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حياة الن�ساء يف خطر.. ما يحدث اأثناء النوم يهدد حياتك
رغم الإح�سائيات املذهلة باأن الن�ساء اأقل من الرجال، ك�سفت درا�سة 
اأ�سرتالية حديثة اأن الن�ساء الالئي ي�ستيقظن يف الليل تزيد احتمالية 

موتهن يف �سن مبكرة مبقدار ال�سعف.
ويحدث ال�ستيقاظ من النوم كجزء من قدرة اجل�سم على ال�ستجابة 
للمواقف التي يحتمل اأن تكون خطرة مثل ال�سو�ساء والأمل ودرجة 
احلرارة والأ�سواء.وميكن اأن يوؤدي ان�سداد التنف�س اأثناء النوم، والذي 

ي�سبب ال�سخري، اإىل دفع ال�سخ�س اإىل اليقظة الالواعية.
وهذه اللحظات ال�سغرية من ال�ستيقاظ لن يتم تذكرها بال�سرورة 
يف �سباح اليوم التايل، ولكنها �ستجعل ال�سخ�س ي�سعر بالنعا�س طوال 
اليوم. ووجدت الدرا�سة التي اأجرتها جامعة اأدياليد الأ�سرتالية اأنه 
اإذا تكررت، فاإن هذه ال�سطرابات ترتبط بارتفاع �سغط الدم من بني 

م�ساكل �سحية اأخرى.
حجب  طريق  عن  املخاطر  تقليل  الإن��اث  باإمكان  اإن  الأطباء  ويقول 
حيث  ال���وزن،  فقدان  اأو  ال�سخري  ع��الج  اأو  الأذن  ب�سدادات  الأ���س��وات 
"اليقظة  يف  وام������راأة،  رج���ل  اآلف   8 �سملت  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  ب��ح��ث��ت 

الالواعية" اأثناء الليل، والتي مير بها اجلميع تقريبا.
فيها  ارت���دى  منف�سلة  درا���س��ات   3 م��ن  بيانات  الباحثون  وا�ستخدم 

امل�ساركون جهاز مراقبة للنوم اأثناء نوم ليلة واحدة.
والتي  ال�ستيقاظ"،  "عبء  درج��ة مئوية من  كل منهم على  وح�سل 
جمعت عدد مرات ا�ستيقاظهم يف الليل، ومدة ا�ستيقاظهم، ومقارنة 
املدة التي ق�سوها يف النوم اإجمال. ووجد موؤلف الدرا�سة الرئي�سي، 
من  اأق��ل  الليل  يف  ي�ستيقظن  الن�ساء  اأن  وزم���الوؤه  ب��وم��رت،  ماتيا�س 

الرجال، وفقا ل�سحيفة "ال�سن" الربيطانية.

درا�سة: تراجع كبري يف الأج�سام امل�سادة لكوفيد 
الهند  بالقطاع الطبي يف  العاملني  614 من  اأظهرت درا�سة �سملت 
الذين تلقوا التطعيم امل�ساد لفريو�س كورونا كامال، نق�سا "كبريا" 
يف الأج�سام امل�سادة ملر�س كوفيد19- لديهم يف غ�سون اأربعة اأ�سهر 

من تلقي اجلرعة الأوىل.
اأن ت�ساعد نتائج الدرا�سة احلكومة الهندية على اتخاذ قرار  وميكن 
ب�ساأن ما اإذا كان ينبغي اأن تعطي جرعة تن�سيطية من اللقاحات كما 

فعلت بع�س الدول الغربية.
ول يعني تراجع الأج�سام امل�سادة بال�سرورة اأن ال�سخ�س مل تعد لديه 
زال  ما  الذاكرة يف اجل�سم  اأن خاليا  اإذ  املر�س،  القدرة على مقاومة 
املعهد  مدير  ذك��ره  ملا  وفقا  كبرية  حماية  لتوفري  التدخل  باإمكانها 

احلكومي الذي اأجرى الدرا�سة.
الواقع  الإقليمي  الطب  اأبحاث  باتي مدير مركز  �ساجناميرتا  وقال 
"بعد  الثالثاء  اأم�س  ل��روي��رتز  البالد  �سرق  يف  بوبان�سوار  مدينة  يف 
كانت هناك حاجة  اإذا  ما  اأكرب  بو�سوح  نبلغكم  اأن  اأ�سهر ميكننا  �ستة 
جلرعات تن�سيطية ومتى ميكن اأن تعطى". كان باحثون بريطانيون 
قد قالوا ال�سهر املا�سي اإن احلماية التي توفرها جرعتان من لقاحات 

فايزر/بيونتك واأ�سرتازينيكا تبداأ يف الرتاجع خالل �ستة اأ�سهر.

القارب فوق ال�سخرة.. �سورة مذهلة حريت املاليني
اأنفقت فرق الإنقاذ نحو 12 �ساعة بحثا عن طاقم قارب من نوع طراد 
بعد اأن تقطعت بهما ال�سبل، فوق اآخر مكان يخطر على البال: �سخرة 

يف و�سط البحر.
اأن  قبل  امل��اء،  ال��ط��راد مبرجان حتت  ا�سطدم  الق�سة عندما  وب���داأت 
توؤدي حركته ال�سريعة لحقا اإىل �سعوه فوق �سخور قرب جزيرة يف 

القنال الإجنليزي.
ويف مكانه اجلديد، اأ�سبح الطراد غري قادر على احلركة، وا�ستغرقت 
الأمر ن�سف يوم من اأجل اإخراج طاقم القارب لنظر خلطورة الو�سع، 

فاأي حتريك كان يهدد بانقالبه.
ومما �ساهم يف بروز القارب كثريا فوق املياه، انح�سار املد يف املنطقة، 
اأم��ت��ار، وفق   3 امل��ي��اه بنحو  اأع��ل��ى م��ن �سطح  ال��ق��ارب يبدو  مم��ا جعل 
�سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية. ويف النهاية، مت نقل طاقم املركب 
الطراد  طاقم  اأن  وتبني  مطاطي،  ق��ارب  ع��رب  القناة  يف  ج��زي��رة  اإىل 

اأ�سيبوا بجروح طفيفة من جراء ال�سطدام.
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العر�ض الأول لـ»ايفريباديز 
توكينج«  يف لندن 

�سار جنوم وفريق عمل الفيلم املقتب�س عن امل�سرحية املو�سيقية "ايفريباديز 
توكينج اأباوت جاميي" "اجلميع يتحدث عن جاميي" على ال�سجادة الوردية 

حل�سور العر�س الأول للفيلم .
وامل�سرحية املو�سيقية ماأخوذة عن اأحداث حقيقية يف حياة جاميي كامبل، 
باأن  يحلم  ال�سغرية  الربيطانية  �سيفيلد  بلدة  من  عاما   16 عمره  فتى 
الق�سة  وتتمحور  ن�سائية.  مالب�س  يرتدي  وه��و  الرتفيه  جم��ال  يف  يعمل 

حول عالقة جاميي القوية بوالدته.
الفيلم  البطولة يف  دور  يلعب  ال��ذي  ه��اروود  ماك�س  الوجه اجلديد  وق��ال 
لرويرتز "من املهم اأن ُتروى وتنت�سر ق�س�س املثليني اأي�سا يف �ستى اأنحاء 

العامل واأل يتم تهمي�سها".
واأ�ساف هاروود "ي�ستطيع اجلميع اأن يت�سارك جتربة الن�سج والبحث عن 

مكان يف العامل".
وُعر�ست امل�سرحية املو�سيقية لأول مرة على م�سرح ذا كرو�سيبل يف �سيفيلد 
وبداأت  العام.  نف�س  بلندن يف  اإن��د  و�ست  اإىل م�سرح  ُنقلت  ثم   2017 ع��ام 
ُتعر�س  اأن  املقرر  2020، ومن  عام  بريطانيا  امل�سرحية يف  لعر�س  جولة 

للمرة الأوىل يف الوليات املتحدة العام القادم يف لو�س اجنلي�س.
وقال جاميي، الذي روى ق�سة حياته لأول مرة يف فيلم وثائقي تلفزيوين 
اإنه �سعيد باأن مزيد من الأ�سخا�س �سيعرفون ق�سته ب�سبب   ،2011 عام 

الفيلم.

طائرة اإ�سعاف خا�سة 
لإنقاذ م�سري يف نيجرييا

ان��ط��ل��ق��ت ط���ائ���رة اإ����س���ع���اف خ��ا���س��ة من 
املواطن  لنقل  ن��ي��ج��ريي��ا،  اإىل  ال��ق��اه��رة 
عالجه  لي�ستكمل  زك���ي،  �سيد  امل�����س��ري 
ال�سحية  حالته  ت��ده��ور  عقب  ب��ل��ده،  يف 
بغرب  الواقعة  الدولة  يف  تواجده  اأثناء 

اإفريقيا.
طبيا  الإ�سعاف" املجهزة  "طائرة  وتعود 
املري�س وزوجته  اإىل م�سر وعلى متنها 
وط��اق��م ط��ب��ي يعمل ع��ل��ى رع��اي��ت��ه حتى 
ال��و���س��ول اإىل م��ط��ار ال��ق��اه��رة ال���دويل، 
ح��ي��ث ي��ت��م ا���س��ت��ق��ب��ال��ه م��ن ق��ب��ل طواقم 
من احلجر ال�سحي، وفقا مل�سدر مطلع 

باملطار.
املري�س  �سقيقة  زك����ي،  ���س��ه��ري  وت��و���س��ح 
جرى  م��ا  عربية"،  ن��ي��وز  "�سكاي  مل��وق��ع 
"انطلق  ق��ائ��ل��ة:  اخل��م�����س��ي��ن��ي،  ل��ل��رج��ل 
اإىل نيجرييا للبحث عن  املا�سي  ال�سهر 
فر�سة عمل بعد تلقيه دعوة ح�سور من 
�سديقه املقرب. كان لديه طموح واآمال 
كبرية باإيجاد م�سدر للرزق هناك، لكن 

الأمور حتولت فجاأة اإىل كابو�س".

امللح م�سر اأم مفيد؟ درا�سة 
تن�سف معتقدات �سابقة �ص 23

تناول الكحول اأثناء احلمل ي�سيب 
اجلنني بهذا املر�ض اخلطري

اأثناء  اخلمر  �سرب  خماطر  من  ال�سحية  للتوعية  الحت���ادي  املركز  ح��ذر 
احلمل؛ حيث اإنه يت�سبب يف الإ�سابة مبا يعرف "با�سطرابات طيف الكحول 

.Fetal alcohol spectrum disorder( "اجلنينية
واأو�سح املركز اأن هذه ال�سطرابات تنق�سم اإىل ا�سطرابات تتعلق بال�سكل 
وحجم  للج�سم  القليل  وال��وزن  القامة  وق�سر  الطبيعي  غري  املظهر  مثل 
الراأ�س ال�سغري وعدم تنا�سق املظهر وا�سطرابات ج�سدية مثل م�ساكل يف 
وفرط  والعدوانية  الندفاعية  مثل  �سلوكية  وا�سطرابات  والروؤية  ال�سمع 
احلركة، بالإ�سافة اإىل انخفا�س م�ستوى الذكاء، ومن ثم مواجهة �سعوبات 

يف الدرا�سة.
اجلنينية  الكحول  طيف  ا�سطرابات  اأ�سكال  اأخ��ط��ر  اأن  اإىل  امل��رك��ز  واأ���س��ار 
 Fetal alcohol( الكحولية  اجلنني  مبتالزمة  يعرف  فيما  تتمثل 
الأطفال، الذين لديهم عيوب خلقية  اإىل  ت�سري  والتي   ،)syndrome

وا�سطرابات ملحو�سة يف النمو الع�سبي.
ولتجنب هذه العواقب الوخيمة �سدد املركز الحتادي على �سرورة الإقالع 

عن اخلمر اأثناء احلمل.

اجلهاز  ي��ق��وم  ف��ارغ��ة،  م��ع��دة  على  الفاكهة  ت��ن��اول  فعند 
اله�سمي بتفكيك ال�سكر املوجود فيها ب�سرعة، وبالتايل 
ميكن ال�ستفادة ب�سكل اأف�سل من املواد الغذائية املوجود 
حتتوي  كما   ."C" وفيتامني  الأل��ي��اف  مثل  الفاكهة،  يف 
ال��ف��واك��ه ع��ل��ى م���واد م�����س��ادة ل��الأك�����س��دة مي��ك��ن اأن تقلل 
من اللتهابات يف اجل�سم. ع��الوة على ذل��ك، ف��اإن تناول 
باأكرب  ال�ستفادة  على  ي�ساعد  فارغة  معدة  على  الفاكهة 
قدر ممكن منها. واجلدير بالذكر اأن تناول الفاكهة مع 
اله�سم، وال�سبب  اإىل تباطوؤ عملية  اأخرى يوؤدي  اأطعمة 
هو ان�سغال الإنزميات اله�سمية بالقيام بوظائف اأخرى، 
ما يعني بقاء الفواكه لفرتة اأطول من الالزم يف اجل�سم 
الأمعاء،  يف  تعفنها  اإىل  ي���وؤدي  م��ا  وه��و  تخمرها،  وب���دء 
حمدثة ع�سراً يف اله�سم وانتفاخ البطن وم�ساكل يف جهاز 
الفواكه  تناول  يكون  ورمبا  الطويل.  املدى  على  اله�سم 
ولذا  البع�س،  ل��دى  معتاد  غري  اأم���راً  الفطور  وجبة  مع 
الفطور  تناولها مع  على  بالتعود  التغذية  ين�سح خرباء 
ب�سكل تدريجي، كتناول ع�سري الفاكهة. وفيما يلي بع�س 
يف  ت�ساعدنا  الفواكه  م��ن  موؤلفة  فطور  لوجبة  الأف��ك��ار 
والإح�سا�س  الطاقة  من  ممكن  ق��در  علىاأكرب  احل�سول 

بال�سبع ل�ساعات طويلة.
�سلطة التوت الربي:

عالية  كميات  على  حتتوي  التي  الفواكه  من  التوت  يعد 
من م�سادات الأك�سدة، ما يجعل تناوله منا�سباً يف وجبة 
منخف�سة  احل��راري��ة  �سعراتها  اأن  ع��ن  ف�ساًل  ال��ف��ط��ور، 
جداً. لذا ين�سح مبزج حبات التوت مع قليل من الفراولة 

واإ�سافة قليل من اللوز اأو الزبادي.
ع�سري الفواكه الأخ�سر:

تناول  الع�سري، ميكنه  بتناول  يبداأ يومه  اأن  من يف�سل 
ع�سري الفاكهة اخل�سراء، الذي يتاألف من حليب اللوز 

مع قليل من الكرنب واملوز وب�سعة حبات من التوت.

الع�سائر اخل�سراء:
�سيحة جديدة يف عامل امل�سروبات بداأت تغزو البيوت هذا 
العام هي الع�سائر اخل�سراء. وهي عبارة عن مزيج بني 
ثمار الفاكهة واأوراق النباتات التي ناأكلها عادة. والنتيجة 
���س��راب ج��ي��د ال��ط��ع��م ي�����س��اع��د ع��ل��ى ت��ق��وي��ة ج��ه��از املناعة 

وت�سهيل عملية اله�سم.
ت�سنع الع�سائر عادة من الفاكهة، �سواء كانت من �سنف 
واحد كاملوز مثال اأو ممزوجة بغريها كاملوز مع الربتقال 
العام  هذا  الع�سائر  عامل  �سيحة  لكن  ...اإل���خ.  املانغو  اأو 
بالنكليزية  عليها  يطلق  ما  اأو  اخل�سراء  الع�سائر  هي 
green smoothies، والتي اأ�سبحت موجودة الآن 

يف مطابخ ماليني املنازل.
فيكتوريا  الرو�سية  اإىل  اخل�سراء  الع�سائر  فكرة  تعود 
بوتينكو. وك��ل م��ا يحتاجه امل���روؤ لإع���داد ه��ذا ال��ن��وع من 
ال��ع�����س��ائ��ر ه��و ج��ه��از خ���الط ج��ي��د وف��اك��ه��ة ح��ل��وة املذاق 
واأوراق خ�سروات طازجة. وكلما كان اخلالط من نوعية 
جيدة وذي قدرة كبرية ؛ كانت الع�سائر اأف�سل. حيث اأن 
الأوراق وخلطها  بتقطيع  يقوم يف هذه احلالة  اخلالط 

ب�سكل يزيد من ال�ستفادة منها وي�سهل ه�سمها.
خ�سراء  لع�سائر  و�سفات  حول  املزيد  معرفة  يرد  ومن 
http:// م��وق��ع  على  ك��ث��رية  و���س��ف��ات  يجد  اأن  ميكنه 
كما   .  www.gruene-smoothies.com
الأخ�سر  الع�سري  لإع���داد  ناجعة  ن�سائح  اأي�سا  �سيجد 

ال�سحري.

�سهل الإعداد حتى للأطفال
البع�س  ببع�سها  الأخ�سر  الع�سري  مكونات  خلط  عند 

املوقع  العنان. وين�سح  ال�سخ�س خلياله  اأن يرتك  يجب 
الأخ�سر  الع�سري  ه��ي:  اأ�سا�سية  بقاعدة  اأع���اله  امل��ذك��ور 
امل�سطحة  اخل�سروات  اأوراق  من  ن�سفه  يكون  اأن  يجب 
اأي�سا الكمية  ون�سفه الآخر من ثمار الفاكهة. وبالطبع 

املنا�سبة من املياه.
الأخ�سر  الع�سري  اإعداد  املبتدئني يف  الأ�سخا�س  باإمكان 
ي�ستطيعون  ثم  القليلة  اخل�سراء  الأوراق  بع�س  اإ�سافة 
يف املرات التالية زيادة الكمية تدريجيا. وبهذه الطريقة 
الع�سائر  ط��ع��م  ي�ست�سيغوا  اأن  ل��الأط��ف��ال  ح��ت��ى  مي��ك��ن 
اخل�سراء. بل ميكن لالأباء اأي�سا اأن ي�سمحوا لأطفالهم 
بامل�ساركة باأنف�سهم يف اإعداد هذه الع�سائر، باأن ي�سركوهم 
مثال يف اختيار املكونات وتقطيعها وو�سعها يف اخلالط 
وت�سغيل اخلالط؛ لأن كل هذه الأ�سياء تعجب ال�سغار، 
كما اأنها تظهر مدى �سهولة اإعداد تلك الع�سائر املفيدة 

للج�سم.

الع�سائر اخل�سراء م�سروبات �سحية
اخل�سراء  ال��ع�����س��ائ��ر  ف���اإن  اجل��ي��د  طعمها  اإىل  واإ���س��اف��ة 
التي  ال�سحية  الألياف  على  باحتوائها  خ�سو�سا  تتميز 
امل���وج���ودة يف  ال��ب��اك��رتي��ا وال��ف��ط��ري��ات ال�سحية  ت�����س��اع��د 
الوقت  ويف  اله�سم.  عملية  يف  اأي�����س��ا  وت�ساعد  الأم��ع��اء 
ت��ع��م��ل ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات وامل����ع����ادن ال���ك���ث���رية، امل����وج����ودة يف 
ملواجهة  املناعة  جهاز  تقوية  على  اخل�����س��راء،  الع�سائر 
اأف�سل لل�سغوط اليومية وال�سوارد احلرة. لكن ما مييز 
اليوم، عن غريه  اأ�سبح �سيحة  الذي  الأخ�سر،  امل�سروب 
من امل�سروبات هو الكمية الكبرية من اأوراق اخل�سروات. 
عديدة  وم��ع��ادن  فيتامينات  على  حتتوي  الأوراق  فهذه 
اإ�سافة اإىل مادة الكلوروفيل النباتية املهمة، التي تو�سف 

اأي�سا ب� "دم النبات".

هاري وجيل بايدن يوجهان 
حتية اإىل اجلنود الأمريكيني 

وال�سّيدة  ه������اري  الأم�������ري  وّج������ه 
الأمريكية الأوىل جيل بايدن حتّية 
الأمريكيني  احل��روب  جرحى  اإىل 
خ��الل ح��دث اف��رتا���س��ي ي��ن��درج يف 
غاميز"  "ووريري  م�سابقة  اإط����ار 
للجنود  �����س��ة  امل��خ�����سّ ال��ري��ا���س��ي��ة 
األغيت  التي  النزاعات  يف  امل�سابني 

هذه ال�سنة ب�سبب كوفيد19-.
وق��ال دوق �سا�سك�س ال��ذي خدم يف 
���س��ف��وف اجل��ي�����س ال���ربي���ط���اين يف 
"ووريري  م�سابقة  اإن  اأفغان�ستان 
يل  اإل��ه��ام  "م�سدر  غاميز" �سّكلت 
وهي  غاميز"،  اإنفيكتو�س  لإطالق 
ن�سختها  نّظمت  مماثلة  فعاليات 
لندن.  يف   2014 ���س��ن��ة  الأوىل 
واأّكد الأمري هاري من كاليفورنيا 
التي ا�ستقّر فيها مع زوجته ميغن 

ماركل على اأهمية هذه الألعاب.
واأ�سف لعدم متّكنه هذه ال�سنة من 
"ووريري  يف  امل��ت��ن��اف�����س��ني  ت�سجيع 
فلوريدا،  يف  اأورلن����دو  غاميز" يف 
م��ن��ت��ه��زا ال��ف��ر���س��ة ل��ل��ت��ذك��ري ب���اأن 
ال�����ه�����دف م�����ن ه�������ذا احل��������دث هو 
اجل�سدية  ب��ال�����س��ح��ة  "العتناء 
قّدموا  ال��ذي��ن  ل��ه��وؤلء  والنف�سية 
ت�سحيات كبرية". واأ�سادت ال�سّيدة 
هاري،  بالأمري  الأوىل  الأمريكية 
جانبه  اإىل  ح�سرت  باأنها  م��ذّك��رة 
"اإنفيكتو�س  م��ن  الأوىل  ال�����دورة 
اإىل  ال�����ت�����ط�����ّرق  ق����ب����ل  غاميز" 
اعتداءات احلادي ع�سر من اأيلول-

احلرب  اإىل  اأف�ست  التي  �سبتمرب 
يف اأفغان�ستان قبل 20 عاما.

وهي قالت "اأُطلق نداء للدفاع عن 
عندما  قلبنا  على  ال��ع��زي��زة  القيم 
با�سرنا حربا �ساملة على الإرهاب. 
وق���د ل��ّب��ت جم��م��وع��ة م��ن الرجال 

والن�ساء ال�سجعان النداء".

كوريا اجلنوبية تغّرم غوغل 
دولر  مليون   180

فر�ست الهيئة الناظمة للمناف�سة 
قدرها  غرامة  اجلنوبية  كوريا  يف 
على  دولر  م��ل��ي��ون   180 ح���وايل 
"غوغل" بتهمة ا�ستغالل هيمنتها 
املحمولة  التطبيقات  ���س��وق  ع��ل��ى 
هذا  �ساأن  ومن  الت�سغيل.  واأنظمة 
التي  ب��امل��زاي��ا  "مي�ّس  اأن  ال��ت��دب��ري 
ينتفع منها امل�ستهلكون"، على حّد 
الطعن  تنوي  "غوغل" التي  ق��ول 
اأنباء  وك���ال���ة  ب��ح�����س��ب  ال����ق����رار  يف 
القرار بعد  "يونهاب". وياأتي هذا 
اأ�سبوعني من اعتماد �سيول قانونا 
يحظر على "اآبل" و"غوغل" اإلزام 
با�ستخدام  التطبيقات  م���ط���ّوري 
مبوجبه  اعُترب  للدفع  نظاميهما 
�ستور"  "اآب  يف  املمار�س  الحتكار 
و"بالي �ستور" خمالفا للت�سريعات 

املعمول بها يف هذا ال�سدد.

تناول الفاكهة �سباحا.. 
هل هو مفيد؟

تعّود الكثريون على تناول الفاكهة بعد وجبة الغذاء اأو م�ساًء قبل 
النوم. لكن يبدو اأن هذه العادة غري �سحية متامًا وتوؤدي اإىل 

م�ساكل يف اله�سم. ويرى بع�ض خرباء ال�سحة اأن اأن�سب 
معدة  وعلى  ال�سباح  يف  هو  الفواكه  لتناول  وق��ت 

فارغة، ما ال�سبب؟
التغذية  نظام  يف  اأ�سا�سيًا  ج��زءًا  الفاكهة  تعد 
بع�ض  مراعاة  امل��رء  على  ينبغي  ولكن  ال�سحي، 
الأمور لل�ستفادة منها ب�سكل تام. بالطبع حتتوي 

وكميته  الطبيعي  الفاكهة  �سكر  على  الفواكه 
يف  الإف���راط  ع��دم  يجب  اأن��ه  اإل  معتدلة، 

تناولها.
يف  ال��ف��واك��ه  ه�سم  يتم  ال��واق��ع،  يف 

اجل�سم بطرق خمتلفة، وذلك وفقًا 
ممتلئة،  اأم  خالية  املعدة  لكون 
بتناول  ُين�سح  ال�سبب،  ول��ه��ذا 

الفواكه يف ال�سباح اإن اأمكن.

ال�سينما تبحث عن اجلمهور

تتناف�س م�صرية  اأفالم   8
 يف مارثون الإيرادات
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�ش�ؤون حملية

•• اأبوظبي-الفجر

الدولية لنخيل  العامة جلائزة خليفة  الأمانة  َمت  َنظَّ
افرتا�سية  علمية  حما�سرة  الزراعي  والبتكار  التمر 
حتديد  ع��ن  امل�����س��وؤول  اجل��ني  وتو�سيف  "عزل  بعنوان 
حمي  ال���دك���ت���ور  ق��دم��ه��ا  التمر"،  ن��خ��ي��ل  يف  اجل��ن�����س 
احليوية  التقنية  ق�سم  اأ�ستاذ  حممد،  �سليمان  الدين 
امللك في�سل  الزراعة والأغذية، جامعة  امل�ساعد، كلية 
باململكة العربية ال�سعودية، بح�سور 94 من اخلرباء 
التمور  واإن��ت��اج  النخيل  بزراعة  واملهتمني  واملخت�سني 
ال��دك��ت��ور عبد  واأ���س��ار  دول���ة.   17 ع���ام، ميثلون  ب�سكل 
الوهاب زاي��د، اأم��ني ع��ام اجل��ائ��زة، ب��اأن ه��ذه املحا�سرة 
اآل  مبارك  نهيان  ال�سيخ  توجيهات معايل  تاأتي �سمن 
اأمناء  نهيان، وزير الت�سامح والتعاي�س، رئي�س جمل�س 
اجلائزة، يف اإطار التزام اجلائزة بن�سر املعرفة العلمية 
والبتكار  التمور  واإن��ت��اج  النخيل  ب��زراع��ة  املتخ�س�سة 

الزراعي. 
بداية  يف  �سليمان  الدين  حمي  الدكتور  ت�ساءل  حيث 
نخيل  يف  اجلن�س  حتديد  عن  امل�سوؤول  من  املحا�سرة 
اأن حتديد  اإىل  م�����س��رياً  الأن��ث��ى؟  اأم  ال��ذك��ر  ه��ل  التمر 

والهند�سة  اجل��زي��ئ��ي��ة  ال����وراث����ة  يف  ال��ن��خ��ي��ل  ج��ن�����س 
الوراثية يعتمد على العالمات اجلزيئية: والتي ميكن 
بحيث  واجلينات  التتابعات  على  للتعرف  ا�ستخدامها 
ن�ستطيع بوا�سطة التقنية احليوية والوراثة اجلزيئية 
 )DNA( ال��ن��ووي  احلم�س  م��ن  دليل  ن�ستخدم  اأن 
ال���ذك���ور يف ط����ور الإنبات  ي��ع��رف الإن������اث م���ن  ال����ذي 
اأكرث من تقنيات الهند�سة  اأو  املبكر با�ستخدام واحدة 
وتقنية   )DNA  ( ال�  حتليل  مثل:  املتاحة  الوراثية 

ال� )PCR(، اأو طريقة النتخاب با�ستخدام الدلئل 
بالدلئل  امل��رت��ب��ط��ة  ان��ت��خ��اب اجل��ي��ن��ات  اأو  اجل��زي��ئ��ي��ة، 
غرار  وعلى  اأن��ه  �سليمان  الدكتور  واأ���س��اف  اجلزيئية. 
فاإن  الب�سر،  يف   )XYواي )اإك�س  كرومو�سومات  نظام 
وبخالف  ول��ك��ن  ال�ساللة،  جن�س  ي��ح��دد  النخيل  ذك��ر 
غري  النخيل  يف  اجلن�س  كرومو�سومات  ف��اإن  الب�سر، 
اأنها مت�سابهة جداً يف احلجم واملظهر  متجان�سة، كما 
لعمل  يدفعنا  ما  وه��ذا  امليكرو�سكوب،  حتت  اخلارجي 

وجود  مو�سع  لتحديد  اجليني  الت�سل�سل  يف  مقارنة 
اجلينات، وهذا يختلف عن الب�سر، اإذ اأن كرومو�سومات 
يف  ج���دا  خمتلفة  ك��روم��و���س��وم��ات   )XYواي )اإك�������س 
احلجم، لدرجة ميكن التفريق بينها ب�سهولة«. م�سرياً 
يف  اجلن�س  حتديد  عن  امل�سوؤول  اجل��ني  اكت�سافه  على 
مت  كيف  و�سرح   )SRY( ورم��زه  التمر  نخيل  اأ�سجار 
با�ستخدامه  النخيل؟  من  اجلن�س  حتديد  جني  ع��زل 
ملعرفة   )PCR( ال���  لعمل  وب�سيطة  ج��دي��دة  طريقة 

ت�سل�سل احلم�س النووي الطويل لنخيل التمر.
اأ����س���اد ال��دك��ت��ور حم���ي الدين    ويف خ��ت��ام امل��ح��ا���س��رة 
جائزة  به  تقوم  ال��ذي  الكبري  بالدور  حممد،  �سليمان 
ال��زراع��ي يف  والب��ت��ك��ار  التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة 
دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل واإنتاج التمور على 
الدويل  املهرجان  تنظيم  خ��الل  من  ال��ع��امل،  م�ستوى 
ال�سودانية  للتمور  الدويل  واملهرجان  الأردنية  للتمور 
من  رافقها  وم��ا  امل�سرية  للتمور  ال���دويل  وامل��ه��رج��ان 
زيادة  فاعل يف  ب�سكل  �ساهمت  التي  وفعاليات،  اأن�سطة 
ال�سادرات،  حجم  يف  وارتفاع  العربية  للتمور  ال�سمعة 
بالإ�سافة اىل �سل�سلة املوؤمترات الدولية التي تنظمها 

الأمانة العامة للجائزة.

•• العني - الفجر

امل��ت��ح��دة لطالق  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  ج��ام��ع��ة  ت�ستعد 
القادم  اأكتوبر  �سهر  " خ��الل  خ��ربة  اأن�سطة" برنامج 
م��ن خالل  الأك��ادمي��ي��ة  ال��ربام��ج  تعزيز  للم�ساهمة يف 
ال���رب���ط م���ا ب���ني اح��ت��ي��اج��ات ���س��وق ال��ع��م��ل احلقيقية 

والربامج الأكادميية. 
ويهدف هذا الربنامج املبتكر اإىل تفعيل ال�سراكة مع 
املرتاكمة  خريجي اجلامعة وال�ستفادة من خرباتهم 
ب��ن��اء وت��اأه��ي��ل طلبة اجل��ام��ع��ة. ح��ي��ث مت ف��ت��ح باب  يف 

الت�سجيل  جلميع اخلريجني للم�ساركة التطوعية يف 
خدمة اجلامعة واملجتمع.

واأ����س���ار ال��دك��ت��ور اأح��م��د ع��ل��ي م���راد -ال��ن��ائ��ب امل�سارك 
للبحث العلمي وامل�سرف على وحدة التطوير وعالقات 
يهدف  ه��ذاال��ربن��ام��ج  اأن  اإىل  باجلامعة-  اخلريجني 
اخل��ري��ج وطالب  ب��ني  م��ا  املعرفة  م��ن  بناء ج�سور  اإىل 
الطلبة  واإط���الع  اخل��ربات  تبادل  خ��الل  اجلامعة من 
العمل  ���س��وق  اخل��ري��ج يف  اكت�سبها  ال��ت��ي  امل��ه��ارات  على 
وور�س  تدريبية  دورات  ���س��ورة  يف  للطالب  وتقدميها 
عمل.  واأو�سح امل�سرف على وحدة التطوير وعالقات 

ممن  خريجاً   69 اخلريجني" بعد التقييم �سي�ساهم 
احلكومية  امل��وؤ���س�����س��ات  يف  املختلفة  املنا�سب  ي��ت��ب��وؤون 
التدريبية  ال�����دورات  ت��ق��دمي  واخل��ا���س��ة والأع���م���ال يف 
 3 ت��رتاوح خرباتهم من  امل��ه��ارات والتي  وب��رام��ج بناء 
اإىل 36 �سنة مبتو�سط خربة ي�سل اإىل 20 �سنة، كما 
يتنوع جمال اخلربة لكل خريج عن الآخر  مثل جمال 
التكنولوجيا  ال�سحية؛  والرعاية  وال�سحة  الطب   :
املالية؛  ال�سحية؛  الرعاية  القيادة؛اإدارة  اإىل  املتقدمة 
احلو�سبة  ال�سرتاتيجيات؛  التعليم؛  العلمي؛  البحث 
اجلوانب  على  التدريبية  امل��ح��اور  وت��رك��ز  وال��ت��دق��ي��ق. 

البتكاري  العمل  اإىل  بالإ�سافة  الفنية  وغ��ري  الفنية 
واجلانب املايل والقانوين والبحث العلمي."

واأك����د ال��دك��ت��ور اأح��م��د م���راد "نهدف م��ن خ���الل هذا 
من  املجتمع  يف  ال��ت��ط��وع  قيمة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��ربن��ام��ج 
للم�ساهمة  املكت�سبة  وامل��ه��ارات  املعرفة  تقدمي  خ��الل 
الطالب  على  نفعه  يعود  مما  امل�ستقبل  اأجيال  بناء  يف 
التوجيهية  اللجنة  تقوم  حيث  واملجتمع؛  واجلامعة 
للربنامج  املقدمة  الطلبات  بتقييم  خ��ربة   لربنامج 
ونوعية  اخلربة  على  بناء  الأمثل  واختيار  ومواءمتها 

الربنامج املقدم."  

•• دبي- الفجر

�سارك 2730 طالبا وخريجا من جامعة 
ب��ال��دورة الأوىل م��ن م��ب��ادرة خميم  زاي���د 
جامعة زايد ال�سيفي للتوظيف والتدريب 
املهنية  ال�������س���وؤون  اإدارة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
ب��ه��دف توعية  واخل��ري��ج��ني يف اجل��ام��ع��ة 
ال�سيف  اإج��ازة  ا�ستثمار  باأهمية  امل�ساركني 
وحت�سريهم  املهنية  م��ه��ارات��ه��م  لتطوير 
مدى  على  املبادرة  وامتدت  العمل،  ل�سوق 
اأرب��ع��ة اأ���س��اب��ي��ع وُق����دم ف��ي��ه��ا   50 فر�سة 
اخلم�سني  بالعام  احتفاء  املهني  للتطوير 

للدولة. 

