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الأكل العاطفي  قد يخل�صك 
من املواقف ال�صعبة

االأكل العاطفي جتربة �سائعة وال يرتبط باجلوع اجل�سدي، في�ساعد 
البع�ض على التعامل مع املواقف الع�سبية، لكن يرتك اأثارا مدمرة 

على املدى الطويل.
العاطفي من حني الآخر، بينما توجد فئة  البع�ض للأكل  وي�ست�سلم 
من االأ�سخا�ض املدمنني عليه ب�سبب �سلوكهم املكت�سب منذ الطفولة، 

اإىل درجة اأنه ي�سعب عليهم ك�سره.
مع  التعامل  على  االأ�سخا�ض  ي�ساعد  �سلوكا  العاطفي  االأك���ل  ويعد 
املواقف الع�سيبة، فمع تناول االأطعمة امل�ست�ساغة كاحللوة اأو الدهنية 
الراحة  لكن هذه  موؤقتا،  يتح�سن مزاجهم  الكربوهيدرات،  عالية  اأو 
ق�����س��رة االأم����د ت��اأت��ي ع��ل��ى ح�����س��اب زي����ادة ال����وزن وم�����س��ك��لت �سحية 

اأخرى.
األك�سندر مانتو وزم��لوؤه يف  الباحث  بها  قام  درا�سة علمية  وتو�سلت 
اأملانيا، لفح�ض عوامل متعددة مرتبطة باالأكل العاطفي اإىل معرفة 
ال��ع��دي��د م��ن حم���ددات ت��ن��اول ال��ط��ع��ام حت��ت ال�سغط ال��ت��ي مل يوؤثر 
اأو  االندفاع  اأو  اأو م�ستوى اجل��وع  ال��وزن  اأو  البيولوجي  فيها اجلن�ض 
املعريف ب�سكل كبر؛ لكن م�ستوى  التقييم  اإع��ادة  اأو  املكافاأة  ح�سا�سية 
التوتر وتقييد االأكل باختيار حمدد، كان لهما تاأثر كبر يف تورط 

االأ�سخا�ض يف االأكل العاطفي.
اأعمارهم  )م��ت��و���س��ط  ج��ام��ع��ي��ا  ط��ال��ب��ا   179 ل��ه��ا  خ�����س��ع  ال���درا����س���ة 
ال�سلبية  املزاجية  احل��االت  على  ع�سوائيا  توزيعهم  مت  عاما(،   23
واالإيجابية؛ جمموعة ُطلب منها قراءة �سيناريو حزين وتخيل نهاية 
منها  فُطلب  الثانية  املجموعة  اأم��ا  الرومان�سية،  لعلقتهم  مفاجئة 
قراءة �سيناريو تكررت فيها كلمة "�سعادة" مع تخيل لقاء االأ�سدقاء 

القدامى.

م�صابو اأوميكرون بعد تلقي لقاح 
كورونا.. فائدة مذهلة تنتظرهم

باملتحور اجلديد من  امل�سابني  اأن  اإىل  درا�سة علمية جديدة  خل�ست 
ذلك،  قبل  بالكامل  تطعيمهم  وجرى  "اأوميكرون"،  كورونا  فرو�ض 

�سيحظون مبناعة فائقة �سد كورونا.
لل�سحة  اأوري��غ��ون  جامعة  يف  باحثون  اأع��ده��ا  التي  الدرا�سة  ووج��دت 
فرو�ض  �سد  مناعية  ا�ستجابة  ت�سبب  اخلارقة  العدوى  اأن  والعلوم 

كورونا ومتحوراته كافة.
ون�سرت نتائج الدرا�سة يف املجلة الطبية االأمركية املرموقة.

وذكرت الدرا�سة اأن م�ستويات االأج�سام امل�سادة كانت فّعالة بن�سبة اأكرب 
و�سلت اإىل 1000 باملئة، مقارنة بتلك التي لوحظت بعد اأ�سبوعني 
من اجلرعة الثانية من لقاح فايزر امل�ساد ملر�ض "كوفيد- 19" الذي 

ي�سببه فرو�ض كورونا.
اأن  ميكنك  "ال  تافي�سي:  فيكادو  الدرا�سة،  يف  الرئي�سي  املوؤلف  وق��ال 

حت�سل على ا�ستجابة مناعية اأف�سل من ذلك".
اأن ه���ذه ال��ل��ق��اح��ات ف��ّع��ال��ة ج���دا ���س��د االإ���س��اب��ات ال�سديدة  واأ����س���اف 
اأن االأ�سخا�ض الذين جرى  "درا�ستنا ت�سر اإىل  باالأمرا�ض، مو�سحا 

تطعيمهم ثم تعر�سوا لعدوى كورونا يتمتعوا مبناعة فائقة".
اعتربها  فقد  الدرا�سة،  يف  اأي�سا  �سارك  ال��ذي  كرلني،  مار�سيل  اأم��ا 

"كوفيد19-". مر�ض  اإىل  اللعبة" بالن�سبة  "نهاية 
وقال كرلني: "اأعتقد اأن هذه )الدرا�سة( هي نهاية اللعبة"، وا�ستدرك 
قائل: "هذا ال يعني اأننا يف نهاية الوباء، لكننا بتنا يف مرحلة ميكن 
اأن تنخف�ض حدته". وتابع: "مبجرد تلقيحك ثم تعر�سك للفرو�ض، 

فمن املتحمل اأن تكون حمميا �سد املتغرات امل�ستقبلية".
اإن نتائج الدرا�سة ت�سر اإىل اأن احلماية �ستكون طويلة االأمد،  وقال 

و�ستخفف من �سدة الوباء يف جميع اأنحاء العامل".
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قرية �صوي�صرية ت�صكر 
فاعلي اخلري بطريقة رقمية

يف  لكن  احل�سنة،  اأعماله  نظر  الواجب  التقدير  ال�سخ�ض  ينال  ال  اأحياناً 
قرية �سوي�سرية ميكن احل�سول على قدر من االمتنان وال�سكر نظر ما 

قام به ال�سخ�ض من عمل ي�ستحق التقدير.
احلدود  من  بالقرب  تقع  التي  الهادئة  ال�سوي�سرية  ميتاورتال  قرية  ففي 
مع اأملانيا، �ستجد ما قد يكون بالتاأكيد اأول اآلة رقمية يف العامل، تعمل على 
الرتبيت عليك تعبراً عن االمتنان. مت و�سعها بجوار حمطة للحافلت 
العامة قبالة كني�سة القرية، وت�سل تكلفتها نحو 25 األف يورو )28 األف 

دوالر(.
و�ساحب فكرة هذه االآلة هو رئي�ض املجل�ض البلدي بيرت فيرب، واملعروف 
مل��اذا ال تقف  "اأنت قمت بعمل خر،  امل��اأث��ورة  بعبارته  املحلي  امل�ستوى  على 
حتت هذه االآلة التي تربت على الظهر ملدة ربع ال�ساعة ؟"، غر اأن �سكان 
قرية ميتاورتال الذين يراعون فهم الكلمات حرفياً، يبحثون من اآن الآخر 
وراء  ما  تفهم  اإىل  بهم  اأدى  البحث  وه��ذا  العجيبة،  االآل��ة  ه��ذه  مكان  عن 

الفكرة التي طرحها فيرب، البالغ من العمر 62 عاماً.
يقومون  اأ�سخا�ساً  التقدير عر�ض مقطع فيديو، ي�سور  اإج��راءات  وت�سمل 
يف  ملونة  �سرائط  وي��ن��رون  االإع��ج��اب،  �سافرات  واإط���لق  املعرب  بالهتاف 

الهواء، وي�سفقون ب�سحبة نغمات املو�سيقى ال�سعبية.
الثمن  مدفوعة  �سراء  ق�سيمة  اإر���س��ال  يتم  كافياً،  لي�ض  ذل��ك  ك��ان  لو  وكما 
كهدية، ت�سرف من متجر حملي، وذلك على الربيد االإلكرتوين لل�سخ�ض 

الذي يحتاج اإىل التقدير.

زيتونة تون�صية .. 
عمرها 900 عام 

وتعطي زيتا مدرارا
زيتونة  اأن  اإىل  "موزاييك"  موقع  لفت 
والي���ة  يف  ت���وج���د  ال���ت���ي  "العكاريت" 
ع���م���را وحكما  االأك������رب  ت��ع��د  ت���ط���اوي���ن، 
يف ت��ون�����ض امل��ع��روف��ة ب��غ��اب��ات��ه��ا م��ن هذه 

ال�سجرة املباركة.
ون��ق��ل امل��وق��ع ع��ن رئ��ي�����ض دائ����رة االإنتاج 
للتنمية  اجل��ه��وي��ة  ب��امل��ن��دوب��ي��ة  ال��ن��ب��ات��ي 
اليحياوي  ن��ب��ي��ل  ب��ت��ط��اوي��ن  ال��ف��لح��ي��ة 
اإ���س��ارت��ه اإىل اأن��ه��ا ت��ع��ود ل��� 40 ف���ردا من 

عائلة العكروت.
املباركة،  ال�����س��ج��رة  ه����ذه  اأ����س���ح���اب  اأم����ا 
عام،   900 جت��اوز  عمرها  اأن  فيوؤكدون 
ويبلغ حميطها 135 مرتا، وم�ساحتها 
اأن  حني  يف  مربع،  مرت   1100 املغطاة 
ونوعيتها  اأم��ت��ار،   5 اإىل  ي�سل  ارتفاعها 

تنتمي اإىل "الزيتون ال�سمليل".
واملده�ض اأن اإنتاج هذه الزيتونة التون�سية 
العتيقة يف ال�سنوات املطرة يرتاوح بني 

الزيت". من  لرت   1500 و   1200

ع�سري الكرف�س مكافح لل�سيخوخة ميكنه  اأن 
ينظم الكولي�سرتول و�سغط الدم وال�سكري �ص 29

كورونا يخف�ض متو�صط عمر 
الب�صر املتوقع 

قال حمللون يف البنك امللكي الكندي اإن وباء كورونا يخف�ض متو�سط عمر الب�سر املتوقع يف اململكة 
املتحدة بنحو ت�سعة �سهور، ما ي�ساعد على عك�ض اجتاهات العمر الطويل. وذكرت وكالة "بلومربغ" 
للأنباء اأن تقديرات حمللي اأ�سهم التاأمني جوردون اأيتكني ومانديب جاجبال ا�ستندت اإىل اإح�سائيات 

من معهد وكلية اخلرباء االأكتواريني، باالإ�سافة اإىل بيانات من �سركات التاأمني.
وكتب اخلبران يف مذكرة للعملء: "يحتمل اأن تكون هناك موجات م�ستمرة لكورونا، وتراجع احلالة 
الثانية مثل تاأخر  اأن تكون هناك تاأثرات من الدرجة  اأمد الوباء ... يحتمل  ال�سحية ب�سبب طول 

الت�سخي�ض والعلج للأمرا�ض االأخرى، ويحتمل اأن يكون تاأثر التباطوؤ االقت�سادي م�سراً".
وقال املعهد امللكي الكندي اإن زيادة الوفيات �سوف ت�سمح ل�سركات التاأمني على احلياة باإنفاق املزيد 
من االأموال التي كنت تنحيها جانبا يف االحتياطيات، ما يعزز اأرباح الت�سغيل بنحو 7.4 مليار جنيه 

ا�سرتليني )9.8 مليار دوالر(، اأو %16، كل عام على مدى االأعوام اخلم�ض املقبلة.
واأظهر تقرير �سادر يف يونيو )حزيران( خلبر االأوبئة يف جامعة يونيفر�ستي كوليدج لندن، مايكل 
مارموت، انخفا�ض متو�سط العمر الب�سري املتوقع مبقدار 0.9 عام يف جميع اأنحاء اجنلرتا يف عام 

.2020
ويف الوقت نف�سه، ذكر تقرير يف املجلة الطبية الربيطانية ال�سهر املا�سي اأنه مت فقد 28 مليون �سنة 

من اأعمار الب�سر يف عام 2020 يف 31 دولة �سملتها الدرا�سة.

الفطور وجبة  تناول  عدم   .1
الفطور  وج��ب��ة  تخطي  خ��ط��اأ  يف  البع�ض  ي��ق��ع  اأن  مي��ك��ن 
املتقطع، مبا ميكن  ال�سيام  روتني  ال�سباحية كجزء من 

اأن يت�سبب يف م�ساكل القلب اإذا تكرر ب�سكل م�ستمر.
ون�سرتها   2019 ع�������ام  اأج������ري������ت  ل�����درا������س�����ة  وف�����ًق�����ا 
 Journal of Cardiovascular دوري�������ة 
زادت   ،Development and Disease
اح��ت��م��االت االإ���س��اب��ة ب��اأم��را���ض القلب ب��ني امل�����س��ارك��ني يف 
الدرا�سة، وعددهم 199،634 بالًغا، بن�سبة %21 بني 
املجموعة التي مل يتناول اأفرادها وجبة الفطور بانتظام 
ب�سكل  ال�سباحية  الوجبة  تناولوا  الذين  باأولئك  مقارنة 

منتظم.

بانتظام املكررة  الكربوهيدرات  تناول   .2
ميكن  باالألياف  الغنية  الكربوهيدرات  بع�ض  اأن  حني  يف 
اأن ت��ك��ون ج�����زًءا م���ن ن��ظ��ام غ���ذائ���ي ���س��ح��ي، ف����اإن تناول 
الكربوهيدرات املكررة، مثل اخلبز االأبي�ض اإىل الوجبات 
خماطر  زي���ادة  يف  يت�سبب  اأن  ميكن  ال�سكرية،  اخلفيفة 

االإ�سابة باأمرا�ض القلب.
اكت�سفت درا�سة، ُن�سرت يف العام اجلاري يف BMJ، اأنه من 
بني جمموعة من 148858 م�سارًكا يف درا�سة الوبائيات 
احل�سرية والريفية املحتملة PURE والذين يعي�سون 
يف 21 دولة، كان االأفراد الذين يتناولون اأعلى كمية من 
باأمرا�ض  للإ�سابة  عر�سة  االأك���ر  ه��م  امل��ك��ررة  احل��ب��وب 

القلب، وامل�ساكل ال�سحية احلادة والوفيات االإجمالية.

واملعاجلة احلمراء  اللحوم  تناول   .3
امل�سنعة، مثل  اأو  اللحوم احلمراء  يتناولون  يتعر�ض من 
ل���زي���ادة معدالت  ي��وم��ي  امل���ق���دد، ب�سكل  وال��ل��ح��م  ال�����س��ج��ق 

اإ�سابتهم باأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية.
يف  ن�������س���ره  مت   ،2021 ل����ع����ام  ت����ل����وي  حت���ل���ي���ل  ت���و����س���ل 
 Critical Reviews in Food Science
 50 يومية مبقدار  زيادة  كل  اأن   ،and Nutrition
غ��رام��ا م��ن ال��ل��ح��وم احل��م��راء ت��زي��د م��ن خ��ط��ر االإ�سابة 
يومية  زي��ادة  %9وكل  بن�سبة  التاجية  القلب  باأمرا�ض 
تزيد من خطر  امل�سنعة  اللحوم  50 غراما من  مبقدار 

االإ�سابة باأمرا�ض القلب التاجية مبقدار 18 %.

املقلية االأطعمة  تناول   .4
العام  Heart يف  دوري��ة  ُن�سرت يف  درا�سة،  نتائج  ك�سفت 
اجلاري، اأن كل 114 غراما زيادة يف تناول الطعام املقلي 
االإ�سابة  ك��ب��رة يف خم��اط��ر  زي����ادة  اإىل  ت����وؤدي  اأ���س��ب��وع��ًي��ا 
باأمرا�ض القلب. واأفادت النتائج اأن االأفراد، الذين تناولوا 
االأطعمة املقلية كانوا اأكر عر�سة للإ�سابة بف�سل القلب 
%37 وخطر االإ�سابة باأمرا�ض القلب واالأوعية  بن�سبة 
االإ�سابة  وخ��ط��ر   28% ب��ن�����س��ب��ة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ال��دم��وي��ة 
باأولئك  مقارنة   22% بن�سبة  التاجية  القلب  باأمرا�ض 

الذين تناولوا كميات اأقل من االأطعمة املقلية.

ليل متاأخرة  وجبات   .5
ين�سح العلماء بتجنب تناول الوجبات اخلفيفة يف �ساعات 

متاأخرة ليًل للحفاظ على �سحة القلب مبرور الوقت.
االأمركية  القلب  بدورية جمعية  ُن�سرت  درا�سة،  تو�سلت 
 7771 اأن��ه من بني جمموعة من  اإىل   ،2020 ع��ام  يف 
بالًغا غر م�ساب بال�سرطان اأو ال�سكري اأو اأمرا�ض القلب 
اأ�سيبوا بت�سلب  اأعداد من  يف بداية فرتة الدرا�سة، زادت 
ال�����س��راي��ني مم��ن ي��ت��ن��اول��ون وج��ب��ات خفيفة ب��ان��ت��ظ��ام يف 

الليل.

نقلة نوعية.. جهاز لتنظيم �سربات القلب دون بطارية
طّور علماء اأمركيون اأول جهاز ال�سلكي لتنظيم �سربات 
القلب يف العامل، خاٍل من البطاريات، وقابل للزرع بالكامل 

ويذوب يف اجل�سم عندما ال تكون هناك حاجة اإليه.
ويجّمع اجلهاز الطاقة ال�سلكياً من هوائي عن بعد، وهو 
م�سنوع من مواد متوافقة بيولوجياً يتم امت�سا�سها ب�سكل 
طبيعي يف اجل�سم على مدار خم�سة اإىل �سبعة اأ�سابيع، وفقا 

ملا ن�سرته "ديلي ميل" الربيطانية.
اإىل ذلك، ياأمل فريق الباحثني من جامعتي نورث و�سرتن 
وجورج وا�سنطن يف اأن يتم ا�ستخدام اجلهاز املبتكر قريباً 
والتي  امل��وؤق��ت��ة،  القلب  ���س��رب��ات  تنظيم  اأج��ه��زة  م��ن  ب���داًل 
يعتمد اجلهاز على  كما،  الإزالتها.  اإج��راء جراحة  تتطلب 
ج��م��ع ال��ط��اق��ة ال���س��ل��ك��ي��اً م��ن ه��وائ��ي خ��ارج��ي با�ستخدام 
التقنية  ذات  القريب، وهي  باملجال  االت�سال  بروتوكوالت 
الذكية،  الهواتف  االإلكرتونية يف  للمدفوعات  امل�ستخدمة 
اأي مكونات  اأو  ال�سخمة  البطاريات  اإىل  يلغي احلاجة  ما 
اأ���س��لك. من جهته، ق��ال ج��ون روج��رز، الباحث  اأو  �سلبة 
الرئي�سي يف الدرا�سة: اإن "االأجهزة املو�سوعة يف القلب اأو 
بالقرب منه يحتمل اأن تت�سبب يف خماطر االإ�سابة بعدوى 
�سربات  تنظيم  اأج��ه��زة  اأن  اإال  اأخ���رى،  م�ساعفات  اأي  اأو 
للأجهزة  الرئي�سية  العيوب  تتلفى  الل�سلكية  القلب 
يعتمد  "ال  اأن اجلهاز اجلديد  واأو�سح  التقليدية.  املوؤقتة 
اإزالتها جراحياً  على تو�سيل خيوط عرب اجللد من اأجل 
بعد انق�ساء احلاجة منها، وبالتايل تعطي مزايا اإ�سافية 
مثل خف�ض التكاليف وحت�سني النتائج يف رعاية املر�سى". 
من جهة اأخرى، اأ�سار الدكتور ري�سي اأرورا، باحث م�سارك 
املر�سى  يحتاج  االأح��ي��ان،  بع�ض  "يف  اأن��ه  اإىل  ال��درا���س��ة  يف 
اأجهزة تنظيم �سربات القلب ب�سكل موؤقت، رمبا بعد  اإىل 

جراحة قلب مفتوح اأو نوبة قلبية".

تق�صي على مدن باأكملها.. حتذير 
من اأ�صلحة الذكاء ال�صطناعي

يحذر اخلرباء من اأن �سباق الت�سلح 
القائم بني القوى الدولية، بهدف 
ميكن  قاتلة"،  "روبوتات  �سناعة 
ترك  اإذا  الب�سرية  على  يق�سي  اأن 
اخلرباء  حتذير  وياأتي  رادع.  دون 
املتحدة  ل��لأمم  م��وؤمت��ر  ف�سل  بعد 
االأ�سلحة  ح��ظ��ر  ع��ل��ى  االت���ف���اق  يف 
دول،  ع��دة  تطورها  التي  الفتاكة، 
والواليات  ورو�سيا  ال�سني  اأبرزها 
املتحدة. وقالت �سحيفة "ذا �سن" 
الدولية  ال��ق��وى  اإن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
ت�ستثمر املليارات لت�سنيع "اأ�سلحة 
ا�ستهداف  ميكنها  متقدمة  ذك��ي��ة 
تدخل  دون  و���س��رب��ه��ا  اأه���داف���ه���ا 
هذه  اإن  اخل��رباء  ويقول  ب�سري". 
كبرة"،  ب�سرعة  "تتقدم  االأ�سلحة 
مربزين اأن الدول واحلكومات "مل 
تقّيم بعد املخاطر ب�سكل �سحيح". 
�سيكون  االآالت  ه��ذه  اأن  واأو�سحوا 
مب��ق��دوره��ا ات��خ��اذ ق����رارات ب�سكل 
"عر�سة  �ستكون  اأن��ه��ا  كما  ف���ردي، 
قال  ال�سدد،  هذا  ويف  للأخطاء". 
من  داوز،  ج��ي��م�����ض  ال��ربوف��ي�����س��ور 
"اإنه  االأمركية:  كلية ماكالي�سرت 
عامل ميكن اأن توؤدي فيه االأخطاء 
ال��ت��ي ال م��ف��ر منها،  اخل��وارزم��ي��ة 
باأكملها".  م��دن  على  الق�ساء  اإىل 
اأال  ال��ع��امل  على  "يجب  واأ����س���اف: 
ل�سباق  ال��ك��ارث��ي��ة  االأخ���ط���اء  ي��ك��رر 
جهته،  م���ن  النووي".  ال��ت�����س��ل��ح 
ما�سات�سو�ست�ض  معهد  اأ�ستاذ  ق��ال 
تيغمارك:  ماك�ض  للتكنولوجيا، 
ب�سكل  تتطور  التكنولوجيا  "هذه 
اأ�سرع بكثر من النقا�ض الع�سكري 
القول  "ميكن  وتابع:  ال�سيا�سي". 
اإىل  اف��رتا���س��ي،  ب�سكل  نتجه،  اإن��ن��ا 

اأ�سواأ نتيجة ممكنة".

يدخل غيني�ض بعمل فني الأول من نوعه
دخل الفنان العراقي ال�ساب �سعيد 
ه���وي���دي، ال��ب��ال��غ م���ن ال��ع��م��ر 27 
العاملية،  غيني�ض  مو�سوعة  ع��ام��ا، 
بلوحة رائعة عمل عليها م�ستخدما 
خ��ي��وط��ا وم�����س��ام��ر ف��ق��ط، ليدرج 
كاأكرب عمل فني باخليط وامل�سمار 
مو�سوعة  وا���س��رتط��ت  ال���ع���امل.  يف 
كما  القيا�سية،  ل���لأرق���ام  غيني�ض 
�سفحتها  على  من�سور  يف  تو�سح 
ال��ر���س��م��ي��ة، ح���ول اخ��ت��ي��اره��ا لوحة 
العتماد  �سارمة  معاير  هويدي، 
ه�����ذا ال����رق����م ال���ق���ي���ا����س���ي، اأب����رزه����ا 
ا����س���ت���خ���دام خ���ي���ط م��ت�����س��ل واح����د 
ل��ي�����س��ك��ل ال�������س���ورة امل��ط��ل��وب��ة التي 

بلغت اأبعادها 6.3 مرت مربع.
م�سمار   500 ال���ل���وح���ة  و���س��ك��ل��ت 
اأي  م��ن اخل��ي��وط،  م��رت  و6637 
كليمنجارو  جبل  ارت��ف��اع  يفوق  ما 
وتزينت  اإف���ري���ق���ي���ا.  يف  ال�����س��ه��ر 
ال����ل����وح����ة مب����لم����ح وج�������ه اأخ�������اذ 
�سلح،  جلينة  العربية  ل��ل��م��وؤث��رة 

امل�سابة مبر�ض البهاق.

اإذا اأردت النجاة من اأمرا�ض القلب.. ابتعد عن هذه العادات الغذائية 

القلب من خالل  ب�أمرا�ض  الإ�ص�بة  الوق�ية من احتم�لت  ميكن 
اأو  اخل�صراوات،  تن�ول  من  بداية  الن�ص�ئح  من  ب�لعديد  العمل 
مم�ر�صة  اإىل  و�صولاً  �صحي،  غذائي  نظ�م  اتب�ع  اأ�صمل  مبعنى 

التم�رين الري��صية ب�نتظ�م. بح�صب م� ن�صره موقع 
القلب  اأمرا�ض  تظل   ،Eat This Not That

ال�صبب الأول للوف�ة يف جميع اأنح�ء الع�مل لأن 
الكثريين يقعون عن غري ق�صد يف اأخط�ء ت�صر 

زي�دة  تقت�صر  ل  يومي.  ب�صكل  القلب  ب�صحة 
والأوعية  القلب  ب�أمرا�ض  الإ�ص�بة  خطر 

خ�مل،  حي�ة  منط  جمرد  على  الدموية 
واإمن� هن�ك عدد من الع�دات الغذائية 

التي يجب الإقالع عنه�، كم� يلي:
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�ش�ؤون حملية

اإك�صبو 2020 يقدم فع�لي�ت ا�صتثن�ئية وعرو�ض األع�ب ن�رية حتى ال�صب�ح الب�كر يف احتف�لية راأ�ض ال�صنة امليالدية

الزوار ي�صهدون �صقوط كرة عملقة من ال�صماء اأمام اأعينهم اإيذانًا مبيلد عام جديد، واأمل متجدد للأمة

ترانيم ومو�صيقى تقليدية ت�صتهل احتفال جزر �صليمان بيومها الوطني يف اإك�صبو 2020 دبي

اأكرث من 50 متطوعًا من طلب جامعة الإمارات ي�صاهمون يف تعريف زوار اإك�صبو مبخرجات تقنيات التعليم

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

حممد معني الدين

2020 دبي  اإك�سبو  ب��داأت اال�ستعدادات يف موقع 
العام  قدوم  مبنا�سبة  ا�ستثنائية  بليلة  للحتفال 
فعاليات  �سل�سلة  خ���لل  م���ن   2022 اجل���دي���د 
�ساحر  ثقافية، وفنية، وترفيهية، يتوجها عر�ض 
للألعاب النارية عند دخول ال�سنة اجلديدة دولة 
الثالثة  ال�ساعة  يف  اآخ��ر  عر�ض  يتبعه  االإم����ارات، 

�سباحاً.
تتم  التح�سرات  اأن  دب��ي   2020 اإك�سبو  واأعلن 
ال�سنة  راأ����ض  ليلة  لتكون  حالياً  و���س��اق  ق��دم  على 
الدويل  احلدث  لرواد  باملفاجاآت  حافلة  امليلدية 
13 ���س��اع��ة ك��ام��ل��ة يف امل���وق���ع، حيث  ع��ل��ى م����دار 

على  ذاك��رت��ه��م  يف  حم��ف��ورة  الليلة  ه���ذه  �ستبقى 
امتداد العمر.

امليلدية يف  ال�سنة  راأ����ض  ليلة  اأح���داث  اأه��م  وم��ن 
2020 دبي، فعاليات منت�سرة يف �ساحات  اإك�سبو 
وم�سارح ومن�سات الرتفيه داخل املوقع تبداأ من 
ومو�سيقية  فنية  فقرات  ت�سم   15:00 ال�ساعة 
عربية، واإجنليزية، وفلبينية، وهندية، اإىل جانب 

فعاليات ترفيهية بلغات عدة.
اإك�سبو  ال�����س��ن��ة يف  راأ������ض  ل��ي��ل��ة  ب��اإح��ي��اء  وي�����س��ارك 
بيورن،  فان  اأرمني  الهولندي  الدي جي   2020
حيث �سيقدم حفل مو�سيقيا كبرا بهذه املنا�سبة، 
كمنتج مو�سيقى تران�ض ودي  وهو معروف عاملياً 
 DJ Magazine جي �سنف من قبل جملة 
كاأف�سل دي جي يف العامل خلل �سنوات 2007، 
ومرة  التوايل  على  و2010   ،2009  ،2008

الرئي�ض  2012. وق��ال ط��ارق غو�سة،  اأخ��رى يف 
التنفيذي الأن�سطة الرتفيه والفعاليات يف اإك�سبو 
بليلة  العامل  يف  دولة  كل  "حتتفل  دبي:   2020
راأ�����ض ال�سنة اجل���دي���دة، وه���ي حل��ظ��ة ف��ري��دة من 
املنا�سب  الوقت  يف  ياأتي  ال��ذي  للحتفال  نوعها 

ونحن نعالج اآثار اجلائحة".
واأ�ساف: "يف الوقت الذي نوا�سل فيه ا�ست�سافة 
192 دولة باأمان على مدار 182 يوما، باعتبار 
االإطلق  على  ي��ق��ام  ح��دث  اأك���رب   2020 اإك�سبو 
مذهل  احتفال  اإقامة  ي�سعدنا  العربي،  العامل  يف 
االأوىل، حيث  ال���درج���ة  زوارن�����ا يف  ع��ن  ل��ل��رتف��ي��ه 
مفتوحة  واأذرعنا   2022 اجلديد  بالعام  نرحب 

للتفاوؤل املتجدد مب�ستقبل اأكر اإ�سراقا".
ال�سنة  راأ�����ض  بليلة  ال�����س��خ��م  االح��ت��ف��ال  وي�����س��ه��د 
امليلدي يف اإك�سبو 2020 حدثاً مهماً للح�سور 

كرة  �سقوط  ي�سهدون  حيث  الو�سل،  �ساحة  عند 
مبيلد  اإيذاناً  اأعينهم  اأم��ام  ال�سماء  من  عملقة 

عام جديد، واأمل متجدد للأمة.
ال��وق��ت وم�ساهدة  احل��ري��ة يف ق�ساء  م��ن  ومل��زي��د 
ع��ر���ض االأل���ع���اب ال��ن��اري��ة امل���ذه���ل يف ال�����س��اع��ة 3 
الدويل  احل���دث  رواد  مب��ق��دور  �سيكون  ���س��ب��اح��اً، 
ال�سباح،  �ساعات  دبي" حتى  "مرتو  عرب  التنقل 
حيث اأعلنت هيئة الطرق واملوا�سلت عن متديد 

�ساعات عمل املرتو حتى ال�سباح الباكر.
ب���راأ����ض ال�سنة  و���س��ي��ت��م خ����لل ف����رتة االح���ت���ف���ال 
واحللويات  ال�سهية  االأط��ع��م��ة  ت��وف��ر  اجل��دي��دة 
 120 تقدم  مطعماً   70 خ��لل  من  وامل�سروبات 
ث��ق��اف��ة غ��ذائ��ي��ة م��ت��ن��وع��ة م��ن ال���ع���امل، مبفاهيم 
اإك�سبو  جمهور  رغ��ب��ة  تلبي  خمتلفة  وت�ساميم 

العري�ض. 

اإك�سبو  م���وق���ع  يف  ال��ي��وب��ي��ل  ح��دي��ق��ة  وحت��ت�����س��ن 
الطعام  واأك�ساك  �ساحنات  من  جمموعة   2020
الدولية،  االأذواق  يف  املطلوب  التنوع  تغطي  التي 
والرق�سات  وال��رتف��ي��ه  املو�سيقى  ع��رو���ض  و���س��ط 
الرتاثية واحلديثة، والدي جي ال�سهر، واملرح يف 

كل اأرجاء املكان.
ويحر�ض اإك�سبو 2020 دبي، اأ�سخم حدث دويل 
تدابر  اجل��ائ��ح��ة، على تطبيق  ب��داي��ة  منذ  ُي��ق��ام 
امل�ستجدات،  اأحدث  الوقاية من كوفيد19- وفق 
وت�سمل االإجراءات االحرتازية احلالية زيادة عدد 
اآر" يف موقع  "بي �سي  ال���  املرافق الإج��راء اختبار 
اأرب���ع نقاط،  اإىل  ال���دويل لي�سل ع��دده��ا  احل���دث 
ف�سل عن توفر االختبار ب�سكل جماين جلميع 

موظفي اأجنحة الدول. 
وقد األزمت اإدارة اإك�سبو 2020 كل العاملني يف 

اخلطوط االأمامية والعاملني يف جمال الرتفيه 
اأ�سا�ض  على  اآر"  �سي  "بي  ال���  الخ��ت��ب��ار  للخ�سوع 
اأو  التقارب  منع  اأهمية  على  اأك���دت  كما  منتظم، 
اال�ستعرا�سات  يف  العاملني  بني  املبا�سر  االت�سال 
وذلك  امل��ت��ج��ول��ني،  للفنانني  االأدائ���ي���ة  وال��ف��ن��ون 
املتواجدين  جميع  حلماية  مهم  وق��ائ��ي  ك��اإج��راء 

يف املوقع.
دبي،   2020 اإك�����س��ب��و  زوار  جميع  م��ن  وُي��ط��ل��ب 
الذين تبلغ اأعمارهم 18 عاما فما فوق، اإبراز ما 
لفح�ض  �سلبية  نتيجة  اأو  التطعيم  تلقيهم  يثبت 
من  �ساعة   72 مدتها  تتجاوز  ال  اآر"  �سي  "بي 
موقع  ف��اإن  ذل��ك،  اإىل  باالإ�سافة  ال��زي��ارة.  موعد 
ال��دويل مزود مبحطات تعقيم متطورة،  احلدث 
التباعد  اإج������راءات  تطبيق  ال�����زوار  م��ن  وي��ط��ل��ب 

وارتداء الكمامات. 

