
�ص 22

�ص 31

اإجمايل عدد زيارات 
اإك�سبو 2020 دبي يقرتب 

من 15 مليونا

كارول �سماحة:

  ال اأخطط ملا اأقدمه 
بل اأح�س به

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

العالج بالألوان وال�ضوء.. �ضر كبري يف الأزرق والأخ�ضر
�أن  جديدة  در��سة  تك�سف  �أن  �لعلمية  �لأو���س��اط  يف  م�ستغربا  يعد  مل 
م�سابيح �ل�سو�رع ذ�ت �للون �لأزرق ت�ساهم يف تقليل ن�سبة �جلرمية يف 
�ملدن. ولي�س �لأمر يتوقف هناك، فاأظهرت در��سة �أخرى باأن �لطالب 
�لذين ح�سلو� على �لرقم �لأحمر قبل �إجر�ء �لختبار، �سجلو� درجات 
�أقل بع�سرين باملئة من �لطالب �لذين ح�سلو� على �لرقمني �لأخ�سر 
يعملون يف  �لذين  �لأ�سخا�س  �أن  ثالثة  در��سة  ُتظهر  بينما  و�لأ�سود. 

�ملكاتب �خل�سر�ء، يتمتعون بقدر عال من �لر�سا �لوظيفي.
هذه �لطفرة �لكبرية يف �لأبحاث �لتي تتناول تاأثري �لألو�ن و�لعالج 
�ملرئية،  �ل�سوئية  لالأطياف  �ملتز�يد  �لنت�سار  مع  ترت�فق  بال�سوء، 

ودجمها يف �لعالجات �لطبية �لتكميلية.
مل يكن �لعالج بالألو�ن وليد �ل�سدفة، فهو موجود منذ �آلف �ل�سنني 
و�لألو�ن  �ل�سم�س  �أ�سعة  ��ستخدمو�  �لذين  �لقد�مى،  �مل�سريني  عند 
�لأحجار  ��ستعملو�  �ل��ذي��ن  و�لإغ���ري���ق  �ل�سينيني  وك��ذل��ك  لل�سفاء، 

و�لأ�سباغ يف مالجئ عالجية ملونة.
م�سار �لعالج بالألو�ن تطور �أكرث على يد �لفيل�سوف و�لطبيب �لبارز 
للفل�سفة،  �ستانفورد  ملو�سوعة  وفًقا  �مليالد،  بعد   980 عام  �سينا  �بن 
حيث ربط �بن �سينا �لألو�ن بدرجات حر�رة �جل�سم و�لظروف �ملادية، 
�إىل  �أل ينظر  �ل��ذي ينزف، يجب  �ل�سخ�س  �أن  �أول من لح��ظ  وك��ان 
�للون �لأحمر، وبدًل عن ذلك يجب �أن يتعر�س للون �لأزرق لتوقيف 
�لنزيف. در��سات �أخرى قاطعة �سقت طريقها يف �لقرن �لتا�سع ع�سر، 
�إدوين بابيت �لذي طور جمموعة من �لربوتوكولت،  بف�سل �لعامل 
مبا يف ذلك ��ستخد�م �لرتدد�ت �لزرقاء و�لبنف�سجية للعو�مل �ملهدئة، 

. و�لرتدد �لربتقايل كمن�سط، و�لأ�سفر كملنينّ

خ�ضار ورقية.. غ�ضلها يجلب �ضررا اأكرث من املنفعة
�أم���ر ���س��روري م��ن �أجل  م��ن �مل��ع��روف �أن غ�سل �خل�����س��ار و�ل��ف��و�ك��ه 
�لنظافة وحماية �جل�سم مما ل حتمد عقباه، لكن هناك نباتا يوؤدي 
غ�سله �إىل �سرر �أكرث من �لنفع. وقال موقع "eatthis" �ملتخ�س�س 
يف �ل�سوؤون �لغذ�ئية �إن �إعد�د �أي وجبة حتتوي على مكونات طازجة 

يت�سمن تق�سري وتقطيع �خل�سار و�لأهم �سطفه باملاء.
و�أ�ساف: "لكن قبل �أن ت�سع مكونات �لوجبة �لطازجة يف حو�س �ملياه 

وتفكر يف غمرها هناك، عليك �لتفكري مرتني".
وقال �ملوقع �إن �خلرب�ء يحذرون من بع�س �خل�سرو�ت ل يجب غ�سلها 
�أبد� قبل تناولها. ويدور �حلديث هنا عن �خل�سار �لورقي �ملعباأ �سلفا 
يف م�ستوعبات �سغرية، فهي مغ�سولة ثالث مر�ت من قبل ول يجب 
�أن حت�سل على غ�سيل جديد قبل �لطبخ. و�لعربة من ذلك �أن غ�سل 
�إىل زي��ادة خطر  ي��وؤدي  �ملياه باملنزل  هذه �خل�سار �لورقية يف حو�س 

�لتقاطها بكترييا من �حلو�س نف�سه �أو �ل�سطوح يف �ملطبخ.
�خل�سار  مطبخك  يلوث  �أن  �ملحتمل  من  �أن��ه  �إىل  �خل��رب�ء  ويخل�س 

�لورقي �ملغ�سول م�سبقا �أثناء غ�سلها.
ورغم �أن �لبع�س ل يتقبل هذه �لفكرة، �إل �أن وجهة نظر �خلرب�ء هي 
�أكيا�س خمتومة حتمل عالمة  �أن �خل�سار �لورقية �لتي تكون د�خل 

نظيفة. بالفعل  لالأكل" هي  "جاهزة  �أو  مر�ت"،  ثالث  "مغ�سولة 

تقنية ت�ضاعد على التئام ك�ضور العظام
بع�س  يف  �أن��ه  �إل  طبيعي،  ب�سكل  تلتئم  ما  ع��ادة  �لعظام  ك�سور  �أن  رغ��م 
مما  �للتئام،  يف  للم�ساعدة  جديدة  عظمية  خاليا  تتكون  ل  �لأح��ي��ان، 
قد يت�سبب يف م�ساعفات �سحية خطرية قد ت�ستدعي يف بع�س �لأحيان 
برت �لطرف �ملك�سور. ومن �أجل �لت�سدي لهذه �مل�سكلة �ل�سحية، و�فقت 
�أنو�ع �لربوتينات  هيئة �لدو�ء و�لغذ�ء �لأمريكية على ��ستخد�م بع�س 
ولها  مكلفة  �لعالجية  �لطريقة  ه��ذه  �أن  غري  �لعظام،  تكون  لتحفيز 
�آثار جانبية.  فعالية حمدودة، كما توؤدي يف بع�س �لأحيان �إىل حدوث 
ولكن فريقاً من �لباحثني يف م�ست�سفى مايو كلينيك بالوليات �ملتحدة 
جديدة  علمية  و�سيلة  ط��ورو�  وهولند�  �أملانيا  من  علماء  مع  بالتعاون 
لعالج �لك�سور �عتماد�ً على تقنيات �حلم�س �لنووي �لريبوزي �ملر�سال، 
ح�سلت  �لتي  ك��ورون��ا  لقاحات  لتطوير  كمن�سة  حالياً  ي�ستخدم  �ل��ذي 
على مو�فقة هيئة �لدو�ء و�لغذ�ء �لأمريكية. وتبني من �لدر��سة، �لتي 
�أوردتها �لدورية �لعلمية "�ساين�س �أدفان�سز" بعد جتربتها على �لفئر�ن، 
بجرعات  �ملر�سال  �لريبوزي  �لنووي  �حلم�س  ��ستخد�م  �ملمكن  من  �أنه 

حمدودة لتحفيز عملية تكون �لعظام، ودون ظهور �أعر��س جانبية.
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درا�ضة تك�ضف العدد 
املثايل ل�ضرب القهوة يوميا

ك�سفت در��سة �سخمة عن فو�ئد �سرب �لقهوة، وحتديد� �لكمية �لتي يجب 
تناولها يوميا للح�سول على �لفائدة �لق�سوى.

�إىل  �لقهوة،  ح��ول  تف�سيال  �لأك��رث  �لأب��ح��اث  �سعت  �ملا�سيني،  �لعامني  يف 
قدر  �أق�سى  لتحقيق  يوميا  �سربها  يجب  �لتي  �لقهوة  كمية  على  �لرتكيز 
عقد  م��د�ر  على  �أجريت  �لت�سي  �لأبحاث  وتو�سلت  �ل�سحية.  �لفو�ئد  من 
كامل، �أن �لعدد �لأمثل من �أكو�ب �لقهوة هو 3 يف �ليوم �لو�حد، وفقا ملوقع 

"�إنك".
در��سة  �إىل  مايدو،  �أوم��ا  هارفارد،  �لغذ�ئية يف جامعة  �لأخ�سائية  و�أ�سارت 
تتبع فيها �لباحثون عالقة ��ستهالك �لقهوة بال�سحة، �سملت 676 رجال 

م�سنا على مدى 10 �سنو�ت.
ووفقا ملادو، فاأن �لدر��سة وجدت �أن �لذين ي�سربون �لقهوة يوميا ي�سابون 

�لقهوة. ي�سربون  ل  ممن  �أقل  باملئة   50 �ملعريف" بن�سبة  "بالختالل 
لل�سيخوخة  �ملتوقع  �ملعريف  �لنخفا�س  بني  �ملرحلة  هو  �ملعريف  و�لختالل 
�لطبيعية و�لنحد�ر �لأكرث خطورة يف �خَل��َرف. ومن �سماته م�سكالت يف 

�لذ�كرة و�للغة و�لتفكري و�حلكم على �لأ�سياء.
و�أظهرت �لدر��سة �أن �لذين �سربو� ثالثة �أكو�ب يف �ليوم، كان لديهم �أقل 

ن�سبة من �لإ�سابة مب�ساكل �خلرف و�ل�سيخوخة على �لإطالق.
�ألف �سخ�سا،   208 �أكرث من  �أجرت جامعة هارفارد در��سة مب�ساركة  كما 
مدى  على  �لقهوة،  بتناول  �لوفاة  �حتمالية  لربط  و�لن�ساء،  �لرجال  من 

�أكرث من 20 عاما.

ملاذا تنمو اأظافر القدم للداخل؟
قالت �لر�بطة �لأملانية لأخ�سائينّ �لعناية 
للد�خل  �لقدم  �أظ��اف��ر  �إن منو  ب��الأق��د�م 
�ملزعجة  �ل�����س��ح��ي��ة  �مل���ت���اع���ب  م���ن  ي��ع��د 
�أثناء  للغاية، حيث �إنه ي�سبنّب �أملاً �سديد�ً 
�مل�����س��ي، ب��الإ���س��اف��ة �إىل �ح���م���ر�ر وت���ورم 

�لإ�سبع.
و�أو�سحت �لر�بطة �أن منو �أظافر �لقدم 
للد�خل له �أ�سباب عدة تتمثل يف �لعو�مل 
�ل�سيقة  �لأح���ذي���ة  و�رت������د�ء  �ل���ور�ث���ي���ة 
�لأظافر  وتقليم  �لأق����د�م  تعرق  وف��رط 

ب�سكل ق�سري للغاية.
�إىل  ي��رج��ع  �إىل ذل����ك، ق���د  وب��الإ���س��اف��ة 
بع�س �لأمر��س كال�ِسمنة ود�ء �ل�سكري 
و�لأمر��س، �لتي توؤدي �إىل �حتبا�س �ملاء 
يف �لأقد�م كق�سور �لقلب وق�سور �لكلى 

و�سعف �لأوردة يف �ل�ساق.
�أنه يتم عالج منو  و�أ�سارت �لر�بطة �إىل 
�أظافر �لقدم للد�خل بو��سطة �لأقو��س 
على  �لظفر  ت�ساعد  و�لتي  �لت�سحيحة، 

�لنمو يف �لجتاه �لطبيعي.
�ل�سحية،  �مل�سكلة  ه���ذه  م��ن  ول��ل��وق��اي��ة 
ذ�ت  �أحذية  �رت��د�ء  ينبغي �حلر�س على 
تقليم  ع��دم  مر�عاة  مع  منا�سب،  مقا�س 

�لأظافر ب�سكل ق�سري للغاية.

اإليها  االنتباه  يجب  حتذيرية  عالمات   5
الإنقاذ نف�سك من ال�سكتة الدماغية �ص 23

رائحة الفم الكريهة ميكن اأن تكون 
موؤ�ضرًا على م�ضكلة يف الكبد

لأ�سباب  يعود  �ل��ذي  �لدهني،  �لكبد  مر�س  من  �لأ�سخا�س  من  �لكثري  يعاين 
يف  �لكولي�سرتول  م�ستويات  و�رتفاع  �لكحول،  تناول  يف  �لإف��ر�ط  مثل  عديدة 

�لدم ود�ء �ل�سكري، وتوقف �لتنف�س �أثناء �لنوم، ونق�س ن�ساط �لغدة �لدرقية.
يف معظم �حلالت، ل توؤدي هذه �حلالة �إىل ظهور �أي �أعر��س بارزة يف مرحلتها 

�ملبكرة، ولكنها ترتبط بعالمة منت�سرة ب�سكل �سائع وهي ر�ئحة �لتنف�س.
كريهة،  تنف�س  ر�ئحة  وج��ود  هو  �لدهني  �لكبد  ملر�س  �ملميزة  �لأع��ر����س  �أح��د 

وعادة تكون مزمنة، وميكن متييزها ب�سهولة عن �لأنفا�س �لطبيعية.
�ل�سباح، ولكن مع  �أو يف  �لنف�س بعد تناول طعام معني  ع��ادة ما تظهر ر�ئحة 
طو�ل  �لر�ئحة  تبقى  �لدهنية،  �لكبد  �أمر��س  من  يعانون  �لذين  �لأ�سخا�س 

�ليوم. قد يكون للتنف�س ر�ئحة كربيتية مميزة �أو ر�ئحة عفن طو�ل �ليوم.
يف حالة مر�س �لكبد �لدهني، ل ي�ستطيع �لكبد ت�سفية �لدم �أو �إز�لة �ل�سموم 

من �ملو�د �لكيميائية، وه�سم �لأدوية �لتي يتناولها �جل�سم، و�لتي تعترب 
�لوظيفة �لرئي�سية لهذ� �لع�سو �حل�سا�س. عندما ل يعمل �لكبد كما 

�لكبد يف  �لتي كان يجب تر�سيحها من  �ل�سامة  �ملادة  ينبغي، فاإن 
�جل�سم،  من  �أخ��رى  �أج��ز�ء  �إىل  طريقها  ت�سق  �لطبيعية  �حلالة 
مبا يف ذلك �جلهاز �لتنف�سي. هذ� يجعل ر�ئحة �أنفا�سك كريهة 
يكون  �أن  �ملحتمل  �لزفري. من  عند  ب�سهولة  وميكنك متييزها 

ثنائي ميثيل �لكربيتيد م�سوؤوًل عن هذه �لر�ئحة.

احلليب ال�ساخن بالع�سل
�ل�ساخن  �مل�����س��روب  ف���اإن  �لأمل��ان��ي��ة  �ل��ن��وم  م��وؤ���س�����س��ة  ح�سب 
�سو�ء كان حليبا �أو �سايا قد ي�ساعد على �لنوم، فامل�سروب 
�لد�فئ ي�ساعد على �لرتخاء ويزيل �لإجهاد ويوقف تدفق 
�أخذ حمام  �أي�سا  للنوم.  �خللود  قبل  �لكورتيزول  هرمون 
مينح  �ليوغا  �أو  �ل���س��رتخ��اء  مت��اري��ن  ممار�سة  �أو  �ساخن 

�سعور� بال�سرتخاء 
وي�ساعد على �لنوم ب�سكل �أف�سل.

وتقول �خلبرية يف علم �لتغذية بريغيته نوميان "حتى يف 
ظل غياب �إثباتات علمية حول �لعالقة بني �سرب �حلليب 
�لد�فئ مع �لع�سل و�لنوم �إل �أن �لكثري من �لنا�س يوؤكدون 
بال�سرتخاء".  وي�سعرهم  ي�ساعدهم  �مل�����س��روب  ه���ذ�  �أن 
�لعك�س  توؤكد  �أ�سياء  باأنه م��اد�م ل توجد  وت�سيف نوميان 

فيمكن �عتماد ذلك وجتريبه.

جتنب الكحول وامل�سروبات املنبهة قبل النوم
بعد  �لنبيذ  �أو  �ل��ب��رية  م��ن  ك��وب  ���س��رب  �إن  �لبع�س  ي��ق��ول 
�لنوم. هل هذ� �سحيح؟ �خلبرية  ي�ساعد على  يوم متعب 
يف  �إزع���اج  ي�سبب  �لكحول  �أن  وتعترب  ذل��ك  تفند  ن��ومي��ان 
للكحول  �ملهدئة  �لتاأثري�ت  �أن  �سحيحا  يكون  قد  �لنوم. 
قد جتعلك تنام ب�سرعة لكن �سي�سعب عليك �لنوم ب�سكل 
متو��سل وقد جتد نف�سك ت�ستيقظ با�ستمر�ر خالل �لليل 
من  ك��ب��رية  كمية  ��ستهالك  �إن  ب��ل  ب��ال��ن��وم.  ت�ستمتع  ول 
�لكحول ي�سبب �سعور� بال�سيق و�لدوخة ويوؤثر على �لنوم 

�لعميق ويحفز �لكو�بي�س.
"ل يوجد مانع من  ن��ومي��ان  �أخ���رى تقول  لكن م��ن جهة 
تناول كاأ�س من �لنبيذ �لأحمر �أو كاأ�س من �لبرية يف وقت 
للتخل�س  ك��اف  وق��ت  ل��ه  يكون  فاجل�سم  �لليل،  م��ن  مبكر 
من �لكحول..". وما ينطبق على �لتحذير من ��ستهالك 
�مل�سروبات  ب��اق��ي  على  �أي�سا  ينطبق  �ل��ن��وم  قبل  �لكحول 
ما  وفق  ك��ول.  وكوكا  و�لقهوة  �لأ�سود  �ل�ساي  مثل  �ملنبهة 

جاء يف موقع تي �أونالين �لأملاين.

الريا�سة قبل النوم
قبل  جمهدة  ريا�سية  مت��اري��ن  ممار�سة  �أن  خ��رب�ء  ي��وؤك��د 
�لذهاب لليوم ت�سبب �سعوبة يف �لنوم لأن �جل�سم يكون يف 
و�سع متاأهب وحالة ��ستيقاظ.  لكن �لو�سع �سيكون خمتلفا 
�ساعات  ب�سع  �أو  �ليوم  خ��الل  �لريا�سة  ممار�سة  متت  �إذ� 
�ليوغا  �أو  �خلفيفة  �لبدنية  �للياقة  فتمارين  �لنوم.  قبل 
قد تزيل �لتوتر وتفرز هرمون �ل�سعادة )�لإندورفني( مما 

يجعل �لنوم �أكرث ��سرتخاء وهدوء.

قاعدة النوم ل�سبع �ساعات
لآخر.  �سخ�س  من  تختلف  �لكايف  للنوم  �لإن�سان  حاجات 
فبينما تكفي �لبع�س خم�س �ساعات نوم لل�سعور بالر�حة 
يحتاج �لبع�س �لآخر ل�سبع �أو ثماين �ساعات نوم ل�ستعادة 
ن�ساطهم. ويو�سي خرب�ء �لنوم باتباع كل �سخ�س حلاجته 

�ل�سخ�سية للنوم. 
وتو�سح تيا هريولد، �ملديرة �لإد�رية ملوؤ�س�سة �لنوم �لأملانية 
وع�سو �جلمعية �لأملانية لأبحاث �لنوم وطب �لنوم، ذلك 
نوم  ���س��اع��ات  خم�س  ب��ع��د  ب��احل��ي��وي��ة  ي�سعر  "من  ب��ال��ق��ول 
للغالبية  بالن�سبة  لكن  �ساعات.  �سبع  بالنوم  لي�س مطالبا 
هو  �ساعات  ثمان  �أو  �سبع  �لنوم  ف��اإن  �لنا�س  من  �لعظمى 

�لأف�سل بالن�سبة لل�سحة".
باختالف  تختلف  للنوم  �حلاجة  �أن  �إىل  �لإ���س��ارة  وجت��در 
ترت�وح  �ل��ذي��ن  �لأط��ف��ال  ينام  �إذ  �أي�سا،  �لعمرية  �مل��ر�ح��ل 
�ساعات. ويف  ت�سع  �مل��ع��دل  6 و12 عاما يف  ب��ني  �أع��م��اره��م 
�ساعات.  �سبع  �ملعدل  �لنا�س يف  ينام  �لعمر  �لأربعينات من 
و�لأ�سخا�س  ون�سف.  �ساعات  �ست  عاما  و60   55 وب��ني 
�لأ�سحاء �لبالغني من �لعمر 80 عاما ينامون يف �ملعدل 
���س��ت ���س��اع��ات يف �ل��ل��ي��ل��ة، ك��م��ا ج���اء يف م��وق��ع ت��ي �أونالين 

�لأملاين.

ا�سطراب النوم 
ع���دم �ل���ن���وم �مل���ري���ح ب��ال��ل��ي��ل ي��ج��ع��ل �ل���و�ح���د م��ن��ا جمهد� 

و�سعيف �لرتكيز، وكلما تقدم �ل�سن قد يزد�د �لمر �سوء�ً، 
�لنوم،  ��سطر�ب  جمابهة  يف  ت�ساعد  خطو�ت  هناك  لكن 
فما �لذي ميكن فعله لتخفيف هذه �مل�سكلة، وهل لكورونا 

عالقة بهذ� �لمر؟
لكثري من �لنا�س فاإن �لتقدم يف �لعمر �أو �لو�سول ملرحلة 
�ل�سيخوخة يجعل  �لو�سول ملرحلة �لنوم �لعميق �أو �لنوم 
بعمق  لفرتة طويلة يف �لليل  �أمر� �سعبا، بح�سب ما يقول 

�خلرب�ء.
وتعاين �لن�ساء ب�سكل خا�س يف كثري من �لأحيان من مثل 
�لنوم هي  بيولوجية. لكن ��سطر�بات  �لأرق لأ�سباب  هذ� 
ا جزء من عملية �ل�سيخوخة �لطبيعية لدى �لرجال،  �أي�سً
بح�سب ما نقل موقع "تي �أونالين" �لأملاين عن ماتيا�س 
�سفاب، طبيب �لأع�ساب ورئي�س "خمترب �لنوم" مب�ست�سفى 

جامعة ينا ب�سرق �أملانيا.
�خلارج،  على  �لتجاعيد  تظهر  "مثلما  �خل��ب��ري  وي��و���س��ح 
ولفرت�ت  �أق��ل  ب�سكل  �لإن�سان  وينام  ا،  �أي�سً �لدماغ  ي�سيخ 

لي�ست بطويلة".
على �لرغم من �أن هذ� �أمر مرهق للعديد من �ملت�سررين، 

�إل �أنه يف �لأ�سل لي�س �ساًر� بال�سحة.

اأ�سباب ا�سطراب النوم
�أ�سباب ��سطر�بات �لنوم �أو �لأرق ميكن �لتعرف عليها من 
خالل �لفح�س يف �أحد "خمترب�ت �لنوم" �ملنت�سرة باملئات 

يف ربوع �أملانيا.
ل��ك��ن م���ن �أك�����رث �لأ����س���ب���اب ���س��ي��وع��ا ل����س���ط���ر�ب���ات �لنوم 
�ل�سو�ساء و�ل�سغوط �لع�سبية، ولذلك فاإن ظروف وباء 
كورونا قد تت�سبب لدى �لبع�س يف زيادة ��سطر�ب �لنوم. 
وقد �أظهر ��ستطالع للر�أي ل�سالح �إحدى �سركات �لتاأمني 
�أملانيا �أن ظروف كورونا جعلت و�حد� من كل  �ل�سحي يف 
ملن  بالن�سبة  �لأم��ر  وز�د  �أ�سو�أ  ب�سكل  ينام  �أ�سخا�س  ع�سرة 
يتعر�سون ل�سغوط ب�سبب �لوباء ففي هذه �حلالة ت�سبح 

�لن�سبة و�حد� من كل �أربعة.

هل ت�ضبب مقاعد املرحا�ض 
التهاب امل�ضالك البولية؟

ت��ق��ل��ق �ل���ع���دي���د م����ن �ل���ن�������س���اء من 
�لبولية  �مل�سالك  بعدوى  �لإ�سابة 
�إذ�  خا�سة  �مل��رح��ا���س،  مقاعد  م��ن 
ا عاًما. ويف  كن ي�ستخدمن مرحا�سً
�لن�ساء،  �أن  �ل�سحيح  �أنه من  حني 
ل��الإ���س��اب��ة بعدوى  ع��ر���س��ة  �أك����رث 
�مل�سالك �لبولية �أكرث من �لرجال، 
�ل�������س���روري  م����ن  ل���ي�������س  �أن�������ه  �إل 
مبجرد  ب��الل��ت��ه��اب��ات  ي�����س��ن  �أن 

�جللو�س على مقعد �ملرحا�س.
تانايا،  �لهندية  �لدكتورة  �ساركت 
ع���ل���ى ح�������س���اب���ه���ا على  م����ن���������س����ور�ً 
�إن تعقيم  ف��ي��ه،  ت��ق��ول  �إن�����س��ت��غ��ر�م، 
غر�س  يخدم  ل  �ملرحا�س  مقاعد 
حماية �لإن�سان من �لتهاب �مل�سالك 
يف  �لطبيبة  و�أو���س��ح��ت  �ل��ب��ول��ي��ة. 
�مل��ن�����س��ور ق��ائ��ل��ة: “ ع��ن��دم��ا جتل�س 
فتحة  ف��اإن  �مل��رح��ا���س،  على مقعد 
�لتبول ل تالم�س �ملقعد، وبالطبع 
ل���ن ت��ط��ري �جل���ر�ث���ي���م م���ن �ملقعد 
جمرى  �إىل  ���س��ح��ري��ة  ب��ط��ري��ق��ة 
�أن  ع��ل��ى  ت��ان��اي��ا،  �لبول” و�أك�����دت 
�لطريق �لوحيدة لالإ�سابة بعدوى 
�مل�سالك �لبولية جر�ء �جللو�س يف 
بطريقة  �لتنظيف  هي  �ملرحا�س، 
خاطئة بعد �لتبول، �إذ يقوم بع�س 
من  �أنف�سهم  بتنظيف  �لأ�سخا�س 
�ملنديل،  بنف�س  �لأم��ام  �إىل  �خللف 
�إىل  �لبكرتيا  نقل  يف  ي�ساهم  مم��ا 
�لدكتورة  و�أو���س��ت  �لتبول.  فتحة 
من  كافية  كميات  ب��ت��ن��اول  ت��ان��اي��ا، 
�مل����اء ي��وم��ي��اً وع����دم ح��ب�����س �لبول 
لوقت طويل، لأن �جلفاف وحب�س 
لالإ�سابة  �سببان  �أك��رب  هما  �لبول 
ما  وفق  �لبولية،  �مل�سالك  بالتهاب 

نقلت �سحيفة �إنديان �إك�سرب�س. 

الطريقة ال�ضحيحة 
للعناية بالأثاث اخل�ضبي

و�لديكور  �لأث������اث  خ��ب��رية  ق��ال��ت 
�لأمل��ان��ي��ة �أور����س���ول ج��اي�����س��م��ان �إن 
�إىل عناية  �لأث��اث �خل�سبي يحتاج 

خا�سة للحفاظ على رونقه.
�لعناية  �أن  ج��اي�����س��م��ان  و�أ���س��اف��ت 
�ل�سليمة تتوقف على نوع �خل�سب، 
�مل�سام  ذ�  �خل�����س��ب  �أن  م��و���س��ح��ة 
بو��سطة  تنظيفه  ينبغي  �ملفتوحة 
ق��ط��ع��ة ق���م���ا����س ن���اع���م���ة وج���اف���ة. 
��ستعمال  ي��ن��ب��غ��ي  �ل��ب��ق��ع  ولإز�ل������ة 
�حل��ل��ي��ب وقطعة  ق����و�م  ذي  م��ل��م��ع 
ب�سدة  �ل�سغط  دون  ناعمة  قما�س 
على �خل�سب. �أما �خل�سب ذو �مل�سام 
بو��سطة  تنظيفه  فينبغي  �ملغلقة 
عام،  وب�سكل  رطبة.  قما�س  قطعة 
ل يجوز تنظيف �لأ�سطح �خل�سبية 
كما  �لتقليدية،  �ملنظفات  بو��سطة 
قما�س  قطعة  ��ستعمال  ي��ج��وز  ل 
�ألياف دقيقة؛ نظر� لأنها قد  ذ�ت 
ب�سطح  خ��دو���س  ظ��ه��ور  يف  تت�سبب 

�خل�سب، مما يف�سد رونقه.

هل ي�ضاعد �ضرب حليب �ضاخن بالع�ضل على النوم؟

تناول  الأرق،  ت�سبب  النوم  قبل  الريا�سة  ممار�سة 
على  ي�ساعد  الع�سل  مع  ال��داف��ئ  احلليب  من  ك��وب 
الأقوال  من  جمموعة  وغريها  هذه  ب�سرعة.  النوم 
املتداولة بني الكثري من النا�ص بخ�سو�ص النوم. لكن 

ما حقيقة هذه الدعاءات من الناحية العلمية؟
على  �سلبية  اآث���ار  ل��ه  تكون  ق��د  املتقطع  ال��ن��وم 

�ساحبه، منها ال�سعور بالتعب خالل اليوم وقلة 
جتريب  اإىل  الكثريون  يلجاأ  لذلك  الرتكيز. 
مثل  اأف�سل  نوم  على  للح�سول  خمتلفة  و�سائل 

�سرب حليب دافئ بالع�سل اأو �ساي بالأع�ساب..
لكن هل هذه الو�سفات فعال جمدية وت�ساعد 

على ال�ستمتاع بنوم هادئ؟
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�ش�ؤون حملية

اإجمايل عدد زيارات اإك�ضبو 2020 دبي يقرتب من 15 مليونا
•• دبي اإك�سبو – الفجر

ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

مدعوما ب�سل�سلة من �لفعاليات �لعاملية �ملذهلة 
�لتي �جتذبت �حل�سود ولقيت ��ستح�سانا كبري� 
منهم؛ مثل حفلة فرقة "كولدبالي" يف �ساحة 
�لو�سل �لأ�سبوع �ملا�سي، �قرتب �إك�سبو 2020 

15 م��ل��ي��ون زي�����ارة يف وقت  دب����ي م���ن ت��خ��ط��ي 
�أن تو��سل  �ملنتظر  �لأ���س��ب��وع؛ وم��ن  لح��ق ه��ذ� 
�مل������زيد  بف������سل  �رتفاع������ها  �ل��زي��ار�ت  �أع���د�د 
�لآ�سرة  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �ل��الم��ع��ة  �لأ���س�����م��اء  م���ن 
�ل��دويل تباعا خالل  �لتي �سيعلن عنها �حلدث 

�لأ�سابيع �ملقبلة. 
وب��ل��غ �إج��م��ايل ع���دد �ل���زي���ار�ت ح��ت��ى ي���وم �أم�س 
 ،14،719،277 ف��رب�ي��ر   21 �لث��ن��ني  �لأول 

وذلك بعد �أيام قليلة من حفل كولدبالي �لذي 
ف��رب�ي��ر �سمن   15 يف  �أُق��ي��م  و�ل���ذي  ُتن�سى،  ل 
�إك�سبو  يف  خ��ال��دة  �أم�����س��ي��ات  "�سل�سلة  ح��ف��الت 
د �حلدث  �لذي وحنّ 2020 دبي"، وهو �حلفل 
�ل��دويل من خالله ما بني �لأه���د�ف �مل�سرتكة 
و�لفرقة  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�������ار�ت  ل���دول���ة 
حول  تتمحور  و�ل��ت��ي  �ل�����س��ه��رية،  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
ن�سر �لإلهام و�لوعي باملناخ وقيادة عجلة �لعمل 

�لإن�سان  لربنامج  دعماً  كوكبنا،  على  للحفاظ 
وكوكب �لأر�س يف �إك�سبو 2020، ومبا يتما�سى 

مع �أهد�ف �لأمم �ملتحدة للتنمية �مل�ستد�مة. 
ومع تبقي �أقل من 40 يوما على ختام �حلدث 
2020 هو  �إك�سبو  �أن  �أدرك �لكثريون  �لدويل، 
عليك  ت�سيع  �أو  �لآن  تغتنمها  �أن  �إم���ا  فر�سة 
�أع��د�د �لزيار�ت  لالأبد، وهو ما �ساهم يف تز�يد 
غ�سون  يف  ب��امل��ئ��ة   128 بلغت  بن�سبة  ��ة  �مل��ح��ل��ينّ

�لزيار�ت  و�رت���ف���اع  �مل��ا���س��ي��ة،  �ل�ستة  �لأ���س��اب��ي��ع 
�لدولية بن�سبة بلغت 19 باملئة؛ ويرجع �لف�سل 
�ملو�سمية  "�لتذكرة  �إىل  �أ�سا�سي  ب�سكل  ذل��ك  يف 
دبي   2020 �إك�سبو  طرحها  �لتي  �خلتامية" 

بقيمة 50 درهما.
وم��ع ع��ودة �ل��ط��الب �إىل �ل��در����س��ة بعد �لعطلة 
�ملدر�سية، �سجل �إك�سبو 2020 دبي يف �لأ�سبوع 
�لأخري عدد� كبري� من زيار�ت تالميذ �ملد�ر�س 

�ل�����دويل، ك��م��ا ك����ررت �لعائالت  مل��وق��ع �حل����دث 
على  م���ر�ت  ع��دة   2020 �إك�سبو  �إىل  زي��ار�ت��ه��ا 
مد�ر �لعطلة، وذلك بف�سل �لعرو�س �جلديدة 
�ملخ�س�سة لالأطفال، ف�سال عن برنامج عطالت 
نهاية �لأ�سبوع، بالإ�سافة �إىل �لفعاليات �ملقامة 
�إك�سبو  يف  �مل�����س��ت��ق��ب��ل  جن����وم  "برنامج  ���س��م��ن 
�لناب�س  �لقلب  �لو�سل،  �ساحة  يف   "2020

لإك�سبو 2020 دبي.