اإدارة  – م��دي��ر  ال�����س��ام�����س��ي  را����س���د  وق����ال 
بالإنابة:  واخل��ري��ج��ني  امل��ه��ن��ي��ة  ال�����س��وؤون 
"ياأتي جناح املبادرة من دعم ال�سركاء من 
املحلية والقطاع اخلا�س وتفاعل  اجلهات 
اإقباًل  �سهدت  حيث  واخلريجني،  الطلبة 
ك���ب���رياً ع��ل��ى ال���ف���ر����س امل���ط���روح���ة، و قد 
اأ�سهمت  فر�س التدريب الوظيفي وور�س 
العمل التي طرحت ب�سكل فعال يف تطوير 
للمتطلبات  واإع��داده��م  امل�ساركني  مهارات 
الطلبة  و�سيقوم  العمل.  ل�سوق  امل�ستقبلية 
ان�����س��م��وا للعمل يف  ال��ذي��ن  واخل��ري��ج��ون 
مهاراتهم  ب��اخ��ت��ب��ار  امل��وؤ���س�����س��ات  خم��ت��ل��ف 
ال��ع��م��ل��ي��ة يف ب���ي���ئ���ة ع���م���ل ح��ق��ي��ق��ي��ة مما 

�سيزودهم باخلربة املطلوبة." 
ك��م��ا اأع���رب���ت ال��ط��ال��ب��ة ���س��م��ا ال��رم��ي��ث��ي – 
اإح�������دى ال���ط���ال���ب���ات ال����الت����ي ����س���ارك���ن يف 
الفرتا�سية  اجلل�سة  وح�����س��رت  امل���ب���ادرة 
التعليمية  الغرير  موؤ�س�سة  م��ع  بالتعاون 
اخلا�س:  ال��ق��ط��اع  "اأهمية  ع��ن��وان  حت��ت 
ل��ل��ج��ل�����س��ة الف���رتا����س���ي���ة و�سع  ح�������س���وري 
�سوق  يف  حت��دث  ال��ت��ي  بالتغيريات  فهمي 
وخرباتي  مهاراتي  تطوير  واأهمية  العمل 

با�ستمرار قبل التخرج". 
الأوىل  دورت����ه����ا  يف  امل�����ب�����ادرة  وط����رح����ت    
للطلبة  املهني  التطوير  فر�س  من  ع��ددا 
اأكرث  مع  بالتعاون  امل�ساركني  واخلريجني 

املوؤ�س�سات  يف  ال�سركاء  من  جهة   30 من 
تنوعت  حيث  اخل��ا���س،  وال��ق��ط��اع  املحلية 
ال��ف��ر���س امل��ط��روح��ة ب��ني وظ��ائ��ف بالعمل 
والتطوع  ال��ع��م��ل��ي  وال���ت���دري���ب  اجل���زئ���ي، 
التدريبية  ال��ربام��ج  م��ن  ع��دد  ج��ان��ب  اإىل 
اجلديدة  امل����ه����ارات  ب��اك��ت�����س��اب  امل��خ��ت�����س��ة 

وتطويرها.
وم���ن اأب����رز اجل��ه��ات ال��ت��ي ���س��ارك��ت، هيئة 
البيئة -اأبوظبي، والهيئة العامة للطريان 
دار  �سركة  الكويتي،  الأهلي  البنك  املدين، 
املنطقة  هيئة  موتورز،  جينريال  التكافل، 
الإعالمية اأبوظبي و�سركة بيب�سيكو، هيئة 

الإمارات للموا�سفات واملقايي�س. 

•• اأبوظبي-الفجر

العمليات  ملتقى  اأبوظبي  �سرطة  نظمت  
افرتا�سًيا،   ،2021 ال����ث����اين  اجل����وي����ة 
بعنوان "تاأثري جائحة كورونا على �سناعة 
م��ع مركز  ب��ال��ت��ع��اون  الطريان"  وذل����ك  
بن  �سيف  باأكادميية  الفرتا�سي  التدريب 

زايد للعلوم ال�سرطية والأمنية . 
رئي�سية  حم��اور  ثالثة  على  امللتقى  ورك��ز 
ك��ورون��ا على  ت��اأث��ري جائحة  ح���ول  كيفية 
ال��ع��م��ل��ي��ات اجل����وي����ة، والإج����������راءات التي 
اجلائحة،  ان��ت�����س��ار  م��ن  للحد  ات��ب��اع��ه��ا  مت 
ا�ستمرار  ظ���ل  يف  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  واخل���ط���ط 
اجل���ائ���ح���ة وي����اأت����ي ان���ع���ق���اده ب���ه���دف رفع 
اجلهات  مع  والتوا�سل  التن�سيق  م�ستوى 
وال�ستفادة من خرباتهم خالل  امل�ساركة، 

اجلائحة. 
اإبراهيم  طيار  مدرب  العميد  وا�ستعر�س   
ح�سن البلو�سي، مدير اإدارة طريان �سرطة 
والإنقاذ  البحث  يف  الإدارة  مهام  اأبوظبي، 
اجلوي والإ�سعاف اجلوي وخدمات النقل 
اجلوي والعمليات ال�سرطية وخدمات نقل 
كبار ال�سخ�سيات والت�سوير اجلوي م�سرياً  
اإىل تاأثري اجلائحة على العمليات اجلوية 
كان يف ارتفاع مهام الإ�سعاف اجلوي العام 

املا�سي مقارنًة بالعام الذي ي�سبقه.  
ب����الإج����راءات  الإدارة  ال���ت���زام  اإىل  واأ����س���ار 
الحرتازية حلماية املوظفني من الإ�سابة 
جانب  اإىل  الطائرات،  وتعقيم  بالفريو�س 

ومنت�سبي  ل��ل��ط��ي��اري��ن  ال�����دوري  ال��ف��ح�����س 
امل�ستقبلية  اخلطط  ا�ستعر�س  كما  الإدارة 
ت���رك���ز على  وال����ت����ي   ، اجل���ائ���ح���ة  ظ����ل  يف 
ال�ستمرار يف اتباع الإجراءات الحرتازية 
ال�سادرة من اجلهات الر�سمية يف الدولة، 
با�ستخدام  ب���ع���د  ع����ن  ال���ع���م���ل  وت���ف���ع���ي���ل 
ومراجعة  احل��دي��ث��ة،  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ال��و���س��ائ��ل 
اخلطط الأمنية :  خطة الإخ��الء وخطة 

ا�ستمرارية الأعمال.
م��درب طيار علي حممد  العقيد  واأو���س��ح 
امل����ه����ريي م���دي���ر م���رك���ز اجل����ن����اح اجل����وي 
ل�����س��رط��ة دب����ي: اأن اجل��ائ��ح��ة اأث�����رت  على 
اجلوية  املهام  ناحية  من  املركز  يف  العمل 
يف  للم�ساركة  ن��ظ��ًرا  امل��ه��ام  ع��دد  زاد  حيث 

عملية التعقيم الوطني، يف حني مت اإيقاف 
اأطقم  واأف�����راد  ال��ط��ي��اري��ن  ت��دري��ب  عملية 
مراكز  يف  العمل  لتوقف  نظًرا  الطائرات 
اللوج�ستي  الدعم  ناحية  وم��ن  التدريب، 
ف��ق��د واج��ه��ت��ن��ا ���س��ع��وب��ة يف ت��وف��ري الدعم 
خدمات  ت��ق��دمي  يف  وال�سرعة  اللوج�ستي 

ال�سيانة.
ولفت اإىل اأنه مت و�سع اإجراءات احرتازية 
عملية  تفعيل  و  الطريان  ومهام  لعمليات 
ل�ستدامة  خ��ط��ة  و  ال���داخ���ل���ي،  ال��ت��دري��ب 
واإن�ساء  ال���ط���ريان  ع��م��ل��ي��ات  وا���س��ت��م��راري��ة 
دل��ي��ل ل�����س��م��ان ا���س��ت��م��راري��ة الأع����م����ال، و 
العاملية  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  على  الط���الع 

لنقل امل�سابني بفريو�س كورونا.

ظل  يف  امل�ستقبلية  اخل��ط��ط  اإىل  وت��ط��رق 
ا���س��ت��م��رار اجل��ائ��ح��ة، وه���ي ال���س��ت��م��رار يف 
لعمليات  الح��رتازي��ة  الإج����راءات  تطبيق 
وم��ه��ام ال���ط���ريان، وت��وف��ري ن��ق��ال��ة العزل 
ا�ستخدامها  ليتم  امل�ست�سفيات  يف  املتنقلة 
ال�سارية  ب����الأم����را�����س  امل�������س���اب���ني  ل��ن��ق��ل 
اإي���ق���اف خدمة  )امل���ع���دي���ة(، وا���س��ت��م��راري��ة 
املناطق  يف  امل�سابني  )ع��دا  امل�سابني  نقل 

النائية( وتفعيل الإ�سعاف الأر�سي.
ق�سم  رئي�س  الكعبي،  علي  �سيف  وت��ن��اول 
املركز  يف  والإن��ق��اذ  البحث  عمليات  اإدارة 
والإن�������ق�������اذ، اخلطط  ل��ل��ب��ح��ث  ال���وط���ن���ي 
مت  اأن���ه  اإىل   م�����س��رياً   للمركز  امل�ستقبلية 
حيث  من  الأول  للخطط،  م�سارين  و�سع 

ال�ستجابة  خطتي  تفعيل  يف  ال���س��ت��م��رار 
والثاين  الأع��م��ال،  وا�ستمرارية  للحدث، 
العمليات  اأنظمة  اأمت��ت��ة  خالله  م��ن  ويتم 
وا����س���ت���خ���دام اأن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل ع���ن ب��ع��د اأو 
يف  للم�ساعدة  ال�سناعي  الذكاء  ا�ستخدام 

القيام مبهام العمليات.
مدير  الطنيجي،  ع��ب��داهلل  م��وؤي��د  واأ����س���ار 
اإدارة اأول يف اإدارة احلركة اجلوية بالهيئة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ط��ريان امل����دين- م��رك��ز ال�سيخ 
املركز يف  دور  اإىل  للمالحة اجلوية،  زاي��د 
ظ��ل الأزم�����ة ال��راه��ن��ة وج���ه���وده يف تعزيز 
عن  كوفيد19-  مل��واج��ه��ة  ال���دول���ة  ق����درة 
الب�سائع  األ��ف طن من   700 طريق نقل 
بالإ�سافة  الطبية،  واملواد  الغذائية  واملواد 
م�سافر  األ�����ف   700 و  م��ل��ي��ون   38 اإىل 
الرعايا  واإج���الء  باأوطانهم  ربطهم  ليتم 
والتعاون  اخلارجية  وزارة  م��ع  بالتن�سيق 
الدولة  ل��دى  املخت�سة  واجل��ه��ات  ال���دويل 

خلدمة 140 وجهة.
وذك�����ر اأن�����ه مت ا���س��ت��ح��داث خ��ط��ة ط����وارئ 
تاأثر  ال��ع��م��ل يف ح����ال  ب����اإج����راءات  م��ع��ن��ي��ة 
خدمات  مقدمي  واإع��الم  العاملة،  القوى 
)الدول  واإقليمياً   حملياً  اجلوية  املالحة 
والتن�سيق  ال����ط����وارئ،  ب��خ��ط��ة  امل����ج����اورة( 
واإعالم  الوطنية،  ال��ط��وارئ  منظومة  مع 
الدولية  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة  الإق���ل���ي���م���ي  امل���ك���ت���ب 
ال��ط��وارئ وما  امل��دين عن خطة  للطريان 
امل�ستوى  اإج��راءات على  يرتتب عليها من 

الإقليمي.

بح�سور 94 خبريًا وفنيًا ميثلون 17 دولة

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي  تنظم حما�سرة علمية 
افرتا�سية عن  عزل وتو�سيف اجلني امل�سوؤول عن حتديد اجلن�ض يف نخيل التمر

جامعة الإمارات تطلق  برنامج خربة  ال�سهر القادم للربط بني احتياجات �سوق العمل والربامج الأكادميية

الأوىل الدورة  يف  ي�ساركون  زايد  جامعة  من  وخريجا  طالبا   2730

مبادرة لتطوير املهارات املهنية بالتعاون مع املوؤ�س�سات املحلية والقطاع اخلا�ض

 �سرطة اأبوظبي تنظم ملتقى افرتا�سيًا حول تاأثريكوفيد19 على العمليات اجلوية

اأكادميية �سيف بن زايد حت�سل  على �سهادة 
املدقق الداخلي لثالثة حما�سرين من منت�سبيها

••  اأبوظبي-الفجر

ح�سل  ثالثة  حما�سرين   من منت�سبي  اأكادميية �سيف بن زايد للعلوم 
دورة  اجتيازهم  بعد  ال��داخ��ل��ي   امل��دق��ق   ���س��ه��ادة  على  والأم��ن��ي��ة  ال�سرطية 
الربنامج التاأهيلي املعتمد  والتي عقدت بالتعاون  مع اإدارة  تطوير املناهج 

يف وزارة الرتبية والتعليم .
بالعلوم  متخ�س�سة  بالدولة  اأكادميية  اأول  زاي��د  بن  �سيف  اأكادميية  وتعد 
يف  اأبوظبي  ل�سرطة  ال�سرتاتيجية  الأه��داف  بتحقيق  وملتزمة  ال�سرطية 
تاأهيال  املوؤهلني  العاملني  وتوفري  الب�سرية  للموارد  الأم��ث��ل  ال�ستخدام 

منا�سباً.
للعلوم  زاي��د  بن  �سيف  اأكادميية  مدير  ال�سام�سي،  بطي  ثاين  اللواء  واأك��د 
ال�سرطية والأمنية احلر�س على حتقيق الريادة والتميز يف تقدمي اأف�سل 
ال�سرتاتيجية  و  الر�سيدة  القيادة   لتطلعات  جت�سيداً  الدولية  املمار�سات 
لدولة  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية  اأه����داف  وحت��ق��ي��ق   2030 للتعليم  ال��وط��ن��ي��ة 
الإم��ارات العربية املتحدة ل�سمان جودة التعليم ال�سامل، والعادل وتعزيز 

فر�س التعلم. 
ثانية  ياأتي كخطوة  املدقق  ل�سهادة  املعتمد  التاأهيلي  الربنامج  اأن  واأ�ساف 
الأداء  تقييم  ج���ودة  رف��ع  يف  لالإ�سهام  املقيمني  اعتماد  على  احل�سول  يف 
اأهم  اأح��د  ال�سهادات  هذه  اأن  مو�سحا   اأبوظبي  �سرطة  ملنت�سبي  التدريبي 
الداخلية  ب���وزارة  الأمنية  امل��وؤه��الت  مركز  من  املهني  العتماد  متطلبات 

واملركز الوطني للموؤهالت بوزارة الرتبية والتعليم.

دواء �سوتروفيماب يثبت فعاليته يف علج امل�سابني بفريو�ض كوفيد- 19
�سحة توفر لأفراد املجتمع اأف�سل رعاية 
طبية عاملية امل�ستوى يف جميع التخ�س�سات

•• اأبوظبي- الفجر

للرعاية  �سبكة  اأك��رب  "�سحة"،  ال�سحية  للخدمات  اأبوظبي  �سركة  اأك��دت 
ال�سحية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، ريادتها يف تقدمي رعاية عاملية 
مر�سى  وخا�سة  الطبية،  التخ�س�سات  جميع  يف  املجتمع  لأف��راد  امل�ستوى 
فريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد 19-" من خالل توفري اأحدث العالجات 
التي اأ�سهمت ب�سورة بارزة يف اإرتفاع ن�سبة �سفاء امل�سابني يف الأ�سهر الأخرية 
 )Sotrovimab- VIR-7831( "�سوتروفيماب"  دواء  با�ستخدام 

اأحدث عالج  م�ساد للفريو�س يف العامل.
�سركة  الطبية يف  لل�سوؤون  التنفيذي  امل��دي��ر  ���س��اّلم،  اأن���ور  ال��دك��ت��ور   وق��ال 
�سحة حجر الزاوية لقطاع الرعاية ال�سحية يف  �سركة  "�سحة" :"مُتثل 
دولة الإمارات، ورائدة ال�ستجابة لتحديات جائحة كوفيد19-، ولذا فاإننا 
موؤهلون لتقدمي خدمات واأ�ساليب عالجية حديثة لأفراد جمتمعنا، وحتت 
كوفيد19-بدواء  لعالج مر�سى  �سارعنا  اأبوظبي،  ال�سحة-  دائرة  اإ�سراف 
لال�ستخدام الطارئ، حيث اأثبت فعاليته  اعتماده  "�سوتروفيماب"مبجرد 

وحقق املر�سى بعد معاجلتهم نتائج ممتازة خالل وقت ق�سري".
ومن جانبه قال املواطن �سعيد �سامل العامري الذي اأ�سيب بالفريو�س يف 
اأن��ه عانى من ارتفاع يف درج��ة احل��رارة و�سداع  وق��ت �سابق من ه��ذا العام 
نقله  ومت  الإ�سابة،  بعد  املنزل  يف  حجره  اأثناء  اجل�سم  يف  واآلم  الراأ�س  يف 
ب�سرعة اإىل وحدة العناية الفائقة يف مدينة ال�سيخ خليفة الطبية اإحدى 
وال�سور و�سف  الالزمة  الفحو�سات  اإج��راء  وبعد  "�سحة"،  �سبكة  من�ساآت 
له الفريق الطبي العالج بدواء "�سوتروفيماب". وبعد البدء بالعالج بداأت 
درجة حرارته تنخف�س وحت�سنت حالته العامة ب�سكل ملحوظ، ليخرج من 
اأيام، وبعد خروجه، بداأت والدته وزوجته تعانيان من  امل�ست�سفى خالل 3 
الفائقة يف مدينة  العناية  اإىل وحدة  نقلهما  ومّت  والآلم،  الأعرا�س  نف�س 
"�سوتروفيماب". وكما كان احلال مع  ب�  ال�سيخ خليفة الطبية وعالجهما 
�سعيد، حت�سنت حالتهما وخرجتا من امل�ست�سفى متعافيتني متاماً  بعد 4 
اأيام. وتوجه العامري بخال�س ال�سكر والتقدير اإىل القيادة الر�سيدة لدولة 
اأن  "اأ�ساأل اهلل تعاىل  الإم��ارات، لتجاوبها ال�ستثنائي مع اجلائحة، وقال: 
يحفظ دولة الإمارات و�سعبها واأن يدمي عليهم ال�سحة والعافية والأمان. 
ال�سيخ  مدينة  يف  الطبي  الفريق  كامل  اإىل  والتقدير  بال�سكر  اأتوجه  كما 
خليفة الطبية على ما قدموه من رعاية فائقة اأ�سهمت يف �سفائي ويف تعايف 
عائلتي بحمد اهلل". اأما املواطن عالوي �سالح علي املن�سوري فاأكد اأن توفري 
بعد  ال�سحية  بتح�سن حالته  اأ�سهم  العالج اجلديد ملر�سى "كوفيد19-"، 
اإ�سابته بالفريو�س، والبدء بتناول دواء "�سوتروفيماب"، اإذ بعد بقائه لأيام 
معدودة يف مدينة ال�سيخ خليفة الطبية تاأكد �سفاوؤه وخرج من امل�ست�سفى 
ب�سحة وعافية.  واأثنى املن�سوري على الرعاية ال�سحية املتميزة واملعاملة 
الإن�سانية الرائعة التي تلقاها من جميع الإداريني والأطباء واملمر�سني يف 
امل�ست�سفى. اأما مي �سديق من�سور، وهي مقيمة عربية والتي اأ�سيبت اأي�ساً 
بكوفيد19-؛ فقد توجهت بالدعاء هلّل عز وجل اأن يدمي ال�سحة والعافية 
على دولة الإمارات قيادة و�سعباً، واأن يحفظها ويحفظ اأهلها ملا يقومون به 
وما يقدمونه جلميع املقيمني على اأر�س الإمارات، وقالت اإنها تلقت الدواء 
بحمد  الطبيعية  حياتها  ممار�سة  اإىل  لتعود  متاماً  و�سفيت  اأ�سبوع،  مل��دة 
الطبية  الكوادر  التي توفرها  الكبرية  اأ�سادت باجلهود  اهلل وتوفيقه.  كما 

والفنية والإدارية يف �سركة "�سحة".
ويف الآونة الأخرية، متت املوافقة على ا�ستخدام عقار "�سوتروفيماب" من 
قبل اإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ووزارة ال�سحة ووقاية املجتمع يف دولة 
الإم��ارات مبوجب ت�سريح ال�ستخدام يف حالت الطوارئ لعالج امل�سابني 

بفريو�س "كوفيد19-". 
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تقول الن�سيحة الر�سمية الوا�سحة حول ا�ستهلك 
امللح، اإن تناول الكثري منه �سار بالن�سبة لنا، حيث 
يرفع �سغط الدم ويزيد من فر�ض الإ�سابة باأمرا�ض 

القلب والأوعية الدموية و�سكتة دماغية قاتلة.
وتو�سح النظرية اأن امللح الزائد يف نظامك الغذائي 
على  ي�سغط  ما  الدم،  يف  املاء  احتبا�ض  اإىل  يوؤدي 

الأوعية الدموية، ويرفع �سغط الدم.

اإنه  ال�سحة  خ���رباء  ي��ق��ول  اخل��ط��ر،  ه��ذا  ولتقليل 
 6 م��ن  اأق���ل  ي�ستهلكوا  اأن  ال��ب��ال��غ��ني  ع��ل��ى  ينبغي 
غرامات من امللح امل�ساف يوميا، اأي ما يزيد قليال 

عن ملعقة �سغرية.
وتذهب منظمة ال�سحة العاملية اإىل اأبعد من ذلك 
- حيث تقول اإنه ميكن منع 2.5 مليون حالة وفاة 
ا�ستهالك  ُخّف�س  اإذا  العامل  عام على م�ستوى  كل 

امللح اإىل اأقل من 5 غرامات يوميا للبالغني.
ولكن، هناك اأ�سئلة ُتطرح حول فكرة اأن امللح �سيء 
حقا لنا جميعا، ل �سيما بعد درا�سة ُن�سرت يف جملة 
القلب الأوروبية موؤخرا والتي تو�سلت اإىل نتيجة 
ي�سفها معدها الرئي�سي - الذي كان �سابقا موؤيدا 

�سغوفا لتقليل تناولنا للملح - باأنها "مذهلة".
وب��اخ��ت�����س��ار، وج����دت اأن����ه م��ع ت��ن��اول م��ا ب��ني 10 
احلد  �سعف   - يوميا  غ���رام   12.5 اإىل  غ��رام��ات 
املو�سى به حاليا يف اململكة املتحدة - يزداد متو�سط 
العمر املتوقع بالفعل. وهذا ا�ستنتاج يقلب عقيدة 
"امللح م�سر لك'' راأ�سا على عقب، وعندما حتدث 
فرانز  ال��ربوف��ي�����س��ور  اإىل   Good Health
ال�سوي�سري  امل��رك��ز  يف  ال��ق��ل��ب  طبيب  م��ي�����س��رييل، 
لأمرا�س القلب والأوعية الدموية يف جامعة برن 
يف �سوي�سرا، الذي قاد الدرا�سة، كانت ده�سته حول 
النتائج ملمو�سة، حيث  قال: "طوال حياتي، كنت 
دائما  اأخ��ربت مر�ساي  امللح.  بتقليل  اأي�سا مب�سرا 
ون�سرت اأوراق��ا بحثية تقول ما اإذا كنت تعاين من 
ارتفاع �سغط الدم اأو �سغط الدم الطبيعي، يجب 

اأن تقلل من تناول امللح".
وبعد ذلك، يف عام 2018، متت دعوة الربوفي�سور 
 ،Lancet جم��ل��ة  اف��ت��ت��اح��ي��ة  لكتابة  مي�سرييل 
اأعدها باحثون كنديون  للتعليق على ورقة بحثية 
 35 اأعمارهم بني  ت��رتاوح  بالغا   94378 راقبوا 

و70 عاما من 18 دولة ملدة ثماين �سنوات.
باأمرا�س  امللح مرتبط  تناول  اأن  الباحثون  ووج��د 
الدماغية،  وال�سكتات  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب 
ا�ستهالكها  ك��ان  ال��ت��ي  املجتمعات  يف  فقط  ول��ك��ن 

يزيد عن 12.5 غراما من امللح يوميا.

وخل�سوا اإىل اأن "ا�سرتاتيجية احلد من ال�سوديوم 
يف هذه املجتمعات والبلدان، ولكن لي�س يف غريها، 

قد تكون منا�سبة".
الورقة  نتائج  اإن  مي�سرييل،  الربوفي�سور  وق���ال 
"قلت  اأج��ربت��ه ع��ل��ى ن�سف م��ع��ت��ق��دات��ه. واأ����س���اف: 
ب��ال��ف��ع��ل �سببا  امل��ل��ح  ك���ان  اإذا  ان���ظ���روا،  ل��زم��الئ��ي، 
الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  ب��اأم��را���س  الإ���س��اب��ة  يف 
والوفيات، فاإن تناول امللح بكميات كبرية يجب اأن 
يكون �سارا. لذلك دعونا نلقي نظرة على العالقة 
بني متو�سط العمر املتوقع والوفيات وتناول امللح 

حول العامل". 
و�سوي�سرا  بولندا  يف  وزم����الوؤه  مي�سرييل  وق���ارن 
ومتو�سط  امللح  ا�ستهالك  بني  املتحدة،  والوليات 
اأرقام  181 دولة. وح�سلوا على  العمر املتوقع يف 
 BMJ جملة  يف  ُن�سر  بحث  م��ن  امل��ل��ح  ا�ستهالك 
Open يف عام 2013، من قبل جمموعة خرباء 
والأمرا�س  والتغذية  ل��الأم��را���س  العاملي  ال��ع��بء 

املزمنة.
اإليه  ال��غ��ذائ��ي ك��ان ُينظر  امل��ل��ح  ت��ن��اول  ون��ظ��را لأن 
لالإ�سابة  خطر  عامل  اأن��ه  على  وا�سع  نطاق  على 
باأمرا�س القلب والأوعية الدموية والوفاة املبكرة، 
اتباع نظام غذائي غني  ي��وؤدي  اأن  املتوقع  كان من 

بامللح اإىل تق�سري العمر.
الباحثون  اكت�سف  العظيمة"،  "لده�ستنا  ول��ك��ن 
الواقع مع زيادة  زاد يف  املتوقع  العمر  اأن متو�سط 

ا�ستهالك امللح.
ول يقدم البحث اأي دليل ملاذا يجب اأن يكون هذا 
هو احلال. ولكن الربوفي�سور مي�سرييل وزمالوؤه 
تناول  ���س��د  "جتادل  ال��ن��ت��ائ��ج  اأن  اإىل  خ��ل�����س��وا 
تقلي�س  يف  ال�سبب  باعتباره  الغذائي  ال�سوديوم 

العمر اأو عامل خطر للوفاة املبكرة".
على  بناء  تو�سيات  تقدمي  عن  مي�سرييل  وتوقف 
 Good ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ت��و���س��ل اإل���ي���ه���ا. واأخ�����رب
اإذا كان باإمكاننا القول  "ل اأعرف ما   :Health
تناول  زي��ادة  الأرواح عن طريق  اإن��ق��اذ  اإن��ه ميكنك 
امللح، على الرغم من اأن الورقة البحثية يبدو اأنها 

تظهر ذلك".
واإذا  اأن بع�س احلقائق ي�سعب جتاهلها.  وي�سيف 
متو�سط  اأع��ل��ى  لديهم  ال��ذي��ن  ال�سكان  اإىل  نظرت 
عمر متوقع يف العامل، فهن الن�ساء يف هونغ كونغ. 
ويع�سن يف املتو�سط 87 عاما، ويبلغ متو�سط وزن 
امللح  9 غرامات من  ياأكلن  56 كغ،  الن�ساء هناك 
ال�سخ�س  م��ن  اأك���رث  غ���رام   1 اأي ح���وايل  ي��وم��ي��ا، 
بتعديل  ق��م��ت  واإذا  امل��ت��ح��دة.  امل��م��ل��ك��ة  يف  ال���ع���ادي 
الربيطانيني  ف���اإن  اجل�����س��م،  وزن  ح�سب  امل��دخ��ول 
الأمريكي  الرجل  ياأكله  ما  �سعف  ح��وايل  ياأكلون 
اأط���ول ب�سكل  ل��ف��رتة  ال��ع��ادي، وم��ع ذل��ك يعي�سون 

وا�سح.
ال��ت��ي قدمها  الدع����اءات  ي��دع��م  البحث  اأن  وي��ب��دو 
اأبحاث  ع��امل  نيكولنتونيو،  دي  جيم�س  الدكتور 
القلب والأوعية الدموية يف الوليات املتحدة، عام 

.The Salt Fix كتابه  يف   2017
عن  بحثية  ورق��ة   500 م��ن  اأك��رث  مراجعة  وبعد 
ا���س��ت��ه��الك امل��ل��ح و���س��غ��ط ال���دم واأم���را����س القلب، 
خل�س اإىل اأن الغالبية العظمى منا ل يحتاجون اإىل 
مراقبة تناول امللح. ويف الواقع، بالن�سبة ملعظمنا، 

فاإن املزيد من امللح �سيكون مفيدا لل�سحة.
من  يقرب  ما  اأن  دينيكولنتونيو،  الدكتور  ووج��د 
�سغط  من  يعانون  الذين  الأ�سخا�س  من   80%
زئبق[  مم   80/120 من  اأق��ل  [اأي  طبيعي  دم 
لي�سوا ح�سا�سني لتاأثريات امللح يف رفع �سغط الدم 

على الإطالق.
الأ����س���ب���وع   ،Good Health ل�����  ق�����ال  ك���م���ا 
اجل�سم،  يف  امللح  ت�ستنفد  كثرية  "اأ�سياء  املا�سي: 
من  والعديد  والأدوي���ة  والكافيني  التمارين  مثل 
الأمرا�س. واحل�سول على تو�سيات �ساملة لتباع 
من  كثري  اإىل  يف�سي  ل  امللح  قليل  غ��ذائ��ي  نظام 
الأ�سياء  اأف�سل  م��ن  التمارين  كانت  واإذا  النا�س. 
ونفقد  �سحتنا  اأج��ل  م��ن  بها  القيام  ميكننا  التي 
امللح من خالل العرق، فال ينبغي لنا اأن نطلب من 
احلد  نف�سه  الوقت  ويف  الريا�سة  ممار�سة  النا�س 

من تناول امللح. هذا ميكن اأن يوؤدي اإىل نق�سه".

امل���ل���ح يزيد  ن��ق�����س  اأن  وع�����الوة ع��ل��ى ذل�����ك، ث��ب��ت 
م��ن م��ع��دل ���س��رب��ات ال��ق��ل��ب، وه��رم��ون��ات التوتر 
انخفا�سا  ب��اأن  لالعتقاد   - الأن�سولني  وم�ستويات 
اأو ل  ي��ح��دث  ق��د  ال����دم )ال����ذي  طفيفا يف ���س��غ��ط 
امل��ل��ح( يفوق ه��ذه الأ���س��رار هو  يحدث م��ع تقييد 

افرتا�س كبري. 
وي��غ��ذي ع��م��ل ك��ال ال��ب��اح��ث��ني اجل���دل ال���ذي ق�ّسم 
باأن  ال��زم��ن - الق���رتاح  ال���راأي الطبي لعقود م��ن 
يف  ل��ل��م��ل��ح''،  "ح�سا�سة  ال��ن��ا���س  م��ن  �سغرية  ن�سبة 
حني اأن الغالبية حم�سنة اإىل حد كبري من اآثاره 

ال�سلبية.
ويقول تيم �سبيكتور، اأ�ستاذ علم الأوبئة اجلينية يف 
 :Spoon-Fed كينغز كوليدج بلندن، يف كتاب
ملاذا تقريبا كل ما قيل لنا عن الطعام هو خطاأ: "ل 
اأحد متو�سط. ومع ذلك، فقد مت اإغفال كل �سيء 
يف الطب، والتغذية بفكرة اأن هناك �سخ�سا عاديا، 
التي  الكمية  متو�سط  ه��و  ه��ذا  واأن  واأن��ث��ى،  ذك���را 
ا�ستجابتهم.  متو�سط  هو  وه��ذا  اإليها،  يحتاجون 
�سغرية  ن�سبة  �ست�ستجيب  امللح.  مع  ال�سيء  نف�س 
لكن   - مدخولهم  يف  للتغريات  ب��ق��وة  ال��ن��ا���س  م��ن 

الآخرين لن ي�ستجيبوا على الإطالق".
بع�س  اأن  ع��ل��ى  م��ت��زاي��دة  "اأدلة  ه��ن��اك  اإن  وي��ق��ول 
غريهم،  من  اأك��رب  بقوة  للملح  ي�ستجيبون  النا�س 
باأنها  ي��ع��رتف  لكنه  امللح"،  بح�سا�سية  وي��ع��رف��ون 

نظرية "مثرية للجدل".
2016، ن�سرت جمعية القلب الأمريكية  ويف عام 
ب��ي��ان��ا ح���ول ح�����س��ا���س��ي��ة امل���ل���ح، ���س��ّل��ط ال�����س��وء على 
اأن��ه��ا ق��د تكون  "ت�سري ب��ق��وة'' اإىل  الأب��ح��اث ال��ت��ي 

ناجمة عن الختالفات اجلينية لدى الب�سر.
اأكرث  اأجريت على  التي  اإح��دى الدرا�سات  وح��ددت 
 Nature من 74000 اأوروبي، ُن�سرت يف جملة
Genetics يف عام 2011، �ست "اآليات وراثية 

منف�سلة تكمن وراء اختالف �سغط الدم".
ولكن حتديد من هو ح�سا�س للملح ي�سكل حتديا 
حقيقيا. وبينما مل يكن هناك �سك الآن يف اأن امللح 
"يلعب دورا ذا مغزى" يف الت�سبب يف ارتفاع �سغط 
ال�سلة  كامل  ب�سكل  بعد  نو�سح  مل  اأننا  اإل  ال��دم، 
بينهما: "�سغط الدم وح�سا�سية امللح''، وفقا ملعدي 
اأخ��رى، ُن�سرت العام املا�سي يف جملة ارتفاع  ورقة 
حالة  اأن  يف  امل�سكلة  وتكمن  الب�سري.  ال��دم  �سغط 
يف  ا�ستخدامها  للطبيب  ميكن  "ل  امللح  ح�سا�سية 
اإىل  اأ�سا�سا  ذل��ك  ويرجع  اليومية،  املر�سى  رعاية 

عدم وجود اختبار ت�سخي�سي ب�سيط وعملي".
نحتاجه  م��ا  اأن  �سبيكتور  ال��ربوف��ي�����س��ور  وي�سيف 
للتغذية، ولي�س  للغاية  "نهج فردي و�سخ�سي  هو 

مقا�سا واحدا ينا�سب اجلميع".
بالن�سبة  ي���ق���ول،  ك��م��ا  ن��ف�����س��ه،  ال���وق���ت  يف  ول���ك���ن 
نتيجة  ال��دم  �سغط  انخفا�س  ف��اإن  النا�س،  ملعظم 
لتقلي�س الوزن "�سئيل ب�سكل مده�س وغري جمد 

اإكلينيكيا".
 185 مبراجعة  �سبيكتور  الربوفي�سور  وي�ست�سهد 
بيانات  ق��اع��دة  2017 يف  ع���ام  ُن�����س��رت يف  درا���س��ة 
اأنه،  وجدت  والتي  املنهجية،  للمراجعات  كوكرين 
"لالأ�سخا�س الذين يعانون من  على حد تعبريه، 
�سغط دم طبيعي، قلل من تناول امللح اإىل ملعقة 

7 غرامات اإىل  �سغرية وربع يوميا. واأدى حوايل 
�سغط  يف   - فقط   2%  - ج��دا  طفيف  انخفا�س 
الدموية  الأوع��ي��ة  يف  ال�سغط   - النقبا�سي  ال��دم 

عندما ينقب�س القلب.
هذه  مثل  اأن  اإىل  �سبيكتور  الربوفي�سور  وخل�س 
اإذا  عما  تت�ساءل  جتعلك  "قد  ال�سغرية  الكمية 
من  خاليا  غذائيا  نظاما  تتبع  التي  احلياة  كانت 

امللح وعدمي املذاق ت�ستحق العناء حقا".
ومتوازنا،  معقول  غذائيا  نظاما  ناأكل  اأننا  وطاملا 
ال�سعور  دون  بطعامنا  ال�ستمتاع  ملعظمنا  ميكن 

بالذنب.
وي��ق��ول غ��راه��ام م��اك��غ��ري��غ��ور، اأ���س��ت��اذ ط��ب القلب 
والأوعية الدموية يف بارت�س ولندن، الذي اأم�سى، 
 ،Action on Salt منظمة  موؤ�س�س  ب�سفته 
ج����زءا ك��ب��ريا م���ن ال��ع��ق��دي��ن امل��ا���س��ي��ني يف حملة 
ناجحة من اأجل اإر�سادات اأكرث �سرامة ب�ساأن امللح: 

ل''. "بالتاأكيد 
ويو�سح: "البيان القائل باأن احلد من تناول امللح 
ي�سبب انخفا�سا طفيفا يف �سغط الدم لدى ال�سكان 

يظهر نق�سا جوهريا يف فهم علم الأوبئة".
وبغ�س النظر عما اإذا كان بع�س الأفراد ح�سا�سني 
للملح، يقول اإن خف�س ا�ستهالك امللح عرب جميع 

ال�سكان ميكن اأن ينقذ الأرواح فقط.
ل  اإن��ه   Good Health ل���  ماكغريغور  وق��ال 
�سك يف اأن "التغيريات ال�سغرية يف تناول امللح عرب 

جميع ال�سكان لها تاأثري كبري''.
قبل  م�����ن  م������رة  لأول  ذل������ك  ت���و����س���ي���ح  وج��������رى 

كلية  يف  الأوب��ئ��ة  ع��امل  روز،  جيفري  الربوفي�سور 
درا�سة  ويف  ال���س��ت��وائ��ي.  وال��ط��ب  لل�سحة  ل��ن��دن 
الربوفي�سور  نظر  الرائدة،   INTERSALT
ال����دم  ���س��غ��ط  ب����ني  ال���ع���الق���ة  يف  وزم����������الوؤه  روز 
وم�ستويات امللح التي تفرز يف البول على مدار 24 
�ساعة يف اأكرث من 10000 م�سارك يف 52 مركزا 

حول العامل.
التي  النتائج،  اإن  ماكغريغور  الربوفي�سور  ويقول 
ُن�سرت يف املجلة الطبية الربيطانية عام 1988، 
"اأظهرت بو�سوح اأن انخفا�س �سغط الدم مبقدار 
ال�سكتات  املزيد من  ال�سكان، منع  2 مم يف جميع 
ال�سيطرة  من  اأك��رث  القلبية  والنوبات  الدماغية 
ب��ارت��ف��اع �سغط الدم  امل�����س��اب��ني  ع��ل��ى الأ���س��خ��ا���س 

بالأدوية".
وك��ان��ت ه��ن��اك نتائج اأخ���رى مم��اث��ل��ة، مب��ا يف ذلك 
مراجعة ن�سرت العام املا�سي من قبل الربوفي�سور 
�سملت  جت��رب��ة   133 )م��ع  وزم����الوؤه  ماكغريغور 
وج���دت  وال���ت���ي  ���س��خ�����س(،   12000 م���ن  اأك�����رث 
بني  ال���دم  �سغط  يخف�س  امل��ل��ح  ت��ن��اول  تقليل  اأن 
�سغط  لديهم  الذين  اأولئك  ذلك  يف  مبا  ال�سكان، 

دم طبيعي.
الربوفي�سور  جمموعة  ط���ورت   ،2003 ع��ام  ويف 
ال���غ���ذاء، برناجما  م��اك��غ��ري��غ��ور ووك���ال���ة م��ع��اي��ري 
لتقليل امللح الطوعي مع �سناعة الأغذية. ووجد 
يف  امللح  تقليل  حمالت  اأن   2008 ع��ام  يف  حتليل 
اململكة املتحدة اأدت اإىل حوايل 6000 حالة وفاة 

�سنويا ب�سبب اأمرا�س القلب والأوعية الدموية.

