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بد�نة �لطفل ترفع خطر �إ�صابته بالربو
�إ�صابة  خطر  ترفع  �لبد�نة  �أن  م��ن  �لأمل��ان��ي��ة  �ل��رئ��ة  م�ؤ�ص�صة  ح��ذرت 
�أثبتت �لدر��صات �لطبية وج�د �صلة مبا�صرة  �لأطفال بالرب�؛ حيث 
بني �رتفاع م�ؤ�صر كتلة �جل�صم وخطر �لإ�صابة بالرب� لدى �لأطفال.

و�أو�صحت �مل�ؤ�ص�صة �أن م�ؤ�صر كتلة �جل�صم يك�ن مرتفعاً �إذ� كان يزيد 
على 25، م�صرية �إىل �أنه مع �رتفاع م�ؤ�صر كتلة �جل�صم ترتفع �أي�صاً 
ن�صبة �لن�صيج �لدهني، و�لذي ُيكّثف من عمليات �للتهاب د�خل �جل�صم 
ويزيد من �حلمل �ل��قع على �ل�صعب �له��ئية، وبالتايل يرتفع خطر 
على  �مل�ؤ�ص�صة  �صددت  ذلك،  حدوث  دون  وللحيل�لة  بالرب�.  �لإ�صابة 
�أهمية حماربة �لبد�نة لدى �لطفل من خالل تعديل نظامه �لغذ�ئي، 
�لكاملة  �حل��ب���ب  ومنتجات  و�خل�����ص��رو�ت  �ل��ف����ك��ه  م��ن  �لإك��ث��ار  �أي 
�جلاهزة، مع ممار�صة  و�ل�جبات  و�ل�صكريات  �لده�ن  و�لإق��الل من 
ريا�صات ق�ة �لتحمل باعتد�ل مثل �مل�صي و�جلري ورك�ب �لدر�جات 

�له��ئية و�ل�صباحة.

�ل�صتاء �أف�صل وقت لفقد�ن �لوزن
وفقاً لدر��صة جديدة ن�صرت يف جملة "�صيل ريب�رت�س ميدي�صن"، فاإن 
ممار�صة �لريا�صة يف بيئة باردة ميكن �أن تزيد من قدرة �جل�صم على 

�لتكيف مع درجات �حلر�رة �ملختلفة وتعزيز حرق �لده�ن.
در�س خرب�ء من جامعة ك�بنهاغن جمم�عة م�ؤلفة من ثمانية ذك�ر 
�ل�صباحة  بعد  �ل�صاونا  جلل�صات  وذهب��  �ل��ربد  م��صم  خ��الل  �صبح�� 
ممار�صة  �ل�صباحني  من  �أخ��رى  جمم�عة  �ختارت  بينما  عامني،  ملدة 

�ل�صباحة يف �صروط حر�رة �أكرث دفئاً.
يف  �أف�صل  ك��ان����  �ل��ب��ارد  �لطق�س  يف  �ل�صباحني  �أن  �لنتائج  و�أظ��ه��رت 
�لتكيف مع تغري درجة �حلر�رة يف بيئتهم وكان لديهم تنظيم حر�ري 

�أف�صل.
تن�صيطاً  �صهدو�  �لبارد،  �لطق�س  �ل�صباحني يف  فاإن  ذلك،  عالوة على 
ت�صاعد  �جل�صم  ده���ن  م��ن  خا�س  ن���ع  وه��ي  �لبنية،  للده�ن  �أف�صل 
ود�ء  �لتاجي  �ل�صريان  وم��ر���س  �لقلب  ب��اأم��ر����س  �لإ���ص��اب��ة  تقليل  يف 

�ل�صكري من �لن�ع 2 و�رتفاع �صغط �لدم.
�أن������ع معينة من  ت��ن��اول  �إن  �ل��ب��اح��ث���ن،  ي��ق���ل  �إىل م��ا �صبق،  �إ���ص��اف��ة 
�لأط��ع��م��ة �ل�����ص��ت���ي��ة ي�����ص��اع��د يف �إن��ق��ا���س �ل������زن، م��ث��ل �جل���زر �لغني 
�أط�ل وت�صاعد يف  بال�صبع لفرتة  �ل�صع�ر  �لتي ت�صاعد على  بالألياف 
�لتي ل حتت�ي على كمية كبرية  �ل�صمندر  �له�صم، وج��ذور  عمليات 
من �ل�صعر�ت �حلر�رية، و�جل��فة �لغنية بالألياف، و�لتي ت�صاعد على 
حت�صني عملية �له�صم وتعزز �لتمثيل �لغذ�ئي و�إنقا�س �ل�زن، وفق 

ما �أوردت �صحيفة تاميز �أوف �إنديا. 

عالمات تنذر بانف�صال �صبكية �لعني
ه�  �لعني  �صبكية  �نف�صال  �إن  �لعي�ن  لطب  �لأملانية  �جلمعية  قالت 
��صطر�ب يف �لعني يعني تق�صر �صبكية �لعني عن �لطبقة �لكامنة فيها 

من �لأن�صجة �لد�عمة.
�صبكية  �نف�صال  خطر  ترفع  �لتي  �لع��مل،  �أن  �جلمعية  و�أو�صحت 
�لنظر  وِق�صر  ع��ام��اً(   50 م��ن  )ب���دء�ً  �لعمر  �لتقدم يف  ه��ي:  �ل��ع��ني، 
�ل�صديد و�إ�صابات �لعني �حلادة و�لتاريخ �لعائلي و�أمر��س �لعني مثل 
�لإعتام،  �إز�ل��ة  مثل  �صابقاً  �لعني  يف  جر�حة  و�إج���ر�ء  �لعنبية  �لتهاب 

بالإ�صافة �إىل د�ء �ل�صكري و�رتفاع �صغط �لدم و�لتدخني.
�لتي تنذر بانف�صال �صبكية  �أن عالمات �لتحذير،  و�أ�صافت �جلمعية 
�لعني، تتمثل يف روؤية �أج�صام طافية ووم�صات يف �لعني وتغيم �لروؤية 
وتده�ر �لروؤية �ملحيطية )على �جلانبني( و�ل�صع�ر ب�ج�د حجاب �أو 

�صتار على جمال �لروؤية.
لأن  نظر�ً  �لأع��ر����س،  ه��ذه  ف���ر مالحظة  �لطبيب  ��صت�صارة  وينبغي 
يتم  م��ا  وغ��ال��ب��اً  بالعمى،  �لإ���ص��اب��ة  يف  يت�صبب  ق��د  �ل�صبكية  �نف�صال 

�لعالج ب���صطة �جلر�حة.
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�ل�صل قد ينتقل بالتنف�س 
خل�صت در��صة حديثة �إىل �أن جمرد �لتنف�س قد يك�ن �صببا رئي�صيا لنتقال 
عدوى �ل�صل، ما قد يغري يف �لعمق ��صرت�تيجيات �حت��ء هذ� �ملر�س �لتي 

تركزت تاريخيا على �أبرز �أعر��صه: �لعط�س.
ويذّكر هذ� �لنقا�س بذلك �لذي ح�صل يف �لأو�صاط �لعلمية يف بد�ية جائحة 
ك�فيد19-: ففي حال تاأكيد فر�صية �نتقال �ل�صل من خالل �لتنف�س، هذ� 
ل�قف  تكفي  ل  ب��الأع��ر����س  �أ�صيب��  �ل��ذي��ن  �لأ�صخا�س  معاجلة  �أن  يعني 

تف�صي �ملر�س.
ففي �ل��قع، "يرتك هذ� �لأمر جمال لتف�صي �لعدوى ب�ص�رة ل ي�صتهان 
ل�كالة  �أك���د  م��ا  على  عالج"،  لأي  �مل�صابني  �لأ���ص��خ��ا���س  خ�ص�ع  قبل  بها 
فر�ن�س بر�س �أحد معدي �لدر��صة وه� ر�ين دينكيلي من جامعة كيب تاون 

يف جن�ب �إفريقيا.
و�أ�صار دينكيلي �إىل �أن �ملقاربة �جلديدة �صد �ملر�س يجب �أن تق�م على ر�صد 

�لأ�صخا�س �مل�صابني بال�صل من دون �نتظار خ�ص�عهم للعالج.
وقال "�إذ� ما كان �نتقال �لعدوى ممكنا يف غياب �أي �أعر��س، فاإن ذلك يعّقد 

�ملهمة كثري�".
�آخرين،  علماء  من  للمر�جعة  بعد  تخ�صع  مل  �لتي  �لنتائج  ه��ذه  وُقدمت 

خالل م�ؤمتر دويل عرب �لإنرتنت ُخ�ص�س لل�صحة �لرئ�ية.
و�ل�صل مر�س معد ي�صيب �لرئتني يف �أكرث �لأحيان، ب�صبب بكترييا ُتعرف 

باملتفطرة �ل�صلّية �أو ع�صية ك�خ ن�صبة �إىل ��صم مكت�صفها.
�صخ�س  ملي�ن   1،5 �أن  �إىل  �لعاملية  �ل�صحة  منظمة  ت��ق��دي��ر�ت  وت�صري 
" دون  �لأك��رث فتكا  �ملعدي  �ملر�س  �صن�يا، ما يجعله  �ل�صل  ب�صبب  مي�ت�ن 

�حت�صاب ك�فيد".

�أعر��س هبوط 
�لرحم عند �لن�صاء

لأطباء  �ل��ن��م�����ص��اوي��ة  �جل��م��ع��ي��ة  ق���ال���ت 
يعني  �لرحم  هب�ط  �إن  �لن�صاء  �أمر��س 
تدىل �لرحم باجتاه �ملهبل ب�صبب �صعف 

ع�صالت قاع �حل��س.
�صعف  �أ���ص��ب��اب  �أن  �جلمعية  و�أو���ص��ح��ت 
�لتقدم  يف  تتمثل  �حل��س  قاع  ع�صالت 
يف �لعمر )�صن �لياأ�س( و�حلمل و�ل�لدة، 

بالإ�صافة �إىل �لع��مل �جلينية.
وت��ت��م��ث��ل �أع�����ر�������س ه���ب����ط �ل����رح����م يف 
�لنزيف �ملهبلي وزيادة �لإفر�ز�ت �ملهبلية 
�لظهر  �أ���ص��ف��ل  و�آلم  �ل��ب���يل  و�ل�����ص��ل�����س 
باأمل  و�ل�صع�ر  �حل������س  بثقل  و�ل�صع�ر 

�أثناء ممار�صة �لعالقة �حلميمة.
ن�صاء  �أم��ر����س  طبيب  ��صت�صارة  وينبغي 
للخ�ص�ع  �لأعر��س  هذه  مالحظة  ف�ر 
للعالج يف �ل�قت �ملنا�صب، و�لذي يتمثل 
قاع  ع�صالت  تق�ية  متارية  ممار�صة  يف 
لدعم  مهبلي  جهاز  و��صتخد�م  �حل��س 
�لرحم و�إبقائه يف م��صعه، ويف �حلالت 

�ل�صعبة يتم �للج�ء للجر�حة.
�لعالجية،  �ل���ط���رق  ه����ذه  ج��ان��ب  و�إىل 
�لطبيعي  �ل�����زن  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ  ينبغي 

وجتنب رفع �أغر��س ثقيلة.

�صرب كمية كافية من �ملاء 
ميكن �أن مينع ق�صور �لقلب �ص 23

�أكرث من �حلزن و�لأرق... 
عالمات تك�صف �كتئاب �لرجل

�إن لكتئاب  �لأع�صاب،  �لنف�صي، وطب  �لأملانية للطب و�لعالج  قالت �جلمعية 
�أ���ص��ب��اب ع��دة تتمثل يف �ل��ت��ق��دم يف �ل��ع��م��ر، و�لإح�����ص��ا���س ب��دن��� �لأجل،  �ل��رج��ل 
�لأبناء، وفقد�ن م�صدر  �أحد  �أو  و�ل�حدة، وفقد�ن عزيز، مثل �صريك �حلياة، 

�لدخل �ملادي.
و�أو�صحت �جلمعية �أن عالمات مميزة، تنذر باكتئاب �لرجل منها �ل�صتغر�ق 
و�مل�صروبات  �مل��خ��در�ت  �إدم��ان  �أو  �لريا�صة،  �لإف���ر�ط يف ممار�صة  �أو  �لعمل،  يف 
�ملحف�فة  �أو  �لعدو�نية،  و�لت�صرفات  �ملته�ر،  �ل�صل�ك  �إىل  �إ�صافة  �لكح�لية، 

باملخاطر.
�أخ��رى عامة  �أعر��س  �لعالمات هناك  �إىل جانب هذه  �أن��ه  و�أ�صافت �جلمعية 
�لع�صالت، و�آلم �لظهر،  �مل�صتمر،و�آلم  �إىل ج�صدية تتمثل يف �ل�صد�ع  تنق�صم 

و�لدو�ر �مل�صتمر، و��صطر�بات �لن�م.
وفقد�ن  و�لقلق،  و�ل��ك��اآب��ة،  �حل���زن،  يف  �مل�صاحبة  �لنف�صية  �لأع��ر����س  وتتمثل 

�لدو�فع، وتر�جع �لثقة يف �لنف�س، و�لنهز�مية،و�لياأ�س.
و�أو�صت �جلمعية �ملحيطني باملكتئب، ت�صجيعه على ��صت�صارة �لطبيب �لنف�صي 
يف �أقرب وقت ممكن للعالج �لنف�صي قبل ف��ت �لأو�ن وتفاقم �حلالة �أو�لإقد�م 

على �إيذ�ء �لنف�س �أو �لنتحار.
و�أ�صارت �جلمعية �إىل �أن �أوىل خط��ت �لعالج هي حتديد �صبب �لكتئاب.

الوجبات ال�سريعة
�لرغبة يف  بعدم  �ل��ربد  بنزلت  �مل�صاب�ن  ي�صعر  ما  غالباً 
�لطهي. ومع ذلك، ين�صح بالمتناع عن تناول �ل�جبات 
على  وحت��ت���ي  �صحية  غ��ري  �ل��غ��ال��ب  يف  لأن��ه��ا  �ل�صريعة، 
ي�صتغرق  �جل�����ص��م  يجعل  م��ا  �ل���ده����ن،  م��ن  ع��ال��ي��ة  ن�صبة 
وقتاً �أط�ل يف ه�صمها. وقد ت�ؤدي �ل�جبات �ل�صريعة �إىل 
تفاقم بع�س �لأعر��س مثل �لإ�صهال �أو �لغثيان. وين�صح 
�جل�صم  متد  خ�صار  على  حتت�ي  منزلية  وجبات  بتناول 
�ل�صفاء  ع��ل��ى  ت�����ص��اع��ده  �ل��ت��ي  �ل�����ص��روري��ة  بالفيتامينات 

ب�ترية �أ�صرع.

احللويات
ومثل �ل�جبات �ل�صريعة، ين�صح باأن تزيل �حلل�يات من 
قائمة �لطعام عندما تك�ن م�صاباً بنزلة برد. ويع�د ذلك 
وي�صعف  بالتهابات  �جل�صم  �إ�صابة  ي�صهل  �ل�صكر  �أن  �إىل 
�ملر�س.  عند  بالفعل  يك�ن م�صطرباً  �لذي  �ملناعة  جهاز 
�أن ت�صفى من  �لن�صيحة حتى بعد  وميكنك تطبيق هذه 

�لإ�صابة!

منتجات الألبان
�إذ� كانت نزلة �لربد مرت�فقة مع ��صطر�بات يف �جلهاز 
عن  بال�صتغناء  وقتها  ين�صح  �لإ���ص��ه��ال،  مثل  �له�صمي 
تلك �لتي حتت�ي على ن�صبة  منتجات �لألبان، خ�ص��صاً 
عالية من �لده�ن. فالالكت�ز �مل�ج�د يف �حلليب وغريها 
من منتجات �لألبان قد يه�صم ب�صكل �صيء، ما قد ي�ؤدي 

�إىل تفاقم �أعر��س �لإ�صهال.

القهوة
كثريون يحب�ن بدء ي�مهم باحت�صاء �لقه�ة، و�آخرون ل 
ميكنهم �ل�صتغناء عن ك�ب قه�ة بعد �لظهر، وطاملا كان 
�ل�صحة.  على  �إيجابياً  تاأثري�ً  لها  فاإن  باعتد�ل،  تناولها 
�أما �مل�صاب�ن بنزلت �لربد، فينبغي عليهم �لمتناع عن 

تناول �لقه�ة، خ�ص��صاً �إذ� كان�� يعان�ن من ��صطر�بات 
له  �لقه�ة  يف  �مل���ج���د  فالكافيني  �له�صمي.  �جل��ه��از  يف 
تاأثري من�صط على �لأمعاء وقد ي�ؤدي �إىل تهيج �لأمعاء، 
تاأثري�ً  للقه�ة  �أن  كما  بالإ�صهال.  �لإ�صابة  عند  خا�صة 
مدر�ً للب�ل، وبالتايل فهي تعزز فقد�ن �جل�صم لل�ص��ئل 

�لتي يحتاجها عند �لإ�صابة بنزلت �لربد.

ن�سائح تقيك من نزلت الربد 
بنزلت  �لكثريون  ي�صاب  �خلريف  ف�صل  دخ���ل  مبجرد 
�لربد رغم �ل�صتعانة باملالب�س �لد�فئة. وين�صح �خلرب�ء 
�لف�صل  ه��ذ�  م��ع  و�لتاأقلم  م��صمي  غ��ذ�ئ��ي  نظام  باتباع 
ب�صكل جيد. هنا تتعرف على �أربع ن�صائح ت�صاعدك على 

ذلك.
تدريجيا.  �حل��ر�رة  در�ج��ات  تنخف�س  �خلريف  ف�صل  يف 
ورغ���م �ل���ص��ت��ع��ان��ة ب��امل��الب�����س �ل��د�ف��ئ��ة ي�����ص��اب �لكثريون 
باتباع  �خل���رب�ء  وين�صح  �ل���ربد.  ون���زلت  �حللق  بالتهاب 
�أربع ن�صائح مهمة ت�صاعد على �ل�قاية من نزلت �لربد 

خالل ف�صل �خلريف.
م��صمي عذ�ئي  نظام   �1

م��ه��م��اً يف تق�ية  دور�ً  �مل��ن��ا���ص��ب  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �ل��ن��ظ��ام  ي��ل��ع��ب 
�خلاليا  جميع  م��ن  باملئة   70 فن�صبة  �جل�����ص��م.  مناعة 
و�حلفا�س  �مل��ر���س  ولتفادي  �لأم��ع��اء.  يف  ت�جد  �ملناعية 
�لنظام  باتباع  ين�صج  �خلريف  خ��الل  جيدة  �صحة  على 
�لغذ�ئي �مل��صمي، مبعنى �صر�ء و��صتهالك �مل��د �لغذ�ئية 
�لتي �صيتم ح�صادها يف ف�صل �خلريف �ص��ء تعلق �لأمر 
حملية  تك�ن  �أن  �لأف�صل  وم��ن  �أو�خل�����ص��رو�ت  بالف��كه 
وغري م�صت�ردة، ح�صب م�قع "ومن�س هيلث" �ملتخ�ص�س 

يف �لن�صائح �لطبية.
 وم���ن ب��ني �خل�����ص��ر �مل������ص��م��ي��ة �مل��ف��ي��دة ل��ل��م��ن��اع��ة �جلزر 
و   C و   A �لفيتامينات  على  يت�فر  و�ليقطني. فاجلزر 
مليئ  فه�  �ليقطني  �أما  �لربد.  لنزلت  م�صادة  وهي   E
ملف�ف  �إليها  ي�صاف  �ملناعة.  يق�ي جهاز  �لذي  بالزنك 

C وحام�س �لف�ليك.  كرنب �ل�صاف�ي �لغني بفيتامني 
كما �أن �لفجل �لأبي�س مفيد للج�صم �صد �ل�صعال و�لتهاب 

�حللق و�صغط �لدم وغريها من �لأمر��س.
�ملناعة جهاز  دعم   �2

جهاز  لدعم  �ملنا�صبة  �لغذ�ئية  �مل����د  �أهمية  �إىل  �إ�صافة 
�ملناعة ت�جد طرق �أخرى لتق�يته خالل ف�صل �خلريف 

و�ل�صتاء. �أبرزها:
�ملرء  �أن  خمت�ص�ن  �أمريكي�ن  �أطباء  و�أك��د  �لكايف:  �لن�م 
يحتاج ما بني 7 و9 �صاعات من �لن�م يف ف�صل �خلريف. 
�أط�ل  ن�م  ل�صاعات  �لن�صاء يحتجن  �أن  �أملان  و�أكد خرب�ء 

من �لرجال.
�حلر�رة  تدعم  )�ل�صاونا(:  �لبخاري  �حلمام  �إىل  �لذهب 
وتق�ي  �ل��دم���ي��ة  و�لأوع��ي��ة  �لقلب  نظام  �ل�صاونا  د�خ��ل 
مرتفعة  ح��ر�رة  لدرجات  �جل�صد  تعري�س  ب�صبب  �ملناعة 
�ل�صاونا قبل  �إىل  بالذهاب  �ملتخ�ص�ص�ن  وب��اردة. وين�صح 
م�قع  ي�صيف  �ملر�س،  �أثناء  ولي�س  برد  بنزلت  �لإ�صابة 

هيلث". "ومن�س 
غ�صل �ليدين: يجب غ�صل �ليدين عدة مر�ت على مد�ر 
�لي�م للتخل�س من خمتلف �لبكرتيا بها. وفقا لدر��صة 
�لأملانية يجب علينا غ�صل  ريغن�صب�رغ  بها جامعة  قامت 
�ليدين بال�صاب�ن ملدة 30 ثانية على �لأقل للتخل�س من 

تلك �لبكترييا.
و�لريا�صة �حلركة   �3

�أك��رب يف �خل��ارج ونتحرك  �ل�صيف وقتا  نق�صي يف ف�صل 
كثري�ً. وخالل ف�صل �خلريف يف�صل �لكثريون �لبقاء يف 
�أماكن د�فئة هروبا من �لربد. وين�صح �خلرب�ء باخلروج 
�إىل �لطبيعة و�ل�صتفادة من �أ�صعة �ل�صم�س ومن �ل�ص�ء 
�ل��ط��ب��ي��ع��ي �ل����ذي ي�����ص��اع��د �جل�����ص��م ع��ل��ى �إف�����ر�ز فيتامني 
يتحمل�ن  ل  �لذين  لالإ�صخا�س  وبالن�صبة   .D �ل�صعادة 
�لربد يف �خلارج ميكن �أن يق�م�� بتمارين ريا�صية د�خل 
�لبيت �أو �صالت �للياقة �لريا�صية �أو �لذهاب �إىل �مل�صبح 

�ملغطى.

كيف تعرف �أن طفلك م�صاب 
باعوجاج �لعمود �لفقري؟

�لأمل��ان��ي��ة لأطباء  �ل��ر�ب��ط��ة  ق��ال��ت 
�لأطفال و�ملر�هقني �إن ميل ج�صم 
باع�جاج  ب��الإ���ص��اب��ة  ي��ن��ذر  �لطفل 

.)scoliosis( لعم�د �لفقري�
�أعر��س  �أن  �ل��ر�ب��ط��ة  و�أو���ص��ح��ت 
�أي�صاً  ت�صمل  �خلطري  �ملر�س  ه��ذ� 
�إمالة �لر�أ�س �إىل �جلانب يف �أغلب 
�لأحيان و�رتفاع �أحد �لكتفني عن 
�ل�صدري  �لقف�س  وتق��س  �لآخ��ر 

لالأمام على �أحد �جلانبني.
�ع�جاج  �أن  م��ن  �لر�بطة  وح���ذرت 
ي�ؤثر  �أن  �ل��ف��ق��ري مي��ك��ن  �ل��ع��م���د 
ب��ال�����ص��ل��ب ع��ل��ى وظ��ي��ف��ة �ل���رئ���ة �أو 
�أنه  �ل���ق��ت، كما  م���رور  م��ع  �لقلب 
يندرج �صمن "�لعي�ب �جلمالية"، 
�ل��ذي يرتتب عليه م�صاكل  �لأم��ر 
نف�صية. وكلما تاأخر �لعالج يف هذه 
وكانت  ���ص��ع���ب��ت��ه  ز�دت  �حل�����الت، 
�لغالب.  يف  ُمر�صية  غ��ري  �لنتائج 
�لطبيب  �����ص���ت�������ص���ارة  ي��ن��ب��غ��ي  ل�����ذ� 
�لأع���ر�����س �صالفة  ف����ر م��الح��ظ��ة 
�ل�قت  يف  للعالج  للخ�ص�ع  �لذكر 
�رتد�ء  يف  يتمثل  و�ل���ذي  �ملنا�صب، 
�للج�ء  �إم���ك���ان���ي���ة  م����ع  ك����ر����ص���ي���ه 
للجر�حة لت�صحيح و�صعية �لعم�د 

�لفقري.

ن�صائح للحفاظ على رونق 
مالب�س �لك�صمري عند غ�صلها

�ل��ر�ب��ط��ة �لأمل��ان��ي��ة ل�صناعة  ق��ال��ت 
باجل�صم  �ل����ع����ن����اي����ة  م����ن����ت����ج����ات 
�لك�صمري  �إن  �لغ�صيل  وم�صاحيق 
�أجل  عناية خا�صة من  �إىل  يحتاج 
ومظهره  رون���ق���ه  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ 

�لأنيق.
�لر�بطة  �أو���ص��ت  �ل��غ��ر���س،  ول��ه��ذ� 
خم�ص�س  غ�صل  ب��رن��ام��ج  باختيار 
غ�صل  عند  �ل�ص�ف  على  للحفاظ 
�لك�صمري  م��ن  �مل�صن�عة  �ملالب�س 
يف �لغ�صالة �لأوت�ماتيكية، على �أن 
يتم ��صتخد�م م�صح�ق غ�صيل �صائل 
م���ع مر�عاة  ل��ل�����ص���ف،  خم�����ص�����س 
وبعد  �ملالب�س.  م  ُمنعِّ عن  �لبتعاد 
�لك�صمري  جتفيف  ينبغي  �لغ�صل، 
ب��صعه يف �ملجفف يف و�صع �له��ء 
�ل����ب����ارد. وب�����دًل م���ن ذل�����ك، ميكن 
جتفيف �لك�صمري يف �له��ء �ملتجدد 
ع��ل��ى من�صفة  و���ص��ع��ه  خ����الل  م���ن 
م���ف���رودة وت��ق��ل��ي��ب��ه ع��ل��ى �جلهتني 
ب��ان��ت��ظ��ام. وح�����ذرت �ل��ر�ب��ط��ة من 
جتفيفه،  بغر�س  �لك�صمري  تعليق 
كي ل تتعر�س �ل�صعري�ت �لدقيقة 
�لك�صمري  ي�صتعيد  وك��ي  لل�صرر. 
رونقه جمدد�ً، ميكن كّيه ب���صطة 
م���ك�����ة ب���خ���ار، م���ع م���ر�ع���اة وج�د 
ت�جيه  ع��ن��د  ك��اف��ي��ة  �أم����ان  م�صافة 

�لبخار �إىل �لك�صمري.

ل تتناول هذه �لأ�صياء عند �لإ�صابة بنزلت �لربد!

الأمرا�ض  اأع��را���ض  تخفيف  يف  كبريًا  دورًا  الغذائي  نظامنا  يلعب 
اأطعمة  هناك  ال��ربد،  ن��زلت  انت�سار  وم��ع  ب�سرعة.  منها  وال�سفاء 

وم�سروبات ين�سح بالبتعاد عنها، فما هي؟
�سيالن الأنف اأو ال�سعال اأو التهاب احللق اأو م�ساكل يف اجلهاز اله�سمي. 
اأكرث  تنت�سر  بداأت  التي  الربد  ت�سببها نزلت  التي  الأعرا�ض  تتعدد 

اأي �سخ�ض ي�ساب  اأن  يف منت�سف ف�سل اخلريف من جديد. ورغم 
باملر�ض يريد اأن يتعافى باأ�سرع ما ميكن، اإل اأن كثريين يهملون 

نظامهم الغذائي، رغم اأنه يلعب دورًا كبريًا يف تخفيف اأعرا�ض 
املر�ض اأو زيادتها. وبح�سب نوع الأعرا�ض، هناك اأ�سياء 

الإ�سابة  عند  تناولها  جتنب  عليك  يجب 
بنزلت الربد، بح�سب موقع "فيتال" الأملاين 

املخت�ض بال�سوؤون ال�سحية.
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�ش�ؤون حملية

اإياد رمياوي من �سوريا و روك من الأردن وم�سر 

مو�هب عربية بارزة يف �صهر�ت �إك�صبو 2020 دبي �لغنائية نهاية �لأ�صبوع

�لنجم �ملو�صيقي �لربيطاين �صامي يو�صف يحيي حفاًل يف �صاحة �لو�صل نهاية �لأ�صبوع

 لتقدمي عرو�ض مو�سيقية خالبة تكرميا مل�ستك�سفي الف�ساء الأوائل

�أورك�صرت� �لفردو�س �لن�صائية باإ�صر�ف �ملو�صيقار �لعاملي �إيه �آر رحمان يف �إك�صبو 2020 دبي

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

حممد معني الدين

ي��ح��ي��ي �ملُ��ل��ح��ن �ل�������ص����ري �إي�����اد رمي������اوي، وف���رق���ة �ل����روك 
"�لبيت  "م�صار �إجباري"، وفرقة �لروك �لأردنية  �مل�صرية 
�لع�ص��ئي" �صل�صلة حفالت "�صهر�ت �إك�صب� �لغنائية" على 
2020 دبي نهاية هذ�  �إك�صب�  "دبي ميليني�م" يف  م�صرح 
تتجاوز  �لتي  �مل��صيقى  لفن�ن  ُمبهر  عر�س  يف  �لأ���ص��ب���ع، 

�لأمناط، و�لأجيال، و�لثقافات.
ويجذب �إياد رمياوي، �لذي ي�صتهر مبقط�عاته �مل��صيقية 
"ندم"  م��ث��ل  �ل��ت��ل��ف��زي���ن��ي��ة  �مل�����ص��ل�����ص��الت  ببع�س  �خل��ا���ص��ة 
�أكت�بر   21 �خلمي�س،  ي���م  �جلماهري  �نتباه  و"�لعر�ب"، 
دقيقة   80 �مل��م��ت��دة  �مل��صيقية  ف��ق��رت��ه  �صتتبع  �جل�����اري. 

"�ي�ت" �لتي تتخطى م��صيقاها جميع  �ل�صربية  �لفرقة 
�حلدود �لزمنية و�جلغر�فية و�لثقافية مل��صيقى �جلاز يف 
�مل��صيقى  بني  ق�ية  ب�ص�رة  مت��زج  حيث  �لبلقان،  منطقة 

�لكال�صيكية، وفن �لروك، و�لأحلان �لتقليدية.   
�مل��فق  �مل�صرح ي�م �جلمعة  �إجباري  و�صتعتلي فرقة م�صار 
22 �أكت�بر لتقدمي �أغانيها �لتي تت�صم كلماتها بالعف�ية 
و�أحل��ان��ه��ا ب��ال��ت��ق��دم��ي��ة. وم���ن �ل��ف��رق �لأخ�����رى �ل��ت��ي من 
�أورك�صتا  "فرقة  م��صيقيا  حفال  حتيي  �أن  �أي�����ص��ا  �مل��ق��رر 
مندوز� لالتينية" �لتي تتخذ من �ل�ليات �ملتحدة مقر� 
كما  مامب�"،  "�أندي  ��صم  �أ�صل�بها  على  يطلق  و�لتي  لها، 
تقدم م��صيقى تطرب لها �مل�صامع تعزفها على �آلت �لدق 
و�لغيتار  و�لنحا�س،  و�لأك���ردي���ن،  �لالتينية،  �مل��صيقية 
روك  فرقة  وه��ي  �لع�ص��ئي،  �لبيت  فرقة  �أم��ا  �ل��ف���لذي. 
ي�م  �أي�����ص��ا  �مل�����ص��رح  خ�صبة  ف�صتعتلي  �لأردن،  م��ن  ع��رب��ي��ة 

�جلمعة – و�عدة باأن ترتك �جلمه�ر يف حالة من �لنبهار. 
و�مل��صيقى  �لكال�صيكية  �لعربية  �للغة  بني  �لفرقة  جتمع 
�ل�صعبية �مل�صت�حاة من جميع �أنحاء �لعامل، و�لتي تتخللها 
�ل�"روك" و�ل�  �أغ��اين م��صيقى  �أنغام حديثة م�صتمدة من 

�لإلكرتونية.  �مل��صيقى  �أغاين  "ريجي" ومن 
تبد�أ �لعرو�س يف متام �ل�صاعة 23:00 على م�صرح "دبي 
ميلني�م"، على مد�ر ي�مني متتاليني. ون�صجع �ل�صي�ف 
�لر�غبني يف ح�ص�ر �لعرو�س، مر�عاة �ل��ص�ل مبكر� �إىل 
مكان �حلدث، نظر� ملحدودية �ملقاعد، حيث �صيتم �لدخ�ل 
هي  �لغنائية  �إك�����ص��ب���  ���ص��ه��ر�ت  �حل�����ص���ر.  لأ�صبقية  وف��ق��ا 
نهاية  �صتعر�س يف عطلة  �مل��صيقية  �صل�صلة من �حلفالت 
�حلدث  فعاليات  �صمن  دب��ي   2020 �إك�صب�  يف  �لأ���ص��ب���ع 
�إىل  و�لتي تهدف  ي�ما،   182 م��د�ر  �ملمتدة على  �ل��دويل 

تعزيز �أطر �لتعاون بني �صع�ب ودول �لعامل.

•• دبي - الفجر 

و�مل�زِّع  و�ملغني  �ملتعددة،  �لآلت  ي�صتعر�س عازف 
ر�ئعا  �إنتاجا  ي��صف،  �صامي  �لربيطاين،  و�ملنِتج 
�لب�صرية  و�مل��رئ��ي��ات  ��ع��ر،  و�ل�����صِ �مل������ص��ي��ق��ى،  م��ن 
دبي   2020 �إك�صب�  يف  �ل��صل  ب�صاحة  �لآ���ص��رة 
يحاكي  وذلك �صمن عر�س  �لأ�صب�ع،  نهاية هذ� 
طريق  و�أر�����ص���ي  �لإم�����ار�ت  ل��دول��ة  �لفني  �لإرث 

�حلرير.
من  �مل��صيقيني  �أب��رع  من  ونخبة  ي��صف  ويقدم 
�لنج�م"،  ور�ء  "ما  عر�س  �لعامل  �أن��ح��اء  جميع 
بت�قيت  م�صاء   8:30 �ل�صاعة  عند  ي��ب��د�أ  �ل��ذي 
دولة �لإم��ار�ت ي�َمي 22 و23 �أكت�بر، يف ح��ر 
�صّيق بني تقاليد خمتلفة، يتحلى كل و�حد منها 

بلغته �مل��صيقية �خلا�صة �لبالغة �لتط�ر.
�مل��صيقي  حفله  ��صتقطب  �ل��ذي  ي��صف،  �صامي 
�لأ���ص��خ��م ع��ل��ى �لإط����الق �ل���ذي �أُق��ي��م يف �له��ء 
�لطلق يف مدينة ��صطنب�ل 250،000 �صخ�س، 
من  و�ل�����ِص��ع��ر  �مل��صيقى  لإن��ت��اج  �لإل���ه���ام  ي�صتقي 
�صبه  �إىل  �أف��ري��ق��ي��ا و����ص����ل  و���ص��م��ال  �لأن���دل�������س 

فما  �ل��صطى،  و�آ�صيا  وتركيا،  �لعربية،  �جلزيرة 
75 دقيقة، ي�صم  ��صتعر��س مدته  بعد، لبتكار 
لعرو�صه  �أعمال جديدة مكت�بة ح�صريا  ثمانية 

�حلية.
�أما ق� غان، �لعازف �لبارع لآلة �لأره� �ل�صينية 

�أمثال  مع  ع��زف  �ل��ذي  �ل�تَرين،  ذ�ت  �لتقليدية 
�ل�صينمائية  لالأفالم  �لت�ص�يرية  �مل��صيقى  جنم 
هانز زمير، ف�صين�صم �إىل ي��صف على �ملن�صة، �إىل 
جانب عازف �ل�صيتار �لهندي �ل�صهري �أ�صد خان، 
�لذي �صمت �أفالم عدة مقط�عات م��صيقية له، 

مثل �لفيلم �لناجح "�صالمدوغ ملي�نري".
�ملغربية  �ملغنية  من  كل  �أي�صا  �نفر�ديا  و�صيغني 
�لأذربيجاين  �ملقام  ومغني  معن  نبيلة  �ل�صهرية 

تيار بري�م�ف يف هاَتني �لأم�صيَتني.
�أن  يل  كبري  ل�صرف  "�إنه  ي������ص��ف:  �صامي  وق���ال 

�أقدم عر�صا يف �إك�صب� 2020. �صاأعر�س م�ؤلفات 
م��صيقية جديدة كليا عدة كتبُتها خ�ص��صا لهذه 
�لفعالية �حلية، بالإ�صافة �إىل �إعد�د�ت م��صيقية 
فريدة جديدة. و�لتعاون مع جمم�عة لمعة من 
�إىل  نهدف  �إ���ص��ر�يف،  حت��ت  �لعامليني  �مل��صيقيني 

�إحياء �أر��صي طريق �حلرير، عرب حماكاة �آ�صرة 
لتقاليدها �مل��صيقية �لأكرث ت�ص�يقا."

�لإنتاجي،  �ل��ت�����ص��م��ي��م  ���ص��ع��ي��د  "على  و�أ�����ص����اف: 
�ملهار�ت  �لعمل مع فريق من ذوي  �أ�صعدين حقا 
تقدمي  �أج��ل  من  �لنظري،  �ملنقطعة  و�لت�ص�ر�ت 
و�صتك�ن  �حل�����ص���ر.  �إىل  وغ��ام��رة  ج��اذب��ة  جتربة 
و�آمل  ن�عها،  م��ن  وف��ري��دة  �آ���ص��رة  �لفعالية  ه��ذه 

بروؤيتكم جميعا هناك".
وقدرته  �لب��ت��ك��اري  بح�صه  ي��صف  �صامي  ُي��ع��رف 
على تخطي �حل��جز �مل��صيقية على نح� متميز، 
تاأثري�ت  �ل�������ص��ع��ة  �أع��م��ال��ه  وجت�����ص��د جم��م���ع��ة 
و�لأ�ص��ت  �لغربية  �لكال�صيكية  �مل��صيقى  م��ن 
�لتقليدية  �مل������ص��ي��ق��ى  �إىل  و����ص����ل  �ل��ع�����ص��ري��ة، 
ي�منا  وحتى  وخارجها.  �حلرير  طريق  لأر��صي 
َلت �إنتاجاته  هذ�، قدم عرو�صا يف �صت قار�ت، وُنزَّ

�مل��صيقية جمتمعة �أكرث من مليار مرة.
عر�س  ح�ص�ر  يف  يرغب�ن  �لذين  �ل���زو�ر  نن�صح 
باحل�ص�ر  ي��صف  ل�صامي  �لنج�م"  ور�ء  "ما 
مبكر� نظر� ملحدودية �ملقاعد، و�صيك�ن �لدخ�ل 

بح�صب �أ�صبقية �حل�ص�ر.

••دبي - الفجر

�لأورك�صرت�  وه��ي  �لفردو�س،  �أورك�صرت�  ت�صتعد   
م�هبة   50 �أع�صائها  ب��ني  جتمع  �ل��ت��ي  �ل��ر�ئ��دة 
من �لعازفات �مل��صيقيات �ملاهر�ت، �لل��تي ياأتني 
من خمتلف �أنحاء �لعامل �لعربي، لختتام �أ�صب�ع 
�لف�صاء يف �إك�صب� 2020 دبي، بعر�س م��صيقي 
جمم�عة  خالله  تقدم  �ملقبل،  �ل�صبت  ي�م  مبهر 
�مل������ص��ي��ق��ي��ة �خلالبة  �مل���ق���ط����ع���ات  م��ن���ع��ة م���ن 
مل�صتك�صفي  كتكرمي  �لف�صاء،  عامل  من  �مل�صت�حاة 
�لف�صاء �لأو�ئل، تت�صمن معزوفة خا�صة وباأحلان 
جديدة كليا مل ت�صمع من قبل للم��صيقار �حلائز 
على جائزتي �لأو�صكار  و�جلر�مي �إيه �آر رحمان.