•• دبي– الفجر

اح��ت��ف��ل��ت ج�����زر ���س��ل��ي��م��ان ب��ي��وم��ه��ا ال���وط���ن���ي يف 
املعا�سرة  ال��ع��رو���ض  م��ن  مب��زي��ج   2020 اإك�سبو 
ترتبط  التي  الدولة  هذه  تقدم  التي  والتقليدية 
مع  وا�سعة  وح�سارية  وثقافية  �سيا�سية  بعلقات 
العامل وت�سعى اإىل مزيد من التعاون الدويل من 

خلل م�ساركتها يف اإك�سبو 2020.
كولوغيتو  ف��ري��دري��ك  م��ع��ايل  ا�ستقبال  يف  وك���ان 
يف  والهجرة  وال�سناعات  والعمل  التجارة  وزي��ر 
م�ساعد  ال�سام�سي  �سلطان  �سعادة  �سليمان،  ج��زر 
وزير اخلارجية والتعاون الدويل ل�سوؤون التنمية 
ال���دول���ي���ة، ي��راف��ق��ه جن��ي��ب حم��م��د ال��ع��ل��ي املدير 
 2020 الإك�سبو  العام  املفو�ض  ملكتب  التنفيذي 
دبي. وقال معايل فريدريك كولوغيتو: "اإن جزر 
نامية،  �سغرة  ج��زري��ة  دول��ة  بو�سفها  �سليمان، 
لنا،  تهديدا  ي�سكل  ال��ذي  املناخي  التغر  ت��واج��ه 
لي�ض باالإمكان الو�سول اإىل حل له، اإال من خلل 
يف  وانخفا�سا  ونظافة،  اخ�سرارا  اأك��ر  انبعاثات 
االإمارات  دول��ة  تكون  اأن  ي�سرنا  ال��ك��رب��ون.  ن�سبة 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة م��ن اأوائ�����ل ال����دول ال��ت��ي تهتم 
جهودها.  م��ق��درون  ون��ح��ن  ال�سم�سية،  بالطاقة 

مل�ساعدة  الذهبي  احلل  املتجددة  الطاقة  ت��زال  ال 
�سعبنا، وبناء اقت�ساد مرن، ودعم جزرنا ال� 900 

يف بناء علقات متينة مع االقت�ساد العاملي".
واأ�ساف: "نقدر جهود اإقامة اإك�سبو 2020 دبي، 

لتو�سيع  امل�سرتك  ال�سعي  تلهم  التي  ال��روح  وه��و 
اإك�سبو  �سعار  حتقيق  يف  الب�سري  االإب����داع  ح��دود 

امل�ستقبل(.  العقول و�سنع  دبي )توا�سل   2020
مبا  ال��ي��وم،  نواجهها  التي  العاملية  التحديات  اإن 
بلد  الأي  ميكن  ال  كوفيد19-،  جائحة  ذل��ك  يف 
مب��ف��رده اأو جم��م��وع��ة م��ن ال��ب��ل��دان اأن ت��ق��ف يف 
وال  املناخي،  التغر  م�سكلة  وك��ذل��ك  مواجهتها، 
العاملي  التحدي  هذا  ملواجهة  �سبل  اإيجاد  ميكننا 
�سلطان  ���س��ع��ادة  وق����ال  معاً".  ن��ع��م��ل  ع��ن��دم��ا  اإال 
ال�سام�سي: "ُيربز جناح ُجزر �سليمان مدى جمال 
ه���ذا ال��ب��ل��د وت��ن��وع��ه احل���ي���وي، وم���ا ينعم ب��ه من 
ثقافة غنية وتراث عريق. ي�سلط اجلناح ال�سوء 
على القطاعات التي حتظى باالأولوية لدى هذه 
واال�ستثمار  ال�سياحة  ومنها  اجُل���زري���ة،  ال��دول��ة 
اجلاري  العمل  على  واأي�سا  وال�سحة،  والتعليم، 
التنمية  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اأه�����داف  لتحقيق  ح��ال��ي��ا 
يدعو  كما   ،2035 لعام  �سليمان  الوطنية جلزر 
الكيفية  املعنية للطلع على  ال��زوار واالأط��راف 
ال��ت��ي ت��ع��ال��ج ب��ه��ا ال��ب��لد م�����س��األ��ة ال��ت��غ��ر املناخي 

احلرجة".
واأ�ساف: "لقد ازدادت علقاتنا مع جزر �سليمان 
م��ت��ان��ة، ف�����س��ه��دت ال��ت��ج��ارة ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ني بلدينا 
باأكر  ومن��ت   ،2017 ع��ام  منذ  تطورا ملحوظا 
اأي�سا  وا�سرتكنا   .2020 عام  حتى    40% من 

ذلك  يف  مب��ا  التنموية،  امل��ب��ادرات  م��ن  العديد  يف 
���س��ن��دوق ال�����س��راك��ة ب���ني دول����ة االإم��������ارات ودول 
امل��ح��ي��ط ال����ه����ادي، ون��ح��ر���ض ع��ل��ى زي�����ادة تعزيز 
االهتمام  ذات  امل��ج��االت  يف  بلدينا  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
القدرات،  وبناء  املتجددة  الطاقة  مثل  امل�سرتك، 
ف�سل عن املرونة يف مواجهة تغر املناخ، وهو ما 

يعود بالفائدة على بلدينا و�سعبينا".
الذي  �سليمان،  جل��زر  الثقايف  العر�ض  وت�سمن 
رينيل  ج��زي��رة  ل�سكان  ترنيمة  اخل��ط��اب،  اأع��ق��ب 
جزيرة  بحرة  اأك��رب  تينغانو،  بحرة  ت�سم  التي 
مرجانية يف العامل وموقع الرتاث العاملي الوحيد 
املوجود يف جزر �سليمان. تبع ذلك اأداء فريق "اآي 
التقليدية  ف��ل��وت  ال��ب��ان  ملو�سيقى  ز"  بانبايربرَ اآر 
م���ن م��ق��اط��ع��ة م������اك������را-اأوالوا، ف��ي��م��ا ق���اد ختام 
العر�ض جيم�ض كوهيونا، وهو من اأكر الفنانني 
جزر  جناح  ويركز  �سعبية.  البلد  يف  املعا�سرين 
جماالت  يف  ج��دي��دة  ع��لق��ات  ب��ن��اء  على  �سليمان 
التجارة واال�ستثمار وال�سياحة. ي�ستعر�ض اجلناح 
اأر�سا ذات جمال خلب تتكون من غابات مطرة 
املرجانية  بال�سعاب  حم��اط��ة  و���س��واط��ئ  م��زده��رة 
وبراكني م�ستعلة، وي�سلط اجلناح ال�سوء على كل 

من فر�ض ال�سفر واالأعمال القائمة يف البلد.

•• دبى - الفجر

ي�سارك اأكر من 50 طالبا وطالبة من خمتلف 
يف  للعمل  كمتطوعني  االإم�����ارات،  جامعة  كليات 
جناح جامعة االإمارات امل�سارك يف معر�ض اإك�سبو 
2020 دبي، حيث مت توزيع الطلبة على خمتلف 
على  اجلامعة  تعتزم  التي  واالأن�سطة  الفعاليات 

تنظيمها خلل فرتة ال�ست اأ�سهر من املعر�ض.
واأ����س���ار االأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور اأح��م��د م����راد، النائب 
امل�سارك للبحث العلمي يف جامعة االإمارات ، نائب 
 2020 اك�سبو  يف  جامعة  جلناح  ال��ع��ام  املفو�ض 
نافذة  ي�سكل   2020 اك�سبو  معر�ض  “اإن  دب��ي 

واجلامعة  ع���ام  ب�سكل  االإم������ارات  ل��دول��ة  وا���س��ع��ة 
العامل،  على  الوا�سعة  ل��لإط��لل��ة  خ��ا���ض،  ب�سكل 
اإليه  و�سلت  ملا  وم�سرفة  م�سرقة  �سورة  وتقدمي 
العملية التعليمية من تطور وا�سع االآفاق يحقق 
الطموحة  واال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  الوطنية  االأه����داف 
�سلم  م��ق��دم��ة  يف  التعليم  و���س��ع��ت  ال��ت��ي  ل��ل��دول��ة 
االأولويات اال�سرتاتيجية، ال�سيما ونحن مقدمون 
اآفاق  وا�ست�سراف  القادمة،  عاما  اخلم�سني  على 
على  ال��ق��ادري��ن  اخل��ري��ج��ني  م��ن  بجيل  امل�ستقبل 

مواكبة ركب التطور احل�ساري."
 واأ�ساف " حر�ست اجلامعة على اإتاحة الفر�سة 
اأمام طلبها للم�ساركة يف هذا احلدث اال�ستثنائي 

ب��ج��ن��اح جامعة  ال�������زوار  ل��ت��ع��ري��ف  ك��م��ت��ط��وع��ني 
خربات  يك�سبهم  مم��ا  املميزة،  وفكرته  االإم����ارات 
التوا�سل احل�ساري  ومهارات يف  وعلمية،  عملية 
وال��ث��ق��ايف ال����ذي ه���و اأح����د اأه����م اأه�����داف معر�ض 
اك�سبو2020" واأ�سار الطالب اإبراهيم البلو�سي  
من كلية الهند�سة، اأنه �سعيد جداً للعمل كمتطوع 
يف فعاليات اك�سبو 2020 ،من خلل التواجد يف 
جناح جامعة االإمارات، اجلناح التعليمي الوحيد 
جتربة  تعترب  امل�ساركة  اأن  واأ���س��اف  امل��ع��ر���ض،  يف 
نوعية فريدة على امل�ستوى ال�سخ�سي واالأكادميي 
وح�سارات  ث��ق��اف��ات  ع��ل��ى   للتعرف  ف��ر���س��ة  ف��ه��و 
ال�سعوب ودول العامل امل�ساركة يف املعر�ض وتقدمي 

م��ن خلل  االإم����ارات،  للتعليم يف  ���س��ورة م�سرفة 
تطبيقات  م��ن  اجلامعة  جناح  يف  عر�سة  يتم  م��ا 
�ساهم  اأنه  كما  التعليمية،  للعملية  حديثة  تقنية 
التوا�سل  يف  العملية  وخ��ربات��ه  مهارته  زي���ادة  يف 
مع اأبناء احل�سارات االأخرى من خلل التوا�سل 

بالزائرين وامل�ساركني.
كلية  علي حممد، من  الطالب  اأ�سار   من جانبه 
فعاليات  يف  كمتطوع  م�ساركته  اأن  اإىل  الهند�سة 
امل���ع���ر����ض م���ن خ����لل ج���ن���اح ج��ام��ع��ة االإم��������ارات، 
على  اأواًل  للتعرف  وا���س��ع��ة  اآف��اق��ا  اأم��ام��ه  فتحت 
املعر�ض  ك��ون  االأخ���رى،  واالأمم  ال�سعوب  ثقافات 
وي�ستقبل  امل�ساركة،  الدول  من  كبراً  ي�سم عدداً 

م��ن خمتلف اجلن�سيات  ال����زوار  م��ن  اأك���رب  ع����دداً 
قدم  االإم����ارات  جامعة  " جناح  وق��ال  والثقافات، 
يف  ال��دول��ة  يف  التعليم  لتطوير  متميزاً  من��وذج��ا 

خمتلف املراحل والتخ�س�سات."
 واأ�سار الطالب حمد البهلويل من كلية الهد�سة 
اإىل اأن م�ساركته كمتطوع للعمل يف اك�سبو 2020، 
فر�سة كبرة ال تعو�ض، فهو حدث ا�ستثنائي لن 
كان  وب��ال��ت��ايل  ق��ادم��ة،  لعقود  االأق���ل  على  يتكرر 
فر�سة للنخراط العملي وامليداين، وقال " قمت 
التعليم  وتطبيقات  مبخرجات  ال���زوار  بتعريف 
ال��ت��ق��ن��ي امل���ت���ط���ور، ال�����ذي ب���ات���ت مت��ت��ل��ك��ه جامعة 
االإم�����ارات ب�سكل خ��ا���ض ، مم��ا ع��زز م��ن خرباتي 

ومهاراتي ال�سخ�سية ،و �ساهم يف اكت�سابي خربات 
من خلل التوا�سل مع امل�ساركني والزوار."

الرحمن  عبد  ن��ورة  الطالبة  ع��ربت  وم��ن جهتها 
البلو�سي، من كلية العلوم االإن�سانية واالجتماعية  
واأنها  ال�سيما  كمتطوعة،  بامل�ساركة  �سعادتها  عن 
�سقل  اإىل  وحتتاج  اجلامعة  من  حديثة  خريجة 
امل�ساركة من  تلك  وفرتها  التي  العملية  خرباتها 
خلل التوا�سل مع الزوار وامل�ساركني، مما �ساهم 
خريجي  م�ستوى  ع��ن  متميزة  ف��ك��رة  اإي�����س��ال  يف 
اجل���ام���ع���ة وم����ا مي��ت��ل��ك��ون��ه م���ن م����ه����ارات علمية 
وعملية تعزز من مكانة التعليم يف الدولة ومن�سة 

للنطلق للعاملية عرب فعاليات املعر�ض.

اإيه. اآر. رحمان يحيي اأول حفل مو�صيقي حي منذ نحو عامني مع اأملع املو�صيقيني الهنود يف اإك�صبو 2020 دبي 
•• دبي– الفجر

اأحيا املو�سيقار اإيه. اآر. رحمان، احلا�سل على 
جائزة غرامي وجائزة االأو�سكار حفل خا�سا 
اأملع جنوم املو�سيقى يف الهند  مع كوكبة من 

اأم�ض االأول يف اإك�سبو 2020 دبي. 
اأقيم العر�ض املو�سيقي يف حديقة اليوبيل يف 
اإك�سبو 2020 وهي املرة االأوىل التي يحيي 

اآر. رحمان حفل حيا منذ حوايل  اإيه.  فيها 
�سنتني، وجمع احلفل الفريد بني املاي�سرتو 
الذي  ه��اري��ه��اران  االأ���س��ط��ورة  م��ع  املو�سيقي 
متتالية  ناجحة  مو�سيقية  اأعمال  ع��دة  ق��دم 
االأو�سكار،  جائزة  حائز  املو�سيقي  تاأليف  من 
املو�سيقي  امل����خ����رج  ك���ذل���ك  احل���ف���ل  و����س���م 
الهندي  واملو�سيقي  واملمثل  ب��اروت،  راجنيت 
االأ�سوات  بع�ض موؤدي  اأندريا جرمييا، مع 

بيني  وه��م:  امل�سهورين  االأف���لم  يف  الغنائية 
داي�������ال، وج��ون��ي��ت��ا غ����ان����دي، وه���اري�������س���اران، 
وراك�سيتا  م��وه��ان،  و���س��وي��ت��ا  ع��ل��ي،  وج��اف��ي��د 
�سوري�ض، باالإ�سرتاك مع موؤدي الراب بليز 

و�سيفانغ.
املالياالمية  امل���وؤل���ف���ات  ب��ع�����ض  احل��ف��ل  ���س��م 
اآر.  اإي����ه.  للمو�سيقار  امل��ح��ب��وب��ة  والتاميلية 
اأع�ساء  ك��ام��ل  م��ع  يقدمها  وال��ت��ي   ، رح��م��ان 

الفرقة. 
فيما قال اإيه. اآر. رحمان: "اإنه �سعور خا�ض 
حًقا اأن اأعود للنطلق جمددا واأقدم حفل 
يف اإك�سبو 2020 مع بع�ض املطربني وعازيف 
لنقدم ذخرة ثلثة  لدي،  املف�سلني  االآالت 
املو�سيقية! حيث قدمنا  موؤلفاتي  عقود من 
العر�ض االأول الأكرب م�ساريعنا املو�سيقية من 

اأجلكم .
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األك�صندر هاميلتون ي�صتقبل زوار جناح �صانت كيت�ض ونيفي�ض يف اإك�صبو 2020 

جن�ح موري�صيو�ض يقدم جتربة ا�صتثن�ئية يف رح�ب اإك�صبو 2020 دبي

جم�صمات فنية متنح الزوار رحلة غامرة للتعرف على الطبيعة ال�صتوائية املميزة بغاباتها وجمال مناظرها البحرية

برع�ية وح�صور الأمني الع�م جل�معة الدول العربية

اإك�صبو 2020 دبي ي�صهد الدورة الأوىل من جائزة التميز للمراأة العربية

 •• اإك�سبو : اأ�سامة عبد املق�سود 

ي���دع���و ج���ن���اح ���س��ان��ت ك��ي��ت�����ض ون��ي��ف��ي�����ض يف 
للنغما�ض  اجل���م���ه���ور   2020 اإك�����س��ب��و 
يف ب��ي��ئ��ة ط��ب��ي��ع��ي��ة ن��اب�����س��ة ب���احل���ي���اة، عرب 
تراثها وثقافتها الغنية باجلمال والفنون 
وامل���و����س���ي���ق���ى وم������ا ت���ق���دم���ه اجل���زي���رت���ني 
فريدة،  وجت��ارب  ابتكارات  من  املتحدتني 
من خلل ال�سياحة الثقافية واال�سرتخاء 
واملتعة والرتفية، كما يقدم اجلناح عرو�ض 
وفعاليات اإبداعية، وتركز على فن الطهي 
املحلية  ال�����س��ه��ي��ة  امل���اأك���والت  وا���س��ت��ع��را���ض 

للجزيرتني.
���س��م��م ج��ن��اح ���س��ان��ت ك��ي��ت�����ض ون��ي��ف��ي�����ض يف 
�سكل  ع��ل��ى  ب��اأك�����س��ب��و،  اال���س��ت��دام��ة  منطقة 
مم�����رات وغ�����رف ل��ل��ع��ر���ض ول���وح���ات على 
اجل����دران وم��ط��ب��وع��ات ت��ذك��ر اأه���م املعامل 
وت���اري���خ اجل���زي���رت���ني، و�سور  ال�����س��ي��اح��ي��ة 
للمنطقة،  اجل��غ��راف��ي��ة  للخريطة  ع��ام��ة 
اط��ل��ق عليها ج��زي��رت��ني وج��ن��ة واح����دة، يف 
منظر خلب وطبيعة جاذبة لل�سياح، ومت 
مقتطفات  ب���ه  مم���ر  اإىل  اجل���ن���اح  تق�سيم 
باللغتني  هاميلتون  األ��ك�����س��ن��در  ح��ي��اة  م��ن 
العربية واالإجنليزية وعدد من ال�سور له، 
وج��زء اآخ��ر لعر�ض ال��رتاث وال��زي املحلي 
الرجال  م��ن  جم�سمات  على  للجزيرتني 
ومتداخلة،  زاه��ي��ة  ال����وان  ت�سم  وال��ن�����س��اء 
وغرفة اأخرى لعر�ض احلرف وامل�سغوالت 
اليدوية التي تعرب عن اقتناء فن الن�سيج 
البحار  م��ن  امل�ستخرجة  امل���واد  وا�ستخدام 
ال��دق��ي��ق��ة التى  ال�����س��ن��اع��ات  ودخ��ول��ه��ا يف 

ت�ستهوى الزائر، فقد جنح اجلناح يف نقل 
اإىل  الطبيعي  املوقع  من  اليومية  احلياة 

مكانه يف اأك�سبو.
للم�ساركة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  االه��������داف  وم�����ن 
العامل  ب��ني دول  ال��ت��واج��د  اأك�����س��ب��و ه��و  يف 
العديد  متتلك  التى  الثقافة  وا�ستعرا�ض 
من العنا�سر امل�سرتكة مع البلدان املطلة 
اجلزيرتان  ���س��ع��ت  ك��م��ا  ال�����س��واح��ل،  ع��ل��ى 
للتعبر عن تطلعاتهما للم�ستقبل وتبادل 
االأفكار مبا يتما�سى مع االإمكانيات املتاحة 
عن  ف�سل  وال��ت��ط��ور،  امل�ستدامة  للتنمية 
خللها  م��ن  ال��ت��ع��ب��ر  ي��ت��م  من�سة  وج����ود 
اإليها  التى ت�سعى  الكبرة  عن الطموحات 
�سانت كيت�ض ونيفي�ض، اإ�سافة اإىل الت�سويق 
الوقت  ن��ف�����ض  ويف  ل��ل�����س��ي��اح��ة،  وال���رتوي���ج 
توجيه  اع����ادة  يف  اأهتمامهما  م���دى  ت��ب��ني 
نحو  والت�سريعية  اال�ستثمارية  �سيا�ستهما 
كالرياح  البديلة  الطاقة  م�سادر  تفعيل 

والطاقة ال�سم�سية.
الزوار،  اأنتباه  هامليتون  الك�سندر  وي�سد 
ب���ج���وار �سورته  ك��ت��ب��ت خم��ط��وط��ة  ف��ق��د 
ع��ب��ارة عن  ال��ع��رب��ي��ة واالإجن��ل��ي��زي��ة  باللغة 
ن���ب���ذة ���س��غ��رة ع��ن��ه وع����ن م�������س���واره جاء 
للواليات  املوؤ�س�سني  االأدب��اء  اأحد  اأنه  فيها، 
تاون  ت�سارلز  يف  ول��د  االمريكية،  املتحدة 
1755 م وق�سى طفولته  نيقي�ض يف عام 
يف نيفي�ض ثم انتقل مع والدته واأخيه اإىل 
التابعة  العذراء  اإح��دى اجلزر  كروا  �سانت 
واأ�سبح  االم��ري��ك��ي��ة،  امل��ت��ح��دة  ل���ل���والي���ات 
هاميلتون يتيما يف فرتة املراهقة بعد وفاة 
والدته عام 1768 م، ثم وجد عمًل بعد 

الأحزانه  ي�سمح  ومل  جت��اري،  ككاتب  ذل��ك 
حتى  العمل  يف  وا�ستمر  عليه  ت�سيطر  اأن 
فقام  العمل  يف  رئي�سه  يبهر  اأن  ا�ستطاع 
بتخ�سي�ض  االأع���م���ال  رج����ال  وب��ع�����ض  ه���و 
املال اللزم الر�ساله اإىل الواليات املتحدة 
االمريكية ليلقى تعليماً ر�سمياً، زمن هذه 

اللحظة بداأت حياته يف االزدهار.
ويف احلقيقية اأن ال��زوار يقفون اأم��ام تلك 
اللوحة لقرائتها ومعرفة ما مل يعرفونه 
اجلمهور  وي����ت����ج����ول  ه���ام���ل���ي���ت���ون،  ع�����ن 
بال�سور  لي�ستمتعوا  اجل��ن��اح  ارج����اء  ب��ني 
اجلناح،  ج���دران  على  املنت�سرة  الطبيعية 
ت���ت���ح���دث ع����ن حممية  اأخ�������رى  ول����وح����ات 
العامل، وهناك  الوحيدة يف  القر�ض  �سمك 
يعتربان  اجل��زي��رت��ني  اأن  ت��ق��ول  معلومات 
من اأ�سغر دول العامل اإال اأنهما ي�ستقبلن 
ما يزيد عن املليون �سائح �سنوياً وذلك قبل 
انت�سار كوفيدا 19 ، وذلك عرب الرحلت 

اجلوية والبحرية،
���س��ان��ت كيت�ض ون��ي��ف��ي�����ض قي  ي��دع��و ج��ن��اح 
لل�ستثمار  العامل  �سعوب   2020 اك�سبو 
واحل���������س����ول ع���ل���ى اجل���ن�������س���ي���ة، واإق����ام����ة 
امل�سروعات فيهما، كما يو�سحا باأنهما على 
الطريق ال�سليم فالتنمية والبنية التحتية 
م�ستمرة من اأجل ا�ستقطاب وجذب رجال 
االأع����م����ال وروؤو��������ض االأم�������وال ل�����س��خ��ه��ا يف 
من  املوهوبني  ت�ستهدف  كما  اقت�سادهما، 
للجزيرتني  ل��ل��ع��ودة  اخل����ارج  اأب��ن��ائ��ه��م��ا يف 
واالهتمام  ال����دول����ة  ب���ن���اء  يف  وامل�����س��اه��م��ة 
ال���دول يف  اأه��م  ب��اأن تكون اجلزيرتني م��ن 

العامل. 

•• دبي - الفجر  

ع��ام حافل  ال�ستار على  ا���س��دال  اق���رتاب  م��ع 
اأجندة  الرائدة �سمن  واالأن�سطة  بالفعاليات 
بحقبة  البدء  دبي، البد من   2020 اإك�سبو 
اإذ  القادمة،  للعطلت  والتخطيط  جديدة، 
الراغبني  ل���رواده  موري�سيو�ض  جناح  يقدم 
لل�ستمتاع  ا�ستثنائية  جتربة  اإك�سبو،  بزيارة 
على  لي�سفي  املميزة،  االأن�سطة  من  بجدول 
ن�سيانها.  ميكن  ال  مميزة  ذكريات  جتربتهم 
الفر�ض  منطقة  يف  موري�سيو�ض،  جناح  يقع 
بعد  ع��ل��ى  دب����ي،   2020 اإك�����س��ب��و  مب��ع��ر���ض 
خطوات من �ساحة الو�سل املميزة الواقعة يف 
املعر�ض، ويج�سد اجلناح جمال وروعة  قلب 
ي�ستعر�ض  موري�سيو�ض.  جزيرة  يف  الطبيعة 
جناح موري�سيو�ض الذي يحمل �سعار "جذور 
موري�سيو�ض،  جمهورية  امل�ستقبل" اإجن��ازات 
وم�سرتها الرائدة، وياأخذ رواده برحلة عرب 

ما�سيها الغني العريق وحا�سرها املزدهر.
الزوار  متنح  فنية  جم�سمات  اجل��ن��اح  ي��ق��دم 
الطبيعة  ع���ل���ى  ل���ل���ت���ع���رف  غ����ام����رة  رح����ل����ة 
اال�ستوائية املميزة بغاباتها وجمال مناظرها 
ل��ل��زوار للتعرف  امل��ج��ال  ال��ب��ح��ري��ة، م��ا يفتح 
ب�����س��ك��ل اأو�����س����ع ع���ل���ى ال���ن���ب���ات���ات واالأ����س���ج���ار 
امل���وج���ودة يف اجل���زي���رة، والتي  واحل��ي��وان��ات 
تنمو  ال��ت��ي  ل��ل��ب��لد،  الوطنية  ال��زه��رة  ت�سم 

"لو م��ورن "، اأح��د مواقع الرتاث  على جبل 
العاملي، باالإ�سافة الأنواع خمتلفة من اأ�سجار 

االأبنو�ض.
الطيور  م��ن  جم��م��وع��ة  اجل��ن��اح  ي�ستعر�ض 
احلمام  تت�سمن  التي  اجل��زي��رة  يف  القاطنة 
وموري�سيو�ض  ال�����س��دى،  وب��ب��غ��اء  ال������وردي، 
ك��ي�����س��رتي��ل، وطيور  ف�����ودي، وم��وري�����س��ي��و���ض 
اال�ستوائية،   Paille-en-queue
وال�����دودو امل��ح��ب��وب، ال���ذي ���س��وه��د اآخ���ر مرة 
بتعزيز  اجل��ن��اح  ي�����س��اه��م  ك��م��ا   .1662 ع���ام 
اأه��م��ي��ة احل���ف���اظ ع��ل��ى البيئة  ال���وع���ي ع���ن 
اأربع  موري�سيو�ض  ج��ن��اح  ي�سم  الطبيعية. 
االأحجية  اأ����س���ا����ض  ع��ل��ى  م�����س��م��م��ة  م��ن��اط��ق، 

يتلون   .)sirandanns( ال��غ��ام�����س��ة 
الدافئة  االأل�������وان  م���ن  مب��ج��م��وع��ة  اجل���ن���اح 
وامل�سرقة اجلذابة التي جت�سد كرم ال�سيافة 
التاريخية  ُي��ربز االأوا���س��ر  يف اجل��زي��رة، كما 
امل��ت��ي��ن��ة ال���ت���ي ت���رب���ط ال���ب���لد ب��ن��ب��ات ق�سب 

ال�سكر.
املنطقة االأوىل: املدخل واال�ستقبال

اجلناح  رح���اب  يف  رحلتهم  ال�سيوف  يبا�سر 
ملوري�سيو�ض  ال��ث��ق��ايف  ال����رتاث  يج�سد  ال���ذي 
يقدمها  التي  الفريدة  التجربة  خ��لل  م��ن 
الرتحيب  ور�����س����ال����ة   ،sirandann
املميز  اجل��ن��اح  يعر�ض  اإذ  ال��ل��غ��ات.  مبختلف 
العامل  متثل  تفاعلية  خريطة  مدخله  عند 

التالية  املرحلة  ويف  باإبداع.  م�سممة  باأ�سره 
الذي  اخل��لب  باجلمال  ال���زوار  تعريف  يتم 
تتميز به اجلزيرة، وتتواجد يف هذه املنطقة 

جتارب ت�سفح االإنرتنت املمتعة.
املنطقة الثانية: قطف الثمار

يطغى عليها االأجواء الهادئة واملريحة والتي 
جت�����س��د امل���لم���ح ال��ت��ي ت��ت��م��ي��ز ب��ه��ا اجلزيرة 
الر�سيدة  احل��ك��م  و�سيا�سة  ال�����س��لم  وت�سمل 
والتنوع الثقايف والتطور االقت�سادي. ومتثل 
فر�سة للحوا�ض لل�ستمتاع باأطيب الروائح 
وتلطم  الطيور  لتغريد  االأ���س��وات  واأج��م��ل 
االأمواج عند حركة املد واجلزر. وُيتاح املجال 
للزوار الكت�ساف اأمناط من الفواكه والزهور 
املكونة من �سبعة األوان، وتتم دعوتهم لقطف 
العنا�سر  ك���اف���ة  جت�����س��د  وج��م��ع��ه��ا.  ال��ث��م��ار 
لتغدو  امل��ب��ذول��ة  احلثيثة  اجل��ه��ود  بتكاملها 
اإذ ترتبط  اإفريقيا،  اجلزيرة وجهًة رائدًة يف 
من  مبجموعة  ف���ردي  ب�سكل  الفاكهة  ه��ذه 
طول  على  املمتدة  امللونة  الب�سرية  االألياف 
ال�سقف. و�سيحظى االأطفال يف هذه املنطقة 
الدودو  طائر  ع��ن  فيديو  مقطع  مب�ساهدة 

النادر املنقر�ض.
املنطقة الثالثة: من�سة املركز

جت�سد االألياف ال�سوئية النه�سة االقت�سادية 
وتندمج  ملوري�سيو�ض،  وامل�ستقبلية  احلالية 
ت�����س��م��ى من�سة  يف ن��ط��اق م�����س��اح��ة م��رك��زي��ة 

املركز. تربط هذه املنطقة الفروع باجلذور، 
وموري�سيو�ض  ال��ع��ري��ق،  باملا�سي  وامل�ستقبل 
اأنحاء  م���ع  االأف��ري��ق��ي��ة  ال���ق���ارة  ال��واق��ع��ة يف 

العامل.
�سمن  تفاعلية  جت��رب��ة  ع��رب  ال���زوار  يتعرف 
�سبع حمطات متنوعة، على دور موري�سيو�ض 
مركزاً رائداً  للتمويل والتعليم واللوج�ستيات 
املعلومات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
واالت�����س��االت وغ��ره��ا م��ن ال��ق��ط��اع��ات التي 
ن��ه��ج اق��ت�����س��ادي متنوع  ت��ر���س��ي��خ  ت�����س��اه��م يف 

ومتطور. 
املنطقة الرابعة: جذور امل�ستقبل

ت�����س��ك��ل ه����ذه امل��ن��ط��ق��ة ال���رتك���ي���ب ال��ف��ن��ي يف 
ال�سكر،  ق�سب  لنباتات  الع�سوي  ت�سميمه 
نبات  ك��ل  ي�سم  امل�ستقبل".  "جذور  لت�سور 
���س��ورة الأ����س���لف م��وري�����س��ي��و���ض م��ع ق�س�ض 
بداياتهم، والتي ن�ساأت مع زراعة نبات ق�سب 
ال�سكر. واإحدى النباتات مزودة مبراآة لتمنح 
الزوار فر�سة ممتعة يف م�ساهدة انعكا�ساتهم، 
وت�سافر اجلهود  التعاون  اأهمية  اإىل  وترمز 
لتكون ركيزة اأ�سا�سية لبناء امل�ستقبل، لي�سبح 
هذا النهج اأ�سا�ساً را�سخاً للأجيال القادمة.  

م�سابقة  يف  امل�����س��ارك��ة  لل�سيوف  مي��ك��ن  ك��م��ا 
اأو  موري�سيو�ض،  اإىل  برحلة  للفوز  ممتعة 
اإت���اح���ة امل��ج��ال ل�����س��راء م��ن��ت��ج��ات اأ���س��ل��ي��ة مت 

ت�سنيعها يف اجلزيرة 

•• دبي– الفجر

ن��ظ��م��ت ج��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، فعالية 
بدورتها  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��م��راأة  التميز  ج��ائ��زة 
 ،2020 ل��ع��ام  ال��ط��ب��ي  امل��ج��ال  يف  االأوىل 
وذلك بالتعاون مع االحتاد الن�سائي العام 
للمراأة  امل��ت��ح��دة  االأمم  وهيئة  االإم���ارات���ي 
بجناح املراأة يف اإك�سبو 2020 دبي، برعاية 
الغيط،  اأب��و  احمد  ال��ع��ام  االأم���ني  وح�سور 
التقدمي  ال�����دور  ع��ل��ى  ال�����س��وء  لت�سليط 
خمتارة  جم�����االت  يف  ل���ل���م���راأة  وامل�����س��ت��م��ر 
وخرباتهن  القيادية  اإجن��ازات��ه��ن  وت��ك��رمي 
واإبداعاتهن، وتزامن حفل توزيع اجلوائز 
مع احتفاالت "يوم ال�سرف جلامعة الدول 

العربية" يف اإك�سبو 2020 دبي.
و�سارك بالفاعلية كل من معايل ال�سفرة 
امل�ساعد  العام  االأم��ني  اأب��و غزالة  د. هيفاء 
رئي�ض قطاع ال�سوؤون االجتماعية بجامعة 

ال�سويدي،  ن��ورة  و�سعادة  العربية،  ال��دول 
ال��ن�����س��ائ��ي العام  ال���ع���ام ل���لحت���اد  االأم�����ني 
االإم��ارات��ي، وال��وف��د امل��راف��ق، كما وي�سارك 
ع���دد م��ن ���س��ف��راء ال����دول ال��ع��رب��ي��ة بدولة 
االم��ارات العربية املتحدة وممثلي الوفود 

من الدول العربية االأع�ساء.
بالقيادة  الغيط  اأب��و  اأح��م��د  معايل  واأ���س��اد 
املتحدة  العربية  االإمارات  الر�سيدة لدولة 
و���س��اح��ب��ة ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
ال�سجاعة  ب���امل���راأة  و���س��ف��ه��ا  ال��ت��ي  م���ب���ارك 
مل�ساهماتها الهائلة يف حتقيق روؤية ال�سيخ 
زايد. كما اأ�ساد �سعادته بهيئة االأمم املتحدة 
للمراأة للتحرك قدما على مدى عقود من 
اأج����ل ���س��م��ان امل�����س��اواة ل��ل��ج��م��ي��ع، وتكرمي 
200 مليون امراأة عربية تزدهر وترتقي 

باملجتمع العربي اإىل م�ستوى اأعلى".
وق��ال��ت ال�����س��ف��رة ه��ي��ف��اء اأب����و غ���زال���ة: اإن 
الت�سدي  يف  ���س��اه��م��ت  ال��ع��رب��ي��ة  "املراأة 

لفرو�ض كورونا، بجانب اجلي�ض االأبي�ض 
من االطباء، لذا اختارت اجلامعة العربية 
للمراأة  التميز  جائزة  الطبيبات  متنح  اأن 
العربية يف دورتها االأوىل، ونحن يف جامعة 
تلك  تخ�سي�ض  اأن  نعترب  العربية  ال��دول 
من  ل��ك��وك��ب��ة  االأوىل  دورت���ه���ا  اجل���ائ���زة يف 
بدورهن  وا���س��ح��ا  اع��رتاف��ا  ه��و  الطبيبات 

القيادي واالإن�ساين يف هذه املرحلة".
ووج��ه��ت م��ع��ايل ن���ورة ال�����س��وي��دي متنيات 
�سمو ال�سيخة فاطمة اإىل اأولئك الذين مت 
تكرميهم بجوائز التميز بالتوفيق، واأثنت 
االأمم  وهيئة  العربية  ال��دول  جامعة  على 
اال�ستثنائي  عملهما  على  للمراأة  املتحدة 
لتمكني املراأة يف جميع املجاالت، م�سيفة: 
قويا  العربية  امل���راأة  دور  يظل  اأن  "اآمل 

وفّعاال يف التنمية العاملية".
الطبيبات  ال���ع���ام  االأم������ني  م���ع���ايل  وك�����رم 
د. كلثوم حممد  ك��االآت��ي:  ال��ف��ائ��زات وه��م 

امل�ست�سفيات  اإدارة  م����دي����رة  ال��ب��ل��و���س��ي 
كنج  �سهى  د.  املتحدة،  العربية  ب��االإم��ارات 
بلبنان،  ال��ع��دوى  مكافحة  برنامج  رئي�ض 
د. فاطمة الزهراء زميت، اأ�ستاذ م�ساعد يف 
االأمرا�ض املعدية، رئي�ض م�سلحة باملوؤ�س�سة 
فلي�سي-  الهادي  اال�ست�سفائية  العمومية 
القطار بدولة اجلزائر، د. منى م�سطفى، 
موؤ�س�ض معمل االحياء وال�سرطان بجامعة 
حممد  بنت  د.حنينة  م�سر،  يف  ال��ق��اه��رة 
االأن�سجة  ع���ل���وم  ق�����س��م  رئ��ي�����ض  ال��ك��ن��دي��ة، 
د.مي  ع��م��ان،  ب�سلطنة  خ��ول��ة  مب�ست�سفى 
كيلة وزير ال�سحة الفل�سطينية، د. جميلة 
االأمرا�ض  ا���س��ت�����س��اري��ة  ال�����س��ل��م��ان،  حم��م��د 
ال��ب��اط��ن��ة مبجمع  امل���ع���دي���ة واالأم�����را������ض 
ال�سلمانية الطبي وع�سو الفريق الوطني 
الطبي للت�سدي لفرو�ض كورونا امل�ستجد 
مبملكة البحرين، د. �سيماء حمادي نوري، 
ال�سعبة  ومدير  الق�سطرة  وح��دة  م�سوؤول 

يا�سمني  د.  ب���ال���ع���راق،  ال���ع���دوي  مل��ك��اف��ح��ة 
التويجري، عامل اأول ورئي�ض ق�سم بحوث 
ال�سعودية،  ال��ع��رب��ي��ة  باململكة  ال��وب��ائ��ي��ات 
موؤ�س�سة  ع��ام  امل��ل��ك، مدير  ود.م���رمي عبد 
قطر.  ب��دول��ة  االأول��ي��ة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 
اهتمام  م���ن  ان��ط��لق��ا  ال��ف��اع��ل��ي��ة  وت��ع��ق��د 
املراأة  دور  بتعزيز  العربية  ال��دول  جامعة 
العربية الفعال يف املجتمع العربي بالدفع 
االأمانة  اق��رتح��ت  حيث  التنمية،  بعجلة 
ال��ع��ام��ة جل��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة اإطلق 
يف  العربية  للمراأة  التميز  ج��ائ��زة  م��ب��ادرة 
ب��ادئ االأم��ر ع��ام 2020، وه��ي عبارة عن 
ن�سائية  ل�سخ�سيات  متنح  عينية  ج��ائ��زة 
عربية يف اأحد املجاالت التي يتم حتديدها 
�سنويا. وبناء على قرار اعتماد جلنة املراأة 
ال��ع��رب��ي��ة ق���ام���ت االأم����ان����ة ب����االإع����لن عن 
تخ�سي�ض "جائزة التميز للمراأة العربية" 

ال�سنوية بدءاً من العام 2020.

