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خلل مناعي ي�ضبب التهاب الع�ضالت واجللد
اإن التهاب  ال��راب��ط��ة الأمل���ان���ي���ة لأط���ب���اء الأم����را�����ض اجل��ل��دي��ة  ق��ال��ت 
الع�ضالت واجللد "Dermatomyositis" هو مر�ض التهابي 
اأمرا�ض املناعة الذاتية؛ حيث يقوم جهاز املناعة  يندرج غالباً �ضمن 

مبهاجمة اجللد والع�ضالت.
واأ�ضافت الرابطة اأنه يف بع�ض احلالت يكمن ال�ضبب يف الإ�ضابة باأحد 
اأمرا�ض ال�ضرطان ك�ضرطان املعدة والأمعاء و�ضرطان الرئة و�ضرطان 

املباي�ض و�ضرطان الثدي و�ضرطان الربو�ضتاتا.
اأعرا�ض التهاب الع�ضالت واجللد يف ظهور موا�ضع احمرار  وتتمثل 
مائلة للون البنف�ضجي يف الوجه واليدين، اإىل جانب التورم واحلكة 
يف  الع�ضالت  �ضعف  اإىل  بالإ�ضافة  كل�ضية،  �ضلبة  عقيدات  ون�ضوء 

منطقة الكتف اأو الفخذ.
الكورتيزون  اأدوي��ة  خالل  من  واجللد  الع�ضالت  التهاب  عالج  ويتم 
والأدوي��������ة امل��ث��ب��ط��ة ل��ل��م��ن��اع��ة م���ع جت��ن��ب ال��ت��ع��ر���ض ل��الأ���ض��ع��ة فوق 
البنف�ضجية. اأما اإذا كان ال�ضبب يرجع اإىل اأحد الأمرا�ض ال�ضرطانية، 

فيتم عالج الورم ال�ضرطاين.

تعريف على فوائد البودرة املعدنية لب�ضرتك
 Mineral" امل��ع��دن��ي��ة  ال���ب���ودرة  اأن   "myself" جم��ل��ة  اأوردت 
اإنها  حيث  للب�ضرة؛  ال��ف��وائ��د  م��ن  بالعديد  مت��ت��از   "Powder
وت�ضاعد  قّيمة  بقدرة تغطية عالية وحتتوي على مواد فعالة  تتمتع 

يف احل�ضول على ب�ضرة موحدة ومتجان�ضة.
ال���ب���ودرة املعدنية  اأن  ب��اجل��م��ال وامل��و���ض��ة  امل��ع��ن��ي��ة  امل��ج��ل��ة  واأو���ض��ح��ت 
ومثبط  للبكترييا  م�ضاد  بتاأثري  ميتاز  ال��ذي  الزنك،  باأك�ضيد  غنية 
لاللتهابات، ما يجعله �ضالحاً فعاًل ملحاربة �ضوائب الب�ضرة كالبثور 

والروؤو�ض ال�ضوداء.
اأحجار الالفا والطمي  كما حتتوي البودرة املعدنية على معادن من 
الطبي، ومن ثم ميكنها امت�ضا�ض اللمعان، الذي يجعل الب�ضرة تبدو 

مبظهر �ضيء.
وت�ضتمل البودرة املعدنية على معدن امليكا، وبالتايل فهي متنح الب�ضرة 

مظهراً م�ضرقاً ومتوهجاً ي�ضع ن�ضارة وحيوية.
ما  امل�ضام،  ان�ضداد  يف  تت�ضبب  ل  باأنها  اأي�ضاً  املعدنية  البودرة  ومتتاز 

يجعلها منا�ضبة للب�ضرة احل�ضا�ضة وغري النقية ب�ضفة خا�ضة.
واأ�ضارت "myself" اإىل اأن فر�ضاة كابوكي تعد اأن�ضب فر�ضاة للبودرة 

املعدنية؛ حيث اإنها ت�ضاعد على توزيعها ب�ضكل مت�ضاو.

.. خمدر جديد  ال�ضبو الأ�ضرع قتالاً
يطلقون عليه ال�ضبو اأو الكري�ضتال ميث اأو الآي�ض، معروف يف بداية 
انت�ضاره باأّنه كان لأولد الأكابر فقط يف م�ضر؛ حيث ارتفعت اأ�ضعاره 
ب�ضكل جنوين يف البداية؛ اإل اأّنه بعد ذلك اأ�ضبح يف متناول اجلميع، 

حتى اأُطلق عليه "خمدر ال�ضوارع". 
عاًما؛   16 قبل  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  انت�ضر  ال��ذي  املخدر 
اأ�ضبح ينت�ضر يف م�ضر؛ وتفوق خماطره جميع اأ�ضناف املواد املخّدرة- 
من بينهم الهريوين- حيث اأ�ضبح مت�ضبًبا يف جرائم  اغت�ضاب وقتل 

وانتحار، طبًقا ملحا�ضر م�ضرية ر�ضمية.
"امليثا  هي  ال�ضبو  خم��در  مركبات  ف��اإّن  عديدة  طبّية  لتقارير  ووفًقا 
و�ضريعة  التاأثري  �ضديدة  من�ضطات  باأّنها  تعرف  التي  اأمفيتامني"، 
وتدمر  والب�ضرية،  ال�ضمعية  الهلو�ضة  م��ن  حالة  وت�ضبب  الإدم����ان، 
الوجه،  يف  كبرية  وت�ضوهات  واجللطات  املخ  �ضرايني  وانفجار  القلب 
جزئي  وف��ق��دان  الأ���ض��ن��ان،  وت�ضاقط  املبكرة،  ال�ضيخوخة  اإىل  اإ�ضافة 

للذاكرة وت�ضعف املناعة، بالإ�ضافة اإىل انف�ضام ال�ضخ�ضية.
واأو�ضحت التقارير الطبّية اأنَّ املدمن ملخدر ال�ضبو قد حتدث له �ضكتة 
دماغية، بالإ�ضافة لأمرا�ض نف�ضية تدفعه لالنتحار، نتيجة للتغريرُّ 
احلاد يف احلالة املزاجية للمدمن، وتبقيه م�ضتيقًظا لفرتة طويلة ما 

يدفعه لرتكاب جرائم واأفعال غري مربرة.
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عاما.. ما �ضر العمر الطويل   189
لأكرب حيوان بري بالعامل؟

الأك��رب على الأر���ض، ميار�ض حياته  ال��ربي  "جوناثان"، احليوان  ي��زال  ل 
ب�ضكل طبيعي ويحظى باهتمام عاملي، عن عمر يناهز 189 عاما، وهو اأمر 
اأرجعه بع�ض اخلرباء اإىل اأع�ضاب "عالجية" مميزة يف املنطقة التي يعي�ض 

فيها.
ون�ضر موقع "ديلي �ضتار"، تقريرا عن ال�ضلحفاة "جوناثان"، الذي يعي�ض 
يف جزر �ضي�ضيل، مو�ضحا اأنه ُيعتقد باأن جوناثان هو اأقدم حيوان بري على 
الرو�ضية، وعا�ضر  والثورة  العامليتني،  الأر���ض، عا�ض خالل احلربني  وجه 

املتحدة. للوليات  رئي�ضا   39
ُتظهر ال�ضور بالأبي�ض والأ�ضود ال�ضنوات الأوىل جلوناثان يف جزيرة �ضانت 
عام  منذ  موطنه  كانت  والتي  الأطل�ضي،  املحيط  جنوب  يف  النائية  هيلينا 
"جوناثان" يف  عالج  ال��ذي  البيطري  الطبيب  اأو���ض��ح  اأن  و�ضبق   .1882
ال�ضم،  حا�ضة  وفقد  العني،  عد�ضة  اإعتام  ب�ضبب  اأعمى  الأخ��ري  اأن  ال�ضابق، 

وبالتايل ل ميكنه اكت�ضاف الطعام، لكنه احتفظ بحا�ضة �ضمع ممتازة.
اإذ  �ضانت هيلينا وهو يف اخلم�ضني من عمره،  اإىل  ُنقل  وك��ان جوناثان قد 
مت منحه اإىل احلاكم اآنذاك لالأرا�ضي الربيطانية ما وراء البحار، ويليام 
غراي ويل�ضون، الذي توىل املن�ضب بني عامي 1890 و1897، وعا�ض يف 

منزل احلاكم منذ ذلك احلني، وفًقا ملو�ضوعة غيني�ض لالأرقام القيا�ضية.
ويعي�ض جوناثان يف املروج امل�ضذبة للمنزل الفخم، مع 3 �ضالحف عمالقة، 

هي ديفيد واإميا وفريد.

مفاجاأة يف بطن 
مت�ضاح عمالق

اأ�ضياء  باكت�ضافه  اأم��ريك��ي  �ضياد  ��دم  ���ضُ
قدمية تعود اإىل اآلف ال�ضنني، يف معدة 

مت�ضاح، ا�ضطاده موؤخرا.
وع����ر ���ض��ني ���ض��م��ي��ث ب��ي��ن��م��ا ك����ان يقطع 
قام  قدما   13 بطول  عمالقا  مت�ضاحا 
يرتاوح  قدمية  اأ�ضياء  على  با�ضطياده، 
يحتمل  �ضنة،  اآلف  و6   5 ب��ني  عمرها 
كانوا  الأ����ض���ل���ي���ني  اأم����ريك����ا  ����ض���ك���ان  اأن 
وهو  �ضميث  واك��ت�����ض��ف  ي�����ض��ت��خ��دم��ون��ه��ا. 
قدميا،  �ضهما  ال��ت��م�����ض��اح،  م��ع��دة  ي�����ض��ّرح 
�ضتار"  "ديلي  �ضحيفة  ذك���رت  ح�ضبما 

الربيطانية.
اأحد  اإط���الع  بعد  ف��اإن��ه  �ضميث  وبح�ضب 
علماء التاريخ على ال�ضهم، تبني اأنه من 
اأدوات ال�ضيد التي ابتكرها الأمريكيون 
الأ����ض���ل���ي���ون وك���ان���وا ي�����ض��ت��خ��دم��ون��ه��ا يف 
على  م��ن�����ض��ور  �ضميث يف  وق���ال  امل��ا���ض��ي. 
اأن  اأتوقع  "مل  "في�ضبوك":  يف  �ضفحته 
ملثل  ا���ض��ط��ي��ادي  ب�����ض��اأن  اأح����د  ي�ضدقني 
الأمر بات  اأن  اإل  العمالق،  الوح�ض  هذا 
بطنه  يف  �ضهم  على  ع��ث��وري  م��ع  اأ�ضعب 

يعود لآلف ال�ضنني".

ما الذي ي�ضبب الإم�ضاك 
وكيفية التخل�ص منه؟ �ص 23

تناول الأفوكادو يوميااً 
يحرق دهون البطن

الدهون  اأن يقلل  الأفوكادو يومياً ميكن  اأن تناول  اإىل  اأدل��ة جديدة  ت�ضري 
احل�ضوية.

وت�ضري درا�ضة جديدة يف جامعة اإلينوي اأوربانا، اإىل اأن الأفوكادو قد يلعب 
دوراً يف تقليل دهون البطن.

وال�ضمنة يف جتربة  ال���وزن  م��ن  تعاين  ام���راأة   100 ال��درا���ض��ة  و�ضاركت يف 
ملعرفة تاأثري الأفوكادو على دهون البطن.

اليومية  وجبتهن  يف  الأف���وك���ادو  تناولن  ال��الوات��ي  اأن   النتائج  واأظ��ه��رت 
انخف�ضت لديهن دهون البطن العميقة بن�ضبة كبرية.

وقال نيمان خان، اأ�ضتاذ علم احلركة و�ضحة املجتمع يف اإلينوي، اإن الهدف 
مهتمني  ك��ان��وا  الباحثني  واأن  م��ن��ال��وزن،  التخل�ض  يكن  مل  التجربة  م��ن 

مبعرفة تاأثري تناول الأفوكادو على دهون البطن.
وياأمل الباحثون درا�ضة مو�ضعة للح�ضول على �ضورة اأكر اكتماًل للتاأثريات 

الأي�ضية ل�ضتهالك الأفوكادو، وفق �ضحيفة اإك�ضرب�ض الربيطانية. 

من  األ���وان  ع��دة  على  ال�ضلطة  طبق  يحتوي  اأن  *يجب 
خالل تنويع املحتويات.

مثل  خمتلفة  قوامات  على  ال�ضلطة  حتتوي  اأن  *يجب 
املطاطية واملقرم�ضة واجلافة والرطبة والناعمة.

*يجب اأن يكون هناك توازن يف درجة احلرارة واحلالوة 
واحلمو�ضة اخلا�ضة بطبق ال�ضلطة.

*يجب اأن تكمل مكونات طبق ال�ضلطة بع�ضها البع�ض.
*يجب األ يكون هناك فائ�ض من التوابل اأو ال�ضل�ضات 

امل�ضافة لطبق ال�ضلطة.
خرباء  ن�ضائح  وبح�ضب  ال�ضلطة،  طبق  حت�ضري  وعند 

التغذية، يجب احلر�ض على اإ�ضافة هذه املكونات:

الربوتينات
ال��ربوت��ي��ن��ات ���ض��روري��ة ل��ن��م��و اجل�����ض��م وت���ط���وره اأثناء 
حت�����ض��ري ط��ب��ق ال�����ض��ل��ط��ة، ف��ال ت��ن�����ض اإ���ض��اف��ة ق��ط��ع من 
ال��ل��ح��وم اخل��ال��ي��ة م��ن ال��ده��ون وُي��ن�����ض��ح ب��ال��ذه��اب اإىل 
ال��ل��ح��وم اخل��ال��ي��ة م��ن ال���ده���ون م��ث��ل ال���دج���اج والديك 
احل�����رارية  وال�ض�����عرات  ال�����دهون  قليلة  لأنها  الرومي 
اإ�ضافة بع�ض  اأي�ضاً  ولكنها غنية بالربوتني، كما ميكن 
اأو  التونة  اأو  ال�ضاملون  �ضمك  اأو  املخلي  ال�ضمك  �ضرائح 

البي�ض امل�ضلوق.

اخل�ضراوات
اأن����واع من  ال�ضلطة ع��ل��ى ع���دة  ي��ح��ت��وي ط��ب��ق  اأن  ي��ج��ب 
على  يتغلبان  والقرنبيط  اخل�ض  تدع  ول  اخل�ضراوات، 
اخل�ضر الأخرى، فيمكنك اإ�ضافة اخل�ضراوات الورقية 
الأخرى  اخل�ضراء  اخل�ضراوات  وكذلك  ال�ضبانخ،  مثل 

مثل البازلء والفا�ضوليا اخل�ضراء وامللفوف.

الدهون ال�ضحية
ال�ضلطة،  ط��ب��ق  يف  ��ا  اأي�����ضً م��ط��ل��وب��ة  ال�ضحية  ال���ده���ون 
وتعزيز  الكولي�ضرتول  حت�ضني  يف  ت�ضاعد  اأن  فيمكن 
ال�ضحية  الدهون  تكون  اأت  �ضرطاً  القلب، ولي�ض  �ضحة 
يف �ضكل زيوت، ولكن ميكن اإ�ضافة الأفوكادو واملك�ضرات 
)مثل اجلوز والف�ضتق واللوز( والأ�ضماك الدهنية )مثل 

ال�ضلمون( اإىل �ضلطتك لتعزيز النكهة والقوام.

الفواكه املجففة والبذور
كبرية  كمية  ت�ضيف  اأن  وال��ب��ذور  اجلافة  للفواكه  ميكن 
من م�ضادات الأك�ضدة والألياف والربوتني اإىل �ضلطتك، 
وميكنك اإ�ضافة مكونات مثل الزبيب وبذور ال�ضيا وبذور 

عباد ال�ضم�ض والتمر.

خبز احلبوب الكاملة املقرم�ش
اأو  التو�ضت  املكعبات من  بع�ض  اإ�ضافة  اأردت ميكنك  واإذا 
خبز احلبوب الكاملة املقرم�ض مع ال�ضلطة. وبذلك يكون 

لديك طبق من ال�ضلطة ال�ضحي واملفيد للج�ضم.

فوائد ال�ضلطة للرجيم
من ال�ضهل �ضنع ال�ضلطة يف املنزل اأوطلبها يف مطعم عند 
املتعددة،  ال�ضحية  فوائدها  ومع  باخلارج،  الطعام  تناول 
ميكن اأن يكون تناول وجبة من اخل�ضر الورقية كل يوم 

واحدة من اأف�ضل العادات.

من  الغذائي  التاأثري  من  قدر  اأكرب  على  للح�ضول 
�ضلطاتك، دعنا نلقي نظرة على بع�ش فوائدها.

لالألياف طبيعي  م�ضدر   .1
م�ضدراً  النيئة  واخل�����ض��راوات  الورقية  اخل�ضروات  تعد 
رائ���ع���اً ل��الأل��ي��اف ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، وا���ض��ت��ه��الك م��ا ي��ك��ف��ي من 

الألياف كل يوم له العديد من املزايا ال�ضحية:
اأو  ال�����ض��ار  ال��ك��ول��ي�����ض��رتول  تقليل  ع��ل��ى  ت�ضاعد  الأل���ي���اف 

الكولي�ضرتول ال�ضار.
ي�ضاعد يف ال�ضيطرة على ن�ضبة ال�ضكر يف الدم.

ي�����ض��اع��د ت���ن���اول الأل���ي���اف ال��ك��اف��ي��ة ع��ل��ى اإن��ق��ا���ض ال���وزن 
واحلفاظ على وزن �ضحي.

يعمل على تطبيع حركة الأمعاء، وي�ضاعد يف الوقاية من 
اأمرا�ض الأمعاء.

تكرار  م��ن  يقلل  �ضحيح  ب�ضكل  الأل��ي��اف  ت��ن��اول  اأن  ثبت 
ومنع عدد من ال�ضرطانات مبا يف ذلك القولون وامل�ضتقيم 

والثدي والفم واحللق واملريء.
الفوائد الغذائية للفواكه واخل�ضراوات الطازجة  .2

اإن فكرة اأن اخل�ضار والفواكه الطازجة �ضرورية ل�ضحتنا 
ال��ت��ايل م��ن م��ق��ال يف كلية هارفارد  اجل��ي��دة، الق��ت��ب��ا���ض 

لل�ضحة العامة:
ميكن  وال��ف��واك��ه  ب��اخل�����ض��راوات  الغني  الغذائي  »النظام 
الإ�ضابة  خم��اط��ر  م��ن  ويقلل  ال���دم،  �ضغط  يخف�ض  اأن 
بع�ض  م��ن  ويقي  الدماغية،  وال�ضكتة  القلب  ب��اأم��را���ض 
مب�ضاكل  الإ�ضابة  خماطر  من  ويقلل  ال�ضرطان،  اأن���واع 
ن�ضبة  على  اإيجابي  تاأثري  وله  اله�ضمي،  واجلهاز  العني 
على  ال�ضيطرة  يف  ت�ضاعد  اأن  التي ميكن  ال��دم  يف  ال�ضكر 

ال�ضهية«.
الفواكه  م����ن  م���ت���ن���وع���ة  ت����ن����اول جم���م���وع���ة  امل���ه���م  م����ن 
الألوان  م��ن  ع��دد ممكن  ب��اأك��رب  الطازجة  واخل�����ض��راوات 
وغني  ولذيذ  �ضهل  ال�ضلطة  يف  بينهما  اجلمع  املختلفة، 
�ضيزيد  يومياً  �ضلطة  تناول  ف��اإن  واملعادن،  بالفيتامينات 

اأي�ضاً من م�ضتوى م�ضادات الأك�ضدة القوية يف دمك.
اأ�ضا�ض اأي �ضلطة، اخل�ضراوات الورقية التي تقدم فائدة 
اخل�ضر:  املجموعات  اأف�����ض��ل  ب��ني  م��ن  �ضخمة،  غ��ذائ��ي��ة 

»اللفت، ال�ضبانخ، البنجر الأخ�ضر، اجلرجري، اخل�ض«.
فائدة  ذات  الزاهية  الأل���وان  ذات  واخل�����ض��راوات  الفواكه 
الربتقايل  ال��ل��ون  ذات  امل��ن��ت��ج��ات  ي�ضمل  وه���ذا  غ��ذائ��ي��ة، 
والأرج�������واين والأح���م���ر وال��ع��ن��اب��ي، ب��ع�����ض الأم��ث��ل��ة هي 
واجل����زر،  وال���ربت���ق���ايل،  الأح���م���ر  وال��ف��ل��ف��ل  "الطماطم، 
والعليق،  وال���ت���وت،  وال��ن��ك��ت��اري��ن، واخل�����وخ،  وال���ف���راول���ة، 

والتوت الربي، والرمان.

ال��ك��اروت��ي��ن��ات ه��ي فئة م��ن امل��رك��ب��ات امل��رك��ب��ة م��ن اأ�ضباغ 
ي�ضمل  وه��ذا  واحلمراء،  والربتقالية  ال�ضفراء  النباتات 
فيتامني اأ وجميع اأ�ضكاله املركبة املتنوعة: بيتا كاروتني، 
كل  اأثبتت  وق��د  والزياك�ضانثني،  واللوتني،  والليكوبني، 
م�ضادات  ف��وائ��د  اإىل  بالإ�ضافة  الإي��ج��اب��ي��ة،  الآث���ار  ه��ذه 

الأك�ضدة واللتهابات داخل اجل�ضم.

التحكم يف الوزن  .3
يف  البدء  قبل  بالألياف  غنية  �ضلطة  تناول  �ضي�ضاعدك 
لذلك  اأ�ضرع،  ب�ضكل  بال�ضبع  ال�ضعور  على  الطعام،  تناول 
عند  ت�ضتهلكه  ق��د  مم��ا  اأق��ل  ح��راري��ة  �ضعرات  �ضت�ضتهلك 
ت��ق��دمي وج��ب��ة ب���دون ه���ذه ال�����ض��ل��ط��ة، واخل�����ض��ار ميكنك 

دجمه يف �ضلطتك، وزيادة الآثار الإيجابية املحتملة.

ترك منا�ضف يف 
بطنه.. خطاأ طبي 

يكلفه حياته
حمافظة  ق�����رى  اإح�������دى  ����ض���ه���دت 
مواطن  وف��اة  م�ضر،  يف  الغربية 
يف بداية العقد الرابع من عمره، 
نتيجة خطاأ طبي من اأحد اأطباء 

امل�ضالك البولية.
اللواء  الغربية،  اأمن  مدير  وكان 
اإخطارا  تلقى  ق��د  عوي�ض،  ه��اين 
م���ن م���اأم���ور ق�����ض��م ث���اين طنطا، 
يفيد بتحرير حم�ضر �ضد طبيب 
يدعى "خ.ح" نتيجة ت�ضببه يف وفاة 
ب��در خالل  الرحمن  امل���زارع عبد 
"ح�ضوة"  لإزالة  عملية جراحية 

كبرية احلجم باملنظار.
اأح����د  ك���ام���ل ج�����اد اهلل،  وي���ح���ك���ي 
الواقعة،  تفا�ضيل  املتويف،  اأق��ارب 
التا�ضع  يف  مت  "احلادث  ق��ائ��ال: 
���ض��ب��ت��م��رب اجل������اري، ويعترب  م���ن 
قتل  ولي�ض  ج�ضيما  مهنيا  خطاأ 
الطبيب  اف���رتى  حيث  ب��اخل��ط��اأ، 
بحياته،  واأودى  امل��ري�����ض  ع��ل��ى 
الأطباء  بداية من توجهه لأح��د 
اأن��ه يحتاج لعملية  اأك��د ل��ه  ال��ذي 
 3 على  ح�ضوة  لإزال����ة  ج��راح��ي��ة 
مراحل نظرا لكرب حجمها، ليتم 
الت���ف���اق ع��ل��ى ع��م��ل ال��ع��م��ل��ي��ة يف 

اإحدى امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة".
ج����اد اهلل يف ح��دي��ث��ه مع  وت���اب���ع 
عربية":  ن���ي���وز  "�ضكاي  م���وق���ع 
"اأثناء العملية قام الطبيب بقطع 
لتتهتك،  للكلى  امل���وؤدي  ال�ضريان 
ا�ضتئ�ضالها  ا����ض���ت���وج���ب  مم�����ا 
الفور،  على  ال�����ض��ري��ان  وم��ع��اجل��ة 
باإح�ضار  الطبيب  يقم  مل  ولكن 
خ�����وف�����ا على  ج������راح������ة  ط���ب���ي���ب 
�ضمعته التي من املمكن اأن تنهار 
كونه واح���دا م��ن جن��وم الربامج 
القنوات  ع��ل��ى  املنت�ضرة  الطبية 

الف�ضائية".
اأن يقوم  الطبيب  "قرر  واأ�ضاف: 
اأي  دون  اجل�����راح�����ي  ب���ال���ت���دخ���ل 
العملية  واأث���ن���اء  ل��ذل��ك،  جت��ه��ي��ز 
ث������ار ب�������ض���دة وط����ل����ب ع�������ددا من 
اأك��ي��ا���ض ال����دم، ل��ي��ت��م اإح�����ض��ار له 
الرغم  على  كي�ضا،  ال�15  ق��راب��ة 
الأ���ض��رة لي�ضت مي�ضورة  ك��ون  من 
الوقت  ت���اأخ���ر  وب�����ض��ب��ب  احل������ال، 
باألف  ال��واح��د  الكي�ض  ���ض��راء  مت 
جنيه، والطبيب يعلم اأن كل هذا 

حت�ضيل حا�ضل".

ر طبق �ضلطة �ضحيا ومفيدا؟ لي�ضت عملية �ضهلة.. كيف حت�ضّ

من اأهم العنا�ضر، عند اتباع نظام غذائي خلف�ض الوزن اأو اأ�ضلوب حياة 
�ضحي ب�ضفة عامة، هي اإدراج طبق ال�ضلطة �ضمن الوجبات الغذائية، 

خا�ضة يف وجبتي الغداء والع�ضاء.
خياًرا  تكون  اأن  ميكن  ال�ضتخدامات  متعددة  اأطباق  هي  فال�ضلطات 
ي��وم عمل  اأث��ن��اء  مكان  اأي  يف  ا�ضطحابها  ي�ضهل  لوجبة خفيفة  رائ��ًع��ا 

مزدحم.
�ضهاًل، فمن  اأم��راً  اإع��داد وع��اء جيد و�ضحي من ال�ضلطة لي�ض  اأن  اإل 
املهم اأن يكون هناك مزيج متوازن من املكونات لدعم ال�ضحة العامة 
وفقا ملا ين�ضح به خرباء التغذية. ولذا فعند اإعداد طبق �ضلطة �ضحي 

ومفيد، يجب اأن نراعي الآتي:
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�ش�ؤون حملية

•• العني - الفجر

املتحدة  العربية  الإم���ارات  جامعة  توا�ضل 
البحث  ال���رائ���د يف جم����ال  ت��ع��زي��ز دوره�����ا 
العلمي من خالل بناء نظام بحثي م�ضتدام 
ومتكامل مع عدد من املوؤ�ض�ضات احلكومية 
املحلية  ال��ب��ح��ث��ي��ة  وامل����راك����ز  واجل���ام���ع���ات 
م�����ض��اري��ع بحثية.  م���ن خ����الل  وال���دول���ي���ة 
ويهدف التعاون البحثي مع تلك املوؤ�ض�ضات 
واجلهات اإىل تر�ضيخ ودعم ال�ضرتاتيجيات 
هذا  ي�ضاهم  بحيث  الوطنية  والأول���وي���ات 
لتحديات  علمية  حلول  اإيجاد  يف  التعاون 
التعاون  ح��ق��ق  وق���د  ملمو�ضة.  جمتمعية 
انعك�ضت على جودة  البحثي قفزات نوعية 
ال�ضمعة  وب���ال���ت���ايل  ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل���خ���رج���ات 
قامت  وق��د  للجامعة.  العاملية  الأكادميية 
اجلامعة بدعم التعاون البحثي من خالل 
خمتربات  ت�ضم  بحثية  حتتية  بنية  ب��ن��اء 
ع��ل��م��ي��ة واأج���ه���زة ت�����ض��اع��د ال��ب��اح��ث��ني على 

اإجراء البحث العلمي وبجودة عالية.
واأك������د الأ����ض���ت���اذ ال���دك���ت���ور اأح���م���د م�����راد - 
جامعة  يف  العلمي  للبحث  امل�ضارك  النائب 
التعاون  ت�����ض��ع  ب����اأن اجل��ام��ع��ة  الإم�������ارات- 
ال�ضرتاتيجية  الأول��وي��ات  �ضمن  البحثي 
العلمي  ل��ل��ب��ح��ث  امل�����ض��ارك  ال��ن��ائ��ب  مل��ك��ت��ب 
ل��ت��ع��زي��ز ال����ري����ادة ال��ب��ح��ث��ي��ة ���ض��م��ن خطة 
ط��م��وح��ة ت�����ض��اع��د اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى حتقيق 
العاملية.  ال��ت�����ض��ن��ي��ف��ات  يف  ن��وع��ي��ة  ق���ف���زات 
وي��ت��م��ث��ل ال��ت��ع��اون ال��ب��ح��ث��ي يف ال��ت��ع��اون يف 
م�ضاريع بحثية ت�ضاهم يف خمرجات علمية 
تعزز من الن�ضر العلمي يف كربى املجالت 
العاملية.  كما وت��ويل اجلامعة  وال��دوري��ات 
املوؤ�ض�ضات  مع  البحثي  التعاون  يف  التو�ضع 

الدولة  يف  العاملة  واخل��ا���ض��ة  احلكومية 
للجامعة  ا�ضرتاتيجي  ك��دور  ياأتي  وال��ذي 
يف تقدمي احللول العلمية البتكارية التي 
تواجه املجتمع املحلي يف �ضتى املجالت من 
الإن�����ض��ان��ي��ات والج��ت��م��اع��ي��ات وال��ع��ل��وم اإىل 
والطب  والتكنولوجيا  والهند�ضة  العلوم 

وال�ضحة.
واأو�ضح اأن اجلامعة قامت بتعزيز التعاون 
اجلامعات  مع  وال��دويل  والإقليمي  املحلي 
واملراكز البحثية من خالل م�ضاريع بحثية 
م�ضرتكة، حيث يتعاون الباحثني واأع�ضاء 
باحثني  مع  اجلامعة  من  التدري�ض  هيئة 
اأو  م��رك��ز  اأو  جامعة   3572 م��ن  وع��ل��م��اء 
معهد بحثي من 71 دولة موزعة على �ضت 
الفرتة  خ��الل  العامل  من  رئي�ضية  مناطق 
اأ�ضيا  اأف���ري���ق���ي���ا،   :2021-2016 م���ن 
الأو�ضط،  ال�ضرق  اأوروب���ا،  ال��ه��ادي،  املحيط 
اجلنوبية.  واأم��ري��ك��ا  ال�ضمالية  واأم��ري��ك��ا 
واأ���ض��ات��ذة اجلامعة مع  باحثو  ت��ع��اون  وق��د 
جامعة   1200 م����ن  وع���ل���م���اء  ب���اح���ث���ني 
اأوروب������ا، بينما  ب��ح��ث��ي م��ن ق����ارة  اأو م��رك��ز 
اأ�ضيا  منطقة  يف  ال��ب��ح��ث��ي  ال��ت��ع��اون  ���ض��ه��د 
مركز  اأو  جامعة   1030 م��ع  البا�ضفيك 
والعلماء  ال��ب��اح��ث��ون  ت��ع��اون  وق���د  ب��ح��ث��ي. 
وعلماء  باحثني  مع  الإم���ارات  جامعة  من 
من 590 جامعة اأو مركز بحثي من قارة 
يف  اجلامعة  وتو�ضعت  ال�ضمالية.  اأم��ري��ك��ا 
التعاون البحثي حيث يتعاون اأع�ضاء هيئة 
 388 مع  والباحثني  باجلامعة  التدري�ض 
ال�ضرق  جامعة ومركزا بحثيا من منطقة 
اأو مركز بحثي  242 جامعة  و  الأو���ض��ط، 
من قارة اأفريقيا، و 122 جامعة اأو مركز 

بحثي من قارة اأمريكا اجلنوبية.