�صت�صت�صيف حديقة "�لي�بيل" يف �إك�صب� 2020 
 23 �ل�صبت  ي���م  م�صاء  �ل�صابعة  م��ن  ب���دء�  دب���ي، 
�أك��ت���ب��ر، ع��ازف��ات �أورك�����ص��رت� �ل��ف��ردو���س �لل��تي 
من  و�ل��ف��ري��دة  �ل�صاحرة  معزوفاتهن  �صيقدمن 
ت�صم  وتن�عها،  �ملنطقة  بثقافة  و�حتفاء  ن�عها، 
�لفرقة، بقيادة �ملاي�صرتو يا�صمينا �صّباح، عازفات 
�أعمارهن بني  ت��رت�وح  23 جن�صية خمتلفة،  من 

متاح  �مل��صيقى  عامل  �أن  لتبنّي  عاما،  و51   16
للجميع ومن �أجل �جلميع.

�أورك�صرت�  ���ص��ت��ق��دم  �مل������ص��ي��ق��ي  �ل��ع��ر���س  خ����الل 
�ل����ف����ردو�����س جم���م����ع���ة م���ن����ع���ة م����ن �لأحل�������ان، 
"هكذ�  �لفل�صفية  �مللحمة  م��ن  م�صتلهم  �أح��ده��ا 
�أحد"  ول��ال  للجميع  كتب  ك��ت��اب  زر�د���ص��ت:  تكلم 
�إ�صافة  نيت�صه،   فريدريك  �لأمل���اين  للفيل�صف�ف 
ملجم�عة خالبة من �لأحل��ان �مل��صيقية �خلا�صة 
ح�ل  ت��دور  �لتي  �لكال�صيكية  �لأف���الم  م��ن  بعدد 
تي"  و"�إي  �لنج�م"  "حرب  م���ث���ل  �ل���ف�������ص���اء، 
"بالدي�"  ومقط�عة  �لأر�س"  على  و"مغامرة 
�خلام�صة  و�ل�����ص��ي��م��ف���ن��ي��ة  ج��ي��ن��ك��ي��ن��ز،  ل����ك����ارل 
طريقة  باأبهى  �حلفل  �صيختتم  فيما  لبيته�فن، 
�مل��صيقية  �ملقط�عات  �أح��دث  ع��زف  عرب  ممكنة، 
من تاأليف �مل��صيقار �لكبري �إيه �آر رحمان، �مل�صرف 
على �لأورك�صرت�، �لتي �بتكرها خ�صي�صا لتكرمي 
�ل��ف�����ص��اء �لأو�ئ�������ل وحت���م���ل عن��ن  م�����ص��ت��ك�����ص��ف��ي 
"�لأمل"  "�لأمل"، وه� �ل�صم �مل�صتلهم من بعثة 
�أول بعثة ف�صائية عربية تتجه ل�صتك�صاف �ملريخ، 
لتك�ن هذه �ملعزوفة �ملنتظرة مبثابة �أجمل ختام 

لأ�صب�ع �لف�صاء يف �إك�صب� 2020.
�ملجه�ل  "معرفة  �آر رحمان:  �إي  �مل��صيقار  يق�ل 
ه� ن�ع من �ل�صعي ور�ء �حلياة، وعرب ��صتك�صاف 

�لف�صاء نحن ن�صتك�صف �أنف�صنا."

�جلناح �لأمريكي يف �إك�صبو 2020 ي�صت�صيف جل�صة نقا�س حول �ل�صر�كات �لدولية يف ��صتك�صاف �لف�صاء
•• دبي  – الفجر

دبي   2020 �إك�����ص��ب���  يف  �مل��ت��ح��دة  �ل����لي���ات  ج��ن��اح  ��صت�صاف 
يف  �لدولية  �ل�صر�كات  من  "�ل�صتفادة  بعن��ن  نقا�صية  جل�صة 
��صتك�صاف �لف�صاء" �صمت �أع�صاء من �صركات خمت�صة بينها 

ب�ينغ ول�كهيد مارتن وجمم�عة جاك�ب�س �إجننريينغ.
وناق�س �ملتحدث�ن �صبل �لتعاون بني �لدول وبع�صها �لبع�س 
��صتك�صاف  �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س يف  و���ص��رك��ات  وب���ني �حل��ك���م��ات 
بيئية  م�صكالت  ح��ل  يف  �لكت�صافات  تلك  و�أه��م��ي��ة  �لف�صاء، 

ومناخية ت��جه ك�كب �لأر�س. 
�ل�صرق  ب���ي��ن��غ يف  ���ص��رك��ة  رئ��ي�����س  �أور�،  غ��ات��ا  ك���جل��ي��ت  وق����ال 
يجب  �لتي  �لأوىل  "�خلط�ة  �إن  و�أفريقيا،  وتركيا  �لأو���ص��ط 
��صتك�صاف �لف�صاء هي  �أي �صر�كات دولية يف  فعلها قبل عقد 
فهم طبيعة هذ� �لقطاع؛ حينها �صتعرف كل �صركة وكل دولة 

دورها �ملطل�ب وما ت�صتطيع تقدميه يف هذ� �ل�صدد".
و�أكدت دون هيكت�ن، �ملدير �لتنفيذي للعمليات ورئي�س ق�صم 

جاك�ب،  ملجم�عة  �لن�وية  و�لأع��م��ال  و�لتكن�ل�جيا  �لف�صاء 
على �أهمية �لتعاون للدفع نح� �لبتكار، خا�صة بني �ل�صباب، 
قائلة: "ل ي�جد بلد و�حد لديه �أف�صل �لأفكار، علينا �أن ناأخذ 

�لأفكار �أينما جندها. لذ� علينا �أن نتعاون".
و�أ�صافت �أن "�كت�صافات �لف�صاء �صت�صب يف �صالح ق�صية �ملناخ 
�ل�قت  يف  للجميع  حا�صمة  ق�صية  وهي  برمتها،  و�ل�صتد�مة 
�حلايل وتتطلب تكاتف جميع �لدول. كيف ميكننا �إن�صاء نظام 
بيئي دون حتديد �مل�صار�ت �لتي تنبعث منها �لكثري من ن�صب 
�أقمار� �صناعية ق�ية، ن�صتطيع وقتها  �لكرب�ن؛ عندما ن�صع 

�أن نرى ما يحدث للك�كب".
وقال �ألني هربرت، �ملدير �لعام ل�صركة �صتارت لب �أوي�صي�س: 
"نريد �أن نك�ن رو�د� يف ��صتخد�م تكن�ل�جيا �لف�صاء لالأمن 
�أن  و�أرى  �مل��ن��اخ��ي.  �لتغري  �أزم���ة  ح��ل  يف  و�مل�صاعدة  �ل��غ��ذ�ئ��ي، 
منطقة �ل�صرق �لأو�صط و�أفريقيا وجن�ب �آ�صيا �صتك�ن و�حدة 
من �أق�ى �ملناطق فيما يتعلق بالف�صاء، ونحن نتطلع �أن نك�ن 

جزء� من ذلك".

�جلميع؛  فيه  ي�صارك  �أن  ويجب  للجميع،  "�لف�صاء  وت��اب��ع: 
وهي  �لنا�صئة،  �لف�صاء  دول  د�ئما عن  �أحت��دث  �ل�صبب  ولهذ� 
ه�  ه��ذ�  �لالتينية؛  و�أمريكا  و�أفريقيا  �لأو���ص��ط  �ل�صرق  دول 
�ل�قت �ملنا�صب لهم جميعا للم�صاركة، و�آمل �أن �أرى �ملزيد من 
�ل�صركات �لأمريكية تربم �صر�كات مع رو�د �أعمال يف �لف�صاء 
من هذه �لبلد�ن. لدينا �ل�قت �ملثايل للجميع للم�صاركة، و�أنا 

متحم�س لذلك".
وناق�س روبرت هارو�رد، �ملدير �لتنفيذي لدى �صركة ل�كهيد 
م��ارت��ن يف �ل�����ص��رق �لأو����ص���ط، من����ذج �جل��ام��ع��ات �لبحثية يف 
�لتعاون. وقال: "نرى نهجا ت�صاعديا بني �لطلبة و�جلامعات 
�حلك�مية  �ل�كالت  من  �أف�صل  ب�صكل  �ملعل�مات  م�صاركة  يف 

و�ل�صركات �خلا�صة. قد ي�صبح هذ� ه� من�ذج �مل�صتقبل".
"�لف�صاء بالن�صبة يل مكان يطمح �جلميع للذهاب  و�أ�صاف: 
 2020 �إك�صب�  )يف  حت��دث  كالتي  نقا�صات  �أن  و�أعتقد  �إل��ي��ه، 
�أن  �أود  دبي( متنح �جلميع �لقدرة على �مل�صاركة بطريقة ما. 

�أرى معاهدة �صاملة ت�صمل �جلميع ل�صتك�صاف �لف�صاء".
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�ش�ؤون حملية

نور� �ملطرو�صي: ��صتك�صاف �لف�صاء 
ل يقت�صر على جن�س �أو دولة

•• دبي - الفجر

 تاأمل ن�ر� عي�صى �ملطرو�صي �أن ت�صبح �أول ر�ئدة ف�صاء عربية، و�أن تك�ن 
مهمتها �لأوىل �إىل �لقمر؛ وتق�ل ن�ر� �إن ��صتك�صاف �لف�صاء ل يقت�صر على 

جن�س �أو دولة، و�إنه جمال مفت�ح للجميع. 
�لذي  �لف�صاء،  �أ�صب�ع  يف  م�صاركتها  خالل  �ملطرو�صي،  ن���ر�  مع  ح����ر  ويف 
ر��صد للف�صاء،  بالتعاون مع مركز حممد بن  2020 دبي  �إك�صب�  ينظمه 
ووكالة �لإمار�ت للف�صاء، يف �لفرتة من 17 �إىل 23 �أكت�بر �جلاري، وه� 
�لأ�صب�ع �لثاين من �أ�صابيع �مل��ص�عات �لع�صرة �لتي �صتقام يف �أنحاء م�قع 

�حلدث �لدويل �صمن برنامج �لنا�س وك�كب �لأر�س. 
�أول ر�ئدة ف�صاء عربية. ما �أهمية ذلك بالن�صبة لك  مت �ختيارك لتك�ين 

ولدولة �لإمار�ت وجميع �لن�صاء؟
عربية.  ف�صاء  ر�ئ���دة  �أول  لأك����ن  �خ��ت��ي��اري  يتم  �أن  كبرية  م�صئ�لية  �إن��ه��ا 
وجمال ��صتك�صاف �لف�صاء ل يقت�صر على جن�س �أو على دولة، فه� مفت�ح 
للجميع؛ و�أعتقد �أن �لن�صاء يف عاملنا �لعربي �صيت�صجعن لدخ�ل هذ� �لقطاع 

بعد �أن يروين دخلت فيه.  
هل قدم لك هز�ع �ملن�ص�ري �أي ن�صيحة؟ وكيف �ألهمتك مهمته؟

نعم، هز�ع �ملن�ص�ري و�صلطان �لنيادي قدما يل �لن�صائح �لكثرية؛ فهم من 
ومن  كاملة.  بالتجربة  مر�  حيث  خربتهم،  من  ون�صتفيد  �لأوىل  �لدفعة 
�أق�ي ع�صالت �ليدين من خالل �لتمرين �ملت���صل، لأنه يف  �أن  �لن�صائح 
�لف�صاء نعتمد على حركة �ليدين كثري�، ومع �حلركة �ملت���صلة �صتتعبان؛ 

فلهذ� يجب تق�يتهما. 
هل بد�أت مرحلة تدريبك؟ وكيف ت�صري �لأم�ر حتى �لآن؟ 

بد�أت مع زميلي حممد �ملال �لتدريبات يف مركز حممد بن ر��صد للف�صاء، 
مع  للتعامل  �ل��ت��دري��ب��ات  بع�س  وب��د�أن��ا  �ل��رو���ص��ي��ة،  �للغة  تعلم  ب��د�أن��ا  كما 
�ل�صحافة، و�إن �صاء �هلل �صنبد�أ �لتدريبات على �لطري�ن، لنك�ن م�صتعدين 

�أكرث عندما يبد�أ �لتدريب مع نا�صا.
ما هي �آمالك بالن�صبة ملهمتك �لأوىل؟

مل حتدد مهمتي �لأوىل بعد؛ �آمل �أن تك�ن مهمتي �لأوىل �إىل �لقمر؛ و�آمل 
�أن �أمتكن من �لق�ل �إنني خطيت خط�ة و�حدة على �صطح �لقمر. 

ما هي �لن�صيحة �لتي تقدميها للفتيات �لالتي يرغنب يف �لعمل يف قطاع 
�لف�صاء؟

ن�صيحتي �أن ن�صعى لتحقيق �أهد�فنا؛ فاإن فر�س حتقيق �لأهد�ف م�ج�دة، 
وحتى �إن مل تكن �لفر�س م�ج�دة ميكننا �أن ن�صنعها. و�إذ� يف ي�م من �لأيام 
و�صلنا ملرحلة متكننا من �إعطاء �لفر�س للنا�س فلنقدمها لهم، لأننا يف ي�م 

من �لأيام كنا مكانهم وكنا نرغب يف �حل�ص�ل على فر�صة.
هل �أردت �أن ت�صبحي ر�ئدة ف�صاء عندما كنت طفلة؟

و�أذكر  ر�ئ��دة ف�صاء،  �أ�صبح  باأن  د�ئما  �أحلم  نعم، عندما كنت �صغرية كنت 
عن  معل�مات  و�أعطتنا  �لقمر،  �صطح  �إىل  �لف�صل  لنا  ح�لت  معّلمتي  �أن 
�لتجربة،  �ل�صم�صية؛ وب�صبب هذه  �لأر���س و�لك��كب يف جمم�عتنا  ك�كب 

بد�أ ير�صخ يف د�خلي هدف باأن �أ�صبح ر�ئدة ف�صاء. 
بر�أيك، ما �لذي �صيحققه �إك�صب� 2020 دبي لدولة �لإمار�ت ولالإن�صانية؟ 
2020 دبي يعطي �لفر�صة للدول �أن جتتمع يف مكان و�حد، و�أن  �إك�صب� 
جتتمع �لعق�ل �لب�صرية يف هذ� �ملكان ملناق�صة �لأفكار وتبتكر وتط�ر تلك 
�لأفكار؛ وتالقي وجهات �لنظر من �ملمكن �أن ُيلهمنا. �إك�صب� 2020 دبي 
من�صة لالإن�صانية، لكي نعمل مع بع�صنا �لبع�س ونبني م�صقبال �أف�صل لنا 

ولأجيال �مل�صتقبل.

زو�ر �جلناح �مل�صري يف �أك�صبو 2020 ي�صيدون بالت�صميم و�ملقتنيات وح�صن �ل�صيافة

مديرة مكتب �لأمم �ملتحدة ل�صوؤون �لف�صاء: �لأ�صول �لف�صائية مهمة للتنمية �لجتماعية و�لقت�صادية

مملكة لي�صوتو ت�صتعر�س كنوزها �لطبيعية وجهود �ل�صتد�مة يف �أك�صبو 2020 دبي

•• اأك�سبو : اأ�سامة عبد املق�سود 

�لدولة  �مل�صري عن ح�صارة  يعرب �جلناح 
�مل�������ص���ري���ة �ل���ف���رع����ن���ي���ة مب����ا ي�����ص��م��ه من 
�لكاهن  تاب�ت  بينها  من  �أثرية  مقتنيات 
ب�صماتيك ، �أحد �لت��بيت �خل�صبية �ملل�نة 
�لتي مت �كت�صافها مبنطقة �صقارة، ويتزين 
�ل��ت��اب���ت ب���ق���الدة ت��ن��ت��ه��ي ب��ر�أ���ص��ي �صقر، 
�أجنحتها،  نا�صرة  "ن�ت"  �ملعب�دة  وتظهر 
�حل���ق  "�إله  �مل�����اع�����ت  ري�������ص���ت���ي  وحت����م����ل 
يف  نقطة  �ملقتنيات  ه��ذه  وتعد  و�لعد�لة" 
بحر من �لأث��ار �لتى متتلكها م�صر حيث 
�أه��م �حل�صار�ت �لقدمية  �أنها و�ح��دة من 
�لتاريخ وكما يقال  و�لتى ت�صرب يف عمق 
�ل��ت��اري��خ بعدها،  �أت���ى  ث��م  �أن م�صر ج���اءت 
�لعربية  م�����ص��ر  ج��م��ه���ري��ة  ج���ن���اح  وي���ق���ع 
�لفر�س  منطقة  يف  دب��ي  باأك�صب�2020 
و�أ���ص��ي���ي��ة مما  �أوروب���ي���ة  دول  ت�صم  �ل��ت��ى 
�إعادة  م��ن  �لإم����ار�ت متكنت  �أن  ي��دل على 
هيكلة �لكرة �لأر�صية وت�زيع �لدول على 
م�صاحات متقاربة ونقلها من قارة �إىل قارة 
�أخرى وكاأن �أك�صب� �لكرة �لأر�صية �جلدية 
ثقافة  وت��ن�����ص��ر  �ل���ع���امل  دول  ت�����ص��م  �ل��ت��ى 
�ل�صلمي و�لأمن بني  �لإن�صانية و�لتعاي�س 

�ل�صع�ب على �أر�صها.
ومن �أمام �جلناح �مل�صري يف �ك�صب� 2020 
دبي كان لنا لقاء مع عدد من �لزو�ر �لذين 
�ملقتنيات  وم�صاهدة  زيارته  على  حر�ص�� 
و�كت�صاف ما به من روؤى تعيدهم لل�صع�ر 
ب��احل��ن��ني ل��ل���ط��ن، ف��ي��ق���ل �أح���م���د �صليم 
�أن����ه ح��ر���س ع��ل��ى زي����ارة �جل��ن��اح �مل�صري 
وم�صاهدة �ملقتنيات �لأثرية �لتى يتزين بها 
�جلناح، و��صتطرد قائاًل �أنه مل يرى �لأثار 
�مل�صرية كلها لنت�صارها يف رب�ع م�صر ومل 
ي�صعده �حلظ بالتج�ل مل�صاهدتها جميعاً 
للكاهن  �لأث��ري  �لتاب�ت  �لي�م  ر�أى  لكنه 
بجمال  �ل��ف��رع���ن��ي��ة  و�ل���ر�أ����س  ب�صماتيك 
�لنحت و�لت�ص�ير �جلمايل لهذه �لقطعة 
�صعادته  ع��ن  و�أع����رب  �لعظيمة،  �لأث���ري���ة 

بالزيارة ومتنى �أن تتكر.
وع��������ن جم����م�����ع����ة �ل�����������ص������ر و�لأف�����������الم 
�أن  �ل�����ص��ام��ي  م�صطفى  ق���ال  �ل��رتوي��ج��ي��ة 
جناح م�صر يعترب �جلناح �ملميز يف منطقة 
�لأن،  حتى  ���ص��اه��دت  م��ا  وح�صب  �ل��ف��ر���س 
م�صر  ل��دى  مبا  �متاز  �جلناح  و�أن  خا�صة 
�أثرية  ع��ري��ق��ة وم��ق��ت��ن��ي��ات  م���ن ح�����ص��ارة 
حقيقية �صاركت بها �لدولة يف هذ� �ملحفل 
�لكبري ليك�ن وجهة �صياحية ونافذة على 
�لعامل ولكل من مل يزور م�صر ومل ير�ها، 
تعر�س  �لتى  و�ملعابد  �لفرع�نية  و�ل�ص�ر 
م���دى مهنية  ت��ب��ني  ع��م��الق��ة  �صا�صة  ع��ل��ى 
�مل�صري �لقدمي و�إبد�عه يف �لنحت وكتابة 

تاريخه.
زيارتي  �ل��ق��ادر  عبد  �ل��رح��م��ن  عبد  وق���ال 
جلناح م�صر يف �أك�صب� 2020 دبي تعترب 
و�ص�ف  �صاء �هلل،  �أن  تتكرر  و�ص�ف  �لأوىل 
�جلن�صيات  من  و�أ�صدقائي  زمالئي  �أدع��� 
�لأخرى لزيارة �جلناح وم�صاهدة �لتاب�ت 
بالعني بدل من م�صاهدتها عرب  مبا�صرة 
ع��ل��ى �صيك  �أو يف ���ص���ر  �لإع�����الم  و���ص��ائ��ل 

�ملبا�صرة  ف��امل�����ص��اه��دة  �ل��دول��ي��ة،  �لت�����ص��ال 
و�ح�صا�س  �أخ��ر  معنى  له  معها  و�لت�ص�ير 
ومن  م�صرية  �ملقتنيات  ه��ذه  �أن  بالفخر 

�صناعة �جد�دنا.
 ويق�ل عبد �هلل �صند زرت �أك�صب� 2020 
من �أجل دخ�ل �جلناح �مل�صري وم�صاهدة 
�لأث����ار �مل�����ص��ري��ة و�ل��ت�����ص���ي��ر م��ع��ه��ا، ومن 
�لت�صميم  ب��ه��ا  �أع���ج���ب���ت  �ل���ت���ى  �لأ����ص���ي���اء 
عن  م��ع��رب�ً  ج��اء  للجناح حيث  �خل��ارج��ي 

�لفرع�نية  و�ل��ك��ت��اب��ة  وه���ي��ت��ه��ا،  م�����ص��ر 
وت�صميمه  �ملبنى  بها  تزين  �لتى  �لقدمية 
�ملر�صدين  و�خ����ت����ي����ار  ه�����رم  ����ص���ك���ل  ع���ل���ى 
للزو�ر  فمقابلتهم  �ل�صياحيني كان م�فقاً 
على �أعلى م�صت�ى و�ل�صرح و�يف و�لدخ�ل 

و�خلروج مريح ومي�صر.
يق�ل ف��رج ف���زي �أن��ه لفخر �أن ن��رى هذ� 
�ل�صرح �لعظيم ميثل م�صر فاجلناح مميز 
ويخطف �لنظر بل �أعتربه �أف�صل جناح يف 

�أث��ار فرع�نية  فيه من  ملا   2020 �أك�صب� 
ومقتنيات ثمينة وعرو�س ممتميزة، ومل 
ر�أيت  م��ا  �أي جناح مثل  على  زح��ام��اً  �أج��د 

على �جلناح �مل�صري.
ببلدنا  نتغنى  ن��ح��ن  ي��ق���ل  ك���رمي حم��م��د 
ووط��ن��ن��ا �ل��غ��ايل ون��ب��اه��ي ب��ه �ل��ع��امل وكل 
ذل���ك ندع�هم  �ل��ع��م��ل وم���ع  زم��الئ��ن��ا يف 
ي�صعب  ق��د  �ل��ت��ى  �لأث����ار  مل�صاهدة  جميعا 

عليهم م�صاهدتها يف م�صر �حلبيبة .

يق�ل �أحمد ف�زي �جلناح �مل�صري �بهرين 
فخ�ر  وجعلني  �ل�صخ�صي  �مل�صت�ى  على 
�ل�صا�صات  ن�����ص��اه��د  ون��ح��ن  زم��الئ��ي  �أم����ام 
�لأث�����ار و�ملعابد  ت��ع��ر���س  �ل��ت��ى  �ل��ع��م��الق��ة 
�لبحر  يف  �ملرجانية  و�لع�صب  و�ل�صياحة 
�جلديدة  و�مل�صروعات  و�ل��زر�ع��ة  �لأح��م��ر 
�لعربية  ه�يتنا  ع��ن  تنم  �ل��ت��ى  و�ل��ع��م��ارة 

و�لإ�صالمية و�لفرع�نية.
يك�ن  �أن  ويق�ل حامت حامد كنت مت�قع 
ه�  كما   2020 باك�صب�  �مل�صري  �جلناح 
�لأن فمنذ �لإعالن عن م�صاركة م�صر و�أنا 
معرب�ً  �صيك�ن  �جل��ن��اح  �أن  م��ن  يقني  على 
وبالفعل  �لفرع�نية  �مل�صرية  �له�ية  عن 
ه� من �أجمل �لأجنحة يف �أك�صب� 2020 
�ث��ار ل تقدر  ملا يحت�ية من  و�غلى جناح 
�ل�صرح  بهذ�  ج��د�ً  فخ�رين  ونحن  مب��ال 
�لد�خلي  بالت�صميم  �كتمل  �لذي  �لعظيم 
و�خلارجي ولفت نظري �أن �جلناح �مل�صري 
لدية  مبا  لل�صياحة  ي�ص�ق  �ل��ذي  �ل�حيد 
ويعر�س  �مل�صتثمرين  وي��ج��ذب  �أث����ار  م��ن 
و�لبنية  و�ل�����ص��ح��ي��ة  �ل���زر�ع���ي���ة  �ل��ن��ه�����ص��ة 
جتذب  �لتى  �ل�صياحية  و�مل��ع��امل  �لتحتية 
�ل�صياح مل�صاهدتها لأن م�صر بها �ل�صياحة 

�لدينية و�لعالجية و�لتثقيفية.
�مل�صر  �أن �جل��ن��اح  دي����اب  وي��ق���ل حم��م���د 
عجبني جد�ً و�صعرت بالفخر و�أنا ��صاهده 
مر�ت  لعدة  �لزيارة  تتكرر  و�ص�ف  و�أزوره 
و�أ����ص���ك���ر �ل���دول���ة ع��ل��ى �أ����ص���رتك���ت يف هذ� 
�ملحفل �لكبري فل� مل ت�صرتك م�صر فيه 
يحتفل  �جلميع  ر�أينا  �ن  بعد  �صنك�ن  كنا 
ه��ذ� �جلناح  �حل��م��د هلل على  لكن  ب��دول��ه 

�لذي يدع� للزه� ب�طننا �لغايل 

•• دبي  –الفجر 

بيب� مكتب  �صيم�نيتا دي  �لفلكية  �لفيزياء  عاملة  تق�د 
تعزيز  بهدف  �خلارجي  �لف�صاء  ل�ص�ؤون  �ملتحدة  �لأمم 
للف�صاء  �ل�صلمية  �ل�صتخد�مات  يف  �ل���دويل  �ل��ت��ع��اون 
�أي�����ص��ا ل���دى �لأك���ادمي���ي���ة �لدولية  �خل���ارج���ي. وت��ع��م��ل 
ع�ص�  وه��ي   ،2016 ع��ام  ومنذ  �لف�صائية.  للمالحة 
يف جمل�س �مل�صتقبل �لعاملي لتكن�ل�جيا �لف�صاء �لتابع 
للمنتدى �لقت�صادي �لعاملي. وخالل �أ�صب�ع �لف�صاء يف 
فريق  �أكت�بر" �أج��رى   23-17" دب��ي   2020 �إك�صب� 
مديرة  بيب�،  دي  �صيم�نيتا  م��ع  �إك�صب�  �أخ��ب��ار  خ��دم��ة 
مكتب �لأمم �ملتحدة ل�ص�ؤون �لف�صاء �خلارجي �حل��ر 

�لتايل:  
�ملتحدة  �لأمم  مكتب  �أه����د�ف  �أب����رز  ���ص��رح  ميكنك  ه��ل 

ل�ص�ؤون �لف�صاء �خلارجي؟
�لف�صاء �خلارجي  ل�ص�ؤون  �ملتحدة  تاأ�ص�س مكتب �لأمم 
ه��� �حل��ف��اظ على  �لرئي�صي  و�ل��ه��دف   ،1959 ع��ام  يف 
وجلب  �خل���ارج���ي،  للف�صاء  �ل�صلمية  �ل���ص��ت��خ��د�م��ات 
ف�����ئ���د �ل��ف�����ص��اء ل��ل��ب�����ص��ري��ة يف ك���ل م���ك���ان. ك��م��ا لدينا 
جلنة  يف  �لعمل  مثل  �لأن�صطة،  من  متن�عة  جمم�عة 
و�لتي  �خل���ارج���ي،  للف�صاء  �ل�صلمية  �ل���ص��ت��خ��د�م��ات 
تخدمها حاليا 100 دولة من �أ�صل 193 دولة ع�ص� 
�لأن�صطة  م��ن  �لكثري  �أي�����ص��ا  لدينا  �مل��ت��ح��دة.  �لأمم  يف 
�ل��ن��ام��ي��ة و�ل��ن��ا���ص��ئ��ة ع��ل��ى �ل�صتفادة  �ل��ب��ل��د�ن  مل�����ص��اع��دة 
�لجتماعية  �لتنمية  �أج��ل  م��ن  �لف�صاء  ��صتخد�م  م��ن 

نعزز  حقا  نحن  بلد�نهم.  يف  �مل�صتد�مة  و�لقت�صادية 
�لتعاون �لدويل ل�صالح �جلميع على �لأر�س.

���ص��ي��ط��رت ���ص��ي��اح��ة �ل��ف�����ص��اء ع��ل��ى ع��ن��اوي��ن �لأخ���ب���ار يف 
�لأن�صطة  �أي��ن ترين قيمة مثل هذه  �لأخ��رية.  �لأ�صهر 

وكيف ميكن �صمان و�ص�ل �لف��ئد منها �إىل �جلميع؟
تكن�ل�جيا  تط�ير  يف  �لأم������ل  �حل��ك���م��ات  ��صتثمرت 
�إىل  لالت�صالت  �ل�صناعية  �لأقمار  من  ب��دء�  �لف�صاء، 
�لأقمار �ل�صناعية �ملرتية ثم �أقمار ر�صد �لأر�س. ومع 

هذه  ��صتخد�م  يف  �ل��ف����ئ��د  �أ�صبحت  �لتقنيات،  ت��ط���ر 
�لأقمار �ل�صناعية جتارية؛ لذلك، ن�صهد ثمار �لأن�صطة 

�لتجارية ل�صالح �مل��طنني على �لأر�س. 
�لأر�صي  �مل���د�ر  يف  �ل�صتثمار  يف  �أي�����ص��ا  ه��ذ�  ت��رى  كما 
�مل��ن��خ��ف�����س. ب���د�ي���ة، مل ي��ك��ن ه��ن��اك ���ص���ى دول���ت���ني �أو 
�أخرى  قليلة  دول  متكنت  ذل��ك  بعد  ولكن  دول،  ث��الث 
من تط�ير �لبنى �لتحتية يف �ملد�ر �لأر�صي �ملنخف�س 
و�إر�صال رو�د ف�صاء �إليها لإجر�ء �لتجارب. ن�صهد �لي�م 

تلبية �لقطاع �خلا�س لهذه �لفر�صة من منظ�ر جتاري. 
�أت�قع �أن تك�ن هذه بد�ية حقبة جديدة. وعندما تنظر 
�إىل �لأر�س من م�صافة، تدرك مدى ه�صا�صتها - علينا 
معا  نعمل  �أن  وعلينا  �ملناخ،  تغري  �لعتبار  يف  ن�صع  �أن 

للحفاظ على �لك�كب لالأجيال �ملقبلة. 
��صتك�صافها  �لتي يجب  �لتالية  �حل��دود  ما هي  بر�أيك، 

يف �لف�صاء؟
��صتك�صاف �لنظام �ل�صم�صي.

ما �لذي ميكن �أن نتعلمه من ��صتك�صاف �لف�صاء وميكن 
تطبيقه على �لأر�س؟

ل��دي��ك ه��دف �صعب؛ عليك تط�ير  ي��ك���ن  ك��ل م��رة  يف 
م��ب��دع��ا ومبتكر�،  ت��ك���ن  �أن  وع��ل��ي��ك  ت��ق��ن��ي��ات ج���دي���دة، 
معا  م�هبة  �لأ�صخا�س  �أك��رث  بر�عة  جتمع  �أن  وعليك 
�إىل  �مل��ز�ي��ا  م��ن  �ل��ك��ث��ري  ه���ذ� يجلب  �ل��ه��دف.  لتحقيق 
�ملا�صية  �ل�صتني  �ل�صن��ت  بالفعل يف  ر�أينا  �لأر���س، كما 

منذ �إطالق �أول قمر �صناعي �إىل �لف�صاء. 
�إت���اح���ة ف��ر���س م��ت�����ص��اوي��ة ل���ص��ت��ك�����ص��اف �ل��ف�����ص��اء تعني 
م�صاركة �لعديد من �لبلد�ن يف هذ� �لقطاع �ملهم. ماذ� 
�أن�صطة  و��صتد�مة  و�أم��ن  ل�صالمة  بالن�صبة  ذلك  يعني 

�لف�صاء �خلارجي؟
كلما ز�د عدد �لأقمار �ل�صناعية �مل�ج�دة يف �ملد�ر، ز�د 
�لف�صاء،  على  �حلفاظ  وكيفية  �ل�صتد�مة  يف  �لتفكري 
وه� م�رد للجميع ولالأجيال �ملقبلة. ولتط�ير �لقطاع 
و��صتد�مة  و�أمن  �لتجاري، علينا �لرتكيز على �صالمة 

�لف�صاء �خلارجي. 

•• دبي-وام: 

ت�صارك مملكة لي�ص�ت� يف �أك�صب� 2020 دبي من خالل جناح خا�س يروي 
تاريخها يف �خلم�صني عاما منذ ��صتقاللها كما يروي جناحها تاأثري �لت�صال 
يعر�س  كما  و�قت�صادها  �صعبها  حياة  على  �لطاقة  �ىل  و�ل��ص�ل  �لرقمي 

جناحها كن�زها �لطبيعية و�لتط�ر�ت يف جمال �ل�صتد�مة.
�أك�صب�  يف  لي�ص�ت�  مملكة  جلناح  �لعامل  �ملف��س  جابر  جنيب  معايل  وق��ال 
2020 دبي يف ت�صريح ل�كالة �أنباء �لمار�ت "و�م" �ن �ململكة �تخذت قر�ر 
خمتلف  حتت�صن  و�ل��ت��ي  دول��ة  يف  �ملميز  �لعاملي  �حل��دث  ه��ذ�  يف  م�صاركتها 
�ملنا�صب لتعريف  �ملكان  �لت�صامح و�ملحبة لك�نها  �جلن�صيات و�لثقافات دولة 
وعر�س  لي�ص�ت�  مملكة  على  �حل��دث  يف  �مل�صاركة  و�ل���دول  �لم���ار�ت  �صعب 

تاريخها وثقافتها وم�صاريعها �لقادمة.
و�أ�صاف �ن مملكة لي�ص�ت� تقع يف و�صط جن�ب �أفريقيا وعا�صمتها ما�صريو 

حتيطها جن�ب �فريقيا من كل �جلهات و�ململكة دولة غري �صاحلية مغلقة 
جناح  �أن  �إىل  �فريقيا..م�صري�  جن�ب  بحر  على  وتعتمد  �جل��ه��ات  ك��ل  م��ن 
�لفنية  �لأع��م��ال  بع�س  وع��ن طريق  دب��ي   2020 �ك�صب�  لي�ص�ت� يف  مملكة 
ي�صرح وي�عي زو�ر �جلناح ح�ل �لتهديد �ملتز�يد للنظم �لبيئيه �لناجمة عن 
للمناظر  �ل��صيك  �لختفاء  فكره  ح�ل  �لفني  �لعمل  ويتمح�ر  �ملناخ  تغري 

�لطبيعيه و�لكائنات �حليه.
كما يعر�س �جلناح ثمانية جم�صمات من �لزجاج ي�صرح من خاللها �مل�صاركه 
�جلماعيه و�لفرديه ل�صرب من �لطي�ر �ملتحجره �ثناء طري�نها وي�ؤكد على 

�ملخاوف من �لنقر��س �ملت�صارع لالن��ع �ملهدده بالنقر��س.
و تتيح �مل��رد �ملائيه �ل�صخمه يف لي�ص�ت� تلبية �لرتفاع يف معدل ��صتهالك 
�لأ�صماك يف �لأونه �لأخريه حيث ت�فر م��رد �ملياه �لعذبه و�ل�صدود و مز�رع 
�ل�صماك مالذ� خاليا من �ل�صم�م لال�صماك ول�صيما �صمك �ل�صلم�ن �ملرقط 
كما ت�صاهم �لرتفاعات �ملتفاوته يف لي�ص�ت� يف تامني ظروف مائيه خمتلفه 

ت�صاعد على تن�يع �ن��ع �ل�صلم�ن و�ل�صلم�ن �ملرقط �لتي يتم ت�صديرها �ىل 
جن�ب �فريقيا.

