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بودرة التلك بريئة من �سرطان املبي�ض
مليون  لربع  ال�صحية  البيانات  �صملت  جديدة  درا�صة  نتائج  طماأنت 
التلك م��ن عوامل  ب���ودرة  ت��ك��ون  اأن  ام����راأة م��ن لديهن خم���اوف م��ن 
مكونات  �صمن  ال��ب��ودرة  ه��ذه  وُت�صتخدم  املبي�ض.  ب�صرطان  الإ�صابة 
عدم  على  م�صاعد  كعامل  الن�صاء  ت�صتخدمها  كما  الأطفال،  منتجات 

منو الفطريات والبكرتيا يف منطقة املهبل.
البيانات،  الدرا�صة اجلديدة هي الأكرب من نوعها من حيث  وتعترب 
هليث" وهو  اأوف  اإن�صتيتوت  "نا�صيونال  اإ���ص��راف  حتت  اأج��ري��ت  وق��د 
وقامت  املتحدة،  الوليات  يف  الر�صمية  الطبي  البحث  موؤ�ص�صات  من 
املو�صعي لبودرة  بالتحقق من احتمال وجود عالقة بني ال�صتخدام 

التلك قرب املهبل وبني �صرطان املبي�ض.
وُن�صرت نتائج الدرا�صة يف جملة "جاما" الطبية، وقال الفريق البحثي 
اإن التحقق من احتمال وجود عالقة بني بودرة التلك وبني �صرطان 
املبي�ض اأمر هام لأن ا�صتخدامها وا�صع النطاق، والوفيات بهذا النوع 
به  الإ�صابة  ن�صبة  اأن  من  الرغم  على  كبرية  ن�صبتها  ال�صرطان  من 

�صئيلة، وقد اأظهرت النتائج عدم وجود عالقة.

اأ�سباب الإجها�ض خالل اأول 3 اأ�سهر
ويف  الزوجني،  لكال  ونف�صياً  للمراأة  ج�صدياً  موؤملة  جتربة  الإجها�ض 
اأن يكون  كثري من الأحيان مير الزوجان بحالة من لوم ال��ذات دون 
تقع  ل  احلمل  ل�صقوط  ع��دي��دة  اأ�صباب  توجد  علمي.  اأ�صا�ض  لذلك 
م�صوؤوليتها على الزوجة اأو الزوج، اإليك ما حتتاج معرفته عن اأ�صباب 

الإجها�ض وعدم اكتمال احلمل:
خالل  �صيوعاً  الإجها�ض  اأ�صباب  اأك��ر  هي  الكرومو�صومات  �صذوذ   *
الأ�صهر ال� 3 الأوىل من احلمل، ويحدث ذلك عادة بعد تخطي املراأة 

�صن ال� 35.
* ا�صطراب الغدة الدرقية، واإنتاجها كمية اأكرب اأو اأقل من الهرمون 
الإجها�ض  يف  الدرقية  الغدة  م�صاكل  وتت�صبب  با�صمها.  ُي�صّمى  الذي 

املتعدد.
من  ال��دم  يف  الأن�صولني  ه��رم��ون  م�صتوى  �صبط  وع��دم  ال�صكري،   *
ال�صكري  لديك  ك��ان  اإذا  الأوىل.   3 ال���  الأ�صهر  يف  الإجها�ض  اأ�صباب 
احلمل  على  ال�صابقة   3 ال���  الأ�صهر  خ��الل  الطبيب  مراجعة  عليك 

ل�صبط ن�صبة ال�صكر بالدم جيداً.

م�ساعد روبوتي للمطبخ
يف  ابتكاراتها  اأح��دث  عن  العمالقة  الكورية  �صام�صونغ  �صركة  ك�صفت 
معر�ض الإلكرتونيات ال�صتهالكية املقام حالياً يف ل�ض فيغا�ض، ومن 

بينها م�صاعد روبوتي يوؤدي العديد من املهام يف املطبخ.
ومتكن زوار املعر�ض من اإلقاء نظرة على "بوت �صيف"، وهو م�صاعد 
لتجميع  متحركني  ذراع���ني  ي�صتخدم  للمطبخ،  خم�ص�ض  روب��وت��ي 

و�صفات الطعام وتقليبها و�صبها واإعدادها ب�صكل م�صبق.
�صام�صونغ،  قدمته  ال��ذي  التو�صيحي  العر�ض  يف  مو�صح  ه��و  وكما 
اآيل تعاوين يعمل بالعتماد على تقنيات  "بوت �صيف" ك��ذراع  يعترب 

الذكاء ال�صطناعي، وميكنه ا�صتخدام اأدوات املطبخ بكفاءة.
الطعام،  و�صفات  وتتبيل  واخل��ل��ط  للتقطيع  ال��روب��وت  ت�صميم  ومت 
امل�صتخدم،  اأوام���ر  لتنفيذ  ال�صوت  على  التعرف  تقينات  وي�صتخدم 

بح�صب �صحيفة ديلي ميل الربيطانية.
وبعد اختيار و�صفة الطعام املطلوبة، يبداأ الروبوت عمله، من خالل 

حتليل الو�صفة املختارة، وحتديد اخلطوات التي يجب تنفيذها.
"بوت �صيف"،  الأم��ان يف  على دمج ميزات  اأي�صاً  �صام�صونغ  وحر�صت 
بحث اإذا اقرتب �صخ�ض ما من الروبوت وهو ي�صتخدم �صكيناً حادة اأو 

اأية اأداة اأخرى خطرية يف املطبخ، يتوقف عن العمل على الفور.
ال��روب��وت ق���ادر على تعلم م��ه��ارات ج��دي��دة غ��ري م��وج��ودة يف الوقت 
احلا�صر، مثل اإعداد القهوة، لكنه ل يزال بحاجة اإىل تدخل امل�صتخدم 
امل��ه��ام. ورغ��م ذل��ك، يعترب اجل��ه��از خطوة هامة على  يف العديد م��ن 
اآيل  ب�صكل  الطعام  اأطباق  وحت�صري  املطبخ  يف  العمل  اأمتتة  طريقة 

بالكامل. 
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حفا�سات ذكية لالأطفال 
وكبار ال�سن 

طورت �صركة اأمريكية ما اأ�صمته ب�"حفا�صات ذكية" تراقب احلالة ال�صحية 
برغبة  ال�صحية  الرعاية  مقدمي  اأو  الآب��اء  وُتنبه  ال�صن  وكبار  لالأطفال 
الطفل اأو امل�صن الذهاب اإىل احلمام، كما تتابع درجة حرارة اجل�صم، وميكن 

اأن ت�صاهم يف عالج ال�صل�ض البويل مبكراً.
والذي  اجلديد  جهازها  "Smardii" اأن  الأمريكية  ال�صركة  واأو�صحت 
اأ�صمته "puck" عبارة عن م�صت�صعر �صغري م�صتدير ال�صكل، ُيثبت يف اأي 
حفا�ض ملراقبة حالة البول ودرجة حرارة اجل�صم، ومراقبة احلالة ال�صحية 
اأوًل باأول ومنح قراءات حية للبيانات عرب تطبيق يتم حتميله على الأجهزة 

الذكية من قبل الآباء اأو مقدمي الرعاية ال�صحية.
الك�صف  اإىل  بالإ�صافة  مت�صخة،  احلفا�صات  تكون  متى  اجلهاز  وي�صت�صعر 
عن وجود خلل يف تكوين البول اأو الرباز، وحتى امل�صاعدة يف منع تقرحات 

الفرا�ض عن طريق تتبع املدة التي انق�صت منذ انتقال ال�صخ�ض.
ويقرتن اجلهاز بالهاتف الذكي اأو اجلهاز اللوحي عرب البلوتوث اأو الواي 
فاي، وي�صمح التطبيق لأولياء الأمور اأو مقدمي الرعاية ال�صحية بتتبع ما 

ي�صل اإىل 12 ر�صيعاً ومري�صاً يف وقت واحد.
رعاية  �صيوعاً يف جمال  اليومية  امل�صكالت  اأكر  البويل من  ال�صل�ض  ويعد 
امل�صنني، حيث يعانى ما يقرب من %50 من البالغني الذين تزيد اأعمارهم 

عن 60 عاماً من هذه احلالة، ح�صب �صحيفة دايلي ميل الربيطانية.

ال�سني تبداأ البحث عن حياة الأر�ض 
ذك�������رت وك����ال����ة اأن�����ب�����اء ال�������ص���ني اجل����دي����دة 
)�صينخوا( اأن بكني بداأت ر�صميا ت�صغيل اأكرب 
العامل  يف  الراديو  موجات  يلتقط  تل�صكوب 
الف�صاء  اأب���ح���اث  يف  ���ص��ت�����ص��ت��خ��دم��ه  وال�����ذي 
وال��ب��ح��ث ع��ن ح��ي��اة خ����ارج ك��وك��ب الأر�����ض. 
مرت،   500 )فا�صت(  التل�صكوب  قطر  يبلغ 
ال��ق��دم، وهو  لكرة  30 ملعبا  ي��ع��ادل  م��ا  اأي 
بجنوب  قويت�صو  اإقليم  يف  جبل  على  مثبت 
غرب البالد. ويعرف اأي�صا يف ال�صني با�صم 
واأف������ادت وك��ال��ة �صينخوا  ال�����ص��م��اء(.  )ع���ني 
ال��ت��ل�����ص��ك��وب ح�����ص��ل ع��ل��ى م��واف��ق��ة لبدء  اأن 
عام  ت�صييده  من  ال�صني  وانتهت  عملياته. 
2016 ويخ�صع منذ ذلك احلني لختبارات 
وم��راج��ع��ة ل��ت��اليف م��ا ق��د يظهر م��ن عيوب 
املهند�صني  رئي�ض  بينغ  جيانغ  وق��ال  فنية. 
ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ال��ت��ل�����ص��ك��وب ل�����ص��ي��ن��خ��وا اإن 
العمليات التجريبية ت�صري ب�صكل جيد حتى 
اأكر من مرتني  واإن ح�صا�صيته تزيد  الآن، 
العامل.  تل�صكوب يف  اأك��رب  ث��اين  ون�صف عن 
وقالت الوكالة اإن امل�صروع جمع اأي�صا بع�ض 
البيانات العلمية القّيمة خالل تلك الفرتة 
بع�ض  حتقيق  يف  ي�صاعد  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
الإجن����ازات يف جم���الت مثل ر���ص��د موجات 
واجلزيئات  املنخف�ض  الرتدد  ذات  اجلاذبية 
بني النجوم خالل فرتة ت��رتاوح بني ثالث 

وخم�ض �صنوات.

مواقع التوا�سل ل جتعل 
املراهقني تع�ساء! �ص 23

احذر من طقطقة 
الرقبة عند الأمل !

من  الكثري  يقوم  الرقبة  منطقة  يف  انزعاج  اأو  ب��اأمل  ال�صعور  عند 
الأ�صخا�ض بطقطقتها بحركة ب�صيطة اإل اأن ما حدث لالأمريكي 

عن ذلك. التوقف  �صرورة  اإىل  هادر" نبه  "جو�ض 
ويف التفا�صيل ، اأن ال�صاب الذي يبلغ ال� 28 عاماً كان ي�صعر بالأمل 
يف رقبته واأنه قام بطقطقتها ما اأدى اإىل نتائج وخيمة ، وعن ذلك 
قال: "ا�صتخدمت يدي وقمت بال�صغط على رقبتي لأحدث تاأثرياً 

اأكرب اإل اأنني �صمعت �صوتاً غريباً".
اأنه بداأ بال�صعور بتخدر يف اجلانب الأي�صر من ج�صمه  ولفت اإىل 
واأنه طلب النجدة فوراً وبعد مرور �صاعة واحدة مل يعد باإمكانه 

امل�صي.
وتبني من خالل الت�صخي�ض الطبي اأنه عانى من جلطة دماغية 
يف  الواقعة  الأوردة  يف  متزق  هو  ال�صبب  اأن  الفحو�صات  واأظهرت 

منطقة الرقبة اأدى اإىل تكون جتلطات دموية.
حيث قال اخت�صا�صي الأع�صاب الدكتور كازوما ناكاغاوا: "متتد 
�صرايني الرقبة اإىل الدماغ لت�صكل وريداً ينقل الدم اإىل الدماغ".

وذكر اأن هذه احلادثة لي�صت الأوىل من نوعها واأنه توفيت عار�صة 
الأزياء كايتي ماي بعد تعر�صها جللطة دماغية لل�صبب نف�صه.

ودر�ض الباحثون حالت ت�صعة بالغني بدناء اأو يعانون زيادة 
ال�صكر يف  لقيا�ض  اأجهزة  با�صتمرار  ال��وزن، وكانوا ي�صعون 
ال��ذي ي�صتمر  ي��وم عملهم املعتاد  اأث��ن��اء  ال��دم  ال��دم و�صغط 
ث��م��اين ���ص��اع��ات وي��ق�����ص��ون معظمه ج��ال�����ص��ني. وب��ع��د ذلك 
باأ�صبوع اأ�صبح امل�صاركون تدريجيا يقفون لفرتات متقطعة 
ت����رتاوح ب��ني 10 و30 دق��ي��ق��ة مب��ا و���ص��ل يف امل��ج��م��ل اإىل 
�صاعتني ون�صف ال�صاعة يوميا. ويف الأ�صبوع التايل ا�صتخدم 
امل�صاركون جهازا للم�صي لنف�ض الفرتة بدل من اجللو�ض. 

ويف الأ�صبوع الرابع ق�صوا الوقت يف ركوب دراجة.
 Medicine & وكتب الباحثون يف تقرير ن�صرته دورية
)ميدي�صن   Science in Sports & Exercise
متو�صط  اأن  اك�����ص��ر���ص��اي��ز(  ان���د  �صبورت�ض  اإن  �صاين�ض  ان���د 
ال��غ��ل��وك��وز ع��ل��ى م���دى 24 ���ص��اع��ة ك���ان اأق���ل ع��ن��د الوقوف 
وال�����ص��ري منه عند اجل��ل��و���ض وك���ان يف اأدن���ى م��ع��دلت��ه عند 

ركوب الدراجة.

م�شاكل الركبة
 يف �صوء ارتفاع عدد امل�صابني حول العامل مب�صاكل الركبة 
نتيجة للتهاب الركبة التنك�صي، تو�صلت درا�صة علمية اإىل 
اأن الأمر ل يتعلق بوزن ال�صخ�ض والتقدم يف ال�صن فقط، 

هناك عامل حا�صم يتعلق بحياتنا الع�صرية، فما هو؟
التي  ال��ع��وار���ض  م��ن  ال��رك��ب��ة  مف�صل  اآلم  ك��ان��ت  اأن  ب��ع��د 
يعاين منها الريا�صيون ب�صكل خا�ض جراء الإ�صابة خالل 
باتت  امللعب،  اأر���ض  على  ال�صقوط  اأو  الريا�صية  املناف�صات 
الأ�صخا�ض  م��ن  م��ت��زاي��دة  اأع����داد  ب��ني  �صائعة  ال��رك��ب��ة  اآلم 
املثال  �صبيل  على  املتحدة  ال��ولي��ات  ففي  معتدلة.  �صن  يف 
"التهاب مف�صل  ب���  ُي�����ص��م��ى  امل�����ص��اب��ني مب��ا  ع���دد  ت�����ص��اع��ف 
الركبة التنك�صي" عما كان عليه احلال يف منت�صف القرن 
الع�صرين، لكن يف الوقت نف�صه زاد متو�صط العمر املتوقع 

ب�صكل كبري وكذلك متو�صط الوزن.
يف  وال��ت��ق��دم  ال�صخ�ض  ل��وزن  ال��زائ��دة  الكيلوغرامات  ثقل 
ال�صن، عامالن اأ�صا�صيان يف �صرعة تاآكل اأكرب مف�صل بج�صم 
الإن�صان. ونتيجة للتهاب مف�صل الركبة التنك�صي يت�صلب 
بالتهاب  يت�صبب  ما  تدريجياً،  مي��وت  اأو  الركبة  غ�صروف 
حتت  باله�صا�صة  العظم  ُي�����ص��اب  كما  املحيطة.  الأن�����ص��ج��ة 

طبقة الغ�صروف املت�صائلة.
م���ن اأج����ل ال���وق���وف ع��ل��ى اأ���ص��ب��اب زي�����ادة اأع�����داد امل�صابني 
اأمريكيون  علماء  اأجرى  التنك�صي  الركبة  مف�صل  بالتهاب 
خاللها  فح�صوا  ال�����ص��اأن،  بهذا  علمية  درا���ص��ة  وفنلنديون 
املئات من الهياكل العظمية واجلماجم وقارنوها ببع�صها 

البع�ض، كان بع�صها يعود ل�صيادين وجامعي ثمار عا�صوا 
قبل اآلف ال�صنني. فيما يعود بع�صها الآخر لأ�صخا�ض من 
القرنني التا�صع ع�صر والع�صرين واآخرين ُتوفوا قبل فرتة 

ق�صرية ن�صبياً.
وكانت النتيجة اأن التقدم يف ال�صن والبدانة لي�صا ال�صببني 
التنك�صي،  الركبة  مف�صل  بالتهاب  لالإ�صابة  الرئي�صيني 
الذي  املتزايد  بك�صلنا  الأول  املقام  يف  الأم��ر  يرتبط  واإمن��ا 
يلحق بعظامنا الأ�صرار التي ل ميكن تخيل فداحتها على 

مف�صل الركبة ب�صكل خا�ض.
اأن ركبة الإن�صان كانت قد تطورت مبرور  على الرغم من 
يتحرك  لكائن حي  بالن�صبة  ثوري  ب�صكل  ال�صنني  ماليني 
ت��راج��ع منو  اإىل  ي���وؤدي  ال����دوام. لكن نق�ض احل��رك��ة  على 

الغ�صروف، كما ينقل موقع "جيو" الأملاين.
الأ�صخا�ض  الكثري من  قيام  ع��دم  اأك��ر من  الأم��ر  وي�صوء 
الالزمة  ب��ال��ق��وة  ال��رك��ب��ة  لت�صليح  خا�صة  بتمارين  ال��ي��وم 
ملواجهة الأعباء اليومية. واأ�صارت الدرا�صة العلمية اإىل اأنه 
اإل  بعد،  الركبة  لتلف  الكاملة  الأ�صباب  معرفة  عدم  رغم 
اأنه ميكن للكثري من الأ�صخا�ض احلد من خطر الإ�صابة 
بالتهاب مف�صل الركبة من خالل ممار�صة الريا�صة ب�صكل 

معتدل ومبعدل منتظم.

اأغرب منتجعات 
التزلج على 

الثلج يف العامل
عطلة  ب��ق�����ص��اء  ت���رغ���ب  ك��ن��ت  اإذا 
مواقع  ع��ن  ب��ع��ي��داً  مم��ي��زة  �صتوية 
بع�ض  ه��ن��اك  التقليدية،  ال��ت��زل��ج 
يجهل  ال����ت����ي  ال���غ���ري���ب���ة  امل�����واق�����ع 
التزلج  ب��اإم��ك��ان��ه��م  اأن  ال��ك��ث��ريون 

فيها. 
وفيما يلي اأهم هذه املواقع، بح�صب 

�صحيفة ديلي ميل الربيطانية:
ك����ان منتجع  ال�����ص��م��ال��ي��ة:  ك���وري���ا 
كوريا  يف  ل��ل��ت��زل��ج  م��ا���ص��ي��ك��ري��وجن 
يف  اف��ت��ت��اح��ه  مت  ال���ذي  ال�صمالية، 
الزعيم  اأفكار  بنات  من   ،2014
م�صمم  وه�����و  اأون،  ج���ون���غ  ك���ي���م 
كوريا  يف  ت�����ص��اجن  ب��ي��وجن  ملناف�صة 

اجلنوبية.
وي��ق��ع امل��ن��ت��ج��ع ع��ل��ى ج��ب��ل تايهوا 
قدماً   4،461 ارت��ف��اع��ه  ال��ب��ال��غ 
ُب���ع���د  ع����ل����ى  م���������رت(،   1،360(
بال�صيارة  ���ص��اع��ات  ث���الث  ح����وايل 
70 مياًل  يانغ، ويوفر  بيونغ  من 
من  الرغم  وعلى  املنحدرات.  من 
70،000 زائر  الدعاءات بوجود 
���ص��ن��وي��اً، ف���اإن ال��ع��دي��د م��ن ال�صور 
ت�صور  املنتجع  م��ن  ت�صربت  ال��ت��ي 

منحدرات فارغة.
عادة  اأ�صرتاليا  ترتبط  اأ�صرتاليا: 
الغنية،  الربية  واحل��ي��اة  بالغابات 
لكن ل يزال بالإمكان العثور على 
خيارات التزلج امل�صلية، ومن بينها 
�صاوث  نيو  يف  بريي�صاير  منتجع 
ت�صل  ثلوج  م��ع  للمبتدئني،  ويلز 

اإىل �صبعة اأقدام. 
ال���ي���ون���ان: ال���ي���ون���ان واح������دة من 
عطلة  لق�صاء  امل��م��ي��زة  ال��وج��ه��ات 
تلبي  ل���ك���ن���ه���ا  ال���������ص����اط����ئ،  ع����ل����ى 
حيث  اأي�صاً،  املتزجلني  احتياجات 
يعترب جبل برنا�صو�ض الذي ي�صل 
واحداً  قدم   8،061 اإىل  ارتفاعه 
اليونان،  يف  اجل���ب���ال  اأع���ل���ى  م���ن 
اإىل  ك��ب��ري  ت��زل��ج  ملنتجع  وم��وط��ن��اً 

حد ما مع 23 م�صار للتزلج.
بالفعل  ل��ب��ن��ان  ي��وج��د يف  ل��ب��ن��ان: 
حتد  يف  ل��ل��ت��زل��ج،  منتجعات  ���ص��ت��ة 
ب�صكل  املرتفعة  احل���رارة  ل��درج��ات 
ع���ام يف ال�����ص��رق الأو�����ص����ط. م���زار، 
فقط  �صاعة  بعد  على  يقع  ال���ذي 
من ب��ريوت هو الأك��رب من بينها، 
ثلوج طبيعية، على  ويحتوي على 
مياًل(   62( كيلومرت   100 بعد 
زيبالين  واأط���ول  الت�صاري�ض  من 

يف ال�صرق الأو�صط.

درا�سة علمية حديثة توؤكد مقولة يف احلركة بركة

اأثبتت درا�شة حديثة اأن احلركة اليومية، حتى ولو كانت 
ملدة قليلة، تكون مفيدة من اأجل تخفي�ض م�شتوى ال�شكر 
يعانون من م�شكل  الذين  الأ�شخا�ض  الدم، خا�شة لدى  يف 
البدانة. فاإىل اأي مدى ميكن للحركة اأن توؤثر على م�شتوى 

ال�شكر يف الدم؟
الذي  البدناء  الأ�شخا�ض  اأن  اإىل  �شغرية  درا�شة  خل�شت 
لبع�ض  ال��وق��وف  ميكنهم  النهار  ف��رات  معظم  يجل�شون 
الوقت اأو ال�شري ببطء اأو ركوب الدراجة والتحرك ببطء 
خلف�ض م�شتوى ال�شكر يف الدم. وقال غلني غاي�شري من كلية 
يف  الأمريكية  اأريزونا  بولية  ال�شحة  وحت�شني  التغذية 
فينيك�ض "اإن اأي �شيء ميكنك فعله خلف�ض ن�شب الغلوكوز 

خالل النهار هو �شيء جيد."
واأ�شاف لرويرز هيلث "اخرنا يوم عمل عادي لأن عددا 
جال�شني  الوقت  من  الكثري  يق�شون  الأمريكيني  من  كبريا 
يف مكاتبهم، وت�شري عدد من )الدرا�شات( اإىل اأن اجللو�ض 
خطر على ال�شحة لذا اعتربنا اأن حماولة احلد من ذلك 

بالوقوف اأو ال�شري اأو ركوب الدراجة �شت�شاعد."
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�ش�ؤون حملية

جامعة الإمارات ت�شتقبل طلبتها يف الف�شل الدرا�شي الثاين

13078طالبًا وطالبة يدر�سون بجامعة الإمارات يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2020-2019

�سرطة اأبوظبي ت�ستقبل طلبة الف�سل الدرا�سي الثاين بربامج توعية

حتت �شعار حديقتي مدينتي

بلدية مدينة العني تبداأ مرحلة التقييم مل�سابقة اأجمل حديقة منزلية

•• العني-الفجر:

الدرا�صى  الف�صل  بداية  الإم��ارات مع  ا�صتقبلت جامعة 
مراحل  يف  وط��ال��ب��ًة  ط��ال��ب��اً   13078 اأم�������ض  ال��ث��ان��ى 
طالباً   1689 منهم  العليا  والدرا�صات  البكالوريو�ض 
كلية  يف  و747  والق��ت�����ص��اد  الإدارة  كلية  يف  وط��ال��ب��ة 
كلية  يف  و626  الهند�صة،  كلية  يف  و2726  الرتبية، 
الإن�صانية  العلوم  والزراعة، و3253 يف كلية  الأغذية 
املعلومات  ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ة  يف  و1049  والج��ت��م��اع��ي��ة، 
و751 يف كلية القانون و 642 يف كلية الطب والعلوم 
ال�صحية، و1595 يف كلية العلوم. حيث مت طرح عدد 

1161 م�صاقاً درا�صياً بواقع 2836 �صعبة.  
امل�صارك  النائب  املن�صوري،  جكة  عتيق  الدكتور  واأك��د 
ل�صوؤون الطلبة والت�صجيل، اأن اإدارة القبول والت�صجيل 
يف اجلامعة اأنهت اإجراءات تاأكيد القبول جلميع الطلبة 
يف اجلامعة للف�صل الدرا�صي الثاين من العام اجلامعي 
والت�صجيل  ال��ق��ب��ول  ع��م��ادة  اأن  اإىل  واأ����ص���ار  احل�����ايل.  
اإر�صال  خ��الل  من  املبا�صر  بالتوا�صل  قامت  باجلامعة 
ر�صائل ن�صية للطلبة امل�صتكملني كافة الإجراءات، حيث 
با�صتقبال  مبكر  بوقت  قامت  قد  اجلامعة  اإدارة  كانت 
املر�صحني  الطلبة  وط��ل��ب��ات  الر�صمية  ال��وث��ائ��ق  ك��اف��ة 
ال��ع��ام اجلامعي  م��ن  ال��ث��اين  ال��درا���ص��ي  للف�صل  للقبول 

ومت  والرغبات.  التخ�ص�صات  وفق   ،2020-2019
اتخاذ كافة الجراءات وال�صتعدادات ل�صتقبال الطلبة 

مع بداية الف�صل وتوزيع البطاقات.
واأو�صح اأن اجلامعة تقوم بت�صجيل الطلبة امللتحقني يف 
الت�صجيل  يف  حقهم  على  للمحافظة  الوطنية  اخلدمة 

م�صرياً  مبا�صرة،  اخلدمة  من  النتهاء  عند  واللتحاق 
يف الوقت نف�صه اإىل اأن ارتفاع عدد الطلبة الذين اأكدوا 
الطلبة  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد  ال��ت��ح��اق  اإىل  ي��ع��ود  ت�صجيلهم 
الذين اأجنزوا واأدوا اخلدمة الوطنية من العام املا�صي 
2018-2019.  ومن جهتها رحبت الدكتورة نعيمة 

األقتها  كلمة  يف  الطالبية-   احل��ي��اة  -عميد  الدرمكي 
هذا  قبولهم  مت  ال��ذي��ن  الطلبة  م��ن  اجل��دي��دة  للدفعة 
موؤكدة  للطلبة  واإر���ص��ادات  توجيهات  وقدمت  الف�صل، 
فيها على �صرورة اللتزام باللوائح وال�صيا�صات والنظم 
وتنظيم  �صري  ل�صمان  اجلامعة  يف  املعتمدة  والقوانني 
تبداأ  "اليوم   : وذك���رت  التعلمية،  التعليمية  العملية 
والتعليمية،  العلمية  م�صريتكم  م��ن  ج��دي��دة  مرحلة 
والبحث  النقا�ض  على  ك��ب��رياً  اع��ت��م��اداً  تعتمد  مرحلة 
العلمي التي تختلف عن املراحل التعليمية يف املدار�ض، 
الدور  للطالب  يكون  وق��درات  مهارات  تتطلب  مرحلة 
اأجل  من  والعلوم  املعرفة  بحور  من  ينهل  ب��اأن  الأك��رب 
انتاج  ي�صهم يف  ال��ذي  املثايل  النموذج  بناء  امل�صاهمة يف 
ا�صتقبال  برنامج  وت�صمن  املجتمع."  وخدمة  املعرفة 
الطلبة امل�صتجدين على جل�صات حول احلياة الأكادميية: 
طريقك للنجاح يف احلياة الأكادميية، وور�ض عمل حول 
ندوة  �صيتم عقد  كما  العمل،  و�صوق  التخ�ص�ض  اختيار 
للطلبة  بالن�صبة  الإم����ارات  دول���ة  ثقافة  ع��ن  تعريفية 
الطالبية  اخلدمات  معر�ض  اإىل  بالإ�صافة  الدوليني 
الطلبة  لتعريف  اجلامعية  والكلية  الطلبة  ل�����ص��وؤون 
والتخ�ص�صات  بالكليات  اأم��وره��م  واأول��ي��اء  امل�صتجدين 
ا�صتف�صاراتهم فيما  والرد على  التي تطرحها اجلامعة 

يتعلق بالدرا�صة واحلياة الأكادميية باجلامعة.

•• اأبوظبي-الفجر:

الطرق  على  املرورية  الرقابة  اأبوظبي  �صرطة  كثفت 
ال�����ص��ب��اح الباكر  ����ص���اع���ات  امل����دار�����ض م��ن��ذ  وم���ن���اط���ق 
اأم�ض"الأحد"، لتوفري ال�صالمة املرورية للطالب مع 

بداية الف�صل الدرا�صي الثاين.
واأكد العميد حممد �صاحي احلمريي مدير مديرية 
تنفيذ  املركزية،  العمليات  بقطاع  وال��دوري��ات،  امل��رور 
ت��وع��ي��ة و���ص��ب��ط م����روري تعزز  ب��رام��ج  خ��ط��ة ت�صمل 
ف��ت��ح ذراع )قف(  ع��ن��د  ال��ك��ام��ل  ب��ال��ت��وق��ف  الل���ت���زام 
لالأولوية  جت�����ص��ي��داً  امل��در���ص��ي��ة،  للحافلة  اجل��ان��ب��ي��ة 
اأكر  الطرق  جلعل  اأبوظبي  ل�صرطة  ال�صرتاتيجية 

اأمناً.
ونا�صد اأولياء الأمور عدم ترك مركباتهم يف منت�صف 
ال��ط��ري��ق ب��ع��د ن���زول اأب��ن��ائ��ه��م ع��ن��د امل���دار����ض لتجنب 

الزدحام واحلفاظ على ان�صيابية احلركة املرور.
ودعاهم للوقوف يف الأماكن املخ�ص�صة لنزول و�صعود 
اأية خماطر، كما  الطلبة حفاظاً على �صالمتهم من 
ملركباتهم  ال�صائق اخلا�ض  باإبالغ  الأمور  اأولياء  حث 
�صرورة الوقوف يف الأماكن املخ�ص�صة لنزول و�صعود 
الطالب وعدم التوقف واإنزالهم يف منت�صف ال�صارع 

لتجنب وقوع احلوادث، و�صمان �صالمتهم.
  وحث مدير مديرية املرور والدوريات قائدي املركبات 
على اللتزام بقانون ال�صري واملرور، وايقاف مركباتهم 
يف حالة فتح اإ�صارة )قف( اجلانبية للحافالت، م�صرياً 
اإىل تطبيق اإجراءات رادعة وتكثيف ال�صبط املروري 

وخمالفة ال�صائقني غري امللتزمني بالتوقف، وتطبيق 
 1000 بالغرامة  مبخالفتهم  عليهم   )91( امل���ادة 

درهم و10 نقاط مرورية.

اإ�صارة  ت�صغيل  اإىل  املدر�صية  احلافالت  �صائقي  ودع��ا 
قف اجلانبية على احلافالت يف حالة �صعود ونزول 
 )90( رق��م  امل��ادة  تطبيق  اىل  منوهاً  منها،  الطالب 

 500 بالغرامة  املخالفني"  احلافالت  �صائقي  على 
اإ�صارة  بفتح  التزامهم  عدم  حالة  يف  نقاط  درهم و6 

قف يف حالة �صعود ونزول الطالب من احلافلة.

