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اأخطاء ج�سيمة يرتكبها الكثريون اأثناء تناول الإفطار
يف حديث لها مع �صحيفة ديلي ميل الربيطانية، قامت اخت�صا�صية 
هو  الإف��ط��ار  ك��ان  اإذا  ما  بتقييم  كوهني  ليندي  الأ�صرتالية  التغذية 
اأجل  من  لتناوله  بحاجة  كنت  اإذا  وم��ا  ال��ي��وم،  يف  وجبة  اأه��م  بالفعل 

احلفاظ على �صحتك واحلفاظ على لياقتك.
�صحة  على  للحفاظ  ه��ام  الإف��ط��ار  وج��ب��ة  ت��ن��اول  اإن  ليندي  وق��ال��ت 
اجل�صم ولياقته ولكن لي�س بالن�صبة للجميع، اإذ ميكن لبع�س النا�س 
اأن يتمتعوا ب�صحة جيدة بف�صل تناول الطعام بعد ال�صتيقاظ مبا�صرة 
بالرغبة  اآخ���رون  ي�صعر  ل  ح��ني  يف  ب��اجل��وع،  �صعورهم  ب�صبب  وذل���ك 
تتولد  اأطول حتى  ال�صتيقاظ ويحتاجون لوقت  بعد  الطعام  بتناول 

لديهم الرغبة بتناول الطعام.
وبح�صب ليندي، فاإن 13 درا�صة عن وجبة الإفطار، وجدت باأن تناول 
تخطي  واأن  ال���وزن،  لفقدان  موثوقة  طريقة  لي�صت  الإف��ط��ار  وجبة 

وجبة الإفطار ل يوؤدي اإىل زيادة الوزن على الأرجح.
اأثناء  وحتدثت ليندي عن اأهم ثالثة اأخطاء ميكن اأن يرتكبها املرء 

تناول وجبة الإفطار، على النحو التايل:
 10 اأو   9 ال�صاعة  حتى  النتظار  الأوان:  ف��وات  بعد  الطعام  تناول   
�صباًحا وقت متاأخر جًدا ولي�س جيًدا لعملية التمثيل الغذائي لديك، 
الإفطار بعد ال�صتيقاظ بن�صف �صاعة على  بتناول وجبة  ُين�صح  لذا 

الأكرث.
 عدم التنبه لعدد ال�صعرات احلرارية يف القهوة: حتتوي القهوة مع 
املوجودة  ال�صعرات احلرارية  احلليب مبا يف ذلك الالتيه على نف�س 
لكمية  جيداً  النتباه  من  بد  ل  لذا  املحم�س،  اخلبز  من  �صريحة  يف 
اأثناء وجبة الإفطار.  عدم احل�صول  القهوة واحلليب التي تتناولها 
على ما يكفي من الربوتني: يختار الكثري من النا�س وجبات الإفطار 
عالية الكربوهيدرات مثل اخلبز املحم�س اأو احلبوب العادية، والتي 
لن جتعلك ت�صعر بال�صبع حتى وقت الغداء، وهذا �صيوؤدي اإىل تناول 
املزيد من الوجبات ال�صريعة قبل وقت الغداء وبالتايل زيادة ال�صعرات 
احلرارية املكت�صبة. ُين�صح بتناول اأطعمة حتتوي على الربوتني مثل 

البي�س امل�صلوق والأجبان لتفادي هذه امل�صكلة. 

مزارع ي�ستخدم حيلة تبقي الب�سل طازجًا ملدة عام
�صّلط مزارع من ولية اأوريغون الأمريكية ال�صوء على �صبب تخزين 
اإىل  اأ�صهر يف الوليات املتحدة قبل و�صوله   8 اإىل  الب�صل ملدة ت�صل 
ت�صل  ملدة  املنزل  يف  طازجاً  الب�صل  لإبقاء  ن�صائحه  و�صارك  املتاجر، 

اإىل عام كامل.
 Owyhee ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  م��اي��رز،  ���ص��اي  وي�صتخدم 
Produce ح�صابه على تيك توك لإعطاء النا�س نظرة ثاقبة حول 
طرق الزراعة، والعديد من مقاطع الفيديو اخلا�صة به م�صتوحاة من 

اأ�صئلة امل�صاهدين.
وت�صاءل اأحد م�صتخدمي تيك توك حول �صبب تخزين الب�صل لوقت 
طويل، وقال " هل الب�صل الذي اأح�صل عليه من املتجر يزيد عمره 

عن عام؟".
متجر  م��ن  ب�صلة  ا�صرتيت  "اإذا  م��اي��رز  ق��ال  ال�����ص��وؤال  ه��ذا  على  ورداً 
فاإنها  الأول،  -ت�صرين  اأكتوبر  �صهر  من  الأوىل  الأ�صابيع  يف  البقالة 
امل��ت��اج��ر على  ذل���ك تعتمد  وب��خ��الف  م��ن احل��ق��ل،  م��ب��ا���ص��رة  �صتخرج 
اأبريل  منت�صف  حتى  الثاين  -ت�صرين  نوفمرب  من  املخزنة  املنتجات 

-ني�صان.
واأ�صاف مايرز " يجب اأن يخرج الب�صل اخلا�س بك من خمزن كبري 
اإم��دادك حتى  مثل هذا املخزن خلفنا حتى نتمكن من ال�صتمرار يف 
يكون لديك طعام لتاأكله". كما �صاأل عدد من الأ�صخا�س مايرز عن 
�صبب تلف الب�صل بعد اأ�صبوع اأو نحو ذلك يف املنزل اإذا كان من املمكن 

تخزينه ملدة ت�صل اإىل ثمانية اأ�صهر؟
و�صّور مايرز نف�صه مرة اأخرى يف وحدة التخزين، مو�صحاً اأن الهواء 
ياأتي من الأمام وحتت 12 قدماً من اأكوام الب�صل قبل اخلروج من 
اخللف، واأو�صح اأن الأمر كله يتعلق بتدفق الهواء، وهكذا نحافظ على 
جودة الب�صل، والأمر الآخر، هو احلفاظ على درجة احلرارة وثباتها 

وانخفا�س الرطوبة.
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اأمازون تد�سن �سفحة خا�سة 
ب�سراء الأدوية عرب الإنرتنت

اأع��ل��ن ع��م��الق ال��ت��ج��ارة الإل��ك��رتون��ي��ة الأم��ري��ك��ي اأم����ازون ال��ث��الث��اء اإطالق 
خدمات جديدة يف جمال ال�صيدلة يف الوليات املتحدة، من �صمنها اإن�صاء 

�صفحة خا�صة ت�صمح ب�صراء اأدوية عرب الإنرتنت لقاء و�صفة طبية.
والهدف بح�صب ما اأو�صحت املجموعة يف بيان هو ال�صماح لرواد الإنرتنت 
باحل�صول على اأدوية "بالقدر ذاته من ال�صهولة كاأي م�صرتيات اأخرى على 

موقع اأمازون" وجتنيبهم الوقوف يف �صف انتظار اأمام ال�صيدليات.
و�صبق اأن خا�صت اأمازون جمال توزيع الأدوية ب�صرائها عام 2018 موقع 
"بيل باك" املتخ�ص�س الذي يوزع ب�صورة خا�صة اأدوية للم�صابني باأمرا�س 

مزمنة.
وتعر�س اأمازون من الآن ف�صاعداً �صفحة جديدة على موقعها املخ�ص�س 
اأو  ح��ا���ص��وب��ه��م  م��ن  ط��ب��ي��ة  و���ص��ف��ة  مب���لء  للمت�صفحني  ت�صمح  ل���الأدوي���ة، 

هاتفهم.
وباإمكانهم ت�صجيل بيانات �صمانهم ال�صحي على �صفحة �صخ�صية اآمنة، ثم 

يطلبون من طبيبهم اإر�صال الو�صفات مبا�صرة اإىل "اأمازون فارما�صي".
وتتيح ال�صفحة للم�صرتكني املقارنة بني خمتلف الأ�صعار املعرو�صة بح�صب 
تاأمينهم، كما باإمكانهم الطالع على خمتلف الأدوية  املتوافرة واجلرعات 

التي ميكن تناولها.
وتو�صح اأمازون اأنها لن تقوم بتوزيع بع�س الأدوية ول�صيما الأدوية التي 

حتتوي على م�صتقات الأفيون.
برامي"  "اأمازون  املدفوعة  خدمتها  يف  امل�صرتكني  على  اأم��ازون  و�صتعر�س 
ت�صليم الأدوية جماناً خالل يومني، ف�صاًل عن تخفي�س يف ال�صعر لبع�س 

الأدوية التي ل يغطيها التاأمني.

حتديد موعد جديد 
لكرنفال ريو دي جانريو 

�صهر متوز-يوليو  ري��و دي جانريو  ح��ددت 
ال�صهري  لكرنفالها  2021 موعداً جديداً 
اإذا توافر عدد من ال�صروط، على ما اأعلنت 
مة هذا احلدث الذي  مدار�س ال�صامبا، منظِّ
اأق��ام��ت��ه يف �صباط-فرباير  امل��ق��رر  ك��ان م��ن 
2021 واأرجئ ب�صبب جائحة كوفيد19-. 
توافر  ره��َن  �صيبقى  اجلديد  املوعد  اأن  اإّل 
وقرار  امل�صتجّد  ك��ورون��ا  لفريو�س  لقاحات 
على  عطل  اأي���ام  بتخ�صي�س  احلكومة  م��ن 
امل�صتوى الوطني خالل متوز-يوليو، اأي يف 
مو�صم ال�صتاء اجلنوبي، بح�صب ما اأو�صحت 
ريو  يف  ال�صامبا  ملدار�س  امل�صتقّلة  الرابطة 
تنظيم  تتوىل  التي  "ليي�صا"  ج��ان��ريو  دي 
ال��ك��رن��ف��ال. وق���ال ال��ن��اط��ق ب��ا���ص��م الرابطة 
في�صينت�صي داتويل لوكالة فران�س بر�س اإن 
قررت اأن يقام الكرنفال  ال�صامبا  "مدار�س 
واأيام  لقاح  ت��واَف��َر  ح��ال  يف  متوز-يوليو  يف 
كانت  ال�صامبا  اأن مدار�س  عطل". ولحظ 
نتيجة  ت���ف���اوؤًل  "اأكرث  اج��ت��م��اع��ه��ا  خ���الل 
الأن���ب���اء الأخ�����رية ع���ن اخ���ت���ب���ارات اأظهرت 
اإليها،  فاعلية اللقاحات" التي مت التو�صل 
"ومن هذا املنطلق قررت تنظيم الكرنفال 
اأ�صاف  لكّنه  متوز-يوليو".  و12   11 يف 

�صيء". كل  نن�صى  لقاح،  يتوافر  مل  "اإذا 

ن�سائح مهمة لرتبية 
اأطفال �سعداء واأ�سّحاء  �ص 23

ك�سف الطريقة الأ�سا�سية 
لإطالة العمر

اكت�صف علماء جامعتي كامربيدج واإدنربه اأن الن�صاط البدين املكثف يخف�س 
من خطر املوت املبكر. وتفيد جملة Lancet Global Health، باأن 
هذه الدرا�صة �صملت �صكان 168 دولة يف العامل، التزموا بتطبيق تو�صيات 
تت�صمن  التي  ال��ب��دين،  الن�صاط  ب�صاأن  العاملية  ال�صحة  منظمة  وتعليمات 
 150 بحدود  الهوائية"  "التمارين  الأي��روب��ي��ك  ريا�صة  متارين  ممار�صة 
دقيقة اأ�صبوعيا، التي حت�صل خاللها الع�صالت على الطاقة من الأك�صجني. 
و150   120 الهوائية بني  التمارين  اإج��راء هذه  النب�س خالل  وي��رتاوح 
نب�صة يف الدقيقة، ولكن هذا املوؤ�صر ميكن اأن يختلف ا�صتنادا اإىل م�صتوى 

اللياقة البدنية لل�صخ�س وحالته ال�صحية.
الن�صاط البدين يخف�س  اأن  التي جمعت،  البيانات  وقد بينت نتائج حتليل 
اأربعة  ح��وايل  اإنقاذ حياة  يعادل  وه��ذا   .15% بن�صبة  املبكرة  الوفيات  عدد 
ماليني �صخ�س يف ال�صنة. وي�صري الباحثون، اإىل اأن هذا املوؤ�صر كان الأعلى 
يف البلدان ذات الدخل املنخف�س. ووفقا لتقديرات العلماء، ميوت يف العامل 

اأكرث من ثالثة ماليني �صخ�س �صنويا ب�صبب اخلمول البدين.

�صي فيتامني  تناول  من  الإكثار    .1
على  احلم�صيات  يف  امل��وج��ود  )ج(  �صي  فيامني  ي�صاعد 
اجل�صم، جامعة  احل��راري��ة يف  وال�صعرات  ال��ده��ون  ح��رق 
اأريزونا اأجرت فحو�صات كانت مفادها اأن الدهون تذوب 
اأ�صرع وبكمية اأكرب لغاية 30 باملئة بوجود فيتامني �صي 

مقارنة بعملية احلرق العادية للج�صم.

الوقوف ي�صاعد على حرق ال�صعرات  .2
جمرد الوقوف واجللو�س، والوقوف جمددا ي�صاعد على 
حرق ال�صعرات يف اجل�صم، لذلك اإن مل يكن لديك رغبة 
يف امل�صي اأو اخلروج من املنزل ب�صبب اجلو، ميكنك بكل 
اأن  الأب��ح��اث  بينت  اإذ  التمرين.  ه��ذا  ا�صتخدام  ب�صاطة 
اجل�صم يحرق 50 �صعرة حرارية اأكرب وهو واقف مقارنة 

ب�صرعة حرقه العادية يف اأوقات اجللو�س.
املكاملات  ب���ال���وق���وف يف ح��ال��ة  الأمل������اين  امل���وق���ع  وي��ن�����ص��ح 
العامة،  املوا�صالت  يف  العمل  اإىل  الذهاب  اأو  الهاتفية، 
ت�صاعد  فهكذا  التلفاز،  وم�صاهدة  الر�صم  اأثناء  حتى  اأو 
دون  اأ�صرع  ب�صكل  احلراية  ال�صعرات  حرق  على  ج�صمك 

اللجوء لتمارين اإ�صافية.

والتوابل امللح   .3
م��ن ال�����ص��روري الن��ت��ب��اه اإىل اأن امل��ل��ح وب��ال��رغ��م م��ن اأنه 
يعد م�صرا يف  اأن��ه  بيد  ح��راري��ة  �صعرات  ل يحتوي على 
باملاء  الحتفاظ  على  اجل�صم  ي�صاعد  فهو  امل��ج��ال،  ه��ذا 

يف اخل��الي��ا، م��ا يجعل ك��رت��ن��ا اأب��ط��اأ م��ن امل��ع��ت��اد. لذلك 
فالن�صيحة هنا ال�صتغناء عن امللح متاما وقت التخ�صي�س 
اأو  الأدن������ى،  ل��ل��ح��د  فبتقليله  مم��ك��ن��ا  ه���ذا  ي��ك��ن  مل  وان 
ال�صتعا�صة عن امللح بالتوابل املفيدة التي تفيد اجل�صم. 
و�صع  املفيدة  والع�صاب  بالتوابل  الطعام  تنكيه  ح��اول 

امللح بعيدا عن متناول يدك.
مثال  احل���ار  الفلفل  يف  امل��وج��ودة  الكاب�صي�صني  م���ادة  اإن 
حت��ف��ز ت��ول��ي��د احل������رارة يف اجل�����ص��م وت���زي���د م���ن �صرعة 
اجلهاز  يدعم  الكركم  اأن  كما  احلرارية،  ال�صعرات  حرق 
اخلردل  الأرز.  اأط��ب��اق  جلميع  م��ث��ايل  وه���و  اله�صمي. 
 25 بن�صبة  اجل�صم  يف  الأي�����س  معدل  م��ن  يزيد  كذلك 

باملئة.

للتخ�صي�س مفيدة  القهوة   .4
)الوليات  ال�صهرية  ه��ارف��ارد  ع��ي��ادة  يف  الأط��ب��اء  اأث��ب��ت 
كثريين  ل��دى  املف�صل  امل�صروب  اأن  الأمريكية(  املتحدة 
الغذائي  التمثيل  عملية  ت�صريع  على  ي�صاعد  ال��ق��ه��وة 
وا�صتهالك ال�صعرات احلرارية بن�صبة 16 باملئة. وبينت 
الع�صبي  اجل���ه���از  ال��ك��اف��ي��ني حت��ف��ز  م����ادة  اأن  الأب���ح���اث 
امل��رك��زي، وت��زي��د م��ن ت��دف��ق ال���دم، وه��و م��ا ي�صاعد على 
حركة  وتن�صيط  اأف�صل،  ب�صكل  اجل�صم   اأع�صاء  تغذية 
مل"   150" قهوة  فنجان  تناول  ُي�صتحب  اإذن  الأمعاء. 
يف ال�صباح وبعد الظهر. ولكن ين�صح باأن يكون ذلك دون 

�صكر اأو حليب.

الوزن فقدان  على  ي�صاعد  الربد   .5
داخل  حديثة  وتكييف  تدفئة  اأنظمة  هناك  تكن  مل  اإذا 
املنزل، ف�صنخ�صر الوزن تلقائًيا يف ال�صتاء. فعندما يربد 
اخلاليا  من  الطاقة  من  الكثري  ي�صتهلك  فاإنه  اجل�صم، 
من  احل�����رارة.  ف��ق��دان  ع��ن  للتعوي�س  البنية  ال��ده��ن��ي��ة 
ناحية اأخرى، اإذا كنا جنل�س طوال اليوم يف جمال ت�صل 
فيه درجة احلرارة اإىل 23 درجة ب�صكل مريح يف املكتب 
ال�صعرات  ح��رق  م��ن  اجل�صم  يتمكن  فلن  ال�صقة،  يف  اأو 

احلرارية ب�صكل اأ�صرع.
اأنه  الهولندية  ما�صرتيخت  جامعة  يف  جتربة  اأظ��ه��رت 
16 درج��ة ملدة  اإىل  الغرفة  اإذا مت خف�س درج��ة ح��رارة 
ي��زي��د مبقدار  ال��ط��اق��ة  ا���ص��ت��ه��الك  ف���اإن  ف��ق��ط،  �صاعتني 

�صعرة حرارية يف اليوم.  300

منه بد  ل  اأمر  النوم   .6
من  بنديكت  كري�صتيان  الأ�صتاذ  الأع�صاب  ع��امل  يحذر 
جامعة اأوب�صال "ال�صويد" باأن "املزيد واملزيد من النا�س 
الطويل،  امل���دى  وع��ل��ى  ال��ن��وم.  قلة  دوام���ة  يف  ينغم�صون 
ميكن اأن يوؤدي هذا اإىل ال�صمنة." وقد اأظهرت درا�صاته 
اأن نق�س �صاعات النوم توؤدي اإىل اإفراز اجل�صم لهرمونات 
تثبط من عملية حرق الدهون وتزيد من �صهيته للطعام. 
بذلك،  للقيام  ليلة.  ك��ل  ���ص��اع��ات  ث��م��اين  ت��ن��ام  اأن  ح���اول 
مبكًرا  النوم  اإىل  اخلد  احليوي.  اإيقاعك  ببطء  ا�صبط 

ع�صر دقائق كل ليلة حتى ت�صل اإىل ثماين �صاعات.

فايزر: هذه خطتنا 
ل�سمان اإي�سال 

لقاحنا ب�سكل اآمن
فايزر  ل�  التنفيذي  الرئي�س  ك�صف 
ال�صرتاتيجيات  عن  بورل،  األربت 
للتغلب  ال�����ص��رك��ة  �صتتبناها  ال��ت��ي 
على العقبات التي تعرت�س طريق 
لقاحها لفريو�س كورونا امل�صتجد، 
والذي اأثبت فعاليته بن�صبة 90 يف 

املئة.
ينبغي  ف�����اإن�����ه  "فايزر"  ووف�������ق 
تخزين لقاحها الذي يحتوي على 
جزء  اأو  ال��ن��ووي  الريبي  احلم�س 
للفريو�س،  اجلينية  ال�صيفرة  من 
يف درجة حرارة ترتاوح بني ناق�س 

مئوية. درجة  �صالب  و80   70
وخالل م�صاركته يف ندوة نظمتها 
تاميز"  "نيويورك  ����ص���ح���ي���ف���ة 
"فايزر"  اإن  الأمريكية، قال بورل 
ال���ل���ق���اح اإىل  ����ص���ح���ن  مب����ق����دوره����ا 
املتحدة  بالوليات  املناطق  معظم 

الأمريكية بزمن ل يتعدى يوما.
الطلب  "�صيكون  ب���ورل:  واأ���ص��اف 
ع��ل��ى ل��ق��اح��ن��ا ك���ب���ريا ج�����دا، لكننا 
متاأكدون من اأن عمليات التطعيم 
�صتكون �صريعة للغاية بعد موافقة 

اإدارة الغذاء والدواء الأمريكية".
لعدد  بورل  وخالل حديثه تطرق 
من اجلوانب التقنية واللوج�صتية 
كتطوير  ب����ال����ع����ق����ار  امل����رت����ب����ط����ة 
ل�صناديق  "فايزر"  يف  مهند�صني 
ح���اف���ظ���ة ل��ل�����ص��ح��ن، ت���وف���ر درج����ة 
للمحافظة على  املطلوبة  احل��رارة 
حتتوي  اأن��ه��ا  ك��م��ا  ال��ل��ق��اح،  فعالية 
املواقع، ومنبه  على نظام لتحديد 
يحذرنا يف حال حدوث اأي خلل يف 

هذه ال�صناديق.
ميل"  "ديلي  ���ص��ح��ي��ف��ة  ون���ق���ل���ت 
"اإن  قوله:  ب��ورل  الربيطانية عن 
ا�صتيعاب  ع��ل��ى  ق���ادر  ك��ل ���ص��ن��دوق 
جرعة  اآلف   5 اإىل  األ����ف  ب��ني  م��ا 
لن  ا�صتعمالها  وع��ن��د  ال��ل��ق��اح،  م��ن 
تكون هناك حاجة لتوفر التربيد 
ب��و���ص��ائ��ل ال�����ص��ح��ن، وه���و م���ا يتيح 
والطائرات  ال�����ص��اح��ن��ات  يف  نقلها 

وال�صفن".
"فايزر"  ب��رف�����س  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 
ع��ل��ى مت��وي��ل احلكومة  احل�����ص��ول 
�صمن خطة "راب �صبييد" الرامية 
 300 اإنتاج  ت�صريع  يف  للم�صاهمة 
لكوفيد19-  لقاح  جرعة  مليون 
 ،2021 ال��ع��ام  اأم��ريك��ا بحلول  يف 
حترير  "اأردت  ب��������ورل:  اأو������ص�����ح 
التي  البريوقراطية  م��ن  علمائنا 
ع��ادة م��ا ت��رتاف��ق م��ع قبول اأموال 

من جهات حكومية".

حيل من اأجل حرق �سعرات حرارية اأكرث كل يوم

يف ف�سل �ل�ستاء، ي�سبح �لنا�س �أكرث ك�سال للخروج 
من �ملنزل وممار�سة �لريا�سة. نقدم �إليك بع�س 
عملية  يف  ت�ساعدك  �لتي  �لفعالة  �لن�سائح 
د�خل  و�أنت  �حلر�رية  و�ل�سعر�ت  �لدهون  حرق 

منزلك.
�حل�سول على وزن ج�سم مثايل، حلم �لعديد من 
�لنا�س �لذين يختارون �لريا�سة كو�سيلة لتحقيق 
ذلك، بيد �أن جائحة كورونا وبرودة �لطق�س كلها 
�خلروج  على  �لإن�سان  قدرة  من  حتد  قد  عو�مل 

من �ملنزل وممار�سة �لتمارين �لريا�سية.
ن�سرها  �خلببر�ء  من  عدد  يقدمها  ن�سائح 

موقع "بيلد دير فر�و" �لأملاين من �أجل 
�سعر�ت  حببرق  على  �جل�سم  م�ساعدة 

�حلاجة  دون  يببوم،  كل  �أكببرث  حببر�ريببة 
بع�س  يلي  وفيما  كبري.  مبجهود  �لقيام  �إىل 

هذه �لن�سائح:
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�ش�ؤون حملية
�نطالق فعاليات �ملوؤمتر �لدويل �لر�بع ع�سر لالإبد�ع يف تقنية �ملعلومات بجامعة �لإمار�ت

علميًا 43بحثًا  وت�ستعر�ض   بعد  عن  املوؤمتر  جل�سات  يف  ت�سارك  دولة   20

�إطالق برنامج ماج�ستري م�سرتك عر �لإنرتنت قريًبا

تعاون اأكادميي يف جمالت الرتاث الثقايف بني جامعة زايد والأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مب�سر

تز�منا مع �ليوم �لعاملي للت�سامح  

�سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان توؤكد على احرتام الآخر

•• العني - الفجر

اأن�����ور ن�صيبة-  زك����ي  م���ع���ايل  حت���ت رع���اي���ة 
اأول  انطلقت  للجامعة-  الأع��ل��ى  الرئي�س 
اأم�س فعاليات املوؤمتر الدويل الرابع ع�صر 
تنظمه  ال��ذي  املعلومات  تقنية  يف  لالإبداع 
الإم����ارات  بجامعة  املعلومات  تقنية  كلية 
على  جل�صاته  وت�صتمر  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
اأحدث  على  ال�صوء  لت�صليط  يومني  مدى 
ما تو�صلت اإليه العلوم وتطبيقاتها املختلفة 
والتقدم التكنولوجي والبحوث يف املجالت 
واملعلوماتية  احلو�صبة  ع��ل��وم  يف  النا�صئة 
الأ�صياء.  واإن��رتن��ت  ال�صطناعي  وال��ذك��اء 
وتابع جل�صات املوؤمتر )افرتا�صياً( قيادات 
الهيئة  واأع�صاء  الكليات  وعمداء  اجلامعة 
التدري�صية والطلبة، وعدد من املتحدثني 
واخلرباء املخت�صني من خمتلف موؤ�ص�صات 
دولة ميثلون   20 الدولة ومتحدثني من 

جامعات ومراكز بحثية عاملية.
واأكد الأ�صتاذ الدكتور طيب زناتي – عميد 
الإم����ارات  بجامعة  املعلومات  تقنية  كلية 
هذا  ب��اأن  للموؤمتر   العليا  اللجنة  ورئي�س 
لتقدمي  املوؤمتر يعد منتدى رئي�صياً عاملياً 
والبحوث  التكنولوجي  التقدم  ومناق�صة 
احلو�صبة  ع��ل��وم  يف  ال��ن��ا���ص��ئ��ة  امل���ج���الت  يف 
خرباء  امل��وؤمت��ر  وي�صت�صيف  واملعلوماتية، 
احلو�صبة  ع��ل��وم  يف  خم��ت�����ص��ني  وب��اح��ث��ني 
وتركز  الأ�����ص����ي����اء  وان����رتن����ت  ال�����ص��ح��اب��ي��ة 
م��ن��اق�����ص��ات امل���وؤمت���ر ع��ل��ى ث��الث��ة جمالت 
والذكاء   ، الأ���ص��ي��اء  اإن��رتن��ت  وه��ي  رئي�صية 
ال���ص��ط��ن��اع��ي وع��ل��وم ال��ب��ي��ان��ات ، والأم����ن 
واخل�صو�صية، وقال الدكتور زناتي: نحن 
يف ع�صر احلو�صبة وتكنولوجيا املعلومات ، 
مع تاأثري غري م�صبوق على جميع جوانب 
اأن  حيث   ، بعد  ح��ًق��ا  �صيًئا  ن��َر  مل  حياتنا، 
واحلو�صبة  ال���ص��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء  ال��ت��ق��اء 
التحويلية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  م���ن  ب��ع�����ص��ر  ي���ن���ذر 
منذ  يتوقعها  اأح��د  يكن  مل  التي  ال��ذك��ي��ة، 
ال�صار  واأ���ص��اف: اخل��رب  ببعيد،  لي�س  وق��ت 
 ، �صميمها  يف  الآن   حت�����ص��رون  اأن��ك��م  ه��و 
اجل��دي��دة غري  امل��وج��ة  ه��ذه  وت�صهمون يف 

امل�صبوقة من البتكار والإبداع، ثابروا على 
العمل اجليد، وقدم �صكره لأع�صاء اللجنة 
املنظمة على جهدهم الدوؤوب لإجناح هذا 
ال��ظ��روف الراهنة  امل��وؤمت��ر  خا�صة يف ظل 
جراء جائحة كوفيد 19، ومرحباً بجميع 
احل�صور من جميع اأنحاء العامل ، متمنياً 
اأن تكون فعاليات املوؤمتر واأن�صطته ملهمًة 

وحمفًزًة فكريا. 
ه�صام  الدكتور  الأ�صتاذ  اأو�صح  جهته  ومن 
للموؤمتر:  العلمية  اللجنة  رئي�س  ال�صيد 
اإن امل�����ص��ارك��ني  ا���ص��ت��ع��ر���ص��وا م��ن خ���الل 9 
عدداً  متخ�ص�صة  وعلمية  بحثية  جل�صات 
البيانات  اأب���رزه���ا: ع��ل��وم  امل��و���ص��وع��ات  م��ن 
وتطبيقات الذكاء ال�صطناعي ، وتطبيقات 
اإنرتنت  وتطبيقات  واخل�صو�صية،  الأم��ان 
وتقنيات  من���اذج  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  الأ���ص��ي��اء، 
 ، الال�صلكية  وال�����ص��ب��ك��ات  ال��ع��م��ي��ق،  التعلم 
ومناذج  الآل���ة،  وتعلم  البيانات  وحتليالت 
التحتية،  وال��ب��ن��ي��ة  ال�����ص��خ��م��ة  ال��ب��ي��ان��ات 
واإنرتنت الأ�صياء والأمن، وذلك من خالل 
قدمت  من  20 دولة  علمية   ورقة    43
، منها: الوليات املتحدة الأمريكية وكندا 
واأملانيا وفرن�صا والربازيل واململكة املتحدة 
واإي���ط���ال���ي���ا وج���م���ه���وري���ة م�صر  وف��ن��ل��ن��دا 
العربية والهند واململكة العربية ال�صعودية 

باأن  الدكتور ه�صام  ون��وه  اأ�صرتاليا   ودول��ة 
عر�صت  التي  والعلمية  البحثية  الأوراق 
املت�صارعة  التطورات  وتواكب  مميزة  كانت 
اإخفاء  "خمطط  م��ن��ه��ا:  وك����ان  ال��ع��امل  يف 
ال�صعة  ع��ايل  اجلديد  بالفيديو  املعلومات 
التفا�صلي   Pixogram ب��ا���ص��ت��خ��دام 
على  ال��ق��ائ��م  الآراء  و"حتليل  الجت���اه���ي، 
للتغريدات  اخل����ا�����س  ال��ع��ن�����ص��ر  اأ����ص���ا����س 
"اإطار تو�صيع  العربية يف قطاع التعليم، و 
ال���ص��ت��ع��الم م��ع ال���ص��ت��ف��ادة م��ن معلومات 
عملية  و"من�صة  ال�صريري"  الت�صخي�س 
رقمية م�صتقلة عن ال�صركة امل�صنعة ملواقع 

البناء امل�صتقبلية" للمدن الذكية.
موؤمتر  ب��اأن  العلمية  اللجنة  رئي�س  واأ���ص��ار 
الإبداع يف تقنية املعلومات يحظى برعاية 
ملهند�صي  العاملية  اجلمعية  قبل  من  تقنية 
منذ   IEEE والإل���ك���رتون���ي���ة   ال��ك��ه��رب��اء 
اإقليمية  م���ب���ادرة  وي��ع��ت��رب   ،2006 ع����ام 
لتعزيز التوا�صل، وتغذية الأفكار اجلديدة 
الإبداعية، واإقامة روابط بحثية قوية بني 
 IEEE الباحثني يف املنطقة وخارجها، و
العامل  يف  تقنية  مهنية  منظمة  اأك��رب  ه��ي 
ل�����ص��ال��ح خدمة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ت��ط��وي��ر 

الب�صرية ويقع مقرها بالوليات املتحدة. 
ل��ل��م��وؤمت��ر قدم  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  ويف اجل��ل�����ص��ة 

من   – �صتينكي�صت  ب��ي��رت  ال��ربوف��ي�����ص��ور 
جامعة كارنيجي ميلون بالوليات املتحدة 
ت��و���ص��ي��ح��ي��اً  بعنوان:  الأم��ري��ك��ي��ة ع��ر���ص��اً 
�صحابة املركبات: من م�صاعدة ال�صائق اإىل 

تطبيقات ال�صالمة احلرجة.
اإدوارد نايتلي من  كما تطرق الربوفي�صور 
جامعة راي�س، الوليات املتحدة الأمريكية،   
الال�صلكية  "الت�صالت  حم������ور  اإىل 
موجة  املليمرت  م��ن  والأم���ن  وال�صت�صعار 
لأجهزة  و���ص��ف��اً  وق���دم   ، ترياهريتز"  اإىل 

الإر�صال وال�صتقبال النا�صئة.
اأوراق  جل�صاته  خ��الل  امل��وؤمت��ر  ناق�س  كما 
منظور   - ال��ذك��ي��ة  "املدن  م��ن��ه��ا:  ع��ل��م��ي��ة 
فيها  ا�صتعر�س  والبتكار"  البحث  ح��ول 
التحديات    - زن��ات��ي  ط��ي��ب  ال��ربوف��ي�����ص��ور 
ان تقدمه  مل��ا ميكن  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  وال��ف��ر���س 
للمدن  ج��دي��دة  وظ��ائ��ف  م��ن  التكنولوجيا 
التطورات  اأح����دث  وا���ص��ت��ع��را���س  ال��ذك��ي��ة. 
معها  التعاطي  وكيفية  امل��ج��الت  ه��ذه  يف 
العلمية  التطبيقات  يف  منها  وال���ص��ت��ف��ادة 
والبحثية لبتكار خدمات وبرامج جديدة. 
وع���ق���دت ج��ل�����ص��ة ح���واري���ة ج��م��ع��ت ممثلي 
الرائدة  العاملية  ال�صركات  يف  ال�صناع  ق��ادة 
وت�صنيع  الأ�صياء  اأنرتنت  تقنيات  لتطوير 
وال�صركة  وتو�صيبا(،  )اإري��ك�����ص��ون  امل��ع��دات 

)نافيا(  القيادة  ذاتية  للمركبات  امل�صنعة 
ال�صت�صعار  لأج��ه��زة  امل�صنعة  وال�����ص��رك��ة   ،
التطور  فيها   ناق�صوا   .)Sick FZE(
ت�صمل  وال���ت���ي   ،  4.0 ل��ل�����ص��ن��اع��ة  امل��ت��وق��ع 
جم������الت: م��ث��ل ال����ذك����اء ال���ص��ط��ن��اع��ي ، 
واإنرتنت الأ�صياء ، وما وراء �صبكات الهاتف 
، ودور  ، والبيانات ال�صخمة   5Gاملحمول
 ، التطوير  عملية  يف  الأكادميية  الأو�صاط 
لتبادل وجهات النظر حول مواءمة الأهداف 
وخ���ارط���ة ال��ط��ري��ق ل��ل��ت��ع��اون الأك���ادمي���ي 
ال�صناعي، الذي �صي�صاعد يف حتقيق نتائج 
م����وؤث����رة.  واط���ل���ع امل�������ص���ارك���ون م���ن خالل 
التطبيقات  اأب��رز  على  احل��واري��ة  اجلل�صات 
والأن�صطة  امل��م��ي��زة  وال��ع��رو���س  وال��ربام��ج 
العملية  والتجارب العلمية يف هذا القطاع 
مي�صيل  د.  ق��دم��ه��ا  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  دورة  م��ن��ه��ا 
ما�صرتوياين ،  من جامعة كامبانيا لويجي 
فانفيتيلي ، اإيطاليا " بخ�صو�س: ت�صميم 
 )DLT )Blockchain اأن���ظ���م���ة 
فيما   ، اخل�������ص���و����ص���ي���ة  م�����ع  امل����ت����واف����ق����ة 
 G.tec  ، ال���دك���ت���ور م��ي��ك��ا ت�����ص��ي��ن��غ  ق����دم  
Neurotechnology ، هونغ كونغ، 
ور�صة عمل عن بعد  حول واجهات الدماغ 
واحلا�صوب لإعادة تاأهيل ال�صكتة الدماغية 

.RecoveriX بوا�صطة

•• دبي-  الفجر

نظمت كلية العلوم الإن�صانية والجتماعية 
الإنرتنت  علمية عرب  ن��دوة  زاي��د  بجامعة 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى اأف�������ص���ل امل����واق����ع الأث���ري���ة 
الأو�صط  ال�����ص��رق  م��ن��ط��ق��ة  يف  امل��ح��ف��وظ��ة 
واأه���م���ه���ا يف ال���ع���امل وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون مع 
والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  الأكادميية 
والنقل البحري بجمهورية م�صر العربية، 
حول  نقا�صية  جل�صات  ال��ن��دوة  وت�صمنت 
جمالت  يف  اجلامعتني  بني  التعاون  �صبل 

الثقافة والرتاث. 
وزيرة  الكعبي،  حممد  بنت  ن���ورة  وع���ربت 
الثقافة وال�صباب، رئي�صة جامعة زايد عن 

اأهمية  اإىل  واأ���ص��ارت  اللقاء،  بهذا  �صعادتها 
ال��ت��ع��اون املثمر ب��ني اجل��ان��ب��ني م��ن خالل 
موؤخراً  تنظيمه  مت  ال��ذي  العلمي  احل��وار 
عرب تقنية الت�صال املرئي، كونه يفتح اآفاقاً 
جديدة للطلبة بدولة الإم��ارات واملهتمني 
الأثرية  واملواقع  الثقايف  مبجالت الرتاث 
واإع��داد جيل ق��ادر على قيادة قطاع الآثار 

م�صتقباًل.
الأك���ادمي���ي���ة  م���ع  ال���ت���ع���اون  "اإن  وق����ال����ت: 
والنقل  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل��ع��ل��وم  ال��ع��رب��ي��ة 
ملا متلكه  البحري يعد خطوة مهمة نظراً 
الأكادميية من خ��ربة  طويلة يف جمالت 
والرتاث  الآث���ار  خمتلفة خا�صة يف جم��ال 
امل�صرتك  امل�صروع  لتفعيل  نتطلع  الثقايف. 

بني اجلانبني، لدعم توجهات جامعة زايد 
يف متكني طلبتها يف جمايل الآثار والرتاث 

الثقايف."
م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د ال��دك��ت��ور ف��ار���س ه���واري، 
عميد كلية العلوم الإن�صانية والجتماعية 
الرتكيز  اأهمية  زايد عن  بجامعة  بالإنابة 
ع��ل��ى م���ي���دان ال�����رتاث يف ال���دول���ة، وق���ال: 
الأك���ادمي���ي���ة  م����ع  ل��ل��ع��م��ل  ن��ت��ط��ل��ع  "نحن 
والنقل  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل��ع��ل��وم  ال��ع��رب��ي��ة 
يف  عليا  درا�صات  برنامج  لتطوير  البحري 
جم��ال ال��رتاث وري���ادة الأع��م��ال، ونخطط 
لإطالقه كربنامج م�صرتك عرب النرتنت 
لتمكني جميع طلبة املنطقة من ال�صتفادة 

منه." 

