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اخرتاق علمي .. حقنة واحدة ت�شفي من ال�شلل
طور باحثو جامعة نورث و�سرتن الأمريكية عالجا جديدا عن طريق 
احلقن ي�ستخدم "اجلزيئات الراق�سة" لعك�س ال�سلل واإ�سالح الأن�سجة 

بعد اإ�سابات احلبل ال�سوكي ال�سديدة، الناجتة عن احلوادث.
الباحثون  ق��ام  "�ساين�س"،  دوري���ة  يف  م��وؤخ��ًرا  املن�سورة  ال��درا���س��ة  ويف 
لفئران  ال�سوكي  باحلبل  املحيطة  لالأن�سجة  واح���دة  حقنة  باإعطاء 
على  ال��ق��درة  الفئران  ا�ستعادت  فقط،  اأ�سابيع  اأرب��ع��ة  وبعد  م�سلولة، 
امل�سي. ولعقود طويلة ظل ال�سلل ميثل حتدًيا كبرًيا اأمام العلماء؛ لأن 
اجلهاز الع�سبي املركزي يف اأج�سامنا، والذي يت�سمن الدماغ واحلبل 
ال�سوكي، لي�ست لديه اأي قدرة على اإ�سالح نف�سه بعد الإ�سابة، اأو بعد 

ظهور مر�س تنك�سي.
املواد والكيمياء والطب  اأ�ستاذ علوم وهند�سة  يقول �سامويل �ستيب، 
الفريق  نورث و�سرتن، وقائد  الطبية احليوية يف جامعة  والهند�سة 
البحثي، اإن البحث الذي قام فريقه باإجرائه يهدف اإىل اإيجاد عالج 

ميكن اأن يدفع خطر الإ�سابة بال�سلل بعد �سدمة اأو مر�س كبري.

ممار�شة الريا�شة باأمان ت�شاعد يف ال�شيطرة على ال�شكري
التمارين  اأن  الأمريكي  كلينك  كليفالند  م�ست�سفى  من  خ��راء  اأّك��د 
اإىل  ت��وؤدي  قد  اإنها  ال�سكري، حيث  اإدارة مر�س  ت�ساعد يف  الريا�سية 
خف�س م�ستويات ال�سكر يف الدم وحتى تقليل احلاجة اإىل الإن�سولني. 
باتخاذ  املر�سى  اهتمام  ���س��رورة  اإىل  نف�سه  ال��وق��ت  اخل���راء يف  ودع��ا 

احتياطات �سالمة اإ�سافية عند ممار�سة التمارين الريا�سية.
امل�سابني  لالأ�سخا�س  مهمة  ال��ت��م��اري��ن  مم��ار���س��ة  اأن  امل��ع��روف  وم��ن 
بال�سكري، بل اإن املعاهد الوطنية لل�سحة يف الوليات املتحدة تو�سي 

مبمار�سة التمارين الهوائية ملدة 150 دقيقة كل اأ�سبوع.
مر�سى  ل��رع��اي��ة  واملعتمدتان  املخت�ستان  املمر�ستان  ح���ّددت  وه��ن��ا، 
ال�سكري وتعليمهم لدى كليفالند كلينك، �سو كوتي واأندريا هاري�س 
متارين مهمة ملري�س ال�سكري، وي�سهل اإدراجها يف الرنامج اليومي 
للمري�س. يظّل هذا التمرين الأكرث �سيوعاً واملو�سى به ب�سدة ملر�سى 
ال�سريع خم�س مرات كل  امل�سي  30 دقيقة يف  وُيعد ق�ساء  ال�سكري. 
امل�سي  البدين. وميكن تق�سيم  الن�ساط  اأ�سبوع طريقة ممتازة لزيادة 
اإىل ح�س�س مدتها 10 دقائق، ُتوؤّدى ثالث مرات يف اليوم. يقوم هذا 
التمرين ال�سيني على حركات ج�سدية بطيئة و�سل�سة لإرخاء العقل 
الذين  اأولئك،  اأن  الدرا�سات  اأظهرت  واجل�سم، بح�سب اخلراء. وقد 
اأكملوا جل�سات "تاي ت�سي"، اأظهروا حت�سنا ملحوظا يف التحّكم بن�سبة 

ال�سكر يف الدم، واأفادوا بزيادة احليوية والطاقة وال�سحة العقلية.

اللحية الكثيفة و هرمون الذكورة.. درا�شة تك�شف مفاجاأة
اأ�سبحت  ال�سريك،  اإع��ج��اب  يثري  ال��ذي  ال��ط��اوو���س،  ري�س  غ��رار  على 
اجلن�س  الرجال  بها  يجذب  التي  املو�سة  تقاليع  اأ�سهر  اأح��د  اللحية 
الآخر، لذا فثمة من يعتقد اأّن اللحية الكثيفة قد تكون موؤ�سرا على 

وجود املزيد من هرمون الذكورة "الت�ستو�ستريون".
 Archives of Sexual درا�سة جديدة، ن�سرت موؤخًرا يف دورية
Behavior، ح�سمت هذا العتقاد، اإذ قالت اإّنه لي�س ثمة عالقة بني 
كثافة �سعر الوجه لدى الرجال وم�ستويات هرمون الت�ستو�ستريون، 

اأو الهيمنة الذكورية.
وا�ستخدموا  ب��دن��ًي��ا،  ن�سًطا  �ساًبا   97 م��ن  بيانات  الباحثون  وج��م��ع 
العديد من عنا�سر التحكم يف الدرا�سة، مبا يف ذلك قيا�س م�ستويات 
هرمون الت�ستو�ستريون لدى امل�ساركني بني ال�ساعة 7 �سباًحا و11 
�سباًحا، حيث متيل م�ستويات هرمون الت�ستو�ستريون لدى الرجال 

اإىل النخفا�س على مدار اليوم ب�سكل طبيعي.
الكحول  �سرب  اأو  التدخني  ع��دم  امل�ساركني  من  الباحثون  طلب  كما 
وُطلب  ال��درا���س��ة،  اإج���راء  م��ن  �ساعة   24 قبل  الريا�سة  ممار�سة  اأو 
اأ�سنانهم قبل �ساعتني من  اأو تنظيف  ا المتناع عن الأكل  منهم اأي�سً
الختبار، ثم مت قيا�س م�ستويات هرمون الت�ستو�ستريون عر عينات 
اأنه بينما مل جتد  اأّن الباحثني لحظوا  اللعاب. من املثري لالهتمام 
الدرا�سة اأي دليل على اأن كثافة اللحى تعد موؤ�سرا موثوقا لل�سيطرة 
النف�سية اأو امل�ستويات الف�سيولوجية لهرمون الت�ستو�ستريون، مل يتم 

ا. مالحظة اأي عالقة �سلبية اأي�سً
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له عالج  ال  مر�ض  ال�شوت..  يف  تغريات   3
اأعلن خراء جمعية مر�س باركن�سون الأمريكية، اأنه ميكن ت�سخي�س بداية 

مر�س باركن�سون من ثالثة تغريات يف ال�سوت.
الأمريكية،  باركن�سون  بيانات جمعية مر�س  اأن  اإىل   ،Express وت�سري 
تفيد باأن �سوت امل�سابني مبر�س باركن�سون )الرعا�س( ي�سبح اأكرث هدوءا، 
اأو ي�سبح مرتفعا يف البداية ومن ثم ي�سبح هادئا. كما اأن كالمهم ي�سبح 
رتيبا، لأنه لي�س مبقدور املري�س التحكم مب�ستوى اجلهارة )�سدة ال�سوت( 
مر�س  تطور  ب��داي��ة  اإىل  التلعثم  ي�سري  ذل��ك  اإىل  بالإ�سافة  والعاطفية. 

باركن�سون.
وي�سبب  تدريجيا.  يتطور  مزمن  ع�سبي  مر�س  هو  باركن�سون،  ومر�س 
اإنتاج مادة الدوبامني الكيميائية يف خاليا الدماغ، ا�سطراب يف  اخللل يف 

وظائف اخلاليا امل�سوؤولة عن احلركة.
احلركة  و�سعوبة  الع�سالت  ت�سلب  ه��ي  للمر�س  الرئي�سية  والأع��را���س 
عن  عاجزا  املعا�سر  الطب  ي��زال  ول  الو�سعية.  ا�ستقرار  وع��دم  والرع�سة 
ع��الج ه��ذا امل��ر���س مت��ام��ا. ولكن هناك ط��رق لوقف ت��ط��وره مب��ا فيها عن 
تطور  ومتنع  امل�ساب  حياة  نوعية  حت�سن  التي  اجل��راح��ي  التدخل  طريق 

املر�س.
ووفقا للبيانات الر�سمية، يبلغ عدد امل�سابني بهذا املر�س يف العامل حوايل 
باملر�س.  الإ�سابة  خطر  يزداد  بالعمر  التقدم  ومع  �سخ�س،  ماليني   10
امل�����س��اب��ني ق��ب��ل بلوغهم  ب��امل��ئ��ة م��ن   4 ل���دى  امل��ر���س  ول��ك��ن ي�سخ�س ه���ذا 
اخلم�سني من العمر. والرجال اكرث عر�سة لالإ�سابة باملر�س مبقدار 1.5 

مرة من الن�ساء.

اكت�شاف معدن مل ي�شبق له مثيل 
اكت�سف العلماء اأول مثال ملعدن مل ي�سبق 
روؤيته من قبل داخل ما�سة ماأخوذة من 

اأعماق الأر�س.
"ديفماويت"  با�سم  املعدن  ه��ذا  وُي��ع��رف 
عامل  ا���س��م  ع��ل��ى   )davemaoite(
ماو  ديف  كوانغ  هو  البارز  اجليوفيزياء 
 ،)Ho-kwang Dave Mao(
بريوف�سكايت  ع���ل���ى  م���ث���ال  اأول  وه�����و 
ال�سغط  ع����ايل  ال��ك��ال�����س��ي��وم  ���س��ي��ل��ي��ك��ات 

)CaSiO3( املوجود على الأر�س.
 ،CaSiO3 م���ن  اآخ����ر  ���س��ك��ل  وي���وج���د 
"الول�ستونيت"  ب����ا�����س����م  امل������ع������روف 
يف  �سائع  ب�سكل   ،)wollastonite(
جميع اأنحاء العامل، لكن "الديفماويت" 
له بنية بلورية ل تت�سكل اإل حتت �سغط 
ع����ال ودرج������ات ح�����رارة ع��ال��ي��ة يف و�ساح 
ب�سكل  ال�سلبة  الطبقة  وه���ي  الأر������س، 
اللب  اأ�سا�سي من الأر�س املح�سورة بني 
اخل���ارج���ي وال��ق�����س��رة. ول��ط��امل��ا ك���ان من 
معدنا  "الديفماويت"  يكون  اأن  املتوقع 
وفريا ومهما من الناحية اجليوكيميائية 
يف و�ساح الأر�س. لكن العلماء مل يعرثوا 
لأنه  وج��وده  على  مبا�سر  دليل  اأي  على 
يتحلل اإىل معادن اأخرى عندما يتحرك 

نحو ال�سطح وينخف�س   ال�سغط.

املرميية .. حتد من م�شتوى 
ال�شكر يف الدم خالل �شاعتني! �ص 23

الك�شف عن مواد كيميائية يف الهواء ت�شبب الربو 
من املعروف اأن الغبار والدخان من العوامل امل�سببة 
العلماء حددوا  اأن  اإل  الأطفال،  للربو عند 
غ���ري معروفة  م���وؤخ���راً جم��م��وع��ات 
التي  ال��ه��واء  ملوثات  م��ن  �سابًقا 
با�سطراب  مرتبطة  اأن��ه��ا  يبدو 

اجلهاز التنف�سي.
وخ����الل درا����س���ة ج���دي���دة، قام 
علماء اأمريكيون من جامعة 
مبدينة  ���س��ي��ن��اي  م���اون���ت 
ن������ي������وي������ورك، ب������اإع������داد 
ملوثات  م��ن  قائمة 
ال��ه��واء ال��ت��ي قد 
لها  يتعر�س 
الأط������ف������ال 
ر،  ال�سغا

والتي ميكن اأن توؤدي اإىل م�ساكل طويلة الأمد مع 
الربو.

الوراثة يف مدر�سة  الأطفال وعلم  ا�ستاذ طب  وقال 
اأن جمموعات  نتائجنا كيف  " تظهر  اإيكان للطب: 
اأثناء الدرا�سة قد توؤدي  امللوثات التي مت حتديدها 
احل�سول  يكون  اأن  ون��اأم��ل  للربو.  �سيئة  نتائج  اإىل 
ق��ادراً يف يوم  اأكرث �سموًل لتلوث الهواء  على نظرة 
من الأيام على تقليل فر�س تعر�س الأطفال لأعباء 

الربو"
التعلم  الفريق خوارزمية  ا�ستخدم  الدرا�سة،  خالل 
لع�سرات  امل��ح��ت��م��ل  امل��ب��ك��ر  ال��ت��ع��ر���س  لتقييم  الآيل 
امللوثات بني 151 طفاًل يعانون من الربو اخلفيف 

اإىل احلاد.
اأن بع�س ح��الت الربو تلك كانت مرتبطة  يف حني 
مب��ل��وث ه���واء واح���د م���ع���روف، ب���دا ال��ب��ع�����س الآخر 
من  ترتبط  مل  التي  امل��ل��وث��ات  م��ن  مبزيج  مرتبًطا 

قبل بالربو.
18 مادة كيميائية فردية قد تكون  حدد الباحثون 
مرتبطة بنتائج �سيئة للربو بني الأطفال، واكت�سف 
ا ارتباطات جديدة بني نتائج الربو يف  الباحثون اأي�سً

مرحلة الطفولة و 20 مزيًجا من امللوثات.

ال�سوكولتة
القلب  باأمرا�س  الإ�سابة  خماطر  من  ال�سوكولتة  تقلل 
الكاكاو  يف  امل��وج��ودة  الفالفانول،  مرّكبات  اإّن  التاجية.. 
ال��ق��ل��ب والأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة، وت��ن��ظ��م عملية  ت��ع��زز �سحة 
الأوروبية  للجمعية  وف��ق��اً  اجل�سم؛  يف  ال��غ��ذائ��ي  التمثيل 
لأمرا�س القلب؛ فاإنَّ 12 مربعاً من ال�سوكولتة الداكنة 

يومياً، تقلل من خطر الإ�سابة بق�سور القلب.

ال�ساي
�سرب ال�ساي كل يوم له تاأثري وقائي �سد اأمرا�س القلب 
ال��ع��ايل م��ن مرّكبات  ال��دم��وي��ة ب�سبب حم��ت��واه  والأوع��ي��ة 
الفالفونويد.. لالإ�ستفادة من هذا التاأثري الوقائي، يجب 
اأن ت�سربي 3 اأكواب على الأقل يومياً، مع تف�سيل ال�ساي 
الأخ�����س��ر ال���ذي يعمل مب�����س��ادات الأك�����س��دة مب��ث��اب��ة حاٍم 

للقلب، والتمثيل الغذائي.

الطماطم
الأك�سدة  م�سادات  اأحد  وهو  بالليكوبني،  غنية  الطماطم 
الإ�سابة  خطر  م��ن  وتقلل  الأح��م��ر،  ال��ل��ون  مينحها  التي 
بالنوبات القلبية بن�سبة %59.. يحمي هذا املرّكب القلب 
ال�سرايني  ت�سلب  ومينع  ال��دم��وي��ة،  اجللطات  ت��ك��ّون  م��ن 

)تر�سبات دهنية على بطانة ال�سرايني(.
يف�سل تناولها مطبوخة اأو على �سكل �سل�سة اأو ح�ساء اأو 

حم�سوة؛ لأن الليكوبني يكون برتكيز اأعلى.

البقوليات
ال��ف��ا���س��ول��ي��اء، ال��ع��د���س، ال���ب���ازلء ب��اأن��واع��ه��ا، ت��ع��ب��رت من 

منع  على  وت�ساعد  الكولي�سرتول،  تقلل  التي  البقوليات 
ظ��ه��ور ا���س��ط��راب��ات ال��ق��ل��ب والأوع����ي����ة ال���دم���وي���ة؛ لأنها 
املوؤ�سر  ذات  والكربوهيدرات  النباتية،  الروتينات  توفر 

.B اجلالي�سيمي املنخف�س وفيتامينات املجموعة بي

الأفوكادو
الفيتو�ستريول  على  يحتوي  بالقلب..  يعتني  الأف��وك��ادو 
ال����ذي ي��ن��ظ��م ال��ك��ول�����س��رتول ال�����س��ي��ئ واأح��م��ا���س الأوليك 
الكولي�سرتول  م�ستويات  يف  تتحكم  ال��ت��ي  واللينوليك، 
مل�سخة  حماية  ي�سكل  الكل  اجل��ي��دة،  الثالثية  وال��ده��ون 

القلب.

الأ�سماك الدهنية
القلب  �سحة  على  لتحافظي  الدهنية؛  الأ�سماك  تناويل 
واملاكريل  والأن�����س��وج��ة  وال��رجن��ة  ال�سلمون  �سمك  ل��دي��ك 
كانت  اإذا  الزيتية،  لالأ�سماك  وا���س��ع  اخل��ي��ار  وال�����س��ردي��ن.. 
مفيدة للقلب؛ فذلك بف�سل حمتواها العايل من اأوميغا 
 B12  12 ب��ي  فيتامني  م��ن  اأي�����س��اً  ول��ك��ن  بالطبع،   3

وفيتامني دي D واليود.
تابعي املزيد: فريو�س كورونا: عقار فموي جديد يحدُّ من 

خطر الدخول اإىل امل�ست�سفى.

البذور الزيتية
حفنة من اللوز اأو اجلوز كل يوم، ت�ساعد يف احلفاظ على 
الدهنية  الأحما�س  من  كتلة  اللوز  يوفر  القلب..  �سحة 
امل�ساعد  والإن����زمي  واملغني�سيوم  امل�سبعة  وغ��ري  الأح��ادي��ة 

.Q10

اجلرعة املنا�سبة: 30 اإىل 60 جراماً يف اليوم.

الفواكه الطازجة
يقلل ا���س��ت��ه��الك ال��ف��اك��ه��ة ال��ط��ازج��ة ب��ان��ت��ظ��ام م��ن خطر 
الإ�سابة باأمرا�س القلب والأوعية الدموية بن�سبة 40%، 
هذه  ع��ن  الناجمة  الوفيات  م��ن   16% مينع  اأن  وميكن 
الأمرا�س.. ُتف�سل الفاكهة احلمراء ب�سبب حمتواها من 
م�سادات الأك�سدة، والفواكه الأقل حالوة للحّد من تناول 

الكربوهيدرات الب�سيطة.

الثوم
 ،S-AllylCystenine ال�  مبادة  غني  الأ�سود  الثوم 
فّعال  ال��ع��ادي  ال��ث��وم  للقلب،  القوية  احلماية  توفر  التي 

اأي�ساً يف تقليل تراكم اللويحات الدهنية يف ال�سرايني.

ن�سائح حلماية القلب
طبقي ن�سائح اخلراء، وانعمي ب�سحة القلب

- احلد من تناول امللح وال�سكر.
- اعتماد ِحمية البحر الأبي�س املتو�سط املفيدة للقلب.

اأي�ساً؛ فهو مفيد  الإ�سكندنايف  الغذائي  النظام  اأو تبني   -
للقلب.

- اختيار نظام غذائي غني بالفواكه واخل�سروات وفقري 
بالأطعمة فائقة املعاجلة.

- ا�ستهالك اللحوم احلمراء باعتدال.
- حماربة الوزن الزائد.

- تزويد القلب باملزيد من الأك�سجني، من خالل ممار�سة 
ن�ساط بدين منتظم.

تنظيف الب�شرة.. خطوات 
�شهلة لعملها يف املنزل

تنظيف الب�سرة من العادات املهمة 
التي يجب اللتزام بها والت�سجيع 
الب�سرة  اأن��واع  ولتعدد  لكن  عليها، 
ب��ه��ا من  ال��ع��ن��اي��ة  تختلف ط��ري��ق��ة 

�سخ�س لآخر.
الب�سرة  تنظيف  طريقة  وتختلف 
عر�سة  ت���ك���ون  وال����ت����ي  ال���ده���ن���ي���ة 
مل�������س���ك���الت ج���ل���دي���ة وحت����ت����اج اإىل 
الب�سرة  ع��ن  معينة  م�ستح�سرات 
العادية، كما حتتاج الب�سرة اجلافة 
وترطيب  وت��ن��ظ��ي��ف  ع���ن���اي���ة  اإىل 
الب�سرة  وحت�����ت�����اج  ب����ا�����س����ت����م����رار. 
م�ستح�سرات  ال���ت���ي  احل�����س��ا���س��ة 
خا�سة ل تت�سمن موادا تت�سبب يف 

تهيج اجللد.
الب�سرة  بتنظيف  اخل��راء  وين�سح 
وم�ساء،  �سباحا  م��ّرت��ني  وغ�سلها 
ال�����س��م�����س لفرتات  اأ���س��ع��ة  وجت��ن��ب 
ط���وي���ل���ة، و����س���رب امل�����اء مب���ع���دل 8 
اأكواب يوميا، والتقليل من ال�سغط 
على مظهر  ينعك�س  لأنه  النف�سي، 
ال��و���س��ادة ب�سكٍل  ال��ب�����س��رة، وت��غ��ي��ري 
البكترييا  تلتقط  لأن��ه��ا  منتظم، 
التي  ال��زي��وت  والأو����س���اخ، ومتت�س 

ُتفرز من ال�سعر اأو الوجه.
�سرب  ب��ت��ج��ن��ب  ي���ن�������س���ح���ون  ك���م���ا 
والكحول  وال�������س���ودا،  ال��ك��اف��ي��ني، 
ب��ك��م��ّي��اٍت ك��ب��رية؛ لأّن��ه��ا ت�ساهم يف 

جفاف الب�سرة.
ب�سهولة  ال��ب�����س��رة  ت��ن��ظ��ي��ف  مي��ك��ن 
�سالونات  زي������ارة  دون  امل���ن���زل  يف 
بحمام  العملية  وت��ب��داأ  التجميل، 
ال��ب��خ��ار، ومي��ك��ن ا���س��ت��خ��دام جهاز 
الب�سرة  لتنظيف  خم�س�س  بخار 
م�ساف  م��غ��ل��ي  م���اء  ا���س��ت��خ��دام  اأو 
اإليه اأع�ساب عطرية ملدة 5 دقائق. 
البخار  باجتاه  الوجه  يثبت  حيث 

مع تغطية الراأ�س.
التق�سري،  مرحلة  ت��اأت��ي  ذل��ك  بعد 
وفيها ي�ستخدم خليط من "ال�سكر 
يو�سع  حيث  والليمون"،  والع�سل 
تبداأ  ث���م  دق���ائ���ق   5 ال���وج���ه  ع��ل��ى 
ت�ساعد  وال��ت��ي  ال��ت��دل��ي��ك،  عملية 
امليت،  اجل��ل��د  م��ن  التخل�س  ع��ل��ى 

وجتديد اخلاليا.
ت����اأت����ي م���رح���ل���ة و�سع  ب���ع���د ذل�����ك 
اأنوع  وتختلف  الب�سرة"،  "ما�سك 
"املا�سكات" على ح�سب نوع الب�سرة 
وال����ذي  الطمي"  "قناع  وم��ن��ه��ا 
الزيوت  ام��ت�����س��ا���س  ع��ل��ى  ي�����س��اع��د 
وما�سك  ال��ب�����س��رة.  ع��ل��ى  ال���زائ���دة 
ال�سندل  وخ�������س���ب  ال���������ورد  م������اء 
للب�سرة اجلافة، وما�سك الأع�ساب 
للب�سرة  وال����ف����واك����ه  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

العادية.

عليها تعرف  للقلب..  �شديقة  غذائية  عنا�شر   9

رئي�سي  ع��ام��ل  ه��و  ال��غ��ذائ��ي  النظام 
القلب  ا���س��ط��راب��ات  م��ن  ال��وق��اي��ة  يف 
والأوعية الدموية.. من خالل اإ�سافة 
اإىل  بانتظام  الت�سعة  الأطعمة  هذه 

نظامك الغذائي، ميكنك حماية 
القلب  اأم��را���ض  م��ن  نف�سك 

والأوعية الدموية.
ع��ن��ا���س��ر   9 اإل����ي����ك 

�سديقة  غ��ذائ��ي��ة 
للقلب بح�سب "توب 

�سانتيه":
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�ش�ؤون حملية

اأكرث من 3.5 مليون زيارة الإك�شبو 2020 دبي حتى منت�شف نوفمرب اجلاري

يف اإك�سبو 2020 

غرفة اأبوظبي تنظم ور�شة عمل حول خدمات التكنولوجيا املالية بالتعاون مع اأبوظبي العاملي واأبوظبي لالأوراق املالية 

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

حممد معني الدين

اأعلن اإك�سبو 2020 دبي عن اأحدث الأرقام املتعلقة باأعداد 
زواره، حيث �سجل3،578،653  زيارة فردية حتى منت�سف 
انطالق  اأ�سابيع فقط من  �ستة  بعد  اجل��اري،  نوفمر  �سهر 

فعاليات احلدث الدويل املمتدة �ستة اأ�سهر.
ياأتي هذا الإعالن بعد عطلة نهاية اأ�سبوع عامرة بالفعاليات 
وثقافية  وريا�سية  مو�سيقية  عرو�سا  ت�سمنت  امل��وق��ع،  يف 

رائعة، اأحيا خالله النجمان اللبنانيان نان�سي عجرم وراغب 
اأبهر اجلماهري حتت قبة الو�سل، يف احللقة  عالمة حفال 
حامل  و�سل  بينما  خالدة"،  "اأم�سيات  �سل�سلة  من  الأح��دث 
ال�سابق  ال��ع��داء  م���رات  ث��م��اين  الأومل��ب��ي��ة  الذهبية  امل��ي��دال��ي��ة 
، ليقود فعالية رك�س  يو�سني بولت �سفري عالمة غاتوريد 

عائلي يف املوقع ل�سالح الأعمال اخلريية.
الكوري  ال��ب��وب  لنجوم  حفاًل  املا�سية  ال��ف��رتة  �سهدت  وق��د 
ف��رق��ة ه��اي��الي��ت، وامل��غ��ن��ي��ة ب���ان ت�����س��ي، اأق��ي��م م�����س��اء اجلمعة 
يف  الكورية  البوب  مو�سيقى  "كايت" )اأو  فعالية  يف  املا�سي 
الإمارات(، بالإ�سافة اإىل فرقة فيال اأند ذا كالكوتا كوينز، 

والنا�سط  امل��اي�����س��رتو  م��ذه��ل خم�س�س حل��ي��اة  ع��ر���س  وه��و 
مزدحماً  الأ���س��ب��وع  وك��ان  ك��وت��ي.  فيال  النيجريي  ال�سيا�سي 
مبنا�سبة  رائعة  عرو�س  جمموعة  اأي�سا  �سهد  اإذ  اإك�سبو  يف 
اح��ت��ف��الت الأي����ام ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��دول - مب��ا يف ذل���ك للتينور 
املك�سيكي خافيري كامارينا، وفرقة "يل باليه دو مونت كارلو 
ال�سهرية عامليا، والفنان الأردين عمر العبدالالت الذي قدم 
اأم�سية غنائية على هام�س احتفالت الأردن باليوم الوطني 
الأ�سبوع  كان  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة  دبي.   2020 اإك�سبو  يف 
وحلقات  مبناق�سات  ب��داأ  قد  دب��ي   2020 اإك�سبو  يف  ال��راب��ع 
يوم  انطلقت  والتعاي�س،  الت�سامح  ح��ول  تتمحور  نقا�سية 

وعرو�س  م��واه��ب  ت��ق��دمي  وت�سمنت  الأح�����د   الأول  اأم�����س 
اأثرت امل�سهد املتنوع  من جمموعة من الثقافات واخللفيات 
اإك�سبو هي  يف  الأب����رز  الفعالية  وك��ان��ت  ال��ع��امل��ي.  احل���دث  يف 
�ستوؤدي  وال��ت��ي  ب��ال��ك��ام��ل،  الن�سائية  ال��ف��ردو���س  اأورك�����س��رتا 
العاملي  اليوم  يف  والتلفزيون  العاملية  ال�سينما  من  مو�سيقى 
على  اأخ���رى  م��رة  و�ستتاألق  ن��وف��م��ر،   16 ال��ي��وم  للت�سامح 
يف  نوفمر   20 يف  العاملي  للطفل  العاملي  ال��ي��وم  يف  امل�سرح 
عر�س ي�سجع الأطفال على ال�ستك�ساف. وتزدهر وتتوا�سل 
مثل  ويحبونها،  يعرفونها  التي  املو�سيقية  املقطوعات  مع 
"اجلميلة  فيلَمي  م��ن  الكال�سيكية  املو�سيقية  املقطوعات 

بطاقة  م��ب��ي��ع��ات  زادت  وق���د  الدين".  و"عالء  والوح�س" 
تذكرة �سهر نوفمر لأيام الأ�سبوع، ب�سعر 45 درهما فقط، 
دبي،   2020 اإك�سبو  "ا�ستك�ساف  �سحب  اإىل جنب مع  جنبا 
ا�ستك�ساف العامل" للفوز مبليون ميل من اأميال �سكاي واردز 
طريان الإم��ارات وجمموعة من اجلوائز الأخ��رى، يف حني 
اأي�سا اإىل5.7  مليون  اأعداد الزيارات الفرتا�سية  ارتفعت 
 2020 اإك�سبو  فعاليات  وتتوا�سل  اأكتوبر.  من  الأول  منذ 
دبي حتى 31 مار�س 2022، ويدعو العامل اإىل الن�سمام 
اإىل احتفال بالوحدة والفر�س والإبداع وال�ستدامة ي�ساهم 

يف ت�سكيل م�ستقبل اأف�سل واأكرث اإ�سراقا للجميع.

•• دبي - الفجر

نظمت غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي، ور�سة عمل حول خدمات التكنولوجيا 
املالية، ومنو الأعمال يف اإمارة اأبوظبي، بالتعاون مع كل من �سوق اأبوظبي 
العاملي، و�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية، وذلك يف اإطار الفعاليات القت�سادية 

التي تنظمها الغرفة ب�سكل دوري �سمن م�ساركتها يف اإك�سبو 2020 دبي.
 ،  2020 باإك�سبو  الأع��م��ال  رب��ط  م��رك��ز  اأق��ي��م��ت يف  ال��ت��ي  ال��ور���س��ة  �سهدت 
ح�سور وتفاعل ما يزيد على 40 م�ساركاً من امللحقني التجاريني ونخبة 
خدمات  بقطاع  واملهتمني  املعنيني  والعامليني،  الإقليميني  امل�ستثمرين  من 
فيه،  واملبتكرة  اجلديدة  الأعمال  اآف��اق  على  والتعرف  املالية،  التكنولوجيا 
اإمارة  يف  لال�ستثمار  خ�سبة  جم��الت  ت�سكل  اأخ���رى  جت��اري��ة  قطاعات  ويف 

اأبوظبي.
ال��ت��ي ميكن للم�ستثمرين  ال��ف��ر���س  واف��ي��اً ح��ول  ال��ور���س��ة ع��ر���س��اً  وق��دم��ت 
ال���س��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا، وا���س��ت��ع��را���س ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ت��ع��زز م��رون��ة القطاعات 
القت�سادية يف الإمارة و�سمات بيئتها ال�ستثمارية املتميزة، وت�سارع وترية 
التي جتعل منها  التناف�سية  املزايا  املت�ساعد لأ�سواقها، وغريها من  النمو 

مناف�ساً قوياً على خمتلف ال�سعد.
كما قدم كل من �سوق اأبوظبي العاملي، و�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية عرو�ساً 

تقدميية حول خدماتهم املختلفة.
املالية،  التكنولوجيا  خ��دم��ات  ف��ر���س  على  ال�سوء  العمل  ور���س��ة  و�سلطت 

اأن دولة الإم��ارات العربية املتحدة تعد �ساحبة املراكز الأوىل  موؤكدة على 
للعديد  الإم���ارات  دع��م حكومة  دول��ي��اً. ف�ساًل عن  املجال  ه��ذا  احت�سان  يف 
من املبادرات التي تدفع اإىل تعزيز منو النظام البيئي للتكنولوجيا املالية، 
اأنه يعمل يف الإم��ارات عدد كبري من ال�سركات ال�ستثمارية  اإىل  بالإ�سافة 
القطاع  ه��ذا  تنامي  يعتر  حيث  امل��ال��ي��ة،  التكنولوجيا  جم��ال  يف  النا�سئة 
احليوي اأحد اأهم الأهداف �سمن روؤية الإمارات لعام 2021، الرامية اإىل 

حتويل الدولة اإىل مقر رائد يف جمال التكنولوجيا املالية يف املنطقة.
اأبوظبي �سمن جم��الت هذه  لإم���ارة  ال��رائ��دة  املكانة  الور�سة على  ورك��زت 
البتكارات، وذلك ب�سبب البنية التحتية التكنولوجية القوية، واأي�ساً جهود 
حكومة اأبوظبي الدوؤوبة واحلثيثة لت�سبح مركزاً عاملياً للتكنولوجيا املالية، 
والفر�س  املالية  التكنولوجيا  الكبرية لقطاع  الأهمية  العمل  ور�سة  وبينت 
يف  اأ�سا�سية  ركيزة  منه  جتعل  قد  والتي  يتيحها  التي  واحلقيقية  الكبرية 

التنمية الجتماعية والقت�سادية ال�ساملة على م�ستوى العامل.
واإتاحة  احل�����س��ور،  ب��ني  واملناق�سات  احل���وار  بفتح  العمل  ور���س��ة  واختتمت 

الفر�سة لتبادل املعارف واخلرات يف قطاع الأعمال.
احلدث  فعاليات  يف  م�ساركتها  و�سمن  اأب��وظ��ب��ي  غرفة  اأن  بالذكر  جدير 
2020، تنظم ب�سكل دوري ور�س عمل وفعاليات اقت�سادية  اإك�سبو  العاملي 
املثمرة  عالقاتها  اأوا�سر  توطيد  على  خاللها  من  الغرفة  تعمل  خمتلفة، 
التو�سع  فر�س  ور���س��د  ال��ع��امل  دول  يف  وال�سركات  الأع��م��ال  جمتمعات  م��ع 

امل�ستقبلي يف اأ�سواقها.

