 
اأف�صل  ل��ت��ح��دي��د  ع��ام��اً  اإط�����اراً   2021
ال�صبل واملعايري التي تدعم التحول نحو 
اأمناط  الدائري، عرب تطبيق  القت�صاد 
م�����ص��ت��دام��ة ت�صمن  واإن����ت����اج  ا���ص��ت��ه��الك 
والنظم  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  امل������وارد  ا���ص��ت��دام��ة 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة، وت��ع��زز م��ن ت��وج��ه��ات الدولة 
م�صتدام  اخ�����ص��ر  ت���ع���ايف  حت��ق��ي��ق  ن��ح��و 
وت�صتهدف  ك����ورون����ا،  ب��ع��د  م���ا  مل��رح��ل��ة 
امل�صتدامة  الإدارة  حت��ق��ي��ق  ت�����ص��ت��ه��دف 
للموارد  الفعال  وال�صتخدام  لالقت�صاد 
القت�صاد  وتعزيز  والبيئية،  الطبيعية 
والإنتاج  ال�صتهالك  واأمن���اط  ال��دائ��ري 
الإجهاد  م���ن  ت��ق��ل��ل  ال��ت��ي  امل�����ص��ت��دام��ني 
الأ�صا�صية،  بالحتياجات  وتفي  البيئي 
التحول  على  اخلا�ض  القطاع  وت�صجيع 
ال�صناعي  الإنتاج  وتقنيات  اأ�صاليب  اإىل 
الذكاء  ا�صتخدام  ذل��ك  يف  مب��ا  الأن��ظ��ف 
للثورة  الأخرى  والتقنيات  ال�صطناعي 

ال�صناعية الرابعة.

م�شدر توقع اتفاقية ل�شتك�شاف فر�ص ت�شدير 
الطاقة املتجددة من اإندوني�شيا اإىل �شنغافورة

•• اأبوظبي-وام:

ال�صركات  اإح���دى  “م�صدر”،  امل�صتقبل  لطاقة  اأب��وظ��ب��ي  �صركة  ام�����ض  اأعلنت 
الرائدة عاملياً يف جمال الطاقة املتجددة، عن توقيع اتفاقية مع “توا�ض باور” 
اندوني�صيا  تي  “بي  و�صركة  الفرن�صية،  رينوبلز”  اف  ال�صنغافورية، و”اي دي 
باور” ل�صتك�صاف فر�ض تطوير م�صاريع طاقة متجددة يف اإندوني�صيا وت�صدير 
اإىل �صنغافورة. وتت�صمن التفاقية تطوير م�صاريع طاقة �صم�صية كهرو�صوئية 
ت�صل قدرتها الإنتاجية الإجمالية اإىل 1.2 جيجاواط، مع اإمكانية تزويدها 

بتقنية لتخزين الطاقة.
وتتطلع �صنغافورة ل�صترياد ما ي�صل اإىل 4 جيجاواط من الكهرباء منخف�صة 
اإجمايل  م��ن  امل��ائ��ة  يف   35 �صت�صكل  وال��ت��ي   ،2035 ع���ام  ب��ح��ل��ول  ال��ك��رب��ون 

اإمداداتها.
وقد اأ�صدرت هيئة �صوق الطاقة يف البالد طلب عر�ض يف اأكتوبر املا�صي لتعيني 
مزودين ل�صترياد وبيع ما يقرب من 1.2 جيجاواط من الكهرباء لل�صوق يف 
�صنغافورة. ويف هذه املنا�صبة، قال �صعادة عبداهلل �صامل عبيد الظاهري �صفري 
الدولة لدى جمهورية اإندوني�صيا ورابطة الآ�صيان: “اإن دولة الإمارات العربية 
املتحدة حري�صة على التعاون مع الدول يف اآ�صيا مل�صاعدتها على حتقيق التحول 
يف جمال الطاقة وبلوغ اأهدافها املناخية املن�صودة وتتمتع اإندوني�صيا باإمكانيات 
هائلة يف جمال الطاقة املتجددة، وبدورها ت�صهم م�صدر يف دعم تطوير قطاع 
الطاقة املتجددة فيها كما اأننا نتطلع اإىل امل�صاهمة اأي�صاً يف دعم جهود �صنغافورة 
لتحقيق اأهدافها املتعلقة بالطاقة النظيفة”. وبدوره قال �صعادة جمال عبداهلل 
�صنغافورة  اأدرك��ت  “لقد  �صنغافورة:  جمهورية  ل��دى  الدولة  �صفري  ال�صويدي 
حاجتها اإىل تنويع مزيج الطاقة حيث تتطلع اإىل التعاون مع الدول الأخرى 
واإننا نرحب  النظيفة  الطاقة  العتماد على  تعزيز  مل�صاعدتها يف رحلتها نحو 
اأه��داف �صنغافورة يف جمال الطاقة  بهذه الفر�صة التي تتيح لنا دعم حتقيق 
وتوطيد العالقات بني الإمارات واإندوني�صيا و�صنغافورة وتعزيز التعاون فيما 

بينها ملواجهة التغري املناخي”.
“تفخر  “م�صدر”:  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ض  الرحمي،  وقال حممد جميل 
من  خ��ربات  من  اكت�صبته  ما  وت�صخري  الئتالف،  هذا  اإىل  بالن�صمام  م�صدر 
اإجن��اح هذا  للم�صاهمة يف  العامل  40 دولة حول  املنت�صرة يف  خالل م�صاريعها 
امل�صاركة  الأط��راف  العمل مع كافة  اإىل  ..واإننا نتطلع  العابر للحدود  امل�صروع 
يف الئتالف، وكلنا ثقة باأن هذه املبادرة الطموحة �صتكون مبثابة خطوة مهمة 
املنطقة”.  و�صنغافورة وجممل  لإندوني�صيا  ا�صتدامة  اأكرث  م�صتقبل  بناء  نحو 
“نحن  باور”:  “توا�ض  ل�  التنفيذي  والرئي�ض  الرئي�ض  هانبني،  جنيانغ  وقال 
باأن نكون ج��زءاً من هذا الئتالف الذي �صيعمل على ت�صدير الطاقة  �صعداء 
املتجددة من اإندوني�صيا اإىل �صنغافورة ..وتعترب “توا�ض باور” اإحدى ال�صركات 
الرائدة يف توفري حلول الطاقة ب�صنغافورة، ونحن نوؤمن باأهمية التعاون مع 
�صركائنا ..ومع املوقع املثايل ل�صركة “توا�ض باور” من اأجل ا�صترياد الطاقة 
وتوفري القوى العاملة املوؤهلة، فاإننا واثقون من جدوى هذا ال�صتثمار وباأنه 
“بي تي  �صيعود بالفائدة على جميع الأطراف”. وقال اأه�صني �صدقي، رئي�ض 
التابعة  الرئي�صية  ال�صركات  اإح��دى  ب��اور،  اإندوني�صيا  “تعد  باور”:  اإندوني�صيا 
الطاقة  لت�صدير  رئي�صياً  �صريكاً  اأندوني�صيا،  يف  احلكومية  الكهرباء  ل�صركة 
اىل  ال�صرتاتيجية  التفاقية  ه��ذه  خ��الل  من  نتطلع  ونحن  اأندوني�صيا،  من 
واملعارف  اخل���ربات  ب��اأن  ثقة  على  ..واإن��ن��ا  املتجددة  الطاقة  قطاع  من��و  تعزيز 
واملهارات التي نتمكلها نحن و�صركائنا �صوف ت�صاهم يف تعزيز ال�صتدامة على 
“اي  مدير  اأوزيلهان،  ياليم  اأع��رب  جهته،  من  والعاملي”.  الإقليمي  امل�صتويني 
بامل�صاركة يف هذا  �صعادته  اآ�صيا، عن  �صرق  يف منطقة جنوب  رينوبلز”  دي اف 
امل�صروع البارز اإىل جانب �صركات مهمة ومرموقة يف قطاع الطاقة والتي ت�صمل 
ال�صريك ال�صرتاتيجي “م�صدر” وقال: “�صوف تقود ال�صركة املالكة لنا “اي 
هذا  �صاأن  ..وم��ن  الطاقة  ت�صدير  اأج��ل  من  بحرية  كابالت  م�صروع  اف”  دي 
امل�صروع تو�صيع نطاق اأن�صطتنا يف املنطقة، ل�صيما بعد م�صاريعنا احلالية يف كل 
من فيتنام واإندوني�صيا ..واإن تعزيز القدرة الإنتاجية لقطاع الطاقة املتجددة 
الفاعل يف  دورنا  ت�صافر جهودنا جميعاً، ونحن ملتزمون مبوا�صلة  ي�صتدعي 

هذا املجال”.

 معر�ص ال�شرق الأو�شط ل�شيانة الطائرات 2022 ي�شتعر�ص اأحدث التقنيات واملنتجات
•• دبي-وام: 

ويك”  “اأفيي�صن  ���ص��ب��ك��ة  اأع��ل��ن��ت 
بالتعاون مع جمموعة “تار�صو�ض” 
تنظيم  ع��ن  امل�صوؤولتني  اجلهتني 
ل�صيانة  الأو���ص��ط  ال�صرق  معر�ض 
واإ������ص�����الح وجت����دي����د ال���ط���ائ���رات 
وم�����ع�����ر������ض ال�����������ص�����رق الأو�������ص������ط 
للطائرات  ال���داخ���ل���ي  ل��ل��ت�����ص��م��ي��م 
اأجندة املحتوى املجاين الذي  عن 
ثياتر”  ليف  “جو  من�صة  تتيحه 

خالل اأيام املعر�ض.
قطاع  يف  ال��ب��ارز  احل���دث  وي�صلط 
ال����ط����ريان ال������ذي ���ص��ي��ق��ام خالل 
يومي 22 و23 فرباير املقبل يف 

مركز دبي التجاري العاملي ال�صوء 
على اأحدث البتكارات يف جمالت 
الرقمي  وال���ت���ح���ول  ال����ص���ت���دام���ة 
والقوى العاملة و�صال�صل الإمداد 
اإىل  الفعاليات  برنامج  خالل  من 
التقنيات  اأحدث  ا�صتعرا�ض  جانب 

واملنتجات واخلدمات.
فعاليات  جن�����اح  م����ن  وان���ط���الق���ا 
ق���ط���اع ال����ط����ريان م����وؤخ����را جتمع 
�صناع  اأب������رز  امل��ع��ت��م��دة  الأج����ن����دة 
ال����ق����رار م����ن ����ص���رك���ات ال���ط���ريان 
ال��ع��ار���ص��ة يف معر�ض  وال�����ص��رك��ات 
واإ�صالح  ل�صيانة  الأو�صط  ال�صرق 
وم�صنعي  ال���ط���ائ���رات  وجت���دي���د 
امل����ع����دات الأ����ص���ل���ي���ة وامل���وؤج���ري���ن 

يف  املتخ�ص�صني  واأه���م  وامل���وردي���ن 
الت�صميم الداخلي للطائرات.

ثياتر”  ليف  “جو  من�صة  وتقدم 
على مدار يومني جل�صات حوارية 
وكلمات رئي�صية ودرا�صات وعرو�صا 
احل�صور  ت��زوي��د  بهدف  تقدميية 
بقدٍر كبري من الأفكار التي تغطي 

جميع ق�صايا قطاع الطريان.
ويحظى احل�صور بفر�صة مناق�صة 
الأفكار  وت��ب��ادل  املمار�صات  اأف�صل 
ا�صتمرار  ���ص��م��ان  يف  ي�����ص��اه��م  مب���ا 

انتعا�ض ومنو القطاع.
وت�����ص��م��ل اأب�����رز ج���وان���ب الأج���ن���دة 
ق��ادة وخ��رباء �صيانة  جل�صة ت�صم 
واإ������ص�����الح وجت����دي����د ال���ط���ائ���رات 

التاأجري  ����ص���وق  ح���ال���ة  ل���درا����ص���ة 
واملوؤجرين على امل�صتوى الإقليمي 
امل�����ص��ارك��ني يف ه���ذه اجلل�صة  وم���ن 
الرئي�ض  ���ص��ن��دي  ب���ن ح��م��زة  ف��ه��د 
ال�صعودية  ل�����ص��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ل���ه���ن���د����ص���ة و����ص���ن���اع���ة ال����ط����ريان 
الرئي�ض  كوري  وفريزر  “�صاعي” 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل��ل�����ص��رك��ة الأردن�����ي�����ة 
ل�����ص��ي��ان��ة ال����ط����ائ����رات امل����ح����دودة 
احل���ازم���ي  وزي�������اد  “جورامكو” 
ل�صركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������ض 
لوفتهانزا تكنيك ال�صرق الأو�صط 
التنفيذية  امل��ح��ررة  ���ص��اي  اآن  ويل 
و�صيانة  التجارية  الأعمال  لق�صم 
واإ����ص���الح وجت��دي��د ال��ط��ائ��رات يف 

�صبكة اأفيي�صن ويك.
و������ص�����رتك�����ز اإح������������دى اجل���ل�������ص���ات 
ال�صرق  م���ع���ر����ض  يف  احل�����واري�����ة 
الداخلي  ل��ل��ت�����ص��م��ي��م  الأو������ص�����ط 
الت�صغيلي  التعاون  للطائرات على 
املت�صلة حيث  يف جمال الطائرات 
القطاع  خ���رباء  م��ن  نخبة  جت��م��ع 
مب���ن ف��ي��ه��م ع��ل��ي��اء ال��ق��ل��م مديرة 
بالطريان  التطوير  هند�صة  ق�صم 
ق�صم  مدير  خان  ونافيد  العماين 
ال����ط����ائ����رات يف ط����ريان  ����ص���ي���ان���ة 

الإمارات.
وت��ت��م��ح��ور ال��ن��ق��ا���ص��ات ح���ول اأب���رز 
التقنيات املبتكرة ومزايا الطائرات 

املت�صلة.
الرئي�ض  ن��ائ��ب  ج��ان��و  ليديا  وق���ال 
�صبكة  يف  الفعاليات  لق�صم  الأول 
ي�صتعر�ض  اإن احلدث  “اأفيي�صن” 
اأبرز امل�صتجدات يف قطاع الطريان 
ف�����ص��ال ع��ن ت��وف��ري ف��ر���ضٍ رائعة 
ل���ل���ت���وا����ص���ل وف����ع����ال����ي����ات ج���ذاب���ة 
للم�صاهمة بتحفيز النمو امل�صتدام 

يف القطاع.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ت��ي��م ه���اوز املدير 
“تار�صو�ض  ل�������ص���رك���ة  الإداري 
التي  النجاحات  اإن  اإيرو�صبي�ض” 
للطريان  دب����ي  م��ع��ر���ض  ح��ق��ق��ه��ا 
2021 تعك�ض موؤخرا والتفاقيات 
انتعا�ض  خالله  امل��ع��ق��ودة  املتميزة 
التزايد  ظ��ل  يف  ال���ط���ريان  ق��ط��اع 
الت�صغيلية  للعمليات  امل��ت��وا���ص��ل 

رغم التحديات املتوا�صلة.

