�ص 22

�إجمايل عدد زيارات
�إك�سبو  2020دبي يقرتب
من  15مليونا
�ص 31
كارول �سماحة:

ال �أخطط ملا �أقدمه
بل �أح�س به
األربعاء  23فبراير  2022م  -العـدد 13476
23 February 2022 - Issue No 13476

مل يعد م�ستغربا يف الأو��س��اط العلمية �أن تك�شف درا�سة جديدة �أن
م�صابيح ال�شوارع ذات اللون الأزرق ت�ساهم يف تقليل ن�سبة اجلرمية يف
املدن .ولي�س الأمر يتوقف هناك ،ف�أظهرت درا�سة �أخرى ب�أن الطالب
الذين ح�صلوا على الرقم الأحمر قبل �إجراء االختبار� ،سجلوا درجات
�أقل بع�شرين باملئة من الطالب الذين ح�صلوا على الرقمني الأخ�ضر
والأ�سود .بينما ُتظهر درا�سة ثالثة �أن الأ�شخا�ص الذين يعملون يف
املكاتب اخل�ضراء ،يتمتعون بقدر عال من الر�ضا الوظيفي.
هذه الطفرة الكبرية يف الأبحاث التي تتناول ت�أثري الألوان والعالج
بال�ضوء ،ترتافق مع االنت�شار املتزايد للأطياف ال�ضوئية املرئية،
ودجمها يف العالجات الطبية التكميلية.
مل يكن العالج بالألوان وليد ال�صدفة ،فهو موجود منذ �آالف ال�سنني
عند امل�صريني القدامى ،الذين ا�ستخدموا �أ�شعة ال�شم�س والألوان
لل�شفاء ،وك��ذل��ك ال�صينيني والإغ��ري��ق ال��ذي��ن ا�ستعملوا الأحجار
والأ�صباغ يف مالجئ عالجية ملونة.
م�سار العالج بالألوان تطور �أكرث على يد الفيل�سوف والطبيب البارز
ابن �سينا عام  980بعد امليالد ،وفقًا ملو�سوعة �ستانفورد للفل�سفة،
حيث ربط ابن �سينا الألوان بدرجات حرارة اجل�سم والظروف املادية،
وك��ان �أول من الح��ظ �أن ال�شخ�ص ال��ذي ينزف ،يجب �أال ينظر �إىل
اللون الأحمر ،وبد ًال عن ذلك يجب �أن يتعر�ض للون الأزرق لتوقيف
النزيف .درا�سات �أخرى قاطعة �شقت طريقها يف القرن التا�سع ع�شر،
بف�ضل العامل �إدوين بابيت الذي طور جمموعة من الربوتوكوالت،
مبا يف ذلك ا�ستخدام الرتددات الزرقاء والبنف�سجية للعوامل املهدئة،
والرتدد الربتقايل كمن�شط ،والأ�صفر نّ
كملي.

خ�ضار ورقية ..غ�سلها يجلب �ضررا �أكرث من املنفعة

م��ن امل �ع��روف �أن غ�سل اخل���ض��ار وال �ف��واك��ه �أم ��ر � �ض��روري م��ن �أجل
النظافة وحماية اجل�سم مما ال حتمد عقباه ،لكن هناك نباتا ي�ؤدي
غ�سله �إىل �ضرر �أكرث من النفع .وقال موقع " "eatthisاملتخ�ص�ص
يف ال�ش�ؤون الغذائية �إن �إعداد �أي وجبة حتتوي على مكونات طازجة
يت�ضمن تق�شري وتقطيع اخل�ضار والأهم �شطفه باملاء.
و�أ�ضاف" :لكن قبل �أن ت�ضع مكونات الوجبة الطازجة يف حو�ض املياه
وتفكر يف غمرها هناك ،عليك التفكري مرتني".
وقال املوقع �إن اخلرباء يحذرون من بع�ض اخل�ضروات ال يجب غ�سلها
�أبدا قبل تناولها .ويدور احلديث هنا عن اخل�ضار الورقي املعب�أ �سلفا
يف م�ستوعبات �صغرية ،فهي مغ�سولة ثالث مرات من قبل وال يجب
�أن حت�صل على غ�سيل جديد قبل الطبخ .والعربة من ذلك �أن غ�سل
هذه اخل�ضار الورقية يف حو�ض املياه باملنزل ي��ؤدي �إىل زي��ادة خطر
التقاطها بكترييا من احلو�ض نف�سه �أو ال�سطوح يف املطبخ.
ويخل�ص اخل�براء �إىل �أن��ه من املحتمل �أن يلوث مطبخك اخل�ضار
الورقي املغ�سول م�سبقا �أثناء غ�سلها.
ورغم �أن البع�ض ال يتقبل هذه الفكرة� ،إال �أن وجهة نظر اخلرباء هي
�أن اخل�ضار الورقية التي تكون داخل �أكيا�س خمتومة حتمل عالمة
"مغ�سولة ثالث مرات"� ،أو "جاهزة للأكل" هي بالفعل نظيفة.

تقنية ت�ساعد على التئام ك�سور العظام
رغ��م �أن ك�سور العظام ع��ادة ما تلتئم ب�شكل طبيعي� ،إال �أن��ه يف بع�ض
الأح�ي��ان ،ال تتكون خاليا عظمية جديدة للم�ساعدة يف االلتئام ،مما
قد يت�سبب يف م�ضاعفات �صحية خطرية قد ت�ستدعي يف بع�ض الأحيان
برت الطرف املك�سور .ومن �أجل الت�صدي لهذه امل�شكلة ال�صحية ،وافقت
هيئة الدواء والغذاء الأمريكية على ا�ستخدام بع�ض �أنواع الربوتينات
لتحفيز تكون العظام ،غري �أن ه��ذه الطريقة العالجية مكلفة ولها
فعالية حمدودة ،كما ت�ؤدي يف بع�ض الأحيان �إىل حدوث �آثار جانبية.
ولكن فريقاً من الباحثني يف م�ست�شفى مايو كلينيك بالواليات املتحدة
بالتعاون مع علماء من �أملانيا وهولندا ط��وروا و�سيلة علمية جديدة
لعالج الك�سور اعتماداً على تقنيات احلم�ض النووي الريبوزي املر�سال،
ال��ذي ي�ستخدم حالياً كمن�صة لتطوير لقاحات ك��ورون��ا التي ح�صلت
على موافقة هيئة الدواء والغذاء الأمريكية .وتبني من الدرا�سة ،التي
�أوردتها الدورية العلمية "�ساين�س �أدفان�سز" بعد جتربتها على الفئران،
�أنه من املمكن ا�ستخدام احلم�ض النووي الريبوزي املر�سال بجرعات
حمدودة لتحفيز عملية تكون العظام ،ودون ظهور �أعرا�ض جانبية.

ملاذا تنمو �أظافر القدم للداخل؟
أخ�صائي العناية
قالت الرابطة الأملانية ل
ّ
ب��الأق��دام �إن منو �أظ��اف��ر القدم للداخل
ي �ع��د م ��ن امل �ت��اع��ب ال �� �ص �ح �ي��ة املزعجة
للغاية ،حيث �إنه ي�س ّبب �أملاً �شديداً �أثناء
امل �� �ش��ي ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل اح �م��رار وت ��ورم
الإ�صبع.
و�أو�ضحت الرابطة �أن منو �أظافر القدم
للداخل له �أ�سباب عدة تتمثل يف العوامل
ال��وراث �ي��ة وارت� � ��داء الأح ��ذي ��ة ال�ضيقة
وف��رط تعرق الأق ��دام وتقليم الأظافر
ب�شكل ق�صري للغاية.
وب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ذل ��ك ،ق��د ي��رج��ع �إىل
بع�ض الأمرا�ض كال�سِ منة وداء ال�سكري
والأمرا�ض ،التي ت�ؤدي �إىل احتبا�س املاء
يف الأقدام كق�صور القلب وق�صور الكلى
و�ضعف الأوردة يف ال�ساق.
و�أ�شارت الرابطة �إىل �أنه يتم عالج منو
�أظافر القدم للداخل بوا�سطة الأقوا�س
الت�صحيحة ،والتي ت�ساعد الظفر على
النمو يف االجتاه الطبيعي.
ول�ل��وق��اي��ة م��ن ه��ذه امل�شكلة ال�صحية،
ينبغي احلر�ص على ارت��داء �أحذية ذات
مقا�س منا�سب ،مع مراعاة ع��دم تقليم
الأظافر ب�شكل ق�صري للغاية.
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العالج بالألوان وال�ضوء� ..سر كبري يف الأزرق والأخ�ضر

 5عالمات حتذيرية يجب االنتباه �إليها

هل ت�سبب مقاعد املرحا�ض
التهاب امل�سالك البولية؟

ممار�سة الريا�ضة قبل النوم ت�سبب الأرق ،تناول
ك��وب من احلليب ال��داف��ئ مع الع�سل ي�ساعد على
النوم ب�سرعة .هذه وغريها جمموعة من الأقوال
املتداولة بني الكثري من النا�س بخ�صو�ص النوم .لكن
ما حقيقة هذه االدعاءات من الناحية العلمية؟
ال��ن��وم املتقطع ق��د تكون ل��ه �آث���ار �سلبية على
�صاحبه ،منها ال�شعور بالتعب خالل اليوم وقلة
الرتكيز .لذلك يلج�أ الكثريون �إىل جتريب
و�سائل خمتلفة للح�صول على نوم �أف�ضل مثل
�شرب حليب دافئ بالع�سل �أو �شاي بالأع�شاب..
لكن هل هذه الو�صفات فعال جمدية وت�ساعد
على اال�ستمتاع بنوم هادئ؟

هل ي�ساعد �شرب حليب �ساخن بالع�سل على النوم؟
احلليب ال�ساخن بالع�سل
ح�سب م��ؤ��س���س��ة ال �ن��وم الأمل��ان �ي��ة ف� ��إن امل �� �ش��روب ال�ساخن
�سواء كان حليبا �أو �شايا قد ي�ساعد على النوم ،فامل�شروب
الدافئ ي�ساعد على االرتخاء ويزيل الإجهاد ويوقف تدفق
هرمون الكورتيزول قبل اخللود للنوم� .أي�ضا �أخذ حمام
�ساخن �أو ممار�سة مت��اري��ن اال��س�ترخ��اء �أو اليوغا مينح
�شعورا باال�سرتخاء
وي�ساعد على النوم ب�شكل �أف�ضل.
وتقول اخلبرية يف علم التغذية بريغيته نوميان "حتى يف
ظل غياب �إثباتات علمية حول العالقة بني �شرب احلليب
الدافئ مع الع�سل والنوم �إال �أن الكثري من النا�س ي�ؤكدون
�أن ه��ذا امل���ش��روب ي�ساعدهم وي�شعرهم باال�سرتخاء".
وت�ضيف نوميان ب�أنه م��ادام ال توجد �أ�شياء ت�ؤكد العك�س
فيمكن اعتماد ذلك وجتريبه.

الريا�ضة قبل النوم
ي��ؤك��د خ�براء �أن ممار�سة مت��اري��ن ريا�ضية جمهدة قبل
الذهاب لليوم ت�سبب �صعوبة يف النوم لأن اجل�سم يكون يف
و�ضع مت�أهب وحالة ا�ستيقاظ .لكن الو�ضع �سيكون خمتلفا
�إذا متت ممار�سة الريا�ضة خ�لال اليوم �أو ب�ضع �ساعات
قبل النوم .فتمارين اللياقة البدنية اخلفيفة �أو اليوغا
قد تزيل التوتر وتفرز هرمون ال�سعادة (الإندورفني) مما
يجعل النوم �أكرث ا�سرتخاء وهدوء.
قاعدة النوم ل�سبع �ساعات
حاجات الإن�سان للنوم الكايف تختلف من �شخ�ص لآخر.
فبينما تكفي البع�ض خم�س �ساعات نوم لل�شعور بالراحة
يحتاج البع�ض الآخر ل�سبع �أو ثماين �ساعات نوم ال�ستعادة
ن�شاطهم .ويو�صي خرباء النوم باتباع كل �شخ�ص حلاجته
ال�شخ�صية للنوم.
وتو�ضح تيا هريولد ،املديرة الإدارية مل�ؤ�س�سة النوم الأملانية
وع�ضو اجلمعية الأملانية لأبحاث النوم وطب النوم ،ذلك
ب��ال�ق��ول "من ي�شعر ب��احل�ي��وي��ة ب�ع��د خم�س ��س��اع��ات نوم
لي�س مطالبا بالنوم �سبع �ساعات .لكن بالن�سبة للغالبية
العظمى من النا�س ف ��إن النوم �سبع �أو ثمان �ساعات هو
الأف�ضل بالن�سبة لل�صحة".
وجت��در الإ��ش��ارة �إىل �أن احلاجة للنوم تختلف باختالف
امل��راح��ل العمرية �أي�ضا� ،إذ ينام الأط�ف��ال ال��ذي��ن ترتاوح
�أع�م��اره��م ب�ين  6و 12عاما يف امل�ع��دل ت�سع �ساعات .ويف
الأربعينات من العمر ينام النا�س يف املعدل �سبع �ساعات.
وب�ين  55و 60عاما �ست �ساعات ون�صف .والأ�شخا�ص
الأ�صحاء البالغني من العمر  80عاما ينامون يف املعدل
��س��ت ��س��اع��ات يف ال�ل�ي�ل��ة ،ك�م��ا ج��اء يف م��وق��ع ت��ي �أونالين
الأملاين.

جتنب الكحول وامل�شروبات املنبهة قبل النوم
ي�ق��ول البع�ض �إن ��ش��رب ك��وب م��ن ال�ب�يرة �أو النبيذ بعد
يوم متعب ي�ساعد على النوم .هل هذا �صحيح؟ اخلبرية
ن��ومي��ان تفند ذل��ك وتعترب �أن الكحول ي�سبب �إزع ��اج يف
النوم .قد يكون �صحيحا �أن الت�أثريات املهدئة للكحول
قد جتعلك تنام ب�سرعة لكن �سي�صعب عليك النوم ب�شكل
متوا�صل وقد جتد نف�سك ت�ستيقظ با�ستمرار خالل الليل
وال ت�ستمتع ب��ال�ن��وم .ب��ل �إن ا�ستهالك كمية ك�ب�يرة من
الكحول ي�سبب �شعورا بال�ضيق والدوخة وي�ؤثر على النوم
العميق ويحفز الكوابي�س.
لكن م��ن جهة �أخ��رى تقول ن��ومي��ان "ال يوجد مانع من
تناول ك�أ�س من النبيذ الأحمر �أو ك�أ�س من البرية يف وقت
مبكر م��ن الليل ،فاجل�سم يكون ل��ه وق��ت ك��اف للتخل�ص
من الكحول ."..وما ينطبق على التحذير من ا�ستهالك
الكحول قبل ال�ن��وم ينطبق �أي�ضا على ب��اق��ي امل�شروبات
املنبهة مثل ال�شاي الأ�سود والقهوة وكوكا ك��وال .وفق ما ا�ضطراب النوم
ع ��دم ال �ن��وم امل��ري��ح ب��ال�ل�ي��ل ي�ج�ع��ل ال ��واح ��د م�ن��ا جمهدا
جاء يف موقع تي �أونالين الأملاين.

رائحة الفم الكريهة ميكن �أن تكون
م�ؤ�شر ًا على م�شكلة يف الكبد
يعاين الكثري من الأ�شخا�ص من مر�ض الكبد الدهني ،ال��ذي يعود لأ�سباب
عديدة مثل الإف��راط يف تناول الكحول ،وارتفاع م�ستويات الكولي�سرتول يف
الدم وداء ال�سكري ،وتوقف التنف�س �أثناء النوم ،ونق�ص ن�شاط الغدة الدرقية.
يف معظم احلاالت ،ال ت�ؤدي هذه احلالة �إىل ظهور �أي �أعرا�ض بارزة يف مرحلتها
املبكرة ،ولكنها ترتبط بعالمة منت�شرة ب�شكل �شائع وهي رائحة التنف�س.
�أح��د الأع��را���ض املميزة ملر�ض الكبد الدهني هو وج��ود رائحة تنف�س كريهة،
وعادة تكون مزمنة ،وميكن متييزها ب�سهولة عن الأنفا�س الطبيعية.
ع��ادة ما تظهر رائحة النف�س بعد تناول طعام معني �أو يف ال�صباح ،ولكن مع
الأ�شخا�ص الذين يعانون من �أمرا�ض الكبد الدهنية ،تبقى الرائحة طوال
اليوم .قد يكون للتنف�س رائحة كربيتية مميزة �أو رائحة عفن طوال اليوم.
يف حالة مر�ض الكبد الدهني ،ال ي�ستطيع الكبد ت�صفية الدم �أو �إزالة ال�سموم
من املواد الكيميائية ،وه�ضم الأدوية التي يتناولها اجل�سم ،والتي تعترب
الوظيفة الرئي�سية لهذا الع�ضو احل�سا�س .عندما ال يعمل الكبد كما
ينبغي ،ف�إن املادة ال�سامة التي كان يجب تر�شيحها من الكبد يف
احلالة الطبيعية ت�شق طريقها �إىل �أج��زاء �أخ��رى من اجل�سم،
مبا يف ذلك اجلهاز التنف�سي .هذا يجعل رائحة �أنفا�سك كريهة
وميكنك متييزها ب�سهولة عند الزفري .من املحتمل �أن يكون
ثنائي ميثيل الكربيتيد م�س�ؤو ًال عن هذه الرائحة.

و�ضعيف الرتكيز ،وكلما تقدم ال�سن قد يزداد االمر �سوءاً،
لكن هناك خطوات ت�ساعد يف جمابهة ا�ضطراب النوم،
فما الذي ميكن فعله لتخفيف هذه امل�شكلة ،وهل لكورونا
عالقة بهذا االمر؟
لكثري من النا�س ف�إن التقدم يف العمر �أو الو�صول ملرحلة
ال�شيخوخة يجعل الو�صول ملرحلة النوم العميق �أو النوم
بعمق لفرتة طويلة يف الليل �أمرا �صعبا ،بح�سب ما يقول
اخلرباء.
وتعاين الن�ساء ب�شكل خا�ص يف كثري من الأحيان من مثل
هذا الأرق لأ�سباب بيولوجية .لكن ا�ضطرابات النوم هي
� ً
أي�ضا جزء من عملية ال�شيخوخة الطبيعية لدى الرجال،
بح�سب ما نقل موقع "تي �أونالين" الأملاين عن ماتيا�س
�شفاب ،طبيب الأع�صاب ورئي�س "خمترب النوم" مب�ست�شفى
جامعة ينا ب�شرق �أملانيا.
وي��و��ض��ح اخل�ب�ير "مثلما تظهر التجاعيد على اخلارج،
ي�شيخ الدماغ � ً
أي�ضا ،وينام الإن�سان ب�شكل �أق��ل ولفرتات
لي�ست بطويلة".
على الرغم من �أن هذا �أمر مرهق للعديد من املت�ضررين،
�إال �أنه يف الأ�صل لي�س �ضا ًرا بال�صحة.
�أ�سباب ا�ضطراب النوم
�أ�سباب ا�ضطرابات النوم �أو الأرق ميكن التعرف عليها من
خالل الفح�ص يف �أحد "خمتربات النوم" املنت�شرة باملئات
يف ربوع �أملانيا.
ل �ك��ن م ��ن �أك�ث��ر الأ� �س �ب ��اب � �ش �ي��وع��ا ال� �ض �ط��راب��ات النوم
ال�ضو�ضاء وال�ضغوط الع�صبية ،ولذلك ف�إن ظروف وباء
كورونا قد تت�سبب لدى البع�ض يف زيادة ا�ضطراب النوم.
وقد �أظهر ا�ستطالع للر�أي ل�صالح �إحدى �شركات الت�أمني
ال�صحي يف �أملانيا �أن ظروف كورونا جعلت واحدا من كل
ع�شرة �أ�شخا�ص ينام ب�شكل �أ�سو�أ وزاد الأم��ر بالن�سبة ملن
يتعر�ضون ل�ضغوط ب�سبب الوباء ففي هذه احلالة ت�صبح
الن�سبة واحدا من كل �أربعة.

ت �ق �ل��ق ال �ع��دي��د م ��ن ال �ن �� �س��اء من
الإ�صابة بعدوى امل�سالك البولية
م��ن مقاعد امل��رح��ا���ض ،خا�صة �إذا
ً
مرحا�ضا عامًا .ويف
كن ي�ستخدمن
حني �أنه من ال�صحيح �أن الن�ساء،
�أك �ث�ر ع��ر� �ض��ة ل�ل�إ� �ص��اب��ة بعدوى
امل�سالك البولية �أكرث من الرجال،
�إال �أن� � ��ه ل �ي ����س م� ��ن ال� ��� �ض ��روري
�أن ي���ص�بن ب��االل �ت �ه��اب��ات مبجرد
اجللو�س على مقعد املرحا�ض.
�شاركت الدكتورة الهندية تانايا،
م� �ن� ��� �ش ��وراً ع� �ل ��ى ح �� �س��اب �ه��ا على
�إن���س�ت�غ��رام ،ت�ق��ول ف�ي��ه� ،إن تعقيم
مقاعد املرحا�ض ال يخدم غر�ض
حماية الإن�سان من التهاب امل�سالك
ال�ب��ول�ي��ة .و�أو� �ض �ح��ت الطبيبة يف
امل�ن���ش��ور ق��ائ�ل��ة “ :ع�ن��دم��ا جتل�س
على مقعد امل��رح��ا���ض ،ف ��إن فتحة
التبول ال تالم�س املقعد ،وبالطبع
ل��ن ت �ط�ير اجل��راث �ي��م م��ن املقعد
ب �ط��ري �ق��ة � �س �ح��ري��ة �إىل جمرى
البول” و�أك � ��دت ت��ان��اي��ا ،ع�ل��ى �أن
الطريق الوحيدة للإ�صابة بعدوى
امل�سالك البولية جراء اجللو�س يف
املرحا�ض ،هي التنظيف بطريقة
خاطئة بعد التبول� ،إذ يقوم بع�ض
الأ�شخا�ص بتنظيف �أنف�سهم من
اخللف �إىل الأم��ام بنف�س املنديل،
مم��ا ي�ساهم يف نقل البكرتيا �إىل
فتحة التبول .و�أو��ص��ت الدكتورة
ت��ان��اي��ا ،ب�ت�ن��اول كميات كافية من
امل� ��اء ي��وم �ي �اً وع� ��دم ح�ب����س البول
لوقت طويل ،لأن اجلفاف وحب�س
البول هما �أك�بر �سببان للإ�صابة
بالتهاب امل�سالك البولية ،وفق ما
نقلت �صحيفة �إنديان �إك�سرب�س.

الطريقة ال�صحيحة
للعناية بالأثاث اخل�شبي
ق��ال��ت خ �ب�يرة الأث � ��اث والديكور
الأمل��ان �ي��ة �أور�� �س ��وال ج��اي���س�م��ان �إن
الأث��اث اخل�شبي يحتاج �إىل عناية
خا�صة للحفاظ على رونقه.
و�أ� �ض��اف��ت ج��اي���س�م��ان �أن العناية
ال�سليمة تتوقف على نوع اخل�شب،
م��و� �ض �ح��ة �أن اخل �� �ش��ب ذا امل�سام
املفتوحة ينبغي تنظيفه بوا�سطة
ق �ط �ع��ة ق �م��ا���ش ن��اع �م��ة وج ��اف ��ة.
ولإزال � ��ة ال�ب�ق��ع ي�ن�ب�غ��ي ا�ستعمال
م�ل�م��ع ذي ق ��وام احل�ل�ي��ب وقطعة
قما�ش ناعمة دون ال�ضغط ب�شدة
على اخل�شب� .أما اخل�شب ذو امل�سام
املغلقة فينبغي تنظيفه بوا�سطة
قطعة قما�ش رطبة .وب�شكل عام،
ال يجوز تنظيف الأ�سطح اخل�شبية
بوا�سطة املنظفات التقليدية ،كما
ال ي�ج��وز ا�ستعمال قطعة قما�ش
ذات �ألياف دقيقة؛ نظرا لأنها قد
تت�سبب يف ظ�ه��ور خ��دو���ش ب�سطح
اخل�شب ،مما يف�سد رونقه.

درا�سة تك�شف العدد
املثايل ل�شرب القهوة يوميا
ك�شفت درا�سة �ضخمة عن فوائد �شرب القهوة ،وحتديدا الكمية التي يجب
تناولها يوميا للح�صول على الفائدة الق�صوى.
يف العامني املا�ضيني� ،سعت الأب�ح��اث الأك�ثر تف�صيال ح��ول القهوة� ،إىل
الرتكيز على كمية القهوة التي يجب �شربها يوميا لتحقيق �أق�صى قدر
من الفوائد ال�صحية .وتو�صلت الأبحاث الت�سي �أجريت على م��دار عقد
كامل� ،أن العدد الأمثل من �أكواب القهوة هو  3يف اليوم الواحد ،وفقا ملوقع
"�إنك".
و�أ�شارت الأخ�صائية الغذائية يف جامعة هارفارد� ،أوم��ا مايدو� ،إىل درا�سة
تتبع فيها الباحثون عالقة ا�ستهالك القهوة بال�صحة� ،شملت  676رجال
م�سنا على مدى � 10سنوات.
ووفقا ملادو ،ف�أن الدرا�سة وجدت �أن الذين ي�شربون القهوة يوميا ي�صابون
"باالختالل املعريف" بن�سبة  50باملئة �أقل ممن ال ي�شربون القهوة.
واالختالل املعريف هو املرحلة بني االنخفا�ض املعريف املتوقع لل�شيخوخة
الطبيعية واالنحدار الأكرث خطورة يف ا َ
خل� َرف .ومن �سماته م�شكالت يف
الذاكرة واللغة والتفكري واحلكم على الأ�شياء.
و�أظهرت الدرا�سة �أن الذين �شربوا ثالثة �أكواب يف اليوم ،كان لديهم �أقل
ن�سبة من الإ�صابة مب�شاكل اخلرف وال�شيخوخة على الإطالق.
كما �أجرت جامعة هارفارد درا�سة مب�شاركة �أكرث من � 208ألف �شخ�صا،
من الرجال والن�ساء ،لربط احتمالية الوفاة بتناول القهوة ،على مدى
�أكرث من  20عاما.
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�إجمايل عدد زيارات �إك�سبو  2020دبي يقرتب من  15مليونا

دب ��ي م��ن ت�خ�ط��ي  15م �ل �ي��ون زي � ��ارة يف وقت
•• دبي �إك�سبو – الفجر
الح��ق ه��ذا الأ��س�ب��وع؛ وم��ن املنتظر �أن توا�صل
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
�أع ��داد ال��زي��ارات ارتفاعــــــها بفـــــ�ضل املــــــزيد
حممد معني الدين
م��ن الأ� �س �ـ �م��اء ال�لام �ع��ة وال �ف �ع��ال �ي��ات الآ�سرة
مدعوما ب�سل�سلة من الفعاليات العاملية املذهلة التي �سيعلن عنها احلدث ال��دويل تباعا خالل
التي اجتذبت احل�شود ولقيت ا�ستح�سانا كبريا الأ�سابيع املقبلة.
منهم؛ مثل حفلة فرقة "كولدبالي" يف �ساحة وب�ل��غ �إج �م��ايل ع��دد ال ��زي ��ارات ح�ت��ى ي��وم �أم�س
الو�صل الأ�سبوع املا�ضي ،اقرتب �إك�سبو  2020الأول االث�ن�ين  21ف�براي��ر ،14,719,277

وذلك بعد �أيام قليلة من حفل كولدبالي الذي
ال ُتن�سى ،وال ��ذي �أُق �ي��م يف  15ف�براي��ر �ضمن
ح �ف�لات "�سل�سلة �أم���س�ي��ات خ��ال��دة يف �إك�سبو
وحد احلدث
 2020دبي" ،وهو احلفل الذي ّ
ال��دويل من خالله ما بني الأه��داف امل�شرتكة
ل��دول��ة الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة والفرقة
ال�بري�ط��ان�ي��ة ال���ش�ه�يرة ،وال �ت��ي تتمحور حول
ن�شر الإلهام والوعي باملناخ وقيادة عجلة العمل

للحفاظ على كوكبنا ،دعماً لربنامج الإن�سان الأ��س��اب�ي��ع ال�ستة امل��ا��ض�ي��ة ،وارت �ف��اع الزيارات مل��وق��ع احل ��دث ال � ��دويل ،ك�م��ا ك ��ررت العائالت
وكوكب الأر�ض يف �إك�سبو  ،2020ومبا يتما�شى الدولية بن�سبة بلغت  19باملئة؛ ويرجع الف�ضل زي��ارات�ه��ا �إىل �إك�سبو  2020ع��دة م��رات على
يف ذل��ك ب�شكل �أ�سا�سي �إىل "التذكرة املو�سمية مدار العطلة ،وذلك بف�ضل العرو�ض اجلديدة
مع �أهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة.
ومع تبقي �أقل من  40يوما على ختام احلدث اخلتامية" التي طرحها �إك�سبو  2020دبي املخ�ص�صة للأطفال ،ف�ضال عن برنامج عطالت
نهاية الأ�سبوع ،بالإ�ضافة �إىل الفعاليات املقامة
الدويل� ،أدرك الكثريون �أن �إك�سبو  2020هو بقيمة  50درهما.
فر�صة �إم��ا �أن تغتنمها الآن �أو ت�ضيع عليك وم��ع ع��ودة ال�ط�لاب �إىل ال��درا��س��ة بعد العطلة ��ض�م��ن "برنامج جن ��وم امل���س�ت�ق�ب��ل يف �إك�سبو
للأبد ،وهو ما �ساهم يف تزايد �أع��داد الزيارات املدر�سية� ،سجل �إك�سبو  2020دبي يف الأ�سبوع  "2020يف �ساحة الو�صل ،القلب الناب�ض
امل�ح�ل� ّي��ة بن�سبة بلغت  128ب��امل�ئ��ة يف غ�ضون الأخري عددا كبريا من زيارات تالميذ املدار�س لإك�سبو  2020دبي.

�أ�سبوع الغذاء والزراعة و�سبل العي�ش يف �إك�سبو 2020دبي يناق�ش التكاف�ؤ بني اجلن�سني يف قطاع الزراعة
•• دبي– الفجر

�إك�سبو  2020دبي يرحب باالجتماع الوزاري
الأول ملبادرة االبتكار الزراعي للمناخ
•• دبي– الفجر

عقب �إطالق مبادرة "مهمة االبتكار الزراعي للمناخ"
يف ال ��دورة ال�ساد�سة والع�شرين مل��ؤمت��ر الأط ��راف يف
ات�ف��اق�ي��ة الأمم امل�ت�ح��دة الإط��اري��ة ب���ش��أن ت�غ�ير املناخ
املُنعقدة يف غال�سكو ،ا�ست�ضافت معايل م��رمي حارب
امل �ه�ي�ري ،وزي� ��رة ال�ت�غ�ير امل �ن��اخ��ي وال �ب �ي �ئ��ة ،ومعايل
ت��وم��ا���س ج��ي ف�ي�ل���س��اك ،وزي ��ر ال ��زراع ��ة يف الواليات
املتحدة الأمريكية ،االجتماع ال��وزاري الأول للمبادرة
يف �إك�سبو  2020دبي
انعقد اجتماع امل �ب��ادرة العاملية ،بقيادة ك��ل م��ن دولة
الإمارات العربية املتحدة والواليات املتحدة الأمريكية،
يف �إطار �أ�سبوع الغذاء والزراعة و�سبل العي�ش املنعقد
يف �إك�سبو  2020دبي ،وا�ستند �إىل الزخم الناجت عن
الدورة ال�ساد�سة والع�شرين مل�ؤمتر الأطراف يف اتفاقية
الأمم امل�ت�ح��دة الإط��اري��ة ب���ش��أن ت�غ�ير امل �ن��اخ ،وناق�ش
املجتمعون �أح ��دث ال�ت�ط��ورات يف ال�ف�ترة ال�ت��ي ت�سبق
انعقاد الدورة ال�سابعة والع�شرين مل�ؤمتر الأطراف يف

اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ ،التي
�ستنعقد يف م�صر يف وقت الحق من هذا العام .وتليها
الدورة الثامنة والع�شرون مل�ؤمتر الأطراف يف اتفاقية
الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ ،التي �ستنعقد
يف دولة الإمارات العربية املتحدة عام .2023
ح���ض��ر االج �ت �م��اع وزراء ،و��ش�خ���ص�ي��ات ب� ��ارزة يف هذا
ال�ق�ط��اع م��ن جميع �أن �ح��اء ال �ع��امل ،م��ن بينهم معايل
الدكتور حممد عبدالرزاق ،وزير الزراعة بجمهورية
ب�ن�غ�لادي����ش؛ وم �ع��ايل ج��و ت���ش��ر��ش��ل ،وزي� ��رة االبتكار
الزراعي والتكيف املناخي يف اململكة املتحدة؛ ومعايل
بيرت مونيا ،وزير الزراعة والرثوة احليوانية وال�سمكية
واجلمعيات التعاونية يف كينيا؛ و�سعادة عائ�شة �آي�شني
�إي�شيكغيجي ،نائب وزي��ر الزراعة والغابات يف تركيا؛
و�سعادة فرناندو �سيلفريا كامارغو ،نائب وزير االبتكار
والتنمية امل�ستدامة والري يف الربازيل؛ ومعايل ماريا
�إميليا �أون��دوراغ��ا ،وزي��رة الزراعة بجمهورية ت�شيلي؛
و�إي�ن��وك �شيكافا ،امل��دي��ر امل��ؤق��ت للتنمية ال��زراع�ي��ة يف
"م�ؤ�س�سة بيل وميليندا غيت�س".

