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ماذا تعرف عن اخلرف اجلبهي ال�صدغي؟
اخلرف  مر�ض  �سبب  اأن  راتغيرب" الأملانية  "�سنيورين  جملة  اأوردت 
تلف   ،Frontotemporal dementia ال�سدغي  اجلبهي 

اخلاليا الع�سبية يف الف�ض اجلبهي ال�سدغي للدماغ.
واأو�سحت املجلة املعنية ب�سحة كبار ال�سن اأن الإ�سابة باملر�ض عادة ما 
تبداأ يف �سن مبكرة عن مر�ض األزهامير، وغالباً ما يكون الإ�سابة به 

قبل �سن ال�ستني.
وتتمثل اأعرا�ض اخلرف اجلبهي ال�سدغي يف م�ساكل يف النطق واللغة، 
املرتدد  واحل��دي��ث  الأ���س��ي��اء،  ت�سمية  و�سعوبة  الكلمات  معاين  جهل 
والت�سلب،  والرع�سة،  الرتنح،  مثل  احلركة  وا�سطرابات  واملخت�سر، 

وتقل�سات الع�سالت.
�سلوكهم الج��ت��م��اع��ي، مثل  امل��ر���س��ى تغري يف  ي��ط��راأ على  م��ا  وغ��ال��ب��ا 
الزائدة،  والع�سبية  ال��ل��ي��اق��ة  ح���دود  وت��ع��دي  ال�����س��ائ��ن��ة  ال�����س��ل��وك��ي��ات 
والعي�ض  التعامل  ذوي��ه��م  على  ي�سعب  م��ا  وال��الم��ب��الة،  وال��ع��دوان��ي��ة 

معهم.
وملواجهة ذلك، تن�سح اجلمعية الأملانية بروتني يومي وا�سح املعامل 
لهم، مت�سمناً بع�ض الأن�سطة الب�سيطة، حتى واإن كانت تبدو تافهة 

لالأ�سحاء، لكنها قد تكون ُمر�سية للمر�سى.
و ل يوجد اليوم عالج �سامل لهذه احلالة، ولكن هناك عالجات من 

�ساأنها امل�ساعدة على تخفيف الأعرا�ض.

التوقيت املالئم لإ�صافة التوابل للم�صويات
حتى  اأو  حديثاً  املطحون  الأ���س��ود  الفلفل  ا�ستخدام  تعتزم  كنت  اإذا 
ين�سح  امل�سواة،  على  املو�سوعة  اللحم  �سرائح  على  الأخ�سر  الفلفل 

املركز الأملاين للتغذية باإ�سافته بعد انتهاء طهيها.
ويجب اإ�سافة التوابل والأع�ساب الأخرى مبجرد رفع اللحم من على 

امل�سواة، واإل ف�ستحرتق وت�سبح لذعة.
وبالن�سبة للملح فاإنه ق�سة اأكرث تعقيداً تتعل بالتذوق.

امل�سواة،  على  و�سعها  قبل  اللحم  من  قطعة  متليح  تعتزم  كنت  واإذا 
ين�سح اخلرباء بامللح اخل�سن، لأنه �سيظل على ال�سطح ويخلق طبقة 

خارجية مقرم�سة، بينما تظل قطعة اللحم طرية.

ق�صايا الن�صاء حمور بارز يف مهرجان البندقية 
ت�سّكل الن�ساء ون�سالهن من اأجل حقوقهن حمور عّدة اأفالم ت�سارك 
ختام  يف  ال�سبت  متنح  التي  الذهبي  الأ���س��د  ج��ائ��زة  على  املناف�سة  يف 

مهرجان البندقية.
ويبدو اأن املهرجان الذي اُنتقد يف ال�سنوات الأخرية لنعدام امل�ساواة 
بني اجلن�سني يف خياراته ا�ستنه�ض هّمته للدورة ال�سابعة وال�سبعني 
يف  للمناف�سة  �سينمائيا   18 اأ���س��ل  م��ن  خم��رج��ات  ثماين  اختيار  م��ع 

امل�سابقة الر�سمية.
ول يزال اجلدل حول مكانة الن�ساء الذي يت�سّدر النقا�ض العام منذ 
ال�سينما.  بعامل  يع�سف  اجلن�سي  للتحّر�ض  املناه�سة  تو  #مي  حملة 
انطالق  منذ  وامل��وؤّث��رات  القوّيات  بالن�ساء  البندقية  مهرجان  ويعّج 

فعالياته يف الثالث من اأيلول/�سبتمرب.
الذي  مارك�ض  ك��ارل  ال�سهري  الفيل�سوف  ابنة  مارك�ض  اإليانور  تخرج 
عن  فيلم  مع  ال�سابع  الفّن  بف�سل  الظّل  من  ال�سيوعية  اأ�س�ض  و�سع 
حياتها بعنوان "م�ض مارك�ض" ي�سارك يف امل�سابقة الر�سمية. وي�سّكل 
هذا الفيلم الذي يحمل توقيع الإيطالية �سوزانا نيكياريلي حتية اإىل 
القرن  من  و�سور  املعا�سرة  املو�سيقى  بني  مازجا  الن�سوي،  الن�سال 

التا�سع ع�سر ومتاأرجحا، مثل بطلته، بني املنطق والعواطف.
وكانت البنة ال�سغرى لكارل مارك�ض من اأوىل النا�سطات الن�سويات 
اللواتي دجمن الن�سال من اأجل امل�ساواة بني الرجل واملراأة يف �سراع 

الطبقات الجتماعية، وذلك يف اأواخر القرن التا�سع ع�سر.
فاإليانور، الفتاة املثّقفة واملتمّيزة املولودة يف لندن �سنة 1855، كانت 
الثالثة  انتحرت يف  والفّن. وهي  للثقافة  التحريرية  باملزايا  مقتنعة 

والأربعني من العمر على خلفية م�ساكل عاطفية.
جّد  موا�سيع  طّياتها  يف  حتمل  اإل��ي��ان��ور  "ق�سة  اإن  املخرجة  وق��ال��ت 
ع�سرية لدرجة اأنها ل تزال اليوم تعترب ثورية... وتربز ال�سعوبات 

والتناق�سات" يف م�سار حترير الن�ساء.
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احلرائق تهّدد 
حممية للفهود 

اأو���س��ع منطقة رط��ب��ة م��داري��ة على  ب��ان��ت��ان��ال،  امل�ستعرة يف  ت��ه��دد احل��رائ��ق 
الأر�ض، حممية طبيعية ت�سّم اأكرب عدد من الفهود يف العامل، بح�سب ما 

ك�سفت ال�سلطات الربازيلية.
وجاء يف بيان �سادر عن حكومة ولية ماتو غرو�سو "اأر�سل جهاز الإطفاء يف 
اجلي�ض فريقي دعم لحتواء حريق يف متنّزه اإنكونرتو دا�ض اأغوا�ض"، مع 
الإ�سارة اإىل اأن "العنا�سر اجلدد ين�سمون اإىل 46 عن�سرا يحاولون اإخماد 

احلريق على هذه اجلبهة".
اأطفال يف املنطقة بعدما التهمت النريان منزلهم،  واأُ�سعفت امراأة و�سبعة 

وفق ما اأفاد البيان.
وت�سهد بانتانال الواقعة يف اأق�سى جنوب غابة الأمازون املطرية والتي متتّد 

من الربازيل اإىل باراغواي وبوليفيا، هذه ال�سنة حرائق غري م�سبوقة.
وقد �ُسّجل عدد من احلرائق هذا العام )12102( هو اأعلى من جمموع 
ما �سّجل يف 2018 و2019 معا، وفق بيانات وكالة الف�ساء الوطنية يف 

الربازيل )اآي ان بي اي(.
واملنطقة معروفة بتنّوعها احليوي الوا�سع وبفهودها التي ي�سّنفها الحتاد 

الدويل حلفظ الطبيعة على اأنها من الأنواع "�سبه املهددة".
وتبلغ م�ساحة متنّزه اإنكونرتو دا�ض اأغوا�ض الذي تتقاطع فيه خم�سة اأنهر 

الغربي للربازيل. الو�سط  يف  هكتار  اآلف   109
وي�سعى عنا�سر الإطفاء اإىل حماية فنادق املنطقة ومزارعها، بالإ�سافة اإىل 

املتنّزه، وفق بيان حكومة الولية.

هونور تطلق �صاعة ذكية 
لال�صتخدامات ال�صاقة 

الذكية  �ساعتها  ه��ون��ور  ���س��رك��ة  ك�سفت 
املخ�س�سة   Watch GS Pro

لال�ستخدامات ال�ساقة.
�ساعتها  اأن  ال�سينية  ال�سركة  واأو�سحت 
ت��ل��ب��ي رغ���ب���ة ع�ساق  ال���ذك���ي���ة اجل����دي����دة 
ال���ت���زح���ل���ق ع���ل���ى اجل���ل���ي���د وال���ت���ج���ول يف 
على  وظيفتها  تقت�سر  ول  امل��رت��ف��ع��ات، 
اأو  اأثناء اجلري  ال�سري  ت�سجيل م�سارات 
التجول، ولكنها تعود اإىل نقطة البداية 
وت�سدر حتذيراً عند انحراف امل�ستخدم 
عن امل�سار املحدد. ومتتاز ال�ساعة بهيكل 
قوي ومتني وفقا للموا�سفات الع�سكرية، 
م���ن مقيا�ض  م��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  وت��ع��ت��م��د 
امل�ستخدم  لتوجيه  والبو�سلة  الرت��ف��اع 
اجلديدة  ال�ساعة  وتوفر  التجول.  اأثناء 
ال��ت��دري��ب لع�ساق  اأو����س���اع  ال��ع��دي��د م��ن 
تطبيق  ويت�سمن  اجلليد،  على  التزلج 
التدريب اأكرث من 100 ريا�سة، ومنها 
مل�سافات  والتجول  اجلليد،  على  التزلج 
مرات  ع���دد  ال�����س��اع��ة  وحتت�سب  ط��وي��ل��ة، 
اجل���ولت وال��وق��ت وامل�����س��اف��ة لكل جولة 
البيانات  ت�سمل  كما  ال��ي��وم،  نهاية  حتى 
اأي�ساً درجة انحدار م�سارات التزلج على 

اجلليد وال�سرعة الق�سوى.

نوعية طعامك.. قد تطيل من 
متو�صط عمرك املتوقع اأو تقلله �ص 23

اآلم الظهر .. 
متى تكون مزمنة؟

قالت موؤ�س�سة "املعرفة ال�سحية" اإن اآلم الظهر تكون مزمنة يف 
�سهور. حال ا�ستمرارها ملدة تزيد عن 3 

لت�سجيل  يومية  م��ذك��رات  بتدوين  الأملانية  املوؤ�س�سة  وتو�سي 
توقيت الآلم ومو�سعها وظروف حدوثها ومدة ا�ستمرارها وما 
ت�ساعد هذه  اأو م�ستمرة؛ حيث  نوبات  تاأتي يف �سورة  كانت  اإذا 
وراء  الكامن  ال�سبب احلقيقي  ت�سخي�ض  الطبيب يف  املعلومات 

اآلم الظهر.
واأو�سحت املوؤ�س�سة اأن اآلم الظهر املزمنة لها اأ�سباب عدة، منها ما 
هو ع�سوي مثل الروماتيزم والف�سال العظمي وه�سا�سة العظام 
وت�سوهات العمود الفقري اأو اأمرا�ض خطرية كال�سرطان، ومنها 
واأعباء  �سغوط  بفعل  امل�ستمر  النف�سي  كالتوتر  نف�سي  هو  ما 

احلياة الوظيفية وال�سخ�سية والنظرة الت�ساوؤمية والكتئاب.

- انخفا�ض ن�سبة ال�سكر يف الدم توؤدي اإىل ال�سداع. لذلك 
يجب تناول الطعام ب�سكل دوري دون انتظار اأعرا�ض اجلوع. 
وين�سح باأكل اأغذية حتتوي على املغني�سيوم، مثل الأ�سماك 
يجب  كما  والأع�ساب.  الع�سالت  تهدئ  لأنها  واملك�سرات، 
والدهنيات  ال�سكر  على  حتتوي  اأطعمة  جتنب  املقابل  يف 
والنبيذ وال�سوكولتة والقمح واأي غذاء يحتوي على مادة 
لقدح  فيمكن  بال�سداع،  امل��رء  اأ�سيب  ما  واإذا  الغلوتامات. 
اجل�سم  يكون  األ  على  اأع��را���س��ه،  يخف�ض  اأن  القهوة  م��ن 

يحتوي بالفعل على مادة الكافيني.
لذلك،  ال�سداع.  اأ�سباب  اأح��د  يكون  قد  الأ�سنان  �سرير   -
اإذ  امل�سكلة،  ه��ذه  ملعاجلة  الطبيب  اإىل  ال��ذه��اب  م��ن  لب��د 
ميكن ت�سميم تقومي خا�ض للفك يتم ارت��داوؤه للحد من 

ال�سغط على الفك.
اآلم  اإىل  ي��وؤدي  اأم��ام احلا�سوب  - اجللو�ض لفرتات طويلة 
يف الرقبة، والتي ت�سبب بدورها ال�سداع. يف هذه احلالة، 
ُين�سح با�ستخدام جمفف ال�سعر، الذي يطلق هواًء �ساخناً، 

وت�سويبه على العنق والأكتاف وموؤخرة الراأ�ض.
اأي��ام الأج��ازات اأو يف  - اإذا كان ال�سداع ي�سيب املرء خالل 
�سباح اأول يوم عمل يف الأ�سبوع، ينبغي التدقيق يف انتظام 
زي��ادت��ه��ا تت�سبب يف  اأو  ال��ن��وم  ال��ن��وم. فقلة  ���س��اع��ات  وع���دد 
يف  حتى  الأمل��اين  املوقع  ين�سح  لذلك،  بال�سداع.  الإ�سابة 

العطالت بال�ستيقاظ مبكراً وعدم الإطالة يف النوم.
- الأ�سخا�ض الذين ل يعرفون اأنهم لديهم طول اأو ق�سر 
ن��ظ��ر وي��ع��ان��ون يف ذات ال��وق��ت م��ن ال�����س��داع، خ��ا���س��ة بعد 

الذهاب  الكتابة، عليهم  اأو  القراءة  تتطلب  باأعمال  القيام 
اإىل طبيب العيون لفح�ض حدة النظر.

تعلم  لذلك يجب   . ال�سداع  اأ�سباب  بالطبع من  التوتر   -
تقنيات وتدريبات ت�ساعد على ال�سرتخاء.

- �سرب امل��اء م��ن اأه��م ع��وام��ل ت��ف��ادي الإ���س��اب��ة بال�سداع. 
ثالثة  اإىل  ل��رتي��ن  ع��ن  يقل  ل  م��ا  ب�سرب  ين�سح  ل��ذل��ك، 

لرتات من املاء يومياً.
الطلق تزود اجل�سم بكمية  الهواء  الريا�سة يف  - ممار�سة 
 30 الريا�سة  مبمار�سة  وين�سح  الأك�سجني.  م��ن  كبرية 
دقيقة يف الأ�سبوع على الأقل للحد من الإ�سابة بال�سداع.
اأو  ب��زي��وت ع��ط��ري��ة  ال�����س��دغ وال��رق��ب��ة  ت��دل��ي��ك منطقة   -
على  التغلب  على  ت�ساعد  ال��ب��ارد  اجليل  كي�ض  با�ستخدام 

ال�سداع.
واأخرياً، اإذا مل تنجح هذه الطرق يف الق�ساء على ال�سداع، 
فال يوجد مفر من الذهاب اإىل ال�سيدلية و�سراء الأدوية 

التي قد تتغلب على ذلك.

ن�صائح ملعاجلة �ل�صد�ع �لن�صفي دون �أدوية
انت�سارا.  ال�سداع  اأن��واع  اأك��رث  واح��د من  الن�سفي  ال�سداع 
الربيع  ودفء  اجل��م��ي��ل  الطق�ض  فحتى  ع��دي��دة،  اأ���س��ب��اب��ه 
لي�ض  واآلم�����ه  ال�����س��داع  ه���ذا  ول��ت��ج��ن��ب  ي�سببه.  اأن  مي��ك��ن 
م��ن ال�����س��روري ت��ن��اول الأدوي����ة واإمن���ا ه��ن��اك ط��رق اأخرى 

ملعاجلته.
الن�سفي  ال�����س��داع  ي�����س��ب��ب��ان  ق���د  اأو اجل���ف���اف  ال���ن���وم  ق��ل��ة 

يف  اأي�ساوخا�سة  ال�سريع  الطق�ض  تغري  ولكن  )ال�سقيقة( 
ال�سداع.  من  النوع  ه��ذا  ي�سبب  واخلريف  الربيع  ف�سلي 
وي�سكو كثريون من ال�سداع حني تهب رياح دافئة، وتغري 
درجة احل��رارة والرطوبة وال�سغط اجلوي والأ�سعة فوق 
ال�سداع  علينا.  الطق�ض  تاأثري  �سبب  يف�سر  البنف�سجية، 
اتباع  اأدوي��ة من خالل  التغلب عليه بدون  الن�سفي، مكن 
"بونته"  موقع  اإليها  اأ�سار  التي  التالية  ال�سبع  الن�سائح 

الأملاين:
الد�سمة  الأط��ع��م��ة  وجت��ن��ب  بانتظام  ال��ط��ع��ام  ت��ن��اول   1-

واحللويات واخلبز.
ت�سبب  اأن  ميكن  التي  والأ�سنان  الفك  اآلم  معاجلة   2-

�سداعا ن�سفيا.
لفرتة  ال��ن��وم  بتجنب  ين�سح  اإذ  ال��ن��وم،  يف  الع��ت��دال   3-

طويلة اأو ق�سرية.
ال�سداع  على  التغلب  يف  ي�ساعد  اأي�����س��ا  الأوك�����س��ج��ني   4-
ممار�سة  اأو  ال��ت��ن��زه  مي��ك��ن  ل���ذا  اآلم�����ه،  وجت��ن��ب  الن�سفي 

الريا�سة يف الهواء الطلق.
ميكن  ع�سالتها  فتقل�ض  الرقبة،  وتدفئة  تدليك   5-

اأي�سا اأن تكون اأحد اأ�سباب ال�سداع الن�سفي.
ت�ساعد على تدفق الدم يف  فهي  قهوة،  فنجان  �سرب   6-

الدماغ.
امل�����اء، ول��ك��ن اح����ذر �سرب  وخ��ا���س��ة  ال�����س��وائ��ل  ���س��رب   7-
التخل�ض  عو�ض  ال�سداع  ي�سبب  اأن  ميكن  ال��ذي  الكحول 

والوقاية منه.

ع�صر ن�صائح حلياة دون �صداع.. تعرف عليها

منا  �لكثريين  من  يتمكن  �صر  �ل�صد�ع 
�ليومية.  حياتنا  ممار�صة  يعيق  وقد 
ولكن  �ل�صد�ع،  من  نوعًا   250 هناك 
�خلرب �ملفرح هو �أن هناك طرقًا و�صباًل 
للتخل�ص من �ل�صد�ع دون �حلاجة �إىل 

تناول �لعقاقري �لطبية.
�لكثريين،  ت����وؤرق  م�صكلة  �ل�����ص��د�ع 
طويلة  �أوق���ات���ًا  يعملون  م��ن  خا�صة 
�أو من ي�صكون من  �لتوتر،  ويعانون من 
�أعر��ص �صحية �أخرى. "فيم" �لأملاين 
�لإلكرتوين يورد ع�صر ن�صائح للحيلولة 

دون �لإ�صابة بال�صد�ع:

هل توؤثر الأجهزة الإلكرتونية 
على منظم �صربات القلب؟

لالأجهزة  ب��اأن  �سائع  اعتقاد  هناك 
الإلكرتونية مثل الهواتف الذكية 
وظ��ي��ف��ة منظم  ع��ل��ى  �سلبي  ت��اأث��ري 

�سربات القلب.
بال�سكه  فلوريان  الدكتور  واأو�سح 
اأن الأجهزة الإلكرتونية ل ت�سو�ض 
ع���ل���ى وظ���ي���ف���ة م���ن���ظ���م ����س���رب���ات 
اإل يف  ال��رج��ف��ان  ُم��زي��ل  اأو  ال��ق��ل��ب 
اأي  ولتجنب  للغاية.  ن��ادرة  ح��الت 
القلب  طبيب  ين�سح  �سلبي  تاأثري 
اأم��ان بني منظم  الأمل���اين مب�سافة 
الرجفان  ُمزيل  اأو  القلب  �سربات 
الإل��ك��رتون��ي��ة، مو�سحاً  والأج��ه��زة 
اأن م�سافة الأمان تبلغ 10 �سم مع 
"احلث  بتقنية  ال�سحن  حم��ط��ات 
الكهربائي"، و15 �سم مع الهاتف 
الذكي، و25 �سم مع املوقد العامل 

بتقنية "احلث الكهربائي".

الهواتف الذكية لفتح باب املنزل
من الغريب التفكري يف اأننا نعي�ض 
ن�ستخدم  زلنا  2020 وما  يف عام 
التي  نف�سها  الأب����واب  غلق  تقنية 

كانت موجودة قبل اآلف ال�سنني.
ببطء  ب��داأت  املنازل  اأن مفاتيح  اإل 

اللحاق باحلداثة.
اأ�سبحت الهواتف الذكية ومفاتيح 
ال�سرية،  الأرق���ام  واأل���واح  "فوب" 
و�سائل �سائعة ب�سكل متزايد لفتح 
تكون  ل  عندما  حتى  امل��ن��زل،  ب��اب 

واقفا اأمامه.
وي���ق���ول ي���ورج���ني ���س��ب��ريم��ان من 
لتكنولوجيا  الحت���ادي���ة  ال��راب��ط��ة 
ك��ان هذا  اإذا  "ما  اأملانيا:  الأم��ن يف 
م�سكوك  اأم����ر  ل��ل��ج��م��ي��ع  م��ن��ط��ق��ي��ا 
الغلق  اأن���ظ���م���ة  ت���ك���ون  ف��ق��د  ف���ي���ه. 
اأكرب،  ب�سكل  معتادة  الإلكرتونية 
ول��ك��ن ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب����الإج����راءات 

الأمنية، مل تعد �سرورية قطعا".
املدير  ���س��م��ي��ت،  ���س��ت��ي��ف��ان  ول���ك���ن 
الأقفال  �سناعة  جلمعية  املنتدب 
املواقف  يف  "فكر  ي��ق��ول  اأمل��ان��ي��ا  يف 
واإغ��الق باب  التي يكون فيها فتح 
�سيكون  الإن����رتن����ت  ع���رب  م��ن��زل��ك 
"ميكنك  م�سيفا:  عمليا"،  اأم���را 
امل����ث����ال م���ن���ح حقوق  ���س��ب��ي��ل  ع���ل���ى 
يتلقى  اأن  ميكن  لزائر".  املفاتيح 
ال�����س��ي��ف ���س��ف��رة ع���رب الإن���رتن���ت 
وقت  م��ك��ان يف  ب��دخ��ول  ل��ه  ت�سمح 
"عندما  �سميت:  وي�سيف  معني. 
الباب جم��ددا، تنتهي  الزائر  يغلق 

�سالحية ال�سفرة".
واأ�سبحت اأنظمة الغلق الإلكرتونية 
غري املت�سلة بالإنرتنت ولكن يتم 
ب��ع��د منت�سرة  ع���ن  ف��ي��ه��ا  ال��ت��ح��ك��م 
ت�سمل  الأم��ث��ل��ة  فبع�ض  ب��ال��ف��ع��ل. 
�سريا  رقما  تتطلب  التي  الأب���واب 

لفتحها.
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�ش�ؤون حملية
بتوجيهات �صما بنت حممد بن خالد �آل نهيان

جمعية حممد بن خالد اآل نهيان لأجيال امل�صتقبل تطلق الربنامج القرائي الفرتا�صي عرب مكتبة اأجيال امل�صتقبل اأونالين 

لأول مرة يف �ل�صرق �لأو�صط

مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي يقدم عر�ض تانيا اخلوري وبا�صل زراع اأق�صى حدود العزلة عرب الإنرتنت 
ي�صعى العر�ض الفردي من خالل الإح�صا�ض اللم�صي وال�صوتي والتفاعلي ل�صتك�صاف تاأثري العزلة على ال�صحة العقلية والتحديات التي يواجهها الالجئون

حديقة احليوانات بالعني تفح�ض موظفيها �صهريا ل�صمان �صالمتهم يف بيئة عمل �صحية

•• العني-الفجر

اأطلقت جمعية ال�سيخ حممد بن خالد اآل نهيان لأجيال 
امل�ستقبل "الربنامج القرائي الفرتا�سي" عرب مكتبة 
اأجيال امل�ستقبل اأونالين بتوجيهات من رئي�ض جمل�ض 
الإدارة ال�سيخة د . �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان  
مع بداية العام الدرا�سي  2020 – 2021 م  ليكون 
كانت  التي  امل�ستقبل  اأج��ي��ال  مكتبة  برامج  عن  بديال 
املكتبة  ملقر  املدار�ض  زي��ارة طلبة  براجمها  عرب  تقدم 
يف اجلمعية اأو عرب زيارة املكتبة املتنقلة ملدار�ض الطلبة  

من خالل براجمها املختلفة
رفد  �سماعلى  الدكتورة  حر�ض  خ��الل  من  ذل��ك  ياأتي 
عن  وتك�سف  ف��ك��ره��م  تنمي  ثقافية  ب��ربام��ج  الطلبة 
القراءة  بجعل  ال�ستمرار  على  وحتفزهم  اإبداعاتهم 
عادة يومية لكافة الفئات العمرية من " ريا�ض الأطفال 
" م��ن خ���الل متخ�س�سني  ال��ث��ان��وي��ة  امل��رح��ل��ة  وح��ت��ى 
والور�ض  املمتع  الق�س�سي  وال�سرد  القرائية  بالربامج 
كما  فئة  لكل  املنا�سبة  املعرو�سة  والق�س�ض  الداعمة 
�سيتم ا�ست�سافة الكتاب والأدباء واملتخ�س�سني بربامج 

الطفولة وفتح حوار مفتوح معهم.
ف��ع��ال��ي��ات��ه بح�سور  اأوىل  ال��ربن��ام��ج  اأط��ل��ق  وق���د  ه���ذا 
ال�سيخة الدكتورة �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان 

وجمموعة من املخت�سني يف جمال القراءة والأطفال 
باأول ندوة كتاب للطفل با�ست�سافة الكاتبة الإماراتية 
"�سقف  ق�ستها  ب��رواي��ة  قامت  حيث  ال�سام�سي  بدرية 

" "اأونالين" وعر�سها لأحداثها وفتح حوار  الأح��الم 
�سائق ثري مع الأطفال حول رمزية الق�سة وما تهدف 
اإل��ي��ه م��ن ق��ي��م وم���ا ت��ث��ريه م��ن تفكري ومت��ع��ن وخيال 
وا�سع لدى امل�ستمعني لها .  واأعربت الكاتبة بدرية عن 
فخرها باإ�سهام نتاجها الأدبي يف ت�سكيل وعي الطفل،  
حيث  اختارت وزارة الرتبية والتعليم  ق�ستها يف كتاب 
اللغة العربية لل�سف الرابع الأ�سا�سي  بدولة الإمارات 
العربية املتحدة لت�سبح منهجا  ملا فيها من  قيمة اأدبية 
ووطنية ومعرفية. واأ�سافت باأن هذا الختيار اأ�سعدها 
اأح��الم طفولتها وبه اجتمع  لأن��ه حتقق فيه حلم من 
واأحالمها  بالطفولة  �سغفها   مع  العربية  للغة  حبها 
امل��ع��ربة ع��ن اأح���الم الطفل الإم���ارات���ي  ال��ت��ي ل �سقف 
الأطفال خالل  لها وقد عززت قيمة احللم يف نفو�ض 
" وازرعوا  ت�����س��اوؤون  م��ا  ق��در  "احلموا  ح��واره��ا بقولها 
بذور اأحالمكم ، واأ�سجعكم على ال�ستمرار يف التحدي 
 ، ك��ان مب��ا متلكون م��ن ط��م��وح واإ���س��رار  للواقع مهما 
اإجاباتها  ع��ن  وال��ب��ح��ث  الأ�سئلة  ط��رح  ب���دوام  وعليكم 
فال�سوؤال مفتاح املعرفة ، وال�سعي دوما للبحث و�سول 

لتحقيق اأحالمكم واأحالم وطنكم الإمارات . 

•• اأبوظبي- الفجر

نيويورك  جامعة  يف  الفنون  مركز  اأع��ل��ن 
التفاعلي  العر�ض  ان��ط��الق  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي 
العزلة"  ح���دود  "اأق�سى  ب��ع��ن��وان  ال��ف��ري��د 
اأم�ض الأول عرب الإنرتنت، �سمن فعاليات 
امل��و���س��م ال�����س��اد���ض ل��ل��م��رك��ز، وه���و عر�ض 
تانيا  احل����ي  الأداء  وف���ن���ان���ة  ل��ل��م��خ��رج��ة 
وف��ن��ان اجلرافيتي  وامل��و���س��ي��ق��ي  اخل����وري، 

با�سل زراع.
اخلوري  بني  بالتعاون  العر�ض  هذا  ياأتي 
تطبيق  ع��رب  تقدميه  �سيتم  حيث  وزراع، 
ل�سخ�ض  "زوم"  الإل����ك����رتوين  امل���ح���ادث���ة 
واح���د م��ن اجل��م��ه��ور يف ك��ل م���رة، وميتد 
واإىل  اجل�����اري  �سبتمرب   9 م���ن  ال��ع��ر���ض 
على  متاحاً  �سيكون  حيث  املقبل،  اأكتوبر 
ع���دة ف���رتات زم��ن��ي��ة م��ن ال�����س��اع��ة 4:00 
 7:30 ال�ساعة  ومن  م�ساًء،   6:00 حتى 
حتى 9:30 م�ساًء. ويرافق العر�ض ور�سة 
ت�ست�سيفها  الإن��رتن��ت  عرب  مبا�سرة  عمل 
اأكتوبر،   6 ال��ث��الث��اء  ي���وم  ت��ان��ي��ا اخل����وري 
عرو�ض  اإن��ت��اج  كيفية  خاللها  م��ن  تو�سح 
التباعد  اإج�������راءات  ظ���ل  يف  احل���ي  الأداء 
فريو�ض  انت�سار  فر�سها  ال��ت��ي  اجل�����س��دي 

"كوفيد19-".
حدود  "اأق�سى  ال��ف��ردي  ال��ع��ر���ض  ي�سعى 
اللم�سي  الإح�����س��ا���ض  خ���الل  م��ن  العزلة" 
اجلمهور  ب����ني  وال���ت���ف���اع���ل���ي  وال�������س���وت���ي 
وال��الج��ئ��ني مم��ن مم��ن واج���ه���وا العديد 
من التحديات والتجارب الالاإن�سانية عرب 
العقلية  ال�سحة  ونظام  الحتجاز  مراكز 
املختلفة.  ان��ت��م��اءات��ه��م  ي��ت��ج��اه��ل  ال�����ذي 
ترتكها  التي  الب�سمة  الأداء  وي�ستك�سف 
الالجئني  ع��ل��ى  امل��ح��ي��ط��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  ه����ذه 
خالل املحادثة عرب الإنرتنت، بينما ينقل 
اجل��م��ه��ور م�����س��اع��ره��م ع���رب ال��ر���س��م على 

اأج�سادهم. 
وق��د ج��اء اإط���الق ه��ذا امل�����س��روع ب��ن��اًء على 
ت���ع���اون ف��ن��ي ���س��اب��ق ج��م��ع ال��ث��ن��ائ��ي حتت 
عنوان "اأبعد ما حتملني الب�سمة"، حيث 
اأغنية  بت�سجيل  با�سل زراع  كلفت اخلوري 
من  �سقيقته  رح��ل��ة  م���ن  م�����س��ت��وح��اة  راب 
جتربتهم  وت��ع��ت��رب  ال�����س��وي��د.  اإىل  دم�����س��ق 
العزلة" �سياغة  حدود  "اأق�سى  اجلديدة 
جديدة للتجربة الأوىل، لتنا�سب امل�ساحة 

الفرتا�سية وفرتة التباعد اجل�سدي.
املدير  ب��راغ��ني  بيل  ق��ال  املنا�سبة،  وب��ه��ذه 
جامعة  يف  الفنون  ملركز  التنفيذي  الفني 
اللتزام  قررنا  "حني  اأبوظبي:  نيويورك 
بتقدمي الفنون الأدائية اجلديدة واملبتكرة 
عرب الإنرتنت خالل مو�سم اخلريف هذا 

التوا�سل  اإىل  اأننا بحاجة  نعلم  كنا  العام، 
مع تانيا اخلوري، وذلك بعد عملها الفني 
التفاعلي )حدائق حتكي( يف اإطار اإقامتها 
التزامها  لحظنا  حيث  ال�سابقة،  الفنية 
الأداء مع كل  باإعادة ت�سور �سكل  و�سغفها 

عمل جديد تقوم به".
)اأق�سى  ع��ر���ض  "ويف  ب��راغ��ني:  واأ����س���اف 
ال��ع��زل��ة(، تبني اخل���وري جمموعة  ح��دود 
خاللها  من  ت�ستك�سف  التي  الأع��م��ال  من 
جذري،  كعمل  )ال�ستماع  باأنه  ت�سفه  ما 
وال��ل��م�����ض، وال��ت��ج�����س��ي��د(، وه���و م��ا يعك�ض 
اجلديد  مو�سمه  يف  الفنون  مركز  ال��ت��زام 
ه����ذا اخل���ري���ف ل���س��ت��ك�����س��اف ال��ع��دي��د من 
الأ�سكال والأ�ساليب اجلديدة لالأداء التي 
ال�سخ�سية،  للفعاليات  ب��دي��اًل  ت��ك��ون  ل��ن 

ول��ك��ن��ه��ا حت��م��ل م��غ��زى ور���س��ال��ة حم���ددة، 
الفريدة  التجارب  من  جمموعة  وتعك�ض 
اخلوري  تانيا  وتعد  للتفكري".  واملحفزة 
البارزة  الأ���س��م��اء  م��ن  احل��ي  الأداء  فنانة 
تعمل على  احل��ي��ة، حيث  الفنون  ع��امل  يف 
اأدائية  عرو�ض  وتقدمي  جم�سمات  ابتكار 
اجلمهور.  تفاعل  على  جوهرها  يف  ترّكز 
وهي فنانة متميزة مقيمة �سمن برنامج 
ومديرة  والأداء  امل�����س��رح  لفنون  الإق��ام��ة 
يف  ال��ف��ن��ون  ماج�ستري  ل��ربن��ام��ج  م�ساركة 
�سمن  والفنون  الإن�سان  حقوق  تخ�س�ض 
فتمت  اأعمالها  اأّم��ا  بنيويورك.  ب��ارد  كلية 
 32 ترجمتها وتقدميها بلغات عديدة يف 

ب��ل��داً يف �ست ق���ارات ح��ول ال��ع��امل. و�سهد 
جميع  ح��ج��ز  حتكي"  "حدائق  ع��ر���س��ه��ا 
الأماكن بالكامل، والذي قدمته يف مركز 
فهو  زراع  با�سل  اأم��ا   .2018 عام  الفنون 
ف��ن��ان الإل���ق���اء وع�����ازف اإي���ق���اع ي��ن��اق�����ض يف 
تعاون  واملقاومة.  املنفى  موا�سيع  كتاباته 
العامليني  الفنانني  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ع  زراع 
وم�سروع  اأك�������ال  ال�������راب  م��غ��ن��ي  اأم�����ث�����ال 
اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�سباب،  ل��ق��درات  جيلدهول 
املتخ�س�سة  الفل�سطينية   5 كتيبة  فرقة 
را�ست  وف��رق��ة  ه���وب،  الهيب  مو�سيقى  يف 
�سوكونني  وف���رق���ة  ال��ع��رب��ي��ة  للمو�سيقى 

ملو�سيقى الفانك.