- التحول يف قطاع الطاقة يتيح فر�سًا واعدة للنمو القت�سادي امل�ستدام
- موؤمتر الأطراف الب28 الذي ت�ست�سيفه اأبوظبي يف عام 2023 يهدف لن�سر حلول 

مناخية جمدية جتاريًا على نطاق وا�سع حول العامل
- هنالك حاجة لرفع كفاءة منظومة الطاقة احلالية وخف�ض انبعاثاتها 

وال�ستفادة من اخلرات املوجودة مبختلف قطاعاتها لإيجاد احللول املناخية
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دبي .. 10 فعاليات ريا�شية لل�شتمتاع مبمار�شة الريا�شة يف اأجمل �شتاء يف العامل

تهدف اإىل تنفيذ واحت�سان امل�ساريع البتكارية التي تواكب م�ستهدفات الإمارات للخم�سني

�شراكة ا�شرتاتيجية بني غرفة ال�شارقة وجمعية الإمارات للإبداع لتعزيز التعاون وتبادل اخلربات

اإمباور تدعو اىل التو�سع يف تبني حلول تريد املناطق ملجتمعات م�ستدامة

اأحمد بن �شعفار: الإمارات مهدت لريادتها العاملية يف تربيد املناطق ببنى حتتية متطورة

•• ال�سارقة-الفجر:

ال�صارقة  و�صناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  وق��ع��ت 
ممثلة بق�صم العالقات العامة وامل�صوؤولية 
ا�صرتاتيجية  �صراكة  مذكرة  املجتمعية، 
ل���الإب���داع، تهدف  الإم�����ارات  م��ع جمعية 
املعرفة  وت����ب����ادل  ال���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز  اإىل 
واخل��ربات، ف�صال عن تنفيذ واحت�صان 
مع  تتما�صى  ال��ت��ي  الب��ت��ك��اري��ة  امل�صاريع 
اأهداف وا�صرتاتيجيات حكومة الإمارات 
ل��الب��ت��ك��ار والإب��������داع، وت�����ص��اه��م يف رفع 
الأداء الفردي واملوؤ�ص�صي واإبراز امل�صاريع 
امل��ت��م��ي��زة ل���ت���واك���ب م�����ص��ت��ه��دف��ات دول���ة 

الإمارات للخم�صني عاما املقبلة.
وجرت مرا�صم توقيع املذكرة موؤخرا يف 
خالد  ال�صيخ  ب��ني  ال�صارقة  غ��رف��ة  مقر 
بن حميد القا�صمي رئي�ض جمل�ض اإدارة 
عبد  و�صعادة  لالإبداع،  الإم��ارات  جمعية 
رئ��ي�����ض جمل�ض  ال��ع��وي�����ض  ���ص��ل��ط��ان  اهلل 
ال�صارقة،  و�صناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  اإدارة 
بح�صور �صعادة الدكتور في�صل احلمادي 
لالإبداع،  الإم���ارات  جمعية  رئي�ض  نائب 
جمل�ض  ع�صو  العي�صى  ه��اج��ر  و���ص��ع��ادة 
و�صعادة  ال��ع��ام،  الأم����ني  اجلمعية  اإدارة 
العو�صي مدير عام  اأم��ني  اأحمد  حممد 
امل�صوؤولني  ال�����ص��ارق��ة، وع���دد م��ن  غ��رف��ة 

واملوظفني من اجلهتني.
اجلانبان  �صيحر�ض  امل��ذك��رة،  ومبوجب 
على تبادل الدرا�صات والتعاون يف تنظيم 
التي  املجتمعية  والفعاليات  الأن�����ص��ط��ة 

يف  م���ه���م���اً  دوراً  “اإمباور”،  امل����رك����زي 
الت�صدي للتحديات املناخية، اإذ ت�صتخدم 
يف  ال��ك��ف��اءة  حتقق  التي  التقنيات  اأح���دث 
�صناعة  يف  النظيفة  ال��ط��اق��ة  ا���ص��ت��خ��دام 
ذكية  ب��ط��رق  ال��ط��اق��ة  وتر�صيد  ال��ت��ربي��د، 
ت�صجع على تر�صيد ال�صتهالك، واعتماد 

•• دبي- وام:

الأ�صبوع  نهاية  خ��الل عطلة  دب��ي  ت�صهد 
تناف�صية  ريا�صية  فعاليات   10 احل��ايل 
مع  بالتعاون  تقام  متنوعة  وجمتمعية 
جم��ل�����ض دب����ي ال���ري���ا����ص���ي وت����ت����وزع على 
ب��دب��ي وبني  امل��ن��اط��ق والأح���ي���اء  خمتلف 
اجلن�صيات  وجميع  املجتمع  فئات  كافة 
لال�صتمتاع مبمار�صة الريا�صة يف “اأجمل 
ف�صل  روع����ة  وت����ربز  العامل”  يف  ���ص��ت��اء 
ال�صتاء يف دولة الإمارات وت�صجع ال�صياحة 
الداخلية وت�صتقطب ال�صياح من خمتلف 

اإك�صبو  “�صباق  وي��ت�����ص��در  ال���ع���امل.  دول 
الفعاليات  قائمة   ”2 للجري   2020
الأ�صبوع  نهاية  تنظم يف  التي  الريا�صية 
اجلاري وي�صارك فيه الآلف من خمتلف 
الدولة والزوار  الأعمار واجلن�صيات من 
اأملع  من  نخبة  ا�صت�صافة  اىل  بال�صافة 
اأنحاء  ال�صابة من جميع  التن�ض  مواهب 
العامل الذين ي�صاركون يف “بطولة باول 
ال��دول��ي��ة للتن�ض” ال��ت��ي ب���داأت ي��وم 17 
تقام  “تن برو”  اأول بطولة  يناير وهي 
اأكادميية  وتنظمها  الأو���ص��ط،  ال�صرق  يف 
من   2022 مو�صم  وينطلق  راك��ي��ت�����ض. 

وهي  للبولو  الف�صية  دب��ي  كاأ�ض  بطولة 
اأه��م �صل�صلة بطولت للبولو  واح��دة من 
الأو�صط  ال�صرق  ومنطقة  اآ�صيا  ق��ارة  يف 
وتقام يف منتجع ون��ادي احلبتور للبولو 
اأف�����ص��ل لعبي  ف���رق ت�صم   7 مب�����ص��ارك��ة 
دبي  جمل�ض  وينظم  ال��ع��امل.  يف  ال��ب��ول��و 
يوغا”  “يال  فعاليات  �صل�صلة  الريا�صي 
اأبرز  يف  تقام  والتي  لل�صيدات  املخ�ص�صة 
لال�صتمتاع  ب��دب��ي  ال�����ص��ي��اح��ي��ة  امل��ن��اط��ق 
بخ�صو�صية  ال��ي��وغ��ا  ري��ا���ص��ة  مب��م��ار���ص��ة 
يف  املحرتفات  امل��درب��ات  اأف�صل  مع  تامة 
اليوغا مبختلف اأنواعها، و�صتقام فعالية 

هذا الأ�صبوع يف “ذا فيو” بنخلة جمريا. 
�صل�صلة  م���ن  ال���راب���ع���ة  ال��ن�����ص��خ��ة  وت���ق���ام 
حت��دي��ات ال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة ال��ت��ي حتمل 
وتنطلق  فيت”  دي��ك��ا  “�صبارتان  ا���ص��م 
وت�صم  للت�صميم،  دب���ي  ح��ي  يف  ال�صبت 
البدنية  اللياقة  تدريبات  من  جمموعة 
“ن�صف  ���ص��ب��اق  ي��ق��ام  ال�����ص��ع��ب��ة يف ح���ني 
ال��ذي تنظمه  للجري  م��اراث��ون ميلرز” 
الريا�صية يف  �صركة بوجنابي للفعاليات 
“بطولة  وت�صتمر  مبيدان.  تراك”  “ذا 
لألعاب  ال��دول��ي��ة  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��در���ص��ة 
اأكادميية  ت�صت�صيفها  ال��ت��ي  القوى” 

والتن�صيق  والبتكار،  ب��الإب��داع  �صلة  لها 
يف جمال اخلدمات ال�صت�صارية املتعلقة 
الأعمال  وال��ت��ط��وي��ر وري����ادة  ب��ال��ت��دري��ب 
عن  ف�صال  ال��ري��ادي��ة،  امل�����ص��اري��ع  واإدارة 
ورعاية  املنهجي  للبحث  اأ�صاليب  ابتكار 
وت��ن��ظ��ي��م امل���وؤمت���رات وال���ن���دوات وور����ض 
العمل لأف�صل واأحدث املمار�صات العاملية 
يف جم�����الت الإب�������داع والب���ت���ك���ار ودع���م 

ومتكني املواهب والإبداعات الوطنية.

ن�سر ثقافة الإبداع
القا�صمي،  بن حميد  ال�صيخ خالد  واأك��د 
اأن توقيع املذكرة ياأتي يف اإطار احلر�ض 
ع��ل��ى ن�����ص��ر ث��ق��اف��ة الإب�������داع ب���ني اأف�����راد 
املجتمع كافة وتعزيز قيم البتكار لدى 

اأن  اإىل  لف��ت��ا  املحلي،  الأع��م��ال  جمتمع 
يف  �صي�صهم  ال�صارقة  غرفة  مع  التعاون 
اإىل  ال��رام��ي��ة  اجلمعية  اأه����داف  حتقيق 
والعقول  املواهب  وت�صجيع  ورعاية  دعم 
اإبراز  املبدعة وتوفري مظلة متكنها من 

اإبداعاتهم ومواهبهم..
ال��ت��ع��اون يف تهيئة  ���ص��ي�����ص��ب ه���ذا   ك��م��ا 
اجل���ان���ب الإب����داع����ي والب���ت���ك���اري لدى 
ال�صارقة  اإم�������ارة  يف  اخل���ا����ض  ال���ق���ط���اع 
ال�صغرية  امل�����ص��اري��ع  اأ���ص��ح��اب  �صيما  ل 
وامل��ت��و���ص��ط��ة ل��ت��ط��وي��ر م�����ص��اري��ع��ه��م مبا 
العاملية،  التوجهات  اأح���دث  م��ع  يتوافق 
م�صيدا بحر�ض غرفة ال�صارقة يف اعتماد 
خدماتها  يف  والب���ت���ك���ار  الب�������داع  ن��ه��ج 

املقدمة لأع�صائها.

احت�سان امل�ساريع الريادية
من جانبه ثمن �صعادة عبد اهلل �صلطان 
العوي�ض، جهود جمعية الإمارات لالإبداع 
ودوره��ا يف دعم بيئة البتكار والحتفاء 
باملبدعني، موؤكدا اأن توقيع هذه املذكرة 
ياأتي يف اإطار حر�ض الغرفة على احت�صان 
املهني  الأداء  الريادية وتطوير  امل�صاريع 
بني الأع�صاء، من خالل تر�صيخ مفهوم 
املوؤ�ص�صية  عملها  اآل��ي��ات  �صمن  الإب����داع 
وت�����ص��ج��ي��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض ع��ل��ى تبني 
نهج البتكار كاأ�صا�ض للتطوير والتنمية 
التي  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  ل��روؤي��ة  حتقيقا 
البالغة  الأهمية  البتكار  مو�صوع  تويل 
باعتباره مرتكزا رئي�صا لتحقيق التقدم 
م�صريا  وامل�صتدامة،  ال�صاملة  والتنمية 

•• دبي-الفجر: 

اأكدت موؤ�ص�صة الإمارات لأنظمة التربيد 
خلدمات  م��زود  اأك��رب  “اإمباور”،  املركزي 
ت���ربي���د امل���ن���اط���ق يف ال���ع���امل ع��ل��ى ال����دور 
احل��ي��وي وال���ص��رتات��ي��ج��ي ال���ذي ت��ق��وم به 
حزمة  حتقيق  يف  املناطق  تربيد  �صناعة 
املناخية والقت�صادية  املكا�صب  هائلة من 
واملجتمعية واأبرزها تاأثريها وفاعليتها يف 
�صمان حتول املوائل احل�صرية الإن�صانية 
م�صتدامة  جم��ت��م��ع��ي��ة  ح���ا����ص���ن���ات  اىل 
تطبيق  على  امل�صجعة  البيئة  عن  ف�صاًل 
�صعيد  على  امل�صتدامة  املمار�صات  اأف�صل 
الر�صيدة  والإدارة  والكفاءة  ال�صتهالك 

ملوارد الطاقة.
دولياً  امل�صنفة  املوؤ�ص�صة  ت��اأك��ي��دات  ت��اأت��ي 
املناطق  ت���ربي���د  م�����زود خل���دم���ات  ب���اأك���رب 
يف ال��ع��امل، ع��ل��ى ه��ام�����ض ف��ع��ال��ي��ات القمة 
التي   2022 امل�صتقبل  لطاقة  العاملية 
تنعقد يف اإطار اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة 

اأبوظبي  �صركة  ت�صت�صيفه  الذي   2022
تقام  حيث  “م�صدر”،  امل�صتقبل  لطاقة 
القمة العاملية الرفيعة امل�صتوى يف مركز 
اأبوظبي الوطني للمعار�ض يف الفرتة من 
وت�صتقطب   2022 يناير   19 اإىل   17
رواد ال�صناعة الدوليني ل�صتعرا�ض اآخر 
وابتكارات  تقنيات  م��ن  اإل��ي��ه  تو�صلوا  م��ا 
اىل  دعوتها  “اإمباور”  ووجهت  حديثة. 
ال��ع��امل اىل  ال��ق��رار ع��ل��ى م�صتوى  ���ص��ن��اع 
حلول  ا�صتخدامات  رقعة  وتو�صيع  تبني 
يف  فعاليتها  اأثبتت  التي  املناطق  تربيد 
ك��ون��ه��ا اخل��ي��ار ال��ب��ي��ئ��ي الأف�����ص��ل عندما 
الهواء، حيث تعمل  الأم��ر بتكييف  يتعلق 
وت�صاهم  ال��ط��اق��ة  ا�صتهالك  تقليل  على 
الغازات  ان��ب��ع��اث��ات  م�صتويات  خف�ض  يف 
ال��دف��ي��ئ��ة ال��ت��ي ت�����ص��ك��ل واح�����دة م���ن اأب���رز 
ال�صاعية  امل��ج��ت��م��ع��ات  ب��وج��ه  ال��ت��ح��دي��ات 
الأخ�صر  الق��ت�����ص��اد  اىل  ال���ت���ح���ول  اىل 

وال�صتدامة. 
التربيد  تلعب موؤ�ص�صة الإمارات لأنظمة 

تعزيز  اأج��ل  من  الأخ�صر  البناء  معايري 
وال�صتدامة  والفعالية  الكفاءة  معايري 

البيئية يف احلياة اليومية.
ويعترب نظام تربيد املناطق حاًل م�صتداًما 
يتميز  اإذ  ل��ل��ط��اق��ة  وف����ع����اًل  وم����وث����وًق����ا 
املتعاملني يف  اآلف  على خدمة  مبقدرته 
م��ن��اط��ق ع���دة م��ن خ���الل حم��ط��ة تربيد 
اأن دورة حياة حمطة تربيد  واح��دة، كما 
املناطق ت�صل اإىل 30 و40 عاماً، مقارنة 
ت�صل  التي  التقليدية  التكييف  باأنظمة 

دورة حياتها اإىل 15 عاماً كحد اأق�صى. 
وقال اأحمد بن �صعفار الرئي�ض التنفيذي ل� 
تويل دولة الإمارات اهتماماً  “اإمباور” : 
البيئة  على  واحلفاظ  بال�صتدامة  كبرياً 
املناخي؛  التغري  من  احلد  يف  للم�صاهمة 
حيث اأطلقت العديد من ال�صرتاتيجيات 
الطاقة  ن�����ص��ب��ة  زي�����ادة  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
ا�صرتاتيجية  ذل�����ك  يف  مب����ا  امل����ت����ج����ددة 
وا�صرتاتيجية   2050 للطاقة  الإم��ارات 
مو�صحاً   .2050 النظيفة  للطاقة  دبي 

ت���ق���ام بطولة  ب��ي��ن��م��ا  ال��ع��امل��ي��ة  ج��ي��م�����ض 
ه��ام��ي��ل��ت��ون ل��ل�����ص��ب��اح��ة ي����وم ال�����ص��ب��ت يف 
الأم��ري��ك��ي��ة كما  دب���ي  اأك��ادمي��ي��ة جيم�ض 
العائلي  للجري  �صبين�ض  �صباق  ينطلق 
املنطقة  8 �صباًحا وينظم يف  ال�صاعة  يف 
املجاورة ملركز “�صريكل مول” التجاري 
وتنطلق  ال����دائ����ري����ة،  ج���م���ريا  ق���ري���ة  يف 
ا يف ال�صاعة ال�صاد�صة �صباًح اجلولة  اأي�صً
ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة م����ن ����ص���ب���اق ���ص��ب��ي��ن�����ض 92 
للدراجات الهوائية التي تقام يف م�صمار 
حممية  يف  الهوائية  ل��ل��دراج��ات  ال��ق��درة 

املرموم الطبيعية.

جهودها  ق�صارى  تبذل  الغرفة  اأن  اإىل 
لدعم الإبداع والبتكار يف كافة ميادين 
عملها مبا ي�صمن تقدمي اأرقى اخلدمات 
ملتعامليها وموظفيها، من خالل ال�صعي 
ال���دائ���م ل��ت��وف��ري ال��ب��ي��ئ��ة امل��ح��ف��زة التي 
وحتقيق  امل�صتمر  التطوير  على  ت�صجع 

الأهداف بكفاءة وفعالية عالية.
القادمة  الفرتة  خالل  اجلانبان  واتفق 
على تن�صيق التعاون لإطالق خطة عمل 
جمايل  يف  م�صرتكة  م�صروعات  لتنفيذ 
يتعلق  فيما  وخا�صة  والبتكار،  الإب���داع 
مبعر�ض الإبداع والبتكار ال�صنوي الذي 
“اخلم�صني  عنوان  حتت  تنظيمه  �صيتم 
نحو الإبداع والبتكار” يف مقر الغرفة 

خالل الفرتة املقبلة.

اأن الريادة الدولية التي حققتها المارات 
كانت  املناطق  تربيد  �صناعة  �صعيد  على 
ب��ن��ى حتتية  ال���دول���ة يف  ا���ص��ت��ث��م��ار  ث���م���ار 

متطورة ومرافق مبعايري عاملية.  
�صريكاً  ب�صفتها  امل��وؤ���ص�����ص��ة  اأن  واأ����ص���اف 
للبيئة،  املتحدة  الأمم  لربنامج  اأ�صا�صياً 
ما�صية قدماً يف تقدمي كل اأ�صكال الدعم 
الرامية  املختلفة  املتحدة  الأمم  ملبادرات 
حلول  اإىل  ال��ت��ربي��د  ق��ط��اع  حت��وي��ل  اىل 
موفرة للطاقة.. موؤكداً اأن دبي الرائدة يف 
اتخاذ خطوات متقدمة يف جمال �صناعة 
تربيد املناطق ل تدخر جهداً يف م�صاركة 
خربتها الطويلة يف اأنظمة تربيد املناطق 
ال�صديقة للبيئة مع اأي دولة حول العامل. 
موؤكداً على حر�ض املوؤ�ص�صة يف الوقت ذاته 
اأنظمة  ا���ص��ت��خ��دام��ات  رق��ع��ة  تو�صيع  ع��ل��ى 
تربيد م�صتدامة للم�صاهمة يف احلد من 
النبعاثات الكربونية من خالل ا�صتخدام 
تقنيات متطورة وعالية اجلودة يف تربيد 

املناطق. 