دولة  ال�����رتاث يف  م���ي���دان  " اإن  واأ�����ص����اف: 
ذلك  و  م��ل��ح��وظ  ب�صكل  ي��زده��ر  الإم�����ارات 
امل��ت��اح��ف اجلديدة  ال��ع��دي��د م���ن  ب��اف��ت��ت��اح 
وال�صعي لإدراج عدد من املواقع الأثرية يف 
و  لليون�صكو،  العاملي  الرتاث  قائمة مواقع 
هذا دليل على حيوية هذا القطاع و مكانته 
يف اقت�صاد الدولة، و اإن ا�صتحداث برنامج 
املاج�صتري يف اإدارة الرتاث والتنمية وريادة 
العربية   الأكادميية  مع  بالتعاون  الأعمال 
البحري  ال��ن��ق��ل  و  والتكنولوجيا  للعلوم 
ياأتي مكمال لهذه امل�صاعي و ذلك  بتوفري 
اأ�صا�س متني ل�صبل الإدارة يف ميدان الرتاث 

مع الدمج بني الثقافة و التنمية."
ويف هذا ال�صدد قالت الدكتورة مونيكا حّنا 

عميد كلية الآثار و الرتاث الثقايف بالإنابة 
يف الأكادميية العربية: "يعد هذا التعاون 
بالغ الأهمية، ملا فيه من انعكا�صات اإيجابية 
ل�صتدامة قطاع الآثار والرتاث الثقايف يف 
وريادة  للتنمية  من�صة  يوفر  كما  املنطقة، 
حمورًيا  دوًرا  املا�صي  يلعب  حيث  الأعمال 

يف ت�صكيل امل�صتقبل."
ركز احلوار الذي دار يف اجلل�صة على تاأثري 
التاريخ املا�صي يف ت�صكيل معامل امل�صتقبل، 
واأهمية زيادة الوعي لدى الطلبة واجليل 
ال�صاعد بدور علوم الآثار والرتاث الثقايف 
يف فهم �صريورة الب�صرية ككل من اجلوانب 
القت�صادية،  امل���ادي���ة،   ، ك��اف��ة  الإن�����ص��ان��ي��ة 

وغريها. 

•• العني - الفجر

قدمت  للت�صامح   العاملي  ال��ي��وم  م��ع  تزامنا 
اآل  خ��ال��د  ب��ن  حممد  بنت  �صما  د.  ال�صيخة 
اإدارة موؤ�ص�صات ال�صيخ  نهيان رئي�س جمل�س 
حممد بن خالد اآل نهيان ور�صة افرتا�صية 
بعنوان  "احرتام الآخر"  16 11- بالتعاون 
مع وزارة تنمية املجتمع ، وور�صة افرتا�صية 
الت�صامح  وط��ن  "الإمارات  ب��ع��ن��وان   اأخ���رى 
للعلوم  ال��ع��ني  ج��ام��ع��ة  لطلبة  وال�صالم"  
وذلك    ،  -11  17 الثالثاء  والتكنولوجيا 
اأهداف  باأهمية  تعزيز ومتكني  اإميانا منها 
وروؤية وا�صرتاتيجية القيادة احلكيمة ودعم 
الت�صامح  م��ب��ادئ  وت��ر���ص��ي��خ  ال��وط��ن  اأج��ي��ال 
احرتام   ( ور���ص��ة  ا�صتهدفت  وق���د   ، ل��دي��ه��م 
الآخ����ر( ال��ت��اأك��ي��د على م��ب��ادئ ق��ب��ول الآخر 
م���ربزة اأه��م��ي��ة الح����رتام ب��اع��ت��ب��اره القيمة 
على   متكئا  لالآخرين  تعطيها  التي  الذاتية 
اح����رتام ل��ل��ذات وال��ن��ظ��رة الإي��ج��اب��ي��ة التي 
، ل��دى الآخ���ر   م�صرية  ت�صكلها ع��ن نف�صك 
باحرتام  اإل  ياأتي  الغري ل  اح��رتام  اأن  اإىل  
الذات ، ووجهت عرب الور�صة اإىل نهج اأ�صلوب 
لالآخرين  المتنان  ت��ق��دمي   ع��رب  الت�صامح 
وتقدمي ال�صكر والحرتام ملا يقدمونه مهما 
كان ب�صيطا  واختالق الأعذار لهم  واملبادرة 
والتعامل  هفواتهم  وجت��اوز  عنهم  بال�صوؤال 
اأو  ع���رق  اإىل  ال��ن��ظ��ر  دون  ب��اإي��ج��اب��ي��ة  معهم 
اأو دين؛ فالتنوع من �صمات الطبيعة  جن�س 
.  اأما فيما قدمته يف ور�صة " الإمارات وطن 

" ف��ق��د لق���ت ور�صتها  ال��ت�����ص��ام��ح وال�����ص��الم 
اإقبال كبريا و�صغفا من طلبة جامعة العني 
حيث بداأ اللقاء بكلمة األقاها مدير اجلامعة 
فيها  اأ����ص���اد  ال���رف���اع���ي  ع��و���س  غ��ال��ب  د.  اأ. 
ال�صيخة  �صمو  تقدمه  ال��ذي  الكبري  بالدور 
نهيان  يف  اآل  خالد  بن  بنت حممد  �صما  د. 
عرب  والجتماعية  الثقافية  ال��ربام��ج  دع��م 
موؤ�ص�صات �صموها واأن�صطتها اخلا�صة موجها 
الدعوة لأن تبنى ج�صور من التوا�صل الفعال 
اأ.  ب�صموها  رح��ب��ت  ،ك��م��ا  م�صتدامة  ب�صورة 
رئي�س  ن��ائ��ب  رزق  اأب����و  حم��م��ود  اب��ت��ه��ال  د. 
وعميد  واملتابعة  التطوير  ل�صوؤون  اجلامعة 
�صوؤون الطلبة ، واجلدير بالذكر اأن الطلبة 
واحل�صور قد جتاوز عددهم 250 م�صاركا 

وتفاعلوا مع مو�صوع املحا�صرة .
ال��ت�����ص��ام��ح لدى  م��ف��ه��وم  اإىل  اأ�����ص����ارت  ك��م��ا 
الطلبة  والفرق بينه وبني الغفران موؤكدة 
كما  �صمول  و  عمقا  اأك��رث  الت�صامح  اأن  على 
جاء يف وثيقة اإعالن املبادئ ب�صاأن الت�صامح 
وال��ت��ي اأ���ص��درت��ه��ا م��ن��ّظ��م��ة ال��ي��ون�����ص��ك��و عام 
والقبول  )الح�������رتام  ب��اع��ت��ب��اره   1995
وال��ت��ق��دي��ر ل��ل��ت��ن��وع ال����رثي ل��ث��ق��اف��ات عاملنا 
ولأ�صكال التعبري ولل�صفات الإن�صانّية لدينا 
، اأما  الغفران فهو اأن تغفر خطاأ اإن�صان ما 
يف حقك واأن تتغا�صى عن ارتكابه اأي �صلوك 
اأ�صارت  ث��م  جمتمعيا(  اأو  �صخ�صيا  ي��وؤذي��ك 
 – )الح����رتام  الت�صامح  مثلث  اأ���ص��الع  اإىل 
ال��ق��ب��ول – ال��ت��ق��دي��ر( ويف ق��ل��ب ه���ذا املثلث 
ركيزة  الإن�����ص��ان وميثل  عنه  يبحث  م��ا  اأه��م 

ل�صتمرار احلياة وهو ال�صالم، وعرب نقا�صها 
عليهم  طرحت  فقد  واإجاباتهم  الطلبة  مع 
بينها  وم��ن  الور�صة  لها  تهدف  ع��دة  اأ�صئلة 
) من اأين يبداأ الت�صامح ؟ واإىل اأين ؟ ماذا 
يعني الت�صامح مع الذات ؟ هل اأنا مت�صامح 

مع ذاتي؟ هل اأ�صعر بال�صالم الداخلي؟ 
كاأ�صا�س  الأ������ص�����رة  دور  ع���ل���ى  ع���رج���ت  ث����م 
للمجتمع ودور املدر�صة و�صعورهم بالت�صامح 
الذات  من  ب�صل�صلة  الت�صامح  ليمر  داخلهما 
فالدولة  فاملجتمع  املدر�صة  ثم  الأ���ص��رة  اإىل 
ال���ذات وق��ب��ول الآخر  اأن قبول  واأو���ص��ح��ت   ،
تتقبل  و  الإيجابيات  قبل  ال�صلبيات  واإدراك 
ت�صل  واأن  واأفكارك  و�صلوكياتك  ت�صوراتك 
اإىل التقدير الكامل لذاتك ، عندها ميكنك 
اأن تكون جزءا فاعال يف منظومة جمتمعية 
الآخر  م��ع  والتعاي�س  الت�صامح  على  ت��ق��وم 
وحتقيق ال�صالم الداخلي واخلارجي لتكون 
اأجيال  وت��ن��ت��ج  م��ت�����ص��احم��ا  ب��ن��اء جم��ت��م��ع��ي��ا 
جديدة واعية باملعرفة وال�صلوك . ويف ختام 
الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  دور  اإىل  اأ���ص��ارت  حديثها 
جمتمع  لبناء  الإن�صان  ل�صعادة  تهدف  التي 
وزارة  ف�صكلت  ؛  مت�صاحمة  اأج��ي��ال  واإن��ت��اج 
الت�صامح والتي كانت انعكا�صا لروؤية القيادة 
و اجتاه املجتمع اإىل تر�صيخ قيمة الت�صامح 
وال��ت��ع��اي�����س ، ح��ي��ث يف  الإم�����ارات اأك���رث من 
كما   ، متعددة  ثقافات  من  جن�صية   200
كفلت القوانني لكل مواطن ومقيم ، مدللة 
ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن  ال�����ص��م��و  بكلمة ���ص��اح��ب 
زايد اآل نهيان – حفظه اهلل – " باأن دولة 

ومنوذجها  �صيا�صتها  خالل  ومن  الإم���ارات، 
يف امل��ن��ط��ق��ة، ت��ر���ص��ل ر���ص��ائ��ل اإي��ج��اب��ي��ة حول 
�صرورة الت�صامح والتعاي�س والعمل التنموي 
التحديات  من  للعديد  للت�صدي  امل�صرتك، 
الأ�صرة  اإط���ار  يف  جمتمعني  تواجهنا  ال��ت��ي 
الدولية " ثم ختمت بقولها " نحن من�صي 

يف رحلة اإن�صانية طويلة منر فيها ب�صعوبات 
كثرية ، وتواجهنا عراقيل يف امل�صرية ؛ ولكن 
ونتما�صك  ن��ت��ع��اون  و  جميعا  نتكاتف  ح��ني 
لأي  ال��ن��ظ��ر  دون  ال��ب��ع�����س  بع�صنا  ون��ت��ق��ب��ل 
اختالف من اأي نوع ؛ �صتم�صي رحلتنا نحو 

امل�صتقبل ب�صكل �صلمي". 

جائزة ز�يد لال�ستد�مة تعلن بدء ��ستقبال طلبات �مل�ساركة لدورة عام 2022
فتح باب امل�ساركة اأمام ال�سركات ال�سغرية 

واملتو�سطة واملنظمات غري الربحية واملدار�ض 
الثانوية العاملية حتى 6 مايو املقبل

••  اأبوظبي- الفجر: 

اأطلقتها  التي  ال��رائ��دة  العاملية  اجل��ائ��زة  لال�صتدامة،  زاي��د  ج��ائ��زة  اأعلنت 
التاأثري  مقومات  متتلك  التي  امل�صتدامة  احللول  لتكرمي  الإم���ارات  دول��ة 
امل�صاركة يف دورتها  والبتكار والأفكار امللهمة، عن فتح باب تقدمي طلبات 

لعام 2022.
وهي  اخل��م�����س  فئاتها  �صمن  امل�����ص��ارك��ة  ط��ل��ب��ات  ا�صتقبال  اجل��ائ��زة  وب����داأت 
ال�صحة، والغذاء، والطاقة، واملياه، واملدار�س الثانوية العاملية، اعتباراً من 
اأم�س ولغاية 6 مايو 2021 وذلك من خالل املوقع الإلكرتوين للجائزة.

�صهر  يف  اجل��ائ��زة  اإدارة  ق��رار  بعد  امل�صاركة  طلبات  تقدمي  ب��اب  فتح  ي��اأت��ي 
وال��ذي كان   2021 العام  ل��دورة  ال�صنوي  بتاأجيل احلفل  املا�صي  �صبتمرب 
امل�صاركني يف  �صالمة  على  وذل��ك حر�صاً  املقبل،  يناير  املقرر عقده يف  من 
احلفل من خمتلف دول العامل يف �صوء التحديات غري امل�صبوقة الناجمة 
من   2021 دورة  يف  امل�صاركة  طلبات  نقل  و�صيتم  العاملية.  اجلائحة  عن 

اجلائزة ب�صكل تلقائي للم�صاركة يف دورة عام 2022.
واأكد معايل الدكتور �صلطان بن اأحمد اجلابر، وزير ال�صناعة والتكنولوجيا 
املتقدمة مدير عام جائزة زايد لال�صتدامة، على موا�صلة اجلائزة م�صاعيها 
خمتلف  يف  وملمو�س  اإيجابي  تغيري  اإح���داث  على  العمل  وحتفيز  النبيلة 
املجتمعات حول العامل، وذلك من خالل الرتكيز على دعم ومتكني امل�صاريع 
ال�صغرية واملتو�صطة واملنظمات غري الربحية، بالتوازي مع ت�صجيع ال�صباب 
على امل�صاهمة بدور فاعل �صمن جمتمعاتهم واأن يطوروا مهاراتهم ليكونوا 

قادة امل�صتقبل يف جمال ال�صتدامة.
بن  زاي��د  ال�صيخ  املوؤ�ص�س  ل��الأب  الغني  ل���الإرث  "تكري�صاً  معاليه:  واأو���ص��ح 
ال�صتدامة،  وتر�صيخ  ن�صر  جم��ال  يف  ث���راه،  اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �صلطان 
جمال  يف  ب��الإجن��ازات  احلافلة  م�صريتها  لال�صتدامة  زاي��د  جائزة  توا�صل 
مب�صاريعهم  ي�صاهمون  ال��ذي��ن  ال����رواد  ودع���م  وت��ك��رمي  الإن�����ص��اين  ال��ع��م��ل 
واأفكارهم املبتكرة يف حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة التي اأقرتها الأمم 
املتحدة. ونحن على ثقة باأن اجلائزة �صوف ت�صتقطب جمدداً اأملع املبتكرين 
واملبدعني يف جمال ال�صتدامة حول العامل، خ�صو�صاً واأننا الآن بحاجة اإىل 
جهودهم وم�صاهماتهم مل�صاعدة العامل يف النتقال ملرحلة ما بعد )كوفيد-

الأفراد". اأو  الدول  م�صتوى  على  �صواء   )19
وتدخل اجلائزة، التي مت اإطالقها تخليداً لإرث الأب املوؤ�ص�س ال�صيخ زايد 
بن �صلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، يف جمال العمل الإن�صاين والتنمية 
فائزاً،   86 تاأ�صي�صها  منذ  كرمت  حيث  ع�صرة،  الرابعة  دورتها  امل�صتدامة، 
تاأثري  اإح��داث  يف  املتميزة  املدر�صية  وم�صاريعهم  املبتكرة  حلولهم  �صاهمت 
اإيجابي مبا�صر اأو غري مبا�صر يف حياة اأكرث من 352 مليون �صخ�س حول 

العامل حتى الآن.
وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 3 ماليني دولر حيث يح�صل الفائزون 
اأمريكي يف كل فئة، فيما يتم  األف دولر   600 باجلائزة على مبلغ قدره 
توزيع املبلغ �صمن فئة املدار�س الثانوية العاملية، على �صت مدار�س من �صت 
مناطق عاملية، بحيث حت�صل املدر�صة الواحدة على مبلغ ي�صل اإىل 100 
األف دولر اأمريكي لدعم م�صروع املدر�صة املقرتح اأو تو�صيع نطاقه لي�صمل 
املجتمع املحلي. وت�صمل املناطق اجلغرافية ال�صت املخ�ص�صة لفئة املدار�س 
الثانوية العاملية كاًل من: الأمريكيتان، واأفريقيا جنوب ال�صحراء الكربى، 
وال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا، اأوروبا وو�صط اآ�صيا، وجنوب اآ�صيا، و�صرق 

اآ�صيا واملحيط الهادئ.
اأن  اإل  امل�صاركة،  ورغم تباين املحاور واملوا�صيع التي ت�صتمل عليها طلبات 
املعيار الأ�صا�صي لتقييمها يتمثل يف ماهية الأ�صاليب املبتكرة التي تت�صمنها 
التقنيات والتطبيقات واحللول املقدمة، ومدى توظيفها يف اإحداث حتّول 
اإيجابي يف حياة الب�صر. فبالن�صبة لفئات ال�صحة والغذاء والطاقة واملياه، 
الو�صول  ت�صهيل  على  تعمل  اأنها  ُتثبت  اأن  امل�صاركة  املوؤ�ص�صات  على  يتعني 
طويلة  وخطة  وا�صحة  روؤي��ة  ولديها  الأ�صا�صية  اخلدمات  اأو  املنتجات  اإىل 
املدى لتح�صني ظروف املعي�صة والعمل. اأما بالن�صبة لفئة املدار�س الثانوية 
واأن  الطالب  قبل  املقدمة م�صممة من  امل�صاريع  تكون  اأن  العاملية، فيجب 
اإدارة  تقنيات  الطالب  ي�صتخدم  واأن  باأنف�صهم،  عليها  بالإ�صراف  يقوموا 
الفكرة،  لتنفيذ  املنا�صبة  امليزانية  وو�صع  واجلدولة  كالتخطيط  امل�صروع 
النتائج  اإىل  للو�صول  ومتابعتها  امل��در���ص��ة  يف  للفكرة  العملي  والتطبيق 

املرجوة.
امل�صاركة يف جائزة زايد  وت�صمل عملية تقييم احللول واملبادرات وامل�صاريع 
اإحدى �صركات  لال�صتدامة ثالث مراحل، تبداأ بدرا�صة الطلبات من قبل 
البحث والتحليل الدولية املرموقة للتاأكد من ا�صتيفائها ل�صروط ومعايري 
القائمة  اختيار  ثم  وم��ن  املوؤهلني  امل�صاركني  حتديد  يتم  حيث  امل�صاركة، 
امل�صاريع  تقييم  عملية  جتري  الثانية،  املرحلة  ويف  للمر�صحني.  الق�صرية 
من قبل جلنة الختيار التي ت�صم جلان من اخلرباء الدوليني امل�صتقلني 
جلنة  اأع�صاء  يقوم  الثالثة،  املرحلة  ويف  فئة.  كل  مبجالت  واملتخ�ص�صني 

التحكيم باختيار الفائزين يف فئات اجلائزة اخلم�س. 
و���ص��ي��ج��ري الإع����الن ع��ن ال��ف��ائ��زي��ن ب����دورة ع���ام 2022 م��ن ج��ائ��زة زايد 
ل��ال���ص��ت��دام��ة خ���الل ح��ف��ل ت��وزي��ع اجل��وائ��ز ال�����ص��ن��وي ال���ذي �صيعقد �صمن 
من  املزيد  عن  الك�صف  يتم  و�صوف  لال�صتدامة.  اأبوظبي  اأ�صبوع  فعاليات 

التفا�صيل بخ�صو�س اجلائزة على مدى الأ�صهر املقبلة.
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تريدين  كببباأم  �أنبببك  بببد  ل 
�لف�سل لأطفالك، و�لأهم 
طبعًا هو �أن يكونو� �سعد�ء 
و�أن يتمتعو� ب�سحة جيدة. 
لك  جمعنا  �ل�سبب،  لهذ� 
�لتالية  �لببنبب�ببسببائببح  هبببذه 

ل�سمان �لأف�سل لطفلك.

 �لنوم �متياز له:
على حياة  ي��ط��راأ  كبري  تغيري  ه��و  اىل احل�صانة  ال��دخ��ول 
مرتاحاً  ي�صتيقظ  اأن  امل��ه��م  م��ن  ال�����ص��ب��ب،  ل��ه��ذا  ال��ط��ف��ل. 
لي�صتطيع مواجهة يوم طويل ينتظره. ولإحياء يومه كما 
 10 ب��ني  ينام  اأن  �صنوات، يجب   5 اىل   3 �صن  م��ن  يجب، 
و12 �صاعة واأن ينام قبل ال�صاعة الثامنة، ولكن ن��ادراً ما 

يحرتم الأهل هذا اجلدول.

�ليوم: يف  وجبات   4
ثابتة،  الوجبات  تناول  مواعيد  جتعلي  اأن  ال�صروري  من 
لأن هذا الأمر ي�صمح له بال�صعور بالتوازن يف طاقته طوال 
اليوم. بالإ�صافة اىل اأن هذا التناغم املنتظم يعلم ج�صمه 
على اأن يتعّرف اىل اآليات اجلوع وال�صبع يف الوقت املحدد 

ارب���ع وجبات  ب��اح��رتام  ال���ل���زوم. وين�صح الأط���ب���اء  وع��ن��د 
والع�صاء،  والع�صرونية  وال��غ��داء  ال��ف��ط��ور  ي��وم��ي��ة: 

اإذ ت��وؤم��ن ك��ل واح���دة منها ال��ق��در ال�����ص��روري من 
ال�������ص���ع���رات احل����راري����ة 

لل�صغري.

�لبببببببغبببببببذ�ء 
�ملتو�زن:

ت���������������ب���������������داأ 
ال���ث���ق���اف���ة 

ي��ت��م دون  اأن  التعليم  ع��ل��ى ه���ذا  ب���اك���راً، وي��ج��ب  ال��غ��ذائ��ي��ة 
ت�صخيم اأو عظات اأخالقية، لتفادي اعتبار الطفل للغذاء 
م�صدراً للخالفات اأو للت�صنجات التي تكون اأحياناً ال�صبب 

خلف م�صاكل ال�صلوك.
باحلليب  غنية  اأطعمة  الأط��ف��ال  يتناول  ه���ذه،  اأي��ام��ن��ا  يف 
والفواكه.  واخل�صروات  الألياف  اىل  وتفتقر  والن�صويات، 
الأطفال  �صمنة  ان  اأظهرت  حديثة  اأمريكية  درا�صة  اأن  اإل 
مرتبطة بان�صغال الأمهات عن طهو الوجبات ال�صحية يف 

املن�زل.

�لن�ساط �جل�سدي �أف�سل:
فالرغبة وحب الن�صاط واحلركة 

اجل�صدية مو�صوع �صائع لدى 
الأطفال، 

اإذ اإن طفلك بحاجة للرك�س، والقفز، والتحرك، والت�صلق... 
ون�صيان  الرجلني،  على  ال��درج  �صعود  يجب  ال�صبب،  لهذا 
الق�صرية.  امل�صافات  يف  ال�صيارة  ا�صتخدام  وع��دم  عربته، 
هكذا، �صيقتدي طفلك بك، و�صيقلدك مبا انك قدوته، لهذا 
ال�صبب، عليك بالإكثار من احلركة اجل�صدية. للطفل بني 
ال�صباحة والريا�صة اخلفيفة  �صنوات، �صجعيه على  3 و5 
واللعب بالطابة والن�زهات يف الطبيعة، والأكرب �صناً ميكنه 

اأن ميار�س كرة القدم اأو كرة ال�صلة والريا�صات املدر�صية.

زيارة �لطبيب �ملنتظمة:
�صحية  �صجالت  لطفلك  �صيكون  �صنوات،  و4   3 �صن  بني 
جميع  على  ح�صل  ق��د  يكون  اإذ  امل��در���ص��ة،  يف  حتى  خا�صة 
ال�صت  يف  ج��دي��دة  بجرعة  ال�صلل  طعم  ويبقى  ل��ق��اح��ات��ه، 
�صنوات. لهذا ال�صبب، حتى لو انهى لقاحاته، عليك تنظيم 
زيارة �صنوية اىل الطبيب لالطالع على و�صعه ال�صحي 

والطمئنان اىل عدم وجود اأّي م�صكلة �صحية.

�لأ�سنان �سرورية �أي�سًا:
مبكراً.  اجل��ي��دة  ال�صحية  ال��ع��ادات  تعليم  ي��ج��ري 
الطفل  �صنوات، يجب على  الثالث  �صن  ففي 
وحده،  ا�صنانه  ينظف  كيف  يعرف  اأن 
ك��ل وج��ب��ة، وح���ني ي�صتطيع.  ب��ع��د 
اأن  ع��ل��ى  ان حت��ر���ص��ي  وي���ج���ب 
دقائق،  لثالث  اأ�صنانه  ينظف 
واأن يحدد الوقت. الأمر �صهل 
وف���ع���ال. وع��ل��م��ي��ه اأن����ه حني 
اأن  يجب  ال�صكاكر،  يتناول 
للتخل�س من  فمه  يغ�صل 
تكّون  وت���ف���ادي  ال��ب��ق��اي��ا 
الت�صو�س. كما ين�صحك 
امل����خ����ت���������ص����ون ب�����زي�����ارة 
ط��ب��ي��ب الأ�����ص����ن����ان مع 
طفلك مرتني يف ال�صنة 

ومنذ �صن الثالث �صنوات.

�لتعقيم �جلدي:
غ�صل  ه���ي  الأوىل  ال���ق���اع���دة 
وال�صابون، فور  باملاء  اليدين 
وبعد  امل���ن�������زل  اىل  ال����دخ����ول 

الدخول اىل احلمام، ولكن عليه ا�صتخدام املحلولت التي 
حتتوي على املعقم يف اخلارج لأنها تعقم فقط ول تنظف. 
القاعدة الثانية هي حت�صريه للخارج، وخا�صة احلمامات 

العامة لأنها الأكرث ات�صاخاً.
اإل احلر�س على و�صع علبة من  ال�صبب، ما عليك   لهذا 
يف  الورقية  املناديل  م��ن  وعلبة  جيب  يف  الرطبة  املناديل 

الأخرى.

�حلد من م�ساهدة �لتلفاز ومن �لكمبيوتر:
لعدم التحول اىل تابع اأو مدمن، ولإم�صاء الوقت بتوازن 
اأمامهما، كما يجب اأن ت�صجعيه على ممار�صة اأن�صطة تقّوي 

خياله واإبداعه.
 ُي�صمح لالأطفال بني 4 و14 �صنة باإم�صاء �صاعتني فقط 

اأمام التلفاز، وهذا اإن مل نن�َس ال�صا�صات الأخرى كاللوحات 
ال��ذك��ي��ة وال��ك��م��ب��ي��وت��ر. اأم���ا امل��ب��داأ الأه����م، ف��ه��و ع���دم و�صع 
تكوين �صارمة يف  اأن  كما يجب  ال��ن��وم،  اأي منها يف غرفة 

حتديدك الوقت الذي مي�صيه اأمامها.

�حلو�دث وتفاديها:
بني ال�صنوات ال�3 و4، �صّن جميع الأخطار، اإذ اإنه ينطلق 
لك��ت�����ص��اف ال��ع��امل ال���ذي يحيطه، ول��ك��ن��ه غ��ري ق���ادر على 

تقدير الأخطار. 
اأن يحر�صوا  امل��ن�����زل  م���ن يف  ع��ل��ى  ي��ج��ب  ال�����ص��ب��ب،  ل��ه��ذا 
ويتخذوا بع�س الإجراءات الوقائية كاحلواجز احلديدية 
مواد  جميع  اإخفاء  يجب  كما  وال�صبابيك.  ال�صالمل  على 

التنظيف التي حتتوي على املواد الكيميائية.

ن�سائح مهمة لرتبية اأطفال �سعداء واأ�سّحاء 

�لوزن فقد�ن   -  1
اإىل فقدان  ب��ال��ط��ب��ع  ال��ب��ه��ارات وح��ده��ا  ت����وؤدي  ل 
الكركم  جعل  عند  ولكن  ال��زائ��دة،  الكيلوغرامات 
اأحد مكونات نظام غذائي �صحي، ي�صاعد ج�صمك 

يف حتفيز حرق الدهون.

�ملفا�سل �لتهاب  تخفيف   -  2
قد ي�صاعد الكركم يف تقليل الأمل والتورم والتيب�س 
يف املفا�صل، وملعرفة اإذا كان ميكن اأن ي�صاعد حالتك 

اخلا�صة قم با�صت�صارة طبيبك.

�ملز�ج حت�سني   -  3
وف��ق��ا ل��درا���ص��ات ف���اإن ال��ك��رك��م مي��ك��ن اأن ي��ح��د من 
اأع����را�����س ال��ق��ل��ق والك���ت���ئ���اب، لأن���ه���ا ت��ك��ون غالبا 

م�صحوبة بالتهاب.
 وملعرفة ما اإذا كان ميكن اأن ي�صاعدك قم با�صت�صارة 
طبيبك ول توقف اأو تغري اأي عالج دون ا�صت�صارته 

اأول.

�لدم يف  �ل�سكر  ن�سبة  خف�س   -  4
اأن����د  "نرت�صن  جم���ل���ة  يف  ن�������ص���رت  درا�����ص����ة  ت�����ص��ري 
 Nutrition &( ميتابوليزم"  اإنرتميدياري 
Intermediary Metabolism( اإىل اأن 
تناول الكركم ميكن اأن يوؤدي اإىل خف�س م�صتويات 
ال�����ص��ك��ر يف ال���دم ع��ن��د الأ���ص��خ��ا���س امل�����ص��اب��ني بداء 

ال�صكري من النوع الثاين.

�ألزهامير مر�س  حماربة   -  5
الأ����ص���ب���اب احل��ق��ي��ق��ي��ة وراء كون  ال��ع��ل��م��اء  ي���در����س 

مواطني دولة الهند، 
عر�صة  اأق��ل  بالكركم،  غنية  اأطباقها  تعترب  التي 
األزهامير. وذلك مقارنة ب�صكان  لالإ�صابة مبر�س 

اأوروبا والوليات املتحدة الأمريكية.
 وبالرغم من اأن نتائج الأبحاث حول املو�صوع مل 

تظهر بعد،
 فاإن هناك اتفاقا بني العلماء على اأن ال�صتهالك 
للذاكرة  مفيدا  ي��ك��ون  اأن  ميكن  للكركم  ال��ي��وم��ي 

والوظائف الإدراكية.

�لكولي�سرتول ن�سبة  خف�س   -  6
الكركم  اأن  املو�صوع  الأول��ي��ة يف  ال��درا���ص��ات  اأب���رزت 

ميكن اأن يخّف�س ن�صبة الدهون يف الدم،
به  م�صابني  اأ�صخا�س  على  اخ��ت��ب��ارات  اأج��ري��ت  اإذ   
ال��ك��رك��م بانتظام،  خ�����ص��ع��وا حل��م��ي��ة حت��ت��وي ع��ل��ى 
يف  ال��ك��ول��ي�����ص��رتول  م�����ص��ت��وى  لديه������م  فانخف�س 

الدم.
يف املقابل -وفقا ملعطيات اأخرى- فاإن تناول الكركم 

ب�����ع�����������س  يف 
قد  احل�����������الت 

لنعكا�صات  يوؤدي 
�صحة  ع���ل���ى  ���ص��ل��ب��ي��ة 

الإن�صان، مثل:
احلديد امت�صا�س  من  الكركم  يحد  قد   -  1

فاإن  احل��دي��د،  نق�س  م��ن  يعاين  ال�صخ�س  ك��ان  اإذا 
بعدم  ين�صح  لذلك  امت�صا�صه،  من  يحد  الكركم 

تناوله بكميات مبالغة.
الدم يرقق   -  2

ل��ل��ك��رك��م ت���اأث���ري م�����ص��اب��ه ل����الأدوي����ة امل�����ص��ي��ل��ة للدم 
خطر  م��ن  ي��زي��د  مم��ا   ،)blood thinner(

النزيف.
من  اأك���رث  ال���دم  يف  ال�����ص��ك��ر  ن�صبة  يخف�س   -  3

الالزم
ت�صري بع�س الأبحاث التي اأجريت على احليوانات، 
اإىل اأن الكركم قد ي�صاعد يف عالج مر�س ال�صكري 

والوقاية منه، 
الطبية  الأدوي���ة  مع  تناوله  اأو  فيه  الإف���راط  لكن 
يوؤدي  ق��د  ال��دم  يف  ال�صكر  ن�صبة  بخف�س  اخلا�صة 
يف�صل  ل��ذل��ك  ك��ب��رية،  بن�صبة  ال�صكر  لن��خ��ف��ا���س 

ا�صت�صارة الطبيب.
خال�صة الأمر اأن للكركم فوائد حمتملة، ولذلك 

ين�صح باإ�صافته عموما للغذاء.
 واإذا كنت مري�صا اأو تعاين من اأية م�صكلة �صحية 

ل تتناول الكركم اإل بعد ا�صت�صارة الطبيب، 
ول تكرث اأي�صا من الكركم اأو ت�صتعمله بديال عن 

منط احلياة ال�صحي.