اأ�شبوع الت�شامح والتعاي�ض يف اإك�شبو 2020 يهدف لتمكني اأ�شحاب الهمم يف جمتمعات اأكرث تي�شريا 
•• دبي– الفجر 

الت�سامح  اأ���س��ب��وع  دب��ي   2020 اإك�سبو  د�سن  اأ�سا�سية،  مناق�سات  ب��اإط��الق��ه 
ت�سكيل  على  ورك��زت  للجميع"،  "الت�سميم  عنوان  حملت  بندوة  والتعاي�س 

جمتمعات ت�ستوعب اأ�سحاب الهمم.
وي�سعى اأ�سبوع الت�سامح والتعاي�س لت�سليط ال�سوء على ما يحمله الت�سامن 
�سهولة  بينها  مو�سوعات  يف  بعمق  ويغو�س  ف��وائ��د،  من  العاملي  والت�سارك 
بينما  والأم��ن،  وال�سالم  والثقافات  الأ�سليني  ال�سكان  الو�سول وجمتمعات 
ترز اليوم اأهمية دور ال�سركات التي تقطع خطوات عمالقة لتح�سني حياة 

اأ�سحاب الهمم.
املناق�سات، نادت الأخ�سائية الرتبوية ريتيكا �ساهني، وهي �ساحبة  وخالل 
مبادرات للتوعية باأ�سحاب الهمم بطرق غري تقليدية، ب�سرورة ن�سر ثقافة 
الت�سامح من خالل التعليم، من اأجل امل�ساهمة يف مواجهة التاأثريات التي 
توؤدي لإق�ساء الآخرين. وقالت �ساهني: "يجب اأن يهدف التعليم من اأجل 

الت�سامح اإىل مواجهة التاأثريات التي توؤدي اإىل اإق�ساء الآخرين، ويجب اأن 
وتعزيز  م�ستقلة  باأحكام  القيام  على  قدراتهم  تطوير  على  ال�سباب  ي�ساعد 
الوعي  ن�سر  يف  دورن��ا  ياأتي  "هنا  واأ�سافت:  والأخالقي".  النقدي  التفكري 
اأهدافها  حتقيق  يف  امل��ب��ادرة  جنحت  وق��د  الهمم.  اأ�سحاب  ح��ول  املجتمع  يف 
خمتلفة  اأم��اك��ن  يف  فعاليات  تنظيم  مثل  ب�سيطة،  ط��رق  تبني  خ��الل  م��ن 
اأكر مع باقي �سرائح املجتمع". �سارك يف الندوة  اإح��داث تقارب  من �ساأنها 
"ويلوغ"  بينها  لي��ف،  اإك�سبو  منح  على  حا�سلة  م�سروعات  من  متحدثون 
اإك�سبو  نيكز�س مبوقع  قاعة  اآيز" يف  و"كوكات�س" و"اإنكلوميي" و"بي ماي 
2020 دبي، حيث عر�ست م�سروعات خمتلفة من احلا�سلني على منح هذا 
حل  لكل  منحا  خالله  من  ويقدم   2020 اإك�سبو  ينظمه  ال��ذي  الرنامج 

مبتكر يوفر طريقة خاّلقة لت�سريع وترية حت�سني اأمناط احلياة.
"نحن  ويلوغ:  مب�سروع  امل�سوؤولني  اأح��د  وه��و  فوروبايا�سي،  تومومي  وق��ال 
تعتمد  عوائق  ب��دون  للتحرك  تفاعلية  خارطة  توفر  ربحية  غري  موؤ�س�سة 
خدمتنا  تتوفر  املتحركة.  الكرا�سي  مل�ستخدمي  جماعية  م�ساهمات  على 

الأغلبية  اأن  "رغم  واأ�ساف:  كثرية".  اأخرى  ولغات  واليابانية  بالإجنليزية 
لتو�سيع  ن��ه��دف  ف��اإن��ن��ا  ال��ي��اب��ان،  م��وج��ودون يف  م��ن م�ستخدمينا احل��ال��ي��ني 
قاعدة عمالئنا اإىل اخلارج من خالل ا�ستخدام التطبيق، وناأمل اأن ت�ساهم 
2020 يف الرتويج للتطبيق باعتباره فر�سة لتعظيم  اإك�سبو  م�ساركتنا يف 

قاعدة امل�ستخدمني حول العامل".
اأما )بي ماي اآيز( فهو تطبيق جماين تاأ�س�س يف الدمنارك، وي�سدر يف 180 
ومتطوعني  الب�سرية  الإع��اق��ات  اأ�سحاب  ب��ني  توا�سل  ق��ن��وات  لإي��ج��اد  لغة 
مب�سرين وممثلي �سركات من خمتلف اأنحاء العامل للح�سول على م�ساعدة 
ب�سرية من خالل ات�سال بالفيديو. وُعر�ست اأي�سا من�سة )اإنكلوميي(، وهي 
اأول من�سة توظيف اإلكرتونية يف اأمريكا الالتينية تهدف مل�ساعدة اأ�سحاب 
ن�سبة  ف��اإن  �ساهني،  وبح�سب  ك��رى.  �سركات  يف  وظائف  عن  للبحث  الهمم 
اجلنوبي  بالن�سف  العمل  �سن  يف  الهمم  اأ�سحاب  من  العمل  عن  العاطلني 
من الكرة الأر�سية ترتاوح بني 80 و90 يف املئة، مقابل ن�سبة 50 اإىل 70 
يف املئة يف الن�سف ال�سمايل. وترجع �ساهني ذلك لتحديات عدة، بينها "عدم 

وحتديات  الأج����ور،  وان��خ��ف��ا���س  عليه،  الع��ت��م��اد  ميكن  دخ��ل  م�سدر  ت��وف��ر 
ويلي�س،  �ساندرا  الدكتورة  وتقول  وغريها".  النقل  وو�سائل  بالتعلم  تتعلق 
15 يف املئة من �سكان  اإن  مديرة التعلُّم وتنمية املعرفة يف موؤ�س�سة بينيدا، 
اأ�سكال الإعاقة، واإن هوؤلء وكبار ال�سن ل يزالون  العامل يعانون �سكال من 
بدنية  لتحديات  ترجعها  والإق�ساء،  التمييز  من  متعددة  اأ�سكال  يواجهون 
والبيئات الرقمية والجتماعية. وت�سيف "احل�سول على نوعية حياة اأف�سل 
ال�سن يف �سياق تعزيز الرخاء امل�سرتك  حق لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة وكبار 
للمدن واملناطق". وي�سعى اأ�سبوع الت�سامح والتعاي�س يف اإك�سبو 2020 دبي 
اإىل حتقيق هدف م�سرتك، هو بناء "جمتمع للجميع". ولتج�سيد ال�سمول 
مهرجان  وهو  اأراتيني"،  "تي  موؤمتر  اإك�سبو  ينظم  احل��دود،  عر  والتعاون 
وثقافاتهم  معارفهم  امل�ساركون  يتبادل  حيث  والقبلية،  التقليدية  الأفكار 
وجتاربهم القدمية واملعا�سرة، بهدف �سنع م�ستقبل اأكرث ت�ساحماً و�سموًل، 
وت�سامناً وا�ستدامة. وينعقد املوؤمتر يف مركز دبي للمعار�س يوم 18 نوفمر 

اجلاري، بتعاون م�سرتك بني نيوزيالندا وكندا و�سركاء دوليني اآخرين.

جناح كندا يقدم عر�شا فنيا لـفرقة راق�شو داملهاميد 
من ال�شكان االأ�شليني

•• دبي–  الفجر

�سهد م�سرح اليوبيل يف اإك�سبو 2020 دبي عر�سا فنيا غنيا 
ال�سكان  من  فنية  فرقة  وه��ي  داملهاميد"،  "راق�سو  لفرقة 
كولومبيا  ملقاطعة  الغربي  ال�سمايل  ال�ساحل  من  الأ�سليني 
الريطانية يف كندا. و�ساهد جمهور من اأنحاء العامل العر�س، 
الذي ركز على اأهمية تعزيز املعرفة والت�سال مع الأ�سالف، 

والتوا�سل مع الطبيعة، واحلفاظ على التوازن البيئي وغري 
ذلك من املفاهيم التي تربط املا�سي باحلا�سر.

قالب  يف  املفاهيم  داملهاميد" تلك  "راق�سو  فرقة  وعر�ست 
فني مبدع لإي�سال الفكرة اإىل اجلميع باأ�سلوب �سل�س و�سائق، 
ذلك  العمرية، مبا يف  الفئات  العر�س جميع  ي�ستهدف  حيث 
الأطفال. وتخللت الفقرات التي قدمتها الفرقة فوا�سل تقدم 
�سردا اآ�سرا لالأفكار التي تتناولها تلك ال�ستعرا�سات الفنية. 

من  جمموعة  دب��ي   2020 اإك�سبو  يف  الكندي  اجل��ن��اح  يقدم 
�سهر  طوال  لكندا  الأ�سليني  ال�سكان  من  لفنانيني  العرو�س 
فرقة  تقدمها  التي  تلك  العرو�س  ه��ذه  ب��ني  وم��ن  نوفمر. 
زاخر  تاريخ  لديها  فنية  فرقة  وهي  داملهاميد"،  "راق�سو 
ميتد لأكرث من ن�سف قرن مع العرو�س الفنية املعتمدة على 
الرمزية،  وال�سور  التعبريية  واحل��رك��ات  التنكرية  املالب�س 

التي جت�سد ثقافة ال�سكان الأ�سليني.
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   وزيرة البرتول والطاقات يف 

ال�شنغال: نرحب باال�شتثمار 
يف القطاعات النفطية 

والطاقة النظيفة
•• دبي– الفجر 

اأ�سادت معايل الدكتورة اآي�ساتو �سويف غالدميا، وزيرة البرتول والطاقات يف 
جمهورية ال�سنغال، بالعالقات الوطيدة التي تربط دولة الإمارات العربية 
املتحدة وجمهورية ال�سنغال، والقائمة على التعاون يف العديد من املجالت 

املختلفة مبا ي�سهم يف تنمية امل�سالح امل�سرتكة للبلدين ال�سديقني.
ودوره  دب��ي،   2020 اإك�سبو  حققه  ال��ذي  الكبري  النجاح  معاليها  وثمنت 
املهم يف جمع دول العامل ملناق�سة اأبرز التحديات امللحة التي تواجه عاملنا 
املعا�سر، وفتح اآفاق جديدة للتعاون وتبادل الثقافات وخلق اأجواء تفاعلية 

بّناءة بني �سعوب العامل.
جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�سحفي الذي ُعقد م�ساء اأم�س الأول الأحد يف قاعة 
اأ�سبوع  فعاليات  �سمن  دبي،   2020 لإك�سبو  الإعالمي  باملركز  املوؤمترات 
الطاقة ال�سنغايل، الذي �سمل جل�سة ل�ستعرا�س الفر�س اأمام امل�ستثمرين 
ال�سنغال" بح�سور  يف  النفطي  القطاع  يف  ال�ستثمار  "فر�س  عنوان  حتت 
الإمارات  دول��ة  يف  ال�سنغايل  لل�سفري  الأول  امل�ست�سار  ف��ال،  عبا�س  �سعادة 

العربية املتحدة، وعدد من امل�سوؤولني ورجال الأعمال وامل�ستثمرين.
ا���س��ت��ع��داد بالدها  ال�سنغالية  وال��ط��اق��ات  ال��ب��رتول  وزي����رة  م��ع��ايل  واأك����دت 
القطاعات  يف  لال�ستثمار  ال��ع��امل  دول  ك��اف��ة  م��ن  امل�ستثمرين  ل�ستقبال 
النفطية والطاقة النظيفة، ل �سيما يف ظل الت�سهيالت الكبرية التي وفرتها 

جمهورية ال�سنغال، والقوانني التي اأُقّرت حلماية حقوق امل�ستثمرين.
اخلا�سة  وال�سركات  للم�ستثمرين  الفر�س  "�سُنعطي  معاليها:  واأ�سافت 
املوجودة لدينا  امل�سادر  ال�سنغال ل�ستك�ساف  اإىل  الأعمال للمجيء  ورجال 
وتقدم  نه�سة  يف  معنا  وامل�����س��اه��م��ة  النفطية  ال��ق��ط��اع��ات  يف  وال���س��ت��ث��م��ار 

دولتنا".
النبعاثات  من  للحد  احللول  عن  ونبحث  معا  نعمل  اأن  "علينا  وتابعت: 
الكربونية والبحث عن مقومات ال�ستدامة وتطبيقها على اأر�س الواقع... 
اأن يكون �سامال، لأن��ه مع  ال��ذي يجب  اأحت��دث عن التحول للطاقة،  وهنا 
لل�سباب،  جديدة  عمل  فر�س  خلق  ميكننا  النظيفة  للطاقة  ا�ستخدامنا 
واإنتاج معدات طبية وعالجية، والتو�سل اإىل �سناعات حديثة يف خمتلف 

القطاعات خلدمة جمتمعاتنا".
يف  خا�سة  امل��ايل،  التمويل  اإىل  بحاجة  "ال�سنغال  ال��وزي��رة:  معايل  وقالت 
النور؛  امل�ستقبلية  م�ساريعها  ت��رى  حتى  وال��غ��از،  الأح��ف��وري  الوقود  قطاع 
ومن هنا، ندعو امل�ستثمرين اإىل ال�ستثمار يف بالدنا واأن يثقوا بنا، ل �سيما 
اأن ال�سنغال دولة ناه�سة ولديها ما يكفي من العدالة والقوانني ال�سرعية 

حلماية ال�ستثمارات وامل�ستثمرين والعمل على تنميتها".
وتخلل املوؤمتر ال�سحفي عر�س فيديو حول جمهورية ال�سنغال وموقعها 
اجلغرايف وعدد �سكانها، البالغ 17 مليون ن�سمة، واأهميتها يف قارة اأفريقيا. 
والفر�س  وال��غ��از  النفط  قطاعي  ح��ول  تو�سيحيا  عر�سا  الفيديو  وق��دم 
حتمي  التي  والقوانني  القطاعني،  هذين  يف  املتاحة  الهائلة  ال�ستثمارية 

امل�ستثمرين وحتفظ حقوقهم ب�سكل اآمن.
كما مت ا�ستعرا�س امل�ساريع امل�ستقبلية يف قطاعات الكهرباء، ومنها م�سروع 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال�����س��ن��غ��ال،  ق��ري��ة يف   1000 ن��ح��و  اإىل  ال��ك��ه��رب��اء  تو�سيل 
الفر�س ال�ستثمارية املوجودة يف هذا القطاع والقوانني اجلديدة التي مت 

ا�ستحداثها لت�سجيع امل�ستثمرين على ال�ستثمار يف هذا املجال. 

جناح اإ�شبانيا يف اإك�شبو 2020 
دبي ي�شلط ال�شوء على ثقافة 

منطقة ق�شتالة واملن�شف
•• دبي– الفجر

منطقة  ثقافة  على  ال�سوء  دب��ي   2020 اإك�سبو  يف  اإ�سبانيا  جناح  ي�سلط 
ق�����س��ت��ال��ة وامل��ن�����س��ف ع���ر جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي توفر 
وتاريخها  الإ�سبانية  املنطقة  ه��ذه  ثقافة  ل�ستك�ساف  فر�سة  للم�ساركني 
وفن الطهي فيها، وذلك على مدى ثالثة اأيام، من 15 اإىل 17 نوفمر 

اجلاري. 
ويف اليوم الأول،ا�ست�ساف اجلناح عر�سا فنيا قدمته �سركة ق�ستالة واملن�سف 

من ال�ساعة الثالثة ع�سرا حتى ال�ساعة الثامنة م�ساء. 
واملن�سف،  ق�ستالة  منطقة  رئي�س  غار�سيا-بيج،  اإميليانو  �سعادة  و�سيزور 
جناح اإ�سبانيا �سباح اليوم الثالثاء – 16 نوفمر. حيث ي�ست�سيف اجلناح 
العا�سرة �سباحا  ال�ساعة  عر�سا فنيا حلرف ق�ستالة واملن�سف اليدوية من 
حتى ال�ساعة 1:30 بعد الظهر، ويتخلل ذلك فعالية ت�سلط ال�سوء على 
يف  اجلناح  ي�ست�سيف  اأي�سا،  واملن�سف.  ق�ستالة  ملنطقة  ال�سياحية  املميزات 
متام ال�ساعة 12:45 ظهرا عر�س ماأكولت مع ال�سيف اإيفان �سريدينيو، 
ال�سابعة م�ساء،  ال�ساعة  احلا�سل على جنمة مي�سالن. ومن ثم، ويف متام 
 8:30 حتى  ي�ستمر  األكيد  اآن��ا  للفنانة  مو�سيقيا  حفال  اجلناح  ي�ست�سيف 

م�ساء. 
و�ستحيي اآنا اأركيد حفال اليوم – 17 نوفمر – من ال�ساعة 7:30 م�ساء 

اإىل التا�سعة م�ساء. 
ويتميز  متنوعة.  ويقدم جتربة  ال�ستدامة،  يف منطقة  اإ�سبانيا  يقع جناح 
وت�سّليط  املرتفعة،  احل���رارة  درج��ات  تلّطيف  على  يعمل  بت�سميم  اجلناح 
ال�سوء على الروابط بني اإ�سبانيا والعامل العربي؛ ويهدف اجلناح اإىل اأن 
يكون منوذجا لالإبداع الذكي القادر على توحيد ال�سعوب حول م�سروعات 

م�ستدامة يف جمالت العلوم والتقنية والإنتاج والتعليم والفن. 

جزر املالديف تغازل الزوار بق�شيدة �شعرية وزيارة جمانية يف جناحها باأك�شبو 2020 

توؤكد: خدمة الوطن واجب...والتطوع ل يقلل من قيمة ال�سخ�ض املُجتمعية

جميلة الزعابي... عقيد يف �شرطة دبي �شباحًا ومتطوعة خلدمة زوار اإك�شبو م�شاًء

•• اأك�سبو : اأ�سامة عبد املق�سود

 .. ال��رم��ال تقول لها تعايل  ت��غ��ازل  اأم���واج 
فريد ال�ساطئ مداعباً اتركي يل رمايل .. 
الغزل  في�ستمر   .. مد  ويذهب  جزر  ياأتي 

بني اأخذ ورد .
اأ���س��ك��ال واأل�����وان ت��زه��و ب��ه��ا امل��ي��اه .. فهنا 
..ها  باحلياة  وتهناأ  الكائنات  األف  تتاألف 
هي مياهنا كنز ل ين�سب .. تزيدكم ع�سقاً 

كلما ازداد عمقاً..
 .. بكم  حتيط  مياها  املحيط  لي�س  عندنا 
ب��ل اأغ��ن��ي��ات ي��رتاق�����س��ن ل��ه��ا وج��دان��ك��م .. 

وق�سائد حب ي�سدو بها كيانكم 
يف اأكناف البحر نولد ونحيا .. وعلى اأكتاف 
البحر جنيئ ونروح.. فدعونا نك�سف لكم 
ال�سر ونبوح ..عن هذا الأزرق الذي ينع�س 

القلب والروح .. اأهال بكم يف املالديف
بهذه الق�سدة املرتجمة للعربية بداأ جناح 
يرحب   2020 اأك�سبو  يف  املالديف  ج��زر 
اجلناح  على هذا  القائمني  وك��اأن  بالزوار، 
التى  البيئة  ب��اأن  للعامل  ر�سالة  ير�سلون 
احلب  م�ساعر  فيهم  تفجر  فيها  يعي�سون 
عن  عبارة  الق�سيدة  تقدمه  وما  والأن�س، 
ر�سم حالة من العناق اجلميل بني البيئة 
بهذا  يتمتعون  ال��ذي��ن  والأف����راد  املحيطة 
اجلمال، فاملالديف من الوجهات ال�سياحية 
على  مقبل  كل  اإليها  يتطلع  التى  العاملية 
ومكان  الأو���س��ط  ال�سرق  من  الع�سل  �سهر 
متتلكه  ملا  النف�سية  والراحة  لال�ستجمام 

من طبيعة خالبة.
 امل���ال���دي���ف ت��ع��ت��ر اأ���س��غ��ر دول�����ة يف ق���ارة 
 298 الكلية  م�ساحتها  تبلغ  حيث  اأ�سيا، 
�سكانها  وع���دد  ت��ق��ري��ب��اً،  م��رب��ع  م��رت  كيلو 
309 األف ن�سمة تقريباً، وهى من الدول 
الهندي  املحيط  يف  ال��واق��ع��ة  الإ���س��الم��ي��ة 
�سريالنكا  الغربي  اجل��ن��وب  م��ن  ويحدها 
والهند وبها حوايل 26 جزيرة مرجانية 
واجلدير بالذكر اأن العرب كانوا ي�سمونها 
اأو حم��ل��دي��ب وح�سب  امل��ه��ل  ذي��ب��ة  ق��دمي��اً 
املوؤرخني فاأن ا�سمها حرف اإىل اأيح ينطق 
مالديف، اأما عن موقعها يف اأك�سبو 2020 
والعربية  الأ����س���ي���وي���ة  ال������دول  ب���ني  ف��ه��ى 
والأوروبية يف منطقة ال�ستدامة، ويعك�س 
التى  اخل��الب��ة  البحرية  البيئة  جناحها 

ج��ن��اح جزر  اأه��ت��م  ع��امل��ي��ة.  ���س��ه��رة  اأك�سبها 
املالديف يف اأك�سبو 2020 بعر�س احلياة 
البحرية على ال�سقف واجل��دران وال�سور 
ا�ستعرا�س  اإىل  بالإ�سافة  الأبعاد  ثالثية 
مل�سرح  مكان  وتخ�سي�س  اليدوية  احل��رف 
امل���راك���ب وال���س��رع��ة ال��ت��ى ي��ع��ر���س عليها 
ق�سة وتاريخ املالديف، فهى من اأهم دول 
العامل ل�ستقطاب ال�سياحة من كل اأرجاء 
العامل، ف�سوطئها الرملية الناعمة ووجود 
اأ�سناف متنوعة من الأ�سماك الأ�ستوائية 
ومناخها املعتدل واجلزر املرجانية حمط 
ال�سياح، كما يعك�س  ال��زوار وملهمة  انظار 
م�ستدامة  ممار�سات  املالديف  ج��زر  جناح 
تعالج تغري املناخ وجناحنا يف التعاي�س مع 

البيئة الطبيعية، حيث اأن الزائر يكت�سف 
احلياة البحرية يف اأرداء اجلناح ، بالإ�سافة 
وتراث  والفنون  الثقافة  اإىل  التعرف  اإىل 
امل��ال��دي��ف،  وم��ن مم��ي��زات ج��ن��اح املالديف 
التاريخ  ق�����س��ة  اأن   2020 اأك�����س��ب��و  يف 
وال����رتوي����ج ال�����س��ي��اح��ي ل��ه��ا ي��ع��ر���س على 
اأ�سرعة القوارب، وهى من الدول الوحيدة 
لزوار  اأ�سبوعية  م�سابقة  عن  اعلنت  التى 
اجلناح للفوز برحلة ل�سخ�سني اإىل اجلزر 
�ساملة تذاكر الطريان والإقامة الفندقية 
وذل���ك ب��اإج��م��ايل ع���دد 100 ف��ائ��ز خالل 
اأ�سهر،  ل�ستة  املمتد  اأك�سبو  معر�س  ف��رتة 
حيث  �سهلة  املت�سابقني  دخ���ول  وخ��ط��وات 
ي��ق��وم ال���زائ���ر مب�����س��ح ك���ود ع��ر كامريات 

الهاتف الذكي لتظهر ا�ستمارة يكتب فيها 
العاديةمن  ال�سخ�سية  بياناته  امل�����س��ارك 
اللكرتوين  وال��ري��د  واجلن�سية  ال���س��م 
ورق����م ال��ه��ات��ف م���ع الج���اب���ة ع��ل��ى بع�س 

الأ�سئلة ال�سهلة عن جزر املالديف.
ال��ع��ام جلزر  واأك���د يو�سف ر���س��اء  املفو�س 
2020 يف وقت �سابق  اأك�سبو  املالديف يف 
تدعو  امل��ال��دي��ف  ج��زر  اأن  اإع���الم،  لو�سائل 
من  البحرية  احلياة  لكت�ساف  الزائرين 
والتعرف  الأب��ع��اد  ثالثية  ال�����س��ور  خ��الل 
على ثقافتنا وتراثنا عر بودوبريو جوهر 
املالديف،  يف  والفنون  والرق�س  املو�سيقى 
ما�سة  ح��اج��ة  يف  ال��ع��امل  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
الذي  املناخي  التغيري  البيئة من  حلماية 

اأن  واأ���س��اف  كوكبنا،  على  بال�سلب  ي��وؤث��ر 
املالديف ترحب ب�سيا�سة ال�ستدامة  دولة 

التى هى �سعار اأك�سبو 2020.
 واأف��اد يو�سف ر�ساء  املفو�س العام جلزر 
املالديف  باأن    2020 اأك�سبو  املالديف يف 
اأك�سبو  يف  امل�����س��ارك��ة  م��ن  ت�ستفيد  ���س��وف 
نكون  اأن  ك��ب��رية  ف��ر���س��ة  لن��ه��ا   2020
فيه  يتواجد  عاملي  وح��دث  �سمن معر�س 
الفر�سة  مينحنا  مما  العامل  دول  معظم 
الت�سهيالت  وت��ق��دمي  ب��دول��ت��ن��ا  للتعريف 
وا�ستقطاب  اخل���رات  وت��ب��ادل  للتعاقدات 
ال�سياح من كل مكان وال�ستثمار يف قطاع 
والتنمية  وال�سناعة  والقت�ساد  التقنية 

امل�ستدامة. 

•• دبي-الفجر:

اإك�سبو  معر�س  فعاليات  لن��ط��الق  الأول  ال��ي��وم  منذ 
الزعابي  جميلة  ال��ع��ق��ي��د  ت���ت���واَن  مل  دب���ي،   2020
املوؤ�س�سات  الن�ساء يف  �سجن  ت�سغل من�سب مدير  التي 
اإحدى  ت��ك��ون  اأن  على  ب��دب��ي،  والإ���س��الح��ي��ة  العقابية 
انطالقاً من حر�سها  ال��دويل،  املتطوعات يف احل��دث 
على خدمة وطنها بكل ما ت�ستطيع من اإمكانيات، ومن 

حبها و�سغفها الدوؤوب يف خدمة وم�ساعدة النا�س.
يف �ساعات الظهرية، ُتنهي العقيد الزعابي مهام عملها 
اإىل  وتنطلق  والإ���س��الح��ي��ة،  العقابية  امل��وؤ���س�����س��ات  يف 
جدول  يدها  يف  حاملة  دب��ي،  اإك�سبو2020  معر�س 
اليد  ويف  كمتطوعة،  ل��ه��ا  املُخ�س�س  ال��ي��وم��ي��ة  امل��ه��ام 
الأخرى الزي اخلا�س باملتطوعني، ثم تبا�سر مهامها 

حتى �ساعات امل�ساء.
ل تكتِف العقيد الزعابي مبهامها كمتطوعة فقط، بل 
وت�سعر اأن واجبها اأعمق من ذلك، فُت�سجع "زمالءها 
املتطوعني خا�سة جيل ال�سباب منهم" على اأن يكونوا 
مثاًل يحتذى يف خدمة الوطن، واأن ي�ساهموا بكل جٍد 
واإخال�س يف اإبراز القيم ال�سامية للمجتمع الإماراتي 
عام  الحت��اد  قيام  منذ  املوؤ�س�سون  القادة  ر�سخها  التي 

  .1971

ملاذا تطوعت؟
دبي،   2020 اإك�سبو  معر�س  يف  تطوعها  �سبب  وع��ن 
اإك�سبو  معر�س  يف  تطوعت  الزعابي:"  العقيد  تقول 

الدائمة  راغبتي  من  نابع  اأولهما  رئي�سيني،  لهدفني 
كمواطنة، وابنة الإمارات يف خدمة الوطن، واأن اأكون 
جزءاً من هذا احلدث العاملي املهم، واأما الهدف الثاين 
فهو نابع من حبي و�سغفي يف التطوع لأنه يعتر باب 

مفتوح للعطاء الإن�ساين".
ال��ت��ط��وع ل يحط  اأن  ال��ع��ق��ي��د ال��زع��اب��ي ع��ل��ى  ُت�����س��دد 
مك�سبا  يعتر  واإمن���ا  املجتمعية،  ال�سخ�س  قيمة  م��ن 
عطاء  م��ن  فيه  مل��ا  ح���دود،  لها  لي�س  ومتعة  �سخ�سيا، 
وم�ساعدة للنا�س، اإىل جانب اأنه ُفر�سة للقاء ومقابلة 
الثقافية  وخ��ل��ف��ي��ات��ه��م  اأع���راق���ه���م  مب��خ��ت��ل��ف  ال������زوار 

والفكرية والجتماعية والدينية. 
الر�سيدة،  ق��ي��ادت��ن��ا  وروؤي������ة  اهلل  ب��ف�����س��ل  ت�سيف:" 
اأكرث من  اأ�سبحت وجهة عاملية باحت�سانها  الإم��ارات 
املواطنني  اإىل  ُي�سيف  اإك�سبو  وحدث  جن�سية،   200
واملُقيمني والزائرين فر�سة ا�ستثنائية لالطالع على 
هذه الثقافات املتنوعة التي تعزز اأهم املبادئ ال�سامية 

كالتعاي�س والت�سامح وقبول الأخر."

مهام الزعابي
وعن مهام عملها كمتطوعة، تقول العقيد الزعابي:" 

جناح  اأو  فعالية  اأي  اإىل  اأت��وج��ه  مهامي  ا�ستالم  بعد 
للتطوع فيه، بناًء على التكليف واملهام التي تقع على 
عاتقي، اأ�سوة باأي متطوع اأو متطوعة، وخالل الفرتة 
�سعيدة  وكنت  اأجنحة متنوعة،   6 املا�سية تطوعت يف 
جداً بذلك، وبتعريف على ثقافة الدول، وهو ما اأثرى 

معلوماتي ومعرفتي ال�سخ�سية".
راأي النا�س 

���س��م��ع��وا عن  اأن بع�سا مم��ن  ال��زع��اب��ي  ال��ع��ق��ي��د  ت��وؤك��د 
وتفاجوؤوا  انبهروا  دب��ي،   2020 اإك�سبو  يف  تطوعها 
بحر�سها على التواجد ميدانياً رغم رتبتها الع�سكرية 
كانت  حني  يف  لها،  م�سجعني  كانوا  لكنهم  ومن�سبها، 
لتاأثري  اإدراك��ه��م  لعدم  نظراً  �سلبية  البع�س  فعل  ردة 
بدورها  لتحر�س  امل��رء،  �سعادة  على  والعطاء  التطوع 

على حثهم خلو�س غمار التطوع.

