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احلوامل ولقاح كورونا.. درا�سة 
طبية تك�سف املخاطر والفوائد

الإ�صابة بفريو�س  ال�صوء على خماطر  درا�صة طبية جديدة  �صلطت 
كوفيد19- بالن�صبة للحوامل غري احلا�صالت على اللقاحات امل�صادة 
للوباء. وقالت الدرا�صة التي اأجراها باحثون من معهد اأو�صر بجامعة 
احلوامل  اإن  ميدي�صن"،  "نيت�صر  جملة  يف  نتائجها  ون�صرت  اإدنببرة، 
غري امللقحات يعر�صن اأنف�صهن واأجنتهن خلطر الإ�صابة مب�صاعفات 

خطرية، اإن اأ�صنب بكوفيد19-.
يببوم من   28 قبل  بالفريو�س  احلببوامببل  اإ�صابة  فبباإن  الدرا�صة،  ووفببق 

موعد ولدتهن، يعر�صهن لإمكانية الولدة املبكرة ووفاة اجلنني.
اأن يت�صبب مثل تلك الإ�صابة يف ذلك التوقيت، بوفاة  كذلك يحتمل 
الطفل الر�صيع بعد ولدته، ح�صبما نقلت وكالة "يو بي اآي" لالأنباء. 
ومن بني النتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة اأي�صا، اأن وفيات الر�صع 
اأكرث عر�صة  اأنهن  الن�صاء غري املح�صنات، كما  اأربببع مرات بني  اأعلى 
من الن�صاء اللواتي مت تلقيحهن للدخول لوحدة العناية املركزة عند 

الإ�صابة بالفريو�س.
يف  �ببصببيببدة  األبببف   87 مببن  اأكبببرث  بببيببانببات  ا�صتق�صاء  الببدرا�ببصببة  و�صملت 
ا�صكتلندا، كّن حوامل بني دي�صمر 2020 عندما بداأ التطعيم �صد 

كورونا، واأكتوبر 2021.
ومن بني الأطفال املولودين لن�صاء غري حم�صنات م�صابات بكوفيد-
19، تويف 22.6 لكل 1000، وهو معدل مرتفع مقارنة باملتو�صط 
يف   16.6 ولدة  ت�صجيل  كما مت   .1000 لكل   5.6 والبالغ  العادي 
املئة من الأطفال قبل اأوانهم، مقارنة بب 8 يف املئة، وهو املعدل املتو�صط 

للولدات املبكرة لكل 1000 حالة.
الن�صاء احلوامل  اأن  اأي�صا،  الدرا�صة  اإليها  التي تو�صلت  النتائج  ومن 
امل�صابات باأعرا�س كوفيد19-، تكون فر�س دخولهن لوحدة العناية 

املركزة اأعلى بثالث مرات مقارنة بامللقحات.

دودة الأ�سنان عالمة على املعاناة.. متى يجب التدخل؟
على  لآخبببر  حببني  مببن  توعوية  فيديوهات  ين�صر  اأ�ببصببنببان،  طبيب  قببال 
تطبيق "تيك توك"، اإن اآلم الأ�صنان قد تكون عالمة على املعاناة من 

الأ�صنان". "دودة 
وح�صب ما نقلت �صحيفة "ذا �صن" الريطانية، فاإن طبيب الأ�صنان 
الأمببريكببي، بببن ويببنببرز، اأجببباب عببن �ببصببوؤال اأحببد املر�صى ب�صاأن ج�صم 

�صغري ي�صبه الدودة، متت اإزالته من فمه.
الببدودة، لكنها يف الواقع تدعى  "ت�صبه  و�صرح وينرز الأمر بالقول: 

ع�صب الأ�صنان".
اأنها حتتاج  ال�صخ�س مك�صورة لدرجة  اأ�صنان هذا  "مبدئيا،  واأ�صاف: 
اإىل قناة اجلذر"، مرزا اأن "قناة اجلذر هي طريقة عالجية تهدف 
اأو تلوث بدل من  اإ�صالح واإِنقاذ ال�صن الذي تعر�س لتلف كبري  اإِىل 

اإزالته".
وتابع: "الطريقة تهدف اإىل اإزالة بنية الأع�صاب بالكامل من ال�صن، 
وحني يحدث ذلك، تتم اإزالة ذلك اجل�صم ال�صغري الذي ي�صبه الدودة، 
اأبي�س حلمي �صغري". وقال  هو يف احلقيقة عبارة عن �صيء ع�صبي 
وينرز اإن جراحة قناة اجلذر ميكن اأن تكون موؤملة يف بع�س الأحيان، 

لكنها عالج يخفف اآلم الأ�صنان.

ثوران كبري اآَخر لربكان تونغا 
ُر�صد "ثوران كبري" اآَخر لركان تونغا بح�صب ما ذكرت  اأم�س الثنني 
حمطة مراقبة مقرها داروين، بعد ثالثة اأيام على اأول ثوران ت�صبب 

يف حدوث موجات ت�صونامي عر اأجزاء من املحيط الهادي.
بتوقيت غرينت�س   22:10 ال�صاعة  للركان  ثببوران  اأحببدث  واكُت�صف 
ال�صت�صاري  دارويببن  مركز  اأطلقه  لتحذير  وفقا  الأحببد،  الأول  اأم�س 
للرماد الركاين. من جهته اأ�صار مركز التحذير من اأمواج الت�صونامي 
يف املحيط الهادي اأي�صا اإىل اأنه ر�صد اأمواجا كبرية يف املنطقة، قائال 

تونغا". لركان  اآَخر  انفجار  نتيجة  هذا  يكون  "قد 
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نادرا  كثريين  اإىل  بالن�صبة  النوم  اأ�صبح   ،"19 "كوفيد-  مر�س  زمببن  يف 
للغاية ب�صبب الأرق الذي ي�صببه املر�س.

ويقول غاي لي�صزيرن، ا�صت�صاري الأع�صاب الريطاين، اإن واحدا على الأقل 
من كل 10 بريطانيني يعاين من الأرق املزمن، الذي يعّرف باأنه ال�صعوبة 

يف النوم يف معظم الليايل على مدار 4 اأ�صابيع.
واأ�صاف لي�صزيرن، بح�صب ما اأوردت �صحيفة "ديلي ميل" الريطانية، اأن 
"كوفيد19-" الطويل الأمببد، التي جرى  اأعرا�س  �صواء كان ذلك نتيجة 
الإبالغ عنها بكرثة، اأو نتيجة للتوتر املتزايد، فاإن الوباء ترك اأثرا كبريا 

على عامل النوم.
باملئة من   75 اأن   ،2021 النوم عام  وذكببرت درا�صة ن�صرت يف جملة طب 

مر�صى "كوفيد19-" عانوا من م�صاكل يف النوم.
والنوم اأمر حيوي من اأجل �صحتنا النف�صية واجل�صدية مثل املاء والطعام، 

ومع قلة النوم، �صن�صبح غري قادرين على العمل والتفكري ب�صكل �صحيح.
ول يرك ا�صطراب النوم جروحا ظاهرة، لكنه يرك ندوبا نف�صية كبرية، 
باآثار  يرتبط  م�صتمرة  ب�صورة  الببنببوم  مببن  احلببرمببان  اأن  الأبببحبباث  وتظهر 
خطرية وطويلة املدى على �صحة الإن�صان، مبا يف ذلك ارتفاع �صغط الدم 

وال�صمنة وم�صاكل القلب.
واإزاء ذلك، يقول ا�صت�صاري الأع�صاب الريطاين اإن هناك خطوات ب�صيطة 
بنوم  وال�صتمتاع  الأرق  مببن  التخل�س  على  ال�صخ�س  ت�صاعد  اأن  ميكنها 

هانئ.

الإم�ساك لدى الأطفال.. متى 
ي�ستلزم ا�ست�سارة الطبيب؟

اجلهاز  لببطببب  الأملببانببيببة  اجلمعية  قببالببت 
اإن الإم�صاك لدى الأطفال له  اله�صمي 
الغنية  الأطببعببمببة  قلة  عببدة مثل  اأ�ببصببببباب 
وقلة  ال�صوائل  وقلة  الغذائية  بالألياف 

احلركة.
لدى  الإمبب�ببصبباك  اأن  اجلمعية  واأ�ببصببافببت 
النوم  قلة  اإىل  اأي�صاً  يرجع  قد  الأطفال 
اأ�صرية  "ب�صبب م�صاكل  النف�صي  والتوتر 
اأو م�صاكل يف املدر�صة"، كما اأنه قد ينذر 
بالإ�صابة باأحد الأمرا�س مثل التهاب يف 

منطقة الع�صلة العا�صرة.
ا�صت�صارة  �صرورة  على  و�صّددت اجلمعية 
اأقببل من  الترز  كببان معدل  اإذا  الطبيب 
الطفل  معاناة  مببع  اأ�صبوعياً  مببرات   3
من اآلم بطن �صديدة واآلم اأثناء الترز 

وفقدان ال�صهية وت�صلب البطن.
ميكن  الببببدوائببببي،  البببعبببالج  جبببانبببب  واإىل 
مببواجببهببة الإمبب�ببصبباك لببدى الأطببفببال من 
بالألياف  الغنية  الأطعمة  تناول  خببالل 
الكاملة  الغذائية مثل منتجات احلبوب 
ال�صوائل  و�صرب  والفواكه  واخل�صروات 
ممار�صة  على  واملواظبة  كبباف  نحو  على 
الأن�صطة احلركية واأخذ ق�صط كاف من 

النوم مع البعد عن التوتر النف�صي.

 خبري يك�سف عن اأف�سل الطرق 
للحفاظ على ترطيب اجل�سم �ص 23

ال�سخري يهاجم هوؤلء الأطفال
قال الدكتور هريمان جوزيف كال اإن ال�صخري يهاجم الأطفال اأي�صاً، 
امل�صابني  الأطببفببال  لل�صخري هم  الأكببرث عر�صة  الأطببفببال  اأن  مو�صحاً 
ب�صيالن الأنف التح�ص�صي، واأمرا�س اجلهاز التنف�صي، وانخفا�س توتر 

الع�صالت، وت�صخم اللوزتني.
لل�صخري، و�صق  الأكرث عر�صة  بال�صمنة هم  امل�صابني  الأطفال  اأن  كما 
الفم واحلنك والتثلث ال�صبغي 21. كما اأن ا�صتن�صاق دخان ال�صجائر 

يرفع خطر اإ�صابة الأطفال بال�صخري وانقطاع النف�س اأثناء النوم.
واأ�صاف طبيب الأطفال الأملاين اأن ال�صخري يحدث يف املرحلة العمرين 
امل�صحوب  املتكرر  ال�صخري  اأن  من  حمببذراً  �صنوات،  وثمان  �صنتني  بني 
بانقطاع النف�س اأثناء النوم لدى الأطفال يرفع خطر اإ�صابتهم بارتفاع 
�صغط الدم، كما اأن ا�صطرابات النوم لها تاأثري �صلبي على جهاز املناعة 

واجلهاز القلبي الوعائي والأي�س واحلالة املزاجية لالأطفال.
يحدث  كببان  اإذا  الطبيب  ا�صت�صارة  الأطببفببال  لببدى  ال�صخري  وي�صتلزم 
مبعدل ثالث ليال اأو اأكرث يف الأ�صبوع وكان م�صحوباً بانقطاع النف�س 
عند  وال�صداع  الفم  من  والتنف�س  ممببدودة  برقبة  والنوم  النوم  اأثناء 
التغريات  اإىل  بالإ�صافة  النهار،  اأثببنبباء  والنعا�س  والتعب  ال�صتيقاظ 

ال�صلوكية.

فوائد �سرب احللبة وخ�سارة الوزن
ت�صاعد يف  اأنببهببا  جبببًدا  الببهببامببة  للن�صاء  احللبة  فببوائببد  مببن 
مما  وال�صبع،  بببالمببتببالء  ال�صعور  وزيبببادة  ال�صهية  تقليل 
ي�صاعد على احلّد من الإفراط يف تناول الطعام وبالتايل 
فقدان الوزن؛ ويرجع ذلك لإحتواء احللبة على م�صتويات 
مرتفعة من الألياف، والتي تزيد ال�صعور بال�صبع لفرة 

طويلة.

فوائد �سرب احللبة واآالم الدورة ال�سهرية
وع�صر  ال�صهرية  البببدورة  اآلم  مببن  الن�صاء  غالبية  تعاين 
الطمث، وهو ا�صطراب �صائع ول ي�صتدعي القلق، وميكن 
الآلم  الطبيعية لتخفيف هذه  الطرق  ببع�س  ال�صتعانة 

مثل �صرب مغلي احللبة.
وم�صّكنة  لالإلتهابات  م�صاّدة  بخ�صائ�س  احللبة  تتمّتع 
اأنها تقّلل ال�صعور بالتعب، ال�صداع، الغثيان،  لالآلم، كما 
تقّلل من  فاإنَّ بذورها  الطاقة والإغماء؛ وبالتايل  نق�س 

�صّدة ع�صر الطمث لدى الن�صاء.
تنظيم  على  ت�صاعد  اأنها  اأي�صاً  للن�صاء  احللبة  فوائد  من 

طول الدورة ال�صهرية.

فوائد �سرب احللبة للمر�سعة
من فوائد احللبة للن�صاء، هي م�صاعدة املر�صعة يف زيادة 
لدى  الببثببدي  حليب  نوعية  وحت�صني  احلببلببيببب،  اإمبببببدادات 
الأمهات اجلدد، وذلك كون احللبة حتتوي على جمموعة 

كبرية من الفيتامينات التي تدعم الر�صاعة.

فوائد �سرب احللبة واحلديد يف اجل�سم
ولهذا  باحلديد،  الغنية  الغذائية  العنا�صر  مببن  احللبة 
حت�صن �صحة الدم املوؤك�صد وتعمل على اإنتاج خاليا الدم 
على  الفوائد  هببذه  ت�صاعد  وبالتايل  اجل�صم،  يف  احلمراء 
�صروري  وهببذا  البببدم،  بفقر  الإ�ببصببابببة  مببن خطر  التقليل 

بالن�صبة للمراأة احلامل التي حتتاج اإىل زيادة احلديد يف 
اجل�صم، لتغذية اجلنني.

وامللح  الليمون  لو�صع  متوقعة  غري  فوائد  املزيد:  تابعي 
بجانب ال�صرير

فوائد �سرب احللبة واأعرا�ض انقطاع الطمث
اإنببتبباج هببرمببون الإ�ببصببروجببني مببع الببتببقببّدم يف العمر،  يقّل 
احللبة  ببببذور  فم�صحوق  الطمث،  انقطاع  اإىل  يبببوؤدي  مببا 
الإ�ببصببروجببني يف  هببرمببون  مببواد تعمل مثل  يحتوي على 
اجل�صم، وهذا بدوره ي�صاعد على اخلروج من الختاللت 
تقّلبات  مثل  الأعرا�س  من  واحلببّد  الطبيعية  الهرمونية 

املزاج والت�صّنجات.

فوائد �سرب احللبة والب�سرة
زيت احللبة الطبيعي مليء مب�صادات الأك�صدة، م�صادات 
والكثري من  امل�صاّدة لاللتهابات  البكترييا، واخل�صائ�س 
م�صحوق  ويعمل  الب�صرة.  لتغذية  واملببعببادن  الفيتامينات 
احللبة على تن�صيط الب�صرة من الداخل اإىل اخلارج، كما 
يجعلها تبدو اأكرث �صباباً. واحللبة لديها مرّكبات م�صاّدة 
لاللتهابات القوية التي تعمل على مهاجمة اللتهاب، كما 
واملعادن   C،EوB فيتامينات  من  عالية  كمية  لديها  اأّن 
مثل  اجللدية  الأمببرا�ببس  خمتلف  تعالج  اأن  ميكن  الببتببي 

احلروق والإكزميا والدمامل.
لهذا ميكن اأن توؤخذ احللبة يف �صكل �صاي، ما يعطي ميزة 
اإ�صافية من امت�صا�س العنا�صر الغذائية الالزمة. ومن 
املعروف جيداً اأن بذور احللبة ُت�صتخدم للحّد من الندوب 
وحماربة العيوب، وت�صتخدم اأي�صاً ملكافحة ومنع الروؤو�س 

ال�صوداء والبثور والتجاعيد.

فوائد �سرب احللبة وال�سعر
اإليه،  احليوية  واإعببادة  ال�صعر  ت�صاقط  منع  احللبة  تدعم 

بالإ�صافة اإىل امل�صاعدة يف احلّد من ق�صرة الراأ�س واإ�صفاء 
اللمعان والنعومة عليه، ف�صاًل على اأنها ت�صاهم يف اإطالة 
ال�صعر. لذلك ت�صتخدم يف العديد من الو�صفات الطبيعية 
اأو  ال�صعر،  على  كعجينة  مو�صعياً  ت�صتخدم  حيث  لل�صعر، 
العديد  على  حتتوي  كب�صولت  �صكل  على  تناولها  ميكن 
من الفيتامينات Bو C،E واملعادن مثل احلديد والزنك 
احل�صول  وميكن  ال�صعر.  ل�صحة  مهماً  دوراً  تلعب  التي 
اإعببداد �صاي احللبة  على فوائد احللبة لل�صعر عن طريق 
خليط  �صنع  اأيبب�ببصبباً  ميكنك  يببومببيبباً.  مببرتببني  وا�صتهالكه 

احللبة وتدليكه يف ال�صعر وفروة الراأ�س.

فوائد �سرب احللبة وااللتهاب
تعمل امل�صتويات الكبرية من م�صادات الأك�صدة يف احللبة، 
الفالفونويد  حمتوى  اإن  حيث  لاللتهابات،  كم�صادات 
امل�صاّد لالأك�صدة يف بذور احللبة ميكن اأن يقّلل اللتهاب.

فوائد �سرب احللبة واأمرا�ض القلب
ت�صاعد احللبة يف تنظيم م�صتويات الكولي�صرول وحت�صني 
�صغط الدم، ما يقّلل من خطر الإ�صابة باأمرا�س القلب 

وحت�صني �صحة القلب.
ببببذور احللبة حتببتببوي على مببا يقرب  يببكببون هببذا لأن  قببد 
�صعبة  الألياف  وهذه  الغذائية،  الألياف  %48 من  من 
اله�صم، وت�صكل مادة هالمية لزجة يف الأمعاء ما يجعل 

من ال�صعب ه�صم ال�صكريات والدهون.
تابعي املزيد: طرق فّعالة يف عالج الإم�صاك نهائياً

فوائد احللبة ال�صحية املنّوعة:
- التخّل�س من ا�صطرابات اجلهاز اله�صمي.

- تنظيم م�صتويات ال�صكر يف الدم.
- الوقاية من التهاب املفا�صل الروماتويدي.

- خف�س �صغط الدم املرتفع.
- التخّل�س من اأمل ال�صداع وال�صداع الن�صفي.

بخالف كورونا... اأ�سباب 
فقدان حا�سة ال�سم

الأملببانببيببة لأطباء  الببرابببطببة  قببالببت 
اإن  واحلببببنببببجببببرة  والأذن  الأنببببببببف 
فقدان حا�صة ال�صم له اأ�صباب عدة 
بزكام  امل�صحوبة  الببرد  نزلة  مثل 
والتهاب  الأنفية  اجليوب  والتهاب 
الأنف  والتهاب  التح�ص�صي  الأنببف 
"كورونا"   19 وكوفيد  ال�صموري 
والزوائد  الأنفي  احلاجز  وانحناء 

الأنفية.
ال�صم  كما قد يرجع فقدان حا�صة 
اإىل ا�صتن�صاق �صموم ومواد �صارة اأو 
لبع�س  م�صاحباً  عر�صاً  يكون  قد 
الأمرا�س مثل الباركن�صون "ال�صلل 
والت�صلب  والببزهبباميببر  الرعا�س" 
وورم  اجلمجمة  و�ببصببدمببة  املببتببعببدد 

املخ.
العالج  اأن  البببراببببطبببة  واأ�ببببصببببافببببت 
يببتببوقببف عببلببى البب�ببصبببببب، الببببذي يتم 
ي�صمل  اأنببببه  مببو�ببصببحببة  ت�صخي�صه، 
الأدوية مثل م�صادات الفريو�صات 
والبببببببكبببببببورتبببببببيبببببببزون، واجلبببببببراحبببببببة 
الأنفية  الببببزوائببببد  "ل�صتئ�صال 

وا�صتعدال احلاجز الأنفي".
ومبببن املببهببم اأيبب�ببصبباً تببدريببب حا�صة 
البب�ببصببم، حببيببث يببتببم حتببفببيببز الأنببببف 
خمتلفة  روائبببح  بوا�صطة  بانتظام 
والقرنفل  والببلببيببمببون  الببببورد  مببثببل 

والأوكالبتو�س.

ما�سك الطني الطبي 
يحارب �سوائب الب�سرة

اأوردت بوابة اجلمال "هاوت.دي" 
الطبي  الطني  "ما�صك" قناع  اأن 
يعد �صالحاً فعاًل ملحاربة �صوائب 
داخل  يتوغل  اإنبببه  حيث  الب�صرة، 
املبب�ببصببام لببيببطببرد بببقببايببا الإفببببببرازات 
الببدهببنببيببة والأو�ببببببصبببببباخ، ومببببن ثم 
البثور  مببببن  الببببببب�بببصبببرة  يببخببلبب�ببس 
ومينحها  الببب�بببصبببوداء  والبببببروؤو�بببببس 

مظهراً نقياً.
واأ�بببصبببافبببت البببببوابببة الأملبببانبببيبببة اأنه 
الب�صرة  تهدئة  على  اأي�صاً  يعمل 
املببتببهببيببجببة بببفبب�ببصببل قببببدرتببببه على 
اإزالة  يف  ي�صهم  اأنببه  كما  التريد، 
مببوا�ببصببع اجلببفبباف وقبب�ببصببور اجللد 
مظهراً  الببببب�ببصببرة  لببيببمببنببح  املببيببتببة 

موحداً ومتجان�صاً.
اأن  اإىل  "هاوت.دي"  واأ�بببببصبببببارت 
الطبي  الببطببني  قببنبباع  "ما�صك" 
الب�صرة  تبببرطبببيبببب  عبببلبببى  يبببعبببمبببل 
ويبب�ببصبباعببد عببلببى �ببصببريببان الببببدم بها 
ليمنحها ملم�صاً خمملياً ومظهراً 

وردياً ي�صع �صباباً وحيوية.

فوائد �سرب احللبة للن�ساء 
كنز حقيقي لل�سحة

وهي  التوابل،  من  كنوع  امل�ستخدمة  الع�سبية  النباتات  من  واحدة  احللبة 
جمّففة  نا�سجة  ب��ذور  �سكل  على  ع��ادة  تباع  البقوليات،  ملجموعة  تابعة 
ذهبية متيل اإىل اللون االأ�سفر. ميكن ا�ستغالل اأوراقها اخل�سراء اليانعة يف 

العديد من العالجات التقليدية ال�سعبية.
امل�ساكل  من  العديد  عالج  بهدف  وا�ستخدمت  قدميًا  احللبة  عرفت  لطاملا 
الطبية، وحاليًا يوجد لها العديد من اال�ستخدامات يف عامل الطب وال�سحة 

وغريها... حيث هناك العديد من الفوائد التي تعود على الن�ساء من 
خالل �سربها وخ�سو�سًا املر�سعات.

التغذية  علم  يف  الدكتورة  توؤكد  العديدة  ال�سحية  فوائدها  حول 
الفوائد  من  العديد  على  حتتوي  احللبة  اأن  احلاج  �سينتيا  والغذاء 

خا�سة  يومي  ب�سكل  منها  كوب  بتناول  ُيو�سى  لذلك  للن�ساء،  ال�سحية 
االآمنة  الطبيعية  الو�سفات  من  فهي  املر�سعات؛  اأو  احلي�ض  فرتة  يف  لالإناث 
لزيادة اإدرار احلليب. وتتابع الدكتورة حديثها عن فوائد �سربها للن�ساء يف 

املو�سوع االآتي:
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�ش�ؤون حملية

بح�سور نهيان بن مبارك  

اإيقونة اإك�سبو دبي قبة »�ساحة الو�سل« حتتفي بخريجي اجلامعة الكندية دبي
 نهيان ي�سيد مببادرة اجلامعة الكندية باختيارها اإك�سبو 2020 دبي ليكون مكانا حلفل التخرج

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

حممد معني الدين

اإك�صبو  يف  نوعه  من  والأول  ا�صتثنائي،  حفل  يف 
دبي  الببكببنببديببة  اجلببامببعببة  احتفلت   ،2020 دببببي 
)CUD( بتخريج الدفعة الب )11( املو�صومة 
اأيقونة  اإىل  ِن�صبة  الو�صل"  "�صاحة  قبة  بدفعة 
فيها  اأقببيببم  والببتببي   2020 دبببي  اإك�صبو  معر�س 
نهيان  ال�صيخ  مببعببايل  ورعببايببة  بح�صور  احلببفببل 
وزير  الببببوزراء  جمل�س  ع�صو  نهيان،  اآل  مبببببارك 
و�صعادة مار�صي غرو�صمان،  والتعاي�س،  الت�صامح 
�ببصببفببري كبببنبببدا لبببببدى الإمببببببببببارات والببب�بببصبببيبببد بطي 
اجلامعة،  اأمببنبباء  جمل�س  رئي�س  الكندي،  �صعيد 
رئببيبب�ببس اجلامعة  �ببصببلببي  كببببرمي  والبببروفبببيببب�بببصبببور 
جمل�س  واأع�صاء  الأمناء؛  جمل�س  رئي�س  ونائب 
اأمبببنببباء اجلبببامبببعبببة، مببببا فببيببهببم البب�ببصببيببد عبببببد اهلل 
�صركة  اإدارة  جمل�س  ع�صو   ، اهلل  عبيد  حممد 
ت�صارلز  ومعايل  والتنمية،  لال�صتثمار  الإمببارات 
 ، كندا   ، اأونتاريو  ال�صابق يف  املالية  وزيببر  �صو�صا، 
بالإ�صافة اإىل جمع غفري من اأهايل اخلريجني 

واخلريجيات.
نهيان  اآل  مبببببارك  نببهببيببان  ال�صيخ  مببعببايل  واأ�بببصببباد 
باملبادرة  املنا�صبة  بهذه  األببقبباهببا  التي  الكلمة  يف 
املتميزة للجامعة الكندية دبي واختيارها ملعر�س 

هذا  يحت�صن  مكانا  ليكون  دبي   2020 اك�صبو 
اجلامعة  مببنببه  ت�صتقي  والببببذي  البببببهببيببج،  احلببفببل 
لكت�صاب  حم�صنا  وكونه  للم�صتقبل  ا�صت�صرافه 
املعارف وتبادل اخلببرات، ويعمق مبادئ احلوار 
والتوا�صل والت�صاور وامل�صاركة بني الب�صر يف كل 

مكان.
وقال معاليه : "اإن احتفالكم اليوم، هنا يف اإك�صبو 
قناعتكم  على  قوي  دليل  هو  اإمنا  دبي،   2020
الكاملة باأن اخلريجني واخلريجات، مبا لديهم 
من قدرة ومبادرة، قادرون على اأن يكونوا دائماً 
التعارف  قببيببم  نبب�ببصببر  يف  والببطببلببيببعببة  املببقببدمببة  يف 
الأمم  امل�صرك، بني  للعي�س  والتمكني  وال�صالم 

وال�صعوب".
الدفعة  هببذه  بتخريج  الحتفال  اأن  على  موؤكدا 
يف هذا املكان املتميز اإمنا هو ر�صالة مهمة تبعث 
بها اجلامعة من الإمارات اإىل العامل كله، ونحن 
يف بداية العام الواحد واخلم�صني، يف تاريخ هذه 
وال�صالم،  الت�صامح  فببحببواهببا  البببرائبببدة،  الببدولببة 
اأكيدة  ور�صالة خري ومناء واأخوة و�صعادة ورغبة 
يف حتقيق م�صتقبل ناجح للجميع يف كافة اأرجاء 

العامل.
واأثنى معاليه يف كلمته على اجلامعة الكندية دبي 
و�صريها قدماً يف حتقيق النجاح والتميز يف كافة 
طالبها  ذلك  على  وي�صهد  وعملياتها،  براجمها 
التطوير  عببلببى  البببقبببوي  وخببريببجببوهببا وحببر�ببصببهببا 

عالقاتها  اإىل  بالإ�صافة  الأف�صل،  نحو  الببدائببم 
وانفتاحها  املببجببتببمببع،  مببوؤ�ببصبب�ببصببات  مببع  املببتببنببامببيببة 
اإجنببببازات التطور  الببواعببي والببر�ببصببيببد على كببافببة 

العلمي واملعريف والتقني يف العامل اأجمع. 
وهّناأ معايل ال�صيخ نهيان اخلريجون واخلريجات 
خري  ليكونوا  وحّثهم  الرائع،  الإجنبباز  هذا  على 
ممثل جلامعتهم واأن يكونوا ُر�صل حمبٍة وتعاوٍن 
و�صالم من الإمارات اإىل العامل لي�صاهموا يف بناء 

عالقات مع اجلميع على اأ�ص�س اإن�صانية نبيلة. 
وعّر ال�صيد بطي �صعيد الكندي رئي�س جمل�س 
األقاها يف احلفل  التي  الكلمة  اأمناء اجلامعة يف 
كببوكبببببة جببديببدة مببن طلبة  فببخببره بتخريج  عببن 
  2020 اك�صبو  قلب  من  دبي  الكندية  اجلامعة 
اأثبتت  الببببذي  �ببصبباحببة الببو�ببصببل، هبببذا احلببببدث  يف 
برئا�صة  املتحدة  العربية  الإمببببارات  دولببة  قببيببادة 
اآل نهيان  ال�صيخ خليفة بن زايد  ال�صمو  �صاحب 
و�صاحب  ورعبببباه''،  اهلل  ''حفظه  الببدولببة  رئي�س 
نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، 
و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ا�صتثنائي .. تّوج  اأنببه حببدٌث  اأبببو ظبي،  ويل عهد 
بوابًة  واأ�صبح  املا�صية  عاماً  اخلم�صني  اإجنببازات 

لالنطالق نحو مئوية اإمارات امل�صتقبل.
وتقدم ال�صيد بطي بال�صكر للقيادة الر�صيدة على 
وا�صت�صرافها  حا�صرها  وقببراءة  ما�صيها  اأ�صالة 

الالحمدود  البببدعبببم  عببلببى  واأثبببنبببى  لببلببمبب�ببصببتببقبببببل، 
والببتببوجببيببهببات الببر�ببصببيببدة ملببعببايل البب�ببصببيببخ نهيان 
اجلامعة  منها  نهلت  والببتببى  نببهببيببان  اآل  مبببببارك 
ا�صراتيجيتها. وقال : "نعلن ملعاليكم باأننا على 
و�ُصكرنا  املقبلة،  عاماً  للخم�صني  اجلاهزية  اأمت 
اجلزيل لب�صماتكم الوا�صحة التى قادتنا ملراكز 

متقدمة يف الت�صنيف املحلي والعاملي" 
�صيلي،  كرمي  الروف�صور  بطي  ال�صيد  �صكر  كما 
الأكادميية  الهيئتني  واأع�صاء  اجلامعة،  رئي�س 
والإدارية يف اجلامعة، على ما قدموه من جودة 
م�صهودة يف التعليم، ورعاية م�صكورة يف الربية 

لطلبتهم. 
اجلامعة  كلمة  �صيلي  كرمي  الروفي�صور  واألقى 
"نحن فببخببورون جببًدا بنجاح  والببتببي قببال فيها : 
الكندية  اأن اجلامعة  خريجينا، ونحن على ثقة 
خلريجيها".  كبببببري  فببخببر  مبب�ببصببدر  �صتكون  دببببي 
م�صيدا بجهود كافة العاملني يف اجلامعة والتي 
هذا  دبببي  الكندية  اجلامعة  ت�صنيف  يف  �صاهمت 
العام �صمن اأف�صل %2 من اجلامعات يف جميع 

اأنحاء العامل.
الطاير،  �صما  األقتها  فقد  اخلريجني،  كلمة  اأمببا 
الأعمال ق�صم  اإدارة  املاج�صتري يف  خريجة درجة 
مل  تخريج،  حفل  "ككل  فيها:  وقالت  )املالية(، 
تتوقف اجلامعة الكندية دبي عن اإدها�صنا واإبهار 
اأن  �ببصببيء ميكن  يببوجببد  اأنبببه ل  الببعببامل. كنا نظن 

يتفوق على دفعة برج خليفة لعام 2020، ومع 
اأخببرى، ووجدنا  ذلك فقد فعلتها اجلامعة مرة 
اأنف�صنا يف هذه اللحظة التاريخية بح�صور الأب 
معايل  الإمببببببارات،  يف  الببعببايل  للتعليم  املببوؤ�ببصبب�ببس 
ال�صيخ نهيان مبارك اآل نهيان، يف اإك�صبو 2020، 

لن�صبح خريجي دفعة )قبة �صاحة الو�صل(".
ويف خببتببام احلبببفبببل، �ببصببّلببم مببعببايل البب�ببصببيببخ نهيان 
والدرجات  التخريج  �صهادات  نهيان  اآل  مبارك 
406 خريجا وخريجة من عدد من  العلمية لب 

الكليات، منها كلية الإدارة، والعمارة والت�صميم 
الداخلي، والت�صال والآداب والعلوم، والهند�صة 

والعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.
وجدير بالذكر اأن اجلامعة الكندية دبي حتر�س 
على الحتفاء بخريجيها بطرق مبتكرة ل ُتن�صى، 
حيث احتفلت من قبل بحفالت التخرج يف اأوبرا 
دبي ويف برج خليفة لتكون بذلك اجلامعة الأوىل 
يف دبي والعامل التي حتتفي بخريجيها حتت قبة 

الو�صل دبي اإك�صبو 2020. 