مع موا�صلة احلدث الدويل حتقيق نت�ئج لفتة 
جلنة ت�صيري اإك�صبو 2020 دبي توؤكد 

التزامها الثابت با�صت�صافة العامل باأمان 
من  الوق�ية  تدابري  الجتم�ع  • ن�ق�ض 

كوفيد- 19 يف موقع اإك�صبو 2020
الإم�رات  ودولة   2020 ب�إك�صبو  ت�صيد  • دول 

ملوا�صلة اتخ�ذهم� تدابري �صحية �ص�رمة
•• دبي– الفجر

اأكدت جلنة ت�سير اإك�سبو 2020 دبي التزامها الثابت با�ست�سافة العامل 
واملتعة  بالت�سويق  حافلة  ال��دويل،  اإك�سبو  من  ا�ستثنائية  ن�سخة  يف  باأمان 
والتعلم. وجاء ذلك يف االجتماع الثالث الذي تعقده اللجنة منذ انطلق 

فعاليات احلدث الدويل يف االأول من اأكتوبر املا�سي.
ح�سر اجتماعرَ اللجنة، التي متثل الدول امل�ساركة يف اإك�سبو 2020 والبالغ 
ل�سوؤون  الدولة  وزي��رة  الها�سمي،  كٌل من معايل رمي  دول��ة،   192 عددها 
2020 دب���ي، وم��ع��ايل دمييرتي  ال��ع��ام الإك�سبو  امل��دي��ر  ال���دويل،  ال��ت��ع��اون 
كرِكنتز�ض، االأمني العام للمكتب الدويل للمعار�ض، الهيئة امل�سرفة على 
�ض العام ل�سوي�سرا  معار�ض اإك�سبو الدولية، وراأ�سه مانويل �سالت�سلي، املفوَّ

لدى اإك�سبو 2020.
منذ  اأ�سهر  ثلثة  اإكمال  من  اقرتابنا  "مع  الها�سمي:  رمي  معايل  وقالت 
اأنحاء  جميع  م��ن  النا�ض  مبليني  ترحيبنا  ظ��ل  ويف  فعالياتنا،  ان��ط��لق 
العامل، ي�سعدنا ما نلم�سه لدى الزوار من اإح�سا�ض بالفخر، ورغبة بالتعّلم 
واال�ستك�ساف. و�سنوا�سل العمل على اأن تظل �سحة جميع الزوار والعاملني 
امل�ستويني  على  �سركائنا  مع  وبالتن�سيق  الق�سوى.  اأولويتنا  و�سلمتهم 
ا�ستباقي مرن  اعتماد نهج  �سن�ستمر يف  �سواء،  املحلي واالحت��ادي على حد 
ومبني على الوقائع، ل�سمان جتربة زائر اآمنة ال ُتن�سى للجميع يف اإك�سبو 

 ."2020
وقال معايل دمييرتي كرِكنتز�ض: "�سيبقى كل من دولة االإمارات العربية 
يف  متحدين  الدوليني  امل�ساركني  وجميع  دب��ي،   2020 واإك�سبو  املتحدة، 
العامل.  اأنحاء  كل  من  ال��زوار،  جلميع  ا�ستثنائية  جتربة  بتقدمي  االلتزام 
ا�ست�سيفت  التي  الطريقة  بف�سل  والطماأنينة  بال�سعادة  ال�سعور  يغمرين 
بها هذه الن�سخة من اإك�سبو الدويل واأُديرت بها حتى االآن، وكذلك بف�سل 
عدد الزيارات التي ح�سدها اإك�سبو 2020 موؤخرا، اإىل جانب كافة تدابر 
اأن  �ست�سمن  التي  ال���دويل،  احل��دث  موقع  يف  املتخذة  وال�سلمة  ال�سحة 
تكون االأ�سابيع واالأ�سهر املقبلة واعدة بقدر االأ�سهر االأوىل منذ االأول من 

اأكتوبر."
واأ�سادت اللجنة، التي ت�سم مفوَّ�سني عامني من 34 بلدا، والتي يراأ�سها 
العام  ���ض  وامل��ف��وَّ  2020 اإك�سبو  ت�سير  جلنة  رئي�ض  �سالت�سلي،  مانويل 
ل�سوي�سرا لدى اإك�سبو 2020، بدولة االإمارات ومبنظمي احلدث الدويل 
مل��ا حت��ق��ق م��ن جن��اح��ات م��ن��ذ االف��ت��ت��اح يف االأول م��ن اأك��ت��وب��ر، ال���س��ّي��م��ا يف 
ظل التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد19-، م�سرًة اإىل املليني من 

الزوار الذين زاروا اإك�سبو 2020 باأمان.   
ونّوه اأع�ساء اللجنة بنجاح الفعاليات الثقافية للبلدان التي حتتفل باأيامها 
الرائعة بعيد االحتاد  2020، ف�سل عن االحتفاالت  اإك�سبو  الوطنية يف 
اخلم�سني لدولة االإمارات العربية املتحدة يف اإك�سبو 2020 التي اأُقيمت يف 

الثاين من دي�سمرب، والتي اأحيت مرور 50 عاما على تاأ�سي�ض الدولة. 
وقال مانويل �سالت�سلي، رئي�ض جلنة ت�سير اإك�سبو 2020: "منذ انطلق 
باأ�سره  العامل  اأم��ام  اأ�سهر، جتلى  2020 قبل ما يقرب من ثلثة  اإك�سبو 
االلتزام الرا�سخ لدى امل�ساركني الدوليني واملنظمني بتقدمي جتربة زائر 
ا�ستثنائية. واإذ نقرتب من منت�سف الطريق، م�ستقبلنيرَ العام اجلديد بروح 
مفعمة بالتفاوؤل املتجدد، فاأنا واثق من اأن هذا التعاون الدويل �سيوا�سل 
مواجهة  ت�سمل  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ني،  للم�ساركني  ال��وط��ن��ي��ة  االأه�����داف  دع���م 

التحديات العاملية امل�سرتكة".
قال كليتون كيمبتون، املفو�ض العام لنيوزيلندا لدى اإك�سبو 2020  دبي: 
"لدى النيوزيلنديني، ب�سفتنا ’كايتياكي‘ )اأي اأو�سياء(، قناعة را�سخة  باأنه 
تقع على عاتقنا م�سوؤولية جعل العامل مكانا اأف�سل الأجيال امل�ستقبل. ونود 
اأن ُن�سيد بامل�ساركني الدوليني، واأ�سدقائنا، وزملئنا يف اإك�سبو 2020 اإزاء 
التزامهم امل�سرتك، جنبا اإىل جنب مع نيوزيلندا، ال�ست�سافة جميع الزوار 
من �ستى بقاع االأر�ض باأمان، وهو ما يلِهم التحرك من اأجل �سون كوكب 

االأر�ض الآالف ال�سنني".
 2020 اآ�سي�ض اأفريكانو، املفو�ض العام الأنغوال لدى اإك�سبو  األبينا  وقالت 
دبي: "ُن�سيد بجهود جلنة ت�سير اإك�سبو 2020 يف اإجناحها اجتماعا اآخر، 
على  واملنظمني  الدوليني  امل�ساركني  على  توؤثر  حا�سمة  ق�سايا  طرحت  اإذ 
حد �سواء. وال تزال اأهداف اأنغوال يف اإك�سبو 2020 ثابتة، وت�سمل الرتويج 
لدولة اأنغوال و�سعبها وثقافتها، ف�سل عن جذب اال�ستثمارات يف خمتلف 
حتقيق  ت�سمن  التدابر  اتخاذ  موا�سلة  ب��اأن  التفاوؤل  ويغمرنا  امل��ج��االت، 
هذه االأهداف قبل 31 مار�ض 2022. متثل دبي املن�سة املثالية لت�سليط 

ال�سوء على هويتنا واأهدافنا".
احلالية،  اجلائحة  ب��داي��ة  منذ  ُي��ق��ام  دويل  ح��دث  اأ�سخم   2020 اإك�سبو 
وت�سمل تدابر كوفيد19- التي و�سعها اإك�سبو 2020 موؤخرا زيادة عدد 
مراكز فح�ض "بي �سي اآر" ليبلغ اأربعة مراكز، اإىل جانب اإجراء الفح�ض 
جمانا جلميع العاملني يف اأجنحة الدول. وبينما يوا�سل جميع املوظفني 
يلتزم  منتظمة،  بوترة  للفح�ض  اخل�سوع  واملوؤدين  والفنانني  امليدانيني 
ال�18  االأ�سهر  املكت�سبة يف غ�سون  اخل��ربات  بتطبيق  دبي   2020 اإك�سبو 
الفائتة وامل�سي قدما مع ال�سركاء واجلهات املعنية ل�سمان مقاربة متوازنة 

و�ساملة للم�ستقبل. 
ومع ح�سول اأكر من 90 يف املئة من �سكان دولة االإمارات على التطعيم 
ب�سورة كاملة، فر�ض اإك�سبو 2020 دبي اإلزامية التطعيم واحل�سول على 
ومزودي  وامل��ق��اول��ني  املوظفني  جميع  على  اللقاحات  م��ن  م��ع��ززة  ج��رع��ات 

اخلدمات لدى اإك�سبو 2020 وامل�ساركني الدوليني.  
اأك��ر ملزمون  اأو  18 عاما  اأعمارهم  ال��دويل الذين تبلغ  اإن زوار احل��دث 
نتيجة  اإب���راز  اأو  لكوفيد19-  امل�ساد  اللقاح  تلقيهم  يفيد  اإث��ب��ات  بتقدمي 
�سلبية لفح�ض "بي �سي اآر" على اأن يكون الفح�ض اأُجري قبل ما ال يزيد 
تعقيم  2020 حمطات  اإك�سبو  يوفر  ذل��ك،  واإىل جانب  �ساعة.   72� على 
يف املوقع ويفر�ض ارتداء الكمامات يف االأماكن املغلقة واملفتوحة على حد 

�سواء.
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العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 
MOJAU_2021- 0039162 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيدة : روؤى عبداهلل حممد عبداهلل، اجلن�سية ال�سودان 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة 100%  ذلك اىل ال�سيدة : �سهام 
والتي  درمان(  ام  فول  )كافتريا  الرخ�سة  يف  م�سر  اجلن�سية  كرار،  كرتونى  �سيد 
تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )756141( ال�سادرة من دائرة التنمية 
االقت�سادية ، تعديلت اخرى : تنازل �ساحب رخ�سة الآخر.  وعملبن�ض املادة )14( 
فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. 
فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 
MOJAU_2021- 0039408 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

اإنه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة  يرجى العلم 
 : اجلن�سية  نبي  غلم  ربانى  غلم   : االأول  الطرف  من  املذكورة  االأطراف  بني 

اأفغان�ستان  اإىل الطرف الثاين : ح�سن �ساه �ساه زاد خان ، اجلن�سية : باك�ستان
باال�سم التجاري )الدار االأف�سل لتجارة االقم�سه( ن�ساط الرخ�سة )بيع املن�سوجات 
واالأقم�سه - بالتجزئة ، تف�سيل وخياطة امللب�ض الن�سائي�ة( واملرخ�ض من دائرة 
 771278  : رقم  جتارية  رخ�سة  ال�سارقة   - خورفكان  يف  االقت�سادية  التنمية 
بخورفكان.   االقت�سادية  التنمية  دائرة  يف   2019/07/07  : بتاريخ  ال�سادرة 
14 يوم  انق�ساء  التنازل بعد  بالت�سديق على  العام  العدل  الكاتب  �سيقوم  وعليه 

من تاريخ ن�سر هذا االعلن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70349 العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 
MOJAU_2021- 0039409 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

بني  عن  تنازل  على  بالت�سديق  العام  العدل  الكاتب  �سيقوم  اإنه  العلم  يرجى 
االأطراف املذكوره من الطرف االأول : عمران ح�سني ع�سيق مياه ، اجلن�سية : 
بنغلدي�ض اإىل الطرف الثاين : را�سد حممد ق�سيب خلف احلمادي اجلن�سية 
: االمارات.  باال�سم التجاري )ور�سة ح�سي ل�سيانه ال�سيارات( ن�ساط الرخ�سة 
اال�سافية  االأجزاء  تركيب  )كراجات(  للمركبات  العام  اال�سلح  و  )ال�سيانة 
ال�سارقة   - خورفكان  يف  االقت�سادية  التنمية  دائرة  م�ن  واملرخ�ض  لل�سيارات( 
رخ�سة مهنية رقم : 549188 ال�سادرة بتاريخ 2006/12/10 يف دائرة 
التنمية االقت�سادية بخورفكان -  وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق 

على التنازل بعد انق�ساء 14 يوم من تاريخ ن�سر هذا االعلن،

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70349

العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - عي�سى عبيد �سيف حممد ال علي ب�سفته 
ال�سخ�سية وب�سفته وكيال عن ابنه / علي عي�سى عبيد �سيف حممد ال علي 

)جزئي(    مدين   AJCEXCIREA2021/0002798 اإخطار دفع يف الق�سية رقم
اإىل املحكوم عليه : عي�سى عبيد �سيف حممد ال علي ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته وكيل عن ابنه / علي عي�سى 
عبيد �سيف حممد ال علي - العنوان : عجمان - �سارع ال�سيخ خليفة بن زايد - ابراج عجمان 1 - برج 4 - الدور 

الرابع - �سقة 402 - ت : 0505775597 - 0504942030 رقم مكاين 4203010592 
الريامي  مروة   / �سركة  املنفذ   املدعي  ل�سالح  �سدك  عنه  �سورة  املرفق  احلكم  �سدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
الق�سية  يف  الريامي   م�سلم  �سعيد  / مروه حمد  املحاميه  قانونا  القانونية وميثلها  واال�ست�سارات  للمحاماة 
امل�سار اليها اأعله. ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف : 10897.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعله خلل )15( يوما من تاريخ اإعلنك / 
اإعلنكم بهذا االإخطار. ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق - 
ال�ساعة - اأمام املحكمة املذكورة ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �سم�س املدينة لتجارة املالب�س اجلاهزة ذ م م
عري�سة على  امر   AJCEXCIPTO2021/0001897 اإخطار دفع يف الق�سية رقم

اإىل املحكوم عليه : �سم�ض املدينة لتجارة امللب�ض اجلاهزة - ذ م م 
العنوان : عجمان احلميدية رقم مكاين 434510772 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي
املنفذ جهانغر اكرب مواله - اجلن�سية بنجلدي�سي 

يف الق�سية امل�سار اليها اأعله.
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف : 247.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعله خلل )15( يوما من تاريخ اإعلنك / 
اإعلنكم بهذا االإخطار. ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق - 
ال�ساعة - اأمام املحكمة املذكورة ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/10065(
 املنذر / �سالح للن�ساءات )�ض ذ م م( 

بوكالة املحامي عبدالرحمن ن�سيب 
املنذر اليه : �سيمكون للتجارة العامة- �ض ذ م م 

وميثلها / ا�سان هارون خواجه �سعيد لوتاة ، اإماراتي اجلن�سية 
املو�سوع 

درهم  الف  املرت�سد وقدره )44،988(  املبلغ  �سداد  ب�سرعة  املنذر  انذار من 
باالإ�سافة اىل الفائدة القانونية وقدرها %12 من تاريخ املطالب وحتى متام 

ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0004241 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : بروكت للمطابخ واخلزائن - ذ م م  
 : مكاين  رقم  بي   2 رقم  �سربة   2 ال�سناعية  املنطقة  عجمان  اإمارة   : االإقامة  حمل  جمهول 
رقم  هاتف   info@prokit-kitchens.com الكرتوين  بريد   4671007068

  067434536 رقم  هاتف   067449782
عجمان  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/12/23 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
او بوا�سطة وكيل  8( �سخ�سيا  املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خلل مدة ال 
تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�سفك 

مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/12/16 م.   

مدير اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0004536 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : نور لتوريد االيدي العاملة او من ميثلها قانونا  
مكاين  رقم   - عجمان  بلدية  بجانب   -  2 ليوارا   - عجمان   : االإقامة  حمل  جمهول 

  11098  43647
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/12/30 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
 )8 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  عجمان 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خلل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/12/19 م.

مدير اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 
دائرة املحاكم – مكتب اإدارة اخلرباء

اعالن بالن�سر للح�سور اأمام اخلبري املايل وامل�سريف
دعوى رقم 2021/955 جتاري جزئي حماكم راأ�س اخليمة

املدعي : فاطمة اقبال يو�سف حبيب اليو�سف
املدعى عليه:1 - ام بي 11 �ض م ح م م ، 2 - باتريك فيكتور باتي�ستا

بدائرة  املرئي  االت�سال  نظام  عرب  الر�سمية  العمل  �ساعات  خلل  احل�سور  يتعني 
حماكم راأ�ض اخليمة - مكتب اإدارة اخلرباء راأ�ض اخليمة ملقابلة اخلبر املايل وامل�سريف 
املذكور واإح�سار كافة امل�ستندات والوثائق التي توؤيد موقفكم يف الدعوى رقم )955-
2021( جتاري جزئي وذلك يوم االثنني املوافق 03/01/2022 يف متام ال�ساعة 

احلادية ع�سر �سباحاً  )11:00(
حماكم راأ�س اخليمة
مكتب اإدارة اخلرباء
اخلبري املايل وامل�سريف / منة عبد الوهاب

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)كلي(  مدين   AJCFICICIV2011/ M0001555 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه عبداهلل ماجد الف�سلي.
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2013/03/10 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 

بالرقم اأعله ل�سالح موؤ�س�سة العقارات اال�ستثمارية، بالتايل:
 - درهم   2271946 مبلغ  املدعية  للموؤ�س�سة  يوؤدي  اأن  عليه  املدعى  باإلزام   : املحكمة  حكمت 
مليونان ومائتان وواحد و�سبعون األف وت�سعمائة و�ستة واأربعون درهما - قيمة امل�ستحق عليه حتى 
%5 من تاريخ املطالبة احلا�سل يف 2011/11/15  2012/9/1 وفائدة قانونية قدرها 
وحتى متام ال�سداد. وما ي�ستجد من دفعات ح�سب العقود - مع ت�سلمه الوحدات ال�سكنية حمل 
اأتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا  ، والزمته الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل  العقود 
اليوم  من  اعتبارا  يوما   30 القانونية  املدة  خلل  لل�ستئناف  قابل  حكما  طلبات.  من  ذلك 

التايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70530 العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)كلي(  مدين   AJCFICICIV2017/ M0002145 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه على ح�سني ،
2017/10/30 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى  باأنه بتاريخ  نحيطكم علما 
املذكورة بالرقم اأعله ل�سالح موؤ�س�سة عقارات عجمان )عقار( - اخللف القانوين ملوؤ�س�سة 
العقارات اال�ستثمارية، بالتايل : حكمت املحكمة / باإلزام املدعى عليه يوؤدي للمدعية مبلغ 
خم�سمائة واأحد ع�سر الفا ومائة و �ستة و �سبعني )511.176 درهم( باقي ثمن الوحدة 
رقم 1702 بى مب�سروع �سيتى تاورز برج �سى ون عجمان والفائدة القانونية عن هذا املبلغ 
درهم  والر�سوم وخم�سمائة  التام  ال�سداد  الق�سائية حتى  املطالبة  تاريخ  %5 من  بن�سبة 
مقابل اأتعاب املحاماة ورف�ض ما عدا ذلك. حكما قابل لل�ستئناف خلل املدة القانونية 

لن�سره.  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما   30
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70530

العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي( جتاري    SHCFICIPOR2021 /0005165 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه �سلح حممد قائد عبده، العنوان : 9313634
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/11/28 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 

بالرقم اأعله ل�سالح / م�سرف االإمارات االإ�سلمي )�ض.م.ع(
،)EMIRATES ISLAMIC BANK P.J.S.C(

بالتايل : ن�ض احلكم
 : املدعى مبلغا قدره  لفائدة  يوؤدي  باأن  املدعى عليه  باإلزام   : املحكمة مبثابة ح�سوري  حكمت 
ومائتان وثمانية وخم�سون درهما(  األف  واأربعون  ومائة  مليون  )واحد  درهم   1.140.258
بالر�سوم  التام والزامه  ال�سداد  الق�سائية وحتى  املطالبة  تاريخ  %5 من  والفائدة عنه بواقع 
قابل  حكما  املعجل.  النفاذ  طلب  ورف�ض  املحاماة  اأتعاب  مقابل  درهم  وخم�سمائة  وامل�ساريف 

لل�ستئناف خلل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/10116(
 املخطر : �سركة البحار ال�سبع للتجارة ذ.م.م

 - ال�سويهي  اخلطيبي  حممد  عبداهلل  مروان   : االأول  اإليه  املخطر 
داوود  بن  علي  حممد  �سامل   : الثاين  اإليه  املخطر   ، اجلن�سيه  اماراتي 

العبدويل - اماراتي اجلن�سيه.
ب�سداد  اليهم  املخطر  ايل  املخطرة  من  بالوفاء  وتكليف  قانوين  انذار 
223177 درهم اماراتي )مائتان وثلثه وع�سرون الف ومانه  مبلغ 
كل  ا�ستحقاق  تاريخ  من   5% بواقع  والفائدة  درهم(  و�سبعون  و�سبع 

�سيك وحتي متام ال�سداد والر�سوم امل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماه. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/10066(
 املنذر/ �سركة فواز للتجارة و اخلدمات الهند�سية )ذ.م.م(

�سد / املنذر اليها / متني رباين مهر عامر رباين )باك�ستانية اجلن�سية(
املو�سوع

يخطر املنذر املنذر اإليهما ب�سرورة �سداد مبلغ 37،000 درهم )�سبعة و ثلثون األف 
درهم( خلل )5( خم�سة اأيام من تاريخ ت�سلم هذا االإنذار باعتبار اأن هذا االإنذار هو 
تكليف بالوفاء طبقا لن�ض املادة 63 من اللئحة التنظيمية لقانون االإجراءات املدنية 
ويف حالة عدم ال�سداد يف املهلة املحددة �سي�سطر البنك املنذر اتخاذ كافة االإجراءات 
القانونية اللزمة اقت�ساء حلقه املقرر بن�ض القانون وعن طريق املحكمة املخت�سة. 

مع حفظ كافة حقوقه االأخرى دون ح�سر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/10064(
 املنذر/ �سركة فواز للتجارة و اخلدمات الهند�سية )ذ.م.م(

�سد / املنذر اليه االأول / املتعهد للأعمال الكهروميكانيكية )�ض.ذ.م.م(
املنذر اليه الثاين / خالد حممد فا�سل االيبو )�سوري اجلن�سية(

املو�سوع
يخطر املنذر املنذر اإليهما ب�سرورة �سداد مبلغ 93،000 درهم )ثلثة و ت�سعون األف 
درهم( خلل )5( خم�سة اأيام من تاريخ ت�سلم هذا االإنذار باعتبار اأن هذا االإنذار هو 
تكليف بالوفاء طبقا لن�ض املادة 63 من اللئحة التنظيمية لقانون االإجراءات املدنية 
ويف حالة عدم ال�سداد يف املهلة املحددة �سي�سطر البنك املنذر اتخاذ كافة االإجراءات 
القانونية اللزمة اقت�ساء حلفه املقرر بن�ض القانون وعن طريق املحكمة املخت�سة. 

مع حفظ كافة حقوقه االأخرى دون ح�سر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 
يف الدعوى  رقم )2021/1690( اإ�ستئناف مدين  

امل�ستاأنف �سدها : ايه ايه �سي لل�سحن - �ض ذ م م 
نحيط �سيادتكم علما بانه مت ندب اخلبر احل�سابي يف االإ�ستئناف املقامة �سدكم 
من امل�ستاأنفة : امينه ال بيات ، وعليه فاأنتم مكلفني او من ميثلكم قانونا بح�سور 
اجتماع اخلربة عن بعد واملقرر يوم الثلثاء املوافق 2021/12/28 يف متام 
بوا�سطة  االإلكرتونية  املن�سة  على  باحل�سور  وذلك   ، �سباحا   11.00 ال�ساعة 
برنامج مايكرو�سوفت تييمز.  لذا نطلب منكم احل�سور واالإت�سال هاتفيا على 
امل�ستندات  وتقدمي   )04  -3888996( الرقم  على  املنتدب  اخلبر  مكتب 
فاإن اخلربة  بانه يف حال تخلفكم عن احل�سور  املوؤيدة لدفاعكم باجلل�سة علما 

�ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سلحيات املخولة لها قانونا. 
طارق الغيث / اخلبري احل�سابي 

اإعالن بالن�سر جلل�سة اخلربة 

70533

العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 
اعالن بالن�سر

رقم )2021/10097(
املنذر : القمزي التجارية )�ض ذ م م(

وميثلها / حممد حارث عبد القادر ب�سفته مدير ال�سركة.
املنذر اليه : �سركة اأرو�سي لت�سميم االأزياء - �ض ذ م م

الف  وع�سرون  درهم/اثنان   )22389،67( مبلغ  �سداد  �سرورة  يرجي 
وثلثمائة وت�سعة وثمانون و�سبعه و�ستون قل�سا ل�سالح ال�سركة املنذرة خلل 
من تاريخ الن�سر، ويف حال تخلفك�م ع�ن ال�س�داد فاننا �سن�سطر ا�سفني  ايام   5
التخاذ جميع االجراءات القانونية وايقاع احلجوزات القانونية �سدكم اال مع 
الفوائد  اىل  باال�سافة  املحاماة  اأتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  تكليفكم 

التاأخرية عن املبلغ مع حفظ كافة احلقوق القانونية للمنذرة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 

تنازل/ بيع
اإع�لن بالن�س�ر

– اجلن�سية  الظاهري  �سعيد  ال�سيد / حممد عبداهلل جمعه   : باأن  للجميع  ليكن معلوما 
االمارات - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف الرخ�سة امل�سماه 
)اجلماليه لتجارة قطع غيار ال�سيارات( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة 
اجلن�سية   - احمد  اعجاز  اعجاز  عثمان  ال�سيد/  اإىل   ،)118581( رقم  جتارية  برخ�سة 

باك�ستان ،  تعديلت اخرى : تغر ال�سكل القانوين من فردية اىل وكيل خدمات
وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 

تنازل/ بيع
اعلن بالن�سر

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد : حممد قمر الدين نور اال�سلم - اجلن�سية : بنغلدي�ض ، يرغب 
�سيد  ميان  احلق  انور   : ال�سيد  اإىل  وذلك   )%50( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
ح�سرت - اجلن�سية : باك�ستان ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد: حممد قيوم اخل�ض الرحمن 
- اجلن�سية : بنغلدي�ض ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )50%( وذلك اإىل 
ال�سيد : انور احلق ميان �سيد ح�سرت - اجلن�سية : باك�ستان يف الرخ�سة امل�سماه )ور�سة العزيزية 
لت�سليح ال�سيارات( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )616813( ال�سادرة من دائرة 

التنمية االقت�سادية بال�سارقة،  تعديلت اخرى : تغير وكيل خدمات
وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  
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تنازل/ بيع
اعلن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/ �سعيد علي �سعيد عبيد العبدويل، اجلن�سية : االمارات، باك�ستان 
اغا  / كل  ال�سيد  51% وذلك اىل  البالغة  1% من كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف 
باك�ستان يرغب يف   : بهاول بخ�ض، اجلن�سية  لياقت علي  وال�سيد/  افغان�ستان،  زرغون، اجلن�سية: 
اجلن�سية:  زرغون  اغا  ك�ل   / ال�سيد  اىل  وذلك   %24 البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 
باأمارة  تاأ�س�ست  امل�ستعملة(  ال�سيارات  غيار  لتجارة قطع  )ال�سحافة  امل�سماه  بالرخ�سة  افغان�ستان 
بال�سارقه،  االقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )518106( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة 
تعديلت اخرى: ال يوجد.  وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم 
للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا االعلن  اقت�سى  العدل. فقد  الكاتب  �سان  2013 يف  ل�سنة   )4(
الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�ض 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  
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تنازل/ بيع
اعلن بالن�سر

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد : جا�سم حممد ح�سن كرم - اجلن�سية : االإمارات ، يرغب يف البيع 
ابراهيم عبداهلل بدر   : ال�سيد  اإىل  والتنازل عن )50%( من كامل ح�سته البالغة )%100( وذلك 
حممد املازمي – اجلن�سية : االإمارات ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد : جا�سم حممد ح�سن كرم - 
البالغة )100%(  كامل ح�سته  والتنازل عن )50%( من  البيع  ، يرغب يف  االإمارات   : اجلن�سية 
امل�سماه  الرخ�سة  يف  االأردن.   : اجلن�سية   - ابوطه  عبدالرزاق  عبداهلل  رحاب   : ال�سيدة  اإىل  وذلك 
دائرة  من  ال�سادرة   )720532( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  الري�ادة(  )ح�سان�ة 
القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اىل  ال�سكل  : تغير  بال�سارقة، تعديلت اخرى  االقت�سادية  التنمية 
القانون االحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   اأعمال مهنية(. وعملبن�ض  )�سركة 
ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  
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 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0038010
اإخطار عديل

املخطرة : �سوجاتا الما - نيبالية اجلن�سية - العن�وان : دبي - القدرة  - ه�اتف : ) 0559743404(
املخطر اليه : عبدال�سهيل ابراهيم كوليكارا - هندي اجلن�سية  العنوان : ال�سارقة - الكفيل - ال�سركة العربية 

للطران - هاتف رقم : 0556810077 - 0543247259 - 0551385081 
مو�سوع االإخطار : �سداد قيمة ال�سيكني. الوق�ائ�ع : حيث اأن املخط�ر اليه حرر ل�سالح املخطر ال�سيك التايل : 
1- رقم ال�سيك 000076 م�سحوب من البنك االمارات اال�سلمي بتاريح )2020/06/19( قيمة ال�سيك 
)201،000( مئتان واحد الف درهم اماراتي فقط.  حيث اأن املخط�ر اليه حرر ل�سالح املخطر ال�سيط التايل 
قيمة   )2020/11/19( بتاريح  اال�سلمي  االمارات  البنك  من  م�سحوب   -000125 ال�سيك  رقم   .1  :
ال�سيك )35،100( خم�سة وثلثون الف ومائة درهم اماراتي فقط.  وحيث اأن تلك ال�سيكني ال يقابلها ر�سيد 
قابل لل�سحب ، وحيث ان املخطر اليه يرف�ض ال�سداد على الرغم من ا�ستنفاذ كافة الطرق الودية ، وعليه فان 
االإجراءات  الإتخاذ  اآ�سفا  ي�سطر  �سوف  واال  ال�سيك  قيمة  دفع  ب�سرورة  اليه  املخطر  انذار  يف  يرغب  املخطر 
اأيام ، وعليه يلتم�ض املخطر من �سعادة الكاتب  القانونية �سده و بهذا ي�سعره ب�سداد املبلغ يف مدة اأق�ساها 5 

العدل اإخطاركم بهذا ر�سميا ،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   
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 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0038031
اإخطار عديل

املخطرة : �سوجاتا الما - نيبالية اجلن�سية. العن�وان : دبي - القدرة ه�اتف : )0559743404( - املخطر اليه : �سم�ض الدين مرا �ساحب �سيخ - هندي 
 )0586234277  - اجلن�سية ،  العنوان : ال�سارقة - هاتف رقم : ) 0502195812 – 0502717412 

مو�سوع االخطار : �سداد قيمة ال�سيكات - الوق�ائ�ع : حيث اأن املخط�ر اليه حرر ل�سالح املخطر ال�سيك التايل :-
فقط اماراتي  درهم  و�ستمائة  اآالف  ت�سعة  ال�سيك 000045 - م�سحوب من البنك برودا بتاريح )2018/09/01( قيمة ال�سيك )9،600(  رقم   -1

حيث اأن املخط�ر اليه حرر ل�سالح املخطر ال�سيك التايل :-
فقط اماراتي  درهم  و�ستمائة  اآالف  ت�سعة  ال�سيك 000046 - م�سحوب من البنك برودا بتاريح )01/10/2018( قيمة ال�سيك )9،600(  رقم   -1

"2- رقم ال�سيك 00047 - م�سحوب من البنك االإمارات اال�سلمي بتاريح )01/11/2018( قيمة ال�سيك )9،600( ت�سعة اآالف و�ستمائة درهم اماراتي فقط
فقط اماراتي  درهم  و�ستمائة  اآالف  ت�سعة  ال�سيك 000048 - م�سحوب من البنك برودا بتاريح )01/12/2018( قيمة ال�سيك )9،600(  رقم   -3
فقط اماراتي  درهم  و�ستمائة  اآالف  ت�سعة  ال�سيك 000049 - م�سحوب من البنك برودا بتاريح )01/01/2019( قيمة ال�سيك )9،600(  رقم   -4

ال�سيك 000050 - م�سحوب من البنك برودا بتاريح )01/01/2019( قيمة ال�سيك )120،000( مائة وع�سرون الف درهم اإماراتي فقط رقم   -5
ال�سيك 00017 - م�سحوب من البنك امل�سرق بتاريح )01/09/2018( قيمة ال�سيك )3،600( ثلث اآالف و�ستمائة درهم اماراتي فقط رقم   -6

ال�سيك 000020 - م�سحوب من البنك امل�سرق بتاريح )01/12/2018( قيمة ال�سيك )3،600( ثلث اآالف و�ستمائة درهم اماراتي فقط رقم   -7
ال�سيك 000019 - م�سحوب من البنك امل�سرق بتاريح )01/11/2018( قيمة ال�سيك )3،600( ثلث اآالف و�ستمائة درهم اماراتي فقط رقم   -8
ال�سيك 000018 - م�سحوب من البنك امل�سرق بتاريح )01/10/2018( قيمة ال�سيك )3،600( ثلث اآالف و�ستمائة درهم اماراتي فقط رقم   -9

ال�سيك 000021 - م�سحوب من البنك امل�سرق بتاريح )01/01/2019( قيمة ال�سيك )3،600( ثلث اآالف و�ستمائة درهم اماراتي فقط رقم   -10
ال�سيك 000022 - م�سحوب من البنك امل�سرق بتاريح )01/02/2019( قيمة ال�سيك )3،600( ثلث اآالف و�ستمائة درهم اماراتي فقط رقم   -11
ال�سيك 000023 - م�سحوب من البنك امل�سرق بتاريح )01/02/2019( قيمة ال�سيك )45،000( خم�ض واربعون الف درهم اماراتي فقط رقم   -1

وحيث اأن تلك ال�سيكات ال يقابلها ر�سيد قابل لل�سحب،  وحيث ان املخطر اليه يرف�ض ال�سداد على الرغم من ا�ستنفاذ كافة الطرق الودية، وعليه فان املخطر 
يرغب يف انذار املخطر اليه ب�سرورة دفع قيمة ال�سيكات واال �سوف ي�سطر اآ�سفا الإتخاذ االإجراءات القانونية �سده و بهذا ي�سعره ب�سداد املبلغ يف مدة اأق�ساها 5 

اأيام ، وعليه يلتم�ض املخطر من �سعادة الكاتب العدل اإخطاركم بهذا ر�سميا ، 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   
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MOJAU_2021- 0039351 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اجلن�سية   - ح�سينار  كونيل  بن  ح�سينار  يو�سف   / ال�سيد   : باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
الهند - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% يف الرخ�سة امل�سماه 
)مطعم القدوة( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم 

)514174( اإىل ال�سيد / حممد را�سد بو�ساكاد كونهاميد - اجلن�سية الهند. 
تعديلت اخرى : ال يوجد

وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
الت�سديق   للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا االعلن  اقت�سى  العدل. فقد  الكاتب  �سان  يف 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�ض  اليه بعد  امل�سار  على االجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  
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�صركة اأبوظبي الوطنية للمعار�ض تفتح باب 
الت�صجيل يف معر�صي يومك�ض و�صيمتك�ض 2022

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت ���س��رك��ة اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��ع��ار���ض، ع���ن ف��ت��ح ب���اب الت�سجيل 
االإلكرتوين للعار�سني واالعلميني املحليني والدوليني والزوار امل�ساركني 
يف معر�سي االأنظمة غر املاأهولة )يومك�ض 2022(، واملحاكاة والتدريب 

)�سيمتك�ض 2022(.
وتقام فعاليات معر�سي “يومك�ض” و�سيمتك�ض” واملوؤمتر امل�ساحب لهما 
يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ض )اأدنيك( خلل الفرتة من 21 - 23 
فرباير 2022، وذلك بتنظيم من “اأدنيك” وبالتعاون مع وزارة الدفاع 

يف دولة االإمارات العربية املتحدة. 
باالأنظمة  املتخ�س�ستان  املنطقة  يف  الوحيدتان  املعر�سانالفعاليتان  ويعّد 
امل��اأه��ول��ة وامل��ح��اك��اة وال��ت��دري��ب وال���ذك���اء اال���س��ط��ن��اع��ي والروبوتات  غ��ر 
ويتمتع  وال��دف��اع��ي.  امل��دين  القطاع  يف  اال�ستخدامات  متعددة  واالأن��ظ��م��ة 
التي تنظمها �سركة  الفعاليات  اأجندة  ا�سرتاتيجية على  باأهمية  املعر�سان 
اأبوظبي الوطنية للمعار�ض. كما ت�سعى “اأدنيك” لتوظيف النجاحات التي 
حتققت يف الن�سخة ال�سابقة للحدث يف التح�سر الإطلق ن�سخة ا�ستثنائية 
املحاكاة  معر�ض  على  اجل��دي��دة  الن�سخة  تركيز  �سيتمحور  حيث  واأو���س��ع، 
القطاع  ي�سهدها  التي  لل�ستثمارات  امل�ستدام  النمو  يعك�ض  مبا  والتدريب 

على م�ستوى الدولة والعامل. 
امل�سوؤولني  وكبار  القرار  و�سناع  اخل��رباء  من  نخبة  املعر�سان  وي�ستقطب 
االإقليميني  وال�سركاء  الدولية  ال�سركات  كربى  جانب  اإىل  واالأكادمييني، 
اآخ���ر ما  ال��ع��ام واخل��ا���ض، لبحث وا���س��ت��ع��را���ض  وال��ع��امل��ي��ني م��ن القطاعني 
تو�سلت اإليه التقنيات العاملية واحللول املتطورة ملجابهة التحديات االأمنية 
ت�سهد  التي  االعمال  بقطاعات  اخلا�سة  االبتكارات  اأح��دث  اإىل  باالإ�سافة 

تغيرات وتطورات مت�سارعة على ال�سعيدين االإقليمي والعاملي. 