�سعادتي غامرة بال�سباب 
وهي  الغامرة  �سعادتها  ع��ن  الزعابي  العقيد  اأع��رب��ت 
ت�����س��ه��د ح���ر����س ع����دد ك��ب��ري م���ن امل���واط���ن���ني، خا�سة 
ال�سباب، على التطوع يف معر�س اإك�سبو 2020 دبي، 
وح�سورهم ب�سكل يومي خلدمة واإ�سعاد النا�س، موؤكدًة 

اأنهم حمط فخر واعتزاز لوطنهم وقادتهم وذويهم.
يف  املتطوعني  يف  ما  الزعابي:"اأجمل  العقيد  وتختم 
معر�س اإك�سبو 2020 دبي، اأنهم جاوؤوا من خمتلف 
وجميعهم  واخلا�سة،  احلكومية  وال��دوائ��ر  املوؤ�س�سات 
اإك�سبو" التي جمعت  "لغة  يتحدثون بلغة واحدة هي 

كافة ال�سعوب يف اإمارة ال�سعادة دبي".
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اجلهات التنظيمية يف الدولة ت�شدر »القواعد االإر�شادية 
للموؤ�ش�شات املالية التي تتبنى التقنيات التمكينية«

•• اأبوظبي - وام: 

الأوراق  وهيئة  املركزي،  املتحدة  العربية  الإم���ارات  م�سرف  من  كٌل  اأعلن 
املايل  دب��ي  مل��رك��ز  التابعة  امل��ال��ي��ة  للخدمات  دب��ي  و�سلطة  وال�سلع،  امل��ال��ي��ة 
“اجلهات  العاملي،  اأبوظبي  ل�سوق  املالية  تنظيم اخلدمات  و�سلطة  العاملي، 
التنظيمية” عن اإ�سدار “القواعد الإر�سادية للموؤ�س�سات املالية التي تتبنى 

التقنيات التمكينية«.
املبادئ امل�سرتكة بني  اإ�سدارها ام�س،   وحتّدد القواعد الإر�سادية التي مت 
القطاعات، بالإ�سافة اإىل اأف�سل املمار�سات للموؤ�س�سات املالية عند اعتمادها 
التقنيات التمكينية لتطوير اأو تقدمي منتجات وخدمات مبتكرة. وت�سمل 
البيانات  وحتليالت  التطبيقات،  برجمة  واج��ه��ات  التمكينية:  التقنيات 
ال�سخمة والذكاء ال�سطناعي، والقيا�سات احليوية، واحلو�سبة ال�سحابية، 

وتقنية ال�سجالت املوزعة.
وال�سليم لهذه  الآم��ن  التبني  اإىل تعزيز  الإر�سادية  القواعد   وتهدف هذه 
اأنحاء دولة الإم��ارات، بحيث  التقنيات من قبل املوؤ�س�سات املالية يف جميع 
ا�ستباقي  ب�سكل  املبتكرة  الأن�سطة  تبني  ع��ن  النا�سئة  املخاطر  اإدارة  تتم 

ومنا�سب.
 وياأتي اإ�سدار القواعد الإر�سادية النهائية عقب ا�ست�سارة عامة مت اإطالقها 
اأف�سل  اتباع  على  التنظيمية  اجلهات  وحر�ست   .2021 يونيو  �سهر  يف 
الإر�سادية،  للقواعد  و�سعها  عند  القطاع  يف  الدولية  واملعايري  املمار�سات 
امل�ساركني يف  وردت من  التي  الّقيمة  املالحظات  على  العتماد  ف�ساًل عن 

ال�سوق خالل مرحلة ال�ست�سارة العامة.
 و���س��ُت��ط��ّب��ق ال��ق��واع��د الر���س��ادي��ة ع��ل��ى جميع امل��وؤ���س�����س��ات امل��ال��ي��ة املرخ�سة 
ت�ستخدم  والتي  امل��ذك��ورة،  اجلهات  من  اأي  قبل  من  لالإ�سراف  واخلا�سعة 

التقنيات التمكينية، بغ�س النظر عن الأن�سطة املالية التي تقوم بها.
 وقال �سيف الظاهري، م�ساعد حمافظ امل�سرف املركزي -  ال�سرتاتيجية 
الإر�سادات  ه��ذه  خ��الل  م��ن  ن�سعى   “ وال��ت��ح��ول:  املالية  التحتية  والبنية 
للخدمات  املُمكنة  التقنيات  لتبني  املرخ�سة  املالية  املوؤ�س�سات  توجيه  اإىل 
امل�سرف  حر�س  الإر�سادات  هذه  وتعك�س  البتكار.  وتعزيز  احلديثة  املالية 
امل���ج���الت من  ���س��ت��ى  التنظيمية يف  م���ع اجل���ه���ات  ال��ت��ع��اون  ع��ل��ى  امل���رك���زي 
النمو  �سبيل حتقيق  وم�سرتكة يف  ار�سادية موحدة  قواعد  اإ�سدار  �سمنها 
الدكتور مرمي  قالت  الإمارات.”  بدورها  لدولة  القت�سادية  بالقطاعات 
بطي ال�سويدي، الرئي�س التنفيذي لهيئة الأوراق املالية وال�سلع: “ل�سك 
التقنيات  تتبنى  التي  املالية  للموؤ�س�سات  الإر�سادية  “القواعد  اإط��الق  اأن 
التمكينية” اليوم يعد اأمراً على درجة عالية من الأهمية بالنظر اإىل اأنه 
يتيح تعزيز الفر�سة للموؤ�س�سات املالية التي ي�سمها القطاع املايل بالدولة 
للتبني الآمن وال�سليم لهذه التقنيات، خا�سة واأن هذه القواعد الر�سادية 
جاءت متوافقة مع اأف�سل املمار�سات واملعايري العاملية، كما اأن مراعاة جميع 
وال�سلع- وكذلك  املالية  الأوراق  املالية اخلا�سعة لإ�سراف هيئة  املوؤ�س�سات 
يتيح جماًل  �سوف  املبادرة-  امل�ساركة يف هذه  الأخ��رى  التنظيمية  اجلهات 
ومعاجلتها  البتكارية  الأن�سطة  تبني  عن  النا�سئة  املخاطر  لإدارة  اأف�سل 

ب�سكل ا�ستباقي«.

انطالق الدورة اخلام�شة من املعر�ض 
وامللتقى العاملي حلقوق االمتياز يف دبي 

•• دبي-الفجر: 

مركز  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  الكندي،  �سعيد  بطي  �سعادة  اأم�س  افتتح 
دبي التجاري العاملي فعاليات الدورة اخلام�سة من املعر�س وامللتقى العاملي 
حلقوق المتياز والذي يعود بحلته اجلديدة بعد انقطاع عامني. وي�سارك 
و�سط  ت���روي ق�س�س جناحها  ع��الم��ة جت��اري��ة   50 م��ن  اأك���رث  املعر�س  يف 

الظروف ال�ستثنائية التي فر�ستها جائحة كورونا.   
بالتعرف  ال�سخ�سيات  كبار  من  ع��دد  ويرافقه  الكندي  بطي  �سعادة  وق��ام 
على اأبرز العالمات التجارية املعرو�سة من قبل كرى ال�سركات واأ�سحاب 
اإىل  وال��ذي��ن يطمحون  الإم��ت��ي��از  ح��ق��وق  املتخ�س�سني يف جم��ال  الأع��م��ال 

تو�سيع ح�سورهم يف الإمارات وال�سرق الأو�سط.
“احلدث الأب��رز حلقوق الإمتياز يف  ويطمح امللتقى والذي حاز على لقب 
ال�سرق الأو�سط لعام 2020” اإىل توفري من�سة مثالية للتوا�سل والإبتكار 
لأ�سحاب العالمات التجارية والراغبني يف دخول هذا القطاع، حيث يعتر 
عالماتهم  انت�سار  بتو�سيع  الراغبني  للم�ستثمرين  مميزة  ب���وؤرة  امللتقى 
ال��ت��ج��اري��ة م��ن خ���الل ع��ق��د �سفقات ال��ب��ي��ع وال�����س��راء. ك��م��ا ت��ت��اح الفر�سة 
لل�سركات امل�ساركة لتعلم اأ�سا�سيات حقوق الإمتياز وطرق اإدارتها من خالل 
اإىل  بالإ�سافة  امللتقى  ينظمها  التي  املتنوعة  التعليمية  اجلل�سات  ح�سور 

غريها من اجلل�سات التي تنا�سب جميع اأنواع امل�ستثمرين واحتياجاتهم.
لل�سكون  يعرف  ل  ال��ذي  القطاع  ه��ذا  ي�سهده  ال��ذي  امل��ط��رد  التطور  وم��ع 
�سبياًل ، اأكدت اللجنة املنظمة للمنتدى باأنه �سيكون مرجعاً �ساماًل ملجتمع 
واأ�سحاب  امل�ستثمرين  ك��ب��ار  جمع  خ��الل  م��ن  الإق��ل��ي��م��ي  الإم��ت��ي��از  ح��ق��وق 
العامل  يف  التجارية  العالمات  واأف�سل  البارزين  الأعمال  ورج��ال  الإمتياز 
للعمل �سوياً ومناق�سة فر�س التعاون والإ�ستثمار يف هذا القطاع يف منطقة 
اأن�����س امل���دين، نائب  ال�����س��رق الأو���س��ط و���س��م��ال اف��ري��ق��ي��ا. و���س��رح املهند�س 
من  “بالرغم  القاب�سة:  اندك�س  ملجموعة  التنفيذي  والرئي�س  الرئي�س 
الظروف ال�سعبة التي كانت حماًل على عاتق كافة ال�سناعات يف العامني 
املا�سيني، األ اأن تطلعات نهاية عام 2021 لهذا القطاع تبدو واعدة جداً 
الطلب خا�سة مع توافد  زي��ادة على  ب��اأن يكون هناك  اأننا متفائلون  حيث 

الزوار للم�ساركة يف معر�س اك�سبو دبي 2020.«

�سهيل املزروعي ل� »وام« : 

نعمل حاليا على حتديث اال�شرتاتيجية الوطنية للطاقة ملواءمة تطورات القطاع عامليا

•• اأبوظبي-وام: 

املزروعي  ف��ار���س  ف���رج  ب��ن حم��م��د  �سهيل  م��ع��ايل  اأك����د 
الدول  الإم��ارات من  اأن  التحتية  والبنية  الطاقة  وزير 
وقال  النظيفة  الطاقة  نحو  التحول  يف  عامليا  ال�سباقة 
اإن الدولة حددت مبكرا اأهدافها طويلة املدى يف جمال 
الطاقة ويف �سبيل ذلك اأطلقت ال�سرتاتيجية الوطنية 
خف�س  اإىل  خاللها  من  ت�سعى  والتي   2050 للطاقة 
م�ساهمة  ورف���ع   40% بن�سبة  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب 
يف  املنتجة  الطاقة  مزيج  اإجمايل  يف  النظيفة  الطاقة 

الدولة اإىل 50%.
اأنباء  ل��وك��ال��ة  ت�����س��ري��ح��ات خ��ا���س��ة  ق���ال م��ع��ال��ي��ه يف  و 
الإمارات “وام” على هام�س فعاليات معر�س وموؤمتر 
اأبوظبي الدويل للبرتول “اأديبك 2021” اإنه يجري 
ال��ع��م��ل ح��ال��ي��ا ع��ل��ى حت��دي��ث ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة الوطنية 
الطاقة  قطاع  يف  احلا�سلة  التطورات  ملواءمة  للطاقة 
التي  ال��دول��ة  اأن  واأك���د  والعاملي  املحلي  امل�ستويني  على 
انتهجت ا�سرتاتيجية مبنية على تنويع م�سادر الطاقة 
متنوع  اقت�ساد  خلق  وه��و  الأك���ر  لهدفنا  مهم  ك��ج��زء 
اعتماد  �سباقة يف  ت���زال  ك��ان��ت ول  وم��زده��ر وم�����س��ت��دام، 
اىل  جنبا  الطاقة  قطاع  يف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل 

جنب مع اآخر التطورات التكنولوجية العاملية.
و ذك����ر م��ع��ال��ي��ه اأن ال��ط��اق��ة الإن��ت��اج��ي��ة ل��ل��م�����س��ايف يف 
ت�سل  فيما  يوميا  برميل  مليون   1.2 تبلغ  الإم����ارات 
اإىل  الإم����ارات  يف  اخل��ام  النفط  م��ن  الإنتاجية  الطاقة 
مكانتها  الإم�����ارات  لتعزز  يوميا  برميل  مليون   4.2
�سمن اأكر 6 دول من حيث احتياطيات النفط والغاز 

على م�ستوى العامل.
و اأ�ساف معاليه اإن الإمارات متكنت خالل فرتة قيا�سية 

من التو�سع يف جمال الطاقة النظيفة بف�سل الت�سريعات 
والتحديات  احلالية  التطورات  واكبت  التي  والقوانني 
والتي  للم�ستقبل  طموحة  اأه���داف  وو���س��ع  امل�ستقبلية 
بدورها عززت من منظومة ال�ستثمارات يف هذا القطاع 

احليوي الذي ميثل حمور القت�سادات الوطنية .
الوطنية  ال�سرتاتيجية  اإط��الق  اأن  اإىل  معاليه  اأ�سار  و 
للطاقة 2050 يعك�س جهود الدولة لتحقيق ا�ستدامة 
موارد الطاقة و�سمان التنمية امل�ستدامة يف الدولة التي 
حققت اإجنازا نوعيا ب�سياغة اأول ا�سرتاتيجية موحدة 
للطاقة بها تت�سمن الإنتاج وال�ستهالك و تعد موؤ�سرا 

على قوة ون�سوج قطاع الطاقة بالإمارات.
و اأ���س��اف : “ الإم�����ارات ك��ان��ت م��ن اأوائ����ل ال���دول التي 
اعتمدت الطاقة املتجددة كجزء مهم يف منظومة مزيج 
الطاقة .. وقمنا على اأر�س الواقع بتنفيذ العديد من 
امل�ساريع العاملية كمجمع ال�سيخ حممد بن را�سد للطاقة 
ال�سم�سية الذي يعد الأكر من نوعه يف العامل والعديد 
اأب��وظ��ب��ي، بالإ�سافة  اإم����ارة  امل�����س��اري��ع الخ����رى يف  م��ن 
درا�سة  على  الدولة  يف  املعنية  اجلهات  تعمل  ذل��ك،  اإىل 

الفر�س املتاحة مل�سادر الطاقة اجلديدة«.
اأ�سيال  ج���زءا  �سيظل  وال��غ��از  النفط  اإن  معاليه  وق���ال 
اإىل  ل��ل��دول��ة  امل�ستقبلي  ال��ط��اق��ة  خليط  م��ن  ي��ت��ج��زاأ  ل 
خالل  م��ن  ن�ستهدف  ون��ح��ن  النظيفة،  الطاقة  ج��ان��ب 
م�ساهمة  ح�سة  رف��ع  للطاقة  الوطنية  ال�سرتاتيجية 
الطاقة  %50 من خليط  ن�سبة  اىل  النظيفة  الطاقة 

وذلك بحلول عام 2050.
وذكر معايل �سهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير 
الطاقة والبنية التحتية اأن ا�سهامات دولة المارات يف 
جمال الطاقة البديلة تتجاوز النطاق اجلغرايف للدولة 
بعدما ا�ستثمرت من خالل �سركة م�سدر يف بناء طاقة 

اإنتاجية خ�سراء يف دول خمتلفة مثل الوليات املتحدة 
ال�سرقية،  اأوروب���ا  ودول  املتحدة،  واململكة  الأمريكية، 
واأ�سرتاليا، ومناطق اأخرى يف العامل.. يف حني ت�ستثمر 
ل�سمان  احلديثة  والتقنيات  التكنولوجيا  يف  ال��دول��ة 
الإنتاج النظيف للطاقة، وجميع توقعات الطاقة العاملية 
امل�ستقبلية ت�ست�سرف منوا يف الطلب على النفط والغاز 
انبعاثات  بزيادة خف�س  يتمثل  الأ�سا�سي  الهدف  لذلك 
النتقالية  ال��ف��رتة  خ��الل  احل���راري  الحتبا�س  غ���ازات 
واأ�ساف : “ نتطلع اإىل تنفيذ حلول م�ستدامة وم�ستقبل 

منخف�س الكربون لقطاع الطاقة«.
اإط����الق  مت   2017 ع����ام  يف  اأن����ه  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����س����ار 
ا�سرتاتيجية الإمارات للطاقة 2050 ومن خاللها مت 
حتديد هدف الطاقة النظيفة بن�سبة %50 من مزيج 
الطاقة لعام 2050، وذلك تاأكيدا على اأن هذا التنوع 
يف م�سادر الطاقة �سي�ساهم يف التنوع القت�سادي و اأكد 
حتقيق  اإىل  ه��ذه  التنوع  خطة  �سمن  �سعت  ال��دول��ة  اأن 
م��ن خالل  التقليدية  ال��ط��اق��ة  م�����س��ادر  ال���س��ت��دام��ة يف 
وحجزه  الكربون  التقاط  تقنية  مثل  متطورة  تقنيات 

وا�ستخدامه يف عمليات ال�ستخال�س املعزز للنفط.
واأ�ساف اإن الدولة بداأت يف البحث عن م�سادر جديدة 
ال�ستخدام  اإم��ك��ان��ي��ة  ع���ن  ب��ال��ب��ح��ث  متمثلة  ل��ل��ط��اق��ة 
وتقوم  الطاقة،  م�سادر  كاأحد  للهيدروجني  امل�ستقبلي 
ال��ه��ي��دروج��ني ك��ج��زء من  ب��اإن��ت��اج وا�ستهالك  الإم����ارات 
من  الهيدروجني  اإنتاج  ويعتر  النفط،  تكرير  عمليات 
الأكرث  الأح��ف��وري يف منطقتنا و ه��و  ال��وق��ود  م�����س��ادر 
للكيلوغرام،  دولر   1.5 يبلغ  ح��ي��ث  ح��ال��ي��ا  تناف�سية 
الهيدروكربونات  من  الهيدروجني  انتاج  ميثل  لذلك 
نقطة انطالق مهمة يف توظيف الهيدروجني كم�سدر 
للطاقة، بدءا من الهيدروجني الرمادي والنتقال اإىل 

الهيدروجني الأزرق ومن ثم الأخ�سر.
على  منفتحون  الإم������ارات  يف  “ اإن��ن��ا   : معاليه  ق���ال  و 
جميع اأنواع الطاقة التي تتوافق مع مواردنا الطبيعية، 
على  واحلفاظ  الطاقة  تنويع م�سادر  على  وحري�سون 
التوازن بني خمتلف م�سادر الطاقة، مبا يدعم التنمية 
الطاقة  وزارة  الأخ�سر ونحن يف  امل�ستدامة والقت�ساد 
وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ن��رك��ز ح��ال��ي��ا ع��ل��ى ال��ت��ع��اون املحلي 
امل�ستقبل يف  تقنيات  لدرا�سة  للقطاع اخلا�س  وال��دويل 
واحلرارية  ال�سم�سية  الطاقة  مثل  النظيفة  الطاقة 

والهيدروجني«.
اأن الإم�����ارات دول���ة رائ���دة يف ا���س��ت��خ��دام م�سادر  اأك���د  و 
ذلك  يف  مب��ا  املنطقة  يف  الكربون  م��ن  اخلالية  الطاقة 
الطاقة النووية ال�سلمية اإذ اأ�سبحت اأول دولة يف ال�سرق 
الأو�سط ت�سيف الطاقة النووية اإىل �سبكتها الكهربائية 
عندما مت الت�سغيل التجاري للمحطتني الأوىل والثانية 
يف “براكة” خالل العام 2020 - 2021.. فيما تعمل 
دولة الم��ارات على تطوير عدة م�سروعات �سخمة يف 
اأدن��وك حاليا باإطالق العنان  جمال النفط حيث تقوم 
ا�سرتاتيجيتها  من  كجزء  التقليدية  غري  الغاز  مل�سادر 
املتكاملة للغاز بحيث ت�سبح الإمارات مكتفية ذاتيا من 

الغاز بحلول عام 2030.

�سعيًا نحو زيادة حجم التبادل التجاري بني اجلانبني

غرفة عجمان ت�شتقبل وفدًا من »الغرفة التجارية العربية الربازيلية«

معر�ض ومنتدى »اإيكووي�شت 2022« يركز على اإدارة النفايات امل�شتدامة واالقت�شاد الدائري

•• عجمان –الفجر:

ا���س��ت��ق��ب��ل ���س��ع��ادة امل��ه��ن��د���س ع��ب��داهلل بن 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  املويجعي،  حممد 
�سعادة  عجمان،  و�سناعة  جت��ارة  غرفة 
التجارية  الغرفة  رئي�س  �سحفه  اأوزم��ار 
م��ق��ر غرفة  ال���رازي���ل���ي���ة، يف  ال��ع��رب��ي��ة 
عجمان بهدف تعزيز التعاون القت�سادي 
الفعالة  ال�سراكات  واآف��اق  فر�س  وبحث 

بني اجلانبني. 
وح�سر اللقاء من جانب غرفة عجمان 
التنفيذي  املدير  اجلناحي،  علي  حممد 
ل���ق���ط���اع ت��ن��م��ي��ة ال���ت���ج���ارة وال���ع���الق���ات 
العرياين،  ح�����ارب  وم������روان  ال���دول���ي���ة، 

وال����ع����الق����ات  ال�����رتوي�����ج  اإدارة  م����دي����ر 
التجارية  الغرفة  جانب  ومن  الدولية، 
العربية الرازيلية �ساهني علي �ساهني، 
التجارية  للغرفة  الإق��ل��ي��م��ي  امل�ست�سار 
وت��ام��ر من�سور،  ال��رازي��ل��ي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
العربية  التجارية  للغرفة  العام  الأم��ني 

الرازيلية.
اإىل  ال��ل��ق��اء  ال��غ��رف��ة م��ن خ��الل  وت�سعى 
زيادة التعاون القت�سادي مع الرازيل، 
ال�ستثمارية  ال��ف��ر���س  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف 
الأغذية  امل��ت��اح��ة، وخ��ا���س��ة يف جم���الت 
ناق�س  كما  واليخوت.  القوارب  و�سناعة 
الطرفني  م�����س��ارك��ة  اآل����ي����ات  الج���ت���م���اع 
ال��ت��ي ينظمها  امل��ع��ار���س وال��ف��ع��ال��ي��ات  يف 

الزيارات  ت��ب��ادل  واإم��ك��ان��ي��ة  منهما،  ك��ل 
والوفود وعقد اللقاءات امل�سرتكة لزيادة 

حجم التبادل التجاري. 
املويجعي، حر�س  اهلل  �سعادة عبد  واأك��د 
�سبكة  ت���و����س���ي���ع  ع���ل���ى  ع���ج���م���ان  غ���رف���ة 
اأ�سواق  فتح  عملية  يدعم  مبا  عالقاتها 
�سركات  مل��ن��ت��ج��ات  وال����رتوي����ج  ج���دي���دة 
وم�سانع اإمارة عجمان، وي�سهم يف زيادة 
ح��ج��م ال���ت���ب���ادل ال���ت���ج���اري ب��ي��ن��ه��ا وبني 

خمتلف دول العامل. 
لقاء وفد  �سعادته:” من خالل  واأو�سح 
الرازيلية  العربية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��غ��رف��ة 
بني  التجاري  النمو  عجلة  لدفع  ن�سعى 
اإم����ارة ع��ج��م��ان وال���رازي���ل، ك��م��ا ي�سكل 

ل��ت��ع��ري��ف اجلانب  ل��ن��ا  ال���ل���ق���اء ف��ر���س��ة 
الفر�س  م��ن��ظ��وم��ة  ع���ل���ى  ال����رازي����ل����ي 
ال��ت��ي متتلكها  وامل��ق��وم��ات الق��ت�����س��ادي��ة 
التي  التحفيزية  اإم��ارة عجمان، واحلزم 
التجارية  واملوؤ�س�سات  لل�سركات  تقدمها 
العاملة يف الإمارة، ومبا يخدم م�سلحة 

الطرفني«. 
اللقاء  خ��الل  ح��ارب  م��روان  واإ�ستعر�س 
م��ق��وم��ات ال���س��ت��ث��م��ار يف ع��ج��م��ان واهم 
وتوجيهات  وج��ه��ود  التجارية،  الفر�س 
القيادة الر�سيدة ل�سمان تنويع املقومات 
املوجهة لنمو وا�ستدامة كافة القطاعات. 
كما ا�ستعر�س اأبرز القطاعات يف الإمارة 
والعقارات  ال�����س��ن��اع��ة  راأ����س���ه���ا:  وع���ل���ى 

العامة.  وال��ت��ج��ارة  والت�سييد  وال��ب��ن��اء 
كذلك اطلع احل�سور على اآخر تطورات 
ال�سحة  وق��ط��اع��ي  ال�����س��ي��اح��ي  ال��ق��ط��اع 
�سرح  ع��ن  ف�ساًل  الإم����ارة.  يف  والتعليم 
ومدينة  احل��رة  عجمان  منطقة  جلهود 
عجمان الإعالمية احلرة وكافة اجلهات 
ت�سهيل  يف  الق��ت�����س��ادي  بال�ساأن  املعنية 
الم����ارة  تناف�سية  وت��ع��زي��ز  الج������راءات 

حملياً واقليمياً ودولياً. 
ويف ختام اللقاء وجهت الغرفة التجارية 
ال���دع���وة، لغرفة  ال��رازي��ل��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
املنتدى  يف  وامل�ساركة  للح�سور  عجمان 
ال��ع��رب��ي ال���رازي���ل���ي ال����ذي ���س��ي��ن��ظ��م يف 

الرازيل خالل عام 2022.

•• اأبوظبي-الفجر: 

“اإيكووي�ست”  وم��ن��ت��دى  م��ع��ر���س  ي��ع��ود 
اإىل اأبوظبي يف ن�سخته الثامنة، وذلك يف 
 ،2022 يناير   19 اإىل   17 من  الفرتة 
ويقام احلدث الذي ي�ساعد على التوا�سل 
بني رواد الأعمال يف جمال اإدارة النفايات 
القمة  م��ع  ب��ال���س��رتاك  الأو���س��ط  بال�سرق 

العاملية لطاقة امل�ستقبل. 
ي��ع��ق��د ه�����ذا احل������دث ال���ع���امل���ي م����ع مركز 
كجزء  )تدوير(،  النفايات  لإدارة  اأبوظبي 
 ،2022 لال�ستدامة  اأبوظبي  اأ�سبوع  من 
حا�سماً  ال��ع��امل��ي  احل�����دث  ه����ذا  و���س��ي��ك��ون 
القت�ساد  الرتكيز على منوذج  ل�ستئناف 
الدائري والو�سائل الالزمة لتحقيق ذلك، 
اأ���س��ب��ح ه���ذا الأم����ر م��ن الأولويات  ح��ي��ث 
العاملية الأكرث اإحلاحاً يف اأعقاب التطورات 
الأخرية ف�ساًل عن اجلهود الهادفة �سمن 

الإطار الأكر للعمل البيئي. 
اأب���رز  ب���ني  “اإيكووي�ست”  ي��ج��م��ع  ���س��وف 
النفايات  اإدارة  جم�����ال  يف  امل��خ��ت�����س��ني 
اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  مبناطق 
ح���ي���ث امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ورج��������ال الأع����م����ال 
الذين  التكنولوجيا  وموفري  واملبتكرين 
ميكنهم حتقيق اأكر قدر من املكا�سب من 
التي  ال�سراكة  وفر�س  والرعاية  الأعمال 

من املتوقع اأن يقدمها املعر�س. 
اجلديدة  الأف���ك���ار  امل��ن��ت��دى  يبحث  ���س��وف 
اإليه  اآل���ت  م��ا  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ال��ن��ف��اي��ات  لإدارة 
كذلك  الأخ�����������رية،  ال���ع���امل���ي���ة  الأح�����������داث 
ا�ستخدام  واإع����ادة  تقليل  ف��وائ��د  �سيبحث 
تطوير  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ن��ف��اي��ات  وت���دوي���ر 
مناهج التعامل معها، كما �سيتم الرتكيز 
التي  الواقعية  الطرق  على  خا�س  ب�سكل 

البال�ستيك  ت��ق��ل��ي��ل  خ��الل��ه��ا  م���ن  مي��ك��ن 
�ستوؤثر  ال��ذي ي�ستخدم ملرة واح��دة وكيف 
التكنولوجيا والبتكار ب�سكل متزايد على 

القرارات املتخذة �سمن ال�سناعة. 
����س���امل خلفان  ال���دك���ت���ور  ����س���ع���ادة  ي���ق���ول 
اأبوظبي لإدارة  العام ملركز  املدير  الكعبي، 
النفايات )تدوير( حول معر�س ومنتدى 
“اإيكووي�ست”  يلعب   “ “اإيكووي�ست”: 
النفايات  اإدارة  ���س��ن��اع��ة  يف  ح��ي��وي��اً  دوراً 
اأ�سبحت  م��ا  ���س��رع��ان  من�سة  خ���الل  م��ن 
واخلا�سة  ال��ع��ام��ة  للموؤ�س�سات  ���س��روري��ة 
ع��ل��ى ح��د ���س��واء. ه���ذا ه��و امل��ك��ان املنا�سب 
الإدارة  يف  اجل��دي��دة  احل��ل��ول  ل�ستك�ساف 
ال�سراكات  وع��ق��د  ل��ل��ن��ف��اي��ات  امل�����س��ت��دام��ة 
وال�ستفادة من التجارب الناجحة وتبادل 

اأحدث املعارف والتقنيات يف هذا املجال«.  
واأ�ساف: “ لقد اأ�سبح هذا احلدث مبثابة 
يف  ال�ستباقية  ل��ل��م��ب��ادرات  �سلب  اأ���س��ا���س 
اإىل جوانب  اإ�سافة  اإدارة النفايات،  جمال 
اأبوظبي،  يف  امل�����س��ت��دام��ة  للتنمية  اأخ����رى 
ك��م��ا ي��وا���س��ل امل��ن��ت��دى ال���س��ط��الع بدوره 
وامل�ساريع  وال�����س��راك��ات  للعمل  كحا�سنة 
والتوا�سل  اأبوظبي  اقت�ساد  تعزيز  بهدف 

مع املبادرات الناجحة الأخرى يف العامل«
الفعاليات  م��دي��ر  ت��وك��ن،  غ��ران��ت  ي��ق��ول 
“تعد  امل�ستقبل:  لطاقة  العاملية  بالقمة 
ل�سناعة  م��رك��زي��ة  م��ن�����س��ة  وي�����س��ت  اإي���ك���و 
النفايات، حيث يجتمع كل املهتمني  اإدارة 
امل���ج���ال ل�سحذ  وامل�����س��ت��ف��ي��دي��ن م���ن ه����ذا 
العاملية  النفايات  ب��اإدارة  اخلا�سة  اجلهود 

والتقدم  املبتكرة  التكنولوجيا  خالل  من 
امللهمة،  والأف����ك����ار  ال��ه��ن��د���س��ة  جم����ال  يف 
حيث من املعروف اأن ال�سراكات التجارية 
وال����ت����ط����ورات امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ُت����ول����د داخ����ل 
اإيكووي�ست«. اإن الفوائد التي �سيتم جنيها 
العامة  الدائري للمحفظة  من القت�ساد 
العامل  اأنحاء  جميع  يف  والبيئة  واملجتمع 
ه��ائ��ل��ة، ح��ي��ث مت ن�����س��ر درا����س���ة يف جملة 
الإي����رادات  فر�س  ق��درت  “اإنرتبرينري” 
ال���ت���دوي���ر للمدن  اإع�������ادة  اجل����دي����دة م���ن 
والقائمني بعملية التدوير مبا ي�سل اإىل 
7 مليار دولر، اإ�سافة اإىل خف�س انبعاثات 
ترتاوح  بن�سبة  الكربون  اأك�سيد  ثاين  غاز 
مرتي،  ط���ن  م��ل��ي��ون  و350   250 ب���ني 
وا�سرتداد 80 مليون طن من املواد املعاد 

تدويرها، كما �ست�ستفيد 30 مليون اأ�سرة 
من خيارات �سهلة ومتاحة لإع��ادة تدوير 

النفايات املنزلية.
ت�����س��م��ل الأه��������داف ال���ت���ي ح���ددت���ه���ا دول���ة 
ال�سعيد  على  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
النفايات  م���ن   75% م��ع��اجل��ة  امل��ح��ل��ي 
و85%   ،2025 بحلول  وذل��ك  ال�سلبة 
ع���ن احل���د من  ف�����س��اًل   ،2035 ب��ح��ل��ول 
 1.4 اإىل  املحلية  ال�سلبة  النفايات  اإنتاج 
ك��ج��م ل��ك��ل ���س��خ�����س ي��وم��ي��اً ب��ح��ل��ول عام 
الإم������ارات  حت���رك���ات  وت��ت�����س��در   ،2025
واجهة  الجت���اه  ه��ذا  امل��ت��ح��دة يف  العربية 
ت�سهد حتول  وال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ح��رك��ات 
النفايات  اإدارة  اإىل  ال��ب��ل��دان  م��ن  العديد 
كخطوة  ج��دي��دة  قيمة  ���س��ال���س��ل  لإن�����س��اء 

انطالق نحو اقت�ساد املعرفة.
ي�ست�سيف معر�س “اإيكووي�ست” جمموعة 
مثل  العامليني  التكنولوجيا  مبتكري  من 
“يوليفو” و”غرين مارتن” و”ثورمي” 
و”تريبريغ  ال�����������س�����رياوي،  وجم���م���وع���ة 
الأملاين”  و”التوزيع  روزروكا” 
“اإم جي لإعادة  و  و”جمموعة غور�سيا” 
التدوير” كما ي�ست�سيف اإيكووي�ست اأي�ساً 
خراء ال�سناعة مثل رونالد ريت�سا و”جي 
اإم لإعادة تدوير البال�ستيك” و”فيوليا” 
�سمن  والت�سنيع  التغليف  ع��ن  للتحدث 
القت�ساد الدائري، اإىل جانب بابلو اأريبري 
الت�سغيلي  التميز  اأول  م��دي��ر  جيمينيز 
والذي �سيقدم خدماته  والبتكار “بيئة”، 
النفايات  اإدارة  خ��دم��ات  خ��رائ��ط  ر�سم  يف 
�سحادة  ويو�سف  التكنولوجيا،  با�ستخدام 
الذي  “اإيكيكليك�س”  الإداري  ال�سريك 
النفايات  ت���دوي���ر  اإع������ادة  ع���ن  ���س��ي��ت��ح��دث 

الإلكرتونية.