�أما �لزر�عة �لذكيه مناخيا فتهدف �إىل تعزيز قدره �لأنظمه �لزر�عيه على 
دعم �لمن �لغذ�ئي وي�صاهم �ل�صتثمار يف �لزر�عه �لذكيه يف �حلفاظ على 
��صتد�مه �مل��رد �لغذ�ئيه وتامني �لتن�ع �لغذ�ئي على مد�ر �لعام ومن �برز 
�لزر�عي  �لقطاع  �ل��دخ��ل يف  زي���اده  ق���ادره على  �نها  �لذكيه  �ل��زر�ع��ه  ف����ئ��د 

وتخفي�س �لنبعاثات �لكرب�نيه .
وتعترب  �ملرتفعه  لي�ص�ت�  جبال  يف  �لنغ�ر�  وماعز  �ملريين�  خ��ر�ف  وتعي�س 
م�صدر� لنتاج �لف �لكيل�غر�مات من �مل�هري و�ل�ص�ف �صن�يا مما يجعل 

لي�ص�ت� ثاين �كرب دوله منتجه لج�د �ن��ع �ل�ص�ف و �مل�هري يف �فريقيا.
وي�صتهر  �لعامل  �لملا�س يف  �أن����ع  �أغلى  و  لي�ص�ت� م�طنا لأج���د  تعترب  كما 
منجم ل�صتينج باإنتاج �أغلى �أحجار �لملا�س يف �لعامل نظر� جل�ده �لأحجار 
�مل�صتخرجة منه كما ي�صتخرج منه م�ؤخر� �حد �كرب �حجار �لملا�س يف �لعامل 

�لذي قدرت قيمته بي 18 ملي�ن دولر.
قبعات  ت�صت�حي  ومنها  ل�صعبها  فخر  م�صدر  �ل�صاهقه  ب�صيت�  جبال  تعترب 
وتعترب رمز�  �مل��صيها  و ت�صنع من ع�صب  �ملخروطي  م�ك�روتل� ت�صميمها 

لله�يه �ل�طنيه كما تت��صط علم �لدوله.
من جهة �أخرى يدعم قطاع �لتكن�ل�جيا وبالخ�س قطاع �لت�صالت جيل 
�ل�صتثمار�ت  فر�س  وج��ذب  �ل��ع��امل  م��ع  �لت���صل  �ب�����ب  فتح  ع��رب  �ل�صباب 
بد�يه  منذ  �فريقيا  جن�ب  ف�د�ك�م"  "�صركه  عملت  وق��د  و�لعامليه  �ملحليه 
جائحه ك�رونا على حت�صني وتط�ير �صبكات �لت�صال ل�صمان �لت���صل بني 

�صكان لي�ص�ت� و ت�صهيل خدمات �لتعليم و�لعمل عن بعد.
مما  �ل�صنه  يف  ي���م   300 �ل�صاطعه  �ل�صم�س  با�صعه  لي�ص�ت�  �ر��صي  وتنعم 
تقنيه  با�صتخد�م  �ل�صم�صيه  �لطاقه  �لكهرباء عن طريق حت�يل  �نتاج  يتيح 
من  �ل��ذ�ت��ي  �لكتفاء  حتقيق  م��ن  قريبا  لي�ص�ت�  �صتتمكن  �لف�ت�ف�لتيك 

�لطاقه �لكهربائيه عرب حمطه ت�ليد للطاقه.
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العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
اعالن بالن�سر 

 3333/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر  

 تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 
�ىل �ملنفذ �صده/1-  حممد عدنانن جافيد

جمه�ل حمل �لقامة
�صركة  �ل�طنية  �ل�صك�ك  �صركة  ملالكها  ك�رت�س  �لتنفيذ/�صكاي  �لطالب  �ن  مبا 

�ل�صخ�س �ل��حد م�صاهمة خا�صه �صركة �ل�صخ�س �ل��حد �س.ذ.م.م
به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مكم بدفع  �ملذك�رة �عاله  �لتنفيذية  �لدع�ى  �أقام عليك  قد 

وقدره )30899( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .
�للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  فان  وعليه 

بالقر�ر �ملذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
اعالن بالن�سر 

 7838/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر  

 تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 
�ىل �ملنفذ �صده/1-  بل� �يز لتجارة �مل��د �لغذ�ئية �س.ذ.م.م

جمه�ل حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/ي�ين كاب �نرتنا�صي�نال ليمتد

وميثله:بدر حممد علي �لقرق
به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مكم بدفع  �ملذك�رة �عاله  �لتنفيذية  �لدع�ى  �أقام عليك  قد 

وقدره )113048( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .
�للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  فان  وعليه 

بالقر�ر �ملذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

اعالن موعد جل�سة بالن�سر 
 440/2021/321 طعن مدين    

 تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 
�ىل �ملطع�ن �صده/1-  عمر�ن �كرب علي خان

جمه�ل حمل �لقامة
مبا �ن �لطاعن/�مين فخري عبد �مل�صيح �بر�هيم عن نف�صه وب�صفته وليا طبيعيا 

على جنلته �لقا�صرة مارل �مين فخري عبد�مل�صيح �بر�هيم
وميثله:علي م�صبح علي �صاحي

متييز   - �لوىل  �ملدنية  �لد�ئرة  بعد  عن  �لتقا�صي  جل�صة  �ىل  ح�ص�ركم  يقت�صى 
)م���ن خ���الل م���ق��ع حم��اك��م دب����ي( �ل�������ص���اع���ة:09:00 ���ص��ب��اح��ا م���ن ي����م �خلمي�س 

�مل��فق:2021/10/28 وذلك لنظر �لطعن �ملذك�ر �عاله. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة  الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0005538 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : 1- تا�صاو�ر حممد �صابري
جمه�ل حمل �لقامة - �ل�صارقه �لنهدة قد�صية تاور رقم بناية 108 - 0561281190

�عالن بالن�صر باللغة �لعربية و�لجنليزية:
�لز�م �ملدعي عليه بدفع مبلغ )125.000( درهم

�لز�م �ملدعي عليه بدفع �لر�ص�م و�مل�صروفات و�تعاب �ملحاماة �صم�ل �حلكم بالنفاذ �ملعجل 
�ل�صارقة  حمكمة  �لدع�ى  �إد�رة  مكتب  �مام   2021/10/31 بجل�صة  باحل�ص�ر  مكلف  �نت 
�لحتادية �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدع�ى رقم 10( �صخ�صيا 
�و ب���صطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة ج��بية على �لدع�ى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة �يام من تاريخ �لن�صر وذلك للنظر يف �لدع�ى �ملذك�ر 

رقمها �عاله - ب��صفك مدعي عليه. حرر بتاريخ 2021/10/20م 
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة  الحتادية املحكمة ال�ستئنافية  املدنية الإحتادية 
عمايل   SHCAPCILABS2021 /0001777 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : 1- حممد �صالح �لدين مياه جميب �لرحمن
جمه�ل حمل �لقامة - �لعن��ن:�ل�صارقة هاتف رقم:0562363671 

حمكمة  �لدع�ى  �إد�رة  مكتب  �مام   2021/10/25 بجل�صة  باحل�ص�ر  مكلف  �نت 
�ل�صارقة �لحتادية �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدع�ى( 
�صخ�صيا �و ب���صطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة ج��بية على �لدع�ى مرفقا 
�لن�صر  تاريخ  من  �يام  ع�صرة  على  تزيد  ل  مدة  خالل  وذلك  �مل�صتند�ت  كافة  بها 

وذلك للنظر يف �لدع�ى �ملذك�ر رقمها �عاله - ب��صفك مدعي عليه.
 حرر بتاريخ 2021/10/18م 

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة  الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0005538 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : 3- ماني�س ك�مار
جمه�ل حمل �لقامة - �لبحرية بناية �صيد�ر 1805 - 0506036786

�عالن بالن�صر باللغة �لعربية:
�لز�م �ملدعي عليه بدفع مبلغ )125.000( درهم

�لز�م �ملدعي عليه بدفع �لر�ص�م و�مل�صروفات و�تعاب �ملحاماة �صم�ل �حلكم بالنفاذ �ملعجل 
�ل�صارقة  حمكمة  �لدع�ى  �إد�رة  مكتب  �مام   2021/10/31 بجل�صة  باحل�ص�ر  مكلف  �نت 
�لحتادية �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدع�ى رقم 10( �صخ�صيا 
�و ب���صطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة ج��بية على �لدع�ى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة �يام من تاريخ �لن�صر وذلك للنظر يف �لدع�ى �ملذك�ر 

رقمها �عاله - ب��صفك مدعي عليه. حرر بتاريخ 2021/10/20م 
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
MOJAU_2021- 0028059 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن تنازل

يرجى �لعلم �نه �صيق�م �لكاتب �لعدل �لعام بالت�صديق على تنازل عن �لرخ�صة بني 
�لطر�ف �ملذك�رة

 من �لطرف �لول:علي �حمد علي �لي�حه �لنقبي ، �جلن�صية �لمار�ت 
 �ىل �لطرف �لثاين �صان �صرف �لدين عبدول قادر �صرف �لدين ، �جلن�صية �لهند 

 و�ىل �لطرف �لثالث:قادر نا�صر �لدين تاز�ت� ك�يل ك�نيل ، �جلن�صية �لهند
من  و�ملرخ�س  )بقالة(  �لرخ�صة  ن�صاط  �لل�ؤل�ؤية(  �صم�س  )بقاله  �لتجاري  بال�صم 
رقم:755245  جتارية  رخ�صة  �ل�صارقة   - خ�رفكان  يف  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة 
وعليه  بخ�رفكان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  يف  بتاريخ:2017/7/27   �ل�صادرة   -
تاريخ  14 ي�م من  �نق�صاء  بعد  �لتنازل  بالت�صديق على  �لعام  �لعدل  �لكاتب  �صيق�م 

ن�صر هذ� �لعالن.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:362/2021/20 جتاري كلي 
�ملنظ�رة يف:�لد�ئرة �لكلية �لتجارية �لوىل رقم 31

�لق�صائي  �مل�صفي  ذ.م.م وتعيني  �ملدعي عليها �صركة كيلر �ص�مينا منطقة حرة  �ملطالبة بحل وت�صفية   : �لدع�ى  م��ص�ع 
�مل�صتحقة لدى  و�أرباحها ودي�نها  �أ�ص�لها  لبيان  �ل�صركة  �ور�ق وم�صتند�ت  �لدور تك�ن مهمته �لطالع على كامل  �صاحب 
�لهيئة  �لتاأ�صي�س وكذلك كل ماتر�ه  �ل�صركة طبقا لعقد  باأرباح وخ�صائر  بيان  �لتي يف ذمتها وكذلك  دي�نها  �لغري وكذلك 

�مل�قرة لزما لظهار وجه �حلق يف �لدع�ى. 
�ملدعي:�صريجي باولني �مييللي نيدرك�رن

عن��نه:�مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - باي �صك�ير - بناية BB07 - مكتب رقم 107
وميثله:جنم عبد�هلل عبد�لرحيم عبد�هلل �لك�ص��ين

�ملطل�ب �إعالنه :  1- كيلر �ص�مينا منطقة حرة ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه 
�أق��ام عليك �لدع�ى وم��ص�عها �ملطالبة بحل وت�صفية �ملدعي عليها �صركة كيلر �ص�مينا منطقة  :  قد  م��ص�ع �لإع��الن 
حرة ذ.م.م وتعيني �مل�صفي �لق�صائي �صاحب �لدور تك�ن مهمته �لطالع على كامل �ور�ق وم�صتند�ت �ل�صركة لبيان �أ�ص�لها 
لعقد  طبقا  �ل�صركة  وخ�صائر  ب��اأرب��اح  بيان  وكذلك  ذمتها  يف  �لتي  دي�نها  وكذلك  �لغري  ل��دى  �مل�صتحقة  ودي�نها  و�أرباحها 
�لتاأ�صي�س وكذلك كل ماتر�ه �لهيئة �مل�قرة لزما لظهار وجه �حلق يف �لدع�ى - وحددت لها جل�صة ي�م �لثالثاء  �مل��فق  
2021/10/26  �ل�صاعة 09.30 �س يف قاعة �لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�ص�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:2377/2021/11 مدين جزئي 
�ملنظ�رة يف:د�ئرة �لدع�ى �ل�صاد�صة رقم 405

م��ص�ع �لدع�ى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )23168.96( درهم و�لر�ص�م و�مل�صاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام �صم ملف �لنز�ع �ملدين رقم 1077/2020. 

�ملدعي:�صركة جمم�عة �لمار�ت لالت�صالت )جمم�عة �ت�صالت( �س.م.ع
عن��نه:�لمار�ت - �مارة دبي - رقة �لبطني - ديره - دبي - �صارع �ملكت�م - مبنى �مل�صع�د - �صقة 602

وميثله:زبيدة مبارك بن هندي
�ملطل�ب �إعالنه :  1- جينيفر ماري�صتيال برييز  -  �صفته : مدعي عليه 

م��ص�ع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدع�ى وم��ص�عها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )23168.96( 
�لتام �صم ملف  �ل�صد�د  �ملطالبة وحتى  تاريخ  �ملحاماة و�لفائدة 12% من  درهم و�لر�ص�م و�مل�صاريف و�تعاب 
�لنز�ع �ملدين رقم 1077/2020 - وحددت لها جل�صة ي�م �لثالثاء  �مل��فق  2021/10/26  �ل�صاعة 9.00 �س يف 
قاعة �لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�ص�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
اعالن حكم بالن�سر        
18/2021/424 عقاري جزئي 

تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 
�إىل حمك�م عليه 1- �ميايتى ت��صنجياجن  - جمه�ل حمل �لإقامة 

مبا �ن حمك�م له : م�ؤ�ص�صة عقار
وميثله : عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�صي 

�عاله  �ملذك�رة  �لدع�ى  يف    2021/6/6 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم 
�لف  وثمانني  و�صبعة  مائتني   )287414( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ي���ؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعي  بالز�م 
تاريخ 2021/3/30  تبد�أ من  �صن�يا  ب��قع %9  و�رب��ع ع�صر درهم - ف�صال عن فائدة  و�ربعمائة 
وحتى متام �ل�صد�د و�لزمته �مل�صروفات ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�صت 
ماعد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما �عتبار� 
من �لي�م �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صم� �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد 

�آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

اعالن حكم بالن�سر        
18/2020/276 عقاري جزئي 

تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 
�إىل حمك�م عليه 1- حممد عبد�هلل  - جمه�ل حمل �لإقامة 

مبا �ن حمك�م له : �مل�ؤ�ص�صة �لعامة للعقار�ت �ل�صتثمارية
�ملذك�رة �عاله  �لدع�ى  بتاريخ  2020/7/12  يف  �ملنعقدة  بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها  نعلنكم 
مبلغ  للمدعية  ي���ؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ل�صتثمارية  للعقار�ت  �لعامة  �مل�ؤ�ص�صة  ل�صالح/ 
مقد�ره )2.309.810( درهم ملي�نني ثالثمائة وت�صعة �لف ثمامنائة وع�صرة در�هم ، و�لفائدة 
�لر�ص�م  و�لزمته  �ل��ت��ام  �ل�صد�د  وحتى   2020/4/9 يف  �حلا�صل  �ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �صن�يا   %9
�ملحاماة ورف�صت ماعد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة  �تعاب  دره��م مقابل  و�ل��ف  و�مل�صاريف 
�لتايل لن�صر هذ� �لعالن  �لي�م  �عتبار� من  �حل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما 

�صدر با�صم �صاحب �ل�صم� �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
اعالن بالن�سر        

 18/2021/1261 عقاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- �عجاز �حمد �صري�ز �ص�يف عبد�ملجيد  - جمه�ل حمل �لإقامة 
�ل�صخ�س  �صركة  خا�صة  م�صاهمة  �ل��حد  �ل�صخ�س  �صركة  �ل�طنية  �ل�صك�ك  �صركة  ملالكها  ك�رت�س  :�صكاي  �ملدعي  �ن  مبا 

�ل��حد �س.ذ.م.م 
قد �أقام عليك �لدع�ى وم��ص�عها 1- ت�صجيل �لدع�ى مبكتب �د�رة �لدعاوي وحتديد �قرب جل�صة لنظرها و�عالن �ملدعي 
عليها ب�ص�رة منها 2- �حلكم بف�صخ �تفاقية �لتاأجري �لجل �مل�قعة مابني �ملدعية و�ملدعي عليه �مل�ؤرخة يف:2016/8/10 لعدم 
��صم  و�لم��الك للغاء  �لر��صي  د�ئ��رة  بالتفاقية �حلا�صرة 3- خماطبة  �ل����ردة  �لتعاقدية  بالتز�ماته  عليه  �ملدعي  �لتز�م 
�صكاي ك�رت�س  �بر�ج  �ل�حدة رقم P314 مب�صروع  و�ع��ادة ت�صجيل  �لدع�ى �حلا�صرة  �ملدعي عليه كمالك لل�حدة م��ص�ع 
درهم ثالثمائة وع�صرة  وق��دره )310.952(  ��صرتد�د مبلغ  �ملدعي عليه يف  �حقية  بعدم  بالبل�ك 4-�حلكم   E �ملدعية  با�صم 
�لف ت�صعمائة و�ثنان وخم�ص�ن درهما �ملدف�ع منه طبقا للمتفق عليه بالتفاقية �ملربمة وفقا للبند 6.3 منها كجزء من 
مقابل �نتفاعه بال�حدة م��ص�ع �لدع�ى منذ 2018/11/26 �لز�م �ملدعي عليه بان ي�ؤدي �ىل �ملدعية مبلغ وقدره )150.000( 
�لتاأجري �لجل  �تفاقية  �لت�قيع على  �ل�صابقة 5- و�لتي مت فيها  �لبيع  درهم كتع�ي�س عن فرق �صعر �ل�حدة مابني فرتة 
�ل�ص�قية  �لقيمة  نظر� لنخفا�س  �ل�صابق  �لبيع  مبلغ  كبري عن  مبلغ  �صتخ�صر  �ملدعية  نظر� لن  �حلا�صرة  �لفرتة  ومابني 

�حلالية للعقار م��ص�ع
وحددت لها جل�صة ي�م �لثنني �مل��فق 2021/11/1 �ل�صاعة 09:30 �صباحا يف قاعة �لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�ص�ر 

�أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

اعالن بالن�سر        
 18/2021/1240 عقاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- لينجايات ر�مي�س �صانيج�د�  - جمه�ل حمل �لإقامة 

�ل�صخ�س  �صركة  خا�صة  م�صاهمة  �ل��حد  �ل�صخ�س  �صركة  �ل�طنية  �ل�صك�ك  �صركة  ملالكها  ك�رت�س  :�صكاي  �ملدعي  �ن  مبا 
�ل��حد �س.ذ.م.م  - وميثله:�حمد ح�صن حممد عبد�هلل �ملازمي

�مل�ؤرخة يف  عليه  �ملدعي  �ملدعية  �مل�قعة مابني  �لجل  �لتاجري  �تفاقية  بف�صخ  �ملطالبة  �لدع�ى وم��ص�عها  �أق��ام عليك  قد 
2016/9/5 لعدم �لتز�م �ملدعي عليه بالتز�ماته �لتعاقدية �ل��ردة بالتفاقية �حلا�صرة ، خماطبة د�ئرة �لر��صي و�لمالك 
للغاء ��صم �ملدعي عليه كمالك لل�حدة م��ص�ع �لدع�ى �حلا�صرة و�عادة ت�صجيل �ل�حدة رقم P315 مب�صروع �بر�ج �صكاي 
�لفا  ��صرتد�د مبلغ وق��دره )218.057( ثمانية ع�صر  ، �حلكم بعدم �حقية �ملدعي عليه يف  F بالبل�ك  ك�رت�س با�صم �ملدعية 
و�صبعة وخم�ص�ن درهما �ملدف�ع منه طبقا للمتفق عليه بالتفاقية �ملربمة وفقا للبند 6.3 منها وكجزء من مقابل �نتفاعه 
درهم   )250.000( وق��دره  مبلغ  �ملدعية  �ىل  ي���ؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م   ،  2020/10/28 منذ  �لدع�ى  م��ص�ع  بال�حدة 
ومابني  �لأج��ل  �لتاأجري  �تفاقية  على  �لت�قيع  فيها  و�لتي مت  �ل�صابقة  �لبيع  مابني فرتة  �ل�حدة  �صعر  فرق  كتع�ي�س عن 
�ل�ص�قية �حلالية  �لقيمة  �ل�صابق نظر� لنخفا�س  �لبيع  �صتخ�صر مبلغ كبري عن مبلغ  �ملدعية  �لفرتة �حلا�صرة نظر� لن 

للعقار م��ص�ع �لدع�ى �حلا�صرة �لز�م �ملدعي عليه.
وحددت لها جل�صة ي�م �لثالثاء �مل��فق 2021/10/26 �ل�صاعة 09:00 �صباحا يف مكتب �د�رة �لدع�ى لذ� فاأنت مكلف باحل�ص�ر 

�أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��صم �ل�صركة : �سعودي جرانيت ملواد البناء �ض.ذ.م.م  
�ل��ع��ن����ن : م��ك��ت��ب رق���م 224 م��ل��ك جم��م���ع��ة �حل��ث��ب���ر - ه����ر �ل��ع��ن��ز �ل�����ص��رق. �ل�صكل 
�لتجاري  بال�صجل  �لقيد  �لقان�ن:ذ�ت م�صئ�لية حمدودة رقم �لرخ�صة: 828089  رقم 
�لتاأ�صري يف  باأنه قد مت  : 1397274 مب�جب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بدبي 
�أع��اله، وذلك مب�جب قر�ر حماكم  �ملذك�رة  �ل�صركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�صجل 
دبي بتاريخ 2021/9/7  و�مل�ثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2021/10/4 وعلى 
من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني ايه جي ام خلدمات اعادة 
دي��ره -   - رق��م 904 ملك هند حممد خلفان بن خربا�س  :  مكتب  �لعن��ن   - الهيكلة 
ب�ر�صعيد - ��صتد�مة  b - �لهاتف: - �لفاك�س:،م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت و�لأور�ق 

�لثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��صم �مل�صفي/ايه جي ام خلدمات اعادة الهيكلة 
�لعن��ن :  مكتب رقم 904 ملك هند حممد خلفان بن خربا�س - دي��ره - ب�ر�صعيد -   

��صتد�مة  b - �لهاتف: - �لفاك�س:
تعيني  ق��د مت  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  ، مب���ج��ب 
�مل�صفي �ملذك�ر �أعاله لت�صفية  �سعودي جرانيت ملواد البناء �ض.ذ.م.م  وذلك 
مب�جب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2021/9/7 و�مل�ثق لدى كاتب �لعدل حماكم 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل  �أي �عرت��س  دبي بتاريخ 2021/10/4 وعلى من لديه 
�مل�صفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعن��ن �ملذك�ر �أعاله ، م�صطحباً 
تاريخ  من  ي�ماً   )45( وذل��ك خالل  �لثب�تية  و�لأور�ق  �مل�صتند�ت  كافة  معه 

ن�صر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
ال�سخ�سية الأحوال   AJCAPSHPAF2021 /0000920 يف  الدعوى رقم

بالن�سر وعلى لوحة اإعالنات املحكمة 
�مل�صتاأنف �صده : حممد با�صم نذير خليفة 

 7 �لك�رني�س ريزيدن�س برج رقم  �بر�ج  �لك�رني�س  �صارع  �لرميلة   - عن��نه : عجمان 
�صقة رقم 1202 هاتف رقم:0507220747  

ليكن معل�ما لديك �أن خ�صم متدخل هج�مي : �ص�ز�ن حممد ح�صني حممد �لغامن 
رقم  �لإبتد�ئية  �لدع�ى  يف   ،  20.../..../... بتاريخ  �ل�صادر  �حلكم  ��صتاأنف  قد   ،
AJCAPSHPAF2021 �ملحكمة �ل�صتئنافية �ل�صرعية - �لح��ل �ل�صخ�صية   /0000920
... ي�م  �و ح�ص�ر من ميثلك �مام حمكمة عجمان بد�ر �لق�صاء  فيقت�صي ح�ص�رك 
... �مل��فق 2021/10/25 �ل�صاعة 9.00 �صباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة 

عدم ح�ص�رك �و ح�ص�ر من ميثلك قان�نا ف�صتنظر �ملحكمة �لدع�ى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة  الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0007267 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : 1- ��ص��ر د��س
جمه�ل حمل �لقامة - �لعن��ن:�مارة �ل�صارقة �ملطينة دو�ر �ملطايف بناية �ملطعم �لكبري �لطابق 4 �صقه 401 

�لربيد �للكرتوين:dasiswar@gmail.com - هاتف رقم:0582268890
�عالن بالن�صر باللغة �لعربية و�لجنليزية:

بناء على طلب �ملدعية:مركز �مل�هبة �لق�ص�ى �لعاملية للخدمات و�لتعهد�ت �لريا�صية قد رفعت �لدع�ى 
�ملذك�رة �عاله تطالبكم ب����:�لز�م �ملدعي عليه بان ي�صدد للمدعية مبلغ )2252( درهم بال�صافة �ىل �لفائدة 
و�تعاب  و�مل�صاريف  بالر�ص�م  عليه  �ملدعي  �لز�م   - �لتام  �ل�صد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 �لقان�نية 

�ملحاماة. 
�ل�صارقة �لحتادية �ملحكمة  �لدع�ى حمكمة  �إد�رة  �مام مكتب  �نت مكلف باحل�ص�ر بجل�صة 2021/10/27 
�لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدع�ى رقم 2( �صخ�صيا �و ب���صطة وكيل معتمد - وتقدمي 
مذكرة ج��بية على �لدع�ى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة �يام من تاريخ 

�لن�صر وذلك للنظر يف �لدع�ى �ملذك�ر رقمها �عاله - ب��صفك مدعي عليه. حرر بتاريخ 2021/10/19م 
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  ال�ستئناف رقم:2594/2021/305 ا�ستئناف جتاري 
�ملنظ�رة يف:د�ئرة �ل�صتئناف �لتجارية �لر�بعة رقم 201

م��ص�ع �ل�صتئناف : �إ�صتئناف �حلكم �ل�صادر يف �لدع�ى رقم:225/2021 جتاري م�صارف جزئي 
و�لر�ص�م و�مل�صاريف و�لتعاب. 

�مل�صتاأنف:بنك دبي �لتجاري �س.م.ع
عن��نه:�لمار�ت �مارة دبي - ب�ر�صعيد ديره دبي �صارع بج��ر ديرة �صيتي �صنرت مبنى بناية ملك 
بنك دبي �لتجاري �صندوق بريد رقم:2668 هاتف رقم:042121423 - فاك�س رقم:042121911 = 

مكاين رقم:9404831856 - وميثله:د�نه �صباح حممد 
�ملطل�ب �إعالنه:  1- �صعيد علي �بر�هيم ح�صن �لبل��صي  -  �صفته : م�صتاأنف �صده

م��ص�ع �لإعالن :  قد �أ�صتاأنف/�حلكم �ل�صادر بالدع�ى رقم:225/2021 جتاري م�صارف جزئي. 
وحددت لها جل�صة ي�م �لثنني  �مل��فق  2021/10/25  �ل�صاعة 10.00 �س بقاعة �لتقا�صي عن بعد 

، وعليه يقت�صى ح�ص�ركم �و من ميثلكم قان�نيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  ال�ستئناف رقم:2641/2021/305 ا�ستئناف جتاري 
�ملنظ�رة يف:د�ئرة �ل�صتئناف �لتجارية �لثانية رقم 85

م��ص�ع �ل�صتئناف : قب�ل �ل�صتئناف �صكال 2- ويف �مل��ص�ع �لغاء �حلكم �ل�صادر بحق �مل�صتاأنف 
تاريخ  �صن�يا من   %9 ب��قع  �لقان�نية  و�لفائدة  دره��م  �لف  )�صد�د مبلغ ع�صرون  به  فيما ق�صى 
�ملطالبة وحتى متام �ل�صد�د( و�لق�صاء جمدد� برف�س �لدع�ى 3- �لز�م �مل�صتاأنف �صدهم بر�ص�م 

وم�صاريف �لدع�ى ومقابل �تعاب �ملحاماة عن درجتي �لتقا�صي. 
�مل�صتاأنف:�صامل جمعة �صيف بن ح�صني �لعليلي

عن��نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ع�د ميثا - بردبي - دبي - �صارع ع�د ميثاء - مبنى ميثاء بالز� - 
�صقة 310 �ي - خلف فندق م�فينبيك - وميثله:�حمد علي حممد من�ص�ر �لزي�دي 

�ملطل�ب �إعالنه:  1- عبد �لفتاح عبد �حلميد مام�  -  �صفته : م�صتاأنف �صده
م��ص�ع �لإعالن :  قد �أ�صتاأنف/�حلكم �ل�صادر بالدع�ى رقم:2020/4436 جتاري جزئي. وحددت 
لها جل�صة ي�م �لربعاء  �مل��فق  2021/11/10  �ل�صاعة 10.00 �س بقاعة �لتقا�صي عن بعد ، وعليه 

يقت�صى ح�ص�ركم �و من ميثلكم قان�نيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
     املو�سوع: الأ�سماء

 تعلن د�ئ��رة حماكم ر��س �خليمة بان �ملدع�/ �صيف حممد 
�لول  �ملقطع  تغيري  بطلب  تقدم  �لنقبي،  �صم�صم�م  �صعيد 
����ص��م��ه��ا بعد  ل��ي��ك���ن  �ب��ن��ت��ه م���ن )رمي( �ىل )م���اري���ا(  ل���ص��م 
�لنقبي. و�ن من له  �لتغيري/ماريا �صيف حممد �صم�صم�م 
م�صلحة يف �لعرت��س �ن يتقدم خالل خم�صة ع�صر ي�ما من 
تاريخ �لعالن �مام ق�صم �ل�صهاد�ت و�لت�ثيقات يف حمكمة 

ر��س �خليمة �لبتد�ئية.
قا�سي حمكمة را�ض اخليمة البتدائية

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
اعالن بالن�سر        

 177/2021/105 احوال نف�س غري م�سلمني 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- �صتيفانى جينيفر كارين ج�ريل  - جمه�ل حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :تين� هريولد 

قد �أقام عليك �لدع�ى وم��ص�عها �حلكم بتطليق �ملدعي عليها من �ملدعي لل�صرر مع 
�لز�مها بالر�ص�م و�مل�صروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة. 

وحددت لها جل�صة ي�م �خلمي�س �مل��فق 2021/11/18 �ل�صاعة 09:30 �صباحا يف قاعة 
�لتقا�صي عن بعد يف مبنى �لح����ل �ل�صخ�صية يف منطقة �لقره�د. لذ� فاأنت مكلف 
�و م�صتند�ت  �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�ص�ر 

للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
اعالن حكم بالن�سر        
3889/2020/16 جتاري جزئي 

تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 
�إىل حمك�م عليه 1- مارتن ت�ما�س  - جمه�ل حمل �لإقامة 

مبا �ن حمك�م له : باب �ملدينة لتاأجري �ل�صيار�ت �س.ذ.م.م
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ  2021/1/31  يف �لدع�ى �ملذك�رة �عاله 
للمدعية  ي���ؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  ����س.ذ.م.م  �ل�صيار�ت  لتاأجري  �ملدينة  ب��اب  ل�صالح/ 
�لفائدة  مع  دره��م  وخم�ص�ن  وثمامنائة  �لفا  وخم�ص�ن  ت�صعة  دره��م   )59850( وق��دره  مبلغ 
ب��قع 9% �صن�يا من تاريخ �ل�صتحقاق �حلا�صل يف 2019/12/8 وحتى �ل�صد�د �لتام و�لزمته 
بامل�صروفات.  حكما مبثابة �حل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما �عتبار� من �لي�م 
�آل  �صعيد  بن  ر��صد  بن  �ل�صيخ حممد  �ل�صم�  با�صم �صاحب  �لع��الن �صدر  لن�صر هذ�  �لتايل 

مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

اإعالن منفذ �سده بالن�سر 
حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - فيل الكن�سي�س مونتانو فيل

)جزئي( مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003954/ 
�إىل �ملحك�م عليه : فيل �لكن�صي�س م�نتان� فيل

حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �ص�رة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 
�ملنفذ:فيالت ك�ت�ص�ك�تان بر�بهاكار�ن. 

�حلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  �ملذك�ر   له  �ملحك�م  �أن  ومبا  �أعاله   �ليها  �مل�صار  �لق�صية  يف 
�ملذك�ر ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطل�ب   تنفيذه كالآتي : �ملجم�ع �لكلي 

�صامال �لر�ص�م و�مل�صاريف 673182 درهم 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �أعاله خالل )15( ي�ما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.ويف حالة تخلفك عن بعد ذلك فاإن �ملحكمة �صتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
�ملعلن �ليه �ملدعي عليها �لوىل:�يتالفل�يد جي� �نرجي ��س �ر �ل فاند

�ملدعي عليه �لثاين:نق�ل دي باول�
يف �لدع�ى رقم:2021/2591 جتاري جزئي

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي �مل�قرة لعمال �خلربة �ملحا�صبية يف �لدع�ى �عاله 
�مل����ف��ق:2021/10/27 وذلك يف متام �ل�صاعة �حلادية ع�صر �صباحا  فقد حددنا ي�م �لربعاء 
 ZOOM تطبيق  خ��الل  م��ن  بعد  ع��ن  �ملحا�صبية  للخربة  �لول  �لج��ت��م��اع  لعقد  م���ع��د� 
وميكنكم �لت���صل معنا وذلك مبكتبنا �لكائن يف دبي - منطقة �لقره�د �صارع �ل�صيخ ر��صد 
بالقرب من فندق جمري� كريك بناية �لقره�د في�ز مكتب رقم:709 �لطابق �ل�صابع هاتف 
رقم:042200272 - فاك�س رقم:042200273 - �س.ب رقم:446047 دبي. لذ� يطلب ح�ص�ركم 

�و من ميثلكم قان�نا حل�ص�ر �لجتماع �ملذك�ر مع �ح�صار كافة �مل�صتند�ت �ملتعلقة بالدع�ى
 عبدالرحمن كرم�ستجي للمحا�سبة القانونية
اخلبري املحا�سبي
عبدالرحمن كرم�ستجي 

دعوة حل�سور
اإجتماع اخلربة املحا�سبية الأول



املال والأعمال

25

اخلميس   21  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13372  
Thursday    21   October   2021   -  Issue No   13372

حممد بن هادي احل�سيني يقرع جر�ض التداول على �سندات الإمارات ال�سيادية يف نا�سداك دبي

طلبات �لكتتاب على �ل�صند�ت �ل�صيادية �لأوىل من نوعها يف �لإمار�ت فاقت �مل�صتهدف مبعدل 5.6 مرة

من�سة �سبابية يف قلب جيتك�ض لبناء اجليل القادم من رواد الأعمال ال�سباب يف جمال التقني 

�ل�صباب ي�صتعر�صون م�صاريعهم �لتقنية يف �أ�صبوع جيتك�س للتقنية 

•• دبي-وام:

ق���ام م��ع��ايل حم��م��د ب��ن ه���ادي �حل�صيني، 
�أم�س  �صباح  �ملالية  لل�ص�ؤون  �لدولة  وزي��ر 
ب��ق��رع �جل���ر����س يف ن��ا���ص��د�ك دب����ي، وذلك 
�حتفاًل و�إيذ�ناً ببدء �لتد�ول على �صند�ت 
�ل�صيادية،  دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
�إىل  و�صلت  �إجمالية  قيمة  �صجلت  و�لتي 
�لأوىل من  وُتعد  �أمريكي،  4 مليار دولر 
ن�عها من ِقبل �حلك�مة �لحتادية لدولة 
يف  �ملالية  وز�رة  مثلتها  و�ل��ت��ي  �لإم�����ار�ت، 

هذ� �لإطالق.
ه��ادي �حل�صيني  ب��ن  وق��رع معايل حممد 
عي�صى  ���ص��ع��ادة  بح�ص�ر  �ل���ت���د�ول،  ج��ر���س 
�لعاملي  �مل��ايل  دب��ي  ك��اظ��م، حمافظ مركز 
�ملايل،  دب���ي  ���ص���ق  �إد�رة  جمل�س  ورئ��ي�����س 
و�صعادة ي�ن�س حاجي �خل�ري وكيل وز�رة 
�لتنفيذي  �لرئي�س  علي،  وح��ام��د  �ملالية، 
�لتنفيذي  �لرئي�س  ونائب  دبي  ل�نا�صد�ك 
ر��صد  �صعيد  و���ص��ع��ادة  �مل����ايل،  دب���ي  ل�����ص���ق 
�ليتيم وكيل �ل�ز�رة �مل�صاعد ل�ص�ؤون �مل��رد 
وكيل  �لأم��ريي  مرمي  و�صعادة  و�مليز�نية، 
�ملالية،  �لإد�رة  ل�����ص���ؤون  �مل�صاعد  �ل�����ز�رة 
�إىل جانب ح�ص�ر وم�صاركة عدد من كبار 

�مل�ص�ؤولني من �جلانبني.
وعن هذ� �حلدث �لهام، �أفاد معايل حممد 
ب��ن ه����ادي �حل�����ص��ي��ن��ي �أن دول����ة �لإم�����ار�ت 
�صجلت �إجن��از�ً غري م�صب�ق يف تف�قها يف 
�ل�صند�ت، و�لتي ج��اءت وفق  �إ���ص��د�ر ه��ذه 
�لأهد�ف  حمكمة  حك�مية  ��صرت�تيجية 
و�لت�جهات، ت�صع �زدهار �لإمار�ت ورخاء 
�أهمية هذ�  �أعينها. وتكمن  �مل��طن ن�صب 
�مليز�نية  �عتماد  م��ع  تز�منه  يف  �لإ���ص��د�ر 
�لأك����رب يف ت��اري��خ دول���ة �لم�����ار�ت، ليك�ن 
تاأكيد�ً جديد�ً على ق�ة �لقت�صاد �ل�طني 

�ل�صعيد  على  �مل�صتثمرين  وثقة  وت��زنه، 
دولتنا  بقدرة  و�لعاملي  و�لإقليمي  �ملحلي 
�مل�صتد�م،  �لقت�صادي  �لنم�  حتقيق  على 
�ل�صند�ت  ه�����ذه  ع������ئ����د  و�أن  وخ���ا����ص���ة 
مل�صاريع  مت���ي��الت  ت���ف��ري  يف  �صت�صتخدم 
يف  �لحت��ادي��ة  للحك�مة  �لتحتية  �لبنية 
�مل���ج���الت �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة لإن�����ص��اء قيمة 
ط�يلة �ملدى لرثوتها �ل�صيادية ولالإ�صهام 
�مل�صتقبل،  يف  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  رخ�����اء  يف 
�لتنمية  نح�  �ل��دول��ة  م�صرية  يرفد  ومب��ا 
�مل�صتد�مة،  و�لج��ت��م��اع��ي��ة  �لق��ت�����ص��ادي��ة 
و�لتي تعد ركيزة رئي�صية للخم�صني عاماً 

�ملقبلة.
و���ص��م��ل��ت �ل�������ص���ن���د�ت �مل���ق����م���ة ب����ال����دولر 
بقيمة  �لأوىل  ���ص��ر�ئ��ح؛  ث��الث  �لأم��ري��ك��ي 
و�لثانية  �أع����م،  مليار دولر لأج��ل ع�صرة 
عاماً،   20 لأج�����ل  دولر  م��ل��ي��ار  ب��ق��ي��م��ة 
بقيمة  "ف�رم�ز�"  ����ص���ن���د�ت  و�ل���ث���ال���ث���ة 
و�لتي  ع���ام���اً،   40 لأج����ل  دولر  م��ل��ي��اري 

�ه��ت��م��ام ه��ائ��ل من  ح���ازت مبجملها ع��ل��ى 
جانب �مل�صتثمرين يف �ملنطقة و�لعامل على 
�لكتتاب  طلبات  ف��اق��ت  حيث  ���ص����ء،  ح��د 
5.6 مرة،  �مل�����ص��ت��ه��دف مب��ع��دل  �مل�����ص��ت���ى 
ومبا جمم�عه 22.5 مليار دولر، �لأمر 
�ل�صند�ت  �إ�صد�ر  �ملالية  ل���ز�رة  �أت��اح  �لذي 
بني  �فتتاحي  �صيادي  لإ�صد�ر  عائد  باأقل 
�إذ مت  �خل��ل��ي��ج��ي،  �ل��ت��ع��اون  دول جم��ل�����س 
عند  �ل��ث��الث��ة  �لإ�����ص����د�ر�ت  ع��ائ��د  ت�صعري 
على  و3.250%  و2.875%   2%

�لرتتيب.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ���ص��ع��ادة ع��ي�����ص��ى كاظم، 
ورئي�س  �لعاملي  �مل��ايل  دبي  حمافظ مركز 
" نتقدم  �مل���ايل..  دب��ي  �ص�ق  �إد�رة  جمل�س 
�إ�صد�ر  لنجاح  �ملالية  وز�رة  �إىل  بالتهنئة 
�لحتادية  للحك�مة  �صند�ت  �أول  و�إدر�ج 
يف خ���ط����ة ت���اري���خ���ي���ة ت���ع���رب ع����ن �ل���ت���ز�م 
ر�أ�س  �أ���ص����ق  �أن�صطة  بتعزيز  ��صرت�تيجي 
كمركز  مكانتها  وتر�صيخ  �ل��دول��ة  يف  �مل��ال 

م�����ايل ع���امل���ي م����ن خ�����الل ت���ط����ي���ر �ص�ق 
مع  جنب  �إىل  جنباً  �حلك�مية  �ل�صند�ت 
�ص�ق �ل�صند�ت و�ل�صك�ك �لتجارية �حلافل 
�لإ�صد�ر�ت على  بالن�صاط. وتنط�ي تلك 
�أهمية كبرية ل تقت�صر فقط على ت�فري 
و�إبر�ز  �لت�صنيف  عالية  ��صتثمارية  فر�س 
م��دى ق���ة �جل����د�رة �لإئ��ت��م��ان��ي��ة حلك�مة 
�لإم��ار�ت بل تعترب �أي�صاً ق�ة د�فعة ملزيد 
من �لن�صاط يف �ص�ق �أدو�ت �لدخل �لثابت 
�لتي تلعب دور�ً حي�ياً يف مت�يل م�صروعات 
�لتنمية �لإقت�صادية يف �لإمار�ت و�ملنطقة. 
�إ�صافياً  �ل�صند�ت زخماً  و�ص�ف متنح هذه 
جله�د �لتنمية �لقت�صادية يف �لإمار�ت ل 
�صيما و�أن �لدولة ُتقدم من�ذجاً يحتذى به 
يف م��جهة �لتحديات �لقت�صادية �لعاملية، 
ت���ق���دي���ر�ت ���ص��ن��دوق �لنقد  ت�����ص��ري  ح��ي��ث 
�لإجمايل  �ملحلي  �ل��ن��اجت  �أن  �إىل  �ل���دويل 
من �ملت�قع �أن ينم� بن�صبة %3.1 خالل 

�لعام �حلايل".