حرة عجمان ت�صجل 349 �صركة 
جديدة خلل الربع الثالث 

•• عجمان-وام: 

�سجلت منطقة عجمان احلرة 349 �سركة جدديدة خلل الربع الثالث من 
، ما يعك�ض تنامي ثقة �سركاء االأعمال مبنظومة اخلدمات  العام اجلاري 

والت�سهيلت واملحفزات التيتتيحها املنطقة احلرة.
و بني تقرير الربع الثالث الذي ا�سدرته حرة عجمان ت�سدر قطاع التعليم 
املئة تله  34 يف  قائمة القطاعات االأك��ر من��واً يف املنطقة احل��رة بن�سبة 
قطاعا التكنولوجيا املتقدمة وال�سحة يف املرتبة الثانية ب� 21 يف املئة خلل 
الربع الثالث من العام احلايل مقارنًة بالفرتة ذاتها من العام2020، يف 
التكنولوجيا  �سركات  ا�ستقطاب  لزيادة  احل��رة  املنطقة  جلهود  قوية  دفعٍة 
النمو  وُي��ع��زى  اجل��دي��د  االقت�ساد  قطاعات  اأب���رز  اإح���دى  متثل  باعتبارها 
تتيحها  التي  التناف�سية  املزايا  اإىل  اأ�سا�سي  ب�سكٍل  القطاعني  هذين  �سمن 
الرعاية ال�سحية و حلول  ل�سركات ومزودي خدمات  املنطقة احلرة دعماً 

خدماتها  وك����ف����اءة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 
ال��ذك��ي��ة وح��ل��ول��ه��ا امل��ت��ك��ام��ل��ة، ف�سًل 
التحتية  والبنية  امل��راف��ق  تطور  ع��ن 
وتكنولوجيااملعلومات يف  للت�ساالت 
املنطقة، باالإ�سافة اىل املبادرات التي 

ُقدمت للم�ستثمرين.
بن�سبة  احل��رة من��واً  املنطقة  و�سجلت 
12 يف املئة يف عدد ال�سركات اجلديدة 
االأغذية  لديها �سمن قطاع  امل�سجلة 
وامل�سروبات. وجاء هذا النمو اللفت 
ن��ت��ي��ج��ًة ل�����س��ي��ا���س��ة امل��ن��ط��ق��ة احل����رة 
اال�ستثمارات  م��ن  امل��زي��د  ال�ستقطاب 
القطاعات  يف  االأج��ن��ب��ي��ة  وال�����س��رك��ات 
علىاالإ�سهام  وح��ر���س��ه��ا  احل���ي���وي���ة، 

بفاعلية يف اجلهود وامل�ساعي الوطنية لتعزيز االأمن الغذائي، وكذلك اىل 
تقدمي املنطقى اىل حلول لت�سويق منتجاتهم. واأو�سح �سعادة املهند�ض علي 
امل�سجلة  القوية  النتائج  اأن  احل��رة،  عجمان  منطقة  عام  مدير  ال�سويدي، 
تر�سيخ  يف  احل��رة  املنطقة  ا�سرتاتيجية  جن��اح  تعك�ض  الثالث  الربع  خ��لل 
ثقة  تنامي  وتوؤكد  واال�ستثمار،  االأعمال  ملجتمع  مف�سلة  كوجهٍة  مكانتها 
الواعدة  االآف��اق  ظل  يف  عجمان  يف  االأعمال  ببيئة  وامل�ستثمرين  ال�سركات 
املوقع  �سيما  ال  االإم���ارة،  جاذبية  تعزز  التي  واملقومات  املحلي،  للقت�ساد 
املرنة  الت�سريعية  املتطورة، واالأُطر  التحتية  املتميز،والبنية  اال�سرتاتيجي 
التي ت�سهل مزاولة االأعمال وت�سجع اإطلق امل�سروعات التجارية. و ا�ساف 
�سمن  هامة  حمطًة  �سكل  احل��ايل  ال��ع��ام  م��ن  الثالث  ال��رب��ع  ان  ال�سويدي 
اأ�سرتاتيجية حرة عجمان اخلم�سية وخططها التنموية حيثجائت النتائج 
املنطقة  اأطلقتها  التي  التحفيزية  للمبادرات  تتويجاً  امل�سجلة  االإيجابية 
وت�سريع  وجمتمعاالأعمال،  ال�سركات  لدعم  املا�سية  الفرتة  ط��وال  احل��رة 
وترة االنتعا�ض االقت�سادي والنمو. و عك�ست نتائج االأداء الت�سغيلي املكانة 

املتميزة للت�سدير واإعادة الت�سدير باالإمارة .

يت�صلم ط�بع�اً تذك�ري�اً جلبل جي�ض من اإ�صدار جمموعة بريد الإم�رات

�صعود بن �صقر: القطاع ال�صياحي م�صاهم بارز يف حتقيق التنمية امل�صتدامة يف الدولة

حتت �صع�ر فر�ض .. توا�صل .. ا�صتدامة

جمل�ض �صيدات اأعمال عجمان ينظم ملتقى ريادة الأعمال واخلم�صون عامًا املقبلة يف اإك�صبو 2020

•• راأ�س اخليمة -وام:

اأك���د ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ع��ود بن 
االأعلى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي  �سقر 
اأهمية قطاع  ، على  راأ���ض اخليمة  حاكم 
ال�����س��ي��اح��ة ب��اع��ت��ب��اره م�����س��اه��م��اً ب�����ارزاً يف 
حتقيق التنمية امل�ستدامة يف الدولة، ويف 
العامل  ال�سياح من خمتلف دول  تعريف 
ال�سياحي على  مبختلف مناطق اجلذب 

اختلفها.
بح�سور  ت�سلمه  خلل   - �سموه  واأو�سح 
ال�سيخ �سقر بن �سعود بن �سقر القا�سمي 
�سورة  يحمل  ت��ذك��اري��اً  ب��ري��دي��اً  ط��اب��ع��اً 
بريد  “جمموعة  اأ���س��درت��ه  جي�ض  جبل 
راأ�ض  “هيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  االإمارات” 
توثيق  اأن   - ال�سياحة  لتنمية  اخليمة 
ال�سامخ،  امل��ع��ل��م  ه����ذا  جي�ض”  “جبل 
يعد  به،  خا�ض  طابع  اإ�سدار  خلل  من 
جت�سيدا ملكانة االإمارات وح�سورها على 
وتر�سيخا  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�����س��ي��اح��ة  خ��ارط��ة 

لطموحات راأ�ض اخليمة يف تعزيز منوها 
ب��ه��ذا ال��ق��ط��اع احل���ي���وي. واأ����س���اد �سموه 
بال�سراكة بني جمموعة بريد االإمارات، 
ال�سياحة،  لتنمية  اخليمة  راأ����ض  وهيئة 
املكانة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال���رام���ي  وب��ال��ت��ع��اون 
�سمعتها  وت��ر���س��ي��خ  ل��ل��دول��ة  ال�����س��ي��اح��ي��ة 
دورها  وكذلك  القطاع،  ه��ذا  يف  العاملية 
املهم يف توثيق معامل االإمارات وامل�ساهمة 

يف دفع م�سرة النمو والتقدم.
وي���اأت���ي اإ�����س����دار ال��ط��اب��ع ال���ت���ذك���اري يف 
اإط����ار ال���ت���زام امل��ج��م��وع��ة ب��دع��م اجلهود 
الوطنية اإىل الرتويج لل�سياحة يف دولة 
االإم�������ارات، وامل�����س��اه��م��ة يف ت��وث��ي��ق اأب���رز 
والطبيعية  والثقافية  التاريخية  املعامل 
حيث  ال��دول��ة  يف  وال�سياحية  واالأث���ري���ة 
ي��ع��ت��رب ج��ب��ل ج��ي�����ض اأح����د اأك����ر املعامل 
قمة  اأع��ل��ى  ب��اع��ت��ب��اره  مت��ي��زاً،  الطبيعية 

جبلية يف الدولة.
وقال عبداهلل االأ�سرم، الرئي�ض التنفيذي 
ل���� “ جم��م��وع��ة ب��ري��د االإم�������ارات “ : “ 

الربيدي  الطابع  هذا  ن�سّلم  اأن  ي�سّرفنا 
�سعود  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  التذكاري 
بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�ض االأعلى 
ا�ستطاع  ال����ذي   ، اخل��ي��م��ة  راأ������ض  ح��اك��م 
ال�سديدة  وتوجيهاته  احلكيمة  بروؤيته 
بيئية  ث���روة  جي�ض  جبل  م��ن  يجعل  اأن 
راأ�ض  اإم����ارة  وزراع��ي��ة جت�سد ط��م��وح��ات 
تعزز  مثالية  �سياحية  ووج��ه��ة  اخليمة، 
واملقومات  الهائلة  ال�سياحية  االإمكانات 
ومتثل  االإم����ارة.  يف  املتنوعة  الطبيعية 
باإ�سدارها  التي قمنا  الطوابع اجلديدة 
بالتعاون مع “هيئة راأ�ض اخليمة لتنمية 
ملجموعة  م��ه��م��ة  اإ����س���اف���ة  ال�سياحة”، 
ال��ت��ي نحر�ض على  ال��ربي��دي��ة  ال��ط��واب��ع 
ب��ال��رتاث احل�ساري  اإ���س��داره��ا اح��ت��ف��اًء 
لدولتنا و�سعياً وراء نقل ر�سالة االإمارات 

اإىل العامل “.
واأ�ساف االأ�سرم : “ ي�سرنا اأن نخ�س�ض 
طوابع حتمل �سورة جبل جي�ض باعتباره 
القمة االأعلى يف دولة االإم��ارات، وجزءاً 

التي  الرائعة  احلجر  جبال  �سل�سلة  من 
ت�سكلت قبل اأكر من 70 مليون عام يف 
اإمارة راأ�ض اخليمة،  اجلزء ال�سرقي من 
قدماً  امل�سي  املنا�سبة،  بهذه  نوؤكد  حيث 
الفريدة  ح�سارتنا  لتوثيق  م�سرتنا  يف 
التذكارية  الطوابع  من  جمموعة  عرب 
التاريخي  ال��غ��ن��ى  ال��ت��ي جت�����س��د  امل��م��ي��زة 
واحل�ساري والطبيعي وال�سياحي الذي 
خطوات  نحو  وي��ق��وده  وطننا  ب��ه  يتمتع 

ثابتة باجتاه ال�سدارة العاملية “.
التذكارية  ال��ط��واب��ع  جمموعة  وتتميز 
اجلبال  روؤو���ض  �سل�سلة  ب��اإب��راز  اجلديدة 
ال��ت��ي ت�����س��ّك��ل��ت ق��ب��ل 70 م��ل��ي��ون ع����ام ، 
ارتفاعها  ال���ب���ال���غ  ج��ي�����ض  ج��ب��ل  وق���ّم���ة 
املناطق  ه����ذه  ومت���ت���از  1934مرتاً. 
بالغنى  ع���م���وم���اً  اخل�����ّلب�����ة  اجل���ب���ل���ي���ة 
التي  امل��ت��ن��وع��ة  وال��ت�����س��اري�����ض  الطبيعي 
اجلبلية  للنزهات  مثالية  فر�سة  متثل 
اجلبلية.  واملغامرات  ال��دراج��ات  ورك��وب 
كما وُيعرف جبل جي�ض مبناخه الفريد 

وبدرجة احلرارة التي تقل عن ال�ساحل 
ال�سيف،  درج��ات مئوية يف   10 مبقدار 
خا�سة  ال�ستاء  يف  ب�سدة  انخفا�سها  مع 
م���ع ت�����س��اق��ط ال��ث��ل��وج ع��ل��ى ق��م��ة اجلبل 

اأحياناً.
اأحد  ويجدر الذكر باأّن جبل جي�ض يعد 
االإم����ارات،  ال�سياحية يف  ال��وج��ه��ات  اأه��م 
للتمتع  وال�سياح  ال��زوار  ي�ستقطب  حيث 
بحزمة �ساملة من االأن�سطة واملغامرات، 
“ ج��ي�����ض فليت”  ف��ي��ه��ا م��غ��ام��رة  مب���ا 
والذي  العامل،  يف  انزالقي  م�سار  اأط��ول 
اعتمد ر�سمياً من قبل غيني�ض للأرقام 
بطول   2018 يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��ي��ا���س��ي��ة 
ارتفاع  ع��ل��ى  م���رتا   2832.88 امل�����س��ار 
كما  ال��ب��ح��ر.  �سطح  ف���وق  1680مرتا 
ي��ح��ت�����س��ن اجل���ب���ل اأي�������س���اً خم��ي��م “بر 
يتيح  وال��ت��ي  للم�ستك�سفني”،  ج��ري��ل��ز 
للزوار تعلم العي�ض يف الطبيعة واالإقامة 
يف مق�سورات جمهزة بجميع امل�ستلزمات 

ال�سخ�سية ال�سرورية.

•• دبي - اإك�سبو

نظم جمل�ض �سيدات اأعمال عجمان ملتقى 
“ريادة االأعمال واخلم�سون عاماً املقبلة” 
حتت �سعار”فر�ض .. توا�سل .. ا�ستدامة” 
ب��ه��دف اإ���س��ت��ع��را���ض ال��ف��ر���ض امل��ت��اح��ة يف 
وا�ست�سراف  االأع������م������ال،  ري��������ادة  جم�����ال 
االأعمال ومناق�سة  رواد  م�ستقبل م�ساريع 
�سبل اإ�ستدامتها، وذلك يف معر�ض اإك�سبو 
الدكتورة  امل��ل��ت��ق��ى  ح�����س��ر  دب����ي.   2020
جمل�ض  رئ��ي�����س��ة  ع��ل��ي  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  اآم���ن���ة 
�سيدات اعمال عجمان، وحممد اجلناحي، 
التجارة  تنمية  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
عمل   فريق  ورئي�ض  الدولية،  والعلقات 
غ��رف��ة ع��ج��م��ان يف م��ع��ر���ض اإك�����س��ب��و، كما 
جمل�ض  ع�سوات  امللتقى  فعاليات  ح�سر 
اإدارة �سيدات اأعمال عجمان ورواد ورائدات 
االع���م���ال، ون��خ��ب��ة م��ن م�����س��ت�����س��اري ريادة 
االعمال، كذلك �سارك يف اعمال امللتقى عن 
ُبعد عدد من �ساحبات  ورائدات االعمال 

واملخت�سني مبجال ريادة االأعمال.  واأكدت 
الدكتورة اآمنة خليفة، اأن جمل�ض �سيدات 
التواجد  ع��ل��ى  ع��ج��م��ان ح��ري�����ض  اأع���م���ال 
2020 دبي  اإك�سبو  وامل�ساركة يف معر�ض 
املجل�ض بهدف  اأجندة معتمدة من  �سمن 
فعاليات  وتنظيم  التوا�سل  فر�ض  تعزيز 
متخ�س�سة اإىل جانب امل�ساركة يف فعاليات 
اقت�سادية متنوعة ت�سمن تبادل اخلربات 
اأف�سل املمار�سات  واملعرفة واالإط��لع على 
العاملية  حللول االعمال يف وجود اأكر من 
ريادة  ملتقى  اأن  واأو���س��ح��ت  دول���ة.   190
يهدف  املقبلة  عاماً  واخلم�سون  االأع��م��ال 
اإىل اإيجاد من�سة ملناق�سة الفر�ض املتاحة 
وا�ست�سراف  االع����م����ال،   ري�����ادة  جم���ال  يف 
ا�ستدامة  اأهمية  على  والتاأكيد  امل�ستقبل 
خطة  توجهات  ح�سب  الدولة  يف  امل�ساريع 
العربية  االم���ارات  لدولة  عاما  اخلم�سني 
االقت�ساد  يف  ت��ت��م��ث��ل  وال����ت����ي  امل���ت���ح���دة 
اال�سطناعي  وال��ذك��اء  واالب��ت��ك��ار  الرقمي 
وال�سناعات  والف�ساء  ال�سحية  والرعاية 

املتقدمة والزراعة. اأدار اجلل�سة احلوارية 
للملتقى امل�ست�سار االقت�سادي �سامل ح�سن 
م�ست�سار  االأول  املحور  وت��ن��اول  الغافري، 
املن�سوري،   اإبراهيم  � هزاع  االعمال  ري��ادة 
حتت عنوان “اإ�ستثمار الفر�ض الريادية”، 
ومتغرة  ك���ث���رة  ال��ف��ر���ض  اأن  م��و���س��ح��اً 
وي��ع��ت��م��د جن����اح االأف����ك����ار وحت��وي��ل��ه��ا اإىل 
م�ساريع على اخل��ربات وامل��ه��ارات، م�سيداً 
املعنية يف  التي توفرها اجلهات  باملُمكنات 

الدولة لدعم رواد ورائدات االعمال.
واأك�����د م�����س��ت�����س��ار ري�����ادة االع���م���ال � حامد 
“ تواأمة  اإ�ستعرا�سه ملحور  احلامد، حول 
الق�س�ض  اأن  املبتكرة”،  الريادية  امل�ساريع 
وتعتمد  ومتنوعة  كثرة  للتواأمة  امللهمة 
اأهداف  وو�سع  الطموح  على  تنفيذها  يف 
ترتبط  فالتواأمة  اإليها،  للو�سول  م�سبقة 
ب�سكل وثيق مع االبداع واالبتكار وا�ستغلل 
خارطة  ر���س��م  ع��رب  امل�ستقبلية  ال��ف��ر���ض 
طريق واختيار اأ�سلوب التواأمة اأو ال�سراكة 
االأمثل. من جانبها قدمت الدكتورة اآمنة 

وامل�ساريع  “املراأة  حم��ور  علي  اآل  خليفة 
اأهمية  خ���لل���ه  ت���ن���اول���ت  امل�ستدامة”، 
امل�ساريع و�سرورة االإعتماد على  اإ�ستدامة 
اال���س��ت��دام��ة يف  واأ���س�����ض لتحقيق  م��ع��اي��ر 
خا�ض،  ب�سكل  االع��م��ال  �سيدات  م�ساريع 
املنتج  اأو  للم�سروع  املجتمع  حاجة  ومنها 
تلبية حاجة �ساحب  امل�سروع على  وق��درة 
اال�ستمرارية  على  القدرة  ومدى  امل�سروع 
ملواكبة  ال���ذات  وتنمية  امل��ه��ارات  وت��ط��وي��ر 
التغرات التي ي�سهدها ال�سوق  وجمابهة 

التحديات وحتويلها اإىل فر�ض.
واأكد متحدثو امللتقى، على �سرورة تعزيز 
م�ساريع  تنفيذ  يف  الراغبني  ل��دي  الوعي 
خ��ا���س��ة، واأه��م��ي��ة ال��ت��ع��رف ع��ل��ى جماالت 
جديدة ومبتكرة تواكب توجهات امل�ساريع 
تنفيذية  خ��ط��ط  و���س��ع  م���ع  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
وت��ط��وي��ري��ة وت�����س��وي��ق��ي��ة ب��االإع��ت��م��اد على 
املكت�سبة من  واملعارف واخل��ربات  املهارات 
التي  املتخ�س�سة  العمل  وور���ض  ال���دورات 
تكثيف  واأهمية  املعنية،  اجل��ه��ات  توفرها 

ال��ن��وع��ي��ة  اإىل جانب  ال���ور����ض وال������دورات 
االعمال  رواد  م�ست�ساري  م��ن  اال�ستفادة 
وب��ي��وت اخل��ربة يف جم��ال ري���ادة االعمال، 
امل�ستمر  وال��ت��ع��ل��م  ال��ت��خ��ط��ي��ط  و����س���رورة 
االعمال  ممار�سة  �سهولة  من  واال�ستفادة 
ب��دع��م م���ن خم��ت��ل��ف اجلهات  ال���دول���ة  يف 

احلكومية املعنية بال�ساأن االقت�سادي.
اآم��ن��ة خليفة، اأن  ه��ذا واأ���س��ارت ال��دك��ت��ورة 
توجهات  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى  ح��ري�����ض  املجل�ض 
الدولة، بحيث ي�سعى املجل�ض �سمن خطته 
للعام 2022 اإىل حتفيز �سيدات االعمال 
ال�سناعي  امل���ج���ال  يف  اال���س��ت��ث��م��ار  ن��ح��و 
املرتبطة  ال�سناعية  ب��احل��رف  وااله��ت��م��ام 
الدعم  ت��وف��ر   االإم���ارات���ي ع��رب  باملجتمع 
ل�ساحبات  واللوج�ستي  والفني  املوؤ�س�سي 
قام  وق���د  ال�سناعية،  وامل�����س��اري��ع  االأف���ك���ار 
اخلارجية  الزيارات  من  بالعديد  املجل�ض 
و�سبل  ال�سناعات احلرفية   للتعرف على 
ت��ط��وي��ره��ا يف ك���ل م���ن ج��م��ه��وري��ة م�سر 

العربية ومملكة البحرين.  

نظمت لق�ءاً مع ممثلي القط�ع اخل��ض ون�ق�صت تعزيز �صراكة القط�عني الع�م واخل��ض

غرفة دبي ت�صتعر�ض امل�صهد القت�صادي واآفاق النمو اأمام جمموعات وجمال�ض الأعمال
•• دبي-الفجر:

عقدت غرفة دبي موؤخراً يف مقر الغرفة الرئي�سي اجتماعها الف�سلي 
االأخر للعام 2021 مع جمموعات وجمال�ض االأعمال التي تعمل 
وحماية  ودع��م  لتمثيل  ر�سالتها  �سمن  وذل��ك  الغرفة  مظلة  حت��ت 
م�سالح جمتمع االأعمال يف دبي. وا�ستعر�ست الغرفة خلل اللقاء 
امل�سهد االقت�سادي للإمارة واآفاق النمو وفر�ض اال�ستثمار، وعرفت 
والتحديثات  احل��ال��ي��ة  امل��رح��ل��ة  م�ستجدات  ب��اأب��رز  اخل��ا���ض  ال��ق��ط��اع 
اخلا�ض  ال��ق��ط��اع  دع��م  يف  احلكومية  اجل��ه��ات  وج��ه��ود  الت�سريعية، 
التوا�سل مع جمتمع  اإىل تعزيز  اللقاء  وتعزيز تناف�سيته.   وهدف 
لتبادل  توفر من�سة  باأدائه من خلل  واالرت��ق��اء  دب��ي،  االأعمال يف 
االآراء حول اأحدث امل�ستجدات االقت�سادية، واإيجاد حلوٍل للتحديات 
اإىل اجلهات احلكومية  التو�سيات  االأعمال، ورفع  بيئة  تواجه  التي 
املخت�سة، باالإ�سافة اإىل التعريف بالفر�ض اال�ستثمارية املتنوعة يف 

القطاعات احليوية التقليدية وامل�ستقبلية. واأ�سار �سعادة حمد مبارك 
بوعميم، مدير عام غرفة دبي يف كلمته خلل اللقاء اإىل اأن التغيرات 
دعم  ت�ستهدف  االإم���ارات  دول��ة  يف  موؤخراً  اعتمدت  التي  الت�سريعية 
اأنها  اإىل  الفتاً  تناف�سيتها،  وتعزيز  باالإمارات  االقت�سادية  املنظومة 
قانون  اأب��رزه��ا  وال��ق��وان��ني  الت�سريعات  م��ن  وا�سعة  �سريحة  تغطي 
وقانون  االإلكرتونية  املعاملت  وقانون  ال�سخ�سية  البيانات  حماية 
لتطوير  االإم����ارة  ج��ه��ود  اإىل  بوعميم  ول��ف��ت  ال��ت��ج��اري��ة.  ال�����س��رك��ات 
اإىل  لت�سل  قيمتها  وم�ساعفة  دب��ي،  يف  والبور�سات  املالية  االأ���س��واق 
تر�سيخ  ل�سالح  اأن ذلك ي�سب  اإىل  دره��م، م�سراً  تريليونات  ثلثة 
القوي  االأداء  اأن  واالأعمال، معترباً  املال  لعامل  دبي كعا�سمة  مكانة 
الثاقبة  الروؤية  املا�سية يعك�ض  الفرتة  املالية لدبي خلل  للأ�سواق 
ال�سركات  داع��ي��اً  ب��االإم��ارة،  امل��ايل  القطاع  ومتانة  الر�سيدة  للقيادة 
املوؤ�سرات  اإىل  �سعادته  واأ�سار  لدبي.   املالية  االأ�سواق  يف  االإدراج  اإىل 
االإيجابية القت�ساد دبي، واالأداء املتميز لقطاعي ال�سياحة والتجارة، 

معترباً ان اإك�سبو 2020 دبي عزز عجلة النمو، ووفر من�سة مثالية 
لتاأ�سي�ض ال�سراكات االقت�سادية والروابط اال�ستثمارية، يف حني ان 
اخلا�ض  القطاع  توا�سل  من  �سيعزز  االأ�سبوعي  العمل  نظام  تعديل 
مع جمتمعات االأعمال العاملية، ويفتح اأمامها خيارات وا�سعة للتعاون 
وال�سراكات. واأكد مدير عام غرفة دبي التزام الغرفة بتعزيز �سراكة 
ميا  وتنميتها  ال�سراكة  ه��ذه  وتر�سيخ  واخل��ا���ض،  ال��ع��ام  القطاعني 
التي  اجل��ه��ود  اأن  اإىل  م�سراً  امل�سرتكة،  وامل�سالح  االأه���داف  يحقق 
���س��ري��ك تكامل  ب��اع��ت��ب��اره��ا  امل��ا���س��ي��ة  ال��ف��رتة  ال��غ��رف��ة خ���لل  بذلتها 
هامة  لفعاليات  وتنظيمها  دبي،   2020 الإك�سبو  الر�سمي  االأعمال 
التجارة  غ��رف  وم��وؤمت��ر  للأعمال،  االأفريقي  العاملي  املنتدى  منها 
فتح  اإىل  يهدف  االآ�سيان،  ل��دول  للأعمال  العاملي  واملنتدى  العاملية 
ا�ستثمارات  وا�ستقطاب  للتو�سع  اخلا�ض  القطاع  اأمام  اآفاق متجددة 
وت�سهيل  دب��ي،  ودع��م جت��ارة  االإم����ارة،  اإىل  ج��دي��دة  مبا�سرة  اجنبية 

و�سول جتار االإمارة اإىل االأ�سواق العاملية.  
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القمة الع�ملية للحكوم�ت تنظم حوار الروؤ�ص�ء التنفيذيني 

عمر العلماء: القمة تتبنى تعزيز ال�صراكات العاملية لفتح
 اآفاق  تنموية جديدة وت�صكيل فر�ض م�صتقبلية لدول املنطقة والعامل

•• دبي-الفجر: 

اأكد معايل عمر �سلطان العلماء وزير دولة 
للذكاء اال�سطناعي واالقت�ساد الرقمي 
وتطبيقات العمل عن ُبعد مدير موؤ�س�سة 
حكومة  اأن  للحكومات،  العاملية  القمة 
دولة االإم��ارات ملتزمة بدعم ال�سراكات 
بني  والتن�سيق  التعاون  وتعزيز  العاملية 
واملجتمع،  واخلا�سة  احلكومية  اجلهات 
تنموية جديدة  اآف��اق  فتح  ي�سهم يف  مبا 
وت�سكيل فر�ض م�ستقبلية لدول املنطقة 
العاملية  القمة  اأن  اإىل  م�سراً  وال��ع��امل، 
للحكومات تتبنى هذا التوجه، جت�سيداً 
لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
الدولة  اآل مكتوم نائب رئي�ض  بن را�سد 
رئ���ي�������ض جم��ل�����ض ال����������وزراء ح���اك���م دبي 
الدولية  اجل��ه��ود  دع��م  يف  اهلل”،  “رعاه 
اقت�ساد  ل���ب���ن���اء  احل����ك����وم����ات  ومت���ك���ني 
جمتمعية  موؤ�س�سات  وتر�سيخ  م�ستدام 
التنمية خلر  تعزيز  ت�سهم يف  م�سوؤولة 

املجتمعات.
جاء ذلك، مبنا�سبة تنظيم القمة العاملية 
للحكومات “حوار الروؤ�ساء التنفيذيني” 
ال�سرق  م�ستقبل  “ا�ست�سراف  ب��ع��ن��وان 
والفر�ض”،  ال���ت���ح���دي���ات  االأو�������س������ط: 
االأطل�سي”  “املجل�ض  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
البحثية  املوؤ�س�سات  اأكرب  اأحد  الذي يعد 
ال��دول��ي��ة، و”ماجد  ال�����س��وؤون  يف جم���ال 
الفطيم القاب�سة”، مب�ساركة �سخ�سيات 
احلكوميني  امل�سوؤولني  كبار  من  عاملية 
ال�سركات  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني  وال���روؤ����س���اء 
ال����ك����ربى، وجم���م���وع���ة م����ن امل���وؤث���ري���ن 
م���ن حكومات  ع���دد  ال���ق���رار يف  و���س��ن��اع 

املنطقة والعامل.
واأ������س�����ار ع���م���ر ����س���ل���ط���ان ال���ع���ل���م���اء اإىل 
اأن ب���ن���اء م��ن��ظ��وم��ة ف���ر����ض ج���دي���دة يف 
ارتباطاً  االأك�������ر  احل���ي���وي���ة  امل����ج����االت 
واآليات  ح��ل��ول  واب��ت��ك��ار  االإن�����س��ان  بحياة 
اال�سطناعي،  ب��ال��ذك��اء  م��دع��وم��ة  ع��م��ل 
املبني  اال�ستباقي  النهج  تعزيز  يتطلب 
مبا  للم�ستقبل،  علمي  ا�ست�سراف  على 
ميكن دول املنطقة والعامل من مواجهة 
قدرتها  ويعزز  املحتملة،  ال�سيناريوهات 
ع��ل��ى ال��ت��اأق��ل��م ال�����س��ري��ع م��ع��ه��ا، م�سرا 
تدعم  للحكومات  العاملية  القمة  اأن  اإىل 
ت�����س��ك��ي��ل معامل  يف  احل���ك���وم���ات  ج���ه���ود 
واملبادرات  ال�سيا�سات  امل�ستقبل، وتطوير 
فر�سه  على  بالبناء  الكفيلة  وامل�ساريع 

وجتاوز حتدياته.
التنفيذيني  الروؤ�ساء  ح��وار  اأن  واأ���س��اف 

ال�������ذي ت���ن���ظ���م���ه ال����ق����م����ة، مي���ث���ل دع�����وة 
اخلا�ض  القطاع  يف  احلكومات  ل�سركاء 
لتطوير  م��ع��اً  وال��ع��م��ل  ال��ت��ع��اون  لتعزيز 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات وخ��ط��ط ���س��ام��ل��ة تدعم 
وترتقي  ال���ق���ط���اع���ني،  ب����ني  ال�������س���راك���ة 
ملواجهة  ومرونتها  احلكومات  ب��ق��درات 
النهو�ض  وحتقيق  التحديات،  خمتلف 
مير  التي  التحديات  ومواجهة  ال�سريع 

بها العامل.
وا�ستعر�ض  عمر �سلطان العلماء خلل 
اأب��رز ركائز ت�سكيل  م�ساركته يف احل��وار، 
خلل  من  املنطقة  يف  امل�ستقبل  ملمح 
احلديثة  التكنولوجيا  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة 
احلياة  ج���وان���ب  ج��م��ي��ع  وت��وظ��ي��ف��ه��ا يف 
امل�ستقبلية  ال��ف��ر���ض  م��ن��ظ��وم��ة  وت��ب��ن��ي 
ملواكبة متطلبات امل�ستقبل، موؤكداً اأهمية 
�سراكات  ب��ن��اء  م���ن  احل���ك���وم���ات  مت��ك��ني 
وال�سركات  االأع����م����ال  رواد  م���ع  ف��اع��ل��ة 
ال��ت��ع��ايف يف خمتلف  ل��ت�����س��ري��ع  ال���ك���ربى 

القطاعات.

اإع�دة �صي�غة
 الأولوي�ت امل�صتقبلية

اإىل  التنفيذيني  الروؤ�ساء  ح��وار  وه��دف 
ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  م�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف 
العاملية   االأو����س���ط وحت��دي��د االجت���اه���ات 
اجلديدة، وا�ستك�ساف فر�ض التكامل بني 
وتعزيز  واخلا�ض،  احلكومي  القطاعني 
اال�سرتاتيجيات  ت��ط��وي��ر  يف  ال���ت���ع���اون 
ال�سراكة يف  وو�سع خطط �ساملة تدعم 
واإيجاد  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ة  بينهما  م��ا 
النهو�ض  وحتقيق  ل��ه��ا،  مبتكرة  ح��ل��ول 
احلكومات  ب��ق��درات  واالرت��ق��اء  ال�سريع 
االقت�ساد  عجلة  ي��دف��ع  مب��ا  وم��رون��ت��ه��ا 

والتطوير والنمو يف املنطقة والعامل.
�سياغة  اإع����������ادة  ع���ل���ى  احل��������وار  ورك�������ز 
وت��ع��زي��ز قدرة  امل��ن��ط��ق��ة  االأول����وي����ات يف 
التحديات  جت�������اوز  ع���ل���ى  احل����ك����وم����ات 
املتغرات  م��ع  ي��ت��واءم  مب��ا  امل�ستقبلية، 
التي مير بها العامل، وابتكار مناذج عمل 
جديدة والبناء عليها مبا ي�سمن التعايف 
ج��اه��زي��ة احلكومات  وت��ع��زي��ز  ال�����س��ري��ع، 
االبتكار  توظيف  خلل  من  للم�ستقبل، 
حلول  اإيجاد  يف  احلديثة  والتكنولوجيا 
منطقة  �ستواجه  التي  للتحديات  فعالة 
املقبلة،  ال��ف��رتة  االأو���س��ط خ��لل  ال�سرق 
ال��ه��ادف��ة بني  ال�����س��راك��ات  و���س��ب��ل تفعيل 
احلكومات واملوؤ�س�سات الرائدة يف القطاع 
ي�����س��ه��م يف حت�����س��ني حياة  اخل���ا����ض مب���ا 
للأجيال  اأف�سل  م�ستقبل  وبناء  النا�ض 

القادمة. 
الأوروبا  املتاحة  الفر�ض  احل��وار  وتناول 
اإفريقيا  و����س���م���ال  االأو�����س����ط  وال�������س���رق 
متينة،  اق��ت�����س��ادي��ة  ع���لق���ات  اإق���ام���ة  يف 
االقت�سادي  االعتماد  اآث���ار  اإىل  وت��ط��رق 
ومنطقة  الهند  بني  واملتزايد  امل�سرتك 
على  اإفريقيا  و�سمال  االأو���س��ط  ال�سرق 
ال��ع��لق��ات امل�����س��رتك��ة ب��ني ه���ذه ال���دول، 
وع��ل��ى ال��ع��لق��ات م��ع ال����دول االأخ����رى، 
ال�سرق  منطقة  ا���س��ت��ف��ادة  تعزيز  و�سبل 
املناف�سة  م��ن  اإفريقيا  و�سمال  االأو���س��ط 
االقت�سادية بني وا�سنطن وبكني، اإ�سافة 
اإىل تاأثر التحوالت االقت�سادية العاملية 
على اقت�سادات كل من جمهورية م�سر 
ال�سعودية،  العربية  واململكة  العربية، 
وبقية  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة  واالإم����������ارات 

الدول.