نظم جناح امل��ر�أة بالتعاون مع املجل�س العاملي
للمر�أة ،وبتن�سيق م�شرتك مع جناح الواليات
امل�ت�ح��دة الأم��ري�ك�ي��ة يف �إك�سبو  2020دبي،
م �ن �ت��دى ب �ع �ن��وان "من م ��زارع ��ة �إىل �سيدة
رئي�سة :تطوير التكاف�ؤ بني اجلن�سني يف قطاع
الزراعة" ،تزامنا مع فعاليات �أ�سبوع الغذاء
والزراعة و�سبل العي�ش يف �إك�سبو  2020دبي،
وه��و التا�سع �ضمن �أ�سابيع املو�ضوعات التي
ينظمها احل��دث ال��دويل ط��وال فرتة انعقاده
�ضمن برنامج الإن�سان وكوكب الأر�ض.
وت�ن��اول��ت اجلل�سة ال�ت�ح��دي��ات ال�ع��دي��دة التي
ت��واج��ه امل � ��ر�أة يف ق �ط��اع ال ��زراع ��ة ،م��ن حيث
القدرة على الو�صول �إىل املعدات ،واالئتمان،
وح�صتها يف الإنتاج الزراعي وت��ويل املنا�صب اجل �ن �� �س�ين يف ال � ��زراع � ��ة ،ف �ك��ل دوالر واح ��د حم��اول��ة الت�أكد م��ن �أن�ه��ن يتمتعن ب�إمكانية
القيادية يف هذا القطاع الهام ،بالإ�ضافة �إىل يُ�ستثمر يف امر�أة تزرع يتحول �إىل  31دوال ًرا م �ت �� �س��اوي��ة ل �ل��و� �ص��ول �إىل ج�م�ي��ع املدخالت
ط��رح م�شكلة حقوق امللكية التي ت�ؤثر ب�شكل من الفوائد لأ�سرتها وجمتمعها ،بالإ�ضافة والتقنيات وال�سوق ور�أ���س املال الب�شري التي
مبا�شر على الن�ساء ،ب�سبب الأعراف والقوانني �إىل وجوب �إ�شراك الن�ساء يف عملية التحديث يحتاجون �إليها ،لذا فنحن بحاجة �إىل مزيج
والتقاليد املجتمعية ،وال�ت��ي تعيق امتالك � ً
أي�ضا ،حتى يتمكنوا من تعلم تقنيات جديدة م��ن ال�سيا�سات الوطنية لتمكني امل ��ر�أة على
امل��ر�أة للأرا�ضي ال��زراع�ي��ة ،ف��امل��ر�أة متثل �أقل مثل كيفية ب��رجم��ة ال�ط��ائ��رات ب��دون طيار ،م�ستوى ال�ف��رد وامل�ج�ت�م��ع ،وم��ن �أج��ل تعزيز
من  15%من مالكي تلك الأرا�ضي ،ف�ضال وحت �ل �ي��ل ب �ي��ان��ات �أمن � ��اط ال �ط �ق ����س ،وتقييم م�شاركتها نحن بحاجة للتدريب ،و�إىل كل
ع��ن م�ن��اق���ش��ة ت ��أث�ير ه ��ذا ال�ن�ق����ص يف حقوق ال �ب��ذور ،وكيفية ت�شغيل ج��رار �آيل ع��ن بعد �أن� ��واع الأم � ��وال م��ن �أج ��ل تغيري م�ؤ�س�ساتنا
ومعايرينا لت�شمل الن�ساء".
امللكية ،على الو�صول غري املتكافئ �إىل �أب�سط وغريها.
ال�ضروريات مثل ال�ب��ذور والأ��س�م��دة والآالت ويف هذا ال�سياق تقول لورين فيليب�س ،نائبة وقالت الدكتورة ماري ليزا داكاناي ،الرئي�س
والأدوات والعمالة ،مما �أدى خلف�ض متو�سط مدير التحول الريفي ال�شامل وامل�ساواة بني امل�ؤ�س�س ملعهد ري��ادة الأع�م��ال االجتماعية يف
�إنتاج املزارع التي تديرها الن�ساء عن تلك التي اجلن�سني يف منظمة الأغذية والزراعة للأمم �آ�سيا( – )ISEAالفلبني " :لدينا جمموعة
يديرها الرجال بن�سبة ت�تراوح بني � 20إىل املتحدة (الفاو) � -إيطاليا�" :أوال علينا معرفة من املعايري التي نقدمها لل�شركات الزراعية
.30%
الفجوة الكبرية التي ما زلنا نواجهها يف قطاع ال�صغرية واملتو�سطة ،التي تريد بالفعل �أن
و� �ض �م��ت اجل �ل �� �س��ات ال �ع��دي��د م ��ن اخلبريات ال��زراع��ة ،فالن�ساء ي�شكلن م��ا ي �ق��ارب  50٪تكون رائ��دة يف منطقتنا ،وتقدمي الإر�شادات
ال�ل��وات��ي ناق�شن � �ض��رورة وج��ود التكاف�ؤ بني م��ن العمالة ال��زراع�ي��ة ،لذلك م��ن املهم حقا واحل��واف��ز ل�ل�م��ؤ��س���س��ات االج�ت�م��اع�ي��ة بهدف

�أ�صبحت الن�شيد ال�شعبي والثقايف للأوروغواي ،مبوجب مر�سوم رئا�سي �صدر يف  2فرباير 1998

م�سرح دبي ميلينيوم يبهر جمهوره مبو�سيقى التانغو الأ�شهر يف العامل
•• دبي -الفجر

ا�ستمتع جمهور م�سرح دبي ميلينيوم ب�أم�سية
فنية حملت ن�ف�ح��ات مو�سيقية م��ن �أمريكا
ال�لات �ي �ن �ي��ة ،ق��دم�ت�ه��ا ف��رق��ة � �س��وي��ت غ� ��اردل،
ال �ق ��ادم ��ة م ��ن �أوروغ� � � � ��واي اح �ت �ف ��ا ًء باليوم
ال��وط�ن��ي ل�ب�لاده��م يف �إك���س�ب��و  2020دبي،
وال ��ذي مت االح �ت �ف��اء ب��ه ومب ��رور  100عام
ع�ل��ى �إط�ل�اق امل�ق�ط��وع��ة املو�سيقية ال�شهرية
"الكومربي�ستا".
وراف ��ق ال�ع��ر���ض املو�سيقي ال��راق����ص ،تقدمي
رق�صة التانغو التي ت�شتهر بها دول �أمريكا
الالتينية وخ��ا��ص� ًة الأوروغ � ��واي ،ال�ت��ي نالت
�إعجاب وتقدير اجلمهور احلا�ضر الذي انبهر
ب�أداء الفنانني املحرتفني و�صفق لهم طوي ً
ال.
كانت هذه الأم�سية مبثابة فر�صة للجمهور
لالحتفال مع الفرقة املو�سيقية الأوروغوانية

مب � � ��رور  100ع � ��ام ع �ل ��ى �إط � �ل� ��اق �أ�شهر
مو�سيقى ت��ان�غ��و يف ال �ع��امل وامل �ع��روف��ة با�سم
"الكومربي�ستا" ،وال�ت��ي تعد الأ��ش�ه��ر على
م�ستوى الأوروغ � ��واي وال �ع��امل ،ومت ت�أليفها
يف نهاية ال�ع��ام  ،1915م��ن قبل املو�سيقى
الأوروغ� � ��واين ،خ�ي�راردو م��ات��و���س رودريغيز،
و�سجلها روبرتو فريبو عام  1916يف �أوديون
ريكوردز.
ت �ل �ق��ب ال � �ـ "الكومربي�ستا" ب �ل �ق��ب "تانغو
التانغو" ،وه��ي �أغنية ح��ب التينية ا�شتهرت
يف عام  1927حتت ا�سم "�سي �سوبيريا�س"
ل �ك��ارل��و���س غ ��اردي ��ل ،ومت ت�ب�ن�ي�ه��ا وتعديلها
م��ن قبل العديد م��ن الفنانني ح��ول العامل،
و�أ�شهرهم الأرجنتيني با�سكوال كونتور�سي،
وم��ن ث��م �أ�صبحت الن�شيد ال�شعبي والثقايف
ل�ل�أوروغ��واي ،مبوجب مر�سوم رئا�سي �صدر مت تقدمي الكومربي�ستا ،يف مقر منظمة الأمم ويف عدة دور عر�ض وم�سارح عاملية مثل تياترو
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة "اليوني�سكو" فلورن�سيو �سان�شيز وغريها.
يف  2فرباير .1998

�أورك�سرتا الكون�سرفتوار الإيطالية ت�صطحب جمهور جناح �سريالنكا يقدم عر�ض �أزياء م�ستوحاة من طبيعتها اخلالبة على من�صة اليوبيل
م�سرح دبي ميلينيوم يف رحلة ممتعة بنكهة اجلاز

•• دبي -الفجر

ا�صطحبت �أورك�سرتا كون�سرفتوار الإيطايل الوطنية
ال�شهرية ،جمهور �إك�سبو  2020دب��ي ،يف رحلة �شيقة
عرب تاريخ املو�سيقى الإيطالية الأ�صلية ،حيث �أبدعت
الأورك�سرتا يف تقدمي الأغنيات النابولية وعزف �ألوان
م��ن املو�سيقى الت�صويرية ال�شهرية لأع�ظ��م امللحنني
الإي�ط��ال�ي�ين ال�سينمائيني ،ب��أ��س�ل��وب مو�سيقى اجلاز
ال�ف��ري��د .وبقيادة املاي�سرتو ال�شهري بينو جودي�س،
اف�ت�ت�ح��ت الأورك� ��� �س�ت�را ال��وط�ن�ي��ة الإي �ط��ال �ي��ة ،حفلها
املو�سيقي ،الذي �أقيم على م�سرح دبي ملينيوم يف موقع
احلدث الدويل ،مبقطوعة مفعمة باحليوية والإيقاعات
ال�سريعة ،تبعها تقدمي �أغنية جماعية باللغة الإيطالية
ا�شرتك يف �أدائها �أربع مغنيات �إيطاليات ،هن؛ �سينورا
دان �ي �ي��ل ،و�آن ��ا الورا ،و�أل �� �س��ان��درا �أب��ودان �� �س �ي��ه ،و�ألي�سا

ماركنديايل ،اللواتي متيزت �أ�صواتهن بالعذوبة والقوة
يف الوقت نف�سه .و�أ�شعلت املغنيات الإيطاليات �أجواء
احلفل ب��أدائ�ه��ن املبهر على �أحل��ان ع��ازيف الأورك�سرتا
ال �ب��ارع�ين ،وا��س�ت�م�ت��ع احل��ا� �ض��رون ب�ب��اق��ة خم �ت��ارة من
الأغنيات النابولية ال�ساحرة للمغنيني وكتاب الأغاين
الإيطاليني واملو�سيقى الت�صويرية لأف�ضل امللحنني
الإيطاليني ،وا�صطحبت الأورك�سرتا اجلمهور يف رحلة
مو�سيقية مبهجة عرب تاريخ املو�سيقى الإيطالية ،بدءاً
من فرتة ما بعد احلرب حتى يومنا احلا�ضر.
ت�أ�س�ست "�أورك�سرتا كون�سرفتوار الإيطايل الوطنية"
كم�شروع تعليمي يف ع��ام  ،2016و�شاركت يف تقدمي
�سل�سلة من احلفالت املو�سيقية يف �إيطاليا وخارجها،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل تعاونها م��ع فنانني م�شهورين عاملياً،
وتقدم الفرقة حفالتها املو�سيقية ب�أ�سلوب اجلاز الذي
يحافظ على املو�سيقى الإيطالية الأ�صلية.

مت �ك�ين امل � ��ر�أة يف جم� ��االت الإدارة يف قطاع
ال��زراع��ة ،فتلك امل�ؤ�س�سات االجتماعية تلعب
دورا كبريا يف حتقيق ذلك ،كما �أننا نعمل � ً
أي�ضا
مع وزارة الزراعة ،على �سبيل املثال ،يف الفلبني
للنظر يف كيفية تطبيق هذه املعايري".
وت �ق��ول ��س�ي�ل�ف�ي��ا ف��ارغ��ا���س ،م��دي��ر الربامج
ال��دول�ي��ة يف م��ؤ��س���س��ة بيب�سيكو – الواليات
امل �ت �ح��دة الأم��ري �ك �ي��ة�" :أنا ال �ي��وم ج ��زء من
م ��ؤ� �س �� �س��ة " ،"nexicaال� � ��ذراع اخلريية
ل�شركة بيب�سيكو ،وكجزء من ركائزنا العامة
ن�ق��وم ب�ت��وف�ير ف��ر���ص اق�ت���ص��ادي��ة مت ّكننا من
�إن �� �ش��اء ��س�لا��س��ل ال �ت��وري��د ل �ل �م��زارع��ات ،حيث
�أن م�ع�ظ�م�ه��ن م��ن م�ل�اك امل � ��زارع ال�صغرية
املتواجدين يف مناطق جغرافية خمتلفة يف
جميع �أنحاء العامل ،لكننا نتطلع �إىل حتقيق
�إجن� � ��ازات �أك �ب��ر ،ف��ال �ه��دف ه��و خ �ل��ق فر�صة
للن�ساء لاللتقاء والو�صول �إىل التدريب الذي
يحتجنه ،يف الت�سويق والتمويل والتعاونيات
والأ�سواق ،بطريقة ميكننا من خاللها �إتاحة
الفر�صة لهن ولأ�سرهن ولأطفالهن ،وهو ما
ميكن �أن يرفع قيمهن املعرفية ،وين�شر الوعي
حول �أهدافهن وطموحاتهن".
�شكل منتدى "من مزارعة �إىل �سيدة رئي�سة"
ج��زءا من التزام �إك�سبو  2020دبي الأو�سع
جتاه املر�أة ،ومتهيدا لالحتفال باليوم العاملي
للمر�أة يف  8مار�س  ،2022حيث �سي�ست�ضيف
احلدث ال��دويل ،جتمعا عامليا ملدة ثالثة �أيام
مع برنامج متنوع يعك�س مو�ضوع احتفالية
هذا العام ،وهو #ك�سر _التحيز ،حيث يتم
تقييم االخ�ت�لاف��ات ،و�إق��ام��ة ع��امل قائم على
امل�ساواة بني اجلن�سني.

كوفيد_ 19ع�ل��ى ال �ع��امل ب�أ�سره
•• دبي -الفجر
مل ��دة ت��زي��د ع��ن ع��ام�ين ،و�أ�صبحت
نظم جناح �سريالنكا ،عر�ض �أزياء الأجواء تخلو من البهجة والألوان،
زاه ��ي الأل � ��وان ا�ست�ضافته من�صة ل��ذا ا�ستلهمت ه��ذه الت�صاميم من
ال�ي��وب�ي��ل يف �إك���س�ب��و  2020دبي ،طبيعة ب�لادي ،للتعبري عن جمال
مب�شاركة اثنان من �أكرب الأ�سماء يف �سريالنكا ،و�سحر الطبيعة الذي
جمال ت�صميم املالب�س الن�سائية يف تتمتع ب��ه ،وال ��ذي ال يختلف عليه
�سريالنكا وهما كميل ودات�شي .
اث �ن��ان ،ل��ذا اع�ت�م��دت ع�ل��ى الأل ��وان
ب � � � ��د�أ ال � �ع� ��ر�� ��ض مب� �ج� �م ��وع ��ة من الزاهية والت�صاميم الناعمة".
ال�ت���ص��ام�ي��م امل �م �ي��زة ال �ت��ي قدمها
امل�صمم دات�شي حتت عنوان "احلياة
الربية" ،يف حني قدم امل�صمم كميل
ع��ر� �ض��ا مل�ج�م��وع��ة م��ن الت�صاميم
امل �ل��ون��ة وال �ن��اب �� �ض��ة ب��احل �ي��اة التي
حت��اك��ي ال �ط �ب �ي �ع��ة امل��ده �� �ش��ة التي
تتمتع بها �سريالنكا حت��ت عنوان
"�سفاري" ،وقدمت كافة الت�صاميم
جم �م��وع��ة م ��ن ع��ار� �ض��ات الأزي � ��اء
ال�سريالنكيات اجلميالت.
وق� � � ��ال ك� �م� �ي ��ل" :طغت جائحة

قام بتقدمي العر�ض منتج الفعاليات
عمران �سايبو ،الذي �شرح للجمهور
ال�ف�ك��رة م��ن وراء ت�ل��ك الت�صاميم
ال� �ت ��ي ت �� �س �ت��دع��ي روح �سريالنكا
وجت �� �س��د ط�ب�ي�ع�ت�ه��ا اخل�ل�اب ��ة .كما
�شكر �إك�سبو  2020دبي على �إتاحة
الفر�صة للم�صممني ال�سريالنكيني
للتواجد يف �أكرب من�صة دولية على
الإطالق.

ق�ضايا الأمن الغذائي تت�صدر مناق�شات
�أ�سبوع املو�ضوعات يف �إك�سبو  2020دبي

•• دبي – الفجر

�شهد �إك�سبو  2020دب��ي ،مناق�شة مو�ضوعات ب�ن��اء ال�سالم ع�بر الأمن
الغذائي ،وال��دور الأ�سا�سي ال��ذي يلعبه �صغار امل��زارع�ين ،و�إغ�ن��اء الأغذية
ملعاجلة �سوء التغذية ،ومتويل التحول الفعال يف نظم الأغذية الزراعية على
م�ستوى العامل حتت �شعار "طعام �صحي للجميع" .وكانت فعالية "طعام
�صحي للجميع" التي �أُقيمت يف مركز دبي للمعار�ض من بني �أبرز فعاليات
�أ�سبوع الغذاء ،والزراعة ،و�سبل العي�ش من �إك�سبو  2020دبي املنعقد خالل
الفرتة " 23-17فرباير اجلاري" .وعلى هام�ش مناق�شات جل�سة �أولية
ا�ستك�شفت �سبب كون املزارعني يف �صميم تقدمي طعام �صحي للجميع ،قالت
كري�ستينا باورمان ،املتحدثة با�سم تيدك�س ،والكاتبة والطاهية لدى مطعم
"غال�س هو�ستاريا" احلائز جنمة مي�شالن يف روما" :ن�ش�أت وترعرعت مع
هذا االرتباط مبن هو م�س�ؤول عن �إنتاج طعامي ..جلبت معي هذا االرتباط
عندما ك�برت – �أوال كم�ستهلك ،ثم كطاهية"� .أب��رزت املحا�ضرة الزميلة
الدكتورة �أنيكا مول�سورث – م��زارع��ة �شابة ،وعاملة بيئة ،وروائ�ي��ة وكاتبة
– �أهمية هذه العالقة ،م�شرية �إىل عالقة العمل امل�شرتك بني الطهاة
واملزراعني ،وقالت" :اخليارات التي نتخذها عندما جنل�س على الطاولة ،ما
ن�ضعه يف الطبق �أمامنا ،يعطينا فكرة عن ما يفعله املزارع يف احلقل".
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ت�شري ال�سكتة الدماغية �إىل حدوث تلف يف الدماغ .ومتوت خاليا الدماغ يف
غ�ضون دقائق �إذا حرمت من تدفق الدم الغني بالأك�سجني عرب ال�شريان.
وقد ال يدرك الكثريون �إ�صابتهم �إذا كانوا ال يعرفون الأعرا�ض التي يجب
البحث عنها.
و�أ�شارت مراكز ال�سيطرة على الأمرا�ض والوقاية منها (،)CDC
�إىل �أن �إحدى عالمات التحذير من ال�سكتة الدماغية هي "التنميل
�أو ال�ضعف املفاجئ يف الوجه �أو الذراع �أو ال�ساق".

Wednesday

23

من املهم ممار�سة الريا�ضة بانتظام

 5عالمات حتذيرية يجب االنتباه �إليها
لإنقاذ نف�سك من ال�سكتة الدماغية
وميكن ال�شعور بال�ضعف اجل�سدي على جانب واحد من اجل�سم ،والذي يجب �أن يدق �أجرا�س الإنذار.
وت�شمل العالمة التحذيرية الأخرى لل�سكتة الدماغية ال�شعور باالرتباك املفاجئ �أو �صعوبة التحدث �أو
�صعوبة فهم الكالم.
وقد يكون لدى املري�ض "م�شكلة يف الر�ؤية ب�إحدى العينني �أو كلتيهما"� ،أو "�صعوبة يف امل�شي� ،أو الدوار،
�أو فقدان التوازن� ،أو عدم التن�سيق".
وقد يكون هناك "�صداع حاد ومفاجئ" يبدو �أنه لي�س له �سبب مبا�شر.
ويجب على الأ�شخا�ص الذين ي�شتبهون يف �إ�صابتهم ب�سكتة دماغية طلب امل�ساعدة من الطوارئ �أو الرعاية
ال�صحية �أو �أن يطلبوا من �شخ�ص ما �أن ي�أخذهم فورا �إىل امل�ست�شفى.
وتقول مراكز ال�سيطرة على الأمرا�ض�" :إن عالجات ال�سكتة الدماغية التي تعمل ب�شكل �أف�ضل متاحة
فقط �إذا مت التعرف على ال�سكتة الدماغية وت�شخي�صها يف غ�ضون ثالث �ساعات من ظهور الأعرا�ض
الأوىل .وقد ال يكون مر�ضى ال�سكتة الدماغية م�ؤهلني للح�صول عليها �إذا مل ي�صلوا �إىل امل�ست�شفى يف
الوقت املنا�سب".
وقد يتم �إعطاء املر�ضى دواء "يعمل على تخرث الدم" لتفتيت جلطات الدم.
وتظهر الأبحاث �أن املر�ضى الذين يتم عالجهم على الفور ب�أدوية اجللطات يكونون �أكرث عر�ضة للتعايف
ب�شكل كامل �أو يعانون من �إعاقة �أقل من �أولئك الذين ال يتلقون العالج الفوري.
والأ�شخا�ص الذين �أ�صيبوا ب�سكتة دماغية معر�ضون خلطر الإ�صابة ب�سكتة دماغية �أخرى ،حيث يعاين
واحد من كل �أربعة ناجني من �سكتة دماغية �أخ��رى يف
غ�ضون خم�س �سنوات.
وت�ع��د م�ع��اجل��ة الأ� �س �ب��اب ال�ك��ام�ن��ة وراء ال�سكتة
الدماغية �أمرا بالغ الأهمية للم�ساعدة يف تقليل
خم��اط��ر التعر�ض لهجوم �آخ��ر ي�ه��دد احلياة،
ومي�ك��ن �أن ي�شمل ذلك
خ �ف ����ض � �ض �غ��ط ال ��دم
وخف�ض الكولي�سرتول
واحلفاظ على م�ستويات
ال�سكر يف الدم.
وت �ع��د ف�ت�رة ال�ت�ع��ايف ف��ري��دة لكل
� �ش �خ ����ص ،ح �ي��ث ي�شعر
ال �ب �ع ����ض بالتعايف
يف غ�ضون �أ�سابيع،
بينما قد ي�ستغرق
البع�ض الآخر
�سنوات.
وق� � � � � ��ال� � � � � ��ت
م � � � � � ��راك � � � � � ��ز

ال�سيطرة على الأمرا�ض والوقاية منها" :بع�ض النا�س
يتعافون متاما ،لكن البع�ض الآخر يعانون من �إعاقات
طويلة الأمد �أو مدى احلياة".
ومي�ك��ن �أن ت�شمل امل���ض��اع�ف��ات امل��زم�ن��ة ال�شلل (عدم
القدرة على حتريك بع�ض �أجزاء اجل�سم) �أو م�شاكل يف
اتخاذ القرارات والذاكرة ،بالإ�ضافة �إىل:
 م�شاكل فهم �أو ت�شكيل الكالم م�شكلة يف التحكم يف امل�شاعر �أو التعبري عنها خدر �أو �أحا�سي�س غريبة م���ش��اك��ل يف امل���ض��غ �أوالبلع
 م�شاكل يف ال�سيطرةعلى املثانة والأمعاء
 اكتئابو�سواء كنت �أنت �أو �أحد �أفراد �أ�سرتك من
�أ�صيب ب�سكتة دماغية� ،أو كنت مهتما مبنع هذه
احل��ال��ة ،ف ��إن النظام الغذائي هو �أح��د العوامل
الرئي�سية التي تلعب دورا يف خطر الإ�صابة.
و�أو��ض�ح��ت هيئة اخل��دم��ات ال�صحية الوطنية
الربيطانية �أن "النظام الغذائي غري ال�صحي
مي�ك��ن �أن ي��زي��د م��ن ف��ر���ص الإ� �ص��اب��ة ب�سكتة
دماغية لأنه قد ي��ؤدي �إىل زي��ادة �ضغط الدم
وم�ستويات الكولي�سرتول".
و�أف�ضل نظام غذائي هو قليل الد�سم
وال �غ �ن��ي ب ��الأل� �ي ��اف ،وال� � ��ذي ي�شمل
ال �ك �ث�ير م ��ن ال �ف��اك �ه��ة واخل�ضروات
واحلبوب الكاملة.
و�أ�ضافت الهيئة ال�صحية "ال تفرط يف تناول
�أي طعام مبفرده وخا�صة الأطعمة الغنية
بامللح والأطعمة امل�صنعة".
وم � ��ن امل� �ه ��م �أي� ��� �ض ��ا ممار�سة
ال��ري��ا��ض��ة ب��ان�ت�ظ��ام ،وق�ضاء
 150دق� � �ي� � �ق � ��ة ع �ل��ى
الأق � ��ل ك ��ل �أ� �س �ب��وع يف
التمرين.

درا�سة تك�شف عن �أهمية االنتظار  60ثانية
قبل قطع احلبل ال�سري لدى الوالدة!

�أظهر بحث جديد �أن االنتظار  60ثانية فقط لربط وقطع احلبل ال�سري مينح الأجنة اخلدج فر�صة �أف�ضل يف احلياة ،ما يقلل من
خطر الوفاة والإعاقة يف �أول عامني من الطفولة مبقدار اخلم�س تقريبا.
و�أجريت الدرا�سة التي تقودها �أ�سرتاليا ،يف  25م�ست�شفى
يف  7دول ،ونظرت يف النتائج ال�صحية لأكرث من 1500
من الأطفال اخلدج بعد عامني من خروجهم �إىل العامل.
وت�ب�ين �أن م�ع��دالت ب�ق��اء الأط �ف��ال حديثي ال ��والدة الذين
ُربطت احلبال ال�سرية لديهم بعد دقيقة واح��دة  -ولي�س
بعد ال��والدة مبا�شرة  -على قيد احلياة كانت �أف�ضل عند
بلوغهم عامني.
وقال طبيب التوليد جوناثان موري�س ،من جامعة �سيدين
يف عام  2017حول هذه الظاهرة ،قبل �أن يبد�أ الباحثون
درا��س�ت�ه��م الأخ �ي�رة" :هذا مهم ج��دا لأن��ه �أ��س�ل��وب ب�سيط
ومنا�سب جلميع الأطفال اخلدج تقريبا وي�ساعد يف �إنقاذ

الأرواح".
وعن طريق ت�أخري �شبك احلبل ال�سري ،يتدفق املزيد من
ال��دم م��ن امل�شيمة �إىل الطفل ح��دي��ث ال� ��والدة ،م��ع وجود
خاليا الدم احلمراء الإ�ضافية ،واخلاليا املناعية ،واخلاليا
اجلذعية التي يُعتقد �أنها ت�ساعد الأطفال حديثي الوالدة
على حتقيق م�ستويات �صحية من الأك�سجني وال�سيطرة
على االلتهابات .وق��د يكون ه��ذا �أم��را حيويا ملليون طفل
يولدون يف الأ�سبوع الثالثني من احلمل كل عام يف جميع
�أنحاء العامل.
واقرتح بحث �سابق �أن ت�أخري ربط احلبل يح�سن من فر�ص
بقاء الأطفال يف الأي��ام الأوىل من احلياة ،مع تقليل عدد

الأطفال الذين ميوتون يف امل�ست�شفى .ويذهب هذا التحليل
الأخ�ي�ر خطوة �أخ��رى �إىل الأم ��ام ،حيث يبلغ ع��ن النتائج
ال�صحية للر�ضع يف عمر عامني لأك�ثر من  1600طفل
خدج ،ولدوا قبل � 10أ�سابيع.
وهذه �أكرب جتربة �سريرية على الإطالق تقارن �شبك احلبل
املت�أخر والفوري للأطفال اخل��دج ،الذين ول��دوا قبل 30
�أ�سبوعا والذين يعانون من حالة حرجة .وقام العاملون يف
جمال التوليد �إما بربط احلبل ال�سري للأطفال ملدة 60
ثانية� ،أو القيام بذلك يف غ�ضون  10ثوان من الوالدة.
وعندما جمع الباحثون بياناتهم ع��ن  1531طفال مع
نتائج جتربة واح��دة �أخ��رى ،ما رف��ع العدد الإج�م��ايل �إىل
 1637ر�ضيعا ،وجدوا �أن االنتظار �أكرث من  30ثانية
ل��رب��ط احل �ب��ل ال �� �س��ري ق�ل��ل م��ن اخل �ط��ر ال�ن���س�ب��ي للوفاة
والإعاقة يف عمر ال�سنتني مبقدار اخلم�س تقريبا.
وبالتعمق يف النتائج ،يعك�س ه��ذا يف الغالب االحتماالت
الأف�ضل للبقاء على قيد احلياة للأطفال حديثي الوالدة
�إذا ت�أخر ربط احلبل  -ما قلل من اخلطر الن�سبي للوفاة
بن�سبة  - 30%حيث مل يكن هناك فرق وا�ضح يف الإعاقة
الرئي�سية ،مثل ال�شلل الدماغي وفقدان الب�صر �أو ال�صمم
�أو م�شاكل الكالم يف �سن الثانية.
ووج ��دت درا� �س��ة �أ� �س�ترال �ي��ة� ،أب �ل��غ عنها لأول م��رة يف عام
� ،2017أي�ضا �أن عددا �أقل من الأطفال يحتاجون �إىل
عمليات نقل الدم بعد الوالدة �إذا ت�أخر ربط احلبل ال�سري.
وت��و��ص��ي منظمة ال�صحة ال�ع��امل�ي��ة ب��رب��ط احل�ب��ل ال�سري
املت�أخر للأطفال حديثي ال��والدة الذين ال يحتاجون �إىل
دع��م التنف�س ال �ف��وري ،على ال��رغ��م م��ن ع��دم تطبيق هذه
املمار�سة دائما.
وق��ال��ت الباحثة ال�صحية وخ�ب�يرة الإح���ص��اء احل�ي��وي� ،آنا
لني �سيدلر ،لـ Sydney Morning Heraldيف
وقت �سابق من هذا العام" :قد يكون الأمر خميفا بالن�سبة
للأطباء �أن ينتظروا قبل �أن يتدخلوا".