•• العني -  الفجر

التقييم يف م�صابقة  العني مرحلة  بلدية مدينة  ب��داأت 
جاءت  والتي  الثالثة  للدورة  منزلية«  حديقة  »اأجمل 
فئات  بني  ما  مق�صمة   ، مدينتي  حديقتي  �صعار  حتت 
اأجمل  امل��ن��ازل  فئة  م�صابقة  تت�صمن  وال��ت��ي  امل�صابقة 
حديقة منزلية داخلية وخارجية، وفئة املدار�ض وت�صمل 

اأجمل حديقة مدر�صية وجم�صم مدر�صي.
بلدية  من حر�ض  انطالقاً  امل�صابقة  ه��ذه  اإط��الق  ومت 
والهتمام  النباتات  زراع��ة  ت�صجيع  على  العني  مدينة 
بالزراعات التجميلية املنزلية  و تنمية اجلانب املعريف 
�صحية  بيئة  ت��وف��ري  و  والب�صتنة،  ب��ال��زراع��ة  اخل��ا���ض 
التقنيات  ب��الإ���ص��اف��ة ل���ص��ت��خ��دام  امل��ج��ت��م��ع،   لأف������راد 

، و  املجتمعية  ال�����ص��راك��ة  اإث����راء  و  ال��زراع��ي��ة احل��دي��ث��ة 
الرتويج للعادات الزراعية ال�صحيحة واملحافظة على 
وميكن   ، الطاقة  ا�صتخدام  وتر�صيد  الطبيعية  امل��وارد 
للراغبني التقدمي للم�صابقة من خالل املن�صة الذكية 
املتعاملني يف  زي���ارة م��راك��ز خدمة  اأو  )���ص��م��ارت ه��ب(، 
امل�صاركني  مع  التوا�صل  ليتم  املختلفة،  البلدية  ف��روع 

لالتفاق معهم على مواعيد الزيارات امليدانية.
واأو�صحت املهند�صة ناهد الظاهري ، اأن باب امل�صاركات 
كما    ، بامل�صابقة  باللتحاق  للراغبني  مفتوح  م���ازال 
وت��ت��خ��ل��ل ال����زي����ارات امل��ي��دان��ي��ة ا���ص��ت��ف�����ص��ارات م���ن قبل 
بالإ�صافة  وامل�������ص���ارك���ني  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  امل��ق��ي��م��ني 
مدى  قيا�ض  ا�صتبيان  يتم  كما  بالتو�صيات  بتزويدهم 
ر���ص��ى امل�����ص��ارك��ني ع���ن امل�����ص��اب��ق��ة ب��ع��د ان��ت��ه��اء عملية 

التقييم امليداين  بحيث ترتاوح مدة اجلولت امليدانية 
وذلك   ، �صاعة  اإىل  دقيقة   30 م�صاركة    حديقة  لكل 
لالطالع على كافة عنا�صر احلديقة ومناق�صة الفكار 
املطبقة  وتقدمي الن�صائح واإ�صافة التو�صيات الالزمة 
�صمن عملية التقييم التي تت�صمن معايري معنية وفق 

اآلية حمددة وموحده على م�صتوى اإمارة اأبوظبي .
ومن املعايري التي يتم تقييمها يف احلدائق، الت�صميم 
وال�صكل العام للحديقة ، والتنوع يف ا�صتخدام وتوزيع 
لتطبيق  بالإ�صافة   ، النباتية  وغري  النباتية  العنا�صر 
م��ع��اي��ري الأم�����ن وال�����ص��الم��ة وم��ع��اي��ري ال����ص���ت���دام���ة ، 
ف�صاًل   ، ال�صيانة  وعمليات   ، امل�صتخدمة  الري  وطرق 
امل�صتخدمة يف  الإن��ارة   الإبداعية وو�صائل  الأفكار  عن 

احلديقة .

واأ�صافت الظاهري ، لوحظ  يف الدورة الثالثة مل�صابقة 
وع��ي اجلمهور يف جمال  ن�صبة  ارت��ف��اع  اأج��م��ل حديقة 
وال�صتفادة  ال���ري  ك��ا���ص��ت��خ��دام��ات  ال���زراع���ي  التثقيف 
النباتات  اأن���واع  و   ، وامل��ت��ج��ددة  ال�صم�صية  الطاقة  م��ن 
امل�صتخدمة والأفكار الإبداعية التي يعتمدها امل�صاركون 
، مما خلق التناف�صية الوا�صحة لهذه الدورة ،  وكذلك 
للم�صاركة  ط��الب��ه��ا  ت�صجيع  ع��ل��ى  امل���دار����ض  ح��ر���ص��ت 
يف امل�����ص��اب��ق��ة م���ن خ���الل ح���دائ���ق م��در���ص��ي��ة م��ب��ت��ك��رة ، 
املعرفة  ا�صتدامة  نوع  يخلق  مما  للحدائق  وجم�صمات 
بني كافة افراد املجتمع بفئاته العمرية املختلفة،  كما 
ويتم اإر�صال ر�صائل ن�صية للم�صاركني بعد انتهاء عملية 
م�صتمر  ب�صكل  لطالعهم  وذل��ك  حلدائقهم  التقييم 

على م�صتجدات امل�صابقة

املبادرة الأوىل تنطلق يف اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة
رحلة للبحث عن 20 �سفريًا للطبيعة 

لتمثيل الإمارات يف عام 2020
•• اأبوظبي-الفجر

على  ال�صباب  ت�صجيع  اإىل  ال��ه��ادف  الطبيعة"  مع  "توا�صل  برنامج  ك�صف 
املبادرة الوطنية الأوىل من نوعها يف الإمارات  اإطالق  البيئة، عن  حماية 
املبادرة  هذه  وتاأتي  م�صتقبليني.  بيئيني  قادة  للبحث عن  املتحدة  العربية 
لتقدمي من�صة لالأجيال ال�صابة لتمثيل الإم��ارات، خالل التحرك العاملي 
للنا�صطني البيئيني ال�صباب لتخاذ خطوات فاعلة �صد التغري املناخي يف 

ظل ا�صتمرار حرائق الغابات التي جتتاح اأ�صرتاليا
للبيئة  م�صتقبلياً  �صفرياً   20 لختيار  الطبيعة"  "�صفري  تهدف مناف�صة 
ممن �صيح�صلون على اأدوار قيادية وفر�ض لبناء وتطوير املهارات ليتولوا 
قيادة جهود ال�صتدامة وحماية البيئة. و�صيحظى كافة امل�صاركني بفر�صة 
الطالع على املمار�صات التي ت�صاعد على حماية البيئة واكت�صاب املهارات 
ذات  وفعاليات  اأن�صطة  يف  امل�صاركة  اإىل  بالإ�صافة  املجال،  هذا  يف  واملعارف 

تاأثري ملمو�ض على طبيعة الإمارات.
 30-15 اأعمارهم بني  ال�صابة ممن ترتاوح  ال�صرائح  املناف�صة  وت�صتهدف 
وا�صتك�صاف  ل�صغفهم  العنان  اإط���الق  على  وم�صاعدتهم  لتمكينهم  �صنة، 

الطبيعة، ف�صاًل عن تطوير مهاراتهم القيادية واإغناء م�صريتهم املهنية.
مع  بالتعاون  للطبيعة  الإم����ارات  جمعية  م��ن  بدعم  الربنامج  و�صينطلق 
الدويل  وال�صندوق  اأبوظبي   - البيئة  وهيئة  للطبيعة،  العاملي  ال�صندوق 
بهدف  للحملة،  ال�صرتاتيجي  ال�صريك  ب�صفته  احل��ب��ارى  على  للحفاظ 
20 �صفرياً من رواد البيئة ممن �صيح�صلون على اللقب الفخري  اختيار 

لالإمارات"، بالإ�صافة اإىل �صهادة معتمدة عاملياً. الطبيعة  "�صفري 
املجتمعات  وت�صجيع  اإلهام  يف  الع�صرين  املحليني  ال�صفراء  مهمة  وتتمثل 
اخلطوة  هذه  وتاأتي  للبيئة.  مراعاة  واأك��ر  اأف�صل  م�صتقبل  اإىل  للو�صول 
عقب ال�صتبيان الذي اأجرته �صركة ’يوجوف‘ لالأبحاث، والذي اأظهر اأن 
حوايل %65 من امل�صاركني ال�صباب كانوا حري�صني على بذل جهود اأكرب 
ظل  يف  م�صتمراً  ارتفاعاً  الرقم  ه��ذا  وي�صهد  الإم���ارات،  يف  البيئة  حلماية 

تزايد الوعي باأزمة املناخ العاملية. 
ويف معر�ض تعليقها، �صّرحت ليلى م�صطفى عبد اللطيف، –املدير العام 
للطبيعة:  ال��ع��امل��ي  ال�����ص��ن��دوق  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  للطبيعة  الإم�����ارات  جلمعية 
 20 لختيار  نوعها  من  الأوىل  املناف�صة  اإط��الق  عن  الإع���الن  "ي�صعدنا 
التغيري  �صناعة  على  ال�صباب  ت�صجيع  بهدف  ل��الإم��ارات،  للطبيعة  �صفرياً 
واتخاذ خطوات فاعلة نحو م�صتقبل اأف�صل، مبا ين�صجم مع روؤية الإمارات 
لبناء م�صتقبل اأكر ا�صتدامة، حيث �صيج�ّصد �صفراوؤنا مثاًل اأعلى لالأجيال 
القادمة، بالإ�صافة اإىل دورهم الريادي يف قيادة املبادرات الوطنية الهامة 

التي تعنى بالبيئة والطبيعة يف الإمارات".
القادمة  والأن�صطة  الفعاليات  من  باقة  من  الختيار  للم�صاركني  وميكن 
التي توؤهلهم لك�صب الأو�صمة، مبا يف ذلك ح�صور فعاليات اأ�صبوع اأبوظبي 
لال�صتدامة، حيث ميكن لل�صباب ك�صب 7 اأو�صمة خالل فعاليات الأ�صبوع، 
الأن�صطة  من  كبري  ع��دد  اإىل  بالإ�صافة  الأو���ص��ط،  ال�صرق  �صباب  ومعر�ض 
الطالع  ميكن  والتي  العلمية،  العمل  كور�ض  الطبيعة،  رح��اب  يف  الهادفة 

عليها عرب تطبيق برنامج لتوا�صل مع الطبيعة" وموقعه الإلكرتوين.
التزامهم نحو  اللقب الر�صمي الذي يو�صح  اإىل ح�صولهم على  بالإ�صافة 
البيئة، �صيح�صل ال�صفراء على تدريب عملي من خالل برنامج "القيادة" 
العاملي  ال�صندوق  م��ع  بالتعاون  للطبيعة  الإم����ارات  جمعية  تنفذه  ال��ذي 
للطبيعة، والذي يت�صمن فر�ض تدريب لدى ال�صركات تتيح لهم امل�صاركة 
�صيتوىل  كما  ال�����ص��رك��ات.  تلك  تواجهها  حقيقية  بيئية  مع�صالت  ح��ل  يف 
الطبيعة" الفريدة،  "توا�صل مع  فعاليات  العديد من  ا�صت�صافة  ال�صفراء 
ومتثيل الإمارات يف اأهم الفعاليات البيئية، بالإ�صافة اإىل فر�ض ا�صتثنائية 

لزيارة مكاتب "ال�صندوق العاملي للطبيعة" يف خمتلف اأنحاء العامل.
واإىل جانب ت�صجيع ال�صباب على ال�صطالع باأدوار فاعلة مبا�صرة، �صيتعاون 
واجلامعات  امل��دار���ض  م��ن  �صركائه  م��ع  الطبيعة"  م��ع  "توا�صل  برنامج 
تكرمي  و�صيتم  الع�صرين.  ال�صفراء  عن  البحث  نطاق  لتو�صيع  واملوؤ�ص�صات 
امل�صاركني  من  ن�صبة  باأعلى  حتظى  التي  والتجارية  التعليمية  املوؤ�ص�صات 

الذي يكملون التحديات.



اآخر اإجنازات الذكاء ال�سطناعي 
حتويل الأفكار اإىل كالم

تو�صل باحثون يف اإطار البحث عن عالج ملر�ض ال�صرع اإىل طريقة جديدة 
تتيح لتقنية الذكاء ال�صطناعي ترجمة موجات الدماغ اإىل كالم.

تفا�صيل  )نيت�صر(-  ن�صر يف عدد حديث من جملة  -ال��ذي  البحث  ويقدم 
التكنولوجيا التي تدعم الذكاء ال�صطناعي والتي ترتجم موجات الدماغ 

اإىل كالم.
ولطاملا كان الذكاء ال�صطناعي قادرا على حتديد وترجمة الكلمات اأحادية 
القفزة  ه��ذه  لكن  ال��دم��اغ،  ن�صاط  حتليل  عرب  عليها  يح�صل  التي  املقطع 
النوعية املدعومة باأقطاب كهربائية مت�صلة بجماجم امل�صاركني ت�صاهم يف 

اإنتاج جمل كاملة.
�صجل  بقراءة اجلمل ب�صوت عال  ال�صرع  وبينما يقوم خم�صة من مر�صى 
الباحثون ن�صاطهم الع�صبي واأ�صافوا البيانات اإىل الدرا�صات ال�صابقة التي 

ركزت على طريقة اإن�صاء الل�صان وال�صفاه والفك واحلنجرة لل�صوت.
واأورد الكاتب اأن تقنية الذكاء ال�صطناعي حددت اإ�صارات الدماغ امل�صوؤولة 
الكلمات من  %70 من  كانت  ال�صوتية، حيث  امل�صالك  اإنتاج حركات  عن 

اأ�صل 101 جملة م�صجلة مفهومة.
ويف حني ل يزال اأمامنا ب�صعة اأعوام لن�صهد على قدرة الذكاء ال�صطناعي 
�صارك  كامل،  ب�صكل  منطوق  خطاب  اإىل  الدماغية  امل��وج��ات  ترجمة  على 
الباحثان يف جامعة “اإميوري” �صيثان بانداريناث ويحيى علي يف التعليق 
على الدرا�صة.واأ�صار الباحثان اإىل اأنه “يف نهاية املطاف قد ت�صطلع املناهج 
املتعلقة باملحاكاة احليوية -التي تعك�ض الوظيفة احلركية الطبيعية- بدور 
رئي�صي يف حماكاة التوا�صل لي�صاهي الكالم الطبيعي يف �صرعته الفائقة 
الأ�صخا�ض  على  التقنية  ه��ذه  تطبيق  ميكن  ل  العالية”.وحاليا،  ودقته 
ي�صبح هذا  اأن  الباحثون يف  ياأمل  ذلك  الكالم، ومع  العاجزين متاما عن 
الآخرين  التوا�صل مع  القدرة على  امل�صتقبل، حيث متثل  الأم��ر ممكنا يف 

فر�صة لينعم هوؤلء املر�صى ب�صالمتهم العقلية ورفاههم العاطفي.
مدى  على  التكنولوجيا  ه��ذه  ا�صتخدام  يف  ال�صريع  التنامي  اإىل  وبالنظر 
للتحقيق  قابال  التطبيق  هذا  يكون  اأن  يف  الباحثون  ياأمل  املا�صي،  العقد 

يف القريب العاجل.
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ك�شفت درا�شة حديثة و�شاملة يف جامعة اأك�شفورد اأن مقدار الوقت الذي 
يق�شيه املراهقون على و�شائل التوا�شل الجتماعي لي�ض له �شوى تاأثري �شئيل 
على �شعادتهم، على خالف “التوجه غري الدقيق” يف  الدرا�شات ال�شابقة 
التي ت�شري اإىل اأن مقدار الوقت الذي يق�شيه املراهقون على و�شائل التوا�شل 
ميكن  الجتماعي 
اأن يرتبط بال�شحة 

بريطاين  طفل  األف   12 على  الأخرية  الدرا�شة  ال�شيئة.اأجريت  العقلية 
تراوح اأعمارهم بني 10 و15 عاما، ومت ا�شتجوابهم على مدى عدة �شنوات 
الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  ا�شتخدام  يف  التغيريات  كانت  اإذا  ما  لتقييم 

تتبع تغيريات متوقعة يف تقييمهم عن مدى ر�شاهم عن حياتهم.

األفي  م��ن  ب��اأك��ر  البيانات  حتليل  وبعد 
ط���ري���ق���ة، ت���و����ص���ل ف���ري���ق ال���ب���ح���ث اإىل 
التوا�صل  و���ص��ائ��ل  ا���ص��ت��خ��دام  ت��اأث��ري  اأن 
“�صئيل،  ال�������ص���ع���ادة  ع��ل��ى  الج���ت���م���اع���ي 

وميكن القول اإنه غري مهم”.
وبالرغم من وجود ال�صغط من قبل عدد 
�صركات  على  بريطانيا  يف  ال����وزراء  م��ن 
التوا�صل الجتماعي لإزالة ال�صور التي 
بانتحار  وت�صببت  النف�ض  لإي���ذاء  ت���رّوج 
يف  م�صاهدتها  بعد  امل��راه��ق��ني  م��ن  ع��دد 
برزيل�صكي  الربوفي�صور  فاإن  الإنرتنت، 
ي�صكك  الدرا�صة-  الرئي�صي يف  -امل�صارك 
يف وج���ود ع��الق��ة ب��ني و���ص��ائ��ل التوا�صل 
بالنتحار،  ق����رار  وات���خ���اذ  الج��ت��م��اع��ي 

وبنّي قائال “من ال�صيئ جدا ال�صتدلل 
باملاآ�صي”.

“جتربة  ع����ن  ال���ربوف���ي�������ص���ور  وحت�������ّدث 
كل  ك��ان  عندما  امل�صطربة”،  املراهقني 
من الأ�صدقاء واملدر�صة واملظهر واحلياة 
وكانت  م�صتمر،  تغري  حالة  يف  الأ�صرية 
م�صاألة  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ص��ل  و���ص��ائ��ل 

هام�صية.
ر�صا  م��دى  م��ن   99.75%“ اإن  وق��ال 
العام ل  ال�صباب عن حياتهم على مدار 
و�صائل  ي�صتخدمون  بكونهم  له  عالقة 
ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي ب�����ص��ك��ل اأق����ل اأو 

اأكر”.
من  وب����ال����رغ����م 

وجود  ي�صتبعد  مل  التاأثري  متو�صط  اأن 
تاأثريات ذات معنى على بع�ض الأطفال، 
دليل  ه��ذا  اأن  “اأعتقد  برزيل�صكي:  ق��ال 

على عدم حدوث اأي �صيء كبري”.
ك��م��ا اأو����ص���ح���ت اإمي����ي اأورب������ني -اإح����دى 
امل�������ص���ارك���ات ب��ال��ب��ح��ث- اأن�����ه ي��ج��ب على 
التي  ل��ل�����ص��رك��ات  ت��ت��و���ص��ط  اأن  احل��ك��وم��ة 
البيانات  لت�صليم  باخل�صو�صية،  تتحكم 
للباحثني بطريقة م�صوؤولة، لفهم كيف 
لو�صائل  املتنوعة  ال���ص��ت��خ��دام��ات  ت��وؤث��ر 

التوا�صل الجتماعي على املراهقني.
امللكية  الكلية  ن�صحت  ال��ع��ام،  ه���ذا  ويف 
الأمور  اأول��ي��اء  الأط��ف��ال  و�صحة  لطب 

بتعيني وقت حمدد لت�صفح الأجهزة يف 
لكنها  اأخ��رى،  اأن�صطة  مع  تداخلت  حال 
يف  كبري  خطر  وج���ود  ع��دم  اإىل  خل�صت 

ق�صاء الوقت لت�صفح الإنرتنت.

حتليل وتف�شري
وبالرغم من كرة الأبحاث التي تدر�ض 
التوا�صل  مواقع  ا�صتخدام  بني  العالقة 
التعا�صة  م��ظ��اه��ر  وب��ع�����ض  الج��ت��م��اع��ي 
عن  يعجزون  الباحثني  ف��اإن  ال�صبابية، 

تقدمي �صورة وا�صحة.
اأن  الأول  ���ص��ب��ب��ني:  اإىل  ذل����ك  وي���رج���ع 
العالقة  تو�صح  ل  ال��دارا���ص��ات  تلك  ك��ل 
ال�صببية، اأما ال�صبب 

كليا  الدرا�صات  ه��ذه  اعتماد  فهو  الآخ��ر 
ع��ل��ى اأق�������وال امل���راه���ق���ني، وه�����ذا يرتك 

جمال لل�صك.
ت�صري  ال��درا���ص��ة  ه��ذه  نتائج  ون��ظ��را لأن 
بقليل  اأك����رب  ب�صكل  ال��ف��ت��ي��ات  ت��اأث��ر  اإىل 
ه��ل هذا  ال�����ص��وؤال:  ي��ط��رح  الأولد،  م��ن 
توؤثر  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  لأن 
الباحثون-  ي�صك  -كما  اأم  اأك��ر  عليهم 
الأولد يف ملء  اأف�صل من  الفتيات  لأن 

ال�صتبيانات؟
ويكمن ال�صبيل الواعد حلل هذه ال�صكوك 
التي  ال���ب���ي���ان���ات  يف  الأج����وب����ة  واإي����ج����اد 
الجتماعية،  الو�صائل  �صركات  متتلكها 

وفقا ل�صحيفة التاميز.

على خالف درا�شات عديدة

مواقع التوا�سل ل جتعل املراهقني تع�ساء!

)فا�صت  جملة  ن�صرت  املا�صي،  العام  الثاين  يناير/كانون  ويف 
ك��وم��ب��اين( ت��ق��ري��را ع���ن اأ���ص��ت��اذ يف ع��ل��وم احل��ا���ص��وب بجامعة 
التي  الغرف  يف  خمباأتني  كامريتني  اكت�صف  ميلون،  كارنيجي 

ا�صتاأجرها هو وعائلته.
نيوزيلندية  اأن عائلة  )اأتالنتيك(  املا�صي، ذكرت جملة  ال�صهر 
ا�صتاأجرت عقارا يف اإيرلندا لتكت�صف فيما بعد اأنه مزود بكامريا 

اأمنية �صرية تقوم بت�صجيل فيديو بث مبا�صر.
لذلك اإذا كنت تخ�صى من وجود كامريات جت�ص�ض بالعقار الذي 
اخلطوات  اتباع  فعليك  فيه  تقيم  ال��ذي  الفندق  اأو  ا�صتاأجرته 

التالية كي تعر عليها:

النتباه جيدا اإىل امللحقات الإلكرونية غريبة ال�شكل
غالبا ما حتتوي الأجهزة الذكية التي تبدو كبرية احلجم على 
كامريا خفية بداخلها. ولذلك ين�صح امل�صافرون بالنتباه جيدا 
اإلكرتونية غريبة ال�صكل، وقد يكون  اأو ملحقات  اأدوات  لوجود 
من ال�صعب اكت�صاف وجود كامريا خفية ل �صيما واأنها اأ�صبحت 

�صغرية للغاية لت�صبح قابلة لالإخفاء تقريبا يف اأي جهاز.
فعلى �صبيل املثال، اإذا وجدت منبها يف احلمام اأو اأي مكان اآخر 
ل تتوقع وجوده، فاإن ذلك قد يكون دليال على اأن الأمر يبعث 

على الريبة.
ويف حال وجدت قاب�ض “يو اأ�ض بي” على احلائط وكان موجها 

نحو �صريرك اأو حو�ض ال�صتحمام، فتاأكد من اأن هناك خطبا 
ب��ارزة يف جمال  اأنها لي�صت  امللحقات وتاأكد من  ما. راقب هذه 

روؤيتك.
�صوء امل�صباح اليدوي لكت�صاف عد�صات الكامريا

عد�صة  تكون  ما  ع��ادة  حيث  ال��ي��دوي،  امل�صباح  ا�صتخدام  ميكن 
املواد  اأك���ر  ي��ع��د م��ن  ال���ذي  ال���زج���اج  ال��ك��ام��ريا م�صنوعة م��ن 
عد�صات  اكت�صاف  ب�صهولة  ميكن  فاإنه  لذلك  لل�صوء،  العاك�صة 

الكامريات اخلفية اإذا عك�صت �صوءا داخل الغرفة.
وك���ل م��ا ع��ل��ي��ك ف��ع��ل��ه ه��و اإط���ف���اء الأن������وار وا���ص��ت��خ��دام هاتفك 
كم�صباح يدوي وتوجيهه نحو اأرجاء الغرفة. ويف حال لحظت 
وجود انعكا�ض لل�صوء ياأتي من جهاز فافح�صه عن كثب، فرمبا 

جتد كامريا خمفية فيه.

تطبيقات فح�ض �شبكة واي فاي
ق���د ل ت��ك��ف��ي ع��م��ل��ي��ات ال��ف��ح�����ض امل��رئ��ي��ة دائ���م���ا ل��ل��ع��ث��ور على 
الكامريات اخلفية، لكن اخلرب ال�صار اأنه توجد طريقة اأف�صل 

لكت�صاف هذه الكامريات.
فاي،  واي  تقنية  احلديثة  اخلفية  الكامريات  جميع  ت�صتخدم 

مما ي�صمح ببث لقطات عرب الإنرتنت. 
ولكن اعتماد هذه الأجهزة �صرا على اإ�صارة ل�صلكية لبث لقطات 

على الإنرتنت يجعلها عر�صة للك�صف.
مثل  تطبيقات  ا�صتخدام  الذكية  الهواتف  مل�صتخدمي  وميكن 
“اأي  الت�صغيل  نظام  على  املتوفر   )FING( ”فينغ“ تطبيق 
اأ�ض” و”اأندرويد” الذي يعر�ض جميع الأجهزة الال�صلكية  اأو 

املت�صلة ب�صبكة واي فاي.
ات�صل  ا�صتاأجرته،  ال��ذي  العقار  اأو  الغرفة  اإىل  الو�صول  بعد 
با�صتخدام  لل�صبكة  م�صح  اإج������راء  م��ع  ف������اي  واي  ب�صبك�����ة 
املت�صلة  الأج��ه��زة  جميع  عليك  �صيعر�ض  وحينها  التطبيق، 

بال�صبكة ذاتها.

كا�شف الردد الال�شلكي
اأخ��رى ل ميكنك  �صبكة ل�صلكية خا�صة  امل�صيف  لدى  كان  اإذا 
جميع  تعر�ض  -ال��ت��ي  التطبيقات  ت��ك��ون  فلن  اإل��ي��ه��ا،  ال��و���ص��ول 

الأجهزة الال�صلكية املت�صلة ب�صبكة واي فاي- ناجعة.
ا�صتخدام جهاز ك�صف  الوحيد يف  يتمثل احلل  يف هذه احلالة، 
الأج��ه��زة -التي  م��ك��ان  ال��ق��ادر على حت��دي��د  الال�صلكي  ال���رتدد 
�صوت  اإ���ص��دار  ع��رب  الال�صلكي-  ال���رتدد  اإ����ص���ارات  منها  تنبعث 

تنبيه.
ومي��ك��ن ���ص��راء ه��ذا اجل��ه��از ال�صغري م��ن م��وق��ع اأم����ازون ب�صعر 

يرتاوح بني ثالثني وخم�صني دولرا.

كامريا  على  العثور  عند  فعله  عليك  يتوجب  ال��ذي  ما 
خفية؟

يتوجب عليك الت�صال بامل�صيف مبا�صرة والإبالغ عن الكامريا 
اأردت ذلك، ل�صيما  اإذا  اإبالغ ال�صرطة  اأو  مبجرد العثور عليها، 
اأن القوانني املتعلقة بو�صع كامريات خفية تختلف ح�صب البلد 
اأو املنطقة. ويف حال مل ت�صتطع الو�صول اإىل امل�صيف فيمكنك 

بب�صاطة ف�صل الطاقة عن الكامريا.
التي  ال��وح��ي��دة  الأج���ه���زة  لي�صت  ال��ك��ام��ريا  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأك����د 
اإليها، فُم�صّخمات ال�صوت الذكية حتتوي على  اأن ننتبه  يجب 

ميكروفونات ميكن اأن ت�صجل وت�صتمع اإىل حمادثاتك.

تقوم بت�شجيل فيديو بث مبا�شر

كيف تعرث على الكامريات املخباأة بالفنادق والعقارات املوؤجرة؟
يف تقرير ن�شرته جملة )فا�شت كومباين( الأمريكية، �شلط الكاتب مايكل غروتهاو�ض ال�شوء على التقارير الأخرية التي تفيد باأن العديد من امل�شافرين وجدوا كامريات مراقبة 

خمفية بالعقارات والغرف التي ا�شتاأجروها عن طريق موقع )اآير بي اأن بي( رغم اأن املوقع يحظر على امل�شيفني و�شع كامريات بعقاراتهم دون اإبالغ امل�شتاأجرين.
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني  13  يناير  2020 �لعدد 12830 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
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اإع����������الن
للنظافة  انفايرومنت  جرين  ال�ص�����ادة/برمييم  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة ذ.م.م  رخ�صة رقم:1227901 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافه عامر حممد عامر عبيد املرر %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف الناجي عطا املنان ف�صل ال�صيد ح�صان
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف خلفان حممد عامر عبيد املرر

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م

تعديل ا�صم جتاري من/برمييم جرين انفايرومنت للنظافة العامة ذ.م.م  
PREMIUM GREEN ENVIRONMENT GENERAL CLEANING LLC

اىل/برمييم جرين انفايرومنت للنظافة العامة - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م
PREMIUM GREEN ENVIRONMENT GENERAL CLEANING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/خياط  التنمية القت�صادية بان  دائ���رة  تعلن 

نور املا�ض للمالب�ض الرجالية
رخ�صة رقم:CN 1328642 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

 CN 1112980:رمي ال�صحراء للتجارة رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/جتديد لتقنية املعلومات ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1743950 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة احمد حممد احمد ناجي املن�صوري %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

TJDEED TECHNOLOGY F.Z.E ا�صافة جتديد تكنولوجي م.م.ح
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

tjdeed technoology- f.z.e حذف جتديد تكنولوجي م.م.ح
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف بري�صا كمال فتح اهلل برهاين

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13 

تعلن �صركة جلوبال جيت فاينن�صال �صريفز ذ.م.م عن �صدور 
 2019 ل�صنة  18/ر.م  رقم  وال�صلع  املالية  الأوراق  هيئة  قرار 
تنوه  وعليه  ال�صركة  اإغالق  ب�صاأن   2019/05/05 يف  واملوؤرخ 
يف  مطالبات  اأي  ولديه  بالأمر  معني  طرف  لأي  ال�صركة 
مواجهتها للتكرم بتقدمي هذه املطالبات خالل ثالثني يوماً 

من تاريخ هذا الإعالن عن طريق العنوان التايل:
العنوان:اخلالدية- الكورني�ض- بناية حممد بن بطي احلامد- 

الطابق امليزانني- بلوك اأ. 
الإمارة: اأبوظبي- �ض.ب: 5929- رقم الهاتف: 022223333

office@maam-investment.com :الربيد اللكرتوين
ال�صخ�ض امل�صوؤول: مندوب عالقات عامة 0501338840

اإعــــــــالن 
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�سندوق اأبوظبي للتنمية يوافق على متويل 8 م�ساريع للطاقة املتجددة بقيمة 384 مليون درهم

مليار درهم قيمة الناجت املحلي يف اأبوظبي للربعني الثاين والثالث من 2019  412,6

•• اأبوظبي-الفجر: 

ام�ض  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��ن��دوق  اأع��ل��ن 
ال�صابعة  التمويلية  ال����دورة  نتائج  ع��ن 
ملبادرة متويل م�صاريع الطاقة املتجددة، 
للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  بالتعاون 
املتجددة “اآيرينا”، حيث وافق ال�صندوق 
دره��م، ما  384 مليون  على تخ�صي�ض 
اأمريكي(  دولر  ماليني   105( يعادل 
امل��ت��ج��ددة يف  ال��ط��اق��ة  لتمويل م�����ص��اري��ع 
���ص��ان��ت لو�صيا،  ن��ي��ب��ال وت�����ص��اد،  ك���ل م���ن 
فين�صنت  ���ص��ان��ت  ب��ورك��ي��ن��اف��ا���ص��و،  ك��وب��ا 
والغرينادين، املالديف واأنتيغوا وبربودا 
وذلك خالل انعقاد الدورة العا�صرة من 
للوكالة  العمومية  اجلمعية  اجتماعات 
يف  )اآي��ري��ن��ا(  املتجددة  للطاقة  الدولية 

اأبوظبي.
التمويلية  ال���دورة  نتائج  اإع���الن  وي��اأت��ي 
اأبوظبي  ال�صابعة �صمن مبادرة �صندوق 
للتنمية لدعم م�صاريع الطاقة املتجددة 
عام  يف  اأطلقها  التي  النامية  ال���دول  يف 
بتقدمي  ال�صندوق  تعهد  2013، حيث 
مليون   350( دره����م  م��ل��ي��ار   1.285
“اآيرينا”  مع  بالتعاون  اأمريكي(  دولر 

على مدار �صبع دورات متويلية.
وجاء اإعالن النتائج خالل كلمة القاها 
�صعادة حممد �صيف ال�صويدي، مدير عام 
اأعمال  �صمن  للتنمية  اأبوظبي  �صندوق 
العا�صرة  ل���ل���دورة  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  اجل��ل�����ص��ة 
الدولية  للوكالة  العمومية  للجمعية 
للطاقة املتجددة “اآيرينا” والتي عقدت 
يف العا�صمة اأبوظبي مب�صاركة اأكر من 

150 دولة من خمتلف اأنحاء العامل.
ال�صويدي  ���ص��ي��ف  ���ص��ع��ادة حم��م��د  واأك�����د 
القيادة  ح��ر���ض  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  ال��ك��ل��م��ة  يف 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  يف  ال��ر���ص��ي��دة 
العاملية  اجل����ه����ود  دع�����م  ع���ل���ى  امل���ت���ح���دة 
املتجددة  ال���ط���اق���ة  م�����ص��اري��ع  ل��ت��ط��وي��ر 
ان��ت�����ص��اره��ا وه���و م��ا يتج�صد يف  وت��ع��زي��ز 
احت�صان دولة الإمارات للوكالة الدولية 

للطاقة املتجددة منذ عام 2009، مما 
يدعونا بت�صريع جهودنا وت�صهيل عمليات 
القت�صادية  الفوائد  وحتقيق  التمويل 
الأع�صاء  للدول  والبيئية  والجتماعية 