هيئة البيئة يف اأبوظبي ت�شلط ال�شوء على 
اأهمية عزل الكربون ملواجهة تغري املناخ

•• اأبوظبي - وام:

البيئة  لهيئة  العام  الأم��ني  الظاهري  �صامل  �صيخة  الدكتورة  �صعادة  اأك��دت 
التنمية  لتحقيق  الكربون  وع��زل  البيئة  على  احلفاظ  اأهمية  اأبوظبي،  يف 

امل�صتدامة.
اأ�صبوع  فعاليات  �صمن  افرتا�صية  جل�صة  يف  م�صاركتها  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
التي  وامل�صاريع  وامل��ب��ادرات  ال���روؤى  ا�صتعر�صت  حيث  لال�صتدامة  اأبوظبي 
تنفذها هيئة البيئة للم�صاعدة يف احلفاظ على اأ�صجار القرم ملكافحة تغري 

املناخ.
وقالت �صعادتها “ اأحد الربامج الرئي�صية التي عملنا عليها يف هيئة البيئة 
هو م�صروع الكربون الأزرق، حيث ي�صري الكربون الأزرق اإىل قدرة الغطاء 
للكربون  البيئية  النظم  وتقوم  الكربون  تخزين  على  ال�صاحلي  النباتي 
واأحوا�ض  امللحية  وال�صبخات  ال��ق��رم  اأ���ص��ج��ار  غ��اب��ات  ت�صم  وال��ت��ي  الأزرق، 
الأع�صاب البحرية، بعزل وتخزين الكربون يف الكتلة احليوية ويف الروا�صب 
املعزول  الكربون  اإط��الق  اإىل  البيئية  النظم  وي��وؤدي تدمري هذه  الكامنة. 
ال��ذي ي�صاهم يف تغري  الأم���ر  ال��ك��رب��ون،  اأك�صيد  ال��غ��الف اجل��وي كثاين  يف 
املناخ وزيادة درجة حمو�صة املحيطات، مما يعني اأننا يجب اأن ن�صعى دائًما 

للحفاظ على هذه النظم البيئية واملحافظة على �صالمتها”.
واأ�صافت “ كانت دولة الإمارات من اأوائل الدول التي اأدركت اأهمية املوائل 
القرم،  اأ���ص��ج��ار  ل��زراع��ة  طموحة  ب��رام��ج  تنفيذ  يف  ب���داأت  حيث  ال�صاحلية، 
اأن  اإىل  �صعادتها  واأ�صارت  املا�صي”.  القرن  �صبعينيات  واحلفاظ عليها منذ 
م�صروع اأبوظبي الإر�صادي للكربون الأزرق الذي بداأ يف عام 2012 وتقوده 
يف  البيئة  هيئة  مع  بال�صرتاك  البيئية  للبيانات  العاملية  اأبوظبي  مبادرة 
اإمارة  يف  ال�صاحلية  البيئية  للنظم  الكاملة  الإمكانات  عن  ك�صف  اأبوظبي، 
با�صم  املعروفة  الثانية  املرحلة  ب��دء  اإىل  امل�صروع  جن��اح  دف��ع  وق��د  اأبوظبي 
فهم  من  و�ّصعت  والتي   2015 ع��ام  يف  الوطني  الأزرق  الكربون  م�صروع 
وتقييم جوانب خدمات النظم البيئية ال�صاحلية للكربون الأزرق، ل �صيما 
الإمارات  دولة  من  وال�صرقية  ال�صمالية  باملناطق  القرم،  اأ�صجار  غابات  يف 
العربية املتحدة”. وقالت الأمني العام لهيئة البيئة يف اأبوظبي “ يف الآونة 
الأخرية، انتهينا من الدرا�صة التجريبية ال�صنوية لعزل الكربون باأ�صجار 
القرم املنت�صرة يف دولة الإم��ارات لتقييم معدلت عزل الكربون يف الرتبة 
دولة  القرم يف  اأ�صجار  اأن غابات  الدرا�صة  القرم ووج��دت  اأ�صجار  يف غابات 
الإمارات تقوم بعزل الكربون مبعدل 0.5 طن لكل هكتار �صنوًيا، بالإ�صافة 
القرم.  لأ�صجار  احليوية  الكتلة  داخ��ل  املحتجزة  الكربون  خم��زون��ات  اإىل 
ومعدلت  القاحلة  املناطق  يف  بالرتبة  مقارنة  بكثري  اأعلى  املعدلت  ه��ذه 
عزل الكربون يف تربة اأ�صجار القرم الأخرى يف مواقع انت�صارها حول �صبه 

اجلزيرة العربية”.

�شكي دبي يحقق رقما قيا�شيا بفوزه بلقب 
اأف�شل منتجع تزلج داخلي يف العامل للعام الـ 6

•• دبي-وام: 

فاز “�صكي دبي” بلقب “اأف�صل منتجع تزلج داخلي يف العامل” وذلك للعام 
ال�صاد�ض على التوايل حمطما بذلك رقما قيا�صيا يف تاريخ “جوائز التزلج 

العاملية” والتي تعد اأرقى معيار للتميز يف قطاع �صياحة التزلج.
وتناف�صت دبي على اللقب مع ت�صعة منتجعات تزلج داخلي ذات �صمعة عاملية 
يف كل من م�صر واأملانيا وال�صني واإ�صبانيا وا�صكتلندا ونيوزيلندا وهولندا. 
واأعربت �صركة “ماجد الفطيم” ال�صركة الرائدة يف جمال تطوير واإدارة 
م�صتوى  على  والرتفيه  التجزئة  ومن�صاآت  املتكاملة  واملدن  الت�صوق  مراكز 
بلقب  دبي”  “�صكي  لفوز  فخرها  ع��ن  واآ���ص��ي��ا،  واأفريقيا  الأو���ص��ط  ال�صرق 

“اأف�صل منتجع تزلج داخلي يف العامل”.
وقال حممد العرتي نائب رئي�ض م�صاريع الثلج العاملية يف �صركة “ماجد 
“ماجد  �صركة  يف  روؤيتنا  اإن   “  : وال�صينما  والت�صلية  للرتفيه  الفطيم” 
الفطيم” تتمحور حول خلق “اأ�صعد اللحظات لكل النا�ض كل يوم” وهي 
احلافز على كل ما نفعله وهي ما يدفعنا يف �صعينا امل�صتمر للتميز كما اأن 
مب�صتوى  الرتقاء  اإىل  ال�صاعية  الطموحة  دبي  روؤي��ة  مع  تن�صجم  اأعمالنا 
الإمارة  مكانة  تعزيز  اإىل  بالإ�صافة  املجتمع  اأف��راد  حياة  وج��ودة  ال�صعادة 
من  واملقيمني”.  امل��واط��ن��ني  لعي�ض  مثايل  وم��ك��ان  لل�صياح  عاملية  كوجهة 
اأقدم   “ العاملية”:  التزلج  “جوائز  عام  مدير  راب�صون  �صيون  قال  جانبه 
التهاين ل� “�صكي دبي” والذي مت العرتاف به كاأف�صل منتجع تزلج داخلي 
يف العامل من قبل قطاع التزلج على اجلليد واأفراد اجلمهور �صويا وميثل 
الفوز  لكن  القطاع  يف  التميز  قمة  العاملية”  التزلج  “جوائز  ب�  الفائزون 
باجلائزة على مدى �صتة اأعوام متتالية هو اإجناز رائع ول �صك اأن “�صكي 
املحلي  امل�صتوى  على  والنمو  البتكار  باإلهام  املتمثلة  قيمنا  يج�صد  دبي” 
والزدهار و اأتطلع ملا �صينجزه املنتجع العام القادم فالتزامه بالبتكار اأ�صبح 

يفوق التوقعات”. 

مليني درهم ت�شرفات عقارات دبي اأم�ص  909
•• دبي-وام:

اأكرث  اأم�ض  بدبي  والأم���الك  الأرا���ص��ي  دائ��رة  يف  العقارية  الت�صرفات  بلغت 
من 909 ماليني درهم حيث �صهدت الدائرة ت�صجيل 362 مبايعة بقيمة 
 220.79 بقيمة  لالأرا�صي  مبايعة   106 منها  دره��م  مليون   760.72
مليون درهم و256 مبايعة لل�صقق والفلل بقيمة 539.93 مليون درهم. 
7 ماليني دره��م يف منطقة الو�صل  اأه��م مبايعات الأرا���ص��ي بقيمة  وج��اءت 
مبايعة  تليها  ال�صطوة  منطقة  يف  دره���م  م��الي��ني   6 بقيمة  مبايعة  تليها 
بقيمة 5 ماليني درهم يف منطقة وادي ال�صفا 5. وت�صدرت منطقة احلبية 
اخلام�صة املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �صجلت 90 مبايعة بقيمة 169 
4 مبايعات بقيمة  مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأوىل بت�صجيلها 
8 ماليني  8 ماليني درهم وثالثة يف املركا�ض بت�صجيلها مبايعتني بقيمة 
 87 درهم. وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�صقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 
مليون درهم مبنطقة نخلة جمريا كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 
مليون درهم يف منطقة برج خليفة واأخريا مبايعة بقيمة 6 ماليني درهم 
يف منطقة مر�صى دبي. وت�صدرت منطقة اخلليج التجاري املناطق من حيث 
عدد مبايعات ال�صقق والفلل اإذ �صجلت 40 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم 
83 مليون درهم  28 مبايعة بقيمة  بت�صجيلها  وتلتها منطقة مر�صى دبي 

وثالثة يف اخلريان الأوىل بت�صجيلها 27 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم.

•• اأبوظبي-الفجر: 

دولة  ب��ن��ك يف  اأك����رب  الأول،  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  ي��وا���ص��ل 
الإمارات العربية املتحدة واأحد اأكرب واأاأمن املوؤ�ص�صات 
قطاع  ت��ط��وي��ر  يف  دوره  ت��ع��زي��ز  ال���ع���امل،  يف  امل��ال��ي��ة 
املدفوعات الإقليمية عرب احلدود من خالل مبا�صرة 
الإقليمية  )املوؤ�ص�صة  “ُبنى”  من�صة  على  اأن�صطته 
ملقا�صة وت�صوية املدفوعات العربية( التابعة ل�صندوق 

النقد العربي. 
ومتخ�ص�صاً  متكاماًل  نظاماً  “ُبنى”  من�صة  وتعترب 
املدفوعات  وت�����ص��وي��ة  م��ق��ا���ص��ة  خ���دم���ات  ت���وف���ري  يف 
حلول  وت��ق��دم  العربية،  املنطقة  يف  متعددة  بعمالت 
ومتطلبات  واملبادئ  املعايري  مع  تتوافق  حديثة  دفع 
المتثال الدولية. وتتم ت�صوية املدفوعات فورياً من 

امل�صاركة مبا�صرة يف  املحولة وامل�صتفيدة  البنوك  قبل 
�صيتي، ع�صو  ال�صياق، قال �صاجناي  املن�صة. ويف هذا 
يف  الدولية  امل�صرفية  العمليات  ورئي�ض  اأول  منتدب 
اأبوظبي  “ يعك�ض ان�صمام بنك  اأبوظبي الأول:  بنك 
الأول اإىل من�صة ’بنى‘ عمق التزامنا بدعم املبادرات 
لقطاع  التحتية  البنية  ت��ع��زز  ال��ت��ي  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
لالأن�صطة  اأك��رب  زخماً  ومتنح  املنطقة  يف  املدفوعات 
للعمالء  املن�صة  تقدم  احل��دود؛ حيث  التجارية عرب 
ب��اأع��ل��ى م�صتويات  جت��رب��ة حت��وي��ل ف��وري��ة م��دع��وم��ة 
اأمان العمليات املالية. ونود يف هذه املنا�صبة اأن نتقدم 
بال�صكر اإىل �صندوق النقد العربي وم�صرف الإمارات 
العربية املتحدة املركزي على جهودهم احلثيثة لدعم 
بدور  �صي�صاهم  ال���ذي  الأم����ر  ’ُبنى‘  من�صة  اع��ت��م��اد 
اإي��ج��اب��ي يف حتفيظ من��و ق��ط��اع ال��دف��ع ع��رب احلدود 

اأبوظبي  على م�صتوى املنطقة. وب��دوره، يتطلع بنك 
الكبرية  الإم��ك��ان��ات  م��ن  ال�صتفادة  اإىل  ق��دم��اً  الأول 
لهذه املنظومة احلديثة التي �صيتم اإثراوؤها م�صتقباًل 
باملزيد من الوظائف واخل�صائ�ض اجلديدة والهامة”.  
التنفيذي  الرئي�ض  م��ان��ع  م��ه��دي  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  وم��ن 
املدفوعات  وت�����ص��وي��ة  ملقا�صة  الإق��ل��ي��م��ي��ة  للموؤ�ص�صة 
العربية )من�صة ٌبنى للمدفوعات العربية(: “ي�صرنا 
كم�صارك يف  الأول  اأبوظبي  بنك  بان�صمام  نرحب  اأن 
اإىل  الهادفة  لتطلعاتنا  داع��م  و�صريك  ’ُبنى‘،  �صبكة 
تعزيز منو اأن�صطة الدفع عرب احلدود على امل�صتويني 
الإقليمي والعاملي، من خالل الرتكيز على ال�صفافية، 
اخلدمات  وت��وف��ر  �صرعة  وزي���ادة  التكاليف،  وخف�ض 
جمموعة  طريق  خارطة  مع  يتما�صى  مبا  املتكاملة، 
احلدود.  ع��رب  ال��دف��ع  اأن�����ص��ط  تعزيز  نحو  الع�صرين 

بنك  �صيلعبه  ال���ذي  ال���دور  باأهمية  ثقة  على  ون��ح��ن 
اأبوظبي الأول يف حتقيق هذه الأهداف، ونتطلع قدماً 
اإىل التعاون الوثيق والبّناء مع اإدارته. وبالإ�صافة اإىل 
التعاون مع القطاع امل�صريف يف دولة  ذلك، �صنوا�صل 
الإمارات العربية املتحدة واملنطقة العربية وخارجها 
لتفعيل الدور ال�صرتاتيجي الذي ت�صاهم به املن�صة 
م��ن ح��ي��ث ت��وف��ري ال��ف��ر���ض امل��ث��م��رة ال��ت��ي ت��دع��م منو 
القت�صادات العربية وتوطد العالقات التجارية بني 
ال�صركاء. كما اأود اأن اأتقدم بال�صكر اأي�صاً اإىل م�صرف 
الإمارات العربية املتحدة املركزي على ما يقدمه من 

دعم ورعاية م�صتمرين ملن�صة ’ُبنى‘“. 
اأول معامالته  اأبوظبي الأول قد ا�صتكمل  وكان بنك 
باجلنيه امل�صري على املن�صة، و�صي�صارك يف معامالت 

جديدة بعمالت اأخرى م�صتقباًل. 

دعمًا لنمو قطاع الدفع عر احلدود

بنك اأبوظبي الأول ينفذ اأول معاملته على من�شة »ُبنى« التابعة ل�شندوق النقد العربي 
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تنازل/ بيع
اإع�الن

التجارية  الرخ�صة  ميلك  اجلن�صية  بنغايل   - مياه  ا�صحاق  مياه  معني  حممد   : ال�صيد  اأن  حيث 
)كافترييا ليايل الذيد( رخ�صة جتارية والتي تاأ�ص�صت بال�صارقه مبوجب رخ�صة رقم )614412( 
حيث ان ال�صيد: :حممد معني مياه ا�صحاق مياه - بنغايل اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن 
ال�صيد:  اإىل   )%100( البالغة  الذيد((  ليايل  ))كافترييا  التجارية  الرخ�صة  يف  ح�صته  كامل 
من  القانوين  ال�صكل  ،تغيري  اجلن�صية  اماراتي   - الكتبي  هويدن  علي  عبداهلل  مع�صد  عبداهلل 
وكيل خدمات ايل فردية، ان�صحاب �صريك/�صركاء. وعمال بن�ض املادة )14( فقره 5 من القانون 
الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صاأن الكاتب العدل ، فقد اقت�صى ن�صر هذا الإعالن للعلم وانه 
�صوف يتم الت�صديق على الأجراء امل�صار اإليه بعد اأ�صبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي 

اعرتا�ض ذلك عليه اتباع ال�صبل القانونية حيال ذلك
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70533

�لعدد 13446 بتاريخ 2022/1/19   

تغيري ��سـم /عتاب �إ�سماعيل علي حممد �حلو�سني
تقدمت املواطنة )عتاب اإ�صماعيل علي حممد احلو�صني( 
بطلب اىل حمكمة اأبوظبي البتدائية ق�صم التوثيقات 

بتغيري ا�صمها من )عتاب( اىل)ودميه(
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�صم املذكور خالل 

العالن ن�صر  تاريخ  من  يوما   15
قا�سي تركات �لد�ئرة �لثالثة  

د�ئرة �لق�ساء - �أبوظبي
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق

70021

�لعدد 13446 بتاريخ 2022/1/19   
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0008617 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �صياء الرحمن حممد بوته  
جمهول حمل الإقامة :  ال�صارقة - منطقة العزرة - �صارع ال�صيخ �صامل بن �صلطان القا�صمي - بناية �صكن 
�صائقي اجرة ال�صارقة رقم الهاتف 0568761267 - نعلمكم بان املدعي : اأجرة ال�صارقة ذ م م يف الدعوى 

رقم 2021/8617 الدائرة التجارية اجلزئية الرابعة 
قد رفع الدعوى املذكورة اأعاله يطالب فيها : الزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ وقدره )11902.94( اأحد 
ع�صر الفا وت�صعمائة واثنان درهم و 94 فل�ض والفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ املطالبة الق�صائية 

وحتى تاريخ ال�صداد التام ، والزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
لذا يقت�صى ح�صورك امام مكتب اإدارة الدعوى رقم )7( مبحكمة ال�صارقة الإحتادية الإبتدائية �صخ�صيا 
او بوا�صطة وكيل معتمد ، وذلك لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، وذلك يوم الثالثاء 
املوافق 2022/1/25 وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة ارقامها بو�صفك مدعى عليه ، ويف حال تخلفك 

عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنك فاإنه �صيتم ا�صتكمال الإجراءات القانونية يف غيابك. 
حرر بتاريخ : 2022/1/17 م. 