وقطع احلبل ال�سري لربع الأط�ف��ال يف جمموعة الربط
املت�أخر يف التجربة الأ�سرتالية قبل عالمة  60ثانية ،ما
يعك�س خماوف �إكلينيكية.
وقالت �سيدلر ،التي قادت حتليال �آخر م�ؤخرا لـ  42جتربة
�إكلينيكية �شملت �أكرث من  5770طفال" :ه�ؤالء الأطفال
�صغريون جدا ومر�ضى ،لذا ف�إن عدم قيام الأطباء ب�شيء
على الفور يتطلب �إعادة تفكري".
ووجد هذا التحليل �أن ربط احلبل املت�أخر كان �آمنا ويح�سن
البقاء على قيد احلياة ب�شكل طفيف ،على الرغم من �أن
هناك حاجة �إىل مزيد من الأدل��ة لتقييم اال�سرتاتيجيات
البديلة.

ومع تزايد الأدلة ،ي�أمل الباحثون يف �أن عك�س املمار�سة التي
دامت عقودا واملتمثلة يف ربط احلبل ال�سري لدى الأطفال
اخل ��دج ب�ع��د ال � ��والدة م�ب��ا��ش��رة مي�ك��ن �أن ي�ح���س��ن النتائج
ال�صحية على املدى الطويل لآالف الأطفال.
وم��ن ��ش��أن امل��زي��د م��ن البيانات ح��ول توقيت لقط احلبل
ال�سري من جمموعة من الإع��دادات ال�سريرية� ،أن ي�ساعد
يف تر�سيخ النتائج ،ومنح الأطباء مزيدا من الثقة ،وا�ستبعاد
الأ�� �ض ��رار امل�ح�ت�م�ل��ة ،وت�ت�ب��ع ال�ن�ت��ائ��ج ال�صحية يف مرحلة
الطفولة.
و ُن �� �ش��ر ال �ب �ح��ث يف جم �ل��ة Lancet Child and
.Adolescent Health
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جمل�س الإمارات للذكاء اال�صطناعي والتعامالت الرقمية يعقد اجتماعه الأول يف 2022

عمر العلماء :البنية التحتية املتطورة للإمارات بيئة حمفزة لت�سريع
التحول الرقمي وحا�ضنة البتكار احللول القائمة على الذكاء اال�صطناعي
•• دبي  -وام:

�أك��د معايل عمر ب��ن �سلطان العلماء وزي��ر دول��ة للذكاء
اال�صطناعي واالقت�صاد الرقمي وتطبيقات العمل عن
بعد �أن البنية التحتية املتطورة لدولة الإمارات متثل بيئة
حمفزة لت�سريع التحول الرقمي وحا�ضنة البتكار احللول
القائمة على الذكاء اال�صطناعي ،وت�شكل داعما �أ�سا�سياً
لتعزيز ري��ادة الدولة منوذجاً عامليا يف تبني تكنولوجيا
امل�ستقبل واحللول الرقمية التي ترتقي مب�ستوى الأداء
وت�سهم يف حت�سني حياة النا�س.
جاء ذلك خالل االجتماع الأول ملجل�س الإم��ارات للذكاء
اال�صطناعي والتعامالت الرقمية ،يف عام  2022الذي
عقد عن بعد “افرتا�ضياً” عرب من�صة “تيمز” مب�شاركة
�أع�ضاء املجل�س الذي ي�ضم ك ًال من �سعادة ال�شيخ خالد بن
�أحمد القا�سمي مدير عام دائرة احلكومة الإلكرتونية يف
ال�شارقة ،و�سعادة ال�شيخ املهند�س حممد بن حمد بن �سيف
ال�شرقي رئي�س دائرة احلكومة الإلكرتونية يف الفجرية،
و�سعادة يون�س حاجي اخلوري وكيل وزارة املالية ،و�سعادة
الدكتور حممد �سليم العلماء وكيل وزارة ال�صحة ووقاية
املجتمع ،و�سعادة �شريف �سليم العلماء وكيل وزارة الطاقة
وال�ب�ن�ي��ة التحتية ل���ش��ؤون ال�ط��اق��ة وال �ب�ت�رول ،و�سعادة
حم�م��د �إب��راه �ي��م امل �ع�لا وك �ي��ل وزارة ال�ترب�ي��ة والتعليم
لل�ش�ؤون الأكادميية ،و�سعادة عبداهلل �آل �صالح وكيل وزارة
االق�ت���ص��اد ،و��س�ع��ادة حممد ب��ن طليعة رئي�س اخلدمات
احلكومية يف حكومة دولة الإمارات.
كما �شارك يف االجتماع �سعادة ماجد �سلطان امل�سمار مدير
عام هيئة تنظيم االت�صاالت واحلكومة الرقمية ،و�سعادة
ح�ن��ان من�صور �أه�ل��ي م��دي��ر امل��رك��ز االحت ��ادي للتناف�سية
والإح�صاء بالإنابة ،و�سعادة الدكتور حممد عبد احلميد
الع�سكر مدير عام هيئة �أبوظبي الرقمية ،و�سعادة حمد
عبيد املن�صوري املدير العام لهيئة دبي الرقمية ،و�سعادة
•• دبي -وام:

ي���س�ت���ض�ي��ف م�ت�ح��ف امل���س�ت�ق�ب��ل يف دب ��ي يف
غ��دا  24ف�براي��ر اجل ��اري ت�شانبينج زاهو
 ،امل ��ؤ� �س ����س وال��رئ �ي ����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�شركة
باينان�س� ،أك�ب�ر بور�صة ع�م�لات رقمية يف
العامل �ضمن اجلل�سة احل��واري��ة الأوىل يف
�سل�سلة ح��وارات نوعية ينظمها املتحف مع
عدد من �أبرز اخلرباء والعلماء واملخت�صني
يف �� �ش� ��ؤون امل���س�ت�ق�ب��ل ،حت�ق�ي�ق��ا للأهداف
املر�سومة له ليكون من�صة لدرا�سة امل�ستقبل
وت���ص�م�ي��م �أف� �ك ��اره وخ �ل��ق ن�ق��ا��ش��ات علمية
معمّقة ح��ول اجتاهاته يف كافة القطاعات
العلمية والتنموية والإن�سانية.
وي���س�ت�ع��ر���ض “ زاه � ��و “ يف ح � ��واره املتاح
جم��ان �اً للجميع ��ش��رط الت�سجيل امل�سبق
عرب املوقع الإل�ك�تروين https://talks.
 ،/museumofthefuture.aeجتربته
التي ب��د�أت من خالل بناء �أنظمة التداول
وا� �س��ع ال�ن�ط��اق ل�صالح ��ش��رك��ات الو�ساطة
امل��ال�ي��ة يف ب��ور��ص��ات وول ��س�تري��ت ق�ب��ل �أن
ي�ط�ل��ق “باينان�س” ال �ت��ي و� �ص �ل��ت قيمة
ال �ت��داوالت عليها �إىل ت��ري�ل�ي��وين دوالر يف
ح�ين ب��ات��ت عملها امل�ش ّفرة امل�ع��روف��ة با�سم
“ ”BNBيف املركز الثالث عامليا من حيث
احل�صة ال�سوقية.
و ي �ق��دم ر�ؤي� �ت ��ه اال� �س �ت �� �ش��راف �ي��ة مل�ستقبل
العمالت امل�شفرة يف عامل الغد والتطبيقات
امل�ستقبلية ل�ه��ا وت�ك�ن��ول��وج�ي��ا بلوكت�شني
وال ��دور امل �ح��وري ل��دب��ي يف �صنع م�ستقبل
القطاع �إقليمياً ودولياً.
وتعترب ق�صة حياة وجناح زاه��و ،وهو رجل
�أع �م��ال �صيني – ك �ن��دي ،من��وذج �اً ملهماً
ل �ل �� �ش �ب��اب مل ��واج �ه ��ة ال �ت �ح��دي��ات وحتقيق
�أح�لام �ه��م ،ف�ق��د ع��ا���ش ط�ف��ول��ة متوا�ضعة
م��ع �أ��س��رت��ه بعد انتقالهم م��ن ال�صني �إىل
ك �ن��دا ،وا��ض�ط��ر للعمل يف امل�ط��اع��م خالل
�شبابه قبل �أن ُتتاح له الحقا فر�صة درا�سة
علوم الكمبيوتر التي ترافقت مع اهتمامه
الكبري ب�أ�سواق املال.
•• ال�شارقة -الفجر:

اح�ت�ف�ل��ت ج��ام�ع��ة ال �� �ش��ارق��ة ودائ ��رة
ال�ت���س�ج�ي��ل ال �ع �ق ��اري يف ال�شارقة
بتخريج ثالث دفعات من الدار�سني
بربنامج“ :الدبلوم املهني العقاري”
وه��م الدفعات  ،18،17،16والتي
�أ�شرف على �إعدادها وتنفيذها مركز
التعليم امل�ستمر وال�ت�ط��وي��ر املهني
بجامعة ال�شارقة ،بواقع � 60ساعة
ت��دري �ب �ي��ة ل �ك��ل دف �ع��ة ،و� �ش �م��ل حفل
التخريج  58م�ت��درب��ا م��ن خمتلف
املكاتب العقارية يف ال�شارقة.
افتتح احلفل بكلمة ترحيبية �ألقاها
الأ� �س �ت��اذ ال��دك �ت��ور ي��و��س��ف احلايك،
نائب مدير جامعة ال�شارقة لل�ش�ؤون
الأكادميية نيابة عن مدير اجلامعة،
ح�ي��ث رح ��ب ف�ي�ه��ا ب��احل���ض��ور وهن�أ

خالد ال�شام�سي مدير ع��ام دائ��رة احلكومة الذكية يف �أم
القيوين ،و�سعادة �أحمد �سعيد ال�صياح النعيمي مدير عام
هيئة احلكومة الإلكرتونية يف ر�أ�س اخليمة ،و�سعادة دينا
فار�س مدير عام حكومة عجمان الرقمية بالندب.
و ق��ال عمر �سلطان العلماء �إن حكومة دول��ة الإم ��ارات
متتلك بنية حتتية رقمية م��ن الأك�ث�ر ت�ط��وراً عاملياً ،ما
ي�شكل حمفزاً �أ�سا�سياً لت�سريع عملية التحول الرقمي،
وت �ع��زي��ز ج �ه��ود ت��وظ�ي��ف ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا يف ا�ستخدامات
ال�ت�ع��ام�لات الرقمية للتي�سري على ال�ن��ا���س ،م��ا يرتجم
توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال� ��وزراء ح��اك��م دبي
“رعاه اهلل” بتعزيز اال�ستفادة من التكنولوجيا وحلول
الذكاء اال�صطناعي يف ابتكار مناذج عمل جديدة وتوفري
�أف�ضل الفر�ص مل�ستقبل �أف�ضل للأجيال القادمة.
و �أ�ضاف �أن تعزيز ا�ستخدامات حلول الذكاء اال�صطناعي
والتعامالت الرقمية وتوظيفها بال�شكل الأم�ث��ل ،وبناء
جيل جديد من الكفاءات املتخ�ص�صة يف خمتلف جماالت
الذكاء اال�صطناعي ،وتطوير مبادرات فاعلة يف القطاعات
احل �ي��وي��ة ،ي��دع��م تنفيذ وث�ي�ق��ة امل �ب��ادئ ال�ع���ش��رة لدولة
الإم��ارات يف اخلم�سني اجلديدة ،التي تركز على حتقيق
التفوق الرقمي والتقني والعلمي للدولة ،وتنمية ر�أ�س
مالها الب�شري لبناء اقت�صاد وطني رقمي هو الأف�ضل
والأن �� �ش��ط ع��امل �ي��ا ،مب��ا ي��ر��س��خ م�ك��ان��ة ال��دول��ة وريادتها
العاملية.
و يهدف جمل�س الإمارات للذكاء اال�صطناعي والتعامالت
ال��رق�م�ي��ة �إىل ت�ع��زي��ز ا��س�ت�خ��دام��ات ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا الذكاء
اال�صطناعي والتعامالت الرقمية يف خمتلف جماالت
ال�ع�م��ل وت�شجيع ت �ب��ادل امل�ع��رف��ة واخل �ب�رات وا�ستقطاب
امل��واه��ب و�أف���ض��ل اخل�ب�رات العاملية وال��وط�ن�ي��ة ،واقرتاح
ال���س�ي��ا��س��ات ال�ت��ي م��ن ��ش��أن�ه��ا تر�سيخ بيئة حم�ف��زة على
االبتكار والبحث ،وت�شجيع الدرا�سات والأبحاث املتقدمة

والتخ�ص�صية ،يف خمتلف جم��االت ال��ذك��اء اال�صطناعي
والتعامالت الرقمية .و ا�ستعر�ض �أع�ضاء املجل�س �أهم
�إجن��ازات املرحلة الأوىل من جمل�س الذكاء اال�صطناعي
والتعامالت الرقمية ،التي ت�شمل تخريج �أكرث من 260
خبرياً يف جمال الذكاء اال�صطناعي من برنامج متخ�ص�ص
بالتعاون مع “كلية كيلوغ يف جامعة �أوك�سفورد” ،ي�شغلون
حالياً �أه��م املنا�صب يف تخ�ص�صات ال��ذك��اء اال�صطناعي
وال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي� ،إ��ض��اف��ة �إىل زي��ادة ن�سبة الأب�ح��اث يف
الدولة وع��دد املختربات املتقدمة واملتخ�ص�صة يف جمال
ال��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي وت��وف�ير الإق ��ام ��ة ال��ذه�ب�ي��ة لأهم
املواهب يف هذا القطاع احليوي واملهم.
وت�ط��رق املجتمعون �إىل امل �ب��ادرات واخل�ط��ط امل�ستقبلية
و�أبرز جهود تعزيز تبني ا�ستخدام التكنولوجيا والرقمنة
يف ال�ت�ع��ام�لات احل�ك��وم�ي��ة ل�لارت �ق��اء ب �ك �ف��اءة اخلدمات
احل �ك��وم �ي��ة ،مب ��ا ي�ن���س�ج��م م ��ع امل� �ب ��ادئ ال �ع �� �ش��رة لدولة
الإم ��ارات ،م��ن خ�لال البناء امل�ستمر للمهارات وتطوير
ر�أ� ��س امل��ال الب�شري وحتقيق ال�ت�ف��وق ال��رق�م��ي والتقني
والعلمي وبناء اقت�صاد قوي .و عر�ضت اللجان الفرعية
خططها التنفيذية و�أه��م الأه ��داف التي �ستعمل عليها
خالل املرحلة املقبلة وم�ؤ�شرات النجاح املقرتحة حيث مت
اعتماد ما يزيد على  60مبادرة ليتم تنفيذها عرب اللجان
الفرعية يف الدورة الثانية ملجل�س الذكاء اال�صطناعي.
و �ساهم املجل�س يف دورته الأوىل يف و�ضع عدد من القوانني
وال���س�ي��ا��س��ات اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة �أب ��رزه ��ا ق��ان��ون اجلرائم
الإل�ك�ترون�ي��ة “جرائم ت�سميم ال�ب�ي��ان��ات امل�ستخدمة يف
تدريب تقنيات ال��ذك��اء اال�صطناعي” ،وق��ان��ون التوقيع
الإل � �ك�ت��روين “ت�صنيف �أن� � ��واع ال �ت��وق �ي��ع الإل� �ك�ت�روين
وا��س�ت�خ��دام ت�ق�ن�ي��ات ال�ب�ل��وك ت�شني” ،واال�سرتاتيجية
الوطنية للبلوك ت�شني ،ويف املرحلة الثانية التي تركز
ع�ل��ى ت�ب�ن��ي ال��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي يف ال��دول��ة مت اعتماد
 12جلنة فرعية يرت�أ�سها �أع�ضاء املجل�س وتتكون من

منت�سبني م��ن خم�ت�ل��ف اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة واخلا�صة.
و ت��رك��ز ال �ل �ج��ان ع�ل��ى ت�ب�ن��ي �أن���ش�ط��ة وم� �ب ��ادرات الذكاء
اال�صطناعي والتعامالت الرقمية ،من خالل  3م�سارات،
وهي زيادة تناف�سية دولة الإمارات يف القطاعات احليوية
ذات الأولوية ،وتطوير بيئة خ�صبة للذكاء اال�صطناعي يف
الدولة ،واعتماد وتبني الذكاء اال�صطناعي وتطبيقاته يف
خدمات اجلهات احلكومية .و يركز املجل�س على بناء جيل
من الكفاءات وال�ك��وادر الوطنية املتخ�ص�صة يف جماالت
ال��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي وال�ت�ع��ام�لات ال��رق�م�ي��ة بالتن�سيق
م��ع اجل�ه��ات املعنية ،و�إن���ش��اء جل��ان داع�م��ة لعمل املجل�س
واال�ستعانة باخلرباء واق�تراح اال�سرتاتيجيات ومتابعة
تنفيذها ،وتقدمي امل�شورة يف جمال الذكاء اال�صطناعي
والتعامالت الرقمية ،والتن�سيق مع اجلهات االحتادية
واملحلية لتبني الذكاء اال�صطناعي والتعامالت الرقمية،
�إ�ضافة �إىل التن�سيق مع اجلهات املعنية بالتعليم يف الدولة
لدمج و�إدراج الذكاء اال�صطناعي والتعامالت الرقمية
يف مراحل التعليم ،وعقد ال�شراكات اال�سرتاتيجية مع
اجلهات املحلية والدولية.
و يقوم منوذج عمل املجل�س على � 3أه��داف رئي�سية وهي
بناء �أ�سا�س قوي يف جمال الذكاء اال�صطناعي والتعامالت
الرقمية ،وتبني �أن�شطة وم�ب��ادرات ال��ذك��اء اال�صطناعي
والتعامالت الرقمية ،وقيادة القطاع عاملياً.

جتربة ت�شانبينج زاهو القائمة على الإبداع واالبتكار حولته �إىل رائد مايل و�أحد �أبرز �أثرياء العامل

م�ؤ�س�س باينان�س �أكرب بور�صة عمالت رقمية يف العامل
ي�ستعر�ض من متحف امل�ستقبل ر�ؤيته مل�ستقبل العمالت امل�شفرة

ك��ان��ت اخل �ط��وة الأوىل ل��ه يف ع��امل العمل
امل�ستقل مبجال ال�ت��داوالت ت�أ�سي�س �شركة
“فيوجن �سي�ستمز” يف م��دي�ن��ة �شنغهاي
ال�صينية ،وال �ت��ي �أن�ت�ج��ت ع ��ددا م��ن �أ�سرع
�أنظمة التداول الرقمية يف العامل.

وك��ان زاه��و �أح��د �أع���ض��اء ال�ف��ري��ق امل�ؤ�س�س
ل�شركة “بلوكت�شني �إنفو” قبل �أن يتوىل
الح �ق �اً من�صبا ك�ب�يرا ل��دى ��ش��رك��ة “�أوكي
كوين” للعمالت امل�شفرة ليغادرها الحقا
معلنا ع��ام  2017ت�أ�سي�س �شركة بينان�س

ب �ع��د ج �م��ع  15م �ل �ي��ون دوالر م��ن خالل
ط ��رح �أويل ق��ائ��م ع �ل��ى ع �م�ل�ات م�ش ّفرة،
وخ�لال ثمانية �أ�شهر حتولت ال�شركة �إىل
�أك�ب�ر بور�صة للعمالت امل�ش ّفرة يف العامل
من حيث حجم التداوالت ،ليعود زاهو عام
 2018ويطلق “باينان�س �سمارت ت�شني”
،وتبلغ ث��روة زاه��و حاليا  96مليار دوالر،
م��ا يجعله �أث ��رى رج ��ال الأع �م��ال يف كندا
و��ص��اح��ب امل��رت�ب��ة  14ع�ل��ى ق��ائ�م��ة �أثرياء
ال�ع��امل ال���ص��ادرة ع��ن وك��ال��ة ب�ل��وم�برغ ،كما
يحتل زاه��و امل��رك��ز الثالث عاملياً ب�ين �أكرب
�أث��ري��اء ال�ع��امل يف جم��ال العمالت امل�ش ّفرة
وفقا ملجلة فورب�س.
و جت �م��ع زاه � ��و ب ��دب ��ي ق �� �ص��ة ط��وي �ل��ة من
الإعجاب بتجربة املدينة الرائدة والفر�ص
ال�ك�ب�يرة ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا لتمكني املبدعني
واملبتكرين وم�ساهمتها ال��رائ��دة يف �صنع
م�ستقبل الإن�سانية و�صياغة ت�صوراته.
ك ��ان زاه� ��و ق ��د �أع �ل ��ن يف ن��وف �م�بر املا�ضي
�أن��ه اب�ت��اع �شقة يف دب��ي ال�ت��ي و�صفها ب�أنها
“مدينة �صديقة للحلول املالية امل�ش ّفرة”
م�شيدا ب��ر�ؤي��ة حكومتها امل�ستقبلية وبيئة
الأعمال فيها.
و�أ�ضاف زاهو يف ت�صريحات له خالل م�ؤمتر
��س�ن�غ��اف��ورة �آن� ��ذاك �أن � �ش��راءه ال���ش�ق��ة جاء
لرغبته ب�إظهار م�ستوى التزامه بالعالقة
م��ع دب��ي ..و�ش ّكل �إع�ل�ان زاه��و ح��دث�اً جذب
�أنظار العامل� ،إذ من املعروف عنه �أن��ه كان
�سابقا ي�صر على عدم امتالك �أ�صول ثابتة
مثل املنازل وال�سيارات.
و تعددت �أوج��ه التعاون بني زاه��و و�شركته

ال ��رائ ��دة ،ب��اي �ن��ان ����س ،وب�ي�ن دب ��ي بجهاتها
احلكومية واال�ستثمارية املتعددة ،ففي نهاية
 ،2021و ّقعت �سلطة مركز دبي التجاري
العاملي ،اتفاقية تعاون مع باينان�س ،بهدف
ت�أ�سي�س منظومة متكاملة لقطاع الأ�صول
االف�ترا��ض�ي��ة ت�سهم يف ت�ع��زي��ز م�ك��ان��ة دبي
كمركز عاملي رائ��د يف ه��ذا القطاع الواعد
وحتقيق من��و اقت�صادي طويل الأج��ل من
خ�لال االبتكار الرقمي ،يف خطوة �أعقبت
الإع�ل�ان ع��ن حت��وي��ل م��رك��ز دب��ي التجاري
العاملي �إىل منطقة متكاملة لدعم تنظيم
الرقابة على الأ�صول االفرتا�ضية وامل�شفرة
ومنتجاتها وتبادالتها الرقمية وم�شغليها
يف الإمارة.
كما اخ�ت��ارت باينان�س مدينة دب��ي لتنظيم
�أك�ب��ر م ��ؤمت��رات �ه��ا امل�ت�خ���ص���ص��ة يف جمال
ت�ع��ام�لات “بلوكت�شني” ال��رق�م�ي��ة خالل
الفرتة من � 28إىل  30مار�س املقبل ،يف
ح ��دث ��س�ي�ج��ذب ك �ب��ار خ�ب�راء ال �ق �ط��اع من
املنطقة والعامل.
وت ��أت��ي ج�ل���س��ة ت�شانغبينج زاه ��و يف �إط ��ار
�سل�سلة م��ن ت���س��ع ح� ��وارات ي�ع�ت��زم متحف
امل���س�ت�ق�ب��ل ع�ق��ده��ا ب� ��دءا م��ن  24فرباير
اجل��اري و ت�ستمر حتى  29م��ار���س املقبل
م �ب��ا� �ش��رة يف ق��اع��ة امل �ت �ح��ف ،وه ��ي متاحة
جم��ان �اً للجميع ��ش��رط الت�سجيل امل�سبق
عرب املوقع الإل�ك�تروين https://talks.
./museumofthefuture.ae

وت�ت�م�ح��ور ه ��ذه احل� � ��وارات ،ال �ت��ي يتحدث
خاللها خرباء عامليون خمت�صون بامل�ستقبل
ور�ؤ�ساء تنفيذيون ونخبة من روّاد الأعمال،
ح ��ول م��وا��ض�ي��ع ع ��دة ت�ن��اق����ش ال �ف��ر���ص يف
جم ��ال ال �ع �م�لات امل �� �ش � ّف��رة وال ��رم ��وز غري
ال �ق��اب �ل��ة ل�ل�ا� �س �ت �ب��دال  ،NFTوال � ��دور
ال ��ذي تلعبه م��دي�ن��ة دب��ي يف اال��س�ت�ث�م��ار يف
امل�ستقبل ،وم�ستقبل الواقع املختلط ،وواقع
العامل العربي والعلوم ،وم�ستقبل التنقل،
وال ��دور ال��ذي تلعبه تقنية امليتافري�س يف
تغيري ال�ع��امل� ،إ�ضافة اىل م�ستقبل قطاع
التكنولوجيا وحالة العامل عام .2022
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�صندوق خليفة يعلن ان�ضمام بوابة نون للدفع
املتكاملة �إىل برنامج التمكني الإلكرتوين

•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلن �صندوق خليفة لتطوير امل�شاريع
ان �� �ض �م ��ام ن � ��ون باميينت�س(Noon
 ،)Paymentsوب ��واب ��ة ن� ��ون للدفع
امل�ت�ك��ام��ل للم�شاريع املحلية (noon.
� )comإىل مبادرة التمكني الإلكرتوين
ال�ت��ي �أطلقها ال�صندوق �ضمن تطوير
م�شاريع التجارة الرقمية والإلكرتونية.
و�ستوفر بوابة نون للدفع لرواد الأعمال
و�أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
ح��زم��ة م��ن اخل��دم��ات ال �ت��ي ت���س��اه��م يف
تو�سعة �أعمالهم ومتكينهم من ت�سويق
منتجاتهم عرب الإنرتنت حيث تت�ضمن
ه ��ذه اخل ��دم ��ات �إع �ف��ائ �ه��م م ��ن تكاليف
�إع��دادات اال�شرتاك ،وتخفي�ض الر�سوم ال�شهرية املرتتبة على الت�سجيل فيها.
وقالت �سعادة علياء عبد اهلل املزروعي ،م�ست�شارة رئي�س دائرة التنمية االقت�صادية
يف �أبوظبي�“ :إن �صندوق خليفة ملتزم مبوا�صلة العمل من �أج��ل خلق وتعزيز
بيئة عمل منا�سبة وتناف�سية لقطاع امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة يف �إمارة
�أبوظبي ،م�ؤكدًا �أن خدمات بوابة نون للدفع �ست�ساهم يف االرتقاء مب�ستوى �أداء
تلك امل�شاريع يف ال�سوق” .و�أو�ضح �أن خدمات الدفع الإلكرتوين وتوفري خيارات
الدفع املتنوعة من �ش�أنه �أن ي�ساهم يف تعزيز �أعمال ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
وزيادة عائداتها و�أرباحها ،الف ًتا �إىل �أن بوابة نون للدفع �ستتيح قبول جميع طرق
الدفع عرب الإنرتنت مبا يف ذلك بطاقات ال�صراف الآيل ،بطاقات االئتمان� ،آبل
باي ،غوغل باي� ،سام�سونغ باي وغريها.

�أبوظبي للتنمية يبحث مع �سفري
موري�شيو�س تعزيز التعاون

•• �أبوظبي-وام:

بحث �سعادة حممد �سيف ال�سويدي ،مدير ع��ام �صندوق �أبوظبي للتنمية،
و �سعادة �شوقت علي �سودهان �سفري موري�شيو�س غري املقيم ل��دى الدولة
ال �ع�ل�اق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة امل �� �ش�ترك��ة� ،إىل ج��ان��ب م�ن��اق���ش��ة ال �ف��ر���ص التنموية
واال�ستثمارية امل�ستقبلية التي من �ش�أنها �أن ت�ساهم يف حتفيز النمو االقت�صادي
وحتقيق التنمية امل�ستدامة يف موري�شيو�س .ح�ضر اللقاء  -الذي عُقد يف مقر
ال�صندوق � -سعادة خليفة عبداهلل القبي�سي ،نائب مدير عام ال�صندوق ،وعدد
من كبار امل�س�ؤولني من كال اجلانبني .وقال �سعادة حممد �سيف ال�سويدي -
بهذه املنا�سبة � -إن موري�شيو�س من الدول التي ترتبط بعالقات ا�سرتاتيجية
متميزة مع �صندوق �أبوظبي للتنمية ويعود تاريخها �إىل �أربعة عقود ،حيث
م�وّل ال�صندوق �أوىل م�شاريعه التنموية اخلا�صة بتطوير �شبكات املياه يف
موري�شيو�س ،الفتاً �إىل �أن ال�صندوق قام كذلك بتمويل م�شاريع يف قطاعات
متنوعة انعك�ست ب�شكل مبا�شر على حت�سني جودة حياة ال�سكان.