•• العني - الفجر 

قامت حديقة احليوانات بالعني بالتعاون 
م���ع اخل���دم���ات ال��ع��الج��ي��ة اخل���ارج���ي���ة - 
الفحو�سات  باإجراء  موؤخراً  �سحة  �سركة 
الطبية للك�سف عن فايرو�ض كوفيد19- 
مل��وظ��ف��ي احل��دي��ق��ة امل��ت��واج��دي��ن يف مقر 
العمل للتاأكد من �سالمتهم وخلوهم من 

املر�ض.
ق�سم  م��دي��ر  الكعبي  خليفة  جمعة  وق���ال 
احليوانات  ح��دي��ق��ة  يف  ال��ب�����س��ري��ة  امل�����وارد 
"ياأتي هذا الفح�ض الذي جتريه  بالعني 
للقواعد  تطبيقاً  �سهري  ب�سكل  احلديقة 
املتواجدين  امل��وظ��ف��ني  ع��ل��ى  الإر����س���ادي���ة 
يف م��ق��ر ال��ع��م��ل، ول�����س��م��ان ب��ي��ئ��ة �سحية 
ال�سيخ  م��رك��ز  تخ�سي�ض  مت  ح��ي��ث  ل��ه��م 

الفح�ض  لج���راء  ال�سحراء  لعلوم  زاي���د 
ل��ل��م��وظ��ف��ني ع���ن ط���ري���ق م�����س��ح��ة الأن����ف 
وذالك للك�سف املبكرعن اإ�سابات كوفيد-

موظفي  جميع  الفح�ض  �سمل  19،وقد 
املوؤ�س�سة وموظفي عقود الأمن وال�سيافة 
والنظافة، مع تطبيق اأق�سى الحرتازات 
ال��وق��ائ��ي��ة م��ن ال��ت��ب��اع��د اجل�����س��دي وترك 
م�سافة مرتين بني كل موظف واآخر، مع 

اللتزام بارتداء القفازات و الكمامات."
وح��ر���س��ت احل��دي��ق��ة ع��ل��ى ت��وف��ري جميع 
ال���ت�������س���ه���ي���الت ال�����ت�����ي ت�������س���م���ن اإج���������راء 
اأكمل  على  املوظفني  جلميع  الفحو�سات 
وج���ه، فتم ت��وف��ري ط��اق��م م��ك��ون م��ن 12 
وتخ�سي�ض  امل��وظ��ف��ني  لفح�ض  م��وظ��ف��اً 
واإتاحة  للرجال،  واخ��رى  للن�ساء  اأم��اك��ن 
الفر�سة ملن تعذر عليه الفح�ض باإجرائه 

يف مركز امل�سعودي ال�سحي.
جتاوبهم  امل���وظ���ف���ون  اأب������دى  وب����دوره����م 
مقر  ب���الج���راءات يف  وال��ت��زام��ه��م  الكبري 
التعاون  اأق�سى درج��ات  الفح�ض مبدين  
وتقدمي كل ما يلزم من جهتهم لتحقيق 
ال�سالمة العامة يف بيئة العمل مع التقيد 
بجميع الإج��راءات الحرتازية للحد من 

انت�سار فايرو�ض كوفيد19-.

�صرطة اأبوظبي تكرم 
متعاونًا لأمانته

•• اأبوظبي-الفجر

ب�سرطة  الأم��ن اجلنائي  الرا�سدي مدير قطاع  �سهيل  العميد حممد  كّرم 
لأمانته  تقديراً  العربية  اجلن�سية  م��ن  متعاوناً  مقيماً  مبكتبه  اأبوظبي 
وح�سن ت�سرفه جتاه مال الغري والذي متثل بت�سليم حقيبة حتتوي على 

مبالغ مالية اإىل مركز �سرطة اخلالدية.
تكرمي  على  اأبوظبي  �سرطة  اجل��ن��ائ��ي   حر�ض  الأم���ن  واأك���د مدير قطاع 
تعك�ض  ح��ي��ث  املجتمع  خ��دم��ة  يف  املخل�سة  جل��ه��وده��م  تثميناً  امل��ت��ع��اون��ني 
دعم  يف  ي�سهمون  الذين  لالأ�سخا�ض  وحتفيزاً  خالقاً  منهجاً  ت�سرفاتهم 

املنظومة الأمنية.
واإح�سا�سه  والإن�سانية  الأخ��الق��ي��ة  القيم  م��ن  النابعة  اأمانته  على  واأث��ن��ى 
واملجتمع  ال�سرطة  ب��ني  ال��ت��ع��اون  اأه��م��ي��ة  م��وؤك��داً  املجتمعية،  بامل�سوؤولية 
ومببادرته الإيجابية التي عربت عن روح الهتمام وامل�سوؤولية التي يتحلى 

بها.   
ح�سر التكرمي العميد م�سلم حممد العامري نائب مدير القطاع لالأمن 
العا�سمة-  النيادي مدير مديرية �سرطة  اجلنائي والعقيد حمد عبداهلل 

والعقيد را�سد �سامل ال�سام�سي مدير مركز �سرطة اخلالدية.

�صمن جهودها ل�صتقطاب �لكفاء�ت �ملحلية و�لعاملية
جامعة اأبوظبي تعني الربوفي�صور 

توما�ض هوك�صتيتلر نائبًا ملدير اجلامعة 
•• اأبوظبي- الفجر

عينت جامعة اأبوظبي الربوفي�سور توما�ض جيه توما�ض هوك�ستيتلر، الذي 
يعترب من ال�سخ�سيات الأكادميية الرائدة يف املنطقة، نائباً ملدير اجلامعة 
اإ�سراف  حتت  اجلامعة  عمل  فريق  اإىل  ان�سم  حيث  الأك��ادمي��ي��ة،  لل�سوؤون 

الربوفي�سور وقار اأحمد، مدير جامعة اأبوظبي. 
التوجيه  اجلامعة،  ملدير  نائباً  ب�سفته  هوك�ستيتلر،  الربوفي�سور  و�سيقدم 
ال�سرتاتيجي لالأن�سطة الأكادميية والبحث العلمي يف اجلامعة و�سيعمل 
جنباً اإىل جنب مع مدير اجلامعة، ونائب رئي�ض اجلامعة لل�سوؤون الإدارية 
واملالية، ومدراء حرمي اجلامعة يف العني ودبي، وعمداء الكليات اخلم�ض 
يف اجلامعة، واأع�ساء هيئة التدري�ض، ومدير �سوؤون الطلبة للم�سي قدماً 
هيئة  اأع�ساء  واأب��ح��اث  الأك��ادمي��ي��ة،  وال��ربام��ج  وامل�ساقات  املناهج  بتطوير 

التدري�ض، والتطور الأكادميي ال�سامل للطلبة. 
عاماً  ثالثني  اإىل  متتد  وا�سعة  بخربة  هوك�ستيتلر  الربوفي�سور  ويتمتع 
ويحظى بتقدير دويل كبري كرائد موؤثر ومبتكر يف جمال التعليم العايل. 
روؤيتها  لتحقيق  املتوا�سلة  تعزيز جهود اجلامعة  اإىل  ويتطلع هوك�ستيتلر 

وتر�سيخ  ال�سرتاتيجي  التخطيط  يف 
مكانتها الوطنية والدولية كموؤ�س�سة 
تعليمية عليا رائدة ت�ساهم يف منو دولة 
واملنطقة  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
وازدهارهما.  واأكد الربوفي�سور وقار 
�سعادة  اأبوظبي  جامعة  مدير  اأحمد، 
الربوفي�سور  ب��ان�����س��م��ام  اجل���ام���ع���ة 
جامعة  ف����ري����ق  اإىل  ه��وك�����س��ت��ي��ت��ل��ر 
تعزيز  يف  �سي�ساهم  ح��ي��ث  اأب��وظ��ب��ي، 
اجلهود القيادية للجامعة واإمكاناتها 
اأي حتديات  للم�سي قدماً ومواجهة 
العايل  التعليم  ق��ط��اع  يواجهها  ق��د 
ال��راه��ن��ة، وكذلك  ال���ظ���روف  يف ظ��ل 
�سوق  ورف��د  اجلامعة  مكانة  تر�سيخ 
قادرين  م��وؤه��ل��ني  بخريجني  ال��ع��م��ل 

اإىل ثقة اجلامعة  املهنية، م�سرياً  ب��ارزة يف حياتهم  اأدوار قيادية  على تويل 
قارات  الدولية يف ثالث  القطاع وعالقاته  القيادية يف  بخربة هوك�ستيتلر 
جامعة  بني  قوية  �سراكة  عالقات  وتعزيز  بناء  يف  �ست�سهم  والتي  خمتلفة 
اأبوظبي  وخمتلف املوؤ�س�سات على م�ستوى العامل.  وحتر�ض جامعة اأبوظبي 
وموا�سلة  للطلبة،  تقدمها  ال��ت��ي  الأك��ادمي��ي��ة  مبنظومتها  الرت��ق��اء  على 
اأنحاء  املتميزة من جميع  الأكادميية  وا�ستقطاب اخلربات  جهودها جلذب 
العامل، والتزامها بتحقيق ر�سالتها بكفاءة وفعالية عالية لتاأهيل خريجني 
يتمتعون بالكفاءة واملعرفة للعمل يف خمتلف املهن. وتعمل جامعة اأبوظبي 
التغريات  تواكب  معا�سرة  اأكادميية  جتربة  خالل  من  الطلبة  تاأهيل  على 
املت�سارعة التي ي�سهدها العامل، وتقدم برامج مبتكرة، وفر�ض رائدة لتبادل 
مع  وتعاون  �سراكة  وعالقات  عملية،  وبحوث  دولية،  موؤ�س�سات  مع  املعرفة 
الربوفي�سور هوك�ستيتلر  وتخرج  ككل.  واملجتمع  وال�سناعة  الأعمال  قطاع 
يف  والدكتوراة  املاج�ستري  درجتي  على  ح�سل  حيث  مي�سيغان،  جامعة  من 
املهنية  م�سريته  وب��داأ  الأوروب���ي،  والقت�سادي  الجتماعي  التاريخ  جم��ال 
كمحا�سر واإداري يف جامعة �ستانفورد. وقبل ان�سمامه اإىل جامعة اأبوظبي، 
اأبوظبي،  توىل الربوفي�سور هوك�ستيتلر من�سب رئي�ض املعهد البرتويل يف 
توىل  كما  ال�سارقة.  يف  الأمريكية  اجلامعة  وكيل  من�سب  ذلك  قبل  و�سغل 
يف  جاكوب�ض  بجامعة  الأكادميية  لل�سوؤون  املوؤ�س�ض  الرئي�ض  نائب  من�سب 
كالرك  اآن��د  لوي�ض  كلية  رئي�ض  من�سب  بعد  فيما  �سغل  ثم  باأملانيا،  برمين 
اأوريغون يف الوليات املتحدة الأمريكية. وكان قد مت  يف بورتالند، بولية 
تعيينه موؤخراً مفو�ساً يف جلنة العتماد الأكادميي بوزارة الرتبية والتعليم 
موؤخراً  عينت  ق��د  اأب��وظ��ب��ي  وك��ان��ت جامعة  امل��ت��ح��دة.  العربية  الإم����ارات  يف 
الربوف�سور باري اأوماهوين عميداً لكلية اإدارة الأعمال، والربوفي�سور و�سيم 

يو�سف العلماوي عميداً لكلية العلوم ال�سحية.
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�لأعمار بيد �هلل عز وجل، و�لأجل مقدر، ولكن هذ� ل يتنافى 
مع �صرورة �لأخذ بالأ�صباب، للعناية ب�صحة �لأبد�ن �لتي هي 
�لطعام  نوع  �ختيار  ذلك  و�صائل  و�إحدى  تعاىل،  �هلل  نعم  من 
�لذي تتناوله، فهو يوؤثر على �صحتك، فقد يطيل من متو�صط 
جملة  ن�صرته  �ل��ذي  تقريرها  يقلله.ويف  �أو  �ملتوقع  عمرك 
 ،!Eat This، Not That إيت ذي�ص نوت ذ�ت( �لأمريكية�(
قدمت �لكاتبة �أميي كابيتا قائمة بالعاد�ت �لغذ�ئية �لتي قد 

تقل�ص من متو�صط عمرك.

و�ملنتجات  �للحوم  من  �لكثري  تناول  يف  �ل�صرف   1-
�حليو�نية و�للحوم �مل�صنعة

غذائيا  نظاما  يتبعون  الذين  العمر  منت�سف  البالغون  يعد 
ل��ل��وف��اة ب�سبب  اأك���رث ع��ر���س��ة  ب��ال��ربوت��ي��ن��ات احل��ي��وان��ي��ة  غنيا 
ال�سرطان باأربع مرات، واأكرث عر�سة للوفاة ب�سبب اأي مر�ض 
غذائيا  نظاما  يتبعون  الذين  باأولئك  مقارنة   74% بن�سبة 

منخف�ض الربوتني.
مع ذلك، قد يكون مفيدا للبالغني فوق 65 عاما اتباع نظام 
غذائي معتدل اأو غني بالربوتني، قائم على الأطعمة النباتية 

مثل الفا�سوليا واحلم�ض.

�ل�صود�  2-
وجدت درا�سة -ُن�سرت يف جملة اجلمعية الطبية الأمريكية- 
اأن تناول عبوتني اأو اأكرث من امل�سروبات الغازية يف اليوم كان 

مرتبطا بزيادة خطر الوفاة.

يوميا مر�ت  عدة  �لطعام  تناول   3-
ج���������س����م����ك  اإع�������������ط�������������اء  اأن  ال�������ك�������ات�������ب�������ة  اأو�����������س����������ح����������ت 

ا�سرتاحة من الطعام ميكن اأن يبقيك على قيد احلياة لفرتة 
اأطول. وقد ركزت درا�سة اأجريت على مدى اأربع �سنوات ون�سف 
 Circulation )�سريكيالي�سن(  جملة  يف  ن�سرت  ال�سنة 
ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج م��ت��و���س��ط ال��ع��م��ر امل��ت��وق��ع حل���وايل األ��ف��ي �سخ�ض 

خ�سعوا لعملية على قلب.
400 من ه��وؤلء امل�ساركني متعودين على  كان ما يقرب من 
ال�سيام ليوم واحد كل �سهر ملدة خم�سة اأعوام على الأقل، وكان 
بكثري  اأف�سل  الطويل  امل���دى  على  املتوقع  عمرهم  متو�سط 
�ساموا  الذين  اأول��ئ��ك  ل��دى  الوفيات  ومعدل  عليه.  ك��ان  مما 
بانتظام كان اأقل بن�سبة %45 مقارنة بالآخرين يف جمموعة 

الدرا�سة.

�خلمر  4-
يقلل ا���س��ت��ه��الك اخل��م��ر م��ن ال��ع��م��ر ع��ن ط��ري��ق زي����ادة خطر 
الذين  للبالغني  بالن�سبة   %  5 بن�سبة  بال�سرطان  الإ�سابة 
ي�ستهلكون اخلمور كل يوم ملدة ع�سرة اأعوام، والبالغني الذين 

ي�سربون كاأ�سني يوميا ملدة خم�سة اأعوام.

وزنك من  يزيد  غذ�ئي  نظام   5-
من املرجح اأن يوؤدي الإفراط يف تناول ال�سعرات احلرارية يف 
اجل�سم،  كتلة  موؤ�سر  ارتفاع  اإىل  الطعام  تناول  وقت 
اجل�سم. وحتذر  ال��ده��ون يف  يقّدر  قيا�ض  وه��و 
اأخ�سائية التغذية ليزا يونغ من اأن )الوزن 
الزائد ميكن اأن يق�سر العمر لأنه مرتبط 
بداء ال�سكري واأمرا�ض القلب والأمرا�ض 

املزمنة الأخرى(.
متو�سط  ف��اإن  الدرا�سات  لإح��دى  ووفقا 
ال��ع��م��ر امل���ت���وق���ع ل�����س��خ�����ض ي���ع���اين من 
خم�سة  بني  ينخف�ض  املفرطة  ال�سمنة 

اأعوام و20 عاما.

من  كافية  كمية  ت��ن��اول  ع��دم   6-
�لأغذية �لنباتية

ت��ق��ول اأخ�����س��ائ��ي��ة ال��ت��غ��ذي��ة ل��ي��زا يونغ 
تفتقر  ال��ت��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة  الأن��ظ��م��ة  اإن 
لها  يكون  واخل�سراوات  الفواكه  اإىل 

ف�  العمر.  ط��ول  على  تاأثري 

)حتتوي املنتجات الزراعية على م�سادات الأك�سدة، اإىل جانب 
الألياف واملواد املغذية الأخرى املرتبطة باحلد من الأمرا�ض 

املزمنة، مثل اأمرا�ض القلب وبع�ض اأنواع ال�سرطانات(.

�ل�صوديوم تناول  يف  �لإفر�ط   7-
العمر.  بق�سر  امللح مرتبط  الكثري من  تناول  اأن  يونغ  اأك��دت 
فالوجبات الغذائية عالية ال�سوديوم مرتبطة بارتفاع �سغط 
30 عاما  ا�ستمرت  درا�سة  قارنت  القلب. كما  واأم��را���ض  ال��دم 
تقريبا ُن�سرت يف جملة )لن�سيت( عادات ال�سحة والأكل بني 
مواطني 195 دولة، وخل�ست اإىل اأن تناول كميات كبرية من 
ال�سوديوم كان اأحد اأهم ثالثة عوامل غذائية رئي�سية مت�سببة 

يف الوفاة.
والظاهر اأن ال�سوديوم يقلل العمر ب�سفة كبرية.

عام 2017، ُن�سب اأكرث من ن�سف الوفيات التي مت فح�سها 
بهذه الدرا�سة اإىل زيادة ال�سوديوم يف النظام الغذائي.

تناول  م��ع��دل  ي��زي��د  ب���األ  ال��ع��امل��ي��ة  ال�سحة  منظمة  وت��و���س��ي 
البالغني للملح عن خم�سة غرامات يوميا، اأي ما يعادل األفي 

ملليغرام من ال�سوديوم.
باملقابل فاإن هناك عادات غذائية قد ت�ساعد يف زيادة متو�سط 

العمر املتوقع، مثل:

�لزيتون زيت   1-
من  ميني�سوتا  بجامعة  الطب  كلية  م��ن  باحثون  اكت�سف  اإذ 
خالل درا�سة -ا�ستغرقت ثمانية اأعوام ون�سرت عام 2020 يف 
جملة )موليكولر �سيل(- اأن الدهون يف زيت الزيتون تن�سط 
م�سارا داخل اخلاليا املرتبطة بزيادة طول العمر، اإىل جانب 

الوقاية من الأمرا�ض امل�ساحبة لل�سيخوخة.

�لغذ�ئية �لألياف   2-
-ت�سمنت  ميدي�سن(  )بلو�ض  جملة  يف  ن�سرت  درا���س��ة  وج��دت 
بيانات من 8300 بالغ يعاين من داء ال�سكري ال�سنف الأول 
بالألياف  غنية  اأطعمة  تناولوا  الذين  اأول��ئ��ك  اأن  ال��ث��اين-  اأو 
الذين  باأولئك  املبكر مقارنة  املوت  ملواجهة  اأقل عر�سة  كانوا 
ا�ستهلكوا كميات �سئيلة منها، وذلك لأنها ت�ساهم يف حت�سني 

م�ستويات الغلوكوز يف الدم.
ال��وف��ي��ات لأولئك  اأن معدل  ال��درا���س��ة  وتبني م��ن خ��الل ه��ذه 
ال��ذي��ن ت��ن��اول��وا 35 غ��رام��ا م��ن الأل���ي���اف يوميا 

ينق�ض بن�سبة 35%.

�ملك�صر�ت  3-
اكت�سفت درا�سة اأُجريت على مدار 30 
عاما من قبل م�ست�سفى بريغهام 
بجامعة  الطب  وكلية  للن�ساء 
الذين  اأولئك  اأن  ه��ارف��ارد 
اإىل  املك�سرات  اأ���س��اف��وا 
الغذائي  ن��ظ��ام��ه��م 
ب���������س����ك����ل ي����وم����ي 
ع������ا�������س������وا ف�����رتة 
وكانوا  اأط������ول، 
عر�سة  اأق����������ل 
ب�سبب  ل��ل��وف��اة 
ال�������������س������رط������ان 
واأم�������������را��������������ض 
القلب والأوعية 
ال���������دم���������وي���������ة 
واأم�������������را��������������ض 
اجل�����������������ه�����������������از 

التنف�سي.

نوعية طعامك.. قد تطيل من متو�صط عمرك املتوقع اأو تقلله

اأول م���ن ي���دق ن��اق��و���ض اخل��ط��ر ل��ي��دل��ك ع��ل��ى م��ر���ض يف 
الوبائي،  الكبد  التهاب  ج��ل��دك:  ه��و  الداخلية  اأع�سائك 
باأنواعها  ال��ت��ه��اب��ات الأم���ع���اء  ال�����س��ك��ري،  ال��ده��ن��ي،  ال��ك��ب��د 

املختلفة وغريها.
يوفر  ق��د  احل��م��ام  اأخ���ذ  عند  جل��ل��دك  �سريعا  فح�سا  واإن 
عليك الكثري من املعاناة، فتغري لون و�سكل اجللد ل ينبئ 

بل  فح�سب،  اجللد  و�سرطان  كالأكزميا  جلدية  باأمرا�ض 
يكون  قد  للج�سم  الداخلية  الأع�ساء  يف  علل  عن  يك�سف 
دويت�سه  موقع  من  لتقرير  وفقا  وذل��ك  خطريا،  بع�سها 

فيلله.
اأع�ساء  اأك���رب  ه��و  اجل��ل��د  اأن  ه��و  ل��ذل��ك  العلمي  التف�سري 
بد  ل  اجل�سم  يف  الأي�����ض  عملية  يف  تغيري  واأي  اجل�����س��م، 

من  ت�سمان  ين�ض  ف�سر  هكذا  اجللد،  اأي�ض  على  يوؤثر  اأن 
جمعية اأطباء اجللد الأملان الأمر.

التي  الداخلية  الأم��را���ض  اأه��م  الأمل���اين  الطبيب  واأج��م��ل 
تظهر اأعرا�سها على اجللد:

-1 ظهور بقع حمراء موؤملة على اأ�سفل ال�ساق واحلمامى 
الَعِقدة )Erythema nodosum التهاب اخلاليا 
الأمعاء  يف  ال��ت��ه��اب��ات  اإىل  ي�سري  اجل��ل��د(  حت��ت  ال��ده��ن��ي��ة 

كالتهاب القولون التقرحي وداء كرون.
اأو  ال��وب��ائ��ي  ال��ك��ب��د  ال��ت��ه��اب  اأو  ال��ك��ب��د  ا���س��ط��راب��ات   2-
اإىل  ت���وؤدي  ال�سفراوية  ال��ق��ن��وات  احتقان  اأو  الكبد  تليف 
باللون  العني  وبيا�ض  اجللد  )ت�سبغ  بالريقان  الإ�سابة 

الأ�سفر(.
اإىل  يوؤدي  الكبد وتليفه، مما  الدهني والتهاب  الكبد   3-
الأوعية  تو�سع  الوعائية(:  )الوحمة  الوعائية  العناكب 
يف  اجللد  �سطح  حتت  عنكبوت  �سبكة  �سكل  على  الدموية 

الق�سم الأعلى من اجل�سم ويف البطن.
بقع  ظهور  اإىل  الأوعية  عمل  يف  ال�سطرابات  توؤدي   4-

حمراء على راحة اليد والإبهام.

ن�سبة  )ارتفاع  للدهون  الغذائي  التمثيل  ا�سطرابات   5-
ن��ت��وءات �سغرية على  ال��دم( تظهر على �سكل  ال��ده��ون يف 

اجلفون، واأحيانا على �سكل هالت �سوداء حول العني.
-6 ال�سواك الأ�سود -وهي بقع بنية على الرقبة واحللق- 

ت�سري اإىل علة يف م�ستوى ال�سكر يف الدم.
الأحمر-الأرجواين  باللون  والأن��ف  اخلدين  تلون    7-
بالذئبة  امل���ع���روف  ال���ذات���ي���ة  امل��ن��اع��ة  م���ر����ض  اإىل  ي�����س��ري 

احلمامية.
ي�سري  ال�ساق  اأ�سفل  يف  �سغرية  دموية  نقاط  ظهور   8-

اإىل وجود التهاب وعائي.
مراجعة  ب�سرورة  ت�سمان  ين�ض  الأمل��اين  الطبيب  وين�سح 
طبيب الأمرا�ض اجللدية عند مالحظة اأي تغري يف اجللد 
لت�سخي�ض احلالة فيما اإذا كانت جلدية، اأو حتويل املري�ض 

للطبيب املخت�ض عند ال�سك مبر�ض غري جلدي.

جلدك.. اأول من ينبهك عن
 مر�ض يف اأع�صائك الداخلية
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�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 7182/2020/13 عمايل جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )15900( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 

 MB203970701AE والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
طالب الإعالن / 1-فندق �سانت جورج -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
وميثله :  خليفة يو�سف حممد علي بن عمري -  �سفته بالق�سية : وكيل 

ذ.م.م 3-فهد مبني جماين حممد مبني جماين 4-  الفنادق  اي��زيل وورث لدارة    -2   : اإعالنهم  املطلوب 
فرازان مبني جماين حممد مبني جماين -   �سفتهم بالق�سية : اخل�سم املدخل  - جمهويل حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )15900( درهم 
وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى MB203970701AE. وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2020/9/16  ال�ساعة 11.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لعمالية 
�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

�عالن بالن�شر        
يف  �لدعوى 7188/2020/13 عمايل جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )9267( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
 MB204104570AE والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى

طالب الإعالن / 1-فندق �سانت جورج -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
وميثله :  خليفة يو�سف حممد علي بن عمري -  �سفته بالق�سية : وكيل 

ذ.م.م 3-فهد مبني جماين حممد مبني جماين 4-  الفنادق  اي��زيل وورث لدارة    -2   : اإعالنهم  املطلوب 
فرازان مبني جماين حممد مبني جماين -   �سفتهم بالق�سية : اخل�سم املدخل  - جمهويل حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )9267( درهم 
وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى MB204104570AE. وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2020/9/16  ال�ساعة 11.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لعمالية 
�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

�عالن بالن�شر        
يف  �لدعوى 7185/2020/13 عمايل جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )16350( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
 MB203970659AE والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى

طالب الإعالن / 1-فندق �سانت جورج -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
وميثله :  خليفة يو�سف حممد علي بن عمري -  �سفته بالق�سية : وكيل 

ذ.م.م 3-فهد مبني جماين حممد مبني جماين 4-  الفنادق  اي��زيل وورث لدارة    -2   : اإعالنهم  املطلوب 
فرازان مبني جماين حممد مبني جماين -   �سفتهم بالق�سية : اخل�سم املدخل  - جمهويل حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )16350( درهم 
وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى MB203970659AE. وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2020/9/16  ال�ساعة 11.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لعمالية 
�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

�عالن بالن�شر        
يف  �لدعوى 7403/2020/13 عمايل جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )12400( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
 MB204211137AE والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى

طالب الإعالن / 1-فندق �سانت جورج -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
وميثله :  خليفة يو�سف حممد علي بن عمري -  �سفته بالق�سية : وكيل 

ذ.م.م 3-فهد مبني جماين حممد مبني جماين 4-  الفنادق  اي��زيل وورث لدارة    -2   : اإعالنهم  املطلوب 
فرازان مبني جماين حممد مبني جماين -   �سفتهم بالق�سية : اخل�سم املدخل  - جمهويل حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )12400( درهم 
وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى MB204211137AE. وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2020/9/16  ال�ساعة 11.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لعمالية 

�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 7396/2020/13 عمايل جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )10500( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 

 MB203970738AE والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
طالب الإعالن / 1-فندق �سانت جورج -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
وميثله :  خليفة يو�سف حممد علي بن عمري -  �سفته بالق�سية : وكيل 

ذ.م.م 3-فهد مبني جماين حممد مبني جماين 4-  الفنادق  اي��زيل وورث لدارة    -2   : اإعالنهم  املطلوب 
فرازان مبني جماين حممد مبني جماين -   �سفتهم بالق�سية : اخل�سم املدخل  - جمهويل حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )10500( درهم 
وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى MB203970738AE. وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2020/9/16  ال�ساعة 11.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لعمالية 
�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

�عالن بالن�شر        
يف  �لدعوى 7184/2020/13 عمايل جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )9913( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
 MB203970691AE والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى

طالب الإعالن / 1-فندق �سانت جورج -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
وميثله :  خليفة يو�سف حممد علي بن عمري -  �سفته بالق�سية : وكيل 

ذ.م.م 3-فهد مبني جماين حممد مبني جماين 4-  الفنادق  اي��زيل وورث لدارة    -2   : اإعالنهم  املطلوب 
فرازان مبني جماين حممد مبني جماين -   �سفتهم بالق�سية : اخل�سم املدخل  - جمهويل حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )9913( درهم 
وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى MB203970691AE. وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2020/9/16  ال�ساعة 11.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لعمالية 
�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

�عالن بالن�شر        
يف  �لدعوى 7186/2020/13 عمايل جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )79715( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
 MB203970701AE والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى

طالب الإعالن / 1-فندق �سانت جورج -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
وميثله :  خليفة يو�سف حممد علي بن عمري -  �سفته بالق�سية : وكيل 

ذ.م.م 3-فهد مبني جماين حممد مبني جماين 4-  الفنادق  اي��زيل وورث لدارة    -2   : اإعالنهم  املطلوب 
فرازان مبني جماين حممد مبني جماين -   �سفتهم بالق�سية : اخل�سم املدخل  - جمهويل حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )79715( درهم 
وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى MB203970701AE. وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2020/9/16  ال�ساعة 11.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لعمالية 
�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

�عالن بالن�شر        
يف  �لدعوى 7181/2020/13 عمايل جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )29800( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
 MB203970676AE والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى

طالب الإعالن / 1-فندق �سانت جورج -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
وميثله :  خليفة يو�سف حممد علي بن عمري -  �سفته بالق�سية : وكيل 

ذ.م.م 3-فهد مبني جماين حممد مبني جماين 4-  الفنادق  اي��زيل وورث لدارة    -2   : اإعالنهم  املطلوب 
فرازان مبني جماين حممد مبني جماين -   �سفتهم بالق�سية : اخل�سم املدخل  - جمهويل حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )29800( درهم 
وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى MB203970676AE. وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2020/9/16  ال�ساعة 11.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لعمالية 

�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 7177/2020/13 عمايل جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )26100( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 

 MB203970726AE والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
طالب الإعالن / 1-فندق �سانت جورج -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
وميثله :  خليفة يو�سف حممد علي بن عمري -  �سفته بالق�سية : وكيل 

ذ.م.م 3-فهد مبني جماين حممد مبني جماين 4-  الفنادق  اي��زيل وورث لدارة    -2   : اإعالنهم  املطلوب 
فرازان مبني جماين حممد مبني جماين -   �سفتهم بالق�سية : اخل�سم املدخل  - جمهويل حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )26100( درهم 
وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى MB203970726AE. وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2020/9/16  ال�ساعة 11.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لعمالية 
�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

�عالن بالن�شر        
يف  �لدعوى 7176/2020/13 عمايل جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )92500( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
 MB204060256AE والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى

طالب الإعالن / 1-فندق �سانت جورج -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
وميثله :  خليفة يو�سف حممد علي بن عمري -  �سفته بالق�سية : وكيل 

ذ.م.م 3-فهد مبني جماين حممد مبني جماين 4-  الفنادق  اي��زيل وورث لدارة    -2   : اإعالنهم  املطلوب 
فرازان مبني جماين حممد مبني جماين -   �سفتهم بالق�سية : اخل�سم املدخل  - جمهويل حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )92500( درهم 
وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى MB204060256AE. وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2020/9/16  ال�ساعة 11.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لعمالية 
�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

�عالن بالن�شر        
يف  �لدعوى 7201/2020/13 عمايل جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )34725( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
 MB203970625AE والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى

طالب الإعالن / 1-فندق �سانت جورج -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
وميثله :  خليفة يو�سف حممد علي بن عمري -  �سفته بالق�سية : وكيل 

ذ.م.م 4-  الفنادق  3-اي��زيل وورث لدارة  2-  فهد مبني جماين حممد مبني جماين    : اإعالنهم  املطلوب 
فرازان مبني جماين حممد مبني جماين -   �سفتهم بالق�سية : اخل�سم املدخل  - جمهويل حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )34725( درهم 
وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى MB203970625AE. وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2020/9/16  ال�ساعة 11.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لعمالية 
�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

�عالن بالن�شر        
يف  �لدعوى 7663/2020/13 عمايل جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )15400( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
 MB204128980AE والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى

طالب الإعالن / 1-فندق �سانت جورج -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
وميثله :  خليفة يو�سف حممد علي بن عمري -  �سفته بالق�سية : وكيل 

املطلوب اإعالنهم :  2-  ايزيل وورث لدارة الفنادق ذ.م.م 3-فهد مبني جماين حممد مبني جماين 4- فراز 
مبني جماين حممد مبني جماين -   �سفتهم بالق�سية : اخل�سم املدخل  - جمهويل حمل القامة 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )15400( درهم 
وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى MB204128980AE. وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2020/9/16  ال�ساعة 11.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لعمالية 

�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 7659/2020/13 عمايل جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )26000( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 

 MB204053207AE والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
طالب الإعالن / 1-فندق �سانت جورج -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
وميثله :  خليفة يو�سف حممد علي بن عمري -  �سفته بالق�سية : وكيل 

ذ.م.م 3-فهد مبني جماين حممد مبني جماين 4-  الفنادق  اي��زيل وورث لدارة    -2   : اإعالنهم  املطلوب 
فرازان مبني جماين حممد مبني جماين -   �سفتهم بالق�سية : اخل�سم املدخل  - جمهويل حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )26000( درهم 
وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى MB204053207AE. وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2020/9/16  ال�ساعة 11.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لعمالية 
�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

�عالن بالن�شر        
يف  �لدعوى 7397/2020/13 عمايل جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )56700( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
 MB203970714AE والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى

طالب الإعالن / 1-فندق �سانت جورج -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
وميثله :  خليفة يو�سف حممد علي بن عمري -  �سفته بالق�سية : وكيل 

ذ.م.م 3-فهد مبني جماين حممد مبني جماين 4-  الفنادق  اي��زيل وورث لدارة    -2   : اإعالنهم  املطلوب 
فرازان مبني جماين حممد مبني جماين -   �سفتهم بالق�سية : اخل�سم املدخل  - جمهويل حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )56700( درهم 
وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى MB203970714AE. وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2020/9/16  ال�ساعة 11.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لعمالية 
�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

�عالن بالن�شر        
يف  �لدعوى 7207/2020/13 عمايل جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )34800( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
 MB203970640AE والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى

طالب الإعالن / 1-فندق �سانت جورج -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
وميثله :  خليفة يو�سف حممد علي بن عمري -  �سفته بالق�سية : وكيل 

ذ.م.م 3-فهد مبني جماين حممد مبني جماين 4-  الفنادق  اي��زيل وورث لدارة    -2   : اإعالنهم  املطلوب 
فرازان مبني جماين حممد مبني جماين -   �سفتهم بالق�سية : اخل�سم املدخل  - جمهويل حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )34800( درهم 
وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى MB203970640AE. وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2020/9/16  ال�ساعة 11.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لعمالية 
�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

�عالن بالن�شر        
يف  �لدعوى 7205/2020/13 عمايل جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )16200( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
 MB203970672AE والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى

طالب الإعالن / 1-فندق �سانت جورج -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
وميثله :  خليفة يو�سف حممد علي بن عمري -  �سفته بالق�سية : وكيل 

ذ.م.م 3-فهد مبني جماين حممد مبني جماين 4-  الفنادق  اي��زيل وورث لدارة    -2   : اإعالنهم  املطلوب 
فرازان مبني جماين حممد مبني جماين -   �سفتهم بالق�سية : اخل�سم املدخل  - جمهويل حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )16200( درهم 
وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى MB203970672AE. وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2020/9/16  ال�ساعة 11.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لعمالية 

�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 7204/2020/13 عمايل جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )24600( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 

 MB204053867AE والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
طالب الإعالن / 1-فندق �سانت جورج -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
وميثله :  خليفة يو�سف حممد علي بن عمري -  �سفته بالق�سية : وكيل 

املطلوب اإعالنهم : 2-  ايزيل وورث لدارة الفنادق ذ.م.م 3-فهد مبني جماين حممد مبني جماين 4- فرازان 
مبني جماين حممد مبني جماين -   �سفتهم بالق�سية : اخل�سم املدخل  - جمهويل حمل القامة 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )24600( درهم 
وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى MB204053867AE. وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2020/9/16  ال�ساعة 11.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لعمالية 

�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 7196/2020/13 عمايل جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )18100( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 

 MB203970606AE والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
طالب الإعالن / 1-فندق �سانت جورج -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
وميثله :  خليفة يو�سف حممد علي بن عمري -  �سفته بالق�سية : وكيل 

ذ.م.م 3-فهد مبني جماين حممد مبني جماين 4-  الفنادق  اي��زيل وورث لدارة    -2   : اإعالنهم  املطلوب 
فرازان مبني جماين حممد مبني جماين -   �سفتهم بالق�سية : اخل�سم املدخل  - جمهويل حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )18100( درهم 
وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى MB203970606AE. وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2020/9/16  ال�ساعة 11.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لعمالية 
�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

�عالن بالن�شر        
يف  �لدعوى 7200/2020/13 عمايل جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )36250( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
 MB203970748AE والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى

طالب الإعالن / 1-فندق �سانت جورج -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
وميثله :  خليفة يو�سف حممد علي بن عمري -  �سفته بالق�سية : وكيل 

ذ.م.م 3-فهد مبني جماين حممد مبني جماين 4-  الفنادق  اي��زيل وورث لدارة    -2   : اإعالنهم  املطلوب 
فرازان مبني جماين حممد مبني جماين -   �سفتهم بالق�سية : اخل�سم املدخل  - جمهويل حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )36250( درهم 
وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى MB203970748AE. وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2020/9/16  ال�ساعة 11.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لعمالية 
�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

�عالن بالن�شر        
يف  �لدعوى 7202/2020/13 عمايل جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )46125( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
 MB203970630AE والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى

طالب الإعالن / 1-فندق �سانت جورج -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
وميثله :  خليفة يو�سف حممد علي بن عمري -  �سفته بالق�سية : وكيل 

املطلوب اإعالنهم :  2-  حممف عبداملامون �سهيل غياث 3-فهد مبني جماين حممد مبني جماين 4- فرازان 
مبني جماين حممد مبني جماين -   �سفتهم بالق�سية : اخل�سم املدخل  - جمهويل حمل القامة 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )46125( درهم 
وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى MB203970630AE. وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2020/9/16  ال�ساعة 11.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لعمالية 

�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 7203/2020/13 عمايل جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )49024( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 

 MB203970639AE والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
طالب الإعالن / 1-فندق �سانت جورج -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
وميثله :  خليفة يو�سف حممد علي بن عمري -  �سفته بالق�سية : وكيل 

ذ.م.م 3-فهد مبني جماين حممد مبني جماين 4-  الفنادق  اي��زيل وورث لدارة    -2   : اإعالنهم  املطلوب 
فرازان مبني جماين حممد مبني جماين -   �سفتهم بالق�سية : اخل�سم املدخل  - جمهويل حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )49024( درهم 
وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى MB203970639AE. وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2020/9/16  ال�ساعة 11.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لعمالية 
�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

�عالن بالن�شر        
يف  �لدعوى 7198/2020/13 عمايل جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )31575( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
 MB204058224AE والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى

طالب الإعالن / 1-فندق �سانت جورج -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
وميثله :  خليفة يو�سف حممد علي بن عمري -  �سفته بالق�سية : وكيل 

ذ.م.م 3-فهد مبني جماين حممد مبني جماين 4-  الفنادق  اي��زيل وورث لدارة    -2   : اإعالنهم  املطلوب 
فرازان مبني جماين حممد مبني جماين -   �سفتهم بالق�سية : اخل�سم املدخل  - جمهويل حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )31575( درهم 
وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى MB204058224AE. وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2020/9/16  ال�ساعة 11.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لعمالية 
�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

�عالن بالن�شر        
يف  �لدعوى 7210/2020/13 عمايل جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )12300( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
 MB204055142AE والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى

طالب الإعالن / 1-فندق �سانت جورج -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
وميثله :  خليفة يو�سف حممد علي بن عمري -  �سفته بالق�سية : وكيل 

ذ.م.م 3-فهد مبني جماين حممد مبني جماين 4-  الفنادق  اي��زيل وورث لدارة    -2   : اإعالنهم  املطلوب 
فرازان مبني جماين حممد مبني جماين -   �سفتهم بالق�سية : اخل�سم املدخل  - جمهويل حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )12300( درهم 
وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى MB204055142AE. وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2020/9/16  ال�ساعة 11.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لعمالية 

�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 6584/2020/13 عمايل جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )25750( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 

 MB203970643AE والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
طالب الإعالن / 1-فندق �سانت جورج -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
وميثله :  خليفة يو�سف حممد علي بن عمري -  �سفته بالق�سية : وكيل 

املطلوب اإعالنهم :  3-  فهد مبني جماين حممد مبني جماين 4-فرازان مبني جماين حممد مبني جماين 
5- ايزيل وورث لدارة الفنادق ذ.م.م  -   �سفتهم بالق�سية : اخل�سم املدخل  - جمهويل حمل القامة 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )25750( درهم 
وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى MB203970643AE. وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2020/9/16  ال�ساعة 11.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لعمالية 
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% ن�صبة توافر �صبكات املقا�صم للهاتف   100
الثابت واملتحرك يف الإمارات خالل 2019 

•• اأبوظبي-وام:

دولة  يف  وال��ث��اب��ت  املتحرك  الهاتف  ل�سبكات  اخل��دم��ات  ج���ودة  تقرير  اأظ��ه��ر 
�سبكات  ت��واف��ر  الت�����س��الت  تنظيم قطاع  ع��ن هيئة  اأم�����ض  ال�سادر  الإم����ارات، 
املقا�سم للمرخ�ض لهما “ ات�سالت ودو” يف قطاع الت�سالت بن�سبة 100 
% خالل العام 2019 وهي ن�سبة تعترب عالية مقارنة بالن�سبة املحددة لهما 
التي  املعلومات  التقارير على  اإع��داد مثل هذه  وي�ستند   .99.9% والبالغة 
اأ�سهر   3 كل  “ات�سالت و دو”  يتم ت�سليمها من قبل ال�سركات املرخ�ض لها 
لهيئة تنظيم الت�سالت. ويتم قيا�ض هذه املوؤ�سرات مبعدل املتو�سط �سهريا 
والتي ت�سمل اأكرب عدد ممكن من التمثيل الح�سائي حلالة ال�سبكة  وت�سمل 
موؤ�سرات الأداء جلودة اخلدمات .. خدمات ال�سوت عرب �سبكة الهاتف الثابت 
من حيث توافر ال�سبكة يف املقا�سم ون�سبة فاعلية ال�سبكة وذلك بالإ�سافة اإىل 
خدمات ال�سوت عرب �سبكة الهاتف املتحرك من حيث اأي�سا توافر ال�سبكات 
اإن�ساء  وجن��اح  وانقطاعها  املكاملات  اإمت���ام  جن��اح  ون�سبة  وال��رادي��و  للمقا�سمة 
املكاملات . وتف�سيال فقد بلغت ن�سبة توافر �سبكات الراديو ل�سركة ات�سالت 
%100 خالل العام 2019 .. فيما و�سلت بالن�سبة ل�سركة “دو” 99.4% 
وفقا للتقرير ذاته . وو�سلت ن�سبة جناح متام املكاملات الهاتفية للمتحرك من 
خالل �سبكة اجليل الثاين والثالث بواقع %99.7 و100 % على التوايل 
ل�سركة ات�سالت و%98.5 و%99.9 ل�سركة “دو ». وعلى م�ستوى جناح 
و100%   99.8% وال��ث��ال��ث  ال��ث��اين  اجل��ي��ل  �سبكتي  على  امل��ك��امل��ات  اإن�����س��اء 
بالن�سبة ل�سركة ات�سالت و%99 و %99.9 ل�سركة “دو«. واأظهر التقرير 
 2019 العام  الثابت خالل  الهاتف  ال�سوت عرب  حت�سنا وا�سحا يف خدمات 
جميع  يف  وا�سحا  ارتفاعا  املتحرك  للهاتف  ال�سوت  خدمات  �سجلت  حني  يف 

املعايري خالل الربع الأول والثاين والثالث من العام املا�سي .

الرمز كابيتال تتو�صل لإتفاق مع الحتاد 
للمعلومات الئتمانية ب�صاأن ا�صتخدام منتجاتها

•• دبي - وام:

الرمز  ل��سركة  التابعة  ال�����س��رك��ات  اإح���دى  ك��اب��ي��ت��ال،  ال��رم��ز  �سركة  اأع��ل��ن��ت 
الئتمانية  للمعلومات  الإحت���اد  �سركة  م��ع  اتفاقها  ����ض.م.ع  كوربوري�سن 
الرمز  لتكون  ت�سدرها  التي  الئتمانية  والتقييمات  التقارير  لإ�ستخدام 
بذلك اأول �سركة خدمات مالية يف اأ�سواق املال يف الإمارات العربية املتحدة 

ت�ستخدم منتجات “ الإحتاد للمعلومات الئتمانية.
مملوكة  عامة  م�ساهمة  �سركة   “ الئتمانية  للمعلومات  الحت���اد   “ تعد 
 6 رقم  الحت��ادي  للقانون  ا�ستنادا  وتاأ�س�ست  الإحتادية  للحكومة  بالكامل 
ل�سنة 2010 ب�ساأن املعلومات الئتمانية. وتتوىل ال�سركة جمع املعلومات 
التمويل  و�سركات  البنوك  ذل��ك  يف  مبا  متعددة  موؤ�س�سات  من  الئتمانية 
و�سركات الت�سالت لإ�سدار تقارير وتقييمات ائتمانية لالأفراد وال�سركات 
واأمناط  الئتمانية  الت�سهيالت  جميع  املعلومات  ه��ذه  تغطي  ال��دول��ة.  يف 
الدفع املنتظمة للقرو�ض ال�سخ�سية وقرو�ض ال�سيارات والرهون العقارية 
وبطاقات الإئتمان وفواتري الهاتف، مما يوفر روؤية اأف�سل لل�سركات لتقييم 

ال�سلوك الئتماين للعمالء وقدرتهم على حتمل التزامات ا�سافية.

�صركات نا�صئة �إمار�تية باتت م�صتعدة لتحديات �صوق �لعمل

»دبي للم�صاريع النا�صئة« و»ديتك« تختتمان املرحلة الثانية من »برنامج تطوير مهارات ال�صباب املواطن«
•• دبي-الفجر: 

مبادرات  اإح���دى  النا�سئة”،  للم�ساريع  “دبي  اأع��ل��ن��ت 
غرفة جتارة و�سناعة دبي املبتكرة لدعم ريادة الأعمال، 
الأعمال  لريادة  التكنولوجي  دب��ي  مركز  مع  بالتعاون 
“ديتك”، اململوك بالكامل ل�سلطة واحة دبي لل�سيليكون 
عن اختتام املرحلة الثانية من “برنامج تطوير مهارات 
مع جاهزية امل�ساركني ال�خم�سة من  ال�سباب املواطن”، 
الإم��ارات لإطالق  دول��ة  النا�سئة من  امل�ساريع  اأ�سحاب 
م�ساريعهم وذلك بعد ح�سولهم على الدعم والتوجيه 

والإر�ساد لتعزيز منو م�ساريعهم التجارية. 
اختيار  ال��ربن��ام��ج  م��ن  الثانية  امل��رح��ل��ة  نهاية  م��ع  ومت 
Baytuki« وهي  “بيتكي  لطيفة بن حيدر، موؤ�س�سة 
ال�سطناعي،  بالذكاء  مدعومة  ذكية  عقارية  من�سة 
للح�سول على دعم ومزايا اإ�سافية من الربنامج ت�سمل 
وجل�سة  مكتباً مرناً جماناً ملدة عام يف مركز “ديتك”، 
ال����ذراع  فين�سرز”  “ديتك  م��ع  ���س��اع��ة  مل���دة  ت��وج��ي��ه��ي��ة 
غرف  اإىل  جم���اين  ودخ����ول  ل�”ديتك”،  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
الجتماعات ملدة 10 �ساعات، وفر�سة عر�ض م�سروعها 
امل�ساركة  اإىل  بالإ�سافة   ،2020 جيتك�ض  معر�ض  يف 
والتحدث يف اإحدى فعاليات “دبي للم�ساريع النا�سئة” 

خالل هذا العام. 
على  الربنامج  يف  الآخ��رون  الأربعة  امل�ساركون  وح�سل 
�سمل  وال��ذي  التجارية  م�ساريعهم  منو  لتعزيز  الدعم 
اأ�سهر،  ل�ستة  جماناً  “ديتك”  العمل من مركز  فر�سة 
وجل�سة توجيهية مع “ديتك فين�سرز”، ودخول جماين 

اإىل غرف 
الجتماعات، بالإ�سافة اإىل امل�ساركة يف الدورة التدريبية 

حول ريادة الأعمال يف دي�سمرب القادم. 
و�سملت قائمة امل�ساركني الأربعة يف املرحلة الثانية من 
الزرعوين  وفهد  احلو�سني  �سلطان  من  كاًل  الربنامج 
من�سة  وه��ي   »TutorMe م��ي  “تيوتور  موؤ�س�سي 
تربط املعلمني من اأ�سحاب املوؤهالت العالية بالطالب، 
 »Editvid “اديتفيد  من�سة  موؤ�س�ض  كياين،  وح�سن 
الب�سري  العامل  املدعومة من  الفيديو  لإن�ساء مقاطع 
موؤ�س�سة  م���ب���ارك،  وال���ع���ن���ود  ال���س��ط��ن��اع��ي،  وال����ذك����اء 
للخدمات   »CoDevelop ديفيلوب  “كو  م�سروع 
موؤ�س�سة  العو�سي،  رو�سة  اإىل  بالإ�سافة  ال�ست�سارية، 

املتجر الإلكرتوين “مزراي Mzarrai« لالأحذية. 
اإر�سادي  تدريبي  لربنامج  ال�خم�سة  امل�ساركون  وخ�سع 
مكثف ا�ستمر ملدة اأربعة اأ�سابيع، �سلط ال�سوء على كيفية 
املبيعات،  واأهمية  والت�سويق،  املالية  للنماذج  التخطيط 

الأن�سطة  ح��ول  فعلية  خ��ط��وات  ات��خ��اذ  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
امليدانية والبحوث والجتماعات مع العمالء. 

بالتعاون مع مركز  النا�سئة”  للم�ساريع  “دبي  وقامت 
خالل  “ديتك”  الأع���م���ال  ل���ري���ادة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  دب���ي 
املرحلة الأوىل من الربنامج باختيار 30 من اأ�سحاب 
املواطنني  ال�سباب  الأعمال من  النا�سئة ورواد  امل�ساريع 
والإر�ساد  والتوجيه  التدريب  اأك��ادمي��ي��ة  يف  للم�ساركة 
�سمن برناجمهما امل�سرتك الهادف اإىل تطوير مهارات 
ال�سباب الإماراتيني، الذي بداأ يف يونيو املا�سي وا�ستمر 
على مدى 4 اأ�سابيع. وانخرط امل�ساركون يف الأكادميية 
يف تدريب متخ�س�ض حول خمتلف املوا�سيع التي تهم 
رواد الأعمال. و�ست�ساهم هذه ال�سركات النا�سئة ال� 30 
التي �ساركت بالربنامج، لدى اإطالق وتو�سعة م�ساريعها 
بخلق حوايل 150 وظيفة اإ�سافية يف القطاع اخلا�ض 

بحلول عام 2021.
رئي�ض - مركز  نائب  وقال هان�ض هرنيك كري�ستن�سن، 
دبي التكنولوجي لريادة الأعمال “ديتك: “توفر ريادة 
واعدة  م�ستقبلية  فر�ساً  النا�سئة  وامل�ساريع  الأع��م��ال 
ب�سكل  يطمحون  اأ�سبحوا  الذين  ال�سباب  لفئة  خا�سة 
اأكرب اإىل بداية حياتهم املهنية بتاأ�سي�ض م�ساريع ريادية 
دولة  وتت�سدره  عاملياً،  �ساعد  توّجه  وهو  بهم.  خا�سة 

الإمارات اإقليمياً.«
دبي  م���رك���ز  يف  “نحر�ض  ك��ري�����س��ت��ن�����س��ن:  واأ������س�����اف 
دبي  واح��ة  يف  “ديتك”  الأع��م��ال  ل��ري��ادة  التكنولوجي 

لل�سيليكون على متكني رواد الأعمال ال�سباب باملهارات 
املتقدمة والدورات التخ�س�سية والدعم الفني والتوجيه 
العملي لتحويل اأفكارهم املبتكرة اإىل م�ساريع ناجحة. 
وتعاوننا مع غرفة دبي �سمن “برنامج تطوير مهارات 
ال�سباب املواطن” ي�سهم يف متكني جيل جديد من رواد 
م�ساريع  لقيادة  الإم���ارات  و�سابات  �سباب  من  الأع��م��ال 
على  اعتمادها  بف�سل  املرونة  فائقة  م�ستقبلية  نا�سئة 

اأحدث ما تو�سلت اإليه التكنولوجيا.«  
واأكدت ناتاليا �ساي�سيفا، مديرة ريادة الأعمال يف غرفة 
تطوير  “برنامج  واإط�����الق  تنظيم  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  دب���ي 
“دبي  ال��ت��زام  يعك�ض  حيث  املواطن”  ال�سباب  م��ه��ارات 
وتفعيل  امل��واط��ن،  ال�سباب  بدعم  النا�سئة”  للم�ساريع 
اأن  م��وؤك��دة  اخل��ا���ض،  القطاع  من��و  يف  وم�ساهمته  دوره 
ال��ن��م��و امل��ل��ح��وظ ال���ذي اأظ���ه���ره امل�����س��ارك��ون يف املرحلة 
نوعه،  الفريد من  الربنامج  الثانية عك�ض فعالية هذا 
ح��ي��ث اك��ت�����س��ب��وا امل��ع��رف��ة وامل���ه���ارات ال���الزم���ة لتحويل 

اأفكارهم التجارية اإىل م�ساريع واقعية. 
الأ�سهر  خ���الل  “�سهدنا  ق��ائ��ل��ة:  �ساي�سيفا  واأ���س��اف��ت 
كبرياً  اإقباًل  للربنامج،  اإطالقنا  ومع  املا�سية،  القليلة 
من قبل ال�سباب املواطن للم�ساركة يف الربنامج. كما اأن 
رواد الأعمال امل�ساركني يف املرحلة الثانية من الربنامج 
اأظهروا اإمكانات هائلة حيث عملوا عن كثب مع خرباء 
من Al Mentor، وهي من�سة تعليمية اإلكرتونية 
الناطق  للجمهور  ا  خ�سي�سً م�سممة  اإقليمية  رائ���دة 

باللغة العربية، بهدف م�ساعدتهم على تطوير خطط 
تطوير  يف  وق��درات��ه��م  اإم��ك��ان��ات��ه��م  وا�ستثمار  اأع��م��ال��ه��م 

اأعمالهم ودخول �سوق العمل.« 
�سهر  خ����الل  النا�سئة”  ل��ل��م�����س��اري��ع  “دبي  و���س��ت��ن��ظ��م 
دي�سمرب القادم دورة تدريبية جديدة ومتخ�س�سة حول 
وت�ساعدهم  الأع��م��ال  رواد  تهم  التي  املوا�سيع  خمتلف 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر م�����س��اري��ع��ه��م ال��ت��ج��اري��ة. و���س��ت��ك��ون هذه 
اأمام جميع الطالب واملهنيني ورجال  ال��دورة مفتوحة 
التكنولوجيا  بقطاع  املهتمني  اأو  الإماراتيني  الأع��م��ال 
ال����دورة من  الإم�����ارات. و�سيتم تنظيم ه��ذه  م��ن دول���ة 
ق��ب��ل خ���رباء وم��درب��ني معتمدين ورج����ال الأع���م���ال يف 
جمال التكنولوجيا الذين �سيتبادلون الأفكار واملعرفة 
والن�سائح العملية والإر�سادات لت�سجيع الهتمام بريادة 

الأعمال والعمل يف القطاع اخلا�ض.
املواطن”  ال�سباب  م��ه��ارات  تطوير  “برنامج  وي��ه��دف 
الإماراتيني  ال�����س��ب��اب  ت�سجيع  اإىل  الأوىل  ب��ال��درج��ة 
خالل  من  اخلا�ض  القطاع  وظائف  على  الإق��ب��ال  على 
حتديد املهارات التي يحتاجونها وتطويرها عرب توفري 
باملعرفة  وت��زوي��ده��م  للمواطنني،  متخ�س�ض  ت��دري��ب 
واخلربات الالزمة يف جمال ريادة الأعمال، مبا يتالءم 
هذا  اكت�سبوها من خالل  التي  واخل��ربات  املهارات  مع 
م�ساعدة  اإىل  الربنامج  ويهدف  املتخ�س�ض.  التدريب 
اخلا�سة  م�ساريعهم  اإط���الق  على  ال�سباب  امل��واط��ن��ني 
ويعترب  كما  خ��ا���س��ة.  نا�سئة  �سركة  اإىل  الن�����س��م��ام  اأو 
الربنامج املظلة التي �ستجمع حتتها كل مبادرات “دبي 
مهارات  تطوير  ت�ستهدف  التي  النا�سئة”  للم�ساريع 

ال�سباب املواطن. 
اأطلقتها  ال��ت��ي  النا�سئة”،  للم�ساريع  “دبي  وت��ع��ت��رب 
ن��وع��ه��ا يف  م��ن  الأوىل   ،2016 ال��ع��ام  ال��غ��رف��ة خ���الل 
حتت  تعمل  والتي  واأفريقيا،  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة 
ال�سراكة بني  قيمة  الذكية، وجت�سد  دبي  مظلة مدينة 
القطاعني العام واخلا�ض بهدف ت�سجيع البتكار وريادة 
الأعمال  ل��رواد  رئي�سياً  م�سدراً  تعترب  حيث  الأع��م��ال، 
يف دب����ي. ومي��ك��ن ل���ل���زوار الط����الع ع��ل��ى ف��ر���ض العمل 
التي  الأح��داث  باأهم  ال�سرتاك  كما ميكنهم  اجلديدة، 
وغريها  واللقاءات  وال��دورات  التكنولوجيا،  على  تركز 

من املعلومات الهامة.
غرفة  ا�سرتاتيجية  النا�سئة”  للم�ساريع  “دبي  وتدعم 
دبي الرامية اإىل متكني رواد الأعمال وت�سجيع البتكار، 
ا�سرتاتيجية   ،2015 ع���ام  يف  ال��غ��رف��ة  اأط��ل��ق��ت  ح��ي��ث 
وح��م��اي��ة م�سالح  ودع���م  اإىل متثيل  ال��ه��ادف��ة  الب��ت��ك��ار 

جمتمع الأعمال يف دبي.

بهدف ��صتقطاب �ملزيد من �ل�صركات 

مركز دبي املايل العاملي يو�صع نطاق 
الإطار التنظيمي لل�صركات «املحددة«

جائحة كورونا ترفع �لطلب على قطاع طري�ن رجال �لأعمال و�خلا�ص

النقبي: القطاع �صيحظى بالعديد من فر�ض التطوير عامليًا وعلى م�صتوى املنطقة

•• دبي-الفجر:

اأع��ل��ن م��رك��ز دب���ي امل���ايل ال��ع��امل��ي الرائد 
واأفريقيا  الأو����س���ط  ال�����س��رق  منطقة  يف 
الإطار  نطاق  تو�سيع  عن  اآ�سيا،  وجنوب 
ال�سركات  ل��ن��ظ��ام  اجل���دي���د  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي 
اأعمال  ا���س��ت��ق��ط��اب  ب��ه��دف  “املحددة”، 
اأن�سطتها  ل��ت��اأ���س��ي�����ض  ج��دي��دة  و���س��رك��ات 
وفق هياكل تن�سجم مع اأف�سل املمار�سات 
العاملية. وكان املركز املايل قد اأعلن عن 
التنظيمي اجلديد لنظام  دخول الإطار 
ال�سركات “املحددة” حيز التنفيذ يف عام 
2019، ليوفر بذلك من خالله خيارات 
تعزز الكفاءة املالية لل�سركات التي ت�سعى 
لال�ستفادة من هياكل الأعمال ال�سادرة 
ع��ن امل��رك��ز، وال��ت��ي ت��ت��واف��ق ب��دوره��ا مع 
والتنظيمية  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الأط����ر  اأف�����س��ل 

ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة. وي��ت��ي��ح املركز 
تو�سعة  م��ن  لال�ستفادة  الفر�سة  امل��ايل 
ال�سركات  مل��خ��ت��ل��ف  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي  الإط�����ار 
اإىل �سركات  العائلية  ال�سركات  بدءاً من 
التكنولوجيا املالية، واجلهات احلكومية 
وال�سركات املالية التنظيمية. وت�ستخدم 
هيكلة  يف  لل�سركات  التنظيمية  الهياكل 
الطريان  التمويالت مثل متويل قطاع 
الأ�سول  واإدارة  اجلماعية  والتمويالت 
املو�ّسع  النظام  وي�سمل  بها.  والحتفاظ 
ج��م��ي��ع اأن�������واع ال�������س���رك���ات امل�����س��ّج��ل��ة يف 
باإ�ستثناء قطاع  العاملي  املايل  دبي  مركز 
التجزئة، كما ت�سمل امل�ساهمني واملالكني 
ال�سركات  ل��ه��ذه   )UBO( النهائيني 
واملوؤ�س�سات التابعة لها، مبا يف ذلك جميع 
بح�سور  تتمتع  التي  العائلية  ال�سركات 
الإطار  الإم����ارات. ويوفر  دول��ة  كبري يف 

امل�ستفيدة  لل�سركات  اجلديد  التنظيمي 
لهم  تتيح  حيث  مرنة،  مكتبية  خ��ي��ارات 
اأو  امل�سرتك  العمل  م�ساحات  ا�ستخدام 
امل�سّجلة  ال�سركات  مع  املكاتب  م�ساركة 
لدى املركز املايل. كما ت�ستفيد ال�سركات 
م���ن ر����س���وم ال��ت��اأ���س��ي�����ض وخ��ف�����ض قيمة 
الرتاخي�ض ال�سنوية وتكاليف التزامات 
مطالبة  غ����ري  ب���اع���ت���ب���اره���ا  الم����ت����ث����ال 
بالتدقيق اأو تقدمي تقاريرها املحا�سبية 
اأن  عن  ف�ساًل  ال�سركات،  م�سّجل  ملكتب 
لتعيني  م��وؤه��ل��ة  “املحددة”  ال�����س��رك��ات 

املوظفني واإ�سدار التاأ�سريات.
جيفري،  �سلمان  ق��ال  الإط����ار،  ه��ذا  ويف 
يف  الأعمال  لتطوير  التنفيذي  الرئي�ض 
“جنح  العاملي:  امل��ايل  دبي  مركز  �سلطة 
م��رك��ز دب���ي امل����ايل ال��ع��امل��ي م��ن��ذ اإدخ����ال 
لل�سركات  اجل��دي��د  التنظيمي  الإط�����ار 

الربع  خ��الل  التنفيذ  حيز  “املحددة” 
الأخ���ري م��ن ال��ع��ام امل��ا���س��ي، ب�سم اأكرث 
200 ���س��رك��ة، ون�����س��ع��ى م��ن خالل  م��ن 
تو�سيع نطاق هذا الإطار اإىل ا�ستقطاب 
هيكلية  لإدارة  ال�����س��رك��ات  م���ن  امل���زي���د 
مع  تتوافق  التكلفة  حيث  من  اأعمالهم 
اأع��ل��ى امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة. اأ���س��ب��ح املركز 
ال�سركات  ت�ساعد  اإقليمية  وجهة  امل��ايل 
ال�سرق  منطقة  يف  اأعمالها  تو�سيع  على 

•• دبي-الفجر:

اأك����د ع��ل��ي اأح��م��د ال��ن��ق��ب��ي رئ��ي�����ض جمل�ض 
الإدارة والرئي�ض التنفيذي لحتاد طريان 
رج����ال الأع����م����ال وال����ط����ريان اخل���ا����ض يف 
“ميبا”،  اأفريقيا  ال�سرق الأو�سط و�سمال 
�ستزيد  ك����ورون����ا  ج��ائ��ح��ة  ت���داع���ي���ات  اأن 
الجتماعي  التباعد  تر�سيخ  اإىل  احلاجة 
عند ال�سفر اجل��وي، الأم��ر الذي �سي�سهم 
اجلوية  ال��رح��الت  على  الطلب  زي���ادة  يف 
اخل��ا���س��ة ومن���و يف ق��ط��اع ط����ريان رجال 

الأعمال.
واأ����س���ار ال��ن��ق��ب��ي اإىل وج����ود ال��ع��دي��د من 
الفر�ض امل�ستقبلية لتطوير قطاع طريان 
رجال الأعمال على ال�سعيد العاملي عموماً 
ال�سرق الأو�سط خ�سو�ساً، ودعا  ومنطقة 
العتبار  الأخ��ذ بعني  اإىل �سرورة  النقبي 
ال�سركات  �ستقوم  ال��ت��ي  ال��ط��ائ��رات  اأن����واع 
ب��ال���س��ت��ث��م��ار ف��ي��ه��ا، ح��ي��ث م��ن امل��رج��ح اأن 

اإىل  تغدو مباين املطارات الأ�سغر حجماً 
اأق���ل لطاقم ال��ط��ائ��رة، احلل  ج��ان��ب ع��دد 
كوفيد-19  جائحة  مع  للتعامل  الأمثل 
ب�سكل اأكرث فاعلية. وقال النقبي: “لطاملا 
كان طريان رجال الأعمال يتمتع بتحقيق 
وبالتايل  الج��ت��م��اع��ي،  التباعد  م�سافات 
العاملة  ال�سركات  على  ال�سهل  م��ن  ف��اإن��ه 
ال�سروط  م��ع  تتكيف  اأن  ال��ق��ط��اع  ه��ذا  يف 
نتوقع  فاإننا  ولذلك  اجل��دي��دة،  وال��ع��ادات 
الرحالت  الطلب على  زي��ادة يف  ن�سهد  اأن 
الوقت  يف  ت��ت��غ��ري  اإذ  اخل���ا����س���ة،  اجل���وي���ة 
الراهن �سلوكيات بع�ض الأ�سخا�ض الذين 
اأن  بعد  اخلا�ض  الطريان  يف�سلون  باتوا 

اعتادوا على ال�سفر اجلوي التجاري«.
كان   2020 ال��ع��ام  ب���اأن  النقبي  واأو����س���ح 
عاماً �سعباً لطريان رجال الأعمال ب�سكل 
ال�سركات  من  العديد  واجهت  حيث  ع��ام، 
حتديات كبرية، كادت اأن تودي بعدد منها 
�سعوبة  اإىل  ن��وه  كما  اأع��م��ال��ه��ا،  لت�سفية 

تنبوؤ م�ستقبل القطاع ب�سكل �سحيح حتى 
ن��ه��اي��ة ه���ذا ال���ع���ام، ن��ظ��راً لع��ت��م��اده على 
البلدان  خمتلف  يف  احل��ك��وم��ات  ق�����رارات 

والتغريات يف العمليات والإجراءات.
ت���ع���ايف بطيئة  ال��ن��ق��ب��ي م���ع���دلت  وت���وق���ع 
ل��ل��ق��ط��اع خ���الل ال��ع��ام اجل�����اري، اآم����اًل اأن 
تنتهي هذه الأزمة العاملية قبل نهاية عام 
2020، كما توقع اأن ي�سجل قطاع طريان 
رجال الأعمال منواً خالل العام 2021، 
هما  وال�سالمة  ال�سحة  اأن  على  م��وؤك��داً 
واألقى  للقطاع،  بالن�سبة  ق�سوى  اأول��وي��ة 
النقبي ال�سوء على الدور الذي لعبه احتاد 
طريان رجال الأعمال والطريان اخلا�ض 
يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا خالل 
هذه اجلائحة والذي عمل ب�سكل وثيق مع 
اأع�سائه على توفري الدعم الالزم  جميع 
اأعلى  ل��ه��م وم�����س��اع��دت��ه��م ع��ل��ى حت��ق��ي��ق 
اإذ ي�سهم  م�ستويات التوا�سل فيما بينهم، 
امل�����س��رتك ع��ل��ى م�����س��ت��وى القطاع  ال��ع��م��ل 

وبناء  املعنية،  الأط���راف  جميع  حماية  يف 
م�ستقبل اأكرث اإ�سراقاً لهم.