اإك�ضبو 2020 دبي يرحب بالجتماع الوزاري 
الأول ملبادرة البتكار الزراعي للمناخ

اأورك�ضرتا الكون�ضرفتوار الإيطالية ت�ضطحب جمهور 
م�ضرح دبي ميلينيوم يف رحلة ممتعة بنكهة اجلاز 

•• دبي– الفجر

 عقب �إطالق مبادرة "مهمة �لبتكار �لزر�عي للمناخ" 
يف  �لأط����ر�ف  مل��وؤمت��ر  و�لع�سرين  �ل�ساد�سة  �ل����دورة  يف 
ب�����س��اأن ت��غ��ري �ملناخ  �مل��ت��ح��دة �لإط���اري���ة  �ت��ف��اق��ي��ة �لأمم 
حارب  م��رمي  معايل  ��ست�سافت  غال�سكو،  يف  �ملُنعقدة 
�مل���ه���ريي، وزي�����رة �ل��ت��غ��ري �مل��ن��اخ��ي و�ل��ب��ي��ئ��ة، ومعايل 
�ل���زر�ع���ة يف �لوليات  ف��ي��ل�����س��اك، وزي����ر  ت��وم��ا���س ج���ي 
للمبادرة  �لأول  �ل��وز�ري  �لأمريكية، �لجتماع  �ملتحدة 

يف �إك�سبو 2020 دبي 
دولة  م��ن  ك��ل  بقيادة  �لعاملية،  �مل��ب��ادرة  �جتماع  �نعقد 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية، 
�ملنعقد  �لعي�س  و�سبل  و�لزر�عة  �لغذ�ء  �أ�سبوع  �إطار  يف 
يف �إك�سبو 2020 دبي، و��ستند �إىل �لزخم �لناجت عن 
�لدورة �ل�ساد�سة و�لع�سرين ملوؤمتر �لأطر�ف يف �تفاقية 
�مل��ن��اخ، وناق�س  ت��غ��ري  ب�����س��اأن  �مل��ت��ح��دة �لإط���اري���ة  �لأمم 
ت�سبق  �ل��ت��ي  �ل��ف��رتة  �ل��ت��ط��ور�ت يف  �أح���دث  �ملجتمعون 
�ل�سابعة و�لع�سرين ملوؤمتر �لأطر�ف يف  �لدورة  �نعقاد 

�تفاقية �لأمم �ملتحدة �لإطارية ب�ساأن تغري �ملناخ، �لتي 
�ستنعقد يف م�سر يف وقت لحق من هذ� �لعام. وتليها 
�لدورة �لثامنة و�لع�سرون ملوؤمتر �لأطر�ف يف �تفاقية 
�لأمم �ملتحدة �لإطارية ب�ساأن تغري �ملناخ، �لتي �ستنعقد 

يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة عام 2023.   
هذ�  يف  ب�����ارزة  و���س��خ�����س��ي��ات  وزر�ء،  �لج��ت��م��اع  ح�����س��ر 
�ل��ع��امل، م��ن بينهم معايل  �أن��ح��اء  �ل��ق��ط��اع م��ن جميع 
�لزر�عة بجمهورية  وزير  �لدكتور حممد عبد�لرز�ق، 
ب��ن��غ��الدي�����س؛ وم��ع��ايل ج��و ت�����س��ر���س��ل، وزي����رة �لبتكار 
�ملتحدة؛ ومعايل  �ململكة  �ملناخي يف  و�لتكيف  �لزر�عي 
بيرت مونيا، وزير �لزر�عة و�لرثوة �حليو�نية و�ل�سمكية 
و�جلمعيات �لتعاونية يف كينيا؛ و�سعادة عائ�سة �آي�سني 
تركيا؛  يف  و�لغابات  �لزر�عة  وزي��ر  نائب  �إي�سيكغيجي، 
و�سعادة فرناندو �سيلفري� كامارغو، نائب وزير �لبتكار 
و�لتنمية �مل�ستد�مة و�لري يف �لرب�زيل؛ ومعايل ماريا 
ت�سيلي؛  �لزر�عة بجمهورية  وزي��رة  �أون��دور�غ��ا،  �إميليا 
�ل��زر�ع��ي��ة يف  للتنمية  �مل��وؤق��ت  �مل��دي��ر  �سيكافا،  و�إي��ن��وك 

غيت�س".  وميليند�  بيل  "موؤ�س�سة 
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�لوطنية  �لإيطايل  كون�سرفتو�ر  �أورك�سرت�  ��سطحبت 
�سيقة  رحلة  يف  دب��ي،   2020 �إك�سبو  جمهور  �ل�سهرية، 
�أبدعت  �لأ�سلية، حيث  �لإيطالية  �ملو�سيقى  تاريخ  عرب 
�لأورك�سرت� يف تقدمي �لأغنيات �لنابولية وعزف �ألو�ن 
�مللحنني  لأع��ظ��م  �ل�سهرية  �لت�سويرية  �ملو�سيقى  م��ن 
�جلاز  مو�سيقى  ب��اأ���س��ل��وب  �ل�سينمائيني،  �لإي��ط��ال��ي��ني 
بينو جودي�س،  �ل�سهري  �ملاي�سرتو  وبقيادة  �ل��ف��ري��د.     
�ف��ت��ت��ح��ت �لأورك�������س���رت� �ل��وط��ن��ي��ة �لإي���ط���ال���ي���ة، حفلها 
�ملو�سيقي، �لذي �أقيم على م�سرح دبي ملينيوم يف موقع 
�حلدث �لدويل، مبقطوعة مفعمة باحليوية و�لإيقاعات 
�ل�سريعة، تبعها تقدمي �أغنية جماعية باللغة �لإيطالية 
�سينور�  �إيطاليات، هن؛  �أربع مغنيات  �أد�ئها  ��سرتك يف 
و�ألي�سا  �أب��ود�ن�����س��ي��ه،  و�أل�����س��ان��در�  لور�،  و�آن����ا  د�ن��ي��ي��ل، 

ماركنديايل، �للو�تي متيزت �أ�سو�تهن بالعذوبة و�لقوة 
�أجو�ء  �لإيطاليات  �ملغنيات  و�أ�سعلت  نف�سه.    �لوقت  يف 
�لأورك�سرت�  ع��ازيف  �أحل���ان  على  �ملبهر  ب��اأد�ئ��ه��ن  �حلفل 
�ل��ب��ارع��ني، و����س��ت��م��ت��ع �حل��ا���س��رون ب��ب��اق��ة خم��ت��ارة من 
�لأغاين  وكتاب  للمغنيني  �ل�ساحرة  �لنابولية  �لأغنيات 
�مللحنني  لأف�سل  �لت�سويرية  و�ملو�سيقى  �لإيطاليني 
�لإيطاليني، و��سطحبت �لأورك�سرت� �جلمهور يف رحلة 
مو�سيقية مبهجة عرب تاريخ �ملو�سيقى �لإيطالية، بدء�ً 

من فرتة ما بعد �حلرب حتى يومنا �حلا�سر. 
�لوطنية"  �لإيطايل  كون�سرفتو�ر  "�أورك�سرت�  تاأ�س�ست 
تقدمي  يف  و�ساركت   ،2016 ع��ام  يف  تعليمي  كم�سروع 
وخارجها،  �إيطاليا  يف  �ملو�سيقية  �حلفالت  من  �سل�سلة 
عاملياً،  م�سهورين  فنانني  م��ع  تعاونها  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 
وتقدم �لفرقة حفالتها �ملو�سيقية باأ�سلوب �جلاز �لذي 

يحافظ على �ملو�سيقى �لإيطالية �لأ�سلية.

اأ�ضبوع الغذاء والزراعة و�ضبل العي�ض يف اإك�ضبو2020 دبي يناق�ض التكافوؤ بني اجلن�ضني يف قطاع الزراعة 

اأ�سبحت الن�سيد ال�سعبي والثقايف لالأوروغواي، مبوجب مر�سوم رئا�سي �سدر يف 2 فرباير 1998

م�ضرح دبي ميلينيوم يبهر جمهوره مبو�ضيقى التانغو الأ�ضهر يف العامل
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�لعاملي  �مل��ر�أة بالتعاون مع �ملجل�س  نظم جناح 
للمر�أة، وبتن�سيق م�سرتك مع جناح �لوليات 
دبي،   2020 �إك�سبو  يف  �لأم��ري��ك��ي��ة  �مل��ت��ح��دة 
�سيدة  �إىل  م����ز�رع����ة  "من  ب���ع���ن���و�ن  م��ن��ت��دى 
رئي�سة: تطوير �لتكافوؤ بني �جلن�سني يف قطاع 
�لغذ�ء  �أ�سبوع  فعاليات  مع  تز�منا  �لزر�عة"، 
و�لزر�عة و�سبل �لعي�س يف �إك�سبو 2020 دبي، 
�لتي  �ملو�سوعات  �أ�سابيع  �سمن  �لتا�سع  وه��و 
�ل��دويل ط��و�ل فرتة �نعقاده  ينظمها �حل��دث 

�سمن برنامج �لإن�سان وكوكب �لأر�س.
�لتي  �ل��ع��دي��دة  �ل��ت��ح��دي��ات  �جلل�سة  وت��ن��اول��ت 
ت���و�ج���ه �مل�����ر�أة يف ق��ط��اع �ل����زر�ع����ة، م���ن حيث 
�ملعد�ت، و�لئتمان،  �إىل  �لو�سول  �لقدرة على 
�ملنا�سب  وت��ويل  �لزر�عي  �لإنتاج  يف  وح�ستها 
�إىل  بالإ�سافة  �لهام،  �لقطاع  �لقيادية يف هذ� 
ب�سكل  توؤثر  �لتي  �مللكية  حقوق  م�سكلة  ط��رح 
مبا�سر على �لن�ساء، ب�سبب �لأعر�ف و�لقو�نني 
�متالك  تعيق  و�ل��ت��ي  �ملجتمعية،  و�لتقاليد 
�أقل  ف��امل��ر�أة متثل  �ل��زر�ع��ي��ة،  �مل���ر�أة لالأر��سي 
%15 من مالكي تلك �لأر��سي، ف�سال  من 
ع��ن م��ن��اق�����س��ة ت��اأث��ري ه���ذ� �ل��ن��ق�����س يف حقوق 
�مللكية، على �لو�سول غري �ملتكافئ �إىل �أب�سط 
و�لآلت  و�لأ���س��م��دة  �ل��ب��ذور  مثل  �ل�سروريات 
و�لأدو�ت و�لعمالة، مما �أدى خلف�س متو�سط 
�إنتاج �ملز�رع �لتي تديرها �لن�ساء عن تلك �لتي 
�إىل   20 بني  ت��رت�وح  بن�سبة  �لرجال  يديرها 

.30%
م���ن �خلبري�ت  �ل���ع���دي���د  �جل��ل�����س��ات  و���س��م��ت 
بني  �لتكافوؤ  وج���ود  ���س��رورة  ناق�سن  �ل��ل��و�ت��ي 

و�ح����د  دولر  ف���ك���ل  �ل�����زر�ع�����ة،  يف  �جل��ن�����س��ني 
ُي�ستثمر يف �مر�أة تزرع يتحول �إىل 31 دولًر� 
بالإ�سافة  وجمتمعها،  لأ�سرتها  �لفو�ئد  من 
�إىل وجوب �إ�سر�ك �لن�ساء يف عملية �لتحديث 
ا، حتى يتمكنو� من تعلم تقنيات جديدة  �أي�سً
طيار،  ب���دون  �ل��ط��ائ��ر�ت  ب��رجم��ة  كيفية  مثل 
�ل��ط��ق�����س، وتقييم  �أمن�����اط  ب��ي��ان��ات  وحت��ل��ي��ل 
بعد  ع��ن  �آيل  ج���ر�ر  ت�سغيل  وكيفية  �ل��ب��ذور، 

وغريها.
نائبة  فيليب�س،  لورين  تقول  �ل�سياق  ويف هذ� 
مدير  �لتحول �لريفي �ل�سامل و�مل�ساو�ة بني 
�جلن�سني يف منظمة �لأغذية و�لزر�عة لالأمم 
�ملتحدة )�لفاو( - �إيطاليا: "�أول علينا معرفة 
�لفجوة �لكبرية �لتي ما زلنا نو�جهها يف قطاع  
 50٪ ي��ق��ارب  م��ا  ي�سكلن  فالن�ساء  �ل���زر�ع���ة، 
�ملهم حقا  م��ن  لذلك  �ل��زر�ع��ي��ة،  �لعمالة  م��ن 

باإمكانية  يتمتعن  �أن��ه��ن  م��ن  �لتاأكد  حم��اول��ة 
�ملدخالت  ج��م��ي��ع  �إىل  ل��ل��و���س��ول  م��ت�����س��اوي��ة 
�لتي  �لب�سري  �ملال  ور�أ���س  و�ل�سوق  و�لتقنيات 
يحتاجون �إليها، لذ� فنحن بحاجة �إىل مزيج 
على  �مل���ر�أة  لتمكني  �لوطنية  �ل�سيا�سات  م��ن 
تعزيز  �أج���ل  و�مل��ج��ت��م��ع، وم��ن  �ل��ف��رد  م�ستوى 
كل  و�إىل  للتدريب،  بحاجة  نحن  م�ساركتها 
موؤ�س�ساتنا  تغيري  �أج���ل  م��ن  �لأم�����و�ل  �أن�����و�ع 

ومعايرينا لت�سمل �لن�ساء".
وقالت �لدكتورة ماري ليز�  د�كاناي، �لرئي�س 
يف  �لجتماعية  �لأع��م��ال  ري��ادة  ملعهد  �ملوؤ�س�س 
�آ�سيا)ISEA( – �لفلبني: " لدينا جمموعة 
�لزر�عية  لل�سركات  نقدمها  �لتي  �ملعايري  من 
�أن  بالفعل  تريد  �لتي  و�ملتو�سطة،  �ل�سغرية 
�لإر�ساد�ت  وتقدمي  منطقتنا،  يف  ر�ئ��دة  تكون 
و�حل���و�ف���ز ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة بهدف 

قطاع  يف  �لإد�رة  جم����الت  يف  �مل������ر�أة  مت��ك��ني 
تلعب  �لجتماعية  �ملوؤ�س�سات  فتلك  �ل��زر�ع��ة، 
ا  دور� كبري� يف حتقيق ذلك، كما �أننا نعمل �أي�سً
مع وز�رة �لزر�عة، على �سبيل �ملثال، يف �لفلبني 

للنظر يف كيفية تطبيق هذه �ملعايري".
ف���ارغ���ا����س، م��دي��ر �لرب�مج  ���س��ي��ل��ف��ي��ا  وت���ق���ول 
�لوليات   – بيب�سيكو  م��وؤ���س�����س��ة  يف  �ل��دول��ي��ة 
ج����زء من  �ل���ي���وم  "�أنا  �لأم���ري���ك���ي���ة:  �مل��ت��ح��دة 
�خلريية  �ل�������ذر�ع   ،"nexica" م��وؤ���س�����س��ة 
�لعامة  ركائزنا  من  وكجزء  بيب�سيكو،  ل�سركة 
ننا من  ب��ت��وف��ري ف��ر���س �ق��ت�����س��ادي��ة متكنّ ن��ق��وم 
�إن�����س��اء ���س��ال���س��ل �ل��ت��وري��د ل��ل��م��ز�رع��ات، حيث 
�ل�سغرية  �مل������ز�رع  م���الك  م���ن  م��ع��ظ��م��ه��ن  �أن 
يف  خمتلفة  جغر�فية  مناطق  يف  �ملتو�جدين 
جميع �أنحاء �لعامل، لكننا نتطلع �إىل حتقيق 
�إجن�������از�ت �أك�����رب، ف��ال��ه��دف ه���و خ��ل��ق فر�سة 
للن�ساء لاللتقاء و�لو�سول �إىل �لتدريب �لذي 
و�لتعاونيات  و�لتمويل  �لت�سويق  يف  يحتجنه، 
و�لأ�سو�ق، بطريقة ميكننا من خاللها �إتاحة 
�لفر�سة لهن ولأ�سرهن ولأطفالهن، وهو ما 
ميكن �أن يرفع قيمهن �ملعرفية، وين�سر �لوعي 

حول �أهد�فهن وطموحاتهن".
�سكل منتدى "من مز�رعة �إىل �سيدة رئي�سة" 
�لأو�سع  دبي   2020 �إك�سبو  �لتز�م  ج��زء� من 
جتاه �ملر�أة، ومتهيد� لالحتفال باليوم �لعاملي 
للمر�أة يف 8 مار�س 2022، حيث �سي�ست�سيف 
�أيام  �ل��دويل، جتمعا عامليا ملدة ثالثة  �حلدث 
�حتفالية  يعك�س مو�سوع   متنوع  برنامج  مع 
يتم  حيث  _�لتحيز،  #ك�سر  وهو  �لعام،  هذ� 
و�إق��ام��ة ع��امل قائم على  تقييم �لخ��ت��الف��ات، 

�مل�ساو�ة بني �جلن�سني.
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��ستمتع جمهور م�سرح دبي ميلينيوم باأم�سية 
�أمريكا  م��ن  مو�سيقية  ن��ف��ح��ات  حملت  فنية 
�ل��الت��ي��ن��ي��ة، ق��دم��ت��ه��ا ف��رق��ة ���س��وي��ت غ����اردل، 
باليوم  �ح���ت���ف���اًء  �أوروغ����������و�ي  م���ن  �ل���ق���ادم���ة 
دبي،   2020 �إك�����س��ب��و  يف  ل��ب��الده��م  �ل��وط��ن��ي 
100 عام  و�ل����ذي مت �لح��ت��ف��اء ب��ه ومب����رور 
�ل�سهرية  �ملو�سيقية  �مل��ق��ط��وع��ة  �إط����الق  ع��ل��ى 

"لكومربي�ستا".
تقدمي  �ل��ر�ق�����س،  �ملو�سيقي  �ل��ع��ر���س  ور�ف���ق 
�أمريكا  دول  بها  ت�ستهر  �لتي  �لتانغو  رق�سة 
نالت  �ل��ت��ي  �لأوروغ�����و�ي،  وخ��ا���س��ًة  �لالتينية 
�إعجاب وتقدير �جلمهور �حلا�سر �لذي �نبهر 
باأد�ء �لفنانني �ملحرتفني و�سفق لهم طوياًل.

للجمهور  فر�سة  مبثابة  �لأم�سية  هذه  كانت 
لالحتفال مع �لفرقة �ملو�سيقية �لأوروغو�نية 

�أ�سهر  �إط����������الق   ع���ل���ى  ع������ام   100 مب�������رور 
با�سم  و�مل��ع��روف��ة  �ل��ع��امل  يف  ت��ان��غ��و  مو�سيقى 
على  �لأ���س��ه��ر   تعد  و�ل��ت��ي  "لكومربي�ستا"، 
تاأليفها  ومت  و�ل��ع��امل،  �لأوروغ�����و�ي  م�ستوى 
�ملو�سيقى  قبل  م��ن   ،1915 �ل��ع��ام  نهاية  يف 
رودريغيز،  م��ات��و���س  خ����ري�ردو  �لأوروغ������و�ين، 
و�سجلها روبرتو فريبو عام 1916 يف �أوديون 

ريكوردز.
"تانغو  ب��ل��ق��ب  "لكومربي�ستا"  �ل�����  ت��ل��ق��ب 
��ستهرت  لتينية  ح��ب  �أغنية  وه��ي  �لتانغو"، 
�سوبيري��س"  "�سي  ��سم  1927 حتت  عام  يف 
وتعديلها  ت��ب��ن��ي��ه��ا  ومت  غ����اردي����ل،  ل��ك��ارل��و���س 
�لعامل،  ح��ول  �لفنانني  م��ن  �لعديد  قبل  م��ن 
كونتور�سي،  با�سكو�ل  �لأرجنتيني  و�أ�سهرهم 
و�لثقايف  �ل�سعبي  �لن�سيد  �أ�سبحت  ث��م  وم��ن 
�سدر  رئا�سي  مر�سوم  مبوجب  ل��الأوروغ��و�ي، 

يف 2 فرب�ير 1998.
مت تقدمي لكومربي�ستا، يف مقر منظمة �لأمم 
�ملتحدة  للرتبية و�لعلم و�لثقافة "�ليوني�سكو" 

ويف عدة دور عر�س وم�سارح عاملية مثل تياترو 
فلورن�سيو �سان�سيز وغريها.

جناح �ضريالنكا يقدم عر�ض اأزياء م�ضتوحاة من طبيعتها اخلالبة على من�ضة اليوبيل
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�أزياء  عر�س  �سريالنكا،  جناح  نظم 
من�سة  ��ست�سافته  �لأل�����و�ن  ز�ه���ي 
دبي،   2020 �إك�����س��ب��و  يف  �ل��ي��وب��ي��ل 
مب�ساركة �ثنان من �أكرب �لأ�سماء يف 
جمال ت�سميم �ملالب�س �لن�سائية يف 

�سريالنكا وهما كميل ود�ت�سي . 
ب���������د�أ �ل�����ع�����ر������س مب����ج����م����وع����ة من 
�ل���ت���ي قدمها  �مل��م��ي��زة  �ل��ت�����س��ام��ي��م 
�مل�سمم د�ت�سي حتت عنو�ن "�حلياة 
�لربية"، يف حني قدم �مل�سمم كميل 
�لت�ساميم  م���ن  مل��ج��م��وع��ة  ع��ر���س��ا 
ب��احل��ي��اة �لتي  �مل��ل��ون��ة و�ل��ن��اب�����س��ة 
�لتي  �مل��ده�����س��ة  �ل��ط��ب��ي��ع��ة  حت���اك���ي 
عنو�ن  حت��ت  �سريالنكا  بها  تتمتع 
"�سفاري"، وقدمت كافة �لت�ساميم 
جم��م��وع��ة م���ن ع���ار����س���ات �لأزي������اء 

�ل�سريالنكيات �جلميالت.
جائحة  "طغت  ك����م����ي����ل:  وق���������ال 

باأ�سره  �ل��ع��امل  ع��ل��ى  كوفيد_19 
و�أ�سبحت  ع��ام��ني،  ع��ن  ت��زي��د  مل���دة 
�لأجو�ء تخلو من �لبهجة و�لألو�ن، 
من  �لت�ساميم  ه��ذه  ��ستلهمت  ل��ذ� 
جمال  عن  للتعبري  ب��الدي،  طبيعة 
�لذي  �لطبيعة  و�سحر  �سريالنكا، 
عليه  يختلف  ل  و�ل���ذي  ب��ه،  تتمتع 
�ث��ن��ان، ل���ذ� �ع��ت��م��دت ع��ل��ى �لأل����و�ن 

�لز�هية و�لت�ساميم �لناعمة".

قام بتقدمي �لعر�س منتج �لفعاليات 
عمر�ن �سايبو، �لذي �سرح للجمهور 
�لت�ساميم  ت��ل��ك  ور�ء  م��ن  �ل��ف��ك��رة 
�سريالنكا  روح  ت�����س��ت��دع��ي  �ل���ت���ي 
وجت�����س��د ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا �خل���الب���ة. كما 
�سكر �إك�سبو 2020 دبي على �إتاحة 
�لفر�سة للم�سممني �ل�سريالنكيني 
للتو�جد يف �أكرب من�سة دولية على 

�لإطالق.

ق�ضايا الأمن الغذائي تت�ضدر مناق�ضات 
اأ�ضبوع املو�ضوعات يف اإك�ضبو 2020 دبي

•• دبي – الفجر

�لأمن  ع��رب  �ل�سالم  ب��ن��اء  مو�سوعات  مناق�سة  دب���ي،   2020 �إك�سبو  �سهد 
�لأغذية  و�إغ��ن��اء  �مل��ز�رع��ني،  �سغار  يلعبه  �ل��ذي  �لأ�سا�سي  و�ل���دور  �لغذ�ئي، 
ملعاجلة �سوء �لتغذية، ومتويل �لتحول �لفعال يف نظم �لأغذية �لزر�عية على 
"طعام  فعالية  وكانت  للجميع".  �سحي  "طعام  �سعار  حتت  �لعامل  م�ستوى 
�سحي للجميع" �لتي �أُقيمت يف مركز دبي للمعار�س من بني �أبرز فعاليات 
�أ�سبوع �لغذ�ء، و�لزر�عة، و�سبل �لعي�س من �إك�سبو 2020 دبي �ملنعقد خالل 
�أولية  جل�سة  مناق�سات  هام�س  وعلى  �جلاري".  فرب�ير   23-17" �لفرتة 
��ستك�سفت �سبب كون �ملز�رعني يف �سميم تقدمي طعام �سحي للجميع، قالت 
كري�ستينا باورمان، �ملتحدثة با�سم تيدك�س، و�لكاتبة و�لطاهية لدى مطعم 
"ن�ساأت وترعرعت مع  "غال�س هو�ستاريا" �حلائز جنمة مي�سالن يف روما: 
هذ� �لرتباط مبن هو م�سوؤول عن �إنتاج طعامي.. جلبت معي هذ� �لرتباط 
�لزميلة  �ملحا�سرة  �أب��رزت  كطاهية".  ثم  كم�ستهلك،  – �أول  ك��ربت  عندما 
وكاتبة  ورو�ئ��ي��ة  بيئة،  وعاملة  �سابة،  م��ز�رع��ة   – مول�سورث  �أنيكا  �لدكتورة 
�لطهاة  بني  �مل�سرتك  �لعمل  عالقة  �إىل  م�سرية  �لعالقة،  هذه  �أهمية   –
و�ملزر�عني، وقالت: "�خليار�ت �لتي نتخذها عندما جنل�س على �لطاولة، ما 

ن�سعه يف �لطبق �أمامنا، يعطينا فكرة عن ما يفعله �ملز�رع يف �حلقل".
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ت�سري ال�سكتة الدماغية اإىل حدوث تلف يف الدماغ. ومتوت خاليا الدماغ يف 
غ�سون دقائق اإذا حرمت من تدفق الدم الغني بالأك�سجني عرب ال�سريان.

 وقد ل يدرك الكثريون اإ�سابتهم اإذا كانوا ل يعرفون الأعرا�ص التي يجب 
البحث عنها.

 ،)CDC( منها  والوقاية  الأمرا�ص  على  ال�سيطرة  مراكز  واأ�سارت 
اإىل اأن اإحدى عالمات التحذير من ال�سكتة الدماغية هي "التنميل 

اأو ال�سعف املفاجئ يف الوجه اأو الذراع اأو ال�ساق".

وميكن �ل�سعور بال�سعف �جل�سدي على جانب و�حد من �جل�سم، و�لذي يجب �أن يدق �أجر��س �لإنذ�ر.
وت�سمل �لعالمة �لتحذيرية �لأخرى لل�سكتة �لدماغية �ل�سعور بالرتباك �ملفاجئ �أو �سعوبة �لتحدث �أو 

�سعوبة فهم �لكالم.
وقد يكون لدى �ملري�س "م�سكلة يف �لروؤية باإحدى �لعينني �أو كلتيهما"، �أو "�سعوبة يف �مل�سي، �أو �لدو�ر، 

�أو فقد�ن �لتو�زن، �أو عدم �لتن�سيق".
وقد يكون هناك "�سد�ع حاد ومفاجئ" يبدو �أنه لي�س له �سبب مبا�سر.

ويجب على �لأ�سخا�س �لذين ي�ستبهون يف �إ�سابتهم ب�سكتة دماغية طلب �مل�ساعدة من �لطو�رئ �أو �لرعاية 
�ل�سحية �أو �أن يطلبو� من �سخ�س ما �أن ياأخذهم فور� �إىل �مل�ست�سفى.

وتقول مر�كز �ل�سيطرة على �لأمر��س: "�إن عالجات �ل�سكتة �لدماغية �لتي تعمل ب�سكل �أف�سل متاحة 
�لأعر��س  ظهور  من  �ساعات  ثالث  غ�سون  يف  وت�سخي�سها  �لدماغية  �ل�سكتة  على  �لتعرف  مت  �إذ�  فقط 
�إذ� مل ي�سلو� �إىل �مل�ست�سفى يف  �لأوىل. وقد ل يكون مر�سى �ل�سكتة �لدماغية موؤهلني للح�سول عليها 

�لوقت �ملنا�سب".
وقد يتم �إعطاء �ملر�سى دو�ء "يعمل على تخرث �لدم" لتفتيت جلطات �لدم.

وتظهر �لأبحاث �أن �ملر�سى �لذين يتم عالجهم على �لفور باأدوية �جللطات يكونون �أكرث عر�سة للتعايف 
ب�سكل كامل �أو يعانون من �إعاقة �أقل من �أولئك �لذين ل يتلقون �لعالج �لفوري.

و�لأ�سخا�س �لذين �أ�سيبو� ب�سكتة دماغية معر�سون خلطر �لإ�سابة ب�سكتة دماغية �أخرى، حيث يعاين 
�أربعة ناجني من �سكتة دماغية �أخ��رى يف  و�حد من كل 

غ�سون خم�س �سنو�ت.
�ل�سكتة  ور�ء  �ل��ك��ام��ن��ة  �لأ���س��ب��اب  م��ع��اجل��ة  وت��ع��د 
�لدماغية �أمر� بالغ �لأهمية للم�ساعدة يف تقليل 
�حلياة،  ي��ه��دد  �آخ���ر  لهجوم  �لتعر�س  خم��اط��ر 

ذلك  ي�سمل  �أن  ومي��ك��ن 
خ��ف�����س ���س��غ��ط �ل����دم 
وخف�س �لكولي�سرتول 

و�حلفاظ على م�ستويات 
�ل�سكر يف �لدم.

وت��ع��د ف���رتة �ل��ت��ع��ايف ف��ري��دة لكل 
ي�سعر  ح��ي��ث  ���س��خ�����س، 

بالتعايف  �ل��ب��ع�����س 
�أ�سابيع،  غ�سون  يف 
ي�ستغرق  بينما قد 

�لآخر  �لبع�س 
�سنو�ت.

وق�������������ال�������������ت 
م�������������ر�ك�������������ز 

�ل�سيطرة على �لأمر��س و�لوقاية منها: "بع�س �لنا�س 
يتعافون متاما، لكن �لبع�س �لآخر يعانون من �إعاقات 

طويلة �لأمد �أو مدى �حلياة".
)عدم  �ل�سلل  �مل��زم��ن��ة  �مل�����س��اع��ف��ات  ت�سمل  �أن  ومي��ك��ن 

�لقدرة على حتريك بع�س �أجز�ء �جل�سم( �أو م�ساكل يف 
�تخاذ �لقر�ر�ت و�لذ�كرة، بالإ�سافة �إىل:

- م�ساكل فهم �أو ت�سكيل �لكالم
- م�سكلة يف �لتحكم يف �مل�ساعر �أو �لتعبري عنها

- خدر �أو �أحا�سي�س غريبة
�أو  �مل�����س��غ  م�����س��اك��ل يف   -

�لبلع
�ل�سيطرة  يف  م�ساكل   -

على �ملثانة و�لأمعاء
- �كتئاب

و�سو�ء كنت �أنت �أو �أحد �أفر�د �أ�سرتك من 
هذه  مهتما مبنع  كنت  �أو  دماغية،  ب�سكتة  �أ�سيب 

�لعو�مل  �أح��د  هو  �لغذ�ئي  �لنظام  ف��اإن  �حل��ال��ة، 
�لرئي�سية �لتي تلعب دور� يف خطر �لإ�سابة.

�لوطنية  �ل�سحية  �خل��دم��ات  هيئة  و�أو���س��ح��ت 
�لربيطانية �أن "�لنظام �لغذ�ئي غري �ل�سحي 
ي��زي��د م��ن ف��ر���س �لإ���س��اب��ة ب�سكتة  �أن  مي��ك��ن 
دماغية لأنه قد ي��وؤدي �إىل زي��ادة �سغط �لدم 

وم�ستويات �لكولي�سرتول".
و�أف�سل نظام غذ�ئي هو قليل �لد�سم 

ي�سمل  و�ل������ذي  ب����الأل����ي����اف،  و�ل���غ���ن���ي 
و�خل�سرو�ت  �ل��ف��اك��ه��ة  م���ن  �ل��ك��ث��ري 

و�حلبوب �لكاملة.
و�أ�سافت �لهيئة �ل�سحية "ل تفرط يف تناول 
�لغنية  �لأطعمة  وخا�سة  مبفرده  طعام  �أي 

بامللح و�لأطعمة �مل�سنعة".
ممار�سة  �أي�������س���ا  �مل����ه����م  وم�����ن 
وق�ساء  ب��ان��ت��ظ��ام،  �ل��ري��ا���س��ة 

ع���ل���ى  دق�����ي�����ق�����ة   150
�لأق������ل ك���ل �أ����س���ب���وع يف 

�لتمرين.

و�أجريت �لدر��سة �لتي تقودها �أ�سرت�ليا، يف 25 م�ست�سفى 
 1500 7 دول، ونظرت يف �لنتائج �ل�سحية لأكرث من  يف 
�إىل �لعامل.  من �لأطفال �خلدج بعد عامني من خروجهم 
�ل����ولدة �لذين  ب��ق��اء �لأط��ف��ال حديثي  �أن م��ع��دلت  وت��ب��ني 
ولي�س   - و�ح��دة  دقيقة  بعد  لديهم  �ل�سرية  �حلبال  ُربطت 
عند  �أف�سل  كانت  �حلياة  قيد  على   - مبا�سرة  �ل��ولدة  بعد 

بلوغهم عامني.
وقال طبيب �لتوليد جوناثان موري�س، من جامعة �سيدين 
يف عام 2017 حول هذه �لظاهرة، قبل �أن يبد�أ �لباحثون 
�أ���س��ل��وب ب�سيط  "هذ� مهم ج��د� لأن���ه  در����س��ت��ه��م �لأخ����رية: 
�إنقاذ  يف  وي�ساعد  تقريبا  �خلدج  �لأطفال  جلميع  ومنا�سب 

�لأرو�ح".
وعن طريق تاأخري �سبك �حلبل �ل�سري، يتدفق �ملزيد من 
وجود  م��ع  �ل����ولدة،  ح��دي��ث  �لطفل  �إىل  �مل�سيمة  م��ن  �ل���دم 
خاليا �لدم �حلمر�ء �لإ�سافية، و�خلاليا �ملناعية، و�خلاليا 
�أنها ت�ساعد �لأطفال حديثي �لولدة  �جلذعية �لتي ُيعتقد 
و�ل�سيطرة  �لأك�سجني  من  �سحية  م�ستويات  حتقيق  على 
طفل  ملليون  حيويا  �أم��ر�  ه��ذ�  يكون  وق��د  �للتهابات.  على 
يولدون يف �لأ�سبوع �لثالثني من �حلمل كل عام يف جميع 

�أنحاء �لعامل.
و�قرتح بحث �سابق �أن تاأخري ربط �حلبل يح�سن من فر�س 
�لأوىل من �حلياة، مع تقليل عدد  �لأي��ام  �لأطفال يف  بقاء 

�لأطفال �لذين ميوتون يف �مل�ست�سفى. ويذهب هذ� �لتحليل 
�لنتائج  ع��ن  يبلغ  �لأم���ام، حيث  �إىل  �أخ���رى  �لأخ���ري خطوة 
1600 طفل  لأك��رث من  للر�سع يف عمر عامني  �ل�سحية 

خدج، ولدو� قبل 10 �أ�سابيع.
وهذه �أكرب جتربة �سريرية على �لإطالق تقارن �سبك �حلبل 
 30 قبل  ول��دو�  �لذين  �خل��دج،  و�لفوري لالأطفال  �ملتاأخر 
�أ�سبوعا و�لذين يعانون من حالة حرجة. وقام �لعاملون يف 
جمال �لتوليد �إما بربط �حلبل �ل�سري لالأطفال ملدة 60 

ثانية، �أو �لقيام بذلك يف غ�سون 10 ثو�ن من �لولدة.
مع  طفال   1531 ع��ن  بياناتهم  �لباحثون  جمع  وعندما 
�إىل  �أخ���رى، ما رف��ع �لعدد �لإج��م��ايل  نتائج جتربة و�ح��دة 
ثانية   30 من  �أكرث  �لنتظار  �أن  وجدو�  ر�سيعا،   1637
ل��رب��ط �حل��ب��ل �ل�����س��ري ق��ل��ل م���ن �خل��ط��ر �ل��ن�����س��ب��ي للوفاة 

و�لإعاقة يف عمر �ل�سنتني مبقد�ر �خلم�س تقريبا.
�لحتمالت  �لغالب  يف  ه��ذ�  يعك�س  �لنتائج،  يف  وبالتعمق 
�لولدة  قيد �حلياة لالأطفال حديثي  للبقاء على  �لأف�سل 
�لن�سبي للوفاة  �إذ� تاأخر ربط �حلبل - ما قلل من �خلطر 
بن�سبة %30 - حيث مل يكن هناك فرق و��سح يف �لإعاقة 
�لرئي�سية، مثل �ل�سلل �لدماغي وفقد�ن �لب�سر �أو �ل�سمم 

�أو م�ساكل �لكالم يف �سن �لثانية.
م���رة يف عام  �أب��ل��غ عنها لأول  �أ���س��رت�ل��ي��ة،  در����س��ة  ووج����دت 
�إىل  يحتاجون  �لأطفال  من  �أقل  عدد�  �أن  �أي�سا   ،2017
عمليات نقل �لدم بعد �لولدة �إذ� تاأخر ربط �حلبل �ل�سري.

�ل�سري  �حل��ب��ل  ب��رب��ط  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�سحة  منظمة  وت��و���س��ي 
�إىل  يحتاجون  ل  �لذين  �ل��ولدة  حديثي  لالأطفال  �ملتاأخر 
�ل��رغ��م م��ن ع��دم تطبيق هذه  �ل��ف��وري، على  �لتنف�س  دع��م 

�ملمار�سة د�ئما.
�آنا  �حل��ي��وي،  �لإح�����س��اء  وخ��ب��رية  �ل�سحية  �لباحثة  وق��ال��ت 
يف   Sydney Morning Herald�ل �سيدلر،  لني 
وقت �سابق من هذ� �لعام: "قد يكون �لأمر خميفا بالن�سبة 

لالأطباء �أن ينتظرو� قبل �أن يتدخلو�".

�لربط  جمموعة  يف  �لأط��ف��ال  لربع  �ل�سري  �حلبل  وقطع 
ثانية، ما   60 �لأ�سرت�لية قبل عالمة  �لتجربة  �ملتاأخر يف 

يعك�س خماوف �إكلينيكية.
وقالت �سيدلر، �لتي قادت حتليال �آخر موؤخر� ل� 42 جتربة 
�إكلينيكية �سملت �أكرث من 5770 طفال: "هوؤلء �لأطفال 
ب�سيء  �لأطباء  قيام  فاإن عدم  لذ�  �سغريون جد� ومر�سى، 

على �لفور يتطلب �إعادة تفكري".
ووجد هذ� �لتحليل �أن ربط �حلبل �ملتاأخر كان �آمنا ويح�سن 
�أن  من  �لرغم  على  طفيف،  ب�سكل  �حلياة  قيد  على  �لبقاء 
�لأدل��ة لتقييم �ل�سرت�تيجيات  �إىل مزيد من  هناك حاجة 

�لبديلة.