نائب الأمني العام لالأمم املتحدة تفتتح بوابة الدخول اإىل اإك�سبو 2020 دبي اإيذانا بانطالق فعاليات اأ�سبوع الأهداف العاملية
•• دبي– الفجر 

اأمبببيبببنبببة حممد،  افببتببتببحببت مبببعبببايل 
نائب الأمني العام لالأمم املتحدة، 
اإك�صبو  يف  ر�صميا  ال�صتدامة  بوابة 
2020 دبي،بالتزامن مع انطالق 

فعاليات اأ�صبوع الأهداف العاملية. 
واألقت معايل اأمينة حممد خطابا 
امل�صاركة  الببببوفببببود  اأعببب�بببصببباء  اأمببببببام 

وا�صتثمارات  �صراكات  اإىل  امل�صاركة 
حت�ّصن حياة النا�س ب�صكل ملمو�س 
يف كببل مببكببان. ومببع دمببج الأهبببداف 
اإك�صبو  فعاليات  جميع  يف  العاملية 
يف  التفكري  ميكنني  ل   ،2020
اأكبببرث مببالءمببة لنا لتجديد  مببكببان 
التزامنا امل�صرك بالوفاء بالوعود 
اأنف�صنا يف عام  التي قطعناها على 
2015". ويهدف اأ�صبوع الأهداف 

الببو�ببصببل، �صلطت  والبببببزوار يف قبببببة 
فببيببه البب�ببصببوء عببلببى �ببصببرورة العمل 
اجلماعي لتحقيق اأهداف التنمية 
والتي  عبب�ببصببر،  ال�صبعة  املبب�ببصببتببدامببة 
وكوكب  لالإن�صان  خمططاً  متثل 

الأر�س والزدهار.  
"اإن  حممد:  اأمينة  معايل  وقالت 
الأمببببببر مبببببروك لببكببل واحبببببد منا، 
هذه  لتحويل  وجببمبباعببات،  اأفبببببرادا 

الفرة  يف  ينعقد  البببذي  الببعبباملببيببة، 
اجلاري،  يناير   22 اإىل   15 مببن 
التنمية  باأهداف  الوعي  زيببادة  اإىل 
امل�صتدامة، وميثل املرة الأوىل التي 
خارج  الأ�صبوع  فعاليات  فيها  تقام 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف 

نيويورك.
الأ�صبوع من�صة جتمع  ويوفر هذا 
زعببببمبببباء الببببعببببامل و�بببصبببنببباع البببقبببرار 

للعمل  واملواطنني،  الأعمال  وقادة 
التنمية  اأهبببداف  اأجببل حتقيق  مببن 
والتي  عبب�ببصببر،  ال�صبعة  املبب�ببصببتببدامببة 
وعدم  الفقر  مكافحة  اإىل  تهدف 
امل�صاواة، ومتكني الن�صاء والفتيات، 
ومببعبباجلببة الببقبب�ببصببايببا املببلببحببة التي 
لتحقيق  املببنبباخببي،  بالتغري  تتعلق 
عبببامل يبب�ببصببوده البب�ببصببالم والزدهبببببار 

بحلول عام 2030.

عرو�ص الـ »كيه-بوب« الكورية تلهب حما�ص جمهور اإك�سبو 2020 دبي

مب�ساركة 70 �سركة

جتارب مميزة ت�سلط ال�سوء على الثقافة الكورية يف معر�ص كوريا لالبتكار يف اإك�سبو 2020 دبي

�سمن فعاليات معر�ض اإك�سبو دبي 2020

كومفيتا ومايكرو�سوفت تتعاونان يف جتربة تذّوق الع�سل بني العاملنَي الواقعي والفرتا�سي يف جناح نيوزيلندا

•• دبي– الفجر

اأطلت كوكبة من فناين مو�صيقى الب"كيه-بوب"، احتفال 
باليوم الوطني جلمهورية كوريا يف اإك�صبو 2020 دبي، 
احت�صدت  جماهري  ل�صطحاب  اليوبيل،  من�صة  على 
املو�صيقى  عببامل  اإىل  مبهجة  رحببلببة  يف  للقائهم،  �صوقا 
الكورية، حيث رحب اأع�صاء الفرق باجلميع با�صتخدام 

كلمات ترحيب عربية.
الكورية،  الببثببقببافببة  راقبب�ببس ج�صد  بببعببر�ببس  وبببببداأ احلببفببل 
من  املببكببونببة  "فور�صتيال"  فببرقببة  بببعببده  املن�صة  لتعتلي 
الغنائية  بعرو�صها  واملعروفة  رئي�صيني،  مغنني  اأربعة 
بالفرقة،  ترحيبا  اجلببمببهببور  اأ�ببصببوات  وتببعببالببت  املببمببيببزة. 
التي عر اأع�صاوؤها عن امتنانهم لزيارة دبي والوقوف 
على من�صة اليوبيل يف اإك�صبو، قائلني: "مل نكن نعرف 
الب’كيه-بوب‘  الهائل من حمبي فن  العدد  بوجود هذا 
ومتابعيه هنا يف دبي. ن�صعر بال�صعادة مل�صاركتنا يف اليوم 

الوطني لكوريا يف اإك�صبو."
")جي(اآي-دل" عر�صها  وا�صتمر احلفل بتقدمي فرقة 
عددا  اخلم�س  الببفببرقببة  عبب�ببصببوات  اأدت  حيث  املو�صيقي، 
الذي  اجلمهور،  من  تفاعل  و�صط  اأغانيهن،  اأ�صهر  من 
"هذه  الفرقة:  وقالت  معهن.  الراق�صة  احلركات  اأدى 
زيببارتببنببا الأوىل لببدبببي، ونببحببن �ببصببديببدات النبببببهببار بها. 
ملقابلة  �صعيدات جدا  اإك�صبو تخيالتنا، ونحن  فاق  لقد 
اجلناح  لزيارة  اجلميع  وندعو  لفننا.  املحب  جمهورنا 

الكوري، فهو مبهر حقا، ل �صيما يف امل�صاء."
الراب،  مو�صيقى  اأنغام  على  �صريعة  اإيقاعية  وبحركات 
قدمت فرقة "غولدن ت�صايلد" اأغانيها، و�صط ت�صفيق 
حبببار مببن اجلببمببهببور. ووجبببه اأعبب�ببصبباء الببفببرقببة حديثهم 

للح�صور، وقالوا: "نحن هنا للمرة الأوىل يف دبي، وقد 
اأُعجبنا  كما  والببرائببعببة،  املختلفة  املدينة  بهذه  اأُعجبنا 
الكيه- مو�صيقى  اإىل  ولال�صتماع  ملقابلتنا،  بحما�صكم 

من  احلما�صية،  اأغانيها  من  عددا  الفرقة  واأدت  بوب". 
تن�صح  الببتببي   ،"All Day" ال�صهرية  الأغببنببيببة  بينها 

بالركيز على احلا�صر وعدم القلق ب�صاأن امل�صتقل.
وبببالببرغببم مببن تببوا�ببصببل هببطببول الأمبببطبببار، فببقببد وا�صل 
فا�صتقبل  املو�صيقية،  بالعرو�س  ا�صتمتاعه  اجلمهور 
�صومني،  والراق�صة  وامللحنة،  الأغبباين،  وكاتبة  املغنية، 
التي جتمع  التي قدمت مزيجها اخلا�س من الأغبباين 
بني مو�صيقى البوب والدي�صكو وغريها الكثري، واألهبت 

امل�صرح بحركاتها الراق�صة.
وزاد احلما�س بدخول فرقة �صراي كيدز، وهم �صفراء 
اجلناح الكوري يف اإك�صبو 2020 دبي، و�صط الكثري من 
الإبهار الب�صري، من خالل املوؤثرات ال�صوئية. ورحبت 
ووجهت  باجلمهور،  اأع�صاء  ثمانية  من  املكونة  الفرقة 
الحتفال  هذا  لتواجدهم يف  وامتنان  �صكر  كلمات  لهم 

الكوري بامتياز.
باأغنيته  املعروف  �صاي،  ال�صهري  املغني  احلفل  واختتم 
"غانغام �صتايل"، حيث بداأ حديثه بالرحيب بفخامة 
مون جاي اإن، رئي�س جمهورية كوريا، ثم قال: "ب�صبب 
لعامني.  امل�صرح  خ�صبة  على  اأ�صعد  مل  كورونا،  جائحة 
وجودي هنا اليوم يجعلني عاجزا عن الكالم. فتفاعلكم 
وح�صوركم بهذا العدد، واإظهاركم حمبتكم يل، كل ذلك 
ي�صعرين ب�صعادة غامرة. ف�صكرا للجميع!" واأعرب �صاي 
عن ده�صته من معرفة اجلمهور لكل مغنٍّ كوري اعتلى 
كلمات  معرفتهم  اإىل  بالإ�صافة  احلببفببل،  اأثببنبباء  املن�صة 

الأغاين.

•• دبي –  الفجر

اإك�صبو  يف  لببلببمببعببار�ببس  دبببببي  مببركببز  ا�ببصببتبب�ببصبباف 
"معر�س كوريا لالبتكار  2020 دبي فعاليات 
 70 حببوايل  مب�صاركة  يقام  والببذي   ،"2022
�بببصبببركبببة متبببثبببل كببببوريببببا اجلبببنبببوببببيبببة، مببببن بينها 
اإىل  بالإ�صافة  و�صام�صوجن،  موتورز  هيونداي 
عدد من ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة احلجم 
التي �صتعر�س منتجاتها املتنوعة، والتي ميكن 
للزوار من خاللها الطالع على جوانب متعددة 
وال�صحة  اجلمال  ت�صمل  الكورية،  الثقافة  من 

والطعام، اإىل جانب التكنولوجيا املبتكرة.
 "2022 لببالبببتببكببار  كببوريببا  "معر�س  ي�صتمر 
البب�ببصببوء على  يببنببايببر، وي�صلط   18 الببيببوم  حببتببى 
مو�صوعات اإك�صبو 2020 دبي الرئي�صية، حيث 
والفر�س  ال�صتدامة  اأجنحة  املعر�س  يت�صمن 
�صتايل،  الاليف  جناح  اإىل  بالإ�صافة  والتنقل، 
والعالمات  ال�صركات  بع�س  فيه  تعر�س  الببذي 
اإن�صايد"  "بيوتي  مثل   – املببعببروفببة  الببتببجبباريببة 
و"ديرمال كوريا" و"بيو هيلث كوريا" وغريها 
اخلا�صة  املببتببنببوعببة  وخببدمبباتببهببا  منتجاتها   –
البتكارات  مببن  الببعببديببد  جببانببب  اإىل  ببباجلببمببال، 
الب�صرة  بجمال  للعناية  املميزة  التكنولوجية 

و�صحتها.
يقدم املعر�س اأي�صا لزوار اإك�صبو 2020 دبي، 
�صمن الق�صم اخلا�س مبدينة بو�صان الكورية، 
ومببزايببا هذه  وتبباريببخ  ثقافة  عببن  نبببببذة مو�صعة 

املببدن يف كوريا  اأكببر  ثبباين  التي تعتر  املدينة، 
اجلنوبية، وهي تتحول اإىل مدينة عاملية تتمتع 
بالنفتاح وال�صيافة والتنوع. وت�صعى بو�صان اإىل 
التحول ملدينة ذكية م�صتقبلية �صديقة للبيئة 

با�صتخدام التكنولوجيا الرقمية الكورية. 
وعن هذا الق�صم املميز يف جناح الاليف �صتايل، 
قال الكوري ترومبان ت�صو، امل�صارك يف الرويج 
خالل   مببن  الرئي�صي  "هدفنا  بببو�ببصببان:  ملدينة 
الرويج  هببو  دبببي   2020 اإك�صبو  يف  امل�صاركة 
وذلك  ممببيببزة،  �صياحية  كوجهة  بو�صان  ملدينة 
واملزايا  والبببتببباريبببخ  الببثببقببافببة  ا�ببصببتببعببرا�ببس  عبببر 

اخلبببا�بببصبببة البببتبببي تببتببمببتببع ببببهبببا املبببديبببنبببة، بهدف 
اإك�صبو  الببببببدويل  احلبببببدث  جلببباذببببيبببة  الببببرويببببج 
ل�صت�صافته.  بببو�ببصببان  ت�صعى  البببذي   2030
نببهببدف اأيبب�ببصبباً مببن خببالل ت�صليط البب�ببصببوء على 
الوظائف  مببن  املببزيببد  خلق  اإىل  بو�صان  مدينة 
وال�صناعة  القببتبب�ببصبباد  يف  ال�ببصببتببثببمببار  وفببر�ببس 

للنا�س يف جميع اأنحاء العامل". 
يحظى زوار اإك�صبو 2020 دبي اأي�صا بالعديد 
مببن الببتببجببارب املببتببنببوعببة واملبببثبببرية، الببتببي ُتقّدم 
بالإ�صافة  لالبتكار،  كببوريببا  معر�س  يف  جمانا 
اإىل جتربة التقاط ال�صور مع م�صاهري الدراما 

الكورية وم�صاركتها على اإن�صتغرام، ثم احل�صول 
التجارب  وذلببك يف من�صة  على هدايا جمانية، 
والأن�صطة. ي�صم املعر�س اأي�صا من�صات خا�صة 
املراكز  البب�ببصببيبباحببيببة، مببثببل مببنبب�ببصببة  بببباخلبببدمبببات 
ال�صياحة  ال�صياحية، ومن�صة �صركات  وامل�صاريع 
فنون  ت�صوير  من�صة  اإىل  بالإ�صافة  وال�صفر، 
من  وغببريهببا   ،AR بتنقية  الب�صرية  اخلبببدع 

املن�صات املميزة. 
يببجببمببع جبببنببباح جببمببهببوريببة كببببوريببببا، الببببواقببببع يف 
احلياة  ومنببط  والثقافة  الفن  التنقل،  منطقة 
مكعبات  تعك�س  حيث  واحبببد،  مكان  يف  الببكببوري 
واجهات  على  با�صتمرار  متغرية  �ببصببورا  دوارة 
اجلناح اخلارجية. و�صتكون بانتظار زوار جناح 
لوحة  دبي   2020 اإك�صبو  يف  كوريا  جمهورية 

تنب�س بالفن والثقافة وروؤى امل�صتقبل. 
تطلع  طوابق  خم�صة  من  املوؤلف  اجلناح  ميثل 
الب�صرية  قيادة  يف  للم�صاهمة  اجلنوبية  كوريا 
ت�صميمه  ت�صور  ويقوم  اأف�صل،  م�صتقبل  نحو 
على مفهوم الرق�س اجلماعي؛ وي�صعى اجلناح 
لتج�صيد  ومببعببرو�ببصبباتببه  ت�صمميه  خبببالل  مببن 
تزيد  اإجمالية  م�صاحة  على  الكورية  احليوية 
"كوريا  �صعار  وحتببت  مربع.  مر   5200 على 
هذا  �صيعمل  نحوك"،  الببعببامل  حتبببرك  الببذكببيببة 
التكنولوجية  بقدراته  ي�صتهر  الببذي   – البلد 
ت�صتفيد  متنوعة  فعاليات  ا�صت�صافة  على   –
ال�صينما  يف  لفنونها  املببتببنببامببيببة  ال�صعبية  مببن 

والتلفزيون واملو�صيقى.

•• دبي - الفجر

وكومفيتا  مببايببكببرو�ببصببوفببت  عببالمببتببا  تببتببعبباون 
لبببببّث روح مببن احلببداثببة على  ال�صهر  هببذا  يف 
ا�صتعداداً  التقليدية،  الطعام  تبببذّوق  جتربة 
ما  جتمع  الع�صل  لتذّوق  حمّطة  ل�صت�صافة 
بني العاملنَي الواقعي والفرا�صي يف معر�س 
الفعالية  هببذه  تببنببدرج   .2020 دبببي  اإك�صبو 

التي جتري من اليوم 18 يناير ولغاية 20 
تاي�صت  احتفالت  اإطار  2022 �صمن  يناير 
نيوزيالند التي ُتقام يف جناح نيوزيلندا. ويف 
هذه املنا�صبة، ي�صتخدم املتجر املوؤّقت املنا�صد 
تببقببنببيببة هببولببولببنببز الأكبببببرث حداثًة  لببلببحببوا�ببس 
للزّوار فر�صة ا�صتك�صاف عامل النحل  متيحاً 

ال�صاحر. 
ُتعتر  الببتببي  كومفيتا  عببالمببة  ابببتببكببرت  وقبببد 

بالتعاون  مانوكا،  لع�صل  عاملياً  رائببداً  عنواناً 
مبببع مببايببكببرو�ببصببوفببت، جتبببرببببًة تببنببا�ببصببد كافة 
عامل  يف  البببببزّوار  خبباللببهببا  ينغم�س  احلبببوا�بببس 
املعر�س  زّوار  بانتظار  الفببرا�ببصببي.  الع�صل 
بالت�صويق  حافلة  متكاملة  م�صرحية  جتربة 
اأ�صوات  اإىل  ليتعّرفوا  �صّماعاتهم،  داخل  من 
النحل  وقببّوة  وفوائده  ونكهاته  مانوكا  ع�صل 
تفّوت  ل  تفاعلية  جتببربببة  اإّنببهببا  والببطبببببيببعببة. 

بالن�صبة اإىل ع�ّصاق الع�صل وذّواقة الطعام يف 
الإمارات العربية املتحدة. احلجز �صروري.

اأوف  تبببايببب�بببصبببت  يف  مبب�ببصبباركببتببهببا  جبببانبببب  اإىل 
جمموعة  مببن  عبب�ببصببواً  كومفيتا  نببيببوزيببالنببد، 
 ،Care Collective كببولببكببتببيببف  كبببري 
اأبببببرز اجلببهببات الراعية  ُتببعببتببر اإحببببدى  الببتببي 
واملوردين جلناح نيوزيلندا الكائن يف منطقة 

ال�صتدامة من اإك�صبو 2020. 
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مر  على  خمتلفة  تو�سيات  ال��درا���س��ات  اأنتجت 
يوميا،  ب�سربها  املو�سى  املاء  كمية  ب�ساأن  ال�سنني 
املياه تعتمد على  الفردية من  لكن االحتياجات 

العديد من العوامل يف الواقع.
اجلميع.  تنا�سب  واح����دة  �سيغة  ت��وج��د  وال 
لل�سوائل  اجل�سم  حاجة  عن  املزيد  معرفة  لكن 
�سي�ساعد على تقدير كمية املاء التي يجب �سربها 

كل يوم.

ما هي كمية املاء التي يجب اأن ت�سربها؟
يببحببتببوي اجلبب�ببصببم عببلببى حببببوايل %60 مببن املببباء، 
املبباء من خببالل التنف�س والتعرق  وكببل يببوم نفقد 
والبول. ولكي يعمل ج�صمك ب�صكل �صحيح، يجب 
عليك جتببديببد اإمببببدادات املببيبباه عببن طببريببق تناول 

امل�صروبات والأطعمة التي حتتوي على املاء.
ت�صرب  اأن  ل�صحتك  املهم حقا  مببن  اأنببه  حببني  ويف 
الكمية املو�صى بها من املاء يوميا )ثمانية اأكواب 
من املاء، اأو نحو لرين(، ل يهم مقدار ما ت�صربه 

فقط.
التي  الكمية  اأهببمببيببة عببن  يببقببل  �ببصببوؤال ل  وهببنبباك 
املاء  ت�صرب  هببل  وهبببو:  املببباء  مببن  يوميا  حتتاجها 

بطريقة �صحيحة؟
ويبب�ببصببرح كببريبب�ببس �بببصبببانبببدرز، خبببببري الببرطببيببب يف 
كليتاك  "ت�صتطيع  قائال:   ،Radnor Hills
معاجلة ما ي�صل اإىل 800 مل من املاء يف �صاعة 
زائببدة عن  املبباء بكميات  واإذا كنت ت�صرب  واحبببدة. 
ذلك، ف�صوف مير بب�صاطة عر كليتيك دون اإعادة 
اأن  ميكن  احلبببالت،  اأ�ببصببواأ  ويف  لحقا.  امت�صا�صه 

يوؤدي اإىل التورم".
ولذلك، يف حني مت التاأكيد بحق اأنك بحاجة اإىل 
فاإن  املبباء يوميا،  اأكبببواب من   8 اإىل   6 �صرب نحو 
لن  �صريع  تتابع  املببباء يف  مببن  كبببببرية  كمية  �ببصببرب 

يفيدك كثريا.

وي�صار اإىل اأن �صرب اأكرث من ذلك اإما اأنه ل طائل 
من ورائه اأو ميكن اأن ي�صبب بع�س ال�صرر.

وهناك مقيا�س اآخر جيد ملعرفة ما اإذا كنت ت�صرب 
الكثري مببن املببباء وهببو عببدد مبببرات الببتبببببول، حيث 
يو�صح كري�س اأن املعدل الطبيعي للتبول من اأربع 

اإىل �صت مرات يف اليوم.

ما هي خماطر اجلفاف؟
العديد  وراء  ال�صبب  هو  يكون اجلفاف  اأن  ميكن 
ال�صداع  ذلببببك  البب�ببصببحببيببة، مببببا يف  املبب�ببصبباكببل  مبببن 

وانخفا�س الطاقة.
وي�صرح كري�س: "اجلفاف يعني اأن ج�صمك يفقد 
�صوائل اأكرث مما ي�صتطيع تناوله، واإذا مل ت�صرب 
كمية كافية من ال�صوائل، فقد تعاين من جفاف 
املبكرة.  املببراحببل  خببالل  بال�صداع  ت�صاب  اأو  الفم 
واإذا ا�صتمر ج�صمك يف فقدان الكثري من ال�صوائل، 
فقد تواجه اأعرا�صا اأخرى للجفاف مثل التعب اأو 

خفة الراأ�س".
وتابع: "يف حالت اجلفاف اخلطرية، �صتحتاج اإىل 
اإذا كنت تعاين من ارتفاع  مراجعة الطبيب فورا 

يف درجة احلرارة اأو قيء اأو اإ�صهال".

كيف ميكنك اأن حتافظ على رطوبتك؟
رطببوبببة ج�صمك  عببلببى  "احلفاظ  كببريبب�ببس:  يببقببول 

بالكامل باملاء ميكن اأن يوفر العديد من الفوائد 
البب�ببصببحببيببة وميببكببن اأن يبب�ببصبباعببد يف حتبب�ببصببني املبببزاج 
من  كافية  كمية  و�صرب  الدماغ.  وظائف  وتعزيز 
درجة  تنظيم  على  اأيبب�ببصببا  اجل�صم  �صي�صاعد  املببباء 
احلببببببرارة وطببببرد البب�ببصببمببوم واحلبببفببباظ عببلببى عمل 

الأع�صاء ب�صكل �صحيح."

فيما يلي اأهم ن�سائح كري�ض للبقاء رطبا:
ال�صباح:  المببببر يف  اأول  املبببباء  مببن  كببوبببا  -ا�بببصبببرب 
ال�صتيقاظ،  عند  بالعط�س  ت�صعر  مل  لو  "حتى 
فبببباإن جتببديببد البب�ببصببوائببل بببعببد ثببمبباين �ببصبباعببات من 
لغ�صل اجل�صم  الأمثل  اأي ماء هو  ا�صتهالك  عدم 
اإن �صرب  ا�صتمرار عمل الأع�صاء.  واحلفاظ على 
ب�صكل �صحيح  املبباء  اأكبببواب من  اإىل ثالثة  كوبني 
يف  بانتظام  ال�صفلية  الأمببعبباء  حتريك  يف  ي�صاعد 

ال�صباح".
التي حتتوي  الأطعمة  وجبة خفيفة من  -تناول 
بببعبب�ببس الأطعمة،  املببببباء:  نبب�ببصبببببة عببالببيببة مبببن  عببلببى 
وخا�صة الفواكه، مليئة باملاء وميكن اأن ت�صاعدك 

على حتقيق هدف الرطيب.
باملياه  الغنية  الأطببعببمببة  "بع�س  كري�س:  ويببقببول 
والتفاح،  والببكببرفبب�ببس،  واخلبب�ببس،  البببببطببيببخ،  ت�صمل 
واخلببببوخ، والبببتبببوت، والببفببراولببة. والأطببعببمببة التي 
حتتوي على ن�صبة عالية من املاء ل حتتوي فقط 

اأي�صا  حتتوي  ولكنها  ال�صوائل،  من  الكثري  على 
وم�صادات  واملعادن  الفيتامينات  من  الكثري  على 
ا�ببصببتببخببدامببهببا لتح�صني  الببتببي ميببكببنببك  الأكببب�بببصبببدة 

�صحتك".
تتمرن،  عندما  التمرين:  بعد  الكهارل  -ا�ببصببرب 
املعتاد من خالل  اأكببرث من  املبباء  تفقد كمية من 
ل�صتعادة  املببزيببد  �صرب  اإىل  حتتاج  لذلك  الببعببرق، 
مبب�ببصببتببويببات الببرطببيببب لببديببك. ويبب�ببصببرح كري�س: 

التمرين،  "اأثناء 
تفقد املاء ب�صرعة، لذا عليك ال�صتمرار يف �صرب 
واأثبببنببباءه وببببعبببده. وبالن�صبة  الببتببمببريببن  قبببببل  املببباء 

للريا�صيني،
على  حتتوي  التي  الريا�صية  امل�صروبات  ت�صاعد   
كربوهيدرات واإلكروليتات اإ�صافية على ترطيب 

اجل�صم وحت�صني الأداء".
-قببلببل مببن املبب�ببصببروبببات الببغببازيببة: املبب�ببصببروبببات التي 
احت�صابها  يتم  ل  م�صافة  �صكريات  على  حتتوي 
كنت  اإذا  لببذلببك  اليومية،  ال�صوائل  كمية  �صمن 
املاء،  مببن  كببوب  على  ال�صكرية  امل�صروبات  تف�صل 
املنكه  اأو  الببفببوار  املبباء  با�صتخدام  كري�س  فين�صح 
حتتوي  التي  "امل�صروبات  قائال:  ذلببك،  من  بببدل 
ت�صبب  اأن  البب�ببصببكببر ميببكببن  مببن  عببالببيببة  ن�صبة  عببلببى 
اأنببك قد ل ت�صعر  اأكببرث، على الرغم من  اجلفاف 

بالعط�س".

هل ت�سرب ما يكفي من املاء؟ 

 خبري يك�سف عن اأف�سل الطرق للحفاظ على ترطيب اجل�سم

مراجعة  اأن  ببببببول  واأفبببببببباد 
للنظام  حبببديبببثبببة  �بببصبببامبببلبببة 
املتو�صطي  الببغببذائببي 

يف  فقط  لي�س  فوائده  و�صفت  هببارفببارد  من جامعة 
وال�صكري  وال�صمنة  الببقببلببب  اأمبببرا�بببس  مببن  الببوقببايببة 
والببب�بببصبببرطبببان، ولببكببن اأيبب�ببصببا وجببببدت ارتببببببباطبببات مع 

انخفا�س معدل الوفيات ومع زيادة طول العمر.
العديد  هببنبباك  "بالطبع،  �ببصببيببمببون:  واأو�بببصبببح 
الغذائي  النظام  هذا  يف  الأطعمة  من 
وامللون  الببتببقببلببيببدي  الببنببببباتببي 
ت�صاهم  والببتببي  والببلببذيببذ 
ال�صحية،  فوائده  يف 
ذلببببببببك  يف  مبببببببببببببا 
من  الببببببعببببببديببببببد 
اخلببببب�بببببصبببببروات 
والببببببببفببببببببواكببببببببه 
والبببببببببببقبببببولبببببيبببببات 
الكاملة  واحلبببببببوب 
البحرية  واملبببباأكببببولت 
وكببببببببذلببببببببك الأعبببببب�ببببببصبببببباب 

والتوابل".
العديد من  ذلببك، هناك  ومببع 
لنظام  املببرادفببة  الفردية  املكونات 
املتو�صط  الأببببيببب�بببس  البببببحببر  حببمببيببة 
مغذية"،  "جنوم  اأنها  على  تببرز  والتي 
تاأثرياتها،  يف  خا�س  ب�صكل  ت�صاهم  وقببد 

كما اأ�صار دكتور بول.
وفيما يلي اأف�صل 4 مكونات:

- زيت الزيتون البكر املمتاز
املمتاز  البكر  الزيتون  "زيت  اأن  بول  اأو�صح 

غري  الأحبباديببة  للدهون  الرئي�صي  امل�صدر  هو 
الأبي�س  البببببحببر  حببمببيببة  يف  البب�ببصببحببيببة  املبب�ببصبببببعببة 

."E املتو�صط وم�صدر كبري لفيتامني

ومع ذلك، كما اأو�صح، فاإن املركبات امل�صادة لالأك�صدة 
وامل�صادة لاللتهابات امل�صماة بوليفينول، هي الأكرث 

اأهمية لل�صحة.
واأو�صح بول اأن "زيوت الزيتون البكر عالية اجلودة 
احلبببر، من  ونببكببهببة  املببببرارة  مببن  بلم�صة  تتميز  الببتببي 

املعروف اأنها غنية بالبوليفينول".
املتو�صط  الأبي�س  البحر  منطقة  �صكان  "اإن  وتابع: 
يببحبب�ببصببرون دائببمببا وجببببباتببهببم بببزيببت الببزيببتببون البكر 
املمتاز، ومزيج البوليفينول من الزيت واخل�صروات 
املببلببونببة املببطبببببوخببة مببعببا لبببه فبببوائبببد اأقبببببوى م�صادة 

لاللتهابات".

- اخل�سروات
مببن احلكمة  قببدر كبري  "هناك  بببول:  الدكتور  قببال 
اخل�صروات"،  "كل  الببببقببببدمي  املببببباأثبببببور  الببببقببببول  يف 
وهببنبباك الببعببديببد مببن الأمببثببلببة عببلببى هبببذه النباتات 
واللفت  وال�صلق  وال�صبانخ  اخل�س  بالألياف.  الغنية 
و"اخل�صر الرية" التي جُتمع من التالل املنحدرة 
جلزر البحر الأبي�س املتو�صط، كلها خ�صروات غنية 

 Cو  Kو  A مببثببل احلديد بالفيتامينات  واملبببعبببادن 

واملغني�صيوم والكال�صيوم بالإ�صافة اإىل العديد 
من البوليفينول امل�صاد لالأك�صدة".

- املك�سرات
اإحدى  اأن  بببول  اأفببباد 

الببببببببببدرا�ببببببببببصببببببببببات 
التي  البببعبببديبببدة 
فوائد  اأظببهببرت 
البحر  حببمببيببة 
الأبببببببببببيبببببببببب�ببببببببببس 

املببببببببتببببببببو�ببببببببصببببببببط 
كببببانببببت الببببدرا�ببببصببببة 

الأولبببببببببببيبببببببببببة الببببتببببي 
يف  انخفا�صا  اأظببهببرت 

وال�صكتات  القلب  اأمرا�س 
الببببببدمبببببباغببببببيببببببة والببببببوفببببببيببببببات 

الإجبببمبببالبببيبببة بببنبب�ببصبببببة تبب�ببصببل اإىل 
ثالثني باملائة.

الدرا�صة  يف  املببجببمببوعببات  اإحببببدى  اأن  ويبببببدو 
بحجم  يومية  ح�صة  مببن  اإ�صافية  فببوائببد  اكت�صبت 
راحة اليد من املك�صرات غري اململحة - حوايل 30 

غراما من البندق واجلوز واللوز.
املك�صرات  "ل حتتوي  واأ�صاف بول: 
عببببلببببى الببببكببببثببببري مبببببن الألبببببيببببباف 
اأن تكون  بببل ميببكببن  فببحبب�ببصببب، 
اأي�صا م�صدرا رائعا للدهون 
ذلببببك  الببب�بببصبببحبببيبببة مببببببا يف 
 6 3 واأومببببيببببغببببا  اأومببببيببببغببببا 
والببببببدهببببببون املببببتببببعببببددة غري 
الفيتامينات  وكذلك  امل�صبعة 
امل�صادة  واملعادن والبوليفينول 

لاللتهابات".

- الفا�سوليا
ممتازا  م�صدرا  تعد  "الفا�صوليا  اأن  اإىل  بببول  اأ�صار 
B واملعادن  الألبببيببباف وفببيببتببامببيببنببات  لببلببروتببني، مببع 

وم�صادات الأك�صدة".
الأمعاء  مليكروبات  رائعة  الفا�صوليا  اأن  اأو�صح  كما 

واأي�صا لبيئتنا كم�صدر م�صتدام للروتني.
اأنها تقدم م�صاهمة مهمة   ويعتقد بع�س الباحثني 
نيكويا  �صبه جزيرة  قبائل قرى  العمر يف  اإطالة  يف 

يف كو�صتاريكا،
الأبي�س  البببببحببر  الببيببونببانببيببة يف   وكببذلببك يف اجلببببزر 

املتو�صط.