ين�سح باإ�سافته عموما للغذ�ء

الكــــركم.. تعـــرف على عجــــائبه
�سحة  على  �لإيجابية  و�آثبباره  منافعه  �أبببرز  فما  �لعامل،  يف  �سهرة  �لبهار�ت  �أكرث  من  �لكركم 

�لإن�سان؟
نقدم هنا فو�ئد 6 للكركم، وذلك وفقا لتقرير من دويت�سه فيله نقل عن م�سادر متعددة، 

ونوؤكد هنا �أن �لكركم لي�س عالجا لأي مر�س، و�أن هذه �لن�سائح لال�سرت�ساد �لعام 
فقط، ويجب عليك ملزيد من �ملعلومات مر�جعة طبيبك:
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العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
اعالن بالن�صر

يف  الدعوى رقم 2461/2020/16 جتاري جزئي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )664.329.08( درهم والر�صوم وامل�صاريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة
طالب الإعالن :  دبي للخر�صانة اجلاهزة �س.ذ.م.م  - �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- بي.جي.ا�س اخلليج للمقاولت �س.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2020/9/24 يف الدعوى املذكورة 
والفائدة  دره��م   )664.329.08( عليها  املدعي  بالزام  ����س.ذ.م.م  اجلاهزة  للخر�صانة  ل�صالح/دبي  اأع��اله 
بامل�صروفات  ال�صداد والزامها  تاريخ ال�صتحقاق 2019/9/25 وحتى متام  القانونية بواقع 9% �صنويا من 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب حماماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات   حكما مبثابة احل�صوري قابال 
ال�صمو  با�صم �صاحب  التايل لن�صر هذا العالن �صدر  اليوم  اعتبارا من  لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
 اعالن بالن�صر

                            يف  االإ�صتئناف رقم 320/2020/793 ا�صتئناف احوال �صخ�صية ومواريث 
مو�صوع الإ�صتئناف: اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 599/2020 احوال نف�س 

م�صلمني والر�صوم وامل�صاريف والتعاب  
طالب الإعالن : نارمني كامل توفيق او لباده  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف

 املطلوب اإعالنه : 1- ربيع حممود امني ابو لباده  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف �صده.
جمهول حمل الإقامة 

اح��وال نف�س  بالدعوى رقم 2020/599  ال�صادر  ا�صتاأنف احلكم  : قد  الإع��الن  مو�صوع 
م�صلمني   وحددت لها جل�صه يوم الثنني املوافق 2020/11/23  ال�صاعة 10.00 �صباحا 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه  بعد  ع��ن  التقا�صي  بقاعة 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
اعالن بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 4594/2020/60 امر اداء    
مو�صوع الدعوى :املطالبة با�صدار الأمر بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )79.790.66( درهم والفوائد 

القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى متام ال�صداد والر�صوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة 
و�صمول المر بالنفاذ املعجل بقوة القانون  

طالب الإعالن : �صركة الدانوب لتجارة مواد البناء ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي 
وميثله :  خالد حممد علي احلمادي-  �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- ام ا�س ات�س فيجن للت�صميم الداخلي �س.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي عليه 
 جمهول حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن :  قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2020/10/28 اول:بانفاذ العقد التجاري املربم بني 
الطرفني - ثانيا:بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )79.790.66( درهم والفوائد القانونية بواقع 
9% �صنويا من تاريخ ال�صتحقاق يف:2016/8/7 وحتى متام ال�صداد وبالر�صوم وامل�صروفات ومبلغ خم�صمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة  ولكم احلق يف اإ�صتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية
العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   

اعالن بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 4495/2020/60 امر اداء    

مو�صوع الدعوى :املطالبة با�صدار المر بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ )154058.24( درهم والفائدة 
بواقع 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى متام ال�صداد والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة  

طالب الإعالن : �صركة الدانوب لتجارة مواد البناء ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي 
وميثله :  خالد حممد علي احلمادي-  �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- فالكون امبري للمقاولت �س.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي عليه 
 جمهول حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن :  قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2020/10/22 اول:بانفاذ العقد التجاري املربم بني 
الطرفني - ثانيا:بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )154.058.24( درهم والفوائد القانونية بواقع 
9% �صنويا من تاريخ ال�صتحقاق يف:2019/6/30 وحتى متام ال�صداد وبالر�صوم وامل�صروفات ومبلغ خم�صمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة  ولكم احلق يف اإ�صتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
انذار عديل بالن�صر 

  رقم املحرر:2020/6611 
املنذر:عرب اخلليج للخر�صانه اجلاهزة �س.ذ.م.م
املنذر �صده الثاين:يو�صف �صيف را�صد حمر عني

املنذر �صده الثالث:حممد توفيق خليل احلوراين - جمهول حمل القامة
ينذر املنذر املنذر اليهما ب�صرورة �صداد اجمايل املبالغ املتبقية يف ذمتكم وقدرها 
مبلغ )314.058.15( درهم ثالثمائة واربعة ع�صر الفا وثمانية وخم�صون درهما 
وخم�صة ع�صر فل�صا - خالل مهلة خم�س ايام من تاريخ ن�صرهذا الخطار العديل 

حتت طائلة اللجوء اىل الق�صاء املخت�س ملطالبتكم بايفاء قيمة ال�صيكات
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  7497/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:2019/1879 جتاري جزئي، ب�صداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )912809( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف
طالب الإعالن : لينني كرافت )فرع من �صركة المارات لتموين الطائرات ذ.م.م( -  �صفته بالق�صية 

: طالب التنفيذ 
وميثله:عبداللطيف حممد اأبوبكر احمد احلمادي - �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه: 1- بتلرز للتنظيف علي البخار وخدمات الغ�صيل �س.ذ.م.م - فرع وميثلها مديرها/
احمد علي حممد عبدالعزيز ال�صركال- �صفته بالق�صية : منفذ �صده  

جمهول حمل الإقامة 
املنفذ به  املبلغ  املذكورة اعاله والزامكم بدفع  التنفيذية  اأقام عليكم الدعوى  مو�صوع الإع��الن : قد 
وقدره )912809( 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 ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
اعالن بالن�صر

يف  الدعوى رقم 958/2020/18 عقاري جزئي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بف�صخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك املربمه بني طريف الدعوى بتاريخ:2008/1/24 

ومالحقه والزام املدعي عليها برد حيازة العقار وت�صليمه للمدعية خاليا من ال�صواغل وباحلالة التي كان عليها وقت 
التعاقد وما يرتتب على ذلك من اثار و�صطب ا�صارة الجارة الواردة يف �صهادة امللكية والزام املدعي عليها ب�صداد اجمايل 

الجرة املتاأخرة املرت�صدة بذمتها حتى تاريخ النذار وما ي�صتجد من اجرة حتى تاريخ الخالء التام والفعلي والتعوي�س 
وت�صليم العقار وتقدمي براءة ذمة من اجلهات ذات العالقة

طالب الإعالن :  متويل م�صاهمة خا�صه  - �صفته بالق�صية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم : 1- �صكينة قدور زوجة بن علي - �صفته بالق�صية : املدعي عليه  - جمهول حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بف�صخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك املربمه بني طريف 
ال�صواغل  من  خاليا  للمدعية  وت�صليمه  العقار  حيازة  ب��رد  عليها  املدعي  وال��زام  ومالحقه  ب��ت��اري��خ:2008/1/24  الدعوى 
وباحلالة التي كان عليها وقت التعاقد وما يرتتب على ذلك من اثار و�صطب ا�صارة الجارة الواردة يف �صهادة امللكية والزام 
املدعي عليها ب�صداد اجمايل الجرة املتاأخرة املرت�صدة بذمتها حتى تاريخ النذار وما ي�صتجد من اجرة حتى تاريخ الخالء 
التام والفعلي والتعوي�س وت�صليم العقار وتقدمي براءة ذمة من اجلهات ذات العالقة. وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  
2020/11/30  ال�صاعة 10.00 �س 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 الق�صم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

 حمكمة التنفيذ املدنية 
جتاري تنفيذ   AJCEXCICOMS2020  /0001097

اىل املنفذ �صده:الوج جرنال تريدينغ �س.م.ح
جمهول حمل القامة

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �صدك ل�صالح املنفذ/�صركة بورينتخ ليمتد 
الق�صية  - يف  يفولوفت�س  غار  غنياتول  ال�صيد/ايت�صبايف  عنها مدير  وينوب  اجلن�صية  رو�صية 

امل�صار اليها اعاله.
ومبا ان املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ومبا 

ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي:
املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف:2.785.340 درهم

يوما من   )15( اعاله خالل  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
�صتتخذ  املحكمة  فان  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حال  ويف  الخطار  بهذا  اعالنك/اعالنكم  تاريخ 

بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا 
القا�صي/علي املهلبي 
حمكمة عجمان 

حمكمة التنفيذ املدنية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
مذكرة اعالن حكم بالن�صر 

 �صادرة من حمكمة اأم القيوين , املحكمة االبتدائية املدنيه 
اأداء اأمر   UAQCFICICPL2020 /0000416:يف الدعوى رقم 

اىل املحكوم عليه/ابراهيم خليل عبداهلل ارحمة بن طوق
العنوان:يعلن ن�صرا يف اأحد ال�صحف املحلية وا�صعة النت�صار

نحيطكم علما بانه بتاريخ:2020/10/24 قد �صدر قرار املحكمة يف الدعوى املذكورة 
بالرقم اعاله ل�صالح بنك دبي التجاري �س.م.ع

بالتايل:ناأمر بالزام/ ابراهيم خليل عبداهلل ارحمة بن طوق )اجلن�صية المارات( بان 
يوؤدي اىل البنك/بنك دبي التجاري �س.م.ع مبلغ مقداره )240.000( درهم والزمت 
المر  و�صملت  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  وثالثمائة  امل�صروفات  �صده  امل�صتدعي 

بالنفاذ املعجل بال كفالة
القا�صي/�صامل �صعيد الدرعي 
اأم القيوين 

املحكمة االبتدائية املدنية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
    يف الق�صية رقم 2020/1085 جتاري كلي  - عجمان

املدعي:البنك العربي املتحد
املدعي عليه:مطر يو�صف مطر ابوجراد

يف الدعوى رقم:2020/1085 جتاري كلي - دبي لقد تقرر عقد جل�صة اخلربة امل�صرفية يف 
الدعوى اعاله يوم الربعاء املوافق:2020/11/25 ال�صاعة:11:00 �صباحا وذلك مبكتبنا 
الكائن ببناية الحتاد )بناية �صرياميك �صيتي - ال�صياد لدوات ال�صيد( خلف �صيتي �صنرت 
ديرة - الطابق الثالث - مكتب رقم 301 ، هاتف رقم 042588900 وفاك�س رقم:042581055 
، لذا يرجى منكم احل�صور او من ميثلكم يف املوعد املذكور اعاله مع اح�صار كافة دفوعكم 

وم�صتنداتكم وما ترونه منا�صبا لتي�صري اعمال اخلربة يف الدعوى
�خلبري �ملحا�سبي/�مل�سريف
عبد�هلل فايز �ل�سام�سي    

 دعوة اجتماع اخلربة
امل�صرفية االول

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
اعالن حكم بالن�صر        

يف  الدعوى 2020/157 جتاري كلي 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

.م.م.ح 2- فيفا هولدينج ليمتد 3- فيفا انرتتيمينت للفيديو والودي��و ذ.م.م 4- فانيال  اإىل حمكوم عليهم 1- فيفا للرتفية 
للمو�صيقى �س.م.ح 5- برمي ناريندا�س امرناين 6- امرناين جايك�صن ناريندا�س 7- امرناين اومي�س جايك�صن  - جمهويل حمل 

الإقامة 
مبا ان حمكوم له : بنك امل�صرق )�صركة م�صاهمة عامة(

وميثله : حمده ح�صني احمد جا�صم مكي 
)�صركة  امل�صرق  بنك  ل�صالح/  اعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ  2020/10/20  يف  املنعقدة  بجل�صتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
اىل  بالت�صامن  ي���وؤدوا  ب��ان  وال�صاد�س  واخلام�س  والرابعه  والثالثة  والثانية  الوىل  عليهم  املدعي  ب��ال��زام   -1 عامة(  م�صاهمة 
الق�صائية احلا�صل يف 2020/1/12 وحتى  املطالبة  تاريخ  �صنويا من  املدعي مبلغ )11.078.697.38( درهم والفائدة بواقع %9 
املدعي  اىل  بالت�صامن  ي��وؤدوا  بان  وال�صاد�س  واخلام�س  والرابعه  والثالثة  والثانية  الوىل  عليهم  املدعي  2-بالزام  التام  ال�صداد 
مبلغ )10.500.106.93( درهم والفائدة بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل يف:2020/1/12 وحتى ال�صداد 
التام والزمتهم بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب املحاماة وب�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بكفالة  3- وبرف�س 

الدعوى فيما زاد عن ذلك من طلبات 
حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 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 الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   

اعالن بيع  عقار بالن�صر   
فى الدعوى رقم  2017/2799 تنفيذ جتاري            

طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري �س.م.ع
عنوانه :امارة دبي - ديره - �صارع الحتاد - بجوار ديره �صيتي �صنرت - بناية بنك دبي التجاري - الطابق الرابع 

املنفذ �صده :�صعيد �صالح �صعيد ال�صواد 
عنوانه :  المارات - امارة دبي دبي - دبي - بردبي - �صارع ال�صيافة - بناية ويل�صون - مكتب رقم 103 - بجانب مركز �صرطة 

بردبي
اقت�صى احلال �صيجرى بيع  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�صاءا ويف  ال�صاعة   2020/11/25 املوافق  انه يف يوم الربعاء 
www.:العقار املو�صحة او�صافه اأدناه امام اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات  وعلى موقعها اللكرتوين

.   )  emiratesauction.ae
وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ل يقل عن 20 % من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه 
اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل 
�صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ان ل يقل هذه الزيادة عن 
ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : نوع العقار 
قطعة ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س 5 - املنطقة القوز ال�صناعيه الرابعه - امل�صاحة 3623.03 مرتمربع - التقييم 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة  عطاء-  لعلى  يباع  درهم   18.000.000
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   

 اعالن بالن�صر 
يف الدعوى رقم:2020/2434 جتاري جزئي

اىل املدعى عليه / فهد احمد ح�صن احمد العلي - اماراتي اجلن�صية 
نعلمكم بان املدعي /بنك دبي ال�صالمي �س.م.ع - يف الدعوى رقم:2020/2434 مدين جزئي

قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها:اول:الزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ 
بكافة  املدعي  ثانيا:الزام   - كفالة  وبال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �صمول  درهم   )2050258.00( وقدره 

الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
والتجارية  املدنية  الدائرة   - ال�صارقة  مبحكمة  الدعوى  ادارة  مكتب  اأمام  ح�صورك  يقت�صي  لذا 
او بوا�صطة وكيل  ال�صارقة الحتادية البتدائية �صخ�صيا  اجلزئية الوىل - مكتب رقم 12 مبحكمة 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات ، وذلك يوم الثالثاء املوافق 
2020/11/24 ، ال�صاعة 08.30 �صباحا  وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�صار اليها اأعاله - بو�صفك 

مدعي عليه ويف حال عدم ح�صورك �صيتم اتخاذ الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
اعالن مدعي عليه بالن�صر 

 لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة االبتدائية املدنيه االحتاديه 
)جزئي( مدين   AJCFICIREA2020 /0002873:يف الدعوى رقم 

اىل املدعي عليه:جاويد خان بختي
�صرطة  مركز  مقابل  بناية   - اجلديدة  ال�صناعية   - القامة:عجمان  حمل  جمهول 
رقم   -  4801607363 مكاين  رقم   -  10 رقم  �صقة   - الر�صي  الطابق   - ال�صناعية 

الهاتف:0558417676
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2020/11/24 امام مكتب ادارة الدعوى حمكمة عجمان 
او  �صخ�صيا   )8 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنيه  البتدائية  املحكمة 
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:2020/11/17
مدير اخلدمات الق�صائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
اعالن مدعي عليه بالن�صر 

 لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة االبتدائية املدنيه االحتاديه 
)جزئي( مدين   AJCFICIREA2020 /0002946:يف الدعوى رقم 

اىل املدعي عليه:عدنان خان اف�صار خان
�صرطة  مركز  مقابل  بناية   - اجلديدة  ال�صناعية   - القامة:عجمان  حمل  جمهول 

ال�صناعية - رقم مكاين 4801607363 - رقم الهاتف:0554240384
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2020/11/24 امام مكتب ادارة الدعوى حمكمة عجمان 
او  �صخ�صيا   )8 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنيه  البتدائية  املحكمة 
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:2020/11/17
مدير اخلدمات الق�صائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
اعالن بالن�صر        

 4260/2020/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- موزة عبداهلل غلوم عي�صى  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :بنك امل�صرق)�صركة م�صاهمة عامة( 

وميثله : ابراهيم ح�صن ابراهيم املال 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )256.530.78(  قد 
درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام 

و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2020/11/29 ال�صاعة 09:30 �صباحا 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 الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
انذار عديل بالن�صر 

  رقم املحرر:2020/3/6642 
املنذرة:�صومر�صت ل�صناعة البواب والنوافذ اخل�صبية �س.ذ.م.م

اقت�صادية  رخ�صة   - دبي   - ����س.ذ.م.م  الداخلي  للت�صميم  الأو�صط  ال�صرق  ا�س  اليها:بلو  املنذر 
رقم:669220 �صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بدبي

مبوجب النذار رقم:2020/148323 انذار عديل وامل�صجل لدى كاتب العدل بدبي فانه ومبوجب 
هذا النذار تنبه املنذرة على املنذر اليها ب�صداد قيمة الفواتري امل�صتحقة لها والبالغ املرت�صدة 
بذمتها والواردة ب�صدر هذا النذار بقيمة اجمالية وقدرها )221.648.55( درهم مائتان واحد 
وع�صرون الف و�صتمائة ثمانية واربعون درهم وخم�صة وخم�صون فل�س اماراتي - وذلك خالل 
الجراءات  كافة  اتخاذ  اىل  �صن�صطر  وال  الن��ذار  بهذا  بالن�صر  الع��الن  تاريخ  اي��ام من  �صبعة 
القانونية الالزمة للزامكم ب�صداد املبلغ املذكور ف�صال عن احلجز على كافة اموالكم املنقولة 
كافة  عن  التعوي�س  م�صوؤولية  حتميلكم  اىل  بال�صافة  العلني  باملزاد  وبيعها  املنقولة  والغري 

ال�صرار املادية والدبية التي حلقت باملنذرة والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
اعالن بالن�صر 

  رقم:2020/6640 
املنذر:ال�صيخ عبداهلل بن نا�صر بن عبداهلل ال ثاين

املنذر �صده الوىل:ابراهيم حممود من�صور
املنذر �صده الثاين:عادل حممود ح�صني    -   جمهول حمل القامة

ينذر املنذر املنذر اليهما ب�صرورة �صداد اجمايل املبالغ املتبقية يف ذمتكم 
وقدرها مبلغ )7.400.000( درهم �صبعة ماليني واربعمائة الف درهم - 
خالل مهلة خم�س ايام من تاريخ ن�صر هذا الخطار العديل حتت طائلة 

اللجوء اىل الق�صاء املخت�س ملطالبتكم بايفاء قيمة ال�صيكات
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
اعالن بالن�صر

يف  الدعوى رقم 11/2020/1846 مدين جزئي  
مو�صوع الدعوى : بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ وقدره )392.665.72( درهم والفائدة %12 

من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن :  م�صت�صفى الزهراء اخلا�س دبي �س.ذ.م.م  - �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم : 1- عامر حممود عمر حم�صن الك�صواين - �صفته بالق�صية : املدعي عليه  
- جمهول حمل الإقامة 

اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ وقدره  مو�صوع الإعالن : قد 
)392.665.72( درهم والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد والر�صوم وامل�صاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  2020/11/23  ال�صاعة 10.00 �س 
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 الق�صم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   

اعالن بالن�صر        
 12/2020/22 مدين كلي 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- �صركة ديلز اون ويلز لتجارة ال�صيارات امل�صتعملة ذ.م.م

 جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :روبريتو �صيوريلي  - وميثله : خديجة �صهيل ح�صن خلفان ا�صعدي 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والت�صامم والتكافل 
بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )2.610.000( درهم مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ ت�صليم 
والر�صوم  درهم   )1.000.000( وق��دره  مبلغ  بتعوي�س  والزامهم  يف:2019/2/24  احلا�صل  املبلغ 

وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2020/11/26 ال�صاعة 08:30 �صباحا 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 الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   

مذكرة اعالن حكم بالن�صر 
 �صادرة من حمكمة حمكمة عجمان , املحكمة االبتدائية املدنيه 
)جزئي( جتاري   AJCFICIPOR2020 /0000249:يف الدعوى رقم 

باناكاباتاليل  رادهيكا  حرة(  منطقة  )موؤ�ص�صة  م.م.ح  انرتنا�صيونال  عليه/بروك  املحكوم  اىل 
مدهو�صودنان -  9076778 9076779

املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  بتاريخ:2020/11/8  بانه  علما  نحيطكم 
بالرقم اعاله ل�صالح م�صن للخدمات العامه ذ.م.م بالتايل:

مبلغ  املدعية  اىل  توؤدي  ان  الوىل  عليها  املدعي  مالكة  وب�صفتها  الثانية  عليها  املدعي  بالزام 
)29206( درهم قيمة ال�صيك مو�صوع التداعي وفائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ رفع الدعوى 
احلا�صل يف 2020/2/2 وحتى متام ال�صداد والزمتها الر�صوم وامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات ، حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية 

30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره
القا�صي/خالد �صهري ربيع 
حمكمة عجمان 
املحكمة االبتدائية املدنية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
اخطار عديل بالن�صر 

  رقم:2020/6612 
املنذر:�صركة الزاجل للعقارات

املنذر اليه:رادهاموهان للمجوهرات و�صياغة الذهب �س.ذ.م.م - فرع
ي��خ��ط��ر امل��خ��ط��ر/امل��خ��ط��ر ال��ي��ه ب�����ص��رورة ����ص���داد ق��ي��م��ة ال�����ص��ي��ك امل���رجت���ع رق��������م:14671 امل����وؤرخ 
واخلا�س مب�صتحقات  دره��م  وق��دره )18000(  ب��رودا مببلغ  بنك  املح�صوب على  يف:2020/9/10 
الجرة املرت�صدة من 2020/9/10 بدل ايجار مكتبني رق��م:12+13 بناية/اآمنه و�صيخه حممد 
، الكائنة مبنطقة ال�صغاية بدبي - قطعة الر�س رقم 633 وذلك خالل مدة اأق�صاها �صهر من 
تاريخ ن�صر هذا الخطار وال �صوف ي�صطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية الالزمة مبا 
يف ذلك اللجوء اىل ال�صلطات املخت�صة واقامة الدعاوي الق�صائية ومطالبة املخطر اليه باخالء 
التعوي�س اجلابر للعطل وال�صرر وحتميل  القيمة اليجارية مع  املوؤجرة وب�صداد كامل  العني 

املخطر اليه بكافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
انذار عديل بالن�صر 

  رقم املحرر:2020/6620 
من املنذرة:�صركة ابك�س للتجارة العامة )موؤ�ص�صة فردية(

�صد املمذر اليها:�صودري ملواد البناء �س.ذ.م.م
لذلك فان املنذرة تخطر املنذر اليها ب�صروة املبادرة ل�صداد مبلغ الدين وقدره )ثالثة 
ع�صر الف وثمامنائة وثمانية ع�صر درهم وخم�صة وت�صعون فل�صا( )13.818.95( درهم 
املرت�صد يف ذمتها ل�صالح املنذرة وذلك خالل خم�صة ايام من تاريخ هذا النذار وال فان 
املنذرة �صت�صطر لتخاذ كافة الجراءات القانونية يف مواجهة املنذر اليها مع حتميلها 
امل�صاريف واتعاب املحاماة وينوب عنه بالتوقيع املحامية ح�صة �صعيد حممد ال�صحي 
برقم:2020/4287  را�س اخليمة  العدل مبحكمة  الكاتب  وكالة م�صدقة من  مبوجب 

موؤرخة 2020/2/18
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية 
)جزئي( مدين   SHCEXCIREA2020 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001222/ 

اإىل املحكوم عليهم :1- هريو لتاأجري ال�صيارات 2- حازم بدري مهلهل 3- منتظر فا�صل غيث الدعوم
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ:�صركة ال�صقر للتاأمني )�صركة م�صاهمة عامة(  - 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 : 86652 درهم بال�صافة اىل الفائدة 

القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة 2017/7/19 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 فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة يوم - املوافق 
- ال�صاعة - امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ 

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�صي/وائل احمد عبداهلل 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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»اأراد« تبا�سر ت�سليم املرحلتني الرابعة 

واخلام�سة من م�سروع ن�سمة ال�سكني يف ال�سارقة
•• ال�شارقة-وام: 

�صكنية  وح��دة   500 ق��راب��ة  ت�صليم  عملية  ب��دء  “اأراَد” ع��ن  �صركة  اأعلنت 
�صمن املرحلتني الرابعة واخلام�صة يف م�صروع م�صاكن َن�صَمة املتكامل بقلب 
ال�صارقة اجلديدة . وتت�صمن املرحلة الرابعة 302 فيال ومنزل متال�صق 
2019م يف حني تت�صمن املرحلة  وبداأت الأعمال الإن�صائية بها يف يونيو 
اخلام�صة 174 منزًل متال�صقاً ومتت املبا�صرة ببنائها يف ال�صهر ذاته من 
العام املا�صي. وقال ال�صيخ �صلطان بن اأحمد القا�صمي رئي�س جمل�س اإدارة 
اأراَد :” منذ ت�صليم اأول باقة من املنازل للمالكني يف م�صاكن َن�صَمة يف �صهر 
اإىل  مايو من العام املا�صي حر�صنا على ت�صريع وترية الأعمال الإن�صائية 
معايري  اأعلى  ووف��ق  املحدد  الوقت  يف  امل��ن��ازل  جميع  ت�صليم  �صمان  جانب 
من  العديد  واجهتنا  :” لقد  اأراَد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأ�صاف   .« اجل��ودة 
اإل  2020 وذلك نتيجة جائحة فريو�س كورونا  التحديات يف بداية عام 
وا�صتئناف  ال�صعوبات  تذليل جميع  تعاىل من  اهلل  بتوفيق من  اأننا متكنا 
العمل ونحن م�صرورون اليوم للرتحيب بالعديد من ال�صكان اجُلدد يف هذا 
م�صاكن  اإط��الق  وق��د مت  ينب�س حيوية وجمالً”.  ال��ذي  املتكامل  املجتمع 
يف  مبيعاً  الأ���ص��رع  العقاري  امل�صروع  واأ�صبحت  2017م  م��ار���س  يف  َن�صَمة 
الإمارة بعد بيع جميع وحدات مرحلتها الأوىل خالل اأقّل من �صهٍر واحد 
حيث مت حتى اليوم بيع جميع وحدات املراحل اخلم�صة الأوىل من امل�صروع 
وتت�صمن  املا�صي  �صبتمرب  �صهر  يف  للبيع  ال�صاد�صة  املرحلة  اإط���الق  ومت 
124 فيال ومنزًل متال�صقاً مت بيع ن�صفها حتى الآن و�صيتم النتهاء من 
الأعمال الإن�صائية يف املرحلة ال�صاد�صة بحلول نهاية الربع الثاين من عام 

2022م.

الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�سالت 
ت�سارك يف قمة تيليكوم ريفيو 2020 

•• دبي-وام:

�صاركت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�صالت بقمة “تيليكوم ريفيو” يف 
ن�صختها الرابعة ع�صرة والتي عقدت حتت �صعار “التوا�صل الذكي” بح�صور 
املعلومات  وتقنية  الت�صالت  وال�صت�صاريني يف جمال  اخل��رباء  نخبة من 
وم�صوؤولني  الت�����ص��الت  وم�صغلي  الت�����ص��الت  م��ع��دات  م�صنعي  وممثلي 

حكوميني ومقدمي املحتوى وخرباء الأمن ال�صيرباين واملدن الذكية.
و�صهدت الن�صخة احلالية من القمة تطورا جديدا حيث اأقيمت القمة واقعيا 
وافرتا�صيا ما منح الفر�صة جلميع الراغبني واملهتمني يف الن�صمام اإىل 

اجلل�صات التي ا�صت�صافتها مدينة دبي ب�صكل فعلي اأو ح�صورها عن بعد.
الت�صالت  �صناعة  يف  الرئي�صية  الجت��اه��ات  على  احلالية  القمة  ورك��زت 
مثل �صبكات اجليل اخلام�س والأمن ال�صيرباين وحركة البيانات والرقمنة 
وحتقيق  الرقمي  بالتحول  املتعلقة  املبتكرة  احل��ل��ول  اأح���دث  وا�صتعرا�س 

التنمية امل�صتدامة بالعتماد على قطاع الت�صالت وتقنية املعلومات.
واأكد �صعادة املهند�س ماجد �صلطان امل�صمار نائب مدير عام الهيئة لقطاع 
الت�صالت  لقطاع  املهم  ال��دور  تنامي  الفتتاحية..  كلمته  يف  الت�صالت 
واملعلومات يف الوقت الراهن وقال “ ندرك كخرباء ومتخ�ص�صني يف هذا 
املجال اأن قطاع الت�صالت واملعلومات هو اأ�صا�س وحمرك التنمية يف خمتلف 
ال�صناعية  الثورة  متثلها  التي  العاملية  التحولت  قلب  يف  وهو  القطاعات 
الرابعة ومظاهرها املختلفة ولقد راأينا كيف متتع قطاع الت�صالت بدور 
التجربة  ولتخطي  ال��وب��اء  مواجهة  على  النا�س  مل�صاعدة  وق��وي  حم��وري 

ال�صعبة التي مرت بها الب�صرية«.

مطار�ت دبي ت�سارك يف فعاليات م�سروع »ت�سميم �خلم�سني عامًا �لقادمة« لدولة �لإمار�ت 

اأحمد بن �سعيد: امل�سروع �سيرتك انعكا�سات غري م�سبوقة
 على ح�سور الإمارات كدولة منوذج ل�ست�سراف امل�ستقبل

•• دبي – الفجر:

الالعبني  اأح�������د  الإم�������������ارات  دول�������ة  م�����ط�����ارات  ت���ع���ت���رب   
م�صتوى  على  اجل��وي  النقل  �صناعة  يف  ال�صرتاتيجيني 
وتطويعها  احل���دي���ث���ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ب��ن��اه��ا  ب��ف�����ص��ل  ال���ع���امل 
وت�صعى  الوطنية،  وكفاءاتها  تطورا  الأك��رث  للتكنولوجيا 
دولة  توجهات  دعم  اإىل  وم�صاريعها  مبادراتها  خالل  من 
عاما  اخلم�صني  ت�صميم  وم�����ص��روع  امل�صتقبلية  الإم����ارات 

القادمة.
القرن  �صبعينات  منذ  ُو�صعت  التي  الروؤية  هذه  اأدت  وقد 
الإمارات  دولة  لتحقيق  النجاح  اأ�ص�س  توفري  اإىل  املا�صي، 
م�صرفة جعلتها  اإجن��ازات  املا�صية،  عاما  اخلم�صني  خالل 
حتتل موقعا ا�صرتاتيجيا مهما على خارطة النقل اجلوي 
ال��ع��امل��ي��ة، خ��ا���ص��ة ع��ل��ى م�����ص��ت��وى اإم�����ارة دب���ي ال��ت��ي يرتبع 
باأعداد  العامل  اأكرب مطارات  مطارها الدويل على قائمة 

امل�صافرين الدوليني منذ العام 2014.
اإجن����ازات  دب���ي اىل م��ا حققته م��ن  م���ط���ارات  ت��رك��ن  ومل 
اخلم�صني  اىل  ب��ق��وة  تتطلع  ب��ل  املا�صية  ال�صنوات  ط���وال 
املتطورة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  بنيتها  ع��ل��ى  م��ع��ت��م��دة  امل��ق��ب��ل��ة،  ع��ام��ا 
“ت�صميم اخلم�صني  الوطني  امل�صروع  ملواكبة  وامل�صتدامة، 
عاما القادمة” الذي اأطلقه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
�صمن املبادرات الداعمة  ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، 
و�صاحب  �صموه  اأعلنه  ال��ذي  للخم�صني  ال�صتعداد  لعام 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة، ليكون العام 2020 
البالد  لإع��داد  ا�صرتاتيجية وطنية  اأكرب  لتنفيذ  منطلقاً 

للخم�صني عاماً القادمة.
وبهذه املنا�صبة، اأكد �صمو ال�صيخ اأحمد بن �صعيد اآل مكتوم 
التنفيذي  الرئي�س  الأعلى  الرئي�س  دب��ي  مطارات  رئي�س 
لطريان الإمارات واملجموعة، اأن م�صروع ت�صميم اخلم�صني 
عاما القادمة هو م�صروع روؤيوي بامتياز، �صتكون له نتائج 
م�صبوقة  غري  وانعكا�صات  الإم���ارات  م�صتوى  على  مبهرة 
على الدور امل�صتقبلي الذي �صتلعبه على ال�صاحة الدولية 

وتر�صيخ ح�صورها كدولة منوذج ل�صت�صراف امل�صتقبل.
 50 وقال �صموه: “نحن نفخر مبا مت حتقيقه خالل ال� 
عاما املا�صية من عمر دولتنا الفتية بف�صل الروؤية الثاقبة 
الر�صيدة  حلكومتنا  املخل�صة  واجلهود  املوؤ�ص�صني  لالآباء 
ما  املن�صود،  امل�صتقبل  نحو  ال��روؤي��ة  ب��ه��ذه  ق��دم��ا  للم�صي 
املوؤ�صرات  م��ن  العديد  يف  الأوىل  امل��رات��ب  لح��ت��الل  اأهلنا 
والجتماعية  القت�صادية  املجالت  يف  العاملية  التناف�صية 

والبنى التحتية وغريها من املوؤ�صرات«.
اأ�صا�صية  ركيزة  ال��ط��ريان  قطاع  “يعترب  �صموه:  واأ���ص��اف 
باهتمام  يحظى  هو  لذلك  الوطني،  اقت�صادنا  ركائز  من 
واملزايا  املتنوعة  الطاقات  ملوا�صلة ح�صد  قبلنا  خا�س من 
التناف�صية الكربى التي نتمتع بها، لتغيري مفاهيم ال�صفر 
�صفر  جتربة  وتقدمي  املقبلة،  عاما  اخلم�صني  خالل  كلياً 
اآمنة وم�صتدامة معتمدين يف ذلك على الدعم املطلق من 

قيادتنا الر�صيدة ومواردنا الب�صرية املوؤهلة«.
الآباء  “طيب اهلل ثرى  دب��ي:  رئي�س مطارات  �صمو  وق��ال 
الذي  الباهر  النجاح  اأ�ص�س  لنا  و�صعوا  الذين  املوؤ�ص�صني 
حققته دولتنا يف كافة املجالت، وهذا امل�صروع ال�صت�صرايف 
الذي اعتمدته قيادتنا الر�صيدة، هو ر�صالة وفاء وعرفان 
دولة  حققته  وم��ا  ال��ع��ظ��ام،  املوؤ�ص�صني  قادتنا  لإ���ص��ه��ام��ات 
اإىل حد  ت�صل  ومكت�صبات وطنية  اإجن���ازات  الإم���ارات من 
املعجزات من حيث امل�صمون واملدى الزمني الذي حتققت 
وللروؤية  ال�صابقة  ال�صهامات  لهذه  نتيجة  هو  امن��ا  فيه، 
�صتوؤهلنا  التي  الر�صيدة  لقيادتنا  احلكيمة  والتوجيهات 
لإكمال هذه امل�صرية املباركة وبلوغ اأهداف مئوية 2071 

يف اأن تكون الإمارات الأكرث تاأثريا على م�صتوى العامل«.
ا�صتثمرنا ع�صرات  املا�صية  ال�صنوات  “خالل  �صموه:  واأكد 
تطورا  واأك��رثه��ا  التحتية  البنى  اأف�صل  لإن�صاء  املليارات 
الدائم  يف العامل، ونحن يف ور�صة عمل ل تهداأ لالرتقاء 
يف  ال�صتثمار  و�صنوا�صل  وخ��دم��ات��ن��ا،  وم��راف��ق��ن��ا  ب��اأدائ��ن��ا 
ع�صرات  ومنح  التفوق  ل�صمان  التحتية  والبنى  الإن�صان 
�صحيح  تن�صى،  ل  �صفر  جت��رب��ة  امل�صافرين  م��ن  امل��الي��ني 
ان ق��ط��اع ال��ط��ريان ال��ع��امل��ي ي��واج��ه حت��دي��ات على خلفية 
ازمة فريو�س كورونا امل�صتجد، ولكن نحن متفائلون باأن 
مرحلة التعايف تعود تدريجيا، و�صيعود معها الزخم لهذه 
ال�صناعة و�صتعود دبي للرتبع على راأ�س القائمة جمدداً«.

امل��رك��ز الأول ع��ل��ى قائمة  اأن م��ط��ارات دب���ي حت��ت��ل  ي��ذك��ر 
مطارات العامل من حيث اأعداد امل�صافرين الدوليني منذ 
العام 2014 لغاية الن. وقد ا�صتفاد من خدمات املطار 
نحو 1،115 مليار م�صافر على اأكرث من 7.47 ماليني 
رح��ل��ة ج��وي��ة رب��ط��ت ب��ني اأك���رث م��ن 240 وج��ه��ة يف 95 
دولة حول العامل، منذ افتتاحه لأول مرة يف 30 �صبتمرب 

.1960
الرئي�س  نائب  �صعادة جمال احل��اي  ق��ال  ذات��ه،  ال�صياق  يف 
عاما  اخلم�صني  ت�صميم  م�صروع  اإن  دبي:”  م��ط��ارات  يف 
له  ي�صهد  مل  املبدعة  للطاقات  ح�صد  اأك��رب  يعد  القادمة 
العامل مثيال، ودعوة لر�صم م�صتقبل دولة �صوف يخلدها 

احلا�صر وامل�صتقبل«.
وقت  يف  ال�صتثنائي  امل�صروع  هذا  احلاي:” ياأتي  واأ�صاف 
تاريخه  يف  التحديات  اأه��م  من  واح���داً  فيه  العامل  ي�صهد 
نتيجة ازمة فريو�س كورونا امل�صتجد وبالتايل فهو ياأتي يف 
وقته املنا�صب للتفكري لي�س فقط يف بناء دولة اأكرث تقدماً 
كله،  العامل  وحداثتها  تطورها  من  ي�صتفيد  وديناميكية 
وامنا اأي�صا بناء عامل اأكرث الت�صاقا بهموم الإن�صان اأينما 

كان، وت�صخري الطاقات من اأجل خري الب�صرية جمعاء«.
واأك��د احلاي:” نحن دولة فتية ميلوؤها الفخر مبا�صيها 
اإجن��ازات وجت��ارب جناح ي�صعب تكرارها،  مبا يحمله من 
ومي��ل��وؤه��ا يف ال��وق��ت عينه الإ���ص��رار وال��ع��زمي��ة على ك�صر 
امل�صتحيل يف �صبيل بناء م�صتقبل ي�صتجيب لروؤية قيادتنا 
اأر�س  ال��ر���ص��ي��دة وي��ل��ي��ق ب��ط��م��وح��ات ك��ل م��ن يعي�س ع��ل��ى 

الإمارات«. 
وحت��ظ��ى ال���ص��ت��دام��ة ب��اأه��م��ي��ة خ��ا���ص��ة ب��ال��ن�����ص��ب��ة لدولة 

امل�صتقبلية  روؤيتها  يف  اأ�صا�صيا  حم���وراً  وت�صكل  الإم����ارات، 
وا�صتعدادها للخم�صني عاما القادمة، وقد حققت مطارات 
اهلتها  ال���ص��ت��دام��ة  ع��ل��ى �صعيد  م��ت��ع��ددة  اإجن�����ازات  دب���ي 
للح�صول على جائزة من جمل�س املطارات العاملي من فئة 
واإدارة  تقليل  تقديرا جلهودها يف جمال  الثالث  امل�صتوى 
دبي  م��ط��ارات  وتعترب   .2019 ع��ام  الكربونية  الب�صمة 
التقدير  هذا  على  احل�صول  ا�صتطاعت  قليلة  فئة  �صمن 
ال��ع��امل��ي. وق���ال م��اج��د اجل��وك��ر ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س لل�صوؤون 
م�صاألة حمورية  “ال�صتدامة  دبي:  املوؤ�ص�صية يف مطارات 
على  اأج��ل احلفاظ  دبي من  ا�صرتاتيجية مطارات  �صمن 
دميومة مواردنا وتوفري بيئة م�صتدامة تواكب التحديات 
املجالت  ك��اف��ة  يف  ال��ط��ريان  ق��ط��اع  تكتنف  ال��ت��ي  اليومية 

وعلى راأ�صها الأمن وال�صالمة«.
الر�صيدة  حكومتنا  ا�صتثمرت  “لقد  اجل��وك��ر:  واأ���ص��اف 
ع�صرات مليارات الدراهم لبناء بنية حتتية متطورة جدا 
ال�صنوات  ط��وال  اإجن���ازات  من  حققناه  ما  لتحقيق  اأهلتنا 
للم�صي قدما  �صوف تدفعنا  باأنها  ثقة  واأن��ا كلي  املا�صية، 
يف  ا�صرتاتيجي  دور  ولعب  ا�صتدامة  اأك��رث  م�صتقبل  نحو 
اإجناح م�صروع ت�صميم اخلم�صني عاما املقبلة، فيما يتعلق 

بقطاع الطريان«.
ويحظى قطاع الطريان يف دبي باهتمام بالغ الأهمية من 
للمطارات  التحتية  البنية  جتهيز  على  احل��ر���س  خ��الل 
باأف�صل التقنيات املتطورة وتاأهيل املوارد الب�صرية املواطنة 

ا�صتعدادا للخم�صني عاما القادمة. 
ومن �صمن امل�صاريع املهمة التي نفذتها مطارات دبي على 
هذا ال�صعيد، م�صروع الطاقة ال�صم�صية الذي جاء يف اإطار 
ال��دول��ة يف جم��ال الطاقة النظيفة  اجل��ه��ود ل��دع��ًم روؤي���ة 
القادمة،  عاما  للخم�صني  ا�صتعدادا  ال�صتباقية  وجهودها 
ا�صتدامة،  اأك���رث  م�صتقبل  بتحقيق  دب��ي  م��ط��ارات  تلتزم 
حيث يحتوي مطار دبي الدويل، على اأكرب نظام للطاقة 
الأو�صط،  ال�صرق  منطقة  يف  املطارات  قطاع  يف  ال�صم�صية 
15000 لوحة �صم�صية يف املبنى رقم  مع م�صفوفة من 
الكربون  اأك�صيد  ث��اين  انبعاثات  النظام  ه��ذا  ويقلل    .2
ي��ع��ادل ما  م��ا  اأي  3243 ط��ًن��ا م��رتًي��ا،  ال�صنوية مب��ق��دار 
متت�صه 53617 �صجرة ملدة 10 �صنوات اأو 688 مركبة 

ركاب �صارت ملدة عام واحد. 
القيا�صات  جم��ال  يف  الكثري  الإم����ارات  دول���ة  اأجن���زت  كما 
�صتلعب  القادمة حيث  ا�صتعدادا للخم�صني عاًما  احليوية 
هذه التكنولوجيا دوًرا مهًما يف م�صتقبل قطاع الطريان. 
وق���د مت ت��رق��ي��ة جت��رب��ة امل�����ص��اف��ر يف م��ط��ار دب���ي ال���دويل 
م����وؤخ����ًرا م���ن خ����الل ت��ن��ف��ي��ذ م�����ص��ار ال��ق��ي��ا���ص��ات احليوية 
اإ�صافة  ال�صرتاتيجيني،  ال�صركاء  مع  بالتعاون  املتكامل 
ابتداء  و�صحية،  واآم��ن��ة  مبتكرة  �صفر  جتربة  توفري  اإىل 
من اإجراءات ال�صفر وحتى الو�صول اإىل بوابات الطائرة. 
وتعمل التكنولوجيا احلديثة على حت�صني ان�صيابية حركة 
فح�س  عمليات  تقليل  خ��الل  من  املطار  عرب  امل�صافرين 

امل�صتندات واخت�صار زمن النتظار يف الطوابري.
اأول للرئي�س ل�صوؤون اخلدمات  وقال عمر بن عدي نائب 

�صيدي  وتوجيهات  روؤي��ة  تنفيذ  على  “نعمل  الهند�صية: 
نائب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
رعاه  دب��ي-  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
اهلل- يف تر�صيخ ثقافة البتكار مبا يتواكب مع جهود ر�صم 
م�صتقبل الإمارات من خالل منظومة متكاملة تعزز من 

تناف�صية الدولة وا�صتعدادها للخم�صني عاما القادمة«.
واأ�صاف بن عدي:” جنحت مطارات دبي يف تطوير بنيتها 
اعتمدتها  التي  البتكار  ا�صرتاتيجية  خالل  من  التحتية 
لالرتقاء الدائم مبعايري �صالمة احلركة على �صاحة املطار 
و�صمان فاعليتها و�صط الظروف اجلوية املختلفة. وبناء 
امل�صاريع من خ��الل خمترب  ع��دد من  بتطوير  عليه قمنا 
التفكري ال�صتباقي  الهند�صية لالبتكار، بهدف  اخلدمات 
لو�صع احللول امل�صتقبلية املفرت�صة يف بيئة املطار املليئة 
التي  امل�صاريع  اأب��رز  ومن  ال�صاعة.  م��دار  على  بالتحديات 
لرت�صيخ  الأخ�صر”  ال�صوء  “اتبع  م�صروع  هو  ابتكرناها 

عن�صري ال�صالمة والأمان يف اإدارة العمليات الأر�صية. 
امل�صابيح  من  �صل�صلة  ت�صغيل  يف  امل�صروع  فكرة  وتتلخ�س 
املثبتة على م�صارات الإقالع والهبوط ب�صكل تلقائي حيث 
يتم الربط بني اأنظمة املالحة اجلوية والأنظمة الأر�صية 
هذه  تتم  ح��ني  ال��ك��رتون��ي��ا، يف  ال��ط��ائ��رات  توجيه  بغر�س 
التوجيهات والتوا�صل  العادة من خالل تلقي  العملية يف 

مع برج التحكم. 
���ص��اح��ة املطار  ب��ع��م��ل��ي��ات  اإىل الرت���ق���اء  امل�����ص��روع  وي��ه��دف 
�صتتمكن مطارات دبي من  ذك��اًء حيث  اأك��رث  اإىل م�صتوى 
تعزيز  م��ع  اأك��رب  ب�صهولة  اجل��وي  النقل  حركة  ا�صتيعاب 

م�صتويات ال�صالمة والأداء يف الوقت املحدد. 
وق���د مت ت��ط��وي��ر ه���ذه ال��ت��ق��ن��ي��ة اجل���دي���دة وف��ق��اً لأح���دث 
“اتبع  م�صروع  ي�صهم  اأن  املتوقع  وم��ن  العاملية،  املعايري 
ال�صوء الأخ�صر” بال�صراكة مع اجلهات املعنية، يف تطوير 
بالأخ�س يف ظل  وال�صالمة  الأمن  اأنظمة  كفاءة وفاعلية 
الطائرات  �صي�صهل حركة  كما  ال�صعبة،  اجلوية  الظروف 
ف��رتة زمنية  لها خ��الل  املخ�ص�س  املوقف  اإىل  امل��درج  من 

اأق�صر. 
اأي�صا جهود مطارات دبي وحر�صها على  ويعك�س امل�صروع 
تطبيق اأعلى معايري ال�صتدامة من خالل اقت�صار ت�صغيل 
وامل�صاعدة  فقط  الطائرة  حركة  عند  الأر�صية  الأ���ص��واء 
ل��ل��ط��ائ��رات وتقليل  ال��وق��ود  اح����رتاق  م��ع��دل  ع��ل��ى تقليل 

الب�صمة الكربونية ب�صكل عام.
اإطار جهودها لدعم م�صروع ت�صميم اخلم�صني عاماً  ويف 
بالتعاون  دبي  �صاركت مطارات  الإم��ارات،  لدولة  القادمة 
مع جمل�س �صباب الهيئة العامة للطريان املدين بالدولة، 
الوطنية  ال��ك��ف��اءات  “تاأهيل  ب��ع��ن��وان  ���ص��ب��اب��ي��ة  ح��ل��ق��ة  يف 
�صمن   ”2071 ال���ط���ريان  ق���ط���اع  ي���خ���دم  ال�����ص��اب��ة مب���ا 
�صل�صلة حلقات �صبابية لت�صميم اخلم�صني عاما القادمة، 
وبالتعاون مع جلنة  لل�صباب  الحتادية  املوؤ�ص�صة  باإ�صراف 
ال�صتعداد للخم�صني، بهدف ت�صجيع ال�صباب على امل�صاركة 
يف اأفكارهم ومقرتحاتهم املبتكرة يف ر�صم م�صتقبل قطاع 

الطريان اأحد اأكرث القطاعات حيوية يف الدولة.