جامعة ال�شارقة ودائرة الت�سجيل العقاري حتتفل بتخريج ثالث دفعات من الدبلوم املهني العقاري

اخل ��ري� �ج�ي�ن واخل� ��ري � �ج� ��ات ،و�أك � ��د
ب� � ��أن �أح � ��د �أه � ��م �أدوار اجلامعات
ه��و ت �ط��وي��ر امل�ج�ت�م�ع��ات م��ن خالل
تطوير �شرائحها و�أفرادها يف جمال
تخ�ص�صاتهم املختلفة ،و�أ��ض��اف �أن
ج��ام�ع��ة ال���ش��ارق��ة تعمل دائ �م��ا على
م��د ج���س��ور ال �ت �ع��اون م��ع امل�ؤ�س�سات
وال�ه�ي�ئ��ات ال��وط�ن�ي��ة م��ن �أج ��ل دعم
وت �ط ��وي ��ر ال �ع��ام �ل�ي�ن ف �ي �ه��ا مهنيا
وال� �س �ي �م��ا ب��ال�ب�رام��ج امل �ه �ن �ي��ة التي
تطرحها يف خمتلف التخ�ص�صات.
و�أك��د �سعادة عبد العزيز ال�شام�سي،
مدير عام دائ��رة الت�سجيل العقاري
بال�شارقة ،على املكانة الريادية التي
ت�ت�م�ت��ع ب�ه��ا �إم � ��ارة ال �� �ش��ارق��ة ودول ��ة

الإمارات العربية املتحدة ،يف تطبيق
�أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات ال��داع�م��ة لتطور
القطاع ال�ع�ق��اري ،بف�ضل اهتمامها
باجلانب التعليمي والتدريبي الذي
ميكنها م��ن املحافظة على مكانتها
امل�ستحقة يف ه��ذا امل �ج��ال ،ويتيح يف
الوقت ذاته للعاملني يف هذا القطاع،
اال��س�ت�ف��ادة م��ن ال�ف��ر���ص امل�ت��اح��ة يف
تنمية �أعمالهم”.
و�أ��ش��ار �سعادته �إىل �أن التعاون بني
دائ ��رة الت�سجيل ال�ع�ق��اري وجامعة
ال�شارقة يف برنامج “الدبلوم املهني
العقاري”� ،أح��دث ت�ط��وراً نوعياً يف
ال�سوق العقارية ،باعتباره من �أف�ضل
ال�برام��ج التعليمية امل�ستمرة على

م�ستوى امل�ن�ط�ق��ة ،ول�ي����س �أدل على
ذل��ك م��ن االح�ت�ف��ال بتخريج ثالث
دفعات جديدة ،التي �ضمت نخبة من
املتدربني ال��ذي��ن �سيكونون قادرين
ع �ل��ى االرت� �ق ��اء ب��ال �ق �ط��اع العقاري
وت�ع��زي��ز ق��درات��ه التناف�سية وزي ��ادة
م�ساهمته يف االقت�صاد الوطني.
م��ن ن��اح�ي�ت��ه ،ه �ن ��أ ��س�ع��ادة امل�ست�شار
ح �م �ي��د ال � �ع � � ّب ��ار ،م �� �س �ت �� �ش��ار دائ � ��رة
ال �ت �� �س �ج �ي��ل ال� �ع� �ق ��اري بال�شارقة،
اخلريجني واخلريجات الذين ت�شكل
كل دفعة جديدة منهم ،عنواناً �آخرا
للتم ّيز يف ال�ق�ط��اع ال�ع�ق��اري ،نظراً
لأه�م�ي��ة ه��ذا ال��دب�ل��وم يف تزويدهم
ب��امل�ع�ل��وم��ات ال��دق�ي�ق��ة امل���س�ت�ن��دة �إىل

�أ�س�س علمية وقانونية حول العديد
من املحاور ،مثل الو�ساطة العقارية،
وال�ت�ث�م�ين واال� �س �ت �ث �م��ار والت�سويق
العقاري ،و�إدارة العقارات ،والتنظيم
الإيجاري ،وغريها.
وقال �سعادته“ :نتطلع �إىل موا�صلة
دورنا ،بال�شراكة مع جامعة ال�شارقة،
يف رف ��د ال �ق �ط��اع ال �ع �ق��اري ب�أف�ضل
ال �ك �ف��اءات امل �ت��درب��ة واخل �ب�ي�رة ،من
�أج� ��ل احل �ف��اظ ع �ل��ى ح �ق��وق املالك
وامل�ستثمرين ،وتعزيز البيئة الإدارية
والقانونية للقطاع العقاري يف �إمارة
ال�شارقة وال��دول��ة مب��ا يعود بالنفع
على مواطنيها واملقيمني على ثراها،
وي �� �س �ه��م يف ا� �س �ت �م��رار ازده� � ��ار هذا

ال�ق�ط��اع احل�ي��وي واملهم” .الأ�ستاذ
ال ��دك �ت ��ور را�� �ض ��ي ال ��زب �ي ��دي مدير
م��رك��ز التعليم امل�ستمر والتطوير
املهني خ�لال كلمته ق��ال “ :نتقدم
�إليكم �أيها اخلريجون واخلريجات
ب�أ�سمى معاين التهنئة والتربيكات
ب�إجنازكم الأه��م يف مواقعكم املهنية
والوظيفية ،من حيث تطور �أدواتكم
يف اال� �ض �ط�ل�اع مب �� �س ��ؤول �ي��ات هذا
ال��واج��ب الوطني ومب��ا يتنا�سب مع
ال�ن�ه���ض��ة ال �ع �� �ص��ري��ة واحل�ضارية
ال�ع��ام��رة ال�ت��ي يعي�شها ه��ذا الوطن
العزيز ،و�أ�شعر �أنه من واجبنا �أي�ضا
�أن نتقدم مبثل هذه التهنئة لأ�صحاب
ال�سعادة ر�ؤ�ساءكم يف العمل ،لأن من

�ش�أن العلم املهني الذي تلقيتموه يف
الدبلومات املهنية وال��ذي �ستنعك�س
�آثاره كما �أ�شرنا على امل�ؤ�س�سات التي
تعملون ب�ه��ا ،وم��ن ��ش��أن��ه �أن ي�شكل
�أث��را بالغا يف تقدم �أدوات عمل هذه
امل��ؤ��س���س��ات وب��ال �ت��ايل ال�ت�ق��دم الهام
وال�ك�ب�ير يف ح�ج��م وج��وه��ر عائدات
عملها وواجباتها وم�س�ؤولياتها يف
التنمية الوطنية التي تعمل عليها”.
عمل الربنامج على التعريف بالبيئة
القانونية املنظمة ل�سوق العقارات،
وماهية كل من:
ال ��و� �س ��اط ��ة ال �ع �ق ��اري ��ة والتثمني
ال � �ع � �ق� ��اري وال� �ت� ��� �س ��وي ��ق ال� �ع� �ق ��اري
وجمعيات احت��اد امل�ل�اك� ،إىل جانب

كيفية مواجهة الت�صرفات العقارية
واملنازعات القانونية النا�شئة عنها،
كما وركز الربنامج على كيفية �إدارة
العقارات من خالل درا�سة االقت�صاد
ال�ع�ق��اري وحت�ل�ي��ل الأ� �س��واق و�أي�ضا
طرق اال�ستثمار والتطوير العقاري.
ح���ض��ر ح�ف��ل ال�ت�خ��ري��ج ��س�ع��ادة عبد
العزيز �أح�م��د ال�شام�سي مدير عام
دائرة الت�سجيل العقاري يف ال�شارقة،
والأ� �س �ت��اذ ال��دك�ت��ور يو�سف احلايك
نائب مدير جامعة ال�شارقة لل�ش�ؤون
الأكادميية ،و�سعادة امل�ست�شار حميد
ال �ع �ب��ار م���س�ت���ش��ار دائ � ��رة الت�سجيل
ال�ع�ق��اري ،والأ��س�ت��اذ الدكتور را�ضي
ال ��زب� �ي ��دي م ��دي ��ر م ��رك ��ز التعليم
امل�ستمر والتطوير املهني ،والأ�ستاذ
�سلطان عبد اهلل العوي�س رئي�س ق�سم
التدريب بدائرة الت�سجيل العقاري.
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•• الفجرية  -وام:
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مياه وكهرباء الإمارات تنظم املزاد الثالث
ل�شهادات الطاقة النظيفة  14مار�س

•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت �شركة مياه وكهرباء الإمارات ام�س عن تنظيم املزاد الثالث ل�شهادات
الطاقة النظيفة يف �أبوظبي يف الرابع ع�شر من �شهر مار�س املقبل بعد جناح
املزادين الأول والثاين.
وتتيح �شهادات الطاقة النظيفة لل�شركات �إمكانية تتبع وتوثيق ا�ستخدام
ال�ط��اق��ة النظيفة م��ن م��وق��ع التوليد �إىل م�ك��ان ا�ستهالكها ف�ض ً
ال عن
متكينها من احلد من االنبعاثات الكربونية الناجمة عن �أعمالها وحتقيق
�أهداف اال�ستدامة اخلا�صة بها.
وق��ال عثمان �آل علي ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة مياه وكهرباء الإمارات
يعترب برنامج �شهادات الطاقة النظيفة من املبادرات اجلديدة املبتكرة التي
�أكدت فعاليتها يف م�ساعدة ال�شركات العاملة يف �أبوظبي على �إزالة الكربون
من ا�ستهالكها للطاقة ..الفتا �إىل �أنه منذ �إطالق املزاد الأول خالل �شهر
�سبتمرب املا�ضي ،حقق �سوق �شهادات الطاقة النظيفة منواً مت�سارعاً لي�شمل
قطاعات الطاقة وال�صناعة والفعاليات والعقارات والرعاية ال�صحية مع
توقيع اتفاقيات ا�سرتاتيجية مع ك�برى ال�شركات يف �أبوظبي لتزويدها
بالكهرباء من م�صادر الطاقة النظيفة التي توفرها ال�شركة .و�أ�ضاف �أنه
مع بداية العام  ،2022نتوجه بدعوة ال�شركات الراغبة ب�إزالة الكربون
م��ن عملياتها امل�ب��ادرة ف��وراً للم�شاركة يف امل��زاد الثالث باعتبارها خطوة
تدريجية متكنها من اتخاذ �إجراءات ملمو�سة ملكافحة التغري املناخي ودعم
املبادرة اال�سرتاتيجية للحياد الكربوين بحلول العام .2050
وكانت �شركة مياه وكهرباء الإم ��ارات قد وقعت خ�لال �شهر �أكتوبر من
العام  2021اتفاقية ا�سرتاتيجية مع �شركة ب�ترول �أبوظبي الوطنية
�أدن��وك هي الأك�بر من نوعها يف قطاع الطاقة �ستقوم مبوجبها بتوفري
كامل احتياجات �شركة �أدنوك من الكهرباء من م�صادر الطاقة ال�شم�سية
والنووية .كما وقعت ال�شركة يف �شهر يناير  2022اتفاقية مع �شركة الدار
العقارية لتزويد جميع �أ�صول الدار الت�شغيلية مب�صادر الطاقة النظيفة
خالل ال�سنوات اخلم�س القادمة.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ��ش�ه��ادات ال�ط��اق��ة النظيفة ه��ي ��ش�ه��ادات رقمية قابلة
للتداول تهدف لتحديد م�صادر توليد كمية حمددة من الكهرباء و ُتقا�س
بوحدة  1ميجاوات يف ال�ساعة .وكانت دائرة الطاقة يف �أبوظبي قد �أطلقت
يف �شهر �أغ�سط�س من العام  2021ال�سيا�سة التنظيمية ملخطط �شهادات
ال�ط��اق��ة النظيفة ،وال�ت��ي ت�ضمنت ت��وف�ير ��ش�ه��ادات للطاقة املنتجة من
حمطات الطاقة النووية لل�شراء يف �سابقة هي الأوىل من نوعها عاملياً.
و ُتع ّد �شركة مياه وكهرباء الإم��ارات واحدة من الكيانات الرئي�سية املعنية
بتنفيذ خمطط �إ�صدار هذه ال�شهادات يف �أبوظبي حيث تقوم ال�شركة بدور
�سجل الوحيد وم�شغل املزاد لت�أ�سي�س �سوق �أولية لهذه الأداة اجلديدة،
امل ُ ِّ
وت�شغيل مزاد �شهادات الطاقة النظيفة على �أ�سا�س ربع �سنوي.

�أرا�ضي عجمان واالحتاد الدويل للعقاريني
العرب يبحثان التعاون امل�شرتك

•• عجمان  -وام:

بحث �سعادة املهند�س عمر بن عمري املهريي مدير ع��ام دائ��رة الأرا�ضي
والتنظيم العقاري يف عجمان خ�لال لقائه وليد مو�سى رئي�س االحتاد
الدويل للعقاريني العرب �سبل تعزيز التعاون امل�شرتك وفر�ص الإ�ستثمار
العقاري يف �إم��ارة عجمان .و�أك��د املهريي  -خالل اللقاء الذي عقد مبقر
الدائرة � -ضرورة تعزيز جماالت العمل امل�شرتك بني الطرفني واال�ستفادة
من التجارب املتميزة لالحتاد والرتويج للإمارة و�إبراز جتربتها الرائدة
يف جم��ال اال�ستثمار ال�ع�ق��اري وم��ا ت��وف��ره م��ن ت�سهيالت وم��زاي��ا نوعية
للم�ستثمرين ورواد الأعمال على امل�ستويني املحلي والعاملي مبا ي�سهم يف
ا�ستقطاب املزيد من اال�ستثمارات ويدعم امل�شاريع التنموية ويحقق عوائد
اقت�صادية �إيجابية على الإم��ارة .من جانبه �أ�شاد رئي�س االحت��اد الدويل
للعقاريني العرب بجهود الدائرة يف جمال تنظيم القطاع العقاري يف �إمارة
عجمان والإرتقاء به وتعزيز مكانة الإمارة على خريطة اال�ستثمار العاملي ملا
تتوفر عليه من مقومات ومميزات جذب متعددة  .مت خالل اللقاء  -الذي
ح�ضره عدد من امل�س�ؤولني  -ا�ستعرا�ض اخلطط التطويرية للدائرة و�أبرز
م�شاريعها ومبادراتها املبتكرة الرامية �إىل تطوير �أداء ال�سوق العقاري
وتعزيز تناف�سية الإمارة على ال�صعيدين الإقليمي والدويل.

�أبوظبي للزراعة تطلق خدمة
�أمان لتو�صيل الأعالف للمربني

•• �أبوظبي  -وام:

�أطلقت هيئة �أبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية بالتعاون مع DSV
�أبوظبي التابعة لإح��دى �أك�بر �شركات النقل واخل��دم��ات اللوج�ستية يف
العامل خدمة “�أمان” الأوىل من نوعها على م�ستوى الدولة واملنطقة
لتو�صيل الأع�ل�اف احليوانية للم�ستفيدين م��ن برنامج دع��م الأعالف
يف �إم��ارة �أبوظبي وذل��ك عرب �شاحنات �صديقة للبيئة وبا�ستخدام تقنية
ذك�ي��ة وم�ب�ت�ك��رة .ت��أت��ي ه��ذه اخل��دم��ة يف �إط ��ار ح��ر���ص الهيئة على توفري
�أف�ضل اخلدمات للمتعاملني وتلبية احتياجات املربني وتوفري الأعالف
لهم باجلودة وال�سرعة املنا�سبة ،وذلك �ضمن ا�سرتاتيجياتها الهادفة �إىل
مواكبة التطورات احلا�صلة على امل�ستويني املحلي والعاملي يف جمال النقل
الأمن للأغذية.
و �سيتم تو�صيل الأعالف من مراكز توزيع الأعالف التابعة لهيئة �أبوظبي
للزراعة وال�سالمة الغذائية عرب �شاحنات ذكية �إىل جميع امل�ستفيدين
بجميع مناطق �أبوظبي والعني والظفرة  ،وذل��ك وف��ق �أعلى درج��ات من
الأمن وال�سالمة واجلودة.
تتما�شى خدمة “�أمان” لتو�صيل الأع�ل�اف م��ع ا�سرتاتيجيات التنمية
امل�ستدامة و�سيتم تطبيق اخلدمة من قبل �شركة � DSVأبوظبي عرب
نظام رقمي مبتكر ومب�سط عن طريق ال�شات بوت “ الدرد�شة الآلية التي
ترتكز على الذكاء اال�صطناعي عرب رقم الوات�ساب اخلا�ص باخلدمة ،وذلك
لت�سريع �إج��راء معامالت امل�ستفيدين املتعلقة بطلبات تو�صيل الأعالف
ولعمليات الدفع االلكرتونية الآمنة.

حت ��ت رع ��اي ��ة � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
“حفظه اهلل” افتتح �أم�س �سمو ال�شيخ
حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل
عهد الفجرية �أع�م��ال ال��دورة ال�ساد�سة
ع�شرة للم�ؤمتر العربي الدويل للرثوة
امل�ع��دن�ي��ة وامل�ع��ر���ض امل���ص��اح��ب ل��ه الذي
ي�ستمر ح�ت��ى  24ف�ب�راي��ر اجل� ��اري يف
مركز الطيف للأعمال بالفجرية حتت
�شعار “املوارد املعدنية حجر الأ�سا�س يف
التنمية الوطنية” ،مب�شاركة  50دولة
من خمتلف دول العامل.
و �أك��د �سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن
حممد ال�شرقي االه�ت�م��ام ال��ذي توليه
حكومة دولة الإمارات لدعم القطاعات
احليوية بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
“حفظه اهلل”” و�إخوانه �أ�صحاب ال�سمو
حكام الإمارات ،م�شريا �إىل حر�ص �إمارة
الفجرية على الإ��س�ه��ام الفاعل يف دعم
م �� �س�ي�رة االق �ت �� �ص��اد ال��وط �ن��ي تنفيذا
لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد
بن حممد ال�شرقي ع�ضو املجل�س الأعلى
ح��اك��م ال �ف �ج�يرة ب �� �ض��رورة اال�ستثمار
الأم�ث��ل مل��وارد ال�ثروة املعدنية وحتقيق
ا�ستدامتها وت�سخري �صناعات امل�ستقبل
للأجيال القادمة.
و ��ش�ه��د ��س�م��وه ان �ط�لاق امل ��ؤمت��ر الذي
ينظم ب��ال�ت�ع��اون ب�ين املنظمة العربية
للتنمية ال�صناعية والتقيي�س والتعدين،
ووزارة الطاقة والبنية التحتية وم�ؤ�س�سة
الفجرية ل�ل�م��وارد الطبيعية ،بح�ضور

كل من ال�شيخ �سيف بن حمد بن �سيف
ال���ش��رق��ي رئ�ي����س ه�ي�ئ��ة امل�ن�ط�ق��ة احلرة
بالفجرية ،وال�شيخ حممد بن حمد بن
�سيف ال�شرقي مدير عام دائرة احلكومة
الإلكرتونية بالفجرية ،وال�شيخ عبداهلل
ب ��ن ح �م��د ب ��ن � �س �ي��ف ال �� �ش��رق��ي رئي�س
احت��اد الإم ��ارات لبناء الأج���س��ام والقوة
ال�ب��دن�ي��ة ،وال���ش�ي��خ �أح �م��د ب��ن ح�م��د بن
�سيف ال�شرقي وم�ع��ايل ال��دك�ت��ور ثاين
بن �أحمد ال��زي��ودي وزي��ر دول��ة للتجارة
اخلارجية ومعايل فهد مطلق ال�شريعان
وزير التجارة ال�صناعة يف دولة الكويت،
وم �ع��ايل زاي ��د ب��ن را� �ش��د ال��زي��اين وزير
ال�صناعة والتجارة وال�سياحة يف مملكة

البحرين ،ومعايل حممد ب�شري املناوي
وزي ��ر امل �ع��ادن يف ج�م�ه��وري��ة ال �� �س��ودان و
معايل �سعيد حممد الرقباين امل�ست�شار
اخلا�ص ل�صاحب ال�سمو حاكم الفجرية
وع � ��دد م ��ن �أ� �ص �ح ��اب امل� �ع ��ايل ال� � ��وزراء
املعنيني بقطاع ال�ثروة املعدنية يف عدد
من الدول العربية والأجنبية.
و �أ�شار �سمو ويل عهد الفجرية �إىل �أهمية
الرثوة املعدنية ودورها املحوري يف دعم
م�سرية التنمية الوطنية ال�شاملة ،كونها
حجر الأ�سا�س يف نه�ضة االقت�صاد وقطاع
البنية التحتية والعمران ،م�ؤكدا على
الن�شاط امللحوظ الذي تتمتع به �إمارة
الفجرية يف جمال ال�صناعات التعدينية

وال �� �ص �خ��ري��ة وخ �ط �ط �ه��ا امل�ستقبلية
املتوائمة مع اال�سرتاتيجيات الوطنية
يف قطاع الرثوة املعدنية بالدولة.
م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال م�ع��ايل ال��دك �ت��ور ثاين
ب��ن �أح�م��د ال��زي��ودي يف كلمة �أل�ق��اه��ا يف
افتتاح امل��ؤمت��ر �إن دول ال��وط��ن العربي
ت��زخ��ر ب�ث�روات معدنية متنوعة متثل
ب �ع��دا ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ا ه��ام��ا للمنطقة،
م�شريا �إىل �أن دولة الإمارات بادرت �إىل
تبني م�شاريع طموحة و�صياغة قوانني
تنظم ق�ط��اع ال�ث�روة امل�ع��دن�ي��ة ،وحتقق
م���س�ت�ه��دف��ات ال��دول��ة خ�ل�ال اخلم�سني
عاما املقبلة.
م��ن جهته �أك ��د امل�ه�ن��د���س حم�م��د �سيف

الأفخم يف كلمة له �أهمية ه��ذا امل�ؤمتر
ونتائجه ال�ت��ي ي�سعى للخروج بها من
خ�ل�ال اال� �س �ت �ف��ادة م��ن �آراء املخت�صني
والدار�سني يف هذا املجال ،الفتا �إىل دعم
�سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد
ال���ش��رق��ي ويل ع�ه��د ال�ف�ج�يرة لتحقيق
�أهداف هذا احلدث الهام.
ي �ع �ت�ب�ر “ امل � ��ؤمت � ��ر ال� �ع ��رب ��ي ال � ��دويل
للرثوة املعدنية “ من �أه��م التظاهرات
املتخ�ص�صة ب�ق�ط��اع ال�ت�ع��دي��ن وال�ث�روة
املعدنية التي تقام على م�ستوى املنطقة
وجت�م��ع  700خبري وب��اح��ث يف جمال
اجليولوجيا وال�ث�روة املعدنية ،بهدف
ت �ب��ادل اخل�ب�رات واحل �ل��ول التطويرية
وط ��رح ال �ت �ح��دي��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة مبوا�ضيع
امل�ؤمتر وجل�ساته احلوارية عرب مناق�شة
 45ورق� ��ة ع �م��ل ب�ح�ث�ي��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل
امل �ع��ر���ض ال �ف �ن��ي ل �ل�تروي��ج للمنتجات
التعدينية وعقد ال�شراكات البناءة.
ح���ض��ر االف �ت �ت��اح � �س �ع��ادة حم�م��د �سعيد
ال���ض�ن�ح��اين م��دي��ر ال ��دي ��وان الأم�ي�ري
بالفجرية و�سعادة �سامل الزحمي مدير
مكتب �سمو ويل عهد الفجرية ،و�سعادة
املهند�س عادل �صقر ال�صقر املدير العام
للمنظمة العربية للتنمية ال�صناعية
والتقيي�س والتعدين ،واملهند�س حممد
� �س �ي��ف الأف� �خ ��م رئ �ي ����س جم �ل ����س �إدارة
م�ؤ�س�سة الفجرية ل�ل�م��وارد الطبيعية،
واملهند�س علي قا�سم مدير عام م�ؤ�س�سة
الفجرية للموارد الطبيعية و عدد من
ممثلي اجلهات العربية والأجنبية ذات
ال�ع�لاق��ة وال�ب��اح�ث�ين واملهتمني بقطاع
ال�ثروة املعدنية وامل��دراء وامل�س�ؤولني يف
الفجرية.

يف �إطار جولة متويل تتجاوز قيمتها  505مليون دوالر

مبادلة تعتزم ا�ستثمار  350مليون دوالر يف جمموعة برين�ستون ديجيتال
•• �أبوظبي-الفجر:

واف�ق��ت �شركة مبادلة لال�ستثمار على
ا�ستثمار مبلغ  350مليون دوالر �أمريكي
يف جمموعة “برين�ستون ديجيتال”؛
� �ش��رك��ة م ��راك ��ز ال �ب �ي��ان��ات ال� ��رائ� ��دة يف
�آ��س�ي��ا ال�ت��ي تتخذ م��ن �سنغافورة مقراً
لها .وي��أت��ي ه��ذا االت�ف��اق يف �إط��ار جولة
مت��وي��ل ت �ت �ج��اوز ق�ي�م�ت�ه��ا ن���ص��ف مليار
دوالر ،وي�شارك فيها “واربرغ بينكو�س”
و� �ص �ن��دوق م �ع��ا� �ش��ات ال �ت �ق��اع��د ملعلمي
مقاطعة �أونتاريو” (��ص�ن��دوق معلمي
�أونتاريو) ،وهما امل�ساهمان احلاليان يف
جمموعة “برين�ستون ديجيتال.”،
ت� ��أ�� �س� ��� �س ��ت جم� �م ��وع ��ة “برين�ستون
ديجيتال” ع��ام  ،2017وه��ي م�ش ّغل
رائ ��د مل��راك��ز ال �ب �ي��ان��ات يف �آ� �س �ي��ا يتمتع
ب�ح���ض��ور وا� �س��ع يف �أب � ��رز االقت�صادات
الرقمية الآ��س�ي��وي��ة .وت���ض� ّم املجموعة

 20مركز بيانات ب�سعات تفوق الــ600
ميغاواط على امتداد خم�س دول ،تز ّود
�شركات الإنرتنت وال�شبكات ال�سحابية
وامل ��ؤ� �س �� �س��ات امل��ال �ي��ة ب�ب�ن�ي��ة الإن�ت�رن ��ت
التحتية وخدمات مراكز البيانات عاملية
امل���س�ت��وى وال �ق��اب �ل��ة ل�ل�ت�ط��وي��ر ،لتلبية
طلبها املتزايد يف كافة �أنحاء �آ�سيا.
و�ستم ّكن جولة التمويل هذه جمموعة
“برين�ستون ديجيتال” م��ن تر�سيخ
مكانتها كم�ش ّغل رائ��د مل��راك��ز البيانات
يف دول �آ�سيا مبا يف ذلك ال�صني والهند
و� �س �ن �غ��اف��ورة وال� �ي ��اب ��ان و�إندوني�سيا،
وت�سريع خطط تو�سعها نحو الأ�سواق
الأخرى يف �آ�سيا .وتع ّد القارة الآ�سيوية
من �أ�سرع مناطق مراكز البيانات منواً
يف العامل بف�ضل �أ�سا�سيات ال�سوق القوية
مثل توافر قاعدة كبرية من م�ستخدمي
الإن �ت�رن� ��ت ،وت �ط ��ور ع�م�ل�ي��ات التحول
الرقمي ،والن�سب املتزايدة يف ا�ستخدام

ال�ب�ي��ان��ات ،وزي ��ادة ال�شريحة ال�سكانية
ال�شبابية املل ّمة بالتكنولوجيا.
ويف ه ��ذا ال �� �ص��دد ،ق ��ال خ��ال��د عبداهلل
القبي�سي ،ال��رئ�ي����س التنفيذي لقطاع
ا�ستثمارات ال�ع�ق��ارات وال�ب�ن��ى التحتية
يف �شركة مبادلة لال�ستثمار“ :ي�سعدنا
ك��واح��د م��ن �أب ��رز ال�صناديق ال�سيادية
على م�ستوى العامل �أن نكون امل�ستثمر
ال��رئ �ي �� �س��ي يف جم �م��وع��ة “برين�ستون
ديجيتال” و�أن ن�ب�رم ه ��ذه ال�شراكة
ل��دع��م م �� �س�يرة من� � ّوه ��ا� .إنّ جمموعة
“برين�ستون ديجيتال” من�صة بنية
حتتية رائ ��دة مل��راك��ز ال�ب�ي��ان��ات تعمل يف
�سوق ج��ذاب وتل ّبي الطلب املتزايد من
ق �ط��اع احل��و��س�ب��ة ذات ال�ن�ط��اق الوا�سع
واالقت�صادات الرقمية يف �آ�سيا .ونتطلع
ل �ل �ع �م��ل م� ��ع ف ��ري ��ق �إدارة املجموعة
ل�لا��س�ت�ف��ادة م��ن ف��ر���ص ال�ن�م��و وتعزيز
القيمة على املدى الطويل ودعم تطوير

البنية التحتية الرقمية يف �آ�سيا كم�ساهم
�أ�سا�سي يف التقدم االقت�صادي”.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق � ��ال ران � �غ ��و �ساجلامي،
ال �� �ش��ري��ك امل ��ؤ� �س ����س ورئ �ي �� ��س جمل�س
الإدارة وال��رئ�ي����س التنفيذي ملجموعة
“برين�ستون ديجيتال”“ :ي�سعدنا
دخ ��ول م�ب��ادل��ة كم�ستثمر يف جمموعة
“برين�ستون ديجيتال” �إىل جانب
“واربرغ بينكو�س” و��ص�ن��دوق معلمي
�أون�ت��اري��و .تتمتع مبادلة ب�سجلٍ حافل
م��ن النجاحات يف جم��ال اال�ستثمارات
طويلة الأج��ل وخ�برة وا�سعة يف جمال
البنية التحتية الرقمية ،مم��ا يجعلها
�شريكاً مثالياً لنا فيما نوا�صل العمل
على تو�سيع نطاق �أعمالنا .كما نفخر
بالثقة التي و�ضعتها “واربرغ بينكو�س”
و�صندوق معلمي �أونتاريو يف جمموعة
“برين�ستون ديجيتال”.
وق ��ال ب��ن � �ش��ان ،امل��دي��ر الإداري الأول

االحتاد للمعلومات االئتمانية تطلق تطبيق تقييم ال�شيك

مل �ن �ط �ق��ة �آ�� �س� �ي ��ا وامل� �ح� �ي ��ط ال � �ه� ��ادئ يف
� �ص �ن��دوق معلمي �أون �ت��اري��و� “ :أدركنا
وم �ن��ذ ا��س�ت�ث�م��ارن��ا الأول يف جمموعة
برين�ستون ،مقدار ما تتمتع به املجموعة
من �إمكانات وقدرات قيادية على تنفيذ
ا�سرتاتيجية �أع�م��ال متميزة والرتكيز
على تعزيز القيمة .وي�سعدنا اال�ستثمار
جم��دداً يف هذه املجموعة للم�ساهمة يف
ت�سريع من��وه��ا ،ونتطلع �إىل ال�شراكة
م��ع م �ب��ادل��ة و”واربرغ بينكو�س” يف
ه��ذه املبادرة ”.وب��دوره��ا ،ق��ال��ت �إيلني
جن ،امل��دي��ر الإداري ل���ش��رك��ة “واربرغ
بينكو�س”“ :تتمتع جمموعة برين�ستون
ب�ق��درات قيادية متميزة ،ونحن �سعداء
مب��وا��ص�ل��ة ��ش��راك�ت�ن��ا وج �ه��ودن��ا يف دفع
م�سرية املجموعة ،وواثقون من قدرتها
على اال�ستفادة من ه��ذه ال�شراكة التي
�س ُتحدث حتو ًال نوعياً يف طبيعة �أعمال
املجموعة وم�شاريعها”.