املتوقع العمر  متو�سط  تزيد  اأن  ميكن  مكونات   4
االأبي�ض  البحر  بحمية  تيمنا  غذائي  نظام  اتباع  عن  الناجمة  العمر  طول  فوائد  حت�سى  وال  تعد  ال  درا�سات  تظهر 
املتو�سط.وك�سف الدكتور �سيمون بول، طبيب عام وموؤلف كتاب The Real Mediterranean Diet، اأن هناك 

4 مكونات "�سوبر �ستار" موجودة يف حمية البحر االأبي�ض املتو�سط والتي قد تكون م�سوؤولة عن هذا التاأثري.
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املال والأعمال

الدار تطلق م�سروعا م�ستداما خلف�ص ا�ستهالك 
% عرب حمفظة اأ�سولها الطاقة بن�سبة 20 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �صركة الدار العقارية “الدار” عن اإطالق م�صروع م�صتدام لتعزيز 
كفاءة اإدارة ا�صتهالك الطاقة يف خطوة بارزة تهدف من خاللها اىل خف�س 
اأ�صاًل من حمفظتها، مبا يف   80 %20 عر  بن�صبة  الكهرباء  ا�صتهالك 
ذلك الفنادق واملدار�س والأ�صول التجارية واملن�صاآت الرفيهية والعقارات 

ال�صكنية والتجزئة.
وبجانب امل�صاهمة يف تقلي�س الب�صمة الكربونية لل�صركة، �صي�صاهم امل�صروع 
يف متّكني الدار من حتقيق وفورات ت�صل اإىل 40 مليون درهم �صنوياً �صمن 

ميزانية تكاليف ا�صتهالك الطاقة.
الكربون  من  انبعاثاتها  تقليل  اإىل  امل�صروع  هذا  خالل  من  الببدار  وتهدف 
عر حمفظة اأ�صولها بواقع 80 األف طن، وخف�س ا�صتهالك الكهرباء مبا 
ي�صل اإىل 110 جيجاوات -�صاعة، وا�صتهالك املياه مبقدار 886 األف مر 
مكعب، بالإ�صافة اإىل تر�صيد ا�صتهالك املياه املّردة مبقدار 23 مليون طن 
تريدي بال�صاعة، وخف�س ا�صتهالك الغاز الطبيعي بواقع 726 األف مر 

مكعب �صنوياً.
وقال جريج فيور، الرئي�س التنفيذي لل�صوؤون املالية وال�صتدامة يف الدار 
القطاع  يف  رائببدة  ك�صركة  املجتمعية  م�صوؤوليتنا  من  “انطالقاً  العقارية: 
ا�صتباقية  تدابري  اتخاذ  اأهمية  الرئي�صية  اأولوياتنا  �صمن  ن�صع  العقاري، 
الرئي�صية  املبادرة  ..واإننا نهدف من هذه  الكربونية  النبعاثات  للحد من 
ا�صتهالك  حببول  ووا�صحة  �صاملة  روؤيببة  اكت�صاب  يف  املتمّثل  هدفنا  حتقيق 
الطاقة واعتماد الآليات والتدابري الالزمة ل�صمان تعزيز كفاءة حمفظة 
اأ�صولنا اململوكة واملُدارة ..وقد حققت الدار م�صتويات متقدمة �صمن هذه 
الرائدة  الدولية  ال�صركات  العديد من  مع  تعاونت  بعدما  امل�صرية، خا�صًة 
الطاقة  ا�صتهالك  انبعاثات  تقليل  مل�صاعدتها يف  الطاقة  يف قطاع خدمات 

ب�صكل كبري”.
على  ملمو�صة  اإيجابية  اآثببباراً  حتقق  التي  امل�صاريع،  هببذه  “مثل  واأ�ببصبباف: 
البيئة، �صتعزز كفاءة اأعمالنا وترتقي مب�صتويات جناحاتنا ..كما اأنها تقدم 
اأمثل �صمن  ب�صكل  املبذولة  الوقت واجلهود  مثالياً حول توظيف  منوذجاً 
مبادرات ال�صتدامة، من اأجل حتقيق عوائد مالية كبرية ومبا يتما�صى مع 

الأولويات املجتمعية على نطاق اأو�صع واأ�صمل”.
ال�صركاء  مببن  عببدد  اأجببراهببا  الببتببي  املتقدمة  التدقيق  عمليات  على  وبببنبباًء 
اأعبببوام يف جمببال تعزيز كفاءة  ملببدة خم�صة  الببدار عببقببوداً  اأبببرمببت  املحددين، 
الطاقة،  �صركات متخ�ص�صة يف قطاع خدمات  اأربببع  مع  الطاقة  ا�صتهالك 
“تريد”/  مببع  /بببالببتببعبباون  و”اإجني”  و”اإنو?ا”  “�صيمنز”  فيها  مبببا 
و”جون�صون كونرولز” بالتعاومنع “حتالف من اأجل ال�صتدامة العاملية 
..و�صتن�صوي حتت م�صوؤولية كل �صركة اإدارة اأنظمة الطاقة �صمن عدد من 
الأ�صول، يف حني مت تعيني “جي اأر اإف اإن اإنرنا�صونال” كجهة ا�صت�صارية 

لإدارة هذا امل�صروع امل�صتدام.
بتنفيذ  الأربببع  ال�صركات  قيام  امل�صروع  هذا  من  القادمة  املرحلة  و�صت�صهد 
حزمة من امل�صاريع التطويرية عر 80 اأ�صاًل، والتي من املتوقع اإجنازها 

بحلول الربع الثالث 2022.
وعببقببب اكببتببمببال هببذا املبب�ببصببروع املبب�ببصببتببدام، �صتحقق هببذه البب�ببصببركببات وفورات 
�صيتم  والببتببي  �ببصببنببوات،  خم�س  مبببدار  على  الببطبباقببة  ا�صتهالك  يف  م�صمونة 
يف  الببواردة  الإر�صادية  والتوجيهات  للمعايري  وفقاً  منها  والتحقق  قيا�صها 

.IPMVP الروتوكول الدويل لقيا�س الأداء واعتماده
مع  متما�صياً  الببطبباقببة  اإدارة  كببفبباءة  لتعزيز  امل�صتدام  املبب�ببصببروع  هببذا  ويبباأتببي 
مع  ين�صجم  كما  ال�صاملة،  ال�ببصببتببدامببة  حتقيق  نحو  البببدار  ا�صراتيجية 
اأهدافها املن�صودة نحو تر�صيد ا�صتهالك الطاقة وخف�س ب�صمتها الكربونية 

بحلول العام 2025.

انطالق الدورة الرابعة من ملتقى اأبوظبي 
للتمويل امل�ستدام 19 يناير اجلاري

•• اأبوظبي-وام:

ي�صت�صيف �صوق اأبوظبي العاملي فعاليات ملتقى اأبوظبي للتمويل امل�صتدام 
اأول حببدث ومن�صة يف دولببة الإمارات  19 يناير اجلبباري والببذي يعد  يف 

خمت�صة يف التمويل امل�صتدام ومعايري ال�صتدامة حتقق حياد كربوين.
ويعد ملتقى اأبوظبي للتمويل امل�صتدام امتداداً ا�صراتيجياً للتزام �صوق 
اأبوظبي العاملي بدعم املبادرات ال�صراتيجية يف دولة الإمارات العربية 
مزدهروم�صتدام.  اقت�صاد  وتطوير  وتعزيز   2050 عام  بحلول  املتحدة 
 AirCarbon Exchange واأعلن �صوق اأبوظبي العاملي عن تعاونه مع
برنامج  اأحبببد  خبببالل  مببن  حببيببادالببكببربببون  حببالببة  عببلببى  للح�صول   ACX
م�صروع  من  الكربون  اأر�ببصببدة  �صراء  طريق  عن  ذلببك  و�صيتم  التعوي�س، 
بدورته  امللتقى  ويجمع  الكربون.  انبعاثات  امت�صا�س  اأو  ي�صعىلتقليل 
الببرابببعببة �ببصببانببعببي البببقبببرار مبببن الببقببطبباع احلببكببومببي حبببول البببعبببامل وكبار 
واملوؤ�ص�صات  التنظيمية  واجلبببهبببات  الببعبباملببيببني  املبب�ببصببتببثببمببريببنبباملببوؤ�ببصبب�ببصببيببني 
والتجارب  اأف�صالملمار�صات  مل�صاركة  واملبتكرين  الأعمال  ورجببال  املالية 
ومناق�صة التحديات التي يواجهها القطاع. فيما �صيفتح احلدث املجال 
اأمبببام جمبببالت جببديببدة مببن الببتببعبباون البببدويل لببزيببادة اجلببهببود الببتببي تعزز 
وامل�صاريع  ال�صتثمارات  نحو  املال  راأ�ببس  تدفق  وت�صريع  التمويالمل�صتدام 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  الببزعببابببي،  جا�صم  اأحببمببد  �ببصببعببادة  وقبببال  املبب�ببصببتببدامببة. 
على  والت�صجيع  امل�صتدام  التمويل  ت�صهيل  ياأتي  العاملي:  اأبوظبي  �صوق 
الرئي�صية،ف�صاًل  واأولوياته  ال�صوق  مهام  �صمن  امل�صوؤولة  ال�صتثمارات 
عن حر�صنا على التطرق ملخاوف تغري املناخ وال�صتدامة التي توؤثر على 
القطاع املايل والقت�صادوالرفاهية على املدى الطويل يف دولة الإمارات 
روؤية  �صباقةوذات  الدولة  كانت  فاإنه لطاملا  املتحدة ومعاجلتها.  العربية 
يعد  والتي  ال�صتدامة،  تعزيز  نحو  واأعمالها  م�صاركاتها  يف  م�صتقبلية 
 2050 بحلول  املناخي  احلياد  لتحقيق  املبادرةال�صراتيجية  اأبببرزهببا 
الأمم  فياتفاقية  الأطبببراف  الببدول  موؤمتر  من  امل�صيفة  الدولة  وكونها 

.COP28 املتحدة الإطارية ب�صاأن تغري املناخ
دولياً  مالياً  مببركببزاً  ب�صفته  يوا�صل  العاملي،  اأبوظبي  �صوق  اأن  واأ�ببصبباف 
متطوراً، جهوده لدعم التنويعالقت�صادي يف اأبوظبي وتعزيز التزام دولة 
الب�صمةالكربونية  انخفا�س  اإن  ا�صتدامة.  اأكرث  الإمببارات نحو م�صتقبل 
جتاري  قبببرار  ببا  اأيبب�ببصً ولكنه  فح�صب،  �ببصببروريببا  �صيئاً  لي�س   ADSFF لببب 

�صحيح.

الهيدروجني من م�سادر الطاقة اخل�سراء التي تعزز م�سرية االإمارات يف التحول االأخ�سر

�سهيل املزروعي لـ »وام«: اأبوظبي لال�ستدامة من�سة عاملية تد�سن عهدا م�سرقا جديدا من التنمية امل�ستدامة

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل �صهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير 
الطاقة والبنية التحتية اأن اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة 
من�صة عاملية تد�صن عهدا م�صرقا جديدا من التنمية 
على  الببرائببدة  الإمببببارات  جهود  يج�صد  مبببا  امل�صتدامة 
العامل وروؤيتها ال�صت�صرافية لبناء م�صتقبل  م�صتوى 

اأكرث ا�صتدامة لالإن�صانية جمعاء مب�صاركة.
وقبببببال مبببعبببايل وزيبببببر البببطببباقبببة والبببببنببيببة الببتببحببتببيببة يف 
مبنا�صبة  “وام”  الإمببببارات  اأنببببباء  لوكالة  ت�صريحات 
لال�صتدامة  اأببببوظبببببببي  اأ�بببصبببببببوع  فببعببالببيببات  انبببطبببالق 
قيادتها  وروؤى  بتوجيهات  الإمببارات  دولببة  اإن   2022
ا�صتخدام  عامليا يف  الببرائببدة  الببدول  تعد من  الر�صيدة 
مبب�ببصببادر الببطبباقببة اخلببالببيببة مببن الببكببربببون مبببا يف ذلك 
يف  دولبببة  اأول  اأ�صبحت  اإذ  ال�صلمية  الببنببوويببة  الببطبباقببة 
�صبكتها  اإىل  النووية  الطاقة  ت�صيف  الأو�صط  ال�صرق 

الكهربائية بت�صغيل حمطة “براكة”.
واأ�صاف معاليه اأن دولة الإمارات تويل اهتماما كبريا 
التوازن  ي�صهم يف حتقيق  الطاقة مبا  بتنويع م�صادر 
وفق  البيئة  على  واحلببفبباظ  امل�صتدامة  التنمية  بببني 
ا�صتخدام  تو�صيع جمالت  اإىل  تهدف  خطة مدرو�صة 
تغطية  ن�صتهدف  حببيببث  للبيئة  البب�ببصببديببقببة  الببطبباقببة 
متجددة.  م�صادر  من  الطاقة  من  احتياجاتنا  ن�صف 
اأن  اإىل  التحتية  والبنية  الطاقة  وزيببر  معايل  واأ�ببصببار 
للتحول  وا�صحة  ا�صراتيجية  الإمببارات متتلك  دولة 

اخل�صراء  الببطبباقببات  يف  با�صتثمارات  ببببداأت  الأخبب�ببصببر 
الببدولببة بتحقيق حتقيق احلياد  بببالببتببزام  تببوج  والبببذي 
اأن  اإىل  ..مبب�ببصببريا   2050 الببعببام  بببحببلببول  الببكببربببوين 
يببعببد مببب�بببصبببدرا مبببن مببب�بببصبببادر الطاقة  البببهبببيبببدروجبببني 
اخلبب�ببصببراء الببتببي تببعببزز مبب�ببصببرية الإمبببببارات يف التحول 
الأخ�صر حيث متتلك الإمارات اأول حمطة يف ال�صرق 
الأو�صط لإنتاج الهيدروجني الأخ�صر اإذ ن�صتهدف اأن 
ن�صبح �صمن الدول امل�صدرة للهيدروجني ون�صتهدف 
ح�صة �صوقية ت�صل اإىل %25 من �صوق الهيدروجني 

العاملي.
لديها  الإمببببببارات  اأن  املبببزروعبببي  �صهيل  مببعببايل  وذكببببر 
خريطة طريق لتحقيق الريادة يف جمال الهيدروجني 
وامل�صاهمة يف حتقيق احلياد املناخي مبا يعزز مكانتها 
اإطار  يف  وذلبببك  للهيدروجني  مببوثببوق  عبباملببي  كم�صدر 
احللول  بتعزيز  الببر�ببصببيببدة  الببقببيببادة  تببوجببهببات  تر�صيخ 
اأطلقت  حببيببث  الببعبباملببيببة  املببنبباخ  لببتببحببديببات  امل�صتقبلية 
املبادرات  من  حزمة  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة 
املرتبطة  �ببصببيببمببا  ل  الببطببمببوحببة  واملبب�ببصبباريببع  الببنببوعببيببة 
الإمارات  مبادرة  دعم  اإىل  الهادفة  النظيفة  بالطاقة 

ال�صراتيجية للحياد املناخي 2050.
واأو�صح معاليه اأن الطاقبة ال�صم�صبية والوقبود النووي 
ال�صلمي والهيدروجني تلعب اأدواراً فاعلة كونها اأكر 
�صامن مل�صتقبل اجلهود العاملية للخف�س من الكربون 
بببتببنببوع م�صادر  يببقببا�ببس  الببببدول  تببقببدم  اأن  اإىل  مبب�ببصببريا 

الطاقة وكميات النبعاثات لديها.

واأكد معايل وزير الطاقة والبنية التحتية اأن الإمارات 
تبذل جهودا كبرية يف جعل الهيدروجني م�صدرا عامليا 
موثوقا للطاقة وتعتر منتجا تقليديا للهيدروجني 
كما متتلك املوارد الطبيعية والتكنولوجية التي تدعم 
التوجه امل�صتقبلي للدولة القائم على ا�صتغالل م�صادر 
هذا الغاز للح�صول على الطاقة يف ظل الركيز على 
�صاأنها  مببن  الببتببي  امل�صتدامة  التنمية  اهبببداف  حتقيق 
ت�صهم  والببتببي  النظيفة  الطاقة  اإىل  الو�صول  متكني 
على  واحلفاظ  القت�صادي  النمو  حتقيق  يف  بدورها 
البيئة وزيببادة كفاءة املببوارد والببذي من �صاأنه اأن يعزز 

مكانة الدويل يف موؤ�صرات التناف�صية العاملية.
اإن الإمببارات تعمل على  وقببال معايل �صهيل املزروعي 
الأخ�صر  الببهببيببدروجببني  اإنبببتببباج  اإمببكببانببيببة  ا�ببصببتببكبب�ببصبباف 
للهيدروجني  اأبببوظبببببي  حتببالببف  خبببالل  مببن  والأزرق 
للهيدروجني  م�صتدامة  �صوق  بتطوير  اأي�صاً  وتلتزم 
كم�صدر للوقود من خالل ال�صراكات الدولية اإذ يعبد 
كربونيبة  انبعاثات  �صفر  اإلبى  الو�صول  هدف  حتقيق 
حتدياً كبريا للدول على م�صتوى العامل ويحتاج اإىل 
امل�صرك بني  والتعاون  البتكارية  مزيد من اجلهبود 
غاز  احتجاز  تقنيبات  حتظى  فيما  الأطبببراف  خمتلف 
ثاين اأك�صيد الكربون باهتمام دويل كبري كونها اأحبد 
انبعاثات  خف�س  يف  �صت�صهم  الببتببي  الببواعببدة  احلببلببول 

الكربون.
جدير بالذكر اأن اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة 2022 
يعد اأول حدث دويل رئي�صي يف جمال ال�صتدامة يقام 

بعد الدورة ال�صاد�صة والع�صرين من موؤمتر الأطراف 
املناخ  تغري  ب�صاأن  الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف 
الأطراف  ملوؤمتر  الطريق  �صيمّهد  كما  “كوب-26”، 
 2022 ت�صت�صيفه م�صر يف عام  الببذي   ”27 “كوب 
الذي ت�صت�صيفه دولة الإمارات يف عام  و”كوب 28”، 

.2023
وت�صم قائمة فعاليات قمة اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة 
تتناول  التي  املهمة  احلببواريببة  اجلل�صات  مببن  العديد 
العاملي،  الطاقة  قطاع  يف  التحول  ت�صمل  مو�صوعات 
والتقاط  وال�صحة  الطاقة  وحلقة  التنقل  وم�صتقبل 
الكربون وتخزينه، والقت�صاد الأزرق وتنامي الهتمام 
يف  واحلوكمة  والجتماعية  البيئية  املعايري  بتطبيق 

عملية اتخاذ القرار.

انطالق فعاليات القمة العاملية 
لطاقة امل�ستقبل 2022 يف اأبوظبي

طاقة ومياه وكهرباء الإمارات تعلنان اإ�سدار �سندات خ�سراء لـنور اأبوظبي بـ 2.6 مليار درهم

•• اأبوظبي-وام:

العاملية  القمة  فعاليات  اأمبب�ببس  انطلقت 
اأ�صبوع  �صمن   2022 امل�صتقبل  لطاقة 
الفعاليات  ،وت�صتمر  اأبوظبي لال�صتدامة 
الطاقة  مببو�ببصببوعببات  عببلببى  تبببركبببز  البببتبببي 
اأبوظبي  وال�صتدامة وت�صت�صيفها �صركة 
 19 اإىل  “م�صدر”  املبب�ببصببتببقبببببل  لببطبباقببة 
اأبوظبي الوطني  يناير اجلاري يف مركز 

للمعار�س.
ت�صارك 7 دول يف فعاليات القمة ، تعر�س 
ابتكارات  اأحبببببدث  اأجببنببحببتببهببا  خبببالل  مبببن 
وال�صتدامة  النظيفة  الطاقة  وتقنيات 
التوا�صل  يف  ت�صهم  من�صة  القمة  وتقدم 
النا�صئة  الأ�ببصببواق  بني  ال�صراكات  واإببببرام 
يف جميع اأنحاء ال�صرق الأو�صط واإفريقيا 
يف  وامل�صتثمرين  جهة،  من  اآ�صيا  وجنوب 
واأمريكا  اأوروبببا  من  التكنولوجيا  جمال 
ما  اأخبببببرى.  جببهببة  مببن  واآ�ببصببيببا  ال�صمالية 

التقنيات  يببجببمببع  مببلببتببقببًى  الببقببمببة  يببجببعببل 
املبببببتببكببرة مبببن كبببل اأنبببحببباء البببعبببامل بحيث 
ت�صريع  عببلببى  والببعببمببل  اكت�صافها  ي�صهل 
يف  وامل�صاعدة  امل�صتدامة  التنمية  وتببرية 

معاجلة حتديات تغري املناخ.
امل�صتقبل  لببطبباقببة  الببعبباملببيببة  الببقببمببة  تنظم 
2022 اأكرث من 200 جل�صة تركز على 
وحتديات  امل�صتدامة  التنمية  مو�صوعات 
راأ�ببصببهببا معر�س  ويبباأتببي على  املببنبباخ،  تغري 
الببطبباقببة الببببذي يبب�ببصببتبب�ببصببيببف اأكببببر واأهببببم 
املتجددة،  الببطبباقببة  قببطبباع  الببعببار�ببصببني يف 
الفعاليات  كذلك  القمة  برنامج  وي�صمل 
ال�صم�صية  البببطببباقبببة  مببنببتببدى   : الآتببببيببببة 
اأنظمة  كفاءة  لدعم  النظيفة:  والطاقة 
الطويل  املبببدى  عببلببى  ال�صم�صية  الببطبباقببة 
الرقمي  والببتببحببول  الرقمنة  با�صتخدام 
 :EcoWASTE مببنببتببدى  اإىل  اإ�ببصببافببة 
النفايات  اإدارة  يف  التكنولوجيا  ا�صتخدام 
هذا  يف  امل�صتخدمة  املببعببدات  وا�صتعرا�س 

اإىل  اإ�صافة  اآلياً  ت�صغيلها  وكيفية  املجال 
املبببباء: طببريببق البببتببكببار ال�صريع  مببنببتببدى 
واأنظمة معاجلة مياه ال�صرف وال�صتفادة 
الذكية:  املبببببدن  مببنببتببدى  اإ�بببصبببافبببة  مببنببهببا 
التوائم الرقمية ف�صال عن منتدى املناخ 

الدائري  لالقت�صاد  خم�ص�س  والبيئة: 
منتجات  اإىل  الكربون  اأك�صيد  ثبباين  مببن 

قيمة.
وتببعببد الببقببمببة حببدثبباً ممببيببزاً يببجببمببع قادة 
مناق�صة  بببببهببببدف  الببببقببببطبببباع  يف  البببفبببكبببر 

وال�صتدامة  امل�صتقبل  طاقة  مو�صوعات 
التي  الببفببعببالببيببات  �صل�صلة  تببتببنبباول  حببيببث 
والو�صائل  الببعبباملببيببة  الببتببحببديببات  تنظمها 
اأجل  من  يتبناها  اأن  للعامل  ميكن  التي 

بناء م�صتقبل م�صتدام.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبببوظبببببي الوطنية  �ببصببركببة  اأمبب�ببس  اأعببلببنببت 
لببلببطبباقببة �ببس م ع )طببباقبببة(، اإحببببدى اأكر 
�ببصببركببات املبببرافبببق املببتببكببامببلببة املبببدرجبببة يف 
منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا، 
و�ببصببركببة مببيبباه وكببهببرببباء الإمببببببارات، وهي 
املتكامل  الببتببنبب�ببصببيببق  يف  رائبببببببدة  �بببصبببركبببة 
لتخطيط و�صراء وتوفري املياه والكهرباء 
مبببخببتببلببف اأنبببحببباء دولبببببة الإمبببببببببارات، عن 
خ�صراء  لببب�بببصبببنبببدات  البببنببباجبببح  الببتبب�ببصببعببري 
م�صمونة بقيمة اإجمالية مقدارها 700 
مليون دولر اأمريكي )2.6 مليار درهم 
�ببصببركببة �صويجان  اإمببباراتبببي( �بببصبببادرة عببن 

للطاقة الكهرو�صوئية �س م ع. 
اأوىل  البببببب�ببببببصببببببنببببببدات،  هبببببببببذه  وتبببببببهبببببببدف 
التمويل  جمبببال  يف  حماولت”طاقة” 
ت�صهيالت  متببويببل  اإعببببادة  اإىل  الأخبب�ببصببر، 
الديون القائمة ل�صركة �صويحان للطاقة 
مّت  الببتببي  ال�صركة  وهببي  الكهرو�صوئية، 
وت�صغيل  وامبببتبببالك  لت�صييد  اإطببالقببهببا 
حمبببطبببة نبببببور اأبببببوظبببببببببي، اأكببببببر حمطة 
واحد  مببوقببع  �صمن  ال�صم�صية  للطاقة 
يف الببعببامل. وقببد اأ�ببصببدرت هببذه ال�صندات 
وت�صتحق   3.265% قبب�ببصببيببمببة  ببب�ببصببعببر 

حتظى  اأن  ويببنببتببظببر   ،2049 يببولببيببو  يف 
 )+BBB( اإئتماين  بت�صنيف  ال�صندات 
بورز”  اآنبببد  “�صتاندرد  مببن   )Baa1(و
�صهدت  وقبببد  البببتبببوايل،  عببلببى  و”موديز” 
اكتتاباً زائداً بلغ 1.8 مرة للم�صتثمرين 
الذين  والدوليني  والإقليميني  املحليني 
بلغ  اكببتببتبباب  بطلبات  ببباإجببمببايل  تببقببدمببوا 

اإجماليها 1.26 مليون دولر.
حتّقق هذه ال�صفقة قيمة كبرية مل�صاهمي 
الكهرو�صوئية  للطاقة  �صويحان  �صركة 
و�ببببصببببركببببة مببببيبببباه وكببببهببببرببببباء الإمبببببببببببارات 
امل�صريتني  البب�ببصببركببتببني  ببباعببتبببببارهببمببا 
بتمديد اأجل ا�صتحقاق الدين ملدة خم�س 
�صنوات تلي متديد اتفاقية �صراء الطاقة 
 ،2049 الببعببام  حتى  �صنوات  خم�س  ملببدة 

بدعم من حكومة اأبوظبي.
للطاقة  �صويحان  �صركة  عر�صت  اأن  بعد 
اخل�صراء،  �صنداتها  اإطار  الكهرو�صوئية 
اعُتمدت ال�صندات مبوجب معايري رابطة 
اأن  الدولية، ما ي�صمن  املال  راأ�س  اأ�صواق 
ال�صندات  مبادئ  متطلبات  امل�صروع  يلبي 
اخلبب�ببصببراء. و�ببصببُتبب�ببصببتببخببدم عبببائبببدات هذه 
ال�صندات ح�صرياً لإعادة متويل القرو�س 
التي مت ترتيبها يف العام 2017 لت�صييد 
وت�صغيلها  اأبوظبي”  “نور  حمبببطبببة 

و�صيانتها.
املببنببا�ببصبببببة، قبببال جببا�ببصببم ح�صني  ويف هبببذه 
ثابت، الرئي�س التنفيذي والع�صو املنتدب 
“طاقة”  “توا�صل  “طاقة”:  ملجموعة 
معيارية  متجّددة  طاقة  م�صاريع  تنفيذ 
القوية  العمومية  مبيزانيتنا  مدعومة 
والتزامنا بتحقيق القيمة مل�صاهمينا. لقد 
جذبت هذه ال�صندات اهتمام امل�صتثمرين 
املهتمني  واملببب�بببصبببتبببثبببمبببريبببن  الببببدولببببيببببني 
البيئية  واحلببوكببمببة  البب�ببصببركببات  بحوكمة 
والجببتببمبباعببيببة، مببا يببعببّزز الببثببقببة ب�صركة 
بالإجنازات.  احلافل  و�صجلها  “طاقة” 
الع�صر  ال�صنوات  يف  جهودنا  و�صنوا�صل 
بالنمّو  املتمثلة  اأهدافنا  لتحقيق  املقبلة 
الببعببوائببد، مببع التزامنا  املبب�ببصببتببدام وزيببببادة 
واحلوكمة  البب�ببصببركببات  بببحببوكببمببة  الببثببابببت 
“طاقة”  لت�صبح  والجتماعية  البيئية 
الب�صمة  ذات  الببببرائببببدة  املبببرافبببق  �ببصببركببة 

الكربونية املنخف�صة يف اأبوظبي”.
ومن جانبه، قال عثمان اآل علي، الرئي�س 
التنفيذي ل�صركة مياه وكهرباء الإمارات: 
“ياأتي اإ�صدار ال�صندات اخل�صراء ملحطة 
رائدة  مبببببادرة  مبببثببابببة  اأبوظبي”  “نور 
املبتكرة  احللول  بتطبيق  التزامنا  توؤّكد 
الببطبباقببة وحتلية  اإنبببتببباج  واملبب�ببصببتببدامببة يف 

•• ال�سارقة -وام:

اأطلقت دائرة الت�صجيل العقاري بال�صارقة 
التميز  جبببائبببزة  مبببن  ااجلبببديبببدة  ن�صختها 
املقرر  2022 حببيببث مببن  لببعببام  الببعببقبباري 
ملختلف  للم�صاركني  الت�صجيل  ببباب  فتح 
حتى  وي�صتمر  اأمبب�ببس  مببن  اعببتببببباراً  الفئات 
اأن تنطلق بعدها  املقبل على  28 فراير 
املقدمة  وامللفات  امل�صاركات  تقييم  مرحلة 
يف  باجلائزة  الفائزين  اأ�صماء  اإعببالن  قبل 
مايو املقبل. وقال �صعادة عبدالعزيز اأحمد 

اإحببببدى  اأبوظبي”  “نور  ُتبببعبببد  املببببيبببباه. 
الركائز الرئي�صية لتطوير قطاع الطاقة 
وامل�صروع  اأبببوظبببببي  اإمببببارة  يف  ال�صم�صية 
امل�صاريع  مبببن  الببعببديببد  ببببني  مبببن  الأول 
الإمارات  دولببة  يف  الرائدة  عاملياً  الرائدة 
التي تدفع عجلة التغرّي يف قطاع الطاقة 
وُت�صهم يف احلد من الب�صمة الكربونية. 
امل�صتثمرين  اأ�صواق  اإىل  الو�صول  وي�صكل 
ال�صندات  هببببببذه  اإ�ببببببصببببببدار  خببببببالل  مبببببن 
هذا  رئي�صية يف متويل  اخل�صراء خطوة 
اأهببداف ال�صتدامة يف دولة  التغرّي ودعم 

الإمارات.”

الت�صجيل  دائبببببرة  عبببام  مببديببر  البب�ببصببامبب�ببصببي 
على  الببدائببرة  حتر�س  بال�صارقة  العقاري 
تنظيم جائزة التميز العقاري �صنويا ويتم 
الإعالن عنها يف بداية كل عام وهي تندرج 
الإ�صراتيجية  املبببببببببادرات  خببطببة  �ببصببمببن 
الرامية  الرئي�صية  وبببراجمببهببا  لببلببدائببرة 
املرموقة  املكانة  تعزيز  يف  امل�صاهمة  نحو 
لإمارة ال�صارقة يف القطاع العقاري ودعم 
وال�صركات  للموؤ�ص�صات  الناجحة  النماذج 
ما  وهببو  احلببيببوي  ال�صوق  هببذا  العاملة يف 
املمار�صات  اأف�صل  واإبببراز  ي�صهم يف تو�صيع 
والتجارب يف هذا اجلانب، ودفع الآخرين 
من  املزيد  وبببذل  م�صتقباًل  امل�صاركة  نحو 

اجلهد والتميز يف عملهم.
اإىل  ت�صعى  الدائرة  اأن  ال�صام�صي  واأ�صاف 
اإثراء التناف�س اخلالق فيما بني امل�صاركني 
يف الببفببئببات املببخببتببلببفببة لببلببجببائببزة مببببا فيها 
وهو  املببالك  وجمعيات  وال�صركات  املكاتب 
الو�صول  يف  الببدائببرة  تطلعات  يحقق  مببا 

ي�صتند  مبب�ببصببتببدام  عبببقببباري  ا�ببصببتببثببمببار  اإىل 
العقاري  البب�ببصببوق  عببنببا�ببصببر  فبباعببلببيببة  عببلببى 
والإبداع  التميز  حتقيق  على  وت�صجيعهم 
يف اأدائهم. واأ�صار اإىل اأن النجاح املتوا�صل 
الذي حققته اجلائزة منذ اإطالقها حتى 
وم�صتمرة  اإ�صافية  م�صوؤولية  يلقي  الآن 
اإيببجبباد الببو�ببصببائببل والآلبببيبببات الكفيلة  نببحببو 
وتوفري  امل�صاركني  من  املزيد  با�صتقطاب 
لببهببم والعمل  اإ�ببصببافببيببة  جمببببالت حتببفببيببز 
تواكب  جديدة  اإبببداع  م�صاحات  خلق  على 
التكنولوجيا  وتببطببورات  ال�صوق  متغريات 
فيها  والببعببامببلببني  املتعاملني  واحببتببيبباجببات 
وهو ما ينعك�س يف نهاية الأمببر يف توفري 
بببيببئببة حببا�ببصببنببة لببال�ببصببتببثببمببار البببعبببقببباري يف 
الإمارة جم�صداً يف الوقت نف�صه توجيهات 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن 
الأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حممد 
حاكم اإمارة ال�صارقة و�صمو ال�صيخ �صلطان 
بن حممد بن �صلطان القا�صمي ويل عهد 

البب�ببصببارقببة رئببيبب�ببس املجل�س  ونبببائبببب حبباكببم 
تطوير  نحو  ال�صارقة  لإمبببارة  التنفيذي 
القت�صاد  يف  والببتببطببور  التنمية  جمبببالت 
ب�صكل عام وت�صخريها ل�صالح بناء الإن�صان 
يف  والرفاهية  اجلببودة  م�صتويات  وتعزيز 
الأف�صل  امل�صتقبل  وبناء  املعي�صية  حياته 
حميد  قببال  جانبه  مببن  املقبلة.  لالأجيال 
اجلائزة  اإن  الببببدائببببرة  مبب�ببصببتبب�ببصببار  الببعبببببار 
اأربببع فئات متنوعة هي فئة املكاتب  ت�صم 
العقاري  التطوير  �صركات  وفئة  العقارية 
احتاد  جمعية  اإدارة  جمل�س  اأف�صل  وفئة 
�بببصبببركبببات خدمات  اأفببب�بببصبببل  مببببالك وفبببئبببة 
املالك  احتاد  جلمعيات  الإداري  الإ�صراف 
داعًيا جميع املوؤ�ص�صات وال�صركات العاملة 
للمبادرة  الإمبببارة  يف  العقاري  القطاع  يف 
النوعية  اجلببائببزة  هببذه  يف  الت�صجيل  اإىل 

خالل الفرة املحددة لذلك.
العقاري  الببتببمببيببز  جبببائبببزة  اأن  اإىل  ولببفببت 
حتببظببى ببببالإ�بببصبببراف والببتببقببيببيببم مبببن قبل 

الكيومي،  �ببصببامل  اهلل  عبد  قببال  وبببببدوره، 
�صويحان  لبب�ببصببركببة  الببتببنببفببيببذي  الببرئببيبب�ببس 
للطاقة الكهرو�صوئية: “�صاهمت حمطة 
“نور اأبوظبي” يف و�صع معايري قيا�صية 
اقت�صاد  ببناء  الإمببارات  دولببة  لطموحات 
لل�صندات  اإ�بببصبببدار  اأول  ويببظببهببر  اأخبب�ببصببر. 
اأبوظبي  الأجببببل يف  الببطببويببلببة  اخلبب�ببصببراء 
لإعادة متويل امل�صروع قدرتنا على توفري 
الطاقة املتجّددة ب�صكل تناف�صي وموثوق 
الببتببزامببنببا بتحقيق  �ببصببهببادة على  بببه، وهببو 
النمو القت�صادي والتنمية امل�صتدامة يف 

اإمارة اأبوظبي.” 