نق�سه قد يزيد من معدل �سربات القلب!

امللح م�سر اأم مفيد؟ درا�سة تن�سف معتقدات �سابقة

يعد �سرطان اجللد اأحد اأكرث اأنواع ال�سرطان �سيوعا 
التي  املبكرة  الثمانية  العالمات  العامل، فما هي  يف 

يجب اكت�سافها؟.
من  العلميني  امل�سوؤولني  كبرية  كا�سا،  اإيف  حتدثت 
لتقدمي  "اإك�سربي�س"،  مع  ح�سريا   ،Dermoi

العالمات الثمانية الرئي�سية ل�سرطان اجللد.
وقالت اإن �سرطان اجللد هو منو غري طبيعي وغري 
نوعان  "هناك  واأ���س��اف��ت:  اجل��ل��د.  خل��الي��ا  منظم 
رئ��ي�����س��ي��ان م��ن ���س��رط��ان��ات اجل��ل��د. اإح����دى الفئات 

 .)MM( الأكرث فتكا هي الورم امليالنيني اخلبيث
ال�سباغية  اخل���الي���ا  يف  ال�����س��رط��ان  ه���ذا  وي��ت�����س��ك��ل 
هي  الثانية  والفئة  النت�سار".  اإىل  ومييل  للب�سرة 
�سرطان اجللد غري اخلبيث )NMSC(. وت�سمل 
و�سرطان  القاعدية،  اخلاليا  �سرطانات  الفئة  هذه 
الطبقة  يف  امل��وج��ودة  القاعدية  اخلاليا  من  اجللد 
اخلاليا  ���س��رط��ان  وك��ذل��ك  ال��ب�����س��رة،  م��ن  ال�سفلية 
ي��ح��دث يف اخل��الي��ا احلر�سفية  ال���ذي  احل��ر���س��ف��ي��ة 

للب�سرة.

وعندما �سئلت كا�سا عن الأ�سباب الرئي�سية ل�سرطان 
اجللد، اأجابت: "هناك العديد من الأ�سباب املحتملة 
لالأ�سعة  التعر�س  يرتبط  اأول،  اجل��ل��د.  ل�سرطان 
وذلك  اجل��ل��د.  ب�����س��رط��ان  علميا  البنف�سجية  ف���وق 
اأ�سعة  من  البنف�سجية  ف��وق  لالأ�سعة  التعر�س  لأن 
ال�سم�س يت�سبب يف حدوث طفرة يف احلم�س النووي، 
)يلعب  املناعة  ج��ه��از  وق��م��ع  التاأك�سدي،  والإج��ه��اد 
جهاز املناعة دورا رئي�سيا يف الوقاية من ال�سرطان(. 
وال�ستعداد الوراثي بالإ�سافة اإىل العوامل البيئية 
ال��غ��ذائ��ي وعادات  مثل الإج��ه��اد وال��ت��ل��وث وال��ن��ظ��ام 
التدخني والنوم، هي عوامل متورطة اأي�سا كعوامل 

م�ساهمة يف تطور �سرطانات اجللد".
وت�سمل الأعرا�س الثمانية التي حتذر من الإ�سابة 

ب�سرطان اجللد ما يلي:
احلجم. يف  تنمو  التي  • ال�سامات 

باأ�سكال  تت�سكل  اأو  �سكلها  تغري  التي  ال�سامات   •
حادة غري منتظمة.

لونها. يتغري  التي  • ال�سامات 
وتنزف. موؤملة  تكون  التي  • ال�سامات 

• ال�سامات التي حتتوي على طبقة �سمعية بي�ساء 
�سفراء )اإ�سارة اإىل �سرطان اخلاليا القاعدية(.

املتق�سرة. • ال�سامات 
تلتئم. ل  التي  اجللد  • تقرحات 

وردية. لمعة  • زوائد 

�سرطان اجللد.. ثمانية عالمات رئي�سية حتذر من اأن ال�سامة قد تكون �سرطانية!
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العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 
اإنذار عديل بالن�صر

رقم 190508 /2021 
املن�����ذر : بنك دبي الإ�سالمي )�س م ع( .

املنذر اليه : خليل حممد خليل باكري  )جمهول حمل القامة(
�سيغة العالن بالن�سر 

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
املواعيد  خ��الل  يف  )22،975.00(درهم  قيمته  وال��ب��ال��غ  املديونية  مبلغ  ���س��داد   – اول 

القانونية.
ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�سة 
بطلب الذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�سالح بنك دبى ال�سالمى » هيونداي �سوناتا – لوحة 

رقم 81387 - خ�سو�سي – كود 16– اإمارة اأبوظبي – مويل ال�سنع 2014 »
» وفاءا للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)22،975.00( درهم.

الكاتب العدل               

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 
اإنذار عديل بالن�صر

رقم 190494 /2021 
املن�����ذر : بنك دبي الإ�سالمي )�س م ع( .

املنذر اليه : م ح احلمرية بلو�ستيل لل�سناعة �س م ح  - )جمهول حمل القامة(
�سيغة العالن بالن�سر 

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
املواعيد  خ��الل  يف  )107،158.00(درهم  قيمته  والبالغ  املديونية  مبلغ  �سداد   – اول 

القانونية.
ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�سة 
بطلب الذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�سالح بنك دبى ال�سالمى »  مت�سوبي�سي روزا– لوحة 

«  2016 ال�سنع  – مويل  ال�سارقة  – اإمارة  رقم 11369 - خ�سو�سي – كود  3 
» وفاءا للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)107،158.00( درهم .

الكاتب العدل               

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2021 /0004752 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه �سركة فلورال للتجارة ) ذ.م.م (،
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/08/31 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 

بالرقم اأعاله  ل�سالح �سركة نهاد للخدمات الزراعية )ذ.م.م( ، بالتايل:
ن�س احلكم

قررت املحكمة /-  مبثابة احل�سوري / باإلزام ال�سركة املدعى عليها باأن توؤدى لل�سركة املدعية 
واأربعون  وثمانية  ومائتان  األفا  وت�سعون  وثالثة  )مائة  دره��م   193248.90 مقداره  مبلغا 
درهما وت�سعون فل�سا( وباإلزامها بفائدة قانونية �سنوية بواقع 5%من تاريخ املطالبة الق�سائية 
احلا�سل يف 9/6/2021 وحتى متام ال�سداد وعلى الأ جتاوز اأ�سل املبلغ املحكوم به واألزمتها 
لال�ستئناف  قابال  حكما ً  املحاماة.  اأتعاب  مقابل  درهم  خم�سمائة  ومببلغ  والر�سوم  بامل�ساريف 

خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبار ًا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 
تبليغ ح�صور اجتماع خربة ح�صابية

اإىل اخل�سمني املدخلني / فرزانه واقف ملك �سمعون عبد علي ممنون 
الدعوى  ن��دب اخل��ربة يف  باأنه قد مت  ، نعلمكم  دب��ي  اإ�ستئناف عقاري   573/2020 رق��م  الدعوى  يف 
املذكورة املقامة من قبل امل�ستاأنف/ مهتا كي�سور كومار وعليه ندعوكم ب�سفتكم طرفاً يف الق�سية امل�سار 
نظام  4 ع�سراً عرب  ال�ساعة   22/9/2021 املوافق  الأربعاء  يوم  اخل��ربة  اأع��اله لالجتماع مع  اإليها 

الت�سال املرئي تطبيق ZOOM ومن خالل الرابط :
https://us04web.zoom.us/i/8758951479?pwd-cE9HWHh1ZG5McmNBZ1Z
Rd296TGxkdz09

الربيد  على  م�ستندات  م��ن  لديكم  م��ا  ار���س��ال  و  ال��دع��وى  ب�����س��اأن  اخل��ب��ري  ا�ستف�سارات  على  ل��الإج��اب��ة 
 TGRS1116@gmail.com ، TGRS1115@gmail.com للخربة  الل��ك��رتوين 
ويف حال تخلفكم اأو من ينوب عنكم عن احل�سور يف الوقت املحدد �سلفا فاإننا �سنبا�سر اإجراءات اخلربة و 

تقدمي تقريرنا لعدالة املحكمة املوقرة من واقع امل�ستندات املتاحة لدينا. ت/043282162
اخلبري احل�صابي
حممد عبدالرحمن املرزوقي

اإجتماع خربة 

العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 
  اعالن بالن�صر

املرجع : 971
ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�س�يدة : �سول�س�تان قا�س�م عل�ى - اجلن�سية: �س�وريا، يرغ�ب 
دلل   : ال�س�يدة  اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغ�ة  ح�س�ته  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل  الب�ي�ع  ف�ي 
للقه�وة(  ال�س�مراء  )ب�ن  امل�س�ماه  الرخ�س�ة  ف�ي  لبن�ان،  اجلن�سية:   - زغ�ل  �س�عيد  حمم�د 
تاأ�س�س�ت ب�اأم�ارة ال�س�ارقة مبوج�ب رخ�سة رقم )778401( ال�سادرة من دائرة التنمية 

القت�سادية بال�سارقة. تعديالت اخرى:
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
الت�سديق   للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  العدل. فقد  الكاتب  �سان  يف 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�سار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 
  اعالن بالن�صر

املرجع : 975
البي�ع  ف�ي  يرغ�ب  الهن�د،  اجلن�سية:   - مي�س�ايل  ب�ن  م�ا�س�اي�ل  ج�ودفني   : ال�سيد  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�اً  ليكن 
اجلن�س�ية   - م�اي�ك�ل  مايك�ل  انط�وين  ال�س�يد:  اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغ�ة  ح��س�ته  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل 
ال�س�ارقة مبوج�ب رخ�سة رقم  ب�اأم�ارة  تاأ�س�س�ت  ا�س�باغ(  ملق�اولت  الن�ور  امل�س�ماه )وادي  الرخ�س�ة  ف�ي  ال�هن�د،   :

)561237( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة.
 تعديالت اخرى: - تغيري ال�سكل القانوين من)وكيل خدمات( اإىل )�سركة ال�سخ�س الواحد)ذ.م.م((.

�سركة  الن�ور ملقاولت ال�سباغ)ذ.م.م(  اإىل )وادي  ا�سباغ(  الن�ور ملقاولت  التجاري من )وادي  الإ�سم  - تغيري 
ال�سخ�س الواحد.

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. 
فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 
هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية

   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 
  اعالن بالن�صر

املرجع : 973
البي�ع  ف�ي  يرغ�ب  الهن�د،  اجلن�سية:   - مي�س�ايل  ب�ن  ما�س�اي�ل  ج�ودفني   : ال�سيد  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�اً  ليكن 
اجلن�سية:   - م�اي�ك�ل  مايك�ل  انط�وين  ال�س�يد:  اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغ�ة  ح��س�ته  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل 
ال�س�ارقة مبوج�ب رخ�سة رقم  ب�اأم�ارة  تاأ�س�س�ت  الع�زل(  ملق�اولت  ال�س�يوح  امل�س�ماه )ج�س�ر  الرخ�س�ة  ف�ي  الهن�د، 

)614223( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة.
تعديالت اآخرى:• تغيري ال�سكل القانوين من)وكيل خدمات( اإىل )�سركة ال�سخ�س الواحد)ذ.م.م((. 

ال�سيوح ملقاولت العزل( اإىل )ج�سر ال�سيوح ملقاولت العزل)ذ.م.م( �سركة  التجاري من )ج�سر  الإ�سم  • تغيري 
ال�سخ�س الواحد.

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. 
فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 
هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية

   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 
  اعالن بالن�صر

املرجع : 977
البي�ع  ف�ي  يرغ�ب  الهن�د،  اجلن�سية:   - مي�س�ايل  ب�ن  م�ا�س�اي�ل  ج�ودفني  ال�سيد:  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�ا  ليكن 
والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�س�ته البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�س�يد: انط�وين م�اي�ك�ل م�اي�ك�ل - اجلن�سية: ال�هن�د، 
ف�ي الرخ�س�ة امل�س�ماه )الب�رج الزرق ملق�اولت التك�س�ية والر�س�يات( تاأ�س�س�ت ب�اأم�ارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة 

رقم )612434( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة.
 - الواحد)ذ.م.م((  ال�سخ�س  )�سركة  اإىل  خدمات(  من)وكيل  القانوين  ال�سكل  تغيري  اخرى:-  تعديالت 
تغيري الإ�سم التجاري من )الربج الزرق ملقاولت التك�سية والر�سيات( اإىل )الربج الزرق ملقاولت التك�سية 

والر�سيات)ذ.م.م( �سركة ال�سخ�س الواحد.
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. 
فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 
هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية

   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 
  اعالن بالن�صر

املرجع : 972
البي�ع  ف�ي  يرغ�ب  الهن�د،  اجلن�سية:   - مي�س�ايل  ب�ن  م�ا�س�اي�ل  ج�ودفني   : ال�سيد  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�اً  ليكن 
والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح��س�ته البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�س�يد: انط�ون�ي م�اي�ك�ل م�اي�ك�ل - اجلن�سية: الهن�د، 
مبوجب  ال�سارقة  ب�اأم�ارة  تاأ�س�س�ت  التكيي�ف(  وح�دات  تركي�ب  ملق�اولت  ك�ي�رال  )فري�ق  امل�س�م�اه  الرخ�س�ة  ف�ي 

رخ�سة رقم )614653( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة. 
تعديالت اخرى: • تغيري ال�سكل القانوين من )وكيل خدمات( اإىل )�سركة ال�سخ�س الواحد)ذ.م.م((.

ملقاولت  كريال  )فري�ق  اإىل  التكييف(  وحدات  تركيب  ملقاولت  كريال  )فريق  من  التجاري  الإ�سم  تغيري   •
تركيب وحدات التكييف)ذ.م.م( �سركة ال�سخ�س الواحد.

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل . 
فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 
هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية

   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 
  اعالن بالن�صر

املرجع : 976
البي�ع  ف�ي  يرغ�ب  الهن�د،  اجلن�سية:   - مي�س�ايل  ب�ن  ما�س�اي�ل  ج�ودفني   : ال�سيد  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�اً  ليكن 
والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�س�ته البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�س�يد: انط�وين مايك�ل م�اي�ك�ل - اجلن�سية: الهن�د، 
مبوجب  ال�سارقة  ب�اأم�ارة  تاأ�س�س�ت  التكيي�ف(  وح�دات  تركي�ب  ملق�اولت  الزرق  )الب�رج  امل�س�ماه  الرخ�س�ة  ف�ي 

رخ�سة رقم )614304( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة.
تعديالت اخرى: • تغيري ال�سكل القانوين من)وكيل خدمات( اإىل )�سركة ال�سخ�س الواحد)ذ.م.م((. • تغيري 
الإ�سم التجاري من )الربج الزرق ملقاولت التك�سية والر�سيات( اإىل )الربج الزرق ملقاولت تركيب وحدات 

التكييف )ذ.م.م( �سركة ال�سخ�س الواحد.
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. 
فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 
هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية

   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 
  اعالن بالن�صر

املرجع : 974
البي�ع  ف�ي  يرغ�ب  الهن�د،  اجلن�سية:   - مي�س�ايل  ب�ن  م�ا�س�اي�ل  ج�ودفني   : ال�سيد  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�ا  ليكن 
اجلن�سية:   - م�اي�ك�ل  م�اي�ك�ل  انط�ون�ي  ال�س�يد:  اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغ�ة  ح��س�ته  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل 
الهن�د، ف�ي الرخ�س�ة امل�س�ماه )فري�ق ك�ي�رال ملق�اولت النج�ارة امل�س�لحة( تاأ�س�س�ت ب�اأم�ارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة 

رقم )613393( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة.
تعديالت اخرى: - تغيري ال�سكل القانوين من)وكيل خدمات( اإىل )�سركة ال�سخ�س الواحد)ذ.م.م((. - تغيري 
امل�سلحة  النجارة  ملقاولت  كريال  )فريق  اإىل  امل�سلحة(  النجارة  ملقاولت  كريال  )فريق  من  التجاري  الإ�سم 

)ذ.م.م( �سركة ال�سخ�س الواحد.
الكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية

   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 
  اعالن بالن�صر

املرجع : 978
ن�ور حمم�د - اجلن�سية: بنغالدي�س، يرغ�ب  ي�ا�س�ي�ن  ال�سيد : حمم�د   -1  : باأن كل من  للجميع  ليكن معلوماً 
ال�دين عب�داملناف  �س�ه�اب  ال�س�يد: حمم�د  اإل�ى  البالغ�ة )80%( وذل�ك  ك�ام�ل ح�س�ته  والتن�ازل ع�ن  البي�ع  ف�ي 
2- ال�سيد: حمم�د ح�ك�ي�م م�حم�د عب�داحلي من�س�ى - اجلن�سية: بنغالدي�س،  من�س�ى - اجلن�سية: بنغالدي�س. 
حمم�د  ال�س�يد:  اإل�ى  وذل�ك   )%80( البالغ�ة  ح�س�ته  ك�ام�ل  م�ن  ع�ن)%19(  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي  يرغ�ب 
�س�ه�اب ال�دين عبداملناف من�سي - اجلن�سية: بنغالدي�س.  يف الرخ�س�ة امل�سماه )الغري�ب لت�س�لي�ح ع�ادم وب�راد 
ال�سيارات( تاأ�س�س�ت باأم�ارة ال�س�ارقة مبوج�ب رخ�سة رقم )608432( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية 
بال�سارقة. تعديالت اخرى: تغيري الإ�سم التج�اري م�ن )الغريب لت�سليح ع�ادم وبراد ال�سيارات( اإىل )الغريب 
لت�سليح ال�دراجات  الهوائية والنارية(. -تغيري الن�ساط التجاري من )ت�سليح وتركيب عادم وبراد ال�سيارات( 
اإىل )ا�سالح الدراجات النارية، اإ�سالح الدراجات الهوائية )ال�سياكل(. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من 
احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم 
وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 
اإعالن بالن�صر 

الدعوى رقم 3402 / ل�صنة2021
لدى حمكمة ال�صارقة البتدائية املدنية الحتادية

اإىل املدعي عليه : ت�سوكلت لالإعالنات ميثلها/ جوزيف مالك مي�سال عبدامللك 
جمهول الإقامة : ال�سارقة - �سارع ال�سيخ حممد بن زايد - مدينة ال�سارقة للن�سر - بلوك M - الطابق 

الأول مكتب رقم 055 
بناء على طلب املدعية : هيئة املنطقة احلرة مبدينة ال�سارقة للن�سر

ال�ساعة  اأو بوا�سطة وكيل معتمد لجتماع اخلربة احل�سابية املقرر عقده  اأنت مكلف للح�سور �سخ�سيا 
العا�سرة �سباحاً يوم الثنني املوافق 20/09/2021 وذلك عرب الإنرتنت من خالل تطبيق الت�سال 
املرئي برنامج زووم مع ار�سال كافة امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري على الربيد اللكرتوين   

0566216905 & وات�ساب   info@malikmarzouk.ae
اخلبري احل�صابي
�صامح �صابر م�صطفى دروي�س 
قيد �صجل اخلرباء بوزارة العدل )633(

اإجتماع خربة 
العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 

انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/7641(

املنذره : اخلربة الدولية لل�سناعات اخل�سبية ذ.م.م
ومتثله املحامية/ اإميان الرفاعي مبرجب الوكالة رقم  .)2021/1/134515(

وميثلها ال�ستاذ/ فاروق علي يو�سف ابراهيم مبوجب وكالة  رقم )2020/1/198960(.
املنذر اإليها : كريتيف �سوليو�سنز م.م.ح

املو�سوع/
175،013،32 دره�م )مائ�ة وخم�س�ة و�سبعون  اإليه�ا ب�س�داد مبل�غ وق�دره  املن�ذر  املن�ذر  يكل�ف 
ت�اريخ  اأي�ام م�ن  اأق�س�اها خم�س�ة  ال�ف وثالث�ة ع�س�ر درهم واثن�ان وثالث�ون فل��س ( خ�الل م�دة 
ا�ستالمها ه�ذا الإنذار و اإل �سي�سطر املن�ذر لتخ�اذ كاف�ة الإج�راءات القانوني�ة الت�ي ت�ح�ف�ظ ل�ه 
املنذر  ل�ه املنذر مع حتميل  اأو �س�رر تع�ر�س  اأي عط�ل  املنا�س�ب ع�ن  ب�التعوي�س  ح�ق�ه واملطالب�ة 

اإليها بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي والفوائد القانونية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 
اإنذار عديل بالن�صر
رقم2021/190481 

املن�����ذر :بنك دبي الإ�سالمي )�س م ع( .
املنذر اليه : عا�سم عبداهلل فار�س �سليمان.  )جمهول حمل القامة(

�سيغة العالن بالن�سر 
ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :

املواعيد  املديونية والبالغ قيمته)231749.00 دره��م( دره��م  يف خالل  – �سداد مبلغ  اول 
القانونية .

املخت�سة  املحكمة  اىل  باللجوء  املنذر  يقوم  �سوف  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يقم  مل  اإذا    - ثانيا 
– لوحة   5 ام دبليو اك�س  ال�سيارة املرهونة ل�سالح بنك دبى ال�سالمى »بي  بطلب الذن ببيع 
رقم 86689   - خ�سو�سي – كود  K – اإمارة دبي – موديل ال�سنع 2014 » وفاءاً للدين 

امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)231749.00( درهم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 
اإنذار عديل بالن�صر

رقم190503  /2021 
املن�����ذر :بنك دبي الإ�سالمي )�س م ع( .

املنذر اليه : حممد با�سم امل�ساملة  )جمهول حمل القامة(
�سيغة العالن بالن�سر 

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
املواعيد  خ��الل  يف  دره���م   قيمته)34358.87درهم(  والبالغ  املديونية  مبلغ  ���س��داد   – اول 

القانونية .
ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�سة بطلب 
الذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�سالح بنك دبى ال�سالمى »تويوتا اف جيه كروزر  – لوحة رقم 

B – اإمارة دبي – موديل ال�سنع 2009 ».  – كود   خ�سو�سي   -  36986
وفاءاً للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)34358.87( درهم.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 
اإنذار عديل بالن�صر

رقم 190382  /2021 
املن�����ذر :بنك دبي الإ�سالمي )�س م ع( 

املنذر اليه : عالء كمال �ساهني. )جمهول حمل القامة(
�سيغة العالن بالن�سر 

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
املواعيد  خ��الل  يف  دره���م   قيمته)44296.00درهم(  والبالغ  املديونية  مبلغ  ���س��داد   – اول 

القانونية.
ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�سة بطلب 
رقم  – لوحة  لن�سر   »ميت�سوبي�سي  ال�سالمى  دبى  بنك  ل�سالح  املرهونة  ال�سيارة  ببيع  الذن 

دبي – موديل ال�سنع 2016 ». – اإمارة   V – كود   خ�سو�سي   -  76481
وفاءاً للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)44296.00( درهم.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 
اإنذار عديل بالن�صر

رقم 190527  /2021 
املن�����ذر : بنك دبي الإ�سالمي )�س م ع( .

املنذر اليه :  هاين م�سطفي عبداحلميد النحا�س   )جمهول حمل القامة(
�سيغة العالن بالن�سر 

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
املواعيد  خ��الل  يف  دره��م   دره��م(  قيمته)30374.00  والبالغ  املديونية  مبلغ  – �سداد  اول 

القانونية .
ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�سة بطلب 
رقم  – لوحة  لن�سر    »مت�سوبي�سي  ال�سالمى  دب��ى  بنك  ل�سالح  املرهونة  ال�سيارة  ببيع  الذن 

V – اإمارة دبي – موديل ال�سنع 2016 ». – كود   خ�سو�سي   -    99247
وفاءاً للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)30374.00( درهم .

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 
اإنذار عديل بالن�صر

رقم190521  /2021 
املن�����ذر :بنك دبي الإ�سالمي )�س م ع( .

املنذر اليه : خالد ح�سن حممد ح�سن المام - )جمهول حمل القامة(
�سيغة العالن بالن�سر 

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
املواعيد  خ��الل  يف  دره��م   دره��م(  قيمته)69998.00  والبالغ  املديونية  مبلغ  – �سداد  اول 

القانونية .
ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�سة بطلب 
الذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�سالح بنك دبى ال�سالمى »اودي ايه7 – لوحة رقم 65801   - 

خ�سو�سي – كود  P – اإمارة دبي – موديل ال�سنع 2012 ».
وفاءاً للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)69998.00( درهم .

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/7626(

رقم املحرر 2021/1/79797
املنذر : �سركة الدانوب لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م

املنذر اليهم : �سركة ادمز للمقاولت �س.ذ.م.م  و هارمان جيت �سينغ كمال �سينغ ب�سفته مدير و �سريك
املو�سوع :

المارات  م�س�رف  ل�دى  ح�س�اب�ه�ا  م�ن  امل��ن��ذرة  ل��س�الح  اإليه�ا  املن�ذر  ح��ررت   2020/10/3 بت�اريخ   .1
ال�سالمي ال�سيك رقم )000084( وقيمته 50،400،00 درهم )خم�سون الف�ا و اربعمائة درهم(

ارتد ال�سيك �سالف الذكر دون �سرف ب�سبب عدم كفاية الر�سيد، ومل تقم املنذر اإليها بالوفاء بقيمتها   .2
رغم تكرار املطالبة الودية. لذلك ، فان املنذرة توجه هذا الإنذار لتكليف املنذر اليها للوفاء بقيمة ال�سيكات 
اربعمائة درهم( خالل خم�سة  و  الفا  50،400،00 درهم )خم�سون  البالغ جمموع قيمتها  الذكر  �سالفة 
اأيام من ت�اريخ ت�سلمها هذا الإنذار حت�ت طائل�ة اتخ�اذ الإجراءات القانوني�ة للمطالب�ة به�ذا ال�دين وفوائده 

والر�سوم الق�سائية وامل�ساريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 
MOJAU_2021_0020957 رقم املعاملة

تنازل / بيع - اعـالن تنازل 
يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني الأطراف 
املذكورة - من الطرف الأول : تاج ال�سالم �سهيد ميا - اجلن�سية : بنغالدي�س. اىل 
الطرف الثاين : جا�سم حممد علي را�سد املر�سدي - اجلن�سية : الإمارات. بال�سم 
التجاري )�ساحل الزبارة للخياطة والتطريز( ن�ساط الرخ�سة )تف�سيل وخياطة 
املالب�س الن�سائية - تطريز الأقم�سة ، تف�سيل وخياطة املالب�س الن�سائية العربية 
)العباءات الن�سائية( واملرخ�س من دائرة التنمية الإقت�سادية يف خورفكان - ال�سارقة 
رخ�سة مهنية رقم 740010 ال�سادرة بتاريخ 2015/12/13 يف دائرة التنمية 
الإقت�سادية بخورفكان. وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل 

بعد اإنق�ساء 14 يوم من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.  

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 
 اعالن بالن�صر للح�صور اأمام اإدارة الدعوى

باللغتني احداها ت�صدر باللغة الجنليزية  
يف الإ�صتئناف رقم 2021/1555 عمايل

بناء علي طلب امل�ستاأنف : الب�ستان اجلميل للمقاولت الفنية
اىل امل�ستاأنف �سده : اإ�سماعيل باتكا حممد �سمري 

انت مكلف باحل�سور امام مبحكمة ا�ستئناف ال�سارقة الدائرة 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   - ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  العمالية 
معتمد وذلك يف يوم الحد املوافق 2021/9/19 يف الدعوى 

املذكورة رقمها اأعاله - بو�سفك م�ستاأنف �سده.
مكتب ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�صارقة  الحتادية ال�صتئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 
اعالن بالن�صر 

                      250 / 2021 / 16 بيع عقار مرهون
تفا�سيل الإعالن بالن�سر

اإىل املنفذ �سده / 1_ احمد عبد اهلل عامر الفال�سى - جمهول حمل الإقامة
مبا اأن الطالب التنفيذ / م�سرف الهالل-امل�ستحوذ عليه من / بنك ابوظبى التجارى

و ميثله /حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
املنطقة:   - اأر���س  العقار:  )ن��وع  عبارة عن  وه��ي  اخلا�سة  اأموالكم  على  ب��اأن مت احلجز  نعلنكم 
الرب�ساء الثالثة - رقم الر�س: 1580 - امل�ساحة: 1393.55 مرت مربع ( كما نعلنكم ل�سداد قيمة 
املطالبة وقدرها )     11875000   ( درهم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ التبليغ  يف ملف 
قانون  295 من  امل��ادة  لن�س  وفقا  املزايدة  بطريق  الرهن  العقار حمل  بيع  واإل  اأع��اله  التنفيذ 
الج��راءات املدنية  مع مراعاة احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد م�سي مدة ال�سبعة اأيام من 

علمكم باحلجز.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 

اعالن بالن�صر        
         الدعوى رقم 11 / 2021 / 1947 مدين جزئي

تفا�سيل الإعالن بالن�سر
اإىل املدعى عليهما/1_ كيزن خلدمات ال�سراف الداري جلمعيات املالك، 2_ ديزرت �سن خلدمات ال�سراف 

الإداري - جمهويل حمل الإقامة
مبا اأن املدعيان/عبد الكرمي مكي جعفر املخدوم و الفجر للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

قد اأقام عليك�ما  الدعوى ومو�سوعها املطالبة باإلزام املدعي عليهما مببلغ وقدره ) 150260 درهم( و الر�سوم 
و امل�ساريف و اأتعاب املحاماة و الفائدة9  % من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. نود اإعالمكم اأنه قد مت 
ت�سجيل الدعوى املذكور بياناتها اأعاله �سدكم لذا يرجى التكرم بالعلم واحل�سور عرب برنامج الت�سال املرئي 
 )00971502350991( رقم  هاتف  على   ، ع�سر     الثالثة  البتدائية  الدعوى  اإدارة  اأم��ام   BOTIM تطبيق 
املوافق 19  -9 -2021  يوم الحد  وذلك من ال�ساعة 9:00 �س ولغاية ال�ساعة 12:30 ظ اأو احل�سور املرئي عن 
طريق الوكيل القانوين او مراكز تقدمي اخلدمة املعتمد )الع�سيد( لتقدمي جوابكم على �سحيفة الدعوى 
عليها من  الط��الع  م�ستندات )ميكنكم  + حافظة  الدعوى  ..لئحة  الت�سوية  اإمكانية  يفيد  وما  ومرفقاتها 

خالل النظام اللكرتوين ملحاكم دبي، لال�سرتاك يرجى التوا�سل على مركز الت�سال 043347777(. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

�سهيل املزروعي: »براكة« اإجناز نوعي 
وخطوة ا�سرتاتيجية متقدمة نحو تعزيز 

مزيج الطاقة وحتقيق ال�ستدامة
•• اأبوظبي-وام:

اأعرب معايل �سهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة والبنية 
التحتية عن فخره بالإجناز اجلديد للربنامج النووي ال�سلمي الإماراتي 
الثانية من حمطات براكة للطاقة  اإمت��ام عملية ربط املحطة  واملتمثل يف 
الكهرباء  ب�سبكة  اأب��وظ��ب��ي  ب��اإم��ارة  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف  ال�سلمية  ال��ن��ووي��ة 
ال�سديقة  الكهرباء  من  ميغاواط  اأول  واإن��ت��اج  الإم���ارات  لدولة  الرئي�سية 
للبيئة من ثاين املحطات يف براكة بعد نحو خم�سة اأ�سهر من بدء الت�سغيل 

التجاري للمحطة الأوىل.
وقال معاليه - يف ت�سريح بهذه املنا�سبة - اإن م�سرية التحول نحو م�سادر 
اإجنازات  ت�سهد  الر�سيدة  القيادة  توجيهات  وفق  للبيئة  ال�سديقة  الطاقة 
 2050 للطاقة  الإم���ارات  ا�سرتاتيجية  اأه��داف  وت�سهم يف حتقيق  ك��ربى 
الرامية لإنتاج 50 يف املائة من الكهرباء من م�سادر خالية من النبعاثات 

الكربونية.
ال�سلمي  ال���ن���ووي  ل��ل��ربن��ام��ج  ب��ه��ذا الإجن�����از اجل��دي��د  “ نفخر   : واأ����س���اف 
الإماراتي حيث مي�سي م�سروع حمطات براكة قدما يف امل�ساهمة بتحقيق 
اأهداف دولة الإمارات الرامية لتنويع م�سادر الطاقة وزيادة العتماد على 
امل�سادر ال�سديقة للبيئة وموا�سلة م�سرية النمو القت�سادي والجتماعي 
الدولية يف مواجهة حتديات ظاهرة  اأهدافها والتزاماتها  وكذلك حتقيق 

التغري املناخي ».
“ ت�سهم حمطات براكة ب�سكل حموري يف تر�سيخ ال��دور الريادي  وتابع : 
لدولة الإم��ارات يف قطاع الطاقة على امل�ستويني الإقليمي والعاملي بعدما 
العربي  العامل  يف  للكهرباء  منفرد  م�سدر  اأك��رب  براكة  حمطات  اأ�سبحت 
واأكرب م�ساهم يف خف�س الب�سمة الكربونية يف املنطقة كما اأ�سبحت الدولة 
املحطات يف  النووية متعدد  التي متتلك م�سروعا للطاقة  الأوىل  العربية 

مرحلة الت�سغيل ».
الكفاءات  ت��ق��وده��ا  ال��ت��ي  وال�ستثنائية  ال��ري��ادي��ة  اجل��ه��ود  معاليه  وث��م��ن 
الإم��ارات��ي��ة يف حمطات براكة والتي جنحت يف و�سع دول��ة الإم���ارات على 
خارطة القطاع النووي العاملي وجعلت من هذه الإجن��ازات مبثابة منوذج 
ال��دول��ي��ة واخل���رباء  ب��اه��ت��م��ام خمتلف اجل��ه��ات وامل��ن��ظ��م��ات  ع��امل��ي يحظى 

املتخ�س�سني بالقطاع النووي.
املحطة  اإىل  الثانية  املحطة  �ستن�سم  املقبلة  الأ���س��ه��ر  خ��الل  اأن��ه  واأ���س��اف 
الأوىل يف الت�سغيل التجاري لتتم م�ساعفة كمية الكهرباء ال�سديقة للبيئة 
التي �ستحد  الكربونية  التي تنتجها املحطات وم�ساعفة كمية النبعاثات 
منها وه��و م��ا ي�سكل دفعة كبرية جلهود دول��ة الإم����ارات يف احل��ف��اظ على 
موا�سلة التنمية ال�ساملة واحلفاظ على البيئة الأمر الذي يعك�س الروؤية 
بعيدة املدى للقيادة الر�سيدة وحر�سها على دعم ومتكني م�سرية التميز يف 

خمتلف امليادين.