ومع تز�يد �لأدلة، ياأمل �لباحثون يف �أن عك�س �ملمار�سة �لتي 
د�مت عقود� و�ملتمثلة يف ربط �حلبل �ل�سري لدى �لأطفال 
�لنتائج  ي��ح�����س��ن  �أن  م��ب��ا���س��رة مي��ك��ن  �ل�����ولدة  ب��ع��د  �خل����دج 

�ل�سحية على �ملدى �لطويل لآلف �لأطفال.
لقط �حلبل  توقيت  ح��ول  �لبيانات  م��ن  �مل��زي��د  ���س��اأن  وم��ن 
�ل�سري من جمموعة من �لإع��د�د�ت �ل�سريرية، �أن ي�ساعد 
يف تر�سيخ �لنتائج، ومنح �لأطباء مزيد� من �لثقة، و��ستبعاد 
مرحلة  يف  �ل�سحية  �ل��ن��ت��ائ��ج  وت��ت��ب��ع  �مل��ح��ت��م��ل��ة،  �لأ����س���ر�ر 

�لطفولة.
 Lancet Child and جم��ل��ة  يف  �ل��ب��ح��ث  وُن�������س���ر 

.Adolescent Health

درا�ضة تك�ضف عن اأهمية النتظار 60 ثانية
 قبل قطع احلبل ال�ضري لدى الولدة!

اأظهر بحث جديد اأن النتظار 60 ثانية فقط لربط وقطع احلبل ال�سري مينح الأجنة اخلدج فر�سة اأف�سل يف احلياة، ما يقلل من 
خطر الوفاة والإعاقة يف اأول عامني من الطفولة مبقدار اخلم�ص تقريبا.

من املهم ممار�سة الريا�سة بانتظام

اإليها  النتباه  يجب  حتذيرية  عالمات   5
لإنقاذ نف�ضك من ال�ضكتة الدماغية
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�ضندوق خليفة يعلن ان�ضمام بوابة نون للدفع 
املتكاملة اإىل برنامج التمكني الإلكرتوين

•• اأبوظبي-الفجر: 

�مل�ساريع  لتطوير  خليفة  �سندوق  �أعلن 
 Noon(باميينت�س ن������ون  �ن�������س���م���ام 
للدفع  ن����ون  وب����و�ب����ة   ،)Payments
noon.( �ملحلية  للم�ساريع  �مل��ت��ك��ام��ل 

com( �إىل مبادرة �لتمكني �لإلكرتوين 
تطوير  �سمن  �ل�سندوق  �أطلقها  �ل��ت��ي 
م�ساريع �لتجارة �لرقمية و�لإلكرتونية. 
و�ستوفر بو�بة نون للدفع لرو�د �لأعمال 
و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �مل�ساريع  و�أ�سحاب 
ح��زم��ة م��ن �خل���دم���ات �ل��ت��ي ت�����س��اه��م يف 
ت�سويق  من  ومتكينهم  �أعمالهم  تو�سعة 
منتجاتهم عرب �لإنرتنت حيث تت�سمن 

تكاليف  م���ن  �إع���ف���ائ���ه���م  �خل����دم����ات  ه����ذه 
فيها.  �لت�سجيل  على  �ملرتتبة  �ل�سهرية  �لر�سوم  وتخفي�س  �ل�سرت�ك،  �إع��د�د�ت 
وقالت �سعادة علياء عبد �هلل �ملزروعي، م�ست�سارة رئي�س د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
وتعزيز  �أج��ل خلق  �لعمل من  ملتزم مبو��سلة  “�إن �سندوق خليفة  �أبوظبي:  يف 
�إمارة  يف  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �مل�ساريع  لقطاع  وتناف�سية  منا�سبة  عمل  بيئة 
�أبوظبي، موؤكًد� �أن خدمات بو�بة نون للدفع �ست�ساهم يف �لرتقاء مب�ستوى �أد�ء 
تلك �مل�ساريع يف �ل�سوق”. و�أو�سح �أن خدمات �لدفع �لإلكرتوين وتوفري خيار�ت 
�لدفع �ملتنوعة من �ساأنه �أن ي�ساهم يف تعزيز �أعمال �ل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة 
وزيادة عائد�تها و�أرباحها، لفًتا �إىل �أن بو�بة نون للدفع �ستتيح قبول جميع طرق 
�لدفع عرب �لإنرتنت مبا يف ذلك بطاقات �ل�سر�ف �لآيل، بطاقات �لئتمان، �آبل 

باي، غوغل باي، �سام�سونغ باي وغريها. 

اأبوظبي للتنمية يبحث مع �ضفري 
موري�ضيو�ض تعزيز التعاون 

•• اأبوظبي-وام:

للتنمية،  �أبوظبي  �سندوق  ع��ام  مدير  �ل�سويدي،  �سيف  حممد  �سعادة  بحث 
�لدولة  ل��دى  �ملقيم  غري  موري�سيو�س  �سفري  �سودهان  علي  �سوقت  �سعادة  و 
�لتنموية  �ل��ف��ر���س  م��ن��اق�����س��ة  ج��ان��ب  �إىل  �مل�����س��رتك��ة،  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة  �ل���ع���الق���ات 
و�ل�ستثمارية �مل�ستقبلية �لتي من �ساأنها �أن ت�ساهم يف حتفيز �لنمو �لقت�سادي 
وحتقيق �لتنمية �مل�ستد�مة يف موري�سيو�س.   ح�سر �للقاء - �لذي ُعقد يف مقر 
�ل�سندوق - �سعادة خليفة عبد�هلل �لقبي�سي، نائب مدير عام �ل�سندوق، وعدد 
من كبار �مل�سوؤولني من كال �جلانبني. وقال �سعادة حممد �سيف �ل�سويدي - 
بهذه �ملنا�سبة - �إن موري�سيو�س من �لدول �لتي ترتبط بعالقات ��سرت�تيجية 
�أربعة عقود، حيث  �إىل  �أبوظبي للتنمية ويعود تاريخها  متميزة مع �سندوق 
يف  �ملياه  �سبكات  بتطوير  �خلا�سة  �لتنموية  م�ساريعه  �أوىل  �ل�سندوق  ل  م��ونّ
�إىل �أن �ل�سندوق قام كذلك بتمويل م�ساريع يف قطاعات  موري�سيو�س، لفتاً 

متنوعة �نعك�ست ب�سكل مبا�سر على حت�سني جودة حياة �ل�سكان.

جمل�ص الإمارات للذكاء ال�سطناعي والتعامالت الرقمية يعقد اجتماعه الأول يف 2022 

عمر العلماء: البنية التحتية املتطورة لالإمارات بيئة حمفزة لت�ضريع 
التحول الرقمي وحا�ضنة لبتكار احللول القائمة على الذكاء ال�ضطناعي

•• دبي - وام:

للذكاء  دول��ة  وزي��ر  �لعلماء  �سلطان  ب��ن  عمر  معايل  �أك��د 
عن  �لعمل  وتطبيقات  �لرقمي  و�لقت�ساد  �ل�سطناعي 
بعد �أن �لبنية �لتحتية �ملتطورة لدولة �لإمار�ت متثل بيئة 
حمفزة لت�سريع �لتحول �لرقمي وحا�سنة لبتكار �حللول 
�أ�سا�سياً  د�عما  وت�سكل  �ل�سطناعي،  �لذكاء  على  �لقائمة 
تكنولوجيا  تبني  يف  عامليا  منوذجاً  �لدولة  ري��ادة  لتعزيز 
�لأد�ء  مب�ستوى  ترتقي  �لتي  �لرقمية  و�حللول  �مل�ستقبل 

وت�سهم يف حت�سني حياة �لنا�س.
�لإم��ار�ت للذكاء  جاء ذلك خالل �لجتماع �لأول ملجل�س 
�لذي   2022 �لرقمية، يف عام  �ل�سطناعي و�لتعامالت 
عقد عن بعد “�فرت��سياً” عرب من�سة “تيمز” مب�ساركة 
�أع�ساء �ملجل�س �لذي ي�سم كاًل من �سعادة �ل�سيخ خالد بن 
�أحمد �لقا�سمي مدير عام د�ئرة �حلكومة �لإلكرتونية يف 
�ل�سارقة، و�سعادة �ل�سيخ �ملهند�س حممد بن حمد بن �سيف 
�ل�سرقي رئي�س د�ئرة �حلكومة �لإلكرتونية يف �لفجرية، 
و�سعادة يون�س حاجي �خلوري وكيل وز�رة �ملالية، و�سعادة 
�لدكتور حممد �سليم �لعلماء وكيل وز�رة �ل�سحة ووقاية 
�ملجتمع، و�سعادة �سريف �سليم �لعلماء وكيل وز�رة �لطاقة 
و�سعادة  و�ل���ب���رتول،  �ل��ط��اق��ة  ل�����س��وؤون  �لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة 
و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  وك��ي��ل  �مل��ع��ال  �إب��ر�ه��ي��م  حم��م��د 
لل�سوؤون �لأكادميية، و�سعادة عبد�هلل �آل �سالح وكيل وز�رة 
�خلدمات  رئي�س  طليعة  ب��ن  حممد  و���س��ع��ادة  �لق��ت�����س��اد، 

�حلكومية يف حكومة دولة �لإمار�ت.
كما �سارك يف �لجتماع �سعادة ماجد �سلطان �مل�سمار مدير 
عام هيئة تنظيم �لت�سالت و�حلكومة �لرقمية، و�سعادة 
للتناف�سية  �لحت���ادي  �مل��رك��ز  م��دي��ر  �أه��ل��ي  ح��ن��ان من�سور 
و�لإح�ساء بالإنابة، و�سعادة �لدكتور حممد عبد �حلميد 
و�سعادة حمد  �لرقمية،  �أبوظبي  هيئة  عام  �لع�سكر مدير 
عبيد �ملن�سوري �ملدير �لعام لهيئة دبي �لرقمية، و�سعادة 

�أم  يف  �لذكية  د�ئ��رة �حلكومة  ع��ام  �ل�سام�سي مدير  خالد 
�لقيوين، و�سعادة �أحمد �سعيد �ل�سياح �لنعيمي مدير عام 
هيئة �حلكومة �لإلكرتونية يف ر�أ�س �خليمة، و�سعادة دينا 

فار�س مدير عام حكومة عجمان �لرقمية بالندب.
�لإم����ار�ت  دول���ة  حكومة  �إن  �لعلماء  �سلطان  عمر  ق��ال  و 
ما  عاملياً،  ت��ط��ور�ً  �لأك���رث  م��ن  رقمية  حتتية  بنية  متتلك 
�لرقمي،  �لتحول  عملية  لت�سريع  �أ�سا�سياً  حمفز�ً  ي�سكل 
��ستخد�مات  يف  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��وظ��ي��ف  ج��ه��ود  وت��ع��زي��ز 
يرتجم  م��ا  �ل��ن��ا���س،  على  للتي�سري  �لرقمية  �ل��ت��ع��ام��الت 
توجيهات �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم 
دبي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
وحلول  �لتكنولوجيا  من  �ل�ستفادة  بتعزيز  �هلل”  “رعاه 
�لذكاء �ل�سطناعي يف �بتكار مناذج عمل جديدة وتوفري 

�أف�سل �لفر�س مل�ستقبل �أف�سل لالأجيال �لقادمة.
و �أ�ساف �أن تعزيز ��ستخد�مات حلول �لذكاء �ل�سطناعي 
وبناء  �لأم��ث��ل،  بال�سكل  وتوظيفها  �لرقمية  و�لتعامالت 
جيل جديد من �لكفاء�ت �ملتخ�س�سة يف خمتلف جمالت 
�لذكاء �ل�سطناعي، وتطوير مبادر�ت فاعلة يف �لقطاعات 
�ل��ع�����س��رة لدولة  �مل���ب���ادئ  وث��ي��ق��ة  تنفيذ  ي��دع��م  �حل��ي��وي��ة، 
�لتي تركز على حتقيق  �لإم��ار�ت يف �خلم�سني �جلديدة، 
ر�أ�س  وتنمية  للدولة،  و�لعلمي  و�لتقني  �لرقمي  �لتفوق 
�لأف�سل  هو  رقمي  وطني  �قت�ساد  لبناء  �لب�سري  مالها 
�ل���دول���ة وريادتها  و�لأن�������س���ط ع��امل��ي��ا، مب���ا ي��ر���س��خ م��ك��ان��ة 

�لعاملية.
و يهدف جمل�س �لإمار�ت للذكاء �ل�سطناعي و�لتعامالت 
�لذكاء  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ����س��ت��خ��د�م��ات  ت��ع��زي��ز  �إىل  �ل��رق��م��ي��ة 
جمالت  خمتلف  يف  �لرقمية  و�لتعامالت  �ل�سطناعي 
و��ستقطاب  و�خل����رب�ت  �مل��ع��رف��ة  ت��ب��ادل  وت�سجيع  �ل��ع��م��ل 
و�قرت�ح  و�ل��وط��ن��ي��ة،  �لعاملية  �خل���رب�ت  و�أف�����س��ل  �مل��و�ه��ب 
بيئة حم��ف��زة على  تر�سيخ  ���س��اأن��ه��ا  م��ن  �ل��ت��ي  �ل�����س��ي��ا���س��ات 
�ملتقدمة  �لبتكار و�لبحث، وت�سجيع �لدر��سات و�لأبحاث 

�ل�سطناعي  �ل��ذك��اء  جم��الت  خمتلف  يف  و�لتخ�س�سية، 
�أهم  �ملجل�س  �أع�ساء  ��ستعر�س  و  �لرقمية.  و�لتعامالت 
�لذكاء �ل�سطناعي  �لأوىل من جمل�س  �ملرحلة  �إجن��از�ت 
و�لتعامالت �لرقمية، �لتي ت�سمل تخريج �أكرث من 260 
خبري�ً يف جمال �لذكاء �ل�سطناعي من برنامج متخ�س�س 
ي�سغلون  بالتعاون مع “كلية كيلوغ يف جامعة �أوك�سفورد”، 
�ل�سطناعي  �ل��ذك��اء  تخ�س�سات  يف  �ملنا�سب  �أه��م  حالياً 
و�ل��ت��ح��ول �ل��رق��م��ي، �إ���س��اف��ة �إىل زي���ادة ن�سبة �لأب��ح��اث يف 
جمال  يف  و�ملتخ�س�سة  �ملتقدمة  �ملخترب�ت  وع��دد  �لدولة 
�ل���ذك���اء �ل���س��ط��ن��اع��ي وت��وف��ري �لإق���ام���ة �ل��ذه��ب��ي��ة لأهم 

�ملو�هب يف هذ� �لقطاع �حليوي و�ملهم.
�مل�ستقبلية  و�خل��ط��ط  �مل���ب���ادر�ت  �إىل  �ملجتمعون  وت��ط��رق 
و�أبرز جهود تعزيز تبني ��ستخد�م �لتكنولوجيا و�لرقمنة 
ب��ك��ف��اءة �خلدمات  ل��الرت��ق��اء  �ل��ت��ع��ام��الت �حل��ك��وم��ي��ة  يف 
�حل��ك��وم��ي��ة، مب���ا ي��ن�����س��ج��م م���ع �مل���ب���ادئ �ل��ع�����س��رة لدولة 
وتطوير  للمهار�ت  �مل�ستمر  �لبناء  خ��الل  م��ن  �لإم����ار�ت، 
و�لتقني  �ل��رق��م��ي  �ل��ت��ف��وق  وحتقيق  �لب�سري  �مل���ال  ر�أ����س 
�لفرعية  �للجان  و عر�ست  قوي.  �قت�ساد  وبناء  و�لعلمي 
عليها  �ستعمل  �لتي  �لأه���د�ف  و�أه���م  �لتنفيذية  خططها 
خالل �ملرحلة �ملقبلة وموؤ�سر�ت �لنجاح �ملقرتحة حيث مت 
�عتماد ما يزيد على 60 مبادرة ليتم تنفيذها عرب �للجان 

�لفرعية يف �لدورة �لثانية ملجل�س �لذكاء �ل�سطناعي.
و �ساهم �ملجل�س يف دورته �لأوىل يف و�سع عدد من �لقو�نني 
ق���ان���ون �جلر�ئم  �أب����رزه����ا  و�ل�����س��ي��ا���س��ات �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
يف  �مل�ستخدمة  �ل��ب��ي��ان��ات  ت�سميم  “جر�ئم  �لإل��ك��رتون��ي��ة 
�لتوقيع  وق��ان��ون  �ل�سطناعي”،  �ل��ذك��اء  تقنيات  تدريب 
�لإل����ك����رتوين  �ل��ت��وق��ي��ع  �أن�������و�ع  “ت�سنيف  �لإل�����ك�����رتوين 
و�ل�سرت�تيجية  ت�سني”،  �ل��ب��ل��وك  ت��ق��ن��ي��ات  و����س��ت��خ��د�م 
تركز  �لتي  �لثانية  �ملرحلة  ويف  ت�سني،  للبلوك  �لوطنية 
�ل���دول���ة مت �عتماد  �ل���ذك���اء �ل���س��ط��ن��اع��ي يف  ت��ب��ن��ي  ع��ل��ى 
من  وتتكون  �ملجل�س  �أع�ساء  يرت�أ�سها  فرعية  جلنة   12

و�خلا�سة.  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل��ه��ات  خم��ت��ل��ف  م��ن  منت�سبني 
و ت��رك��ز �ل��ل��ج��ان ع��ل��ى ت��ب��ن��ي �أن�����س��ط��ة وم���ب���ادر�ت �لذكاء 
�ل�سطناعي و�لتعامالت �لرقمية، من خالل 3 م�سار�ت، 
وهي زيادة تناف�سية دولة �لإمار�ت يف �لقطاعات �حليوية 
ذ�ت �لأولوية، وتطوير بيئة خ�سبة للذكاء �ل�سطناعي يف 
�لدولة، و�عتماد وتبني �لذكاء �ل�سطناعي وتطبيقاته يف 
خدمات �جلهات �حلكومية. و يركز �ملجل�س على بناء جيل 
جمالت  يف  �ملتخ�س�سة  �لوطنية  و�ل��ك��و�در  �لكفاء�ت  من 
بالتن�سيق  �ل��رق��م��ي��ة  و�ل��ت��ع��ام��الت  �ل���س��ط��ن��اع��ي  �ل���ذك���اء 
و�إن�����س��اء جل��ان د�ع��م��ة لعمل �ملجل�س  �ملعنية،  م��ع �جل��ه��ات 
ومتابعة  �ل�سرت�تيجيات  و�ق��رت�ح  باخلرب�ء  و�ل�ستعانة 
�ل�سطناعي  �لذكاء  جمال  يف  �مل�سورة  وتقدمي  تنفيذها، 
�لحتادية  �جلهات  مع  و�لتن�سيق  �لرقمية،  و�لتعامالت 
و�ملحلية لتبني �لذكاء �ل�سطناعي و�لتعامالت �لرقمية، 
�إ�سافة �إىل �لتن�سيق مع �جلهات �ملعنية بالتعليم يف �لدولة 
�لرقمية  و�لتعامالت  �ل�سطناعي  �لذكاء  و�إدر�ج  لدمج 
مع  �ل�سرت�تيجية  �ل�سر�كات  وعقد  �لتعليم،  مر�حل  يف 

�جلهات �ملحلية و�لدولية.
�أه��د�ف رئي�سية وهي   3 و يقوم منوذج عمل �ملجل�س على 
بناء �أ�سا�س قوي يف جمال �لذكاء �ل�سطناعي و�لتعامالت 
�ل�سطناعي  �ل��ذك��اء  وم��ب��ادر�ت  �أن�سطة  وتبني  �لرقمية، 

و�لتعامالت �لرقمية، وقيادة �لقطاع عاملياً.

جامعة ال�ضارقة ودائرة الت�ضجيل العقاري حتتفل بتخريج ثالث دفعات من الدبلوم املهني العقاري •• ال�سارقة -الفجر:

�ح��ت��ف��ل��ت ج��ام��ع��ة �ل�����س��ارق��ة ود�ئ����رة 
�ل�سارقة  يف  �ل���ع���ق���اري  �ل��ت�����س��ج��ي��ل 
بتخريج ثالث دفعات من �لد�ر�سني 
بربنامج: “�لدبلوم �ملهني �لعقاري” 
و�لتي   ،18،17،16 �لدفعات  وه��م 
�أ�سرف على �إعد�دها وتنفيذها مركز 
�ملهني  و�ل��ت��ط��وي��ر  �مل�ستمر  �لتعليم 
�ساعة   60 بو�قع  �ل�سارقة،  بجامعة 
ت��دري��ب��ي��ة ل��ك��ل دف���ع���ة، و���س��م��ل حفل 
خمتلف  م��ن  م��ت��درب��ا   58 �لتخريج 

�ملكاتب �لعقارية يف �ل�سارقة. 
�ألقاها  �فتتح �حلفل بكلمة ترحيبية 
ي��و���س��ف �حلايك،  �ل��دك��ت��ور  �لأ���س��ت��اذ 
نائب مدير جامعة �ل�سارقة لل�سوؤون 
�لأكادميية نيابة عن مدير �جلامعة، 
ح��ي��ث رح���ب ف��ي��ه��ا ب��احل�����س��ور وهناأ 

�خل���ري���ج���ني و�خل�����ري�����ج�����ات، و�أك������د 
�جلامعات  �أدو�ر  �أه������م  �أح������د  ب������اأن 
ه���و ت��ط��وي��ر �مل��ج��ت��م��ع��ات م���ن خالل 
تطوير �سر�ئحها و�أفر�دها يف جمال 
�أن  و�أ���س��اف  �ملختلفة،  تخ�س�ساتهم 
د�ئ��م��ا على  �ل�����س��ارق��ة تعمل  ج��ام��ع��ة 
�ملوؤ�س�سات  م��ع  �ل��ت��ع��اون  ج�����س��ور  م��د 
و�ل��ه��ي��ئ��ات �ل��وط��ن��ي��ة م��ن �أج����ل دعم 
مهنيا  ف��ي��ه��ا  �ل���ع���ام���ل���ني  وت���ط���وي���ر 
�مل��ه��ن��ي��ة �لتي  ب���ال���رب�م���ج  ول���س��ي��م��ا 

تطرحها يف خمتلف �لتخ�س�سات.
�ل�سام�سي،  �لعزيز  عبد  �سعادة  و�أك��د 
�لعقاري  �لت�سجيل  د�ئ��رة  عام  مدير 
بال�سارقة، على �ملكانة �لريادية �لتي 
ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا �إم������ارة �ل�����س��ارق��ة ودول���ة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، يف تطبيق 
�أف�����س��ل �مل��م��ار���س��ات �ل��د�ع��م��ة لتطور 
�هتمامها  بف�سل  �ل��ع��ق��اري،  �لقطاع 
�لذي  و�لتدريبي  �لتعليمي  باجلانب 
مكانتها  على  �ملحافظة  م��ن  ميكنها 
يف  ويتيح  �مل��ج��ال،  ه��ذ�  يف  �مل�ستحقة 
�لوقت ذ�ته للعاملني يف هذ� �لقطاع، 
�ل���س��ت��ف��ادة م��ن �ل��ف��ر���س �مل��ت��اح��ة يف 

تنمية �أعمالهم”.
بني  �لتعاون  �أن  �إىل  �سعادته  و�أ���س��ار 
وجامعة  �ل��ع��ق��اري  �لت�سجيل  د�ئ���رة 
�ملهني  “�لدبلوم  برنامج  �ل�سارقة يف 
يف  نوعياً  ت��ط��ور�ً  �أح���دث  �لعقاري”، 
�ل�سوق �لعقارية، باعتباره من �أف�سل 
على  �مل�ستمرة  �لتعليمية  �ل��رب�م��ج 

�لأ�ستاذ  و�ملهم”.  �حل��ي��وي  �ل��ق��ط��اع 
�ل���زب���ي���دي مدير  ر�����س���ي  �ل���دك���ت���ور 
و�لتطوير  �مل�ستمر  �لتعليم  م��رك��ز 
“ نتقدم  ق���ال:  كلمته  خ��الل  �ملهني 
و�خلريجات  �خلريجون  �أيها  �إليكم 
و�لتربيكات  �لتهنئة  معاين  باأ�سمى 
�ملهنية  �لأه��م يف مو�قعكم  باإجنازكم 
و�لوظيفية، من حيث تطور �أدو�تكم 
هذ�  مب�������س���وؤول���ي���ات  �ل����س���ط���الع  يف 
مع  يتنا�سب  ومب��ا  �لوطني  �ل��و�ج��ب 
و�حل�سارية  �ل��ع�����س��ري��ة  �ل��ن��ه�����س��ة 
�لوطن  ه��ذ�  يعي�سها  �ل��ت��ي  �ل��ع��ام��رة 
�أي�سا  �أنه من و�جبنا  �لعزيز، و�أ�سعر 
�أن نتقدم مبثل هذه �لتهنئة لأ�سحاب 
�ل�سعادة روؤ�ساءكم يف �لعمل، لأن من 

على  �أدل  ول��ي�����س  �مل��ن��ط��ق��ة،  م�ستوى 
بتخريج ثالث  �لح��ت��ف��ال  م��ن  ذل��ك 
دفعات جديدة، �لتي �سمت نخبة من 
قادرين  �سيكونون  �ل��ذي��ن  �ملتدربني 
�لعقاري  ب��ال��ق��ط��اع  �لرت����ق����اء  ع��ل��ى 
وزي���ادة  �لتناف�سية  ق��در�ت��ه  وت��ع��زي��ز 

م�ساهمته يف �لقت�ساد �لوطني.
�مل�ست�سار  ���س��ع��ادة  ه��ن��اأ  ن��اح��ي��ت��ه،  م��ن 
����ار، م�����س��ت�����س��ار د�ئ�����رة  ح���م���ي���د �ل����ع����بنّ
بال�سارقة،  �ل����ع����ق����اري  �ل��ت�����س��ج��ي��ل 
�خلريجني و�خلريجات �لذين ت�سكل 
�آخر�  كل دفعة جديدة منهم، عنو�ناً 
نظر�ً  �ل��ع��ق��اري،  �ل��ق��ط��اع  يف  للتمينّز 
تزويدهم  �ل��دب��ل��وم يف  ه���ذ�  لأه��م��ي��ة 
ب��امل��ع��ل��وم��ات �ل��دق��ي��ق��ة �مل�����س��ت��ن��دة �إىل 

�ملهني �لذي تلقيتموه يف  �لعلم  �ساأن 
�ستنعك�س  و�ل��ذي  �ملهنية  �لدبلومات 
�آثاره كما �أ�سرنا على �ملوؤ�س�سات �لتي 
ي�سكل  �أن  ���س��اأن��ه  وم���ن  ب��ه��ا،  تعملون 
�أدو�ت عمل هذه  تقدم  بالغا يف  �أث��ر� 
�ل��ت��ق��دم �لهام  �مل��وؤ���س�����س��ات وب��ال��ت��ايل 
و�ل��ك��ب��ري يف ح��ج��م وج��وه��ر عائد�ت 
يف  وم�سوؤولياتها  وو�جباتها  عملها 
�لتنمية �لوطنية �لتي تعمل عليها.” 
عمل �لربنامج على �لتعريف بالبيئة 
�لعقار�ت،  ل�سوق  �ملنظمة  �لقانونية 

وماهية كل من:
و�لتثمني  �ل���ع���ق���اري���ة  �ل���و����س���اط���ة   
�ل����ع����ق����اري و�ل���ت�������س���وي���ق �ل���ع���ق���اري 
جانب  �إىل  �مل���الك،  �حت��اد  وجمعيات 

�لعديد  وقانونية حول  علمية  �أ�س�س 
من �ملحاور، مثل �لو�ساطة �لعقارية، 
و�لت�سويق  و�ل���س��ت��ث��م��ار  و�ل��ت��ث��م��ني 
�لعقاري، و�إد�رة �لعقار�ت، و�لتنظيم 

�لإيجاري، وغريها. 
وقال �سعادته: “نتطلع �إىل مو��سلة 
دورنا، بال�سر�كة مع جامعة �ل�سارقة، 
باأف�سل  �ل��ع��ق��اري  �ل��ق��ط��اع  رف���د  يف 
�ل��ك��ف��اء�ت �مل��ت��درب��ة و�خل���ب���رية، من 
�أج�����ل �حل���ف���اظ ع��ل��ى ح���ق���وق �ملالك 
و�مل�ستثمرين، وتعزيز �لبيئة �لإد�رية 
و�لقانونية للقطاع �لعقاري يف �إمارة 
بالنفع  يعود  مب��ا  و�ل��دول��ة  �ل�سارقة 
على مو�طنيها و�ملقيمني على ثر�ها، 
�����س���ت���م���ر�ر �زده�������ار هذ�  وي�����س��ه��م يف 

�لعقارية  �لت�سرفات  مو�جهة  كيفية 
عنها،  �لنا�سئة  �لقانونية  و�ملنازعات 
كما وركز �لربنامج على كيفية �إد�رة 
�لعقار�ت من خالل در��سة �لقت�ساد 
و�أي�سا  �لأ����س���و�ق  �ل��ع��ق��اري وحت��ل��ي��ل 
طرق �ل�ستثمار و�لتطوير �لعقاري. 
ح�����س��ر ح��ف��ل �ل��ت��خ��ري��ج ���س��ع��ادة عبد 
عام  مدير  �ل�سام�سي  �أح��م��د  �لعزيز 
د�ئرة �لت�سجيل �لعقاري يف �ل�سارقة، 
�حلايك  يو�سف  �ل��دك��ت��ور  و�لأ���س��ت��اذ 
نائب مدير جامعة �ل�سارقة لل�سوؤون 
حميد  �مل�ست�سار  و�سعادة  �لأكادميية، 
�لت�سجيل  د�ئ�����رة  م�����س��ت�����س��ار  �ل��ع��ب��ار 
ر��سي  �لدكتور  و�لأ���س��ت��اذ  �ل��ع��ق��اري، 
�لتعليم  م����رك����ز  م����دي����ر  �ل����زب����ي����دي 
و�لأ�ستاذ  �ملهني،  و�لتطوير  �مل�ستمر 
�سلطان عبد �هلل �لعوي�س رئي�س ق�سم 
�لتدريب بد�ئرة �لت�سجيل �لعقاري.

جتربة ت�سانبينج زاهو القائمة على الإبداع والبتكار حولته اإىل رائد مايل واأحد اأبرز اأثرياء العامل
موؤ�ض�ض باينان�ض اأكرب بور�ضة عمالت رقمية يف العامل

 ي�ضتعر�ض من متحف امل�ضتقبل روؤيته مل�ضتقبل العمالت امل�ضفرة

•• دبي -وام:

ي�����س��ت�����س��ي��ف م��ت��ح��ف �مل�����س��ت��ق��ب��ل يف دب����ي يف 
ز�هو  ت�سانبينج  �جل���اري  ف��رب�ي��ر   24 غ��د� 
ل�سركة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  و�ل��رئ��ي�����س  �مل��وؤ���س�����س   ،
يف  رقمية  ع��م��الت  بور�سة  �أك���رب  باينان�س، 
يف  �لأوىل  �حل��و�ري��ة  �جلل�سة  �سمن  �لعامل 
�ملتحف مع  نوعية ينظمها  �سل�سلة ح��و�ر�ت 
عدد من �أبرز �خلرب�ء و�لعلماء و�ملخت�سني 
لالأهد�ف  حت��ق��ي��ق��ا  �مل�����س��ت��ق��ب��ل،  ����س���وؤون  يف 
�ملر�سومة له ليكون من�سة لدر��سة �مل�ستقبل 
�أف���ك���اره وخ��ل��ق ن��ق��ا���س��ات علمية  وت�����س��م��ي��م 
�لقطاعات  كافة  يف  �جتاهاته  ح��ول  قة  معمنّ

�لعلمية و�لتنموية و�لإن�سانية.
�ملتاح  ح������و�ره  “ يف  “ ز�ه�����و  وي�����س��ت��ع��ر���س 
�مل�سبق  �لت�سجيل  ���س��رط  للجميع  جم��ان��اً 
https://talks. �لإل��ك��رتوين  �ملوقع  عرب 
جتربته   ،/museumofthefuture.ae
�لتد�ول  �أنظمة  بناء  خالل  من  ب��د�أت  �لتي 
�لو�ساطة  ���س��رك��ات  ل�سالح  �ل��ن��ط��اق  و����س��ع 
�مل��ال��ي��ة يف ب��ور���س��ات وول ���س��رتي��ت ق��ب��ل �أن 
قيمة  و���س��ل��ت  �ل���ت���ي  “باينان�س”  ي��ط��ل��ق 
يف  دولر  ت��ري��ل��ي��وين  �إىل  عليها  �ل���ت���د�ولت 
با�سم  �مل��ع��روف��ة  رة  �مل�سفنّ عملها  ب��ات��ت  ح��ني 
“BNB” يف �ملركز �لثالث عامليا من حيث 

�حل�سة �ل�سوقية.
مل�ستقبل  �ل���س��ت�����س��ر�ف��ي��ة  روؤي����ت����ه  ي���ق���دم  و 
�لعمالت �مل�سفرة يف عامل �لغد و�لتطبيقات 
بلوكت�سني  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ه��ا  �مل�ستقبلية 
م�ستقبل  �سنع  يف  ل��دب��ي  �مل��ح��وري  و�ل����دور 

�لقطاع �إقليمياً ودولياً.
وتعترب ق�سة حياة وجناح ز�ه��و، وهو رجل 
ملهماً  من���وذج���اً  – ك��ن��دي،  �سيني  �أع���م���ال 
وحتقيق  �ل���ت���ح���دي���ات  مل���و�ج���ه���ة  ل��ل�����س��ب��اب 
ع��ا���س ط��ف��ول��ة متو��سعة  ف��ق��د  �أح��الم��ه��م، 
�إىل  �ل�سني  م��ن  �نتقالهم  بعد  �أ���س��رت��ه  م��ع 
خالل  �مل��ط��اع��م  يف  للعمل  و����س��ط��ر  ك��ن��د�، 
�أن ُتتاح له لحقا فر�سة در��سة  �سبابه قبل 
علوم �لكمبيوتر �لتي تر�فقت مع �هتمامه 

�لكبري باأ�سو�ق �ملال.

�لعمل  ع���امل  ل��ه يف  �لأوىل  �خل��ط��وة  ك��ان��ت 
�سركة  تاأ�سي�س  �ل��ت��د�ولت  مبجال  �مل�ستقل 
�سنغهاي  م��دي��ن��ة  يف  �سي�ستمز”  “فيوجن 
�أ�سرع  م��ن  ع���دد�  �أن��ت��ج��ت  و�ل��ت��ي  �ل�سينية، 

�أنظمة �لتد�ول �لرقمية يف �لعامل.