واملعرفة  اخلبببرة  ذوي  مببن  حتكيم  جلنة 
والطالع والتجربة يف هذا اجلانب منوها 
ب�صرورة اإطالع الراغبني يف امل�صاركة على 
اجلائزة  يف  للم�صاركة  العامة  املتطلبات 
ومببببن اأهببمببهببا البببتببباأكبببد مبببن الببتبب�ببصببجببيببل يف 
النموذج  وتعبئة  للجائزة  املنا�صبة  الفئة 
وفبببق املببعببايببري املببحببددة مببن قبببببل الدائرة 
و�صياغة حمتوى امللفات بطريقة موجزة 
ومراجعة  الإمكان  قدر  ودقيقة  ووا�صحة 
ملف التقدمي والتاأكد من ا�صتكمال جميع 

املعلومات املطلوبة.

الت�سجيل العقاري بال�سارقة تطلق
 جائزة التميز العقاري لعام 2022
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املال والأعمال

•• ال�سارقة-وام:

توجت غرفة جتارة و�صناعة ال�صارقة 
دعم  يف   2021 البببعبببام  يف  جببهببودهببا 
منو  يف  وامل�صاهمة  الأعببمببال  جمتمع 
وحتفيز  القبببتببب�بببصببباديبببة  البببقبببطببباعبببات 
وت�صجيع  الببب�بببصبببارقبببة  اإمببببببببارة  جتببببببارة 
خالل  مببن  منببوه  وت�صهيل  ال�صتثمار 
على  نوعية  نقلة  حتقيق  يف  جناحها 
الببعبب�ببصببويببات اجلديدة  عبببدد  مبب�ببصببتببوى 
املببنبب�ببصببويببة حتببببت مظلة  لببلبب�ببصببركببات 
بلغ  املا�صي حيث  العام  الغرفة خالل 
اإجمايل الع�صويات اجلديدة 6158 
باملائة   61% زيبببادة  بن�صبة  ع�صوية 
موؤ�صرا  يعد  مببا   ،  2020 الببعببام  عببن 
وا�ببصببحببا عببلببى البببببدور احلبببيبببوي الذي 
الببغببرفببة يف متببثببيببل ودعم  ببببه  تبب�ببصببهببم 
يف  الأعمال  جمتمع  م�صالح  وحماية 
ال�صارقة من خالل خلق بيئة حمفزة 
كمركز  لببالإمببارة  والببرويببج  لالأعمال 
باإمكاناتها  والرتبببقببباء  عبباملببي  جتببباري 
يوؤكد  كما  والتناف�صية  القببتبب�ببصبباديببة 
للقرارات  نتيجة  املحلي  ال�صوق  تعايف 
اأ�صهمت  الببتببي  احلكومية  واملببحببفببزات 
املن�صاآت  اأ�ببببصببببحبببباب  ثبببقبببة  تبببعبببزيبببز  يف 
وامل�صتثمرين بواقع الأعمال التجارية 
الغرفة  بيانات  ال�صارقة. و بح�صب  يف 
، ببببلبببغ عببببببدد البببعببب�بببصبببويبببات املببببجببببددة 
 4 ن�صبتها  بزيادة  ع�صوية   47794
بلغ  �صبقه كما  الببذي  العام  باملائة عن 
عدد ع�صويات املناطق احلرة 2021 
الع�صويات  جمموع  لي�صبح  ع�صوية 
اجلبببديبببدة واملبببجبببددة املبب�ببصببجببلببة خالل 
يف  ع�صوية   55973 املن�صرم  العام 
حني بلغ عدد �صهادات املن�صاأ 65404 

�صهادة �صادرة خالل العام 2021.
وكثفت غرفة ال�صارقة من اجتماعاتها 

خا�صة  اخلببا�ببس  الببقببطبباع  ممثلي  مببع 
التابعة  القطاعية  العمل  جمموعات 
التمثيلية  الببلببجببان  عببقببدت  لببهببا حببيببث 
ملببببجببببمببببوعببببات الببببعببببمببببل الببببعببببديببببد من 
اجتماعا  عددها19  بلغ  الجتماعات 
متابعة  مت  تببو�ببصببيببة  بب31  خبببرجبببت 
كما   ، ببباملببائببة   100 بن�صبة  التنفيذ 
نظمت 11 زيارة ميدانية للقطاعات 
 – ال�صناعة   – /الببعببقببارات  املختلفة 
ذلك  عببن  ف�صال   / الفندقية  ال�صقق 
جمموعات  و�بببصببباركبببت  نببظببمببت  فبببقبببد 
الفعاليات  مبببن  البببعبببديبببد  يف  الببعببمببل 
والتطوير  املببعببرفببة  على  ترتكز  الببتببي 
الن�صاط  وتبببدعبببم  تبببخبببدم  وفببعببالببيببات 
القببتبب�ببصببادي بببببالإمببببارة وفببتببح فر�س 
تبب�ببصببويببقببيببة لإ�ببصببتببثببمببارات جبببديبببدة يف 
بببلببغ عددها  الببعببمببل حببيببث  قبببطببباعبببات 
/ملتقى  اأهبببمبببهبببا  مببببن  فببعببالببيببة   22
وموؤمتر  القبببتببب�بببصبببادي  ال�بببصبببتبببدامبببة 
اللجنة  ولببببقبببباء  الببببدولببببيببببة  الببببغببببرف 
الغرف  بببباحتببباد  الببعببقبباريببة  الببوطببنببيببة 
ال�صعودية/ . كما �صاهمت جمموعات 
العمل القطاعية يف مناق�صة وتقدمي 
قانون  حببول  والتو�صيات  املببقببرحببات 
والتكنولوجيا  البب�ببصببنبباعببة  تببطببويببر 
ال�صناعة  وزارة  مببن  املببتببقببدمببةاملببقببدم 
وم�صروع  املبببتبببقبببدمبببة  والببتببكببنببلببوجببيببا 
ومكاتب  العقارات  مالك  بني  العقود 
البببو�بببصبببطببباء البببعبببقببباريبببني املبببقبببرح من 
جمبببمبببوعبببة عبببمبببل قببببطبببباع البببعبببقبببارات 
ال�صارقة  لبب�ببصببرطببة  الببعببامببة  والببقببيببادة 
للعقارات  الأجبببانبببب  ومبب�ببصببروع متببلببك 
لنظام  العقاري  التطوير  م�صاريع  يف 
النتفاع املقدم من الدائرة القانونية 

وعببقببد ور�بببس مببع مببوؤ�ببصبب�ببصببات احتادية 
املركز  لببلببرويببج خلبببدمبببات  خمببتببلببفببة 
والببب�بببصبببنببباعبببات املبببحبببلبببيبببة فبب�ببصببال عن 
معر�س  منها  املببعببار�ببس  يف  املبب�ببصبباركببة 
جديدة  اأ�ببصببواق  لفتح  اأبببوظبببببي  �صيال 
للم�صانع واملن�صاآت املحلية يف الإمارة.

املا�صي  العام  خببالل  الغرفة  و�صهدت 
ر�صمي  وفببد   97 مببن  اأكبببرث  ا�صتقبال 
العامل  دول  خمببتببلببف  مبببن  وجتبببببباري 
تعزيز  نحو  م�صاعيها  اإطببار  يف  وذلببك 
الهيئات  مبببببع  املبببب�ببببصببببرك  الببببتببببعبببباون 
الدبلوما�صية  والبعثات  املتخ�ص�صة 
توقيع  جانب  اإىل  الر�صمية  والببوفببود 
تفاهم  ومببذكببرات  تعاون  اتفاقيات   5
لالإ�صتثمار  لتفيا  وكببالببة  /مببع  منها 
وغبببرفبببة جتبببببارة زجنبار  والبببتبببطبببويبببر 
لتكنولوجيا  الإ�بببصبببتبببوين  والحتببببببباد 
املعلومات والت�صالت وغرفة تورينو 
تنظيم  اإىل  بببالإ�ببصببافببة  الإيببطببالببيببة/ 
عديدة  ا�صتثمارية  وملتقيات  نببدوات 
ومبب�ببصبباركببة الببغببرفببة كببراعببي مببا�ببصببي يف 
الذي  العاملية  التجارة  غببرف  موؤمتر 

انعقد يف دبي نوفمر املا�صي.
البببغبببرفبببة عببلببى تنظيم  كببمببا حببر�ببصببت 
واإطببببالق الببعببديببد مببن املبببببببادرات التي 
الأعمال  قببطبباعببات  دعبببم  �ببصبباأنببهببا  مبببن 
عبببلبببى مبب�ببصببتببوى الإمببببببببببارة وكببببببان من 
/ للت�صوق  ال�صارقة  عببرو�ببس  اأهببمببهببا، 

اإجمايل  بلغ  التي   / الثانية  الن�صخة 
البببتبببجببباري فيها  لببلببقببطبباع  املبببببببيبببعبببات 
الغرفة  و نظمت  درهببم  800 مليون 
وعرو�س  ال�صارقة  رم�صان  مهرجان 
نحو  البب�ببصببارقببةمتببت مببب�ببصبباركببة  �صيف 
حمالت  مبببن  جتبببباري  حمبببل   1000

حلببكببومببة البب�ببصببارقببة ومببب�بببصبببروع زيببببادة 
ن�صبة  وتقليل  بببالأمببن  ال�صعور  ن�صبة 
اجلببرميببة عببر مبببببادرة اأمببن املن�صئات 
ال�صارقة  نببببور  ومبببببببببادرة  البب�ببصببنبباعببيببة 
بالتعاون مع  املظلمة  املناطق  لإ�صاءة 

القيادة العامة ل�صرطة ال�صارقة.
للتدريب  الببب�بببصبببارقبببة  مبببركبببز  وحبببقبببق 
العديد من  للغرفة  التابع  والتطوير 
املركز  اعببتببمبباد  يف  متثلت  الإجنببببببازات 
وخا�صة  حببكببومببيببة  جبببهبببات   6 لبببببدى 
اتفاقيات تعاون ومذكرات   4 وتوقيع 
�صاعات   2440 تببنببفببيببذ  و  تبببفببباهبببم 
من   11 و  الغرفة  ملوظفي  تدريبية 
الرامج التدريبية الداخلية و17 من 
اخلا�س  للقطاع  التدريبية  الببرامببج 
برامج  من   9 املركز  نظم  كما  والعام 
الزيارات امليدانية /ا�صتقبال / اإيفاد / 
اأف�صل املمار�صات لدى  لالطالع على 
وتاأهيل  تدريب  اإىل  بالإ�صافة  املركز 
خمتلف  مببببن  وطبببالبببببببة  طبببالبببب   68
عن  والباحثني  والكليات  اجلببامببعببات 

بال�صارقة  الت�صوق  ومببراكببز  التجزئة 
للمت�صوقني  جببوائببز  تببقببدمي  و�صهدت 
�صيارات وجوائز نقدية وق�صائم  منها 

ت�صوق.
وقال �صعادة عبد اهلل �صلطان العوي�س 
جتارة  غبببرفبببة  اإدارة  جمببلبب�ببس  رئببيبب�ببس 
خا�س  ت�صريح  يف  ال�صارقة  و�صناعة 
كم  اإن  )وام(  الإمببببارات  اأنببببباء  لوكالة 
الغرفة  حببقببقببتببهببا  البببتبببي  الإجنبببببببببازات 
به  احببتببفببلببت  الببتببي   2021 البببعبببام  يف 
وتفرد  ونببوعببيببة  الببذهبببببي  بببيببوبببيببلببهببا 
الببتببي عملنا على  املبببببببادرات اخلببالقببة 
تببقببدميببهببا و الببفببعببالببيببات والبببرامبببج 
واملعار�س التجارية ال�صتثنائية جاءت 
عببلببى مواكبة  مببنببطببلببق حببر�ببصببنببا  مبببن 
الببتببي حققتها  املببتببالحببقببة  الإجنبببببازات 
اإمارة ال�صارقة بف�صل روؤى وتوجيهات 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان 
املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حمببمببد  بببن 
واملتابعة  الببب�بببصبببارقبببة  حببباكبببم  الأعببببلببببى 
البب�ببصببيببخ �صلطان  �ببصببمببو  احلببثببيببثببة مبببن 

94 موظف وموظفة  عمل، وتدريب 
وتنفيذ  الب�صرية  املبببوارد  دائبببرة  لببدى 
تثقيفية  ونببببببدوات  عببمببل  ور�بببببس   19
وتوعوية ملوظفي الغرفة و القطاعني 

العام واخلا�س.
للتميز  الببب�بببصبببارقبببة  جبببائبببزة  و�بببصبببهبببدت 
العديد  البببغبببرفبببة  مبببببببببببادرات  اإحبببببببدى 
للم�صهد  املبببواكبببببببة  البببتبببطبببورات  مبببن 
اإطببببالق برنامج  اأهببمببهببا  القببتبب�ببصببادي 
م�صار التميز الذي ي�صعى اإىل م�صاعدة 
وال�صركات  الأعبببمبببال  رجبببال  وحتببفببيببز 
نحو  واملتو�صطة  وال�صغرية  الكبرية 
بالإطار  وتببزويببدهببم  امل�صتدام  التميز 
والفر�س ملوا�صلة تنمية اأعمالهم من 
خالل التقدم وحت�صني الأداء الفردي 
برنامج  عبببن  وهبببوعبببببببارة  املببوؤ�ببصبب�ببصببي 
لببلببمببوؤمتببرات واملببلببتببقببيببات والببببببدورات 
العمل  وور�بببس  التعريفية  والبببنبببدوات 
اأطلقت  فببقببد  ذلببببك  اإىل  ببببالإ�بببصبببافبببة 
اجلبببائبببزة فببئببة جبببديبببدة بببا�ببصببم جائزة 
الإعاقة  ذوي  الأعمال  لرواد  ال�صارقة 
جانب  اإىل  بها  الأول  الفائز  وتتويج 
لأف�صل  البب�ببصببارقببة  “جائزة  اإطبببببالق 
الأمنية”  للمعايري  مطابقة  من�صاأه 
جائزة،  فئات  �صمن  م�صتحدثة  كفئة 
فبب�ببصببال عبببن تببوقببيببع �ببصببراكببة جديدة 
ك�صريك  اجلببامببعببيببة  الأفبببببق  مببعببكببلببيببة 
عقد  ذلبببببك  اإىل  يببب�بببصببباف  “علمي” 
ح�صب  الداخلي”  “املقيم  دورتبببببني 
منوذج املوؤ�ص�صة الأوربية لإدارة اجلودة 
منت�صب   87 تخريج  ومت  افرا�صيا 
واخلا�صة  احلببكببومببيببة  البببدوائبببر  مبببن 
منوذج  اأ�ص�س  على  تدريبهم  مت  حيث 
التميز ومنهج رادار التقييم واملفاهيم 

القا�صمي  �ببصببلببطببان  بببببن  حمبببمبببد  بببببن 
اإىل  ال�صارقة  حاكم  ونائب  عهد  ويل 
جانب �صعينا الدائم لتحقيق اأهدافنا 
ال�صارقة  مكانة  تر�صيخ  اإىل  الرامية 
وجهة عاملية ملجتمعات الأعمال واأر�صا 
لببلببفببر�ببس البببواعبببدة وال�ببصببتببثببمببار من 
اخلطط  مببن  وا�ببصببعببة  �صريحة  خبببالل 
ال�ببصببراتببيببجببيببة الببتببي حببقببقببت قيمة 
م�صافة لكل اأع�صائنا وجت�صدت بهذه 
بالع�صويات اجلديدة  النوعية  النقلة 

والأرقام امل�صجلة.
اأحمد  حممد  �صعادة  اأكببد  جانبه  مببن 
اأمني العو�صي مدير عام غرفة جتارة 
الغرفة  اأن  لب )وام(  ال�صارقة  و�صناعة 
واحللول  الببتببقببنببيببات  جببمببيببع  �ببصببّخببرت 
لتحقيق  الذكية  والأدوات  اجلببديببدة 
اإداراتها  جميع  عملت  كببمببا  جنبباحببهببا 
الن�صاط  مبببن  نببفبب�ببصببهببا  البببوتبببرية  عببلببى 
وتن�صيق  متناغم  بتميز  والحرافية 
العليا  الإدارة  تببوجببيببهببات  وفببببق  تببببام 
�صتوا�صل  الببغببرفببة  اأن  اإىل  مبب�ببصببريا   ،
جببهببودهببا لإطببببالق مبببببببادرات وبرامج 
القطاع  لببتببحببفببيببز  ومبببببتببكببرة  جبببديبببدة 
اخلا�س على زيادة كفاءته وتناف�صيته 
الأعبببمبببال  ورائببببببببدات  رواد  وتبب�ببصببجببيببع 
ممار�صة  على  واملببواطببنببات  املببواطببنببني 
بببكببافببة فئاتها  الأعبببمبببال القببتبب�ببصبباديببة 
التي  الغرفة  ا�صراتيجية  خالل  من 
والتي  قادمة  �صنوات  لثالث  اأطلقتها 
توؤ�ص�س  مبببببتببكببرة  خبببطبببط  تببتبب�ببصببمببن 
الغرفة  اأداء  يف  نوعية  قفزة  لتحقيق 
ودعمها  وخدماتها  عملها  ومنظومة 
روؤية  اأن  اإىل  لفببتببا  الأعببمببال  ملجتمع 
الببقببادمببة تتمحور  لبببالأعبببوام  الببغببرفببة 
حبببول حتقيق الببعببديببد مببن الأهببببداف 
تبببوجبببهبببات حكومة  يبببتبببوافبببق مبببع  مببببا 

ال�صارقة.

 8 تنظيم  اإىل  بببالإ�ببصببافببة  الأ�ببصببا�ببصببيببة 
خا�صة  عمل  وور�بببس  تعريفية  نبببدوات 
لل�صركات  اجلببببائببببزة  فبببئبببات  بببجببمببيببع 

واملوؤ�ص�صات امل�صاركة.
لتنمية  الببب�بببصبببارقبببة  مبببركبببز  وحبببر�بببس   
البببببب�ببببببصببببببادرات عببببلببببى تببببعببببزيببببز اآلببببيببببات 
و  ال�صقيقة  البببدول  كافة  مببع  التعاون 
�صادرات  وينمي  يدعم  مبا  ال�صديقة 
ويعك�س  الببعببامل  دول  لببكببافببة  الإمبببببارة 
ا�ببصببراتببيببجببيببة الببغببرفببة الببرامببيببة اإىل 
اإبراز قدرات ومقومات قطاع الأعمال 
يف ال�صارقة ودولة الإمارات من خالل 
تنظيم العديد من الزيارات امليدانية 
منها  والببدولببيببة  املحلية  واملبب�ببصبباركببات 
ل�صندوق  للرويج  للم�صانع  زيببارات 
وحتفيز  لببلببمببركببز  البببتببباببببع  “�صدر” 
املبب�ببصببانببع واإيببببجبببباد عبببوامبببل تبب�ببصببهببم يف 
اإىل  بالإ�صافة  الأعمال  بيئة  ا�صتقرار 
جمهورية  اإىل  جتبباريببة  بعثة  تنظيم 
اتفاقية  وتببوقببيببع  الحتببباديبببة  رو�ببصببيببا 
للتنمية  الإمببارات  تعاون مع م�صرف 

تو�سي متخذي القرار باعتبار املوؤ�سرات االقت�سادية حمفزًا لتح�سني مناخ اال�ستثمار

تريندز ي�ستك�سف يف درا�سة حديثة اأثر التقارير القت�سادية الدولية يف مناخ الأعمال بدول اأفريقيا جنوب ال�سحراء
•• ابوظبي-الفجر:

اأ�صدر مركز تريندز للبحوث والدرا�صات 
“اأثر  عببببنببببوان:  درا�ببببصببببة جبببديبببدة حتبببت 
مناخ  يف  الدولية  القت�صادية  التقارير 
الأعمال واجلاذبية لال�صتثمار الأجنبي 
اأفريقيا  دول  حببالببة:  درا�ببصببة  املبببببا�ببصببر.. 
اأعدها رامي ال�صيد  جنوب ال�صحراء”، 
فوزي الباحث واملتخ�ص�س يف املنظمات 

القت�صادية الدولية.
وتبببو�بببصبببح الببببدرا�ببببصببببة اأثبببببببر املببببوؤ�ببببصببببرات 
بتقييم  املببعببنببيببة  البببدولبببيبببة  والبببتبببقببباريبببر 
مناخ  يف  لبببلبببدول  القبببتببب�بببصبببادي  الأداء 
الأجنبي  ال�ببصببتببثببمببار  وجببببذب  الأعبببمبببال 
املبببببا�ببصببر، الأمببببر الببببذي يببثببري جمموعة 
املق�صود  ما  قبيل:  من  الت�صاوؤلت  من 
لتقييم  الدولية  والتقارير  باملوؤ�صرات 
الأداء القت�صادي للدول، وما اأبرز هذه 
املوؤ�صرات والتقارير الدولية، وهل تلعب 
تلك املوؤ�صرات دوراً يف تغيري ال�صيا�صات 
بببغببر�ببس تنفيذ  الببقببائببمببة  القببتبب�ببصبباديببة 

اإ�صالحات معينة؟
الت�صاوؤلت  الببدرا�ببصببة عببن هببذه  وجتببيببب 
اأولها  يعر�س  اأق�صام:  ثالثة  خالل  من 
الدولية  والببتببقبباريببر  املببوؤ�ببصببرات  مببفببهببوم 
للدول،  القت�صادي  الأداء  تقييم  حببول 
الأجنبي  ال�صتثمار  ملفهومي  وكببذلببك 
املبا�صر ومناخ الأعمال، ويناق�س الثاين 
الدولية من حيث نطاق  التقارير  اأبببرز 
وتطور  لها  املكونة  واملوؤ�صرات  الدرا�صة 

فيدر�س  الببثببالببث  الق�صم  اأمبببا  املنهجية. 
مدى تاأثري تلك التقارير واملوؤ�صرات يف 
تطوير مناخ الأعمال وجذب ال�صتثمار 
درا�صة  مببركببزة على  املبببببا�ببصببر،  الأجببنبببببي 
جنوب  اأفببريببقببيببا  دول  يف  الأعبببمبببال  بيئة 

ال�صحراء.
املوؤ�صرات  اأن  اإىل  البببدرا�بببصبببة  واأ�ببببصببببارت 
والتقارير الدولية املعنية بتقييم الأداء 
ببمببا التي  لببببلببببدول، ول�ببصببيَّ القبببتببب�بببصبببادي 
تعتمد على الت�صنيف الراتبي للدول، 

�صيا�صات  تطبيق  يف  مببوؤثببراً  دوراً  تلعب 
القت�صاد  تناف�صية  لتح�صني  اإ�صالحية 

على م�صتويات عدة.
والتقارير  املببوؤ�ببصببرات  تبباأثببري  اأن  واأكبببدت 
يببكببون مبببرهبببونببباً مببببا تببتببمببتببع ببببه اجلهة 
املببب�بببصبببدرة مبببن اإمبببكبببانبببيبببات، فبب�ببصبباًل عن 
متما�صكة  مببنببهببجببيببة  وجببببببود  �ببببصببببرورة 
وحمببكببمببة يببقببوم عببلببى تببطببويببرهببا فريق 
عملية  �صبط  يببتببوىل  متخ�ص�س  عببمببل 
جمع البيانات وتدقيقها ب�صكل م�صتمر.

ا�صتفادة  �صرورة  على  الدرا�صة  و�صددت 
اآلية  من  الدولية  والتقارير  املببوؤ�ببصببرات 
الأعمال  اأن�صطة  ممار�صة  تقرير  عمل 
ومنهجيته برغم توقف اإ�صداره، وذلك 
لتدعيم هذه املوؤ�صرات والتقارير وزيادة 

تاأثريها.
الدولية  والتقارير  املوؤ�صرات  اأن  وبينت 
تغيريات  اإحببببداث  عببلببى  الببقببدرة  متتلك 
اإ�صالحية  �ببصببيببا�ببصببات  تطبيق  تت�صمن 
ال�صتثمار  مبببنببباخ  حتبب�ببصببني  اإىل  تببببببوؤدي 

ل  ذلببك  اأن حتقيق  اإل  الأعببمببال،  وبيئة 
تدفقات  زيببببادة  اإىل  بببالبب�ببصببرورة  يببببوؤدي 
ثم  ومببن  املبببببا�ببصببر،  الأجببنبببببي  ال�صتثمار 
يف  وذلببك  القت�صادية،  التنمية  حتقيق 
�ببصببوء وجبببود حمبببددات وعببوامببل اأخرى 

اأكرث تاأثرياً.
واأو�ببببصببببت البببدرا�بببصبببة بببباأنبببه يببنبببببغببي على 
القرار والقائمني على اجلهاز  متخذي 
هذه  اإىل  يببنببظببروا  األ  لببلببدول  الإداري 
باعتبارها  الدولية  والتقارير  املوؤ�صرات 
مببب�بببصبببدراً لببببالإزعبببباج مببببا تببتبب�ببصببمببنببه من 
القائمة،  القت�صادية  لل�صيا�صات  نقد 
املوؤ�صرات  هبببذه  اإىل  الببنببظببر  يببتببعببني  بببل 
والبببتبببقببباريبببر ببباعببتبببببارهببا حمبببفبببزاً على 
لتح�صني  به  ي�صر�صد  ودلياًل  الإ�صالح 

تناف�صية الدول.
�صياغة  عببببنببببد  اأنبببببببببه  اإىل  وخبببلببب�بببصبببت 
الأجنبي  ال�صتثمار  جذب  ا�صراتيجية 
كافة  باملحددات  الإحاطة  يجب  املبا�صر 
الأجنبي  ال�ببصببتببثببمببار  بببجببذب  املببرتبببببطببة 
القطاعات  مبببن  قببطبباع  كبببل  يف  املبببببا�ببصببر 
مناخ  حت�صني  اإىل  اإ�ببصببافببة  امل�صتهدفة، 
بطبيعة  الأعببببمببببال  وبببيببئببة  ال�ببصببتببثببمببار 
احلال، وهي املحددات التي تختلف من 
القطاع  لطبيعة  وفببقبباً  اآخبببر  اإىل  قببطبباع 
واملزايا  املتاحة  ال�صتثمارية  والفر�س 
التناف�صية التي تتمتع بها الدول، حيث 
وتطويرها  املحددات  بتلك  الحاطة  اإن 
يعد ال�صبيل الأمثل جلذب ال�صتثمارات 

امل�صتهدفة.

اأبوظبي حت�سل على جائزة 
الوجهة املف�سلة ل�سياحة احلوافز

•• اأبوظبي - وام:

خالل  احلوافز”  ل�صياحة  املف�صلة  “الوجهة  جائزة  على  اأبوظبي  ح�صلت 
يف  مببوؤخببراً  اأقيم  الببذي  املبا�صر  البيع  �صناعة  لتطوير  ع�صر  ال�صابع  املنتدى 
ال�صني مب�صاركة ما يزيد على 200 من اخلراء لبحث التحديات الراهنة 
املنتدى  القطاع. وكرم  الناجحة يف هذا  والتجارب  املمار�صات  اأف�صل  ودرا�صة 
تطوير  يف  لببدورهببا  تببقببديببراً  والببوجببهببات،  واملوؤ�ص�صات  ال�صخ�صيات  مببن  عبببدداً 
واعتماد ا�صراتيجيات مبتكرة للت�صويق والبيع املبا�صر يف ال�صني خالل العام 
املا�صي.  وقال مبارك ال�صام�صي، مدير مكتب اأبوظبي للموؤمترات واملعار�س 
يف دائرة الثقافة وال�صياحة-اأبوظبي: “�صعداء باإحراز هذه اجلائزة الدولية 
قطاع  يف  اخلارجية  اأ�صواقنا  اأكببر  قائمة  تت�صدر  التي  ال�صني  يف  املرموقة 
اأن هذا التكرمي  �صياحة الجتماعات واحلوافز واملوؤمترات واملعار�س ..ونثق 
العاملي �صي�صاهم يف تر�صيخ مكانة اأبوظبي كوجهة مميزة ل�صت�صافة فعاليات 
الأعمال ملا متتلكه من بنية حتتية حديثة متكاملة وخرات تنظيمية اإ�صافة 
اإىل جتاربها الرفيهية والثقافية ال�صتثنائية ..ونتطلع اإىل الرحيب باملزيد 
من الزوار واأفواج فعاليات الأعمال والجتماعات واأن�صطة احلوافز واملوؤمترات 
بالفعاليات  حافاًل  برناجماً  اأبوظبي  وت�صت�صيف  ال�صني”.   من  واملعار�س 
خالل عام 2022، مبا يف ذلك 11 فعالية اأعمال جديدة منها �صتة معار�س 
خريطة  على  ريببادتببهببا  تببوؤكببد  والببتببي  متخ�ص�صة،  مهنية  مببوؤمتببرات  وخم�صة 
اأن�صطة احلوافز والجتماعات واملوؤمترات  الوجهات العاملية املف�صلة ملنظمي 
واملعار�س.  وحتت�صن العا�صمة للمرة الأوىل معر�س اخلليج الدويل للزهور 
للمرافق،  العاملي  واملوؤمتر  واملعر�س   ،2022 �صهر فراير  واحلدائق خالل 
الذي ت�صت�صيفه �صركة اأبوظبي الوطنية للطاقة /طاقة/ خالل �صهر مايو، 
2022 خالل �صهر مايو، فيما  ال�صاحنات واملقطورات والإطببارات  ومعر�س 
اأ�صبوع ال�صرق الأو�صط للت�صميم والبناء،  الُعمانية  “كونيكت”  تنظم �صركة 
يف  �صبتمر،  �صهر  خالل  والتكنولوجيا  لل�صناعة  الأو�صط  ال�صرق  ومعر�س 
الوطنية  اأبوظبي  �صركة  ت�صت�صيف  كما  للمعار�س.  الوطني  اأبوظبي  مركز 
“الكوجنر�س  للمعار�س “اأدنيك” بالتعاون مع وكالة اأنباء المارات “وام”، 
العاملي لالإعالم” خالل الفرة من 15 اإىل 17 نوفمر 2022.  وبادرت 
اإذ  العا�صمة،  النمو املطرد لفعاليات الأعمال واملعار�س يف  ملواكبة  “اأدنيك” 
الوطني  اأبوظبي  مركز  مرافق  لتطوير  طموحة  تو�صعة  خطة  عن  ك�صفت 
العاملية  الأعمال  فعاليات  واإقامة  ا�صتقطاب  على  لقدرته  تعزيزاً  للمعار�س، 
يف خمتلف القطاعات، عر اإن�صاء اأكر قاعة متخ�ص�صة للمعار�س يف منطقة 
املقابلة  املنطقة  وتاأهيل  تطوير  جانب  اإىل  اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق 
الإجمالية  الداخلية  العرو�س  زيادة م�صاحة  الكرى، وذلك بهدف  للمن�صة 
اإجمالية  الفعاليات واملعار�س م�صاحة  %12، وهو ما مينح منظمي  بن�صبة 

داخلية وخارجية تتجاوز 151 األف مر مربع.