احلدث  ب����اأن  “نفخر  ال��ن��ق��ب��ي:  واأ����س���اف 
ال�سنوي الذي ننظمه �سنوياً ما زال قائماً 
فر�سة  فهي  التحديات،  من  الرغم  على 
الأقل  على  ح�سور  املهتمني  جميع  متكن 
 ،2020 ال���ع���ام  ف��ع��ال��ي��ة واح������دة خ����الل 
رجال  لقطاع  الثقة  �سيعيد  ال��ذي  الأم���ر 
على  ونوؤكد  اخلا�ض،  والطريان  الأعمال 
واحل�سور  زم��الئ��ن��ا  و���س��الم��ة  ���س��ح��ة  اأن 
نعمل على  لنا، حيث  اأول��وي��ة ق�سوى  هي 
عن  وامل�ستقبل  احل���ايل  ال��و���س��ع  م��راق��ب��ة 
الالزمة  الإج���راءات  كافة  و�سنتخذ  كثب، 

ل�سمان حتقيق هذه الأولوية«.
“ميبا”  معر�ض  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  وجت��در 
ل����ط����ريان رج�������ال الأع�����م�����ال وال����ط����ريان 
اخل��ا���ض ال��ذي �سيقام خ��الل ال��ف��رتة من 
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لقاء  فر�سة  للموؤ�س�سات  �سيتيح  �سنرتال، 

الأو�سط واأفريقيا وجنوب اآ�سيا الواعدة 
ب��ال��ك��ث��ري م���ن ال���ف���ر����ض، وي�����س��م��ح هذا 
هياكلها  ب��ت��ب�����س��ي��ط  ل��ل�����س��رك��ات  ال��ن��ظ��ام 
والتنظيمية  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ل��الأط��ر  وف��ق��اً 
الرائدة التي يتمتع بها مركز دبي املايل 
العاملي، ما يعزز من م�ستويات المتثال 
القوانني  اأك��رث  تعد  التي  الأط���ر،  لهذه 
تطوراً ومالءمة لالأعمال على م�ستوى 

املنطقة.«

رجال  طائرات  م�سنعي  من  عاملية  نخبة 
و�سركات  اخل���ا����ض،  وال���ط���ريان  الأع���م���ال 
ومراكز  ال��ط��ريان،  واإلكرتونيات  هند�سة 
اإجن������از ال���ط���ائ���رات، و����س���رك���ات الإي����ج����ار، 
�سيعر�سون  ال��ذي��ن  ال���ط���ائ���رات،  وب��ائ��ع��ي 

اأحدث منتجاتهم وخدماتهم.

معهد دبي �لعقاري يختتم �أعمال موؤمتر �ل�صوق �لعقاري �لإمار�تي و�ل�صعودي �لفرت��صي ما بعد »كوفيد-19«

املوؤمتر ناق�ض التحديات واحللول املبتكرة ل�صمان م�صتقبل اأف�صل لالأ�صواق العقارية يف البلدين
•• دبي-الفجر:

اختتم معهد دبي العقاري التابع لدائرة الأرا�سي والأمالك 
يف دبي اأعمال موؤمتر ال�سوق العقاري الإماراتي وال�سعودي 
الذكي  ال��ق��رار  مركز  مع  بالتعاون  “كوفيد-19”  بعد  ما 
للتدريب »TD« يف اململكة العربية ال�سعودية عرب “تقنية 
الت�سال عن ُبعد”. وا�ستملت اأهداف املوؤمتر الذي اأقيم على 
مدى يومني، على حتقيق الرتابط والتوا�سل بني القطاعني 
احل��ك��وم��ي واخل���ا����ض يف دول���ة الم�����ارات وامل��م��ل��ك��ة العربية 

التحديات  امل�سرتك، حيث متت مناق�سة  التعاون  مهًما من 
واحللول املبتكرة مل�ستقبل اأف�سل لالأ�سواق العقارية لرت�سيخ 
التو�سيات  من  بالعديد  امل�ساركون  وخ��رج  وال�سعادة.  الثقة 
خالل نقا�ساتهم ملختلف التحديات يف كل واحد من املحاور 
ال�سبعة. ويف كلمتها الفتتاحية للموؤمتر، رحبت هند املري 
املوؤمتر،  بامل�ساركني يف  العقاري  دبي  ملعهد  التنفيذي  املدير 
ودعت اإىل ال�ستفادة من خربات امل�ساركني، والعمل امل�سرتك 
امل��ث��ل��ى واحل����ّد م��ن تاأثريات  ال��ت��و���س��ل اإىل احل��ل��ول  ب��ه��دف 

اجلائحة على القطاع العقاري.

على  امل��وؤمت��ر  وق��ام  العقارية.   املعرفة  لتطوير  ال�سعودية، 
�سبعة حماور رئي�سية، واختتمت فعالياته بعدد من الدرو�ض 
امل�ستفادة والتو�سيات املنبثقة من احلوارات املطروحة، وهي: 
املحور القت�سادي، املحور التمويلي، املحور الت�سويقي، املحور 
املحور  املعلومات،  وتقنية  التكنولوجي  امل��ح��ور  التعليمي، 
و�سهد   . ال�ستثماري  وامل��ح��ور  والت�سريعي،  ال�سرتاتيجي 
اإىل  م�سارك،   200 من  اأك��رث  م�ساركة  الفرتا�سي  املوؤمتر 
جانب نخبة من اأبرز املتحدثني واخلرباء يف املجال العقاري 
من كال البلدين لتطوير املعرفة العقارية التي متثل جانًبا 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س 10  �شبتمرب  2020 �لعدد 13033 

�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   
�عالن بالن�شر        

يف  �ملنازعة رقم  78/2020/485 نز�ع تعيني خربة عقاري  
 ، املنازعة : بندب خبري هند�سي تكون مهمته الط��الع على اوراق الدعوى وم�ستنداتها    مو�سوع 
لبيان املبالغ امل�سددة من املتنازع مقابل الوحدة حمل التداعي ، ولبيان تاريخ ت�سليم الوحدة املتفق عليه بني الأطراف 
وتاريخ الإجناز الفعلي للم�سروع الكائنة به الوحدة ، وبيان مدة التاأخري يف الإجناز والت�سليم و�سببه ، ويف هذه احلالة 
احت�ساب التعوي�ض املجزي للمتنازع عما حلقه من خ�سارة وما فاته من ك�سب ب�سبب التاأخري يف اإجناز وت�سليم الوحدة 
املتفق  بني  الوحدة  م�ساحة  يف  نق�ض  وج��ود  لبيان  التداعي  مقر  الوحدة  اىل  والنتقال   ، عليها  املتفق  وباملوا�سفات 
عليه مبوجب العقد وبني امل�ساحة الفعلية على ار�ض الواقع ، واحت�ساب مقدار هذا النق�ض وقيمته ، ويف هذه احلالة 
احت�ساب التعوي�ض املجزي امل�ستحق للمتنازع عن النق�ض يف امل�ساحة ، وبالنتيجة ت�سفية احل�ساب بني الطرفني ، وملا 
تراه املحكمة املوقرة من اأ�سباب اأعم واأ�سمل و�سول لبيان وجه احلق يف الدعوى. 2- الزام املدعي عليهما بالت�سامن 

بكافة ر�سوم النزاع وم�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
اإم  كيه   -1  : اإعالنهما  املطلوب   - متنازع    : بالق�سية  �سفته   - قا�سميان  اإبراهيم  ر�سا  1-حممد   / الإع��الن  طالب 
 بروبرتيز - �ض ذ م م  2- ديفلبوبر للعقارات - �ض ذ م م - �سفتهما بالق�سية : متنازع �سدهما - جمهويل حمل القامة 
اوراق  الدعوى ومو�سوعها 1- بندب خبري هند�سي تكون مهمته الط��الع على  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��الن  مو�سوع 
الدعوى وم�ستنداتها ، لبيان املبالغ امل�سددة من املتنازع مقابل الوحدة حمل التداعي ، ولبيان تاريخ ت�سليم الوحدة 
املتفق عليه بني الأطراف وتاريخ الإجناز الفعلي للم�سروع الكائنة به الوحدة ، وبيان مدة التاأخري يف الإجناز والت�سليم 
و�سببه ، ويف هذه احلالة احت�ساب التعوي�ض املجزي للمتنازع عما حلقه من خ�سارة وما فاته من ك�سب ب�سبب التاأخري 
يف اإجناز وت�سليم الوحدة وباملوا�سفات املتفق عليها ، والنتقال اىل الوحدة مقر التداعي لبيان وجود نق�ض يف م�ساحة 
الوحدة بني املتفق عليه مبوجب العقد وبني امل�ساحة الفعلية على ار�ض الواقع ، واحت�ساب مقدار هذا النق�ض وقيمته 
، ويف هذه احلالة احت�ساب التعوي�ض املجزي امل�ستحق للمتنازع عن النق�ض يف امل�ساحة ، وبالنتيجة ت�سفية احل�ساب 
بني الطرفني ، وملا تراه املحكمة املوقرة من اأ�سباب اأعم واأ�سمل و�سول لبيان وجه احلق يف الدعوى. 2- الزام املدعي 
عليهما بالت�سامن بكافة ر�سوم النزاع وم�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.     وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق 
2020/9/16  ال�ساعة 8.30 �سباحا �ض مبكتب امل�سلح  لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل
رئي�س �لق�شم         

حماكم دبي

�لت�شويات �لودية 
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اقت�صادية راأ�ض اخليمة ت�صادر 1,779,477 
ب�صائع مقلدة لعالمات جتارية منذ بداية العام

 •• راأ�س اخليمة -الفجر:

لب�سائع  ُمقلَّدا  منتجا   1،779،477 اخليمة  راأ���ض  اقت�سادية  �سادرت 
ت��رج��ع ل������ 3 ع��الم��ات جت��اري��ة ك���ربى ع��ل��ى م�ستوى ال��ع��امل م��ن��ذ بداية 
ل��وازم منزلية واأخ��رى �سخ�سية، مثل  العام اجل��اري، والتي تنوعت بني 
يدوية،  و�ساعات  يدوية،  وحقائب  كبرية،  وحقائب  واملعقمات،  املنظفات 
التي  املنظفات  ب�سائع  وت�سدرتها  النقود.  وحمافظ  واأق��الم  ون��ظ��ارات، 
بالتعاون  ال�سبط  عملية  تنفيذ  مت  حيث  منتجا،   1،777،072 بلغت 
بالإمارة  مل�ستودعات  اخليمة  راأ���ض  و�سرطة  اخليمة  راأ���ض  اقت�سادية  بني 
املا�سي، ومت العثور على عبوات منظفات فارغة واأخرى  يف �سهر مار�ض 
عالمات  ���س��ع��ارات  حتمل  وت��خ��زي��ن  تعبئة  و���س��ن��ادي��ق  ومل�سقات  م��ع��ب��اأة 
اأذن جنوب الإم��ارة. تلتها  اأحد امل�سانع مبنطقة  جتارية خمتلفة، داخل 

يدوية  م��ع��ق��م��ات  م�������س���ادرة  ع��م��ل��ي��ة 
التجارية  احل���م���اي���ة  ق�����س��م  ن��ف��ذه��ا 
2058 منتًجا من  حيث مت �سبط 
املحالت  اأح��د  يف  ال��ي��دوي��ة  املعقمات 
امل�سادرات  ت�سمنت  كما  التجارية. 
ل�����الأف�����راد، بلغت  ���س��خ�����س��ي��ة  ل������وازم 
املن�ساآت  خمتلف  م��ن  منتجاً   347

اجلارية.
البلو�سي  ي��و���س��ف  اأ���س��ار  م��ن ج��ان��ب��ه 
التجارية  احل��م��اي��ة  ق�����س��م  -م���دي���ر 
باملنتجات  املتالعبني  باأن  بالدائرة- 
ا�ستغلوا فرتة انت�سار جائحة كورونا 
امل�����س��ت��ج��د، واإق���ب���ال وح���ر����ض اأف����راد 

املعقمات  �سراء  على  الكبري  املجتمع 
ب�سورة م�ستمرة، لإنتاج عدد كبري من املواد املغ�سو�سة. والق�سم حري�ض 
املحالت  عمل  �سري  وتتبع  املفاجئة  التفتي�سية  احلمالت  ا�ستمرار  على 
ويرى  وال�����س��الم��ة.  ال�سحة  ملقايي�ض  م��ط��اب��ق  غ���ري   منتج  ك��ل  و���س��ب��ط 
والتاأكد  املنتج  عن  يتحرون  ل  امل�ستهلكني  من  كبري  ع��دد  اأن  البلو�سي 
من  بال�ستفادة  يو�سي  ل��ذا  واملقلد،  الأ�سلي  املنتج  ب��ني  ال��ف��روق��ات  م��ن 
الور�ض التي تنظمها الدائرة للتمييز بني املنتجات الأ�سلية واملقلدة، اإىل 
جانب العديد من الر�سائل التوعوية على من�ساتها يف مواقع التوا�سل 
الجتماعي، لرفع م�ستوى الوعي لدى امل�ستهلك وجتنب وقوعه �سحية 

املنتجات املقلدة.
ويجدر بالذكر باأن ق�سم احلماية التجارية ا�ستقبل 30 �سكوى اإ�سافية 
متعلقة بعالمات جتارية يف الفرتة املن�سرمة ويتم التعامل معها حاليا.

�لتقرير �ليومي للت�صرفات �لعقارية
مليار درهم ت�صرفات العقارات يف دبي  2.2

•• دبي-الفجر:

اأك��رث من  بلغت الت�سرفات العقارية يف دائ��رة الأرا���س��ي والأم��الك يف دبي 
2.2 مليار درهم حيث �سهدت الدائرة اأم�ض ت�سجيل 123 مبايعة بقيمة 
174.93 مليون درهم، منها 18 مبايعة لالأرا�سي بقيمة 52.41 مليون 

درهم و105 مبايعة لل�سقق والفلل بقيمة 122.52 مليون درهم. 
وقد جاءت اأهم مبايعات الأرا�سي بقيمة 12 مليون درهم يف منطقة الثنيه 
الرابعة تليها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم يف منطقة معي�سم الأول تليها 

مبايعة بقيمة 4 مليون درهم يف منطقة نايف. 
اإذ  املبايعات  ع��دد  حيث  من  املناطق  الثالثة  احلبية  منطقة  ت�سدرت  وق��د 
الرابعة  الثنيه  منطقة  وتلتها  دره��م  مليون   5 بقيمة  مبايعة   3 �سجلت 
الثالثة  ال�سبا  ند  15 مليون درهم وثالثة يف  بقيمة  2 مبايعة  بت�سجيلها 

بت�سجيلها 2 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم. 
بقيمة  مبايعة  ج��اءت  فقد  والفلل  ال�سقق  مبايعات  باأهم  يتعلق  فيما  اأم��ا 
 5 املبايعات تلتها مبايعة بقيمة  2 كاأهم  7 مليون درهم مبنطقة جزيرة 
مليون درهم يف منطقة املركا�ض واأخريا مبايعة بقيمة 5 مليون درهم يف 

منطقة مر�سى دبي. 
ال�سقق  املناطق من حيث عدد مبايعات  دبي  ت�سدرت منطقة مر�سى  وقد 
والفلل اإذ �سجلت 20 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة 
وثالثة يف احلبيه  13 مليون درهم  بقيمة  14 مبايعة  بت�سجيلها  جمريا 

الرابعة بت�سجيلها 11 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم. 
رهونات   25 منها  دره��م  مليار   2.03 ق��دره��ا  قيمة  ال��ره��ون��ات  و�سجلت 
اأرا�سي بقيمة 2.01 مليار درهم و27 رهونات فلل و�سقق بقيمة 22.89 
درهم  مليار   2 بقيمة  ال��دح��ل  �سيح  مبنطقة  اأهمها  وك���ان  دره���م،  مليون 

واأخرى يف منطقة نايف بقيمة 85 مليون درهم. 
واأما الهبات فقد �سهدت ت�سجيل 15 هبة بقيمة 39.72 مليون درهم كان 
اأهمها مبنطقة �سيح �سعيب 4 بقيمة 23 مليون درهم واأخرى يف منطقة 

اخلليج التجاري بقيمة 11 مليون درهم. 

يف ندوة �فرت��صية نظمها بالتعاون مع جمل�ص �لأعمال �ل�صيني

»ا�صتثمر يف ال�صارقة« ي�صيء على فوائد احلزم التحفيزية احلكومية لل�صركات املتاأثرة بـ »كورونا«

بنك دبي التجاري ُيَعّزز ا�صرتاتيجية التوطني بتعيني 35 خريجَا اإماراتيًا 

•• ال�شارقة-الفجر:

عقد مكتب ال�سارقة لال�ستثمار الأجنبي 
التابع  ال�����س��ارق��ة(،  يف  )ا�ستثمر  املبا�سر 
والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة  لهيئة 
)�سروق(، موؤخراً، ندوة افرتا�سية بعنوان 
والفر�ض  احلكومية  امل��ح��ف��زات  “خطة 
مع  بالتعاون  لل�سركات”،  ال�ستثمارية 
دولة  يف  ال�سيني”  الأع��م��ال  “جمل�ض 
الإم��ارات. وجاءت الندوة يف اإطار جهود 
الرامية  ال�����س��ارق��ة(  يف  )ا�ستثمر  مكتب 
يف  العاملة  ال�سينية  ال�سركات  لتعريف 
ال�سينيني  وامل�ستثمرين  ال�سارقة  اإم��ارة 
وفوائد  ال���ن���دوة، مب��زاي��ا  امل�����س��ارك��ني يف 
التي  امل��ت��ك��ام��ل��ة  احل����واف����ز واخل����دم����ات 
احلكومية  والهيئات  املوؤ�س�سات  توفرها 
يف الإمارة بهدف �سمان ا�ستدامة اأعمال 
ال�سركات، حيث لقت احلزم التحفيزية 
لدعم  ال�سارقة  حكومة  اأطلقتها  ال��ت��ي 
ب��ت��داع��ي��ات جائحة  امل���ت���اأث���رة  ال�����س��رك��ات 
يف  العاملة  ال�سركات  ا�ستح�سان  كورونا 
الإمارة والدولة. و�سارك يف الندوة، التي 
نظمت عن بعد عرب من�سة زووم، كل من 
الظاهري،  عبيد  علي  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة 
جمهورية  ل���دى  الإم�����ارات  دول���ة  �سفري 
بن  م����روان  و���س��ع��ادة  ال�سعبية،  ال�����س��ني 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ال�����س��رك��ال،  ج��ا���س��م 
والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة  لهيئة 
املدير  امل�سرخ،  )�سروق(، وحممد جمعة 
لال�ستثمار  ال�����س��ارق��ة  ملكتب  التنفيذي 
ال�سارقة(،  )ا�ستثمر يف  املبا�سر  الأجنبي 
ال�سويدي،  ���س��اع��د  ب���ن  ���س��ي��ف  واأح����م����د 
رئي�ض ق�سم ال�ستثمار التجاري يف دائرة 
التنمية القت�سادية بال�سارقة، ويي �سو، 
امل�ست�سار التجاري يف القن�سلية ال�سينية 
امل���دي���ر العام  ب���دب���ي، وف���ران���ك زه���ان���غ، 
ل�سركة “اإك�ض �سي اإم جي”، يف حني اأدار 
موؤ�س�سة  يف  ال�سريك  �سو،  دانيل  الندوة 
مبنطقة  مال�سونز”  وود  اآن����د  “كينغ 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.

عالقات جتارية ر��صخة  
اأكد �سعادة الدكتور علي عبيد الظاهري، 
جمهورية  ل���دى  الإم�����ارات  دول���ة  �سفري 
الثنائية  العالقات  اأن  ال�سعبية،  ال�سني 
ال�����س��ني ودول����ة الإم������ارات را�سخة،  ب��ني 
م�سرياً اإىل احتفالهما بالذكرى ال�سنوية 
يف  بينهما  ال��ن��اج��ح��ة  ل��ل��ع��الق��ات  ال�35 
العام املا�سي، حيث زاد الطرفان التبادل 
%800 خالل  التجاري بينهما بن�سبة 
التجارة  قيمة  لتتجاوز  الأع�����وام،  تلك 
 ،2019 العام  بينهما يف  النفطية  غري 

ال�50 مليار دولر.
واأ�����س����اف ال���دك���ت���ور ال���ظ���اه���ري: “جتد 
ال�سني يف دول��ة الإم����ارات ق��اع��دة مثلى 

التحتية  ل��ب��ن��ي��ت��ه��ا  ن����ظ����راً  ل����الأع����م����ال، 
املتطورة واخلدمات اللوج�ستية املتكاملة 
ي�����وم ن�سهد  ت���ق���دم���ه���ا، ف���ف���ي ك����ل  ال���ت���ي 
الفر�ض اجلديدة  اإ�سافة جمموعة من 
وت��و���س��ي��ع اآف�����اق ال��ت��ج��ارة ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني 
باأن �سراكتنا  الدولتني، ونحن على ثقة 
اإىل  �ستف�سي  املتكاملة  ال���س��رتات��ي��ج��ة 
 200 ليتجاوز  التجاري  التبادل  تعزيز 
واأنا   ،2030 ع��ام  بحلول  دولر  مليار 
ع��ل��ى ي��ق��ني ب���اأن ه���ذه ال�����س��راك��ة �ستلعب 
على  الدولتني  م�ساعدة  يف  رئي�ساً  دوراً 
م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات الق��ت�����س��ادي��ة التي 

خلفها انت�سار فايرو�ض كورونا«.

تعايف �لإمار�ت من تد�عيات
 كورونا بوترية ملحوظة

وقال �سعادة مروان بن جا�سم ال�سركال، 
ال�سارقة  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 
ل���ال����س���ت���ث���م���ار وال���ت���ط���وي���ر )������س�����روق(: 
حزماً  الإم���ارات  دول��ة  حكومة  “اأطلقت 
100 م��ل��ي��ار دره���م  ب��ق��ي��م��ة  حت��ف��ي��زي��ة 
بتداعيات  امل���ت���اأث���رة  ال�������س���رك���ات  ل���دع���م 
فيما  امل�ستجد،  كورونا  فايرو�ض  انت�سار 
اأطلقت اإمارة ال�سارقة برناجماً حتفيزياً 
مل�ساعدة  دره������م  م����ل����ي����ارات   4 ب��ق��ي��م��ة 
املتو�سطة  وخ�����س��و���س��اً  ال�����س��رك��ات  ك��اف��ة 
وال�سغرية والنا�سئة، وحر�ست ال�سارقة 
برناجمها  يف  ال�����س��ف��اف��ي��ة  م���راع���اة  ع��ل��ى 
ال�سركات  كافة  دعم  ل�سمان  التحفيزي 
ب��ال��ت��ن��ا���س��ب م���ع م����دى الأ�����س����رار التي 
وال�سياحة،  ال�سفر  اأن  ومب��ا  بها،  حلقت 
وال���ط���ريان، وال�����س��ي��اف��ة ك��ان��ت م��ن بني 
القطاعات الأكرث ت�سرراً، اأطلق املجل�ض 
التنفيذي لالإمارة ال�سارقة 47 حمفزاً 
ل���دع���م ق���ط���اع���ات امل����وان����ئ وامل�����ط�����ارات، 
وال���ت���ج���زئ���ة، وال�������س���ي���اف���ة، وال���رع���اي���ة 
املحفزات  ه��ذه  اأنع�ست  حيث  ال�سحية، 
القطاعات  جلميع  القت�سادية  احل��ي��اة 

و�ساعدتها على التعايف ب�سرعة«.
)�سروق(  “تاأثرت  ال�����س��رك��ال:  واأ���س��اف 
ب��ت��داع��ي��ات ان��ت�����س��ار ال���وب���اء لأن��ه��ا هيئة 
معنية بال�ستثمار والتطوير يف القطاع 
احلكومي،  ال��دع��م  وبف�سل  ال�����س��ي��اح��ي، 
وال�سماح لوجهاتها باإعادة افتتاح اأبوابها 
الإجراءات  تعزيز  مع  ال��زوار  وا�ستقبال 
اأعمالها  ب����داأت  والح���رتازي���ة،  ال��وق��اي��ة 
ك�����س��اب��ق ع��ه��ده��ا، ح��ي��ث �سهدنا  ت���زده���ر 
دولة  باأن  واثقون  ونحن  �سريعاً،  تعافياً 
الإمارات �ستكون من اأ�سرع الدول تعافياً 

من تداعيات انت�سار الوباء«.
وتابع : “من اأبرز الدرو�ض التي تعلمناها 
اإىل  النظر  نعيد  اأن  ال��وب��اء  انت�سار  م��ن 
تعرت�ض  عقبات  بو�سفها  ل  التحديات 
التطور  ل��ت��ع��زي��ز  ف���ر����س���اً  ب���ل  ط��ري��ق��ن��ا 
اأ�سبح  امل���ث���ال،  ���س��ب��ي��ل  ف��ع��ل��ى  وال���ن���م���اء، 

الأم��ن الغذائي يف دول��ة الإم���ارات حمل 
الزراعة  امل�ستثمرين، وخ�سو�ساً  اهتمام 
والهوائية(،  واملائية  )الأفقية  املبتكرة 
التي ميكننا من  الطرق  بدرا�سة  وبداأنا 
خاللها دعم امل�ستثمرين يف هذا القطاع، 
حيث حققت �سركتا )فيجيتيك( و)ثمار 
ك����ب����رياً يف جمال  الإم�����������ارات( جن����اح����اً 
ال�ستفادة  وميكننا  الأف��ق��ي��ة،  ال���زراع���ة 
من التكنولوجيا ال�سينية يف هذا املجال 
الثنائية  امل�سابيح  تقنية  خا�ض  وب�سكل 

.»)LED( الباعثة لل�سوء
دولة  مكانة  لتعزيز  “ن�سعى  واأ���س��اف: 
الإم��������ارات ل��ت�����س��ب��ح م���ن اأوائ������ل ال����دول 
والزراعة  الأف��ق��ي��ة  ال���زراع���ة  جم���ال  يف 
الأعمال  رواد  بكافة  ونرحب  ال�سمكية، 
ال�سارقة لال�ستثمار  اإمارة  ال�سينيني يف 
ال�سم�سية،  ال��ط��اق��ة  األ�����واح  ���س��ن��اع��ة  يف 
ال�سطناعي،  وال���ذك���اء  وال���روب���وت���ات، 
والأم��������������ن ال������رق������م������ي، وغ������ريه������ا من 

القطاعات«.

دعم �لعمليات �لتجارية
 �ملتعرثة لل�صركات

وق����ال ي���ي ���س��و، امل�����س��ت�����س��ار ال��ت��ج��اري يف 
القن�سلية ال�سينية بدبي: “تلتزم دولة 
الإمارات واإمارة ال�سارقة التزاماً كاماًل 
بت�سريع عملية تعايف القت�ساد واحلياة 
الجتماعية، من خالل حزمة الإجراءات 
ت�ساعد  ال���ت���ي  ال���داع���م���ة  ال��ت��ح��ف��ي��زي��ة 
لل�سركات،  املتعرثة  التجارية  العمليات 
واأن  الفر�سة  ه��ذه  نغتنم  اأن  وي�سعدنا 
والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  اإىل  ن���ب���ادر 
احلكومية  ال���ه���ي���ئ���ات  م����ع  وال���ت���وا����س���ل 
الرامي  دع��م��ه��ا  ع��ل��ى  لنح�سل  امل��ع��ن��ي��ة، 
والتحديات  ال�����س��ع��وب��ات  اأث���ر  لتخفيف 
فعلينا  ال�سينية،  ال�سركات  تواجه  التي 

اأن جند الطريقة املنا�سبة لتحويل هذه 
الأزمات اإىل فر�ض للنمو والتقدم«.

موؤ�س�سات  اأن  واث��ق��ون  “نحن  واأ���س��اف: 
�ستوا�سل  ال�سارقة  القطاع احلكومي يف 
اأه��م��ي��ة م��ت��اب��ع��ة وتلبية  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د 
الحتياجات اخلا�سة لل�سركات ال�سينية، 
القت�سادي  ال���ت���ع���اون  اآف�������اق  وت���ع���زي���ز 

والتجاري بني اجلانبني«.