خالل ور�سة عمل نظمها �ن�سجامًا مع توجهات �لدولة يف تعزيز قدر�ت �ل�سباب �لقت�سادية

»ا�ستثمر يف ال�سارقة« ي�ست�سيف اأع�ساء برنامج القت�ساديني ال�سباب

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�صارقة لال�صتثمار  ا�صت�صاف مكتب 
الأج����ن����ب����ي امل���ب���ا����ص���ر )ا����ص���ت���ث���م���ر يف 
ال�صارقة  لهيئة  ال��ت��اب��ع  ال�����ص��ارق��ة(، 
لال�صتثمار والتطوير )�صروق(، اأم�س 
“برنامج  اأع�صاء  )ال��ث��الث��اء(،  الأول 
يف  وذل����ك  ال�صباب”  الق��ت�����ص��ادي��ني 
جل�صة حوارية نظمها يف مركز مرايا 
ان�صجاماً  وذل��ك  بالق�صباء،  للفنون 
العربية  الإم���ارات  مع توجهات دول��ة 
ال�صباب  ق�����درات  ت��ع��زي��ز  يف  امل��ت��ح��دة 
�صعادة مروان  القت�صادية، مب�صاركة 
بن جا�صم ال�صركال الرئي�س التنفيذي 
لهيئة ال�صارقة لال�صتثمار والتطوير 
امل�صرخ،  ج��م��ع��ة  وحم��م��د  )�����ص����روق(، 
ال�صارقة  مل��ك��ت��ب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 

لال�صتثمار لأجنبي املبا�صر )ا�صتثمر يف ال�صارقة(.
مكتوم  اآل  را�صد  بن  بن حممد  ال�صيخ حمدان  �صمو  وك��ان 
برنامج  اأطلق  قد  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دبي  عهد  ويل 
خالل  م��ن  امل��ا���ص��ي،  ي��ول��ي��و  يف  ال�صباب”  “القت�صاديني 
املوؤ�ص�صة الحتادية لل�صباب، بهدف بناء قيادات �صابة قادرة 
على فهم متغريات القت�صاد وحتليل بياناته، وا�صت�صراف 
باأحدث  للربنامج  اخلم�صني  املنت�صبني  وتزويد  م�صتقبله، 
لتعزيز قدرتهم  العاملية  القت�صادية واخلربات  التوجهات 
على طرح روؤى اقت�صادية مبتكرة وت�صميم منوذج اقت�صادي 
ال��ق��ط��اع��ات القت�صادية  ق���ادر ع��ل��ى دع���م  اإم���ارات���ي ف��ري��د 
للخم�صني  ال�صتعداد  اأه��داف  دعم  يف  وامل�صاهمة  احليوية 
وحتقيق مئوية الإمارات 2071. و�صلطت اجلل�صة ال�صوء 
على م�صرية )�صروق( باعتبارها اإحدى املحركات الرئي�صة 
ال�صارقة،  اإم���ارة  اقت�صاد  قطاعات  كافة  يف  والتنوع  للنمو 
بالهوية  والهتمام  امل�صتدامة،  التنمية  حتقيق  يف  ودوره��ا 
وال�����رتاث وال��ب��ي��ئ��ة م��ن ن��اح��ي��ة، وال�����ص��ع��ي ن��ح��و القت�صاد 
احلديث القائم على التكنولوجيا واخلدمات املتطورة من 
الأجنبية  ال�صتثمارات  اأهمية  تناولت  كما  اأخ��رى.  ناحية 
املبا�صرة لقت�صادات الدول ودور وكالت ومكاتب ال�صتثمار 
الأجنبي املبا�صر يف ا�صتقطابها وتوجهات مكتب ا�صتثمر يف 
ال�صارقة يف الرتكيز على توجيه ال�صتثمارات نحو التوزيع 
القت�صاديني  دور  جانب  اإىل  امل���ال،  ل��راأ���س  ال�صرتاتيجي 
ال�����ص��ب��اب يف ت��ط��وي��ر وت��ن��م��ي��ة ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����ص��ادي��ة يف 

الدولة.

)�سروق(.. جتربة حافلة بالدرو�س و�لعر 
ب���ن ج��ا���ص��م ال�����ص��رك��ال الرئي�س  وحت����دث ���ص��ع��ادة م�����روان 

)�صروق(،  والتطوير  ال�صارقة لال�صتثمار  لهيئة  التنفيذي 
بالدرو�س  احلافلة  )�صروق(  جتربة  عن  اجلل�صة  بداية  يف 
والعرب والنتائج املهمة عرب تركيزها على التوزيع املتوازن 
احتياجات  يلبي  القت�صادي، مبا  التنوع  للنمو من خالل 
واأ�صاف  املحلي.  املجتمع  واحتياجات  الوطني،  القت�صاد 
اقت�صادات  مع  قوية  بعالقة  )�صروق(  “ترتبط  ال�صركال: 
الأعمال  ال�صركات ورواد  م��ع  ال��ل��ق��اءات  م��ن خ��الل  ال��ع��امل 
و�صعتنا  العالقة  وهذه  امل�صرتكة،  وامل�صاريع  وامل�صتثمرين 
تعرفنا من  اق��ت�����ص��ادي��ة خمتلفة  م��ع جت���ارب  ع��ل��ى مت��ا���س 
خ��الل��ه��ا ع��ل��ى ن��ق��اط ق��وت��ه��ا و���ص��ع��ف��ه��ا واأث���ري���ن���ا جتربتنا 

اخلا�صة«.
الأفكار اجلديدة تعني التفوق يف املناف�صة بني ال�صركات 

“القت�صاديني  اأم�����ام  م��داخ��ل��ت��ه  خ���الل  ال�����ص��رك��ال  ورك����ز 
ال�صباب” على الهتمام بالكوادر الب�صرية، واأهمية ا�صتفادة 
اجليل القت�صادي ال�صاب من خمتلف التجارب القت�صادية 
القائمة على  “ال�صركات  وقراءتها وحتليلها بعمق، وقال: 
الأفكار باتت تتفوق من حيث التاأثري على ال�صركات التي 

تعتمد على املوارد املادية ».
احلقيقة  ه��ذه  الإم����ارات ترتجم  دول��ة  اأن  ال�صركال  واأك���د 
الكوادر  ومواهب  مهارات  تنمية  على  الرتكيز  خ��الل  من 
الب�صرية، لفتاً اإىل اأن هناك الكثري من املبادرات والربامج 
التي تخدم هذا التوجه وت�صمل كافة التخ�ص�صات والفئات 

العمرية.
�لأزمات حتر�س عل �لتفكري 
بقطاعات قابلة لال�ستثمار  

من  م�صاريعهم  اإن�صاء  على  املقبلني  ال�صباب  خ�صية  وح��ول 
تكرار ال�صيناريو الذي �صهده اقت�صاد العامل نتيجة جائحة 
ال�صارقة لال�صتثمار  التنفيذي لهيئة  الرئي�س  كورونا قال 
الأزم��ات ل  لأث��ار  ال�صليمة  “القراءة  )�صروق(:  والتطوير 
حالت  يف  خا�صرة  مغامرة  ي�صبح  قد  ال�صتثمار  اإن  تقول 
واملنتجات  بالقطاعات  للتفكري جيداً  تدفعنا  بل  الطوارئ 
الأزمة  اأث��رت  فكما  بها،  ال�صتثمار  علينا  التي  واخل��دم��ات 
اأه��م��ي��ة قطاعات  اأظ��ه��رت  اأن��ه��ا  اإل  ال��ق��ط��اع��ات  بع�س  على 
التوظيفية  طاقتها  وزادت  عليها  الطلب  زاد  حيث  اأخ��رى 

وتر�صخت اأهميتها الجتماعية والقت�صادية«.
البحث اجلاري  ال�صتفادة من  اإىل  ال�صباب  ال�صركال  ودعا 
لكافة  ب��دائ��ل  ع��ن  واحل��ك��وم��ات  املوؤ�ص�صات  قبل  م��ن  ال��ي��وم 
اأو  لتغيري  بحاجة  اأنها  اأثبتت  التي  والقطاعات  اخلدمات 

حتديث لتكون قادرة على ال�صتمرار يف كافة الظروف.

�ل�ستثمار�ت �لأجنبية 
تعزز �لرو�بط بني �لأمم  

بدوره، حتدث حممد جمعة امل�صرخ، املدير التنفيذي ملكتب 
ال�صارقة لال�صتثمار لأجنبي املبا�صر )ا�صتثمر يف ال�صارقة( 

عن العوامل التي جتعل من ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر يف 
التنمية  وحتقيق  الوطني  القت�صاد  لنمو  الأهمية  غاية 
للناجت  اإ�صافية ت�صاف  ر�صاميل  اأنه ميثل  ال�صاملة، ومنها 
القت�صادية  القاعدة  تو�صيع  يف  وتوظف  والوطني  املحلي 
النمو،  م�صرية  ودع��م  القائمة  القطاعات  اأن�صطة  وتعزيز 
اإ�صافة اإىل اأنه يعزز العالقات والروابط بني الأمم ويتيح 

تبادل التجارب واخلربات بني البلدان.
املبا�صرة  الأجنبية  ال�صتثمارات  دور  اأهمية  امل�صرخ  واأك���د 
العمل  واأ�صاليب  احلديثة  والتقنيات  التكنولوجيا  ن�صر  يف 
بينها  التبادل  الأ�صواق وت�صهيل  الربط بني  اجلديدة، ويف 
اأنظمة  وا�صتحداث  والت�صريعات  ال�صيا�صات  يف  وال��ت��اأث��ري 

عمل عاملية موحدة. 

�لبحث عن �لقطاعات �ل�ستثمارية �لو�عدة
الأجنبي  ال�صتثمار  ووك����الت  مكاتب  ب���دور  امل�����ص��رخ  ون���وه 
امل��ب��ا���ص��ر يف ���ص��ي��اغ��ة ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ن��م��وي��ة امل�����ص��ت��دام��ة من 
ال���ص��ت��ث��م��ار، وك��ذل��ك يف ب��ن��اء ال��ع��الق��ات وال�����ص��راك��ات مع 
واملجالت  بالقطاعات  والتعريف  الأج��ان��ب  امل�صتثمرين 
التاأثري  اإىل جانب  ا�صتثمارية،  الواعدة وما تقدمه فر�س 
يف التوزيع ال�صرتاتيجي لراأ�س املال امل�صتثمر بحيث ي�صمل 

كافة القطاعات ليكون النمو متوازياً.
البعد  ع��ل��ى حتقيق  ���ص��رورة احل��ر���س  اإىل  امل�����ص��رخ  ول��ف��ت 

الأجنبي  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار  الج��ت��م��اع��ي 
م�����راع�����اة  وامل����ت����م����ث����ل يف  امل����ب����ا�����ص����ر 
لثقافة  الأج���ن���ب���ي���ة  ال����ص���ت���ث���م���ارات 
وتقاليد املجتمع وحاجاته وتطلعاته، 
ال���ص��ت��ث��م��ارات يف  ه��ذه  ت�صب  بحيث 

اإطار الرتقاء بجودة حياة ال�صكان. 

م�ساعدة �مل�ستثمرين �ل�سباب 
وك����الت  دور  اإىل  امل�������ص���رخ  وت���ط���رق 
ال����ص���ت���ث���م���ار الأج���ن���ب���ي امل���ب���ا����ص���ر يف 
م�������ص���اع���دة ال�������ص���ب���اب ع���ل���ى اإن�������ص���اء 
م�صاريعهم اخلا�صة يف ظل املتغريات 
اأحدثتها  التي  الدولية  القت�صادية 
من  اأن  م��و���ص��ح��اً  ال�صحية،  الأزم����ة 
اأدوار هذه املكاتب احلفاظ على  اأهم 
وم�صاعدة  الأ���ص��واق  مب�صتقبل  الثقة 
خا�س  وب�صكل  اجل���دد  امل�صتثمرين 
امل�صرخ عن  وم�صاريعهم. وعرب  اأعمالهم  بدء  على  ال�صباب 
تفاوؤله مب�صتقبل ال�صتثمار، بقوله “ندرك اأن اخلروج من 
والنمو،  ال�صتثمارات  بتباطوؤ  تتمثل  التي  اجلائحة  اأث��ار 
التي  القطاعات  يف  ال�صتثمارات  من  املزيد  ب�صخ  �صيكون 
ت�����ص��ك��ل احل���اج���ات الأ���ص��ا���ص��ي��ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات، م��ث��ل الأم���ن 
الغذائي، ال�صحة، التعليم املبتكر، البنية التحتية الرقمية 
التي اأ�صبحت الو�صيلة الأ�صا�صية لالأعمال يف ظل الأزمة، 
ب�صكل مبتكر  اآليات تقدمي اخلدمات للجمهور  اإىل جانب 

 .«

جول يف مركز )�سعيد(
“برنامج  اأع�صاء  اأعمال اجلل�صة احلوارية جال  ويف نهاية 
خلدمات  ال�����ص��ارق��ة  م��رك��ز  يف  ال�صباب”  الق��ت�����ص��ادي��ني 
امل�صتثمرين )�صعيد(، حيث قدم مروان �صالح العجلة املدير 
العام للمركز �صرحاأً حول اأهداف املركز ومهامه ودوره يف يف 
تقدمي خدمات نوعية ومتطورة لت�صهيل تاأ�صي�س الأعمال 
واإجناز املعامالت اخلا�صة بامل�صتثمرين �صمن نافذة واحدة 
اإمارة  لكل ما يتعلق باخلدمات احلكومية ال�صتثمارية يف 

ال�صارقة وبزمن قيا�صي ل يتجاوز 60 دقيقة.
وذكر العجلة اأن املركز يوفر لكل م�صتثمر م�صت�صاره اخلا�س 
واخلدمات  التقنيات  ب��ك��اف��ة  جم��ه��زة  اج��ت��م��اع��ات  وغ��رف��ة 
اأجواء  و�صط  احتياجاتهم  على  العمالء  ح�صول  لت�صهيل 
هادئة ومثمرة، كما يوفر الوقت واجلهد على امل�صتثمرين 
رفيعة من  اإىل م�صتويات  النتقال  ويتيح  الأعمال  ورج��ال 
النافذة  يعد  اأن��ه  وخ�صو�صاً  رغباتهم،  تلبي  التي  ال��راح��ة 
الأوىل من نوعها على م�صتوى اإمارة ال�صارقة واملتخ�ص�صة 

يف تقدمي خدماتها يف مكان واحد، وفق نظام ذكي. 
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املال والأعمال

بلدية راأ�ض اخليمة تطلق 
برنامج امل�سرتيات الأخ�سر 

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

العامة  امل�صرتيات  افرتا�صياً لإطالق برنامج  راأ�س اخليمة حدثاً  عقدت بلدية 
امل�صرتيات  دليل  ع��ن  احل��دث  ك�صف  اخليمة،  راأ����س  يف  ر�صمي  ب�صكل  اخل�صراء 
العامة اخل�صراء املطور حديًثا و الذي �صيدعم تبني ممار�صات ال�صراء امل�صتدامة 
يف الإمارة لل�صنوات القادمة ، بدًءا من اجلهات احلكومية. �صهد احلدث ح�صور 
ممثلي  و  اخلا�صة،  موؤ�ص�صات  و  احلكومية،  جهات  من  امل�صوؤولني  من  العديد 
و���ص��ائ��ل الإع����الم. ي��اأت��ي اإط���الق ب��رن��ام��ج امل�����ص��رتي��ات اخل�����ص��راء بعد اخلطوات 
الأولية التي اتخذتها حكومة راأ�س اخليمة يف ال�صنوات املا�صية ل�صراء املنتجات 
و اخلدمات ذات التاأثري ال�صلبي للبيئة املنخف�س. يف عام 2018، اأطلقت هيئة 
و خالل  حماية البيئة و التنمية يف راأ�س اخليمة “موانئ ال�صيد اخل�صراء”. 
و  املباين اخل�صراء.  �صروط  لئحة  “بارجيل”  البلدية  اأطلقت   ، الفرتة  نف�س 
ا�صتدامة.  الأك��رث  املباين  ال��رتوي��ج عن  امل��ب��اين، مت  من خ��الل برنامج حتديث 
العديد  يف  اخل�صراء  امل�صرتيات  العامة  اخلدمات  دائ��رة  تبنت  كذلك،  موؤخرا 
فريق متخ�ص�س  ت�صكيل  املتتالية، مت  املبادرات  بعد جناح هذه  م�صاريعها.  من 
ال�صراء  ق���رارات  يف  اخل�صراء  املعايري  اعتماد  �صمان  و  العمل  اإي��ط��ار  لتطوير 
العامة  امل�صرتيات  راأ���س اخليمة لدليل  بلدية  اإ�صدار  ياأتي  اأك��رث.  ب�صكل منظم 
اخل�صراء كنتيجة للدرا�صة التي اأجراها الفريق، وتبعهاعملية ا�صت�صارات وا�صعة 
مع اأ�صحاب امل�صلحة و خرباء امل�صرتيات اخل�صراء. للم�صي قدما، �صتقود دائرة 
املالية يف راأ�س اخليمة برنامج امل�صرتيات العامة اخل�صراء و �صوف تن�صق تنفيذ 
عام  �صكر، مدير  بن  ق��ال منذر حممد  وم��ن جهته  الربنامج عرب احلكومة.   
بلدية راأ�س اخليمة ، يف كلمته الفتتاحية: “من منظور التنمية القت�صادية، اأن 
ال�صراء الأخ�صر يعني اأي�صاً توليد الطلب على املنتجات و اخلدمات اخل�صراء. 
حيث �صيوؤدي ذلك اإىل حتفيز منو النظام البيئي املحلي لل�صركات املتمر�صة، مما 
اليوم،  و  البعيد.  املدى  راأ���س اخليمة على  التنمية القت�صادية لإم��ارة  �صيدعم 
و  اخليمة  راأ���س  يف  اخل�صراء  العامة  امل�صرتيات  دليل  ب��اإط��الق  ف��خ��ورون  نحن 
ا فوائد اقت�صادية ملمو�صة.” و  الذي ل نتوقع منه فوائد بيئية فقط ، بل اأي�صً
اأ�صاف:” �صيتم تطبيق امل�صرتيات العامة اخل�صراء على اأ�صا�س اختياري، كما و 
�صيتم ال�صتفادة من اأمثلة الريادة البيئية املوجودة يف حكومة راأ�س اخليمة. نحن 
نتوقع ا�صتجابة اإيجابية من اجلهات احلكومية، وذلك نظراً مل�صاركتهم الفاعلة 
اخل�صراء  العامة  امل�صرتيات  �صت�صمل   .« الر���ص��ادي  الدليل  ت�صميم  مرحلة  يف 
معايري خا�صة بامل�صرتيات لفئات املنتجات التي يتم �صراوؤها ب�صكل دوري، مثل 
الورق ، الأثاث، املركبات اخلفيفة، التكييف، الأجهزة املنزلية، ال�صجاد، اإلخ.. . اإذ 

مت ت�صميم املعايري ليتم تبنيها ب�صهولة يف املناق�صات احلكومية.

اأوىل حمطات براكة للطاقة النووية ال�سلمية 
ت�سل اإىل 80 % من قدرتها الإنتاجية

•• اأبوظبي-وام:

الإمارات  موؤ�ص�صة  بني  امل�صرتك  لالئتالف  التابعة  للطاقة  ن��واة  �صركة  اأعلنت 
عن  “كيبكو” وامل�صوؤولة  الكهربائية  للطاقة  الكورية  وال�صركة  النووية  للطاقة 
و�صول  عن  اليوم   .. ال�صلمية  النووية  للطاقة  براكة  حمطات  و�صيانة  ت�صغيل 
للطاقة.  الإنتاجية  املائة من قدرته  80 يف  اإىل م�صتوى  الأوىل  املحطة  مفاعل 
املائة  يف   80 م�صتوى  اإىل  ب��راك��ة  يف  الأوىل  املحطة  مفاعل  طاقة  و���ص��ول  ويعد 
خطوة يف غاية الأهمية �صمن عملية اختبار الطاقة الت�صاعدي والتي تت�صمن 
رفع م�صتوى طاقة املفاعل ب�صكل تدريجي وجمع البيانات و�صبط اأنظمة التحكم 
الأوىل  املحطة  اأن��ظ��م��ة  واخ��ت��ب��ار  م��راق��ب��ة  يتم  العملية  ه��ذه  وخ���الل  وال�صالمة 
للتاأكد من التزامها باملتطلبات الرقابية املحلية واأعلى املعايري العاملية لل�صالمة 
من  امل�صتمر  الإ���ص��راف  حتت  الت�صاعدي  الطاقة  اختبار  عملية  وتتم  واجل���ودة. 
الهيئة الحتادية للرقابة النووية التي اأجرت اأكرث من 280 عملية تفتي�س منذ 
بدء تطوير م�صروع حمطات براكة للطاقة النووية ال�صلمية اإ�صافة اإىل اأكرث من 
الدولية للطاقة الذرية والرابطة  الوكالة  قبل  من  ومراجعة  تقييم  بعثة   40
يف  للطاقة  ن��واة  �صركة  يف  الت�صغيل  فريق  ويعمل  النوويني.  للم�صغلني  العاملية 
التقدم  وموا�صلة  الت�صاعدي  الطاقة  اختبار  عملية  ل�صتكمال  الأوىل  املحطة 
الكاملة  ال�صتيعابية  لقدرتها  املحطة  الكهرباء يف  اإنتاج  ن�صبة  ت�صل  الآمن حتى 
الإغالق  �صيتم  ذل��ك  حتقيق  وبعد  القادمة  الأ�صهر  خ��الل  املائة  100يف  بن�صبة 
التدريجي للمحطة و�صوًل لتوقف عملية اإنتاج الكهرباء ب�صكل كامل ومن ثم بدء 
عملية الختبار اخلتامي. وخالل عملية التوقف التام لإنتاج الكهرباء والختبار 
اأنظمة املحطة الأوىل  اأ�صهر �صيتم مراقبة واختبار  اخلتامي والتي ت�صتمر لعدة 
بدقة و�صيتم تنفيذ اأعمال ال�صيانة املطلوبة واملقررة للتاأكد من التزامها باأعلى 

معايري ال�صالمة والأمن واجلودة قبل بدء مرحلة الت�صغيل التجاري للمحطة.

معر�ض العقارات الدويل ي�سهد اإقبال كبريا
•• دبي-وام: 

ال��ذي تنظمه دائ��رة الأرا�صي والأم��الك يف دبي  يوا�صل معر�س العقارات ال��دويل 
ل�صتقطاب  املبتكرة  امل��ب��ادرات  اإح��دى   - دبي”  عقارات  يف  “ا�صتثمر  مع  بال�صراكة 
امل�صتثمرين من حول العامل - ت�صجيل اقبال كبري منذ انطالقته. وجنح احلدث 
 EVENTS10X « الرائد - الذي ينظم بالتعاون مع املن�صة الفرتا�صية للفعاليات
» - يف جذب جمهور عاملي هائل واجلمع بني جميع امل�صاركني املحليني والدوليني 
�صمن من�صة واحدة بهدف دعم ال�صوق العقاري وبناء �صبكة عالقات واإقامة �صراكات 

وتعزيز املعرفة حيث يتوقع له اأن يحدث نقلة نوعية يف القطاع العقاري.
وقال �صعادة �صلطان بطي بن جمرن مدير عام دائ��رة الأرا�صي والأم��الك يف دبي 
اإن الدائرة عملت باإ�صتمرار على تقدمي الربامج واملبادرات التي تهدف اإىل حتفيز 
التنمية وزيادة جاذبية وا�صتدامة �صوق العقارات م�صريا اإىل اأن جناح هذا احلدث 
اإجنازات  “ كانت  اأي�صا جناح القطاع العقاري يف دبي. واأ�صاف  الفرتا�صي يعك�س 
املا�صية  القليلة  الأي��ام  خ��الل  دب��ي  عقارات  وا�صتثمر يف  ال��دويل  العقارات  معر�س 
العديد من  اإيجابي على  ب�صكل  اأث��ر هذا احل��دث  كبرية من جميع اجلوانب حيث 

العقاريني الن�صطني وقادنا نحو خطوة كبرية لتحقيق النمو القت�صادي«.

بالهول والعلماء يطلعان على امل�ساريع النا�سئة لرواد اأعمال امل�ستقبل من طلبة كليات التقنية

جعل �إعادة �لتدوير ر�فدً� حيويًا ومهمًا لل�سوق �ملحلي و�لقت�ساد �لوطني

»تدوير« تفتتح تو�سعة م�سروع اإعادة تدوير الإطارات امل�ستعملة يف اإمارة اأبوظبي

•• دبي-وام:

اإماراتيون وعامليون ريادة دولة  اأكد خرباء ومتخ�ص�صون 
واملنظومة  التحتية  البنية  ت��ط��وي��ر  يف  ع��امل��ي��ا  الإم�����ارات 
الرقمية،  الأ�����ص����ول  ل��ق��ط��اع  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة 
تعزيز  يف  والرتميز  ت�صني  البلوك  تكنولوجيا  وتوظيف 
الو�صول  و�صهولة  الأداء  حيث  من  الأ���ص��ول  ه��ذه  فعالية 

وم�صتويات الأمن وال�صفافية.
“ ترميز الأ���ص��ول رقميا : نهج  ج��اء ذل��ك، �صمن تقرير 
الثورة  م��رك��ز  اأ���ص��دره  ال���ذي   “ ال�صتثمار  نحو  حتويلي 
ال�صناعية الرابعة يف الإمارات، وت�صمن ا�صتطالعا لآراء 
املتخ�ص�صني م��ن اجلهات  100 م��ن  اأك��رث م��ن  وجت���ارب 
النا�صئة  وال�����ص��رك��ات  الت�صريعية  وال��ه��ي��ئ��ات  احل��ك��وم��ي��ة 

وم��ق��دم��ي خ��دم��ات الأ���ص��ول الرقمية يف دول���ة الإم����ارات 
 25 مع  اأي�صا مقابالت معمقة  ت�صمن  وال��ذي  وال��ع��امل، 
يف  امل�صاركني  من   81% وتوقع  وعامليا.  اإماراتيا  خبريا 
التقرير الذي مت اإعداده بالتعاون مع املنتدى القت�صادي 
باللوائح  العمل  ب��دء  للم�صتقبل،  دب��ي  وموؤ�ص�صة  العاملي 
منهم   88% اأ���ص��ار  فيما  ع��ام��ني،  غ�صون  يف  الت�صريعية 
اإىل اأن قطاع اخلدمات املالية �صيكون من اأكرث القطاعات 
الرئي�صية تاأثرا بنمو الأ�صول الرقمية، وقال %68 من 
امل�صاركني اإن قطاع العقارات �صي�صهد قفزات نوعية بف�صل 
تقنيات الرتميز. واأكدت مرمي املهريي مدير مركز الثورة 
ت�صكل  التقرير  نتائج  اأن  الإم���ارات  يف  الرابعة  ال�صناعية 
اأبرز  ا�صت�صراف  يف  عليها  العتماد  ميكن  عاملية  مرجعية 
التحديات والفر�س لتوظيف التقنيات املتقدمة يف قطاع 

بدولة  امل�صتقبلية  القطاعات  وخمتلف  الرقمية  الأ�صول 
وم�صاريع  م��ب��ادرات  اأن  اإىل  واأ����ص���ارت  وال��ع��امل.  الإم�����ارات 
املركز ت�صهم بدعم اجلهات احلكومية واخلا�صة يف داخل 
على  احليوية  القطاعات  قدرة  وتعزيز  وخارجها،  الدولة 
التكيف مع التحولت التكنولوجية املت�صارعة عرب ت�صليط 
ال�صوء على اأحدث الجتاهات العاملية يف توظيف احللول 
تطوير  ت�صريع  اأهمية  اإىل  ولفتت  النا�صئة.  التكنولوجية 
وا�صت�صراف  الرقمية،  الأ���ص��ول  لقطاع  التحتية  البنية 
التحول  تقنيات  يف  ال�صتثمار  وزي��ادة  امل�صتقبلية  الفر�س 
مع  يتما�صى  مب��ا  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  وتبنيها  الرقمي 
العاملية كوجهة رائدة  الإم��ارات لالرتقاء مبكانتها  جهود 
الرابعة.  ال�صناعية  ال��ث��ورة  تطبيقات  وتوظيف  لتطوير 
واملحلية  الدولية  ال�صراكات  تكثيف  اأهمية  التقرير  واأك��د 

وت���ب���ادل اخل�����ربات وامل���م���ار����ص���ات ال��ن��اج��ح��ة ب���ني اجلهات 
العاملية والنا�صئة،  البحثية وال�صركات  احلكومية واملراكز 
لال�صتفادة من الفر�س التي تتيحها تكنولوجيا الرتميز 
فريدة  تعريف  برموز  احل�صا�صة  البيانات  ا�صتبدال  عرب 

حتافظ على جوهر البيانات دون امل�صا�س باأمنها.
وا�صتعر�س التقرير اأبرز املجالت والقطاعات القت�صادية 
القابلة لتوظيف تقنيات الرتميز واآليات عملها وتطويرها 
التي  التحتية  البنية  رك��ائ��ز  واأه���م  تطبيقها،  وجم���الت 
يجب الرتكيز عليها خالل الفرتة القادمة لزيادة فعالية 
الأ����ص���ول ال��رق��م��ي��ة. وت�����ص��م��ل ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي يغطيها 
والقطاع  امل��ال��ي��ة،  واخل��دم��ات  احل��ك��وم��ي،  العمل  التقرير 
وال�صياحة،  وال�صحة،  والتكنولوجيا،  والتجارة،  العقاري، 

وال�صيافة، والتجزئة، والت�صالت، وغريها الكثري.