يف الوكالة.
اأبوظبي  �صندوق  اأن  �صعادته،  واأ���ص��اف 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  اأوىل  للتنمية 
ال�صندوق  اأخ���ذ  حيث  خ��ا���ص��اً،  اه��ت��م��ام��اً 
النامية  ال�����دول  م�����ص��اع��دة  ع��ات��ق��ه  ع��ل��ى 
لتحقيق  امل���ت���ج���ددة  ال���ط���اق���ة  ل���ت���وف���ري 
والجتماعية  الق��ت�����ص��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 

امل�صتدامة.
التي  النوعية  امل��ب��ادرة  اأن  �صعادته  وذك��ر 
عام  للتنمية  اأبوظبي  �صندوق  اأطلقها 
بقيمة  “اآيرينا”  بالتعاون مع   ،2013
دولر  م��ل��ي��ون   350( ت�����ص��ل  اج��م��ال��ي��ة 
ال�صنوات  م��دى  على  �صكلت  اأم��ري��ك��ي(، 
الطاقة  لتطوير  ن�صطاً  حمركاً  املا�صية 

املتجددة يف الدول النامية.
ال�صندوق م��ول خ��الل �صبع  اأن  واأو���ص��ح 
من  م�������ص���روع���اً   32 مت��وي��ل��ي��ة  دورات 
ا�صتفادت  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  م�����ص��اري��ع 
تلك  اأن  اإىل  لف���ت���اً  دول������ة،   26 م��ن��ه��ا 
الظروف  حت�صني  يف  �صاهمت  امل�صاريع 
اأنها  كما  الأ���ص��خ��ا���ض،  ملاليني  املعي�صية 
من  ميغاواط   200 انتاج  على  �صتعمل 
املتجددة  الطاقة  م�صادر  من  الكهرباء 
وب���اأ����ص���ع���ار م��ع��ق��ول��ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات ذات 
تاأثرياتها  املنخف�ض، ف�صاًل عن  الدخل 
التنمية  حت���ق���ي���ق  ع���ل���ى  الإي����ج����اب����ي����ة 
امل�����ص��ت��دام��ة يف ال�����دول امل�����ص��ت��ف��ي��دة، كما 
امل�صاريع على حت�صني جودة  تلك  عملت 
اإ�صافة  والتعليمية،  ال�صحية  اخلدمات 
ال�صارة  النبعاثات  تقليل  دوره��ا يف  اإىل 
انت�صار  احلد من  وامل�صاهمة يف  بالبيئة، 

ظاهرة التغري املناخي.
ق���ام منذ  ال�����ص��ن��دوق  اأن  اإىل  اأ����ص���ار  ك��م��ا 
الطاقة  م�صاريع  بتمويل   1974 ع��ام 
النامية،  الدول  العديد من  املتجددة يف 
بقيمة اجمالية جتاوزت 4.4 مليار درهم 

خ�ص�صت  اأمريكي(  دولر  مليار   1.2(
لتمويل ما يقارب 78 م�صروعاً، �صاهمت 
تلك امل�صاريع يف اإنتاج 2،625 ميغاواط 

من الطاقة املتجددة.
فران�صي�صكو  ���ص��ع��ادة  ق���ال  ج��ان��ب��ه،  م���ن 
ل ك��ام��ريا م��دي��ر ع��ام ال��وك��ال��ة الدولية 
امل�صرتكة  امل��ب��ادرة  اإن  امل��ت��ج��ددة  للطاقة 
للتنمية  اأبوظبي  �صندوق  اأطلقها  التي 
يف  �صاهمت   2013 ع��ام  يف  و”اآيرينا” 
تواجهها  التي  التحديات  على  التغلب 
بالوكالة  الأع�������ص���اء  ال��ن��ام��ي��ة  ال������دول 
الدولية واملتعلقة بتوفري التمويل الالزم 
لال�صتفادة من م�صاريع الطاقة املتجددة 
القطاعات  يف  التنمية  عملية  لت�صريع 
اأن  اإىل  والجتماعية، لفتاً  القت�صادية 
العديد من الدول النامية تتمتع بوفرة 
موارد الطاقة املتجددة، اإل اأن ح�صولها 
على التمويل يكون عائقاً للحيلولة دون 

ال�صتفادة من تلك املوارد.
واأ������ص�����اف ت�����ص��اه��م امل�������ص���اري���ع ال���ت���ي مت 
اختيارها للتمويل خالل الدورة ال�صابعة 
يف حتقيق الأهداف الوطنية يف احل�صول 
الطاقة  م���ن  م���وث���وق���ة  اإم��������دادات  ع��ل��ى 
املعي�صية  الظروف  وحت�صني  امل�صتدامة، 
الطاقة  م�صادر  توافر  اأن  كما  لل�صكان، 
يف  ت�صاهم  التكلفة،  منخف�صة  املتجددة 
تن�صيط احلركة القت�صادية، ف�صاًل عن 
توفري الكهرباء ملرافق الرعاية ال�صحية 
فر�ض  واإي��ج��اد  التعليمية،  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
عمل جديدة، ودعم املجتمعات املحلية.«

م�صاريع الدورة التمويلية ال�صابعة
وياأتي اأوىل امل�صاريع التي وافق �صندوق 
بقيمة  متويلها  على  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي 
ال�������دورة  ����ص���م���ن  دولر  م����الي����ني   10
اإنتاج  ت��رق��ي��ة  حم��ط��ة  م�����ص��روع  ال�صابعة 
يهدف  وال��ذي  نيبال،  الع�صوي يف  الغاز 
مدى  على  ك��ب��رياً  معماًل   20 بناء  اإىل 
خ��م�����ض ���ص��ن��وات لإن���ت���اج م���ا ي���ق���ارب 30 

مليون مرت مكعب من الغاز الطبيعي.

اأما امل�صروع الثاين: فهو حمطة للطاقة 
ي�صاهم  وال������ذي  ت�������ص���اد،  يف  ال�����ص��م�����ص��ي��ة 
مليون   15 بقيمة  بتمويله  ال�صندوق 
الكهرباء  ت���وف���ري  اإىل  وي���ه���دف  دولر 
6 ميغاواط، حيث �صي�صتفيد من  ب�صعة 
 6 ن�صمة يف  األ���ف   215 اأك���ر  امل�����ص��روع 

مدن رئي�صية.
واأم�������ا امل���������ص����روع ال���ث���ال���ث ف���ه���و حمطة 
وتخزين  ال�صم�صية،  للطاقة  تروما�صي 
للطاقة  اأن��ظ��م��ة  واإق����ام����ة  ال���ب���ط���اري���ات 
 10 ب�صعة  لو�صيا،  �صانت  يف  ال�صم�صية 
ال�صندوق  ي�����ص��اه��م  ح��ي��ث  م���ي���غ���اواط، 
بتمويل امل�صروع بقيمة 15 مليون دولر. 
الطاقة  ���ص��ي��ا���ص��ة  حت��ق��ي��ق  اإىل  وي���ه���دف 
وذلك  لو�صيا،  ب�صانت  اخلا�صة  الوطنية 
الطبيعية  امل����وارد  ا�صتخدام  خ��الل  م��ن 
حملياً،  املتجددة  الطاقة  واإنتاج  لتوليد 

وتقليل ا�صتهالك وقود الديزل.
وامل�����ص��روع ال��راب��ع ع��ب��ارة ع��ن تركيب 4 
ب�صعة  كوبا  يف  ال�صم�صية  للطاقة  حقول 
الذي  امل�صروع  ويهدف  ميغاواط،   8.4
 20 بقيمة  بتمويله  ال�صندوق  ي�صاهم 
الطاقة  ق��ط��اع  دع���م  اإىل  دولر  م��ل��ي��ون 
الع�صوي  ال��وق��ود  ا�صتهالك  من  واحل��د 
الكربونية  النبعاثات  م�صتوى  وخف�ض 
وت��اأم��ني ال��ط��اق��ة م��ن م�����ص��ادر متجددة 

وم�صتدامة. 
حمطة  اإقامة  ميثل  اخلام�ض  وامل�صروع 
فا�صو  ب��ورك��ي��ن��ا  ال�����ص��م�����ص��ي��ة يف  ل��ل��ط��اق��ة 
تزويد  اإىل  ويهدف  ميغاواط،   3 بقدرة 
بالكهرباء  ري��ف��ي��ة  ق��ري��ة   150 ح���وايل 
وي�صاهم  ن�صمة،  األف   35 منها  ي�صتفيد 
مليون   5.5 بقيمة  بتمويله  ال�صندوق 

دولر.
األواح  ال�صاد�ض فهو م�صروع  امل�صروع  اأما 
يف  ال��ك��ه��رو���ص��وئ��ي��ة  ال�صم�صية  ل��ل��ط��اق��ة 
���ص��ان��ت ف��ي��ن�����ص��ن��ت وال���غ���ري���ن���ادي���ن، حيث 
ال�صندوق  ي�صاهم  ال��ذي  امل�صروع  يهدف 
اإىل  دولر  مليون   10 بقيمة  بتمويله 
الع�صوي  ال��وق��ود  ا�صتهالك  م��ن  احل��د 

الكربونية  النبعاثات  م�صتوى  وخف�ض 
املتجددة  الطاقة  اإىل م�صادر  والتحويل 
و�صيعمل  ال��ت�����ص��غ��ي��ل  ت��ك��ال��ي��ف  خل��ف�����ض 
امل�������ص���روع ع��ل��ى ان���ت���اج 5 م���ي���غ���اواط من 

الكهرباء.
حمطة  م�صروع  فهو  ال�صابع  وامل�����ص��روع 
اإىل ط��اق��ة يف مدينة  ال��ن��ف��اي��ات  حت��وي��ل 
اأدو يف املالديف، حيث ي�صاهم ال�صندوق 
بتمويل امل�صروع بقيمة 14 مليون دولر، 
ويعمل امل�صروع على توفري حوايل 1.5 
ميغاواط من الطاقة املتجددة من خالل 
حرق النفايات وتوليد الكهرباء لتحلية 
املياه، وذلك بهدف تقليل العتماد على 
امل�صروع  �صي�صاعد  كما  امل�صتورد،  الوقود 
النفايات  ح��ج��م  م���ن  ب��ال��ت��ق��ل��ي��ل  اأي�����ص��ا 

بن�صبة 10%.
اأما امل�صروع الثامن والأخري فهو حمطة 
لتوليد الطاقة الهجني لتحلية املياه يف 
اأنتيغوا وبربودا والذي ي�صاهم ال�صندوق 
بتمويله بقيمة 15 مليون دولر ويهدف 
امل�صروع اإىل اإنتاج حوايل 8 ميغاواط من 
الطاقة الكهربائية با�صتخدام هجني من 
الطاقة ال�صم�صية وطاقة الرياح خلدمة 

حوايل 90 األف �صخ�ض.
الطاقة  م�صاريع  دع��م  م��ب��ادرة  وت�صاهم 
من  النامية  ال���دول  متكني  يف  املتجددة 
لتنفيذ  ال��الزم  التمويل  على  احل�صول 
ومواجهة  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  م�����ص��اري��ع 
الطاقة،  م�����ص��ادر  على  امل��ت��زاي��د  الطلب 
اإ�صافة اإىل حت�صني �صبل املعي�صة لل�صكان 

وحتقيق التنمية امل�صتدامة.
وتتميز م�صاريع الطاقة املمولة من قبل 
كالطاقة  م�����ص��ادره��ا  ب��ت��ن��وع  ال�����ص��ن��دوق 
والطاقة  ال���ري���اح،  وط���اق���ة  ال�����ص��م�����ص��ي��ة، 
احل���راري���ة اجلوفية،  وال��ط��اق��ة  امل��ائ��ي��ة، 
املناطق  امل����ب����ادرة خم��ت��ل��ف  غ��ط��ت  ك��م��ا 
توزعت  حيث  ال��ع��امل،  ح��ول  اجلغرافية 
اآ�صيا،  م���ن  ك���ل  يف  امل���خ���ت���ارة  امل�������ص���اري���ع 
الدول  الالتينية،  واأم��ري��ك��ا  واأف��ري��ق��ي��ا، 

اجلزرية ال�صغرية النامية.

•• اأبوظبي-وام:

اأ���ص��در م��رك��ز الإح�����ص��اء اأب��وظ��ب��ي تقريره 
لعام  القومية  احل�صابات  لنتائج  ال�صنوي 
للح�صابات  ال��رب��ع��ي��ة  وال��ت��ق��اري��ر   2018
القومية لكل من الربعني الثاين و الثالث 
من عام 2019 والتي اأظهرت يف جمملها 
املحلي  ال��ن��اجت  قيمة  يف  ملحوظا  تناميا 
فاعلية  لتوؤكد  اأبوظبي  لإم��ارة  الإج��م��ايل 
املالية ومتانة القت�صاد املحلي  ال�صيا�صات 

لإمارة اأبوظبي.
بالأ�صعار  الإج���م���ايل  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت  وب��ل��غ 
عام  يف  دره����م  م��ل��ي��ار   932.4 اجل���اري���ة 
2018 مقارنة ب�� 813.6 مليار درهم يف 

عام 2017 مبعدل منو بلغ 14.6%.
مبا�صرة  ن��ت��ي��ج��ة  ال����زي����ادة،  ه����ذه  وج�����اءت 
ال���ن���اجت املحلي  ���ص��ج��ل��ه  ال�����ذي  ل���الرت���ف���اع 
ال��ن��ف��ط��ي ب��الأ���ص��ع��ار اجل���اري���ة وال����ذي بلغ 
 ،2018 ع���ام  يف  دره����م  م��ل��ي��ار   388.5
 2017 %40.2 ع��ن ع���ام  مب��ع��دل من��و 
بالأ�صعار  النفطي  املحلي  ال��ن��اجت  �صكل  و 
الناجت  م��ن   41.7% ن�صبته  م��ا  اجل��اري��ة 

املحلي الإجمايل بالأ�صعار اجلارية.
الناجت  ارت��ف��اع  امل��رك��ز..  بيانات  اأظ��ه��رت  و 
اجلارية  ب��الأ���ص��ع��ار  النفطي  غ��ري  امل��ح��ل��ي 
 2017 536.6 مليار دره��م يف عام  من 
عام  يف  دره���م  مليار   543.9 اإىل  لي�صل 
 ،1.4% بن�صبة  من���وا  حم��ق��ق��ا   ،2018
الناجت  م��ن   58.3% بن�صبة  وم�����ص��اه��م��ا 
لعام  اجل��اري��ة  بالأ�صعار  الإج��م��ايل  املحلي 
و�صجلت الأن�صطة غري النفطية   .2018
اإذ   ،2008 ع�����ام  م���ن���ذ  م��ل��ح��وظ��ا  من�����وا 
الأن�صطة  �صهدتها  ال��ت��ي  امل��ت��غ��ريات  اأث���رت 
القت�صادية خالل الأعوام املا�صية وب�صكل 
الناجت  يف  النمو  م��ع��دلت  دف��ع  يف  اإيجابي 
اجلارية...  ب��الأ���ص��ع��ار  الإج���م���ايل  امل��ح��ل��ي 
م���ع���دلت منو   2018 ع����ام  ���ص��ج��ل  ق���د  و 
ال��ق��ط��اع��ات غري  ال��ع��دي��د م��ن  ملحوظ يف 
النفطية منها قطاع ال�صناعات التحويلية 
وهو اأحد اأبرز الأن�صطة القت�صادية حيث 
%8.1، وبلغ معدل  اأحرز ارتفاعا بن�صبة 
والدفاع  العامة  الإدارة  اأن�صطة  يف  النمو 
وال�����ص��م��ان الج��ت��م��اع��ي الإج���ب���اري ن�صبة 
الكهرباء  ق��ط��اع  ن�����ص��اط  و���ص��ه��د   ،6.2%
والغاز واملياه واأن�صطة اإدارة النفايات منوا 
%5.1، كما حقق كل من ن�صاط  مبعدل 
منوا  والتخزين  النقل  ون�صاط  الت�صييد 
التوايل.?  %3.8 و%1.3 على  مبعدل 
ارتفاعا  العاملني  تعوي�صات  �صجلت  و   ?
بن�صبة %3.5 لت�صل اإىل 248.7 مليار 

 240.2 ب�  2018 مقارنة  دره��م يف ع��ام 
الوقت  يف   ،2017 ع���ام  يف  دره����م  م��ل��ي��ار 
ال���ذي ارت��ف��ع اإج��م��ايل الإن���ت���اج وه���و قيمة 
الإيرادات الرئي�صية لالأن�صطة القت�صادية 
اأبوظبي  اإم���ارة  واخل��دم��ات، يف  ال�صلع  من 
 ،11.6% ب��ل��غ��ت  م��ل��ح��وظ��ة  من��و  بن�صبة 
عام  يف  دره���م  مليار   1،423 اإىل  لي�صل 
2018 مقارنة ب� 1،275 مليار درهم يف 

عام 2017.
و ط��ب��ق��ا ل��ن��ت��ائ��ج امل�����ص��ح الق��ت�����ص��ادي ربع 
املحلي  ال����ن����اجت  ارت����ف����ع  ف���ق���د  ال�������ص���ن���وي 
الإجمايل لإمارة اأبوظبي بالأ�صعار الثابتة 
للربع الثالث من عام 2019 مبعدل منو 
بلغ %2.7 وبقيمة 204.9 مليار درهم 
للربع  دره����م  م��ل��ي��ار   199.5 ب���  م��ق��ارن��ة 

نف�صه من العام ال�صابق.
و اأظهرت البيانات التف�صيلية منوا اإيجابيا 
وغالبية  ال��ن��ف��ط��ي،  ال��ق��ط��اع  م���ن  ك���ل  يف 
النفطية  غ���ري  وال���ق���ط���اع���ات  الأن�������ص���ط���ة 
 ،2018 ع��ام  م��ن  الثالث  بالربع  مقارنة 
والتخزين  ال��ن��ق��ل  ن�صاطا  مقدمتها  ويف 
واأن�صطة  وامل��ي��اه  وال��غ��از  الكهرباء  ون�صاط 

اإدارة النفايات.
�صجل   ،2019 الثاين من عام  الربع  ويف 
اأبوظبي  لإم���ارة  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت 
 5.2% بن�صبة  ارتفاعا  الثابتة  بالأ�صعار 
دره��م، مقارنة  207.7 مليار  اإىل  لي�صل 
من  نف�صه  للربع  دره��م  مليار   197.4 ب� 

عام 2018.
كما �صجل الناجت املحلي النفطي بالأ�صعار 
وبقيمة   12.5% بن�صبة  ارتفاعا  الثابتة 
اإجمالية و�صلت اإىل 108.6 مليار درهم، 
الربع  يف  دره��م  مليار   96.5 مع  مقارنة 
بذلك  لي�صكل   ،2018 ع���ام  م��ن  ال��ث��اين 
الإجمايل  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت  م��ن   52.3%
املحلي  ال��ن��اجت  �صجل  و  الثابتة.  بالأ�صعار 

بالأ�صعار  اأب���وظ���ب���ي  لإم�������ارة  الإج����م����ايل 
اجل��اري��ة ل��ل��رب��ع ال��ث��اين م��ن ع���ام 2019 
%1.5، لي�صل اإىل 234  ارتفاعا بن�صبة 
مليار   230.6 ب���  م��ق��ارن��ة  دره����م،  م��ل��ي��ار 

درهم يف الربع الثاين من عام 2018.
اإىل  للتقرير  التف�صيلية  النتائج  اأ�صارت  و 
�صهد   2019 ع���ام  م��ن  ال��ث��اين  ال��رب��ع  اأن 
امل��ح��ل��ي للقطاع  ال��ن��اجت  اإي��ج��اب��ي��ا يف  من���وا 
النفطي بالأ�صعار اجلارية، مرتفعا بن�صبة 
درهم  مليار   100.4 اإىل  لي�صل   4.9%
الناجت  م��ن   42.9% ن�صبته  م��ا  م�صكال 
امل��ح��ل��ي الإج����م����ايل ب���الأ����ص���ع���ار اجل���اري���ة، 
مقارنة بقيمة 95.7 مليار درهم للفرتة 

ذاتها يف عام 2018.
ال�صويدي،  اأح��م��د  اهلل  عبد  �صعادة  ق��ال  و   
اأبوظبي  الإح���������ص����اء  م���رك���ز  ع�����ام  م���دي���ر 
الإجمايل  املحلي  الناجت  “حقق  بالإنابة: 
وبالأ�صعار  ال��ث��اب��ت��ة  ب��الأ���ص��ع��ار  ل����الإم����ارة 
ملحوظا  ارتفاعا  �صواء  حد  على  اجلارية 
خالل الفرتة التي ي�صملها التقرير، وذلك 
الفرتة  ح��ول  ال�����ص��ائ��دة  للتوقعات  خ��الف��ا 
امل���ذك���ورة، ح��ي��ث وا���ص��ل اق��ت�����ص��اد الإم����ارة 
ق��ط��اع��ات م���ت���ع���ددة، م���ا يعك�ض  ال��ن��م��و يف 
والقت�صادية  امل��ال��ي��ة  ال�صيا�صات  فاعلية 
فعلى  اأبوظبي..  لإم��ارة  الر�صيدة  للقيادة 
العاملي،  الق��ت�����ص��اد  ت��ق��ل��ب��ات  م���ن  ال���رغ���م 
ا�صتقراره  ع��ل��ى  الإم�����ارة  اق��ت�����ص��اد  ح��اف��ظ 
م�صتفيدا من املرونة التي وفرتها �صيا�صات 
اإمارة  تنتهجها  التي  القت�صادي  التنويع 

اأبوظبي .
عبدالكرمي  را����ص���د  ����ص���ع���ادة  اأك�����د  ب������دوره 
البلو�صي، وكيل دائرة التنمية القت�صادية 
اأبوظبي  اإم���ارة  اقت�صاد  اأداء  اأن  اأب��وظ��ب��ي، 
الفرتة  م��ل��ح��وظ��ا خ����الل  ���ص��ه��د حت�����ص��ن��ا 
امل�صمولة يف التقرير مدفوعا بنمو القطاع 
الناجت  ن��ت��ائ��ج  اأن  اىل  م�����ص��ريا  ال��ن��ف��ط��ي، 
قدرة  تعك�ض  ل���الإم���ارة  الإج���م���ايل  امل��ح��ل��ي 
اقت�صاد اإمارة اأبوظبي على املحافظة على 
ترجمة  ال��ن��ت��ائ��ج  ه���ذه  ومت��ث��ل  مكت�صباته 
اإمارة  وحكومة  قيادة  وتطلعات  لتوجهات 
اأبوظبي يف حتقيق اأهدافها ال�صرتاتيجية 
املبادرات  م��ن  امل��زي��د  تنفيذ  اإىل  ال��رام��ي��ة 
م�صاهمة  حتفيز  يف  ت�صهم  التي  وامل�صاريع 
القطاع اخلا�ض يف الناجت املحلي الإجمايل 
لالإمارة ومتكينه من اأداء دور قوي وفعال 
يف ال��ت��ن��م��ي��ة امل��ن�����ص��ودة وج����ذب امل���زي���د من 

ال�صتثمارات الأجنبية.
اأ�صار البلو�صي اإىل اأن هذه النتائج تاأتي  و 
اأبوظبي  اإم��ارة  تبذل فيه حكومة  يف وقت 
جهودا حثيثة لتعزيز ال�صراكة الفاعلة مع 

اإطالق  القطاع اخلا�ض وذل��ك من خ��الل 
ال�صرتاتيجية �صمن  املبادرات  حزمة من 
التنموية  ل��ل��م�����ص��رع��ات  اأب��وظ��ب��ي  ب��رن��ام��ج 
يف  ���ص��ي�����ص��ه��م  ال�����ذي  الأم�����ر   ،”21 “غدا 
القت�صادية  ال��ق��ط��اع��ات  وت��ط��وي��ر  تنمية 
غري النفطية مما يعد هدفا ا�صرتاتيجيا 
اإمارة  حكومة  ق��ي��ادة  توجيهات  لرتجمة 

اأب��وظ��ب��ي ال��ر���ص��ي��دة. واأ���ص��اف : “حتر�ض 
على  اأبوظبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة 
امل�����ب�����ادرات وحتديث  م����ن  امل����زي����د  ت��ن��ف��ي��ذ 
ي�صهم يف حتفيز  الإج���راءات مبا  وت�صهيل 
قطاعات  يف  وخ���ا����ص���ة  الأع�����م�����ال  ق���ط���اع 
والبنية  واخلدمات  التحويلية  ال�صناعات 

التحتية والطاقة وغريها«.

جمموعة دبي للجودة تعلن اإطالق الدورة 17 جلائزة 
الإمارات لل�سيدات �ساحبات الأعمال واملهنيات لعام 2020

•• دبي-الفجر:

اعلنت جمموعة دبي للجودة عن اإطالق الدورة ال�صابعة ع�صرة جلائزة الإمارات 
لل�صيدات �صاحبات الأعمال واملهنيات، والتي تقام حتت رعاية �صاحب ال�صمو 
رئي�ض  امل��دين،  للطريان  دبي  هيئة  رئي�ض  مكتوم  اآل  �صعيد  بن  اأحمد  ال�صيخ 
موؤ�ص�صة مطارات دبي، الرئي�ض الأعلى الرئي�ض التنفيذي لطريان الإمارات 
باب  فتح  مت  وق��د  ل��ل��ج��ودة...  دب��ي  ملجموعة  الفخري  وال��راع��ي  واملجموعة، 

قبل  من  الطلبات  واإ�صتقبال  الرت�صح 
الأعمال  و�صاحبات  املهنيات  ال�صيدات 
الدولة،  اإم����ارات  خمتلف  يف  املقيمات 
واخ�����ر م���وع���د ل��ق��ب��ول ال��ط��ل��ب��ات يوم 
 ،2020 م��ار���ض   5 امل��واف��ق  اخلمي�ض 
للتوا�صل  قناة  للمرت�صحات  و�صتتاح 
ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى تنظيم  امل��ب��ا���ص��ر م���ع 
اجلائزة من خالل املوقع الإلكرتوين 
الإعالن  ،و�صيتم   www.ewa.ae
ع�صرة  ال�صابعة  بالدورة  الفائزات  عن 
لتوزيع  ال�صنوي  اخل��ت��ام��ي  احل��ف��ل  يف 
امل��ق��رر انعقادة يف �صهر  اجل��وائ��ز وم��ن 
بح�صور   2020 ل��ع��ام  امل��ق��ب��ل  اأب��ري��ل 

بالدولة   ال�صخ�صيات  ك��ب��ار  م��ن  نخبة 
والإعالميني. 

اإطالق اجلائزة
ودعا املهند�ض ح�صن عمر رئي�ض جمل�ض اإدارة جمموعة دبي للجودة، ال�صيدات 
�صاحبات الأعمال واملهنيات املقيمات بدولة الإمارات من خمتلف اجلن�صيات 
ا�صتمدت اجلائزة روؤيتها واهميتها حول  “ لقد  للم�صاركة يف اجلائزة قائاًل 
الر�صيدة  قيادتنا  دع��م  خ��الل  من  الأع��م��ال  و�صاحبة  املهنية  ال�صيدة  متكني 
�صواء  اجلن�صيات  خمتلف  من  ال��ب��ارزة  الن�صائية  القيادات  وم�صاركة  للمراأة، 
اإمارات  كافة  وم��ن  الأع��م��ال  املقيمات( يف خمتلف قطاعات  اأو  )الإم��ارات��ي��ات 
يف  تاأ�صي�صها  منذ  اجل��ائ��زة  تعد  حيث  ال�صابقة،  ال�صنوات  م��دار  على  ال��دول��ة 
اهل  املجتمع، مما  امل��راأة ومكانتها يف  2003 من�صة لدعم وتفعيل دور  عام 
امل�صاركات من الو�صول اإىل اأعلى املنا�صب القيادية والتنفيذية على ال�صعيد 
ال�صابعة ع�صرة  ال��دورة  باإطالق  احلكومي واخلا�ض... ومن ثَم نحن �صعداء 
جلائزة الإمارات لل�صيدات، لت�صليط ال�صوء على دور واإجنازات املراأة يف نه�صة 
املجتمع الإماراتي وم�صاهمتها الفعالة يف التنمية الجتماعية والقت�صادية... 
مبجالتها  العامة  احلياة  يف  الإماراتية  وخا�صة  امل��راأة  م�صاركة  تعد  فاليوم 

كافة، ركيزة اأ�صا�صية يف نه�صة وتقدم البالد ».

الهدف من تنظيم اجلائزة
املوهوبات  امل�صرفة من  الن�صائية  النماذج  واإب��راز  وتهدف اجلائزة اىل تكرمي 
على ال�صعيد املحلى والدويل اللواتي برعن وتفوقن يف اأعمالهن يف خمتلف 
من�صة  فاجلائزة  والتعليم،  واخل��دم��ات  والإقت�صاد  الأع��م��ال  من  القطاعات 
للقيادات الن�صائية واإبرازهم كقدوة لالأخرين خا�صة الأجيال ال�صابة الواعدة 

لإعطائهم مناذج يحتذوا بها وهن يقتحمن عامل الأعمال.