��صت�صافة �ل�صركات 
�ملتخ�ص�صة بال�صناعات �ملبتكرة

 و�لذكاء �ل�صطناعي
امل�سرخ،  جمعة  حممد  اأك���د  جانبه،  م��ن 
ال�سارقة  مل���ك���ت���ب  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل����دي����ر 
)ا�ستثمر  املبا�سر  الأجنبي  لال�ستثمار 
)ا�ستثمر  مكتب  ح��ر���ض  ال�����س��ارق��ة(:  يف 
ال�سركات  دع������م  ع���ل���ى  ال���������س����ارق����ة(  يف 
مرونتها  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  وم�������س���اع���دت���ه���ا 
ت�سمن  ال��ت��ي  الأن�سطة  على  وال��رتك��ي��ز 
اأع��م��ال��ه��ا وا���س��ت��دام��ت��ه��ا، م�سرياً  ح��م��اي��ة 
املتخ�س�سة  ال�����س��رك��ات  ب��ع�����ض  اأن   اإىل 
والكيمائية،  اجل��راح��ي��ة،  ال�سناعات  يف 
التي  ال�سلع  باإنتاج  بداأت  والبال�ستيكية، 
الوجه  اأقنعة  متنامياً، مثل  ت�سهد طلباً 
ومعدات الوقاية ال�سخ�سية وغريها من 

املنتجات.
من  “و�ساعدنا  امل���������س����رخ:  واأ�������س������اف 
خ�������الل م�����رك�����ز ال���������س����ارق����ة خل����دم����ات 
على  ال�����س��رك��ات  )���س��ع��ي��د(،  امل�ستثمرين 
جت���دي���د ال��رتاخ��ي�����ض وال��ت�����س��ج��ي��ل عن 
خدمات  ت���وف���ري  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ُب���ع���د، 
ال�ستفادة  بكيفية  املتعلقة  ال�ست�سارة 
احلكومية،  ال��ت��ح��ف��ي��زي��ة  احل������زم  م����ن 
امل�ستثمرين  ن����دع����و  اأن  وي�������س���ع���دن���ا 
قطاعات  يف  خ��ا���ض  وب�سكل  ال�سينيني 
ال�سطناعي  والذكاء  املبتكرة  ال�سناعة 

فيها  وال�ستثمار  ال�سارقة  اإىل  للقدوم 
التحيتة  ال��ب��ن��ى  اأف�����س��ل  لأن���ه���ا مت��ت��ل��ك 
وال��ق��وان��ني والأن��ظ��م��ة ال��الزم��ة لنجاح 
وازدهارها«. من جهته،  القطاعات  هذه 
ال�سويدي،  �ساعد  ب��ن  �سيف  اأح��م��د  ق��ال 
رئي�ض ق�سم ال�ستثمار التجاري يف دائرة 
“تعد  بال�سارقة:  القت�سادية  التنمية 
ال�سارقة  يف  القت�سادية  التنمية  دائ��رة 
يتم  التي  احلكومية  ال��دوائ��ر  اأوىل  م��ن 
الإمارات،  دولة  كامل يف  ب�سكل  رقمنتها 
التغريات  م��ع  التكيف  على  �ساعدنا  م��ا 
احلالية بطريقة �سهلة، كما اأننا حر�سنا 
والأنظمة  القوانني  بع�ض  تعديل  على 
كاهل  ُتثقل  التي  الأعباء  من  للتخفيف 

ال�سركات يف ظل هذه الأزمة«.

�إ�صادة �صينية بحزم
 �ل�صارقة �لتحفيزية

العام  املدير  زهانغ،  فرانك  ق��ال  ب��دوره، 
“تعمل  جي”:  اإم  ���س��ي  “اإك�ض  ل�سركة 
�سركتنا يف اإمارة ال�سارقة منذ 20 عاماً، 
البناء،  اآلت  ب�سناعة  نتخ�س�ض  حيث 
وامتنانا  تقديرنا  عن  نعرب  اأن  وي�سرنا 
حل��ك��وم��ة ال�����س��ارق��ة ع��ل��ى اأخ���ذه���ا زمام 
التي  التحفيزية  املبادرة لإع��داد اخلطة 
الدعم  �سركتنا  تلقت  ح��ي��ث  ���س��اع��دت��ن��ا، 
يف  احلكومية  الهيئات  كافة  من  الكامل 
ظل هذه الظروف للتخفيف من الأعباء 
و�سمان حماية  والتكاليف،  القت�سادية 

اأعمالنا وا�ستدامتها«.
يذكر اأن دولة الإمارات العربية املتحدة 
هي ال�سريك التجاري الأبرز لل�سني يف 
املنطقة، ففي �سبتمرب اجلاري بلغ عدد 
ال�سارقة  يف  امل�سجلة  ال�سينية  ال�سركات 
�سركة   38 اإىل  بالإ�سافة  �سركة،   594

من هوجنغكونغ.

•• دبي – د.حممود علياء

بدعم  البنك  ا�سرتاتيجية  م��ع  متا�سياً 
م�����س��رية ال���ت���وط���ني يف دول�����ة الإم�������ارات 
يف  بفعالية  وامل�ساهمة  املتحدة،  العربية 
لاللتحاق  ال��دول��ة  مواطني  ا�ستقطاب 
ب���ال���ق���ط���اع امل�������س���ريف، اأع����ل����ن ب���ن���ك دبي 
التجاري، اأحد البنوك الوطنية الرائدة 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  دول�����ة  يف 
�سمن  اإم��ارات��ي��اً  خريجاً   35 تعيني  عن 
-2020 ل���ل���ع���ام  “طموح”  ب���رن���ام���ج 
“طموح”  برنامج  ت�سميم  مت   .2021
خ�����س��ي�����س��اً ل��ل��خ��ري��ج��ني الإم����ارات����ي����ني 
يف  الربنامج  ه��ذا  ي�ساهم  حيث  اجل���دد، 
ال�سرورية  واملهارات  اخلربات  اإك�سابهم 
وت�سلم  املن�سود  املهني  التقدم  لتحقيق 
من  �سل�سلة  خالل  من  اأكرب  م�سوؤوليات 
التدريبية النظرية والعمل يف  ال��دورات 

خمتلف اإدارات وفروع البنك. 
وقال الدكتور بريند فان ليندر، الرئي�ض 
التنفيذي لبنك دبي التجاري: “ب�سفتنا 
م�سرفاً رائداً يلعب دوراً متنامي الأهمية 
يف تعزيز التنمية القت�سادية يف الدولة، 
ي�سعدنا اأن نرحب بهذه الدفعة اجلديدة 
امل��ك��ون��ة م���ن 35 م��واط��ًن��ا اإم���ارات���ًي���ا يف 
وال��ذي يعد خطوة مهمة �سمن  البنك، 
بالتوطني.  اخل���ا����س���ة  ال���ب���ن���ك  خ���ط���ط 

البنك  يف  ال��ت��وط��ني  ب���رام���ج  وت���وا����س���ل 
من��وه��ا وحت��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج اإي��ج��اب��ي��ة، مبا 
القيادة احلكيمة  يتما�سى مع طموحات 

وتوجيهات جمل�ض اإدارة البنك«.
الرئي�ض  ب��������اول،  غ����اري����ث  رح������ب  ك���م���ا 
التنفيذي للموارد الب�سرية يف بنك دبي 
ب��امل��وظ��ف��ني اجل���دد يف البنك  ال��ت��ج��اري 

التحديات  م���ن  ال���رغ���م  “على  وق�����ال: 
اأننا  اإل  ك��ورون��ا،  جائحة  فر�ستها  التي 
يف بنك دبي التجاري ا�ستطعنا موا�سلة 
ا�سرتاتيجيتنا وتعيني عدد كبري  تنفيذ 
م��ن م��واط��ن��ي دول���ة الإم������ارات العربية 
نرحب  اأن  ي�سعدنا  ال��ب��ن��ك.  يف  امل��ت��ح��دة 
روؤيتهم  اإىل  ونتطلع  اجل��دد  باملوظفني 

امل�ستقبل. ومتتاز  قيادية يف  منا�سب  يف 
التجاري  دب��ي  بنك  يف  التوطني  ب��رام��ج 
باعتمادها على تاأهيل وتدريب املوظفني 
ناجح  وظيفي  م�سار  لهم  ي��وف��ر  ب�سكل 

ويوؤهلهم لت�سلم امل�سوؤوليات«. 
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ع��ب��د ال���ق���ادر احلامد، 
دبي  ب��ن��ك  يف  ال���ت���وط���ني  اإدارة  رئ��ي�����ض 

التجاري  دب��ي  بنك  يف  “اإننا  ال��ت��ج��اري: 
اأولوياتنا،  ���س��دارة  يف  موظفينا  ن�سع 
حيث يقوم البنك بال�ستثمار يف تطوير 
مهاراتهم ومعارفهم خللق كادر م�سريف 
اأبناء الدولة قادر على تويل  موؤهل من 
منو  يف  بفاعلية  وامل�ساركة  امل�سوؤوليات 

وازدهار البنك«.

اأبوظبي لال�صتثمارات ال�صياحية تعتزم تطوير مرافق فنادقها يف م�صر
•• اأبوظبي - وام:

 »ADTIC« اأبوظبي لال�ستثمارات ال�سياحية اأعلنت �سركة 
عزمها  للتنمية  اأبوظبي  ل�سندوق   84.3% بن�سبة  اململوكة 
تنفيذ اأعمال تطوير وحتديث مرافق فنادقها يف م�سر وذلك 
الرتقاء باخلدمات  و  ال�سيافة  و  ال�سياحة  بهدف دعم قطاع 
قال  و  امل�سري.  لالقت�ساد  مهماً  راف���داً  تعد  التي  ال�سياحية 
اأبوظبي  �سندوق  ع��ام  مدير  ال�سويدي  �سيف  حممد  �سعادة 
لال�ستثمارات  اأب��وظ��ب��ي  �سركة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  للتنمية 
ال�سياحية  الفنادق  و تطوير  تاأهيل  اإع��ادة  اإن عملية  ال�سياحة 
لتمكينه من مواجهة  ال�سياحي يف م�سر  للن�ساط  تاأتي دعما 
النمو  وت��ع��زي��ز  حقيقية  ف��ر���ض  اإىل  حت��وي��ل��ه��ا  و  ال��ت��ح��دي��ات 
القت�ساد  بها  مي��ر  ال��ت��ي  ال�سعبة  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  امل�ستدام 
“ اأن  �سعادته  اأ���س��اف  و   .»19– “كوفيد  وب��اء  ج��راء  العاملي 
ال�سياحية  ف��ي��ه احل��رك��ة  ت�سهد  ال���ذي  ال��ت��وق��ي��ت  ه���ذا  اخ��ت��ي��ار 
دول  اأغ��ل��ب  ال��ف��ن��ادق يف  اإ���س��غ��ال  ن�سب  يف  ت��راج��ع��اً  و  انخفا�ساً 

العامل من �ساأنه اأن ميكننا من العمل على اإعادة تاأهيل مرافق 
النزلء  �سالمة  و  اأم��ن  ل�سمان  الإج����راءات  تعزيز  و  الفنادق 
وعودة  “كورونا”  بعد  ما  ملرحلة  ال��زوار  ل�ستقبال  ا�ستعداداً 
الن�ساط ال�سياحي والقت�سادي اإىل �سابق عهده “.. لفتاً اإىل 
اأن القطاع ال�سياحي امل�سري �سي�سهد ن�ساطاً كبرياً خا�سة بعد 
ا�ستئنافه حركة الطريان وعودة الأفواج ال�سياحية اإىل ن�ساطها 
امل�سري  وال�سيافة  ال�سياحي  قطاع  اأن  اإىل  اأ�سار  و  ال�سابق«. 
للبالد،  ال��ك��ل��ي  الق��ت�����س��اد  دف���ع  ع��ل��ى  وق��درت��ه  بتنوعه  يتميز 
ي�سكل  واأن���ه  �سيما  ل  ك��ب��ري،  ب�سكل  امل�ستدامة  التنمية  ودع���م 
يجعله  ما  مل�سر  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت  %13 من  ح��وايل 
اأك��رب م�سادر التوظيف يف البالد ». وت�سم �سركة  واح��دا من 
فنادق  ثالثة  م�سر  يف  ال�سياحية”  لال�ستثمارات  “اأبوظبي 
اأربع و خم�ض جنوم تقع يف القاهرة والغردقة و�سرم  من فئة 
ال�سيخ .. كما متتلك %99.3 من اأ�سهم �سركة م�سر العربية 
للفنادق التي متتلك منتجعاً من فئة خم�ض جنوم يف متحف 
فاروق،  هيثم  قال  جانبه،  من  الأق�سر.  مدينة  املفتوح  م�سر 

ال�سياحية:  لال�ستثمارات  اأبوظبي  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض 
“اإن املواقع ال�سرتاتيجية للفنادق، بالإ�سافة اإىل قدرتها على 
حتقيق م�ستويات عالية من الإيرادات، جتعل ال�ستثمار فيها 
جمدًيا، خا�سة واأننا نتوقع منواً �سياحياً خالل الفرتة املقبلة 
م�سرياً اإىل اأنه �سيتم الرتكيز على  ما بعد جائحة الكورنا”.. 
املعامالت الإلكرتونية وجتهيز الإجراءات التي ت�سمن جتنب 
الأوىل من  املرحلة  خ��الل  ل�سيما  الإم��ك��ان،  ق��در  الح��ت��ك��اك 
عودة الن�ساط ال�سياحي. و اأ�ساف “اأن تطوير وحتديث مرافق 
الفنادق وا�ستخدام تقنيات ع�سرية والتحول الرقمي وغريها 
من اخلدمات تتيح مواكبة متغرّيات �سناعة ال�سياحة عاملياً، ل 
�سيما واأن مثل هذه التغيريات �ستزيد من ن�سب اإ�سغال الفنادق 

و�ستنعك�ض ايجابياً على العائدات ال�سياحية للبالد«.
و توقع الرئي�ض التنفيذي لل�سركة اأن يتم النتهاء من املراحل 
الرئي�سية لأعمال التطوير والتحديث للفنادق خالل الن�سف 
النزلء  ل�ستقبال  ج��اه��زة  لتكون   2021 ال��ع��ام  م��ن  ال��ث��اين 

والأفواج ال�سياحية القادمة اإىل م�سر.
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عبيد الطاير ي�صارك يف اجتماع الدول الأع�صاء
 فـي الأمم املتحــدة على م�صــتوى وزراء املاليــة

توظيف تقنيات متقدمة يف قطاع �لبناء مب�صاركة 10 �صركات حملية وعاملية

»دبي للم�صتقبل« وبلدية دبي تطلقان برنامج »م�صتقبل تكنولوجيا البناء«

بهدف دعم �مل�صاريع �لريادية ون�صر ثقافة �لتحكيم بني رّو�د �لأعمال  

مركز ال�صارقة للتحكيم التجاري »حتكيم« يوقع اتفاقية 
تعاون مع موؤ�ص�صة ال�صارقة لدعم امل�صاريع الريادية »ُرّواد«

•• اأبوظبي-وام:

الطاير  حميد  بن  عبيد  معايل  �سارك 
وزير الدولة لل�سوؤون املالية اأم�ض الأول 
يف اج��ت��م��اع ال����دول الأع�����س��اء يف الأمم 
املالية،  وزراء  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة 
والذي عقد عرب تقنيات الت�سال املرئي 
اأجندة  “متويل  مبادرة  مناق�سة  بهدف 
ع�سر  يف   2030 امل�����س��ت��دام��ة  التنمية 
“كوفيد- جائحة وباء كورونا امل�ستجد 
والعمل على اإطالق  وما بعده”   ”19
ومن�سقة  الأط����راف  م��ت��ع��ددة  ا�ستجابة 
و�ساملة ملواجهة اجلائحة واآثارها على 

ال�ستقرار املايل العاملي.
وا�ستعر�ض معايل عبيد حميد الطاير 
دول����ة  - ج����ه����ود  الج����ت����م����اع  خ������الل   -
الإم��������ارات ال����رائ����دة ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه�����داف 

م�ستوى  ع���ل���ى  امل�������س���ت���دام���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
امل��ن��ط��ق��ة، واأك�����د ح���ر����ض ال���دول���ة على 
الدعم  �سبل  كافة  ال�ستمرار يف تقدمي 
لتحقيق هذه الأهداف على ال�سعيدين 
الإق��ل��ي��م��ي وال��ع��امل��ي. وق���ال م��ع��ال��ي��ه: “ 
تداعيات  م���ن  ال��ت��ع��ايف  ���س��رع��ة  ت��ع��ت��م��د 
على  كوفيد-19  جائحة  انت�سار  اأزم��ة 
والأ�ساليب  للربامج  الدول  تبني  زيادة 
املبتكرة القابلة للتطوير، وذلك بهدف 
التنمية  اأه��داف  متويل  ومتكني  تنويع 
مبادرة  واأطلقت   ”.2030 امل�ستدامة 
امل�ستدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأج���ن���دة  “متويل 
كورونا  وب��اء  جائحة  ع�سر  يف   2030
بعده”  وم���ا  “كوفيد-19”  امل�ستجد 
2020، حيث  مايو   28 م��رة يف  لأول 
ع��م��ل م�سوؤولة  ���س��ت جم��م��وع��ات  ك��ان��ت 
العامة  ال�سيا�سات  خ��ي��ارات  اإع���داد  ع��ن 

يف املجالت التالية: التمويل اخلارجي 
والنمو  والوظائف  املالية  والتحويالت 
ال�����س��ام��ل؛ ال��ت��ع��ايف ب�����س��ك��ل اأف�����س��ل من 
العاملية  ال�����س��ي��ول��ة  ال����س���ت���دام���ة؛  اأج����ل 
الديون؛  ���س��ع��ف  امل�����ايل؛  وال���س��ت��ق��رار 
م�ساركة الدائنني من القطاع اخلا�ض؛ 

والتدفقات املالية غري امل�سروعة.
نتائج  ع���ل���ى  امل���ال���ي���ة  وزراء  واع���ت���م���د 
لالتفاق  ال�ست  امل��ج��م��وع��ات  مناق�سات 
ع���ل���ى ق���ائ���م���ة م�����وح�����دة م�����ن خ����ي����ارات 
النقاط  اإب����راز  م��ع  ال��ع��ام��ة  ال�سيا�سات 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة ال��ت��ي ي��ت��ع��ني ت��ق��دمي��ه��ا اإىل 
املقرر  ال��دول خ��الل اجتماعهم  روؤ���س��اء 
عقده يوم 29 �سبتمرب احلايل. وتوفر 
هذه القائمة حلول للتعايف من الأزمة 
وتعبئة  ممكنة،  مدة  اأق�سر  يف  احلالية 
املوارد املالية لتحقيق خطة عام 2030 

•• ال�شارقة-الفجر:

التجاري  للتحكيم  ال�سارقة  اأبرم مركز 
تعاون  ات��ف��اق��ي��ة  “حتكيم”،  ال������دويل 
امل�ساريع  ل��دع��م  ال�سارقة  موؤ�س�سة  م��ع 
التفاقية  وت��ن�����ض  “رواد”،  ال��ري��ادي��ة 
خدماته  “حتكيم”  مركز  تقدمي  على 
والتعريف  ال��ت��ح��ك��ي��م  ث��ق��اف��ة  ن�����س��ر  يف 
موؤ�س�سة  حتت  املندرجة  للم�ساريع  ب��ه، 
العالقات  ت���وث���ي���ق  ب���ه���دف  “رواد”، 
اجلهات  بني  الرامية  اجلهود  وتوحيد 
القت�سادية  ب���ال���ق���ط���اع���ات  ل����الأخ����ذ 
اأكرث تناف�سية  اإىل م�ستويات  واحليوية 

واحرتافية.
���س��ل��ط��ان ع���ب���د اهلل بن  ����س���ع���ادة  وق������ال 
التنمية  دائ���رة  رئي�ض  ال�����س��وي��دي  ه��ده 
القت�سادية، اأن توقيع اتفاقية التعاون 
امل�ساريع  لدعم  ال�سارقة  موؤ�س�سة  ب��ني 
ال�سارقة  وم���رك���ز  “رواد”  ال���ري���ادي���ة 
“حتكيم”  ال���دويل  التجاري  للتحكيم 
تاأتي يف اإطار حتقيق التن�سيق والتكامل 
وتوحيد اجلهود امل�سرتكة بني الطرفني 
واأ�����س����ح����اب  الأع������م������ال  رواد  خل����دم����ة 

دع���م خمتلف  ي�سهم يف  امل�����س��اري��ع، مم��ا 
يف  والتجارية  القت�سادية  القطاعات 

اإمارة ال�سارقة.
مركز  ح�سور  اأن  �سعادته،  واأ�ساف  كما 
الدويل  ال��ت��ج��اري  للتحكيم  ال�����س��ارق��ة 
“حتكيم “ مع موؤ�س�سة “رواد” �سي�سهم 
لأ�سحاب  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  رف����د  يف 
الثقة  وتعزيز  الأع��م��ال  ورواد  امل�ساريع 
لديهم يف البيئة القت�سادية بال�سارقة، 
حل  يف  حتكيمية  م��رج��ع��ي��ة  وج����ود  م��ع 
املنازعات، على غرار املدن العاملية وذلك 

خلربة املركز العالية.
اأه��م��ي��ة هذه  اأن  ال�������س���وي���دي،  واأو�����س����ح 
من  تنبع  ال��ط��رف��ني  ب��ني  م��ا  التفاقية 
خالل تعزيز مبادئ التعاون عن طريق 
ت���ق���دمي ال����ربام����ج ال��ت��دري��ب��ي��ة وور�����ض 
بتدريب  تعنى  والتي  امل�سرتكة،  العمل 
املجالت  كافة  الأعمال يف  رواد  وتنمية 
تبادل  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ال���ق���ان���ون���ي���ة، 
املبا�سر  والتعاون  واملعلومات،  اخلربات 
يف عر�ض وت�سوية النزاعات يف امل�ساريع 
وب��ال��ت��ايل جت�سد  الأع���م���ال،  رواد  وم���ع 
ال�سراكة بني املوؤ�س�سة واملركز يف خدمة 

تطلعاته  ل��ت��ح��ق��ي��ق  الأع����م����ال  جم��ت��م��ع 
امل�ستقبلية. من جانبه، اأكد �سعادة عبد 
التنفيذية  اللجنة  رئي�ض  دعيف�ض،  اهلل 
التجاري  ل��ل��ت��ح��ك��ي��م  ال�������س���ارق���ة  مل���رك���ز 
اأن التفاقية خطوة  الدويل “حتكيم”، 
الأعمال  رواد  دع���م  اإط�����ار  يف  رئ��ي�����س��ي��ة 
وامل�ساريع الريادية، وفر�سة لال�ستفادة 
من الإمكانيات املتوفرة، وقال: “�سيتم 
دورات تدريبية تطبيقية وعقد  تنظيم 
ن��دوات وحلقات علمية وعملية، ف�ساًل 
عن املوؤمترات املتخ�س�سة، وذلك بهدف 
الأو�ساط  ب���ني  ال��ت��ح��ك��ي��م  ث��ق��اف��ة  ن�����س��ر 
وال�سركات،  الأعمال  ورج��ال  القانونية 
وفق  وم��رون��ة  ب�سهولة  نزاعاتهم  وح��ل 

اأف�سل اأ�ساليب التحكيم«. 
توقيع  “”ي�سعدنا  دع��ي��ف�����ض:  وق�����ال 
لدعم  ال�سارقة  موؤ�س�سة  مع  التفاقية 
اإىل  واأ���س��ار  “رواد”،  الريادية  امل�ساريع 
ي��ح��ر���ض م���ن خ��الل��ه��ا على  امل���رك���ز  اأن 
قبل  من  واملرخ�سني  امل�ستثمرين  دع��م 
�سيتم  اذ  ال��ف��ئ��ات،  جميع  م��ن  “رواد” 
ت���ب���ادل امل���ع���ل���وم���ات واخل�������ربات مب���ا يف 
لتعمل  املوؤ�س�سة،  م��ع  املطبوعات  ذل��ك 

واأهداف التنمية امل�ستدامة، اإ�سافة اإىل 
بناء مرونة وا�ستدامة البلدان والهيكل 

املايل العاملي على املدى الطويل.
193 دولة  ومت دعوة وزراء مالية من 
املتحدة،  الأمم  الأع�ساء يف  ال��دول  من 

بدورها على ن�سر ثقافة التحكيم، ورفد 
منت�سبيها واأع�سائها بها. 

ال�سارقة  اإم����ارة  اأن  دع��ي��ف�����ض،  واأ����س���اف 
اليوم ت�سهد تطورات مت�سارعة وازدهار 
اق��ت�����س��ادي م��ت��ن��وع، واإق���ب���ال ك��ب��ري من 
امل�ستثمرين من داخل الدولة وخارجها، 
ب���ني اجلهات  ت��ك��ات��ف اجل���ه���ود  ل���ذل���ك 
املختلفة ذات الخت�سا�ض مهم مل�ساندة 
والإ�سرتاتيجيات  الأ�سا�سية  املنظومة 
اقت�سادية  ب��ي��ئ��ة  ن��ح��و  ل��ل��دف��ع  ال��ع��ام��ة 

اإىل جانب عدد من الكيانات واملنظمات 
قبل  من  وذل��ك  الرئي�سيني،  واخل���رباء 
املتحدة  ل�����الأمم  ال���ع���ام  الأم�����ني  ن��ائ��ب��ة 
كندا  يف  املالية  ووزي���ري  حممد  اأمينة 

وجامايكا.

•• دبي-الفجر: 

وبلدية  للم�ستقبل  دب���ي  موؤ�س�سة  اأع��ل��ن��ت 
“م�ستقبل تكنولوجيا  اإطالق برنامج  دبي 
دبي  “م�سرعات  م���ب���ادرة  ���س��م��ن  البناء” 
مب�ساركة 10 �سركات اإماراتية  امل�ستقبل”، 
تقوم  نوعية  حلول  ابتكار  بهدف  وعاملية، 
ع��ل��ى ت��وّظ��ي��ف ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ت��ق��دم��ة يف 
ت��ط��وي��ر خ���دم���ات ال��رق��اب��ة وال��ت��ف��ت��ي�����ض يف 
املباين، ونظم مراقبة جودة م�ساريع البناء، 
باملعايري  ال��ب��ن��اء  عمليات  ال��ت��زام  و���س��م��ان 

وال�سروط املعتمدة يف مدن امل�ستقبل.
ال�سراكات  تعزيز  جهود  الربنامج  ويدعم 
الفعالة بني اجلهات احلكومية وال�سركات 
التكنولوجيا  لتوظيف  والنا�سئة  العاملية 
املبتكرة والرتقاء باأداء القطاعات احليوية 
وامل�ستقبلية يف دبي ودولة الإمارات، تنفيذاً 
لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 

جمل�ض الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل«.

د�وود �لهاجري: �لتكنولوجيا 
�ملتقدمة �أ�صا�ص مدن �مل�صتقبل

الهاجري  داوود  امل��ه��ن��د���ض  ���س��ع��ادة  واأك�����د 
توظيف  ت�سريع  اأن  دب��ي  بلدية  ع��ام  مدير 
التكنولوجيا املتقدمة ميثل ركيزة رئي�سية 
واأن  امل�ستقبل،  م��دن  وت��ط��وي��ر  ت�سميم  يف 

•• اأبوظبي-وام:

اأع���ل���ن اأ���س��ب��وع اأب��وظ��ب��ي ل��ال���س��ت��دام��ة - 
التنمية  بت�سريع  املعنية  العاملية  املن�سة 
�سركة  ت�ست�سيفه  وال���ذي   - امل�ستدامة 
“م�سدر”  امل�ستقبل  ل��ط��اق��ة  اأب��وظ��ب��ي 
عن تنظيم دورة عام 2021 افرتا�سيا 
ا�ستثنائي يف �سوء جائحة  ب�سكل  وذل��ك 
فعالياته  �ستنعقد  حيث   19  - كوفيد 
التوا�سل  ومن�سات  تقنيات  با�ستخدام 
املرئي يف الفرتة من 18 اإىل 21 يناير 
املوؤمترات والفعاليات  و�ستقام   .2021
تن�سيق اجلهود  و�سيتم  ب�سكل افرتا�سي 
اجلهة  فيهم  مبن  الأ�سبوع  �سركاء  بني 

امل�ست�سيفة “م�سدر«.
اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور  وقال معايل 
والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزي���ر  اجل��اب��ر 
 : م�سدر  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  املتقدمة 
“ متا�سيا مع نهج القيادة بتعزيز ج�سور 
التوا�سل والتعاون ي�سرنا ال�ستمرار يف 
احلوار العاملي واجلهود الهادفة اإىل دفع 

ب��ل��دي��ة دب����ي ح��ري�����س��ة ع��ل��ى ت��ب��ن��ي اأح����دث 
التوجهات  وا�ست�سراف  املبتكرة  التطبيقات 
دبي  مكانة  لتعزيز  والنا�سئة  امل�ستقبلية 
الرائدة كاأف�سل مدينة ذكية عاملية، ووجهة 

مف�سلة للعي�ض والعمل والإبداع.
وقال الهاجري: “جت�سد هذه ال�سراكة مع 
دبي  بلدية  التزام  للم�ستقبل  دبي  موؤ�س�سة 
ب��ال��ع��م��ل م��ع خم��ت��ل��ف اجل��ه��ات احلكومية 
الأع���م���ال من  ال��ن��ا���س��ئ��ة ورواد  وال�����س��رك��ات 
خمتلف اأنحاء العامل، لر�سم مالح م�ستقبل 
عرب  املت�سارعة  التغريات  ومواكبة  البناء 
بتعزيز  ت�سهم  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
م�����س��ت��وي��ات ال��ك��ف��اءة وال��ف��ع��ال��ي��ة واجل����ودة 

وت�سريع اإجناز اأعمال الت�سييد والبناء«.

اأجندة ال�ستدامة مبا ين�سجم مع روؤية 
دولة الإمارات من خالل اإقامة فعاليات 
ب�سكل  ل��ال���س��ت��دام��ة  اأب���وظ���ب���ي  اأ����س���ب���وع 

.« افرتا�سي لعام 2021 
اخلطوة  هذه  :” تقدم  معاليه  واأ�ساف 
لدولة  امل��ب��ت��ك��ر  للنهج  ج��دي��دا  من��وذج��ا 
ال�ستدامة  دع��ائ��م  تر�سيخ  يف  الإم����ارات 
وتعزيز الإدراك ال�سامل لأهم التوجهات 
الجتماعية والقت�سادية والتقنية التي 
�ساأن  اليوم وم��ن  ع��امل  ت�سكيل  ت�سهم يف 
الهتمام  ا�ستمرار  �سمان  اخلطوة  هذه 
وتطبيق  ال�ستدامة  مبوا�سيع  العاملي 
ت�سهم  ال��ت��ي  ال�����س��ي��ا���س��ات والإج���������راءات 
وا�ستدامة  اأم��ن��ا  اأك��رث  م�ستقبل  بناء  يف 
اأ�سبوع  ق���م���ة  و���س��ت��ن��ع��ق��د  ل���ل���ج���م���ي���ع«. 
التي  الفرتا�سية  لال�ستدامة  اأبوظبي 
ت�ست�سيفها “م�سدر” يف 19 يناير حيث 
العامل  الأخ�سر يف  التعايف  �سرتكز على 
 ”19- “كوفيد  جائحة  بعد  ما  ملرحلة 
وتت�سمن ثالث جل�سات وجمموعة من 
الكلمات الرئي�سية والعرو�ض التقدميية 

ت���ف���ع���ي���ل دور  ب����ل����ه����ول:  خ����ل����ف����ان ج���م���ع���ة 
التكنولوجيا املتقدمة واحللول الذكية

اأك�����د خ��ل��ف��ان ج��م��ع��ة بلهول  م���ن ج��ه��ت��ه، 
الرئي�ض التنفيذي ملوؤ�س�سة دبي للم�ستقبل 
اعتمدها  ال��ت��ي  املوؤ�س�سة  ا�سرتاتيجية  اأن 
را�سد  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 
املجل�ض  رئ��ي�����ض  دب���ي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم ويل  اآل 
موؤ�س�سة  اأم��ن��اء  جمل�ض  رئي�ض  التنفيذي 
تبني  ت�سريع  على  تركز  للم�ستقبل،  دب��ي 
احليوية  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف  الب��ت��ك��ار 
الأب�����ح�����اث  ال�����س����ت����ث����م����ارات يف  وت����ع����زي����ز 
التكنولوجيا  دور  وت��ف��ع��ي��ل  وال���ت���ط���وي���ر، 
املتقدمة واحللول الذكية ملواجهة خمتلف 

التحديات وحتويلها اإىل فر�ض.
برنامج  اإط������الق  “ياأتي  ب���ل���ه���ول:  وق�����ال 
بال�سراكة  البناء”  تكنولوجيا  “م�ستقبل 
الفر�ض  توظيف  اإط���ار  يف  دب��ي  بلدية  م��ع 
دبي  “م�سرعات  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  ال��وا���س��ع��ة 
مع  املتنوعة  عالقتها  و�سبكة  امل�ستقبل” 
العاملية  وال�����س��رك��ات  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات 
وخارجها،  الإم�������ارات  دول����ة  يف  وال��ن��ا���س��ئ��ة 
ت�سهم  ج��دي��دة  ح��ل��ول  بتقدمي  ي�سهم  مب��ا 
وا�ست�سراف  اجل������ودة  م��ع��اي��ري  ت��ع��زي��ز  يف 
من  بال�ستفادة  البناء  قطاع  يف  التحولت 

التكنولوجيات امل�ستقبلية«.
مر�حل �لربنامج

الربنامج  م��ن  الأوىل  امل��رح��ل��ة  وتت�سمن 

والنقا�سات اجلماعية، بغية الو�سول اإىل 
جمهور عاملي يف مناطق زمنية متعددة.