اأح��م��د علي مراد  الدكتور  الأ���ض��ت��اذ  واأ���ض��ار 
اإىل  اأدى  البحثي  التعاون  يف  التو�ضع  ب��اأن 
زيادة �ضبكة التعاون التي متلكها اجلامعة 
البحثي  الإنتاج  انعك�ض على  والذي بدوره 
وال�ضمعة العاملية للجامعة، حيث اأدى هذا 
ورقة   4629 اإن��ت��اج  اإىل  ال��ب��ن��اء  ال��ت��ع��اون 
 –  2016 م����ن  ال����ف����رتة  خ�����الل  ب��ح��ث��ي��ة 
واملراكز  اجلامعات  احتلت  حيث   .2021
ال�ضرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  وال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
البحثي  الإنتاج  الأوىل يف  املرتبة  الأو�ضط 
1944 ورقة بحثية ح�ضب  ن�ضر  حيت مت 
بيانات �ضكوب�ض خالل تلك الفرتة مبعدل 
ي�ضل اإىل 5 اأوراق بحثية لكل تعاون بحثي، 
الباحثني  مع  البحثي  التعاون  اأثمر  بينما 
 1751 انتاج  با�ضفيك يف  اأ�ضيا  يف منطقة 
1.7 ورقة  اإىل  ورقة بحثية مبعدل ي�ضل 
مع  التعاون  واأدى  كما  تعاون.  لكل  بحثية 
باحثني من قارة اأوروب��ا اإىل انتاج 1474 
ورقة بحثية مبعدل ي�ضل اإىل 1.23 ورقة 

 1060 ن�ضر  مت  وق��د  بحثي،  ت��ع��اون  لكل 
 2016 ال��ف��رتة م��ن  ورق���ة بحثية خ���الل 
مع  البحثي  ال��ت��ع��اون  نتيجة   2021 اإىل 
علماء وباحثني من قارة اأمريكا ال�ضمالية 
وهو ما يعادل 1.8 ورقة لكل تعاون بحثي. 
جامعات  لي�ضمل  اجل��ام��ع��ة  ت��ع��اون  وام��ت��د 
ومعاهد بحثية من قارتي اأفريقيا واأمريكا 
اجل���ن���وب���ي���ة، ح��ي��ث مت��ك��ن ال���ب���اح���ث���ون من 
ت��ل��ك اجل��ام��ع��ات وال��ب��اح��ث��ون م��ن جامعة 
759 ورق��ة بحثية وهو  الإم���ارات يف ن�ضر 
3.14 ورقة لكل تعاون يف قارة  ما يعادل 
اأفريقيا، بينما كان الإنتاج البحثي ل�ضراكة 
مع  اجلنوبية  اأمريكا  ق��ارة  م��ن  الباحثني 
اأي  بحثية  ورق���ة   168 الإم�����ارات  جامعة 

تعاون. لكل  بحثية  ورقة   1.4
وا�ضنطن  ج��ام��ع��ة  م��ع  ال��ت��ع��اون  اأدى  وق���د 
بالوليات املتحدة الأمريكية اإىل انتاج 89 
ورقة بحثية مع اقتبا�ضات و�ضل عددها اإىل 
التعاون  ح�ضل  بينما  اقتبا�ض،   18045
مع جامعة تورنتو الكندية على 17616 
وتتعاون  ب��ح��ث��ي��ة.  ورق����ة   80 ل  اق��ت��ب��ا���ض 
موؤ�ض�ضة   974 م���ع  الإم���������ارات  ج��ام��ع��ة 
حكومية  وج����ه����ات  واأك�����ادمي�����ي�����ة  ب��ح��ث��ي��ة 
العربية  الإم�����������ارات  دول�������ة  يف  وخ���ا����ض���ة 
موؤ�ض�ضة   782 مع  وتتعاون  كما  املتحدة، 
املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  وبحثية  اأك��ادمي��ي��ة 
كلية  من  باحثني  و�ضاهم  كما  الأمريكية. 
الطب والعلوم ال�ضحية بجامعة الإمارات 
م�ضت�ضفى  م��ع  بحثية  ورق���ة   130 بن�ضر 

توام خالل الفرتة 2021-2016.
واأو�ضح الدكتور اأحمد مراد النائب امل�ضارك 
اجلامعة  ب���اأن  ب��اجل��ام��ع��ة  العلمي  للبحث 
مع  ا�ضرتاتيجية  �ضراكات  بناء  على  تعمل 

الدولة  يف  احلكومية  واملوؤ�ض�ضات  اجلهات 
والدولية للم�ضاهمة يف التنمية والتطوير 
املجالت.  ك��اف��ة  يف  ال��دول��ة  ت�ضهده  ال���ذي 
ب��ح��ث��ي��ا مع  ت���ع���اون���ا   120 اأج�������رت  ح���ي���ث 
موؤ�ض�ضات وجهات عاملة بالدولة بالإ�ضافة 
من  الفرتة  خ��الل  الدولية  املوؤ�ض�ضات  اإىل 
امل�ضاريع  ه��ذه  وتركز     2020-2018
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ح���ال���ة  ح����ول  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
تطوير  املهنية،  للميول  مقيا�ض  وتطوير 
الروبوتات لعدد من املوؤ�ض�ضات احلكومية، 
املالجئ  توفر  اجلوفية،  امل��ي��اه  ديناميكية 
وق���ت الأزم�����ات، درا���ض��ة ال���واح���ات، حتديد 
درا�ضة  النخيل،  لأ���ض��ج��ار  احليوية  الكتلة 
بدائل غري تقليدية لت�ضريف املياه، منذجة 
التغري  و���ض��ي��ن��اري��وه��ات  احل�����ايل  ال��و���ض��ع 
اجلينومية،  الدرا�ضات  الدولة،  يف  املناخي 
امل����رور وال���ط���رق، مراقبة  ب��ي��ان��ات  حت��ل��ي��ل 
الهند�ضية  الدرا�ضات  اجلوفية،  املياه  اآب��ار 
امل�ضاريع  ت��ن��وع��ت  وق����د  ب����امل����واد.  امل��ت�����ض��ل��ة 
البحثية التعاونية يف اجلامعة وذلك لتنوع 
التخ�ض�ضات العلمية، حيث قدم الباحثني 
يف اجلامعة درا�ضات حول ا�ضتدامة الرقعة 
ومكافحة  ال��ن��ب��ات��ي  وال���ن���ظ���ام  اخل�������ض���راء 
الرتفيهية  امل���راف���ق  م�ضتقبل  ال��ت�����ض��ح��ر، 
ال�ضكري  اأم����را�����ض  ال���ع���ام���ة،  واخل���دم���ي���ة 
والقلب، قيا�ض وعي وثقافة املجتمع حول 
الطوارئ والأزمات والكوارث، تقييم  اإدارة 
ثاين  غاز  تخرين  الأكادمييني،  املر�ضدين 
يف  الأرز  ح�ضاد  تطوير  ال��ك��رب��ون،  اأك�ضيد 
ا�ضتخدام  واإع����ادة  تقييم  اجل��اف��ة،  املناطق 
علوم  والغاز،  النفط  لآب��ار  امل�ضاحبة  املياه 
والتقنيات  اجلينية  ال��درا���ض��ات  ال��ف�����ض��اء، 

احليوية.

•• العني :الفجر 

م�ضلم  بن  حممد  الدكتور  ال�ضيخ  ا�ضتقبل 
اإدارة  ال���ع���ام���ري رئ��ي�����ض جم��ل�����ض  ب���ن ح���م 
"حممد بن حم اخلريية" وفداً  موؤ�ض�ضة  
من موؤ�ض�ضة اجلليلة �ضم كاًل من الدكتور 
الرئي�ض  ال��ع��ل��م��اء  ���ض��ل��ط��ان  ع��ب��دال��ك��رمي 
باهارون  و�ضليمان  للموؤ�ض�ضة،  التنفيذي 

ال�ضراكات وال�ضتدامة ومرمي  اإدارة  مدير 
ال�ضراكات وال���ض��ت��دام��ة يف  امل��دين م��دي��ر- 

موؤ�ض�ضة اجلليلة .
ب���وف���د جمعية  ح����م  ب����ن  رح�����ب حم���م���د  و 
التعاون  ا�ضتمرار  �ضرورة  موؤكداً  اجلليلة، 
موؤ�ض�ضة  اأن  �ضيما  ول  امل�����ض��رتك  وال��ع��م��ل 
اجلليلة ت�ضعى اإىل ا�ضتدامة م�ضرية اخلري 

التي تن�ضدها "بن حم اخلريية"

وبحث اجلانبان �ضبل تعزيز العمل امل�ضرتك 
لتحقيق املزيد من ال�ضراكة الإن�ضانية بني 
املحلية،  ال�����ض��اح��ة  امل��وؤ���ض�����ض��ات اخل��ريي��ة يف 
وت��ع��زي��ز اأوج����ه ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����ض��ي��ق معها 
والعمل �ضوياً لبلوغ الأهداف والغايات التي 
تخدم براجمهما، وتبني املبادرات امل�ضرتكة 

وتوحيد اجلهود خلدمة املجتمع املحلي .
وقال حممد بن حم: اأن مثل هذه ال�ضراكات 

ل��ه��ا ن��ت��ائ��ج اإي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى م�����ض��رية العمل 
موؤ�ض�ضة  ت�ضعى  لذلك  الدولة،  اخلريي يف 
حممد ب��ن ح��م اخل��ريي��ة لعقد امل��زي��د من 
نظرائها  م��ع  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�����ض��راك��ات 
القادمة  املرحلة  اأن  اإىل  م�ضرياً  املحليني، 
مع  الت��ف��اق��ي��ات  م��ن  ع��دد  توقيع  �ضت�ضهد 
هيئات وجمعيات تعنى بال�ضاأن الإن�ضاين يف 
الدولة . وتابع بن حم: نوؤمن اأن الرتكيز 

ميهدان  املجتمع  وخدمة  ال�ضتدامة  على 
اإن  اإذ  م�ضرق،  م�ضتقبل  بناء  نحو  الطريق 
تظافر جهودنا مع موؤ�ض�ضة اجلليلة ميكننا 
م��ل��م��و���ض��ا، ونو�ضع  ت��غ��ي��ريا  ن��ح��دث  اأن  م��ن 
مبادرات  ونطلق  امل�ضتهدفة،  الفئات  نطاق 
وتعمل  املجتمع  خ��دم��ة  يف  ت�ضب  خ��الق��ة 
واخل��ريي يف  التطوعي  العمل  تعزيز  على 

الدولة .

•• العني - الفجر

بتوجيهات من رئي�ض جمل�ض الإدارة ال�ضيخة د. �ضما 
بنت حممد بن خالد اآل نهيان نظمت جمعية حممد 
ت��زام��ن��ا مع  امل�ضتقبل  ن��ه��ي��ان لأج��ي��ال  اآل  خ��ال��د  ب��ن 
اجلديد  الدرا�ضي  للعام  املدار�ض  اإىل  الطلبة   ع��ودة 

"كمامتكم وقايتكم"  فعالية     2022 –  2021
ق�ضم  م��ع  بالتعاون  ال�ضحي  ال��وع��ي  برنامج  �ضمن 
وح�ضورهم  – العني   العامة  وال�ضالمة  ال��ط��وارئ 
لالأجيال  نهيان  اآل  خ��ال��د  ب��ن  حممد  م��در���ض��ة  ملقر 
الأول  الأ�ضبوع  خالل  الأمريكية  الوطنية  واملدر�ضة 

من الدرا�ضة .

العامة  وال�ضالمة  ال��ط��وارئ  ق�ضم  فريق  ق��دم  حيث 
توجيهات لتوعية الطلبة والطالبات حول الإجراءات 
والأ�ضاليب   19 ك��وف��ي��د  م��ن  ل��ل��وق��اي��ة  الح���رتازي���ة 

الهامة التي يجب اتباعه.
الإ�ضعاف وحمتوياتها   �ضيارة  التعرف على   كما  مت 
فيما  مت توزيع الكمامات على جميع الطلبة ، هذا 

وي�����ض��ت��م��ر ب��رن��ام��ج ال��وع��ي ال�����ض��ح��ي ب��ف��ع��ال��ي��ات��ه مع 
على  العني  منطقة  مدار�ض  يف  خمتلفة  جمموعات 
مدار العام حتقيقا جلودة البيئة التعليمية يف حياة 
الطلبة �ضحيا ونف�ضيا وغذائيا بالتعاون مع �ضركاء 
ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  جم���ال  يف  املخت�ضني  اجل��م��ع��ي��ة 

وجودة احلياة .

 •• اأبوظبي- الفجر

مع  تفاهم  مذكرة  اأبوظبي  جامعة  وّقعت 
مكتب ال��ب��ع��ث��ات ال��درا���ض��ي��ة ال��ت��اب��ع ل���وزارة 
اآليات  اعتماد  اإىل  تهدف  الرئا�ضة،  �ضوؤون 
بني  والتن�ضيق  ال��ت��ع��اون  لتطوير  حم���ددة 
بجودة  الرت��ق��اء  يف  ي�ضاهم  مبا  اجلانبني، 
الطلبة،  واب��ت��ع��اث  الأك��ادمي��ي��ة  امل��خ��رج��ات 

جت�ضيدا للتوجيهات احلكومية.
مديرها  اأبوظبي  جامعة  عن  املذكرة  وقع 
ال��ربوف��ي�����ض��ور وق����ار اأح���م���د، وع����ن مكتب 
عتيق  م��دي��ره جمعة  ال��درا���ض��ي��ة  ال��ب��ع��ث��ات 
الطرفني  عن  ممثلني  بح�ضور  الرميثي، 

التدري�ضية  الهيئتني  اأع�����ض��اء  م��ن  وع���دد 
والإدارية يف اجلامعة.

املكتب  �ضيعمل  التفاهم،  مذكرة  ومبوجب 
جامعة  يف  للدرا�ضة  الطلبة  اب��ت��ع��اث  على 
اأبوظبي وفق النظم املعتمدة، فيما �ضتقوم 
اجلامعة بتوفري اإمكانية ا�ضتخدام املرافق 
الدرا�ضات  وم�����ض��ارك��ة  للمكتب  اجل��ام��ع��ي��ة 
ال�ضوق  ب��اح��ت��ي��اج��ات  امل��ت��ع��ل��ق��ة  وال��ت��ق��اري��ر 
اإ�ضافًة  املكتب،  مع  املطلوبة  والتخ�ض�ضات 
تدعم  تدريبية  ودورات  ور���ض  اإط��الق  اإىل 
مهارات اخلريجني وتوؤّهلهم ل�ضوق العمل، 
امل�ضاركة  امل��ك��ت��ب  خل��ري��ج��ي  مي��ك��ن  ح��ي��ث 
الربوفي�ضور  قال  املنا�ضبة  وبهذه  �ضمنها. 

والتن�ضيق  ب��ال��ت��ع��اون  "نعتز  اأح��م��د:  وق���ار 
مع مكتب البعثات الدرا�ضية، والقائم على 
جتربة  لتقدمي  امل�ضرتكة  اجلهود  توحيد 
اأكادميية متميزة، مبا يتما�ضى مع الأجندة 
الوطنية خللق جيل مبتكر م�ضتعد ل�ضوق 

العمل، وبناء �ضخ�ضية طالبية متكاملة".
واأ�ضاف: "�ضنتعاون مع املكتب لتوفري كافة 
الطلبة من  الالزمة بهدف متكني  ال�ضبل 
اكت�ضاب املعرفة واخلربة العملية والت�ضلح 
اأك��ادمي��ي��ة ت�ضتند  بهما، م��ن خ��الل ب��رام��ج 
اإىل اأرقى املعايري العاملية، ومرافق جامعية 
على  حمفزة  ومن�ضات  وو�ضائل  متقدمة، 

التفكري التحليلي."

اإنتاج 4629 ورقة بحثية خالل الفرتة من 2016 – 2021 

جامعة الإمارات تتعاون مع 3572 موؤ�ض�ضة تعليمية عاملية ل�ضت�ضراف امل�ضتقبل

حممد بن حم اخلريية تبحث تعزيز التعاون امل�ضرتك مع موؤ�ض�ضة اجلليلة

بتوجيهات �ضما بنت حممد بن خالد اآل نهيان
 برنامج للوعي ال�ضحي مع عودة الطلبة للمدار�ص - بالتعاون مع ق�ضم الطوارئ وال�ضالمة العامة-  بعنوان  كمامتكم وقايتكم

جامعة اأبوظبي ومكتب البعثات الدرا�ضية يوّقعان مذكرة تفاهم

�ضرطة اأبوظبي حتذر من خطورة 
التجمهر مبواقع احلوادث

•• اأبوظبي-الفجر

اأبوظبي من التجمهر مبواقع احل��وادث وال��ذي يعد  من   ح��ذرت �ضرطة 
مركبات  و���ض��ول  اإع��اق��ة  يف  تت�ضبب  ال��ت��ي  املرفو�ضة  ال�ضلبية  ال�ضلوكيات 
باأق�ضى �ضرعة  امل��دين  امل��روري��ة وال��دف��اع  الإ�ضعاف وال��ط��وارئ وال��دوري��ات 
واإنقاذ  للم�ضابني  الإن�ضانية  امل�ضاعدة  تقدمي  يف  بواجبها  للقيام  ممكنة 

حياتهم 
ودع���ت اإىل ���ض��رورة اإف�����ض��اح ال��ط��ري��ق ل�����ض��ي��ارات الإ���ض��ع��اف وال��دف��اع املدين 
للو�ضول اإىل مواقع احلوادث لأداء مهامها  الإن�ضانية  يف انقاذ  امل�ضابني  
مو�ضحة اأن التجمهر عادة يوؤدي  اإىل وقوع بع�ض احلوادث نتيجة وقوف 
امل�ضاة  من  الف�ضوليني  وعبور  احل��وادث  اأماكن  يف  املركبات  قائدي  بع�ض 
املركبات مما  غافلني عن حركة  احل��وادث،  مواقع  اإىل  املختلفة  الطرقات 

يوؤدي اإىل تعر�ضهم اإىل حوادث الده�ض.
ونا�ضدت  اجلمهور بامل�ضاركة باإيجابية من خالل اللتزام باإر�ضادات عنا�ضر  
�ضالمتهم و�ضالمة م�ضتخدمي  احل���وادث حفاظا على  م��واق��ع    امل��رور يف 
"التجمهر"  الطريق حم��ذرة  من تطبيق خمالفة ) عرقلة حركة ال�ضري 
والوقوف  التجمهر  م��ن  للحد  دره��م   1000 وقيمتها   ) احل���وادث  اأث��ن��اء 
املرورية ومنع  اأماكن وقوع احل��وادث  الع�ضوائي للمركبات على الطرق يف 

الختناقات املرورية يف اأماكن وقوع احلادث.
 ولفتت اإىل  اأن  جتمهر الأ�ضخا�ض الف�ضوليني يف مواقع احلوادث املرورية، 
ال�ضور  ون�ضر  وامل�ضابني  احل��وادث  امل�ضاركة يف  املركبات  بت�ضوير  وقيامهم 
على مواقع التوا�ضل الإجتماعي يعد من ال�ضلوكيات املرفو�ضة  وتعر�ض  

اأ�ضحابها للم�ضاءلة القانونية.
اأن ت�ضوير احلوادث املرورية، ون�ضر �ضورها وتبادلها عرب مواقع  واأك��دت  
امل���ادة )"197  لن�ض  وف��ق��اً  ق��ان��ون��اً  ال��ت��وا���ض��ل الج��ت��م��اع��ي �ضلوك جُم���رم 
"كل من  والغرامة  تعاقب باحلب�ض  التي  العقوبات  مكرر"2"( من قانون 
ا�ضتعمل و�ضيلة من و�ضائل الت�ضال اأو و�ضائل تقنية املعلومات اأو اأي و�ضيلة 

اأخرى يف ن�ضر معلومات اأو اأخبار ولو كانت �ضحيحة".

موؤ�ض�ضة الإمارات لالآداب تعلن عن فتح 
باب امل�ضاركة يف م�ضابقات 2022 للمدار�ص

•• دبي- الفجر

اأعلنت موؤ�ض�ضة الإمارات لالآداب عن افتتاح م�ضابقات املدار�ض لعام 2022، 
املتميز  ال�ضعري  والأداء  الق�ض�ض،  ورواة  املتميزين،  ب��ال��ق��ّراء  لالحتفاء 
ومواهب كتابة الر�ضائل اخلطية. و�ضوف يتناف�ض طلبة املدار�ض يف م�ضابقة 
كاأ�ض القّراء لإظهار معارفهم وفهمهم ملجموعة من الكتب تختارها اإدارة 
لإظهار  الواعدين  ال�ضباب  للكّتاب  فر�ضة  هناك  اأن  كما  بعناية.  املهرجان 
مواهبهم من خالل م�ضابقة املهرجان لكتابة الق�ضة. اأما من يتميزون يف 
الإمارات  بنك  للجميع" برعاية  "ال�ضعر  م�ضابقة  لهم  فتتيح  ال�ضعر،  اأداء 
على  للق�ضائد  وفهمهم  تذوقهم  واإب��راز  الإلقاء  يف  التناف�ض  الوطني  دبي 
الر�ضائل اخلطية لإب��راز فن  العام م�ضابقة كتابة  نحو متفرد، وتعود هذا 
دب��ي و�ضتكون  راٍع جديد وه��ي مدر�ضة روي��ال جرامر جيلفورد  اخل��ط مع 
امل�ضابقة خم�ض�ضة لالأطفال.  امل�ضابقات مفتوحة جلميع الطلبة امل�ضجلني 

يف املدار�ض بدوام كامل وباللغتني العربية والإجنليزية.
وقد عربت اأح��الم بلوكي، مديرة مهرجان ط��ريان الإم��ارات ل��الآداب، عن 
نعلن عودة  اأن  رائ��ع  لأم��ر  "اإنه  وقالت:  امل�ضابقات  باب  بفتح  �ضعادتها  بالغ 
"حتظى هذه  اأو�ضع واأكر متيزاً." واأكملت،  م�ضابقات املدار�ض على نطاق 
امل�ضابقات ب�ضعبية كبرية لأنها ت�ضجع الإبداع وتنمي املواهب وت�ضفي على 
يجنيها  التي  والفائدة  امل�ضاركة،  متعة  اإن  والت�ضويق.  املتعة  التعلم  عملية 
وال�ضعر،  للكتب،  تقديرهم  تعزز  التي  الطرق  اأه��م  من  امل�ضاركني  الطلبة 
والكتابة والتاأليف، وتنمي املهارات التي من �ضاأنها تعزيز تعلمهم من خالل 

املناهج الدرا�ضية".
تتيح م�ضابقة اآر جي اإ�ض جيلفورد دبي لالأطفال لكتابة الر�ضائل اخلطية 
كتابة  يف  م��ه��ارات��ه��م  واإب����راز  مواهبهم  لإظ��ه��ار  ال�ضغار  للكّتاب  الفر�ضة 
وبفن  اليد  بخط  للكتابة  اجلمالية  بالقيم  والحتفاء  اخلطية،  الر�ضائل 
من  يلهمهم  من  اإىل  ر�ضائلهم  بكتابة  الأطفال  يتوجه  اإذ  الر�ضائل،  كتابة 
"ها هي  الكّتاب، مع الأخذ يف العتبار مو�ضوع دورة املهرجان لهذا العام، 
�ضنة،   13-9 عمريتني:  فئتني  على  امل�ضابقة  ت�ضتمل  ال�ضم�ض"،  ت�ضرق 
 8 قبل  م�ضاركاتهم  تقدمي  امل�ضاركني  جميع  على  ويجب  �ضنة،  و18-14 
دي�ضمرب 2021. وتعليقاً على امل�ضابقة، قال كريج لم�ضيد، املدير املوؤ�ض�ض 
اليد  املكتوبة بخط  الر�ضالة  "حتمل  ملدر�ضة رويال جرامر جيلفورد دبي: 
لذلك  اإلكرتونية،  ر�ضالة  اأي  اأن حتمله  بكثري مما ميكن  اأك��ر  يف طياتها 
ل  التي  الكتابة  مبتعة  حتتفي  التي  امل�ضابقة  لهذه  رع��اة  نكون  اأن  ي�ضعدنا 
ت�ضاهيها متعة وتعلي من �ضاأن الكتابة البليغة بخط اليد الأنيق. �ضيوا�ضل 
الطلبة تعلم هذه املهارات الإبداعية وممار�ضة الكتابة والفن، و�ضيتحلون 

بالذوق الرفيع مما يكمل ر�ضالة التعلم املتميز ال�ضامل". 
توا�ضل م�ضابقة كاأ�ض القّراء للمدار�ض جناحها يف عامها العا�ضر، وت�ضتمل 
امل�ضابقة على فئتي املدار�ض البتدائية، حتى �ضن 11، واملدار�ض الثانوية، 
�ضيتم  العادة،  12 و16 عاماً. وكما جرت عليه  اأعمارهم بني  ت��رتاوح  ملن 
تزويد الفرق بكتب لعدد من الكّتاب املرموقني واحلائزين على العديد من 
اجلوائز ليطالعوها ويجيبوا على اأ�ضئلة امل�ضابقة امل�ضتوحاة منها. ويتاأهل 
النهائيات  اإىل  الأوىل  اجلولة  بعد  عمرية  فئة  كل  من  فريقاً   20 اأف�ضل 
للتناف�ض على املركز الأول والفوز بالكاأ�ض يف حتدي قراءة مبا�ضر ُيقام يف 

املهرجان.
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على  توؤثر  �ضائعة  م�ضكلة  الإم�ضاك  يعد 
الأ�ضخا�ش من جميع الأعمار واأوقات احلياة 
�ضيء  ب�ضبب  يحدث  م��ا  وع���ادة  املختلفة، 

ميكنك اإ�ضالحه.
وم��ن اأف�����ض��ل ط��رق ع��الج الإم�����ض��اك تغيري 
ال�ضروري  م��ن  ول��ذل��ك،  ال��غ��ذائ��ي،  النظام 
اأ�ضباب الإم�ضاك والأطعمة املحددة  معرفة 

التي يجب تناولها لعالج امل�ضكلة.

والإم�ضاك اأمر مزعج حقا وميكن اأن ي�ضبب اآلما يف املعدة 
العالمات  اأي من  واإذا كنت تعاين من  وانتفاخا ومر�ضا. 

التالية، فمن املحتمل اأنك م�ضاب بالإم�ضاك:
- اإذا كانت مرات التغوط اأقل من 3 مرات اأ�ضبوعيا خالل 

فرتة 12 اأ�ضبوعا على الأقل يف ال�ضنة الواحدة.
- اإذا تطلب التغوط بذل جهد ملحوظ.

- اإذا كان التغوط ناق�ضا وغري كامل.
- اإذا كان الرباز جافا و�ضلبا اأو متكتال

- اإذا كان هناك اإح�ضا�ض بالن�ضداد.
- ال�ضعور بالأمل عند التغوط.

ما الذي ي�ضبب الإم�ضاك؟
لالإم�ضاك العديد من الأ�ضباب املحتملة املختلفة، ولكن يف 

بع�ض الأحيان ل يوجد �ضبب وا�ضح لالإ�ضابة به.
وتقول  ناجتا عن حالة طبية.  الإم�ضاك  يكون  ل  وع��ادة، 
اأكر  اإن  الربيطانية  الوطنية  ال�ضحية  اخل��دم��ات  هيئة 
من  يكفي  ما  تناول  عدم  ت�ضمل  �ضيوعا  الإم�ضاك  اأ�ضباب 
الألياف مثل الفاكهة واخل�ضروات واحلبوب وعدم �ضرب 

ال�ضوائل الكافية.

وميكن اأن يحدث الإم�ضاك اأي�ضا ب�ضبب قلة احلركة وعدم 
اأو  اجللو�ض  يف  طويل  وق��ت  وق�ضاء  ك��اف  ب�ضكل  احل��رك��ة 

ال�ضتلقاء يف ال�ضرير.
واإذا كنت بحاجة للذهاب اإىل املرحا�ض وتتجاهل ذلك يف 

كثري من الأحيان، فقد يت�ضبب ذلك يف الإم�ضاك.
اأو  الغذائي  نظامك  تغيري  يكون  قد  الأح��ي��ان،  بع�ض  ويف 
روتينك اليومي، مبا يف ذلك وقت تناول وجباتك ومنط 

نومك، م�ضوؤول عن الإم�ضاك.
اأو  اأحد الآث��ار اجلانبية للطب  اأن يكون الإم�ضاك  وميكن 
م�ضاكل ال�ضحة العقلية مثل التوتر اأو القلق اأو الكتئاب.

املحتمل  فمن  م��وؤخ��را،  ول��دت  اأو  امل���راأة حامال  كانت  واإذا 
اأن ت�ضتاأنف حركات الأمعاء  حدوث الإم�ضاك ولكن يجب 

الطبيعية قريبا.
يعالج  اأن  ميكن  تاأكله  وما  الطعام  تناول  طريقة  وتغيري 
اأخ�����ض��ائ��ي��ة التغذية  الإم�������ض���اك، وف��ق��ا ل��ه��ان��ا ري��ت�����ض��اردز، 

.The Gut Clinic وموؤ�ض�ضة
وقالت هانا: "الطريقة الوحيدة املوثوقة لتحقيق فائدة 
هي حتريك اأمعائك بعد كل وجبة ما يتطلب منك تناول 
الطعام يف حالة ا�ضرتخاء على طاولة دون هاتفك اأو جهاز 

الكورتيزول  حت���رق  ف��اأن��ت  ل���ذا  ب���ك،  اخل��ا���ض  الكمبيوتر 
)هرمون التوتر(".

اأو امل�ضي وتاأكد  ال�ضيارة  اأن تتجنب الأكل يف  اأي�ضا  ويجب 
من م�ضغ طعامك حتى يتحول اإىل �ضائل.

واأو�ضحت هانا: "تذكر اأن حالة الإجهاد تعادل الإم�ضاك! 
من  �ضل�ضلة  يخلق  ذات���ه  ح��د  يف  ال��ط��ع��ام  ت��ن��اول  ف��ع��ل  اإن 
الطعام  تنقل  التي  املوجة  ت�ضبه  التي  الع�ضالت  تقل�ضات 
اإىل حمطات معاجلة خمتلفة يف اجلهاز اله�ضمي. وهذا 

�ضوف يحفز التغوط".
اأعرا�ض  م��ن  لي�ض  الإم�����ض��اك  اإن  التغذية  خ��ب��رية  وق��ال��ت 
اأن اجلهاز  اإن����ه ع��الم��ة ع��ل��ى  ال�����ض��ي��ئ،  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ظ��ام 

اله�ضمي باأكمله دون امل�ضتوى الأمثل.
كافية  اأنك حت�ضل على كمية  التاأكد من  اأن  اإىل  واأ�ضارت 
من ال�ضوائل يف نظامك الغذائي واأنك حتتوي على األياف 
كافية، يعني اأن تناول اخل�ضروات يف كل وجبة، هو مطلب 

مطلق لأمعاء �ضحية.
ومع ذلك، 

ن���وع من  اأي  ال��ت��دخ��ني و���ض��رب  ب��ع��دم  ب�����ض��دة  تن�ضح ه��ان��ا 
اأو القهوة بكميات زائ��دة. وبدل من ذلك، ميكن  الكحول 
اإىل  ال��ذه��اب  ع��ل��ى  مل�ضاعدتك  ال��ت��ال��ي��ة  الأط��ع��م��ة  اع��ت��م��اد 

املرحا�ض ب�ضهولة:
- اجلزر املب�ضور: ي�ضيف الألياف واملاء وفيتامني اأ.

واإذا  الأم��ع��اء.  يف  حركة  املغني�ضيوم  يخلق  املغني�ضيوم:   -
تناول  عدم  على  فاحر�ض  غذائية،  مكمالت  تتناول  كنت 

جرعة زائدة منه، 
واإل �ضتح�ضل على التاأثري املعاك�ض.

- املاء: يعاين الكثري من النا�ض من اجلفاف وتزيد القهوة 
والكحول من هذه احلالة. و�ضيت�ضبب اجلفاف يف اإ�ضابتك 
اأك���واب من  ثمانية  اإىل  �ضتة  �ضرب  ح��اول  ل��ذا  بالإم�ضاك، 

ال�ضوائل يوميا.
يحتوي  حيث  الإم�ضاك،  متنع  اليوم  يف  تفاحة  التفاح:   -
التفاح على البكتني الذي ي�ضاعد على اله�ضم يف الأمعاء 

الدقيقة ولكن له اأي�ضا تاأثري ملني.
- الربقوق: يحتوي الربقوق على ال�ضوربيتول، وهو نوع 
جيد.  ب�ضكل  اجل�ضم  يه�ضمه  ل  ال��ذي  ال�ضكر  كحول  من 
اإىل  امل��اء  �ضحب  ع��ن طريق  الإم�����ض��اك  ي�ضاعد يف تخفيف 

الأمعاء، ما يحفز حركة الأمعاء.

ميكن اأن يحدث الإم�ضاك اأي�ضا ب�ضبب قلة احلركة

ما الذي ي�ضبب الإم�ضاك وكيفية التخل�ص منه؟

ابتعد عن ال�ضو�ضاء العالية:
حيثما اأمكن، يجب على النا�ض حماولة احلفاظ على �ضمعهم 

عن طريق جتنب ال�ضو�ضاء العالية.
من  ال�ضمع  فقدان  ت�ضريع  �ضنا  الأ�ضغر  لالأ�ضخا�ض  وميكن 
85 دي�ضيبل  اإىل املو�ضيقى ب�ضوت عال جدا،  خالل ال�ضتماع 
عن  لل�ضو�ضاء  املحتمل  ال�ضرر  ت�ضحيح  فوق.وميكنهم  وم��ا 
طريق خف�ض م�ضتوى ال�ضوت قليال اأو ارتداء واقي الأذن، ما 

ي�ضمح لآذانهم بالتكيف مع تردد اأكر هدوءا.

حتقق من وجود �ضمع الأذن:
يعد �ضمع الأذن عن�ضرا حيويا لقناة الأذن وتنظيفها، ما ي�ضمح 

للع�ضو بالعمل يف اأف�ضل حالته.
لكن، يف بع�ض الأحيان، ميكن اأن يعاين النا�ض من زيادة اإنتاج 

ال�ضمع، والذي تن�ضغط بعد ذلك يف القناة.

و�ضوف ي�ضد ال�ضمع امل�ضغوط القناة بالقرب من طبلة الأذن، 
عن  امل�ضكلة  حل  ال�ضحيني  للمهنيني  وميكن  ال�ضمع،  ويعيق 

طريق ا�ضتخراجه.

حافظ على �ضخ الدم:
تعترب ممار�ضة الريا�ضة اأمرا حيويا للحفاظ على عمل جميع 
امل�ضي  اأو  اليوغا  ت�ضاعد  اأن  وميكن  احليوية،  اجل�ضم  اأع�ضاء 
اأو اجلري اليومي يف حماية اجل�ضم من اللتهابات املرتبطة 

بالعمر.
واإذا كان هذا يوؤثر على الدماغ اأو الأذنني، ميكن اأن يقلل من 

ح�ضا�ضية ال�ضمع يف وقت لحق من احلياة.

الكف عن التدخني:
يعيق  لأن��ه  ال�ضمع،  ب�ضعف  وثيقا  ارتباطا  التدخني  يرتبط 
تتداخل  اأن  وميكن  الأك�ضجني.  على  واحل�ضول  ال��دم  تدفق 
ال�ضجائر اأي�ضا مع الناقالت الع�ضبية ال�ضمعية وتهيج بطانة 

الأذن الو�ضطى.
اإ�ضالح  على  اجل�ضم  التدخني  ع��ادة  ع��ن  الإق���الع  و�ضي�ضاعد 

ال�ضمع التالف.