  اإ�سارة لالت�سالت ت�ستعر�ص اأحدث 
ابتكاراتها وتقنياتها يف انرت�سك

•• دبي-وام: 

لب  التابعة  ال�صركات  اإحببدى  الأمنية”  واحللول  لالت�صالت  “اإ�صارة  ت�صتعر�س 
الت�صالت يف  لأمببن  الر�صمي  واملببزود  – نببداء  املتخ�ص�صة  الت�صالت  »موؤ�ص�صة 
معر�س “اإك�صبو دبي 2020” حمفظة متنوعة من حلول ال�صالمة والأمن وذلك 
خالل م�صاركتها يف فعاليات الن�صخة الثالثة والع�صرين من معر�س “اإنر�صك” 
مركز  ي�صت�صيفه  والببذي  وال�صالمة  والأمببن  الطوارئ  خلدمات  العاملي  احلببدث 
خالل  “اإ�صارة”  يناير اجلبباري. تعر�س   18 ي�صتمر حتى  العاملي  التجاري  دبي 
نداء”   – املتخ�ص�صة  الت�صالت  “موؤ�ص�صة  جناح  �صمن  املعر�س  يف  م�صاركتها 
 Pro جمموعة من اأحدث تقنياتها وابتكاراتها عاملية امل�صتوى مبا يف ذلك كامريا
Bullet Plus Network ونظام الإنذار الال�صلكي للمنازل واملباين اخلا�صة 
Ajax اإ�صافة اإىل نظام اإدارة احلوادث SAGA. وتتميز هذه التقنيات الثالث 
العام يف احلفاظ  اأفببراد الأمببن  بكونها جمهزة ومببزودة مبيزات حديثة مل�صاعدة 

على النظام يف املجتمعات مبا يعزز حماية و�صالمة الأفراد.

لتعزيز التعاون يف جمال حماية امللكية الفكرية وت�سجيل براءات االخرتاع

وزارة القت�ساد وغرفة عجمان توقعان مذكرة تفاهم
•• عجمان -الفجر:

�بببصبببمبببن تبببعبببزيبببز البببتبببكبببامبببل والبببتبببعببباون 
امل�صاهمة  ببباأهببمببيببة  واإميبببانببباً  املبب�ببصببرك 
الوطنية  ال�ببصببراتببيببجببيببة  حتببقببيببق  يف 
لالبتكار، وقعت وزارة القت�صاد وغرفة 
تفاهم  و�صناعة عجمان مذكرة  جتارة 
لتعزيز التعاون يف جمال حماية امللكية 
الخبببراع  بببببراءات  وت�صجيل  الببفببكببريببة 
ونبب�ببصببر وتبببعبببزيبببز ثببقببافببة الببببتبببكبببار بني 

�صرائح املجتمع.
�صالح  اآل  عبداهلل  �صعادة  املببذكببرة  وقببع 
�صامل  و�ببصببعببادة  القت�صاد،  وزارة  وكيل 
البب�ببصببويببدي مببديببر عببام غببرفببة عجمان، 

وذلك عر خا�صية الإت�صال املرئي.
اآل �صالح، حر�س  واأكببد �صعادة عبداهلل 
وزارة القت�صاد على تعزيز اأطر التعاون 
الحتادية  اجلهود  بني  فيما  والتكامل 
الوطني  القببتبب�ببصبباد  لتنمية  واملببحببلببيببة 
القت�صادية  البب�ببصببيببا�ببصببات  يببخببدم  ومببببا 

والروؤية امل�صتقبلية للدولة.
املذكرة  هذه  اأهمية  اإىل  �صعادته  واأ�صار 
التي تعمل على دعم وتعزيز منظومة 
والتي  بالدولة  الفكرية  امللكية  حماية 
بناء  ركببائببز  مببن  اأ�صا�صية  ركببيببزة  متثل 
اقببتبب�ببصبباد مبببعبببريف تببنببافبب�ببصببي قبببائبببم على 
البتكار والبداع بقيادة كفاءات وطنية، 
وامل�صاهمة يف الرتقاء ببيئة البتكار يف 
الدولة وتعزيز مكانتها كوجهة اإقليمية 
وعاملية لالبتكار والبداع واملواهب ومبا 
ين�صجم مع توجهات الدولة وخططها 

ال�صراتيجية لب50 عاماً املقبلة.
هذه  اأهمية  تت�صح   “ �صالح  اآل  وقبببال 
ايجاد �صراكة جديدة بني  املذكرة عر 
وزارة القت�صاد وغرفة جتارة و�صناعة 
املعلومات  وتبببببببادل  لببلببتببعبباون  عببجببمببان 
والدرا�صات حول كل ما يتعلق بالبتكار 
وتوظيفهما  بالدولة  الفكرية  وامللكية 

على اأهمية مذكرة التفاهم ودورهببا يف 
جمتمع  لت�صجيع  اجلبباذب  املناخ  تهيئة 
امل�صاريع البتكارية  العمال على تبني 
ال�صطناعي،  الببذكبباء  على  والعببتببمبباد 
مببن خببالل ربببط اأ�صحاب الأعببمببال مع 
املبتكرة،  الفكار  واأ�صحاب  املخرعني 
امل�صاريع  ا�ببصببحبباب  تببعببريببف  جببانببب  اإىل 
م�صاريعهم   ت�صويق  بكيفية  البتكارية 
الرائدة يف المارة، م�صرياً اإىل اأن اإدارة 
عجمان  غببرفببة  يف  والبببتببكببار  التطوير 
الأدوات  اإىل توفري  ت�صعى ب�صكل دوؤوب 
القطاع  لتوجيه  الببداعببمببة  والببو�ببصببائببل 

عام  ب�صكل  الببدولببة  تناف�صية  خدمة  يف 
ب�صكل خا�س. و�صنعمل  واإمارة عجمان 
مبببن خبببالل هبببذه املبببذكبببرة عببلببى اإيجاد 
اآليات فعالة و�صريعة لتبادل املعلومات 
واخلرات والدرا�صات، و�صنحر�س على 
خلق اإطار عمل فعال بني فرق العمل يف 
الوزارة وغرفة جتارة و�صناعة عجمان 
ومتناغمة  مبب�ببصببركببة  ببب�ببصببورة  لببلببعببمببل 
وتطوير  ال�بببصبببراتبببيبببجبببيبببات  ملببببواءمببببة 
املبادرات وامل�صاريع التي تخدم تناف�صية 

دولة الإمارات عاملياً”.
ومن جانبه، اأكد �صعادة �صامل ال�صويدي، 

ال�صتفادة  اإىل  الإمبببارة  يف  القت�صادي 
الإبداعية  والأفبببكبببار  الإببببتبببكبببارات  مببن 
الغرفة مع  �صراكات  تنويع  وذلببك عر 

اجلهات املعنية بهذا املجال.
واأو�ببصببح مببديببر عببام غببرفببة عجمان اأن 
تطور جمببال البببتببكببار وزيبببادة ت�صجيل 
ب�صكل  �ببصببيببنببعببكبب�ببس  الإخبببببببراع  بببببببراءات 
القت�صادي  القطاع  اآداء  على  مبا�صر 
يف الإمارة ب�صكل خا�س والدولة عامة، 
ن�صر  يف  القت�صاد  وزارة  جهود  مثمناً 
ثببقببافببة البببتببكببار والببعببمببل عببلببى تطوير 
وبراءات  الفكرية  امللكية  جمال حماية 

الخراع يف الدولة.
دعم  اإىل  الببتببفبباهببم  مبببذكبببرة  وتبببهبببدف 
بببيببئببة الإبببتببكببار وحببفببظ حببقببوق امللكية 
الببفببكببريببة وببببببراءات الخببببراع حلماية 
امل�صاريع البتكارية، وت�صجيع قطاعات 
املبتكرين  دعببم  على  املختلفة  الأعببمببال 
والأفكار  امل�صاريع  وتبني  واملخرعني 
البببتببكبباريببة وتببطبببببيببقبباتببهببا، كببمببا تهدف 
وامل�صاريع  املبببببادرات  رعاية  اإىل  املذكرة 
يف  البببتببكببارات  احت�صان  على  املُ�صجعة 
ذات  والقببتبب�ببصبباديببة  العلمية  املبببجبببالت 
الدولة  توجهات  يواكب  مبا  الأولببويببة 
يف  عاملياً  الأوىل  املببراكببز  اإىل  للو�صول 

جمال البتكار والريادة.
حمالت  تنظيم  عببلببى  املبببذكبببرة  ونبب�ببصببت 
تببببوعببببويببببة مببب�بببصبببركبببة حببببببول بببببببببراءات 
الفكرية  املببلببكببيببة  وحبببقبببوق  الخبببببببراع 
والفعاليات  الببببببنببببببدوات  خببببببالل  مبببببن 
ال�صركات  ت�صتهدف  التي  املتخ�ص�صة 
عجمان،  غببرفببة  اأعبب�ببصبباء  مببن  وامل�صانع 
م�صركة  اآلية  ا�صتحداث  على  والعمل 
من  واملبببببتببكببريببن  املببخببرعببني  لتحفيز 
الطالب واملوظفني  واأ�صحاب العمال 
تقدمي  خالل  من  بالمارة  والريادين 
بالتن�صيق  والببقببانببوين   الببفببنببي  الببدعببم 
املخت�صة،  اجلببببهببببات  مببببع  والببببتببببعبببباون 
م�صركة  اآلببببيببببة  تببنببظببيببم  جبببانبببب  اإىل 
للمبتكرين  البببدوريبببة  امللتقيات  لعقد 
واملخرعني يف المارة لتبادل التجارب 
تدريبي  بببرنببامببج  وتنظيم  واخلببببرات، 
متخ�ص�س يف جمال البتكار والخراع  
الفكرية  امللكية  حقوق  ت�صجيل  واآليات 
وبراءات الخراع واجلوانب القانونية 
معلومات  قاعدة  وان�صاء  بها  املرتبطة 
مببب�بببصبببركبببة تببتبب�ببصببمببن الحببب�بببصبببائبببيبببات 
واملعلومات ذات العالقة بحقوق امللكية 
الفكرية وبببراءات الخببراع والأن�صطة 

وامل�صاريع البتكارية يف المارة.

غرفة ال�سارقة تتوج جهودها خالل 2021 بت�سجيل 6158 ع�سوية جديدة
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املال والأعمال
خالل زيارة القن�سل الهندي يف دبي ملركز ديتك

دبي لل�سيليكون تتعاون مع مركز الهند لالبتكار لدعم امل�ساريع النا�سئة

خرباء: ال�سراكات بني القطاعني احلكومي واخلا�ص �سرورة حتمية للتحول اإىل القت�ساد الدائري امل�ستدام
•• دبي -وام:

الببروؤ�ببصبباء واملديرين  اأكببد عببدد من كبار 
الببتببنببفببيببذيببني وخببببراء ال�ببصببتببدامببة من 
الدولة  يف  والعاملية  الوطنية  ال�صركات 
امل�صرك  والبببعبببمبببل  الببببتببببعبببباون  اأهبببمبببيبببة 
واخلا�س  احلبببكبببومبببي  الببقببطبباعببني  ببببني 
واملببوؤ�ببصبب�ببصببات املببجببتببمببعببيببة، لببتببعببزيببز بناء 
ومنبببو القببتبب�ببصبباد البببدائبببري املبب�ببصببتببدام يف 
اأهداف  وحتقيق  العامل،  وحببول  الدولة 

ال�صتدامة العاملية.
جببباء ذلببببك، يف جببلبب�ببصببة حبببواريبببة خا�صة 
عقدت �صمن فعاليات اأ�صبوع ال�صتدامة 
الذي ينظم حتت مظلة اإك�صبو 2020 
19 يناير  15 اإىل  دبي، يف الفرة من 
الزعبي  اإببببراهبببيبببم  مببب�ببصبباركببة  احلبببببايل، 
الببرئببيبب�ببس الببتببنببفببيببذي لببال�ببصببتببدامببة يف 
�صركة ماجد الفطيم القاب�صة، واأنتونيا 
املناخي  الببعببمببل  قببطبباع  رئببيبب�ببس  غببيببويببل 
املنتدى  الببتببنببفببيببذيببة يف  الببلببجببنببة  عبب�ببصببو 
اأدارتها  �صوي�صرا،  العاملي يف  القت�صادي 
العالقات  اإدارة  مببديببر  البلو�صي  رقببيببة 
الدولية يف مكتب رئا�صة جمل�س الوزراء 
بببوزارة �صوؤون جمل�س الببوزراء، بح�صور 
عدد من امل�صوؤولني احلكوميني يف دولة 
اللجنة  واأعببب�بببصببباء  والبببعبببامل،  الإمبببببببارات 

الوطنية لأهداف التنمية امل�صتدامة.
و�صلطت اجلل�صة ال�صوء على جهود دولة 
مع  الببدائببري  النهج  تبني  يف  الإمبببببارات 
القطاع اخلا�س  ب�صكل وثيق مع  العمل 
لتحقيق م�صتقبل م�صتدام، ومت التطرق 
اإىل عدد من املوا�صيع املرتبطة بت�صريع 
التحول اإىل القت�صاد الدائري، وتكامل 
لتحقيق  املعنية  اجلببهببات  بببني  اجلببهببود 
وال�صتهالك”،  الإنببتبباج  يف  “ال�صتدارة 
الرابعة  البب�ببصببنبباعببيببة  البببثبببورة  وتبب�ببصببخببري 

•• دبي-الفجر: 

ا�صتقبلت واحة دبي لل�صيليكون، املنطقة 
القن�صل  املتكاملة،  التكنولوجية  احلرة 
الببهببنببدي يف دببببي، البببذي زار مببركببز دبي 
“ديتك”،  الأعمال  لريادة  التكنولوجي 
لل�صيليكون  دبببببي  واحبببببة  مبببن  املبببمبببلبببوك 
للتكنولوجيا  نببوعببه  مبببن  الأكبببببر  وهببببو 
منطقة  يف  امل�صركة  العمل  وم�صاحات 
الببب�بببصبببرق الأو�ببببببصببببببط، حبببيبببث نببباقببب�بببس مع 
الواحة،  مع  التعاون  فر�س  م�صوؤوليها 
ومركز “ديتك”، ومركز الهند لالبتكار 

املتواجد �صمن اإك�صبو 2020 دبي. 
املطرو�صي،  جمعة  الببدكببتببور  وا�صتقبل 
لل�صيليكون،   دببببي  لببواحببة  الببعببام  املببديببر 
بببببوري القن�صل  اأمببببان  الببدكببتببور  �ببصببعببادة 
الهندي بدبي ونائب املفو�س العام للهند 
�صيدارتا  بح�صور   ،2020 اإكبب�ببصبببببو  يف 
القن�صلية  امل�صت�صارية  رئي�س  ببباريببلببي، 
وغبببببامن البببفبببال�بببصبببي، نبببائبببب رئببيبب�ببس اأول 
واحة  يف  الأعببمببال  وريبببادة  التكنولوجيا 
امل�صوؤولني  مببن  وعبببدد  لل�صيليكون  دبببي 
�صتة من  الوفد  �صم  كما  اجلهتني.  من 
الهندية  التكنولوجية  النا�صئة  امل�صاريع 
ال�صياحة  تطبيقات  قببطبباع  يف  الببعببامببلببة 
والبب�ببصببفببر، حببيببث قببدمببوا اأفببكببارهببم التي 
دبي  واحببة  مببن  اإطببالقببهببا  اإىل  يتطلعون 

لل�صيليكون.
وقبببببال �بببصبببعبببادة البببدكبببتبببور اأمببببببان بببببوري: 
على  والإمببببارات  الهند  حكومتا  “تعمل 
تعزيز البتكار يف البلدين وامل�صاهمة يف 
بناء عامل م�صتدام. وتعتر الهند ثالث 
امل�صاريع  لتاأ�صي�س  �صديقة  دولبببة  اأكبببرث 
 42 �صجلت  حببيببث  الببعببامل،  يف  النا�صئة 
الهند  يف  جببديببدة  “يونيكورن”  �صركة 

عام 2021.

واأ�صاف �صعادته: “تعتر دولة الإمارات 
وال�صركات  لبببلبببكبببفببباءات  عببباملبببًيبببا  مببببركببببًزا 
نوعية  بببا  فبببر�بببصً يبببوفبببر  البببعببباملبببيبببة، ممببببا 
مركز  ويحت�صن  الببهببنببديببة.  لببلببمببواهببب 
 2020 اإك�صبو  الهند لالبتكار يف جناح 
دبي اأكرث من 190 �صركة هندية نا�صئة. 
كما يوفر املركز ور�س العمل والفعاليات 
والببتببوا�ببصببل مبببع جببهببات مببرمببوقببة مثل 
واحبببببة دبببببي لببلبب�ببصببيببلببيببكببون ومبببركبببز دبي 
“ديتك”  الأعببمببال  لببريببادة  التكنولوجي 
و”TiE Dubai” وغريها جمالت 
مع  للتفاعل  الهنود  للمبتكرين  وا�صعة 
امل�صتثمرين العامليني بهدف خلق فر�س 

اأكر لل�صراكة والتوا�صل.”
البببببدكبببببتبببببور جمعة  قبببببببال  جببببانبببببببببه  مبببببن 
الإمببببببببارات  دولببببببة  “لدى  املبببطبببرو�بببصبببي: 
م�صركة  ثبببنبببائبببيبببة  عببببالقببببات  والبببهبببنبببد 
وخالل  لببقببرون.  متتد  جتارية  و�صراكة 
 ،2021 الأخببرية من  القليلة  الأ�صابيع 
بخ�صو�س  حمادثاتهما  البلدان  اختتم 
لتعزيز  هببادفببة  ثنائية  جتبباريببة  اتفاقية 
التجارة غري النفطية ورفعها اإىل 100 
ال�صنوات  الأقببل خالل  دولر على  مليار 
لببهببذا التوجه  اخلببمبب�ببس املببقبببببلببة. ودعببمبباً 
لببتببكببون وجهة  الببواحببة  تعمل  الببطببمببوح، 
النا�صئة  املبب�ببصبباريببع  واحببتبب�ببصببان  لتمكني 
العامل  اأنببحبباء  جميع  مببن  اأعببمببال  ورواد 
ح�صورهم  بببتببو�ببصببيببع  يببرغبببببون  البببذيبببن 
دبي  واحببببببة  واأن  خبببا�بببصبببة  املبببنبببطبببقبببة،  يف 
لل�صيليكون تتمتع ببنية حتتية متكاملة 
ال�صركات  تببدعببم  اأعبببمبببال جبباذبببة  وبببيببئببة 
وامل�صاريع  الأعببمببال  ورواد  التكنولوجية 
حتت�صن  حيث  �صواء،  حد  على  النا�صئة 
الواحة من خالل مركز “ديتك” اليوم 
اأكرث من 1000 �صركة نا�صئة من اأكرث 

من 75 دولة.” 

الدائري،  القت�صاد  اإىل  التحول  لدعم 
وكببيببف ميببكببن لببالقببتبب�ببصبباد البببدائبببري اأن 
يبببدعبببم البببهبببدف رقببببم 12 مبببن اأهبببببداف 
الذي يدعو  العاملية،  امل�صتدامة  التنمية 
الدول اإىل “�صمان ال�صتهالك والإنتاج 

امل�صتدامني”.
“باعتبارنا  الببزعبببببي:  اإببببراهبببيبببم  وقببببال 
وبناًء  املنطقة  هببذه  يف  ال�صتدامة  رواد 
كيفية  يف  التفكري  ببباإعببادة  وعببدنببا  على 
ا�ببصببتببخببدامببنببا لببببلببببمببببوارد، فبببببباإن اإطبببببالق 
لالقت�صاد  الببب�بببصبببركبببة  ا�بببصبببراتبببيبببجبببيبببة 
البببدائبببري يببعببد عببالمببة فببارقببة يف رحلة 
ال�صتدامة لدينا ..ونحن نطمح بحلول 
ممار�صات  نببر�ببصببخ  اأن  اإىل   2030 عبببام 
ال�صركات  جميع  يف  الببدائببري  القت�صاد 
وم�صاركة  عملياتها  �صميم  ويف  العاملة 
وعمالئنا  موردينا  مع  املمار�صات  هببذه 
وجمتمعات الأعمال واحلكومة لإحداث 

التغيري والتاأثري املن�صود”.
تطرقت  بعد”،  “عن  مبببداخبببلبببة  ويف 
اأنتونيا غيويل اإىل التحول الذي يجب 
اأن ت�صهده اأ�صاليب الإنتاج التي مل تتغري 
منذ 250 عاًما، حيث اأ�صبحت العالقة 
والقت�صاد  وال�ببصببتببهببالك  الإنبببتببباج  بببني 
العاملي قائمة على النمو اأحادي الجتاه، 
ب�صبب النمو املت�صارع لأن�صطة الت�صنيع 
والمتداد  القت�صادي  والنمو  الكثيف 
وف�صل  جهة،  مببن  والتح�صر  العمراين 
الفعالة،  النفايات  اإدارة  وطرق  اأ�صاليب 
لهذا يعر مفهوم “القت�صاد الدائري” 
يف  للتكنولوجيا  م�صبوق  غببري  تببنب  عببن 
بنهج  املخلفات  واإدارة  الإنببتبباج  عمليات 

فعال وم�صتدام.
ووفًقا للمنتدى القت�صادي العاملي، من 
الدائري  القت�صاد  ي�صاهم  اأن  املتوقع 
يف  دولر  تريليون   4.5 اإىل  ي�صل  مبببا 

 .2030 عببام  يف  القت�صادية  الببفببوائببد 
? فقط   8.6 اأن  حبببني  يف  ذلببببك،  ومببببع 
باأنه  يبب�ببصببنببف  البببعببباملبببي  مبببن القبببتببب�بببصببباد 
نهًجا  �صيتطلب  فببباإنبببه  لببذلببك  دائبببببري، 
جماعًيا من احلكومات حول العامل من 
وخريطة  والقوانني  الت�صريعات  خالل 
الطريق وا�صحة يتم تنفيذها بال�صراكة 
الببقببطبباع اخلبببا�بببس وفببهببم اجلوانب  مبببع 

القت�صادية وال�صلوكية للم�صتهلكني.
وا�صتعر�س امل�صاركون اأهم مبادرات دولة 
الدائري،  لالقت�صاد  لتعزيز  الإمبببارات 
لالقت�صاد  الببوطببنببيببة  البب�ببصببيببا�ببصببة  مببثببل 
�صاماًل يحدد  اإطاراً  الدائري، التي تعد 
الإمبببببببببارات يف حتقيق  دولبببببة  اجتبببباهببببات 
الفعال  وال�صتخدام  امل�صتدامة  الإدارة 
لببلببمببوارد الببطبببببيببعببيببة، مبببن خبببالل تبني 
والإنتاج  ال�صتهالك  وتقنيات  اأ�صاليب 
مبا ي�صمن جودة حياة الأجيال احلالية 

اجلناح  يف  لالبتكار  الهند  مركز  ويقدم 
اأف�صل  دبببي،   2020 اإك�صبو  يف  الهندي 
ويعمل  الهند.  من  نا�صئة  �صركة   500
املركز بتوجيه من القن�صل العام للهند 
يف دببببي، الببدكببتببور اأمببببان بببببوري، وبدعم 
الببهببنببديببة خببببارج الدولة  الببكببفبباءات  مببن 
يوفر  كما  بببارزة.  ا�صتثمارية  وموؤ�ص�صات 
املركز من�صة للرويج لل�صركات النا�صئة 
واملبببببببتبببكبببريبببن مببببن البببهبببنبببد، مببببن خالل 
امل�صتثمرين  جمببتببمببع  عببلببى  تببعببريببفببهببم 
فعاليات  خالل  من  العامليني  واملمولني 
وقطاعات  بال�صركات  خا�صة  واأن�صطة 
الأعمال مثل جل�صات “اإليفيت” لتقدمي 

اأفكار امل�صاريع امل�صتقبلية.
لل�صركات  احلبببيبببويبببة  البببببببيبببئبببة  وتببب�بببصبببم 
 60 مببن  اأكبببرث  الببيببوم  النا�صئة  الهندية 
 628 م�صجلة متثل  نا�صئة  �صركة  األببف 
اأقاليم  وثمانية  وليببة   28 يف  مقاطعة 
 50 اأف�صل  احتادية. وتعد الهند �صمن 
 ،)GII( دولة يف موؤ�صر البتكار العاملي
لتاأ�صي�س  اأكرث دولة �صديقة  وهي ثالث 
الببعببامل، والأوىل  الببنببا�ببصببئببة يف  املبب�ببصبباريببع 
على م�صتوى اآ�صيا يف هذا املجال. ورغم 
�صركة   42 جائحة كوفيد-19، ظهرت 
العام  الهند يف  جديدة يف  “يونيكورن” 
التي  النا�صئة  ال�صركات  وهببي   ،2021

ا�صتهالك  كببفبباءة  وتببعببزيببز  وامل�صتقبلية 
املوارد الطبيعية وتقليل الهدر.

لالقت�صاد  الوطنية  ال�صيا�صة  وت�صم 
الرئي�صية  الأهببداف  عببدداً من  الدائري 
ودعم  البيئية،  ال�صحة  تعزيز  تت�صمن 
تبني  اإىل  اخلببا�ببس يف حتببولببه  الببقببطبباع 
اأ�صاليب وتقنيات الإنتاج الأنظف، واحلد 
من الإجهاد البيئي وتلبية الحتياجات 
الأ�بببصبببا�بببصبببيبببة، و�ببببصببببوًل لببتببحببقببيببق روؤيببببة 
الإمارات باأن تكون اأحد الرواد العامليني 
التنمية اخل�صراء، كما تدعو  يف جمال 
ذوي  والأفبببراد  اجلهات  جميع  ال�صيا�صة 
امل�صلحة يف كافات القطاعات وال�صناعات 
والت�صرف  التفكري  كيفية  اإىل  للنظر 
لدعم م�صرية  “دائرية”  بطريقة اأكرث 
دائري  اقت�صاد  اإىل  النتقال  يف  الدولة 
مع  يتما�صى  ومببزدهببر  وم�صتدام  نبباجببح 
تبببوجبببهبببات وحمبببببباور مببئببويببة الإمبببببببارات 

مما   ، دولر  مليار  مالها  راأ�بببس  يتجاوز 
ال�صركات يف  لتلك  الإجمايل  العدد  رفع 
الهند اإىل 82، لت�صبح يف قائمة الدول 
هذا  احت�صان  يف  عاملياً  الأوىل  الببثببالث 

النوع من ال�صركات النا�صئة.
ويببعببد مببركببز ديببتببك الأكبببببر مبببن نوعه 
النا�صئة  التكنولوجية  ال�صركات  لدعم 
اأكرث  الأو�بببصبببط، حببيببث ي�صم  البب�ببصببرق  يف 
من 1000 �صركة نا�صئة من 75 دولة 
بالعمل على  يتخ�ص�س عدد كبري منها 
اأحدث ما تو�صلت اإليه التكنولوجيا مثل 
الذكاء  وتطبيقات  ت�صني  البلوك  تقنية 

ال�صطناعي.

الوطنية  البب�ببصببيببا�ببصببة  وتبببعبببد   .2071
يهدف  عمل  اإطبببار  الببدائببري  لالقت�صاد 
اإىل حتديد اأولببويببات دولببة الإمبببارات يف 
تعزيز مفهوم القت�صاد الدائري يف عدد 
من القطاعات ذات الأولوية وهي البنية 
امل�صتدام،  والببنببقببل  اخلبب�ببصببراء،  التحتية 
وا�صتهالك  واإنتاج  امل�صتدام،  والت�صنيع 
اإىل جببانببب جمالت  املبب�ببصببتببدام،  البببغبببذاء 
التكنولوجيا  مببثببل  مبب�ببصببركببة  اأخببببببرى 
والبببتببكببار والبببببحببث والببتببطببويببر، وزيادة 
الوعي وبناء القدرات، واإن�صاء ال�صراكات 
املتكاملة  والإدارة  تبببعببباون،  ومببنبب�ببصببات 
عوائد  حتقيق  يف  ي�صهم  مببا  لببلببنببفببايببات 
وتخفيف  لببلببدولببة،  كبببببرية  اقببتبب�ببصبباديببة 
املواد  تببوريببد  وتبباأمببني  البيئي  ال�صغط 
اخلام وزيادة القدرة التناف�صية وحتفيز 
البتكار وتعزيز النمو القت�صادي وخلق 

فر�س العمل.

اإمباور تبا�سر تغذية م�ساريع زعبيل
 مبحطة تربيد مناطق ع�سرية �سديقة للبيئة

•• دبي-الفجر: 

اإنطالق  “اإمباور”،  املببركببزي  التريد  لأنظمة  الإمبببارات  موؤ�ص�صة  اأعلنت 
عمليات ت�صغيل حمطة زعبيل  لتريد املناطق يف اإطار املرحلة الأوىل والتي 
للبيئة.  27،750 طن تريد �صديقة  اإىل  الإنتاجية  الطاقة  فيها  ت�صل 
واأ�صارت املوؤ�ص�صة اإىل اأن حجم الطاقة الإنتاجية الجمالية للمحطة كاملة 
ربببط حمطة  �صيتم  انتهائها حيث  فببور  50000 طن تريد  اىل  �صت�صل 
زعبيل اجلديدة مبحطة مركز دبي املايل العاملي لت�صل الطاقة الإنتاجية 
قيد  وم�صاريع  قائمة  م�صاريع  �صتخدم  كما  تريد،  طن   112000 اإىل 
الإجناز واأبرزها مباين مركز دبي املايل العاملي ومركز دبي التجاري العاملي 

واأبراج الإمارات وم�صروع و�صل1 ال�صخم و “ون زعبيل” وغريها. 
واأو�صحت املوؤ�ص�صة اأنها حر�صت على ت�صييد حمطة زعبيل وهي من اجليل 
امل�صتوى  رفيعة  هند�صية  بت�صاميم  املناطق،  تريد  حمطات  من  اجلديد 
ومبعايري عاملية حيث زودتها مبعدات متطورة وتقنيات ع�صرية،كما �صمنت 
 2020 نهاية  قد منحت  املوؤ�ص�صة  كانت  بعدما  املحدد  املوعد  ت�صغيلها يف 
164 مليون درهم لت�صييد وجتهيز معدات م�صروع املحطة،  بقيمة  عقداً 
العاملية  املعايري  اأعلى  ويلبي  يراعي  الببذي  املميز  الت�صميم  اىل  بال�صافة 

والأبنية  املببببباين  وت�صميم  اإنبب�ببصبباء  يف 
والتطورات  املبب�ببصببتببدامببة  اخلببب�بببصبببراء 

العمرانية احلديثة بدبي.
الرئي�س  �ببصببعببفببار،  ببببن  اأحبببمبببد  وقبببببال 
لأنظمة  الإمببارات  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي 
نعمل  “اإمباور”،  املببركببزي  الببتببريببد 
ب�صكل حثيث على التو�صع يف عملياتنا 
بوترية مت�صارعة مع مراعاة املعايري 
العاملية لال�صتدامة لي�س على �صعيد 
عبببلبببى �صعيد  بببببل  وحببب�بببصبببب  الإنبببببتببببباج 
ت�صميم  اإن  اإذ  الهند�صي  الت�صميم 
حمببطببة زعبببببيببل يببراعببي ويببلبببببي اأعلى 
وت�صميم  اإنبب�ببصبباء  يف  العاملية  املعايري 
املببببباين مببع مببراعبباة مببعببايببري الأبنية 

اخلببب�بببصبببراء املببب�بببصبببتبببدامبببة والبببتبببطبببورات 
وال�صكل  للمنطقة  الببعببام  املظهر  اإىل  اإ�ببصببافببًة  بببدبببي  احلببديببثببة  العمرانية 
ال�صيخ  و�ببصببارع  زعبيل،  منطقة  يف  املببوجببودة  الأيقونية  للمباين  اخلببارجببي 
زايد.  واأ�صاف بن �صعفار اأن حمطة زعبيل لتريد املناطق ت�صتخدم تقنيات 
تريد متطورة تتميز باأقل ا�صتهالك للطاقة واملياه، حيث �صت�صم وحدتني 
لتخزين الطاقة احلرارية )TES( لتعزيز كفاءة ا�صتهالك الطاقة خالل 
املعاجلة  املببيبباه  تقنية  ا�صتخدام  اىل  بال�صافة  ال�صتهالك  ذروة  �صاعات 
)TSE( يف العمليات الت�صغيلية للمحطة والتي ت�صاهم يف تقليل ا�صتهالك 

املياه العذبة واحلفاظ على املوارد الطبيعية، والذكاء ال�صطناعي. 
واأكد بن �صعفار على اإن املوؤ�ص�صة توا�صل تو�صعاتها وت�صييد حمطات جديدة 
تطبيق  على  يقوم  ا�صراتيجي  منهجي  اإطبببار  يف  ع�صرية  بتقينات  تعمل 
التنمية امل�صتدامة املخطط لها وذلك وفق توجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي “رعاه اهلل” التي تهدف اإىل خف�س معدلت ا�صتهالك الكهرباء واملياه 
وجعل الإمارة مركزاً عاملياً لالقت�صاد الأخ�صر واملدينة الأقل يف الب�صمة 

الكربونية على م�صتوى العامل بحلول 2050.