وت���رك���ز ال��ن��ق��ا���س��ات واحل��������وارات خالل 
اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة 2021 على 
الالزمة  اجلهود  ببذل  اللتزام  �سرورة 
خ���الل ال��ع��ق��د ال���ق���ادم م��ن اأج���ل حتقيق 

املتناف�سة  التكنولوجيا  ���س��رك��ات  ت��ع��ري��ف 
باأهداف التحديات التي و�سعتها بلدية دبي 
واأهم املخرجات املطلوبة، لتعمل ال�سركات 
بنهاية هذه املرحلة على تطوير م�ساريعها 
التقنية  احللول  ح��ول  ت�سوراتها  وتقدمي 
التي تقرتحها من اأجل تطوير نظم رقابة 
ال��ب��ن��اء. وت�����س��م��ل قائمة  ن��وع��ي��ة يف ق��ط��اع 
ال�سركات امل�ساركة كاًل من “اإنفراليتك�ض” 
ال�سعودية،  فيز”  و”فالكون  الإم��ارات��ي��ة، 
و”جال�ض”  الإ���س��ب��ان��ي��ة،  دي”   6 و”بيم 
ال�سوي�سرية،  و”وينجرتا”  الأ���س��رتال��ي��ة، 
و�سركتي  ���س��ن��غ��اف��ورة،  م��ن  بي”  اآي  و”يو 
روبوتك�ض”  تي  اأك�ض  و”اإن  ورك�ض”  “اير 
من الوليات املتحدة الأمريكية، و�سركتي 

اململكة  من  ليف”  و”اأمناند  “اإنوفري” 
للمرحلة  ���س��رك��ات   5 و���س��ت��ت��اأه��ل  امل��ت��ح��دة. 
جمموعة  على  بناء  الربنامج  من  الثانية 
�ستطبقها جلنة  التي  التقييم  من معايري 
متخ�س�سة تركز على املفهوم العام املقرتح 
وتكاليف  الخ��ت��ب��اري،  ومن��وذج��ه��ا  للفكرة 
تطبيقها، والإطار الزمني لتنفيذ امل�سروع، 
التكنولوجية  احل���ل���ول  لأف�����س��ل  وت��ب��ن��ي��ه 

وقابلية تطبيقها.
وت�����س��ه��د امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة والأخ������رية من 
الربنامج تخ�سي�ض م�ساحة عمل م�سرتكة 
مع  للعمل  اختيارها  �سيتم  التي  لل�سركات 
بلدية دبي لتطبيق امل�سروع ميدانياً ب�سكل 
وقيا�ض  الإجن����از،  �سرعة  ل�سمان  مبا�سر، 

النتائج. 

م�صرعات دبي �مل�صتقبل 
اجلدير بالذكر، اأن برنامج “م�سرعات دبي 
موؤ�س�سة  عليه  ت�سرف  ال���ذي  امل�ستقبل”، 
اجلهات  دع��م  اإىل  يهدف  للم�ستقبل،  دب��ي 
احلكومية يف اإيجاد حلول مبتكرة للفر�ض 
والتحديات احلالية وامل�ستقبلية يف خمتلف 
ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع اأب���رز 
ال�سركات العاملية والنا�سئة وبالعتماد على 
التقنيات املبتكرة مثل الذكاء ال�سطناعي 
الأبعاد  ث��الث��ي��ة  وال��ط��ب��اع��ة  وال���روب���وت���ات 

وغريها من تقنيات امل�ستقبل.

ا�ستثمارية �سحية واآمنة واأكرث تطوراً. 
“حتكيم”  م��رك��ز  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
يعد واح����داً م��ن اأك���رث امل��راك��ز ري���ادة يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة، اإذ عمل 
على  ما�سية  ���س��ن��وات  ع�سر  م���دار  على 
ن�سر الثقافة القانونية، وف�ض النزاعات 
ب�سكل احرتايف ومتخ�س�ض، وذلك من 
خالل جمموعة من الآليات التي تت�سم 
املعايري  اأف�سل  وف��ق  وال��دق��ة  بال�سرعة 

واملمار�سات العاملية.

مليار درهم ت�صهيالت مالية قدمتها بنوك دبي   13.6
لقطاعي ال�صناعة والأعمال يف الإمارة خالل 6 اأ�صهر

•• دبي-وام:

الئتمانية  الت�سهيالت  قيمة  بلغت 
ب��ن��وك دب���ي لقطاعي  ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا 
الإم��ارة نحو  الأعمال يف  و  ال�سناعة 
الأ�سهر  خ��الل  دره��م  مليار   6.31
ال�ستة الأوىل من العام اجلاري الأمر 
ا�ستمرار  ع��ل��ى  م���وؤ����س���را  ي��ع��د  ال�����ذي 
اأهم  يعترب من  ال��ذي  القطاع  ن�ساط 
لالقت�ساد  �سواء  الداعمة  القطاعات 

املحلي اأو الوطني ب�سكل عام.
كانت العديد من املوؤ�سرات املتخ�س�سة 
ال��ت��ي ت��ر���س��د ح��رك��ة ال��ق��ط��اع��ات يف 

ت��زاي��د النمو بن�سبة  اأظ��ه��رت  دب��ي ق��د 
متفاوتة للعديد من الأن�سطة خالل الأ�سهر املا�سية ومن �سمنها موؤ�سر 
ا�ض ماركيت” والذي  ات�ض  “اأي  ال�سادر عن جمموعة  امل�سرتيات  مديري 

وثق يف اإ�سداره الأخري ا�ستمرار ارتفاع م�ستوى الثقة يف اقت�ساد الإمارة .
و مع ا�ستمرار تقدمي بنوك دبي للت�سهيالت الئتمانية فقد ارتفع اإجمايل 
الر�سيد الرتاكمي للت�سهيالت التي ح�سل عليها قطاعا ال�سناعة والأعمال 
يف الإمارة اإىل 8.193 مليار درهم يف نهاية �سهر يونيو من العام اجلاري 
9102 ح�سب الإح�سائيات  2.873 مليار درهم يف دي�سمرب  مقارنة مع 

ال�سادرة عن م�سرف الإمارات املركزي.
و قال �سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة جتارة و�سناعة دبي يف ت�سريح 
لوكالة اأنباء الإمارات / وام / اإن الت�سهيالت التي تقدم لقطاع ال�سناعة يف 
الدولة تندرج �سمن جهود القيادة الر�سيدة لتنويع القت�ساد و ركائز النمو 
املنطقة..  يف  لل�سناعة  رائ��دة  كوجهة  الدولة  مكانة  وتر�سيخ  امل�ستقبلية، 
دبي  وا�سرتاتيجية   0302 ال�سناعية  الإم���ارات  ا�سرتاتيجية  اأن  معترباً 
اقت�ساد  بتطوير  الل��ت��زام  يف  الأ�سا�ض  حجر  ت�سكالن   0302 ال�سناعية 

تناف�سي يعتمد على التنوع والبتكار وال�ستدامة واملعرفة.
م��ن جاذبية  ت��ع��زز  ال��ت��ي  التناف�سية  امل��زاي��ا  م��ن  العديد  اإىل وج���ود  اأ���س��ار  و 
الدولة لال�ستثمارات ال�سناعية و اأبرزها الدعم احلكومي للقطاع واملوقع 
اجلغرايف ال�سرتاتيجي الذي يتو�سط خمتلف الأ�سواق العاملية وتوفر بنية 
ت�سريعات  وج��ود  اإىل  بالإ�سافة  ال�ستثمار  على  وحمفزة  مالئمة  حتتية 
ال�سناعي  القطاع  اأن  واأك��د  واآدائ����ه..  للقطاع  ومنظمة  حديثة  اقت�سادية 
ي�سكل اأحد اأركان الثورة ال�سناعية الرابعة التي �ستعزز من مكانة الدولة 

وجهة لالبتكار والإبداع.
ولفت اإىل اأنه رغم التحديات احلالية يف بيئة الأعمال العاملية اإل اأن القيادة 
الر�سيدة ما زالت م�ستمرة بدعم جميع ركائز القت�ساد الإماراتي، وتعزيز 
عالمة “�سنع يف الإمارات” التي باتت معروفة يف اأ�سواق املنطقة والعامل.

�سمن  متقدمة  م��رت��ب��ة  يحتل  زال  م��ا  ال�����س��ن��اع��ي  ال��ق��ط��اع  اأن  اإىل  ن���وه  و 
وقت  اأي  م��ن  اأك��رث  ال��ي��وم  اخل��ا���ض مهتم  والقطاع  الأول��وي��ات احلكومية، 
مميزة  ا�ستثماراته  عوائد  تعترب  ال��ذي  القطاع  ه��ذا  يف  بال�ستثمار  م�سى 
التي توفره  العديدة  والت�سهيالت  التناف�سية  العوامل  نتيجة  ا�ستثنائية  و 

الدولة للم�ستثمرين يف هذا القطاع احليوي.

يحت�صن �أكرت من 600 م�صروع مبتكر
مركز حمدان لالإبداع والبتكار ير�صخ مكانة دبي كمركز 

عاملي للتقنيات واحللول املبتكرة واحت�صان الأعمال 
•• دبي-الفجر: 

جنحت موؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، اإحدى 
الإمارة  و�سع  طريق  يف  كبرية  خطوات  اإجن��از  يف  دب��ي،  اقت�سادية  موؤ�س�سات 
حمدان  مركز  ب��ات  وق��د  املبتكرة.  للم�ساريع  انطالق  ومن�سة  ج��اذب  كمركز 
smeiap.  - املبتكرة  امل�ساريع  جذب  وبرنامج   )Hi2( والبتكار  لالإبداع 
القطاعات  خمتلف  يف  الإبداعية  امل�ساريع  لأ�سحاب  ج��ذب  نقطة   -  com
اجل��دي��دة وال��ن��ا���س��ئ��ة.  ويحت�سن م��رك��ز ح��م��دان ل��الإب��داع والب��ت��ك��ار، التابع 
اإحدى  وامل��ت��و���س��ط��ة،  ال�سغرية  امل�����س��اري��ع  لتنمية  را���س��د  ب��ن  حممد  ملوؤ�س�سة 
موؤ�س�سات اقت�سادية دبي، ما يزيد عن 600 م�سروع نا�سئ مبتكر يف قطاعات 
2014 حتت رعاية كرمية  خمتلفة، ويعد املركز الذي مت اإطالقه يف العام 
وتوجيهات من �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد 
من  الأع��م��ال  ورواد  للمبتكرين  جتمع  اأك��رب  التنفيذي،  املجل�ض  رئي�ض  دب��ي 
اأ�سحاب البتكارات واأ�سحاب امل�ساريع الإبداعية، وي�سّكل اأول حا�سنة اأعمال 
على م�ستوى املنطقة تهدف اإىل جعل دبي عا�سمة لريادة الأعمال و البتكار. 
�سمن  ج��دي��د  مبتكر  م�سروع   200 م��ن  اأك���رث  با�ستقطاب  امل��رك��ز  جن��ح  كما 
برنامج ت�سريع الأعمال وجذب امل�ساريع املبتكرة، من مرحلة اإثبات املفهوم اأو 
الفكرة ومن ثم تطوير النماذج الأولية وتنتهي اإىل ت�سريع عملية اإطالق هذه 
اأو  املحلي  امل�ستوى  التنظيمية على  التعاون مع اجلهات  امل�ساريع، من خالل 
الحتادي للخروج بحلول داعمة لإطالق هذه امل�ساريع املبتكرة من اإمارة دبي، 
وذلك �سمن جهود املركز لتعزيز مكانة اإمارة دبي كمركز رائد للتكنولوجيا 
واملواهب عامليا. اأ�سار �سعادة عبد البا�سط اجلناحي املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة 
حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، اإىل اأن دور مركز حمدان 
لالإبداع والبتكار يهدف اإىل تعزيز مكانة دبي الريادية على م�ستوى العامل 

وذلك  البتكار،  مفاهيم  خلق  يف 
ال��ع��م��ل م��ع ال�سركات  م��ن خ���الل 
النا�سئة الإماراتية والعاملية على 
ن��ظ��ام مي��ك��ن م��ن خ��الل��ه �سمان 
والكفاءة  الأداء  يف  اأك���رب  فعالية 
�سيقوم برنامج  والإنتاجية.  كما 
رواد  ب��ت��م��ك��ني  الب����ت����ك����ار،  ج�����ذب 
امل�����س��ت��ق��ب��ل م����ن احل�������س���ول على 
ابتكاراتهم  ل��ت��ج��رب��ة  ت�����س��اري��ح 
لتكون  خم�س�سة،  م�����س��اح��ات  يف 
مبثابة خمتربات لتجربة وتقييم 
انطالقا  وابتكاراتهم  م�ساريعهم 

من دبي. 

اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة 2021 يعقد افرتا�صيا يناير املقبل

يف  خ�سو�سا  امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف 
�سوء التبعات والتحديات غري امل�سبوقة 
اأظهرت  التي  “كوفيد-19”  جلائحة 
التعايف يف جميع  ���س��رورة حتقيق  م��دى 
اأ���س��ال��ي��ب م�ستدامة  اأن��ح��اء ال��ع��امل وف��ق 
على  والتعاون  اللتزام  يتطلب  ما  وهو 

الأعمال  وقطاعات  احلكومات  م�ستوى 
واملجتمعات. كما ينعقد اجتماع اجلمعية 
العامة للوكالة الدولية للطاقة املتجددة 
اأ�سبوع  اإط����ار  �سمن  �سنويا  “اآيرينا” 
ال�سدد  ه��ذا  ويف  لال�ستدامة.  اأب��وظ��ب��ي 
املدير  ك��ام��ريا  ل  فران�سي�سكو  ق���ال   ..
املتجددة  العام للوكالة الدولية للطاقة 
للجمعية  ال�سنوي  الجتماع  “يعترب   :
القرار  ل�����س��ن��ع  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ه��ي��ئ��ة  مب��ث��اب��ة 
املجتمعون  ي��ع��ال��ج  ح��ي��ث  “اآيرينا”  يف 
امل�����س��ائ��ل امل��ل��ح��ة امل��ط��روح��ة ع��ل��ى اأجندة 
الطاقة العاملية ويحددون اأولويات عمل 

الوكالة«.
واأ�ساف : “ اأنه على الرغم من الظروف 
اليوم  العامل  ي�سهدها  التي  ال�ستثنائية 
املقبل  ب���اأن الج��ت��م��اع  اأن��ن��ا واث���ق���ون  اإل 
وال�سفافية  ال�سمولية  مبادئ  �سيج�سد 
و�سيكر�ض  ال��وك��ال��ة  م�����س��ار  ال��ت��ي حت���دد 
انتعا�ض  حت��ق��ي��ق  يف  ال�����ري�����ادي  دوره�������ا 
م�����س��ت��دام وح��ف��ز م�����س��ار ال��ت��ح��ول العاملي 

للطاقة«.
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»�أدنوك« ت�صتثمر 899.9 مليون درهم لتحديث خطوط �أنابيب رئي�صية لنقل �لنفط �خلام وحمطة جبل �لظنة

اأدنوك الربية تر�صي عقدين لالأعمال الهند�صية وامل�صرتيات والت�صييد يف مناق�صة �صهدت مناف�صة �صديدة
•• اأبوظبي-وام:

ل�سركة  التابعة  الربية،  اأدن��وك  اأعلنت 
“اأدنوك”،  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب���رتول 
ع��ق��دي��ن لالأعمال  ت��ر���س��ي��ة  ع���ن  اأم�������ض 
والت�سييد  وامل�������س���رتي���ات  ال��ه��ن��د���س��ي��ة 
لنقل  رئي�سني  اأنابيب  خطي  لتحديث 
تخزين  من�ساآت  وكذلك  اخل��ام،  النفط 
ال��ن��ف��ط اخل���ام يف حم��ط��ة ج��ب��ل الظنة 
التي  بالعقود،  وف��ازت  اأبوظبي.  باإمارة 
 899.9 نحو  الإجمالية  قيمتها  تبلغ 
دولر/،  مليون   245/ دره���م  مليون 
كل من �سركة هند�سة اأنابيب البرتول 
و�سركة  اأبوظبي   - امل��ح��دودة  ال�سينية 
ت��ارج��ت ل��الإن�����س��اءات ال��ه��ن��د���س��ي��ة التي 
و�سيتم  لها.  م��ق��راً  اأبوظبي  م��ن  تتخذ 
القيمة  %50 من  نحو  توجيه  اإع��ادة 
القت�ساد  اإىل  ل��ل��ع��ق��دي��ن  الإج��م��ال��ي��ة 
املحلي من خالل برنامج اأدنوك لتعزيز 
ال��ق��ي��م��ة امل��ح��ل��ي��ة امل�����س��اف��ة، مم��ا يوؤكد 
التزام ال�سركة امل�ستمر بتعزيز املحتوى 
ال�ستثمارات  ت��ن��ف��ي��ذ  اأث����ن����اء  امل��ح��ل��ي 
ا�سرتاتيجيتها  ل��ت��ح��ق��ي��ق  امل�������س���وؤول���ة 
ال���ذك���ي  ل���ل���ن���م���و   2030 امل���ت���ك���ام���ل���ة 
وامل�ساهمة يف الوقت ذاته يف دعم جهود 
يف  والقت�سادية  الجتماعية  التنمية 

الدولة.
ي��ا���س��ر �سعيد  ق����ال  امل��ن��ا���س��ب��ة،  وب���ه���ذه 
لدائرة  التنفيذي  الرئي�ض  امل��زروع��ي، 
ال���س��ت��ك�����س��اف وال��ت��ط��وي��ر والإن����ت����اج يف 
الأع����م����ال  ع���ق���ود  “ت�ساهم  اأدن���������وك: 
التي  والت�سييد  وامل�سرتيات  الهند�سية 
اأدن��وك برت�سيتها اليوم يف زيادة  قامت 
القدرة ال�ستيعابية لثنني من خطوط 
لها  التابعة  الرئي�سية  البرتول  اأنابيب 
وحتديث حمطة جبل الظنة لتمكينها 

من ا�ستالم النفط امل�ستخرج من حقل 
زاك������وم ال���ع���ل���وي واخل������ام امل��ن��ت��ج خ���ارج 
م�سفاة  م�سروع  اإىل  وت�سليمه  ال��دول��ة 
الروي�ض غرب. وجاءت تر�سية العقدين 
مناف�سة  ���س��ه��دت  م��ن��اق�����س��ة  اأع���ق���اب  يف 
ك��ب��رية ب���ني ع���دد م���ن ال�����س��رك��ات، مما 
تبني  اأدن���وك يف  يعك�ض جن��اح منهجية 
بالأداء  لالرتقاء  الذكية  ال�ستثمارات 
وزيادة الربحية من اأ�سولها«. واأ�ساف: 
“�سوف يعود جزء كبري من قيمة هذه 
املحلي  بالفائدة على القت�ساد  العقود 
لتعزيز  اأدن�������وك  ب���رن���ام���ج  خ����الل  م���ن 
امل�سافة، وذلك متا�سياً  املحلية  القيمة 
ب��خ��ل��ق وت��ع��زي��ز القيمة  ال��ت��زام��ن��ا  م���ع 
لدولة الإم��ارات يف الوقت ال��ذي نعمل 
اأعمالنا  م��ن  الربحية  زي���ادة  على  فيه 

والإنتاج  وال��ت��ط��وي��ر  ال���س��ت��ك�����س��اف  يف 
وحتقيق اأهداف ا�سرتاتيجيتنا 2030 

للنمو الذكي«.
الهند�سية  الأع��م��ال  عقد  قيمة  وتبلغ 
به  ف��ازت  ال��ذي  والت�سييد  وامل�سرتيات 
�سركة هند�سة اأنابيب البرتول ال�سينية 
 496.8 ن��ح��و  اأب���وظ���ب���ي  امل�����ح�����دودة- 
دولر”.  مليون   135“ دره��م  مليون 
من   45% نحو  توجيه  اإع���ادة  و�سيتم 
قيمة العقد، املتوقع تنفيذه يف غ�سون 
عرب  املحلي  القت�ساد  اإىل  �سهراً،   30
املحلية  القيمة  لتعزيز  اأدن��وك  برنامج 
هند�سة  ���س��رك��ة  و���س��ت��ع��م��ل  امل�������س���اف���ة. 
املحدودة  ال�سينية  ال���ب���رتول  اأن��اب��ي��ب 
- اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى ا���س��ت��ب��دال اث��ن��ني من 
خطوط الأنابيب التي تنقل خام مربان 

عايل اجل��ودة من حقول باب وبوح�سا 
�سرق  وج��ن��وب  ب��اب  �سرق  �سمال  وحقل 
القدرة  الظنة لزيادة  اإىل حمطة جبل 
باأكرث  الأنابيب  خلطوط  ال�ستيعابية 

من 30%.
تر�سيته  الذي متت  العقد  وتبلغ قيمة 
ع���ل���ى ����س���رك���ة ت�����ارج�����ت ل����الإن���������س����اءات 
مليون   403.7 ح����وايل  ال��ه��ن��د���س��ي��ة 
دولر”.  م����الي����ني   110  “ دره��������م 
العقد  بنود  ال�سركة مبوجب  و�ستتوىل 
ا�ستالم  م���راف���ق  حت���دي���ث  م�����س��وؤول��ي��ة 
الظنة،  جبل  حمطة  يف  اخل���ام  النفط 
مما يتيح لأدن��وك ا�ستخدام اأج��زاء من 
مرافق املحطة احلالية ل�ستالم النفط 
اخلام البحري من حقل زاكوم العلوي 
ونقله  ال��دول��ة،  يف  املنتج  غ��ري  والنفط 

والواقعة  غ��رب  ال��روي�����ض  م�سفاة  اإىل 
�سرق  كيلومرتاً   12 ح��وايل  بعد  على 

حمطة جبل الظنة.
جبل  حمطة  من�ساآت  حتديث  وي�سهم 
وت�سغيلها  ت�سميمها  مت  ال��ت��ي  الظنة، 
يف �ستينات القرن املا�سي كاأحد مرافق 
تعزيز مرونة  م��رب��ان، يف  خ��ام  ت�سدير 
اأن�����واع خمتلفة من  ت��ك��ري��ر  اأدن�����وك يف 
ال��ن��ف��ط اخل�����ام ومت��ك��ي��ن��ه��ا م���ن زي����ادة 
ال��ق��ي��م��ة م���ن ك���ل ب��رم��ي��ل ن��ف��ط تقوم 
ب��اإن��ت��اج��ه وم��ع��اجل��ت��ه. و���س��ي��ت��م اإع�����ادة 
%60 م���ن ق��ي��م��ة عقد  ن��ح��و  ت��وج��ي��ه 
الذي  الهند�سية،  ل��الإن�����س��اءات  ت��ارج��ت 
م���ن امل��ت��وق��ع ت��ن��ف��ي��ذه يف غ�����س��ون 20 
امل��ح��ل��ي عرب  الق���ت�������س���اد  اإىل  ����س���ه���راً، 
املحلية  القيمة  لتعزيز  اأدن��وك  برنامج 

امل�سافة.
للتقييم  اأدن���وك  معايري  م��ع  ومتا�سياً 
التجاري ال�سامل للعرو�ض واملناق�سات 
والتي ت�سمل بنداً خا�ساً لتعزيز القيمة 
اأدن��وك بدرا�سة  امل�سافة، قامت  املحلية 
م���دى م�����س��اه��م��ة ال��ع��ق��ود امل��ق��دم��ة من 
املحلية  ال��ق��ي��م��ة  ت��ع��زي��ز  يف  ال�����س��رك��ات 
التنفيذ.  م��راح��ل  خمتلف  يف  امل�سافة 
لتعزيز  اأدن����وك  ا�سرتاتيجية  وت��ه��دف 
القيمة املحلية امل�سافة اإىل دعم التعاون 
بني ال�سركات املحلية والدولية وتوفري 
ال�سركات  اأم�����ام  ال��ف��ر���ض  م���ن  امل���زي���د 
التنمية  حتفيز  يف  للم�ساهمة  املحلية 
الدولة  يف  والجتماعية  القت�سادية 
ال��ق��ط��اع اخلا�ض  وت��وف��ري وظ��ائ��ف يف 
للمواطنني. ويعطي العر�سان الفائزان 
الأول��وي��ة يف توفري م��واد امل�����س��روع من 
م�سادر داخل دولة الإمارات، وا�ستخدام 
وكوادر  حمليني،  وم�سنعني  م��وردي��ن 

ب�سرية حملية.

اقت�صادية اأبوظبي تنظم اجلل�صة 
الثانية من �صل�صلة �صناع البتكار

•• اأبوظبي-وام:

اجلل�سة  باأبوظبي  القت�سادية  التنمية  لدائرة  التابع  تكامل  برنامج  نظم 
بهدف  قطاعيا  والأوىل  الب��ت��ك��ار  �سناع  جل�سات  �سل�سلة  �سمن  الثانية 
ا���س��ت��ع��را���ض اأب����رز الخ���رتاع���ات والب��ت��ك��ارات احل��دي��ث��ة يف جم���ال الرعاية 
ال�سحية، حيث يعمل الربنامج على دعم وت�سجيع املبتكرين الإماراتيني، 
ت�سهدها  ال��ت��ي  الق��ت�����س��ادي  النمو  م�سرية  يف  م�ساهماتهم  م��ن  ي��ع��زز  مب��ا 
الدولة. وا�ستعر�ست اجلل�سة الثانية من �سناع البتكار والتي مت تنظيمها 
ع��رب و���س��ائ��ل الت�����س��ال امل��رئ��ي، ع���دداً م��ن الخ���رتاع���ات، م��ن اأه��م��ه��ا بع�ض 
مبجالت  املتعلقة  والأجهزة  ال�سرعي،  الأ�سنان  طب  جمال  يف  التطبيقات 
من  وغريها  وال�سكري،  ال�سماء  والغدد  الأ�سنان،  وطب  البولية،  امل�سالك 
الخرتاعات يف جمال التجهيزات الطبية والأجهزة العالجية .   و�سارك يف 
اجلل�سة 57 �سخ�ساً، منهم 7 مبتكرين من اأ�سحاب البتكارات النوعية يف 
جمال الرعاية ال�سحية، اإ�سافة اإىل جمموعة من اخلرباء واملتخ�س�سني 
وا�ستهدفت   .. ال�سحة  قطاع  يف  امل�ستثمرين  من  وع��دد  الطبي،  املجال  يف 
اأ�سحاب الخرتاعات لتمكينهم من تطبيق  دعم  “�سناع البتكار”  جل�سة 
ابتكاراتهم يف ال�سوق املحلي لدولة الإمارات.  وقال �سعادة را�سد عبد الكرمي 
البلو�سي، وكيل دائرة التنمية القت�سادية - اأبوظبي : تاأتي اجلل�سة الثانية 
واملبتكرين  املبدعني  لدعم  الدائرة  جهود  اإط��ار  يف  البتكار”  “�سناع  من 
يف خمتلف املجالت عرب برنامج “تكامل، وركزت على البتكارات النوعية 
يف القطاع ال�سحي، باعتباره اأحد اأهم القطاعات احليوية وال�سرتاتيجية 
يف اإمارة اأبوظبي والدولة ب�سكل عام.   واأ�سار البلو�سي اإىل اأهمية جل�سات 
“�سناع البتكار” التي ينظمها برنامج “تكامل” كمن�سة تفاعلية متكاملة 
للمخرتعني واملبتكرين �سمن خمتلف القطاعات احليوية يف دولة الإمارات، 
ل�ستعرا�ض ابتكاراتهم اجلديدة اأمام جمموعة من اخلرباء وامل�ستثمرين، 
وعدد من اجلهات املعنية احلكومية منها و�سبه احلكومية واخلا�سة بهدف 
احل�سول على الدعم املطلوب. ولفت اإىل اأنه منذ انطالقته، يعمل برنامج 
“تكامل” على تقدمي كافة �سبل الدعم للمبتكرين يف اإمارة اأبوظبي، مبا 
جتارية  اأن�سطة  اإىل  وحتويلها  الإب��داع��ي��ة،  اأف��ك��اره��م  تنفيذ  يف  ي�ساعدهم 
ت�ساهم يف م�سرية التنمية القت�سادية والجتماعية التي تنتهجها الإمارة. 
من  الثانية  اجلل�سة  يف  �ساركت  التي  املتميزة  ال�سبعة  امل�ساريع  اإىل  ون��وه 
اإمارة  يف  ال�سحية  الرعاية  قطاع  تطوير  يف  واأهميتها  البتكار”  “�سناع 
اأبوظبي والدولة ب�سكل عام، موؤكداً اأهمية القطاع ال�سحي الذي يعد اأحد 
اأهم ركائز التنمية امل�ستدامة لالإمارة، خا�سة يف ظل الظروف التي ي�سهدها 

العامل جراء انت�سار فريو�ض كورونا “كوفيد 19«.

�صفري الدولة يف كانربا يناق�ض مع امل�صوؤولني بولية 
غرب اأ�صرتاليا التعاون القت�صادي و التجاري

•• كانربا -وام:

اأ�سرتاليا مع  ناق�ض �سعادة عبد اهلل على عتيق ال�سبو�سي �سفري الدولة لدى 
عدد من كبار امل�سوؤولني و الوزراء وامل�سوؤولني ورجال الأعمال يف ولية غرب 
�سرتاليا فر�ض وامكانيات تعزيز التعاون القت�سادي و التجاري و ال�ستثماري 
بني الإم��ارات والولية . جاء ذلك خالل قيام �سعادته بزيارة افرتا�سية ملدة 
ثالثة اأيام -تعترب الأوىل من نوعها لأي �سفري لولية غرب اأ�سرتاليا- التقى 
خاللها بعدد من كبار امل�سوؤولني بالولية على راأ�سهم معايل كيم بيزيل حاكم 
و�سوؤون  وال�سياحة  ال��زراع��ة  و  التجارة  ووزراء  ونائبه،  اأ�سرتاليا  غ��رب  ولي��ة 
الت�سريعية  اجلمعية  ورئي�ض  الت�سريعي،  املجل�ض  ورئي�سة  املتعددة  الثقافات 
التجارة وال�سناعة بالولية، وعدد  الولية، ف�سال عن مُمثلي غرفة  بربملان 
من كبار امل�سوؤولني ورجال الأعمال الأ�سرتاليني. واأكد �سعادته اأثناء اللقاءات 
اأن دولة الإمارات اأثبتت خالل جائحة /كوفيد-19/ قدرتها وكفاءتها العالية 
يف الت�سدي للجائحة وتداعياتها، واأنها جنحت يف تقدمي منوذج عاملي مثايل 
يف اإدارة الأزمات وحما�سرة الفريو�ض، م�سريا اإىل اأنها كانت مثاًل يحتذى به 
القطاعات  كافة  الأزم��ة على  لتداعيات  والت�سدي  ال�ستباقية واجلاهزية،  يف 
جمتمع  و�سالمة  �سحة  على  احلفاظ  بني  ما  ال��ت��وازن  حتقيق  مع  احليوية، 
دولة الإمارات واإعادة النتعا�ض القت�سادي. و قال �سعادته اإن  القيادة الر�سيدة 
منها  لن�ستلهم  امل�ستقبل  لر�سم  عنواًنا  الإيجابية  من  جعلت  الإم��ارات  لدولة 
و  ال��ع��امل.  دول  م��ع  ال�سداقة  ج�سور  بناء  اأج��ل  م��ن  العمل  موا�سلة  ���س��رورة 
اأبدى �سعادة ال�سفري ارتياحه ملا ت�سمنه برنامج الزيارة من لقاءات مع كبار 
امل�����س��وؤول��ني وف��ر���ض ت��ب��ادل الآراء م��ع رج���ال الأع��م��ال الأ���س��رتال��ي��ني والبحث 
معهم يف تعزيز ال�ستثمارات والتعاون القت�سادي مع الدولة واإزالة العقبات 
اأهمية  على  �سعادته  واأكد  الأجنبية.  ال�ستثمارات  الأعمال وجلب  تو�سيع  يف 
تعزيز العالقات ال�سرتاتيجية التي تربط البلدين ال�سديقني يف خمتلف 
املجالت ال�سيا�سية والقت�سادية والتجارية والثقافية والجتماعية، و�سبل 
امل�سوؤولون  رح��ب  جهتهم  من  ج��دي��دة.  اآف��اق  اإىل  بها  والنتقال  تطويرها 
تعزيز  على  حر�سهم  موؤكدين  الفرتا�سية،  ال�سفري  بزيارة  الأ�سرتاليون 
العالقات القت�سادية والثقافية مع دولة الإمارات، ُم�سيدين يف الوقت ذاته 

بدور دولة الإمارات الريادي يف املنطقة والعامل.