�سندوق خليفة يعلن اأ�سماء الطالب 
الفائزين يف مناف�سات املخيم ال�سيفي 

لريادة الأعمال “فين�سوري�ست” 2021
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلن �سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع فوز م�سروعي “غلو” و “ اأت�س بي 
�سي” مبناف�سات املخيم ال�سيفي “فيت�سوري�ست”، حيث تاألف فريق م�سروع 
اليا�سي،  الفردان، وري��ان  من جمموعة من الطالب وه��م: مرمي  “غلو” 

الكعبي،  وغالية  النعيمي،  وع��ب��داهلل 
فريق  اأع�ساء  اأم��ا  النا�سري،  وعبيد 
فهم: موزة  اأ�س”  بي  “اأت�س  م�سروع 
املزروعي، وزيد طارق، و�سهد النقبي، 

وحمد ديبان، وخولة الها�سمي. 
خطة  “غلو”  ف��ري��ق م�����س��روع  وق���دم 
عمل جتارية �سامل تتمحور حول اأداة 
ت�سوق افرتا�سي للمنتجات الفخمة، 
حتليل  ع����ل����ى  اخل����ط����ة  وا����س���ت���م���ل���ت 
للمناف�سني يف ال�سوق، وا�سرتاتيجية 
اإىل درا�سة متويل  ت�سويق، بالإ�سافة 

وميزانية. 
لو�سائل  م�ستدام  حل  عن  عبارة  فهي  اأ�س”  بي  “ اأت�س  م�سروع  فكرة  اأم��ا 
النقل، وقد طور فريق هذا امل�سروع خطة عمل مكثفة اأي�ساً ا�ستملت على 

�سرح مف�سل لل�سوق امل�ستهدف، وحاجته للخدمة املقدمة.
ب��الإن��اب��ة ل�سندوق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  ال��ن��ا���س��ري،  وق��ال��ت م���وزة عبيد 
املبتكرة،  الأف��ك��ار  بهذه  الفائزة  ال��ف��رق  “نهنئ  امل�ساريع:  لتطوير  خليفة 
طورها  التي  الأع��م��ال  ري��ادة  لبيئة  عميق  وفهم  معرفة  عن  ك�سفت  والتي 
املكثفة،  ن�سخته  يف  ال�سيفي  فين�سوري�ست  خميم  يف  مب�ساركتهم  الطالب 
العمل والدرو�س  �ساعة من ور�س   80 بالتزام الطالب على مدى  م�سيدة 
املتخ�س�سة. واأ�سافت “ميلوؤنا الفخر بروؤية هذه املهارات الفذة والطالب 
املوهوبني وهم يوظفون مهاراتهم لبتكار حلول عملية، وقد اأظهر الطالب 
من  الإم���ارات  لدولة  القت�سادي  التنوع  تعزيز  يف  امل�ساهمة  على  قدرتهم 

خالل متتعهم مبهارات البتكار وريادة الأعمال«.
جناحاً  حقق  “فين�سوري�ست”  الأعمال  ري��ادة  خميم  اأن  النا�سري  واأك��دت 
الأع��م��ال من  رواد  ال��ق��ادم من  ينتفع منها اجليل  بتقدميه من�سة  ب��اه��راً، 
خ���الل متكينهم م��ن ت��ط��وي��ر م��ه��ارات ج��دي��دة، وت��ك��وي��ن امل��ع��رف��ة والفهم 

املطلوبني للنجاح يف م�ساعيهم الريادية وم�ساريعهم امل�ستقبلية. 
تعزيز  يف  “فين�سوري�ست”  واثقون من فعالية مبادرة خميم  وقالت نحن 
ن�سعى  ول��ذل��ك  واملتو�سطة،  ال�سغرية  ال�سركات  ق��ط��اع  م�ستقبل  تطوير 
جاهدين لإعادة طرح هذه املبادرة يف ال�سنوات القادمة، بهدف دعم ومتكني 

ال�سباب يف تطوير بيئة ريادة الأعمال.

ربط ثاين حمطات براكة ب�سبكة الكهرباء الرئي�سية يف الدولة

»الحتادية للرقابة النووية«: ربط الوحدة الثانية ملحطة براكة ب�سبكة 
الكهرباء اإجناز تاريخي يف م�سرية الربنامج النووي ال�سلمي

»اأبوظبي للزراعة« .. التزام بتطوير وتنمية قطاع النخيل وتعزيز ا�ستدامته
•• اأبوظبي - وام:

وال�سالمة  ل��ل��زراع��ة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  اأك����دت 
الإمارات  بدولة  النخيل  زراعة  اأن  الغذائية 
تطورت ب�سكل كبري ومت�سارع خالل ال�سنوات 
ت��ع��م��ل جاهدة  اأن���ه���ا  اإىل  م�����س��رية  امل��ا���س��ي��ة 
وتعزيز  ال��ق��ط��اع  ه��ذا  وتنمية  تطوير  على 
واخلدمات  ال��ربام��ج  خ��الل  م��ن  ا�ستدامته 
على  وت�سجيعهم  للمزارعني  تقدمها  التي 
اتباع املمار�سات اجليدة لإنتاج التمور بهدف 

حت�سني جودة ونوعية التمور املنتجة.
النخيل  ي����وم  - مب��ن��ا���س��ب��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وق���ال���ت 
من  �سبتمرب   15 ي�����س��ادف  ال����ذي  ال��ع��رب��ي 
املنتجة عام  ال��ت��م��ور  اإج��م��ايل  اإن   - ع��ام  ك��ل 
بجودة  ط��ن  األ���ف   258 ن��ح��و  ب��ل��غ   2020
املبذولة  اجل��ه��ود  حجم  يعك�س  مم��ا  عالية 
لتطوير هذا القطاع احليوي ..م�سددة على 
التمور تتوقف على اللتزام  اإنتاج  اأن جودة 
بتطبيق املمار�سات الزراعية اجليدة للنخيل 
بالإ�سافة  املو�سم وحتى احل�ساد  بداية  من 
ب��ع��د احل�ساد  م��ا  الل���ت���زام مب��م��ار���س��ات  اإىل 
لأهميتها يف تقليل الفاقد من اإنتاج الرطب 

والتمور وزيادة اإنتاجية املزرعة.
املزارعني  تعمل على حتفيز  اأنها  واأو�سحت 
النخيل  باأ�سجار  العناية  على  اأب��وظ��ب��ي  يف 
واإنتاج التمور مبا ين�سجم مع روؤية حكومة 
اأجل  به من  تنه�س  ال��ذي  وال���دور  اأبوظبي 
حيث  امل�ستدامة  ال��زراع��ي��ة  التنمية  حتقيق 
اجليدة  ال���زراع���ي���ة  امل��م��ار���س��ات  ت��ط��ب��ي��ق  اإن 
كبري  دور  لهما  بعد احل�ساد  ما  وممار�سات 
يف حتديد القيمة الت�سويقية لتمور املزرعة 
�سريطة املحافظة على الثمار من التعر�س 
واملحافظة  ط��وي��ل��ة  ف���رتة  ال�سم�س  لأ���س��ع��ة 

عليها من التلوث بالأتربة قبل فرزها.
واأ�سارت الهيئة اإىل اأنها تطبق ا�سرتاتيجية 
الأمن  على  احل��ف��اظ  اإىل  ت��ه��دف  متكاملة 
اأبوظبي  م�������زارع  يف  واحل����ي����وي  ال���غ���ذائ���ي 
وذل��ك من خ��الل تطبيق ع��دة برامج تعنى 
ب�سجرة النخيل لأهميتها ال�سرتاتيجية يف 
الغذائي  الأمن  البيئة ودعم  املحافظة على 
املتكاملة  الإدارة  برنامج  تطبيق  يتم  حيث 
عليها  ال�سيطرة  اأج���ل  م��ن  النخيل  لآف����ات 

بطرق اآمنه بيئيا وتقليل ال�سرر القت�سادي 
من  البيئي  النظام  على  واملحافظة  ل��الآف��ة 
الزراعية  للمبيدات  الع�سوائي  ال�ستخدام 
ال��ت��ح��ول نحو  ع��ل��ى  امل���زارع���ني  ك��م��ا ت�سجع 
الزراعة الع�سوية للنخيل لتنمية وا�ستدامة 

هذا القطاع ال�سرتاتيجي واحليوي.
املتكاملة  الإدارة  ب��رن��ام��ج  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
لآف������ات ال��ن��خ��ي��ل ال�����ذي ت��ط��ب��ق��ه يف م����زارع 
اأبوظبي يحقق اإجنازات كبرية يف ال�سيطرة 
اأ�سجار  على الآفات واحل�سرات التي ت�سيب 
النخيل حيث �ساهمت امل�سائد الفرمونية يف 
التخل�س من حوايل 9 ماليني و785 الفا 
و661 ح�سرة من �سو�سة النخيل احلمراء 
2013 يف  ع��ام  الربنامج  ب��دء تطبيق  منذ 
حني �ساهمت امل�سائد ال�سوئية يف التخل�س 
و962  ال���ف���ا  و835  م��ل��ي��ون  ح�����وايل  م���ن 
ح�����س��رة م���ن ح�����س��رات ح��ف��ار ���س��اق النخيل 
ت��وزي��ع��ه��ا على  النخيل م��ن��ذ  وح��ف��ار ع���ذوق 

املزارع عام 2018.
ت��ع��د واح������دة من  امل�����س��ائ��د  اأن  واأو����س���ح���ت 

املتكاملة  الإدارة  نظام  يف  الفعالة  الو�سائل 
وا�سع  ن��ط��اق  ع��ل��ى  ت�ستخدم  ح��ي��ث  ل��الآف��ات 
الآفات  على  لل�سيطرة  اأب��وظ��ب��ي  م���زارع  يف 
اآمنة  بطريقة  النخيل  على  ال�سرر  وتقليل 
املتكاملة  الإدارة  نظم  م��ع  ومتوافقة  بيئيا 

لالآفات وبالتايل تقليل ا�ستخدام املبيدات.
 21157 اأن��ه توجد حاليا ح��وايل  وذك��رت 
م�سيدة   125134 و  ���س��وئ��ي��ة  م�����س��ي��دة 
فرمونية يف مزارع اإمارة اأبوظبي يتم ح�سر 
با�ستمرار  فيها  امل�سطادة  احل�سرات  اأع��داد 

والتخل�س منها بالطرق الآمنة.
واأجرت الفرق الفنية التابعة للهيئة م�سحا 
�سمل  النخيل  اأ�سجار  ت�سيب  التي  لالآفات 
ن��خ��ل��ة يف ح���وايل  6.8 م��ل��ي��ون  اأك�����رث م���ن 
اإمارة  مناطق  مبختلف  م��زرع��ة   22855
اأبوظبي لر�سد ومتابعة الآفات التي ت�سيب 
اأ�سجار  معاجلة  تتم  حيث  النخيل  اأ���س��ج��ار 
ال��ن��خ��ي��ل امل�����س��اب��ة وال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى الآف���ات 
واحل�سرات التي ت�سيبها من خالل تطبيق 
والذي  ل��الآف��ات  املتكاملة  الإدارة  ب��رن��ام��ج 

الفرمونية  امل�����س��ائ��د  ا���س��ت��خ��دام  ي��ت�����س��م��ن 
ل�سطياد �سو�سة النخيل احلمراء وامل�سائد 
ال�����س��وئ��ي��ة ل���س��ط��ي��اد احل���ف���ارات واحلقن 
باملبيد املنا�سب اأو الر�س بالكربيت امليكروين 

والتعفري بالكربيت الزراعي.
من  الهيئة  يف  الزراعيون  املر�سدون  ويقوم 
بتوعية  امليدانية  الر�سادية  الزيارات  خالل 
ال�ستخدام  بطرق  امل���زارع  وع��م��ال  اأ�سحاب 
ت�سغيلها  وط���ري���ق���ة  ل��ل��م�����س��ائ��د  ال�����س��ل��ي��م 
ب��ه��ا ل�سمان  ال��ع��ن��اي��ة  و���س��ي��ان��ت��ه��ا وك��ي��ف��ي��ة 
على  للمحافظة  وذل���ك  عملها  ا�ستمرارية 
�سالمتها والوقاية من الإ�سابات احل�سرية 
وان��ت�����س��اره��ا ب��ني امل�����زارع ك��م��ا ت��ق��وم الهيئة 
بتوفري الن�سرات والأدلة الر�سادية اخلا�سة 
باملمار�سات الزراعية اجليدة وخدمة النخيل 
توعوية  ر�سائل  وت��ق��دم  الأ���س��ن��اف  واخ��ت��ي��ار 
بهدف  الجتماعي  التوا�سل  من�سات  ع��رب 
بناء قدرات املزارعني وتوعيتهم باملمار�سات 
النخيل والعناية  اأ�سجار  ال�سليمة يف خدمة 

بها.

عبدالعزيز النعيمي يطلق 
م�سروع »مزادات عجمان«

•• عجمان-وام:

النعيمي  حميد  بن  عبدالعزيز  ال�سيخ  اأطلق 
يف  العقاري  والتنظيم  الأرا�سي  دائ��رة  رئي�س 
عجمان م�سروع مزادات عجمان الذي يهدف 
والعقارات  الأرا���س��ي  بيع  عمليات  تنظيم  اإىل 
اأ����س���ال���ي���ب ع��م��ل متجددة  ت��ب��ن��ي  م���ن خ����الل 
ومبتكرة ترقى اإىل م�ستوى تطلعات املعنيني 

وتتوافق مع احتياجاتهم.
النعيمي  حميد  بن  عبدالعزيز  ال�سيخ  واأك��د 
الآل��ي��ة اجل��دي��دة لإقامة  اأن  ع��ق��ب الط����الق 
امل������زادات ال��ع��ق��اري��ة يف اإم�����ارة ع��ج��م��ان متثل 
والتطوير  التحديث  رئي�سياً من خطة  ج��زءاً 
امل�ستمر الذي تنتهجه الدائرة ملواكبة التنمية 
ت�سهده  ال���ذي  امل��ل��ح��وظ  وال��ت��ط��ور  املت�سارعة 
اإم�����ارة ع��ج��م��ان ع��ل��ى ك��اف��ة الأ���س��ع��دة يف ظل 
القيادة احلكيمة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد 
بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
الأرا�سي والتنظيم  دائرة  اأن  عجمان.واأو�سح 
العقاري ت�سعى من خالل هذا امل�سروع الواعد 
العقاري  ال�سوق  ا�ستقرار  على  املحافظة  اإىل 
على  ب��ن��اًء  ال���ت���داول  عمليات  تقييم  و���س��م��ان 
عجلة  دف���ع  يف  ي�سهم  مم��ا  ال�سوقية  القيمة 
ثقة  وي��ع��زز  الأع���م���ال،  وتناف�سية  الق��ت�����س��اد 
امل�ستثمرين ورجال الأعمال بالآفاق الإيجابية 
املتاحة يف اإمارة عجمان ف�ساًل عن التاأكد من 
التزام جميع املعنيني من الأفراد واملوؤ�س�سات 
واملكاتب العقارية امل�سّرح لها مبزاولة ن�ساط 
تنظيم املزادات العقارية بالجراءات اخلا�سة 

ببيع الأرا�سي والعقارات عرب املزاد.

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت الهيئة الحتادية للرقابة النووية اأن ربط الوحدة 
الثانية يف حمطة براكة للطاقة النووية ب�سبكة الكهرباء 

املحلية ميثل اإجنازاً تاريخياً يف م�سرية برنامج الإمارات 
حتقيق  يف  �سي�ساهم  وال��ذي  ال�سلمية  النووية  للطاقة 

الت�سغيل الكامل للوحدة الثانية.
وقالت الهيئة - يف بيان اأ�سدرته اأم�س- : “ منذ اإ�سدارها 

يف  الثانية  للوحدة  املا�سي  مار�س  يف  الت�سغيل  رخ�سة 
حمطة براكة للطاقة النووية، وا�سلت الهيئة الحتادية 
حتميل  مرحلة  يف  الرقابية  مهامها  النووية  للرقابة 
الوقود وخمتلف الختبارات التي اأجريت والتي �سملت 
“احلرجية”  ب���  املعروفة  العتيادية  الت�سغيل  مرحلة 
و�سوًل لربط الوحدة ب�سبكة الكهرباء املحلية ا�ستعداداً 
التزام  على  الهيئة  واأك��دت  الكهرباء”.  اإنتاج  يف  للبدء 
الرقابية  املتطلبات  بكافة  امل�سغل،  للطاقة،  نواة  �سركة 
للبدء يف هذه املرحلة املهمة.. مو�سحة اأن هذا الإجناز 
ياأتي نتيجة قيام الهيئة باأن�سطة رقابية مكثفة وت�سمل 
التفتي�س امل�ستمر ل�سمان اأمن و�سالمة حمطة الطاقة 
النووية.واأ�سافت : “ متثل مرحلة ربط الوحدة الثانية 
ب�سبكة الكهرباء جناحاً ل�سل�سلة من اختبارات ال�سالمة 
ويف  العتيادية  الت�سغيل  بدء مرحلة  بعد  اأجريت  التي 
ظل الرقابة امل�ستمرة من الهيئة.. و�ستقوم �سركة نواة 
الوحدة  يف  تدريجياً  الطاقة  م�ستويات  رف��ع  يف  بالبدء 
ويجرى  والتي تعرف ب� “اختبار الطاقة الت�ساعدي”.. 
با�ستمرار  ال���وح���دة  اأن��ظ��م��ة  م��ت��اب��ع��ة  امل��رح��ل��ة  ه���ذه  يف 
الرقابية  للمتطلبات  وفقاً  الكهرباء  لتوليد  واختبارها 

ومتا�سياً مع اأف�سل املعايري لل�سالمة والأمن«.

الت�سغيل  لرخ�سة  الهيئة  اإ���س��دار  اأع��ق��اب  يف  اأن��ه  يذكر 
باإجراء جمموعة  الهيئة  املرحلة، قامت  وو�سوًل لهذه 
من  التفتي�س  �سملت  وال��ت��ي  ال��رق��اب��ي��ة  الأن�����س��ط��ة  م��ن 
مزيداً  واإر����س���ال  املحطة  يف  املقيمني  مفت�سيها  خ��الل 
النووي  ال��وق��ود  حتميل  عمليات  ملتابعة  املفت�سني  م��ن 
بالتحقق  الهيئة  وتقوم  الختبارات.  مراحل  وخمتلف 
وال�ستعداد  اجل��اه��زي��ة  م�����س��ت��وى  م��ن  م�ستمر  ب�سكل 
البيئة من خالل  الطوارئ ف�ساًل عن متابعة  حل��الت 
مع  املحطة  ح��ول  املتواجدة  امل�ستقلة  الر�سد  حمطات 

ا�ستخدامها ملختربها البيئي.
ومنذ تاأ�سي�سها يف عام 2009، اأ�سدرت الهيئة اللوائح 
دقيقة  تفتي�س  بعمليات  وق��ام��ت  الإر����س���ادي���ة  والأدل�����ة 
ومراجعات والتي �ساهمت يف الو�سول اإىل هذه املرحلة 
الهامة يف تاريخ اأول حمطة للطاقة النووية يف املنطقة 

من اأجل �سمان �سالمتها واأمنها.
اأع���ق���اب ه���ذه امل��رح��ل��ة، مبوا�سلة  و���س��ت��ق��وم ال��ه��ي��ئ��ة، يف 
مهامها الرقابية والتفتي�س وغريها من املراحل التالية 
اأمن  ل�سمان  الكامل  التجاري  الت�سغيل  ت�سمل  والتي 
املجتمع  الهيئة حلماية  اإطار مهام  و�سالمة املحطة يف 

والعاملني والبيئة.

•• اأبوظبي-وام:

النووية  للطاقة  الإم��ارات  موؤ�س�سة  اأعلنت 
للطاقة  ن��واة  �سركة  الت�سغيلي  ذراع��ه��ا  اأن 
حمطات  م��ن  الثانية  املحطة  رب��ط  اأمت���ت 
ب�سبكة  ال�سلمية  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  ب��راك��ة 
الكهرباء الرئي�سية يف دولة الإمارات على 
نحو اآمن وذلك بعد بداية ت�سغيل املحطة 
اإنتاج  وب��ال��ت��ايل  اأغ�سط�س  اأواخ����ر  الثانية 
من  اخلالية  الكهرباء  من  ميغاواط  اأول 
حمطات  ث��اين  من  الكربونية  النبعاثات 
مفاعل  ت�سغيل  بداية  الأرب��ع.وب��ع��د  براكة 
 2021 اأغ�سط�س   27 يف  الثانية  املحطة 
م�سروع  اأول  ب���راك���ة  حم���ط���ات  اأ���س��ب��ح��ت 
يدخل  املحطات  متعدد  ال��ن��ووي��ة  للطاقة 
وهو  العربي  ال��ع��امل  يف  الت�سغيل  مرحلة 
للخربات  امل���ت���ق���دم  امل�����س��ت��وى  ي��ع��ك�����س  م���ا 
املحلية  ال��ل��وائ��ح  ت��ط��ب��ي��ق  يف  الإم���ارات���ي���ة 
وامل���ع���اي���ري ال��ع��امل��ي��ة ف�����س��ال ع���ن امل���ه���ارات 
واخل������ربات ال��دول��ي��ة ل��ف��رق ال��ع��م��ل التي 
الكفاءات الإماراتية والتي حققت  تقودها 

هذا الإجناز الهام.
وت��وا���س��ل حم��ط��ات ب��راك��ة ت��ق��دمي منوذج 
بالطاقة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  اجل���دي���دة  ل��ل��م�����س��اري��ع 
العامل  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  للبيئة  ال�����س��دي��ق��ة 
حيث مت ال�ستفادة من املعارف واخلربات 
املحطة  يف  الت�سغيل  ف��ري��ق  ط��وره��ا  ال��ت��ي 
الأوىل يف ب��راك��ة م��ن خ��الل رب��ط املحطة 

عرب  فعالية  اأك��رث  ب�سكل  بال�سبكة  الثانية 
تقليل الزمن بني بداية الت�سغيل والربط 
الوقت  ويف  امل��ائ��ة  يف   10 بن�سبة  بال�سبكة 
معايري  ب��اأع��ل��ى  الل���ت���زام  م��وا���س��ل��ة  نف�سه 

ال�سالمة النووية والتميز الت�سغيلي.
اك��ت��م��ال عملية رب��ط ث��اين حمطات  وم��ع 
يف  العمل  ي�ستمر  الكهرباء  ب�سبكة  ب��راك��ة 
املحطة نحو اإ�سافة 1400 ميغاواط من 
كهرباء  ل�سبكة  للبيئة  ال�سديقة  الطاقة 
الدولة .كما ي�سهم هذا الإجناز يف حتقيق 
اأهداف موؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية 
ي�سل  م��ا  لتوفري  لها  التابعة  وال�����س��رك��ات 
الكهرباء  من  ال��دول��ة  احتياجات  رب��ع  اإىل 
مع  ال�ساعة  م���دار  على  للبيئة  ال�سديقة 
الكربونية  النبعاثات  خف�س  يف  امل�ساهمة 
التي تعد ال�سبب الرئي�سي للتغري املناخي.
وت��ع��د ع��م��ل��ي��ة رب����ط امل��ح��ط��ة ال��ث��ان��ي��ة مع 
ال�سبكة خطوة مهمة يف مرحلة ال�ستعداد 
مت  وال��ت��ي  للمحطة  ال��ت��ج��اري  للت�سغيل 
خاللها مواءمة مولد املحطة الثانية مع 
الرئي�سية  الكهرباء  نقل  �سبكة  متطلبات 

يف الدولة.
وبعد اإمتام عملية الربط مع ال�سبكة �سيبداأ 
يف  براكة  يف  الثانية  املحطة  ت�سغيل  فريق 
طاقة  مل�ستويات  التدريجي  الرفع  عملية 
الطاقة  “اختبار  ب���  تعرف  وال��ت��ي  املفاعل 
املحطة  اأنظمة  تلتزم  اإذ   .. الت�ساعدي” 
امل��م��ار���س��ات العاملية  اأف�����س��ل  ب��ال��ع��م��ل وف���ق 

ل�سمان التقدم باأمان نحو الإنتاج الكامل 
العملية  ه���ذه  اك��ت��م��ال  وع��ن��د  ل��ل��ك��ه��رب��اء، 
 1400 مايقارب  الثانية  املحطة  �ستنتج 

ميغاواط من كهرباء احلمل الأ�سا�سي.
الإ�سراف  حت��ت  الخ��ت��ب��ارات  ك��اف��ة  و�ستتم 
امل�ستمر للهيئة الحتادية للرقابة النووية، 
تنظيم  ع��ن  وامل�����س��وؤول��ة  امل�ستقلة  اجل��ه��ة 
الأن�سطة النووية يف دولة الإمارات والتي 
335 عملية  م��ن  اأك��رث  الآن  اأج���رت حتى 
براكة  حمطات  تطوير  ب��دء  منذ  تفتي�س 
مراجعة  مهمة   42 م��ن  اأك��رث  جانب  اإىل 
من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 

والرابطة العاملية للم�سغلني النوويني.
“نواة”  يف  املخت�سة  العمل  ف��رق  وعملت 
للنقل  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة  م��ع  وث��ي��ق  ب�سكل 
ل�سركة  ال��ت��اب��ع��ة  “تران�سكو”  وال��ت��ح��ك��م 
اأبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” والتي 
ق��ام��ت ب��ب��ن��اء اخل��ط��وط ال��ه��وائ��ي��ة لربط 
ب�سبكة  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  ب��راك��ة  حم��ط��ات 
التي  الطاقة  ي�سمن و�سول  اأبوظبي مما 
تنتجها حمطات براكة باأمان للم�ستهلكني 

يف جميع اأنحاء الدولة.
وم������ن خ������الل ت�����زوي�����د م����الي����ني امل����ن����ازل 
بالطاقة  الأع��م��ال  قطاعات  يف  وال�سركات 
للبيئة  وال�سديقة  ال��وف��رية  الكهربائية 
من حمطات براكة تقود موؤ�س�سة الإمارات 
يف  املبذولة  اجلهود  اأكرب  النووية  للطاقة 
الكربونية  النبعاثات  من  للحد  املنطقة 

اأكرب  الآن  اأ�سبحت  املحطات  اأن  �سيما  ول 
م�����س��در م��ن��ف��رد ل��ل��ك��ه��رب��اء اخل��ال��ي��ة من 
الإم���ارات  دول���ة  يف  الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات 

والعامل العربي.
منطقة  يف  الواقعة  ب��راك��ة  حمطات  وتعد 
ال��ظ��ف��رة يف اإم������ارة اأب���وظ���ب���ي واح�����دة من 
العامل  يف  النووية  الطاقة  حمطات  اأك��رب 
كل  ت�سم  متطابقة  حمطات  اأرب��ع  وت�سم 
طراز  م��ن  امل��ت��ق��دم  امل��ف��اع��ل  ت�سميم  منها 
العمليات  ب����داأت  ح��ي��ث   APR-1400
وتقدمت   2012 ع��ام  اأوىل  يف  الإن�سائية 
ب�����س��ك��ل اآم�����ن وث���اب���ت م��ن��ذ ذل����ك احل���ني. 
امليغاواط  اآلف  الأوىل  امل��ح��ط��ة  وت��ن��ت��ج 

مدار  على  للبيئة  ال�سديقة  الكهرباء  من 
ال�ساعة .. بينما و�سلت الأعمال الإن�سائية 
يف املحطتني الثالثة والرابعة اإىل مراحلها 
و91  املائة  95 يف  اإجن��از  بن�سب  النهائية 
يف املائة على التوايل مع تطبيق اخلربات 
الأوىل  املحطتني  من  امل�ستفادة  والدرو�س 
الإجن���از  ن�سبة  و���س��ل��ت  فيما   .. وال��ث��ان��ي��ة 
اأك���رث من  اإىل  الأرب����ع  امل��ح��ط��ات  الكلية يف 
96 يف امل���ائ���ة و���س��ت��ن��ت��ج امل��ح��ط��ات الأرب����ع 
ف����ور ت�����س��غ��ي��ل��ه��ا ب��ال��ك��ام��ل م���ا ي�����س��ل اإىل 
اخلالية  الكهرباء  من  ميغاواط   5600
 60 لأكرث من  الكربونية  النبعاثات  من 

عاما.

- متت عملية الربط مع �سبكة الكهرباء وفق اأعلى املعايري بالتعاون مع �سركة اأبوظبي للنقل والتحكم »تران�سكو« 
- حمطات براكة هي اأكرب م�ساهم للحد من النبعاثات الكربونية يف املنطقة والعامل العربي 

- حمطات براكة اأول م�سروع للطاقة النووية ال�سلمية متعدد املحطات يدخل مرحلة الت�سغيل يف العامل العربي 
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املال والأعمال

ينظمها الحتاد العاملي لغرف التجارة على هام�ض املوؤمتر 12 لغرف التجارة العاملية 

دبي حمطة لالأفكار املبتكرة لغرف التجارة العاملية مع اإعالن قائمة املر�سحني 
للمرحلة النهائية من م�سابقة غرف التجارة الدولية 2021

حاكم الفجرية يطلع على م�ستهدفات
 »الطاقة والبنية التحتية« للخم�سني عاما املقبلة

•• الفجرية - وام:

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد 
ال�����س��رق��ي ع�����س��و امل��ج��ل�����س الأع����ل����ى حاكم 
الفجرية، اأهمية حتقيق التنمية يف جمال 
املقبلة،  ع��ام��اً  للخم�سني  ال��ط��اق��ة،  ق��ط��اع 

الأخ�سر  القت�ساد  تدعم  مبادرات  وو�سع 
يتوافق  مبا  م�ستدامة  بيئة  على  وحتافظ 
مع توجهات دولة الإمارات العربية املتحدة 
للتنمية  الوطنية  ال�سرتاتيجيات  ر�سم  يف 
متكاملة.  حتتية  بنية  وت��وف��ري  امل�ستدامة 
ق�سر  يف  �سموه،  ا�ستقبال  خالل  ذلك  جاء 

والبنية  الطاقة  وزارة  من  وف��دا  الرميلة، 
�سريف  املهند�س  �سعادة  برئا�سة  التحتية 
والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة  وك���ي���ل  ال��ع��ل��م��اء، 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ل�������س���وؤون ال���ط���اق���ة وال����ب����رتول، 
الوكيل  الكعبي،  اأح��م��د  ���س��ع��ادة  وبح�سور 
والرثوة  وال��غ��از  ال��ب��رتول  لقطاع  امل�ساعد 

املعدنية، وعدد من امل�سوؤولني يف الوزارة.
واط��ل��ع ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��د بن 
وزارة  م�ستهدفات  على  ال�����س��رق��ي،  حممد 
عاماً  للخم�سني  التحتية  والبنية  الطاقة 
التوجهات احلكومية  املن�سجمة مع  املقبلة 
املتحدة، وخطط  العربية  الإم��ارات  لدولة 
وم�ساريعها  ال��ف��ج��رية  اإم������ارة  يف  ع��م��ل��ه��ا 
والأ�س�س  ال���ط���اق���ة،  ق���ط���اع  يف  ال���ن���وع���ي���ة 
امل�ستقبلية والأولويات التي �سيتم الرتكيز 
اإح����داث  ال������وزارة يف  ع��ل��ي��ه��ا، وك���ذل���ك دور 
التغيري احلقيقي املطلوب لتحقيق التنمية 
الذي  الطاقة،  لقطاع  امل�ستدامة  ال�ساملة 
ل��الق��ت�����س��اد الوطني  مي��ث��ل داع���م���اً رئ��ي�����س��اً 

والنه�سة احل�سارية للدولة.
كما ت�سلم �سموه ن�سخة من كتاب “التطور 
العربية  الإم�������ارات  ل���دول���ة  اجل��ي��ول��وج��ي 
ال���وزارة حديثاً،  اأ���س��درت��ه  ال��ذي  املتحدة” 
العربية  ب���ال���ل���غ���ة  م���رج���ع  اأول  وي���ع���ت���رب 
جل��ي��ول��وج��ي��ة ال���دول���ة، خ���الل ف���رتة تزيد 
التاريخ  م����ن  ���س��ن��ة  م���ل���ي���ون   600 ع���ل���ى 

اجليولوجي.
بدوره تقدم �سعادة �سريف العلماء بال�سكر 
ل�ساحب ال�سمو حاكم الفجرية، على الدعم 

الوزارة  لعمل  �سموه  يوليه  ال��ذي  الكبري 
التي ت�ستهدف ر�سم خريطة الطريق لإدارة 
ملرحلة  ال��ع��الق��ة  ذات  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية 
املعرفة،  واق��ت�����س��اد  ال��ت��ن��م��ي��ة  ج��دي��دة م��ن 
وفق روؤية حكومة امل�ستقبل، ومبا ي�سهم يف 
اجلهود احلكومية املبذولة ملواكبة تطلعات 

الإمارات للخم�سني عاما املقبلة.
ا�ستعدادات  العلماء  �سريف  ا�ستعر�س  كما 
ال�������وزارة ل��ع��ق��د امل���وؤمت���ر ال��ع��رب��ي ال����دويل 
واملعر�س  املعدنية  ل��ل��رثوة  ع�سر  ال�ساد�س 
فرباير   24 –  22 ب��ت��اري��خ  ل��ه  امل�ساحب 
لأول  وذل����ك  ال��ف��ج��رية  اإم�����ارة  يف   2022
ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت  بالدولة  م��رة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
اأ�سحاب  وح�سور  اهلل”،  “حفظه  ال��دول��ة 
املعدنية  ب��ال��رثوة  املعنيني  ال���وزراء  امل��ع��ايل 
حيث �سيعقد املوؤمتر بالتعاون مع موؤ�س�سة 
واملنظمة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ل���ل���م���وارد  ال��ف��ج��رية 
والتقيي�س  ال�سناعية  للتنمية  ال��ع��رب��ي��ة 

والتعدين.
�سعيد  حم���م���د  �����س����ع����ادة  ال����ل����ق����اء  ح�������س���ر 
ال�����س��ن��ح��اين م��دي��ر ال���دي���وان الأم�����ريي يف 

حكومة الفجرية.