�شروط اجلائزة واألية التقيم والتقدمي
املفعول  �صارية  اإقامة  اأو  الإماراتية  اجلن�صية  حتمل  اأن  املتقدمة  على  يجب 
اأدنى يف جمال  3 �صنوات من اخلربة كحد  لغري املواطنات، وان يكون لديها 
عملها، ول�صاحبات الأعمال ي�صرتط اأن متتلك �صركة اأو تكون �صريكة داخل 
دولة الإمارات، وان تكون م�صوؤولة مبا�صرة عن اإدارة ال�صركة، و�صيتم اختيار 
الفائزات بناء على املعاير اخلم�ض للجائزة بدء من اأف�صل اأداء ملعيار القيادة 
ومعيار التخطيط ال�صرتاتيجي واملايل، ومعيار الجنازات الوظيفية ومعيار 
اإ�صتمارة  حتميل  املتقدمات  وعلى  البتكار،  ومعيار  الجتماعية  امل�صاهمات 

.  www.ewa.ae امل�صاركة من خالل املوقع الإلكرتوين للجائزة

مليار درهم قيمة جتارة   28.66
ال�سيارات يف اأبوظبي خالل 10 اأ�سهر

•• اأبوظبي-وام:

يف  ال�صيارات  لتجارة  اإقليمي  كمركز  مكانتها  تر�صيخ  يف  اأبوظبي  جنحت 
منطقة اخلليج وال�صرق الأو�صط وذلك بعدما حافظ موؤ�صر جتارة القطاع 
الأوىل من   10 ال���  الأ�صهر  خ��الل   5% بن�صبة  ن�صاطه حمققا من��وا  على 

العام 2019.
�صمن  لالإح�صاء  اأبوظبي  مركز  اأ���ص��دره��ا  التي  الأرق���ام  اأح���دث  وبح�صب 
الإم����ارة من  ق��ف��زت جت���ارة  النفطية فقد  غ��ري  ال�صلع  ع��ن جت���ارة  تقريره 
نهاية  يناير وحتى  الفرتة من  درهم خالل  28.66 مليار  اإىل  ال�صيارات 
اأكتوبر املا�صيني مقارنة مع 27.3 مليار درهم يف الفرتة ذاتها من العام 

.2018
رغم   2019 خالل  ال�صيارات  من  اأبوظبي  لتجارة  املتوا�صل  النمو  وج��اء 
حالة التباطوؤ التي �صهدتها الأن�صطة القت�صادية يف املنطقة والعامل خالل 

الفرتة املا�صية.
ب�صكل  والإم���ارات  اأبوظبي  يف  ال�صيارات  لتجارة  امل�صطرد  الن�صاط  و�صاهم 
“ �صركات وكالت ح�صرية  عام يف زيادة عدد ال�صركات العاملة يف القطاع 
و�صركات جتارة ال�صيارات امل�صتعملة “ خالل ال�صنوات املا�صية والتي يتجاوز 
تقديرات غري  وذل��ك وفق   2019 العام  نهاية  �صركة مع  اآلف   6 عددها 
الكبري يف جتارة  النمو  الإح�صاء  اأرق��ام مركز  ويت�صح من خالل  ر�صمية. 
اإعادة ت�صدير ال�صيارات والتي بلغت قيمتها 14.459 مليار درهم خالل 
الأ�صهر ال� 10 الأوىل من العام 2019 بزيادة ن�صبتها %27 مقارنة مع 

11.38 مليار درهم يف الفرتة ذاتها من العام 2018.
اأكتوبر  اإىل  ال��واردات فقد بلغت قيمتها يف الفرتة من يناير  وعلى �صعيد 
درهم  مليار   15.67 م��ع  مقارنة  دره��م  مليار   13.854 نحو   2019

خالل فرتة الر�صد ذاتها.
 350 اإىل  ارتفعت  ال�صيارات فقد  الإم���ارة من  ���ص��ادرات  اأم��ا على م�صتوى 
مليون درهم من يناير اإىل اأكتوبر 2019 بزيادة ن�صبتها %37.2 مقارنة 

مع 255 مليون درهم يف الفرتة املقابلة يف 2018.
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رئي�ض هيئة الربط الكهربائي اخلليجي ل� وام: 2.6 مليار دولر وفرها امل�شروع بنهاية 2019
وكيل وزارة الطاقة: الربط الكهربائي اخلليجي منع 

حدوث 1400 حالة انقطاع للكهرباء يف الدول الأع�ساء
•• اأبوظبي-وام:

الربط  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  الإبراهيم  علي  بن  اأحمد  املهند�ض  اأك��د 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي ل����دول جم��ل�����ض ال��ت��ع��اون ل����دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة اأن الربط 
حقق  ال��ت��ع��اون  جمل�ض  ل���دول  ا�صرتاتيجي  م�صروع  اخلليجي  الكهربائي 
وفورات اقت�صادية و�صلت اإىل 2.6 مليار دولر خالل �صنوات الت�صغيل ما 

يجعله من اأهم امل�صاريع الناجحة لدول املجل�ض.
بالتزامن مع  اأنباء الإمارات “وام”  وقال الإبراهيم يف ت�صريحات لوكالة 
اأعمال اليوم الثالث ملنتدى الطاقة العاملي للمجل�ض الأطل�صي باأبوظبي اإن 
م�صروع الربط الكهربائي اخلليجي يدخل حاليا مرحلة جديدة يف زيادة 
املنافع القت�صادية من خالل اإطالق �صوق تفاعلية حلظية لتجارة الطاقة 
ا�صتخدام  الأع�صاء لزيادة  الدول  التن�صيق مع  و  املا�صي  العام  بداأت  والتي 

هذا ال�صوق وتفعيله ب�صكل اأكرب بني الدول الأع�صاء.
واأو�صح اأن الربط الكهربائي اخلليجي ميكن الدول من امل�صاركة يف م�صادر 
الطاقة �صواء املنتجة اأو احتياطي الطاقة وهو ما يوفر على دول اخلليج ما 
بني 250 و 300 مليون دولر �صنويا وقال : “ نخطط لأن يقفز الرقم 

اإىل مليار دولر �صنويا خالل املرحلة املقبلة«.
الأع�صاء  الدول  الكهرباء بني  البينية من  التجارة  اأن  الإبراهيم  اأ�صاف  و 
يف الربط الكهربائي اخلليجي �صهدت طفرة منذ العام 2016 و�صلت اإىل 
700 األف ميجاوات �صاعة يف ال�صنة بن�صبة منو ترتاوح ما بني 15 و20 
% �صنويا م�صريا اإىل اأن الهيئة جتري درا�صات فنية ل�صمان الدماج الآمن 
الكهرباء اخلليجية من خالل درا�صة م�صرتكة  املتجددة يف �صبكة  للطاقة 
وال�صوابط  املعايري  اإىل  للتعرف  “اإبري”  الأمريكي  املعهد  مع  تف�صيلية 
املنافع  اإىل  اإ�صافة  الطاقة  اأم��ن  يحقق  مبا  الدمج  عملية  حتتاجها  التي 

القت�صادية للدول الأع�صاء.
التعاون  التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول جمل�ض  اأ�صار الرئي�ض  و 
3 م�صاريع جديدة  الهيئة تعمل حاليا على  اأن  اإىل  العربية  لدول اخلليج 
املبا�صر مع  وال��رب��ط  الإم����ارات  دول���ة  م��ع  الكهربائي  ال��رب��ط  تو�صيع  وه��ي 
الربط  م��ا يجعل  وه��و  ال��ك��وي��ت  دول���ة  م��ع  ال��رب��ط  وتو�صعة  ع��م��ان  �صلطنة 
الكهربائي اأكر متانة وقدرة على دعم دول جمل�ض التعاون اإ�صافة اإىل فتح 

املجال لتبادل اأكرب لتجارة الطاقة بني الدول الأع�صاء.
وقال اإن الهيئة تعمل حاليا على العديد من امل�صروعات مع الدول املجاورة 
املقرر  من  وال��ذي  ال��ع��راق  جمهورية  مع  الكهربائي  الربط  م�صروع  منها 
اأن ميكن دول جمل�ض  �صاأنه  و م��ن   2020 ال��ع��ام اجل���اري  اإجن���ازه خ��الل 
التعاون من ت�صدير 500 ميجاواط �صنويا اإىل العراق مبا يحقق الفائدة 

للجانبني.
و اأكد الإبراهيم اأن الإمارات تلعب دورا حيويا يف م�صروع الربط الكهربائي 
اخلليجي كونها تعد من اأكرب امل�صاهمني يف �صبكة الربط وقال اإن تو�صعة 
اإمكانية  يف  تتمثل  كبرية  فائدة  له  الإم���ارات  دول��ة  مع  الكهربائي  الربط 
اإدم����اج ال��ك��ه��رب��اء ال��ن��اجت��ة ع��ن ال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة ال�صلمية وه���و م��ا ميكن 
الإمارات والدول الأع�صاء من ال�صتفادة من هذا امل�صروع احليوي خا�صة 
اإىل  م��ن خ��الل ت�صديرها  الطاقة  اإن��ت��اج  وف��رة يف  ت�صهد  التي  الأوق���ات  يف 

الدول الآخرى.
و اأ�صاف اأن م�صاريع الطاقة املتجددة العمالقة التي تن�صئها الإمارات �صنويا 

ت�صاعد الربط الكهربائي اخلليجي على ال�صتخدام الأمثل للطاقة.
حاليا  عليها  العمل  يتم  التي  الكهربائي  ال��رب��ط  م�صروعات  اأن  اأو���ص��ح  و 
جتعل دول اخلليج مركزا لتبادل الطاقة بني ال�صرق والغرب حيث تدر�ض 
الهيئة ربط اليمن و اإثيوبيا و�صول اإىل اأفريقيا يف ظل النقا�صات احلالية 
مع اجلانب الهندي لربط القارة الأ�صيوية اإ�صافة اإىل ربط الأردن وم�صر 
و�صول اإىل اأوروبا و الذي من �صاأنه اأن يوفر الكثري من املوارد التي حتقق 

اأمن الطاقة.
من جانبه قال الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة وال�صناعة 
ا�صتطاع  اخلليجي  الكهربائي  الربط  م�صروع  اإن  ل�”وام”  ت�صريحات  يف 
منذ ت�صغيله يف العام 2009 منع حدوث 1400 حالة انقطاع للكهرباء 
اأجله هذا  اأن�صئ من  ال��ذي  الرئي�صي  ال�صبب  الأع�صاء وه��ذا هو  ال��دول  يف 

امل�صروع احليوي ليكون ركيزة اأ�صا�صية لأمن الطاقة بني دول املجل�ض.
 10 خالل  جنح  اخلليجي  الكهربائي  الربط  م�صروع  اأن  النيادي  واأ�صاف 
التبادل التجاري  اإىل زيادة  اإ�صافة  اأي انقطاعات للكهرباء  �صنوات يف منع 
يف قطاع الكهرباء بني دول اخلليج وحتقيق الفائدة للمورد وامل�صتهلك .. 
م�صريا اإىل اأن حجم الفائ�ض يف الكهرباء بدول اخلليج خالل ف�صل ال�صتاء 
ي�صل اإىل نحو 70 % من القدرة الإنتاجية وهو ما يوؤكد اأهمية تو�صيع 
جلميع  ال��ف��ائ��دة  وحتقيق  الفائ�ض  لت�صدير  امل��ج��اورة  ال���دول  م��ع  ال��رب��ط 

الأطراف.

خالل افتتاحها معر�ض ال�شرق الأو�شط للوحات والت�شميمات الإعالنية 

منى املّري: ازدهار اقت�ساد دبي جعلها اأحد اأهم الأ�سواق العاملية لأن�سطة ومنتجات موؤ�س�سات الطباعة والدعاية والإعالن 

مركز دبي لل�سلع املتعددة ي�ستقطب حوايل 2000 �سركة جديدة اإىل دبي يف 2019

•• دبي-وام: 

املدير  امل��ّري،  �صعادة منى غامن  افتتحت 
دبي،  حلكومة  الإع��الم��ي  للمكتب  العام 
والع�صرين  الثالثة  ال��دورة  اأعمال  ام�ض 
م��ن م��ع��ر���ض ال�����ص��رق الأو����ص���ط للوحات 
والت�صميمات الإعالنية يف دبي، بح�صور 
وم�����ص��ارك��ة وا���ص��ع��ة م���ن ال��ع��ار���ص��ني من 
اإط�����ار �صعيهم  ال���ع���امل يف  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع 
الطباعة  ����ص���وق  م����ن  ج�������زءاً  ل���ي���ك���ون���وا 
و�صط  وذل������ك  امل���ن���ط���ق���ة،  يف  امل���ت���ن���ام���ي���ة 
توقعات بو�صول قيمة قطاع الطباعة يف 
منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا 
حتى  اأم���ري���ك���ي  دولر  م��ل��ي��ار   32 اإىل 
مطلع عام 2020، مع بلوغ التقديرات 
القت�صادية بتحقيق املنطقة اأداًء اأف�صل 
تقّدر  من��و  بن�صبة  العاملية  الأ���ص��واق  م��ن 
�صعادتها  وتفقدت  �صنوياً.   6،2% بنحو 
ع���ددا م��ن الأج��ن��ح��ة امل�����ص��ارك��ة واطلعت 
ع���ل���ى ج���ان���ب م����ن امل���ن���ت���ج���ات واحل���ل���ول 
ال�صركات  ك��ربى  تقدمها  التي  املتطورة 
املتخ�ص�صة يف هذا املجال، موؤكدة اأهمية 
قطاع الطباعة والإعالن ملواكبته حركة 
التنمية �صمن خمتلف قطاعات الدولة، 
الن�صاط  لهذا  املطرد  النمو  على  ع��الوة 
القت�صادية  القطاعات  بكافة  املرتبط 
ع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��دي��ن الإق��ل��ي��م��ي وال����دويل، 
البوابة  دب��ي  ال��ذي متثل فيه  ال��وق��ت  يف 
املثالية لل�صركات العاملية العاملة يف هذا 

املجال اإىل اأ�صواق املنطقة.
وقالت �صعادة منى املّري اإن دبي بو�صفها 
مركز املال والأعمال، ومع تركيزها على 
والتكنولوجية،  الإب��داع��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
القطاع  ل���ه���ذا  ك���ب���رية  ف���ر����ص���اً  ت��ع��ط��ي 
ال�صتثمارات  تعد  فيما  والتطور،  للنمو 
وتنامي  امل��ج��الت  خمتلف  يف  احلكومية 
م�����ص��اري��ع ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة يف دب���ي اإىل 
جانب الن�صاط القوي للتجارة الداخلية 
تطور  يف  ال��ت��اأث��ري  وبالغة  مهمة  ع��وام��ل 
ق��ط��اع ال��ط��ب��اع��ة وال���دع���اي���ة والإع�����الن، 
اليوم  حت��ت�����ص��ن  دب����ي  اأن  اإىل  م�����ص��رية 
حول  ال�صركات  لكربى  الإقليمية  املقار 
املتنامي  جمتمعها  ع��ن  ف�����ص��ال  ال��ع��امل 
�صوء  يف  املحلية  الأع��م��ال  موؤ�ص�صات  من 
لالإمارة،  امل�صتمر  القت�صادي  الزده���ار 
للتحول دبي بذلك اإىل اأحد اأهم الأ�صواق 
والت�صميمات  الطباعة  لأن�صطة  العاملية 
الإعالنية يف املنطقة. بدوره قال �صريف 
ل�صركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  رح���م���ن، 
يف  كون�صلت�ض”:  اإك�صبو  “اإنرتنا�صيونال 
ع�صر التحول الرقمي، وحدها ال�صركات 
والتقنيات احلديثة  البتكار  تتبنى  التي 

هي التي �صتتمكن من البقاء والزدهار، 
ويف�صح معر�ض ال�صرق الأو�صط للوحات 
وال��ت�����ص��م��ي��م��ات الإع��الن��ي��ة امل��ج��ال اأم���ام 
اأح�����دث تقنيات  ل���الط���الع ع��ل��ى  زوارن������ا 
القطاع، كما يتيح لهم فر�صة ال�صتفادة 
من اأ�صبقية املعرفة يف هذا املجال. وعدا 
ع���ن م��ن��ط��ق��ة ال�����ص��رق الأو�����ص����ط، نتوقع 
كذلك م�صاركة وا�صعة من اأنحاء اأفريقيا 
ي���وّف���ر املعر�ض  واآ���ص��ي��ا واأوروب��������ا، ح��ي��ث 
جغرافياً  قريبة  من�صة  ال�صركات  ملالكي 
واأكد  والتقنيات.  الآلت  اأح���دث  ل�صراء 
التجاري  امللتقى  يعد  املعر�ض  اأن  رحمن 

ل�صناع  امل��ن��ط��ق��ة  ن���وع���ه يف  م���ن  الأك�����رب 
ال���ل���وح���ات الإع����الن����ي����ة، وال���ع���ام���ل���ني يف 
والوكالت  والطباعة،  الإن��ت��اج  قطاعات 
التجارية،  امل��راك��ز  ومالكي  الإع��الم��ي��ة، 
واملطورين  ال�����ص��ي��ارات،  جت��ل��ي��د  وق��ط��اع 
العقاريني، وقطاعي ال�صيافة وال�صياحة، 
وق����ط����اع ال���ط���ب���اع���ة ث���الث���ي���ة الأب�����ع�����اد، 
وم�صت�صاري  امل��ع��م��اري��ني،  وامل��ه��ن��د���ص��ني 
ال����ع����الم����ات ال���ت���ج���اري���ة وغ����ريه����م من 
الطباعة  قطاعات  يف  امل�صلحة  اأ�صحاب 
وال��ت�����ص��وي��ر وال��الف��ت��ات الإع��الن��ي��ة اإىل 
بالتجزئة،  البيع  قطاع  اإع��الن��ات  جانب 

وال��ط��ب��اع��ة ال��رق��م��ي��ة، وال��ط��ب��اع��ة على 
العاملة  ال��ع��ر���ض  امل��ن�����ص��وج��ات، ول��وح��ات 
املعار�ض  �صتقّدم  حيث  LED؛  بتقنية 
مدعومة  وح��ل��وًل  منتجات  امل�صتقبلية 
بتقنيات الذكاء ال�صطناعي، وال�صا�صات 
اللم�ض،  و����ص���ا����ص���ات  ال���ه���ول���وغ���راف���ي���ة، 
وال�صا�صات القابلة لالنحناء وغريها من 
تقنيات و�صم املنتجات وطباعة املل�صقات 

التعريفية.
واأ����ص���اف ���ص��ري��ف رح��م��ن : ي��وف��ر تقرير 
روؤى  بريا”  “�صميرز  ل�صركة  ح�صري 
ح����ول ����ص���وق ال��ط��ب��اع��ة ال���ع���امل���ي���ة، حيث 

الإجمالية  ال��ق��ي��م��ة  ت�����ص��ل  اأن  ي��ت��وق��ع 
يف  دولر  مليار   874 اإىل  ال�صوق  لهذه 
املرحلة  م��ن  وب��ال��رغ��م   ..  2024 ع���ام 
ال��ت��ح��ول��ي��ة ال��ت��ي مت���ر ب��ه��ا، ت��وف��ر �صوق 
القيمة  عالية  اإمكانات  العاملية  الطباعة 
للعديد من القطاعات العمودية .. لفتاً 
باكراً  ت��ن��ط��ل��ق  امل��ع��ر���ض  اأع���م���ال  اأن  اإىل 
مثالياً  مقيا�صاً  ي�صكل  وه���و  ال��ع��ام  ه���ذا 
كما  املقبل  العام  خ��الل  القطاع  لن�صاط 
اللوحات  قطاع  يواكب متطلبات عمالء 
الإع���الن���ي���ة وال��ط��ب��اع��ة ك���ب���رية احلجم 
املعنيني  امل�صلحة  اأ�صحاب  من  وغريهم 
التجارية  ال��ع��الم��ات  اأف�����ص��ل  جمع  ع��رب 
العاملية واملحلية حتت �صقف واحد. واأكد 
الثقة التامة باأن املعر�ض �صيحقق جناحاً 
باهراً با�صتقطابه اآلف الزوار الراغبني 
بالتعرف على اأحدث التقنيات يف جمالت 
الطباعة كبرية احلجم، واإعالنات قطاع 
الرقمية  وال��ل��وح��ات  ب��ال��ت��ج��زئ��ة،  ال��ب��ي��ع 
من  وغ��ريه��ا   ،LED بتقنية  ال��ع��ام��ل��ة 
جدير  ال�صلة.  ذات  الأخ����رى  التقنيات 
الأو�صط  ال�����ص��رق  م��ع��ر���ض  اأن  ب��ال��ذك��ر 
ي�صّكل  الإعالنية  والت�صميمات  للوحات 
املبتكرة،  الأفكار  من  متكاملة  منظومة 
ح��ي��ث ي�����ص��ه��د م�����ص��ارك��ة ن��خ��ب��ة م���ن قادة 
العالمات التجارية من املنطقة والعامل. 
وت�صارك يف دورة هذا العام �صركات عاملية 
وحملية عدة مبا فيها “ما�صون ليت”، 
بوينت  و”بزن�ض  �صاين”،  و”ديزرت 
/ دبليو”  �صي  و”كيو  اإنرتنا�صيونال”، 
يوروبا  و”فيلك�ض  ترياجنلز/،  �صمارت 
و”�صرتينغز  هيليوزد، و”�صتارفليك�ض”، 
و”اإي دي  و”ال�صبك”،  اإنرتنا�صيونال”، 
و”اأورافول  الإعالنية”،  ل���الأدوات  اإ���ض 
دي”،  اإي  اإي  و”باترفالي  يوروب”، 
و”جرافيك  اإنرتنا�صيونال”،  و”براذر 
و”ماجيك تريندجن”،  اإنرتنا�صيونال”، 
و”برامي �صاين”، وغريها. ويعد املعر�ض 
 2020 يناير   14 لغاية  ي�صتمر  ال��ذي 
يف م��رك��ز دب��ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي، من�صة 
مثالية تتيح للزوار والعار�صني التفاعل 
اللوحات  ���ص��ن��اع��ة  يف  املتخ�ص�صني  م��ع 
الإعالنية، والعاملني يف قطاعي الإنتاج 
املعماريني،  وامل��ه��ن��د���ص��ني  وال���ط���ب���اع���ة، 
وال�������وك�������الت الإع�����الم�����ي�����ة، وم����ط����وري 
العالمات  وم�������ص���ت�������ص���اري  ال�����ع�����ق�����ارات، 
وي�����ص��م جدول   .. وغ���ريه���م  ال��ت��ج��اري��ة 
اأعماله جمموعة متنوعة من الفعاليات 
وعرو�ض جتليد  مثل “حائط ال�صهرة”، 
حوارية  ن��دوة  اإىل  بالإ�صافة  ال�صيارات، 
ي�صارك فيها عدد من اأبرز خرباء القطاع 

حتت �صعار “�صل�صلة املعرفة«.

•• دبي - وام: 

املنطقة  املتعددة  �صهد مركز دبي لل�صلع 
احل����رة ال���رائ���دة ع��ل��ى م�����ص��ت��وى العامل 
وال�صلطة التابعة حلكومة دبي املخت�صة 
بتجارة ال�صلع وامل�صاريع ت�صجيل 1969 
���ص��رك��ة ج���دي���دة خ����الل ال���ع���ام 2019 
امل�صتثمرين  ثقة  على  موؤ�صرا  ميثل  ما 
ال��ق��وي��ة ب��اق��ت�����ص��اد دب���ي وم��ك��ان��ة املركز 
ال���رائ���دة ب��اع��ت��ب��اره اأح����د اأك����ر مناطق 

التجارة والأعمال ترابطا يف العامل.
العام  املتعددة  لل�صلع  واختتم مركز دبي 
ال��راب��ع يف  ل��ل��رب��ع  اأداء  ب��اأق��وى   2019
اأرب����ع ���ص��ن��وات م��ن ح��ي��ث ع���دد ال�صركات 
 559 وان�صمت  اإليه  املن�صمة  اجلديدة 
�صركة جديدة اإىل املنطقة احلرة التابعة 
ال��راب��ع م��ا ميثل  ال��رب��ع  للمركز خ���الل 
بنف�ض  مقارنة  باملائة   20 بن�صبة  من��وا 

الفرتة من عام 2018.
ويف اأكتوبر 2019 �صهد املركز ان�صمام 
اأعلى  م�����ص��ج��ال  ج���دي���دة  ���ص��رك��ة   202
وترية منو يف �صهر واحد خالل العامني 
املا�صيني وب�صكل عام ارتفع عدد ال�صركات 
اجلديدة املن�صمة اإىل املركز بن�صبة 5.4 

باملائة على اأ�صا�ض �صنوي.
وقال اأحمد بن �صليم الرئي�ض التنفيذي 

الأول واملدير التنفيذي ملركز دبي لل�صلع 
املتعددة  لل�صلع  دب��ي  م��رك��ز  اإن  امل��ت��ع��ددة 
للتجارة  رائ������دا  ع��امل��ي��ا  م���رك���زا  ي��ع��ت��رب 
اإمارة  قلب  يف  مت�صلة  اأع��م��ال  ومنطقة 
بان�صمام  ���ص��ع��ادت��ه  ع���ن  م��ع��رب��ا  دب�����ي، 
جمموعة  م��ن  ج��دي��دة  ���ص��رك��ة   2000
والقطاعات  التخ�ص�صات  م��ن  متنوعة 
لي�صبح   2019 العام  املركز خالل  اإىل 
17000 �صركة  اليوم مقراً لأكر من 
ول �صك باأن الأداء القوي الذي �صجلناه 
ث��م��رة حلر�صنا  امل��ا���ص��ي ج���اء  ال���ع���ام  يف 
ال�صركات  متطلبات  تلبية  على  ال��دائ��م 
امل�صجلة لدينا وجهودنا الدوؤوبة لتعزيز 
جودة ومتيز خدماتنا وتوا�صلنا الفعال 

اأنحاء  جميع  يف  الأعمال  جمتمعات  مع 
العامل.

لل�صلع  دبي  اأن مركز  �صليم  ابن  واأ�صاف 
ال�صتثمارات  ج���ذب  ي��وا���ص��ل  امل��ت��ع��ددة 
الأجنبية املبا�صرة اإىل دبي من الأ�صواق 
ال��دول��ي��ة ال��رئ��ي�����ص��ي��ة مب��ا ف��ي��ه��ا ال�صني 
والهند ونتطلع اإىل ا�صتقطاب مزيد من 
2020 وبالتايل  العام  ال�صركات خالل 
زي��ادة حجم م�صاهمتنا يف الناجت املحلي 
الإجمايل لدبي وتعزيز دورنا يف حتقيق 
اأهداف ا�صرتاتيجية التنويع القت�صادي 

قائمة  وت�صمل  ك��ك��ل.  الإم�����ارات  ل��دول��ة 
اإىل  ان�صمت  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  ال�����ص��رك��ات 
�صغرية  و�صركات  نا�صئة  �صركات  املركز 
و���ص��رك��ات متعددة  وم��ت��و���ص��ط��ة احل��ج��م 
متنوعة  جمموعة  يف  تعمل  اجلن�صيات 
م���ن ال��ق��ط��اع��ات مم���ا ي���ع���زز ت���ن���وع بيئة 
الأع���م���ال امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي ي��وف��ره��ا مركز 
دب����ي ل��ل�����ص��ل��ع امل���ت���ع���ددة ���ص��م��ن جمتمع 
ال��ذي يحت�صن  اأب��راج بحريات اجلمريا 
�صخ�ض  األ�����ف   100 م���ن  اأك�����ر  ال���ي���وم 
مفعمة  ب��ي��ئ��ة  يف  وي���ع���م���ل���ون  ي��ع��ي�����ص��ون 

وتقنيات  بحلول  وم��دع��وم��ة  باحليوية 
ذكية تري حياة النا�ض اليومية يف اإطار 

ا�صرتاتيجية املنطقة الذكية للمركز.
ويتما�صى نهج مركز دبي لل�صلع املتعددة 
يف جذب ال�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة 
لوثيقة  الثمانية  امل��ب��ادئ  م��ع  دب���ي  اإىل 
اأع���ل���ن ع��ن��ه��ا �صاحب  ال���ت���ي  اخل��م�����ص��ني 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
ن���ائ���ب رئ��ي�����ض ال����دول����ة رئ��ي�����ض جمل�ض 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل يف العام 

.2019

•• دبي-وام:

الإيطالية  اإيه  اإ�ض  باولو  �صان  اينتي�صا  جمموعة  مع  القت�صاد  وزارة  وقعت 
القت�صاد  امل�صرتك يف جمالت  التعاون  اأوج��ه  تفاهم بهدف تطوير  مذكرة 
الدائري والبتكار وامل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة. وقع املذكرة مبقر الوزارة 
الوزارة  وكيل  ال�صحي  العزيز  عبد  بن  اأحمد  حممد  املهند�ض  �صعادة  بدبي 
العام  امل��دي��ر  في�صي،  دي  ج��وي��دو  ال�صيد  م��ن  ك��ل  م��ع  القت�صادية،  لل�صوؤون 
ملركز اينتي�صا �صان باولو لالبتكار، وال�صيد كري�صتوف هامونت رئي�ض مركز 
بدبي بح�صور  للمجموعة  التابع  وال�صتثمار  لل�صركات  امل�صرفية  اخلدمات 
�صعادة مانليو دي �صتيفانو، نائب وزير ال�صوؤون اخلارجية الإيطايل، و�صعادة 
نيقول لينري �صفري اجلمهورية الإيطالية لدى الدولة وعدد من امل�صوؤولني 
الإيطاليني. فيما ح�صر من الوزارة �صعادة حميد بن بطي املهريي الوكيل 
مكافحة  اإدارة  مدير  الهاجري  و�صماح  التجارية،  ال�صوؤون  لقطاع  امل�صاعد 
كبار  من  وع��دد  ب��ال��وزارة  لالبتكار  التنفيذي  والرئي�ض  ال�صارة  املمار�صات 
اإيه”  اإ�ض  �صانباولو  “اينتي�صا  التعاون مع جمموعة  ياأتي  ال��وزارة.  موظفي 
املبتكرة  النا�صئة  وال�صركات  املواطنني  الأعمال  رواد  اأمام  املجال  بهدف فتح 
ال�صناعية  والتقنيات  التكنولوجية  املختربات  من  العملية  ال�صتفادة  من 
للمجموعة  ال��ت��اب��ع��ة  الب��ت��ك��ار  مب��راك��ز  وال��ت��ج��اري��ة  العلمية  وال���ص��ت�����ص��ارات 
تقدمي  املذكرة  ت�صمل  كما  باإيطاليا.  وميالن  تورين  مدينتي  يف  الإيطالية 

للمواطنني  والنا�صئة  واملتو�صطة  ال�صغرية  لل�صركات  املبا�صر  املايل  التمويل 
التي تتبنى املبادئ الثالث لالقت�صاد الدائري والتكنولوجي، اإىل جانب عدد 
املواطنني يف  الأعمال  رواد  كفاءة  لرفع  املتخ�ص�صة  التدريبية  الربامج  من 

هذا املجال احليوي ومبا يخدم التوجهات القت�صادية والتنموية للدولة.
الوزارة  وكيل  ال�صحي،  العزيز  عبد  بن  اأحمد  حممد  املهند�ض  �صعادة  وق��ال 
الأعمال  املذكرة ت�صهم يف متكني قطاع ريادة  اإن هذه  لل�صوؤون القت�صادية، 
التطبيقية  التكنولوجيا  وفق  بالدولة  الت�صنيع  تنويع م�صادر  الوطني من 
احلديثة وفتح املجال اأمام القطاع اخلا�ض يف التحول التكنولوجي لالقت�صاد 
الدائري بال�صتفادة من اخلربات الإيطالية املتقدمة يف هذا املجال. واأ�صار 
اأمام  اأو�صع  اآفاق  اأ�صا�صي من هذا التعاون لفتح  اأن ال��وزارة تهدف ب�صكل  اإىل 
القطاع اخلا�ض واجلامعات بالدولة وكافة ال�صركاء يف التحول التكنولوجي 
لالقت�صاد الدائري، وزيادة الفر�ض اأمام املواطنني يف التدريب التكنولوجي 
على البتكار ال�صناعي وت�صويق املنتجات من خالل �صراكات وطنية ودولية 
متميزة. واأكد ال�صحي على اأن دولة الإمارات تتمتع بعالقات ثنائية متميزة 
مع جمهورية اإيطاليا، خا�صة على ال�صعيدين القت�صادي والتجاري، حيث 
التعاون يف جم��الت حيوية حتتل  اتفاقيات  بعدد مهم من  البلدان  يرتبط 
املذكرة مع جمموعة  وتاأتي هذه  للطرفني،  التنموية  الأجندة  اأولوية على 
لت�صتكمل جهود التعاون القائم وتفتح جماًل  اإيه”  اإ�ض  “اينتي�صا �صانباولو 

اأو�صع لتنويع اأطر ال�صراكة والنتقال بها نحو اآفاق اأكر تقدماً وا�صتدامة.

توقعات بو�شول القيمة الإجمالية للقطاع اإىل 874 مليار دولر عامليًا يف 2024

القت�ساد واينتي�سا �سان باولو اإ�ض اإيه الإيطالية يتعاونان يف جمالت امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة
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»اإمباور« ت�سارك يف القمة 
العاملية لطاقة امل�ستقبل 2020

•• دبي-الفجر:

اأعلنت موؤ�ص�صة الإمارات لأنظمة التربيد املركزي »اإمباور«، اأكرب مزود خلدمات 
للقمة  الثالثة ع�صر  ال��دورة  العامل، عن م�صاركتها يف فعاليات  املناطق يف  تربيد 
العاملية لطاقة امل�صتقبل 2020، احلدث ال�صنوي الأبرز عاملياً واملخ�ص�ض لتطوير 
طاقة امل�صتقبل وتعزيز كفاءة الطاقة والتقنيات النظيفة، خالل الفرتة من 13 

اإىل 16 يناير اجلاري، يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ض.
اأهم  امل�صاركة يف القمة، ت�صليط ال�صوء على  اأنها تهدف من  »اإمباور«،  واأو�صحت 
قطاع  يف  والكفاءة  النظيفة  والتكنولوجيا  الطاقة  �صعيد  على  اإجنازاتها  واأب��رز 
تربيد املناطق، ان�صجاماً مع م�صاعيها احلثيثة لتنفيذ توجيهات �صيدي �صاحب 
جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب  مكتوم،  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، بتحقيق التنمية امل�صتدامة، والأجندة الوطنية لروؤية 
الإمارات 2021 لتحقيق بيئة م�صتدامة من حيث جودة الهواء، واملحافظة على 

املوارد املائية، وزيادة العتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية اخل�صراء.
امل�صوؤولني  ك��ب��ار  يجمع  عامليا  ملتقى  امل�صتقبل،  لطاقة  العاملية  القمة  وت�صكل 
الإبتكار،  ورواد  القطاعات،  القرار، وخرباء  الأعمال،  و�صّناع  احلكوميني، وقادة 

بهدف اإحداث تغيري حقيقي يف قطاع الطاقة النظيفة واملتجددة.
وي���ت���وق���ع ح�����ص��ور ي�����ص��ل ل��ن��ح��و 33.5 
اإ�صافة  دول����ة،   170 م��ن  �صخ�ض  األ���ف 
امل�صرتين  م����ن   200 م����ن  اأك������ر  اإىل 
ال���ع���ام���ل���ني على  اخل��������رباء واجل�����ادي�����ن 
م�����ص��اري��ع اإق��ل��ي��م��ي��ة، مم��ن ي��ب��ح��ث��ون عن 
مل�صاريعهم  والبتكارات  التقنيات  اأح��دث 
الطالع  يف  للراغبني  وميكن  احلالية. 
امل��وؤ���ص�����ص��ة م���ن املهتمني  ع��ل��ى م�����ص��اري��ع 
بقطاع وخدمات تربيد املناطق، و�صركات 
التطوير العقاري، زيارة من�صتها بالقمة 
دبي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  من�صة  �صمن 
»دي�������وا«. وم����ن ج��ان��ب��ه، ق����ال اأح���م���د بن 
ملوؤ�ص�صة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  ���ص��ع��ف��ار، 
املركزي  ال���ت���ربي���د  لأن���ظ���م���ة  الإم��������ارات 
امل�صاركة  على  دائما  »نحر�ض  »اإم��ب��اور«، 

يف الفاعليات املحلية والعاملية، ول�صيما القمة العاملية لطاقة امل�صتقبل، التي تعد 
املن�صة العاملية الرائدة لالطالع على اأحدث حلول ال�صتدامة والتقنيات امل�صاعدة 
امل�صتدامة  التنمية  وحتفيز  الأخ�صر،  القت�صاد  نحو  والتحول  التقدم  لإح��داث 
اإىل ت�صهيل عملية ال�صتثمار، خا�صة يف وجود تزايد ملحوظ يف  اإ�صافة  والنمو، 

الهتمام بجهود املنطقة يف تعزيز ال�صتدامة«.
واأكد، »نعلم مدى اأهمية امل�صاركة يف بناء م�صتقبل م�صتدام لالأجيال القادمة، من 
خالل ن�صر الوعي بخدمات تربيد املناطق ال�صديقة للبيئة يف خمتلف الفعاليات، 
والذي �صيكون له مردود اإيجابي على م�صتقبل الطاقة حملياً واإقليمياً، خا�صة يف 
ظل التجربة املميزة وال�صتثنائية لإمباور يف قطاع تربيد املناطق، والتي مكنتها 
»اإمباور«  اأن  ذك��ره،  «. واجلدير  العامل.  التربيد يف  اأك��رب م��زود خلدمات  لت�صبح 
األف   100 1،090 مبنى، ولأك��ر من  املناطق لأكر من  تقدم خدمات تربيد 
متعامل كما ت�صل القدرة الإنتاجية لل�صركة اإىل اأكر من 1،43 مليون طن من 
التربيد، وتقدم ال�صركة خدمات تربيد مناطق �صديقة للبيئة لعدد من امل�صاريع 
وات���رز، وجمموعة جمريا،  املائية، وبلو  دب��ي  دب��ي مثل واج��ه��ة  اإم���ارة  ال��ب��ارزة يف 
التجاري، ومدينة  العاملي، واخلليج  املايل  وجمريا بيت�ض ريزيدن�ض، ومركز دبي 
وابن  جاردنز،  ودي�صكفري  جمريا،  ونخلة  جمريا،  بحريات  واأب��راج  الطبية،  دبي 

بطوطة مول، وحي دبي للت�صميم، واملنطقة العاملية لالإنتاج الإعالمي وغريها.