م�سح �أكرث من � 11ألف �شيك بقيمة  788مليون درهم خالل الفرتة التجريبية للتطبيق

العام � 2021شهد �إ�صدار  21مليون �شيك و 41.6مليار درهم قيمة ال�شيكات املرجتعة عن ال�شركات والأفراد
•• دبي  -وام:

�أع � �ل � �ن ��ت �� �ش ��رك ��ة االحت � � � ��اد للمعلومات
االئتمانية �إط�ل�اق تطبيق تقييم ال�شيك
  ،ChequeScoreوهو تطبيق ذكيومبتكر للهاتف املحمول ي�سمح لل�شركات
و الأف � ��راد ب��امل�ع��رف��ة ال �ف��وري��ة ح ��ول مدى
احتمالية �إرج ��اع ال�شيكات ال�ت��ي ي�صدرها
�أف ��راد �أو م�ؤ�س�سات م��ن خ�لال �أي بنك يف
دولة الإمارات العربية املتحدة.
و ق� ��ال م� � ��روان �أح� �م ��د ل �ط �ف��ي ،الرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���ش��رك��ة االحت � ��اد للمعلومات
االئ �ت �م��ان �ي��ة يف ب �ي��ان ��ص�ح�ف��ي “ :ي�ساعد
تطبيقنا اجلديد “تقييم ال�شيك” يف تقليل
ع��دد ال�شيكات املرجتعة يف دول��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة ..ففي العام املا�ضي ،كانت
ال�شيكات املرجتعة تعترب ج��رمي��ة جنائية
ي�ع��اق��ب عليها ال �ق��ان��ون ل�ك��ن م��ع القانون
اجلديد الذي يلغي �صفة التجرمي اعتبارا
من مطلع هذا العام� ،أ�صبح من ال�ضروري
ت�ع��زي��ز ق ��درة ال���ش��رك��ات والأف � ��راد يف دولة
الإم� � ��ارات ع�ل��ى تقييم امل�خ��اط��ر املرتبطة
بال�شيكات امل�ستلمة ..ون �ه��دف م��ن خالل
�إطالق تطبيق “تقييم ال�شيك” �إىل تلبية
هذا املطلب حيث يتمتع التطبيق اجلديد
بخ�صائ�صه وم�ي��زات��ه ال�سل�سة ف�ضال عن
� �س��رع �ت��ه يف ت ��وف�ي�ر امل �ع �ل��وم��ات املطلوبة
للم�ستخدمني ليتمكنوا من معرفة مدى

احتمالية �إرجاع ال�شيك يف غ�ضون حلظات
قليلة” .و ��س�ي�ت�م�ك��ن امل �� �س �ت �خ��دم مبجرد
قيامه بتنزيل تطبيق تقييم ال�شيك على
جهازه اجل��وال وت�سجيل البيانات املطلوبة
من م�سح ال�شيك با�ستخدام كامريا هاتفه
الذكي �أو حتميل �صورة ال�شيك �أو �إدخال
بيانات ال�شيك ي��دوي��ا .وب�ع��د امت��ام عملية
ال �� �ش��راء� ،ستظهر للم�ستخدم ع�ل��ى الفور
ن�ت�ي�ج��ة ال�ت�ق�ي�ي��م ع��ن ط��ري��ق م ��ؤ� �ش��ر ذكي
بن�سبة ت�ت�راوح ب�ين  1و ?99وي�شري �إىل

مدى احتمالية �إرجاع ال�شيك خالل الأ�شهر
الت�سعة ال�ق��ادم��ة .ومت ترميز ه��ذا امل�ؤ�شر
ب��أل��وان حم��ددة ت�شري �إىل ن�سبة اخلطورة
يف �إرج � � ��اع ال �� �ش �ي��ك ب ��أ� �س �ل��وب � �س �ه��ل حيث
ي�شري ال �ل��ون الأخ���ض��ر �إىل ن�سبة خطورة
منخف�ضة ،واللون الربتقايل �إىل خطورة
متو�سطة ،يف حني �أن اللون الأحمر ي�شري
�إىل خطورة مرتفعة .وترتبط نتيجة تقييم
ال�شيك بالتقييم االئتماين مل�صدر ال�شيك،
وه��و ع �ب��ارة ع��ن منتج �آخ ��ر ت�ق��دم��ه �شركة

االحتاد للمعلومات االئتمانية� ،إ�ضافة �إىل
�سجل �إ��ص��دار ال�شيكات ال�سابقة و�صرفها،
وامت��ام ال��دف�ع��ات يف ال��وق��ت امل�ح��دد ،ف�ضال
عن العوامل الأخ��رى التي تدعم الطبيعة
ال�ت�ن�ب��ؤي��ة ل �ه��ذا التقييم ل�ي�ق��وم التطبيق
باال�ستجابة وت �ق��دمي امل�ع�ل��وم��ات املطلوبة
ب�شكل فوري .و وفقا للبيانات ال�صادرة عن
نظام مقا�صة ال�شيكات  /ICCS/اخلا�ص
بامل�صرف املركزي لدولة الإم��ارات العربية
املتحدة ،مت �إ�صدار  21مليون �شيك خالل

ال�ع��ام  2021و و��ص��ل متو�سط قيمة كل
�شيك  51,000دره��م فيما بلغ �إجمايل
قيمة ال�شيكات املرجتعة التي �صدرت عن
ال�شركات والأفراد  41.6مليار درهم.
ويتمثل ال�ه��دف الرئي�سي لتطبيق تقييم
ال �� �ش �ي��ك يف امل �� �س��اع��دة ع �ل��ى خ �ف ����ض عدد
ال�شيكات املرجتعة� ،إىل جانب تعزيز مبد�أ
امل���س��ؤول�ي��ة امل��ال�ي��ة خ��ا��ص��ة م��ع �إل �غ��اء �صفة
التجرمي التي كانت �سائدة يف ال�سابق.
و�أو� �ض��ح لطفي“ :مبجرد معرفة امل�ستلم
ل�ت�ق�ي�ي��م ال �� �ش �ي��ك ال � ��ذي ب�ي�ن ي ��دي ��ه ،ف� ��إن
امل �� �س ��ؤول �ي��ة ت�ق��ع ع�ل�ي��ه ب�ق�ب��ول ال���ش�ي��ك �أو
رف�ضه ..ويف الوقت نف�سه ،يجب �أن يحر�ص
م���ص��در ال���ش�ي��ك ع�ل��ى االل �ت��زام ب�سلوكيات
�إيجابية فيما يتعلق بعمليات الدفع املطلوبة
منه لأن ع��دم االل�ت��زام بذلك �سي�ؤثر على
تقييم ال�شيك و�سيظهر ذلك ب�شكل وا�ضح
وفوري مل�ستلم ال�شيك.
كانت �شركة االحتاد للمعلومات االئتمانية
قد �أجرت العديد من االختبارات ال�صارمة
للتطبيق اجل��دي��د “تقييم ال�شيك” على
م��دى ال�شهور املا�ضية قبل �إتاحته ر�سميا
ل�لا��س�ت�خ��دام م��ن ج��ان��ب ال �ع �م�لاء ،وذلك
بهدف الت�أكد من توفري التطبيق لتجربة
ا�ستخدام �سل�سة ومفيدة ومريحة ..و�شهدت
الفرتة التجريبية للتطبيق م�سح �أكرث من
� 11000شيك بوا�سطة التطبيق ،بقيمة
�إجمالية قدرها  788مليون درهم”.
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جلنة �سيا�سات االقت�صاد الدائري تعقد اجتماعا لتعزيز م�شاركة القطاع اخلا�ص

ابن طوق :اجلهود الوطنية م�ستمرة لت�صميم خريطة
طريق متكاملة لتنفيذ �سيا�سة الدولة ب�ش�أن االقت�صاد الدائري
•• �أبوظبي -وام:

�أك��د معايل عبداهلل بن طوق امل��ري وزير
االقت�صاد ،رئي�س جلنة ال�سيا�سات التابعة
ملجل�س الإم � ��ارات لالقت�صاد الدائري،
موا�صلة اجلهود الوطنية بوترية مكثفة
خ�لال املرحلة الراهنة لتعزيز ممكنات
التحول نحو من��وذج االقت�صاد الدائري
يف دولة الإم��ارات من خالل تعاون وثيق
بني القطاعني احلكومي واخلا�ص ،مبا
ين�سجم م��ع ر�ؤي� ��ة وت��وج�ي�ه��ات القيادة
الر�شيدة ويعزز التقدم يف تطبيق �سيا�سة
ال��دول��ة يف االق�ت���ص��اد ال��دائ��ري ويدعم
اجل�ه��ود ال�ت��ي يقودها جمل�س الإم ��ارات
لالقت�صاد الدائري يف هذا االجتاه.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال اج �ت �م��اع ال�ع�م��ل الذي
عقدته جلنة ال�سيا�سات التابعة ملجل�س
الإم� � ��ارات ل�لاق�ت���ص��اد ال ��دائ ��ري ،والتي
ي�ت�ر�أ� �س �ه��ا م� �ع ��ايل ع �ب��د اهلل ب ��ن طوق
املري ،مع جمموعة وا�سعة من املديرين
ال �ت �ن �ف �ي��ذي�ي�ن واخل � �ب� ��راء يف ع � ��دد من
ال�شركات الوطنية واملتعددة اجلن�سيات
التي تعمل وت�ستثمر يف املجاالت املرتبطة

باالقت�صاد الدائري يف الدولة.
ي�أتي االجتماع يف �إطار خطة العمل التي
تنفذها اللجنة لتطوير خريطة طريق
�شاملة لتنفيذ �سيا�سة االقت�صاد الدائري
يف ال ��دول ��ة ،وي �ع��د ا��س�ت�ك�م��ا ًال ملخرجات
ور�شة العمل الأوىل التي عقدتها اللجنة
مطلع ال�شهر اجلاري ،ويهدف �إىل تعزيز
م �� �ش��ارك��ة ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص يف اجلهود
ال�ه��ادف��ة �إىل تطبيق �سيا�سة االقت�صاد
الدائري بالرتكيز على تبادل اخلربات
وحتديد التحديات والأولويات الرئي�سية
للقطاعات الأرب �ع��ة الرئي�سية ل�سيا�سة
االقت�صاد ال��دائ��ري ،وت�شمل :الت�صنيع،
وال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة اخل �� �ض��راء ،والنقل،
و�إنتاج الأغذية وا�ستهالكها ،ومبا يعزز
ج�ه��ود ال�ل�ج�ن��ة يف ر��س��م ت���ص��ور متكامل
خل��ري�ط��ة ال�ط��ري��ق ورف�ع�ه��ا �إىل جمل�س
الإم � � ��ارات ل�لاق�ت���ص��اد ال ��دائ ��ري خالل
الأ�شهر القليلة املقبلة.
وق��ال معايل عبد اهلل بن ط��وق امل��ري يف
هذا ال�سياق “ :متثل ال�شراكة مع القطاع
اخلا�ص حموراً رئي�سياً يف تغذية مدخالت
خريطة طريق االقت�صاد الدائري ،ومن

خ�لال مثل ه��ذه ال��ور���ش واالجتماعات
�سنحر�ص على �إث��راء جهودنا مبرئيات
ممثلي �أ�صحاب امل�صلحة من القطاعني
احلكومي واخل��ا���ص وت�ضمني �أفكارهم
ومبادراتهم وط��رح ومناق�شة التحديات
واحل � �ل � ��ول وت � �ب � ��ادل اخل � �ب ��رات يف ه ��ذا
ال���ص��دد ،ومب��ا ي�صب يف تطوير مقرتح
ا�سرتاتيجي ك��ام��ل ق��ائ��م على ال�شراكة
بني القطاعني العام واخلا�ص مع خطة
تنفيذ �شاملة ل�سيا�سة الإم� ��ارات ب�ش�أن
االقت�صاد الدائري”.
ومت خ �ل��ال االج� �ت� �م ��اع م �ن��اق �� �ش��ة عدد
م��ن امل �ح��اور وامل �ق��ارب��ات ال �ت��ي طرحتها
� � �ش� ��رك� ��ات ال � �ق � �ط� ��اع اخل � ��ا� � ��ص املعنية
لتطوير مم��ار��س��ات االق�ت���ص��اد الدائري
يف ال �ق �ط��اع��ات الأرب � �ع� ��ة امل � �ح� ��ددة ،كما
ا� �س �ت �ع ��ر� ��ض امل� � ��دي� � ��رون التنفيذيون
امل�شاركون اخلطوات واملبادرات اجلديدة
ال �ت��ي ت�ع�م��ل ��ش��رك��ات�ه��م ع�ل��ى تطويرها
وخ�ط�ط�ه��م لإط�لاق �ه��ا والإع �ل��ان عنها
خ�لال املرحلة املقبلة مبا يعزز خطوات
ال �ت �ح��ول ال� ��دائ� ��ري يف ب �ي �ئ��ة الأع� �م ��ال
ب��ال��دول��ة .ورك ��زت ال�ن�ق��ا��ش��ات ع�ل��ى �سبل

التعاون بني احلكومة والقطاع اخلا�ص
يف تعزيز البيانات ال��داع�م��ة لالقت�صاد
الدائري على امل�ستوى االحت��ادي ،و�سبل
حتفيز وزي��ادة اال�ستثمارات التي تدعم
تطبيقات االق�ت���ص��اد ال��دائ��ري ب�صورة
م�ستدامة خالل املرحلة املقبلة.
يذكر�أن جمل�س ال��وزراء اعتمد يف يناير
� 2021سيا�سة دولة الإمارات لالقت�صاد
الدائري  ،2031 - 2021والتي تعد
�إط��اراً �شام ً
ال يحدد اجتاهات الدولة يف
حتقيق الإدارة امل�ستدامة واال�ستخدام
الفعال للموارد الطبيعية من خالل تبني
�أ�ساليب وتقنيات اال�ستهالك والإنتاج
مبا ي�ضمن جودة حياة الأجيال احلالية
وامل�ستقبلية وت�ع��زي��ز ك �ف��اءة ا�ستهالك
املوارد الطبيعية وتقليل الهدر ،وتت�ضمن

ال�سيا�سة حمددات لتعزيز ال�صحة البيئية
ودعم القطاع اخلا�ص يف حتوله �إىل تبني
�أ�ساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف ،واحلد
من الإجهاد البيئي وتلبية االحتياجات
الأ�� �س ��ا�� �س� �ي ��ة ،و� � �ص� ��و ًال ل �ت �ح �ق �ي��ق ر�ؤي � ��ة
الإم��ارات ب�أن تكون �أحد ال��رواد العامليني
يف جم ��ال ال�ت�ن�م�ي��ة اخل �� �ض��راء .ومت يف
ه ��ذا الإط � ��ار ت�شكيل جم�ل����س الإم � ��ارات
لالقت�صاد ال��دائ��ري وال��ذي ب��دوره �شكل
جلنة متخ�ص�صة ه��ي جلنة ال�سيا�سات
برئا�سة معايل وزي��ر االقت�صاد ،واملكلفة
بو�ضع خريطة طريق لو�ضع جمموعة
من احللول وامل�ب��ادرات الداعمة لتنفيذ
�سيا�سة االقت�صاد الدائري بالتعاون بني
احل�ك��وم��ة وال�ق�ط��اع اخل��ا���ص وال�شركات
الدولية ذات ال�صلة.

منتدى الأعمال ناق�ش توطيد التعاون التجاري واال�ستثماري بح�ضور رئي�س الأوروغواي

غرف دبي توقع مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة واخلدمات يف الأوروغواي لتعزيز ال�شراكات االقت�صادية
•• دبي-الفجر:

وق� �ع ��ت غ � ��رف دب � ��ي وغ ��رف ��ة التجارة
واخل� ��دم� ��ات يف الأوروغ � � � � ��واي مذكرة
تفاهم م�شرتكة تهدف لت�شجيع وتعزيز
وت���س�ه�ي��ل ال �ت �ع��اون ال�ف�ع��ال يف جماالت
ال �ت �ج��ارة وال �� �ص �ن��اع��ة واخل ��دم ��ات بني
اجلانبني مبا يخدم امل�صالح والأهداف
امل�شرتكة.
ومب ��وج ��ب ب �ن ��ود االت �ف ��اق �ي ��ة� ،ستعمل
ال� �غ ��رف� �ت ��ان ع �ل ��ى ت �ن �� �س �ي��ق جهودهما
لت�سهيل وت��و��س�ي��ع ال �ت �ع��اون والتجارة
والأع �م��ال ب�ين �أع�ضائهما .و�سيتبادل
ال�ط��رف��ان امل�ع�ل��وم��ات املتعلقة بامل�سائل
االق�ت���ص��ادي��ة وال�ت�ج��اري��ة وال�صناعية،
مب��ا يف ذل��ك م�ع�ل��وم��ات ع��ن القطاعات
ذات االهتمام امل�شرتك ،بالإ�ضافة �إىل
ال �ف��ر���ص ال�ت�ج��اري��ة يف دول ��ة الإم � ��ارات
والأوروغواي.
كما ن�صت مذكرة التفاهم على التعاون
ب�ي�ن ال �ط��رف�ي�ن يف ت�ن�ظ�ي��م الفعاليات
االق �ت �� �ص��ادي��ة ال �ت��ي ت���ش�م��ل م ��ؤمت ��رات
وور�ش عمل وندوات اقت�صادية وغريها،
بالإ�ضافة �إىل دع��وة �أع�ضاء الغرفتني
للم�شاركة يف ال�ف�ع��ال�ي��ات االقت�صادية
املختلفة التي ينظمها الطرفان.
وق� � ��د مت ت ��وق� �ي ��ع االت� �ف ��اق� �ي ��ة �ضمن
ف�ع��ال�ي��ات م�ن�ت��دى الأع �م ��ال الإم ��ارات ��ي
الأوروغ��وي��اين ال��ذي نظمته غ��رف دبي
ال �ي��وم يف م�ق��ره��ا مب���ش��ارك��ة وف��د رفيع
امل���س�ت��وى م��ن ج�م�ه��وري��ة الأوروغ� � ��واي
برئا�سة فخامة لوي�س ال كايي بو ،رئي�س
جمهورية الأوروغ��واي ال�شرقية ،و�ضم
عدداً من كبار امل�س�ؤولني ورجال الأعمال
يف الأوروغواي ،حيث كان يف ا�ستقبالهم
�سعادة �سلطان بن �سل ّيم ،رئي�س جمل�س
�إدارة غرفة دبي العاملية ،يرافقه �سعادة
حمد مبارك بوعميم ،مدير عام غرف
دبي.
وق��ام بتوقيع االتفاقية ك��ل م��ن �سعادة

ح �م��د م � �ب� ��ارك ب��وع �م �ي��م ،وه� ��ارول� ��دو
�إ� �س �ب��ال�تر ،ع���ض��و جم�ل����س �إدارة غرفة
ال �ت �ج��ارة واخل ��دم ��ات يف الأوروغ � � ��واي
ب�ح���ض��ور ف �خ��ام��ة ل��وي ����س ال ك��اي��ي بو،
رئي�س جمهورية الأوروغ��واي ال�شرقية
و�سعادة �سلطان بن �سل ّيم ،رئي�س جمل�س
�إدارة غرفة دبي العاملية.
و�أظهرت الكلمات والعرو�ض التعريفية
ال �ت��ي �أج��ري��ت خ�ل�ال ف�ع��ال�ي��ات منتدى
الأعمال الإماراتي الأوروغوياين �أهمية
تعزيز العالقات الثنائية امل�شرتكة بني
اجلانبني ،واال�ستفادة من فر�ص الأعمال
غ�ير املكت�شفة ب�ين دب��ي والأوروغ � ��واي
يف قطاعات واعدة ذات اهتمام م�شرتك
مثل ال�سياحة وتكنولوجيا املعلومات
والتمويل واخلدمات اللوج�ستية والنقل
والطاقة املتجددة.
وخ�ل�ال كلمته ال��رئ�ي���س�ي��ة يف املنتدى،
�أك��د فخامة الرئي�س لوي�س ال كايي بو
�أه�م�ي��ة تطوير ال�ع�لاق��ات االقت�صادية
ب�ي�ن دول ��ة الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
وبالده ،واال�ستفادة من الإمكانات لدى
اجلانبني لالرتقاء بالتعاون والتبادل
التجاري واال�ستثماري الثنائي.

ول �ف��ت ف�خ��ام�ت��ه �إىل �أن ب �ل�اده تتطلع
لعالقات اقت�صادية وجتارية واعدة مع
الإم � ��ارات ،داع �ي �اً ال���ش��رك��ات الإماراتية
�إىل ال �ق��دوم ل �ب�لاده واال��س�ت�ث�م��ار فيها
خ�صو�صاً و�أنها توفر بيئة مثالية لنمو
اال�ستثمارات يف قطاعات متنوعة ميكن
�أن حتقق الأهداف وامل�صالح امل�شرتكة.
وب��دوره �أكد �سعادة �سلطان بن �سل ّيم �أن
م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م ه��ذه ت�ه��دف �إىل بناء
ج�سور ج��دي��دة م��ن التعاون املثمر بني
جمتمعي الأع �م ��ال يف دول ��ة الإم � ��ارات
والأوروغ � � ��واي ،وت��رت�ق��ي ب�ع�لاق��ات دبي
التجارية مع الأوروغواي �إىل م�ستويات
متميزة ،معترباً �أن ح�ضور وم�شاركة
فخامة الرئي�س لوي�س ال كايي بو يعك�س
ال�ت��زام ب�لاده ببناء �شراكات اقت�صادية
مع دولة الإمارات ،م�ضيفاً �أن املناق�شات
م��ع ال��وف��د ال��زائ��ر �ست�ساعد يف ت�شكيل
ج��دول �أعمال املنتدى العاملي للأعمال
لدول �أمريكا الالتينية ،الذي �سيعقد يف
الفرتة من � 23إىل  24مار�س 2022
يف �إك�سبو  2020دبي.
و�أ�شاد �سعادته ب�أهمية املنتدى كمن�صة
لت�أ�سي�س ��ش��راك��ات اقت�صادية وتر�سيخ

التعاون التجاري بني اجلانبني ،معترباً
�أن احل � ��وار خ �ط��وة �أ� �س��ا� �س �ي��ة لتحفيز
النقا�شات البناءة حول فر�ص الأعمال
واال�ستثمار بني قادة وم�س�ؤويل وممثلي
القطاعني العام واخلا�ص يف كلٍ من دبي
والأوروغواي.
و�أ�ضاف بن �سل ّيم قائ ً
ال ”:بلغت جتارة
دب ��ي غ�ي�ر ال�ن�ف�ط�ي��ة م ��ع الأوروغ � � ��واي
 14.6م�ل�ي��ون دوالر يف ع��ام ،2020
وه��و م��ا ميثل غالبية جت��ارة الإم ��ارات
م ��ع دول �أم��ري �ك��ا ال�لات �ي �ن �ي��ة .وهناك
ال�ك�ث�ير م��ن الإم �ك��ان��ات ال�ت�ج��اري��ة غري
امل�ستغلة التي ميكن ملجتمعات الأعمال
بني اجلانبني اال�ستفادة منها .وتعترب
دبي مركزاً جتارياً وا�ستثمارياً مف�ض ً
ال
للعديد م��ن ال���ش��رك��ات ال�ت��ي تتخذ من
�أمريكا الالتينية مقراً لها والتي عززت
موقعها اجلغرايف اال�سرتاتيجي لتو�سيع
ح�ضورها العاملي ع�بر منطقة ال�شرق
الأو�سط و�أفريقيا”.
و�أ� �ش��ار رئي�س جمل�س �إدارة غ��رف��ة دبي
ال �ع��امل �ي��ة �أن م �ن��ذ اف �ت �ت��اح ال �غ��رف��ة �أول
مكتبها متثيلية يف �أمريكا الالتينية يف
الربازيل يف عام � ،2017شهدت جتارة

تعزيز ًا لدورها الريادي وب�صفتها �شريك ًا رئي�سي ًا للم�ؤمتر

دبي مع �أمريكا الالتينية منواً ملحوظاً،
بينما منا عدد �شركات �أمريكا الالتينية
امل�سجلة يف ع�ضوية غ��رف��ة جت��ارة دبي
لتتجاوز � 500شركة.
وق��ال ه��ارول��دو �إ�سبالرت ،ع�ضو جمل�س
�إدارة غ��رف��ة ال �ت �ج��ارة واخل� ��دم� ��ات يف
الأوروغ� � ��واي ان ال���ش��رك��ات الإماراتية
�أ�صبحت متتلك �شريكاً موثوقاً يف �أمريكا
الالتينية مم�ث� ً
لا ب�غ��رف��ة الأوروغ � ��واي
ال�ستك�شاف ف��ر���ص الأع �م��ال والرتويج
لن�شاطاتها وخدماتها ومنتجاتها.
و�شدد �إ�سبالرت على الإلتزام التام بدعم
ال���ش��رك��ات الإم��ارات �ي��ة وت�ع��زي��ز التعاون
امل�شرتك على كافة امل�ستويات التجارية
والتقنية واال�ستثمارية بني اقت�صادي
اجل ��ان �ب�ي�ن ،ال� �ل ��ذان مي �ت �ل �ك��ان العديد
من امل��زاي��ا والإم�ك��ان��ات يف جم��ال جتارة
الب�ضائع واخلدمات.
وقدمت غرفة جتارة دبي عر�ضاً تعريفياً
�أم� � ��ام احل �� �ض��ور ح� ��ول اق �ت �� �ص��اد دب ��ي،
واملزايا التناف�سية التي توفرها الإمارة
ال� �س �ت �ق �ط��اب اال� �س �ت �ث �م��ارات الأجنبية
املبا�شرة ،وكيفية تفعيل قنوات التوا�صل
واحلوار امل�شرتكة.

حا�ضنة الأعمال  in5ت�ستعر�ض مناذج �أعمال � 10شركات تكنولوجية نا�شئة يف �ستيب 2022
•• دبي-الفجر:

�أعلنت حا�ضنة الأع �م��ال  in5املتخ�ص�صة
يف متكني روّاد الأعمال وال�شركات النا�شئة
عن م�شاركتها يف “م�ؤمتر �ستيب ”2022
ك�شريك رئي�سي لـ”م�سار البداية” حيث
�ست�شارك خال�صة خرباتها املمتدة لعقد من
الزمان ما ي�سهم يف تعزيز مفاهيم االبتكار
وري ��ادة الأع �م��ال يف الإم ��ارة واملنطقة ،من
خالل فر�ص الإر�شاد والرتويج احل�صرية
ال�ت��ي تقدمها احل��ا��ض�ن��ة ع�بر من�صتها يف
امل ��ؤمت��ر يف م��دي�ن��ة دب��ي ل�ل�إن�ترن��ت خالل
الفرتة من � 23إىل  24فرباير.
وت�ستعر�ض احلا�ضنة مناذج ناجحة لـ 10
م��ن ��ش��رك��ات�ه��ا ال�ن��ا��ش�ئ��ة ال��رائ��دة يف جمال
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ��ض�م��ن م ��ؤمت��ر ��س�ت�ي��ب ،كما
ميكن ل��رواد الأع�م��ال و�أ��ص�ح��اب ال�شركات
ال �ن��ا� �ش �ئ��ة م ��ن اال� �س �ت �ف��ادة ال �ق �� �ص��وى من
�سل�سلة م��ن اجل�ل���س��ات اال��س�ت���ش��اري��ة التي
يقدمها نخبة من اخلرباء يف فعالية “ركن

الإر�شاد واال�ست�شارات” (in5 Mentor’s
 .)Cornerويف ه � ��ذا الإط � � � ��ار ونيابة

ع��ن ح��ا��ض�ن��ة الأع� �م ��ال  ،in5ق ��ال ماجد
ال�سويدي ،املدير العام ملدينة دبي للإعالم:
“جنحت دبي يف ال�سنوات الع�شرين املا�ضية
ب�إن�شاء بيئة �أعمال تناف�سية عاملية ،وبرزت
ك��وج�ه��ة ع��امل�ي��ة ل�ل�م��واه��ب ورواد الأعمال
وامل���س�ت�ث�م��ري��ن م��ن ج�م�ي��ع �أن �ح��اء العامل.
وي�ع��ود الف�ضل يف ذل��ك مل��ا متتلكه الإم ��ارة
من بنى حتتية متطورة �إىل جانب اللوائح
املحفزة لتنمية الأعمال التجارية ،مبا يعزز
من جاذبية الإم ��ارة على امل�ستوى العاملي،
لأ�صحاب الفكر واملواهب و�أ�صحاب الأعمال
امل�ستقلني والطموحني”.
و�أ�� �ض ��اف ال �� �س��وي��دي“ :توا�صل حا�ضنة
الأع � �م� ��ال  in5ج �ه ��وده ��ا ال ��رام� �ي ��ة �إىل
دع��م رواد الأع �م��ال ومتكينهم م��ن حتقيق
طموحاتهم ،وي�سعدنا �أن ن�ستعر�ض ق�ص�ص
جن ��اح من��وذج �ي��ة مل�ج�م��وع��ة م��ن ال�شركات
ال�ن��ا��ش�ئ��ة ال �ت��ي ان�ط�ل�ق��ت ع�ب�ر احلا�ضنة.

ونتطلع مل�شاركتها التي �ستعك�س م�ستوى
ري� � ��ادة الأع � �م� ��ال امل �ت �ق��دم ل �ي ����س ف �ق��ط يف
حا�ضنتنا ،ولكن يف املنطقة ككل”.
وف �ي �م��ا ي �ل��ي مل �ح��ة ع ��ن ال �� �ش��رك��ات ال � �ـ 10
النا�شئة �ضمن  in5واملتخ�ص�صة ب�صناعة
الأغذية وامل�شروبات والذكاء اال�صطناعي،
وغري ذلك ،والتي �ستكون حا�ضرة يف م�ؤمتر
�ستيب :2022
 .1بيزر ( ..)Beezrتطبيق الربجميات
كخدمة ،قائم على ال�سحابية ب��دون كود،
مي ّكن م�ستخدمي الأعمال من بناء �أنظمة
داخلية و�أمتتة �أعمالهم ب�سرعة با�ستخدام
تقنية بدون كود.
 .2ك��ون �� �س�يرج ل�ي�ن�ك����س (Concierge
� ..)Linksأول م �ن �� �ص��ة ل �ل �ح �ج��ز عرب
الإنرتنت ،وهي تربط خدمات ال�سياحة من
قبل اجلوالت النهارية واملطاعم والت�أجري،
بكون�سريج الفنادق �أو ال�شقق املفرو�شة �أو
بيوت العطالت.
 .3مواقع الت�صوير� ..سوق عرب الإنرتنت
يربط الأ�شخا�ص الذين يرغبون يف �إتاحة
ممتلكاتهم اللتقاط ال�صور ،مع �أ�شخا�ص
ي�ب�ح�ث��ون ع��ن �أم ��اك ��ن ت���ص��وي��ر ف �ي��دي��و �أو
ت�صوير فوتوغرايف مثالية.
 .4غريرن جروب ()Greener Crop
تعمل غ��ري�نر ج��روب على متكني الزراعة
الر�أ�سية يف ال�شرق الأو��س��ط و�إفريقيا من
خ�لال جمموعة من اخل��دم��ات ،من �إن�شاء
امل��زارع و�صيانتها �إىل �إدارة النمو وت�سويق
املنتجات.
 .5ج��روب�ت����ش ( ..)Grubtechمن�صة
م�ت�خ���ص���ص��ة ب�ت�ح��وي��ل ��ص�ن��اع��ة اخلدمات
الغذائية م��ن خ�لال نظام ت�شغيل م�صمم

لهذا الغر�ض للمطابخ ال�سحابية وعمليات
امل�ط��اع��م م�ت�ع��ددة ال�ق�ن��وات ،وتعمل املن�صة
على زيادة ال�سرعة يف الأداء ورفع اجلودة يف
جميع املجاالت من خالل توحيد الأنظمة
امل�ن�ع��زل��ة وج�م��ع ال�ب�ي��ان��ات ال�ق� ّي�م��ة لتعزيز
العمليات.
 .6ه��ام�ب�ل�ي����س ( ..)Hamplesمن�صة
�أخ ��ذ ال�ع�ي�ن��ات ال��رق�م�ي��ة احل��دي �ث��ة ،وتعمل
على تب�سيط عملية اكت�شاف املنتجات ،وهي
خا�صة مبنتجات التجميل والعناية بالطفل
واخلدمات املنزلية والألعاب عرب الإنرتنت
وغري ذلك.
 .7ت � �ق � �ن � �ي � ��ة الب واي (LabY
)Technology
ت � �ق ��وم الب � ��ي ب �ت �ط��وي��ر �أدوات التعليم
االف�ت�را�� �ض ��ي ل�ت���ش�ك�ي��ل م���س�ت�ق�ب��ل التعلم
الإل �ك�تروين و�إت��اح��ة ال��و��ص��ول �إىل �أولئك
الذين لي�س لديهم �إمكانية الو�صول �إىل
املعدات واملختربات املنا�سبة.