•• دبي-الفجر: 

التجارة  املبتكرة لغرف  �ستكون دبي حمطة لالأفكارة 
القت�سادية  التحديات  كافة  مواجهة  ح��ول  العاملية 
م�سابقة غرف  خ���الل  وذل����ك  وال��ب��ي��ئ��ي��ة  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
العاملي لغرف  التي ينظمها الحت��اد  الدولية  التجارة 
التجارة  لغرف  ع�سر  ال��ث��اين  امل��وؤمت��ر  �سمن  التجارة 
العاملية الذي ينظمه الحتاد وغرفة دبي وت�ست�سيفه 

اإمارة دبي يف 23-25 نوفمرب املقبل.
لغرفة  التابع  التجارة  لغرف  العاملي  الحت��اد  وك�سف 
امل��ر���س��ح��ني للمرحلة  ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة ع���ن ق��ائ��م��ة 
حيث  الدولية،  التجارة  غ��رف  م�سابقة  من  النهائية 
ا�ستعرا�س  ع��ل��ى  �ستعمل  غ��رف��ة   15 ال��ق��ائ��م��ة  ت�سم 
لغرف  ع�سر  الثاين  املوؤمتر  خالل  الرائدة  مبادراتها 

التجارة العاملية. 
الربنامج  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف  م�سابقة  وتعترب 
العاملي الوحيد لتحديد وتكرمي احللول املبتكرة التي 
والتي  الأع��م��ال  ري��ادة  لدعم  التجارة  غ��رف  تطرحها 
التحديات  م��ع  بكفاءة  التعامل  على  بقدرتها  تتميز 
امل�سابقة  وت�����س��ع��ى  ال���ي���وم.  ع��امل��ن��ا  اإحل���اح���اً يف  الأك�����رث 
على  ال�سوء  واإلقاء  الغرف  هذه  باإجنازات  لالحتفاء 
التي  ب��اجل��ه��ود  وت��ع��ري��ف اجل��م��ه��ور  ق�س�س جن��اح��ه��ا 
بذلتها. ويف م�سعى لت�سليط ال�سوء على عمق التنوع 
والتميز املوؤ�س�سي الذي اأبدته الغرف املتناف�سة، تهدف 
اإح��داث التغيري الذي يهدف اإىل  امل�سابقة اإىل متكني 
جعل العامل مكاناً اأف�سل جلميع �سكانه من خالل ن�سر 

الوعي باأهمية احلفاظ على �سالمة كوكب الأر�س. 
دورتها  يف  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  غ���رف  م�سابقة  وت��ل��ق��ت 
امل��ن��ع��ق��دة ل��ل��ع��ام 2021 ���س��م��ن ف��ئ��ات��ه��ا الأرب�����ع 78 
مبادرة من 33 دولة. وتخطى عدد امل�ساركات يف دورة 
هذا العام �سابقتها التي انعقدت يف عام 2019، الأمر 
املبذولة من قبل غرف  الذي يظهر اجلهود احلثيثة 

التجارة ملواجهة التحديات العاملية الراهنة.
و���س��م��ت ق��ائ��م��ة امل��ر���س��ح��ني ال��ن��ه��ائ��ي��ني ل��ف��ئ��ة اأف�سل 
م�����س��روع رق��م��ي ك���اًل م��ن غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة وال�سناعة 
الأملانية يف ميونيخ وبافاريا العليا وذلك عن م�سروع 
Cert4Trust: نظام التحقق من �سحة ال�سهادات 
ت�سني؛  بلوك  تقنية  على  القائم  الرقمية  وال��وث��ائ��ق 
م�سروعها  ع��ن  )ت�����س��ي��ل��ي(  �سانتياغو  جت���ارة  وغ��رف��ة 

ربط  اإع��������ادة   :Resolución en Línea
النزاعات  حل  نظام  خالل  من  بامل�ستهلكني  ال�سركات 
بزن�س وي�ست  الإنرتنت؛ وغرفة جتارة و�سناعة  عرب 
)اإجنلرتا( عن م�سروعها برنامج الأغذية الربيطاين 
م�سروعها  عن  )البريو(  ليما  جت��ارة  وغرفة  الكبري؛ 

غرف التجار الرقمية: الع�سر اجلديد.
امل�ساريع  اأك��رث  لفئة  النهائيني  املر�سحني  قائمة  اأم��ا 
لوك�سمبورغ  جت���ارة  غ��رف��ة  م��ن  ك���اًل  ف�سمت  م��رون��ة 
لوك�سمبورغ  جم��م��ع  م�سروعها  ع��ن  )ل��وك�����س��م��ب��ورغ( 
)اأ�سرتاليا(  اأ�سرتاليا  جتارة  وغرفة  الأعمال؛  لريادة 
لتخطي  الأ���س��رتال��ي��ة  ال�����س��رك��ات  دع��م  ع��ن م�سروعها 
موين  دي  و�سراكة  “كوفيد-19”؛  جائحة  تداعيات 
الدلئل  م�سروعها  عن  املتحدة(  )ال��ولي��ات  الكربى 
وا�ستعادة  اجل��ائ��ح��ة  ت��داع��ي��ات  ل��ت��خ��ط��ي  الإر����س���ادي���ة 
العافية القت�سادية؛ وغرفة التجارة الأملانية الرو�سية 
اأك��رث مرونة:  يف اخل��ارج )رو�سيا( عن م�سروعها معاً 

تعزيز املرونة خالل ال�سطرابات القت�سادية. 
و���س��م��ن ف��ئ��ة اأف�����س��ل م�����س��روع مل��ن��اخ اأف�����س��ل، تاأهلت 
وهي  النهائية  ال��ق��ائ��م��ة  �سمن  ل��ل��ت��ج��ارة  غ���رف  اأرب����ع 
م�سروعها  ع��ن  )ت��رك��ي��ا(  �سهري  ا�سكي  �سناعة  غرفة 
امل�سرتكة  ال��ع��م��ل��ي��ات  مل�����وارد  الآم���ن���ة  الإدارة  م��ن�����س��ة 
�سرق  جت�������ارة  وغ�����رف�����ة  )SHAREBOX(؛ 
لنك�ساير )اإجنلرتا( التي �ستعر�س م�سروعها خلف�س 
الكربون؛ وغرفة جتارة دبلن )اإيرلندا( عن اأكادميية 
غرفة دبلن لال�ستدامة؛ وغرفة جتارة و�سناعة فوكا 

)بلجيكا( عن ميثاق فوكا ل�ستدامة الأعمال.  
التقليدي مناف�سة بني كل  امل�سروع غري  و�سهدت فئة 
م�سروعها  ع��ن  )النم�سا(  �سترييا  جت���ارة  غ��رف��ة  م��ن 
مركز الواقع املمتد؛ وغرفة جتارة و�سناعة بوت�سدام 
رواد  ت��ط��ب��ي��ق   :Schüfi م�����س��روع��ه��ا  ع���ن  )اأمل���ان���ي���ا( 
�سورلو  و�سناعة  جت���ارة  وغ��رف��ة  اليافعني؛  الأع��م��ال 
)تركيا( عن مركز بحوث التجارة اخلارجية؛ وغرفة 
 :AWE )الإك���وادور( عن م�سروع  التجارة يف كيتو 

اأكادميية رائدات الأعمال يف الإكوادور.
وو�سف �سعادة حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة 
جت���ارة دب���ي ورئ��ي�����س الحت����اد ال��ع��امل��ي ل��غ��رف التجارة 
حدث  باأنها  امل�سابقة  الدولية  التجارة  لغرفة  التابع 
اب��ت��ك��ارات جمتمع  اأه����م  ي��ع��ت��رب من�سة لإط����الق  ه���ام 
اخلالقة  الأفكار  عن  ويك�سف  العاملية،  التجارة  غرف 

وامل���ب���ادرات ال��رائ��دة ال��ت��ي ���س��اع��دت غ��رف ال��ت��ج��ارة يف 
الت�سدي ملختلف التحديات ويف حتقيق فائدة وقيمة 

م�سافة تنعك�س على اأعمال اأع�سائها. 
الوا�سعة  ال�ستجابة  “�سكلت  قائاًل:  بوعميم  واأ�ساف 
م�سدر  العام  لهذا  دورت��ه��ا  يف  امل�سابقة  حققتها  التي 
املبتكرة  امل�ساريع  وحفزتنا  لنا،  بالن�سبة  كبري  اإل��ه��ام 
التي قدمتها غرف التجارة وال�سناعة من �ستى اأرجاء 
ال��ت��ج��ارة العاملية  اأن م��وؤمت��ر غ���رف  ال��ع��امل. ول���س��ك 
املرتقب يف اإمارة دبي �سيكون من�سة مثلى لعر�س مثل 
و�سرتتقي  نوعية  نقلة  �سُتحدث  التي  امل��ب��ادرات  ه��ذه 

باملعايري التي تقدمها هذه الغرف حول العامل«.
اختيار  مهمة  مرموقة  دولية  حتكيم  جلنة  و�ستتوىل 
فئة،  ك��ل  �سمن  النهائيني  املر�سحني  م��ن  امل��ت��اأه��ل��ني 
العاملي  الحت��اد  قيادة  من  �سخ�سيات  اللجنة  وت�سم 
اإىل  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  التابع لغرفة  ال��ت��ج��ارة  ل��غ��رف 
جانب ممثلني عن الغرف العاملية والدولية واملحلية. 
التجارة  غرف  مل�سابقة  النهائيون  املر�سحون  و�سيقوم 
الوفود  ع��ل��ى  م�����س��اري��ع��ه��م  ب��ع��ر���س   2021 ال��دول��ي��ة 
املوؤمتر  خ��الل  احل��ا���س��رة  التحكيم  وجل��ن��ة  امل�����س��ارك��ة 
اأك���رب موؤمتر  ال��ث��اين ع�سر ل��غ��رف ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة، 

العاملية  وال�سناعة  التجارة  لغرف  الفكرية  للريادة 
و�ستنطلق  ال���ع���امل.  ح����ول  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة  وال�����س��رك��ات 
نوفمرب   23 ي��وم  يف  للم�ساريع  التقدميية  العرو�س 
وت�ستمر ملدة ثالثة اأيام، و�سيتم الإعالن عن الفائزين 

يف اليوم الأخري 25 نوفمرب. 
التجارة  ل��غ��رف  ع�سر  ال��ث��اين  امل���وؤمت���ر  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
القادم  “اجليل  �سعار  حتت  العام  هذا  ينطلق  العاملية 
لالنعقاد  ال��دورة  هذه  وت�ستعد  التجارة”،  غرف  من 
ب��اأ���س��ل��وب ���س��ام��ل ودي��ن��ام��ي��ك��ي غ���ري م���األ���وف مقارنة 
ل��ل��راغ��ب��ني باحل�سور  ال�����س��اب��ق��ة. ومي��ك��ن  ب����ال����دورات 
ومهارات  قيمة  معلومات  لك�سب  اهتمامهم  ت�سجيل 
جديدة متكنهم من مواكبة التحول الرقمي املعا�سر 

واغتنام ما يقدمه من فر�س وفوائد.
وبينما تربز احلاجة اإىل ا�ستجابة جماعية للتعامل مع 
اأبرز التحديات العاملية الآن اأكرث من اأي وقت م�سى، 
�سي�ستفيد اإك�سبو 2020 دبي من قدرة اإك�سبو الدويل 
على جمع النا�س، ومن مكانة دولة الإمارات الفريدة، 
دولة   191 �سيجمع  ج��اذب��ا  ع��امل��ي��ا  م��رك��زا  بو�سفها 
وم��الي��ني ال���زوار يف احل��دث ال���دويل، لإل��ه��ام التغيري 

الهادف و�سنع م�ستقبل اأكرث اإ�سراقا لنا جميعا.

»بروج للطاقة« حتقق اإجنازًا مهمًا مع تد�سني املرحلة الثانية من من�ساأة التخزين يف الفجرية
•• اأبوظبي-الفجر:

اأع��ل��ن��ت ���س��رك��ة ب����روج ل��ل��ط��اق��ة )امل���درج���ة ب��ا���س��م BROG يف 
ذات  وت���زوي���ده،  النفط  لتخزين  �سركة  ه��ي  ن��ا���س��داك(  ب��ور���س��ة 
ا���س��رتات��ي��ج��ي خ���ارج م�سيق ه��رم��ز، وحت���دي���داً يف ميناء  م��وق��ع 
الفجرية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، اأم�س اأن �سركة بروج 
ت�سغيل  ب���داأت  ق��د  لها  التابعة  وال��غ��از  البرتولية  لال�ستثمارات 
عملياتها يف املرحلة الثانية من من�ساأة التخزين ، حيث ا�ستلمت 
الختبارات  جميع  م��ن  بنجاح  الن��ت��ه��اء  بعد  الأوىل،  �سحنتها 
تنفيذ  ومت  التنظيمية.  املوافقات  وا�ستالم  املوقع  يف  والتكليف 
املرحلة الثانية من املن�ساأة اجلديدة وفق املعايري ال�سارمة نف�سها 
لل�سركة،  الأوىل  املرحلة  من�ساأة  تنفيذ  اعتمادها خالل  التي مت 
مع  وفاعليتها،  ال�سركة  اأداء  لزيادة  التقنيات  اأح��دث  با�ستخدام 
الأوتوماتيكية  التخزين  اأن حلول  الت�سغيل. كما  تكاليف  تقليل 
لل�سركة تعتمد ت�سميماً متفوقاً للمن�ساأة لتقليل خ�سائر الإنتاج 
للم�ستخدمني النهائيني، وتقدمي حلول اإ�سافية مثل الت�سخني 

واخللط.و ت�ستمل املن�ساأة على �سعة تخزين للمنتجات البرتولية 
النظيفة، بالإ�سافة اإىل �سعة تخزين النفط اخلام.وقد اأ�سبحت 
م�سغل  اأك��رب  ثاين  والغاز  البرتولية  لال�ستثمارات  ب��روج  �سركة 
اأو  مليون مرت مكعب،  تقارب  ب�سعة  املنطقة  م�ستقل يف  تخزين 
6.3 مليون برميل. وبهذه املنا�سبة، قال نيكول�س باردينكوبر، 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة ب�����روج ل��ل��ط��اق��ة و����س���رك���ة ب���روج 
لال�ستثمارات البرتولية والغاز:” يعد هذا اإجناز رئي�سي ل�سركة 
الدقيق  التخطيط  م��ن  ���س��ه��ور  نتيجة  وه���و  للطاقة”  “بروج 
والبناء، ومفاو�سات العقود والختبار، كل ذلك و�سط بيئة مليئة 
الزمنية للبناء،  التوريد واجل��داول  اأثرت يف �سل�سلة  بالتحديات 
و ي�سعدنا القول اإنه مت ر�سمياً افتتاح املرحلة الثانية من املن�ساأة 
اخلا�سة بنا، والتي تت�سمن الآن �سعة تخزين النفط اخلام اإىل 
ا�ستالم  ت��دّر علينا الإي����رادات، بعد  ال��وق��ود، وب���داأت  جانب زي��ت 
ال�سحنة الأوىل، و ثمة طلب كبري على تخزين النفط يف ميناء 
الفجرية يف ال�سرق الأو�سط، مما �سمح لنا بالتعاقد الكامل على 

ال�سعة الكاملة من خالل عقود متعددة ال�سنوات«.

حتالف »الدار« و»القاب�سة« يقدم عر�ض �سراء 
اإجباري لال�ستحواذ على ح�سة 90 % يف »�سوديك«

•• اأبوظبي-وام:

طلباً   /ADQ/ و”القاب�سة«  “الدار”  العقارية  ال��دار  �سركة  حتالف  ق��دم 
اإىل الهيئة العامة للرقابة املالية يف م�سر للموافقة على تقدمي عر�س �سراء 
اإجباري لال�ستحواذ على ن�سبة ت�سل اإىل %90 ول تقل عن %51 من راأ�س 
املال القائم ل�سركة ال�ساد�س من اأكتوبر للتنمية وال�ستثمار �س.م.م “�سوديك” 

.OCDI.CA املدرجة يف البور�سة امل�سرية بالرمز
ومت تقدمي طلب املوافقة على ملف عر�س ال�سراء الإجباري يوم 14 �سبتمرب 
2021 وفقاً للباب الثاين ع�سر من الالئحة التنفيذية لقانون �سوق راأ�س املال 
اإج��راء فح�س ناٍف للجهالة  1992. وياأتي هذا العر�س بعد  95 ل�سنة  رقم 
ل�  و30%  ال���دار  ل�سركة   70% بن�سبة  امل��م��ل��وك  التحالف،  قبل  م��ن  �سامل 
“القاب�سة« /ADQ/، وهي واحدة من اأكرب ال�سركات القاب�سة على م�ستوى 

املنطقة.
ويعر�س التحالف على م�ساهمي “�سوديك” �سراء الأ�سهم ب�سعر 20.0 جنيه 
م�سري لل�سهم الواحد، وبذلك ت�سل قيمة ال�سركة يف البور�سة امل�سرية اإىل 
7.1 مليار جنيه م�سري “453 مليون دولر اأمريكي” ..وي�سّكل ذلك عالوًة 
التداول  بحجم  امل��رج��ح  “�سوديك”  �سهم  �سعر  متو�سط  على   18% بن�سبة 
متو�سط  على   21% وبن�سبة  م�سري،  جنيه   16.88 البالغ  اأ�سهر  لثالثة 

ال�سعر املرجح بحجم التداول ل�ستة اأ�سهر البالغ 16.50 جنيه.
ويعتقد التحالف اأن عر�سه النهائي ل�سراء الأ�سهم ب�سعر 20.0 جنيه لل�سهم 
الأمر الذي  يوفر فر�سة تخارج جمزية وعر�ساً ذا قيمة مل�ساهمي “�سوديك”، 

يعك�س قوة الركائز الأ�سا�سية لل�سركة وعالمتها التجارية.
ال�سراء  ع��ر���س  ن�سر  ع��ل��ى  امل��ال��ي��ة  ل��ل��رق��اب��ة  ال��ع��ام��ة  الهيئة  م��واف��ق��ة  ومب��ج��رد 
 30-10 ت��رتاوح مدتها بني  للعر�س  �سريان  �ستكون هناك فرتة  الإج��ب��اري، 
يوم عمل، وفقاً ملا حتدده الهيئة العامة للرقابة املالية، ويتوجب على م�ساهمي 
“�سوديك” خاللها الرد على عر�س ال�سراء الإجباري ..ويتعني بعدها تنفيذ 

العر�س خالل مدة اأق�ساها خم�سة اأيام عمل.
يف  اأغلبية  ح�سة  على  التحالف  اق��رتح��ه  ال���ذي  النقدي  ال���س��ت��ح��واذ  وي��ن��درج 
العقارات  ���س��وق  يف  لال�ستثمار  ال���دار  ا�سرتاتيجية  اإط���ار  �سمن  “�سوديك” 
ال�ستثمارية  الفر�س  من  العديد  بتقييم  حالياً  ال�سركة  تقوم  حيث  امل�سرية، 

هناك.
التي تتخذ من القاهرة مقراً لها - واحدًة من ال�سركات  وتعترب “�سوديك” - 
العقارية الرائدة يف م�سر وتتمتع ب�سجل حافل بالإجنازات يف تطوير امل�ساريع 
من  نابعة  مرموقة  ب�سمعة  ال�سركة  ..وحتظى  والتجزئة  والتجارية  ال�سكنية 
فريق اإدارتها القوي، ومعايريها العالية حلوكمة ال�سركات، وعالمتها التجارية 

القّيمة، ونهجها املتميز يف تطوير جمتمعات ناب�سة باحلياة.

امل�سرق يوقع مذكرة تفاهم ا�سرتاتيجية مع 
»دافزا« لدعم منو ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة

•• دبي-الفجر: 

وقع بنك امل�سرق، اأحد املوؤ�س�سات املالية الرائدة يف دولة الإمارات العربية املتحدة، 
»داف���زا«،  دب��ي  مبطار  احل��رة  املنطقة  �سلطة  م��ع  ا�سرتاتيجية  تفاهم  م��ذك��رة 
لدعم اأعمال ومنو منظومة ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة. ومبوجب مذكرة 
جمموعة  اإىل  الو�سول  من  »داف��زا«  يف  املتواجدة  ال�سركات  �ستتمكن  التفاهم، 
التطبيقات،  ب��رجم��ة  واج��ه��ة  دم��ج  ي�سمل  التقنية مب��ا  اخل��دم��ات  م��ن  وا���س��ع��ة 
واخلدمات امل�سرفية الأخرى التي توفرها من�سة اخلدمات امل�سرفية الرقمية 
�سُتمنح  التفاهم،  مذكرة  NEOBiz.ومبوجب  امل�سرق،  بنك  من  لل�سركات 
�سركات املنطقة احلرة مبطار دبي اأولوية الو�سول اإىل اخلدمات امل�سرفية من 
خالل املن�سة، حيث �ستتمكن من فتح ح�سابات فورية مب�ساعدة مدير عالقات 
خم�س�س من امل�سرق لت�سهيل ح�سولها على اخلدمات امل�سرفية.  اإ�سافة اإىل 
من   NEOBiz ح���ل  ���س��ي��ك��ون  ذل����ك، 
تدعم  التي  املف�سلة  املن�سة  هو  امل�سرق 
برنامج  اإط�����ار  يف  ال��ت��ج��اري��ة  الأع����م����ال 
�سركات  ل���دع���م  املُ��ب��ت��ك��ر  “�سكاليتي” 

التكنولوجيا النا�سئة من »دافزا«. 
لل�سركات  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  ت��وف��ر  ك��م��ا 
اإمكانية  ال�سغرية واملتو�سطة يف »دافزا« 
احل�سول على باقات خمف�سة خلدمات 
ال�سحابية  التحتية  والبنية  املحا�سبة 
من  وجم���م���وع���ة  ال���رق���م���ي���ة،  والأدوات 
ح��ل��ول ن��ق��اط ال��ب��ي��ع امل��ح��م��ول��ة وبوابات 
ال��دف��ع واأن��ظ��م��ة ال���ربام���ج م��ث��ل »زوه���و 
الإنرتنت«  خل��دم��ات  و»اأم����ازون  بوك�س« 
اأوفي�س«،  و»مايكرو�سوفت   )AWS(
ال�سغرية  ال�����س��رك��ات  مل�����س��اع��دة  وامل���ع���ّدة 
وامل���ت���و����س���ط���ة ع���ل���ى حت��ق��ي��ق م���زي���د من 
ال����ن����ج����اح وال�����ن�����م�����و.وب�����ه�����ذا ال���������س����دد، 
اإدارة  م���دي���ر  احل�����م�����ادي  ع���ب���دال���ع���زي���ز 
�سلطة  يف  املوؤ�س�سي  والت�سال  الت�سويق 
دب�����ي وع�سو  امل��ن��ط��ق��ة احل������رة مب���ط���ار 
“نقدم  “�سكاليتي”:  يف  اإدارة  جمل�س 
امل�سرق  املذكرة مع بنك  من خالل هذه 
لت�سهيل  متعاملينا  وجتربة  الأيكولوجي  الدعم  منظومة  اإىل  جديدة  اإ�سافة 
والتي  داف��زا  �سركات  الت�سغيلية على  العمليات  ودعم حت�سني  الأعمال  مزاولة 
املبادرة يف وقٍت ن�سعى فيه  1،800 �سركة. وتاأتي هذه  اأكرث من  يبلغ عددها 
اإىل موا�سلة دعم خمتلف اأنواع ال�سركات عرب الت�سهيالت واخلدمات النوعية 
والدعم الإر�سادي واملوؤ�س�سي والفني، مبا يف ذلك ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 
القت�سادية  م�ساهمتها  لزيادة  ا�سرتاتيجي  بدعم  حتظى  والتي  “دافزا”  يف 
ودعم منو اأعمالها خا�سة خالل مرحلة النتعا�س من بعد اجلائحة، بخدمات 
بنكية م��ت��م��ي��زة، مب��ا يف ذل���ك ال��ق��درة ع��ل��ى ف��ت��ح ح�����س��اب��ات ب�سهولة ب��دع��م من 
املالية  املرونة  من  �ستعزز  التي  اخلدمات  من  وغريها  البنك  يف  املتخ�س�سني 
والتو�سع«.  النمو  اأعمالها نحو  دعم  القدرة على  لل�سركات ومتنحها  والبنكية 
اأولوية  على  داف��زا،  اأطلق يف  ،ال��ذي  “�سكاليتي”  برنامج  “ويحظى  واأ���س��اف: 
والإقليمية  املحلية  النا�سئة  التكنولوجية  ال�سركات  يدعم  حيث  ا�سرتاتيجية 
عالية  ومرونة  �سل�سة  تاأ�سي�س  عملية  ت�سمن  ا�ستثنائية  جتربة  عرب  والعاملية 
يف ال�ستفادة من اخلدمات. وتاأتي هذه املذكرة مبثابة مكمل ا�سرتاتيجي مهم 

للمنظومة الداعم لتلك الفئة من ال�سركات.«
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املال والأعمال

اأبوظبي لل�سادرات .. اإجنازات نوعية تعزز تناف�سية 
ال�سركات املحلية يف الأ�سواق العاملية

العامل يف �سيافة الإمارات.. واأرقام 
% امل�سافرين ت�سجل منوا بـ 207 

•• اأبوظبي-وام:

ت�ستعد الإمارات للتحول اإىل الوجهة الأوىل للم�سافرين عاملياً خالل الأ�سهر 
ا�ستعاد  فيما   ،2020 دبي  اإك�سبو  ا�ست�سافة معر�س  مع  تزامناً  املقبلة  ال�ستة 
القطاع الفندقي املحلي معدلت احلجز الطبيعية يف ظل منو اأعداد احلجوزات 

ال�ستباقية طويلة الأمد.
اإىل  للم�سافرين  الإجمالية  الأع���داد  منو  عن  امل��دين  ال��ط��ريان  هيئة  وك�سفت 
الإمارات خالل �سهر اأغ�سط�س املا�سي اإىل اأكرث من 2.5 مليون م�سافر مقارنة 
مع 814 األف م�سافر يف الفرتة ذاتها من العام 2020 وبن�سبة ارتفاع تقدر 

ب� 207 باملائة.
ارتفاع  اإىل  “وام”  الإم��ارات  اأنباء  وكالة  بها  بيانات خ�ست  الهيئة يف  واأ�سارت 
األفاً   45 اإىل  املا�سي لت�سل  اأغ�سط�س  الدولة خالل  اأرق��ام احلركة اجلوية يف 

و953 حركة .
و�سكلت الإجراءات اخلا�سة باحتواء فريو�س “ كوفيد 19 “ اأحد اأهم امللفات 
التي اأ�سهمت يف تعزيز مكانة الدولة كوجهة اآمنة لل�سفر على الرغم من ا�ستمرار 
اجلائحة عامليا، حيث تت�سدر الإمارات دول العامل يف معدلت توزيع اللقاحات 
لغاية   19 كوفيد-  لقاح  من  واح��دة  جلرعة  املتلقني  ال�سكان  ن�سبة  و�سلت  اإذ 
يوم 13 �سبتمرب اجلاري اإىل 90.5 باملائة فيما بلغت ن�سبة ال�سكان امللقحني 
الإ�سابة  الفحو�سات اخلا�سة بك�سف  اإجمايل  بلغ  باملائة، كما   79.3 بالكامل 
الإج���راءات  من  طويلة  قائمة  اإىل  اإ�سافة   ،78،651،247 اإىل  بالفريو�س 
واخلطوات الرائدة التي اتخذتها الإمارات يف اإطار تعزيز بروتوكولت العودة 
قبل  من  طلبا  الوجهات  كاأكرث  موقعها  ع��ززت  والتي   19 كوفيد  بعد  الآمنة 

ال�سياح من خمتلف دول العامل.
وينظر خرباء ومعنيون يف القطاع ال�سياحي اإىل املرحلة املقبلة على اأنها مرحلة 
ا�ستعادة  مرحلة  املا�سية  الأ�سهر  �سكلت  اأن  بعد  للقطاع  احلقيقية  النطالقة 
والتي  املهمة  ال��ق��رارات  من  حزمة  اتخاذ  بعد  القطاع  �سبط  واإع���ادة  ال��ت��وازن 
ال�سياحة لل�سياح احلا�سلني على  تاأ�سريات  ال�سماح با�ستقبال طلبات  ت�سدرها 

اجلرعات الكاملة للقاح »كوفيد - 19« املعتمدة من منظمة ال�سحة العاملية.
2020 دبي  “ اإك�سبو  16 يوما انطالق فعاليات  الإم��ارات بعد نحو  وت�سهد 
“ الذي يعد اأحد اأهم الأحداث العاملية زخماً وتاأثرياً وهو ما يوؤهلها للتحول 
اأ�سهر، حيث يتوقع اأن ي�ستقطب  اإىل اأهم وجهة عاملية لل�سياحة على مدى 6 
الدولة  داخ��ل  وم��ن  اجلن�سيات  خمتلف  م��ن  زائ��ر  مليون   25 ق��راب��ة  املعر�س 
وخارجها.ويلعب هذا احلدث ال�ستثنائي دورا بارزا يف الرتقاء بقطاع ال�سياحة 
يف الدولة ب�سكل كامل، و�ستنعك�س اآثاره على ازدهار عدد كبري من القطاعات 

ويف مقدمتها ال�سياحة والطريان والنقل وغريها.
ودب��ي حتديدا منوا  الإم��ارات عموما  الفندقية يف  و�سجلت طلبات احلجوزات 
لل�سفر  العاملي  “ويجو”  موقع  �سجل  حيث  دب��ي،   2020 اإك�سبو  قبيل  كبريا 
بحث  عملية  مليون  ن�سف  من  اأك��رث  املا�سي  يوليو  يف  الفندقية  واحل��ج��وزات 
التي ت�ست�سيف فيها  اإم��ارة دبي خالل الفرتة  لرحالت وحجوزات فندقية يف 

احلدث.

املفو�سية الأوروبية تعتمد ت�سدير حليب 
النوق الإماراتي وم�ستقاته اإىل اأوروبا

•• دبي- وام:

ك�سفت وزارة التغري املناخي والبيئة عن اعتماد املفو�سية الأوروبية خلطة ر�سد 
2021، وا�ستمرار اعتمادها  املتبقيات يف حليب النوق يف دولة الإم��ارات لعام 
الحتاد  دول  اإىل  وم�ستقاته  النوق  حليب  بت�سدير  لها  امل�سموح  ال��دول  �سمن 
امل�ساعد  ال���وزارة  وكيل  ال�سرع  �سيف  املهند�س  �سعادة  27.وقال  ال���  الأوروب����ي 
لقطاع  امل�ساعد  ال���وزارة  وكيل  باأعمال  والقائم  امل�ستدامة  املجتمعات  لقطاع 
املناف�سة  على  وتعزيز قدرته  املحلي  الغذائي  املنتج  دعم  “اإن  الغذائي:  التنوع 
حملياً وعاملياً ميثالن اأولوية ا�سرتاتيجية تعمل الوزارة على حتقيقها بالتعاون 
اأن  مو�سحاً  مع �سركائها ال�سرتاتيجيني يف القطاعني احلكومي واخلا�س”، 
الوزارة تعمل يف هذا الإطار عرب منظومة متكاملة ت�سمل اإيجاد بنية ت�سريعية 
الغذاء  دائم ت�سمن مواكبة معايري �سالمة  ب�سكل  واإج��راءات رقابية متطورة 
املنتج  تناف�سية  يعزز  مبا  العاملية،  املعايري  لأح��دث  وفقاً  املحلي  امل�ستوى  على 
حملياً يف املقام الأول من حيث اجلودة والكفاءة ال�سحية، ويرفع قدرته على 

الدخول اإىل اأ�سواق عاملية واملناف�سة بها.
مع  واملتابعة  التن�سيق  ال���وزارة،  عمل  منظومة  ت�سمل  “كما  ال�سرع:  واأ���س��اف 

لبيان  دول������ة،  ك���ل  امل��ع��ن��ي��ة يف  اجل���ه���ات 
ط��ب��ي��ع��ة امل���ت���ط���ل���ب���ات وال�����س����رتاط����ات 
على  والعمل  لها،  للت�سدير  ال�سحية 
و�سع خطط ومبا ي�سمن اللتزام بهذه 
املنتجات  ت�سدير  ح���ال  ال���س��رتاط��ات 
امل��ح��ل��ي��ة وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجلهات 
احلكومي  ال��ق��ط��اع��ني  يف  ال�����س��ل��ة  ذات 
حليب  اأن  اإىل  واخل�����ا������س«.واأ������س�����ار 
املنتجات  اأح��د  ميثل  وم�ستقاته  النوق 
جناح  حققت  ال��ت��ي  املميزة  الإم��ارات��ي��ة 
ومتكنت  الأول،  املقام  يف  حملي  ورواج 
“مزارع  ال��وط��ن��ي��ت��ني  امل��ن�����س��اأت��ني  ع���رب 
و”م�سنع  احليواين”  ل��الإن��ت��اج  العني 

الإمارات لإنتاج حليب الإبل وم�ستقاته كاملي�سي�س “، من فتح اأ�سواق ت�سدير 
ب�سكل  املتابعة  يتطلب  وال��ذي  كبريين،  ورواج  جناح  وحتقيق  ودولية  اقليميه 
دوري مع اجلهات املعنية ممثلة باملفو�سية الأوروبية ل�سمان ا�ستمرارية اعتماد 
الإمارات كدولة ت�سدير لهذا النوع من املنتجات من خالل متابعة التحديثات 
املن�ساآت  على ال�سرتاطات واملعايري ال�سحية ذات ال�سلة ومتابعة تطبيقها يف 
اأن الوزارة �سمن جهودها لدعم وتعزيز  الوطنية يف الدولة.ولفت ال�سرع اإىل 
الت�سريعات  حت��دي��ث  املا�سي  ال��ع��ام  خ��الل  مت  ال��ن��وق  حليب  م��ن  املحلي  املنتج 
اإ�سدار قرار  على �سوء م�ستجدات ال�سرتاطات واملتطلبات الدولية، حيث مت 
حلليب  امل�����س��درة  املن�ساآت  ا�ستيفاء  ب�����س��اأن  2020م  ل�سنة   106 رق��م  وزاري 
النوق ومنتجاته ملتطلبات الحتاد الأوروبي، متا�سياً مع اآخر التحديثات التي 
“مزارع  موؤ�س�ستي  التزام  الأوروبية.و�ساهم  واملتطلبات  الت�سريعات  على  متت 
الإب��ل وم�ستقاته  الإم��ارات لإنتاج حليب  و”م�سنع  العني لالإنتاج احليواين” 
كاملي�سي�س “، بخطط العمل والت�سريعات وال�سرتاطات التي ت�سعها الوزارة 
يف تعزيز قدرة منتجات حليب النوق على خلق �سوق وا�سع لها على امل�ستويني 
املحلي والإقليمي والدويل خالل ال�سنوات املا�سية، حيث مت اعتماد املن�ساأتني 
الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  اأ���س��واق  اإىل  املنتجات  ه��ذه  لت�سدير  الوطنيتني 
وكندا.وحالياً تعمل الوزارة بالتعاون مع ال�سلطات املحلية املعنية بالرقابة على 
الأغذية واملن�ساأتني على التوافق مع اجلهات املخت�سة يف ال�سني للح�سول على 
النوق  حليب  يف  ممثاًل  املحلي  املنتج  تواجد  يحقق  ومبا  املطلوبة  العتمادات 

وم�ستقاته يف ال�سوق ال�سيني.