من�صة ع�ملية لتوحيد
 الروؤى امل�صتقبلية

اأ�سار فريدريك كيمب  �سياق مت�سل،  يف 
االأطل�سي  للمجل�ض  التنفيذي  الرئي�ض 
البحثية  املوؤ�س�سات  اأكرب  اأحد  الذي يعد 
اأهمية  اإىل  ال��دول��ي��ة  ال�����س��وؤون  يف جم��ال 
دور حوار الروؤ�ساء التنفيذيني يف توفر 
احلكومي  ال���ق���ط���اع���ني  ل����ق����ادة  م��ن�����س��ة 
اأن���ح���اء العامل  واخل���ا����ض م���ن خم��ت��ل��ف 
امل�ستقبلية  ال���������روؤى  ت���وح���ي���د  ب���ه���دف 
اأه���م التحوالت  ال��ن��ظ��ر ح���ول  ووج���ه���ات 
اإيجاد  يف  املجتمعات  واإ����س���راك  العاملية 
مبتكرة  اأف��ك��ار  وتطوير  منا�سبة  حلول 
املراأة  دور  وتعزيز  االأعمال  رواد  لتمكني 
وال�����س��ب��اب يف م�����س��رة ال��ت��ن��م��ي��ة، وق���ال: 
القمة  موؤ�س�سة  م��ع  العمل  “�سنوا�سل 
ل��ل��ح��ك��وم��ات و���س��رك��ائ��ن��ا لبناء  ال��ع��امل��ي��ة 
دفع  يف  ت�سهم  اإيجابية  عاملية  ���س��راك��ات 
التكامل االقت�سادي االإقليمي واالزدهار 

وخلق فر�ض اقت�سادية جديدة”.

فر�ض م�صتقبلية لإحداث نقلة 
نوعية يف القط�ع�ت الرئي�صية

الرئي�ض  ب��ج��اين  اآالن  ق���ال  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
الفطيم  “ماجد  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
“ال �سك اأن التحديات التي  القاب�سة”: 
ال�سابقة  املرحلة  يف  ال��ع��امل  لها  تعر�ض 
العديد  ف��ر���س��ت  ال��ع��امل��ي��ة  وامل���ت���غ���رات 
م��ن ال��ت��ح��والت اجل��ذري��ة ع��ل��ى خمتلف 
القطاعات االقت�سادية واملجتمعية وعلى 
ذلك  لكن  وال���دويل،  االإقليمي  امل�ستوى 
يتيح اأي�ساً الكثر من الفر�ض امل�ستقبلية 

الإح��داث نقلة نوعية يف جميع املجاالت 
التعاون  ���س��ب��ل  ت��ع��زي��ز  ع���رب  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
وموؤ�س�سات  احل���ك���وم���ات  ب���ني  واحل������وار 
القطاع اخلا�ض لتوظيف هذه الفر�ض، 
اإعادة  املقبلة  املرحلة  يف  علينا  ويتوجب 
الرقمية  التقنيات  توظيف  �سبل  ت�سور 
والبيانات وتكنولوجيا املعلومات ملواكبة 
اآف����اق  اإط�����لق  اإ����س���اف���ة اإىل  امل���ت���غ���رات، 
املنطقة  يف  االق��ت�����س��ادي  للنمو  ج��دي��دة 
تتما�سى  التي  النتائج  اأف�سل  وحتقيق 
مع امل��وارد املتاحة من خلل بحث �سبل 

التكامل االقت�سادي االإقليمي”.

تعزيز اإمك�ن�ت ال�صرق
 الأو�صط نحو امل�صتقبل

الرئي�سية  اجلل�سة  يف  امل�����س��ارك��ون  واأك���د 
اأهمية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني  ال���روؤ����س���اء  حل�����وار 
منطقة  يف  الب�سرية  االإم��ك��ان��ات  تعزيز 
ال�������س���رق االأو������س�����ط، وت���ط���وي���ر ال������روؤى 
االق��ت�����س��ادي��ة امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، م���ن خلل 
ورفده  احل��ك��وم��ي،  االأداء  م�ستوى  رف��ع 
ب���اأح���دث ال��و���س��ائ��ل ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، مبا 
املنطقة  ت�سميم م�ستقبل  اإع��ادة  ي�سمن 
املت�سارعة  والتحوالت  التغرات  ظل  يف 
التي  اجل��دي��دة  امل�ستقبلية  وال��ت��وج��ه��ات 
جديدة  ا�سرتاتيجية  و���س��ع  ت�ستوجب 

للجاهزية احلكومية �سد االأزمات.
واملبادرات  ال��ربام��ج  املجتمعون  وناق�ض 
التي اأطلقتها القمة العاملية للحكومات، 
العاملية  اال�ستثمارات  جذب  يف  واآث��اراه��ا 
وتعزيز  االأو����س���ط،  ال�����س��رق  منطقة  اإىل 
اال���س��رتات��ي��ج��ي ج�سراً  امل��ن��ط��ق��ة  م��وق��ع 
للتوا�سل بني ال�سرق والغرب، موؤكدين 
حكومات  بني  ال�سراكات  تفعيل  �سرورة 
امل��ن��ط��ق��ة وال�������س���رك���ات ال���ع���امل���ي���ة خللق 
متكاملة  م���ت���ج���ددة  ف���ر����ض  م��ن��ظ��وم��ة 
امل�ستدام، من  النوعي  االقت�ساد  وتعزيز 
املوؤ�س�سات  على  ال�����س��وء  ت�سليط  خ��لل 
الرائدة يف املنطقة وتعزيز دورها يف ر�سم 

ملمح امل�ستقبل.

التوجه�ت الع�ملية 
والتحولت القت�ص�دية 

امل�ساركون يف جل�سة حوارية  وا�ستعر�ض 
العاملية  التوجهات  توؤثر  “كيف  بعنوان 
م�ستقبل  على  االقت�سادية  والتحوالت 
اأهم الفر�ض  منطقة ال�سرق االأو�سط”، 
اال�ستفادة  امل��ن��ط��ق��ة  ل����دول  ال��ت��ي مي��ك��ن 
احليوية،  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف  منها 
وتعزيز  اال����س���ت���ث���م���ارات  زي�������ادة  و����س���ب���ل 

منظومة  وب����ن����اء  االب����ت����ك����ار،  م��ن��ه��ج��ي��ة 
ي�سمن  مبا  االأع��م��ال  لريادة  م�ستقبلية 
وتطرقوا  ال�سريع،  االقت�سادي  التعايف 
اإىل �سبل تعزيز تبادل اخلربات واملعارف 
املجتمعات  خلدمة  الناجحة  والتجارب 

وتعزيز م�سرة التنمية العاملية.
تطوير  اأهمية  على  امل�ساركون  رك��ز  كما 
خططها  وت���ع���زي���ز  احل����ك����وم����ات  ع���م���ل 
للتحول الرقمي، من خلل تطوير بنية 
وم�ستدامة  م��رن��ة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  حت��ت��ي��ة 
والعامل،  املنطقة  يف  النمو  عجلة  تدفع 
وتكون حمركاً اأ�سا�سياً لبناء فر�ض عمل 
جديدة يف القطاعات امل�ستقبلية، وناق�سوا 
والتوقعات  ال��������روؤى  حت��ل��ي��ل  �����س����رورة 
للمرحلة  احل���ك���وم���ات  وم���ه���ام  ال��ع��امل��ي��ة 
ترتكز  ا�ست�سرافية  روؤي����ة  وف���ق  امل��ق��ب��ل��ة 
االأخذ  م��ع  امل�ستقبلية،  االجت��اه��ات  على 
باالعتبار التحديات التي طالت العديد 
من القطاعات ال �سيما االقت�سادية، ما 
اأفراد املجتمع  اإيجاباً على حياة  ينعك�ض 
اآف��اق جديدة يف جماالت  اإىل  واالنتقال 
وال��ت��ع��اون ملواجهة  ال�����س��راك��ات  ومن����اذج 

التحديات العاملية امل�ستقبلية.

تعزيز العمل احلكومي
 وتب�دل الأفك�ر الإبداعية

التنفيذيني  ال����روؤ�����س����اء  ح������وار  وع���ق���د 
االأطل�سي”  “املجل�ض  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
البحثية  املوؤ�س�سات  اأكرب  اأحد  الذي يعد 
ودرا�سات  ال��دول��ي��ة  ال�����س��وؤون  جم���ال  يف 
التعاون احلكومي واالزدهار االقت�سادي 
العاملي، وي�سم جمموعة من امل�سوؤولني 
اأع��م��ال ومفكرين  احل��ك��وم��ي��ني ورج����ال 
الفطيم  ماجد  مع  وبال�سراكة  عامليني، 

القاب�سة.
التنفيذيني  ال���روؤ����س���اء  ح����وار  وي��ع��ك�����ض 
العاملية  القمة  ملوؤ�س�سة  ال��ري��ادي  ال���دور 
دولية  من�سة  مت��ث��ل  ال��ت��ي  ل��ل��ح��ك��وم��ات، 
م�ستقبل  ال���س��ت�����س��راف  ت��ه��دف  ���س��ام��ل��ة 
العمل  وتعزيز  العامل،  حول  احلكومات 
احل��ك��وم��ي وب��ن��اء ف��ر���ض اب��ت��ك��ار اأف�سل 
عمليات  ل���دع���م  واالأ����س���ال���ي���ب  االأدوات 
من  امل�ستقبل،  و���س��ن��اع��ة  ال��ق��رار  ات��خ��اذ 
والتجارب  تبادل اخلربات  تعزيز  خلل 
واالأفكار االإبداعية، لتوظيفها يف تعزيز 
قدرة احلكومات على مواجهة التحديات 
مبا  ل�سعوبها  اخلدمات  اأف�سل  وتقدمي 
ي��ت��لءم م��ع اأول���وي���ات ال��ع��م��ل احلكومي 
م�سرة  وموا�سلة  امل�ستقبل  اإىل  للعبور 

التنمية العاملية.

جامعة دبي ت�صت�صيف املوؤمتر الدويل 
حول الآفاق اجلديدة يف الإدارة املالية 

•• دبي -وام: 

دبي  جامعة  يف  القانون  كلية  مع  بالتعاون  للأعمال  دبي  كلية  ا�ست�سافت 
ياأتي  املوؤمتر الدويل اخلام�ض حول “االآفاق اجلديدة يف االإدارة املالية” ، 
تنظيم املوؤمتر وال��ذي مت تنفيذه عن بعد بعد جناح املوؤمترات االأربعة يف 
جماالت  يف  واخل��ربات  املعرفة  تبادل  املوؤمتر  ا�ستهدف  املا�سية.  ال�سنوات 
اأكادمييني  قبل  م��ن  وال��ق��ان��ون  واالإدارة  واالق��ت�����س��اد  التمويل  م��ن  وا�سعة 
وباحثني وخمت�سني يف االقت�سادات الدولية والعاملية املتقدمة والنا�سئة ، 

ومتحور حول مو�سوع “ا�ستعادة االأعمال اأثناء وما بعد جائحة كورونا.
خلل  اأوراق��ه��م  عر�سوا  باحثني  اإىل  باالإ�سافة  متحدثني  املوؤمتر  ت�سمن 
احلالية  واملمار�سات  االأبحاث  نتائج  اآخ��ر  غطت  متزامنة  تفاعلية  جل�سات 
والتطورات النظرية يف االقت�ساد والتمويل واملحا�سبة واالإدارة والت�سويق 

والقانون. و قامت جامعة دبي بدعوة 
االأك���ادمي���ي���ني وامل��ه��ن��ي��ني م���ن جميع 
املوؤمتر  يف  للم�ساهمة  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 
وامل�ساركة  اأوراقهم  تقدمي  خلل  من 

يف منتديات املناق�سة.
رئي�ض  الب�ستكي  عي�سى  الدكتور  واأكد 
وروؤية  اأهمية مهمة  على  دبي  جامعة 
دولًيا  م����رك����ًزا  ج��ع��ل��ه��ا  يف  اجل���ام���ع���ة 
ون�سر  ال���ث���ق���اف���ات  وت����ب����ادل  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
اجلامعة  ان  اإىل  م�����س��را  امل���ع���رف���ة.. 
ترحب  م��ن�����س��ة  اإن�������س���اء  اإىل  ت���ه���دف 
جميع  م��ن  والباحثني  ب��االأك��ادمي��ي��ني 
تبادل  على  وت�ساعدهم  العامل  اأنحاء 
ومناق�سة  اأب���ح���اث���ه���م  ح����ول  االأف����ك����ار 

ثلث  اإن�ساء  امل��وؤمت��ر  خ��لل  مت  و  تخ�س�ساتهم.  يف  امل�ستقبلية  التطورات 
املتوازية  التقدميية  للعرو�ض  خم�س�سة  منها  اثنتان  افرتا�سية،  غ��رف 
الغرف  من  كل  اإىل  الو�سول  اإمكانية  امل�سجلني  امل�ساركني  منح  مت  كما   ،
تقنية  ق�سم  م��وظ��ف��ي  م��ن  ومتابعتها  حت�����س��ره��ا  مت  ال��ت��ي  االف��رتا���س��ي��ة 
املعلومات الذين �ساعدوا الروؤ�ساء واملقدمني يف ت�سهيل اإدارة املناق�سات “اأون 
الين” با�ستخدام التكنولوجيا املتطورة. اإ�سافة اإىل ذلك، مت اإن�ساء مكتب 
م�ساعدة افرتا�سي ثالث لت�سهيل عملية االت�سال والتوا�سل بني امل�ساركني 
يف املوؤمتر. وقدم اثنان من املتحدثني الرئي�سيني عرو�ساً تقدميية غنية 

ومميزة للم�ساركني حول املخاوف املالية التي ت�سكل حتديات م�ستمرة.

وفد ايطايل يطلع على 
خدمات تعاونية الحتاد 

•• دبي-وام:

وفدا  بالدولة  اال�ستهلكية  التعاونيات  اأك��رب  االحت���اد  تعاونية  ا�ستقبلت 
�سركات  ع��دة  روؤ���س��اء  من  جمموعة  �سم  التجارة  بقطاع  خمت�ساً  اإيطاليا 
اإيطالية خمت�سة بالتجارة العامة ورواد االأعمال امل�ستقلني، وذلك بهدف 
البيع  جم��ال  يف  التعاونية  تتبعها  التي  العاملية  املمار�سات  على  االط���لع 
�سيتي  ال��ورق��اء  يف  بها  ق��ام  جولة  خ��لل  الزائر  الوفد  وا�ستمع  بالتجزئة. 
تتبعها  التي  للم�ستهلكني  التعاونية  تقدمها  التي  اأهم اخلدمات  اإىل  مول 
باأف�سل املمار�سات املطبقة يف جمال بيع املواد الغذائية بالتجزئة والت�سليم 
للبيع  الرقمية  التو�سع واحللول  وا�سرتاتيجيات  العملء  �سعادة  وخدمات 
ثقافة  ح��ول  املعلومات  من  العديد  على  اطلعهم  اإىل  اإ�سافة  بالتجزئة 

جتارة التجزئة يف تعاونية االحتاد.

الإمارات وجهة �صياحية واحدة تر�صم م�صارها مبادئ اخلم�صني •• دبي-وام:

»اأط��ل��ق��ن��ا ال��ي��وم ح��م��ل��ة اأج��م��ل �ستاء 
بتعاون  ال����ث����اين،  ل��ل��ع��ام  ال���ع���امل  يف 
ال�سياحة  ودوائ��ر  االحتادية  اجلهات 
املحلية كفريق واحد، لرت�سيخ دولة 
االإم�������ارات وج��ه��ة ���س��ي��اح��ي��ة واح����دة، 
هكذا  اخلم�سني«.  مبادئ  اأك��دت  كما 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأعلن 
رئي�ض  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل  را���س��د  ب��ن 
الدولة رئي�ض جمل�ض ال��وزراء حاكم 
الن�سخة  ع����ن  اهلل”  “رعاه  دب�����ي 
“اأجمل  حملة  من  الثانية  ال�سنوية 
لت�سليط  الهادفة  العامل”  يف  �ستاء 
تقدمه  م����ا  اأج����م����ل  ع���ل���ى  ال���������س����وء 
لل�سياح  مناطقها  ب��ك��اف��ة  االإم������ارات 
م��ن ���س��ك��ان ال��دول��ة وزواره�����ا، رابطاً 
ال�سياحية  املكانة  تكري�ض  �سموه بني 
اال�سرتاتيجية  اخلطة  وبني  للدولة 
املقبلة.  ع���ام���اً  ل��ل��خ��م�����س��ني  ل��ل��دول��ة 
امل�سار  اخلم�سني”  “مبادئ  ت��ر���س��م 
اال�سرتاتيجي لدولة االإمارات خلل 
االقت�سادية  اجل����دي����دة  م�����س��رت��ه��ا 
يف  والداخلية  والتنموية  وال�سيا�سية 
اأكد  حيث  املقبلة،  اخلم�سة  ال��ع��ق��ود 
“دولة  اأن  على  منها  ال�ساد�ض  امل��ب��داأ 
اقت�سادية  وج���ه���ة  ه����ي  االإم����������ارات 
واح������دة، ووج���ه���ة ���س��ي��اح��ي��ة واح����دة، 
واح������دة، ووجهة  ���س��ن��اع��ي��ة  ووج���ه���ة 
ثقافية  ووج��ه��ة  واح���دة،  ا�ستثمارية 
الوطنية  وم���وؤ����س�������س���ات���ن���ا  واح���������دة، 
مطالبة بتوحيد اجلهود، واال�ستفادة 
والعمل  االإم��ك��ان��ي��ات،  م��ن  امل�سرتكة 
للقارات  ع��اب��رة  موؤ�س�سات  بناء  على 
حتت مظلة دولة االإمارات.” جتارب 

�سياحية متكاملة من كل اإمارة.
ت�سليط  حتقيقه  يف  ي�سهم  ما  وذل��ك 
اأب��رز مناطق اجل��ذب يف  ال�سوء على 
اإمارات الدولة ال�سبع وتعزيز الوعي 
وجهًة  يجعلها  ومب���ا  ب��ه��ا  وامل��ع��رف��ة 
�سياحية جاذبة للزوار على امل�ستويني 
اأجمع،  ال���ع���امل  دول  ويف  ال���داخ���ل���ي 
التجربة  رون���ق  اإب���راز  ي��ج��ري  بحيث 
اإمارة،  ال�سياحية التي تتمتع بها كل 
ومقوماتها  مب���زاي���اه���ا  وال��ت��ع��ري��ف 
امل��ت��م��ي��ز، مع  ال��ط��اب��ع  امل��خ��ت��ل��ف��ة ذات 
واأوفى  واأو�سح  اأ�سمل  �سورة  تقدمي 
عن اأهم املعامل الطبيعية والرتاثية 
العمرانية  وال�����س��روح  وال��ت��اري��خ��ي��ة 
احلديثة والع�سرية التي ت�ستهر بها، 
واالإ�ساءة على الفعاليات الرتفيهية 
واالأن�سطة الثقافية واملجتمعية التي 
تقدمها. وذلك يدعم بلورة الهويات 
ال�سياحية املحلية لكل اإمارة، ويحقق 

تكاملها يف �سياغة الهوية ال�سياحية 
امل���وح���دة ل��ل��دول��ة ال��ت��ي مت االإع����لن 
عنها يف دي�سمرب 2020. ولل�سياحة 
اقت�ساد  يف  وم���ت���ن���اٍم  اأ����س���ا����س���ي  دور 
التي يعي�ض على  االإم��ارات  وجمتمع 
من  جن�سية   200 من  اأك��ر  اأر�سها 
خمتلف اأنحاء العامل، اأتى معظمهم 
فلما  الدولة،  اإىل  كزيارة  البداية  يف 
والت�سامح  االأم��������ان  جم��ت��م��ع  راأوا 
ال��ت��ع��ددي��ة اخ����ت����اروا بناء  واح������رتام 
والعمل  والعي�ض  كنفها  اأحلمهم يف 

واحلياة فيها.

الأم�ن يف الإم�رات 
�صمعة ع�ملية.

االأول  امل��رك��ز  االإم�����ارات  احتلت  وق��د 
النا�ض  ���س��ع��ور  ال���ع���امل م���ن ح��ي��ث  يف 
باالأمان يف جتوالهم يف ال�سوارع ليًل 
“القانون  موؤ�سر  بح�سب  مبفردهم، 

ي���ت���ط���ل���ع ال���������س����ي����اح ال����داخ����ل����ي����ون 
واخلارجيون اإىل مواعيدها كل عام، 
وت�ساهم تلك املبادرات بدورها بدعم 
الناجت املحلي وخلق فر�ض م�ستدامة 
االأعمال  ورواد  والكفاءات  للمواهب 
واأ�سحاب امل�ساريع النا�سئة يف القطاع 
امل��ق��ب��ل��ة وحتقيق  ل��ل��ع��ق��ود اخل��م�����س��ة 
القطاع  يف  �سنوي  ون��وع��ي  كمي  من��و 
ي��ع��زز م�ساهمة  ب��ال��دول��ة  ال�����س��ي��اح��ي 
عاماً  اخلم�سني  اقت�ساد  ال�سياحة يف 

املقبلة بالدولة.

روح الفريق الواحد.
االإم��������ارات  ت���ك���ون  اأن  م���ع���اين  وم�����ن 
وج���ه���ة ���س��ي��اح��ي��ة واح������دة اأي�������س���اً اأن 
اجل��م��ي��ع ف��ي��ه��ا ي��ع��م��ل ك��ف��ري��ق واحد 
لتحقيق كل مقومات النجاح والتمّيز 
كافة  ت�سمل  جديدة  تنموية  ملرحلة 
ذلك  يف  مبا  االقت�سادية  القطاعات 

املقبلة  ع���ام���اً  للخم�سني  ال�����س��ي��اح��ة 
م�ستهدفات  حت��ق��ي��ق  اإىل  و�����س����واًل 

مئوية االإمارات 2071.
جناعة  على  املتميزة  االأم��ث��ل��ة  وم��ن 
والدوائر  ال��ه��ي��ئ��ات  خم��ت��ل��ف  ت��ع��اون 
والرتاث  والثقافة  بال�سياحة  املعنية 
ما  الدولة  م�ستوى  على  والفعاليات 
حملة  م��ن  االأوىل  الن�سخة  حققته 
التي  العامل”  يف  ����س���ت���اء  “اأجمل 
مبا�سرة  اإي����رادات  حتقيق  يف  جنحت 
وا�ستقطبت  دره������م،  م��ل��ي��ار  ت���ع���ادل 

ال�سادر   ”2021 العاملي  وال��ن��ظ��ام 
البحثية  غالوب”  م��وؤ���س�����س��ة  ع���ن 
م�ستويات  ي��ر���س��د  وال����ذي  ال��ع��امل��ي��ة، 
اإق���������رار ال���ن���ظ���ام ال����ع����ام وال���ق���ان���ون 
واأي�ساً  ال����ع����امل،  دول  خم��ت��ل��ف  يف 
ال�سكان يف كل دولة  م�ستويات �سعور 
باالأمان، كما حلت يف املرتبة الثانية 
يف ت��رت��ي��ب ال�����دول االأك�����ر اأم���ان���اً يف 
جاءت  كما  نف�سه.  املوؤ�سر  يف  ال��ع��امل 
الثانية  امل��رت��ب��ة  يف  االإم�������ارات  دول����ة 
عاملياً على موؤ�سر “اأكر بلدان العامل 
ن�سرته  ال����ذي   ،”2021 يف  اأم���ان���اً 
 Global ”فاينن�ض “غلوبال  جملة 
يوليو  يف  ال��ربي��ط��ان��ي��ة   Finance
2021. وبذلك تكون بيئة االإمارات 
االآمنة وامل�ساملة عن�سر جذب رئي�سياً 
ملليني ال�سياح حول العامل ال�ساعني 
بلد  يف  ا�ستثنائية  جتربة  عي�ض  اإىل 
و�سلمته  ال��ف��رد  راح����ة  ف��ي��ه  ت�سكل 
وت�سكل  ق�سوى،  اأول��وي��ة  ال�سخ�سية 
اأ���س��ا���س��ي��اً م��ن مكونات  اأي�����س��اً م��ك��ون��اً 
للدولة،  امل��وح��دة  ال�سياحية  الهوية 
�سمعة  تر�سيخ  يف  اأ�سا�سياً  وعن�سراً 

االإمارات عاملياً.

وجدوا الت�ص�مح
 يف كل وجه�ته�.

والتعددية  وال�����س��م��ول  وال��ت�����س��ام��ح 
مكونات  اأي�ساً  هم  امل�سرتك  والعي�ض 
اأ�سا�سية من مكونات الهوية ال�سياحي 
املوحدة للدولة، الأن ال�سائح والزائر 
ي��ج��ده��م يف ك���ل م��ك��ان يف االإم������ارات 

مو�سع  اأن����ه  دائ���م���اً  في�سعر  ال�����س��ب��ع، 
الثقافية  اخللفيات  اأي  من  ترحيب 
يلم�سه  م���ا  وه����و  ك����ان،  ال��ع��رق��ي��ة  اأو 
حيثما حّل من اأق�سى �سمال الدولة 
�سرقها  وم���ن  ج��ن��وب��ه��ا،  اأق�����س��ى  اإىل 
اإحدى الرتجمات  اإىل غربها. وهذه 
العملية اأي�ساً ملفهوم االإمارات وجهة 
املبداأ  يف  ال�������وارد  واح������دة  ���س��ي��اح��ي��ة 

ال�ساد�ض من “مبادئ اخلم�سني”.

خدم�ت وجت�رب 
ت�صكل معي�رااً ع�ملي�اً.

املميزة  ال�������س���ي���اح���ي���ة  واخل������دم������ات 
امل�����س��ب��وق��ة يف كافة  وال��ت��ج��ارب غ��ر 
القانون  واح������رتام  ال���دول���ة  اأن���ح���اء 
وال�سفافية ومعاير �سعادة املتعاملني 
التي ت�سكل منوذجاً عاملياً يف املن�ساآت 
ال�سياحية والرتفيهية يف الدولة هي 
االإمارات  اأي�ساً مكونات فريدة متّيز 
���س��ي��اح��ي��ة واح������دة، وجتعل  ك��وج��ه��ة 
لل�سياحة  ع��امل��ي  ج���ذب  م��رك��ز  م��ن��ه��ا 

اخلارجية والداخلية اأي�ساً.

املب�درات املحلية اإىل
 مهرج�ن�ت �صنوية مرتقبة.

واإىل جانب كل هذه املكونات املوؤثرة 
يف تعزيز �سمعة الدولة عاملياً كوجهة 
وجذابة  وموثوقة  مطلوبة  �سياحية 
ل��ل��ج��م��ي��ع، ت���اأت���ي م��اأ���س�����س��ة امل���ب���ادرات 
كل  م�ستوى  على  املحلية  ال�سياحية 
�سنوية  اإىل فعاليات  اإمارة وحتويلها 
مهرجانات  منها  لتجعل  م��رت��ق��ب��ة، 

و�سجلت  داخ��ل��ي،  ���س��ائ��ح  األ���ف   950
خمتلف  من  م�ساهدة  مليون   500

اأنحاء العامل.

الهوية ال�صي�حية الإم�راتية 
عالمة ع�ملية ف�رقة.

وث��م��ار ال��ع��م��ل ك��ف��ري��ق واح���د الإب���راز 
اإم����ارات الدولة  ب��ه  اأج��م��ل م��ا تتمتع 
من  م��زي��د  ع��ل��ى  تقت�سر  ل��ن  ال�سبع 
ال���ن���ج���اح ال������ذي ي��ن��ت��ظ��ر م����ن حملة 
“اأجمل �ستاء يف العامل” يف ن�سختها 
يناير  نهاية  حتى  امل�ستمرة  الثانية 
�ستتعداها  ب��ل  حت��ق��ق��ه،  اأن   2022
لتوؤ�س�ض ملعادلة جناح را�سخة للعمل 
ال�سياحي التكاملي بني كافة اجلهات 
وامل��وؤ���س�����س��ات امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ق��ط��اع على 
امل�ستويني املحلي واالحتادي لرت�سيخ 
وتكري�ض  ع���امل���ي���اً  االإم��������ارات  ���س��م��ع��ة 
علمة  امل��وح��دة  ال�سياحية  هويتها 
امللهمة  ق�ستها  حتكي  مميزة  فارقة 
وال���زوار من  ال�سياح  للعامل وجت��ذب 
ال�ستك�ساف  االأرب�����ع  االأر������ض  ج��ه��ات 
غر  وتفا�سيلها  اخلفية  ج��واه��ره��ا 

املحكية.
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بتكلفة 13.22 مليار درهم ..اأدنوك وطاقة تعلنان عن م�صروع ا�صرتاتيجي 
لإمداد عمليات اأدنوك البحرية بالكهرباء وخف�ض انبعاثاتها الكربونية

غرفة ال�صارقة ت�صتقبل وفدًا من غرفة دكار ال�صنغالية للتعاون بني جمتمعي الأعمال يف كل البلدين

•• اأبوظبي-وام:

الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �سركة  اأعلنت 
الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  و���س��رك��ة  “اأدنوك” 
تطوير  ع���ن  ام�����ض  “طاقة”،  ل��ل��ط��اق��ة 
 13.22 بتكلفة  ا���س��رتات��ي��ج��ي  م�����س��روع 
مليار درهم “3.6 مليار دوالر “ يهدف 
اإىل خف�ض االنبعاثات الكربونية لعمليات 
و�سي�سهد  ال��ب��ح��ري��ة.  “اأدنوك”  ح��ق��ول 
ال���ذي ي��ع��د االأول من  امل��ب��ت��ك��ر،  امل�����س��روع 
نوعه يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال 
لنقل  ن��ظ��ام  وت�سغيل  ت��ط��وي��ر  اأف��ري��ق��ي��ا، 
تيار كهربائي مبا�سر عايل اجلهد حتت 
�سطح البحر الإمداد عمليات اإنتاج حقول 
كفاءة  اأك��ر  بطاقة  البحرية  “اأدنوك” 
و�سديقة للبيئة من خلل ربطها ب�سبكة 
ل�سركة  التابعة  الربية  اأبوظبي  كهرباء 

“طاقة”.
خلل  م��ن  امل�سروع  ه��ذا  متويل  و�سيتم   
لهذا  خ�����س��ي�����س��اً  اإن�������س���اوؤه���ا  مت  ����س���رك���ة 
ال��غ��ر���ض ومي��ل��ك��ه��ا ب�����س��ك��ل م�����س��رتك كل 
بح�سة بن�سبة  و”طاقة”  “اأدنوك”  من 
كًل  ي�سم  وائتلف  منهما،  لكل   30%
من ال�سركة الكورية للطاقة الكهربائية 
للطاقة  ك��ي��و���س��و  و����س���رك���ة  “كيبكو” 
الكهرباء  و�سركة  اليابانية،  الكهربائية 
الفرن�سية “اإي دي اإف” بح�سة 40%. 
وت�سغيل  ب��ت��ط��وي��ر  االئ���ت���لف  و���س��ي��ق��وم 
بال�سراكة  املتطورة  الكهرباء  نقل  �سبكة 
تتم  اأن  على  و”طاقة”،  “اأدنوك”  م��ع 
اإعادة امل�سروع بالكامل اإىل “اأدنوك” بعد 

35 عاماً من الت�سغيل.
االإجراءات  ال�ستكمال  امل�سروع  ويخ�سع 
موافقات  ع���ل���ى  واحل�������س���ول  ال����لزم����ة 

الهيئات التنظيمية املعنية.
 و�سي�سهم امل�سروع يف تر�سيخ مكانة اأدنوك 
جمال  يف  جهودهما  وتعزيز  و”طاقة” 
مبادرة  دع���م  اإىل  اإ���س��اف��ة  اال���س��ت��دام��ة، 
لتحقيق  �سعياً  اال�سرتاتيجية  االإم���ارات 
احلياد املناخي بحلول عام 2050، حيث 
االنبعاثات  خف�ض  يف  امل�سروع  �سي�ساهم 
البحرية  “اأدنوك”  لعمليات  الكربونية 
باأكر من %30 عرب ا�ستبدال مولدات 
ال��ك��ه��رب��اء احل���ال���ي���ة ال���ت���ي ت��ع��ت��م��د على 
ا�ستدامة  اأك��ر  مب�سادر  الغاز  توربينات 
لتوليد الطاقة الكهربائية. كما �سيوؤدي 
الكفاءة  رف��ع  اإىل  امل�سرتك  امل�سروع  ه��ذا 
اإمداد  الت�سغيلية وتعزيز موثوقية نظام 
خف�ض  اإمكانية  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  الطاقة 

تكاليف الطاقة الكهربائية.
الرئي�ض  امل���زروع���ي،  �سعيد  يا�سر  وق���ال   
التنفيذي لدائرة اال�ستك�ساف والتطوير 
التعاون  “ي�سرنا  اأدن�����وك:  يف  واالإن���ت���اج 
مبتكر  م�����س��روع  يف  ’طاقة‘  ���س��رك��ة  م���ع 
قطاع  يف  ع���امل���ي���ني  ����س���رك���اء  ي�����س��ت��ق��ط��ب 
ال��ع��امل��ي وي�����س��اع��دن��ا يف حتقيق  ال��ط��اق��ة 
اإجناز مهم جديد يف م�سرتنا املتوا�سلة 
وفيما  الكربونية.  االنبعاثات  من  للحد 

•• ال�سارقة-الفجر

ال�سارقة،  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  بحثت 
مع غرفة جتارة و�سناعة دكار ال�سنغالية 
���س��ب��ل ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون ال���ت���ج���اري ودع���م 
العلقات االقت�سادية بني اإمارة ال�سارقة 
قنوات  وفتح  وتبادل اخلربات  وال�سنغال، 
االأع��م��ال يف  تعاون م�سرتك بني جمتمع 

ال�سارقة مع نظره ال�سنغايل.
اأم�ض االأربعاء  جاء ذلك خلل لقاء عقد 
يف م��ق��ر ال���غ���رف���ة، ب���ني ���س��ع��ادة ع��ب��د اهلل 
اإدارة  ال��ع��وي�����ض رئ��ي�����ض جم��ل�����ض  ���س��ل��ط��ان 
و�سعادة  ال�سارقة،  و�سناعة  جت��ارة  غرفة 
غرفة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  �سو  اهلل  عبد 
والوفد  ال�سنغالية  دك��ار  و�سناعة  جت��ارة 
اأحمد  حممد  �سعادة  بح�سور  له،  املرافق 
اأمني العو�سي مدير عام غرفة ال�سارقة، 
وعبد العزيز �سطاف م�ساعد املدير العام 
الغرفة،  واالأع���م���ال يف  االت�����س��ال  ل��ق��ط��اع 
ال�سارقة  م���رك���ز  م���دي���ر  اجل������اري  وع���ل���ي 
اللقاء  خ���لل  ومت  ال�������س���ادرات،  ل��ت��ن��م��ي��ة 
من  لل�ستفادة  املتاحة  امل��ج��االت  ت��دار���ض 
ال�سارقة  غرفة  تقدمها  التي  اخل��دم��ات 
وال�سنغاليني  عام  ب�سكل  االأعمال  ملجتمع 
تعزيز  بحث  اإىل  باالإ�سافة  ب�سكل خا�ض، 
ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري وال�������س���ادرات وحجم 

ال�سراكة بني اجلانبني.
العوي�ض،  �سلطان  اهلل  �سعادة عبد  ورح��ب 
برئي�ض غ��رف��ة دك���ار وال��وف��د امل��راف��ق له، 

قطاع  يف  التحول  ملواكبة  اأدن���وك  ت�سعى 
اأعمالها،  ا���س��ت��م��راري��ة  و���س��م��ان  ال��ط��اق��ة 
واملتميز  املتطور  امل�سروع  هذا  �سي�ستبدل 
احلقول  يف  الكهربائية  الطاقة  مولدات 
اأكر  كهربائية  طاقة  مب�سادر  البحرية 
ي�سهم  مم��ا  للبيئة،  و�سديقة  ا�ستدامة 
ب�سورة  الكربونية  االنبعاثات  خف�ض  يف 
التكاليف  ت��وف��ر  اإىل  اإ����س���اف���ة  ك���ب���رة، 

وتعزيز كفاءة العمليات”.
 واأ�ساف: “ يعزز هذا امل�سروع االأول من 
لتطوير  املتوا�سلة  اأدن���وك  ج��ه��ود  ن��وع��ه 
الناحية  م���ن  وجم���دي���ة  ع��م��ل��ي��ة  ح���ل���ول 
االنبعاثات  خف�ض  يف  وت�سهم  التجارية 
ت�ستقطب  ذات���ه  ال��وق��ت  ال��ك��رب��ون��ي��ة، ويف 
مما  كبرة،  مبا�سرة  اأجنبية  ا�ستثمارات 
واأبوظبي  االإم������ارات  دول���ة  م��ك��ان��ة  ي��ع��زز 