رافد تطلق تطبيقها الذكي بن�سخته املحدثة
•• ال�سارقة- وام:

اأطلقت �صركة “رافد” حللول املركبات 
امل�صروع امل�صرك بني ال�صارقة لإدارة 
ال�صتثمارية  الببببببببذراع   - الأ�بببببصبببببول 
“اأو  و�بببصبببركبببة  الببب�بببصبببارقبببة  حلبببكبببومبببة 
“ التطبيق اجلديد  اأوتببو  اإ�ببس  دبليو 
لب”رافد” بن�صخته املحدثة التي تتيح 
ال�صتخدام  يف  اأكببر  ومرونة  �صهولة 
روح  اأكببرث حداثة يالئم  ت�صميم  مع 
اأكد  و  املتعاملني.  وتطلعات  الع�صر 
�صامل �صعيد املدفع الرئي�س التنفيذي 
اأن  املركبات  حللول  “رافد”  ل�صركة 
لتطبيق  اجلببديببد  التحديث  اإطبببالق 
جهود  تعزيز  اإطببار  يف  ياأتي  “رافد” 

حكومة اإمارة ال�صارقة يف التحول الرقمي وتوفري مزيد من اخلدمات التي 
ت�صهم يف الت�صهيل على املتعاملني ومتكينهم من احل�صول على عدد اأكر 
من اخلدمات باأقل جهد ممكن ومن اأي مكان وعلى مدار ال�صاعة ملنحهم 

املرونة الالزمة لإجناز معامالتهم بكفاءة عالية.
 و اأ�صار املدفع اإىل اأن ال�صركة حتر�س دائما على ال�صتماع اإىل اآراء املتعاملني 
واحل�صول على مالحظاتهم وانطباعاتهم عن اخلدمات املقدمة ومن ثم 
حت�صني وتطوير هذه اخلدمات بناء على ذلك مو�صحا اأن التطبيق بحلته 
اجلديدة ي�صتجيب للعديد من الطلبات التي تلقتها ال�صركة حول اإ�صافة 
مزيد من اخلدمات اإليه .. و اأكد اأن تطبيق “رافد” بات الآن الأف�صل يف 

هذا املجال على امل�صتويني العربي و الإقليمي.

مليون درهم ت�سرفات عقارات دبي اأم�ص  746
•• دبي-وام:

اأكرث  اأمبب�ببس  بدبي  والأمبببالك  الأرا�ببصببي  دائبببرة  يف  العقارية  الت�صرفات  بلغت 
بقيمة  258 مبايعة  ت�صجيل  الدائرة  �صهدت  درهببم حيث  746 مليون  من 
601.96 مليون درهم منها 37 مبايعة لالأرا�صي بقيمة 104.55 مليون 
درهببم. وجاءت  مليون   497.4 بقيمة  والفلل  لل�صقق  مبايعة  و221  درهم 
ال�صيخ  حدائق  منطقة  يف  درهببم  مليون   13 بقيمة  الأرا�ببصببي  مبايعات  اأهببم 
10 ماليني درهببم يف منطقة احلبية  تليها مبايعة بقيمة  را�صد  حممد بن 
الرابعة تليها مبايعة بقيمة 8 ماليني درهم يف منطقة حدائق ال�صيخ حممد 
بن را�صد. وت�صدرت منطقة احلبية اخلام�صة املناطق من حيث عدد املبايعات 
اإذ �صجلت 25 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم وتلتها منطقة احلبية الرابعة 
الأوىل  وثالثة يف جبل علي  درهببم  24 مليون  بقيمة  4 مبايعات  بت�صجيلها 

بت�صجيلها 3 مبايعات بقيمة 5 ماليني درهم.
 وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�صقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون 
درهم مبنطقة املركا�س كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم 
يف منطقة ال�صفوح الثانية واأخريا مبايعة بقيمة 16 مليون درهم يف منطقة 

نخلة جمريا. 

•• ال�سارقة - وام:

اأعلنت �صركة اأراد �صراء اآخر قطعة اأر�س �صاطئية يف 
العمالق  النخيل  جببزر  م�صروع  �صمن  جمريا  نخلة 

بدبي .
العقاري  للمطور  تو�صع  اأول  املبب�ببصببروع  هببذا  ميثل  و 
الأ�صرع منوا يف الدولة خارج اإمارة ال�صارقة و دخوله 

�صوق العقارات الفاخرة يف اإمارة دبي .
اأكر   2017 اإنطالقها يف عام  اأراد، عقب  واأ�صبحت 
بعد  ال�صمالية  الإمببارات  مطور عقاري على م�صتوى 
ال�صارقة  اإمببارة  اإطببالق ثالثة جمتمعات متكاملة يف 

بقيمة مبيعات اإجمالية تبلغ 33 مليار درهم.
مليون   240 املبب�ببصببراة  الأر�بببس  قطعة  قيمة  وبلغت 

درهم من �صركة نخيل املطور العقاري املالك مل�صروع 
جزيرة نخلة جمريا وتقع على الهالل ال�صرقي �صمن 
مع  مربع  مر   20،500 ومب�صاحة  النخلة  جزيرة 
�صرقا  العرب  وبببرج  بببرج خليفة  رائعة على  اإطبباللت 
وبقية اأجزاء جزيرة النخلة ودبي مارينا اإىل اجلنوب 

والغرب.
اأراد  مبب�ببصببروع  يف  الت�صميم  ببباأعببمببال  املبا�صرة  متببت  و 
اجلديد متعدد ال�صتعمالت يف نخلة جمريا والذي 
�ببصببيبب�ببصببم جتببمببعببا �ببصببكببنببيببا فببباخبببرا وبببباقبببة مبببن املرافق 
عن  الإعبببالن  و�صيتم  واملقاهي  واملطاعم  الرفيهية 

التفا�صيل كاملة عند اإطالق املبيعات والتي يتوقع اأن 
تتم خالل الربع الثالث من 2022. و قال �صاحب 
ال�صمو امللكي الأمري خالد بن الوليد بن طالل نائب 
اخلطوة  هبببذه  متببثببل   “  : اأراد  اإدارة  جمل�س  رئببيبب�ببس 
تنويع  لنا  �صتتيح  اأراد  �صركة  حلظة هامة يف م�صرية 
معرو�صنا العقاري و التو�صع �صمن واحدة من اأكرث 
م�صتوى  على  واحراما  تناف�صية  العقارية  الأ�ببصببواق 
تبواأت مكانة مرموقة  اأراد  اأن  اإىل  “ .. لفتا  العامل 
�صمن قطاع املطورين العقاريني وباتت تتميز ب�صمعة 
طيبة من حيث ت�صليم امل�صاريع املتكاملة ووفق اأعلى 

اأقل  خالل  قيا�صيا  منوا  حققنا  حيث  املتبعة  املعايري 
اأعوام ونحن نتطلع اإىل حتقيق منجزات  من خم�صة 
مماثلة يف �صوق عقارات دبي”. من جانبه قال اأحمد 
املناخ  :” ي�صهد  اأراد  التنفيذي يف  الرئي�س  اخل�صيبي 
الإ�صتثماري يف دبي اإنتعا�صا كبريا وذلك نظرا لالأداء 
عام  خبببالل  الببعببقبباريببة  �صوقها  حققته  البببذي  املتميز 
2021 ف�صال عن الإجببراءات املميزة التي اتخذتها 
امل�صتثمرين  مببن  املببزيببد  لإ�صتقطاب  الإمبببارة  حكومة 
عالقات  لدينا  نحن  و  احلببيببوي  القطاع  هببذا  �صمن 
قوية مع �صركة نخيل ونتطلع اإىل تعزيزها من خالل 
واإننا  واملتميز  الفاخر  العقاري  امل�صروع  هذا  تطوير 
امل�صاريع  عببدد من  الإعببالن عن  �صيتم  باأنه  ثقة  على 

.“ اجلديدة يف دبي خالل عام 2022 

اأراد ت�ستثمر 240 مليون درهم يف جزيرة نخلة جمريا
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العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 
اعالن بالن�ضر 

 4604/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  جاوراف ميهتا ا�صوك كومار ميهتا -  جمهول حمل القامة

�ببس.م.ب )م( - المببارات )حاليا(  التنفيذ/اميك�س )ال�صرق الو�صط(  ان الطالب  مبا 
�صركة امريكان اك�صر�س )ال�صرق الو�صط( �س.م.ب )�صابقا( 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)42393.10( درهم اىل طالب التنفيذ او خزنية املحكمة  ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 

اعالن بالن�ضر 
 132/2022/207 تنفيذ جتاري 

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

اىل املنفذ �صده/1-  ليفربول للتجارة العامة -  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/املوارد الفنية �س.ذ.م.م 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)73274.07( درهم اىل طالب التنفيذ او خزنية املحكمة  ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 
اعالن بالن�ضر 

 24/2022/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  بدر مهاو�س �صحلي احلربي -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/في�صل بن حممد بن �صعد بن عبد الرحمن ال �صعود 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والببزامببكببم  اعبباله  املببذكببورة  التنفيذية  الببدعببوى  اأقبببام عليكم  قببد 
وقدره )572941( درهم اىل طالب التنفيذ او خزنية املحكمة بال�صافة اىل مبلغ ر�صوم 
خلزينة املحكمة  ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجببراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 
اعالن بالن�ضر        

                  يف  الدعوى رقم:55/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى احلادية ع�صر رقم 854

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )23.768.64( درهم والر�صوم وامل�صاريف 
املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول  التام  ال�صداد  وحتى  املطالبه  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب 

بال كفالة . 
املدعي:�صركة املها لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م

�صارع عمان م�صتودع  الثالثه  الناعيه  الق�صي�س  امببارة دبي - ديرة - دبي منطقة  عنوانه:المارات - 
رقم 9 

املطلوب اإعالنه :  1- فجر ال�صرق لالن�صاءات �س.ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه 
وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأقببام عليك  قد    : الإعببالن  مو�صوع 
)23.768.64( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبه وحتى ال�صداد 
التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة - وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  2022/1/19  
ال�صاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  9856/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 6699/2021 امر اداء ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)85626.85( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : �صعاع المارات للنقليات العامة - موؤ�ص�صة فردية

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�صعيد - ديره - دبي - �صارع ال مكتوم - مبنى قرية العمال بلوك بي - 
�صقة 204 - دوار ال�صاعة - وميثله:�صهاد فا�صل جبار مهدي اجلبوري

املطلوب اإعالنهما : 1- يو�صف خمي�س عبداهلل يو�صف النقبي 2- �صركة المارات لنظمة ميادين الرماية 
ذ.م.م  - �صفتهما : منفذ �صدهما

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)85626.85( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ ر�صوم خلزنية املحكمة، وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 70533

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  2104/2021/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�صاد�صة رقم 227
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/2075 مدين جزئي ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )412532.50( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : في�صل يو�صف احمد غيث ال�صويدي

عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامه - بردبي - دبي - �صارع ام هرير - مبنى زمرده - �صقة 
اخلام�س - خمتر دبي املركزي

املطلوب اإعالنه : 1- �صليمان �صعيد �صليمان حمدون النقبي  - �صفته : منفذ �صده
املبلغ  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  مو�صوع الإعببالن : قد 
املنفذ به وقدره )412532.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  2029/2021/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�صاد�صة رقم 227
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/2021 مدين جزئي ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )25984( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : �صركة التاأمني العربية �س.م.ل فرع دبي

عنوانه:امارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - برج لطيفة - الطابق 36 - مكتب رقم 3607
املطلوب اإعالنه : 1- بونل �صجاد لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة �س.ذ.م.م  - �صفته : منفذ 

�صده
اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ  مو�صوع الإعببالن : قد 
املنفذ به وقدره )25984.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 
   الق�ضية رقم 49 ل�ضنة 2021 اجراءات االإع�ضار - حمكمة دبي 

يعلن اخلبري احل�صابي/ر�صا دروي�س اآل رحمه اأنه بجل�صة 2022/1/13 قررت حمكمة دبي البتدائية افتتاح 
باملحكمة  اإع�صار من جدول اخلراء  اأمني  ، وتعيني  املاجد  املدين/زياد حممد غلوم حممد  اع�صار  اجراءات 

ليتوىل القيام بتلك الجراءات.
وعليه نعلن جميع الدائنني وكل من له مطالبة �صد املدين املذكور للتقدم مبطالبته حمددة القيمة مدعومة 
بكافة امل�صتندات الثبوتية املوؤيدة لها ون�صخة من بطاقة الهوية و�صند الوكالة ان وجد ويف حال كان الدائن 
تاريخ  التجارية وذلك خالل مدة )20( ع�صرون يوم عمل من  الرخ�صة  ن�صخة من  اأو موؤ�ص�صة يقدم  �صركة 

هذا العالن.
كما نعلن كل ذي م�صلحة له حق يف اي من اأموال املدين ان يتقدم بطلب ا�صرداد الموال املنقولة او غري 
املنقولة اململوكة له من بني اموال املدين وعلى ان يتقدم بالطلب خالل �صهرين من تاريخ ن�صر القرار مبينا 
به نوع وطبيعة موا�صفات تلك الموال وطبيعة احلق الوارد عليها ، على ان تقدم املطالبات اىل مكتب اخلبري 
اآل رحمه بعنوانه التايل:مكتب جيه بي ايه لتدقيق احل�صابات الكائن بامارة دبي -  احل�صابي/ر�صا دروي�س 
منطقة اخلليج التجاري - برج اوبال تقاطع �صارع برج خليفة و�صارع مرا�صي درايف - الطابق العا�صر - مكتب 

PDF وتر�صل الوراق ب�صيغة easar@jpaemirates.com:رقم 1005 او من خالل الريد اللكروين
اخلبري احل�ضابي/ر�ضا دروي�ض اآل رحمه  

اعالن بالن�ضر
70579

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 
 اعالن بالن�ضر

يف  االإ�ضتئناف رقم 3343/2021/305 ا�ضتئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل امل�صتاأنف �صده /1- �صارتو كوميونيك ذ.م.م - جمهول حمل القامة مبا 
علي  �صيف  حممد  وميثله:�صيخه  �ببس.ذ.م.م  كوميونيك  �صارتو   / امل�صتاأنف  ان 
املحرزي - قد ا�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 1492/2021 جتاري جزئي 
 2022/2/28 املببوافببق  الثنني  يببوم  جل�صه  لها  وحببددت    ،2021/12/16 بتاريخ 
ال�صاعة 10.00 �صباحا بقاعة التقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
70197 العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 

اعالن بالن�ضر        
 3796/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- ارت�صيرون للتطوير العقاري �س.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :ا�س بي ام ئي ميدل اي�صت للمقاولت العامة ذ.م.م فرع دبي 
وميثله : علي ابراهيم حممد احلمادي 

وقدره  )511.035.00( مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  عليك  اأقام  قد 
املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم   - درهببم  وثالثون  وت�صعه  الف  ع�صر  واحببدى  )خم�صمائة 

والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل 
وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 2022/1/26 ال�صاعة 12:00 م�صاءا يف قاعة التقا�صي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 

اعالن اأمر اأداء بالن�ضر        
                  يف  الدعوى رقم:8030/2021/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�صوع الدعوى : ا�صت�صدار امر اداء بالزام امل�صتدعي �صدهم بان يوؤدوا لطالبة المر ملبلغ )173.952.58( درهم 
مائة وثالثة و�صبعون الف وت�صعمائة اثنني وخم�صون درهما وثمانية وخم�صون فل�صا ، مع الفائدة القانونية بواقع 
12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام مع الزامهم بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة مع �صمول 

المر بالنفاذ املعجل بدون كفالة. 
املدعي:امل�صتقبل ل�صناعة ال�صقالت والأملنيوم �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �صارع الحتاد - مبنى بناية بزن�س افينيو - �صقة 310/311 - بوكالة 
املحامي/�صعيد الغافري - وميثله:�صعيد حممد عبداهلل �صامل ال�صايغ الغافري

املطلوب اإعالنهم :  1- طارق عبدالرحمن احمد �صحاده 2- عامر اح�صان ح�صني امل�صري 3- فورمويل لالملنيوم 
والزجاج �س.ذ.م.م  -  �صفتهم : مدعي عليهم

مو�صوع الإعالن :طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/1/11 - بالزام املدعي 
عليهم جميعا بالت�صامن والت�صامم بان يوؤدوا للمدعية مبلغ وقدره )173.952.58( درهم مائة وثالثة و�صبعون 
الف وت�صعمائة اثنني وخم�صون درهما وثمانية وخم�صون فل�صا - والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�صتحقاق 
وحتى ال�صداد التام مع الزامهم بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ )500( درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ماعدا ذلك 

من طلبات.ولكم احلق يف ا�صتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 
اعالن �ضحيفة طعن بالن�ضر    

                  يف  الطعن رقم:4/2022/445 طعن جتاري 
املنظورة يف:دائرة ادارة الطعون الوىل رقم 232

امليعاد  ال�صكل قبول الطعن �صكال للتقرير به يف  مو�صوع الطعن : يلتم�س الطاعن من املحكمة املوقرة التي ومن حيث 
وا�صتيفائه كافة �صرائطه ال�صكلية ومن حيث املو�صوع:نق�س احلكم املطعون فيه والت�صدي والق�صاء جمددا بالزام املطعون 
�صدهم جميعا بالت�صامن والتكافل والت�صامم بان يوؤدوا للطاعن مبلغ )86.000.000( ريال قطري )�صتة وثمانني مليون 
 %5 القانونية  والفائدة  درهم   )90.166.800( املطالبة  مبلغ  يجاوز  فيما ل  الماراتي  بالدرهم  مايعادله  او  ريال قطري( 
الدعوى اىل حمكمة  باعادة  ال�صداد - واحتياطيا:نق�س احلكم املطعون فيه والق�صاء  تبباريببخ:2011/5/9 وحتى متام  من 
ال�صتئناف لتق�صي يف �صق توافر ال�صفة يف املطعون �صدهما الثاين والثالث بهيئة مغايرة غري التي اأ�صدرت احلكم الزام 

املطعون �صدهم بالت�صامن والتكافل والت�صامم بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة . 
الطاعن:ال�صيخ عبداهلل بن نا�صر بن عبداهلل ال ثاين

عنوانه:العنوان:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �صارع البراج - بلو باي تاور - الطابق الرابع - مكتب رقم 
402 - وميثله:م�صلم حامد م�صلم بخيت املحرمي

املطلوب اإعالنه:  1- يا�صر بن حممد بن نا�صر ال جار اهلل  -  مطعون �صده 
مو�صوع الإعالن :  نبلغكم بن�صخة من �صحيفة الطعن املقدمة من الطاعن ولكم احلق يف تقدمي مذكرة بالدفاع خالل 

خم�صة ع�صر يوما من تاريخ تبليغكم لالعالن .
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر  
يف الدعوى رقم  308/2018/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183 
مو�صوع الدعوى : طلب اإذن بيع عقار مرهون عبارة عن قطعة الر�س رقم 605 - رقم البلدية 1051-317 امل�صاحة الكلية مر 

مربع 3569.89 امل�صاحة الكلية قدم مربع 38.425.98 وما عليها يف منطقة املنخول - بردبي - بامارة دبي.
طالب التنفيذ:بنك الحتاد الوطني واخرون 

فاك�س   - هبباتببف رقم:043284055   - �ببصببنببر  بببرجببمببان  ببببجبببوار  جببمببعببة  �ببصببعببيببد  عببلببي  بببنببايببة   - ببببردببببي   - دببببي  :امببببببارة  عببنببوانببه 
رقم:043516601 - �صندوق بريد:981 

املطلوب اإعالنه : داوود �صيف الدين يعقوب اليعقوب 
ابببراج المببارات -  Grand Mercure Majlis - بجانب حمطة املببرو  عنوانه :امببارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايببد - 

�س.ب:13056 - دبي - هاتف متحرك:0507777779 - 0507666677 - 0507666677
مو�صوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/1/26 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكروين 
20% من الثمن ال�صا�صي قبل  راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف 
اأيام  301 من قانون الإجببراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة  املواعيد املبينة باملادة 
التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن 
ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف 
املمتلكات : نوع العقار ار�س والبناء قيد الن�صاءا - املنطقة منخول - رقم الر�س 605 - رقم البلدية 1051-317 - امل�صاحة 

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.  - العطاء  لعلى  يباع  درهم  الكلية:120.000.000  القيمة   - مربع  مر   3569.89

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 
اعالن بالن�ضر )تظلم(    

                  يف  الدعوى رقم:2268/2021/100 احوال نف�ض م�ضلمني 
املنظورة يف:دائرة الأ�صرة احوال نف�س الثالثة رقم 73

مو�صوع الدعوى : دعوى اثبات طالق. 
املدعي:خالد �صامل �صالح علي ال�صاعدي

عنوانه:المارات العربية املتحدة - امببارة دبي - وادي ال�صفا 2 - دبي لند - �صارع رقم 10 
فيال رقم 19

املطلوب اإعالنه :  1- بوادي رم�صان حممد خلف قط�س العنزي  -  �صفته : مدعي عليه 
اأقببام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�صوعه دعوى اثبات طالق -  مو�صوع الإعببالن :  قد 
وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2022/1/18  ال�صاعة 09.30 �س يف قاعة التقا�صي 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك   ، القرهود  منطقة  يف  ال�صخ�صية  الحبببوال  مبنى  يف  بعد  عن 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باننى/ال�صيد روين باروا برا�صانتا باروا بنغالدي�س ، واحمل بطاقة 
90% من ح�صتي  784198729439517 ارغب يف البيع والتنازل عن  هوية رقم 
لل�صيد/جوين بروا برا�صانتا باروا بنغالدي�س اجلن�صية يف الرخ�صة التجارية امل�صماه/ور�صة 
موج البحر لت�صليح كهرباء ومكيفات ال�صيارات وال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية - 

حكومة ال�صارقة برقم:612927 ا�صافة �صريك/�صركاء 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  9846/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

وقدره  بببه  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ،  5124/2021 رقببم  الببدعببوى  يف  البب�ببصببادر  احلببكببم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�صوع 
)46285.71( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : المارات دي�صريكت كولينج )امييكول( �س.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - مركز دبي املايل العاملي - بوابة رقم 3 - الطابق 

ال�صاد�س - مكتب رقم 605 - رقم مكاين:2682589680 - وميثله:خالد حممد �صعيد بوج�صيم
املطلوب اإعالنه : 1- باري�صا ان�صاء اله كودرزي  - �صفته: منفذ �صده

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)46285.71( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ ر�صوم خلزنية املحكمة، وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 
اعالن حكم بالن�ضر        

726/2019/16 جتاري جزئي 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل حمكوم عليه 1- غادة طوين جري�صاتي  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : موارد للتمويل - وميثله:علي �صلطان �صامل الكندي

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2021/5/6 بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغ )93.017/15( درهم ثالثة وت�صعون الف و�صبعة ع�صر درهم وخم�صة ع�صر فل�س 
، م�صافا اليه الفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى احلا�صل يف 
2019/2/13 وحتى ال�صداد التام والزمتها بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
يف الدعوى املذكوررة اعاله ل�صالح/ موارد للتمويل بي�صرح بالعالن بالن�صر.  حكما مبثابة 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن 

�صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70392 العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 

اإعالن اأمر اأداء بالن�ضر    
                  يف  الدعوى رقم:7137/2021/60 اأمر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية 2 رقم 304
مو�صوع الدعوى : احلكم بالزام املدعي عليهم ان يدفعو للمدعي مبلغ )250.000( درهم مائتني وخم�صون 
املدعي  والببزام  التام  ال�صداد  ال�صتحقاق يف 2021/4/14 وحتى  تاريخ  القانونية 5% من  والفائدة  درهم  الف 

عليهم الر�صوم وامل�صاريف والتعاب . 
املدعي:عزيز الرحمن بن ف�صل الرحمن

عنوانه:امارة دبي - ديرة - �صارع ابوبكر ال�صديق - بناية الرجانه وحمله املختار مكتب را�صد �صيف للمحاماة 
الكائن يف دبي ديرة �صارع ال مكتوم بناية مطعم �صدف اليراين الطابق ال�صابع 705

  وميثله:را�صد �صيف �صعيد �صيف الزبادي 
املطلوب اإعالنه :  1- 800 لو�صيط خدمات و�صائل النقل �س.ذ.م.م  -  �صفته: مدعي عليه

مو�صوع الإعالن :  طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/11/12 - بالزام 
الف درهم والفائدة %5  توؤدي للمدعية مبلغ )250.000( درهم مائتان وخم�صني  بان  املدعي عليها الوىل 
بامل�صاريف  ال�صداد والزمت املدعي عليها الوىل  اعتبارا من تاريخ ال�صتحقاق يف 2021/4/14 وحتى متام 
ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 2- بعدم قبول الطلب بالن�صبة للمدعي عليه الثاين لل�صبب 

املبني بعاليه .ولكم احلق يف ا�صتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  اال�ضتئناف    
70392 العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  7279/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
وقدره  بببه  املنفذ  املبلغ  ببب�ببصببداد   ، العاملية  ليميتل�س  جلنة   13/2020 رقببم  الببدعببوى  يف  البب�ببصببادر  احلببكببم  تنفيذ   : التنفيذ  مببو�ببصببوع 

)49068406.40( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف مع تنفيذ احلكم وفق ماورد يف منطوقه.
طالب التنفيذ : غياث حممد غياث

العا�صر - هبباتببف رقببببببم:043352200 - فاك�س  تببباور - الطابق  ببببرامي  بببرج خليفة -  �ببصببارع  الببتببجبباري -  عببنببوانببه:امببارة دبببي - اخلليج 
رقم:043342200 - رقم مكاين:2583686879
وميثله:عبداهلل حممد حاجي علي العو�صي

املطلوب اإعالنه : 1- ليمتل�س �س.ذ.م.م  - �صفته: منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قررت حمكمة دبي بتاريخ:2021/12/29 اخطاركم ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )49068406.40( درهم خالل 15 
يوم من تاريخ التبليغ وال بيع العقار رقم:1-امارة دبي - منطقة جبل علي ال�صناعية الثانية - رقم الر�س 11 - رقم املبنى 3 -ا�صم 
املبنى اجلالرييا 3 - الوحدات 8.7 - 101 - 201 - 301 - 401 - 601 - 701 - 702 - 801 - 901 - 1001 - 1101 - 1401-1301-1201 
- 2:امببارة دبي - منطقة جبل علي ال�صناعية الثانية - رقم الر�س 12 - رقم املبنى 2 - ا�صم املبنى اجلالرييا 2 - الوحدات:302 - 
303 - 304-401-501-601-701-801-901-1001-305 - 3:امارة دبي - منطقة جبل علي ال�صناعية الثانية - رقم الر�س 1 - رقم 
املبنى 1 - ا�صم املبنى اجلالرييا 1 - الوحدات:2.1 -4:امارة دبي - منطقة جبل علي ال�صناعية الثانية - رقم الر�س 13 - رقم املبنى 
4 - ا�صم املبنى اجلالرييا 4 - الوحدة رقم 1401 - والعائدة لكم عن طريق املزايدة وفقا ملقت�صيات املادة 152 من قانون الجراءات 
املدنيه، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392 العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 

اعالن بالن�ضر        
2021 / 4792 جتاري جزئي

 تفا�صيل الإعالن بالن�صر
اإىل املدعى عليه/1_ �صامل مطلق �صايف الكواملة - جمهول حمل الإقامة

مبا اأن املدعى حم�صن بن �صالح بن عبداهلل القحطاين
اأقام عليكب   الدعوى ومو�صوعها املطالبة مببلغ وقدره / 500،000 دولر اأمريكي  قد 
والر�صوم  اإماراتي  درهم   1،836،000  / وقدره  الإماراتي مبلغ  بالدرهم  يعادلهم  ما  اأو 

وامل�صروفات ومقابل اأتعاب املحاماة .
وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق 24-01-2022 ال�صاعة 09:00 �صباحا يف قاعة 
التقا�صي عن ُبعد  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما 

لديكب من مذكرات اأو م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة ببثالثة اأيام على القل. 
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18 
�صركة/ بيوتي منطقة حرة – ذ.م.م  منطقة حرة )�س.ذ.م.م( ، )رخ�صة رقم : 738553 ( 
والكائنة بقرية املعرفة  �س.ب 73000، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة  ، واملرخ�صة 
لدى �صلطة دبي للتطوير، ترغب هذه ال�صركة املذكورة يف اإعالن قرارها للكافة والذي 
ب�صاأن   2021/10/04 بتاريخ  عقد  الذي  اإجتماعه  يف  الإدارة  جمل�س  بوا�صطة  اإتخاذه  مت 

اإغالق وحل ال�صركة.
وفقاً لذلك ، تهيب ال�صركة باأي طرف معني بالأمر ولديه اأى مطالبات فى مواجهتها 
عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوماً من تاريخ هذا الإعببالن عن طريق الريد 

امل�صجل اأو الإت�صال بب :
ال�صّيده/  دياين نوت�صي 

اإ�صم ال�صركة: بيوتي منطقة حرة – ذ.م.م  
�س.ب : 73000

دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة 
هاتف رقم : 0527774148

diane@beaute.ae :الريد الإلكروين
 * لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرة الإ�صعار واملحددة بب  45 يوماً..

ا�ضعار ت�ضفية
70021

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18   

تنازل/ بيع
اعالن بالن�صر

البيع  يف  يرغب  الهنبد   : اجلن�صية  حاجي،  عبداهلل  عبا�س   / ال�صيد  باأن  للجميع  معلومبا  ليكن 
اجلن�صية:  �صرييانديل،  ا�صرف   / ال�صيد  اىل  وذلك   100% البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل 
الهند بالرخ�صة امل�صماه )�صوبرماركت لوؤلوؤة املجاز( تاأ�ص�صت باأمبارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم 
)503254( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقه، تعديالت اخرى : - تغيري تغيري 
ال�صم التجاري من )�صوبرماركت لوؤلوؤة املجاز( اىل )�صوبرماركت كوبنز – فرع 3( - ا�صافة ن�صاط 

من )�صوبرماركت( اىل )�صوبرماركت ، ن�صاط 24�صاعة(
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555 العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18   

تنازل/ بيع
اعالن بالن�صر

يرغب   ، �صوريا   : اجلن�صية   - امللوحى  حنيبف  مناف   : ال�صيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
حممد  خالد   : ال�صيد  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
تاأ�ص�صت  وزعر(  �صم�صم  )كافترييا  امل�صماه  الرخ�صة  يف  �صوريا   : اجلن�صية  �صوك  ال�صيخ 
باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )773067( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية 

بال�صارقة، تعديالت اخرى :• ل يوجد
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555 العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18   

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�صر

ليكن معلوماً للجميع باأن: ال�صيد/ عبدالرحمن خلفان حممد ال�صوقى اآل علي – اجلن�صية: الإمارات 
يرغب يف البيع والتنازل عن )30%( من كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صيد/عماد 
ال�صوقى  حممد  خلفان  عبدالرحمن  ال�صيد/  ويرغب  – اجلن�صية:فل�صطني،  ما�صي  ح�صن  من�صور 
اآل علي - اجلن�صية: الإمارات يف البيع والتنازل عن )70%( من كامل ح�صته البالغة )%100( 
وذلك اإىل ال�صيد/ موكي�س ا�صوك جوندي�صا - اجلن�صية:الهند، يف الرخ�صة امل�صماه )كافترييا الوجبه 
تعديالت   ،)779776( رقم  برخ�صة  بال�صارقة  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة  الفاخرة( 
اإىل )وكيل خدمات(، وعمالبن�س  للرخ�صة من )موؤ�ص�صة فردية(  القانوين  ال�صكل  تغيري  اأخرى:- 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل. 
فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555



العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18   
MOJAU_2022- 0044153 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعبالن

حيث اأن ال�صيد : ال�صيخ حممد �صلطان ماجد نا�صر القا�صمي- اماراتي اجلن�صية ميلك الرخ�صة 
جتارية )موؤ�ص�صة الع�صرية لتجارة املواد الغذائية( رخ�صة جتارية والتي تاأ�ص�صت بال�صارقه مبوجب 
رخ�صة رقم )112765( حيث ان ال�صيد: ال�صيخ حممد �صلطان ماجد نا�صر القا�صمي- اماراتي 
الع�صرية  التجارية )) موؤ�ص�صة  البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة  اجلن�صية يرغب يف 
هندي   - نيادات  فادكي  الرحمن  عبد   : ال�صيد  اإىل   )%100  ( البالغة  الغذائية((  املواد  لتجارة 
اجلن�صية ،تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل وكيل خدمات ، تنازل �صاحب الرخ�صة 
ال�صابق ل�صاحبها احلايل ،  و عمال بن�س املادة )14 ( فقره 5 من القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 
2013 يف �صاأن الكاتب العدل ، فقد اقت�صى ن�صر هذا الإعالن للعلم و انه �صوف يتم الت�صديق على 
الأجراء امل�صار اإليه بعد اأ�صبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي اعرا�س على  ذلك عليه 

اتباع ال�صبل القانونية حيال ذلك
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70533

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18   
MOJAU_2022- 0044195 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعبالن

حيث اأن ال�صيد : ر�صوان �صعيد على ال�صباين الكتبى - اماراتي اجلن�صية - ميلك الرخ�صة 
بال�صارقه مبوجب  تاأ�ص�صت  والتي  لتجارة العالف( رخ�صة جتارية  )البوادي  التجارية 
 – الكتبي  ال�صباين  على  �صعيد  ر�صوان  ال�صيد:  ان  حيث   )  782549  ( رقم  رخ�صة 
اماراتي -اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية )) 
البوادي لتجارة العالف(( البالغة ) 100%( اإىل ال�صيد : ر�صول بخ�س غالم حممد 
- باك�صتاين اجلن�صية - تنازل �صاحب الرخ�صة ال�صابق ل�صاحبها احلايل ، دخوله كوكيل 
خدمات. و عمال بن�س املادة )14( فقره 5 من القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صاأن الكاتب العدل ، فقد اقت�صى ن�صر هذا الإعالن للعلم و انه �صوف يتم الت�صديق 
اأي اعرا�س  اأ�صبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه  اإليه بعد  امل�صار  على الأجراء 

على ذلك عليه اتباع ال�صبل القانونية حيال ذلك
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70533 العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18   
MOJAU_2022- 0044150 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
بنغالدي�س   - اخلالق  عبد  احمد  �صهيل  حممد   / ال�صيد  باأنني  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�صية ، احمل بطاقة هوية رقم 784199428198594 اأرغب يف البيع و التنازل 
عن كامل ح�صتي البالغة )100%( اإىل ال�صيد / حممد مب�صر ال�صالم - الهند اجلن�صية، 
يف   ،  )%100( ن�صبته  لت�صبح   784197110925910 رقم  هوية  بطاقة  ويحمل 
ال�صارقة مبوجب الرخ�صة رقم  باإمارة  تاأ�ص�صت  باإ�صم ))خياط باري�س (( والتي  الرخ�صة 

)250691( • تنازل �صاحب الرخ�صة لآخر،
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70533

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18   
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

)جزئي(    مدين   AJCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0002440/ 
اإىل املحكوم عليه : مطعم وم�صاوي اأيام �صامية وميثله : عائ�صة عي�صى حممد فقري املازمي - ب�صفتها مالك 
الرخ�صة - وزياد ا�صماعيل ال�صحادات - ب�صفته وكيل قانوين - تي�صري عبداحلميد عبداهلل احلمد اجلن�صية 

�صورية ب�صفته وكيل قانوين وم�صتثمر حممد غالب حم�صن ب�صفته �صريك وم�صتثمر  
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ حممد ب�صري هواري - اجلن�صية �صوري  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 198152.0 

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

اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18   
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - حممد حامت الرفاعي 
جزئي  مدين   AJCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0000012/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد حامت الرفاعي 
العنوان : اإمارة عجمان - منطقة النعيمية - بناية ابراج النعيمية - �صقة رقم 202 مكاين 4589365281 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ عبدالرحمن التميمي - اجلن�صية الإمارات العربية املتحدة - مكتب عبدالرحمن عبداهلل التميمي للمحاماة 

وال�صت�صارات القانونية وميثله / �صاحبه /  عبدالرحمن عبداهلل التميمي  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله.  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 8922.0 
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور  جل�صة يوم - املوافق - ال�صاعة 
اجلري  التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك   عن  )م(  تخلفك  حال  ويف  املذكورة  املحكمة  اأمام   -

املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18   
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - احمد روحي عبدالكرمي نا�ضر 
مدين      AJCEXCICIVS2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0002849/ 

اإىل املحكوم عليه : اأحمد روحي عبدالكرمي نا�صر 
العنوان : عجمان الرا�صدية - ابراج اللوؤلوؤة - B1 - �صقة رقم 807 - مكاين 0929450036 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ �صعيب عزيز �صلمان اجلليحاوي - اجلن�صية : الإمارات العربية املتحدة  

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

املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 47797.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / 
اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور  جل�صة يوم - املوافق 
اإجراءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك   عن  )م(  تخلفك  حال  ويف  املذكورة  املحكمة  اأمام   - ال�صاعة   -

التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18   
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0004728 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : باب امل�صتقبل لعمال الملنيوم والزجاج )ذ م م(  
اإمارة عجمان - املنطقة ال�صناعية اجلديدة �س  جمهول حمل الإقامة : الإمارات - 
  97167433816 12 ملك عبداهلل �صامل بطريف هاتف  3722 معر�س رقم  ب 

  067434216
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/1/26 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 1( �صخ�صيا 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�صطة  او 
امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/1/13 م.   

مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18   
اإخطار عديل بالن�ضر

رقم )2022/190(
 املنذر/ بنك دبي الإ�صالمي بوكالة املحامي/ حممد عبدامللك

املنذر اليها : البينا يوجاري�صت نيجيل جودي دويري. - جمهولة حمل القامة
املو�صوع : اإعالن باإخطار عديل

حيث انه بتاريخ 2019/7/30 مت التوقيع فيما بني املنذر واملنذر اليها على عقد متويل ل�صالح املنذر اليها - 
قر�س متويل ال�صيارة رقم )O/ 47440( خ�صو�صي دبي، مببلغ وقدره 84،720 درهم، على اأن يتم ال�صداد 

وفقاً ل�صروط واأحكام عقد التمويل املذكور.
- وحيث اأخل املنذر اإليه بالتزاماته ومل يقم ب�صداد اأق�صاط التمويل يف املواعيد املتفق عليها فقد تر�صد يف ذمته 

مبلغ وقدره 100،190 درهم، وذلك بخالف ما ي�صتجد من اأرباح وغرامات وم�صاريف قانونية وتعاقدية.
وعليه ، فبان املنبذر يخطبر املنبذر اإليبه ب�صرورة �صداد املبلغ املر�صبد فبي ذمتبه وقبدره وقبدره 100،190 درهم، 
وذلك خالل مدة �صبعة اأيام من تاريخه، واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية �صد املنذر اإليه، 
مبا يف ذلك اإجراءات احلجز والبيبع والتنفيذ العينبي واجلري وكافة اإجراءات التنفيذ الأخرى طبقاً لقانون 

املعامالت املدنية والتجارية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18   
اإخطار عديل بالن�ضر

رقم )2022/191(
 املنذر/ بنك دبي الإ�صالمي بوكالة املحامي/ حممد عبدامللك

املنذر اليه: احمد عاطف عبدالقوى احمد عبدال�صالم - جمهول العنوان
املو�صوع : اإعالن باإخطار عديل

املنذر  ل�صالح  متويل  عقد  على  اإليه  واملنذر  املنذر  بني  فيما  التوقيع  مت   2019/12/19 بتاريخ  اأنه  حيث 
اإليبه - قر�س متويل ال�صيارة رقم )T/33701( خ�صو�صبي دبي – مببلغ 19،500 درهم على اأن يتم ال�صداد 
وفقاً ل�صروط واأحكام عقد التمويل املذكور. - وحيث اأخل املنذر اإليه بالتزاماته ومل يقم ب�صداد اأق�صاط التمويل 
يف املواعيد املتفق عليها فقد تر�صبد فبي ذمتبه مبلغ وقدره 19،402/75 درهم، وذلك بخالف ما ي�صتجد من 

اأرباح وغرامات وم�صاريف قانونية وتعاقدية.
وعليه ، فان املنذر يخطر املنذر اإليه ب�صرورة �صداد املبلغ املر�صد يف ذمته وقدره 19،402/75 درهم وذلك 
خالل مدة �صبعة اأيام من تاريخه، واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية �صد املنذر اإليه، مبا 
لقانون  طبقاً  الأخرى  التنفيذ  اإجراءات  وكافة  واجلري  العيني  والتنفيذ  والبيع  احلجز  اإجراءات  ذلك  يف 

املعامالت املدنية والتجارية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18   
يف  الدعوى رقم 2021/958 جتاري م�ضارف جزئي دبي 

املدعي : بنك ات�س ا�س بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود )فرع دبي(
بوكالة املحامي / حبيب املال وم�صاركوه  

املعلن اإليه املدعي عليه الثاين / م�صعود مهدي عابد  
يف الدعوى رقم )2021/958( جتاري م�صارف جزئي - دبي  

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلرة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم اخلمي�س 
املوافق 2022/1/20 يف متام ال�صاعة الرابعة ع�صرا لعقد الإجتماع الأول للخرة عن بعد وميكنكم 

expert@alsharid.com التوا�صل معنا لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية
تليفون : 042555155

لذا يطلب ح�صوركم او من ميثلكم قانونا حل�صور الجتماع املذكور مع اإر�صال كافة امل�صتندات املتعلقة 
بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�صاأن اية ا�صتف�صارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ 

املاأمورية وا�صتالم امل�صتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري /عبدالرحمن ح�ضام  الدين ال�ضيد حممد ح�ضني �ضرف 
رقم القيد مبحاكم دبي 170

 دعوة حل�ضور
   االجتماع االأول للخربة

70353 العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18   
انذار قانوين تكليف بالوفاء بالن�ضر

رقم )2022/146(
املنببببببببببذر : اأحمد عبد الرحيم اأحمد العطار – اإماراتي اجلن�صية

املنذر اإليهما : 1- �صتوديو 9 برودك�صن�س - �س ذ م م 
نهار بوتهييافيتيل على موجنى حممد كوجنى حممد - هندي اجلن�صية  -2

)جمهويل حمل الإقامة(
والت�صامن مبلغاً  بالتكافل  بال�صداد  اليهما ويكلفهما  املنذر  املنذر  ينذر  الإنببذار  - مبوجب هذا 
وقدره )35،000،00 خم�صة وثالثون األف درهم( ، وذلك خالل موعد اأق�صاه خم�صة اأيام من 
تاريخ هذا الإعالن، واإل �صن�صطر اآ�صفني اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �صدكم ومطالبتكم 
القانونية  الفائدة  املبلغ املر�صد بذمتكم مع  ب�صداد كامل  باإلزامكم  اأداء  اأمر  واإ�صدار  ق�صائياً 
5% من تاريخ املطالبة القانونية وحتى ال�صداد التام، وكذلك املطالبة بالتعوي�س عن  بواقع 
كافة الأ�صرار املادية واملعنوية جراء تقاع�صكم عن ال�صداد يف املواعيد املقررة ف�صاًل عن الر�صوم 

وامل�صاريف الق�صائية واأتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70459

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18   
انذار قانوين تكليف بالوفاء بالن�ضر

رقم )2022/147(
املنببببببببذر : اأحمد عبد الرحيم اأحمد العطار - اإماراتي اجلن�صية.

املنذر اإليهما :1- يا�صار جوليف للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- يا�صار جوليف - اأذربيجان اجلن�صية
)جمهويل حمل الإقامة(

مبوجب هذا الإنذار، ينذر املنذر - املنذر اليهما الأوىل والثاين باأن توؤدوا بالتكافل والت�صامن اىل موكلنا 
مبلغاً قدره )71،250،00  احدي و�صبعون األف ومائتني وخم�صون درهما( قيمة ال�صيكات املرجتعة عن الفرة 
توؤدي  ببباأن  الأوىل  اليها  املنذر  ونطالب  كما   2021/10/29 ولغاية   2020/10/30 من  الإيجارية 
للمنذر مبلغاً قدره )10،932 ع�صرة اآلف وت�صعمائة واثنان وثالثون درهما( عن الفرة الإيجارية من 
2021/9/10 وذلك خالل موعد اأق�صاه خم�صة اأيام من تاريخ هذا الإعالن، واإل  2021/7/30 ولغاية 
�صن�صطر اآ�صفني اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �صدكم ومطالبتكم ق�صائياً واإ�صدار اأمر اأداء باإلزامكم 
ب�صداد كامل املبلغ املر�صد بذمتكم مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة القانونية وحتى 
ال�صداد التام، وكذلك املطالبة بالتعوي�س عن كافة الأ�صرار املادية واملعنوية جراء تقاع�صكم عن ال�صداد يف 

املواعيد املقررة ف�صاًل عن الر�صوم وامل�صاريف الق�صائية واأتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70459 العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر 

يف الدعوى رقم  180/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183  

مو�صوع  الدعوى :  اأول : اإ�صدار اأمركم الكرمي باحلجز التنفيذي على ال�صقة املرهونة رقم)116( - �صقة �صكنية- والكائنة بالعقار امل�صمى)فيال 
العلني وفقا لإجراءات  باملزاد  بالبيع  الأر�س)1167( متهيدا لنزع ملكيتها والإذن  باإمارة بدبي- رقم  الرابعة -  بريا(-مبنطقة الر�صاء جنوب 
القانون وفاء للدين امل�صتحق يف ذمة املدعى عليهما) املنفذ �صدهما( يف حدود املبلغ الغري م�صدد من قيمة الرهن والبالغ قدره 1758684.38 

درهم نفاذا لعقد الرهن املوؤرخ 2015/10/1
ثانياً : ويف جميع الأحوال : الزام املعرو�س �صدهما)املدعى عليهما( بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة

طالب التنفيذ: م�صرف ابوظبي ال�صالمي   عنوانه : الإمارات - اإمارة ابوظبي - البطني  - وميثله : خلفان غامن �صعيد خلفان الكعبي  
املطلوب اإعالنه : 1 - ار�س �صهريفا  

مو�صوع الإعالن : 2 - املنفذ �صده : طناز حم�صن خلقيان  - اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/1/26 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث 
اأنيط بها البيع )�صركة الإمببارات للمزادات وعلى موقعها  اأدناه لدى اجلهة التي  اأو�صافه  التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة 
قبل  ال�صا�صي  الثمن  20% من  عن  ليقل  تاأمني  ايببداع  ال�صراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإلكروين 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س 
غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم 
باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : �صقة �صكنية - رقم ار�س 1167 - املنطقة : الر�صاء 
 1325942.70  : التقييم   - 241.93 مر مربع   : امل�صاحة   -  116 �صقة  املبنى :فيال بريا - رقم  ا�صم   -   1  : املبنى  الرابعة - رقم  جنوب 

درهم. مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70533 العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18   

اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0004551 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : حممد رفيق منري الزما  

جمهول حمل الإقامة : عجمان  منطقة امل�صفوت جمريه - ت : 0567453971 
رقم مكاين 0286048230  

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/1/20 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
 )6 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم   مكتب    - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان 
�صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/1/6 م.   

مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18   
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0004304 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ارمان ل�صيانة املباين ومن ميثلها قانونا  
جمهول حمل الإقامة : عجمان منطقة احلليو 1 رقم 2 حمل �صارع رقم 1924 رقم 

مكاين 5174214366  
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/1/27 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 1( �صخ�صيا 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�صطة  او 
امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف 

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

مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18   
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0004567 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ال�صفينه ملقاولت البناء ومن ميثلها قانونا  
جمهول حمل الإقامة : عجمان - هاتف : 0504449585  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/1/26 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
1( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ 

الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/1/13 م.   

مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر 

يف الدعوى رقم  196/2017/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183  

البالغ   G ريببتبباج  امل�صمى   7 رقببم  باملبنى   1 رقببم  بالطابق   112 رقببم  العقار  على  التنفيذي  احلببجببز  ببباإيببقبباع  الببقببرار  اإ�ببصببدار   : الببدعببوى  مو�صوع 
1 مبلغ  نظري  الثاين  لال�صتثمار  دبي  جممع  مبنطقة   5 رقم  الر�ببس  بقطعة   g-05&7-g-06-7 واملواقف  مربع  مر   316.07  م�صاحته 

350،000/00 درهم. طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�صعيد - بنابة البزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف 
وكالة الني�صان لل�صيارات - هاتف 2946945 /04 هاتف : 0508650437  رقم مكاين 3244594826  - وميثله : حممد عي�صى �صلطان 
 - G ال�صويدي - املطلوب اإعالنه :  �صارلز كري�صتوفر �صميث  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة جممع دبي لال�صتثمار الثاين - مبنى ريتاج
chrs5507501@gmail.com - 050000000000000 - 1521766151: الطابق رقم 1  - العقار رقم 112  - رقم مكاين 

مو�صوع الإعالن : املنفذ �صده :  مارجريت �صميث 
اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/1/26 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه 
 )http://www.emiratesauction.ae اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكروين  اأدناه لدى اجلهة التي 
وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن %20 من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�صه 
معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية 
لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�صاف املمتلكات : حق منفعة )31-12-2008 اإىل 12/30-2098( املنطقة : جممع دبي لال�صتثمار الثاين - رقم الر�س 5 - ا�صم املبنى : 

ريتاج G - رقم الوحدة : 112 - الطابق 1 - امل�صاحة : 316.07 مر مربع واملقدرة قيمتها بببب 1،498،940/58 درهم 
مالحظات :  -1 يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021 العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18   

اعالن بيع  عقار بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 46/2021/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183 
مو�صوع الدعوى : طلب احلجز وبيع العقار يلتم�س الطالب من هيئة املحكمة املوقرة التكرم باإ�صدار القرار بتذييل ا�صل عقد رهن العقار املذكور 
م�صاحته  البالغ  بي   - في�صتا  لجو  مببنى   8 رقم  بالطابق   809 رقم  العقار  التنفيذي على  باإيقاع احلجز  والمببر  التنفيذية  بال�صيغة  اأعبباله 
رقم 3 مبنطقة الول باإمارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب  الر�س  على قطعة   P1-195 رقم  واملواقف  116.69 مر مربع 
�صده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل املطلوب �صده املقدره مببلغ 1،051،371.00 درهم )مليون وواحد وخم�صون 
الفا وثالثمائة وواحد و�صبعون درهم( من ح�صيلة البيع طبقا لحكام القانون واملادتني ) 25 ( و)26 ( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 

دبي    - ديرة   - بور�صعيد   - دبي  اإمارة   - الإمارات   : عنوانه   - التجاري  اأبوظبي  بنك  التنفيذ:  طالب  دبي.  بامارة   2008 ل�صنة   14
املطلوب اإعالنه : �صويتون جيلبريت جوزيف انداري - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - مبنى مبنى لجو في�صتا - بي - �صقة 809 

Sandrade@gmail.com - 05000000000 -
�صيجرى  احلببال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  اليببام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2022/1/26 املببوافببق  الربببعبباء  يببوم  اأنببه يف   : الإعبببالن  مو�صوع 
http://www. الإلكروين  وعلى موقعها  للمزادات  الإمببارات  )�صركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدنبباه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س 
على البيع التقدم باإعرا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : �صقة �صكنية - املنطقة معي�صم الول - رقم الر�س 3 - رقم املبنى : 2 - ا�صم املبنى : لجو في�صتا 

بي - رقم العقار 809 - امل�صاحة : 116.69 مر مربع - املقدرة ببببب )588،705.87( درهم
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021 العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18   

اعالن بيع  عقار بالن�ضر  
يف الدعوى رقم  180/2021/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183  
العقار  التنفيذي على  باإيقاع احلجز  والمببر  التنفيذية  بال�صيغة  اأعبباله  املذكور  العقار  ا�صل عقد رهن  بتذييل  القرار  اإ�صدار   : الدعوى  مو�صوع 
رقم 502 بالطابق رقم 5 مببنى �صوليتري كا�صكيد�س 1 البالغ م�صاحته 874.03 قدم مربع واملواقف B1-7 على قطعة الر�س رقم 1643 
مبنطقة وادي ال�صفا 5 باإمارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �صدهم وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل 
املطلوب �صده املقدره مببلغ 581،250.00 درهم )فقط خم�صمائة وواحد وثمانون الف ومائتني وخم�صون درهم لغري( من ح�صيلة البيع طبقا 
�صركة  التنفيذ:  . طالب  بامارة دبي   2008 ل�صنة   14 التاأميني رقم  الرهن  ( وما بعدهما من قانون  ( و)26   25  ( واملادتني  القانون  لحكام 
اإمبببارة دبببي - بور�صعيد - ديببرة - دبببي - مبنى بناية عبداهلل حممد امل�صعود - �صقة مكتب رقم  الببوفبباق للتمويل - �س م خ   عنوانه : الإمبببارات - 
& 804   وميثله : حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي   املطلوب اإعالنه : عمران خان حممد رديبايل حممود خان   عنوانه : الإمارات - اإمارة   802

دبي - بردبي - دبي - مبنى �صوليتري كا�صكيد �س 1 - �صقة العقار 502 - منطقة وادي ال�صفا 5 - 0505568820 - &0
مو�صوع الإعالن : املنفذ �صده : عائ�صة حمريه �صيخ تاج الدين  - اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/1/26 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام 
اأنيط بها البيع )�صركة الإمببارات للمزادات وعلى  اأدنبباه لدى اجلهة التي  اأو�صافه  الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة 
موقعها الإلكروين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل 
�صخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على 
اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : �صقة �صكنية- املنطقة : وادي ال�صفا 5  - رقم 
الر�س 1643 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : �صوليتري كا�صكيد�س - رقم الطابق 5 - رقم العقار 502 - امل�صاحة : 81.20 مر مربع - التقييم 

: 558107.58  درهم -  مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18   
MOJAU_2022- 0044357 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن ن�صر 

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد / نور اأحمد في�س حممد ، اجلن�صية : افغان�صتان يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد / �صري احمد في�س 
حممد ، اجلن�صية : افغان�صتان يف الرخ�صة امل�صماة )خمبز التوفيق( والتي تاأ�ص�صت باإمارة 
 ، الإقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )567673( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة 

تعديالت اخرى : تنازل �صاحب الرخ�صة لخر.  
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70535 العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18   
اأم القيوين االحتادية

اإعالن ح�ضور جل�ضة باالت�ضال املرئي عن بعد 
)UAQCFICIREA2021 / 0000092 ( يف الق�ضية رقم

اعالن بالن�صر
بناء على طلب : املدعي عليه : طالب �صالح حمادي 

4jUHAX : رمز التفوي�س
وعنوانه / امارة دبي - ديرة - �صارع ال مكتوم - برج الرمي - مكتب رقم 806 مكاين رقم 3035795150

eQHGMq : اىل : خ�صم مدخل : �صعيد على حممد عبداهلل الكندي - رمز التفوي�س
انت مكلف بح�صور اجلل�صة املرئية رقم EH00039440 واملقررة بتاريخ 2022/01/19، ال�صاعة 08:30 
والتي �صتعقدها يف اأم القيوين الحتادية دائرة الدائرة املدنية والتجارية اجلزئية هيئة مغايرة عن بعد بوا�صطة 
https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/ العدل  وزارة  موقع  عر  املرئي  الت�صال 

eMeeting/search / بوابة اجلل�صات املرئية. �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد. اأو قم مب�صح الرمز املبني 
 EH00039440 : اأدناه بكامريا الهاتف بيانات اجلل�صة :  رقم اجلل�صة

وميكنكم تقدمي املذكرة اجلوابية على الدعوى وارفاق امل�صتندات عر النظام اللكروين بعد ت�صريح املحكمة 
لكم بذلك.

مركز �ضعادة املتعاملني 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18   
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى حمكمة ال�ضارقه االإحتادية املحكمة االبتدائية املدنيه االحتادية
يف الدعوى رقم SHCFICIGRI2021 / 0010163 تظلم

اإىل : 2- ن�صال الغندور - جمهول حمل الإقامة : اإمارة دبي اأبراج بحريات اجلمريا منطقة دبي لل�صلع املتعددة مبنى جويالري 
م.د.م.�س وحدة الأعمال  مركز  الأول  الطابق   3 رقم  & جيمبلك�س 

نعلمكم باأن متظلم / 1- كيوب ل�صناعة الأعمال اخل�صبية ولوازم الت�صميم الداخلي �س.ذ.م.م
العقارية قطعة رقم  اإمارة دبي بر دبي منطقة جبل علي ال�صناعية الأوىل م�صنع ملك موؤ�ص�صة دبي   : العنوان / حمل الإقامة 
599-9002 متظلم /  رامي حممد العمر العنوان / حمل الإقامة : اإمارة دبي بر دبي منطقة جبل علي ال�صناعية الأوىل م�صنع 
اأعاله  املذكورة  الدعوى  اأقام  قد    971555769200  : الهاتف  رقم   9002-599 رقم  العقارية قطعة  دبي  موؤ�ص�صة  ملك 
للمطالبة بب - يلتم�س املتظلمان من مقام املحكمة املوقرة الق�صاء بب: اأول : قببول التظلم �صكال واإعالن املتظلم �صدهما به وباجلل�صة 
املحددة لنظره. ثانيا ً: ويف املو�صوع: اإلغاء اإجراءات احلجز التحفظي رقم 9759 ل�صنة 2021 ال�صادر بتاريخ 2021/12/7 
املتظلم منه - وبطالنه، وعدم العتداد به، وبطالن كافة الآثار املرتبة عليه مع �صمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة، وذلك لببببب 
�صروط اإ�صداره الواجب توافرها قانونا.  3- عدم قبول الأمر  2- ولفتقاده  بنظره  املوقرة حمليا  املحكمة  اخت�صا�س  : 1- عدم 
مبوجهة املتظلم الثاين رامي حممد العمر لنتفاء �صفته بالنزاع. ثالثا: اإلزام املتظلم �صدهما بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اأتعاب 
املحاماة.  لذا يتوجب عليكم احل�صور اأمام الدائرة دائرة المر على عرائ�س - الدائرة الأوىل حمكمة ال�صارقه الإحتادية �صباح يوم 
....... املوافق 2022/01/24 ال�صاعة 08:30 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�صتندات ، ويف حالة عدم ح�صوركم اأو اإر�صال وكيل 

معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �صتبا�صر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�ضائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18   
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى حمكمة ال�ضارقه االإحتادية املحكمة االبتدائية املدنيه االحتادية
يف الدعوى رقم SHCFICIGRI2021 / 0010163 تظلم

1- بالك�صتون اإنرنا�صونال م د م �س وميثلها مديرها ن�صال الغندور - جمهول حمل الإقامة : اإمارة دبي اأبراج بحريات  اإىل : 
اجلمريا منطقة دبي لل�صلع املتعددة مبنى جويالري & جيمبلك�س رقم 3 الطابق الأول مركز الأعمال م.د.م.�س وحدة 1657

نعلمكم باأن متظلم / 1- كيوب ل�صناعة الأعمال اخل�صبية ولوازم الت�صميم الداخلي �س.ذ.م.م - العنوان / حمل الإقامة : اإمارة دبي 
بر دبي منطقة جبل علي ال�صناعية الأوىل م�صنع ملك موؤ�ص�صة دبي العقارية قطعة رقم 599-9002 متظلم /  رامي حممد 
العمر العنوان / حمل الإقامة : اإمارة دبي بر دبي منطقة جبل علي ال�صناعية الأوىل م�صنع ملك موؤ�ص�صة دبي العقارية قطعة رقم 
اأعاله للمطالبة بب - يلتم�س املتظلمان من مقام  اأقام الدعوى املذكورة  971555769200  قد  599-9002 رقم الهاتف : 
املحكمة املوقرة الق�صاء بب: اأول : قببول التظلم �صكال واإعالن املتظلم �صدهما به وباجلل�صة املحددة لنظره. ثانيا ً: ويف املو�صوع: 
اإلغاء اإجراءات احلجز التحفظي رقم 9759 ل�صنة 2021 ال�صادر بتاريخ 2021/12/7 املتظلم منه - وبطالنه، وعدم العتداد 
املوقرة  املحكمة  اخت�صا�س  عدم  به، وبطالن كافة الآثار املرتبة عليه مع �صمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة، وذلك لببببب : 1- 
حمليا بنظره 2- ولفتقاده �صروط اإ�صداره الواجب توافرها قانونا. 3- عدم قبول الأمر مبوجهة املتظلم الثاين رامي حممد 
العمر لنتفاء �صفته بالنزاع. ثالثا: اإلزام املتظلم �صدهما بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اأتعاب املحاماة. لذا يتوجب عليكم احل�صور 
 2022/01/24 اأمام الدائرة دائرة المر على عرائ�س - الدائرة الأوىل حمكمة ال�صارقه الإحتادية �صباح يوم ....... املوافق 
ال�صاعة 08:30 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�صتندات ، ويف حالة عدم ح�صوركم اأو اإر�صال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة 

�صتبا�صر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�ضائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13445 بتاريخ 2022/1/18   

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�صر 

ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد: حممد عبدالكرمي عبدالتواب عثمان اجلن�صية: م�صر، 
ال�صيد: حممد  اإىل  البالغة )100%( وذلك  البيع والتنازل عن كامل ح�صته  يرغب يف 
على جاكون على - اجلن�صية: بنغالدي�س، يف الرخ�صة امل�صماه )مغ�صلة كليوباترا( تاأ�ص�صت 
باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )512632( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية 

بال�صارقة، تعديالت اخرى:
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555
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الثقافة  دائببرة  ت�صرف عليها  التي  الثقافية  “احل�صن”  ح�صدت منطقة 
ال�صتخدامات  ذات  املباين  فئة  يف  ت�صنيف  اأعلى  – اأبوظبي  ال�صياحة  و 
 2021 ِ)وان(  العاملية  العمارة  اأخبار  املتعددة خالل حفل توزيع جوائز 

بعدما مت اختيارها �صمن قائمة نهائية �صمت 6 متناف�صني دوليني.
وحتتفي جوائز اأخبار العمارة العاملية، التي بلغت اليوم عامها الثالث ع�صر، 
الفريدة للمهند�صني  الأعمال  و تكرم  التميز  العمرانية فائقة  بامل�صاريع 
املعماريني املبدعني وذوي الروؤية ال�صت�صرافية يف جميع اأنحاء العامل.. و 
مت اختيار الفائزين لعام 2021 من قبل جلنة �صاملة ت�صم كبار اخلراء 

الدوليني الذين اتبعوا عملية تقييم �صارمة وذات م�صداقية.
واأقدم  اأعببرق  احل�صن،  ق�صر  التاريخية  “احل�صن”  منطقة  حتت�صن  و 
للحكم  مببقببرا  ال�صنني  مبببدار  �صكل على  اأبببوظبببببي  قببائببم يف  تبباريببخببي  بببنبباء 

اأول  ي�صم  كامال  جممعا  املنطقة  متثل  الإمبببارة.و  يف  للحكومة  وملتقى 
الإمبببببارات، وقبباعببات عر�س،  الأغببرا�ببس يف دولبببة  مببركببز جمتمعي متعدد 
و�صالت عر�س فنية، وور�س عمل ومكتبة و م�صاحات مفتوحة للفعاليات 
والتجمعات العامة، ف�صالعن بيت احلرفيني الذي يوفر بدوره معر�صا 
دائما مع جتربة غامرة ت�صتعر�س روعة احلرف اليدوية يف دولة الإمارات 
ت�صميم  اإن  اخلبببراء  قببال  و  التفاعلية.  والعنا�صر  املقتنيات  خببالل  مببن 
بني  ميببزج  مببربببع  مببر  األبببف   140 م�صاحتها  البالغة  الثقافية  املنطقة 

احلداثة و الراث البحري و ال�صحراوي الغني لالإمارة.
بوا�صان  مببركببز  الأوىل  املبببراكبببز  عببلببى  املتناف�صة  املببببباين  قببائببمببة  �صمت  و 
للمعار�س الذي يقع �صمن منطقة �صناعية �صديقة للبيئة يف �صنغهاي 
ومكتبة نورثتاون العامة مع جممع اإ�صكان كبار ال�صن يف �صيكاغو و”نادي 

مركز  وهبببو   ،  Harbord Diggers Club ديغرز”  هبببارببببورد 
اجلديد  الأخ�صر  التجاري  واملركز  �صيدين  يف  الأجيال  متعدد  جمتمعي 

“K?-Bogen II” فيدو�صلدورف؛ وم�صروع “ون اإك�صيلن�س”.
و قال �صعادة �صعود عبد العزيز احلو�صني، وكيل دائرة الثقافة وال�صياحة 
- اأبوظبي: “فخورون بتكرمي منطقة احل�صن خالل حفل توزيع جوائز 
اعببراف دويل مبقومات  الذي يعد مبثابة  ِ)وان(  العاملية  العمارة  اأخبار 
اأ�صهر  العديد من  اأكببد تفوقنا على  اأنببه  و  �صيما  ومكانة منطقة احل�صن 
بتاريخنا  حقيقي  تذكري  “احل�صن”مبثابة  وتعد  العامليني.  املناف�صني 
احلي وهي اليوم اإىل جانب املواقع الثقافية الرئي�صية الأخرى يف الإمارة 
انطالق  نقطة  و متثل  العريقة  وتقاليدنا  وتراثنا  �صعبنا  لت�صامن  رمز 
دور حيوي يف �صميم م�صرية  لعب  و�صتوا�صل  التحولية  اأبوظبي  لرحلة 

املغفور  املوؤ�ص�س،  لوالدنا  العريق  والإرث  امل�صرف  لتمثل ما�صينا  الإمببارة 
منطقة  وتعتر  ثراه”.  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زايببد  ال�صيخ  له 
احل�صن �صاهدا حيا على حتول املدينة من جتمع �صكني تقليدي اعتمد 
على �صيد اللوؤلوؤ، اإىل عا�صمة عاملية حديثة.. وتقدم اليوم للزوار جتربة 
ثقافية غنية ت�صمل ق�صر احل�صن واملجمع الثقايف وبيت احلرفيني وبيت 
القهوة اإ�صافة اإىل جمموعة خمتارة من املطاعم واملقاهي، مثل مرزام، ذا 
ا�صر�صوالب و وايلد اآند ذا مون.. فيما يتواجد م�صلى احل�صن، احلائزة 

على اجلوائز العاملية ب�صهادة املعماريني والنقاد والأكادمييني .
يف  املكتملة”  الدينية  “املباين  فئة  يف  الأول  باملركز  فاز  قد  امل�صلى  كان 
ور�صح  اأم�صردام،  يف  اأقيم  الببذي   ”2019 العاملي  املعماري  “املهرجان 

جلائزة “اأف�صل مبنى يف العام”.

