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ما كمية ال�ضوائل الالزمة للريا�ضيني؟
كمية  على  ح�صل  اإذا  اجل�صم  ب���أن  للتغذية  الأمل�نية  اجلمعية  اأف����دت 
ك�فية من امل�ء قبل اأداء التم�رين الري��صية، ف�إنه ل يحت�ج اإىل �صوائل 

اأثن�ء التمرين ملدة �ص�عة تقريب�ً.
وعند مم�ر�صة الري��صة لفرتة اأطول، يجب �صرب ال�صوائل، ويف�صل 
مع ري��ص�ت مثل اجلري، اأو ركوب الدراجة، اأن حتتوي امل�صروب�ت على 
كل  دقيقة   90 عن  التمرين  يزيد  عندم�  الكربوهيدرات،  ن�صبة من 

مرة.
وميكن اأن يكون هذا امل�صروب، على �صبيل املث�ل، مزيج�ً من جزء واحد 
من ع�صري الف�كهة اإىل جزئني من املي�ه املعدنية. وينطبق الأمر ذاته 

على الألع�ب الري��صية مثل كرة القدم، اأو التن�س.
بداية  يف  م��ت��وازن  �صوائل  مب�صتوى  الري��صيون  يتمتع  اأن  ويف�صل 

التمرين، والذي قد ي�صتدل عليه من لون البول الأ�صفر الف�حت.
الري��صة  مم�ر�صة  اأثن�ء  املرء  يفقده�  التي  ال�صوائل،  مقدار  ويعتمد 
ب�صكل طبيعي على عدد من العوامل، هي، م�صتوى التدريب، ودرج�ت 

احلرارة، وب�لطبع �صدة التمرين.
وميكن تقدير كمية ال�صوائل، التي يفقده� املرء ب�صكل تقريبي، بوزن 

اجل�صم قبل واأثن�ء وبعد التمرين.
وميكن للري��صيني مبدئي�ً الوثوق يف �صعورهم ب�لعط�س ملنع اجلف�ف 
ومنع نق�س تركيز ال�صوديوم يف الدم. ويف ق�عدة ع�مة، عند فقدان 
ال�صوائل بن�صبة من 2 اإىل %4 من وزن اجل�صم، ُتفقد القوة الع�صلية 
 70 والقدرة على التحمل، وعلى �صبيل املث�ل ب�لن�صبة ل�صخ�س يزن 

كلغ، قد يرتاوح فقدان العرق من 1.4 اإىل 2.8 كلغ.
يكن هن�ك  ف���إذا مل  ال�صوائل،  ت��وازن  اإع���دة  املهم  التمرين، من  وبعد 
ال�24 الت�لية، ل يتعني �صوى  اأو من�ف�صة اأخرى يف ال�ص�ع�ت  تدريب 

�صرب كمية ك�فية من امل�ء وتن�ول الطع�م ب�صكل طبيعي.
لتف�دي  ف�صيتعني  امل���وايل،  ال��ي��وم  اآخ��ر يف  ك���ن هن�ك حتميل  اإذا  اأم��� 
اجلف�ف �صرب 1.5 لرتاً من ال�صوائل لكل كلغ من وزن اجل�صم ُفقد 
اأثن�ء التدريب، مع مراع�ة جتنب �صرب ال�صوائل دفعة واحدة، اإذ يجب 

�صرب ال�صوائل يف غ�صون 4 اإىل 6 �ص�ع�ت بعد التمرين.

ق�ضور الغدة الدرقية خطر على منو الأطفال
الغدة  اإن ق�صور  واملراهقني  الأطف�ل  لأطب�ء  الأمل�نية  الرابطة  ق�لت 
النمو  ا���ص��ط��راب���ت  اإىل  وي���وؤدي  الأط��ف���ل،  �صلب�ً على  ي��وؤث��ر  ال��درق��ي��ة 
اأع��را���س ق�صور الغدة  اأن  ال��راب��ط��ة  ال��ذه��ن��ي. واأو���ص��ح��ت  وت��ط��وره��م 
وانتف�خ  واخلمول،  التعب،  يف  تتمثل  ال�صغ�ر  الأطف�ل  لدى  الدرقية 
وجف�فه�،  الب�صرة،  وب���رودة  ال�صوتن  وبحة  العينني،  وت��ورم  ال��وج��ه، 
اأ���ص��ب���ب وا���ص��ح��ة. وتتمثل  ال����وزن دون  ت��ق�����ص��ره���، وزي������دة  و���ص��ه��ول��ة 
الأعرا�س، يف ت�أخر البلوغ، وال�صعور ب�لكتئ�ب، بينم� تظهر الأعرا�س 
عند الفتي�ت يف �صورة ت�أخر احلي�س، اأو ا�صطرابه.  و�صددت الرابطة 
على �صرورة ا�صت�ص�رة طبيب متخ�ص�س فور مالحظة هذه الأعرا�س 
بعد  به  الإ�ص�بة  التحقق من  ي�صهل  اأن��ه  اإىل  الأط��ف���ل، م�صرية  ل��دى 
حتليل عينة دم، ومُيكن عالجه بتن�ول نوعي�ت معينة من الأدوية، مع 

العلم اأنه ع�دًة م� ي�صطر املري�س لتن�وله� طوال حي�ته.

اأغذية ممنوعة على املر�ضى بالنقر�س
ق�ل املركز الحت�دي للتغذية اإن بع�س الأغذية ممنوعة على املر�صى 
مثل  "البيورين"  مركب�ت  على  املحتوية  الأغ��ذي��ة  وه��ي  ب�لنقر�س، 
اللحوم، والنق�نق، والأح�ص�ء، وبع�س اأ�صن�ف البقولي�ت مثل الب�زلء، 

والعد�س، والف��صولي�ء البي�ص�ء.
ويجب اأي�ص� الإقالل من الدهون، بتجنب الوجب�ت الد�صمة، ومراع�ة 
�صواء الأطعمة اأو طهيه� على البخ�ر بدل حتمريه�، مع �صرب كمية 

ك�فية من امل�ء مبعدل يرتاوح بني لرتين وثالثة لرتات يومي�ً.
وب�لإ�ص�فة اإىل ذلك، يجب اإنق��س الوزن والإقالع عن اخلمر وجتنب 

احلمي�ت الغذائية الق��صية وال�صي�م ال�ص�رم.
ارتف�ع  ب�صبب  الأي�����س،  اأم��را���س  �صمن  يندرج  النقر�س  اأن  اإىل  ُي�ص�ر 
�صديدة  اآلم  يف  اأعرا�صه  وتتمثل  ال��دم،  يف  اليوريك  حم�س  م�صتوى 

ب�ملف��صل، خ��صًة اإ�صبع القدم الكبري.
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كيف حتمي نباتاتك املنزلية 
من املوت يف ال�ضتاء؟

جتلب اأ�صهر ال�صت�ء معه� درج���ت ح��رارة اأك��ر ب��رودة واأي���ًم��� اأك��ر قت�مة، 
املنزلية  نب�ت�تن�  على  بل  الب�صر فح�صب،  نحن  علين�  ت�أثري  له  لي�س  وه��ذا 
�، لذلك نحن بح�جة اإىل تعديل ع�دات تربية النب�ت�ت وفًق� لتغريات  اأي�صً

الطق�س.
النب�ت�ت يف ف�صل  الن�ص�ئح للحف�ظ على �صالمة  فيم� يلي جمموعة من 

ال�صت�ء، بح�صب م� اأورد موقع “ميرتو” الإلكرتوين:
�صع نب�ت�تك يف احلم�م: تقول خبرية النب�ت�ت اأجنيال دوب�صون: “ خالل 
ف�صل ال�صت�ء، من املهم تقليل الري لتجنب تعفن اجلذور، وزي�دة الرطوبة 
الكمي�ت  على  للح�صول  احل��م���م  يف  و�صعه�  اأو  النب�ت�ت  ر���س  ط��ري��ق  ع��ن 