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70522 �لعدد 13446 بتاريخ 2022/1/19   
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي( مدين   SHCFICIREA2021 /0008205 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / �صهباز  بيج اعجاز بيج - العنوان : 9402973 
2021/12/30 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى  بانه بتاريخ  نحيطكم علما 

بالرقم اأعاله ل�صالح / اجرة ال�صارقة -  بالتايل :
ن�ض احلكم 

حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري : 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )20130.21( )ع�صرون الفا ومائة 
وثالثون درهم و 21 فل�ض ، ل�صالح املدعية بالإ�صافة للفائدة القانونية بواقع 5% �صنويا 
ا�صل  التتجاوز  على  التام  ال�صداد  وحتى  الدعاء  تاريخ  من  وذلك  به  املق�صى  املبلغ  على 
الدين مع الر�صوم وامل�صاريف. حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من 

اليوم التايل لن�صره.
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70522 �لعدد 13446 بتاريخ 2022/1/19   
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي( مدين   SHCFICIREA2021 /0008114 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / اليك�ض تو�صابي - العنوان : 9400583
2021/12/30 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى  بانه بتاريخ  نحيطكم علما 

بالرقم اأعاله ل�صالح / اجرة ال�صارقة -  بالتايل :
ن�ض احلكم 

حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري : 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )70279.78( )�صبعون الفا ومئتان 
وت�صعة و�صبعون درهم 78 فل�ض( ل�صالح املدعية بالإ�صافة للفائدة القانونية بواقع %5 
التتجاوز  التام على  ال�صداد  تاريخ الدعاء وحتى  به وذلك من  املق�صى  املبلغ  �صنويا على 

ا�صل الدين مع الر�صوم وامل�صاريف. 
حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية.

�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70522 �لعدد 13446 بتاريخ 2022/1/19   

  �ال�سماء           
تعلن دائرة حماكم راأ�ض اخليمة باأن املدعوة / فاطمة را�صد 
علي بن بخيت العميمي ، تقدمت بطلب تغيري املقطع الول 
بعد  ا�صمها  لتكون   ، )غبي�صة(  اىل  )فاطمة(  م��ن  ل�صمها 

التغيري / غبي�صة را�صد علي بن بخيت العميمي ،
وان من له م�صلحة يف العرتا�ض ان يتقدم خالل خم�صة 
ع�صر ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ الع����الن ام���ام ق�صم ال���ص��ه��ادات يف 

حمكمة راأ�ض اخليمة.
قا�سي حمكمة ر�أ�س �خليمة �البتد�ئية 
طارق عبد�لرحمن جمعه

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70349

�لعدد 13446 بتاريخ 2022/1/19   
�أعمـال �خلبـرة �حل�سابيـة

يف �لدعـوى رقـم 2966/2021 جتــاري جـزئي
املدعى عليه�ا / اي�صيل غ�روب اإم اي م.د.م.�ض. 

الدعوى  يف  ح�صابياً  خبرياً  تعييني  دبي  حمكمة  قرار  على  وعطفاً  اأعاله  للمو�ص�وع  بالإ�صارة 
 ،14/10/2021 املذكورة اأعاله مبوجب احلكم التمهيدي ال�صادر عن حمكمة دبي بتاريخ 
يقت�صي عليكم او من ميثلكم قانون�ا مراجعة اخلبري احل�صابي/م�صعب من�ص�ور عب�ر و�ص�ائ�ل 
الت�ص�ال التالي�ة : )اأمانة حما�صبون قانوني�ون - دبي - القرهود - بناية بنك ال�صارقة - مكتب 
الكرتوين  بريد   ،04-2868837 رقم  فاك�ض   ،  04-2868836 رقم  هاتف   )301
20/01/2022 لتقدمي كافة  املوافق  court@amanacac.ae وذلك يوم اخلمي��ض 
اأوراق و م�صتندات بخ�صو�ض مو�صوع الدعوى، وبخالف ذلك مراجعة  وجميع ما لديكم من 
اخلبري احل�صابي يف موعد اأق�صاه �صبعة اأيام من تاريخ ن�صر هذا الإعالن عرب و�صائل الت�صال 

املذكورة اعاله وذلك ل�صتالم لتقدمي كافة وجميع امل�صتندات مو�ص�وع الدع�وى.
�خلبري �حل�سابي 
م�سعب من�سور      

�إعالن �إجتماع خربة 

70540
�لعدد 13446 بتاريخ 2022/1/19   

�إعالن منفذ �سده بالن�سر 
حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �لفر��سنة �لبي�ساء ملقاوالت �لتك�سية و�الر�سيات   

)جزئي(   عمايل   SHCEXCILABMIN2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004838/ 
اإىل املحكوم عليه : الفرا�صة البي�صاء ملقاولت التك�صية والر�صيات 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ ماأمون نور المني ، اجلن�صية بنجالدي�صي  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 10964 درهم

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13446 بتاريخ 2022/1/19   
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - طريق �ر�س �لبحر للمقاوالت �لفنية  
عمايل   SHCEXCILABS2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0003222/ 

اإىل املحكوم عليه : طريق ار�ض البحر ملقاولت الفنية 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ �صوروك مياه جاماك علي  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

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

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 7460 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535

�لعدد 13446 بتاريخ 2022/1/19   
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : جلوب فولدر لتجارة نظم احل�ساب الآيل - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم F1 ملك الغرير لال�صتثمار - املطينة - ا�صتدامة B- ال�صكل القانوين 
 : التجاري  بال�صجل  القيد  رقم   906052  : الرخ�صة  رقم   ، م�صوؤولية حم��دودة  ذات   :
1513583 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف 
ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2022/1/4 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/1/4 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني ي�سرى و�سركاه لال�ست�سارات 
 - بردبي   - ام��ني  ع��ادل  ي�صرى  ملك   703 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�سابات  وتدقيق 
والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  فاك�ض :     اخلليج التجاري - هاتف :    

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021 �لعدد 13446 بتاريخ 2022/1/19   
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي :  ي�سرى و�سركاه لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات
التجاري -  ام��ني - بردبي - اخلليج  703 ملك ي�صرى ع��ادل  العنوان : مكتب رق��م 
فاك�ض :       مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي  هاتف : 
نظم  لتجارة  فولدر  جلوب  لت�صفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�صفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه 
احل�ساب الآيل - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/1/4 
اأي  لديه  من  وعلى   2022/1/4 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق 
اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان 
املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021
�لعدد 13446 بتاريخ 2022/1/19   

�إعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية

)جزئي(  عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0004849 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �صماء الطوار للخياطة والتطريز - ذ م م  
جمهول حمل الإقامة : عجمان الرو�صة 2 رقم مكاين 4989409390  

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/2/2 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 1( �صخ�صيا 
او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2022/1/17 م

مدير �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533

Date 19/ 1/ 2022  Issue No : 13446
Notification by Publication to Defendant 

At the Case Management Office, Ajman Federal Court, 
Federal Civil Court of First Instance

In Case No. 0004861/AJCFICIPOR2021 / Commercial (Partial)
To the defendant: Muhammad Masoud Parwez Muhammad 
His place of residence is unknown : Ajman Al Nuaimiya, Maryam Tower, 
and he works in Al-Tilal Supermarket, Makani No.: 4493708680, Tel: 
0524245295-05857806627
(In Arabic and English Languages)
You are ordered to attend the hearing dates 24/01/2020 before the Case 
Management Office, Ajman Federal Court, Civil Court of First Instance 
- Office No. (Case Manager Office 2 - One Day Department) in person 
or through an authorized agent, and submit a plea to the Case with all 
attached documents, within a period of time not exceeding ten days from 
the date of publication to consider the Case whose number is mentioned 
above - in your capacity as the defendant.
Judicial Services Office
Abdul Malik Khalfan Al-Naqbi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533Date 19/ 1/ 2022  Issue No : 13446
Defendant's notification by publication 

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0008428 civil (partial)

To the defendant : Manpreet Singh Bhullar - Unknown Place of residence: Sharjah Al 
Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street,
Sharjah Taxi Drivers residence building
We inform you that the Claimant / Sharjah Taxi L.L.C in case No. 8428/2021, the Fourth 
Commercial One-Day Circuit, has filed the above-mentioned lawsuit claiming:
Obligate the defendant to pay an amount of (6683.82 dirhams) Sixty-six thousand eight 
hundred eighty-three dirhams and eighty-two fils. -Obligate the defendant to pay the 
interest at 12% from the date of the judicial claim until the date of full payment, and to 
pay charges and expenses and attorney fees. Therefore, you must appear before the Case 
Management Office No. (7) at the Federal Court of First Instance in person or through 
an authorized agent, in order to answer the case and submit what you have of data, on 
Tuesday 25/01/2022, in order to consider the case whose numbers are mentioned in your 
capacity as a defendant. In the event that you fail to attend or do not send an agent on 
your behalf, the legal procedures will be completed in your absence
Judicial Services Office / Fatima Yaquob AlRamsi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 19/ 1/ 2022  Issue No : 13446
Defendant's notification by publication 

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance 
in Case No. SHCFICIREA2021/0008617 civil (partial)

To the defendant : Zia Ur Rehman Muhammad Boota
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi 
Street Sharjah, Taxi Drivers residence building, contact: 0568761267
Kindly be informed that the Plaintiff: Sharjah Taxi LLC filed the lawsuit No. 8617/2021, 
Fourth Commercial Partial Circuit, demanding and claiming the following:
Obligate the defendant to pay an amount of (11902.94 dirhams) Eleven thousand nine 
hundred two dirhams and ninety-four fils, and the legal interest of 12% from the date of 
the judicial claim until the date of full payment, and to pay charges and expenses and 
attorney fees. Therefore, you are required to appear before the Case Management Office 
No. 7, Federal First Instance Court of Sharjah personally or by an authorized attorney 
in order to reply on the lawsuit and to submit the information you have. The hearing 
will be held on Tuesday, 25/01/2022 to consider the said lawsuit in your capacity as the 
Defendant. If you failed to appear or appoint your attorney, the legal procedures will be 
completed even in your absence.
Judicial Services Office  / Fatima Yaquob AlRamsi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 19/ 1/ 2022  Issue No : 13446
A writ of notification by publication

Issued from Sharjah Court, Court of First Instance 
in the Case No. SHCFICIREA2021/0008205, Civil (Partial)

To : The convicted person: Shahbaz Baig Ijaz Baig, Address: 9402973
On 30/12/2021, we inform you that this court sentenced you in the said case with 
the abovementioned number in favor of the Sharjah Taxi of the following :
Wording of the Sentence
The court sentenced a judgment as if in the presence of the Defendant:
The Defendant shall pay the Plaintiff an amount of AED 20130.21 (Twenty 
thousand one hundred thirty dirhams and twenty-one fils) in addition to a legal 
interest of 5% to be paid annually on such amount as of the date of claim till 
the full payment, without exceeding the original amount along with fees and 
expenses. The award is subject to appeal within the legal term from the day that 
follows the publication.
Judge / Yehia Abd El Jabbar El Aany 
Sharjah Court
Civil Court for First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 19/ 1/ 2022  Issue No : 13446
A writ of notification by publication

Issued from Sharjah Court, Court of First Instance 
in the Case No. SHCFICIREA2021/0008114, Civil (Partial)

To : The convicted person: Alex Tushabe, Address: 9400583
On 30/12/2021, we inform you that this court sentenced you in the said case with the 
abovementioned number in favor of the Sharjah Taxi of the following:
Wording of the Sentence
The court sentenced a judgment as if in the presence of the Defendant:
The Defendant shall pay the Plaintiff an amount of AED 70279.78 (Seventy thousand 
two hundred seventy-nine dirhams and seventy-eight fils) in addition to a legal interest 
of 5% to be paid annually on such amount as of the date of claim till the full payment, 
without exceeding the original amount along with fees and expenses.
The award is not subject to appeal within the legal term.
Judge / Yehia Abd El Jabbar El Aany (Signed)
(Seal of United Arab Emirates - Ministry of Justice)
Sharjah Court
Civil Court for First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 19/ 1/ 2022  Issue No : 13446
Court of Cassation 

Appeal Notification by Publication
In the appeal No. :458/2021/762 - real estate appeal
Considered at: 1st real estate department No. 545
Subject of appeal : accepting the appeal in form and in subject and repealing the appealed 
judgment and refer the same to the court of appeal to issue its judgment in light of what 
is decided by the court of cassation and obliging the Respondent with the fees, expenses 
and attorneys' fee.
Appellant : Aqaar Corporation. Address : Emirate of Dubai | Airport St | Port Saeed area - 
Business Point Building | Mezzanine| Office No. 9  Tel: 0506767616  Email : INFO3@omalc.ae 
Makkani: 3244594826 | IBAN AE090500000000020106942
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakheet Al Matrooshi
Notifiee :1-Muhammed Cajee, his capacity: Respondent
Subject of Notification : We hereby notify you that the Appellant has filed the said appeal 
against you and you should attend to the Court of Cassation for replying to the appeal 
writ.
Prepared by/Mathna Abdulatif Al Farhan
Date of approval/18-01-2022 07:34:46

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 19/ 1/ 2022  Issue No : 13446
Dubai Court of First Instance 

Notification by Publication
In the execution No. : 211/2021/1238- real estate execution
Considered at: 6th execution department No. 227
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 192/2020 -partial 
real estate, by paying the amount executed amounted to AED 742010, including the 
fees and expenses.
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Est. Address : Emirate of Dubai 
| Airport St Port Saeed area - Business Point Building | Mezzanine Office No. 9 Tel: 
0504643947 | Email: Execution1@omalc.ae - Makkani: 3244594826
Represented by: Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Notifiee: 1- Mohammad Qamaruz Zaman Mohammad Idris, his capacity: Defendant
Subject of Notification : has filed the abovementioned execution case against you 
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 742,010.00) to 
the execution applicant or court's treasury. Accordingly, the court will proceed the 
execution procedures against you if you failed to be abided by the said judgment 
within 15 days from the date of publishing this notification.
Prepared by / Hessa Mohammed Al Balushi
Date of approval / 14-01-2022 09:46:45

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 19/ 1/ 2022  Issue No : 13446
Dubai Court of First Instance 

Notification by Publication
In the execution No : 211/2021/1328-real estate execution
Considered at: 4th execution department No. 186
Subject of execution: executing the judgment issued in the case No. 69/2020-partial 
real estate, by paying the amount executed amounted to AED 380681, including the 
fees and expenses.
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Est. - Address : Emirate of Dubai 
| Airport St | Port Saeed area | Business Point Building | Mezzanine Office No. 9 Tel: 
0504643947 | Email: Execution1@omalc.ae | Makkani : 3244594826
Notifiee : 1- Mohammed Ahmed Gasem Mohammed Al-Sharhan, his capacity : Defendant 
Subject of Notification : has filed the abovementioned execution case against you 
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 380681.00) to 
the execution applicant or court's treasury.  Accordingly, the court will proceed the 
execution procedures against you if you failed to be abided by the said judgment 
within 15 days from the date of publishing this notification.
Prepared by / Aisha Rashid Mohammed Al Dhanhani
Date of approval/ 17-01-2022 10:37:13

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530Date 19/ 1/ 2022  Issue No : 13446
Dubai Court of First Instance 

Notification by Publication
In the execution No. : 1305/2021/211 - real estate execution
Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 63/2020_ partial 
real estate, by paying the amount executed amounted to AED 157180, including the 
fees and expenses.
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Est.
Address: Emirate of Dubai | Airport St | Port Saeed area | Business Point Building | 
Mezzanine| Office No. 9 Tel: 0504643947 | Email : Execution1@omalc.ae Makkani : 
3244594826 IBAN AE090500000000020106942
Notifiee : 1- Ahmed Abdulmlik M Aljuridan, his capacity : Defendant
Subject of Notification has filed the abovementioned execution case against you by 
obliging executing the judgment issued in the case No. 63/2020_ partial real estate 
you to pay the amount executed amounting to (AED 157180) including the fees 
and expenses. Accordingly, the court will proceed the execution procedures against 
you if you failed to be abided by the said judgment within 15 days from the date of 
publishing this notification.
Prepared by/Iman Mohammed AL Balushi
Date of approval /14-01-2022 08:26:47