 .8م �ي �� �س �ت��ار ( ..)Mestarمن�صة
ت��دري��ب ع�ل��ى ال��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي ،تتيح
للم�ستخدمني �إع��داد �أه��داف�ه��م وحتقيقها
ب��ا��س�ت�خ��دام ت �ف��اع�لات روب ��وت ��ات املحادثة
امل�برجم��ة م���س�ب�ق�اً� ،أث �ن��اء ت�ل�ق��ي الن�صائح
املخ�ص�صة.
 .9م�سرت ريغيمن ()Mr. Regimen
م �ن �� �ص��ة خم �� �ص �� �ص��ة ل ��رع ��اي ��ة ال �ع�ل�ام��ات
ال�ت�ج��اري��ة ال�ع��امل�ي��ة املتخ�ص�صة باجلمال،
و�إنتاجها مع توجيه حمادثة هادفة حول
العناية بالنف�س.
 .10تقنية �سل�سلة ال �ت��وري��د (Supply
 ..)Chain Techمت ت�صميم هذه ال�شركة
ال�ن��ا��ش�ئ��ة ل�ل���ش��رك��ات ال �ت��ي ت��دي��ر �سال�سل
ال�ت��وري��د الإق�ل�ي�م�ي��ة وال�ع��امل�ي��ة ،وه��ي تقوم
مبراقبة تغذية الإنرتنت بحثاً عن �إ�شارات
اال�ضطرابات املحتملة ،كما ت�سمح للعمالء
بالتنب�ؤ بنق�ص الإم� ��دادات �أو ال�ت��أخ�ير �أو
الإلغاء.
يذكر �أن م�سار البداية يف م��ؤمت��ر �ستيب،
وب�شراكة ا�سرتاتيجية مع (� ،)in5سيتناول
واق ��ع ال���ش��رك��ات النا�شئة ب�شكل ك�ل��ي ،من
خ �ل��ال ال �ك �ل �م��ات ال��رئ �ي �� �س��ة واجلل�سات
احلوارية واملناق�شات املثمرة.
و��س�ي�غ�ط��ي امل� ��ؤث ��رون ال �ع��امل �ي��ون يف جمال
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وال�ف���ض��اء ال��رق�م��ي ق�ص�ص
النجاح ،والنظام البيئي ل��ري��ادة الأعمال،
ب��اال��ض��اف��ة اىل امل��و� �ض��وع��ات ذات الأهمية
مثل وجمع الأم��وال واال�ستثمار ،وعمليات
اال�ستحواذ واالكتتاب العام ،بالإ�ضافة �إىل
ت�سليط ال�ضوء على �أكرث ال�شركات النا�شئة
جن��اح �اً وال �ت��ي ت�ك�ت���س��ب زخ �م �اً واهتماماً
كبريين.
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اتفاقية تفاهم بني جمموعة تيك جروب وبي�سك�س
و �أو�شن هارف�ست لإنتاج �سمك ال�سلمون بالطرق االبتكارية

•• عجمان -وام:

�شهد ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س دائ��رة البلدية والتخطيط
بعجمان توقيع اتفاقية تفاهم بني جمموعة تيك جروب وبي�سك�س و �شركة
�أو�شن هارف�ست لتعزيز �أوج��ه التعاون يف جمال ا�ستخدام الطرق املبتكرة
لرتبية الأحياء املائية لإنتاج �سمك ال�سلمون .وقع االتفاقية �شرياز ح�سن
الرئي�س التنفيذي يف تك جروب وبيرت ليمربيت�ش رئي�س اال�سرتاتيجية
والنقل ل��دى بي�سك�س وي��ورن ميري�سث م�ست�شار و�شريك م�ؤ�س�س لدى
اجلمعية الأوروب �ي��ة لال�سرتزاع املائي وهيثم �شان�شال �شريك م�ؤ�س�س و
املدير التنفيذي ب�أو�شن هارف�ست وروب��رت كابو�ستا�س ال�شريك امل�ؤ�س�س
والرئي�س التنفيذي لال�سرتاتيجية ب�أو�شن هارف�ست.
ويف ه��ذا ال�صدد �أك��د ال�شيخ را��ش��د ب��ن حميد النعيمي �أن جميع اجلهات
وال�شركات ت�سعى لتوطيد ال�شراكات املتينة التي من �ش�أنها الإ�سهام يف
حتقيق �أف�ضل النتائج يف املجال الغذائي م�شددا على �أن االتفاقية ت�أتي
دعماً ملبادرات قطاع ا�ستزراع الأحياء املائية بالدولة.
وقال ال�شيخ را�شد النعيمي  “ :نتطلع �سوياً لتحقيق الأمن الغذائي امل�ستدام
وتخفي�ض االنبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة و�صيانة مواردها
الطبيعية ،حيث يعتمد م�شروع الزراعة النوعي على ت�سخري �أف�ضل الطرق
يف زراعة الأحياء املائية مبا ي�ضمن �سالمة و�صحة اجلميع “.
و�أ�ضاف رئي�س دائ��رة البلدية والتخطيط بعجمان� ”:أننا ندعم امل�شاريع
الرائدة التي تعتمد على اال�ستفادة من �أنظمة التدوير وتعنى باملحافظة
على املياه وي�ستخدم امل�شروع مياه معاجلة بن�سبة  “ 99,5%مو�ضحا
�أن الزراعة املبتكرة و البديلة عن الطرق التقليدية يف ا�ستزراع ال�سلمون
�ست�سهم يف اي�ج��اد ح�ل��ول بديلة يف م��واج�ه��ة التحديات البيئية وحماية
الأحياء املائية وجمابهة كل �أنواع الأ�ضرار والآفات التي قد تواجهها.
تت�ضمن االتفاقية الرتكيز على تعزيز الفر�ص التطويرية وحتقيق الأمن
الغذائي وانتاج �أ�سماك عالية اجلودة وب�سعر معتدل يتنا�سب مع اجلميع.
و�أج �م��ع ال�ط��رف��ان على وج��وب و اجن��از امل���ش��روع على �أك�م��ل وج��ه ليكون
حمفزاً لل�شركات املعنية يف املجال الغذائي وبو�صلة للمهتمني يف اال�ستزراع
ال�سمكي .

«مراكب وبالك �آي» يوقعان مذكر تفاهم
لتطوير عربات نقل غري م�أهولة يف الإمارات
•• �أبوظبي  -وام:

وقعت �شركة مراكب تكنولوجيز �إحدى �شركات �صندوق تنمية القطاعات
اال�سرتاتيجية ،الذراع اال�ستثمارية ل�شركة توازن القاب�ضة ،و�شركة بالك-
�آي روبوتك�س امل�سجلة يف �سوق �أبوظبي العاملي ،مذكرة تفاهم لبحث �إمكانية
ت�صميم وت�ط��وي��ر وت�صنيع ع��رب��ات نقل ك�ب�يرة ومتو�سطة غ�ير م�أهولة
م�سرية عن بعد.
ن�صت مذكرة التفاهم على التعاون الوثيق بني الطرفني لتطوير خيارات
متقدمة تكنولوجيا يف جمال الأنظمة غري امل�أهولة لغايات ا�ستخدامها
يف نطاق وا�سع من القطاعات املختلفة �سواء الدفاعية والأمنية �أو حتى
القطاعات املدنية مبا فيها ال�صناعات املرتبطة بقطاعي النفط والغاز.
وح���س��ب م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م ال �ت��ي وق�ع�ه��ا ك��ل م��ن ب��ا��س��ل �شحيرب الرئي�س
التنفيذي ل�شركة مراكب تكنولوجيز وماثيو كو�شران الرئي�س التنفيذي
ل�شركة بالك �آي بح�ضور عبداهلل نا�صر اجلعربي الع�ضو املنتدب والرئي�س
التنفيذي ل�صندوق تنمية القطاعات اال�سرتاتيجية �ستتوىل �شركة مراكب
تكنولوجيز مهام تطوير �أنظمة الت�شغيل الذاتي و�أنظمة التحكم عن بعد
يف املركبة ،فيما توفر �شركة بالك �أي عربات مزدوجة �أنظمة الت�شغيل /
م�أهولة وغري م�أهولة /ذات مميزات ت�شغيلية تناف�سية.
وقال عبداهلل نا�صر اجلعربي الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي ل�صندوق
تنمية ال�ق�ط��اع��ات اال�سرتاتيجية �إن توقيع ه��ذه امل��ذك��رة ي��أت��ي يف �إطار
م�ساعي ال�صندوق لتعزيز قطاع ال�صناعات اال�سرتاتيجية يف دولة الإمارات
العربية املتحدة وامل�ساهمة يف عملية نقل التكنولوجيا وتوطني املحتوى
املحلي للقطاع ال�صناعي مبا يتوافق مع مبادرة “ ا�صنع يف الإمارات” التي
�أطلقتها وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة  ..م�شريا �إىل �أن ال�صندوق
يهدف �إىل توطني  50%من حمتوى الآليات املقرر تطويرها �ضمن هذا
امل�شروع.
و�أك��د �أن �صندوق تنمية القطاعات اال�سرتاتيجية وال�شركات التابعة له
�سيوا�صل العمل على جذب اال�ستثمارات وتوطني املحتوى املحلي يف القطاع
ال�صناعي ودعم اجلهود احلكومية لدعم �أداء االقت�صاد الوطني من خالل
تنفيذ �شراكات وم�شاريع نوعية ذات قيمة م�ضافة خا�صة يف القطاعات
اال�سرتاتيجية.
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة دبا الفجرية الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -روائع الفن الدم�شقي ملقاوالت
الأ�صباغ والأ�سقف املعلقة ميثلها  :عبداهلل عيد طويل ماري عبداهلل عيد طويل ماري
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  DAFEXCICIV2021 /0000156تنفيذ

�إىل املحكوم عليه  :روائع الفن الدم�شقي ملقاوالت الأ�صباغ والأ�سقف املعلقة ميثلها  :عبداهلل
عيد طويل ماري عبداهلل عيد طويل ماري  -العنوان  :دبا الفجرية بجانب مركز الثقافة
وال�شباب وتنمية املجتمع الطابق الأول بوكالة املحامى احمد علي الزيودي (مكتب الزيودي
للمحاماة) عبداهلل عيد طويل ماري  -العنوان  :كلباء �سهيلة كلباء �شارع الكورني�ش حمل ملك
حمد �أحمد حمد ال�شيباين الهاتف 0501054205 :
املنفذ � :شركة اخلزنة للت�أمني � -ش م ع يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -عمر �سعيد يو�سف الغزاوي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCICIVS2021 /0001758مدين
�إىل املحكوم عليه  :عمر �سعيد يو�سف الغزاوي
العنوان � :إمارة عجمان  -املنطقة ال�صناعية االوىل  -كراج النجوم  -مكاين رقم 4522707443
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ رامز �شيخ الأر�ض  -اجلن�سية �سوري  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  724 :درهم.
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق
 ال�ساعة  -امام املحكمة املذكورة .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءاتالتنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
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وزارة العدل

وزارة العدل
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2022 /0000617عمايل (جزئي)
�إىل املدعي عليه � :شركة الن�سر للكهرباء وامليكانيك  -ذ م م
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة الند القا�سمية �شارع امللك في�صل �شقة رقم  205-204ملك عبداهلل
وعبدالواحد الر�ستماين 0565054495 0507960363 065744884
بناء على طلب املدعي  :فرا�س جمال ا�سعد بدران اجلن�سية  :االردن يف الدعوى رقم 617/2022
دائرة اليوم الواحد العمالية الدائرة الثالثة  -قد رفعت الدعوى املذكورة �أعاله تطالبكم فيها :
 الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره  247946درهم بالإ�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف.انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/3/8أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )15شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام
من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/21م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

70021

�إخطار عديل ب�إلغاء الوكالة
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0048488

70522

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0000738مدين (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :مي را�شد  -جمهول حمل الإقامة � :شارع الإحتاد مبنى �سيتي �سنرت ال�شارقة الطابق
الأول بجانب بنك امل�شرق رقم الهاتف 971504626200 :
بناء على طلب املدعية  :اجرة ال�شارقة  -ذ م م قد رفعت الدعوى املذكورة �أعاله تطالبكم ب :
 الزام املدعي عليه بالت�ضامن والت�ضامم ب�سداد مبلغ وقدره ( )727.08درهم �سبعمائة و�سبعةوع�شرون درهما وثمانية فل�سا.
 الزام املدعي عليهم بالفائدة الت�أخريية بواقع  12%من تاريخ �إقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام. الزام املدعي عليهم الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/3/3أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )2شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة
ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/21م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

اعالن عزل
املخطر االول  :اناندا دا�س بيبول دا�س  -بنغالدي�شي اجلن�سية
الهاتف  - 0529259086 :العنوان ال�شارقة
املخطر �إليه  :جوي �شيل جوين مونتو�شيل  -بنغالدي�شي اجلن�سية
العنوان  :ال�شارقة  -ال�صناعية  - 5ور�شة �أهال لت�صليح كهرباء ومكيفات  -هاتف رقم 0557311910 :
مو�ضوع االخطار  :اعالن عزل وكالة
�إ�شارة للوكاالت املحررة ل�صاحلك وامل�صدق عليها من ال�سيد الكاتب العدل بال�شارقة برقم SH20200803041032
بتاريخ  ،2020/08/03وعمال لن�ص املادة  :رقم  )955( :من قانون املعامالت املدنية رقم  )5( :ل�سنة )1985( :
واملعدل بالقانون رقم  )1( :ل�سنة ( ، )1987وعليه فان جميع ال�سلطات وال�صالحيات املمنوحة لكم مبوجبها
تكون الغية وال يجوز التعامل بهذه الوكالة من تاريخ ت�سلمك االعالن ،لذلك  ،ترجو �إعالمكم ب�أننا قد قمنا ب�إلغاء
الوكالة برقم (  )SH20200803D41032بتاريخ  ،2020/08/03ل�صاحلك من تاريخ هذا الكتاب �أعاله
و�أن جميع ال�صالحيات وال�سلطات والواجبات واحلقوق املرتتبة عليها قد فقدت حجيتها اعتبارا من تاريخ ا�ستالمك
هذا الإخطار

الكاتب العدل
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0004285جتاري (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :خالد حممد عبداهلل ال علي الإمارات العربية املتحدة  /اجلن�سية
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2022/2/9م قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح  :ابوبكر احمد علي م�صري
بالتايل  :حكمت املحكمة  :بالزام املدعي عليه باداء مبلغ  275,000درهم (مائتان
وخم�سة و�سبعني الف درهم) للمدعيني مع الفائدة عليه بواقع � %6سنويا ت�سري
من تاريخ قيد الدعوى يف  2021/7/6وحتى متام ال�سداد والزمته بالر�سوم
وامل�صروفات ومبلغ الف درهم اتعاب حماماة .حكما قابال لال�ستئناف خالل 30
يوما اعتبارا من اليوم التايل ال�ستالمك هذه التبليغ.
حرر بتاريخ  - 2022/2/22حرر بوا�سطة املوظف

املحكمة االبتدائية املدنية

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية اال�ستئنافية
مكتب ادارة الدعوى

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
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حماكم دبياالبتدائية
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حماكم دبي
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رقم املعاملة MOJAU_2022- 0051270
تنازل /بيع
�إعــالن تنــــازل
يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول  :ابراهيم دروي�ش حممد عبداهلل الري�سي  -اجلن�سية  :الإمارات
�إىل الطرف الثاين  :حممد عمران مياه اكرب علي  -اجلن�سية  :بنغالدي�شي
باال�سم التجاري (ريتاج امللكة للخياطة والتطريز) ن�شاط الرخ�صة (تف�صيل وخياطة املالب�س
الن�سائية  ،تطريز الأقم�شة) واملرخ�ص من دائرة التنمية الإقت�صادية يف خورفكان  -ال�شارقة رخ�صة
مهنية رقم  616795ال�صادرة بتاريخ 2012/1/4
يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/850عقاري جزئي  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )1,294,025.63درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك االمارات دبي الوطني � -ش.م.ع
ع �ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي  -دي ��رة � � -ش��ارع ب�ن��ي ي��ا���س  -ب �ج��وار غ��رف��ة جت ��ارة و��ص�ن��اع��ة دب��ي  -هاتف
رقم - 043874225:موبايل رقم - 0557016552:رقم مكاين 3113783794 :
املطلوب �إعالنه  -1 :نا�صر علي �سليمان � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة (العقار) يف منطقة برج خليفة
الوحدة رقم  - 1301الطابق رقم  - 13مبنى برج كالرين  - 2 -قطعة االر�ض رقم  186رقم
البلدية  345-804بناء على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ .2022/2/9
رئي�س ال�شعبة

وزارة العدل

اعالن بالن�شر للح�ضور امام �إدارة الدعوى
يف الإ�ستئناف رقم SHCAPCICIVS2021/0002281

بناء علي طلب امل�ست�أنف  :ارابي�سك لتجارة مواد البناء ومتثلها منى
علي ح�سن
اىل امل�ست�أنف �ضده  :يا�سر عبداملجيد عبداهلل �أردين اجلن�سية
انت مكلف باحل�ضور امام مكتب �إدارة الدعوى مبحكمة ال�شارقة
الإحتادية الإ�ستئنافية � -شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وذلك
يف يوم الإثنني املوافق  2022/2/28يف الدعوى املذكور رقمها
�أعاله  -بو�صفك م�ست�أنف �ضده.
مدير ادارة الدعوى

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70349

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1155/2021/211تنفيذ عقاري

االمارات العربية املتحدة
70392

العدد  13476بتاريخ 2022/2/23

العدد  13476بتاريخ 2022/2/23

العدد  13476بتاريخ 2022/2/23

�إىل املدعي عليه  :حممد ابراهيم علي عبدالغفور
جمهول حمل الإقامة  :دبي  -هاتف رقم 0558886566
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/2/28أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم
� )8شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ
الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/18م.
مدير اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
70349

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0051185
تنازل /بيع
�إعــالن تنــــازل
يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول  :عبدالرحمن عبداهلل حممد علي النقبي  -اجلن�سية الإمارات  -ن�سبة ()%51
�إىل الطرف الثاين  :عبدال�سالم خمي�س �سامل املطوع النقبي  -اجلن�سية  :الإمارات
باال�سم التجاري (�ألف لقمة ولقمة للوجبات ال�سريعة) ن�شاط الرخ�صة (بيع الوجبات اخلفيفة
(كافترييا)) واملرخ�ص من دائرة التنمية الإقت�صادية يف خورفكان  -ال�شارقة رخ�صة مهنية رقم
 749126ال�صادرة بتاريخ 2020/3/15
يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

العدد  13476بتاريخ 2022/2/23

�إىل املدعي عليه  :نبيل بن�سيبة  -جمهول حمل الإقامة  :العنوان  :خارج الدولة (ح�سب ورقة
التحري) الهاتف 0581721446 - 0562808929 - 0547507602 :
بناء على طلب املدعية  :مرمي رزوق قد اقامت عليك دعوى وتطالبك فيها -:
 الزام املدعي عليه دفع مبلغ ( )7170درهم  -الزام املدعي عليه بدفع الر�سوم وامل�صروفات واتعاباملحاماة  -اعالن املدعي عليه باجلل�سة والئحة االدعاء � -شمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا الحكام
املادة  229الفقرة ( )5من قانون الإجراءات املدنية .انت مكلف باحل�ضور بجل�سة 2022/3/1
�أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير
الدعوى رقم � )5شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى
املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/15م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

PUBLIC PROSECUTION

وزارة العدل

العدد  13476بتاريخ 2022/2/23

70530

يف الدعوى رقم  AJCAPCIGRI2021 /0000678تظلم
بالن�شر

امل�ستانف �ضده  :الينا مالورو�سيانتيفا
عنوانه � :إمارة عجمان عجمان ون ويعلن عل مكتب املحاميني /وليد املرزوقي وخالد حممد والكائن
�إمارة دبي بردبي منطقة اخلليج التجاري �شارع االبراج املنارة تاورالطابق رقم  33مكتب رقم
 3304مكاين  2466586507 :هاتف رقم  044254373 :فاك�س رقم 044254183 :
متحرك  0503047444 :لیكن معلوما لديك �أن امل�ست�أنف  :م�ؤ�س�سة عقارات عجمان (عقار)
قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بتاريخ  ، 20..../..../.....يف الدعوى االبتدائية رقم /0000678
 AJCAPCIGRI2021املحكمة الإ�ستئنافية املدنية  -تظلم .فيقت�ضي ح�ضورك او ح�ضور
من ميثلك �أمام حمكمة عجمان االحتادية بدار الق�ضاء املوافق  2022/03/08ال�ساعة 10:30
�صباحاً” وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك قانونا” ف�ستنظر
املحكمة الدعوى يف غيبتك.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13476بتاريخ 2022/2/23

70555

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد :حممد �شهزاد فتيح حممد اجلن�سية :باك�ستان  ،يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%25وذلك �إىل ال�سيد� :ساقب غالم احمد حممود  -اجلن�سية :
باك�ستان .ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد :عوي�س اور �سلیم حممد رحمن اجلن�سية :باك�ستان  ،يرغب
يف البيع والتنازل عن ( )%25من كامل ح�صته البالغة ( )%75وذلك �إىل ال�سيد� :ساقب غالم احمد
حممود  -اجلن�سية  :باك�ستان .يف الرخ�صة امل�سماه (حممد �شهزاد خلدمات التنظيف للمباين) ت�أ�س�ست
ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )788897ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة،
تعديالت اخرى •:تغيري ال�شكل القانوين من (وكيل خدمات) اىل (فرع ل�شركة حملية) • تغيري
اال�سم التجاري من (حممد �شهزاد خلدمات التنظيف للمباين) اىل (النجم خلدمات التو�صيل – فرع
ال�شارقة) .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
تنازل /بيع

�إىل املحكوم عليه  :عبدالرحيم ح�سن حممد عبداهلل ال علي  -العنوان  :عجمان منطقة النعيمية �شارع ال�شيخ
خليفة بن زايد بجوار حمطة برتول ادنوك هاتف 0502123321 :
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ علي �سامل عبداهلل النعيمي  -اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 750624.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق -
ال�ساعة � -أمام املحكمة املذكورة .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.

العدد  13476بتاريخ 2022/2/23

70555

تنازل /بيع
�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد /عمرو خليل ابراهيم فرحات  -اجلن�سية:م�صر يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد� /شم�س الدين
تايل كونهى حممد تايل  -اجلن�سية  :الهند ،يف الرخ�صة امل�سماه (كافترييا نور ال�صباح)
ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم (،)786472
تعديالت �أخرى  :اليوجد،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد  :جوى دعا�س رتان دعا�س  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش،
يرغب يف البيع والتنازل عن كمل ح�صته البالغة ( )%5وذلك �إىل ال�سيد  :حممد
نا�صر الدين حممد فاروق احمد  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش ،يف الرخ�صة امل�سماه
(ور�شة ال�سعد لت�صليح ال�سيارات) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم
( )722625ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى:
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة
 2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم
الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه
اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات
القانونية
الكاتب العدل

اعالن مدعى عليه بالن�شر
املدعي باحلق املدين  :لوي�س فيتون ماليتيه
ممثلة بال�سيد مالك �سليم حنوف  -لبناين اجلن�سية (�شركة لوي�س فيتون مالتيتيه)
املدعي عليها (املطلوب �إع��ادة �إع�لان��ه)  :حممد فائز �أ�شرف  -هندي اجلن�سية  -العنوان :
دبي  -منطقة الرفاعة �شقة رقم  - 102ببناية حتمل رقم مكاين  - 2832995030هاتف
رقم 0553578944 :
قررت حمكمة دبي االبتدائية (دائرة اجلنح اخلام�سة) يف الق�ضية اجلزائية رقم 2022/985
�إعالن املدعى عليه املذكور بالئحة االدعاء وذلك عن طريق الن�شر ,حيث اقامت املدعية باحلق
املدين دعواها املدنية �ضد املدعي عليه تطالبه بدفع مبلغ وقدره ( )25,000درهم علما بان
الق�ضية م�ؤجلة جلل�سة  2022/3/2لوررود الإعالن.

رئي�س ق�سم ق�ضايا اجلزاء
ماجد عي�سى احلب�سي

حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

تنازل /بيع

العدد  13476بتاريخ 2022/2/23

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -عبدالرحيم ح�سن حممد عبداهلل ال علي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � AJCEXCICPL2022 /0000214أمر اداء

العدد  13476بتاريخ 2022/2/23

العدد  13476بتاريخ 2022/2/23

العدد  13476بتاريخ 2022/2/23

املحكمة االبتدائية املدنية

وزارة العدل

وزارة العدل

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0008325مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه باتريك امواح  ,العنوان9404964 :
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2022/02/08قد حكمت عليك هذه املحكمة يف
الدعوى املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح � /أجرة ال�شارقة  ,بالتايل  :ن�ص احلكم
 حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري� -:أوال� :إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي �إىلاملدعية مبلغ وقدره ( 18437.45درهم) ثمانية ع�شر �ألفا و�أربعمائة و�سبعة
وثالثون درهم وخم�سة و�أربعون فل�سا بواقع  %4من تاريخ قيد الدعوى وحتى
متام ال�سداد على �أال تزيد عن �أ�صل املبلغ املق�ضى به .ثانيا � :إلزام املدعى عليه
بالر�سوم وامل�صروفات.

املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555

�إىل  :املحكوم عليه �شركة الأندل�س لالعمال الكهروميكانيكية ذ.م .م
وميثلها قانونا �إبراهيم حممود �إبراهيم بدران  ,العنوان9321682 :
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ 2022/02/15
قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم �أعاله
ل�صالح �شركة �سردار نظم الهدى للخدمات الفنية والتنظيف ذ.م .م و ميثلها قانونا ال�سيد حممد
اختار فاروق غالم م�صطفی  ,بالتايل  :ن�ص احلكم  -حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري  :ب�إلزام
املدعى عليها ب�أن ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره  3.310.342.79درهم (ثالثة ماليني وثالثمائة
وع�شرة �آالف وثالثمائة واثنان و�أربعون درهما و 79فل�سا ال غري) ،مع �إلزامها بالر�سوم وامل�صاريف
و 500درهم مقابل �أتعاب املحاماة ،ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات .حكما قابال لال�ستئناف خالل
املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

االمارات العربية املتحدة
العدد  13476بتاريخ 2022/2/23

العدد  13476بتاريخ 2022/2/23

70533

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0005733جتاري (جزئي)

االمارات العربية املتحدة
70522

70535

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0000635مدين (جزئي)

النيابـــة العامـــة

العدد  13476بتاريخ 2022/2/23

70533

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2022 /0000183مدين (جزئي)

االمارات العربية املتحدة

70472

70197

العدد  13476بتاريخ 2022/2/23

70522

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0000261مدين (جزئي)
�إىل املدعي عليه � :سرير امو �سلفراج
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة منطقة العزره �شارع ال�شيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي بناية �سكن �سائقي اجرة ال�شارقة
رقم الهاتف 0523230256
اعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنبية  :بناء على طلب املدعية � :أجرة ال�شارقة
قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله تطالبكم ب :
 �إلزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ وقدره ( )33005.06ثالثة وثالثون �ألفا وخم�سة درهم و 33فلـ�س  ،والفائدةالقانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�سداد التام.
 الزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.�أنت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/03/02أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقه الإحتادية املحكمة االبتدائية
املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )2شخ�صيا ً �أو بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة �أيام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى
املذكور رقمها �أعاله  -بو�صفك مدعى عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/16م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555

تنازل /بيع

تنازل /بيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  /حممد قمر احل�سني امني احلق ,اجلن�سية :
بنغالدي�ش يرغب يف البيع والتنازل عن  %30من ح�صته البالغة  %100وذلك
اىل ال�سيد /حممد مطلب ح�سني من�شي مياه ,اجلن�سية :بنغالدي�ش بالرخ�صة امل�سماه
(االنامل الراقيـة خلياطة وتطريز املالب�س الن�سائية) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب
رخ�صة رقم ( )739530ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقه ،تعديالت
اخرى :ال يوجد .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي
رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم
وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن
فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع
االجراءات القانونية
الكاتب العدل

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد :عدنان احمد حيدر  -اجلن�سية :اجلمهورية العربية ال�سورية،
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد :جهاد عدنان
حيدر  -اجلن�سية  :اجلمهورية العربية ال�سورية ،يف الرخ�صة امل�سماه (عدنان �أحمد ل�صيانة
ال�سيارات) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )779234ال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى :تغيري اال�سم التجاري من (عدنان �أحمد
ل�صيانة ال�سيارات) �إىل (جهاد عدنان ل�صيانة ال�سيارات)،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

العدد  13476بتاريخ 2022/2/23
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0051368
تنازل /بيع

70555

�إعـالن بال�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد�/شم�شاد عبا�س مري عبا�س  -اجلن�سية باك�ستان  -يرغب
يف البيع والتنازل عن جزء  %50من كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه
(خمبز وادي مويلح ) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية
رقم (� ،)764083إىل ال�سيد /زر تاج حمبوب دوال  -اجلن�سية باك�ستان ،تعديالت اخرى:
ال يوجد .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة
 2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

29
االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13476بتاريخ 2022/2/23

70533

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2022 /0000560عمايل (جزئي)

�إىل املدعى عليه :امل�ؤ�س�سة الربيطانية للنظارات
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة املجاز خلف �شارع جمال عبدالنا�صر حمل رقم  6ملك ورثة حممود
عبدالرحمن 0529333390
نعلمكم ب��ان املدعي � /شفاف كوناث بوثیابورایل ح�سنی كونهي اجلن�سية  :الهند يف الدعوى رقم
 2022-560دائرة اليوم الواحد العمالية الدائرة الثالثة.
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها  :الزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ وقدره  50000درهم
باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف� .أنت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/03/08أمام مكتب �إدارة
الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية املحكمة االبتدائية املدنيه  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى
رقم � )15شخ�صيا �أو بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة
امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة �أيام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور
رقمها �أعاله  -بو�صفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

العدد  13476بتاريخ 2022/2/23

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13476بتاريخ 2022/2/23
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية � -سنداي ابوه
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICOMS2021 /0004311جتاري

70392

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0010319مدين (جزئي)
�إىل املدعي عليه � :سمري حممود العلي
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة � -شارع اخلان  -بناية مركز الغامن لالعمال مكتب 306
بناء على طلب املدعي  :حممد �سمري حممود العلى
قد رفع الدعوى املذكورة �أعاله يطالبكم بـ  :احلكم ب�صحة توقيع املدعى عليه� /سمري حممود العلي على
الإقرار امل�ؤرخ  2018/4/19امل�ستهل بفقرة ((�أنا املوقع ادناه �سمري حممود العلي �أقر ب�أن كافة املبالغ
التي ذكرت يف عقود بيع العقارات اخلا�صة بي والتي بعثها �إىل ولدي حممد �سمري حممود العلي قد قب�ضتها
منه يف وقت �سابق وذلك مقابل �أنه قد قام بالتنازل يل عن كافة ح�ص�صه يف �شركة �سمري املحمود و�أوالده
مبا لها وما عليها وكافة الأرباح املرتاكمة � ....إىل �آخر ما جاء بالإقرار)) .انت مكلف باحل�ضور بجل�سة
� 2022/3/1أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب
مدير الدعوى رقم � )2شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور
رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/17م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة
70533

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13476بتاريخ 2022/2/23

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  AJCFICIPOR2021 / 0004866جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه � :سنداي ابوه
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ م�ؤ�س�سة عبدالعزيز حممد املاجد  ،اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 36372
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي

�إىل املدعى عليه  :الن�سمة ال�ستقدام االيدي العاملة
نحطيكم علما ب�أنه بتاريخ 2022/2/1م قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعــــــــوى
املذكورة بالرقم �أعاله املدعي � :سامل را�شد �سامل را�شد ال�شام�سي
بالتايل  :قررت املحكمة  -:ب�إلزام املدعى عليه �أن يرد للمدعي مبلغ  10125درهم
والفائدة بواقع  %5من تاريخ املطالبة احلا�صل يف  15/12/2021وحتى ال�سداد
التام و�ألزمت املدعي عليه الر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة,
ورف�ضت ما عدا ذلك من الطلبات .حكما قابال لال�ستئناف خالل  30يوما اعتبارا من
اليوم التايل ال�ستالمك هـذا التبليت .حرر بتاريخ 2022/2/20
حرر بوا�سطة املوظف
حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة االبتدائية املدنية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13476بتاريخ 2022/2/23
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  754/2021/211تنفيذ عقاري

70021

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/621عقاري جزئي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وق��دره (1,186,270
درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :بنك الإمارات دبي الوطني � -ش م ع  -عنوانه � :إمارة دبي  -ديرة � -شارع بني يا�س  -بجوار غرفة جتارة و�صناعة دبي  -هاتف
رقم  04/3874225موبايل رقم  - 055/7016552رقم مكاين ( )3113783794وميثله  :حممد عبدامللك م�صطفى �أهلي
املطلوب �إعالنه  :ندا علي ا�صغر �شريازي اول  -عنوانه � :إمارة دبي  -منطقة ال�شيخ زايد  -ال�شقة رقم ( )1304الطابق رقم ( )13املبنى رقم
(� )11ساوث ريدج رقم ( )5داون تاون  -برج خليفة  -قطعة االر�ض رقم ( )201هاتف متحرك رقم 0502114144 - 0508869800 :
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/3/9ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع
العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه
اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من
املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل
الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :وحدة عقارية  -املنطقة برج خليفة رقم االر�ض
 201رقم املبنى  5 :ا�سم املبنى � :ساوث ريدج  5امل�ساحة  86.68 :مرت مربع رقم الوحدة  - 1304 :مببلغ  1.288.352.47درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

العدد  13476بتاريخ 2022/2/23
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف التنفيذ رقم  754/2021/211تنفيذ عقاري

70021

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/621عقاري جزئي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وق��دره (1,186,270
درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :بنك الإمارات دبي الوطني � -ش م ع  -عنوانه � :إمارة دبي  -ديرة � -شارع بني يا�س  -بجوار غرفة جتارة و�صناعة دبي  -هاتف
رقم  04/3874225موبايل رقم  - 055/7016552رقم مكاين ( )3113783794وميثله  :حممد عبدامللك م�صطفى �أهلي
املطلوب �إعالنه  :ندا علي ا�صغر �شريازي اول  -عنوانه � :إمارة دبي  -منطقة ال�شيخ زايد  -ال�شقة رقم ( )1304الطابق رقم ( )13املبنى رقم
(� )11ساوث ريدج رقم ( )5داون تاون  -برج خليفة  -قطعة االر�ض رقم ( )201هاتف متحرك رقم 0502114144 - 0508869800 :
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/3/9ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع
العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه
اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من
املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل
الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :وحدة عقارية  -املنطقة برج خليفة رقم االر�ض
 201رقم املبنى  5 :ا�سم املبنى � :ساوث ريدج  5امل�ساحة  86.68 :مرت مربع رقم الوحدة  - 1304 :مببلغ  1.288.352.47درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13476بتاريخ 2022/2/23
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 640/2020/20:جتاري كلي

املنظورة يف:الدائرة الكلية التجارية االوىل رقم 31
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بندب خبري بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم مببلغ وقدره ( )13131472درهم والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام .
املدعي:ظبية �سامل حممد ال�شحي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -الورقاء الثالثة  -ديره  -دبي  -مبنى 90
املطلوب �إعالنه  -1 :فورتر�س كابيتال لال�ستثمار �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/7/28:يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح /ظبية
�سامل حممد ال�شحي اوال:ب�ع��دم قبول الدعوى لرفعها على غري ذي �صفة بالن�سبة للمدعي عليهم الثاين والثالث والرابع
واخلام�س وال�ساد�سة والثامنة والتا�سعة والثانية ع�شر وبرف�ض الدعوى بالن�سبة للمدعي عليهم ال�سابع والعا�شر واحلادي ع�شر
والرابع ع�شر واخلام�س ع�شر  -ثانيا:بالزام املدعي عليهما االول حامد احمد خمتار حامد حممد والثالثة ع�شر/فورتر�س
كابيتال لال�ستثمار ذ.م.م بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعية  /ظبية �سامل حممد ال�شحي مبلغ احدى ع�شر مليون وت�سعمائة واثني
ع�شر الف و�ستمائة و�ستة ع�شر درهم و�سبعة ع�شر فل�س والفائدة القانونية � %5سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية يف2020/5/11:
وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف ومبلغ ثالثة االف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات  ,حكما
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  13476بتاريخ 2022/2/23

70021

اعالن قرار بالتنفيذ
 234 / 2021 / 250بيع عقار مرهون

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املنفذ �ضده _1/تقوير ازهر مالك  -جمهول حمل الإقامة
مبا �أن الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد
و ميثله /حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
نعلنكم ب�أن مت احلجز على �أموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن (نوع العقار ( �شقة �سكنية ) رقم
الأر���ض (  ) 192املنطقة ( برج خليفة ) ا�سم املبنى ( ريزدن�س  ) E1رقم الطابق ( ) 2
رق��م ال�ع�ق��ار ) EP205 ( :امل�ساحة (  82.98م�تر م��رب��ع ) ) كما نعلنكم ل�سداد قيمة
املطالبة وقدرها ( )1152028.24دره��م خ�لال خم�سة ع�شر يوما من تاريخ التبليغ يف
ملف التنفيذ �أع�لاه و�إال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص امل��ادة  295من
قانون االجراءات املدنية مع مراعاة احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد م�ضي مدة ال�سبعة �أيام
من علمكم باحلجز.