وك���ان ز�ه���و �أح���د �أع�����س��اء �ل��ف��ري��ق �ملوؤ�س�س 
يتوىل  �أن  قبل  �إنفو”  “بلوكت�سني  ل�سركة 
“�أوكي  ���س��رك��ة  ل���دى  ك��ب��ري�  من�سبا  لح��ق��اً 
لحقا  ليغادرها  �مل�سفرة  للعمالت  كوين” 
بينان�س  �سركة  تاأ�سي�س   2017 ع��ام  معلنا 

خالل  م���ن  دولر  م��ل��ي��ون   15 ج��م��ع  ب��ع��د 
رة،  م�سفنّ ع���م���الت  ع��ل��ى  ق���ائ���م  �أويل  ط����رح 
�إىل  �ل�سركة  حتولت  �أ�سهر  ثمانية  وخ��الل 
�لعامل  يف  رة  �مل�سفنّ للعمالت  بور�سة  �أك���رب 
من حيث حجم �لتد�ولت، ليعود ز�هو عام 
ت�سني”  �سمارت  “باينان�س  ويطلق   2018
دولر،  مليار   96 حاليا  ز�ه��و  ث��روة  ،وتبلغ 
كند�  �لأع���م���ال يف  رج���ال  �أث����رى  م��ا يجعله 
�أثرياء  ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى   14 �مل��رت��ب��ة  و���س��اح��ب 
�ل��ع��امل �ل�����س��ادرة ع��ن وك��ال��ة ب��ل��وم��ربغ، كما 
�أكرب  ب��ني  عاملياً  �لثالث  �مل��رك��ز  ز�ه��و  يحتل 
رة  �مل�سفنّ �لعمالت  �ل��ع��امل يف جم��ال  �أث��ري��اء 

وفقا ملجلة فورب�س.
و جت���م���ع ز�ه������و ب���دب���ي ق�����س��ة ط���وي���ل���ة من 
�لر�ئدة و�لفر�س  �ملدينة  �لإعجاب بتجربة 
�ملبدعني  لتمكني  ت��ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية 
�سنع  يف  �ل��ر�ئ��دة  وم�ساهمتها  و�ملبتكرين 

م�ستقبل �لإن�سانية و�سياغة ت�سور�ته.
�ملا�سي  ن��وف��م��رب  �أع���ل���ن يف  ق���د  ز�ه�����و  ك����ان 
باأنها  �ل��ت��ي و�سفها  دب��ي  �سقة يف  �ب��ت��اع  �أن���ه 
رة”  �مل�سفنّ �ملالية  للحلول  �سديقة  “مدينة 
وبيئة  �مل�ستقبلية  حكومتها  ب��روؤي��ة  م�سيد� 

�لأعمال فيها.
و�أ�ساف ز�هو يف ت�سريحات له خالل موؤمتر 
�آن�����ذ�ك �أن ����س���ر�ءه �ل�����س��ق��ة جاء  ���س��ن��غ��اف��ورة 
بالعالقة  �لتز�مه  م�ستوى  باإظهار  لرغبته 
ل �إع���الن ز�ه��و ح��دث��اً جذب  م��ع دب���ي.. و�سكنّ
كان  �أن��ه  عنه  �ملعروف  �إذ من  �لعامل،  �أنظار 
�سابقا ي�سر على عدم �متالك �أ�سول ثابتة 

مثل �ملنازل و�ل�سيار�ت.
ز�ه��و و�سركته  �لتعاون بني  �أوج��ه  و تعددت 

بجهاتها  دب����ي  وب����ني  ب��اي��ن��ان�����س،  �ل����ر�ئ����دة، 
�حلكومية و�ل�ستثمارية �ملتعددة، ففي نهاية 
�لتجاري  دبي  �سلطة مركز  عت  وقنّ  ،2021
�تفاقية تعاون مع باينان�س، بهدف  �لعاملي، 
�لأ�سول  لقطاع  متكاملة  منظومة  تاأ�سي�س 
دبي  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  ت�سهم يف  �لف��رت����س��ي��ة 
�لو�عد  �لقطاع  ه��ذ�  يف  ر�ئ��د  عاملي  كمركز 
من  �لأج���ل  طويل  �قت�سادي  من��و  وحتقيق 
�أعقبت  خطوة  يف  �لرقمي،  �لبتكار  خ��الل 
�لإع����الن ع��ن حت��وي��ل م��رك��ز دب��ي �لتجاري 
تنظيم  لدعم  متكاملة  منطقة  �إىل  �لعاملي 
�لرقابة على �لأ�سول �لفرت��سية و�مل�سفرة 
وم�سغليها  �لرقمية  وتبادلتها  ومنتجاتها 

يف �لإمارة.
لتنظيم  دب��ي  مدينة  باينان�س  �خ��ت��ارت  كما 
�مل��ت��خ�����س�����س��ة يف جمال  �أك�����رب م���وؤمت���ر�ت���ه���ا 
خالل  �ل��رق��م��ي��ة  “بلوكت�سني”  ت��ع��ام��الت 
يف  �ملقبل،  مار�س   30 �إىل   28 من  �لفرتة 
ح���دث ���س��ي��ج��ذب ك��ب��ار خ����رب�ء �ل��ق��ط��اع من 

�ملنطقة و�لعامل.
�إط���ار  يف  ز�ه����و  ت�سانغبينج  ج��ل�����س��ة  وت���اأت���ي 
متحف  ي��ع��ت��زم  ح�����و�ر�ت  ت�����س��ع  م��ن  �سل�سلة 
24 فرب�ير  م���ن  ب����دء�  ع��ق��ده��ا  �مل�����س��ت��ق��ب��ل 
�ملقبل  م��ار���س   29 حتى  ت�ستمر  و  �جل���اري 
�مل��ت��ح��ف، وه����ي متاحة  ق���اع���ة  م��ب��ا���س��رة يف 
�مل�سبق  �لت�سجيل  ���س��رط  للجميع  جم��ان��اً 
https://talks. �لإل��ك��رتوين  �ملوقع  عرب 

./museumofthefuture.ae
وت��ت��م��ح��ور ه���ذه �حل������و�ر�ت، �ل��ت��ي يتحدث 
خاللها خرب�ء عامليون خمت�سون بامل�ستقبل 
�د �لأعمال،  وروؤ�ساء تنفيذيون ونخبة من رونّ
ح���ول م��و����س��ي��ع ع���دة ت��ن��اق�����س �ل��ف��ر���س يف 
��رة و�ل����رم����وز غري  جم����ال �ل��ع��م��الت �مل�����س��فنّ
و�ل������دور   ،NFT ل���ال����س���ت���ب���د�ل  �ل���ق���اب���ل���ة 
�ل���ذي تلعبه م��دي��ن��ة دب���ي يف �ل���س��ت��ث��م��ار يف 
�مل�ستقبل، وم�ستقبل �لو�قع �ملختلط، وو�قع 
�لتنقل،  وم�ستقبل  و�لعلوم،  �لعربي  �لعامل 
يف  �مليتافري�س  تقنية  تلعبه  �ل���ذي  و�ل���دور 
قطاع  م�ستقبل  �ىل  �إ�سافة  �ل��ع��امل،  تغيري 

�لتكنولوجيا وحالة �لعامل عام 2022.
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برعاية رئي�ص الدولة 

حممد ال�ضرقي يفتتح املوؤمتر العربي الدويل للرثوة املعدنية بدورته الـ16 يف الفجرية
•• الفجرية - وام:

�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  رع���اي���ة  حت���ت 
�آل نهيان رئي�س �لدولة  خليفة بن ز�يد 
�ل�سيخ  �سمو  �أم�س  �فتتح  “حفظه �هلل” 
حممد بن حمد بن حممد �ل�سرقي ويل 
�ل�ساد�سة  �ل���دورة  �أع��م��ال  �لفجرية  عهد 
للرثوة  �لدويل  �لعربي  للموؤمتر  ع�سرة 
�مل��ع��دن��ي��ة و�مل��ع��ر���س �مل�����س��اح��ب ل��ه �لذي 
يف  �جل�����اري  ف���رب�ي���ر   24 ح��ت��ى  ي�ستمر 
مركز �لطيف لالأعمال بالفجرية حتت 
�سعار “�ملو�رد �ملعدنية حجر �لأ�سا�س يف 
50 دولة  مب�ساركة  �لتنمية �لوطنية”، 

من خمتلف دول �لعامل.
بن  بن حمد  �ل�سيخ حممد  �سمو  �أك��د  و 
توليه  �ل��ذي  �له��ت��م��ام  �ل�سرقي  حممد 
حكومة دولة �لإمار�ت لدعم �لقطاعات 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بقيادة  �حليوية 
�آل نهيان رئي�س �لدولة  خليفة بن ز�يد 
“حفظه �هلل”” و�إخو�نه �أ�سحاب �ل�سمو 
حكام �لإمار�ت، م�سري� �إىل حر�س �إمارة 
دعم  يف  �لفاعل  �لإ���س��ه��ام  على  �لفجرية 
تنفيذ�  �ل���وط���ن���ي  �لق���ت�������س���اد  م�������س���رية 
حمد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  لتوجيهات 
بن حممد �ل�سرقي ع�سو �ملجل�س �لأعلى 
�ل�ستثمار  ب�������س���رورة  �ل��ف��ج��رية  ح��اك��م 
�ملعدنية وحتقيق  �ل��رثوة  مل��و�رد  �لأم��ث��ل 
�مل�ستقبل  �سناعات  وت�سخري  ��ستد�متها 

لالأجيال �لقادمة.
و ���س��ه��د ���س��م��وه �ن��ط��الق �مل���وؤمت���ر �لذي 
�لعربية  �ملنظمة  ب��ني  ب��ال��ت��ع��اون  ينظم 
للتنمية �ل�سناعية و�لتقيي�س و�لتعدين، 
ووز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية وموؤ�س�سة 
بح�سور  �لطبيعية،  ل��ل��م��و�رد  �لفجرية 

�ل�سيخ �سيف بن حمد بن �سيف  كل من 
�ل�����س��رق��ي رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة �مل��ن��ط��ق��ة �حلرة 
بن  و�ل�سيخ حممد بن حمد  بالفجرية، 
�سيف �ل�سرقي مدير عام د�ئرة �حلكومة 
�لإلكرتونية بالفجرية، و�ل�سيخ عبد�هلل 
�ل�����س��رق��ي رئي�س  ب���ن ���س��ي��ف  ب���ن ح��م��د 
�لأج�����س��ام و�لقوة  �لإم����ار�ت لبناء  �حت��اد 
�ل��ب��دن��ي��ة، و�ل�����س��ي��خ �أح��م��د ب��ن ح��م��د بن 
ثاين  �ل��دك��ت��ور  وم��ع��ايل  �ل�سرقي  �سيف 
�ل��زي��ودي وزي��ر دول��ة للتجارة  بن �أحمد 
�خلارجية ومعايل فهد مطلق �ل�سريعان 
وزير �لتجارة �ل�سناعة يف دولة �لكويت، 
وم��ع��ايل ز�ي���د ب��ن ر����س��د �ل��زي��اين وزير 
�ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة يف مملكة 

�ملناوي  �لبحرين، ومعايل حممد ب�سري 
وزي���ر �مل��ع��ادن يف ج��م��ه��وري��ة �ل�����س��ود�ن و 
�مل�ست�سار  معايل �سعيد حممد �لرقباين 
�خلا�س ل�ساحب �ل�سمو حاكم �لفجرية 
وع�����دد م���ن �أ����س���ح���اب �مل���ع���ايل �ل������وزر�ء 
�ملعدنية يف عدد  �ل��رثوة  �ملعنيني بقطاع 

من �لدول �لعربية و�لأجنبية.
و �أ�سار �سمو ويل عهد �لفجرية �إىل �أهمية 
�لرثوة �ملعدنية ودورها �ملحوري يف دعم 
م�سرية �لتنمية �لوطنية �ل�ساملة، كونها 
حجر �لأ�سا�س يف نه�سة �لقت�ساد وقطاع 
على  موؤكد�  و�لعمر�ن،  �لتحتية  �لبنية 
�إمارة  به  تتمتع  �لذي  �مللحوظ  �لن�ساط 
�لفجرية يف جمال �ل�سناعات �لتعدينية 

�مل�ستقبلية  وخ��ط��ط��ه��ا  و�ل�������س���خ���ري���ة 
�لوطنية  �ل�سرت�تيجيات  مع  �ملتو�ئمة 

يف قطاع �لرثوة �ملعدنية بالدولة.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ثاين 
ب��ن �أح��م��د �ل��زي��ودي يف كلمة �أل��ق��اه��ا يف 
�لعربي  �ل��وط��ن  دول  �إن  �مل��وؤمت��ر  �فتتاح 
متثل  متنوعة  معدنية  ب���رثو�ت  ت��زخ��ر 
للمنطقة،  ه���ام���ا  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ا  ب���ع���د� 
م�سري� �إىل �أن دولة �لإمار�ت بادرت �إىل 
تبني م�ساريع طموحة و�سياغة قو�نني 
�مل��ع��دن��ي��ة، وحتقق  �ل����رثوة  ق��ط��اع  تنظم 
�ل���دول���ة خ���الل �خلم�سني  م�����س��ت��ه��دف��ات 

عاما �ملقبلة.
�مل��ه��ن��د���س حم��م��د �سيف  �أك���د  م��ن جهته 

�ملوؤمتر  ه��ذ�  �أهمية  له  كلمة  يف  �لأفخم 
من  بها  للخروج  ي�سعى  �ل��ت��ي  ونتائجه 
�ملخت�سني  �آر�ء  م��ن  �ل���س��ت��ف��ادة  خ���الل 
و�لد�ر�سني يف هذ� �ملجال، لفتا �إىل دعم 
�سمو �ل�سيخ حممد بن حمد بن حممد 
لتحقيق  �ل��ف��ج��رية  ع��ه��د  �ل�����س��رق��ي ويل 

�أهد�ف هذ� �حلدث �لهام.
ي���ع���ت���رب “ �مل�����وؤمت�����ر �ل����ع����رب����ي �ل������دويل 
�لتظاهر�ت  �أه��م  “ من  �ملعدنية  للرثوة 
و�ل���رثوة  �ل��ت��ع��دي��ن  ب��ق��ط��اع  �ملتخ�س�سة 
�ملعدنية �لتي تقام على م�ستوى �ملنطقة 
وب��اح��ث يف جمال  700 خبري  وجت��م��ع 
بهدف  �ملعدنية،  و�ل���رثوة  �جليولوجيا 
�لتطويرية  و�حل��ل��ول  �خل����رب�ت  ت��ب��ادل 
مبو��سيع  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �ل��ت��ح��دي��ات  وط����رح 
�ملوؤمتر وجل�ساته �حلو�رية عرب مناق�سة 
�إ����س���اف���ة �إىل  ب��ح��ث��ي��ة،  45 ورق�����ة ع��م��ل 
للمنتجات  ل��ل��رتوي��ج  �ل��ف��ن��ي  �مل��ع��ر���س 

�لتعدينية وعقد �ل�سر�كات �لبناءة.
ح�����س��ر �لف��ت��ت��اح ���س��ع��ادة حم��م��د �سعيد 
�ل�����س��ن��ح��اين م��دي��ر �ل���دي���و�ن �لأم����ريي 
�لزحمي مدير  �سامل  و�سعادة  بالفجرية 
مكتب �سمو ويل عهد �لفجرية، و�سعادة 
�ملهند�س عادل �سقر �ل�سقر �ملدير �لعام 
�ل�سناعية  للتنمية  �لعربية  للمنظمة 
حممد  و�ملهند�س  و�لتعدين،  و�لتقيي�س 
�إد�رة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  �لأف����خ����م  ���س��ي��ف 
�لطبيعية،  ل��ل��م��و�رد  �لفجرية  موؤ�س�سة 
و�ملهند�س علي قا�سم مدير عام موؤ�س�سة 
من  عدد  و  �لطبيعية  للمو�رد  �لفجرية 
ذ�ت  و�لأجنبية  �لعربية  �جلهات  ممثلي 
بقطاع  و�ملهتمني  و�ل��ب��اح��ث��ني  �ل��ع��الق��ة 
و�مل�سوؤولني يف  و�مل��در�ء  �ملعدنية  �ل��رثوة 

�لفجرية.

مياه وكهرباء الإمارات تنظم املزاد الثالث 
ل�ضهادات الطاقة النظيفة 14 مار�ض

•• اأبوظبي -وام:

�أعلنت �سركة مياه وكهرباء �لإمار�ت �م�س عن تنظيم �ملز�د �لثالث ل�سهاد�ت 
�لطاقة �لنظيفة يف �أبوظبي يف �لر�بع ع�سر من �سهر مار�س �ملقبل بعد جناح 

�ملز�دين �لأول و�لثاين.
��ستخد�م  تتبع وتوثيق  �إمكانية  لل�سركات  �لنظيفة  �لطاقة  �سهاد�ت  وتتيح 
عن  ف�ساًل  ��ستهالكها  م��ك��ان  �إىل  �لتوليد  م��وق��ع  م��ن  �لنظيفة  �ل��ط��اق��ة 
متكينها من �حلد من �لنبعاثات �لكربونية �لناجمة عن �أعمالها وحتقيق 

�أهد�ف �ل�ستد�مة �خلا�سة بها.
�لإمار�ت  وكهرباء  مياه  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  علي،  �آل  عثمان  وق��ال 
يعترب برنامج �سهاد�ت �لطاقة �لنظيفة من �ملبادر�ت �جلديدة �ملبتكرة �لتي 
�أكدت فعاليتها يف م�ساعدة �ل�سركات �لعاملة يف �أبوظبي على �إز�لة �لكربون 
من ��ستهالكها للطاقة.. لفتا �إىل �أنه منذ �إطالق �ملز�د �لأول خالل �سهر 
�سبتمرب �ملا�سي، حقق �سوق �سهاد�ت �لطاقة �لنظيفة منو�ً مت�سارعاً لي�سمل 
�ل�سحية مع  و�لرعاية  و�لعقار�ت  و�لفعاليات  و�ل�سناعة  �لطاقة  قطاعات 
لتزويدها  �أبوظبي  يف  �ل�سركات  ك��ربى  مع  ��سرت�تيجية  �تفاقيات  توقيع 
بالكهرباء من م�سادر �لطاقة �لنظيفة �لتي توفرها �ل�سركة. و�أ�ساف �أنه 
�لكربون  باإز�لة  �لر�غبة  �ل�سركات  نتوجه بدعوة   ،2022 �لعام  بد�ية  مع 
خطوة  باعتبارها  �لثالث  �مل���ز�د  يف  للم�ساركة  ف���ور�ً  �مل��ب��ادرة  عملياتها  م��ن 
تدريجية متكنها من �تخاذ �إجر�ء�ت ملمو�سة ملكافحة �لتغري �ملناخي ودعم 

�ملبادرة �ل�سرت�تيجية للحياد �لكربوين بحلول �لعام 2050.
من  �أكتوبر  �سهر  خ��الل  وقعت  قد  �لإم���ار�ت  وكهرباء  مياه  �سركة  وكانت 
�لوطنية  �أبوظبي  ب��رتول  �سركة  مع  ��سرت�تيجية  �تفاقية   2021 �لعام 
بتوفري  مبوجبها  �ستقوم  �لطاقة  قطاع  يف  نوعها  من  �لأك��رب  هي  �أدن���وك 
كامل �حتياجات �سركة �أدنوك من �لكهرباء من م�سادر �لطاقة �ل�سم�سية 
و�لنووية. كما وقعت �ل�سركة يف �سهر يناير 2022 �تفاقية مع �سركة �لد�ر 
�لنظيفة  �لطاقة  �لت�سغيلية مب�سادر  �لد�ر  �أ�سول  لتزويد جميع  �لعقارية 

خالل �ل�سنو�ت �خلم�س �لقادمة.
قابلة  رقمية  ���س��ه��اد�ت  ه��ي  �لنظيفة  �ل��ط��اق��ة  ���س��ه��اد�ت  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
للتد�ول تهدف لتحديد م�سادر توليد كمية حمددة من �لكهرباء وُتقا�س 
بوحدة 1 ميجاو�ت يف �ل�ساعة.  وكانت د�ئرة �لطاقة يف �أبوظبي قد �أطلقت 
يف �سهر �أغ�سط�س من �لعام 2021 �ل�سيا�سة �لتنظيمية ملخطط �سهاد�ت 
من  �ملنتجة  للطاقة  ���س��ه��اد�ت  ت��وف��ري  ت�سمنت  و�ل��ت��ي  �لنظيفة،  �ل��ط��اق��ة 
عاملياً.  نوعها  من  �لأوىل  هي  �سابقة  يف  لل�سر�ء  �لنووية  �لطاقة  حمطات 
وُتعدنّ �سركة مياه وكهرباء �لإم��ار�ت و�حدة من �لكيانات �لرئي�سية �ملعنية 
بتنفيذ خمطط �إ�سد�ر هذه �ل�سهاد�ت يف �أبوظبي حيث تقوم �ل�سركة بدور 
�لأد�ة �جلديدة،  لهذه  �أولية  �سوق  لتاأ�سي�س  �ملز�د  وم�سغل  �لوحيد  ل  �ملُ�سجِّ

وت�سغيل مز�د �سهاد�ت �لطاقة �لنظيفة على �أ�سا�س ربع �سنوي.

اأرا�ضي عجمان والحتاد الدويل للعقاريني 
العرب يبحثان التعاون امل�ضرتك

•• عجمان - وام:

�لأر��سي  د�ئ��رة  ع��ام  مدير  �ملهريي  عمري  بن  عمر  �ملهند�س  �سعادة  بحث 
�لحتاد  رئي�س  مو�سى  وليد  لقائه  خ��الل  عجمان  يف  �لعقاري  و�لتنظيم 
�لدويل للعقاريني �لعرب �سبل تعزيز �لتعاون �مل�سرتك وفر�س �لإ�ستثمار 
�إم��ارة عجمان. و�أك��د �ملهريي - خالل �للقاء �لذي عقد مبقر  �لعقاري يف 
�لد�ئرة - �سرورة تعزيز جمالت �لعمل �مل�سرتك بني �لطرفني و�ل�ستفادة 
من �لتجارب �ملتميزة لالحتاد و�لرتويج لالإمارة و�إبر�ز جتربتها �لر�ئدة 
نوعية  وم��ز�ي��ا  ت�سهيالت  م��ن  ت��وف��ره  وم��ا  �ل��ع��ق��اري  �ل�ستثمار  يف جم��ال 
ي�سهم يف  و�لعاملي مبا  �ملحلي  �مل�ستويني  �لأعمال على  ورو�د  للم�ستثمرين 
��ستقطاب �ملزيد من �ل�ستثمار�ت ويدعم �مل�ساريع �لتنموية ويحقق عو�ئد 
�لدويل  �لحت��اد  رئي�س  �أ�ساد  جانبه  من  �لإم���ارة.  على  �إيجابية  �قت�سادية 
للعقاريني �لعرب بجهود �لد�ئرة يف جمال تنظيم �لقطاع �لعقاري يف �إمارة 
عجمان و�لإرتقاء به وتعزيز مكانة �لإمارة على خريطة �ل�ستثمار �لعاملي ملا 
تتوفر عليه من مقومات ومميز�ت جذب متعددة . مت خالل �للقاء - �لذي 
ح�سره عدد من �مل�سوؤولني - ��ستعر��س �خلطط �لتطويرية للد�ئرة و�أبرز 
�لعقاري  �ل�سوق  �أد�ء  تطوير  �إىل  �لر�مية  �ملبتكرة  ومبادر�تها  م�ساريعها 

وتعزيز تناف�سية �لإمارة على �ل�سعيدين �لإقليمي و�لدويل.

اأبوظبي للزراعة تطلق خدمة 
اأمان لتو�ضيل الأعالف للمربني

•• اأبوظبي - وام:

 DSV مع  بالتعاون  �لغذ�ئية  و�ل�سالمة  للزر�عة  �أبوظبي  هيئة  �أطلقت 
يف  �للوج�ستية  و�خل��دم��ات  �لنقل  �سركات  �أك��رب  لإح���دى  �لتابعة  �أبوظبي 
و�ملنطقة  �لدولة  م�ستوى  على  نوعها  من  �لأوىل  “�أمان”  خدمة  �لعامل 
�لأعالف  دع��م  برنامج  م��ن  للم�ستفيدين  �حليو�نية  �لأع���الف  لتو�سيل 
تقنية  وبا�ستخد�م  للبيئة  �سديقة  �ساحنات  عرب  وذل��ك  �أبوظبي  �إم��ارة  يف 
ذك��ي��ة وم��ب��ت��ك��رة. ت��اأت��ي ه��ذه �خل��دم��ة يف �إط���ار ح��ر���س �لهيئة على توفري 
�لأعالف  وتوفري  �ملربني  �حتياجات  وتلبية  للمتعاملني  �خلدمات  �أف�سل 
�إىل  �ملنا�سبة، وذلك �سمن ��سرت�تيجياتها �لهادفة  لهم باجلودة و�ل�سرعة 
مو�كبة �لتطور�ت �حلا�سلة على �مل�ستويني �ملحلي و�لعاملي يف جمال �لنقل 

�لأمن لالأغذية.
و �سيتم تو�سيل �لأعالف من مر�كز توزيع �لأعالف �لتابعة لهيئة �أبوظبي 
�مل�ستفيدين  جميع  �إىل  ذكية  �ساحنات  عرب  �لغذ�ئية  و�ل�سالمة  للزر�عة 
من  درج��ات  �أعلى  وف��ق  وذل��ك   ، و�لظفرة  و�لعني  �أبوظبي  مناطق  بجميع 

�لأمن و�ل�سالمة و�جلودة.
�لتنمية  ��سرت�تيجيات  م��ع  �لأع���الف  لتو�سيل  “�أمان”  خدمة  تتما�سى 
عرب  �أبوظبي   DSV �سركة  قبل  من  �خلدمة  تطبيق  و�سيتم  �مل�ستد�مة 
نظام رقمي مبتكر ومب�سط عن طريق �ل�سات بوت “ �لدرد�سة �لآلية �لتي 
ترتكز على �لذكاء �ل�سطناعي عرب رقم �لو�ت�ساب �خلا�س باخلدمة، وذلك 
�لأعالف  تو�سيل  بطلبات  �ملتعلقة  �مل�ستفيدين  معامالت  �إج��ر�ء  لت�سريع 

ولعمليات �لدفع �للكرتونية �لآمنة.

الحتاد للمعلومات الئتمانية تطلق تطبيق تقييم ال�سيك

م�ضح اأكرث من 11 األف �ضيك بقيمة 788 مليون درهم خالل الفرتة التجريبية للتطبيق
العام 2021 �سهد اإ�سدار 21 مليون �سيك و41.6 مليار درهم قيمة ال�سيكات املرجتعة عن ال�سركات والأفراد

•• دبي - وام:

للمعلومات  �لحت����������اد  �����س����رك����ة  �أع����ل����ن����ت 
�ل�سيك  تقييم  تطبيق  �إط���الق  �لئتمانية 
ذكي  تطبيق  وهو   ،ChequeScore  -
لل�سركات  ي�سمح  �ملحمول  للهاتف  ومبتكر 
و �لأف������ر�د ب��امل��ع��رف��ة �ل��ف��وري��ة ح���ول مدى 
ي�سدرها  �ل��ت��ي  �ل�سيكات  �إرج����اع  �حتمالية 
يف  بنك  �أي  خ��الل  م��ن  موؤ�س�سات  �أو  �أف����ر�د 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�لرئي�س  ل���ط���ف���ي،  �أح����م����د  م�������رو�ن  ق�����ال  و 
للمعلومات  �لحت������اد  ل�����س��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
“ي�ساعد   : ���س��ح��ف��ي  ب��ي��ان  يف  �لئ��ت��م��ان��ي��ة 
تطبيقنا �جلديد “تقييم �ل�سيك” يف تقليل 
�لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �ملرجتعة  �ل�سيكات  ع��دد 
كانت  �ملا�سي،  �لعام  �ملتحدة.. ففي  �لعربية 
جنائية  ج��رمي��ة  تعترب  �ملرجتعة  �ل�سيكات 
�لقانون  م��ع  ل��ك��ن  �ل��ق��ان��ون  عليها  ي��ع��اق��ب 
�جلديد �لذي يلغي �سفة �لتجرمي �عتبار� 
من مطلع هذ� �لعام، �أ�سبح من �ل�سروري 
ت��ع��زي��ز ق���درة �ل�����س��رك��ات و�لأف������ر�د يف دولة 
�ملرتبطة  �مل��خ��اط��ر  تقييم  ع��ل��ى  �لإم������ار�ت 
خالل  م��ن  ون��ه��دف  �مل�ستلمة..  بال�سيكات 
�إىل تلبية  “تقييم �ل�سيك”  �إطالق تطبيق 
�جلديد  �لتطبيق  يتمتع  حيث  �ملطلب  هذ� 
عن  ف�سال  �ل�سل�سة  وم��ي��ز�ت��ه  بخ�سائ�سه 
�ملطلوبة  �مل���ع���ل���وم���ات  ت���وف���ري  يف  ���س��رع��ت��ه 
مدى  معرفة  من  ليتمكنو�  للم�ستخدمني 

�إرجاع �ل�سيك يف غ�سون حلظات  �حتمالية 
مبجرد  �مل�����س��ت��خ��دم  ���س��ي��ت��م��ك��ن  و  قليلة”. 
على  �ل�سيك  تقييم  تطبيق  بتنزيل  قيامه 
�ملطلوبة  �لبيانات  وت�سجيل  �جل��و�ل  جهازه 
هاتفه  كامري�  با�ستخد�م  �ل�سيك  م�سح  من 
�إدخال  �أو  �ل�سيك  �سورة  حتميل  �أو  �لذكي 
عملية  �مت���ام  وب��ع��د  ي��دوي��ا.  �ل�سيك  بيانات 
�لفور  ع��ل��ى  للم�ستخدم  �ستظهر  �ل�����س��ر�ء، 
ن��ت��ي��ج��ة �ل��ت��ق��ي��ي��م ع���ن ط��ري��ق م��وؤ���س��ر ذكي 
�إىل  وي�سري  و99?   1 ب��ني  ت���رت�وح  بن�سبة 

مدى �حتمالية �إرجاع �ل�سيك خالل �لأ�سهر 
�ملوؤ�سر  ه��ذ�  ترميز  ومت  �ل��ق��ادم��ة.  �لت�سعة 
�خلطورة  ن�سبة  �إىل  ت�سري  حم��ددة  ب��األ��و�ن 
ب���اأ����س���ل���وب ���س��ه��ل حيث  �إرج�������اع �ل�����س��ي��ك  يف 
خطورة  ن�سبة  �إىل  �لأخ�����س��ر  �ل��ل��ون  ي�سري 
خطورة  �إىل  �لربتقايل  و�للون  منخف�سة، 
ي�سري  �لأحمر  �للون  �أن  حني  يف  متو�سطة، 
�إىل خطورة مرتفعة. وترتبط نتيجة تقييم 
�ل�سيك،  مل�سدر  �لئتماين  بالتقييم  �ل�سيك 
ت��ق��دم��ه �سركة  �آخ���ر  وه���و ع��ب��ارة ع��ن منتج 

�إىل  �إ�سافة  �لئتمانية،  للمعلومات  �لحتاد 
و�سرفها،  �ل�سابقة  �ل�سيكات  �إ���س��د�ر  �سجل 
و�مت���ام �ل��دف��ع��ات يف �ل��وق��ت �مل��ح��دد، ف�سال 
�لطبيعة  تدعم  �لتي  �لأخ��رى  �لعو�مل  عن 
�لتطبيق  ل��ي��ق��وم  �لتقييم  ل��ه��ذ�  �ل��ت��ن��ب��وؤي��ة 
�ملطلوبة  �مل��ع��ل��وم��ات  وت��ق��دمي  بال�ستجابة 
ب�سكل فوري. و وفقا للبيانات �ل�سادرة عن 
نظام مقا�سة �ل�سيكات /ICCS/ �خلا�س 
�لعربية  �لإم��ار�ت  �ملركزي لدولة  بامل�سرف 
�ملتحدة، مت �إ�سد�ر 21 مليون �سيك خالل 

كل  قيمة  متو�سط  و���س��ل  و   2021 �ل��ع��ام 
�إجمايل  بلغ  فيما  دره���م   51،000 �سيك 
عن  �سدرت  �لتي  �ملرجتعة  �ل�سيكات  قيمة 

�ل�سركات و�لأفر�د 41.6 مليار درهم.
تقييم  لتطبيق  �لرئي�سي  �ل��ه��دف  ويتمثل 
�مل�������س���اع���دة ع���ل���ى خ��ف�����س عدد  �ل�����س��ي��ك يف 
مبد�أ  تعزيز  جانب  �إىل  �ملرجتعة،  �ل�سيكات 
�مل�����س��وؤول��ي��ة �مل��ال��ي��ة خ��ا���س��ة م��ع �إل��غ��اء �سفة 

�لتجرمي �لتي كانت �سائدة يف �ل�سابق.
�مل�ستلم  معرفة  “مبجرد  لطفي:  و�أو���س��ح 
ل��ت��ق��ي��ي��م �ل�����س��ي��ك �ل������ذي ب����ني ي����دي����ه، ف����اإن 
�مل�����س��وؤول��ي��ة ت��ق��ع ع��ل��ي��ه ب��ق��ب��ول �ل�����س��ي��ك �أو 
رف�سه.. ويف �لوقت نف�سه، يجب �أن يحر�س 
ب�سلوكيات  �لل���ت���ز�م  ع��ل��ى  �ل�����س��ي��ك  م�����س��در 
�إيجابية فيما يتعلق بعمليات �لدفع �ملطلوبة 
على  �سيوؤثر  بذلك  �لل��ت��ز�م  ع��دم  لأن  منه 
و��سح  ب�سكل  ذلك  و�سيظهر  �ل�سيك  تقييم 

وفوري مل�ستلم �ل�سيك.
�لئتمانية  للمعلومات  �سركة �لحتاد  كانت 
قد �أجرت �لعديد من �لختبار�ت �ل�سارمة 
على  �ل�سيك”  “تقييم  �جل��دي��د  للتطبيق 
ر�سميا  �إتاحته  قبل  �ملا�سية  �ل�سهور  م��دى 
ل��ال���س��ت��خ��د�م م���ن ج��ان��ب �ل��ع��م��الء، وذلك 
لتجربة  �لتطبيق  توفري  �لتاأكد من  بهدف 
��ستخد�م �سل�سة ومفيدة ومريحة.. و�سهدت 
�لفرتة �لتجريبية للتطبيق م�سح �أكرث من 
بقيمة  �لتطبيق،  بو��سطة  �سيك   11000

�إجمالية قدرها 788 مليون درهم”.

يف اإطار جولة متويل تتجاوز قيمتها 505 مليون دولر

مبادلة تعتزم ا�ضتثمار 350 مليون دولر يف جمموعة برين�ضتون ديجيتال
•• اأبوظبي-الفجر:

على  لال�ستثمار  مبادلة  �سركة  و�ف��ق��ت 
��ستثمار مبلغ 350 مليون دولر �أمريكي 
ديجيتال”؛  “برين�ستون  جمموعة  يف 
���س��رك��ة م���ر�ك���ز �ل���ب���ي���ان���ات �ل����ر�ئ����دة يف 
مقر�ً  �سنغافورة  م��ن  تتخذ  �ل��ت��ي  �آ���س��ي��ا 
لها. وي��اأت��ي ه��ذ� �لت��ف��اق يف �إط��ار جولة 
مت��وي��ل ت��ت��ج��اوز ق��ي��م��ت��ه��ا ن�����س��ف مليار 
دولر، وي�سارك فيها “و�ربرغ بينكو�س” 
ملعلمي  �ل��ت��ق��اع��د  م��ع��ا���س��ات  و����س���ن���دوق 
معلمي  )���س��ن��دوق  �أونتاريو”  مقاطعة 
يف  �حلاليان  �مل�ساهمان  وهما  �أونتاريو(، 

جمموعة “برين�ستون ديجيتال،”.
“برين�ستون  جم����م����وع����ة  ت���اأ����س�������س���ت 
ل  م�سغنّ وه���ي   ،2017 ع���ام  ديجيتال” 
�آ���س��ي��ا يتمتع  �ل��ب��ي��ان��ات يف  مل���ر�ك���ز  ر�ئ����د 
�لقت�ساد�ت  �أب�����رز  يف  و�����س���ع  ب��ح�����س��ور 
�ملجموعة  وت�����س��منّ  �لآ���س��ي��وي��ة.  �لرقمية 

20 مركز بيانات ب�سعات تفوق �ل��600 
د  ميغاو�ط على �متد�د خم�س دول، تزونّ
�ل�سحابية  و�ل�سبكات  �لإنرتنت  �سركات 
و�مل���وؤ����س�������س���ات �مل��ال��ي��ة ب��ب��ن��ي��ة �لإن���رتن���ت 
�لتحتية وخدمات مر�كز �لبيانات عاملية 
لتلبية  ل��ل��ت��ط��وي��ر،  و�ل��ق��اب��ل��ة  �مل�����س��ت��وى 

طلبها �ملتز�يد يف كافة �أنحاء �آ�سيا.
�لتمويل هذه جمموعة  و�ستمكنّن جولة 
تر�سيخ  م���ن  ديجيتال”  “برين�ستون 
�لبيانات  مل��ر�ك��ز  ر�ئ���د  ل  كم�سغنّ مكانتها 
يف دول �آ�سيا مبا يف ذلك �ل�سني و�لهند 
و�إندوني�سيا،  و�ل���ي���اب���ان  و���س��ن��غ��اف��ورة 
�لأ�سو�ق  نحو  تو�سعها  خطط  وت�سريع 
�آ�سيا. وتعدنّ �لقارة �لآ�سيوية  �لأخرى يف 
منو�ً  �لبيانات  مر�كز  مناطق  �أ�سرع  من 
يف �لعامل بف�سل �أ�سا�سيات �ل�سوق �لقوية 
مثل تو�فر قاعدة كبرية من م�ستخدمي 
�لتحول  ع��م��ل��ي��ات  وت���ط���ور  �لإن����رتن����ت، 
��ستخد�م  يف  �ملتز�يدة  و�لن�سب  �لرقمي، 

�ل�سكانية  �ل�سريحة  وزي����ادة  �ل��ب��ي��ان��ات، 
ة بالتكنولوجيا. �ل�سبابية �مللمنّ

ق����ال خ��ال��د عبد�هلل  �ل�������س���دد،  ه����ذ�  ويف 
لقطاع  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �لقبي�سي، 
�لتحتية  و�ل��ب��ن��ى  �ل��ع��ق��ار�ت  ��ستثمار�ت 
“ي�سعدنا  لال�ستثمار:  مبادلة  �سركة  يف 
�ل�سيادية  �ل�سناديق  �أب���رز  م��ن  ك��و�ح��د 
�مل�ستثمر  نكون  �أن  �لعامل  م�ستوى  على 
“برين�ستون  جم��م��وع��ة  يف  �ل��رئ��ي�����س��ي 
�ل�سر�كة  ه����ذه  ن����ربم  و�أن  ديجيتال” 
جمموعة  �إننّ  ه���ا.  من���ونّ م�����س��رية  ل���دع���م 
بنية  من�سة  ديجيتال”  “برين�ستون 
�ل��ب��ي��ان��ات تعمل يف  مل��ر�ك��ز  حتتية ر�ئ���دة 
من  �ملتز�يد  �لطلب  وتلبنّي  ج��ذ�ب  �سوق 
�لو��سع  �ل��ن��ط��اق  ذ�ت  �حل��و���س��ب��ة  ق��ط��اع 
و�لقت�ساد�ت �لرقمية يف �آ�سيا. ونتطلع 
�ملجموعة  �إد�رة  ف����ري����ق  م����ع  ل��ل��ع��م��ل 
ل��ال���س��ت��ف��ادة م��ن ف��ر���س �ل��ن��م��و وتعزيز 
�لقيمة على �ملدى �لطويل ودعم تطوير 

�لبنية �لتحتية �لرقمية يف �آ�سيا كم�ساهم 
�أ�سا�سي يف �لتقدم �لقت�سادي.”