مركزاً عاملياً وموثوقاً لل�ستثمار”.
 50% اأك��ر م��ن  اإع���ادة توجيه   و�سيتم 
م��ن ال��ق��ي��م��ة االإج��م��ال��ي��ة ل��ل��م�����س��روع اإىل 

دعم  على   ال�سارقة  موؤكدا حر�ض غرفة 
ال��ع��لق��ات االق��ت�����س��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة بني 
وذلك  ال�����س��ارق��ة،  واإم�����ارة  ال�سنغال  دول���ة 
من خلل فتح قنوات تعاون جتاري فّعال 
وتعزيز التوا�سل بني غرفتي التجارة يف 
وال�سنغال، ف�سل عن م�ساعفة  ال�سارقة 
اجل���ه���ود ب��ال��ت��ع��ري��ف ب��ال��ف��ر���ض وامل���زاي���ا 
اال���س��ت��ث��م��اري��ة ال�����س��ان��ح��ة مب���ا ي�����س��ه��م يف 
يف  التعاون  طريق  عن  العلقات  تطوير 
اإقامة وتنظيم الندوات وامللتقيات وتبادل 
االأدلة واملعلومات والبيانات واالإح�ساءات 
ما  اإىل  العوي�ض،  ون��وه  ذل��ك.  التي تخدم 
ت�سهيلت  م��ن  ال�سارقة  اإم���ارة  ب��ه  تتميز 
وبنية حتتية متطورة يف املجاالت التجارية 
وال�سناعية، ف�سل عن �سيا�سة االقت�ساد 
ال�سارقة  اكت�ساب  يف  �ساهم  ال��ذي  املتنوع 
ل��ث��ق��ة امل��وؤ���س�����س��ات ال��ع��امل��ي��ة ف��غ��دت مركزا 
عامليا للتجارة واخلدمات وحمطة جلذب 
ال�سنغالية  ال�سركات  داعيا  امل�ستثمرين، 
ال��ت��ج��اري واخلدمات  امل��ج��ال  ال��رائ��دة يف 
وتقنية  وال�سياحة  وال��زراع��ة  اللوج�ستية 
املعلومات والت�سنيع والعقارات والت�سييد 
لتاأ�سي�ض م�ساريع ا�ستثمارية ب�سكل مبا�سر 
اأو من خلل �سراكات وطنية مع نظرائها 
لها،  التابعة  احل��رة  واملناطق  ال�سارقة  يف 
�ست�سهم يف نقل  ال��زي��ارة  ه��ذه  اأن  م��وؤك��دا 
البلدين  بني  التجاري  التعاون  م�ستوى 

اإىل اآفاق اأو�سع.
من جانبه اأكد �سعادة عبد اهلل �سو، على 

•• اأبوظبي-الفجر: 
انعقاد  عن  اأم�ض،  االأطل�سي،  املجل�ض  اأعلن 
الدورة ال�ساد�سة من منتدى الطاقة العاملي 
يناير  15 و16  ب��ني يومي  ال��ف��رتة  خ��لل 

اأب��وظ��ب��ي، حت��ت رع��اي��ة �ساحب  2022 يف 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي،  عهد 

امل�سلحة بدولة االإمارات العربية املتحدة.
املجل�ض  من  العاملي  الطاقة  منتدى  ينعقد 

االق��ت�����س��اد امل��ح��ل��ي ع��رب ب��رن��ام��ج اأدن���وك 
ل��ت��ع��زي��ز ال��ق��ي��م��ة امل��ح��ل��ي��ة امل�����س��اف��ة، مما 
مبوا�سلة  اأدنوك و”طاقة”  يوؤكد التزام 
امل�ستدام  اال���س��ت��ث��م��ار  لتعزيز  ج��ه��وده��م��ا 
واأبوظبي  االإم����ارات  ل��دول��ة  قيمة  وخلق 
للقت�ساد  والتطور  النمو  عجلة  ودف��ع 

املحلي.
ق���ال ج��ا���س��م ح�سني ثابت،   م��ن ج��ان��ب��ه، 
والع�سو  للمجموعة  التنفيذي  الرئي�ض 
الوطنية  اأب���وظ���ب���ي  ���س��رك��ة  يف  امل���ن���ت���دب 
“طاقة”  “ُتعترب  “طاقة”:  ل��ل��ط��اق��ة 
منخف�سة  ال�����رائ�����دة  امل�����راف�����ق  ����س���رك���ة 
الكربون يف اأبوظبي واإحدى اأكرب خم�ض 
منطقة  يف  م��ت��ك��ام��ل��ة  م���راف���ق  ����س���رك���ات 
اأفريقيا وال�سرق االأو�سط  اأوروبا و�سمال 
من حيث القيمة ال�سوقية، ونحن �سعداء 
برتول  �سركة  م��ع  ج��دي��دة  �سراكة  بعقد 
/اأدن����وك/ م��ن خلل  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي 
ال���ذي �سي�ساهم يف  ال��ه��ام،  امل�����س��روع  ه��ذا 

ل��غ��رف��ة جت����ارة و�سناعة  زي���ارت���ه  اأه��م��ي��ة 
ال�������س���ارق���ة، م��ع��رب��ا ع���ن ح���ر����ض جمتمع 
االأعمال يف ال�سنغال على تعميق العلقات 
ال�سارقة  اإم���ارة  يف  ن��ظ��ره  م��ع  التجارية 
واال����س���ت���ف���ادة م���ن جت��رب��ة وخ����ربة غرفة 
االقت�سادي  الن�ساط  تعزيز  يف  ال�سارقة 
للإمارة من خلل اخلدمات والت�سهيلت 
االأعمال  ل��رج��ال  متنحها  التي  امل�سجعة 
وفر�ض  مناخ  م�ستعر�سا  وامل�ستثمرين، 
اال�ستثمار املتاحة يف بلده وم�سرا اإىل اأن 
جمهورية ال�سنغال تتمتع با�ستقرار كبر 
وفر بيئة ا�ستثمارية جاذبة لل�ستثمارات 

اإزال��ة الكربون يف قطاع الطاقة يف اإمارة 
اأبوظبي وبطريقة فعالة”.

واأ���س��اف : “ اأن ه��ذا امل�����س��روع ه��و االأول 
من نوعه ويظهر موا�سلة دولة االإمارات 
ل��ع��ب دوره����ا القيادي  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
امل�سرة  يف  ل��لب��ت��ك��ار  وت��ب��ن��ي��ه��ا  ال���رائ���د 
وذلك  الطاقة،  يف  التحول  نحو  العاملية 
اللعبني  ج���ه���ود  ت���وح���ي���د  خ�����لل  م����ن 
لتعزيز  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  االأ���س��ا���س��ي��ني يف 
ا�ستفادة  اأق�����س��ى  وحت��ق��ي��ق  اال���س��ت��دام��ة 
يف ا���س��ت��خ��دام م��زي��ج ال��ط��اق��ة يف اإم����ارة 
والكفاءة  بالتنوع  يتميز  ال��ذي  اأبوظبي، 
الكربون توفر  اإزالة  العالية. واإن عملية 
الفر�ض للتعاون والنمو على ال�سعيدين 
االج��ت��م��اع��ي واالق��ت�����س��ادي، وه���و االأمر 
خلل  م��ن  “طاقة”  اإل��ي��ه  ت�سعى  ال���ذي 
اال�سرتاتيجية  و���س��راك��ات��ه��ا  حت��ال��ف��ات��ه��ا 
اإيل  �سيوجن  ق��ال  ال�سوق.”  وب����دوره،  يف 
لل�سركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ت�����س��ي��وجن، 

االأجنبية التي تغطي خمتلف القطاعات، 
ودع����ا رج����ال االأع���م���ال وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن يف 
الدولة لل�ستفادة من هذه الفر�ض، واأن 
تام لدعم  ا�ستعداد  ال�سنغال على  حكومة 
امل�ستثمرين يف دولة االإمارات وتوفر كل 

مامن �ساأنه اجناح م�سروعاتهم.
م���ن ج��ه��ت��ه ع���رب ����س���ع���ادة حم��م��د اأحمد 
اأم�����ني ال��ع��و���س��ي، ع���ن ث��ق��ت��ه ب�����اأن غرفة 
جت���ارة و���س��ن��اع��ة ال�����س��ارق��ة ون��ظ��رت��ه��ا يف 
العلقات  تعميق  ع��ل��ى  ���س��ت��ع��م��لن  دك����ار 
البلدين  ب���ني  وال��ت��ج��اري��ة  االق��ت�����س��ادي��ة 
ال�������س���دي���ق���ني، م���ق���دم���ا مل���ح���ة ع����ن غرفة 

“كيبكو”:  الكهربائية  للطاقة  الكورية 
امل�سروع  ه���ذا  يف  ن�����س��ارك  اأن  “ي�سرفنا 
اأ�سبح  وفيما  اأدن��وك.  مع  اال�سرتاتيجي 
م�����س��روع ب��راك��ة ل��ل��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة رم���زاً 
امل�سرتك  وال��ت��ع��اون  الطويلة  لل�سداقة 
�ست�سعى  وك���وري���ا،  االإم�������ارات  دول����ة  ب���ني 
بنجاح  امل�����س��روع  ه���ذا  الإجن�����از  ’كيبكو‘ 
وامل�����س��اه��م��ة يف م���ب���ادرة دول����ة االإم������ارات 
املناخي  احلياد  لتحقيق  اال�سرتاتيجية 

بحلول عام 2050”.
اإكيبي،  ك����ازوه����رو  ق����ال  ن��اح��ي��ت��ه  م���ن   
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�سركة  وال��رئ��ي�����ض  ال��رئ��ي�����ض 
 “ الكهربائية”:  ل��ل��ط��اق��ة  “كيو�سو 
باختيارها  ’كيودن‘  جمموعة  تت�سرف 
تنفيذ  يف  وم�����س��اه��م  جت�����اري  ك�����س��ري��ك 
تقلي�ض  يف  ي�ساعد  ال���ذي  امل�����س��روع  ه���ذا 
ان���ب���ع���اث���ات ث�����اين اأك�������س���ي���د ال���ك���رب���ون يف 
بن�سبة  اأدن����وك  يف  النفط  اإن��ت��اج  من�ساآت 
جمموعة  اأعلنت  لقد   .30% عن  تزيد 
للحياد  موؤخراً عن خطة عمل  ’كيودن‘ 
الكربوين، ونحن عازمون على امل�ساهمة 
التي  ال���ط���اق���ة  ����س���رك���ات  يف دف����ع ج���ه���ود 
متتلك م�ساريع وخطط عملية للحد من 
العامل.  م�ستوى  على  الكربون  انبعاثات 
امل�سروع  ن�ساهم يف جن��اح ه��ذا  اأن  ون��اأم��ل 
ع��رب اال���س��ت��ف��ادة م��ن امل��ع��ارف واخلربات 
الطاقة  قطاع  جمال  يف  اكت�سبناها  التي 

الكهربائية يف اليابان وخارجها”.
  من جهته قال جان برنارد ليفي، رئي�ض 
التنفيذي  وال��رئ��ي�����ض  االإدارة  جم��ل�����ض 
ل�سركة الكهرباء الفرن�سية “اإي دي اإف”: 
اأدنوك و’طاقة‘  نحن �سعداء برت�سية   “
ن��اج��ح ي�سم  ائ��ت��لف  امل�����س��روع على  عقد 
واال�ستفادة من خربتها يف  ’اإي دي اإف‘ 
الكهربائية.  الطاقة  نقل  �سبكات  جمال 
ونحن يف ’اإي دي اإف‘ فخورون بامل�ساركة 
يف هذا امل�سروع املبتكر الذي ي�ساهم ب�سكل 
كبر يف احلد من االنبعاثات الكربونية 
الطاقة  و�ستبلغ  اأدنوك”.   عمليات  من 
الكهرباء  نقل  لنظام  املرّكبة  االإجمالية 
و�سلتْي  و�سيت�سمن  ج��ي��ج��اواط،   3،2
نقل حتت �سطح البحر وحمطتي حتويل 
اجلهد  ع��ايل  املبا�سر  للتيار  م�ستقلتني 
الكهرباء  ب�����س��ب��ك��ة  ج��م��ي��ع��ه��ا  م��رب��وط��ة   ،
اأبوظبي الوطنية  الربية التابعة ل�سركة 
�سركة  تديرها  والتي  “طاقة”،  للطاقة 
/تران�سكو/  وال��ت��ح��ّك��م  للنقل  اأب��وظ��ب��ي 
ومن املتوقع اأن تبداأ  التابعة ل�”طاقة”. 
 2022 ع��ام  يف  والت�سييد  البناء  اأعمال 
على اأن يبداأ الت�سغيل التجاري للم�سروع 

عام 2025.
“اأدنوك”  ل����  اأي�������س���اً  امل�������س���روع  وي��ت��ي��ح   
اال�ستفادة ب�سورة اأكر فعالية من الغاز 
التي  الغاز  توربينات  يف  حالياً  امل�ستعمل 
املن�ساآت  لت�سغيل  الكهرباء  بتوليد  تقوم 
البحرية وا�ستخدامه يف جماالت اأخرى 
اإيرادات  يتيح حتقيق  القيمة، مبا  عالية 

اإ�سافية.

ل��ل��ق��ط��اع اخلا�ض  ال�����س��ارق��ة يف مت��ث��ي��ل��ه��ا 
تقدمها  ال����ت����ي  امل����ت����ع����ددة  واخل������دم������ات 
االرتقاء  يف  وج���ه���وده���ا  منت�سبيها  اإىل 
باأعمالهم وتذليل التحديات التي تواجه 
االأن�سطة  مم��ار���س��ة  يف  االأع����م����ال  رج����ال 
اال�ستفادة  اإىل  اإ����س���اف���ة  اال���س��ت��ث��م��اري��ة، 
الغرف  م����ع  امل��ت�����س��ع��ب��ة  ع���لق���ات���ه���ا  م����ن 
واالحتادات العاملية وجهودها يف الرتويج 
اإق��ل��ي��م��ي��ا ودوليا  امل��ح��ل��ي��ة  ل��ل���س��ت��ث��م��ارات 
م��ن خ��لل ب��رن��ام��ج ال���زي���ارات اخلارجية 
االقت�سادية  االأح������داث  يف  امل�����س��ارك��ة  اأو 

واملعار�ض وامللتقيات.

فعاليات  اأخ��رى على هام�ض  االأطل�سي مرة 
اأبوظبي لل�ستدامة، املن�سة العاملية  اأ�سبوع 
التنمية  ع��م��ل��ي��ة  ودف�����ع  ل��ت��ح��ف��ي��ز  ال���ه���ادف���ة 
امل�ستدامة يف العامل، و�سي�سم املنتدى نخبة 
ال�����س��خ�����س��ي��ات احلكومية  اأب�����رز  م���ن  ع��امل��ي��ة 
�سمن  التنفيذيني  وامل��دراء  الطاقة  ووزراء 
فكرية  ق���ي���ادات  ج��ان��ب  اإىل  ال��ق��ط��اع،  ه���ذا 
اأنحاء العامل،  اأبوظبي و�سائر  مرموقة من 

لو�سع اأجندة الطاقة للعام املقبل. 
ويعتمد منتدى الطاقة العاملي 2022 على 
�سهدها  التي  امل�سبوقة  غر  امل�ساركة  زخ��م 
انعقد  2021 االفرتا�سي، والذي  منتدى 
“كوفيد-19”،  جائحة  ب�سبب  افرتا�سياً 
االأطل�سي  امل��ج��ل�����ض  ق����درات  م��ن  م�����س��ت��ف��ي��داً 
واملن�سات  االأدوات  ا�ستخدام  يف  اال�ستثنائية 
القيادات  ب���ني  ل��ل��ج��م��ع  امل��ب��ت��ك��رة  ال��رق��م��ي��ة 
وامل��وؤث��ري��ن م��ن جميع اأن��ح��اء ال��ع��امل، حيث 

م�سارك   1000 م����ن  اأك������ر  ا���س��ت��ق��ط��ب 
االآالف  ع�������س���رات  ج���ان���ب  اإىل  امل����وؤمت����ر،  يف 
امل�����س��اه��دي��ن ع���رب االإن����رتن����ت، ومئات  م���ن 
 2022 م���ن���ت���دى  االإع����لم����ي����ني. وخ������لل 
امل�ساركة  جت���رب���ة  ���س��ت��ك��ت��م��ل  اأب���وظ���ب���ي،  يف 
ل�سمان  اف��رتا���س��ي��ة  بعنا�سر  ال�سخ�سية 

م�ساركة القادة من جميع اأنحاء العامل.
العاملي  ال��ط��اق��ة  منتدى  تركيز  و�سيتوجه 
الطريق  على  خا�سة  ب�سورة   2022 لعام 
اإىل “�سايف ال�سفر” يف انبعاثات الكربون، 
التحديات  ع��ل��ى  م�ستقبلية  ن��ظ��رة  وي��ل��ق��ي 
دولة  ا�ست�سافة  ظ��ل  يف  امل��ت��اح��ة  وال��ف��ر���ض 
كما �سيطلق  االإم��ارات ملوؤمتر “كوب 28”. 
مركز الطاقة العاملي من املجل�ض االأطل�سي 
العاملية،  الطاقة  الأج��ن��دة  ال��ث��اين  االإ���س��دار 
وهي جمموعة �ساملة ملقاالت قيادات قطاع 
الطاقة يف العامل، وا�ستطلع الآراء املئات من 

خرباء الطاقة على ال�سعيد اجليو�سيا�سي. 
الطاقة  “اأجندة  ع��ل��ى  االط������لع  ومي���ك���ن 

العاملية 2021” من هنا.
وب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، ق���ال ف��ري��دي��ري��ك كيمب، 
للمجل�ض  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وامل����دي����ر  ال���رئ���ي�������ض 
االأطل�سي: “هناك حاجة ملحة اأكر من اأي 
الطاقة  قطاع  ق��ي��ادات  لتلقي  وق��ت م�سى 
املتمثل  ال��ت��ح��دي  م��واج��ه��ة  يف  ال���ع���امل  يف 
الطاقة  منتدى  و�سيوفر  املناخي،  بالتغر 
االأهمية  2022 من�سة فائقة  العاملي لعام 
ت�سريع  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ال�سيا�سات  لوا�سعي 
حتّول الطاقة. ونتطلع لعودتنا جمدداً اإىل 
اأبوظبي للتاأ�سي�ض على النجاح الهائل الذي 
االفرتا�سي  العاملي  الطاقة  منتدى  �سهده 
2021 من خلل اجلمع بني القيادات يف 
الطاقة  اأجندة  لو�سع  العامل  اأنحاء  جميع 

لعام 2022”.

ان�صمام اينوك وبلني�صوير لرعاة 
منتدى دبي العاملي لإدارة امل�صاريع

•• دبي -وام:

و�سركة  اينوك  جمموعة  ان�سمام  بدبي  واملوا�سلت  الطرق  هيئة  اأعلنت 
دبي  منتدى  م��ن  ال�سابعة  للن�سخة  ال��ب��ارزي��ن  ال��رع��اة  لقائمة  بلني�سوير 
العاملي الإدارة امل�ساريع التي ُتقام حتت �سعار “نحو امل�ستقبل” من 24 اإىل 
27 يناير املقبل برعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 

ويل عهد دبي .
ودع������ت ال��ه��ي��ئ��ة جم��ت��م��ع االأع����م����ال 
املحلية  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال�����س��رك��ات  م��ن 
امل�ساركة يف  اإىل  والعاملية  واالإقليمية 
الت�سجيل  باب  هذا احلدث وقد فتح 
يف ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن ال��ع��ام اجلاري 
م�����ن خ�������لل امل�����وق�����ع االإل������ك������رتوين 
ورحبت   www.dipmf.ae
موزة املري مدير اإدارة تنفيذي ملكتب 
املدير العام ورئي�ض جمل�ض املديرين 
رئي�ض  وامل��وا���س��لت  الطرق  هيئة  يف 
دبي  ملنتدى  املنظمة  العليا  اللجنة 
بان�سمام  امل�����س��اري��ع  الإدارة  ال��ع��امل��ي 
جمموعة اينوك كراعي ا�سرتاتيجي 
كراعي  “بلني�سوير”  و����س���رك���ة 
يف  يعقد  ال��ذي  للمنتدى  تكنولوجي 
اإك�سبو  مبوقع  للمعار�ض  دبي  مركز 
2020 دبي ويناق�ض مفاهيم االإدارة 
احلديثة وتطبيقات امل�ساريع يف كافة 
القيادة  مثل  والتخ�س�سات  املجاالت 
االقت�ساد  يف  امل�ساريع  واإدارة  امللهمة 
امل�سرتك والتفكر الت�سميمي واإدارة 
امل�ساريع املرنة والتوجهات امل�ستقبلية 

يف جمال اإدارة امل�ساريع.
ياأتي  املنتدى  تنظيم  اأن  اإىل  واأ�سارت 
يف اإط��ار حر�ض اإم��ارة دبي على لعب 
دور حموري يف ريادة م�سرة التطور 
والتنمية يف املنطقة واإيجاد املقومات 

املعاير  اأرق��ى  ووف��ق  �سليمة  علمية  اأ�س�ض  على  وترتها  بت�سريع  الكفيلة 
ت�سهم  و�سل  حلقة  كذلك  تكون  ولكي  املجال  ه��ذا  يف  العاملية  واملمار�سات 
يف تبادل اخلربات واالأفكار وال��روؤى بني اأقطاب العامل املختلفة ويف �ستى 

املجاالت انطلقاً من كونها مدينة عاملية وناب�سة باحلياة.
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  الفل�سي  حميد  �سيف  �سعادة  اأكد  جانبه  من 
اينوك اأهمية امل�ساركة يف ن�سخة هذا العام من “منتدى دبي العاملي الإدارة 
امل�ساريع “ ال �سيما اأنه يتما�سى مع م�سرتنا الرامية اإىل ا�ست�سراف امل�ستقبل 

ومتّثل حوارات الرقمنة واال�ستدامة جزءاً ال يتجزاأ من فعالياته.  

اأبوظبي البحرية تطلق خدمات 
ترخي�ض الدراجات املائية 

•• اأبوظبي-وام:

البحرية  امل��م��رات  تنظيم  ع��ن  امل�سوؤولة  اجلهة  البحرية،  اأبوظبي  اأعلنت 
واملنظومة البحرية يف اإمارة اأبوظبي والتابعة ملجموعة موانئ اأبوظبي، عن 
اإطلق خدمات ترخي�ض الدراجات املائية “جت �سكي” يف اإمارة اأبوظبي، 
يف خطوة تندرج يف اإطار جهودها الرامية اإىل تعزيز مكانة اإمارة اأبوظبي 
للمجتمع  واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية  ودع��م  رائ��د،  بحري  كمركز 
البحري املحلي. و�ستقدم اأبوظبي البحرية الدعم اإىل اجلمهور من االأفراد 
وي�سر،  ب�سهولة  املائية  ال��دراج��ات  لرتخي�ض  البحرية  اخلدمات  وم��زودي 
وهو الدور الذي كانت تقوم به �سرطة اأبوظبي يف ال�سابق، اإىل جانب توفر 
اإ�سافة  ي�سكل  املائية، ما  للدراجات  الفني  الفح�ض  خدمات حجز مواعيد 
الأبوظبي  التابعة  الفنية  ال��ف��رق  تقوم  حيث  خلدماتها  وح�سرية  نوعية 
مقدمي  قبل  م��ن  خم��ت��ارة  م��واق��ع  يف  الفح�ض  ب��اإج��راء  خللها  البحرية 
اإىل  الدخول  عرب  اخلدمة  من  اال�ستفادة  للم�ستخدمني  وميكن  الطلب. 
اإلكرتونية  من�سة  يتيح  ال���ذي  ال��ب��ح��ري��ة،  الأب��وظ��ب��ي  االإل���ك���رتوين  امل��وق��ع 
خم�س�سة لهذه اخلدمات مما ي�سهم يف تب�سيط عملية الرتخي�ض وجعلها 
البحري يف  ال�سلمة واالأم��ن  اأك��ر كفاءة و�سرعة، كما ت�ساعد يف حت�سني 
الدراجات  جميع  بقاء  �سمان  خ��لل  م��ن  اأبوظبي  الإم���ارة  املائية  امل��م��رات 
الهدف  امل�ستخدمة يف حالة فنية جيدة ومنا�سبة للإبحار. ويكمن  املائية 
يف جعل املوقع االإلكرتوين الأبوظبي البحرية املن�سة االإلكرتونية الوحيدة 
جلميع اخلدمات البحرية يف اإمارة اأبوظبي، حيث �سيوفر حًل �سامًل يلبي 
احتياجات اأفراد املجتمع املحلي وال�سركات العاملة �سمن املجتمع البحري 

يف االإمارة.

مليار درهم ت�صرفات عقارات دبي  2.1
•• دبي-وام: 

بلغت الت�سرفات العقارية يف دائرة االرا�سي واالملك يف دبي اأكر من 2.1 
مليار درهم حيث �سهدت الدائرة ام�ض ت�سجيل 302 مبايعة بقيمة 2.01 
1.25 مليار درهم و255  47 مبايعة للأرا�سي بقيمة  مليار درهم منها 
751.39 مليون درهم. جاءت اأهم مبايعات  مبايعة لل�سقق والفلل بقيمة 
االأرا�سي بقيمة 758 مليون درهم يف منطقة احلبيه اخلام�سة تليها مبايعة 
بقيمة 150 مليون درهم يف منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 103 
را�سد. وت�سدرت منطقة  ال�سيخ حممد بن  مليون درهم يف منطقة حدائق 
جبل علي االأوىل املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �سجلت 15 مبايعة بقيمة 
46 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق ال�سيخ حممد بن را�سد بت�سجيلها 
13 مبايعة بقيمة 229 مليون درهم وثالثة يف وادي ال�سفا 5 بت�سجيلها 
ال�سقق  باأهم مبايعات  يتعلق  فيما  و  دره��م.  49 مليون  بقيمة  10 مبايعة 
الثالثه  �سقيم  ام  مبنطقة  دره��م  مليون   50 بقيمة  مبايعة  ج��اءت  والفلل 
�سقيم  ام  منطقة  يف  دره��م  مليون   26 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  كاأهم 
الثالثه واأخرا مبايعة بقيمة 20 مليون درهم يف منطقة ام �سقيم الثالثه. 
و ت�سدرت منطقة مر�سى دبي املناطق من حيث عدد مبايعات ال�سقق والفلل 
اإذ �سجلت 44 مبايعة بقيمة 136 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة 
ال�سيخ  حدائق  يف  وثالثة  دره��م  مليون   99 بقيمة  مبايعة   32 بت�سجيلها 

حممد بن را�سد بت�سجيلها 20 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم. 

ي�صتقطب  امل�����ص��روع 
اأجنبية  ا�صتثم�رات 
م���ب��������ص���رة وي���ع���زز 
م��ك���ن��ة الإم��������رات 
ك���وج���ه���ة ع����مل���ي���ةاً 
لال�صتثم�ر وموثوقةاً 

منتدى الطاقة العاملي من املجل�ض الأطل�صي ينعقد يومي 15 و16 يناير يف اأبوظبي
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العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف التنفيذ رقم 9871/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/5202 امر اأداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )3915112 درهم( �سامل للر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ :دي جي �سي اي للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 

عنوانه :دولة االمارات العربيه املتحدة - امارة دبي - ديره - �سارع بني يا�ض - برج امل�سرف مكتب 1407 
- هاتف متحرك:0557909785 - هاتف رقم:042280002 - رقم مكاين:3005495192 - 

فاك�ض:042502513 - �ض.ب:182808 - الربيد االلكرتوين:
وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي 

املطلوب اإعلنهما :1- ذبيح يو�سفي 2- برتونا�ض للتجارة العامة �ض.ذ.م.م - �سفتهما : منفذ �سدهما
اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره  مو�سوع االإعلن : قد 
3910092 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف التنفيذ رقم 8956/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 4569/2021 امر اأداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )104.907 درهم( �سامل للر�سوم وامل�ساريف. 

طالب التنفيذ :كوزمتيكا لتجارة معدات التجميل والعناية ال�سخ�سية 
عنوانه :امارة دبي - بردبي - �سارع بوليفارد ال�سيخ حممد بن را�سد - برج بوليفار بلزا 2 - الطابق 

1903 رقم  مكتب   -  19
املطلوب اإعلنهما :1- �سهناز ح�سني �سقنيجر �سالون 2- جا�سيتا اوندين فيجاي اوندين - �سفتهما 

: منفذ �سدهما
مو�سوع االإعلن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
وعليه فان املحكمة  املحكمة.   لر�سوم  �ساملة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   104907
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70545

العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 
اعالن بالن�سر 

 9573/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعلن بالن�سر 
كهو�سالدا�ض غوفيندباى  روهيت  كهو�سالدا�ض  بيبينك�ساندرا  املنفذ �سدهما/1-   اىل 

روهيت 2- �سوبا للهند�سة واملقاوالت �ض.ذ.م.م - جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�سركة الدانوب ملواد البناء ذ.م.م - فرع دبي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)91051.88( اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 
املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 

اعالن بالن�سر 
 8286/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل االإعلن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  وقا�ض امني حممد امني - جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/راغد مرت�سى 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )19470( اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 
بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:2104/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الرابعة رقم 18

يوؤديا للمدعي مبلغ )1.376.661.85( درهم مليون  بان  والتكافل  بالت�سامن  املدعي عليهما  : 1-بالزام  الدعوى  مو�سوع 
حتى  ت���اري���خ:2021/4/10  من   - فل�سا   وثمانون  وخم�سة  درهما  و�ستون  وواح��د  و�ستمائة  الفا  و�سبعون  و�ستة  وثلثمائة 
املدعي  ال��زام  التام 2-  ال�سداد  تاريخ 2021/4/10 وما ي�ستجد حتى  القانونية بواقع 9% من  ت��اري��خ:2021/7/13 والفائدة 

عليهما بالر�سوم وامل�سروفات واالتعاب . 
املدعي:امل�ست�سفى االمريكي دبي �ض.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - بردبي - عود ميثا بجانب مدر�سة جيم�ض وين�س�سرت مقابل فندق املوفمبيك منطقة رقم 319 - �سارع 
15اأ - مكاين:3009592077 - هاتف:0505522502 - امييل:aalkarmy@yahoo.com - فاك�ض:043360068

املطلوب اإعلنه :  1- نور جهان �سكندر علي  -  �سفته : اخل�سم املدخل 
مو�سوع االإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل بان يوؤديا للمدعي مبلغ 
)1.376.661.85( درهم مليون وثلثمائة و�ستة و�سبعون الفا و�ستمائة وواحد و�ستون درهما وخم�سة وثمانون فل�سا  - من 
تاريخ:2021/4/10 حتى تاريخ:2021/7/13 والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 2021/4/10 وما ي�ستجد حتى ال�سداد 
التام 2- الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�سروفات واالتعاب - وحددت لها جل�سة يوم االحد  املوافق  2021/12/26  ال�ساعة 
08.30 �ض 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 بثلثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 70197

مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    
                  يف  اال�ستئناف رقم:3230/2021/305 ا�ستئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الرابعة رقم 201
جزئي  جت���اري  رق������م:2020/4346  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احل��ك��م  اإ�ستئناف   : اال�ستئناف  مو�سوع 

والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب. 
امل�ستاأنف:بنك الفجرة الوطني - فرع دبي  عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - �سارع خالد 

بن الوليد - بنك الفجرة الوطني - �ض.ب:2979 - هاتف:043971700 - فاك�ض:043979100 
 الربيد االلكرتوين:Abdullah.Abdalkarlm@nbf.ae - رقم مكاين : 2908894348 

 وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن 
املطلوب اإعلنه:  1- كل�سي لتاأجر ال�سيارات �ض.ذ.م.م  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

مو�سوع االإعلن :  قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2020/4346 جتاري جزئي. 
وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2022/1/10  ال�ساعة 10.00 �ض بقاعة التقا�سي عن بعد ، 

وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  اال�ستئناف    
70197 العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 

اعالن بالن�سر        
 18/2021/1567 عقاري جزئي 

تف��صيل الإعالن ب�لن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- غازي حممد احمد عبداهلل الياقوت  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :موؤ�س�سة عقار 
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )704.154( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام. 

وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2022/1/10 ال�ساعة 10:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  ل��ذا  بعد  عن 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70530

العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 
اعالن بالن�سر        

 4406/2021/16 جتاري جزئي 
تف��صيل الإعالن ب�لن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- تانيا ريتا ريت�سارد 2- ارت كوتور كون�سبت�ض لتجارة اللوحات الفنية 
�ض.ذ.م.م  - جمهويل حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :هالة ح�سن حنفي ال�سكري 
املدعي عليه مببلغ وقدره )650000(  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  قد 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى تاريخ 

ال�سداد واملطالبة بالنفاذ املعجل الق�سائي . 
قاعة  يف  �سباحا   09:00 ال�ساعة   2021/12/27 امل��واف��ق  االث��ن��ني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
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 بثلثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 70021

اعالن اأمر اأداء بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:7378/2021/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�سوع الدعوى : املطالبة با�سدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )1300000( درهم ومبلغ )100.000( درهم مائة 
الف درهم اماراتي على �سبيل التعوي�ض املادي واملعنوي عن اال�سرار التي حلق بطالبه االمر وما فاتها من ك�سب وما حلقها 
من خ�سارة وتفويت الفر�سة جراء عدم ت�سديد املبلغ امل�ستحقة يف وقت ا�ستحقاقها والفائدة القانونية 12% �سنويا على كامل 

مبلغ ال�سيك من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك يف:2020/4/7 وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف. 
املدعي:ا�سماعيل اخلاجة للتجارة العامة �ض.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة ابوظبي - الكورني�ض - مبنى دار ال�سلم - �سوبر ماركت املدينة
 وميثله:ليلى حمزه ا�سماعيل املل

اإعلنهما :  1- تي ان ام ل�سناعة اللوازم املعدنية لتدعيم البناء ���ض.ذ.م.م 2- يو�سف عبداهلل عبدالوهاب احمد  املطلوب 
اليماين  -  �سفته : مدعي عليه

مو�سوع االإعلن :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/11/21 - بالزام املدعي عليهما 
بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ )1.300.000( درهم واحد مليون وثلثمائة درهم اماراتي مع الفوائد قانونية مقدارها 
5% من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست 
ماعدا ذلك من طلبات ون�سر اىل ان الفائدة القانونية من تاريخ اال�ستحقاق مبثابة تعوي�ض للمدعية وملا كانت املحكمة قد 
ق�ست بالفائدة القانونية من تاريخ اال�ستحقاق ومن ثم رف�ست طلب التعوي�ض كما ان طلب �سمول االمر بالنفاذ املعجل 

المربر له لذا ق�ست برف�سه .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعلن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392

العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:7669/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�سوع الدعوى : املطالبة با�ست�سدار االمر بالزام املطلوب �سدهما بالت�سامن والتكافل ب�سداد مبلغ وقدره 
)365.227.83( درهما ثلثمائة وخم�سة و�ستون الفا ومئتي و�سبعة وع�سرون درهما وثلثة وثمانون فل�سا 
القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل بتاريخ:2021/9/30  - والر�سوم وامل�ساريف والفائدة 

وحتى ال�سداد التام و�سمول االمر بالنفاذ املعجل طليقا من قيد الكفالة. 
املدعي:االأطلية املمتازة لتجارة االأ�سباغ ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - منطقة القوز ال�سناعية الثالثة - �سارع 17اأ - مبنى رقم 8 - مكاين رقم:2005980225 
- هاتف:048852912 - فاك�ض:048852913 - متحرك:0503686287

املطلوب اإعلنهما :  1- بيفر جلف جويرني اند كلدينج �ض.ذ.م.م 2- راجي�ض كومار كري�سنا  -  �سفتهما 
: مدعي عليهما

بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا  ب��ت��اري��خ:2021/12/10 -  االإع��لن :ق��ررت حمكمة دبي االبتدائية  مو�سوع 
للمدعية مبلغ وقدره )365.227.83( درهما وثلثمائة وخم�سة و�ستون الفا ومئتي و�سبعة وع�سرون درهما 
وثلثة وثمانون فل�سا - والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام مع الزامها 
بالر�سوم وامل�ساريف ورف�ست النفاذ املعجل .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خلل 15 يوم من اليوم التايل 

لن�سر هذا االعلن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 

اعالن بالن�سر    
                  يف  املنازعة رقم:3693/2021/460 نزاع مدين 

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثانية ع�سر رقم 761
 - دره��م   2000 العوي�ض  مع  دره��م   )12000( وق��دره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة   : املنازعة  مو�سوع 
املايل يف:2020/10/04 وحتى  املقابل  والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ت�سليم 

ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة. 
املتظلم:رقيه را�سد حممد املحرزي

�سقة   - الهلل  بيت  زاي��د - مبنى  ال�سيخ  �سارع   - ال�سارقة   - ال�سارقة - اجلبيل  ام��ارة   - ع��ن��وان��ه:االم��ارات 
605 - �سوبرماركت ا�سطنبول 

املطلوب اإعلنه :  1- داال�ض �ستار خلدمات التنظيف  -  �سفته : متنازع �سده 
مو�سوع االإعلن :  قد اأقام عليك مو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )12000( درهم مع 
املايل  املقابل  العوي�ض 2000 درهم - والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ت�سليم 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   - كفالة  بل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  يف:2020/10/04 
االثنني  املوافق  2021/12/27  ال�ساعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 

 اعالن بالن�سر
322/2021/1688 ا�ستئناف عقاري  

مذكرة اإعلن بالن�سر )اإ�ستئناف(
تفا�سيل االإعلن بالن�سر 

ان  دام��ر فايزولني - جمهول حمل االقامة مبا  امل�ستاأنف �سده /1-  اىل 
بخيت  احمد  عبداهلل  م��روان  وميثله:عبداهلل   ، عقار  موؤ�س�سة   / امل�ستاأنف 
املطرو�سي - قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2021/1439 
عقاري جزئي ،  وحددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق 2021/12/27 ال�ساعة 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي  بقاعة  �سباحا   10.00

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
70530

العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 
 اعالن بالن�سر

322/2021/1696 ا�ستئناف عقاري  
مذكرة اإعلن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل االإعلن بالن�سر 
اىل امل�ستاأنف �سده /1- �سحر عبدالغفور - جمهول حمل االقامة مبا ان 
بخيت  احمد  عبداهلل  م��روان  وميثله:عبداهلل   ، عقار  موؤ�س�سة   / امل�ستاأنف 
املطرو�سي - قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2021/1102 
امل��واف��ق 2021/12/28  ال��ث��لث��اء  ي��وم  ،  وح���ددت لها جل�سه  ع��ق��اري ج��زئ��ي 
ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
70530 العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:2827/2021/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الرابعة رقم 18
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )179181.13( درهم والر�سوم وامل�ساريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام . 
املدعي:�سركة بيت البرتجي الطبية �ض.ذ.م.م - فرع دبي

عنوانه:االمارات - امارة دبي - عود ميثا - بردبي - �سارع ام هرير - مبنى املخاوي - �سقة 215 - مقابل 
نادي الن�سر

املطلوب اإعلنه :  1- فهد �سليمان �سعيد املري  -  �سفته : مدعى عليه 
وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد    : االإع��لن  مو�سوع 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )179181.13(
قاعة  08.30 �ض يف  ال�ساعة  امل��واف��ق  2021/12/26   االح��د   ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت   - التام  ال�سداد 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  بعد  عن  التقا�سي 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 

اعالن بالن�سر 
 9554/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل االإعلن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  �سركة االمارات ملقاوالت الطرق حمر عني والذيب ذ.م.م - فرع دبي
جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�سركة جيومار جلف ذ.م.م
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��له  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

)1551714.80( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 

اعالن بالن�سر 
 9796/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل االإعلن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  نا�سيونال جلف للن�ساءات �ض.ذ.م.م - جمهول حمل االقامة
بلك�سيت  �سركة  )�سابقا(  ذ.م.م  بلك�سيت  اجلافة  اخللطة  التنفيذ/�سركة  الطالب  ان  مبا 

للخلطة اجلافة ذ.م.م )حاليا(
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��له  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

)323016( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/1/10089(
املنذرة : مركز كور�ض للبناء �ض ذم م

املنذر اليه : �سركة الفجرة الوطنية للمقاوالت ذ م م
ب�سفتنا وكلء عن املنذرة وحيث اأن املنذر اإليها قد ا�سدرت ل�سالح املنذرة �سيكات تقدر مببلغ وقدره 452،000،05 درهم اماراتي 
مقابل توريد بع�ض الب�سائع لل�سركة م�سدرة �سيكات ، اال ان ال�سيكات قد ارتدت ب�سبب عدم كفاية الر�سيد وذلك على النحو املف�سل 

بجدول ال�سيكات التايل:

البنك امل�صحوب عليه رقيم ال�صيك ت�ريخ ال�صرف قيمة ال�صيك ب�لدرهم #

الإم�رات دبي الوطني 200،000،002021/1/15004011 1

الإم�رات دبي الوطني 252،000،052020/12/27004012 2
طالبت املنذرة املنذر اليه مرارا وتكرارا وب�سورة ودية ب�سداد املبلغ املرت�سد بذمته ولكن دون جدوي وحيث ان املنذر اليه ممتنع عن 
�سداد املبلغ املرت�سد بذمتها دون مربربالرغم من املطالبة الودية املتكررة مما ا�سر باملنذر.  وبناء عليه اأن املنذرة تنذر املنذر اليه 
ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته وامل�ستحق للمنذرة باجمايل مبلغ وقدره 452،000،05 درهم اماراتي وذلك يف موعد اأق�ساه 
/5/ ايام من تاريخ تبلغكم هذا االنذار واال �سوف ت�سطر املنذرة  اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له 
مع الفائدة ومع حفظ باقي احلقوق. لذلك فاملنذرة تنذركم بهذا االن��ذار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعوله ول�سريان كافة االآثار 

القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 70519
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/10078(
 املنذرة / �سي اي يف ايه لوجي�ستيك�ض )ا.ع.م( �ض.ذ.م.م
املنذر اليها/ ايار ريتايل ل�سريك التجارة )�ض .ذ.م.م(

قدرها  البالغ  املديونية  ب�سداد  املنذراليها  علم  اىل  ينتهي  اأن  املنذر  يود 
)32،974،78( درهم )اثنان وثلثون الفا وت�سعمائة واربعة و�سبعون درهما 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  اأيام  خم�سة  اأق�ساها  مدة  خلل  فل�ض(  و�سبعون  وثمانية 
االنذار ويف حال ف�سلكم يف �سداد كامل املديونية خلل املدة املذكورة ، فاإنه �ستبادر 
القانونية  االجراءات  كافة  واإتخاذ  املخت�سة  املحكمة  ايل  االأمر  رفع  ايل  املنذرة 

�سدكم مع حتميلكم االأتعاب ور�سوم التقا�سي. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/10077(
 املنذرة / املوارد الفنية )�ض.ذ.م.م(

املنذر اليها/ كيو اي كون�سرتكت للمقاوالت )�ض .ذ.م.م(
قدرها  البالغ  املديونية  ب�سداد  اليها  املنذر  علم  اىل  ينتهي  اأن  املنذر  يود 
وثمانون  و�سبعة  الفا  واربعون  واثنان  )مائة  درهم   )142،187،74(
درهما واربعة و�سبعون فل�ض( مع الفائدة القانونية بواقع 9% خلل مدة 
�سداد  يف  ف�سلكم  حال  ويف  االنذار  هذا  ن�سر  تاريخ  من  اأيام  خم�سة  اأق�ساها 
كامل املديونية خلل املدة املذكورة، فاإنه �ستبادر املنذرة ايل رفع االأمر ايل 
حتميلكم  مع  �سدكم  القانونية  االجراءات  كافة  واإتخاذ  املخت�سة  املحكمة 

االأتعاب ور�سوم التقا�سي. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 
انذار عديل بالن�سر

املنذر / 1- م�سعل اخلر�ض للتجارة العامة �ض.ذ.م.م
م�سعل اخلر�ض للتجارة العامة �ض.ذ.م.م  / �سركة  وب�سفته مدير  على اخلر�ض  م�سعل  "2- حممد 

املنذر اليها االوىل : اليزابيث ماركايلينو باباج - فلبينية اجلن�سية
املنذر اليها الثانية : جلف اوريانت و�سيط جتاري �ض.ذ.م.م

املو�سوع
ل�سالح  مت�سامنني  ذمتكم  يف  املرت�سد  املبلغ  �سداد  ب�سرعة  االإن���ذار  ه��ذا  مبوجب  ننذركم  فاأننا 
الف  وارب��ع��ون  وثلثمائة  مليون  �سبعه  دره��م   7،340،000.00 وق���درة  مببلغ  وامل��ق��در  امل��ن��ذر 
 8/6/2013 بتاريخ  امل�سرق  امل�سحوب على بنك   000026 البنكي رقم  ال�سيك  درهم مبوجب 
التام وذلك يف  ال�سداد  13/6/2013 وحتى  القانونية من تاريخ اال�ستحاق بتاريخ  الفائدة  مع 
خلل اأ�سبوع من تاريخ ا�ستلم هذا االإنذار واإال �سوف نقوم باتخاذ االإجراءات القانونية اللزمة 
املبلغ بدون وجه حق  اإلزامكم بالفائدة القانونية والتاخرية من جراء احتبا�ض هذا  �سدكم مع 

وكافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة

حمكمة ال�سارقة 

70608

العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0009024 اأمر اداء  
اإىل املدعى عليه : �سركة دكت ما�سرت ملقاوالت تركيب وحدات التكييف

نعلمكم باأن املدعي �سركة االأوتار ملقاوالت تركيب وحدات التكييف ذ.م.م
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعله للمطالبة

 )10969.31( وقدره  مبلغا  للمدعية  توؤدى  ان  عليها  املدعى  بالزام  نامر 
وثلثون  وواحد  درهم  و�ستون  وت�سعة  وت�سعمائة  اآالف  ع�سرة  )فقط  درهم 
الدعوى وحتى  قيد  تاريخ  5% �سنويا من  بالفائدة مبقدار  والزمتها  فل�ض( 

متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات. 
حرر بتاريخ 2021/12/14 

حرر بوا�سطة املوظف / مركز �سعادة املتعاملني
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 
اعالن بالن�سر 

يف الدعوى رقم 3845/2021/16 جتاري جزئي  
املنظورة يف : الدائرة اجلزئية التجارية اخلام�سة رقم 15  

1،337،508،65 درهم )مليون وثلثمائة �سبع وثلثون الف خم�سمائة  مو�سوع الدعوى : دعوى مطالبة مببلغ 
وثمانية درهم وخم�ض و�ستون فل�ض( والفائدة القانونية مع التعوي�ض مببلغ 200،000 درهم. 

اإليت - �ض م ح  - عنوانه : وحملها املختار بالدولة : مكتب ال�سفر وم�ساركوه للمحاماة واال�ست�سارات  املدعى : دا�ض 
القانونية. الكائن مقره : االإم��اراات العربية املتحدة - دبي - داون تاون - �سوق البحار - مكاتب ال�ساحة بناية دي - 

الطابق 4 - مكتب 401 - املطلوب اإعلنه : باري�ض غالري �ض ذ م م  - �سفته : اخل�سم املدخل    
)مليون  دره��م   1،337،508،65 مببلغ  مطالبة  دع��وى  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك���  اأق���ام  ق��د   : االإع���لن  مو�سوع 
وثلثمائة �سبع وثلثون الف خم�سمائة وثمانية درهم وخم�ض و�ستون فل�ض( والفائدة القانونية مع التعوي�ض مببلغ 
درهم. وحددت لها جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2021/12/28 ال�ساعة 9.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي   200،000
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل.

رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70197 العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 
اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2021/23383( 

املنذر / بنك دبي االإ�سلمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�سفته وكيل عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�ض اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�سفتها وكيله عن بنك دبي 
اال�سلمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه : حممد كنان حممد نوري حمو�ض - �سوري اجلن�سية - وعنوانه اإمارة ال�سارقة - منطقة القا�سمية - بناية داماك 

- �سقة رقم 1  - متحرك رقم 0508709051 
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )71046.78( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل االخر مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )71046.78( درهم وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2015 ازرق ه�يونداي �ص�نت�يف ابي�ضال�ص�رقة14112
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعله خلل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�سطر 
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392 العدد 13424 بتاريخ 2021/12/23 
اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2021/23226( 

املنذر / بنك دبي االإ�سلمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�سفته وكيل عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�ض اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�سفتها وكيله عن بنك دبي 
اال�سلمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
 - DIB املنذر اليه : كونهو حممد بوتاين حممد - هندي اجلن�سية - وعنوانه اإمارة ابوظبي - منطقة ابوظبي - بالقرب

فيل رقم 16 - متحرك رقم 0559426651 
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )37890( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل االخر مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )37890( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2016ابي�ض ميت�صوبي�صي لن�صر 16ابوظبي 40287
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعله خلل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�سطر 
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392
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زي�دة  اإىل  الكولي�صرتول  وارتف�ع  الدم  �صغط  ارتف�ع  يوؤدي  اأن  ميكن 
خطر الإ�ص�بة ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية.

الكولي�صرتول  تر�صب�ت  ب�صبب  وت�صيق  ال�صرايني  تت�صلب  وعندم� 
والك�ل�صيوم، ي�صطر القلب اإىل ال�صغط بقوة اأكرب ل�صخ الدم. 

ويعد ع�صري الكرف�ض م�صدرا جيدا للفيت�مين�ت A وB وC وK ويتكون 
من مزيج من املواد الكيمي�ئية النب�تية وم�ص�دات الأك�صدة التي ت�ص�عد 

ب�صكل كبري يف تروي�ض اللته�ب.

وعلى الرغم من اأن البحث يف الفوائد ال�سحية 
ليربتي  اأو���س��ح��ت  حم����دودا،  ي���زال  ال  للكرف�ض 
اأن ي�ساعدنا  التغذية، كيف ميكن  ميلز، خبرة 

هذا الطعام الفائق يف العي�ض لفرتة اأطول.

�صغط الدم
ي��ح��ت��وي ال��ك��رف�����ض ع��ل��ى م�����س��ت��وي��ات ع��ال��ي��ة من 
يف  ي�ساعد  اأن  م��رك��ب ميكن  وه��و  ال��ك��وم��اري��ن، 
تقليل عدد هرمونات التوتر يف اجل�سم، وتقليل 

اأعرا�ض ارتفاع �سغط الدم.
ت��ع��ود االدع�����اءات  "رمبا  ل��ي��ربت��ي:  واأو����س���ح���ت 
ال�سائعة امل�سادة لللتهابات من ع�سر الكرف�ض 
التي  االأك�سدة  اأح��د م�سادات  على  احتوائه  اإىل 

ت�سمى الكومارين،
البي�ساء  ال�����دم  خ���لي���ا  ن�����س��اط  ت���ع���زز  وال���ت���ي   
ال�سرورية للحفاظ على نظام املناعة و�سحته. 
وعلوة على ذلك، ميكن ملادة كيميائية �سوئية 
ت�����س��م��ى ال��ف��ث��ال��ي��دات، اإرخ������اء اأن�����س��ج��ة ج����دران 
يرتفع  ال��دم. وعندما  وتقليل �سغط  ال�سرايني 
جميع  ع��ل��ى  �سغطا  ت�سع  ف��اإن��ك  ال����دم،  �سغط 

اأع�سائك،
اأمرا�ض القلب والنوبات  اإىل  ي��وؤدي  اأن   وميكن 
دائما احلفاظ عليه  القلبية، لذلك من اجليد 

يف النطاق ال�سحي.
م�ستخل�ض  اأن  الدرا�سات  العديد من  ووج��دت   
ب����ذور ال��ك��رف�����ض ق��د تخف�ض ���س��غ��ط ال����دم عن 
يف  الدهنية  الرت�سبات  تراكم  من  احلد  طريق 

ال�سرايني".

الكولي�صرتول
ميكن اأن يعمل نف�ض املركب امل�سوؤول عن خف�ض 
���س��غ��ط ال����دم ع��ل��ى ت��ق��ل��ي��ل ال��ك��ول��ي�����س��رتول عن 
واإفراز  ال�سترويد  اأحم����ا�ض  ت�سخيم  طريق 

ال�سفراء.

ومن املعروف اأن �سرب الكرف�ض يقلل من ن�سبة 
الكولي�سرتول ال�سار مبا ي�سل اإىل �سبع نقاط،
3-n- ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة امل��������ادة  ب��ف�����س��ل   وذل������ك 

.)butylphthalide )3nB
الكرف�ض  ع�����س��ر  "يعترب  ل���ي���ربت���ي:  وق���ال���ت 
من  غ�����ذائ�����ي  ن����ظ����ام  اإىل  مم�����ت�����ازة  اإ������س�����اف�����ة 
تناول"الكولي�سرتول اجليد على الكولي�سرتول 

ال�سار، للحفاظ على عي�سك حياة �سحية".
واأ�سافت:

ال���ف���ئ���ران  ع���ل���ى  اأج�����ري�����ت  درا������س�����ة  "وجدت   
تركيز  م���ن  ي��ق��ل��ل  ال��ك��رف�����ض  م�����س��ت��خ��ل�����ض  اأن 
الكولي�سرتول ال�سار الطبيعي، ما ي�ساعد على 

خف�ض م�ستويات الكولي�سرتول".

خ�ص�ئ�ض مك�فحة ال�صيخوخة
ن�سيج  يح�ّسن  اأن  ميكن  الكرف�ض  ع�سر  �سرب 
ف����وائ����د مكافحة  ت���وف���ر  م����ن خ�����لل  اجل����ل����د، 
وفيتامني   K فيتامني  خ��لل  من  ال�سيخوخة 

.C
الكرف�ض  ع�سر  الأن  "نظرا  ليربتي:  واأ���س��ارت 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى %95 م��ن امل����اء وي��ح��ت��وي على 
اإلكرتوليتات، فهو و�سيلة ممتازة لرتطيب اأكرب 

ع�سو يف اجل�سم، اجللد.
 والرتطيب �سروري لي�ض فقط لقوام الب�سرة، 

ولكنه مينحك اأي�سا توهجا".
الكرف�ض  ع�����س��ر  م���ن  واح�����د  ك����وب  وي���ح���ت���وي 
بها  املو�سى  اليومية  الكمية  م��ن   16% على 
لتخليق  ���س��روري  اأم���ر  وه��و   ،C فيتامني  م��ن 
الب�سرة  ملنح  �سروري  والكوالجني  الكوالجني. 

مظهرا �سابا".

داء ال�صكري
يعترب الكرف�ض م�سدرا جيدا للألياف الغذائية 
التي قد ت�ساعد يف الوقاية من مر�ض ال�سكري. 

وعلوة على ذلك، 
يف  ال�سكر  ن�سبة  موؤ�سر  على  الع�سر  يحتوي 
ميكن  وال���ذي  ملحوظ،  ب�سكل  منخف�ض  ال��دم 
الدم  ال�����س��ك��ر يف  م�����س��ت��وي��ات  ع��ل��ى  ي��ح��اف��ظ  اأن 

ال�سحية.
االأك���������س����دة  م���������س����ادات  ت�������س���اع���د  اأن  ومي����ك����ن 
تنظيم  يف  الكرف�ض  يف  امل��وج��ودة  والفيتامينات 
ارتفاع ال�سكر يف الدم، وبالتايل زيادة ح�سا�سية 
االإن���������س����ول����ني وحت�������س���ني ال���ت���م���ث���ي���ل ال���غ���ذائ���ي 

للجلوكوز.
اأن  الدرا�سات  وج��دت  "لقد  ليربتي:  والحظت 
ُيعطى لفئران  الذي  الكرف�ض  م�ستخل�ض بذور 
االإن�سولني  بال�سكري يح�سن م�ستويات  م�سابة 
واجل��ل��وك��وز ل��دي��ه��م، وي��ق��ل��ل اأي�����س��ا م��ن وزنهم 

ويزيد من ن�ساط اإنزمي م�سادات االأك�سدة".

اآث�ر ج�نبية
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن ال��ك��رف�����ض ل��ه ال��ع��دي��د من 

الفوائد ال�سحية،
اأن حمتوى الكرف�ض  اأن ليربتي حتذر من  اإال   
ال��ع��ايل م��ن االأم����لح وف��ي��ت��ام��ني K، مي��ك��ن اأن 

يتفاعل مع اأدوية اأخرى.
واأو�سحت: 

اأدوية  يتناولون  الذين  االأ�سخا�ض  على  "يجب 
م�ستويات  وتغير  احل���ذر  ت��وخ��ي  ال���دم  ت�سييل 
ف��ي��ت��ام��ني K ب�����س��ك��ل ج�����ذري، ح��ي��ث مي��ك��ن اأن 
ا�ست�سر  ال��وارف��اري��ن.  اأدوي����ة مثل  ي��ت��داخ��ل م��ع 

دائما اأخ�سائيا طبيا قبل اعتماد الع�سر".
اأول  الع�س������ر  �س������رب  ليب�����رتي  تقت������رح  كما 
�س����يء يف ال�سب�����اح على مع����دة ف��������ارغة جل�������ني 
من  ال��ع��دي��د  اأن  م��ن  الرغ����م  ع��ل��ى  ف�������وائده، 
االأطباء يقولون اإنه ميكن اال�ستفادة من جميع 
اأي وقت  الكرف�ض يف  اإذا �سربت ع�سر  الفوائد 

من اليوم،
اأن وفرة الفيتامينات واملعادن لن ت�سيع   حيث 

اإذا تناولت الع�سر يف وقت الحق من اليوم.

ع�صري الكرف�ض مكافح لل�صيخوخة ميكنه
 اأن ينظم الكولي�صرتول و�صغط الدم وال�صكري

العتالل الع�صبي ال�صكري
االأع�ساب  ت��ل��ف  اأن   Diabetes UK م��ن��ظ��م��ة  ذك����رت 
خطرة"،  م�ساكل  "ي�سبب  اأن  ميكن  الع�سبي(  )االع��ت��لل 
وي��ت��داخ��ل م��ع ال��ر���س��ائ��ل ب��ني ال��دم��اغ وك��ل ج��زء م��ن اأجزاء 

اجل�سم.
فقدان  اإىل  ال���ق���دم  يف  االأع�������س���اب  ت��ل��ف  ي�����وؤدي  اأن  ومي��ك��ن 
ال�سعور  ع��دم  م��ن خطر  كبر  ب�سكل  ي��زي��د  م��ا  االإح�����س��ا���ض، 

باإ�سابة يف القدم.
االإ�سابات  ت�ساب  اأن  ميكن  حيث  ك��ارث��ي��ا،  ه��ذا  ي��ك��ون  وق��د 
تقرحات، وقد تظل غر  اإىل  تتحول  اأو  بالعدوى  الطفيفة 

مدرك لذلك.
واإذا ُتركت حتى تتفاقم، ميكن اأن تتطور اإىل "قدم �ساركوت" 
الذي  امل��ف��ا���س��ل  اع��ت��لل  اأن����واع  �ساركو" )اأح����د  "مف�سل  اأو 

منطقة  يف  واملفا�سل  والعظام  االأن�سجة  الغالب  يف  ي�سيب 
القدم والكاحل(، ما قد يتطلب البرت.

عالم�ت "قدم �ص�ركوت":
- التورم

- الدفء: ت�سعر القدم امل�سابة باأنها اأكر دفئا من االأخرى
- تغر يف لون القدم

- تغر يف �سكل القدم

االأع�ساب  العتلل  ال�سابقة  التحذيرية  العلمات  وت�سمل 
ال�سكري ما يلي:

- وخز وخدر
- فقدان القدرة على ال�سعور باالأمل

- فقدان القدرة على ال�سعور بالتغرات يف درجة احلرارة
- فقدان التن�سيق: عندما ال ت�سعر بو�سع مفا�سلك

- اآالم احلرقة، وقد تكون اأ�سواأ يف الليل.
ومت ربط حم�ض األفا ليبويك )ALA(، م�سادات االأك�سدة، 
يف  اأف�سل  ب�سكل  والتحكم  االإن�سولني  مقاومة  بانخفا�ض 

ن�سبة ال�سكر يف الدم.
 The global diabetes م���وؤ����س�������س���ة  واأ�����س����اف����ت 
مكمل  هو   )Q10(  10 االإن��زمي  اأن   community
اآخر يجب مراعاته اإذا كنت م�سابا بداء ال�سكري من النوع 

الثاين.
تعاين  التي  احليوانات  اأن  "ثبت  اأن��ه  اإىل  املوؤ�س�سة  واأ���س��ارت 
امل�ساعد  االإن���زمي  يف  نق�ض  م��ن  تعاين  ال�سكري  مر�ض  م��ن 

."Q10
وت�سر التجارب ال�سريرية، با�ستخدام االإنزمي 10، اإىل اأن 
يف  ال�سكر  م�ستويات  ملحوظ  ب�سكل  تخف�ض  "قد  املكملت 

الدم".
اأي�سا بتزويد الدم   10 اإىل ذلك، يقوم االإن��زمي  وباالإ�سافة 
اعتلل  ح��االت  بع�ض  يف  مفيدا  يكون  ق��د  م��ا  باالأك�سجني، 

ال�سبكية ال�سكري.

اعتالل ال�صبكية ال�صكري
حذرت منظمة Diabetes UK من اأن اعتلل ال�سبكية 
قد  ما  الب�سر،  فقدان  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن  القاعدة  ثنائي 

يوؤثر على حياتك املهنية وعلقاتك وا�ستقلليتك.
اإىل  با�ستمرار  الدم  ال�سكر يف  ارتفاع ن�سبة  اأن يوؤدي  وميكن 
واالأك�سجني  بالدم  العني  متد  التي  الدموية  االأوع��ي��ة  تلف 

واملواد املغذية.
التي  التغذية  ال�سبكية على  وعندما يحدث هذا، ال حت�سل 
حتتاجها، ما يعني اأنها ال ت�ستطيع العمل ب�سكل �سحيح ولن 

تتمكن من الروؤية.

ويتطور اعتلل ال�سبكية ال�سكري على مراحل، حيث تعني 
اإحدى املراحل النهائية اأنك لن تكون قادرا على القراءة اأو 

قيادة ال�سيارة.
اإيقاف تطور  اأنه من املمكن  ويعني التلف التدريجي للعني 

هذه امل�ساعفات ال�سحية يف م�ساراتها.
وللقيام بذلك، من ال�سروري احلفاظ على م�ستويات ال�سكر 

يف الدم لديك واإجراء اختبار �سنوي للعني.

ال�سبكية  اع��ت��لل  تطور  ملنع  ممكنة  اأخ���رى  طريقة  وه��ن��اك 
ال�سكري وهي تناول املغني�سيوم.

 The global diabetes م���وؤ����س�������س���ة  واأ��������س�������ارت 
community اإىل اأن "املغني�سيوم مييل اإىل االنخفا�ض 
لدى مر�سى ال�سكري، وثبت اأن نق�ض املغني�سيوم يوؤثر ب�سكل 
مبا�سر على التحكم يف ن�سبة ال�سكر يف الدم ملر�سى ال�سكري 

من النوع الثاين".

قد متنع تلف العني والأع�ص�ب

اأف�صل املكملت الغذائية ملر�ض ال�صكري 
ميكن اأن يوؤدي ارتف�ع ن�صبة ال�صكر يف الدم، وهو موؤ�صر ملر�ض ال�صكري من النوع الث�ين، اإىل تلف العني وتلف 
ب�ملغذي�ت والأك�صجني ت�صبح م�صوهة.وتو�صي  التي تزود اجل�صم  الدموية  الأوعية  الأع�ص�ب، وذلك لأن 
موؤ�ص�صة The global diabetes community، بتن�ول حم�ض األف� ليبويك )ALA(، اأحد م�ص�دات 

الأك�صدة القوية، كونه� "ت�ص�عد يف اعتالل الأع�ص�ب ال�صكري وتقليل الأمل من اأ�صرار اجلذور احلرة".
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•• دبا احل�سن –الفجر:

اأمور الطلبة والطالبات يف مدينة  اأولياء  ي�سارك جمل�ض 
بحكومة  للتعليم  ال�سارقة  ملجل�ض  وال��ت��اب��ع  احل�سن  دب��ا 
ن�سخته  يف  ���س��واح��ي  م��ه��رج��ان  فعاليات  �سمن  ال�����س��ارق��ة 

العا�سرة بركن تراثي يعك�ض املا�سي العتيق للدولة .
املجل�ض  يقدمها  التي  الهامة  الزوايا  اأح��د  الركن  وميثل 
قبل  م��ن  االق��ب��ال  ظ��ل  يف  ال�سيما  خمتلفة  وروؤي����ة  ب�سكل 

اجلمهور على  زيارته يوميا والكائن يف حديقة القرائن 
مبدينة ال�سارقة .

واأ�سار حممد را�سد ر�سود احلمودي رئي�ض جمل�ض اأولياء 
اأمور الطلبة والطالبات يف مدينة دبا احل�سن اأن امل�ساركة 
هي هامة يف  مهرجان �سواحي 10 والذي ميثل ملتقى 
للأهايل واال�سر واالأطفال وطلبة املدار�ض خلل عطلتهم 
وركن  بجناح  املجل�ض  على  املجل�ض  حر�ض  ل��ذا  ال�سيفية 

تراثي هام يعك�ض بيئة االمارات يف املا�سي .

واأو����س���ح احل��م��ودي اأن ال��رك��ن ال��رتاث��ي ي��ع��ر���ض احلرف 
وال�سناعات القدمية لتعريف الزوار والطلب والطالبات 

مبهنة االآباء 
من  انطلقا  تاأتي  امل�ساركة  ه��ذه  اأن  اإىل  الفتا  واالأج���داد 
ح��ر���ض جم��ل�����ض اأول���ي���اء اأم����ور ال��ط��ل��ب��ة وال��ط��ال��ب��ات على 
امل�����س��اه��م��ة ب��ت��ع��زي��ز ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة وال��رتاث��ي��ة لدولة 
يف  ال��رتاث  مفهوم  وتعزيز  غر�ض  على  والعمل  االإم���ارات 

نفو�ض االأجيال .

•• اأبوظبي-الفجر:

العا�سر،  مو�سمه  يف  امل��ل��ي��ون  ���س��اع��ر  ب��رن��ام��ج  �سهد 
يف  امل�����س��ارك��ني  ال�����س��ع��راء  ب��ني  متميز  واأداء  تناف�ض 
الهواء  على  مبا�سرة  بثت  والتي  الثالثة،  االأم�سية 
م���ن م�����س��رح ���س��اط��ئ ال���راح���ة يف ع��ا���س��م��ة االإب�����داع 

وعرب قناتي بينونة واالإمارات. “اأبوظبي”، 
 ح�����س��ر االأم�����س��ي��ة ع��ي�����س��ى ���س��ي��ف امل����زروع����ي نائب 
الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  رئي�ض 
والرتاثية يف اأبوظبي، وعبيد خلفان املزروعي مدير 
اإدارة التخطيط وامل�ساريع باللجنة، واأع�ساء اللجنة 
املريخي  تركي  املليون  �ساعر  لربنامج  اال�ست�سارية 
و�سائل  اإىل جانب عدد من ممثلي  ال�سفوق،  وب��در 

االإعلم وال�سحافة وع�ساق ال�سعر النبطي.
وابتداأت ق�سة �ساعر املليون الثالثة برتحيب مقدمي 
واالإعلمية  العامري  ح�سني  االإعلمي  الربنامج 
الربنامج  حتكيم  جلنة  باأع�ساء  ال�سيباين،  ن��دى 
املكونة من �سلطان العميمي مدير اأكادميية ال�سعر، 

حمد ال�سعيد، الدكتور غ�سان احل�سن.
ال�ساعر ال�سعودي �سيف اهلل فواز ال�سمري يتاأهل 

بت�سويت امل�ساهدين
امل��ل��ي��ون، مطلع احل��ل��ق��ة، عن  ب��رن��ام��ج �ساعر  اأع��ل��ن 
نتائج ت�سويت امل�ساهدين من خلل موقع وتطبيق 
�ساعر املليون لل�سعراء االأربعة املتبقني من االأم�سية 
ال�سابقة، اإذ تاأهل ال�ساعر ال�سعودي �سيف اهلل فواز 
زملءه  اإىل  لينظم    ،73% بنتيجة  ال�����س��م��ري 

املتاأهلني للمرحلة القادمة،  فيما مل يحالف احلظ 
ال��ّزّح��ام احل��ارث��ي من  ثلثة �سعراء ه��م )ع��ب��داهلل 
ال�سعودية، ويا�سر الكلثم ال�سيعري من ال�سعودية، 

وعدي الدهم�سي العنزي من �سوريا(.
�سعراء ير�سمون م�سارهم نحو النجومية  6

)اأحمد  الثالثة  باالأم�سية  امل�ساركني  ال�سعراء  ر�سم 
العنزي  �سمقل  ح��ام��د  ال��ي��م��ن،  م��ن  امل��ي�����س��ري  �سند 
الكويت،  من  ال�سور  برج�ض  في�سل  ال�سعودية،  من 
حم��م��د ب��ن ح��ي��ي ال��ه��ام��ل��ي م��ن االم������ارات، مناحي 
اليامي  ال�سعودية، هادي مانع  عو�ض الفهيقي من 
م���ن ال�����س��ع��ودي��ة(، م�����س��اره��م ن��ح��و ال��ن��ج��وم��ي��ة من 
اأمام  فيها  اأب��دع��وا  ال��ت��ي  املميزة  ق�سائدهم  خ��لل 
عرب  وامل�ساهدين  امل�سرح  وجمهور  التحكيم  جلنة 

ال�سا�سات.
وق����دم اأح��م��د ���س��ن��د امل��ي�����س��ري م��ن ال��ي��م��ن، ق�سيدة 
يطلق  وط��ن  )���س��دري  فيها  ق��ال  “زايد”،  بعنوان 

اللهفه طيور    كْل ما تزوره وجوه الراحلني(.
واأطل حامد �سمقل العنزي من ال�سعودية، بق�سيدة 
جاء يف مطلعها )يا هند من قبل اخل�سر اأو �سطح 
االأر�ض والطور      وا�سمك على غّرة مثاين جميد 

الذكر بادي(.
اأما  ال�ساعر في�سل برج�ض ال�سور من الكويت، فقد 
قدم ق�سيدة جاء فيها )النباتات ت�سحى من �سبات 
الدهر واملاء ي�سيل      من �سحابة ي�سق الربق فيها 

ب�سرة اأخبارها(. 
الهاملي  حيي  بن  حممد  ال�ساعر  ق�سيدة  وج��اءت 

قال فيها  من االإم��ارات، بعنوان “جي�سنا البا�سل”، 
)ي��ا بنات الفكر ك��ون على وهبت االم����ر      و�سبعاً 

رغبات احل�سا�ض يف ميعادها(.
ال�سعودية،  م��ن  ال��ف��ه��ي��ق��ي  ع��و���ض  م��ن��اح��ي  واأل���ق���ى 
ق�سيدة جاء يف مطلعها )�سرى الليل البهيم يكفكف 
اأوجاعه على اليا مال ..   تنوخذ يف بحر عينه هواه 

و�سّبت اأقلمه(.
ال�سعودية، ق�سيدة  اليامي من  مانع  ه��ادي  وق��دم  
بعنوان “�سلة الفتح”، قال فيها )رفرف النوم من 
عني احلزين وحل فيها غراب ال�سهاد     ف�سف�ست 

�سعلة ال�سيقه �سوالفها. على الروح وركانها(.
ال�ساعر عبداهلل عبيان اليامي.. �سيف اأم�سية �ساعر 

املليون
عبداهلل  ال�ساعر  املليون،  �ساعر  اأم�سية  ا�ست�سافت 
اأحد  ال�سعودية،  العربية  اململكة  من  اليامي  عبيان 

جن���وم ال��ذي��ن ت��األ��ق��وا ع��ل��ى م�سرح 
الربنامج،   من  االأول”  “املو�سم  يف  الراحة  �ساطئ 

وفاز بجائزة ال�ساعر “االأكر اإبداعاً«. 
واأع�����رب ال��ي��ام��ي ع��ن ���س��ع��ادت��ه ب��ت��واج��ده يف م�سرح 
�سنوات على م�ساركته يف  بعد مرور  الراحة  �ساطئ 
الربنامج، م�سراً اإىل اأجمل الذكريات التي الزالت 
االأبيات  واأك��ر  الربنامج،  خ��لل  ذاك��رت��ه  عالقة يف 

ال�سعرية التي ما زالت حا�سرة يف الوجدان.
“ اأق��دم من خ��لل برنامج �ساعر  واأ���س��اف ال�ساعر 
املليون ق�سيدة �سكر ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان، ويل عهد  اآل  زايد  بن 
االأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة، ال����ذي اأع���ط���ى الكثر  
مب��واق��ف��ه وم���ب���ادرات���ه واأي���ادي���ه ال��ب��ي�����س��اء ع��ل��ى كل 

املثقفني وال�سعراء يف الوطن العربي«.
االإمارات.. م�سرة بناء وتنمية

ق���دم جن���وم االأم�����س��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة ت��ق��ري��ر م�����س��ور من 
اإجنازات  عن  تقارير”  “�سل�سلة  �سمن  بطولتهم، 
االإم��ارات يف خم�سني عام، احتفااًل مب�سرة الوطن 
يف اخلر والعطاء والريادة، وتناول التقرير جانب 
قواعدها  اأر���س��ى  التي  والتنمية  البناء  م�سرة  من 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  املوؤ�س�ض  القائد 
القيادة  م�����س��رت��ه��ا  وت��ت��اب��ع  ثراه”،  اهلل  “طيب 

الر�سيدة يف دولة االإمارات.
بقرار جلنة  ال�سور”  اليامي وفي�سل  “هادي  تاأهل 

التحكيم
)هادي  ال�ساعرين  ال��ربن��ام��ج  حتكيم  جلنة  اأه��ل��ت 
47 درجة من 50،  مانع اليامي من ال�سعودية  ب� 
درجة(،   46 ب�  الكويت  من  ال�سور  برج�ض  وفي�سل 
اجلمهور  ت�سويت  ان��ت��ظ��ار  يف  ���س��ع��راء  اأرب���ع  وتبقى 
اأ���س��ب��وع وه��م )م��ن��اح��ي ع��و���ض الفهيقي  على م���دار 

العنزي  �سمقل  ح��ام��د  درج���ة،   45 ال�سعودية  م��ن 
من ال�سعودية 44 درجة،  اأحمد �سند املي�سري من 
ال��ي��م��ن 42 درج����ة، حم��م��د ب��ن ح��ي��ي ال��ه��ام��ل��ي من 
اإىل  اإذ �سينظم واح��د منهم  41 درج���ة(،  االإم���ارات 
الت�سويت  طريق  عن  القادمة،  املحطة  يف  زم��لءه 
اأو  املليون  �ساعر  بربنامج  اخل��ا���ض  التطبيق  ع��رب 

موقعه االإلكرتوين.
تفا�سيل  النبطي متابعة  ال�سعر  وي�ستطيع جمهور 
املليون،  �ساعر  برنامج  الثالثة من  املبا�سرة  احللقة 
youtube.( عرب قناة الربنامج على اليوتيوب

com/ Millionspoet(، اأو التطبيق الذكي 
وكذلك  للربنامج،  االجتماعي  التوا�سل  ومن�سات 
للحلقات  املبا�سر  والبث  ال�سابقة،  احللقات  متابعة 
كل ثلثاء يف متام ال�ساعة التا�سعة والن�سف م�ساًء 

بتوقيت االإمارات.