دبي الذكية تطلق تطبيق املورد الذكي على 
الهواتف لتمكني املوردين من اإجراء معامالتهم

•• دبي-وام:

اأطلقت دبي الذكية تطبيق املورد الذكي على هواتف اآبل واندرويد بحيث 
يتمكن املوردون من اإجراء خمتلف معامالتهم عرب هواتفهم الذكية من 
اأي مكان ويف اأي وقت مبا فيها الطالع على م�صتندات املناق�صات وعمليات 
اإن�صاء الفواتري اأو تقدمي العرو�ض واملقرتحات وت�صديد الدفعات وغريها 
من اخلدمات. وقد اأعلنت دبي الذكية عن تطوير خدمة “املورد الذكي” 
والتي توفر للموردين امل�صجلني �صمن “نظم تخطيط املوارد احلكومية” 
اإمكانية الو�صول للبيانات والعقود واملناق�صات واملعامالت املالية اخلا�صة 

باأكر من 50 جهة حكومية يف دبي من خالل موقع اإلكرتوين موحد.
وم��ن خ��الل تطبيق امل��ورد الذكي ل يحتاج الأف���راد اإىل كلمة م��رور وا�صم 
بالتقدمي  الرغبة  حال  ويف  املطروحة  املناق�صات  على  لالطالع  م�صتخدم 
التطبيق  ع��رب  املطلوبة  الأوراق  واإدخ���ال  الت�صجيل  يتم  املناق�صات  لهذه 
والتي �صتعتمد من قبل اجلهات احلكومية املعنية ليتم بعدها تزويد املورد 
املناق�صات  على  والتقدمي  للدخول  توؤهله  م��رور  وكلمة  م�صتخدم  با�صم 
التي يرغب بها. واأكد �صعادة و�صام لوتاه املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة حكومة 
دب��ي من  اإم��ارة  الذكية على توحيد اخلدمات يف  دب��ي  الذكية حر�ض  دب��ي 
خالل تطوير من�صة موحدة وموؤمتته ب�صكل كامل تتيح ال�صراكة والعمل 
ب�صال�صة و�صهولة بني اجلهات احلكومية وكافة �صركائها، �صواء من الأفراد 
اأو ال�صركات اأو املوردين �صعيا نحو حتقيق هدفها الأ�صمى يف جعل دبي اأ�صعد 

واأذكى مدينة على وجه الأر�ض.
   واأ�صار �صعادته، اأن اإطالق دبي الذكية ملبادرات وخدمات نوعية �صمن م�صرية 
ال�صتعداد  “عام  دب��ي يعزز دوره��ا خ��الل  اإم��ارة  العمل احلكومي يف  اأمتته 
را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  اأعلنه �صاحب  ال��ذي   2020 للخم�صني” 
“رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل 

اإجنازات  ب�صكل ي�صمن ت�صريع  اهلل” 
دبي  الكامل حلكومة  الذكي  التحول 
“ا�صرتاتيجية  ل���  الأم��ث��ل  والتطبيق 
منوها  الالورقية”  للمعامالت  دبي 
الذكي”  “املرود  ت��ط��ب��ي��ق  اأن  اإىل 
الذكية  احل��ل��ول  م��ن  م��زي��دا  ي�صيف 
مل���وظ���ف���ي وم��ت��ع��ام��ل��ي ح���ك���وم���ة دبي 
العمل  لأداء  مبتكر  اأ���ص��ل��وب  وير�صخ 
و�صاملة  موحدة  من�صة  على  يعتمد 
وتدعم  وال�����ص��ه��ول��ة  ب��ال��ك��ف��اءة  تتميز 
املعامالت  م��ن  التدريجي  التخل�ض 

الورقية.

لإدارة احل�شابات امل�شرفية اخلا�شة للعقارات ذات امللكية امل�شركة

بنك اأبوظبي الأول يوقع �سراكة مع اأرا�سي دبي

طرق دبي حت�سد جائزة رمي�ض الأمريكية العاملية لإدارة املخاطر املوؤ�س�سية

األف مر مربع من امل�شاحات املكتبية اجلديدة مت تاأجريها يف املربعة خالل عام 2019  30

اأدنوك ت�ستاأجر م�ساحات مكتبية جديدة يف مربعة �سوق اأبوظبي العاملي
•• اأبوظبي-وام: 

التحتية  والبنية  العقارات  وح��دة  اأب��رم��ت 
“مبادلة”  لال�صتثمار  م��ب��ادل��ة  �صركة  يف 
الوطنية  اأب�����وظ�����ب�����ي  ب��������رتول  و�����ص����رك����ة 
ل�  الأم��د  طويل  اإيجار  اتفاقية  “اأدنوك” 
8،194 مرت مربع يف برج ال�صراب، وهو 
واح����د م��ن اأرب���ع���ة اأب�����راج يف م��رب��ع��ة �صوق 
مت  وق��د  امل��اري��ه.  بجزيرة  العاملي  اأبوظبي 
اإجمايل  م��ن   70% ا�صتئجار  الآن  حتى 
والتي  املربعة  يف  للتاأجري  املتاحة  امل�صاحة 
األ��ف مرت مربع وت�صم قائمة   182 تبلغ 
امل�����ص��ت��اأج��ري��ن اأك����ر م���ن 120 م���ن اأب���رز 
بينها  وم��ن  والإقليمية  العاملية  ال�صركات 
ويونيكريدت”  و���ص��ي��م��ن��ز،  ب���ان���ك،  ���ص��ت��ي 
وبراي�ض  وديلويت،  باريبا�ض،  بي  اإن  وب��ي 
اإلكرتيك،  ووترهاو�ض - كووبرز، وجرنال 
واأبردين  ���ص��رتي��ت،  و���ص��ت��ي��ت  واك�صين�صر، 
�صتاندارد، ومريكر، ومريابود، وم�صت�صفى 

كليفالند كلينك اأبوظبي، وان�صياد.
وتاأتي هذه اخلطوة من جانب “ اأدنوك “ 
عقب اإن�صائها ذراعني جتاريتني جديدتني 
ه��م��ا اأدن������وك ل��ل��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة واأدن�����وك 
التجارية، واللتني مت تاأ�صي�صهما يف مربعة 
قد  املربعة  وكانت  العاملي.  اأبوظبي  �صوق 
ملن�صة  م���ق���راً   2019 ع����ام  يف  اأ���ص��ب��ح��ت 

وال�صركات النا�صئة التي يعمل فيها اأعداد 
قليلة من املوظفني. ترتاوح م�صاحة هذه 
ال��ف��ئ��ة م���ن امل��ك��ات��ب م���ا ب���ني 55 و120 
بذاتها  باأنها م�صتقلة  وتتميز  مربعاً  مرتاً 
وا�صتجابة  ومفرو�صة..  بالكامل  وجمهزة 
للطلب العايل على هذه املكاتب ال�صغرية، 
�صتقوم الوحدة بطرح املرحلة الثانية من 
هذه املكاتب ال�صغرية خالل الربع الثاين 
وق���د �صرعت   2020 ال��ع��ام اجل����اري  م��ن 
بالفعل باإبرام عقود اإيجار مبدئية مع عدد 

العاملية  التكنولوجيا  من�صة   ،Hub71
واحد  �صقف  التي جتمع حتت  اأبوظبي  يف 
�صركات التكنولوجيا النا�صئة وامل�صتثمرين 

وال�صركات العاملية.
وقد حقق ن�صاط تاأجري امل�صاحات املكتبية 
يف مربعة �صوق اأبوظبي العاملي اأداًء جتاوز 
موؤ�صرات ال�صوق خالل العام 2019 حيث 
وقعت وحدة العقارات والبنية التحتية يف 
بلغ  مكتبية  مل�صاحات  تاأجري  عقود  مبادلة 
جم��م��وع��ه��ا 30 األ����ف م��رت م��رب��ع، الأم���ر 

م���دى اجلاذبية  ي��وؤك��د  ال���ذي 
املربعة  ب���ه���ا  ت��ت��م��ت��ع  ال���ت���ي 
ا�صتئجار  يف  الراغبني  لدى 
احلرة  املناطق  يف  م�صاحات 
مزاياها  م���ن  وال����ص���ت���ف���ادة 
الفريدة ومن اأهمها �صهولة 
ووجود  التاأ�صي�ض  اإج���راءات 
امل�صتوى  عاملية  حتتية  بنية 
ت���ل���ب���ي اأع�����ل�����ى امل���وا����ص���ف���ات 

البيئية.
ك��ذل��ك ت�����ص��م م��رب��ع��ة �صوق 
مكاتب  ال���ع���امل���ي  اأب���وظ���ب���ي 
�صغرية احلجم مت اإطالقها 
ولقيت   2018 ال���ع���ام  يف 
ال�صركات  اأو�صاط  يف  رواج��اً 
ال���������ص����غ����رية وامل���ت���و����ص���ط���ة 

من ال�صركات الراغبة. ويعد النجاح الذي 
حققته مربعة �صوق اأبوظبي العاملي امتداداً 
ظلت  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ال��ن��ج��اح��ات  ل�صل�صلة 
ا�صتثنائية  كوجهة  املاريه  جزيرة  حتققها 
لل�صكن والأعمال والرتفيه م�صتفيدة من 
مدينة  قلب  ب��ني  ال���ص��رتات��ي��ج��ي  موقعها 
والمتدادات  الأع��م��ال  ومناطق  اأب��وظ��ب��ي 
 2019 �صبتمرب  ال�صكنية اجلديدة. ففي 
اف��ت��ت��ح��ت ال���غ���ال���ريي���ا يف ج���زي���رة امل���اري���ه 
جم��م��ع��اً ت�����ص��وي��ق��ي��اً ع��امل��ي امل�����ص��ت��وى يركز 
ع���ل���ى ت���ل���ب���ي���ة الح���ت���ي���اج���ات 
ويعد  للمت�صوقني  اليومية 
الغالرييا  ملجموعة  مكماًل 
ال�����ف�����اخ�����ر. ويف  ل���ل���ت�������ص���وق 
اأعلنت   2019 دي�����ص��م��رب 
للعقارات  ال��ع��ق��ارات  وح���دة 
اإبرام  عن  التحتية  والبنية 
ع��ق��ود م��ب��دئ��ي��ة ل��ب��ي��ع �صبع 
م�����ن ق���ط���ع الأرا��������ص�������ي يف 
جزيرة املاريه يبلغ اإجمايل 
الطابقية حوايل  م�صاحتها 
مربع  م�����رت  األ��������ف   150
ت�صتوعب  اأن  املنتظر  وم��ن 
وحدة   2،000 م��ن  اأك����ر 
بحلول  ���ص��ت��ك��ت��م��ل  ���ص��ك��ن��ي��ة 
ع����ام  م������ن  الأول  ال������رب������ع 

•• دبي-الفجر:

بنك  اأك����رب  الأول،  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  وق���ع 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  دول�����ة  يف 
املالية يف  املوؤ�ص�صات  واأاأم���ن  اأك��رب  واأح��د 
���ص��راك��ة م��ع موؤ�ص�صة  ات��ف��اق��ي��ة  ال��ع��امل، 
التابعة  )ري�������را(  ال���ع���ق���اري  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
ل���دائ���رة الأرا����ص���ي والأم�����الك يف دبي. 
و�صيتمكن بنك اأبوظبي الأول، مبوجب 
هذه التفاقية من فتح واإدارة ح�صابات 
اخلا�صة بالعقارات ذات امللكية امل�صرتكة 

يف دبي. 
ووقع التفاقية كل من �صعادة املهند�ض 
املدير  غ���ل���ي���ط���ة،  ب����ن  اأح����م����د  م��������روان 
العقاري،  التنظيم  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي 
اأول  ع��ام  مدير  مينون،  مانوج  وال�صيد 
امل�صرفية  امل��ع��ام��الت  خ��دم��ات  ورئ��ي�����ض 
الأول. ومت  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  ال��ع��امل��ي��ة يف 
التوقيع على التفاقية يف مقر الدائرة 
بح�صور كل من جوتام دوتا، مدير عام 
النقد  منتجات  اإدارة  خ��دم��ات  ورئي�ض 
لدى بنك اأبوظبي الأول، وفاركي اإم يف، 
ح�صابات  اإدارة  ورئي�ض  تنفيذي  مدير 
اأبوظبي الأول، اإىل  ال�صمان لدى بنك 
ج��ان��ب ع���دد م��ن ك��ب��ار امل�����ص��وؤول��ني من 

الطرفني. 
اإط��ار تطبيق  وت��اأت��ي ه��ذه التفاقية يف 
ل�صنة   )6( رق����م  ال���ق���ان���ون  م��ت��ط��ل��ب��ات 
2019 ب�صاأن ملكية العقارات امل�صرتكة 
يف اإمارة دبي الذي �صدر لتنفيذ اأحكام 
حقوق  وحماية  �صمان  بهدف  ج��دي��دة 
امل�صتثمرين واملالكني، وذلك من خالل 
ومنظمة  �صفافة  حت�صيل  اآل��ي��ة  توفري 
لر�صوم اخلدمات، و�صمان اإنفاقها على 

ال�صيانة والتطوير بال�صكل الأمثل. 
املهند�ض  ���ص��ع��ادة  ق��ال  املنا�صبة،  وب��ه��ذه 
املدير  غ���ل���ي���ط���ة،  ب����ن  اأح����م����د  م��������روان 
العقاري:  التنظيم  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي 

ال���ع���ق���ارات  ح�������ص���اب  ن����ظ����ام  “يوا�صل 
املزيد  ا�صتقطاب  التنظيمي  امل�صرتكة 
طليعتهم  ويف  الداعمني،  ال�صركاء  من 
املالية  وامل���وؤ����ص�������ص���ات  ال���ب���ن���وك  ك�����ربى 
اتفاقيتنا  مثل  ال��دول��ة،  م�صتوى  على 
اإن  الأول.  اأب��وظ��ب��ي  بنك  م��ع  الأخ����رية 
ت�����ص��اع��دن��ا يف تقدمي  ال���ع���الق���ات  ه����ذه 
خدماتنا ب�صهولة وي�صر، وتوفري املزيد 
امل�صرفية  ال���ت���ع���ام���الت  خ����ي����ارات  م���ن 
للمطورين  العقاري  القطاع  يف  والثقة 
العقارية  ال���وح���دات  م���الك  وخ���دم���ات 
وامل�����ص��ت��ث��م��ري��ن وم�����زودي اخل���دم���ات يف 
امل�����ص��رتك��ة ع��ل��ى ح���د �صواء.  ال���ع���ق���ارات 
وف�����ص��اًل ذل���ك، ف���اإن ت��ط��وي��ر م��ث��ل هذه 

•• دبي- وام:

دبي  يف  واملوا�صالت  الطرق  هيئة  ف��ازت 
املخاطر  لإدارة  العاملية  رمي�ض  بجائزة 
 RIMS Global امل����وؤ�����ص���������ص����ي����ة 

يف جمال اإدارة املخاطر ميثلون اأكر من 
ال�صناعية  اجل��ه��ات  م��ن  ج��ه��ة   3500
ال��رب��ح��ي��ة واخلريية  واخل��دم��ي��ة وغ���ري 
 60 من  اأك��ر  على  موزعة  واحلكومية 

دولة على م�صتوى العامل.

التعاون بني  تعزيز  ي�صهم يف  العالقات 
القطاعني العام واخلا�ض، وير�صخ بيئة 
ا�صتثمارية �صفافة يف قطاعنا العقاري، 
اإننا نرحب بان�صمام بنك اأبوظبي الأول 
اخلدمات  ت��ق��دمي  ���ص��رك��اء  ق��ائ��م��ة  اإىل 
ل��ل��ع��ق��ارات امل�����ص��رتك��ة، ون��ح��ن ع��ل��ى ثقة 
املال  ع��امل  يف  املرموقة  مكانته  اأن  م��ن 
�صت�صكل  وخارجها  الدولة  يف  والأعمال 

اإ�صافة ل�صمان حقوق الأطراف«.
مدير  مينون،  مانوج  قال  جانبه،  ومن 
املعامالت  خ���دم���ات  ورئ��ي�����ض  اأول  ع���ام 
اأبوظبي  ب��ن��ك  يف  ال��ع��امل��ي��ة  امل�����ص��رف��ي��ة 
بتوقيع  ج����داً  ���ص��ع��داء  “نحن  الأول: 
التنظيم  موؤ�ص�صة  م��ع  الت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه 

القانون  ���ص��ي��ع��م��ل  ح���ي���ث  ال����ع����ق����اري؛ 
القطاع  �صفافية  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  اجل��دي��د 
واملالك  امل�صتثمرين  وطماأنة  العقاري 
اخلدمات  ور���ص��وم  اأم����وال  يخ�ض  فيما 
اإنفاقها  و�صمان  ال�صنوية،  وال�صيانة 
ك��م��ا ه��و خم��ط��ط ل��ه��ا. وي��ت��م ذل���ك من 
خ����الل رب����ط خم��ت��ل��ف الأط��������راف عرب 
ومن  الإل�����ك�����رتوين.  مالك”  “نظام 
امل�صرفية  ح�������ص���اب���ات  ت����وف����ري  خ�����الل 
اخلا�صة لعقارات ذات امللكية امل�صرتكة. 
يف  الأول  اأبوظبي  بنك  ي�صهم  وب��ذل��ك، 
ت��ع��زي��ز وت���رية ال��ن��م��و وال��ت��ط��ور لقطاع 
مع  للعمل  ونتطلع  دب���ي.  يف  ال��ع��ق��ارات 
القطاع  يف  ال��ف��اع��ل��ة  الأط�������راف  ك���اف���ة 

والبنية  العقارات  وح��دة  وتعمل   .2024
اجلهات  مع  بالتعاون  مبادلة،  يف  التحتية 
التابعة لها، على اإ�صافة املزيد من املرافق 
والأن�صطة الرتفيهية والتي �صت�صاهم عند 
تعزيز  يف   2021 ع���ام  خ���الل  اك��ت��م��ال��ه��ا 
ا�صتثنائية  كوجهة  املاريه  جزيرة  جاذبية 
وتقدمي اأف�صل جتربة لل�صكان وال�صيوف 
والعاملني فيها، حيث من املتوقع اأن توفر 
اجلزيرة حوايل 50 األف فر�صة عمل واأن 

ت�صتوعب حوايل 30 الفاً من ال�صكان.
التنفيذي  املدير  املهريي،  وق��ال علي عيد 
التحتية  وال���ب���ن���ي���ة  ال����ع����ق����ارات  ل����وح����دة 
مربعة  اأ����ص���ب���ح���ت  “لقد  م����ب����ادل����ة:  يف 
موقعها  بف�صل  ال��ع��امل��ي،  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��وق 
الوجهة  اأب��وظ��ب��ي،  قلب  يف  ال�صرتاتيجي 
والإقليمية،  العاملية  لل�صركات  املف�صلة 
بالعامل.  العا�صمة  ي��رب��ط  ال���ذي  وامل��ك��ان 
برنامج  تنفيذ  يف  امل��اري��ه  جزيرة  ومت�صي 
اأربع مراحل، حيث مت حتى  تطويري من 
 933،351 قدرها  م�صاحة  تطوير  الآن 
مرت مربع، ومن املتوقع اأن ن�صهد ارتفاعاً 
الإ�صغال.  وم��ع��دلت  الأرا���ص��ي  مبيعات  يف 
ومع افتتاح تو�صعة مول الغالرييا واإن�صاء 
لعلى  فاإننا  ال�صكنية  ال��وح��دات  من  املزيد 
ث��ق��ة ب����اأن ج��زي��رة امل���اري���ه ���ص��ت��ح��اف��ظ على 

مكانتها كوجهة ا�صتثنائية.«

ال���ع���ق���اري يف دب����ي ل��ت��وف��ري امل���زي���د من 
الفر�ض لعمالئنا«. 

وميتلك بنك اأبوظبي الأول فريق عمل 
يعمل  ال�صمان  ح�صابات  ب���اإدارة  خا�ض 
امل�صرفية  العمليات  ق�صم  مظلة  حت��ت 
ال��ب��ن��ك بنجاح  ي���دي���ر  ك��م��ا  ال���دول���ي���ة. 
ح�����ص��اب��ات ال�����ص��م��ان امل�����ص��رف��ي��ة يف دبي 
لأكر من عقد من الزمن، ومنذ �صهر 
يناير 2016 يف اأبوظبي عند الإعالن 
بح�صابات  اخل���ا����ص���ة  ال����ق����وان����ني  ع����ن 
يوفر  ذل��ك،  اإىل  وبالإ�صافة  ال�صمان. 
ح�صابات  خ��دم��ات  الأول  اأب��وظ��ب��ي  بنك 
ب�صفقات  اخلا�صة  التجارية  ال�صمان 

الندماج وال�صتحواذ الكبرية.

ال�صرف  مب��رت��ب��ة   ERM Award
التي  اجلائزة  ه��ذه  وتعد   .2019 لعام 
متنحها منظمة اإدارة املخاطر بالوليات 
مل�صتوى  الأم��ري��ك��ي��ة جت�����ص��ي��داً  امل��ت��ح��دة 
هذا  يف  اإليه  و�صلت  ال��ذي  الهيئة  ن�صج 
املجال احليوي خالل م�صريتها لتحقيق 

اأهدافها ال�صرتاتيجية.
التنفيذي  امل��دي��ر  بو�صهاب  نا�صر  واأك���د 
واحلوكمة  ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة  ل���ق���ط���اع 
بهذه  ال���ف���وز  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  امل��وؤ���ص�����ص��ي��ة 
هيئة  ا�صتيفاء  اإىل  ا�صتناداً  اجلائزة جاء 
الطرق واملوا�صالت لعدة معايري اأبرزها 
البتكار يف جمال اإدارة املخاطر املوؤ�ص�صية 
واحلفاظ  امل��وؤ���ص�����ص��ي��ة  ال��ق��ي��م  و���ص��ع  يف 
اأداء  عليها والقدرة على و�صع موؤ�صرات 

ملمو�صة  نتائج  وت��وف��ري  للقيا�ض  قابلة 
وم�����ص��ت��دام��ة ب��الإ���ص��اف��ة اإىل امل���ب���ادرة يف 
نقل وتبادل املعرفة مع اجلهات الأخرى 
ذات العالقة. واأ�صاف اأن اجلائزة تعك�ض 
اأف�����ص��ل ال�صبل  ات��ب��اع  ال��ه��ي��ئ��ة يف  ج��ه��ود 
مل���واج���ه���ة اأي�����ة حت���دي���ات م��ت��وق��ع��ة لكل 
�صيما  وامل�صتقبلية ل  م�صاريعها احلالية 
املهمة يف  الكيانات  اأحد  الهيئة متثل  اأن 
دبي من حيث املهام املوكلة اإليها لتطوير 
ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة ل����الإم����ارة م����وؤك����داً اأن 
اجلائزة و�صعت يف حيثياتها نهج الهيئة 
لو�صع  ال�صليم  ال��ع��ل��م��ي  التخطيط  يف 
تطراأ  ق��د  ال��ت��ي  للعقبات  نوعية  ح��ل��ول 
من  مت  واأن���ه  ال�صخمة  م�صاريعها  على 
خ���الل م��ل��ف ال��ت��ق��دمي ع��ر���ض املنهجية 

املخاطر  لإدارة  ال��ع��م��ل  واإط�����ار  امل��ت��ب��ع��ة 
واملوا�صالت  الطرق  هيئة  يف  املوؤ�ص�صية 
اللذين مكنا فريق القيادة يف الهيئة من 
املتاحة  والفر�ض  النا�صئة  املخاطر  اإدارة 
لتحقيق  امل��وؤ���ص�����ص��ي��ة  امل���رون���ة  وت��ط��ب��ي��ق 
ال�صرتاتيجية  واأه����داف����ه����ا  روؤي����ت����ه����ا 

بالتعاون مع جميع ال�صركاء واملعنيني.
اإدارة  منظمة  اأن  اإىل  ب��و���ص��ه��اب  واأ����ص���ار 
المريكية  املتحدة  ب��ال��ولي��ات  املخاطر 
 The Risk Management/
غري ربحية وتاأ�ص�صت عام   /Society
الأمريكية  املتحدة  الوليات  1950 يف 
اإدارة  مفاهيم  دع��م  يف  متخ�ص�صة  وه��ي 
ولديها  ال��ع��امل��ي  امل�صتوى  على  امل��خ��اط��ر 
10000 متخ�ص�ض  ع�صوية اأكر من 

والبيئة،  املحلي  املجتمع  ب��ني  ال��ت��وا���ص��ل 
بيئية  وب����رام����ج  ن�������ص���اط���ات  اإق����ام����ة  ع����رب 

وتوعوية متنوعة بدءا من �صهر يناير”.

مع  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  جهود 
ال�صتدامة  اأج����ل  م���ن  حت��ال��ف  م��وؤ���ص�����ص��ة 
تعزيز  يف  �صت�صهم  اإمكان  و�صركة  العاملية 

•• اأبوظبي - وام:

وقعت )اإمكان( - �صركة التطوير العقاري 
اأب��وظ��ب��ي مقرا  ال��رائ��دة ال��ت��ي تتخذ م��ن 
والبيئة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  وزارة  و   - ل��ه��ا 
ال�صتدامة  اأج��ل  من  “حتالف  وموؤ�ص�صة 
مبادرة  لإط��الق  تفاهم  العاملية” مذكرة 
مع  وذل��ك متا�صيا  اجلديدة  البيئة  حماة 

روؤية الإمارات 2021 .
ت��وق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ة مب��وق��ع م�صروع  ج���اء 
ف��ري��دا م��ن نوعه  ت��ع��ه��دا  اجل���رف لتمثل 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  ملطور عقاري يف 
خاللها  من  “اإمكان”  ت�صعى  اإذ  املتحدة 
والطبيعي  ال��رتاث��ي  ال��ت��ن��وع  حماية  اإىل 
واحل���ي���اة ال��ربي��ة وال��ب��ي��ئ��ات ال��ب��ح��ري��ة يف 

م�صاريعها يف اإمارة اأبوظبي.
وتت�صمن روؤية الإمارات 2021 برناجما 
طموحا للحفاظ على البيئة يف الدولة و 
الدولة،  يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ات  ح��م��اي��ة 

وتقليل ب�صمتها الكربونية .

و �صتدعم مبادرة “حماة البيئة “ اأجندة 
اإطالق طيف من الن�صاطات  الروؤية عرب 
والفعاليات يف اإمارة اأبوظبي و�صتى اأرجاء 

املنطقة.
�صما  ال�صيخة  ق��ال��ت   .. املنا�صبة  ب��ه��ذه  و 
بنت �صلطان بن خليفة اآل نهيان الرئي�ض 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ص�����ص��ة حت���ال���ف م���ن اأج���ل 
الإمارات  يف  “نبذل  العاملية:  ال�صتدامة 
حلماية  دوؤوب����ة  ج��ه��ودا  امل��ت��ح��دة  العربية 
التنوع البيولوجي الطبيعي الذي تتميز 
به الدولة بف�صل موقعها اجلغرايف املميز، 
يلعب  وال��ت��ي   ، الطبيعية  معاملها  وث���راء 
ال��ف��ري��د يف احل��ف��اظ على  دوره  ك��ل منها 
الإيكولوجية  لالأنظمة  الأم��ث��ل  ال��ت��وازن 

املحلية”.
ال��ذي نحرز فيه  الوقت  “ يف   : واأ�صافت 
جناحات كبرية نحو تر�صيخ مكانتنا عامليا 
ف���اإن م��ن واج��ب��ن��ا احل��ر���ض ع��ل��ى مراعاة 
ال��ب��ي��ئ��ة امل��ح��ي��ط��ة ب��ن��ا وح��م��اي��ت��ه��ا م��ن اأي 
نتيجة  عليها  ي��وؤث��ر  اأن  املمكن  م��ن  �صرر 

التقدم احل�صري وال�صناعي. و اأكدت اأن 
جاءت من�صجمة  البيئة”  حماة  “مبادرة 
التي  القيم  م��ع  والأه�����داف  امل�صمون  يف 
املوؤ�ص�ض  اأر�صى دعائمها املغفور له القائد 
“طيب  اآل نهيان  ال�صيخ زايد بن �صلطان 
احلفاظ  يف  �صت�صاهم  “ ح��ي��ث  ث���راه  اهلل 
على املوائل الطبيعية يف الدولة و�صتوحد 

جهود اأفراد املجتمع يف هذا الإطار.
�صلطان  ب��ن��ت  �صما  ال�صيخة  اأو���ص��ح��ت  و 
بن  زاي��د  ال�صيخ  اأن  نهيان  اآل  خليفة  ب��ن 
�صلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه “ كان 
من اأعظم ال�صخ�صيات العاملية احلري�صة 
على دعم وحماية البيئة الطبيعية، الأمر 
الذي اأر�صى مكانة دولة الإمارات العربية 
العامل يف  م�صتوى  على  الريادية  املتحدة 
 “  : وقالت  البيئة..  على  احلفاظ  جهود 
من هذا املنطلق، ل بد لنا من ن�صر هذه 
نهج  على  بال�صري  وال���ص��ت��م��رار  الر�صالة 
لالأجيال  الأمانة  و�صون  املوؤ�ص�ض  القائد 
ت�صافر  ب���اأن  ثقة  ون��ح��ن على  ال��ق��ادم��ة.. 

التغري املناخي و حتالف من اأجل ال�ستدامة العاملية و »اإمكان« توقع مذكرة تفاهم لإطالق مبادرة حماة البيئة
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ثاين الزيودي يلتقي وفد مندوبي الأمم املتحدة وم�سوؤولني دوليني خالل اأعمال عمومية اآيرينا
•• اأبوظبي -وام: 

اأحمد  ب��ن  ال��دك��ت��ور ث��اين  التقى م��ع��ايل 
ال��زي��ودي ب��وف��د امل��ن��دوب��ني ال��دائ��م��ني يف 
ال���دورة  فعاليات  �صمن  امل��ت��ح��دة  الأمم 
اجلمعية  اج���ت���م���اع���ات  م����ن  ال���ع���ا����ص���رة 
للطاقة  ال��دول��ي��ة  ل��ل��وك��ال��ة  ال��ع��م��وم��ي��ة 

املتجددة.
اأ�صبوع  ف���ع���ال���ي���ات  ال����وف����د  و���ص��ي��ح�����ص��ر 
اأب���وظ���ب���ي ل��ال���ص��ت��دام��ة ل���الط���الع على 
املتخ�ص�صة  والتقنيات  التجارب  اأح��دث 

يف جمال الطاقة وال�صتدامة.
�صرحاً  ال���ل���ق���اء  خ�����الل  م��ع��ال��ي��ه  وق������دم 
م��ف�����ص��اًل لأع�����ص��اء ال���وف���د ح���ول جهود 
اأجل  م��ن  العمل  ال��دول��ة ومن��وذج��ه��ا يف 
م��ت��ن��اوًل اعتماد  امل���ن���اخ حم��ل��ي��ا وع��امل��ي��اً 

كافة  يف  ال���ص��ت��دام��ة  لتحقيق  ال���دول���ة 
لروؤية  ا�صرتاتيجي  ك��ه��دف  القطاعات 
الوطني  وال��ربن��ام��ج   2021 الإم����ارات 
للتكيف والدرا�صات التقييمية لتداعيات 
تغري املناخ على القطاعات احليوية التي 
والبيئة  امل��ن��اخ��ي  التغري  وزارة  اأج��رت��ه��ا 
للمناخ  ال��ق��ان��ون الحت����ادي  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
الذي مت النتهاء من اإعداده كاأول مظلة 
يف  التخ�ص�ض  ه��ذا  يف  وطنية  قانونية 

منطقة ال�صرق الأو�صط.
تعزيزاً  ال��دول��ة  اأن  اإىل  معاليه  واأ����ص���ار 
حلماية البيئة و�صمان ا�صتدامة مواردها 
الطبيعية ودعماً جلهود خف�ض م�صببات 
ال��ت��ح��ول نحو  اع��ت��م��دت  امل��ن��اخ��ي  التغري 
وتطبيق  الأخ�����ص��ر  القت�صاد  منظومة 

معايري القت�صاد الدائري.