•• دبي-وام:

اط��ل��ع م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأح��م��د ب��ن عبد 
دولة  وزير  الفال�صي  بالهول  اهلل حميد 
ال�صغرية  وامل�����ص��اري��ع  الأع���م���ال  ل���ري���ادة 
وامل��ت��و���ص��ط��ة وم��ع��ايل ع��م��ر ب��ن �صلطان 
ال�صطناعي  للذكاء  دولة  وزير  العلماء 
العمل  وتطبيقات  الرقمي  والقت�صاد 
ع����ن ب���ع���د خ�����الل ل��ق��ائ��ه��م��ا ن��خ��ب��ة من 
كليات  طلبة  من  ال�صباب  الأع��م��ال  رواد 
ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ..ع���ل���ى جم��م��وع��ة من 
الأفكار املبتكرة التي نفذها الطلبة ومت 
تبنيها كم�صاريع نا�صئة من قبل املناطق 

القت�صادية الإبداعية احلرة بالكليات.
املناطق  ع���م���ل  اآل����ي����ة  ع���ل���ى  اط���ل���ع���ا  ك���م���ا 
الق��ت�����ص��ادي��ة وامل���راح���ل ال��ت��ي ي��ت��م فيها 
وبلورتها  واحت�صانها  الأف���ك���ار  اخ��ت��ي��ار 
على  الوطنية  ال��ك��وادر  متكني  واأ�صاليب 
والبحوث  الحرتافية  املهارات  م�صتوى 
ل��ي��ك��ون��وا م�����ص��ت��ق��ب��ال رواد  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 

اأعمال ناجحني.
ح�صر اللقاء �صعادة الدكتور عبداللطيف 
التقنية  كليات  جممع  مدير  ال�صام�صي 
رئي�س  ب��ي��ات  ب��ن  اأح��م��د  و���ص��ع��ادة  العليا 
جمل�س الإدارة ال�صابق ل�صركة المارات 
في�صل  و  دو  امل��ت��ك��ام��ل��ة  ل���الت�������ص���الت 
اإدارة  جمل�س  ورئ��ي�����س  موؤ�ص�س  ب��ال��ه��ول 
ويو�صف  ب��ارت��ن��ارز  ك��اب��ت��ال  اإث��م��ار  �صركة 
 E11 امل����ال ���ص��ري��ك م��وؤ���ص�����س ل�����ص��رك��ة
التنفيذي  املدير  بيتيو  ونيكول  كابيتال 
وريادة  والب��ت��ك��ار  التطبيقية  للبحوث 
الأع����م����ال ب��ال��ك��ل��ي��ات وع�����دد م���ن رج���ال 
الأعمال الإماراتيني البارزين والقيادات 

الأكادميية والإدارية بالكليات.
واأك����د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأح��م��د ب��ن عبد 
اأهمية  ال��ف��ال���ص��ي  ب��ال��ه��ول  ح��م��ي��د  اهلل 
وتوفري  املواطنني  الأعمال  رواد  متكني 
الالزمة خللق جيل جديد من  الأدوات 

ال��ق��ادري��ن على  ال�����ص��ب��اب  الأع���م���ال  رواد 
تنوعه  وزي����ادة  ال��وط��ن��ي  القت�صاد  دع��م 
والتحول  القت�صاد  من��و  يف  وامل�صاهمة 
الإبداع  على  قائم  معريف  اقت�صاد  نحو 
دولة  حكومة  اأن  اإىل  م�صريا  والب��ت��ك��ار 
الإم��������ارات ت��ع��ط��ي اأول����وي����ة ل��دع��م رواد 
ال���روؤى واخلطط  م��ع  الأع��م��ال متا�صيا 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ل��دول��ة ل��دف��ع عجلة 
الدولة  ت��ن��اف�����ص��ي��ة  وت��ع��زي��ز  الق��ت�����ص��اد 

العاملية.
التقنية  ك��ل��ي��ات  ج��ه��ود  م��ع��ال��ي��ه  وث��م��ن 
ال���ع���ل���ي���ا يف دع�����م ال�������ص���ب���اب الإم�����ارات�����ي 
لتاأ�صي�س  وبلورتها  الأف��ك��ار  ل�صتك�صاف 
م�صاريعهم النا�صئة وتوفري بيئة حمفزة 
ناجحني  اأع����م����ال  رواد  ل��ي��ك��ون��وا  ل��ه��م 
وم�صاهمني يف دعم منو القت�صاد املحلي 
التي حتققها  الإجن���ازات  اأن  اإىل  م�صريا 
وجود  اإىل  بحاجة  العليا  التقنية  كليات 
بني  بالتعاون  متكاملة  عمل  منظومة 
لتبني  واخل��ا���س  احل��ك��وم��ي  القطاعني 
ودعمها  ال����واع����دة  ال���ري���ادي���ة  امل�����ص��اري��ع 
لالنطالق بقوة يف �صوق العمل و�صال�صة 

ت�صمن لها النجاح.
�صلطان  بن  اأك��د معايل عمر  من جانبه 
العلماء اأن كليات التقنية العليا خرجت 
على مدى اأكرث من 3 عقود اأجيال من 
املواهب واخلربات الوطنية التي �صغلت 
والقيادية  الإداري��ة  املنا�صب  الكثري من 
تطوير  يف  فاعال  دورا  واأدت  ال��دول��ة  يف 
خمتلف  يف  الوطنية  واملبادرات  امل�صاريع 
اخلا�صة  وال�صركات  احلكومية  اجلهات 
بف�صل املعارف واملهارات التي اكت�صبوها 

خالل �صنواتهم الدرا�صية.
التقنية  ك��ل��ي��ات  ب��ج��ه��ود  معاليه  واأ����ص���اد 
امل�صتقبلية  الأف�����ك�����ار  دع�����م  يف  ال��ع��ل��ي��ا 
وامل�������ص���اري���ع ال�����ص��ب��اب��ي��ة ال���ق���ائ���م���ة على 
والذكاء  املتقدمة  التكنولوجيا  توظيف 
على  ال�صباب  وت�صجيعها  ال�صطناعي 

والبتكار  الأع���م���ال  ري����ادة  ث��ق��اف��ة  تبني 
مبا ي�صهم بتعزيز م�صاهمتهم يف تطوير 
�صعادته  ع��ن  معربا  الوطني  القت�صاد 
التي  امل�����ص��اري��ع  وج���ودة  الأف��ك��ار  بنوعية 
واأفكار  حلول  لتقدمي  الطالب  طورها 
الثورة  اأدوات  ا���ص��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د 
ر����ص���م مالمح  ال���راب���ع���ة يف  ال�����ص��ن��اع��ي��ة 
اأف����راد  وخ��دم��ة  امل�صتقبلية  ال��ق��ط��اع��ات 

املجتمع وتلبية احتياجاتهم.
عبداللطيف  ال��دك��ت��ور  ���ص��ع��ادة  اأ����ص���ار  و 
من  ال��زي��ارة  ه��ذه  اأهمية  اىل  ال�صام�صي 
الأعمال  واأ�صحاب  ال���وزراء  معايل  قبل 
وال����ت����ي مت���ث���ل دع���م���ا وحت���ف���ي���زا كبريا 
للطلبة اأ�صحاب امل�صاريع من رواد اأعمال 
اليوم  ال��ك��ل��ي��ات  اأن  م��و���ص��ح��ا  امل�صتقبل 
حولت الروؤية اىل واقع خالل قرابة عام 
ون�صف منذ اأعلن �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�صد  بن  حممد 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 

حتويل   2019 مار�س  يف  اهلل”  “رعاه 
اقت�صادية  ح���رة  م��ن��اط��ق  اىل  ال��ك��ل��ي��ات 
ابداعية وفقا للبند ال�صاد�س من وثيقة 
موؤ�ص�صة  اأول  الكليات  لتكون  اخلم�صني 
روؤية  حتقيق  تبداأ  بالدولة  عايل  تعليم 
ورواد  ال�������ص���رك���ات  ت��خ��ري��ج  يف  ال���ق���ي���ادة 
الأعمال. وعرب عن فخره بنجاح املناطق 
احل�����رة الق���ت�������ص���ادي���ة ب��اح��ت�����ص��ان 67 
 33 الآن  حتى  نا�صئا  طالبيا  م�صروعا 
منها لطالبات والبدء بتحويلها ل�صركات 
19 م��ن��ه��ا ع��ل��ى رخ�س  ن��ا���ص��ئ��ة ح�����ص��ل 
ن�صاطه يف  ب��داأ فعليا ممار�صة  و  جتارية 
ال�صوق ولديه فريق عمل خا�س به لفتا 
تبنيها  يتم  التي  امل�صاريع  اأغلب  اأن  اإىل 
تتعلق مبنتجات وخدمات مبتكرة تعتمد 
امل��ت��ق��دم��ة وتخدم  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ع��ل��ى 

قطاعات خمتلفة.
اأعمال  رواد  م���ن  ال��ط��ل��ب��ة  اأن  واأو�����ص����ح 
اأفكارهم  اللقاء  امل�صتقبل طرحوا خالل 

وكيف حتولت اىل م�صاريع عرب املناطق 
ب��ال��ك��ل��ي��ات م�صريا  احل����رة الق��ت�����ص��ادي��ة 
عادة  تواجه  التي  التحديات  بع�س  اإىل 
خا�صة  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�����ص��اري��ع 
وت�صريع  امل�����ايل  ب��ال��دع��م  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
الرخ�س  ع���ل���ى  احل�������ص���ول  اإج�����������راءات 
البنكية  واملعامالت  ور�صومها  التجارية 

واأهمية دعم اجلهات املجتمعية لهم.
م��ن��اط��ق حرة  ث����الث  اإىل وج�����ود  ون�����وه 
م�صتوى  على  حاليا  اإبداعية  اقت�صادية 
فروع  م��ن  ك��ل  يف  العليا  التقنية  كليات 
اخليمة  وراأ���س  وال�صارقة  بدبي  الكليات 
ووجود فريق عمل متكامل ومتخ�ص�س 
يف كل منطقة حرة اقت�صادية ل�صتك�صاف 
وتقييم الأفكار الطالبية ودعم الطلبة 
من  ال�صتفادة  كيفية  نحو  وتوجيههم 
ه���ذه امل��ن��اط��ق والم���ك���ان���ات امل��ت��اح��ة من 
خ��الل��ه��ا ل��الن��ط��الق ن��ح��و ع����امل ري����ادة 

الأعمال.

•• اأبوظبي –الفجر: 

اأع��ل��ن م��رك��ز اأب��وظ��ب��ي لإدارة ال��ن��ف��اي��ات – 
مل�صروع  جديدة  تو�صعة  افتتاح  عن  تدوير، 
اإمارة  اإع��ادة تدوير الإط��ارات امل�صتعملة يف 
ا�صرتاتيجية  �صراكة  توقيعه  بعد  ابوظبي، 
م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���س يف الإم�����ارة، ل�صمان 
التخل�س ال�صليم والآمن من تلك الإطارات 
ال�صحة  تهدد  التي  املخاطر  تعد من  التي 

العامة والبيئة.
ول�صمان حتقيق اأعلى ن�صبة جناح يف ذلك 
امل�����ص��روع ف���اإن امل��رك��ز ق��د تعاقد م��ع �صركة 
�صركة  وهي  النفايات”،  لتجميع  “ترحيل 
رائدة ذات م�صوؤولية حمدودة مقرها اإمارة 
اأبوظبي، ولديها اأكرث من 10 �صنوات من 
املحلية  الأع��م��ال  بيئة  يف  املعمقة  اخل���ربة 
كمزود  نف�صها  واأثبتت  ال�صركة  منت  حيث 

رئي�س للخدمات البيئية يف الإمارة. 
ومبوجب تلك ال�صراكة بني املركز وال�صركة، 
عمليات  تنفيذ  على  �صتعمل  الأخ���رية  ف��اإن 
جمع وتنظيف الإطارات التالفة يف مكبات 
اأبوظبي لإع��ادة التدوير ومعاجلتها  اإم��ارة 
70،000 طن  م��ن  ي��ق��ارب  م��ا  اأن   ح��ي��ث 
جمعها  اإع����ادة  يتم  التالفة  الإط����ارات  م��ن 
وقد  �صنوًيا،  وتدويرها  اماكنها  وتنظيف 
متت اإعادة تدوير ما يقارب 17،000 طن 
العام  ب��داي��ة  منذ  الإط�����ارات  خملفات  م��ن 
حيث  الثالث،  الربع  نهاية  وحتى  احل��ايل 
ا�صتثمرت ترحيل مع �صركائها الإيطاليني 
باإن�صاء  احلالية  الإنتاجية  ال�صعة  ل��زي��ادة 
م�صنع متكامل اأوتوماتيكي ورفع  الطاقة 
الإنتاجية احلالية لت�صل اإىل 100،000 

طن �صنوياً. 
و�صتعمل تلك التو�صعة على احلد من كافة 
املخاطر الناجتة عن الإطارات و انبعاثاتها 
م��ن ال��غ��ازات على اخ��ت��الف اأن��واع��ه��ا التي 

تزداد عند عمليات التخل�س من الإطارات 
باأ�صرار  مبا�صر  ب�صكل  وتت�صبب  ب��احل��رق، 
وال��ه��واء وال�صحة  امل��اء وال��رتب��ة  كبرية يف 
كالربو  اأمرا�س  من  تت�صمنه  وما  العامة، 
وال�صرطان واحل�صا�صية وغريها، اىل جانب 
درجة  ارتفاع  على  املرتتبة  احل��رق  ا�صرار 
الحتبا�س  ن�صبة  وزي�����ادة  الأر������س  ح����رارة 
التي  اأب��رز املخاطر  اأ�صبح  ال��ذي  احل��راري 

تواجه كوكب الأر�س يف ال�صنوات املا�صية.
كما �صيوفر التخل�س الآمن من الإطارات 
امل�����ص��ت��ع��م��ل��ة، ف��ر���ص��ة ال��ت��خ��ل��ي ع���ن الدفن 
البيئية  الناحيتني  م��ن  خ��ط��راً  ب��اع��ت��ب��اره 
مدة  اإىل  بحاجة  امل��ط��اط  ك��ون  والعملية، 
ع���ام حتى   1000 اإىل  ت�����ص��ل  ق��د  ط��وي��ل��ة 
ي��ت��ح��ل��ل؛ وذل������ك ن����ظ����راً لح����ت����وائ����ه على 
ويقلل  متا�صكاً  يعطيه  م��ا  وه��و  الكربيت، 
م���ن ق��اب��ل��ي��ت��ه��ا ل��ل��ت��ح��ل��ل، يف ال���وق���ت الذي 
الإطارات،  دفن  ال��دول حظر  فيه  تتوا�صل 
ك��ل عنا�صر  امل��ت��زاي��دة على  ملخاطره  ن��ظ��راً 

احل��ي��اة ع��ل��ى ال��ك��وك��ب، ف��ق��د ك���ان الحت���اد 
اإ�صدار  يف  املت�صددين  اأب���رز  م��ن  الأوروب����ي 
حت���ذي���رات وت�����ص��ري��ع��ات مت��ن��ع ال��دف��ن بكل 
ح���الت���ه ل�����ص��م��ان احل���ف���اظ ع��ل��ى مظاهر 

ال�صحة العامة.
امل�صتعملة  اإع��ادة تدوير الإط��ارات  و�صيوفر 
لال�صتفادة  م��ث��ال��ي��ة  ف��ر���ص��ة  وال���ق���دمي���ة 
الأ�صمنت  ت�صنيع  يف  ب��دي��ل  ك��وق��ود  منها 
اإدخ���ال  اإع����ادة  م��ن خ���الل معاجلتها، ع��رب 
الأ�صمنت.  ق��م��ائ��ن  يف  ال��ك��ام��ل��ة  الإط������ارات 
اإع��ادة تدوير الإط��ارات وا�صتخدامها  ويتم 
اإىل  لفها  طريق  ع��ن  الأ�صمنت  ت�صنيع  يف 
الطرف العلوي من فرن الت�صخني امل�صبق 
اأوعن طريق اإ�صقاطها من خالل فتحة يف 
ف���رن رطب  ع��ل��ى ط���ول  ال��ط��ري��ق  منت�صف 
ت���وؤدي درجات  احل��ال��ت��ني  كلتا  ط��وي��ل. ويف 
 1200-1000( للغاز  العالية  احل��رارة 
���ص��ب��ه فوري  اح�����رتاق  اإىل  م��ئ��وي��ة(  درج����ة 

وكامل وغري دخاين لالإطار.

ويتميز الوقود امل�صتق من الإطارات، بكلفته 
الأرخ�س من كلفة الوقود الحفوري، اإىل 
جانب احلفاظ على امل��وارد الطبيعية عرب 
الحفوري،  الوقود  ا�صتخدام  ن�صب  تقليل 
وغ��ريه��ا م��ن اخل�����ص��ائ�����س وامل���ي���زات التي 
والتكلفة  الن��ب��ع��اث��ات  تقليل  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل 
الإن��ت��اج��ي��ة ب�صكل ع��ام وحت��وي��ل الإط����ارات 
من حتدي اإىل فر�صة اأكرب لتوريد الطاقة 

TDF. عرب ال�صتفادة من مزيج
�صامل  الدكتور  �صعادة  قال  املنا�صبة،  وبهذه 
اأبوظبي  مركز  ع��ام  مدير  الكعبي،  خلفان 
افتتاح  اأن   “  : ت��دوي��ر   – النفايات  لإدارة 
اإع�������ادة تدوير  ل��ت��و���ص��ع��ة م�������ص���روع  امل���رك���ز 
الإط��������ارات امل�����ص��ت��ع��م��ل��ة ل��ل��ت��خ��ل�����س الآم����ن 
اأهداف  م��ع  متا�صياً  ي��اأت��ي  منها،  وال�صليم 
حتويل  اإىل  الرامية  ال�صرتاتيجية  املركز 
الإطارات امل�صتعملة من عبئ اقت�صادي اإىل 
مورد مهم ومنتج موفر للطاقة والتكاليف 
عالوة عن احلد من املخاطر ال�صلبية بكافة 

�صورها على ال�صحة العامة والبيئة.
التعاون  نحو  دائماً  ن�صعى  �صعادته  واأ�صاف 
والنفتاح على كافة ال�صركاء من القطاعني 
احلكومي واخلا�س، وبذل ق�صارى اجلهود 
من  الق�صوى  ال�صتفادة  حتقيق  اأج��ل  من 
ال��ع��امل��ي��ة يف جمال  اخل������ربات وال���ت���ج���ارب 
الإط�����ارات  م��ن  والآم�����ن  امل��ث��ايل  التخل�س 
امل�����ص��ت��ع��م��ل��ة، ن��ظ��راً ل��ل��م��واد اخل��ط��رة التي 
املركز  جن��ح  حيث  ت�صنيعها،  يف  ت�صتخدم 
الأثر  لها  كان  وناجعة  بتبني طرق مميزة 
التلوث  من  عالية  ن�صب  تقليل  يف  الكبري 
اإىل جانب جعل اإعادة التدوير رافداً حيوياً 
معايري  اأع��ل��ى  وف��ق  املحلي  لل�صوق  ومهماً 

اجلودة وال�صالمة املتبعة عاملياً.
عمله  �صيوا�صل  املركز  اأن  �صعادته  واأ�صاف 
التطورات  اآخر  ملواكبة  وامل�صاعف  ال��دوؤوب 
املجال،  ه���ذا  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة يف  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
واملمار�صات  الأ�صاليب  كافة  على  والوقوف 
ال��ع��امل��ي��ة وت��وظ��ي��ف��ه��ا مب��ا ي��خ��دم الأه����داف 
مظاهر  على  احلفاظ  يف  املتمثلة  املن�صودة 
ال�صحة وال�صالمة البيئية وتعزيز م�صرية 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����ص��ام��ل��ة وامل�����ص��ت��دام��ة يف اإم����ارة 

اأبوظبي.«
النفايات-  لإدارة  اأبوظبي  مركز  اأن  يذكر 
الرئي�صية  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ة  ه��و  ت��دوي��ر 
املتعلقة  الأن�����ص��ط��ة  ك���اف���ة  ع���ن  امل�������ص���وؤول���ة 
بتطوير خدمات اإدارة النفايات، من جمع، 
الآم���ن منها  والتخل�س  وم��ع��اجل��ة،  ون��ق��ل، 
ب��ط��ري��ق��ة ف��ع��ال��ة واق��ت�����ص��ادي��ة يف خمتلف 
اأرج������اء اإم������ارة اأب���وظ���ب���ي، ب���الإ����ص���اف���ة اإىل 
م��ك��اف��ح��ة اَف����ات ال�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة. ك��م��ا اأن 
الوعي  لرفع م�صتوى  ياألو جهداً  املركز ل 
البيئي لدى �صكان الإمارة باأهمية احلفاظ 
ع��ل��ى ممار�صة  وت�����ص��ج��ي��ع��ه��م  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى 
من  ال��ذي  ال�صليم،  البيئي  ال�صلوك  وتبني 

�صاأنه دفع عجلة التنمية امل�صتدامة.

يف تقرير حديث �أ�سدره مركز �لثورة �ل�سناعية �لر�بعة يف �لإمار�ت 
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املال والأعمال
�لإمار�ت لالقت�ساد �لد�ئري ي�ستعر�س �لأطر و�ملحاور �لعامة �ملقرتحة لل�سيا�سة �لوطنية لالقت�ساد �لد�ئري

اإطالق الدليل العاملي لالقت�ساد الدائري �سمن مبادرة ت�سريع القت�ساد الدائري 
بلحيف �لنعيمي: �لظروف �لعاملية �لر�هنة ترز �حلاجة �ملتز�يدة لتطبيق متكامل وو�ع لنموذج �لقت�ساد �لد�ئري 360

بن طوق: نعمل على تطوير مبادر�ت لت�سريع عملية �لنتقال لالقت�ساد �لد�ئري 

بهدف توظيفها يف م�ساريع �لذكاء �ل�سطناعي

هيئة كهرباء ومياه دبي تعتمد مبادئ واإر�سادات 
اأخالقيات الذكاء ال�سطناعي لدبي الذكية

•• اأبوظبي-وام:

لالقت�صاد  الإم���������ارات  جم��ل�����س  ن��اق�����س 
الأطر  الثاين  اجتماعه  خ��الل  ال��دائ��ري 
لل�صيا�صة  امل��ق��رتح��ة  ال��ع��ام��ة  وامل����ح����اور 
الوطنية لالقت�صاد الدائري والتي ُت�صّكل 
يف  ال��دول��ة  جهود  لقيادة  متكاماًل  نهجاً 
املبتكرة  واحللول  الآل��ي��ات  تطبيق  �صبيل 
النمط  هذا  اإىل  النتقال  عملية  لتعزيز 
جهودها  يدعم  مب��ا  ال��واع��د  القت�صادي 
وا�صتخدام  ن�صر  يف  عاملياً  الرائد  ودوره��ا 
احللول امل�صتدامة للمحافظة على املوارد 
القطاعات  ك��اف��ة  يف  وامل���ادي���ة  الطبيعية 
ال�صتعدادات  �صمن  واأ�صيل  مهم  كجزء 

ملئوية الإمارات 2071.
العاملي  الدليل  اإط��الق  الجتماع  و�صهد 
ل��الق��ت�����ص��اد ال�����دائ�����ري ���ص��م��ن م���ب���ادرة 
 ”360 ال���دائ���ري  الق��ت�����ص��اد  “ت�صريع 
مع  بالتعاون  عليه  العمل  ج��رى  وال���ذي 
املنتدى القت�صادي العاملي، ويعد الدليل 
يف  للم�صاعدة  الو�صائط  متعددة  من�صة 
جمموعة  عرب  الدائري  البتكار  تطوير 
م��ن ال��و���ص��ائ��ل امل��ت��ق��دم��ة ال��ت��ي ت�صهم يف 
الأ�صاليب  واخ��ت��ي��ار  ال��ت��ح��دي��ات،  تقييم 
املنا�صبة للتعامل معها، والقيام بخطوات 

ملمو�صة لتطوير الأنظمة احلالية.
وخ���الل الج��ت��م��اع، اأك���د م��ع��ايل الدكتور 
النعيمي  ب��ل��ح��ي��ف  حم��م��د  ب���ن  ع���ب���داهلل 
الوزارة  اأن  والبيئة  املناخي  التغري  وزي��ر 
النهائية  الأط������ر  ب��و���ص��ع  ح���ال���ي���اً  ت���ق���وم 
الدائري  لالقت�صاد  الوطنية  لل�صيا�صة 
وزير  معايل  مكتب  م��ع  بالتعاون  وذل��ك 
والقت�صاد  ال���ص��ط��ن��اع��ي  ل��ل��ذك��اء  دول���ة 
ال��رق��م��ي وت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ع��م��ل ع���ن بعد، 
ووزارة القت�صاد وبدعم من وزارة �صوؤون 

جمل�س الوزراء.
ال�صيا�صة  “ُت�صّكل  م��ع��ال��ي��ه:  واأ�����ص����اف 
لنتقال  متكاماًل  واإط���اراً  طريق  خارطة 
ال���دول���ة ن��ح��و الق��ت�����ص��اد ال����دائ����ري مبا 
ي�صمن ا�صتدامة املوارد الطبيعية واملالية 
على  الرتكيز  عرب  بكفاءة  وا�صتخدامها 
الت�صنيع،  ت�صمل  رئي�صية  حم��اور  اأرب��ع��ة 
وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة، وال���ن���ق���ل، والإن����ت����اج 
من  وبال�صتفادة  الغذائي،  وال�صتهالك 
التي  العاملية  والتجارب  النماذج  اأف�صل 

جنحت يف تنفيذ القت�صاد الدائري«.
الراهنة  ال��ظ��روف  اأن  النعيمي  واأو���ص��ح 
التي ي�صهدها العامل، وما خلفته من اآثار 
والقت�صادية،  املجتمعية  النواحي  على 
متكامل  لتطبيق  املتزايدة  احلاجة  تربز 
وواع لنموذج القت�صاد الدائري ملا له من 
قدرة كبرية على تخفيف ال�صغط ب�صكل 
موؤكداً  الطبيعية،  امل���وارد  على  ملمو�س 

لالقت�صاد  والناجح  ال�صريع  النتقال  اأن 
ال����دائ����ري ي��ت��ط��ل��ب ت���ع���اون���اً وت���ك���ام���اًل يف 
اجلهود بني اجلهات احلكومية والقطاع 

اخلا�س واجلمهور ب�صكل عام.
ومن جانبه، اأكد معايل عبداهلل بن طوق 
ال���وزارة تعمل  اأن  امل��ري، وزي��ر القت�صاد 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر واإط�����الق م���ب���ادرات فعالة 
لالقت�صاد  الن���ت���ق���ال  ع��م��ل��ي��ة  ل��ت�����ص��ري��ع 
الدائري وتعزيز مكانة الإمارات الريادية 
لالبتكارات  وع��امل��ي��ة  اإق��ل��ي��م��ي��ة  ك��وج��ه��ة 
ي�صمن  ومبا  والتكنولوجية  القت�صادية 
التي  التنمية  م�����ص��رية  متطلبات  تلبية 
القطاعات  خمتلف  يف  ال��دول��ة  ت�صهدها 
واأ�صاليب حتافظ على  عرب تبني و�صائل 
لالأجيال  تنميتها  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل  امل�����وارد 
معاليه:  وق����ال  وامل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة،  احل��ال��ي��ة 
ال�صهر  خ��الل  القت�صاد  وزارة  “اأطلقت 
الدائري  “القت�صاد  م���ب���ادرة  امل��ا���ص��ي 
ت�صريع  ب��ه��دف  الرقمي”  اإىل  ي��ت��ح��ول 
الن��ت��ق��ال ن��ح��و الق��ت�����ص��اد ال���دائ���ري من 
وتاأتي  ال��رق��م��ي��ة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  خ���الل 
امل���ب���ادرة ب��ال��ت��ع��اون م��ع جم��م��وع��ة كبرية 
العاملية  واملوؤ�ص�صات  الدوليني  ال�صركاء 
املرموقة ذات اخلربة الكبرية مبا ي�صمل 
البتكار يف  �صركة مايكرو�صوفت، ومركز 
الإيطايل،  ب��اول��و  �صان  انتي�صا  جمموعة 

وموؤ�ص�صة كاريبلو فاكتوري الإيطالية.
م�صاعدة  اإىل  ترمي  امل��ب��ادرة  اأن  واأو���ص��ح 
ال�������ص���رك���ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ال��ن��ا���ص��ئ��ة يف 
الإمارات واإيطاليا على عر�س ابتكاراتها 

هذا  يف  ال��رائ��دة  العاملية  ال�صركات  اأم���ام 
امل����ج����ال واإت�����اح�����ة ال���ف���ر����ص���ة اأم�������ام تلك 
ال�صركات النا�صئة لتوقيع اتفاقيات تعاون 
جت���اري م��ع ال�����ص��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة، م�صرياً 
 15 ن��ح��و  ���ص��وف مت��ن��ح  امل���ب���ادرة  اأن  اإىل 
لعر�س  الفر�صة  نا�صئة  اإماراتية  �صركة 
من  ع��دد  اأم���ام  التكنولوجية  ابتكاراتها 
ال�صركات الإيطالية خالل �صهر دي�صمرب 
تعاون  ع��الق��ات  ببناء  ي�صمح  ال��ق��ادم مب��ا 
واأط�����ر ل��ت��ب��ادل اخل�����ربات م���ع الأط�����راف 

العاملية املعنية بهذا القطاع احليوي.
واأ�صاف اأنه مت ت�صميم املبادرة مبا يخدم 
الرامية  احلكومية  واجلهود  التوجهات 
اإىل حتفيز ال�صركات النا�صئة على تقدمي 
ابتكارات ت�صهم يف الإ�صراع بالتحول نحو 
املبادرة  اأن  اإىل  الدائري، لفتاً  القت�صاد 
ال�صركات  اأم�����ام  ث���الث جم����الت  ح����ددت 
الت�صاميم  تت�صمن  امل�صاركة  يف  الراغبة 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ن��ف��اي��ات وال���ت���ل���وث، وزي����ادة 
ال���ت���وري���د، ومتديد  ���ص��ال���ص��ل  وت��و���ص��ي��ع 
�صالحية املنتجات واملواد الأولية لإطالة 
باأق�صى  وامل���واد  املنتجات  ا�صتدامة  ف��رتة 

حد ممكن.
مناق�صة  الج���ت���م���اع  خ����الل  ج����رى  ك��م��ا 
ال��ت��ط��ورات واجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة يف �صبيل 
القت�صاد  “ت�صريع  م����ب����ادرة  حت��ق��ي��ق 
عليها  وق���ّع���ت  ال���ت���ي   ”360 ال����دائ����ري 
بال�صراكة  ع��امل��ي��اً  دول���ة  ك����اأول  الإم������ارات 
القت�صادي  املنتدى  م��ع  ال�صرتاتيجية 
اإمكانات  ت�صخري  ب��ه��دف  وذل���ك  ال��ع��امل��ي 

البتكار التكنولوجي والتقنيات املتطورة 
لت�صريع القت�صاد الدائري.

تواجه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  مناق�صة  ومت��ت 
وت�صنيفها  احل����ايل  ال���وق���ت  يف  امل���ب���ادرة 
بح�صب طبيعتها اأو بح�صب ال�صريحة التي 
اقرتاح  وبالتايل  معها،  التعامل  ينبغي 
التحديات  ه��ذه  ملعاجلة  مالئمة  ح��ل��ول 
يف العديد من املجالت مبا ي�صمل حتفيز 
�صال�صل التوريد لتطبيق اآليات القت�صاد 
الدائري، والو�صول بنفايات الغذاء ملعدل 
اأ�صاليب مبتكرة مثل  عرب عدة  “�صفر” 
�صماد  اإىل  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ن��ف��اي��ات  حت��وي��ل 

ع�صوي، اأو ا�صتخدامها لتوليد الطاقة.
اأف����ك����ارا مقرتحة  ال��ن��ق��ا���س  ت���ن���اول  ك��م��ا 
لت�صجيع اجلمهور على تبني ثقافة تقليل 
ال�صتخدام  اإع��ادة  من  والإكثار  النفايات 
اأو التدوير وذلك بهدف حتقيق معدلت 
فئات  خمتلف  قبل  م��ن  عالية  م�صاركة 

املجتمع يف كافة حماور املبادرة.
“ماجد  ت��ول��ي��ه��ا  ال���ت���ي  الأه���م���ي���ة  وع����ن 
القت�صاد  مل��ف��ه��وم  القاب�صة”  ال��ف��ط��ي��م 
اإبراهيم  قّدم  املوارد،  وا�صتدامة  الدائري 
لال�صتدامة  التنفيذي  الرئي�س  الزعبي 
ال�صرتاتيجية  ح��ول  عر�صاً  ال�صركة  يف 
امل���وارد  ا���ص��ت��خ��دام  ك��ف��اءة  لتعزيز  املتبعة 
املواد،  ا�صتخدام  واإع��ادة  النفايات  وتقليل 
ب��ه��دف ال���ص��ت��ف��ادة م���ن الفر�س  وذل����ك 
التقنيات  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
الرقمية لت�صميم اقت�صاد م�صتدام ميكن 
حلظة  منذ  امل��واد  مكونات  تعقب  خالله 

الت�صنيع وحتى اإعادة ال�صتخدام.
وتتبنى ال�صركة برناجماً طموحاً تهدف 
ال���ع���دي���د من  اإىل حت��ق��ي��ق  م����ن خ���الل���ه 
الأهداف على املديني الق�صري والطويل 
مب���ن���ا ي�����ص��م��ل ت���ط���وي���ر ال�������ص���راك���ات مع 
املوؤ�ص�صات املعنية بهذا املجال لزيادة اآفاق 
والن�صمام  اخل����ربات،  وت��ب��ادل  ال��ت��ع��اون 
 ،100 ال�����دائ�����ري  الق���ت�������ص���اد  مل�����ب�����ادرة 
يف  ال��دائ��ري  القت�صاد  م��ب��ادئ  وت�صمني 
عالوة  الإن��ت��اج،  عملية  م�صارات  خمتلف 
تبني خيارات  على حتفيز اجلمهور على 

م�صتدامة تدعم القت�صاد الدائري.
اإىل  ال�صركة  تهدف  البعيد  امل��دى  وعلى 
احلد من ا�صتعمال املنتجات البال�صتكية 
نفايات  وتقليل  الواحد،  ال�صتخدام  ذات 
و�صوًل   ،50% بن�صبة  وال��غ��ذاء  الطعام 
الدائري  القت�صاد  مبادي  ت�صمني  اإىل 
اإجراء  عند  اأو  الكربى  امل�صاريع  كافة  يف 

عمليات التجديد ال�صامل.
الإجن����ازات  املجل�س  اأع�����ص��اء  وا�صتعر�س 
ال�صابقة  امل����رح����ل����ة  خ������الل  امل���ت���ح���ق���ق���ة 
لالأن�صطة  الزمني  اجل���دول  على  ع��الوة 
الدولة  داخ��ل  �صواء  القادمة  والفعاليات 

اأو على امل�صتوى اخلارجي.
وت��ع��ق��د اج���ت���م���اع���ات جم��ل�����س الإم�������ارات 
ملناق�صة  ربعي  ب�صكل  الدائري  لالقت�صاد 
ور�صم التوجهات والأطر العامة للتحول 
لتحقيق  وذل��ك  ال��دائ��ري  القت�صاد  نحو 
جمموعة كبرية من الأهداف الطموحة 
التي ياأتي يف مقدمتها الق�صاء على الهدر 
واحلفاظ على املوارد وحت�صني اإنتاجيتها 
وذل�����ك ع���رب ت��ه��ي��ئ��ة ب��ي��ئ��ة داع���م���ة حتقق 
يف  امل�صتقبلية  وروؤيتها  ال��دول��ة  توجهات 
التنمية  ي��دع��م م�صرية  امل��ج��ال مب��ا  ه��ذا 

امل�صتدامة يف الدولة.
وت����ن����درج ���ص��م��ن م���ه���ام امل��ج��ل�����س حم���اور 
اخلطة  �صياغة  مقدمتها  يف  ياأتي  ع��دة، 
ال�صراكة  ه���ذه  ل��ق��ي��ادة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
امل��ه��م��ة م��ع امل��ن��ت��دى الق��ت�����ص��ادي العاملي 
والتي ُت�صكل منوذجاً فريداً تعزز الدولة 
ال��رائ��د عاملياً يف ن�صر  م��ن خالله دوره���ا 
وا�صتخدام احللول امل�صتدامة للمحافظة 
كافة،  املجالت  يف  الطبيعية  امل��وارد  على 
وع��ل��ى ذل���ك ي��رك��ز امل��ج��ل�����س ع��ل��ى توفري 
الدائري،  ل��الق��ت�����ص��اد  ال��داع��م��ة  الأط����ر 
وتعزيز ريادة الدولة يف جمال البتكارات 
يتما�صى  مبا  والتكنولوجية  القت�صادية 
ومئوية   2021 الإم��������ارات  روؤي������ة  م���ع 

الإمارات 2071.

•• دبي-الفجر: 

امل�صرتك  التعاون احلكومي  تعزيز  اإط��ار  يف 
احلكومية  واجل����ه����ات  ال���ذك���ي���ة  دب�����ي  ب����ني 
الأخ��رى يف الإم���ارة، اعتمدت هيئة كهرباء 
اأخالقيات  واإر����ص���ادات  “مبادئ  دب��ي  وم��ي��اه 
حالة   13 يف  ال�صطناعي”  ال�����ذك�����اء 
ال�صطناعي  الذكاء  لتكنولوجيا  ا�صتخدام 
دبي  وكانت  الهيئة.  قطاعات  خمتلف  عرب 
ال��ذك��ي��ة ق���د ط����ورت ه���ذه امل���ب���ادئ لتوحيد 
ن��ه��ج اجل���ه���ات، وت���وف���ري م��ن��ظ��وم��ة موحدة 

لأخالقيات ا�صتخدام الذكاء ال�صطناعي. 
الطاير،  حم���م���د  ���ص��ع��ي��د  م���ع���ايل  واأث�����ن�����ى 
لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�صو 
الذكية  كهرباء ومياه دبي، على جهود دبي 
اأخالقيات  واإر����ص���ادات  “مبادئ  ت��ط��وي��ر  يف 

•• دبي-الفجر: 

وغرفة  وال��ت��ج��ارة،  ال�صناعة  غ��رف  احت��اد  م��ع  بالتعاون 
 23 للذهب يف  العاملي  املوؤمتر  ينطلق  الدولية،  التجارة 
اأنحاء  خمتلف  م��ن  م�صاركة  امل��وؤمت��ر  وي�صهد  ن��وف��م��رب. 
�صمنها  م��ن  دول���ة،   33 امل�صاركني  قائمة  لت�صم  ال��ع��امل 
وغانا  والربازيل  و�صوي�صرا  ا�صرائيل  و  املتحدة  الوليات 

ورواندا والهند.
دولة  اإم��ك��ان��ات  على  ال�����ص��وء  بت�صليط  امل��وؤمت��ر  و�صيعنى 
عاملي  منها مركز  التي جتعل  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
الذهب  جت��ارة  لإنعا�س  ال�صبل  واإي��ج��اد  ال��ذه��ب   لتجارة 
من قبل ال��دول  املعنية. كما �صيناق�س احللول املقرتحة 
يف  ال��ذه��ب  قطاع  من��و  ت�صريع  يف  ت�صاهم  التي  واملبتكرة 

فرتة ما بعد كوفيد-19.
بهذه املنا�صبة قال حميد بن �صامل، الأمني العام لحتاد 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  بالدولة،  والتجارة  ال�صناعة  غرف 
غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة- الإم�������ارات: “ ت��ع��ت��رب جتارة 
الذهب �صوًقا عاملًيا، ومن جانبها تتميز الإمارات مبراكز 

يليها  القت�صادية،  التغيريات  ظل  يف  فيه  ال�صتثمارية 
ندوة حول املزايا التي تتمتع بها دولة الإمارات والكفيلة 
فر�س  �صيناق�س  كما  للذهب”.  ع��امل��ي  “مركز  بجعلها 
ق��ط��اع �صناعة  ب��دخ��ول  املهتمة  ال�����ص��رك��ات  اأم����ام  امل��ت��اح��ة 
مبني  ال��غ��ري  الق��ت�����ص��اد  لتنويع  كا�صرتاتيجية  ال��ذه��ب 
املوؤمترمبثابة فر�صة ملناق�صة  النفط. كما و�صيكون  على 
�صراكات وف��ر���س ج��دي��دة ل��دول��ة الإم����ارات م��ع دول يتم 
الفر�س  امل��ج��ال ل���ص��ت�����ص��ك��اف  ب��ه��ذا  م���رة  ال��ت��ع��اون لأول 
ل��ك��ال اجل��ان��ب��ني.  و���ص��ي��ت��م خ���الل امل���وؤمت���ر الإع�����الن عن 
اإقامة �صراكة بني كل من “العملة الذهبية الأمريكية” 
اجلهة التي ت�صدر العملة و”بلوكفيلز” املن�صة الرقمية 

جتارة تتبنى اأعلى املعايري الدولية فيما يخ�س العمليات 
التجارة  دعم حركة  الدولة يف  دور  يعزز  واحلوكمة مما 
تعزيز  الإم�����ارات  ت��وا���ص��ل  كما  ال�صلع.  جلميع  ال��دول��ي��ة 
يف  من��واً  التجارة  مراكز  اأ���ص��رع  �صمن  املرموقة  مكانتها 
جائحة  فر�صتها  التي  التحديات  من  وبالرغم  ال��ع��امل. 
ت�صهيل  يف  ال�صتمرار  على  الدولة  حر�صت  كوفيد-19، 
تدفق التجارة العاملية، ولعبت دوراً كبرياً يف احلفاظ على 
حركة العمليات والإمداد �صمن �صال�صل التوريد ملختلف 

ال�صلع، مبا يف ذلك الذهب«
دولية متخ�ص�صة  دوره��ا كهيئة  من  “ انطالقاً  واأ�صاف 
العاملية،  ال�صاحة  على  وال��ت��م��وي��ل  ال��ت��ج��ارة  ق��ط��اع��ات  يف 
توا�صل غرفة التجارة الدولية جهودها لت�صجيع التجارة 
وال�صتثمارات والتنمية بني كافة دول العامل. وقد حازت 
الإم��ارات على مكانة مرموقة  الدولية -  التجارة  غرفة 
باعتبارها من اأبرز الفروع املحلية لغرف التجارة الدولية 
يف ال��ع��امل. وي�����ص��رن��ا اأن ن��ك��ون ج����زءاً م��ن ه���ذا “احلدث 

الذهبي” الهام لقطاعي التجارة والتمويل يف العامل«. 
�صتتناول اأجندة املوؤمتر ملحة عن قطاع الذهب والفر�س 

اأ�صيا  يف  ح�صري  ك�صريك  �صي”  اإم  ب��ي  “اأي  �صركة  م��ع 
ومنطقة ال�صرق الأو�صط واأفريقيا. تتيح العملة الذهبية 
ب��ال��ذه��ب يف  اإم��ك��ان��ي��ة الح��ت��ف��اظ  الأم��ري��ك��ي��ة حلامليها 
�صورة رقمية ليتم ا�صتبداله بالعملة الذهبية اأو بالدولر 

الأمريكي باأي مكان يف العامل. 
اأرماين  ف��ن��دق  م��ن  �صتنطلق  امل��وؤمت��ر  فعاليات  اأن  ي��ذك��ر 
مب�صاركة   ،2020 ن��وف��م��رب   23 ب��ت��اري��خ  خليفة  ب���ربج 
كربى ال�صركات الدولية العاملة بقطاع الذهب مبختلف 
جمالته مبا ي�صمل املناجم وامل�صايف والتداول، وبح�صور 
���ص��خ�����ص��ي��ات ح��ك��وم��ي��ة ومم��ث��ل��ني م���ن اجل���ه���ات الناظمة 

للقطاع من جميع اأنحاء العامل.