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 19/ 1/ 2022  Issue No : 13446
Court of Appeal 

Memo Notification by Publication (Appeal)
In the appeal No.: 322/2022/6 - real estate appeal
Considered at: 1st real estate department No. 90
Subject of appeal: appealing the judgment issued in the case No. 1442/2021- partial 
real estate, fees, expenses and attorneys' fee.
Appellant : Aqaar Corporation.
Address : Emirate of Dubai  | Airport St | Port Saeed area - Business Point Building 
| Mezzanine| Office No. 9 | Tel: 0506767616 | Email: INFO3@omalc.ae Makkani: 
3244594826 | IBAN AE090500000000020106942
Represented by: Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakheet Al Matrooshi
Notifiee : 1- Muhammad Rafique, his capacity : Appellee
Subject of Notification :has appealed the decision/judgment issued in the case No. 
1442/2021- partial real estate. A remotely session was set on Thurs corresponding to 
03-02-2022 at 10:00 in litigation hall. Therefore, you are kindly requested to attend in 
person or by attorney, otherwise, the court will issue its judgment in absentia.
Prepared by / Hamda Jumaa Ahli
Date of approval/18-01-2022 11:34:44

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 19/ 1/ 2022  Issue No : 13446
Dubai Court of First Instance 

Notification by Publication
In the execution No : 211/2021/1242 - real estate execution
Considered at: 4th execution department No.186
Subject of execution: executing the judgment issued in the case No. 181/2020 -partial 
real estate, by paying the amount executed amounted to AED 463,735, including the 
fees and expenses.
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Est. - Address : Emirate of Dubail 
Airport St  - Port Saeed area - Business Point Building - Mezzanine | Office No. 9 Tel: 
0504643947 | Email: Execution1@omalc.ae - Makkani : 3244594826 |
Represented by: Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Notifiee: 1- Khaleda Moawad Abdel Mouety El Baba, his capacity: Defendant
Subject of Notification :has filed the abovementioned execution case against you 
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 463,735.00) to the 
execution applicant or court's treasury including the fees and expenses. Accordingly, 
the court will proceed the execution procedures against you if you failed to be abided 
by the said judgment within 15 days from the date of publishing this notification.
Prepared by / Khalifa Obaid Al Muhairi
Date of approval / 17-01-2022 09:34:46

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 19/ 1/ 2022  Issue No : 13446
Partial Real Estate 18/2021/988

Notification by Publication 
Details of Notification by Publication
To the Convict 1- Sadullo Bafeav

Unknown residence
The judgment creditor/ Aqaar Corporation, hereby notifies you that the court 
has issued a judgment in the session held on 27-09-2021 in the said case to 
the favor of Party1_Name by obliging the defendant to pay the plaintiff an 
amount of (AED 324.728) three hundred twenty four thousand seven hundred 
twenty eight dirham in addition to the agreed interest of 10% annually with 
effect from the date of judicial till full payment and rejected other requests 
and obliges him with fees, expenses and five hundred dirhams for attorneys' 
fee, Such judgment is considered as issued in presence subject to appeal 
within thirty days from the next day of publishing the notification. Issued 
in the name of HH Sheikh Mohammed bin Rashed bin Saeed Al Maktoum, 
Ruler of Dubai, and has publicly announced to all.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530
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ك�سف باحثون اأنه ميكن جتنب ما يقارب 10% من حالت الإ�سابة باأمرا�ض 
القلب التاجية اجلديدة، التي حتدث يف غ�سون عقد من منت�سف العمر، عن 

طريق منع نق�ض احلديد.وقال موؤلف الدرا�سة، التي ُن�سرت يوم الأربعاء 6 
الأوروبية  للجمعية  تابعة  جملة  وهي   ،ESC Heart Failure يف  اأكتوبر 
لأمرا�ض القلب )ESC(، الدكتور بينيديكت �سراج، من مركز القلب والأوعية 

الدموية بجامعة هامبورغ باأملانيا: "كانت هذه درا�سة قائمة على املالحظة 
اأمرا�ض القلب. ومع ذلك،  اأن نق�ض احلديد ي�سبب  ول ميكننا ا�ستنتاج 

الأ�سا�ض ملزيد  النتائج توفر  تتزايد الأدلة على وجود �سلة وهذه 
من البحث لتاأكيد النتائج".

وتو�صلت الدرا�صات ال�صابقة اإىل اأنه يف املر�صى الذين يعانون 
القلب،  ق�صور  مثل  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  اأم��را���ض  م��ن 
ارتبط نق�ض احلديد بنتائج اأ�صواأ مبا يف ذلك دخول امل�صت�صفى 
حت�صني  اإىل  ال����وري����دي  ب��احل��دي��د  ال���ع���الج  واأدى  وال����وف����اة. 
الأعرا�ض والقدرة الوظيفية ونوعية احلياة يف املر�صى الذين 
يعانون من ق�صور القلب ونق�ض احلديد، امل�صجلني يف جتربة 
يف  احلديد  مكمالت  تاأثري  يف  تبحث  التي   ،FAIR-HF

الوريد على خطر الوفاة لدى مر�صى ق�صور القلب.
وتهدف الدرا�صة احلالية اإىل فح�ض ما اإذا كان الرتباط بني 

نق�ض احلديد والنتائج لوحظ اأي�صا يف عموم ال�صكان.
و�صملت الدرا�صة 12164 فردا من ثالث جمموعات �صكانية 
اأوروبية. وكان متو�صط العمر 59 �صنة و%55 من امل�صاركني 

من الن�صاء.
الوعائية  القلبية  اخلطر  لعوامل  تقييما  الباحثون  واأج��رى 
وال�صكري  وال�صمنة  ال��ت��دخ��ني  م��ث��ل  امل�صاحبة  والأم���را����ض 
والكولي�صرتول من خالل تقييم �صريري �صامل مبا يف ذلك 

عينات الدم.
ووقع ت�صنيف امل�صاركني على اأنهم يعانون من نق�ض احلديد 

اأم ل وفقا لتعريفني:
احلديد  فقط  ي�صمل  وال���ذي  امل��ط��ل��ق،  احل��دي��د  نق�ض   1-

املخزن )الفرييتني(.
احلديد  ي�����ص��م��ل  وال������ذي  ال��وظ��ي��ف��ي  احل���دي���د  ن��ق�����ض   2-
اجل�صم  لي�صتخدمه  املتداول  واحلديد  )الفرييتني(  املخزن 

)الرتان�صفريين(.
وتتّبع الباحثون امل�صاركني يف حالة الإ�صابة باأمرا�ض القلب 

القلب  اأم��را���ض  ب�صبب  وال��وف��اة  الدماغية  وال�صكتة  التاجية 
ثم  الأ�صباب.  الناجمة عن جميع  والوفاة  الدموية  والأوعية 
التاجية،  القلب  واأمرا�ض  نق�ض احلديد  العالقة بني  حللوا 
والوفيات  الوعائية،  القلبية  والوفيات  الدماغية،  وال�صكتة 
واجلن�ض  العمر  تعديل  بعد  الأ���ص��ب��اب  جميع  ع��ن  الناجمة 
وموؤ�صر  وال�صكري  ال��دم  و�صغط  والكولي�صرتول  والتدخني 

كتلة اجل�صم واللتهابات.

اأمرا�ض  م��ن  ت��اري��خ  لديهم  ال��ذي��ن  امل�صاركني  ا�صتبعاد  ووق��ع 
ال��دم��اغ��ي��ة يف الأ����ص���ا����ض من  ال�����ص��ك��ت��ة  اأو  ال��ت��اج��ي��ة  ال��ق��ل��ب 

التحليالت.
وك����ان %60 م��ن امل�����ص��ارك��ني ي��ع��ان��ون م��ن ن��ق�����ض م��ط��ل��ق يف 

احلديد و%64 يعانون من نق�ض وظيفي يف احلديد.
وخالل فرتة املتابعة البالغة 13.3 �صنة كان هناك 2212 
حالة وفاة )%18.2(. وتويف من بني ه��وؤلء، ما جمموعه 
القلب  باأمرا�ض  تتعلق  لأ�صباب   )4.7%( �صخ�صا   573

والأوعية الدموية.
وال�صكتة  التاجية  القلب  باأمرا�ض  الإ�صابة  ت�صخي�ض  ووق��ع 
من   )6.3%( و766   )8.5%(  1033 يف  ال��دم��اغ��ي��ة 

امل�صاركني، على التوايل.
وارت���ب���ط ن��ق�����ض احل��دي��د ال��وظ��ي��ف��ي ب���زي���ادة خ��ط��ر الإ�صابة 
بزيادة  و26%   ،24% بن�صبة  ال��ت��اج��ي��ة  ال��ق��ل��ب  ب��اأم��را���ض 
خطر ال��وف��اة ب��اأم��را���ض القلب والأوع��ي��ة ال��دم��وي��ة، و12% 
بزيادة خطر الوفاة جلميع الأ�صباب مقارنة بعدم وجود نق�ض 
بزيادة  املطلق  احل��دي��د  نق�ض  وارت��ب��ط  احل��دي��د.  يف  وظيفي 
خطر الإ�صابة باأمرا�ض القلب التاجية بن�صبة %20 مقارنة 
بعدم وجود نق�ض مطلق يف احلديد، ولكن مل يكن مرتبطا 
ب��ال��وف��ي��ات. ومل ت��ك��ن ه��ن��اك ارت��ب��اط��ات ب��ني ح��ال��ة احلديد 

وال�صكتة الدماغية.
وق�����ام ال��ب��اح��ث��ون ب��ح�����ص��اب احل�����الت ال���ت���ي ك����ان م���ن املمكن 
والتدخني  واجلن�ض  العمر  الع��ت��ب��ار  يف  الأخ���ذ  م��ع  جتنبها، 
الدم وال�صكري وموؤ�صر كتلة اجل�صم  والكولي�صرتول و�صغط 

واللتهابات.
واأو�صح الدكتور �صراج اأن التحليل ي�صري اإىل اأنه اإذا كان نق�ض 

الوفيات،  %5.4 من جميع  فاإن  الأ�صا�ض،  احلديد غائبا يف 
و%11.7 من وفيات القلب والأوعية الدموية، و10.7% 
)التي  التاجية  القلب  لأم��را���ض  اجلديدة  الت�صخي�صات  من 
ُتعزا جميعها اإىل نق�ض احلديد الوظيفي(، مل تكن لتحدث 
يف العقد التايل.وي�صرح: "اأظهرت الدرا�صة اأن نق�ض احلديد 
كان منت�صرا ب�صكل كبري يف هذه الفئة من ال�صكان يف منت�صف 
ن��ق�����ض وظيفي  ي��ع��ان��ون م��ن  ي��ق��ارب ثلثيهم  ال��ع��م��ر، م��ع م��ا 

لالإ�صابة  عر�صة  اأك���رث  ك��ان��وا  الأف����راد  احلديد".وهوؤلء  يف 
باأمرا�ض القلب واأكرث عر�صة للوفاة خالل ال�صنوات ال� 13 
امل�صتقبلية  ال��درا���ص��ات  اأن  اإىل  �صراج  الدكتور  التالية.واأ�صار 
�صنا  اأن تدر�ض هذه الرتباطات يف املجموعات الأ�صغر  يجب 
وغري الأوروبية. قائال: "اإذا مت تاأكيد العالقات، فاإن اخلطوة 
التالية �صتكون جتربة ع�صوائية حتقق يف تاأثري عالج نق�ض 

احلديد يف عموم ال�صكان".

نق�ص احلديد يف منت�شف العمر يرتبط بزيادة خطر الإ�شابة باأمرا�ص مهددة للحياة

وقال املوؤلف الأول للدرا�صة، الدكتور ويال برينوويتز، من 
ق�صم الطب النف�صي والعلوم ال�صلوكية بجامعة كاليفورنيا 

يف �صان فران�صي�صكو،
زادت  كلما  اأن���ه  وج��دن��ا  ع���ام،  "ب�صكل  �صحفي:  ب��ي��ان  يف   
معدلت  وت�صارعت  الإدراك  انخف�ض  الكتئاب،  اأع��را���ض 

الرتاجع".
وت�صري التقديرات اإىل اأن البالغني الأكرب �صنا يعانون من 
اأعرا�ض اكتئاب معتدلة اأو عالية يف بداية مرحلة البلوغ، 

ووجدوا اأنهم يعانون من انخفا�ض يف الإدراك على مدى 
�صنوات.  10

 29 الأربعاء  يوم  ُن�صرت  التي  الدرا�صة اجلديدة،  وخالل 
Alzheimer's Disease، قام  �صبتمرب، يف جملة 
اأعمارهم  ت��رتاوح  األ��ف متطوع   15 بتجنيد نحو  الفريق 

بني 20 و89 عاما.
ووقع تق�صيم امل�صاركني اإىل ثالث مراحل عمرية، مرحلة 
ال�صباب )الذين ترتاوح اأعمارهم بني 20-49(، منت�صف 

والأكرب   )69-50 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  )الذين  العمر 
وخ�صعوا   ،)89-70 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  )الذين  �صنا 

جميعا لفحو�صات للك�صف عن الكتئاب.
وبعد ذلك، طور الباحثون منوذجا اإح�صائيا للتنبوؤ بامل�صار 

املتو�صط لأعرا�ض الكتئاب. 
وي�صاعد هذا امل�صار الفريق يف عمل تقدير حلالة ال�صحة 
العقلية لكبار ال�صن امل�صابني باخلرف عندما كانوا اأ�صغر 

�صنا.
ووقع تطبيق النموذج بعد ذلك على 6 اآلف م�صارك من 
التدهور  من  تاريخ  لديهم  ممن  الدرا�صة  يف  ال�صن  كبار 

املعريف.
التي  الأخ���رى  العوامل  مبراقبة  الباحثون  ق��ام  واأخ���ريا، 
وتاريخ  والعرق  اجلن�ض  ذلك  دورا مبا يف  تلعب  اأن  ميكن 

التدخني.
وك�صفت النتائج اأن ال�صباب امل�صابني بالكتئاب كانوا اأكرث 
وقت  يف  امل��ع��ريف  التدهور  لتجربة   73% بن�صبة  عر�صة 
مرحلة  يف  الكتئاب  ه��ذا  ارتبط  كما  حياتهم.  من  لح��ق 
البلوغ املبكرة بانخفا�ض الإدراك بعد 10 �صنوات من بدء 

الأعرا�ض.
الإ�صابة باخلرف يف وقت لحق  اأي�صا خطر  وك��ان هناك 
منت�صف  يف  بالكتئاب  اأ�صيبوا  ال��ذي��ن  لأول��ئ��ك  بالن�صبة 
عند  مرتفعا  يكن  مل  اخلطر  لكن  ال�صن،  كبار  اأو  العمر 

.43%
عدد  لديهم  بالكتئاب  امل�صابني  اأن  الباحثون  واف��رت���ض 
كبري من هرمونات التوتر، والتي ميكن اأن تدمر القدرة 

على تكوين ذكريات جديدة.

اآليات كيف ميكن لالكتئاب  "ت�صرح عدة  وقال برينوتيز: 
اأن يزيد من خطر الإ�صابة باخلرف"، من بينها اأن فرط 
من  يزيد  لل�صغط  املركزية  ال�صتجابة  نظام  يف  الن�صاط 
تلف  اإىل  ي���وؤدي  م��ا  ال�صكرية،  الإج��ه��اد  ه��رم��ون��ات  اإن��ت��اج 

احُل�صني،
 وهو جزء من الدماغ �صروري لت�صكيل وتنظيم وتخزين 

الذكريات اجلديدة".
الأمريكيني  من   20% وج��ود  مع  اإن��ه  الباحثون  ويقول 

ي��ع��ان��ون م��ن الك��ت��ئ��اب، ي��ج��ب ع��ل��ى الأط���ب���اء ال��ت��اأك��د من 
البحث عن التدهور املعريف لدى مر�صاهم.

من  ي���ايف،  كري�صتني  ال��دك��ت��ورة  الباحثني،  ك��ب��رية  وق��ال��ت 
الأوبئة  وعلم  ال�صلوكية  والعلوم  النف�صي  الطب  اأق�صام 
�صان  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا يف  احل���ي���وي يف ج��ام��ع��ة  والإح���������ص����اء 
م�صتقبلي  عمل  اإىل  حاجة  هناك  "�صتكون  فران�صي�صكو: 
علينا  ذل��ك، يجب  ولكن يف غ�صون  النتائج،  ه��ذه  لتاأكيد 

فح�ض الكتئاب وعالجه لأ�صباب عديدة".