متى يجب اأن حت�ضل على �ضماعة اأذن؟
اإذا مل ي�ضاعد اأي مما �ضبق يف تقليل فقدان ال�ضمع، فقد يحتاج 
ت�ضخيم  طريق  عن  تعمل  فهي  اأذن،  �ضماعة  اإىل  الأ�ضخا�ض 
ال�ضو�ضاء حتى يتمكن النا�ض من ال�ضتماع ب�ضهولة يف العديد 

من املواقف.
امل�ضدر: اإك�ضربي�ض

م�ضكلة متيل اإىل التفاقم مع تقدم العمر

طرق ب�ضيطة لتح�ضني ال�ضمع من دون �ضماعة اأذن
يعد فقدان ح�ضا�ضية ال�ضمع اأمرا مزعجا للغاية كونه ميكن اأن ي�ضيب العديد 

من الفئات العمرية، وهي م�ضكلة متيل اإىل التفاقم مع تقدم العمر.
ويتدهور �ضمع كبار ال�ضن مع تطور ظروف �ضحية اأخرى، و�ضيعتمد الكثريون 
امل�ضكلة، ولكن هناك حلول  لهذه  �ضريع وفعال  ال�ضمعية كحل  على الأجهزة 

اأخرى ميكن اعتمادها، من بينها:
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املال والأعمال

امل�ضرف املركزي ي�ضدر 
اإر�ضادات جديدة حول مراقبة 

املعامالت وفح�ص اجلزاءات
•• اأبوظبي-وام: 

حول  جديدة  اإر���ض��ادات  املركزي  املتحدة  العربية  الإم���ارات  م�ضرف  اأ�ضدر 
والتي  املرخ�ضة،  املالية  للموؤ�ض�ضات  اجل��زاءات  وفح�ض  املعامالت  مراقبة 
تهدف اإىل تعزيز الفهم والتنفيذ الفّعال لاللتزامات القانونية املفرو�ضة 

عليها ملواجهة غ�ضل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب.
وقال معايل خالد حممد بالعمى حمافظ امل�ضرف املركزي : بينما نوا�ضل 
يف امل�ضرف املركزي تعزيز تدابري مواجهة غ�ضل الأموال ومكافحة متويل 
الإرهاب حلماية النظام املايل لدولة الإمارات، نتوقع من جميع املوؤ�ض�ضات 
مرجعاً  اجل��دي��دة  الإر���ض��ادات  ت�ضكل   .. بواجباتها  ال��وف��اء  املرخ�ضة  املالية 
غ�ضل  مكافحة  ملتطلبات  امتثالها  ل�ضمان  املرخ�ضة  املالية  للموؤ�ض�ضات 

الأموال ومواجهة متويل الإرهاب.
و�ضتدخل هذه الإر�ضادات حيز التنفيذ اعتباراً من ام�ض املوافق 13 �ضبتمرب 
المتثال  اإظ��ه��ار  املرّخ�ضة  املالية  املوؤ�ض�ضات  على  تقت�ضي  حيث   ،2021

ملتطلبات امل�ضرف املركزي يف غ�ضون �ضهر من التاريخ املذكور.
وي��ت��وج��ب ع��ل��ى امل��وؤ���ض�����ض��ات امل��ال��ي��ة امل��رّخ�����ض��ة ت��ط��وي��ر ���ض��ي��ا���ض��ات و�ضوابط 
واإجراءات داخلية تتنا�ضب مع طبيعة وحجم اأعمالها وفق ما مّتت املوافقة 
اإدارة  من  متكينها  بهدف  وذل��ك  لها،  التابعة  العليا  الإدارة  قبل  من  عليه 
خماطر املرتبطة التي حددتها .. كما يتوجب عليها و�ضع موؤ�ضرات ل�ضبط 
املعامالت والأن�ضطة امل�ضبوهة من اأجل تقدمي تقارير حول كل منهما، اأو 
تقدمي اأنواع اأخرى من التقارير اإىل وحدة املعلومات املالية لدولة الإمارات، 
بياناتها ومعامالتها  قواعد  بفح�ض  القيام  عليها  ذلك، يجب  اإىل  اإ�ضافة 
بانتظام بحثاً عن الأ�ضماء ال��واردة يف القوائم ال�ضادرة عن جمل�ض الأمن 
التابع لالأمم املتحدة وجلانه ذات ال�ضلة /القائمة املوّحدة ملجل�ض الأمن/ 
اأو ال�ضادرة عن جمل�ض الوزراء يف دولة الإمارات /قائمة الإرهاب املحلية/ 
قبل اإجراء اأية معاملة اأو الدخول يف عالقة جتارية مع اأي عميل، �ضواًء من 

الأفراد اأو ال�ضركات.
املالية  املوؤ�ض�ضات  على  يتعني  اجلديدة،  الإر���ض��ادات  يف  من�ضو�ض  هو  وكما 
ترتكز  اجل��زاءات  وفح�ض  املعامالت  ملراقبة  فّعالة  برامج  اإن�ضاء  املرّخ�ضة 
دورات  واإج����راء  امل��خ��اط��ر،  ي  لتق�ضّ �ض  وخم�ضّ م��درو���ض  عمل  اإط���ار  على 
جمل�ض  اإ���ض��راف  حت��ت  وذل��ك  حولها،  ملوظفيها  توعوية  وب��رام��ج  تدريبية 
الإدارة، اإ�ضافة اإىل ذلك، يتوجب عليها العمل على �ضمان التطوير امل�ضتمر 
التي  املخاطر  اإىل  ا�ضتناداً  اجل���زاءات  وفح�ض  املعامالت  مراقبة  لأنظمة 
ُتهِدُدها، ويجب اأن تخ�ضع هذه الأنظمة، مبا فيها مناذج املراقبة والفح�ض 

لالختبار والت�ضديق والتدقيق ب�ضكل م�ضتقل.
التايل:  الرابط  على  ال�ضغط  يرجى  اجلديدة،  الإر���ض��ادات  على  لالطالع 
.https://www.centralbank.ae/ar/cbuae-amlcft

الت�ضرفات  منو  % ن�ضبة   5.5
العقارية يف عجمان خالل 

اأغ�ضط�ص
•• عجمان - وام:

عقارياً  ت�ضرفاً   584 عجمان  يف  العقاري  والتنظيم  الأرا���ض��ي  دائ��رة  �ضجلت 
لتحقق  درهم  مليار   1.1 بلغت  اإجمالية  بقيمة  املا�ضي  اأغ�ضط�ض  �ضهر  خالل 
% مقارنة ب�ضهر يوليو املا�ضي يف حني بلغ اإجمايل   5.5 بذلك زيادة بن�ضبة 
 435 719 مليون دره��م مت ت�ضجيلها من خالل  العقارية  ال��ت��داولت  حجم 
بن  عمر  املهند�ض  �ضعادة  جديد«.وقال  وت�ضجيل  “البيع  �ضملت  ت��داول  عملية 
عمري املهريي مدير عام دائرة الأرا�ضي والتنظيم العقاري بعجمان اإن ال�ضوق 
العقاري يف الإمارة حافظ على ن�ضاطه واأدائه املت�ضاعد ويوا�ضل تقدمي اأرقام 
مدى  يبني  العقاري  التداول  حجم  ارتفاع  ا�ضتمرار  اأن  اإىل  ..م�ضريا  اإيجابية 
الإم���ارة  يف  امل��ت��اح��ة  بالفر�ض  والأج��ان��ب  املحليني  امل�ضتثمرين  واه��ت��م��ام  ثقة 
ا�ضتثنائية  وت�ضهيالت  وج���ذاب  اآم��ن  اإ�ضتثماري  مناخ  م��ن  ب��ه  تتمتع  مل��ا  وذل��ك 
عززت املزايا التناف�ضية التي توفرها عجمان لرواد الأعمال وامل�ضتثمرين من 
عن  اأم�ض  اأ�ضدرته  ال��ذي  العقاري  الدائرة  تقرير  اجلن�ضيات.واأظهر  خمتلف 
ت��داوًل يليه  اليا�ضمني جاء على قائمة الأحياء الأكر  اأن حي  اأغ�ضط�ض  �ضهر 
 27 وق��درت اأعلى قيمة مبايعة بنحو   ..  ”8 و”م�ضفوت  “الزاهية”  كل من 
مليون درهم.وك�ضف التقرير عن ت�ضجيل 92 عملية رهن قدرت اأعالها بنحو 
86،2 مليون درهم عن فئة الأرا�ضي و 1.03 مليون درهم عن فئة الوحدات 

العقارية ال�ضكنية.

مليار درهم ت�ضرفات   1.1
عقارات دبي اأم�ص

•• دبي-وام:

بلغت الت�ضرفات العقارية يف دائرة الأرا�ضي والأم��الك بدبي اأم�ض اأكر من 
1.1 مليار درهم حيث �ضهدت الدائرة ت�ضجيل 260 مبايعة بقيمة 571.68 
مليون درهم منها 18 مبايعة لالأرا�ضي بقيمة 136.75 مليون درهم و242 
اأهم مبايعات  434.93 مليون درهم. وجاءت  مبايعة لل�ضقق والفلل بقيمة 
30 مليون درهم يف منطقة حدائق ال�ضيخ حممد بن را�ضد  الأرا�ضي بقيمة 
تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم يف منطقة ند ح�ضة ثم مبايعة بقيمة 
ال�ضيخ  املطار. وت�ضدرت منطقة حدائق  14 مليون درهم يف منطقة مدينة 
بقيمة  �ضجلت مبايعتني  اإذ  املبايعات  املناطق من حيث عدد  را�ضد  بن  حممد 
بقيمة  مبايعتني  بت�ضجيلها  الثالثة  احلبية  منطقة  وتلتها  درهم  مليون   34
 14 بقيمة  مبايعتني  بت�ضجيلها  الثالثة  احلبية  وثالثة يف  دره��م  مليون   14
مليون درهم. ويف ما يتعلق باأهم مبايعات ال�ضقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 
19 مليون درهم مبنطقة برج خليفة كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14 
مليون درهم يف منطقة مر�ضى دبي واأخرياً مبايعة بقيمة 7 ماليني درهم يف 
عدد  حيث  من  املناطق  املطار  مدينة  منطقة  وت�ضدرت  خليفة.  برج  منطقة 
مبايعات ال�ضقق والفلل اإذ �ضجلت 30 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم وتلتها 

يوفر دعمًا متخ�ض�ضًا للم�ضاريع املبتكرة يف القطاعات ذات الأولوية

�ضندوق خليفة يطلق برنامج »ليفل اأب« لتعزيز منو 
اأعمال ال�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة

حتت عنوان »التمّيز يف خدمة العمالء«

م�ضرف ال�ضارقة الإ�ضالمي ينظم دورة تدريبية حول 
خدمة العمالء ملوظفي جمعية ال�ضارقة اخلريية

خالل الن�ضف الأول من عام 2021

جمموعة موانئ اأبوظبي توؤجر اأكرث من 2.2 مليون مرت مربع من الأرا�ضي ال�ضناعية 
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع���ل���ن���ت جم��م��وع��ة م���وان���ئ اأب���وظ���ب���ي عن 
مرت  م���ل���ي���ون   2.2 م�����ن  اأك�������ر  ت�����اأج�����ري 
التابعة  ال�ضناعية  الأرا����ض���ي  م��ن  م��رب��ع 
احلرة،  واملنطقة  ال�ضناعية  امل��دن  لقطاع 
خالل  ودول��ي��ة  واإقليمية  حملية  ل�ضركات 
الن�ضف الأول من عام 2021، ما ي�ضلط 
الأرا�ضي  على  الطلب  تنامي  على  ال�ضوء 
على  اجل��اري  العام  مطلع  منذ  ال�ضناعية 
)كوفيد-19(  جائحة  تبعات  من  الرغم 
على ال�ضركات، حيث تركز الطلب يف عدد 
من القطاعات على راأ�ضها املعادن والأغذية 

وال�ضيارات والتكنولوجيا والكيماويات.
وي����اأت����ي ه����ذا الإجن�������از يف اأع����ق����اب اإع����الن 
امل��ج��م��وع��ة الأخ����ري ع��ن ا���ض��ت��ك��م��ال اأعمال 
1.38 م��ل��ي��ون م���رت م��رب��ع من  ت��ط��وي��ر 
يف  التجزئة  وم��راف��ق  التجارية  امل�ضاحات 
تعد  وال��ت��ي  لل�ضيارات،  “رحايل”  مدينة 
يف  ال�����ض��ي��ارات  لقطاع  متكامل  م��رك��ز  اأول 
الأن�ضطة  جل��م��ي��ع  وامل��خ�����ض�����ض  امل��ن��ط��ق��ة 

واخلدمات امل�ضاندة املتعلقة بالقطاع.
واملنطقة  ال�ضناعية  امل��دن  قطاع  وي�ضتمل 
احلرة التابع ملجموعة موانئ اأبوظبي على 
ال�ضناعية  الأرا�ضي  من  كيلومرتاً   550
والتجارية، وي�ضم كاًل من مدينة خليفة 
�ضجلتا  اللتني  و”زونزكورب”  ال�ضناعية 
املبا�ضرة  الأجنبية  ال�ضتثمارات  يف  زي��ادة 

2021 بف�ضل  الأول من عام  الن�ضف  يف 
التجارة  ق���ط���اع���ات  ع���ن  ال���ن���اجت  ال��ط��ل��ب 
الإل����ك����رتون����ي����ة وال�����ل�����دائ�����ن واخل�����دم�����ات 
ويعمل  اخلفيفة.  وال�ضناعات  اللوج�ضتية 
اإط����الق ع���دد م��ن امل�ضاريع  ال��ق��ط��اع ع��ل��ى 
احلياة”  ع��ل��وم  “جمّمع  م��ث��ل  ال�����ض��خ��م��ة 
الحتياجات  لتلبية  ت�ضميمه  جرى  الذي 
املتنامية للقطاعات احليوية مثل الأدوية، 
والتطوير،  وال��ب��ح��وث  الطبية،  وامل��ع��دات 
املتعلقة  امل��ج��الت  م��ن  وغ��ريه��ا  والتعليم، 

بال�ضحة.
وت�ضم املناطق ال�ضناعية يف اإمارة اأبوظبي 
1،500 �ضركة من بينها  اأكر من  حالياً 
بع�ض اأبرز ال�ضركات ال�ضناعية العاملية يف 
قطاعات الت�ضنيع، وعلوم احلياة والأدوية 
الزراعية،  والتقنيات  والأغ��ذي��ة  احليوية، 
البحرية  واخل���دم���ات  وامل���ع���دات،  والآلت 

واللوج�ضتية، والكيماويات، واللدائن.
واأ����ض���ار ع���ب���داهلل ال��ه��ام��ل��ي، رئ��ي�����ض قطاع 
التابعة  احل��رة  واملنطقة  ال�ضناعية  امل��دن 
زيادة  اأن  اإىل  اأب��وظ��ب��ي  م��وان��ئ  مل��ج��م��وع��ة 
للتاأجري  املخ�ض�ضة  الأرا�ضي  على  الطلب 
ولوج�ضتية  جتارية  لأغ��را���ض  اأبوظبي  يف 
النمو  ع��ل��ى  وا���ض��ح  م��وؤ���ض��ر  ه��و  و�ضناعية 
امل��ت��وا���ض��ل مل��ن��ظ��وم��ة الأع���م���ال يف الإم����ارة 
التي توا�ضل التطور بدعم من ال�ضيا�ضات 
احلكومية وروؤية قيادتنا الر�ضيدة الرامية 
كمركز  اأبوظبي  اإم���ارة  مكانة  تر�ضيخ  اإىل 

�ضناعي وجتاري ولوج�ضتي عاملي.
للموقع  “نظراً  ب���امل���ن���ا����ض���ب���ة:  وق��������ال 
ال�ضرتاتيجي املتو�ضط على خارطة العامل 
وعند مفرتق الطرق التجارية التي تربط 
ال�ضناعية  املناطق  ف���اإن  ب��ال��غ��رب،  ال�ضرق 
مت�ضارعاً  ت����ط����وراً  ت�����ض��ه��د  اأب���وظ���ب���ي  يف 
التحول  طريق  على  ثابتة  بخطى  وت�ضري 
القطاعات  م��ن  ل��ع��دد  ع��امل��ي��ة  م��راك��ز  اإىل 
احتياجات  اأعمالها  تلبي  التي  الرئي�ضية 
املناطق  يف  م�����ض��ت��ه��ل��ك  م��ل��ي��ار   4.5 ن��ح��و 

اجلغرافية املجاورة«.
اأعلنت املجموعة موؤخراً عن اإجناز 1.38 
مليون مرت مربع من امل�ضاحات التجارية 
وم���راف���ق ال��ت��ج��زئ��ة يف م��دي��ن��ة »رح���اي���ل« 
ل��ل�����ض��ي��ارات ال��ت��ي ت��ع��د امل��دي��ن��ة الأوىل من 
وامل�ضممة  املنطقة،  م�ضتوى  على  نوعها 
والأعمال  الأن�ضطة  ل�ضت�ضافة  خ�ضي�ضاً 

املتعلقة بال�ضيارات.
واملنطقة  ال�ضناعية  امل��دن  قطاع  وي�ضهد 
اأبوظبي  مل��ج��م��وع��ة م��وان��ئ  ال��ت��اب��ع  احل���رة 
ان����ط����الق ع������دد م����ن امل�������ض���اري���ع امل����وؤث����رة 
هيليو�ض  �ضركة  تعتزم  حيث  وال�ضخمة 
لل�ضناعة، والتي تعد �ضركة م�ضاريع خا�ضة 
مملوكة من قبل القطاع اخلا�ض، ا�ضتثمار 
اأكر من 3.67 مليار درهم اإماراتي )اأي 
اأم��ري��ك��ي( خالل  ي��ع��ادل م��ل��ي��ار دولر  م��ا 
تاأ�ضي�ض من�ضاأة �ضناعية  الأعوام املقبلة يف 
مدينة  يف  اخل�ضراء”  “الأمونيا  لإن��ت��اج 

خليفة ال�ضناعية، وتبلغ القدرة الإنتاجية 
حوايل  ا�ضتكمالها  عند  للمن�ضاأة  املتوقعة 
الأم��ون��ي��ا اخل�ضراء  األ���ف ط��ن م��ن   200
با�ضتخدام 40 األف طن من الهيدروجني 

الأخ�ضر.
تطوير  ح��ال��ي��اً  “زونزكورب”  ت�ضهد  كما 
ميتد  جم��ّم��ع  وه���و   ”7 “بلوك  م�����ض��روع 
مربع  م���رت   820،000 م�����ض��اح��ة  ع��ل��ى 

اإىل  امل�����ض��ت��ن��دة  ال��ق��ط��اع��ات  ل��دع��م  م�ضمم 
البتكار وي�ضتمل على بنى حتتية متطورة، 
وخ���دم���ات م��ت��م��ي��زة، وال���رب���ط ب��ني اأماكن 
العمل الذكية، والتي ت�ضتفيد جميعها من 
“زونزكورب”  املتكاملة يف  املنظومة  مزايا 
التي توفر من�ضة مثالية لل�ضركات النا�ضئة 
التكنولوجيا  �ضناعات  جم��ال  يف  العاملة 

املتقدمة يف اإمارة اأبوظبي.

•• اأبوظبي-الفجر: 

امل�ضاريع  لتطوير  خليفة  �ضندوق  اأطلق 
برنامج “ليفل اأب”، مل�ضاعدة رواد الأعمال 
واملتو�ضطة  ال�ضغرية  ال�ضركات  اأ�ضحاب 
والنا�ضئة، على اقتنا�ض الفر�ض اجلديدة 
الأعمال  ا�ضتقرار  دع��م  �ضاأنها  م��ن  التي 

وتعزيز منوها وازدهارها. 
خ�ضي�ضاً  امل�����ض��م��م  ال��ربن��ام��ج  و���ض��ريّك��ز 
الأول����وي����ة  ذات  ب��ال��ق��ط��اع��ات  ل���الرت���ق���اء 
تطوير  ت�ضريع  ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  يف 
املحلية وتوفري وظائف جديدة  امل�ضاريع 
امل�ضاهمة  عن  ف�ضال  القطاعات،  هذه  يف 
الإمارات  دول��ة  ت�ضريع عملية  حت��ول  يف 
م�ضتدام  اقت�ضاد  نحو  املتحدة  العربية 
الربنامج  امل��ع��رف��ة.وي��ه��دف  ع��ل��ى  وق��ائ��م 
 10 ن��ح��و  اإىل  متخ�ض�ض  دع���م  ل��ت��وف��ري 
ناجحة  وم��ت��و���ض��ط��ة  ����ض���غ���رية  ����ض���رك���ات 
و�ضركات نا�ضئة من خالل توفري الأدوات 
واملوارد الأكر فاعلية، للحفاظ على منو 
اأعمالها. و�ضيعمل امل�ضاركون يف الربنامج 
املحتملني  وامل�����ض��ت��ث��م��ري��ن  اخل�����رباء  م���ع 
ابتكار  ع���ل���ى  وال���������ض����رك����اء،  وامل�������ض���رتي���ن 
اأفكارهم  ونقل  لأعمالهم  جديد  من��وذج 

اأعلى،  م�����ض��ت��وى  اإىل  ال��ق��ّي��م��ة  ال���ري���ادي���ة 
معززين خرباتهم ومهاراتهم من خالل 
التوا�ضل،  وفعاليات  املتخ�ض�ضة،  املناهج 

والتدريب اجلماعي، وجل�ضات التوجيه،
وي�����ض��ع��ى ����ض���ن���دوق خ��ل��ي��ف��ة  م���ن خالل 
من  املزيد  لتمكني  اأب”،  “ليفل  برنامج 
ال�ضركات ال�ضغرية من تقدمي م�ضاهمات 
اأكرب يف النتعا�ض القت�ضادي بعد جائحة 
كورونا ، وي�ضاهم يف �ضد الفجوة بني رواد 
الأعمال يف املراحل املبكرة من م�ضاريعهم 
تبادل  لتعزيز  ر�ضوخاً  الأك��ر  وال�ضركات 
اخلربات وجذب املزيد من ال�ضتثمارات، 
يف  بامل�ضاعدة  خليفة  �ضندوق  يلتزم  كما 
ثقافة  وغ��ر���ض  ال��دول��ة  احتياجات  تلبية 
ال�ضغرية  لل�ضركات  الإي��ج��اب��ي  التغيري 
التنمية  دع��م  م��ع  والنا�ضئة،  واملتو�ضطة 
مع  متا�ضيا  القادمة  لالأجيال  امل�ضتدامة 

مئوية الدولة 2071.
الرئي�ض  ال��ن��ا���ض��ري،  م���وزة عبيد  وق��ال��ت 
ل�����ض��ن��دوق خليفة  ب���الإن���اب���ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
لتطوير امل�ضاريع: “ي�ضاهم رواد الأعمال 
وال�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة والنا�ضئة 
دولة  اق��ت�����ض��اد  تنمية  يف  رئ��ي�����ض��ي  ب�ضكل 
الإم��ارات العربية املتحدة، ولهذا ال�ضبب 

املبتكر  الربنامج  ه��ذا  يف حم��ور  ن�ضعهم 
لالأ�ضواق  �ضل�ض  و�ضول  لتوفري  وامل�ضمم 

والتقنيات واخلربات اجلديدة. 
وا�ضافت اأن الربنامج �ضي�ضاعد يف تعزيز 
اإمكانات النمو ملا بعد التعايف من جائحة 
اأب��وظ��ب��ي ودولة  19 وحت��وي��ل  ك��وف��ي��د - 
لالإبداع  رئي�ضي  حم���رك  اإىل  الإم�����ارات 

والبتكار وريادة الأعمال«. 
خليفة  ���ض��ن��دوق  اأن  ال��ن��ا���ض��ري  واأك�����دت 
حري�ض على ان�ضمام املزيد من ال�ضركات 
هذه  م��ث��ل  اإىل  وامل��ت��و���ض��ط��ة  ال�����ض��غ��رية 

الربامج  ،م�ضرية اإىل ان ال�ضندوق يهدف 
اإىل تعزيز قدراتها ومرونتها وا�ضتجابتها 
اجلائحة  اآث���ار  م��ن  للتعايف  وا�ضتعدادها 

بطريقة تعزز قدراتها التناف�ضية. 
“ليفل  ب��رن��ام��ج  ي��ع��م��ل  اأن  امل���ق���رر  وم���ن 
مدة  م��ت��ع��اق��ب��ة،  م����راح����ل  ���ض��م��ن  اأب” 
اأ����ض���ه���ر ون�����ض��ف وفقاً  اأرب����ع����ة  ك���ل م��ن��ه��ا 
بالزراعة.  ب���دءاً  متخ�ض�ضة،  لقطاعات 
و�ضيت�ضمن الربنامج �ضهرين من التعلم 
والإر�ضاد املهني، منتدًى ويوماً للعرو�ض 
التجريبية احلية، بالإ�ضافة اإىل حدثني 
القطاعات  وت�����ض��م��ل  امل��ه��ن��ي.  ل��ل��ت��وا���ض��ل 
التمويل  تغطيتها،  �ضيتم  التي  الأخ���رى 
والت�ضالت  امل��ع��ل��وم��ات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
احليوية  والأدوي����ة  ال�ضحية  واخل��دم��ات 
وال�ضياحة  ال���زراع���ي���ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
وال�����ع�����ق�����ارات. وي����ه����دف ال���ربن���ام���ج اإىل 
خمتلف  يف  والبتكار  النمو  يف  امل�ضاهمة 

القطاعات القت�ضادية يف الدولة. 
الربنامج،  الأوىل من  املرحلة  و�ضتنطلق 
الزراعة  م�ضتقبل  ت�ضّور  “اإعادة  بعنوان 
اأكتوبر   1 م���ن  ال���ف���رتة  يف  والغذاء” 
بهدف  وذل��ك  دي�ضمرب2021،   6 وحتى 
الوطنية  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  يف  امل�����ض��اه��م��ة 

خالل  م���ن   2051 ال���غ���ذائ���ي  ل���الأم���ن 
الزراعية  امل���م���ار����ض���ات  ت��ط��وي��ر  ت�����ض��ري��ع 
امل���رن���ة وامل�����ض��ت��دام��ة. ع���رب اإي���ج���اد حلول 
مبتكرة وع�ضرية، �ضيلعب هذا اجلزء من 
الربنامج دوراً اأ�ضا�ضياً يف زيادة الإنتاجية، 
الإنتاج  وتعزيز  البيئية،  النظم  وحماية 
الزراعة،  قطاع  يف  الهدر  وتقليل  املحلي، 
وحت�ضني التغذية، وخلق �ضراكات حمتملة 

لتنويع م�ضادر الغذاء يف الدولة.
�ضندوق  “يف  النا�ضري:  م��وزة  واأ�ضافت 
اأ����ض���ال���ي���ب ع��م��ل مرنة  خ��ل��ي��ف��ة، ن��ع��ت��م��د 
املنا�ضب  ال����دع����م  ل���ت���ق���دمي  وم���ب���ت���ك���رة 
الظروف  ظ���ل  يف  ال�����ض��غ��رية  ل��ل�����ض��رك��ات 
املتطورة.  ال�����ض��وق  واح��ت��ي��اج��ات  امل��ت��غ��رية 
ا�ضتباقية  مب��ن��ه��ج��ي��ة  ال��ع��م��ل  ون���وا����ض���ل 
ت��ق��دمي خمتلف  اأ���ض��ال��ي��ب��ن��ا يف  ل��ت��ط��وي��ر 
التحديات  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  ال���دع���م  اأن������واع 
الأعمال  لرواد  الفر�ض  املزيد من  وخلق 
تعزيز  خ��الل  م��ن  ال�ضغرية.  وال�ضركات 
اأعمالنا  ت�����ض��اه��م  الق���ت�������ض���ادي،  ال��ن��م��و 
وبراجمنا بقوة يف ا�ضتقرار بيئة الأعمال 
يف الدولة وتر�ّضخ موقع الإمارات العربية 

املتحدة الريادي على م�ضتوى العامل«.

•• ال�شارقة-الفجر:

والتعاون  ال�ضراكة  لعالقات  تعزيزاً 
م�ضرف  نظم  بينهما،  ت��رب��ط  ال��ت��ي 
ال�����ض��ارق��ة الإ���ض��الم��ي م���وؤخ���راً دورة 
العمالء  مل��وظ��ف��ي خ��دم��ة  ت��دري��ب��ي��ة 
ومركز الت�ضال يف جمعية ال�ضارقة 
“التمّيز يف خدمة  بعنوان  اخلريية 
قدراتهم  تطوير  بهدف  العمالء” 
ومتكينهم  م����ه����ارات����ه����م  وت���ن���م���ي���ة 
املجتمعية  الأه�������داف  حت��ق��ي��ق  م���ن 

والإن�ضانية للجمعية.

امل�ضاهمة يف التنمية امل�ضتدامة 
التي ت�ضمل كافة املجالت 

رئي�ض  ال���ب���ل���و����ض���ي  ج���ا����ض���م  واأك��������د 
ال�ضارقة  مب�ضرف  املوؤ�ض�ضي  التميز 
الإ�ضالمي اأن هذه الدورة التدريبية 

م�ضرف  ح����ر�����ض  اإط��������ار  يف  ت����اأت����ي 
ال�������ض���ارق���ة الإ�����ض����الم����ي ع���ل���ى دعم 
ق�����درات ال�����ض��رك��اء، ومت��ك��ي��ن��ه��م من 
جمتمع  خدمة  يف  اأهدافهم  حتقيق 
اإم������ارة ال�����ض��ارق��ة ودول�����ة الإم������ارات 
امل�ضوؤولية  �ضمن  املتحدة،  العربية 
والتزامه  للم�ضرف،  الج��ت��م��اع��ي��ة 
بامل�ضاهمة يف التنمية امل�ضتدامة التي 
والقطاعات  امل��ج��الت  جميع  ت�ضمل 

احلياتية.
خدمة  يف  “التميز  دورة  اأن  واأو�ضح 
تاأهيل  اإىل  ت����ه����دف  العمالء” 
خدمة  قطاع  يف  العاملني  وت��دري��ب 
ال�ضارقة اخلريية  بجمعية  العمالء 
من خالل تعريفهم مبعايري خدمة 
العمل  ب��ي��ئ��ة  امل��ت��م��ي��زة يف  ال��ع��م��الء 
بفعالية  والرت�����ق�����اء  ال��ت��ن��اف�����ض��ي��ة، 
الو�ضول  بهدف  عنا�ضرها  وك��ف��اءة 

العمالء  خ���دم���ة  يف  ال���ت���م���ي���ز  اإىل 
م���ن ح��ي��ث ج�����ودة اخل���دم���ة ودرج����ة 
�ضموليتها لكافة احتياجات العمالء

“�ضراكتنا  ال���ب���ل���و����ض���ي  واأ�������ض������اف 
ال�ضارقة  جمعية  مع  الإ�ضرتاتيجية 
�ضنوات  م��دار  على  امتدت  اخلريية 
اأثمرت  املتميز  التعاون  من  طويلة 
خ���الل���ه���ا ال����ع����دي����د م�����ن ال����ربام����ج 
ا�ضهمت  التي  امل�ضرتكة  والفعاليات 
ال��ع��م��ل اخلريي  يف دع���م م��ن��ظ��وم��ة 
باجلمعية وفتحت املجال للم�ضرف 
يف تو�ضيع نطاق جهود امل�ضرف فيما 

يتعلق بامل�ضوؤولية املجتمعية«.
التدريب  ق�������ض���م  اأن  اإىل  واأ������ض�����ار 
وال��ت��ط��وي��رال��ت��اب��ع ل��ل��م�����ض��رف قدم 
خالل ال�ضنوات املا�ضية العديد من 
من  للعديد  التخ�ض�ضية  ال����دورات 
اجلهات احلكومية، ويرحب بالتعاون 

احلكومية  اجلهات  من  العديد  مع 
من  بال�ضتفادة  الراغبة  واخلا�ضة 
ال��ت��دري��ب��ي��ة، ح��ي��ث يقدم  ب���راجم���ه 
العديد  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ت��دري��ب  ق�ضم 
النوعية  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال���ربام���ج  م��ن 
تتمحور  ل  ال���ت���ي  وامل��ت��خ�����ض�����ض��ة، 
واإمنا  امل�ضريف فح�ضب،  العمل  حول 
ت�ضمل العديد من املجالت الإدارية، 
على  التدريب  وبرامج  واملحا�ضبية، 
وغريها  والت�ضويق  العمالء  خدمة 

من الربامج التخ�ض�ضية. 

ال��ت��م��ّي��ز يف ت��ق��دمي اخل��دم��ات 
اخلريية

اأ����ض���اد ���ض��ع��ادة عبداهلل  م���ن ج��ان��ب��ه، 
التنفيذي  امل��دي��ر  خ��ادم  ب��ن  �ضلطان 
بجهود  اخل��ريي��ة  ال�ضارقة  جلمعية 
م�����ض��رف ال�������ض���ارق���ة الإ����ض���الم���ي يف 
تنظيم هذه ال��دورة التي من �ضاأنها 
اأن تعمل على �ضقل ق��درات الكوادر 
العمالء  م��رك��ز خ��دم��ة  ال��ع��ام��ل��ة يف 
لديهم  احل���اف���ز  ورف�����ع  ب��اجل��م��ع��ي��ة 
تطراأ  التي  املتغريات  م��ع  ليتواكب 
على املنظومة و�ضوًل اإىل ال�ضال�ضة 
املطلوبة  وامل���ن���ه���ج���ي���ة  وال���ت���ن���ظ���ي���م 
خالل  م��ن  اجلمهور  ر�ضا  لتحقيق 
واآلية  باأ�ضلوب  الإرتقاء  على  العمل 
ال���ض��ت��ج��اب��ة ال���ف���وري���ة وال������رد على 
ال����واردة م��ن املتربعني  ال��ت�����ض��اوؤلت 
واملراجعني، مما يرفع موؤ�ضر الأداء 
تن�ضده  ال��ذي  التميز  ويحقق  ال��ع��ام 

اجلمعية.

ال��ت��ن��ف��ي��ذي جلمعية  امل���دي���ر  واأك������د 
ال�ضارقة اخلريية على عمق ال�ضراكة 
اخلريية  ال�������ض���ارق���ة  ج��م��ع��ي��ة  ب����ني 
التي  الإ�ضالمي  ال�ضارقة  وم�ضرف 
اأوج�����ه حم�����ددة، بل  ل ت��ن��ح�����ض��ر يف 
تتخطاها ملا يحقق الروؤية والأهداف 
امل�ضرتكة لدعم برامج التطوع التي 
اأن جناح  ت��ن��ف��ذه��ا اجل��م��ع��ي��ة، لف��ت��ا 
امل��وؤ���ض�����ض��ة ه���و ن��ت��اج مل���ا مت��ت��ل��ك��ه من 
التكيف  على  ومدربة  موؤهلة  ك��وادر 
مع امل�ضتجدات والتعامل مع النقاط 
انطالق  ن��ق��ط��ة  ال�����ض��ل��ب��ي��ة مب��ث��اب��ة 

لت�ضويب الأخطاء ومعاجلتها.
“لدينا يف جمعية  واأ�ضاف بن خادم 
ال�ضارقة اخلريية م�ضوؤوليات كبرية 
جتاه املجتمع وحتديات جمة ووعود 
�ضيدي  اأم���ام  اأنف�ضنا  على  قطعناها 
الدكتور  ال�����ض��ي��خ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب 
ع�ضو  القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان 
ل����الحت����اد، حاكم  امل��ج��ل�����ض الأع����ل����ى 
املجتمع  وك��ذل��ك  ال�����ض��ارق��ة،  اإم�����ارة 
ككل، لرت�ضيخ مبادئ العمل اخلريي 
ومت��ك��ني امل��ج��ت��م��ع��ات والأف�������راد من 
ال���ن���ه���و����ض ب��ن��ف�����ض��ه��ا وف������ق روؤي������ة 
اجلمعية لتحقيق الريادة يف التنمية 

امل�ضتدامة لالأعمال الإن�ضانية«.