اأول  دب���ي  ل��ت��ك��ون  ال�صطناعي”،  ال���ذك���اء 
مدينة يف العامل ت�صع نهًجا تطوعًيا ي�صاعد 
اأنظمة  اإن�����ص��اء  على  واحل��ك��وم��ات  ال�صركات 
للم�صاءلة  وخا�صعة  عادلة  ا�صطناعي  ذكاء 
للتف�صري  وقابلة  �صفافة  كونها  جانب  اإىل 

وموثوقة. 
“نعمل يف هيئة  ال��ط��اي��ر:  م��ع��ايل  واأ���ص��اف 
كهرباء ومياه دبي يف اإطار روؤية وتوجيهات 
����ص���ي���دي ����ص���اح���ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ص��د  ب��ن 
دب���ي -رعاه  ال�����وزراء ح��اك��م  رئ��ي�����س جمل�س 
ال�صطناعي  ال��ذك��اء  على  بالعتماد  اهلل- 
وت��ع��زي��ز مكانة دولة  ب��اخل��دم��ات  ل��الرت��ق��اء 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ك��م��رك��ز عاملي 
ل��ل��ث��ورة ال�����ص��ن��اع��ي��ة ال���راب���ع���ة، ح��ي��ث ب���داأت 
منذ  ال�صطناعي  الذكاء  رحلتها يف  الهيئة 
ت��ط��وي��ر خ��ارط��ة طريق  2017 ع��رب  ع���ام 
واأطلقت  ال�صطناعي،  ال��ذك��اء  لتطبيقات 
جم��م��وع��ة م��ن اخل���دم���ات وامل����ب����ادرات التي 
ال���ذك���اء ال���ص��ط��ن��اع��ي لإث����راء  تعتمد ع��ل��ى 
واملعنيني.  وامل��وظ��ف��ني  امل��ت��ع��ام��ل��ني  جت��رب��ة 
الرقمي  ال��ذراع  الرقمية”،  “ديوا  وتهدف 

للهيئة، اإىل اإعادة �صياغة مفهوم املوؤ�ص�صات 
تقدم  مدينة  اأول  دب��ي  لتكون  اخل��دم��ات��ي��ة 
تقنيات  با�صتخدام  واملياه  الكهرباء  خدمات 
الهيئة من  الذكاء ال�صطناعي. وقد كانت 
اأوائل اجلهات احلكومية يف دبي التي تتبنى 
ال�صتخدام  ل�صمان  الذاتي  التقييم  اأدوات 
ال�صطناعي  الذكاء  لتطبيقات  الأخ��الق��ي 
الت�صحيحية  الإج��راءات  واتخاذ  الأ�صا�صية، 

املنا�صبة«.
م�صاعد  ن��ا���ص��ر،  اآل  ي��ون�����س  ���ص��ع��ادة  واأ����ص���اد 
املدير العام لدبي الذكية، واملدير التنفيذي 
اأحرزته  الذي  بالتقدم  بيانات دبي،  ملوؤ�ص�صة 
تطوير  يف  دب������ي  وم�����ي�����اه  ك����ه����رب����اء  ه���ي���ئ���ة 
ح����الت ال���ص��ت��خ��دام ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى الذكاء 
“مبادئ  م���ع  ي��ت��واف��ق  ال���ص��ط��ن��اع��ي، مب���ا 
واإر�صادات اأخالقيات الذكاء ال�صطناعي”. 
قيادة  مهمة  ل��دي��ه��ا  ال��ذك��ي��ة  “دبي  وق����ال: 
مدينة  اإىل  ال�صريع  الإم����ارة  حت��ول  عملية 
الرئي�صي  هدفها  وحتقيق  بالكامل،  ذك��ي��ة 
النا�س،  ورف��اه��ي��ة  �صعادة  تعزيز  يف  املتمثل 
الأداة الأمثل لتحقيق  التكنولوجيا  وت�صكل 
الذكية  دب��ي  اأطلقت  لذلك  الأه���داف،  ه��ذه 

ال�صتخدام  وت��ع��زي��ز  لتوجيه  امل��ب��ادئ  ه���ذه 
املتقدمة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل���ه���ذه  امل�������ص���وؤول 
تركز  متقدمة  وم��ب��ادرات  خدمات  لتطوير 

على الإن�صان«.
الذكية  دب����ي  “تقدر  ����ص���ع���ادت���ه:  واأ�����ص����اف 
تطوير  يف  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  جهود 
تكنولوجيا الذكاء ال�صطناعي ب�صكل اأكرث 
م�صوؤولية، كما ت�صجع اجلهات الأخرى من 
اختبار  على  واخلا�س  القطاعني احلكومي 
اخلا�صة  ال�صطناعي  ال��ذك��اء  اأنظمة  اأداء 
بها با�صتخدام جمموعة املبادئ والإر�صادات 
التي  ال���ذات���ي  ال��ت��ق��ي��ي��م  اأداة  وب��ا���ص��ت��خ��دام 

طورتها دبي الذكية �صمن ذات الإطار«. 
للذكاء   13 ال���  ال�صتخدام  ح��الت  و�صملت 
دبي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  يف  ال�صطناعي 
حالت  وتت�صمن  الهيئة.  قطاعات  خمتلف 
والتنبوؤ  الن��ق��ط��اع  تخطيط  ال���ص��ت��خ��دام: 
بالأحمال، والتنبوؤ بتوليد الطاقة ال�صم�صية، 
املنطقة،  وت��خ��ط��ي��ط  ال�����ص��ب��ك��ة  وت�����ص��م��ي��م 
والتفتي�س الب�صري على الطاقة ال�صم�صية، 
و”رما�س”  ال���ك���ه���رو����ص���وئ���ي���ة،  واخل����الي����ا 
وال�صتجابة  الف��رتا���ص��ي،  الهيئة  م��وظ��ف 

امل�صتدام، وم�صروع  الذكية، وبرنامج نهجي 
الذكي  وامل�����راق�����ب  الأ������ص�����ول  اأداء  اإدارة 
للتوربينات الغازية، وت�صنيف اأهمية اأ�صول 
الهيئة  ط���ورت  ال�صياق،  ه��ذا  ويف  ال��ت��وزي��ع. 
العديد من ال�صيا�صات والإج��راءات ل�صمان 
اخلا�صة  والعمليات  الإج����راءات  يف  اجل��ودة 
اأخالقيات  واإر����ص���ادات  “مبادئ  مبجموعة 

الذكاء ال�صطناعي«.
وت����ه����دف ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم����ي����اه دب�����ي اإىل 
امل�صاريع  ل��درا���ص��ة  امل���ب���ادئ  ه���ذه  ا���ص��ت��خ��دام 
ذكاء  م�صروع  واأي  حالًيا،  تنفيذها  اجل��اري 
الأ�صهر  يف  م��ن��ه  الن���ت���ه���اء  مت  ا���ص��ط��ن��اع��ي 
م�صروع  اأي  اإىل  بالإ�صافة  املا�صية،  القليلة 
اأدنى  الهيئة حًدا  ق��ادم. وقد و�صعت  جديد 
الذاتي  التقييم  لأداة  والم��ت��ث��ال  ل�����الأداء 
ال�صطناعي  ال����ذك����اء  م�������ص���روع  لع���ت���ب���ار 

اأ�سواق املال الإماراتية ت�ستوعب جني 
الأرباح وتك�سب 9 مليارات درهم

•• اأبوظبي-وام:

جنحت اأ�صواق املال الإماراتية يف ا�صتيعاب عمليات جني الأرباح الطبيعية 
الأ�صبوع، ومتكنت  الأخ��ري من  قبل  اليوم  لها خالل جل�صة  تعر�صت  التي 
من املحافظة على قوتها حتى نهاية التعامالت التي توا�صلت فيها اأحجام 

ال�صيولة املتداولة عند م�صتويات عالية.
وبلغت مكا�صب القيمة ال�صوقية لأ�صهم ال�صركات املتداولة نحو 9 مليارات 

درهم يف ختام التعامالت .
وتوا�صل تركز اجلزء الأكرب من ال�صيولة على اأ�صهم منتقاة م�صنفة �صمن 
قطاعي البنوك والعقار ،مع دخول اأ�صهم جديدة اإىل قائمة الرابحني ويف 
%7 واملغلق عند  املرتفع بن�صبة جتاوزت  اأبوظبي للطاقة  مقدمتها �صهم 

1.51 دراهم .
وفيما اأغلق املوؤ�صر العام ل�صوق دبي املايل عند 2323 نقطة بزيادة ن�صبتها 
عند  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  ل�صوق  العام  املوؤ�صر  ا�صتقر  فقد   0.28%
4952 نقطة ،وبفارق حمدود للغاية عن م�صتوى اإغالقه يف اليوم ال�صابق 

.
ووا�صل �صهم �صركة اعمار العقارية املدرج يف دبي ن�صاطه لليوم الثالث على 
 1.76 اعمار مولز اىل  �صهم  به  3.06 دره��م وحلق  التوايل �صاعدا اىل 
درهم وداماك 1.13 درهم .اأما يف قطاع البنوك فقد وا�صل �صهم بنك دبي 
الإ�صالمي م�صرية �صعوده بالغا 4.28 درهم فيما اغلق �صهم بنك الإمارات 

دبي الوطني عند نف�س م�صتواه ال�صابق 10.40 درهم .
اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  الن�صطة  الأ���ص��ه��م  قائمة  �صمت  فقد  العا�صمة  ���ص��وق  ويف 
اأبوظبي للطاقة كال من �صهم �صركة الدار املرتفع اىل 2.86 درهم وبنك 

ال�صارقة 64 فل�صا تقريبا و�صوداتيل 38 فل�صا.
وبلغ اجمايل قيمة ال�صفقات املربمة يف �صوقي اأبوظبي ودبي املاليني 855 
مليون درهم تقريبا وو�صل عدد الأ�صهم املتداولة 374 مليون �صهم نفذت 

من خالل 7670 �صفقة .

مليار درهم اأرباح 123 �سركة   42
مدرجة يف الأ�سواق خالل 9 اأ�سهر 

•• اأبوظبي-وام:

بلغ �صايف الأرباح املجمعة ل� 123 �صركة م�صاهمة عامة مدرجة يف الأ�صواق 
املالية نحو 42 مليار درهم خالل الأ�صهر الت�صعة الأوىل من العام 2020 
ال�صركات حتى  عنها  اأف�صحت  التي  املالية  البيانات  تظهره  ملا  وفقا  وذل��ك 

تاريخ 17 نوفمرب اجلاري.
حتقيق  يف  ال�صتمرار  على  امل��درج��ة  ال�صركات  ق��درة  النتائج  ه��ذه  وتعك�س 
القطاعات  حركة  على  �صيطرت  التي  التباطوؤ  حالة  رغ��م  وذل��ك  الربحية 

القت�صادية كافة على م�صتوى العامل خالل الأ�صهر املا�صية.
وا�صتحوذ قطاع البنوك على 51.7 % من اإجمايل قيمة الأرباح املتحققة، 
21.75 مليار دره��م تاله قطاع  17 بنكا مدرجا نحو  اأرب��اح  حيث بلغت 
ذل��ك قطاعات  بعد  دره��م ثم ج��اءت  8.4 مليار  ب��اأرب��اح قدرها  الت�صالت 

العقار وال�صتثمار واخلدمات املالية وبقية القطاعات الأخرى.
واأظهرت الح�صائيات اأن اأرباح ال�صركات املدرجة يف �صوق اأبوظبي لالأوراق 
املالية والتي اأف�صحت عن بياناتها حتى تاريخ 17 نوفمرب اجلاري و�صلت 
اإىل 26.633 مليار درهم تقريبا خالل الأ�صهر الت�صعة الأوىل من العام 
اجلاري . وبلغت اأرباح قطاع البنوك 10 بنوك مدرجة يف ال�صوق 12.095 
مليار درهم خالل الفرتة من يناير وحتى نهاية �صبتمرب من العام 2020 
اأف�صحت عن  التي  ال�صركات  اأرب���اح  و�صلت  فقد  امل��ايل  دب��ي  �صوق  اأم��ا يف   .
بياناتها املالية 15.356 مليار درهم خالل فرتة الر�صد ذاتها وا�صتحوذ 
قطاع البنوك على نحو 9.653 مليار درهم ،ت�صكل %62.8 من اجمايل 
اأرباح �صركات ال�صوق . ي�صار اإىل اأن عدد ال�صركات التي اأعلنت عن بياناتها 
املالية يف �صوق اأبوظبي لالأوراق املالية بلغ 62 �صركة يف حني و�صل العدد 

يف �صوق دبي املايل 61 �صركة خالل فرتة الر�صد.

مليار درهم جتارة اأبوظبي   23.67
و�سلطنة عمان غري النفطية خالل 5 �سنوات

•• اأبوظبي-وام: 

بلغ حجم التبادل التجاري غري النفطي بني اإمارة اأبوظبي و�صلطنة ُعمان 
عرب منافذ الإم��ارة 23.67 مليار درهم خالل ال�صنوات اخلم�س املا�صية 
يعزز  ال�صقيقني مبا  البلدين  بني  القت�صادية  العالقات  تنامي  يعك�س  ما 

م�صرية التنمية امل�صتدامة وذلك بح�صب الإدارة العامة جلمارك اأبوظبي.
اأبوظبي اخلارجية مع �صلطنة ُعمان على ال��واردات بقيمة  وتوزعت جتارة 
8.34 مليار درهم وال�صادرات بقيمة 8.08 مليار درهم واإعادة الت�صدير 
بقيمة 7.25 مليار درهم فيما ا�صتحوذت املنتجات املعدنية على الن�صيب 
 5.25 بقيمة  عمان  و�صلطنة  اأبوظبي  بني  التجارة  اإج��م��ايل  من  الأك��رب 
4.85 مليار درهم  العادية وم�صنوعاتها بقيمة  املعادن  مليار درهم تلتها 

تلتها معدات النقل بقيمة 4.72 مليار درهم.
الأوىل  الع�صرة  الأ�صهر  ُعمان خالل  �صلطنة  اأبوظبي مع  بلغت جتارة  كما 
من العام اجلاري 4.55 مليار درهم بنمو ن�صبته %38 مقارنة مع الفرتة 

ذاتها من العام املا�صي والتي بلغت 3.30 مليار درهم.
الواردات  اإىل  اأ�صهر   10 ُعمان خالل  �صلطنة  اأبوظبي مع  وتوزعت جتارة 
دره��م يف  ب�1.30 مليار  % مقارنة   48 بنمو  دره��م  1.92 مليار  بقيمة 
بنمو  دره���م  1.66مليار  بقيمة  وال�����ص��ادرات   2019 م��ن  ذات��ه��ا  ال��ف��رتة 
 973.44 بقيمة  الت�صدير  واإع��ادة  دره��م  مليار  ب�1.19  مقارنة   39%
الفرتة  يف  دره��م  مليون   805.60 ب�  مقارنة   21% بنمو  دره��م  مليون 

ذاتها من العام املا�صي.
واأكدت الإدارة العامة جلمارك اأبوظبي جاهزيتها وا�صتعداداتها ل�صتقبال 
الأ�صقاء يف �صلطنة ُعمان عرب املنافذ احلدودية متا�صيا مع توجيهات الهيئة 
للهوية  الحتادية  والهيئة  وال��ك��وارث  والأزم���ات  الطوارئ  لإدارة  الوطنية 
واجلن�صية بالتن�صيق مع وزارة اخلارجية والتعاون الدويل عن بدء التنقل 
اإعفاء مواطني �صلطنة عمان  عرب املنافذ الربية على م�صتوى الدولة مع 

ال�صقيقة من �صرط املوافقة امل�صبقة للدخول من املنافذ الربية للدولة.

يوؤكد �ملوؤمتر على �أهمية دبي كمركز عاملي لتجارة �لذهب

دولة يف املوؤمتر العاملي للذهب 2020 بدبي  33
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العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
    يف الدعوى رقم 2020/3755 جتاري جزئي  

املدعي:نور بنك )م�صاهمة عامة( بنك نور ال�صالمي �س.م.ع - �صابقا
بن  بن عبود  القادر  2- عبد  ���س.ذ.م.م  الكيماوية  وال�صناعات  لل�صابون  عليهما:1- مركز اخلليج  املدعي 

ابوبكر باع�صن
يعلن اخلبري/عمار الن�صر واملعني من قبل عدالة حمكمة دبي يف الدعوى رقم:2020/3755 جتاري جزئي 
واملقامة من املدعي/ نور بنك )م�صاهمة عامة( بنك نور ال�صالمي �س.م.ع - �صابقا وتنفيذا للمهمة فان 
املدعي عليهما ال�صادة/ 1- مركز اخلليج لل�صابون وال�صناعات الكيماوية �س.ذ.م.م 2- عبد القادر بن عبود 
بن ابوبكر  مدعوين حل�صور اجتماع اخلربة امل�صرفية او بوا�صطة وكيل معتمد واملقرر عقده يوم اخلمي�س 
املوافق:2020/11/26 يف متام ال�صاعة:12:30 الثانية ع�صر والن�صف ظهرا يف مقر مكتبنا الكائن يف امارة 
دبي - ديرة - بور�صعيد -بناية الو�صل بزن�س �صنرت - بجوار فندق جي 5 )فندق روتانا �صابقا( - �صارع رقم 
27 - الطابق التا�صع - مكتب رقم 902-رق��م مكاين 94178  32428 لذا نرجو منكم التكرم باحل�صور يف 

املوعد املحدد اعاله واح�صار جميع الوراق وامل�صتندات التي تودون تقدميها لنا لنتمكن من اداء مهمتنا
�خلبري �مل�سريف
عمار �لن�سر    

 اعالن بالن�صر حل�صور
اجتماع اخلربة امل�صرفية

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
  �صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�صم ال�صركة: �ي �ستوديوز �نرتنا�سونال للرتفيه ذ.م.م  
رقم الرخ�صة: 772363 العنوان: مكتب 1613 ملك حممد نا�صر حممد اقبال 
ال�صكل القانوين: ذات م�صئولية حمدودة رقم القيد بال�صجل  - ند احل�صا - 
التجاري: 1261254 تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي بانها ب�صدد الغاء 
الرتخي�س اخلا�س بال�صركة الواردة اعاله وذلك مبوجب الجراءات والنظم 
التنمية  دائ��رة  اىل  التقدم  اع��رتا���س  اي  لديه  .وعلى من  ال��دائ��رة  املتبعة يف 

القت�صادية بدبي من خالل الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�صر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�صتندات  كافة 

هذا العالن.
 دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
  �صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�صم ال�صركة: ديناميك �يليت للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م  
رقم الرخ�صة: 718442 العنوان: مكتب رقم 402 ال�صيخة خلود بن را�صد املعال 
-بردبي - البدع - ال�صكل القانوين: ذات م�صئولية حمدودة رقم القيد بال�صجل 
التجاري: 1145597 تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي بانها ب�صدد الغاء 
الرتخي�س اخلا�س بال�صركة الواردة اعاله وذلك مبوجب الجراءات والنظم 
التنمية  دائ��رة  اىل  التقدم  اع��رتا���س  اي  لديه  .وعلى من  ال��دائ��رة  املتبعة يف 

القت�صادية بدبي من خالل الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�صر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�صتندات  كافة 

هذا العالن.
 دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
  �صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�صم ال�صركة: �سن�سور ميديكا للم�ستلزمات �لطبية �س.ذ.م.م  
رقم الرخ�صة: 757702 العنوان: مكتب رقم 303 ملك ال�صيخة خلود را�صد املعال 
-بردبي - البدع - ال�صكل القانوين: ذات م�صئولية حمدودة رقم القيد بال�صجل 
التجاري: 1226728 تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي بانها ب�صدد الغاء 
الرتخي�س اخلا�س بال�صركة الواردة اعاله وذلك مبوجب الجراءات والنظم 
التنمية  دائ��رة  اىل  التقدم  اع��رتا���س  اي  لديه  .وعلى من  ال��دائ��رة  املتبعة يف 

القت�صادية بدبي من خالل الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�صر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�صتندات  كافة 

هذا العالن.
 دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
اعالن مدعي عليه بالن�صر 

 لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان حمكمة اال�صتئناف املدنية االحتادية 
)كلي( جتاري   AJCAPCICOM2020 /0000791:يف الدعوى رقم 

اىل املدعي عليه:ديدا�س للتجارة العامة �س.ذ.م.م
جمهول حمل القامة:دبي بردبي برج خليفه هاتف:97144385238

فاك�س:97144385265
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2020/12/14 امام مكتب ادارة الدعوى حمكمة عجمان 
 )1 ال�صتئناف   - الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنيه  ال�صتئناف  حمكمة 
بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا 
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:2020/11/18
مدير اخلدمات الق�صائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
اعالن مدعي عليه بالن�صر 

 لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان حمكمة اال�صتئناف املدنية االحتادية 
)كلي( جتاري   AJCAPCICOM2020 /0000791:يف الدعوى رقم 

اىل املدعي عليه:حممد ح�صني مهدي كرمييان زاده
جمهول حمل القامة:دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - مبنى �صبا تاور 1 - �صقة 27 

مكتب رقم 2703 هاتف:971506590195 - رقم مكاين:1253374230
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2020/12/14 امام مكتب ادارة الدعوى حمكمة عجمان 
 )1 ال�صتئناف   - الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنيه  ال�صتئناف  حمكمة 
بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا 
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:2020/11/18
مدير اخلدمات الق�صائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
اعالن مدعي عليه بالن�صر 

 لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان حمكمة اال�صتئناف املدنية االحتادية 
)كلي( جتاري   AJCAPCICOM2020 /0000791:يف الدعوى رقم 

مديرها/حممد  وميثلها   - �س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  اللوؤلوؤة  عليه:ركن  املدعي  اىل 
ح�صني مهدي كرمييان زاده

جمهول حمل القامة:دبي - بردبي - دبي �صارع ال�صيخ زايد - مبنى �صبا تاور 1 - �صقة 
27 مكتب رقم 2703 هاتف:971506590195 - رقم مكاين:1253374230

انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2020/12/14 امام مكتب ادارة الدعوى حمكمة عجمان 
 )1 ال�صتئناف   - الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنيه  ال�صتئناف  حمكمة 
بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا 
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:2020/11/18
مدير اخلدمات الق�صائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
اإخطار عديل

رقم الت�صديق 2020/18689 
املنذر:بنك دبي ال�صالمي وميثله ال�صيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�صي ، اماراتية 
بتاريخ:2018/9/4  ب��رق��م:2018/1/188057  دبي  بامارة  العدل  الكاتب  لدى  امل�صدقة  القانونية  الوكالة  مبوجب  اجلن�صية 
ب�صفتها وكيله عن بنك دبي ال�صالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 

وعنوانه امارة دبي - منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 - متحرك 0544145222
املنذر اليه/حممد عثمان اكرب عبدالغفور - باك�صتاين اجلن�صية - وعنوانه امارة ال�صارقة - منطقة القا�صمية - البوطينة - 

بناية �صيخة عائ�صة - �صقة رقم 201 - متحرك رقم 0554267005
املو�صوع اخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ 47207 درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها اأدناه ل�صالح املنذر اليه وحيث ان املنذر اليه 
تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )47207( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه 
تكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة 

اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

لذا يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا الخطار وال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
97048

جهة الرتخي�س
ال�صارقة

الفئة
White

نوع املركبة
تويوتا كامري

لون املركبة
ابي�س

�صنة ال�صنع
2011

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
اعالن بالن�صر 

 2020/6495  
رقم املحرر:2020/1/105696

مقدم من:م�صنع المارات الوطني لل�صناعات البال�صتيكية - املنذر
�صد 1- ايفا للتجارة العامة - املنذر اليها 2- ابوبكر افتخار فالبكات موندكيل - املنذر اليه

البال�صتيكية  املنتجات  ن�صاطها يف جمال �صناعة  تبا�صر  ذات م�صوؤولية حم��دودة  �صركة  اول:امل��ن��ذر م�صنع وهو عبارة عن 
وتتخذ من امارة ال�صارقة مقرا ملزاولة ن�صاطها التجاري - ثانيا:املنذر اليها الوىل هي �صركة جتارية تبا�صر ن�صاط جتارة 
املواد الغذائية وتتخذ من امارة دبي مقرا ملزاولة ن�صاطها التجاري - ثالثا:ا�صدر املنذر اليه الثاين من ح�صاب املنذر اليها 

الوىل ال�صيكات التالية ل�صالح املنذرة وامل�صحوبة على بنك ابوظبي التجاري
رابعا:ارتدت ال�صيكات دون �صرف لدى عر�صها يف ميعاد ا�صتحقاقها ب�صبب عدم كفاية الر�صيد - خام�صا:�صدد املنذر اليهما 
ال�صيكات  املتبقي من قيمة  باملبلغ  بالوفاء  يقوما  بتاريخ:2019/10/13 ومل  بنكية  درهم مبوجب حوالة  مبلغ )400.000( 
�صالفة الذكر رغم تكرار املطالبة الودية وقدره )198.598( درهم مائة وثمانية وت�صعون الف وخم�صمائة وثمانية وت�صعون 
درهم - قان املنذر يوجه هذا النذار لتكليف املنذر اليهما بالوفاء باملبلغ املرت�صد بذمتها عن ال�صيكات �صالفة الذكر مبلغ 
وقدره )198.598( درهم مائة وثمانية وت�صعون الف وخم�صمائة وثمانية وت�صعون درهم- خالل خم�صة ايام من تاريخ هذا 

العالن بالن�صر حتت طائلة اتخاذ الجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�صوم الق�صائية وامل�صاريف
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
اإخطار عديل

رقم الت�صديق 2020/19169 
املنذر:بنك دبي ال�صالمي وميثله ال�صيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�صي ، اماراتية 
بتاريخ:2018/9/4  ب��رق��م:2018/1/188057  دبي  بامارة  العدل  الكاتب  لدى  امل�صدقة  القانونية  الوكالة  مبوجب  اجلن�صية 
ب�صفتها وكيله عن بنك دبي ال�صالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 

وعنوانه امارة دبي - منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 - متحرك 0544145222
األفا املونيوم - هاتف 072221150 -  املنذر اليها/ام ات�س ام للتجارة - وعنوانها امارة راأ�س اخليمة - املنطقة احلرة - بناية 

متحرك:0503732498
املو�صوع اخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ 65406 درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها اأدناه ل�صالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )65406( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا و تكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

لذا يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا الخطار وال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
64886

جهة الرتخي�س
راأ�س اخليمة

الفئة
A

نوع املركبة
تويوتا برادو

لون املركبة
ا�صود

�صنة ال�صنع
2017

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
اإخطار عديل

رقم الت�صديق 2020/16617 
املخطر:بنك ات�س .ا�س.بي.�صي ال�صرق الو�صط املحدود وميثله ال�صيد/راج كومار نيوباين - نيبايل اجلن�صية 
ماجد  بناية   - اجلنوبي  الظيت   - اخليمة  العنوان:راأ�س  رق�����م:2018/1/49750  القانونية  الوكالة  مبوجب 

الفطيم - ت:0566820436
املخطر اليه:غامن مطر خليفة حممد القمزي - اماراتي اجلن�صية - العنوان ابوظبي - مدينة حممد بن 

زايد - بالقرب من م�صفح املنطقة رقم 6 - بناية حممد بن زايد رقم 1 - ت:0524018000
عنوان جهة العمل:بنك ات�س ا�س بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود - امارة دبي - �صارع ال�صيخ زايد

املو�صوع:اخطار ب�صداد مبلغ وقدره:73028.52 درهم
نحن يف بنك ات�س ا�س بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود نوجه هذا الخطار اليكم لننبهكم اىل �صرعة �صداد 
مبلغ وقدره )73028.52( درهم قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاأخر يف �صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد 
متويل ال�صيارة رق��م:95962-6 ابوظبي - من نوع كاديالك �صي تي ا�س �صالون - طراز 2016 - لون املركبة 

ا�صود - واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر
الينا  درهم   )73028.52( مبلغ  �صداد  ب�صرورة  وبينكم نخطركم  بيننا  الودية  العالقة  على  منا  لذا:وحر�صا 
وذلك يف موعد اق�صاه �صبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �صوف ن�صطر ا�صفني لتخاذ اجراءات 

بيع ال�صيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�صوم وامل�صاريف
                                                                                                                                                    املخطر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
اإخطار عديل

رقم الت�صديق 2020/18690 
املنذر:بنك دبي ال�صالمي وميثله ال�صيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�صي ، اماراتية 
بتاريخ:2018/9/4  ب��رق��م:2018/1/188057  دبي  بامارة  العدل  الكاتب  لدى  امل�صدقة  القانونية  الوكالة  مبوجب  اجلن�صية 
ب�صفتها وكيله عن بنك دبي ال�صالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 

وعنوانه امارة دبي - منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 - متحرك 0544145222
املنذر اليه/�صيد عباد الرحيم �صيد عظيم الدين - باك�صتاين اجلن�صية - وعنوانه امارة ال�صارقة - القا�صمية - منطقة ال�صهباء 

- �صارع ابو �صغارة 402 - متحرك رقم:0554140837
املو�صوع اخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ 84886 درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها اأدناه ل�صالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )84886( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا و تكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

لذا يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا الخطار وال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
71824

جهة الرتخي�س
ال�صارقة

الفئة
1

نوع املركبة
فورد اك�صبلورار

لون املركبة
ف�صي

�صنة ال�صنع
2014

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
اإخطار عديل

رقم الت�صديق 2020/18691 
املنذر:بنك دبي ال�صالمي وميثله ال�صيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�صي ، اماراتية 
بتاريخ:2018/9/4  ب��رق��م:2018/1/188057  دبي  بامارة  العدل  الكاتب  لدى  امل�صدقة  القانونية  الوكالة  مبوجب  اجلن�صية 
ب�صفتها وكيله عن بنك دبي ال�صالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 

وعنوانه امارة دبي - منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 - متحرك 0544145222
املنذر اليه/عالء الدين زهري جميل ديراين - اردين اجلن�صية - وعنوانه امارة ابوظبي - مدينة العني - �صارع رقم 58 - فيال 

رقم 4 - متحرك رقم:0509314144
املو�صوع اخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ 83959 درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها اأدناه ل�صالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )83959( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا و تكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

لذا يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا الخطار وال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
96117

جهة الرتخي�س
ابوظبي

الفئة
14

نوع املركبة
ني�صان باترول

لون املركبة
رمادي

�صنة ال�صنع
2016

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
اإخطار عديل

رقم الت�صديق 2020/18694 
املنذر:بنك دبي ال�صالمي وميثله ال�صيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�صي ، اماراتية 
بتاريخ:2018/9/4  ب��رق��م:2018/1/188057  دبي  بامارة  العدل  الكاتب  لدى  امل�صدقة  القانونية  الوكالة  مبوجب  اجلن�صية 
ب�صفتها وكيله عن بنك دبي ال�صالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 

وعنوانه امارة دبي - منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 - متحرك 0544145222
رقم  - غرفة   81 رقم  - فيال  امل��رور  �صارع   - ابوظبي  ام��ارة  وعنوانه   - �صوري اجلن�صية   - ال�صطمه  ن�صيم  اليه/نبهان  املنذر 

01 - متحرك رقم:0509098706
املو�صوع اخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ 51980 درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها اأدناه ل�صالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )51980( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا و تكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

لذا يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا الخطار وال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
62101

جهة الرتخي�س
ابوظبي

الفئة
4

نوع املركبة
�صيفرولية �صيلفادور

لون املركبة
ا�صود

�صنة ال�صنع
2011

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
اعالن بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2144/2020/60 امر اداء    
مو�صوع الدعوى :املطالبة با�صدار المر بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ )80 الف درهم اماراتي( والر�صوم 

وامل�صاريف  
طالب الإعالن : بريا ل�صناعة الأكيا�س البال�صتيكية ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله :  امريه را�صد حممد �صامل ال�صريدي-  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 2- مي�صا ظفر حممد فهيم ا�صغر - �صفته بالق�صية : مدعي عليه 

 جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن :  قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2020/6/24 بالزام املدعي عليهما/ال�صهل لتجارة 
بريا  للمدعية/  بالت�صامن  ي��وؤدي��ا  ب��ان  ا�صغر  فهيم  حممد  ظفر  مي�صا  و  البال�صتيكية  والكيا�س  العبوات 
ل�صناعة الأكيا�س البال�صتيكية ذ.م.م مبلغ ثمانون الف درهم والفائدة القانونية 9% �صنويا من تاريخ املطالبة 
الق�صائية يف:2020/6/9 وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  

ولكم احلق يف اإ�صتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية
العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   

اعالن بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2744/2020/60 امر اداء    

مو�صوع الدعوى :الزام املدعي عليهم بالت�صامن والت�صامم فيما بينهما ب�صداد مبلغ وقدره 
)89322( الف درهم اماراتي والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى 

متام ال�صداد - الزام املدعي عليهم بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  
طالب الإعالن : جلف اوركيد ل�صناعة العطور ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله :  امريه را�صد حممد �صامل ال�صريدي-  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 2- ابهيناند كوزامبورات �صاجيت كوزامبورات - �صفته بالق�صية : مدعي عليه 

 جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن :  مبوجب احلكم ال�صادر من جلف اوركيد ل�صناعة العطور ذ.م.م يف الدعوى 
ايام من  بالوفاء بقيمة املطالبة 89322 درهم وبذلك خالل خم�صة  املذكورة اعاله فانت مكلف 

تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان املحكمة �صتتخذ الجراءات القانونية بحقكم.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
انذار عديل بالن�صر 

  رقم:6676/2020 
املنذر:بنك الحتاد الوطني )�صابقا( - بنك ابوظبي التجاري )حاليا(

املنذر اليهم ورثة املتويف:حميد علي �صيف النعيمي 1- ندى حميد علي �صيف النعيمي 2- يو�صف حميد 
النعيمي 5- خالد  النعيمي 4- امنه حميد علي �صيف  النعيمي 3- موزه حميد علي �صيف  علي �صيف 
حميد علي �صيف النعيمي 6- �صامل حميد علي �صيف النعيمي 7- علي حميد علي �صيف النعيمي 8- 

عمار حميد علي �صيف النعيمي
ثمانية وثالثني  درهم فقط   )38.000.000.00( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرورة  اليهم  املنذر  املنذر  ينذر 
مليون درهم لغري للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�صداد خالل املهلة فان 
املنذر يحق له اتخاذ كافه الجراءات القانونية قبلكم للزامكم بت�صوية املديونية املرت�صدة بذمتكم مبا 
فيها طلب بيع العقار )ار�س( رقم 91/5 البالغ م�صاحته )12522( قدم مربع مبنطقة الرفاعة بامارة 
دبي اململوك لكم واملرهون للمنذر طبقا لحكام القانون واملادتني 25 و 26 وما بعدهما من قانون الرهن 

التاأميني رقم 14 ل�صنة 2008 بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الخرة
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
انذار عديل بالن�صر 

  رقم:2020/6643 
املنذر:حممد ب�صر عبداحلميد ابوزيد )�صوري اجلن�صية( - بوكالة املحامية/موزة اخلظر

����ص���د امل����ن����ذر ال���ي���ه:اح���م���د اح���م���د حم���م���د ج�����اد ال�������ص���ه���اوي - م�������ص���ري اجل��ن�����ص��ي��ة - رقم 
موحد:25267896

مائتني  دره��م   )292.500( مبلغ  قيمة  �صداد  بوجوب  اليه  املنذر  نطالب  ه��ذا  بكتابنا  جئنا 
واثنني وت�صعني الف وخم�صمائة درهم - املرت�صد يف ذمتكم ل�صالح املنذر وذلك يف غ�صون 
اىل  باللجوء  ا�صفني  �صن�صطر  وال  الن���ذار  بهذا  قانونيا  اعالنكم  ت��اري��خ  م��ن  اي��ام  خم�صة 
الق�صاء ل�صتيفاء قيمة مبلغ املطالبة املرت�صد يف ذمتكم ل�صالح املنذر مع حتميلكم كافة 
الر�صوم وامل�صاريف والفوائد القانونية املرتتبة على تاأخركم ب�صدادكم لقيمة هذه املديونية 
وبال�صافة اي�صا اىل حتميلكم لكافة التعوي�صات عن ال�صرار التي تكبدها املنذر من جراء 

تقاعك�صم عن �صداد قيمة مبلغ هذه املديونية
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
    لدى حمكمة دبي االبتدائية

الق�صية رقم 2019/1777 جتاري كلي
املرفوعة من:ميديا برو ميدل اإي�صت - منطقة حرة ذ.م.م

عبدالعزيز  احمد   -2 حم��دودة  م�صوؤولية  ذات  �صركة  املقرين  احمد  جمموعة  من  �صد/كال 
�صليمان املقرين

املدعي عليهم 1- جمموعة احمد املقرين �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة 2- احمد عبدالعزيز 
�صليمان املقرين

مدعوين للح�صور لجتماع اخلربة احل�صابيه املقرر عقد الثانية ع�صر ظهرا 12:00 ظ وذلك 
 zoom برنامج  ط��ري��ق  ع��ن  بعد  ع��ن  اجتماع  وذل���ك  م  امل��واف��ق 2020/11/25  الرب��ع��اء  ي��وم 
ت��رغ��ب��ون يف تقدميها للخبري ع��رب المي��ي��ل اخلا�س  ال��ت��ي  امل�����ص��ت��ن��دات  ك��اف��ة  ار���ص��ال  ي��رج��ى 

باخلبري:salemoffice123@gmail.com  او عرب الهاتف املحمول 058979638
�خلبري�حل�سابي
�سامل حممد �سامل بالعمى

رقم �لقيد 144    

اعالن بالن�صر
العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   

�صوبر ماركت احلمامية ذ.م.م
رقم الرخ�صة 19392

 نعلن للجميع بان ال�صركة املذكورة اعاله هي : �صوبرماركت احلمامية ذ.م.م 
قانون  مب��وج��ب  عجمان  ام���ارة  يف  تا�ص�صت  حم���دودة  م�صوؤولية  ذات  �صركة   -
دائرة  يف  مرخ�صة  وتعديالته   )1984( ل�صنة   )8( رق��م   الحت���ادي   ال�صركات 
التنمية القت�صادية و�صجلته بالتنمية القت�صادية حتت رقم   )19392( وقد 

قرر ال�صركاء حلها وت�صفيتها وتعيني ال�صيد.
 جمال لتدقيق �حل�سابات     

 هاتف:067447771 - �س.ب:
م�صفى  قانوين لل�صركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�س التقدم به للم�صفي 
القانوين املذكورة اعاله خالل مدة )45( يوما من تاريخ ن�صر العالن وعلى 

العنوان التايل: امارة عجمان ،  هاتف:065687272  ، �س.ب:984   

غرفة جتارة و�صناعة عجمان
       اعالن وحل وت�صفية
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 اعالن بالن�صر