وت��ن��اول ج��ه��ود دول���ة الإم�����ارات يف ن�صر 
وا�صتخدام حلول الطاقة املتجددة لفتا 
مل�صاريع  الإن��ت��اج��ي��ة  ال��ق��درة  ارت��ف��اع  اإىل 
ميجا   10 من  املتجددة حملياً  الطاقة 
وات اإىل 1800 ميجا وات خالل العقد 

الأخري.
�صتدخل   2030 ب��ح��ل��ول  “ اإن����ه  وق����ال 
للخدمة  ج��دي��دة  وات  ميجا   6500
ال���ق���درة الج��م��ال��ي��ة للطاقة  ي��رف��ع  م���ا 
 8.4 امل��ت��ج��ددة يف دول���ة الإم�����ارات على 
العمل  و����ص���ي���ت���م  ت���ق���ري���ب���ا  وات  ج���ي���ج���ا 
ع��ل��ى زي������ادة ورف�����ع ه����ذه ال����ق����درة وفقا 
ل�صرتاتيجية الإمارات للطاقة 2050 
والتي ت�صتهدف الو�صول بح�صة الطاقة 
اإج���م���ايل م��زي��ج الطاقة  ال��ن��ظ��ي��ف��ة م���ن 
املحلي اإىل 50 يف املائة بحلول 2050 

للطاقة  الإم�����ارات  ل�صرتاتيجية  وف��ق��ا 
.2050

لدولة  العاملي  ال��دور  اإىل  معاليه  واأ�صار 
الإمارات يف ن�صر حلول الطاقة املتجددة 
عرب اعتمادها مليار دولر منذ 2013 
ل��ل��م�����ص��اع��دات ال��ت��ن��م��وي��ة اخل��ا���ص��ة بهذا 
العديد  تنفيذ  مت  عربها  وال��ت��ي  امل��ج��ال 
م��ول��ه �صندوق  م��ا  امل�����ص��اري��ع ومنها  م��ن 
اأبوظبي للتنمية يف دول املحيط الهادي 
يلعبه  ال���ذي  وال���دور  الكاريبي  والبحر 
�صركة  وب����الأخ���������ض  اخل����ا�����ض  ال���ق���ط���اع 
حول  ا�صتثماراتها  بلغت  حيث  م�صدر 
م�صاريع  يف  دولر  م��ل��ي��ار   14 ال���ع���امل 

الطاقة املتجددة.
كما تطرق للتعاون والدعم الذي تقدمه 
دولة المارات بف�صل توجيهات قيادتها 

•• اأبوظبي-وام:

دعت الوكالة الدولية للطاقة املتجددة 
م�صاعفة  اأه���م���ي���ة  اإىل  “اآيرينا” 
الطاقة  قطاع  يف  ال�صنوي  ال�صتثمار 
املتجددة من حوايل 330 مليار دولر 
حاليا اإىل ما يقارب 750 مليار دولر 
املتجددة  الطاقة  تبني  م�صار  لت�صريع 
اأن  ���ص��رورة  واأك���دت  املطلوبة  بالوترية 
 57 ت�صكل م�����ص��ادر ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة 
يف  العاملية  الطاقة  حجم  من  املائة  يف 
 26 نهاية العقد اجلاري باملقارنة مع 

يف املائة حاليا.
اأ����ص���درت���ه ام�ض  ك��ت��ي��ب  ج����اء ذل����ك يف 
�صنوات:   10“ ع���ن���وان  حت���ت  اآي���ري���ن���ا 
اأعمال  �صمن  العمل”  امل�صي قدما يف 

جمعيتها العامة العا�صرة .
و اأ�صارت الوكالة اإىل اأن ح�صة الطاقة 
العاملي  ال���ط���اق���ة  م���زي���ج  يف  امل���ت���ج���ددة 
يجب اأن تزداد بن�صبة تتجاوز ال�صعف 

بحلول عام 2030 لدفع عجلة حتول 
اأهداف  وحتقيق  العاملي  الطاقة  نظام 
الأ�ص�ض  واإر����ص���اء  امل�����ص��ت��دام��ة  التنمية 

الالزمة ل�صمان �صالمة املناخ.
ال��ك��ت��ي��ب اجل���دي���د الذي  ا���ص��ت��ع��ر���ض  و 
العاملية  التطورات  “اآيرينا”  اأ�صدرته 
لتو�صيع  املطلوبة  والتدابري  الأخ���رية 

نطاق ا�صتخدام الطاقة املتجددة.
واأو�صحت بيانات الوكالة اأنه بالإمكان 
تلبية الكثري من هذه ال�صتثمارات عرب 
اإعادة توجيه ال�صتثمارات املخطط لها 
يف قطاع الوقود الأحفوري والتي ت�صل 
قيمتها اإىل نحو 10 تريليونات دولر 

بحلول عام 2030.
املدير  ك��ام��ريا  ل  فران�صي�صكو  ق��ال  و 
العام للوكالة الدولية للطاقة املتجددة 

“اآيرينا” : 
حيث  املتجددة  الطاقة  عقد  دخلنا   “
الطاقة  ن��ظ��ام  حت��ول  م�صار  �صيت�صارع 
العاملي بوترية غري م�صبوقة ول�صمان 

ال�صيا�صات  و���ص��ع  علينا  ذل���ك  ح���دوث 
التمكينية الالزمة بال�صرعة الق�صوى 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  ا���ص��ت��ث��م��ارات  وزي����ادة 
الع�صر  ال�صنوات  خ��الل  كبرية  بدرجة 
مفتاح  ه��ي  امل��ت��ج��ددة  فالطاقة  املقبلة 
الرتكيز  وينبغي  امل�صتدامة  التنمية 
القت�صادية جلميع  عليها يف اخلطط 

دول العامل«.
املتجددة  ال��ط��اق��ة  ح��ل��ول  اأن  اأ���ص��اف  و 
متاحة بتكلفة معقولة و ميكن ن�صرها 
نحو  وللم�صي قدما  وا�صع  نطاق  على 
�صتعمل  ال��ك��رب��ون  منخف�ض  م�صتقبل 
املعرفة  ت��ب��ادل  تعزيز  على  “اآيرينا” 
وت�����ص��ج��ي��ع ال�������ص���راك���ات وال���ت���ع���اون مع 
من  ب���دءا   - امل�صلحة  اأ���ص��ح��اب  جميع 
وانتهاء  اخلا�ض  القطاع  �صركات  ق��ادة 
على  العمل  ال�صيا�صات - حلفز  ب�صناع 

اأر�ض الواقع.
و حتقق ال�صتثمارات الإ�صافية وفورات 
ك���ب���رية يف ال��ت��ك��ال��ي��ف اخل���ارج���ي���ة مبا 

الناجمة  اخل�صائر  م��ن  احل��د  ذل��ك  يف 
عن  التقاع�ض  نتيجة  امل��ن��اخ  تغري  ع��ن 

العمل.
وقد ت��رتاوح هذه ال��وف��ورات بني 1.6 
�صنويا  اأمريكي  دولر  تريليون   3.7 و 
اأي ما بني ثالثة   2030 بحلول عام 
ال�صتثمار يف  تكاليف  اأ�صعاف  �صبعة  و 

حتول نظام الطاقة العاملي.
الطاقة  تقنيات  انت�صار  يتوا�صل  فيما 
انخفا�ض  م����ع  ب����ال����ت����وازي  امل���ت���ج���ددة 
“اآيرينا”  اأ�����ص����ارت  ب��ع��دم��ا  ت��ك��ال��ي��ف��ه��ا 
ال�صم�صية  ال��ط��اق��ة  ت��ك��ال��ي��ف  اأن  اإىل 
الكهرو�صوئية انخف�صت بن�صبة تقارب 
الع�صر  ال�����ص��ن��وات  امل��ائ��ة خ��الل  90 يف 

املا�صية ..
 كما انخف�صت اأ�صعار توربينات الرياح 
الفرتة  خالل  الن�صف  مبقدار  الربية 

نف�صها.
ال���ع���ق���د قد  ن���ه���اي���ة ه������ذا  ب���ح���ل���ول  و 
ال�صم�صية  ال���ط���اق���ة  ت��ك��ال��ي��ف  ت�����ص��ل 

للطاقة  ال���دول���ي���ة  ل��ل��وك��ال��ة  ال��ر���ص��ي��دة 
اأ���ص��ه��م��ت يف  “اآيرينا” وال��ت��ي  امل��ت��ج��ددة 
تعزيز حتول الطاقة عاملياً وبالأخ�ض يف 

الدول النامية.
الدكتور ثاين  ... �صهد معايل  اإىل ذلك 
لتعزيز  تفاهم  مذكرة  توقيع  ال��زي��ودي 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  جم����ال  يف  ال���ت���ع���اون 
املتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة  بني 

“اآيرينا” ودائرة الطاقة يف اأبوظبي.
وعقد عددا من اللقاءات الثنائية ومنها 
ل���ق���اء م���ع م���ع���ايل ف��ي��ل��ي��ب ه����رني نائب 
املناخ  وزي��ر  والونيا  اإقليم  وزراء  رئي�ض 
مع  ولقاء  البلجيكي  والتنقل  والطاقة 
الربوف�صري جريارد بولك والربوف�صري 
علوم  يف  الأك��ادمي��ي��ان  مونتانييه  ل���وك 

املياه.

ال��ك��ه��رو���ص��وئ��ي��ة وط���اق���ة ال���ري���اح اإىل 
التقليدية  للطاقة  مناف�صة  م�صتويات 
ثلث  م��ن  اأك��ر  تغطية  معا  وميكنهما 

احتياجات الطاقة العاملية.
املتجددة  ال���ط���اق���ة  مل�������ص���ادر  ومي���ك���ن 
فجوة  ل�����ص��د  ح��ي��وي��ة  اأداة  ت�����ص��ب��ح  اأن 
ال��و���ص��ول اإىل ال��ط��اق��ة وه����ذه واح���دة 
من اأهم اأهداف الأمم املتحدة للتنمية 
اأه��م��ي��ة م�صادر  وت��ت��ن��ام��ى  امل�����ص��ت��دام��ة 
الطاقة املتجددة كحل رئي�صي لتو�صيع 
حيث  ال���ط���اق���ة  اإىل  ال���و����ص���ول  ن���ط���اق 
مليون   150 لنحو  الآن  متاحة  باتت 

�صخ�ض.
يف   60 اأن  “اآيرينا”  بيانات  واأظهرت 
املائة من حجم الطاقة اجلديدة ميكن 
امل�صادر  ع���ن ط��ري��ق  اإل��ي��ه��ا  ال��و���ص��ول 
امل��ت��ج��ددة خ���الل ال��ع��ق��د امل��ق��ب��ل وذلك 
�صبكات  اأو  بذاتها  قائمة  اأنظمة  ع��رب 
�صغرية توفر نحو ن�صف حجم الطاقة 

اجلديدة تقريبا.

رئي�ض هيئة الطاقة بالبحرين لـ وام: زيادة 
ح�سة الطاقة املتجددة اإىل 10 % بحلول 2035

•• اأبوظبي-وام:

الطاقة  هيئة  رئي�ض  م��ريزا  علي  بن  عبداحل�صني  الدكتور  معايل  اأك��د 
اهداًف  لديها  البحرين  اأن  ال�صقيقة  البحرين  مملكة  يف  امل�صتدامة 
 5 اإىل  املتجددة  املتجددة تتمثل يف زيادة ح�صة الطاقة  وطنية للطاقة 
العام  بحلول  املائة  يف   10 اإىل  لرتتفع   2025 العام  بحلول  املائة  يف 
2035 بالإ�صافة اإىل هدف وطني يتعلق بتحقيق 6 يف املائة كفاءة يف 

الطاقة بحلول 2025.
اأعمال  هام�ض  على  وام  الإم���ارات  اأنباء  لوكالة  حديث  يف  معاليه  وق��ال 
اجلمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة املتجددة “اآيرينا”يف اأبوظبي 
اإنه لتحقيق هذه الأهداف مت و�صع خطتني ا�صرتاتيجيتني الأوىل تتعلق 
بكفاءة الطاقة واأخرى للطاقة للمتجددة حيث ت�صمالن جميع املبادرات 
وامل�صاريع التي ينبغي تنفيذها من اأجل حتقيق هذه الأهداف م�صريا اإىل 
اأن حكومة مملكة البحرين ان�صاأت جلنة من ال��وزارات املعنية من اأجل 

متابعة تنفيذ هذه امل�صاريع.
وا�صتعر�ض معاليه عددا من امل�صاريع اجلاري تنفيذها يف قطاع الطاقة 
وفازت  وات  ميجا   100 ال����  م�����ص��روع  ه��ن��اك  اأن  اإىل  م�����ص��ريا  امل��ت��ج��ددة 
الطاقة  �ص����هادة  م�صروع  اإىل  بالإ�صاف����ة  �ص�����ركات   3 م��ن  ائ��ت��الف  ب��ه 

املتجددة.
واأكد اأن مملكة البحرين حري�صة على امل�صاركة ب�صكل دوري يف اجتماعات 
اجلمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة املتجددة ملا ت�صكله من من�صة 
اأجل تبادل الأفكار وال��روؤى والتعرف على  مثالية للدول الأع�صاء من 
العامل  م�صتوى  على  املتجددة  الطاقة  بقطاع  املتعلقة  امل�صتجدات  اأخ��ر 

واآليات ت�صريع منو هذا القطاع.
العامة  اأعمال اجلمعية  اأن��ه حت��دث يف كلمته خ��الل  اإىل  واأ���ص��ار معاليه 
با�صتدامة  يتعلق  فيما  البحرين  مملكة  ا�صرتاتيجية  عن  ل�”اآيرينا” 
البحرين  يف  املتاحة  املتجددة  للطاقة  منا�صبة  خيارات  واإيجاد  الطاقة 
واأهمها الطاقة ال�صم�صية وطاقة الرياح حيث اأو�صح يف كلمته ما تتطلع 

اإليه احلكومة يف هذا املجال.
واأكد على اأهمية تنويع م�صادر الطاقة خا�صة اأن الطاقة املتجددة تعد 
امنة  طاقة  وتوفري  امل�صتدامة  التنمية  لتحقيق  الأ�صا�صية  املحاور  اأحد 

وم�صتدامة لالأجيال.
كما اأ�صار اإىل اأهمية اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة 2020 الذي يعقد يف 
دولة الإمارات مب�صاركة كبرية من خمتلف دول العامل ويعمل على تعزيز 

اجلهود العاملية يف ت�صريع وترية العتماد على حلول الطاقة املتجددة.

اآيرينا : ت�سريع م�سار تبني الطاقة املتجددة يتطلب 750 مليار دولر ا�ستثمارات �سنوية

�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم 2020/191 
املنذر :اخلدمات العقارية وميثلها �صعاده/خليفة جمعة النابودة 

املنذر اليه/عمر عبداهلل حممد ابراهيم املرزوقي - جمهول حمل القامة
تتوجه املنذرة بهذا النذار اىل املنذر اليها لنذارها بالتي:

ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )32000( درهم متثل بدل اليجار امل�صتحق عن الفرتة من 
2019/10/25 حتى 2020/10/24 وذلك خالل �صهر واحد من تاريخ ن�صر هذا الخطار  
�صهر  خالل  وذل��ك  وال�صاغلني  ال�صواغل  من  خالية  املوؤجرة  العني  وت�صليم  والخ��الء 
واحد من تاريخ ن�صر هذا الخطار مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة عن ما تر�صد يف 

ذمتكم من بدل اليجار عن فرتة �صغل املاأجور دون �صداد
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  678/2019/211 تنفيذ عقاري 
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/174 عقاري كلي ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 46740 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : جيزة لالنظمة �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله :  جو�صلني �صبلي خري اهلل  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- �صركة اخوان خوري �ض.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : منفذ �صده 

جمهول حمل الإقامة 
امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك تنفيذ احلكم  التنفيذية  اأق��ام عليك الدعوى  مو�صوع الإع��الن : قد 
ال�صادر يف الدعوى رقم:2019/174 عقاري كلي بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )46740( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- �صحة ونفاذ عقد البيع املوؤرخ 2008/3/18 املربم ب�صاأن وحدة 
التداعي رقم )1306( يف برج فورت�صن تاور والكائن يف ابراج بحرية جمريا بامارة دبي.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13   

  �ل�سماء           
تعلن دائرة حماكم راأ�ض اخليمة باأن املدعو/ علي را�صد علي 
البيوه ال�صحي ، طالبا تعديل املقطع الول ل�صم ابنته من 
)�صاره( اىل )علياء( ليكون ا�صمها بعد التعديل/علياء علي 

را�صد البيوه ال�صحي 
وان من له م�صلحة يف العرتا�ض ان يتقدم خالل خم�صة 
ع�صر ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ الع����الن ام���ام ق�صم ال���ص��ه��ادات يف 

حمكمة راأ�ض اخليمة.
  قا�سي حمكمة ر�أ�س �خليمة �لبتد�ئية

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13   
�نذ�ر عديل بالن�سر

 2020/171
املنذر : بنك المارات دبي الوطني �ض.م.ع 

�صد املنذر اليه/عبداهلل ابراهيم عبداهلل الدبو�ض
املو�صوع/انذار �صداد مبلغ )16.922.976.87( درهم

املنذر يخطرك ب�صداد قيمة املديونية البالغة مبلغ وقدره )16.922.976.87( درهم فقط �صتة ع�صر 
مليونا وت�صعمائة واثنان وع�صرون الفا وت�صعمائة و�صتة و�صبعون درهما و�صبعة وثمانون فل�صا ، وذلك 
خالل مدة 30 ثالثون يوما من تاريخ الن�صر بهذا الخطار وبخالف ذلك �صي�صطر املنذر اىل اتخاذ 
نزع ملكية  اج��راءات  مبا�صرة  التنفيذ  قا�صي  الطلب من  فيه  القانونية �صدك مبا  الج���راءات  كافة 
العقار )قطعة ار�ض رقم 295 - منطقة الرباحة - امل�صاحة بالقدم املربع 9888.00 امارة دبي المارات 
العربية املتحدة( ومت ت�صجيل الرهن حتت رقم الجراء )2009/124298( املرهونة وبيعه باملزاد العلني 
ووفاءا للمديونية مع الحتفاظ بحق املنذر بالرجوع عليك للمطالبة باأية فروقات ل�صتيفاء كامل 

املديونية ودون امل�صا�ض باي من حقوق موكلنا.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13   
�عالن بيع عقار بالن�سر

يف �لدعوى رقم   : 2017/1987 
طالب التنفيذ : ابراهيم ح�صن �صهدور ال�صيبه  

املنفذ �صده : خمي�ض بن لحج خلدمات التموين الغذائيه 
عنوانه    :  دبي- بردبي – املنخول – �صارع خالد بن الوليد – �صارع رقم 132 – بناية اجلوهره 2 – الطابق 

اخلام�ض 
اأنه فى يوم الربعاء املوافق 15-01-2020 ال�صاعة 05:00 م�صاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه على الراغبني يف ال�صراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع اجلهة التي انيط 

بها البيع 
وذلك   )   HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE ل��ل��م��زادات  الم����ارات  )�صركة 
%20 من الثمن  يف التاريخ املحدد اعاله . ، وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة اي��داع تاأمني ليقل عن 
ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات  
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 

ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :
اأو�صاف العقار:

-ح�صه يف فيال  -املنطقة :الطوار الوىل   -رقم الر�ض:-271القيمةالتقديرية : 671،829 درهم.

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

�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13   
�عالن بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2379/2019/60 �مر �د�ء    
مو�صوع الدعوى :املطالبة با�صدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ )خم�صة ع�صر الف درهم( 

بال�صافة اىل الفائدة التاأخريية بواقع 12% من تاريخ ال�صتحقاق احلا�صل يف 2017/5/15 وحتى ال�صداد 
التام والر�صوم وامل�صاريف  

طالب الإعالن : م�صت�صفى برامي �ض.ذ.م.م �صفته بالق�صية : مدعي 
وميثله :  حممد مرت�صى يعقوب مرت�صى برهان الها�صمي  �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنهما : 1- يا�صر جابر عبدالروؤوف حموده 2- با�صن فن ال�صوكول �ض.ذ.م.م - �صفته بالق�صية 
: مدعي عليه   - جمهويل حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : 
طلب ا�صت�صدار امر اداء قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2019/10/14 بالزام املدعى عليهما يا�صر جابر 
عبدالروؤوف حموده و با�صن فن ال�صوكول �ض.ذ.م.م بان يوؤديا بالت�صامن للمدعية م�صت�صفى برامي �ض.ذ.م.م 
مبلغ )خ�صة ع�صر الف درهم( والفائدة القانونية 9% �صنويا من تاريخ ال�صتحقاق احلا�صل يف 2017/5/15 

وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ولكم احلق يف اإ�صتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.

رئي�س �لق�سم         

حماكم دبي

  حماكم دبي �لبتد�ئية �لتجارية
�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13   

�عالن بالن�سر        
يف  �لدعوى 6998/2019/13 عمايل جزئي 

مو�صوع الدعوى : املطالبة مب�صتحقات عماليه وقدرها )86393( درهم وتذكرة عوده مببلغ 
 MB183960150AE:2000( درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى(

طالب الإعالن / 1-احمد �صالح رجاء عبدالهادي �صفته بالق�صية : مدعي 
وميثله:عبدالرحمن ح�صن حممد املطوع - �صفته بالق�صية:وكيل

املطلوب اإعالنه :  1-  رويال ام ا�ض ام لالنتاج التلفزيوين ���ض.ذ.م.م  �صفته بالق�صية : مدعي 
عليه  - جمهول حمل القامة 

م��و���ص��وع الإع�����الن :  ق���د اأق�����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���ص��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ص��ت��ح��ق��ات عماليه 
رقم  وامل�����ص��اري��ف  وال���ر����ص���وم  دره����م  ع����وده مب��ب��ل��غ )2000(  وت���ذك���رة  دره����م  وق���دره���ا )86393( 
  2020/2/3 امل��واف��ق   الث��ن��ني   ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت   .MB183960150AE:ال�صكوى
ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لعمالية 
�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13   

�عالن بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  4952/2019/209 تنفيذ عمايل 

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمالية رقم 2017/9455 عمايل جزئي 
واملعدل بال�صتئناف رقم 2018/1188 ا�صتنئاف عمايل ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 8958 

درهم( ، ل�صالح ال�صركة ومبلغ )196( درهم ر�صوم ل�صالح املحكمة 
طالب الإعالن : م�صاعل غالريي �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله :  خليفة عبداهلل �صعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- حممد ح�صني عبدالعزيز حممد - �صفته بالق�صية : منفذ �صده 

جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )8959( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )196( درهم 
ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  5870/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2018/4339 جتاري جزئي ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 100801.05 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : بنك م�صر فرع دبي �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ

وميثله :  خليفة عبداهلل �صعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- عادلة كاثرادا - �صفته بالق�صية : منفذ �صده  - جمهول حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )100801.05( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج���راءات 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13   

�عالن بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  7029/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/2189 جتاري جزئي ، ب�صداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 72.771 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

طالب الإعالن : اأكوا �صي للتجارة �ض.ذ.م.م  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ
املطلوب اإعالنه : 1- جيه كيه بايون ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : منفذ �صده  

 جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�صتبا�صر  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )72771( درهم اىل طالب 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج���راءات 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13   

�عالن بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  5292/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/567 امر اداء ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره ) 14818.25 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

: طالب  بالق�صية  �صفته  ����ض.ذ.م.م  الغذائية  باملواد  للتموين  الم���ارات  : عرب  الإع��الن  طالب 
التنفيذ  وميثله :  خالد كلندر عبداهلل ح�صني  �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- فندق بالك �صتون �ض.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : منفذ �صده  
 جمهول حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )14818.25( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- انفاذ العقد التجاري املربم 
بني الطرفني.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13   

�عالن بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  6414/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 570/2019 امر اداء ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره ) 16935 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

: طالب  بالق�صية  �صفته  ����ض.ذ.م.م  الغذائية  باملواد  للتموين  الم���ارات  : عرب  الإع��الن  طالب 
التنفيذ  وميثله :  خالد كلندر عبداهلل ح�صني  �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- تاج لتموين املواد الغذائيه �ض.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : منفذ �صده  
 جمهول حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )16935( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- انفاذ العقد التجاري املربم 
بني الطرفني.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
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�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13   
�عالن بالن�سر

يف  �لدعوى رقم 2896/2019/16 جتاري جزئي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )401.047.50( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 

املحاماة والفائدة التاأخريية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة

طالب الإعالن :  ال�صركة العربية المريكية للتكنولوجيا )ارامتك(  - �صفته بالق�صية : مدعي 
وميثله:منى احمد عبدالعزيز يو�صف ال�صباغ - �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- ا�صرف ميتال للتجارة �ض.ذ.م.م  �صفته بالق�صية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 
اأعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف   2019/10/2 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�صوع 
ل�صالح/ال�صركة العربية المريكية للتكنولوجيا )ارامتك( بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )اربعمائة 
الق�صائية  املطالبة  تاريخ  بواقع 9% من  القانونية  والفائدة  فل�صا(  درهم وخم�صني  واربعني  و�صبعمائة  الف  وواح��د 
احلا�صل يف 2019/7/14 وحتى متام ال�صداد والزمتها بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما 
عدا ذلك من طلبات حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا 

العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13   
 �عالن بالن�سر

يف  �لإ�ستئناف رقم 1580/2019/300 ��ستئناف مدين 
مو�صوع الإ�صتئناف: اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 508/2019 مدين جزئي 

والر�صوم وامل�صاريف والتعاب  
طالب الإعالن : �صركة �صهامي بيمة ايران  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف

املطلوب اإعالنه : 1- توب بروف�صنال خلدمات التغليف �ض.ذ.م.م )�صابقا( كيه ار كيه 
 للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م )حاليا(  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف �صده.

جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإع��الن : قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2019/508 مدين جزئي   
بالقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة    2020/1/22 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�صه  لها  وح��ددت 
ch2.D.17 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  رقم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13   
 �عالن بالن�سر

يف  �لإ�ستئناف رقم 63/2019/322 ��ستئناف عقاري 
مو�صوع الإ�صتئناف: اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 613/2017 عقاري كلي 

دبي والر�صوم وامل�صاريف والتعاب  
طالب الإعالن : دبي اخلليج للعقارات �ض.ذ.م.م  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف

وميثله:خليفة عبداهلل حممد ح�صن اخلاطري - �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- �صامل را�صد �صامل علي �صامل الرا�صد  - �صفته بالق�صية : خ�صم 

مدخل. جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : 

بالقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة    2020/3/4 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�صه  لها  وح��ددت 
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  ch1.C.11 وعليه يقت�صي ح�صوركم  رقم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13   
�عالن بالن�سر        

يف  �لدعوى 13965/2019/13 عمايل جزئي 
مو�صوع الدعوى : املطالبة مب�صتحقات عماليه وقدرها )13808( درهم وتذكرة عوده مببلغ 

 mb992263770ae:2000( درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى(
طالب الإعالن / 1-جمدي كمال حكيم نخله �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  �صم�ض الربيه لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م  �صفته بالق�صية : مدعي عليه  
- جمهول حمل القامة 

م��و���ص��وع الإع�����الن :  ق���د اأق�����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���ص��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ص��ت��ح��ق��ات عماليه 
رقم  وامل�����ص��اري��ف  وال���ر����ص���وم  دره����م  ع����وده مب��ب��ل��غ )2000(  وت���ذك���رة  دره����م  وق���دره���ا )13808( 
ال�صكوى:mb992263770ae. وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  2020/1/12  ال�صاعة 
8.30 �ض بالقاعة Ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لعمالية 

�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13   
�عالن بالن�سر        

يف  �لدعوى 11405/2019/13 عمايل جزئي 
مو�صوع الدعوى : املطالبة مب�صتحقات عماليه وقدرها )8000( درهم وتذكرة عوده مببلغ 

 MB197870665AE:2000( درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى(
طالب الإعالن / 1-موناجا حممد قدير �صفته بالق�صية : مدعي 

وال�صياحة  لل�صفر  الديوانية   - �صابقا  ����ض.ذ.م.م  لل�صياحة  �صتار  ايلفن    -1   : اإع��الن��ه  املطلوب 
�ض.ذ.م.م - حاليا  �صفته بالق�صية : مدعي عليه  - جمهول حمل القامة 

م��و���ص��وع الإع�����الن :  ق���د اأق�����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���ص��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ص��ت��ح��ق��ات عماليه 
رقم  وامل�����ص��اري��ف  وال���ر����ص���وم  دره����م   )2000( ع����وده مب��ب��ل��غ  وت���ذك���رة  دره����م   )8000( وق���دره���ا 
  2020/1/14 املوافق   الثالثاء   يوم  لها جل�صة  ال�صكوى:MB197870665AE. وحددت 
ال�صاعة 10.00 �ض بالقاعة Ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لعمالية 
�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13   

�عالن بالن�سر        
يف  �لدعوى 12094/2019/13 عمايل جزئي 

مو�صوع الدعوى : املطالبة مب�صتحقات عماليه وقدرها )20000( درهم وتذكرة عوده مببلغ 
 mb199049109ae:2000( درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى(

طالب الإعالن / 1-عبدالرحيم حممود حممد حممود �صفته بالق�صية : مدعي 
����ض.ذ.م.م  �صفته بالق�صية : مدعي عليه  -  ام ان للخدمات الفنية  ام  اإعالنه :  1-   املطلوب 

جمهول حمل القامة 
م��و���ص��وع الإع�����الن :  ق���د اأق�����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���ص��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ص��ت��ح��ق��ات عماليه 
رقم  وامل�����ص��اري��ف  وال���ر����ص���وم  دره����م  ع����وده مب��ب��ل��غ )2000(  وت���ذك���رة  دره����م  وق���دره���ا )20000( 
ال�صكوى:mb199049109ae. وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  2020/2/2  ال�صاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.A.2 بالقاعة  ���ض   10.00

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لعمالية 

�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13   
�عالن بالن�سر        

يف  �لدعوى 1789/2019/20 جتاري كلي 
مو�صوع الدعوى :احلكم بحل وت�صفية ال�صركة املدعي عليها الثانية وتعيني احد اخلرباء احل�صابني �صاحب الدور بجدول 

املحكمة كم�صفي لها مع مايرتتب على ذلك من اثار اخ�صها جرد موجودات ال�صركة وا�صتيفاء حقوقها والوفاء بديونها وبيع 
موجوداتها وتوزيع ناجت الت�صفية بني طريف التداعي كال بح�صب ن�صبته يف را�ض مال ال�صركة املدعي عليها الثانية مع الزام 

املدعي عليهما بالت�صامن فيما بينهما بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعالن / 1-علياء عبا�ض علي عبداهلل اخلاجة - �صركة م�صاهمة عامة  �صفته بالق�صية : مدعي  

وميثله:احمد علي مفتاح �صالح الزعابي - �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه:  1-  هاين ماجد عبداهلل امل�صد  �صفته بالق�صية : مدعي عليه 

 جمهول حمل القامة 
احد  وتعيني  الثانية  عليها  املدعي  ال�صركة  وت�صفية  بحل  احلكم  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��الن  مو�صوع 
اخلرباء احل�صابني �صاحب الدور بجدول املحكمة كم�صفي لها مع مايرتتب على ذلك من اثار اخ�صها جرد موجودات ال�صركة 
وا�صتيفاء حقوقها والوفاء بديونها وبيع موجوداتها وتوزيع ناجت الت�صفية بني طريف التداعي كال بح�صب ن�صبته يف را�ض مال 
املحاماة.  اتعاب  وامل�صاريف ومقابل  بالر�صوم  بينهما  فيما  بالت�صامن  املدعي عليهما  الزام  الثانية مع  املدعي عليها  ال�صركة 
وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2020/1/21  ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13   
�عالن بالن�سر        

يف  �لدعوى 1203/2018/20 جتاري كلي 
مو�صوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )18601162.50( درهم والر�صوم وامل�صاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام و�صم ملف النزاع 457/2017 تعيني 

خربه جتاري 
طالب الإعالن / 1-كيو اف زيد لاللكرتونيات �ض.ذ.م.م - �صركة م�صاهمة عامة  �صفته بالق�صية : مدعي  

وميثله:موزة عبيد ربيع اخلظر - �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه:  1-  �صركة بانوراما لتنظيم املعار�ض وادارتها  �صفته بالق�صية : مدعي عليه 

 جمهول حمل القامة 
اأقام عليكم الدعوى املتقابلة مو�صوعها املطالبة بندب جلنة ثنائية مكونة من خبري  مو�صوع الإع��الن :قد 
خمت�ض يف جمال الدعاية والعالن وخبري اخر ح�صابيا معاونا للخبري الفني يف اعمال اخلربة الثنائية وعلى 
ان تكون مهمتها وفق ماورد يف لئحة الدعوى املتقابلة والزام املدعي عليهم يف الدعوى املتقابلة بالت�صامن 
والتكافل والت�صامم بر�صوم م�صاريف الدعوى املتقابلة واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  
2020/1/20  ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  
�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13   

�عالن بالن�سر        
يف  �لدعوى 998/2019/20 جتاري كلي 

مو�صوع الدعوى :الزام املدعي عليهم بالت�صامن والت�صامم والتكافل بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره 
)8.445.654( درهم والفائدة القانونية التاأخريية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام والر�صوم 

وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعالن / 1-بنك ات�ض ا�ض بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود فرع دبي  �صفته بالق�صية : مدعي  

وميثله:يا�صني ابوبكر �صامل احلامد - �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنهم:  1-  اأو�صن انريجي لتجارة الديزل ذ.م.م 2- حممد ح�صري بولكال 3- جلوبال للوقود م.م.ح  

�صفتهم بالق�صية : مدعي عليهم 
 جمهول حمل القامة 

وقدره  مبلغ  للمدعي  ي���وؤدوا  ب��ان  والتكافل  والت�صامم  بالت�صامن  عليهم  امل��دع��ي  :ال���زام  الإع���الن  مو�صوع 
)8.445.654( درهم والفائدة القانونية التاأخريية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام والر�صوم 
ال�صاعة 9.30 �ض  املوافق  2020/1/27   املحاماة. وح��ددت لها جل�صة يوم الثنني   اتعاب  وامل�صاريف ومقابل 
بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ، علما بان مت تعديل بالطلبات املعدلة
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  
�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13   