متتاز دبي ببنى حتتية عاملية تعزز من تناف�صيتها وتدعم جودة �حلياة لقاطنيها

 تر�أ�ص �جتماع �ملجل�ص �لتنفيذي يف حمطة مرتو �إك�صبو 

حمدان بن حممد : مرتو دبي ج�صد روؤية حممد بن را�صد وعزز مكانة الإمارة على امل�صتوى العاملي
•• دبي-وام:

بن  ب��ن حم��م��د  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  اأك���د 
رئي�ض  دب����ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د 
�سكل  دب���ي  م���رتو  اأن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي،  املجل�ض 
دبي  يف  ال��ت��ح��ت��ي��ة  للبنية  ن��وع��ي��ة  اإ���س��اف��ة 
واأ�سهم يف تعزيز الوجه احل�ساري لالإمارة 
النمو  متطلبات  توفري  يف  منوذجا  وق��دم 
الروؤية  وت���رج���م  الإم�������ارة،  يف  ال���ع���م���راين 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب  ال���س��ت�����س��راف��ي��ة 
رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة 
“رعاه اهلل”، يف تر�سيخ مكانة دبي كمدينة 
عاملية ومركز لنمط العي�ض املتقدم، م�سريا 
واملوا�سالت  ال��ط��رق  قطاع  اأن  اإىل  �سموه 
ي��واك��ب ت��ط��ل��ع��ات الإم�����ارة وي�����س��ك��ل ع�سب 
ال��ت��ن��م��ي��ة وي��ع��د م��ث��ال ل���ق���درة امل����دن على 

توفري جودة احلياة لقاطنيها .
على  م����رت  ع���ام���ا   11“  : ���س��م��وه  وق�����ال 
اإط������الق م����رتو دب����ي ك���ان���ت ����س���اه���دة على 
العزمية  اأ�سا�سها  متميزة،  تنموية  م�سرية 
امل��رتو ج��زءا من  وال��ري��ادة، �سكل خاللها 
الوا�سعة  احل�سرية  العمرانية  النه�سة 
منها  جعلت  والتي  الإم���ارة  �سهدتها  التي 
وال��ت��ج��دي��د، وقدم  ال��ت��ط��ور  دائ��م��ة  مدينة 
التحديات  مواجهة  يف  دبي  لنهج  منوذجا 
بحلول عملية مبتكرة ووفق ا�سرتاتيجيات 

ت�ستبق امل�ستقبل ».
 2020 “ تد�سني م�سار  واأ�ساف �سموه : 
يقود دبي اإىل مرحلة جديدة يف م�سريتها، 
ويعك�ض الطفرة التي بلغتها يف قطاع النقل 
رمزا  ويعد  للم�ستقبل  تطلعاتها  ملواكبة 

لالأجيال  والبتكار  والتقدم  لال�ستدامة 
للم�ستقبل  روؤيتنا   .. وامل�ستقبلية  احلالية 
التحديات عن حتقيق  تثنينا  را�سخة ولن 

اأهدافنا » .
ال�سيخ  ���س��م��و  ت����روؤ�����ض  ذل����ك خ����الل  ج����اء 
اآل مكتوم،  را���س��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان 
عقد  وال����ذي  التنفيذي  املجل�ض  اج��ت��م��اع 
ام�ض، يف حمطة مرتو “ اإك�سبو “ تزامنا 
مع الحتفال مبرور 11 عاما على ت�سغيل 

مرتو دبي، وتد�سني م�سار 2020.
ويف اإط����ار ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون وال��ت��ك��ام��ل بني 
ج���ه���ود اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة والرت����ق����اء 
وجه  املتعاملني،  ر�سا  وزي���ادة  ب��اخل��دم��ات 
بالتعاون  دب��ي  بلدية  دب��ي  عهد  ويل  �سمو 
باإ�سدار  الأرا����س���ي والأم�����الك  دائ����رة  م��ع 
خ��ارط��ة ���س��ام��ل��ة وم���وح���دة لأرا����س���ي دبي، 
على  الج��ت��م��اع  خ��الل  �سموه  اط��ل��ع  حيث 
يهدف  ال��ذي  امل�سرتك  م�سروعهما  نتائج 
وجغرافية  تخطيطية  ب��ي��ان��ات  جمع  اإىل 
اإمارة  الأرا�سي يف  ومكانية �ساملة جلميع 
دب����ي وت��وح��ي��د ق���ن���وات اخل���دم���ة للمالك 
وامل�ستثمرين وال�ست�ساريني مما يعزز من 
الوقت  توفري  وي�سمن  امل�ستثمرين  ثقة 
واجلهد مع اأمتتة جميع اخلدمات املتعلقة 
ب��امل�����س��روع ورب����ط اخل���دم���ات ب��ني اجلهات 
اإىل  الب�سري،  ال��ت��دخ��ل  وتقليل  املخت�سة 
اخلارطة،  ا�ستخراج  ر�سوم  توحيد  جانب 
الرتقاء  يف  امل��ط��اف  نهاية  يف  ي�ساهم  مم��ا 

ب��ه��ذه اخل���دم���ة احل��ك��وم��ي��ة وت��ع��زي��ز ثقة 
و�سعادة املتعاملني وامل�ستثمرين.

و���س��ي��ت��م ا���س��ت��ك��م��ال امل�����س��روع خ���الل الربع 
�سيتم  ح��ي��ث   2020 ال���ع���ام  م���ن  الأخ�����ري 
خ���الل���ه���ا اإط�������الق خ����ارط����ة واح�������دة على 
بيانات  ت��ت�����س��م��ن  دب�����ي  اإم��������ارة  م�����س��ت��وى 
وم���ع���ل���وم���ات م����وح����دة وذل������ك م����ن خالل 
دم���ج اخل���رائ���ط ال��ت��ي ت�����س��در م���ن بلدية 
دب��ي ودائ���رة الأرا���س��ي والأم����الك وجهات 
وت�سدر  الإم����ارة.  يف  الأخ���رى  الرتخي�ض 
اخل��ارط��ة امل��وح��دة ع��ن اجل��ه��ات املخت�سة 
معلومات  ق��اع��دة  اإىل  بال�ستناد  مبا�سرة 
ترقيم  ت��وح��ي��د  ت�����س��م��ل  ك��م��ا   .. م���وح���دة 
للبيانات  التخطيطية  واملعايري  الأرا�سي 
املوحدة  ال�ساملة  اخلارطة  يف  امل�ستخدمة 
الإلكرتونية  الأنظمة  بني  الربط  واأمتتة 
اإ�سدار  جل��م��ي��ع اجل��ه��ات وت��وح��ي��د ر���س��وم 

اخلارطة.
ا�ستعرا�ض  مت  الج��ت��م��اع  ه��ام�����ض  وع��ل��ى 
امل�����س��ت��ج��دات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��خ��ط��ة اإع�����ادة فتح 
ال��ط��الب خالل  امل���دار����ض اخل��ا���س��ة ودوام 
يف   2021-2020 ال����درا�����س����ي  ال����ع����ام 
الإم���ارة، حيث مت تقييم الإج���راءات التي 
املدار�ض  فتح  لإع����ادة  احل��ك��وم��ة  اتخذتها 
خطر  من  واحل��د  للتقليل  بدبي  اخلا�سة 
اإ�سافة  كوفيد-19،  ب��ف��ريو���ض  الإ���س��اب��ة 
بعد  امل��ت��اح��ة  التعليم  من���اذج  مناق�سة  اإىل 
الب�سرية  والتنمية  املعرفة  هيئة  اعتماد 

م��ق��رتح ك��ل م��در���س��ة خا�سة يف دب��ي فيما 
الذي  الأن�سب  التعليمي  النموذج  يخ�ض 
احتياجات  وي���ل���ب���ي  اإم���ك���ان���ات���ه���ا  ي����واك����ب 
اأول���ي���اء الأم�����ور ل��ل��ع��ام ال��درا���س��ي اجلديد 
وذلك  امل��ح��ددة  ب���الإج���راءات  التزامها  م��ع 
والطالب  الأم��ور  لأولياء  اخليار  لإعطاء 
مبوا�سلة التعليم بالطريقة التي تتنا�سب 
واحتياجاتهم مبا ي�سمن ا�ستمرار العملية 
التعليمية لالأبناء. وكانت الهيئة قد اأقرت 
الطلبة  ل�ستقبال  رئي�سية  من���اذج  ث��الث��ة 
ال���ف���رق اخل��ا���س��ة ع��ل��ى مراقبة  ل��ت�����س��اع��د 
الطالب  وا�ستجابة  تاأقلم  م��دى  وتقييم 
واملدار�ض لالإجراءات املتبعة وت�سمل نظام 
وهو متوفر  كامل  ب�سكل  بعد  التعليم عن 
امل�سبق  التن�سيق  �سريطة  الطلبة  جلميع 
م��ع امل��در���س��ة، ك��م��ا ي��ت��اح ن��ظ��ام التعليم يف 
امل��در���س��ة ب��ن��ظ��ام ال����دوام ال��ك��ام��ل، يف حني 
يتمثل النموذج الثالث يف التعليم الهجني 
بعد  عن  التعليم  نظامي  بني  يدمج  حيث 

والتعليم يف املدر�سة يف اأيام متناوبة.
املدار�ض اخلا�سة  ويتم حاليا زيارة جميع 
دون  دوري  ب�سكل  الدرا�سي  العام  ب��دء  مع 
الإج����راءات  اآل��ي��ة �سري  م��ن  للتاأكد  ت��وق��ف 
املقبلة،  املدار�ض خالل الفرتة  والنظام يف 
واأخذ الإجراءات الالزمة يف حال ر�سد اأي 

جتاوزات.
ومع بداية اإعادة فتح املدار�ض عملت هيئة 
مع  وبالتن�سيق  الب�سرية  والتنمية  املعرفة 

“كوفيد  فحو�سات  اإج���راء  على  امل��دار���ض 
-19 “ لأع�ساء الكادر التعليمي والإداري 
�سركات  م����ن  امل������دار�������ض  يف  وال���ع���ام���ل���ني 
م�سرتكة  جل��ن��ة  ت�����س��ك��ي��ل  ومت  ال��ت��ع��ه��ي��د. 
ت���ت���األ���ف م���ن مم��ث��ل��ي م���ن ه��ي��ئ��ة ال�سحة 
وال�سيطرة  التحكم  وم��رك��ز  دب��ي  وب��ل��دي��ة 
املعرفة  وه��ي��ئ��ة  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  ملكافحة 
والتنمية الب�سرية هدفها و�سع ال�سيا�سات 
والإجراءات والتدابري الوقائية للحد من 
انت�سار الفريو�ض مع معاودة فتح املدار�ض 
اللتزام  ون�سب  الأداء  موؤ�سرات  ومتابعة 
ومدى فعالية �سيناريوهات التعلم املختلفة 
لكل مدر�سة لطماأنة اأولياء الأمور و�سمان 

اأق�سى درجات الأمان لأبنائهم الطلبة.
وال�سيطرة  ال��ت��ح��ك��م  م��رك��ز  وا���س��ت��ع��ر���ض 
لالإمارة  الوبائي  الو�سع  الجتماع  خالل 
مبكافحة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل�����س��ت��ج��دات  واأب�������رز 
19 امل�����س��ت��ج��د وم���دى  ف���ريو����ض ك��وف��ي��د 
اإىل  اإ�سافة  املتخذة  ب��الإج��راءات  الل��ت��زام 
الرتكيز على �سرورة ن�سر الوعي بالتباعد 
اجل�سدي ولب�ض الكمامات واملحافظة على 
الإجراءات الوقائية والتدابري الحرتازية 
التي طبقتها الإمارة خالل الفرتة املا�سية، 
بها خمتلف  قامت  التي  الكبرية  واجلهود 
ال��ق��ط��اع احلكومي  امل��ع��ن��ي��ة م���ن  اجل���ه���ات 
والقطاع اخلا�ض بهذه املهمة على م�ستوى 
دبي و�سمن خمتلف التخ�س�سات وكذلك 

التزام كافة اأفراد املجتمع.
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�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 2964/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 3441 ل�سنة 2019 امر اأداء ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )19781.75 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإع��الن : ويغو لتجارة ال�سلع باجلملة - �ض ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب 

التنفيذ - وميثله : ابراهيم مو�سى علي مراد البلو�سي -  �سفته بالق�سية : وكيل
 - توما�ض هان�سون  �سبا  2-كيفني  اند  بيوتي �سالون  انفنتي   -1  : اإعالنهما  املطلوب 

�سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما - جمهويل حمل الإقامة 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�سوع الإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )19781.75( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �ساملة 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  ال��ر���س��وم.  

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
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 �إنذ�ر عديل بالن�شر
 رقم   2020/14098

املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �ض.م.ع
املنذر اإليها  :  ايه يف جيه انرتنا�سيونال �ض ذ م م    . 

نتيجة  دره��م   )52،894.1( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
 TOYOTA  ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /  U/خ�سو�سى /  66185  ( رق��م  ال�سيارة 
YARIS _ هات�سباك( موديل )2018 ( _ لون ) ف�سي( واملمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

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

�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

 �إنذ�ر عديل بالن�شر
 رقم   2020/14430

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي �ض م ع .
املنذر اإليه : ا�سالم م�سطفي كمال عبداحلليم عثمان حممد  .  

نتيجة  دره��م   )27،341.64( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )36279 /الفئة 14  / خ�سو�سي/ ابوظبي ( من نوع ) هايونداي 
النرتا  _ �سالون( موديل 2015  – لون ) ابي�ض  (_ واملمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
�لكاتب �لعدل

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

�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

 �إنذ�ر عديل بالن�شر
 رقم 2020/14428

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي �ض م ع .
املنذر اإليه : ابهيناف �سارما ا�سواين �سارما    .  

نتيجة  دره��م   )68،562.71( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )41490 /الفئة 3 / خ�سو�سي/ ال�سارقة ( من نوع ) ني�سان اك�ض 
تريل  _ ا�ستي�سن( موديل 2015  – لون ) احمر(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
�لكاتب �لعدل

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

�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

 �إنذ�ر عديل بالن�شر
 رقم   2020/14431

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي �ض م ع .
املنذر اإليه : دايف لوي بريز.  

نتيجة  دره��م   )44،643.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )28830 /الفئة 3/ خ�سو�سي/ ال�سارقة ( من نوع ) ميت�سوبي�سي 
اوت لندر _ ا�ستي�سن( موديل 2016  – لون ) بني(_ واملمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
�لكاتب �لعدل

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

�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

 �إنذ�ر عديل بالن�شر
 رقم   2020/14433

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي �ض م ع .
املنذر اإليه : ع�سام بيدي .  

نتيجة  دره��م   )77،260.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
نوع  ( من  اأبوظبي  /الفئة اخلام�سة ع�سر / خ�سو�سي/  ال�سيارة رقم )99375 
واملمولة  اب��ي�����ض(_   ( – ل��ون  م��ودي��ل 2012    ) ا�ستي�سن  ب��ات��رول _  ني�سان   (

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
�لكاتب �لعدل

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

�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

 �إنذ�ر عديل بالن�شر
 رقم   2020/14437

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي �ض م ع .
املنذر اإليه : فريجيل كالو بابور .  

نتيجة  دره��م   )38،869.07( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )20592 /الفئة 17  / خ�سو�سي/ اأبوظبي ( من نوع ) ميت�سوبي�سي 
لن�سر _ �سالون ( موديل 2016  – لون ) رم��ادي(_ واملمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
�لكاتب �لعدل

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

�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

 �إنذ�ر عديل بالن�شر
 رقم   2020/14436

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي �ض م ع .
املنذر اإليه : ق�سي رايق احمد البدور .  

نتيجة  دره��م   )71،861.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )49581 /الفئة 12  / خ�سو�سي/ ابوظبي ( من نوع ) لكز�ض اي 
ا�ض 250 _ �سالون( موديل 2014  – لون ) ابي�ض(_ واملمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
�لكاتب �لعدل

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

�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

 �إنذ�ر عديل بالن�شر
 رقم   2020/14438

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي �ض م ع .
املنذر اإليها : كارولينا برادو جونكالف�ض      .  

نتيجة  دره��م   )65،613.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )37169 /الفئة 10  / خ�سو�سي/ اأبوظبي ( من نوع ) كيا �سرياتو  
_ كوبيه( موديل 2014  – لون ) احمر(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
�لكاتب �لعدل

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

�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

 �إنذ�ر عديل بالن�شر
 رقم   2020/14496

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي �ض م ع .
املنذر اإليه : حممد فتحي عبدالقادر عبداهلل  .  

نتيجة  دره��م   )43،469.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )93158 /الفئة 16  / خ�سو�سي/ ابوظبي ( من نوع ) ميت�سوبي�سي 
لن�سر_  �سالون ( موديل 2015  – لون ) ا�سود(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
�لكاتب �لعدل

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

�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

 �إنذ�ر عديل بالن�شر
 رقم   2020/14497

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي �ض م ع .
املنذر اإليه : حممد م�سطفي عبدالقادر مو�سي .  

نتيجة  دره��م   )50،434.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )62145 /الفئة 6  / خ�سو�سي/ ابوظبي ( من نوع ) فولك�ض واجن 
جولف  _هات�سباك( موديل 2014  – لون )BLUE(_ واملمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
�لكاتب �لعدل

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

�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

 �إنذ�ر عديل بالن�شر
 رقم   2020/14498

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي �ض م ع .
املنذر اإليه : حممد ه�سام فهمي عبدالعظيم عبدالرحمن .  

نتيجة  دره��م   )48،566.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ني�سان   ( ن��وع  من   ) اأبوظبي  خ�سو�سي/   /   12 /الفئة   68054( رق��م  ال�سيارة 
�سينرتا    _ �سالون ( موديل 2017  – لون ) ابي�ض  (_ واملمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
�لكاتب �لعدل

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

�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

 �إنذ�ر عديل بالن�شر
 رقم   2020/14494

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي �ض م ع .
املنذر اإليه : حممد وقار طارق حممد طارق خان .  

نتيجة  دره��م   )75،161.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
هوندا   ( ن��وع  م��ن   ) ابوظبي  خ�سو�سي/   /   16 /الفئة   98223( رق��م  ال�سيارة 
�سيفيك _ �سالون ( موديل 2017  – لون ) ف�سي(_ واملمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
�لكاتب �لعدل

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

�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

 �إنذ�ر عديل بالن�شر
 رقم   2020/14429

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي �ض م ع .
املنذر اإليه : راجان �ساليام فالبيل .  

نتيجة  دره��م   )55،470.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )33954 /الفئة B / خ�سو�سي/ عجمان ( من نوع ) ني�سان اك�ض 
تريل  _ ا�ستي�سن و�سط ( موديل 2017  – لون ) احمر(_ واملمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
�لكاتب �لعدل

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

�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

 �إنذ�ر عديل بالن�شر
 رقم   2020/14432

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي �ض م ع .
املنذر اإليه : �سيد خاجه موباقوام علي �سيد �ساهد علي    .  

نتيجة  دره��م   )56،699.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )66407 /الفئة 10  / خ�سو�سي/ ابوظبي ( من نوع ) مر�سيد�ض 
�سي 250 _ كوبيه ( موديل 2015  – لون ) ابي�ض(_ واملمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
�لكاتب �لعدل

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

�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

 �إنذ�ر عديل بالن�شر
رقم   2020/14434

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي �ض م ع .
املنذر اإليه : خالد عمر فائق حممد  .  

نتيجة  دره��م   )57،805.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر   
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
تويوتا   ( ن��وع  م��ن   ) ال�سارقة  خ�سو�سي/   /   3 /الفئة   45224( رق��م  ال�سيارة 
فور�سرن   _ ا�ستي�سن( موديل 2017  – لون ) ف�سي(_ واملمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
�لكاتب �لعدل

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

�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

 �إنذ�ر عديل بالن�شر
 رقم  2020/14435

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي �ض م ع .
املنذر اإليه : عبداهلل وجيه �سبحي بيد�ض .  

نتيجة  دره��م   )25،921.70( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�����س��اط  ب�سداد  الإخ���الل 
خالل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
على ال�سيارة رقم )27585 /الفئة 16  / خ�سو�سي/ ابوظبي ( من نوع ) دودج 
�سارجر_  �سالون ( موديل 2011  – لون ) ابي�ض  (_ واملمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
�لكاتب �لعدل

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

�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

 �إنذ�ر عديل بالن�شر
 رقم   2020/14495

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي �ض م ع .
املنذر اإليه : كورنيليو�ض فران�سوي�ض فان دالني .  

نتيجة  دره��م   )32،730.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ني�سان   ( ن��وع  من   ) اأبوظبي  خ�سو�سي/   /   14 /الفئة   51349( رق��م  ال�سيارة 
تيدا_ هات�سباك( موديل 2015  – لون ) ابي�ض(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت
�لكاتب �لعدل

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

�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

 �إنذ�ر عديل بالن�شر
رقم 2020/14500

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي �ض م ع .
املنذر اإليه : مالك �سليمان ذياب  .  

نتيجة  دره��م   )59،193.24( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�����س��اط  ب�سداد  الإخ���الل 
خالل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
على ال�سيارة رقم )13766 /الفئة 14/ خ�سو�سي/ اأبوظبي ( من نوع ) ني�سان 
– لون ) رم��ادي(_ واملمولة ل�ساحلكم  ا�ستي�سن( موديل 2015   باثفايندر_ 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
�لكاتب �لعدل

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

�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

 �إنذ�ر عديل بالن�شر
 رقم  2020/14097

املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �ض.م.ع
املنذر اإليه :  مامتا راكي�ض فارما     . 

نتيجة  دره��م   )14،091.10( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 26756 / خ�سو�سى/T / دبي ( من نوع ) �سيفروليه  كروز ال 
ا�ض  _ �سالون( موديل )2014 ( _ لون ) ا�سود( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

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

�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

 �إنذ�ر عديل بالن�شر
 رقم   2020/14502

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي �ض م ع .
املنذر اإليه : حممد �ساه علم .  

نتيجة  دره��م   )72،426.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )86591 /الفئة 5  / خ�سو�سي/ ابوظبي ( من نوع ) �سيفروليه 
– لون ) ا�سود(_ واملمولة ل�ساحلكم من  امبال   _ �سالون( موديل 2018  

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
�لكاتب �لعدل

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

�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

 �إنذ�ر عديل بالن�شر
 رقم   2020/14208

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي �ض م ع .
املنذر اإليه : خمبز نور ال�سارقه التوماتيكي ذ م م       .  

نتيجة  دره��م   )79،325.54( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )49530 /الفئة الثانية / خ�سو�سي/ ال�سارقة ( من نوع ) تويوتا 
هاي ا�ض _ فان �سحن( موديل 2014  – لون ) ابي�ض(_ واملمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
�لكاتب �لعدل

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

�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

 �إنذ�ر عديل بالن�شر
 رقم   2020/14493

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي �ض م ع .
املنذر اإليه : جنيب فوزي عزيز جرج�ض.  

نتيجة  دره��م   )38،001.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )96730 /الفئة 16  / خ�سو�سي/ اأبوظبي ( من نوع ) ميت�سوبي�سي 
باجريو  _ ا�ستي�سن ( موديل 2015  – لون ) ا�سود  (_ واملمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
�لكاتب �لعدل

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

�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

 �إنذ�ر عديل بالن�شر
 رقم   2020/14492

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي �ض م ع .
املنذر اإليه : ني�ساد علي علي .  

نتيجة  دره��م   )84،058.90( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )41677 /الفئة 14  / خ�سو�سي/ اأبوظبي ( من نوع ) ميت�سوبي�سي 
ابي�ض لوؤلوؤي(_ واملمولة  – لون )  ا�ستي�سن( موديل 2018   ا�ض اك�ض _  ايه 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
�لكاتب �لعدل

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

�لعدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

 �إنذ�ر عديل بالن�شر
 رقم  2020/14491

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي �ض م ع .
املنذر اإليه : و�سيم اكرم قا�سي رفيق احمد .  

نتيجة  دره��م   )36،228.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )43375 /الفئة 11  / خ�سو�سي/ اأبوظبي ( من نوع ) هايونداي 
تو�سان  _ ا�ستي�سن ( موديل 2014  – لون ) برونزي  (_ واملمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
�لكاتب �لعدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم
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جاء ذلك خالل اللقاء التن�سيقي الذي عقد، اأم�ض الأول الثالثاء، يف مقر 
اإدارة  اجلمعية بالفجرية، بح�سور �سعادة خالد الظنحاين رئي�ض جمل�ض 
اجلمعية، و�سلمى احلفيتي مديرة مقهى الفجرية الثقايف مديرة امللتقى، 

واأع�ساء اجلمعية.
وي�سارك يف امللتقى عازفني اإماراتيني وعرب، وهم اإميان الها�سمي )بيانو( 
القبالوي  وحممد  )ق��ان��ون(،  �سليمان  وع��دي  )جيتار(،  �سمدين  وحممد 
)ن��اي(، وجا�سم  واأجم��د اجلرماين  )ت�سيلو(،  وفا�سل احلميدي  )كمان(، 

اجلا�سم )عود(.
واأو�سح خالد الظنحاين اأن امللتقى يعد حدثاً ثقافياً وفنياً فريداً من نوعه 
م�سدراً  تكون  اأن  اإىل  الرامية  الثقافية  الفجرية  جمعية  م�ساعي  يعك�ض 
عرو�ض  من  �سل�سلة  امللتقى  يقدم  حيث  والتنويري،  احل�ساري  لالإ�سعاع 
الأداء الفني التي تتميز مبزيج مبتكر من املو�سيقى املعا�سرة والكال�سيكية 
تقّدمها مواهب مو�سيقية عربية خمتلفة، وي�سارك فيه �سبعة فنانني على 

مدار �سبعة اأيام.
ج�سور  وتبني  ال�سعوب  توحد  عاملية  لغة  املو�سيقى  اأن  الظنحاين  واأك���د 
والتعاي�ض  والت�سامح  ال�سالم  قيم  وتعزز  بينها  ما  يف  والتوا�سل  احل��وار 
وقبول الآخر، وهو ما يتما�سى مع نهج دولة الإمارات يف تكري�ض الت�سامح 

دياناتهم وثقافاتهم،  باختالف  والتاآخي بني اجلميع  ال�سلمي،  والتعاي�ض 
�سالم” هو  ر�سالة  “الإمارات  امللتقى  �سعار  اختيار  الهدف من  اأن  م�سرياً 
تاأكيداً  العامل،  اأنحاء  �ستى  اإىل  الإم��ارات  ر�سالة حمبة و�سالم من  اإر�سال 
والتالقي  للتعاي�ض  كعا�سمة  ال��دول��ة  تلعبه  ال���ذي  ال��ع��امل��ي  ال����دور  ع��ل��ى 

احل�ساري«.
“ن�سعى من خالل امللتقى  بدورها، قالت �سلمى احلفيتي مديرة امللتقى: 
الذي ينفذه مقهى الفجرية الثقايف برعاية اجلاز للمجوهرات بخورفكان، 
والتناغم  الثقايف  التنوع  على  قائمة  ج��دي��دة،  ثقافية  �سيغة  اإن��ت��اج  اإىل 
اإب��راز اأهمية دور الثقافة والفنون  واحل��وار واح��رتام الإن�سان، ف�ساًل عن 
املو�سيقى، بلغتها العاملية، يف تعزيز قيم املحبة والتاآخي، ونبذ  وخ�سو�ساً 
العنف والكراهية، ف�ساًل عن اأهميتها يف تنمية اأجيال ال�سالم والت�سامح 

يف العامل«. 
واأكدت احلفيتي حر�ض مقهى الفجرية الثقايف على امل�ساهمة يف تنمية قطاع 
املو�سيقية  الثقافة  واإث��راء  العزف  يف  ال�سابة  املواهب  واحت�سان  املو�سيقى 
للمخت�سني واجلمهور من خالل امللتقيات الثقافية والفنية التي ينظمها 
على مدار العام. لفتًة اإىل اأن قاعة كونكورد بالفجرية �ستحت�سن احلفل 

اخلتامي للملتقى بح�سور نخبة من الفنانني واملو�سيقيني واملهتمني.

•• ال�شارقة-الفجر:

ت�ست�سيف  حوارية  جل�سة  القراء”،  “نادي  فعاليات  �سمن  للكتاب،  ال�سارقة  هيئة  تنظم 
ال�سعر  اأكادميية  مدير  العميمي،  �سلطان  الإم��ارات��ي  والناقد  وال�ساعر  الروائي  خاللها 
العربي التابعة لهيئة اأبوظبي للثقافة والرتاث، وذلك يف 16 �سبتمرب اجلاري عند ال�ساعة 
ال�سابعة والن�سف م�ساًء، للحديث عن جتربته ال�سعرية والروائية و�سغفه بالأدب ال�سعبي 

واأبحاثه يف حقول الثقافة والرتاث، اإىل جانب املحطات املهنية والعملية يف حياته.  
وحتاور العميمي، خالل اجلل�سة التي تعد الثالثة �سمن فعاليات النادي، الإعالمية ندى 
ال�سيباين، وميكن للراغبني بامل�ساركة، الن�سمام اإىل املن�سة الرقمية للهيئة عرب تطبيق 
“زووم” على الرابط: https://bit.ly/3heUrt2 ، كما �سيتم بث اجلل�سة مبا�سرة 

عرب �سفحتي الهيئة على في�سبوك واإن�ستغرام.
“نادي  ينظمها  اجلمهور  اأم���ام  مفتوحة  ح��واري��ة  جل�سات  �سل�سة  �سمن  اجلل�سة  وت��اأت��ي 
القراء” )عن ُبعد(، بهدف جمع القراء وحمبي الكتاب مع نخبة من كبار الأدب العربي 
والعاملي، يف اإطار ر�سالة هيئة ال�سارقة للكتاب وجهودها الرامية لتعزيز احلراك الثقايف 

ودعم �سناعة املعرفة.
يذكر اأن العميمي ينظم ال�سعر الف�سيح وال�سعر النبطي، و�سدرت له روايتان هما، “�ض. 
اإىل ثالث جمموعات ق�س�سية هي:  بالإ�سافة  تكفي”،  واح��دة ل  1003” و”غرفة  ب 
وقد  اأنيقة”،  اجلنة” و”غربان  اإىل  الدخول  مذكراتي” و”تفاحة  من   79 “ال�سفحة 
ن�سرت الكثري من ق�س�سه يف املجالت وال�سحف العربية، كما ترجمت بع�ض ق�سائده اإىل 

اللغة الإجنليزية.

للتاأقلم  “ حال  العائمة  “ امل��دار���ض  متثل 
من  ال��ط��الب  متنع  ال��ت��ي  الفي�سانات  م��ع 
الذهاب للمدار�ض وهي عبارة عن مدر�سة 

على �سكل قوارب مدر�سية.
ت���اأت���ي ه���ذه امل���ب���ادرة ب��ال�����س��راك��ة م���ع مراد 
ال�سغرية  ال�����س��رك��ات  م�����س��ت�����س��ار  ع��ي��اد  ب���ن 
الربحية  غ���ري  وامل���ن���ظ���م���ات  وامل��ت��و���س��ط��ة 
املناخ  وت��غ��ري  ال���س��ت��دام��ة  موا�سيع  �سمن 
اإ�سراك  �ساأنها  م��ن  م��ب��ادرة  ط��رح  ال���ذي  و 
حلول  اق�������رتاح  يف  الإم������ارات������ي  ال�������س���ب���اب 
املت�سررة  املجتمعات  لتطوير  م�ستدامة 
املياه  م�ستويات  وارت��ف��اع  الفي�سانات  م��ن 
ب��ال��ت��ع��اون ب���ني ك���ل م���ن م��وؤ���س�����س��ة فاطمة 
ب��ن��ت ه����زاع ال��ث��ق��اف��ي��ة يف دول����ة الإم������ارات 
 Shidhulai الربحية  غري  واملوؤ�س�سة 
يف   Swanirvar Sangshtha

بنغالدي�ض.
و ي�سارك طالب 3 جامعات يف الدولة ت�سمل 
جامعة الإمارات العربية املتحدة يف العني 
و اجلامعة الأمريكية يف ال�سارقة وجامعة 
الذي  الت�سميم  مانيبال يف دبي يف حتدي 
والبحث  الأف��ك��ار  لتبادل  املوؤ�س�سة  اأطلقته 
ال��ت�����س��م��ي��م��ي لبتكار  ال��ت��ف��ك��ري  وت��وظ��ي��ف 
بنغالدي�ض  يف  الفي�سانات  لتحدي  حلول 
تت�سم  عائمة  مدر�سة  ت�سميم  خ��الل  م��ن 
ف�سل  اإىل  اإ�سافة  كقارب  وتعمل  بالكفاءة 

درا�سي للطالب املت�سررين من الفي�سانات 
يف بنغالدي�ض.

اأن ي��ق��رتح ال��ط��الب حلول  امل��ت��وق��ع  و م��ن 
للمجتمعات  املعي�سية  بالظروف  لالرتقاء 

مقرتحة  ح��ل��ول  ع��ن  وال��ب��ح��ث  ال�سعيفة 
لتحدي الفي�سانات.

و متتد املبادرة - التي بداأت يف وقت �سابق 
م����ن ال�����س��ه��ر احل������ايل - ع���ل���ى م�����دى 15 

لالأبحاث  الن�سطة  الربجمة  من  اأ�سبوعا 
والجتماعات وحلقات النقا�ض ليتم بعدها 
اختيار ثالثة فائزين لتقدمي منح درا�سية 

كمكافاأة نظري اإبداعهم.

العميق  ال��ف��ه��م  ال��ت��ق��ي��ي��م  م��ع��اي��ري  ت�����س��م 
لحتياجات املجتمع دون احلاجة اإىل تقنية 
املبتكرة  الوظيفية  والعنا�سر  م��ت��ط��ورة، 
واملمار�سات امل�ستدامة املتكاملة التي يجب 

اأن يتبناها اأفراد املجتمع لفرتة طويلة.
و قالت ال�سيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد 
فاطمة  ال�سيخة  موؤ�س�سة  رئي�سة  نهيان  اآل 
“ م��ن خ���الل هذه   : الثقافية  ه���زاع  ب��ن��ت 

ال�سراكة تهدف املوؤ�س�سة اإىل اإ�سراك يافعي 
دولة الإمارات يف ق�سية عاملية وطرح حتد 
�سبيل  يف  علمهم  لي�سعوا  للطالب  علمي 

اإيجاد حلول واقعية«.

موؤ�ص�صة فاطمة بنت هزاع الثقافية تطلق مبادرة »الكفاح من اأجل التعليم 2«

ملتقى الفجرية املو�صيقي ينطلق 12 �صبتمرب حتت �صعار الإمارات ر�صالة �صالم

يف 16 �صبتمرب �جلاري عند �ل�صابعة و�لن�صف م�صاًء

�صلطان العميمي �صيف ال�صارقة للكتاب يف نادي القراء

•• اأبوظبي-وام:

�أجل  من  »�لكفاح  �لإن�صانية  مبادرتها  �لثقافية  هز�ع  بنت  فاطمة  �ل�صيخة  موؤ�ص�صة  �أطلقت 
بالق�صايا  و�لطالبات  �لطالب  لرتبط  �لجتماعي  و�لتاأثري  بالتعليم  تعنى  �لتي   »2 �لتعليم 
�لعائمة  �ملد�ر�ص  على  �ل�صوء  ت�صليط  و  �لتعليم  على  �ملناخي  �لتغري  بتاأثري  �ملعنية  �لعاملية 
يف بنجالدي�ص �لتي تهددها �لفي�صانات و ذلك بعد جناح مبادرة »�لكفاح من �أجل �لتعليم 1« 
�لتي �صلطت �ل�صوء بدورها على حتديات �لو�صول �إىل �لتعليم يف مناطق خمتلفة يف �لعامل 

�لعام �ملا�صي.