- 1.2 مليون برميل الطاقة الإنتاجية للم�سايف يف الإمارات يوميا
- 4.2 مليون برميل الطاقة الإنتاجية من النفط اخلام يف الإمارات يوميا

- الإمارات عززت مكانتها �سمن اأكرب 6 دول على �سعيد احتياطيات النفط والغاز
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من�شور بن زايد ي�شهد افتتاح الن�شخة الـ 37 من موؤمتر ومعر�ض اأبوظبي الدويل للبرتول اأديبك
•• اأبوظبي- وام:

�سهد �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان 
�سوؤون  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
ال�سابعة  ال��ن�����س��خ��ة  اف��ت��ت��اح  ح��ف��ل  ال��رئ��ا���س��ة 
وال��ث��الث��ني م��ن م��وؤمت��ر وم��ع��ر���س اأبوظبي 
اأم�س  انطلق  ال��ذي  اأديبك  ال��دويل للبرتول 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رع��اي��ة  حت��ت 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
اهلل” بح�سور �سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 
بن خليفة اآل نهيان م�ست�سار �ساحب ال�سمو 
رئي�س الدولة و �سمو ال�سيخ خالد بن حممد 
التنفيذي  اآل نهيان، ع�سو املجل�س  بن زايد 
اأبوظبي  م��ك��ت��ب  رئ��ي�����س  اأب���وظ���ب���ي  لإم�������ارة 
ملجل�س  التنفيذية  اللجنة  رئي�س  التنفيذي 
اإدارة اأدنوك ومعايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
و�سمو  والتعاي�س  الت�سامح  وزي��ر  نهيان  اآل 
ال�����س��ي��خ ن��ا���س��ر ب���ن ح��م��د اآل خ��ل��ي��ف��ة ممثل 
الإن�سانية  لالأعمال  البحرين  ملك  جاللة 

و�سئون ال�سباب.
حممد  بن  �سهيل  معايل  احلفل  ح�سر  كما 
امل��زروع��ي وزي��ر الطاقة والبنية  ف��رج فار�س 
ال��ت��ح��ت��ي��ة و م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ���س��ل��ط��ان بن 
والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزير  اجلابر  اأحمد 
املتقدمة “الرئي�س التنفيذي ل�سركة برتول 
وجمموعة  اأدنوك”   “ ال��وط��ن��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي 
كبار  من  وع��دد  املنتدب  الع�سو  �سركاتها” 

امل�سوؤولني بقطاع الطاقة و�سناعة النفط.
و قال �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان 
اأبوظبي  ومعر�س  موؤمتر  اإن  املنا�سبة  بهذه 
ال����دويل ل��ل��ب��رتول /اأدي���ب���ك/ مت��ك��ن بف�سل 
قائمة  ت�سدر  من  الدولية  و�سمعته  قدراته 
الطاقة مر�سخا  الرائدة يف عامل  الفعاليات 
بذلك مكانة دولة الإمارات العربية املتحدة 
م�ستقبل  ���س��ن��اع��ة  يف  ال���ق���ي���ادي  وم��وق��ع��ه��ا 

القت�ساد العاملي.
اإن دول��ة الإم���ارات وبف�سل  اأ���س��اف �سموه  و 
روؤية القيادة الر�سيدة، خلقت منوذجا فريدا 
ال�ستثمار  و  الطاقة  م��وارد  اإدارة  جم��ال  يف 
و  امل�ستقبل  ط��اق��ة  ن��ح��و  ال��ت��ح��ول  م�����س��ار  يف 
ر���س��خ��ت ن��ه��ج��ا ق��ومي��ا وم�����س��ت��دام��ا ملواجهة 
بال�ستثمار  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ت��ح��دي��ات  خم��ت��ل��ف 
الطاقة  وم���وارد  وال��غ��از  النفط  م�ساريع  يف 
جانبا  �سموه  ح�سر  و  وامل��ت��ج��ددة.  النظيفة 
من اجلل�سة احلوارية �سمن فعاليات افتتاح 
/اأديبك/  من  والثالثني  ال�سابعة  الن�سخة 
الدكتور  معايل  من  كل  فيها  �سارك  التي  و 
�سهيل  م��ع��ايل  و  اأح��م��د اجل��اب��ر  ب��ن  �سلطان 
بن حممد املزروعي و �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمري عبد العزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز 
ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  الطاقة  وزي��ر 
ومعايل املهند�س ط��ارق املال وزي��ر البرتول 
العربية  املعدنية بجمهورية م�سر  وال��رثوة 
نائب  �سوروكني،  بافيل يوريفيت�س  و معايل 
ال��رو���س��ي ومعايل  الطاقة يف الحت���اد  وزي���ر 

���س��ري ه��اردي��ب اإ����س ب����وري، وزي���ر البرتول 
وال�سوؤون  الإ���س��ك��ان  وزي��ر  الطبيعي،  وال��غ��از 

احل�سرية، يف جمهورية الهند.
ك��م��ا ق����ام ���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور ب���ن زاي���د 
اآل ن��ه��ي��ان ع��ق��ب ح��ف��ل الف��ت��ت��اح ب��ج��ول��ة يف 
اأحدث  على  خاللها  تعرف  املعر�س  اأجنحة 

البتكارات يف قطاع الطاقة.
الطاقة،  ق��ط��اع  م�����س��وؤويل  اأم����ام  كلمته  ويف 
وخراء النفط والغاز امل�ساركني يف املوؤمتر، 
اأكد معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر 
اأن هناك حاجة اإىل املزيد من ال�ستثمارات 
الكربون  م��ن��خ��ف�����س  ال����غ����از  و  ال���ن���ف���ط  يف 
مرحلة  اأث��ن��اء  العاملي  الطاقة  اأم��ن  ل�سمان 
اإن  التحول يف قطاع الطاقة. و قال معاليه 
الطاقة  اأ�سواق  ت�سهدها  التي  الديناميكيات 
يف ال��وق��ت ال��راه��ن اأك���دت جم��ددا حقيقة ل 
ي���زال يف  ال��ع��امل ل  اأن  ميكن جتاهلها وه��ي 
اإىل  م�سريا  وال���غ���از..  للنفط  ما�سة  ح��اج��ة 
اأنه بينما يتعافى العامل من جائحة كوفيد 
19، مبعدلت منو هي الأ�سرع منذ خم�سني 
ع��ام��ا، جت����اوز ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ن��ف��ط والغاز 

الكميات املعرو�سة.
ال�ستثمارات يف  ت��راج��ع  وبعد  اأن��ه  اأو���س��ح  و 
ال��ق��ط��اع مل���ا ي���ق���رب م���ن 10 ���س��ن��وات وجد 
العر�س  اأزم���ة يف جانب  اأم���ام  نف�سه  ال��ع��امل 
وقال : “�سيتعني على �سناعة النفط والغاز 
ا�ستثمار اأكرث من 600 مليار دولر اأمريكي 
الطلب  مل��واك��ب��ة   2030 ع��ام  ع��ام حتى  ك��ل 

املتوقع«.
هي  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  اإن  معاليه  واأ����س���اف 
الطاقة لكن  الأ���س��رع من��وا يف مزيج  امل��ك��ون 
ال����وق����ود الأح�����ف�����وري ي��ظ��ل امل���ك���ون الأك����ر 
و�سيبقى كذلك لعقود قادمة، وقال : “ندرك 
امل�ستقبل لكننا ل نزال يف احلا�سر،  مالمح 
وعلينا التقدم نحو امل�ستقبل من خالل نهج 

التحول  النجاح يف م�سار  اأردن��ا  واإذا  عملي.. 
اأن  يجب  امل�ستقبلية،  الطاقة  منظومة  نحو 
فوري  ب�سكل  التخلي  ميكننا  ل  اأن���ه  ن���درك 
ل  التحول  هذا  واأن  احلالية،  املنظومة  عن 
معاليه  واأك��د  زر«.  بلم�سة  يح�سل  اأن  ميكن 
اأولوية ملزيد من  اأن يعطي  العامل يجب  اأن 
ال���س��ت��ث��م��ار يف م����وارد ال��ن��ف��ط وال��غ��از الأقل 
انبعاثات  يف  كثافة  والأق��ل  الإنتاج  يف  تكلفة 
توجيهات  اأنه ومتا�سيا مع  الكربون، موؤكدا 
النهج  هو  بالتحديد  فهذا  الر�سيدة  القيادة 

الذي ت�سري عليه اأدنوك.
اجليولوجية،  الطبيعة  وبحكم  اإن���ه  ق��ال  و 
الأقل  ب��ني  م��ن  تعد  النفطية  م��واردن��ا  ف���اإن 
العامل..  يف  ال��ك��رب��ون  ان��ب��ع��اث��ات  يف  ك��ث��اف��ة 
ح���ي���ث ن��ع��م��ل ع���ل���ى زي�������ادة الإن�����ت�����اج اإىل 5 
 ،2030 عام  بحلول  يوميا  برميل  ماليني 
اإيجاد  اإىل  دائ��م��ا  ن�سعى  نف�سه،  ال��وق��ت  ويف 
م�ستويات  خلف�س  مبتكرة  حلول  وتطبيق 
التي  ال�سراكة  اأن  واأك��د  الكربون«.  انبعاثات 
مت ت��د���س��ي��ن��ه��ا ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي ب���ني اأدن����وك 
و���س��رك��ة م��ي��اه وك���ه���رب���اء الإم�������ارات تخطو 
ب�سناعة الطاقة نحو اآفاق جديدة، فاعتبارا 
على  اأدن������وك  �ستح�سل  ال���ق���ادم  ي��ن��اي��ر  م���ن 
%100 من احتياجات �سبكتها الكهربائية 
الطاقة  م��ن  املنتجة  ال��ك��ه��رب��اء  ط��ري��ق  ع��ن 
يف  وذل���ك  وال�سم�سية،  وال��ن��ووي��ة  النظيفة، 
خطوة �ست�سهم يف احلد من النبعاثات من 
فعالة،  بطريقة  الت�سغيلية  اأدن��وك  عمليات 
اأكرث من ثلث الطريق باجتاه  وتتقدم نحو 
النبعاثات  خلف�س  ال�سركة  ه��دف  حتقيق 
والأهم   ،2030 عام  بحلول   25% بن�سبة 
بنتائج  �ست�سهم  اخل��ط��وة  ه��ذه  اأن  ذل��ك  م��ن 
الإمارات ال�سرتاتيجية  ملمو�سة يف مبادرة 
عام  بحلول  املناخي  احل��ي��اد  لتحقيق  �سعيا 
خالل  �ستتحقق  امل�ساهمة  وه���ذه   ،2050

اإىل  ونوه  تطبيقها«.  بدء  من  قليلة  اأ�سابيع 
اأنه كجزء من اأهداف اأدنوك لال�ستدامة لعام 
2030، ت�سعى ال�سركة اإىل تقليل انبعاثات 
الغازات امل�سببة لالحتبا�س احلراري بن�سبة 
%25 لتبقى واحدة من اأقل �سركات النفط 

والغاز يف العامل من حيث النبعاثات.
اإن  اجلابر  اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور  وق��ال 
وزيادة  التكاليف  تعمل على حت�سني  اأدن��وك 
القيمة عر اأعمالها يف ال�ستك�ساف والتطوير 
والإنتاج، والتكرير والبرتوكيماويات.. اإذ مت 
فرتيجلوب  ل�سركة  ال��ع��ام  الكتتاب  اإط���الق 
ل��ت�����س��دي��ر منتجات  اأك����ر ���س��رك��ة م�����س��اه��م��ة 
الأ�سمدة يف العامل، وحظي الكتتاب بتغطية 
جت�������اوزت ق��ي��م��ت��ه امل�����س��ت��ه��دف��ة ب����اأك����رث من 
ع�سرين �سعفا، كما مت اإطالق اكتتاب �سركة 
تاريخ  اكتتاب يف  اأك��ر  وه��و  للحفر،  اأدن���وك 
���س��وق اأب��وظ��ب��ي ل������الأوراق امل��ال��ي��ة، وحظيت 
اأ�سهمها بتغطية فاقت قيمة الكتتاب باأكرث 
“يف  معاليه:  واأ���س��اف  �سعفا.  ث��الث��ني  م��ن 
مع  رئي�سيا  اإجن���ازا  �سنحقق  الأ���س��ب��وع،  ه��ذا 
اأطلقناه يف مار�س  عقد مربان الآج��ل الذي 
من  برميل  مليار  من  اأك��رث  بتداول  املا�سي 
اأبوظبي القيا�سي منخف�س الكربون”،  خام 
النوعية حتققت  الإجن���ازات  اأن هذه  موؤكدا 
ما  العاملية،  اجلائحة  تداعيات  من  بالرغم 
يرهن على اأن �سناعة الطاقة تتيح فر�سا 

قوية ومرنة وحيوية لال�ستثمار .
و وجه معايل اجلابر دعوة مفتوحة للجميع 
لبناء ال�سراكات والعمل معا وقال : “ ترحب 
ال�سراكات  ل��ب��ن��اء  باجلميع  الإم�����ارات  دول���ة 
يف  لل�سراكة  جاهزيتها  وتوؤكد  معا،  والعمل 
جميع جوانب منظومة الطاقة.. و�سنوا�سل 
مناطق  ل�ستك�ساف  ج��دد  �سركاء  ا�ستقطاب 
امتياز جديدة، وا�ستثمار مواردنا الغنية من 
كما  التقليدية..  وغ��ري  التقليدية  امل�سادر 

اإم��دادات كبرية من الغاز  نعمل على توفري 
الطبيعي ما يقربنا من بلوغ هدفنا بتحقيق 
الإمارات،  لدولة  الغاز  من  الذاتي  الكتفاء 
الغاز  جم��ال  يف  اأع��م��ال��ن��ا  وتو�سعة  وت��ط��وي��ر 
النمو  م�����س��اري��ع  ومت��ك��ني  امل�����س��ال،  الطبيعي 
والت�سنيع  ال��ت��ك��ري��ر  ق���ط���اع  يف  وال��ت��و���س��ع 

والبرتوكيماويات«.
والت�سنيع  ل��ل��ت��ك��ري��ر  “بالن�سبة  واأ�����س����اف 
امل�سروع  والبرتوكيماويات، تعمل “تعزيز”، 
على  و”القاب�سة”،  اأدن����وك  ب��ني  امل�����س��رتك 
الروي�س  منطقة  يف  والنمو  التو�سع  ت�سريع 
من خالل توفري عديد من فر�س ال�سراكات 
يف جم�����الت م���ت���ع���ددة ح��ي��ث ا���س��ت��ق��ط��ب��ن��ا “ 
ريالين�س لل�سناعات” ك�سريك ا�سرتاتيجي، 
وندعوكم جميعا للم�ساركة يف الفر�س التي 
الواعد«.  ال�����س��ن��اع��ي  امل��ج��م��ع  ه���ذا  ي��وف��ره��ا 
اإنتاجنا  “ن�ستهدف م�ساعفة  وقال معاليه: 
ال�سعف  م��ن  ب��اأك��رث  البرتوكيمياويات  م��ن 
ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة   ،2025 ع��ام  بحلول 
ن�ستمر يف حتقيق اأهداف خططنا يف جمال 
بيع  يف  جناحنا  فبعد  ال��ه��ي��دروج��ني،  اإن��ت��اج 
اليابان  يف  لعمالئنا  �سحنات جتريبية  اأرب��ع 
وك����وري����ا، ف��اإن��ن��ا ن�����س��ري ب��خ��ط��ى ث��اب��ت��ة نحو 
هدفنا برت�سيخ مكانة اأدنوك �سمن منتجي 

وم�سدري الهيدروجني الأزرق.
تطوير  ت�ستمر يف  �سوف  اأدن��وك  اإن  واأ�ساف 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا مب���ا ي��ت��م��ا���س��ى م���ع روؤي����ة 
وتوجيهات القيادة الر�سيدة، ل�سمان مواكبة 
العامل  اأراد  “اإذا  اأنه  اإىل  للم�ستقبل، م�سريا 
التحول يف قطاع  ملرحلة  ناجح  اإيجاد م�سار 
اأ�سحاب  عند  احللول  �سيجد  فاإنه  الطاقة، 
“اإن  وق����ال:  ال��ط��اق��ة«.  يف  العملية  اخل���رة 
يتيح  امل�ستقبل  لطاقة  متكامل  نظام  اإقامة 
ال��دولرات، و�سي�سهم  فر�سا تقدر مبليارات 
ذلك يف اإيجاد حلول مهمة ل�سالح الب�سرية، 
النمو القت�سادي..  املناخ، وحتقيق  وحماية 
التي  الرئي�سية  الأ���س��ب��اب  اأح���د  ه��ذا  ومي��ث��ل 
موؤمتر  ا�ست�سافة  اإىل  الإم����ارات  يف  دفعتنا 
الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية 
عام  يف   /COP28/ امل���ن���اخ  ت��غ��ري  ب�����س��اأن 
املوؤمتر  يركز  اأن  على  و�سنحر�س   ،2023
واملجدية  وامل�ستدامة  العملية  احللول  على 
ال��ت��وازن بني  جت��اري��ا وال��ت��ي ت�سمن حتقيق 
ا�ستمرارية النمو القت�سادي وحماية املناخ، 
واأن بع�سا من هذه احللول ميكن اأن ياأتي من 
قطاع النفط والغاز، والبع�س من قطاعات 
ال��دك��ت��ور �سلطان بن  واأك���د معايل  اأخ����رى«. 
اأحمد اجلابر اأنه فيما ت�ستعد دولة الإمارات 
لالحتفال بيوبيلها الذهبي، اأطلقت القيادة 
امل�ستدام هي  الر�سيدة خطة متكاملة للنمو 
تهدف  وال��ت��ي  اخلم�سني”  م��ب��ادئ  “وثيقة 
اإىل  ا�ستنادا  القت�سادي  النمو  حتقيق  اإىل 
للعامل  الدعوة  والتعاون، جمددا  ال�سراكات 
اإىل ا�ستك�ساف الفر�س الواعدة التي تتيحها 

فر�س النمو.

انطالق فعاليات »اأديبك 2021« 
مب�شاركة قادة قطاع الطاقة حول العامل

•• اأبوظبي-وام: 

واأهم حدث  اأكر   2021 اأديبك  اأم�س فعاليات معر�س وموؤمتر  انطلقت 
ال�سمو  العاملية والذي يعقد حتت رعاية �ساحب  الطاقة  موؤثر يف �سناعة 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” وي�ستمر حتى 
وزراء  مب�ساركة  للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مبركز  اجل��اري  نوفمر   18

وقادة وخراء قطاع الطاقة حول العامل.
ويعقد اأديبك 2021 ح�سوريا يف اأبوظبي بعد موؤمتر املناخ “كوب 26” 
واملخرجات  ال��ق��رارات  يناق�س  للطاقة  عاملي  منتدى  اأول  اأديبك  و�سيكون 
والنتائج احلا�سمة ملوؤمتر الأمم املتحدة للتغري املناخي وكيف �سيتم ت�سكيل 

ال�سيا�سات امل�ستقبلية وبيئات الأعمال يف �سناعة الطاقة.
روؤى  ت��ق��دم  ال��ت��ي  امل����وؤمت����رات  م���ن  �سل�سلة   2021 اأدي���ب���ك  وي�����س��ت�����س��ي��ف 
 2021 لأديبك  ال�سرتاتيجي  املوؤمتر  ذلك  يف  مبا  وتقنية،  ا�سرتاتيجية 
وزيرا   160 فيهم  مب��ا  وخ��ب��ري،  متحدث   1000 م��ن  اأك���رث  ي�سم  ال���ذي 
ومديرا تنفيذيا و�سانع قرار، والذين �سي�ساركون يف اأكرث من 160 جل�سة 
موؤمتر، حيث �سيقوم قادة ال�سناعة العاملية من خالل �سل�سلة من اللجان 
الإ�سرتاتيجية ومقابالت القادة والعناوين الرئي�سية بتقييم م�سهد الطاقة 
النا�سئة وا�ستك�ساف  ال�سوء على اجتاهات قطاع الطاقة  املتطور وت�سليط 

اأبرز مو�سوعات ال�سناعة واأهمها.

االإمارات ت�شت�شيف موؤمتر 
االزدهار العاملي 24 نوفمرب

•• دبي -وام:

“موؤمتر  تنظيمها  اأم�س  العاملي  لالزدهار  را�سد  بن  حممد  مبادرة  اأعلنت 
الزدهار العاملي” يف 24 نوفمر اجلاري بهدف ت�سليط ال�سوء على دور 
ال�سركات النا�سئة، ومناذج الأعمال اجلديدة، والبتكارات التكنولوجية يف 

تعزيز اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة وحتقيق الزدهار العاملي.
العاملية  القمة  اأ���س��ب��وع  فعاليات  هام�س  على  ُي��ق��ام  ال���ذي  امل��وؤمت��ر  يجمع    
لل�سناعة والت�سنيع نخبة من �سناع القرار، وامل�ستثمرين، ورواد الأعمال، 
والأكادمييني، وممثلني عن الوكالت التابعة لالأمم املتحدة بهدف تطوير 
ذات  ابتكارات  تقدمي  على  ال�سركات  قدرة  يعزز  عاملي لالبتكار  بيئي  نظام 
اإيجابي على املجتمعات، وعقد �سراكات دائمة وتقدمي حلول فاعلة  تاأثري 
ملعاجلة التحديات الجتماعية والقت�سادية والبيئية التي يواجهها عاملنا 
اليوم.   و ي�سلط املوؤمتر ال�سوء على الدور الذي تلعبه مبادرة حممد بن 
خمتلف  من  واملبتكرين  النا�سئة  ال�سركات  دعم  يف  العاملي  لالزدهار  را�سد 
حلول  لتطوير  احلديثة  التقنيات  توظيف  على  وت�سجيعهم  العامل  اأنحاء 

مبتكرة ت�ساهم يف الرتقاء باملجتمعات الإن�سانية حول العامل.
“ميكن  م��اك��غ��ف��رن:  ب��ات��ري��ك ج��ي��ه  رئ��ي�����س جمعية  دار،  ف��ي��ال���س  ق���ال  و    
للتكنولوجيا اأن تلعب دوًرا كبرًيا يف تعزيز التنمية املجتمعية وبناء م�ستقبل 
التعاون امل�سرتك  ا�ستدامة.. ولتحقيق ذلك لبد من تعزيز  اأف�سل واأكرث 
بني �سركات القطاع اخلا�س والهيئات احلكومية و�سناع القرار واملبتكرين. 
مثالية ل�ستعرا�س  ال��ع��امل��ي فر�سة  الزده����ار  م��وؤمت��ر  “ ي��وف��ر   : واأ���س��اف 
للتحديات  الت�سدي  تعزيز قدرتنا على  وامل�ساهمة يف  البتكارات اجلديدة 
التي نواجهها.. و علينا توحيد جهودنا وال�ستفادة من خراتنا  املختلفة 
احلفاظ  يف  وت�ساهم  الب�سرية  تخدم  اإيجابية  تغيريات  لإح��داث  ومعارفنا 
على البيئة، حتى نتمكن من ا�ستئناف ن�ساطاتنا ب�سكل طبيعي وال�ستعداد 
التي ي�ست�سيفها  النقا�س  ك��ورون��ا«.   وتتناول جل�سات  ملرحلة ما بعد وب��اء 
ا�سرتاتيجيات  لتطوير  النا�سئة  ال�سركات  وتوجيه  دع��م  ���س��رورة  امل��وؤمت��ر 
ل�ستقطاب  املتبعة  التوجهات  اأح��دث  وا�ستعرا�س  ومبتكرة،  جديدة  عمل 
ودعم املبتكرين ومتكينهم من تطوير حلول فعالة قادرة على اإحداث تغري 

اإيجابي يف حياة املجتمعات الإن�سانية العاملية.

م�شدر تطلق مبادرة »ابتكر« العاملية قبيل اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة 2022
•• اأبوظبي - وام: 

البحث  اأطلقت مدينة م�سدر - جممع 
اأبوظبي  يف  الوحيد  املعتمد  والتطوير 
ل��الب��ت��ك��ار - مبادرة  ال���رائ���دة  وال��وج��ه��ة 
حتديد  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي  “ابتكر” 
التقنيات  م��ن  ال��ت��ايل  وت��ط��وي��ر اجل��ي��ل 

امل�ستدامة.
وت���رك���ز ه���ذه امل���ب���ادرة ال��ع��امل��ي��ة - الذي 
اأ�سبوع  ان��ط��الق  ق��ب��ي��ل  ي��اأت��ي اط��الق��ه��ا 
اأبوظبي لال�ستدامة لعام 2022 - على 
والطاقة  احل�����س��ري  ال��ت��ن��ق��ل  ق��ط��اع��ات 
والأمن  ال��زراع��ي��ة  والتقنيات  النظيفة 
الغذائي واملياه وتخزين الطاقة والذكاء 

ال�سطناعي.
وت�����وف�����ر امل������ب������ادرة ال����ت����ي ت���ن���ط���ل���ق من 
م���دي���ن���ة م�������س���در ومت����ت����د ع���ل���ى م�����دار 
ال�سركات  ف��ئ��ة  م���ن  ل��ل��م�����س��ارك��ني  ال���ع���ام 

لرعاية  من�سة  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية 
توا�سل  وف��ر���س  امل�ستدامة  اب��ت��ك��ارات��ه��ا 
تتاح  ك��م��ا   ، حمتملني  م�ستثمرين  م��ع 
اأن�سطتها  لتو�سيع  الفر�سة  لل�سركات 
مدينة  يف  احل���رة  املنطقة  اإىل  نقلها  اأو 

م�سدر.
التنفيذي  املدير  بالعالء  واأكد عبد اهلل 
ملدينة م�سدر اأن اإطالق مبادرة “ابتكر” 
التي  املتوا�سلة  اجل��ه��ود  �سياق  يف  ي��اأت��ي 
مركزا  باعتبارها  م�سدر  مدينة  تبذلها 
لالبتكار والبحث والتطوير يف اأبوظبي 
من  امل��زي��د  ا�ستقطاب  امل��ب��ادرة  و�ستتيح 
ال�سركات البارزة التي تركز على البتكار 
تعزيز  ب���ه���دف  امل���دي���ن���ة  اإىل  ال���ع���امل  يف 
اأن�����س��ط��ة ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر م���ن اأجل 
تطوير التقنيات اجلديدة بالإ�سافة اإىل 
التي  الفريدة  العرو�س  من  ال�ستفادة 

توفرها مدينة م�سدر.

واأ����س���اف : “ م��ن خ���الل ال���س��ت��ث��م��ار يف 
ل��الب��ت��ك��ار يف  ال��داع��م��ة  البيئة احل��ي��وي��ة 
اأكر  ب�سكل  املبادرة  هذه  تدعم  اأبوظبي 
القطاعات  �سمن  رائ��دة  تقنيات  تطوير 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ل��ت��ح��ول الأخ���������س����ر مثل 
ال�سطناعي  وال��ذك��اء  النظيفة  الطاقة 
ال�سناعية  ال���ث���ورة  وق���ط���اع���ات  وامل���ي���اه 
ال�سركات  وت�ستفيد  الأخ����رى  ال��راب��ع��ة 
م�سدر  مدينة  توفره  ال��ذي  الدعم  من 
اأعمالها  تطوير  على  ي�ساعدها  وال��ذي 
عن  ف�ساًل  ككل  واملنطقة  الإم����ارات  يف 
عملية  يف  اإي���ج���اب���ي  ب�����س��ك��ل  امل�����س��اه��م��ة 
لدولة  امل�ستدامة  القت�سادية  التنمية 

الإمارات«.
ويف اإط����ار ب��رن��اجم��ه��ا ال���ذي مي��ت��د على 
“ابتكر” يف  م��دار ال��ع��ام، دخلت م��ب��ادرة 
لال�ستدامة،  اأبوظبي  اأ�سبوع  مع  �سراكة 
اأك����ر ال��ت��ج��م��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة املعنية  اأح����د 

من�سة  ل�ست�سافة  ال�ستدامة،  بق�سايا 
العاملية  القمة  فعاليات  �سمن  امل��ب��ادرة 
ل��ط��اق��ة امل�����س��ت��ق��ب��ل، وال���ت���ي ���س��ي��ت��م من 
الرائدة  احل���ل���ول  ا���س��ت��ع��را���س  خ��الل��ه��ا 
وتوفري فر�س التوا�سل مع امل�ستثمرين 
اأبوظبي  اأ�سبوع  املحتملني. وخالل دورة 
ت�ست�سيف   2022 ل��ع��ام  ل��ال���س��ت��دام��ة 
افرتا�سيا  م��ن��ت��دى  “ابتكر”  م���ب���ادرة 
ملناق�سة وحتديد ال�سبل الكفيلة بت�سريع 
مبراحلها  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ت��ط��وي��ر  ع��م��ل��ي��ات 

الأولية.
م�سدر  م��دي��ن��ة  اأن  ب���ال���ع���الء  واأو�����س����ح 
�ستقوم كل ثالثة اأ�سهر على مدى العام 
ال�سركات  من  مزيد  عن  بالبحث  املقبل 
الفعاليات  م���ن  �سل�سلة  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
وت�����س��ل��ي��ط ال�����س��وء ع��ل��ى اأن�����س��ط��ت��ه��ا من 
خ�����الل م���وق���ع امل�����ب�����ادرة امل�����س��غ��ر ومن 
احلكومية  الهيئات  مع  ال�سراكة  خ��الل 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأب��وظ��ب��ي  خل��دم��ات حقول  اأع��ل��ن��ت �سركة 
فعاليات موؤمتر  النفط عن م�ساركتها يف 
وم��ع��ر���س اأب��وظ��ب��ي ال����دويل ل��ل��ب��رتول “ 
خالل  ���س��ي��ق��ام  ال�����ذي   ”2021 اأدي���ب���ك 
يف  اجل������اري  ن��وف��م��ر   18-15 ال���ف���رتة 

مركز اأبوظبي للمعار�س.
وق����ال ال�����س��ي��د زه����ري ���س��ح��ادة م��دي��ر عام 
بهذه  ����س���ح���ف���ي  ت�������س���ري���ح  يف  ال�������س���رك���ة 
املنا�سبة:” نحر�س يف “اأبوظبي خلدمات 
ب�سكل  امل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى  النفط”  ح���ق���ول 
اأديبك”   “ معر�س  فعاليات  يف  متوا�سل 
يقام يف  اأهمية كبرية كونه  يكت�سب  الذي 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  عا�سمة  اأبوظبي 
امل��ت��ح��دة، ال��ت��ي اأ�سبحت م��رك��زاً ع��امل��ي��اً يف 

لتعزيز  م�ساركتنا  تاأتي  و   ، الطاقة  قطاع 
ت��واج��دن��ا ك��اأح��د اأه���م ال�����س��رك��ات الوطنية 
اإىل  الدولة،  الطاقة يف  العاملة يف جمال 
ج��ان��ب الل��ت��ق��اء والج��ت��م��اع م��ع �سركائنا 
التعاون  ف��ر���س  وب��ح��ث  ال�سرتاتيجيني، 

مع �سركات اإقليمية وعاملية ».
واأ�ساف �سحادة:” نتواجد يف املعر�س عر 
من  عاملية  �سركات   10 ي�سم  كبري  جناح 
والوليات  وال��روي��ج  بريطانيا  و  فرن�سا 
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ت�����س��ارك حت��ت مظلة 
امل��وؤ���س�����س��ة، ح��ي��ث ي��ق��ام ه���ذا احل����دث بعد 
التدريجية  وال���ع���ودة  اجل��ائ��ح��ة،  جت����اوز 
ل��ل��ح��ي��اة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ، وب����دء ال��ت��ع��ايف من 
احلدث  ه��ذا  يلقى  اأن  ويتوقع  تاأثرياتها، 
ال������زوار واحل�سور  م���ن  ك���ب���رياً  اه��ت��م��ام��اً 
ال�سركة  اأن  واأف���اد  العار�سة«.  وال�سركات 

الإلتزام  مع  واأن�سطتها  اأعمالها  وا�سلت 
العمل  مواقع  يف  الحرتازية  بالإجراءات 
�سركة  اأن  مو�سحا  لها،  التابعة  واملن�ساآت 
اأب���وظ���ب���ي خل���دم���ات ح���ق���ول ال��ن��ف��ط كان 
درهم  مليون   100 بلغت  م�ساهمة  لها 
القيمة  ت��ع��زي��ز  ب���رن���ام���ج  ع���ر  اإم�����ارات�����ي 
امل�����س��اف��ة امل��ح��ل��ي��ة ل��الق��ت�����س��اد الإم���ارات���ي 
خ����الل ال���ع���ام���ني امل��ا���س��ي��ني. وك�����س��ف اأن 
ال�����س��رك��ة ق��د اأط��ل��ق��ت ب��رن��اجم��اً لتدريب 
وتاأهيل وتطوير الكوادر الوطنية ال�سابة و 
خريجي اجلامعات ، عر تعزيز تواجدهم 
والفنية  والإداري���ة  الهند�سية  العمال  يف 
اأن من بني  اإىل  وامل��وارد الب�سرية، م�سرياً 

هوؤلء موظفون من فئة ذوي الهمم.
على  حت���ر����س  ال�����س��رك��ة  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
املتطورة  ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال����س���ت���ع���ان���ة 

من  تقلل  حيث   ، عملياتها  يف  والرقمية 
من  تزيد  و  بالبيئة،  ال�سارة  النبعاثات 
ك��ف��اءة وف��ع��ال��ي��ة امل���ع���دات ، مم��ا ي�سهم يف 

زيادة الإنتاج و تقليل التكاليف.
حقول  خلدمات  اأبوظبي  �سركة  اأن  واأف��اد 
النفط توا�سل �سخ ا�ستثماراتها يف جمال 
عملها لتطوير قدراتها واإمكانياتها، حيث 
ال�سوق  م��ك��ان��ت��ه��ا يف  ت��ع��زي��ز  م���ن  مت��ك��ن��ت 
املحلي والقليمي من خالل اخلرة التي 
املا�سية،   العقود اخلم�سة  اكت�سبتها طوال 
ال�سركات  اإي������الء  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  م�������س���دداً 
الوطنية العاملة يف قطاع خدمات حقول 
النفط الهتمام يف تنفيذ وتطوير الأعمال 
مبا  النفط  ق��ط��اع  يف  واجل��دي��دة  القائمة 
يعود بالفائدة على القت�ساد املحلي ومنو 

هذه ال�سركات.