حماور الدورة التدريبية 
وت�ضمنت حماور الدورة التدريبية، 
العمالء،  خدمة  مبفهوم  التعريف 
و����ض���رح ت��ف�����ض��ي��ل��ي  ل��ل��ع��ن��ا���ض��ر التي 
املقدمة  اخل�����دم�����ة  ج�������ودة  حت�������ّدد 

الفّعال  التوا�ضل  وكيفية  للعمالء، 
مع  التعامل  وكيفية  ال��ع��م��الء،  م��ع 
والطرق  ع��ال��ي��ة،  ب��ك��ف��اءة  ال��ع��م��الء 
غري  العمالء  مع  للتعامل  الفّعالة 
الرا�ضني عن اخلدمة املقدمة لهم، 
ثقة  تنمي  لفر�ض  حتويلها  وكيفية 

وولء العميل،
احل���������ض����ول على  ك���ي���ف���ي���ة  وت���ع���ل���م   
وموا�ضيع  ال���ع���م���الء،  م���الح���ظ���ات 
اأخرى عديدة مهمة للعاملني ب�ضكل 
مبا�ضر مع اأفراد املجتمع واملتربعني 

للجمعية.
ال���������ض����ارق����ة  م���������ض����رف  اأن  ي�����ذك�����ر 
ب��ت��ق��دمي نطاق  ي���ق���وم  الإ����ض���الم���ي 
املطابقة  اخل�����دم�����ات  م�����ن  وا������ض�����ع 
لل�ضريعة الإ�ضالمية خلدمة الأفراد 
وال�ضركات واملوؤ�ض�ضات وامل�ضتثمرين، 
ف�����ض��اًل ع��ن ت��وف��ري ك��اف��ة اخلدمات 
امل�ضرفية العاملية والت�ضهيالت، التي 
قاعدة  ُم��ت��ط��لَّ��ب��ات  لتلبية  ��م��ت  ��مِّ ���ضُ
خالل  وال�ضركات  التجزئة  ُع��م��الء 
الفرتة احلالية لدعم جهود الدولة 
لحتواء فريو�ض كورونا حتت �ضعار 
“نلتزم لننت�ضر”، ومتا�ضياً مع روؤية 
الرامية للو�ضول   2021 الإمارات 
مبني  معريف  تناف�ضي  اقت�ضاد  اإىل 

على البتكار،
 و���ض��م��ن ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة امل�����ض��رف يف 
القت�ضادية  ال���ت���ح���ولت  م���واك���ب���ة 
التقنيات  اأحدث  العاملية، وا�ضتخدام 
الرقمية يف العمل امل�ضريف املعتمدة 

عاملياً.
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املال والأعمال

تنظمه غرفة دبي واإك�ضبو 2020 دبي يومي 13 و14 اأكتوبر املقبل

املنتدى العاملي الأفريقي لالأعمال ي�ضتقطب ح�ضورااً حكوميااً اأفريقيااً 
رفيع امل�ضتوى ي�ضم روؤو�ضاء دول واأكرث من 30 وزيرااً 

ملتقى ال�ضتثمار ال�ضنوي بدبي يركز على متكني ال�ضركات النا�ضئة على م�ضتوى العامل

عقدت لقاءات عمل لتعزيز التعاون واإيجاد فر�ش ا�ضتثمارية جديدة يف خمتلف القطاعات التنموية

»غرفة ال�ضارقة« تختتم يف مدينة �ضانت بطر�ضربغ بعثة 
الإمارة التجارية اإىل رو�ضيا

•• �شانت بطر�شربغ-الفجر:

ال�ضارقة  لإم��ارة  التجارية  البعثة  اختتمت 
و�ضناعة  جت�������ارة  غ����رف����ة  ق���ادت���ه���ا  ال����ت����ي 
لتنمية  ال�����ض��ارق��ة  ال�����ض��ارق��ة ممثلة مب��رك��ز 
الحتادية  رو�ضيا  جمهورية  يف  ال�ضادرات 
اجل���اري،  �ضبتمرب   12-6 ال��ف��رتة  خ���الل 
اأعمالها مبدينة �ضانت بطر�ضربغ الرو�ضية 
بتنظيم جمموعة وا�ضعة من اللقاءات مع 
احلكومية  الهيئات  ممثلي  من  امل�ضوؤولني 
اإمارة  اأ���ض��ب��وع  اخل��ا���ض��ة �ضمن  وال�����ض��رك��ات 
ال�ضارقة يف رو�ضيا، وذلك موا�ضلة للجهود 
ت��ع��زي��ز النمو  ال�����ض��ارق��ة يف  ت��ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي 
ا�ضتثمارية  ف��ر���ض  واإي���ج���اد  الق��ت�����ض��ادي، 
التنموية،  القطاعات  خمتلف  يف  ج��دي��دة 
العالقات  ل���دع���م  اإم���ك���ان���ات���ه���ا  وت�����ض��خ��ري 

الرو�ضية الإماراتية.
و�ضهدت املحطة الأخرية للبعثة يف مدينة 
بني  عمل  ل��ق��اء  تنظيم  بطر�ضربغ،  �ضانت 
رئي�ض  العوي�ض،  �ضلطان  اهلل  عبد  �ضعادة 
جمل�ض اإدارة غرفة جتارة و�ضناعة ال�ضارقة، 
رئي�ض  نائب  اأب��وب��ك��اروف  عربي  �ضعادة  مع 
وكون�ضتانتني  ال��دول��ي��ة،  ال��ع��الق��ات  جل��ن��ة 
وممثلو  الثقافة،  جلنة  رئي�ض  �ضوخينكو 
والبتكارات  ال�ضناعية  ال�ضيا�ضات  جلنة 
امل��ح��ل��ي��ة مبدينة  احل��ك��وم��ة  وال���ت���ج���ارة يف 
�ضانت بطر�ضربغ الرو�ضية، بح�ضور �ضعادة 
وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاين 
العزيز  ال�����ض��ارق��ة، وع��ب��د  ل��رئ��ي�����ض غ��رف��ة 
الغرفة  عام  مدير  م�ضاعد  �ضطاف  حممد 
ل��ق��ط��اع خ��دم��ات الأع�������ض���اء، م��دي��ر مركز 
�ضعيد  وجمال  ال�ضادرات،  لتنمية  ال�ضارقة 
غرفة  يف  الإع�����الم  اإدارة  م��دي��ر  ب���وزجن���ال 
ال�ضارقة، وجا�ضم املطوع م�ضت�ضار العالقات 

عبد  وملياء  امل�ضتقلة،  الكومنولث  دول  مع 
تنمية  اأول  ت��ن��ف��ي��ذي  اجل�����ض��م��ي  ال��رح��م��ن 
اآل  عبداهلل  و�ضلطان  الوطنية،  ال�ضناعات 
الوطنية  ال�ضناعات  تنمية  تنفيذي  علي 

مبركز ال�ضارقة لتنمية ال�ضادرات.

تعاون ثقايف
ذات  املوا�ضيع  بحث  اللقاء  خ��الل  وج��رى 
اله��ت��م��ام امل�����ض��رتك، ك��م��ا ���ض��ّل��ط اجلانب 
�ضانت  م���دي���ن���ة  ع���ل���ى  ال�������ض���وء  ال����رو�����ض����ي 
ب���ط���ر����ض���ربغ ال����ت����ي ت���ع���د م����ن اأه�������م امل����دن 
داعمة  اقت�ضادية  ب��ق��وة  ومت��ت��از  ال��رو���ض��ي��ة 
لالقت�ضاد الرو�ضي ككل ف�ضال عن موقعها 
مل�ضاعفة  و�ضعيها  واجل���غ���رايف،  ال�ضياحي 
والأنظمة  القوانني  هيكلة  لإع��ادة  اجلهود 
جائحة  ب��ع��د  خ��ا���ض��ة  لال�ضتثمار  امل��ح��ف��زة 
ال��ت��اأك��ي��د من  اأي�����ض��ا  وج���رى  كوفيد -19، 
اإمارة  بني  الثقايف  التعاون  على  اجلانبني 
ب��ط��ر���ض��ربغ، من  ال�����ض��ارق��ة وم��دي��ن��ة �ضانت 
الثقايف  ال��ت��وا���ض��ل  ب��ن��اء ج�ضور م��ن  خ��الل 
بني املوؤ�ض�ضات والهيئات احلكومية املعنية، 
ف�ضال عن امل�ضاركة يف املعار�ض والفعاليات 
التي تقام يف كل من اإمارة ال�ضارقة واملدينة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��رو���ض��ي��ة، ك��م��ا وج��ه��ت غرفة 
الرو�ضية  امل��دي��ن��ة  مل�ضاركة  دع���وة  ال�ضارقة 
الأو�ضط  ال�ضرق  معر�ض  يف  �ضرف  ك�ضيف 
اخلم�ضني  دورت��ه  يف  واملجوهرات  لل�ضاعات 
التي �ضتقام يف اإبريل من عام 2022، ومت 
التفاق اأي�ضا على و�ضع اآلية معينة لتبادل 
التجارية،  وال��وف��ود  وال��زي��ارات  املعلومات 
واملتو�ضطة  ال�ضغرية  ال�����ض��رك��ات  �ضيما  ل 
لدعم هذا القطاع احليوي، بالإ�ضافة اإىل 
ا�ضتعرا�ض مميزات املناطق ال�ضناعية التي 
ت�ضتهر بها املدينتني واخلدمات ذات القيمة 

امل�ضافة للم�ضتثمرين الأجانب.

مناخ ا�ضتثماري
وا�ضتعر�ض �ضعادة عبد اهلل �ضلطان العوي�ض، 
املقومات ال�ضياحية والثقافية والقت�ضادية 
م�ضلطا  ال�����ض��ارق��ة،  اإم����ارة  بها  تتميز  ال��ت��ي 
ال�ضوء على املناخ ال�ضتثماري الذي حتظى 
املزايا  م��ن  للعديد  ت��وف��ر  م��ن  الإم�����ارة  ب��ه 
التناف�ضية التي جتعلها بيئة مثالية لرجال 
ب�ضبب موقعها اجلغرايف  الرو�ض،  الأعمال 
دول  ملختلف  ه��ام��ة  ب��واب��ة  يجعلها  ال����ذي 
املنطقة، كما اأ�ضار اإىل الدور الذي يقوم به 
مركز ال�ضارقة لتنمية ال�ضادرات يف اإقامة 
لتعزيز  وال�ضتثمارية  التجارية  ال�ضراكات 
واكت�ضاف  ال�ضارقة  غرفة  اأع�ضاء  �ضادرات 
اأعمالهم  تو�ضيع  يف  ت�ضهم  جديدة  اأ���ض��واق 
وعقد �ضراكات ا�ضتثمارية جمدية وكذلك 
الإم���ارات���ي���ة عالية  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات  ال���رتوي���ج 
اجلودة، وذلك انطالقا من حر�ض الغرفة 
اإمارة  بني  التجارية  العالقات  تعزيز  على 
ال�ضارقة وخمتلف دول العامل لفتح اأ�ضواق 
الأع��م��ال، مبينا  ج��دي��دة ومت��ك��ني جمتمع 
ال�ضارقة  اإك�ضبو  مركز  يلعبه  ال��ذي  ال��دور 
وي�ضت�ضيفها  ي��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي  وامل���ع���ار����ض 
يوفرها  التي  واخل��دم��ات  العام  م��دار  على 
ل���ل���ع���ار����ض���ني وال���������ض����رك����ات ورب���ط���ه���م مع 

امل�ضتهلكني من خمتلف اأ�ضواق املنطقة. 

تنمية جمالت التعاون
و���ض��ه��دت غ���رف���ة جت�����ارة و���ض��ن��اع��ة �ضانت 
ح�ضره  ت�������ض���اروي���ا  اج��ت��م��اع��ا  ب��ط��ر���ض��ربغ 
رئي�ض  ال��ع��وي�����ض  �ضلطان  اهلل  ع��ب��د  ���ض��ع��ادة 
واأع�ضاء  ال�����ض��ارق��ة،  غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����ض 
وف��د ال��غ��رف��ة، و���ض��ع��ادة ف��الدمي��ري كاتنيف 

اإدارة غرفة جتارة و�ضناعة  رئي�ض جمل�ض 
نائبة  زيلتوكينا  واإلينا  بطر�ضربغ،  �ضانت 
اأكد  حيث  بطر�ضربغ،  �ضانت  غرفة  رئي�ض 
امل��ج��ت��م��ع��ون ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت�����ض��اف��ر اجلهود 
امل�ضرتكة لإيجاد الو�ضائل الداعمة لتنمية 
بني  القت�ضادي  التعاون  جم��الت  وتقوية 
دول����ة الإم������ارات ع��ام��ة وال�����ض��ارق��ة خا�ضة 
وج��م��ه��وري��ة رو���ض��ي��ا الحت���ادي���ة، كما تلقت 
يف  للم�ضاركة  ر�ضمية  دعوة  ال�ضارقة  غرفة 
احتفالت غرفة �ضانت بطر�ضربغ مبنا�ضبة 
اإن�����ض��ائ��ه��ا واملقرر  ع��ل��ى  امل��ئ��وي��ة  ال���ذك���رى 

اقامتها يف نوفمرب القادم.

فر�ش ا�ضتثمارية
العوي�ض،  �ضلطان  اهلل  ع��ب��د  ���ض��ع��ادة  واأك����د 
م���ن خالل  ت��ت��ط��ل��ع  ال�������ض���ارق���ة  غ���رف���ة  اأن 
التي  الوا�ضعة  والتعاون  ال�ضراكة  عالقات 
بطر�ضربغ،  ���ض��ان��ت  غ���رف���ة  م���ع  ت��رب��ط��ه��ا 
لال�ضتفادة  امل�ضرتكة  اجل��ه��ود  تعزيز  اإىل 
م���ن ال���ف���ر����ض ال���ض��ت��ث��م��اري��ة امل���ج���زي���ة يف 
وغريها  والتجاري،  ال�ضناعي  القطاعني 
ذلك  يف  معتمدة  الأخ���رى،  القطاعات  من 
على تنظيم مثل هذه البعثات الفاعلة، اإىل 
بني  الثنائية  العالقات  ت�ضهده  م��ا  جانب 
بطر�ضبورغ  �ضانت  ومدينة  ال�ضارقة  اإم��ارة 
من  العديد  تنظيم  طريق  عن  التاريخية 
الفعاليات الثقافية امل�ضرتكة، والتي تعك�ض 
الإمارات  دولة  التي جتمع  العالقات  عمق 
يف  رو�ضيا،  جمهورية  مع  املتحدة  العربية 
م�ضلحة  ت�ضكل  التي  املجالت  من  الكثري 

حيوية للبلدين.

قطاعات حيوية 
عن  كاتنيف  ف��الدمي��ري  اأع���رب  م��ن جانبه 

���ض��ع��ادت��ه ب��ت��ج��دد ال��ل��ق��اء م���ع وف����د غرفة 
ال�ضراكة  ع��الق��ات  اإىل  م�����ض��ريا  ال�����ض��ارق��ة، 
ال�����ض��ارق��ة و�ضانت  ب���ني غ��رف��ت��ي  ال��ق��ائ��م��ة 
بطر�ضربغ خالل ال�ضنوات املا�ضية، منوها 
اإىل م�ضاركة رو�ضيا يف اإك�ضبو دبي 2020 
عمل  ل��ق��اءات  لعقد  فر�ضة  �ضتكون  واأن��ه��ا 
وخ���ا����ض���ة ت��ل��ك ال���ت���ي ���ض��ي��ن��ظ��م��ه��ا جمل�ض 
اأن  اإىل  لفتا  الرو�ضي،  الم��ارات��ي  الأعمال 
م��دي��ن��ة ���ض��ان��ت ب��ط��ر���ض��ربغ ت��ع��د م��ن املدن 
خالل  �ضهدت  حيث  ال�ضياحية  ال��رو���ض��ي��ة 
الأ�ضهر القليلة املا�ضية ا�ضتقبال اأكر من 
4000 �ضائح من دولة الإم��ارات، كما زار 
73 األف �ضائح،  الإم��ارات من املدينة نحو 
م��ع��رب��ا ع���ن اأم���ل���ه يف حت��ق��ق ه���ذه الأرق�����ام 
املقبلة، من  ال��ف��رتة  ارت��ف��اع��ا كبريا خ��الل 
الر�ضمية  اجل���ه���ات  م���ع  ال��ت��ن�����ض��ي��ق  خ����الل 
يف ك���ال ال��ب��ل��دي��ن، م��ب��دي��ا ت��رح��ي��ب بالده 
املدينة  ل��زي��ارة  الإم��ارات��ي��ني  بامل�ضتثمرين 
والط�����الع ع��ل��ى م���ا ت���وف���ره م���ن مقومات 
ا�ضتثمارية يف قطاعات حيوية مثل املالحة 
الدولية والزراعة وال�ضناعة والتكنولوجية 

املتقدمة.

عقد �ضراكات
بطر�ضربغ،  �ضانت  مدينة  زي���ارة  و���ض��ه��دت 
الأعمال  رج���ال  ب��ني  ثنائية  ل��ق��اءات  ع��ق��د 
ال�ضارقة  بعثة غرفة  امل�ضاركني �ضمن وفد 
بطر�ضربغ،  ���ض��ان��ت  م��دي��ن��ة  يف  ون��ظ��رائ��ه��م 
ال��ذي��ن ح��ر���ض��وا على ت��ق��دمي ع��رو���ض عن 
التي ميتازوا  الفر�ض واملزايا ال�ضتثمارية 
�ضراكات  ع��ق��د  اإىل  ال��و���ض��ول  ب��ه��دف  ب��ه��ا 
تطلعاتهم  وتلبي  اخل��ا���ض  القطاع  تخدم 
واإقامة  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  زي���ادة حجم  يف 

م�ضاريع يف قطاعات متنوعة.

•• دبي-الفجر:

ت�ضتقطب الدورة ال�ضاد�ضة للمنتدى 
ال��ع��امل��ي الأف���ري���ق���ي ل���الأع���م���ال التي 
 2020 واإك�ضبو  دبي  غرفة  تنظمها 
دب����ي، ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م���ن �ضاحب 
اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم، 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 
م�ضتقبل  تقود  “التجارة  �ضعار  حتت 
م�ضاركة  القت�ضادية”  ال��ت��ح��ولت 
من  ع��دد  يف  تتمثل  امل�ضتوى  رفيعة 
ال��دول وجمموعة كبرية من  روؤ�ضاء 
الوزراء والقادة وكبار امل�ضوؤولني من 

خمتلف دول القارة ال�ضمراء. 
وي�ضارك يف هذه ال��دورة من املنتدى 
ُت��ق��ام يف م��رك��ز دب��ي للمعار�ض  ال��ت��ي 
دبي   2020 اإك�ضبو  فعاليات  �ضمن 
اأكتوبر  و14   13 ي���وم���ي  خ�����الل 
املقبل كل من فخامة فيليب نيو�ضي، 
رئي�ض جمهورية موزمبيق، وفخامة 
رئي�ض  ت�����ض��ي�����ض��ي��ك��ي��دي،  ف��ي��ل��ي��ك�����ض 
الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية 
ت�ضيوجنا،  ك��ون�����ض��ت��ان��ت��ي��ن��و  وم���ع���ايل 
وفخامة  زمي���ب���اب���وي،  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب 

���ض��ي��خ م��ودي��ب��و دي�����ارا، رئ��ي�����ض وزراء 
موجاي،  وفي�ضتو�ض  ال�ضابق،  م��ايل 

رئي�ض جمهورية بوت�ضوانا ال�ضابق.  
املنتدى  م���ن  ال������دورة  ه����ذه  وت�����ض��ه��د 
حكومة  وزراء  رئي�ض  م�ضاركة  اأي�ضاً 
30 وزي������راً  ج���ري����ض���ي واأك�������ر م����ن 
امل�ضتوى،  رف��ي��ع  حكومياً  وم�����ض��وؤوًل 
جمهورية  م��ن  وزراء   5 فيهم  مب��ن 
غانا، و 4 وزراء يف جمهورية اأنغول، 
اإثيوبيا،  ج��م��ه��وري��ة  م��ن  وزراء  و6 
ل��ي��ب��ريي��ا  ووزيرين  ، ووزي���ري���ن م��ن 
زميبابوي  من  ووزيرين  اوغندا  من 
اإىل وزي�����ر م���ن ك���ل من  ب���الإ����ض���اف���ة 
جمهورية بوت�ضوانا، وكينيا، و�ضاحل 
وموزمبيق،  وم��وري�����ض��ي��و���ض،  ال��ع��اج، 
و�ضي�ضيل،  وال���ن���ي���ج���ر،  ن��ام��ي��ب��ي��ا،  و 
وال�ضنغال والكونغو ومملكة لي�ضوثو، 
حكوميني  م�ضوؤولني  اإىل  بالإ�ضافة 
وكينيا  روان����دا  م��ن  امل�ضتوى  رفيعي 

والأمني العام ملنظمة كومي�ضا.
وزيرة  الها�ضمي،  رمي  معايل  وقالت 
ال���دول���ة ل�������ض���وؤون ال���ت���ع���اون ال����دويل 
دبي:   2020 لإك�ضبو  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
اإك�ضبو  يف  امل�����ض��ارك��ة  ال���ع���امل  “دول 
تعزيز  ع����ل����ى  ح���ري�������ض���ة   2020

و�ضيكون  اأف��ري��ق��ي��ا؛  م���ع  ع��الق��ات��ه��ا 
لالأعمال  الأفريقي  العاملي  املنتدى 
�ضتتمكن  ح��ي��ث  ج���دا،  مهما  ملتقى 
خططها  ا�ضتعرا�ض  من  القارة  دول 
واإجنازاتها، وا�ضتقطاب ال�ضتثمارات 
لتحدياتها،  امل���ن���ا����ض���ب���ة  واحل�����ل�����ول 
جديدة  عالقات  بناء  اإىل  بالإ�ضافة 
معاليها  ال��ع��امل«.اأ���ض��اف��ت  دول  م��ع 
مدى  على  التجربة  ه��ذه  “�ضتكون 
بهذا  دويل  ح��دث  اأول  يف  اأ�ضهر  �ضتة 
احلجم منذ بدء اجلائحة – والأول 
من نوعه يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط 
واأفريقيا وجنوب اآ�ضيا – نافذة اأمل 

ال���ع���امل���ي؛ ومتثل  مل��ج��ت��م��ع الأع����م����ال 
ه����ذه ال��ت��ج��رب��ة اأي�����ض��ا ف��ر���ض��ة غري 
مبختلف  ال�ضركات  للتقاء  م�ضبوقة 
اأح���ج���ام���ه���ا وامل���ن���ظ���م���ات ال���دول���ي���ة 
اأنحاء  م��ن  احل��ك��وم��ي��ة  وامل��وؤ���ض�����ض��ات 
اأكر  اأجل اقت�ضاد عاملي  العامل، من 
ببيئة  ول���الإل���ه���ام  وم����رون����ة،  ت��ن��وع��ا 
منو  وحتقيق  باحلياة  ناب�ضة  اأعمال 
م�ضتدام«.  وقال �ضعادة حمد مبارك 
ب��وع��م��ي��م، م���دي���ر ع����ام غ���رف���ة دب���ي: 
امل�ضتوى  رفيع  واحل�ضور  “الهتمام 
وامل�ضوؤولني  وال���ق���ادة  ال��روؤ���ض��اء  م��ن 
احلكوميني الكبار لفعاليات املنتدى، 

رائدة  عاملية  كمن�ضة  مكانته  يعك�ض 
ال�ضتثمارية   الفر�ض  على  للتعرف 
يف القارة الفريقية، ويوؤكد يف الوقت 
ذاته ريادة اإمارة دبي ودولة المارات 
القت�ضادي  التعايف  مرحلة  قيادة  يف 
م�����ن ت����داع����ي����ات ف�����ريو������ض ك����ورون����ا 
�ضعادته  )كوفيد-19(«.واأ�ضاف 
ياأتي يف مرحلة  املنتدى  “اإن  قائاًل: 
م��ه��م��ة لك���ت�������ض���اف ف���ر����ض م����ا بعد 
القارة  يف  ول�ضيما  الأزم���ة  تداعيات 
اأهم   التي تعد واحدة من  الأفريقية 
ومن  ع��امل��ي��اً،  ال�ضتثمارية  الأ����ض���واق 
هنا حتر�ض الغرفة ب�ضكل دائم على 
قطاعات  ب��ني  التوا�ضل  ج�ضور  بناء 
ي��ر���ض��خ دوره����ا �ضريكاً  الأع���م���ال مب��ا 
حتقيق  يف  رئي�ضياً  ولع��ب��اً  اأ���ض��ا���ض��ي��اً 
ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ض��ادي��ة يف الإم�����ارات 
م��ن خ���الل اأت��اح��ت��ه��ا ال��ف��ر���ض��ة اأم���ام 
جمتمع الأعمال وال�ضركات الوطنية 
عاملياً«.  ح�ضورها  لتعزيز  واملحلية 
فر�ض  بحث  امل��ن��ت��دى  خ��الل  و�ضيتم 
اجلهات  بني  ال�ضرتاتيجي  التعاون 
يف  ي�ضهم  مبا  والإمارتية  الأفريقية 
و�ضياغة  امل�����ض��رتك،  ال��ن��ف��ع  حت��ق��ي��ق 
ت�ضهيل  على  تعمل  اقت�ضادية  روؤى 

ال�ضركات  ع��ل��ى  الأع����م����ال  مم��ار���ض��ة 
عن  اخل��ل��ي��ج  منطقة  يف  الأف��ري��ق��ي��ة 
الإمكانات  م���ن  ال����ض���ت���ف���ادة  ط���ري���ق 
ال��ه��ائ��ل��ة ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا دب���ي كمركز 
املنتدى  �ضيناق�ض  عاملي.كما  جت��اري 
واحللول  الب��ت��ك��ارات  تبني  م�ضائل 
رقمي  اقت�ضاد  بناء  بهدف  الرقمية 
متكامل عن طريق ا�ضتقطاب اأف�ضل 
اخل���ربات وامل��واه��ب وال��ك��ف��اءات، كما 
�ضي�ضلط ال�ضوء على ا�ضتخدام حلول 
تعزيز  بهدف  احلديثة  التكنولوجيا 
الأم����ن ال��غ��ذائ��ي ع��ن ط��ري��ق خف�ض 
ال���ض��ت��رياد وتطبيق  ع��ل��ى  الع��ت��م��اد 

اآليات التكنولوجيا الزراعية.
الدور  اإب����راز  امل��ن��ت��دى  خ��الل  و�ضيتم 
الرقمية  احل���ل���ول  لع��ت��م��اد  ال��ك��ب��ري 
ل���ب���ن���اء اق���ت�������ض���اد ذك������ي م�����ن خ���الل 
باعتبارها  دبي  موقع  من  ال�ضتفادة 
عاملياً  رائ����دة  مب��ك��ان��ة  تتمتع  م��دي��ن��ة 
ال���رق���م���ي حيث  ال���ت���ح���ول  يف جم����ال 
�ضيتم مناق�ضة �ضبل بناء بنية حتتية 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة م���ت���ط���ورة ع���ن طريق 
املتميزة  الرقمية  احللول  ا�ضتعرا�ض 
امل��وؤث��رة يف دورة احلياة  والب��ت��ك��ارات 

القت�ضادية.

•• دبي -وام :

دبي  يف  ع��ق��ده  امل��ق��رر  ال�ضنوي  ال�ضتثمار  ملتقى  ي��ق��دم 
2022 حتت  م��ار���ض   31 اإىل   29 م��ن  ال��ف��رتة  خ���الل 
�ضعار “ال�ضتثمار يف البتكار امل�ضتدام من اأجل م�ضتقبل 
ال�ضغرية  امل�����ض��اري��ع  ت���دع���م  م��ث��ال��ي��ة  م��ن�����ض��ة  مزدهر” 
اإمكاناتها جلذب  واملتو�ضطة وال�ضركات النا�ضئة لتعظيم 
التمويل والرتويج لأفكارها التجارية للجمهور العاملي، 

وتو�ضيع نطاق �ضبكة اأعمالها.
دع����م جميع  اإىل  امل��ل��ت��ق��ى يف دورت�����ه اجل���دي���دة  وي�����ض��ع��ى 
القطاعات القت�ضادية من خالل فتح العديد من اأبواب 
الفر�ض للعامل كخريطة طريق م�ضممة بدقة لتحقيق 

متنوعة  حم��اور  �ضتة  على  ال�ضوء  ي�ضلط  حيث  التعايف 
خالل  من  امللتقى  النا�ضئة.ويدعم  ال�ضركات  فيهم  مبا 
حماوره ال�ضركات واملنظمات متعددة اجلن�ضيات واملناطق 
خالل  م��ن  لالقت�ضاد  ال�ضريع  التحول  خ��الل  وال���دول 
الأجنبي  ال�ضتثمار  على  الرتكيز  وع��دم  نطاقه  تو�ضيع 
ديناميكية  ك��ب��واب��ة  امللتقى  و�ضيعمل   .. وح���ده  امل��ب��ا���ض��ر 
القت�ضادية. الإنتاجية  وتعزيز  القت�ضادات  لتحريك 
وعلى ال�ضعيد العاملي، تلعب ال�ضركات النا�ضئة دوراً حيوياً 
مبتكرة  باأفكار  واخل��روج  اجلديدة  ال�ضناعات  تعزيز  يف 
ال�ضتثمار  ملتقى  النا�ضئة عرب  ال�ضركات  وي�ضعى حمور 
راأ�ض  رع��اي��ة  ع��ل��ى  امل�ضتثمرين  م�����ض��اع��دة  اإىل  ال�����ض��ن��وي 
الأويل  التمويل  اأو  املبكرة  املراحل  يف  ال�ضتثماري  امل��ال 

اجلديدة  دورت��ه  يف  امللتقى  ويعقد  جتارية.  اأعمال  لبدء 
مبا�ضرة  عرو�ض  جل�ضات  اإقامة  ت�ضمل  هجينة  بطريقة 
من ال�ضركات النا�ضئة يف مركز دبي للمعار�ض يف اإك�ضبو 
2020 دبي، اأو من خالل العر�ض الرقمي عرب من�ضة 
كذلك  النا�ضئة  لل�ضركات  ح��دي��ث��ة.ومي��ك��ن  اف��رتا���ض��ي��ة 
احل�ضول على فر�ضة التوا�ضل مع ال�ضخ�ضيات الرئي�ضية 
يف ال�ضناعة، والتفاعل مع العمالء وامل�ضتثمرين وعر�ض 

ابتكاراتهم واللتقاء مع ال�ضركات املتماثلة .. 
ثالث  على  النا�ضئة  امل�ضاريع  عرو�ض  م�ضابقة  وت�ضتند 
جولت للتمويل التي ت�ضم العديد من ال�ضركات النا�ضئة 
ع��ل��ى م�����ض��ت��وى ال��ع��امل يف ف��ئ��ات ال��ت��م��وي��ل وه���ي مرحلة 
ومرحلة  ال��ت��م��وي��ل،  وم��رح��ل��ة  الأويل،  التمويل  قبل  م��ا 

اأ.وحتظى ال�ضركات النا�ضئة امل�ضاركة يف ملتقى  التمويل 
ال�ضتثمار ال�ضنوي 2022 باإمكانية الو�ضول والت�ضال 
من  وال��دول��ي��ني  املحليني  امل�ضتثمرين  م��ن  �ضخم  ب��ع��دد 
170 دول����ة م�����ض��ارك��ة وذل����ك ع���رب احل�ضور  اأك����ر م���ن 
الفعلي اأو الفرتا�ضي، مما مينحهم فر�ضة العثور على 
عر�ض  وكذلك  التمويل،  حللول  جديدة  وم�ضادر  اآف��اق 

الأفكار على جمهور اأكرب.
كما يحظى ملتقى ال�ضتثمار ال�ضنوي بدعم من العديد 
القت�ضادية  واملناطق  احلكومية  واجلهات  ال��وزارات  من 
روؤو�ض  واأ�ضحاب  الذكية  امل��دن  حلول  وم��زودي  اخلا�ضة 
املالية  امل��وؤ���ض�����ض��ات  م��ن  وال��ع��دي��د  وامل�ضتثمرين  الأم����وال 

لتزويد ال�ضركات النا�ضئة بفر�ض متنوعة.

طريان الإمارات تطلق اأول تطبيق واقع 
افرتا�ضي لناقلة جوية يف اأوكول�ص

•• دبي-وام:

على  جوية  لناقلة  افرتا�ضي  واق��ع  تطبيق  اأول  الإم���ارات  ط��ريان  اأطلقت 
م�ضتوى العامل على “متجر اأوكول�ض Oculus Store« يتيح للعمالء 
 ،Gamechanger بالكامل  املغلق  الأوىل  ال��درج��ة  جناح  ا�ضتك�ضاف 
A380، وم���ا يحيط مب��ق��اع��ده��م يف  وال�����ض��ال��ون اجل���وي ع��ل��ى ط���ائ���رات 
 VR الف��رتا���ض��ي  ال��واق��ع  جت���ارب  با�ضتخدام  وذل���ك  املنتظرة،  رحالتهم 

الرائدة يف ال�ضناعة واحلائزة جوائز عاملية.
واتخذت طريان الإمارات خطوة نوعية يف طموحها للتوا�ضل مع عمالئها 
يف جميع اأنحاء العامل واإ�ضراكهم من خالل تطبيق VR املتطور، املتاح لأي 
�ضخ�ض قادر على الت�ضال بالإنرتنت ومن خالل تطبيق طريان الإمارات، 
 Oculus ريفت  “اأوكول�ض  مل�ضتخدمي  اأوكول�ض”  “متجر  عرب  والآن 

.«  Rift
الت�ضال  الإم��ارات لدائرة  اأول طريان  رئي�ض  نائب  وقال بطر�ض بطر�ض، 
تقدمي  اإىل  ت��ه��دف  الإم�����ارات  ط���ريان  اإن  ال��ت��ج��اري��ة  وال��ع��الم��ة  والت�ضويق 
الأر�ض  اأم على  الطائرة  �ضواء على منت  جتارب عمالء مبتكرة ومتميزة، 
اأ�ضبحت يف عام  الإم���ارات  اأن ط��ريان  اإىل  ..م�ضريا  الرقمي  الف�ضاء  اأو يف 
على  متقدمة  افرتا�ضي  واق��ع  تقنية  تقدم  العامل  يف  ناقلة  اأول   ،2018
جتربة  على  للتعرف  غامرة  فر�ضة  للعمالء  وف��ر  ما  الرقمية،  من�ضاتها 
التي تنتظرهم قبل ال�ضعود على منت الطائرة  الرائعة  الإم��ارات  طريان 
فيما وا�ضلت الناقلة ال�ضتثمار وتطوير هذه التجربة، حتى اأ�ضبحت اليوم 

اأول ناقلة تطلق تطبيق واقع افرتا�ضي متكامل على اأوكول�ض.
العاملي  الو�ضول  نطاق  تو�ضيع  ت�ضهم يف  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن  بطر�ض  واأ���ض��اف 
اإىل  ..م�ضريا  الرقمية  املن�ضات  عرب  العمالء  مع  التفاعل  على  وال��ق��درة 
�ضفر  ع��دم  يف  ك��ورون��ا  جائحة  ت�ضببت  حيث  املنا�ضب  الوقت  يف  ج��اءت  اأنها 
الكثريين، الذين ي�ضعون الآن لالإلهام والبحث واإعادة اكت�ضاف الرحالت 

وما يتوفر لهم من خيارات.
 ،Renacen ويتيح التطبيق، الذي طور بال�ضراكة مع �ضركة التكنولوجيا
ال�ضياحية  ال��درج��ات  م��ق�����ض��ورات  ع��رب  التنقل  الإم�����ارات  ط���ريان  لعمالء 
بالإ�ضافة  ب��ه��ا،  يحيط  وم���ا  م��ق��اع��ده��م  وا�ضتك�ضاف  والأوىل،  والأع���م���ال 
الإمارات  ط��ائ��رة  على  �ضبا  ال�ضاور  وح��ّم��ام  ال�ضهري  اجل��وي  ال�ضالون  اإىل 

.A380
وتعمل طريان الإمارات حاليا على ن�ضخة حمدثة باإ�ضافة مق�ضورة الدرجة 

.A380 ال�ضياحية املمتازة واأحدث الت�ضميمات الداخلية لطائرة
ب��ال��ق��درة على  ال��ع��م��الء  ل��ت��زوي��د  الإم�������ارات م�ضتقبال  وت��خ��ط��ط ط����ريان 
خالل  من  والدفع  الرحلة  وحجز  املق�ضورة  واختيار  الوجهات  ا�ضتك�ضاف 

.Emirates Oculus VR تطبيق
وميكن للم�ضتخدمني حاليا ا�ضتك�ضاف جتارب الإمارات للواقع الفرتا�ضي 
متجر  على   Emirates Oculus VR تطبيق  خ��الل  من  التالية 
يقدم للم�ضتخدمني جتارب دقيقة باحلجم الطبيعي وجتارب   Oculus
البوينج  وط��ائ��رة  ال��رائ��دة   A380 ط��ائ��رة  م��نت  على  تفاعلية  مق�ضورة 

.300ER Gamechanger-777
وي�ضتطيع امل�ضتخدم، على �ضبيل املثال، “التقاط” العنا�ضر من ال�ضالون 
باب اجلناح  اإغ��الق  اأو  �ضبا،  ال�ضاور  الد�ض يف حّمام  “ت�ضغيل”  اأو  اجل��وي، 

اخلا�ضة، بالإ�ضافة اإىل ا�ضتك�ضاف قمرة القيادة اأي�ضاً.