�عالن بالن�سر        
يف  �لدعوى 474/2018/26 عقاري كلي 

مو�صوع الدعوى :املطالبة بف�صخ عقد البيع املوؤرخ بتاريخ:2018/6/10 واملحلق له املحرر بتاريخ:2018/6/10 
والزام املدعي عليهم من الول حتى اخلام�ض بدفع مثل مبلغ العربون وهو مبلغ وقدره )258.680.00( درهم 
والزام املدعي عليه ال�صاد�ض برد ال�صيكات مببلغ وقدره )258.680( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماه 

طالب الإعالن / 1-ال�صوب وال�صوب للو�صاطة العقارية   �صفته بالق�صية : مدعي  
املطلوب اإعالنهما:  1-  كمال طالب خ�صري 2- نورا طالب خ�صري خ�صري  �صفتهم بالق�صية : مدعي عليهما 

 جمهويل حمل القامة 
مو�صوع الإعالن :قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي واملدعي عليهم من الول وحتى 
اخلام�ض بقيمة ال�صيك رقم 7 بقيمة )56280( درهم على �صبيل التكافل والت�صامن بينهما. وحددت لها جل�صة 
يوم الثالثاء  املوافق  2020/1/14  ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 
اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ، علما بانه مت اعادة الدعوى للمرافعة
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لعقاريه  

�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  6771/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2018/1865 جتاري كلي ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 2.307.183.73 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب   : بالق�صية  �صفته  اخلارجية  والتجارة  لال�صتثمار  العربي  امل�صرف   : الإع���الن  طالب 

التنفيذ  وميثله :  منى احمد عبدالعزيز يو�صف ال�صباغ  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنهم : 1- �صركة النبطيون التجارية ذ.م.م 2- عبدالعظيم عطية املهدي الغول 3- 

وائل ح�صني م�صطفى حماد - �صفته بالق�صية : منفذ �صده  - جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )2307183.73( وق��دره  به 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13   
�عالن بالن�سر

                           يف �لدعوى رقم 30/2019/145 �حو�ل مال غري م�سلمني    
مو�صوع الدعوى :دعوى بطلب احلكم ببيع ح�ص�ض )مال( ق�صر مع خ�صم قيمة دين الرتكة والحتفاظ بن�صيب 

ام املتويف بخزينة املحكمة على ذمتها لت�صرف لها دون اي �صرط او قيد او اجراءات  
طالب الإعالن : ناتايل حاتي بامفرد عن نف�صها ب�صفتها و�صية على ق�صريها )لورين�ض جيم�ض بامفرد وادريانا 

لوري�ض جيم�ض بامفرد( من املرحوم واين بامفرد   �صفته بالق�صية : مدعي 
وميثله :  �صوق حم�صن بدر الكثريي   �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- ليليان بامفرد �صفته بالق�صية : مدعي عليه      جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : 

قد اقام عليكم الدعوى ومو�صوعها دعوى بطلب احلكم ببيع ح�ص�ض )مال( ق�صر مع خ�صم قيمة دين الرتكة 
والحتفاظ بن�صيب ام املتويف بخزينة املحكمة على ذمتها لت�صرف لها دون اي �صرط او قيد او اجراءات ، وحددت 
القاعة رقم )3( يف مبنى الحوال  ال�صاعة:08:30 �صباحا يف  امل��واف��ق:2019/2/4  الثالثاء  املحكمة جل�صة يوم  لها 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديكم من  ، لذا فانت مكلف باحل�صور  القرهود  ال�صخ�صية يف منطقة 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل.
رئي�س �لق�سم         

حماكم دبي

حمكمة  �لأحو�ل �ل�سخ�سية

�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 2019/3979 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1- اخلليج املتحدة للمقاولت والنقليات العامة ذ.م.م  
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/جمعه املن�صوري للخدمات 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ������ض.ذ.م.م  الفنية 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )21124( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13   
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة : تامو للتجارة العامة �ض.ذ.م.م  
ال��ق��وز 3. ال�صكل  ب��ردب��ي -  امل���ايل -  ل��ل��دع��م  ال��ع��ن��وان : مكتب 302 م��ل��ك ���ص��ن��دوق دب���ي 
التجاري  القيد بال�صجل  القانون:ذات م�صئولية حمدودة رقم الرخ�صة: 681181  رقم 
التاأ�صري يف  باأنه قد مت  : 1107397 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي 
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل 
 2019/12/8 بتاريخ   دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق    2019/12/8 بتاريخ  دب��ي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني ا�ض كيه ام العاملية 
حما�شبون قانونيون العنوان :  مكتب رقم 102 ملك لطيفه عبد النور باقر التوحيدي  
- بردبي - منخول - الهاتف:042340950 - الفاك�ض:042340949،م�صطحباً معه كافة 

امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13   
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي    

ا�صم امل�صفي/ا�ض كيه ام العاملية حما�شبون قانونيون 
العنوان : مكتب رقم 102 ملك لطيفه عبد النور باقر التوحيدي  - بردبي - منخول 
التنمية  دائرة  الفاك�ض:042340949، مبوجب هذا تعلن   - ال��ه��ات��ف:042340950   -
تامو  لت�صفية   اأع��اله  املذكور  امل�صفي  تعيني  قد مت  باأنه  بدبي  القت�صادية 
بتاريخ  دب����ي  ق����رار حم��اك��م  وذل����ك مب��وج��ب  ������ض.ذ.م.م   ال��ع��ام��ة  للتجارة 
2019/12/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/12/8 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله ، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2020/26(
املنذرة : �صركة العبا�ض التجارية - �ض ذ م م 

�صد املنذر اليها : الطبقة العلياء للنقليات العامة 
مبوجب التعامل التجاري بني املنذرة واملنذر اليها تر�صد بذمة املنذر اليها مبلغ 141124.20 درهم 
البنك  املنذرة رقم )000108( وامل�صحوب على  القيمة �صيك ل�صالح  اليها بتلك  املنذر  حيث حررت 
التجاري الدويل وامل�صتحق الدفع بتاريخ 2018/8/5 حيث ارتد ال�صيك لعدم كفاية الر�صيد وحيث 
امتنعت املنذر اليها عن ال�صداد لذلك تنذر املنذرة املنذر اليها ب�صرورة �صداد املديونية املرت�صدة 
ال��ف وم��ائ��ة واربعة  وارب��ع��ون  ق��دره��ا 141124.20 دره��م )م��ائ��ة وواح���د  اليها والبالغ  امل��ن��ذر  بذمة 
وع�صرون درهم وع�صرون فل�ض( بالإ�صافة اىل الفائدة القانونية من تاريخ الإ�صتحقاق وحتى تاريخ 
ال�صداد التام وذلك خالل مدة )5( ايام من تاريخ ن�صر هذا النذار وال �صت�صطر املنذرة لتخاذ كافة 

الإجراءات القانونية بحقكم مع حتميلكم اية م�صاريف او ر�صوم او اتعاب حماماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم 2020/167 
املحامي/ -ب��وك��ال��ة  اجلن�صية  ام��ارات��ي   - ال�صويدي  حممد  حميد  حمد  �صعيد   : امل��ن��ذر 

وكالة  مب��وج��ب   - املطرو�صي  دروي�����ض  امل��ح��ام��ي��ة/ن��وف  عنه  وت��ن��وب  خم��ري  عبدالرحمن 
م�صدقة اأ�صول 

املنذر اليه /عبداملجيد جوهر فرج - اماراتي اجلن�صية - جمهول حمل القامة  
�شيغة العالن:

قيمة  دره��م(  ال��ف  )مائة  دره��م   )100.000( وق��دره  مبلغ  ب�صداد  اليه  املنذر  ينذر  املنذر 
ال�����ص��ي��ك رق��������م:000021 ال�����ص��ادر م��ن امل��ن��ذر ال��ي��ه وامل�����ص��ح��وب ع��ل��ى ب��ن��ك الم������ارات دبي 
ان���ذار عديل  ت�صديق  لغلق احل�صاب حيث مت  ارت��د  وال���ذي  ب��ت��اري��خ:2019/9/5  الوطني 
بتاريخ:2019/11/19 برقم حمرر 2019/1/235668 مع احت�صاب الفائدة القانونية بواقع 
12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام وذلك خالل خم�صة ايام من تاريخ الن�صر 

وال �صوف ي�صطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية �صد املنذر اليه.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم 2020/190 
املنذر : خالد احمد حممد عبيد التاجر ال�صام�صي 

املنذر اليه /جياندوجن للتجارة �ض.ذ.م.م - جمهول حمل القامة  
�شيغة العالن:

تعاقد املنذر اليه على ا�صتئجار حمل رقم 7 ملدة �صنة ايجارية تنتهي يف:2019/11/2 بقيمة 
بتجديد  تقم  اليها مل  املنذر  ان  ال  اليجار  انتهاء عقد  ورغ��م  دره��م   )70000( ايجارية 
ال�صنة  ال�صيكات عن  عقد اليجار وحيث انكم مل تقوموا بتجديد عقد اليجار وت�صليم 
اجلديدة لذلك فاننا نخطركم ب�صرورة جتديد عقد اليجار وت�صليم ال�صيكات عن ال�صنة 
اجلديدة والعمل مبا جاء بهذا النذار خالل �صهر من تاريخه جتنبا لتخاذ الجراءات 
القانونية الالزمة ومنها طلب اخالء العقار امل�صتاجر لعدم التجديد مع حتميلكم كافة 

ال�صرار والر�صوم مع حفظ كافة احلقوق الخرى من اي نوع كانت.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم 2020/196 
املنذرتان : 1- هنا عبيد حممد احللو 2- مرمي عبيد حممد احللو 

املنذر اليها الوىل /كاريزما لتجهيز الهدايا العالنيه �ض.ذ.م.م
املنذراليه الثاين:حممد عبد احلفيظ حممود الوكيل )م�صري اجلن�صية(  

املو�صوع:تكليف بالوفاء مببلغ )30.000( )ثالثون الف درهم( وما ي�صتجد من اجره مع 
اخالء املنذر اليهما للعني املوؤجره وعليه فاننا نيابة عن املوكلة نكلفكم وننذركم ب�صرورة 
�صداد املبلغ  املرت�صد بذمتكم والبالغ )30.000( )ثالثون الف درهم( وذلك خالل ثالثون 
يوما من تاريخ ا�صتالمكم لهذا الن�صر وال فانه �صن�صطر اىل اتخاذ الجراءات القانونية 
الالزمة بحقكم للحفاظ على حقوق موكلتنا مع ت�صمينكم الر�صوم وامل�صروفات وكامل 

اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم 2020/195 
املنذرتان : 1- هنا عبيد حممد احللو 2- مرمي عبيد حممد احللو 

املنذر اليها الوىل /املاهي لتجاره الذهب �ض.ذ.م.م
املنذراليه الثاين:حممد مار�صو بن ماجد )هندي اجلن�صية(  

املو�صوع:تكليف بالوفاء مببلغ )25.000( )خم�صه وع�صرون الف درهم( وما ي�صتجد من 
اجره مع اخالء املنذر اليهما للعني املوؤجره وعليه فاننا نيابة عن املوكلة نكلفكم وننذركم 
ب�صرورة �صداد املبلغ  املرت�صد بذمتكم والبالغ )25.000( )خم�صه وع�صرون الف درهم( 
وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ ا�صتالمكم لهذا الن�صر وال فانه �صن�صطر اىل اتخاذ 
الجراءات القانونية الالزمة بحقكم للحفاظ على حقوق موكلتنا مع ت�صمينكم الر�صوم 

وامل�صروفات وكامل اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم 2020/197 
املنذر : 1- مكتب �صعيد الغافري للمحاماه وال�صت�صارات القانونيه 

املنذر اليه/ح�صام الدين فتحي ح�صن فزع )اردين اجلن�صية(
امل���و����ص���وع/ان���ذار ب�����ص��ري��ان ون��ف��اذ وك��ال��ه م�����ص��دق��ه ل���دى ك��ات��ب ال��ع��دل ب����ت����اري����خ:2018/7/16 ب��رق��م حمرر 
املنذر ليكون وكيال وممثال قانونيا عن �صركه بيكون  اليه ل�صالح  املنذر  ال�صادره من   )2018/1/157019(

لالن�صاءات ذ.م.م منتجه لكافه اثارها القانونية.
العدل  ال��ك��ات��ب  ل��دى  امل�صدقة  ال��وك��ال��ة  ون��ف��اذ  ب�صريان  ون��ن��ذرك��م  نكلفكم  امل��وك��ل��ة  ع��ن  نيابة  فاننا  وعليه 
بتاريخ:2018/7/16 برقم حمرر )2018/1/15709( املنتجة لكافة اثارها القانونية مل�صلحة ال�صركة وعدم 
العتداد وانعدام اثار الغاء التوكيل ال�صادر من جنل املنذر اليه )1( ب�صخ�صه لعدم توافر الهليه وال�صفة 
وحتميل املنذر اليه )1( كافة التبعات وامل�صوؤوليات املقرره قانونا جتاه املنذر يف مواجهة املنذر اليهما )2.3( 
الالزمة  القانونية  الج���راءات  اتخاذ  اىل  �صي�صطر  فانه  وال  الن�صر  تاريخ  يوما من  وذل��ك خالل ثالثون 

بحقكم للحفاظ على حقوق موكلتانا مع ت�صمينكم الر�صوم وامل�صروفات وكامل اتعاب املحاماة

الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم 2020/192 
املنذر : 1- مركز برجمان �ض.ذ.م.م 

املنذر اليه/دفينو لتجارة املجوهرات �ض.ذ.م.م - جمهول حمل القامة
تتوجه املنذرة بهذا النذار اىل املنذر اليها لنذارها بالتي:

ال��ف��رتة من  ع��ن  امل�صتحق  الي��ج��ار  ب��دل  دره���م متثل  وق���دره )71.315(  ���ص��داد مبلغ  ب�����ص��رورة 
التي  درهم  التايل مبلغ وقدره )27.223(  النحو  2019/8/28 حتى 2019/11/20 مف�صله على 
ت��اري��خ:2019/8/28 وحتى تاريخ 2019/11/20 بال�صافة اىل  متثل بدل ايجار عن الفرتة من 
العقد  بنود  لح��د  طبقا  للتعاقد  مبكر  ف�صخ  غرامة  متثل  التي  دره��م   )41.991( وق��دره  مبلغ 
ا�صبوع  وذل��ك خالل  امل�صافة  القيمة  والتي متثل �صريبة   )2.099( وق��دره  مبلغ  اىل  بال�صافة 
واحد من تاريخ ن�صر هذا الخطار مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة عن ما تر�صد يف ذمتكم من 

بدل اليجار عن فرتة �صغل املاأجور دون �صداد
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13   

 AJ20191124B96866 
املخطر:املركزية لل�صيارات واملعدات ذ.م.م ، اجلن�صية المارات

املخطر اليه:�صتار العربية لتجارة مواد البناء ملالكها نانيكوتي رامان �صاندر وتفيد ، اجلن�صية المارات - �صونيل 
كومار رامان �صنينتال ، اجلن�صية الهند

اخطار عديل بالوفاء
بال�صارة اىل املو�صوع اعاله:اول:ا�صدار املنذر اليه الثاين من ح�صاب املنذر اليها الوىل ال�صيكات التالية ل�صالح 
املنذرة وامل�صحوبة على بنك را�ض اخليمة الوطني:رقم ال�صيك 000887 م�صحوب على بنك را�ض اخلمية الوطني 
قيمة ال�صيك 375.000 درهم تاريخ ال�صيك:2019/3/31 - �صيك رقم:00736 م�صحوب على بنك را�ض 

اخليمة الوطني قيمة ال�صيك:50.000 درهم تاريخ ال�صيك:2019/3/31 
ثانيا:ارتدت ال�صيكات دون ال�صرف لدى عر�صها يف ميعاد ا�صتحقاقها ب�صبب عدم كفاية الر�صيد - ثالثا: مل يقم 

املنذر اليهما بالوفاء بقيمة ال�صيكات �صالفة الذكر رغم تكرار املطالبة الودية
عليه:

مبلغ  قيمتها  البالغة  الذكر  �صالفي  ال�صيكن  بقيمة  للوفاء  اليهما  املنذر  لتكليف  النذار  هذا  توجه  املنذرة  فان 
425.000 درهم )اربعمائة وخم�صة وع�صرون الف درهم( خالل خم�صة ايام من تاريخ ت�صلمها هذا النذار حتت 

طائلة اتخاذ الجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�صوم الق�صائية وامل�صاريف
�لكاتب �لعدل �لعام عجمان 

�إعالن بالن�سر
�لعدد 12830 بتاريخ 2020/1/13   

�عالن بالن�سر
             يف  �لدعوى رقم 170/2019/105 �حو�ل نف�س غري م�سلمني  

مو�صوع الدعوى : املطالبة بتطليق واثبات ح�صانه ونفقات والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
طالب الإعالن :  را�صى �صابهريوال  - �صفته بالق�صية : مدعي 
وميثله:فتيحة حممد برجو قوراري - �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- ارون �صابهريوال �صاتي�ض كومار �صابهريوال  �صفته بالق�صية : مدعي عليه 
 جمهول حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/12/22 حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري 1- بتطليق املدعية 
را�صى �صابهري وال على زوجها املدعي عليه ارون �صابهريوال �صاتي�ض كومار طلقة بائنة لل�صرر وعلى املدعية اح�صاء عدتها ال�صرعية وفق حالها 
عقب �صريورة هذا الق�صاء بالتطليق باتا 2- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )�صتة الف درهم( �صكنى وذلك على كامل فرتة عدتها 
عليه وذلك عقب �صريورة احلكم بالتطليق باتا 3- مبد �صن ح�صانة املدعية لل�صغرية ريا 4- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ ثالثة 
الف درهم نفقة زوجية �صاملة م�صكنها وذلك من تاريخ المتناع احلا�صل يف 2019/2/28 وحتى �صريورة احلكم بالتطليق باتا 5- بالزام املدعي 
عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ الف وخم�صمائة درهم نفقة بنوة لل�صغرية ريا وذلك من تاريخ المتناع احلا�صل يف:2019/2/28 6- بالزام املدعي 
عليه ب�صداد الر�صوم الدرا�صية لل�صغرية ريا 7- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )اربعة وع�صرون الف درهم( �صنويا اجر م�صكن 
ح�صانتها ومبلغ ع�صرة الف درهم لتاأثيثه ملرة واحدة وب�صداد فواتري املاء والكهرباء والنرتنت والغاز فيما ل يجاوز خم�صمائة درهم �صهريا 
8- برف�ض ما عدا ذلك من طلبات 9- بالزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صروفات ، حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 

اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  �لأحو�ل �ل�سخ�سية
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•• ال�شارقة-الفجر:

�صيكون اجلمهور يف واجهة املجاز املائية، اإحدى اأبرز الوجهات الثقافية والعائلية الرتفيهية يف اإمارة 
والبهلوانيني  والفنانني  واملو�صيقى  والكوميديا  امل�صرح  جن��وم  م��ن  نخبٍة  م��ع  م��وع��ٍد  على  ال�صارقة، 
الأول  ال�صارقة،  فرجن  مهرجان  عرو�ض  من  لباقٍة  من�صٍة  اإىل  الواجهة  �صتتحّول  حيث  والراق�صني، 
 1 16 يناير اجل��اري وي�صتمر حتى  ال�صرق الأو���ص��ط، وال��ذي يبداأ من  والأك��رب من نوعه يف منطقة 

فرباير املقبل.
�ض واجهة املجاز املائية، منطقتان موؤّهلتان ل�صتيعاب اأكر من 700 متفّرج، لعر�ض جمموعٍة  وُتخ�صّ
من الفقرات الكوميدية والتفاعلية واللوحات املو�صيقية الراق�صة، خالل املهرجان، حيث توفر الواجهة 
خيمًة مغلقًة ومكيفًة بالقرب من جامع التقوى، بالإ�صافة اإىل منطقة ُمظّللة بجانب حديقة مرايا 

للفنون.
ويزخر املهرجان، الذي تقدمه هيئة ال�صارقة لال�صتثمار والتطوير )�صروق( ب�صراكة ا�صرتاتيجية مع 
هيئة الإمناء التجاري وال�صياحي بال�صارقة، مب�صاركة اأكر من 50 فناناً يقدمون 30 عر�صاً جمانًيا، 
تنا�صب ال�صغار والكبار، يف الهواء الطلق، اإىل جانب 35 عر�صاً تتطّلب �صراء تذاكر، وت�صت�صيف الواجهة 

12 عر�صاً منها، فيما العرو�ض الأخرى موّزعة على جزيرة النور، وجزيرة العلم، والق�صباء.

وحول العرو�ض التي ت�صت�صيفها واجهة املجاز املائية، قالت مروة عبيد ال�صام�صي، املدير العام لواجهة 
اإمارة  املائية: »ُي�صعدنا ا�صت�صافة هذا املهرجان يف وجهاٍت رائدٍة تعطي للمقيمني وال�صياح من  املجاز 
ال�صارقة ودولة الإمارات اأ�صباباً اإ�صافيًة لزيارة هذه الوجهات الثقافية والعائلية الرتفيهية، اإذ حتتفي 
وُتري  الثقايف،  والتبادل  احل�صارات  ح��وار  وتعّزز  الغني،  الثقايف  بالتنوع  ت�صت�صيفها  التي  العرو�ض 

الروؤية الثقافية والإبداعية لل�صارقة«.
اأخرى  وعرو�صاً  عاملية،  جوائز  على  احلائزة  العرو�ض  من  جمموعًة  املهرجان،  »يت�صمن  واأ�صافت: 
يقدمها فنانون حمليون وعرب، وكّلها تنا�صب كافة الأفراد من خمتلف الفئات العمرية واجلن�صيات. 
ب�صكٍل كامل  املجهزتني  املنطقتني  العرو�ض يف  12 من هذه  املائية ل�صت�صافة  املجاز  وت�صتعد واجهة 
مع مراعاة اأعلى املوا�صفات العاملية، والهتمام باحتياجات من ي�صتخدمون الكرا�صي املتحركة وعربات 

الأطفال«.

ممتعًا يف واجهة املجاز املائية عر�شًا   12
ومن اأبرز عرو�ض مهرجان فرجن ال�صارقة التي ُتنظم يف واجهة املجاز املائية، عر�ض الثنائي الأ�صرتايل 
»جيمي ماكدويل وتوم ثام«، حيث يجمعان بني اآلة اجليتار واأ�صواتهما العذبة، لإمتاع الزّوار مبجموعٍة 

خمتارة من اأغاين الفولك بوب واأمناط البيتبوك�ض املتنوعة.
ويدمج عر�ض »دمى الظل« القادم من اأ�صرتاليا، بني فقرات املهّرجني واملوؤثرات امل�صرحية الب�صرية، 
اأبطالها دمى الظّل،  اإىل ق�ص�ٍض �صامتة م�صحكة،  امل�صتعملة  املنزلية  حيث تتحول اخلردة واملقتنيات 

و�صخ�صيات كرتونية كالدجاجات الطائرة والنينجا املتخّفون.
مل�صاهد  املت�صّمن  الأط��ف��ال«،  اأح��بُّ  »اأن��ا ل  ال��ذي يحمل عنوان  الأط��ف��ال  للزوار ح�صور عر�ض  وميكن 
كوميدية �صريعة، اأما عر�ض »جوي�ض«، في�صتك�صف عوامل ق�ص�ض خمتلفة من خالل الدمى واملو�صيقى 

وعرو�ض ال�صحر.
الذي  »�صكيت�صي بيهيفري«،  الإم��ارات، عر�ض  اأنحاء دولة  املختلفة من جميع  املواهب  وت�صمل عرو�ض 
توؤديه فرقة موؤّلفة من نخبة من الفنانني الكوميديني احلا�صلني على جوائز عاملية، وي�صمل جمموعة 
من ال�صكيت�صات والعرو�ض الكوميدية املبنية على الأحداث اجلارية. اأما عر�ض »كل جنوم ال�صارقة«، 
فيت�صّمن �صل�صلًة من العرو�ض امل�صرحية املتنوعة، التي حتتفي مبواهب عدٍد من الفنانني الإماراتيني 
والكوميديا،  واملو�صيقى  الرق�ض  بني  املُتنّوعة  الإم���ارات،  يف  الأداء  �صركات  اأعمال  جانب  اإىل  والعرب، 

ا لتنا�صب الأذواق املختلفة جلمهوٍر كبرٍي ومتنّوع. والتي اأُعّدت خ�صي�صً
ويف عر�ض »األعاب ذهنية«، ياأ�صر الفنان بريندون بييل، املتخ�ص�ض باخلدع الذهنية، واحلائز على عّدة 
جوائز عاملية، القادم من جنوب اأفريقيا، اجلمهور، عرب مزِجه بني الواقع واخليال يف عر�ٍض مده�ٍض 

مليٍء باخلدع الذهنية والعقلية.
والرق�ض  ال�صريك  ب��ني  ي��دم��ُج  ال��ذي  »اأجنحة غريبة«،  ال��زم��ردي��ة، عر�ض  اجل��زي��رة  اأي��رل��ن��دا،  وت��ق��دم 
البهلواين واملو�صيقى، لريوي ق�صة فرخني من الطيور، ي�صتك�صفان العامل العجائبي للري�ض والأجنحة. 

كما يتعّلم الأطفال قدرات الكبار يف على التغلب على الأح��زان، يف عر�ض »يوريا«، وهي كلمة اإ�صبانية 
تعني املطر.

ويت�صمن عر�ض »�صريك ماندراغورا«، من الأرجنتني، فقرات من الألعاب البهلوانية، وقذف الكرات، 
والآلت املو�صيقية، جتمع بني الأداء التهريجي احلديث وامل�صرح الإميائي، لرواية ق�صة حٍب �صامتة  

دون اأي كالم.
ال�صبيهة  الفلوت  اآلة  ت�صمل  اإلكرتونية،  مو�صيقى  فقرات  ت�صميته«  اأ�صتطيع  ل  »بيت  عر�ض  ويت�صّمن 
بالناي، والأورغ، بالإ�صافة اإىل الفقرات ال�صعرية والراق�صة يف لوحة مو�صيقية جتريبية، فيما يقدم 
وال�صقلبة  والقفز  البهلوانية  واحل��رك��ات  الراق�صة  العرو�ض  من  جملًة  ب���راذرز«،  بلوز  »ب��الك  عر�ض 

والأحلان العاطفية ال�صجّية.

التذاكر:
ترتاوح اأ�صعار تذاكر العرو�ض من 35 – 50 درهماً، وتتوفر باأ�صعاٍر خمّف�صة لبع�ض عرو�ض الأطفال 
والطالب ممن يحملون هوية طالب �صارية املفعول وكبار ال�صن الذين تتجاوز اأعمارهم 60 عاماً، ول 

يحتاج الأطفال بعمر عامني اأو اأقل ل�صراء التذاكر وميكنهم الدخول جماناً.
اأبوابها من ال�صاعة  وتتوفر التذاكر يف مكاتب خم�ص�صة بواجهة املجاز املائية، والق�صباء، التي تفتح 

•• اأبوظبي- الفجر

يطلق املهرجان املو�صيقي اجلديد »اإن ذا ميك�ض« فعالياته 
املرتقبة يف مدينة زايد الريا�صية يف اأبوظبي لهذا املو�صم، 
 30 حيث �صيك�صف عن ن�صخته الأوىل يف الفرتة ما بني 
يناير و01 فرباير2020، يف خطوة لإ�صفاء مزيد من 
بكل  واإ�صعاد اجلمهور  العا�صمة  الليلية يف  للحياة  الزخم 

فئاته.
و�صيقام املهرجان على مدار العام يف �صورة حفالت عامة 
اأكر الأماكن  متفرقة، على نحٍو يعقد ب�صكل متناوب يف 
�صهرًة يف اأبوظبي. و�صتت�صمن احلفلة الفتتاحية ن�صاطات 
اأف��راد العائلة جنبا اإىل جنب مع  ترفيهية �صائقة جلميع 

املحليني  الفنانني  من  ومده�صة  حية  مو�صيقية  عرو�ض 
وعازيف الدي جي.

ويدعو “اإن ذا ميك�ض” اجلمهور وحمبي املو�صيقى لتجربة 
هذا احلدث الأول من نوعه، ليكونوا على موعد مع عدد 
من فناين الدي جي امل�صهورين عاملياً مبا يف ذلك: دينيز 
كويو، وولف باك وتوما�ض غولد، اللذين �صيدونون اأحدث 
واأداء  احلية  املحلية  العرو�ض  مع  املو�صيقية  املقطوعات 

ال�صامبا الراق�صة.
حت���ت ���ص��م��اء ال��ع��ا���ص��م��ة امل��ت��الأل��ئ واحل�����ي، ���ص��ي��ك��ون رواد 
املهرجان قادرين حقاً على النغما�ض يف« فانت�صي وورلد« 
يتميز  ال��ذي  العام  لهذا  للمهرجان  الأول  املو�صوع  وه��و 
تت�صم  فنية  خلفيات  ظ��ل  يف  ال�����ص��اح��ر  امل�����ص��رح  ب���اإع���دادات 

باملرونة.
وب���ه���ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة ق���ال ف��ري��ق م��ا���ض ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات: نتطلع 
بحما�ض لن�صر جتربة احتفالية ا�صتثنائية يف الهواء الطلق 
اأبوظبي عنوانها املو�صيقى، الرتفيه، الأناقة والطعام،  يف 
اأفكارنا وليدنا  ابتكر من وحي  »اإن ذا ميك�ض«  باأن  منوهاً 
جميع  يف  باختالفاتها  املجتمع  ���ص��رائ��ح  جل��م��ع  اجل��دي��د 
اأيام  ثالثة  ملدة  معا  البالد  اأنحاء  وبقية  العا�صمة  اأنحاء 
والتي �صت�صمح لالأ�صدقاء والعائلة بال�صتمتاع وال�صتفادة 

الق�صوى من هذا الطق�ض اجلميل للمو�صم احلايل.  
اإلهاماً  الأك��ر  الأن�صطة  من  باقة  املهرجان  معه  ويحمل 

وامل�صممة لتزويد الزوار بتجربة غاية يف الروعة 
 ومنها “�صما�ض روم” التي تتيح للجمهور اإطالق العنان 

الفرتا�صي  ال��واق��ع  األ��ع��اب  ومنطقة  ال��داخ��ل��ي��ة  لقوتهم 
وجهاز حماكاة الطريان. كما �صيكون بالإمكان الن�صمام 

اإىل حتديات ممتعة مثل ال�صباقات اأو ركوب الأمواج على 
جهاز حماكاة الأمواج للفوز بجوائز مالية

•• اأبوظبي - الفجر

حافل  ع����ام  ب���رن���ام���ٍج  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ن  معر�ض421  ك�����ص��ف 
اإطار  التفاعلية �صمن  العمل  وور�ض  باجلل�صات احلوارية 

وتدابري  الن�صو�ض  �صكل  تناور يف  »كيف  معار�صه  اأح��دث 
بحّث  معر�ض421  ال��ت��زام  تعك�ض  خ��ط��وة  يف  ال��ن�����ص��ر؟«، 
اجل��م��ه��ور ع��ل��ى ا���ص��ت��ك�����ص��اف خم��ت��ل��ف ال�����ص��ردي��ات الفنية 
يّتبعها  التي  الأ�صاليب  على  ال�صوء  وت�صليط  الإقليمية، 

املبدعون النا�صئون اأو املتمر�صون للمناورة �صمن جمالت 
على  التفاعل  لهم  يتيح  مبا  الفني،  وتخ�ص�صهم  عملهم 
اأو�صع مع الأعمال الإبداعية املرتبطة بعملية ن�صر  نطاق 

الإنتاج الثقايف وتقدميه للجمهور.
وبهذه املنا�صبة، قال في�صل احل�صن، مدير معر�ض421: 
وتدابري  الن�صو�ض  �صكل  يف  تناور  »كيف  معر�ض  »يزخر 
الن�صر؟« مبجموعة وا�صعة من املواد واملمار�صات واملفاهيم 
الفنية الغنية التي ميكن للجمهور ا�صتقاء الإلهام منها، 

خا�صة فيما يتعلق بعملية الن�صر.
اخلا�ض  الفعاليات  الربنامج  تنظيم  خالل  من  ونهدف   
ب��ه��ذا امل��ع��ر���ض واحل���اف���ل ب��اجل��ل�����ص��ات احل���واري���ة املتنوعة 
ووجهات  املفاهيم  ا�صتك�صاف  على  اجلمهور  ت�صجيع  اإىل 
امل�صتقلة  الن�صر  مبمار�صات  يتعلق  فيما  املختلفة  النظر 
واملعا�صرة. ونتطلع قدماً للرتحيب بجميع امل�صاركني من 

كافة اخللفيات«.
ال��ف��ن��ان خالد  �صينظم  اجل��دي��د،  ال��ربن��ام��ج  اإط���ار  و�صمن 
مزينة جل�صتني حواريتني يومي 18 يناير و15 فرباير 
حتت عنوان »�صرد احلكايات من خالل الأ�صكال )الطباعة 
مزينة  �صي�صرف  فرباير،  و29   1 يومي  ويف  بالأختام(«. 
على ور�صتي عمل حول مو�صوع »�صرد احلكايات من خالل 
للم�صاركني  �صُيتاح  حيث  الإ�صتن�صل(«،  )طباعة  الأ�صكل 
بالأختام  الطباعة  با�صتخدام  ت�صميمان  اأو  ت�صميم  ر�صم 
من  ميكن  جمايل  باأ�صلوب  وا�صتخدامهما  الإ�صتن�صل،  اأو 

خالله اإي�صال ر�صالة اأو التعبري عن ق�صة، بالإ�صافة اإىل 
تعلم تقنية فنية فريدة ميكن ب�صهولة تطبيقها يف املنزل 

ودون تكلفة عالية.
ويف يوم 18 يناير، �صيقوم ريان اإنوي، القيم الفني امل�صارك 
يف موؤ�ص�صة ال�صارقة للفنون، بتقدمي جل�صة حوارية بعنوان 
و�صرتتكز  واخل�صو�صية«.  التاأليف  وراء  فيما  »اأر�صلتني: 
 YouSend م��ي  �صيند  ’يو  اأغنية  على  اجلل�صة  ه��ذه 
 ،1957 يف عام  كوك  �صام  الفنان  اأ�صدرها  التي   ‘Me
ل��ل��ت��ف��ك��ري يف مفهوم  ن��ق��ط��ة ل��الن��ط��الق  ���ص��ت�����ص��ك��ل  ح��ي��ث 
 21 يوم  ويف  املو�صيقى.  ن�صر  قطاع  يف  املو�صيقي  التاأليف 
دبي،  يف  املقيم  اجلغرافيا  وخبري  الفنان  �صُينظم  يناير، 

اأحمد مكية، 
الإمارات  دول��ة  الن�صر يف  ح��ول جم��الت  نقا�ض  جمموعة 
العربية املتحدة، بني ال�صاعة 5:30 و8:30 لياًل، وذلك 
 )Print Labor( لبور‘  ’برنت  من�صة  رعاية  حتت 
على  اجل��م��ه��ور  وت�صجيع  املجتمعي  ب��ال��ت��وا���ص��ل  املُ��ه��ت��م��ة 

امل�صاركة مبناق�صات حول الن�صر.
ويف يومي 28 و29 يناير، �صُتنّظم �صارة اأحمد، املوؤ�ص�صة 
وامل�����ص��رف��ة ع��ل��ى من�صة »ج��ف��ت الأق������الم«، ور���ص��ت��ي عمل 
بعنوان  الأوىل  الكتب،  �صناعة  تقنيات  ح��ول  تدريبيتني 

»جملة مطوية ذات ثماين اأوجه«
 وتهدف اإىل ال�صتفادة من املطويات لإنتاج اأعمال ق�صرية 
تن�صر نف�صها بنف�صها ول تهدف لتحقيق الربح؛ والثانية 

الغرز  �صرج  الكتب:  لتجليد  الأ�صا�صية  »امل��ب��ادئ  بعنوان 
واإحكامها«، وتهدف اإىل تعليم امل�صاركني اأ�صا�صيات ت�صميم 
املفّكرات والكتب وجتليدها با�صتخدام طريقة الُغرز فائقة 

الإحكام.
ك��م��ا ي��ت��خ��ل��ل ال��ربن��ام��ج ت��ن��ظ��ي��م ج��ل�����ص��ة م��ن��اق�����ص��ة ي���وم 1 
فرباير بعنوان »�صيا�صة الختيار وعنف الإق�صاء«، والتي 
اإىل  ي�صري  الذي  »الختيار«  ا�صتك�صاف مفهوم  اإىل  تهدف 
جتميع الإنتاج الثقايف واملعريف والإبداعي واإعادة اإنتاجه. 
و�صرتكز اجلل�صة على مفهوم الختيار وجذوره القدمية، 
كما �صتت�صمن نقا�صاً حول �صلته احلالية بالفن والثقافة 

الإقليمية املعا�صرة.
و�صُيختتم الربنامج بندوة »مناورات الن�صر« التي �صُتعقد 
ومناق�صات  ح���وارات  و�صيتخللها  ف��رباي��ر،  و8   7 يومي 

وعرو�ض اأداء واإطالق كتب وور�ض عمل.
اأكر  لإج���راء حم��ادث��ات  الفر�صة  ال��ن��دوة  ه��ذه  و�صتتيح   
تفاعاًل بني خمتلف املمار�صني يف هذا املجال، �صواء كانوا 

فنانني اأو نا�صرين )م�صتقلني( اأو موزعني اأو غري ذلك. 
الفنانني  بع�ض  �صيقوم  امل��ع��ر���ض،  تنظيم  ف���رتة  وخ���الل 
الإلكرتوين  املوقع  على  فيديو  مقاطع  برفع  امل�صاركني 

اخلا�ض ب� ’معر�ض421‘،
الذاتي،  للن�صر  ال��ف��ردي��ة  اأ�صاليبهم  ا�صتعرا�ض  ب��ه��دف   
بالإ�صافة اإىل م�صاركة التحديات والفر�ض التي تطرحها 

عمليات الن�صر امل�صتقل. 