•• الفجرية-الفجر:

من  �لأوىل  �لفرت��صية  �لن�صخة  �نطالق  عن  �لثقافية  �لجتماعية  �لفجرية  جمعية  �أعلنت 
�لبث  ملتقى “نغٌم على ثغر �لفجرية” �ملو�صيقي، حتت �صعار “�لإمار�ت ر�صالة �صالم”، وذلك عرب 

�ملبا�صر يف من�صة �جلمعية على �ن�صتجر�م، خالل �لفرتة من 12 ولغاية 18 �صبتمرب �جلاري. 
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ل �أرى عزوفًا من �ل�صباب يف تقدمي وغناء �للون �ل�صعبي

فطومة : ما اأقدمه من اأحلان يتنا�صب مع �صوتي
تتبنى  اإنتاج  �سركة  دون  من  فطومة  �ستبقى  متى  اإىل   •
هذا  األي�ض  ال�سابق؟  يف  يح�سل  ك��ان  كما  وتنتجها  اأعمالها 

عبئاً على عاتقك؟
يكون  م��ا  اأج��م��ل  م��ن  كنا  ب��داي��ة ظهورنا،  ال�سابق عند  - يف 
لكن  بالت�سجيل(،  راحتنا  وماخذين  راح��ة  اأك��رب  )معطينا 
باأمور  وتقيده  بالفنان  تتحكم  اأ�سبحت  ال�سركات  حالياً 
اأن غيابها حّملنا  اأنكر  كثرية من احلفالت والت�سجيل، ول 

ل�سناعة  اخلا�ض  مالنا  من  ندفع  كوننا  كبرياً  مادياً  عبئاً 
اأن )اأحكر  اأ�ستطيع  ذاته ل  الوقت  واألبومات، لكن يف  اأغ��ان 
)اأنا مو  نف�سي( مع �سركة تتحكم بي بحفالتي والأعرا�ض 

مقيدة، طري حر(.
بخري؟ الكويتية  ال�سعبية  الأغنية  زالت  ما  • هل 

- ن��ع��م م���ا زال����ت ب��خ��ري، و����س���وف ت����دوم لأج���ي���ال واأج���ي���ال، 
ودائماً الأغاين ال�سعبية هي املطلوبة واأكرث لون يتغنى به 

الفنانون.
• لكن فعلياً هناك عزوف من غالبية ال�سباب على تقدمي 
ال�سبب  اأك��رث، فما  اإىل ما هو ع�سري  اللون، متجهني  هذا 

براأيك؟
اأرى عزوفاً من ال�سباب يف تقدمي وغناء  - على العك�ض، ل 
ال��ل��ون ال�����س��ع��ب��ي، ب��ل اأ���س��ع��ر ب��وج��ود ���س��ب��اب ك��رث ع����ادوا اإىل 
ممتزجة  ال�سعبية  الأغ���اين  تطوير  م��ع  القدمية  الأغ���اين 

باللون املعا�سر.
)كورونا(؟ بعد  ما  فرتة  يف  الأعرا�ض  و�سع  ترين  • كيف 

الأعرا�ض خالل جائحة  اأقيمت جمموعة من  للتو�سيح،   -
)ك���ورون���ا( م��ن دون وج���ود م��ط��رب��ني... )ك��ان��ت ب��ني الأهل 
ب�ض(. كما اأرى اأنه بعد تقليل القيود وعودة احلياة تدريجياً، 
�سيبقى التحفظ موجوداً اإىل اأن يزول هذا الوباء نهائياً، ول 
�ستعود مبا�سرة ك�سابق عهدها، بل حتتاج  اأن احلياة  اأعتقد 

اإىل وقت اإىل حني انتعا�سها.
للو�سع  م��راع��اة  ل��الأج��ور  تخفي�ض  هناك  �سيكون  ه��ل   •

القت�سادي الذي طال العامل اأجمع؟
- ل اأظن اأن الأجور �سيتم تخفي�سها، لأن الو�سع القت�سادي 
كفنانني،  اأي�ساً  ب��دوره طالنا  ذك��رت  العامل كما  ال��ذي طال 

حيث اأ�سبح و�سعنا القت�سادي خمتاًل.
مغني  تخ�ّض  غنائية  حفالت  اإق��ام��ة  عن  دائ��م��اً  ن�سمع   •
اللون املعا�سر، متجاهلني فناين اللون ال�سعبي... هل هذا 

الأمر يحزنك؟
- طبعاً يحزنني هذا الأمر، كونه يتم جتاهلنا نحن كفنانني 
نو�سلها  ور���س��ال��ة  املجتمع  يف  دور  لدينا  فنحن  �سعبيني. 
هذا  عن  يجيب  اأن  املفرت�ض  وم��ن  �سقول(،  م��ادري  )�سج، 
ال�سوؤال كل امل�سوؤولني والقائمني على اإقامة احلفالت داخل 

الكويت.
عن  غ��ي��اب��ك  ت��ع��و���ض  الأع���را����ض  ح��ف��الت  اأن  تعتقدين   •

اجلمهور؟
فيها بني  م��ت��واج��دة  اأك���ون  لأن��ن��ي  تعوي�ساً،  اأع��ت��ربه��ا  ل   -
النا�ض وو�سطهم. �سحيح اأنها تكون حمدودة العدد مقارنة 
كما  مميز.  طعم  لها  يبقى  لكن  اجلماهريية،  باحلفالت 
)يوتيوب(  يف  ُت��ط��رح  نقدمها  ال��ت��ي  الأغ����اين  اأن  نن�سى  ل 
فعاًل  اأك���ون  وق��د  بينهم.  حا�سرين  يجعلنا  م��ا  و)امل��ي��دي��ا(، 
والأغاين  الغنائية  لالألبومات  طرحي  ناحية  من  مق�سرة 
اخلا�سة بي، لكنني يف الواقع متواجدة مع اجلمهور، واأرى 

اأن اإحياءنا احلفالت والأعرا�ض يثبت وجودنا بال�ساحة.
اإحياء  م��ع��رتك  اإىل  ال��ع��رب��ي��ات  امل��غ��ن��ي��ات  بع�ض  دخ���ول   •
الأعرا�ض يف اخلليج وتقدميهن لالأغنية الكويتية ال�سعبية، 

هل ترينه ت�سويهاً لها اأم تعتربين الأمر عادياً؟
- )هال�سي وايد ي�سعدنا( ويعترب �سهادة باأن الفن ال�سعبي 
وغناء  تقدميه  اإىل  دفعهن  م��ا  اإل��ي��ه��ن،  و�سل  ق��د  الكويتي 
جيدة.  ب�سورة  يتقّنه  اأنهن  اأرى  اأ�سمعه،  ومما  منه.  بع�ض 
اللهجة  نطق  تتقن  ل  عربية  فنانة  اأي  �سد  اأن��ا  املقابل،  يف 
ما  ال��ل��ون،  ه��ذا  غناء  كيفية  جتهل  اأو  ال�سحيحة  بال�سورة 

يجعلها ت�سوهه.
• لك جتارب يف كتابة الن�سو�ض ال�سعرية الغنائية، واأي�ساً 
واملمار�سة...  امل��وه��ب��ة  م��ن  ال��ن��اب��ع  وه���و  التلحني  ع���امل  يف 
فقط  اأم  لغريك  حلناً  اأو  ن�ساً  تقدمي  اأن  املمكن  من  فهل 

لنف�سك؟
ياأتيني يف  الفني،  للو�سط  - من كرثة جتاربي وخمالطتي 
تغّنى،  قد  خواطر  اأكتب  ب��اأن  �سعري  اإل��ه��ام  الأح��ي��ان  بع�ض 
وكذلك الأمر بالن�سبة اإىل التلحني الذي اأعتربه حالة من 
اأجازف  املزاج عندما تعجبني كلمات معينة. لهذا، مل ولن 
اأ�سا�ساً(، وما اأقدمه  يف التلحني لغريي )ما فكرت بهال�سي 
اأدر�ض  مل  اأن��ن��ي  خ�سو�ساً  �سوتي،  م��ع  يتنا�سب  اأحل���ان  م��ن 
امل��و���س��ي��ق��ى، وك���ل م��ا اأق����وم ب��ه ج���اء م��ن واق���ع خ��ربت��ي التي 

اكت�سبتها طوال ال�سنوات املا�سية.
الأ�سوات  اأه��م  من  اأن��ك  ترين  هل  ال��غ��رور،  عن  بعيداً   •

الن�سائية يف منطقة اخلليج العربي؟
الن�سائية  الأ�سوات  اأق��دم  اإن كنت من  �سوؤالك يل  - لو كان 

يف اخلليج لكان جوابي نعم، اأما اأن ت�ساألني اإن كنت من اأهم 
الأ�سوات فهذا ال�سوؤال توجهه للجمهور. لكن وبكل اأمانة، 
هناك اأ�سوات كثرية جميلة يف ال�ساحة، واأ�سعر باأن منطقة 
الن�سائية  ب��الأ���س��وات  ي��وم  بعد  يوماً  تزهر  العربي  اخلليج 

الرائعة )نبي بعد اأ�سوات ن�سائية زيادة(.
• ما �سبب غيابك يف طرح الأغاين )ال�سنغل( اخلا�سة بك 

لإثبات الوجود يف ال�ساحة؟
الرتباطات  ب��ع�����ض  اإىل  الأم����ر  ي��ع��ود  ب��ل  اإه���م���اًل،  ل��ي�����ض   -
اأجد  مل  اللحظة  حتى  كذلك،  الفن.  عن  البعيدة  اخلا�سة 
ذلك الن�ض ال�سعري الذي من املمكن اأن اأطرحه ك�)�سنغل(، 
كلمة  قوية  الأغنية  تكون  اأن  يجب  بقوة  العودة  اأردت  واإن 

وحلناً وتوزيعاً لإثبات الوجود يف ال�ساحة.

�أو�صحت �لفنانة �ل�صعبية فطومة �أنها كانت تتمتع يف �ل�صابق باحلرية مع �صركات �لإنتاج �لتي مل تكن تتحكم بالفنان على عك�ص ما 
يح�صل �ليوم، م�صددة على عدم قدرتها على �لرتباط مع �صركة �إنتاج تتحكم بها بالقول )�أنا مو مقيدة، طري حر(.

و�أكدت فطومة يف هذ� �حلو�ر �أن �لأغنية �ل�صعبية �لكويتية ما ز�لت بخري و�صتدوم لأجيال و�أجيال، و�أن �ل�صباب �ليوم مل يعزفو� على 
تقدمي هذ� �للون، بل �أعادو� تقدميه مع تطوير ممزوج باللون �ملعا�صر.

ويف �صياق حديثها، �أ�صارت فطومة �إىل �أن جمموعة من �لأعر��ص �أقيمت خالل جائحة )كورونا( من دون وجود مطربني )كانت بني 
�لفنانني  �أجور  تخفي�ص  فكرة  ذ�ته  �لوقت  يف  نافية  نهائيًا،  �لوباء  يزول  �أن  �إىل  موجودً�  �صيبقى  �لتحفظ  �أن  موؤكدة  ب�ص(،  �لأهل 
جتاهل  على  حزنها  �أبدت  كذلك،  �لب�صر.  كبقية  تاأثرو�  قد  �أي�صًا  �إنهم  بقولها  �أجمع  �لعامل  طال  �لذي  �لقت�صادي  للو�صع  مر�عاة 

متعهدي �حلفالت لفناين �للون �ل�صعبي.

ال�سورية  ال���ن���ج���م���ة  اأط�����ّل�����ت 
جريئة  حلقة  يف  ع��رف��ة  اأم���ل 
م��������ع الإع�����������الم�����������ي م����اج����د 
اأكرث  يف  وحتدثت  العجالين 
للجدل  م���ث���رية  ق�����س��ي��ة  م���ن 
موا�سيع  وت��ن��اول��ت  ها  تخ�سّ
ع�����دة ج���رئ���ي���ة. وق����ال����ت اأم����ل 
�سوريا  منتجي  اأّن  ال��ل��ق��اء  يف 
واأّن  م���ن���ه���ا،  ي���خ���اف���ون  رمب�����ا 
باللئيمة،  ي��ن��ع��ت��ه��ا  ال��ب��ع�����ض 
حام�سة"  "نف�سّيتها  وب�����اأن 
وتابعت:  و"م�سكلجية". 
"اأجري اأقل من اأجر كثريات 
بينما  لأين  ب����ع����دي،  ج���ئ���ن 
هّن  كّن  عائلتي،  اأوؤ�ّس�ض  كنت 
يعملن ويجتهدن وينجحن".
الفني  "الو�سط  اأم��ل:  وقالت 
النجوم  بع�ض  ج���داً،  ذك����ورّي 
كا�ست  يف  ي��ت��دخ��ل��ون  ال��ك��ب��ار 
ال��ع��م��ل وي��رف�����س��ون وج���ودي 
وي�ستبعدونني، وطبعاً يفعلون 
ذل�������ك ب���ح���ك���م ����س���داق���ات���ه���م 
ا�ستكتابهم  اأو  واملخرج  باملنتج 
ُي��ط��رح ا�سمي  ل��ل��ك��ات��ب. ح��ني 
ويقولون:  يرف�سونه  عليهم 

عليها  ن��اأ���س��ت��ذ  ب��دن��ا  "كيف 
هيدي؟!".

حديثها:  معر�ض  يف  وق��ال��ت 
الكبرية  ال���ن���ج���م���ة  "اأحب 
��رة ج���داً  اأح������الم واأن������ا م��ق�����سّ
ب�سبب  ال��ت��وي��رت  ع��ل��ى  م��ع��ه��ا 
الكبري".  الإلكرتوين  غبائي 
لإلي�سا  "اأحتّم�ض  وت��اب��ع��ت: 
موهوبة،  فنانة  وه��ي  ك��ث��رياً، 
األبوم".  كل  يف  ق�سية  وتقّدم 
اأما عن نوال الزغبي فقالت: 
"لي�ست دهبية، بل م�سّعة. مل 
اأحبها جداً،  نلتِق يوماً، لكني 

واأ�سعر اأنها طيبة جداً".
با�سم  م�����ع  خ����الف����ه����ا  وع�������ن 
بيننا.  م�����س��ك��ل��ة  "ل  ي���اخ���ور: 
�سوريا  اإىل  ب��ق��دوم��ه  اأ���س��م��ع 
و���س��ف��ره م��ن��ه��ا، وب��اأن��ه ي�سّور 
هنا وهناك. ل توا�سل بيننا، 
ج����داً.  ك���رث  احل�����الل  واأولد 
اأنه  واأعتقد  لنجاحاته،  اأف��رح 

يفعل املثل اأي�ساً".
وع�������ن احل�������ب ق����ال����ت اأم�������ل: 
وعندما  اأح����ب،  اأن  "اأمتنى 
اأفعل ذلك رح طنطن الدنيا"

�ساركت النجمة اأ�سالة ن�سرى 
اإحدى  من  بكلمات  جمهورها 
"ل  اجل��دي��د  األبومها  اأغ��ن��ي��ات 
عرب  ك��ت��ب��ت  ح��ي��ث  ت�ست�سلم"، 
اخليانة   ": الر�سمي  ح�سابها 
���س��ك��ل��ه��ا ع���ن���دك وراث��������ه واأن�����ا 
بالثالثة..يوم  غرامك  طّلقت 

ىل قو�ض".
الفنان  ُخطى  على  ه��ذا  وج��اء 
ال�����س��ع��ودى ع��ب��د امل��ج��ي��د عبد 
ت�سويق  خ��������الل  م������ن  اهلل، 
كتابة  ط���ري���ق  ع���ن  اجل���م���ه���ور 
اأغنيات  م���ن  ال��ك��ل��م��ات  ب��ع�����ض 
وقالت  املنتظر،  املقرر  الألبوم 
�سول عرب ح�سابها : "نهاركم 
حمّبتى  منطلق  م��ّن  �سعيد.. 
بالفّنان  وت��ع��ّل��ق��ى  واح���رتام���ى 
املجيد عبد اهلل..  الكبري عبد 
ق����ّررت ق��ّل��ده واأع���م���ّل م��ت��ّل ما 
بكتابة  اليوم  واأب��داأ  يعمل،  عّم 
اأغنيات  م����ّن  الأب����ي����ات  ب��ع�����ض 
ت�ست�سلم..  ل  ال��ق��ادم  األ��ب��وم��ى 

�سكراً جميدنا على الفكرة".

ويف �سعيد اأخر، وجهت اأ�سالة 
ن�����س��ري، ر���س��ال��ة لب��ن��ت��ه��ا �سام 
ال��ذه��ب��ي، م��ن خ��الل ح�سابها 
�سورتها  ف���اأرف���ق���ت  اخل���ا����ض، 
"�سامى  ب��ال��ت��ع��ل��ي��ق:  واب��ن��ت��ه��ا 
الّدنيى اّللى بتتلّون بكّل األوان 
ال�سعادة والأمان واحلّب البالغ 
والوفا املُطلق هّيى اّمى وبنتى 
واأختى ورفيقتى هّيى احلياة". 
وتاأتى تلك ال�سور بعد ال�سائعة 
التى مت تداولها حول خطوبة 
اأ���س��ال��ة، وخ��رج��ت حينها عرب 
 Et ل��ربن��ام��ج  هاتفية  م��ك��امل��ة 
حقيقة  عن  وك�سفت  بالعربي 
قلبى  " "اليوم  ق��ائ��ل��ة  الأم����ر 
قلبى  واملفتاح،  بال�سبة  مغلق 
ت��ع��ب��ان ق��ل��ب��ى وم���ق���ه���ور، لقد 
عاماً   14 عالقة  من  خرجت 
اأ�سالة  وت��اب��ع��ت  كبري".  ح��ب 
الوقت  فى  حاىل  خاطبة  "اأنا 
احلاىل، ونزلت ا�سرتيت خامت 
خ��ط��وب��ة م��ع��م��ول م���ن قلوب 

حمطمة".

اأمل عرفة : ل�صت لئيمة 
والنجوم ي�صتبعدونني

اأ�صالة ت�صّوق جمهورها 
لألبومها اجلديد
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اأ�صباب ال�صخري عند 
النوم رمبا تكون خطرية

يف  الأن�سجة  عرب  ال��ه��واء  يتدفق  عندما  يحدث  اأج�ض  �سوت  هو  ال�سخري 
اأثناء النوم. وحتدث هذه احلالة لعدد كبري  احللق التي تكون م�سرتخية 
عن  تنتج  قد  للبع�ض  بالن�سبة  ولكن  والآخ���ر،  احل��ني  بني  الأ�سخا�ض  من 

م�سكلة مزمنة رمبا ت�سري اإىل حالة �سحية خطرية.
اأو جتّنب  ال��وزن  التغيريات يف منط احلياة، مثل فقدان  ت�ساعد  اأن  ميكن 
الظهر، يف  النوم على  اأو عدم  النوم،  اق��رتاب موعد  الكحوليات مع  تناول 

وقف ال�سخري.
تعّريف يف الآتي على اأ�سباب ال�سخري عند النوم ..

يحدث �ل�صخري عند:
خالل  فقط  ي�سخرون  النا�ض  بع�ض  الأنفية:  الهوائية  امل�سالك  ان�سداد   -
اأو  الأنفية،  اجليوب  يف  التهاب  لديهم  يكون  عندما  اأو  احل�سا�سية  مو�سم 
يعانون من م�ساكل يف الأنف مثل احلاجز املنحرف اأو الزوائد الأنفية، التي 

تعمل على �سّد جمرى الهواء اأي�ساً.
- �سعف ع�سالت احللق والل�سان: ميكن اأن تكون ع�سالت احللق والل�سان 

م�سرتخية للغاية، فيحدث ال�سخري.
- اأن�سجة احللق ال�سخمة: زيادة الوزن قد تكون هي ال�سبب، فبع�ض الأطفال 

يعانون من ت�سخم اللوزتني واللحمية، وبالتايل يحدث ال�سخري.
اأن ت�سيق الفتحة من  اأو اللهاة الطويلة: ميكن  - احلنك الطويل الرخو 
الأنف اإىل احللق اأثناء التنف�ض، مما يوؤدي اإىل اهتزازها وارتطامها ببع�سها 

البع�ض، وي�سبح جمرى الهواء م�سدوداً.
- تعاطي الكحوليات واملخدرات: �سرب الكحول اأو تناول مرخيات الع�سالت 

ميكن اأن يجعل الل�سان وع�سالت احللق م�سرتخية كثرياً.
- و�سعية النوم: النوم على الظهر ي�سبب ال�سخري.

�أعر��ص م�صاحبة لل�صخري
النف�ض  ان��ق��ط��اع  ُي�سمى  ال��ن��وم  ب��ا���س��ط��راب يف  ال�سخري  ي��رت��ب��ط  م��ا  غ��ال��ًب��ا 
الأعرا�ض  من  ب��اأي  م�سحوباً  ال�سخري  كان  اإذا  ولكن  النومي،  الن�سدادي 
ال��ت��ال��ي��ة، ف��ق��د ي��ك��ون ذل���ك م��وؤ���س��راً ع��ل��ى ���س��رورة زي����ارة الطبيب لإج���راء 

الفحو�ض الالزمة:
- توقف التنف�ض اأثناء النوم.
- نعا�ض مفرط اأثناء النهار.

- �سعوبة يف الرتكيز.
- �سداع الراأ�ض وحتديداً يف ال�سباح.

- التهاب احللق عند ال�ستيقاظ.
- التعب ال�سديد عند النوم.

- اللهاث اأو الختناق يف الليل.
- ارتفاع �سغط الدم.
- اأمل يف ال�سدر لياًل.

- �سوت ال�سخري مرتفع جداً لدرجة اأنه يعيق نوم ال�سريك.

؟ تعلم  فيما  فتتهم  تعلم  ل  فيما  تقل  ل   : �لقائل  • من 
الثوري

�مليثان؟ غاز  خ�صائ�ص  • من 
ي�ستعل بلهب اأزرق غري م�سيء

عام؟ �ك�صجني  بدون  �يفر�صت  قمة  ت�صلق  • مت 
1978

�لعنكبوت  خيوط  ت�صتخدم  �لتالية  �لطيور  •�ي 
�للزجة يف بناء �لع�صا�ص؟

الطنان
يتم  عن�صر  �أول  وهو  كيميائي  عن�صر  ْكنيْتيوم  • �لتَّ
�لأ�صم  هو  فما  �لذري43،  وعدده  �صناعًيا،  �إيجاده 

�لذي �أطلقه عليه �لعلماء يف �لبد�ية ؟
ما�سوريوم

ال�سمر. ل  وال�سقر  الكبار،  ل  ال�سغار  يف�سل  • البعو�ض 
الع�سل. تنتج  التي  فقط  هي  النحل  من  نوع   20،000 من   4 •

واحد. مكعب  كيلومرت  يف  ا�ستيعابهم  ميكن  الأر�ض  وجه  على  الب�سر  • كل 
اخلناف�ض. من  خمتلف  نوع   4300 من  اأكرث  • هناك 

الواحدة. الثانية  يف  مّلي   30 هو  الذباب  فعل  • رد 
الإن�سان.  عند  الذوق  حا�سة  من  اأقوى  للذوق  حا�سة  متلك  احليوانات  بع�ض  اأن  تعلم  • هل 

فمعلوم اأن جمموع اع�ساب التذوق عند الإن�سان حوايل 3000، وهي لي�ست ح�سا�سة جداً بل معتدلة. وهناك 
بع�ض ف�سائل احليوانات حتمل يف ل�سانها اأكرث من 5500 ع�سب ذوقي. وهناك جمموعة من احليوانات 
ي�سل جمموع اأع�ساب الذوق لديها ما يقارب 50،000 جمموعة. ومتلك احليوانات البحرية عادة اأع�ساب 

تذوق على جلودها اخلارجية يف كامل ج�سدها. اأما الذباب والفرا�سات فتوجد هذه الأع�ساب يف اأقدامها. 
منقاره. بحجم  ثقب  خالل  من  ج�سمه  ميّرر  اأن  ميكنه  العمالق  الهادئ  املحيط  • اأخطبوط 

الق�ض. يحبون  ل  • الغزلن 
ببطء. اأنثى  اإىل  يتحول  ثم  ذكر  حياته  بداية  يف  يولد  • اجلمربي 

الكنغر. حيوان  من  خمتلف  نوع   50 • هناك 
اليوم. يف  الديدان  من  وزنه  مثل  اأكل  ميكنه  املاء  • خلد 

بحجمها. مقارنة  الف�سائي  املكوك  من  مرة   50 اأ�سرع  • الرباغيث 
�سفاف. العناكب  • دم 

الطماع والبخيل 
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�إكليل �جلبل
النباتات  م��ن  اجل��ب��ل  اإك��ل��ي��ل  ُي��ع��ت��رب 
العطرية ويتمّيز بزهور جميلة زرقاء 

اللون مائلة اإىل الأرجواين. 
وي����ت����م ا����س���ت���خ���دام ه������ذا ال���ن���ب���ات يف 
م�����س��ت��ح�����س��رات ال��ت��ج��م��ي��ل والأدوي������ة 
اأّن  اإّل  وال�سداع،  الإنفلونزا  ملكافحة 
الأبحاث التي اأجريت موؤخراً ك�سفت 
ا����س���ت���خ���دام���ات اأخ������رى ل���ل���روزم���اري 
بن�سبة  ال��ذاك��رة  اأّن��ه��ا حت�ّسن  اأب��رزه��ا 

باملئة.  75
الدماغ  وتن�سيط  ال�سّم  حا�سة  تنظيم  اجلبل،  اإكليل  ا�ستن�ساق  فوائد  ومن 
حم�ض  مثل  لالأك�سدة  م�ساّدة  م��واٍد  على  النبات  ه��ذا  يحتوي  كما  اأي�ساً. 
rosmarinic وحم�ض carnocique الذي يحمي اخلاليا احلّية 

يف اجل�سم من امليكروبات.
وقد اأظهرت الدرا�سات، اأّن هناك رابطاً وثيقاً بني الرائحة والذاكرة وبني 

ا�ستن�ساق الروزماري وحت�سني الذاكرة بن�سبة ت�سل حتى 75 باملئة.
لالأك�سدة  امل�ساّدة  الفالفونويد  على مركبات  اجلبل  اإكليل  نبات  ويحتوي 
التي حتمي القلب والأوعية الدموية من الأمرا�ض وتقي من ال�سيخوخة.

وتكمن فوائده اأي�ساً يف عالج ا�سطرابات املعدة وحت�سني وظائف الكبد

تقابل �سديقان للذهاب اإىل ال�سوق ل�سراء بع�ض الحتياجات، وكان احدهما بخيل فف�سل ان يذهب مع �سديقه 
حتى يوفر اجرة ال�سيارة والأخر كان طماع وف�سل ان يذهب مع �سديقه ليوفر ثمن بع�ض الغرا�ض .

يف ال�سوق وقف البخيل ي�سرتى من الغرا�ض الرخي�سة وي�ساوم البائع بعنف حتى يقلل من ثمنها وكان يقف 
الطماع بجانبه ي�ساعده يف امل�ساومه ويف املرة الوىل �ساوم الثنان على �سراء ال�سكر وبعد ان اأفلحا يف �سرائه 
ب�سعر جيد قال الطماع ل�سديقه البخيل ادفع للبائع و�ساأعطيك بعد قليل، ثم ذهب الثنان لبائع الطحني 
و�ساوما معا حتى ا�سرتوا كي�سا ب�سعر جيد فقال الطماع للبخيل ادفع لتخف و�ساأعطيك بعد قليل، بعد ذلك 
ذهب الثنان وهم يحمالن ال�سكر والطحني ل�سراء كمية من ال�سمن والزيت من عند الدهان ووقفا ي�ساومان 
حتى كاد البائع ان يجن فف�سل ان يبيع لهم وينتهي منهما وكان الثمن م�ساويا لثمن الطحني وال�سكر فقال 
البخيل للطماع ادفع فقد انتهت نقودي ولو مل ن�سرت الن ف�سناأخذه ب�سعر اغلى فاأ�سطر الطماع للدفع، ثم 
�سارا وذهبا ل�سراء ع�سل و�ساوما الرجل حتى فا�ض به الكيل ف�سرخ فيهم ليرتكوا املكان وليدفعوا ما ي�ساوؤون، 
حمل البخيل والطماع اغرا�سهم وكانت كثرية فقال الطماع لن�ستعني بحمال وعربه فقال البخيل لي�ض معي 
نقود فقال الطماع فالنح�سر احلمال والعربة ثم نتفاهم، جاء احلمال بعربته وحمل الأغرا�ض وفوقها البخيل 
والطماع وو�سل بهما اإىل الدار وهناك وقف الثنان ي�ساومان احلمال على ال�سعر حتى كاد احلمال ان يجن 
فما كان منه ال قال لهما اريد نقودي وال ناديت ال�سرطة وبداأ بال�سراخ ب�سوت عاىل فاأ�سرع البخيل والطماع 
لأ�سكاته ولكنهما ت�سادما معا فاأ�سابا العربة مما جعلها متيل وي�سقط ما عليها يف حو�ض ماء كبري ت�سرب منه 
اخليول فتجمد الطحني وذاب ال�سكر و�ساع الزيت وال�سمن مع املاء والع�سل .. هذا جزاء البخيل وجزاء الطماع 

دفعا نقودا ليتعذبوا بها ولكنهما لن يتوبا ابدا .

البكاء و�سيلة مزعجة ولكنها الوحيدة التي ُيعرب بها الر�سيع عما 
يريد اأو ي�سعر حتى ينتبه له املُحيطني به ويقومون بال�ستجابة 
�سريعاً  له  وال�ستجابة  طفلها  اإر�ساء  الأم  حت��اول  ما  وغالباً  له، 
حتى تتخل�ض من بكائه، اإل اأنه يف بع�ض الأوقات تعجز عن فهم 
كل ما يت�سبب يف بكائه فترتكه اأحيانا يبكي وقتاً طوياًل مما قد 
�سريفة  الدكتورة  الأ�سرة  طب  يف  ال�ست�سارية  للخطر.  يعر�سه 
عبداهلل الزهراين حتدثنا حول بكاء الطفل الر�سيع ومتى يكون 
خطراً على الطفل. بداية توؤكد الزهراين اأن دموع الطفل حديث 
الولدة لها مدلول و�سبب يجب البحث ورائه حتى ل توؤدى اإىل 

م�سكالت �سحية وم�ساعفات عديدة.
متى يجب اأن تخاف الأمهات من كرثة بكاء الر�سيع؟

ت�سل  حتى  ب�سدة  تبكي  الأط��ف��ال  من  قليلة  ح��الت  هناك   .1
ملرحلة انقطاع النف�ض وحتول لون ب�سرتهم اإىل الأزرق، وحتدث 

هذه احلالة مع الأطفال من عمر 6 اأ�سهر اإىل 3 �سنوات

اإنتاج هرمون  البكاء لفرتة طويلة وب�سكل م�ستمر يزيد من   .2
�سيئة  جانبية  اأعرا�ض  ي�سبب  ما  وهو  كورتي�سول،  امل�سمى  القلق 

ت�سمل الدماغ.
البطن  ج����دار  ���س��ع��ف  م��ن  ي��ع��ان��ون  مم��ن  الأط���ف���ال  ب��ع�����ض   .3
ي�����س��اب��ون ب��ال��ف��ت��ق ال�����ُس��ري يف ح��ال��ة ال��ب��ك��اء ال�����س��دي��د ولفرتات 
ع�سلة  على  اخلطرية  امل�ساعفات  بع�ض  اإىل  بالإ�سافة  طويلة، 

القلب اإذا كان الطفل يعاين من م�سكلة عيب خلقي يف القلب.

ن�سائح �سريعة املفعول ت�ساعد الأم على تهدئه طفلها:
لكي  بكى  كلما  ثدييك  على  و�سعيه  طفلك  بحمل  قومي   .1

يهداأ وي�سعر بالأمان.
ي�سايقه  ف��ه��ذا  ال��ن��وم  ق��ب��ل  ال��ط��ف��ل  )ك��وف��ل��ة(  ل��ف  جتنبي   .2

كثري.
اأو  ال�����س��وت  رف���ع  الإم���ك���ان  ق���در  جتبني  ال��ط��ف��ل  ب��ك��اء  ع��ن��د   .3

ال�سراخ والتع�سيب عليه فهو مازال �سغرياً.
هادئ  م��ك��ان  يف  ال��ن��وم  اث��ن��اء  الطفل  و���س��ع  على  اح��ر���س��ي   .4

ومظلم.
تناول  عن  الر�ساعة  فرتة  اثناء  الأم  عزيزتي  متاما  امتنعي   .5

اأي م�سروبات اأو اأدويه توؤثر على احلليب.
من  حم�����س��رة  داف��ئ��ة  ر���س��ع��ة  ال��ن��وم  ق��ب��ل  لطفلك  ق��دم��ي   .6

والبابوجن  )اليان�سون 
وال�������������س������م������ر( ول����ك����ن 
اأن ت�سيفي لها  جتنبي 
املحليات،  م��ن  ن��وع  اأي 

مل  ح�����������ال  يف  ول�������ك�������ن 
اأن  املمكن  من  ر�سيعك  يتقبلها 

ت�سعي لها قطعة واحدة من �سكر الف�سة )�سكر 
نبات(.

كرثة بكاء الر�صيع.. متى يجب ان تقلق الأم؟

�صائًحة تلتقط �صوًر� �أمام منحوتات باحلجم �لطبيعي ل�صخ�صيات من فيلم »Transformers« م�صنوعة من 
قطع خردة معدنية يف متحف، على بعد حو�يل 100 كم �صمال بانكوك .� ف ب