م���ن ج��ان��ب��ه �أف�����اد ���ص��ع��ادة ي���ن�����س حاجي 
" ي�ؤكد حتقيق �ل�صر�ئح �لثالث  �خل���ري 
�لإطالق  على  عائد  �أدن���ى  على  لل�صند�ت 
ل�����ص��ن��د�ت ���ص��ي��ادي��ة �ف��ت��ت��اح��ي��ة ���ص��م��ن دول 
جم��ل�����س �ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي، ع��ل��ى �مللف 
�لئتماين �لق�ي لدولة �لإمار�ت �لعربية 
�أول  ه��ي  �لإم����ار�ت  و�أن  وخا�صة  �مل��ت��ح��دة، 
دول����ة يف م��ن��ط��ق��ة �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي تق�م 
باإ�صد�ر �صيادي قيا�صي بالدولر �لأمريكي 
�صند�ت  �صريحة  �أن  ك��م��ا  ع��ام��اً،   20 مل���دة 
ف�رم�ز� ثنائية �لإدر�ج ملدة 40 عاماً قد 
حققت �أعلى ت�زيع على �لإطالق يف �آ�صيا 
بالدولر  �لأج��ل  ط�يل  مرجعي  لإ���ص��د�ر 
�لأمريكي من قبل جهة �صيادية. و�صيعمل 
�إ�����ص����د�ر ه����ذه �ل�����ص��ن��د�ت �ل�����ص��ي��ادي��ة على 
�مل�صاهمة يف تط�ير �ص�ق �ل�صند�ت و�إيجاد 

بد�ئل ��صتثمارية للم�صتثمرين".
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ع��ل��ي،  ح��ام��د  وق����ال 
�لتنفيذي  �لرئي�س  ونائب  دبي  ل�نا�صد�ك 
دبي،  نا�صد�ك  " ُترحب  �مل��ايل  دب��ي  ل�ص�ق 
�ل��ب���ر���ص��ة �ل���دول���ي���ة ل��ل��م��ن��ط��ق��ة، ب������اإدر�ج 
�لإمار�تية،  �لحت��ادي��ة  �حلك�مة  �صند�ت 
�لثقة �لكبرية يف بنية  �لأمر �لذي يعك�س 
�مل�صت�ى  وعاملية  �ملتكاملة  �ملالية  �لأ�ص��ق 
�إ�صد�ر  �لتي ت�فرها �لب�ر�صة، مبا يدعم 
عن  �ل�صادرة  �لثابت  �لدخل  �أدو�ت  و�إدر�ج 
�لإمار�ت  يف  و�لتجارية  �ل�صيادية  �جلهات 
وخ����ارج����ه����ا. ك���م���ا ت�����ف����ر ن����ا�����ص����د�ك دبي 
للجهات �ملُ�صدرة �أي�صاً حلقة و�صل فعالة 
و�لإقليميني  �مل��ح��ل��ي��ني  �مل�صتثمرين  م��ع 
�أ���ص��ه��م يف ت�����ص��ارع وترية  و�ل��ع��امل��ي��ني مم���ا 
مكانتها  ت��ع��زي��ز  ويف  و�لإدر�ج  �لإ�����ص����د�ر 
�لثابت  �لدخل  �أدو�ت  لإدر�ج  ر�ئ��د  كمركز 
 107 جمم�عه  مب��ا  �لأو���ص��ط  �ل�صرق  يف 

مليار دولر".

•• دبي-الفجر: 

�لتابع  ل���ل�������ص���ب���اب  دب������ي  جم���ل�������س  �أط����ل����ق 
بالتعاون  لل�صباب  �لحت��ادي��ة  للم�ؤ�ص�صة 
 Gitex" ي���ن��ي��ربي��ن��ي���ر  ج��ي��ت��ك�����س  م���ع 
جيتك�س  �أ�صب�ع  يف   "Unipreneur
�لتجاري  دب���ي  م��رك��ز  يف  �مل���ق���ام  للتقنية 
�لهادفة   "Youth X" من�صة  �لعاملي، 
رو�د  ق���در�ت  وتعزيز  ومت��ك��ني  تاأهيل  �إىل 
�لإم���ار�ت���ي يف جمال  �ل�صباب  م��ن  �أع��م��ال 
�لبتكار �لتقنية. حيث د�صن �صعادة �صعيد 
– �ملدير �لعام للم�ؤ�ص�صة  حممد �لنظري 
�لتنفيذي  و�ل��رئ��ي�����س  لل�صباب  �لحت��ادي��ة 
�لعربي  �ل�صباب  مب��رك��ز  لال�صرت�تيجية 
�ملن�صة بح�ص�ر �أع�صاء جمل�س �صباب دبي 
و�خلا�صة  �حلك�مية  �لقياد�ت  من  وع��دد 

و�مل�صاركني يف �ملعر�س.
�إع����د�د  ع��ل��ى  �جل���دي���دة  �مل��ن�����ص��ة  و�صتعمل   
وتاأهيل رو�د �أعمال ملهمني ي�صاهم�ن يف 
حتقيق �لتكامل بني �لقطاعات �لأكادميية 
�إىل  و�ل�صناعية و�لتكن�ل�جية، بالإ�صافة 

م��جهة �لتحديات.
�لنظري:" تخ�صي�س  �صعيد  �صعادة  وق��ال 
من�صة خا�صة باملبدعني �ل�صباب يف �أ�صب�ع 
جيتك�س للتقنية يرتجم ت�جهات �لأجندة 
�ل���ط��ن��ي��ة ل��ل�����ص��ب��اب وف����ق م�����ص��ار متكني 
وت�صجيعهم  �ملجالت،  خمتلف  يف  �ل�صباب 
على �لريادة يف جمال �لبتكار�ت �لتقنية.

و�أ�صاف �صعادة �لنظري:" �أ�صب�ع جيتك�س 
للتقنية و�حد من �أبرز �ملن�صات �لإقليمية 
�حلا�صنة للم��هب يف جمال �لتكن�ل�جيا، 
�لعديد من  �صن��ت  م��د�ر  على  �صهد  وق��د 

وعمل  �صممها  �لتي  و�مل�صاريع  �ل�صفقات 
�لعامل،  �أرج��اء  �ل�صباب من خمتلف  عليها 
فمجل�س دبي لل�صباب ه� �أحد �أذرع تطبيق 
�ل���ن���م����ذج �لإم�����ار�ت�����ي ل��ت��م��ك��ني و�إ����ص���ر�ك 

�ل�صباب. 
�ل�صيخ  عبد�هلل  �لدكت�ر  �أك��د  ناحيته  من 
رئ���ي�������س جم��ل�����س دب�����ي ل��ل�����ص��ب��اب ع���ل���ى �أن 
تعزيز  �إىل  من�صة"Youth X" تهدف 
�ل�صباب من خالل عقد  �ملبادرة لدى فئة 
كافة  ت��ت��ن��اول  ونقا�صية  ح����ري��ة  جل�صات 
ليك�ن��  دعمهم  يف  ت�صاهم  �لتي  �مل���صيع 
حتقيق  يف  ج��ل��ي  دور  ل��ه��م  �أع����م����ال  رو�د 
�لدولة من خالل تعزيز مفه�م  ت�جهات 
�لتقنيات  جم����ال  يف  وخ���ا����ص���ة  �لب���ت���ك���ار 
�ل�صطناعي  �ل���ذك���اء  وت��ق��ن��ي��ات  �ل��ذك��ي��ة 
�ل��ت��ي �أ���ص��ب��ح��ت �ل��ي���م م��ن �أه����م �ملجالت 

�ل�صتثمارية على م�صت�ى �لعامل. 

برنامج �سبابي يف جيتك�ض
�ملن�صة  �أن  �إىل  ع��ب��د�هلل  �ل��دك��ت���ر  ول��ف��ت 
تعترب �لأوىل من ن�عها يف جذب �ل�صباب 
بالتقنيني  �ل�����ص��ب��اب  ي��ج��م��ع  ب��رن��ام��ج  �إىل 
و�خل���رب�ء م��ن ح���ل �ل��ع��امل لرفع �ل�عي 
بكل ما يتعلق بالبتكار يف �لتقنية �لذكية، 
7بر�مج  ن��ظ��م  �مل��ج��ل�����س  �أن  �إىل  م�����ص��ري� 
�مل�ؤ�ص�صات  م���ن  ع����دد  ب��ح�����ص���ر  م��ت��ن���ع��ة 

و�مل�ص�ؤولني و�مل�صتثمرين.

حلقة �سبابية
 ك��م��ا وع��ق��د جم��ل�����س دب����ي ل��ل�����ص��ب��اب على 
هام�س �إطالق �ملن�صة حلقة �صبابية بعن��ن 
" دور �ل�صباب يف ت�صكيل دبي كمركز عاملي 

�ل�صابة  و�مل�������ه�����ب  و�لب����ت����ك����ار  ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة 
�أد�رها  �ل��ن��ظ��ري،  �صعيد  �صعادة  مب�صاركة 
رئي�س جمل�س �صباب دبي، وناق�صت حماور 
�ملت�فرة  �ل��ذه��ب��ي��ة  �ل��ف��ر���س  �أه��م��ه��ا  ع���دة 
لل�صباب يف جمال دعم م�صاريعهم �لتقنية، 
دعم  و�صناديق  وم�صرعات،  حا�صنات،  من 
متكنهم من تط�ير م�صاريعهم، �إىل جانب 
ذلك �صلطت �ل�ص�ء على �أهمية �لقدو�ت يف 
جمال �لتقنية، ليك�ن�� جزء�ً من �ملنظ�مة 
�لتقنية، ويلعب�ن دور�ً يف �إلهام �لأجيال . 
برنامج  جيتك�س،  يف  �ملجل�س  ون��ظ��م  كما 
 50 على  يركز  �خلم�صني" �لذي  "�لرو�د 
و�أتاح  �ل�صباب،  عليه  عمل  تقني  م�صروع 
�أمام  �مل�صاريع  ��صتعر��س هذه  لهم فر�صة 
و�مل�ص�ؤولني  و�مل�صتثمرين،  جيتك�س،  زو�ر 

من خمتلف �جلهات. 

خطوة تفتح اآفاق التعاون مع منطقة اقت�سادية ت�سم 9 دول بتعداد �سكاين ي�سل اإىل 260 مليون ن�سمة

غرفة دبي توقع مذكرة تفاهم مع �حتاد �أعمال جمتمع �لبلد�ن �لناطقة باللغة �لربتغالية لتعزيز �لتعاون �ل�صتثماري �مل�صرتك
•• دبي-الفجر: 

وّقعت غرفة دبي م�ؤخر�ً مذكرة تفاهم مع 
�لناطقة  �لبلد�ن  جمتمع  �أع��م��ال  "�حتاد 
بتبادل  ت��ق�����ص��ي  �لربتغالية"؛  ب��ال��ل��غ��ة 
�مل��ع��ارف و�خل����رب�ت، و�ل��ت��ع��اون يف جمالت 
دعم  بهدف  م�صرتك؛  �هتمام  ذ�ت  رئي�صة 

م�صالح �لأع�صاء يف �لطرفني. 
حمد  �صعادة  من  ك��ٌل  �لتفاهم  مذكرة  وّق��ع 
م��ب��ارك ب���ع��م��ي��م، م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة دبي، 
�إد�رة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ع���ب���د�هلل،  و���ص��ل��ي��م��� 
�لناطقة  �لبلد�ن  جمتمع  �أع��م��ال  "�حتاد 
هام�س  ع��ل��ى  وذل���ك  �لربتغالية"؛  باللغة 
لالأعمال  �لأف����ري����ق����ي  �ل���ع���امل���ي  �مل���ن���ت���دى 
2021، �لذي �أقيم �لأ�صب�ع �ملا�صي �صمن 
ومب�جب  دب���ي.    2020 �إك�صب�  فعاليات 
مع  دب��ي  غرفة  �صتتعاون  �لتفاهم،  مذكرة 
�لناطقة  �لبلد�ن  جمتمع  �أعمال  �حت��اد   "
�لتعايف  عجلة  ل��دف��ع   " �لربتغالية  باللغة 
�أ�ص��ق  ب��ع��د �جل��ائ��ح��ة، وف��ت��ح  �لق��ت�����ص��ادي 
�ملنتديات  وتنظيم  �لطرفني،  لكال  جديدة 

�لفر�س  وتعزيز  �لقت�صادية،  و�لفعاليات 
غرفة  و�صتعمل  �مل�����ص��رتك��ة.   �ل�صتثمارية 
�لتعريف  دبي مب�جب هذه �لتفاقية على 
�ل�صرت�تيجي  وم���ق��ع��ه��ا  �لإم�����ارة  مب��ك��ان��ة 
كمركز عاملي لال�صتثمار و�لتجارة بالن�صبة 
�لر�غبة  ب��ال��ربت��غ��ال��ي��ة  �ل��ن��اط��ق��ة  ل���ل���دول 
يف  �ل��ر�غ��ب��ة  �أو  دب���ي  يف  �أع��م��ال��ه��ا  بتاأ�صي�س 
�إىل  و�ل������ص���ل  �لت��صع  ف��ر���س  ��صتك�صاف 
�أفريقيا  و�صمال  �لأو���ص��ط  �ل�صرق  منطقة 

م��ت��خ��ذًة م���ن �لإم������ارة ب�����ب���ًة ل��ه��ا لدخ�ل 
�مل��ن��ط��ق��ة.   ومُي��ث��ل �حت����اد �أع���م���ال جمتمع 
دوًل   �لربتغالية،  باللغة  �لناطقة  �لبلد�ن 
 4 �م��ت��د�د  على  �لربتغالية  �للغة  تتحدث 
�مل�صرتك،  للتعاون  كمنتدى  وتعمل  ق��ار�ت، 
ملي�ن   260 �صعته  و�ص�قاً  دول   9 ومتثل 
�صعادة  ق��ال  �ل�����ص��ي��اق،  ه��ذ�  ويف  م�صتهلك.  
هذه  "�صت�صاهم  ب���ع��م��ي��م:  م���ب���ارك  ح��م��د 
�لفر�س  م���ن  �ل��ع��دي��د  �لت��ف��اق��ي��ة يف خ��ل��ق 

�أ�ص��ق  �صمن  دب���ي  يف  �ل��ع��ام��ل��ة  ل��ل�����ص��رك��ات 
حيث  �لربتغالية،  باللغة  �لناطقة  �ل���دول 
تعزيز  �إىل  ه��ذه �جله�د  خ��الل  نهدف من 
�لأع�صاء،  �ل����دول  ب��ني  �ل��ت��ج��اري  �ل��ت��ب��ادل 
�لقت�صادية  �ل��ع��الق��ات  وت��ع��زي��ز  وت�صهيل 
بني جميع مك�نات جمتمعات �لأعمال مما 
يفتح �آفاق جديدة لت��صع �ل�صركات من دبي 

�إىل هذه �لأ�ص��ق."
مذكرة  "حددت  ق��ائ��اًل:  ب�عميم  و�أ���ص��اف 
�لتعاون  م���ن جم�����الت  �ل��ع��دي��د  �ل��ت��ف��اه��م 
و�ل����ف����ر�����س �ل���ت���ي م����ن ����ص���اأن���ه���ا دع�����م من� 
و�أمريكا  �أف��ري��ق��ي��ا  م��ن��اط��ق  يف  �أع�����ص��ائ��ن��ا 
�آ�صيا  �صرق  جن�ب  دول  ور�ب��ط��ة  �لالتينية 
ُن��ّخ��دُم��ه��ا ع��رب مكاتبنا  �ل��ت��ي  )�لآ����ص���ي���ان(، 
ومن  دبي".   ل��غ��رف��ة  �ل��ت��اب��ع��ة  �خل��ارج��ي��ة 
ل�صرف  "�إنه  ع��ب��د�هلل:  �صليم�  ق��ال  جانبه، 
عظيم ت��جدنا يف �ملنتدى �لعاملي لالأعمال 
فاإن  تاأكيد  دب��ي. وبكل  �ل��ذي نظمته غرفة 
�خلرب�ت �لتي تتمتع بها غرفة دبي �صتك�ن 
�لبلد�ن  جل��م��ي��ع  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  ج�����ًد�  م��ف��ي��دة 
�لناطقة بالربتغالية وخا�صة يف �أفريقيا".  

�أفريقيا  6 دول يف  ""نحن  و�أ�صاف قائاًل: 
دبي  غرفة  مع  �لتعاون  تعزيز  �إىل  ون�صعى 
�ملثال  �صبيل  على  ومنها  �حل��ل���ل؛  لت�فري 
حل�ل لتط�ير �مل��رد �لتي لدينا يف �أفريقيا 
و�أي�صاً  �مل��������رد،  ه���ذه  �إىل  ق��ي��م��ة  و�إ���ص��اف��ة 
ومتكني  �لتحتية،  للبنية  ح��ل���ل  ل��ت��ق��دمي 
�إمكاناتها  من  �ل�صتفادة  من  �لبلد�ن  هذه 
�ل��ع��امل��ي��ة. هذ�  �ل��ت��ج��ارة  �لكاملة ومم��ار���ص��ة 
ه� هدفنا، ول �صك باأن ت�قيع هذه �ملذكرة 

ميثل فر�صة عظيمة بالن�صبة لنا".
جتدر �لإ�صارة �إىل �أن " �حتاد �أعمال جمتمع 
�لبلد�ن �لناطقة باللغة �لربتغالية " �أُ�ص�س 
يف ل�صب�نة يف �لربتغال يف 4 ي�ني� 2004، 
ويهدف �إىل تط�ير �لأعمال و�لتعاون على 
م�صت�ى هذه �لدول. وتتمثل مهمة �لحتاد 
�لبلد�ن  د�خ��ل  ��صتثماري  م�صاق  �إن�صاء  يف 
و�ل�صر�كات.  �ل��ت��ع��اون  وت�صجيع  �لأع�����ص��اء 
وي�صم �لحتاد كاًل من �لربتغال و�لرب�زيل 
�لر�أ�س  وج��م��ه���ري��ة  و�أن���غ����ل  وم���زم��ب��ي��ق 
وتيم�ر  وبرين�صيبي  ت�مي  و�صاو  �لأخ�صر 

لي�صتي وغينيا بي�صاو وغينيا �ل�صت��ئية.

�إك�صبو2020 دبي.. نافذة 
على م�صتقبل �لنقل �مل�صتد�م

•• اأبوظبي - وام:

قطاع  م�صتقبل  ل�صتك�صاف  رحلة  يف  زو�ره  دبي"   2020 "�إك�صب�  ي��اأخ��ذ 
�مل�صتد�م عرب جتارب حية و�بتكار�ت ع�صرية يعر�س بع�صها للمرة  �لنقل 

�لأوىل على م�صت�ى �لعامل.
وميثل �لتنقل مبفه�مه �لعام �أحد �مل��ص�عات �لثالثة لإك�صب� 2020 دبي 
و�لذي مت تخ�صي�صه مبنطقة متكاملة تت�صمن �لعديد من �لجنحة �لتي 
ت�صلط �ل�ص�ء على �لدور �لذي يلعبه �لتنقل يف بناء جمتمع عاملي متجان�س 

نتبادل فيه �ملعرفة و�لأفكار و�لب�صائع ب�صكل �أ�صرع من �أي وقت م�صى.
�لذي  دبي،   2020 �إك�صب�  "�أِلف" يف  �لتنقل  �لتنقل جناح  وت�صم منطقة 
�لف�صاء، مبا يف  ��صتك�صاف  �لتط�ر�ت يف جمال  �أح��دث  على  �لز�ئر  يعرف 
ذلك برنامج �لإمار�ت �ل�طني للف�صاء وم�صروع �لإمار�ت لكت�صاف �ملريخ، 
 330 بط�ل  م�صار  على  �ملبتكرة  �لتنقل  و�صائل  م�صاهدة  من  ميكنه  كما 

مرت�ً مير حتت �لأر�س وف�قها.
ول ينتظر زو�ر �إك�صب� 2020 دبي �ل��ص�ل �إىل منطقة �لتنقل لالطالع 
على �أخر �بتكار�ت �لنقل �مل�صتد�م يف �لعامل، فيكفي �ن يخط� �لز�ئر �أمتار 
باله��ء  يعمل  قطار  �أول  مب�صاهدة  يبد�أ  حتى  �حل��دث  م�قع  د�خ��ل  قليلة 
�مل�صغ�ط يف �لعامل و�ملركبات �لتي تعمل على �لبطاريات �لكهربائية ف�صال 
عن �لدر�جات �له��ئية وغريها من و�صائل �لتنقل �ل�صديقة للبيئة �لتي 

خ�ص�صتها �للجنة �ملنظمة لتنقل �لزو�ر يف كافة �أرجاء �حلدث.
�ل�طنية  �لتنقل كم�قع لأجنحتها  �لدول منطقة  و�ختارت جمم�عة من 
�مل�صتد�م  �لنقل  جم��ال  يف  �بتكار�تها  �أح��دث  على  خاللها  من  ك�صفت  �لتي 

و�لتي �صملت خمتلف �أ�صكال و�صائط �لنقل �لربي و�جل�ي.
بفر�صة  �ل���زو�ر  �صيحظى  دب��ي   2020 �إك�صب�  يف  �لبلجيكي  �جل��ن��اح  ففي 
ر�يديل  �صركة  �صممتها  �لتي  "ف�ك�صن�ر"،  �له��ئية  �ل��در�ج��ة  م�صاهدة 
ك�نها  وزنها،  بخفة  تتميز  كما  عاملياً،  �لأ�صرع  من  �لدر�جة  وتعد  �لعاملية، 
م�صن�عة بتقنية �ألياف �لكرب�ن، ما ي�صاعدها على �لت�صارع و�ملناورة ب�صكل 
��صتثنائي. ويركز �جلناح �لبلجيكي على م�صتقبل قيادة �لدر�جات �له��ئية، 
�إذ تعترب بلجيكا ثالث �أكرب �ص�ق يف �لحتاد �لأوروبي للدر�جات �لكهربائية، 
و�أي�صاً تعد من �لدول �لرئي�صة يف �لحتاد يف ت�صنيع قطع غيار �لدر�جات 

وملحقاتها.
 "KUN" بدوره ك�صف �جلناح �ل�صيني عن �ل�صيارة �لنم�ذجية �لأحدث
و�لتي تعرّب عن �لتقنيات �لق�ية و�ملبتَكرة و�ملتقّدمة �لتي يجري تط�يرها 

وت�صنيعها حالياً يف �ل�صني.
و�صممت "KUN" ب�صكل م�صرَتك عرب ِفَرق ت�صميمية يف كل من �صنغهاي 
�ل�ص�ئية،  و�ل��ط��اق��ة  �ل��ذك��ي،  �حل��ي���ي  �لتفاعل  ب��ني  وه��ي جتمع  ول��ن��دن، 
وتقنيات  �لتج�صيدي  �لت�ص�يري  و�لتفاعل  �جلاذبية،  منعدمة  و�ملقاعد 

�لقيادة �لذ�تية �ملتقّدمة لكي تعك�س م�صتقبل �لتنّقل �لذكي.
�ل��زو�ر على م�عد مع كب�ص�لة  �ملاليني من  �صيك�ن  �ل�صباين  ويف �جلناح 
و�لتي  زيلريو�س  �صركة  �إنتاج  "هايربل�ب" من  �ل�صرعة  فائق  �لنقل  نظام 
جتعل قطع �مل�صافة من باري�س �إىل برلني بر� يف غ�ص�ن �صاعة �أمر� ممكنا.
بالكامل  كهربائي  و�صفر  نقل  نظام  عن  عبارة  زيلريو�س"  "هايربل�ب 
�لكرب�نية،  �لنبعاثات  ومنعدم  كيل�مرت/�صاعة،   1000 تف�ق  ب�صرعة 
�أن��ظ��م��ة �ل��دف��ع و�ل���رف���ع، م��ع ���ص��اغ��ط يف �ملقدمة  ح��ي��ث يعتمد ع��ل��ى دم���ج 
�لنهج  هذ�  يقل�س  �إذ  �لأنابيب،  �صبكات  د�خ��ل  �لكب�ص�لة  �أو  �ملركبة  يحرك 
من تكاليف �لبنية �لتحتية وي�صرع م�صار �لهايربل�ب ويق�ل خ��ن في�صني 
بالغري �مل�ؤ�ص�س �مل�صارك ورئي�س �لت�ص�يق يف "زيلريو�س" ، �أن هايربل�ب 
ي�صكل  و�ل���ذي  �لح��ت��ك��اك،  م��ن  �أ�صا�صي  ب�صكل  تخفف  ج��دي��دة  نقل  و�صيلة 
�مل�صدر �لرئي�صي لعدم �لكفاءة يف �لنقل، م��صحاً وج�د �حتكاكني رئي�صيني 
ي�ؤثر�ن على كفاءة �لنقل، هما �لديناميكا �له��ئية، ذلك �أنه عندما تتحرك 
�ل�صيارة يك�ن هناك بع�س مقاومة �له��ء، و�لآخر ه� �لحتكاك �لأر�صي 

�لذي يحدث عندما تلم�س �لعجلة �لأر�س.

�لوطني �لقت�صاد  وتو�زن  وقوة  �لحتادية  للحكومة  �لئتمانية  �جلد�رة  يف  �لعميقة  ثقتهم  يعك�س  �مل�صتثمرين  من  �لكبري  • �لإقبال 
عامًا  20 ملدة  �لأمريكي  بالدولر  قيا�صي  �صيادي  باإ�صد�ر  تقوم  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  من  دولة  �أول  هي  • �لإمار�ت 

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/08034
�ل�م�خ�ط�ر : علي حممد حجي �لقبي�صي - �إمار�تي �جلن�صية و ميثله بال�كالة/�صلطان �حمد ر�تب �خلطيب - �ص�ري 

�جلن�صية  ويحمل بطاقة ه�ية رقم 784199463925976 
SH20171219C47959 مب�جب وكالة م�صدقة لدى �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�صارقة برقم

�لعن���ن : �ل�صارقة  �أب� �صغارة - مقابل حديقة �أب� �صغارة - بناية �ملزي�نة - مكتب على �لقبي�صي للعقار�ت
هاتف رقم : 971568189121

�ل�م�خ�ط�ر �إليه : ت��صيف �صهز�د خان �صريز�د� خان - باك�صتاين �جلن�صية و يحمل بطاقة ه�ية رقم “ 784198892495908”
�لعن���ن : �ل�صارقة - �لقا�صمية -بناية �لقبي�صي - بناية رقم 13 - �صقة 702 - هاتف رقم:971501006350

م��ص�ع �لإخطار : �إخطار بدفع قيمة �ل�صيك.  �ل�ق�ائع :
بتاريخ �صابق قد حرر �ل�مخط�ر �إليه ل�صالح �ملخط�ر �صيك و بياناته كالتي :

دبي  �لمار�ت  “بنك  على  م�صح�ب  درهم فقط لغري”  �لف  “�صبعة  “7.000” درهم  “000014” بقيمة  رقم   -
�ل�طني” م�صتحق �لدفع بتاريخ “2020/12/15 “-  حيث �أن �ل�صيك ل يقابله ر�صيد قابل لل�صحب.

��صتالم  تاريخ  �أيام من  �أق�صاها خم�صة  �ل�صيك يف فرتة  قيمة  دفع  بال�صرورة  �إليها  �ل�م�خ�ط�ر  �ل�مخ�ط�ر  يعلن  عليه  و 
�لإخطار و �إل �ص�ف يق�م باإتخاذ �لإجر�ء�ت �لقان�نية لذلك. 

- و عليه يلتم�س �ل�مخطر من �صعادة �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�صارقة �إخطاركم بهذ� ر�صميا ً.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/07084
�ل�م�خ�ط�ر : علي حممد حجي �لقبي�صي - �إمار�تي �جلن�صية و ميثله بال�كالة/�صلطان �حمد ر�تب �خلطيب - �ص�ري �جلن�صية 

ويحمل بطاقة ه�ية رقم 784199463925976 
SH20171219C47959 مب�جب وكالة م�صدقة لدى �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�صارقة برقم

�لعن���ن : �ل�صارقة  �أب� �صغارة - مقابل حديقة �أب� �صغارة - بناية �ملزي�نة - مكتب على �لقبي�صي للعقار�ت
هاتف رقم : 971568189121

�ل�م�خ�ط�ر �إليه : �صروتي ج�بى - هندي �جلن�صية و يحمل بطاقة ه�ية رقم “ 784197448476172 “
�لعن���ن : �ل�صارقة - �لنهدة - بناية �لقبي�صي - بناية رقم 9 - �صقة رقم 1208 - هاتف رقم:971503658517

م��ص�ع �لإخطار : �إخطار بدفع قيمة �ل�صيكات.  �ل�ق�ائع :
بتاريخ �صابق قد حرر �ل�مخط�ر �إليه ل�صالح �ملخط�ر �صيكات و بياناتهم كالتي :

�ل�صالمي”  دبي  “بنك  على  م�صح�ب  “�صبعة �لف وخم�صمائة درهم فقط لغري”  “7.500” درهم  “100020” بقيمة  - رقم 
م�صتحق �لدفع بتاريخ “2019/6/1 “

�ل�صالمي”  دبي  “بنك  على  لغري” م�صح�ب  فقط  درهم  وخم�صمائة  �لف  “�صبعة  “7.500” درهم  “100021” بقيمة  رقم   -
م�صتحق �لدفع بتاريخ “2019/9/1 “

- رقم “100005” بقيمة “10.000” درهم “ع�صرة �لف درهم فقط لغري” م�صح�ب على “بنك دبي �ل�صالمي” م�صتحق �لدفع 
بتاريخ “2020/2/12 “- حيث �أن �ل�صيك ل يقابله ر�صيد قابل لل�صحب

و عليه يعلن �ل�مخ�ط�ر �ل�م�خ�ط�ر �إليها بال�صرورة دفع قيمة �ل�صيك يف فرتة �أق�صاها خم�صة �أيام من تاريخ ��صتالم �لإخطار و �إل �ص�ف 
يق�م باإتخاذ �لإجر�ء�ت �لقان�نية لذلك. 

- و عليه يلتم�س �ل�مخطر من �صعادة �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�صارقة �إخطاركم بهذ� ر�صميا ً.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   
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موؤ�ص�صة  وطني �لإمار�ت تختار دو 
�صريكًا لالنتقال �إىل من�صة دبي بال�س  

•• دبي-الفجر: 

�أعلنت دو، �لتابعة ل�صركة �لإمار�ت لالت�صالت �ملتكاملة، �أم�س، عن �ختيارها 
من جانب م�ؤ�ص�صة "وطني �لإمار�ت"، برنامج �لتنمية �لجتماعية �لهادف 
�إىل تعزيز �له�ية �ل�طنية ومفه�م �مل��طنة �ل�صاحلة يف �ملجتمع �ملحلي، 
نقل  على  �مل�ؤ�ص�صة  مل�صاعدة  ل  �ملف�صّ �ل�صحابية  �خل��دم��ات  م���زود  لتك�ن 
تطبيقاتها ومر�كز بياناتها �إىل من�صة دبي بال�س، �ملبادرة �مل�صرتكة بني دبي 
�لذكية ودو. وتهدف �مل�ؤ�ص�صة من خالل هذه �خلط�ة �إىل ترحيل بياناتها 
وتطبيقاتها و��صت�صافتها يف �لبيئة �ل�صحابية �لآمنة �لتي تتميز بها " دبي 
�إىل جانب �ل�صتفادة من جمم�عة متكاملة من �خلدمات �ملد�رة  بال�س"، 
لتحقيق  �مل�ؤ�ص�صة  م�صاعدة  مهمة  دو  �صتت�ىل  حيث  �ملن�صة،  ت�فرها  �لتي 
هذه �لأهد�ف. وجرى �لإعالن عن ت�قيع �تفاقية �ل�صر�كة �جلديدة على 

هام�س فعاليات �أ�صب�ع جيتك�س للتقنية 2021.
لالت�صالت  �لإم����ار�ت  ل�صركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �حل�����ص��اوي،  فهد  وق��ال 
�ملتكاملة: "جنحت من�صة دبي بال�س منذ �إطالقها يف ت�صهيل و�ص�ل �لأفر�د 
و�ل�صركات و�جلهات �حلك�مية �إىل خدمات �ملدينة وبياناتها بف�صل ما تتمتع 
به من م�صت�ى عاٍل من �لأد�ء و�ملرونة و�لأمان، كما �أثبتت كفاءتها كنظام 
�صر�ئح  كافة  �حتياجات  ويلبي  �مل�صتقبل  متطلبات  ي��كب  رقمي  ت�صغيل 
�لتي  و�لإمكانات  �ملز�يا  على  �لطلب  �زدي��اد  �إىل  وبالنظر  �ملجتمع.  وفئات 
بدعم  �لتز�منا  دو  يف  ن�ؤكد  �ملتط�رة،  �لت�صغيل  بيئات  يف  �ل�صحابة  ت�فرها 
معتمدين  �ل�صحابية  �خل��دم��ات  ع��امل  �إىل  لالنتقال  رحلتهم  يف  عمالئنا 
�أهد�فهم  يف ذلك على م��ردنا وخرب�تنا �ل���صعة مبا ي�صمن لهم حتقيق 
�ملن�ص�دة. وت�صكل �صر�كتنا مع م�ؤ�ص�صة وطني �لإم��ار�ت، خط�ة جديدة يف 
رحلتها  �ل�طنية يف  و�مل�ؤ�ص�صات  �ل�صركات  لتمكني  م�صاعينا وجه�دنا  �إطار 
نح� م��كبة متطلبات �لتح�ل �لرقمي. و�صتتيح لنا هذه �ل�صر�كة تزويد 
�لعمليات  لتب�صيط  خ�صي�صاً  م�صممة  �صحابية  وحل�ل  ب��ق��در�ت  �مل�ؤ�ص�صة 

و�صمان �ل�صتد�مة �لت�صغيلية على �ملدى �لط�يل".
�مل�ؤ�ص�صات  بها  تتمتع  �لتي  �مل�صتد�مة  �لت�صغيلية  و�مليز�ت  �لف��ئد  ظل  ويف 
نتيجة �لتط�ر�ت و�لتح�لت �لرقمية، ت�صعى م�ؤ�ص�صة وطني �لإمار�ت �إىل 
�لت��صع  على  و�لقدرة  عملياتها  مرونة  تعزيز  �إىل  �لر�مية  روؤيتها  حتقيق 
وحماية �أمن �لبيانات وت�فري �لتكاليف من خالل تنفيذ مبادر�ت �جلديدة 
هذه  ولتحقيق  �ل�����ص��ح��اب��ة.  �إىل  �مل��ع��ل���م��ات  تكن�ل�جيا  خ��دم��ات  وت��رح��ي��ل 
�ل�صحابة  �إىل  م�صتند  ملفات  �إىل خادم  �مل�ؤ�ص�صة  �لأه��د�ف وغريها، حتتاج 
ب�صكل  �مللفات  وم�صادقة  �مل�صتخدمي،  ب��ني  �مل�صتند�ت  م�صاركة  لت�صهيل 
�صل�س للم�صتخدم و�أجهزة �حلا�ص�ب وترخي�س ��صتخد�مها يف �صبكة نطاق 
�لقدرة على تعيني �صيا�صات �لأمان وتطبيقها  �إىل  ويندوز، هذ� بالإ�صافة 
جلميع �أجهزة �لكمبي�تر، مبا يف ذلك حتديثات �لرب�مج وعمليات �لتثبيت 

و�لرتكيب.
وطني  مل�ؤ�ص�صة  �لتنفيذي  �ملدير  �لفال�صي،  باله�ل  �صر�ر  قال  جهته  ومن 
�لإمار�ت: "بالنظر �إىل �أن من�صة دبي بال�س هي مبادرة م�صرتكة بني دبي 
ر�ئ��دة يف  �صركة وطنية  باعتبارها  دو  �ختيارنا على  ودو، فقد وقع  �لذكية 
جمال تكن�ل�جيا �ملعل�مات و�لت�صالت مل�صاعدتنا يف رحلة نقل تطبيقاتنا 
حمفظة  م��ن  �ل���ص��ت��ف��ادة  �إىل  ونتطلع  �ل�صحابية.  �ملن�صة  �إىل  وب��ي��ان��ات��ن��ا 
مب�صت�ى  لالرتقاء  دب��ي  من�صة  ت�فرها  �لتي  �ملتكاملة  �مل���د�رة  �خل��دم��ات 
يف  لدعمنا  دو  م��ع  �ل��ت��ع��اون  وي�صعدنا  �ل��ق��ادم��ة،  �ل�صن��ت  خ��الل  خدماتنا 

�حل�ص�ل على �خلدمات �لتي نحتاجها".
هذ� و�صتعمل دو على متكني م�ؤ�ص�صة وطني �لإمار�ت من �إطالق رحلتها نح� 
عامل �خلدمات �ل�صحابية من خالل �لتنفيذ �ل�صل�س و�ل�صريع لعملية نقل 
خدماتها �إىل �صحابة دبي بال�س، ما �صي�صهم يف �صمان ��صتمر�رية �لأعمال 
�إىل  و�ل��ص�ل  متكاملة،  م��د�رة  و��صتفادة من حمفظة خدمات  للم�ؤ�ص�صة 

�ل�صبكات و�خلدمات �ملطل�بة.
مل�ؤ�ص�صة وطني  دو  �صتقدم  �مل�ؤ�ص�صة،  �لتي حتتاجها  �ملتطلبات  �إىل  و��صتناد�ً 
�لتحتية كخدمة )IaaS( لال�صتفادة من  �لبنية  �لإم��ار�ت ميز�ت من�صة 
هذه  ت�فري  و�صيتم  �لأخ���رى.  �مل���د�رة  و�خل��دم��ات  �لن�صط  �لدليل  خدمات 
وم�صت��ها  للتط�ير  بقابليتها  تتميز  �لتي  بال�س،  دبي  من�صة  عرب  �ملز�يا 
يف  �لثالث  �مل�صت�ى  من  بيانات  مر�كز  يف  و��صت�صافتها  �لأم��ان  من  �لعايل 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

م�صرف �لإمار�ت للتنمية ومكتب �أبوظبي لال�صتثمار يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون 
يف تعزيز �لأعمال و��صتقطاب �ل�صتثمار�ت �لأجنبية �ملبا�صرة

التفاق على �سم 12 مركز بيانات حتت مظلة �سركة "خزنة داتا �سنرتز"

تعاون بني �ت�صالت و جي 42 لتاأ�صي�س �أكرب مزود ملر�كز �لبيانات يف �لإمار�ت

غرفة عجمان ت�صارك يف منتدى م�صتقبل �ل�صناعات �لغذ�ئية مبعر�س �إك�صبو

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أع����ل����ن م�������ص���رف �لإم����������ار�ت ل��ل��ت��ن��م��ي��ة عن 
�أب�ظبي  مكتب  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  ت�قيع 
لال�صتثمار بهدف �لتعاون جلذب �ملزيد من 
و��صتقطاب  �جل��دي��دة  و�لأع��م��ال  �ل�صركات 
�إمارة  �إىل  �ملبا�صرة  �لأجنبية  �ل�صتثمار�ت 
�أب����ظ���ب���ي.   وت��ه��دف �مل���ذك���رة �مل���ق��ع��ة بني 
�لقطاع  ���ص��رك��ات  م�����ص��اع��دة  �إىل  �ل��ط��رف��ني 
يف  و�ل��ن��م���  �أعمالها  تاأ�صي�س  على  �خل��ا���س 
�أب���ظ��ب��ي و�أد�ء دور ه��ام وح��ي���ي يف  �إم����ارة 
�ل��ن��م��� �لق��ت�����ص��ادي �لإج��م��ال��ي��ة يف  عملية 

�لإمارة. 
و�صيعمل م�صرف �لإمار�ت للتنمية ومكتب 

مذكرة  مب����ج���ب  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار  �أب����ظ���ب���ي 
�لتعاون  جم��الت  ��صتك�صاف  على  �لتفاهم 
�ل�صتثمار�ت  ����ص��ت��ق��ط��اب  ل��دع��م  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة 
�لكبرية  �ل�����ص��رك��ات  ق��ب��ل  �أب���ظ��ب��ي م��ن  �إىل 
و�ملت��صطة و�ل�صغرية و�لنا�صئة، �إ�صافة �إىل 
�لإمارة،  يف  �لأعمال  مز�ولة  �صه�لة  تعزيز 
وجله�د  �لت�ريد  ل�صال�صل  مت�يل  وت�فري 
من  تتخذ  �لتي  �ل�صركات  عمليات  ت��صيع 

�أب�ظبي مقر�ً لها. 
�لنقبي،  �أحمد حممد  قال  �ملنا�صبة،  وبهذه 
�ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل�����ص��رف �لإم�������ار�ت 
مكتب  م��ع  ن��ت��ع��اون  �أن  "ي�صعدنا  للتنمية: 
عملية  متكني  بهدف  لال�صتثمار  �أب�ظبي 
�أب�ظبي  لإم��ارة  �لقت�صادي  و�لتن�ع  �لنم� 

ودول�����ة �لإم�������ار�ت ب�����ص��ك��ل ع���ام مت��ا���ص��ي��اً مع 
هذه  ب��اأن  ون�ؤمن  �جلديدة.  ��صرت�تيجيتنا 
ن���ع��ي��ة، و�صتعزز  ف��ر���ص��اً  ���ص��ت���ف��ر  �جل��ه���د 
�لتعاون، و�صت��صع �صال�صل �لقيمة لل�صركات 
�لنم�  يف  و�صت�صاهم  �لإم����ار�ت،  يف  �لعاملة 
�لإنتاجية.  وزي�����ادة  ل��ل��دول��ة،  �لق��ت�����ص��ادي 
للتنمية  �لإم������ار�ت  م�����ص��رف  دور  وي��ت��م��ث��ل 
�ل�صتثمار�ت  ��صتقطاب  عملية  حتفيز  يف 
خالل  من  �أب�ظبي  �إىل  �ملبا�صرة  �لأجنبية 
لال�صتثمار  �أب���ظ��ب��ي  م��ك��ت��ب  م��ع  �ل��ت��ع��اون 
"�صيعمل  و�أ�صاف:  �ل�صركاء".   من  وغ��ريه 
�أب�ظبي  م��ك��ت��ب  م���ع  ك��ث��ب  ع���ن  �مل�������ص���رف 
�ل�صناعي  �ل��ق��ط��اع  ل��ت��م��ك��ني  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار 
وجميع  �أب���ظ��ب��ي  �إم����ارة  تناف�صية  وت��ع��زي��ز 

هذه  وتعد  �لإم���ار�ت.  يف  �لعاملة  �ل�صركات 
�جل���ه����د ج�����زء�ً ه���ام���اً م���ن م�����ص��روع 300 
مليار، وه� برنامج وطني �صامل ومتكامل 
�أط��ل��ق��ت��ه �حل��ك���م��ة ب��ه��دف زي����ادة م�صاهمة 
�لقت�صادية  �لتنمية  يف  �ل�صناعي  �لقطاع 

�مل�صتد�مة للدولة". 
من جهته، قال معايل حممد علي �ل�صرفاء، 
رئي�س د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية - �أب�ظبي: 
من  �ث��ن��ت��ني  ب��ني  �ل�����ص��ر�ك��ة  ه���ذه  "تهدف 
مل�صاعدة  ل��الأع��م��ال  �ل��د�ع��م��ة  �لهيئات  �أب���رز 
عملياتها  وت��صعة  تاأ�صي�س  على  �ل�صركات 
�للتز�م  �إط��ار  �أب�ظبي، وذل��ك يف  �إم���ارة  يف 
�لكبري �لذي تبديه �لإم��ارة جتاه دعم من� 
�ل�صر�كة  ه���ذه  �صت�صهم  �خل��ا���س.  �ل��ق��ط��اع 

وم�صرف  لال�صتثمار  �أب���ظ��ب��ي  مكتب  ب��ني 
على  �لفر�س  حتفيز  يف  للتنمية  �لإم���ار�ت 
�ملدى �لبعيد يف �لإمارة و�لرتقاء مب�صت�يات 
�لدعم �ملقدم للم�صتثمرين."  من جانبها، 
قالت منرية ه�صام �لكتاب، �ملديرة �لتنفيذية 
هذه  "جت�صد  لال�صتثمار:  �أب���ظ��ب��ي  ملكتب 
لال�صتثمار  �أب�ظبي  مكتب  �ل��ت��ز�م  �مل��ذك��رة 
وم�صرف �لإمار�ت للتنمية بالتعاون �لكامل 
�لقت�صادي  و�لزده������ار  �لتنمية  لتحقيق 
�ل�����ص��ام��ل لإم����ارة �أب���ظ��ب��ي م��ن خ���الل دعم 
�صت�صاهم  �خلا�س.  �لقطاع  �أعمال  وت��صعة 
ج��ه���دن��ا �مل�����ص��رتك��ة يف ت���ف��ري م������رد ق�ية 
�أعمالهم  تاأ�صي�س  م��ن  �مل�صتثمرين  متكن 

وتط�يرها يف �لإمارة ".