املن��صبة من الرطوبة.
اأبعد النب�ت�ت عن الربودة: بح�صب دوب�صون، ف�إن النب�ت�ت ح�ص��صة للربودة، 

لذا ُين�صح ب�إبع�ده� عن الربودة واحلف�ظ عليه� يف مك�ن دافئ.
النب�ت�ت  حت��ب  ال�صم�س:  �صوء  على  املنزلية  النب�ت�ت  ح�صول  م��ن  ت���أك��د 
�صوء ال�صم�س، ولكن خالل اأ�صهر ال�صت�ء، عندم� تكون الأي�م اأق�صر، هن�ك 
املثلى.  املوا�صع  نب�ت�تك يف  ت�أكد من و�صع  ل��ذا  ال�صوء.  ق��در حم��دود من 
تقول اأجنيال: "قم بزي�دة م�صدر ال�صوء عرب و�صع النب�ت�ت ب�لقرب من 

الن�فذة”
اخرت نب�ت�ت قوية: اإذا كنت جتد �صعوبة يف العن�ية ب�لنب�ت�ت، م� عليك اإل 
اختي�ر نب�ت�ت اأكر تكيف�ً مع الطق�س الب�رد، والتي تتمتع ببنية قوية مثل 

ال�صب�ر والألوك��صي�. 

اإنقاذ قلب متربع به 
بعد حتطم مروحية

حت��ط��م��ت ط���ئ��رة م��روح��ي��ة ك���ن��ت تنقل 
قلب� متربع� به لأحد املر�صى على �صطح 
م�صت�صفى �صرق لو�س اأجنلو�س ب�لولي�ت 
املتحدة الأمريكية. وجن� رك�ب الط�ئرة 
ك���ن��وا على متنه�، ومل  ال��ذي��ن  ال��ث��الث��ة 
ي��ت��ع��ر���ص��وا لإ����ص����ب����ت ب���ل��غ��ة، واأجن����زت 
للمري�س،  بنج�ح  القلب  زراع���ة  عملية 
ميل"  "ديلي  �صحيفة  ذك����رت  ح�صبم� 
الربيط�نية. واأظهر مقطع فيديو رج�ل 
اإطف�ء واإنق�ذ عقب �صقوط املروحية على 
�صطح م�صت�صفى "كيك" يف بويل ه�يت�س، 
هذا اإىل ج�نب فريق يحمل قلب� متربع� 
به. ووف��ق �صهود عي�ن، ف���إن الط�ئرة مل 
امل�صت�صفى  �صطح  على  الهبوط  يف  تنجح 
ت�صطدم  جعله�  م�  وه��و  �صحيح،  ب�صكل 

ب�ل�صي�ج من ج�نبه�.
اأن  اإىل  الربيط�نية  ال�صحيفة  واأ���ص���رت 
القلب  اإخ��راج  اإىل  �ص�رعوا  الإنق�ذ  عم�ل 
ومتكنوا  �صقوطه�،  عقب  امل��روح��ي��ة  م��ن 
ع���م��ل طبي،  اإىل  ال��ع�����ص��و  ت�����ص��ل��ي��م  م���ن 
اندفع ب�صرعة متجه� لداخل امل�صت�صفى، 
امل��روح��ي��ة، الأمر  ب��ح��ط���م  ت��ع��ر  اأن���ه  اإل 
الذي ت�صبب ب�صقوط القلب دون تعر�صه 

لأي �صرر.

 اأغذية لن ت�ضاعدك يف 
التخل�س من الكر�س �ص 23

رفع الأثقال ت�ضاعد 
على حماربة القلق

ت�أثريات مهدئة  اأن لري��صة رفع الأثق�ل  ك�صفت درا�صة جديدة 
ون�صرت يف  اأي��رل��ن��دا،  يف  ملريك  درا���ص��ة جل�معة  ووج���دت  للقلق. 
راأ�صه�  املق�ومة وعلى  اأن مت�رين  ريبورت�س"،  "�صينتفيك  جملة 

رفع الأثق�ل، قد ت�ص�عد يف تهدئة القلق والتوتر.
28 �ص�ب�ً و�ص�بة، فح�س فيه� الب�حثون  واأجريت الدرا�صة على 
لدورة  اإخ�ص�عهم  بعد  بع�صهم،  ل��دى  القلق  م�صتوي�ت  تغري 
تدريبية لتم�رين املق�ومة ملدة ثم�نية اأ�ص�بيع. و�صملت التم�رين 

القرف�ص�ء، ومت�رين ال�صغط، ورفع الأثق�ل.
عن  ا�صتبي�ن�ت  امل�ص�ركون  م��الأ  التدريبية،  ال��دورة  انته�ء  وبعد 
�صحتهم العقلية، واأظهرت النت�ئج انخف��س القلق لدى الذين 
م�ر�صوا مت�رين املق�ومة ب� %20، يف حني بقيت م�صتوي�ت القلق 

على ح�له� لدى  الذين مل مي�ر�صوا اأي مت�رين.
ب�صكل  املق�ومة يخفف  اأن روتني مت�رين  اإىل  الب�حثون  وخل�س 
غي�بعالج  ورغ��م  الأ�صح�ء.  ال�صب�ب  ل��دى  القلق  اأع��را���س  كبري 
�صحري للتوتر، يقدم هذا البحث فر�صة جيدة لتخفيف القلق 
وتقوية ال�صحة العقلية واجل�صدية يف اآن مع�ً بتم�رين املق�ومة، 

وفق م� ورد يف موقع "اإم اإ�س اإن".

يف درا����ص���ة اأع��دت��ه��� ك��ل��ي��ة ج���م��ع��ة ل��ن��دن، ب���ل��ت��ع���ون مع 
م�����ص��ت�����ص��ف��ى ال��ك��ل��ي��ة، َن�������ص���رت ن��ت���ئ��ج��ه��� م����وؤخ����را جملة 
"�ص�ينتيفيك ريبورت�س" العلمية، تُبث اأن ركالت اجلنني 
داخل رحم الأم، قد ت�صمح له بت�صكيل "خريطة ج�صدية" 
لنف�صه، ومتكينه يف النه�ية من ا�صتك�ص�ف البيئة املحيطة 
التي ت�صدر  الدم�غ  بقي��س موج�ت  الب�حثون  وق�م  به. 
عندم� تقوم الأجنة ب�لركل ب�أطرافه�، اأثن�ء "نوم حركة 
الدم�غية  امل��وج���ت  اأن  وج���دوا  حيث  ال�صريعة"،  العني 
حديثي  ل��دى  امل��وج���ت  من��ط  ب�ل�صبط  وه��ي  ال�صريعة، 

الولدة، يتم اإطالقه� يف الن�صف املق�بل من املخ.
مرحلة  هي  "نوم حركة العني ال�صريعة"،  اأن  ي�ص�ر اإىل 
من مراحل النوم تتميز بحركة العني ال�صريعة. وعلى 
اإىل  للجنني  اليمنى  ال��ي��د  ح��رك��ة  ت����وؤدي  امل��ث���ل،  �صبيل 
اجلزء  يف  مب��صرة،  ذل��ك  بعد  دم�غية،  م��وج���ت  اإط���الق 
الأي�صر من املخ الذي يتع�مل مع اللم�س يف اليد اليمنى. 
ي�ص�ر اإىل اأن حجم هذه املوج�ت الدم�غية يكون الأكرب 

لدى الأجنة.