الكتئاب يف بداية مرحلة البلوغ يهدد بخطر الإ�شابة باخلرف بن�شبة 73 %
تو�سلت درا�سة جديدة اإىل اأن الأ�سخا�ض الذين يعانون من الكتئاب يف بداية مرحلة البلوغ هم اأكرث عر�سة لالإ�سابة باخلرف 
يف وقت لحق من حياتهم.ودر�ض باحثون من جامعة كاليفورنيا يف �سان فران�سي�سكو اأكرث من 15 األف م�سارك، يف مراحل خمتلفة 
من احلياة. ووجدوا اأن اأولئك الذين يعانون من اأعرا�ض الكتئاب يف الع�سرينات من العمر كانوا اأكرث عر�سة بن�سبة 75% لالإ�سابة 

بتدهور اإدراكي كامل يف �سن ال�سيخوخة.
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•• ال�سارقة-الفجر:

ت�صت�صيف فعاليات الدورة ال�صاد�صة من املهرجان 
ينظمه  ال���ذي  )اإك�����ص��ب��وج��ر(،  للت�صوير  ال����دويل 
الفرتة  يف  ال�����ص��ارق��ة،  حلكومة  الإع��الم��ي  املكتب 
ور�ض  م��ن  �صل�صلة  امل��ق��ب��ل،  ف��رباي��ر  و15   9 ب��ني 
العمل التدريبية والتعليمّية املتخ�ص�صة بتقنيات 
امل�صورين  الت�صوير، يقدمها نخبة من  ومهارات 

املحرتفني العامليني.
وتاأتي هذه الور�ض �صمن برنامج متكامل يقدمه 
ويت�صمن  ال�����ص��ارق��ة،  اإك�صبو  م��رك��ز  يف  امل��ه��رج��ان 
ت�صتهدف  التي  والأن�صطة  الفعاليات  من  حزمة 
امل�صورين املحرتفني والهواة، ليفتح بذلك من�صة 
مهاراتهم  وتنمي  الت�صوير  ع�صاق  خ��ربات  تعزز 

الإبداعية.
والتعليمّية  التدريبّية  الربامج  اأجندة  وتت�صمن 
“اك�صبوجر”  ل��ل��ت�����ص��وي��ر  ال�����دويل  امل��ه��رج��ان  يف 
الفنية  ال�صري  تقييم  جل�صات  من  عدداً   2022
نخبة  يقدمها  التي  اجلماعية  النقا�ض  وجل�صات 
من اخلرباء واملتخ�ص�صني يف عامل الت�صوير واأملع 
امل�صورين على م�صتوى العامل، وميكن للراغبني 
اأو الت�صجيل  باحل�صول على املزيد من املعلومات 
للم�صاركة يف هذه اجلل�صات زيارة املوقع الر�صمي 
xposure. ال��ت��ايل:  ال��راب��ط  على  للمهرجان 

ae

التعريف بالبعد البوؤري
امل�صور وامل��درب مايك براون ور�صة بعنوان  يقدم 
من  �صي�صرح  حيث  البوؤري”،  بالبعد  “التعريف 
املختلفة  واأطواله  البوؤري  البعد  مفهوم  خاللها 
م��ظ��ه��ر مو�صوع  ت��وظ��ي��ف��ه يف حت�����ص��ني  وك��ي��ف��ي��ة 
الرتكيز  م��و���ص��ع  حت��دي��د  ج��ان��ب  اإىل  ال�������ص���ورة، 
بعزل مو�صوع  التحّكم  على  القدرة  واأ�صباب عدم 
قيا�ض  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  بغ�ض  اخللفية  ع��ن  ال�����ص��ورة 

فتحة العد�صة. 

للبورتريهات  ال�ستديو  اإ�ببسبباءة  احببرتاف 
التجارية والتجارة الإلكرتونية

ويتناول امل�صور كولن هاوكينز يف ور�صة “احرتاف 
اإ�صاءة ال�صتديو للبورتريهات التجارّية والتجارة 
امل�صتخدمة  الإ�����ص����اءة  ت��ق��ن��ي��ات  الإلكرتونّية”، 
يف ال���ص��ت��ودي��و خ���الل ت�����ص��وي��ر م��ن��ت��ج��ات الأزي����اء 
الأ�صخا�ض  وت�صوير  الإلكرتونية  التجارة  ملواقع 
الور�صة  ه��ذه  متّثل  حيث  وامل��ج��الت،  لالإعالنات 
امل�صورين  الإ�صاءة لدى  فر�صة لتطوير مهارات 

�صمن بيئة مغلقة. 

تقنيات الت�سوير
ويتحدث امل�صور ديفيد نيوتن يف ور�صة “تقنيات 
الت�صوير” عن اأ�صرار فن الت�صوير الفوتوغرايف 
ببع�ض  املبتدئني  امل�صورين  لتعريف  واأ�صا�صياته، 
امل��ف��اه��ي��م الأ���ص��ا���ص��ي��ة يف ع����امل ال��ت�����ص��وي��ر مثل 
التعري�ض واإعدادات الكامريا والرتكيز التلقائي 

والرتكيب وغريها. 

لغز ال�سوء  ال�ساحر
التي  ال�صاحر”،  ال�����ص��وء  “لغز  ور���ص��ة  وتتمحور 

ال�صوء  ب������راون ح����ول م��ف��ه��وم  م���اي���ك  ي��ق��دم��ه��ا 
وخ�����ص��ائ�����ص��ه واأه��م��ي��ت��ه يف ت��ق��دمي ���ص��ورة جيدة 
املخ�ص�صة  ال����ور�����ص����ة،  ت���ه���دف  ك���م���ا  ال���رتك���ي���ب، 
اإىل  وامل�����ح�����رتف�����ني،  امل���ب���ت���دئ���ني  ل���ل���م�������ص���وري���ن 
ال�صوء  م�صدر  ر���ص��د  طريقة  امل�����ص��ارك��ني  تعليم 

وا�صتخدامه يف الت�صوير.

كيف ت�سّور م�سروعًا �سخ�سيًا
�صخ�صياً”،  م�����ص��روع��اً  ت�����ص��ّور  “كيف  ور���ص��ة  ويف 
يتحدث كري�ض كو حول مراحل ت�صوير امل�صروع 
وحتديد  الأ���ص��ا���ص��ي،  امل��ف��ه��وم  تق�صيم  م���ن  ب�����دءاً 
التخطيط  اإىل  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ت�����ص��وي��ر  اأ���ص��ال��ي��ب 
ال�صور  ج������ودة  حت�����ص��ني  وك���ي���ف���ّي���ة  وال���ت�������ص���وي���ر 

والق�ص�ض الب�صرّية. 

اأ�سئ العامل
ويتعرف امل�صاركون يف ور�صة “اأ�صئ العامل” على 
فائدة �صوء )الفال�ض( للح�صول على �صور عالية 
اجلودة، حيث يتناول مقدم الور�صة ديفيد نيوتن 
ل�صتخدام  املتقدمة  والتقنيات  الأ�صا�صية  املبادئ 
واخلارجية،  ال��داخ��ل��ي��ة  امل���واق���ع  يف  )ال���ف���ال����ض( 
ب���ني ���ص��وء )ال���ف���ال����ض( وال�صوء  امل����زج  وك��ي��ف��ي��ة 

الطبيعي عند ت�صوير الأ�صياء املتغرية. 

كيمياء ال�سورة 
ال�صورة”  “كيمياء  براون يف ور�صة  ويقدم مايك 
روؤيته اخلا�صة  حول عنا�صر التحكم الرئي�صة يف 
منها  ال�صتفادة  ميكن  وكيف  واأهميتها  الكامريا 

للتقاط �صور حمفزة وجذابة بطرق اإبداعية. 

 حلظات عر الزمن
ويتناول امل�صور حممد حمي�صن احلائز على جائزة 
بوليتزر مرتني، يف ور�صة “حلظات عرب الزمن” 
الفوتوغرايف  الت�صوير  مهنة  اأخالقيات  مو�صوع 
الأ�صخا�ض  م���ع  ل��ل��ت��ح��دث  امل��الئ��م��ة  وال��ط��ري��ق��ة 
حيث  بخ�صو�صياتهم،  امل�صا�ض  دون  وت�صويرهم 
وكيفّية  والنزاهة  امل�صداقية  على  حمي�صن  يركز 

رواية ق�صة ب�صرّية وامل�صاركة يف تفا�صيلها. 

ان�سيابية التكوين
وي�صرح مايك براون يف ور�صة “ان�صيابية التكوين” 

اأهمية التمييز يف طريقة التفكري والروؤية واملهارة 
ي��ق��دم جمموعة من  اأع��م��ال ف��ري��دة، كما  لإن��ت��اج 
الت�صوير  �صناعة  يف  املهمة  والتقنيات  الن�صائح 
الرتكيب  خ�صائ�ض  ج��ان��ب  اإىل  ال��ف��وت��وغ��رايف، 
ليقدم  امل�صّور  ي�صيفها  اأن  التي ميكن  واللم�صات 

اأعماًل متميزة وعالية اجلودة.

مقدمة عن فن دمج الأزمنة
ويقدم م�صور الرحالت اإياليا لوكاردي يف ور�صة 
�صرحاً  الأزمنة”،  دم��ج  فن  عن  “مقدمة  بعنوان 
ع���ن ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ي ي�����ص��ت��خ��دم��ه��ا ع��ن��د ت�صوير 
�صورة  �صمن  ودجم��ه��ا  خمتلفة  ب��اأوق��ات  م�صاهد 
م�صريته  م��ن  حم��ط��ات  ي�صتعر�ض  ك��م��ا  واح�����دة، 
وجتاربه يف الت�صوير امليداين، اإىل جانب عدد من 
با�صتخدام  ال�صور  معاجلة  كيفية  حول  الن�صائح 
و  Adobe Lightroom ب����رن����اجم����ي 

.Adobe Photoshop

ت�سوير املنتجات يف ال�ستوديو
ال�صتديو”  يف  املنتجات  “ت�صوير  ور���ص��ة  وت��وف��ر 
اأربع  امل�صور كولني هويكنز على مدار  تقام  التي 
الت�صوير  مهارات  لتعزيز  عملّية  فر�صة  �صاعات، 
ب�صيطة  اإ���ص��اءة  تقنيات  با�صتخدام  الفوتوغرايف 
على  لن�صرها  ال���ص��ت��ودي��و  يف  املنتجات  لت�صوير 
�صياق  اأو و�صعها يف  الإلكرتونية،  التجارة  مواقع 

اأي مواد ترويجّية اأخرى.

مراحل رواية الق�س�ض
الق�ص�ض” اإىل  رواي���ة  “مراحل  ور���ص��ة  وت��ه��دف 
اأعمال  وت��ق��دمي  الإب����داع  على  امل�����ص��ارك��ني  حتفيز 
الفرق  على  اإطالعهم  جانب  اإىل  ج��دي��دة،  فنّية 
املعنى،  وتف�صري  احلقيقة  اإث��ب��ات  مفهومي  ب��ني 
ال�صخ�صّية،  الق�ص�ض  �صرد  عملية  تطوير  واآلية 
فعالة  ب�����ص��ري��ة  ق�ص�ض  اإن�����ص��اء  وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات 

وموؤثرة. 

مهارة حترير ال�سور
“ م���ه���ارة حترير  ويف ور����ص���ة ت��ف��اع��ل��ي��ة  ي��ع��ن��وان 
يتعرف  ك���و،  ك��ري�����ض  امل�����ص��ور  ال�صور” ي��ق��دم��ه��ا 
املعّدة  ال�صور  حترير  اأ�صا�صيات  على  امل�صاركون 
للن�صر اأو العر�ض اأو البيع وكيفية اختيار ال�صور 
ك��م��ا تت�صمن  ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا،  م��ن  ال��غ��ر���ض  ح�صب 
وجل�صة  الأعمال  من  لعدد  جماعي  نقداً  الور�صة 

تدريبية عملية عن تقنيات حترير ال�صور. 

الت�سوير الفلكي باحرتاف
وتركز  ور�صة “الت�صوير الفلكي باحرتاف” التي 
التقنيات  ع��ل��ى  ال��ع��ل��ب��ي،  ���ص��ام��ي  امل�����ص��ور  يقدمها 
املتقدمة يف ت�صوير املناظر الليلّية وال�صماء بدقة 
كيفية  على  امل�صاركون  يتعرف  حيث  واحرتافية، 

من  ب��دًءا  الليل  يف  لل�صماء  �صاحرة  �صور  التقاط 
وتركيبها،  ال�����ص��ور  ال��ت��ق��اط  وعملية  التخطيط 
اإىل جانب التقنيات امل�صتخدمة يف مرحلة ما بعد 

املعاجلة املتقدمة.

احرتاف فن ت�سوير الرحالت
ويقدم امل�صور كري�ض كو يف ور�صة “ احرتاف فن 
ت�صوير الرحالت” درو�صاً عملية حول اأ�صرار فن 
ت�صوير الرحالت وطرق ت�صوير موا�صيع �صمن 
التخطيط  م�����ص��ت��وي��ات ���ص��وء خم��ت��ل��ف��ة، وك��ي��ف��ي��ة 
للرحالت وعمليات الت�صوير، مبا يف ذلك اختيار 
تاأثريها  لتعزيز  ال�صور  وتكوين  اإ���ص��اءة،  اأف�صل 

وجاذبيتها، وحترير ال�صور.

التاأطري الإبداعي
حول  الإبداعي”  “التاأطري  ور����ص���ة  وت��ت��م��ح��ور 
والروؤية  اللم�صة  مي��ث��ل  ال���ذي  ال��ت��اأط��ري  م��ف��ه��وم 

الإبداعية للم�صور يف ال�صورة،
 اإىل جانب تاأثري اختيار العد�صة وحتديد املو�صع 
النهائي،  ال�صورة  مظهر  على  الكامريا  وارت��ف��اع 
حيث تقدم اإر�صادات عملية حول تركيب ال�صورة 
تلك  ك�صر  و���ص��روط  لها  تخ�صع  التي  وال��ق��واع��د 

القواعد.

ت�سوير  يف  والببرتكببيببب  البب�ببسببوء  حتببديببات 
املناظر الطبيعية

ويف ور�صة “حتديات ال�صوء والرتكيب يف ت�صوير 
درو�صاً  ك��وردان  دانيال  يقدم  الطبيعية”،  املناظر 
ال��رتك��ي��ب وال�����ص��وء يف ت�صوير  ح���ول م��ف��ه��وم��ي 
ال�صور  ال��ت��ق��اط  وك��ي��ف��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة،  امل��ن��اظ��ر 
ال��ع��م��ودي��ة وال��ت�����ص��وي��ر يف ظروف  ال��ب��ان��ورام��ي��ة 
التخطيط  مهارات  جانب  اإىل  ال�صعبة،  الإ�صاءة 
لختيار ال�صوء املنا�صب والظروف املتغرية خالل 

ت�صوير املناظر الطبيعية.

فن اإثراء اللغة الب�سرية
“ فن  ور���ص��ة  يف  ف��وه��را  فينيت  امل�صور  ويتحدث 
ال��ت�����ص��وي��ر يف  ف��ن  الب�صرية” ع��ن  ال��ل��غ��ة  اإث�����راء 
اأ�صرار  ح��ول  نظرية  جل�صات  يقدم  كما  ال�����ص��وارع 
هذا الفن وقواعده، اإىل جانب �صرح تف�صيلي عن 

عملية الرتكيب واأخطائها ال�صائعة. 

فنون الت�سوير بالأبي�ض والأ�سود
ور�صة  يف  ���ص��ا���ص��ي��داران  ���ص��اج��ني  امل�����ص��ور  ويك�صف 
اأ�صرار  والأ�صود” عن  بالأبي�ض  الت�صوير  “فنون 
وكيفية  اجلميلة  للفنون  الفوتوغرايف  الت�صوير 
تقدمي �صور مت تخيلها م�صبقاً با�صتخدام تقنيات 
املعاجلة الالحقة واأدوات برنامج معاجلة ال�صور 
فوتو�صوب )Photoshop(، كما يتحدث عن 
التقنيات الإبداعية والزوايا والروؤية الإبداعية يف 

الت�صوير.

الت�سوير بتقنية الفا�سل الزمني
�صارادزيت�ض  بينو  ال�صينمائي  امل�����ص��ور  وي��ت��ن��اول 
املتخ�ص�ض بالت�صوير بكامريا فوجيx، يف ور�صة 
“الت�صوير بتقنية الفا�صل الزمني “اأ�صرار تقنية 
الناحية  م��ن  وتعقيداتها  املتقطع”،  الت�صوير 
كما  فيها،  امل�صتخدمة  والأدوات  والعلمية  الفنية 
ي�صتعر�ض حمطات من جتربته الغنّية يف جمال 

الإنتاج.

الفقاعات املبتكرة
والنا�صئة  لليافعني  نيوتن  ديفيد  امل�صور  ويقدم 
ي�صتعر�ض  املبتكرة”،  الفقاعات   “ بعنوان  ور�صة 
�صور  التقاط  كيفية  ح��ول  عملية  اإر���ص��ادات  فيها 
دقيقة لفقاعات ال�صابون، كما يتعرف امل�صاركون 
على مراحل �صنع خليط الفقاعات واإعداد م�صاحة 
الكامريا والإ�صاءة للح�صول على  العمل وتهيئة 

اأف�صل النتائج.

كيفية اإنتاج م�سروع ت�سوير طويل الأمد
وي�صتهدف امل�صور دييجو ايبارا �صان�صيز يف ور�صة 
الأمد”  طويل  ت�صوير  م�صروع  اإن��ت��اج  “كيفية 
ت�صجيع امل�صاركني على اإطالق العنان لإبداعاتهم 
عن  وي��ت��ح��دث  ملهمة،  ب�صرية  لقطات  لتقدمي 
عملية �صرد الق�ص�ض ال�صخ�صية وال�صرتاتيجيات 

الفاعلة لإن�صاء ق�ص�ض مرئّية موؤثرة.