يف  االإ�صتئناف رقم 2626/2020/305 ا�صتئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل امل�صتاأنف �صده /1- تاج الدين اجمد ابراهيم - جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�صتاأنف / دوكون لل�صناعة �س.م.ح )فرع دبي( وميثله:علي ابراهيم 
ا�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 1199/2020  حممد احلمادي - قد 
ال�صاعة  املوافق 2020/12/6  جتاري جزئي  وح��ددت لها جل�صه يوم الحد 
من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه  بعد  عن  التقا�صي  بقاعة  �صباحا   10.00

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   

مذكرة اعالن حكم بالن�صر 
 �صادرة من حمكمة حمكمة عجمان , املحكمة االبتدائية املدنيه 
)جزئي( جتاري   AJCFICIPOR2020 /0001749:يف الدعوى رقم 

اىل املحكوم عليه/بدر يو�صف خ�صروباباخان ع�صكر
9137983

املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  بتاريخ:2020/11/2  بانه  علما  نحيطكم 
بالرقم اعاله ل�صالح/ م�صرف المارات ال�صالمي م�صاهمة عامة - بالتايل:

الزام املدعي املدعي عليه ان يوؤدي للم�صرف املدعي مبلغ )445189.39( درهم وفائدة قانونية 
قدرها 5 % على ا�صل الدين من تاريخ املطالبة احلا�صل يف 2020/7/23 وحتى متام ال�صداد مع 
الر�صوم وامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة 

القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره
القا�صي/خالد �صهري ربيع 
حمكمة عجمان 

املحكمة االبتدائية املدنية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
مذكرة اعالن حكم بالن�صر 

 �صادرة من حمكمة حمكمة عجمان , املحكمة االبتدائية املدنيه 
)جزئي( مدين   AJCFICIREA2020 /0001579:يف الدعوى رقم 

اىل املحكوم عليه/عارف ح�صن عبداهلل حممد
9127840

املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  بتاريخ:2020/11/16  بانه  علما  نحيطكم 
بالرقم اعاله ل�صالح/ م�صرف المارات ال�صالمي م�صاهمة عامة - بالتايل:

الزام املدعي املدعي عليه ان يوؤدي للم�صرف املدعي مبلغ )54245.4( درهم وفائدة بواقع 5 % 
اتعاب  درهم مقابل  وامل�صاريف وخم�صمائة  والر�صوم   2020/7/8 املطالبة حا�صل يف  تاريخ  من 
القانونية 30  املدة  املحاماة  ورف�صت ماجاوز ذلك من طلبات، حكما قابال لال�صتئناف خالل 

يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره
القا�صي/خالد �صهري ربيع 
حمكمة عجمان 

املحكمة االبتدائية املدنية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
اإخطار عديل

رقم الت�صديق 2020/18695 
املنذر:بنك دبي ال�صالمي وميثله ال�صيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�صي ، اماراتية 
بتاريخ:2018/9/4  ب��رق��م:2018/1/188057  دبي  بامارة  العدل  الكاتب  لدى  امل�صدقة  القانونية  الوكالة  مبوجب  اجلن�صية 
ب�صفتها وكيله عن بنك دبي ال�صالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 

وعنوانه امارة دبي - منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 - متحرك 0544145222
املنذر اليه/زبري احمد بيك مريزا - هندي اجلن�صية - وعنوانه امارة ال�صارقة - املنطقة ال�صناعية 3-بناية املربوكة - �صقة 

B218 - متحرك رقم:0505840369
املو�صوع اخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ 59813 درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها اأدناه ل�صالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )59813( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا و تكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

لذا يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا الخطار وال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
61138

جهة الرتخي�س
اأبوظبي

الفئة
14

نوع املركبة
هوندا اكورد

لون املركبة
ا�صود

�صنة ال�صنع
2015
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انذار عديل بالن�صر

 رقم االنذار) 2020/6505 (
املنذر: عقارات الغرير

 املنذر اإليه: مركز رياليبل لالعمال �س.ذ.م.م
وق��دره )1.218،720( درهم  �صداد مبلغ  بالآتي ب�صرورة  اليه لن��ذاره  املنذر  الإن��ذار اىل  بهذا  املنذر  يتوجه 
مف�صله على النحو التايل مبلغ وقدره )1.085.720( درهم متثل بدل اليجار امل�صتحق من تاريخ 2020/2/1 
الدفع  امل�صتحق  ال�صيكات رقم 157  ارقام  املرجتعة دون �صرف  ال�صيكات  وحتي 2020/10/31 اجمايل قيمة 
بتاريخ 2020/3/25 وامل�صحوب على بنك الإم��ارات دبي الوطني -ال�صيك رقم 158 وامل�صتحق الدفع بتاريخ 
2020/5/1 وامل�صحوب على بنك الإمارات دبي الوطني - ال�صيك رقم 159 امل�صتحق الدفع بتاريخ 2020/7/1 
-ال�صيك  بتاريخ 2020/8/1  الدفع  وامل�صتحق  رقم 183  ال�صيك  الوطني  دبي  الإم��ارات  بنك  وامل�صحوب على 
رقم 160 وامل�صتحق الدفع بتاريخ 2020/9/1 وامل�صحوب على بنك الإمارات دبي الوطني بالإ�صافة ايل مبلغ 
وقدره 133.000 �صريبة القيمة امل�صافة عن ذات الفرتة ول يزال ي�صغل املاأجور دون �صداد وذلك خالل �صهر 
واحد من تاريخ ا�صتالمكم هذا الأخطار وال �صوف نلجا ايل اتخاذ الجراءات القانونية �صدكم مع حفظ 
حق املنذرة يف املطالبة ببدل اليجار عن فرتة �صغل املاجور و�صداد املرت�صد يف ذمتكم والر�صوم وامل�صاريف 

واتعاب املحاماه مع حفظ كافة حقوق املنذر جتاه املنذر اليه
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإخطار عديل

رقم الت�صديق 2020/19168 
املنذر:بنك دبي ال�صالمي وميثله ال�صيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�صي ، اماراتية 
بتاريخ:2018/9/4  ب��رق��م:2018/1/188057  دبي  بامارة  العدل  الكاتب  لدى  امل�صدقة  القانونية  الوكالة  مبوجب  اجلن�صية 
ب�صفتها وكيله عن بنك دبي ال�صالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 

وعنوانه امارة دبي - منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 - متحرك 0544145222
املنذر اليه/ليون ج��ردان د جاجر - جنوب افريقيا اجلن�صية - وعنوانه - ام��ارة ابوظبي - جزيرة الرمي - بوابة 2 - بناية 

02 - �صقة رقم 1418 - متحرك رقم:0526186345
املو�صوع اخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ 39489 درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها اأدناه ل�صالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )39489( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا و تكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

لذا يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا الخطار وال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
18529

جهة الرتخي�س
اأبوظبي

الفئة
11

نوع املركبة
فورد ايكو �صبورت

لون املركبة
ر�صا�صي

�صنة ال�صنع
2015

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
اإخطار عديل

رقم الت�صديق 2020/19162 
املنذر:بنك دبي ال�صالمي وميثله ال�صيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�صي ، اماراتية 
بتاريخ:2018/9/4  ب��رق��م:2018/1/188057  دبي  بامارة  العدل  الكاتب  لدى  امل�صدقة  القانونية  الوكالة  مبوجب  اجلن�صية 
ب�صفتها وكيله عن بنك دبي ال�صالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 

وعنوانه امارة دبي - منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 - متحرك 0544145222
املنذر اليه/ايكوباك ميدل اي�صت �س.م.ح - وعنوانها امارة عجمان - �صارع الكورني�س منطقة الكرامة - املنطقة احلرة بعجمان 

- E1 - مكتب 1201 - متحرك:0502087686
املو�صوع اخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ 29712 درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها اأدناه ل�صالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )29712( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا و تكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

لذا يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا الخطار وال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
23862

جهة الرتخي�س
عجمان

الفئة
B

نوع املركبة
ميت�صوبي�صي كانرت

لون املركبة
ابي�س

�صنة ال�صنع
2015

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
اإخطار عديل

رقم الت�صديق 2020/19161 
املنذر:بنك دبي ال�صالمي وميثله ال�صيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�صي ، اماراتية 
بتاريخ:2018/9/4  ب��رق��م:2018/1/188057  دبي  بامارة  العدل  الكاتب  لدى  امل�صدقة  القانونية  الوكالة  مبوجب  اجلن�صية 
ب�صفتها وكيله عن بنك دبي ال�صالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 

وعنوانه امارة دبي - منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 - متحرك 0544145222
املنذر اليه/�صفيان حممد ح�صني ابو ال�صيخ - اردين اجلن�صية وعنوانه: امارة ابوظبي مدينة العني - �صارع اجلاهيلي - بجوار 

اجليمي - جممع مرمي املهريي - فيال رقم 19- متحرك رقم:0513370044
املو�صوع اخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ 46070 درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها اأدناه ل�صالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )46070( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا و تكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

لذا يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا الخطار وال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
51202

جهة الرتخي�س
ابوظبي

الفئة
7

نوع املركبة
انفينيتي اف اك�س 37

لون املركبة
ابي�س

�صنة ال�صنع
2013

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
اإخطار عديل

رقم الت�صديق 2020/19167 
املنذر:بنك دبي ال�صالمي وميثله ال�صيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�صي ، اماراتية 
بتاريخ:2018/9/4  ب��رق��م:2018/1/188057  دبي  بامارة  العدل  الكاتب  لدى  امل�صدقة  القانونية  الوكالة  مبوجب  اجلن�صية 
ب�صفتها وكيله عن بنك دبي ال�صالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 

وعنوانه امارة دبي - منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 - متحرك 0544145222
املنذر اليه/مركز ل ا الطبي ذ.م.م - L A MEDICAL - وعنوانه امارة ابوظبي - م�صفح - مدينة حممد بن زايد - 

Z1 - فيال 35 - متحرك رقم:0502059056
املو�صوع اخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ 155885 درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها اأدناه ل�صالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )155885( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا و تكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

لذا يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا الخطار وال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
36990

جهة الرتخي�س
اأبوظبي

الفئة
13

نوع املركبة
مر�صيد�س �صي 300

لون املركبة
رمادي

�صنة ال�صنع
2017

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
اإخطار عديل

رقم الت�صديق 2020/19167 
املنذر:بنك دبي ال�صالمي وميثله ال�صيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�صي ، اماراتية 
بتاريخ:2018/9/4  ب��رق��م:2018/1/188057  دبي  بامارة  العدل  الكاتب  لدى  امل�صدقة  القانونية  الوكالة  مبوجب  اجلن�صية 
ب�صفتها وكيله عن بنك دبي ال�صالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 

وعنوانه امارة دبي - منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 - متحرك 0544145222
املنذر اليه/عماد حممد الدخل اهلل - �صوري اجلن�صية - عنوانه - امارة ابوظبي - �صارع املرور - بناية جزيرة الرو�صة - �صقة 

203 - متحرك:0501341413
املو�صوع اخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ 70185 درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها اأدناه ل�صالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )70185( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا و تكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

لذا يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا الخطار وال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
58487

جهة الرتخي�س
اأبوظبي

الفئة
14

نوع املركبة
رجن روفر �صبورت

لون املركبة
ابي�س

�صنة ال�صنع
2013

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
اإخطار عديل

رقم الت�صديق 2020/19165 
املنذر:بنك دبي ال�صالمي وميثله ال�صيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�صي ، اماراتية 
بتاريخ:2018/9/4  ب��رق��م:2018/1/188057  دبي  بامارة  العدل  الكاتب  لدى  امل�صدقة  القانونية  الوكالة  مبوجب  اجلن�صية 
ب�صفتها وكيله عن بنك دبي ال�صالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 

وعنوانه امارة دبي - منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 - متحرك 0544145222
املنذر اليه/ر�صيد مثقال امل�صري - اجلن�صية �صوريا - وعنوانه امارة ابوظبي - فيال رقم 63 - متحرك رقم:0544154222

املو�صوع اخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ 118238 درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها اأدناه ل�صالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )70185( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا و تكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

لذا يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا الخطار وال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
26069

جهة الرتخي�س
اأبوظبي

الفئة
5

نوع املركبة
ني�صان باترول

لون املركبة
ابي�س

�صنة ال�صنع
2015

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
اإخطار عديل

رقم الت�صديق 2020/19164 
املنذر:بنك دبي ال�صالمي وميثله ال�صيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�صي ، اماراتية 
بتاريخ:2018/9/4  ب��رق��م:2018/1/188057  دبي  بامارة  العدل  الكاتب  لدى  امل�صدقة  القانونية  الوكالة  مبوجب  اجلن�صية 
ب�صفتها وكيله عن بنك دبي ال�صالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 

وعنوانه امارة دبي - منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 - متحرك 0544145222
متحرك   -  19 رق��م  فيال   - ابوظبي  ام���ارة  وعنوانه   - اجلن�صية  اردين   - عنزه  اب��و  عبدالرحمن  عثمان  اليه/ها�صم  امل��ن��ذر 

رقم:0501603558
املو�صوع اخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ 41197 درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها اأدناه ل�صالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )41197( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا و تكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

لذا يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا الخطار وال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
91467

جهة الرتخي�س
اأبوظبي

الفئة
9

نوع املركبة
مي�صتوبي�صي لن�صر

لون املركبة
ف�صي

�صنة ال�صنع
2017

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
انذار عديل بالن�صر

 رقم االنذار 2020/6521
 املنذرة / كوندور تك لتجارة اللكرتونيات �س ذ م م  

املنذر اإليه: ليمون للهواتف املتحركة
يتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليه لإنذاره بالآتي :

فان املنذرة تنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد بذمتها ) 12.046.00 ( درهم 
اثنا ع�صر الف و�صتة واربعون درهم فقط بال�صافة اىل الفائدة القانونية وذلك خالل 
اي��ام من تاريخ بلوغ هذا الن��ذار اليها وال �صن�صطر يف حال عدم ال�صداد اىل  خم�صة 
اللجوء اىل الق�صاء مع املطالية بالتعوي�س عما فات املنذرة من ك�صب وما حلق بها من 

خ�صارة مع حتميلكم الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماه
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
انذار عديل بالن�صر

رقم االنذار 2020/6522
املنذر / مركز برجمان �س.ذ.م.م 

املنذر اإليه :مطعم راي�س ان ام جي �س.ذ.م.م.
يتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليه لإنذاره بالآتي :

اليها  املنذر  وتطالب  قانونا  ونفاذ مفعوله  به  للعلم مبا جاء  الن��ذار  بهذا  تنذرها  املنذرة  ف��اأن 
قيمة  دره��م   251600 مبلغ  وقدرها  بذمتها  املرت�صدة  والر�صوم  اليجار  ب��دلت  �صداد  ب�صرورة 
وحتي   2020/3/1 تاريخ  من  الي��ج��ار  ب��دل  متثل  التي   )  27-26-4  ( ارق��ام  املرجتعة  ال�صيكات 
لذات  املبلغ  ذات  عن  امل�صافة  القيمة  �صريبة  متثل  دره��م   12580 وق��دره  -مبلغ   2020/11/30
الفرتة وذلك خالل �صهر واحد من تاريخ ا�صتالمكم هذا الخطار وال �صن�صطر ا�صفني للجوء 
اىل اجلهات املخت�صة لجباركم علي ال�صداد مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة ببدل اليجار عن 
فرتة �صغل املاجور و�صداد املرت�صد يف ذمتكم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماه مع حفظ كافة 

حقوق املنذر جتاه املنذر اليه
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
انذار عديل بالن�صر

رقم االنذار 2020/6523
املنذر / موؤ�ص�صة التجهيزات املتحدة ملواد البناء �س.ذ.م.م.

 املنذر اإليه/ �صيمبلك�س انفر�صرتك�صرز �س.ذ.م.م.
يتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليه لإنذاره بالآتي : فاأن املنذرة تنذرها بهذا النذار للعلم 
مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا وتطالب املنذر اليها ب�صرورة �صداد قيمة ال�صيكات رقم 714-
715 مببلغ اجمايل وقدره مائة وخم�س الف وثمانية وت�صعون درهم اماراتيا خالل مدة اأق�صاها 
خم�صة ايام من تاريخ و�صول اخطارنا لكم وال �صوف ن�صطر ا�صفني للجوء اىل اجلهات املخت�صة 
لجباركم علي املداد حفظ حق املنذرة يف املطالبة مع حفظ حق موكلنا بالتعوي�س عن ما حلقة 
ب�صدر  عنها  املنوه  ال�صيكات  قيمة  املالية  املبلغ  احتبا�صكم  ج��راء  ك�صب  من  فاته  وم��ا  �صرر  من 

النذار املائل والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماه مع حفظ كافة حقوق املنذر جتاه املنذر اليه
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�صر

رقم االإنذار 2020/6605 
املنذر / عقارات الغرير �صذ.م.م. 

املنذر اإليه: ار ال اف اك�س للتكنولوجيا �س.ذ.م.م.
يتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليه لإنذاره بالآتي

ب�صرورة ب�صداد مبلغ وقدره/ 87.428 درهم مف�صله ) مبلغ وقدره/ 81.428 درهم بدل الإيجار من 
تاريخ 2020/3/10 وحتى 2020/12/9 اإجمايل قيمة ال�صيكات املرجتعة اأرقام ) 9.8.7 ( بالإ�صافة 
اإىل مبلغ وقدره 6.000 درهم غرامة �صيكات مرتدة وفقا للبند رقم 17 من عقد الإيجار) وذلك 
خالل �صهر واحد من تاريخ ا�صتالمكم هذا الإخطار واإل الإخالء وت�صليم العني املوؤجرة خالية 
من ال�صواغل وال�صاغلني مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة ببدل الإيجار عن فرتة �صغل املاأجور 

دون �صداد - والر�صوم وامل�صاريف واأتعاب املعاماه مع حفظ كافة حقوق املنذرجتاه املنذر اليه
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اعالن بالن�صر        

                  يف الدعوى رقم 1440/2020/100 احوال نف�س م�صلمني
مو�صوع الدعوى:  املطالبة احلكم بتطليق املدعية خلع�اً من املدعى عليه طلقة بائن�ة مع اإلزامه 

بعدم التعر�س لها وبنفقة زوجية ونفقة اأولد �صاملة وم�صكن �صرعي والر�صوم وامل�صاريف 
طالب العالن:  نهال ف�صل ال�صيد م�صاعد ب�صري - �صفته بالق�صية:  مدعى 

املطلوب اعالنهم:  1- ع�صام حممد م�صاعد ب�صري - �صفته بالق�صية:  مدعى عليه 
مو�صوع الإعالن : 

قد اأقام عليك� الدعوى ومو�صوعها املطالبة احلكم بتطليق املدعية خلع�اً من املدعى عليه طلقة 
بائن�ة مع اإلزامه بعدم التعر�س لها وبنفقة زوجية ونفقة اأولد �صاملة وم�صكن �صرعي والر�صوم 
وامل�صاريف وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 30-11-2020 ال�صاعة 09:30 �صباحا يف قاعة 
التقا�صي عن ُبعد يف مبنى الأحوال ال�صخ�صية يف منطقة القرهود  لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

ب�ثالثة اأيام على القل. 
رئي�س ال�صعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�صر        
                  يف الدعوى رقم 2461/2020/16 جتاري جزئي

مو�صوع الدعوى:  املطالبة باإلزام املدعي عليها مببلغ وقدره ) 664،329.08 درهم( و الر�صوم و امل�صاريف 
و اأتعاب املحاماة و الفائدة12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 

كفالة.
طالب العالن:  دبي للخر�صانة اجلاهزة �س.ذ.م.م - �صفته بالق�صية:  مدعى

املطلوب اعالنهم:  1- بي. جي . ا�س اخلليج للمقاولت ) �س.ذ.م.م( - �صفته بالق�صية:  مدعى عليه
مو�صوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 24-09-2020 يف الدعوى املذكورة 
اأعاله ل�صالح/ دبي للخر�صانة اجلاهزة ���س.ذ.م.م باإلزام املدعي عليها مببلغ وقدره ) 664،329.08 درهم( 
)�صتمائة واربعة و�صتون الف وثالثمائة وت�صعة وع�صرون درهما وثمانية فل�صا( والفائدة القانونية بواقع%9 
�صنويا من تاريخ ال�صتحقاق احلا�صل يف 25 / 9 / 2019 وحتى متام ال�صداد والزامها بامل�صروفات ومبلغ الف 
. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف  اتعاب حماماة ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات  درهم مقابل 

خالل ثالثني يوما اعتبارا 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 ال�صعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   

اعالن بالن�صر 
                                250 / 2020 / 28 بيع عقار مرهون

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

اإىل املنفذ �صده 1_ في�صل افتخار خان  - جمهول حمل الإقامة
مبا اأن الطالب التنفيذ: البنك التجاري الدويل �س.م.ع

و ميثله: حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي
قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ )12-11-2020( اعالنكم ل�صداد قيمة املطالبة وقدرها 
)2950000( درهم خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ التبليغ  يف ملف التنفيذ اأعاله واإل بيع 
العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من قانون الجراءات املدنية )نوع 
العقار : فيال - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�س : 6400 - رقم املبنى : 64/65 - امل�صاحة 

: 01/2.701 قدم مربع (.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�صر        

                  الدعوي رقم 2020/11 مدين كلي
تفا�صيل الإعالن بالن�صر

اإىل حمكوم عليه/ هاين حممد فتوح
مبا اأن حمكوم له/الرباط لعمال حفر ال�صا�صات وتثبيت الركائز �س.ذ.م.م

ل�صالح/  اأع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف   2020-10-14 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
الرباط لعمال حفر ال�صا�صات وتثبيت الركائز �س.ذ.م.م :اأول : يف الدعوى الأ�صلية بالزام املدعى عليهم 
من الثاين لل�صاد�صة بالت�صامن وبالت�صامم مع املدعى علية الأول باأن يوؤدوا للمدعية مبلغ 3612854 درهم 
" ثالثة مليون و�صتمائة واثني ع�صر الف وثمامنائة اأربعة وخم�صون درهم " والفائدة القانونية بواقع 9 % 
امل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل  والزمتهم  ال�صداد  نهائيا وحتى متام  تاريخ �صريورة احلكم  �صنويا من 
اتعاب املحاماة . ثانيا : يف دعوى ال�صمان الفرعية املقامة من املدعى علية الأول ا�صليا برف�صها والزمته 
م�صاريف الدعوى . ثالثا : يف الدعوى املتقابلة والطلب العار�س املقام من املدعى عليهم الثالث واخلام�صة 

وال�صاد�صة ا�صليا برف�صهما والزمتهم م�صاريف دعواهم .
حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 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 ال�صعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   

اعالن منفذ �صده بالن�صر 
 حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية 

)جزئي( عمايل   SHCEXCILABMIN2020 /0000067:اخطار دفع يف الق�صية رقم 
اىل املحكوم عليه/�صركة جي تي ا�س افي�صن م.م.ح

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي
املنفذ:كار�صتني اندريا�س اهريند

يف الق�صية امل�صار اليها اعاله:ومبا ان املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور 
ودفع الر�صم املحدد لذلك ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 101691 درهم بال�صافة اىل الفائدة القانونية بواقع 
ال�صند  يف  ماجاء  بتنفيذ  مكلف  فانت  لذلك   - ال�صداد  متام  حتى   2018/9/10 تاريخ  من   %5
الخطار ويف  بهذا  اعالنك/اعالنكم  تاريخ  يوما من   )15( اعاله خالل  اليه  امل�صار  التنفيذي 

حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �صتتخذ بحقك اجراءات التنفيذ املقررة قانونا
القا�صي/معت�صم احمد �صمري ابو�صادي 
حمكمة ال�صارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19   
اعالن بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 4736/2020/60 امر اداء    
مو�صوع الدعوى :املطالبة با�صدار المر بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ )30.000.00( درهم 

والر�صوم وامل�صاريف  
طالب الإعالن : احمد ح�صني ابوزيد هارون - �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم : 1-مطعم كو�صينا ين ناناي 2- هايدي باميينتيل اكوينو - ب�صفتها ال�صخ�صية 
 - الول  �صده  الم��ر  �صدور  املطلوب  الم��ر من ح�صاب  �صدها  الم��ر  �صدور  املطلوب  وب�صفتها 

�صفته بالق�صية : مدعي عليه  -  جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن :  قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2020/11/18 تكليفكم بالوفاء مبا جاء 
الن�صر  تاريخ  ايام من   5 العربيه والجنليزية( خالل  بالن�صر)باللغة  اعاله عن طريق العالن 

وذلك للوفاء باملطالبة املذكورة اعاله.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية
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Defendant's Notice by Publication

Before the Lawsuit's Management Office, Ajman Court, Federal Civil Court of Appeal
 On Lawsuit No. AJCAPCICOM2020/0000791, Commercial Plenary
To the Defendant: Muhammad Hussain Mahdi Karimian Zadeh No known 
residence: Office No. 2703, Apartment No.27, Saba Tower Building, El-
Shikh Zayed street, Bur Dubai, Dubai, Makani No.1253374230.
You are assigned to present the hearing dated 14/12/2020 before the 
Lawsuit's Management Office, Ajman Court, Civil Court of Appeal, and 
Office No.(Lawsuit's Director's Office- Appeal No.1) personally or by an 
authorized attorney in addition to submit a plea for the Lawsuit to which 
all exhibits were attached within a period not exceeding ten days from 
the date of publication to consider the above mentioned Lawsuit your 
capacity as the Defendant.
Director of Judicial Services
Alia Ahmed Obaid Al Zaabi

United Arab Emirates 
Ministry of Justice

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  نوفمرب  2020 العدد 13092 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  نوفمرب  2020 العدد 13092 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  نوفمرب  2020 العدد 13092 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  نوفمرب  2020 العدد 13092 
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•• اأبوظبي- الفجر

اأطلقت “مكتبة” يف دائرة الثقافة وال�صياحة 
م�صابقة  م��ن  الثامنة  ال���دورة  اأب��وظ��ب��ي   –

2020-2021، والتي  القارئ املبدع لعام 
اأبوابها هذا العام ل�صتقبال م�صاركات  تفتح 
واخلا�صة  احل���ك���وم���ي���ة  امل�����دار������س  ط������اّلب 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  اأرج����اء  م��ن جميع 

املتحدة.
تنظيمها  يتم  وال��ت��ي  امل�صابقة،  ه��ذه  تهدف 
اإىل  وامل��ع��رف��ة،  التعليم  دائ���رة  م��ع  بالتعاون 
القراءة  ع��ل��ى  وال��ن��ا���ص��ئ��ة  الأط���ف���ال  ت�صجيع 

باللغتني العربية والإجنليزية،
ب�صكل  العامة  املكتبات  زي���ارة  على  وحّثهم   
م�صتمر، كما ت�صعى اإىل ت�صليط ال�صوء على 
وثقايف،  فكري  كوعاء  العربية  اللغة  اأهمية 
اإب��داع��ات الطلبة املوهوبني يف جمال  ودع��م 
املجتمعية  التنمية  نحو  وتوجيهها  القراءة 

ال�صاملة، 
واإثراء ال�صاحة الأدبية ون�صر القيم الثقافية 

واملجتمعية بني اأفراد املجتمع.
بامل�صاركة  ال����راغ����ب����ني  ع���ل���ى  وي����ت����ّوج����ب 
“مكتبة”  يف  ع�������ص���وي���ة  ع���ل���ى  احل�������ص���ول 
املوقع  خ���الل  م��ن  امل�����ص��اب��ق��ة  يف  والت�صجيل 
https://ar.library. الإل��ك��رتوين 

dctabudhabi.ae، وقراءة اأكرب عدد 
ثم  �صهرين،  م��دى  على  الكتب  م��ن  ممكن 

ملء ال�صتمارة اخلا�صة بامل�صابقة وت�صليمها 
يف املوعد املحدد، كما يتّوجب على امل�صاركني 
للتاأهل للمرحلة  ال�صخ�صية  املقابلة  اجتياز 

الثانية من امل�صابقة.
ومي��ك��ن ل��ل��م�����ص��ارك��ني ا���ص��ت��ع��ارة ال��ك��ت��ب من 
“مكتبة”  اأف����رع  ال��رق��م��ي��ة وج��م��ي��ع  امل��ك��ت��ب��ة 
امل��ن��ت�����ص��رة يف خم��ت��ل��ف اأرج�����اء الإم������ارة، كما 
اأندية  يف  للم�صاركة  ال��ف��ر���ص��ة  ل��ه��م  �صتتاح 

قراءة افرتا�صية،
 والتي �صيتم تنظيمها مل�صاعدة الأطفال على 
وا�صتيعاب  ال��ق��راءة  �صعوبات  على  التغّلب 

املعلومات املذكورة يف الكتاب.
مدير  علي،  اآل  ماجد  عبداهلل  �صعادة  وق��ال 
ملركز  التنفيذي  وامل��دي��ر  الكتب  دار  ق��ط��اع 

اأبوظبي للغة العربية:
املبدع  ال��ق��ارئ  م�صابقة  تفتح  ال��ع��ام  “هذا   
اأبوابها للطاّلب من خمتلف اأنحاء الدولة، 

ال�صرتاتيجية  اخلطة  مع  ان�صجاماً  وذل��ك 
والتي   ،2021 والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ل����وزارة 

تهّدف اإىل بناء واإدارة نظام تعليمي ابتكاري 
خمتلف  يف  العمرية  امل��راح��ل  ك��اف��ة  ي�صمل 
اأنحاء الدولة. ندعو الأطفال والنا�صئة من 
كافة اإماراتنا احلبيبة للم�صاركة يف امل�صابقة 
الفوز  لفر�صة  الكتب  ب��ق��راءة  وال�صتمتاع 

بجوائز مميزة، 
م��ت��م��ن��ني ل��ه��م ال��ت��وف��ي��ق يف امل�����ص��اب��ق��ة ويف 

حياتهم الدرا�صية.«
ت�صتمر م�صابقة القارئ املبدع لعام 2020-
اآخر  اأ�صهر، وميكن متابعة  2021 لثالثة 
خالل  م��ن  بامل�صابقة  املتعّلقة  التحديثات 

و�صم #قارئ_مبدع.
دورتها  يف  امل��ب��دع  ال��ق��ارئ  م�صابقة  جنحت 
من  م�صارك   3400 ا�صتقطاب  يف  املا�صية 
يف  واخل��ا���ص��ة  احلكومية  امل��دار���س  خمتلف 
وال��ظ��ف��رة، مبا  ال��ع��ني  ومنطقتي  اأب��وظ��ب��ي 
وت�صم  الهمم.  اأ�صحاب  من  الطاّلب  فيهم 
جلنة التحكيم عدًدا من الكّتاب والرتبويني 

واأمناء املكتبات.

)دي������وان  ال�صك”  ف���ن���اء  يف  »ن����زه����ة   ‒
اململكة  من  �صميلي  عبده  ح�صن  لل�صاعر  �صعري( 
العربية ال�صعودية، وال�صادر عن دار ت�صكيل للن�صر 

والتوزيع عام 2019؛
)دي�����وان  للفرا�صة”  ذات���ي���ة  »����ص���رية   ‒
جمهورية  من  اإ�صماعيل  حممد  لل�صاعر  �صعري( 
للن�صر  ب��ردي��ة  دار  ع��ن  وال�����ص��ادر  ال��ع��رب��ي��ة،  م�صر 

والتوزيع عام 2019؛

�صعري(  )دي�������وان  ال�صعر”  »ك����اأن����ه   ‒
دار  ع��ن  وال�����ص��ادر  ب��ع��داين،  ج��رب  اليمني  لل�صاعر 

الأطياف للن�صر والتوزيع عام 2019
اأمرية  للكاتبة  لل�صالة”  زواي��ا  »�صت   ‒
عن  ال�صادر  العربية،  م�صر  جمهورية  من  ب��دوي 

دار العني للن�صر عام 2020؛
العب�صي،  غ��ادة  للكاتبة  يلدا”  »ليلة   ‒
وال�صادر  ال��ع��رب��ي��ة،  م�صر  ج��م��ه��وري��ة  م��ن  ك��ذل��ك 

عام  وال��ت��وزي��ع  والن�صر  للطباعة  التنوير  دار  ع��ن 
2018؛

من  ف��رح��ات  اأح��م��د  للكاتب  »خيڤا”   ‒
كتبنا  دار  عن  وال�صادر  العربية،  م�صر  جمهورية 

عام 2020؛
الأفريقي”  احللم  حكاية  »ماليندي:   ‒
ل��ب��ن��ان، وال�����ص��ادر عن  للكاتب حممد ط���رزي م��ن 

الدار العربية للعلوم نا�صرون عام 2019؛
�صاحلة  ل��ل��ك��ات��ب��ة  مزحة”  »ل��ع��ل��ه��ا   ‒
وال�صادر  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  م��ن  عبيد 
عام  للن�صر  م��ي��الد  ودار  املتو�صط  م��ن�����ص��ورات  ع��ن 

2018؛
�صذى  ل��ل��ك��ات��ب��ة  خلفي”  ت��رك��ت  »م���ا   ‒
م�صطفى من فل�صطني، وال�صادر عن دار ها�صيت 

اأنطوان/نوفل عام 2020.
اإخوان  ر�صائل  يف  النقدية  »الق�صايا   ‒
اآلء  ال�صورية  للباحثة  الوفاء”  وخ��الن  ال�صفاء 
يا�صني دياب، وال�صادر عن الهيئة العامة ال�صورية 

للكتاب بوزارة الثقافة ال�صورية عام 2019؛
الرواية  يف  ال�صاردة  الذات  »اإ�صكاليات   ‒
 – نقدية )1999  – درا�صة  ال�صعودية  الن�صائية 
مقبل  اأ�صماء  د.  ال�صعودية  للباحثة   ”)2012
ع��و���س الأح���م���دي، وال�����ص��ادر ع��ن ال����دار العربية 

للعلوم نا�صرون عام 2020؛
درا�صة   - املنطقية  الكليات  »م�صكلة   ‒
اإىل  اليونانية  اجل��ذور  من  واآث���اره  الكلي  حلقيقة 
ماهر  د.  ال�صعودي  للباحث  احلديثة”  الفل�صفة 
الروافد  دار  وال�صادر عن  ال�صبل،  العزيز  عبد  بن 
والتوزيع  للن�صر  الندمي  – ابن  نا�صرون  الثقافية 

عام 2020؛
»الروائية يف املدّونة ال�صردية العربية   ‒
النه�صوية – درا�صة يف تداخل اخلطابات” للباحثة 
اجلزائرية د. فايزة لولو، وال�صادر عن دار احلامد 

للن�صر والتوزيع عام 2020؛

والقيم اجلمالية يف  الفنية  »ال�صمات   ‒
قلعتا  اململوكية،  العمائر  على  العربية  اخلطوط 
 923 – اأمن���وذًج���ا )648  )ال��ك��رك وال�����ص��وب��ك( 
ه�/-1250 1517 م(” للباحث د. رفعت بوايزة 
من اململكة الأردنية الها�صمية، وال�صادر عن وزارة 

الثقافة الأردنية عام 2019
ا�صتقبل  ف��ق��د  وال��ن��ا���ص��ئ��ة  ال��ط��ف��ل  اأدب  ف����رع  اأم����ا 
وا�صتملت  احل��ال��ي��ة،  ال����دورة  يف  تر�صيحاً   244
 7 من  ملوؤلفني  عماًل   13 على  الطويلة  قائمته 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  ه��ي  عربية،  دول 
واململكة العربية ال�صعودية، وم�صر وتون�س ولبنان 
لفرع  الطويلة  القائمة  و�صمت  واملغرب.  و�صوريا 

اأدب الطفل والنا�صئة:
العزيبي  ن�صيبة  العليق” للكاتبة  ونبتة  ‒«الغول 
دار  عن  وال�صادر  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  من 

اأ�صجار للن�صر والتوزيع عام 2019؛
عبد احلكيم  امل�صري  للكاتب  اأمرية”  ‒«حكايات 
حممود، وال�صادر عن دار نه�صة م�صر للن�صر عام 

2020؛
مالح،  رجاء  املغربية  الزمرد” للكاتبة  ‒«حديقة 
والتوزيع/معامل  للن�صر  املوؤلف  دار  عن  وال�صادر 

للن�صر والطباعة عام 2019؛
النجار،  ن��ادي��ة  الإم��ارات��ي��ة  للكاتبة  ‒«غافتان” 
وال��ت��وزي��ع عام  للن�صر  ال��ه��ده��د  دار  ع��ن  وال�����ص��ادر 

2019؛
منرية  التون�صية  للكاتبة  النهر”  �صيدة  ‒«مراآة 

الّدرعاوي، وال�صادر عن دار ورقة عام 2020؛
اأمل  اللبنانية  للكاتبة  الدمى”  حتركت  ‒«هكذا 
نا�صر، وال�صادر عن جمموعة كلمات عام 2020

مي�صيل  امل�����ص��ري  للكاتب  الديجيتال”  ‒«ج�صر 
حنا، وال�صادر عن دار ال�صروق للن�صر والتوزيع عام 

2019؛
تقال،  ع��ب��اده  ال�صوري  للكاتب  ورقة”  ‒«حكاية 

وال�صادر عن دار ال�صاقي عام 2020؛

�صرف  فاطمة  اللبنانية  ‒«اإجا�صة ميال” للكاتبة 
الدين، وال�صادر عن دار ال�صاقي عام 2019؛

‒«كيف فقدت البومة منقارها” للكاتب ال�صعودي 
للن�صر  اأ���ص��ج��ار  دار  ع��ن  وال�����ص��ادر  ال�صبعان،  علي 

والتوزيع عام 2020؛
لطيفة  ال�صعودية  للكاتبة  القبعات”  ‒«�صانع 
للن�صر  ك��ادي ورم���ادي  دار  ع��ن  وال�����ص��ادر  ال�صلوي، 

والتوزيع عام 2019؛

بّناين  ميزوين  التون�صي  للكاتب  فنان”  ‒«رحلة 
ال�صادر عن دار املوؤان�صة للن�صر عام 2020؛

اأ�صرف  امل�صري  للكاتب  كتاًبا”  توؤلف  ‒«قطتي 
���ص��ج��رة للن�صر عام  ال�����ص��ادر ع��ن دار  ال��ي��زي��د،  اأب���و 

.2020
ن�صر  للكتاب  زاي��د  ال�صيخ  ج��ائ��زة  و�صتوا�صل  ه��ذا 
اجلائزة  م��ن  الأخ����رى  ل��ل��ف��روع  الطويلة  ال��ق��وائ��م 

تباًعا.