“ابتكر”  مبادرة  �ستوا�سل  الإم���ارات  يف 
ت�سليط ال�سوء على اجلهات املبتكرة من 
�سركاء مدينة م�سدر اأو اأ�سبوع اأبوظبي 
يف  احل��رة  املنطقة  و�ستدعو  لال�ستدامة 
نقل  اإىل  ال�سركات  ه��ذه  م�سدر  مدينة 

اأعمالها اإىل مدينة م�سدر .
اأن مدينة م�سدر ت�سم حالياً  اإىل  ي�سار 
ت��ت��ن��وع بني  ���س��رك��ة   1000 م���ن  اأك�����رث 
و�سغرية  وم��ت��و���س��ط��ة  دول���ي���ة  ���س��رك��ات 
تنفيذ  دعم  يف  بامل�ساهمة  تلتزم  ونا�سئة 
ابتكارات  وت��ط��وي��ر  ال���س��ت��دام��ة  اأج���ن���دة 
من اأجل بناء جمتمعات اأكرث ا�ستدامة. 
اأبوظبي  م�����س��در يف  مل��دي��ن��ة  وب��ات��خ��اذه��ا 
البنية  من  ال�سركات  ت�ستفيد  لها  مقراً 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��رق��م��ي��ة ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة التي 
الأطر  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل��دي��ن��ة  ت��وف��ره��ا 
البحث  وم��ب��ادرات  املتطورة  الت�سريعية 

والتطوير.

» اأبوظبي خلدمات حقول النفط« تعزز م�شاركتها يف معر�ض اأبوظبي الدويل للبرتول » اأديبك 2021«
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تو�سعة بروج 4 يرفع الإنتاج ال�سنوي ملجمع البويل اأوليفينات يف الروي�ض اإىل 6.4 مليون طن

خالد بن حممد بن زايد ي�شهد توقيع اتفاقية بني 
اأدنوك وبوريالي�ض بقيمة 22 مليار درهم لتو�شعة جممع بروج يف الروي�ض

رئي�ض الوزراء امل�سري يلتقي اأع�ساء املجل�ض التنفيذي للمنظمة

حكومة دولة االإمارات ت�شارك باجتماع املجل�ض التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية االإدارية

•• اأبوظبي - وام:

بح�سور �سمو ال�سيخ خالد بن حممد بن 
التنفيذي  املجل�س  نهيان، ع�سو  اآل  زايد 
اأبوظبي  مكتب  رئي�س  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة 
التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اأبوظبي  ب����رتول  ���س��رك��ة  اإدارة  مل��ج��ل�����س 
اأدن��وك و�سركة  اأدن��وك.. وقعت  الوطنية 
ال�ستثمار  ات��ف��اق��ي��ة  اأم�������س  ب��وري��ال��ي�����س 
لإنتاج  ب���روج  جم��م��ع  لتو�سعة  النهائية 
البويل اأوليفينات يف الروي�س من خالل 
م�سنع بروج 4 بتكلفة قدرها 22 مليار 

درهم “6.2 مليار دولر«.
التزام  العاملي  التو�سعة  م�سروع  وي��وؤك��د 
منو  ودع����م  “بروج”  ب��ن��م��و  ال�����س��ري��ك��ني 
ق����ط����اع ال���ت���ك���ري���ر وال���ب���رتوك���ي���م���اوي���ات 
وتطوير  الإم�����ارات  دول���ة  يف  والت�سنيع 
الروي�س  يف  متقدمة  �سناعية  منظومة 
مب���ا ي��ت��م��ا���س��ى م���ع ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة دول���ة 
الإمارات لتحفيز النمو يف قطاع الت�سنيع 

والبتكار والتكنولوجيا املتطورة.
امل���واد  م���ن  جم��م��وع��ة  “بروج”  ت��ن��ت��ج  و 
للعديد  ت��ع��ت��ر ح��ي��وي��ة  ال���ت���ي  الأول����ي����ة 
م���ن ال�����س��ن��اع��ات، وي��ت��م ت�����س��دي��ره��ا اإىل 
العمالء يف خمتلف اأنحاء العامل وكذلك 
ت�ستخدم من قبل ال�سركات املحلية، مما 
للت�سنيع  املحلية  الإم��داد  �سال�سل  يعزز 

والقيمة املحلية امل�سافة.
اأحمد  و قال معايل الدكتور �سلطان بن 
والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزي���ر  اجل��اب��ر 
ل�سركة  التنفيذي  “الرئي�س  املتقدمة 
 “ “ اأدن����وك  الوطنية  اأب���و ظبي  ب���رتول 
 : املنتدب  الع�سو  �سركاتها”  وجمموعة 
“ متا�سيا مع توجيهات القيادة الر�سيدة 
املوارد  من  ممكنة  قيمة  اأق�سى  بتحقيق 
ال�سناعي  النمو  لدعم  الهيدروكربونية 

•• القاهرة-الفجر: 

�ساركت حكومة دولة الإمارات يف اجتماع 
العربية  للمنظمة  التنفيذي  املجل�س 
بالعا�سمة  ال��ذي عقد  الإداري��ة  للتنمية 
ال�  العادية  دورت��ه  يف  القاهرة،  امل�سرية 
112 على م�ستوى الوزراء، لبحث �سبل 
احلكومية  وال���ك���وادر  املوؤ�س�سات  متكني 
ملواجهة  وت��ع��زي��ز ج��اه��زي��ت��ه��ا  ال��ع��رب��ي��ة، 

حتديات امل�ستقبل. 
معايل  الإم��ارات��ي  احلكومي  الوفد  �سم 
عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة 
رئي�سة  وامل�ستقبل،  احلكومي  للتطوير 
الب�سرية  ل��ل��م��وارد  الحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
ال�سويدي  ل��ي��ل��ى  و����س���ع���ادة  احل��ك��وم��ي��ة، 
ال��ه��ي��ئ��ة الحت���ادي���ة للموارد  م��دي��ر ع���ام 
و�سعادة  ب��الإن��اب��ة،  احلكومية  الب�سرية 
التنفيذي  امل����دي����ر  ف����ك����ري  اإب����راه����ي����م 
الحتادية  الهيئة  يف  امل�ساندة  للخدمات 

للموارد الب�سرية احلكومية.
التجارب  تعزيز  �سبل  الجتماع  وناق�س 
الإداري����ة  التنمية  جم���الت  يف  ال��ع��رب��ي��ة 
التحديات  واأب�����رز  احل��ك��وم��ي،  ل��ل��ق��ط��اع 
ع����ن جائحة  ن��ت��ج��ت  ال���ت���ي  وال���ف���ر����س 
فريو�س كورونا امل�ستجد “كوفيد-19”، 

ياأتي  ال��دول��ة،  يف  القت�سادي  والتنويع 
م�سروع  يف  وبوريالي�س  اأدن���وك  ا�ستثمار 
التو�سعة الرابعة ملجمع “بروج” ل�سمان 
الأ�سا�سية  امل��واد  من  م�ستدامة  اإم���دادات 
والأول�����ي�����ة ل��ق��ط��اع��ات ح��ي��وي��ة يف دول���ة 
م�سروع  و�سي�سهم  وال���ع���امل..  الإم�����ارات 
التو�سعة يف تعزيز مكانة جممع “بروج” 
اأوليفينات  للبويل  جممع  اأك��ر  لي�سبح 
يف م��وق��ع واح����د يف ال���ع���امل، مم��ا ميكنه 
من القيام بدور اأ�سا�سي يف حتفيز النمو 
امل�سافة  القيمة املحلية  امل�ستدام وتعزيز 
وب��ن��اء الق��ت�����س��اد الأف�����س��ل والأن�����س��ط يف 

العامل«.
هذا  ع���ن  الإع�������الن  “يوؤكد  واأ������س�����اف: 
القوية  ال����ف����ر�����س  ع���ل���ى  ال����س���ت���ث���م���ار 
التكرير  ق��ط��اع  يوفرها  ال��ت��ي  واجل��اذب��ة 
والبرتوكيماويات لل�سركاء وامل�ستثمرين 
جاذبية  وع��ل��ى  ال��رئ��ي�����س��ي��ني،  ال��ع��امل��ي��ني 
دول���ة الإم�����ارات واأب��وظ��ب��ي وج��ه��ة عاملية 

ال�سراكات  وع��ق��د  لال�ستثمار  م�ستقرة 
“بروج  و�سي�ستفيد  الأعمال«.  وممار�سة 
من النمو املتوقع يف طلب العمالء   ”4
ل�ستخدامها  اأول��ي��ف��ي��ن��ات  ال��ب��ويل  ع��ل��ى 
اأ�سواق  يف  اأ�سا�سية  منتجات  ت�سنيع  يف 
واآ�سيا..  واأف��ري��ق��ي��ا  الأو���س��ط  ال�����س��رق  يف 
يف  املن�ساأة  �ست�سهم  ذل��ك  اإىل  بالإ�سافة 
مت��ك��ني امل���رح���ل���ة امل��ق��ب��ل��ة م���ن ال��ن��م��و يف 
جم��م��ع ال��روي�����س ال�����س��ن��اع��ي م��ن خالل 
تعزيز  “منطقة  ل�  الأول��ي��ة  امل��واد  توفري 
و�ستقوم  الكيماوية”..  ل��ل�����س��ن��اع��ات 
اأدنوك باإمداد “بروج 4” باملواد الأولية 
امل�سروع  ت�سغيل  املخطط  ومن  الالزمة، 

بنهاية عام 2025.
من جانبه، قال توما�س جاجنل، الرئي�س 
“بوريالي�س”:  ل�������س���رك���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
“فخورون للغاية ب�سركة بروج و�سراكتنا 
دواعي  مل��ن  واإن���ه  اأدن�����وك..  م��ع  الطويلة 
�سراكتنا  ت��ع��زي��ز  ن��وا���س��ل  اأن  ����س���رورن���ا 

ت��ع��د عامال  ال���ت���ي  ب�����روج  ال��ن��اج��ح��ة يف 
احتياجات  تلبية  اأ�سا�سيا يف متكيننا من 
ال�سرق  اأ�����س����واق  يف  امل���ت���زاي���دة  ال��ع��م��الء 
حلول  توفري  خالل  من  واآ�سيا  الأو�سط 
امل�ستقبل  ت�ست�سرف  وم��ت��ط��ورة  متميزة 
ت��ق��ن��ي��ات بور�ستار  اأح����دث  ع��ل��ى  وت��ع��ت��م��د 

من بوريالي�س«.  Borstar
تعزيز  على   ”4 “بروج  م�سنع  يركز  و 
م����ن خالل  ال��ع��م��ل��ي��ات  ال����س���ت���دام���ة يف 
ك���ال الطرفني  ق�����درات  ال���س��ت��ف��ادة م���ن 
امل�سنع  �سي�ستخدم  ح��ي��ث  امل�����س��اه��م��ني، 
تقنية “بوريالي�س” اخلا�سة “بور�ستار« 
»Borstar«، لإنتاج جمموعة منتجات 
املعمرة  ال�����س����ت����خ����دام����ات  ع���ل���ى  ت����رك����ز 
التحتية،  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��اق��ة،  ل��ق��ط��اع��ات 
و�ستتيح  وال��زراع��ة..  املتقدم،  والتغليف 
اأنواع  اإن��ت��اج  املبتكرة  التكنولوجيا  ه��ذه 
منتجات حتتوي على ما ي�سل اإىل 50% 

من البويل اأوليفني املعاد تدويره.

احلكومي  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  وان��ع��ك��ا���س��ات��ه��ا 
اأف�سل  فيه  امل�ساركون  وت��ب��ادل  العربي، 
مبا  مواجهتها  يف  واملمار�سات  التجارب 
كفاءة  مب�����س��ت��وي��ات  ب���الرت���ق���اء  ي�����س��ه��م 

اجلهات احلكومية.
الدكتور  معايل  التقى  مت�سل،  �سياق  يف 
جمل�س  رئ���ي�������س  م����دب����ويل  م�����س��ط��ف��ى 
العربية،  م�سر  ج��م��ه��وري��ة  يف  ال�����وزراء 
معايل الوزراء وروؤ�ساء الوفود امل�ساركني 

بنت خلفان  الجتماع، ومعايل عهود  يف 
الرومي، و�سعادة الدكتور نا�سر الهتالن 
وذلك  املنظمة،  ع��ام  م��دي��ر  القحطاين 
التنفيذي  املجل�س  اجتماع  هام�س  على 
للمنظمة يف دورته العادية رقم )112(، 
وح�����س��ر ال��ل��ق��اء م��ع��ايل ال��دك��ت��ور �سالح 
للتنظيم  املركزي  اجلهاز  رئي�س  ال�سيخ 

والإدارة يف جمهورية م�سر العربية.
وكان املجل�س التنفيذي للمنظمة العربية 

للتنمية الإدارية اجتمع يف دورته العادية 
112، على م�ستوى اخلراء، مب�ساركة 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�������س���ع���ودي���ة، ودول����ة 
وال�سودان،  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات 
و�سلطنة عمان، ودولة الكويت، واململكة 
ال���وزراء،  لجتماع  للتح�سري  املغربية، 
للعام  املنظمة  اأن�����س��ط��ة  ت��ق��ري��ر  ون��اق�����س 
بالتنمية  مرتبطة  وموا�سيع   ،2020
و�سبل  ال���ع���رب���ي���ة،  ال������دول  يف  الإداري���������ة 

لت�سمني  درا���س��ة  اإج���راء  حاليا  يجري  و 
�ساأنها  م���ن  ال���ك���رب���ون  لل��ت��ق��اط  وح����دة 
بن�سبة  الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات  تقلي�س 
ومت  امل�سنع..  ت�سغيل  ب��دء  عند   80%
مبادرات  من  لال�ستفادة  املن�ساأة  ت�سميم 
التي  النظيفة  الطاقة  اأدن���وك يف جم��ال 
قامت  بعدما  م��وؤخ��را  عنها  الإع���الن  مت 
عملياتها  يف  الكربون  انبعاثات  بخف�س 
من خالل احل�سول على الكهرباء املنتجة 
من م�سادر الطاقة النظيفة، متا�سيا مع 
احلياد  لتحقيق  ال�سرتاتيجية  امل��ب��ادرة 

املناخي بحلول 2050.
يغطي  ال�����ذي   ،”4 “بروج  و���س��ي�����س��ه��م 
م�ساحة ت�سل اإىل اأكرث من 500 ملعب 
م�ساحة  اأ����س���ع���اف  ث���الث���ة  اأو  ق����دم  ك����رة 
جزيرة املارية، يف زيادة الطاقة الإنتاجية 
ال�����س��ن��وي��ة ل��ل�����س��رك��ة ���س��ن��وي��ا م��ن البويل 
لتزويد  اأنابيب  لإنتاج  تكفي  اأوليفينات 

اأكرث من 35 منزل باملاء.
القيمة  ذات  “بروج”  م���واد  وت�ستخدم 
من  متنوعة  جمموعة  لت�سنيع  امل�سافة 
املنتجات، مبا يف ذلك الأنابيب ال�سناعية 
احلماية  ومعدات  والأغطية  والكابالت 

ال�سخ�سية.
و مت ت�سغيل اأول م�سنع “بروج” بطاقة 
���س��ن��وي��ا من  األ�����ف ط���ن   450 اإن��ت��اج��ي��ة 
2001.. ورفع  ع��ام  اإث��ي��ل��ني يف  ال��ب��ويل 
م�سنعا “بروج 2” و”بروج 3” الطاقة 
الإنتاجية اإىل مليوين طن و4.5 مليون 
والبويل  اإثيلني  البويل  من  �سنويا  طن 
و2014   2010 ع��ام��ي  يف  ب��روب��ي��ل��ني 
على   ”4 “بروج  على التوايل. و�سيعمل 
البويل  ال�سنوي من  ال�سركة  اإنتاج  زيادة 
اأوليفينات اإىل 6.4 مليون طن ما يجعل 
“بروج” اأكر م�سنع للبويل اأوليفينات 

يف مكان واحد يف العامل.

حت�سني قدرات املوؤ�س�سات، وبناء مهارات 
راأ�س املال الب�سري. وي�سم املجل�س �سبعة 
العمومية  اجلمعية  تنتخبهم  اأع�����س��اء 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ���س��ن��ت��ني، وت���راأ����س  مل���دة 
احلالية،  دورت���ه  يف  املجل�س  ال�سعودية 
الرئي�س،  ن���ائ���ب  م���ه���ام  م�����س��ر  وت���ت���وىل 
ويتوىل املجل�س و�سع ال�سيا�سات العامة 
على  وي�سرف  عملها  وخطط  للمنظمة 

تنفيذها، ويجتمع مرتني كل عام.

»االأوراق املالية« واملعهد املعتمد لالأوراق 
املالية يوقعان اتفاقية تعاون مبجال التدريب

•• اأبوظبي-وام:

لالأوراق  املعتمد  املعهد  مع  اتفاقية  وال�سلع  املالية  الأوراق  هيئة  اأب��رم��ت 
املالية وال�ستثمار »CISI« الذي يتخذ من اململكة املتحدة مقرا له وذلك 
يف اإطار جهودها الرامية اإىل بناء قدرات العاملني يف قطاع الأوراق املالية 

وتطوير الرامج التدريبية مبا يواكب احتياجات القطاع.
و قع التفاقية عن الهيئة �سعادة الدكتورة مرمي بطي ال�سويدي الرئي�س 
التنفيذي، وعن املعهد املعتمد لالأوراق املالية وال�ستثمار �ساميون كولهان، 

رئي�سه التنفيذي .
وقالت الدكتورة مرمي ال�سويدي اإن التفاقية املوقعة من �ساأنها امل�ساعدة 
اإطار عمل م�سرتك يهدف لالرتقاء مب�ستوى اخلدمات املقدمة  اإيجاد  يف 
وتاأهيل  لتدريب  بالهيئة  املهنية  والخ��ت��ب��ارات  ال��ت��دري��ب  م��رك��ز  قبل  م��ن 
املكت�سبة  واملعرفة  الفائدة  يعزز  مبا  املالية،  اخلدمات  جمال  يف  العاملني 
الت�سريعات  على  تطراأ  التي  وامل�ستجدات  التغريات  ويواكب  للمنت�سبني، 

والأنظمة املعمول بها يف قطاع الأوراق املالية بالدولة.
وفقا  امل��ه��ن��ي  التعليم  ب��رن��ام��ج  ت��ط��وي��ر  يف  الت��ف��اق��ي��ة  “ي�سهم   : واأ���س��اف��ت 
لالأهداف الطموحة للهيئة يف جمال تدريب وتاأهيل العاملني ومبا يتوافق 
مع الأجندة الوطنية واملبداأ الرابع �سمن املبادئ الع�سرة لدولة الإمارات يف 
اخلم�سني اجلديدة والذي يوؤكد اأهمية تطوير راأ�س املال الب�سري والبناء 
امل�ستمر للمهارات«. و يف �سوء التفاقية يتوىل املعهد اإعداد ومراجعة املواد 
التعليمية والختبارات املهنية التابعة ملركز التدريب بالهيئة والبالغة 15 
المارات  دولة  املالية يف  واللوائح  “الأنظمة  م��ادة، مبا فيها حتديث مادة 
مبا  العربية،  اللغة  اإىل  كتابها  وترجمة  �سنوي،  ب�سكل  املتحدة”  العربية 
ي�سمن مطابقتها للموا�سفات الفنية املطلوبة من قبل الهيئة، ومراجعة 

اأداء املتقدمني لالختبارات التابعة لها.
وتزويد  الخ��ت��ب��ارات  اأداء  مقاعد  حجز  طلبات  ا�ستالم  املعهد  يتوىل  كما 
ومو�سوعاتها  وتواريخها  الختبارات  باأوقات  اخلا�سة  باملعلومات  الهيئة 
اإىل جانب توفري الدعم الفني الالزم لتاأمني جاهزية النظم الإلكرتونية 

لالختبارات، و�سمان ال�سيانة الالزمة لها.
الأوراق  بهيئة  املهنية  والختبارات  التدريب  مركز  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  جتدر 
املالية وال�سلع يعد الأول من نوعه يف املنطقة املتخ�س�س يف تاأهيل وتدريب 
الو�سطاء والعاملني يف �سناعة اخلدمات املالية، ومينح �سهادات متخ�س�سة 
لالأوراق  املعتمد  املعهد  مع  بالتعاون  بالدولة  املال  اأ�سواق  يف  للعمل  توؤهل 
املالية وال�ستثمار /CISI/ والذي يعد اأحد اأبرز اجلهات الرائدة عامليا يف 

جمال التاأهيل املهني للعاملني يف �سناعة اخلدمات املالية.

»اقت�شادية ا�شت�شاري ال�شارقة« 
تبحث خططها ملرحلة ما بعد التعايف

•• ال�سارقة-وام:

بحثت جلنة ال�سوؤون املالية والإقت�سادية وال�سناعية يف املجل�س ال�ست�ساري 
املجل�س  مبقر  اأم�����س  عقد  ال��ذي  الأول  اجتماعها  خ��الل  ال�سارقة  لإم���ارة 
�سمن اأعمالها لدور النعقاد العادي الثالث من الف�سل الت�سريعي العا�سر 
.. ا�ستكمال خطتها يف دعم النمو القت�سادي لالإمارة خا�سة يف مرحلة ما 

بعد التعايف لكافة القطاعات املحورية .
تراأ�س الجتماع .. �سعادة �سيف حممد جا�سم املدفع رئي�س اللجنة بح�سور 
العوي�س  نا�سر  حممد  عبداهلل  و  ال�سيخ  بن  اأحمد  را�سد  م��رمي  اأع�سائها 
و �سهيل �سامل �سويدان الكعبي و جمال حممد بن هويدن و عبيد عو�س 
اجلل�سات  ���س��وؤون  م�����س��وؤول  بجانب  مو�سى  اإب��راه��ي��م  ع��ب��داهلل  و  الطنيجي 

واأمينة �سر اللجنة.
�سمن  املن�سجمة  اأه��داف��ه��ا  خ���الل  م��ن  عملها  م��وا���س��ل��ة  ال��ل��ج��ن��ة  واأك�����دت 
ا�سرتاتيجية املجل�س ال�ست�ساري لتمكني القطاعات القت�سادية من حتقيق 
اأكر يف ظل دعم �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن  معدلت منو 
حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة ومتابعة �سمو ال�سيخ 
ال�سارقة  حاكم  ونائب  عهد  ويل  القا�سمي  �سلطان  بن  حممد  بن  �سلطان 

رئي�س املجل�س التنفيذي لالإمارة.
للمجل�س  الثالثة  ال���دورة  اأن  امل��دف��ع  جا�سم  حممد  �سيف  �سعادة  اأو���س��ح  و 
اأعقاب تخفيف القيود من تداعيات اجلائحة وما ي�سهده القطاع  تاأتي يف 
حكومة  قدمته  ما  ظل  يف  التعايف  مراحل  من  وال�ستثماري  القت�سادي 
ال��ت��اأث��ريات ..  ال�سارقة م��ن ح��زم ع��دي��دة لتمكني ه��ذا القطاع م��ن جت��اوز 
موؤكدا اأن اللجنة لن تتوانى من خالل العمل جنبا اإىل جنب مع القطاعات 
واملوؤ�س�سات احلكومية يف  والتكامل مع اجلهات  والإ�ستثمارية  الإقت�سادية 
تنمية  تعزيز  يف  اللجنة..  ا�سرتاتيجية  بنهج  العمل  بغية  ال�سارقة  اإم��ارة 
ال�ساأن  الريادية يف  وروؤيتها  الإمارة  تناف�سية  وتاأكيد  القت�سادية  النواحي 

ال�ستثماري وذلك ارتكازا على ما قطعته اللجنة يف الدورة املا�سية .
وبحث املدفع مع اأع�ساء اللجنة جدول اأعمال اللجنة خالل الفرتة املتبقية 
من 2021 و موا�سلة الأعمال يف 2022 من �سبل لدعم روافد الأن�سطة 
الإمنائية والقت�سادية اإىل جانب ا�ستعرا�س التح�سريات اخلا�سة ملناق�سة 
�سيا�سة هيئة ال�سارقة للموانئ واجلمارك واملناطق احلرة يف اجلل�سة املقبلة 
للمجل�س والعمل على متكينها من حتقيق جناحات ت�سطر يف �سجل اإمارة 

ال�سارقة وحر�سها على ازدهار اأعمالها .

ت�سرف على تنفيذه وزارة ال�سناعة م�شرف االإمارات للتنمية وموؤ�ش�شة دبي لتنمية ال�شناعة وال�شادرات توقعان اتفاقية ا�شرتاتيجية 
والتكنولوجيا املتقدمة، وقد اتخذنا 
هذه املبادرة للتاأكيد مرة اأخرى على 
تبني  وتعزيز  الأعمال،  دعم  اأهمية 
ال�سناعية  والتنمية  التكنولوجيا 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  �سنعمل  ال���دول���ة.  يف 
ال�سناعة  ل��ت��ن��م��ي��ة  دب����ي  م��وؤ���س�����س��ة 
و�سول  ت�سهيل  ع��ل��ى  وال�������س���ادرات 
م�سادر  اإىل  الإماراتيني  امل�سّدرين 
تو�سيع  ب��ه��دف  ال�������س���ادرات  مت��وي��ل 
اخلا�سة  العاملية  القيمة  �سال�سل 
بهم وامل�ساهمة يف النمو القت�سادي 

للدولة، وزيادة الإنتاجية«.
وقال �ساعد حممد العو�سي، املدير 
“ي�سعدنا  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة:  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال�سناعة  لتنمية  دب��ي  موؤ�س�سة  يف 
ال�سراكة  ه����ذه  ع��ق��د  وال�������س���ادرات 
املميزة مع م�سرف الإمارات للتنمية 
بحكم توافق اأهدافنا الإ�سرتاتيجية 

وتكاملها مع بع�سها. 

عقد  “ي�سرنا  للتنمية:  الإم�����ارات 
مع  الإ�سرتاتيجية  التفاقية  ه��ذه 
ال�سناعة  ل��ت��ن��م��ي��ة  دب����ي  م��وؤ���س�����س��ة 
ت�سّكل  التفاقية  اأن  اإذ  وال�سادرات، 
�سمن  للموؤ�س�سة  اأ���س��ا���س��ي��ة  خ��ط��وة 
لدعم  الإ����س���رتات���ي���ج���ي���ة  خ��ط��ط��ه��ا 
ال�������س���رك���ات ودف�����ع عجلة  ومت���وي���ل 
النمو ال�سناعي وتعزيز ال�سادرات. 
ونوؤمن باأن هذا التعاون �سي�ساعدنا 
ال���ع���م���الء  اإىل  ال�����و������س�����ول  ع����ل����ى 
املحتملني ودرا�سة فر�س متويلهم. 
تطوير  ع��ل��ى  ك��ذل��ك  م��ع��اً  و�سنعمل 
التوعية  وب���رام���ج  الأع���م���ال  ري�����ادة 

وم�ساركة املعرفة ال�سناعية«.
واأ�ساف: “م�سرف الإمارات للتنمية 
ل�سرتاتيجية  امل����ايل  امل���ح���رك  ه���و 
ال����ذي  مليار‘   300 ’م�سروع 

امل��ت��خ�����س�����س��ة يف حلول  ال�����س��ن��اع��ي��ة 
التكنولوجية املتقدمة.

اأحمد حممد  ويف هذا ال�سياق، قال 
التنفيذي مل�سرف  الرئي�س  النقبي، 

امل��وؤ���س�����س��ة ميثلون  م��ت��ع��ام��ل��ي  م���ن 
دولة  م��ن  تتخذ  وم�سانع  ���س��رك��ات 
امل��ت��ح��دة مقراً  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات 
لها، مبا يف ذلك عدد من ال�سركات 

لل�سركات  امل�����س��رف  ي��وف��ره��ا  ال��ت��ي 
ال�سغرية  وال���������س����رك����ات  ال����ك����رى 
العر�س  وح�������س���ر  وامل���ت���و����س���ط���ة. 
63 م�ساركاً  اأك��رث م��ن  ال��رتوي��ج��ي 

ح��م��ل��ة ت���روي���ج���ي���ة ب���ال�������س���راك���ة مع 
ال�سناعة  ل��ت��ن��م��ي��ة  دب����ي  م��وؤ���س�����س��ة 
2020 دبي،  اإك�سبو  وال�سادرات يف 
لت�سليط ال�سوء على احللول املالية 

ال�سناعة  قطاع  لتطوير  اجلهتني 
امل�ستوى  وع����ل����ى  دب������ي  اإم����������ارة  يف 
الحت�����ادي ك��ذل��ك، وت��وف��ري فر�س 
لإقامة  والدولية  املحلية  لل�سركات 
وزيادة  الإم��ارة  يف  �سناعية  من�ساآت 

ال�سادرات.
م����ع جهود  ال�������س���راك���ة  وت���ت���م���ا����س���ى 
التحول  لتمكني  امل�ستمرة  امل�سرف 
ال�������س���ن���اع���ي واأج�������ن�������دة ال���ت���ن���وي���ع 
وبناء  الإم���������ارات،  يف  الق���ت�������س���ادي 
وزيادة  املعرفة،  على  قائم  اقت�ساد 
قدرة الدولة التناف�سية عاملياً ودعم 
النا�سئة  وال�سركات  امل�ستدام  النمو 
التي  وامل���ت���و����س���ط���ة،  وال���������س����غ����رية 
الرئي�سية  امل��ح��رك��ات  اإح�����دى  ت��ع��د 

لالقت�ساد الوطني.
كما نظم م�سرف الإمارات للتنمية 

•• دبي-الفجر: 

للتنمية،  الإم������ارات  م�����س��رف  وّق����ع 
التنويع  اأج����ن����دة  ب��ت��م��ك��ني  امل���ع���ن���ي 
ال�سناعي  وال��ت��ح��ول  الق��ت�����س��ادي 
املتحدة،  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 
موؤ�س�سة  مع  ا�سرتاتيجية  اتفاقية 
وال�سادرات  ال�سناعة  لتنمية  دب��ي 
وم�سرفية  متويلية  حلول  لتوفري 
م����ب����ت����ك����رة ل����ل���������س����رك����ات ال����ك����رى 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  وامل��وؤ���س�����س��ات 
ال�سناعة  بهدف دعم منو قطاعات 

وال�سادرات يف الإمارات. 
ووّقع كل من اأحمد حممد النقبي، 
الرئي�س التنفيذي مل�سرف الإمارات 
للتنمية، واملهند�س �ساعد العو�سي، 
امل����دي����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���س�����س��ة دبي 
على  وال�سادرات،  ال�سناعة  لتنمية 
دفع  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي  الت��ف��اق��ي��ة 
بني  ال�سرتاتيجي  ال��ت��ع��اون  عجلة 
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�لعدد 13393 بتاريخ 2021/11/16 
�عالن بالن�سر 

 207/2021/4036 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر  - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  اأي.اأت�س.كي.انرتنا�سيونال �س.ذ.م.م
جمهول حمل القامة

مب���ا ان ال���ط���ال���ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/خ��راء امل���دي���ن���ة ل��ل��دي��ك��ور ال���داخ���ل���ي والع���م���ال 
الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م

وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )376220( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13393 بتاريخ 2021/11/16 

�عالن بالن�سر 
 8681/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر  - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  م�سك ال�سحراء الكهروميكانيكية ذ.م.م
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/جوهرة النيل للخدمات الفنية �س.ذ.م.م 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )26802.45( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13393 بتاريخ 2021/11/16 

�عالن بالن�سر 
 207/2021/8112 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر  - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  حميد ر�سا كاركر ديزجي
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك را�س اخليمة الوطني �س.م.ع 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )650708.66( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13393 بتاريخ 2021/11/16 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                       يف �لتنفيذ رقم  3026/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 195/2021 اأمر اداء ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )282038.92( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري �س.م.ع
ام��ارة دبي - دي��رة - �سارع بور�سعيد - مبنى بنك دبي التجاري -  عنوانه:المارات - 

بجوار ديره �سيتي �سنرت
املطلوب اإعالنه : 1- ابراهيم عبداهلل خلفان احمد - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )282038.92( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13393 بتاريخ 2021/11/16 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                       يف �لتنفيذ رقم  7412/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1223/2021 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )369406.56( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : بنك امل�سرق �سركة م�ساهمة عامة

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع طارق بن زياد - مبنى برج نوف - �سقة 
العا�سر/1002 - دائرة التنمية القت�سادية

وميثله:خالد خليفة حممد �سيف حثبور
املطلوب اإعالنه : 1- �سامح علي ح�سن ح�سن علي - �سفته : منفذ �سده

به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  الإع��الن  مو�سوع 
وقدره )369406.56( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13393 بتاريخ 2021/11/16 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  4848/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2404/2020 اأمر اداء ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )690091.95( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري �س.م.ع

ام��ارة دبي - دي��رة - �سارع بور�سعيد - مبنى بنك دبي التجاري -  عنوانه:المارات - 
بجوار ديره �سيتي �سنرت - وميثله:ي�سلم �سالح احمد ال�سعدي

املطلوب اإعالنه : 1- امللكية خلدمات الك�سف ال�سناعي والتدريب ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )690091.95( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13393 بتاريخ 2021/11/16 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  8673/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/6303 اأمر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )481623.78( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : الأطلية املمتازة لتجارة الأ�سباغ ذ.م.م
مكاين   -  8 رق��م  مبنى  17اأ-  ���س��ارع   - الثالثة  ال�سناعية  ال��ق��وز  منطقة   - دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 

رقم:2005980225 - هاتف رقم:048852912 - فاك�س:048852913 - متحرك:0503686287
اند  املنفذ �سده الول/بيفر جلف جويري  اإعالنه : 1- راجي�س كومار كري�سنا - 2-  املطلوب 