�ساجلامي،  ر�ن����غ����و  ق�����ال  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
ورئ���ي�������س جمل�س  �مل���وؤ����س�������س  �ل�������س���ري���ك 
ملجموعة  �لتنفيذي  و�ل��رئ��ي�����س  �لإد�رة 
“ي�سعدنا  ديجيتال”:  “برين�ستون 
جمموعة  يف  كم�ستثمر  م��ب��ادل��ة  دخ���ول 
جانب  �إىل  ديجيتال”  “برين�ستون 
معلمي  و���س��ن��دوق  بينكو�س”  “و�ربرغ 
حافل  ب�سجٍل  مبادلة  تتمتع  �أون��ت��اري��و. 
�ل�ستثمار�ت  جم��ال  يف  �لنجاحات  م��ن 
و��سعة يف جمال  وخ��ربة  �لأج���ل  طويلة 
يجعلها  مم��ا  �لرقمية،  �لتحتية  �لبنية 
�لعمل  نو��سل  فيما  لنا  مثالياً  �سريكاً 
نفخر  كما  �أعمالنا.  نطاق  تو�سيع  على 
بالثقة �لتي و�سعتها “و�ربرغ بينكو�س” 
جمموعة  يف  �أونتاريو  معلمي  و�سندوق 

“برين�ستون ديجيتال”.
�لأول  �لإد�ري  �مل��دي��ر  ���س��ان،  ب��ن  وق����ال 

مل��ن��ط��ق��ة �آ����س���ي���ا و�مل���ح���ي���ط �ل�����ه�����ادئ يف 
�أدركنا   “ �أون���ت���اري���و:  معلمي  ���س��ن��دوق 
جمموعة  يف  �لأول  ����س��ت��ث��م��ارن��ا  وم��ن��ذ 
برين�ستون، مقد�ر ما تتمتع به �ملجموعة 
من �إمكانات وقدر�ت قيادية على تنفيذ 
و�لرتكيز  متميزة  �أع��م��ال  ��سرت�تيجية 
على تعزيز �لقيمة. وي�سعدنا �ل�ستثمار 
جم��دد�ً يف هذه �ملجموعة للم�ساهمة يف 
�ل�سر�كة  �إىل  ونتطلع  من��وه��ا،  ت�سريع 
يف  بينكو�س”  و”و�ربرغ  م��ب��ادل��ة  م���ع 
�إيلني  ق��ال��ت  �ملبادرة.” وب���دوره���ا،  ه��ذه 
“و�ربرغ  ل�����س��رك��ة  �لإد�ري  �مل���دي���ر  جن، 
بينكو�س”: “تتمتع جمموعة برين�ستون 
�سعد�ء  ونحن  متميزة،  قيادية  ب��ق��در�ت 
مب��و����س��ل��ة ���س��ر�ك��ت��ن��ا وج��ه��ودن��ا يف دفع 
م�سرية �ملجموعة، وو�ثقون من قدرتها 
�لتي  �ل�سر�كة  ه��ذه  من  �ل�ستفادة  على 
�أعمال  نوعياً يف طبيعة  �سُتحدث حتوًل 

�ملجموعة وم�ساريعها”.   
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جلنة �سيا�سات القت�ساد الدائري تعقد اجتماعا لتعزيز م�ساركة القطاع اخلا�ص 

ابن طوق: اجلهود الوطنية م�ضتمرة لت�ضميم خريطة
طريق متكاملة لتنفيذ �ضيا�ضة الدولة ب�ضاأن القت�ضاد الدائري 

منتدى الأعمال ناق�ص توطيد التعاون التجاري وال�ستثماري بح�سور رئي�ص الأوروغواي

غرف دبي توقع مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة واخلدمات يف الأوروغواي لتعزيز ال�ضراكات القت�ضادية 
•• دبي-الفجر:

�لتجارة  وغ����رف����ة  دب�����ي  غ�����رف  وق���ع���ت 
مذكرة  �لأوروغ������������و�ي  يف  و�خل�����دم�����ات 
تفاهم م�سرتكة تهدف لت�سجيع وتعزيز 
وت�����س��ه��ي��ل �ل��ت��ع��اون �ل��ف��ع��ال يف جمالت 
�ل���ت���ج���ارة و�ل�����س��ن��اع��ة و�خل����دم����ات بني 
و�لأهد�ف  �مل�سالح  يخدم  �جلانبني مبا 

�مل�سرتكة.
�ستعمل  �لت���ف���اق���ي���ة،  ب���ن���ود  ومب����وج����ب 
جهودهما  ت��ن�����س��ي��ق  ع���ل���ى  �ل���غ���رف���ت���ان 
و�لتجارة  �ل��ت��ع��اون  وت��و���س��ي��ع  لت�سهيل 
و�سيتبادل  �أع�سائهما.  ب��ني  و�لأع���م���ال 
بامل�سائل  �ملتعلقة  �مل��ع��ل��وم��ات  �ل��ط��رف��ان 
و�ل�سناعية،  و�ل��ت��ج��اري��ة  �لق��ت�����س��ادي��ة 
�لقطاعات  ع��ن  م��ع��ل��وم��ات  ذل���ك  مب��ا يف 
�إىل  بالإ�سافة  �مل�سرتك،  �لهتمام  ذ�ت 
�ل��ف��ر���س �ل��ت��ج��اري��ة يف دول����ة �لإم�����ار�ت 

و�لأوروغو�ي. 
كما ن�ست مذكرة �لتفاهم على �لتعاون 
�لفعاليات  ت��ن��ظ��ي��م  يف  �ل���ط���رف���ني  ب���ني 
�لق��ت�����س��ادي��ة �ل���ت���ي ت�����س��م��ل م���وؤمت���ر�ت 
وور�س عمل وندو�ت �قت�سادية وغريها، 
�لغرفتني  �أع�ساء  دع��وة  �إىل  بالإ�سافة 
�لقت�سادية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  يف  للم�ساركة 

�ملختلفة �لتي ينظمها �لطرفان.
�سمن  �لت����ف����اق����ي����ة  ت����وق����ي����ع  مت  وق�������د 
ف��ع��ال��ي��ات م��ن��ت��دى �لأع���م���ال �لإم���ار�ت���ي 
�لأوروغ��وي��اين �ل��ذي نظمته غ��رف دبي 
�ل��ي��وم يف م��ق��ره��ا مب�����س��ارك��ة وف���د رفيع 
�مل�����س��ت��وى م���ن ج��م��ه��وري��ة �لأوروغ�������و�ي 
برئا�سة فخامة لوي�س ل كايي بو، رئي�س 
و�سم  �ل�سرقية،  �لأوروغ���و�ي  جمهورية 
عدد�ً من كبار �مل�سوؤولني ورجال �لأعمال 
يف �لأوروغو�ي، حيث كان يف ��ستقبالهم 
�سلينّم، رئي�س جمل�س  �سعادة �سلطان بن 
�سعادة  ير�فقه  �لعاملية،  دبي  �إد�رة غرفة 
غرف  عام  مدير  بوعميم،  مبارك  حمد 

دبي.
�سعادة  م��ن  ك��ل  �لتفاقية  بتوقيع  وق���ام 

م�ستوى  �ستعك�س  �لتي  مل�ساركتها  ونتطلع 
ري�������ادة �لأع�����م�����ال �مل���ت���ق���دم ل��ي�����س ف���ق���ط يف 

حا�سنتنا، ولكن يف �ملنطقة ككل”.
وف��ي��م��ا ي��ل��ي مل��ح��ة ع���ن �ل�������س���رك���ات �ل����� 10 
ب�سناعة  و�ملتخ�س�سة   in5 �سمن  �لنا�سئة 
�ل�سطناعي،  و�لذكاء  و�مل�سروبات  �لأغذية 
وغري ذلك، و�لتي �ستكون حا�سرة يف موؤمتر 

�ستيب 2022:
�لربجميات  تطبيق    ..)Beezr( بيزر   .1
كود،  ب��دون  �ل�سحابية  على  قائم  كخدمة، 
�أنظمة  ن م�ستخدمي �لأعمال من بناء  ميكنّ
با�ستخد�م  ب�سرعة  �أعمالهم  و�أمتتة  د�خلية 

تقنية بدون كود.
 Concierge( ل��ي��ن��ك�����س  ك��ون�����س��ريج   .2
عرب  ل��ل��ح��ج��ز  م��ن�����س��ة  �أول   ..)Links
�لإنرتنت، وهي تربط خدمات �ل�سياحة من 
قبل �جلولت �لنهارية و�ملطاعم و�لتاأجري، 
�أو  �ملفرو�سة  �ل�سقق  �أو  �لفنادق  بكون�سريج 

بيوت �لعطالت.
�لإنرتنت  �لت�سوير.. �سوق عرب  مو�قع   .3
�إتاحة  �لذين يرغبون يف  �لأ�سخا�س  يربط 
�أ�سخا�س  مع  �ل�سور،  للتقاط  ممتلكاتهم 
ي��ب��ح��ث��ون ع���ن �أم���اك���ن ت�����س��وي��ر ف��ي��دي��و �أو 

ت�سوير فوتوغر�يف مثالية.
)Greener Crop( غريرن جروب  .4

�لزر�عة  متكني  على  ج���روب  غ��ري��رن  تعمل 
من  و�إفريقيا  �لأو���س��ط  �ل�سرق  يف  �لر�أ�سية 
�إن�ساء  �خل��دم��ات، من  خ��الل جمموعة من 
وت�سويق  �لنمو  �إد�رة  �إىل  و�سيانتها  �مل��ز�رع 

�ملنتجات.
من�سة   ..)Grubtech( ج��روب��ت�����س   .5
�خلدمات  ���س��ن��اع��ة  ب��ت��ح��وي��ل  م��ت��خ�����س�����س��ة 
م�سمم  ت�سغيل  نظام  خ��الل  م��ن  �لغذ�ئية 

•• اأبوظبي- وام:

�أك��د معايل عبد�هلل بن طوق �مل��ري وزير 
�لقت�ساد، رئي�س جلنة �ل�سيا�سات �لتابعة 
�لد�ئري،  لالقت�ساد  �لإم�����ار�ت  ملجل�س 
مو��سلة �جلهود �لوطنية بوترية مكثفة 
ممكنات  لتعزيز  �لر�هنة  �ملرحلة  خ��الل 
�لد�ئري  �لقت�ساد  من��وذج  نحو  �لتحول 
يف دولة �لإم��ار�ت من خالل تعاون وثيق 
مبا  و�خلا�س،  �حلكومي  �لقطاعني  بني 
�لقيادة  وت��وج��ي��ه��ات  روؤي����ة  م��ع  ين�سجم 
�لر�سيدة ويعزز �لتقدم يف تطبيق �سيا�سة 
�ل���د�ئ���ري ويدعم  �ل���دول���ة يف �لق��ت�����س��اد 
�لإم���ار�ت  يقودها جمل�س  �ل��ت��ي  �جل��ه��ود 

لالقت�ساد �لد�ئري يف هذ� �لجتاه.
ج���اء ذل���ك خ���الل �ج��ت��م��اع �ل��ع��م��ل �لذي 
ملجل�س  �لتابعة  �ل�سيا�سات  جلنة  عقدته 
�ل���د�ئ���ري، و�لتي  �لإم������ار�ت ل��الق��ت�����س��اد 
ب����ن طوق  �هلل  ع���ب���د  م���ع���ايل  ي���رت�أ����س���ه���ا 
�ملري، مع جمموعة و��سعة من �ملديرين 
ع������دد من  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي���ني و�خل���������رب�ء يف 
�جلن�سيات  و�ملتعددة  �لوطنية  �ل�سركات 
�لتي تعمل وت�ستثمر يف �ملجالت �ملرتبطة 

بالقت�ساد �لد�ئري يف �لدولة.
ياأتي �لجتماع يف �إطار خطة �لعمل �لتي 
طريق  خريطة  لتطوير  �للجنة  تنفذها 
�ساملة لتنفيذ �سيا�سة �لقت�ساد �لد�ئري 
ملخرجات  ����س��ت��ك��م��اًل  وي��ع��د  �ل���دول���ة،  يف 
ور�سة �لعمل �لأوىل �لتي عقدتها �للجنة 
مطلع �ل�سهر �جلاري، ويهدف �إىل تعزيز 
�جلهود  �خل���ا����س يف  �ل��ق��ط��اع  م�����س��ارك��ة 
�لقت�ساد  �سيا�سة  تطبيق  �إىل  �ل��ه��ادف��ة 
�خلرب�ت  تبادل  على  بالرتكيز  �لد�ئري 
وحتديد �لتحديات و�لأولويات �لرئي�سية 
ل�سيا�سة  �لرئي�سية  �لأرب��ع��ة  للقطاعات 
�لت�سنيع،  وت�سمل:  �ل��د�ئ��ري،  �لقت�ساد 
و�لنقل،  �خل�������س���ر�ء،  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  و�ل��ب��ن��ي��ة 
يعزز  ومبا  و��ستهالكها،  �لأغذية  و�إنتاج 
�ل��ل��ج��ن��ة يف ر���س��م ت�����س��ور متكامل  ج��ه��ود 
�ل��ط��ري��ق ورف��ع��ه��ا �إىل جمل�س  خل��ري��ط��ة 
�لإم��������ار�ت ل��الق��ت�����س��اد �ل����د�ئ����ري خالل 

�لأ�سهر �لقليلة �ملقبلة.
وق��ال معايل عبد �هلل بن ط��وق �مل��ري يف 
هذ� �ل�سياق: “ متثل �ل�سر�كة مع �لقطاع 
�خلا�س حمور�ً رئي�سياً يف تغذية مدخالت 
خريطة طريق �لقت�ساد �لد�ئري، ومن 

و�لجتماعات  �ل��ور���س  ه��ذه  مثل  خ��الل 
مبرئيات  جهودنا  �إث���ر�ء  على  �سنحر�س 
�لقطاعني  من  �مل�سلحة  �أ�سحاب  ممثلي 
�أفكارهم  وت�سمني  و�خل��ا���س  �حلكومي 
�لتحديات  ومناق�سة  وط��رح  ومبادر�تهم 
و�حل�����ل�����ول وت�����ب�����ادل �خل��������رب�ت يف ه���ذ� 
مقرتح  تطوير  يف  ي�سب  ومب��ا  �ل�����س��دد، 
�ل�سر�كة  على  ق��ائ��م  ك��ام��ل  ��سرت�تيجي 
�لعام و�خلا�س مع خطة  بني �لقطاعني 
ب�ساأن  �لإم����ار�ت  ل�سيا�سة  �ساملة  تنفيذ 

�لقت�ساد �لد�ئري”.
عدد  م��ن��اق�����س��ة  �لج����ت����م����اع  خ�����الل  ومت 
�ل��ت��ي طرحتها  �مل���ح���اور و�مل���ق���ارب���ات  م��ن 
�ملعنية  �خل�����ا������س  �ل����ق����ط����اع  �����س����رك����ات 
�لد�ئري  �لق��ت�����س��اد  مم��ار���س��ات  لتطوير 
�مل����ح����ددة، كما  �لأرب����ع����ة  �ل���ق���ط���اع���ات  يف 
�لتنفيذيون  �مل������دي������رون  �����س���ت���ع���ر����س 
�جلديدة  و�ملبادر�ت  �خلطو�ت  �مل�ساركون 
ع��ل��ى تطويرها  ���س��رك��ات��ه��م  ت��ع��م��ل  �ل��ت��ي 
وخ��ط��ط��ه��م لإط��الق��ه��ا و�لإع������الن عنها 
خطو�ت  يعزز  مبا  �ملقبلة  �ملرحلة  خ��الل 
�ل���ت���ح���ول �ل�����د�ئ�����ري يف ب��ي��ئ��ة �لأع����م����ال 
ب��ال��دول��ة. ورك����زت �ل��ن��ق��ا���س��ات ع��ل��ى �سبل 

•• دبي-الفجر: 

�ملتخ�س�سة   in5 �لأع��م��ال  حا�سنة  �أعلنت 
�لنا�سئة  و�ل�سركات  �لأعمال  �د  رونّ يف متكني 
عن م�ساركتها يف “موؤمتر �ستيب 2022” 
حيث  �لبد�ية”  ل�”م�سار  رئي�سي  ك�سريك 
�ست�سارك خال�سة خرب�تها �ملمتدة لعقد من 
�لزمان ما ي�سهم يف تعزيز مفاهيم �لبتكار 
�لإم����ارة و�ملنطقة، من  �لأع��م��ال يف  وري���ادة 
�حل�سرية  و�لرتويج  �لإر�ساد  فر�س  خالل 
يف  من�ستها  ع��رب  �حل��ا���س��ن��ة  تقدمها  �ل��ت��ي 
�مل���وؤمت���ر يف م��دي��ن��ة دب���ي ل��الإن��رتن��ت خالل 

�لفرتة من 23 �إىل 24 فرب�ير.
 10 ل�  ناجحة  مناذج  �حلا�سنة  وت�ستعر�س 
م��ن ���س��رك��ات��ه��ا �ل��ن��ا���س��ئ��ة �ل���ر�ئ���دة يف جمال 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ���س��م��ن م��وؤمت��ر ���س��ت��ي��ب، كما 
�ل�سركات  و�أ���س��ح��اب  �لأع��م��ال  ل���رو�د  ميكن 
�ل��ن��ا���س��ئ��ة م���ن �ل����س���ت���ف���ادة �ل��ق�����س��وى من 
�لتي  �ل���س��ت�����س��اري��ة  �جل��ل�����س��ات  م��ن  �سل�سلة 
يقدمها نخبة من �خلرب�ء يف فعالية “ركن 

 in5 Mentor’s( ”لإر�ساد و�ل�ست�سار�ت�
ونيابة  �لإط���������ار  ه������ذ�  ويف   .)Corner
ق���ال ماجد   ،in5 �لأع���م���ال  ح��ا���س��ن��ة  ع���ن 
�ل�سويدي، �ملدير �لعام ملدينة دبي لالإعالم: 
“جنحت دبي يف �ل�سنو�ت �لع�سرين �ملا�سية 
وبرزت  عاملية،  تناف�سية  �أعمال  بيئة  باإن�ساء 
�لأعمال  ورو�د  ل��ل��م��و�ه��ب  ع��امل��ي��ة  ك��وج��ه��ة 
�أن���ح���اء �لعامل.  و�مل�����س��ت��ث��م��ري��ن م���ن ج��م��ي��ع 
�لإم���ارة  مل��ا متتلكه  ذل��ك  �لف�سل يف  وي��ع��ود 
من بنى حتتية متطورة �إىل جانب �للو�ئح 
�ملحفزة لتنمية �لأعمال �لتجارية، مبا يعزز 
�لعاملي،  �مل�ستوى  على  �لإم���ارة  جاذبية  من 
لأ�سحاب �لفكر و�ملو�هب و�أ�سحاب �لأعمال 

�مل�ستقلني و�لطموحني”.
حا�سنة  “تو��سل  �ل�������س���وي���دي:  و�أ�����س����اف 
�إىل  �ل���ر�م���ي���ة  ج���ه���وده���ا   in5 �لأع�����م�����ال 
حتقيق  م��ن  ومتكينهم  �لأع��م��ال  رو�د  دع��م 
طموحاتهم، وي�سعدنا �أن ن�ستعر�س ق�س�س 
�ل�سركات  م���ن  مل��ج��م��وع��ة  من��وذج��ي��ة  جن���اح 
�حلا�سنة.  ع���رب  �ن��ط��ل��ق��ت  �ل��ت��ي  �ل��ن��ا���س��ئ��ة 

لهذ� �لغر�س للمطابخ �ل�سحابية وعمليات 
�ملن�سة  وتعمل  �ل��ق��ن��و�ت،  م��ت��ع��ددة  �مل��ط��اع��م 
على زيادة �ل�سرعة يف �لأد�ء ورفع �جلودة يف 
�لأنظمة  �ملجالت من خالل توحيد  جميع 
��م��ة لتعزيز  �مل��ن��ع��زل��ة وج��م��ع �ل��ب��ي��ان��ات �ل��ق��ينّ

�لعمليات.
من�سة   ..)Hamples( ه��ام��ب��ل��ي�����س   .6
�أخ���ذ �ل��ع��ي��ن��ات �ل��رق��م��ي��ة �حل��دي��ث��ة، وتعمل 
على تب�سيط عملية �كت�ساف �ملنتجات، وهي 
خا�سة مبنتجات �لتجميل و�لعناية بالطفل 
و�خلدمات �ملنزلية و�لألعاب عرب �لإنرتنت 

وغري ذلك.
 LabY( و�ي  لب  ت�����ق�����ن�����ي�����ة   .7

)Technology
�لتعليم  �أدو�ت  ب���ت���ط���وي���ر  لب������ي  ت����ق����وم 
�لتعلم  م�����س��ت��ق��ب��ل  ل��ت�����س��ك��ي��ل  �لف���رت�����س���ي 
�أولئك  �إىل  �ل��و���س��ول  و�إت��اح��ة  �لإل��ك��رتوين 
�إىل  �لو�سول  �إمكانية  لديهم  لي�س  �لذين 

�ملعد�ت و�ملخترب�ت �ملنا�سبة.

�خلا�س  و�لقطاع  �حلكومة  بني  �لتعاون 
لالقت�ساد  �ل��د�ع��م��ة  �لبيانات  تعزيز  يف 
و�سبل  �لحت��ادي،  �مل�ستوى  �لد�ئري على 
تدعم  �لتي  �ل�ستثمار�ت  وزي���ادة  حتفيز 
ب�سورة  �ل���د�ئ���ري  �لق��ت�����س��اد  تطبيقات 

م�ستد�مة خالل �ملرحلة �ملقبلة.
يناير  �عتمد يف  �ل��وزر�ء  يذكر�أن جمل�س 
2021 �سيا�سة دولة �لإمار�ت لالقت�ساد 
تعد  و�لتي   ،2031  -  2021 �لد�ئري 
يف  �لدولة  �جتاهات  يحدد  �ساماًل  �إط��ار�ً 
و�ل�ستخد�م  �مل�ستد�مة  �لإد�رة  حتقيق 
�لفعال للمو�رد �لطبيعية من خالل تبني 
و�لإنتاج  �ل�ستهالك  وتقنيات  �أ�ساليب 
مبا ي�سمن جودة حياة �لأجيال �حلالية 
��ستهالك  ك��ف��اءة  وت��ع��زي��ز  و�مل�ستقبلية 
�ملو�رد �لطبيعية وتقليل �لهدر، وتت�سمن 

ح���م���د م����ب����ارك ب���وع���م���ي���م، وه�����ارول�����دو 
غرفة  �إد�رة  جم��ل�����س  ع�����س��و  �إ���س��ب��ال��رت، 
�ل���ت���ج���ارة و�خل����دم����ات يف �لأوروغ��������و�ي 
ب��ح�����س��ور ف��خ��ام��ة ل��وي�����س ل ك���اي���ي بو، 
�ل�سرقية  �لأوروغ���و�ي  جمهورية  رئي�س 
و�سعادة �سلطان بن �سلينّم، رئي�س جمل�س 

�إد�رة غرفة دبي �لعاملية.
�لتعريفية  و�لعرو�س  �لكلمات  و�أظهرت 
�ل��ت��ي �أج���ري���ت خ���الل ف��ع��ال��ي��ات منتدى 
�لأعمال �لإمار�تي �لأوروغوياين �أهمية 
بني  �مل�سرتكة  �لثنائية  �لعالقات  تعزيز 
�جلانبني، و�ل�ستفادة من فر�س �لأعمال 
و�لأوروغ������و�ي  دب���ي  ب��ني  �ملكت�سفة  غ��ري 
يف قطاعات و�عدة ذ�ت �هتمام م�سرتك 
�ملعلومات  وتكنولوجيا  �ل�سياحة  مثل 
و�لتمويل و�خلدمات �للوج�ستية و�لنقل 

و�لطاقة �ملتجددة.
�ملنتدى،  يف  �ل��رئ��ي�����س��ي��ة  كلمته  وخ����الل 
بو  كايي  ل  لوي�س  �لرئي�س  فخامة  �أك��د 
�لقت�سادية  �ل��ع��الق��ات  تطوير  �أه��م��ي��ة 
�ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة  ب���ني دول����ة �لإم�������ار�ت 
وبالده، و�ل�ستفادة من �لإمكانات لدى 
و�لتبادل  بالتعاون  لالرتقاء  �جلانبني 

�لتجاري و�ل�ستثماري �لثنائي.

تتطلع  ب����الده  �أن  �إىل  ف��خ��ام��ت��ه  ول��ف��ت 
مع  و�عدة  �قت�سادية وجتارية  لعالقات 
�لإمار�تية  �ل�����س��رك��ات  د�ع��ي��اً  �لإم�����ار�ت، 
ل��ب��الده و�ل���س��ت��ث��م��ار فيها  �ل���ق���دوم  �إىل 
لنمو  مثالية  بيئة  توفر  و�أنها  خ�سو�ساً 
�ل�ستثمار�ت يف قطاعات متنوعة ميكن 
�أن حتقق �لأهد�ف و�مل�سالح �مل�سرتكة.  

�أن  �أكد �سعادة �سلطان بن �سلينّم  وب��دوره 
م��ذك��رة �ل��ت��ف��اه��م ه���ذه ت��ه��دف �إىل بناء 
بني  �ملثمر  �لتعاون  م��ن  ج��دي��دة  ج�سور 
�لإم�����ار�ت  دول����ة  يف  �لأع���م���ال  جمتمعي 
و�لأوروغ�������و�ي، وت��رت��ق��ي ب��ع��الق��ات دبي 
�لتجارية مع �لأوروغو�ي �إىل م�ستويات 
وم�ساركة  ح�سور  �أن  معترب�ً  متميزة، 
فخامة �لرئي�س لوي�س ل كايي بو يعك�س 
�قت�سادية  �سر�كات  ببناء  ب��الده  �ل��ت��ز�م 
مع دولة �لإمار�ت، م�سيفاً �أن �ملناق�سات 
ت�سكيل  يف  �ست�ساعد  �ل��ز�ئ��ر  �ل��وف��د  م��ع 
لالأعمال  �لعاملي  �ملنتدى  �أعمال  ج��دول 
لدول �أمريكا �لالتينية، �لذي �سيعقد يف 
�لفرتة من 23 �إىل 24 مار�س 2022 

يف �إك�سبو 2020 دبي.
كمن�سة  �ملنتدى  باأهمية  �سعادته  و�أ�ساد 
وتر�سيخ  �قت�سادية  ���س��ر�ك��ات  لتاأ�سي�س 

�لتعاون �لتجاري بني �جلانبني، معترب�ً 
لتحفيز  �أ���س��ا���س��ي��ة  خ���ط���وة  �حل������و�ر  �أن 
�لأعمال  فر�س  حول  �لبناءة  �لنقا�سات 
و�ل�ستثمار بني قادة وم�سوؤويل وممثلي 
�لقطاعني �لعام و�خلا�س يف كٍل من دبي 

و�لأوروغو�ي. 
قائاًل:” بلغت جتارة  �سلينّم  بن  و�أ�ساف 
دب����ي غ���ري �ل��ن��ف��ط��ي��ة م���ع �لأوروغ��������و�ي 
 ،2020 ع���ام  يف  دولر  م��ل��ي��ون   14.6
�لإم����ار�ت  م��ا ميثل غالبية جت���ارة  وه��و 
وهناك  �ل��الت��ي��ن��ي��ة.  �أم���ري���ك���ا  دول  م���ع 
�ل��ك��ث��ري م��ن �لإم��ك��ان��ات �ل��ت��ج��اري��ة غري 
�لأعمال  ملجتمعات  ميكن  �لتي  �مل�ستغلة 
وتعترب  منها.  �ل�ستفادة  �جلانبني  بني 
مف�ساًل  و��ستثمارياً  جتارياً  مركز�ً  دبي 
تتخذ من  �ل��ت��ي  �ل�����س��رك��ات  م��ن  للعديد 
�أمريكا �لالتينية مقر�ً لها و�لتي عززت 
موقعها �جلغر�يف �ل�سرت�تيجي لتو�سيع 
�ل�سرق  منطقة  ع��رب  �لعاملي  ح�سورها 

�لأو�سط و�أفريقيا.”
دبي  غ��رف��ة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  و�أ���س��ار 
�أول  �ل��غ��رف��ة  �ف��ت��ت��اح  م��ن��ذ  �أن  �ل��ع��امل��ي��ة 
�لالتينية يف  �أمريكا  مكتبها متثيلية يف 
2017، �سهدت جتارة  �لرب�زيل يف عام 

من�سة   ..)Mestar( م���ي�������س���ت���ار   .8
ت���دري���ب ع��ل��ى �ل���ذك���اء �ل���س��ط��ن��اع��ي، تتيح 
وحتقيقها  �أه��د�ف��ه��م  �إع���د�د  للم�ستخدمني 
�ملحادثة  روب����وت����ات  ت��ف��اع��الت  ب��ا���س��ت��خ��د�م 
�لن�سائح  ت��ل��ق��ي  �أث���ن���اء  م�����س��ب��ق��اً،  �مل��ربجم��ة 

�ملخ�س�سة.
)Mr. Regimen( م�سرت ريغيمن  .9

م��ن�����س��ة خم�����س�����س��ة ل���رع���اي���ة �ل���ع���الم���ات 
باجلمال،  �ملتخ�س�سة  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ت��ج��اري��ة 
حول  هادفة  حمادثة  توجيه  مع  و�إنتاجها 

�لعناية بالنف�س.
 Supply( �ل��ت��وري��د  �سل�سلة  تقنية   .10
Chain Tech(.. مت ت�سميم هذه �ل�سركة 
ت��دي��ر �سال�سل  �ل��ت��ي  ل��ل�����س��رك��ات  �ل��ن��ا���س��ئ��ة 
�ل��ت��وري��د �لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة، وه���ي تقوم 
�إ�سار�ت  مبر�قبة تغذية �لإنرتنت بحثاً عن 
�ل�سطر�بات �ملحتملة، كما ت�سمح للعمالء 
�أو  �ل��ت��اأخ��ري  �أو  �لإم�����د�د�ت  بنق�س  بالتنبوؤ 

�لإلغاء.
�ستيب،  م��وؤمت��ر  يف  �لبد�ية  م�سار  �أن  يذكر 
وب�سر�كة ��سرت�تيجية مع )in5(، �سيتناول 
من  ك��ل��ي،  ب�سكل  �لنا�سئة  �ل�����س��رك��ات  و�ق���ع 
و�جلل�سات  �ل���رئ���ي�������س���ة  �ل���ك���ل���م���ات  خ�����الل 

�حلو�رية و�ملناق�سات �ملثمرة. 
�مل����وؤث����رون �ل��ع��امل��ي��ون يف جمال  و���س��ي��غ��ط��ي 
�ل��رق��م��ي ق�س�س  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا و�ل��ف�����س��اء 
�لأعمال،  ل��ري��ادة  �لبيئي  و�لنظام  �لنجاح، 
�لأهمية  ذ�ت  �مل��و���س��وع��ات  �ىل  ب��ال���س��اف��ة 
وعمليات  و�ل�ستثمار،  �لأم��و�ل  وجمع  مثل 
�إىل  بالإ�سافة  �لعام،  و�لكتتاب  �ل�ستحو�ذ 
ت�سليط �ل�سوء على �أكرث �ل�سركات �لنا�سئة 
و�هتماماً  زخ���م���اً  ت��ك��ت�����س��ب  و�ل���ت���ي  جن���اح���اً 

كبريين.

�ل�سيا�سة حمدد�ت لتعزيز �ل�سحة �لبيئية 
ودعم �لقطاع �خلا�س يف حتوله �إىل تبني 
�أ�ساليب وتقنيات �لإنتاج �لأنظف، و�حلد 
�لحتياجات  وتلبية  �لبيئي  �لإجهاد  من 
�لأ����س���ا����س���ي���ة، و������س�����وًل ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي�����ة 
�لإم��ار�ت باأن تكون �أحد �ل��رو�د �لعامليني 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �خل�������س���ر�ء. ومت يف  يف جم����ال 
�لإم�����ار�ت  ت�سكيل جم��ل�����س  �لإط�����ار  ه���ذ� 
ب��دوره �سكل  �ل��د�ئ��ري و�ل��ذي  لالقت�ساد 
�ل�سيا�سات  جلنة  ه��ي  متخ�س�سة  جلنة 
و�ملكلفة  �لقت�ساد،  وزي��ر  معايل  برئا�سة 
جمموعة  لو�سع  طريق  خريطة  بو�سع 
لتنفيذ  �لد�عمة  و�مل��ب��ادر�ت  �حللول  من 
بالتعاون بني  �لد�ئري  �لقت�ساد  �سيا�سة 
و�ل�سركات  �خل��ا���س  و�ل��ق��ط��اع  �حل��ك��وم��ة 

�لدولية ذ�ت �ل�سلة.

دبي مع �أمريكا �لالتينية منو�ً ملحوظاً، 
بينما منا عدد �سركات �أمريكا �لالتينية 
دبي  جت���ارة  غ��رف��ة  ع�سوية  يف  �مل�سجلة 

لتتجاوز 500 �سركة. 
�إ�سبالرت، ع�سو جمل�س  ه��ارول��دو  وق��ال 
يف  و�خل����دم����ات  �ل���ت���ج���ارة  غ���رف���ة  �إد�رة 
�لإمار�تية  �ل�����س��رك��ات  �ن  �لأوروغ�������و�ي 
�أ�سبحت متتلك �سريكاً موثوقاً يف �أمريكا 
�لأوروغ�����و�ي  ب��غ��رف��ة  مم��ث��اًل  �لالتينية 
و�لرتويج  �لأع��م��ال  ف��ر���س  ل�ستك�ساف 

لن�ساطاتها وخدماتها ومنتجاتها.
و�سدد �إ�سبالرت على �لإلتز�م �لتام بدعم 
�لتعاون  �لإم��ار�ت��ي��ة وت��ع��زي��ز  �ل�����س��رك��ات 
�لتجارية  �مل�ستويات  كافة  �مل�سرتك على 
�قت�سادي  بني  و�ل�ستثمارية  و�لتقنية 
�لعديد  مي��ت��ل��ك��ان  �ل����ل����ذ�ن  �جل���ان���ب���ني، 
من �مل��ز�ي��ا و�لإم��ك��ان��ات يف جم��ال جتارة 

�لب�سائع و�خلدمات. 
وقدمت غرفة جتارة دبي عر�ساً تعريفياً 
�أم�������ام �حل�������س���ور ح�����ول �ق���ت�������س���اد دب����ي، 
�لإمارة  توفرها  �لتي  �لتناف�سية  و�ملز�يا 
�لأجنبية  �ل����س���ت���ث���م���ار�ت  ل���س��ت��ق��ط��اب 
�ملبا�سرة، وكيفية تفعيل قنو�ت �لتو��سل 

و�حلو�ر �مل�سرتكة.