اأوروبا ت�ضعى للتحول اإىل مركز عاملي 
للذكاء ال�ضطناعي اجلدير بالثقة

•• بروك�شل -وام:

يلتقي خرباء و�ضانعو ال�ضيا�ضات واأع�ضاء املجتمعات الأوروبية والدولية 
�ضبتمرب   15-14 يومي  �ضلوفينيا  ت�ضت�ضيفه  امل�ضتوى  رفيع  موؤمتر  يف 
اجل����اري ح���ول ال���ذك���اء ال���ض��ط��ن��اع��ي..ي��ت��ن��اول كيفية ن��ق��ل ج��ه��ود �ضنع 
ال�ضيا�ضات من الطموح اإىل العمل وحتويل اأوروبا اإىل مركز عاملي للذكاء 

ال�ضطناعي اجلدير بالثقة .
الداخلية  ال�ضوق  ، مفو�ض  بريتون  لتيريي  املوؤمتر مداخالت  ويت�ضمن 
، ومالحظات متهيدية من بو�ضتيان كوريتني�ض ، وزير الإدارة العامة يف 

�ضلوفينيا ومارك بوري�ض اأندريجانيت�ض ، وزير التحول الرقمي.
ويتبع هذا احلدث رفيع امل�ضتوى املخ�ض�ض للذكاء ال�ضطناعي القواعد 
والإجراءات اجلديدة املقرتحة من املفو�ضية الأوروبية للتميز والثقة يف 

الذكاء ال�ضطناعي يف اأبريل من هذا العام.
ال�ضلوفينية  والرئا�ضة  الأوروب��ي��ة  املفو�ضية  تنظمه  امل��وؤمت��رال��ذي  ويتيح 
حول  للمناق�ضات  مفتوح  منتدى  لعقد  الفر�ضة   .. الأوروب���ي  للمجل�ض 
اقرتاح تنظيم الذكاء ال�ضطناعي ، مع الرتكيز على التقيي�ض واحلوكمة 
وامل�ضوؤولية والتعاون الدويل. ولهذه الغاية ، �ضيتم اإطالق مبادرة توعية 
، لنهج مرتكز على الإن�ضان للذكاء ال�ضطناعي من خالل موقع  دولية 
ال�ضطناعي  ال��ذك��اء  ب�ضاأن  الأوروب���ي  الحت��اد  روؤي��ة  وتعزيز  دع��م  يهدف 
امل�����ض��ت��دام واجل���دي���ر ب��ال��ث��ق��ة يف ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال���ع���امل. وي��رك��ز ج���زء من 
حول  جل�ضات  م��ع   ، ال�ضطناعي  ال��ذك��اء  وابتكار  ا�ضتيعاب  على  امل��وؤمت��ر 
التعليم  ف�ضاًل عن   ، والتمويل   ، الأخ�ضر  والتحول  ال�ضطناعي  الذكاء 

واملهارات.
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املال والأعمال

»ات�ضالت« تعلن تعيني 100 
خريج مواطن بنهاية 2021 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت “جمموعة ات�ضالت” اأم�ض- ب�ضفتها ال�ضركة الوطنية الرائدة يف قطاع 
الت�ضالت وتكنولوجيا املعلومات - عن 
مواطن  خ��ري��ج   100 ت��ع��ي��ني  ع��زم��ه��ا 
بنهاية العام اجلاري على اأن تعني 25 
�ضبتمرب  �ضهر  خ��الل  مواطنا  خريجا 
التوجهات  اإط�����ار  يف  وذل�����ك  اجل������اري، 

احلكومية مل�ضاريع اخلم�ضني.
وي��ت��زام��ن ه��ذا الإع����الن م��ع اإط���الق “ 
ات�����ض��الت “ ل��ربن��ام��ج اخل��ري��ج��ني يف 
اأن عقدت  ب��ع��د  ال���ض��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
نوعه  الأول من  يعد  ال�ضركة هاكاثون 
على  الإم��ارات��ي��ة  الكفاءات  اإق��ب��ال  �ضهد 
و���ض��ع احل��ل��ول امل��ب��ت��ك��رة مل��ج��م��وع��ة من 

التحديات ذات ال�ضلة.
اجلديد  اخل��ري��ج��ني  ب��رن��ام��ج  وينعقد 

على مدار ت�ضعة اأ�ضهر وينق�ضم ملرحلتني 
للخريجني  ويتيح  ال��ق��ادم،  دي�ضمرب  يف  والثانية  اجل���اري  �ضبتمرب  يف  الأوىل 
الذكاء  تقنيات  يف  العملية  اخل����ربات  ع��ل��ى  للح�ضول  ال��ف��ر���ض��ة  الإم��ارات��ي��ني 

ال�ضطناعي واإنرتنت الأ�ضياء والبيانات ال�ضخمة والأمن ال�ضيرباين.
وقالت دينا علي املن�ضوري الرئي�ض التنفيذي للموارد الب�ضرية يف “جمموعة 
اإن قرار تعيني دفعة من املواطنني الإماراتيني  بهذه املنا�ضبة -   - ات�ضالت” 
ياأتي تفاعال مع توجهات احلكومة الر�ضيدة للدولة ولتدلل من جديد على اأن 
املجموعة م�ضتمرة يف ال�ضري على نهج القيادة وت�ضريع عملية التوطني م�ضخرة 

كافة اإمكاناتها وقدراتها مبا ي�ضب يف �ضالح الوطن واملواطن.
واأك����دت اأن ه��ذه اخل��ط��وة ت��ت��زام��ن م��ع اإط���الق ب��رن��ام��ج اخل��ري��ج��ني يف الذكاء 
يف  لال�ضتثمار  لل�ضركة  املتوا�ضلة  اجلهود  من  ج��زءا  يعد  ال��ذي  ال�ضطناعي 
الرقمية  املجالت  يف  الدولة  لأبناء  املهنية  امل�ضرية  ودع��م  الإم��ارات��ي��ة  ال��ك��وادر 

بالرتكاز على اخلربات املكثفة التي متتلكها ال�ضركة يف تلك امليادين.
اأ�ضواطا  قطعت  تاأ�ضي�ضها  ومنذ  ات�ضالت  جمموعة  اأن  اإىل  املن�ضوري  ولفتت 
كبرية يف تاأهيل وتدريب �ضريحة كبرية من املواطنني داخل ال�ضركة وخارجها 
على خمتلف املهارات العملية والعلمية املتطورة ل�ضيما التي تتعلق بال�ضبكات 
وبالذكاء ال�ضطناعي ورقمنة اخلدمات واحللول وهي املجالت التي �ضت�ضتقبل 
العدد الأكرب من الكفاءات التي تنوي ال�ضركة تعيينهم خالل الفرتة القادمة.

والتقنيات  التدريبية  القدرات  كافة  لت�ضخري  الكامل  ال�ضتعداد  على  واأك��دت 
احلديثة املتطورة عرب اأكادميية ات�ضالت لتدريب وتاأهيل املواطنني امل�ضاركني 
“ات�ضالت”  حظيت  املا�ضية،  الأربعة  العقود  مر  اجلديدة.وعلى  الربامج  يف 
الب�ضرية  امل���وارد  وتاأهيل  وت��دري��ب  التوطني  �ضعيد  على  وم�ضهود  كبري  ب��دور 
الإماراتية.ولقد  للكوادر  توطينا  ال�ضركات  اأع��ل��ى  م��ن  واح���دة  اأ�ضبحت  حتى 
عكفت “ات�ضالت” على تبني �ضيا�ضاتها اخلا�ضة ل�ضتقطاب وتطوير الكوادر 
الأعمال  بيئة  يف  املتنامية  الحتياجات  لتلبية  اجلديدة  باخلربات  ومتكينهم 

الرقمية وامل�ضتقبلية.

جممع ال�ضناعات الوطنية يعزز 
الإنتاج الغذائي املحلي

•• دبي-وام: 

املجمع ال�ضتثماري الرائد يف دبي - يف  ي�ضهم “جممع ال�ضناعات الوطنية” - 
حتقيق اأجندة دولة الإمارات لتعزيز الإنتاج الغذائي املحلي من خالل توفري 
ويعد  لها.  مقرا  الإم���ارات  من  تتخذ  التي  ال�ضركات  لزده���ار  املنا�ضبة  البيئة 
الأو���ض��ط، حيث ي�ضم  ال�ضرق  ال��رائ��دة يف منطقة  الت�ضنيع  ق��الع  اأح��د  املُجمع 
���ض��رك��ات عمالقة  م��ن��ه��ا  ���ض��رك��ة   278
اإىل  بالتجزئة ويهدف  البيع  يف جمال 
ت�ضجيع  ع��رب  ال��ذات��ي  الك��ت��ف��اء  تعزيز 
العتماد على التقنيات املتطورة لإنتاج 

املواد الغذائية.
ال�����������ض�����ن�����اع�����ات  “جممع  وي�������������ض������م 
ف���ارم���ز«  “جيب  ���ض��رك��ة  الوطنية” 
وع���الم���ت���ه���ا   Geap Farms
ج���ري���ن���ز«  “اأوا�ضي�ض  ال����ت����ج����اري����ة 
املتخ�ض�ضة   Oasis Greens
متعددة  لأن���واع  العمودية  ال��زراع��ة  يف 
الورقية  والأع�����ض��اب  م��ن اخل�����ض��روات 
نوعها  من  مزرعة  اأول  وهي  الطازجة 
امل��ائ��ي��ة يف املجمع  ل��ل��زراع��ة  م��رخ�����ض��ة 
.وتعد �ضركة “جيب فارمز” من النماذج 
الناجحة للمزارع يف دولة الإمارات والتي تعتمد على التقنيات احلديثة لزراعة 
موؤ�ض�ضة  باتيل  نيكيتا  .واأعربت  البيئي  التاأثري  من  احلد  مع  املنتجات  اأف�ضل 
ال�ضناعات  “جممع  انطالقا من  بالعمل  �ضعادتها  عن  “جيب فارمز”  �ضركة 
ال��الزم��ة لإن�ضاء مزرعة  امل��راف��ق  اأن جت��د  ال��ن��ادر  اإن��ه م��ن  وق��ال   .. الوطنية” 
روعة  ه��ي  ه��ذه  ولكن  املدينة  داخ��ل  �ضناعية  منطقة  و�ضط  متطورة  حملية 
الطريقة  ه��ذه  اأن  اإىل  ..م�ضرية  العمودية  وال��زراع��ة  املائية  ال��زراع��ة  وف��وائ��د 
تتطلب  ل  العمودية  امل��زارع  يف  النباتات  لزراعة  متطورة  بتقنيات  تتميز  التي 
ف�ضال  التقليدية  بالزراعة  % مقارنة   90 بن�ضبة  اأق��ل  مياه  وت�ضتهلك  تربة 
اأنظمة  اأن  واأك��دت   .. اأخ��رى  املياه وا�ضتخدامها مرة  اإع��ادة تدوير  اإمكانية  عن 
الزراعة املائية تقلل من ا�ضتهالك املياه وتكاليف الإنتاج ما يجعلها اقت�ضادية 
انطالًقا  جرينز”  “اأوا�ضي�ض  اإن�ضاء  مت  اأن��ه  باتيل  للبيئة.واأو�ضحت  و�ضديقة 
من رغبتها يف ت�ضهيل الو�ضول اإىل املنتجات الطازجة املزروعة حملًيا وباأ�ضعار 
تتوافق مع اأ�ضعار ال�ضوق ف�ضاًل عن ال�ضتثمار يف اأنظمة غذائية م�ضتدامة يف 
دولة الإمارات لالإ�ضهام يف جعل كوكب الأر�ض اأكر ا�ضتدامة وحيث اأن الأمن 
لت�ضهم يف  املن�ضاأة  بناء  الإم��ارات فقد مت  دول��ة  اأولوية حلكومة  الغذائي ميثل 
حتقيق هذه الروؤية .واأعربت عن فخرها اليوم باإنتاج 60 األف راأ�ض من اخل�ض 
اأو اأي نبات اآخريف اليوم الواحد ..موؤكدة ال�ضعي با�ضتمرار لزيادة حجم الإنتاج 
مع اللتزام بتوفري منتجات ذات قيمة غذائية مرتفعة وعالية اجلودة متثل 
قيمة اإ�ضافية للعمالء وجلميع املعنيني.ي�ضار اإىل اأن املزارع العمودية الداخلية 
ال�ضحراوية يف  الأرا�ضي  وطبيعة  الإم��ارات  دول��ة  ملناخ  بالن�ضبة  مثالية  تعترب 
اإىل  اإ�ضافة  العام  م��دار  على  طازجة  زراعية  منتجات  توفر  اإنها  حيث  الدولة 
العديد من املزايا الأخرى حيث ت�ضتهلك منتجات “اأوا�ضي�ض فارمز” كمية اأقل 
من املياه وتتطلب م�ضاحة اأر�ض اأقل بن�ضبة 90 % مقارنة بالزراعة التقليدية 
بالإ�ضافة اإىل ذلك ل تتطلب املنتجات الزراعية ا�ضتخدام اأية مبيدات ح�ضرية 

ما يجعلها اآمنة بالن�ضبة جل�ضم الإن�ضان ولكوكب الأر�ض على حد �ضواء.

دعمًا لتجارب الزوار خالل احلدث العاملي الرائد

جمموعة بنك الإمارات دبي الوطني تطلق برامج ح�ضرية 
لبطاقات املدفوعات بالتعاون مع اإك�ضبو 2020 دبي وما�ضرتكارد

جوائز معر�ص اخلم�ضة الكبار تكرم املبتكرين 
يف �ضناعة البناء والت�ضييد يف املنطقة

خالل لقاء مع ال�ضفري البلجيكي

»عالقات ال�ضارقة« تبحث تعزيز التعاون مع جمتمعات الأعمال يف بلجيكا 

»اأدنوك« تعلن عن �ضعر �ضهم الكتتاب العام ل�ضركة اأدنوك للحفر

حتديد �ضعر ال�ضهم بواقع 2.30 درهم 
لل�ضهم ما يجعل القيمة ال�ضوقية لل�ضركة 

درهم مليار   36.7
•• اأبوظبي -وام :

اأبوظبي  ب�����رتول  ���ض��رك��ة  اأع���ل���ن���ت 
عن  اأم�������ض  “اأدنوك”،  ال��وط��ن��ي��ة 
ت�ضعري �ضهم الكتتاب العام ل�ضركة 
اأدنوك للحفر بواقع 2.30 درهم 
لل�ضهم، مما يجعل القيمة ال�ضوقية 

لل�ضركة 36.7 مليار درهم.
ومت حتديد �ضعر الكتتاب من قبل 

البائع،  امل�ضاهم  ب�ضفتها  اأدن����وك، 
موؤ�ضرات  ع��ق��ب  للحفر  واأدن������وك 
امل�ضتثمرين  قوية من  اأولية  طلب 
قبل  وذل���ك  وال��دول��ي��ني،  املحليني 
اأم�ض.  ر�ضمياً  الكتتاب  ف��رتة  ب��دء 
وت��ت��وق��ع اأدن������وك و���ض��رك��ة اأدن����وك 
للحفر اأن يوفر �ضعر ال�ضهم عر�ضاً 
ثقة  يعك�ض  للم�ضتثمرين  ج��ذاب��اً 
اأدن��وك مب�ضار النمو طويل الأجل 

واإعطائها  للحفر  اأدن���وك  ل�ضركة 
لأداء قوي يف مرحلة ما  الأولوية 

بعد الإدراج.
كما ياأتي قرار حتديد �ضعر ال�ضهم 
اأدنوك  اأه���داف  اأح��د  م��ع  متما�ضياً 
ال��رئ��ي�����ض��ي��ة وامل��ت��م��ث��ل يف دع���م منو 
اأ���ض��واق راأ���ض امل��ال يف دولة  وتنويع 

الإمارات واإمارة اأبوظبي.
وب��داأت فرتة الكتتاب يف الكتتاب 

العام ل�ضركة اأدنوك للحفر ر�ضمياً 
اأم�ض على اأن تغلق يف 23 �ضبتمرب 
الأف����راد  للم�ضتثمرين  بالن�ضبة 
�ضبتمرب   26 وي����وم  الإم�������ارات  يف 
ل���ل���م�������ض���ت���ث���م���ري���ن امل�����وؤه�����ل�����ني من 

املوؤ�ض�ضات املحلية والدولية.
ومن املتوقع اإدراج اأدنوك للحفر يف 
�ضوق اأبوظبي لالأوراق املالية يف 3 

اأكتوبر 2021.

•• دبي-الفجر: 

ب�ضفتها �ضريك اأول ر�ضمي لإك�ضبو 2020 دبي يف جمال 
اخلدمات امل�ضرفية، اأعلنت جمموعة بنك الإمارات دبي 
الوطني، املجموعة امل�ضرفية الرائدة يف منطقة ال�ضرق 
الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا وتركيا، عن تعاونها مع �ضركة 
دبي   2020 لإك�ضبو  الر�ضمي  ال�ضريك  م��ا���ض��رتك��ارد، 
الإلكرتوين،  للدفع  مبتكرة  وحلول  تقنيات  تقدمي  يف 
ال���ربام���ج اجل���دي���دة واحل�ضرية  م���ن  اث��ن��ني  لإط�����الق 
اإك�ضبو  ما�ضرتكارد  بطاقة  وهما:  املدفوعات  لبطاقات 
م�ضبقة الدفع من بنك الإمارات دبي الوطني، وبطاقة 

ما�ضرتكارد اإك�ضبو الئتمانية من الإمارات الإ�ضالمي.
لتعزيز  الإ���ض��دار  حم��دودَت��ي  البطاقتني  ت�ضميم  ومت 
والزّوار  املقيمني  من  دبي   2020 اإك�ضبو  زّوار  جت��ارب 
يقدر  ل  مميزاً  وقتاً  ومنحهم  العامل،  اأرج��اء  �ضتى  من 
بثمن يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة ومتكينهم من 
ا�ضتك�ضاف ما حتفل به من ن�ضاطات وفعاليات على مدار 
الأمان  تقنية  بدعم  البطاقتني  العام. وحتظى كل من 
تزوديهما  و�ضيتم  ما�ضرتكارد  تقدمها  التي  املتطورة 
امل�ضرتيات  ثمن  ل�ضداد  الالتالم�ضي  الدفع  باإمكانات 

ب�ضهولة تامة واأمان دون اأي تالم�ض. 

بطاقة ما�ضرتكارد اإك�ضبو م�ضبقة الدفع من بنك 
الإمارات دبي الوطني

على  قائمة  خدمة  الدفع  م�ضبقة  البطاقة  ه��ذه  متثل 
عرب  اإ���ض��داره��ا  ويجري  اأوًل،  الرقمية  التقنيات  مبداأ 
الإمارات  بنك  من   Joyn املتحّركة  الهواتف  تطبيق 
خمتلف  من  وال���زوار  للمقيمني  وميكن  الوطني.  دب��ي 

اأثناء  املبتكرة  البطاقة  ه��ذه  ا���ض��ت��خ��دام  ال��ع��امل  اأرج����اء 
ت��واج��ده��م يف دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة والتي 
و�ضت�ضمل  بالكامل.  رقمية  مدفوعات  بتجربة  تزودهم 
املزايا املقدمة عرب هذه البطاقة جمموعة من العرو�ض 
املختارة بعناية �ضمن برامج بنك الإمارات دبي الوطني 
 )Bon Appétit( ال��ط��ع��ام  وج��ب��ات  ت�ضمل  ال��ت��ي 
تاميز«  و”جوود   )LiveWell( ب�ضحتك«  و”انعم 
من  ع��رو���ض  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة   ،)Good Times(
من   )Priceless( “براي�ضل�ض«  امل��ك��اف��اآت  ب��رن��ام��ج 
�ضركة “ما�ضرتكارد”، الأمر الذي يكفل ح�ضول حاملي 
بالفر�ض  وحافلة  م�ضبوقة  غري  جتربة  على  البطاقة 

الثمينة يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
اإىل دولة  25 مليون زائر  التوقعات بو�ضول  ويف �ضوء 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة حل�����ض��ور ف��ع��ال��ي��ات اإك�ضبو 
2020 دبي، �ضتدعم بطاقة ما�ضرتكارد اإك�ضبو م�ضبقة 
الدفع من بنك الإم��ارات دبي الوطني فعاليات احلدث 
العاملي و�ضتري جتارب ال�ضياح واملقيمني يف �ضتى اأرجاء 
املزايا  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى  ح�ضولهم  و�ضتكفل  ال���دول���ة، 
�ضمن   50% اإىل  ت�ضل  التي  واحل�ضومات  وال�ضفقات 
ترفيهية  وم���راك���ز  وم��ط��ع��م  متجر   2000 م��ن  اأك���ر 
ح�ضرية  عرو�ض  على  عالوة  البدنية،  اللياقة  ومراكز 
البطاقة  هذه  و�ضتقدم  دبي.   2020 باإك�ضبو  مرتبطة 

للعمالء  حم�ضنة  جت��رب��ة  تعبئتها  اإع�����ادة  مي��ك��ن  ال��ت��ي 
لحتياجاتهم  وف���ق���اً  م�ضممة  ع��رو���ض��اً  و���ض��ت��م��ن��ح��ه��م 
ال�����ض��خ�����ض��ي��ة، و���ض��ت��م��ك��ن ال������زوار ال���دول���ي���ني م���ن �ضداد 
بالدرهم  ال��دول��ة  يف  واحتياجاتهم  م�ضرتياتهم  ثمن 

الإماراتي. 
وميكن حلاملي البطاقة الت�ضوق عرب الإنرتنت و�ضداد 
عرب  لتالم�ضي  باأ�ضلوب  املتاجر  يف  م�ضرتياتهم  ثمن 
اإ�ضافة بطاقتهم اإىل حمافظهم الرقمية املف�ضلة مثل 
)اأبل باي، وجوجل باي، و�ضام�ضوجن باي(، كما ميكنهم 

احل�ضول على بطاقة فعلية عند احلاجة. 
ويف ه���ذا ال�����ض��ي��اق، ق���ال م����روان ه����ادي، ن��ائ��ب الرئي�ض 
التنفيذي ورئي�ض ق�ضم اخلدمات امل�ضرفية لالأفراد يف 
الإمارات لبنك الإمارات دبي الوطني: “ب�ضفته �ضريك 
اخلدمات  جم��ال  يف  دب��ي   2020 لإك�ضبو  ر�ضمي  اأول 
امل�ضرفية، ي�ضعدنا يف بنك الإمارات دبي الوطني التعاون 
من  املاليني  بتجارب  لالرتقاء  ما�ضرتكارد  �ضركة  مع 
وباعتبارنا  اآف��اق جديدة.  اإىل  دبي   2020 اإك�ضبو  زوار 
امل�ضريف  ال��ق��ط��اع  يف  ورائ����داً  ال��دول��ة  يف  ل  املف�ضّ البنك 
مع  وثيقة  وت��ع��اون  ���ض��راك��ة  ع��الق��ات  منتلك  باملنطقة، 
جمموعة وا�ضعة من التجار يف دولة الإم��ارات العربية 
بطاقاتنا  حاملي  ت��زوي��د  على  ال��ق��درة  متنحنا  املتحدة 
بقيمة كبرية، ل�ضيما الزوار الدوليني لإك�ضبو 2020 
املدفوعات  عملية  تنفيذ  على  لقدرتها  واإ���ض��اف��ة  دب��ي. 
بطاقة  متكن  و�ضل�ض،  وموثوق  وبديهي  �ضريع  باأ�ضلوب 
الإم���ارات  بنك  م��ن  ال��دف��ع  م�ضبقة  اإك�ضبو  ما�ضرتكارد 
اجلديدة  العرو�ض  اغتنام  م��ن  حامليها  الوطني  دب��ي 
بحدث  لال�ضتمتاع  مثالياً  خياراً  يجعلها  مبا  واملميزة، 

هو الأول من نوعه يف املنطقة«.

•• دبي-الفجر: 

اأعلنت �ضركة دي اإم جي اإيفنت�ض، اجلهة املنظمة ملعر�ض 
عن الفائزين ال� 15   The Big 5 اخلم�ضة الكبار
 Big 5 Construction باجلوائز الفتتاحية
Impact Awards �ضمن حفل توزيع اجلوائز 
مركز  اأر���ض  على  الأول  اأم�ض  ليلة  اإقامته  ال��ذي مت 
معر�ض  فعاليات  هام�ض  على  العاملي  التجاري  دب��ي 
2021، احلدث احل�ضوري الوحيد  اخلم�ضة الكبار 

الذي يربط �ضناعة البناء العاملية يف عام 2021. 
 The Big 5 Impact Awards اإن 
لالأمم  امل�����ض��ت��دام��ة  التنمية  اأه����داف  م��ن  م�ضتوحاة 
املتحدة مبثابة من�ضة للتعرف على التنمية امل�ضتدامة 
والإجنازات التكنولوجية والرقمية يف �ضناعة البناء 
قبل  على اجلوائز من  التحكيم  والت�ضييد، حيث مت 
املئات  بتقييم  ق��ام��وا  ودول��ي��ة  م�ضتقلة  حتكيم  جلنة 
من الطلبات املقدمة و�ضلطوا ال�ضوء على الفائزين 
الذين اأظهروا البتكار والتميز يف امل�ضاريع من خالل 

ق�ض�ض جناحهم.

ال�ضينية  البناء احلكومية  وقد فازت �ضركة هند�ضة 
ال�ضرق الأو�ضط و�ضركة اأكيونا بالعديد من اجلوائز 
�ضركة  الآخ��ري��ن  الفائزين  ب��ني  وم��ن  الليلة  تلك  يف 
دبي  وبلدية   ،HAS Engineering LLC
و���ض��ل��ط��ات دب���ي و���ض��رك��ة امل���ق���اول���ون ال���ع���رب و�ضركة 
اإعمار العقارية و�ضركة �ضكيدمور اأوينغز اآند مرييل 
املحدودة  األ��ب��ني  و���ض��رك��ة  وتاون�ضند  ت��رين��ر  و���ض��رك��ة 
و�ضركة  اآي  اإم  بي  اأو  و�ضركة  اإك�ضبوموبيليا  و�ضركة 
 Engineering Services بي 3 جي و�ضركة

.AECOM و�ضركة   FZ-LLC
جمموعة  مدير  م��ريت،  كوين  ق��ال  املنا�ضبة  وب��ه��ذه 
ت�ضلم  ال���ذي  اإع��م��ار  ���ض��رك��ة  يف  الإن�����ض��ائ��ي  الت�ضميم 
اجلائزة نيابة عن بلدية دبي و�ضلطات دبي واإعمار:” 
اجلائزة  بهذه  بالفوز  و�ضعداء  ج��داً  ف��خ��ورون  نحن 
اخلم�ضة  معر�ض  قبل  م��ن  لنا  منحت  اأن��ه��ا  وخا�ضة 
الأو�ضط  ال�����ض��رق  م��ن��ط��ق��ة  اأك����رب ح����دث يف  ال���ك���ب���ار، 
�ضناعة  يف  ت��اأث��رًيا  واأك��ره��ا  اآ�ضيا  وج��ن��وب  واأفريقيا 

البناء والت�ضييد«.
كما مت منح جائزة اأف�ضل مبادرة م�ضتدامة لهذا العام 

لإر�ضادات الت�ضميم الهيكلي املنقحة لالإمارات، والتي 
ت�ضعى اإىل تقليل ا�ضتهالك املواد التي لها تاأثري كبري 

على ال�ضتدامة.
حديث  ه���ي  “ال�ضتدامة  ق���ائ���اًل:  م���ريت  واأ����ض���اف 
اأن  ي�ضعدنا  لذلك  العامل،  اأنحاء  كل  الآن يف  ال�ضاعة 
نتمكن من حتقيق ذلك بالتعاون مع جهود ال�ضلطات 
لإمارة دبي ب�ضكل خا�ض و�ضناعة البناء ب�ضكل عام، اإذ 
اأن املبداأ التوجيهي املقدم ينطبق الآن على ال�ضناعة 
باأكملها، و�ضيتبعه كل مبنى جديد مت ت�ضييده يف عام 

2021 وما بعده«.

بدوره قال يو تاو، الرئي�ض واملدير التنفيذي ل�ضركة 
الأو�ضط:  ال�ضرق  ال�ضينية  البناء احلكومية  هند�ضة 
الكبار  اخلم�ضة  معر�ض  ي�ضتمر  ال�ضنني  م��ر  “على 
يف امل�ضي قدماً نحو المام فهذه ال�ضنة الأوىل التي 
ال��ت��ي مل نح�ضل  اجل��ائ��زة  ب��ه��ذه  ال��ف��وز  فيها  نحقق 
التي  ال�ضر�ضة  املناف�ضة  ظل  يف  ال�ضهولة  بهذه  عليها 
على  كتتويج  اجل��ائ��زة  ب��ه��ذه  ف��وزن��ا  وج���اء  واجهناها 
الأ�ضهر  ال�ضت  خالل  بذلناها  التي  الكبرية  جهودنا 
املا�ضية حيث يحافظ بذلك معر�ض اخلم�ضة الكبار 

على جودة عالية جًدا بهذه اجلائزة ».

•• ال�شارقة-الفجر:

يف  احلكومّية  ال��ع��الق��ات  دائ���رة  رئي�ض  القا�ضمي،  ف��اه��م  ال�ضيخ  ا�ضتقبل 
ال�ضارقة، �ضعادة بيرت كال�ض، �ضفري اململكة البلجيكية لدى الدولة، يف مقر 
الدائر بال�ضارقة، وبحث اجلانبان �ضبل تعزيز التعاون والعمل امل�ضرتك يف 
العديد من القطاعات احليوية، ويف مقدمتها قطاع ال�ضناعات الإبداعية 

التي ت�ضهد منواً ملحوظاً يف الإمارة. 
دائرة  مدير  القا�ضمي،  ماجد  ال�ضيخ  بح�ضور  ج��اء  ال��ذي  اللقاء  و�ضهد 
النطالق  ميكن  التي  الفر�ض  حلجم  ا�ضتعرا�ضاً  احلكومّية،  العالقات 
منها مل��زي��د م��ن جم���الت ال��ت��ع��اون، ح��ي��ث ���ض��ه��دت ال�����ض��ارق��ة ال��ع��دي��د من 
مع  امل�ضرتك  العمل  فر�ض  م��ن  الكثري  تتيح  التي  التطويرية  امل�ضاريع 
قطاعات الأعمال البلجيكية، وب�ضكل خا�ض م�ضاريع ال�ضياحة وال�ضيافة 

وجتارة التجزئة التي ت�ضهدها مدينة خورفكان.
الدائرة لتنظيم  ا�ضتعداد  اإىل  اللقاء  القا�ضمي خالل  ال�ضيخ فاهم  واأ�ضار 
جولت دبلوما�ضية للوفود البلجيكية، ت�ضمل ا�ضتك�ضاف فر�ض التعاون يف 
جمالت الثقافة والتعليم والبتكار والفنون والبيئة والتجارة وال�ضتثمار، 

بالإ�ضافة اإىل جمال حماية الآثار.
الأمم ل حتقق  اأن  ال�ضارقة  اإم��ارة  “توؤمن  القا�ضمي:  ال�ضيخ فاهم  وقال 
نظريتها  عن  مبعزل  ال�ضاملة  التنمية  اإىل  وت�ضل  احل�ضارية  نقالتها 
من بلدان ومدن العامل، لهذا ننظر اإىل زيارة ال�ضفري البلجيكي لإمارة 
واملدن  ال�ضارقة  بني  التعاون  من  جديدة  مرحلة  لبداأ  فر�ضة  ال�ضارقة 
البلجيكية، خا�ضة يف القطاعات التي ميثل ال�ضتثمار فيها جماًل كبرياً 
لتحقيق املزيد من العوائد امل�ضتدامة يف العديد من القطاعات احليوّية 

للطرفني«.
واأ����ض���اف رئ��ي�����ض دائ����رة ال��ع��الق��ات احل��ك��وم��ي��ة: “من ���ض��اأن ال��ت��ك��ام��ل بني 
يف  عميقة  جتربة  من  يقابلها  وم��ا  البلجيكية  للمدن  الكبرية  التجربة 

اإمارة ال�ضارقة اأن يقود اإىل جمالت تنمية وا�ضتثمار نوعي يف املنطقة«.
وبدوره اأ�ضار بيرت كال�ض، �ضعادة �ضفري اململكة البلجيكية، اإىل اأن اللقاء 
مع دائرة العالقات احلكومية يف اإمارة ال�ضارقة كان مثمراً ويب�ضر مبزيد 
من التعاون يف خمتلف املجالت، لفتا اإىل اأهمية ما تقدمه اإمارة ال�ضارقة 
من فر�ض متنوعة يف القطاعات الإبداعية والبيئة وال�ضياحة واخلدمات 

اللوج�ضتية.
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�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
  �عالن 

املرجع : 2021/2
الرخ�ض�ة  ميل�ك  اجلن�ضية  ام�اراتي   - الكتب�ي  حمي�ان  عب�داهلل  حمم�د  مط�ر   : ال�ضيد  اأن  حيث 
رقم  رخ�ض�ة  بال�ض�ارقه مبوج�ب  تاأ�ض�ضت  والت�ي  الغيار( رخ�ضة جتارية  لقطع  )ال�ضوار  جتارية  
)119569( حيث ان ال�ضيد :مطر حممد عبداهلل حميان الكتبي – اماراتي اجلن�ضية يرغب 
ف�ي البي�ع والتن�ازل عن كامل ح�ضته يف الرخ�ضة التجارية ))ال�ضوار لقطع الغيار(( البالغة ) 
حمي الدين – هندي اجلن�ضية و اإىل  الدين  حمي  تنجوفيال  الدين  ت�اج  ال�ضيد:  اإىل   )%100
 - ان�ضار  كوجنو  يو�ضف   : ال�ضيد  اإىل  و  اجلن�ضية  هندي   - كارام�ل  ب�ادينجرا  عبدالقادر  ال�ضيد: 
هندي اجلن�ضية ، تنازل �ضاحب الرخ�ضة ال�ضابق ل�ضحابها احلاليني وتغري ال�ضكل القانوين من 
موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذ م م )متلك اجنبي(.  و عمال بن�ض املادة )14( فقره 5 من القانون 
الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 يف �ضاأن الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا الإعالن للعلم و 
انه �ضوف يتم الت�ضديق على الإجراء امل�ضار اإليه بعد اأ�ضبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه 

اأي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�ضبل القانونية حيال ذلك. 
�لكاتب �لعدل �لعام 

       وز�رة �لعدل
 �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  )مكتب �ل�شارقة - �لذيد(

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
  �عــــالن 

املرجع : 2021/1
الرخ�ضة  ميلك  اجلن�ضية  – اماراتي  الكتبي  دملوك  علي  خليفة  را�ضد  ال�ضيد:  اأن  حيث 
بال�ضارقه  تاأ�ض�ضت  والتي  جتارية  رخ�ضة  ال�ضيارات(  ل�ضيانة  التوازن  )ور�ضة  جتارية 
الكتبي  دملوك  علي  خليفة  را�ضد   : ال�ضيد  ان  حيث   )506209( رقم  رخ�ضة  مبوجب 
والتن�ازل عن كامل ح�ضته يف الرخ�ضة التجارية  البي�ع  يف  يرغب  اجلن�ضية  – اماراتي 
))ور�ضة التوازن ل�ضيانة ال�ضيارات(( البالغة )100%( اإىل ال�ضيد : حارب �ضعيد حارب 
حممد ال�ضام�ضي - اماراتي اجلن�ضية ، تنازل �ضاحب الرخ�ضة لآخر.  و عمال بن�ض املادة 
)14( فقره 5 من القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 يف �ضاأن الكاتب العدل. فقد 
اقت�ضى ن�ضر هذا الإعالن للعلم و انه �ضوف يتم الت�ضديق على الجراء امل�ضار اإليه بعد 
ال�ضبل  اتباع  عليه  ذلك  على  اعرتا�ض  اأي  لديه  الإعالن فمن  تاريخ هذا  اأ�ضبوعني من 