•• اأبوظبي - وام:

 "G42" وجم��م���ع��ة  �ت�صالت"  "جمم�عة  �أع��ل��ن��ت 
�أ�صا�صه  ع��ل��ى  ي��ت��م  م��ل��زم،  �ت��ف��اق  ت�قيعهما  ع��ن  �أم�����س 
ب��ي��ان��ات ت��اب��ع للمجم�عتني  12 م��رك��ز  �إج��م��ايل  دم��ج 
"خزنة  �صركة  يف م�صروع م�صرتك جديد حتت مظلة 
�أكرب مزود ملر�كز  �لذي يخلق  د�تا �صنرتز"، وبال�صكل 
�لبيانات يف �لإم��ار�ت. وبناء على هذ� �لتفاق �صتملك 
"جمم�عة �ت�صالت" ما ن�صبته %40 من "خزنة د�تا 
�صنرت"، و%60 ل�� G42. وتتيح �لتفاقية للطرفني 
فر�صة زيادة قيمة �أ�ص�ل �لبنية �لتحتية �خلا�صة بهما 
من  �لق�ص�ى  و�ل�صتفادة  �لعمليات  ب���اأد�ء  و�لرت��ق��اء 
�لعالقة �حلالية مع  �لتاأثري على  دون  �ملتاحة  �مل����رد 
�ل�صركتني.  لكال  �لريادية  �لتجارية  و�ملكانة  �لعمالء 
و�صت���صل "خزنة د�تا �صنرت" تط�ير �لأعمال �حلالية 
دولة  د�خ��ل  �ص��ء  ج��دي��دة،  �أع��م��ال  فر�س  و��صتك�صاف 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �أو يف �خلارج.
ل�  �لتنفيذي  �لرئي�س  دوي����د�ر،  ح��امت  �ملهند�س  وق���ال 
 G42 ’�ت�صالت‘ و  " �صتبد�أ  �ت�صالت"،  "جمم�عة 
م��ن خ���الل ه���ذه �لت��ف��اق��ي��ة، م��رح��ل��ة ت��ع��اون جديدة 
ومهمة �صتتيح فر�صة ت�ظيف �ل�صتثمار�ت و�خلرب�ت 
�لبنية  �لقادم من خدمات  �إطالق �جليل  �مل�صرتكة يف 
�لتحتية �لرقمية. و�صت���صل ’�ت�صالت‘ حر�صها على 

�لرتقاء بتجارب �لعمالء مبا يت��فق مع ��صرت�تيجيتها 
لتمكني  �لرقمي  �مل�صتقبل  ’قيادة  يف  �ملتمثلة  وروؤيتها 
’جمم�عة  و�صعت  �ملنطلق،  ه��ذ�  وم��ن  �ملجتمعات‘. 
‘�لأ�ص�س �لكفيلة بتعزيز مكانتها �لر�ئدة يف  �ت�صالت 
خالل  ومن  �لرقمية،  �لتحتية  �لبنية  خدمات  جمال 
�صر�كتنا مع G42، �صننتقل بطم�حاتنا �لرقمية �إىل 

م�صت�يات جديدة �أكرث تط�ر�ً وتقدماً".
من جانبه قال بينغ �صي��، �لرئي�س �لتنفيذي ملجم�عة 
G42، " نحن �صعد�ء بهذه �ل�صر�كة مع ’�ت�صالت‘، 
و�ل��ع��امل، ومبا  �ملنطقة  �ل��ر�ئ��د يف  �لت�����ص��الت  م�صغل 
ي��ع��زز م���ن م��ك��ان��ة دول����ة �لإم�������ار�ت يف جم����ال مر�كز 
وتطلعاتها  طم�حاتها  حتقيق  على  وي�صاعد  �لبيانات 
��صتمر�ر  وم���ع  و�مل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة.  �حل��ال��ي��ة  �لق��ت�����ص��ادي��ة 
�رتفاع �لطلب على خدمات تخزين �لبيانات وخدمات 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  �ملبتكرة  �ل�صحابية  �لتحتية  �لبنية 
ب��ني �ت�صالت  �ل�صر�كة �جل��دي��دة  ف��اإن ه��ذه  و�ل��ع��امل، 
دولة  �صت�صاعد  "خزنة"،  لنا  �لتابع  �لبيانات  ومركز 

�لرقمي،  �ل��ت��ح���ل  يف  رحلتها  ت�صريع  على  �لإم�����ار�ت 
�لدخ�ل  من  و�خلا�صة  �لعامة  �مل�ؤ�ص�صات  ميكن  ومبا 
يف مرحلة جديدة تتميز بالذكاء و�ملرونة. ومن خالل 
مع  �لتعاون  �إىل  نتطلع  فاإنا  �لفريدة  �لتفاقية  ه��ذه 
جلميع  م�صافة  قيمة  خللق  �ت�صالت‘  ’جمم�عة 

�أ�صحاب �مل�صلحة و�ملجتمع ب�صكل عام".
بدوره قال ح�صن �لنقبي، �لرئي�س �لتنفيذي ل� "خزنة 
يتم  �لتي  �لبيانات  م�صت�يات  تتز�يد   " �صنرت"،  د�ت��ا 
منطقة  يف  كبري  ب�صكل  وحتليلها  وتخزينها  �إنتاجها 
�ل��ط��ل��ب على  زي����ادة  �إىل  �أدى  �لأو����ص���ط، مم��ا  �ل�����ص��رق 
�ملبيعات باجلملة. يتطلب هذ�  بيانات  خدمات مر�كز 
�لنم� �ملزيد من �لرتكيز على تعزيز جمالت �لتعاون 
مب�صت�يات  ل��الرت��ق��اء  �مل�صرتكة  �لبيانات  و��صتخد�م 
�أد�ء �لأعمال. من هنا �صتك�ن ’خزنة د�تا �صنرت‘ �لتي 
300 ميجاو�ت من  �إىل  �ل�صتيعابية  �صت�صل طاقتها 
�حلمل �ملعل�ماتي، ممكن ود�عم رئي�صي لنم� وتط�ر 
�لأعمال، مع قدرة عالية على �إد�رة م�صت�ى �لت�صال 

�ل�صركاء  �إىل  بفعالية  �خل���دم���ات  ل��ت��ق��دمي  �مل��ط��ل���ب 
و�لعمالء و�مل�صتخدمني، ودعم �إن�صاء منظ�مة رقمية 

ر�ئدة ومبتكرة".
�لتنفيذي  �لرئي�س  �أجن��الد�،  �صلفادور  من جانبه قال 
"ي�صعدنا  �ت�صالت"،  "جمم�عة  يف  �لأع��م��ال  لقطاع 
�ل�صر�كة  ه��ذه  ع��ن  �ت�صالت‘ �لإع���الن  ’جمم�عة  يف 
G42. حيث  ور�ئ���د مثل  خ��دم��ات مبتكر  م���زود  م��ع 
���ص��ن��ت��م��ك��ن م���ن خ����الل ه����ذه �لت���ف���اق���ي���ة م���ن تقدمي 
جمم�عة متط�رة من خدمات �لبنية �لتحتية للعمالء 
�حلاليني و�مل�صتقبليني. كما �صتعزز هذه �لتفاقية من 
مكانة دولة �لإمار�ت ك�جهة مف�صلة لكربى �ل�صركات 
�لتقنية يف �لعامل، �إ�صافة �إىل م�صاهمة هذه �لتفاقية 
�لإم��ار�ت، ومبا  �ملنظ�مة �لرقمية يف دولة  يف تط�ير 

ي�صاعد يف حتقيق طم�حاتها يف هذ� �ملجال".
ذلك  يف  مبا  �ملعتادة،  ل��الإج��ر�ء�ت  �لتفاقية  وتخ�صع 
�لتنظيمية  و�مل��فقات  �لت�ثيق  عمليات  من  �لنتهاء 

وبع�س �لإجر�ء�ت �لإد�رية.

•• دبي-الفجر: 

���ص��ارك��ت غ��رف��ة جت����ارة و���ص��ن��اع��ة ع��ج��م��ان يف منتدى 
للمعار�س  دب��ي  مبركز  �لغذ�ئية  �ل�صناعات  م�صتقبل 
يف معر�س �إك�صب� 2020 دبي، بح�ص�ر معايل مرمي 
�ملهريي وزي��رة دولة لالأمن  بنت حممد �صعيد حارب 
ي�مني  م��د�ر  على  �ملنتدى  وي�صتمر  و�مل��ائ��ي،  �لغذ�ئي 
19 و20 �أكت�بر �جلاري، بحيث تهدف غرفة عجمان 
و�إيجاد  �لغذية  �صناعة  قطاع  دعم  �إىل  �مل�صاركة  من 
فر�س لتنمية �أعمال �أع�صاء غرفة عجمان من �ملن�صاآت 

�لعاملة يف �صناعة �لغذية و�مل�صروبات.
�لظفري  نا�صر  �مل�����ص��ارك،  عجمان  غرفة  وف��د  ت��ر�أ���س 
ل��ق��ط��اع دع���م �لع�����ص��اء و�لبتكار،  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��دي��ر 
مدير  �لنعيمي  عبد�ملح�صن  ع��ب��د�هلل  �مللتقى  وح�صر 
�إد�رة عالقات ودعم �لع�صاء وجمم�عة من �أ�صحاب 
�أع�صاء غرفة  وم�ص�ؤويل من�صاآت �صناعة �لغذية من 

عجمان.
و�أكد نا�صر �لظفري على �أهمية �ملنتدى ودوره �لر�ئد 
قطاع  ت��ط���ي��ر  �صبل  لبحث  ع��امل��ي��ة  من�صة  ت���ف��ري  يف 
م�صتقبله  و�إ�صت�صر�ف  و�مل�����ص��روب��ات  �لغ��ذي��ة  �صناعة 
و�لكادمييني  �لع��م��ال  وق���ادة  �ل��ق��ر�ر  ناع  �صُ بح�ص�ر 
�ملهتمني  �لع���م���ال  ورج�����ال  و�خل�����رب�ء  �ملتخ�ص�صني 
�ن  و�ل��ع��ام��ل��ني يف ق��ط��اع �صناعة �لأغ���ذي���ة، م������ص��ح��اً 
وم��جهة  �حلل�ل  ل�صتعر��س  فر�صة  ي�فر  �ملنتدى 
ناع �لأغذية و�مل�صروبات  �لتحديات �لتي قد ي��جهها �صُ
وطرح �أف�صل �ملمار�صات و�لبتكار�ت و�كت�صاف �لفر�س 

لتط�ير ومن� هذ� �لقطاع.
و�أ�صار �ملدير �لتنفيذي لقطاع دعم �لأع�صاء و�لبتكار، 
�أن غرفة عجمان تعتمد �أجندة م�صاركات و��صعة خالل 

معر�س �إك�صب� 2020 دبي ت�صتهدف من خاللها بحث 
وتن�صيق  و�لتجارية،  �لقت�صادية  �ل�ف�د  مع  �لتعاون 
و�مل�صتثمرين  �لع��م��ال  رج��ال  بني  �مل�صرتكة  �للقاء�ت 
و�صيد�ت �لعمال ورو�د ور�ئد�ت �لعمال من �لإمارة 
م��ع ن��ظ��ر�ئ��ه��م م��ن �ل����دول �مل�����ص��ارك��ة يف �مل��ع��ر���س، �إىل 
�إمارة عجمان  جانب دع�ة �ل�ف�د �لقت�صادية لزيارة 
�لد�عمة  �ل�����ص��ر�ك��ات  و�إي��ج��اد  �لأع��م��ال  تنمية  ب��ه��دف 
يف  �لعمال  جمتمع  ومتكني  �خلا�س  �لقطاع  لتنمية 

�لإمارة من �ل�صتفادة من �حلدث �لعاملي.
�أن  �لنعيمي،  عبد�ملح�صن  ع��ب��د�هلل  �أو���ص��ح  جانبه  م��ن 
قطاع �لغذية و�مل�صروبات من �لقطاعات �لرئي�صية يف 
�مل�صاركة  �أهمية  �ل��ذي يعزز من  �إم��ارة عجمان، �لأم��ر 
�لغذية  ق��ط��اع  يف  �لعاملة  للم�ؤ�ص�صات  �ل��رتوي��ج  يف 
و�لتعرف على �آخر تط�ر�ت قطاع �لغذية و�مل�صروبات 

وفر�س تط�ره.
و�أف�����اد �ن غ��رف��ة ع��ج��م��ان ح��ري�����ص��ة ع��ل��ى �مل�����ص��ارك��ة يف 
م�صاركة  وتهيئة  �ملتخ�ص�صة  و�مل��ع��ار���س  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�أع�صائها من �ل�صركات و�مل�صانع يف خمتلف �لأحد�ث 
لتنمية  منها  �إمي��ان��اً  و�لتخ�ص�صات،  �مل��ج��الت  بح�صب 
�ع��م��ال �لع�����ص��اء و�ي��ج��اد ف��ر���س ���ص��ر�ك��ات و�لتعرف 
خمتلف  م�صتقبل  على  و�ل�ق�ف  جديدة  �أ�ص��ق  على 

�ملجالت �لقت�صادية.
�أكد ممثلي �جلهات �مل�صاركة حتت مظلة  من جانبهم 
�لفر�صة  و�تاحته  �ملنتدى  �همية  على  عجمان  غرفة 
للقاء �خلرب�ء و�ملخت�صيني وكربى �ل�صركات و�مل�صانع 
�لعاملة يف قطاع �لأغذية و�مل�صروبات ملناق�صة م�صتقبل 
�لقطاع و�صبل تنميته، م�ؤكدين على دور غرفة عجمان 
متخ�ص�صة  فعاليات  يف  �مل�صاركة  تعزيز  يف  �ل��ري��ادي 

ت�صاهم يف تط�ر �لقت�صاد ب�صكل عام.

�لإمار�ت يف  �لرقمي  �لقت�صاد  لدعم  ميجاو�ت   300 لتوفري  �صخمة  خطط  �إعد�د  على  •  �لعمل 
�لعامل يف  �لتقنية  �ل�صركات  لكربى  مف�صلة  كوجهة  �لإمار�ت  مكانة  من  �لتفاقية  •  تعزز 

�أبوظبي �لرقمية  توقع �تفاقية �صر�كة مع هو�وي يف  جيتك�س 2021
•• دبي -وام:

وقعت هيئة �أب�ظبي �لرقمية �تفاقية �صر�كة مع ه��وي، �لر�ئدة 
و�لت�صالت  �ملعل�مات  لتقنية  �لتحتية  �لبنى  ت�فري  يف  عاملياً 
دعم جه�د �جلهات �حلك�مية  بهدف  وذل��ك  �لذكية،  و�لأج��ه��زة 
بت�صريع عجلة �لتح�ل �لرقمي يف �إمارة �أب�ظبي من خالل دعم 
ت�قيع  ومت  ومتعاونة.  و�آم��ن��ة  متقدمة  رقمية  حك�مة  ومتكني 
للتقنية  جيتك�س  "�أ�صب�ع  معر�س  فعاليات  �صمن  �لت��ف��اق��ي��ة 
�لع�صكر،  �لدكت�ر حممد عبد�حلميد  �صعادة  قبل  2021" من 
�لرئي�س  ل��ي���،  وج��ي��اوي  �لرقمية،  �أب���ظ��ب��ي  لهيئة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر 

�لتنفيذي ل�صركة ه��وي يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتعيني  �لرقمية  �أب���ظ��ب��ي  هيئة  �صتق�م  �لت��ف��اق��ي��ة،  ومب���ج��ب 
ه��وي كم�رد غري ح�صري ملنتجات تكن�ل�جية وخدمات رقمية 
لعدد من �جلهات �حلك�مية على مدى 3 �صن��ت، بالإ�صافة �إىل 
�لقيمة  قيام �صركة ه��وي بت�فري جمم�عة من �خلدمات ذ�ت 
�أكادميية ه��وي لتقنية  �مل�صافة مبا يف ذلك �لتعريف بربنامج 
�أب�ظبي،  �إم���ارة  يف  �حلك�مية  للجهات  و�لت�����ص��الت  �ملعل�مات 
وتنفيذ برنامج م�صرتك لالبتكار.  من جانبه، قال �صعادة �لدكت�ر 
حممد عبد�حلميد �لع�صكر " تعمل �لهيئة ب�صكل مكثف على بناء 
عالقات تعاون مثمرة مع كل من �لقطاعني �لعام و�خلا�س مبا 

يتما�صى مع دورها �ملح�ري يف قيادة �مل�صتقبل �لرقمي حلك�مة 
�أب�ظبي، ويف �إطار جه�دها �لر�مية �إىل دعم �ل�صركاء �حلك�ميني 
بيئة  بناء  �لعمل على  �أعلى م�صت�ى من �خلدمات، مع  لتقدمي 
وت��ق��دم جت��رب��ة متعاملني مميزة.  ت���رثي من��ط �حل��ي��اة  رق��م��ي��ة 
’ه��وي‘ وغريها من  �صركة  �مل�قعة مع  �ل�صر�كة  �تفاقية  تتيح 
�تفاقيات �ل�صر�كة �مل�قعة خالل معر�س’�أ�صب�ع جيتك�س للتقنية 
دعم  يف  �حلديثة  �لتكن�ل�جيا  من  �ل�صتفادة  فر�صة   ،‘2021
�إىل حت�صني  �لر�مية  �لإم��ارة  �لرقمي يف  �لتح�ل  جه�د م�صرية 
�ملتعاملني  دع��م  م��ن خ��الل  وذل��ك  �خل��دم��ات �حلك�مية،  ن�عية 

وت�صهيل معامالتهم مبا ي�صمن ر�صاهم و�صعادتهم".
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حكومة �لإمار�ت تطلق مبادرة 
رو�د �لقت�صاد �لرقمي

•• دبي-وام: 

�لرقمي" �لهادفة  �لقت�صاد  "رو�د  مبادرة  �لإم��ار�ت  دول��ة  �أطلقت حك�مة 
�لالزمة  و�خل��رب�ت  باملعارف  وتزويدها  �ل�صابة  �مل��هب  ق��در�ت  تعزيز  �إىل 
�لقت�صاد  على  �إي��ج��اب��اً  تنعك�س  متقدمة  م�صتقبلية  تكن�ل�جيا  لتط�ير 
�أف�صل  على  �ملناف�صة  م��ن  ميكنهم  مب��ا  �ل��دول��ة،  يف  �حلي�ية  و�ل��ق��ط��اع��ات 
فر�س �لعمل مع كربى �ل�صركات �لعاملية �ملتخ�ص�صة يف �لربجمة و�لذكاء 
�ل�صطناعي لتط�ير حل�ل مبتكرة للتحديات، مبا ميكنهم من �مل�صاهمة 
وتناف�صيتها  �لدولة  ري��ادة  وتر�صيخ  �مل�صتقبلي  �لرقمي  �لقت�صاد  تعزيز  يف 
�صمن  ت��اأت��ي  �ل��ت��ي  �لرقمي"  �لق��ت�����ص��اد  "رو�د  م��ب��ادرة  وت�صكل  �ل��ع��امل��ي��ة. 
�ل�صر�كة  لتعزيز  من�صة  �ل�صطناعي  للذكاء  �ل�طني  �لربنامج  مبادر�ت 
بني �لقطاعني �حلك�مي و�خلا�س و�لأفر�د من �أ�صحاب �ملهار�ت و�مل��هب 
�لتكن�ل�جيا  وقادة  �حلديثة  و�لتقنيات  �لربجميات  جمال  يف  �ملتخ�ص�صة 
من  �مل����ه��ب  �أ�صحاب  لتمكني  �ل��دول��ة،  يف  �لعاملة  �لعاملية  �ل�صركات  م��ن 
�مل�صاركة �لفاعلة يف دعم م�صرية �لتح�ل �لرقمي يف �لدولة، وبناء �قت�صاد 

وطني رقمي متط�ر ي�صهم يف حت�صني حياة �لنا�س وبناء م�صتقبل �أف�صل.
ويف �إطار �ملبادرة، �أعلن مكتب �لذكاء �ل�صطناعي يف حك�مة دولة �لإمار�ت، 
خدمات  يف  �ملخت�صة  �صريفي�صز"  وي��ب  "�أمازون  �صركة  م��ع  �ل��ت��ع��اون  ع��ن 
ويف  �لعمل  �ص�ق  يف  �ملناف�صة  من  �مل�ه�بني  لتمكني  �ل�صحابية،  �حل��صبة 
�لتقنية و�لربجميات مبا يعزز م�صاركتهم  �لتي ت�صمل جمالت  �ل�ظائف 
يف دعم �لقت�صاد �لرقمي، وذلك �صمن فعاليات �لدورة �ل�41 من معر�س 
وزير  �لعلماء  �صلطان  بن  عمر  معايل  و�أكد   ."2021 غل�بال  "جيتك�س 
دولة للذكاء �ل�صطناعي و�لقت�صاد �لرقمي وتطبيقات �لعمل عن بعد.. 
�لذكاء  و�أدو�ت  �حلديثة  �لتكن�ل�جيا  تتبنى  �لإم����ار�ت  دول��ة  حك�مة  �أن 
�ل�صطناعي ركيزة لبناء �قت�صاد رقمي وطني م�صتد�م، ترجمة لت�جيهات 
�صاحب �ل�صم� �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكت�م نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
�لرقمية  �لبنية  من  بال�صتفادة  �هلل" ،  "رعاه  دب��ي  حاكم  �ل����زر�ء  جمل�س 
�حلل�ل  �أف�����ص��ل  وت��ق��دمي  �لأد�ء  ل��الرت��ق��اء مب�صت�ى  �ل��دول��ة  يف  �مل��ت��ط���رة 
�لعلماء  �صلطان  عمر  وق��ال  �لعاملية.  وتناف�صيتها  �لإم���ار�ت  ري��ادة  لتعزيز 
�لعاملية �صاحبة  �لتعاون مع �جلهات و�ل�صركات  �ل�صر�كات وتعزيز  بناء  �إن 
�لدور �لبارز يف دعم �لقت�صاد�ت �لعاملية، ي�صهم يف ت�صريع عمليات �لتح�ل 
�مل�صتقبلي و�مل�صتد�م،  �لدولة و�لنتقال نح� �لقت�صاد �لرقمي  �لرقمي يف 
مع  و�ل��ت��ع��اون  �لرقمي"،  �لقت�صاد  "رو�د  م��ب��ادرة  �إط���الق  �أن  �إىل  م�صري�ً 
�لذكاء �ل�صطناعي  ياأتي �صمن جه�د مكتب  "�أمازون ويب �صريفي�صيز"، 
وتكن�ل�جيا  �لرقمنة  قطاعات  يف  �ملتخ�ص�صة  و�ل��ك����در  �مل����ه��ب  لتمكني 
�لذكاء �ل�صطناعي للم�صاركة بفاعلية يف تعزيز �لقت�صاد �ل�طني �لرقمي. 
ل�ص�ؤون  �لرئي�س  نائب  ت�صيك�فيت�س،  غرويغ�-  �إيز�بيال  قالت  جانبها  من 
�أمازون  و�أفريقيا يف  �لأو�صط  و�ل�صرق  �أوروب��ا  ملنطقة  �لعاملي  �لعام  �لقطاع 
ويب �صريفي�صز.. " ي�صرنا �لتعاون مع مكتب �لذكاء �ل�صطناعي يف حك�مة 
دولة �لإمار�ت لدعم تنمية مهار�ت وم��هب �أبناء �لإمار�ت، وذلك يف �إطار 
�لتز�منا يف �أمازون ويب �صريفي�صز ببناء ق�ى عاملة متن�عة و�صاملة. ومع 
�لإمار�ت  دولة  �أم��ازون ويب �صريفي�صز يف  بيانات  ملر�كز  �ملرتقب  �لإط��الق 
على  �لعمل  ن���صل   ،2022 ع��ام  من  �لأول  �لن�صف  يف  �ملتحدة  �لعربية 
نح�  �لت�جهات  لدعم  متعددة  �أق�صام  عرب  و�لكفاء�ت  �مل����ه��ب  ��صتقطاب 
�عتماد �لتقنيات �ل�صحابية و�مل�صاهمة يف دفع عجلة �لتح�ل �لرقمي يف دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. ونتطلع �إىل م���صلة �لعمل مع �ملكتب يف م�صاريع 
تط�ير �ملهار�ت �لرقمية ومتكني �مل��هب �ملحلية". وت�فر �صركة "�أمازون 
ويب �صريفي�صز" �صمن تعاونها مع مكتب �لذكاء �ل�صطناعي قائمة دورية 
بال�ظائف وفر�س �لعمل �ملتاحة لدى �ل�صركة يف دولة �لإمار�ت، فيما يعمل 
�جلانبان على ت�صجيع �مل��هب �ملحلية للتقدم لتلك �ل�ظائف �ل�صاغرة، مبا 
ي�صهم يف تعزيز قدر�تها و�إمكاناتها يف خمتلف جمالت �لقت�صاد �لرقمي. 
وتاأهيلهم يف جمال  �مل��هب  �أ�صحاب  ق��در�ت  بناء  يتعاون �جلانبان يف  كما 
�لقت�صاد  قطاعات  خمتلف  يف  �حلديثة  و�لتكن�ل�جيا  �لتقنيات  ��صتخد�م 
وت�فري  �لعاملية  �لتكن�ل�جية  �ل�صركات  جت��ارب  على  و�طالعهم  �لرقمي، 
ت�صهم  مبتكرة  وخدمات  حل�ل  تقدمي  يف  للم�صاركة  لهم  �لفر�س  �أف�صل 
�لدولة،  يف  �لتنمية  م�صرية  لتعزيز  �لرقمي  �لأد�ء  مب�صت�ى  �لرت��ق��اء  يف 
ما ين�صجم مع �ملبادئ �لع�صرة لدولة �لإمار�ت يف �خلم�صني �جلديدة، من 
�لرقمي  �لتف�ق  وحتقيق  �لب�صري  �مل��ال  ر�أ���س  تعزيز  على  �لرتكيز  خ��الل 

و�لتقني و�لعلمي وبناء �لقت�صاد �لأف�صل و�لأن�صط يف �لعامل.

تعاونية �ل�صارقة تفتتح فرعها �لـ 45 
بتكلفة ت�صل لأكرث من 30 مليون درهم

•• ال�سارقة-وام:

�ل�صارقة،  لتعاونية  �لتنفيذي  �لرئي�س  �جلنيد  �صامل  ماجد  �صعادة  �فتتح 
لتعاونية   45 �ل���  �لفرع  �لإد�ر�ت،  وم��دي��ري  �لتنفيذيني،  �مل���در�ء  و�ل�صادة 
�ل�صارقة �لكائن يف منطقة �لرب��صي يف مدينة �ل�صارقة، بتكلفة ت�صل لأكرث 
يف  �ملت���صلة  لإجن��از�ت��ه��ا  ��صتكمال  وذل��ك  تقريبا،  دره��م  ملي�ن   30 م��ن 
�إمارة �ل�صارقة. وت�جه �صعادته بال�صكر و�لتقدير �إىل مقام �صاحب �ل�صم� 
حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�ص�  �لقا�صمي  حممد  بن  �صلطان  �لدكت�ر  �ل�صيخ 
�ل�صيخ �صلطان بن  �لد�ئم و�ملت���صل، و�إىل �صم�  �ل�صارقة على دعم �صم�ه 
حممد بن �صلطان �لقا�صمي ويل عهد ونائب حاكم �ل�صارقة على متابعته 
تعمل  �ل�صارقة  تعاونية  �أن  �جلنيد  �صعادة ماجد  و�أكد  و�مل�صتمرة.  �لد�ئمة 
وتنطلق بخطط  �ل�صارقة،  باإمارة  �ملت�صارع  �لقت�صادي  �لنم�  على م��كبة 
لتك�ن  �لتجزئة،  �قت�صادية كربى يف قطاع  بناء منظ�مة  نح�  م�صتقبلية 
لها �لريادة يف �ل�ص�ق �ملحلي كاأكرب �لتعاونيات و�أقدمها يف �لدولة يف تقدمي 

�خلدمة �لتعاونية على مد�ر 44 عاما.

يف اليوم الثالث من فعاليات فينتك �سريج

�لإمار�ت تقود م�صرية �لتحّول �لرقمي يف قطاع �خلدمات �ملالية 

هيئة �لنقل -عجمان توقع �تفاقية تعاون مع �صركة Udrive لتفعيل خدمة �لتاأجري �لذكي

�ملهرجان �لدويل �لر�بع للتمور �ل�صود�نية ينطلق 30 نوفمرب �ملقبل

•• دبي-الفجر: 

�لرئي�س  ن���ائ���ب  �مل����زروع����ي،  رج�����اء  �أك������دت 
’فينتك هايف‘ �لتابع  �لتنفيذي لربنامج 
مل��رك��ز دب���ي �مل����ايل �ل��ع��امل��ي، خ���الل كلمتها 
�لرئي�صية �صمن فعاليات �لي�م �لثالث من 
’فينتك �صريج‘ �ملكانة �ملتمّيزة �لتي و�صلت 
منظ�مة  تر�صيخ  يف  �لإم���ار�ت  دول��ة  �إليها 
يف  �لنا�صئة  لل�صركات  �حلا�صنة  �لأع��م��ال 
و�ل�صركات  �مل��ال��ي��ة  �ل��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  جم���ال 
�خلدمات  ق���ط���اع  يف  �جل����دي����دة  �ل��ت��ق��ن��ي��ة 
�أل��ق��ت��ه��ا يف  �ل��ت��ي  �مل��ال��ي��ة. وخ����الل كلمتها 
�لتجاري  دب��ي  مركز  يف  �ملنعقدة  �لفعالية 
�صّلطت  �أكت�بر،   20 وت�صتمر حتى  �لعاملي 
�ملزروعي �ل�ص�ء على �لدور �ملح�ري �لذي 
باعتباره  ه��اي��ف،  فينتك  ب��رن��ام��ج  يلعبه 
قطاع  �صمن  لالأعمال  م�صّرع  و�أك���رب  �أول 
�ل�صرق  منطقة  يف  �مل��ال��ي��ة  �ل��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 

�لأو�صط و�أفريقيا وجن�ب �آ�صيا.
قطاع  يف  "�صهدنا  �مل�����زروع�����ي:  وق����ال����ت 
�خل���دم���ات �مل��ال��ي��ة ت���غ���ري�ت ج���ذري���ة على 
�مل�����ص��ت���ى �لإق���ل���ي���م���ي، ح��ي��ث ت����ّل���ت دول���ة 
دف��ع عجلة هذ�  يف  ري��ادي��اً  دور�ً  �لإم����ار�ت 
و�إط���الق  ترخي�س  �صهدنا  ك��م��ا  �ل��ت��غ��ي��ري. 
بن�ك  لثالثة  �مل��رك��زي  �لإم����ار�ت  م�صرف 
ت�صل  ح��ت��ى  �لن��ت��ظ��ار  ي�صعنا  ول  رق��م��ي��ة، 
وترفع م�صت�ى  �لأ�ص��ق  �إىل  �لبن�ك  هذه 
�مل�ؤ�ص�صات  على  �صيتعني  حيث  �لتناف�صية. 
نف�صها  تتحدى  �أن  �ملرحلة  ه��ذه  يف  �ملالية 
د�خلياً �أو تغري من من�ذج عملها �أو تبحث 
عن فر�س تتيح لها �لرتكيز على منتجات 
�أ���ص��ا���ص��ي��ة ومت��ك��ني �ل�����ص��رك��ات �ل��ن��ا���ص��ئ��ة يف 
�ل��ص�ل  م��ن  �ملالية  �لتكن�ل�جيا  جم��ال 
�لتي  و�لب���ت���ك���ار�ت  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  ج��م��ي��ع  �إىل 
هايف‘  ’فينتك  برنامج  و�أ�صهم  ت�فرها". 

�صركة   120 م��ن  �أك��رث  �أع��م��ال  ت�صريع  يف 
من  �ملالية  �لتكن�ل�جيا  جم��ال  يف  نا�صئة 
خ����الل ب���ر�م���ج خم��ت��ل��ف��ة، ك��م��ا ���ص��اه��م يف 
و�إطالق  �أعمال  75 مفه�م  على  �لربهنة 
يف  ��صتخد�مها  يتم  منتج   40 م��ن  �أك���رث 
�مل�ؤ�ص�صات �ملالية يف �لإمار�ت منذ �نطالقه 

عام 2017.
رج��اء كذلك على �جله�د  �ل�صيدة  و�أك��دت 
�ملهني  �لتط�ير  لدعم  �لدولة  يف  �ملبذولة 
ل��ل��م��ر�أة يف ق��ط��اع �خل��دم��ات �مل��ال��ي��ة، حيث 
’�أك�صيلرييت هري‘  مبادرة  دور  �إىل  �أ�صارت 
و�لتي  هايف‘،  ’فينتك  لربنامج  �لتابعة 
�صيدة   60 م����ن  لأك������رث  �ل����دع����م  ق����ّدم����ت 
�ل��ت�������ص��ل مع  م��ن  �ل��ي���م ومّكنتهن  ح��ت��ى 
وق����ادة منظ�مة  �خل����رب�ء  �ل���ص��ت�����ص��اري��ني 

�خلدمات �ملالية و�مل�صرفية.

توّفر  املالية  التكنولوجيا  �سرتايب: 
جتارب �سل�سة 

ي�صهدها  �لتي  �لكبرية  �لتغري�ت  تت�صدر 
�مل���صيع  قائمة  و�مل�����ص��ريف  �مل���ايل  �لقطاع 
وي�ؤّكد  �حل���ايل.  �ل���ق��ت  �أهمية يف  �لأك���رث 
’�صرت�يب‘  ���ص��رك��ة  م��ن  ���ص���ي��رت�م  ك���ن��ال 
�لتكن�ل�جيا على  عاملياً يف جمال  �لر�ئدة 
�لأدو�ت  ��صتخد�م  ي�فرها  �لتي  �لإمكانات 
و�لعالمات  ل��ل��ع��م��الء  �مل��ال��ي��ة  و�خل���دم���ات 

�لتجارية على حٍد �ص��ء.
وقال: "يتيح �إدماج �خلدمات �ملالية �صمن 
�صل�صة  جتربة  ج��دي��دة  ومنظ�مات  بيئات 
للعميل يف ع��دة جم��الت، مبا فيها حركة 
�لئتمانية  �لبطاقات  و��صتخد�م  �لأم����ل 
وتتيح  �لكثري.  �لقرو�س وغريها  وتقدمي 
�لق��نني �لناظمة و�لتكن�ل�جيا ب�صفتهما 
�مل���ح���رك���ني �ل���رئ���ي�������ص���نّي يف ه�����ذ� �مل���ج���ال، 
�ل��ص�ل �إىل خدمات مالية من�ذجية و�إن 

�لتكن�ل�جيا  و�ن��ت��ق��ل��ت  ت��دري��ج��ي.  ب�صكٍل 
�مل��ال��ي��ة م��ن ����ص��ت��ري�د �خل��دم��ات �مل�صرفية 
من�صات  �إن�صاء  �إىل  تدريجياً  �لبن�ك  من 

وتقنيات ت�فر خدمات جديدة م�صتقلة".
و�خل���دم���ات  �لأدو�ت  �����ص���ت���خ���د�م  وي����ف���ر 
با�صتخد�م  ب�صيطة  ت���صل  طريقة  �ملالية 
بحيث  للتطبيقات  �لربجمية  �ل����ج��ه��ات 
ي�����ص��ّك��ل �ل��ه��ي��ك��ل �لأ���ص��ا���ص��ي �ل����ذي ي�صمن 
تقدمي  طريق  عن  للعميل  م�صافة  قيمة 
قيمًة  ي���ّف��ر  كما  و�صل�صة.  ج��دي��دة  جتربة 
م�صافة لل�صركات من خالل منحها �ملجال 
لتقدمي �خلدمات وتن�يع م�صادر �لدخل. 
من خالل  �أي�صاً  �ملالية  �ملنظ�مة  وي�صاعد 
ت�صريع عملية حت�ل �ملدف�عات �إىل �صكلها 

�لرقمي."