الركل والنمو الدماغي 
اأن رك���الت اجلنني  اأي�����ص��� اإىل  ن��ت���ئ��ج ال��درا���ص��ة  وت�����ص��ري 
اأث��ن���ء امل��راح��ل الأخ����رية م��ن احل��م��ل، وحت��دي��دا الثلث 
الأخ����ري م��ن��ه، ت�����ص���ع��د يف من��و م��ن���ط��ق يف امل���خ تتع�مل 
م���ع امل���دخ���الت احل�����ص��ي��ة، وه���ي ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي يطور 
املوج�ت  ث��م تختفي  ب��ج�����ص��ده.  الإح�����ص������س  ب��ه��� اجل��ن��ني 
يبلغ  عندم�  احلركة،  تثريه�  التي  ال�صريعة  الدم�غية 
الطفل ب�صعة اأ�ص�بيع. ويقول لورينزو ف�بريزي، طبيب 
ع��ل��م الأع�����ص���ب ووظ���ئ��ف الأع�����ص���ء وال�����ص��ي��دل��ة بكلية 
"من  اإعداد الدرا�صة:  ج�معة لندن، واأحد امل�ص�ركني يف 
املعروف اأن احلركة العفوية وردود الفعل الالحقة من 
البيئة املحيطة خالل فرتة النمو املبكرة، �صرورية من 
اأجل ر�صم خرائط املخ لدى حيوان�ت مثل اجلرذان. وقد 

اأظهرن� هن� اأن ذلك قد ينطبق على الب�صر اأي�ص�".

ووظ�ئف  الأع�ص�ب  علم  طبيبة  وايتهيد،  كيمربيل  اأم� 
نت�ئج  اأن  "نعتقد  فتقول:  ب�لكلية،  وال�صيدلة  الأع�ص�ء 
)الدرا�صة( له� اآث�ر على توفري بيئة مث�لية للمبت�صرين 
داخل امل�صت�صفى، حتى يتلقوا املدخالت احل�صية املن��صبة. 
ب�لفعل  ال��روت��ي��ن��ي��ة  الأع���م����ل  م��ن  امل���ث����ل،  �صبيل  ف��ع��ل��ى 
حيث  لين�موا،  اأ���ِص��ّرت��ه��م  يف  و�صعهم  للر�صع،  ب�لن�صبة 
ب�ل�صعور بوجود �صطح عندم� يركلون  ي�صمح لهم ذلك 

ب�أطرافهم، كم� لو ك�نوا م� زالوا داخل الرحم".
ب��صتخدام  ل��الأط��ف���ل  ال��دم���غ��ي��ة  امل���وج����ت  ق��ي������س  ومت 
ت�صجيله�  ومت  ج��ي(،  اإي.  )اإي.  الدم�غ  اأم��واج  تخطيط 
ب�صكل م�صتمر اأثن�ء النوم. كم� مت تعريف النوم الن�صط 
الأطف�ل  لأ���ص��رة  اجل�نبية  للمالحظة  وف��ق���  �صلوكي�، 
املتكرر،  والتنف�س  ال�صريعة"،  العني  حركة  "نوم  اأث��ن���ء 
وغري املنتظم اإىل حد كبري وحرك�ت الأطراف الفردية. 
حديثي  م��ن  طفال   19 جممله�،  يف  ال��درا���ص��ة  و�صملت 

الولدة، ترتاوح اأعم�رهم بني 31 و42 اأ�صبوع�.

ماذا تخرب طريقة 
اإم�ضاكك مبقود ال�ضيارة 

عن �ضخ�ضيتك؟
بريط�نية  نف�صية  طبيبة  ك�صفت 
الإم�ص�ك  و���ص��ع��ي���ت  دللت  ع��ن 
ت��خ��ربه عن  وم���  ال�صي�رة  مب��ق��ود 

�صخ�صية ال�ص�ئق.
وق�لت الدكتورة لوه�ين نور " اإن 
املقود  على  يديك  و�صع  طريقة 
ب�لت�أكيد  تعك�س  ال��ق��ي���دة  اأث���ن����ء 
م����زاج����ك و���ص��خ�����ص��ي��ت��ك. واأه�����م 
اأن��ن��� ب�صر  ت��ذك��ره ه��و  �صيء يجب 
متج�وبون، لذلك نحن ل نت�ص�به 
الوقت،  ط���وال  ب�صعن�  م��ع  اأب�����داً 
اأنف�صن�  نعيد تكوين  دائم�ً  فنحن 

ا�صتج�بًة للتحفيز من حولن�".
وفيم� يلي جمموعة من الطرق 
مبقود  ل����الإم���������ص�����ك  امل���خ���ت���ل���ف���ة 
ال�صي�رة ودللت كل منه�، بح�صب 
الربيط�نية،  ميل  ديلي  �صحيفة 
ال�صي�رة  ب���أن مقود  اف��رتا���س  مع 
مق�صم بح�صم تق�صيم�ت ال�ص�عة:

و���ص��ع ال��ي��دي��ن ع��ن��د ال�����ص���ع��ة 2 
و10

ه���ذه ه��ي ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي علمك 
وغ�لب�ً  ال���ق���ي����دة،  م�����درب  اإي����ه���� 
الذين  الأ�صخ��س  به�  يلتزم  م��� 
ويتميزون  ال��ك��م���ل،  اإىل  ي�صعون 
كل  وفعل  ب�لتف��صيل  ب�لهتم�م 

�صيء ب�ل�صكل الأمثل.
الب�صيط

ي��د واح����دة ع��ل��ى اجل����زء الأ�صفل 
الأمين من املقود

وال�صخ�س  الب�ص�طة،  على  ت��دل 
الطريقة  ب����ه����ذه  ي����ق����ود  ال�������ذي 
امل�������وارد  ا����ص���ت���خ���دام  اإىل  مي���ي���ل 
ب���حل��د الأدن������ى، وع�����دة ل ميلك 
يحب  ول  الأ�صدق�ء،  من  الكثري 
الإف��راط يف الكالم، بل ي�صتخدم 
املفردات الأ�ص��صية فقط للتعبري 

عن نف�صه.
القي�دي

اجل�نبني  ع���ل���ى  ال���ي���دي���ن  ك���ل���ت���� 
ال�صفليني من املقود

الأ�صخ��س  الطريقة  بهذه  يقود 
ب�صخ�صية  ي���ت���م���ت���ع���ون  ال����ذي����ن 
ق�������درة على  ق����ي�����دي����ة ول����دي����ه����م 
قدراتهم  م��ن  وواث��ق��ون  احل�صم، 
ال�����ص��خ�����ص��ي��ة، وي���ل���ج����أ الآخ������رون 
امل�صورة،  ع��ل��ى  للح�صول  اإل��ي��ه��م 
وع�����دة ي�����ص��ت��غ��رق��ون وق��ت���ً اأط���ول 

للعثور على �صريك احلي�ة.

ملاذا متار�س الأجنة الركل داخل الأرحام؟!

متتتن اأبتتتتترز اأعتتترا�تتتض التتفتترات 

يزداد  اأن  احلمل،  من  الأختتترة 

عرب  التترحتتم  يف  ن�شاطا  اجلنني 

وراء  ال�شبب  ما  الركل.  عملية 

ذلك؟! درا�شة حديثة تبنينّ مدى 

اأهمية الركل يف تطوير القدرات 

العقلية واجل�شدية للجنني.
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�ش�ؤون حملية
جامعة الإمارات تدمج مركزين بحثيني وتعيد ت�شمية مركز اآخر

مراجعة خمرجات املراكز البحثية متكن اجلامعة من حتقيق الريادة على امل�ضتوى العاملي

اأكادميية ال�شارقة للفنون الأدائية تفتح اأبواب الت�شجيل للعام الدرا�شي الذي �شيبداأ يف �شهر �شبتمرب 2021

جتارب الأداء واملقابالت تبداأ اليوم عرب من�ضة على النرتنت ومنح درا�ضية كاملة للطالب مقدمة من حاكم ال�ضارقة

يوفر حلوًل ناجحًة للم�شكالت البيئية والجتماعية

معر�س اخلريجني العاملي ي�ضتعر�س 100 فكرة مبتكرة من اأكرث من 40 دولة

•• العني - الفجر

ت��ق��وم ج���م��ع��ة الإم�������رات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
البحثية  ل��ل��م��راك��ز  ال����دوري����ة  ب����مل���راج���ع���ة 
احليوي  دوره���  لتعزيز  براجمه�  ومت�بعة 
يف تطويع البحث العلمي يف ق�ص�ي� التنمية 
احللول  وت���ق���دمي  ال���ت���ح���دي����ت  وم���ع����جل���ة 