برن�مج �ص�عر املليون.. تن�ف�ض واأداء مميز يف اأم�صيته الث�لثة

النجومية نحو  م�صارهم  ير�صمون  �صعراء   6

ُتقدم جائزة ال�سيخ زايد للكتاب، يف مركز اأبوظبي للغة العربية 
التابع لدائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي، �ست منح لرتجمة 
خم�سة اأعمال فازت باجلائزة، والتي ُن�سرت باللغات االإجنليزية 
ن�سر  دور  اأرب��ع  مع  بالتعاون  واجلورجية  والفرن�سية  واالأملانية 
الذي  العربية  للغة  العاملي  اليوم  مع  بالتزامن  وذل��ك  عاملية، 

ي�سادف 18 دي�سمرب من كل عام.
وتخ�س�ض املنحة للأعمال الفائزة باجلائزة وتلك التي تاأهلت 
متاحة  وهي  الطفل،  واأدب  االآداب  فرعي  الق�سرة يف  للقوائم 
باللغات  الكتب  ن�سر  على  تعمل  التي  العاملية  الن�سر  دور  لكافة 

االأجنبية.
والنا�سئة:  ال��ط��ف��ل  اأدب  ف���رع  يف  امل��رتج��م��ة  االأع���م���ال  وت�����س��م��ل 
الفائزة  “لطيفة بطي”،  الكويتية  للكاتبة  “بل قبعة”  ق�سة 
باجلائزة عام 2017، وترجمتها “نان�سي روبرت�ض” اإىل اللغة 
وق�سة  ببلي�سز”،  “دارف  الن�سر  دار  مع  بالتعاون  االإجنليزية 
ابت�سام  االأم��ري��ك��ي��ة  الفل�سطينية  للكاتبة  الليلكية”  “الفتاة 
بركات، الفائزة باجلائزة عام 2020، والتي ترجمها “�سليمان 
“�سوجيت  الن�سر  دار  بالتعاون مع  االأملانية  اللغة  اإىل  توفيق” 
للأطفال”  ق�����س��ي��دة  “ثلثون  ك��ت��اب  ج��ان��ب  اإىل  فرالج”، 
عام  باجلائزة  الفائز  الدين”،  فخر  “جودت  اللبناين  لل�ساعر 
الفرن�سية،  اللغة  اإىل  “ليلى طاهر”  2014، والذي ترجمته 
دار  بالتعاون مع  اللغة االإجنليزية  اإىل  الدين”  و”هدى فخر 

الن�سر “بوكلند بر�ض«.
رواية  االآداب:  ف��رع  يف  امل��رتج��م��ة  االأع��م��ال  قائمة  ت�سمل  كما 
الفائزة  �سويلح”،  “خليل  ال�سوري  للكاتب  الندم”  “اختبار 
“�سليمان توفيق”  والتي ترجمها  االآداب،  2018 يف فرع  عام 
اإىل اللغة االأملانية بالتعاون مع دار الن�سر “�سوجيت فرالج”، 
بعد اأن قامت دار “نورا دروك ببل�سرز “ يف اأوائل العام اجلاري 

بروخوفيت�ض”،  “اأك�سانا  قبل  من  االأوك��ران��ي��ة  اإىل  برتجمتها 
“اأ�سامة  الفل�سطيني  للكاتب  حلم”  بيت  “جمانني  ورواي����ة 
الفائزة عام 2015 يف فرع االآداب، والتي ترجمتها  العي�سة”، 
دار  مع  بالتعاون  اجلورجية  اللغة  اإىل  جاردافادزه”  “داريان 

الن�سر “اإنتلكتي ببلي�سينغ«.
وقال �سعادة الدكتور علي بن متيم، االأمني العام جلائزة ال�سيخ 
“يتزامن  العربية:  للغة  اأبوظبي  مركز  رئي�ض  للكتاب،  زاي��د 
اإط���لق ال��رتج��م��ات ل��ه��ذا ال��ع��ام م��ع االح��ت��ف��ال م��وؤخ��راً باليوم 
والتوا�سل  العربية  /اللغة  �سعار  حت��ت  العربية،  للغة  العاملي 
احل�������س���اري/. ح��ي��ث ُت��ع��د ال��رتج��م��ة و���س��ي��ل��ة م��ه��م��ة لتحقيق 
تلعب  فهي  ال��ع��امل،  �سعوب  ب��ني  واحل�����س��اري  الثقايف  التوا�سل 
االأدبي  ونتاجها  وتراثها  ال�سعوب  ثقافات  نقل  يف  مهًما  دوًرا 
تقدمها  التي  الرتجمة،  منحة  وت�ساهم  االأخ���رى.  اللغات  اإىل 
التوا�سل  ال�سيخ زايد للكتاب، م�ساهمًة فاعلة يف تعزيز  جائزة 
والثقافة  االأدب  انت�سار  وتعزيز  العامل،  �سعوب  مع  احل�ساري 

العربية من خلل الرتجمة«.
التنفيذي لدار  النا�سر واملدير  ومن جهته، قال جميد مهيت، 
الن�سر “�سوجيت فرالج” يف اأملانيا: “بدعم من جائزة ال�سيخ 
باللغة  الناطقني  ب��ني  ح����وارات  اإق��ام��ة  يف  ن��اأم��ل  للكتاب،  زاي���د 
اأ���س��وات عربية باللغة  االأمل��ان��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة م��ن خ��لل ت��ق��دمي 
االأملانية. وتتمثل فكرتنا امل�سرتكة يف ت�سليط مزيد من ال�سوء 
على امل�سهد االأدبي العربي من خلل بناء اجل�سور بني العاملني؛ 

العربي واالأملاين«.
وقال روبرت مورغان، املدير العام لدار الن�سر “بوكلند بر�ض” 
يف كندا: “توفر منحة الرتجمة املقدمة من جائزة ال�سيخ زايد 
كتبها  كتباً  االأخ��رى  الن�سر  ول��دور  بر�ض”  للكتاب ل”بوكلند 
موؤلفون عرب معا�سرون. ومن خلل ن�سر الكتب املرتجمة من 

العامل العربي، فاإننا نتمكن من تعريف قراء اأمريكا ال�سمالية 
على اأ�سوات جديدة ووجهات نظر جديدة واأفكار مبتكرة«.

الدولية  العلقات  وم��دي��رة  حم��ررة  جوبافا،  جفانت�سا  وقالت 
يف دار الن�سر اإنتلكتي ببلي�سينغ يف جورجيا: “خلل 25 عاماً 
املوؤلفني  اأع��م��ال  من  ع��دداً  الن�سر  دار  اأدخ��ل��ت  تاأ�سي�سها،  ومنذ 
العرب املعا�سرين امل�سهورين اإىل �سوق الكتاب اجلورجي؛ منها: 

لنجيب  حارتنا/  و/اأوالد  و/رادوب��ي�����ض/،  /م��رام��ار/،  رواي���ات 
حمفوظ احل��ائ��ز على ج��ائ��زة ن��وب��ل، و/غ��ب��ار ال��ذه��ب/ للكاتب 
الكوين، ورواية /باء مثل  اإبراهيم  املعا�سر  الكل�سيكي  الليبي 
بيت .. مثل بروت/ للكاتبة اللبنانية املعا�سرة اإميان حميدان 
يون�ض، و/املوت عمل �ساق/ للكاتب ال�سوري خالد خليفة. جميع 
هذه االأعمال كانت مو�سع تقدير واإعجاب القراء اجلورجيني 

ميثل  احل��دي��ث  العربي  االأدب  اإن  للقول  اليقني  مينحنا  مم��ا 
قراءة ممتعة ومفهومة لل�سعب اجلورجي«.

منحة  اأطلقت  للكتاب  زاي��د  ال�سيخ  جائزة  اأّن  بالذكر  اجلدير 
حول  ال��ع��رب��ي  االأدب  انت�سار  لتعزيز  2018؛  ع��ام  ال��رتج��م��ة 
العامل، حيث تقّدم املنحة متويًل مالًيا ي�سل حتى 19.000 

دوالر اأمريكي.

جائزة ال�صيخ زايد للكتاب تقدم �صت منح لرتجمة اأعمال فائزة

جمل�ض اأولياء اأمور الطلبة والطالبات يف  دبا احل�صن 
ي�صارك مبعر�ض تراثي يف مهرجان �صواحي 10

عبي�ن الي�مي.. �صيف اأم�صية �ص�عر املليون عبداهلل  ••ال�ص�عر 
تقرير لنجوم الأم�صية وتنمية..  بن�ء  م�صرية  ••»الإم�رات« 

التحكيم جلنة  ال�صور” بقرار  وفي�صل  الي�مي  “ه�دي  ••ت�أهل 
امل�ص�هدين بت�صويت  يت�أهل  ال�صمريي  فواز  اهلل  �صيف  ال�صعودي  ••ال�ص�عر 
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الأعم�ل الق�صرية جت�رب ن�جحة ويف �صف الدرام�

فرح الزاهد: �صخ�صيتى
 يف "زى القمر" ت�صبهني

ا�ستعدادك  كان  كيف  البداية..  فى   •
بينا  ح��ك��اي��ة  فى"  "مى"  ل�سخ�سية 

اتفاق"؟
ل�سيق  ك����ث����راً  اأ����س���ت���ع���د  مل   -
ال�سخ�سية ىل  الوقت، ولقرب 
الورق  ق��راءة  فبعد  الواقع،  يف 
يف  ت�سبهنى  "مى"،  اأن  �سعرت 
جت�سيدها  وب��اإم��ك��ان��ى  احلقيقة 
ت�سل  ح����ت����ى  ط���ب���ي���ع���ى  ب�������س���ك���ل 
واعتمدت  وي�سدقها،  للجمهور 

على قراءة الورق فقط. 
معِك  ال�سخ�سية  ت�����س��اب��ه  ه���ل   •
للم�ساركة  اجنذابك  �سبب  بالواقع 

بحكاية "بينا اتفاق"؟ 
- هناك عدة اأ�سياء جذبتنى للعمل، 
ت�سهبنى  ال��ت��ى  ال�����س��خ�����س��ي��ة  م��ن��ه��ا 
والنقطة  احل���ق���ي���ق���ة،  يف  ك����ث����ًرا 
تقدمها  التى  الر�سالة  هى  االأه��م 
احلكاية فدائما اأرغب يف اأن اأقدم 
اأعماال تناق�ض ق�سايا يحتاجها 
اأننى  ذلك  اإىل  اإ�سافة  املجتمع، 
القمر"،  "زى  م�سل�سل  اأت���اب���ع 
واأح�������ب  االأول  م���و����س���م���ه  م�����ن 
املخرج  ر�سحنى  فعندما  حكاياته 
�سليم  واملنتجة مها  �سادى عبدال�سلم 
وافقت  العمل  اإح��دى ق�س�ض هذا  لبطولة 

�سريعا.
تلك  راأي��ت  فكيف  مبكراً..  لِك  اأتت  املطلقة  البطولة   •

اخلطوة يف م�سوارك الفني؟ 
- بالتاأكيد �سعدت بتلك التجربة كثراً ولكن خفت جدا 
وتوترت، وفكرت باالعتذار عن العمل ولكن �سجعتنى 
العائلة على تلك اخلطوة، وهى بالفعل خطوة مهمة 
�سادى عبدال�سلم  املخرج  يف بداية م�سوارى، وثقة 

اأعطتنى ثقة كبرة، واأود اأن اأوجه له ال�سكر.
بعد  ال���زاه���د  ه��ن��ا  ال��ف��ن��ان��ة  م��ع  ت�����س��اورت  • ه��ل 

عر�ض العمل عليِك؟ 
-ال، مل نتحدث عن ذلك العمل الأنها �سافرت 
الفرتة  تلك  م�سغولة  اأي�سا  فهى  ال�سعودية 
والدتى  م���ع  ت�������س���اورت  ول���ك���ن  ب���اأع���م���ال���ه���ا، 

واقتنعت بنف�سى. 
العمل؟  كوالي�ض  عن  • ماذا 

- �ساحكة، كانت ممتعة ومميزة ومليئة بال�سغط وعدم الراحة يف نف�ض الوقت، فكنا نخ�سع لت�سوير 
العمل  �سعيدة مبعرفة جنوم  ولكن  اإذاعتها،  قبل  العمل  ننهى حلقات  ال�ساعات حتى  عدد كبر من 

واأ�سعدنى نحاج احلكاية. 
العمل؟  مع  اجلمهور  تفاعل  راأيت  • كيف 

- اأ�سعدنى ب�سكل غر طبيعى، وهذا ما كنا نعمل عليه اأثناء الت�سوير اأن يحقق ردود افعال اإيجابية، 
على  كبرا  تاأثرا  اأح��دث  حيث  البكاء  م�سهد  على  و�سلتنى  التى  الر�سائل  هو  مميز  موقف  واأك��ر 
كانوا  باأنهم  اأخ��رى  ور�سائل  لل�سخ�سية  بحبهم  و�سلتنى  التى  الر�سائل  اأي�سا  واأ�سعدنى  اجلمهور، 
يواجهون نف�ض امل�سكلت التى طرحها العمل اأثناء بحث الطلبة عن اأ�سخا�ض حمو االأمية ليعلموهم، 

وو�سوىل لقلب اجلمهور �سىء كبر اأمتنى اأن يدوم يف كل اأعماىل. 
بالت�سوير؟  واجهتك  التى  ال�سعوبات  • ما 

- موعد الت�سوير نف�سه كان مفاجاأة ىل؛ حيث ا�ستعديت لل�سخ�سية يف يومني فقط، ومل يكن حمدد 
عر�ض هذه احلكاية تلك الفرتة فكان موؤجل، ولكن تفاجئنا باأن الت�سوير غداً لذا كان هناك �سغط 
�سديد، كما اأن الطق�ض كان ي�سهد حالة غر م�ستقرة، و�سورنا يف املطر وكنت اأ�سور م�سهد مبلب�ض 

خفيفة واجلو برد، �ساحكة، ورغم كل ذلك كانت جتربة ممتعة. 
الق�سرة؟  االأعمال  بتجربة  راأيك  • ما 

- اأرى اأنها جتارب ناجحة وفى �سف الدراما، وكرة االأعمال تر�سى ميول اجلمهور مل�ساهدة اأعمال 
متنوعة وتغذى عقله فهناك ق�س�ض تعالج م�ساكل وتطرح حلول خمتلفة لق�سايا متنوعية. 

الفرتة؟  هذه  لها  ت�ستعدين  جديدة  م�ساريع  هناك  • هل 
- نعم، تعاقدت موؤخراً على امل�ساركة مب�سل�سل "�سو�سيال"، ويعد التعاون الثانى ىل مع املخرج روؤوف 
viu، وهو  عبدالعزيز، واأ�ستعد لت�سوير م�ساهدى الفرتة القادمة، ومن املقرر عر�سه على من�سة 

15حلقة. 

وفيلم  الت�سوير،  قيد  درام���ا  ب��ني  م��ا 
الفنانة  تعي�ض  ال��ع��ر���ض،  ان��ت��ظ��ار  يف 
انتعا�سة  االأي����ام  ه��ذه  درة  التون�سية 
يف  حالياً  وقتها  تق�سي  حيث  فنية، 
لت�سوير  ب��روت  اللبنانية  العا�سمة 
م�����س��ل�����س��ل ج�����دي�����د، ي���ح���م���ل ع���ن���وان 
واإخراج  تاأليف  من  وهو  )امل�سرحة(، 
ت��ام��ر ن���ادي واإن���ت���اج ال��ل��ب��ن��اين �سادق 

ال�سّباح.
10 حلقات فقط،  يتاألف من  العمل 
وينتظر عر�سه على من�سة )�ساهد(، 
الت�سويق  درام������ا  ن��وع��ي��ة  م���ن  وه����و 
واالإث���������ارة وامل����غ����ام����رات، وي��ج��م��ع يف 
ب��ط��ول��ت��ه ك����ًل م���ن ع�����ادل ك�����رم، مها 

ن�سار، دياب وعلي الطيب.
االأفعال  ردود  تنتظر  اإنها  درة  وقالت 
)الكاهن(،  اأف���لم���ه���ا  اأح�����دث  جت����اه 
ال�سنة  راأ�ض  واملقرر عر�سه يف مو�سم 
اجلديدة، وحتديداً يوم 29 دي�سمرب 
اجلاري، متمنية اأن يعجب اجلمهور، 
ك��ب��ر على  اإق���ب���ال  ي��ك��ون ه��ن��اك  واأن 
ال���ق���اع���ات امل�����س��ري��ة وال��ع��رب��ي��ة التي 

تعر�سه.
بطولة  م����ن  )ال����ك����اه����ن(  اأن  ي���ذك���ر 
حميدة،  حم����م����ود  ف���ه���م���ي،  ح�������س���ني 
وفتحي  ن�سار  اإي���اد  �سليمان،  ج��م��ال 
حممد  تاأليف  من  وهو  عبدالوهاب، 
ناير واإخراج عثمان اأبو لنب، واالإنتاج 

م�سري - �سعودي م�سرتك.

قيامه  اإن  ن�سار  اإي��اد  الفنان  ق��ال 
البنا  ح�����س��ن  ب�����س��خ�����س��ي��ة  ب�������اأداء 
تقدميه  م��ع  يتعار�ض  ال  �سابًقا، 
الأنه  م���ربوك  حممد  ل�سخ�سية 
يف �سخ�سية ح�سن البنا كان �سد 
�سخ�سية  اأم����ا  ال�سخ�سية  ه���ذه 
ال�����س��ه��ي��د حم���م���د م������ربوك فقد 
وجه  اأك��م��ل  على  تقدميها  ح��اول 

على ال�سا�سة.
ما  اأك����ر  اأن  "ن�سار"  واأ����س���اف   
لفت انتباهي يف �سخ�سية حممد 
ال�سديد  ان���ت���م���اوؤه  ه���و  م�����ربوك 

الأ�سرته ووطنه،
ال�سعوبات  م���ن  اأن  م��و���س��ًح��ا   
ال���ت���ي واج���ه���ت���ه ه���و ع����دم وج���ود 
طريقته  وع��ن  عنه  فيلمية  م��ادة 
من  والعديد  وم�سيته  الكلم  يف 

التفا�سيل. 
 وتابع: كان لقائي مع اأ�سرته اأهم 
وك��ن��ت خائًفا  امل��و���س��وع  ���س��يء يف 
من فتح جرح جديد لهم، ولكني 
واأن���ا الطرف  وج��دت��ه��م بكل ق��وة 
اأن  واأ���س��اف  املقابلة،  يف  االأ�سعف 
دراما  يعترب  االخ��ت��ي��ار  م�سل�سل 
التي ن�سهدها  حرب على احل��رب 

من االإرهابيني.

اأن  ا�صتط�عت  ال�ص��صة،  على  كبري  ح�صور  وله�  الدع�بة  بروح  تتمع  فن�نة 
تت�ألق يف ع�مل الفن �صريع�اً، اأحبه� اجلمهور منذ اإطاللته� الأوىل من 
رم�ص�ن  تواجده�  وج��ددت  �صكر"،  الدني�  "حلوة  م�صل�صل  خالل 
امل��صى مب�صل�صل "الط�وو�ض"، ون�لت اإ�ص�دات كثرية حول دوره� 
وموهبته� والبع�ض و�صفه� ب�أن له� ك�ريزم� خ��صة، هى الفن�نة 
فرح الزاهد، والتى جنحت موؤخرااً ب�أوىل بطولته� املطلقة 
"بين� اتف�ق" من م�صل�صل"زى القمر"،  من خالل حك�ية 
واجهته�  التى  وال�صعوب�ت  امل�صل�صل،  كوالي�ض  ملعرفة 

وتف��صيل اأخرى ك�ن مع فرح  هذا احلوار:

تنتظر عر�ض )الك�هن(

درة تدخل... )امل�صرحة(
اإياد ن�صار: )الختيار( دراما 

حرب يف مواجهة الإرهاب 
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علماء يحددون العامل الرئي�ض يف البقاء على 
قيد احلياة عند الإ�صابة ال�صديدة بكورونا

قام علماء من اإ�سبانيا وكندا بتقييم دور ثلث معاير الختبار الدم التي 
حاالت  ب�  امل�سابني  للمر�سى  بالن�سبة  احلياة  قيد  على  البقاء  على  توؤثر 

19-" خطرة. "كوفيد 
هو  الرئي�ض  العامل  اأن  الباطني  الطب  جملة  يف  ن�سرت  درا���س��ة  ووج���دت 
م�ستوى االأج�سام املميزة امل�سادة لربوتني �سبايك للفرو�ض التاجي. ومثل 

هذه االأج�سام امل�سادة تت�سكل اأثناء التطعيم.
ي�سار اإىل اأن "بروتني �سبايك" هو امل�سوؤول عن ت�سكيل "النتوءات ال�سوكية 
املوجودة على �سطح فرو�ض كورونا والتي متنحه ال�سكل التاجي املعروف 

عنه".
التاجي  الفرو�ض  ع��دوى  م��ن  ال�سخ�ض  حماية  م��دى  على  احلكم  ميكن 
امل�سادة  االأج�سام  م�ستوى  وه��ي،  ال��دم  لفح�ض  موؤ�سرات  من خلل ثلثة 
املميزة �سد م�ست�سدات معينة، اأو اأجزاء من الفرو�ض؛ والكمية االإجمالية 
للم�ست�سدات، اأو م�ست�سدات الدم؛ وكمية احلم�ض النووي الريبي يف الدم. 
ومل يكن معروفا يف ال�سابق اأي هذه املوؤ�سرات يعترب مفتاحا لتحديد درجة 

خطر الوفاة.
القائمون على هذه الدرا�سة انتقوا نتائج االختبار من 92 مري�سا بالغا، 
مت قبولهم يف الفرتة من 16 مار�ض اإىل 15 اأبريل 2020، خلل املوجة 
االأوىل من الوباء، يف م�ست�سفى جامعة ريو اأورتيغا وم�ست�سفى جامعة بلد 
الوليد، وكذلك م�ست�سفى غريغوريو مارانيونا وم�ست�سفى جامعة االأمر 
اأ�ستوريا�ض يف مدريد. مت ت�سخي�سهم جميًعا ب�"كوفيد – 19" با�ستخدام 
اختبار "بي �سي اأر"، ومت اإج��راء فح�ض دم يف اأول 24 �ساعة من اإقامتهم 

يف امل�ست�سفى.
املر�سى،  دم��اء  يف  امل�����س��ادة  االأج�����س��ام  تعريف  �سيغة  لتحديد  العلماء  ق��ام 
"اإ�ض"  بربوتني  اخلا�سة   "IgG"و  "IgM" امل�سادة  االأج�سام  وخا�سة 
هذه  م�ستويات  ب��ني  ال��ع��لق��ة  وق��ي��م��وا   ،"-2 – ك���وف  "�سار�ض  ل��ف��رو���ض 

االأج�سام امل�سادة، وتركيز احلم�ض النووي الريبي الفرو�سي ووجود
التاجي يف البلزما، والذي مت تقييمه  "اإن" للفرو�ض  النووي  الربوتني 
بوا�سطة موؤ�سر امل�ست�سدات، وكذلك تاأثر هذه املعلمات على خطر وفيات 

املر�سى.
وجد الباحثون اأن واحدا فقط من القيا�سات الثلثة يرتبط ب�سكل مبا�سر 
بخطر املوت املرتفع، ويف اال�ستجابة املنخف�سة للأج�سام امل�سادة �سد بروتني 
" فيما يرتبط القيا�سان االأخريان  "�سار�ض – كوف – 2  "اإ�ض" لفرو�ض 
باملعامل االأول، ويف حالة عدم وجود االأج�سام امل�سادة ، تكون م�ست�سد الدم 
حمل  ويتنا�سب  املرتفع،  م�ستواها  من  تقريبا  ون�سف  مبرتني  "اإن" اأعلى 
امل�سادة.  االأج�����س��ام  ع��دد  م��ع  عك�سًيا  الفرو�سي  الريبي  ال��ن��ووي  احلم�ض 
ا�ستجابة �سعيفة للأج�سام  الذين لديهم  اأولئك  كان لدى  اأخ��رى،  بعبارة 
امل�سادة م�ستويات عالية من احلم�ض النووي الريبي الفرو�سي وبروتينات 

فرو�سية متناثرة يف دمائهم.

اأحمر؟ املريخ  كوكب  لون  اأ�صبح  • مل�ذا 
احلديد  اأك�����س��ي��د  م��ن  ك��ب��رة  ك��م��ي��ات  ع��ل��ى  �سطحه  اح���ت���واء  ب�سبب   -

)ال�سداأ(.
عندم�  �ص�ئالاً  يكون  الكيمي�ئية  العن��صر  اأي    •

يتواجد يف درجة حرارة الغرفة؟
- الزئبق والربوم.

وال�صلبة؟ ال�ص�ئلة  احل�لتني  يف  الأك�صجني  غ�ز  لون  هو  •  م� 
- لونه اأزرق.

ف�صي؟ لونه�  لي�ض  املع�دن  من  • اأي 
- معدن الذهب ومعدن النحا�ض.

واحلنطة  والفول  واالأجا�ض  واللحم  والبي�ض  واللنب  اخلمائر  املوجود يف  ب  فيتامني  نق�ض  اأن  تعلم  •هل 
غر امل�سّنعة واحلبوب كالفا�سولياء واللوبياء والبطاطا يوؤخر النمو وي�سّوه وي�سبب تهيجات وا�سطرابات 

يف االأع�ساب وام�ساكا حاّدا . 
االإن�سان  على  �سار  تاأثر  لها  يكون  اأن  ميكن  الباذجنان  و  اخليار  مثل  اخل�سروات  بع�ض  اأن  تعلم  • هل 
�سام  تاأثر  لها  م��واد  نتج عنه  اإىل اال�سفرار  اأن اخليار لو حتول لونه من االخ�سرار  البحوث  اأثبتت  حيث 
على االإن�سان كما اأثبتت اأن اخليارة املرة ذات ال�سكل املعوج لها تاأثر �سام على االإن�سان .. و هذه املادة ال�سامة 

توجد يف قلب اخليارة .. كما اأثبتت البحوث اأن اأكل الباذجنان بكرة يوؤثر على اجلهاز الع�سبي للإن�سان. 
ن�سبة  ارتفاع  على  يق�سي  فهو   .. القلبية  باالأزمات  االإ�سابة  مينع  املدم�ض  الفول  تناول  اأن  تعلم  هل   •
اإىل  ت��وؤدي  امل��واد التي  الكول�سرتول يف الدم .. و بذلك يخف�ض تناول الفول املدم�ض ن�سبة واحد باملئة من 

ت�سلب ال�سرايني. 
اليمنى.  االأذن  من  �سمعاً  اأ�سعف  الي�سرى  االأذن  اأن  تعلم  • هل 
 • هل تعلم اأن اأقوى ع�سلة يف ج�سم االإن�سان هي ع�سلة الفك. 

 • هل تعلم اأن اجل�سم يحتمل حرارة حتى 128 درجة مئوية
اأحما�ض  من  حتويه  ما  و  الربوتينات  يحول  اأن  ميكنه  الذي  الوحيد  الع�سو  هو  الكبد  اأن  تعلم  هل   •

اأمينية اإىل مادة اجللوكوز اأو ال�سكر.

ال�سمكة العجيبة 
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ممنوع من تن�ول اجلزر

اأعلنت الدكتورة اأولغا كورابليوفا، خبرة التغذية الرو�سية، اأن تناول اجلزر 
ال يجلب دائما فائدة للج�سم.

اأن  اإىل  للأنباء،  الرو�سية  نوفو�ستي  لوكالة  حديث  يف  االأخ�سائية  وت�سر 
االأ�سخا�ض الذين يعانون من اأمرا�ض الكبد، ممنوعون من تناول اجلزر، 

الأن الكبد يف هذه احلالة ال ميكنه امت�سا�ض الكاروتني.
فيتامينات  على  حت��ت��وي  مفيدة،  غذائية  م���ادة  اجل���زر  بالطبع  وت�سيف، 
االأمرا�ض  مبكافحة  للج�سم  ت�سمح  التي   ،C و   E وك��ذل��ك   В جمموعة 
الغذائي  التمثيل  عملية  ت�سريع  على  ي�ساعد  اجل��زر  اأن  كما  الفرو�سية. 
ويح�سن الدورة الدموية ويقلل من م�ستوى الكولي�سرتول ال�سار، وي�ساعد 

على تخفي�ض الوزن.
ولكن، "باالإ�سافة اإىل هذا، ال اأن�سح بتناول اجلزر، كل من يعاين من قرحة 

املعدة اأو تقرحات معوية اأو التهابات جدران االأمعاء الدقيقة".

خرج ال�سياد اإىل البحر كما هي عادته كل يوم ورمى �سباكه اكر من مرة لكنه مل يخرج اال بب�سع �سمكات 
العني  ت�ستطيع  ال�سم�ض فل  ا�سعة  �سمكة ف�سية تربق حتت  كانت  لقد  مثلها  ير  احداهما غريبة عجيبة مل 
و�سط  تتلوى  التي  ال�سمكة  اإىل  يده  ومد  اعظمك  ما  ربي  �سبحانك  الطيب  ال�سياد  فقال  كثرا  اليها  النظر 
�سمع �سوتا يقول  للعجب فقد  ويا  و�سواء  لتكوين غذاء  النار  ا�سعك فوق  ان  انطلقي فحرام  اال�سماك وقال 
ا�سكرك ايها ال�سياد الطيب فقال �سبحانك يا ربي �سمكة تتكلم اذهبي اذهبي فقالت ال اريد اوال ان اعطيك 
مكافاأة فقال اذهبي انت حرة لوجه اهلل الكرمي وعندما حكى لزوجته ما ح�سل ..نهرته الزوجة القا�سية ب�سدة 
وغلظة وقالت ارجع للبحر مر اخرى وناد عليها واطلب مكافاأة ايها الزوج الفا�سل اخلايب فذهب امل�سكني اإىل 
البحر ونادي على ال�سمكة الف�سية التي اطلت عليه من املاء لتقول اعرف ماذا حدث ال حتكي �سيئا �ساألبي لك 
ثلث طلبات فقط واحذر زوجتك مني عد االن و�ستجد مفاجاأة يف انتظارك وعاد ليجد بيته اخل�سبي قد ا�سبح 
جميل لكن الزوجة الطماعة �سرخت وقالت اريد نوال ين�سج احلرير وال�سوف وقطيعا من املاعز وحظرة 
مليئة بالدجاج هيا يا زوجي العزيز اذهب هيا فذهب امل�سكني اإىل البحر ليجد ال�سمكة يف انتظاره وقالت عد 
اإىل بيتك و�ستجد ما طلبته زوجتك هناك وعاد بالفعل ووجد ماطلبت زوجته لكنها �سرخت فيه مرة ثالثة 
وقالت عد اليها واطلب منها الذهب والف�سة واجلواهر فقال ال�سياد امل�سكني لقد حذرت انها لن تلبي اال ثلث 
طلبات فاعلمي هذا طلبك الثالث ب�سيط وكفانا ما نحن فيه ولنحمد اهلل فقذفته ببكرة ال�سوف و�سرخت فيه 
اذهب ايها الطائ�ض فعاد ووجد ال�سمكة يف انتظاره وقالت حان االن وقت الراحة عد اإىل بيتك ارجوك وعاد 
ليجد معزة كبرة جتل�ض قرب النول تغزل احلرير وملا راأته �سرخت فيه فقال لها ايتها القا�سية ا�سرخي مرة 
ثانية و�ستكون ال�سكني يف انتظارك ف�سكتت وكانت هذه اخر مرة ت�سرخ فيها وبقيت على حالها حتى جاء ل�ض 

يوما ف�سرقها وباعها الأحد االغنياء لتكون غذاء و�سواء. 

� للتق�ط �صور للعطالت حتت امل�ء  � فر�صاً �صبن�صر �صليت ، يرتدي مالب�ض غو�ض �صكوب� �ص�نت� كلوز ويقدم �صنوياً
ويعزز الوعي بجمع التربع�ت ال�صنوية جلمعية خريية حملية لالأطف�ل، فلوريدا ، الولي�ت املتحدة.  رويرتز

املعروفة،  الرو�سية  التغذية  اأخ�سائية  �سولوماتينا  يلينا  قالت   
اأن يت�سبب يف  اإن اخللط بني االأطعمة التقليدية واملعتادة، ميكن 

اإزعاج جل�سم االإن�سان.
اتباع نظام غذائي  اأن  "راديو �سبوتنيك"،   وذك��رت يف مقابلة مع 

غر �سحي، ميكن اأن يوؤدي اإىل عواقب غر حميدة.
واأ�سافت اخلبرة: "قد ال يخطر ببال الكثرين، اأن تناول اللحم 
باحلليب  ال��ق��ه��وة  و���س��رب  واخل���ي���ار،  ال��ط��م��اط��م  م��ع  بالبطاط�ض 
خ���لل ذل���ك، مي��ك��ن اأن ي��ك��ون ���س��ارا لعملية ال��ه�����س��م. ول��ك��ن مع 
ذلك، ي�سعر الكثر من النا�ض بعدم الراحة بعد تناول مثل هذا 
الطعام، ويواجهون ا�سطرابات يف عمل اجلهاز اله�سمي على وجه 

التحديد ب�سبب عدم توافق بع�ض االأطباق املعتادة اأو مكوناتها".
وتابعت �سولوماتينا: "ال تتحمل معدة الكثر من النا�ض، اللحوم 

ه�سم  ي��ت��م  ل��ذل��ك:  �سبب  وه��ن��اك  امل��ع��ك��رون��ة،  اأو  البطاط�ض  م��ع 
اللحوم يف املعدة، اأما ه�سم االأطعمة الن�سوية فيتم ب�سكل رئي�سي 

يف االأمعاء".
ولدى البع�ض، هناك عدم توافق بني الطماطم واخليار، لذلك ال 
يجوز لهم االإفراط يف تناول �سلطة الطماطم مع اخليار، رغم اأن 

االآخرين ياأكلونها، وي�سعرون باالرتياح.
ال��ق��ه��وة مع  ���س��رب الكثر م��ن  ب��ع��دم  ال��ت��غ��ذي��ة،  ون�سحت خ��ب��رة 

احلليب ب�سبب خ�سائ�ض الرتكيب الكيميائي لهذين املنتجني.
وقالت �سولوماتينا: "اإذا �سربت كوبا واحدا، فلن يحدث اأي �سيء 
مزعج. ولكن خلل �سرب كميات كبرة، �سيجعل القهوة وكذلك 
عملية  �سيعقد  وهذا  احلليب،  بربوتينات  ترتبط  الثقيل،  ال�ساي 

اله�سم".

القهوة ب�حلليب والبط�ط�ض ب�للحوم

 ملاذا ل يجوز خلط بع�ض الأطعمة