ت�سم �لقائمة �لطويلة 27 عنو�نًا من 11 بلدً�

جائزة ال�سيخ زايد للكتاب تعلن القائمة الطويلة
 لفرعي املوؤلف ال�ساب واأدب الطفل والنا�سئة

الإماراتي،  اخل��ا���س  الأومل��ب��ي��اد  موؤ�ص�صة  اأجن����زت 
الهمم  اأ����ص���ح���اب  م����ن  ���ص��خ�����ص��ا   55 مب�������ص���ارك���ة 
ف��ن��ي��ا بعنوان  واأ���ص��دق��ائ��ه��م وع��ائ��الت��ه��م، ع��م��ال 
الأمل”  “اأزهار  جم�صم  ويعد  الأمل”.  “اأزهار 
القبي�صي،  عزة  الإماراتية  الفنانة  �صممته  ال��ذي 
بالتعاون  اإجن���ازه  يتم  املنطقة  يف  فني  عمل  اأول 
املبا�صر مع الفنانني من اأ�صحاب الهمم. ويتطلع 
العمل،  ه��ذا  ليكون  الإم��ارات��ي  الأومل��ب��ي��اد اخلا�س 
اإجنازها  يتم  اأخ���رى  فنية  اأع��م��ال  ب��ني  م��ن  الأول 
املوحدة  الفنون  برنامج  من  كجزء  امل�صتقبل،  يف 
ت�صخري  على  يحر�س  ال���ذي  اخل��ا���س  ل��الأومل��ب��ي��اد 
والفعاليات  الأن�صطة  مع  احل��ال  هو  كما   - الفن 
والعالقات  الروابط  تعزيز  اأجل  - من  الريا�صية 
وخلق ال�صداقات بني اأ�صحاب الهمم وغريهم من 
هذا  يف  امل�صاركني  تزويد  مت  وق��د  املجتمع.  اأف���راد 
الالزمة لإجنازه،  الفنية  وامل��واد  ب���الأدوات  العمل 
كما  بيوتهم،  اإىل  مبا�صرة  امل��واد  اإي�صال  مت  حيث 

الإنرتنت  عرب  اجلل�صات  من  العديد  لهم  نظمت 
العمل يف منازلهم  اإجناز  بالعمل على  وا�صتمتعوا 
�صميدة،  ب��ن  علي  والأ���ص��دق��اء.وق��ال  العائلة  م��ع 
اأحد لعبي اجلولف بالأوملبياد اخلا�س الإماراتي 
واأح�����د ال��ف��ن��ان��ني امل�����ص��ارك��ني يف ه���ذا ال��ع��م��ل : “ 
حيث  الفني،  العمل  ه��ذا  يف  بامل�صاركة  ا�صتمتعت 
ومب�صاركة  امل��ن��زل،  يف  عائلتي  م��ع  بالر�صم  قمت 
اأ�صدقاء يل عرب برنامج “زووم”، واأمتنى اأن ياأتي 
النا�س لريوا هذا العمل الفني، حتى يتمكنوا من 
متثال  الر�صم.ويتكون  يف  مهاراتي  على  التعرف 
الإمارات  متثل  زهرات  �صبع  الأمل” من  “اأزهار 
النخيل  ���ص��ع��ف  الأزه������ار م���ن  ال�����ص��ب��ع، ومت ���ص��ن��ع 
فنان م�صارك يف  وتلوينها من قبل كل  املزخرفة، 
هذا العمل، حيث جرى تثبيت الأزه��ار يف قواعد 
الإماراتية  الفنانة  و�صنع  ت�صميم  م��ن  معدنية 
عزة القبي�صي، التي عربت عن �صعادتها بامل�صاركة 
يف هذا العمل .. وقالت : “جت�صد الأزه��ار يف هذا 

م�صاركة  وت��اأت��ي  وال��ت��ق��دي��ر،  العطاء  ف��ك��رة  العمل 
اأ�صحاب  م��ن  وم��ب��دع��ا  ف��ن��ان��ا  م��ن خم�صني  اأك���رث 
الهمم يف اإجناز هذا العمل، لتعزيز فكرة التقدير 
والتكاتف، ويبعث هذا العمل ومن خالل تعاوننا 
لدولتنا  وتقدير  �صكر  ر�صالة  امل�صرتك  اجلماعي 
احلبيبة، وناأمل اأن يتاح للجميع الفر�صة لزيارته 
حيث اأنه يعر�س حاليا يف اجلالرييا مول بجزيرة 
الرمي » .وبهذه املنا�صبة قال حميد ال�صمري، نائب 
الرئي�س التنفيذي للمجموعة والرئي�س التنفيذي 
“مبادلة”  الب�صرية يف  املوؤ�ص�صية واملوارد  لل�صوؤون 
اخلا�س:  الأومل��ب��ي��اد  ملوؤ�ص�صة  ال��ر���ص��م��ي  ال�����ص��ري��ك 
الالزم  الدعم  توفري  على  مبادلة  يف  نحر�س   “
لالأوملبياد اخلا�س، وهذا ما يوؤكد التزامنا و�صعينا 
نحو اإيجاد جمتمع اأكرث �صمول وتنوعا لأ�صحاب 
يف  الفني  العمل  ه��ذا  نعر�س  اأن  وي�صرنا  الهمم، 
اجلالرييا مول، حيث يتاح لهذا العمل ال�صتمرار 
يف اإلهام جمتمعنا«.من جهته قال طالل الها�صمي 

الإماراتي:  اخل��ا���س  ل��الأومل��ب��ي��اد  ال��وط��ن��ي  امل��دي��ر 
واأ�صحاب  اخل��ا���س  الأومل��ب��ي��اد  لعبي  دع��م  “كان 
الهمم وعائالتهم، على راأ�س اأولويات عملنا خالل 
دائما،  احل����ال  ه��و  وك��م��ا  كوفيد19-”،   “ اأزم����ة 
جميعا  م�صاعدتهم  ل�صمان  جهودنا  ان�صبت  فقد 
يف  واإ�صراكهم  البدنية،  بلياقتهم  الحتفاظ  على 
“ياأتي  واأ�صاف  املجتمعية.  والأن�صطة  الفعاليات 
و�صط  الأمل”  “اأزهار  م��ث��ل  ف��ن��ي  ع��م��ل  اإجن�����از 
حت���دي���ات ال���وب���اء احل�����ايل، ل��ي��وؤك��د م���دى املرونة 
واحلما�س الذي يتمتع به لعبونا، مقدما ال�صكر 
والمتنان ل�صركة مبادلة وجالرييا جزيرة املاريه 
فر�صة  واإت��اح��ة  العمل  ه��ذا  لإجن���از  دعمهما  على 
ر�صالة  تو�صيل  يف  وامل�صاهمة  للجمهور،  عر�صه 
املبدعة  الإماراتية  الفنانة  وحيا  والوحدة،  الأمل 
ال���دوؤوب يف دع��م ودمج  ع��زة القبي�صي على عملها 
والفعاليات  الأن�صطة  خ��الل  من  الهمم  اأ�صحاب 

الفنية«.

55 فنانا ومبدعا من �أ�سحاب �لهمم ي�ساركون يف �إجنازه

اأزهار الأمل .. جم�سم فني ي�سارك يف اإجنازه لأول مرة اأ�سحاب الهمم

�حتفاًء برّو�د �لقر�ءة من �لنا�سئة يف �أرجاء �لدولة كافة 

دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي تطلق الدورة الثامنة من م�سابقة القارئ املبدع 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لطفل  و�أدب  �ل�ساب  �ملوؤلف  فرعي  يف  �ملر�سحة  لالأعمال  �لطويلة  �لقائمة  عن  �م�س  للكتاب  ز�يد  �ل�سيخ  جائزة  ك�سفت 
و�لنا�سئة يف �لدورة �خلام�سة ع�سرة من �جلائزة لعام 2021-2020. 

وت�سم �لقائمة �لطويلة لفرعي �ملوؤلف �ل�ساب و�أدب �لطفل و�لنا�سئة 27 عنو�نًا من 11 دولة عربية. وقد ��ستحوذ فرع 
�ملوؤلف �ل�ساب على غالبية �لرت�سيحات �لو�ردة للدورة �خلام�سة ع�سرة من �جلائزة، بو�قع 28% من �إجمايل �لرت�سيحات، 
�أي 646 عماًل متنوعًا. وت�سم �لقائمة �لطويلة للفرع 14 عماًل توزعت على موؤلفني �سباب من 9  دول عربية هي دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ململكة �لعربية �ل�سعودية و�سوريا وجمهورية م�سر �لعربية و�جلز�ئر ولبنان و�لأردن و�ليمن 

وفل�سطني، وتوزعت �لعناوين بني �أعمال �سردية و�سعرية ودر��سات و�أطروحات وت�سم �لعناوين �لآتية:



فــن عــربـــي

31

منى زكي: اأنا اأم حازمة وحاولت 
البحث عن مهنة جديدة

اأعمالها  اأح��دث  عر�س  بعد  اجلمهور  على  زك��ي  منى  تطل  الأوىل،  للمرة 
ال�صينمائية "ال�صندوق الأ�صود" عرب �صا�صة ال�صي بي �صي من خالل حلقتها 
مع الإعالمية منى ال�صاذيل، والفيلم الذي يحتل قائمة الإيرادات يف �صباك 
التذاكر هذا املو�صم ميثل عودة قوية لها اإىل ال�صينما بعد غياب ما يقرب 
من اأربع �صنوات. وهنا ن�صكف عن اأبرز ما قالته منى زكي عن العمل وعن 

غيابها وعن حياتها العائلية اأي�صاً.
م�ساريع منى زكي

ال�صينما  اإىل  ب��ال��ع��ودة جم���دداً  ال��ب��داي��ة، ع��رّبت منى زك��ي ع��ن �صعادتها  يف 
والتمثيل بعد فرتة غياب لي�صت ق�صرية؛ حاولت اأن تبحث فيها عن مهنة 
اأخرى بعيداً عن التمثيل، حيث ك�صفت اأنها خالل هذه الفرتة اأ�ص�صت �صركة 
اإنتاج وح�صلت على كور�صات خا�صة بتاأ�صي�س م�صاريع خا�صة، وقد اعرتفت 

للمرة الأوىل اأنها كانت تنوي تاأ�صي�س spa خا�س بها ولكنها مل تنجح.
كانت  ولكنها  اأب���داً،  التمثيل  عن  بعيدة  وه��ي  �صعيدة  تكن  مل  اأنها  وك�صفت 
ال��دور املنا�صب القوي الذي تعود به؛ وهذا ما وجدته يف فيلم  تبحث عن 
"ال�صندوق الأ�صود" الذي وافقت عليه مبجرد اأن حتّدث معها منتج العمل 

غابي خوري.
�أمومة منى زكي

اأّماً حازمة؛ فلديها قواعد  اأنها ترى نف�صها  على �صعيد اآخر، ك�صفت منى 
الذي  الأ�صلوب  نف�س  تتبع  حيث  اأولده���ا،  تربيتها  اأثناء  املنزل  يف  �صارمة 
تربت عليه وهي يف طفولتها، بحيث يعتمد الكل على نف�صه من اأجل خدمة 
نف�صه.اأما عن اأحمد حلمي فاعرتفت اأنه ل يجيد �صوى طبخ "�صد احلنك" 
وهي الأكلة التي تعّلمها حلمي من "حماته"، وقدمها يف فيديو �صهري عرب 
فرتة  اأثناء  اإن�صتغرام  الجتماعي  التوا�صل  موقع  على  اخلا�صة  �صفحته 

احلجر ال�صحي قبل اأ�صهر.

�سبا مبارك ت�ستعّد ملعركة تاريخية
 يف )اأحم�ض( مع عمرو يو�سف

نفرتاري �لتاريخية
الدراما  يف  خ��ط��وات��ه��ا  اأوىل  م��ب��ارك  �صبا  ت��خ��و���س  ن��ف��رت��اري،  ب�صخ�صية 
ال�صاحة  اإىل  بها  لتعود  تردد  وافقت عليها دون  التاريخية يف م�صر، حيث 
الفنية امل�صرية بعد غيابها عنها الفرتة املا�صية منذ اآخر عمل درامي لها 

يف م�صل�صل "طايع" اأمام عمرو يو�صف اأي�صاً.
وحتاول �صبا حالياً اخل�صوع لتدريبات ريا�صية �صاقة مبجرد اأن ا�صتقرت 
يف م�صر الأ�صابيع املا�صية؛ حيث تخ�صع اأي�صاً لبع�س التدريبات العالجية 
للتخل�س من اآثار الإ�صابات التي لحقتها العام املا�صي بعد ت�صوير عملها 
بع�س  تقدمي  املمكن  م��ن  اأن��ه  خا�صة  اجلبل"؛  "حارث  الأخ���ري  ال��درام��ي 

امل�صاهد التي تظهر بها نفرتاري يف املعارك احلربية.

�سعادة �سبا مبارك
تلّقتها  التي  الفعل  �صعادتها بردود  املقابل، ك�صفت �صبا عن  يف 
"الناحية التانية" التي جمعتها بعمرو  اإزاء بطولتها حلكاية 
يو�صف اأي�صاً �صمن حكايات "منرة اإتنني" الذي ُيعر�س حالياً 
عرب �صا�صة �صاهد الإلكرتونية، وحققت احللقة ن�صب م�صاهدة 
عالية فور عر�صها، وعرّبت �صبا عن �صعادتها بهذا امل�صروع 

وتعاونها مع �صريك جناحها عمرو يو�صف جمدداً.

�ملناف�سة تدور رحاها بني �ملن�سات على �أف�سل �لأعمال �لدر�مية 

)الآن�سة فرح( يف مو�سمه الثاين.. 
تطورات كوميدية وخالفات ل تتوقف

�أ�سماء �أبو �ليزيد
"فرح باتت اأماً، هذا هو التطور الأهم 
وت���دخ���ل ب��ال��ت��ايل م��رح��ل��ة ج���دي���دة يف 
حياتها"، هكذا تعلق اأ�صماء اأبو اليزيد 
دورها  م��ن  اجل��م��ه��ور  ينتظر  م��ا  ع��ل��ى 

يف العمل،
م�صرية اإىل اأن "اأمور طريفة حتدث مع 
م�صاعر  تخترب  اأنها  خ�صو�صاً  طفلها، 
عاطفية  وه����ي  م����رة،  لأول  الأم����وم����ة 
ت�صيد  العائلة فوق ذلك".  جداً وحتب 
التي  املمثلني،  م��ع  ال�����ص��داق��ة  بعالقة 
اإىل  وتلفت  اآخ��ر.  بعد  مو�صماً  توطدت 
امل�صاهد  ت��ن��ت��ظ��ر  ك��ث��رية  "تغريات  اأن 
اأك���رث من  على  اجل��دي��دة،  احللقات  يف 
اأمرها  حت�صم  كيف  و���ص��رناه��ا  �صعيد، 
�صتاأخذ  بني ط��ارق و�صادي، واأي اجت��اه 

ق�صة احلب".

ر�نيا يو�سف
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ت����رى ران���ي���ا ي��و���ص��ف اأن 
"املو�صم الثاين من "الآن�صة فرح"، فيه 
م��ف��اج��اآت ك��ث��رية، وخ��ف��ة ظ��ل ومواقف 
و�صرنى  ال�صخ�صيات،  ملعظم  طريفة 
ونتعّرف  دلل،  الأم  �صخ�صية  ت��ط��ور 
وكيفية  ابنتها  م��ع  ق�صتها  اإىل  اأك���رث 
والد  م��ع  عالقتها  وع��ل��ى  لها  تربيتها 
ال��ع��الق��ة يف احللقات  وت��ط��ور  اب��ن��ت��ه��ا، 
اجلديدة". وتردف بالقول اإن 

عرفناها،  ك��م��ا  �صتبقى  "ال�صخ�صية 
�صقية  وجم����ن����ون����ة،  م���ن���دف���ع���ة  ����ص���ي���دة 
تعي�س احل��ب طوال  اأن  تريد  ول��ذي��ذة، 
واأمها  اب��ن��ت��ه��ا  م���ع  وت��ت��ع��ام��ل  ال���وق���ت، 
العالقة  لها، وتتحول  اأ�صدقاء  كاأنهما 
�صداقة  اإىل  وجدتها  واأم��ه��ا  ف��رح  ب��ني 

متينة، رغم اختالف الأجيال".

�أحمد جمدي
اأح����م����د جم�����دي ع����ن تطور  وي��ك�����ص��ف 
�صخ�صية �صادي على م�صتويني، داخلي 
م���ع ن��ف�����ص��ه وخ���ارج���ي م���ع م���ن حوله، 
اأك���رث  ب����ات  "ال�صاب  اأن  اإىل  م�������ص���رياً 
�صعيد  لكونه  اإ�صافة  وتفهماً،  ن�صوجاً 
ح���ني ب���ات ل��دي��ه ط��ف��ل، ك��م��ا ح��ّق��ق ما 
باأ�صرته".  اأ�صبح حماطاً  يريده بعدما 
اأق����وى  ث����ان  ب�"مو�صم  جم����دي  وي���ع���د 
ك�صخ�صيات  اأن��ن��ا  خ�صو�صاً  الأول  م��ن 
اأ�صبحنا نفهم بع�صنا بع�صاً، ما يجعل 
اأفعال  ونفهم  واأ���ص��رع  اأ�صهل  الت�صوير 
اأكرث"، لفتاً  الكاراكتريات  فعل  وردود 
الكامريا، جتمعنا  عن  بعيداً  "اأننا  اإىل 
الت�صوير،  على  ينعك�س  وه��ذا  �صداقة 
وال�صتثمار  ال���ع���م���ل  م����ن  ���ص��ن��ة  ب���ع���د 

احلقيقي يف العالقات".

حممد كيالين
كيالين  حممد  اأم���ا 

في�صري اإىل "اأنني منذ قدمت �صخ�صية 
طارق لأول مرة، ر�صمت تفا�صيل الدور 
ومزاحه  كالمه  وطريقة  فعله  ب���ردود 
وع�����ص��ب��ي��ت��ه، وه���و ي��ك��ن م�����ص��اع��ر احلب 
لفرح لكنه ل ي�صتطيع اأن يكتم اإح�صا�س 
الغرية، وهذا ما ظهر يف املو�صم الأول، 
و�صتحدث بع�س التطورات الإ�صافية يف 
املو�صم الثاين، لكن اأعتقد اأن �صخ�صية 
عالقتها  وف���ق  ب�صال�صة  ت�صري  ط���ارق 
بالعالقة  وي�صيد  ال�صخ�صيات.  ببقية 
ال��ع��م��ل وامل��م��ث��ل��ني، قائاًل:  م���ع ف��ري��ق 
ن�صعر  معاً،  ون�صف  �صنة  خالل  "اإننا 
ال��ي��وم اأن��ن��ا اأخ����وة واأ���ص��دق��اء مقربني، 
وميكنني القول باأن هذا العمل هو من 

اأمتع جتاربي اأمام الكامريا".

تامر فرج
من جهته ي�صرح تامر فرج عن �صخ�صية 

ماجد الألفي، 
مو�صم  ب��ني  يتطور  "الدور  اإن  فيقول 
العالقات  �صاحب  ال��رج��ل  وه��و  واآخ���ر 
اإىل  م�������ص���رياً  املتعددة"،  ال��ن�����ص��ائ��ي��ة 
تعقيداً  ت������زداد  ب�����دلل  "عالقته  اأن 
يف احل���ل���ق���ات اجل������دي������دة، وم������ا ي����زال 
ال����رج����ل ي��ت��م��ت��ع ب���خ���ف���ة ال����ظ����ل، هذا 
التطورات  م���ن  ال���ع���دي���د  ج���ان���ب  اإىل 

والأحداث". ويثني على ال�صداقة التي 
امل��م��ث��ل��ني، ل�صيما  ب��ن��ائ��ه��ا م��ع  جن��ح يف 
واأحمد  كيالين،  حممد  يو�صف،  رانيا 
باأنني  اأ�صعر  اأنني  عن  ف�صاًل  جم��دي، 
التمثيل  يف  ل  احلقيقي  اأ���ص��م��اء  وال���د 

فقط.
 وي�صيف اأن العالقات الإن�صانية تزداد 
اأن فرح  لكن التطور الأهم هو  تعقيداً 
تكت�صف احلقيقة التي تغيب عن كرث، 
الظروف  مع  لنتما�صى  ن�صطر  عندما 
ون�صطر لنبدل يف خططنا، والتجربة 
اإذا ك��ن��ت تفهم  ت��ث��ب��ت  ال��ت��ي  ف��ق��ط ه��ي 

�صخ�صيتك �صح اأم ل".

�ملنتجة �سايل و�يل
امل���ن���ت���ج���ة �صايل  ت���ع���رب  م����ن ج���ه���ت���ه���ا، 
التي  الفعل  ب���ردود  �صعادتها  ع��ن  وايل 
اأن  اإىل  لفتة  الأول،  املو�صم  ح�صدها 
العمل  نوعية  اإىل  عائد  الأم��ر  "هذا 
نف�صه، كونه لي�س منت�صراً بكرثة ف�صاًل 
والتزامهم  املمثلني،  بني  التناغم  عن 
الذي  ال��ك��ات��ب  ث��م  امل��خ��رج،  بتوجيهات 
واملعتاد  ال�صائع  عن  خمتلفاً  ن�صاً  ق��ّدم 
"اأننا  يف ال�صوق الدرامي". وت�صري اإىل 
للفورمات  ال��ن��ا���س  تقبل  ع���دم  خ�صينا 
تقدميه  ع��ل��ى  حر�صنا  لكننا  ال��ع��امل��ي، 
العربي،  جمتمعنا  م��ع  تتنا�صب  ب���روح 

وال���وا����ص���ح اأن���ن���ا جن��ح��ن��ا يف 

كفريق  "اأننا  ب��ال��ق��ول  وت��خ��ت��م  ذلك". 
وعملنا يف  ك��ب��رياً  بذلنا جم��ه��وداً  عمل 
وب����اء كورونا،  ب�����ص��ب��ب  ���ص��ع��ب��ة  ظ����روف 
ونتمنى اأن يحقق املو�صم الثاين اإقباًل 

جيداً".

�ملخرج و�ئل فرج
اإعطاء  فيتجّنب  وائ��ل فرج  املخرج  اأم��ا 
اأمتنى  "لكن  الثاين،  للمو�صم  توقعاته 

اأن يحقق جناح الأول،
 واأعتقد اأن تقدميه على من�صة "�صاهد 
املناف�صة  لأن  جيد  اأم��ر  هو   ،"VIP
ت���دور رح��اه��ا ب��ني املن�صات على  ال��ي��وم 
و"�صاهد"  ال��درام��ي��ة،  الأع��م��ال  اأف�صل 
ه��و م��ن اأق����وى امل��ن�����ص��ات وع��ل��ي��ه اإقبال 

جماهريي كبري".
حمل  الأول  "املو�صم  اأن  وي�����ص��ي��ف   
�صدمة الفكرة املجنونة، وهذا كان اأمراً 
باهراً، وال�صعوبة تكمن يف اإبقاء عن�صر 
اجلذب والإبهار موجوداً، واأن نحافظ 
من  النا�س  اأعجبت  التي  الأم���ور  على 
واحلبكة  والإخ��������راج  ال�����ص��رد  ط��ري��ق��ة 

الدرامية".
 ويلفت اإىل اأن "ال�صعوبة يف هذا العمل، 
هو كرثة الأح��داث ومع ذلك ا�صتطعنا 
تقدمينا  م��ع  بنجاح  امل��و���ص��وع  تخطي 

اأول مو�صم ناجح جداً".

من عرو�س )�ساهد �لأوىل(، �نطلق عر�س �مل�سل�سل �لكوميدي )�لآن�سة فرح( يف مو�سمه �لثاين 
على )�ساهد VIP(، من كتابة حممود عزت وعمرو مدحت و�إخر�ج و�ئل فرج، وبطولة �أ�سماء �أبو 
�ليزيد، ر�نيا يو�سف، �أحمد جمدي، حممد كيالين، عارفة عبد �لر�سول، تامر فرج و�سو�هم، بينما 
يتوىل جورج عزمي رو�ية �لأحد�ث باأ�سلوب طريف و�سل�س.يف �ملو�سم �جلديد، تكمل حكاية فرح 
وعائلتها مب�ساكلها و�أفر�حها و�خلالفات �لتي ل تتوقف، فبعدما مرت �لأخرية بحادث غرّي جمرى 
حياتها، تنطلق �لأحد�ث �جلديدة من د�خل �مل�ست�سفى حلظة و�سع فرح مولودها، وما يتبع ذلك 

من خطف للطفل لبتز�زها، و�لكثري من �لتطور�ت �لكوميدية.

�أيام قليلة وتبد�أ �سبا مبارك ت�سوير �أوىل م�ساهدها �سمن �أحد�ث 
�مل�سل�سل �لتاريخي "�أحم�س" �أمام عمرو يو�سف بعد جناحهما معًا يف 
�أكرث من عمل فني ما بني �ل�سينما و�لدر�ما �لتلفزيونية، ولكن هذه 
�ملرة �للقاء خمتلف فهي �لتجربة �لتاريخية �لأوىل لعمرو يو�سف 

ول�سبا يف �لدر�ما �مل�سرية.
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يزيد من �حتمال �لإ�سابة باخلرف

درا�سة حتذر من خطر 
كامن يف املنازل 

املك�صوفة  احلرائق  عن  الناجم  التلوث  اأن  للقلق  مثرية  درا�صة  ك�صفت 
داخل املنزل ميكن اأن يزيد من خطر الإ�صابة باخلرف ب�صكل كبري.

وتعاونت جامعة لنك�صرت مع خرباء يف كلية ترينيتي يف دبلن لختبار 
اأم�صوا  الذين  اأولئك  اأن  ووج��دوا  �صخ�س،  ل�7000  املعرفية  القدرات 
وقتا طويال بالقرب من اخل�صب املحرتق وحرائق الفحم واجلفت داخل 

املنازل، اأظهروا قدرات تذكر وذاكرة اأقل.
با�صم  امل��ع��روف��ة  ال��ت��ل��وث  امل��ك�����ص��وف��ة تنبعث م��ن��ه��ا ج��زي��ئ��ات  واحل���رائ���ق 
طريق  ع��ن  ت�صفيتها  ميكن  ل  بحيث  ج��دا  �صغرية  وه��ي   .PM2.5

الأنف والرئتني.
لنك�صرت:  جامعة  اأب��ح��اث  رئي�صة  م��اه��ر،  ب��ارب��را  الربوفي�صورة  وق��ال��ت 
اإغالق  مع  الدافئة  النريان  هذه  بجوار  اجللو�س  اإىل  النا�س  "مييل 

الأبواب والنوافذ.
ووجدنا اأن هذا ميكن اأن يكون بنف�س خطورة اجللو�س على جانب طريق 

مزدحم من حيث التلوث.
واخترب الباحثون القدرات املعرفية ل� 7000 �صخ�س ممن ق�صوا فرتات 
طويلة من الوقت بالقرب من النريان املفتوحة، والذين اأظهروا مزيدا 

من التدهور املعريف، مبا يف ذلك ا�صتدعاء الكلمات والطالقة اللفظية.
ووجدت النتائج اأن احلرائق املك�صوفة التي تعمل بالوقود اخلثي تنبعث 

منها تركيزات اأعلى من اجل�صيمات من حرائق الفحم واخل�صب.
واأ�صافت الربوفي�صورة ماهر: "نعلم اأن التعر�س لتلوث الهواء الداخلي 
ولكن  الدموية.  والأوع��ي��ة  والقلب  التنف�صي  اجلهاز  �صحة  على  يوؤثر 
قبل الآن مل يكن معروفا �صوى القليل عن كيفية تاأثريه على الوظيفة 

الإدراكية لدى كبار ال�صن".
امل�صرتك:  الرئي�صي  ال��ب��اح��ث  اأو���ص��ول��ي��ف��ان،  فين�صينت  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
مهارات  لديهم  املك�صوفة  احل��رائ��ق  ي�صتخدمون  ال��ذي��ن  اأن  "وجدنا 
واقرتحت حكومة  الكلمات،  وت�صمية  الكلمات  تذكر  مثل  اأق��ل،  معرفية 
اململكة املتحدة حظر حرق نفايات الأخ�صاب يف املنازل اخلا�صة، و�صيدخل 
ذلك حيز التنفيذ قريبا جدا. كانت هذه خطوة مثرية للجدل اإىل حد 
ما لأنه ميكنك القول: اأنا يف منزيل، وميكنني اأن اأفعل ما اأحبه. لكنها 
ت�صبب اآثارا �صحية �صلبية، مثل هذه التي وجدناها، لذلك هناك حجة 

للتخل�س منها تدريجيا".
واأكد اخلرباء اأن احلد من اخلرف ما يزال ميثل اأولوية لأنظمة الرعاية 

ال�صحية العاملية.

دقيقة؟  13 خالل  �لإبل  يخزنها  �أن  ي�ستطيع  �ملياه  من  لرت  • كم 
- حوايل 113 لرًتا من املياه.

ج�سمها؟ يف  �ملياه  بتخزين  �لإبل  تقوم  • �أين 
- يف جمري الدم.

بها  مقارنة  �لقمر  �سطح  على  �جلاذبية  تبلغ  كم   •
على �سطح كوكب �لأر�س؟

- اجلاذبية على �صطح القمر تعادل حوايل �صد�س اجلاذبية على �صطح 
الأر�س.

�لأر�س؟ كوكب  بكتلة  مقارنة  �لقمر  كتلة  تبلغ  • كم 
- تبلغ حوايل %1 تقريباً من كتلة كوكب الأر�س.

و�لرت�ب؟  �لرثى  بني  �لفرق  • ما 
- الرثى هو الرمل الندي والرتاب هو الرمل النا�صف. 

للرتبة  جيداً  �صماداً  تعترب  الديدان  تاأكلها  التي  ال�صجر  اأوراق  ه�صم  عن  الناجتة  املخلفات  اأن  تعلم  • هل 
اأ�صهر من الأوراق التي التهمتها  اأن تغطي الأر�س بطبقة من ال�صماد خالل ثالثة  اأن الديدان ت�صتطيع  و 

خالل عام تقريباً. 
 • هل تعلم اأن اأطول احل�صرات عمراً من ف�صيلة اخلناف�س حتمل ا�صم � اخلنف�صاء الرائعة � اإذ اأن حتولها من 

طور الريقة اإىل طور العذراء فقط يحتاج اإىل 47 �صنة كاملة. 
 • هل تعلم اأن اأقدم جي�س نظامي اأوربي هو احلر�س ال�صوي�صري يف الفاتيكان اإذ يعود تاريخ تاأ�صي�صه اإىل عام 

1400م. 
حرف.   72 حروفها  عدد  يبلغ  التي  الكمبودية  اللغة  حروف  هي  لغة  يف  حروف  عدد  اأكرب  اأن  تعلم  • هل 
• هل تعلم اأن ع�صري الفاكهة و حده اأو خملوط يجب تناوله يف احلال فالنتظار عليه يعر�س فيتاميناته 

لأك�صدة الهواء كما اأن بع�س الأنواع تف�صد ب�صرعة و يف مقدمتها ع�صري اجلزر 
 • هل تعلم اأن اأغرب اإح�صائية عن ال�صمنة اأفادت اأن م�صاهدة التليفزيون امللون توؤدي اإىل ال�صمنة املفرطة. 

 • هل تعلم اأن القطط غنية باألبانها و لبنها مغذ و يالئم جميع الثدييات. 
م   1580 عام  الربتغاليون  امل�صتك�صفون  عليها  اأطلق  الوطنية  ال�صني  اأو  تايوان  جزيرة  اأن  تعلم  هل   •

ا�صم )فورموزا( اأي اجلميلة. 

بندق وال�صياد 
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�ملاجنو 
اأظ����ه����رت درا����ص���ة 
حديثة، اأن فاكهة 
متثل  امل�������اجن�������و 
تخفيف  يف  ح���اًل 
اجلهاز  م�����ص��اك��ل 
اله�صمي، مقارنة 
من  ب���������ال����ع����دي����د 
الغنية  الأط��ع��م��ة 

بالألياف.
الدرا�صة:  وقالت 
امل��������اجن��������و  اإن 

تاأثريها اأقوى من م�صحوق الألياف، يف معاجلة الإم�صاك والتهاب الأمعاء؛ 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  بالبوليفينول،  امل�صماة  املغذية  امل���واد  على  لحتوائها  وذل���ك 

الألياف.
من  نتائجها  اأ���ص��اب��ي��ع   4 مل��دة  ا�صتمرت  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ة  م��ع��دو  وا�صتخل�س 
املزمن،  بالإم�صاك  م�صابني  وام���راأة  رج��اًل   36 على  لختبارات  اإجرائهم 
 300 من  يومية  جرعة  منحها  مت  الأوىل  جمموعتني:  اإىل  وتق�صيمهم 
جرام من املاجنو، بينما ح�صلت املجموعة الأخرى على كمية معادلة من 

الألياف.
يف  انخفا�صاً  اأظهرتا  املجموعتني  اأن  فرتتها،  نهاية  يف  الدرا�صة  وذك��رت 
الإم�صاك، ولكن وجد اأن املاجنو اأكرث فعالية يف تخفيف الأعرا�س، مقارنة 
ب�الألياف وحدها، كذلك �صاعدت املاجنو على حت�صني تكوين البكترييا يف 

الأمعاء وتخفيف اللتهاب.

نهار جديد ويوم جديد ي�صتقبله بندق بن�صاط وحيوية وبعد ان تناول طعامه و�صرب حليب جوز الهند األقى 
التحية على امه وتركها يف رعاية اهلل حتى يعود، تقافز بندق وا�صدقاوؤه ال�صغار بني ال�صجار حتى و�صلوا اإىل 

منت�صف الغابة وعندما ذهب كل واحد منهم اإىل طريق خمتلف. 
ووا�صل بندق مرحه بني �صجريات الغابة وا�صجارها حتى اأح�س بالتعب فجل�س ي�صرتيح ويلتقط بع�س الثمار 
لياأكلها عند ذلك �صمع �صوتا �صعيفا يناديه فاذا هي ع�صفورة جميلة رقيقة وحزينة اقرتبت منه فقالت له 
اأعرفك جيدا فاأنت بندق الذي طاملا حل للحيوانات الطيبة م�صاكلهم فقال لها وانا يف خدمتك ايتها الرقيقة 
انواعنا  مبختلف  واجلميلة  ال�صغرية  الطيور  فنحن  للغاية  �صعبة  واأ�صدقائي  وم�صكلتي  ا�صكرك  له  فقالت 
يطاردنا �صياد �صرير جاء اإىل هذه الغابة يف الفرتة الخرية قد حرمنا النوم والراحة ول نعرف ماذا نفعل .. 
فكر بندق قليال ثم قال ان المر ب�صيط فاجمعي ا�صدقاءك من الطيور حال و�صاأقول لكم ماذا نفعل .. طارت 
الع�صفورة ال�صغرية واأتت باأ�صدقائها الع�صافري وغريهم من الطيور املهددة بال�صيد فقال لهم بندق خطتي 
ب�صيطة جدا وهي مهاجمة هذا ال�صياد وتخويفه حتى ليعاود ال�صيد هنا مرة اخرى، ف�صنن�صب له ال�صراك 
يف كل مكان وعندما ي�صل اىل املكان الذي تختبئون فيه عليكم مبهاجمته من كل مكان ونقره يف كل انحاء 
ج�صده فهذا �صيخيفه ولن ي�صتطيع معه حتى ان ي�صتعمل �صالحه اأما اأنا فعندي ا�صياء اخرى �صاأجهزها له.. 
ذهب بندق للبحث عن ا�صدقائه مل�صاعدته وحكي لهم ماحدث وطلب منهم انتظار ذلك ال�صياد وهم حمملني 
بالثمار ال�صوكية الكبرية وال�صغرية وع�صارات ال�صجار ذات الرائحة الكريهة واي�صا جدائل ال�صجار الرفيعة 
احلادة حتى ابلغتهم الع�صفورة بح�صوره واقرتابه من منطقتهم فخرجوا ل�صتقباله بطريقتهم اخلا�صة ا�صرع 
جمموعة منهم باللتفاف حوله بجدائل ال�صجار احلادة ومنهم من ا�صتعمل الع�صائر ذات الرائحة الكريهة 
التي جعلته ي�صرخ قرفا واخرين قذفوه بالثمار ال�صوكية اما الطيور فقد قامت مبهاجمته ونقره يف كل انحاء 
ج�صده حتى نزفت منه الدماء وامل�صكني ي�صرخ وي�صرخ وي�صرخ ولكن ل معني واأخذ يجري هربا منهم يف كل 
اجتاه وهم خلفه يتقاذفونه بالثمار والع�صارة الكريهة حتى هرب من الغابة ومن يومها مل يفكر بالرجوع ابدا 

وهنيئا لبندق حتيات اأ�صدقاءه واىل مغامرة جديدة.

ك�������ص���ف ال����دك����ت����ور ف����الدي���������ص����الف ي���ل���ي���ن�������ص���ك���ي، اأخ���������ص����ائ����ي طب 
الأع�صاب،ال�صروط التي ت�صمن احل�صول على نوم جيد وهادئ.

يف  جيدا  بالنوم  ال��راغ��ب  ال�صخ�س  على  اأن  اإىل  الأخ�صائي  وي�صري 
الليل "عدم النوم يف النهار،  اإذا كان هذا مينعه من النوم يف الليل. 
لأن النوم يف النهار يوؤدي اإىل ق�صر مدة النوم ليال. بالطبع هناك 
فقط،  دقيقة   20 م��دة  ن��ه��ارا  ال�صتلقاء  اإىل  يحتاجون  اأ�صخا�س 
وه��وؤلء ل يعانون من اأي م�صكلة يف النوم ليال. كما يف�صل جتنب 
�صابه  وم��ا  ال��ق��راءة  اأو  ال�صتلقاء  ع��دم  ال�صرير،  على  �صيء  اأي  عمل 
ذلك. ومن املهم يف النهار احلفاظ على م�صتوى معني من الن�صاط 

البدين.
ي�صتنفد طاقته، فلن  اإذا مل يتعب اجل�صم بدرجة كافية ومل  لأن��ه   

يكون نومه جيدا".
ووفقا له، يجب قبل 3-4 �صاعات من النوم جتنب القيام باأي ن�صاط 
النوم  اإىل  اخللود  وقبل  د�صمة.  اأطعمة  تناول  وع��دم  مكثف،  ب��دين 

يجب اإطفاء النور واإزالة املهيجات.
واأ���ص��اف ال��دك��ت��ور، م��ن امل��ه��م ال��ن��وم وال���ص��ت��ي��ق��اظ يف نف�س الوقت، 

وكذلك النوم بنف�س الو�صعية ويف نف�س املكان.
ال�صرتخاء  فعليه  ال��ن��وم،  م��ن  ال�صخ�س  يتمكن  مل  "واإذا  وي��ق��ول، 
ومريحة.  جميلة  باأ�صياء  والتفكري  البحر.  �صاحل  على  اأنه  وت�صور 
ال�صخ�س  ي�صعر  مل  واإذا  ج�صمه.  ع�صالت  وارخ���اء  �صد  ميكنه  كما 
عليه  لذلك  ال��ن��وم.  اإىل  وق��ت اخللود  اأن��ه مل يحن  فيعني  بالنعا�س 

اإثارة هذا ال�صعور يف نف�صه".

تعرفوا على قواعد النوم ال�سحي اجليد

متزجلون يرتدون �أقنعة و�قية للوجه �سد �نت�سار فريو�س كورونا، يركبون م�سعد �لتزلج قبل �أن ي�سطدمو� 
باملنحدر�ت خالل �أول ثلوج من �ملو�سم فوق منتجع �لتزلج فريبري يف جبال �لألب �ل�سوي�سرية. � ف ب