كالونيج �س.ذ.م.م- �سفتهما : منفذ �سدهما
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )481623.78( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )( ر�سوم 
خلزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13393 بتاريخ 2021/11/16 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  8255/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/5934 اأمر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )49390( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : �سركة فا�ست تراك لتاجري اللت واملعدات �س.ذ.م.م
هاتف  ج���روب  ك��ان��دا���س  ب��ن��اي��ة   - الوىل  ال�سناعية  ع��ل��ي  ج��ب��ل  منطقة   - دب���ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
رق���������������م:0503686287 - رقم  م��ت��ح��رك  رق��������������م:042631309 -  ف��اك�����س  رق��������������م:042355103 - 

مكاين:0830765825
 : تاند�سريي دهارمان - �سفته  ���س.ذ.م.م 2- مانوج  : 1- مودلر كون�سبت�س  اإعالنهما  املطلوب 

منفذ �سدهما
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )49390.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13393 بتاريخ 2021/11/16 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  4657/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 3692/2020 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )216798.58( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري �س.م.ع

بجوار   - التجاري  دبي  بنك  مبنى   - بور�سعيد  �سارع   - بردبي   - دبي  ام��ارة   - عنوانه:المارات 
ديره �سيتي �سنرت

ذ.م.م  والزجاج  الملنيويوم  الأف��ق لعمال  الدين 2-  زين  ذوق��ان  : 1- ع�سام  اإعالنهما  املطلوب 
3- مكتوم عبيد �سلطان عبيد غدير - �سفتهم بالق�سية:منفذ �سدهم

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )216798.58( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13393 بتاريخ 2021/11/16 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

�أد�ء �أمر   AJCEXCICPL2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0002228/ 
اإىل املحكوم عليه :علي ح�سن �سعيد الر�سيدي

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ:افاق ال�سرق ملقاولت البناء ذ.م.م  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم 
املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع 

الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 77366.0 .
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك  تاريخ  يوما من 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13393 بتاريخ 2021/11/16 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:41/2021/39 جتاري م�سارف كلي 
املنظورة يف:دائرة امل�سارف الكلية رقم 250

اأق��رب جل�سة واع��الن املدعي عليه بها واحلكم بعد  مو�سوع الدعوى : نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد 
الثبوت بالزامه بان يوؤدي للم�سرف املدعي مبلغ وقدره )12.522.509( درهم اثني ع�سر مليونا وخم�سمائة واثنان 
وع�سرون الفا وخم�سمائة وت�سعة دراهم - والرباح التاخريية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع 

الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:م�سرف المارات ال�سالمي �س.م.ع

عنوانه:امارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم 16 - الطابق الثالث - هاتف رقم 042227008 - موبايل 
رقم:0557016552 - مكاين:3135291835 - فاك�س رقم:042227002 - مكاين:3135291835

املطلوب اإعالنه :  1- حممد عمر جمعه ثاين الدليل الرميثي  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2021/10/27 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/ م�سرف المارات ال�سالمي �س.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للم�سرف املدعي مبلغ )12.522.509( 
درهم اثني ع�سر مليونا وخم�سمائة واثنان وع�سرون الفا وخم�سمائة وت�سعة دراهم والفائدة القانونية 5% �سنويا من 
تاريخ املطالبة الق�سائية يف 2021/8/11 وحتى متام ال�سداد بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الفني درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن 

�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13393 بتاريخ 2021/11/16 

�عالن بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:75/2021/39 جتاري م�سارف كلي 

املنظورة يف:دائرة امل�سارف الكلية رقم 250
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم والتكافل بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره 
)34.281.981.29( درهم اربعة وثالثون مليون ومائتان وواحد وثمانون الف وت�سعمائة وواحد وثمانون درهم وت�سعة 
وع�سرون فل�س - والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق 2020/4/30 وحتى متام ال�سداد الزام املدعي 

عليهم بكافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:بنك ال�ستثمار �س.م.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �سارع ال�سعادة - مبنى ا�سبكت - �سقة 3401 - ابراج رجال 
العمال - الرقم املكاين 2527587343

املطلوب اإعالنهما :  1- حممد غ�سوب الرفاعي 2- �ساحل اللوؤلوؤ للزجاج �س.ذ.م.م  -  �سفتهما : مدعي عليهما 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم والتكافل 
الف  اربعة وثالثون مليون ومائتان وواحد وثمانون  املدعي مبلغ وقدره )34.281.981.29( درهم  للبنك  ي��وؤدوا  بان 
ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة   - فل�س  وع�سرون  وت�سعة  دره��م  وثمانون  وواح��د  وت�سعمائة 
املحاماة - وحددت لها  اتعاب  الر�سوم وامل�ساريف ومقابل  املدعي عليهم بكافة  الزام  ال�سداد  2020/4/30 وحتى متام 
جل�سة يوم الحد  املوافق  2021/11/21  ال�ساعة 11.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13393 بتاريخ 2021/11/16 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:2575/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى العا�سرة  رقم 413

امل��دع��ي عليهم بالئحتها -  اأق���رب م��وع��د جل�سة لنظرها واع���الن  ال��دع��وى وحت��دي��د  ال��دع��وى : اول:ق��ي��د  م��و���س��وع 
ثانيا:احلكم بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )2.000.000( درهم اثنان مليون 
درهم ، قيمة التعوي�س اجلابر لكافة ال�سرار والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 

و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة - ثالثا:ت�سمني املدعي عليهم الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:حممد اأف�سل حممد �سادق

عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - القا�سمية - �سارع دوار ال�ساعة - مبنى بناء داما�س - مكتب رقم 546 - مقابل بريد 
المارات - وميثله:يون�س حممد عبداهلل ح�سن البلو�سي

املطلوب اإعالنه :  1- �سيبكو لتجارة الرمل  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها اول:قيد الدعوى وحتديد اأقرب موعد جل�سة لنظرها واعالن 
وقدره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدوا  بان  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  ثانيا:احلكم   - بالئحتها  عليهم  املدعي 
بواقع 12% من  القانونية  والفائدة  لكافة ال�سرار  التعوي�س اجلابر  ، قيمة  اثنان مليون درهم  )2.000.000( درهم 
الر�سوم  عليهم  املدعي  ثالثا:ت�سمني   - كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2021/11/21  ال�ساعة 09.00 �س يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13393 بتاريخ 2021/11/16 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:1815/2021/100 �حو�ل نف�س م�سلمني 
املنظورة يف:دائرة الأ�سرة احوال نف�س ال�سابعة  رقم 68

والر�سوم  مالية  وم�ستحقات  ح�سانة  واث��ب��ات  لل�سرر  بالطالق  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�سوع 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة . 

املدعي:ثروة مالك ح�سن العبيدي
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �سارع بني يا�س - مبنى توين تاورز - �سقة طابق 

21 - مكتب 2104 - بعد فندق ريدي�سون بلو
املطلوب اإعالنه :  1- علي ح�سان ر�سيد  -  �سفته : مدعي عليه

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالطالق لل�سرر واثبات ح�سانة 
وم�ستحقات مالية والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  
يف  ال�سخ�سية  الح���وال  مبنى  يف  بعد  عن  التقا�سي  قاعة  يف  �س   08.30 ال�ساعة    2021/12/5
منطقة القرهود ، لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13393 بتاريخ 2021/11/16 
�عالن بالن�سر        

 18/2021/1367 عقاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- يوبي زهوينج  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�سكاي كورت�س ملالكها �سركة ال�سكوك الوطنية �سركة ال�سخ�س الواحد م�ساهمة خا�سة �سركة 

ال�سخ�س الواحد �س.ذ.م.م 
وميثله : احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي 

عليه  واملدعي  املدعية  بني  ما  املوقعة  الج��ل  التاجري  اتفاقية  بف�سخ  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
املوؤرخة يف 2017/10/29 لعدم التزام املدعي عليه بالتزاماته التعاقدية الواردة بالتفاقية احلا�سرة خماطبة 
دائرة الرا�سي والمالك للغاء ا�سم املدعي عليه كمالك للوحدة مو�سوع الدعوى احلا�سرة احلكم بعدم 
اأحقية املدعي عليه يف ا�سرتداد مبلغ وقدره )606.126.57( �ستمائة و�ستة الف ومائة و�ستة وع�سرون درهما 
و�سبعة وخم�سون فل�سا ، املدفوع منه طبقا للمتفق عليه بالتفاقية املرمة وفقا للبند 6.3 منها وكجزء من 
وامل�ساريف  الر�سوم  بكافة  املدعي عليه  الزام  الدعوى منذ 2017/10/29  بالوحدة مو�سوع  انتفاعه  مقابل 

ومقابل اتعاب املحاماة 
وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2021/11/29 ال�ساعة 08:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13393 بتاريخ 2021/11/16 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:2627/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة ع�سر رقم 414

مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليه مببلغ وقدره )200000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة حتى ال�سداد 
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 

املدعي:حممد فاروق عبدالرحمن
ت��اور - �سقة  زاي��د - مبنى �سكاي  ال�سيخ خليفة بن  النعيمية - عجمان - �سارع  ام��ارة عجمان -  عنوانه:المارات - 

304 الطابق 3
املطلوب اإعالنه :  1- حممد فايز ر�سيد منر  -  �سفته : مدعي عليه

اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليه مببلغ وقدره )200000( درهم والر�سوم  مو�سوع الإعالن :  قد 
انه قد مت  اعالمكم  نود   - كفالة  املعجل بال  بالنفاذ  و�سمول احلكم  التام  ال�سداد  املحاماة حتى  واتعاب  وامل�ساريف 
ت�سجيل الدعوى املذكور بياناتها اعاله �سدكم لذا يرجى التكرم بالعلم واحل�سور عر برنامج الت�سال املرئي تطبيق 
BOTIM امام ادارة الدعوى البتدائية الثالثة ع�سر على هاتف رقم:00971502350991 - املوافق:2021/11/16  
يوم الربعاء وذلك من ال�ساعة 9:00 �س ولغاية 12:30 ظ او احل�سور املرئي عن طريق الوكيل القانوين او مركز 
تقدمي اخلدمة املعتمد )الع�سيد( لتقدمي جوابكم على �سحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد امكانية الت�سوية ، 
النظام اللكرتوين ملحاكم دبي لال�سرتاك  الدعوى + حافظة م�ستندات ميكنكم الط��الع عليها من خالل  لئحة 

يرجى التوا�سل على مركز الت�سال 043347777
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13393 بتاريخ 2021/11/16 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0007996 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : موناليزا ل�سناعة الثاث 
جمهول حمل الإقامة  : ال�سارقة ال�سناعية 4 - هاتف:06462618 - 0566815300 

0506462618 -
الر�سوم  بدفع  عليه  املدعي  الزام   - درهم   )4000( مبلغ  بدفع  عليه  املدعي  الزام 

وامل�سروفات واتعاب املحاماة �سمول احلكم بالنفاذ املعجل
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/11/23 امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة الرقة 
الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 10 ( 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
الن�سر وذلك  تاريخ  ايام من  امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة  كافة 

للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ 2021/11/14م 

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13393 بتاريخ 2021/11/16 

�عـالن تغيري ��سـم
املن�سوري(  خمي�س  علي  �سالح  )م�سعده  املواطنة  تقدمت 
التوثيقات  ق�سم   - البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل  بطلب 

بتغيري ا�سمها من )م�سعده( اىل)ميا�سه(
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 15 

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

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

�لعدد 13393 بتاريخ 2021/11/16 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

�أد�ء  �أمر   SHCFICICPL2021 /0008232 يف  �لدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : ابراهيم احمد ابراهيم الرق العلي 

 اماراتي اجلن�سية 
نعلمكم بان املدعي/فورايفر للمنا�سبات - قد اقام الدعوى املذكورة 
اعاله املحكومة بتاريخ 2021/10/23 نامر بالزام املدعي عليه ان 
يوؤدي للمدعية مبلغا وقدره )30000( درهم والزمته بامل�سروفات ، 

حكما غري قابال لال�ستئناف - حرر بتاريخ 2021/11/10 
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13393 بتاريخ 2021/11/16 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

�أد�ء �أمر   AJCEXCICPL2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0002546/ 
اإىل املحكوم عليه :عماد خالد العبد

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ:عبيد ا�سحاق ا�سماعيل املازمي ، اجلن�سية المارات العربية املتحدة  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم 
املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع 

الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 152711.0 .
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك  تاريخ  يوما من 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13393 بتاريخ 2021/11/16 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية   - بارر��سور�م فيجاي
جزئي مدين   SHCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004569/ 

اإىل املحكوم عليه :باررا�سورام فيجاي
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ:�سانتو�س بارا�سارام ماجناىل ، اجلن�سية هندي 
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم 
املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع 

الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 7350 .
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك  تاريخ  يوما من 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13393 بتاريخ 2021/11/16 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية   - �لعمود �لف�سي ملقاولت �لنجارة �مل�سلحة
جزئي مدين   SHCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0003851/ 

اإىل املحكوم عليه :العمود الف�سي ملقاولت النجارة امل�سلحة
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ:رهيف مولوجود حنيف حممد حنيف ، اجلن�سية هندي 
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم 
املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع 

الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 750 .
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك  تاريخ  يوما من 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13393 بتاريخ 2021/11/16 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية   - نوره جمعه حممد �سامل بحري �ملهريي
مدين  SHCEXCICIVS2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004383/ 

اإىل املحكوم عليه :نوره جمعه حممد �سامل بحري املهريي
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ:نادر عبدالرحمن طباخ - اجلن�سية �سوري 
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم 
املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع 

الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 27638 .
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك  تاريخ  يوما من 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13393 بتاريخ 2021/11/16 
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
)كلي( جتاري   SHCFICICOM2021 /0005989 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / ماك�س ايربيان م.م.ح - العنوان:9332551 
الدعوى  املحكمة يف  عليك هذه  قد حكمت   2021/10/31 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
بالرقم اأعاله ل�سالح / ماركت لند بيه تي واي ليمتد ،  بالتايل :ن�س احلكم حكمت 
توؤدي  بان  م.م.ح  ايربيان  ماك�س  عليها  املدعي  بالزام  احل�سوري  مبثابة  املحكمة 
وع�سرون  و�ستة  ماليني  �ستة  امريكي  دولر   )6.026.703.20( وقدره  مبلغ  للمدعية 
الفا و�سبعمائة وثالثة دولرا امريكيا وع�سرون �سنتا ، او ما يعادله بالدرهم الماراتي 
وقت رفع الدعوى والفائدة بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام وعلى 
ان ل جتاوز ا�سل مبلغ املطالبة مع الزام املدعي عليها بامل�ساريف وخم�سمائة درهم 
مقابل  اتعاب املحاماة . حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا 

من اليوم التايل لن�سره.
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 359803         بتاريخ: 2021/09/19
با�س��م: �سينزهني اي يف بي ا�س تكنولوجي كو. ال تي دي.

وعنوانه: روم 201، �سيفنتي �سك�سث بلدج.، ليانتاجن اند�سرتيال زون، تاجنوي كوميونتي، فنغهواجن �سب-
دي�سرتيكت، جواجنمينج دي�سرتيكت، �سينزهني، جواجندوجن 518000، ال�سني 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
م�ستح�سرات ل�سنع املياه الكربونية / م�ستح�سرات لت�سنيع املياه الغازية؛ مياه �سيلتزر )ماء معدين فوار(؛ 
مياه معدنية )م�سروبات(؛ م�سروبات ع�سري الفاكهة غري الكحولية؛ البرية )�سراب ال�سعري(؛ الكوكتيالت 
اأ�سا�سها �سراب ال�سعري؛ امل�سروبات اأ�سا�سها فول ال�سويا بخالف بدائل احلليب؛ ع�سارة اأو ع�سائر الفاكهة / 

ع�سري الفاكهة؛ مياه ال�سودا؛ م�ستح�سرات غري كحولية ل�سنع امل�سروبات.
الواق�عة بالفئة: 32

و�سف العالمة: كلمة SMOK مكتوبة ي�سكل خا�س ومميز بحروف لتينية باللون ال�سود.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 359794         بتاريخ: 2021/09/19
با�س��م: �سينزهني اي يف بي ا�س تكنولوجي كو. ال تي دي.

وعنوانه: روم 201، �سيفنتي �سك�سث بلدج.، ليانتاجن اند�سرتيال زون، تاجنوي كوميونتي، فنغهواجن �سب-
دي�سرتيكت، جواجنمينج دي�سرتيكت، �سينزهني، جواجندوجن 518000، ال�سني 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
حليب منظف لأغرا�س الزينة؛ م�ستح�سرات التلميع اأوال�سقل؛  م�ستح�سرات التنظيف؛ املنكهات الغذائية 
ال�سحذ؛  اأو  ال�سن  م�ستح�سرات  جلخ؛  اأو  الطحن  حم�سرات  الأ�سا�سية(؛  )الزيوت  اأو  العطرية(  )الزيوت 
التجميل  م�ستح�سرات  ال�سخ�سية؛  للنظافة  للنف�س  منع�سة  م�ستح�سرات  التجميل؛  م�ستح�سرات  بخور؛ 

للحيوانات؛ م�ستح�سرات تعطري الهواء.
الواق�عة بالفئة: 3

و�سف العالمة: كلمة SMOK مكتوبة ي�سكل خا�س ومميز بحروف لتينية باللون ال�سود.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  16 نوفمرب 2021 �لعدد 13393

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 359796         بتاريخ: 2021/09/19
با�س��م: �سينزهني اي يف بي ا�س تكنولوجي كو. ال تي دي.

وعنوانه: روم 201، �سيفنتي �سك�سث بلدج.، ليانتاجن اند�سرتيال زون، تاجنوي كوميونتي، فنغهواجن �سب-
دي�سرتيكت، جواجنمينج دي�سرتيكت، �سينزهني، جواجندوجن 518000، ال�سني 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأجهزة  اأجهزة حتمي�س؛ �سوايات )اأجهزة طبخ(؛ �سواين �سوي )اأجهزة طبخ(؛  اأجهزة وتركيبات الإ�ساءة؛ 
واآلت التريد؛ اأجهزة ت�سخني؛ من�ساآت التدفئة؛ الأجهزة واملن�ساآت اأو التمديدات ال�سحية؛ اأجهزة مطهرة؛ 

م�سعات حرارية كهربائية؛ فتائل مهيئة ملواقد الزيت؛ اأجهزة واآلت تنقية الهواء.
الواق�عة بالفئة: 11

و�سف العالمة: كلمة SMOK مكتوبة ي�سكل خا�س ومميز بحروف لتينية باللون ال�سود.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  16 نوفمرب 2021 �لعدد 13393

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 359797         بتاريخ: 2021/09/19
با�س��م: �سينزهني اي يف بي ا�س تكنولوجي كو. ال تي دي.

وعنوانه: روم 201، �سيفنتي �سك�سث بلدج.، ليانتاجن اند�سرتيال زون، تاجنوي كوميونتي، فنغهواجن �سب-
دي�سرتيكت، جواجنمينج دي�سرتيكت، �سينزهني، جواجندوجن 518000، ال�سني 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
معادن ثمينة اأو نفي�سة غري م�سغولة اأو ن�سف م�سغولة؛ �سناديق من املعادن الثمينة؛ قالئد )جموهرات(؛ 
عقود )جموهرات(؛ اأ�ساور )جموهرات(؛ جموهرات؛ دبابي�س )جموهرات(؛ دبابي�س للزينة )جموهرات(؛ 

اخلوامت )املجوهرات(؛ �ساعات املع�سم؛ �ساعات التنبيه؛ ذهب غري م�سغول اأو مطروق.
الواق�عة بالفئة: 14

و�سف العالمة: كلمة SMOK مكتوبة ي�سكل خا�س ومميز بحروف لتينية باللون ال�سود.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  16 نوفمرب 2021 �لعدد 13393

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 359798         بتاريخ: 2021/09/19
با�س��م: �سينزهني اي يف بي ا�س تكنولوجي كو. ال تي دي.

وعنوانه: روم 201، �سيفنتي �سك�سث بلدج.، ليانتاجن اند�سرتيال زون، تاجنوي كوميونتي، فنغهواجن �سب-
دي�سرتيكت، جواجنمينج دي�سرتيكت، �سينزهني، جواجندوجن 518000، ال�سني 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الورق؛ ورق تواليت / ورق �سحي؛ لوحات اإعالنية من الورق اأو الورق املقوى؛ كتالوجات؛ مل�سقات؛ اأجهزة 
حجرية(؛  )طباعة  ليثوغرافية   فنية  اأعمال  مطبوعة؛  من�سورات  مكتبية(؛  )معدات  الكتب  جتليد  واآلت 

اأكيا�س )مغلفات واأجربة( من الورق اأو البال�ستيك للتعبئة؛ القرطا�سية.
الواق�عة بالفئة: 16

و�سف العالمة: كلمة SMOK مكتوبة ي�سكل خا�س ومميز بحروف لتينية باللون ال�سود.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  16 نوفمرب 2021 �لعدد 13393

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 359799         بتاريخ: 2021/09/19
با�س��م: �سينزهني اي يف بي ا�س تكنولوجي كو. ال تي دي.

وعنوانه: روم 201، �سيفنتي �سك�سث بلدج.، ليانتاجن اند�سرتيال زون، تاجنوي كوميونتي، فنغهواجن �سب-
دي�سرتيكت، جواجنمينج دي�سرتيكت، �سينزهني، جواجندوجن 518000، ال�سني 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
ع�سي امل�سي؛ ع�سي خيزران؛ جلد غري م�سغول اأو �سبه م�سغول؛ �سناديق ثياب )حقائب �سفرية(؛ حمافظ 
�سروج؛  �سما�سي؛  اأو  مظالت  جلدية؛  �سيور   / جلدية  اأحزمة  الت�سوق؛  اأكيا�س  حقائب؛  اأو  اأكيا�س  اجليب؛ 

حقائب الظهر / اأكيا�س الظهر.
الواق�عة بالفئة: 18

و�سف العالمة: كلمة SMOK مكتوبة ي�سكل خا�س ومميز بحروف لتينية باللون ال�سود.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  16 نوفمرب 2021 �لعدد 13393

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 359801         بتاريخ: 2021/09/19
با�س��م: �سينزهني اي يف بي ا�س تكنولوجي كو. ال تي دي.

وعنوانه: روم 201، �سيفنتي �سك�سث بلدج.، ليانتاجن اند�سرتيال زون، تاجنوي كوميونتي، فنغهواجن �سب-
دي�سرتيكت، جواجنمينج دي�سرتيكت، �سينزهني، جواجندوجن 518000، ال�سني 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اجلوارب  القبعات؛  القدم؛  لبا�س  ل��الرت��داء؛  النطاقات  اأو  الزنانري  للمواليد؛  مالب�س  خارجية؛  مالب�س 

طويلة ن�سائية؛ امل�سدات؛ قفازات )مالب�س(؛ الأو�سحة / لفاعات؛ املالب�س.
الواق�عة بالفئة: 25

و�سف العالمة: كلمة SMOK مكتوبة ي�سكل خا�س ومميز بحروف لتينية باللون ال�سود.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  16 نوفمرب 2021 �لعدد 13393

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 359802         بتاريخ: 2021/09/19
با�س��م: �سينزهني اي يف بي ا�س تكنولوجي كو. ال تي دي.

وعنوانه: روم 201، �سيفنتي �سك�سث بلدج.، ليانتاجن اند�سرتيال زون، تاجنوي كوميونتي، فنغهواجن �سب-
دي�سرتيكت، جواجنمينج دي�سرتيكت، �سينزهني، جواجندوجن 518000، ال�سني 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
 / تاأهيل اجل�سم  اإع��ادة  اأجهزة   / الأج�سام  اأجهزة كمال  اللعب؛  اللعب؛ كرات  ورق  الروبوتات؛  لعبة  األعاب؛ 
اأدوات الرماية؛ اآلت للتمارين البدنية؛ حمامات ال�سباحة )اأدوات اللعب(؛ واقيات  اأجهزة تدريب اجل�سم؛ 

الركبة )اأدوات ريا�سية(؛ عدة �سيد ال�سمك.
الواق�عة بالفئة: 28

و�سف العالمة: كلمة SMOK مكتوبة ي�سكل خا�س ومميز بحروف لتينية باللون ال�سود.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  16 نوفمرب 2021 �لعدد 13393

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 359804         بتاريخ: 2021/09/19
با�س��م: �سينزهني اي يف بي ا�س تكنولوجي كو. ال تي دي.

وعنوانه: روم 201، �سيفنتي �سك�سث بلدج.، ليانتاجن اند�سرتيال زون، تاجنوي كوميونتي، فنغهواجن �سب-
دي�سرتيكت، جواجنمينج دي�سرتيكت، �سينزهني، جواجندوجن 518000، ال�سني 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اإجراء  الريا�سية؛  املرافق  الدعائية؛ خدمات ترفيهية؛ توفري  الأف��الم  الأف��الم بخالف  اإنتاج  الكتب؛  ن�سر 
اجلولت امل�سحوبة مبر�سدين؛ التدري�س / اخلدمات التعليمية / خدمات التعليمات؛ تنظيم حلقات درا�سية 

اأو الندوات واإدارتها؛ خدمات املكتبات املتجولة / خدمات الكتب املتنقلة؛ خدمات حدائق احليوان.
الواق�عة بالفئة: 41

و�سف العالمة: كلمة SMOK مكتوبة ي�سكل خا�س ومميز بحروف لتينية باللون ال�سود.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  16 نوفمرب 2021 �لعدد 13393

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 181379
با�س��م: التيكور انك. 

وعنوانه: 7575 فولتون �سرتيت اي�ست اآدا، ام اي 49355،الوليات املتحدة 
الأمريكية

وامل�سجلة حتت رقم : )181379(  بتاريخ:  2015/12/09
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف :    2022/11/01 وحتى تاريخ : 2032/11/01
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  16 نوفمرب 2021 �لعدد 13393

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 167541
با�س��م: مايا تيك�ستيل �سانايي يف تيجاريت ليمتد �سريكيتي 

وع���ن���وان���ه: م����رييف م��اه��ال��ي�����س��ي، ن��ي�����س��ي��ب ف���ازي���ل ج��ادي�����س��ي رق�����م: 12، 
34785�ساجناكتيب- ا�سطنبول/  تركيا

وامل�سجلة حتت رقم : )167541(  بتاريخ:  2015/12/13
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف :    2022/01/04 وحتى تاريخ : 2032/01/04
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  16 نوفمرب 2021 �لعدد 13393

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 167540
با�س��م: مايا تيك�ستيل �سانايي يف تيجاريت ليمتد �سريكيتي 

وعنوانه: مرييف ماهالي�سي،ني�سيب فازيل جادي�سي رقم: 12، 34785�ساجناكتيب- 
ا�سطنبول/  تركيا

وامل�سجلة حتت رقم : )167540(  بتاريخ:  2014/02/03
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2022/01/04 وحتى تاريخ : 2032/01/04
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  16 نوفمرب 2021 �لعدد 13393

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 166311
با�س��م: يونيك �سيلد ا�س دي ان بي ات�س دي 

وعنوانه: 68-3ايه جالن با�سار، 41400 كالجن، �سيالجنر، ماليزيا
وامل�سجلة حتت رقم : )166311(  بتاريخ:  2015/09/01

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 
انتهاء احلماية يف :    2021/12/11 وحتى تاريخ : 2031/12/11

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  16 نوفمرب 2021 �لعدد 13393

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم : 362244         بتاريخ: 2021/10/18
رقم الأولوية : 90655668

تاريخ الأولوية : 2021/04/19
بلد الأولوية: الوليات املتحدة الأمريكية

با�س��م: ليونالنك، ال ال �سي
وعنوانه: 440 نورث روديو درايف، بيفريل هيلز، كاليفورنيا 90210، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
م�ستح�سرات العناية بالب�سرة غري الدوائية.

الواق�عة بالفئة: 3
و�سف العالمة: كلمات HELLO MEN'S SKIN بحروف لتينية باللون ال�سود.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 

اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  16 نوفمرب 2021 �لعدد 13393

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 359933         بتاريخ: 2021/09/20
با�س��م: دبيل كوين جروب )اك�سينجياجن( كونلون تاير كو.، ال تي دي.

تو  رود  ووك��ي  اف  )ذا كرو�سينج  ال�سني  اك�سينجياجن،  اأوروم��ك��ي  رود،  ن��ورث ميدوجن  وعنوانه: منر 7880 
�سيهوا ميدرود اند وي�ست جينهوي رود تو وي�ست كاجنزهاواجن رود(

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الداخلية لالإطارات  الأنابيب  الهوائية؛  دراجات  ال�سيارات؛  اإطارات  ال�سيارات؛  الداخلية لإطارات  الأنابيب 

الهوائية؛ اإطارات الدراجات الهوائية؛ اإطارات لعجالت املركبات؛ اإطارات لعجالت الطائرات  .
الواق�عة بالفئة: 12

باللون  خطوط  داخلها  دائ��رة  ي�سارها  على  مميز  ب�سكل  مكتوبة   KUNLUN كلمة  العالمة:  و�سف 
ال�سود.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  16 نوفمرب 2021 �لعدد 13393

تعلن حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية – دائرة المور امل�ستعجلة – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �سركة الإمارات للمزادات �س.ذ.م.م يف متام 
ال�ساعة اخلام�سة م�ساءاً يوم الربعاء املوافق 17 نوفمر 2021 والثالث الأيام التالية وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد اأو 

بزيارة املوقع اللكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة العرتا�س مراجعة ق�سم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�سمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
دائرة االأمور امل�ستعجلة

     

2013  21079/2017  61798 B 8000   

2009  1553/2017  61804 Q 2000    

CRV 2012 14412/2019  48337 S 12000    

2016  27411/2018  30228 J 10000    

2001  6579/2017  81574  700   

2014  27147/2017  50337 D 16000    

2015  4985/2021  86243 1 17000   

2016  14627/2019  40153 C 22000   

2012  19018/2017  60264 P 4000    

2015  24959/2017  86216 5 7000     

2010  19294/2019  74080 R 3000     

2016  18947/2019  43463 P 15000   

2015  11371/2020  42901 R 11000     

2011  8081/2017  80729 N 2500      

2016  469/2021  29506 6 15000   

2013  4905/2021  62032 F 14000 . . .      

2018  4784/2020  45382 M 38000       

2019  9067/2020  87398 I 30000   

2009  18725/2018  10699 K 4000     

X6 2009   3746/2017  63378 9 3000 . .       

2013  5199/2021  15705 J 7000    

2013  6560/2020  29377 M 7000 .  

2011  16103/2018  32654 M 6000  

2016  5106/2021  32590 M 7000       

2019  807/2021  23072 W 19000   

2013  917/2018  26653 L 12000 . . .     

2015  3567/2018  82993 1 7000   

2015  18830/2016  35312 E 7000    

2015  9572/2018  11523 1 10000   

A4 2013 13523/2017  92067 D 13000    

2013  9812/2017  5359 B 14000     

2012  3237/2015  20134 12 3000    

2011   3847/2018  22362 E 5000     

2008   15646/2018  35793 5 4000   

BMW 523I 2012 2600/2014  58495 11 13000    

2013  3407/2020  20314 D 9000     

2016 3 16157/2017  17458 F 13000    

2015   4297/2019  83415 16 9000    

2014  18353/2017  36356 A 17000       

2013  27101/2018  60654 S 13000    

2015  1290/2018  60145 Q 3000   

2015  15223/2017  89486 C 6000         

2014  3987/2021  58274 7 7000     

2012  19856/2019  71668 L 2500    

GLK 250 2014 11847/2020  35619 T 25000   

2013  2317/2020  69541 L 3000   

2013   3452/2021  62190 U 10000   

2019  13442/2020  60482 W 22000  

2015  4441/2018  40184 R 10000       

2016  6714/2019  30534 S 9000   

SL 500 2015 1347/2015  22018  60000 . .     

2019  5153/2021  47829 W 27000 . 
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غالبا ما يتم جتاهل مر�ض ال�سكري النوع 2 باعتباره حالة حميدة، 
ول  تعد  ل  التي  امل�ساعفات  من  الباحثني  حتذير  من  الرغم  على 
يهدد احلياة. بع�سها   - املر�ض  اأن ينطوي عليها  التي ميكن  حت�سى 

وكما هو احلال مع معظم احلالت، تعترب الختيارات الغذائية من 
املحددات القوية ملر�ض ال�سكري. وميكن لع�سبة واحدة، لها تاأثريات 
مر�ض  عالمات  درء  يف  ت�ساعد  اأن  ال��دم،  يف  لل�سكر  م�سادة  قوية 
ال�سكري،  "املريمية" منذ فرتة طويلة كعالج ملر�ض  با�سم  �سعبيا  واملعروفة  املرميية  اأوراق  ال�سكري.وت�ستخدم 

حيث ت�سري الأبحاث اإىل اأنها ميكن اأن ت�ساعد يف خف�ض م�ستويات ال�سكر يف الدم.