برنامٍج حافل باجلل�شات احلوارية وور�ض العمل التفاعلية

معر�ض421 يطلق برناجمًا عامًا يف �سياق معر�ض »كيف تناور؟«

�شتني للفعالية �شمن واحدة من اأبرز الوجهات العائلية يف الإمارة يف منطقتني خم�شّ

ا ممّيًزا من مهرجان فرجن ال�سارقة الأول من نوعه يف ال�سرق الأو�سط واجهة املجاز املائية على موعد مع 12 عر�سً

مهرجان “اإن ذا ميك�ض” يطلق ن�شخته الأوىل يف مدينة زايد الريا�شية يف اأبوظبي 30 يناير احلايل 

على مدى 3 اأيام يك�سف املهرجان النقاب عن اأجواء 
احتفالية وعرو�ض لعازيف الدي جي امل�سهورين عامليًا 
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اأ�شند اإليه املعاجلة الدرامية ل�)عرو�ض بريوت(

ر عربيًا واأن هناك ثقة بي طارق �سويد: اأ�سعر بفرح لكوين مقدَّ
اإليك، فهل  اإ�صناد املعاجلة الدرامية للجزء الثاين من )عرو�ض بريوت(  • كثريون فوجئوا بخرب 

فاجاأك اأنت اأي�صاً هذا الأمر؟
- كثريون فوجئوا بالأمر، لأنهم اعتادوا علّي يف كتابة الأعمال التي تتناول خطاً معيناً يحكي 

عن ال�صارع اللبناين. 
النا�ض  يحبها  ال��ت��ي  الق�ص�ض  م��ن  ق�صة  يتناول  ج��دي��داً  خ��ط��اً  �صاأكتب  الأوىل  وللمرة 
اإىل  ت�صري   )mbc( وحمطة  الرتكية  ال�صركة  اإياها  منحتني  التي  الثقة  ويتابعونها. 
اأنهما تريدان مل�صتي اخلا�صة التي لها عالقة بالواقع اللبناين. وهذا الأمر ي�صكل حتدياً 

يل.

العر�ض؟ بهذا  فوجئَت  • وهل 
ُتْنِتجه  اأتوىل املعاجلة الدرامية مل�صل�صل )العودة( ملحطة )mbc( الذي  اأنا  - يف الأ�صا�ض 
)اإيغل فيلمز( وهو بعيد عن اخلط الذي اأكتبه. وُيعرف عني اأنني اأعمل باحرتافية ودقة وهم 
قّدروا هذه الناحية ولحظوها، ولكنني مل اأنتظر عْر�ض م�صل�صل )عرو�ض بريوت( لأنني معروف 

بخّط خمتلف، وَمن يطلب مني عماًل يتوّقع مني عماًل واقعياً.

الأول؟ اجلزء  عن  خمتلفاً  بريوت(  )عرو�ض  من  الثاين  اجلزء  �صيكون  • هل 
اتفاقي  اإىل خطي.  ب��ه  والإت��ي��ان  امل�صل�صل  خ��ط  ع��ن  نحيد  اأن  - ل ميكن 
ح�صل مع ال�صركة الرتكية امل�صوؤولة عن )عرو�ض بريوت( بنف�ض كّتابها 
ويريدون   )Format( ك���  العمل  ب��اع��وا  ه��م  الإن��ت��اج��ي��ة.  واجل��ه��ة 
عالقة  لها  التي  اخلا�صة  مل�صتي  اإ�صافة  ودوري  عليها،  املحافظة 
وال�صيناريو  تعبريهم  وط��ري��ق��ة  وج��َم��ل��ه��م  املمثلني  ب��اإح�����ص��ا���ض 

واحلوار، لكنني ل اأغرّي يف خط الق�صة.

الأمر؟ هذا  يف  �صعوبة  جتد  • هل 
- كال، ولكنني اأ�صعى اإىل التعرف على �صخ�صيات العمل 
املُ�صاِهد  يتفاعل معها  وتالياً  اأكر  اأتفاعل معها  كي 
ع��ن��د ع���ر����ض ال��ع��م��ل م���ع امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �صياق 

الق�صة.
 اجلزء الأول من امل�صل�صل حقق جناحاً كبرياً 
 )mbc( يف الدول العربية وهذا ما جعل
تكمل يف جزء ثاٍن منه، وم�صاركتي يف هذا 
ال��ع��م��ل ُت���َع���ّد حت���دي���اً يل ك���ي اأح���اف���ظ على 
ال���ن���ج���اح ال�����ذي ح��ق��ق��ت��ه. ول���ك���ن ع��م��ل��ي يف 

)العودة( خمتلف متاماً.

)العودة(؟ م�صل�صل  تفا�صيل  • وما 
- الق�صة كتبها قبل اأعوام عدة عن �صاب لبناين 
اأبو جنا يعي�ض خارج لبنان، وهي ملك  ا�صمه رائد 

 .)mbc(
فكر رائد وخمّيلته اأجنبيان، 

املجتمع  تنا�صب  بطريقة  �صنعاجلها  ولكننا  حلوة  والق�صة 
 ،)Format(�العربي، ومع املحافظة على ال

�صخ�صيتي  يعك�ض  مبا  ب��الأح��داث  الت�صرف  حرية  اأملك  اأنني  اإل 
وتفكريي. اأنا اأكمل الكتابة ويف الوقت ذاته هم با�صروا بالت�صوير.

بداية  يف  �صيبداأ  ب��ريوت(  )عرو�ض  من  الثاين  اجل��زء  ت�صوير  اإن  قيل   •
ال�صنة؟

- من املفرت�ض اأن اأنتهي من كتابة )العودة( كي اأبا�صر بكتابة )عرو�ض بريوت(.

الوقت؟ ل�صيق  نظراً  ذلك  يف  �صتنجح  • وهل 
اأبذل  النهائية من )العودة(، ولكنني بطيء جداً، ولذلك  اأ�صبحت على م�صارف كتابة احللقات   -

جهداً كبرياً كي اأقوم باملطلوب مني كما يجب.
لك؟ حقيقية  فر�صة  بريوت(  )عرو�ض  يف  جتد  هل  ولكن  وموهوب،  ناِجح  كاِتب  اأنك  �صك  • ل 

- فر�صتي تكمن يف الدعم الذي اأتلقاه من )mbc(، كما اأقّدر دعم ال�صيخ بيار ال�صاهر )رئي�ض 
جمل�ض اإدارة lbci( وكذلك مي�صال املر )رئي�ض جمل�ض اإدارة mtv(، واأي�صاً �صركات الإنتاج، ولكن 

ر عربياً واأن هناك ثقة بي. يف الوقت ذاته اأ�صعر بفرح لكوين مقدَّ

وبعد النتهاء من )عرو�ض بريوت( و)العودة(، �صاآخذ اإجازة ولن اأوّقع اأي عقد اإل اإذا كانت الق�صة 
ف عر�ض  من كتابتي وعلى �صا�صة لبنانية. لن اأتخلى عن خطي اللبناين الذي ا�صتهرت به. بعد توقُّ
)بالقلب( ب�صبب التطورات يف لبنان، الكل يطالب بي وب�صكل ُيْفرحني، واإذا كان هذا اخلط ميكن 
اأن ي�صّجع على اإنتاج اأعمال ُتعر�ض على م�صتوى العامل العربي، ف�صاأكون �صعيداً جداً. ل�صُت كاتب 
ق�ص�ض حب، بل اأجته اأكر نحو الأعمال الإن�صانية الجتماعية واأمتنى اأن يثق بي اأحد املُْنِتجني 
لعمل عربي يحكي ق�ص�صاً واقعية. ول اأق�صد اأن احلب لي�ض جمياًل، ولكن هناك ق�ص�صاً ُتكتب يف 

جميع اأنحاء العامل تتناول موا�صيع اجتماعية لها عالقة وتتخللها ق�ص�ض حب.

الأول؟ اجلزء  حلقات  عدد  نف�ض  من  موؤّلفاً  بريوت(  )عرو�ض  من  الثاين  اجلزء  �صيكون  • وهل 
- نعم. اأنا �صعيد جداً بهذه الفر�صة التي اأتاحت اأمامي الجتماع بكّتاب اآخرين، واأنا طماأنُتهم األ 
يخافوا على ق�صتهم، وتبادلنا اخلربات، وهذه ناحية جديدة يف جتربتي، حتى اإننا ت�صاركنا يف �صوغ 

بع�ض الأفكار. التجربة ممتعة جداً.

مثلهم؟ اأنت  فهل  الأدراج،  يف  جاهزة  بق�ص�ض  يحتفظون  الكّتاب  • بع�ض 
- كال، عندما يح�صل لقاء بيني وبني �صركات الإنتاج لالتفاق على اأعمال جديدة ل يكون اأبداً لأنه 
توجد لدّي ق�ص�ض جاهزة. فبعدما اتفقت �صفوياً مع بيار ال�صاهر ومي اأبي رعد من اأجل م�صل�صل 

)بالقلب(،
راأ�صي،  اأفكار كثرية يف  اإليهما. توجد  واأر�صلُتها  املنا�صبة  الفكرة  كاماًل حتى وجدُت  انتظروا عاماً   

ولكن عندما اأمتّعن فيها جيداً ل األبث اأن اأتراجع عنها واأجد اأنها غري ُمنا�ِصبة.
 رمبا هذا هو ال�صبب الذي َجَعلَني اأقبل ب�)العودة( و)عرو�ض بريوت(، خ�صو�صا اأن )بالقلب( تطّلب 

مني جهداً كبرياً.

تكتبها؟ التي  الأعمال  من  اأّي  يف  م�صاركة  لك  تكون  األ  • ومتثيلياً 
- بداأت اأ�صعُر باأنني اأ�صبحت كالكّتاب الذين كانوا ميثلون. رمبا هم قرروا الكتفاء بالكتابة بقرار 
منهم، ولكنني يف العامني الأخريْين مل اأمتكن من امل�صاركة كممثل يف اأي عمل وهذا اأمر ُيْحِزنني 

ب�صبب ارتباطي بالكتابة، 
اأن التمثيل يكون مرحلة يف عمر  اأفكر مب�صتقبلي، خ�صو�صاً  والأم��ر نف�صه ينطبق على التقدمي. 

الفنان وكذلك التقدمي.
 جمالنا لي�ض وفياً لالأ�صف، �صواء كتقدمي اأو كتمثيل.

 مثاًل، اأحب م�صاهدة مي متى على ال�صا�صة، حتى اإن املُْنِتجني ميّلون بعد فرتة معينة من املمثالت 
وحتى لو ُكّن جنمات و�صابات، 

ويحاولون التجديد بعد فرتة عرب ال�صتعانة بوجوه جديدة. ومع اأن الأدوار التي اأختارها �صعبة، 
ولكن اأ�صعر باأن الكتابة ت�صرقني.

املقبلة؟ املرحلة  يف  التمثيل  على  ترّكز  اأن  ميكن  • هل 
- ل اأعرف، مع اأنني ا�صتقُت اإليه كثرياً، ولكنني ل اأجيد الكتابة لنف�صي. مثاًل، كانت عودتي كممثل 

من خالل )احلب احلقيقي( ول عالقة يل به كتابياً.

�سمرية �سعيد تطرح 
كليبها اجلديد )هليلة(

�صعيد،  �صمرية  الفنانة  طرحت 
ع��ل��ى )ي��وت��ي��وب( ف��ي��دي��و كليب 
�صادي  كلمات  )هليلة(،  اأغنية 
ن�������ور، واأحل���������ان ب�����الل �����ص����رور، 
وهند�صة  يعقوب  هاين  وتوزيع 
ومن  حم��رو���ض،  ه��اين  �صوتية 
الأغ���ن���ي���ة: )ه����و ان����ت ب��ج��د ول 
الليلة  ج���م���اع���ة  ي����ا  ه�����������زار... 
هليلة... علقوا الزينة وا�صربوا 
ه��ل��ي��ل��ة ولعوا  ال��ل��ي��ل��ة  ال����ن����ار... 

الأنوار(.
تتعاون  اأخ��������رى،  ن���اح���ي���ة  م����ن 
����ص���م���رية م����ع ن���ف�������ض ال���ف���ري���ق، 
)اإن�صان  بعنوان  اأخ��رى  باأغنية 
اآيل(، كلمات �صادي نور، واأحلان 
ب�����الل �����ص����رور، وت����وزي����ع هاين 
ربيع، ومن املقرر طرحها �صمن 

األبومها اجلديد.
ي�صار اإىل اأن اآخر اأعمال الديفا 
كانت اأغنيتها اجلديدة )مدلع(، 
والتي طرحتها على )يوتيوب(، 
كلمات  من  عراقية  اأغنية  وهي 
ف���را����ض احل��ب��ي��ب واأحل������ان علي 
���ص��اب��ر وت���وزي���ع وم��ك�����ض حمب 

الراوي.

خالد �سليم ي�ستعد 
لطرح اأغنية �سعبية 

ودويتو عراقي
الفرتة  خ��الل  متنوعة  غنائية  اأع��م��ال  لطرح  �صليم  خالد  الفنان  ي�صتعد 

املقبلة، اإذ يقدم لأول مرة اأغنية �صعبية، اإىل جانب دويتو غنائي عراقي.
التي  جميل"،  "يا  بعنوان  ج��دي��دة  اأغنية  ا�صم  على  �صليم  وا�صتقر 
حتمل طابع اللون ال�صعبي ب�صكل جديد وخمتلف، وهي من 
وتوزيع  ال�صاذيل،  عمرو  واأحل��ان  فرنا�ض،  خالد  كلمات 
ال�صوت ماهر �صالح، ومن  حممد جمدي، وهند�صة 

املقرر اأن يتم طرحها يف الأيام املقبلة.
دويتو  لت�صوير  �صليم  ي�صتعد  اأخ���رى،  ناحية  م��ن 
ج��دي��د ب��ال��ل��ه��ج��ة ال��ع��راق��ي��ة م���ع امل�����وزع وامللحن 
امل���ق���رر ت�صوير  ال���ع���راق���ى ح�����ص��ام ك���ام���ل، وم����ن 
الأغنية على طريقة الفيديو كليب، لكن توقف 
م�صل�صل  بت�صوير  ان�صغاله  ب�صبب  الت�صوير 
"بال دليل".يذكر اأن اآخر اأعمال خالد �صليم 
تاأليف  من  وه��و  دليل"،  "بال  م�صل�صل  ك��ان 
اإجني عالء واإخ��راج منال ال�صيفي واإنتاج 
�صمري  وح��ازم  درة  وبطولة  "�صيرنجي"، 
ونيقول  ال�صناوي  وعمر  جمال  واإ���ص��الم 
معو�ض وديانا ه�صام وجمال عبدالنا�صر 
واأ����ص���رف زك���ي وحم��م��د ل��ط��ف��ي �صاهني 

وغريهم من النجوم.

َر  َتَقرَّ بعد النجاح الكبري الذي حققه اجلزء الأول من م�شل�شل )عرو�ض بريوت(، 
�شويد  طارق  الربامج  ومقدم  واملمثل  الكاتب  اإىل  واأُ�شندت  منه،  ثاٍن  جزء  اإنتاُج 

مهمة معاجلته دراميًا.
اإ�شافة مل�شته  اأن دوره  الفر�شة، ولكنه ي�شدد على  ول يخفي �شويد �شعادته بهذه 
اخلا�شة على العمل، من خالل احلوارات مع املحافظة على ال� )Format( الأ�شا�شي 

اخلا�ض به.
واعترب �شويد اأنه لي�ض كاتب ق�ش�ض حب، بل يتجه اأكرث نحو الأعمال الإن�شانية 
الجتماعية، لفتًا اإىل اأنه ا�شتاق اإىل التمثيل، ل�شيما اأنه يف العامني الأخريْين 

مل يتمكن من امل�شاركة كممثل يف اأي عمل ب�شبب ارتباطه بالكتابة.
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برودة اليدين امل�ستمرة 
جر�ض اإنذار لأمرا�ض خطرية

يعاين بع�ض الأ�صخا�ض من برودة اليدين ب�صكل م�صتمر بغ�ض النظر عن 
درجة احلرارة اخلارجية، فعالم يدل ذلك؟

اأن  مولنفيلد  مي�صائيل  هانز  الدكتور  اأو���ص��ح  ال�����ص��وؤال،  ه��ذا  عن  لالإجابة 
باأمرا�ض خطرية مثل  اإن��ذار لالإ�صابة  امل�صتمرة تعد جر�ض  برودة اليدين 
ا�صطرابات �صريان الدم وق�صور القلب والق�صور الوظيفي للغدة الدرقية 
العام  املمار�ض  �صدد  الهرمونية.لذا  وال�صطرابات  الأي�����ض  وا�صطرابات 
الكامن  ال�صبب احلقيقي  الطبيب لتحديد  ا�صت�صارة  الأمل��اين على �صرورة 
وراء برودة اليدين امل�صتمرة، م�صريا اإىل اأنه ميكن تن�صيط �صريان الدم من 
خالل ممار�صة ريا�صات قوة التحمل كركوب الدراجات الهوائية وال�صباحة 

ملدة 30 دقيقة مبعدل ثالث مرات اأ�صبوعيا.

درا�سة: �سبغ ال�سعر بانتظام 
يزيد ن�سبة �سرطان الثدي

تو�صلت درا�صة اأجرتها وزارة ال�صحة الأمريكية بالتعاون مع جامعة نورث 
كارولينا اإىل اأن املواد امل�صتعملة ل�صبغ ال�صعر والأخرى الكيميائية امل�صتعملة 
لت�صريحه تزيدان ب�صكل كبري من خطر الإ�صابة ب�صرطان الثدي، ح�صب ما 

ذكره موقع )اأن فرانكن( الأملاين.
وجاء يف الدرا�صة -التي ن�صرتها جملة )اإنرتنا�صيونال(- اأن الن�صاء اللواتي 
ب�صرطان  لالإ�صابة  عر�صة  اأك��ر  الدائم  للتلوين  �صعر  �صبغة  ي�صتخدمن 

الثدي، كما نقل موقع )فيزه-ليف(.
ون�صرت املجلة الدولية لل�صرطان اأن الدرا�صة قامت بتقييم بيانات اأكر من 
اأن الن�صاء اللواتي كّن ي�صبغن �صعرهن بانتظام  األف م�صاركة، وبينت   46
ملدة عام )كل خم�صة اإىل ثمانية اأ�صابيع( اأ�صنب ب�صرطان الثدي بن�صبة 9% 

اأكر من الن�صاء اللواتي مل ي�صتخدمن اأ�صباغا دائمة.
معر�صات  اأفريقية  اأ�صول  من  الأمريكيات  الن�صاء  اأن  الدرا�صة  واأ�صافت 
)اأن  م��وق��ع  يف  ج��اء  م��ا  وح�صب  للباحثني،  ووف��ق��ا  خ��ا���ض.  ب�صكل  للخطر 
من  الأم��ريك��ي��ات  الن�صاء  عند  بال�صرطان  الإ�صابة  خطر  يزيد  فرانكن(، 

اأ�صول اأفريقية بن�صبة ت�صل اإىل 60%.
وامل�صرفة  الأمريكية  ال�صحة  وزارة  يف  -امل�صوؤولة  واي��ت  األيك�صندرا  وقالت 
على الدرا�صة التي قامت بها بالتعاون مع جامعة نورث كارولينا- )تو�صلنا 
يف درا�صتنا اإىل اأن ا�صتخدام �صبغة ال�صعر مرتبط بخطورة عالية لالإ�صابة 

ب�صرطان الثدي(.
كما اأن ال�صبغات الكيميائية ت�صبب تراكم مواد ومركبات �صامة يف اجل�صم، 
الطبيون  اخل���رباء  ين�صح  لذلك  اجلينات،  يف  تغيري  اإىل  ي���وؤدي  اأن  ميكن 
من  خالية  �صبغات  باختيار  �صعرهم  �صبغ  يف  يرغبون  الذين  الأ�صخا�ض 

املواد التي توؤذي ال�صعر وت�صبب تلفه.

م�شر؟ يف  الهول  اأبو  متثال  بنى  الذي  • من 
- خفرع

تنتمي؟ لغة  اأي  اإىل  )معلم(  تعني  التي  اأ�شتاذ  • كلمة 
- اللغة الفار�صية

الزمرد؟ حجر  لون  • ما 
- اأخ�صر

؟ اللبناين  النابغة  املخرع  هو  • من 
- ح�صن كامل ال�صباح

اأ�شلها؟ يرجع  لغة  اأي  اإىل  بنطلون  • كلمة 
- اللغة الإيطالية

العامل؟ يف  بناء  اأ�شخم  هو  • ما 
- �صور ال�صني العظيم

بخاري. حمرك  لت�صغيل  كاف  الب�صلة  يف  خلية  كل  داخل  املاء  • �صغط 
واملرايا. الت�صوير  اأفالم  �صنع  يف  كيماويا  ا�صتعماله  يتم  الف�صة  من  العامل  اإنتاج  ن�صف  من  • اأكر 

كامل. اإن�صان  ابتالع  باإمكانه  ال�صديف  بال�صمك  يدعى  الأ�صماك  من  نوعا  • هنالك 
الأ�صقر وال�صعر  البي�صاء  الب�صرة  ذوي  النا�ض  لدغ  يف�صل  • البعو�ض 

الطيور  اأما  اأ�صفل  و  لأعلى  منقارها  حتريك  ت�صتطيع  التي  الوحيدة  هي  كلها  الطيور  دون  من  • الببغاء 
الأخرى فاإنها حترك منقاراً واحداً.

مرة. مليون   40 يدق  الواحد  العام  يف  و  مرة   80  �  60 من  الدقيقة  يف  يدق  • القلب 
اخل�صب  يف  املوجودة  الكيماوية  املادة  ب�صبب  وذلك  البلوط  خ�صب  تثبيت  يف  ت�صلح  ل  احلديد  • م�صامري 

والتي تت�صبب يف �صداأ امل�صامري .
اجلاف. اجلليد  اإنه  يتبخر،  بل  ين�صهر  ل  اجلليد  من  نوعا  • هنالك 

اأ�صبوع.  كل  املليون  ون�صف  مليون  مبعدل  يزدادون  العامل  • �صكان 
املياه  يف  تنمو  اأن  ميكن  التي  القليلة  الأنواع  من  واحدة  تعد   ، ا�صتوائية  �صجرة  وهي  املانغروف،  • �صجرة 

املاحلة.
، وي�صمى يف بريطانيا يوم اخلدعة ، ويف فرن�صا يوم  اإبريل  اإبريل )ني�صان( يدعى عندنا كذبة  • الأول من 

ال�صمك، ويف اليابان يوم الدمية اأما يف اأ�صبانيا فيدعى بيوم املغفل.

بائعة احلليب 
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احلبوب الكاملة 
اجلمعية  قالت 
الأمل����������ان����������ي����������ة 
ل������ل������ت������غ������ذي������ة 
احلبوب  اإن   
ال��������ك��������ام��������ل��������ة 
بفوائد  تتميز 
جّمة،  ���ص��ح��ي��ة 
اأن  م�������ص���ي���ف���ة 
احلبوب  ه����ذه 

بالألياف    تزخر 
الغذائية التي حتمي من:

الثاين. النوع  من  ال�صكري  مر�ض   1-
الدموية. والأوعية  القلب  اأمرا�ض   2-

الدهون. اأي�ض  ا�صطرابات   3-
الغليظة.  الأمعاء  �صرطان   4-

)بي(  بفيتامينات  اأي�����ص��ا  غنية  الكاملة  احل��ب��وب  اأن  اجلمعية  واأ���ص��اف��ت   
واحلديد والزنك واملغني�صيوم، م�صرية اإىل اأن الكمية اليومية املو�صى بها 

تبلغ 30 غ على الأقل.
قرابة  على  الكاملة  احلبوب  خبز  من  واح��د  خبز  �صريحة  حتتوي  ومثال، 

غرامني من الألياف الغذائية.

لورا ديرن خالل ح�شورها حفل توزيع جوائز جملة AARP ال�شنوي التا�شع ع�شر لأفالم النا�شئني يف بيفريل هيلز ، كاليفورنيا. ا ف ب

وجها  جميل..  فيها  ما  كل  كان  احلليب،  لتبيع  �صارعنا  اإىل  تاأتي  فكانت  نعمة  تدعى  حليب  بائعة  هناك  كان 
�صبوحا وابت�صامة عذبة جميلة وكلمة طيبة ونداء ب�صوت جميل ينتظره جميع من يف ال�صارع وحليبا طازجا 
عندما تاأتي به ينزل اجلميع باأوانيهم لل�صراء فتفرغ كل ما معها يف �صارعنا وتعود لبيتها م�صرورة �صعيدة .. 
ويف و�صط هذا كله كان هناك جمموعه من الأطفال ينتظرون دائما قدومها في�صريون بجانبها وعندما تنادي 
على احلليب يقلدها اجلميع خا�صة فتاه تدعى �صعاد فكانت تقلد �صوتها متاما في�صحك الأطفال وت�صحك 

نعمه .
جاء وقت مل حت�صر فيه نعمه لب�صعه ايام فقلق اجلميع عليها فاأخذوا يت�صاءلون عما بها وهم قلقون..  بعد 
يومني جاءت نعمه وهي حتمل احلليب لكنها كانت متعبة ومري�صة ،وعند اأول ال�صارع قابلها الطفال بفرحة 

غامرة و�صالم وحتية، ففاجاأتهم باأنها ل ت�صتطيع الكالم.. هنا �صكت اجلميع حزنا.
 ح�صنا وماذا �صنفعل الن كيف �صيباع كل هذا احلليب.. ل تقلقوا.. كانت هذه �صعاد.. قالت �صت�صري نعمة وهي 
حتمل احلليب و�صن�صري معها، �صاأنادي انا على احلليب، و�صفق اجلميع فرحني و�صاروا جميعهم يهللون جاءت 
نعمة، جاء احلليب، اخذت �صعاد ت�صتعر�ض نغمات �صوتها اجلميل، وهي تنادي على احلليب ونعمة ت�صحك حتى 
مت بيع احلليب كله مع �صالمات وا�صواق وحتيات �صكان ال�صارع و�صرورهم و�صحكهم ملا فعلته �صعاد، ومن يومها 

مل تن�ض نعمة هذا املعروف، ومن يومها اي�صا و�صكان ال�صارع يقولون ل�صعاد يا نعمة.

اأمرا�ض حتميك القهوة منها
اإىل فوائد  ك���وري���ة ج��ن��وب��ي��ة  درا����ص���ة  ت��و���ص��ل��ت 
القهوة،  امل��ف�����ص��ل  ال�����ص��ب��اح  مل�����ص��روب  ج���دي���دة 
ومن�صطا  منبها  ا�صتعماله  اإىل  ف��ب��الإ���ص��اف��ة 
اأمرا�ض،  حم��ارب��ة  يف  اأي�صا  يفيد  ق��د  للدماغ 

منها األزهامير، وم�صاكل اأخرى.
�صول وم�صت�صفى  باحثون من جامعة  واأج��رى 
���ص��اك��ري��د ه����ارت يف ج��ام��ع��ة هاليم  دوجن���ت���ان 
الإن�صان،  ج�صم  على  القهوة  تاأثري  عن  درا�صة 
الذين  البالغني  م��ن  فئة  ال��درا���ص��ة  وت�صمنت 

ترتاوح اأعمارهم بني 55 و90 عاما.
ظهور  اإىل  ال���درا����ص���ة  ه����ذه  ن��ت��ائ��ج  واأ������ص�����ارت 
من   17.6% ل��دى  )بيتا-اإميلويد(  بروتني 
الأ�صخا�ض الذين يتناولون كوبني من القهوة 

على الأقل يوميا، يف حني ارتفعت ن�صبة وجود 
الأ�صخا�ض  ل��دى   27% اإىل  ال��ربوت��ني  ه��ذا 
القهوة  م��ن  م��ن كوبني  اأق��ل  يتناولون  ال��ذي��ن 

يوميا.
ويرتبط وجود هذا الربوتني بزيادة احتمالت 
ال����ذي ي�صيب  األ���زه���امي���ر  الإ����ص���اب���ة مب��ر���ض 

الأ�صخا�ض ما فوق �صن اخلم�صني عاما.
مر�ض  ال���ق���ه���وة  م���ق���اوم���ة  اإىل  وب���الإ����ص���اف���ة 
)باركن�صون(  الرعا�ض  ال�صلل  وداء  األزهامير 
ف���اإن لها ف��وائ��د ع��دي��دة ح�صب م��ا ذك��ر موقع 
)�صاين�ض ديلي( )Science daily(، حيث 
اإنها ت�صاعد يف حماربة تراكم الدهون، وعالج 

ال�صمنة، وتقليل الدهون الثالثية يف الدم.