رئي�س ال�شعبة

العدد  13476بتاريخ 2022/2/23

70021

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
 211/2014/265تنفيذ عقاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/جمموعة الواحة للم�شروعات املحدودة  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/سونال ناجني ت�شوهان
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن الوحدات رقم 22b4
 1a3-1a4-1a2-21b1-22c3-22b3الكائنة مبنطقة احلبيبة الرابعة
رق��م االر���ض  - 51ا�سم املبنى oasis tower:وف��اء للمبلغ املطالب به ويف امللف
اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا بناءا على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ
.2022/1/26
رئي�س ال�شعبة

العدد  13476بتاريخ 2022/2/23

70197

اعالن بالن�شر
 747/2022/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/ابراهيم حممد عبا�س حممد  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة الدانوب لتجارة مواد البناء ذ.م.م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )103647درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13476بتاريخ 2022/2/23
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 891/2021/18:عقاري جزئي

70530

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية اخلام�سة رقم 200
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )451.993درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .
املدعي:م�ؤ�س�سة عقار
ع �ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي � � -ش��ارع امل �ط��ار منطقة ب��ور��س�ع�ي��د ب�ن��اي��ة ن�ق�ط��ة االع �م��ال امل �ي��زان�ين م�ك�ت��ب رق��م - 9
هاتف - 0506767616:بريد االلكرتوين - INFO3@OMALC.AE:مكاين3244594826:
 - IBAN:AE090500000000020106942عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد ف�ضل حممد ف�ضل � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/10/10:يف الدعوى املذكورة
اع�لاه ل�صالح /ب��ال��زام املدعي عليه ب��ان ي ��ؤدي للمدعية مبلغ م�ق��داره ( )351.993دره��م والفائدة بواقع
� %5سنويا من تاريخ املطالبة احلا�صل يف  2021/7/20وحتى ال�سداد التام والزمته الر�سوم وامل�صاريف
وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

الكاتب العدل

العدد  13476بتاريخ 2022/2/23
اعالن �صحيفة طعن بالن�شر
يف الطعن رقم 187/2022/445:طعن جتاري

املنظورة يف:دائرة ادارة الطعون االوىل رقم 232
مو�ضوع الطعن  :قبول النق�ض �شكال ومو�ضوعا ونق�ض احلكم املطعون فيه احالته اىل حمكمة
اال�ستئناف ال�صدار حكمها على �ضوء ما تقرره حمكمة النق�ض والزام املطعون �ضده بالر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
الطاعن:طارق خالد زكريا
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -اخلليج التجاري  -بناية ا�سبكت تاور  -الطابق  - 23مكتب رقم
 -2302متحرك - 0501158407:بريد االلكرتوينnfo@binsevanadvocates.com:
رقم مكاين - 2527587343:وميثله:غازي ابراهيم احمد بن �سيفان
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة ابيار للتطوير العقاري  -م�ساهمة مقفلة  -فرع دبي  -مطعون �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بن�سخة من �صحيفة الطعن املقدمة من الطاعن ولكم احل��ق يف
تقدمي مذكرة بالدفاع خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ تبليغكم لالعالن.
رئي�س الق�سم

تنازل /بيع
�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :حممد رحيم الدین احمد �شفاء  -اجلن�سية :بنغالدي�ش ،يرغب يف
البيع والتنازل عن ( )%50من كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد  :حممد معنی
الدین حممد انور  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش ،ويرغب يف البيع والتنازل عن ( )%50من كامل ح�صته
البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد  :حممد زين العابدين عبدالغني  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش،
يف الرخ�صة امل�سماه (ور�شة �شرق ال�صجعة ل�صيانة ال�سيارات) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب
رخ�صة رقم ( )766472ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى:
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

العدد  13476بتاريخ 2022/2/23

العدد  13476بتاريخ 2022/2/23
اخطار دفع بالن�شر
رقم امللف  2022/50تنفيذ جتاري
بناء على طلب  /املحكوم له  /فا�ست لت�أجري ال�سيارات � -ش ذ م م  -اجلن�سية
اىل املحكوم عليه � /سوجنا جب كرافت تيماين اجلن�سية  /املانيا
املحكوم عليه  /ايليا عبداهلل التيماين اجلن�سية  /لبنان
املحكوم عليه  /وورلد اوف ترافل �ش م م ح اجلن�سية
ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�س اخليمة قد ا�صدرت بحقك حكما بتاريخ 2021/10/25
يف الق�ضية ( )697/2021جت��اري جزئي بالزامك بدفع مبلغ وق��دره 107079.68
درهما �شامال الر�سوم وامل�صاريف ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ حكم و�سجل
بالرقم امل�شار اعاله  ،ف�أنت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل  15يوم التايل للتبليغ ويف حال
تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك االج��راءات القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم ,
والر�سوم املرتبة عليك.
ق�سم التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية
70533

تكليف �إعالن بالن�شر باللغتني العربية والإجنليزية
حل�ضور اجتماع اخلربة امل�صرفية
يف الدعوى رقم  10194/2021جتاري (جزئي)

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
املدعي  :دار التمويل (�ش.م.ع)
املدعى عليه� :أمار �شارما (بريطاين اجلن�سية)
املدعى عليه � /أمار �شارما (بريطاين اجلن�سية) مدعو للح�ضور على �شخ�صياً �أو بوا�سطة وكيل
معتمد الجتماع اخلربة امل�صرفية املرين بوا�سطة برنامج زووم املقرر عقده ال�ساعة 02:00
ظهرا يوم الأحد املوافق  27/02/2022والتواجد واحل�ضور عن طريق الفيديو (برنامج
زووم) م�صطحبني معكم كافة امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها على الربيد الإلكرتوين
للخبري املبني ادناه االت�صال على الهاتف  050 6630852بريد الكرتوين  :للتوا�صل
اخلبري يرجى مع ali.expert2020@gmail.com

اخلبري امل�صريف
علي مو�سى ال�شحري

العدد  13476بتاريخ 2022/2/23
مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف الإ�ستئناف رقم  167/2022/320ا�ستئناف احوال �شخ�صية ومواريث
70533

املنظورة يف  :دائرة الأحوال ال�شخ�صية االوىل  -ا�ستئناف رقم 88
مو�ضوع الدعوى � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  270/2021احوال نف�س غري
م�سلمني والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
م�ست�أنف  :او�سوالد اي�ستيفان دي �سوزا  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -النهدة االوىل -
دبي � -شارع النهدة  -مبنى بناية ال�سدره � -شقة رقم 1004
وميثله  :ر�ؤيا عبداهلل حممد العو�ضي
املطلوب �إعالنه  - 1 :جوي�س اين فريناندي�س اي دي �سوزا � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  270/2021احوال نف�س غري م�سلمني
وح��ددت لها جل�سه ي��وم الإث�ن�ين امل��واف��ق  2022/3/7ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة
التقا�ضي عن بعد يف مبنى الأحوال ال�شخ�صية يف منطقة القرهود وعليه يقت�ضي ح�ضوركم
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.

رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13476بتاريخ 2022/2/23
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 1143/2021/18:عقاري جزئي

70530

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�سابعة رقم 248
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )519.202درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %12من املطالبة وحتى ال�سداد التام .
املدعي:م�ؤ�س�سة عقار  -عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني
مكتب رقم  - 9هاتف - 0506767616:بريد االلكرتوين - INFO3@OMALC.AE:مكاين3244594826:

IBAN: AE090500000000020106942

املطلوب �إعالنه  -1 :يا�سمني فاطمة �شكيل احمد �صديقي � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/10/4:يف الدعوى املذكورة
اعاله بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ ومقداره ( )419.202درهم والفائدة بواقع � %5سنويا من
تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام كما الزمته امل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت
ماعدا ذلك من طلبات  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم
التايل لن�شر ه��ذا االع�لان �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم
دبي وتلى علنا.

العدد  13476بتاريخ 2022/2/23
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0051433
تنازل /بيع

70021

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد /حممد �سلطان جوجار نور حممد  -باك�ستاين اجلن�سية
ميلك امل�ؤ�س�سة الفردية بوكيل خدمات امل�سماه (�شعاع القمر خلدمات التو�صيل) والتي
ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة جتارية رقم ( ، )785663ويرغب ال�سيد /حممد
�سلطان جوجار نور حممد  -باك�ستاين اجلن�سية  -يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة
( )%100وذلك �إىل ال�سيد  /حممد قا�سم ظافر اقبال  -باك�ستاين اجلن�سية  ،وعمالبن�ص
املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ

العدد  13476بتاريخ 2022/2/23

70021

اعالن بالن�شر
 207/2021/6923تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/جيتيندرا غن�شامدا�س  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�س (ال�شرق االو��س��ط) ���ش.م.ب (م) االم��ارات (حاليا)
�شركة امريكان اك�سرب�س (ال�شرق االو�سط) �ش.م.ب (�سابقا)
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )38699.06درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13476بتاريخ 2022/2/23

70197

اعالن بالن�شر
 57/2022/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/بي �أي �سي للمقاوالت �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/اك�شن خلدمات احلفر و�شفط املياه ذ.م.م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )2109145درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية
70197

العدد  13476بتاريخ 2022/2/23

70555

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية

املنذر :القدرة العالية للكهربائيات (�شركة ذات م�سئولية حمدودة) �ضـد
�ضد  -املنذر اليها  :اك�شرا العمال الكهروميكانيكية ذ.م.م
ينبه امل�ن��ذر على امل�ن��ذر اليها ب�سرعة ��س��داد املبلغ امل�ستحق مو�ضوع الإن��ذار
وقدرة  80,850.37درهم (ثمانون الف وثمامنائة وخم�سون درهما و�سبعة
وثالثون فل�سا) خالل املدة القانونية خم�سة �أي��ام من تاريخ ت�سلمكم الإنذار
واال �سوف يتخذ املنذر �ضدكم كافة الإج��راءات القانونية ب�إلزامكم برد هذا
املبلغ والفائدة القانونية من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد ،مع
حتملكم كافة الر�سوم وامل�صاريف املقررة ومقابل �أتعاب املحاماة.

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي

حماكم دبي

العدد  13476بتاريخ 2022/2/23
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/17851

70197

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ
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حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/خوله عبداهلل علي حممد مداويخ  ،اجلن�سية
الإمارات ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيدة/
افطاب احمد ح�سني افتخار  ،اجلن�سية  :باك�ستان بالرخ�صة امل�سماة (مطعم االمرية
ال�سعيدة) ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )750221ال�صادرة من دائرة
التنمية الإقت�صادية بال�شارقة.
تعديالت اخرى  :تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ
70021

العدد  13476بتاريخ 2022/2/23

70555

�إعالن �إجتماع خربة

حماكم دبي االبتدائية

Wednesday

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
70392

العـدد 13432
2022م م  - -العـدد
فبراير 2022
 23يناير
االثنني 3
13476
األربعاء

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13476بتاريخ 2022/2/23
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 198/2022/60:امر اداء

70392

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليه ان ت�سدد للمدعي مبلغ املديونية ()800.000
درهم ثمامنائة الف درهم  -ا�ضافة للفائدة القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق الواقع يف تاريخ االنذار
العديل  2020/12/16وحتى ال�سداد التام مع الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�صاريف واالتعاب .
املدعي:امني احمد حممد ابراهيم
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -اجلافلية  -دبي -مبنى فيال رقم 32
املطلوب �إعالنه  -1 :نرج�س عبداهلل حممد ح�سن حممد � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2022/2/1:بالزام
املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره ( )800.000درهم ثمامنائة الف درهم والفائدة القانونية بواقع
 %5من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ ( )300درهم مقابل اتعاب
املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

العدد  13476بتاريخ 2022/2/23
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 307/2022/60:امر اداء

70197

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي املدعية مبلغ وقدره ( )180000درهم
مائة وثمانون الف درهم والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق يف 2018/7/29:وحتى تاريخ
ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:احمد بن عبداهلل بن حجي اجلا�سم
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -الو�صل  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى اميجيت � -شقة امليزانني
 - m04وميثله:خديجة �سهيل ح�سن خلفان ا�سعدي
املطلوب �إعالنه  -1 :ها�شم بن علي باقر املو�سى � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2022/2/10:بان
ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره ( )180.000درهم مائة وثمانون الف درهم والفائدة القانونية بواقع  %5من
تاريخ اال�ستحقاق وحتى مت��ام ال�سداد مع الزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ ( )300دره��م مقابل اتعاب
املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

األربعاء  23فبراير  2022م  -العـدد 13476
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ثقافة وفنون

Wednesday

مب�شاركة نخبة من ال�شخ�صيات الثقافية املرموقة والأكادمييني والفنانني

مهرجان �أبوظبي يحتفي باليوم العاملي للغة الأم
�سرد ووعدٌ »
يف معر�ض «�إمارات الر�ؤى ٌ ..2
•• �أبوظبي-الفجر:

�ضمن فعاليات دورت��ه التا�سعة ع�شرة حتت �شعار
«فكر الإم��ارات :ري��ادة �إب��داع -حرفية �إجن��از -بناء
ح�ضارة» ،ا�ست�ضاف مهرجان �أبوظبي يف معر�ض
«�إم� ��ارات ال ��ر�ؤى �� ..2س��ر ٌد ووع� �دٌ» مب�سرح منارة
ال�سعديات ،ن��دوة ح��واري��ة مبنا�سبة ال�ي��وم العاملي
للغة الأم؛ �سلطت ال���ض��وء ع�ل��ى �أه�م�ي��ة ال�ل�غ��ة يف
�إب��راز الهوية الثقافية وتو�صيل الأفكار والتعبري
عن امل�شاعر ،وذل��ك بح�ضور �سعادة هدى �إبراهيم
اخل�م�ي����س ،م��ؤ��س����س جم�م��وع��ة �أب��وظ �ب��ي للثقافة
والفنون وامل�ؤ�س�س واملدير الفني ملهرجان �أبوظبي،
وم�شاركة نخبة من ال�شخ�صيات الثقافية املرموقة
والأكادمييني وفناين اخلط العربي.
و�شارك يف الندوة احلوارية ،التي �أدارتها الدكتورة
كورين �ستوك�س ،حما�ضر �أول مادة اللغة العربية
يف جامعة نيويورك �أبوظبي� ،سعادة الدكتور علي
بن متيم ،رئي�س مركز �أبوظبي للغة العربية� ،أمني
ع��ام ج��ائ��زة ال�شيخ زاي��د للكتاب ،و��س�ع��ادة الأ�ستاذ
�سلطان العميمي ،رئي�س جمل�س �إدارة احتاد ك ّتاب
و�أدباء الإمارات ،مدير �أكادميية ال�شعر ،وتاج ال�سر
ح�سن ،اخلطاط والفنان الت�شكيلي امللقب ب�شيخ
اخلطاطني.

ون��اق���ش��ت ال �ن��دوة ال�ع�لاق��ة اجل��وه��ري��ة ب�ين اللغة
واخل��ط والفن ،والثقافة والهوية الثقافية ب�شكل
ع��ام ،وق��درت�ه��ا ال��رم��زي��ة والإمي��ائ �ي��ة على حتقيق
ال�ت��وا��ص��ل م��ع الآخ��ري��ن ،ح�ي��ث ر�أت ��س�ع��ادة هدى
�إب��راه �ي��م اخل�م�ي����س ،م��ؤ��س����س جم�م��وع��ة �أبوظبي
للثقافة والفنون وامل�ؤ�س�س واملدير الفني ملهرجان
�أبوظبي� ،أ ّن الندوة احلوارية املم ّيزة ت�أتي احتفا ًء
باليوم ال��دويل للغة الأم ،وتقديراً للغتِنا العربية
لغة الإعجاز التي ّ
خطت �إرث بالد و�صنعت �سرية
ً
احل�ضارة ،وقالت“ :خم�سون عاما من عمر دولتنا
�ش ِهدْنا خاللها تنظيم �أعرق معار�ض الكتب ،و�أه ِّم
امل�ل�ت�ق�ي��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة وال� �ن ��دوات احل ��واري ��ة ،و�أب ��رز
�أم�سيات ال�شعر وور���ش الكتابة والق�صة والنرث،
وا�ستمتعنا ببهاء ال�شعر العربي الف�صيح والنبطي،
برعاي ٍة كرمية من �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د عرب برنامجَ َ ْي “�أمري ال�شعراء”
و”�شاعر املليون».
خم�س وع�شرين �سنة
وتابعت �سعادتها“ :طوال
ٍ
من ُذ ت�أ�سي�س جمموعة �أبوظبي للثقافة والفنون،
�آم� ّن��ا بثالثية الفن واملو�سيقى والكلمة ،فعقدْنا
�شراكات الت�أليف والن�شر م��ع احت��اد ك� ّت��اب و�أدباء
الإم��ارات ودور الن�شر الإماراتية ،و�أ�صدرنا �أمهات
الكتب وامل�ؤ َّلفات ،و�أطلقنا رواق الفكر ورواق الأدب

وال�ك�ت��اب ،رك�ي� َز َت�ْي�نْ للمعرفة ف�ك��راً ون���ش��راً و�أدب� �اً ،للغة ،معترباً �أن اللغة وجه من �أوجه ال�سالم بني
كل هذا بح�ضور عاملي يف كربيات امل�سارح بالكلمة �أهل الأر�ض.
واملو�سيقى ،ومنها الأم�سية التاريخية لأول مرة وخ �ت��م د .ع�ل��ي ب��ن مت�ي��م ب��اع�ت�ب��ار ال�ل�غ��ة جال�سة
يف كارنيغي ه��ول نيويورك ،يف اليوم العاملي للغة على عر�ش العلوم بعدما قو�ض علم اللغة مكانة
الفل�سفة على هذا العر�ش ،فاللغة بيت الكينونة،
العربية ،بالتعاون مع الأمم املتحدة».
وختمت �سعادتها بالقول“ :لنحتف بالكلمة ،بلغتنا وال تعزو �إىل ر�ؤية �أحادية بل تعددية غري جامدة،
العربية ،نرثاً ع ّلم العامل �أبجدي َة املعارف ،و�شعراً و�إال ف�ستكون مهددة باالنقرا�ض والتال�شي� ،إذ �إ ّن
تغنى به ال�شعراءُ� ،إيقاعاً ونب�ضاً ومو�سيقى ،من فكرة الهوية بالن�سبة للمغفور له ال�شيخ زايد طيب
م�ع��ارف اجل��اح��ظ يف الإن���س��ان وال �ك��ون ،وعبقرية اهلل ثراه ،فكرة تعددية متفاعلة تقوم على املثاقفة،
املتنبي� ،إىل حما�سة �أب��ي مت��ام ،وو�صف البحرتي ،حترتم الإن�سان يف لغته وثقافته ومعتقده.
و� �ص��و ًال �إىل ق � ّب��اين ال�ع��ا��ش��ق ،ودروي ����ش الإن�سان� ،أما الأ�ستاذ �سلطان العميمي ف�أ�شار �إىل �أ ّن احلديث
ع��ن ال�ل�غ��ة ي�ث�ير ت�ن��ازع��ا داخ�ل�ي��ا ل��دي��ه ب�ين جانب
و�س ّياب �أن�شودة املطر».
وم��ن جهته ،ط��رح د .علي ب��ن متيم يف مداخلته� ،أك��ادمي��ي وج��ان��ب ذات ��ي وج ��داين ف�م��ن يتعمق يف
��س��ؤال اللغة الأم �أم لغة الأم ،منذ ه�ي�رودوت �أبي لغته الأم يكت�شف ما ال يراه الآخر ،وقال“ :يحمل
التاريخ و�صوال �إىل ال�شعراء العرب منذ اجلاهلية ،عنوان الندوة داللة ذكية �إىل ارتباط كل احل�ضارات
م�ن�ت�ق�لا �إىل ال �ع�لاق��ة الأق � ��رب ب�ي�ن ال�ل�غ��ة والأم بلغاتها الأم ،وهنا ال بد من الإ�شارة �إىل عالقة اللغة
ول�سانها الأول كما يف ��ش�ه��ادة جوليا كري�ستيفا ،بالل�سان العربي على اختالف لهجاته” ،م�ؤكدا
متوقفا عند �أبي الطيب املتنبي الذي �أك�سب اللغة على �أهمية امل�صطلحات التي �سادت للتفريق بني
العربية ميزتها منذ تلميحه ب�شوقه �إىل جدته التي اتقان اللغات وف�صاحتها وعجمتها وتنوع اللغات
كاتبها �شعرا يف ق�صيدة جنوى و�أمل وبكائية دامية ،بني عربية وفار�سية وقبطية و�سواحيلية وغريها.
وه��ي التي اكت�سب منها خمزونه اللغوي وعوامل وتطرق العميمي �إىل مباحث اللغة وث��راء جذور
العربية الفارعة ،ذاكرا ق�صيدة دروي�ش يف احلنني اللغة العربية وا�شتقاقاتها ،حتى يومنا الذي ن�شهد
�إىل �أمه ،وا�ست�شهد د .علي بتعريف حممود دروي�ش فيه ا�ستخداما للخوارزميات والذكاء اال�صطناعي،

م��ؤك��داً على �أهمية ال�ق��ر�آن الكرمي كم�صدر ديني
يثبت �أهمية اللغة العربية يف تعليم �آدم الأ�سماء
كلها ،يف م�س�ألة النطق والتعلم واحلديث والذاكرة
مبا يحمله من جانب �إعجازي وارتباط بال�سماوي
الإلهي ،خامتا بالقول“ :كم هي عظيمة نعمة اللغة
والكالم كي يعي�ش الإن�سان يف �سالم ،فاللغة نعمة
عظيمة يدركها من ال ميتلك لغته ،وكلما رجعنا
�إىل �أح��اف�يرن��ا اللغوية نكت�شف ج�سورا م�شرتكة
تقرب اللغات من بع�ضها البع�ض ،وتعك�س التوا�صل
احل�ضاري بيننا وبني العامل».
بينما تناول الفنان تاج ال�سر ح�سن عالقة اخلط
والفن الت�شكيلي ب�شكل عام باللغة والهوية خا�صة
مع انت�شار الإ�سالم قبل �ألف و�أربعمائة �سنة ،حيث
ت �ط��ور اخل ��ط ال �ع��رب��ي ع�ب�ر ��ص�ف�ح��ات امل�صاحف،
وج��رى تفعيل االهتمام بجمالها الكتابة واخلط
واللغة ،تتويجا ملرحلة �سابقة امتدت طوال الع�صر
اجلاهلي ،و�أ ّكد تاج ال�سر على �ضرورة االنتباه �إىل
حتديات الرقمنة والذكاء اال�صطناعي مع ت�أكيده
على ا�ستمرار مكانة اللغة العربية وتزايد املتحدثني
بها ،معتربا �أن يف الأبجدية العربية �إعجازا جماليا
بتنوع اخل�ط��وط م��ن ال�ك��ويف والن�سخ والديواين
وغريها ،وكلها مبنية على الأ�شكال الثمانية ع�شر
للحروف العربية الثمانية والع�شرين نف�سها.

يذكر� ،أن فعاليات برنامج ال��دورة التا�سعة ع�شرة
من مهرجان �أبوظبي لعام  ،2022تنعقد حتت
�شعار «فكر الإم��ارات :ريادة �إب��داع -حرفية �إجناز-
بناء ح�ضارة» ،برعاية �سمو ال�شيخة �شم�سة بنت
حمدان بن حممد �آل نهيان ،م�ساعد �سمو رئي�س
الهيئة لل�ش�ؤون الن�سائية ،رئي�سة اللجنة العليا
ملبادرة عطايا ،وبدعم من �شريك املهرجان الرئي�سي
�شركة مبادلة لال�ستثمار «مبادلة» ،و�شريك الطاقة
جي �أ�س �إنرجي .GS Energy
وي���س�ه��م م�ه��رج��ان �أب��وظ �ب��ي م��ن خ�ل�ال فعالياته
الثقافية وال�ف�ن�ي��ة واملو�سيقية يف تر�سيخ مكانة
العا�صمة من�ص ًة �إبداعية عاملية ،يف �إطار ت�صنيفها
«م��دي �ن��ة امل��و��س�ي�ق��ى» م��ن م�ن�ظ�م��ة الأمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة “اليون�سكو” ،ويف تعزيز
م��وق�ع�ه��ا ك�م��رك��ز م�ت�ن��ام��ي الأه �م �ي��ة ع�ل��ى خريطة
املو�سيقى العاملية،
ً
ب��اع �ت �ب��اره��ا م��وط �ن �ا مل �ن �ظ��وم��ة م��و��س�ي�ق�ي��ة مرنة
وم�ستدامة قائمة على االبتكار .وي�شارك يف دورة
امل�ه��رج��ان ل�ع��ام � ،2022أك�ث�ر م��ن  1000فنان
م��ن خم�ت�ل��ف �أن �ح��اء ال �ع��امل ،ي �ق��دم��ون �أك�ث�ر من
 300فعالية واقعية ورقمية� ،إىل جانب جولتني
مو�سيقيتني ع��امل�ي�ت�ين ،و 17ع��ر� �ض �اً لأول مرة
عاملياً.

�أبوظبي للغة العربية يطلق برنامج «نتكلم العربية» لغري الناطقني بها
�أط�ل��ق مركز �أبوظبي ل ّلغة العربية ،التابع ل��دائ��رة الثقافة وال�سياحة – وال�ث�ق��اف��ة والإب � ��داع ،ومت�ك�ين امل�ح�ت��وى ال�ع��رب��ي م��ن خ�ل�ال �إن���ش��اء تقنيات ب�ه��ا ،ولتحقيق ه��ذا ال�ه��دف ،ن��ؤم��ن ب���ض��رورة تكاتف اجل�ه��ود ب�ين خمتلف
�أبوظبي ،برنامج “نتكلم العربية” الذي يوفر مواداً رقمية لتعليم مفردات لتحقيق ه��ذا ال �ه��دف .و�أك ��د �سعيد ح�م��دان الطنيجي ،امل��دي��ر التنفيذي اجلهات وامل�ؤ�س�سات املعنية و�أف��راد املجتمع ،لتقدمي حمتوى عربي متجدد
ملركز �أبوظبي للغة العربية بالإنابة� “ : ،أن تر�سيخ ح�ضور اللغة العربية يواكب متطلبات الع�صر»� .إىل جانب مبادرته “نتكلم العربية” ،نظم املركز
اللغة العربية الف�صحى ب�شكل �سريع و�سهل.
ي�ستهدف ال�برن��ام��ج الأف� ��راد غ�ير ال�ن��اط�ق�ين باللغة ال�ع��رب�ي��ة م��ن كافة �إقليمياً وعاملياً ،يُعد �أحد �أبرز �أهداف املركز الإ�سرتاتيجية التي نعمل على م�سابقة “�أ�صدقاء اللغة العربية” التي ا�ستقطبت  156م�شاركة فيديو من
الأعمار واجلن�سيات� ،سعياً لتنمية �شغفهم بتعلمها وت�شجيعهم على �إتقانها حتقيقها من خالل جمموعة متنوعة من امل�شاريع وامل�ب��ادرات .كما و ُتوفر طالب عرب و�أجانب من  7دول عربية ،هي ،الإم��ارات ،ال�سعودية ،الأردن،
وا�ستخدامها يف احل�ي��اة اليومية� ،إىل جانب ال�تروي��ج لها كلغة للمعرفة هذه املبادرة �سهولة تعلم و�إتقان اللغة العربية للراغبني من غري الناطقني الكويت ،م�صر ،ال�سودان و�سوريا .وخ�ضعت امل�شاركات لتقييم جلنة حم ّكمة

من املتخ�ص�صني يف اللغة العربية وال�شعر وفق معايري حمددة� ،شملت ،جودة
الأداء ودقة اللغة� ،إىل جانب ح�سن االختيار والتعبري االنفعايل.
و�أ�سفرت مراحل الفرز والتقييم عن ت�أهل  6م�شاركات للقائمة الق�صرية
املر�شحة للفوز بجائزة “�أ�صدقاء اللغة العربية” ،حيث ج��اء يف املراكز
الثالثة الأوىل بالرتتيب رنيم العبيدي من الأردن� ،أحمد �آل ره�ين من
اململكة العربية ال�سعودية ورمي حاج ح�سني من �سوريا.