اتفاقية تفاهم بني جمموعة تيك جروب وبي�ضك�ض
 و اأو�ضن هارف�ضت لإنتاج �ضمك ال�ضلمون بالطرق البتكارية

•• عجمان- وام:

و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  رئي�س  �لنعيمي  حميد  بن  ر��سد  �ل�سيخ  �سهد 
بعجمان توقيع �تفاقية تفاهم بني جمموعة تيك جروب وبي�سك�س و �سركة 
�ملبتكرة  �لطرق  ��ستخد�م  �لتعاون يف جمال  �أوج��ه  لتعزيز  �أو�سن هارف�ست 
لرتبية �لأحياء �ملائية لإنتاج �سمك �ل�سلمون.  وقع �لتفاقية �سري�ز ح�سن 
�ل�سرت�تيجية  رئي�س  �لتنفيذي يف تك جروب وبيرت ليمربيت�س  �لرئي�س 
لدى  موؤ�س�س  و�سريك  م�ست�سار  ميري�سث  وي���ورن  بي�سك�س  ل��دى  و�لنقل 
و  موؤ�س�س  �سريك  �سان�سال  وهيثم  �ملائي  لال�سرتز�ع  �لأوروب��ي��ة  �جلمعية 
�ملوؤ�س�س  �ل�سريك  كابو�ستا�س  وروب��رت  هارف�ست  باأو�سن  �لتنفيذي  �ملدير 

و�لرئي�س �لتنفيذي لال�سرت�تيجية باأو�سن هارف�ست.
�جلهات  جميع  �أن  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ر����س��د  �ل�سيخ  �أك��د  �ل�سدد  ه��ذ�  ويف 
يف  �لإ�سهام  �ساأنها  من  �لتي  �ملتينة  �ل�سر�كات  لتوطيد  ت�سعى  و�ل�سركات 
تاأتي  �لتفاقية  �أن  على  م�سدد�  �لغذ�ئي  �ملجال  يف  �لنتائج  �أف�سل  حتقيق 

دعماً ملبادر�ت قطاع ��ستزر�ع �لأحياء �ملائية بالدولة.
وقال �ل�سيخ ر��سد �لنعيمي : “ نتطلع �سوياً لتحقيق �لأمن �لغذ�ئي �مل�ستد�م 
مو�ردها  و�سيانة  �لبيئة  على  للحفاظ  �لكربونية  �لنبعاثات  وتخفي�س 
�لطبيعية، حيث يعتمد م�سروع �لزر�عة �لنوعي على ت�سخري �أف�سل �لطرق 

يف زر�عة �لأحياء �ملائية مبا ي�سمن �سالمة و�سحة �جلميع “.
�مل�ساريع  ندعم  بعجمان:” �أننا  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  رئي�س  و�أ�ساف 
�أنظمة �لتدوير وتعنى باملحافظة  �لر�ئدة �لتي تعتمد على �ل�ستفادة من 
مو�سحا   “  99،5% بن�سبة  معاجلة  مياه  �مل�سروع  وي�ستخدم  �ملياه  على 
�ل�سلمون  ��ستزر�ع  �لتقليدية يف  �لبديلة عن �لطرق  �ملبتكرة و  �لزر�عة  �أن 
وحماية  �لبيئية  �لتحديات  م��و�ج��ه��ة  يف  بديلة  ح��ل��ول  �ي��ج��اد  يف  �ست�سهم 

�لأحياء �ملائية وجمابهة كل �أنو�ع �لأ�سر�ر و�لآفات �لتي قد تو�جهها.
تت�سمن �لتفاقية �لرتكيز على تعزيز �لفر�س �لتطويرية وحتقيق �لأمن 

�لغذ�ئي و�نتاج �أ�سماك عالية �جلودة وب�سعر معتدل يتنا�سب مع �جلميع.
و�أج��م��ع �ل��ط��رف��ان على وج���وب و �جن���از �مل�����س��روع على �أك��م��ل وج��ه ليكون 
حمفز�ً لل�سركات �ملعنية يف �ملجال �لغذ�ئي وبو�سلة للمهتمني يف �ل�ستزر�ع 

�ل�سمكي .

تفاهم  مذكر  يوقعان  اآي«  وبالك  »مراكب   

لتطوير عربات نقل غري ماأهولة يف الإمارات
•• اأبوظبي - وام: 

وقعت �سركة مر�كب تكنولوجيز �إحدى �سركات �سندوق تنمية �لقطاعات 
�ل�سرت�تيجية، �لذر�ع �ل�ستثمارية ل�سركة تو�زن �لقاب�سة، و�سركة بالك-
�آي روبوتك�س �مل�سجلة يف �سوق �أبوظبي �لعاملي، مذكرة تفاهم لبحث �إمكانية 
ماأهولة  غ��ري  ومتو�سطة  ك��ب��رية  نقل  ع��رب��ات  وت�سنيع  وت��ط��وي��ر  ت�سميم 

م�سرية عن بعد.
ن�ست مذكرة �لتفاهم على �لتعاون �لوثيق بني �لطرفني لتطوير خيار�ت 
��ستخد�مها  لغايات  �ملاأهولة  غري  �لأنظمة  جمال  يف  تكنولوجيا  متقدمة 
حتى  �أو  و�لأمنية  �لدفاعية  �سو�ء  �ملختلفة  �لقطاعات  من  و��سع  نطاق  يف 

�لقطاعات �ملدنية مبا فيها �ل�سناعات �ملرتبطة بقطاعي �لنفط و�لغاز.
ب��ا���س��ل �سحيرب �لرئي�س  �ل��ت��ي وق��ع��ه��ا ك��ل م��ن  �ل��ت��ف��اه��م  وح�����س��ب م��ذك��رة 
�لتنفيذي  �لرئي�س  ل�سركة مر�كب تكنولوجيز وماثيو كو�سر�ن  �لتنفيذي 
ل�سركة بالك �آي بح�سور عبد�هلل نا�سر �جلعربي �لع�سو �ملنتدب و�لرئي�س 
�لتنفيذي ل�سندوق تنمية �لقطاعات �ل�سرت�تيجية �ستتوىل �سركة مر�كب 
تكنولوجيز مهام تطوير �أنظمة �لت�سغيل �لذ�تي و�أنظمة �لتحكم عن بعد 
�أنظمة �لت�سغيل / �أي عربات مزدوجة  يف �ملركبة، فيما توفر �سركة بالك 

ماأهولة وغري ماأهولة/ ذ�ت مميز�ت ت�سغيلية تناف�سية.
وقال عبد�هلل نا�سر �جلعربي �لع�سو �ملنتدب �لرئي�س �لتنفيذي ل�سندوق 
�إطار  يف  ي��اأت��ي  �مل��ذك��رة  ه��ذه  توقيع  �إن  �ل�سرت�تيجية  �ل��ق��ط��اع��ات  تنمية 
م�ساعي �ل�سندوق لتعزيز قطاع �ل�سناعات �ل�سرت�تيجية يف دولة �لإمار�ت 
�ملحتوى  وتوطني  �لتكنولوجيا  نقل  عملية  يف  و�مل�ساهمة  �ملتحدة  �لعربية 
�ملحلي للقطاع �ل�سناعي مبا يتو�فق مع مبادرة “ ��سنع يف �لإمار�ت” �لتي 
�أطلقتها وز�رة �ل�سناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة .. م�سري� �إىل �أن �ل�سندوق 
يهدف �إىل توطني %50 من حمتوى �لآليات �ملقرر تطويرها �سمن هذ� 

�مل�سروع.
له  �لتابعة  و�ل�سركات  �ل�سرت�تيجية  �لقطاعات  تنمية  �سندوق  �أن  و�أك��د 
�سيو��سل �لعمل على جذب �ل�ستثمار�ت وتوطني �ملحتوى �ملحلي يف �لقطاع 
�ل�سناعي ودعم �جلهود �حلكومية لدعم �أد�ء �لقت�ساد �لوطني من خالل 
�لقطاعات  يف  خا�سة  م�سافة  قيمة  ذ�ت  نوعية  وم�ساريع  �سر�كات  تنفيذ 

�ل�سرت�تيجية.

تعزيزًا لدورها الريادي وب�سفتها �سريكًا رئي�سيًا للموؤمتر

حا�ضنة الأعمال in5 ت�ضتعر�ض مناذج اأعمال 10 �ضركات تكنولوجية نا�ضئة يف �ضتيب 2022
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العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 
MOJAU_2022- 0051185 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى �لعلم �نه �سيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على تنازل عن �لرخ�سة بني �لأطر�ف �ملذكورة. 
من �لطرف �لأول :  عبد�لرحمن عبد�هلل حممد علي �لنقبي - �جلن�سية �لإمار�ت - ن�سبة )%51( 

�إىل �لطرف �لثاين : عبد�ل�سالم خمي�س �سامل �ملطوع �لنقبي - �جلن�سية : �لإمار�ت 
بال�سم �لتجاري )�ألف لقمة ولقمة للوجبات �ل�سريعة(  ن�ساط �لرخ�سة )بيع �لوجبات �خلفيفة 
)كافترييا(( و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية يف خورفكان - �ل�سارقة رخ�سة مهنية رقم 

749126 �ل�سادرة بتاريخ 2020/3/15
 يف د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بخورفكان.

وعليه �سيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على �لتنازل
بعد �نق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70349 العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 
MOJAU_2022- 0051270 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى �لعلم �نه �سيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على تنازل عن �لرخ�سة بني �لأطر�ف �ملذكورة. 
من �لطرف �لأول : �بر�هيم دروي�س حممد عبد�هلل �لري�سي - �جلن�سية : �لإمار�ت 

�إىل �لطرف �لثاين : حممد عمر�ن مياه �كرب علي - �جلن�سية : بنغالدي�سي 
بال�سم �لتجاري )ريتاج �مللكة للخياطة و�لتطريز(  ن�ساط �لرخ�سة )تف�سيل وخياطة �ملالب�س 

�لن�سائية ، تطريز �لأقم�سة( و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية يف خورفكان - �ل�سارقة رخ�سة 
مهنية رقم 616795 �ل�سادرة بتاريخ 2012/1/4  

 يف د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على �لتنازل

بعد �نق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70349

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 1155/2021/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2021/850 عقاري جزئي ، ب�سد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1،294،025.63( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.

طالب �لتنفيذ : بنك �لمار�ت دبي �لوطني - �س.م.ع
ع��ن��و�ن��ه:�م��ارة دب���ي - دي���رة - ���س��ارع ب��ن��ي ي��ا���س - ب��ج��و�ر غ��رف��ة جت���ارة و���س��ن��اع��ة دب���ي - هاتف 

رقم:043874225 - موبايل رقم:0557016552 - رقم مكاين : 3113783794
�ملطلوب �إعالنه : 1- نا�سر علي �سليمان - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع �لإعالن : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة )�لعقار( يف منطقة برج خليفة 
�لوحدة رقم 1301 - �لطابق رقم 13 - مبنى برج كالرين - 2 - قطعة �لر�س رقم 186 رقم 

�لبلدية 804-345 بناء على قر�ر �ملحكمة �ل�سادر بتاريخ 2022/2/9. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

70197 العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0004285 يف  الدعوى رقم
 �إىل �ملدعي عليه : خالد حممد عبد�هلل �ل علي �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة / �جلن�سية 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/2/9 م قد حكمت عليكم هذه �ملحكمة يف �لدعوى 

�ملذكورة بالرقم �أعاله ل�سالح : �بوبكر �حمد علي م�سري 
بالتايل : حكمت �ملحكمة : بالز�م �ملدعي عليه باد�ء مبلغ 275،000 درهم )مائتان 
وخم�سة و�سبعني �لف درهم( للمدعيني مع �لفائدة عليه بو�قع 6٪ �سنويا ت�سري 
بالر�سوم  و�لزمته  �ل�سد�د  متام  وحتى   2021/7/6 يف  �لدعوى  قيد  تاريخ  من 
و�مل�سروفات ومبلغ �لف درهم �تعاب حماماة.  حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 

يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل ل�ستالمك هذه �لتبليغ.
حرر بتاريخ 2022/2/22 - حرر بو��سطة �ملوظف  

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - عمر �سعيد يو�سف الغزاوي 
مدين     AJCEXCICIVS2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001758/ 

�إىل �ملحكوم عليه : عمر �سعيد يو�سف �لغز�وي 
�لعنو�ن : �إمارة عجمان - �ملنطقة �ل�سناعية �لوىل - كر�ج �لنجوم - مكاين رقم 4522707443  

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ  ر�مز �سيخ �لأر�س - �جلن�سية �سوري - يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله. 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 
�ملطلوب  تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف :  724 درهم. 

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
/ �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - �ملو�فق 
�إجر�ء�ت  �ل�ساعة - �مام �ملحكمة �ملذكورة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ بحقك   -

�لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة دبا الفجرية االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - روائع الفن الدم�سقي ملقاوالت 
االأ�سباغ واالأ�سقف املعلقة ميثلها : عبداهلل عيد طويل ماري عبداهلل عيد طويل ماري

تنفيذ   DAFEXCICIV2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000156/ 
�إىل �ملحكوم عليه :  رو�ئع �لفن �لدم�سقي ملقاولت �لأ�سباغ و�لأ�سقف �ملعلقة ميثلها : عبد�هلل 
�لثقافة  مركز  بجانب  �لفجرية  دبا   : �لعنو�ن   - ماري  طويل  عيد  عبد�هلل  ماري  طويل  عيد 
�لزيودي  �لزيودي )مكتب  �حمد علي  �ملحامى  بوكالة  �لأول  �لطابق  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�سباب 
للمحاماة( عبد�هلل عيد طويل ماري - �لعنو�ن : كلباء �سهيلة كلباء �سارع �لكورني�س حمل ملك 

حمد �أحمد حمد �ل�سيباين �لهاتف : 0501054205 
�ملنفذ : �سركة �خلزنة للتاأمني - �س م ع  يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله. 

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2022 /0000183 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : حممد �بر�هيم علي عبد�لغفور  
جمهول حمل �لإقامة : دبي - هاتف رقم 0558886566  

�نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/2/28 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة 
عجمان �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى رقم 
8( �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى 
مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ 
�لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه. 

حرر بتاريخ  2022/2/18 م.
مدير اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 
 اعالن بالن�سر للح�سور امام اإدارة الدعوى

  SHCAPCICIVS2021/0002281 يف االإ�ستئناف رقم

بناء علي طلب �مل�ستاأنف : �ر�بي�سك لتجارة مو�د �لبناء ومتثلها منى 
علي ح�سن

�ىل �مل�ستاأنف �سده : يا�سر عبد�ملجيد عبد�هلل �أردين �جلن�سية 
�ل�سارقة  مبحكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �مام  باحل�سور  مكلف  �نت 
وذلك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا   - �لإ�ستئنافية  �لإحتادية 
�ملذكور رقمها  �لدعوى  2022/2/28 يف  �ملو�فق  �لإثنني  يف يوم 

�أعاله - بو�سفك م�ستاأنف �سده.
مدير ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة  االحتادية اال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى
70392 العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 

اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2022 /0000738 يف  الدعوى رقم
�إىل �ملدعي عليه : مي ر��سد - جمهول حمل �لإقامة : �سارع �لإحتاد مبنى �سيتي �سنرت �ل�سارقة �لطابق 

�لأول بجانب بنك �مل�سرق رقم �لهاتف : 971504626200  
بناء على طلب �ملدعية : �جرة �ل�سارقة - ذ م م  قد رفعت �لدعوى �ملذكورة �أعاله تطالبكم ب :

و�سبعة  �سبعمائة  درهم   )727.08( وقدره  مبلغ  ب�سد�د  و�لت�سامم  بالت�سامن  عليه  �ملدعي  �لز�م   -
وع�سرون درهما وثمانية فل�سا.

 - �لز�م �ملدعي عليهم بالفائدة �لتاأخريية بو�قع %12 من تاريخ �إقامة �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام.
- �لز�م �ملدعي عليهم �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.

�ملحكمة  �ل�سارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام    2022/3/3 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
 ، معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا   )2 رقم  �لدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �لإبتد�ئية 
وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة 

�يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/21 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0000617 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �سركة �لن�سر للكهرباء و�مليكانيك - ذ م م 
جمهول حمل �لإقامة : �ل�سارقة �لند �لقا�سمية �سارع �مللك في�سل �سقة رقم 204-205 ملك عبد�هلل 

وعبد�لو�حد �لر�ستماين 065744884 0507960363 0565054495 
 617/2022 بناء على طلب �ملدعي : فر��س جمال ��سعد بدر�ن �جلن�سية : �لردن يف �لدعوى رقم 

د�ئرة �ليوم �لو�حد �لعمالية �لد�ئرة �لثالثة - قد رفعت �لدعوى �ملذكورة �أعاله تطالبكم فيها :
- �لز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ وقدره 247946 درهم بالإ�سافة �ىل �لر�سوم و�مل�ساريف. 

�ملحكمة  �ل�سارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/3/8 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
 ، بو��سطة وكيل معتمد  �و  15( �سخ�سيا  �لدعوى رقم  �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير  �لإبتد�ئية 
وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام 

من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/21 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2022 /0000635 يف  الدعوى رقم

ورقة  )ح�سب  �لدولة  خارج   : �لعنو�ن   : �لإقامة  حمل  جمهول   - بن�سيبة  نبيل   : عليه  �ملدعي  �إىل 
�لتحري( �لهاتف : 0547507602 - 0562808929  - 0581721446 

بناء على طلب �ملدعية : مرمي رزوق  قد �قامت عليك دعوى وتطالبك فيها :- 
- �لز�م �ملدعي عليه دفع مبلغ )7170( درهم  - �لز�م �ملدعي عليه بدفع �لر�سوم و�مل�سروفات و�تعاب 
�ملحاماة  - �عالن �ملدعي عليه باجلل�سة ولئحة �لدعاء - �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل طبقا لحكام 
�ملادة 229 �لفقرة )5( من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية.  �نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/3/1 
�ملدنية -  مكتب رقم )مكتب مدير  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  �ل�سارقة  �لدعوى حمكمة  �إد�رة  �أمام مكتب 
�لدعوى رقم 5( �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها 
كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى 

�ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/15 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0005733 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه �سركة �لأندل�س لالعمال �لكهروميكانيكية ذ.م .م 
وميثلها قانونا �إبر�هيم حممود �إبر�هيم بدر�ن ، �لعنو�ن: 9321682 

نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2022/02/15 
قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �أعاله 

ل�سالح �سركة �سرد�ر نظم �لهدى للخدمات �لفنية و�لتنظيف ذ.م .م و ميثلها قانونا �ل�سيد حممد 
باإلز�م   : �ملحكمة مبثابة �حل�سوري  - حكمت  ن�س �حلكم   : بالتايل   ، فاروق غالم م�سطفى  �ختار 
�ملدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 3.310.342.79 درهم )ثالثة ماليني وثالثمائة 
وع�سرة �آلف وثالثمائة و�ثنان و�أربعون درهما و79 فل�سا ل غري(، مع �إلز�مها بالر�سوم و�مل�ساريف 
و500 درهم مقابل �أتعاب �ملحاماة، ورف�س ما عد� ذلك من طلبات.  حكما قابال لال�ستئناف خالل 

�ملدة �لقانونية  30  يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 

اعالن مدعى عليه بالن�سر

�ملدعي باحلق �ملدين : لوي�س فيتون ماليتيه
ممثلة بال�سيد مالك �سليم حنوف - لبناين �جلن�سية )�سركة لوي�س فيتون مالتيتيه( 

 : �لعنو�ن   - - هندي �جلن�سية   �أ�سرف  فائز  �إع��الن��ه( : حممد  �إع��ادة  )�ملطلوب  عليها  �ملدعي 
دبي - منطقة �لرفاعة �سقة رقم 102 - ببناية حتمل رقم مكاين 2832995030 - هاتف 

رقم : 0553578944 
قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية )د�ئرة �جلنح �خلام�سة( يف �لق�سية �جلز�ئية رقم 2022/985 
�إعالن �ملدعى عليه �ملذكور بالئحة �لدعاء وذلك عن طريق �لن�سر، حيث �قامت �ملدعية باحلق 
�ملدين دعو�ها �ملدنية �سد �ملدعي عليه تطالبه بدفع مبلغ وقدره )25،000( درهم علما بان 

�لق�سية موؤجلة جلل�سة 2022/3/2 لوررود �لإعالن. 
 رئي�س ق�سم ق�سايا اجلزاء
ماجد عي�سى احلب�سي

النيابـــة العامـــة 
   PUBLIC PROSECUTION

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 
 اإخطار عديل باإلغاء الوكالة 

MOJAU_2022- 0048488 رقم املعاملة
�عالن عزل

�ملخطر �لول : �ناند� د��س بيبول د��س - بنغالدي�سي �جلن�سية
�لهاتف : 0529259086 - �لعنو�ن �ل�سارقة

�ملخطر �إليه : جوي �سيل جوين مونتو�سيل - بنغالدي�سي �جلن�سية
�لعنو�ن : �ل�سارقة - �ل�سناعية 5 - ور�سة �أهال لت�سليح كهرباء ومكيفات - هاتف رقم : 0557311910

مو�سوع �لخطار : �عالن عزل وكالة
  SH20200803041032 إ�سارة للوكالت �ملحررة ل�ساحلك و�مل�سدق عليها من �ل�سيد �لكاتب �لعدل بال�سارقة برقم�
بتاريخ 2020/08/03، وعمال لن�س �ملادة : رقم : )955( من قانون �ملعامالت �ملدنية رقم : )5( ل�سنة : )1985( 
مبوجبها  لكم  �ملمنوحة  و�ل�سالحيات  �ل�سلطات  جميع  فان  وعليه   ،  )1987( ل�سنة  بالقانون رقم : )1(  و�ملعدل 
تكون لغية ول يجوز �لتعامل بهذه �لوكالة من تاريخ ت�سلمك �لعالن، لذلك ، ترجو �إعالمكم باأننا قد قمنا باإلغاء 
2020/08/03، ل�ساحلك من تاريخ هذ� �لكتاب �أعاله  SH20200803D41032( بتاريخ  �لوكالة برقم ) 
و�أن جميع �ل�سالحيات و�ل�سلطات و�لو�جبات و�حلقوق �ملرتتبة عليها قد فقدت حجيتها �عتبار� من تاريخ ��ستالمك 

هذ� �لإخطار
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70021

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - عبدالرحيم ح�سن حممد عبداهلل ال علي
اداء  اأمر   AJCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000214/ 

�إىل �ملحكوم عليه : عبد�لرحيم ح�سن حممد عبد�هلل �ل علي - �لعنو�ن : عجمان منطقة �لنعيمية �سارع �ل�سيخ 
خليفة بن ز�يد بجو�ر حمطة برتول �دنوك هاتف : 0502123321  
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ علي �سامل عبد�هلل �لنعيمي - �جلن�سية �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  

تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف : 750624.0 
 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
 - �ملو�فق   - يوم  فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة  ذلك  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن  بهذ�  �إعالنكم 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  �ستتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  �ملذكورة.  ويف حالة تخلفك  �ملحكمة  �أمام   - �ل�ساعة 

�جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70472 العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 
تظلم   AJCAPCIGRI2021 /0000678 يف  الدعوى رقم

بالن�سر 
�مل�ستانف �سده : �لينا مالورو�سيانتيفا

عنو�نه : �إمارة عجمان عجمان ون ويعلن عل مكتب �ملحاميني/ وليد �ملرزوقي وخالد حممد و�لكائن 
رقم  مكتب   33 رقم  تاور�لطابق  �ملنارة  �لبر�ج  �سارع  �لتجاري  �خلليج  منطقة  بردبي  دبي  �إمارة 
3304 مكاين : 2466586507 هاتف رقم : 044254373 فاك�س رقم : 044254183 
�أن �مل�ستاأنف : موؤ�س�سة عقار�ت عجمان )عقار(  0503047444  ليكن معلوما لديك  متحرك : 
/0000678 رقم  �لبتد�ئية  �لدعوى  يف   ،  20..../..../..... بتاريخ  �ل�سادر  �حلكم  ��ستاأنف  قد 
�و ح�سور  - تظلم. فيقت�سي ح�سورك  �ملدنية  �لإ�ستئنافية  �ملحكمة   AJCAPCIGRI2021
من ميثلك �أمام حمكمة عجمان �لحتادية بد�ر �لق�ساء �ملو�فق 2022/03/08 �ل�ساعة 10:30 
�سباحاً” وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم ح�سورك �و ح�سور من ميثلك  قانونا” ف�ستنظر 

�ملحكمة �لدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70530

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2022 /0000261 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �سرير �مو �سلفر�ج
جمهول حمل �لإقامة : �ل�سارقة منطقة �لعزره �سارع �ل�سيخ �سامل بن �سلطان �لقا�سمي بناية �سكن �سائقي �جرة �ل�سارقة 

رقم �لهاتف 0523230256
�عالن بالن�سر باللغتني �لعربية و�لجنبية :  بناء على طلب �ملدعية : �أجرة �ل�سارقة

قد رفعت �لدعوى �ملذكورة �عاله تطالبكم ب :
و�لفائدة   ، فل��س  و33  درهم  �ألفا وخم�سة  وقدره )33005.06( ثالثة وثالثون  مبلغ  ب�سد�د  عليه  �ملدعى  �إلز�م   -

�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى تاريخ �ل�سد�د �لتام.
- �لز�م �ملدعى عليه بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.

�أنت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/03/02 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقه �لإحتادية �ملحكمة �لبتد�ئية 
�ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 2( �سخ�سيا ً �أو بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على 
�لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �أيام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى 

�ملذكور رقمها �أعاله - بو�سفك مدعى عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/16 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0008325 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملحكوم عليه باتريك �مو�ح ، �لعنو�ن: 9404964
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2022/02/08 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف 
�لدعوى �ملذكورة بالرقم �أعاله ل�سالح / �أجرة �ل�سارقة ، بالتايل : ن�س �حلكم 
�إىل  يوؤدي  باأن  عليه  �ملدعى  �إلز�م  �أول:  �ملحكمة مبثابة �حل�سوري:-  - حكمت 
�ملدعية مبلغ وقدره )18437.45 درهم( ثمانية ع�سر �ألفا و�أربعمائة و�سبعة 
وثالثون درهم وخم�سة و�أربعون فل�سا بو�قع 4% من تاريخ قيد �لدعوى وحتى 
متام �ل�سد�د على �أل تزيد عن �أ�سل �ملبلغ �ملق�سى به.  ثانيا : �إلز�م �ملدعى عليه 

بالر�سوم و�مل�سروفات. 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

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

تنازل/ بيع
�إع�الن بال�س�ر

ليكن معلوما للجميع باأن : �ل�سيد/�سم�ساد عبا�س مري عبا�س - �جلن�سية باك�ستان - يرغب 
�مل�سماه  100% يف �لرخ�سة  �لبالغة  50% من كامل ح�سته  �لبيع و�لتنازل عن جزء  يف 
جتارية  برخ�سة  بال�سارقة  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة   ) مويلح  و�دي  )خمبز 
رقم )764083(، �إىل �ل�سيد/ زر تاج حمبوب دول - �جلن�سية باك�ستان، تعديالت �خرى: 
ل يوجد. وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 
2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  
على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 

تنازل/ بيع
�إعالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيد: عدنان �حمد حيدر - �جلن�سية: �جلمهورية �لعربية �ل�سورية، 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�سيد: جهاد عدنان 
�أحمد ل�سيانة  �مل�سماه )عدنان  �لرخ�سة  �ل�سورية، يف  �لعربية  : �جلمهورية  حيدر - �جلن�سية 
د�ئرة  من  �ل�سادرة   )779234( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  �ل�سيار�ت( 
�أحمد  )عدنان  من  �لتجاري  �ل�سم  تغيري  �خرى:  تعديالت  بال�سارقة،  �لقت�سادية  �لتنمية 

ل�سيانة �ل�سيار�ت( �إىل )جهاد عدنان ل�سيانة �ل�سيار�ت(،
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
�لت�سديق  على �لجر�ء  يتم  �سوف  و�نه  للعلم  �لعالن  ن�سر هذ�  �قت�سى  �لعدل. فقد  �لكاتب 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ  من  ��سبوعني  بعد  �ليه  �مل�سار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 

تنازل/ بيع
�عالن بالن�سر

 : �جلن�سية  �حلق،  �مني  �حل�سني  قمر  حممد   / �ل�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
100% وذلك  �لبالغة  30% من ح�سته  و�لتنازل عن  �لبيع  بنغالدي�س يرغب يف 
�ىل �ل�سيد/ حممد مطلب ح�سني من�سي مياه، �جلن�سية: بنغالدي�س بالرخ�سة �مل�سماه 
)�لنامل �لر�قي�ة خلياطة وتطريز �ملالب�س �لن�سائية( تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة مبوجب 
رخ�سة رقم )739530( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقه، تعديالت 
�لقانون �لحتادي  �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام   �خرى: ل يوجد. وعمالبن�س 
رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم 
و�نه �سوف يتم �لت�سديق على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن 
فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع 

�لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 

تنازل/ بيع
�إعالن بالن�سر

ليكن معلوماً للجميع باأن �ل�سيد : جوى دعا�س رتان دعا�س - �جلن�سية : بنغالدي�س، 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كمل ح�سته �لبالغة )5%( وذلك �إىل �ل�سيد : حممد 
�مل�سماه  �لرخ�سة  يف  بنغالدي�س،   : �جلن�سية   - �حمد  فاروق  حممد  �لدين  نا�سر 
رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  �ل�سيار�ت(  لت�سليح  �ل�سعد  )ور�سة 

)722625( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة، تعديالت �خرى: 
ل�سنة   )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�س 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم   2013
�لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه 
�ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت 

�لقانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 

تنازل/ بيع
�إعالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن : �ل�سيد/ عمرو خليل �بر�هيم فرحات - �جلن�سية:م�سر يرغب 
�لدين  �سم�س  �ل�سيد/  �إىل  وذلك  �لبالغة )%100(  كامل ح�سته  و�لتنازل عن  �لبيع  يف 
تايل كونهى حممد تايل - �جلن�سية : �لهند، يف �لرخ�سة �مل�سماه )كافترييا نور �ل�سباح( 

�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم )786472(، 
تعديالت �أخرى : ليوجد،

وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 

تنازل/ بيع
�إع�الن بالن�س�ر

�لبيع  يف  يرغب   ، باك�ستان  �جلن�سية:  حممد  فتيح  �سهز�د  حممد  �ل�سيد:  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة )25%( وذلك �إىل �ل�سيد: �ساقب غالم �حمد حممود - �جلن�سية : 
باك�ستان. ليكن معلوماً للجميع باأن �ل�سيد: عوي�س �ور �سليم حممد رحمن �جلن�سية: باك�ستان ، يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن )25%( من كامل ح�سته �لبالغة )75%( وذلك �إىل �ل�سيد: �ساقب غالم �حمد 
حممود - �جلن�سية : باك�ستان. يف �لرخ�سة �مل�سماه )حممد �سهز�د خلدمات �لتنظيف للمباين( تاأ�س�ست 
بال�سارقة،  �لتنمية �لقت�سادية  د�ئرة  �ل�سادرة من  �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )788897(  باأمارة 
تغيري   • حملية(  ل�سركة  )فرع  �ىل  خدمات(  )وكيل  من  �لقانوين  �ل�سكل  تغيري  �خرى:•  تعديالت 
�ل�سم �لتجاري من )حممد �سهز�د خلدمات �لتنظيف للمباين( �ىل )�لنجم خلدمات �لتو�سيل – فرع 
�ل�سارقة(. وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار 
�ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية. 

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555
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العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0010319 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �سمري حممود �لعلي  
جمهول حمل �لإقامة : �ل�سارقة - �سارع �خلان - بناية مركز �لغامن لالعمال مكتب 306  

بناء على طلب �ملدعي : حممد �سمري حممود �لعلى 
قد رفع �لدعوى �ملذكورة �أعاله يطالبكم ب� : �حلكم ب�سحة توقيع �ملدعى عليه/ �سمري حممود �لعلي على 
�أقر باأن كافة �ملبالغ  2018/4/19 �مل�ستهل بفقرة ))�أنا �ملوقع �دناه �سمري حممود �لعلي  �لإقر�ر �ملوؤرخ 
�لتي ذكرت يف عقود بيع �لعقار�ت �خلا�سة بي و�لتي بعثها �إىل ولدي حممد �سمري حممود �لعلي قد قب�ستها 
منه يف وقت �سابق وذلك مقابل �أنه قد قام بالتنازل يل عن كافة ح�س�سه يف �سركة �سمري �ملحمود و�أولده 
مبا لها وما عليها وكافة �لأرباح �ملرت�كمة .... �إىل �آخر ما جاء بالإقر�ر((.  �نت مكلف باحل�سور بجل�سة 
2022/3/1 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب 
مدير �لدعوى رقم 2( �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها 
كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور 

رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/17 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0000560 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعى عليه: �ملوؤ�س�سة �لربيطانية للنظار�ت
جمهول حمل �لإقامة : �ل�سارقة �ملجاز خلف �سارع جمال عبد�لنا�سر حمل رقم 6 ملك ورثة حممود 

عبد�لرحمن 0529333390
رقم  �لدعوى  يف  �لهند   : �جلن�سية  كونهي  ح�سني  بوثيابور�يل  كوناث  �سفاف   / �ملدعي  ب��ان  نعلمكم 

�ليوم �لو�حد �لعمالية �لد�ئرة �لثالثة. د�ئرة   2022-560
قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها : �لز�م �ملدعى عليه ب�سد�د مبلغ وقدره 50000 درهم 
�إد�رة  2022/03/08 �أمام مكتب  بال�سافة �ىل �لر�سوم و�مل�ساريف. �أنت مكلف باحل�سور بجل�سة 
�ل�سارقة �لإحتادية �ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى  �لدعوى حمكمة 
رقم 15( �سخ�سيا �أو بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة 
�مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �أيام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور 

رقمها �أعاله - بو�سفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/17851(
�ملنذر: �لقدرة �لعالية للكهربائيات )�سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة( �س�د

�سد - �ملنذر �ليها : �ك�سر� لعمال �لكهروميكانيكية ذ.م.م
�لإن���ذ�ر  مو�سوع  �مل�ستحق  �ملبلغ  ���س��د�د  ب�سرعة  �ليها  �مل��ن��ذر  على  �مل��ن��ذر  ينبه 
وقدرة 80،850.37 درهم )ثمانون �لف وثمامنائة وخم�سون درهما و�سبعة 
�لإنذ�ر  ت�سلمكم  تاريخ  �أي��ام من  �لقانونية خم�سة  �ملدة  فل�سا( خالل  وثالثون 
هذ�  برد  باإلز�مكم  �لقانونية  �لإج���ر�ء�ت  كافة  �سدكم  �ملنذر  يتخذ  �سوف  و�ل 
�ملبلغ و�لفائدة �لقانونية من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى متام �ل�سد�د، مع 

حتملكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �ملقررة ومقابل �أتعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سنداي ابوه  
جتاري     SHCEXCICOMS2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004311/ 

�إىل �ملحكوم عليه :  �سند�ي �بوه 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ موؤ�س�سة عبد�لعزيز حممد �ملاجد  ، �جلن�سية �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي :

�ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 36372  
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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تنازل/ بيع
�إعالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيد : حممد رحيم �لدين �حمد �سفاء - �جلن�سية: بنغالدي�س، يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن )50%( من كامل ح�سته �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�سيد : حممد معني 
�لدين حممد �نور - �جلن�سية : بنغالدي�س، ويرغب يف �لبيع و�لتنازل عن )50%( من كامل ح�سته 
�لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�سيد : حممد زين �لعابدين عبد�لغني - �جلن�سية : بنغالدي�س، 
مبوجب  �ل�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  �ل�سيار�ت(  ل�سيانة  �ل�سجعة  �سرق  )ور�سة  �مل�سماه  �لرخ�سة  يف 
�خرى: تعديالت  بال�سارقة،  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة   )766472( رقم   رخ�سة 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار 
�ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  
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تنازل/ بيع
�جلن�سية   ، مد�ويخ  حممد  علي  عبد�هلل   �ل�سيدة/خوله  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�لإمار�ت ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�سيدة/ 
�لمرية  )مطعم  �مل�سماة  بالرخ�سة  باك�ستان   : �جلن�سية   ، �فتخار  ح�سني  �حمد  �فطاب 
�ل�سعيدة( تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )750221( �ل�سادرة من د�ئرة 

�لتنمية �لإقت�سادية بال�سارقة.
تعديالت �خرى : تغيري �ل�سكل �لقانوين من موؤ�س�سة فردية �ىل وكيل خدمات. 

وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  
��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س  �ليه بعد  �مل�سار  على �لجر�ء 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  
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 اخطار دفع بالن�سر

رقم امللف 2022/50 تنفيذ جتاري 
بناء على طلب / �ملحكوم له / فا�ست لتاأجري �ل�سيار�ت - �س ذ م م - �جلن�سية 

�ىل �ملحكوم عليه / �سوجنا جب كر�فت تيماين �جلن�سية / �ملانيا 
�ملحكوم عليه / �يليا عبد�هلل �لتيماين �جلن�سية / لبنان 

�ملحكوم عليه / وورلد �وف تر�فل �س م م ح �جلن�سية 
ليكن معلوما لديك بان حمكمة ر��س �خليمة قد ��سدرت بحقك حكما بتاريخ 2021/10/25 
 107079.68 وق��دره  مبلغ  بدفع  بالز�مك  جزئي  جت��اري   )697/2021( �لق�سية  يف 
درهما �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف  ومبا �ن �ملحكوم له �عاله قد تقدم بطلب لتنفيذ حكم و�سجل 
بالرقم �مل�سار �عاله ، فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء �عاله خالل 15 يوم �لتايل للتبليغ ويف حال 
 ، لتنفيذ �حلكم  �ملنا�سبة  �لقانونية  �لج��ر�ء�ت  �ستتخذ بحقك  �ملحكمة  تخلفك عن ذلك فان 

و�لر�سوم �ملرتبة عليك. 
 ق�سم التنفيذ 

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى AJCFICIPOR2021 / 0004866 جتاري )جزئي( 
�إىل �ملدعى عليه : �لن�سمة ل�ستقد�م �ليدي �لعاملة

نحطيكم علما باأنه بتاريخ 2022/2/1م قد حكمت عليكم هذه �ملحكمة يف �لدع��������وى 
�ملذكورة بالرقم �أعاله  �ملدعي : �سامل ر��سد �سامل ر��سد �ل�سام�سي

10125 درهم  �أن يرد للمدعي مبلغ  باإلز�م �ملدعى عليه  بالتايل : قررت �ملحكمة :- 
15/12/2021 وحتى �ل�سد�د  و�لفائدة بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة �حلا�سل يف 
�لتام و�ألزمت �ملدعي عليه �لر�سوم و�مل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة، 
ورف�ست ما عد� ذلك من �لطلبات. حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما �عتبار� من 

�ليوم �لتايل ل�ستالمك ه�ذ� �لتبليت. حرر بتاريخ 2022/2/20 
حرر بو��سطة �ملوظف

حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392
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مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

  يف االإ�ستئناف رقم 167/2022/320 ا�ستئناف احوال �سخ�سية ومواريث 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لأحو�ل �ل�سخ�سية �لوىل - ��ستئناف رقم 88 

مو�سوع �لدعوى : �إ�ستئناف �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 270/2021 �حو�ل نف�س غري 
م�سلمني و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب.

م�ستاأنف  : �و�سو�لد �ي�ستيفان دي �سوز� - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - �لنهدة �لوىل - 
دبي - �سارع �لنهدة - مبنى بناية �ل�سدره - �سقة رقم 1004  

وميثله : روؤيا عبد�هلل حممد �لعو�سي  
�ملطلوب �إعالنه : 1 - جوي�س �ين فريناندي�س �ي دي �سوز� - �سفته : م�ستاأنف �سده   

مو�سوع �لإعالن : �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 270/2021 �حو�ل نف�س غري م�سلمني  
بقاعة  �سباحا   10.00 �ل�ساعة   2022/3/7 �مل��و�ف��ق  �لإث��ن��ني  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
�لتقا�سي عن بعد يف مبنى �لأحو�ل �ل�سخ�سية يف منطقة �لقرهود وعليه يقت�سي ح�سوركم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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تكليف اإعالن بالن�سر باللغتني العربية واالإجنليزية 
حل�سور اجتماع اخلربة امل�سرفية 

يف الدعوى رقم 10194/2021 جتاري )جزئي( 
حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية 

�ملدعي : د�ر �لتمويل )�س.م.ع( 
�ملدعى عليه: �أمار �سارما )بريطاين �جلن�سية(

�ملدعى عليه / �أمار �سارما )بريطاين �جلن�سية( مدعو للح�سور على �سخ�سياً �أو بو��سطة وكيل 
 02:00 معتمد لجتماع �خلربة �مل�سرفية �ملرين بو��سطة برنامج زووم �ملقرر عقده �ل�ساعة 
27/02/2022 و�لتو�جد و�حل�سور عن طريق �لفيديو )برنامج  ظهر� يوم �لأحد �ملو�فق 
�لإلكرتوين  �لربيد  على  تقدميها  يف  ترغبون  �لتي  �مل�ستند�ت  كافة  معكم  م�سطحبني  زووم( 
للتو��سل   : �لكرتوين  بريد   050  6630852 �لهاتف  على  �لت�سال  �دناه  �ملبني  للخبري 

ali.expert2020@gmail.com خلبري يرجى مع�
اخلبري امل�سريف
 علي مو�سى ال�سحري

اإعالن اإجتماع خربة 

70533
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MOJAU_2022- 0051433 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�عالن بالن�سر

باأن �ل�سيد/ حممد �سلطان جوجار نور حممد - باك�ستاين �جلن�سية  ليكن معلوما للجميع 
و�لتي  �لتو�سيل(  خلدمات  �لقمر  )�سعاع  �مل�سماه  خدمات  بوكيل  �لفردية  �ملوؤ�س�سة  ميلك 
تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة جتارية رقم )785663( ، ويرغب �ل�سيد/ حممد 
�سلطان جوجار نور حممد - باك�ستاين �جلن�سية - يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 
)100%( وذلك �إىل �ل�سيد / حممد قا�سم ظافر �قبال - باك�ستاين �جلن�سية ، وعمالبن�س 
�ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب 
�لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه 
بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  
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اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف التنفيذ رقم  754/2021/211 تنفيذ عقاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186 

 1،186،270( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د   ، جزئي  عقاري   2021/621 رقم  �لدعوى  يف  �ل�سادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�سوع 
درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف

طالب �لتنفيذ: بنك �لإمار�ت دبي �لوطني - �س م ع - عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�س - بجو�ر غرفة جتارة و�سناعة دبي - هاتف 
رقم 04/3874225 موبايل رقم 055/7016552 - رقم مكاين )3113783794( وميثله : حممد عبد�مللك م�سطفى �أهلي  

�ملطلوب �إعالنه : ند� علي ��سغر �سري�زي �ول - عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة �ل�سيخ ز�يد - �ل�سقة رقم )1304( �لطابق رقم )13( �ملبنى رقم 
 )11( �ساوث ريدج رقم )5( د�ون تاون - برج خليفة - قطعة �لر�س رقم )201( هاتف متحرك رقم : 0508869800  - 0502114144 
مو�سوع �لإعالن : �أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2022/3/9 �ل�ساعة 05:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع 
http://www. لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين�
ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه  وعلى   )emiratesauction.ae
�عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون 
�لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من 
�ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل 
�لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات :  نوع �لعقار : وحدة عقارية - �ملنطقة برج خليفة رقم �لر�س 
201 رقم �ملبنى : 5 ��سم �ملبنى : �ساوث ريدج 5 �مل�ساحة : 86.68 مرت مربع رقم �لوحدة : 1304 - مببلغ 1.288.352.47 درهم. 

مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021 العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 

اعالن بيع  عقار بالن�سر
يف التنفيذ رقم  754/2021/211 تنفيذ عقاري  

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186 
 1،186،270( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د   ، جزئي  عقاري   2021/621 رقم  �لدعوى  يف  �ل�سادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�سوع 

درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف
طالب �لتنفيذ: بنك �لإمار�ت دبي �لوطني - �س م ع - عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�س - بجو�ر غرفة جتارة و�سناعة دبي - هاتف 

رقم 04/3874225 موبايل رقم 055/7016552 - رقم مكاين )3113783794( وميثله : حممد عبد�مللك م�سطفى �أهلي  
�ملطلوب �إعالنه : ند� علي ��سغر �سري�زي �ول - عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة �ل�سيخ ز�يد - �ل�سقة رقم )1304( �لطابق رقم )13( �ملبنى رقم 
 )11( �ساوث ريدج رقم )5( د�ون تاون - برج خليفة - قطعة �لر�س رقم )201( هاتف متحرك رقم : 0508869800  - 0502114144 
مو�سوع �لإعالن : �أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2022/3/9 �ل�ساعة 05:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع 
http://www. لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين�
ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه  وعلى   )emiratesauction.ae
�عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون 
�لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من 
�ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل 
�لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات :  نوع �لعقار : وحدة عقارية - �ملنطقة برج خليفة رقم �لر�س 
201 رقم �ملبنى : 5 ��سم �ملبنى : �ساوث ريدج 5 �مل�ساحة : 86.68 مرت مربع رقم �لوحدة : 1304 - مببلغ 1.288.352.47 درهم. 

مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 
اعالن بالن�سر 

 207/2021/6923 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  جيتيندر� غن�سامد��س - جمهول حمل �لقامة

)حاليا(  �لم���ار�ت  )م(  ����س.م.ب  �لو���س��ط(  )�ل�سرق  �لتنفيذ/�ميك�س  �لطالب  �ن  مبا 
�سركة �مريكان �ك�سرب�س )�ل�سرق �لو�سط( �س.م.ب )�سابقا( 

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)38699.06( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 70021
اعالن بالن�سر 

 57/2022/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  بي �أي �سي للمقاولت �س.ذ.م.م - جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�ك�سن خلدمات �حلفر و�سفط �ملياه ذ.م.م 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )2109145( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان 
بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

70197 العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 
اعالن بالن�سر 

 747/2022/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  �بر�هيم حممد عبا�س حممد - جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�سركة �لد�نوب لتجارة مو�د �لبناء ذ.م.م 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان  به وق��دره )103647( درهم �ىل طالب 
بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

70197 العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
 211/2014/265 تنفيذ عقاري 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سده/1-  جمموعة �لو�حة للم�سروعات �ملحدودة -  جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�سونال ناجني ت�سوهان 

  22b4 �لوحد�ت رقم  بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن  نعلنكم 
�لر�بعة  �حلبيبة  مبنطقة  �لكائنة   1a3-1a4-1a2-21b1-22c3-22b3
�مللف  به ويف  �ملطالب  للمبلغ  وف��اء   oasis tower:ملبنى� ��سم   -  51 �لر���س  رق��م 
�عاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا بناء� على قر�ر �ملحكمة �ل�سادر بتاريخ 

 .2022/1/26
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

70021

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:891/2021/18 عقاري جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لعقارية �جلزئية �خلام�سة رقم 200

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )451.993( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12٪ من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة . 

�ملدعي:موؤ�س�سة عقار
ع���ن���و�ن���ه:�م���ارة دب���ي - ���س��ارع �مل��ط��ار منطقة ب��ور���س��ع��ي��د ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة �لع���م���ال �مل��ي��ز�ن��ني م��ك��ت��ب رق���م 9 - 

هاتف:0506767616 - بريد �للكرتوين:INFO3@OMALC.AE  - مكاين:3244594826
IBAN:AE090500000000020106942 - عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�سي

�ملطلوب �إعالنه :  1- حممد ف�سل حممد ف�سل  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع �لإعالن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ:2021/10/10 يف �لدعوى �ملذكورة 
بو�قع  و�لفائدة  دره��م   )351.993( م��ق��د�ره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  ل�سالح/  �ع��اله 
و�مل�ساريف  �لر�سوم  و�لزمته  �لتام  �ل�سد�د  وحتى   2021/7/20 يف  �حلا�سل  �ملطالبة  تاريخ  من  �سنويا   ٪5
قابال  ، حكما مبثابة �حل�سوري  ذلك من طلبات  ماعد�  ورف�ست  �ملحاماة  �تعاب  مقابل  درهم  وخم�سمائة 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 70530

اعالن اأمر اأداء بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:307/2022/60 امر اداء 

�ملنظورة يف:�و�مر �لد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203
مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة با�سد�ر �لمر بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي �ملدعية مبلغ وقدره )180000( درهم 
مائة وثمانون �لف درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9٪ من تاريخ �ل�ستحقاق يف:2018/7/29 وحتى تاريخ 

�ل�سد�د �لتام و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:�حمد بن عبد�هلل بن حجي �جلا�سم

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لو�سل - بردبي - دبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - مبنى �ميجيت - �سقة �مليز�نني 
��سعدي خلفان  ح�سن  �سهيل  وميثله:خديجة    -  m04

�ملطلوب �إعالنه :  1- ها�سم بن علي باقر �ملو�سى -  �سفته : مدعي عليه
بان   - بتاريخ:2022/2/10  �لبتد�ئية  دبي  �أد�ء فقد قررت حمكمة  �أمر  ��ست�سد�ر  �لإع��الن :طلب  مو�سوع 
بو�قع 5٪ من  �لقانونية  و�لفائدة  �لف درهم  يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )180.000( درهم مائة وثمانون 
�تعاب  مقابل  دره��م   )300( ومبلغ  و�مل�ساريف  بالر�سوم  �لز�مه  مع  �ل�سد�د  مت��ام  وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ 

�ملحاماة .ولكم �حلق يف ��ستئناف �لمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 

اعالن اأمر اأداء بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:198/2022/60 امر اداء 

�ملنظورة يف:�و�مر �لد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203
مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة با�سد�ر �لمر بالز�م �ملدعي عليه �ن ت�سدد للمدعي مبلغ �ملديونية )800.000( 
درهم ثمامنائة �لف درهم - ��سافة للفائدة �لقانونية 12٪ من تاريخ �ل�ستحقاق �لو�قع يف تاريخ �لنذ�ر 

�لعديل 2020/12/16 وحتى �ل�سد�د �لتام مع �لز�م �ملدعي عليها بالر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب . 
�ملدعي:�مني �حمد حممد �بر�هيم

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �جلافلية - دبي -مبنى فيال رقم 32
�ملطلوب �إعالنه :  1- نرج�س عبد�هلل حممد ح�سن حممد -  �سفته : مدعي عليه

�أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2022/2/1 - بالز�م  �أمر  مو�سوع �لإعالن :طلب ��ست�سد�ر 
�ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )800.000( درهم ثمامنائة �لف درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
5٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د مع �لز�مه بالر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ )300( درهم مقابل �تعاب 

�ملحاماة .ولكم �حلق يف ��ستئناف �لمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392 العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر    
                  يف  الطعن رقم:187/2022/445 طعن جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لطعون �لوىل رقم 232
مو�سوع �لطعن : قبول �لنق�س �سكال ومو�سوعا ونق�س �حلكم �ملطعون فيه �حالته �ىل حمكمة 
�ل�ستئناف ل�سد�ر حكمها على �سوء ما تقرره حمكمة �لنق�س و�لز�م �ملطعون �سده بالر�سوم 

و�مل�ساريف و�لتعاب. 
�لطاعن:طارق خالد زكريا

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �خلليج �لتجاري - بناية ��سبكت تاور - �لطابق 23 - مكتب رقم 
   nfo@binsevanadvocates.com:2302- متحرك:0501158407 - بريد �للكرتوين

 رقم مكاين:2527587343 -   وميثله:غازي �بر�هيم �حمد بن �سيفان
�ملطلوب �إعالنه :  1- �سركة �بيار للتطوير �لعقاري - م�ساهمة مقفلة - فرع دبي  -  مطعون �سده 
يف  �حل��ق  ولكم  �لطاعن  من  �ملقدمة  �لطعن  �سحيفة  من  بن�سخة  نعلنكم    : �لإع��الن  مو�سوع 

تقدمي مذكرة بالدفاع خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ تبليغكم لالعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:1143/2021/18 عقاري جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لعقارية �جلزئية �ل�سابعة رقم 248

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )519.202( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12٪ من �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام . 

�مليز�نني  �لعمال  نقطة  بناية  بور�سعيد  منطقة  �ملطار  �سارع   - دبي  عنو�نه:�مارة   - عقار  �ملدعي:موؤ�س�سة 
مكتب رقم 9 - هاتف:0506767616 - بريد �للكرتوين:INFO3@OMALC.AE  - مكاين:3244594826

IBAN: AE090500000000020106942
�ملطلوب �إعالنه :  1- يا�سمني فاطمة �سكيل �حمد �سديقي  -  �سفته : مدعي عليه

مو�سوع �لإعالن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ:2021/10/4 يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ ومقد�ره )419.202( درهم و�لفائدة بو�قع 5٪ �سنويا من 
�ملحاماة ورف�ست  �تعاب  �مل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل  �لزمته  �لتام كما  �ل�سد�د  �ملطالبة وحتى  تاريخ 
ماعد� ذلك من طلبات ، حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم 
حاكم  مكتوم  �آل  �سعيد  بن  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  �لع��الن  ه��ذ�  لن�سر  �لتايل 

دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70530 العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:640/2020/20 جتاري كلي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لكلية �لتجارية �لوىل رقم 31
مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بندب خبري بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لت�سامم مببلغ وقدره )13131472( درهم و�لر�سوم 

و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام . 
�ملدعي:ظبية �سامل حممد �ل�سحي

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لورقاء �لثالثة - ديره - دبي - مبنى 90
�ملطلوب �إعالنه :  1- فورتر�س كابيتال لال�ستثمار �س.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه

مو�سوع �لإعالن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ:2021/7/28 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/ ظبية 
و�لر�بع  و�لثالث  �لثاين  عليهم  للمدعي  بالن�سبة  �سفة  ذي  غري  على  لرفعها  �لدعوى  قبول  �ول:ب��ع��دم  �ل�سحي  حممد  �سامل 
و�خلام�س و�ل�ساد�سة و�لثامنة و�لتا�سعة و�لثانية ع�سر وبرف�س �لدعوى بالن�سبة للمدعي عليهم �ل�سابع و�لعا�سر و�حلادي ع�سر 
ع�سر/فورتر�س  و�لثالثة  حممد  حامد  خمتار  �حمد  حامد  �لول  عليهما  �ملدعي  ثانيا:بالز�م   - ع�سر  و�خلام�س  ع�سر  و�لر�بع 
كابيتال لال�ستثمار ذ.م.م بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية / ظبية �سامل حممد �ل�سحي مبلغ �حدى ع�سر مليون وت�سعمائة و�ثني 
ع�سر �لف و�ستمائة و�ستة ع�سر درهم و�سبعة ع�سر فل�س و�لفائدة �لقانونية 5٪ �سنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية يف:2020/5/11 
وحتى �ل�سد�د �لتام و�لر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ ثالثة �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ماعد� ذلك من طلبات ، حكما 
مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو 

�ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم
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اعالن قرار بالتنفيذ 
 250 / 2021 / 234 بيع عقار مرهون 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر
�إىل �ملنفذ �سده/1_ تقوير �زهر مالك - جمهول حمل �لإقامة

مبا �أن �لطالب �لتنفيذ/�لبنك �لعربي �ملتحد
و ميثله /حممد عي�سى �سلطان �ل�سويدي

�أمو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن )نوع �لعقار ) �سقة �سكنية ( رقم  نعلنكم باأن مت �حلجز على 
�لأر���س   ) 192 ( �ملنطقة  ) برج خليفة ( ��سم �ملبنى   ) ريزدن�س E1 ( رقم �لطابق   ) 2 ( 
قيمة  ل�سد�د  نعلنكم  كما   )   ) م��رب��ع   م��رت   82.98  ( �مل�ساحة     )  EP205  ( �ل��ع��ق��ار:  رق��م 
يف  �لتبليغ   تاريخ  من  يوما  ع�سر  خم�سة  خ��الل  دره��م    )1152028.24( وقدرها  �ملطالبة 
295 من  �مل��ادة  �ملز�يدة وفقا لن�س  �لرهن بطريق  �لعقار حمل  بيع  و�إل  �أع��اله  �لتنفيذ  ملف 
قانون �لجر�ء�ت �ملدنية  مع مر�عاة �حت�ساب مدة �لتكليف بال�سد�د بعد م�سي مدة �ل�سبعة �أيام 

من علمكم باحلجز. 
رئي�س ال�سعبة  
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 – و�ل�سياحة  �لثقافة  ل��د�ئ��رة  �لتابع  �لعربية،  للنّغة  �أبوظبي  مركز  �أط��ل��ق 
�أبوظبي، برنامج “نتكلم �لعربية” �لذي يوفر مو�د�ً رقمية لتعليم مفرد�ت 

�للغة �لعربية �لف�سحى ب�سكل �سريع و�سهل.
كافة  م��ن  �ل��ع��رب��ي��ة  باللغة  �ل��ن��اط��ق��ني  �لأف�����ر�د غ��ري  �ل��ربن��ام��ج  ي�ستهدف    
�لأعمار و�جلن�سيات، �سعياً لتنمية �سغفهم بتعلمها وت�سجيعهم على �إتقانها 
للمعرفة  كلغة  لها  �ل��رتوي��ج  جانب  �إىل  �ليومية،  �حل��ي��اة  يف  و��ستخد�مها 

و�ل��ث��ق��اف��ة و�لإب������د�ع، ومت��ك��ني �مل��ح��ت��وى �ل��ع��رب��ي م��ن خ���الل �إن�����س��اء تقنيات 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لطنيجي،  ح��م��د�ن  �سعيد  و�أك���د  �ل��ه��دف.  ه��ذ�  لتحقيق 
�لعربية  �للغة  تر�سيخ ح�سور  “ �أن   : بالإنابة،  �لعربية  للغة  �أبوظبي  ملركز 
�إقليمياً وعاملياً، ُيعد �أحد �أبرز �أهد�ف �ملركز �لإ�سرت�تيجية �لتي نعمل على 
و�مل��ب��ادر�ت. كما وُتوفر  �مل�ساريع  حتقيقها من خالل جمموعة متنوعة من 
هذه �ملبادرة �سهولة تعلم و�إتقان �للغة �لعربية للر�غبني من غري �لناطقني 

ب��ه��ا، ولتحقيق ه��ذ� �ل��ه��دف، ن��وؤم��ن ب�����س��رورة تكاتف �جل��ه��ود ب��ني خمتلف 
و�أف��ر�د �ملجتمع، لتقدمي حمتوى عربي متجدد  �ملعنية  �جلهات و�ملوؤ�س�سات 
نظم �ملركز  يو�كب متطلبات �لع�سر«. �إىل جانب مبادرته “نتكلم �لعربية”، 
م�سابقة “�أ�سدقاء �للغة �لعربية” �لتي ��ستقطبت 156 م�ساركة فيديو من 
�ل�سعودية، �لأردن،  7 دول عربية، هي، �لإم��ار�ت،  طالب عرب و�أجانب من 
مة  �لكويت، م�سر، �ل�سود�ن و�سوريا. وخ�سعت �مل�ساركات لتقييم جلنة حمكنّ

من �ملتخ�س�سني يف �للغة �لعربية و�ل�سعر وفق معايري حمددة، �سملت، جودة 
�لأد�ء ودقة �للغة، �إىل جانب ح�سن �لختيار و�لتعبري �لنفعايل.

6 م�ساركات للقائمة �لق�سرية   و�أ�سفرت مر�حل �لفرز و�لتقييم عن تاأهل 
�ملر�كز  يف  ج��اء  حيث  �لعربية”،  �للغة  “�أ�سدقاء  بجائزة  للفوز  �ملر�سحة 
من  ره��ني  �آل  �أحمد  �لأردن،  من  �لعبيدي  رنيم  بالرتتيب  �لأوىل  �لثالثة 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية ورمي حاج ح�سني من �سوريا.

•• اأبوظبي-الفجر:

�سعار  حتت  ع�سرة  �لتا�سعة  دورت��ه  فعاليات  �سمن 
»فكر �لإم���ار�ت: ري��ادة �إب��د�ع- حرفية �إجن��از- بناء 
معر�س  يف  �أبوظبي  مهرجان  ��ست�ساف  ح�سارة«، 
���س��رٌد ووع����ٌد« مب�سرح منارة   ..2 �ل����روؤى  »�إم�����ار�ت 
�لعاملي  �ل��ي��وم  مبنا�سبة  ح��و�ري��ة  ن��دوة  �ل�سعديات، 
يف  �ل��ل��غ��ة  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  �ل�����س��وء  �سلطت  �لأم؛  للغة 
و�لتعبري  �لأفكار  وتو�سيل  �لثقافية  �لهوية  �إب��ر�ز 
�إبر�هيم  هدى  �سعادة  بح�سور  وذل��ك  �مل�ساعر،  عن 
للثقافة  �أب��وظ��ب��ي  م��وؤ���س�����س جم��م��وع��ة  �خل��م��ي�����س، 
و�لفنون و�ملوؤ�س�س و�ملدير �لفني ملهرجان �أبوظبي، 
وم�ساركة نخبة من �ل�سخ�سيات �لثقافية �ملرموقة 

و�لأكادمييني وفناين �خلط �لعربي.
و�سارك يف �لندوة �حلو�رية، �لتي �أد�رتها �لدكتورة 
�لعربية  �للغة  مادة  �أول  �ستوك�س، حما�سر  كورين 
علي  �لدكتور  �سعادة  �أبوظبي،  نيويورك  يف جامعة 
بن متيم، رئي�س مركز �أبوظبي للغة �لعربية، �أمني 
�لأ�ستاذ  و���س��ع��ادة  للكتاب،  ز�ي��د  �ل�سيخ  ج��ائ��زة  ع��ام 
كتنّاب  �إد�رة �حتاد  �لعميمي، رئي�س جمل�س  �سلطان 
و�أدباء �لإمار�ت، مدير �أكادميية �ل�سعر، وتاج �ل�سر 
ب�سيخ  �مللقب  �لت�سكيلي  و�لفنان  �خلطاط  ح�سن، 

�خلطاطني.

ون��اق�����س��ت �ل���ن���دوة �ل��ع��الق��ة �جل��وه��ري��ة ب��ني �للغة 
ب�سكل  �لثقافية  و�لهوية  و�لثقافة  و�لفن،  و�خل��ط 
ع���ام، وق��درت��ه��ا �ل��رم��زي��ة و�لإمي��ائ��ي��ة على حتقيق 
�ل��ت��و����س��ل م��ع �لآخ���ري���ن، ح��ي��ث ر�أت ���س��ع��ادة هدى 
�أبوظبي  �إب��ر�ه��ي��م �خل��م��ي�����س، م��وؤ���س�����س جم��م��وع��ة 
ملهرجان  �لفني  و�ملدير  و�ملوؤ�س�س  و�لفنون  للثقافة 
�حتفاًء  تاأتي  �ملمينّزة  �حلو�رية  �لندوة  �أننّ  �أبوظبي، 
�لعربية  للغِتنا  وتقدير�ً  �لأم،  للغة  �ل��دويل  باليوم 
�سرية  �إرث بالد و�سنعت  ت  �لتي خطنّ �لإعجاز  لغة 
�حل�سارة، وقالت: “خم�سون عاماً من عمر دولتنا 
�سِهْدنا خاللها تنظيم �أعرق معار�س �لكتب، و�أهمِّ 
�مل��ل��ت��ق��ي��ات �ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل���ن���دو�ت �حل���و�ري���ة، و�أب����رز 
و�لنرث،  و�لق�سة  �لكتابة  وور����س  �ل�سعر  �أم�سيات 
و��ستمتعنا ببهاء �ل�سعر �لعربي �لف�سيح و�لنبطي، 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �سيدي  من  كرمية  برعايٍة 
�ل�سعر�ء”  “�أمري  ْي  برناجَمَ عرب  ز�ي��د  بن  حممد 

و”�ساعر �ملليون«.
�سنة  وع�سرين  خم�ٍس  “طو�ل  �سعادتها:  وتابعت 
و�لفنون،  للثقافة  �أبوظبي  جمموعة  تاأ�سي�س  منُذ 
فعقْدنا  و�لكلمة،  و�ملو�سيقى  �لفن  بثالثية  ��ا  �آم��ننّ
و�أدباء  ��اب  ك��تنّ �حت��اد  م��ع  و�لن�سر  �لتاأليف  �سر�كات 
�أمهات  و�أ�سدرنا  �لإمار�تية،  �لن�سر  ودور  �لإم��ار�ت 
�لكتب و�ملوؤلَّفات، و�أطلقنا رو�ق �لفكر ورو�ق �لأدب 

و�ل��ك��ت��اب، رك��ي��َزَت��نْي للمعرفة ف��ك��ر�ً ون�����س��ر�ً و�أدب���اً، 
بالكلمة  �مل�سارح  كل هذ� بح�سور عاملي يف كربيات 
مرة  لأول  �لتاريخية  �لأم�سية  ومنها  و�ملو�سيقى، 
للغة  �لعاملي  �ليوم  يف  نيويورك،  ه��ول  كارنيغي  يف 

�لعربية، بالتعاون مع �لأمم �ملتحدة«.
وختمت �سعادتها بالقول: “لنحتف بالكلمة، بلغتنا 
�ملعارف، و�سعر�ً  �أبجديَة  �لعامل  علنّم  �لعربية، نرث�ً 
من  ومو�سيقى،  ونب�ساً  �إيقاعاً  �ل�سعر�ُء،  به  تغنى 
م��ع��ارف �جل��اح��ظ يف �لإن�����س��ان و�ل��ك��ون، وعبقرية 
�لبحرتي،  وو�سف  �أب��ي مت��ام،  �إىل حما�سة  �ملتنبي، 
�لإن�سان،  ودروي�������س  �ل��ع��ا���س��ق،  ��اين  ق��بنّ �إىل  و���س��وًل 

و�سينّاب �أن�سودة �ملطر«.
مد�خلته،  يف  متيم  ب��ن  علي  د.  ط��رح  جهته،  وم��ن 
�أبي  ه���ريودوت  منذ  �لأم،  لغة  �أم  �لأم  �للغة  ���س��وؤ�ل 
�لتاريخ و�سول �إىل �ل�سعر�ء �لعرب منذ �جلاهلية، 
�ل��ل��غ��ة و�لأم  ب���ني  �لأق������رب  �ل��ع��الق��ة  �إىل  م��ن��ت��ق��ال 
كري�ستيفا،  جوليا  ���س��ه��ادة  يف  كما  �لأول  ول�سانها 
متوقفا عند �أبي �لطيب �ملتنبي �لذي �أك�سب �للغة 
�لعربية ميزتها منذ تلميحه ب�سوقه �إىل جدته �لتي 
كاتبها �سعر� يف ق�سيدة جنوى و�أمل وبكائية د�مية، 
وعو�مل  �للغوي  خمزونه  منها  �كت�سب  �لتي  وه��ي 
�لعربية �لفارعة، ذ�كر� ق�سيدة دروي�س يف �حلنني 
�إىل �أمه، و��ست�سهد د. علي بتعريف حممود دروي�س 

�أوجه �ل�سالم بني  �أن �للغة وجه من  للغة، معترب�ً 
�أهل �لأر�س.

�ل��ل��غ��ة جال�سة  ب��اع��ت��ب��ار  ب���ن مت��ي��م  وخ��ت��م د. ع��ل��ي 
مكانة  �للغة  علم  قو�س  بعدما  �لعلوم  عر�س  على 
�لكينونة،  بيت  فاللغة  �لعر�س،  هذ�  على  �لفل�سفة 
ول تعزو �إىل روؤية �أحادية بل تعددية غري جامدة، 
�إننّ  �إذ  و�لتال�سي،  بالنقر��س  و�إل ف�ستكون مهددة 
فكرة �لهوية بالن�سبة للمغفور له �ل�سيخ ز�يد طيب 
�هلل ثر�ه، فكرة تعددية متفاعلة تقوم على �ملثاقفة، 

حترتم �لإن�سان يف لغته وثقافته ومعتقده.
�أما �لأ�ستاذ �سلطان �لعميمي فاأ�سار �إىل �أننّ �حلديث 
ع��ن �ل��ل��غ��ة ي��ث��ري ت��ن��ازع��ا د�خ��ل��ي��ا ل��دي��ه ب��ني جانب 
�أك���ادمي���ي وج��ان��ب ذ�ت���ي وج����د�ين ف��م��ن يتعمق يف 
لغته �لأم يكت�سف ما ل ير�ه �لآخر، وقال: “يحمل 
عنو�ن �لندوة دللة ذكية �إىل �رتباط كل �حل�سار�ت 
بلغاتها �لأم، وهنا ل بد من �لإ�سارة �إىل عالقة �للغة 
موؤكد�  لهجاته”،  �ختالف  على  �لعربي  بالل�سان 
بني  للتفريق  �سادت  �لتي  �مل�سطلحات  �أهمية  على 
�للغات  وتنوع  وعجمتها  وف�ساحتها  �للغات  �تقان 
بني عربية وفار�سية وقبطية و�سو�حيلية وغريها.

جذور  وث��ر�ء  �للغة  مباحث  �إىل  �لعميمي  وتطرق 
�للغة �لعربية و��ستقاقاتها، حتى يومنا �لذي ن�سهد 
فيه ��ستخد�ما للخو�رزميات و�لذكاء �ل�سطناعي، 

ديني  كم�سدر  �لكرمي  �ل��ق��ر�آن  �أهمية  على  م��وؤك��د�ً 
�لأ�سماء  �آدم  تعليم  يف  �لعربية  �للغة  �أهمية  يثبت 
كلها، يف م�ساألة �لنطق و�لتعلم و�حلديث و�لذ�كرة 
مبا يحمله من جانب �إعجازي و�رتباط بال�سماوي 
�لإلهي، خامتا بالقول: “كم هي عظيمة نعمة �للغة 
و�لكالم كي يعي�س �لإن�سان يف �سالم، فاللغة نعمة 
رجعنا  وكلما  لغته،  ميتلك  ل  من  يدركها  عظيمة 
م�سرتكة  ج�سور�  نكت�سف  �للغوية  �أح��اف��رين��ا  �إىل 
تقرب �للغات من بع�سها �لبع�س، وتعك�س �لتو��سل 

�حل�ساري بيننا وبني �لعامل«.
�ل�سر ح�سن عالقة �خلط  تاج  �لفنان  تناول  بينما 
و�لفن �لت�سكيلي ب�سكل عام باللغة و�لهوية خا�سة 
مع �نت�سار �لإ�سالم قبل �ألف و�أربعمائة �سنة، حيث 
�مل�ساحف،  ع���رب ���س��ف��ح��ات  �ل��ع��رب��ي  ت��ط��ور �خل���ط 
و�خلط  �لكتابة  بجمالها  �لهتمام  تفعيل  وج��رى 
و�للغة، تتويجا ملرحلة �سابقة �متدت طو�ل �لع�سر 
د تاج �ل�سر على �سرورة �لنتباه �إىل  �جلاهلي، و�أكنّ
حتديات �لرقمنة و�لذكاء �ل�سطناعي مع تاأكيده 
على ��ستمر�ر مكانة �للغة �لعربية وتز�يد �ملتحدثني 
بها، معترب� �أن يف �لأبجدية �لعربية �إعجاز� جماليا 
و�لديو�ين  و�لن�سخ  �ل��ك��ويف  م��ن  �خل��ط��وط  بتنوع 
وغريها، وكلها مبنية على �لأ�سكال �لثمانية ع�سر 

للحروف �لعربية �لثمانية و�لع�سرين نف�سها.

ع�سرة  �لتا�سعة  �ل��دورة  برنامج  فعاليات  �أن  يذكر، 
حتت  تنعقد   ،2022 لعام  �أبوظبي  مهرجان  من 
�سعار »فكر �لإم��ار�ت: ريادة �إب��د�ع- حرفية �إجناز- 
بنت  �سم�سة  �ل�سيخة  �سمو  برعاية  ح�سارة«،  بناء 
رئي�س  �سمو  م�ساعد  نهيان،  �آل  حممد  بن  حمد�ن 
�لعليا  �للجنة  رئي�سة  �لن�سائية،  لل�سوؤون  �لهيئة 
ملبادرة عطايا، وبدعم من �سريك �ملهرجان �لرئي�سي 
�سركة مبادلة لال�ستثمار »مبادلة«، و�سريك �لطاقة 

.GS Energy جي �أ�س �إنرجي
�أب��وظ��ب��ي م��ن خ���الل فعالياته  وي�����س��ه��م م��ه��رج��ان 
مكانة  تر�سيخ  يف  و�ملو�سيقية  و�ل��ف��ن��ي��ة  �لثقافية 
�إبد�عية عاملية، يف �إطار ت�سنيفها  �لعا�سمة من�سًة 
�ملتحدة  �لأمم  م��ن��ظ��م��ة  م���ن  �مل��و���س��ي��ق��ى«  »م��دي��ن��ة 
ويف تعزيز  “�ليون�سكو”،  للرتبية و�لعلم و�لثقافة 
م��وق��ع��ه��ا ك��م��رك��ز م��ت��ن��ام��ي �لأه��م��ي��ة ع��ل��ى خريطة 

�ملو�سيقى �لعاملية، 
مل��ن��ظ��وم��ة م��و���س��ي��ق��ي��ة مرنة  ب��اع��ت��ب��اره��ا م���وط���ن���اً 
دورة  يف  وي�سارك  �لبتكار.  على  قائمة  وم�ستد�مة 
فنان   1000 م��ن  �أك���رث   ،2022 ل��ع��ام  �مل��ه��رج��ان 
م���ن خم��ت��ل��ف �أن���ح���اء �ل���ع���امل، ي��ق��دم��ون �أك����رث من 
�إىل جانب جولتني  و�قعية ورقمية،  300 فعالية 
مرة  لأول  ع��ر���س��اً  و17  ع��امل��ي��ت��ني،  مو�سيقيتني 

عاملياً.