العلمية له�. 
 – م��راد  اأحمد علي  الدكتور  الأ�صت�ذ  واأك��د 
ج�معة  يف  العلمي  للبحث  امل�ص�رك  الن�ئب 
الإم������رات ب����أن ه���ذه امل��راج��ع��ة ت���أت��ي �صمن 
لتمكني  امل���الم���ح  وا���ص��ح��ة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
وتعزيز البحث العلمي يف اجل�معة لتحقيق 
ال���ري����دة الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع���مل��ي��ة وه���ي تعترب 
نق�ط  حت��دي��د  �ص�أنه�  م��ن  ع�ملية  مم���ر���ص��ة 
ال��ق��وة ل��ل��م��راك��ز وال��ف��ر���س امل��ت���ح��ة حملي�ً 
ت�صمل  املراجعة  اأن  كم�  وع���مل��ي���ً.  واإقليمي�ً 
احل�يل  ال��و���ص��ع  لتح�صني  ت��و���ص��ي���ت  ع��ل��ى 
اأ�صفرت  النت�ج وقد  وزي���دة كف�ءة  للمراكز 
هذه املراجعة على تغيري م�صمى اأحد املركز 
تغيري  ح��ي��ث مت  بحثيني  م��رك��زي��ني  ودم���ج 
واملوا�صالت  ال��ط��رق  بحوث  مركز  م�صمى 
الإم����رات  "مركز  لي�صبح  امل���رور  و�صالمة 
الإم�����رات  م��رك��ز  ودم���ج  التنقل"،  لأب��ح���ث 
الوطني  وامل��رك��ز  والبيئة  الط�قة  لأب��ح���ث 
"املركز  ي�����ص��م��ى  واح�����د  م���رك���ز  يف  ل��ل��م��ي���ه 

الوطني للمي�ه والط�قة". 
املراجعة  اأه��م��ي��ة  اإىل  م���راد  ال��دك��ت��ور  ون���وه 
ومواءمته�  ال��ب��ح��ث��ي��ة  ل��ل��م��راك��ز  ال���دوري���ة 
الوطنية،  والأول����وي�����ت  ل��ال���ص��رتات��ي��ج��ي���ت 
ال�صرتاتيجية  املب�درات  �صمن  ت�أتي  والتي 
ل��ق��ط���ع ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف اجل���م��ع��ة مم� 
ي�����ص���ع��د ع��ل��ى ات��خ���ذ ال���ق���رارات ال��ت��ي تعزز 
لتحقيق  البحثية  امل��راك��ز  ه��ذه  مك�نة  م��ن 
ال��ت��م��ك��ني والتميز  امل���رج���وة م��ن  الأه�����داف 

الوطنية.  وم��ن جهته ذكر  ال��ك��وادر  وب��ن���ء 
الدكتور حمد اجل�صمي – الأ�صت�ذ امل�ص�رك 
الإم����رات  مركز  وم��دي��ر  الهند�صة  كلية  يف 
لأبح�ث التنقل "اإن امل�صمى اجلديد للمركز 

يعك�س التوجه�ت ال�صرتاتيجية امل�صتقبلية 
ل��ل��دول��ة ب�����أن ت��ك��ون ���ص��ع���دة الإن�������ص����ن هي 
"النقل"  م�صطلح  جتنبن�  ول��ذا  الأ���ص������س، 
عن  ُع��رف  ال��ذي  التقليدي  امل�صطلح  وه��و 

"التنّقل"،  مب�صطلح  وا�صتبدلن�ه  القط�ع 
وثمة فرق امل�صطلحني، ف���لأول يركز على 
و�صبك�ت  وال��ق��ط���رات  ك�ل�صي�رات  الأدوات 
ال��ط��رق وغ��ريه���، اأم���� ال��ث���ين ف��ريك��ز على 

الإن�ص�ن اأو امل�دة املنقولة والتي يفرت�س اأن 
اأبح�ثن�  تكون حمور اهتم�من� وبذا ترتكز 
على متكينه� من التنقل ب�صهولة ودميومة 
التقليدية  ال��ن��ق��ل  ب��������أدوات  ����ص���واء  واأم�������ن 

املعروفة اأو بغريه�". 
�صريف  حم�صن  ال��دك��ت��ور  الأ���ص��ت���ذ  واأ����ص����ر 
والط�قة  للمي�ه  الوطني  املركز  مدير   –
ب���أن دم��ج مركز الإم����رات لأب��ح���ث الط�قة 
لي�صبح  للمي�ه  الوطني  املركز  مع  والبيئة 
ي�أتي نظراً  والط�قة  للمي�ه  الوطني  املركز 
املي�ه  ب���ني جم������لت  ال���وث���ي���ق  ل���الرت���ب����ط 
العلمية  الأب��ح���ث  يف  فقط  لي�س  والط�قة 
ولكن اأي�ص�ً يف ال�صن�عة. ولتح�صن الكف�ءة 
وتطبيق�ت  اأب��ح���ث  م��ع  التع�مل  يتم  ف���ن��ه 
وجدير  تك�ملية.   بطريقة  والط�قة  املي�ه 
وا�صتخدامه�  ال��ط���ق��ة  ان��ت���ج  ف����إن  ب���ل��ذك��ر 
ذات  ويف  امل��ي���ه  ت��واف��ر  يتطلب  ال�صن�عة  يف 
امل��ي���ه وب�صفة خ��صة يف  اإن��ت���ج  ال��وق��ت ف���إن 
ن��ق��ل وتوزيع  ال��ت��ح��ل��ي��ة وك���ذل���ك  حم��ط���ت 
يف  الرئي�صة  امل�ص�در  اأح��د  من  يعترب  املي�ه 
الدمج  ه��ذا  ب���أن  م��وؤك��داً  الط�قة  ا�صتهالك 
ي�صهم يف التع�مل مع اجله�ت امل�صوؤولة عن 
املي�ه والط�قة يف الدولة ب�صكل اأكر ف�علية 
ال�صتدامة  ب�أبح�ث  القي�م  من  ميكن  كم� 
على  اأ�ص��صية  ب�صفة  تعتمد  والتي  والبيئة 
املي�ه  ا�صتهالك  يف  والرت�صيد  ان��ت���ج  ط��رق 
الوطني  امل��رك��ز  اأن  اإىل  ي�����ص���ر  وال���ط����ق���ة.  
مع  ال��ت��ع���ون  اإىل  ي��ه��دف  وال��ط���ق��ة  للمي�ه 
والإقليمية  الوطنية  واملوؤ�ص�ص�ت  الهيئ�ت 
متطورة  ح��ل��ول  لإي��ج���د  املعنية  وال��دول��ي��ة 
وط�قة  م��ي���ه  م����وارد  ول�����ص��م���ن  للتحدي�ت 
متجددة واآمنة ونظيفة مع حت�صني كف�ءته� 
على  للحف�ظ  وذل��ك  ا�صتخدام�ته�  وط��رق 
املوارد الطبيعية و�صم�ن ال�صتدامة البيئية 

لدولة الإم�رات العربية املتحدة.