القانونية حيال ذلك. 
�لكاتب �لعدل �لعام 

       وز�رة �لعدل
 �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  )مكتب �ل�شارقة - �لذيد(

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �لبيت �خلام�س ملقاوالت �لتك�شية و�الر�شيات  
)جزئي(   عمايل   SHCEXCILABMIN2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0003043/ 

اإىل املحكوم عليه :  البيت اخلام�ض ملقاولت التك�ضية والر�ضيات 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ قا�ضم فجر على  
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 

املحدد  الر�ضم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا 
لذلك، ومبا ان احلكم املطلوب

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 9462 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�ضتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(  عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0002645 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : املخ�ضرم ل�ضيانة املباين  
جمهول حمل الإقامة : عجمان الرميلة 1 رقم مكاين 4720706654 

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/9/26 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 1( �ضخ�ضيا او 
بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/9/12  
مدير �خلدمات �لق�شائية      
مرمي �بر�هيم �لبلو�شي 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - 1 - �شابال �لعاملية - �س ذ م م 
)جزئي(    جتاري   AJCEXCIPOR2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0001563/ 

اإىل املحكوم عليه : 1 - �ضابال العاملية - �ض ذ م م  
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ منى داود عبد الدليمي - اجلن�ضية عراقي  
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف : 201265.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية
�شركة بان ��شيا �نرتنا�شونال ذ م م  - �شامل عبد�هلل جمعه �ملطوع   

�إخطار دفع يف �لق�شية رقم SHCEXCICIVS2020 /0001060 مدين  
اإىل املحكوم عليه : 1 - �ضركة بان ا�ضيا انرتنا�ضونال - ذ م م  2 - �ضامل عبداهلل جمعه املطوع 

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ علي ثاين جمعه الغاوي - يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 592873 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية 
حممد ��شماعيل حممد �بر�هيم ديلبار خون تي�شابوفا

مدين   AJCEXCICVS2019 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0000335/ 
اإىل املحكوم عليه : حممد ا�ضماعيل حممد ابراهيم - العنوان : عجمان - النعيمية - خلف رويال للمفرو�ضات - ت 
: 0568052711 مكاين 4555808580 - رقم ال�ضقة 207 - ديلبار خون تي�ضابوفا -  العنوان : عجمان 
ال�ضقة  رقم   -  4555808580 مكاين   0568052711  : ت   - للمفرو�ضات  رويال  خلف   - النعيمية   -

املدعي  ل�ضالح  �ضدك  عنه  �ضورة  املرفق  احلكم  �ضدر  قد  بتاريخ  انه  حيث   -  207
املنفذ يا�ضر احمد عي�ضى �ضلطان - اجلن�ضية : م�ضري   يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف : 330500.0 

 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�ضار  التنفيذي  ال�ضند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  جل�ضة  بح�ضور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم 
ال�ضاعة - اأمام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي 

املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية
1- تربلز ما�شرتز ل�شناعة �ملق�شور�ت ، 2/عبد�هلل بن خ�شر�ء 

)جزئي(    مدين   AJCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0000954/ 
اإىل املحكوم عليه : -1 تريلز ما�ضرتز ل�ضناعة املق�ضورات

 2/عبداهلل بن خ�ضراء 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ �ضلطان مطر علي بن غرير الكتبي - اجلن�ضية اإماراتي - يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف : 133117.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ضتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.   بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
 �خطار دفع بالن�شر

رقم �مللف  2019/367 تنفيذ جتاري  
بناء على طلب / املحكوم له / �ضركة امبا لتجارة مواد البناء - ذ م م - اجلن�ضية 

اإىل املحكوم عليه / مدينة الرحاب لأعمال الأ�ضباغ والديكور - اجلن�ضية  
ل��ي��ك��ن م��ع��ل��وم��ا ل��دي��ك ب���ان حم��ك��م��ة را�����ض اخل��ي��م��ة ق���د ا����ض���درت ب��ح��ق��ك ح��ك��م��ا بتاريخ 
وقدره  مبلغ  بدفع  بالزامك  اأداء  اأمر   )125/2019( الق�ضية  يف   2019/11/4
تقدم  قد  اعاله  له  املحكوم  ان  ، ومبا  وامل�ضاريف  الر�ضوم  �ضامال  درهما   18299.49
لتنفيذ حكم و�ضجل بالرقم امل�ضار اعاله ، فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل 15 
الجراءات  �ضتتخذ بحقك  املحكمة  ف��ان  ذل��ك  ح��ال تخلفك عن  للتبليغ ويف  التايل  ي��وم 

القانونية املنا�ضبة لتنفيذ احلكم ، والر�ضوم املرتبة عليك.
املالحظات : الإمارات / راأ�ض اخليمة/ راأ�ض اخليمة القدمية- راأ�ض اخليمة / �ضوق العربة 

 ق�شم �لتنفيذ 

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

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
�عالن مدعي عليه بالن�شر

يف �لدعوى رقم FUCEXCIPOR2021/0000531 جتاري )جزئي(   
اإىل املدعى عليه : دلتا ملقاولت البناء/ لورن�ض برييرت

العنوان : جمهول حمل القامة
نعلمكم باأن املدعي �ضركة التاأمني فيدلتي املتحدة )�ض.م.ع( - فرع دبي - قد اأقام الدعوى 
حمكمة  اأمام  احل�ضور  عليكم  يجب  لذا   ، درهم   43،325 للمطالبة  اأعاله  املذكورة 
الفجرية الحتادية، حمكمة التنفيذ املدنية خالل 15 يوم من الن�ضر لتقدمي ما لديكم 
فاإن  ينوب عنكم  وكيل معتمد  اإر�ضال  اأو  دفاع وم�ضتندات، ويف حالة عدم ح�ضوركم  من 

املحكمة �ضتبا�ضر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ  2021/09/05 / حرر بوا�ضطة املوظف

مركز �ضعادة املتعاملني
�لقا�شي/ ع�شام عطوه �لع�شيلي 
حمكمة �لفجرية �الإحتادية / حمكمة �لتنفيذ �ملدنية

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
مذكرة �إعالن بالن�شر 

يف �لدعوى رقم FUCFICIPOR2021/0000508 جتاري )جزئي(
اإىل : املدعى عليه : حمدان عبداهلل حممد را�ضد املر�ضدي

نعلمكم باأن املدعي/م�ضرف اأبوظبي الإ�ضالمي .�ض.م.ع
و  ماليني  ثالثة   )3،922،927.63( ب�  للمطالبة  اأعاله  املذكورة  الدعوى  اأقام  قد 
فل�ضا،  و�ضتني  وثالثة  درهما  وع�ضرين  و�ضبع  وت�ضعمائة  األفا  وع�ضرون  واثنني  ت�ضعمائة 
الحد  يوم  �ضباح  البتدائية  الحتادية  الفجرية  اإىل حمكمة  عليكم احل�ضور  يتوجب  لذا 
املوافق 2021/09/19 حل�ضور اجلل�ضة امام حمكمة الفجرية البتدائية )مكتب ادارة 
الدعوى( و لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتندات، ويف حالة عدم ح�ضوركم اأو اإر�ضال وكيل 

معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �ضتبا�ضر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
زهراء هيكل حممد اأحمد البلو�ضي
حمكمة الفجرية الحتادية
املحكمة البتدائية املدنيه

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
�ملو�شوع : �لوثيقات و�ال�شهاد�ت / تغري �ال�شم �الأول

مقدمة �لطلب - كلثوم عبا�س حممد �إ�شماعيل
اأطيب  ل�ضعادتكم  تقدم  اأن  البتدائية  الحتادية  خورفكان  ملحكمة  يطيب 

حتياتها ووافر �ضكرها ....
بتغري   ، اإ�ضماعيل  حممد  عبا�ض  كلثوم  ال�ضيدة/  من  املقدم  للطلب 
رقم  والدها  القيد  خال�ضة  و  �ضفرها  جواز  يف  )كلثوم(  من  الأول  ال�ضم 
)304/8730( لي�ضبح الإ�ضم الكامل : كلثم عبا�ض حممد اإ�ضماعيل ... 
فمن لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم اإىل حمكمة خورفكان الحتادية 

البتدائية خالل خم�ضة ع�ضر يوما من تاريخ هذا الإعالن.
�لقا�شي / �شليمان ر��شد �شليمان �لكعبي 
رئي�س �شليمان �لكعبي �الحتادية �البتد�ئية

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى حمكمة �ل�شارقة �الإبتد�ئية �ملدنية �الإحتادية 
�غفال  طلب   /  SHCFICIREAQJC2021 /0006054 يف  �لدعوى رقم

اإل�ى : ماني�ض كومار
جمهول حمل الإقامة : دبي املدينة العاملية

نعلمكم باأن املدعي )ة( / اأجرة ال�ضارقة العنوان / حمل الإقامة : ادارة ق�ضايا الدولة ق�ضم ال�ضارقة 5024174 
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب������ 

تلتم�ض اإدارة ق�ضايا الدولة نيابة عن املدعية من هيئة املحكمة املوقرة:
اإعادة الدعوى للمرافعة وحتديد جل�ضة واإعالن املدعى عليه بها. 2. اإلزام املدعى عليه ب�ضداد مبلغ وقدره )17023.36   .1
12% من تاريخ  بواقع  القانونية  بالفائدة  املدعى عليه  اإلزام  درهم( �ضبعة ع�ضر األفا وثالثة وع�ضرون درهم و 36 فل�ض. 3. 
املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�ضداد التام. 4. منع املدين املدعى عليه/ماني�ض كومار - هندي اجلن�ضية - من ال�ضفر واإيداع 
�ضمانا  وذلك  الدولة  منافذ  جميع  على  بذلك  والتعميم  املحكمة  خزينة   )L3917301( الرقم  يحمل  الذي  �ضفره  جواز 
للوفاء بالدين املرتتب بذمته ل�ضالح املدعية والبالغ قدره )17023.36 درهم( �ضبعة ع�ضر األفا وثالثة وع�ضرون درهم و 
اإلزام املدعى عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  لذا يتوجب عليكم احل�ضور اأمام الدائرة الدائرة  36 فل�ض. 5. 
ال�ضاعة   2021/09/20 املوافق   ---------- يوم  �ضباح  الإحتادية  ال�ضارقه  حمكمة  الوىل  اجلزئية  والتجارية  املدنية 
دفاع و م�ضتندات ، ويف حالة عدم ح�ضوركم اأو اإر�ضال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة  من  لديكم  ما  لتقدمي   08:30

�ضتبا�ضر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب �خلدمات �لق�شائية
علي يو�شف �حلمادي       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0001970 يف  �لدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه عبد الرحمن حممد غلوم حممد جمعة ،
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/05/23 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 

بالرقم اأعاله ل�ضالح م�ضرف ال�ضارقة الإ�ضالمي، بالتايل:
ن�ض احلكم

قررت املحكمة مبثابة احل�ضوري:
بواقع  الفائدة  درهم مع   262813.41 للمدعي مبلغ وقدره  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  باإلزام 
3% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�ضداد التام على األ تزيد الفائدة على اأ�ضل املبلغ املق�ضى 
به، وبالر�ضوم وامل�ضاريف وخم�ضمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة.  حكما قابال لال�ضتثناف خالل 

املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2021 /0001328 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه يو�ضف ه�ضام الوا�ضطي ،
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/05/23 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

املذكورة بالرقم اأعاله ل�ضالح م�ضرف ال�ضارقة ال�ضالمي �ض.م.ع، بالتايل:
ن�ض احلكم

مبلغ  للمدعي  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  باإلزام   : احل�ضوري  مبثابة  املحكمة  قررت 
وقدره 128092.90 درهم مع الفائدة بواقع 3% من تاريخ قيد الدعوى وحتى 
ال�ضداد التام على األ تزيد الفائدة على اأ�ضل املبلغ املق�ضى به، وبالر�ضوم وامل�ضاريف 
وخم�ضمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة. حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية 

من اليوم التايل لن�ضره. اعتبارا  يوما   30
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان �الإحتادية  - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية   
�أد�ء   �أمر   AJCFICICPL2021 /0003164 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه ح�ضني عمر �ضعيد املر�ضدي
نحيطكم علما باأنه بتاريخ ل يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 
نامر   : املحكمه  قرار  بالتايل:  الذبياين،  مانع  حممد  توفيق  ل�ضالح  اأعاله  بالرقم 
الدبياين  مانع  حممد  توفيق  للطالب  يوؤدي  بان  املر�ضدي  �ضعيد  عمر  ح�ضني  املطلوب 
تاريخ  من  القانونية  والفائدة  درهم  الف  وع�ضرين  خم�ضة  درهم   25.000.00 مبلغ 
و500  وامل�ضروفات  بالر�ضوم  والزامه   %5 بن�ضبة   12/12/2020 يف  ال�ضتحقاق 
15 يوما  القانونية  املدة  املحاماة.  حكما قابال ً لال�ضتئناف خالل  اتعاب  درهم مقابل 

اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
  �عالن بالن�شر

املرجع : 970
ليكن معلوما للجميع باأن ال�ضيد/ناراكاتيل علي فريو - هندي اجلن�ضية يرغب يف البيع 
�ض�اتوفايل  عبدال�ضالم  لل�ضيد/  وذلك   )%50( البالغة  ح�ض�ته  كامل  عن  التنازل  و 
مبوجب  امل�ضتندات(  ت�ض�وير  و  لطباعة  )قانا  امل�ضماه  الرخ�ضة  يف  اجلن�ضية  هندي   -
الرخ�ضة ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بحكومة ال�ضارقة برقم )546337(.  
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   

�شناعية 5/ �ل�شارقة

وز�رة �لعدل
 �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات   

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
  �عالن بالن�شر

املرجع : 966
ليكن معلوما للجميع باأن : ال�ضيد / عبداملناف راياماراكار فيتيل كو�ضو - اجلن�ضية الهند - يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة %60 يف الرخ�ضة امل�ضماه )كافترييا بيت العرين( ال�ضادرة من دائرة 
توتيا  ماترادان  / جايي�ض  ال�ضيد  اإىل   )749152( رقم  برخ�ضة جتارية  بال�ضارقة  القت�ضادية  التنمية 
فيدو - اجلن�ضية الهند.  ال�ضيد / �ضميم غول �ضاه عبدالرحمن او ميماى - اجلن�ضية الهند - يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة %40 يف الرخ�ضة امل�ضماه )كافترييا بيت العرين( ال�ضادرة من 
ال�ضيد / جايي�ض ماترادان  اإىل  التنمية القت�ضادية بال�ضارقة برخ�ضة جتارية رقم  )749152(  دائرة 

توتيا فيدو - اجلن�ضية الهند. تعديالت اأخرى : ل يوجد. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب 
بعد  اليه  امل�ضار  الجراء  على  الت�ضديق   يتم  �ضوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�ضر  اقت�ضى  فقد  العدل. 
ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية

�لكاتب �لعدل   

وز�رة �لعدل
 �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات   

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
  �عالن بالن�شر

املرجع : 968
ب�اأن ال�ضيد : احم�د خليف�ه �ض�عي�د ب�ن ط�ار�ض امل�هي�ري - اجلن�ضية:  ليكن معلوم�اً للجمي�ع 
اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغ�ة  ح��ض�ته  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي  يرغ�ب  الإم�ارات، 
الرخ�ض�ة  ف�ي  الإم�ارات،  اجلن�ضية:   - القا�ض�ي  ع�دوى  عب�دالغني  م�حم�ود  حمم�د  ال�ض�يد: 
رخ�ض�ة  مبوج�ب  ال�ض�ارقة  ب�اأم�ارة  تاأ�ض�ض�ت  لل�ضيارات(  الي�دوي  للغ�ضيل  )الرح�ال  امل�ض�ماه 
اخرى:  تعديالت  بال�ضارقة.  القت�ضادية  التنمي�ة  دائ�رة  م�ن  ال�ض�ادرة   )512456( رق�م 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   
ت�شهيل �ل�شعادة �شمنان 

وز�رة �لعدل
 �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات   
�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

  �عالن بالن�شر
املرجع : 969

اجلن�ضية:   - امل�هي�ري  ط�ار�ض  ب�ن  �ض�عي�د  خليف�ه  احم�د   : ال�ض�يد  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�اً  ليكن 
الإم�ارات، يرغ�ب ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�ض�ته البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�ض�يد: 
امل�ض�ماه  الرخ�ض�ة  ف�ي  الإم�ارات،  اجلن�ض�ية:   - القا�ض�ى  ع�دوى  عب�دالغني  حمم�ود  حمم�د 
ال�ض�ادرة  رق�م )513486(  ال�ض�ارقة مبوج�ب رخ�ض�ة  ب�اأم�ارة  تاأ�ض�ض�ت  للتنظيف�ات(  )الرح�ال 

م�ن دائ�رة التنمي�ة القت�ض�ادية  بال�ضارقة. تعديالت اخرى:
 2013 ل�ضنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
على  الت�ضديق   يتم  �ضوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�ضر  اقت�ضى  فقد  العدل.  الكاتب  �ضان  يف 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك  ا�ضبوعني من  اليه بعد  امل�ضار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية. 
   �لكاتب �لعدل   
ت�شهيل �ل�شعادة �شمنان 

وز�رة �لعدل
 �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات   

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
  �عالن بالن�شر

املرجع : 965
اجلن�ضية   - �ضليمان  ام  ا�ض  الدين  جا�ضم  ام  ا�ض   / ال�ضيد   : باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
الرخ�ضة  يف   100% البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   - بنغالدي�ض 
برخ�ضة  بال�ضارقة  القت�ضادية  التنمية  دائرة  من  ال�ضادرة  العماق(  )بقالة  امل�ضماه 

جتارية رقم .)546091( اإىل ال�ضيد / ها�ضم ت�ضروفاتي - اجلن�ضية الهند. 
تعديالت اخرى : ل يوجد

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 
الت�ضديق   للعلم وانه �ضوف يتم  ن�ضر هذا العالن  اقت�ضى  العدل. فقد  الكاتب  �ضان  يف 
ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض  اليه بعد  امل�ضار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل   

وز�رة �لعدل
 �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات   

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
  �عالن بالن�شر

املرجع : 967
ليكن معلوما للجميع باأن : ال�ضيد / حممد جبار حمي الدين - اجلن�ضية الهند - يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100% يف الرخ�ضة امل�ضماه )النجوم امللونة لتجارة ال�ضباغ ( 
ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة برخ�ضة جتارية رقم )754953(  اإىل ال�ضيد / 
ايوب قري�ضى احمد قري�ضي - اجلن�ضية الهند. تعديالت اخرى : تغري ال�ضم التجاري من النجوم 

امللونة لتجارة ال�ضباغ اىل ايوب احمد لتجارة ا�ضباغ و قطع غيار ال�ضيارات. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار 
اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   

وز�رة �لعدل
 �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات   

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/7623(

رقم املحرر 2021/1/180372
املنذر : �ضركة الدانوب مواد البناء - �ض.ذ.م.م 

املنذر اإليه : ال�ضاعر لالعالن �ض.ذ.م.م
املو�ضوع : اإنذار بالتكليف بالوفاء

اإمارة دبي مقرا ملزاولة  ، وتتخذ من  البناء  اأول: املنذرة هي فرع ل�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة تبا�ضر ن�ضاطها يف جمال جتارة مواد 
ن�ضاطها التجاري بالرخ�ضة التجاري رقم )812123( �ضادرة عن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي

العالنية  الهدايا  و جتهيز  العالنات  وانتاج  ت�ضميم  ن�ضاطها يف  تبا�ضر  م�ضوؤولية حمدودة  ذات  �ضركة  الأوىل هي  اإليها  املنذر  ثانياً: 
وكالة اعالن وتتخذ من امارة دبي مقرا ملزاولة ن�ضاطها التجاري مبوجب رخ�ضة جتارية رقم )١٢٤١٢٩( ال�ضادرة من دائرة التنمية 

القت�ضادية بدبي. 
ثالثاً: تر�ضد بذمة املنذر اليها ل�ضالح املنذرة مبلغا وقدره 27،142،30 )�ضبعة و ع�ضرون الف و مائة واثنان واربعون درهما وثالثون 

فل�ضا(
رابعاً: حيث انه و لتاريخه مل تبادر املنذر اليها ب�ضداد املبلغ املرت�ضد بذمتها ل�ضالح املنذرة والبالغ قدره 27،142،30 )�ضبعة و ع�ضرون 

الف و مائة واثنان واربعون درهما وثالثون فل�ضا( 
عليه ، فاإن املنذرة توجه هذا الإنذار لتكليف املنذر اليها بالوفاء باملبلغ املرت�ضد بذمتها و البالغ قيمته 27،142،30 )�ضبعة و ع�ضرون 
الإجراءات  اإتخاذ  طائلة  حتت  الإنذار  لهذا  ت�ضلمهم  تاريخ  من  اأيام  خم�ضة  خالل  فل�ضا(  وثالثون  درهما  واربعون  واثنان  ومائة  الف 

القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�ضوم الق�ضائية وامل�ضاريف.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/7627(

املنذر : حبيب اهلل امل باد�ضاه
املنذر اإليهما:

ذ م م �ض  للثلج  بهاجيا  م�ضنع   -1
اجلن�ضية هندي   - فولواديا  بر�ضوتومت  �ضوميت   -2

قدره  البالغ  بذمتهما  املرت�ضد  املبلغ  �ضداد  وجوب  اإىل  اإليهما  املنذر  املنذر  يدعو 
58،939 درهم مع الفائدة القانونية امل�ضتحقة بواقع 12% م�ن ت�اريخ ال�ضتحقاق 
كافة  اتخاذ  اإىل  �ضي�ضطر  املنذر  فاإن  امتناعهما  حالة  ويف  التام،  ال�ضداد  تاريخ  حتى 
كام�ل  الآن  منذ  اإليهم�ا  املنذر  م�ع حتميل  ت�ضمن حقوق�ه  التي  القانونية  الإجراءات 

امل�ضوؤولية واأية م�ضاريف قد ترتتب عن هذه الإجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
�إعالن بالن�شر

رقم )7632/2021(
املنذرة : �ضركة فلن�ضيا العاملية للتجارة العامة �ض.ذ.م.م

املنذر اإليه : �ضانتو�ض كومار خاروار - هندي اجلن�ضية
امل�ضتحق واملرت�ضد  املبلغ  الوفاء و�ضداد  اإليه وتكلفه ب�ضرورة  املنذر  املنذرة تنب�ه على 
والبالغ   ، �ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  العاملية  فالن�ضيا  �ضركة   : املنذرة  ل�ضالح  بذمته 
46،347 درهم )�ضتة واأربعون األف وثالثمائة و�ضبعة واأربعون( بغ�ضون خم�ضة اأيام 
عمل من تاريخ اإ�ضتالمكم لهذا الإنذار، واإل �ضن�ضطر اأ�ضفني اإىل اإتخاذ كافة الإجراءات 
القانونية املتبعة بهذا ال�ضدد قبلكم ب�ضلوك طريق اأمر الأداء وفقاأ لن�ض املادة )62( 
اإىل  بالإ�ضافة  دبي،  حماكم  اأمام  املدنية  الإجراءات  لقانون  التنظيمية  الالئحة  من 
الإجراءات التحفظية الالزمة، مع حتميلكم الر�ضوم وامل�ضاريف الق�ضائية بالإ�ضافة 

اإىل الفوائد القانونية من تاريخ الإ�ضتحقاق وحتى متام ال�ضداد.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
�إعالن بالن�شر

رقم )2021/6910(
املنذرة / �ضركة الدانوب ملواد البناء ذ.م.م 

املنذر اإليهم /1- روبن برو�ضبري احللو
امل�ضتعاره والقواطع ذ .م.م لالأ�ضقف  جال   -2

طلب اعالن بالن�ضر يف الإنذار العديل رقم 2021/1/156088
و�ضبعة  )مائة   127،246،08 وقدره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر   / املنذرة  تنذر 
وع�ضرون األف ومائتني و�ضته واربعون درهم وثمانية فل�ض( يف موعد اأق�ضاه خم�ضة اأيام 
من تاريخ ا�ضتالمكم لهذا الإنذار، واإل فاإننا �ضن�ضطر اأ�ضفني للجوء اإىل الق�ضاء للمطالبة 
باإلزامكم ب�ضداد املرت�ضد بذمتكم والفائدة القانونية عنه منذ تاريخ ال�ضتحقاق وحتى 

ال�ضداد التام، مع حتميلكم كافة الر�ضوم  وامل�ضاريف الناجمة عن ذلك.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
 �إخطار عديل بالوفاء 

  MOJAU_2021_0018669 رقم �ملعاملة
اخطار عديل للوفاء مببلغ 15000 خم�ضة ع�ضر الف درهم

املخطر: اجمد �ضمري عبداهلل حنا ب�ضفته وكيل ال�ضيد/ نري�ض كومار �ضوخري �ضينغ ب�ضفته مدير يف الرخ�ضة 
التجارية امل�ضاه/ الحتاد الدولية لتجارة ادوات ومواد اللحام ذ.م.م والتي حتمل رقم 556322 �ضادرة من 

دائرة التنمية القت�ضادية ال�ضارقة ، بوجب وكالة م�ضدقه لدى الكاتب حتت رقم 101327
املخطر اليه/ ا�ضالم د�ضوقي حممد عبد العظيم، يحمل بطاقة هوية رقم 784198831304914 

املحرر  ال�ضيك  مو�ضوع  درهم  الف  ع�ضر  خم�ضة   15000 مببلغ  للمخطر  �ضيك  حرر  اإليه  املخطر   - ال�ضرح 
ال�ضيك  ل�ضرف  املدعى  توجه  ال�ضيك  ا�ضتحقاق  بتاريخ  انه  حيث  عليه  املدعي  عن  بالتوقيع  املخول  قبل  من 
ال انه ارتد دون �ضرف وذلك لن احل�ضاب مغلق كايف قابل لل�ضحب وبيانه كالتايل : ال�ضيك رقم000095 
مبلبغ 15000 خم�ضة ع�ضر الف درهم بتاريخ ا�ضتحقاق2021/08/15 وامل�ضحوب على بنك راأ�ض اخليمة 
الودية مراراً  ا�ضتحقاقه واملطالبة  الوطني، وحيث ان املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ 
وتكراراً ولكن دون جدوى، لذلك فاأننا نخطركم ب�ضرورة �ضداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�ضة اأيام من 
تاريخ اخطاركم وال �ضن�ضطر لتخاذ الإجراءات القانونية، واطلب من ال�ضيد الكاتب العدل التوثيق على هذا 

الخطار للعلم مبا جاء به، وهذا اخطار منا بذلك...
�لكاتب �لعدل     

          �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�شوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات )�ل�شارقة(   

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
 �إخطار عديل باإلغاء �لوكالة  
برقم �ملحرر 2021/0019032

اإعالن ع�زل وكالة - بوا�ضطة كاتب العدل
املخط�ر/ علي عبيد علي �ضبت ال�ضويدي - اجلن�ضية:الإمارات

ويحمل هوية اماراتية رقم )784198305094041( ب�ضفتي ال�ضخ�ضية 
العنوان : ال�ضارقة - الفالح - هاتف رقم : 0501939370

املخطر اإليه / اأحمد �ضامل �ضعيد باغ�ضوه - اإماراتي اجلن�ضية 
ويحمل هوية اإماراتية رقم )784195593531924( 

العنوان : عجمان - م�ضريف - بيت رقم )5(، هاتف رقم : 0501610909
املو�ضوع : عزل وكالة :

اإ�ضارة للوكالة املحررة ل�ضاحلكم بتاريخ : 10/11/2016، و امل�ضدق عليها من ال�ضيد الكاتب العدل برقم 
)AJ20161110A94912( وعماًل لن�ض املادة : )955( من قانون املعامالت املدنية رقم : )5( ل�ضنة: 
)1985( و املعدل بالقانون رقم : )1( ل�ضنة : )1987( ، ل�ذلك : فاإنني اأعلنكم مبوجبه بعزلكم من الوكالة 

املذكورة اأعاله وجميع الوكالت املحررة مني ل�ضاحلكم اعتباراً من يوم ت�ضلمكم هذا الإعالن. 
�لكاتب �لعدل     

          �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�شوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات )�ل�شارقة(   

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/0008801
املخط�رة : فاين تريد اإنرتنا�ضيونال)�ض،م،ح( ومتثلها ال�ضيدة/ اين ماريا روفينا دي�ضوزا - اجلن�ضية: الهند،

،)B513(مكتب رقم - )العن�وان: عجمان - منطقة عجمان احلرة - بناية بي)1
الهاتف املتحرك : 0505950123 - 0505507593.

 املخطر اإليه : املحرتفون للمج�ضمات املعمارية، العنوان : دبي - الق�ضي�ض - ال�ضناعية رقم)4(، الهاتف املتحرك : 0566402700
مو�ضوع الإخطار : اخطار عديل للوفاء مببلغ )8505.50( درهم

الوق�ائ�ع:- حيث اأنه بناء على تعامالت جتارية بني املخطر واملخطر اإليهم قامت املخطرة بتوريد ب�ضاعة اإىل املخطر اإليهم وبناء 
على ذلك قامت املخطرة بتحرير فواتري بيانته كالأتي:

رقم)180496( واملحررة بتاريخ 2019/12/10 بقيمة )5670( درهم، فاتورة   .1
رقم)180509( واملحررة بتاريخ 2019/12/21 بقيمة )2835( درهم، فاتورة   .2

ومت التوقيع عليها من قبل املخطر اإليه،
قيمة الفواتري من املخطر اإليه بالطرق الودية مراراً وتكراراً لكن دون جدوى،  حت�ضيل  املخطرة  • حاولت 

• لذلك
اإ�ضتالمهم  اأيام من تاريخ  ب�ض�رورة دفع قيمة الفواتري يف فرتة اأق�ضاها خم�ضة  اإليه  املخطر  املخطرة  تخطر  ذلك  على  بناء   •

الإخطار واإل �ضوف تقوم باإتخاذ الإجراءات القانونية
تلتم�ض املخطرة من �ضعادة الكاتب العدل اإخطاركم بهذا ر�ضمياً • وعليه 

�لكاتب �لعدل     

          �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�شوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات )�ل�شارقة(   

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �لفجرية �الإحتادية �الإبتد�ئية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  
�إخطار دفع يف �لق�شية رقم FUCEXCIPTO2021 /0000779 تنفيذ �أمر على عري�شة 

TRADERS S.A FAIRDEAL اإىل املحكوم عليهم :  1- فريديل تريدر�ض اأ�ض اأي
 MR. G. RUWAN A. PEREM اجلن�ضية  �ضريلنكا   - جنى  اروا  بريرا   .2

)IMO( 8014758 - اململوكة وامل�ضجلة �ضركة درميالند ماريتامي ا�ض اي  مرجع  رقم   Fair Dream �ضفينة   .3
الإقامة حمل  جمهويل   -  Dreamland Maritime SA

حيث اإنه بتاريخ 2021/06/28 قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املنفذ/ �ضندوق ر�ضملة للتمويل التجاري
يف الق�ضية امل�ضار اإليها اأعاله - ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور، و دفع الر�ضم املحدد لذلك، 
ومبا اأن احلكم املطلوب تنفيذه كالتى : بالغاء القرار امل�ضتاأنف بالن�ضبة للمنفذ �ضدهم الأول والثاين والرابعة والأمر جمددا 
2020/06/04 والتنفيذ  املوؤرخ  بو�ضع يد امل�ضتاأنف على ال�ضمانة املو�ضوفة بعقد الرهن املوؤرخ 2018/03/14 وملحقه 
عليها قانونا اأينما وجدت واألزمت امل�ضتاأنف �ضدهم امل�ضاريف ومبلغ األف درهم اأتعاب املحاماة والتاأييد فيما عدا ذلك. لذلك 
اأنتم مكلفون بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اإليه اأعاله خالل 15 يوما من تاريخ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة 

تخلفكم عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ بحقكم اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة �ل�شارقة  �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية
�أد�ء  �أمر   SHCFICICPL2021 /0006889 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه بوابة القد�ض لرتكيب الرخام ، 
فهد ر�ضيد عبا�ض ، العنوان : 9371402

نحيطكم علما باأن قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله 
ل�ضالح فداء ح�ضني ايوب - بالتايل: ن�ض احلكم

انه بتاريخ : 2021/09/09
بعد الطالع على الوراق

ناأمر باإلزام املقدم �ضدهما باأن يوؤديا اإىل الطالبة مبلغ 50000 درهم )خم�ضون األف 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف. 

�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
�عالن مدعي عليه بالن�شر   

يف �لدعوى SHCFICICPL2021 / 0004852 �أمر �د�ء  
اإىل املدعى عليه : على حممد علي م�ضطفى م�ضري/ اجلن�ضية،
نعلمكم باأن املدعي عبداهلل مريان مريان باك�ضتاين/ اجلن�ضية، -

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة و�ضدر بحقكم احلكم التي
انه بتاريخ : 2021/06/16

بعد الطالع على الوراق
والزمته  درهم   )51500( وقدره  مبلغا  للمدعي  يوؤدي  ان  عليه  املدعي  باإلزام  نامر 

بامل�ضروفات
حرر بتاريخ : 2021/09/02  / حرر بوا�ضطة املوظف

مركز �ضعادة املتعاملني
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�شر

يف �لدعوى رقم 5122/2021/60 �أمر �أد�ء  
املنظورة يف : اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203  

مو�ضوع الدعوى :  املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعيتني مبلغ 170.000 الف درهم )مائة و�ضبعون الف 
درهم( والفوائد القانونية التاأخريية بواقع 9% �ضنويا من تاريخ ال�ضتحقاق يف 2018/12/25 حتى ال�ضداد التام 

الزام املدعي عليها بالر�ضوم وامل�ضروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعى : �ضركة الدانوب لتجارة مواد البناء - ذ م م - واآخرون  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - جبل علي - بردبي - جبل علي - �ضارع ال�ضيخ زايد - مبنى ار�ض رقم ئي دبليو تي ايه 
لل�ضحن   �ضي  اأي  جي  من  بالقرب   -  1 دبليوتي  ئي  رقم  ار�ض  �ضقة   -  105

املطلوب اإعالنه : �ضتايل ميتال �ضيتي ل�ضناعة البواب املقاومة للحريق �ض ذ م م - �ضفته : مدعى عليه 
العقد  باإنفاذ   2021/8/11 بتاريخ  الإبتدائية  اأداء فقد قررت حمكمة دبي  اأمر  ا�ضت�ضدار  الإع��الن : طلب  مو�ضوع 
التجاري وبالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 170000 درهم فقط مبلغ وقدره مائة و�ضبعني الف درهم 
5% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�ضداد والزامها الر�ضوم وامل�ضارف والف درهم مقابل  والفائدة القانونية بواقع 

اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف اإ�ضتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن.