التحّول احلتمي يف منوذج عمل فروع 
امل�سارف

�لعاملي  �ل��رئ��ي�����س  ك��ي��ن��ج،  ف��ي��ل��ي��ب  ن��اق�����س 
لالأفر�د  �مل�����ص��رف��ي��ة  �خل���دم���ات  مل��ج��م���ع��ة 
يف م�����ص��رف �أب���ظ��ب��ي �لإ����ص���الم���ي، �ل���دور 
�ملح�ري �لذي ميكن �أن يلعبه فرع م�صريف 
�صغري يف و�قع �ل�ص�ق �لقائم على �لتقنية 

ب�صكٍل متز�يد.
�خلدمات  قطاع  يف  ك��ث��ري�ً  "ن�صمع  وق���ال: 
�أحد  �أهمية  ع��دم  ع��ن  ل��الأف��ر�د  �مل�صرفية 
ب�صكل  �إغ����الق����ه  �أو  �مل�����ص��رف��ي��ة  �ل����ف����روع 
ب��اأه��م��ي��ة حت�يل  ن����ؤم���ن  �أن���ن���ا  �إل  ن��ه��ائ��ي. 
�مل�صرفية  �ل���ف���روع  ع��ن  �ل���ص��ت��غ��ن��اء  ف��ك��رة 
�لعمالء ممن  ن�صبة  وتبلغ  تط�يرها.  �إىل 
ي�����ص��ت��خ��دم���ن �ل������ص��ائ��ل �ل��رق��م��ي��ة ح��يل 
ي�صتفيدون  حيث  عمالئنا،  م��ن   70%
ب�صكل  �ل��رق��م��ي��ة  �مل�صرفية  خ��دم��ات��ن��ا  م��ن 
�لأق����ل. و�صجلنا  ع��ل��ى  �أ���ص��ب���ع��ي  �أو  ي���م��ي 
خالل �صهر و�حد 13 ملي�ن معاملة عرب 

 5 تطبيقنا لأج��ه��زة �جل������ل، ت��ت���زع ب��ني 
معاملة  ملي�ن  و8  مالية  معاملة  ملي�ن 
�متالكنا  ع��ل��ى  ي����ؤك���د  م���ال���ي���ة، مم���ا  غ���ري 
�ملتمكنني  �لعمالء  من  �أك��رب  قاعدة  �لي�م 

و�ملثقفني رقمياً". 
�ل��ع��م��ي��ل على  "يف ح����ال �ع���ت���اد  و�خ���ت���ت���م: 

�إجناز �ملهام عرب �لتطبيقات �جل��لة، فقد 
ومريحة  و���ص��ري��ع��ة  �صهلة  ط��ري��ق��ة  �خ��ت��رب 
علينا  لذلك  �خل��دم��ات.  على  �حل�ص�ل  يف 
على  ل��ي��ح��اف��ظ  �ل���ف���رع  ت�صميم  ن��ع��ي��د  �أن 
م�ث�قيته ويقّدم �خلدمات بذ�ت �لطريقة 

�ل�صهلة و�ل�صريعة و�ملريحة".

•• عجمان -الفجر:

وقعت هيئة �لنقل يف عجمان �تفاقية تعاون مع �صركة Udrive و ذلك 
�إم���ارة عجمان  خ��الل معر�س  �ل��ذك��ي يف  �ل��ت��اأج��ري  بغر�س تفعيل خ��دم��ة 
�لقطاع  م��ع  �ل�����ص��ر�ك��ة  لتعزيز  منها  �ن��ط��الق��ا   ،2021 ج��ل���ب��ال  جيتك�س 
�خلا�س لت�فري �أف�صل �خلدمات �لتي تن�صجم مع �لأهد�ف �ل�صرت�تيجية 

وفق روؤية عجمان 2021
�لنقل-  لهيئة  �لعام  �ملدير  �ل�صام�صي  خلف  ر�صا  �ل�صيدة  �لتفاقية  ووقعت 
ل��صركة   �ل��ع��ام  ن��ي��ك���ل���س و�ت�����ص���ن م��دي��ر   : �ل�صيد  – و  ب��ال��ن��دب  ع��ج��م��ان 
�مل�ص�ؤولني وذلك يف جناح حك�مة عجمان  Udrive وبح�ص�ر عدد من 

- جيتك�س 2021
يعزز  مما  �لم��ارة  يف  متكاملة  نقل  خدمات  ت�فري  �إىل  �لتفاقية  وتهدف 
وتقدم  و�ل�صياح  للجمه�ر  خدماتها  بتقدمي  �لت��صع  يف  �لهيئة  ت�جهات 
" ي�در�يف" Udrive  من خالل تطبيقها �لذكي خدمة تاأجري  �صركة 
�ل�صيار�ت وذلك بتحديد �قرب نقطة للمتعامل،  ومبجرد و�ص�ل �ملتعامل 
�لأب����ب با�صتخد�م �لتطبيق، وعند �لدخ�ل  �ل�صيارة ميكن فتح  �إىل مكان 

و�لنطالق  لت�صغيلها  �ملركبة  �ملتعامل جهاز� مت�صال مبفتاح  �صيجد  �إليها 
بهذه  �خل��ا���س  �لتطبيق  ي��ري��ده��ا. ومي��ك��ن حتميل  �ل��ت��ي  �ل���ج��ه��ة  �ىل  بها 

.IOSمن متجر �أندرويد و "Udrive" خلدمة�
وتعد هذه �خلدمة و�صيلة مي�صرة و�صهلة متنح �لز�ئرين �لنتقال من مكان 

�إىل �آخر دون حتمل تكاليف �قتناء مركبات خا�صة.
عجمان   - �لنقل  لهيئة  �لعام  �ملدير  �ل�صام�صي  خلف  ر�صا  �ل�صيدة  و�أك��دت 
للمركبات  �لذكي  �لتاأجري  خدمات  تفعيل  �ىل  �لتفاقية  "تهدف  بالندب 
�لتقنيات  ��صتخد�م  ت�صجيع  على  �لهيئة  حتر�س  حيث  عجمان،  �إم���ارة  يف 

�حلديثة و �خلدمات �لرقمية يف قطاع �لنقل يف عجمان".
�ل�صركات  ��صتقطاب  على  تعمل  �لهيئة  "�أن   : �ل�صام�صي  ر�صا  �أ���ص��اف��ت  و 
�لتقنية يف جمال �لنقل و ذلك لت�فري جميع �حلل�ل �لرقمية مل�صتخدمي 
و�صائل �لنقل يف عجمان وتاأتي هذه �خلط�ة من منطلق حر�س �لهيئة على 

�لتن�يع يف �خلدمات �ملقدمة للجمه�ر"
�لذي  �لتعاون   Udrive �صركة  مدير  نيك�ل�س  �ل�صيد  ق��ال  جانبه  من 
ح�صلنا عليه من هيئة �لنقل يف عجمان لت�فري حل للتنقل لعمالء عجمان 

مي�ص�ر �لتكلفة ومينحك �لتحكم.

•• اأبوظبي-وام:

نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�ص�ر  �ل�صيخ  �صم�  بدعم 
�أعلنت  �لرئا�صة،  ���ص���ؤون  وزي��ر  �ل����زر�ء  جمل�س  رئي�س 
للتم�ر  �ل��ر�ب��ع  �ل���دويل  للمهرجان  �ملنظمة  �للجنة 
�ل�����ص���د�ن��ي��ة ����ص��ت��ع��د�ده��ا لإق��ام��ة �ل����دورة �ل��ر�ب��ع��ة من 
�ملهرجان يف قاعة �ل�صد�قة باخلرط�م خالل �لفرتة 
تنظم  �لقادم.  دي�صمرب   3 ولغاية  �ملقبل  ن�فمرب   30
�ملهرجان جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر و�لبتكار 
�لزر�عي بالتعاون مع وز�رة �لزر�عة و�لغابات وجمعية 
حملية  مب�صاركة  �ل�ص�د�نية  �لنخيل  ورع��اي��ة  فالحة 
وعربية و��صعة من مز�رعي ومنتجي وم�صنعي �لتم�ر 
�أن  ..وياأتي تنظيم هذ� �ملهرجان بدورته �لر�بعة بعد 

مهرجان  تنظيم  يف  ملم��صاً  جن��اح��اً  �جل��ائ��زة  حققت 
و�لثالثة  و�لثانية  �لأوىل  ب��دورت��ه  �ل�ص�د�نية  �لتم�ر 

على �لت��يل كما حقق �ملهرجان �أهد�فه �ملن�ص�دة.
�لطاهر  �لدكت�ر  ملعايل  ت�صريح �صحفي  جاء ذلك يف 
و�ل��غ��اب��ات يف  �ل��زر�ع��ة  وزي���ر  �إ�صماعيل ح��رب��ي  حممد 
جمه�رية �ل�ص�د�ن خالل لقائه �لدكت�ر عبد �ل�هاب 
�لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة  جائزة  ع��ام  �أم��ني  ز�ي��د 
و�لبتكار �لزر�عي �أم�س للت�قيع على مذكرة �لتفاهم 
بني �لطرفني لتنظيم �ملهرجان �لدويل �لر�بع للتم�ر 
�صلقامي  �ل��دي��ن  ن�صر  �ل��دك��ت���ر  بح�ص�ر  �ل�ص�د�نية 
ورعاية  فالحة  جلمعية  �لأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب 
�لنخيل �ل�ص�د�نية و�لدكت�ر بدر �لدين �ل�صيخ �لأمني 
�لعام جلمعية فالحة ورعاية �لنخيل �ل�ص�د�نية حيث 

�لتم�ر  مل��ه��رج��ان  �ل��ك��رمي��ة  �ل��رع��اي��ة  معاليهب  �أ���ص��اد 
عالمة  ي�صكل  ب��ات  �ل��ر�ب��ع��ة�ل��ذي  ب��دورت��ه  �ل�ص�د�نية 
بال�ص�د�ن  �لتمر  فارقة يف م�صرية تط�ر قطاع نخيل 
ونقطة فا�صلة يف دعم �ملز�رعني و�إتاحة �لفر�صة لهم 
لالطالع على �أف�صل �ملمار�صات �لزر�عية بنخيل �لتمر 
عرب �مل�صاركة �لعربية �لن�عية حيث ي�صارك �أكرث من 
�لإقليمية  �مل�ؤ�ص�صات و�ملنظمات و�ل�صركات  ع�صرة من 
�لعربية  �لم��ار�ت  هي  دول  خم�صة  ميثل�ن  و�لدولية 
�لأردنية  و�ململكة  �لعربية  م�صر  وجمه�رية  �ملتحدة 
�لها�صمية و�جلمه�رية �لإ�صالمية �مل�ريتانية و�ململكة 
 100 م��ن  �أك���رث  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة  �ل�صع�دية  �لعربية 

مز�رع نخيل من جمه�رية �ل�ص�د�ن.
من جهته �أكد �لدكت�ر عبد �ل�هاب ز�يد �أن �ملهرجان 
�لدور  لإب��ر�ز  ياأتي  �ل�ص�د�نية  للتم�ر  �لر�بع  �ل��دويل 
�ل��ري��ادي ل��دول��ة �لإم�����ار�ت يف دع��م �ل��ق��ط��اع �لزر�عي 
�ملكانة  على  وللتاأكيد  �لتمر  نخيل  جم��ال  يف  وخا�صة 
�ل���دول���ي���ة جل���ائ���زة خ��ل��ي��ف��ة �ل���دول���ي���ة ل��ن��خ��ي��ل �لتمر 
�ل��ب��ن��اء يف تط�ير قطاع  �ل��زر�ع��ي ودوره����ا  و�لب��ت��ك��ار 
ن��خ��ي��ل �ل��ت��م��ر و�لرت����ق����اء ب���ه ع��ل��ى �مل�����ص��ت���ى �لعربي 
و�لدويل بف�صل �لرعاية �لكبرية �لتي تلقاها من قبل 
م�ؤ�ص�س و ر�عي �جلائزة �صاحب �ل�صم� �ل�صيخ خليفة 
وكذلك  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صم�  �صاحب  ت�جيهات 
�لأعلى للق��ت  �لقائد  نائب  �أب�ظبي  نهيان ويل عهد 
�مل�صلحة ودعم �صم� �ل�صيخ من�ص�ر بن ز�يد �آل نهيان 
�لرئا�صة  ���ص���ؤون  وزي���ر  �ل�����زر�ء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�صيخ  م��ع��ايل  ومتابعة 
وزير �لت�صامح و�لتعاي�س رئي�س جمل�س �أمناء �جلائزة 
..من�ها �ن �صفارة �لدولة باخلرط�م مل تاأل�� جهد�ً يف 
تقدمي كافة �لت�صهيالت و�لدعم لإجناح هذ� �لتعاون 

و�حدة  ي��د�ً  و�لعمل  �ل�صامية  �لأه���د�ف  تلك  وحتقيق 
�ل�ص�د�نية  و�لتم�ر  �لنخيل  بقطاع  �لرتقاء  �أجل  من 
�لإمار�ت  دول��ة  بني  �لنم�ذجية  �لعالقات  يعك�س  مبا 

�لعربية �ملتحدة و�جلمه�رية �ل�ص�د�نية.
رئي�س  نائب  �صلقامي  �لدين  ن�صر  �لدكت�ر  �أك��د  كما 
جم��ل�����س �لأم���ن���اء جل��م��ع��ي��ة ف��الح��ة ورع���اي���ة �لنخيل 
للتم�ر  �ل���ر�ب���ع  �ل������دويل  �مل���ه���رج���ان  �أن  �ل�����ص���د�ن��ي��ة 
�لثنائية  �لعالقات  عمق  على  لي�ؤكد  ج��اء  �ل�ص�د�نية 
وعلى  �ل�صقيقني  و�ل�صعبني  �لبلدين  بني  �لتاريخية 
�ل��ث��ق��ة �ل��ك��ب��رية �ل��ت��ي �أول���ت���ه���ا �ل���ق���ي���ادة �ل��ر���ص��ي��دة يف 
�أجل �لعمل �ص�ياً لتط�ير وتنمية قطاع  �لبلدين من 
�إىل  م�صري�ً  بال�ص�د�ن..  �لتم�ر  و�إنتاج  �لنخيل  زر�ع��ة 
�ملهرجان  بها  يحظى  �ل��ت��ي  �ل�صرت�تيجية  �لأه��م��ي��ة 
�ل�ص�د�نية  �لتم�ر  �أ�صناف  ح�ص�ر  تعزيز  جانب  من 
يف �ل�ص�ق �لعربي و�لدويل وزيادة �لهتمام و�لتناف�س 
�إىل  بالإ�صافة  �لنتائج  �أف�صل  لتحقيق  �ملز�رعني  بني 
زر�عة  �ل��ت��م��ر  نخيل  ق��ط��اع  لتط�ير  ف��ر���ص��ة  �ع��ت��ب��اره 

و�صناعة وت�صدير�ً على م�صت�ى جمه�رية �ل�ص�د�ن.
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العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
MOJAU_2021- 0027799 رقم املعاملة

اإعالن التنازل عن رخ�سة جتارية   
ليكن معل�ما للجميع باأننا كلن من : �لطرف �لول )�لبائع( �ل�صيد / زكريا عبد�لعزيز حممد ماج�د �ل�ص�يدي - �مار�تي 
))خمابز  �مل�صماه  �لتجارية  �لرخ�صة  يف  �صريك  ب�صفتى   )%50( �لبالغة  ح�صتي  كامل  عن  �لتنازل  يف  �أرغ��ب  �جلن�صية( 

�لمري �للبنانية(( و�لتي تاأ�ص�صت باإمارة �ل�صارقة مب�جب �لرخ�صة رقم : )218323(
�لطرف �لثاين )�لبائع( �ل�صيد/ عبيد خليفة �صلطان �لع�صم �ل�ص�يدي - �مار�تي �جلن�صية �أرغب يف �لتنازل عن كامل ح�صتي 
�لبالغة )50%( ب�صفتى �صريك يف �لرخ�صة �لتجارية �مل�صماه))خمابز �لمري �للبنانية (( و�لتي تاأ�ص�صت باإمارة �ل�صارقة 

مب�جب �لرخ�صة رقم : )218323(  �إىل كل من : �لأطر�ف ) �مل�صرتين (
عبدو حمد - كندي �جلن�صية بن�صبة )%40( ،  / �ل�صيد  �لول  �ليه  �ملتنازل   -1

�ل�صيد/ حممد حمد -كندي �جلن�صية لت�صبح ن�صبته %30 �لثاين  �ليه  �ملتنازل   -2
�ليه �لثالث �ل�صيد / عبد�لرحمن حمد - كندي �جلن�صية لت�صبح ن�صبته 30%، يف �لرخ�صة �لتجارية �مل�صماه  �ملتنازل   -3
• تغيري عن��ن م�قع  ))خمابز �لمري �للبنانية (( و�لتي تاأ�ص�صت باإمارة �ل�صارقة مب�جب �لرخ�صة رقم )218323(، 
�ملادة  �مل�ؤ�ص�صة، وعمالبن�س   / لل�صركة  �لتجاري  �ل�صم  ن�صاط، تغيري  ن�صاط، حذف  �إ�صافة  �لعمل، تغيري وكيل �خلدمات، 
)14( فقرة )5( من �حكام  �لقان�ن �لحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن 
للعلم و�نه �ص�ف يتم �لت�صديق  على �لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صب�عني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذك�رة لتباع �لجر�ء�ت �لقان�نية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
MOJAU_2021- 0027880 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�عالن بالن�صر

�جلن�صية:   - عبد�ملجيد خ�صر  عبد�لر�زق  ع�صام  هدير  �ل�صيدة:  باأن  للجميع  معل�ماً  ليكن   •
م�صر ، ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صتها �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�صيد : �حم�د 
للحالق�ة  �لتعاون  ن�ر  )�صال�ن  �مل�ص�ماه  �لرخ�ص�ة  يف  م�ص�ر   : �جلن�صية   - حممد  حمم�د  ب�دوى 
�لرجالي�ة( تاأ�ص�صت باأمارة �ل�صارقة مب�جب رخ�صة رقم )778754( �ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية 
و�حلالقة  �ل�صعر  وت�صفيف  )ق�س  من  ن�صاط  ��صافة   : �خرى  تعديالت  بال�صارقة،  �لقت�صادية 

للرجال( لي�صبح )ق�س وت�صفيف �ل�صعر و�حلالقة للرجال ، حمام �صرقي للرجال( 
خدمات وكيل  • تغيري 

وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقان�ن �لحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �ص�ف يتم �لت�صديق  على �لجر�ء �مل�صار 
�ليه بعد ��صب�عني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذك�رة لتباع �لجر�ء�ت �لقان�نية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
MOJAU_2021- 0028062 رقم املعاملة

اعالن بالن�سر 
�لأردن،  �جلن�صية:   - �ص�بح  حممد  غالب  هيفاء   : �ل�صيدة  باأن  للجميع  معل�ماً  ليكن 
�ل�صيد:  �إىل  وذلك   )%  100( �لبالغة  ح�صتها  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  ترغب 
عبد�هلل جربيل فريد �صلمان - �جلن�صية : �لأردن، يف �لرخ�صة �مل�صماه )�لر�صام لتجارة 
�ل�صتائر( تاأ�ص�صت باأمارة �ل�صارقة مب�جب رخ�صة رقم )534973( �ل�صادرة من د�ئرة 
�لتنمية �لقت�صادية بال�صارقة، تعديالت �خرى :  وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( 
من �حكام �لقان�ن �لحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى 
ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �ص�ف يتم �لت�صديق  على �لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صب�عني 
من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذك�رة لتباع �لجر�ء�ت �لقان�نية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
MOJAU_2021- 0028114 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�عالن بالن�صر

 - �حل��صني  خليفه  ح�صن  ��صماعيل  عبد�لعزيز  �ل�صيد:  باأن  للجميع  معل�ماً  ليكن   •
�إىل  �لبالغة )50%( وذلك  و�لتنازل عن كامل ح�صته  �لبيع  �جلن�صية: �لمار�ت يرغب يف 
�ل�صيد: حممد ��صماعيل ح�صن خليف�ه �حل��صني - �جلن�صية : �لمار�ت يف �لرخ�ص�ة �مل�ص�ماه 
)مقهى �قرب( تاأ�ص�صت باأمارة �ل�صارقة مب�جب رخ�صة رقم )742287( �ل�صادرة من د�ئرة 

�لتنمية �لقت�صادية بال�صارقة، 
تعديالت �خرى: • تغيري �ل�صكل �لقان�ين من )�صركة �أعمال مهنية  �ىل )م�ؤ�ص�صة فردية(

 2013 ل�صنة   �لقان�ن �لحتادي رقم )4(  �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام   وعمالبن�س 
يف �صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �ص�ف يتم �لت�صديق  على 
�لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صب�عني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذك�رة لتباع �لجر�ء�ت �لقان�نية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
MOJAU_2021- 0027987 رقم املعاملة

اإعالن بالن�سر
ليكن معل�ماً للجميع باأن : �ل�صيد/حممد وقا�س ي��صف ي��صف �لرحمن - �جلن�صية: 
�ل�صيد/  �إىل   )%100( �لبالغة  كامل ح�صته  و�لتنازل عن  �لبيع  ترغب يف   - باك�صتان 
�صا�س  )ور�صة  �مل�صماه  �لرخ�صة  يف   ، �جلن�صية:�لفلبني   - فيال  دى  بيجتا�س  جي�صى 
برخ�صة  بال�صارقة  �لإقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�صادرة  �ل�صيار�ت(  ل�صيانة  �لنخيل 
رقم)607031( تعديالت �أخرى :- لي�جد، وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من 
�حكام �لقان�ن �لحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر 
هذ� �لعالن للعلم و�نه �ص�ف يتم �لت�صديق  على �لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صب�عني من 
تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذك�رة لتباع �لجر�ء�ت �لقان�نية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
MOJAU_2021- 0028144 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�عالن بالن�صر

 : �جلن�صية   - عثمان  عبد�لرحمن  حممد  ت�صنيم   : �ل�صيدة  باأن  للجميع  معل�ماً  ليكن   •
�ل�ص�د�ن ، ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صتها �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�صيدة 
�ل�ردية للن�صاء(  �للم�صة  �مل�صماه )�صال�ن  �ملغرب يف �لرخ�صة   : : حنان م�ج�دو - �جلن�صية 
�لتنمية  د�ئرة  من  �ل�صادرة   )782637( رقم  رخ�صة  مب�جب  �ل�صارقة  باأمارة  تاأ�ص�صت 

�لقت�صادية بال�صارقة،  تعديالت �خرى : • تغيري وكيل خدمات
 2013 ل�صنة   �لقان�ن �لحتادي رقم )4(  �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام   وعمالبن�س 
يف �صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �ص�ف يتم �لت�صديق  على 
�لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صب�عني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذك�رة لتباع �لجر�ء�ت �لقان�نية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
MOJAU_2021- 0028091 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�إعالن بالن�صر

ليكن معل�ما للجميع باأن �ل�صيد: �حمد ح�صن ح�صني �حلمادي - �جلن�صية: �لإمار�ت، يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�صيد: جمال �لدين كانيك�لنغار� 
تاأ�ص�صت  و�لعبايات(  �ل�صيل  لتجارة  �ل�صماء  �مل�صماه )خط  �لرخ�صة  �لهند،   : - �جلن�صية  �حمد 
�لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�صادرة   )726424( رقم  رخ�صة  مب�جب  �ل�صارقة  باأمارة 
بال�صارقة،  تعديالت �خرى: تغيري �ل�صكل �لقان�ين من )م�ؤ�ص�صة فردية( �إىل )وكيل خدمات(،

 2013 ل�صنة   )4( رقم  �لحتادي  �لقان�ن  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�س 
�لت�صديق  على  . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �ص�ف يتم  �لعدل  �لكاتب  يف �صان 
��صب�عني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك  �ليه بعد  �مل�صار  �لجر�ء 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذك�رة لتباع �لجر�ء�ت �لقان�نية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
MOJAU_2021- 0027877 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�إعالن بالن�صر

ليكن معل�ماً للجميع باأن : �ل�صيدة/ مريلني لفينا رودريج��س - �جلن�صية: �لهند - ترغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صتها �لبالغة )100%( �إىل �ل�صيد/ هرنى ر�فيل دي�ص�ز� 
د�ئرة  �ل�صادرة من  �لعائلية للحل�يات(  �مل�صماه )�لكالت  �لرخ�صة  - �جلن�صية:�لهند، يف 
�أخرى:• لي�جد،  تعديالت   ،)781014( رقم  برخ�صة  بال�صارقة  �لإقت�صادية  �لتنمية 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقان�ن �لحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �ص�ف يتم �لت�صديق  على 
�لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صب�عني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذك�رة لتباع �لجر�ء�ت �لقان�نية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
MOJAU_2021- 0027954 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معل�ما للجميع باأن �ل�صيد/ خالد غالم �صبري حممد بخ�س �ل�صعايل، �جلن�صية : باك�صتان، 
باد�صاه  �صاه  رحيم  حممد  �ل�صيد/  �ىل  وذلك  يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 50% 
ز�دين - �جلن�صية: باك�صتان ، ويرغب �ل�صيد/ �ومني مانيك�يكال �ومني د�فيد �ومني �جلن�صية : 
�لهند يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 50% وذلك �ىل �ل�صيد/ جمال نبي بخ�س نبي 
بخ�س - �جلن�صية: باك�صتان ، بالرخ�صة �مل�صماه )�ليادي �ل�صريعة لغ�صيل �ل�صيار�ت( تاأ�ص�صت باأمارة 
بال�صارقه،  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة   من  �ل�صادرة  �ل�صارقة مب�جب رخ�صة رقم )601949( 
تعديالت �خرى: ل ي�جد. وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقان�ن �لحتادي رقم 
يتم  �ص�ف  و�نه  للعلم  ن�صر هذ� �لعالن  �قت�صى  �لعدل. فقد  �لكاتب  �صان  2013 يف  ل�صنة   )4(
�لت�صديق  على �لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صب�عني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذك�رة لتباع �لجر�ء�ت �لقان�نية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
الإخطار عديل بالن�سر

رقم )2021/8288(
مقدمة من �ملخطرة / جامعة �جلزيرة ذ.م .م

�صد �ملخطر �ليها / حليمة �حمد �صعيد �حمد - �مار�تية �جلن�صية
�مل��ص�ع / �خطار عديل بالن�صر

فان �ملنذرة تخطر �ملنذر �ليها ب�صرورة �صد�د مبلغ 62،450 درهم )�ثنان و�صت�ن �لف 
و�ربعمائة وخم�صة و�صت�ن در درهم( قيمة �ل�صيكات �ملن�ه عنها ب�صدر هذ� �لنذ�ر وذلك 
خالل مدة )5( �أيام من تاريخه وبغري ذلك فان �ملنذرة �ص�ف تتخذ كافة �لجر�ء�ت 
�حلق�ق  بكافة  لنف�صها  وحتتفظ  �ملبلغ  ب�صد�د  للز�مها  �ليها  �مل��ن��ذر  �صد  �لقان�نية 
�لقان�نية مبافيها من حق �ملطالبة بالتع�ي�س و�لفائدة �لقان�نية ب��قع 12% من 

تاريخ �ل�صتحقاق كل �صيك وحتى �ل�صد�د �لتام
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
انذار بالن�سر

رقم )2021/8569(
�ملنذر : �صركة هماي للتجارة �لعامة )�س . ذ . م . م(

�لهاتف �ملتحرك / 971554244385+  - هاتف / 97142222018+
info@amt-legal.com / لربيد �للكرتوين�

�صد
�ملنذر �ليه �لول : �صركة �لبد�ير للتجارة �لعامة ) ذ.م.م ( رخ�صة جتارية رقم ) 231197 (

و ميثلها مديرها / طاهر جرب�ئيل باباب�ر كلخ�ر�ن
�ملنذر �ليه �لثاين : طاهر جرب�ئيل باباب�ر كلخ�ر�ن

تلف�ن رقم / 065263364      فاك�س / 065263389     متحرك /0552000788
maadvdubai@maadv.ae / رقم مكاين / 2845895131 بريد �لكرتوين

�مل��ص�ع
تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليهما و تكلفهما ب�صد�د مبلغ و قدره 4149345 درهم )�أربعة ماليني ومائة و ت�صعة و �أربع�ن و ثالثمائة و 
ذلك خالل  و  �لتام  �ل�صد�د  وحتى  �ل�صتحقاق  تاريخ  من   %12 �لقان�نية ب��قع  �لفائدة  �أربع�ن دره��م( بال�صافة �يل  و  خم�صة 
خم�صة �يام من تاريخ هذ� �لنذ�ر و يف حالة �لخفاق �ص�ف ت�صطر �ملنذرة �ىل �تخاذ كافة �جر�ء�ت �لقان�نية للمطالبة مببلغ و ف��ئد 

�لقان�نية، و مطالبة �ملنذر �ليهما بكافة �لر�ص�م و م�صاريف

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
الإخطار عديل بالن�سر

رقم )2021/8290(
مقدمة من �ملخطرة / جامعة �جلزيرة ذ.م .م

�صد �ملخطر �ليها / عائ�صة حاجي ل�صكري حممد ل�صكري – �مار�تية �جلن�صية
�مل��ص�ع / �خطار عديل بالن�صر

فان �ملنذرة تخطر �ملنذر �ليها ب�صرورة �صد�د مبلغ 25900 درهم )خم�صة وع�صرون 
�لف وت�صعمائة درهم( قيمة �ل�صيكني �ملن�ه عنهما ب�صدر هذ� �لنذ�ر وذلك خالل مدة 
)5( �أيام من تاريخه وبغري ذلك فان �ملنذرة �ص�ف تتخذ كافة �لجر�ء�ت �لقان�نية �صد 
�ملنذر �ليها للز�منها ب�صد�د مبلغ وحتتفظ لنف�صها بكافة �حلق�ق �لقان�نية مبافيها 
12% من تاريخ �ل�صتحقاق  من حق �ملطالبة بالتع�ي�س و�لفائدة �لقان�نية ب��قع 

كل �صيك وحتى �ل�صد�د �لتام
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
انذار بالن�سر

رقم )2021/8571(
�ملنذر : روزبه ربيعي قهرود

�لهاتف �ملتحرك / 971554244385+                       هاتف / 97142222018+
info@amt-legal.com / لربيد �للكرتوين�

�صد
�ملنذر �ليه �لول : �ل��صايف لل��صاطة �لعقارية

�ملنذر �ليه �لثاين : فر��س بن عمر دله�مي )ت�ن�صي �جلن�صية(
هاتف / 0544492911        هاتف �ملتحرك / 0524622363

Firas@wasayef.ae / لربيد �للكرتوين�
�مل��ص�ع

 )000033( رق��م  �ل�صيك  قيمة   2021/6/24 يف  �ل�صد�د  �مل�صتحق  �ليجار  ب��دل  �صد�د  ب�صرورة  �ليهما  منذر  �ملنذرعلى  ينبه 
�مل�صح�ب على بنك ر�أ�س �خليمة مببلغ و قدره 23،625 درهم كجزء من �ليجار و ذلك خالل ثالث�ن ي�ما من تاريخ هذ� �لنذ�ر و 
نفاذ مفع�له قان�نا - مع �خالء �لعقار خاليا من �ل�صاغلني - مع ماي�صتجد من �ليجار حتى تاريخ �لخالء �لفعلي - مع �صد�د ف��تري 
�ملياه و �لكهرباء و �لغاز و تقدمي �صهادة بر�ءة ذمة ، و يف حالة �لخفاق �ص�ف ي�صطر �ملنذر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقان�نية �صد 
�ملنذر �ليهما ، مع حتملهما كافة �لتبعات و �لتكاليف �لتي �ص�ف ترتتب على هذ� �لجر�ء ، و مع عدم �لخالل بهذ� �لنذ�ر يحتفظ 

�ملنذر باحلق يف �ملالحقة �لق�صائية �صد �ملنذر �ليهما

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
الإخطار عديل بالن�سر

رقم )2021/8289(
مقدمة من �ملخطرة / جامعة �جلزيرة ذ.م .م

�صد �ملخطر �ليه / عبد�لرحمن غل�م حيدر ، �مار�تي �جلن�صية
�مل��ص�ع / �خطار عديل بالن�صر

فان �ملنذرة تخطر �ملنذر �ليها ب�صرورة �صد�د مبلغ 13201 درهم )ثالثه ع�صرة �لف 
ومائتي و�ح��د دره��م( قيمة �ل�صيك �ملن�ه عنهماب�صدر هذ� �لن��ذ�ر وذل��ك خالل مدة 
�أي��ام من تاريخه وبغري ذلك فان �ملنذرة �ص�ف تتخذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقان�نية   )5(
�صد �ملنذر �ليه للز�مه ب�صد�د �ملبلغ وحتتفظ لنف�صها بكافة �حلق�ق �لقان�نية مبافيها 
12% من تاريخ �ل�صتحقاق  من حق �ملطالبة بالتع�ي�س و�لفائدة �لقان�نية ب��قع 

�ل�صيك وحتى �ل�صد�د �لتام
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
انذار بالن�سر

رقم )2021/8568(
�ملنذر : �صركة هماي للتجارة �لعامة ) �س.ذ.م.م (

info@amt-legal.com / هاتف / 97142222018+        �لربيد �للكرتوين
�صد

�ملنذر �ليه �لول : ماركيز للتجارة �لعامة )�س ذ م م(
�ملنذر �ليه �لثاين : حميد ر�صا ح�صني ج��هريان

هاتف رقم / 0406463258         هاتف �ملتحرك / 0506463285
�مل��ص�ع

تنذر �ملنذر ، �ملنذر �ليهما و تكلفهما ب�صد�د مبلغ و قدره 4000000 درهم )�أربعة ماليني درهم( قيمه 
�ل�صيك رقم 205168 و �مل�صح�ب على بنك دبي �لتجاري و �مل�ؤرخ يف 2013/2/20 و ذلك خالل خم�صة 
�يام تبد�أ من تاريخ هذ� �لنذ�ر ، و يف حاله �لخفاق �ص�ف ي�صطر �ملنذر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقان�نية 
�صد �ملنذر �ليهما ، حيث يك�ن �ملنذر �ليهما م�ص�ؤلني عن كافة �لتكاليف و �لتبعات و �لف��ئد �لقان�نية ب��قع 

و حتى �صد�د �لتام . �ل�صتحقاق  تاريخ  من  5% تبد�أ 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
الإخطار عديل بالن�سر

رقم )2021/8287(
مقدمة من �ملخطرة / جامعة �جلزيرة ذ.م .م

�صد �ملخطر �ليه/ �صلطان علي حممد ح�صن �جلابري – �مار�تي �جلن�صية
�مل��ص�ع / �خطار عديل بالن�صر

13000 دره��م )ث��الث��ة ع�صرة  ���ص��د�د مبلغ  �ليه ب�صرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذرة تخطر  ف��ان 
�أيام  �لف دره��م( قيمة �ل�صيك �ملن�ه عنهم ب�صدر هذ� �لن��ذ�ر وذل��ك خالل مدة )5( 
من تاريخه وبغري ذلك فان �ملنذرة �ص�ف تتخذ كافة �لجر�ء�ت �لقان�نية �صد �ملنذر 
�ليه للز�مه ب�صد�د �ملبلغ وحتتفظ لنف�صه بكافة �حلق�ق �لقان�نية مبافيها من حق 
�ملطالبة بالتع�ي�س و�لفائدة �لقان�نية ب��قع 12% من تاريخ �ل�صتحقاق �حلا�صل 

يف 1/1/2013 وحتى �ل�صد�د �لتام
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
اإعالن اجتماع اخلربة احل�سابية

يف الدعـوي رقم 5818 ل�سنة 2021 جتاري جزئي - ال�سارقة 
�ملقامة من / �أم تي بي لتجارة �للكرتونيات �س.ذ.م.م - حاليا )�صركة كندورتيك لتجارة �للكرتونيات ذ.م.م �صابقاً( 

�صد 
�مل�صباح �لذهبي لله��تف �ملتحركة و�للكرتونيات ملالكها / حممد ��صرف بانينتاكات

�ملطل�ب �أعالنها/ �مل�صباح �لذهبي لله��تف �ملتحركة و�للكرتونيات ملالكها/ حممد ��صرف بانينتاكات
نعلن نحن �خلبري �حل�ص�ابي / �حمد عبيد �لطاير ، �أنه مت تعيننا من حمكمة �ل�صارقة �لحتادية �لبتد�ئية �مل�قرة لتنفيذ مهمة 
�خلربة �حل�صابية �ل��ردة باحلكم �ل�صادر بتاريخ 03-10-2021 يف �لدع�ى �ملذك�رة �أعاله كما نعلن �ملدعي عليها �ملذك�رة 
�  وذلك  3:00 م�ص�اء  25-10-2021 يف متام �ل�صاعة  �أعاله ، حل�ص��ر �جتماع �خلربة �ملقرر له جل�ص�ة ي�م �لثنني �مل��فق 
من خالل �لت�صال �ملرين بجميع �أطر�ف �لنز�ع عرب تطبيق زووم )ZOOM( بالدخ�ل على �لر�بط �دناه - ولال�صتف�صار�ت 

هاتف رقم 3413632 04.
Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/84080661038?pwd=dIZ5dzIhQ0ZmU0UxWFJSdEpqdW5SUT09
Meeting ID: 840 8066 1038

 Passcode: Wub4Ep

خبري ح�سابي
 احمد عبيد الطاير

اإجتماع خربة 

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

ممثلة  دب��ي  �إم����ارة  يف  �ل��ع��ق��اري��ة  لل��صاطة  ري��ب   /  reap �صركة  تعلن 
عالقة  �أي  تربطها  ل  باأنها  ك��روم  �أب���  ط��ارق  �ل�صيد  ومديرها  مبالكها 
تعاقدية من �أي ن�ع �أو حتت �أي م�صمى مع �صركة فام لل��صاطة �لعقارية 
)ذ�ت م�صئ�لية حمدودة( ل �صابقا ول يف �ل�قت �حلايل. ومل ي�صدر عن 
لغريها  �أو  ف��ام  ل�صركة  تف�ي�س  �أي  �لعقارية  لل��صاطة   Reap �صركة 
تخ�س  تعاقد�ت  �أو  جتارية  عالقات  �أي  بخ�ص��س  عنها  نيابة  للتحدث 
�صركة Reap. ونحتفظ بكامل حقنا �لقان�ين يف مقا�صاة �أي �صخ�س �أو 
�صركة تق�م بن�صر �أو ترويج �أي �صائعات ت�صر مب�صاحلنا �لتعاقدية مع �أي 

�أطر�ف جتارية خارجية ب�صكل مبا�صر �أو غري مبا�صر.
،،، هذ� للعلم و�لإحاطة ونفاذ مفع�له قان�ناً

اإعــــــــــــالن 
العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

حمكمة ال�سارقة الحتادية
اإعالن ح�سور اإجتماع بالت�سال املرئي عن بعد

)SHCFICIREA2021/0007253 ( يف الق�سية رقم
�عالن بالن�صر يف جريدة و��صعة �لنت�صار باللغتني �لعربية و�لجنليزية

بناء على طلب : �ملدعي )ة( : �لندمي لتجارة �لديزل ذ م م
�ىل : �ملدعي عليه : حممد عديل ب�صري �حمد

قد �أقام �لدع�ى يطالب فيها :
- �لز�م �لعق�بات �ملقررة قان�نا على �ملدعي عليه باحلق �ملدين. 