ووج������دت درا�����س����ة ت��ب��ح��ث يف الرت���ب���اط 
م�ستخل�س  اأن  وال�سكري،  الع�سبة  ب��ني 
اجللوكوز  م�ستويات  من  يقلل  املرميية 
تن�سيط  طريق  عن  الفئران  يف  ال��دم  يف 

م�ستقبل معني.
كما اأك���دت درا���س��ات اأخ���رى اأج��ري��ت على 

الب�سر هذه النتائج.
ووج�����دت جت��رب��ة ���س��ري��ري��ة ���س��م��ل��ت 80 
النوع  ال�سكري  داء  من  يعانون  �سخ�سا 
2، الذي ل يتم التحكم فيه ب�سكل جيد، 
اأنه بعد �ساعتني من ال�سيام، انخف�ست 
الأفراد  ل��دى  ال��دم  يف  ال�سكر  م�ستويات 
ملحوظ  ب�سكل  املرميية  تناولوا  الذين 

عند مقارنتها باملجموعة ال�سابطة.
ومب����ج����رد ت��ن�����س��ي��ط امل�����س��ت��ق��ب��ل، لحظ 
الباحثون اأن امل�ستقبالت تزيل الأحما�س 
ت�ساعد  الدم، ورمبا  الزائدة يف  الدهنية 

يف حت�سني ح�سا�سية الأن�سولني.
اأج��ري��ت ع��ل��ى الفئران  ووج����دت درا���س��ة 
اأن   ،2 ال���ن���وع  ال�����س��ك��ري  ب�����داء  امل�����س��اب��ة 
لعقار  م�سابهة  بطريقة  تعمل  الع�سبة 
يف  للتحكم  يو�سف  دواء   - امليتفورمني 

ن�سبة اجللوكوز يف الدم.
الع�سبة  ل��ه��ذه  اأن  وج���د  ال��ب�����س��ر،  ول���دى 
روزيغليتازون،  مل���ادة  م�سابهة  ت��اأث��ريات 
دواء اآخر م�ساد ملر�س ال�سكري يخف�س 

ح�سا�سية  ويح�سن  الدم  يف  ال�سكر  ن�سبة 
الأن�سولني.

قد  املرميية  اأن  اإىل  الباحثون  وخل�س 
تفيد مر�سى ال�سكري لتقليل اجللوكوز 

بعد �ساعتني فقط من ال�سيام.
ال�سكري  م��ر���س  م��ع��دلت  اأن  ح��ني  ويف 
اأن  للقلق، فقد وجد  �سبب  املتزايدة هي 
هذه احلالة لها روابط قوية مع ارتفاع 

ن�سبة الكولي�سرتول يف الدم.
الكولي�سرتول  ارت��ف��اع  ي��وؤدي  اأن  وميكن 
الإ�سابة  خل��ط��ر  الأف�����راد  تعري�س  اإىل 
باأمرا�س القلب، ولكن الطبيعة ال�سارة 

للحالة جتعل من ال�سعب ت�سخي�سها.

ومع ذلك، فاإن غالبية الأدوية املوجودة 
جانبية  اآث��ار  لها  الكولي�سرتول  خلف�س 

�سارة متنع الكثريين من تناولها.
ودف����ع ه���ذا ال��ب��اح��ث��ني اإىل ال��ب��ح��ث عن 
طرق بديلة لعالج هذه احلالة، مع كون 
ال��غ��ذائ��ي يف طليعة الإج����راءات  ال��ن��ظ��ام 

الوقائية.
تفعله  ما  اأن  التحقيقات  بع�س  وك�سفت 
املرميية ملر�س ال�سكري، قد تفعله اأي�سا 

مع الكولي�سرتول.
ع��ن��د تناول  اأن�����ه  ال����درا�����س����ات  ووج������دت 
املرميية ثالث مرات يوميا ملدة �سهرين 
اأو ثالثة اأ�سهر، تقلل املرميية من ن�سبة 

والدهون   LDL ال�سار  الكولي�سرتول 
الثالثية وتزيد من ن�سبة الكولي�سرتول 

احلميد.
�سملت  التي  الدرا�سات،  اإح��دى  ووج��دت 
67 م�ساركا، اأن م�ستويات الكولي�سرتول 
بعد   19.6% بن�سبة  انخف�ست  الكلية 
اأظهرت  ذل����ك،  ع��ل��ى  ���س��ه��ري��ن.وع��الوة 
عالمات  ج��م��ي��ع  يف  حت�����س��ن��ا  ال���ن���ت���ائ���ج 

الكولي�سرتول مع مكمالت املرميية.
اأنه ميكن تقدمي  اإىل  وخل�س الباحثون 
لرتفاع  ب��دي��ل  ك��ع��الج  امل��رمي��ي��ة  اأوراق 
ا�ست�سارة  ب��ع��د  ط��ب��ع��ا  ال��ك��ول��ي�����س��رتول، 

الطبيب املخت�س.

باحثون يزعمون انها "تخّف�ض ن�سبة الكولي�سرتول" 

املرميية .. حتد من م�شتوى ال�شكر يف الدم خالل �شاعتني!

الكثريين  اأن  �سابيغو،  جيورجي  الدكتور  اأع��ل��ن 
يعتقدون اأن النتقال اإىل منطقة اأخرى ذات مناخ 
حالتهم  من  التخل�س  على  �سي�ساعدهم  خمتلف 

املر�سية. ولكن متى فعال ي�ساعد تغيري املناخ.
ي�سري الطبيب، يف حديث لراديو "�سبوتنيك"، اإىل 
اأن تغري املناخ اإىل اأكرث دفئا اأو رطوبة اأو برودة، 
لل�سخ�س.  ال�سحية  احل��ال��ة  يف  ي��وؤث��ر  اأن  ميكن 
يلعب  اجل���وي  ال�سغط  م��وؤ���س��ر  متو�سط  اأن  كما 
دورا حمددا يف احلالة ال�سحية، واأن ماء ال�سرب 
وعوامل اأخرى تتميز بها هذه املنطقة اأو تلك له 

تاأثري اأي�سا.
اأخرى  منطقة  اإىل  الن��ت��ق��ال  "ي�ساعد  وي��ق��ول، 
ذات مناخ رطب، يف حالة اأمرا�س احل�سا�سية ، اأو 

فعال  ال�ستوائية  املنطقة  توؤثر  فمثال  الأكزميا. 
يف  امل�ستخدمة  امل�ستح�سرات  كتاأثري  اجل��ل��د،  يف 
املناطق  اإىل  الن��ت��ق��ال  وي�ساعد  اجل��ل��د.  ترطيب 
الدم.  �سغط  م�����س��ت��وى  تخفي�س  ع��ل��ى  ال��داف��ئ��ة 
وميكن اأن يخفف نوبات الربو. وميكن اأن ي�ساعد 
الذين يعانون  اأولئك  باردة  اإىل مناطق  النتقال 
يعانون  الذين  بع�س  ي�ساعد  وق��د  ال�سداع،  من 
من اآلم املفا�سل.ولكن من جانب اآخر قد تكون 

لتغري املناخ عواقب وخيمة اأي�سا.
ال�سحية  احلالة  �سوء  ي��زداد  اأن  "ميكن  وي��ق��ول، 
عند النتقال. لأن اجل�سم يحتاح من اأ�سبوع اإىل 
ميكنهم  ل  البع�س  فمثال  للتكيف.  اأ���س��ب��وع��ني 
اأو طول  ال��زم��ن��ي��ة،  امل��ن��ط��ق��ة  ت��غ��ري  ب�سبب  ال��ن��وم 

ف���رتة ال��ن��ه��ار، وال��ب��ع�����س ي��ت��اأث��ر ج���دا بانخفا�س 
م�ستوى ال�سغط اجلوي. كما اأن اآخرين يتاأثرون 
النتقال  عند  عموما  امل��اء.  يف  امللح  ن�سبة  بزيادة 
احلالة  تتاأثر  �سيء  كل  قبل  اأخ��رى،  منطقة  اإىل 
باأن  ي��ف��ي��د،  راأي  وه���ن���اك  ل��ل�����س��خ�����س.  ال��ن��ف�����س��ي��ة 
الطفولة  مرحلة  يف  وخا�سة  الق�سري،  النتقال 

يكون له تاأثري �سلبي يف احلالة ال�سحية".
وي�سيف هل ي�ساعد النتقال على التعايف ال�سريع 

من "كوفيد19-".
امل�ساألة  "كوفيد19-"،  ملر�س  "بالن�سبة  ويقول، 
النتقال  ي�سبب  املر�س جديد. وقد  معقدة. لأن 
ب�ساللة جديدة من  الإ�سابة  اأخرى  اإىل منطقة 

الفريو�س التاجي امل�ستجد".

تفاعل  لكيفية  فهمنا  تعميق  الباحثون  يوا�سل 
اجل�سم مع بيئته بني ما يحدث داخليا وخارجيا، 
ويعد هذا التفاعل هو املفتاح لإطالة عمر الفرد.

ويظهر بحث جديد فوائد طول العمر املرتبطة 
ميكروبيوتا(  )اأو  م��ي��ك��روب  ���س��ح��ة  ب��ت��ح�����س��ني 
على  م��ت��زاي��د  ب�سكل  ال��ت��ع��رف  الأم���ع���اء.وي���ج���ري 
امل�سيف  ملناعة  الأمعاء كمنظم مهم  ميكروبيوتا 
جملة  يف  ُن�سرت  درا���س��ة  الدماغ.وتو�سح  و�سحة 
ميكروبيوتا  تغيري  اأن   ،Nature Ageing
تعزيز  ت��اأث��ريات يف  لها  ي��ك��ون  اأن  الأم��ع��اء ميكن 

الدماغ.
زرع  ���س��ه��را(   20-19( امل�سنة  ال��ف��ئ��ران  وت��ل��ق��ت 
اإىل  )ثالثة  �سغرية  فئران  من  ب��رازي  ميكروب 

اأربعة اأ�سهر( اأو فئران م�سنة من العمر نف�سه.
الطبي  املدير  بيدر،  فين�سينت  الدكتور  واأو���س��ح 
 ،Pedre Integrative Health ملوؤ�س�سة
"ما هو ملحوظ يف النتائج هو اأن الفئران امل�سنة 
من  ب��رازي��ة  ج��راث��ي��م  زرع  لعملية  خ�سعت  ال��ت��ي 
لتغريات  انعكا�سا  اأظ��ه��رت  ال�����س��غ��رية،  ال��ف��ئ��ران 

الدماغ املرتبطة بال�سيخوخة". 
الدماغ  م��ن��اع��ة  يف  حت�����س��ي��ن��ات  "وجدوا  وت���اب���ع: 
وكذلك اإنتاج جزيئات املر�سال من مركز التحكم 
يف الدماغ املعروف با�سم احل�سني. وقد ترجم هذا 
الفئران  ل��دى  املعريف  ال�سلوك  يف  حت�سينات  اإىل 
امل�سنة".ومتتد فوائد حت�سني �سحة الأمعاء اإىل 
جملة  يف  موؤخًرا  ُن�سرت  درا�سة  واأظهرت  الب�سر. 

Nature اأن املعمرين لديهم ميكروبيوم اأمعاء 
ثانوية  اأحما�س �سفراوية  اإنتاج  قادر على  فريد 
منو  متنع  ال�����س��ف��راء(  م��ن  )م�ستقلبات  ج��دي��دة 
ملا  وفقا  املعوية،  اللتهابية  الأم��را���س  م�سببات 

ذكره الطبيب بيدر.

كيفية حت�سني �سحة القناة اله�سمية
منتظم. ب�سكل  املخّمرة  الأطعمة  • تناول 

الغذائي  الألياف يف نظامك  الكثري من  • اأدخل 
)على الأقل 25 - 35 غراما يوميا(.

)مثل  بالبوليفينول  الغنية  الأطعمة  • ت�سمني 
الرمان( يف النظام الغذائي.

الطبيعة. يف  اليومي  • امل�سي 

تغيري املناخ ي�شاعد على 
التخل�ض من بع�ض االأمرا�ض

ن�شائح رئي�شية قد "تعك�ض" تدهور الدماغ 
وتزيد من متو�شط العمر املتوقع!
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..�سلطت  ال�����س��ح��ف��ي  امل����وؤمت����ر  وخ�����الل 
ب���ن���ت �سامل  ال����دك����ت����ورة م���ي���ث���اء  م���ع���ايل 
ال�����س��ام�����س��ي وزي����رة دول����ة خ���الل املوؤمتر 
وعر فيديو م�سجل ال�سوء على كتابها 
يف  اإ�����س����اءات  م����ب����ارك..  ب��ن��ت  “فاطمة 
اأن الكتاب  اإىل  الفكر والعمل” ..م�سرية 
ي��ع��د مب��ث��اب��ة م��رج��ع رئ��ي�����س للكثري من 
التعليم  ب��ق�����س��اي��ا  وامل��ه��ت��م��ني  اخل������راء 
 .. الأجيال  وبناء  والتوعية  والتخطيط 
ف�سال   12 يف  ي���روى  الكتاب  اإن  وق��ال��ت 
فاطمة  ال�سيخة  ل�سمو  الذاتية  ال�سرية 
الن�سائي  الحت�����اد  رئ��ي�����س��ة  م���ب���ارك  ب��ن��ت 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة  ال��ع��ام 
ملوؤ�س�سة  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س��ة  وال��ط��ف��ول��ة 
وكيف  الإمارات”،  “اأم  الأ�سرية  التنمية 
زايد  ال�سيخ  له  املغفور  و�ساندت  �ساهمت 
ثراه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب���ن 
املجتمع  وب���ن���اء  الحت������اد  دول�����ة  ب���ن���اء  يف 
الإم����ارات����ي وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة امل�����راأة ودعم 

�ساأنها  م��ن  التي  التنموية  الق�سايا  ك��ل 
حتقيق اإجنازات تقدمية لدولة الإمارات 

العربية املتحدة ي�سهد لها اجلميع.
ل�سل�سلة  معرفيًة  م��ادًة  الكتاب  و�سيكون 
معاليها  ���س��ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ح��ا���س��رات 
لطلبة جامعات الإمارات �سمن مهرجان 

اأبوظبي 2022.
اإبراهيم  ه��دى  �سعادة  قالت  جانبها  من 
اأبوظبي  جم��م��وع��ة  م��وؤ���س�����س  اخل��م��ي�����س 
للثقافة والفنون، املوؤ�س�س واملدير الفني 
عاما   25 ط����وال   : اأب���وظ���ب���ي  مل��ه��رج��ان 
بقوة  و���س��اه��م��ن��ا  ت��اأق��ل��م��ن��ا  ط��ورن��ا  م�ست 
واملو�سيقى  الكلمة  مع  ال��ري��ادة  �سباق  يف 
وتعزيز  النه�سة  ل�ستدامة  �سعياً  والفن 

احلراك الثقايف حملياً واإقليمياً وعامليا.
ال�سيخ  ل��ه  املغفور  اآم��ن  لقد   : واأ���س��اف��ت 
اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
اأن الإماراِت  ثراه” ب�سعبه واأحّبه ُمدركاً 
ناحتاً  م���ت���ج���ّدٍد  ف���ك���ٍر  ب��ث��ق��اف��ِة  ت��ن��ه�����ُس 

ْرَح  باإزميله املبارك ُن�سَب ريادة الأمة و�سَ
اأ�سعل  �سانٍع  وحرفيِة  مب��ه��ارِة  اإجن��ازه��ا، 
قب�س الفكر واأعلى ُبنياَن املجد على �ُسّنِة 
ال��ت��ط��ّور وال��ّن��م��اء وخ���طَّ رح��م��ه اهلل فكَر 
بالتنّوع والوحدة  الإم��ارات فكراً يحتفي 
معتزاً  مبِتكراً  فكراً  واحلداثة  بالأ�سالة 
احلق  ب��ق��وة  ال��ع��امل  على  منفتحاً  ب��اإرِث��ه 

واإرادة ال�سالم.
�سفري  بال�سيو  دي  اينيغو  �سعادة  وق��ال 
اململكة الإ�سبانية لدى الدولة : فخورون 
اأرق����ى ال��ف��ن��ون الإ���س��ب��ان��ي��ة واأكرثها  ب���اأن 
م���ن مهرجان  ج�����زءا  ���س��ت��ك��ون  مت��ث��ي��اًل 

اأبوظبي يف عام 2022.
واأك������د ح��م��ي��د ع���ب���داهلل ال�����س��م��ري نائب 
الرئي�س التنفيذي للمجموعة والرئي�س 
وامل����وارد  املوؤ�س�سية  ل��ل�����س��وؤون  التنفيذي 
دعم  ن��وا���س��ل   : “مبادلة”  يف  الب�سرية 
اجلهود الرامية لتعزيز دور ومكانة دولة 
والفنون  للثقافة  الإم��ارات كمركز عاملي 

واملوهوبني  املبدعني  اإم��ك��ان��ات  واإط���الق 
القادمة  الأج���ي���ال  واإل���ه���ام  الإم���ارات���ي���ني 
املجموعة  اأن  اإىل  م�سريا  الفنانني،  من 
الفر�سة  الإم�����ارات  وب��ن��ات  اأب��ن��اء  منحت 
جتاوز  من  ومّكنتهم  ذاتهم  عن  للتعبري 
احلدود لإي�سال تراثهم الثقايف الأ�سيل 
وتعزيز التوا�سل بني املجتمعات واحلوار 

بني الثقافات.
الرئي�س  وون يل  �ساجن  ق��ال  ناحيته  من 
اإنرجي”  اإ�س  “جي  واملدير العام ل�سركة 
اأبوظبي �سريك الطاقة ملهرجان اأبوظبي 
: ي�سكل مهرجان اأبوظبي الفعالية الأبرز 
للنهو�س  ب���ارزاً  دوراً  تلعب  وال��ت��ي  عامليا 
يف  عد  ال�سُ كافة  على  الثقافة  مبكونات 
ظل روؤية وا�سرتاتيجية متفردة انطالقا 
من م�سوؤوليتنا املجتمعية واإمياناً باأهمية 
وا�ستدامة  احل�����س��ارة  دع��م  يف  امل�ساهمة 
الثقايف  احل��������وار  وحت���ف���ي���ز  م���ك���ون���ات���ه���ا 

والإبداعي عامليا.

الإماراتي  املو�سيقي  املوؤلف  ك�سف  بدوره 
“ال�سيمفونية  ع����ن  دروي�����������س  اإي�����ه�����اب 
التي  ثالثي”  احت����اد   .. الإب��راه��ي��م��ي��ة 
حيث  الخ��ت��الف  وتقدر  بالتنوع  حتتفي 
�ستجمع هذه ال�سيمفونية ثالثة موؤلفني 
الثالث:  ال��دي��ان��ات  ميثلون  مو�سيقيني 
مب�ساركة  والإ�سالم  وامل�سيحية  اليهودية 
اجلن�سيات  خمتلف  من  مو�سيقي   300
ل��ي��رتج��م��وا ب�سكل  ال��ث��ق��اف��ات والأدي�������ان 
عملي �سمن ثالث معزوفات كيف تتمثل 
قيم ال�سالم واحلب والت�سامح مو�سيقًيا.

�ُسّرفُت   : التهامي  حممود  ال�سيخ  وق��ال 
بامل�ساركة يف مهرجان اأبوظبي على مدى 
اأكون  اأن  وي�سعدين  ال�سابقة  ال�����س��ن��وات 
جم��دداً ج��زًءا من دورت��ه احلالية والذي 
نطاق  ع��ل��ى  ف��ي��ه  بيننا  ال��ت��ع��اون  �سيكون 
ل��ف��ع��ال��ي��ات رم�سان  ف��ب��الإ���س��اف��ة  اأو����س���ع 
�ساأكون  ع��ام  ك��ل  مرتقبة  اأ�سبحت  ال��ت��ي 
ع��امل��ي كبري يحمل  م��ن عمل فني  ج���زءا 

وهو  �سامية  اإن�سانية  ر���س��ائ��ل  طياته  يف 
الإبراهيمية«. “ال�سيمفونية 

 : تاون�سون  املو�سيقي روبرت  املنتج  وقال 
واأبدية  خالدة  هي  الرائعة  املو�سيقى  اإنَّ 
الإبراهيمية  ال�سيمفونية  اأن  واأع��ت��ق��د 
الكال�سيكيات  �ستحتل مكاًنا متفردا بني 
العظيمة و�سُت�سارك ر�سالتها مع الب�سرية 

اإىل الأبد.
واملخرجة  وال�����س��اع��رة  الأدي���ب���ة  وق���ال���ت 
�سيتم عر�س  ال��غ��امن  الإم��ارات��ي��ة جن��وم 
“عبور” م��ن خالل  اأع���م���ايل وه���و  اآخ���ر 
منحه مكانا للعر�س يف منارة ال�سعديات 
�سمن معر�س مهرجان اأبوظبي وتوفري 
والفنية  التقنية  ال���س��ت��ع��دادات  ج��م��ي��ع 
ليتمكن اجلمهور يف دول��ة الإم���ارات من 
للمرة  عر�س  قد  كان  اأن  بعد  م�ساهدته 
البندقية  يف  الإم�����ارات  ج��ن��اح  يف  الأوىل 

باإيطاليا عام 2019 .
وي�������س���م امل����ه����رج����ان يف دورت��������ه ال������ 19 

التي  الفعاليات  م��ن  م��ت��ف��ردة  جمموعة 
تنب�س باحلياة حيث يدمج بني العرو�س 
الواقعية والعرو�س الفرتا�سية املعتمدة 
اإطار  يف  الرقمية  التقنيات  اأح���دث  على 
املت�سارع  الرقمي  التحول  ملواكبة  روؤيته 
الثقافية  والأن�سطة  املبادرات  وا�ستدامة 
الفنية  الأع��م��ال  اأه��م  املهرجان  ي��ق��ّدم  اإذ 
اجلديدة يف �سبيل متكني القطاع الثقايف 
اأمناطا  م��ب��دع��اً  مب��ك��ون��ات��ه  وال��ن��ه��و���س 
الرقمية  الفنون  يف  ا�ستثنائية  ابتكارية 

والتجارب الّتفاعلّية.
اأبوظبي  م���ه���رج���ان  ف���ع���ال���ي���ات  وت�������س���م 
عرو�س  من  فريدة  جمموعة   2022
من  اأك����رث  مب�����س��ارك��ة  وامل���ع���ار����س  الأداء 
العامل  اأنحاء  فنان من خمتلف   1000
فعالية   300 م��ن  اأك���رث  يقدمون  حيث 
جولتني  ج���ان���ب  اإىل  ورق���م���ي���ة  واق���ع���ي���ة 
و17عر�ساًلأول  عامليتني  مو�سيقيتني 

مرة عامليا.

•• اأ�سامة عبد املق�سود 

من الكتب التى لفتت اأنظار زوار ركن التوقيع يف معر�س ال�سارقة الدويل 
الإعالمية  “ للكاتبة  روح  “جرعة  بعنوان  كتاب    40 ن�سخته  للكتاب يف 
منال احلبال التى جمعت خراتها وم�سريتها العلمية والعملية يف موؤلف 
�سمن اأكرث من خم�سني مو�سوعاً عن الطاقة الإيجابية وكيفية التم�سك 
بها  وال��رق��ي  النف�س  دع��م  ال���دءوب على  والعمل  ال��ذات  واأكت�ساف  ب��الأم��ل 
واجلدير  وتقبله،  الخ��ت��الف  ثقافة  ون�سر  الآخ���ر   م��ع  التعامل  وكيفية 
بالذكر اأن معظم مقالت الكتاب مت ن�سرها يف �سفحة اأراء الكتاب بجريدة 

الفجر الإماراتية.
ووفقت  �سفحة،   120 �سفحات  بعدد  الكبرية  القطع  م��ن  الكتاب  ج��اء 
الكاتبة منال احلبال حني اأ�ستهلت موؤلفها “ جرعة روح” مبقال بعنوان 
“الت�سال بالروح” واتبعته “بطاقة الكلمة” ثم “كارما  وكل متوقع اآت”، 
وهذه العناوين خمتارة بعناية ودقة لتكون مفاتيح ومدخل ل�سراع نف�سي 
اأهمية  اإىل  ي�سريوا  وكارما  والكلمة  فالروح  مو�سوعات،  من  يليها  فيما 
لتجعل  تقف  ثم  الأعماق،  داخ��ل  وما حتتوية  للذات  والتطلع  التخطيط 
النف�س  تهدئة  تاأمل من خالل  ال�سعداء ومتنحه حلظة  يتنف�س  القارئ 
وفر�س طاقتها الإيجابية وب�سطها حني ت�سري اإىل اأن كل متوقع اآت وكاأنها 
تو�سي باأن كل اإن�سان عليه اأن يكتب ق�سة حياته وي�سعى لتحقيق ما جاء 

فيها من م�ساهد وتذليل ال�سعاب وعدم التواكل.
اأهتمت الكاتبة منال احلبال بالنف�س كركيزة مهمة يف تكوين ال�سخ�س، 
على  ودللتها  اخللفي  الغالف  �سكنت  التى  كلمتها  يف  وا�سحاً  كان  وه��ذا 
والرتقاء  بالروح  لل�سمو  والتحفيز  الإيجابية  بن�سر  جاهدة  حت��اول  اأنها 
لالأف�سل والنهو�س بقوة بعد كل �سقوط والتعايف بتحويل عمق الأمل اإىل 
جرعة روح، كما و�سحت يف ذات الكلمة دور الروح يف بناء الفرد واملجتمع 
وامل�ساعر   والأف���ك���ار  ال��ع��ق��ول  م��ع  تتالقى  الأرواح  يجعل  ق��د  ال��ق��در   واأن 

واإمنا  نلتقي معهم يف دروب احلياة  اأ�سخا�س قد ل  ال�سعادة مع  لتحقيق 
جمعنا الفكر والإلهام وم�ساعر اأخرى ت�سجعنا على م�سرية احلياة وجتاوز 

ال�سعاب.
بعنوان  ج��داً  اأعتره مهم  القراء يف مقال  الكاتبة منال احلبال  وح��ذرت 
خالله ب�سرورة ال�سعور الإيجابي با�ستحقاق  نوهت  الذاتي”،  “التدمري 
وا�ستدعاء  ال�سلبية  الطاقة  اإليه، مع جتنب  ال�سخ�س ما ي�سبو  ويطمح 
هذا  لتجاوز   وال�سعور  والفكر  امليول  مع  تتناغم  التى  الإجابية  الفر�س 
اآخر  مب��ق��ال  ع��ززت��ه��ا  ب��ل  الق�سية  بعر�س  تكتفي  ومل  ال�سلبي،  ال�سعور 
بعنوان “الذكاء العاطفي” وكاأنها ر�سالة �سمنية باأن العاطفة هى املحرك 
الرئي�س للروح وللم�ساعر اجليا�سة، وو�سعت خطة العمل يف عنوان اأخر  
وهو “ال�سحن الطاقي” الذي بدوره حتث على تنمية القدرات ال�سخ�سية 
القوة  اإع��ادة �سحن  التى ت�سهم يف  الإيجابية  ال��ذات ومقوماتها  واكت�ساف 

الكامنة داخل الأعماق.
�سرورة  الأمان” على  “م�سافة  بعنوان  مقال  يف  احل��ب��ال  منال  واأك���ددت 
احلفاظ على م�سافة اأمان يف العالقات الإن�سانية، التى من �ساأنها حتافظ 
ناجحة  ال��ع��الق��ات  لت�سبح  التقدير  وا���س��ت��م��رار   امل��ت��ب��ادل  الح���رتام  على 
فاأ�سارت  روح،  جرعة  كتاب  يف  مقال  يف  ن�سيب  للحب  ك��ان  كما  ودائ��م��ة، 
اإىل طاقة احلب على اأنها طاقة كونية وحمفز جوهري للروح ، واتبعتها 
ب�سل�سلة مو�سوعات من اأهمها “طاقة الت�سامح”، واعترتها نفحة ربانية 

تبني مدى الطريق اإىل ال�سعور بال�سالم الداخلي.
اأنهت منال احلبال كتابها جرعة روح مبقال عن “املالك احلار�س”، قالت 
عنه اأنه املراقب لل�سخ�س منذ مولده ي�سد من عزميته الروحية وكاأنها 
الأول والأخ��ري  يف  الإن�سان وامللهم  الكامن بداخل  ال�سمري  تتحدث عن 
النطوائي”  عند  القوة  “نقاط  لكاتبة  تغفل  ومل  ال�سوية،  النف�س  بناء 
لتختم بها كتابها الأول “جرعة روح” الذي لقى ا�ستح�سان القراء وثناء 

اجلمهور املتواجد يف معر�س ال�سارقة للكتاب

•• ال�سارقة-الفجر:

اخ��ت��ت��م��ت ه��ي��ئ��ة ال�������س���ارق���ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م اخل���ا����س، 
م�ساركتها يف الدورة ال� 40 من معر�س ال�سارقة 
الدويل للكتاب، الذي انطلق يف 3 نوفمر اجلاري 
�سعار”  حتت  للكتاب  ال�سارقة  هيئة  من  بتنظيم 
من�ستها  ع��ر  ق��دم��ت  ح��ي��ث  كتاب”،  ل��ك  ه��ن��ا.. 

حزمة من الفعاليات والأن�سطة وور�س العمل.
ل�سل�سلة  ا����س���ت���م���راراً  ال��ه��ي��ئ��ة  م�����س��ارك��ة  وج�����اءت 
املعنية  وامل���ع���ار����س  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف  م�����س��ارك��ات��ه��ا 
وان�سجاماً  التعليمي،  واحلقل  الكتاب،  ب�سناعة 
مع خططها وا�سرتاتيجياتها الرامية اإىل تطوير 

املنظومة التعليمية ورفدها باآخر ما تو�سلت اإليه 
الأنظمة التعليمية حول العامل.

 ومتكنت الهيئة خالل 11 يوماً من تقدمي 80 
فعالية ون�ساط متنوعاً، ت�سمنت حزمة من ور�س 
العمل وامل�سابقات التفاعلية، والق�س�س املقروءة، 
وال�ست�سارات التعليمية والرتبوية، بهدف تعزيز 
امل�����س��ارك��ني، وحت��ف��ي��زه��م ع��ل��ى م�سادقة  م����دارك 
الكتاب، وت�سجيعهم على املطالعة وقراءة الكتاب 
قدراتهم،  ويعزز  مهاراتهم،  ينمي  الذي  الهادف، 

ويرتقي بثقافتهم. 
حمدثة  الدكتورة  �سعادة  اأك��دت  ال�سدد  ه��ذا  ويف 
اخلا�س،  للتعليم  ال�سارقة  هيئة  رئي�س  الها�سمي 

اأن م�ساركة الهيئة تاأتي ترجمة ل�سيا�سة واأهداف 
الهيئة الرامية اإىل تعزيز مهارات جميع اأطراف 
الالزمة  ب��الأدوات  ورفدهم  التعليمية،  املنظومة 
العمل  واأدوات  اآل���ي���ات  ت��ط��وي��ر  ���س��اأن��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي 
وتوجيهات  روؤى  م���ع  ي��ن�����س��ج��م  مب���ا  ال����رتب����وي، 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي، 
التعليمي  امل��ج��ت��م��ع  ح���اج���ات  وي��ل��ب��ي  اهلل،  رع����اه 

وتطلعاته.
بن�سخته  للكتاب  ال�سارقة  معر�س  اأن  واأ���س��اف��ت 
العامل،  يف  للكتاب  معر�س  اأك��ر  يعتر  احلالية، 
اإىل �سجل املنجزات التي  اآخر ي�ساف  اإجن��از  وهو 

الر�سيدة،  القيادة  ال�سارقة يف ظل  اإم��ارة  حققتها 
الكتاب، مما ي�سجع على تعزيز  التي راهنت على 
ثقافية  كمن�سة  منه  وال�ستفادة  املعر�س  مكانة 
الثقايف  ال����واق����ع  رف����د  ع��ل��ى  ق������ادرة  وت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
من  وال�ستفادة  امل�ساركة  خ��الل  من  والتعليمي، 

خمرجاته.
بدوره، اأو�سح علي احلو�سني مدير هيئة ال�سارقة 
عن  اأث��م��رت  الهيئة  م�ساركة  اأن  اخلا�س  للتعليم 
نتائج وخمرجات قّيمة، حيث �ساهمت من خالل 
وم�سابقات  واأن�سطة  عمل  ور����س  م��ن  قدمته  م��ا 
امل�ستهدفة،  الفئات  مهارات  تعزيز  على  تفاعلية 
الرتبوية  ال���س��ت�����س��ارات  م���ن  ال��ع��دي��د  وت���ق���دمي 

تقدمي  اإىل  بالإ�سافة  الأم��ور،  واأولياء  للمعلمني 
اأدوات  ح���ول  للطلبة  الأك���ادمي���ي���ة  ال���س��ت�����س��ارات 

النجاح وطرق التعامل مع املناهج.
اإىل  ت�ساف  حتققت  التي  املخرجات  اأن  واأ���س��اف 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ك��ت�����س��ب��ات الأخ�����رى ال��ت��ي حتققت 
يعد  ال��ذي  للكتاب،  ال�سارقة  معر�س  خ��الل  م��ن 
لدقة  نظراً  ال��ع��امل،  يف  الكتب  معار�س  اأب��رز  من 
التنظيم، وحجم دور الن�سر امل�ساركة، ف�ساًل عن 
ال���ذي ميثلون  ال�سيوف  م��ن  ال��الم��ع��ة  الأ���س��م��اء 
نخبة الأدب��اء واملفكرين واملبتكرين حول العامل، 
ودورهم يف اإلهام الطلبة، وت�سجيع اأولياء الأمور 
باعتباره  الكتاب،  اقتناء  على  اأبنائهم  ح��ث  على 

طريقهم نحو امل�ستقبل.
وت�سعى هيئة ال�سارقة للتعليم اخلا�س من خالل 
اأطراف  جميع  ا�ستهدف  اإىل  املتعددة  م�ساركاتها 
لدى  الأداء  تطوير  بهدف  التعليمية،  املنظومة 
اأولياء الأمور املهارات الالزمة  املعلمني، واإك�ساب 
للتخاطب مع اأبنائهم وتوجيههم وت�سجيعهم على 
املطالعة، بالإ�سافة اإىل تطوير مهارات الأطفال، 
ملخيالتهم،  العنان  واإطالق  بقدراتهم،  والرتقاء 
اإمارة  وا�سرتاتيجيات  توجهات  مع  ين�سجم  مبا 
واأولياء  الأط���ف���ال  م��ت��ط��ل��ب��ات  وي��ل��ب��ي  ال�����س��ارق��ة، 
الأمور، ويحقق املكت�سبات والأهداف الرامية اإىل 

تن�سئة جيل من القياديني املبدعني واملبتكرين.