رئي�س �ل�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/7644(
مقدمه ل�ضيادتكم - املنذر : اأمين حممد منري كوجان - �ضوري اجلن�ضية

AymanKoujan@gmail.com : المييل
بوكالة املحامي/ فهد �ضلطان لوتاه

�ضد / املنذر اإليها : موؤ�ض�ضة كون�ضري للتكييف والتربيد 
وميثلها مالكها / اإح�ضان اأحمد من�ضور طعمه - اأردين اجلن�ضية - ))جمهول حمل الإقامة((

املو�ضوع : طلب اعالن املنذر اليها بطريق الن�ضر
حيث مت ت�ضجيل انذار عدىل �ضد املنذر اليها / موؤ�ض�ضة كون�ضري للتكييف والتربيد وميثلها مالكها / اإح�ضان 
2021/8/18 وذلك  بتاريخ   2021/1/176704 اأردين اجلن�ضية برقم حمرر   - اأحمد من�ضور طعمه 
حتى يقوم املنذر بالزام املنذر اليها ب�ضرعة �ضداد قيمة املديونية وقدرها 33،150 درهم "ثالثة وثالثون األف 
ومائة وخم�ضون درهم" يف خالل اأ�ضبوع من تاريخ التبليغ. والتنبيه على املنذر اليها باأن املنذر �ضوف يتخذ كافة 
الجراءات القانونية اجلزائية واملدنية ملطالبته ب�ضداد املبلغ �ضالف الذكر بالإ�ضافة للر�ضوم وامل�ضاريف وفاءا 

للدين امل�ضتحق على املنذر اليها وحيث انه قد مت اعالنه عن طريق املحكمة ومل يتم التو�ضل اليها.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2020/7628(

املنذر : م�ضنع الفاخر للتبغ املعالج م م ح 
املنذر اإليهما: 1. �ضريف اأحمد حممد معتوق ، 2. �ضركة املتو�ضطية اجلديدة ل�ضترياد التبغ وم�ضتقاته - )جمهويل حمل الإقامة(

على التعامالت التجارية بني املنذر واملنذر اليهما وفقا للفواتري واأذون ال�ض�تالم، قام املنذر ببيع املنتجات اإىل املنذر اإليهما. بناء   -1
اأقر املنذر اإليهما اإقرارا كتابي باملديونية املرت�ضدة يف ذمتهما مو�ضوع هذه التعامالت التجارية وذلك مبوجب خطاب تاأكيد التدقيق   -2
املحا�ضبي املوؤرخ 21 فرباير 2021 ال�ض�ادر عن املنذر، والذي اقر، اأكد، ووافق فيه املنذر اإليهما باملديونية املرت�ض�دة يف ذمتهما ووقعا 
الودية  الطرق  بكافة  اليهما  املنذر  املنذر مبطالبة  قام  وختما بختم ال�ضركة على �ضحة املديونية، الأمر الذي يعد اإقرار باملديونية. 3- 
ب�ضداد املديونية املرت�ض�دة بذمتهما اإل اأن املنذر اإليهما  امتنعا عن ال�ضداد دون وجه حق على الرغم من ا�ضتالمهما الب�ضائع واقرارهما 
ب�ضحة الدين. 4- وملا كان املنذر قد حاول اإعالن املنذر اليهم بالإنذار املذكور بوا�ضطة كاتب العدل لكم بتاريخ 30 اأغ�ضط�ض 2021 
ولكن مل يتمكن املكلف بالإعالن من ابالغكم بالإنذار ح�ضبما جاء يف افادته، 5- وملا كانت حمكمة قد فو�ضت املنذر لتوجيه النذار عن 
طريق ن�ضره يف ال�ضحيفة، 6- لذلك، يعترب هذا النذار مبثابة مطالبة نهائية للمنذر اليهما وتكليفهما بالوفاء وال�ض�داد ملبلغ وقدره 
4،100،657،44 دولر اأمريكي )اربعة مليون دولر ومائة الف و�ضتمائة و�ض�بعة وخم�ض�ون دولر و اأربعة واأربعون فل�ضا( بالإ�ضافة اىل 
الفائدة القانونية مبعدل 12% �ضنوياً، من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام يف غ�ضون 5 اأيام من تاريخ ن�ضر هذا النذار. 7-يف 
حالة عدم تلقي املنذر كامل املبلغ امل�ضتحق بالإ�ضافة اىل الفائدة القانونية مبعدل 12% �ضنويا يف املهلة املحددة اأعاله ، ف�ضوف يتخذ 
املنذر الإجراءات الالزمة للمحافظة على كافة حقوقه املكفولة له مبوجب القانون. ميكن للمنذر اليهما التوا�ضل مع املنذر على العنوان 

التايل : مكتب اأحمد رم�ضان وحليمة املرزوقي حمامون وم�ضت�ضارون قانونيون.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/7631(

املنذرة : �ضركة بريي )ذ. م. م(
املنذر اإليها : �ضركة �ضيدكو للمقاولت العامة – ذ م م - )جمهول حمل الإقامة(

اىل  والألواح  اجلدران  بناء  مواد  بتاأجري  املنذرة  وتقوم  املقاولت  جمال  يف  تعمل  اليها  املنذر  كانت  ملا   -1
املنذر اليها.  2- وملا كان يبلغ اإجمايل املبلغ امل�ضتحق 10،863،069،03 درهم )ع�ضرة ماليني وثمامنائة 
وثالثة و�ضتون األف وت�ضعة  و�ضتون درهم و 10/3 فل�ض( )"املبلغ امل�ضتحق"(. 3- وملا كانت املنذرة قد حاول 
بالإعالن  املكلف  2021 ولكن مل يتمكن  اأغ�ضط�ض   16 بتاريخ  العدل لكم  بوا�ض�طة كاتب  اليه  املنذر  اإعالن 
من ابالغكم بالإنذار ح�ضبما جاء يف افادته، 4- وملا كانت حمكمة العني قد فو�ضت املنذرة لتوجيه الإنذار عن 
اليه وتكليفه ب�ضداد  للمنذر  نهائية  مطالبة  مبثابة  النذار  هذا  يعترب  لذلك،  طريق ن�ضره يف ال�ضحيفة، 5- 
املبلغ امل�ضتحق خالل مهلة 5 ايام من تاريخ ن�ضر هذا النذار، وال لن يكون لدى املنذرة اأي خيار اآخر �ضوى 
اتخاذ الإجراءات القانونية �ضدكم ومن دون الرجوع اليكم ل�ضرتداد املديونية امل�ضتحقة مع الفوائد القانونية 
اأحمد رم�ض�ان وحليمة  التايل: مكتب  العنوان  املنذرة على  التوا�ض�ل مع  اليها  للمنذر  املرتتبة عليها. ميكن 

املرزوقي حمامون وم�ض�ت�ض�ارون قانونيون
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
�عالن بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2064/2021/11 مدين جزئي  
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الثالثة ع�ضر رقم 414  

100،000 الف درهم )مائة الف درهم(  الزام املدعي عليهما بالت�ضامن بان يوؤديا للمدعني مبلغا ومقداره  مو�ضوع الدعوى : 
والفائدة على هذا املبلغ بواقع 9% �ضنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�ضداد

املدعى : فار�ض �ضليم فار�ض - واآخرون - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ال�ضفا الوىل - دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - مبنى ام ا�ض ام 
ال�ضفا   مرتو  حمطة  من  بالقرب   - العلوي  �ضقة   -  1

املطلوب اإعالنهما : 1- ابراهيم ح�ضن ابراهيم املغربي  2-و�ضيم ندمي خالد  - �ضفتهما : مدعى عليهما 
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليهما بالت�ضامن بان يوؤديا للمدعني مبلغا ومقداره 100،000 

الف درهم )مائة الف درهم( والفائدة على هذا املبلغ بواقع 9% �ضنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�ضداد
 نود اإعالمكم انه قد مت ت�ضجيل الدعوى املذكور بياناتها اعاله �ضدكم لذا يرجى التكرم بالعلم واحل�ضور عرب برنامج الإت�ضال 
املوافق   )00971502350991( رق��م  هاتف  على  ع�ضر،  الثالثة  الإبتدائية  ال��دع��وى  اإدارة  ام��ام   BOTIM تطبيق  املرئي 
2021/9/19 يوم الحد وذلك من ال�ضاعة 9.00 �ض ولغاية ال�ضاعة 12.30 ظ او احل�ضور املرئي عن طريق الوكيل القانوين 
اإمكانية الت�ضوية لئحة  او مراكز تقدمي اخلدمة املعتمد )الع�ضيد( لتقدمي جوابكم على �ضحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد 
الدعوى ، حافظة م�ضتندات )ميكنكم الإطالع عليها من خالل النظام اللكرتوين ملحاكم دبي ، لالإ�ضرتاك يرجى التوا�ضل على 

مركز الإت�ضال 043347777( 

رئي�س �ل�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
�عالن بالن�شر 

          يف �لدعوى رقم 207/2012/4672 تنفيذ جتاري
مو�ضوع الدعوى:  تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم ٢0٢١/٢٢83 امر اداء ، ب�ضداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )١573١5 درهم ( ، �ضاماًل للر�ضوم وامل�ضاريف
امل��ح��دوده ذ . م . م - �ضفته بالق�ضية:   ب��ويل بت لل�ضناعات  طالب الع���الن:  هنيكل 

طالب التنفيذ 
املطلوب اعالنهم:  ١- هيل اند فورت لتجميل احلدائق )ذ.م.م( - �ضفته بالق�ضية:  

منفذ �ضده
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع  مو�ضوع الإعالن :  قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )١573١5( درهم اىل طالب التنفيذاأو خزينة املحكمة . وعليه فان 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

خالل ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  3412/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١86

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 5003 ل�ضنة ٢0٢0 جتاري جزئي  ، ب�ضداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )٢١٤3056.6٩( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.

طالب التنفيذ : بي �ضي اأي بوليوريثان جلف ل�ضناعة املواد الكيميائية ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �ضارع اخلليج التجاري ٢- مبنى 

IBAN:AE440140037025784260010 مكتب ٤0٤ بناء �ضوبا �ضفاير
املطلوب اإعالنه : ١- توتو�ض ل�ضناعة املواد التعبئة �ض.ذ.م.م - �ضفته : منفذ �ضده

املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق��ام  قد   : الإع���الن  مو�ضوع 
املنفذ به وقدره )٢١٤3056.6٩( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم  6500/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم ١8٤
املبلغ  ب�ضداد   ، اأداء   اأمر  الدعوى رقم ٤38٢/٢0٢١  ال�ضادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�ضوع 

املنفذ به وقدره )٢١5٢٢٢( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.
طالب التنفيذ : نا�ضر �ضعيد عثمان الواحدي

عنوانه:المارات  -امارة دبي - القوز الوىل - دبي - �ضارع امليدان - مبنى مبنى خلفان التجارية 
- �ضقة الطابق الول ١٢٢ مكت - البولنج �ضنرت

املطلوب اإعالنه : ١- عثمان عبداملجيد عثمان العطريى - �ضفته : منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر  به وقدره )٢١5٢٢٢( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم  6891/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم ١8٤
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم ٢3٢٢/٢0٢١ جتاري جزئي  ، ب�ضداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )3677١٤.85( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.
طالب التنفيذ : هنيكل بويل بت لل�ضناعات املحدوده ذ.م.م

عنوانه:امارة ام القيوين - املنطقة ال�ضناعية اجلديدة - �ضارع الحتاد - بناية ملك امنه حممدعلي 
حملها املختار مكتب ح�ضني لوتاه دبي اخلليج التجاري ١ - برج فيجن - الطابق ١7 �ضقة ١70٢-١70١ 

- مكاين:٢6١٢٤8576٤
املطلوب اإعالنه : ١- بوزيتيف بوينت لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م - �ضفته : منفذ �ضده

به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  الإع��الن  مو�ضوع 
وقدره )3677١٤.85( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

�عالن بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 4001/2021/60 �مر �د�ء    

مو�ضوع الدعوى :  
طالب الإعالن : لوجو�ض للخدمات البحريه والهند�ضيه ذ م م -  �ضفته بالق�ضية : مدعي 

���ض.ذ.م.م ٢-ادا�ضرييل رامان مينون راما�ضاندران  اإعالنهم : ١- جولدن ريدي مك�ض  املطلوب 
3- �ضريوات�ضاو بانيكا�ضريي �ضاثي�ض - �ضفتهم بالق�ضية : مدعي عليهم  

جمهويل حمل الإقامة 
اأم���ر اداء ف��ق��د ق���ررت حمكمة دب���ي الب��ت��دائ��ي��ة بتاريخ  م��و���ض��وع الإع����الن :  ط��ل��ب ا���ض��ت�����ض��دار 
٢0٢١/6/١٩ بالزام املعرو�ض �ضدهم بالت�ضامن ان يوؤدوا للطالبة مبلغا وقدره )١60.3٤.7٤5( 
درهم )�ضبعمائة وخم�ضة واربعون الف ومائة و�ضتون درهما واربعة وثالثون فل�ضا( م�ضافا اليه 
�ضدهم  املعرو�ض  والزمت  الطلب  تقدمي  تاريخ  من  اعتبارا   %5 قدرها  ب�ضيطة  قانونية  فائدة 

بامل�ضاريف  - ولكم احلق يف اإ�ضتئناف الأمر خالل ١5 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن.
رئي�س �لق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�شر        

                  يف  �لدعوى رقم:2646/2021/60 �مر �د�ء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم ٢03

مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املطلوب �ضدهما بالت�ضامن والت�ضامم بان يوؤديا لطالبة المر املبلغ املرت�ضد 
عن  القانونية  والفائدة   - درهم  وثالثون  واربعمائة  الف  واثنان  ثالثمائة   )30٢٤30( وق��دره  ال�ضيكات  قيمة  من 
هذا املبلغ بواقع ١٢% �ضنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�ضداد التام والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب 

املحاماة. 
املدعي:بي دي بي جلوبال بروجكت لوجي�ضتك �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - مبنى ملك فهد عبدال�ضالم حممد رفيع - �ضقة مكتب 
رقم O1602 - املركز التجاري

املطلوب اإعالنهما :  ١- مانوج فا�ض ٢- ري�ضورت �ضابلي�ض للتجارة العامة �ض.ذ.م.م  -  �ضفتهما : مدعي عليهما
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ضت�ضدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:٢0٢١/7/٢8 - بالزام املدعي 
عليهما بالت�ضامن والتكافل بان يوؤديا للمدعية مبلغ )30٢٤30( ثالثمائة واثنان الف واربعمائة وثالثون درهم ، 
والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام وبالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة درهم 

مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ضتئناف المر خالل ١5 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

�عالن بالن�شر        
 1761/2021/11 مدين جزئي 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اإىل املدعي عليه : ١- ريان بن مهدي عارف - ب�ضفته الويل الطبيعي لبنه/مهدي بن املختار 

عارف  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�ضالح زرغورا�ض - ب�ضفته ويل طبيعي لبنه/بادي�ض ت�ضليم زرق الراأ�ض 

وميثله : حممد عيد جا�ضم حممد ال�ضويدي 
درهم   )١.000.000( مبلغ  ب�ضداد  عليهما  امل��دع��ي  ال���زام  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
بالت�ضامن والت�ضامم فيما بينهما تعوي�ضا عن ال�ضرار التي ت�ضبب فيها بفعليهما للمدعي مع 
الزامهما مت�ضامنني امل�ضاريف التي تكبدها املدعي من م�ضاريف عالج مببلغ )٩8.30١( درهم 

مع الفائدة القانونية بواقع ١٢% من تاريخ رفع الدعوى 
اإدارة  مكتب  يف  �ضباحا   0٩:00 ال�ضاعة   ٢0٢١/٩/١5 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت 
الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

 �عالن بالن�شر
1524/2021/300 ��شتئناف مدين  

مذكرة اإعالن بالن�ضر )اإ�ضتئناف(
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اىل امل�ضتاأنف �ضده /١- فوكيد كاخاروف باتخنوفيت�ض - جمهول حمل القامة مبا ان 
امل�ضتاأنف / �ضركة اإي�ضت ويل جروب ليمتد وتعريفها باللغة الرو�ضية )ا�ضتفيل جروب 
�ضي�ضل  جمهورية  دول��ة  عن  ال�ضادرة  رق���م:058٤75  التاأ�ضي�ض  �ضهادة  �ضاحبة  ليمتد( 
وميثله:يو�ضف ح�ضني حممد �ضالح ال�ضهالوي - قد ا�ضتاأنف/احلكم ال�ضادر بالدعوى 
رقم ٢0٢١/87 مدين كلي  وحددت لها جل�ضه يوم الثنني املوافق ٢0٢١/٩/٢0 ال�ضاعة 
١0.00 �ضباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  5095/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم ١8٤

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 380/٢0٢١ اأمر اداء ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)٩٩666٤( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.

طالب التنفيذ : اخلط الف�ضي للتجارة ذ.م.م وميثلها/ال�ضيخ �ضامل بن عبدالرحمن بن �ضامل بن �ضلطان 
القا�ضمي ب�ضفته �ضريك ومدير وميثله:احمد بن �ضهيل بن �ضامل املخيني بهوان

عنوانه:امارة ال�ضارقة املمزر �ضارع التعاون الطابق 3 - مكتب رقم 303 - ملك وقف موؤ�ض�ضة القلب الكبري
اإعالنهما : ١- املداد لل�ضيارات اجلديدة وامل�ضتعملة ٢- معي�ض مرزوق مهدي حممد الحبابي -  املطلوب 

�ضفته : منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)٩٩٢87٤( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم  5797/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١86
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ القرار ال�ضادر يف الدعوى رقم ٢7١3/٢0٢١ اأمر اداء ، ب�ضداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )١8065( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.
طالب التنفيذ : اميك�ض )ال�ضرق الو�ضط( �ض.م.ب )م( - المارات )امريكان اك�ضرب�ض �ضابقا(

ت��اورز - �ضقة  الفلك - مبنى ميديا وان  �ضارع  ام��ارة دبي - بردبي - دبي -  عنوانه:المارات - 
٢50٢

املطلوب اإعالنه : ١- حممد ماهر ممدوح بحري - �ضفته : منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�ضتبا�ضر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  وق��دره )١8065( درهم اىل طالب  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
�عالن ن�شر وتكليف بالوفاء 

                      يف �لتنفيذ رقم  8385/2020/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم ١8٤

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم ٢0٢0/3578 اأمر اداء ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)٢0٤.5٤7.3٢0( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.

طالب التنفيذ : م�ضرف المارات ال�ضالمي �ضركة م�ضاهمة عامة
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم ١6 - الطابق الثالث - رقم 

مكاين:٢٤66586507٢
املطلوب اإعالنه : ١- را�ضد عبداهلل احمد الغرير - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:٢0٢١/8/٢٩ اخطاركم ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)٢0٤5٤73٢0( درهم خالل ١5 يوم من تاريخ التبليغ وال بيع العقار رقم الر�ض ١6٢ منطقة وادي ال�ضفا 5 
ورقم الر�ض ٢6٢ مبنطقة اجلداف ورقم الر�ض ١٢63 مبنطقة الو�ضل - الوحدة رقم ٤05 مببنى �ضتي ووك 
- والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�ضيات ن�ض املادة ١5٢ من الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات 

املدنية رقم 75 ل�ضنة ٢0١8 وتعديالته.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
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“ال�ضرد  للكتاب  العامة  امل�ضرية  الهيئة  ع��ن  حديًثا  �ضدر 
عزيز  اأحمد  للدكتور  التخييل”  اإىل  التوثيق  والتاريخ من 

الباحث فى النقد الأدبى وال�ضحافة الثقافية.
والتاريخ  الأدب  بني  العالقة  اأن  كتابه  فى  الباحث  وي��وؤك��د 
ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ق���در ك��ب��ري م���ن ال���ت���داخ���ل، ف��ك��اله��م��ا ي�ضتمد 
ا، وكالهما  م�ضروعيته من الواقع حتى ولو مل يكن مو�ضوعًيّ
له بنيته ال�ضردية حتى لو اختلفت درجة اأدبيته ول ميكن اأن 
يدعى اأحدهما اليقني الكامل، دون اأن يلفت انتباهنا لقيمة 
اأن  الأدب  بنظرية  امل�ضتغلني  النقاد  بع�ض  واع��ت��رب  بعينها، 

الرواية - اأية رواية - هى فى الواقع تاريخ تخييلي.
يحاول  ال��ت��اري��خ��ى  ي�ضتخدم  ال����ذى  ال���روائ���ى  اأن  واأو����ض���ح   

فنى  قالب  ف��ى  �ضياغتها  واإع���ادة  املا�ضى  اأح���داث  يجمع  اأن 
والرواية  احلديثة،  الأدبية  الفنون  من  الرواية  تعد  جديد 
اأن���واع���ه���ا، واحل���دي���ث ع��ن الرواية  ال��ت��اري��خ��ي��ة ه��ى اإح����دى 
التاريخية هو احلديث عن امتزاج الأدب بالتاريخ، فالتاريخ 
يزداد  احلا�ضر،  وفهم  الوعى  ازدي���اد  وم��ع  احلا�ضر،  خلفية 
اأحداثه؛  ا�ضتجالء  ف��ى  و���ض��دًق��ا  تف�ضيال  الأك���ر  ال��ت��اري��خ 
املا�ضى  وقائع  يجمع  اأن  يحاول  التاريخية  ال��رواي��ة  فكاتب 
وت�ضمينها روايته على اأ�ضا�ض من املعرفة ال�ضرفة بركام من 
املعطيات التاريخية الكمية، لي�ضتطيع اإعادة نق�ضها فى لوحة 
املتناثر  املا�ضى  تركيب  حم��اول  م��ع��ربة،  �ضادقة  متنا�ضقة 
�ضظايا فى كل مكان فى منت روايته، بحيث يعيد للما�ضى 

تاألقه، ويحمل العربة للحا�ضر، وي�ضت�ضرف امل�ضتقبل. 
 والباحث يعر�ض بالتحليل م�ضتويات ال�ضرد ويذكر �ضياقها 
بالرتاث  بالتاريخ والإمل��ام  املدرك  املن�ضوج، والوعى  وتتابعها 
احلكمى  وامل��ع��ي��ار  امل��ق��ارن��ة  ن�ضبية  ح�ضب  وفهمه،  ومعرفته 
ب��ي��ن��ه��م؛ م���ن خ����الل: ث��الث��ي��ة غ��رن��اط��ة ل��ر���ض��وى عا�ضور 
وال�ضائرون نياًما ل�ضعد مكاوى واأهل البحر ملحمد جربيل. 
تقوم على  اأنها  الرواية  اأه��م خ�ضائ�ض  اإن  الباحث    ويقول 
اخليال، فهى ت�ضور الأ�ضخا�ض اخلياليني واملواقع التخيلية، 
والت�ضور عن�ضر اأ�ضا�ضى فى الرواية ول ن�ضتطيع اأن نتحدث 
بني  تربط  التى  بالعالقة  نلم  اأن  دون  ال��رواي��ة  طبيعة  عن 
العالقة،  ثّم دور اخليال داخل  املو�ضوعي،  والواقع  الرواية 

الروائى  يق�ضد  للواقع، ول  اأميًنا  ت�ضجيال  الرواية  ولي�ضت 
اآلية الأحداث التى حدثت، ول ت�ضويًرا فوتوغرفًيا للواقع، 
املو�ضوعي،  ال��واق��ع  م��ع  مت�ضابهة  الق�ضة  اأب��ع��اد  تكون  وق��د 
ال��روائ��ى يبنيها  ف��اإن  ال��واق��ع،  لكنها مهما تقاربت مع �ضور 

با�ضتخدام اخليال.
 وقد جاءت ف�ضول الكتاب فى متهيد، وثالثة اأبواب، وخامتة، 
الباب الأول: توظيف الوثائقى واملتخيل فى الرواية، ويتكون 
من ثالثة ف�ضول: الف�ضل الأول: ال�ضائرون نياًما، الوثائقى 
واملتخيل، الف�ضل الثاين: تداخل املتخيل والوثائقى بثالثية 
ال�ضوفى  وال��وث��ائ��ق��ى  املتخيل  ال��ث��ال��ث:  الف�ضل  غ��رن��اط��ة، 
الروائى  ال�����ض��رد  ت�ضكيل  ال���ث���اين:  ال��ب��اب  ال��ب��ح��ر.  اأه���ل  ف��ى 

وعنا�ضر التاريِخ، ويتكون من ثالثة ف�ضول: الف�ضل الأول: 
الف�ضل  وال��ت��اري��خ��ي،  الق�ض�ضى  ال�����ض��رد  ن��ي��ام��ا،  ال�����ض��ائ��رون 
الف�ضل  وال��ت��اري��ِخ.  املتخيل  �ضرد  غرناطة،  ثالثية  ال��ث��اين: 
الثالث:  الباب  والرواَية،  التاريخ  �ضرد  البحر،  اأهل  الثالث: 
من  ويتكون  التاريخ،  مع  والتنا�ض  الفنى  الت�ضكيل  عنا�ضر 
ثالثة ف�ضول: الف�ضل الأول: ال�ضائرون نياًما والتنا�ض مع 
التاريخ  وعنا�ضر  الثاين: ثالثية غرناطة  الف�ضل  التاريخ، 

الف�ضل الثالث: اأهل البحر والتنا�ض مع الرتاث.
ا لفكرة البحث وحمتويات ف�ضوله،   وجاءت اخلامتة تلخي�ضً
امل�ضادر  ثبت  يليها  نتائج،  م��ن  اإل��ي��ه  تو�ضل  م��ا  اأه���م  وفيها 

واملراجع.

•• مو�شكو-الفجر:

الدويل  الحت���اد  رئي�ضة  القا�ضمي،  ب��دور  ال�ضيخة  اأك���دت 
القراءة بني  تر�ضيخ ثقافة  العمل على  اأهمية  للنا�ضرين، 
الأط���ف���ال وال��ي��اف��ع��ني م��ن خ���الل ب��ن��اء ���ض��راك��ات مبتكرة، 
واملوؤ�ض�ضات  الن�ضر  ودور  املكتبات  ب��ني  ال��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز 
الثقافية واحلكومات واملنظمات غري احلكومية وخمتلف 

اجلهات املعنية بقطاع الن�ضر.
خالل  القا�ضمي  ب��دور  ال�ضيخة  األقتها  كلمة  يف  ذلك  جاء 
ال���دويل  للمجل�ض  وال��ث��الث��ني  ال�����ض��اب��ع  ال��ع��امل��ي  امل���وؤمت���ر 

 12 اإىل   10 من  الفرتة  يف  اأقيم  ال��ذي  اليافعني،  لكتب 
حتت  مو�ضكو،  ال��رو���ض��ي��ة  العا�ضمة  يف  اجل���اري  �ضبتمرب 
ويجمع  الطفل”،  كتاب  خ��الل  م��ن  عظيم  “عامل  �ضعار 
ممثلني عن الفروع الوطنية الأع�ضاء يف املجل�ض الدويل 
الكّتاب والر�ضامني  اإىل جانب نخبة من  اليافعني،  لكتب 
من  واليافعني  الأط��ف��ال  بكتب  املتخ�ض�ضني  والنا�ضرين 

خمتلف اأنحاء العامل.
هم  الأط��ف��ال  اأن  على  القا�ضمي  ب���دور  ال�ضيخة  و���ض��ددت 
اتخاذ خطوات جدية  �ضرورة  على  موؤكدًة  امل�ضتقبل،  بناة 
املعرفة،  وم�ضادر  الكتاب  اإىل  و�ضولهم  فر�ض  لتح�ضني 

من خالل ال�ضراكات املبتكرة والتعاون بني جميع اأ�ضحاب 
امل�ضلحة يف قطاع �ضناعة الكتاب. 

لكتب  ال��دويل  باملجل�ض  القا�ضمي  ب��دور  ال�ضيخة  واأ���ض��ادت 
اليافعني بو�ضفه منوذجاً ناجحاً للتعاون الدويل العملي 
ومثاًل ُيحتذى يف هذا املجال، م�ضرية اإىل اأن جهود الفروع 
الوطنية للمجل�ض الدويل لكتب اليافعني يف اإبراز ق�ضايا 
الأطفال، وتعزيز فر�ض ح�ضولهم على حق املعرفة خا�ضة 

خالل جائحة كورونا.
املوؤمتر  يف  للم�ضاركني  القا�ضمي  ب���دور  ال�ضيخة  وب��ّي��ن��ت 
والتعاون  بالعمل  ملتزم  للنا�ضرين  ال���دويل  الحت���اد  اأن 

التحديات  على  للتغلب  والأع�����ض��اء  ال�ضركاء  مع  الوثيق 
العاملية  “اخلطة  اأن  واأو�ضحت  الن�ضر،  تواجه قطاع  التي 
)اإن�ضباير(  ومرونتها”  الن�ضر  �ضناعة  ا�ضتدامة  لتعزيز 
التي اأعدها الحتاد هي مبادرة عاملية جديدة تاأتي �ضمن 
الن�ضر  منظومة  ق��درات  لتطوير  اجلديدة  ا�ضرتاتيجيته 

و�ضمان ا�ضتدامته يف امل�ضتقبل.
واأو�ضحت القا�ضمي اأن نق�ض متثيل املراأة يف قطاع الن�ضر، 
اأحادي  منهج  اإىل  اأف�����ض��ى  ال��ق��ي��ادي��ة،  املنا�ضب  يف  خا�ضة 
الروؤية يف الكتب املن�ضورة والأدبيات ال�ضائدة، موجهة اإىل 

مزيد من التنوع وال�ضمولية يف قطاع �ضناعة الكتاب.

للمجل�ض  والثالثني  ال�ضابع  العاملي  املوؤمتر  جانب  واإىل 
الدويل  الحت���اد  رئي�ضة  التقت  اليافعني،  لكتب  ال���دويل 
واأع�ضاء  ال��رو���ض،  النا�ضرين  م��ن  مبجموعة  للنا�ضرين 
ال��رو���ض، وه��و منظمة غ��ري ربحية جتمع  ال��ك��ت��اب  احت���اد 
جمعيات  اإىل  بالإ�ضافة  والطباعة  والتوزيع  الن�ضر  دور 
واحتادات الكتاب يف رو�ضيا، وركز النقا�ض على �ضبل تعزيز 
رو�ضيا،  يف  الكتاب  �ضناعة  تنمية  لدعم  الرامية  اجلهود 
وبحث فر�ض ت�ضريع وترية تعايف قطاع الن�ضر الذي تاأثر 
العام  كورونا  جائحة  انت�ضار  اأعقاب  يف  ملحوظة  ب�ضورة 

املا�ضي.

اأثناء م�ضاركتها يف املوؤمتر العاملي ال�37 للمجل�ش الدويل لكتب اليافعني يف مو�ضكو

بدور القا�ضمي تدعو اإىل التنوع واحلوار الثقايف من خالل كتب الأطفال

اأعلنت الأمانة العامة جلائزة حمدان بن حممد 
بن را�ضد اآل مكتوم الدولية للت�ضوير ال�ضوئي 
“دبي  ا�ضرتاتيجية مع  �ضراكة  توقيع عقد  عن 
اأم��ام ع�ضاق  اآف��اق جديدة  لفتح  بارك”  �ضفاري 
الربية  احلياة  بيئة  وحماكاة  الطبيعة  ت�ضوير 
من  متنوعة  جمموعة  مع  املبا�ضر  والحتكاك 

احليوانات املفرت�ضة والأليفة واأي�ضا النادرة.
وقال �ضعادة علي خليفة بن ثالث الأمني العام 
“يف  اأم�ض  للجائزة خالل موؤمتر �ضحفي عقد 
دبي �ضفاري بارك” اإن هذا النوع من ال�ضراكات 
متنح جمتمعات امل�ضورين املحرتفني وجمهور 
م�ضاعرهم  لخ��ت��ب��ار  م��ب��ا���ض��رة  ف��ر���ض��ا  ال���ه���واة 
ومهاراتهم وخو�ض جتارب جديدة ومثرية دون 
..م�ضريا  ال��دول��ة  خ��ارج  اإىل  لل�ضفر  ال�ضطرار 
اإىل اأن “دبي �ضفاري بارك” يعد معلما ترفيهيا 
ف��ري��دا م��ن ن��وع��ه م��ن ح��ي��ث ن��وع��ي��ة الت�ضويق 
عموم  بها  ي�ضعر  التي  وال�ضتك�ضاف  واملغامرة 
الزوار .. وقال : يف ما يخ�ض امل�ضورين املغرمني 

بالطبيعة واحلياة الربية هناك اأي�ضا باقات من 
الأخبار ال�ضعيدة التي �ضتتواىل تباعا.

واأ�ضاف ابن ثالث : اننا من منطلق دور اجلائزة 

يف ن�ضر ثقافة الت�ضوير وتعزيز دور الفنون يف 
التوا�ضل الب�ضرّي والرتقاء احل�ضاري ي�ضعدنا 
ال�ضائقني  وتثقيف  لتاأهيل  دورة  ع��ن  نعلن  اأن 
بارك  ���ض��ف��اري  دب��ي  يف  ال�ضياحيني  وامل��ر���ض��دي��ن 
ا�ضرتاتيجيات  على  تدريبات خا�ضة  من خالل 
ليكونوا  ال���ربي���ة  ب��احل��ي��اة  ال��ت�����ض��وي��ر اخل���ا����ض 
موؤهلني متاما لتقدمي م�ضاعدة ذات كفاءة عالية 
يف  الفوتوغرافية  جولتهم  خالل  للم�ضورين 
برامج وفعاليات  اأرجائها هذا بجانب عدد من 
“اأندية  فعاليات  �ضمنها  من  التدريب  وور���ض 
�ضنوات   7 منذ  اجلائزة  تقيمها  التي  ال�ضبت” 
الب�ضرية  والتنمية  املعرفة  هيئة  مع  بالتعاون 
وور�ض عملية اأخرى بالتعاون مع جمموعة من 
امل�ضورين واأي�ضا �ضيتم الإعالن قريبا عن رزم 
جمموعة  وت��وف��ري  بامل�ضورين  خا�ضة  خ��دم��ات 
اأدوات الت�ضوير لهم بال�ضراكة مع كربيات  من 

ال�ضركات ال�ضانعة للكامريات.
وقال اإن ال�ضراكة مع دبي �ضفاري بارك �ضتثمر 
قريبا عن جمموعة من م�ضابقات الت�ضوير على 

العام  اجلمهور  ت�ضتهدف  “ان�ضتغرام”  من�ضة 
املتمكنني  للم�ضورين  ك��ربى  م�ضابقة  بجانب 
“دبي  خ��الل موقع  عنها يف حينها من  �ضيعلن 

�ضفاري بارك«.
اإدارة  ال��زرع��وين م��دي��ر  اأح��م��د  اأك���د  م��ن جانبه 
بلدية  يف  الرتفيهية  واملرافق  العامة  احلدائق 
اإث����راء الإم�����ارة بالوجهات  دب���ي احل��ر���ض ع��ل��ى 
زت  عزَّ حيث  والفريدة  ال�ضتثنائية  ال�ضياحية 
من  ل��ل��ب��ل��دي��ة  ال��ت��اب��ع��ة  بارك”  ���ض��ف��اري  “دبي 
امل��ك��ان��ة امل��ت��ف��ردة ال��ت��ي حت��ت��ل��ه��ا دب���ي يف جمال 
ا�ضرتاتيجيات  ت��ع��زي��ز  يف  وك���ذل���ك  ال�����ض��ي��اح��ة 
رعاية احليوانات واحلفاظ عليها والتي اأن�ضئت 

مبوجبها “دبي �ضفاري بارك«.
ي���اأت���ي م���ن خالل  ذل����ك  اأن  ال����زرع����وين  وق�����ال 
تعريف ال��زوار على اأن��واع عديدة وخمتلفة من 
املتخ�ض�ضة  امل��ن��اط��ق  ت�ضمح  ح��ي��ث  احل��ي��وان��ات 
امل��ف��ت��وح��ة م��ن الق����رتاب والتفاعل  وامل��ع��ار���ض 
الكائنات  م���ن  جم��م��وع��ة  م���ع  م��ب��ا���ض��ر  ب�����ض��ك��ل 
ال��ف��ري��دة وال��غ��ري��ب��ة وال���ن���ادرة يف ال��ع��امل والتي 

الفيلة  مثل  بارك”  �ضفاري  “دبي  يف  تتواجد 
والأ�ضود والفهود والزرافات وغريها الكثري.