تريليون درهم جتارة الإمارات غري النفطية خالل 2020  1.403

•• اأبوظبي -وام:

حقق مكتب اأبوظبي لل�سادرات “اأدك�س” منذ 
للتنمية  اأبوظبي  �سندوق  قبل  من  تاأ�سي�سه 
الإجنازات  من  جمموعة   ،2019 العام  يف 
النوعية وعمل على تعزيز الدور املهم الذي 
يقوم به من خالل توفري اخلدمات واحللول 
ومتكني  ال�����س��ادرات  قطاع  لدعم  التمويلية 
امل�سدرين الإماراتيني �سمن القطاعات غري 
اآفاق  وف��ت��ح  اأع��م��ال��ه��م  تو�سيع  م��ن  النفطية 

جديدة لهم يف الأ�سواق العاملية.
عملياته  ب����دء  م���ن  الأوىل  ال�����س��ن��ة  وخ����الل 
الت�سغيلية التزم “اأدك�س” بعمليات متويلية 
يعادل  م��ا  اأي  دره����م،  م��ل��ي��ون   500 بقيمة 
هيئة  ع��ل��ى  اأم���ري���ك���ي  دولر  م��ل��ي��ون   136
وامل�سرتين  للم�ستوردين  و�سمانات  قرو�س 
اخل���ارج���ي���ني ل�������س���راء ���س��ل��ع وخ����دم����ات من 
عام  يف  املكتب  ق��ام  الإماراتية.كما  ال�سركات 
ما  دره��م  مليون   735 بتخ�سي�س   2021
لتمويل  ميزانية  دولر  مليون   200 يعادل 
م��ع��ام��الت ال��ت�����س��دي��ر، حم��ق��ق��اً ب��ذل��ك منواً 
%33.3 يف حجم ميزانيته مقارنة  بن�سبة 
�سيف  حممد  �سعادة  2020.واأ�ساد  بالعام 
اأبوظبي  ���س��ن��دوق  ع����ام  م��دي��ر  ال�����س��وي��دي، 

التنفيذية لل�سادرات  للتنمية رئي�س اللجنة 
مب�سرية  لل�سادرات”  اأب��وظ��ب��ي  “مكتب  ل��� 
“اأدك�س” خالل العامني املا�سيني، واإجنازاته 
والعاملي،  امل��ح��ل��ي  امل�����س��ت��وي��ني  ع��ل��ى  ال��ف��اع��ل��ة 
ال�سركات  اأع��م��ال  تو�سيع  يف  انعك�ست  وال��ت��ي 
الوطنية ودعم امل�سدرين املحليني.واأ�ساف: 
يف  ل��ل�����س��ادرات  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  �ساهم  “لقد 
يتما�سى  مبا  فر�س،  اإىل  التحديات  حتويل 
مع التوجيهات ال�سديدة للحكومة الحتادية 
الهوية  تعزيز  يف  واملتمثلة  الإم���ارات  لدولة 
الإمارات”  يف  “ا�سنع  امل��وح��دة  ال�سناعية 
وحتقيق اأهداف ا�سرتاتيجية “م�سروع 300 
مليار” يف تنويع القت�ساد الماراتي و�سمان 
بيئة م�ستقرة وم�ستدامة يف قطاع الت�سدير 
وال�سناعة، لتعزيز تناف�سيته وزيادة معدلت 
اجلهود  يف  ثقة  ..وكلنا  الوطنية  ال�سادرات 
وامل�ساعي احلثيثة التي يقوم بها اأدك�س منذ 
عامني حتى اليوم، يف �سبيل تقدمي التمويل 
اخلارجيني  وامل�ستوردين  للم�سرتين  الالزم 
ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن ����س���راء ال�����س��ل��ع واخل���دم���ات 
الإماراتية، مبا ي�سهم يف فتح اأ�سواق جديدة 
الوطنية،  وال���������س����ادرات  ال�����س��ن��اع��ات  اأم������ام 
باعتبارها اإحدى الركائز الأ�سا�سية لتحقيق 
النمو القت�سادي يف دولة الإمارات العربية 

لل�سادرات  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  امل��ت��ح��دة«.وجن��ح 
التعاون وتوحيد اجلهود مع عدد  تفعيل  يف 
و���س��ب��ه احلكومية  م��ن اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة 
ودعم  ال�����س��ادرات  بتنمية  املعنية  واخل��ا���س��ة 
ال�����س��رك��ات وامل�����س��ان��ع ال��وط��ن��ي��ة امل�����س��درة، يف 
���س��ب��ي��ل دع����م ق��ط��اع ال�������س���ادرات، ح��ي��ث وقع 
التفاهم  وم��ذك��رات  التفاقيات  من  العديد 
م��ع دوائ���ر التنمية الق��ت�����س��ادي��ة يف ك��ل من 
اأبوظبي وعجمان، وغرف التجارة وال�سناعة 
وال�سارقة،  اخليمة،  راأ���س  اأبوظبي،  من  لكل 
والحتاد  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  جانب  اإىل 
ال�سادرات،  لتنمية  ودبي  ال�سادرات  لئتمان 
املكتب  قام  للتنمية.كما  الإم���ارات  وم�سرف 
اجلهات  ت��ل��ك  م��ع  تثقيفية  ن����دوات  بتنظيم 
الوطنية  وامل�سانع  ال�سركات  واأع�سائهم من 
ب����ه����دف ال���ت���ع���ري���ف ب����اخل����دم����ات واحل����ل����ول 
امل��ك��ت��ب وكيفية  ي��وف��ره��ا  ال��ت��ي  ال��ت��م��وي��ل��ي��ة 
ال�ستفادة منها وتوظيفها يف دعم ال�سادرات 
���س��واء، مبا  م��ن ال�سلع واخل��دم��ات على ح��د 
ي�سمن حتقيق الأهداف الوطنية املتمثلة يف 
النفطية  ال�سادرات غري  زيادة منو معدلت 
الناجت  يف  بفعالية  امل�ساهمة  م��ن  لتمكينها 

املحلي الإجمايل لدولة الإمارات.
وعلى ال�سعيد الدويل، عزز املكتب عالقاته 

ال�سركات  خ��دم��ة  ت�����س��ب يف  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة 
ال�سلع  وبيع  ت�سدير  على  القائمة  الوطنية 
امل�سدرين  الإماراتية، مبا ميّكن  واخلدمات 
الإماراتيني يف القطاعات غري النفطية من 
زيادة ح�ستهم يف الأ�سواق الرئي�سية مبختلف 
اأبوظبي  وق���ع  الإط�����ار،  ه���ذا  ..ويف  ال���ق���ارات 
بقيمة  ائتمان  خط  فتح  اتفاقية  لل�سادرات 
التجارة  ب��ن��ك  م���ع  دره����م  م��ل��ي��ون   110.2
اأبرز  -اأحد  اأفريقيا  ل�سرق وجنوب  والتنمية 
املوؤ�س�سات املالية الإمنائية متعددة الأطراف 
بني  التجاري  التبادل  يعزز  مبا  اأفريقيا،  يف 

دولة الإمارات والدول الأع�ساء يف البنك.
لتعزيز  ت��ع��اون  اتفاقية  اجل��ان��ب��ان  وق��ع  كما 
ودول  الإم���ارات  دول��ة  بني  التجاري  التبادل 
لكل  امل��ج��ال  واإت��اح��ة  اأفريقيا،  وج��ن��وب  �سرق 
من مكتب اأبوظبي لل�سادرات وبنك التجارة 
للتمويل  اأفريقيا  وج��ن��وب  ل�سرق  والتنمية 
امل�سرتك للمعامالت املوؤهلة، واإن�ساء خطوط 
ائتمان اإ�سافية.ولعب املكتب دوراً بارزاً ي�ساف 
اإىل �سجل اإجنازاته الأخرية، حيث قام بتمويل 
خا�س  العربية،  م�سر  بجمهورية  م�سروع 
الري”  واأن��ظ��م��ة  لالأنابيب  “جنان  ب�سركة 
دره�����م، ويق�سي  م��ل��ي��ون   22 ق��ي��م��ت��ه  ب��ل��غ��ت 
“البوليمرات”  املادة اخلام  ا�سترياد  بتمويل 
الرائدة  “بروج”  �سركة  قبل  م��ن  واملنتجة 
يف  ل�ستخدامها  البرتوكيماويات،  اإن��ت��اج  يف 
الالزمة  البال�ستيكية  ال��رّي  اأنابيب  ت�سنيع 
ال�سكر يف م�سر.من  لإنتاج  اأك��رب م�سروع  يف 
ال��ظ��اه��ري، مدير  ح��م��د  �سعيد  ق���ال  ج��ه��ت��ه 
بالإنابة:  لل�سادرات”  اأبوظبي  “مكتب  عام 
ال��ت��ي حتققت  ب���الإجن���ازات  “نحن ف��خ��ورون 
نوؤكد  ح���ي���ث  امل���ا����س���ي���ني،  ال���ع���ام���ني  خ�����الل 
من  امل��زي��د  حتقيق  نحو  م�سريتنا  موا�سلة 
الوطنية  ال�سركات  لتمكني  والنجاح  التقدم 
ال��ق��ط��اع��ات غري  امل�����س��درة وال��ع��ام��ل��ة �سمن 
التنموية  النفطية من حتقيق م�ستهدفاتها 
يف  اأك���رب  ب�سكل  للم�ساهمة  اأرب��اح��ه��ا  وزي����ادة 
اإىل  ال��وط��ن��ي ..ك��م��ا نتطلع  من��و الق��ت�����س��اد 
دعم  يف  ال�سادرات  متويل  خدمات  م�ساهمة 
تنتهجها  التي  القت�سادي  التنويع  �سيا�سة 
النفطية،  غ��ري  ال��ق��ط��اع��ات  ���س��م��ن  ال���دول���ة 
ال�سرتاتيجي  القت�سادي  التو�سع  وحتفيز 
بثقة  “نتطلع  الوطنية«.واأ�ساف:  ل�سركاتنا 

ال��ق��ادم��ة، ح��ي��ث ن�سعى لأن  ال�����س��ن��وات  ن��ح��و 
م�ساهماً  ل��ل�����س��ادرات  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  ي��ك��ون 
ف���اع���اًل يف حت��ق��ي��ق ت���وج���ه���ات ال����دول����ة نحو 
عاملية  اأ���س��واق  وا�ستك�ساف  ال�سادرات  تعزيز 
 10X10 ب��رن��ام��ج  اإط�����ار  ل��ه��ا يف  ج���دي���دة 
ال������ذي اأط���ل���ق���ت���ه ح���ك���وم���ة دول������ة الإم��������ارات 
من  اخلم�سني”،  “م�ساريع  �سمن  م��وؤخ��راً 
خ���الل ال���رتوي���ج ل��ل�����س��ادرات امل��ح��ل��ي��ة ودعم 
الت�سدير  نحو  للتو�سع  الإماراتية  ال�سركات 
الربنامج  حددها  التي  الع�سر  الأ���س��واق  اإىل 
واعدة.”  فر�س  من  توفره  مما  وال�ستفادة 
الإماراتية،  بال�سركات  الظاهري  اأ���س��اد  كما 
لتحقيق  جهودها  موا�سلة  على  تعمل  التي 
اإىل  م�سرياً  وال��ن��ج��اح،  وال�ستمرارية  النمو 
واملقومات  امل��زاي��ا  م��ن  بالعديد  تتمتع  اأن��ه��ا 
الريادة  حتقيق  م��ن  مُتكنها  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة 
الالحمدود  ال��دع��م  ظ��ل  يف  خا�سة  العاملية، 
ال�����ذي ت��ول��ي��ه ال���ق���ي���ادة ال���ر����س���ي���دة يف دول���ة 
الإم��ارات جلميع ال�سركات الوطنية العاملة 

�سمن خمتلف القطاعات احليوية.
عامني  م���رور  “مبنا�سبة  ب��ال��ق��ول:  واخ��ت��ت��م 
لل�سادرات،  اأب��وظ��ب��ي  م��ك��ت��ب  ت��اأ���س��ي�����س  ع��ل��ى 
طاقاتنا  ك���اف���ة  ب��ت�����س��خ��ري  ال��ت��زام��ن��ا  جن����دد 
واإمكاناتنا لدعم ال�سادرات الوطنية و�سمان 
امل�ستدام من خالل متويل منتجاتها  منوها 
وخدماتها مبا ي�سمن و�سولها اإىل الأ�سواق 
العاملية الواعدة ..كما نوؤكد مرة اأخرى على 
موا�سلة العمل والتن�سيق مع خمتلف اجلهات 
ال���روؤى  لتحقيق  الإم�����ارات  دول���ة  يف  املعنية 
ال�سادرات  ق��ط��اع  ب��دع��م  املتعلقة  ال��وط��ن��ي��ة 
الركائز  اأب������رز  م���ن  ل��ي�����س��ب��ح  الإم����ارات����ي����ة، 
امل�ستدامة  التنمية  ل�سرتاتيجية  الداعمة 
مكتب  تاأ�سي�س  القت�سادي«.وجاء  والتنويع 
ت�سهيالت  توفري  بهدف  لل�سادرات  اأبوظبي 
ائ��ت��م��ان��ي��ة ل��ل��م�����س��ت��وردي��ن اخل��ارج��ي��ني على 
�سكل قرو�س و�سمانات لتمكينهم من �سراء 
ي�ساهم  مب��ا  الإم��ارات��ي��ة،  واخل��دم��ات  ال�سلع 
وفتح  الوطنية  ال�سادرات  معدلت  زي��ادة  يف 
اأ�سواق جديدة اأمام ال�سركات الوطنية وزيادة 
م�����س��اه��م��ة ق��ط��اع ال��ت�����س��دي��ر وال�����س��ن��اع��ة يف 
الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي وتعزيز 
م�سرية التنوع التي تنتهجها الدولة لتحقيق 

التنمية امل�ستدامة.

•• اأبوظبي -وام:

بلغت قيمة جتارة الإمارات اخلارجية من ال�سلع غري 
النفطية 1.403 تريليون درهم خالل العام 2020 
يف حني منت ال�سادرات الوطنية غري النفطية خالل 
مليار   23.4 يعادل  ما   10.1% بن�سبة  ذات��ه  العام 
درهم لت�سل اإىل 254.6 مليار درهم مقارنة مع عام 
2019 وذلك وفقا للبيانات ال�سادرة ام�س عن املركز 
اأنباء  وكالة  والإح�ساء وح�سلت  للتناف�سية  الحتادي 

الإمارات “وام “ على ن�سخة منها.
واأظهرت البيانات ال�سادرة عن املركز ا�ستمرار الن�ساط 
التجاري لدولة الإم��ارات مع دول العامل خالل العام 
املا�سي رغم تداعيات جائحة “كورونا” التي ي�سهدها 
ال���ع���امل اأج���م���ع م���ا ي��ع��ك�����س امل���رون���ة ال��ت��ي ي��ت��م��ت��ع بها 
الدولة  واردات  قيمة  بلغت  حيث  الوطني،  القت�ساد 

اإجمايل  م��ن   56% ميثل  م��ا  دره��م  مليار   785.1
 254.6 ال�����س��ادرات  قيمة  ح��ني و�سلت  ال��ت��ج��ارة، يف 
مليار درهم لتمثل %18 من اإجمايل التجارة واإعادة 
 26% متثل  دره��م  مليار   363.4 بقيمة  الت�سدير 

من اإجمايل التجارة.
ال�سركاء التجاريني لالإمارات،  اأهم  وت�سدرت ال�سني 
174 مليار  ال�سلعية معها  التجارة  حيث بلغت قيمة 
 104 بقيمية  ال�سعودية  العربية  اململكة  تلتها  درهم، 
الثالث كاأحد  املركز  الهند يف  مليارات دره��م، وج��اءت 
اأهم ال�سركاء ال�سرتاتيجيني للدولة بقيمية 102.5 
مليار درهم، تلتها الوليات املتحدة الأمريكية بقيمية 
مليار   53 بقيمية  ال��ع��راق  ث��م  دره���م  م��ل��ي��ار   80.2
الأوىل جمتمعة خالل  ال��دول اخلم�س  درهم.و�سكلت 
اإجمايل  م���ن   36.6% ن�����س��ب��ت��ه  م���ا   2020 ال���ع���ام 
التجارة اخلارجية غري النفطية للدولة، بينما كانت 

مكانة  ي��ع��زز  م���ا   44.1% مت��ث��ل   2019 ال���ع���ام  يف 
الإمارات التناف�سية يف موؤ�سر الرتكيز على ال�سادرات 

من ال�سركاء.
الدولة  اإىل  ل��ل��واردات  اأ���س��واق   5 اأه���م  وع��ل��ى م�ستوى 
 144.4 بقيمة  الأول  امل��رك��ز  ال�سني  ت�����س��درت  فقد 
مليار درهم، تلتها الوليات املتحدة الأمريكية بقيمية 
60.5 مليار درهم، تلتها الهند بقيمية 60.5 مليار 
واأملانيا  34.7 مليار درهم  اليابان بقيمية  دره��م، ثم 
م�ساهمة  �سكلت  حيث  دره���م،  مليار   26.7 بقيمية 
الدول اخلم�س الأوىل ما ن�سبته %41.6 من حجم 
ال��دول��ة، وال�سني وحدها  اإىل  ال����واردات  اإج��م��ايل م��ن 
 5 اأه��م  ���س��دارة  يف  �سوي�سرا  %18.4.وجاءت  بلغت 
اأ�سواق لل�سادرات الوطنية بقيمة 29.2 مليار درهم، 
مليار   25.6 بقيمة  ال�سعودية  العربية  اململكة  تلتها 
تلتها  دره���م،  مليار   19.7 بقيمية  الهند  ث��م  دره���م، 

بقيمية  واإي��ط��ال��ي��ا  دره���م  مليار   18.4 بقيمة  تركيا 
اخلم�س  ال��دول  م�ساهمة  لت�سكل  دره��م  مليار   18.2
الأوىل ما ن�سبته %43.5 من حجم اإجمايل �سادرات 
الدولة وحققت �سوي�سرا وحدها ما ن�سبته 11.5% 

من اإجمايل ال�سادرات غري النفطية للدولة.
وعلى �سعيد اأهم 5 اأ�سواق لإعادة ال�سادرات ت�سدرت 
بقيمية  الأول  امل��رك��ز  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة 
 40.6 بقيمية  ال��ع��راق  تلتها  دره����م،  م��ل��ي��ار   54.6
الهند  ث��م   ،23.3 بقيمية  عمان  تلتها  دره���م،  مليار 
 19.6 بقيمة  وال�����س��ني  دره���م  مليار   22.3 بقيمة 
غري  الدولة  جتارة  اإجمايل  جانب  درهم.وعلى  مليار 
الذهب  جت���ارة  ت�����س��درت  فقد  ال�سلع  لأه���م  النفطية 
242.43 مليار درهم  امل�سغول بقيمة  اخلام ون�سف 
اخللوية  ال�سبكات  اأج��ه��زة  فيها  مب��ا  الهاتف  واأج��ه��زة 

والال�سلكية بقيمة 150.07 مليار درهم.

الحتادية لل�سرائب جتدد دعوتها للم�سجلني لال�ستفادة من قرار اإعادة حتديد الغرامات
•• اأبوظبي-وام :

جمدداً  لل�سرائب  الحت��ادي��ة  الهيئة  دع��ت 
قرار  م��ن  ل��ال���س��ت��ف��ادة  لل�سريبة  امل�سجلني 
 2021 ل�سنة   ”49“ ال��وزراء رقم  جمل�س 
الوزراء  جمل�س  ق��رار  اأح��ك��ام  بع�س  بتعديل 
الغرامات  ب�ساأن   2017 ل�سنة   ”40“ رقم 
الإدارية التي ُتفر�س على خُمالفة القوانني 
ال�سريبية يف الدولة، الذي دخل حيز التنفيذ 
يف الثامن والع�سرين من �سهر يونيو املا�سي، 
الغرامات  م��ن  للعديد  تخفي�ساً  ويت�سمن 
الإدارية التي ُتفر�س على خمالفة القوانني 
ال�سريبية، لدعم وم�ساندة امل�سجلني بالنظام 

ال�سريبي للوفاء بالتزاماتهم ال�سريبية.
ال��دول��ة يف  ال��ق��رار يعزز تناف�سية  اأن  واأك���دت 
لتوجيهات  تنفيذاً  الأع��م��ال  ممار�سة  جم��ال 
ت�سريعية  ب��ي��ئ��ة  ب��ت��وف��ري  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
الذاتي،  الم���ت���ث���ال  ع��ل��ى  ت�����س��ج��ع  ���س��ري��ب��ي��ة 
وت��ت��م��ي��ز ب��امل��رون��ة وم��واك��ب��ة امل��ت��غ��ريات من 
القرارات  اإ����س���دار  يف  ال���س��ت��م��راري��ة  خ���الل 
ال�����داع�����م�����ة ل���الق���ت�������س���اد ال����وط����ن����ي وف����ق����اً 
يتم  القرار  فبموجب  املرحلية،  للمتطلبات 
نوعاً   16 احت�ساب  اآلية  تعديل  اأو  تخفي�س 
التخفي�س  وي�سمل  الإداري���ة،  الغرامات  من 
غرامات املخالفات الإدارية املتعلقة بتطبيق 
 2017 ل�سنة   ”7“ القانون الحتادي رقم 
واملر�سوم  ال�����س��ري��ب��ي��ة،  الإج������راءات  ���س��اأن  يف 
بقانون احتادي رقم “7” ل�سنة 2017 يف 
بقانون  واملر�سوم  النتقائية،  ال�سريبة  �ساأن 
�ساأن  يف   2017 ل�سنة   ”8“ رق��م  احت���ادي 

�سريبة القيمة امل�سافة.
املا�سي  م���اي���و  ���س��ه��ر  ال��ه��ي��ئ��ة م��ن��ذ  وب�������داأت 
بتكثيف  الهيئة  ممثلو  وق��ام  توعوية،  حملًة 
ال��ت��وا���س��ل م��ع ق��ط��اع��ات الأع���م���ال للتعريف 
والت�سهيالت  اجلديد  القرار  تطبيق  باآليات 
ال�سريبي،  بالنظام  للم�سجلني  وفرها  التي 
الت�سهيالت،  ه���ذه  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  وك��ي��ف��ي��ة 
اإعادة  م��ن  لال�ستفادة  املطلوبة  وال�����س��روط 

على  املفرو�سة  الإداري����ة  ال��غ��رام��ات  حت��دي��د 
من   30% ل��ت�����س��اوي  لل�سريبة  ��ل��ني  املُ�����س��جَّ

اإجمايل الغرامات غري املدفوعة.
اأ�سدرته  �سحفي  بيان  يف  الهيئة  واأو�سحت 
ال���ي���وم اأن����ه ل��ال���س��ت��ف��ادة م���ن اإع������ادة حتديد 
الغرامة  تكون  اأن  يجب  الإداري���ة،  الغرامات 
ق��رار جمل�س  ُفر�ست مبوجب  ق��د  الإداري����ة 
الوزراء رقم “40” ل�سنة 2017 قبل 28 
بالكامل،  ���س��داده��ا  يتم  ومل  امل��ا���س��ي،  يونيو 
ال�سريبة  كامل  َد  �سدَّ قد  ل  املُ�سجَّ يكون  واأن 
اأق�سى  بحد  وذل���ك  عليه،  ال��دف��ع  امل�ستحقة 
األ  اأي   ،2021 دي�����س��م��رب   31 ت���اري���خ  يف 
بنهاية  �سريبية  م�ستحقات  اأي��ة  عليه  تكون 
من   30% َد  ����س���دَّ ق��د  ي��ك��ون  واأن   .2021
الدفع  امل�ستحقة  الإداري��ة  الغرامات  اإجمايل 
املا�سي،  28 يونيو  امل�سددة حتى تاريخ  غري 

بحٍد اأق�سى يف 31 دي�سمرب 2021.
لهذه  امل�سجل  ا�ستيفاء  عند  اأنه  اإىل  واأ�سارت 
الغرامات  حتديد  اإع��ادة  تتم  فاإنه  ال�سروط، 
%30 من  ل��ت�����س��اوي  وت��ع��دي��ل��ه��ا  الإداري��������ة 
اإج����م����ايل ال���غ���رام���ات غ���ري امل���دف���وع���ة التي 
�ستظهر على النظام الإلكرتوين للهيئة بعد 

تاريخ 31 دي�سمرب 2021.
ول��ال���س��ت��ف��ادة م���ن ال���ق���رار اجل���دي���د قدمت 
حلالتني  تطبيقياً  تو�سيحياً  م��ث��اًل  الهيئة 
من  ���ل  املُ�������س���جَّ خ��الل��ه��ا  ي�����س��ت��ف��ي��د  الأوىل   :
ي�ستفيد  ل  والأخ���رى  اجل��دي��دة  الت�سهيالت 

ل من الت�سهيالت . املُ�سجَّ
 : الت�سهيالت  الأوىل م�ستفيد من  - احلالة 
ل لل�سريبة بقيمة  فر�ست غرامة على ُم�سجَّ
 2021 اأب���ري���ل  ب���داي���ة  األ����ف دره����م يف   12
ل�سنة   40 رق��م  ال���وزراء  لقرار جمل�س  وفقاً 

.2017
ل 2000 درهم من هذه الغرامة  َد املُ�سجَّ �سدَّ

يف 15 اأبريل 2021.
بقيمة  املتبقية  ال��غ��رام��ة  امل�سّجل  ُي�����س��ّدد  مل 

10،000 درهم قبل 28 يونيو 2021.
قد  ��ل  املُ�����س��جَّ ك���ان   2021 دي�سمرب   31 يف 

عليه  الدفع  امل�ستحقة  ال�سريبة  كامل  �سدد 
اإق��رار م�ستحق  باآخر  املتعلقة  ذل��ك  - مبا يف 
الغرامات  م��ن   30% و����س���ّدد   ،2021 يف 
َدة اأي ثالثة اآلف درهم . الإدارية غري املُ�سدَّ

���ل يف ه�����ذه احل����ال����ة ي���ك���ون م���وؤه���اًل  املُ�������س���جَّ
الهيئة  وت��ق��وم  الت�سهيالت،  م��ن  لال�ستفادة 
 ،2021 نهاية  بعد  باإعادة حتديد غراماته 
ويتم اإعفاوؤه من ال��سبعة اآلف درهم املتبقية 
مطالًبا  يكون  ول��ن  الإداري����ة،  الغرامات  من 
من  م�ستفيد  غري  الثانية  ب�سدادها.احلالة 
ل  ُم�سجَّ على  غ��رام��ة  فر�ست   : الت�سهيالت 
بداية  يف  دره���م  األ���ف   12 بقيمة  لل�سريبة 
الوزراء  جمل�س  لقرار  وفقاً   2021 اأب��ري��ل 

رقم 40 ل�سنة 2017.
ل 2000 درهم من هذه الغرامة  َد املُ�سجَّ �سدَّ

يف 15 اأبريل 2021.
بقيمة  املتبقية  ال��غ��رام��ة  امل�سّجل  ُي�����س��ّدد  مل 

10،000 درهم قبل 28 يونيو 2021..
ل  املُ�سجَّ د  ���س��دَّ  2021 دي�سمرب   31 ح��ت��ى 
َدة  املُ�سدَّ الإداري��ة غري  الغرامات  %30 من 
اأي ثالثة اآلف درهم ، اإل اأنه مل يقم ب�سداد 
حتى  عليه  الدفع  امل�ستحقة  ال�سريبة  كامل 

نهاية العام.
��ل يف ه���ذه احل��ال��ة ي��ك��ون غ��ري موؤهل  املُ�����س��جَّ
لال�ستفادة من الت�سهيالت، لعدم �سداد كامل 

ال�سريبة امل�ستحقة الدفع عليه.
لني  ودعت الهيئة الحتادية لل�سرائب املُ�سجَّ
ت�سوية  ن����وع  اخ���ت���ي���ار  خ��ا���س��ي��ة  ل����س���ت���خ���دام 
امل�ستحقات  ب�����س��داد  ال��ق��ي��ام  ع��ن��د  امل��دف��وع��ات 
ال�سريبية عرب بوابة اخلدمات الإلكرتونية 
تتيح  اخلا�سية  هذه  اأن  اإىل  م�سرية  للهيئة، 
وفقاً  ���س��داده��ا  ي��ت��م  ال��ت��ي  امل��ب��ال��غ  تخ�سي�س 

لتف�سيالت الدفع اخلا�سة بكل م�سجل.
اإم���ا دف���ع ال�سريبة  اخل���ي���ارات امل��ت��وف��رة ه��ي 
اأو دفع  اأوًل،  اأو دفع الغرامات الإداري��ة  اأوًل، 
اإع����ادة حتديد  م��ن  ولال�ستفادة  دي���ن.  اأق���دم 
امل�����س��ّج��ل اخ��ت��ي��ار اخليار  ال���غ���رام���ات، ع��ل��ى 
اأج��ل �سمان  املنا�سب من هذه اخليارات من 

حتقيق نتائج تخ�سي�س الدفع املق�سودة.
لني التاأكد من تقدمي الإقرار  كما دعت امل�سجَّ
اإجراء  قبل  الطوعي  الت�سريح  اأو  ال�سريبي 
ل باإمتام  عملية الدفع، حيث اأنه اإذا قام املُ�سجَّ
عملية الدفع قبل تقدمي الإقرار ال�سريبي، 
عليه  م�ستحقاً  وك��ان  الطوعي،  الت�سريح  اأو 
مدفوعة  غ���ري  اأو  م��ع��ل��ق��ة  اإداري������ة  غ���رام���ات 
بتخ�سي�س  �سيقوم  ال��ن��ظ��ام  ف���اإن  ح�سابه  يف 
الدفعة امل�سددة للغرامات الإدارية امل�ستحقة 
الدفع، نظراً لعدم حتديد �سريبة م�ستحقة 
اإج��راء عملية  ل عند  املُ�سجَّ الدفع يف ح�ساب 

الدفع.
ل  و�سددت الهيئة على �سرورة اأن يتاأكد املُ�سجَّ
قبل  ال��دف��ع  امل�ستحقة  ال�سريبة  ���س��داد  م��ن 
تاريخ ال�ستحقاق لتجنب اأية غرامات اإدارية 
اأن  مو�سحة  ال�����س��داد،  يف  ب��ال��ت��اأخ��ر  متعلقة 
بحدود  ع���ادًة  ت�ستغرق  البنكية  التحويالت 

يومني اأو ثالثة اأيام عمل ليتم حتويلها من 
ل  املُ�سجَّ الهيئة، لذلك فاإن على  اإىل  البنوك 
ع��ن��د ق��ي��ام��ه ب��ع��م��ل��ي��ة ال���دف���ع م���راع���اة هذه 
حتويل  عملية  ك��ل  ت�ستغرقها  ال��ت��ي  ال��ف��رتة 
امل�ستحقة  للمبالغ  الهيئة  ا�ستالم  ل�سمان 

قبل تاريخ ا�ستحقاقها.
حول  ع��اّم��ني  تو�سيحني  الهيئة  واأ����س���درت 
ويت�سمن  الإلكرتوين؛  موقعها  عرب  القرار 
التعديالت  تفا�سيل  الأول  العام  التو�سيح 
الإدارية  وال��غ��رام��ات  املخالفات  ج��دول  على 
 7 رق��م  الحت���ادي  القانون  بتطبيق  املتعلقة 
ال�سريبية،  الإج��راءات  ب�ساأن   2017 ل�سنة 
ل�سمان اليقني ب�ساأن تطبيق هذه الغرامات 
ل��ة، وت�����س��م��ن ال��ت��و���س��ي��ح ال��ع��ام الثاين  املُ��ع��دَّ
لة حول الآلية املتبعة لإعادة  معلومات مف�سّ
حت��دي��د بع�س ال��غ��رام��ات الإداري�����ة ال��ت��ي مت 

فر�سها قبل 28 يونيو 2021.
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العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  243/2020/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/574 عقاري جزئي  ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )193628( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية

رق��م 9 -  امل��ي��زان��ني - مكتب  الع��م��ال  بناية نقطة  بور�سعيد  امل��ط��ار منطقة  ���س��ارع  دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
مكاين:3244594826   -  ALMATROOSHI@OMALC.AE:الكرتوين بريد   - ه��ات��ف:0506335560 

املطلوب اإعالنه : 1- احمد �سامي �سليمان احمد مطلق العلي - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)193628( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  249/2020/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 540/2019 عقاري جزئي  ، ب�سداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )55527.75( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية

رق��م 9 -  امل��ي��زان��ني - مكتب  الع��م��ال  بناية نقطة  بور�سعيد  امل��ط��ار منطقة  ���س��ارع  دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
مكاين:3244594826   -  ALMATROOSHI@OMALC.AE:الكرتوين بريد   - ه��ات��ف:0506335560 

املطلوب اإعالنه : 1- �سامي الدين احمد زبريي - �سفته : منفذ �سده
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  الإع��الن  مو�سوع 
وقدره )55527.75( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  233/2020/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 560/2019 عقاري جزئي  ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )342866( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية

رق��م 9 -  امل��ي��زان��ني - مكتب  الع��م��ال  بناية نقطة  بور�سعيد  امل��ط��ار منطقة  ���س��ارع  دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
مكاين:3244594826   -  ALMATROOSHI@OMALC.AE:الكرتوين بريد   - ه��ات��ف:0506335560 

املطلوب اإعالنه : 1- براكروتي راجو �سيتي - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)342866( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  239/2020/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/541 عقاري جزئي  ، ب�سداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )130674.66( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية

 -   -  9 رق��م  مكتب   - امليزانني  العمال  نقطة  بناية  بور�سعيد  منطقة  املطار  �سارع  دب��ي  عنوانه:امارة 
مكاين:3244594826 

املطلوب اإعالنه : 1- �سلمان عفريت �سايف العنزي - �سفته : منفذ �سده
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  الإع��الن  مو�سوع 
وقدره )130674.44( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  229/2020/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/544 عقاري جزئي  ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )279609( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية

 -  9 رق��م  - مكتب  امل��ي��زان��ني  الع��م��ال  نقطة  بناية  بور�سعيد  امل��ط��ار منطقة  ���س��ارع  دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
مكاين:3244594826   -  ALMATROOSHI@OMALC.AE:الكرتوين بريد   - ه��ات��ف:0506335560 

املطلوب اإعالنه : 1- حممد �سهيل خليل - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)279609( درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  723/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ،   288/2020 رق��م  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 

)410.523( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية

رق��م 9 -  امل��ي��زان��ني - مكتب  الع��م��ال  بناية نقطة  بور�سعيد  امل��ط��ار منطقة  ���س��ارع  دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
مكاين:3244594826   -  EXECUTION1@OMALC.AE:الكرتوين بريد   - ه���ات���ف:0504643947 

املطلوب اإعالنه : 1- بيرت اموتو�سو - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)410523( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  234/2020/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 554/2019 عقاري جزئي  ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )151728( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية

رق��م 9 -  امل��ي��زان��ني - مكتب  الع��م��ال  بناية نقطة  بور�سعيد  امل��ط��ار منطقة  ���س��ارع  دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
هاتف:0506335560 - بريد الكرتوين:ALMATROOSHI@OMALC.AE - مكاين:3244594826 

وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي
املطلوب اإعالنه : 1- اورنغزيب رنا حممد �سديق - �سفته : منفذ �سده

به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  الإع��الن  مو�سوع 
، وعليه فان  اأو خزينة املحكمة �سامال للر�سوم وامل�ساريف  التنفيذ  وقدره )151728( درهم اىل طالب 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  611/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 306 ل�سنة 2019  ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)785002( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية

عنوانه:امارة دبي منطقة بور�سعيد بناية نقطة العمال امليزانني - مكتب رقم 9 - هاتف:0504643947 - بريد 
 - IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين - execution1@omalc.ae:الكرتوين

هاتف:042595777 - فاك�س

املطلوب اإعالنه : 1- ا�سماعيل علي زادة - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)785002( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  240/2020/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/539 عقاري جزئي  ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )66454.05( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية
رق��م 9 -  امل��ي��زان��ني - مكتب  الع��م��ال  بناية نقطة  بور�سعيد  امل��ط��ار منطقة  ���س��ارع  دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
مكاين:3244594826   -  ALMATROOSHI@OMALC.AE:الكرتوين بريد   - ه��ات��ف:0506335560 

املطلوب اإعالنه : 1- عثمان جاويد مالك - �سفته : منفذ �سده
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  الإع��الن  مو�سوع 
وقدره )66454.05( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  296/2020/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 538/2019 عقاري جزئي  ، ب�سداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )77608.99( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية

رق��م 9 -  امل��ي��زان��ني - مكتب  الع��م��ال  بناية نقطة  بور�سعيد  امل��ط��ار منطقة  ���س��ارع  دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
هاتف:0506335560 - بريد الكرتوين:ALMATROOSHI@OMALC.AE - مكاين:3244594826 

وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي
املطلوب اإعالنه : 1- هارجيندر �سينغ �سوخي - �سفته : منفذ �سده

به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  الإع��الن  مو�سوع 
وقدره )77608.99( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  264/2020/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/542 عقاري جزئي  ، ب�سداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )140074( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية

رق��م 9 -  امل��ي��زان��ني - مكتب  الع��م��ال  بناية نقطة  بور�سعيد  امل��ط��ار منطقة  ���س��ارع  دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
هاتف:0506335560 - بريد الكرتوين:ALMATROOSHI@OMALC.AE - مكاين:3244594826 

وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي
املطلوب اإعالنه : 1- مها بنت عبداهلل بن عبدالعزيز ال�سنان - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)140074( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  244/2020/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 568/2019 عقاري جزئي  ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )130425( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية

رق��م 9 -  امل��ي��زان��ني - مكتب  الع��م��ال  بناية نقطة  بور�سعيد  امل��ط��ار منطقة  ���س��ارع  دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
هاتف:0506335560 - بريد الكرتوين:ALMATROOSHI@OMALC.AE - مكاين:3244594826 

املطلوب اإعالنه : 1- �سعد �ساحب عمران ابو حديده - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)130425( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  231/2020/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/577 عقاري جزئي  ، ب�سداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )220434( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية

رق��م 9 -  امل��ي��زان��ني - مكتب  الع��م��ال  بناية نقطة  بور�سعيد  امل��ط��ار منطقة  ���س��ارع  دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
هاتف:0506335560 - بريد الكرتوين:ALMATROOSHI@OMALC.AE - مكاين:3244594826 

املطلوب اإعالنه : 1- �سعيدوف باختيور - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)220434( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  246/2020/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 579/2019 عقاري جزئي  ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )226550( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية

 -  9 رق��م  - مكتب  امل��ي��زان��ني  الع��م��ال  نقطة  بناية  بور�سعيد  امل��ط��ار منطقة  ���س��ارع  دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
هاتف:0506335560 - بريد الكرتوين:ALMATROOSHI@OMALC.AE - مكاين:3244594826 

املطلوب اإعالنه : 1- اندرية �سادوليف - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)226550( درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  235/2020/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، رقم 552/2019 عقاري جزئي   الدعوى  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 
)655096( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية 
عنوانه:امارة دبي �سارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة العمال امليزانني - مكتب رقم 9 - هاتف:0506335560 - 

بريد الكرتوين:ALMATROOSHI@OMALC.AE - مكاين:3244594826 
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي

املطلوب اإعالنه : 1- حممد احمد حممد عقيل - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )655096( 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  وامل�ساريف.  للر�سوم  �سامال   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  744/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ،   201/2020 رق��م  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
)667.278( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية
رق��م 9 -  امل��ي��زان��ني - مكتب  الع��م��ال  بناية نقطة  بور�سعيد  امل��ط��ار منطقة  ���س��ارع  دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 

هاتف:0506335560 - بريد الكرتوين:EXECUTION1@OMALC.AE - مكاين:3244594826 
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي

املطلوب اإعالنه : 1- عائ�سة حممد- �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)667278( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  248/2020/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/582 عقاري جزئي  ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )216322( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية
 -  9 رق��م  - مكتب  امل��ي��زان��ني  الع��م��ال  نقطة  بناية  بور�سعيد  امل��ط��ار منطقة  ���س��ارع  دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 

هاتف:0506335560 - بريد الكرتوين:ALMATROOSHI@OMALC.AE - مكاين:3244594826 
املطلوب اإعالنه : 1- �سعدوليف �سم�سولو - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)216322( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  764/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/182 عقاري جزئي  ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )508069( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية
 -  9 رق��م  - مكتب  امل��ي��زان��ني  الع��م��ال  نقطة  بناية  بور�سعيد  امل��ط��ار منطقة  ���س��ارع  دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 

هاتف:0504643947 - بريد الكرتوين:EXECUTION1@OMALC.AE - مكاين:3244594826 
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي

املطلوب اإعالنه : 1- كليم اهلل عرفاين عبدالغني �سديق - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)508069( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  247/2020/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 580/2019 عقاري جزئي  ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )191192( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية

رق��م 9 -  امل��ي��زان��ني - مكتب  الع��م��ال  بناية نقطة  بور�سعيد  امل��ط��ار منطقة  ���س��ارع  دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
هاتف:0506335560 - بريد الكرتوين:ALMATROOSHI@OMALC.AE - مكاين:3244594826 

املطلوب اإعالنه : 1- رحمانوف �سدرالدين - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)191192( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  230/2020/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 581/2019 عقاري جزئي  ، ب�سداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )179461( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية

رق��م 9 -  امل��ي��زان��ني - مكتب  الع��م��ال  بناية نقطة  بور�سعيد  امل��ط��ار منطقة  ���س��ارع  دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
هاتف:0506335560 - بريد الكرتوين:ALMATROOSHI@OMALC.AE - مكاين:3244594826 

املطلوب اإعالنه : 1- اديف �سفرخان - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)179461( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  245/2020/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 567/2019 عقاري جزئي  ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )158302.37( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية
رق��م 9 -  امل��ي��زان��ني - مكتب  الع��م��ال  بناية نقطة  بور�سعيد  امل��ط��ار منطقة  ���س��ارع  دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 

هاتف:0506335560 - بريد الكرتوين:ALMATROOSHI@OMALC.AE - مكاين:3244594826 
املطلوب اإعالنه : 1- �سكيال بنت حممد قا�سم - �سفته : منفذ �سده

به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  الإع��الن  مو�سوع 
وقدره )158302.37( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  692/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ،   81/2020 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
)206676( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية
رق��م 9 -  امل��ي��زان��ني - مكتب  الع��م��ال  بناية نقطة  بور�سعيد  امل��ط��ار منطقة  ���س��ارع  دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 

هاتف:0504643947 - بريد الكرتوين:EXECUTION1@OMALC.AE - مكاين:3244594826 
املطلوب اإعالنه : 1- عالء حمي الدين - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)206676( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  722/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ،   223/2020 رق��م  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
)460.925( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية
رق��م 9 -  امل��ي��زان��ني - مكتب  الع��م��ال  بناية نقطة  بور�سعيد  امل��ط��ار منطقة  ���س��ارع  دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 

هاتف:0504643947 - بريد الكرتوين:EXECUTION1@OMALC.AE - مكاين:3244594826 
املطلوب اإعالنه : 1- بكادير كابريوف - �سفته : منفذ �سده

به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  الإع��الن  مو�سوع 
وقدره )460925.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13341 بتاريخ 2021/9/15 

اعالن بالن�صر        
 4044/2021/60 امر اأداء 

اإعلن اأمر اأداء بالن�سر - تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- ال�سرح للمقاولت �س.ذ.م.م  

 جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�سركة كوين ميدل اي�ست ذ.م.م 

يوؤديا  بان  بالت�سامن  املدعي عليهما  ال��زام  ب��ت��اري��خ:2021/6/16  البتدائية  ق��ررت حمكمة دبي 
والفائدة   - دره��م  وخم�سون  ومائتان  ال��ف  وواح��د  مائتان  دره��م   )201.250.0( مبلغ  للمدعية 
القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة قيد الدعوى احلا�سل يف 2021/6/3 حتى ال�سداد التام 
اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات  وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل 
وتنوه املحكمة ان طلب �سمول المر بالنفاذ املعجل لمربر له لذا ق�ست برف�سه ،  ولكم احلق يف 

ا�ستئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

األربعاء   15  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13341  
Wednesday    15   September   2021   -  Issue No   13341
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Date 15/ 9/ 2021  Issue No : 13341
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2020/242- Real Estate Execution

Heard in Fifth Execution Tribunal No. 187 
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. 578/2019 Real Estate 
Summary, by paying the execution amount of (AED 177033.67), including the charges 
and the expenses 
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506335560- 
Email almatrooshi@omalc.ae, Makani 3244594826
Party to be notified 1- Pavaev Sadoulou Capacity: Execution Respondent
Service Subject  The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (177033.67) dirhams to the 
execution applicant or the court commence the execution custody. Therefore, the court 
shall procedures against you in case of non- compliance with the said order within 15 
days from the date of publishing this service.
Prepared by  / Fazaa Mohammed Yehiya Mohammed Al Ghazali

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 15/ 9/ 2021  Issue No : 13341
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2020/233- Real Estate Execution

Heard in Fifth Execution Tribunal No. 187 
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. 560/2019 Real Estate 
Summary, by paying the execution amount of (AED 342866), including the charges 
and the expenses 
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506335560- 
Email almatrooshi@omalc.ae, Makani 3244594826
Party to be notified 1- Pracrouti Raju Shitty Capacity: Execution Respondent
Service Subject  The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (342866) dirhams to the 
execution applicant or the court commence the execution custody. Therefore, the court 
shall procedures against you in case of non- compliance with the said order within 15 
days from the date of publishing this service.
Prepared by  / Fazaa Mohammed Yehiya Mohammed Al Ghazali

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 15/ 9/ 2021  Issue No : 13341
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2020/239- Real Estate Execution

Heard in Fifth Execution Tribunal No. 187 
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. 541/2019 Real Estate 
Summary, by paying the execution amount of (AED 130674.66), including the charges 
and the expenses 
Execution Applicant  Real Estate Investment Public Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Makani 3244594826
Party to be notified 1- Salman Afrit Daif Al Anzi Capacity: Execution Respondent
Service Subject  The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (130674.44) dirhams to the 
execution applicant or the court commence the execution custody. Therefore, the court 
shall procedures against you in case of non- compliance with the said order within 0 days 
from the date of publishing this service.
Prepared by
Fazaa Mohammed Yehiya Mohammed Al Ghazali

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 15/ 9/ 2021  Issue No : 13341
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2020/231- Real Estate Execution

Heard in Fifth Execution Tribunal No. 187 
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. 577/2019 Real Estate 
Summary, by paying the execution amount of (AED 220434), including the charges 
and the expenses 
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506335560- 
Email almatrooshi@omalc.ae, Makani 3244594826
Party to be notified 1- Saidov Pakhtior Capacity: Execution Respondent
Service Subject  The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (220434) dirhams to the 
execution applicant or the court commence the execution custody. Therefore, the court 
shall procedures against you in case of non- compliance with the said order within 15 
days from the date of publishing this service.
Prepared by  / Fazaa Mohammed Yehiya Mohammed Al Ghazali

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 15/ 9/ 2021  Issue No : 13341
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2020/247- Real Estate Execution

Heard in Fifth Execution Tribunal No. 187 
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. 580/2019 Real Estate 
Summary, by paying the execution amount of (AED 191192), including the charges 
and the expenses 
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506335560- 
Email almatrooshi@omalc.ae, Makani 3244594826
Party to be notified 1- Rahmanov Sadruddin Capacity: Execution Respondent
Service Subject  The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (191192) dirhams to the 
execution applicant or the court commence the execution custody. Therefore, the court 
shall procedures against you in case of non- compliance with the said order within 15 
days from the date of publishing this service.
Prepared by  / Fazaa Mohammed Yehiya Mohammed Al Ghazali

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 15/ 9/ 2021  Issue No : 13341
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/611 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 306 of 2019, by paying the execution amount 
of (AED 785002), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : 
Emirate of Dubai, Port Saeed Area, Business  Point Building, Mezzanine Floor, Office 
No. 9, Tel. 0504643947 Email : execution1@omalc.ae, Makani - 3244594826, IBAN 
AE090500000000020106942, Tel. 042595777 Fax
Party to be notified  : 1- Ismaeel Ali Zadeh - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (785002) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by  
Amnah Ahmed Felknaz

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 15/ 9/ 2021  Issue No : 13341
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2020/249 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 540/2019 Real Estate Summary, by paying the 
execution amount of (AED 55527.75), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : 
Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  Point Building, Mezzanine 
Floor, Office No. 9, Tel. 0506335560 Email : almatrooshi@omalc.ae, Makani - 
3244594826, 
Party to be notified  : 1- Sami Aldeen Ahmed Zubairi
Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (55527.75) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by  Amnah Ahmed Felknaz

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 15/ 9/ 2021  Issue No : 13341
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2020/245 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 567/2019 Real Estate Summary, by paying the 
execution amount of (AED 158302.37), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : 
Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  Point Building, Mezzanine 
Floor, Office No. 9, Tel. 0506335560 Email : almatrooshi@omalc.ae, Makani - 
3244594826, 
Party to be notified  : 1- Shakila Bint Mohammed Qasim
Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (158302.37) dirhams and 
to deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by / Aisha Rashid Mohammed Al Dhanhan

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 15/ 9/ 2021  Issue No : 13341
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2020/248 - Real Estate Execution

Heard in : Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 582/2019 Real Estate Summary, by paying the 
execution amount of (AED 216322), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : 
Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  Point Building, Mezzanine 
Floor, Office No. 9, Tel. 0506335560 Email : almatrooshi@omalc.ae, Makani - 
3244594826, 
Party to be notified  : 1- Saadolev Shamsoulou
Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (216322) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by / Aisha Rashid Mohammed Al Dhanhan

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 15/ 9/ 2021  Issue No : 13341
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2020/246 - Real Estate Execution

Heard in : Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 579/2019 Real Estate Summary, by paying the 
execution amount of (AED 226550), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : 
Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  Point Building, Mezzanine 
Floor, Office No. 9, Tel. 0506335560 Email : almatrooshi@omalc.ae, Makani - 
3244594826, 
Party to be notified  : 1- Andreh Sadolife
Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (226550) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by / Aisha Rashid Mohammed Al Dhanhan

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 15/ 9/ 2021  Issue No : 13341
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2020/240 - Real Estate Execution

Heard in : Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 539/2019 Real Estate Summary, by paying the 
execution amount of (AED 66454.05), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : 
Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  Point Building, Mezzanine 
Floor, Office No. 9, Tel. 0506335560 Email : almatrooshi@omalc.ae, Makani - 
3244594826, 
Party to be notified  : 1- Othman Javid Malik 
Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (66454.05) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by / Aisha Rashid Mohammed Al Dhanhan

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 15/ 9/ 2021  Issue No : 13341
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2020/229 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 544/2019 Real Estate Summary, by paying the 
execution amount of (AED 279609), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : 
Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  Point Building, Mezzanine 
Floor, Office No. 9, Tel. 0506335560 Email : almatrooshi@omalc.ae, Makani - 
3244594826, 
Party to be notified  : 1- Mohammed Suhail Khalil
Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (279609) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by / Aisha Rashid Mohammed Al Dhanhan

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 15/ 9/ 2021  Issue No : 13341
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2020/230 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 581/2019 Real Estate Summary by paying the 
execution amount of (AED 179461), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : 
Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  Point Building, Mezzanine 
Floor, Office No. 9, Tel. 0506335560 Email : almatrooshi@omalc.ae, Makani - 
3244594826, 
Party to be notified  : 1- Adiv Safrkhan - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (179461) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by  
Amnah Ahmed Felknaz

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 15/ 9/ 2021  Issue No : 13341
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/692 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 81/2020 , by paying the execution amount of 
(AED 206676), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : 
Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  Point Building, Mezzanine 
Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947 Email : execution1@omalc.ae, Makani - 
3244594826, 
Party to be notified  : 1- Alaa Mohideen - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : 
The execution applicant filed the above mentioned execution case against you ordering 
you to pay the execution amount of (206676) dirhams and to deliver it to the execution 
applicant or the court custody. Therefore, the court shall commence the execution 
procedures against you in case of non- compliance with the said order within 15 days 
from the date of publishing this service.
Prepared by  Amnah Ahmed Felknaz

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 15/ 9/ 2021  Issue No : 13341
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/723 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 288/2020 , by paying the execution amount of 
(AED 410,523), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : 
Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  Point Building, Mezzanine 
Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947 Email : execution1@omalc.ae, Makani - 
3244594826, 
Party to be notified  : 1- Peter Amotosho - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (410523) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by  
Amnah Ahmed Felknaz

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 15/ 9/ 2021  Issue No : 13341
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/765 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 740/2020 Real Estate Summary", by paying the 
execution amount of (AED 528,741), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Ajman Real Estate Corporation (AQAAR)
Address : 
Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  Point Building, Mezzanine 
Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947 Email : execution1@omalc.ae, Makani - 
3244594826, IBAN AE090500000000020106942, 
Party to be notified  : 1- Shima Hayati Rahimi - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (528741) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 0 days from the date of publishing this service.
Prepared by  
Amal Abdullah Mohammed 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 15/ 9/ 2021  Issue No : 13341
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/763 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 632/2020 Real Estate Summary", by paying the 
execution amount of (AED 218546), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Ajman Real Estate Corporation (AQAAR)
Address : 
Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  Point Building, Mezzanine 
Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947 Email : execution1@omalc.ae, Makani - 
3244594826, IBAN AE090500000000020106942, 
Party to be notified  : 1- Samia Bin Azouz - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (218546) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 0 days from the date of publishing this service.
Prepared by  
Amal Abdullah Mohammed 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 15/ 9/ 2021  Issue No : 13341
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/759 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 575/2020 Real Estate Summary, by paying the 
execution amount of (AED 399,846), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Ajman Real Estate Corporation (AQAAR)
Address : 
Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  Point Building, Mezzanine 
Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947 Email : execution1@omalc.ae, Makani - 
3244594826, IBAN AE090500000000020106942, 
Party to be notified  : 1- Abdusalam Mohammed Bari 
Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (399846) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 0 days from the date of publishing this service.
Prepared by  /Amal Abdullah Mohammed 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 15/ 9/ 2021  Issue No : 13341
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/722 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 223/2020, by paying the execution amount of 
(AED 460,925), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : Emirate of Dubai, Airpot Road, Port Saeed Area, Business  Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947 Email : execution1@omalc.ae, Makani 
- 3244594826
Party to be notified  : 1- Pakadeer Kapirov
Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (460925) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 0 days from the date of publishing this service.
Prepared by  
Amal Abdullah Mohammed 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 15/ 9/ 2021  Issue No : 13341
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2020/236 - Real Estate Execution

Heard in : Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 547/2019 Real Estate Summary, by paying the 
execution amount of (AED 180457), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506335560 Email : almatrooshi@omalc.ae, 
Makani - 3244594826, 
Represented by  : Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matrooshi
Party to be notified  : 1- Prince Kumar 
Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (180457) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by/   Mahmoud Ghulam Al Bloushi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 15/ 9/ 2021  Issue No : 13341
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2020/244 - Real Estate Execution

Heard in : Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 568/2019 Real Estate Summary, by paying the 
execution amount of (AED 130425), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506335560 Email : almatrooshi@omalc.ae, 
Makani - 3244594826, 
Party to be notified  : 1- Saad Sahib Omran Abou Hadida  
Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (130425) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by   
Mahmoud Ghulam Al Bloushi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 15/ 9/ 2021  Issue No : 13341
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/744 - Real Estate Execution

Heard in : Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 201/2020, by paying the execution amount of 
(AED 667,278), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947 Email : execution1@omalc.ae, Makani 
- 3244594826, 
Represented by  : Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matrooshi
Party to be notified  : 1- Aisha Mohammed - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (667278) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by  
Houda Ali Al Zaroni 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 15/ 9/ 2021  Issue No : 13341
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2020/296 - Real Estate Execution

Heard in : Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 538/2019 Real Estate Summary", by paying the 
execution amount of (AED 77608.99), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506335560 Email : almatrooshi@omalc.ae, 
Makani - 3244594826, 
Represented by  : Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matrooshi
Party to be notified  : 1- Harjinder Singh Soukhi - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (77608.99) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by  
Houda Ali Al Zaroni 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 15/ 9/ 2021  Issue No : 13341
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/764 - Real Estate Execution

Heard in : Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 182/2020 Real Estate Summary, by paying the 
execution amount of (AED 508069), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947 Email : execution1@omalc.ae, Makani 
- 3244594826, 
Represented by  : Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matrooshi
Party to be notified  : 1- Kalimullah Irfani Abdulghani Siddiq
Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (508069) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by  / Iman Abdullah Al Manhoush

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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•• اأبوظبي-الفجر: 

ُي�سّكل قطاع “الفنون واحلرف اليدوية” يف معر�س 
فّنية  ة  من�سّ والفرو�سية،  لل�سيد  ال��دويل  اأبوظبي 
الفنانني  م��ن  ن��ت��اج نخبة  ل��ع��ر���س  الأه��م��ي��ة  ب��ال��غ��ة 
والأج��ان��ب، وفر�سة حقيقية  وال��ع��رب  الإم��ارات��ي��ني 
للتوا�سل بينهم وبني اجلمهور الذي يع�سق الفنون 

املرتبطة بالرتاث الثقايف واحل�سارة الإن�سانية. 
وي��ح��ر���س امل��ع��ر���س، ال���ذي ُي��ق��ام حت��ت رع��اي��ة �سمو 
احلاكم  ممثل  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ 
الإمارات،  �سقاري  ن��ادي  رئي�س  الظفرة  منطقة  يف 
اأكتوبر   3 ولغاية  �سبتمرب   27 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل 
يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س، على اأن يكون 
ُمبدعني  يجمع  ال��ذي  امللتقى  هذا  يف  حا�سراً  الفن 
من خمتلف القارات، اإذ جنح يف ا�ستقطاب باقة من 
والنحت  الر�سم  بني  تتنوع  التي  الفّنية  امل�ساركات 

والت�سوير والزخرفة وروائع احلرف اليدوية. 
وُتقام الدورة اجلديدة، التي ُينّظمها نادي �سقاري 
بروٍح  وت�����راث..  “ا�ستدامة  ���س��ع��ار  حت��ت  الإم������ارات، 
هيئة  م���ن  ر���س��م��ي��ة  ب��رع��اي��ة  وحت��ظ��ى  ُمتجّددة”، 
للحفاظ على  ال��دويل  ال�سندوق  اأبوظبي،   - البيئة 
احلبارى، ومركز اأبوظبي الوطني للمعار�س، وراعي 
الع�سكرية  املعدات  لتجارة  “بينونة  �سركة  القطاع 
�سركة  من  كل  الفعاليات  لرعاة  اإ�سافة  وال�سيد”، 
للخيم،  العاملية  الفار�س  �سركة  ديزاين”،  “�سمارت 
 ARB-Emirates و  للفرو�سية،  ظبيان  نادي 

�سريك العالمة التجارية ل�سناعة ال�سيارات. 
واأكد رئي�س اللجنة العليا املنظمة للمعر�س معايل 

�سقاري  لنادي  العام  الأم��ني  املن�سوري  علي  ماجد 
على  يقت�سر  ل  اأب��وظ��ب��ي  م��ع��ر���س  اأّن  الإم��������ارات، 
واأ�سلحتها  ال�سيد  اأدوات  ملُنتجي  دولياً  ملتقى  كونه 
واملولعني  والبحرية  ال��ربي��ة  بالرحالت  واملهتمني 
العديد  ي�ست�سيف  واإمن���ا  وال��ف��رو���س��ي��ة،  بال�سقارة 
وتتزّين  ال��دول،  خمتلف  من  الفّنية  امل�ساركات  من 
�سالته واأركانه وردهاته بلوحات وجُم�ّسمات و�سور 
مع  من�سجمة  ت�سكيلية  فنية  واأع��م��ال  فوتوغرافية 
التاريخ والرتاث  جوهر احلدث وم�سمونه، جُت�ّسد 
من  معظمها  يف  ُم�ستمدة  القدمية،  البيئة  وحُتاكي 
عادات وتقاليد املنطقة عموماً ودولة الإمارات على 

وجه اخل�سو�س. 
الأ�سخم من  احل��دث  القادمة من  ال��دورة  وحتظى 

نوعه يف ال�سرق الأو�سط واأفريقيا، مب�ساركة وا�سعة 
من 80ر�ّساماً وفناناً ت�سكيلياً وحرفياً من الإمارات 
وعّدة دول عربية وخمتلف اأنحاء العامل، يتواجدون 
قطاع  يف  بهم  خا�سة  ع��ر���س  واأج��ن��ح��ة  ات  من�سّ يف 
بالنظر  وذل��ك  باملعر�س،  اليدوية  واحل��رف  الفنون 
مع  للتحاور  كبرية  فر�سة  من  تواجدهم  مُيّثله  ملا 
اقتناء  وحُم��ّب��ي  املنطقة  يف  وال�سيد  ال��ف��ن  جمهور 
ر�ّساماً   45 من  اأك��رث  وتر�ّسح  كما  الفنية.  الأعمال 
والت�سوير  الر�سم  ملُ�سابقتي  فوتوغرافياً  وُم�سّوراً 
ودول جمل�س  الإم�������ارات  دول����ة  م���ن  ال��ف��وت��وغ��رايف 
ال��ت��ع��اون وال��ع��دي��د م��ن دول ال��ع��امل، وال��ت��ي ت�سمل 
جمالت  يف  الفوتوغرافية  وال�سور  اللوحات  اأجمل 
ال�سيد والفرو�سية والرتاث ب�سكل عام. ومع انتهاء 

ُمهلة الت�سجيل يوم 31 اأغ�سط�س/اآب، فقد با�سرت 
ة وعلى م�ستوى عاٍل من املقدرة  جلان حتكيم خمت�سّ
بفرز  والبيئية  الرتاثية  واملعرفة  الفنية  والثقافة 
اللوحات  اأجمل  لختيار  متهيداً  املُر�ّسحة  الأعمال 
وال�����س��ور. وت���اأت���ي ه���ذه امل�����س��اب��ق��ات يف اإط����ار حر�س 
بالرتاث  الأج��ي��ال  لتعريف  املعر�س  على  القائمني 
واأجدادهم  لآب��ائ��ه��م  والبيئي  واحل�����س��اري  ال��ث��ق��ايف 
الهام  ال���دور  واإب����راز  البيئة،  واأه��م��ي��ة احل��ف��اظ على 
الذي يقوم به فن الر�سم وفن الت�سوير الفوتوغرايف 
ريا�ستي  وتوثيق  البيئية،  التوعية  يف  للم�ساهمة 
الفرو�سية وال�سيد بال�سقور التي لها ارتباط قوي 
بالرتاث الثقايف العربي واحل�سارة الإن�سانية ب�سكل 

عام. 

الفنية”  ال���ل���وح���ات  “اأجمل  ُم�����س��اب��ق��ات  وت���ت���وّج���ه 
للر�سامني  الفوتوغرافية”،  ال�����س��ور  و”اأجمل 
وامل�سورين من كافة اأنحاء العامل، وت�سمل كل منها 
3 فروع )ال�سقارة، الفرو�سية، والرتاث( بحيث يتم 
ف��رع، على  الأوائ���ل يف كل  الثالثة  الفائزين  تكرمي 
اأن ُي�سمح لكل فنان امل�ساركة بعمل فني واحد يف كل 
فرع، من اإنتاجه يف 2021، يت�سم بالإبداع والتمّيز 
امل��ع��ر���س هذا  وي�ستقطب  ال��ع��ايل.  ال��ف��ن��ي  واحل�����ّس 
من  لر�سامني  وعاملية  حملية  فنية  ُم�ساركات  العام 
الإمارات والعديد من الدول، من املواهب ال�ساعدة 
والفنانني املُخ�سرمني الذين �ساركوا مبعار�س عاملية 
وا�سحة يف  ب�سمات  وتركوا  هامة،  وح�سدوا جوائز 
�ساحات الفن الت�سكيلي يف الإمارات والعامل وامل�سهد 

فنانني  امل��ع��ر���س  وي�ست�سيف  ع���ام.  ب�سكل  ال��ث��ق��ايف 
ور�سامني  ف��وت��وغ��راف��ي��ني  وم�����س��وري��ن  ت�سكيليني 
عر�س  لدور  اإ�سافة  فنيني،  وم�سممني  وخطاطني 
فنية حملية ودولية، ُتقّدم لوحات م�سنوعة بحرفية 
عالية مبختلف التقنيات ُتعرّب عن خمتلف املدار�س 
الفنية، الواقعية والتجريدية والع�سرية، وتتمحور 
والبحرية،  ال�سحراوية  البيئات  ح��ول  موا�سيعها 
وال�سيد، �سوؤونه و�سجونه. كما وحر�س العديد من 
الفنانني امل�ساركني على تطوير اأعمال فنية ولوحات 
ت�سكيلية خ�سي�ساً لثيمة املعر�س يف دورته اجلديدة 

“ا�ستدامة وتراث.... ب�روح ُمتجددة«. 
من  للمبدعني  دع���وة  امل��ع��ر���س،  اإدارة  وّج��ه��ت  ك��م��ا 
الن�سء للم�ساركة يف “م�سابقة فنان امل�ستقبل”، على 
يكون  واأن  اأق��ل،  اأو  عاًما   17 املتقدم  ُعمر  يكون  اأن 
العمل الفني وثيق ال�سلة باأي من قطاعات املعر�س 
“ا�ستدامة  العام  لهذا  املعر�س  وب�سعار  كما،  ال�11 
ال�سوء  املعر�س  وُي�سّلط  ُمتجّددة«.  ب��روٍح  وت��راث.. 
للفنون  الفجرية  اأكادميية  على  دورت��ه اجلديدة  يف 
للر�سم  للطالب  عمل  ور����س  تنظيم  ع��رب  اجلميلة 

واخلط العربي والفخار والنحت والت�سوير. 
يف قطاع  فانتازيا”  “ابت�سام  وُيرّحب مب�ساركة  كما 
ال��ف��ن��ون واحل�����رف ال���ي���دوي���ة، ح��ي��ث مت��ث��ل لوحات 
اأج�ساد اخليول  ابت�سام ق�س�ساً حمكية على  الفنانة 
باأ�سلوب  فنية  اأعماًل  لُتقّدم  الأكريليك،  با�ستخدام 
جت��ري��دي وواق���ع���ي. مت��ت��زج م��وه��ب��ت��ه��ا م��ع الأل����وان 
متكاملة،  مذهلة  لوحات  لُتبدع  والأح��الم  احليوية 
فيما تظهر قوة اخليول يف ر�سوماتها عرب و�سعيات 

خمتلفة. 

•• دبي - د.حممود علياء

ع��ق��دت ن���دوة الثقافة وال��ع��ل��وم ن���دوة ح��ول دور 
امل��ت��اح��ف واأه��م��ي��ت��ه��ا، وق���د ���س��ارك فيها ك��ل من 
ال�سارقة  اأم����ني م��ت��ح��ف  امل���ال  الأ����س���ت���اذة ع��ل��ي��اء 

للفنون، 
وفاء  الأ���س��ت��اذة  وامل�سممة  الت�سكيلية  والفنانة 
الأردين  الفوتوغرايف  وامل�سور  وامل��وؤرخ  ال�سباغ 
معايل  بح�سور  العرجان،  عبدالرحيم  الأ�ستاذ 
مكي  جن��اة  ود.  القا�سم  �سالح  ود.  امل��ر  حممد 
نور  حممود  وال�ساعر  بوخ�س  ر�ساد  واملهند�س 
ونخبة من املهتمني واملثقفني ورجال ال�سحافة 

والإعالم.
مت�سائاًل  ع����راق  ن��ا���س��ر  ال���روائ���ي  ال���ن���دوة  اأدار 
ثقافة  تعزيز  واجل��ام��ع��ة يف  امل��در���س��ة  دور  ح��ول 
اأن ت�سجع  واأه��م��ي��ة  ب��ان��ت��ظ��ام،  امل��ت��اح��ف  ارت���ي���اد 
اأبناءها على زيارة املتاحف واحرتامها.  الأ�سرة 
و�سرورة توطيد العالقة مع ال�سحف والقنوات 
زيارة  لف�سيلة  ال��رتوي��ج  اأج���ل  م��ن  الف�سائية 

املتاحف املختلفة.
التوا�سل  و�سائل  ا�ستثمار  كيفية  اإىل  بالإ�سافة 

وت�سجيع  ب��امل��ت��اح��ف  ال��ت��ع��ري��ف  يف  الج��ت��م��اع��ي 
النا�س على زيارتها، وما مدى اإمكانية التعاون 
اأجل جذب  املتعددة يف الدولة من  املتاحف  بني 

املزيد من اجلمهور.
امل�سابقات  املتاحف  اإط���الق  اأهمية  اإىل  م�سرياً 
ومدى  اجل��م��ه��ور،  جل���ذب  ال�سخية  واجل���وائ���ز 
امل��ت��ح��ف مب��ق��ت��ن��ي��ات جديدة  اإم�������داد  اإم��ك��ان��ي��ة 
ب�سكل  اإع��الم��ي��ا  لها  ال��رتوي��ج  ويتم  با�ستمرار، 
ج��ي��د. وه���ل م��ي��زان��ي��ة امل��ت��اح��ف ك��اف��ي��ة لتفعيل 
املطلوب  اأم  الفنية؟  بالذائقة  ال�سمو  يف  دوره��ا 

تخ�سي�س ميزانيات اأكرب.
وملاذا ل يطلق كل متحف مطبوعة ورقية ت�سدر 
حمتوياته  ع��ن  ف�سلية(  اأو  )�سهرية  بانتظام 
املطبوعة  هذه  تن�سر  كما  وفعالياته،  وبراجمه 

الثقافة الت�سكيلية ب�سكل عام.
واأ����س���اف ع����راق مل����اذا ل ي��ن��ظ��م امل��ت��ح��ف ن���دوات 
وحما�سرات داخل اإحدى قاعاته ب�سكل منتظم 
ثقافة  وبالأخ�س  الفنية  الثقافة  تعميم  بهدف 
الرفيعة؟  ب��ال��ف��ن��ون  وال���ت���زّود  امل��ت��اح��ف  ارت���ي���اد 
للفنانني  فنية  معار�س  تنظيم  اإمكانية  ومدى 
الإم���ارات���ي���ني وال���ع���رب وال���ع���امل داخ����ل اأروق����ة 

امل��ت��ح��ف، ب��ح��ي��ث ي��ت��ج��اور ال��ع��م��ل اجل���دي���د مع 
العر�س املتحفي، فيثري عقل الزائر وخياله؟

للفنون  ال�سارقة  متحف  اأن  املال  علياء  وذك��رت 
ول���ن مت و���س��ع خطة   2020 ب��داي��ة  اغ��ل��ق يف 
�ستفتح يف  كانت  التي  املعار�س  وحتويل غالبية 
ظل جائحة كورونا اإىل معار�س رقمية، وا�ستمر 
ر�سمياً  املتاحف  افتتاح  حتى  قائم  الو�سع  ه��ذا 
با�ستمرارية  اأن هناك مطالب جماهريية  رغم 
امل��ع��ار���س ال��رق��م��ي��ة م��ن ط���الب وم��ه��ت��م��ني من 

جهات عدة، 
وور����س  م��ع��ار���س  وت��ن��ظ��ي��م  ال��دم��ج  فا�ستطعنا 

رقمية وتخ�سي�س برامج تقدم عن بعد.
ح�سوراً  يلقى  حالياً  املتحف  اأن  امل��ال  واأ�سافت 
ومت  املعار�س،  وبرامج  خطة  �سمن  جماهريياً 
متحفاً   16 ت�سم  للمتاحف  ال�����س��ارق��ة  وهيئة 
وهناك اآلية عمل للربامج والأن�سطة ل�ستقطاب 

اجلماهري وفقا لالإجراءات املعمول بها.
واأكدت اأن هيئة ال�سارقة للفنون لديها اتفاقيات 
ال�سارقة  وجمل�س  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع 
زي����ارات  لتنظيم  ال�����س��ارق��ة  وج��ام��ع��ة  للتعليم 
وامل��ع��رف��ي��ة م��ن مقتنيات  ال��ف��ن��ي��ة  وال���س��ت��ف��ادة 
امل���ت���اح���ف، ك��م��ا اأط��ل��ق��ت م���ب���ادرة م��ت��اح��ف على 
متحفي  ب�سكل  �سمم  با�س  عن  عبارة  الطريق 
واملراحل  الفنون  خمتلف  م��ن  مقتنيات  ي�سم 
وك�����ان ال���ب���ا����س ي��ت��ن��ق��ل ب���ني امل����دار�����س لعر�س 
ور�سة  تنظيم  ي��ت��م  ال��ع��ر���س  وب��ع��د  م��ق��ت��ن��ي��ات��ه، 

ملحتويات املعر�س املتنقل.
اأك����دت امل���ال اأن هناك  وع���ن الق��ت��ن��اء امل��ت��ح��ف��ي 
�سيا�سات ومعايري لالقتناء وميزانية خم�س�سة 
واأ�سبحت  الق��ت��ن��اء  �سيا�سات  واختلفت  ل���ذك، 

اأكرث تخ�س�سية ومتر بعدة مراحل من الفرز.
وعلق عبدالرحيم العرجان من الأردن و�ساحب 
اجلائح  قبل  تكنولوجيا  توا�سل  اأن��ه  ج��ال��ريي 
لأنه يعترب اأن الو�سائط الجتماعية اأداة مهمة 
يف جم��ال الإع����الم وال��ن�����س��ر، وق��د ثبت ذل��ك يف 
الركود حتويل  ظل اجلائحة، ومت خالل فرتة 
ك��اف��ة امل��ع��رو���س��ات وال��ب��ي��ان��ات ال��ك��رتون��ي��ا مما 
يف�سح املجال ملزيد من التعاون الإلكرتوين مع 

خمتلف املتاحف. كذلك مت عمل قاعدة بيانات 
لكثري من الآثار املوجودة حملياً اأو عربياً.