•• العني - الفجر

اأعببلببن مببهببرجببان »الببعببني البب�ببصببيببنببمببائببي« يف دورتبببه 
الببرابببعببة، الببذي يقام حتببت رعببايببة معايل 
ع�صو  نهيان  اآل  طحنون  بن  �صلطان  ال�صيخ 
املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي، يف الفرة بني 
 27 حتى  فعالياته  وت�صتمر  اجلببباري  يناير   23
تفا�صيل  عببن  الببعببني،  مببديببنببة  2022، يف  يببنببايببر 
والق�صري«  الطويل  اخلليجي  »ال�صقر  م�صابقة 
وال�صعودية  الإمبببارات  من  فيلماً   15 ت�صم  التي 
والبببببحببريببن والبببكبببويبببت وُعببببمببببان، والبببتبببي تعر�س 
املبببهبببرجبببان يف عر�صها  �ببصببا�ببصببات  عببلببى  مببعببظببمببهببا 
بني  قبب�ببصبب�ببصببهببا  تببتببنببوع  والبببتبببي  الأول  اخلببلببيببجببي 
والجتماعية  والإن�صانية  الت�صويقية  الببدرامببيببة 

والرومان�صية.
الببرابببعببة مببن املهرجان  البببببدورة  وتبب�ببصببهببد 
حيث  طويلة،  خليجية  اأفبببالم   7 عببر�ببس 
اأفالم   4 الكرى  جائزتها  على  يتناف�س 
خالد  للمخرج   »B82« هببي  اإمبباراتببيببة، 
حممود، »�صفران« للمخرج �صالح كرامة 
عببلببي جمال،  لببلببمببخببرج  و»كبببرومبببو�بببصبببوم« 
و»حني« للمخرج �صعيد را�صد �صعيد، و3 
اأفالم خليجية هي ال�صعودي »حياة امراأة« 

للمخرج �صمري عارف، 
والبببببحببريببنببي »هببببببوى« لببلببمببخببرج حممد 
»البببزيبببج« للمخرج  والببُعببمبباين  الببقببفببا�ببس، 

�صالح احل�صرمي. 
من  العديد  العام  هببذا  دورة  وا�صتقطبت 

»ال�صقر  م�صابقة  يف  املببتببفببردة،  الأفبببببالم 
يعر�س  حبببيبببث  البببقببب�بببصبببري«  اخلبببلبببيبببجبببي 
اأفالم،   8 اأيامه اخلم�س  املهرجان خالل 
»احلواته«  هببي  اأفبببالم،   3 ال�صعودية  مببن 
للمخرج �صالح بوخم�صني، و»�صم�س 89« 
و»فر�صة«  البببببببدران،  مببنبب�ببصببور  لببلببمببخببرج 
البحرين  ومببن  العتيبي،  فهد  للمخرج 
اأكر،  اأحمد  للمخرج  »�ببصببالم«  اأفبببالم،   3
عتيق،  للمخرج حممد  البحر«  و»عرو�س 
و»فبببببببردة اإنببب�بببصبببان« لببلببمببخببرج عببلببي عبببادل 
ليلى«  مببع  »�صهرة  الكويت  ومببن  عببمببران، 
للمخرجة هيا الغامن، ومن ُعمان »جامع 
اأزكببببببى الببببقببببدمي« لببلببمببخببرج �ببصببلببيببمببان بن 

خمي�س الدرمكي.

حتت رعاية �سلطان بن طحنون اآل نهيان

»العني ال�سينمائي«.. ي�ستقطب 
اخلليجي  »ال�سقر  يف  فيلمًا   15

الطويل والق�سري«

فناناً   50 مببببن  اأكببببببرث  يبب�ببصببتببعببد 
العربية  الإمببببببببببارات  دولببببببة  مببببن 
العامل  اأنببحبباء  وخمتلف  املببتببحببدة 
“�صرد  الببفببنببي  الببعببر�ببس  لببتببقببدمي 
“املكتب  يببقببدمببه  الببببذي  املكان” 
ال�صارقة”  حلببكببومببة  الإعبببالمبببي 
و29  و28  و26   25 اأيبببببببببام 
مببن يببنببايببر اجلبببباري عببلببى م�صرح 
تدريباتهم  تتوا�صل  حيث  املجاز 
اأكر  يف  للم�صاركة  التح�صريية 
عببر�ببس فببنببي يبب�ببصببرد تبباريببخ اإمبببارة 
ال�صارقة و�صرية منجزاتها خالل 

اخلم�صني عاماً املا�صية.
التدريبات  كببوالببيبب�ببس  وتببكبب�ببصببف 

كامل  �صهر  مببدار  تقام على  التي 
الفنّية  الببببلببببوحببببات  مببببن  جبببانببببببباً 
حيث  الببعببر�ببس  �صي�صهدها  الببتببي 
عرو�ٍس  يف  البببفبببنبببانبببون  يببجببتببمببع 
واأخرى فردية  تعبريية جماعية 
الهواء  يف  العار�صون  فيها  يحّلق 
لوحات  ببباأجبب�ببصببادهببم  ويببر�ببصببمببون 
ببب�ببصببريببة جببمببالببيببة قبببائبببمبببة على 
واحلركة  والنبب�ببصببجببام  الببببتببببوازن 
فبببيبببتبببببببدل فببب�بببصببباء املبببب�ببببصببببرح من 
واأداء  بببرقبب�ببصببات  اآخبببر  اإىل  زمبببان 

الفنانني.
فنانون  البببعبببر�بببس  يف  ويببب�بببصبببارك 
الإمارات  دولة  اأداء من  وعار�صو 

وكببببنببببدا والبببببرازيبببببل والببببوليببببات 
وبلجيكا  وفرن�صا  وكوبا  املتحدة 
كببببل منهم  يببحببمببل  و�ببصببلببوفببيببنببيببا 
النجاحات  مبببن  حبببافببباًل  �ببصببجبباًل 
نالت  التي  امل�صرحية  والعرو�س 
اإعجاب اجلمهور وجلان التحكيم 
يف عدد من املهرجانات وامل�صابقات 
يف  بع�صهم  �ببصببارك  حيث  العاملية 
دو  “�صريك  �صمن  فعاليات  عببدة 
“برودويه”  ومبب�ببصببرح  �صوليي” 

وغريها من العرو�س العاملية.
ي�صار اإىل اأن العر�س يقام مراعياً 
كبببافبببة الإجبببببببببراءات الحببببرازّيببببة 

للوقاية من فريو�س كورونا.

فنانون اإماراتيون وعامليون ي�ستعدون لتقدمي اأكرب عر�ص فني ي�سرد تاريخ ال�سارقة

منطقة احل�سن الثقافية يف اأبوظبي حت�سد جائزة اأخبار العمارة العاملية
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)60 دقيقة( اأحد التجارب الناجحة التي قمت بتقدميها

�سريين ر�سا: ل اأ�سغل 
نف�سي مب�ساألة م�ساحة الدور

الأخرية يف  الدرامية  • حدثينا عن جتربتك 
م�صل�صل "60 دقيقة".

اأحد التجارب الناجحة التي قمت  اأعتره   -
بتقدميها، فالتجربة كانت خمتلفة بالن�صبة 
اجلمهور،  مبببع  جبببيبببدا  �بببصبببدى  وحبببقبببق  يل، 
مل  الببتببي  الأدوار  مببن  املحامية  و�صخ�صية 
اأقببدمببهببا مببن قبببببل بببهببذه الببطببريببقببة، فرغم 
وجود �صعوبة مرتبطة ببع�س امل�صطلحات 
اخلا�صة  الببتببفببا�ببصببيببل  وبببعبب�ببس  الببقببانببونببيببة 
بال�صخ�صية، لكن اأعتقد اأنني قدمتها ب�صكل 

جيد من ردود الأفعال التي تابعتها.
يف  الت�صوير  خالل  م�صاكل  واجهت  • هل 

لبنان، ب�صبب الأو�صاع احلالية؟
- ثمة �صعوبات اأحاطت بالعمل مرتبطة 
ب�صبب  لكن  دوري،  ب�صعوبة  فقط  لي�س 
تفا�صيل الت�صوير، حيث ا�صطررت لرتداء 
مالب�س �صتوية يف اأجواء �صيفية، وهي فرة 
الت�صوير، وهو اأمر يجهد اأي �صخ�س، ف�صاًل عن 

امل�صكالت اليومية املعتادة.
 ،"14 "قمر  فيلم  يف  الأخبببرية  جتربتك  عن  حدثينا   •

املقرر طرحه بال�صالت ال�صينمائية خالل الأيام املقبلة.
الأوىل  للمرة  الفيلم عند عر�صه  الفعل على  بببردود  �صعدت   -
يف مهرجان اجلونة بدورته الأخرية، واأترقب رد فعل اجلمهور 
يل  بالن�صبة  جميلة  جتببربببة  فهو  بببالبب�ببصببالت،  الفيلم  طببرح  عند 
املخرج  من  بداية  العمل،  فريق  باقي  مع  فيه  بامل�صاركة  �صعدت 
هادي الباجوري �صاحب الروؤية املميزة وال�صديق العزيز، مروراً 
الأعمال  ومببن  خمتلفة  نف�صها  فالتجربة  العمل،  فريق  بباقي 

القريبة لقلبي.
العمل  لطبيعة  بالن�صبة  ن�صبياً  �صغرية  دورك  م�صاحة  لكن   •

كفيلم �صينمائي.
- ل اأ�صغل نف�صي مب�صاألة م�صاحة الدور يف العمل على الإطالق، 
العمل،  الأحبببداث ويف  الببدور يف  تاأثري  دائببمببا، هو  اأفكر فيه  فما 
وطبيعة العمل الذي نقدمه، وهذا الأمر يجعلني اأ�صعر بالراحة 
عند التعامل مع اأي عمل، واأقيمه ب�صكل مو�صوعي قبل املوافقة 
عليه، وهناك اأدوار �صغرية لكنها �صعبة جدا، ل�صيما يف جتربة 
مثل "قمر 14"، التي تعتمد على لغة العيون لإي�صال املعاين، 
يتحدث،  اأن  دون  يريد من  يعّر عما  اأن  وهو حتدٍّ لأي ممثل 
ال�صخ�صي،  امل�صتوى  على  الببنببوع  هببذا  مببن  التحديات  واأعبب�ببصببق 

لأنها جتعلني اأقدم اأف�صل ما لدي.
ممن  عببديببدة  تعليقات  �ببصببهببدت  الفيلم  نببهببايببة  يف  القبلة   •

تابعوه، كيف وجدت هذا الأمر؟
- عندما ُعر�س الفيلم للمرة الأوىل قام اجلمهور بالت�صفيق 
افتقادنا  اإىل  يرجع  ببباأنببه  اأف�صره  اأمببر  وهببو  امل�صهد،  هببذا  عند 
اإ�صافة  كبري،  ب�صكل  اليومية  حياتنا  يف  واحلببب  الرومان�صية 

اإىل افتقادنا التعبري عنها يف الأفالم ب�صكل واقعي، فم�صهد القبلة مل يكن 
مفتعال اأو دخيال على ال�صيناريو، لكنه يف �صياق الأحداث ومت�صق مع العمل 

من دون خد�س للحياء.
جتربتك  عن  حدثينا  الباجوري،  هببادي  مع  الثالثة  للمرة  تتعاونني   •

معه.
املتميزين،  املببخببرجببني  اأحبببد  وهببو  قببويببة،  �ببصببداقببة  عببالقببة  - تربطني معه 
اأثق  اإيجابية،  فعل  ردود  حققت  وجميعها  جببدا،  اإيجابية  معه  وجتبباربببي 

يببرغببب يف  الببتببي  املببو�ببصببوعببات  اختيار  ي�صتطيع  اخببتببيبباراتببه كمخرج  يف 
تقدميها.

رزق". "بنات  فيلم  يف  اجلديدة  جتربتك  عن  • حدثينا 
، لأن لدي رغبة حقيقية  - وافقت على الفيلم فور عر�صه عليَّ
يف تقدمي عمل كوميدي بعيداً عن الأدوار اجلادة التي اأ�صعر 

لذا  با�صتمرار،  تر�صيحاتها  يف  حم�صورة  اأ�صبحت  اأنببنببي 
اأن  حتم�صت للتجربة، فدوري فيه خمتلف، واأمتنى 

تكون التجربة خمتلفة، و�صنبداأ الت�صوير قريباً.
"القاهرة  فببيببلببم  يف  مبب�ببصبباركببتببك  عبببن  مببببباذا   •

مكة"؟
احلديث  ميكن  ل  لكن  �صغريا،  دورا  فيه  اأقببدم   -

املبببخبببرج هاين  مبببع  الآن، وهببببو جتبببرببببة جبببديبببدة  عببنببه 
خليفة، وحتم�صت للم�صاركة فيه، ب�صبب املو�صوعات التي 

يناق�صها.
"امللحد"؟ لفيلم  • وبالن�صبة 

- "امللحد" من امل�صروعات ال�صينمائية التي تطرح ق�صية 
وتناق�صها، واأعجبتني املعاجلة املكتوبة للفيلم عندما قراأته 

للمرة الأوىل، لذا مل اأتردد يف امل�صاركة فيه، خ�صو�صا اأنه عمل 
جريء، وما يطرحه اأمر ل جتده كثرياً يف الأعمال ال�صينمائية، 

ال�صيناريو،  الفيلم عندما و�صلني  ا�صم  �صعوري باخلوف من  ورغم 
لكن بعد قراءته وافقت فوراً.

عز  "يف  وهببو  اآخبببر،  �صينمائي  مبب�ببصببروع  لببديببك   •
ال�صهر"، حدثينا عنه.

اأ�صارك  فيلم  هو  بالفعل،   -
املببخببرج مرق�س  فيه مببع 

جتربة  وهببببو  عببببببادل، 
�صخ�صية  فيها  اأقببدم 
ويتبقى  �بببببصبببببريبببببرة، 
الوقت  بع�س  اأمامنا 
لببببببالنببببببتببببببهبببببباء مببببنببببه، 

توقفنا  اأنببنببا  وخببا�ببصببة 
ب�صبب  مببببببببرات،  عببببببدة 

م�صعود  مببيببنببا  ارتببببببباط 
اأخرى  اأعببمببال  بت�صوير 

والأحببببداث  م�صر،  خبببارج 
�صيقة جدا.

تف�صلني  اأ�صبحت  هل   •

الركيز يف ال�صينما عن الدراما التلفزيونية؟
- هناك فارق بني ال�صينما والتلفزيون يف املجهود الذي يتطلبه كل عمل 
30 حلقة حتتاج  اإىل  الببتببي ت�صل  فببالببدرامببا  الببوقببت واجلببهببد،  مببن حببيببث 
الببذي ل تتجاوز مدته  ال�صينمائي،  الفيلم  اأطببول من  ملجهود كبري ووقببت 
اأكرث من م�صروع �صينمائي حمظوظة  �صاعتني. ويف الفرة احلالية لدي 
عنه  اإىل ما حتدثنا  فبالإ�صافة  ومتنوعة،  ببباأدوار خمتلفة  فيها  بامل�صاركة 
مع  ال�صالح"  تببهببديببد  "حتت  فببيببلببم  لببببدي 
ح�صن الرداد، وهو فيلم اإثارة وت�صويق 
اأمتنى اأن يحقق جناحا عند عر�صه 

بال�صالت.
للدراما  م�صاريعك  عببن  مببباذا   •

الرم�صانية؟
- لبببدي مبب�ببصبباريببع بببالببفببعببل اأقبببوم 
اأح�صم  مل  لبببكبببن  ببببقبببراءتبببهبببا، 
كامل،  ب�صكل  منها  موقفي 
عدة  لببببدي  اأن  خبب�ببصببو�ببصببا 
اأقم بالنتهاء  م�صاريع مل 
عليها  وافقت  �صواء  منها، 
ت�صويرها  بداأنا  اأو  فقط، 
وتبببببببوقبببببببفبببببببنبببببببا لبببببببفبببببببرة، 
نبببعبببود  اأن  ويبببببفبببببر�بببببس 
املقبلة،  البببفبببرة  خببببالل 
الرم�صانية  الدراما  لأن 
حتببتبباج لببركببيببز وفبببرات 
ومكثفة،  طبببويبببلبببة  عبببمبببل 
املتبقي  الوقت  �صيق  ب�صبب 

لالنتهاء منها.

اكت�سفه املو�سيقار �سالح ال�سرنوبي ..

 اأحمد جمال يعود للغناء بعد جناح 
األبوم جنوم ال�سرق يف الت�سعينيات

جمال  اأحمد  ويطلق 
قلبي"  "مل�صتي  عر 
الغنائي  م�صروعه 
متمثال  احلببديببد 
ي�صم  األبببببببوم  يف 
يتم  اأغببببببببببان   6
فرادى  اإطالقها 
بببببببببواقببببببببع اأغبببببنبببببيبببببة 
العام  فببرة خببالل  كببل  منفردة 
اجلاري،  ويتعاون خالل العمل اجلديد مع 
ال�صاعر وليد رزيقة واأحلان حمدي �صديق بينما يوزعها 

اأحمد �صعتوت. 
املقرر  اجلديدة  الأغنية  ت�صجيل  من  جمال  اأحمد  وانتهى 
فراير  �صهر  خببالل  كليب  فيديو  ب�صكل  للنور  ظببهببورهببا 
املقبل تزامنا مع احتفالت عيد احلب "الفالنتاين"، بعد 
وا�صتقراره مرة  الأمريكية  املتحدة  الوليات  عودته من 

اأخرى يف م�صر لتد�صني عودته الفنية. 

ومتثل اأغنية "مل�صتي قلبي" اأوىل ب�صائر عودته الر�صمية لل�صاحة امل�صرية بعد ملعان جنمه يف 
زمن الت�صعينات باأوىل اأغانيه "على عيني يا قمر"، والتي تعاون خاللها مع املو�صيقار �صالح 
ال�صرنوبي واملوزع الراحل الكبري طارق عاكف وال�صاعر حممد ف�صل، ومت اإطالقها �صمن األبوم 
3" الذي �صم نخبة من جنوم تلك الفرة، من بينهم حميد ال�صاعري ومنى  "جنوم ال�صرق 

عبد الغني وعالء عبد اخلالق وعلي حميدة واأمرية.
اأحمد جمال، اأحد جنوم جيل الت�صعينات،  بداأ رحلته من الإ�صكندرية ووقع يف غرام الغناء من 

الطفولة، اإيل درا�صته يف كلية الآداب ق�صم الآثار، 
وملع يف كورال اجلامعة حتى اكت�صفه ال�صاعر حممد ف�صل واملو�صيقار �صالح ال�صرنوبي يف اأغنية 

قمر"، يا  عيني  "على 
 وقدم ع�صرات احلفالت الر�صمية والعاملية،  من بينها حفل افتتاح مكتبة الإ�صكندرية العاملي 
كونه  بجانب  املدينة،  واأ�ببصببواء  التليفزيون  ليايل  وحفالت  الأردن  يف  جر�س  مهرجان  وحفل 

�صولي�صت يف فرقة املو�صيقى العربية بدار الأوبرا امل�صرية. 
كما قدم عدة جولت غنائية اأوروبية يف النم�صا وفرن�صا حتى هجرته لأمريكا، واإحيائه حفالت 
ر�صمية يف الأمم املتحدة وكل حفالت اجلالية امل�صرية والعربية يف نيويورك خالل 10 �صنوات، 
اإيل اأن قرر موؤخرا العودة النهائية مل�صر لإحياء م�صروعه الغنائي باألبوم جديد، كما دخل عامل 
التمثيل بتج�صيده �صخ�صية �صيد دروي�س عدة مرات،  منها يف م�صل�صل "رجل من هذا الزمان" 

وم�صل�صل "م�صر اجلديدة".

بني  الفني  االنتعا�ض  من  حالة  ر�سا  �سريين  الفنانة  تعي�ض 
ال�سينما والتلفزيون خالل الفرتة احلالية، حيث ت�سارك 
يف اأكرث من فيلم �سينمائي بنف�ض الوقت. يف هذا احلوار 

م�ساريعها  اإىل  اإ�سافة  دقيقة"،   60" مب�سل�سل  االأخ��رية  الدرامية  جتربتها  عن  �سريين  تتحدث 
ال�سينمائية اجلديدة، وغريها من التفا�سيل..

ي�ستعد املطرب اأحمد جمال لتد�سني عودته لل�ساحة الغنائية 
يف م�سر بعد غياب �سنني طويلة، عرب اأجدد اأعماله الغنائية 

احلب.  عيد  يف  للنور  ظهورها  قلبي" املقرر  "مل�ستي 
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خماطر  لتقليل  �سهال  مترينا   11
الإ�سابة ب�سرطان الثدي

عند  املببر�ببس  مبرحلة  وثيقا  ارتببببباطببا  الببثببدي  �صرطان  مببن  النجاة  ترتبط 
قيد  على  بقائك  احتمالية  زادت  اكت�صافه،  يف  اأ�صرعت  وكلما  الت�صخي�س، 

احلياة.
ومع ذلك، فاإن الوقاية دائما اأف�صل من العالج، وهناك الكثري من الأ�صياء 
املقام  يف  الببثببدي  ب�صرطان  الإ�ببصببابببة  خطر  لتقليل  بها  القيام  ميكن  التي 

الأول.
اأحد الطرق لتقليل  ويعد احلفاظ على الن�صاط البدين واللياقة البدنية 
اأف�صل  "اإك�صري�س" عن  موقع  ويك�صف  الثدي.  ب�صرطان  الإ�صابة  فر�س 

الثدي. ب�صرطان  الإ�صابة  خطر  لتقليل  مترينا   11
فالتمارين ميكن اأن تقلل من خطر الإ�صابة مبعظم اأنواع ال�صرطان ب�صكل 

كبري، مبا يف ذلك �صرطان الثدي.

ويعد النخراط يف الن�صاط البدين املنتظم مفيدا لك لعدد من الأ�صباب، 
من حت�صني �صحة القلب والأوعية الدموية اإىل حت�صني مزاجك، وتقليل 

خطر الإ�صابة ب�صرطان الثدي هو فائدة اأخرى.
�صرطان  من  الوقاية  يف  ت�صاعد  اأن  ميكن  التمرينات  اأن  على  اأدلببة  وهناك 
الثدي ب�صكل مبا�صر وغري مبا�صر. وميكن ملمار�صة الريا�صة اأن تعزز جهاز 

املناعة لديك ب�صكل كبري، ما ي�صاعد على الوقاية من ال�صرطان.

اأف�صل 11 مترينا لتقليل خماطر الإ�صابة ب�صرطان الثدي
تو�صي اأبحاث ال�صرطان بب11 من التمارين مل�صاعدتك على البقاء ن�صيطة 

والوقاية من �صرطان الثدي:
املنزلية. • الأعمال 

الراديو. اأنغام  مع  • الرق�س 
الع�صب. جز  اأو  ال�صوكة  اأو  باملجرفة  احلفر  املثال  �صبيل  على  • الب�صتنة، 

ال�صرقي. الرق�س  اإىل  القوة  تدريب  من   - الإنرنت  عر  • درو�س 
)اجتماعات  التنقل  اأثببنبباء  اأو  الببوقببوف  اأثببنبباء  الهاتفية  املكاملات  تلقي   •

امل�صي(.
امل�صعد. من  بدل  الدرج  • ا�صتخدام 

املتبقي  الوقت  ومت�صية  مبكر،  وقت  يف  احلافلة  اأو  القطار  من  • النزول 
يف امل�صي ال�صريع.

رحلتك. طوال  ال�صريع  • امل�صي 
• ال�صباحة.

الرق�س. درو�س  اأو  اجلمباز  • درو�س 
اليوغا. • جتربة 

؟ الربيد  مبتكر�سناديق  • من 
- اول من ابتكر �صنادق الريد هي فرن�صا وذلك عام 1653 عندما 
بريد  �صناديق  لن�صاء  امتيازا  ديوانه  رئي�س  ع�صر  الرابع  لوي�س  منح 

تو�صع يف باري�س مقابل اجر متفق عليه. 
؟ املك�سيك  يف  االمرباطورية  انتهت  • متى 

عام  اجلمهورية  اعلنت  عندما  املك�صيك  يف  المببراطببوريببة  انتهت   -
1824

اأفالطون؟ التالية:  الكلمة  تعني  • ماذا 
- ال�صخ�س عري�س الكتفني.

العربي؟ االأدب  يف  الر�سائل  اأ�سلوب  اأن�ساأ  من  اأول  • من 
- عبد احلميد الكاتب.

• مر�س العمى اللوين هو مر�س ي�صيب الرجال اأكرث من الن�صاء، لأن رجل من بني ع�صرين رجل ي�صاب 
بهذا املر�س، ولكن امراأة واحدة ما بني مائتي امراأة ت�صاب به.

الكثري من �صفات كوكب  ي�صبه يف �صفاته  اأقمار تدور من حوله، وهو  اأي  • كوكب عطارد ل يوجد حوله 
الأر�س.

فقد  علمية.  بطريقة  الطريان  والغرب حاول  العرب  تاريخ  رجل يف  اأول  فرنا�س  بن  عبا�س  اأن  تعلم  • هل 
فتاأذى  �صقط  ثببم  بعيدة  م�صافة  اجلببو  يف  بهما  طببار  جناحني  لببه  ومببد  بالري�س  فك�صاه  ج�صمه،  تطيري  اأراد 

ظهره وبذلك يعتر اأول طيار اخرق الف�صاء.
بلدة  يف  املولود  اللبناين  يافث  جرائيل  هو  الأمريكية  املهاجر  يف  كان  عربي  طيار  اأول  اأن  تعلم  هل   •
�صهور ال�صوير. تلقى درا�صته الثانوية يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت ثم هاجر اإىل �صان باولو بالرازيل 
عام 1919 م. والتحق هناك مبدر�صة الطريان، ثم امتلك طائرة كان يقودها يف رحالته اجلوية. ا�صرك 
اأحد  كببان  ثم  الببطببريان،  لتعليم  مدر�صة  وافتتح  طائرتني  اقتناء  يف  الرازيلي  اجلببو  قائد  مع   1930 عببام 
لنادي  رئي�صاً   1932 عام  وانتخب  الرازيل.  انحاء  خمتلف  يف  اجلوية  للنقليات   Vasp �صركة  موؤ�ص�صي 

الطريان الرازيلي.
الطبيعة. فال�صفة  ي�صمون  العلماء  كان  ع�صر  ال�صابع  القرن  • يف 

وبالفعل  مئوية،  درجة   30000 اإىل  ت�صل  قد  لأنها  الإن�صان  موت  يف  تت�صبب  قد  الرق  حرارة  • درجة 
هي ت�صبب يف موت الكثري من النا�س حول العامل كل عام.

الأحمر. باللون  لنا  يظهر  الكوكب  ذلك  فاإن  ولهذا  احلديد،  اأك�صيد  غبار  على  املريخ  كوكب  • يحتوي 

الطائر النقار والثعبان
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الفلفل احلار 

يلعب الفلفل احلار دوراً هاماً يف عملية الق�صاء على الأمل، وذلك بف�صل 
بالإ�صافة  احلببار،  الفلفل  عليها  يحتوي  التي  كاب�صات�صي�صني  تدعى  مببادة 
اإىل ذلك فاإن الفلفل احلار يقدم الإن�صان ال�صعور بالن�صوة، وذلك يف حال 
تعاطي كميات كبرية منه. وقد متكن العلماء موؤخراً من الك�صف عن عالقة 
مبا�صرة بني ال�صعور بالأمل ون�صبة الوفيات، واأجروا جتربة على جمموعة 
من الفئران الرية التي فقدت م�صت�صعرات اأمل تدعى TRPV1 ملقارنتها 
األيفة. وتو�صلت الدرا�صة اإىل اأن الفئران الرية التي ل متلك  مع فئران 
اأف�صل مقارنة  اأنها ل ت�صعر بالأمل( تتمتع ب�صحة  م�صت�صعرات الأمل )اأي 
مع تلك التي متلك م�صت�صعرات الأمل، وبعد الق�صاء على م�صت�صعرات الأمل 
الفئران  وذاكببرة  ال�صرطان  باأمرا�س  لالإ�صابة  مياًل  اأقببل  الفئران  �صارت 

املعمرة اأف�صل مقارنة مع الفئران الأخرى.

على احدى ال�صجار كانت تعي�س عائلة لطائر احلناء الحمر اجلميل ترعى الم �صغارها وتنتظر عودة الب 
بالطعام فيجتمع �صمل عائلتها ال�صغرية اجلميلة وتزداد فرحتها ولكن كان هناك ما يخيفها وهو ثعبان كبري 
كان يعي�س يف تلك املنطقة يلف ويدور حول ال�صجار ليبحث عن اع�صا�س الطيور ويفر�س منها ما ي�صاء ومل 
يبتعد عنهم  الطيور حتى  يتغلب عليه لذلك كان اجلميع يخافه ومينحه طائرا من �صغار  ان  احد  ي�صتطع 
ال�صجرة وت�صادق  ولكن ذلك كان ي�صبب لهم احلزن والهم ويف احد اليببام جاء طائر نقار اخل�صب و�صكن يف 
وعائلة طائر احلناء لكنه مل�س فيهم احلزن والهم ف�صاأل عما بهم وعرف ما يفعله الثعبان فاأخذ يفكر يف طريقة 
لنقاذ ال�صدقاء ومن حولهم من هذا الثعبان ال�صرير وبالفعل قرر ان يجعل اجلميع يت�صاركون يف حل تلك 
الق�صية الهامه واجتمع بهم واتفقوا معا على ان يت�صدوا للثعبان ويجعلوا ايامه هذه اخر عهده يف التعدي 
على حقوقهم.. يف �صباح اليوم الثاين جاء الثعبان ي�صتعر�س ع�صالته وقوته يزحف على الر�س تاركا اثاره 
عليها وكاأنها ت�صهد على وجوده ثم اقرب من �صجرة طائر احلناء ونادي بانه جوعان وليلقوا له باأحد الطيور 
قبل ان ي�صعد اليهم فقالت له انثى طائر احلناء اذن ا�صعد لو كنت ت�صتطيع ذلك فهاج الثعبان وغ�صب وت�صلق 
نقار  طائر  انق�س  وفجاأة  وغ�صب  احتقار  يف  اليهم  ينظر  واخببذ  راأ�صه  رفع  وقد  عليها  يزحف  واخببذ  ال�صجرة 
اخل�صب مبنقاره احلاد على راأ�س الثعبان ونقره نقرة �صديدة يف احدى عينيه فاختل توازن الثعبان ووقع على 
الر�س وهو يتلوى اأملا لكن نقار اخل�صب ا�صرع بالنق�صاء عليه مرة اخرى وهو وكل الطيور التي تاأذت منه قبل 
ذلك واخذوا ينقرونه ويو�صعونه نقرا يف ج�صده حتى همد وا�صبح عرة لكل من يفكر يف ان مي�صى يف طريق 

ال�صر.

ن�ساء �سعوديات ميار�سن اليوغا خالل رحلة يوغا اإىل جبال االأح�ساء باململكة العربية ال�سعودية. رويرتز

كبب�ببصببفببت البببدكبببتبببورة اأنببا�ببصببتببا�ببصببيببا غببافببريببكببوفببا، خبرية 
التغذية الرو�صية، الأطعمة التي يجب جتنب تناولها 
لوكالة  حديث  يف  اخلبرية  وتن�صح  الع�صاء.  وجبة  يف 
نوفو�صتي الرو�صية لالأنباء جميع من يعاين من �صوء 

النوم، بالتخلي عن تناول املعكرونة يف وجبة الع�صاء.
تناول  عببن  المببتببنبباع  �صيء  كببل  لها، يجب قبل  ووفببقببا 
من  الإكببثببار  وعببدم  بالكربوهيدرات،  الغنية  الأطعمة 
الطعام  تناول  يف  الإفببراط  يكون  وقد  الع�صاء.  وجبة 
الببفببطببور وتناول  تببنبباول وجبببببة  بببعببدم  مبب�ببصبباء مرتبطا 
وجبببببببات خببفببيببفببة مببتببكببررة خببببالل البببنبببهبببار، ببببببدًل من 

الوجبات الكاملة.
الع�صاء  وجبببببببة  يف  البب�ببصببخبب�ببس  تبببنببباول  "اإذا  وتببببقببببول، 
املعكرونة مع اجلبنة واملايونيز، ومن ثم �صرب ال�صاي 

يغفو  اأن  عليه  ال�صعب  مببن  ف�صيكون  احلببلببوى،  مببع 
اإىل  يحتاج  ل  ليال  اجل�صم  لأن  جيدا.  وينام  ب�صرعة 
الببكببربببوهببيببدرات، بببل يببحببتبباج اإىل الببراحببة ولببيبب�ببس اإىل 
�صاعات  ب�صعة  اإىل  يحتاج  اجل�صم  اأن  كما  الببطبباقببة. 
ي�صطر  البببراحبببة  مببن  ببببدل  اأي  الببطببعببام،  هبببذا  له�صم 

اجل�صم للعمل وهدر طاقته".
اأن حتتوي على  املثالية يجب  الع�صاء  وت�صيف، وجبة 

الروتني واخل�صروات واخل�صار والزيوت ال�صحية.
حلم  مثال  الع�صاء  وجبة  تت�صمن  اأن  "ميكن  وتقول، 
اأو  بروكلي  مع  البخار  على  مطبوخ  اأو  م�صلوق  دجبباج 
وزيت  واخل�س  املو�صمية  اخل�صروات  وبع�س  قرنبيط 
غري مكرر. بعد وجبة كهذه ميكن اأن يغفو ال�صخ�س 

ب�صهولة وب�صرعة".

اأطعمة ت�سبب الأرق