•• ال�شارقة- الفجر

الأدائية،  للفنون  ال�ص�رقة  اأك�دميية  ق�مت 
الأك�دميية الأوىل والوحيدة املتخ�ص�صة يف 
الت�صجيل  اأب��واب  بفتح  املنطقة،  يف  جم�له� 
يف  �صتبداأ  التي  اجل��دي��دة  الدرا�صية  لل�صنة 
�صبتمرب 2021. وقد تزامن اإطالق حملة 
الأك�دميية  ف��ت��ح  م��ع  اجل���دي���دة  الت�صجيل 
الطالب  وع��ودة  فقط  الث�ين  للع�م  اأبوابه� 
وجه�ً  للتعلم  الأك���دمي��ي��ة  اإىل  اجل�معيني 

لوجه بعد قيود فريو�س كوفيد19-.
ارت��ف���ع���ً يف   2020 ال��درا���ص��ي  ال��ع���م  �صهد 
اأعداد الطالب من اأول ثم�نية طالب يف ع�م 
من  دولة   15 من  ط�لب�ً   62 اإىل   2019
الأو�صط  ال�صرق  ذل��ك  ال��ع���مل، مب� يف  ح��ول 
املتحدة والولي�ت  اإفريقي� واململكة  و�صم�ل 

املتحدة الأمريكية.
الأك����دمي���ي���ة فريدة  ال��ت�����ص��ج��ي��ل يف  ع��م��ل��ي��ة 

فلالأخذ  نف�صه�،  ك���لأك���دمي��ي��ة  ن��وع��ه���  م��ن 
ل��الل��ت��ح���ق ب�أحد  ب��ع��ني الع���ت���ب����ر  ط����ل���ب 
جت�رب  هن�ك  �صتكون  اجل�معية،  براجمه� 
املوافق  ال��ث��الث���ء  ي��وم  م��ن  وم��ق���ب��الت  اأداء 
من�صة  ع��رب  ال��ع���م  ه��ذا  م��ن  نوفمرب   10
اأي�ص�ً  ال��ف��ر���ص��ة  ���ص��ت��ت���ح  الإن����رتن����ت.  ع��ل��ى 
قبولهم  املحتمل  الأدائ��ي��ة  الفنون  لطالب 
ل���ص��ت��ك�����ص���ف الأك����دمي���ي���ة م���ن خ����الل يوم 
مفتوح افرتا�صي عرب النرتنت يوم ال�صبت 

املوافق 5 دي�صمرب.
الربوفي�صور  ق���ل  امل��و���ص��وع،  على  وتعليق�ً 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لأك�دميية  امل��دي��ر  ب���رل��و،  ب��ي��رت 
نتطلع  "نحن  الأدائ���ي���ة:  للفنون  ال�ص�رقة 
اجلدد  امل��وه��وب��ني  ال���ط���الب  اك��ت�����ص���ف  اإىل 

والرتحيب بهم يف الع�م الدرا�صي املقبل".
الأدائية  للفنون  ال�����ص���رق��ة  اأك���دمي��ي��ة  "اإن 
ف���ري���دة م���ن ن��وع��ه��� يف ال�������ص���رق الأو����ص���ط 
و���ص��م���ل اإف��ري��ق��ي��� ح��ي��ث اأن���ه���� ال��وح��ي��دة يف 

املو�صيقي  املعهد  اأ�صلوب  تتبع  التي  املنطقة 
ويتم  والتدريب  للتعليم  )الكون�صرف�توار( 
حتى  الإجنليزية  ب�للغة  ال��ربام��ج  تدري�س 
دويل  منظور  اكت�ص�ب  من  الطالب  يتمكن 
ويتدرب طالبن�  الحرتافية.  الأداء  لفنون 
املج�لت  يف  مهني  م�صتقبل  على  للح�صول 
اإىل  ال��ع���مل  الإب��داع��ي��ة يف وق��ت يحت�ج فيه 
تقني�تن�  تهدف  غ��ريه���.  م��ن  اأك��ر  الفنون 
ع�مل  ودع��م  ت�صكيل  اإىل  املبتكرة  التعليمية 
الإم����رات  الأدائ��ي��ة الح��رتاف��ي��ة يف  الفنون 

العربية املتحدة والع�مل. "
الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  كرم �ص�حب  بف�صل 
�صلط�ن بن حممد الق��صمي، ح�كم ال�ص�رقة، 
تتوفر منح درا�صية ك�ملة للطالب املوؤهلني 
هذه  وتغطي  الأك���دمي��ي��ة  يف  قبولهم  عند 
املنح الر�صوم الدرا�صية وال�صكن طوال مدة 

برن�مج البك�لوريو�س.
املوهوبني  للمر�صحني  الأك���دمي��ي��ة  ت��ق��دم 

فر�صة الدرا�صة بدوام ك�مل للح�صول على 
التمثيل  ب��رام��ج  ال��ب��ك���ل��وري��و���س يف  ���ص��ه���دة 
بقي�دة  املو�صيقي  وامل�����ص��رح  الإن���ت����ج  وف��ن��ون 
متخ�ص�صني واأ�ص�تذة موؤهلني ت�أهياًل ع�لي�ً 
مكثفة  وت��ع��ل��م  تعليم  تقني�ت  وب������ص��ت��خ��دام 
ق���ئ��م��ة ع��ل��ى امل��م���ر���ص��ة م��ع اأف�����ص��ل املعدات 

والتكنولوجي� واملرافق.
ي���ج���ب ع���ل���ى ج���م���ي���ع امل���ر����ص���ح���ني ال���ذي���ن 
ي����ت����ق����دم����ون ل����ل����ح���������ص����ول ع����ل����ى �����ص����ه�����دة 
املو�صيقي  امل�صرح  برن�مج  يف  البك�لوريو�س 
و�صه�دة البك�لوريو�س يف برن�مج التمثيل اأن 
يقدموا فيديو ق�صري لأنف�صهم وهم يغنون 
اأو يرق�صون اأو ميثلون وفق�ً للربن�مج الذي 
�صجلوا به. وكجزء من عملية التقدمي، يجب 
الت�صجيل عرب  اأي�ص�ً  املر�صحني  على جميع 
 )AMS( نظ�م الأك�دميية لإدارة الطلب�ت
للم�ص�ركة يف مق�بلة عرب الإنرتنت بوا�صطة 

.Zoom

و�صرح الربوفي�صور بيرت ب�رلو: "اأن� اأوؤمن 
الأدائ��ي��ة لديه�  الفنون  ب���أن  ب�صكل جوهري 
ك��ل فرد.  واف����دة  الت�أثري على  ال��ق��درة على 
اإنه ملن الداعي اىل ال�صرور روؤية اأك�دمييتن� 
الطالب  م��ن  الكبري  ال��ع��دد  ه��ذا  م��ع  تنمو 
امل��ج��ت��ه��دي��ن يف ال��ع��م��ل م���ع، وال��ت��ع��ل��م من، 
عملوا  الذين  الع�مليني  الأ�ص�تذة  من  فريق 
رئي�صية يف جميع  اأدائ��ي��ة  ف��ن��ون  م��واق��ع  يف 
الأك�دميية  م��راف��ق  ت��وف��ر  الع�مل".  اأن��ح���ء 
و�صي�غة  مواهبهم  لرع�ية  م���أوًى  للطالب 
م�صتقبلهم. ت�صم الأك�دميية م�صرح�ً يت�صع 
ا���ص��ت��ودي��و يت�صع  432 م��ق��ع��داً، وم�����ص��رح  ل��� 
خم�ص�صة  وا�صتوديوه�ت  مقعداً،   126 ل� 
ال�صوتي،  والت�صجيل  والتمثيل  للرق�س 
الكوالي�س،  خ��ل��ف  ل��ل��ت��م��ري��ن  وا����ص���ت���ودي���و 
وا�صتوديو جمهز ب�لك�مل لت�صوير املوؤثرات 
اخل��صة، ومكتبة، و�ص�لة ري��صية، ومن�طق 
ا�صرتاحة للدرا�صة، و�صكن للطالب واملزيد.