- �لز�م �ملدعى عليه مع �آخر مببلغ )176،900( درهم مع �لتع�ي�س عن �ل�صر�ر �ملادية و �ملعن�ية 
- �إلز�م �ملدعي عليهما بدفع �لر�ص�م و�مل�صاريف و�أتعاب �ملحاماة.

- �أعالن �ملدعى عليهما باجلل�صة و لئحة �لدعاء.
- �صم�ل �حلكم بالنفاذ �ملعجل طبقا لحكام �ملادة 229 �لفقرة )5( من قان�ن �لجر�ء�ت �ملدنية

و�لذي �صيعقد   08:30 �ل�صاعة   ،2021/10/31 بتاريخ  و�ملقرر   EM00019679 نت مكلف بح�ص�ر �لإجتماع �ملرئي رقم�
يف حمكمة �ل�صارقة �لحتادية د�ئرة �لي�م �ل��حد �ملدنية و�لتجارية �لد�ئرة �خلام�صة عن بعد ب���صطة �لت�صال �ملرئي عرب م�قع 

/https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search وز�رة �لعدل
�أدن��اه بكامري� �لهاتف  بيانات  �أو قم مب�صح �لرمز �ملبني  ب��بة �جلل�صات �لإجتماعات �ملرئية. �صخ�صيا �و ب���صطة وكيل معتمد. 

 EM00019679 رقم �لإجتماع �لإجتماع :   
وميكنكم تقدمي �ملذكرة �جل��بية على �لدع�ى و�رفاق �مل�صتند�ت عرب �لنظام �للكرتوين بعد ت�صريح �ملحكمة لكم بذلك.

مركز �سعادة املتعاملني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
اعالن بالن�سر        

 18/2021/1223 عقاري جزئي  
تفا�صيل �لإعالن بالن�صر

�إىل �ملدعى عليه / 1- �صنان �صاريكايا   - جمه�ل حمل �لإقامة
مبا �أن �ملدعى / �صكاي ك�رت�س ملالكها �صركة �ل�صك�ك �ل�طنية �صركة �ل�صخ�س �ل��حد م�صاهمه خا�صة �صركة �ل�صخ�س �ل��حد 
و�ملدعى عليه  �ملدعية  ما بني  �مل�قعة  �لأج��ل  �لتاأجري  �إتفاقية  بف�صخ  �ملطالبه  �لدع�ى وم��ص�عها  �أق��ام عليك  قد   - .ذ.م.م  �س 
�مل�ؤرخة يف 2016/04/30 لعدم �لتز�م �ملدعى عليه باإلتز�ماته �لتعاقدية �ل��ردة بالإتفاقية �حلا�صرة خماطبة د�ئرة �لأر��صي 
1118 مب�صروع  �ل�حدة رقم  و�إع��ادة ت�صجيل  �لدع�ى �حلا�صرة،  �ملدعى عليه كمالك لل�حدة م��ص�ع  ��صم  و�لأم��الك لإلغاء 
�أبر�ج �صك�ي ك�رت�س با�صم �ملدعية B بالبل�ك �حلكم بعدم �أحقية �ملدعى عليه يف �إ�صرتد�د مبلغ 158،423.53 درهم �ملدف�ع 
�لدع�ى منذ  بال�حدة م��ص�ع  �إنتفاعه  6.3 منها. وكجزء من مقابل  للبند  �ملربمة وفقا  بالإتفاقية  للمتفق عليه  منه طبقاً 
�إلز�م �ملدعى عليه باأن ي�ؤدي �إىل �ملدعية مبلغ وقدره 150.000 درهم كتع�ي�س عن فرق �صعر �ل�حدة ما بني   2016/4/30
فرتة �لبيع �ل�صابقة و�لتي مت فيها �لت�قيع على �إتفاقية �لتاأجري �لأجل، وما بني �لفرتة �حلا�صرة نظر�ً لأن �ملدعية �صتخ�صر مبلغ 
كبري عن مبلغ �لبيع �ل�صابق نظر�ً لإنخفا�س �لقيمة �ل�ص�قية �حلالية للعقار م��ص�ع �لدع�ى �حلا�صرة. �إلز�م �ملدعى عليه بكافة 
BUILDING_DESC& وحددت لها جل�صة ي�م �لأحد �مل��فق  �لر�ص�م و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. لذ� فاأنت 
�إد�رة �لدع�ى. مكلف باحل�ص�ر �أو من ميثلك قان�نيا و عليك بتقدمي ما  09:00 �صباحا يف مكتب  �ل�صاعة   2021-10-24

لديك من مذكر�ت �أو م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
الإنذار العديل بالن�سر

الإنذار العديل رقم )2021/8300(
�ملنذر : عمر عبيد �حمد ح�صاوي �لقحطاين

 �ملنذر �لية : في�صل ح�صن �بر�هيم حممد 
جمه�ل حمل �لقامة

ملا كان �ملنذر قد �نذر �ملنذر �ليهم ب�صد�د قيمة �صيك رقم )000015( و�مل�صح�ب 
درهم  بقيمة)25000(   2014/3/5 بتاريخ  �ل�طني  دبي  �لم��ار�ت  بنك  على 
�مار�تي و�لذي �رجتع دون �صرف لدى تقدميه للبنك �مل�صح�ب عليه لذ� فان �ملنذر 
ينذر �ملنذر �ليه باملبادرة ل�صد�د قيمة �ل�صيك �ملذك�ر وذلك خالل خم�صة �يام من 
تاريخ ن�ص� هذ� �لنذ�ر و�ل �ص�ف ي�صطر �ملنذر لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقان�نية 

�صد �ملنذر �لية لإجباره على �ل�صد�د
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
 اإخطار عديل بالوفاء 
برقم 2021/0024633

�ملخطر : نز�ل ي��صف �ل�صعدي، �جلن�صية �ص�ريا و�حمل بطاقة ه�ية رقم 784194932481057
�لع�ن��ن / �ل�صارقة - هاتف رقم / 0504525715 

�ملخطر �إليه / �ن�س حممد �ل�صعدي، �جلن�صية �ص�ريا
�لع�ن��ن/ عجمان - هاتف رقم / 0559477033

�مل��ص�ع / �إخطار عديل لل�فاء مببلغ 10500 درهم
�ملخطر �إليه حرر ثالثة �صيكات للمخطر مببلغ 10500 درهم م��ص�ع �ل�صيك �ملحرر من قبل �ملخ�ل بالت�قيع عن 
�ملدعي عليه حيث �نه بتاريخ ��صتحقاق �ل�صيك ت�جه �ملدعى ل�صرف �ل�صيك �إل �أنه �رتد دون �صرف لعدم وج�د ر�صيد 
كايف قابل لل�صحب : وبيانه كالتايل : �ل�صيك رقم 100228 مببلغ 3500 درهم بتاريخ ��صتحقق 2021/10/01 

و�مل�صح�ب على بنك دبي �ل�صالمي
و�صيك رقم 100227 مببلغ 3500 درهم بتاريخ ��صتحقق 2021/09/01 و�مل�صح�ب على بنك دبي �ل�صالمي 
و�صيك رقم 100226 مببلغ 3500 درهم بتاريخ ��صتحقق 2021/08/01 و�مل�صح�ب على بنك دبي �ل�صالمي

وحيث �إن �ملدعي عليه قد تق�م بال�فاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ��صتحقاقه و�ملطالبة �ل�دية مر�ر�ً وتكر�ر�ً ولكن دون 
جدوى، لذلك ، فاننا نخطركم ب�صرورة �صد�د مبلغ �ملذك�ر خالل خم�صة �أيام من تاريخ �إخطاركم و�ل �صن�صطر لتخاذ 

�لإجر�ء�ت �لقان�نية، و�طلب من �ل�صيد �لكاتب �لعدل �لت�ثيق على هذ� �لإخطار للعلم مبا جاء به،
  وهذ� �إخطار منا بذلك. 

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

فقد �ملذك�رة �أ�صماوؤهم �أدناه 
عدد ال�سهم رقم ال�سهادة ال�سم 

1743941200علي العبد حمد الظاهري 
1743971200عائ�سة علي العبد حمد الظاهري
1743981200اأحمد علي العبد حمد الظاهري

1743991200فاطمة علي العبد حمد الظاهري
1744001200خليفة علي العبد حمد الظاهري

�صهاد�ت ��صهم �صادرة من �صركة �أ�صماك من يجدها عليها 
�لإت�صال على �لرقم 0506729119

فقدان �سهادات اأ�سهم 
العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

MOJAU_2021- 0027927 رقم املعاملة
اعالن بالن�سر   

ليكن معل�م�ا للجميع ب�اأن �ل�صيد/ حممد ��صف خ�ان بن غالم ��صغر، �جلن�صية : باك�صتان، 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة %100 وذلك �ىل �ل�صيد / عمري �حم�د خ�ان 
غيار  وقطع  ل�صباغ  )�لكفاح  �مل�صماه  بالرخ�صة  باك�صتان،  �جلن�صية:  خ�ان  �ح�م�د  ف�ري�د 
�ل�صيار�ت( تاأ�ص�صت باأمارة �ل�صارقة مب�جب رخ�صة رقم )113670( �ل�صادرة من د�ئرة 
�لتنمية �لقت�صادية بال�صارقه، تعديالت �خرى: لي�جد. وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة 
2013 يف �صان �لكاتب �لعدل. فقد  )5( من �حكام  �لقان�ن �لحت��ادي رقم )4( ل�صنة 
�قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �ص�ف يتم �لت�صديق  على �لجر�ء �مل�صار �ليه بعد 
��صب�عني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذك�رة لتباع �لجر�ء�ت �لقان�نية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  



�شحة وتغذية
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وفقا لبحث مت تقدميه يف موؤمتر ESC 2021، فاإن احلفاظ على رطوبة جيدة 
طوال احلياة ميكن اأن يقلل من خطر الإ�سابة بق�سور القلب.

للقلب  الوطني  املعهد  من  دمييرتيفا  ناتاليا  الدكتورة  الدرا�سة  موؤلفة  وقالت 
والرئة والدم، وهي جزء من املعاهد الوطنية لل�سحة يف بيثي�سدا بالوليات 
املتحدة: "ت�سري درا�ستنا اإىل اأن احلفاظ على الرتطيب اجليد ميكن اأن مينع اأو 
على الأقل يبطئ التغريات داخل القلب التي توؤدي اإىل ق�سور القلب. وت�سري 
النتائج اإىل اأننا بحاجة اإىل النتباه اإىل كمية ال�سوائل التي ن�ستهلكها كل يوم 

واتخاذ اإجراءات اإذا وجدنا اأننا ن�سرب القليل جدا".

وترت�وح �لت��صيات ب�صاأن تناول �ل�ص��ئل ي�ميا من 1.6 لرت 
ومع  ل��ل��رج��ال.  ل���رت�ت   3 �إىل   2 وم��ن  للن�صاء  ل��رت   2.1 �إىل 
�لعامل  �أنحاء  �ل�صتق�صائية يف جميع  �لدر��صات  �أظهرت  ذلك، 
هذه  م��ن  �لأدن���ى  �حل��د  حتى  يلب�ن  ل  �لنا�س  م��ن  �لعديد  �أن 

�لنطاقات.
ويعد �ل�ص�دي�م يف م�صل �لدم مقيا�صا دقيقا حلالة �ملاء: عندما 
ي�صرب �لنا�س كمية �أقل من �ل�ص��ئل، يزد�د تركيز �ل�ص�دي�م يف 
�لدم. ثم يحاول �جل�صم �حلفاظ على �ملاء، وتن�صيط �لعمليات 

�ملعروفة بامل�صاهمة يف تط�ر ق�ص�ر �لقلب.
�ملاء  �أن  نعتقد  �أن  �لطبيعي  "من  دميرتيفا:  �لدكت�رة  وقالت 
و�ل�ص�دي�م يف �لدم يجب �أن يتغري� ي�ما بعد ي�م �عتماد� على 
�لكمية �لتي ن�صربها كل ي�م. ومع ذلك، يظل تركيز �ل�ص�دي�م 
يف �لدم �صمن نطاق �صيق على مدى فرت�ت ط�يلة، و�لذي من 

�ملحتمل �أن يك�ن مرتبطا با�صتهالك �ل�ص��ئل �ملعتاد".
�لدم  يف  �ل�ص�دي�م  تركيز  كان  �إذ�  ما  �لدر��صة  هذه  وفح�صت 
بتط�ر  يتنباأ  �لرتطيب،  لعاد�ت  كمقيا�س  �لعمر،  منت�صف  يف 

ق�ص�ر �لقلب بعد 25 عاما.
�أي�صا بفح�س �لعالقة بني �لرتطيب و�صماكة  وقام �لباحث�ن 
�لأي�صر(،  )�ل��ب��ط��ني  للقلب  �لرئي�صية  �ل�صخ  ح��ج��رة  ج���در�ن 
ي�صمى ت�صخم �لبطني �لأي�صر، وه� مقدمة لت�صخي�س ق�ص�ر 

�لقلب.
بالغا يف در��صة خماطر   15792 �لتحليل على  �إج��ر�ء  ووق��ع 
�أعمار  وك��ان��ت   .)ARIC( �ملجتمعات  يف  �ل�����ص��ر�ي��ني  ت�صلب 
�مل�����ص��ارك��ني م��ن 44 �إىل 66 ع��ام��ا ع��ن��د ب���دء �ل���در�����ص���ة، ومت 
 90 �إىل   70 ���ص��ن  ح��ت��ى  زي����ار�ت  م���د�ر خم�س  ع��ل��ى  تقييمهم 

عاما.
ب��ن��اء على  �أرب����ع جم��م���ع��ات  �إىل  �مل�����ص��ارك��ني  ك��م��ا وق���ع تق�صيم 
�لأوىل  �لدر��صة  زي��ار�ت  �لدم يف  �ل�ص�دي�م يف  مت��صط تركيز 
-135 �لأوىل(:  �ل���ث���الث  �ل�����ص��ن����ت  يف  )�أج���ري���ت  و�ل��ث��ان��ي��ة 

و146-144   ،143.5-142  ،141.5-140  ،139.5
ملي م�ل / لرت.

ولكل جمم�عة �ص�دي�م، قام �لباحث�ن بعد ذلك بتحليل ن�صبة 
�لأ�صخا�س �لذين �أ�صيب�� بف�صل �لقلب وت�صخم �لبطني �لأي�صر 

عند �لزيارة �خلام�صة )بعد 25 عاما من بدء �لدر��صة(.
�لعمر  منت�صف  �ل��دم يف  �ل�ص�دي�م يف  تركيز  �رت��ف��اع  و�رت��ب��ط 
وظل  عاما.   25 بعد  �لأي�صر  �لبطني  وت�صخم  �لقلب  بف�صل 
�لقلب  بف�صل  كبري  ب�صكل  مرتبطا  �ل��دم  م�صل  يف  �ل�ص�دي�م 
وت�صخم �لبطني �لأي�صر بعد تعديل �لع��مل �لأخرى �ملتعلقة 
بتط�ر ق�ص�ر �لقلب، من قبيل �لعمر، و�صغط �لدم، ووظائف 
�لكلى، وك�لي�صرتول �لدم، وجل�ك�ز �لدم، وم�ؤ�صر كتلة �جل�صم، 

و�جلن�س، وحالة �لتدخني.
و�رت��ب��ط��ت ك��ل زي����ادة مب��ق��د�ر 1 م��ل��ي م����ل / ل��رت يف تركيز 
�ل�ص�دي�م يف �لدم يف منت�صف �لعمر بزيادة �حتمالت �لإ�صابة 
بت�صخم �لبطني �لأي�صر وف�صل �لقلب مبقد�ر 1.20 و1.11، 

على �لت��يل، بعد 25 عاما.
وبد�أت خماطر كل من ت�صخم �لبطني �لأي�صر وف�صل �لقلب يف 
�صن 70 �إىل 90 يف �لزيادة عندما جتاوز �ص�دي�م �مل�صل 142 

ملي م�ل / لرت يف منت�صف �لعمر.
�لرتطيب  �أن  �إىل  �لنتائج  "ت�صري  �لدكت�رة دميرتيفا:  وقالت 
�جل��ي��د ط�����ل �حل��ي��اة ق��د يقلل م��ن خ��ط��ر �لإ���ص��اب��ة بت�صخم 
�ل��ب��ط��ني �لأي�����ص��ر وف�����ص��ل �ل��ق��ل��ب. وب��الإ���ص��اف��ة �إىل ذل���ك، فاإن 
�كت�صافنا �أن زيادة �ل�ص�دي�م يف �لدم عن 142 ملي م�ل / لرت 

يزيد من خماطر �لآثار �ل�صارة يف �لقلب قد ي�صاعد لتحديد 
�لأ�صخا�س �لذين ميكن �أن ي�صتفيدو� من تقييم م�صت�ى �ملاء 

لديهم.
ويقع م�صت�ى �ل�ص�دي�م هذ� �صمن �لنطاق �لطبيعي ولن يتم 

�ملعملية  �لخ��ت��ب��ار�ت  نتائج  يف  طبيعي  غري  �أن��ه  على  ت�صنيفه 
�لفح��صات  �أث��ن��اء  �لأط��ب��اء  قبل  م��ن  ��صتخد�مه  ميكن  ولكن 
تقييم  يجب  �ل��ذي��ن  �لأ���ص��خ��ا���س  لتحديد  �ملنتظمة  �لبدنية 

مدخ�لهم �ملعتاد من �ل�ص��ئل".

�صرب كمية كافية من �ملاء ميكن �أن مينع ق�صور �لقلب

و��صتعر�س �لباحث�ن من جامعة ناب�يل 
ما يقارب 100 در��صة ح�ل �لعالقة بني 
�لغذ�ئية.  �لعاد�ت  مر�س قلبي وخماطر 
�لطعام،  م��ن  معينة  ف��ئ��ات  ع��ل��ى  ورك����زو� 
مثل �للح�م �حلمر�ء و�لدو�جن و�لبي�س 

ومنتجات �لألبان و�ملك�صر�ت و�حلب�ب.
�إليها  ت������ص��ل����  �ل���ت���ي  �ل��ن��ت��ائ��ج  وت�����ص��ري 
بكميات  و�جل���نب  �ل��زب��ادي  ت��ن��اول  �أن  �إىل 
�أن يقلل من خطر  بانتظام، ميكن  قليلة 
�لإ����ص���اب���ة ب���اأم���ر�����س �ل��ق��ل��ب و�لأوع����ي����ة 
�لتخمري  عملية  ب�صبب  رمب��ا  �ل��دم���ي��ة، 
كما  �لأط��ع��م��ة.  تلك  عليها  تنط�ي  �لتي 
�ل�ص�ك�لتة  كميات �صغرية من  ربط  مت 
بانخفا�س خطر �لإ�صابة باأمر��س �لقلب 

و�لأوعية �لدم�ية.
�لألبان مفيدة  تك�ن منتجات  �أن  وميكن 

للقلب، حتى �لأ�صناف كاملة �لد�صم.
�إىل  ي�صل  ما  تناول  �أن  �لباحث�ن  ووج��د 
ي�ميا  �لأل���ب���ان  م��ن��ت��ج��ات  م��ن  غ   200
�لإ�صابة  خطر  ب��زي��ادة  مرتبطا  يكن  مل 
وج�د  من  �لرغم  على  �لقلب،  باأمر��س 
�ل�صتهالك  ح�������ل  حم��������دودة  ب���ي���ان���ات 

�لعايل.
�لقائلة  �لقدمية  �لنظريات  عك�س  وعلى 
ي�صكل  �مل�صبعة  �لده�ن  ن�صبة  �رتفاع  ب��اأن 
خطر� على �صحة �لقلب، وجدت �لدر��صة 
منتجات  م��ن  معينة  �أن����ع��ا  �أن  �حل��ال��ي��ة 

�لألبان يبدو �أن لها تاأثري� وقائيا.
�لذين  �لأ���ص��خ��ا���س  �مل��ث��ال،  �صبيل  وع��ل��ى 
200 غ على �لأق��ل من �ل�جبة،  تناول�� 
�لزبادي ي�ميا،  �أرب��اع ك�ب من  �أو ثالثة 
باأمر��س  ل��الإ���ص��اب��ة  ع��ر���ص��ة  �أق���ل  ك��ان���� 
�لقلب من �لأ�صخا�س �لذين مل يتناول�� 

�لزبادي.
مفيد  �جل��نب  �أن  �أي�صا  �لباحث�ن  ووج��د 
بكميات معتدلة، ت�صل �إىل 50غ )ح��يل 
�صريحتني ون�صف �أو ثلث ك�ب من �جلنب 

�ملب�ص�ر( ي�ميا.
�صغري�  �رتباطا  �أي�صا  �لدر��صة  ووج��دت 
�ل�ص�ك�لتة  ت���ن���اول  ب���ني  م��ه��م  ول��ك��ن��ه 
�لإ�صابة  خ���ط���ر  و�ن���خ���ف���ا����س  ب���ان���ت���ظ���ام 

باأمر��س �لقلب ب�صكل طفيف.
بني  ما  تناول  �أن  �إىل  �لباحث�ن  وت��صل 
ي�ميا،  �ل�ص�ك�لتة  من  45غ  �إىل  20غ 

�ملزيد  تناول  يكن  ومل  �لف��ئد.  �أك��رب  له 
من �لطعام مرتبطا ب�صحة قلب �أف�صل.

غ من  ب�10  �لباحث�ن  ومع ذلك، ي��صي 
��صتهالك  لتجنب  ي���م��ي��ا،  �ل�����ص���ك���لت��ة 
�ل�صعر�ت  �أو  �مل�صاف  �ل�صكر  م��ن  �لكثري 
تع��س  �أن  ميكن  �لتي  �لز�ئدة  �حلر�رية 

�لف��ئد �ل�صحية للقلب.

مركبات  وج������د  �إىل  �ل����دلئ����ل  وت�����ص��ري 
�لفالفان�ل  ت�����ص��م��ى  �ل��ك��اك��او  يف  م��ع��ي��ن��ة 
من  للقلب  �ل�صحية  ب��ال��ف����ئ��د  ت��رت��ب��ط 

�ل�ص�ك�لتة.
تفرق  �لأخ���رية مل  �لدر��صة  �أن  ويف حني 
�لدر��صات  ت�صري  �ل�ص�ك�لتة،  �أن����ع  بني 
قد  �لد�كنة  �ل�ص�ك�لتة  �أن  �إىل  �ل�صابقة 

تك�ن �خليار �لأف�صل ل�صحة �لقلب، لأنها 
�لأك�صدة  وم�����ص��اد�ت  بالفالفان�ل  غنية 

و�لعنا�صر �لغذ�ئية �ملفيدة �لأخرى.
وعلى �لنقي�س من ذلك، متيل �ص�ك�لتة 
�ل�صكر  يف  �أع��ل��ى  ت��ك���ن  �أن  �إىل  �حل��ل��ي��ب 
ميكن  و�لتي  �مل�صنعة،  و�لده�ن  �مل�صاف 

�أن يك�ن �لكثري منها �صار� ب�صحتك.

�أطعمة قد ي�صاعد تناولها يف خف�س خطر �لإ�صابة باأمر��س �لقلب
ت�سري الأبحاث اإىل اأن اتباع نظام غذائي نباتي يف الغالب ميكن اأن يح�سن �سحة قلبك. ومع ذلك، ت�سري 

الدلئل اإىل اأن بع�ض الأطعمة احليوانية لها فوائد اأي�سا.
واأفادت درا�سة ن�سرت يف يوليو املا�سي اأن تناول بع�ض منتجات الألبان كاملة الد�سم باعتدال ميكن اأن 

ي�ساعد يف حماية قلبك.
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•• اأبوظبي-الفجر:

�خ��ت��ت��م��ت جل��ن��ة حت��ك��ي��م ب��رن��ام��ج ���ص��اع��ر �مللي�ن 
�إد�رة  ت��ن��ظ��م��ه جل��ن��ة  �ل�����ذي  �ل��ع��ا���ص��ر،  مب������ص��م��ه 
و�لرت�ثية  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�ل����رب�م����ج  �مل���ه���رج���ان���ات 
باأب�ظبي، �أم�س �لأول �لثالثاء، ج�لتها �خلام�صة 
�إذ �صهدت �جل�لة �صعر�ء  يف �لعا�صمة “�أب�ظبي”، 
قدم��  ع��رب��ي��ة،  وغ���ري  ع��رب��ي��ة  جن�صية   15 م��ن 

جتارب �صعرية متن�عة ون�ص��س ق�ية.
مقابالت  ج���لت  �لتحكيم  جلنة  تختتم  وبذلك 
�ملرئي  �أقيمت عرب تقنية �لت�صال  �لتي  �ل�صعر�ء 
يف  باأب�ظبي  �ل��ر�ح��ة  �صاطئ  م�صرح  م��ن  �ملبا�صر 
كل من �ململكة �لأردنية �لها�صمية، دولة �لك�يت، 

فيما  ُع��م��ان،  �صلطنة  �ل�صع�دية،  �لعربية  �ململكة 
قابلت �ل�صعر�ء وجهاً ل�جه يف ج�لة دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة، يف خط�ة  تعك�س �لت�صميم على 
�ل��ت��ع��ايف و�ل���ع����دة �ل��ت��دري��ج��ي��ة �إىل �حل���ي���اة، وقد 
�صجلت �جل�لت �خلم�س جناحات مميزة و�إقبال 
لفت من �ل�صعر�ء للم�صاركة يف ت�صفيات �مل�صابقة 
لإنهاء  ت�صتعد  فيما  �لنبطي،  �ل�صعر  يف  �لأوىل 

�للم�صات �لأخرية لإختيار قائمة �ملائة.
�أكادميية  مدير  �لعميمي،  �صلطان  �لأ���ص��ت��اذ  ق��ال 
�ل�صعر ع�ص� جلنة حتكيم برنامج �صاعر �مللي�ن، 
وكان  �ملقايي�س،  بكل  ناجحة  ك��ان��ت  �أب���ظ��ب��ي   �إن 
عدد جن�صيات  �ل�صعر�ء �لذين �صارك�� يف مقابالت 
�مل��صم حيث  ه��ذ�  ب��ني �جل����لت  �لأك���رب  �أب�ظبي 

عربية  جن�صية   15 م��ن  �صعر�ء  �جل���ل��ة  �صهدت 
�لنبطي،  �ل�صعر  يتقن�ن  وجميعهم  عربية  وغري 
�أن م�صت�ى �ل�صعر يف ج�لة �أب�ظبي كان  م�صيفاً 
مرتفع ج��د� و ع��دد �لإج����از�ت كبري ج��د� وكانت 

�مل�صت�ى �لأعلى �صعًر� بني كل ج�لت �مل�صابقة.
  و�أو�صح �لعميمي �أن �ل�صتعد�د �لآن ملرحلة �عتماد 
يتم  فرز  ج���ل��ة  ك��ل  بعد  �أن���ه  �مل��ائ��ة، حيث  قائمة 
�أ�صماء من �جل�لت وبقيت �للم�صات �لنهائية على 
قائمة �ملائة و�لتى �ص�ف يتم �لإعالن عنها قريباً، 
�مللي�ن  �صاعر  م��ق��اب��الت  ج����لت  �أن  �إىل  م�����ص��ري�ً 
كانت جميعها  �صهدت خم�صة ج�لت  �مل��صم  هذ� 
ناجحة وعدد �ل�صعر�ء باإزدياد ويف كل م��صم �أكرث 
بني  �لتناف�س  يك�ن  �أن  مت�قعا  �صبقه،  �ل��ذي  عن 

�ل�صعر�ء يف هذ� �مل��صم من خالل تقدمي جتارب 
�صعرية مهمة وفيها من �لإبهار �لكثري.

حتكيم  جلنة  ع�ص�  �ل�صعيد  حمد  �ل�صاعر   و�أ�صار 
فيها  ج����اء  �أب����ظ���ب���ي  حم��ط��ة  �أن  �إىل  �ل���ربن���ام���ج 
خليط من �جلن�صيات �ملتعددة من �ل�طن �لعربي 
�لتحكيم  ���ص��دور جلنة  �أث��ل��ج  وه��ذ�  �جنبية  ودول 
و �ل��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى �ل���ربن���ام���ج، وه���� ي����ؤك���د جناح 
تعليم  و  �ل��ع��رب  �ل�����ص��ع��ر�ء  تثقيف  يف  �ل��ربن��ام��ج 
�أن  ��صتطاع��  �ل��ذي��ن  بالعربية  �لناطقني  غ��ري 
يكتب�� �ل�صعر �لنبطي وي�صارك�ن يف �لربنامج  مع 
�خ��نهم وزمالئهم من �ل�طن �لعربي، فلم يعد 
�ل�صعر �لنبطي حكر�ً على �أبناء �جلزيرة �لعربية 
و�لربنامج  �لعربي،  �ل�طن  �أبناء  لكل  ��صبح  بل 

�أن هذ�  �لي�م يجني ثمار �مل���صم �ملا�صية، م�ؤكد�ً 
حممد  �ل�صيخ  �ل�صم�  �صاحب  �إىل  يع�د  �لف�صل 
بن ز�يد �آل نهيان، ويل عهد �أب�ظبي نائب �لقائد 
لهذه  و�لد�عم  �لر�عي   �مل�صلحة،  للق��ت  �لأعلى 

�مل�صرية  �لأدبية و�لثقافية.
�أجمل  ك��ان��ت م��ن  �أب���ظ��ب��ي  �أن حم��ط��ة  و�أ����ص���اف 
�أن  �إىل  �لإ����ص���ارة  و�أق�����ه���ا،  وهنا لب���د  �مل��ح��ط��ات 
كان  مبا�صرة  �لتحكيم  للجنة  �ل�صاعر  مقابالت 
�لتقنيات  طريق  ع��ن  فاملقابلة  �لكبري،  �لأث���ر  ل��ه 
�صع�ر  ف��ي��ه��ا  ي����ج���د  ل  ب���ع���د(  )ع�����ن  �حل���دي���ث���ة 
لكن  و�للجنة،  �ل�صاعر  ب��ني  �ملتبادل  بالح�صا�س 
يف حم��ط��ة �أب���ظ��ب��ي ك��ان��ت �مل��ق��اب��ل��ة م��ب��ا���ص��رة مع 
�ختلفت  وق��د  �ل��ر�ح��ة،  �صاطئ  �ل�صعر�ء يف م�صرح 

�د�ئ��ه��م  و�لقائمني  ناحية  م��ن  �ل�صعر�ء  م�صاعر 
وح�ص�رهم وغريها.

حتكيم  جل��ن��ة  ع�����ص���  �حل�����ص��ن،  غ�����ص��ان    �لدكت�ر 
ثرية  �أب�ظبي  دول��ة  تك�ن  �أن  �ل��ربن��ام��ج،  �عتدنا 
وف��ي��ه��ا ت��ن���ع ك��ب��ري ح��ي��ث ت�صم ���ص��ع��ر�ء م��ن دول 
م��ت��ع��ددة وخ�����ص������ص��ا �ل�����دول �ل��ت��ي مل ي��ق��ام بها 
ج������لت، ول��ق��د ���ص��ه��دت �جل����ل���ة ج���م غ��ف��ري من 
�ملبدعني و�ملميزين من حيث م�صت��هم  �ل�صعر�ء 

و�رتقائهم يف جمال �ل�صعر و�لت�ص�ير �لفني.
�لإم���ار�ت  دول��ة  �صعر�ء م��ن  �أن   و�أ���ص��اف �حل�صن 
�لعربية �ملتحدة و�لعديد من �جلن�صيات �ملختلفة 
ت��فدو� للم�صاركة يف ج�لة �أب�ظبي، وعدد كبري 
ق���ي��ة وج��زل��ة، وم��ن بني  ق��دم���� ن�ص��س  منهم 

•• ال�سارقة-الفجر:

على  ن�صر،  د�ر  و11  عربية  دول   6 م��ن  ك��ات��ب��اً   14 ل���  ك��ت��اب��اً   16 يتناف�س 
�لإمار�تي  �ملجل�س  ينظمها  �ل��ت��ي  �لطفل  لكتاب  �ت�����ص��الت  ب��ج��ائ��زة  �ل��ف���ز 
13، حيث �صُيتّ�ج  بدورتها �ل�  “�ت�صالت”  لكتب �ليافعني وتدعمها �صركة 
�لدويل  �ل�صارقة  معر�س  �فتتاح  حفل  خالل  �خلم�س  فئاتها  عن  �لفائزون 

للكتاب 2021. 
كتاب  �ملبكرة”  “�لطف�لة  فئة  عن  للمر�صحني  �لق�صرية  �لقائمة  وت�صم 
“�أمتنى لك” للكاتبة �أ�صماء عمارة و�لر�صامة نهى حممد )نهية( و�ل�صادر 
عن د�ر �ل�صروق يف م�صر، وكتاب “ �ألف باء... ياء” للكاتبة �صمر حمف�ظ 
�ل�صاقي لالأطفال   - �ل�صاقي  د�ر  و�ل�صادر عن  �صنان حالق،  و�لر�صام  ب��ر�ج  
ب�صمة  و�لر�صامة  ه��ز�ع  منار  للكاتبة  “ب�صيطة”  وكتاب  لبنان،  يف  و�ل�صبان 
�إىل جانب كتاب  و�لت�زيع يف م�صر،  للن�صر  �لعالية  د�ر  ح�صام و�ل�صادر عن 
“ثالثة ثعالب ذكية” للكاتبة �أمل نا�صر و�لر�صامة ندين عي�صى، و�ل�صادر 
بلفار  رحيمة  للكاتبة  “يد�ي”  وك��ت��اب  �ل�صع�دية،  يف  قمر  حكاية  د�ر  ع��ن 

و�لر�صامة ب�صنت د�وود، �ل�صادر عن د�ر �لعالية للن�صر و�لت�زيع يف م�صر.

للكاتبة  �خلارق”  �لبطل   “ كتاب  يناف�س  �مل�ص�ر”  “�لكتاب  فئة  و�صمن 
للن�صر  �أ�صجار  د�ر  عن  و�ل�صادر  منا�صرة  ح�صان  و�مل�ص�ر  �لعزيبي  ن�صيبة 
و�لت�زيع يف دولة �لإمار�ت، وكتاب “�أ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ” للكاتبة منار هز�ع 
و�لر�صامة �صهيلة خالد و�ل�صادر عن د�ر �لعالية للن�صر و�لت�زيع يف م�صر، 
للكاتبة ماريا دعدو�س و�لر�صامة �صيلي�صتي  “بنطايل ق�صري علي”  وكتاب 
كتاب  �إىل  بالإ�صافة  �لأردن،  يف  نا�صرون  �ل�صل�ى  د�ر  عن  �ل�صادر  �آيري�س 
“دماغ �أختي مثق�ب!” للكاتبة عبري علي، و�لر�صامة جلنار حاج� و�ل�صادر 
عن د�ر ها�صيت �أنط��ن ن�فل يف لبنان، وكتاب “ماذ� ل� وجدت تنينة غا�صبة 
د�ر  عن  و�ل�صادر  �لع�صكري  رمي  و�لر�صامة  نا�صر،  �أم��ل  للكاتبة  بيتك”  يف 

حكاية قمر يف �ل�صع�دية.
ويناف�س على فئة “كتاب ذو ف�ص�ل” كتاب “�أنا �أعرت�س �لدينا�ص�ر�ت مل 
تنقر�س” للكاتبة وئام �أحمد حمم�د و�لر�صامة هيام �صف�ت، و�ل�صادر عن 
للكاتبة  �جلديد”  “كاب��صي  وكتاب  م�صر،  يف  و�لت�زيع  للن�صر  �لعالية  د�ر 
“كرة  وكتاب  فل�صطني،  يف  دينا�ص�ن  د�ر  عن  و�ل�صادر  طه  لبنى  و�لر�صامة 
يعق�ب  يكانه  و�لر�صامة  ق�صحة  �صمري  مت��ار�  للكاتبة  �لل�ن”،  برتقالية 

و�ل�صادر عن د�ر �ليا�صمني للن�صر و�لت�زيع يف �لأردن.

وت�صمل �لقائمة �لق�صرية للمر�صحني عن فئة “كتاب �ليافعني” كتاب “متر 
و�ل�صادر  يا�صر جعي�صة  و�لر�صام  �لنابل�صي  زكريا  للكاتب حممد  وم�صال” 
عن د�ر “و” للن�صر يف �لإمار�ت، وكتاب “كاأنك تزرع وردة يف غرتي” للكاتب 
يف  دينا�ص�ن  د�ر  عن  و�ل�صادر  ج����ب��رة،  �إبر�هيم  و�لر�صام  رحمة  �أب���  �أن�س 
مرمي  و�لر�صامة  طبالة  عفاف  للكاتبة  �صغري”  “هروب  وكتاب  فل�صطني، 
ي�جد  ل  فيما  م�صر،  يف  م�صر  نه�صة  د�ر  عن  �ل�صادر  عبد�ل�صالم،  هانى 
يف  �ملطل�بة  �ملعايري  ت��فر  لعدم  وذل��ك  “ك�ميك�س”  لفئة  ق�صرية  قائمة 
�حلفل  خالل  �لفائز  �لكتاب  عن  �لإع��الن  و�صيتم  للجائزة،  �ملقدمة  �لكتب 

�لر�صمي للفائزين.
ور�صدت �جلائزة 1.2 ملي�ن درهم للفائزين بهذه �لدورة، بحيث تخ�ص�س 
�مل�ؤلف  م��ن  ك��ل  بالت�صاوي  يتقا�صمها  فئة،  لكل  �إم��ار�ت��ي  دره��م  �أل��ف   180
�لتي  �ليافعني  فئة  با�صتثناء  فائز،  لكل  �ألفاً   60 ب��قع  و�لنا�صر،  و�لر�صام 
لكل  درهم  �ألف   90 وب��قع  و�لنا�صر فقط،  �مل�ؤلف  �ملالية  يتقا�صم جائزتها 
منهما، كما مت تخ�صي�س 300 �ألف درهم لربنامج “ور�صة” �لذي �أطلقته 
�مل��هب  من  �جلديد  �جليل  ورعاية  �كت�صاف  بهدف   ،2013 عام  �جلائزة 

�لعربية يف جمال كتب �لأطفال و�ليافعني، وتط�ير قدر�تهم �لإبد�عية.

�أذربيجان حتتفي مبرور 800 عام 
على ميالد �ل�صاعر �لكبري نظامي

•• دبي -الفجر: 

قال جافيد�ن ح�صين�ف، �لقن�صل �لعام جلمه�رية �أذربيجان يف دبي �ن بالده 
حتتفي هذ� �لعام بال�صاعر �لعمالق نظامي �لكنج�ي .