احلديقة  يف  احل��ي��وان��ات  ج��م��ي��ع  اأن  اإىل  ون����وه 

تتلّقى الرعاية والعناية الكاملة من قبل فريق 
 : ..وق����ال  واملتخ�ض�ضني  اخل����رباء  م��ن  متميز 
ن��ه��دف م��ن خ��الل ه��ذه ال�����ض��راك��ة اإىل ت�ضجيع 
ودع����م امل��ب��دع��ني وال���ه���واة م��ن حم��ب��ي ت�ضوير 
احل��ي��وان��ات واحل���ي���اة ال��ربي��ة وت�����ض��خ��ري جميع 
املتاحة لت�ضجيعهم على الإبداع والتميز  املوارد 
واحل�����ض��ول ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج م��ب��ه��رة ب��الإ���ض��اف��ة اإىل 
تعّرفهم على اخل�ضائ�ض الفريدة لكل نوع من 

اأنواع احليوانات املوجودة.
واأع����رب ال���زرع���وين ع��ن ���ض��ع��ادت��ه ب��ال��ت��ع��اون مع 
ال�ضوئي  للت�ضوير  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ج��ائ��زة 
تقدمي الدعم اللوج�ضتي والت�ضهيالت الالزمة 
واملبادرات  بالفعاليات  يتعلق  فيما  للم�ضورين 
التي �ضُتقام يف “دبي �ضفاري بارك” وذلك وفق 
الإجراءات املتبعة يف بلدية دبي وت�ضهيل اإتاحة 
امل�ضاريع  لإجناح  بارك”  �ضفاري  “دبي  خدمات 
والإج���راءات  اللوائح  وف��ق  امل�ضرتكة  وامل��ب��ادرات 

املعمول بها يف احلديقة.

�ضراكة ا�ضرتاتيجية بني جائزة حمدان بن حممد الدولية للت�ضوير و دبي �ضفاري بارك
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• ت�ضاركني يف م�ضل�ضل )حكايتي( كتابًة ومتثياًل، وهو اأول عمل من بطولة ماريتا احلالين، 
فما موقفك من اإ�ضناد البطولة الأوىل لوجوه جديدة؟

- ل�ضُت �ضّد هذا الأمر، ولكن يجب اأن ت�ضتغل الفنانة على نف�ضها.
ماريتا ل متلك خربة يف التمثيل، وهي برزت ب�ضكل لفت يف اأول اأدوارها يف م�ضل�ضل )ع�ضرين 
ع�ضرين(، و�ضتطّل كبطلة اأوىل يف م�ضل�ضل )حكايتي(، ولكن ماريتا ا�ضتغلت على نف�ضها ودر�ضت 

التمثيل حتت اإ�ضراف اأ�ضتاذ خا�ض.
ل ميكنني اأن اأكون �ضد هذا املو�ضوع، لأنني من املمثالت اللواتي �ضنحت لهن الفر�ضة للعب 
اأدوار البطولة يف عمر مبكر وكنت ل اأزال اأتابع درا�ضتي اجلامعية، ولكنني ا�ضتغلت على نف�ضي، 

وَمن ل يفعل ذلك فال بد واأن يختفي بعد اأول فر�ضة تتاح له.
تكون  واأن  نف�ضها،  على  ت�ضتغل  اأن  �ضرط  وجميلة،  �ضغرية  املمثلة  تكون  اأن  من  مينع  �ضيء  ل 

حماطة مبمثلني خم�ضرمني، لأنها ل ميكن اأن تفعل �ضيئاً مبفردها.
)حكايتي(؟ اإىل  ال�ضعبي(  )احلي  من  امل�ضل�ضل  ا�ضم  تّغري  • ملاذا 

- لأن ا�ضم اأغنية �ضارة امل�ضل�ضل هو )حكايتي(، وهو �ضُيعر�ض يف �ضبتمرب اجلاري.
الأغنية جميلة جداً، وهي من كلمات واأحلان الفنان عا�ضي احلالين، وكالمها 
يعك�ض مو�ضوع امل�ضل�ضل الذي يروي حكاية كل �ضخ�ض منا، وكل ممثل ُم�ضارك 
اأحببناه و�ضعرنا باأنه  فيه لديه حكاية، ولذا تغرّي ا�ضمه اإىل )حكايتي( ونحن 

قريب اإىل القلب اأكر من العنوان الأول.
ن�ضه؟ كتبِت  الذي  الأول  لي�ض  اأنه  مع  )حكايتي(،  على  تراهنني  • ملاذا 

كبرياً،  جن��اح��اً  حقق  وه��و  ال���ذل(،  )���ض��وارع  م�ضل�ضل  كتبت  )حكايتي(  قبل   -
والراأيان   ، راأي���نينْ كنا  اأي  خباز،  ل��ورا  مب�ضاركة  بل  مبفردي  اأكتبه  مل  ولكنني 
اأف�ضل دائماً من الراأي الواحد، وهذه املرة حتديُت نف�ضي وكتبُت )حكايتي( 
اأن ع��دد حلقاته يزيد على  ج���داً، خ�ضو�ضاً  ك��ب��رياً  مب��ف��ردي، وك��ان خ��ويف 

ال�50 حلقة.
خالل الكتابة، واجهتنْني �ضعوبات كثرية وبداأنا الت�ضوير قبل النتهاء 
من كتابته، وهذا الأمر زاد توتري، لأنني اأخاف من الف�ضل واأحب اأن 

اأكون مثالية يف اأي عمل.
هناك الكثري من امل�ضل�ضالت التي مت الرهان عليها لكنها مل تنجح، 
اأََحّبها النا�ض، ولذا ل ميكن التوقع ماذا  وم�ضل�ضالت اأخرى ب�ضيطة 

يحب النا�ض، ويظل القلق موجوداً.
يارا(؟ )اإىل  اأي�ضاً  • وكتبِت 

- وهو كان مع لورا خباز اأي�ضاً. اأمتنى اأن يكون وجهي خرياً على مروان 
كتابة  ب�ضدد  اأن��ا  وحالياً  املقبلة،  م�ضل�ضالته  اأكتب  اأن  مني  لأن��ه طلب  ح��داد، 
م�ضل�ضل جديد، ولذا قلُت له اأنا حري�ضة على التعامل معك واأمتنى اأن تكون لدّي 

القدرة على َتداُرك اأخطائي يف العمل املقبل.
حداد؟ مروان  غري  من  عرو�ضاً  تلقيِت  • هل 

فاإذا  )حكايتي(،  م�ضل�ضل  اأ�ضداء  من  اأتاأكد  كي  مرتيثة  ولكنني  متوافرة،  العرو�ض   -
كانت اإيجابية عندها اأحقق ما اأريده. اأحياناً يحلم الإن�ضان بنتيجة معّينة لعمله، ولكن 
بعد تنفيذه يجد اأنها مل تكن على قدر توقعاته، لأن هناك ممثلني ي�ضيفون اإىل الن�ض 

واآَخرين ي�ضيئون اإليه، فتبدو اجُلَمل �ضخيفة.
ب وتزعل(، واأتفّهم اأي كاتب واأ�ضع نف�ضي  ولذا اأتفّهم كلوديا مر�ضليان عندما كانت )تع�ضّ
مكانه. عندما دخلُت جمال الكتابة، اكت�ضفت اأن املمّثل ميكن اأن يرفع من م�ضتوى الن�ض 

اأو ميكن اأن يهبط به.
العمل؟ اإىل  الأمر  هذا  ي�ضيف  وماذا  املمثلني،  اختيار  يف  �ضاركِت  • وهل 

- نعم �ضاركُت يف اختيار املمثلني كما يح�ضل يف اأي �ضركة اإنتاج اأخرى. الكاتب يعرف 
ِتج َمن هو املمثل املُنا�ِضب لكل دور يكتبه. اأكر من املُننْ

الذي  بل هو  امل�ضل�ضل كممثلة،  امل�ضاركَة يف  ح��داد  م��روان  اأطلب من  لكنني مل 
عر�ض علّي تقدمي دور )جناة(، واأرف�ض اأن اأفر�ض نف�ضي كممثلة يف اأي عمل 

من كتابتي مع اأنني ممثلة.
املمثلني  ا�ضتطاعته، وهناك عدد كبري من  �ضاَعَدين بقدر  مروان حداد 

ي�ضاركون يف امل�ضل�ضل، ما تطلب دفع اأموال طائلة.
ل يوجد فيه بطل واحد، بل هو يقوم على البطولت امل�ضرتكة، وفيه 

َرَحني كثرياً. ممثلون من كل الأعمار وهذا اأمر اأَفنْ

ِرج؟ املُخنْ اإىل  • وبالن�ضبة 
ِرج اأي�ضاً يتدّخل يف اختيار املمثلني. نحن عملنْنا كثالثي يف اختيار املمثلني، وتوافقنا على كل  - واملُخنْ

الأ�ضماء املطروحة.
يناق�ض  اأن  دون  اأي ممثل من  الآَخ���ر، ول يرف�ض  للراأي  وي�ضتمع كثرياً  َم��ِرن  �ضخ�ٌض  م��روان ح��داد 
الأ�ضباب، واأريد اأن اأتوجه اإليه بال�ضكر واإىل كل املمثلني الذين �ضاعدونا، وكلهم ممثلون حمرتفون 

وو�ضعوا اأيديهم باأيدينا ووقفوا وقفة �ضجاعة من اأجل ا�ضتمرارية امل�ضل�ضل اللبناين.
معنا اأ�ضعد ر�ضدان، وجيه �ضقر، نغم اأبو �ضديد، مرياي بانو�ضيان، ه�ضام اأبو �ضليمان، وحتى ال�ضيوف 
حمرتفون ومن بينهم الإعالمي حممد قي�ض الذي اأراهن عليه كثرياً، وهو ا�ضتغل على نف�ضه كثرياً 
واأي�ضاً جو  نور،  واأن��ور  ثنائياً مه�ضوماً، وكذلك جيهان خما�ض  كما ماريتا احل��الين، وي�ضكالن معاً 

�ضادر.
امل�ضل�ضل يجمع بني جيل ال�ضباب وجيل الكبار وكلهم اأبطال.

ال�ضباب  كان  بعدما  التمثيل  نحو  واجتهت  تغرّيت  اجلديد  اجليل  ميول  اأن  على  توافقني  هل   •
خالل الأعوام املا�ضية يف�ضلون الغناء؟

اأزمة  التمثيل هو القطاع الفني الوحيد الذي مل يتوقف خالل  اأن  - هذا �ضحيح، وال�ضبب يف ذلك 
)كورونا( وهو �ضي�ضتمر باإذن اهلل، خ�ضو�ضاً بوجود املن�ضات التي ت�ضرتي امل�ضل�ضالت.

ُيفرت�ض بامل�ضل�ضل اللبناين اأن ينه�ض، مع اأنني اأعمل مع كل املُننِْتجني واأحب الأعمال امل�ضرَتكة واأجد 
اأن املمثلني ال�ضوريني يعطونها ثقاًل كبرياً، ول�ضُت عن�ضرية من هذه الناحية.

املن�ضات اأتاحت ف�ضحًة من الأمل اأمام امل�ضل�ضل اللبناين، ورمبا تفتح املحطات العربية اأبوابها له، وهذا 
اأمر �ضروري لأن الأجور متدنية جداً.

فــن عــربـــي
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خالل كتابة )حكايتي( واجهْتني �ضعوبات كثرية

فيفيان اأنطونيو�ص: ل �ضيء مينع من 
اأن تكون املمثلة �ضغرية وجميلة

الرم�ضاين  املو�ضم  يف  امل�ضاركة  على  ي�ضرا  الكبرية  الفنانة  وافقت 
العدل  جمال  املنتج  مع  جديداً  عقداً  توقيعها  خ��الل  من  القادم 
خ���الل الأي�����ام امل��ا���ض��ي��ة. وم���ن ب��ني ال��ك��ث��ري م��ن الأع���م���ال التي 
عر�ضت عليها اأعجبت بفكرة تناق�ض ق�ضايا اجتماعية مهمة 
واملر�ضحة  والعربية  امل�ضرية  امل���راأة  مت�ض  اأن��ه��ا  وخ�ضو�ضاً 
لإخراج العمل املخرجة هالة خليل �ضاحبة الفكرة الأ�ضلية 
ليلة  فيلمها  ت�ضوير  النتهاء من  ي�ضرا  وتنوي  للم�ضل�ضل. 
املقبل من  نوفمرب  امل�ضل�ضل اجلديد خالل  وتدخل  العيد، 
الوقوع  وع��دم  فر�ضة  اأق���رب  يف  الت�ضوير  م��ن  النتهاء  اأج��ل 
حتت �ضغط كبري يف الت�ضوير خالل ال�ضهر الرم�ضاين القادم، 
كما يحدث يف عدة منا�ضبات منها العام املا�ضي ب�ضبب فريو�ض 

كورونا.

اأغنيته  ع���دوي���ة،  امل���ط���رب حم��م��د  ط���رح 
ورا  "�ضور  ا���ض��م  وال��ت��ي حتمل  اجل��دي��دة 
واأحلان  عبدالنبي  اأح��م��د  كلمات  �ضور" 
وتوزيع اإ�ضالم مونتي، وذلك على القناة 
و�ضاحبها  "كلمة"  ل�����ض��رك��ة  ال��ر���ض��م��ي��ة 

املنتج يا�ضر ح�ضنني.
من ناحية اأخرى ي�ضتعد  حممد عدوية، 
ط����رح األ���ب���وم���ه ال��غ��ن��ائ��ى اجل���دي���د على 
فيه  يتعاون  وال���ذى  ال�ضينجل،  طريقة 
وامللحنني  وامل��وزع��ني  ال�ضعراء  كبار  م��ع 
منهم تيام على وو�ضام عبداملنعم واأحمد 
جابر وحممد �ضحاتة، ويحمل عدد من 

املفاجاآت على حد قوله.
فعاليات  خ���الل  ع��دوي��ة،  حم��م��د  واأدى  
"حياة  القومى  للم�ضروع  الأول  املوؤمتر 
امل�ضرى،  ال��ري��ف  ق��رى  كرمية" لتنمية 
اأغنية تربز النماذج الناجحة فى الدولة 
الالتى  العظام  الأم��ه��ات  م��ن  امل�ضرية، 
واأ���ض��ب��ح��ن منوذجا  امل�����ض��ت��ح��ي��ل  حت����دت 
يحتذى  امل�����ض��رى  امل��ج��ت��م��ع  يف  ن��اج��ح��ا 
بهن، مثل الأم جناة عقيل، ومنى ال�ضيد، 
النماذج  نحمده، وغريهن من  وال�ضيدة 

الناجحة من �ضريفات م�ضر.
�ضالم  "األف  الأغنية:  كلمات  وت�ضمنت 
اإىل ال��ن��ا���ض ال��ط��ي��ب��ني.. الب��ت�����ض��ام��ة دى 
الراأ�ض  على  يت�ضالوا  دول  ف��ني..  تلقيها 

والعني".

اأنطونيو�ش  فيفيان  اللبنانية  املمثلة  تكون  )حكايتي(،  م�ضل�ضل  مع 
وّقعت عملها الثالث ككاتبة، اإذ �ضبق اأن كتبْت عملنْي هما )�ضوارع 

الذل( و)اإىل يارا(.
بعدما  لأنها كتبته مبفردها  امل�ضل�ضل،  اأنها تراهن كثريًا على هذا  اأنطونيو�ش يف هذا احلوارعلى  وتوؤكد 

كانت قد ت�ضاركت يف امل�ضل�ضلني ال�ضابقني مع الفنانة لورا خباز.

ي�ضرا تناق�ص 
ق�ضايا اجتماعية 

يف م�ضل�ضلها 
اجلديد

حممد عدوية يطرح »�ضور ورا �ضور«
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درا�ضة فرن�ضية ُو�ضفت ب� ال�ضيئة للغاية

 اإمكانية منع كوفيد19- با�ضتخدام البوتوك�ص!
لكن  العمر،  منت�ضف  جتاعيد  لوقف  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  البوتوك�ض  ي�ضتخدم 

الدرا�ضات اأثبتت فعاليته يف ا�ضتخدامات طبية اأخرى.
ووفقا لدرا�ضة فرن�ضية جديدة، فاإن البوتوك�ض ميكن اأن يحمي الأ�ضخا�ض 

اأي�ضا من الإ�ضابة ب�"كوفيد19-".
العالج حتى  تلقوا  200 مري�ض  يقارب  ما  اإن��ه من بني  الباحثون  وق��ال 

يوليو من العام املا�ضي، ظهرت على اثنني فقط عالمات املر�ض.
بالفعل  اأ�ضيبوا  الفرن�ضيني  ال�ضكان  من   4.4% اأن  اقرتحوا  وللمقارنة، 
واأ�ضروا  للغاية''  "�ضيئة  باأنها  الدرا�ضة  و�ضفوا  اخل��رباء  لكن  بالفريو�ض. 
على اأنها ل تثبت �ضيئا ب�ضاأن ما اإذا كان البوتوك�ض لديه اأي نتائج واعدة يف 

مكافحة "كوفيد19-".
تنتجها  التي  ال�ضموم  من  م�ضنوع  دواء  هو  البوتوك�ض  اأن  امل��ع��روف  وم��ن 
غذائيا  ت�ضمما  ت�ضبب  اأن  ميكن  بكترييا  وه��ي  بوتولينوم،  كلو�ضرتيديوم 
اأن جتعلك اجلرعات الكبرية من ال�ضم مري�ضا، لكن  مميتا، بحيث ميكن 

اجلرعات ال�ضغرية امل�ضتخدمة يف البوتوك�ض اآمنة ب�ضكل عام.
وميكن لهذا ال�ضم اأن ي�ضاعد يف تقليل التجاعيد لأنه يريح ع�ضالت اجلبهة. 
ولكنه ي�ضتخدم اأي�ضا حلالت طبية اأخرى، وُيعطى للمر�ضى الذين يعانون 
من ال�ضداع الن�ضفي وتقل�ضات الع�ضالت الالاإرادية للم�ضاعدة يف تهدئة 

الأعرا�ض.
و�ضارك يف الدرا�ضة نحو 193 مري�ضا، ثالثة اأرباعهم من الن�ضاء )146(. 

وكانوا يف اخلم�ضينات من العمر يف املتو�ضط.
مادة  تلقوا جميعا  امل�ضاركني  اأن  م�ضت�ضفى جامعة مونبلييه  فريق  وك�ضف 

البوتوك�ض لعالج الأمرا�ض الطبية.
وتابع الفريق جميع املتطوعني ملدة ثالثة اأ�ضهر بعد تلقيهم احلقن ملعرفة 

ما اإذا اأ�ضيبوا بالفريو�ض اأم ل.
على  ل�"كوفيد19-"،  الإط��الق  على  اإيجابيا  امل�ضاركني  من  اأي  يكن  ومل 
ام��راأة تبلغ من  الرغم من وج��ود حالتني م�ضتبه بهما، حيث ظهرت على 
لكن  فيغا�ض،  ل���ض  اإىل  رحلة  من  عودتها  بعد  اأع��را���ض  عاما،   53 العمر 
نتائجها كانت �ضلبية. كما اأ�ضيبت امراأة تبلغ من العمر 70 عاما باملر�ض 

لكنها مل تخ�ضع لفح�ض.
 Journal of Stomatology، Oral جملة  يف  اخل��رباء  وكتب 
and Maxillofacial Surgery، اأنه مل يقع اإدخال اأي مري�ض 

اإىل امل�ضت�ضفى.
عموم  يف  امل�ضابني  ع��دد  ب��ني  كبريا  فرقا  نتائجنا  "تظهر  الفريق:  وق��ال 
ال�ضكان وعدد املر�ضى الذين مت حقنهم بالبوتوك�ض والذين ظهرت عليهم 

عالمات كوفيد".
واعرتف الباحثون باأن املنطقة التي مت اختيار املر�ضى منها مل تكن "واحدة 

من اأكر املناطق ت�ضررا" يف فرن�ضا، بل على العك�ض متاما.
ولالإ�ضارة اإىل اأن البوتوك�ض قد مينع كوفيد، اأ�ضار الفريق اإىل امراأة تبلغ 
العالج.  على  فرن�ضا ح�ضلت  "لوزير" يف جنوب  عاما من   64 العمر  من 
وزعموا اأنها مل ت�ضب بالفريو�ض رغم اأنه اأ�ضاب جميع من كانوا يف قريتها. 
ب�"كوفيد19-"  46 عاما مل ت�ضب  اأ�ضاروا اإىل امراأة تبلغ من العمر  كما 
بعد اأن ثبتت اإ�ضابة ابنتها بالفريو�ض. دون ذكر كم كان عمر البنة اأو ما 

اإذا كانوا يعي�ضون معا.

هم؟ امليالد  قبل   600 عام  الزهر  احلديد  اأنتج  من  • اول 
ال�ضينيون

كوبنهاغن  يف  الب�ضرية  لالأعراق  متحف  اأول  • اأن�ضاأ 
يف الدمنارك عام؟

1846
• تعترب زهرة يالنغ يالنغ من اقدم الزهور العطرية 

املعروفة فماذا يعني ا�ضمها؟
زهرة الزهار

الذاكرة؟ فقدان  يعني  الذي  الطبي  امل�ضطلح  • ما 
اأميبيا

والكتلة؟ احلجم  يف  الأر�ش  يقارب  الذي  الكوكب  • ما 
الزهرة

؟ واأغلى  اأثمن  الالآلئ  انواع  • اأي 
 ال�ضود والزرق 

التلفاز. ت�ضاهد  جال�ض  وانت  منها  اأكر  نائم  واأنت  حرارية  �ضعرات  حرق  باإمكانك  اأن  تعلم  • هل 
جلدها. خالل  من  حتتاجها  التي  الرطوبة  اأغلب  متت�ض  فهي  عادة،  املاء  ت�ضرب  ل  ال�ضفادع  اأن  تعلم  • هل 

الولدة. عند  فقط  اللون  اأبي�ض  يكون  املرقط  دملا�ضي  • كلب 
الوراء. اإىل  يطري  اأن  ميكنه  الذي  الوحيد  الطائر  هو  الطنان  اأن  تعلم  • هل 

فعلياً.  الطريان  ت�ضتطيع  ل  النعامة  اأن  تعلم  • هل 
وهي   . حية  كائنات  ميكرو  فهي  الأر���ض.  على  للحياة  �ضيوعاً  الأك��ر  ال�ضكل  هي  البكرتيا  اأن  تعلم  هل   •
تتاألف من خلية واحدة فقط، ولديها بع�ض املظاهر لكل من النباتات واحليوانات. هناك ما ل يقل عن األفي 
جن�ض من البكرتيا، وهي عملياً تعي�ض يف كل مكان واأي مكان ورغم اأن معظم البكرتيا تقتل بوا�ضطة احلرارة 

الق�ضوى فبع�ضها يعي�ض يف الينابيع ال�ضاخنة اأما اجلليد فهو يوقف منوها لكنه عادة ل يقتل. 
معظم البكرتيا هي اإما غري �ضارة اأو عملياً م�ضاعدة لأ�ضكال اأخرى من احلياة فالبكرتيا مثاًل ت�ضبب التعفن 
والتحلل للنباتات واحليوانات امليتة. وهي اأي�ضاً تلعب دوراً هاماً يف العمليات اله�ضمية لالإن�ضان واحليوانات الأخرى.

جحا والقرب امل�سحور 
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الربتقال 
حديثة،  علمية  درا���ض��ة  ك�ضفت 
اأن الربتقال يحتوى على مادة 
ال�ضكتة  خطر  تخف�ض  مغذية 
ال��دم��اغ��ي��ة ع���ن ط���ري���ق زي����ادة 

تدفق الدم اإىل املخ.
بح�ضب  ال���ب���اح���ث���ون  واأو������ض�����ح 
)التليغراف(  �ضحيفة  م��وق��ع 
ال���ربت���ق���ال  اأن  ال���ربي���ط���ان���ي���ة 
مذهلة  م�������ادة  ع���ل���ى  ي���ح���ت���وى 
والتى  )هي�ضبرييدين(،  ت�ضمى 

تعزز تدفق الدم فى جميع اأنحاء اجل�ضم، مبا فى ذلك الدماغ.
حملول  امل�ضاركني  م��ن  جمموعة  العلماء  منح  ال��درا���ض��ة،  نتائج  ولتاأكيد 
م��ن ع�ضري  ك��وب��ني  ف��ى  امل���وج���ودة  م��ن هي�ضبرييدين  ع��ل��ى كمية  ي��ح��ت��وى 
جهاز  با�ضتخدام  اجللد  خ��الل  من  ال��دم  تدفق  بقيا�ض  وق��ام��وا  الربتقال، 
�ضغط  انخفا�ض  ولحظوا   ،  doppler fluximeter با�ضم  يعرف 

الدم وزيادة تدفقه ب�ضكل عام.
يعانون  الذين  لالأ�ضخا�ض  �ضحرى  حل  الربتقال  اأن  الباحثون  واأ���ض��اف 
القلب والأوعية  ال�ضتاء لتعزيز �ضحة  من برودة القدمني والأط��راف فى 
اإنه ي�ضاعد على و�ضول الدم اإىل الأطراف وبالتاىل تدفق  الدموية، حيث 

الدم ب�ضكل اأف�ضل.

 كان جلحا بيت كبري وجميل له حديقة وا�ضعه وجاء وقت ا�ضطر فيه جحا اإىل ان يعر�ض بيته للبيع ولكن قبل 
ذلك واتته فكرة غريبة هى ان ي�ضتمر يف املجئ اإىل البيت والراحة فيه فبنى و�ضط احلديقة �ضاهد من الرخام 
اأي لوحة رخامية كبرية كتب عليها هنا ترقد جدتي احلبيبة الغاليه ال�ضاحرة التى تلبي كل ما يطلب منها .. 
رحم اهلل جدتي.  باع جحا بيته مببلغ كبري جداً �ضريطة ان ياأتي كل يوم ليجل�ض مع قرب جدته لتلبي طلباته 
كما يزعم ووافق �ضاحب البيت اجلديد على ذلك وهنا ح�ضر جحا يف اليوم الأول وجل�ض �ضاعتني بجوار قرب 
جدته يبكيها ويقول انه يعي�ض بعيداً عنها ويرجو منها ان ت�ضاحمه ويظل يبكي اإىل ان يرق قلب �ضاحبة البيت 
فتاأتي له بالطعام وال�ضاي .. ا�ضتمر كل يوم ياأتي على هذه احلال وبداأ من �ضاعتني انتهى اإىل ان ياأتي كل يوم 

منذ ال�ضباح وحتى م�ضاء نف�ض اليوم فيتناول الفطار والغذاء والع�ضاء وهو يبكي. 
مع تكرار زيارات جحا لقرب جدته اح�ض �ضاحب البيت بال�ضيق وباأنه يعي�ض يف بيت وجحا ولي�ض يف بيته فقد 
ا�ضبح ي�ضاطرهم طعامهم ويفرت�ض ار�ض احلديقة لينام وكاأنه يف بيته متاماً، ويف احد الأيام �ضمع جحا �ضاحب 
البيت يقول لزوجته ان جحا قد زودها كثرياً يا ام العيال فهو ياأتي منذ ال�ضباح وحتى امل�ضاء وكاأنه يف بيته وكل 
ذلك ب�ضبب هذا القرب اللعني الذي يقول ان جدته ترقد فيه وهى تلبي كل ما يطلب منها فهل هذا معقول 
انت ت�ضدقني ان الموات يلبون طلبات الحياء فقالت زوجته ل ادري ولكن ما راأيك ان جنرب ان نطلب منها 
لنطلب مائه دينار ولننظر ان حدث  اإىل القرب ونطلب منه �ضيئاً فقال ح�ضناً  ناأتي  �ضيئاً عندما يذهب جحا 
ذلك فعاًل ف�ضيمكننا ان ن�ضبح اثرياء ان جعلنا النا�ض يدفعون نقوداً مقابل زيارة ال�ضاهد ليلبي طلباتهم .. 
فوجئ جحا بهذا العر�ض وقرر امراً .. ذهب اإىل باب احلديقة ثم فتحه واغلقه ب�ضوت عايل وا�ضرع واختباأ بني 
ال�ضجريات فظن اهل البيت انه رحل فاأ�ضرع الرجل وزوجته ووقفا بجوار القرب وقالت املراأه امتنى ان تلبي 
ندائي ايتها ال�ضيدة الكرمية ومتنحيني مائه دينار فقط وهنا �ضمع الثنان انني خفيف �ضادر من القرب فخافا 
ودخال البيت م�ضرعني فقام جحا وت�ضلل وو�ضع مائه دينار فوق القرب وذهب اإىل بيته ويف ال�ضباح وجد �ضاحب 
البيت املائه دينار فوق القرب ف�ضرخ حتى اتت زوجته وكادا الثنان يقعان ار�ضاً من �ضدة فرحهما .. بعد قليل 
اتى جحا ومعه املبلغ الذي قب�ضه من بيع البيت وقال للرجل �ضاحمنى ل ا�ضتطيع ان اعي�ض بعيداً عن جدتي 
فقد جاءت يل يف املنام وقالت عد اإىل بيتك هنا كاد �ضاحب البيت ان ي�ضاب ب�ضدمه ف�ضرخ وقال احبت زوجتى 
البيت هى والولد ول ميكن ان اتركه لك �ضاأعطيك بع�ض املال وترتكه يل .. وحاول كثرياً مع جحا حتى و�ضال 
يف النهاية اإىل ان دفع �ضاحب البيت اإىل جحا الثمن م�ضاعفاً مرة اخرى طمعاً يف ا�ضتغالل القرب لتحقيق كل 
طلباتهم وخرج جحا امامهم وهو يبكي ويقول �ضاحميني يا جدتي �ضاحميني لقد احبك ا�ضحاب البيت مثلي 

متاماً و�ضيقومان بالواجب فاأرجو ان تلبي لهم كل طلباتهم.

باتباع  وزن��ه��م  تخفي�ض  النا�ض  م��ن  الكثري  ي��ح��اول 
ريا�ضية  مت��اري��ن  ومم��ار���ض��ة  قا�ضية  غ��ذائ��ي��ة  حمية 
�ضاقة ومكثفة، ول يح�ضلون على النتيجة املطلوبة. 

فما ال�ضبب ؟
ووفقا خلرباء التغذية، يعود ال�ضبب، اإىل اأن اجل�ضم 
يعاين من تكرر حالة الإجهاد، لذلك جميع حماولت 
تخفي�ض الوزن تذهب �ضدى. لأنه يف حالة الإجهاد 
الكورتيزول،  لهرمون  الكظرية  الغدد  اإف��راز  ي��زداد 
اإىل زيادة �ضربات القلب وارتفاع م�ضتوى  ما يوؤدي 
���ض��غ��ط ال����دم، ف��ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة ن��ح��م��ي اجل�����ض��م يف 
يف  الكورتيزول  ه��رم��ون  وي��وؤث��ر  الع�ضبية.  امل��واق��ف 
اأي�ضا، ما يوؤدي اإىل  اإنتاجه  الأن�ضولني، الذي يزداد 
ا�ضطراب عملية التمثيل الغذائي يف اجل�ضم. لذلك 

عن  التخلي  ي��ج��ب  ال��ك��ورت��ي��زول  اإف����راز  لتخفي�ض 
الكافيني، وزيادة كمية اخل�ضروات والفواكه الغنية 

بفيتامني С يف النظام الغذائي اليومي.
الآخر  ال�ضبب  اأك�����ض��ف��ورد،  اأك��ادمي��ي��ة  لعلماء  ووف��ق��ا 
النوم.  ق��ل��ة  ه��و  ال����وزن  تخفي�ض  حم����اولت  لف�ضل 
لأن تخفي�ض الوزن بفعالية يتطلب وجود هرمون 
امليالتونني، الذي ينتجه اجل�ضم اأثناء النوم. وهذا 
ال���ض��رتخ��اء وي�ضاعد على  م�����ض��وؤول ع��ن  ال��ه��رم��ون 

حرق الدهون وتنمية الع�ضالت.
التمارين  يف  الإف������راط  اأن  اإىل  اخل�����رباء،  وي�����ض��ري 
العاطفي  الإج���ه���اد  اإىل  ي����وؤدي  امل��ك��ث��ف��ة  ال��ري��ا���ض��ي��ة 
التمارين  ع���دم مم��ار���ض��ة  ي��ج��ب  ل��ذل��ك  وال���ب���دين، 
من  ق�ضطا  اجل�ضم  ملنح  معينة  اأي���ام  يف  الريا�ضية 

الراحة. كما ل ين�ضح بالرتكيز على نوع معني من 
تخفي�ض  عملية  يبطئ  لأن��ه  الريا�ضية.  التمارين 

الوزن.
عملية  يف  مهما  دورا  ال��ه��رم��ون��ات  م�ضتوى  ويلعب 
يرتبط  ال�ضماء  ال��غ��دد  عمل  لأن  ال���وزن.  تخفي�ض 
البيئة  ����ض���وء  ال����ع����وام����ل:  م����ن  ك���ب���رية  مب��ج��م��وع��ة 
واأمرا�ض اجلهاز اله�ضمي، التوتر العاطفي املزمن 
و�ضوء التغذية . وغالبا ما يرافق ا�ضطراب م�ضتوى 
الهرمونات �ضوء املزاج وبطء عملية التمثيل الغذائي 
والالمبالة. وتعاين الن�ضاء منه اأكر من الرجال. 
يف  الت�ضتو�ضتريون  هرمون  م�ضتوى  انخفا�ض  لأن 
وارتفاع  ال��ده��ون،  ح��رق  عملية  يبطئ  امل���راأة  ج�ضم 

م�ضتوى هرمون الإ�ضرتوجني ي�ضبب زيادة الوزن.

حمية قا�ضية ومتارين مكثفة والوزن ل ينخف�ص.. ما ال�ضبب؟

املمثلة واملغنية الفرن�ضية فاني�ضا بارادي�ش اأثناء التقاط �ضورة لفيلم  هذه املو�ضيقى ل ُتعزف لأحد خالل 
مهرجان الفيلم الأنغوليم الفرانكوفوين الرابع ع�ضر، غرب فرن�ضا.  ا ف ب