•• دبي- الفجر

ك�صف معر�س اخلريجني الع�ملي، ملتقى الفن�نني 
وامل�صممني الوحيد من نوعه يف دبي، عن اإطالق 
ن�صخته ال�ص�د�صة التي ت�صم 100 م�صروع مبتكر 
والتكنولوجي�  وال��ع��ل��وم  الت�صميم  تخ�ص�ص�ت  يف 
وال���ه���ن���د����ص���ة م����ن خ�����الل م���ع���ر����س ت��ف���ع��ل��ي عرب 
الإنرتنت. وت�أتي الأفك�ر املطروحة �صمن املعر�س 
ث��م��رة اأب��ح���ث اأك���دمي��ي��ة دق��ي��ق��ة اأج���راه���� خريجو 
اجل���م��ع���ت حت��ت اإ����ص���راف اأ���ص���ت��ذت��ه��م، مب��� يعك�س 
التحدي�ت  ال��ك��ب��ري مب��واج��ه��ة  وال���وع���ي  اله��ت��م���م 
الع�مل  ح��ول  والقت�ص�دية  والجتم�عية  البيئية 
املتزايد  وال���ع���دد  امل��ت��ن���م��ي��ة  ال��ت��ل��وث  م�صكلة  م��ث��ل 
والطرق  مزمنة  ب���أم��را���س  امل�ص�بني  لالأ�صخ��س 
ن�صب  زي���دة  عن  ف�صاًل  النف�ي�ت،  ملع�جلة  الفّع�لة 

احل�لت الإ�صع�فية الط�رئة يف جمتمع�تن�.  
اأبرز  امل��ُخ��ت���رة ح���ول خم�صة م��ن  امل�����ص���ري��ع  وت����دور 
التوجه�ت الن��صئة، علم�ً اأن عدد الطلب�ت املُقدمة 

بلغ 1600 طلب�ً من 270 ج�معة يف 60 دولة.
 ، ك���راف��ريي،  ب���ل��داين  ت�ديو  ق���ل  املن��صبة،  وبهذه 
التنوع  "يعك�س  الع�ملي:  مدير معر�س اخلريجني 
الغني الذي يحت�صنه حمتمع الب�حثني املوهوبني 
العديد  الع�ملي  ال�صب�ب �صمن معر�س اخلريجني 

ق�رات،   6 امل�ص�رك�ت  �صملت  حيث  اجل��وان��ب؛  م��ن 
مب� فيه� ج�مع�ت رابطة اللبالب وكلي�ت اإقليمية 
اإىل  احليوية  الهند�صة  من  متنوعة  وتخ�ص�ص�ت 
جمع  ال��ذي  امل�صرتك  الق��صم  ويتمثل  املعم�رية. 
التحدي�ت  م��واج��ه��ة  وراء  ال�صعي  يف  اخل��ري��ج��ني 
املجتمع�ت.  ك�فة  تعني  التي  والجتم�عية  البيئية 
قمن� هذا الع�م مبراجعة اأكر من 1600 م�صروع 
طالبي، ليقع الختي�ر على جمموعة من الأفك�ر 
وحتديد  امللحة،  الق�ص�ي�  اأك���ر  ملع�جلة  امل��وّج��ه��ة 
امل�صكالت الع�ملية التي يزداد ت�أثريه� ال�صلبي على 
الكثري من املجتمع�ت. وقد غطت هذه التوجه�ت 
ونحن  الع�ملية،  الهتم�م�ت  اأبرز  اخلم�صة  الع�ملية 
نك�صف اليوم عن 100 م�صروع ت�صكل يف جوهره� 
بدائل وحلول من ابتك�ر جمتمع اخلريجني الع�ملي 
التغريات  ي��واك��ب  ع����مل  اإع����داد  اإىل  يطمح  ال���ذي 

امل�صتقبلية ”
ت���وف���ر ح���ل���وًل فع�لًة  ال���ت���ي  امل�������ص����ري���ع  وت�����ص��ت��م��ل 
للتوجه�ت اخلم�صة املذكورة، كاًل من: قطعة تثبت 
على الأذن مثل القرط لفح�س م�صتوى �صكر الدم 
ه�در�صفيلد،  ج�معة  رادي��وي��ة،  موج�ت  ب��صتخدام 
يف  ال�صري  اأثن�ء  لالأطف�ل  م�صيئة  وقّبعة  اإجنلرتا 
اإزالة  وروب���وت  ال�صني  ت�صيجي�نغ،  ج�معة  الليل، 
ال�صغرية  الأرا�صي  يف  للمزارعني  موؤمتت  اأع�ص�ب 

املدنية، كلية الت�صميم ال�صن�عي يف ج�معة لوند، 
ال�صويد وا�صتخدام غالف ف�كهة الدوري�ن كبديٍل 
الوطنية،  �صنغ�فورة  ج�معة  ال�����ص��ت���ي��روف��وم،  ع��ن 
�صنغ�فورة و�صت�رة تتمتع بخ��صية تنظيم احلرارة، 
اأمل���ن��ي��� وج��ه���ز ي�صتبدل  ج���م��ع��ة ب��رل��ني ل��ل��ف��ن��ون، 
اأث����ن�����ء العالج  ب�����لأل����وان  ال�����ص��ري��ري��ة  الأ�����ص����وات 
وجه�ز  اأ�صرتالي�  تي،  اآي  اإم  اآر  ج�معة  الكيمي�ئي، 
يتخل�س من غ�ز ثن�ئي اأك�صيد الكربون ب��صتخدام 
تقنية �صديقة للبيئة تعتمد على البكتريي� ج�معة 
وط�ئرة  كولومبي�  امل�صتقلة،  الالتينية  اأم��ري��ك��� 
خفيفة ال��وزن لإطف�ء احلرائق م��زّودة ب��ذراع اآلية 
بريف�دا  ج�معة  الرغوة  �صّخ  عند  الن�ر  ت�صتهدف 
هوائية  بو�ص�دة  م��زّود  البريو-وحزام  نورتي،  ديل 
ليمريك،  ج�معة  ال�صقوط،  عند  امل�صنني  حلم�ية 
من  م�صنوعة  ال�صعر  منخف�صة  اأي��رل��ن��داواأح��ذي��ة 
ت���دوي���ره وخم�ص�صة  امل��ع���د  ال��ق��واري��ر  ب��ال���ص��ت��ي��ك 
طويلة،  مل�ص�ف�ت  ي�صرن  اللواتي  املدار�س  لط�لب�ت 
ق�بلة  طع�م  اأوغنداوح�فظ�ت  م�كرييري،  ج�معة 
للتحلل م�صنوعة من بذور التمر، ت�ص�هم يف تعزيز 
دبي  معهد  النخيل،  مل��زارع��ي  القت�ص�دي  ال��دخ��ل 

للت�صميم والبتك�ر.
و����ص���ي���ت���م اإط����������الق امل���������ص�����ري����ع خ�������الل م���ع���ر����سٍ 
ي�����ص��ت�����ص��ي��ف��ه موقع  اف���ت���ت����ح���ي  ت���ف����ع���ل���ي  رق���م���ي 

اجليل  مل��ن��ح   globalgradshow.com
امل��ق��ب��ل م��ن امل��ب��دع��ني م��ن�����ص��ًة ل��ل��ت��ع��ب��ري، وتعريف 
خمتلف  م��ن  املحتملني  وامل�صتثمرين  اجل��م��ه��ور 
حي�تن�.  ت��غ��ي��ري  يف  ت�صهم  ب���أف��ك���ر  ال��ع���مل  اأن���ح����ء 
اخلريجني  م��ن  جم��م��وع��ة  امل��ع��ر���س  وي�صت�صيف 
م��ن اأ���ص��ح���ب الأف���ك����ر امل��ط��روح��ة ح��ي��ث �صيتمكن 
اأولية  ال���زوار ع��رب الإن��رتن��ت م��ن م�ص�هدة من���ذج 
ب�صرية  ب�صورة  مقدمة  اأ�صلية  واأب��ح���ث  واأف���الم 
يف  ي��ق���م  ال���ذي  ال��ربن���م��ج  و�صهد  معه�.  والتف�عل 
ال�صيخة لطيفة  ال�ص�د�صة حتت رع�ية �صمو  دورته 
ب��ن��ت حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل م��ك��ت��وم، رئ��ي�����ص��ة هيئة 
وع�صو  للثق�فة(  )دب��ي  دب��ي  يف  وال��ف��ن��ون  الثق�فة 
جمل�س دبي، وب�ل�صراكة مع اأ.ر.م الق�ب�صة وهيئة 
بن�صبة  امل�ص�رك�ت  ارتف�ع  دبي،  يف  والفنون  الثق�فة 
موؤ�ص�ص�ت  م��ن  اأف���ك����راً  تت�صمن  وال��ت��ي   30%
وه�رف�رد،  الإم��رباط��وري��ة  لندن  كلية  مثل  رائ��دة 
اإندوني�صي�  من  ملمثلني  الأوىل  للمرة  م�ص�ركة  مع 
وال�صلف�دور و�صلطنة ُعم�ن.  ويدعم برن�مج ري�دة 
اخلريجني  معر�س  عليه  ي�صرف  ال���ذي  الأع��م���ل 
الع�ملي وي�صتمر على مدار الع�م، املبدعني وي�صمح 
يف  الت�أثري  اإىل  تهدف  ال��ذي  اأفك�رهم  ببلورة  لهم 
يقوم  ال���ذي  ال��ربن���م��ج  وي�صهم  احلقيقي.  ال��ع���مل 
على التدريب والإر�ص�د وتعزيز الفر�س التج�رية 