ت�سوير احلياة الرية
وي�صتعر�ض امل�صّور موجني ترول جتاربه وخرباته 
ال��ت��ي مت��ت��د لأك���رث م��ن ع�صرين ع��ام��اً يف جمال 
ت�صوير احلياة الربية، ويقدم للم�صاركني ن�صائح 

حول ت�صوير الثدييات يف مواطنها الطبيعّية. 

�سور موؤثرة – ن�سائح حتريرية ب�سيطة
وتتناول ور�صة “ �صور موؤثرة – ن�صائح حتريرية 
اأق�صى  لتحقيق  التحرير  اأدوات  ب�صيطة” اأح��دث 
ا�صتفادة من املواد الب�صيطة املتوفرة مع احلفاظ 
ل��ت��ق��دمي �صور  اأع��ل��ى م�صتوى م��ن اجل����ودة  ع��ل��ى 

موؤثرة.

بدايات م�ساريع الفيديو
م�صاريع  “بدايات  ور���ص��ة  يف  امل�صاركون  ويتعرف 
والإنتاج  الفيديو  ت�صوير  مبادئ  على  الفيديو” 
الرئي�صّية  وامل�صطلحات  الإع����دادات  ذل��ك  يف  مبا 
الفر�صة  و�صتتاح  العمل،  خمطط  و�صع  وكيفّية 
لهم لإن�صاء مقطع فيديو مو�صيقي ب�صيط وتعديل 

املحتوى بطريقة موجزة وبخطوات ب�صيطة.

ور�ض عمل اإبداعية متخ�س�سة تلهم خيال امل�سورين املبتدئني واملحرتفني يف اإك�سبوجر 2022

خرباء الت�شوير الفوتوغرايف يف العامل يقدمون ن�شائح
 للم�شورين من كافة امل�شتويات والأعمار

الأم�شية املبا�شرة ال�شابعة ل�شاعر املليون انطلقت اأم�ص
•• اأبوظبي-الفجر:

املبا�صرة  الأم�صية   ، الثالثاء  ام�ض  م�صاء  انطلقت 
بن�صخته  امل��ل��ي��ون  ���ص��اع��ر  ب��رن��ام��ج  م���ن  ال�����ص��اد���ص��ة 
املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  تنتجه  وال����ذي  ال��ع��ا���ص��رة، 
اأب��وظ��ب��ي، وذلك  وال��رتاث��ي��ة يف  الثقافية  وال��ربام��ج 
بتوقيت  م�صاًء  والن�صف  التا�صعة  ال�صاعة  مت��ام  يف 
ال��راح��ة وع��رب قناتي  الإم����ارات، م��ن م�صرح �صاطئ 

بينونة والإمارات وتطبيق الربنامج.
عربية  دول  اأرب��ع��ة  من  �صعراء  الأم�صية  يف  و���ص��ارك 
والذين  ال��ع��راق(،  الإم����ارات،  الكويت،  )ال�صعودية، 
ق���دم���وا روائ���ع���ه���م ال�����ص��ع��ري��ة اأم������ام اأع�������ص���اء جلنة 
ال��ت��ح��ك��ي��م امل��ك��ون��ة م���ن )���ص��ل��ط��ان ال��ع��م��ي��م��ي مدير 

ال�صاعر  احل�صن،  غ�صان  الدكتور  ال�صعر،  اأكادميية 
حمد ال�صعيد(.

ت�صويت  عن نتائج  الإع����الن  الأم�����ص��ي��ة  مطلع  ومت 
املا�صية،  احل��ل��ق��ة  لأربع �صعراء من  امل�����ص��اه��دي��ن 
ال�صعودية  م��ن  احل��ارث��ي  امل�صيلي  وهم  )عبداهلل 
46 درج��ة، �صعود �صليمان الفليح من  وح�صل على 
�صلمان  ه��الل  درج���ة،   45 على  وح�صل  ال�صعودية 
ال�صرفات من الأردن وح�صل على 45 درجة، واأحمد 
العما�ض من البحرين وح�صل على 40 درج��ة(، اإذ 
ميكن لع�صاق ال�صعر الت�صويت ل�صاعرهم املف�صل عن 
بربنامج �صاعر املليون اأو  اخلا�ض  التطبيق  طريق 
الفر�صة ل�صاعر واحد  ومنح  الإل��ك��رتوين،  موقعه 

منهم  للتاأهل اإىل املرحلة القادمة.

•• ال�سارقة- الفجر: 

زار وفد من  موؤ�ص�صة دائرة الفن  يف اأبوظبي 
مهرجان الفنون الإ�صالمية الذي تنظمه 
الثقافة  ب��دائ��رة  الثقافية  ال�����ص��وؤون  اإدارة 
بال�صارقة ،  يف ن�صخته الرابعة والع�صرين 
“ ،  لالطالع  “ ت���درج���ات  حت��ت ع��ن��وان 
املعرو�صة يف متحف  الفنية  اأعماله   على 
ال�صارقة للفنون، و�صم الوفد لينا ميقاتي 
نائب رئي�ض دائرة الفن ،  وجمموعة من 
الأ�صتاذة  ا�صتقبالهن  يف  وك��ان   ، املوظفات 

نوره بقي�ض م�صوؤول املهرجان .
 وقام الوفد بجولة يف املتحف ، وم�صاهدة 
30 عمال  ب��ل��غ ع���دده���ا  ال���ت���ي  الأع����م����ال 
 ، ال��ع��امل  ال���دول يف  لفنانني م��ن خمتلف 
واأب����دى ال��وف��د اإع��ج��اب��ه ب��الأع��م��ال ، التي 
الإ�صالمية  ال���ف���ن���ون  ج���م���ال  ع���ن  ت��ع��رب 
يف  امل��ه��رج��ان  وبنجاح   ، العربي  واحل���رف 

ظل ظروف جائحة كوفيد 19.
وتوجهت  ميقاتي يف نهاية اجلولة بال�صكر 

والفر�صة    ، ال��ث��ق��اف��ة  ل��دائ��رة  والم��ت��ن��ان 
امل��ت��اح��ة ل���الط���الع ع��ل��ى ه���ذه الأع���م���ال ،  
وقالت اإن  اإجناز هذه الأعمال من فنانني 
م��ن الإم�����ارات وخ���ارج الإم�����ارات ، يو�صح 
الإ�صالمية  ال��ف��ن��ون  وت��اأث��ري  ت��ن��وع  م���دى 
احلديثة  الجت��اه��ات  مع  وتكيفها   ، عامليا 

لت�صمل الثقافات الفنية املتنوعة 
ه���ذا وق���د اع��ت��م��دت ال����دورة احل��ال��ي��ة من 
امل���ه���رج���ان ع��ل��ى ف��ن��ان��ني م���ن الإم�������ارات 
تواءمت  بعدما  فيها   للم�صاركة  والعامل 
 “ املهرجان  مو�صوع  مع  الفنية  اأعمالهم 
انطلق  املهرجان  اأن  ويذكر   ، “ ت��درج��ات 
�صاحب  م����ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات  1998م  يف 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ ال���دك���ت���ور ���ص��ل��ط��ان بن 
الأعلى   املجل�ض  ع�صو  القا�صمي  حممد 
لالحتاد حاكم ال�صارقة ، واأعاد منذ ذلك 
اإن��ت��اج روؤي���ة فنية ج��دي��دة للفنون  احل��ني 
جماليات  ع��ل��ى  وح���اف���ظ   ، الإ����ص���الم���ي���ة 

ح�صورها ، ودللتها التاريخية .

زيارة دائرة الفن ملهرجان الفنون الإ�شلمية بال�شارقة
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منذ �سغري واأنا اأتعامل مع الفن كهواية

مريفا القا�شي: 
الظهور ملجرد 

الظهور لي�ص هديف

فهل  والفرن�صية،  العربية  باللغتني  بريوت(  )هوا  اأغنية  • طرحِت 
اأنِت م�صّرة على اجلْمع بني هاتني اللغتني غناًء؟

اإ���ص��راراً بقدر ما هو حر�ض على تقدمي خط غنائي  - هو لي�ض 
وبع�صها  فرن�صية  لغة  فيها  توجد  ل  اأغنياتي  بع�ض  ُي�صبهني. 

الآَخر يجمع بني العربية والفرن�صية وبينها اأغنية جزائرية.
جذوري  لأن  مني،  قريبة  الثقافة  وه��ذه  فرن�صية  وال��دت��ي 
الأغنيات  اأخ��ت��ار  اأن  من  ولب��د  وال�صرق،  الغرب  بني  جتمع 

التي ت�صبهني.
لن  ال��ن��ا���ض  لأن  م��ث��اًل،  طربية  اأغ��ن��ي��ة  اأق����ّدم  اأن  ميكنني  ل 

يقتنعوا باأدائي لها.
فيه  حُت��ب��ني  ال����ذي  ال���ق���در  ب��ن��ف�����ض  ال��غ��ن��اء  حت��ب��ني  • ه���ل 

لني جماًل على اآَخر؟ التمثيل، اأم اأنك تف�صّ
اأحييُت حفاًل  ال�صنة  راأ�ض  الغناء كثرياً. وليلة  اأحب   -
ا�صتعرا�صاً  خ��الل��ه  ق��دم��ُت  )ال��ك��م��ب��ن�����ص��ك��ي(،  يف 
الدول  ك��ل  اأح��د مثله يف  ق��ّدم  اأن  ي�صبق  مل 
ال�صتعرا�صية  الأع��م��ال  وي�صبه  العربية 

م يف اأوروبا. التي ُتَقدَّ
ه���ذا ال��ع��م��ل َت��َط��لَّ��َب م��ن��ي ال��ك��ث��ري من 
التح�صريات والوقت واجلهد، وفكرته 
تعود يل، وبه افتتحُت ال�صنة اجلديدة 
واأمت���ن���ى اأن ت��ك��ون ���ص��ن��ة خ��ري ع��ل��ى كل 

النا�ض.
كثرياً؟ التحدي  اإىل  متيلني  اأنك  • يبدو 

- هذا العمل مبثابة حتٍد يل كما اأنني ُمغرمة 
به اإىل حد كبري.

ا�صتعرا�صي  عمل  تقدمي  اأن  ترين  األ   •
يف  خ�صو�صاً  امل��خ��اط��رة،  م��ن  الكثري  فيه 

ظل الظروف التي نعي�صها يف لبنان؟
- كاّل. 

عادي  ب�صكل  ي�صهرون  النا�ض  كل 
يف  باجللو�ض  يلتزمون  ل  وه��م 
ال�صهر  اأم����اك����ن  وك����ل  ال���ب���ي���ت، 
م��زدح��م��ة. واأن���ا ق��ّدم��ُت عماًل 
مثله  ي�����ص��اه��دوا  مل  ج���دي���داً 
فقط،  لبنان  يف  لي�ض  �صابقاً 
العربي  ال����ع����امل  ك����ل  يف  ب����ل 

ولقى اأ�صداء اإيجابية جداً.
بي  خا�صاً  اعتمدُت خطاً  لقد 
يحب  �صخ�ض  ك��ل  اأن  واأظ����ن 

الفن ُيقّدر العمل الذي اأقدمه.

• وهذا يعني اأنك متيلني اإىل تقدمي ال�صتعرا�ض بطريقة احرتافية ولي�ض ملجرد التمايل 
على امل�صرح؟

- طبعاً، لأن الأمر مل يقت�صر على الغناء على امل�صرح وعلى راق�صني قّدموا ا�صتعرا�صاً راق�صاً 
خلفي.

الغناء؟ من  اأكرث  التمثيل  يف  جنحت  اإنك  يقول  الذي  الراأي  توافقني  • هل 
الأعمال  لأن  الغناء  من  اأك��رث  �صغلني  التمثيل  جمال  دخلُت  وعندما  كمغنية،  ب��داأُت  نعم.   -

توالت ومل اأجد مت�صعاً من الوقت للغناء.
الغناء يحتاج اىل ا�صتمرارية واإىل تكري�ض الوقت الكايف له بينما اأنا تفّرغُت للتمثيل، وكنُت 
اأن  ق��ّررُت  الغناء، ولذلك  اإىل  الآن لعودة قوية  ر  اأح�صّ اآَخ��ر، ولكنني  اإىل  اأنتقل من م�صل�صل 

اأعطي وقتاً اأكرب له خالل الفرتة املقبلة.
التمثيل؟ عن  ابتعادك  يعني  • وهذا 

- كاّل لن اأبتعد عن التمثيل، وعندما يتوافر العمل املنا�صب الذي ي�صّدين واأ�صعر باأنه مُيكن 
اأن ي�صيف اإىل م�صريتي الفنية، فلن اأرف�صه.

ُير�صيني،  اأن  مُيكن  ال��ذي  العمل  يتوافر  ل  عندما  ابتعدُت  اإنني  النا�ض  يقول  اأن  يهّمني  ل 
ل اأن ي�صتاق اإيّل اجلمهور واأن اأعود اإليه بعمل جيد يحظى باإعجابه وتقديره. الظهور  واأف�صّ

ملجرد الظهور لي�ض هديف ول تهّمني الأعمال التي ل معنى لها.
وفرة  رغ��م  الأخ���رية  ال��ف��رتة  يف  عمل  ب���اأّي  للم�صاركة  حما�صتك  ع��دم  م��ن  وا���ص��ح  ه��ذا   •

الأعمال؟
اأعمل  اأنني  اإيّل، مع  اأّي عمل يحّم�صني. هذه املهنة هي هواية بالن�صبة  - لأنه مل يكن بينها 
فيها. وعندما اأقبل بدور اأكون غري مقتنعة به ل اأ�صتطيع اإجناحه ول بطبيعة احلال اإقناع 

النا�ض بال�صخ�صية.
ويعود رف�صي للكثري من الأعمال يف الفرتة ال�صابقة لأ�صباب خمتلفة منها الدور، املو�صوع 

اأو النتاج ال�صعيف،
اأنها كانت فرتة �صعبة على كل النا�ض، وحر�صُت خاللها على التح�صري لأغنيات   عدا عن 

جديدة والت�صجيل يف ال�صتديو والعمل على نف�صي من نواح خمتلفة.
مثله؟ اأي�صاً  هو  الغناء  فهل  اإليك،  بالن�صبة  هواية  جمرد  هو  التمثيل  اأن  اإىل  • اأ�صرِت 

- منذ �صغري واأنا اأتعامل مع الفن كهواية. ومنذ ال�صغر اأحب التمثيل والغناء، وبداأُت من 
خالل عر�ض الأزياء.

اأكرب؟ ب�صغف  مهنته  ميار�ض  الفنان  اأن  يوؤكد  كهواية  الفن  مع  التعامل  • هل 
- ل �صك يف اأن ال�صغف موجود كما اأنه كبري جداً. ولول ذلك َلكنُت ابتعدُت عن املجال منذ 

فرتة بعيدة لأنه لي�ض �صهاًل على الإطالق.
طريق الفن �صعبة جداً، وهو يتطّلب الكثري من ال�صرب وباًل طوياًل، ولو مل اأكن اأحب الفن 

ْلُت كل �صعوباته. مَّ كثرياً مَلا حَتَ
املقبلة؟ للفرتة  م�صاريعك  • ما 

- توجد م�صاريع غنائية واأخرى متثيلية، بينها م�صل�صل )الو�صم( الذي �صُيعر�ض قريباً على 
اإحدى املن�صات،

 وم�صل�صل )�صنوات احلب والرحيل( حتت اإدارة املُْخِرج الليث حجو، وهو عمل مهّم ُر�صدت له 
ميزانية �صخمة، واأي�صاً الفيلم ال�صينمائي.

كما اأن اأغنيتي اجلديدة حتظى باأ�صداء جيدة جداً، خ�صو�صاَ اأن الفيديو كليب اخلا�ض بها مت 
ت�صويره بطريقة تتنا�صب مع اأجوائها.

طرحت الفنانة اللبنانية مريفا القا�سي يف دي�سمر املا�سي اأغنية )هوا بريوت(، واإليها 
من  انتهت  كما  والرحيل(،  احلب  و)�سنوات  )الو�سم(  بينها  م�سل�سل  من  اأكرث  �سّورْت 

ت�سوير فيلم �سينمائي.
القا�سي قالت انها بداأت كمغنية، وعندما دخلت جمال التمثيل �سغلها اأكرث من الغناء، 
اأعلنت عن حت�سريها  للغناء. وفيما  الوقت  الأعمال توالت ومل جتد مت�سعًا من  لأن 
الآن لعودة قوية اإىل الغناء، اأكدت اأنها لن تبتعد عن التمثيل، م�سرية اإىل اأن الظهور 

ملجرد الظهور لي�ض هدفها ول تهّمها الأعمال التي ل معنى لها.

تبداأ الفنانة اأروى جودة اأوىل جتاربها يف البطولة 
املطلقة بالدراما التلفزيونية، من خالل م�صل�صل 
جديد با�صم "حرب نف�صية"، تقدمه للعر�ض عرب 
لها  اأوىل  الإلكرتونية يف جتربة  املن�صات  اإح��دى 

اأي�صا يف عامل املن�صات الإلكرتونية.
ومت التفاق مع عدد كبري من الفنانني والفنانني 

ال�صباب،
امل�صل�صل  يف  للم�صاركة  دروي�����ض،  م�صطفى  ومنهم   

اجلديد،
 ال����ذي ي��ق��دم يف اإط�����ار م���ن الإث�������ارة وال��ت�����ص��وي��ق من 

على  �صف����يق  اأحم�������د  املخرج  يقف  حلق�������ة   15 خالل 
اإخراجها.