مب�ساركة نخبة من ال�سخ�سيات الثقافية املرموقة والأكادمييني والفنانني

مهرجان اأبوظبي يحتفي باليوم العاملي للغة الأم
 يف معر�ض »اإمارات الروؤى 2.. �ضرٌد ووعٌد« 

�لعا�سمة  يف  �لول  �أم���������س  �ن���ط���ل���ق���ت 
�ملوريتانية �لن�سخة �ل�سابعة من مهرجان 
نو�ك�سوط لل�سعر �لعربي �لذي يقام حتت 
�ل�����س��ي��خ �لدكتور  �ل�����س��م��و  رع��اي��ة ���س��اح��ب 
�ل���ق���ا����س���م���ي ع�سو  ب����ن حم���م���د  ���س��ل��ط��ان 
وتتو��سل  �ل�سارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س 
�سعر�ء  مب�ساركة  �أي���ام  ث��الث��ة  فعالياتها 
وغامبيا  ومايل  و�ل�سنغال  موريتانيا  من 

و�لوطن �لعربي.
����س���ع���ادة عبد   .. �لإف���ت���ت���اح  ح�����س��ر ح��ف��ل 
�هلل �ل��ع��وي�����س رئ��ي�����س د�ئ�����رة �ل��ث��ق��اف��ة يف 
وزير  د�ه��ي  ولد  �ملختار  ومعايل  �ل�سارقة 
�لربملان  و�لعالقات مع  و�ل�سباب  �لثقافة 
�ملوريتانية و�سعادة ح�سن �ل�سميلي �لقائم 
موريتانيا  ل��دى  �لإم���ار�ت  �سفارة  باأعمال 
�إد�رة  م��دي��ر  �لق�سري  �إب��ر�ه��ي��م  وحم��م��د 
�ل�سوؤون �لثقافية يف �لد�ئرة ود. عبد �هلل 
وعدد  نو�ك�سوط  �سعر  بيت  مدير  �ل�سيد 
�ملوريتانيني  �ل�سعر�ء و�ملثقفني  كبري من 
جم�������اورة  دول  م�����ن  و�أدب�������������اء  و�ل������ع������رب 

ملوريتانيا.

�لتي  �ل�سابعة  �ل���دورة  فعاليات  و�سهدت 
نو�ك�سوط  يف  �مل��وؤمت��ر�ت  ق�سر  يف  �أقيمت 
ن�ساطات  ع���ن  وث��ائ��ق��ي  ل�����س��ري��ط  ع��ر���س��ا 
فيما   ..  2021 �لعام  خالل  �ل�سعر  بيت 
وهم:  موريتانيني  ���س��ع��ر�ء   3 ت��ك��رمي  مت 
�ل�سيخ نوح وعبد �هلل �ل�سامل �ملعلنّى وممود 
بلباله.و�أكد عبد �هلل �لعوي�س �أن �ملهرجان 
لقاء  فهو  لل�سعر�ء  و�ح���ة  مبثابة  �أ���س��ب��ح 
ورو�د  حمبيه  م��ع  �ل�سعر  ي��ع��ق��ده  ج��دي��د 
بتجدد  و�لإبتهاج  �ل�سعادة  حتفه  جمل�سه 
هذ� �للقاء �لذي حافظ على موعده من 
�جتماعه يف عامه  يعقد  وه��ا هو  ع��ام  كل 
نو�ك�سوط  “مهرجان  خ��الل  من  �ل�سابع 
متوجا  ي���اأت���ي  ح��ي��ث  �لعربي”  ل��ل�����س��ع��ر 
جلهود بيت �ل�سعر �لذي �نتظمت �أن�سطته 
�لأدبيه  ول��ق��اء�ت��ه  �ل�����س��ع��ري��ه  و�أم�����س��ي��ات��ه 
خ���الل �ل��ع��ام ح��ت��ى �أ���س��ب��ح مب��ث��اب��ة و�حة 
�إىل  �سد�ه  وو�سل  موريتانيا  يف  لل�سعر�ء 
�لثقايف  �إ�سعاعه  مو��سال  �ملجاورة  �ل��دول 
�ل�سعر�ء  م��ن  �ل��ك��ب��ري  �ل��ع��دد  يف  متمثال 
�ل���ذي���ن �أث�����رو� �ل��ب��ي��ت ب��ال�����س��ع��ر و�لإب�����د�ع 

و�خليال و�جلمال.
د�هي  ولد  �ملختار  معايل  قال  جهته  من 
:” �إن بيت �ل�سعر يف نو�ك�سوط هو �أحد 
بني  �لثقايف  �لتعاون  و�إ�سر�قات  جتليات 
موريتانيا ودولة �لإمار�ت �سمن م�سار�ت 
�ل�سقيقني  �لبلدين  تعاون عديدة جتمع 
عنو�ُن  ه��و  �ل�سعر  ب��ي��ُت  �أن  م��و���س��ح��اً   ..
ثقافية  ل�سفار�ت  �متد�د�  وي�سكل  تعاون 
ناجحة ��سطلعْت بها �أجيال من �لعلماء 
و�ل��ق�����س��اة و�ل�����س��ع��ر�ء و �لإع��الم��ي��ني يف 
ب��ل��ده��م �ل��ث��اين �لإم������ار�ت ح��ي��ث وج���دو� 
�ل�سادقة  و�مل���ح���ب���ة  و�ل��ت��ق��دي��ر  �ل������دفء 
�لتي  �لثقافية  لل�سورة  �م��ت��د�د�  ف�سكلو� 

ُعرفت بها هذه �لبالد عرب تاريخها ».
�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  ج���ه���ود  وث���م���ن 
�لقا�سمي  ب��ن حم��م��د  ���س��ل��ط��ان  �ل��دك��ت��ور 
�ل�سارقة  �لأع���ل���ى ح��اك��م  �مل��ج��ل�����س  ع�����س��و 
وج��ه��ود د�ئ����رة �ل��ث��ق��اف��ة يف �ل�����س��ارق��ة يف 
�إن�ساء  خ��الل  من  �لثقافية  �جلهود  دع��م 
دول من  ع���دة  �ل�سعر يف  ب��ي��وت  ومت��وي��ل 

�لوطن �لعربي ومنها موريتانيا .

نواك�ضوط حتتفي بانطالق الدورة الـ 7 من مهرجان ال�ضعر العربي

اأبوظبي للغة العربية يطلق برنامج »نتكلم العربية« لغري الناطقني بها
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اأحب ال�سهل املمتنع باأعمايل

كارول �ضماحة: 
 ل اأخطط ملا اأقدمه 

بل اأح�ض به
بر�ساقة وح�سور طاٍغ، اأ�سعلت املطربة اللبنانية كارول 

�سماحة اأرجاء دار الأوبرا امل�سرية موؤخرا لتختتم معها حفالت مو�سم عيد احلب، ويف هذا احلوار، 
وروؤيتها  الغنائية  اأعمالها  فى  اختالفها  �سر  لها،  امتنانها  و�سبب  مب�سر  تعلقها  عن  كارول  ك�سفت 
األبوم  طرح  وتاأخر  املقبلة  الفرتة  خطتها  عن  ف�ساًل  بالواقع،  ملمو�سة  جمتمعية  ق�سايا  بتقدمي 

جديد، بال�سافة ملوعد عودتها للتمثيل وتفا�سيل اآخرى داخل احلوار. 

�سعادتها  ع��ن  عبد�لغني  ه��ب��ة  �ل��ف��ن��ان��ة  ع���ربت 
ب��ع��ر���س �جل����زء �ل���ث���اين م���ن م�����س��ل�����س��ل "و�دي 
�جلن" وذلك عرب �إحدى �ملن�سات �لإلكرتونية، 
وخا�سة بعد ع��ام من عر�س �جل��زء �لول من 
عر�ست،  وق��ت  كبري�  جناحا  حقق  �إيل  �لعمل 
ح��ي��ث ع��ر���س �جل����زء �ل���ث���اين م���ن �ل��ع��م��ل 10 

فرب�ير �جلاري .
وقالت هبة عبد�لغني، �إنها كانت تنتظر عر�س 
ظل  �أن  ب��ع��د  خ��ا���س��ة  �ل�����س��رب،  ب��ف��ارغ  �مل�سل�سل 
باجلزء  �خلا�س  �لوقت  عن  ي�ساألون  �ملتابعني 
�لفنانني  و�ل���ذي ي�سم ع��دد كبري م��ن  �ل��ث��اين 
�لعمل  يف  ت��ق��دم  �أن���ه���ا  �إيل  م�����س��رية  �ل�����س��ب��اب، 
�سخ�سية خمتلفة عليها متاًما مل تقدمها من 

قبل.
وك�سفت هبة عبد�لغني عن طبيعة �سخ�سيتها 
تقدم  ح��ي��ث   ،"2 �جل����ن  "و�دي  م�����س��ل�����س��ل  يف 
تعد حلقة  �لتي  �ل�ساحرة  "جمرية"،  �سخ�سية 
ت�سعي  و�لتي  و�لأن�س  �جلن  عاملي  بني  �لو�سل 
علي  لل�سيطرة  �مل�سل�سل  من  �لثاين  �جل��زء  يف 
ه��ذ� �ل��ع��امل ع��ن ط��ري��ق علي �أح���د �أب��ن��اء �جلن 
نف�سه، معربه عن قلقها من ردود �لفعل حول 
�إعجاب  ينال  �أن  ومتمنية  �مل�سل�سل،  يف  دوره���ا 
�جلميع، فيما وجهت �ل�سكر لكل �سناع �مل�سل�سل 

�مل�ساركني فيه.
بالعام  عر�سه  مت  ق��د  �جلن"  "و�دي  م�سل�سل 

2021، وتدور �أحد�ثه حول رحلة  �ملا�سي 
��ستك�ساف يقوم بها جمموعة من �ل�سباب 
لأح���د �ل��ك��ه��وف ب��ال�����س��ح��ر�ء وع���ن طريق 
حادث؛ ينك�سف �أمامهم عامل �خر مو�زي 
�سر�ع،  يف  �جل��ن  م��ن  قبائل  فيه  يعي�س 
�لكثري  تتك�سف  �لعمل  �ح��د�ث  �سري  وم��ع 

من �حلقائق عن عاملي �جلن و �لن�س .
�لعمل بطولة جمموعة كبرية من �لنجوم 
و�ل�سباب منهم خالد كمال، يو�سف عثمان، 
�لعيلي،  �سنوحه، حمزة  روؤي   ، ز�هر  ليلي 
و�سينتيا  من�سور،  حم�سن  م��ال��ك،  ح�سن 
وفر��س  ر���س��ا،  ه��ن��د  د�وود؛  ه��ن��ا  خليفه، 
حممد  تاأليف  من  وه��و  و�أخ���رون  �سعيد، 
ه�سام عبيه ومنة �إكر�م وعمر خالد ومن 

�إخر�ج  ح�سام �جلوهري.
ت���ل���ق���ت هبة  ع����ل����ي �جل�����ان�����ب �لآخ�����������ر، 
عبد�لغني ردود فعل �إيجابية عن دورها 
يف م�سل�سل "ن�سيبي وق�سمتك" �ملو�سم 
�لر�بع، وذلك من خالل حكاية "و�للي 
عمرو  تاأليف  يتفرج" من  ي�سرتي  ما 
حم��م��ود ي��ا���س��ني وم���ن �إخ�����ر�ج ع�سام 
حكاية  موؤخر�  لها  عر�س  كما  ن�سار، 
"خارج  م�سل�سل  �لبدروم" من  "�سبح 
ومن  نبيل،  لري  كتابة   ،" �ل�سيطرة 

�إخر�ج حممد بكري.

هبة عبد الغني: 
اأ�ضكر �ضناع )وادي 

اجلن 2(.. 
وانتظرت العمل 
بفارغ ال�ضرب

تخو�س �لفنانة رمي م�سطفى �أوىل بطولتها �ملطلقة يف �لدر�ما �لتليفزيونية من خالل 
م�سل�سل جديد تعمل على �لتح�سري له للعر�س يف �سهر رم�سان �ملقبل، وهو 

تاأليف با�سم على �خلطيب و�إ�سالم �ستا و�أحمد رجب ح�سن، و�إخر�ج 
ر�مى رزق �هلل و�إنتاج �أحمد عبد �لعاطي.

م�سل�سل  يف  دوره���ا  م�سطفى  رمي  ت�سور  مت�سل،  �سياق  وف��ى 
�مل�سل�سل  من  �لعربية  �لن�سخة  وه��و  بالعربي"   SUITS"

 ،SUITS لأمريكي �ل�سهري�
و�ملقرر عر�سه يف �سهر رم�سان �ملقبل، وي�سارك يف بطولته 
حممد  عماد،  ت��ار�  م��ب��ارك،  �سبا  د�ود،  �أحمد  يا�سني،  �آ�سر 
و�سيناريو  ج����الل،  �أ���س��م��اء  دروي�������س،  م�سطفى  ���س��اه��ني، 
وح��و�ر حممد حفظي ويا�سر عبد �ملجيد و�إخ��ر�ج مرمي 

�أحمدي.
"�لثمانية"  م�سل�سل  ت�سوير  م��ن  م��وؤخ��ر�ً  رمي  و�نتهت 
�ملكون من 8 حلقات للعر�س على من�سة �ساهد �لرقمية، 
يف  جتاربه  �أوىل  �ل�سيخ  �آل  تركي  �مل�ست�سار  به  ويخو�س 
�لتاأليف �لدر�مى، حيث تقدم رمي دور �لبطولة �لن�سائية 
ومب�ساركة  �ل�ساوى،  خالد  يا�سني،  �آ�سر  �أم��ام  �لعمل  يف 

حممد عالء جاميكا، حممود �لبز�وي، لر� �إ�سكندر، 
منذر رياحنة، وظهور خا�س للنجمة غادة عادل، مع 

ظهور عدد من �سيوف �ل�سرف، ومن �إخر�ج �أحمد 
مدحت.

وتعاقدت رمي م�سطفى موؤخر� على �مل�ساركة 
غادة  مع  �ملاميز"  "جروب  فيلم  بطولة  يف 
�سالم  حممد  ف����وؤ�د،  بيومى  وروب����ى،  ع���ادل 
�لتوين  و�إخ��ر�ج معتز  بليبل  �إيهاب  وتاأليف 
و�إن���ت���اج حم��م��د ر���س��ي��دى، وم���ن �مل��ق��رر بدء 
ت�سويره مطلع �لعام �ملقبل، ويعتمد �لفيلم 

�أح��د�ث��ه يف  وت��دور  �لبطولة �جلماعية  على 
�إط���ار لي��ت ح��ول 3 �أم��ه��ات و�مل��و�ق��ف �لتي 

تو�جههن.
يذكر �أن رمي م�سطفى خا�ست جتربة �مل�سرح 

�لليل"  ن�س  "فى  م�سرحية  خ��الل  م��رة  لأول 
بال�سعودية  �ل��ري��ا���س  مو�سم  ف��ى  عر�ست  �ل��ت��ى 
�إىل جانب  بطولتها  و�ساركت يف  �ملا�سى،  �ل�سهر 
غ��ادة ع��ادل، ح�سن �ل��رد�د، حممد عبد �لرحمن 
�لكاتب  ع���امل  م��ن  م�ستوحى  و�ل��ع��م��ل  "توتا" 

�أمي���ن بهجت قمر  وت��األ��ي��ف  �ل��ر�ح��ل بهجت قمر 
و�إخر�ج عمرو عرفة.

رم�ضان 2022.. رمي م�ضطفى 
تخو�ض اأوىل بطولتها املطلقة 

�لتو�يل  على  �لثاين  للعام  �حلب  عيد  بحفل  م�ساركتك  عن  حدثينا  • بد�ية.. 
بد�ر �لأوبر�؟

�أول مرة للوقوف على خ�سبة �مل�سرح  - بالطبع، �سعيدة للغاية وهذه لي�ست 
�لكبري  و�لتفاعل  �ليجابية  بالطاقة  مليئة  كانت  �حلفل  و�أج��و�ء  بالأوبر� 
من �جلمهور، فال ميكننا �حلياة من دون �حلب، ولي�س م�سروًطا �أن يكون 
�أن يكون له  ا ل يجب  و�أي�سً و�إمن��ا جلميع من حولنا،  �أو �حلبيب،  للزوج 
�أن يكون �حل��ب موجود  ب��ل ك��ل ي��وم يجب  ب��ه؛  ي��وًم��ا حم���دًد� لالحتفال 

بحياتنا.
�مل�سرح؟ على  معك  حملتيه  �لذى  �لورد  بوكيه  عن  • وماذ� 

�أعي�س  لأننى  مل�سر،  و�حل��ب  �لمتنان  عن  تعبري  هو  �ساحكة،   -
�لأمان  بها، ومنحتنى  و��ستقريت  �سنو�ت وتزوجت   8 بها منذ 
و�لعائلة، كما قدمته لزوجى �مل�سرى لأنه رجل �سهم وطيب 

ومثال قوى للوفاء و�حلنان.
�ل�سر؟ فما  �مل�سرح..  على  �أد�ء خمتلف  لِك  يكون  ما  • د�ئًما 

)�رجتاىل(  يكون  �مل�سرح  على  و�أد�ء  ح��رك��ات  م��ن  �أفعله  م��ا   -
وغري خُمطط له، فهو نابع من �ن�سجامى �لتام وتفاعلى مع 

�جلمهور، ويختلف حاىل من حفلة لأخرى.
رغم  )فو�سى(  �لأخ��رية  باأغنيتك  كبري  جناح  حققِت   •

�أنها باللهجة �للبنانية.. فماذ� كانت ر�سالتك؟
باللهجة  ذك��رت��ى  ك��م��ا  لأن��ه��ا  ج���ًد�  �سعيدة  ب��ال��ط��ب��ع،   -
�لعربى  �لوطن  بكافة  �لنت�سار  �للبنانية ومتكنت من 
و�ل���ع���ر�ق و�سوريا  و�مل���غ���رب  �إىل �جل���ز�ئ���ر  ت��ون�����س  م��ن 

وم�سر وحققت جناح �سريع �أذهلنى، 
�لعربى  باملجتمع  و�قعنا  عن  خاللها  من  �أع��رب  وكنت 
مبكانه،  �سىء  هناك  يعد  فلم  �لأو���س��اع  ���س��ارت  وكيف 
و�لأح�����و�ل ت��ب��دل��ت و�جل��م��ي��ع ي��ري��د �ل�����س��ه��رة و�آخرين 
�لتطرف  ج��ان��ب  �إىل  ب��احل��دي��ث،  ك��ان  و�إن  حتى  �لأذى 

بعمليات �لتجميل.
�لأو�ساع  م��ن  ج��ان��ًب��ا  حت��م��ل  ك��ان��ت  ه��ل  ر�أي�����ك..  • ف��ى 

�ل�سيا�سة بالبلد�ن �لعربية؟
- ل �أنكر ذلك، فالأغلب بالو�سع �ل�سيا�سي مل يعد هناك جمال 

للحو�ر و�أ�سبحت �لفو�سى ٌت�سيطر على �مل�سهد ب�سكل كبري.
مق�سوًد�؟ ذلك  كان  فهل  مبا�سرة..  ر�سائل  ت�سمنها  �لأخرية  �لفرتة  باأغنياتك  • لحظنا 

- نعم، كنت �أق�سد ذلك و�أردت تقدمي ر�سائل �جتماعية هادفة مثل �أغنية )يا �سباب يا بنات(، 
لأننى �أ�سعر بقلة ذلك �لنوع من �لفن �لذى يحمل ر�سائل للجمهور و�لتطرق ملو�سوعات وق�سايا 
�جتماعية حقيقية، فمن �ملمتع �أن نغنى للحب ومن �أجله؛ ولكن هناك مو�سوعات �أكرث �أهمية 
ا، فاأنا �أحب �ل�سهل �ملمتنع باأعمايل، ول �أخطط ملا �أقدمه  وخطورة نعي�سها حتتاج للتناول �أي�سً

بل �أح�س به.
�ألبومك  حت�������س���ري�ت  و����س���ل���ت  �أي������ن  �إىل   •

�جلديد؟
- بهذه �لفرتة �أركز على �لأغانى �ل�سينجل 

ب�سكل �أكرب و�أ�سع كل جمهودى بالأغنية 
تفا�سيلها،  ب��ك��اف��ة  و�أدق������ق  �ل����و�ح����دة 
خالل  ج��دي��دة  �أغنية  ل��ط��رح  و�أ�ستعد 
تر�جعت  فقد  �لأل��ب��وم  �أم��ا عن  �سهور، 

ب���ال���ف���رتة �لأخ�������رية ع���ن ت��ق��دمي��ه لأن���ه 
ي�ستغرق وقت طويل بالتح�سري وين�ساه 

�جلمهور بعد �أ�سهر قليلة من طرحه.
�لأغنية؟ هذه  تفا�سيل  عن  • وماذ� 

- �ستكون باللهجة �مل�سرية وهى مفاجاأة 
عيد  بعد  طرحها  و�سيتم    2022 �سيف 

طريقة  على  ت�سويرها  يتم  �أن  بعد  �لفطر 
�لفيديو كليب، و�أتعاون خاللها مع �مللحن 

حممد رحيم وحتمل فكرة جديدة.
�لتمثيل..  عن  • وماذ� 

هل �ستعودين مرة �أخرى بعد م�سل�سل 
)�ل�سحرورة(؟

�لتمثيل،  �أع�سق  فاأنا  بالطبع،   -
�ملنا�سب  �لوقت  �أنتظر  ولكنى 

������ا �ل������ذى  و�ل��������������ورق �أي�������������سً
تقدميه  ف��ى  ي�ستفزنى 

ويحمل ق�سية هادفة.
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كرنب بروك�ضل  قد ي�ضاعد 
تناوله يف درء ال�ضرطان!

مع تهديد فريو�س كورونا للحياة و�نخفا�س متو�سط   �لعمر �ملتوقع مبقد�ر 
1.6 �سنة للرجال و1.2 للن�ساء، يبحث �لكثريون عن و�سفة حلياة �أطول 

و�أكرث �سحة.
�أطول  حياة  متابعة  يف  ت�ساعد  قد  �لتي  �ل�سغرية  �لأطعمة  بع�س  وهناك 

لأنها قد متنع �ل�سرطان وكذلك �حلالت �لأخرى �لتي تهدد �حلياة.
�أج��ز�ء معينة من �جل�سم وتكاثرها  ويت�سبب �ل�سرطان يف منو �خلاليا يف 
�ل�سليمة  �أن تدمر �لأن�سجة  دون ح�سيب ول رقيب. وميكن لهذه �خلاليا 

وكذلك �أع�ساءك. 
 Medicine وعنينّ �ملدير �ل�سريري و�ل�سيديل �مل�سرف، ح�سني عبده، من

ت�ساعد. �أن  ميكن  �لتي  �ل�سغرية  �خل�سار  من  نوعا   ،Direct
وي�سمل �لغذ�ء �لذي ميكن �أن ي�ساعد يف تعزيز طول �لعمر عن طريق �حلد 

من خطر �لإ�سابة بال�سرطان، كرنب بروك�سل.
�لتي  �لغذ�ئية  �لألياف و�مل��و�د  "كرنب بروك�سل هو ثروة من  وقال عبده: 
ميكن �أن يكون لها تاأثري مفيد على �سحتك ملجموعة و��سعة من �لأ�سباب. 
�لنوع من  ه��ذ�  �مل��وج��ودة يف  �لنباتية  �لكيميائية  �ملركبات  ف��اإن  ذل��ك،  وم��ع 

�خل�سرو�ت ميكن �أن تكون مفيدة يف درء �ل�سرطان".
تعزيز م�ساد�ت  ت�ساعد يف  �لنباتية  �لكيميائية  �ملو�د  �أن  �ل�سيديل  و�أو�سح 
�لأك�سدة يف �جل�سم و�لدفاعات DNA، ما يعزز �إ�سار�ت �خلاليا �ل�سليمة. 
منو  منع  على  بقدرتها  معروفة  �لنباتية  �لكيميائية  "�ملو�د  �أن  و�أ���س��اف 

�لأور�م وكذلك تثبيط �إنتاج �لهرمونات �ملرتبطة بتكوين �ل�سرطان".
ما �أنو�ع �ل�سرطان �لتي ميكن �أن ت�ساعد كرنب بروك�سل يف جتنبها؟

جمموعة  منع  يف  ت�ساعد  قد  �ل�سغرية  �خل�سر�ء  �خل�سار  �إن  عبده  ق��ال 
و�لربو�ستات  و�ملعدة  �لرئة  �سرطان  ذلك  �ل�سرطانات، مبا يف  متنوعة من 

و�لثدي و�لكلى و�ملثانة.
 K وفيتامني   C وفيتامني  بالألياف  مليء  للجدل  �ملثري  �لطعام  �أن  كما 
مركب  على  بروك�سل  كرنب  "يحتوي  �ل�سيدلين:  و�أ�ساف  و�لكال�سيوم. 
�أ�سا�سه �لكربيت ي�سمى غليكوزينولت جلوكوبر��سي�سني. ووجدت �لأبحاث 
�أن هذ� �ملركب قد يلعب دور� يف �لوقاية من �ل�سرطان عن طريق منع تلف 
�حلم�س �لنووي. وبالإ�سافة �إىل ذلك، ت�سري �لأبحاث �إىل �أن �لكرنب ميكن 

�أن مينع منو �لأوعية �لدموية �جلديدة د�خل �لأور�م".
ويو�سي خبري �لطب �ملبا�سر بتطبيق جرعة منتظمة من كرنب بروك�سل 
لهذه  �ملحتملة"  لل�سرطان  �مل�����س��ادة  "�خل�سائ�س  جميع  على  للح�سول 
�خل�سار. ونظر� لأن نظامك �لغذ�ئي يجب �أن يكون متنوعا، يو�سح عبده 
و�مللفوف  �لربوكلي  مثل  �لأخ���رى،  و�خل�سرو�ت  �لكرنب  بني  �لتناوب  �أن 

و�لقرنبيط، ميكن �أن يكون �خليار �لأمثل.
"للح�سول على فو�ئد كرنب بروك�سل، يجب جتنب غليها. لأنه  و�أ�ساف: 
يق�سي على �لعديد من �لعنا�سر �لغذ�ئية �حليوية �لتي حتتويها، ف�سال 

عن جعل طعمها مر�، وهو �أمر مزعج للغاية لكثري من �لنا�س".
و�أو�سح عبده �أن باإمكانها تقليل خماطر �لإ�سابة باأمر��س �لقلب و�ل�سكتات 
�لقدرة جتعلها غذ�ء  �لثاين. وهذه  �لنوع  �ل�سكري من  �لدماغية ومر�س 
خارقا لتعزيز طول �لعمر، حيث تنتمي هذه �حلالت �لثالثة �إىل �لأ�سباب 

�لرئي�سية للوفاة، وفقا ملر�كز �ل�سيطرة على �لأمر��س و�لوقاية منها.

الفن؟ عامل  يف  ابت�سامة  اأ�سهر  هى  • ما 
- �بت�سامة ملوناليز�

الإجنليزي؟ القنال  الفرن�سيون  ي�سمى  • ماذا 
- �ملان�س

الوطني؟ الن�سيد  عزفت  بلد  اأول  هي  • ما 
- �لوليات �ملتحدة.

الأمازون؟ نهر  يقع  • اأين 
- �أمريكا �جلنوبية.

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

بريطانيا  يف  موجودة  كانت  �لعامل  يف  دبابة  �ول  �أن  تعلم  • هل 
مر�ت باأربع  �ل�سم�س  �أ�سعة  من  �أقوى  �لليزر  �أ�سعة  �أن  �أن  تعلم  • هل 
�لعربية باللغة  تاأثر�ً  �للغات  �أكرث  هي  �ملالطية  �للغة  �أن  تعلم  • هل 

�لعطور �سناعة  يف  قيمة  مادة  وهو  �لعنرب  حوت  �أمعاء  من  ي�ستخرج  �لعنرب  �أن  تعلم  • هل 
�لعرب �لأطباء  هم  �ملثانة  يف  �حل�سى  تفتيت  �إىل  �أ�سارو�  من  �أول  �أن  تعلم  • هل 

�لهدف على  �لنظر  لت�سديد  �إد�رتهما  و  �لعينني  حتريك  تعني   - �لر�أر�أة   - �أن  تعلم  • هل 
�لأر�س على  �جلاذبية  �سد�س  ت�ساوي  �لقمر  على  �جلاذبية  �أن  تعلم  • هل 

بالقري�ط �ملا�س  و  باجلر�م  يوزن  �لذهب  �أن  تعلم  • هل 
و�سيع  بحر  يف  ي�سقط  �لكوكب  هذ�  جعلت  لو  �نك  بحيث  جد�  قليلة  زحل  كوكب  كثافة  �أن  تعلم  هل   •

لطفا على �سطحه
�جلر�فيت  من  م�سنوع  �لر�سا�س  قلم  �أن  تعلم  • هل 

�لكو�كب  �رتفاع  لقيا�س  فلكية  �لة  �ل�سطرلب  �لة  �أن  تعلم  • هل 
�لدينا�سور هو  �لتاريخ  يف  قدميه  على  �سار  حيو�ن  �ول  �أن  تعلم  • هل 

فرنا�س بن  عبا�س  و��سمه  عربي  ��سل  من  هو  �لطري�ن  حاول  �ن�سان  �ول  �أن  تعلم  • هل 
�جلر�حة  يف  �خليوط  ��ستخدم  من  �ول  �لر�زي  �أن  تعلم  • هل 

اأمنيات الطفولة 
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القرفة 

�لوقاية من مر�س  ت�ساعد يف  �لقرفة  �أن  �إىل  در��سة جديدة  نتائج  ك�سفت 
باركن�سون �ملعروف بال�سلل �لرعا�س.

�إل��ي��ن��وي، �أن  و�أو���س��ح �ل��ب��اح��ث��ون م��ن �مل��رك��ز �لطبي جلامعة ر�����س ب��ولي��ة 
للقرفة خو��ساً متميزة ت�سمح بعرقلة �لتغري�ت �خللوية و�لبيوميكانيكية 
ملا ورد  باركن�سون، طبقاً  �ملخ وت�سبب مر�س  �لتي حت�سل يف  و�لت�سريحية، 

مبوقع رو�سيا �ليوم.
بعد  �لفم،  �ملخربية، عن طريق  للفئر�ن  �لقرفة  �إعطاء  �أن  �لعلماء  ووجد 
ن مادة بنزو�ت �ل�سوديوم �لتي تدخل �ملخ  عملية �ل�ستقالب يوؤدي �إىل تكونّ
عمل  وحت�سن   DJ-1و  Parkin �لدفاعية  �لربوتينات  تفتت  وتوقف 

�لناقالت �لع�سبية وحت�سن حركة �لفئر�ن �ملري�سة

�ستم�سي  �ل�سنة  �آخر ليلة لهذه  �لليلة هي  �لنوم،  �إىل  �لثالثة  �نتم  نادت �لم �طفالها وهي تقول هيا 
�ل�سنة ولن تعود مرة ثانية بل �ستح�سر غريها على ظهر ح�سان �بي�س وهي حتمل �لهد�يا �لكثرية 
ذهب  ل��ه..  �ستحققها  جميلة  �منية  يتمنى  �و  حلما جميال  يحلم  وك��ل من  يريد  لكل من  و�لمنيات 
�لطفال �إىل فر��سهم و�غلق كل منهم عيناه ليتمنى �منية جميلة ثم ذهبو� يف نوم عميق، يف �ل�سباح 
�لفر�س  �لل��و�ن وجمموعة من  كبرية من  علبه  �سريره  بجو�ر  �مي��ن  وج��د  �جلميع  ��ستيقظ  عندما 
�حلريرية و�ور�ق بي�ساء ووردية لري�سم عليها لوحاته �جلميلة وباقة من �لزهور تتمنى له كل �خلري 
.. �ما ه�سام فقد وجد در�جة جميلة قوية تنتظر بجو�ر فر��سه لها كر�سي جميل ويد�ن مزودتان بباقه 
من �لزهور تتمنى له كل �خلري.. علياء �ي�سا ��ستيقظت مبت�سمة لتجد ف�ستانا جميال يحت�سن علبة 
�لورد  وباقة من  ف�ستانها  لون  نف�س  تلب�س  �لتي حتبها  �لعر�ئ�س  بد�خلها جمموعة من  نامت  كبرية 

تتمني لها كل �خلري، هلل �جلميع �سعد�ء و�خذو� ينادون ب�سوت و�حد ماما ماما. 
خرج �جلميع �إىل غرفة �مهم وكال منهم يحمل يف يده باقة �لورد ويتمنى لها كل �خلري وقالو� ماما 
�ل�سغرية فانت لن  فلنا هد�يانا  �ما نحن  �لزه��ار هدية  و�ر�سلت لك هذه  �ل�سنة �جلديدة ج��اءت  �ن 
ت�ستطيعي �ن تركبي �لدر�جة �و تر�سمي بالفر�ساه �و تلعبي بالعر�ئ�س ف�سحكت �لم وقالت كنت �عرف 
ذلك ويكفيني تلك �لزهار و��سكرو� يل �ل�سنة �جلديدة وقبل �ن يذهبو� لهد�ياهم متني �مين �ن تاأتي 

�ل�سنة �جلديدة كل يوم .. ف�سحكت �لم وقالت و�نا يكفيني �ن تاأتي مرة و�حدة فقط. 

زبائن يت�سوقون اللحوم املجمدة يف �سوبر ماركت مع تف�سي مر�ص فريو�ص كورونا يف هونغ كونغ. "رويرتز"

�لرو�سية،  �لتغذية  خبرية  ز�يت�سوفا،  �سفيتالنا  �لدكتورة  �أعلنت 
�ل�سكر  �إىل م�سادر  �لنتباه  �لتغذية  م�ساألة  �ل�سروري يف  �أنه من 
�لرو�سية  نوفو�ستي  لوكالة  حديث  يف  �خل��ب��رية  وت�سري  �ملخفية. 
م�سادره  وك�سفت  �جل�سم،  يف  لل�سكر  �ل�سيء  �لتاأثري  �إىل  لالأنباء، 

�ملخفية، �لتي من �ل�سروري �لنتباه لها يف �لنظام �لغذ�ئي.
من  لأن���ه  ع�سرنا.  م�سكلة  ه��ي  �ل�سكر  ��ستهالك  "زيادة  وت��ق��ول، 
�ل�سعب تقييم عو�قبها �لوخيمة لل�سحة. ولكن من �ملهم �أن ندرك 
يف  بها  م��رغ��وب  غ��ري  م���و�د،  جمموعة  ه��ي  �مل�سافة  �ل�سكريات  �أن 

�لنظام �لغذ�ئي".
مرتبط  �ل�سكر  تناول  من  �لكثار  �أن  معروف  هو  "كما  وت�سيف، 
بنظام غذ�ئي يحتوي على كمية كبرية من �ل�سعر�ت �حلر�رية، ما 
�ل��وزن. لذلك فاإن ��ستمر�ر ��ستهالك  ي��وؤدي بالتايل �إىل زي��ادة يف 
كمية كبرية من �ل�سكر، يجعل �خلاليا غري ح�سا�سة له، وبالتايل 
تتطور مقاومة �لأن�سولني، ما يوؤدي �إىل �لإ�سابة بالنوع �لثاين من 

وبع�س  �لزهامير  �لإ�سابة مبر�س  وزي��ادة خطر  �ل�سكري،  مر�س 
�لتاأثري  �لأخ���رية،  �لدر��سات  �أثبتت  وق��د  �ل�سرطان.  مر�س  �أن��و�ع 

�ل�سلبي لل�سكر يف عملية �لبلعمة، وبالتايل يف منظومة �ملناعة".
عملية  يقوي  لل�سكر  �لز�ئد  �ل�ستهالك  �أن  �إىل  �خلبرية،  وت�سري 

غلوزة �لربوتني )تر�بط ت�ساهمي لل�سكر بالربوتني(.
ما  �ل���ربوت���ني،  ج��زي��ئ��ات  ع��ل��ى  �ل�سكر  ج��زي��ئ��ات  "تلت�سق  وت��ق��ول، 
وظيفة  ��سطر�ب  �ملثال  �سبيل  على  بوظائفها،  �لقيام  عن  يعيقها 
زيادة  و�أن  �جل��ل��د.  �سيخوخة  ت�سريع  �إىل  ي���وؤدي  م��ا  �ل��ك��ولج��ني، 

م�ستوى �ل�سكر )خا�سة �لفركتوز( يوؤثر �سلبا يف �لكبد".
وت�سيف، من �ل�سروري �لنتباه �إىل م�سادر �ل�سكر �ملخفية: �خلبز 
و�خل�سرو�ت  و�لفو�كه  و�لزبادي  �ملعاجلة  و�لأطعمة  و�ل�سل�سات 
�ملعلبة و�لع�سائر و�ملياه �لغازية و�مل�سروبات �لكحولية. لأنه غالبا 
ل يذكر �ل�سكر على �ملل�سق، بل م�سطلحات مثل �سر�ب، غلوكوز، 

رحيق، ن�ساء متحلل و�سكر جوز �لند وغري ذلك.

م�ضادر ال�ضكر املخفية ت�ضكل خطورة على ال�ضحة