الأردن  يف  املتاحف  غالبية  اأن  العرجان  واأ���س��ار 
الإعالمي  ل��ل��رتوي��ج  ق�����س��م خم�����س�����س  ل��دي��ه��ا 
�سواء  وامل�����س��اه��دي��ن  املتابعني  ج��ذب  يف  وي�سهم 
الإعالمية.  الو�سائط  خمتلف  ع��رب  اأو  واقعياً 
املتوا�سلة  العالقات  املتحف  عمل  يعزز  ما  واأن 
خمتلف  يف  والفنانني  الثقافية  املوؤ�س�سات  م��ع 
لديه  امل��ت��ح��ف  اأن  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ع��امل،  دول 
ع��دي��د من  رق��م��ي��ة جت���ذب  اإ����س���دار ملجلة فنية 

املهتمني والفنانني.
وعن حتديات ت�سميم املتاحف اأ�سارت املهند�سة 
وروؤيته  متطلباته  عمل  لكل  اأن  ال�سباغ  وف��اء 
اأنها  اأك��دت  املتاحف  اخلا�سة، وحول زوار ورواد 
تخلق  لأن��ه��ا  ال�سغر  م��ن  تعلم  اأن  لب��د  ثقافة 
اأعمال  فقط  لي�ست  وامل��ت��اح��ف  وم��ع��رف��ة،  وع��ي 
�سامتة ولكن مقتنيات تعرب عن تاريخ ومراحل 
ولكل متحف ذائقته وخا�سة لأن هناك متاحف 
ت��خ�����س�����س��ي��ة ج���اذب���ة ك��م��ت��ح��ف امل���وا����س���الت اأو 
ال��ق��ط��ارات اأو امل��ت��ح��ف ال���زراع���ي وغ��ريه��ا من 
املتاحف التي جتذب خمتلف ال�سرائح والفئات. 
واأ�سافت اأن املدار�س والأ�سرة لديهم دور مهم يف 
التلفزيونية  والقنوات  الإع��الم  كذلك  التوعية 
توجيهي  دور  عليها  التي  الثقافية  الإذاع��ي��ة  اأو 

مهم.
اأن����ه م��ه��ت��م باأر�سفة   وذك����ر م��ع��ايل حم��م��د امل���ر 
يف  مهماًل  يعد  وال��ذي  الفوتوغرايف  الت�سوير 
ع��امل��ن��ا ال��ع��رب��ي، وه��ن��اك ج��ه��ود ف��ردي��ة خا�سة 
ت�سم  وال��ت��ي  ب��ريوت  ال�����س��ورة يف  موؤ�س�سة  مثل 
فالت�سوير  حم��دودة،  جمموعات  الت�ساع  رغ��م 
اأه���م���ي���ة حم����وري����ة، فهناك  ل���ه  ال���ف���وت���وغ���رايف 
الأر�سيف  بجمع  تهتم  وطنية  ك��ربى  متاحف 
ال���ف���وت���وغ���رايف، ك��ذل��ك امل��ك��ت��ب��ات اجل��ام��ع��ي��ة يف 
ق�سم  ت�سم  الفنون  ومتاحف  الأجنبية  ال��دول 
للت�سوير الفوتوغرايف ير�س مراحل خمتلفة، 
نوؤر�سف  اأو  ن��وث��ق  ل  ال��ع��رب��ي  ع��امل��ن��ا  يف  ول��ك��ن 
رواد  م�سورين  وه��ن��اك  ال��ف��وت��وغ��رايف  تاريخنا 
لبد اأن توثق جتاربهم. ونتمنى اأن يكون هناك 

وعيا عربيا ب�سرورة العتناء باأر�سيف الت�سوير 
الفوتوغرايف يف كافة املوؤ�س�سات.

اقتناء  ب�سيا�سة  اله��ت��م��ام  ���س��رورة  ع��ل��ى  واأك����د 
ي��ك��ون لديه  اأن  امل��ع��رو���س��ات ولب���د لكل متحف 
الفنية  امل��ج��م��وع��ات  خ���ارط���ة ط���ري���ق لق��ت��ن��اء 

املتحفية، 
ملراكمة اأعمال فنية جيدة ومتميزة.

اإي�����الء امل��ت��اح��ف اهتمام  و����س���دد ع��ل��ى ����س���رورة 
املتاحف  لأن  التعليمية  املوؤ�س�سة  قبل  من  اأكرث 
توجد  اأن  ولب���د  ال��رتب��وي��ة  بالعملية  مرتبطة 
املناهج  �سمن  اأو���س��ع  ومعرفية  فنية  م�ساحات 
والرغبة  ال�سغف  تثري  بطريقة  تدري�سها  ويتم 

يف التعلم.
ملعار�س  املتاحف  تنظيم  اأهمية  على  امل��ر  ورك��ز 
موؤقتة مما يروج للمتحف نف�سه ويجذب فئات 
متنوعة وخمتلفة حتى ل تكون املتاحف جمرد 
غ���ري ج����اذب فالتثقيف  ���س��ام��ت  م��ب��ن��ى ج��ام��د 
وتن�سيطها  املقتنيات  وت��ن��وع  اجل��ي��د  وال��رتوي��ج 

اأمر بالغ الأهمية.
املجل�س  رئي�س  بوخ�س  ر���س��اد  املهند�س  واأ���س��ار 
الدويل للمتاحف اأنه الإمارات يوجد بها 187 

والباقي  ح��ك��وم��ي،  متحف   60 منها  متحفا، 
�سيده مواطنون ع�ساق للفنون والآثار والتحف، 
بعمل  قيامي  يف  الف�سل  كورونا  جلائحة  وك��ان 
خمتلف  يف  امل��ت��اح��ف  ه���ذه  حل�سر  ك��ام��ل  م�سح 
اإم������ارات ال���دول���ة وم��ن��اط��ق��ه��ا، م��ت��اح��ف خا�سة 
وح��رف مهمة،  وف���رتات  مل��راح��ل  توثق  متنوعة 
متحف  اأك����رب  وي��ع��د  للكريكت  م��ت��ح��ف  ف��ه��ن��اك 
دبي، ومتحف  العامل وموجود يف  للكريكيت يف 
ال���ق���ه���وة ومتحف  ال�����س��ي��ن��م��ا وم��ت��ح��ف  ت���اري���خ 
وحدها  اخليمة  راأ����س  اإم����ارة  وت�سم  اخل��ن��ج��ر، 

اأكرث من 33 متحفاً خا�ساً.
و�سرح بوخ�س اأن املجل�س الدويل ب�سدد اإ�سدار 
دليل عن كافة متاحف الدولة باأهم مقتنياتها 

واأماكن تواجدها.
وذكر علي ال�سنحاين �ساحب متحف �سخ�سي 
املتاحف  اأ�����س����ح����اب  اأن  ال���ف���ج���رية  اإم���������ارة  يف 
والوعي  التثقيف  اإىل  ي��ح��ت��اج��ون  ال�سخ�سية 
بكيفية احلفاظ على مقتنياتهم لأنه جزء من 
توجههم  برامج  اإىل  يحتاجون  ال��دول��ة،  تاريخ 
اإطالع  يتم  حتى  وت��وؤرخ��ه��ا  مقتنياتهم  وت��وث��ق 

الزائرين عليها والتعريف بها.

ندوة حول دور املتاحف واأهميتها يف ندوة الثقافة والعلوم

فّنانًا اإماراتيًا وعربيًا وعامليًا يعر�سون اإبداعاتهم يف معر�ض اأبوظبي الدويل لل�سيد   125
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ال�سينما تبحث عن اجلمهور

الإيرادات مارثون  يف  تتناف�ض  م�سرية  اأفالم   8
»الإن�ض والنم�ض«

بطولة  والنم�س«  »الإن�����س  فيلم  يليه 
 243 حمققاً  هنيدي  حممد  الفنان 
األف جنيه، وي�ساركه البطولة النجمة 
عمرو  �سابرين،  الفنانة  �سلبي،  منة 
الفنانة  ف������وؤاد،  ب��ي��وم��ي  ع��ب��داجل��ل��ي��ل، 
حافظ،  حممود  عبدالر�سول،  ع��ارف��ة 
دن��ي��ا م��اه��ر، ���س��ري��ف د���س��وق��ي، العمل 
ق�����س��ة واإخ��������راج �سريف  م����اأخ����وذ ع���ن 
�سريف عرفة  و�سيناريو وحوار  عرفة، 

وكرمي ح�سن ب�سري.
الفيلم عمل كوميدى ت�سويقي، يج�سد 
م��وظ��ف حكومي  دور  ه��ن��ي��دي  خ��الل��ه 
امل�سائب  م���ن  ل��ك��ث��ري  ي��ت��ع��ر���س  ف��ق��ري 
�سريف  ويج�سده  وال���ده،  مهنة  ب�سبب 
د�سوقي، والتي تك�سفها اأحداث امل�ساهد 

الأوىل من الفيلم، ومع مرور الأحداث 
�سلبي  غ��رام منة  جند هنيدى يقع يف 
حتى  العمل  بطولة  يف  ت�ساركه  ال��ت��ي 

يتزوج منها.

»مو�سى« 
»مو�سى«  فيلم  الثالث  املركز  يف  وج��اء 
األ��ف جنيه، بطولة   132 ال��ذي حقق 
كرمي حممود عبدالعزيز واإياد ن�سار، 
ال�سامي،  ����س���ارة  اأب���وال���ي���زي���د،  اأ����س���م���اء 
اإخراج  حممد جمعة و�سالح عبداهلل، 

بيرت ميمى.
يليه فيلم »العارف« بطولة اأحمد عز، 
اأحمد فهمى، م�سطفى خاطر، حممود 
حميدة، كارمن ب�سيب�س، اأحمد خالد 
النجوم  اإيهاب وعدد من  �سالح، حازم 

�سرف،  ك�����س��ي��وف  ي���ظ���ه���رون  ال����ذي����ن 
تاأليف  وه��و  اأب��رزه��م حممد مم���دوح، 
حممد �سيد ب�سري واإخراج اأحمد عالء 

الديب، حمققاً 130 األف جنيه.

»200 جنيه«
ال����ذي حقق  ف��ي��ل��م »200 ج��ن��ي��ه«  ث��م 
عبداهلل  اأح��م��د  تاأليف  جنيها   112
واإخ�����راج حم��م��د اأم����ني، وي��ع��ت��م��د على 
كال  ي�سم  حيث  اجلماعية  البطولة 
ليلى  رم��زي،  ه��اين  يون�س،  اإ�سعاد  من 
ع���ب���داجل���ل���ي���ل، خالد  ع���م���رو  ع����ل����وي، 
ال�ساوي، اأحمد رزق، حممد فراج، اآ�سر 
وعدد  �سليم،  م��ي  ق���ورة،  ملك  يا�سني، 
اآخر من الفنانني، وتدور اأحداثه حول 
ورقة ال� 200 جنيه، وكيف تنتقل من 

�سخ�س اإىل اآخر من خمتلف الطبقات 
الجتماعية.

�ساد�س  يف  م��ار���س«   30« فيلم  وج��ن��ي 
بطولة  األ��ف جنيه،   72 ليايل عر�سه 
ال�سربيني،  دي��ن��ا  ال��ف��ي�����س��اوي،  اأح���م���د 
ال�ساوي،  خ��ال��د  اأب���وال���ي���زي���د،  اأ���س��م��اء 
خ���ال���د �سالح،  اأح���م���د  ف������واز،  ����س���ربي 
حم��م��د ج��م��ع��ة، ن����دا م��و���س��ى وحممد 
�ساهني، حممد على رزق، بجانب عدد 
كبري من �سيوف ال�سرف منهم نيللى 
ك��رمي اإجن��ي امل��ق��دم، ووليد ف��واز ومن 
ت��األ��ي��ف ح��م��ي��د امل����دين، اإخ�����راج اأحمد 

خالد مو�سى.
 تدور ق�سة الفيلم يف اإطار من ال�سيكو 
درام���ا ت��دور اأح��داث��ه ح��ول بطل لديه 
مر�س نف�سى ما، يتم اتهامه يف جرمية 
ما حدثت يوم 45 مار�س، مما يجعله 
رحلة لإثبات براءته وذلك يف اإطار من 

الإثارة والت�سويق.

ل��ل��م��اأذون  ي��ذه��ب  »ال��ب��ع�����ض ل 
مرتني« 

للماأذون  يذهب  ل  »البع�س  فيلم  ث��م 
جنيه،  األ����ف   48 ب����اإي����رادات  م���رت���ني« 
ب���ط���ول���ة ك������رمي ع���ب���دال���ع���زي���ز ودي���ن���ا 
وبيومى  الكدوانى  وماجد  ال�سربينى 
فوؤاد وعدد من �سيوف ال�سرف، منهم 
عبداجلليل  وع����م����رو  ف��ه��م��ى  اأح����م����د 
ون�����س��ري��ن اأم�����ني، وه����و ت��األ��ي��ف اأمي���ن 
اأحمد اجلندى، ويج�سد  وتار، واإخراج 
خ��الل��ه ك���رمي ع��ب��دال��ع��زي��ز اأك����رث من 
الإعالمي  بينها كاركرت  �سخ�سية من 
الق�سايا  م��ن  ال��ع��دي��د  ي��ن��اق�����س  ال����ذي 

املتعلقة باملتزوجني يف اإطار كوميدي.

»م�ض اأنا« 
وجنى فيلم »م�س اأنا« 28 األف جنيه، 
وتدور ق�سة الفيلم حول حالة نف�سية 
ت���ام���ر ح�سنى  »ح�������س���ن«  ت�����س��ي��ب  م����ا 
وت��رب��ط��ه ع��الق��ة ق��وي��ة ج���ًدا بوالدته 
امل��ري�����س��ة وه���ى ال��ف��ن��ان��ة ���س��و���س��ن بدر، 
دائ���ًم���ا ع��ل��ى اجللو�س  ي��ح��ر���س  ح��ي��ث 
ومراعاتها  مم��ك��ن  وق���ت  اأط����ول  معها 

والعناية بها فهى حمور حياته.
بطولته،  يف  ي�����س��ارك  اأن����ا«  »م�����س  فيلم 
م��ن ماجد  ك��ل  ت��ام��ر ح�سني  ب��ج��ان��ب 
�سيحة،  ح��ال  ب���در،  �سو�سن  ال��ك��دواين، 
تامر  وح���وار  و�سيناريو  ق�سة  الفيلم 

ح�سنى، واإخراج �سارة وفيق.

"ورا  م�سل�سل  احلبيب" من  "رق  حكاية  اإن  بدر  �سو�سن  الفنانة  قالت 
كل باب" ، تقدم ر�سالة اإن�سانية من واقع املجتمع، وهي جحود الأبناء، 

خالل  عر�سها  وق���ت  اجل��م��ه��ور  اإع��ج��اب  احل��ك��اي��ة  ت��ن��ال  اأن  متمنية 
الأ�سابيع القادمة.واأ�سافت �سو�سن بدر - يف ت�سريح اليوم اخلمي�س 
- اأن اجلانب الإن�ساين بال�سخ�سية التي تقدمها كان �سببا رئي�سيا 
يناق�س ق�سية  اجتماعي  العمل  اأن  يف حتم�سها لتقدميها، خا�سة 
ال�سائد يف  والطمع  امل��رياث  وم�ساكل  الآب���اء  على  الأب��ن��اء  جحود 

املجتمع.
تناق�سات  وف��ي��ه  م��رك��ب  الأح����داث  خ��الل  دوره���ا  اأن  اإىل  ولفتت 

ام���راأة كبرية يف  اأح���داث احلكاية دور  كبرية، حيث جت�سد خ��الل 
بدار  و�سعها  اإىل  ي�سطرون  الذين  اأبنائها  عقوق  من  تعاين  ال�سن 

حيث  العمل،  يف  حم��ددة  �سروطا  لديها  اأن  م�سنني.واأو�سحت  رعاية 
تهمها التفا�سيل ووجود توافق يف التح�سريات ليخرج العمل ب�سكل جيد، 

حتب  اأنها  اإىل  اأعمالها.واأ�سارت  مبعظم  حتقيقه  يف  جنحت  اأنها  تعتقد  ما  وهو 
التنوع يف اأعمالها وعدم الثبات على نوع حمدد من الفن، خ�سو�سا اإذا عر�ست 

�سو�سن  ف��رتة.وت��وا���س��ل  عنه منذ  بعيدة  ه��ي  ���س��يء  اأف��ك��ار مم��ي��زة يف  عليها 
امل�ساهد  جتمعها  حيث  امل�سنني  دار  بديكور  العمل  يف  دوره��ا  ت�سوير  بدر 

ابنتها باحلكاية.وتناق�س حكاية  دور  توؤدي  التي  باإميي طلعت زكريا 
اأ�سرة  الآب��اء، من خالل  الأبناء جتاه  رق احلبيب ق�سية جحود 

مي�سورة احلال تقوم بو�سع والدتها يف دار م�سنني، وي�سارك 
جناتي،  وحممد  �سليم،  ف��وؤاد  اأحمد  امل�سل�سل  بطولة  يف 

واأمي��ن ع��زب، وع��زوز ع��ادل، وب�سنت النرباوي، ومنة 
اأح��م��د عبد  ت��األ��ي��ف  ب���در تي�سري، وب��رل��ن��ت��ي ف����وؤاد، 

الفتاح، واإخراج اإ�سماعيل فاروق.

ت��ع��اق��د ال��ف��ن��ان اإي�����اد ن�����س��ار م���ع ���س��رك��ة الفار�س 
وائل عامر على بطولة فيلم  لل�سينما ل�ساحبها 
ج��دي��د م��ن ت��األ��ي��ف م�سطفى ال��ربب��ري واإخ���راج 
ب��اق��ي الأبطال  ب�����س��ايل ، وج����اٍر حت��دي��د  روج��ي��ن��ا 
والتفاق النهائي علي ا�سم الفيلم الذي تخو�س 
به "الفار�س لل�سينما" جتربتها الإنتاجية الثانية 
بعد فيلم "ا�ستدعاء ويل عمرو" من اإخراج اأحمد 
ال���ب���دري، وت��األ��ي��ف حم��م��د �سمري م����ربوك، ومن 
بطولة حورية فرغلي، وحممد عز، و�سماح اأنور، 

و�سربي فواز، وحممد لطفي .
توفري  املنتجة  اجل��ه��ة  ت��ن��وي  مت�سل  ���س��ي��اق  ويف 
كافة اجلهود لتقدمي عمل متميز ، حيث جترى 
باقي  مع  للتعاقد  و�ساق  ق��دم  على  ال�ستعدادات 
البطولة، واملقرر  املر�سحة للم�ساركة يف  الأ�سماء 
امل���ف���اج���اآت وال���ت���ي �سيتم  ال��ع��دي��د م���ن  ت�����س��ه��د  اأن 
الإعالن عنها يف وقت لحق ، كما �سي�سهد الفيلم 
م�ساركة عدد من النجوم ك�سيوف �سرف ، وعقب 
الن��ت��ه��اء م��ن ال��ت��ع��اق��دات ���س��وف ت��ب��داأ املخرجة 
روج��ي��ن��ا ب�����س��ايل م��ع��اي��ن��ة اأم���اك���ن ال��ت�����س��وي��ر على 
الفرتة  خ��الل  الأوىل  امل�ساهد  ت�سوير  ت��ب��داأ  اأن 

القليلة املقبلة .
الوقت  ينتظر يف  ن�سار  اإي��اد  الفنان  اأن  اإىل  ي�سار 
احلايل عر�س فيلم "الكاهن"مع جمال �سليمان 
حميدة  وحم���م���ود  ال���وه���اب  ع��ب��د  وف��ت��ح��ي  ودرة 
وح�سني فهمي، من اإخراج عثمان اأبو لنب، كما بداأ 
ت�سوير فيلم "الباب الأخ�سر" مع املخرج روؤوف 
عبد العزيز ، وي�سارك اأي�ساً يف العر�س امل�سرحي 
الفنانني يحيي  "ياما يف اجلراب يا حاوي"، مع 

الفخراين وحممد ال�سرنوبي وكارمن �سليمان.
اأما املخرجة روجينا ب�سايل فكانت قد قدمت فيلم 
�سدى  ولق��ى  جميل  �سناء  الراحلة  الفنانة  عن 
ن��ق��دي ك��ب��ري وظ���ل ي��ع��ر���س اأرب����ع ���س��ن��وات كاملة  
وخارجها  م�سر  من  عديدة  جوائز  على  وح�سل 
، كما اأعادت النجمة �سفية العمري لل�سينما مرة 
اأخ��ري بعد غياب �سنوات طويلة من خالل فيلم 

معايا" . لك  "كان 

�سهدت اإيرادات �سباك تذاكر الأعمال ال�سينمائية، اأم�ض الأول الإثنني، حالة من الرتاجع وحققت الأفلم 
ال� 8 املتناف�سة يف هذا املارثون اإيرادات بلغت مليون و177 األف جنيه، وت�سدر هرم الإيرادات فيلم »ماكو«، 
�سفاجا  يف  الغارقة  اك�سربي�ض  �سامل  العباره  عند  اأحداثه  وتدور  جنيه،  األف   411 قدرها  اإي��رادات  حمققا 
بالبحر الأحمر، ومت ت�سوير جزء كبري منه حتت املاء، كما ا�ستعانت اجلهة املنتجة بفريق جرافيك عاملي 

�سبق واأن �سارك يف العديد من الفلم العاملية ال�سهرية.
الفيلم اإخراج حممد ه�سام الر�سيدي، وتاأليف اأحمد حليم وحممد حفناوي، وبطولة مراد يلدرمي، ب�سمة، 

نيقول معو�ض، ناهد ال�سباعي، منذر رياحنة، فريال يو�سف، عمرو وهبة، حممد مهران، و�سارة ال�سامى.

�سو�سن بدر: حكاية "رق 
احلبيب" تقدم ر�سالة 

اإن�سانية من واقع املجتمع

اإياد ن�سار يتعاقد على فيلم جديد 
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ثماين طرق ب�سيطة 
لتخفي�ض م�ستوى �سغط الدم

وب�سيطة  �سهلة  ط��رق  ث��م��اين  ه��ال��دي��ن،  مات�س  ال�سويدي  الطبيب  ك�سف 
لتخفي�س م�ستوى �سغط الدم.

 90/140 تعترب  للطبيب  وفقا  اأنه  اإىل   ، Expressenجملة وت�سري 
ملليمرت عمود زئبق، احلدود العليا لهذا املوؤ�سر، واملثالية هي 80/120 
التي تالحظ عادة لدى ال�سباب والأ�سخا�س الأ�سحاء. واإذا كان هذا املوؤ�سر 
فيجب  واأع��ل��ى  زئ��ب��ق  ع��م��ود  ملليمرت   100-90/160-140 ب��ح��دود 
اتخاذ ما يلزم لتخفي�سه. لأن ال�سخ�س يف هذه احلالة يعاين من ارتفاع 
م�ستوى �سغط الدم، اأي هو �سمن جمموعة خطر اأمرا�س القلب والأوعية 

الدموية، وعليه تناول الأدوية الالزمة.
ووفقا للدكتور هالدين، يجب اإعادة هذا املوؤ�سر املهم اإىل حدوده الطبيعية، 
لتجنب اجللطة الدماغية واحت�ساء ع�سلة القلب وق�سور القلب واخلرف 
وغريها. ويك�سف ثماين طرق ب�سيطة ت�ساعد على تخفي�س م�ستوى �سغط 

الدم املرتفع.
امل�سي ملدة ن�سف �ساعة يوميا.  اأو  ممار�سة متارين ريا�سية معتدلة،   -  1
تق�سيم  وميكن  ال��دم.  �سغط  م�ستوى  ارتفاع  خطر  تخف�س  العملية  ه��ذه 
الن�ساط احلركي اإىل فرتات ق�سرية. فمثال ميكن التجول ثالث مرات يف 
اليوم مدة كل منها 10 دقائق. ويف�سل ا�ستخدام ال�سلم بدل من امل�سعد، 

اإذا كان ذلك ممكنا.
 2- ي�ساعد عداد اخلطوات يف الهاتف الذكي اأو �سوار اللياقة البدنية، على 
اليوم هو  اآلف خطوة يف   10 امل�سي  واإن  الريا�سية.  التمارين  تتبع كثافة 

هدف �سحي رائع.
ال�سخ�س  يتعلم  اأن  ال��دم. لذلك يجب  �سلبا يف �سغط  الإج��ه��اد  -ي��وؤث��ر   3

كيفية ال�سرتخاء للتخل�س منه.
فرتة  ب��ني  والتلفزيون  والكمبيوتر  الهاتف  ا�ستخدام  ب��ع��دم  -يو�سي   4

واأخرى خالل اليوم لتجنب القلق.
�سغط  م�ستوى  ا�ستقرار  على  �ساعات  �سبع  مل��دة  اجليد  النوم  -ي�ساعد   5  

الدم.
باإفراط. لأن هناك  الطعام منتظما، ولكن لي�س  تناول  اأن يكون  6-يجب 
عالقة بني الوزن الزائد وم�ستوى �سغط الدم. اأي يف�سل احلد من كمية 
الطعام، ومن الأف�سل اتباع النظام الغذائي املتو�سطي: تناول زيت الزيتون، 
الفا�سوليا والعد�س والأ�سماك واملحار واخل�سروات والفواكه. ويجب احلد 
من تناول املواد الغذائية �سبه اجلاهزة وامل�سنعة والدهون امل�سبعة املوجودة 
التقليل  يجب  الد�سم.  عالية  الألبان  ومنتجات  النقانق  يف  كبرية  بكميات 
من ا�ستهالك امللح، لأن امللح يوؤثر يف وظائف الكلى، وهذا بدوره يرفع من 

م�ستوى �سغط الدم.
باأمرا�س  7  -يجب الإق��الع عن التدخني، لأنه يزيد من خطر الإ�سابة 

القلب والأوعية الدموية.
الإفراط  ع��دم  يجب  لذلك  ال���دم.  �سغط  يف  �سلبا  الكحول  ي��وؤث��ر  -كما   8

بتناول الكحول.

اإين يوجد �سهل ما بني النهرين؟
البحر ميتد نهري دجلة والفرات عرب �سهل خ�سيب  اإىل  يف الطريق 
عري�س كان يعرف قدمياً با�سم بابل، وهو تلك املنطة التى يطلق عليها 

ما بني النهرين. 
هل تت�سابه الأيائل يف كل انحاء العامل؟ 

لآخر  مكان  تختلف من  العامل  انحاء  �ستى  تعي�س يف  التى  الأيائل  ل 
�سبيل  ا�سم وعلى  اي�ساَ واحلجم ويحمل كل منها  ال�سكل  وتختلف يف 
اجلنوبية،  امريكا  يف  والبودو  كالربوكيت  احلجم  �سغري  منها  املثال 
ذك����ور الأي���ائ���ل ك��ل��ه��ا حت��م��ل ق��رون��ا م��اع��دا غ����زال امل�����س��ك وغ����زال املاء 
وهكذا   .. متاماً  كالذكور  قروناً  حتمل  الكاريبو  ايائل  ان��اث  ال�سيني، 

جند الأختالف. 
متى ملع اإ�سم اين�ستاين؟ 

من  ع�سر  ال�ساد�سه  يف  اين�ستاين  ال��ربت  ك��ان  حينما   1905 �سنه  يف 
عمره ظهرت له اربع مقالت يف احدى املجالت الأملانيه تعر�س بع�س 
اآرائه الهامة والتى كان من بينها نظرية الن�سبيه و�سرعان ما جعلته 

تلك الآراء من امل�سهورين. 

. كم   7300 العظيم  ال�سني  �سور  طول  • يبلغ 
ال�سفر  حتت  درجة   120 و  ال�سفر  فوق  درجة   150 بني  ما  القمر  �سطح  فوق  احلرارة  درجة  • تبلغ 

.• هل تعلم اأن املخرتع الأمريكى كالين روك هو خمرتع النرتنت .
. الواحدة  الدقيقة  فى  دقات   9 احلوت  قلب  دقات  عدد  • يبلغ 

ا�سماعيل بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  احلقيقى  ا�سمه  البخارى  الإمام  اأن  تعلم  • هل 
ولد عام 194 ه� . 

امتالء  البحار  اأك��رث  فهو  الأحمر  البحر  اأم��ا  املتو�سط  البحر  من  ي�ستخرج  املرجان  اأن  تعلم  هل   •
بال�سعب املرجانية و يوجد من املرجان ثالثة اأنواع هي الأحمر و الأ�سود و الأ�سفر.

. الإن�سان  وزن  % من   5 ميثل  والدم  اإن�سان  اأى  وزن  % من   15 ميثل  العظم  اأن  تعلم  • هل 
• مكت�سف فيتامني C هو الدكتور جيم�س ليند عام 1747 .

• مكت�سف فيتامني D هو الدكتور ماك كومل عام 1920 .
 . م   . ق   3700 �سنة  الأكرب  الهرم  خوفو  • بنى 

الثعلب واخلراف 
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فوائد البابريكا
)اأ(  فيتامني  على  البابريكا  حت��وي 
بالإ�سافة للبيتا كاروتينات، واملفيدان 
ل�سحة العني، لذلك فهي تخفف من 
ال�سم�س ال�سارة املحتملة،  اأ�سعة  اأثار 
ال��ل��ي��ل��ي��ة، وكذلك  ال���روؤي���ة  وحت�����س��ن 
حت��م��ي��ه��ا م���ن الأم�����را������س ال���ت���ي قد 

حتدث مع تقدم العمر.
اح����ت����وائ����ه����ا ع����ل����ى ع���ن�������س���ر ال����زن����ك 

وم�سادات الأك�سدة، اأي�سا يك�سبها خوا�س حت�سن من �سحة اجللد، وتعزز 
ويخفف  الب�سرة  خاليا  يجدد  فهو  ولذلك  الب�سرة،  يف  الكولجني  اإن��ت��اج 

عالمات ال�سيخوخة ومظاهر التقدم بالعمر.
غنية بالألياف الغذائية، وبالتايل فهي تفيد يف عالج م�ساكل جهاز اله�سم 

كالغازات وا�سطرابات املعدة.
مفيدة للقلب، اإذ تن�سط الدورة الدموية وتخف�س م�ستويات الكول�سرتول 

ال�سار.
عالج اآلم الأ�سنان، والتهاب املفا�سل، وتقوية العظام.

حت�سني جودة النوم، ونخفف الإ�سابة من بع�س الأمرا�س الع�سبية، مثال 
الزهامير.

املالريا واحلمى، كذلك تطبق على  ا: كعالج  اأي�سً اأخرى  ا�ستخدامات  لها 
اجللد لتخفيف اأمل القوباء املنطقية )الهرب�س النطاقي(.

ح�سر الثعلب اإىل مكان مبيت اخلراف واخذ يدور حول املكان حتى ملحه اخلروف الكبري ف�سرخ فيه وقال ماذا 
تريد ايها الثعلب اغرب عن وجهي وال نطحتك.. فجل�س الثعلب على خلفيته وقال متلعثما حزينا .. جئت 
اطلب منك قر�سا بع�س احلبوب او بع�س احل�سائ�س او حتى بع�س الفول فانا مري�س جدا ول ا�ستطيع ال�سيد 
واولدي بيكون يف البيت واأمهم تركت البيت منذ فرتة لعدم ا�ستطاعتي توفري الطعام لهم .. ارجوك اقر�سني 
بع�س ما يوؤكل و�ساأكون �ساكرا لك واعدك باأين �ساأح�سر بنف�سي واطفايل اإىل هنا لعيده لك.. نظر اخلروف 
اليه وقال له اذن انتظر هنا و�ساأذهب واح�سر لكك بع�س الفول.. فقال الثعلب ل تتعب نف�سك ا�ستطيع ان 
ادخل معك واحمل الفول بنف�سي فقال اخلروف وهو يرتاجع بظهره للخلف: ل انتظر �ساعود حال ثم دخل 
اخلروف اإىل بيته وخرج مرة اخرى ومعه عددا ل با�س به من اخلراف التفوا حول الثعلب فجاأة وقال اخلروف 
الثعلب  ايها  اخل��راف  لتاأكل حلم  اتيت  لقد  والفول واحلبوب  تاأكل احل�سائ�س  كاذب لنك ل  للثعلب:  الكبري 
املاكر وها انا اجمع لك اخلراف لتختار منها ما يوؤكل فرد الثعلب مرتعبا خائفا ل ا�سكرك لقد توقفت عن اكل 
اللحوم منذ فرتة وا�سبحت نباتيا لذلك �ساأن�سرف يف احلال، فقال اخلروف اذن لقد ا�سبحت نباتيا ول�ست يف 
حاجة اإىل ا�سنانك القوية وفجاأة نطحه اخلروف نطحه قوية يف فمه وتبعه خروفا اآخر ثم رف�سه رف�سة ل باأ�س 

بها ار�سلته بعيدا بدون ا�سنان فاأطلق �ساقيه للريح وهو يقول بالفعل لقد ا�سبحت نباتيا الآن .. ا�سكركم!. 

اأعلنت الدكتورة ناتاليا نيفيدوفا، خبرية التغذية الرو�سية، 
اأن الفرتات الطويلة بني وجبات الطعام غالبا ما توؤدي اإىل 

زيادة الوزن ولي�س اإىل تخفي�سه.
اأن  اإىل  "�سبوتنيك"،  لراديو  الأخ�سائية يف حديث  وت�سري 
املوؤقت،  ال�سوم  اأو  الطعام  وجبات  بني  الطويلة  ال��ف��رتات 
م�سرة لل�سحة، لأن اجل�سم "يعمل" باإيقاع خا�س، ويحتاج 
بهدف  طعام  وجبة  ال�سخ�س  ي��رتك  فعندما  ال��غ��ذاء.  اإىل 
اإنقا�س الوزن اأو لأنه ن�سي الفطور اأو الغداء ب�سبب بع�س 

الأعمال املهمة، ي�ستهلك اجل�سم خمزونه الحتياطي.
من  ال��غ��ذاء  اأخ���ذ  فعليه  اجل�����س��م،  نطعم  مل  "اإذا  وت��ق��ول، 
م�سدر ما. فمثال ال�سخ�س يعمل والدماغ يبداأ با�ستخدام 
الدماغ  ياأخذ  ن�ساطه.  يف  ي�ستمر  لكي  الغلوكوز،  احتياطي 
الكبد، وعندما ينفد  ال��دم ومن ثم من  اأول من  الغلوكوز 

الع�سلية.  الكتلة  حتطيم  يف  اجل�سم  يبداأ  الحتياطي  هذا 
ف����اإذا ط��ال��ت ال��ف��رتة ب��ني وج��ب��ات ال��ط��ع��ام- ف��م��ث��ال تناول 
يف  التالية  والوجبة  �سباحا  الثامنة  يف  الفطور  ال�سخ�س 
ال�ساعة 7-8 م�ساء، فاإن عملية التمثيل الغذائي يف اجل�سم 

ت�سبح بطيئة."
وت�سيف، اإذا ح�سل هذا مرة واحدة لن يخلق م�سكلة. ولكن 

اإذا اأ�سبح عادة، فاإن ال�سخ�س يخاطر بزيادة وزنه.
وت��ق��ول، "اإذا ح��دث ه��ذا م��رة واح����دة، فلن ي��ح��دث م��ا هو 
خطري. ولكن عندما ت�سبح هذه عادة، فاإن عملية التمثيل 
الغذائي ت�سبح اأبطاأ. وعندما يجوع ال�سخ�س فرتة طويلة، 
ياأكل  اأن��ه  اأي  بكاملها".  بقرة  "لأكل  م�ستعدا  بعدها  يكون 
كل �سيء دون اللتفات اإىل ال�سعور بال�سبع، وعملية التمثيل 

الغذائي قد اأ�سبحت بطيئة."

كيف يوؤدي اجلوع اإىل زيادة الوزن؟

عار�سة الأزياء ليني كلوم تقف على ال�سجادة احلمراء قبل العر�ض الفتتاحي لأ�سبوع املو�سة ABOUT YOU يف برلني.   رويرتز