نواك�شوط حتتفي بانطالق الدورة الـ  7من مهرجان ال�شعر العربي
ان �ط �ل �ق��ت �أم � ��� ��س االول يف العا�صمة
املوريتانية الن�سخة ال�سابعة من مهرجان
نواك�شوط لل�شعر العربي الذي يقام حتت
رع��اي��ة ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ الدكتور
� �س �ل �ط��ان ب ��ن حم �م��د ال �ق��ا� �س �م��ي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة وتتوا�صل
فعالياتها ث�لاث��ة �أي ��ام مب�شاركة �شعراء
من موريتانيا وال�سنغال ومايل وغامبيا
والوطن العربي.
ح �� �ض��ر ح �ف��ل الإف� �ت� �ت ��اح � � ..س �ع��ادة عبد
اهلل ال�ع��وي����س رئ�ي����س دائ� ��رة ال�ث�ق��اف��ة يف
ال�شارقة ومعايل املختار ولد داه��ي وزير
الثقافة وال�شباب والعالقات مع الربملان
املوريتانية و�سعادة ح�سن ال�شميلي القائم
ب�أعمال �سفارة الإم��ارات ل��دى موريتانيا
وحم�م��د �إب��راه �ي��م الق�صري م��دي��ر �إدارة
ال�ش�ؤون الثقافية يف الدائرة ود .عبد اهلل
ال�سيد مدير بيت �شعر نواك�شوط وعدد
كبري من ال�شعراء واملثقفني املوريتانيني
وال� � �ع � ��رب و�أدب� � � � � ��اء م � ��ن دول جم� � ��اورة
ملوريتانيا.

و�شهدت فعاليات ال ��دورة ال�سابعة التي
�أقيمت يف ق�صر امل��ؤمت��رات يف نواك�شوط
ع��ر��ض��ا ل���ش��ري��ط وث��ائ �ق��ي ع��ن ن�شاطات
بيت ال�شعر خالل العام  .. 2021فيما
مت ت�ك��رمي �� 3ش�ع��راء موريتانيني وهم:
ال�شيخ نوح وعبد اهلل ال�سامل املع ّلى وممود
بلباله.و�أكد عبد اهلل العوي�س �أن املهرجان
�أ��ص�ب��ح مبثابة واح��ة لل�شعراء فهو لقاء
ج��دي��د ي�ع�ق��ده ال�شعر م��ع حمبيه ورواد
جمل�سه حتفه ال�سعادة والإبتهاج بتجدد
هذا اللقاء الذي حافظ على موعده من
كل ع��ام وه��ا هو يعقد اجتماعه يف عامه
ال�سابع من خ�لال “مهرجان نواك�شوط
ل�ل���ش�ع��ر العربي” ح �ي��ث ي� ��أت ��ي متوجا
جلهود بيت ال�شعر الذي انتظمت �أن�شطته
و�أم���س�ي��ات��ه ال���ش�ع��ري��ه ول �ق��اءات��ه الأدبيه
خ�ل�ال ال �ع��ام ح�ت��ى �أ��ص�ب��ح مب�ث��اب��ة واحة
لل�شعراء يف موريتانيا وو�صل �صداه �إىل
ال��دول املجاورة موا�صال �إ�شعاعه الثقايف
متمثال يف ال �ع��دد ال�ك�ب�ير م��ن ال�شعراء
ال��ذي��ن �أث � ��روا ال�ب�ي��ت ب��ال���ش�ع��ر والإب � ��داع

واخليال واجلمال.
من جهته قال معايل املختار ولد داهي
� ”:إن بيت ال�شعر يف نواك�شوط هو �أحد
جتليات و�إ�شراقات التعاون الثقايف بني
موريتانيا ودولة الإمارات �ضمن م�سارات
تعاون عديدة جتمع البلدين ال�شقيقني
ُ
عنوان
 ..م��و��ض�ح�اً �أن ب�ي��تُ ال�شعر ه��و
تعاون وي�شكل امتدادا ل�سفارات ثقافية
ناجحة ا�ضطلعتْ بها �أجيال من العلماء
وال�ق���ض��اة وال �� �ش �ع��راء و الإع�لام �ي�ين يف
ب�ل��ده��م ال �ث��اين الإم� � ��ارات ح�ي��ث وج ��دوا
ال � ��دفء وال �ت �ق��دي��ر وامل �ح �ب��ة ال�صادقة
ف�شكلوا ام�ت��دادا لل�صورة الثقافية التي
عُرفت بها هذه البالد عرب تاريخها «.
وث �م��ن ج �ه��ود � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
ال��دك �ت��ور ��س�ل�ط��ان ب��ن حم�م��د القا�سمي
ع���ض��و امل�ج�ل����س الأع �ل��ى ح��اك��م ال�شارقة
وج �ه��ود دائ� ��رة ال�ث�ق��اف��ة يف ال���ش��ارق��ة يف
دع��م اجلهود الثقافية من خ�لال �إن�شاء
ومت��وي��ل ب�ي��وت ال�شعر يف ع��دة دول من
الوطن العربي ومنها موريتانيا .
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كارول �سماحة:
ال �أخطط ملا �أقدمه
بل �أح�س به
طاغ� ،أ�شعلت املطربة اللبنانية كارول
بر�شاقة وح�ضور ٍ
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�سماحة �أرجاء دار الأوبرا امل�صرية م�ؤخرا لتختتم معها حفالت مو�سم عيد احلب ،ويف هذا احلوار،
ك�شفت كارول عن تعلقها مب�صر و�سبب امتنانها لها� ،سر اختالفها فى �أعمالها الغنائية ور�ؤيتها
بتقدمي ق�ضايا جمتمعية ملمو�سة بالواقع ،ف�ضلاً عن خطتها الفرتة املقبلة وت�أخر طرح �ألبوم
جديد ،باال�ضافة ملوعد عودتها للتمثيل وتفا�صيل �آخرى داخل احلوار.
• بداية ..حدثينا عن م�شاركتك بحفل عيد احلب للعام الثاين على التوايل
بدار الأوبرا؟
 بالطبع� ،سعيدة للغاية وهذه لي�ست �أول مرة للوقوف على خ�شبة امل�سرحبالأوبرا و�أج��واء احلفل كانت مليئة بالطاقة االيجابية والتفاعل الكبري
ً
م�شروطا �أن يكون
من اجلمهور ،فال ميكننا احلياة من دون احلب ،ولي�س
للزوج �أو احلبيب ،و�إمن��ا جلميع من حولنا ،و� ً
أي�ضا ال يجب �أن يكون له
ي��و ًم��ا حم��ددًا لالحتفال ب��ه؛ ب��ل ك��ل ي��وم يجب �أن يكون احل��ب موجود
بحياتنا.
• وماذا عن بوكيه الورد الذى حملتيه معك على امل�سرح؟
 �ضاحكة ،هو تعبري عن االمتنان واحل��ب مل�صر ،لأننى �أعي�شبها منذ � 8سنوات وتزوجت وا�ستقريت بها ،ومنحتنى الأمان
والعائلة ،كما قدمته لزوجى امل�صرى لأنه رجل �شهم وطيب
ومثال قوى للوفاء واحلنان.
• دائ ًما ما يكون ِ
لك �أداء خمتلف على امل�سرح ..فما ال�سر؟
 م��ا �أفعله م��ن ح��رك��ات و�أداء على امل�سرح يكون (ارجتاىل)وغري مخُ طط له ،فهو نابع من ان�سجامى التام وتفاعلى مع
اجلمهور ،ويختلف حاىل من حفلة لأخرى.
• حققتِ جناح كبري ب�أغنيتك الأخ�يرة (فو�ضى) رغم
�أنها باللهجة اللبنانية ..فماذا كانت ر�سالتك؟
 ب��ال�ط�ب��ع� ،سعيدة ج� �دًا لأن �ه��ا ك�م��ا ذك��رت��ى باللهجةاللبنانية ومتكنت من االنت�شار بكافة الوطن العربى
م��ن ت��ون����س �إىل اجل��زائ��ر وامل �غ��رب وال �ع��راق و�سوريا
وم�صر وحققت جناح �سريع �أذهلنى،
وكنت �أع�بر من خاللها عن واقعنا باملجتمع العربى
وكيف ��ص��ارت الأو� �ض��اع فلم يعد هناك �شىء مبكانه،
والأح � ��وال ت�ب��دل��ت واجل�م�ي��ع ي��ري��د ال���ش�ه��رة و�آخرين
الأذى حتى و�إن ك��ان ب��احل��دي��ث� ،إىل ج��ان��ب التطرف
بعمليات التجميل.
• ف��ى ر�أي� ��ك ..ه��ل ك��ان��ت حت�م��ل ج��ان� ًب��ا م��ن الأو�ضاع
ال�سيا�سة بالبلدان العربية؟
 -ال �أنكر ذلك ،فالأغلب بالو�ضع ال�سيا�سي مل يعد هناك جمال

هبة عبد الغني:
�أ�شكر �صناع (وادي
اجلن ..)2
وانتظرت العمل
بفارغ ال�صرب
ع�ب�رت ال�ف�ن��ان��ة ه�ب��ة عبدالغني ع��ن �سعادتها
ب �ع��ر���ض اجل� ��زء ال �ث��اين م��ن م���س�ل���س��ل "وادي
اجلن" وذلك عرب �إحدى املن�صات الإلكرتونية،
وخا�صة بعد ع��ام من عر�ض اجل��زء االول من
العمل �إيل حقق جناحا كبريا وق��ت عر�ضت،
ح�ي��ث ع��ر���ض اجل ��زء ال �ث��اين م��ن ال�ع�م��ل 10
فرباير اجلاري .
وقالت هبة عبدالغني� ،إنها كانت تنتظر عر�ض
امل�سل�سل ب �ف��ارغ ال���ص�بر ،خ��ا��ص��ة ب�ع��د �أن ظل
املتابعني ي�س�ألون عن الوقت اخلا�ص باجلزء
ال�ث��اين وال��ذي ي�ضم ع��دد كبري م��ن الفنانني
ال �� �ش �ب��اب ،م �� �ش�يرة �إيل �أن �ه��ا ت �ق��دم يف العمل
�شخ�صية خمتلفة عليها متامًا مل تقدمها من
قبل.
وك�شفت هبة عبدالغني عن طبيعة �شخ�صيتها
يف م���س�ل���س��ل "وادي اجل ��ن  ،"2ح �ي��ث تقدم
�شخ�صية "جمرية" ،ال�ساحرة التي تعد حلقة
الو�صل بني عاملي اجلن والأن�س والتي ت�سعي
يف اجل��زء الثاين من امل�سل�سل لل�سيطرة علي
ه��ذا ال�ع��امل ع��ن ط��ري��ق علي �أح��د �أب�ن��اء اجلن
نف�سه ،معربه عن قلقها من ردود الفعل حول
دوره��ا يف امل�سل�سل ،ومتمنية �أن ينال �إعجاب
اجلميع ،فيما وجهت ال�شكر لكل �صناع امل�سل�سل
امل�شاركني فيه.
م�سل�سل "وادي اجلن" ق��د مت عر�ضه بالعام

املا�ضي  ،2021وتدور �أحداثه حول رحلة
ا�ستك�شاف يقوم بها جمموعة من ال�شباب
لأح ��د ال�ك�ه��وف ب��ال���ص�ح��راء وع��ن طريق
حادث؛ ينك�شف �أمامهم عامل اخر موازي
يعي�ش فيه قبائل م��ن اجل��ن يف �صراع،
وم��ع �سري اح��داث العمل تتك�شف الكثري
من احلقائق عن عاملي اجلن و االن�س .
العمل بطولة جمموعة كبرية من النجوم
وال�شباب منهم خالد كمال ،يو�سف عثمان،
ليلي زاهر  ،ر�ؤي �شنوحه ،حمزة العيلي،
ح�سن م��ال��ك ،حم�سن من�صور ،و�سينتيا
خليفه ،ه�ن��ا داوود؛ ه�ن��د ر� �ض��ا ،وفرا�س
�سعيد ،و�أخ ��رون وه��و من ت�أليف حممد
ه�شام عبيه ومنة �إكرام وعمر خالد ومن
�إخراج ح�سام اجلوهري.
ع� �ل ��ي اجل � ��ان � ��ب الآخ � � � � ��ر ،ت �ل �ق ��ت هبة
عبدالغني ردود فعل �إيجابية عن دورها
يف م�سل�سل "ن�صيبي وق�سمتك" املو�سم
الرابع ،وذلك من خالل حكاية "واللي
ما ي�شرتي يتفرج" من ت�أليف عمرو
حم �م��ود ي��ا��س�ين وم ��ن �إخ � ��راج ع�صام
ن�صار ،كما عر�ض لها م�ؤخرا حكاية
"�شبح البدروم" من م�سل�سل "خارج
ال�سيطرة " ،كتابة الري نبيل ،ومن
�إخراج حممد بكري.

للحوار و�أ�صبحت الفو�ضى ٌت�سيطر على امل�شهد ب�شكل كبري.
• الحظنا ب�أغنياتك الفرتة الأخرية ت�ضمنها ر�سائل مبا�شرة ..فهل كان ذلك مق�صودًا؟
 نعم ،كنت �أق�صد ذلك و�أردت تقدمي ر�سائل اجتماعية هادفة مثل �أغنية (يا �شباب يا بنات)،لأننى �أ�شعر بقلة ذلك النوع من الفن الذى يحمل ر�سائل للجمهور والتطرق ملو�ضوعات وق�ضايا
اجتماعية حقيقية ،فمن املمتع �أن نغنى للحب ومن �أجله؛ ولكن هناك مو�ضوعات �أكرث �أهمية
وخطورة نعي�شها حتتاج للتناول � ً
أي�ضا ،ف�أنا �أحب ال�سهل املمتنع ب�أعمايل ،وال �أخطط ملا �أقدمه
بل �أح�س به.
• �إىل �أي � ��ن و� �ص �ل��ت حت� ��� �ض�ي�رات �ألبومك
اجلديد؟
 بهذه الفرتة �أركز على الأغانى ال�سينجلب�شكل �أكرب و�أ�ضع كل جمهودى بالأغنية
ال ��واح ��دة و�أدق� � ��ق ب �ك��اف��ة تفا�صيلها،
و�أ�ستعد ل�ط��رح �أغنية ج��دي��دة خالل
�شهور� ،أم��ا عن الأل�ب��وم فقد تراجعت
ب��ال �ف�ت�رة الأخ �ي ��رة ع ��ن ت �ق��دمي��ه لأن ��ه
ي�ستغرق وقت طويل بالتح�ضري وين�ساه
اجلمهور بعد �أ�شهر قليلة من طرحه.
• وماذا عن تفا�صيل هذه الأغنية؟
 �ستكون باللهجة امل�صرية وهى مفاج�أة�صيف  2022و�سيتم طرحها بعد عيد
الفطر بعد �أن يتم ت�صويرها على طريقة
الفيديو كليب ،و�أتعاون خاللها مع امللحن
حممد رحيم وحتمل فكرة جديدة.
• وماذا عن التمثيل..
هل �ستعودين مرة �أخرى بعد م�سل�سل
(ال�شحرورة)؟
 بالطبع ،ف�أنا �أع�شق التمثيل،ولكنى �أنتظر الوقت املنا�سب
وال� � � � � � ��ورق �أي� � �� �ً ��ض � ��ا ال� � ��ذى
ي�ستفزنى ف��ى تقدميه
ويحمل ق�ضية هادفة.

رم�ضان  ..2022رمي م�صطفى
تخو�ض �أوىل بطوالتها املطلقة
تخو�ض الفنانة رمي م�صطفى �أوىل بطوالتها املطلقة يف الدراما التليفزيونية من خالل
م�سل�سل جديد تعمل على التح�ضري له للعر�ض يف �شهر رم�ضان املقبل ،وهو
ت�أليف با�سم على اخلطيب و�إ�سالم �شتا و�أحمد رجب ح�سن ،و�إخراج
رامى رزق اهلل و�إنتاج �أحمد عبد العاطي.
وف��ى �سياق مت�صل ،ت�صور رمي م�صطفى دوره ��ا يف م�سل�سل
" SUITSبالعربي" وه��و الن�سخة العربية من امل�سل�سل
الأمريكي ال�شهري ،SUITS
واملقرر عر�ضه يف �شهر رم�ضان املقبل ،وي�شارك يف بطولته
�آ�سر يا�سني� ،أحمد داود� ،صبا م�ب��ارك ،ت��ارا عماد ،حممد
��ش��اه�ين ،م�صطفى دروي ����ش� ،أ� �س �م��اء ج�ل�ال ،و�سيناريو
وح��وار حممد حفظي ويا�سر عبد املجيد و�إخ��راج مرمي
�أحمدي.
وانتهت رمي م��ؤخ��راً م��ن ت�صوير م�سل�سل "الثمانية"
املكون من  8حلقات للعر�ض على من�صة �شاهد الرقمية،
ويخو�ض به امل�ست�شار تركي �آل ال�شيخ �أوىل جتاربه يف
الت�أليف الدرامى ،حيث تقدم رمي دور البطولة الن�سائية
يف العمل �أم��ام �آ�سر يا�سني ،خالد ال�صاوى ،ومب�شاركة
حممد عالء جاميكا ،حممود البزاوي ،الرا �إ�سكندر،
منذر رياحنة ،وظهور خا�ص للنجمة غادة عادل ،مع
ظهور عدد من �ضيوف ال�شرف ،ومن �إخراج �أحمد
مدحت.
وتعاقدت رمي م�صطفى م�ؤخرا على امل�شاركة
يف بطولة فيلم "جروب املاميز" مع غادة
ع ��ادل وروب ��ى ،بيومى ف � ��ؤاد ،حممد �سالم
وت�أليف �إيهاب بليبل و�إخ��راج معتز التوين
و�إن �ت��اج حم�م��د ر� �ش �ي��دى ،وم��ن امل �ق��رر بدء
ت�صويره مطلع العام املقبل ،ويعتمد الفيلم
على البطولة اجلماعية وت��دور �أح��داث��ه يف
�إط ��ار الي��ت ح��ول � 3أم �ه��ات وامل��واق��ف التي
تواجههن.
يذكر �أن رمي م�صطفى خا�ضت جتربة امل�سرح
لأول م��رة خ�لال م�سرحية "فى ن�ص الليل"
ال�ت��ى عر�ضت ف��ى مو�سم ال��ري��ا���ض بال�سعودية
ال�شهر املا�ضى ،و�شاركت يف بطولتها �إىل جانب
غ��ادة ع��ادل ،ح�سن ال��رداد ،حممد عبد الرحمن
"توتا" وال�ع�م��ل م�ستوحى م��ن ع��امل الكاتب
ال��راح��ل بهجت قمر وت��أل�ي��ف �أمي��ن بهجت قمر
و�إخراج عمرو عرفة.

األربعاء  23فبراير  2022م  -العـدد 13476
23 February 2022 - Issue No 13476

Wednesday

م�صادر ال�سكر املخفية ت�شكل خطورة على ال�صحة
�أعلنت الدكتورة �سفيتالنا زايت�سوفا ،خبرية التغذية الرو�سية ،مر�ض ال�سكري ،وزي��ادة خطر الإ�صابة مبر�ض الزهامير وبع�ض
�أنه من ال�ضروري يف م�س�ألة التغذية االنتباه �إىل م�صادر ال�سكر �أن��واع مر�ض ال�سرطان .وق��د �أثبتت الدرا�سات الأخ�ي�رة ،الت�أثري
املخفية .وت�شري اخل�ب�يرة يف حديث لوكالة نوفو�ستي الرو�سية ال�سلبي لل�سكر يف عملية البلعمة ،وبالتايل يف منظومة املناعة".
للأنباء� ،إىل الت�أثري ال�سيء لل�سكر يف اجل�سم ،وك�شفت م�صادره وت�شري اخلبرية� ،إىل �أن اال�ستهالك الزائد لل�سكر يقوي عملية
غلوزة الربوتني (ترابط ت�ساهمي لل�سكر بالربوتني).
املخفية ،التي من ال�ضروري االنتباه لها يف النظام الغذائي.
وت�ق��ول" ،زيادة ا�ستهالك ال�سكر ه��ي م�شكلة ع�صرنا .لأن��ه من وت �ق��ول" ،تلت�صق ج��زي�ئ��ات ال�سكر ع�ل��ى ج��زي�ئ��ات ال�ب�روت�ي�ن ،ما
ال�صعب تقييم عواقبها الوخيمة لل�صحة .ولكن من املهم �أن ندرك يعيقها عن القيام بوظائفها ،على �سبيل املثال ا�ضطراب وظيفة
�أن ال�سكريات امل�ضافة ه��ي جمموعة م��واد ،غ�ير م��رغ��وب بها يف ال�ك��والج�ين ،م��ا ي� ��ؤدي �إىل ت�سريع �شيخوخة اجل�ل��د .و�أن زيادة
م�ستوى ال�سكر (خا�صة الفركتوز) ي�ؤثر �سلبا يف الكبد".
النظام الغذائي".
وت�ضيف" ،كما هو معروف �أن االكثار من تناول ال�سكر مرتبط وت�ضيف ،من ال�ضروري االنتباه �إىل م�صادر ال�سكر املخفية :اخلبز
بنظام غذائي يحتوي على كمية كبرية من ال�سعرات احلرارية ،ما وال�صل�صات والأطعمة املعاجلة والزبادي والفواكه واخل�ضروات
ي��ؤدي بالتايل �إىل زي��ادة يف ال��وزن .لذلك ف�إن ا�ستمرار ا�ستهالك املعلبة والع�صائر واملياه الغازية وامل�شروبات الكحولية .لأنه غالبا
كمية كبرية من ال�سكر ،يجعل اخلاليا غري ح�سا�سة له ،وبالتايل ال يذكر ال�سكر على املل�صق ،بل م�صطلحات مثل �شراب ،غلوكوز،
تتطور مقاومة الأن�سولني ،ما ي�ؤدي �إىل الإ�صابة بالنوع الثاين من رحيق ،ن�شاء متحلل و�سكر جوز الند وغري ذلك.

كرنب بروك�سل قد ي�ساعد
تناوله يف درء ال�سرطان!

القرفة

ك�شفت نتائج درا�سة جديدة �إىل �أن القرفة ت�ساعد يف الوقاية من مر�ض
باركن�سون املعروف بال�شلل الرعا�ش.
و�أو� �ض��ح ال�ب��اح�ث��ون م��ن امل��رك��ز الطبي جلامعة را���ش ب��والي��ة �إل�ي�ن��وي� ،أن
للقرفة خوا�صاً متميزة ت�سمح بعرقلة التغريات اخللوية والبيوميكانيكية
والت�شريحية ،التي حت�صل يف املخ وت�سبب مر�ض باركن�سون ،طبقاً ملا ورد
مبوقع رو�سيا اليوم.
ووجد العلماء �أن �إعطاء القرفة للفئران املخربية ،عن طريق الفم ،بعد
عملية اال�ستقالب ي�ؤدي �إىل تك ّون مادة بنزوات ال�صوديوم التي تدخل املخ
وتوقف تفتت الربوتينات الدفاعية  Parkinو DJ-1وحت�سن عمل
الناقالت الع�صبية وحت�سن حركة الفئران املري�ضة

• ما هى �أ�شهر ابت�سامة يف عامل الفن؟
 -ابت�سامة ملوناليزا

• ماذا ي�سمى الفرن�سيون القنال الإجنليزي؟
 -املان�ش

• ما هي �أول بلد عزفت الن�شيد الوطني؟
 -الواليات املتحدة.

• �أين يقع نهر الأمازون؟
� -أمريكا اجلنوبية.

• ما ا�سم املدينة التي ُتعرف با�سم مدينة الظالم؟
 -لندن.

زبائن يت�سوقون اللحوم املجمدة يف �سوبر ماركت مع تف�شي مر�ض فريو�س كورونا يف هونغ كونغ" .رويرتز"

مع تهديد فريو�س كورونا للحياة وانخفا�ض متو�سطالعمر املتوقع مبقدار
� 1.6سنة للرجال و 1.2للن�ساء ،يبحث الكثريون عن و�صفة حلياة �أطول
و�أكرث �صحة.
وهناك بع�ض الأطعمة ال�صغرية التي قد ت�ساعد يف متابعة حياة �أطول
لأنها قد متنع ال�سرطان وكذلك احلاالت الأخرى التي تهدد احلياة.
ويت�سبب ال�سرطان يف منو اخلاليا يف �أج��زاء معينة من اجل�سم وتكاثرها
دون ح�سيب وال رقيب .وميكن لهذه اخلاليا �أن تدمر الأن�سجة ال�سليمة
وكذلك �أع�ضاءك.
نّ
وعي املدير ال�سريري وال�صيديل امل�شرف ،ح�سني عبده ،من Medicine
 ،Directنوعا من اخل�ضار ال�صغرية التي ميكن �أن ت�ساعد.
وي�شمل الغذاء الذي ميكن �أن ي�ساعد يف تعزيز طول العمر عن طريق احلد
من خطر الإ�صابة بال�سرطان ،كرنب بروك�سل.
وقال عبده" :كرنب بروك�سل هو ثروة من الألياف وامل��واد الغذائية التي
ميكن �أن يكون لها ت�أثري مفيد على �صحتك ملجموعة وا�سعة من الأ�سباب.
وم��ع ذل��ك ،ف ��إن املركبات الكيميائية النباتية امل��وج��ودة يف ه��ذا النوع من
اخل�ضروات ميكن �أن تكون مفيدة يف درء ال�سرطان".
و�أو�ضح ال�صيديل �أن املواد الكيميائية النباتية ت�ساعد يف تعزيز م�ضادات
الأك�سدة يف اجل�سم والدفاعات  ،DNAما يعزز �إ�شارات اخلاليا ال�سليمة.
و�أ��ض��اف �أن "املواد الكيميائية النباتية معروفة بقدرتها على منع منو
الأورام وكذلك تثبيط �إنتاج الهرمونات املرتبطة بتكوين ال�سرطان".
ما �أنواع ال�سرطان التي ميكن �أن ت�ساعد كرنب بروك�سل يف جتنبها؟
ق��ال عبده �إن اخل�ضار اخل�ضراء ال�صغرية قد ت�ساعد يف منع جمموعة
متنوعة من ال�سرطانات ،مبا يف ذلك �سرطان الرئة واملعدة والربو�ستات
والثدي والكلى واملثانة.
كما �أن الطعام املثري للجدل مليء بالألياف وفيتامني  Cوفيتامني K
والكال�سيوم .و�أ�ضاف ال�صيدالين" :يحتوي كرنب بروك�سل على مركب
�أ�سا�سه الكربيت ي�سمى غليكوزينوالت جلوكوبرا�سي�سني .ووجدت الأبحاث
�أن هذا املركب قد يلعب دورا يف الوقاية من ال�سرطان عن طريق منع تلف
احلم�ض النووي .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ت�شري الأبحاث �إىل �أن الكرنب ميكن
�أن مينع منو الأوعية الدموية اجلديدة داخل الأورام".
ويو�صي خبري الطب املبا�شر بتطبيق جرعة منتظمة من كرنب بروك�سل
للح�صول على جميع "اخل�صائ�ص امل���ض��ادة لل�سرطان املحتملة" لهذه
اخل�ضار .ونظرا لأن نظامك الغذائي يجب �أن يكون متنوعا ،يو�ضح عبده
�أن التناوب بني الكرنب واخل�ضروات الأخ��رى ،مثل الربوكلي وامللفوف
والقرنبيط ،ميكن �أن يكون اخليار الأمثل.
و�أ�ضاف" :للح�صول على فوائد كرنب بروك�سل ،يجب جتنب غليها .لأنه
يق�ضي على العديد من العنا�صر الغذائية احليوية التي حتتويها ،ف�ضال
عن جعل طعمها مرا ،وهو �أمر مزعج للغاية لكثري من النا�س".
و�أو�ضح عبده �أن ب�إمكانها تقليل خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب وال�سكتات
الدماغية ومر�ض ال�سكري من النوع الثاين .وهذه القدرة جتعلها غذاء
خارقا لتعزيز طول العمر ،حيث تنتمي هذه احلاالت الثالثة �إىل الأ�سباب
الرئي�سية للوفاة ،وفقا ملراكز ال�سيطرة على الأمرا�ض والوقاية منها.

• هل تعلم �أن اول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا
• هل تعلم �أن �أن �أ�شعة الليزر �أقوى من �أ�شعة ال�شم�س ب�أربع مرات
• هل تعلم �أن اللغة املالطية هي �أكرث اللغات ت�أثراً باللغة العربية
• هل تعلم �أن العنرب ي�ستخرج من �أمعاء حوت العنرب وهو مادة قيمة يف �صناعة العطور
• هل تعلم �أن �أول من �أ�شاروا �إىل تفتيت احل�صى يف املثانة هم الأطباء العرب
• هل تعلم �أن  -الر�أر�أة  -تعني حتريك العينني و �إدارتهما لت�سديد النظر على الهدف
• هل تعلم �أن اجلاذبية على القمر ت�ساوي �سد�س اجلاذبية على الأر�ض
• هل تعلم �أن الذهب يوزن باجلرام و املا�س بالقرياط
• هل تعلم �أن كثافة كوكب زحل قليلة جدا بحيث انك لو جعلت هذا الكوكب ي�سقط يف بحر و�سيع
لطفا على �سطحه
• هل تعلم �أن قلم الر�صا�ص م�صنوع من اجلرافيت
• هل تعلم �أن الة اال�سطرالب الة فلكية لقيا�س ارتفاع الكواكب
• هل تعلم �أن اول حيوان �سار على قدميه يف التاريخ هو الدينا�صور
• هل تعلم �أن اول ان�سان حاول الطريان هو من ا�صل عربي وا�سمه عبا�س بن فرنا�س
• هل تعلم �أن الرازي اول من ا�ستخدم اخليوط يف اجلراحة

�أمنيات الطفولة
نادت االم اطفالها وهي تقول هيا انتم الثالثة �إىل النوم ،الليلة هي �آخر ليلة لهذه ال�سنة �ستم�شي
ال�سنة ولن تعود مرة ثانية بل �ستح�ضر غريها على ظهر ح�صان ابي�ض وهي حتمل الهدايا الكثرية
واالمنيات لكل من يريد وك��ل من يحلم حلما جميال او يتمنى امنية جميلة �ستحققها ل��ه ..ذهب
االطفال �إىل فرا�شهم واغلق كل منهم عيناه ليتمنى امنية جميلة ثم ذهبوا يف نوم عميق ،يف ال�صباح
عندما ا�ستيقظ اجلميع وج��د امي��ن بجوار �سريره علبه كبرية من االل��وان وجمموعة من الفر�ش
احلريرية واوراق بي�ضاء ووردية لري�سم عليها لوحاته اجلميلة وباقة من الزهور تتمنى له كل اخلري
 ..اما ه�شام فقد وجد دراجة جميلة قوية تنتظر بجوار فرا�شه لها كر�سي جميل ويدان مزودتان بباقه
من الزهور تتمنى له كل اخلري ..علياء اي�ضا ا�ستيقظت مبت�سمة لتجد ف�ستانا جميال يحت�ضن علبة
كبرية نامت بداخلها جمموعة من العرائ�س التي حتبها تلب�س نف�س لون ف�ستانها وباقة من الورد
تتمني لها كل اخلري ،هلل اجلميع �سعداء واخذوا ينادون ب�صوت واحد ماما ماما.
خرج اجلميع �إىل غرفة امهم وكال منهم يحمل يف يده باقة الورد ويتمنى لها كل اخلري وقالوا ماما
ان ال�سنة اجلديدة ج��اءت وار�سلت لك هذه االزه��ار هدية اما نحن فلنا هدايانا ال�صغرية فانت لن
ت�ستطيعي ان تركبي الدراجة او تر�سمي بالفر�شاه او تلعبي بالعرائ�س ف�ضحكت االم وقالت كنت اعرف
ذلك ويكفيني تلك االزهار وا�شكروا يل ال�سنة اجلديدة وقبل ان يذهبوا لهداياهم متني امين ان ت�أتي
ال�سنة اجلديدة كل يوم  ..ف�ضحكت االم وقالت وانا يكفيني ان ت�أتي مرة واحدة فقط.