م�ص�ريع  حتويل  عملية  ت�صريع  يف  وال�صتثم�رية، 
اخل��ري��ج��ني م��ن اأف��ك���ر وم��ف���ه��ي��م اإىل واق����ع. كم� 
يركز الربن�مج على بن�ء امله�رات التج�رية وي�صع 
امل�ص�ركني فيه على الطريق ال�صحيح لبن�ء ال�صرك�ء 
اأ.ر.م  اأن  اإىل  ي�ص�ر  حمكمة.  خطط  وف��ق  الن��صئة 
�صندوق  امل��صي  الع�م  اأن�ص�أت  قد  ك�نت  الق�ب�صة 

10 م��الي��ني درهم  مت��وي��ل ت��ع��ه��دت ف��ي��ه مب��ب��ل��غ 
اإم�راتي على مدى 10 �صنوات بهدف دعم املواهب 
ي�صرف  ال��ذي  الأع��م���ل  ري����دة  برن�مج  يف  امل�ص�ركة 
عليه معر�س اخلريجني الع�ملي وم�ص�عدتهم على 
اأن ال�صندوق  اإطالق م�ص�ريعهم يف الأ�صواق، علم�ً 

قد دعم لغ�ية الآن ثم�نية م�ص�ريع. 

»املياه حياة«  �ضراكة بني مركز ال�ضيخ حممد بن 
خالد اآل نهيان الثقايف و�ضركة العني للتوزيع

•• العني - الفجر

نهي�ن  اآل  خ�لد  ب��ن  حممد  ال�صيخ  مركز  حي�ة" اأط��ل��ق  "املي�ه  �صع�ر  حت��ت 
الثق�يف مب�درة جديدة ت�صتهدف الوعي املجتمعي، والوقوف على م� ي�صتجد 
من اأحداث تقت�صي ا�صت�صراف امل�صتقبل والعمل امل�صرتك من اأجل حتقيق 

ا�صتدامة الرخ�ء والعي�س الرغيد يف دولة الإم�رات العربية املتحدة. 
ويف اإط�ر هذه املب�درة، ق�م مركز ال�صيخ حممد بن خ�لد اآل نهي�ن الثق�يف 
العمل  تعزيز  �ص�أنه�  من  للتوزيع،  العني  �صركة  مع  تف�هم  مذكرة  بتوقيع 
امل�صرتك وتب�دل اخلربات بني املوؤ�ص�صتني، وهو الأمر الذي اأ�صحى �صرورة 
ومنهج عمل تتميز به� املوؤ�ص�ص�ت اليوم �صمن روؤية حكومة اإم�رة اأبوظبي، 
ع�صر  ملواكبة  و�صرورة  القريب  امل�صتقبل  يف  العمل  لثق�فة  توؤ�ص�س  والتي 
تك�مل  حتقيق  م��ن  ذل��ك  اإىل  وم���  بعد،  ع��ن  والعمل  التكنولوجي  التقدم 
اخلدم�ت  ارت��ق���ء  ن��ح��و  وال�����ص��ع��ي  ال���ص��ط��ن���ع��ي  وال���ذك����ء  التعلم  ملنظومة 

وامل�ص�هم�ت للمجتمع الإم�راتي. 
اأهمه� اجل�نب  " على عدة حم�ور ا�صرتاتيجية  " املي�ه حي�ة  تقوم مب�درة 
التوعوي الذي يعزز ثق�فة املجتمع الإم�راتي وتنمية وعيه حول اإ�صك�لية 
ندرة املي�ه العذبة على م�صتوى الع�مل، وذلك من خالل تنظيم جمموعة 
على  وتداعي�ته�  الظ�هرة  تعرف هذه  التي  العمل  وور���س  املح��صرات  من 
ميكن  ال��ذي  وال��دور  ال�صت�صرافية  احللول  تقدم  كم�  الإم���رات��ي،  املجتمع 
القي�م به من قبل الأفراد للت�صدي لهذه التحدي�ت التي تواجه الإن�ص�نية 
ج��م��ع���ء، ب���لإ���ص���ف��ة ل��ذل��ك، يعنى اأح���د امل��ح���ور ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة الأخ���رى 
ا�صتهالك  تر�صيد  جم���ل  يف  احلديثة  التقني�ت  من  ب�ل�صتف�دة  للمب�درة 
املي�ه وتطبيقه� من خالل �صل�صلة من امل�ص�ريع اخلريية والتطوعية التي 

ت�صتهدف القط�ع ال�صكني على عدة مراحل.  
اآل  خ���ل��د  ب��ن  حممد  بنت  �صم�  ال��دك��ت��ورة  ال�صيخة  �صرحت  ج�نبه�  وم��ن 
اأن  يقت�صي  امل�صتقبل  "ا�صت�صراف  اأن  املركز  اإدارة  جمل�س  – رئي�س  نهي�ن 
نحر�س كل احلر�س على تنمية اإدراكن� لأهمية ثرواتن� الطبيعية و�صرورة 
احلف�ظ عليه�، ويف حني اأن امل�ء لي�س جمرد ثروة طبيعية؛ بل هو الركن 
اأرك���ن احلي�ة على �صطح الأر���س، ك�ن لبد واأن نركز على هذا  الأه��م من 
العن�صر احليوي �صمن منظومة املح�فظة على البيئة وال�صتدامة، ودعمه� 
العني  �صركة  به  �صتقوم  ال��ذي  ال��دور  نثمن  ذل��ك، ونحن  ب�صلوكي�ت حتقق 
نفخر  كم�  املب�درة،  بنج�ح هذه  امل�ص�همة  ا�صرتاتيجي يف  ك�صريك  للتوزيع 
ال�صتهالك على  وتر�صيد  الطلب  اإدارة  برامج  الري�دي يف تطوير  بدوره� 
امل�صتوى الإقليمي، حيث عملت ج�هدة منذ اأعوام على ا�صتقط�ب الكف�ءات 
وب��ن���ء ال��ك��وادر الوطنية وحتفيز الب��ت��ك���ر يف ه��ذا امل��ج���ل. وه��ي م��ن اأوىل 
املوؤ�ص�ص�ت التي تقوم اليوم بتوفري خدم�ت ا�صت�ص�رية لقط�ع�ت امل�صتهلكني 
حول كف�ءة ال�صتخدام وتر�صيد ال�صتهالك، كم� تطرح حوافز للمتع�ملني 
الط�قة  خلدم�ت  الأمثل  وال�صتخدام  الكف�ءة  رفع  على  ت�صجيعهم  بهدف 