وذكر يف ت�صريح بهذه �ملنا�صبة �أم�س �أن رئي�س جمه�رية �أذربيجان �إلهام علييف 
يحر�س على تكرمي ه�ؤلء �لرم�ز �ل�طنية و�إبقاءهم  يف د�ئرة �ل�ص�ء خا�صة 
�مل�ؤثرين منهم يف جمال �لأدب  ، مثل �صائر �ملجالت �حلي�ية �لأخرى .م�صري�ً 
�ىل �نه ي�يل �هتماما كبري� لالحتفال بالذكرى �ل�صن�ية لل�صخ�صيات �لبارزة 

ويهتم كذلك بتعريف �لعامل باأدبنا وثقافتنا .
وقال �ل�صيد ح�صين�ف �إنه يف عام 2021 مت�صى  800 �صنة على  ولدة �ل�صاعر 
علييف   �إلهام  �لرئي�س  ��صدر  �ملنا�صبة  وبهذه  �لكنج�ي.  نظامي  �لبارز  و�ملفكر 

قر�ر�ً باإعالن “ 2021 عام نظامي �لكنج�ي “ يف جمه�رية �أذربيجان. 
1441 ميالدية  يف مدينة كنجه.  ولد �ل�صاعر �لكبري نظامي �لكنج�ي عام 
�أي يف �لقرن �لثاين ع�صر �لذي عا�صه �ل�صاعر كان قرنا غنيا بالجناز�ت �لعلمية 
و�لثقافية. و�لذي يظهر من �لأعمال �لأدبية �خلا�صة به �أنه در�س يف م�صقط 
ر�أ�صه ومنذ طف�لته تعلم �للغة �لعربية، و�لبهل�ية و�لفار�صية و�لي�نانية وكذلك 
تعلم ب�صكل عميق �لعل�م �مل�ج�دة يف زمانه. يف تلك �لفرتة كانت فر�س �لتعليم 
و��صعة يف مدينة كنجه.  و�أ�صبح عمل نظامي �لذي يعترب ظاهرة فريدة للفكر 
ثمانية  لأك��رث من  �صعبنا  روحانية  ج��زًء� غري منف�صال من  �لفني   �لإن�صاين 
قرون.  و�أو�صح �ل�صيد ح�صين�ف “�إَنّ حياة هذ� �لعبقري �لكبري وعمله �لأدبي 
�لغني يتعلق مبدينة كنجه �لتي ��صتهرت يف تلك �لفرتة بك�نها مدينة كبرية 
لي�س فقط يف �أذربيجان و�لق�قاز بل يف �ل�صرق �لأدنى و�لأو�صط كذلك.« وقال 
�ن �ل�صاعر �م�صى حياة ط�يلة ثرية بالفكر و�لبد�ع و�لثقافة و�لدب و�ل�صعر 

و�أهدى لالأدب �لعاملي لآلئ �لفن �للفظي بع�صها �أقيم من بع�س. 
بح�ث  قمة  على  يق�م  �مل�صمى ب”خم�صة”  �لثمينة  �ل�صاعر  �أعمال  �أحد  منها 
ث���رو�ت روح��ي��ة للب�صرية وي��اأخ��ذ مكانه �ل��الئ��ق ب��ني �لأع��م��ال �خل��ال��دة لالأدب 

�لعاملي. 

جلنة حتكيم برنامج �صاعر �ملليون تختتم جولت مقابلة �ل�صعر�ء.. وت�صتعد لختيار قائمة �ملائة

�سمن 5 فئات ت�سملها الدورة 13 

�لقائمة �لق�صرية جلائزة �ت�صالت لكتاب �لطفل  يف  عربية  دول   6 من  كتابًا   16

••  دبي - د.حممود علياء

م�صر  دي������ن  مكتبة  ��صت�صافت 
ومناق�صة  ت�قيع  حفل  �جلديدة، 
و�ل�صفر  �ملدن  يف  “ه��م�س  كتاب 
�لإمار�تية  للكاتبة  و�لرحيل” 
رئي�س  ن���ائ���ب  ���ص��ل��ط��ان،  ع��ائ�����ص��ة 
�حتاد �لكتاب �لإمار�تيني ورئي�س 
�لثقافة  ب��ن��دوة  �لثقافية  �للجنة 
رئي�س  بح�ص�ر  وذل���ك  و�ل��ع��ل���م، 
�حت����اد �ل��ن��ا���ص��ري��ن �ل���ع���رب وعدد 
من �لكتاب و�لنا�صرين و�ملثقفني، 
ق��دم��ت �ل��ن��دوة �ل��ك��ات��ب��ة ل��ن��ا عبد 
�لرحمن و�أ�صارت �إىل �أهمية ن�صر 
لفقر  وذل��ك  �لرحالت،  �أدب  كتب 
�ملكتبة �لعربية ملثل هذ� �لفن من 

�لفن�ن �لأدبية.
�لنا�صرين  �حت����اد  رئ��ي�����س  وذك����ر 
ر�صاد  حم���م���د  �ل���ن���ا����ص���ر  �ل����ع����رب 
عائ�صة  �لكاتبة  م��ع  جتربته  ع��ن 
يف  ه��م�س  ك��ت��اب  ون�صر  �صلطان 
رحبت  و�ل��رح��ي��ل:  و�ل�صفر  �مل��دن 
�ملادة  على  �طالعي  بعد  بالكتاب 
مفعمة  د����ص���م���ة  �مل�������ادة  ف�����ج����دت 
ب���امل���ع���ل����م���ات �ل���ق���ي���م���ة ومت���ت���از 
�ل�صردي، ف��فقت دون  بالأ�صل�ب 
�لكتاب  �أن  من  �لرغم  على  ت��ردد 

�إع��ادة طبع وهذ� ن��ادر� ما يحدث 
�ل���ك���ت���اب وحقق  ع���ل���ى  ف���ر�ه���ن���ت 

جناحا باهر� يف �لت�زيع.
وحكايات  ق�ص�س  �لكتاب  وي�صم 
عاماً،   20 م���ن  لأك�����رث  �ل�����ص��ف��ر 
�أروقة  بني  �لكاتبة  فيها  جت�لت 

�ملدن ومطار�ت �لدول 
و�أ�����ص����اف����ت ع��ائ�����ص��ة ���ص��ل��ط��ان �أن 
�ل���ق���اه���رة جت��ع��ل��ك ت��ت��ف��اع��ل مع 
وكاأنك  ت�صعر  �ل��ق��دمي��ة،  روح��ه��ا 
�لفاحتني و�خل��ل��ف��اء، كما  ق����ف��ل 
�أ�ص��ت  ن��ف�����ص��ه  �مل���ك���ان  يف  ت�����ص��م��ع 

جل�ص��  �ل��ذي��ن  و�مل��ل���ك  �ل�صعر�ء 
كل  ذه��ب  لقد  م�صر،  عر�س  على 
وك����ل �جل��ب��ن��اء وبقيت  �مل��ح��ت��ل��ني 
لت�ؤكد  م�ص���ر  وب��ق��ي��ت  �ل��ق��اه��رة 

مع��جزة كر�متها وخل�دها.
عائ�صة  �أن  ب����ال����ذك����ر  �جل�����دي�����ر 

�حتاد  رئي�س  ن��ائ��ب  ه��ي  �صلطان، 
�لكتاب و�لأدباء يف �لإمار�ت، وهي 
�صغلت  �إمار�تية،  و�صحفية  كاتبة 
�لثقايف  �ل��ق�����ص��م  رئ��ي�����س  م��ن�����ص��ب 
بجريدة �لبيان �لإمار�تية، وكانت 
جائزة  �إد�رة  مب��ج��ل�����س  ع�������ص����� 

�ل�صحافة �لعربية، يف �لفرتة من 
2013، وم�ؤ�ص�صة  2004 حتى 
لها  بدبي، كما �صدر  “ورق”  د�ر 
“�أبجديات” و”�صتاء �حلكايات” 
و”يف مديح �لذ�كرة”، و”ه��م�س 

يف �ملدن و�ل�صفر و�لرحيل.

••  دبي - د.حممود علياء 

�حتفاًء  �أم�صية  و�ل��ع��ل���م  �لثقافة  ن���دوة  نظمت 
�إبر�هيم  فيها  ���ص��ارك  �ل��ك��رمي  �ل��ر���ص���ل  مب���ل��د 
دبي  ح��اك��م  �ل�صم�  ���ص��اح��ب  م�صت�صار  ب�ملحة 
ل��ل�����ص���ؤون �لإن�����ص��ان��ي��ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة ون��ائ��ب رئي�س 
جم��ل�����س �أم���ن���اء م���ؤ���ص�����ص��ة حم��م��د ب���ن ر�����ص���د �آل 
مكت�م لالأعمال �خلريية و�لإن�صانية، و�ملهند�س 
مطر،  جمال  و�لإعالمي  �ل�صايف  �أ�صامة  �ملن�صد 
وبح�ص�ر معايل حممد �ملر وعبد�لغفار ح�صني 
عبيد  وعلي  غبا�س  رفيعة  ود.  ح��ارب  �صعيد  ود. 
ود.  �ل��ن��دوة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  �لهاملي 

و�أع�صاء  للندوة  �لإد�ري  �ملدير  �لقا�صم  �صالح 
جمل�س �لإد�رة وجمع غفري من �ملهتمني.

�ف��ت��ت��ح �لأم�����ص��ي��ة ب���الل �ل���ب���دور رئ��ي�����س جمل�س 
�لنب�ي  بامل�لد  �أن �لحتفاء  �لندوة م�ؤكد�ً  �إد�رة 
يعك�س حمبة �لر�ص�ل يف قل�ب جميع �مل�صلمني، 
وقر�ءة  �لنب�ية  �مل��د�ئ��ح  باإن�صاد  �لح��ت��ف��اء  و�أن 
بع�س من �ل�صرية ه� ج�هر �ملحبة هلل ور�ص�له 

�لكرمي.
للم�صت�صار  �صعرية  بق�صيدة  �لأم�����ص��ي��ة  وب����د�أت 

�إبر�هيم ب�ملحة بعن��ن “يا مبتغى روحي« 
 و�ختتمت �لحتفالية بتكرمي �مل�صاركني و�إعجاب 

و��صتح�صان وح�ص�ر جماهريي غفري.

حفل توقيع ومناق�صة هو�م�س يف �ملدن و�ل�صفر و�لرحيل لعائ�صة �صلطان يف �لقاهرة

�صعر و�إن�صاد يف حب �لر�صول 
بندوة �لثقافة و�لعلوم
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�سخ�سية كوميدية ممتزجة ببع�ض اخلطوط الدرامية والرومان�سية يف "متا�سيح النيل"

هنادي مهنى: »بدون 
�صمان« رو�صتة عالج 
للم�صكالت �لزوجية

 .. • ب��د�ي��ة 
عن  ح����دث����ي����ن����ا 
�صمان"  "بدون  ق�صة 
و�صبب  �أنا"  "�إل  م�صل�صل  م��ن 

حتم�صك لها؟
وجذبتنى  ج���ًد�،  مهمة  �لق�صة   -
�أقم  مل  ول�����  ق���ر�أت���ه���ا،  �أن  م��ن��ذ 
وتابعت  ل�صاهدتها  ببط�لتها 
ل�صغفى  وت��ط���ره��ا  �أح��د�ث��ه��ا 
مب���ا ي��ح��دث ب��ه��ا، ف��ه��ى حًقا 
تتناول �أم�ًر� هامة فى حياة 
رو�صتة  و�أع��ت��ربه��ا  �لأزو�ج، 

عالج للم�صكالت �لزوجية.
م�قع  ت���ري���ن���د  ت�������ص���درِت   •
ي���ت��ي���ب وج���ج��ل ب��اأك��رث من 
ت����ق���ع���ِت هذ�  م�������ص���ه���د.. ف���ه���ل 
�أكرث  ع��ر���س  م��ع  �ل��ن��ج��اح خا�صة 

من م�صل�صل فى �آِن و�حد؟
ل، مل �أت�قع، فنحن مازلنا ن���صل 
�لت�ص�ير، ولكنى �صعدت جًد� بتفاعل 
�لدرجة،  ل��ه��ذه  �لق�صة  م��ع  �جلمه�ر 
وم����ن ق��ب��ل �ل��ت��م��ث��ي��ل جت��م��ع��ن��ى عالقة 
���ص��د�ق��ة ق���ي��ة م��ع �ل��ف��ن��ان �إ���ص��الم جمال 
م��ن��ذ ���ص��ن����ت، وج��م��ي��ع �ل��ك����ل��ي�����س كانت 
بع�س  فى  ذل��ك  وظهر  �صحك"،  "كريزة 

�مل�صاهد بتلقائية.
�لك��لي�س؟ هذه  بع�س  عن  • حدثينا 

ي�صالح  لكى  ورد  بب�كيه  ح�ص�ره  م�صهد   -
لل�رد  وبعدها  لبع�صنا  نظرنا  فقد  "مرمي"، 
�صىء  لدينا  يكن  ومل  تلقائى  ب�صكل  و�صحكنا 
"�رجتال"،  ك����ان  ب��امل�����ص��ه��د  ج����اء  وم����ا  ل��ن��ق���ل��ه 
و�مل�����ص��ه��د �لآخ�����ر ب��ع��دم��ا �أخ���ربت���ه م���رمي باأنها 
رد فعل  وك��ان  �ل��غ��د�ء،  "وليمة" له على  �صنعت 
"�إ�صالم جمال" فى �مل�صهد من �ل�صحك  �صريف 

و�لرتيقة حقيقى.
بف�صتان  �لق�صة  �أح����د�ث  ب��د�ي��ة  ف��ى  ظ��ه��رِت   •
زف����اف.. فكيف ك���ان ���ص��ع���رك وه���ى �مل���رة �لأوىل 

لِك بالتمثيل بعد زو�جك باحلقيقة؟
ب�صبب   39 ح���ر�رت���ى  درج����ة  ك��ان��ت  ���ص��اح��ك��ة،   -
و�حد  بي�م  قبلها  "ك�فيد19-"  �صد  تطعيمى 

من  �لنتهاء  �ل�صرب  ب��ف��ارغ  �أنتظر  فكنت  فقط، 
�ل��ت�����ص���ي��ر و�ل���ع����دة ل��ل��م��ن��زل وك���ان ف��ى �لر�بعة 

فجًر�.
�لزو�ج  وم�صكالت  �لق�صة  ر�صائل  ر�أي��ِت  كيف   •

فى بيت �لعائلة و�لقائمة؟
وفكرة  ج���ًد�،  ومهمة  ك��ث��رية  ر�صائلها  �لق�صة   -
ينتج  لأنها  "كارثة"،  ه�  عائلة  بيت  فى  �ل���زو�ج 
عنها م�صكالت ب�صكل م�صتمر، وقد قدمت �لفنانة 
�صل�ى عثمان �صخ�صية "�حلما" ب�صكل �حرت�فى 
ومل �أرى غريها فى هذ� �لدور، و�بنتها بالأحد�ث 
�لفنانة �ل�صابة جال ها�صم، فكنت �أ�صاهدها �أثناء 
ب��ال���ص��اف��ة لقائمة  ب��ه��ا،  �ل��ت�����ص���ي��ر لن���ب���ه���ارى 
�مل��ن��ق���لت و�ل��ت��ى مل يكن و�ل��ده��ا م����ف��ق لذلك 
لأنه يرى �أن قلب �بنته و�صمان حياة كرمية لها 
�أهم من �أى �أ�صياء �آخرى مثل "�لأطباق و�أثاث" 
"مرمي" ب��لدها  ع��الق��ة  ع��ن  ف�����ص��ال  وغ����ريه، 
�أرى  فكنت  �ل�صد�قة،  عليها  ظهر  و�لتى  �لق�ية 
لديه م�صاعر  لأنه  �لت�ص�ير  "و�لدى" به خالل 
هى  �لهامة  �لر�صائل  �صمن  وم��ن  حقيقية،  �أب���ة 
خربة  لهم  لأن  و�لدينا  ل��ر�أى  �لن�صات  �صرورة 
�أن ن�لد  ك��ب��رية ف��ى �حل��ي��اة وع��ا���ص���ه��ا م��ن قبل 
ورف�صهم لبع�س �لأم�ر لنا لي�س تعقيًد�، ولكن 

خ�ًفا علينا ويك�ن ر�أيهم د�ئًما �صحيًحا.
م�صل�صل  من  كبرية"  "كدبة  بق�صة  �صاركت   •
حدثينا  ز�هر..  �أحمد  �لفنان  باب" مع  كل  "ور� 

عنها؟
- كانت جتربة ممتعة جًد� بالن�صبة ىل، وه� فنان 
�لت�ص�ير  ك��لي�س  وك��ان��ت  وم���ه���ب،  حم��رتف 

ب�جه عام "مريحة لالأع�صاب".
وتناولها  وقتها  فى  جاءت  باأنها  �صعرِت  هل   •

مل�صكالت م��قع �لت���صل �لجتماعى؟
- ب���ال���ط���ب���ع، ول����ك����ن ي���ال���ي���ت ه�������ؤلء 

�لأ�صخا�س يتعلم�ن ويحرتم�ن 
خ���������ص����������ص����ي����ات غ���ريه���م 

�صئ�ن  ي�����ص��ت��ب��ي��ح����  ول 
�أنهم  مل���ج���رد  غ���ريه���م 
ع�������رب �ل���������ص����������ص����ي����ال 
ويتحدث�ن  م��ي��دي��ا 

من و�ء �صا�صة.
بانقطاع  تاأثرِت  • هل 

لب�صع  �لج��ت��م��اع��ى  �ل��ت�������ص��ل  م�����ق���ع 
�صاعات ح�ل �لعامل؟

- على �لإط��الق، ت�صايقت لبع�س 
�أنتظر  كنت  لأن��ن��ى  �ل���ق��ت فقط 
�حللقة  على  �جلمه�ر  تعليقات 

"بدون �صمان"،  �جلديدة من 
�أم�����ا غ���ري ذل����ك ف��ل��م �أت����اأث����ر، 
فاأمتنى �أن يتم تطبيق �جازة 

��صب�عية منها.
بط�لة  ف���ى  ت�����ص��ارك��ني   •
�لنيل"..  "متا�صيح  فيلم 

حدثينى عنه؟
�صخ�صية  �أج�����������ص�����د   -
ممتزجة  ك�����م����ي����دي����ة 
ب����ب����ع���������س �خل�����ط������ط 
�لدر�مية و�لرومان�صية، 
ويت�صمن �لدور �لعديد 
م�����ن �ل����ص���ت���ع���ر�����ص���ات 
�صتك�ن  �ل��ت��ى  و�ل��غ��ن��اء 
للجمه�ر،  م���ف���اج���اأة 
كبرية  مع جمم�عة 

من �لنج�م �لكبار 
��صتمتعت  �ل��ذي��ن 

معه.

فنانة لها طلة جّذابة، تخطف معها ال�سا�سة فور روؤيتها لي�ض جلمالها فقط؛ واإمنا لروحها التى تزيد من 
جمالها؛ ف�ساًل عن متتعها مبوهبة حقيقية جتعلها توؤدى اأدوراها بتلقائية وان�سيابية �سديدة، هى الفنانة 
"هنادى مهنى"، والتى ت�سارك فى بطولة ق�سة "بدون �سمان" مع الفنانة هاجر اأحمد، �سمن اأحداث 
البحث ومواقع  موؤ�سر حمركات  اأنا"، وفور عر�سه متكنت من ت�سدر  "اإل  م�سل�سل  الثانى من  املو�سم 
التوا�سل الجتماعى يوًما تلو الآخر، وفى  هذا احلوار ، ك�سفت "هنادى" تفا�سيل م�ساركتها بامل�سل�سل 
وكوالي�سها التى كانت مليئة بال�سحك، ف�سالأً عن تفا�سيل ت�سوير بع�ض امل�ساهد والر�سائل الهامة 
التى تتناولها، كما ك�سفت لنا خالل احلوار عن جتربتها ال�سينمائية اجلديدة وتعاونها مع الفنان 

اأحمد زاهر ب�"كدبة كبرية"، وتفا�سيل اآخرى كثرية.. 

ف�ر  كبرًي�  جناًحا  مب�ص�طة(  )م�س  حكاية  حققت 
�ملا�صي �صمن حكايات  �ل�صبت  �أوىل حلقاتها  عر�س 
تريند  تت�صدر  جعلها  م��ا  �ل��ق��م��ر(،  )زي  م�صل�صل 

ج�جل وم��قع �لت���صل �لجتماعي.
وقال �مل�ؤلف عمرو �لد�يل، ل�"�لد�صت�ر"، �إنه �صعيد 
�إىل  لفًتا  �لعمل،  تلقاها ح�ل  �لتي  �لأفعال  ب��ردود 
�أر���س �ل��قع  �أن يق�م بكتابة حكاية من  �أن��ه ح��اول 
وحماولة  �مل���ر�أة  منها  تعاين  �لتي  �مل�صكلة  ملناق�صة 
مليئة  �ملقبلة  �حللقات  �أن  م���ؤك��ًد�  ل��ه��ا،  ح��ل  وج����د 
و�أن  �جلمه�ر  �إع��ج��اب  ينال  �أن  متمنًيا  باملفاجاآت، 

ت�صتمر �حلكاية بهذ� �لنجاح حتى �لنهاية.
�لثامنة  يف  �حلكاية   CBC قن��ت  �صبكة  وتعر�س 
من م�صاء من �ل�صبت لالأربعاء، وهى بط�لة كل من 
حكاية  يف  ب�صرى،  و�لفنانة  م�صطفى  د�ليا  �لفنانة 
�لن�صائي  �ملجتمع  حكايات  م��ن  ج��دي��دة  �جتماعية 

�مل�صري.
مب�ص�طة" ي��ت����ج��د يف  "م�س  �جل��دي��دة  و�حل��ك��اي��ة 
ب��ط���ل��ت��ه��ا ب��ج����ر �ل��ف��ن��ان��ة ب�����ص��رى و�ل��ف��ن��ان��ة د�ليا 
�أحمد �صعيد عبد�لغني وعدد من  �لفنان  م�صطفى 
�ل��د�يل،  ومن  تاأليف عمرو  �ل�صباب، و�حلكاية من 

�إخر�ج  �صريين عادل.
و�مل�صل�صل يعرب يف جميع حكاياته عن ق�صايا ن�صائية 
خمتلفة  من���اذج  ومي��ّث��ل  �جتماعي  ب�صكل  يناق�صها 

للمر�أة �مل�صرية يف خمتلف حالتها.
وتدور �أح��د�ث حكاية "م�س مب�ص�طة" فى �إطار 5 
فكرة  م��ن  منهما  ك��ل  تعاين  �صيدتني  ح���ل  حلقات 
كاًل  �أن  رغ��م  �ل�صخ�صية،  حياتها  فى  �ل�صعادة  ع��دم 

منهما من طبقة �جتماعية خمتلفة �إىل �أن تلتقيا.
وظهرت د�ليا خالل �لب��صرت وهي ترتدي �حلجاب 
وبج��رها �لفنانة ب�صرى �لتي ظهرت حزينة، وه� 

ما يظهر �ل�صكل �لعام ل�صخ�صيتها يف �مل�صل�صل.

وجت�صد د�ليا خالل �لأحد�ث دور �مر�أة فقرية تعمل 
يف عيادة وزوجها يعمل )نقا�س( ويق�م بدوره �لفنان 
ط��ل  �صعيدة  غري  حياة  وتعي�س  �إ�صماعيل،  ه�صام 
زوجها  عليها  يحن�  �أن  وتتمنى  �مل�صل�صل،  �أح���د�ث 

وي�صعر بها.
�صبت حدوتة جديدة  كل  �صي  بي  �صي  �صبكة  وتذيع 
�مل�صل�صل  �مل��صم �جلديد من  لي�صهد  5 حلقات  من 

تن�ًعا كبرًي�.

عمرو �لد�يل.. �صعيد بردود 
�لفعل حول )م�س مب�صوطة(

�ملا�صية على بط�لة  �لأي��ام  �لفنانة �صريي عادل خالل  تعاقدت 
فيلم �جتماعي ك�ميدي جديد تعده للعر�س خالل �لعام �لقادم 
�ملا�صية  �لفرتة  �ل�صاوي خالل  �لفنان خالد  �أن ظهرت مع  بعد 
ك�صيفة �صرف يف فيلم "لالإيجار" حيث تقدم معه فيلًما جديًد� 

ا.  �أي�صً
و�لفيلم �جلديد ميثل ع�دة �صريي للجمه�ر بعد غياب �لفرتة 
ح�رية  �لفنانة  مع  جديًد�  م�صل�صاًل  ا  �أي�صً تقدم  حيث  �ملا�صية 
وه�  �لرم�صاين  �مل��صم  خ��ارج  للعر�س  حالًيا  وت�ص�ره  فرغلي 

م�صل�صل يدور يف حارة �صعبية وتقدم دوًر� جديًد� عليها.
وظهرت يف ك��لي�س �لعمل ح�رية فرغلي و�صريي عادل ب� )ُل�ك( 
تظهر  فيما  حمجبة،  فتاة  دور  يف  �صريي  تظهر  حيث  خمتلف، 
ح�رية ب�صكل و"ل�ك" مغاير وذلك يف �أول ظه�ر لها بعد �أزمتها 

�ل�صحية �لأخرية.
�صعبية  ح���ارة  م��ن  فتاتني  دور  وح���ري��ة  ���ص��ريى  �لثنائي  يج�صد 
�ل�صعبية  �لدر�ما  �إط��ار من  �ل�صع�بات، يف  �لعديد من  ت��جهان 

و�مل�ص�رة يف بريوت بلبنان. 
 وحت�صم �صريي م�قفها من �إحدى �حلكايات �لق�صرية �ملعرو�صة 
عليها حالًيا للم�صاركة فيها على غر�ر ما حققته من جناح خالل 
�إم  �أن���ا( ع��رب ق��ن����ت )دي  �ل��ع��ام �ملا�صي م��ن خ��الل م�صل�صل )�إل 

�صي(.

�صريي عادل
 تعود جلمهورها 
بفيلم وم�صل�صل 
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ما �لنظار�ت �ل�صم�صية �لتي 
يجب �ختيارها حلماية �لعينني؟

�إن  يق�ل�ن  �خل��رب�ء  لكن  �مل��صة،  مظاهر  �أح��د  �ل�صم�صية  �لنظار�ت  تعد 
�ل�صكل �لذي تختاره �أقل �أهمية يف �ل��قع من �ختيار نظار�ت حتمي عينيك 

ب�صكل �أف�صل من �أ�صعة �ل�صم�س �ل�صارة.
وقالت �لدكت�رة ديانا �صدرومريدغ، �ملتحدثة �لإكلينيكية با�صم �لأكادميية 
حماية  دون  م��ن  �ل�صم�صية  �ل��ن��ظ��ار�ت  "�رتد�ء  �لعي�ن:  لطب  �لأمريكية 
%100 من �لأ�صعة ف�ق �لبنف�صجية ه� يف �ل��قع خطر �صحي كبري".

و�أ�صافت يف بيان �صحفي لالأكادميية: "بغ�س �لنظر عن �مل��صم، ميكن �أن 
و�إعتام  ب��اأور�م يف �لعني  �ل�صم�س من خطر �لإ�صابة  �لتعر�س لأ�صعة  يزيد 
عد�صة �لعني وبع�س �صرطانات �لعني. و�خلرب �ل�صار ه� �أن حماية نف�صك 
عن  �بحث  فقط  �مليز�نية،  ك�صر  يتطلب  ول  �صهل  �أم��ر  �ل�صم�س  �أ�صعة  من 

مل�صق �حلماية من �لأ�صعة ف�ق �لبنف�صجية بن�صبة 100%".
�أو باملاركات �لتجارية، وفقا  وهذ� �لن�ع من �حلماية ل عالقة له بال�صعر 

للخرب�ء.
و�أو�صحت �صدرومريدغ: "��صرت فقط �لنظار�ت �ل�صم�صية �مل�صنفة على �أنها 
 )UV-A( تتمتع بحماية %100 من �لأ�صعة ف�ق �لبنف�صجية �لط�يلة
ف�ق  �أ�صعة  �أو   )UV-B( �مل���ج��ات  مت��صطة  �لبنف�صجية  ف���ق  و�لأ�صعة 
بنف�صجية بط�ل م�جة 400 نان�مرت. و�إذ� مل تكن متاأكد� مما �إذ� كانت 
�لنظار�ت �ل�صم�صية �خلا�صة بك ت�فر �حلماية �ملنا�صبة، فيمكنك �ختبارها 
للتاأكد من �صالمتها من �لأ�صعة ف�ق �لبنف�صجية با�صتخد�م مقيا�س �ص�ئي 

يف متجر �لب�صريات".
�حلماية،  �لأك��رب مزيد� من  �لعد�صات  ذ�ت  �ل�صم�صية  �لنظار�ت  ت�فر  وقد 
وت�فر �لنظار�ت �مللف�فة �أف�صل تغطية لأنها ميكن �أن متنع دخ�ل �لأ�صعة 

ف�ق �لبنف�صجية من �جل��نب.
ي�صبب جفاف  �ل��ذي قد  و�لتبخر  �لرياح  �لنظار�ت عينيك من  كما حتمي 
�لعني ومن �لأج�صام �لغريبة مثل �حلبيبات �أو �لرمل �أو �لغبار �لتي ميكن 

�أن تهيج �لعني.
و�ل�صعر �لأعلى ل ي�صمن �حلماية من �لأ�صعة ف�ق �لبنف�صجية، ولكن نادر� 
�ملاركات  مثل  للعني  فعالة  �لرخي�صة حماية  �ل�صم�صية  �لنظار�ت  ت�فر  ما 

�لتجارية.
�لإ�صعاع  م��ن  �مل��زي��د  متنع  ل  �مل�صتقطبة  �لعد�صات  �أو  �لد�كنة  و�لعد�صات 
�ل�صم�صي. وميكن �أن تقلل �لعد�صات �مل�صتقطبة �ل�هج من �لأ�صطح �لعاك�صة، 

ما يجعل �لأن�صطة مثل �لقيادة �أو �لريا�صات �ملائية �أ�صهل و�أكرث �إمتاعا.
�لرمادي  �أو  �لكهرماين  بالل�ن  �لعد�صات  تاأتي  �أن  ميكن  �ل��ل���ن.  يهم  ول 
هذه  مع  يهم  �ل��ذي  �ل�حيد  �ل�صيء  ولكن  �أخ���رى،  �أو   بظالل  �لأخ�صر  �أو 

�لختيار�ت ه� تف�صيلك �ل�صخ�صي.

كم هي �سرعة النظام ال�سم�سي ؟
�لف�صاء  يف  يجري  �لأر����س  ه��ذه  �ليه  تنتمي  �ل��ذي  �ل�صم�صي  �لنظام 

ب�صرعة 400 كيل� مرت يف �لثانية �ل��حدة 
متى ظهر اأول قط على وجه الب�سيطة ؟

يقدر �لعلماء �ن �أول قط ظهر على وجه �لر�س قبل 40 ملي�ن عام 
يف �لع�صر �ل�صخري �لدنى. 

ما هو ال�سم الذي كان ُيطلق قدمًيا عن الذهب؟
�لأ�صفر �لرنان.

ماذا تعرف عن قوة ن�سيج العنكبوت ؟
�إن �خليط �لذي ين�صجه �لعنكب�ت �أق�ي بكثري من �صلك م�صن�ع من 

�لف�لذ له �صمك خيط �لعنكب�ت نف�صه .

 21 �إىل  ي�صل ط�لها  و�أن منها من  �لأفاعي،  ن�ع خمتلف من   2000 �أكرث من  �لعامل  �أن يف  تعلم  • هل 
مرت�ً وت�صمى هذه �لأفعى )�لأناكندة( وهي تعي�س يف �أمريكا �جلن�بية، وهناك حية هي �لأق���ى يف �لعامل 
�أمتار، وهي تعي�س يف �أمريكا �ل��صطى و�جلن�بية،   5 �أن ط�لها ل يتجاوز  �أفعى )�لب�� �ملفرت�صة( مع  وهي 
وكذلك هناك �أفعى �لك�بر� �خلطرية و�حلية ذ�ت �لأجر��س �ملا�صية �لظهر �لتي تعترب �أثقل �لأفاعي �ل�صامة 
�أقل  يف  نف�صه  ي���ؤذي  �أن  بدون  حاد  �صكني  حافة  ط�ل  على  يزحف  �أن  ي�صتطيع  �حللزون  �أن  تعلم  هل   •
�صيء. يف �حلقيقة �حللزون ه� خمل�ق عجيب بطرق عدة. فه� ل ي�صيع، فلديه فطرة تر�صده بالع�دة �إىل 
خمبئه مهما جت�ل بعيد�ً، ومع �أن �حللزون قد يزن �أقل من 15 غ، فه� ي�صتطيع �أن يجر خلفه وزناً قد ي�صل 
450 غ. و�حللزون �لذي يعي�س يف �ل�صدفة له ج�صم يتالءم مع لفة �ل�صدفة، وله ع�صالت  �إىل �أكرث من 
�إ�صافية عندما يك�ن  ق�ية متكنه من جر ج�صمه بكامله د�خل �ل�صدفة عندما يحيق به �خلطر. وك�قاية 

�جل�صم يف �ل�صدفة، هناك قر�س قرين عند �لطرف يغلق �لفتحة باإحكام. 
خالل  ين�صط  �أنه  فمعل�م  �لفاأر،  ه�  �أ�صهر  �صتة  وي�صتيقظ  �أ�صهر  �صتة  ينام  �لذي  �حلي��ن  �أن  تعلم  • هل 
�لأر���س حيث يرقد فيه  �إىل خمبئه حتت  ي��اأوي  �ل�صتاء فاإنه  �ل�صيف لياًل نهار�ً. وعند جميء ف�صل  ف�صل 

حتى �نق�صاء ف�صل �ل�صتاء. 
�صرعته  تبلغ  حيث  �ل�صقر  ه�  �ملخل�قات  و�أ�صرع  �لفهد  ه�  �لأر�س  على  �حلي��نات  �أ�صرع  �أن  تعلم  • هل 

�أثناء �نق�صا�صه على فري�صته من �جل� ح��يل 360 كلم يف �ل�صاعة. 

املت�سول 
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اليو�سفي

 فاكهة �لي��صفي �أحد �أن��ع �لفاكهة �ّللذيذة �لتي تع�د على �جل�صم بالعديد 
�لف��كه  م��ن  وه��ي  وفيتامينات جمة  م��ع��ادن  �ل��ف����ئ��د، وحت��ت���ي على  م��ن 

�ملف�صلة خالل �ل�صتاء.
وفى هذ� �ل�صياق، ك�صف �مل�قع �لطبي �لأمريكي )Health Line(عن 

�لآتي: وت�صتمل  للي��صفي،  مذهلة  ف��ئد   5
بال�صرطان. �لإ�صابة  خطر  يقلل   -  1

.)C( بفيتامني  غنى   -  2
�لك�لي�صرتول. يقلل   -  3

�لدم. �صغط  من  يقلل   -  4
�ل�زن. خف�س  على  ي�صاعد   -  5

�عتاد �حد �ملت�ص�لني �أن مير على حينا كل ي�م ليت�ص�ل من �جلال�صني على �ملقاهي �و �ملحال �وحتى �لعابرين 
مما يج�دون به وبالطبع كان مير على �أماكن �خرى لندري عنها �صيئا لكنني يف ي�م ما ملحته يف �حد �لحياء 
�ملعروفه يت�ص�ل بجانب �مل�صجد هنا، ويف جل�صة على �حد �ملقاهي بني ثالثة �صبان قال �حدهم �ن هذ� �لرجل 
يت�ص�ل يف �لي�م ما يقب�صه �حدنا يف ن�صف �صهر و�نا و�ثق �نه ملي�نري فقال �صديقاه لكنه يف �لنهاية مت�ص�ل، 
لكن �حدهم ��صرع وقال رمبا يت�صنع �لت�ص�ل ويف �خر �لليل يذهب لي�صرف كل ذلك على ه��ه .. ملاذ� ل نر�قبه 
�نده�س �جلميع من هذه �لفكرة �ملجن�نة �لتي طر�أت فجاأة، فقال �حدهم نعم، مل ل .. رمبا عرفنا ما يفعله بكل 

ما يت�ص�له ط��ل �لنهار و�عتقد �ن �لن �ل�قت متاأخر وبعد �ن مير من هنا علينا �ن ن�صري ور�ءه .
وكان لهم ما �ر�دوه فقد �صارو� ير�قب�نه بدون �ن يدري حتى تعبت �رجلهم من �ل�صري فقد �خذ مي�صي قر�بة 
ي�صكنها  خ�صبية  و�ك����خ  ع�ص�س  وكلها  �لفقر�ء  مب��اأوى  معروفه  منطقة  �إىل  و�صل  حتى  ويزيد  �صاعة  �لن�صف 
�نا�س قاحط�ن .. وعندما و�صل �ملت�ص�ل فعل �صيئا غريبا وعجيبا .. فقد �خذ مير على تلك �لك��خ �خل�صبية 
و�لع�ص�س ويخبط عليها �و ينادي �و ي�صفق بيده فتخرج �مر�أة لتمد يدها وتاأخذ بع�س �ملال وت�صكره وتدع� 
له بط�ل �لعمر .. هكذ� �صار �حلال حتى نهاية ذلك �حلي فلم مير بباب �إل ونادى على من فيه ليعطيهم ما 
فيه �لن�صيب و�لكل يدع�ن له وعندما �نتهى من �لت�زيع دخل �حد �لك��خ �خل�صبية ليغيب د�خلها رمبا 10 
دقائق وملا هممنا بالن�صر�ف ر�أيناه يخرج علي دقات �حد �لطب�ل �لتي كان يقرعها �صبي �صغري مليح �ل�جه .. 
وخرج �جلميع �ي�صا �ندجم�� يف غناء �صعبي جميل وبع�س �مل��صحات ثم �قام�� ما ي�صبه حلقات �لذكر يف �مل�لد 
..فان�صرفنا من هناك ونحن منده�صني من ذلك �ملت�ص�ل وكلنا ت�صاوؤلت عما ر�أيناه لذ� كررنا ما قمنا به لعدة 
�أو رجال م�صن�ن ومقعدون وينتهي  �يام وكلها مت�صابهة يت�ص�ل ليعطي �هل حيه �لفقر�ء ومعظمهم �صيد�ت 

ي�مه ب�صهرة و�صط ذلك �جلمع �لذي يعتربه �با روحيا لهم .

�ساب وفتاة يرتديان مالب�ض تقليدية ويلتقطون ال�سور خالل حدث ثقايف يف قرية نو�سا لل�سياحة البيئية يف 
لوكنجا ، مقاطعة اآت�سيه ، اإندوني�سيا.  ا ف ب

�لأمر��س  �أخ�����ص��ائ��ي  ف��ي��دوري��اك،  ديني�س  �ل��دك��ت���ر  ك�صف 
�لنف�صية يف معهد �لدماغ �لب�صري �لتابع لأكادميية �لعل�م 
بعد  �ل���دم���اغ  "�صبابية"  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ  كيفية  �ل��رو���ص��ي��ة، 

"ك�فيد19-".
تتحدث"،  "م��صك�  لر�دي�،  حديث  يف  �لأخ�صائي  وي�صري 
م�صكالت  يحل  عندما  من�صجما،  ي�صبح  "�لدماغ  �أن  �إىل 
م�صائل  عملهم  يف  يحل�ن  �ل��ذي��ن  و�لأ���ص��خ��ا���س  �إب��د�ع��ي��ة. 
جديدة، يتعاف�ن ب�صرعة بعد �جللطة �لدماغية و�أمر��س 

�أخرى، و�عتقد ل ي�صتثنى "ك�فيد19-" من ذلك".
وي�صيف، معلقا على ما ن�صرته جملة The Lancet يف 
"ك�فيد- بعد  �ملعرفية  �ل�صطر�بات  �ملا�صي، عن  �لأ�صب�ع 

هذ�  يف  �لغم��س"  من  "�لكثري  هناك  �لآن  حتى   ،"19
�ملجال.

وي�صري �لدكت�ر، �إىل �أن "�لأ�صخا�س �لذين يتمتع�ن بنم� 
�أقل عر�صة لالإ�صابة  عقلي عال منذ �لبد�ية، قد يك�ن�ن 

بعدوى �لفريو�س �لتاجي �مل�صتجد".
مع  بالتعاون  �لإمرب�ط�رية،  لندن  كلية  علماء  �أن  ويذكر 
يف  ك��ب��ري�  �نخفا�صا  �كت�صف��  ك��ام��ربي��دج،  ج��ام��ع��ة  ع��ل��م��اء 
م�صت�ى �ملعارف، حتى بعد �مل�صار �خلفيف ل� "ك�فيد19-". 
باأعر��س  �خلا�صة  �لبيانات  �ختبار�تهم،  نتائج  �أك��دت  كما 
"ك�فيد19-" ، وباخل�ص��س "�صبابية �لدماغ" وم�صكالت 

يف تركيز �لهتمام و�ختيار �لكلمات.
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