املن�صة،  مع  التعاقد  مهمة  �صاهني  مم��دوح  املنتج  وت��وىل 
الرم�صاين  امل��و���ص��م  خ���ارج  اجل��دي��د  امل�صل�صل  ع��ر���ض  وق���رر 
متتالية،  اأ�صابيع   5 م��دار  على  الت�صوير  يتم  حيث  القادم، 

وهو ما وافق عليه طاقم العمل.

اأروى جودة.. 
بطولة مطلقة يف 
)حرب نف�شية(

)عامل موازي( يكمل م�شاهده 
للحاق بـ )ال�شباق الرم�شاين(

ي�صتكمل املنتج واملخرج امل�صري ه�صام جمال 
يف ال���وق���ت احل�����ايل، ت��رت��ي��ب��ات ال���ع���ودة اإىل 
ت�صوير ما تبقى من م�صاهد مل�صل�صل )عامل 
دنيا  امل�صرية  الفنانة  بطولة  من  م���وازي(، 
العام  ا�صتكماله  والذي تعطل  �صمري غامن، 
امل��ا���ص��ي لأ���ص��ب��اب ك��ث��رية، م��ن اأج���ل اللحاق 
مبو�صم الدراما الرم�صاين املرتقب.وقالت 
اإن  ل����)ال���راي(  املنتجة  ال�صركة  يف  م�����ص��ادر 
امل��خ��رج ج��م��ال ات��ف��ق م��ع جن��وم العمل على 
انطالق الت�صوير، مع مطلع ال�صهر املقبل، 
اأو قبله بقليل، وتكثيف العمل من اأجل اإنهاء 

امل�صاهد املتبقية.
ت�صويره  ان��ط��ل��ق  م�������وازي(  )ع�����امل  وك�����ان 
اإ�صابات  البداية  يف  وعطلته  املا�صي،  العام 
دلل  ال��راح��ل��ة  الفنانة  ودخ���ول  )ك���ورون���ا(، 
�صمري  ال��ف��ن��ان  ث��م  امل�صت�صفى،  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
املواقف  ه��ذه  وم��ع  وبعدها وفاتهما،  غ��امن، 

تقرر تاأجيل العمل.
عمرو  من  ك��اًل  بطولته  يف  امل�صل�صل  وي�صم 
وهبة، �صيماء �صيف، اأوتاكا واإ�صالم اإبراهيم، 
الفنانة  الأوىل  الت�صوير  فرتة  يف  و�صاركت 

الراحلة دلل عبدالعزيز.
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ملاذا تعجز اأدوية �شغط الدم 
اأحيانًا عن خف�ص م�شتواه

اأعلن الدكتور الك�صندر ميا�صنيكوف، اأن تناول الأدوية والعقاقري لتخفي�ض 
م�صتوى �صغط الدم ل ي�صاعد دائما.

وي�صري الطبيب يف حديث تلفزيوين، اإىل اأنه اإذا ات�صح ان الأدوية امل�صتخدمة 
غري جمدية ول تعطي النتيجة املطلوبة، فعلى املري�ض مراجعة الطبيب 

املخت�ض ل�صتبدالها وتغيري جدول تناولها اأي�صا.
ويقول، "قد ل يتناول املري�ض الأدوية املو�صوفة اأو يتناولها بجرعة خاطئة 
اأو يف غري اأوقاتها. الطبيب عادة ي�صف نوعا واحدا من الدواء فاإذا مل تتاأكد 

فعاليته، فاإنه ل يزيد اجلرعة، بل ي�صتبدله بدواء اآخر".
الدم  �صغط  م�صتوى  بارتفاع  امل�صابني  ثلثي  اأن  اإىل  ميا�صنيكوف،  وي�صري 
اأن���واع يف  اأو حتى ثالثة  الأدوي���ة  نوعني من  احلا�صر  الوقت  يتناولون يف 

نف�ض الوقت.
وي�صيف، عند وجود م�صكالت متعلقة بارتفاع م�صتوى �صغط الدم، يجب 
على املري�ض اخل�صوع لفح�ض طبي دوري منتظم، وت�صجيل م�صتوى �صغط 
الدم يوميا يف ظروف احلياة العتيادية. كما عليه الإق��الع عن التدخني 

وعدم الإفراط با�صتهالك امللح وتناول امل�صروبات الكحولية.

ق�شور الغدة الدرقية 
ي�شبب زيادة الوزن

الغدة  ق�صور  اأن  الرو�صية،  التغذية  خبرية  كالني،  يلينا  الدكتورة  اأعلنت 
الدرقية هو اأحد اأ�صباب زيادة الوزن.

وت�صري كالني، اإىل اأن ال�صطرابات الهرمونية ميكن اأن ت�صبح �صببا لزيادة 
الوزن، واأحد ا�صباب هذه ال�صطرابات هو ق�صور الغدة الدرقية.

ووفقا لها، يحدث ق�صور الغدة الدرقية، عندما ينخف�ض م�صتوى هرمونات 
يحدث  وقد  املر�ض،  بهذا  لالإ�صابة  عر�صة  اأكرث  والن�صاء  الدرقية.  الغدة 

اأحيانا بعد الإجناب.
اجللد  و�صوء حالة  الإدراك��ي��ة،  الوظيفة  تدهور  املر�ض،  اأعرا�ض  بني  ومن 
والأظافر، وزيادة التورم والتعرق، واآلم يف املفا�صل والع�صالت، وت�صاقط 

ال�صعر، والأرق، والغثيان، وعدم انتظام �صربات القلب.
وت�صري اخلبرية، اإىل اأنه عند ظهور هذه الأعرا�ض، يجب مراجعة اأخ�صائي 
الأوىل  ال��وزن اخلطوة  يكون تخفي�ض  اأن  ال�صماء. وميكن  الغدد  اأمرا�ض 
ب�صورة  للعمل  ال��درق��ي��ة  ال��غ��دة  تعود  وحينها  امل��ر���ض،  ه��ذا  م��ن  التعايف  يف 

طبيعية.

الأخ�سر؟ لونه  النبات  تعطي  التي  املادة  ا�سم  • ما 
الكلوروفيل

العامل؟ يف  للزهور  اإنتاجًا  الأكرث  الدولة  • ما 
هولندا

الواحدة؟ اخليار  حبة  يف  للماء  املئوية  الن�سبة  • ما 
96%

؟  الب�سارو�ض  هو  • ما 
نوع من اأنواع الطيور 

؟ البالتي�ض  بريا�سة  ملق�سود  • ما 
اليوغا والتمدد

من املو�سيقار الذي بداأ بتاأليف املو�سيقى يف الرابعة من عمره؟
موت �صارت

الب�صر. من  مرات   6 اأف�صل  للنمور  الليلية  الروؤية  اأن  تعلم  • هل 
�صنة.  80 حتى  العي�ض  ميكنه  الفالمينغو  طائر  اأن   تعلم  • هل 

الأ�صود. من  اأكرث  الب�صر  التما�صيح  تقُتُل  اأفريقيا  قارة  يف  اأن  تعلم  • هل 
و�صغط  �صديد  وبرد  تامة  ظلمة  ت�صود  حيث  اللج،  ميتد  املاء  من  مرت   3000 عمق  حتت  اأن  تعلم  • هل 
وجود  فال  املربع.  بال�صنتيمرت  واح��داً  طناً  ال�صغط  يتعدى  مرت  اآلف   10 عمق  على  هائل.  هيدرو�صتاتي 
لأية حياة بنائية يف اللج، والطعام قليل لهذا ال�صبب ي�صعد الكثري من الأ�صماك ال�صغرية والالفقاريات اإىل 
ال�صطح بحثاً عن الغذاء. اأو تطور هذه احليوانات تعديالت خا�صة لتحيا بكميات �صئيلة من الطعام. وتقتات 

بع�ض املخلوقات الأخرى على الف�صالت التي تنزل اإىل قاع البحر
بع�ض  ال�صفناء.  حيوانات  بني  و�صيوعاً  فعالية  الدفاع  و�صائل  اأكرث  اإحدى  يعترب  اجلري  اأن  تعلم  هل   •
هذه احليوانات مثل الأرنب الربي والكنغر ال�صغري تعترب وثابة اأي�صاً من النوع املمتاز. وت�صتطيع النعامة 
والأمو والنندو وهي من الطيور العاجزة عن الطريان اأن جتاري اأ�صرع العوا�صب يف الرك�ض. بينما تقوم اأنواع 

اأخرى كاملدرع واأكل النمل اأو اأنواع �صغرية مثل القوار�ض بالختباء يف اجلحور. 
فقط. واحدة  رئة  لديها  الثعابني  معظم  اأن  تعلم  • هل 

ال�صحراء. يف  الرمال  هبوب  من  لتحميها  عيونها  على  جفون   3 عدد  لديها  الإبل  اأن  تعلم  • هل 

فتاة الثلج 
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الزبيب مذاق �سهي وفوائد عظيمة

ي�صفي الزبيب مذاقا �صهيا ونكهة مميزة على الأطعمة، كما يتمتع بفوائد 
اأكادميية  م��ن  روتكوف�صكي  م��ارت��ن  التغذية  خبري  واأو���ص��ح  جمة.  �صحية 
احلياة ال�صحية يف مدينة اأوبرور�صل الأملانية، فوائد الزبيب: يعد الزبيب 
مبثابة حلوى �صحية غنية بالطاقة. واأ�صاف روتكوف�صكي اأنه على الرغم 
امل��وج��ود فيه خ��الل مرحلة  امل���اء  م��ن ف��ق��دان العنب للكثري م��ن حم��ت��وى 
التجفيف، اإل اأن ذلك ل يت�صبب يف ت�صقق طبقته اخلارجية الرقيقة املرنة، 
ومن ثّم ل مُيكن للكائنات الدقيقة اخرتاقه ول يوجد اأي داع ل�صتخدام 
املواد احلافظة معه. وبذلك يظل العنب حمتفظاً مبكوناته املفيدة ل�صحة 
داخل  الغذائية  وامل���واد  الكربوهيدرات  حمتوى  ي���زداد  واأردف:  الإن�����ص��ان. 

العنب بعد جتفيفه مبعدل يراوح بني اأربعة اإىل خم�صة اأ�صعاف.
 %  60 م��ن  اأك���رث  مُي��ث��ل  وال��غ��ل��وك��وز  ال��ف��رك��ت��وز  بنوعيه  ال�صكر  اأّن  ي��ذك��ر 
ا�صتعالمات  مركز  من  كاوفمان  جابريل  واأو�صحت  الزبيب.  مكونات  من 
الغلوكوز  امت�صا�ض  للج�صم  مُيكن  اأّن��ه  الأملانية  ب��ون  مدينة  يف  امل�صتهلك 

ب�صكل مبا�صر من دون اأن تعمل الع�صارة اله�صمية على تفكيكه.

�صهرت الم تنتظر زوجها وولدها وقد اقبل الليل بربده وهدوءه وبعد اأن تكورت على نف�صها من �صدة الربد 
عادت لتقف على قدميها وتقول لوقد نارا تدفئ البيت، قامت وا�صعلت نارا وتدفئت واخذت متعن النظر فيها 
ويف حلظة طارت �صرارة كبرية من اخل�صب وا�صتقرت بجوار قدميها ثم حتولت فجاة اإىل فتاة بي�صاء جميلة 
كالثلج فانزعجت املراأة وخافت ورجعت للوراء تلت�صق باحلائط ولكن الفتاة اجلميلة قالت لها ل تخايف انا فتاة 
الثلج يف ال�صتاء قدومي ويف ال�صيف بياتي اح�صر مل�صاعدة كل فقري حمتاج واختار واحدا فقط كل عام والن 
اطلبي ما ت�صائني فقالت املراأة بعد ان اطمئنت اطلب اأموال كثرية كثرية ..فنحن فقراء واملو�صم الزراعي هذا 
،بعدما  الفتاة خريا وذهبت مثلما جاءت  العمل بال فائدة فوعدتها  العام رديئا وزوجي وولدي ل يكفان عن 
ح�صر الب والولد لكن املراأة مل تقل لهما �صيئا فهي تخاف ان تكون يف حلم يف ال�صباح ا�صتيقظ الرجل مبكرا 
لي�صلي ويذهب حلقله فالحظ ان الغرفة قد امتالأ كل �صئ فيها بقطع الذهب ف�صرخ وقال ا�صتيقظوا ماهذا .. 
ا�صتيقظت املراأة وولدها ونظرا للذهب وعرفت ان فتاة الثلج نفذت وعدها فحكت لهم ماحدث يف امل�صاء .. خباأ 
الرجل زوجته وولده الذهب ثم جل�صوا يفكرون فيما �صيفعلون به واخر املطاف قاموا ب�صراء بيت جميل وتزوج 
ابنهم من فتاة رائعة اجلمال مل تكن ترتك له قطعة ذهب بدون ان تبددها، ا�صتمر احلال هكذا ملدة عام انتهي 
فيه الذهب ومل يبق لهم غري البيت وزوجة البن التي ل تكف عن طلب املزيد .. جل�ض الربعة يفكرون ماذا 
�صيفعلون ناموا وك�صلوا عام كامال .. مل يفعلوا فيه �صئا غري ان ي�صرفوا ويبددوا ما معهم والن هم جوعي يف 
هذا الق�صر اجلميل. فقال الأب لنعود مرة اخرى اإىل احلقل.. نعمل بيدنا فاليد ت�صرت �صاحبها فقالت الفتاة 
انا لعي�ض مع فالح فاأح�ض زوجها بالهانة وطردها من بيته وعاد هو وولده يعمالن يف ار�صهم التي اختنقت 
من العط�ض، تعبا كثريا حتى عادت كما كانت واجمل فزرعاها وانتظرا كثريا وهما يرعيانها حتى منحتهما 
حم�صول وفريا وملا بيع املح�صول ح�صل على ذهب كثري ولكن كان له وجود خمتلف .. فقد قال الب قطعة 
واحدة منه جتد فيها الربكة .. كل ما وجدناه �صابقا فهذا الذهب من �صنع ايدينا ولي�ض من �صنع فتاة الثلج .. 
ويف احلال جاءت فتاة الثلج لتقف و�صطهم ثم حتولت اإىل زوجة البن اجلميلة وقالت كنت اختربك لأعرف هل 
انت نادم على ما حدث ام �صتبحث مرة اخرى عن من مينحك ذهبا بال تعب .. عادت الزوجة لزوجها لتحر�ض 

معه حقلهما الذي كان مينحهما الكثري من الذهب كل عام .

املزارع روبرت توملين�سون يقف للتقاط �سورة وهو يح�سد نبات الراوند الذي يتم ح�ساده على �سوء ال�سموع 
يف مزرعته يف بود�سي، بالقرب من ليدز يف �سمال اإجنلرتا.  ا ف ب

قالت درا�صة علمية ن�صرت يف جملة Gut Microbes، اإن 
ال�صبانخ تتمتع بفائدة كبرية مل تكن متوقعة �صابقا.

وذكرت الدرا�صة، اأن جمموعة علماء من مركز تك�صا�ض للعلوم 
الطبية، اكت�صفت اأن ال�صبانخ ميكن اأن حتمي الإن�صان من تطور 

وا�صتفحال �صرطان القولون.
ون���وه���ت امل��ق��ال��ة، ب����اأن ال��ع��ل��م��اء ن���ف���ذوا جت����ارب ع��ل��ى اجل����رذان 
ب��ال��ورم ال��غ��دي القولوين  ذات ال���ص��ت��ع��داد ال��وراث��ي ل��الإ���ص��اب��ة 
ولكن   . )Colorectal adenoma )ب��الإجن��ل��ي��زي��ة: 
فعالية  اأمعاوؤها  اأظهرت  ال�صبانخ  القوار�ض،  هذه  اأكلت  عندما 
التي تنظم  الدهنية  ل��الأورام، وعادت الأحما�ض  كبرية م�صادة 

اللتهاب اإىل م�صتوياتها الطبيعية.
اأن ذل���ك ي��رج��ع اإىل زي����ادة تنوع  ال��ب��اح��ث��ني،  وت���رى جم��م��وع��ة 

والتغريات  اجل�صم(  يف  امليكروبات  جميع  )اإجمايل  امليكروبيوم 
يف التعبري اجليني.

واأ�صار امل�صرف الرئي�صي على هذا العمل العلمي رودريك دا�صوود، 
اإىل اأن ال�صبانخ ميكن اأن ت�صاعد يف منع تطور ال�صرطان، مبا يف 

ذلك لدى الأ�صخا�ض الذين لي�ض لديهم ال�صتعداد لذلك.
وق��ال ه��ذا العامل الأم��ري��ك��ي: "كلما ك��ان ذل��ك اأب��ك��ر، ك��ان ذلك 
اأف�صل. ل يجوز انتظار ظهور الزوائد اللحمية، للبدء يف عملية 

الوقاية".
وفقا ملعطيات منظمة ال�صحة العاملية، يعترب �صرطان القولون 

اخلبيث، من اأكرث اأنواع ال�صرطان انت�صارا يف العامل.
األف   500 اأك��رث من  ل��دى  املر�ض  ه��ذا  ت�صخي�ض  يتم  و�صنويا 

�صخ�ض.

العلماء يكت�شفون فوائد غري متوقعة لل�شبانخ