جمموعة اأبوظبي للثقافة والفنون تعلن عن فعاليات مهرجان اأبوظبي 2022

روؤية نقدية..  كتاب »جرعة روح« يخاطب النف�ض وين�شر الطاقة االإيجابية 

قدمت خاللها 80 ور�سة ون�ساطًا تفاعليًا 

هيئة ال�شارقة للتعليم اخلا�ض تختتم م�شاركتها يف معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب

••  اأبوظبي - وام:

“فكر الإمارات  اأبوظبي لعام 2022 حتت �سعار  اأبوظبي للثقافة والفنون عن برنامج فعاليات الدورة ال� 19 من مهرجان  اأعلنت جمموعة 
.. ريادة - اإبداع - حرفية اإجناز - بناء ح�سارة” والذي يقام برعاية حرم �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
لل�سوؤون  الهيئة  رئي�ض  �سمو  نهيان م�ساعد  اآل  �سم�سة بنت حمدان بن حممد  ال�سيخة  �سمو  الإماراتي  الأحمر  الهالل  رئي�ض هيئة  الظفرة 

الن�سائية رئي�سة اللجنة العليا ملبادرة عطايا.
وت�سم الدورة ال� 19 من املهرجان - التي مت الك�سف عن برنامج فعالياتها ام�ض خالل املوؤمتر ال�سحفي الذي عقد بفندق ق�سر الإمارات يف 
اأبوظبي - جمموعة فريدة من الفعاليات يف م�سرح ق�سر الإمارات وحديقة اأم الإمارات ومعر�ض اإك�سبو دبي 2020 وذلك يف اإطار الدور الذي 

توؤديه املجموعة لإثراء الروؤية الثقافية لالإمارات وتر�سيخ مكانتها كعا�سمة عاملية للثقافة وحا�سنة للفنون.

ال�شارقة للرتاث ينظم جل�شة حوارية 
عن اأهمية اجلمع امليداين

•• ال�سارقة -وام:

نظم معهد ال�سارقة للرتاث اأم�س الول يف املجل�س الأدبي بكلباء جل�سة حوارية حول اأهمية اجلمع امليداين بهدف امل�ساهمة يف تثقيف وتعريف اجلمهور 
عن قيمته وتزويده باملعلومات واإبداء الآراء والأفكار وغر�س القيم الإيجابية وحب التعاون يف العمل امليداين.

�سارك يف اجلل�سة الدكتور �سعيد احلداد مدير فرع املعهد يف كلباء الذي حتدث عن اأهمية اجلميع امليداين والدكتور عادل الك�سادي مدير اإدارة التعليم 
امل�ستمر باملعهد وتناول خطوات البحث العلمي اإ�سافة اإىل الباحثة �سيخة اجلابري وحتدثت عن توثيق املادة امليدانية .

وتطرق املتحدثون اإىل منهجية اجلمع امليداين فهو اأداة اأ�سا�سية ل�سبط عمليات اجلمع واإحكامها وتر�سيد املالحظة واملقابلة ومهارات اجلمع امليداين 
واآلياته وخطواته ون�سر التوعية باأهميته.

بالن�سبة للباحث والدار�س  امليداين خطوة مهمة على طريق حفظ و�سون الرتاث ونقله لالأجيال وهي مهمة  اإن اجلمع  الدكتور �سعيد احلداد  وقال 
وكذلك القارئ حيث يتو�سح فيها ومن خاللها مفهوم امليدان واأ�سباب اجلمع امليداين والأدوات املنهجية للجمع امليداين بالإ�سافة اإىل و�سائل وتقنيات 

اجلمع امليداين وكل ما ي�سهم يف جمع الرتاث الثقايف و�سونه وتوثيقه.
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انا اول من قّدم بطولة مطلقة يف الدراما امل�سرتكة

يو�شف اخلال: الفنان اللبناين يقاوم وي�شارع مع اأنه ميلك مقومات مهمة وكثرية

اأعربت الفنانة نبيلة عبيد عن ا�ستياقها لأعمالها ال�سينمائية التي قدمتها 
خالل م�سريتها الفنية، موؤكدة اأنها تفتقد ال�سينما احلقيقية التي كانت 

تتميز بالأعمال القوية.
اإن�ستجرام،  على  الر�سمي  ح�سابها  ع��ر  فيديو  مقطع  نبيلة  �ساركت 
قائلة:  وعلقت  الأديب”  “�سمارة  فيلم  كوالي�س  م��ن  خ��الل��ه  ظ��ه��رت 
بتعي�س  اللي  ال�سينما احللوة  ال�سينما احلقيقية،  “وح�ستني بالتوهات 
العاملي جنيب  الأدي��ب  الأم��ري ق�سة  �سمارة  من كوالي�س ت�سوير فيلم 

حم��ف��وظ واإخ�����راج امل��ب��دع اأح��م��د ي��ح��ي��ى، وك��م��ان ان��ت��و وح�ستوين، 
م�ساءكم فل ويا�سمني”.

وك�سفت نبيلة عبيد اأنها ح�سلت على لقب جنمة م�سر الأوىل يف 
اأعقاب قيامها بدور يف فيلم "التحدي" مع اإينا�س الدغيدي ومن 

تاأليف م�سطفى حمرم، كا�سفة اأنها �سعرت بقلق وتردد حينها 
من اأقاويل الو�سط الفني عندما حت�سل على اللقب.

واأكدت نبيلة، خالل مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة 
الذي  احلدث"  "العربية  ف�����س��ائ��ي��ة  ع��ل��ى  امل����ذاع  الآن" 

تقدمه الإعالمية ملي�س احلديدي، كوالي�س ح�سولها 
املنتج  قلي  التحدي  فيلم  “يف  قائلة:  اللقب  على 

ا: ”ملا ييجوا ي�سرتوا فيلم لنبيلة  وقتها ن�سً
اأف��الم فب�ستله  ببيع معاه ع�سر  عبيد 

اأيوه  "وقتها  يل:  ق��ال  با�ستغراب 
اأنا هديكي لقب  راأ�سمال..  انتي 

وك���ان  الأوىل  م�����س��ر  جن��م��ة 
ذلك عر مكاملة هاتفية.. 
ف�سلك  من  قلتله  وقتها 
ب�س،  اأفكر  فر�سة  اديني 

و�ساألته:  ل�سديق  ورجعت 
اإن���ت���ي عملتي  ح��ق��ك  ق����ايل 

وقتها  وك���ن���ت  ك���ت���رية  اأف�������الم 
م�����س��اف��رة ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة ل��ل��ت��ك��رمي وق����ال يل 

اللقب  اأعمل الأفي�سات واحط  املنتج وقتها ب�سرعة لزم 
فوافقت... كنت خايفة".

كان اآخر اأعمال نبيلة عبيد الفنية م�سل�سل “�سكر زيادة” 
هالة  اأي��وب،  �سميحة  نادية اجلندي،  عبيد،  نبيلة  بطولة 

ف��اخ��ر، ونخبة اأخ���رى م��ن جن��وم ال��ف��ن، بجانب ع��دد من 
جمال  اأم���ني  وح����وار  �سيناريو  ���س��رف،  ك�سيوف  ال��ف��ن��ان��ني 

اإيهاب  اأبوزيد توفيق، مدير ت�سوير  اإبراهيم حم�سن، اأحمد 
الفني  واملنتج  يو�سف،  اإ�سالم  الديكور  ومهند�س  علي،  حممد 
اإخراج  وم��ن  عبدالعال،  اأحمد  املنفذ  وامل��خ��رج  حنفي،  اإ���س��الم 

وائل اإح�سان، ومن املقرر عر�سه يف رم�سان 2020.

درامي  عمل  يف  ال���س��رتاك  على  وقعت  اإنها  �سري،  عبري  الفنانة  قالت 
جديد �سيتم عر�سه خالل �سهر رم�سان القادم.

بالتح�سري للعمل اجلديد خالل هذه  �ستقوم  اأنها  اإىل  واأ�سارت �سري، 
الفرتة، لفتة اإىل اأنه �سيكون مبثابة مفاجاأة كبرية ب�سبب ق�سته وكذلك 

النجوم امل�ساركني فيه.
اأعمال �سينمائية هذه الفرتة وهى:   3 اأنها تنتظر عر�س  واأك��دت عبري، 
الفرتة  خ��الل  �سيتم عر�سها  ه��ارون،  واآل  ح��رب،  و2 طلعت  العيد،  ليلة 

املقبلة بداية من مطلع العام اجلديد.
يقوم ببطولة الفيلم 6 بطالت لكل منهن حكاية، وهن ي�سرا، وغادة عادل، 

وري��ه��ام ع��ب��دال��غ��ف��ور، وع��ب��ري ���س��ري، وجن���الء ب���در، وهنادي 
مهنا، بجانب �سيد رجب وحممود 

ح��اف��ظ واأح���م���د خ��ال��د �سالح 
وعارفة  ال�����س��ي��د  وم����اي����ان 

و�سميحة  عبدالر�سول 
تاأليف  م����ن  اأي�������وب 

اأح����م����د ع���ب���داهلل، 
�سامح  واإخ����������راج 

عبدالعزيز.
اأم���������������������ا ف�����ي�����ل�����م 
هارون"  "اآل 
اإىل  ف���ي���ن���ت���م���ي 
الأك�سن  ن��وع��ي��ة 
والإث��������������������������������ارة، 
ح����ي����ث ت���ت���داخ���ل 

اأجواء  الأح���داث يف 
من الغمو�س والإثارة 

والأك�سن، وبطولة نخبة 
كبرية من النجوم، بينهم 

رياحنة،  م��ن��ذر  الفنان 
واإي���������ه���������اب ف���ه���م���ي، 

واأح������م������د وف����ي����ق، 
�سري،  ع��ب��ري 

اأحمد عبداهلل 

حممود، وحممد عز، وهاجر ال�سرنوبي، ويارا نورالدين، وحمدي هيكل 
وغريهم، من تاأليف اأحمد اأنور وحممود جاميكا، واإخراج معتز ح�سام.

وفيلم "2 طلعت حرب" من اإخراج جمدى اأحمد على، ومن بطولة عدد 
�سمري  ���س��رى،  عبري  قابيل،  حممود  راأ�سهم  وعلى  الفنانني  م��ن  كبري 
ف�ساىل،  منة  اخلطيب،   يا�سمني  ال�سايغ،  �سهر  وف��ي��ق،  اأح��م��د  ���س��رى، 
هنزادة  تاأليف  م��ن  وه��و  د�سوقى  و�سريف  ع��ادل  ميدو  جم��دى،  واأح��م��د 
فكرى، واإخراج جمدى اأحمد على، وتدور اأحداثه حول حكايات خمتلفة 

داخل اإحدى عمارات و�سط البلد مع اختالف الفرتات الزمنية.
"مو�سى" بطولة الفنان  اأعمال الفنانة عبري �سري م�سل�سل  اآخر  وكان 
حممد رم�����س��ان، ري��ا���س اخل���ويل، هبة 
وغريهم،  رج����ب  و���س��ي��د  جم�����دي، 
من تاأليف نا�سر عبدالرحمن، 
�سالمة،  حم��م��د  واإخ��������راج 
ال�����ع�����م�����ل ُع��������ر���������س يف 
املا�سي  رم���������س����ان 

.2021

نبيلة عبيد تفتقد 
ال�شينما احلقيقية

عبري �شربي: تعاقدت على عمل درامى جديد 

اإخوان(؟ )�سّباح  �سركة  مع  امل�ساحلة  متت  • كيف 
- اتفقنا على عدم اخلو�س يف التفا�سيل.

ال��ع��ن��وان ك��ان ك��اف��ي��اً، وك��ذل��ك ال�����س��ورة ال��ت��ي حت��دث��ت عن 
املو�سوع، وكانت جل�سة تخللْتها جردة خم�س �سنوات، 

وبناء عليه مت تو�سيح كل �سيء.
ث��م��ة اأم����ور ك��ن��ت ل اأع��رف��ه��ا، وال��ع��ك�����س �سحيح 
بالن�سبة اإليهم، وح�سل تقارب يف وجهات النظر 

و)م�سي احلال(.
اخلط  على  دخ��ل  َم��ن  ه��ن��اك  اأن  ت��ب��نّي  • وه��ل 

وفاَقَم الأزمة؟
معنّي،  �سخ�س  ع��ن  ك��الم  ي�سلنا  اأح��ي��ان��اً  طبعاً.   -

العالقة  �ساحب  م��ن  �سحته  م��ن  نتاأكد  ل  ولكننا 
تراكمات،  حت�سل  ث��م  حقيقي  اأن��ه  ونظن  مبا�سرة، 

ولكن مت تو�سيح الأمور من الطرفنْي.
زوجتك  �سّنْت  اأن  اإىل  ت�سكت  كنَت  لكنك   •

نيكول �سابا هجوماً؟
اأت���ك���ل���م  ك�����ن�����ُت  ب������ل   -

دائماً.
ب�سكل  ل��ي�����س   •

مبا�سر؟
- يف اآخر ثالث 
اإط�����������������������اللت 

حتدثُت ب�سكل مبا�سر ورفعُت ال�سقف عالياً، ومتت الدعوة 
وح�سلْت على نطاق جدي وعال، ومل تكن امل�ساألة ب�سيطة 

اأبداً.
نعرف  اأن  ميكن  ه��ل   •

تفا�سيلها؟
تهم  اأ����س���ي���اء ل  ه���ي   -
النا�س وحتدثُت فيها 
الأ���س��ت��اذ �سادق  م��ع 

ال�سّباح.
ت�سويه  ه��ن��اك  ك���ان 
ل��ب��ع�����س الأح��������داث 
اأ�سيف  اأن  ميكنني  ول 

املزيد.
اإىل  اأدى  ال��ت�����س��وي��ه  وه����ذا 
التباعد الذي زاد يوماً بعد 
ي��وم وراف��ق��ه )القيل 

والقال(.

معه  والتحدث  العالقة  �ساحب  مع  والو�سوح  ال�سفافية 
يف  الغ�سون  دخ��ول  لكن  امل�ساكل،  ح�سول  مينع  مبا�سرة 

ال�سجرة يوؤدي اإىل َت�ساُبكها.
�سابا؟ نيكول  زوجتك  مع  م�سرتكة  جل�سة  كانت  • وهل 

ما  قال  منا  وكل  ذاتها،  بيننا الجتاهات  اإذ جتمع  نعم،   -
لديه واأعطى راأيه يف املو�سوع، وعّر عن الأ�سياء التي ل 

تريحه وو�سْلنا اإىل مكان كله خري.
اأي�ساً؟ فيلمز(  )اإيغل  �سركة  مع  امل�ساحلة  متت  • وهل 

- بل مع كل �سركات الإنتاج.
م�سكلة معي، من  لديه  الكل  ب��اأن  �سعرُت  م��ررُت مبرحلٍة 

دون اأن اأعرف ال�سبب.
اأنني   َ وَت��َب��نيَّ وواج��ه��ُت  ذهبُت  التفا�سيل،  عرفُت  وعندما 

ّق فيها جميعاً. حُمِ
من  اأك��رث  وب��ني  �سخ�س  ب��ني  م�ساكل  حت�سل  عندما   •

طرف، قد يظن النا�س اأنه هو ال�سبب؟
- وهذا ما ا�ستنُتجه اأنا اأي�ساً يف اإحدى املرات قبل اأعوام. 
كنت خمطئاً  اأنني  ات�سح  ولكن  يّف،  امل�سكلة  اأن  اأظ��ن  كنُت 
للت�سويه  ي�سعون  كانوا  الذين  الأ�سخا�س  بع�س  يف  واأنها 

للنيل مني فنياً.
والبع�س  يحبني،  ل  لأن��ه  بال�سوء  عني  يتحدث  البع�س 
الآَخر يقول اإنه توجد يّف �سفات �سيئة، وهناك َمن يقول 
اأح��داً مل  اأن  اأرّد، ويف احلقيقة  ات�سل بي ولكنني مل  اإن��ه 

يت�سل بي.
���س��وء تفاهم وت��راك��م��ات، وكانت  ك��ان جم��رد  م��ا ح�سل 
معه،  العمل  ميكن  ل  �سخ�س  اأن��ن��ي  ت�سوير  النتيجة 

علماً اأنني ل اأقول اإن ما ح�سل كان مدبَّراً.
ويف النهاية، جرت تو�سيحات ولي�س اأكرث.

الفني؟ لالغتيال  تعّر�سَت  اأنك  تعتقد  • هل 
- كال. الفنان اللبناين يقاوم وي�سارع مع اأنه ميلك 
اأكفاء  ��ِرج��ون  خُمْ وهناك  وك��ث��رية،  مهمة  مقومات 
اأم��ريك��ا بعدما در���س��وا ه��ن��اك، وي�سعون  اأت���وا م��ن 
فر�س  على  واحل�سول  اأنف�سهم  لإثبات  جاهدين 
عمل، يف حني اأن غريهم من مكان اآَخر يربحون 

ملجرد اأنه تربطهم عالقة �سداقة مع جهة ما.
على  واللبناين  حم���دودة  الفر�س  الأ���س��ا���س  يف 
الرف دائماً، وعندما يحتاجون اإليه ي�ستعينون 
اأن  ي��ك��ون حم����دوداً. �سحيح  اأن وج���وده  اأو  ب��ه 

بلدنا �سغري، ولكننا كبار كاأفراد وقدرات.
غنٍب  ع��ن  اأحت�����ّدث  اأن  ميكنني  ل  ���س��خ�����س��ي��اً، 

الأعمال  يف  ����س���ارك  َم���ن  اأول  ك��ن��ُت  لأن���ن���ي  وم��ظ��ل��وم��ي��ٍة، 
امل�سرتكة، وحققُت جناحات جيدة يف �سورية ودبي وقّدمت 
اأعماًل تاريخية، كما اأنني اأول �سخ�س لبناين قّدم بطولة 

مطلقة يف الدراما امل�سرتكة.
ت�ستحقه؟ ما  تنل  مل  • وبعدها 

- لأنه توقف ال�ستثمار يف هذا ال�سعود يف مرحلة معينة 
نتيجة العراقيل التي ح�سلت، ولكنني مل اأتعّر�س حلرب 

مرجمة ول اأعاين عقدة ال�سطهاد.

كانت هناك م�سكلة وكان املطلوب التو�سيح ولي�س الترير. 
عندما ل يح�سل تو�سيح، نبني على فكرة معّينة، وكذلك 

الأمر بالن�سبة اإىل الآَخر.
امل�ساحلة؟ اإىل  بادر  َمن  اأنَت  • وهل 

اأق��ول، لأننا اتفقنا اأن هذا الأم��ر لن يكون من بني  - لن 
الأ�سياء التي ميكن التحدث عنها كي ل يقال هذا ات�سل 
بالآَخر وهذا اعتذر من الآَخر، ولذا اأكتفي بالقول اإنه مت 

اللقاء.

اللبناين  املمثل  بني  جماريها  اإىل  الأم���ور  ع��ادت 

و)اإيغل  اإخ��وان(  )�سّباح  و�سركتْي  اخلال  يو�سف 

فيلمز( بعد قطيعة ا�ستمرت ل�سنوات.

اخلال، حتدث عن تفا�سيل ما ح�سل، معتربًا اأن ما 

كان يهمه ال�سداقة ال�سخ�سية اأوًل.
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كيف ميكن التخل�ض من مر�ض 
ال�شكري النوع الثاين؟

الأوروبية لدرا�سة  ال�سنوي للجمعية  قدم فريق خراء دويل يف الجتماع 
مر�س ال�سكري، ا�سرتاتيجية لعالج النوع الثاين من ال�سكري مبنية على 

اإنقا�س الوزن.
وت�سري جملة The Lancet، اإىل اأنه وفقا خلراء من الوليات املتحدة 
املري�س  وزن  تخفي�س  ف��اإن  وبريطانيا،  واإي��رل��ن��دا  وال��رازي��ل  واأ�سرتاليا 
مبقدار 15 باملئة واأكرث، ي�ساعد يف اإبطاء تطور املر�س وتقليل م�ساعفاته، 

بل واأي�سا حتى عالجه التام.
ويقرتح فريق اخلراء، الرتكيز يف عالج النوع الثاين من مر�س ال�سكري 
على العامل الرئي�سي امل�سبب للمر�س - ال�سمنة. اإذا كان املري�س ل يعاين 

من اأمرا�س القلب والأوعية الدموية.
ويقول الدكتور اإيلديكو لينغفي، من املركز الطبي بجامعة تك�سا�س، "لهذا 
النهج فوائد اإ�سافية: فهو لي�س موجها لتخفي�س م�ستوى ال�سكر يف الدم 
فقط، بل و�سد امل�ساعفات مثل الكبد الدهني، وانقطاع التنف�س اأثناء النوم 
وه�سا�سة العظام وارتفاع م�ستوى �سغط الدم وم�ستوى الدهون يف الدم، ما 

ي�ساعد على حت�سني حياة ال�سخ�س وحالته ال�سحية ب�سورة عامة".
وي�ستند الباحثون يف مقرتحهم، على نتائج درا�سات وبحوث علمية عديدة 
املفتوحة  الع�سوائية  العنقودية  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  فمثال  وخمتلفة. 
 70 اأن  بريطانيا،  يف  طبية  عيادة   49 يف  اأجريت  التي   ،  DiRECT
 15 الذين فقدوا  ال�سكري  الثاين من مر�س  بالنوع  امل�سابني  باملائة من 
كيلوغراًما اأو اأكرث، متو�سط وزنهم 100 كيلوغرام، قد تعافوا يف غ�سون 

عامني.
م�سي  بعد  اأن���ه  اإىل  ال�سمنة،  ب��ج��راح��ة  مرتبطة  اأخ���رى  درا���س��ات  وت�سري 
الثاين  بالنوع  امل�سابني  وزن  لتعديل  اجل��راح��ي  التدخل  على  اأي��ام  ب�سعة 
من ال�سكري، تقل�ست حاجتهم لتناول الأدوية اخلا�سة بتخفي�س م�ستوى 
ال�سكر يف الدم على املدى الطويل وحت�سنت العديد من املوؤ�سرات ال�سحية 

اأي�سا.
اأ�سا�سي لتطور  اأن تراكم الدهون يف اجل�سم، هو عامل  الباحثون،  ويعتقد 
اإىل  مبا�سرة  ي�سري  اخل�سر،  حميط  ف��زي��ادة  ال�سكري.  م��ن  ال��ث��اين  ال��ن��وع 
ومر�س  ال��دم  �سغط  م�ستوى  ارت��ف��اع  اإىل  بالإ�سافة  الأن�سولني،  مقاومة 

الكبد الدهني.
تخفي�س  يت�سمن  حم��دد،  عالجي  ه��دف  و�سع  "نقرتح  الدكتور،  ويقول 
ال�سكر  م�ستوى  لتح�سني  لي�س فقط  باملئة،   15 بن�سبة  الأق��ل  على  ال��وزن 
الف�سيولوجيا  وق��ف  يف  الفعالة  الطريقة  ب��اع��ت��ب��اره  واأي�����س��ا  ب��ل  ال���دم،  يف 
على  م�ساره  تغيري  وبالتايل  ال�سكري،  مر�س  من  الثاين  للنوع  املر�سية 
و�سيوؤدي  ل��ه.  امل�ساحبة  الأي�سية  امل�ساعفات  مبنع  وذل��ك  الطويل،  امل��دى 
هذا التغري يف العالج، اإىل اعتبار ال�سمنة مر�س له م�ساعفات ميكن منعها 

وعالجها، بتغيري الرعاية الطبية.

الر�سا�ض؟ واقالم  الملا�ض  امل�سرتك بني  العامل  • ما 
ال��ك��رب��ون ه��و ق����وام الأمل���ا����س وه���و ق����وام امل����ادة ال��ت��ي ت��ك��ت��ب ب��ه��ا اأقالم 

الر�سا�س
الع�سى؟ لقب  عليهم  اطلق  الذين  ال�سعراء  عدد  • كم 

22
البحر؟ برغوث  هو  • ما 

- نوع كبري من الروبيان
للدواجن؟ ال�سطناعي  التفريخ  ا�ستخدم  من  اأول  هم  • من 

- امل�سريون القدماء
العريف؟ باحلكم  املق�سود  • ما 

- احلكم الذي ل تراعى فيه قواعد القانون العام

�سنة ثالثني  املتو�سط  يف  يتجاوز  ل  القرد  عمر  اأن  تعلم  • هل 
الواحدة الثانية  يف  مرة   )32( حوايل  جناحها  تهز  الذبابة  اأن  تعلم  • هل 

املر�س ب�سبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  الن�سور  اأن  تعلم  • هل 
الثديية احليوانات  اأذكى  هو   - الدلفني   - اأن  تعلم  • هل 

مرة  24 التاريخ  مدى  على  احتلت  القد�س  ان  تعلم  • هل 
ج�سر  عن  عبارة  هو  و  تركيا  يف  يقع  و  م  ق   850 اإىل  تاريخه  يعود  العامل  يف  ج�سر  اقدم  اأن  تعلم  • هل 

حجري فوق نهر ملي�س يف تركيا 
 4.5 مبقدار  البحر  �سطح  م�ستوى  عن  تنخف�س  منطقة  يف  يقع  بهولندا  بروتدام  مطار  اأن  تعلم  • هل 

مرت 
اأذن. كل  يف  ع�سلة   32 القطط  لدى  اأن  تعلم  • هل 

اأ�سرتاليا. يف  جاذبية  الأكرث  املدينة  هي  بريث  مدينة  اأن  تعلم  • هل 
البنف�سجية. فوق  والأ�سعة  احلمراء  حتت  بالأ�سعة  يرى  اأن  ميكنه  الذهبي  ال�سمك  اأن  تعلم  • هل 

ميل  مليون   93 حوايل  تبعد  و  ال�سم�س  هي  الأر�س  اإىل  جنم  اأقرب  اأن  تعلم  • هل 

العازف ال�صغري
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زيت الأفوكادو 
زيت  با�ستخدام  الأطباء  اأو�سى 
الأفوكادو لحتوائه على العديد 
من القيتامينات مثل فيتامني ) 
اأ ، د ، ه� ( بالإ�سافة اإىل الكثري 
البوتا�سيوم  م��ث��ل  امل���ع���ادن  م��ن 
مثل  ال���ده���ن���ي���ة  والأح�����م�����ا������س 
الفوليك  وح��م�����س   3 اأوم��ي��ج��ا 

وم�سادات الأك�سدة
ي�سكل  ن��ي��وز(  )�سكاي  وبح�سب 
زي���ت الأف���وك���ادو م��ا ب��ني 30 و 
وهي   ، الثمرة  من  املئة  يف   40
التي  البكر  الزيوت  اأف�سل  من 
الإطالق.  على  ���س��راوؤه��ا  ميكن 
وي��ح��ت��وي زي���ت الأف��وك��ات��و على 

مزايا عديدة، حيث يحتوي على مواد م�سادة لالأك�سدة واللتهاب، وهو ما 
ل ينطبق على الزيوت الأخرى التي تخ�سع لعملية الت�سفية.

ي�ساعد  فهو   E فيتامني  م��ن  عالية  ن�سبة  ي�سم  الأف��وك��ادو  زي��ت  اأن  ومب��ا 
بالكارتنويدات، وهي  يعرف  وما  املغذية،  العنا�سر  امت�سا�س  اجل�سم على 
الأفوكادو  زي��ت  وي�ساعد  ال��ف��واك��ه.  يف  ب��الأ���س��ا���س  ت��وج��د  ع�سوية  �سبغات 
اأمرا�س  من  يقي  كما  الإن�سان،  دم  يف  الكولي�سرتول  م�ستوى  خف�س  على 
القلب واللثة، ح�سب خراء. كما يلجاأ البع�س اإىل زيت الأفوكادو من اأجل 

ال�ستفادة من مزاياه يف العناية بال�سعر واجللد.

يف احدى الأ�ساطري ال�سينية يحكى ان �سبياً �سغرياً كان يهوى عزف املزمار وهو يرعى غنمه، فكان كلما مر 
مبكاناً زرع فيه البامبو قطع منه قطعه ت�سلح لعمل مزمار فاأ�سبح كي�سه ممتالأ مبقا�سات كثرية من املزامري 
يجل�س بجوار غنمه وهى تاأكل فيعزف لها اعذب الأحل��ان وكان �سوت مزماره ي�سل مع الهواء اإىل كل مكان 
حوله فيطرب له من ي�سمعه وكان هناك ح�ساناً ع�سق �سوت مزماره واحلانه الرائعه الهادئه احلاملة فكان كلما 
�سمعه يقرتب منه ويقف من�ستاً مثله مثل ان�سان وهو يتمايل براأ�سه ويهز ذيله معجباً بتلك النغمات ويوماً 
بعد يوم ا�سبح الأثنان �سديقان رائعان يذهبا معاً وياأتيا معاً وا�سبح احل�سان اهورا كما ا�سماه ال�سبي ينام 
عنده بجوار بيته ول يرتكه ابداً حتى ا�سبح ال�سبي فتى رائعاً ميتطي ح�ساناً رائعاً ل مثيل له يناديه مبزماره 

ويحدثه مبزماره فيفهمه ب�سرعة. 
يف احد الأيام هجم على اململكة ال�سغرية اعداًء لها فاأخذوا الفتى من بني ا�سراهم والقوا به يف احدى اخليام 
و�سط ا�سرى كثريين خلف جبل �سغري خارج حدود اململكة فجل�سوا يتحدثون فيما يفعلون وكيف يهربون وعلى 
حني وجد الفتى بجواره عوداً من البامبو فاأخذه بني يديه وب�سرعه ال�سانع املاهر قطعه اإىل ثالث قطع و�سنع 
منه ثالث مزامري خباأ اثنان وام�سك الثالث يف يده واخذ يعزف عليه بهدوء ورقة متناهيه حتى قال احدهم: 
�سيجعل زمالءه احلرا�س  املو�سيقى  باأن �سوت  اح�س احد احلرا�س  املالئكة تطري حولنا.. وعندما  باأن  اح�س 

ينامون قام من فوره واخذ املزمار وذهب به بعيداً لكنه كان يريد ان يجربه ل ان يلقي به.
ليفك  وق��ام  ت�سلل  وب�سرعه  احل��را���س  ال��ن��وم  وه���دوء حتى غ�سي  برقة  وت��اب��ع عزفه  غ��ريه  وام�سك  الفتى  ع��اد 
اإىل اجلبل ال�سغري فوقف يعزف من فوقه ينادي  اإىل خ��ارج اخليمة ليهربوا بكل قوه  قيود زم��الءه وهربوا 
على ح�سانه وعندما و�سلت اأحلانه اإىل اذان احل�سان )اه��وارا( ا�سرع بدق اقدامه يف الأر�س وكان من حوله 
يعرفونه ف�سرخ احدهم عرف )اهوارا( مكان الأ�سرى هيا لننقذهم ومن فورهم �سابقوا الريح على خيولهم 
حتى و�سولوا اجلبل يف الوقت املنا�سب وكان الفتى قد ام�سك باملزمار الثالث الأعلى �سوتاً يعزف به من بعيد 
لي�سمعه احلرا�س ويظلوا يف نوم احلاملني وعندما و�سل ا�سدقاءه كانت قواه قد انهارت فرمى بنف�سه على ظهر 
ح�سانه وراح يف نوم عميق وهو ما يزال مي�سك يف يده املزمار والن عندما تذهب هناك �ستجد على مدخل 

اململكة متثاًل لفتى ميتطي ح�ساناً ويف يده مزمار.

ليف هيو�سون خالل ح�سورها العر�ض الأول ل� »ال�سرتات ال�سفراء« ل�سوتامي يف لو�ض اأجنلو�ض ، كاليفورنيا.ا ف ب

األك�سندر  ال����رو�����س����ي،  والإع�����الم�����ي  ال��ط��ب��ي��ب  ق�����ال 
اأي  ���س��اأن  ���س��اأن��ه  ك���ورون���ا،  ف��ريو���س  اإن  ميا�سنيكوف 

فريو�س اآخر، ميكن اأن يحفز مر�س ال�سرطان.
اأي  ���س��اأن  ���س��اأن��ه  ك���ورون���ا،  ف��ريو���س  ي�ساهم  اأن  مي��ك��ن 
فريو�س اآخر،  يف تطور مر�س ال�سرطان. اأعلن ذلك 
األك�سندر  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة،  ال��رام��ج  وم��ق��دم  الطبيب 
 "Ura.ru" م��وق��ع  م��ع  م��ق��اب��ل��ة  م��ي��ا���س��ن��ي��ك��وف، يف 

الإلكرتوين الرو�سي.
العدوى  اأن  م���ن  ال���رغ���م  ع��ل��ى  اإن����ه  ال��ط��ب��ي��ب  وق����ال 

اإل  ال�سرطان،  نادرا ما ت�سبب  الفريو�سية  التنف�سية  
اأنه من املمكن اأن يحدث ذلك نظريا.

وا�ستطرد قائال:" اأن الفريو�س التاجي لي�س فريو�س 
 - اإب�ستاين  فريو�س  ولي�س  الب�سري،  احلليمي  ال��ورم 
ي�سبب  اأن  ميكن  ال��ذي  الهرب�س  فريو�س  ولي�س  ب��ار، 

ال�سرطان، لكن الفريو�س فريو�س".
ال��ت��غ��ذي��ة، ميخائيل غ��ي��ن��زب��ورغ، قد  اأخ�����س��ائ��ي  وك���ان 
اأو�سى يف وقت �سابق بزيادة ا�ستهالك اليقطني، لأن 

املواد املوجودة فيه تعرقل ظهور تكوينات الورم.

فريو�ض كورونا ميكن اأن يحفز 
مر�ض ال�شرطان!