واملي�ه." 
للقرار  وف��ًق���  الثق�يف  نهي�ن  اآل  خ���ل��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  م��رك��ز  اإن�����ص���ء  مت 
الوزاري رقم )867 لع�م 2000( كجمعية ذات نفع ع�م حتت رقم )100( 
ب�صجالت وزارة ال�صوؤون الجتم�عية مقره� يف مدينة العني ب�إم�رة اأبو ظبي، 
وت�صمل دائرة ن�ص�طه� نط�ق دولة الإم�رات العربية املتحدة ، ويعنى املركز 
ببن�ء الإن�ص�ن، وتفعيل ط�ق�ت الفرد واملجتمع؛ لتحقيق التنمية امل�صتدامة، 
وتنمية  فيه،  يعي�س  ال��ذي  وحميطه  ال��ف��رد  ب��ني  اإيج�بية  عالقة  وتكوين 
التطوعي  العمل  ثق�فة  بن�ء  خالل  من  للوطن  والنتم�ء  ب�لولء  ال�صعور 
التخ�ص�صي وت�صكيل وجدان املواطن الق�در على امل�ص�ركة الإيج�بية يف بن�ء 
احل��صر و�صي�غة امل�صتقبل، كم� يهدف املركز اإىل متكني املعرفة والثق�فة، 
ببن�ء عقول واعية ق�رئة، ت�ص�هم يف ت�صكيل الوعي املجتمعي، والرتق�ء به 
من  املعرفة،  على  ق�ئمة  بح�ص�رة  امل�صتقبل  اإىل  للدخول  ومعرفي�ً،  فكري�ً 

خالل الربامج واملب�درات التي تقدم يف منظومة ثق�فية مرنة ومتطورة.
الت�بعة  والكهرب�ء  املي�ه  قط�ع  �صرك�ت  اإح��دى  هي  للتوزيع  العني  �صركة 
الأول من  ال�صركة يف  ت�أ�ص�صت  للط�قة )ط�قة(.  الوطنية  اأبوظبي  ل�صركة 
�ص�أن  1998 يف  ل�صنة  رقم )2(  الق�نون  لأحك�م  وفق�ً   1999 ع�م  ين�ير 
الرئي�صية  امل��ه���م  تتمثل  اب��وظ��ب��ي.  اإم����رة  يف  والكهرب�ء  امل���ء  قط�ع  تنظيم 
من  ال�صرقية  املنطقة  ل�صك�ن  والكهرب�ء  امل���ء  وتو�صيل  توزيع  يف  لل�صركة 
اإم�رة اأبوظبي "مدينة العني و�صواحيه�". كم� تقوم ال�صركة ب�إدارة اأ�صول 
وتزويد  وتوزيع  وتطويره�،  و�صي�نته�  وت�صغيله�  والكهرب�ء  امل���ء  �صبك�ت 
املي�ه املع�جلة، هذا ب�لإ�ص�فة اإىل تقدمي ك�فة خدم�ت املتع�ملني من خالل 
القنوات املختلفة، كم� تعنى �صركة العني للتوزيع بت�صجيع امل�صتهلكني على 
التي يقوم به�  الرت�صيد وال�صتخدام الأمثل للموارد من خالل العملي�ت 
ق�صم خمت�س ب�إدارة الطلب والتوعية، الأمر الذي ل ينبثق من م�صوؤولي�ته� 
ا�صرتاتيجيته�  يف  اأ�ص��صًي�  رك��ًن���   ��� اأي�����صً وي�صكل  ب��ل  فح�صب،  الجتم�عية 

املتك�ملة طويلة الأمد. 
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يلجاأ كثر ممن يعانون الوزن الزائد ودهون البطن 
ق على اأنها  "الكر�ض" اإىل بع�ض الأطعمة التي ُت�شونّ
رون  "�شحية"، لكن الأطباء وخرباء التغذية يحذنّ
عة التي  با�شتمرار من اأ�شرار هذه املنتجات امل�شننّ
توؤدي يف الغالب اإىل زيادة الوزن دون اأي فوائد 
�شحية، ونقدم هنا اأبرزها مع معلومتني خاطئتني 

حول فقدان الوزن عليك معرفتهما.

 Eat( " ونبداأ مع تقرير ن�صرته جملة "اإيت ذي�س نوت ذات
كري�صتني  الك�تبة  ت�صّلط  وفيه   ،)!This، Not That
وت�صتعر�س  الأط��ع��م��ة،  ه��ذه  م��ن  ع��دد  على  ال�صوء  هيكم�ن 
اآراء عدد من اخلرباء ب�ص�أن م�ص�ّره� ال�صحية وعدم جدوى 

تن�وله� من اأجل فقدان الوزن.

ال�شكر  متتن  اخلتتالتتيتتة  التتغتتازيتتة  املتت�تتشتتروبتتات    1-
"الدايت"

ال�صكر،  ع���ل���ى  حت����ت����وي  ل  امل���������ص����روب�����ت  ه������ذه  اأن  رغ������م 
اإن���ق��������س ال������وزن. وتقول  ف���إن��ه��� ل���ن ت�����ص���ع��دك يف ع��م��ل��ي��ة 
الخ��ت�����ص������ص��ي��ة ج���ول���ني ك��وف��ي��ل��د اإن 

�صحية،  اأنه�  يعني  ل  للحمية  جيدة  اأنه�  على  "ت�صويقه� 
اإنه� ل ت�ص�عد اأبدا على اإنق��س الوزن، بل توؤدي اإىل العك�س 

مت�م�".
اأن  ينبغي  ل  ع���م��ة  ب�صفة  ال��غ���زّي��ة  "امل�صروب�ت  وت�صيف 
املواد  كثريا من  لأنه� حتوي  نظ�م غذائي،  اأي  تكون �صمن 
الكيمي�ئية وال�صكر. ومن ن�حية اأخرى، ل تختلف امل�صروب�ت 
اإل يف نوعية ال�صكر  الغ�زّية اخل�لية من ال�صكر عن غريه� 
غذائية  قيمة  اأي  توفر  ل  البدائل  وه��ذه  للتحلية،  امل�ص�ف 

للج�صم، وتوؤدي فقط اإىل تن�ول مزيد من الطع�م".

الزبادي  -  2
تقول الك�تبة اإن الزب�دي من 
الأطعمة ال�صحية، وفيه الكثري 
م����������ن ال�������ف�������وائ�������د 

الغذائية، لكن بع�س اأنواع الزب�دي لي�صت كذلك.
ف�إن  ال��غ��ذائ��ي  ال��ع��الج  يف  املخت�صة  ف��ون��ت���ن���  جيني  وح�����ص��ب 
اأو  ال��ف���ك��ه��ة،  بنكه�ت  ال��زب���دي  ي��ت��ن���ول��ون  ال��ن������س  "معظم 
ب�أنهم  وي�صعرون   ،)Granola( ال�"غرانول"  ي�صيفون 

يتخذون خي�را �صحي� بدل تن�ول الكيك اأو احللوي�ت". 
ل��ك��ن غ���ل��ب��� م���� ت��وج��د ك��م��ي���ت ك��ب��رية م���ن ال�����ص��ك��ر يف هذه 
املنتج�ت، مم� يعني ا�صتهالك كثري من ال�صعرات احلرارية 

دون اأي فوائد للج�صم.

الفواكه ع�شر   -  3
يعد ع�صري الفواكه من الأغذية ال�صحية، لأن الف�كهة غنية 
م�ص�دات  مثل  اجل�صم  يحت�جه�  التي  الغذائية  ب�لعن��صر 
الأك�صدة والألي�ف. لكن ل�صوء احلظ، ف�إن ع�ص�ئر الف�كهة 
امل��ت��وف��رة يف امل��ت���ج��ر ل حت��ت��وي ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن الفوائد 

الغذائية، وع�دة م� تكون غنية ب�ل�صكري�ت امل�ص�فة.
"ا�صتهالك  اإن  غ��ي��م���ه،  اأج����  ال��ت��غ��ذي��ة  اخت�ص��صية  وت��ق��ول 
ال�صعرات احلرارية اأ�صهل يف امل�صروب�ت من امل�أكولت، ولهذا 
الوزن،  اإنق��س  يف  اأه��داف��ك  يعيق  قد  الع�صري  ف���إن  ال�صبب 
ومي��ك��ن ا���ص��ت��ب��دال الع�صري ب��ك��وب م��ن امل����ء م��ن اأج���ل نت�ئج 

اأف�صل".

الغرانول  -  4
ق�لت اخلبرية جولني كوفيلد، اإن "الغرانول مث�ل جيد على 
الأطعمة التي ُت�صّوق على اأنه� �صحية، وُتخفي وراءه� كثريا 
ال�صكري�ت  اإليه�  ت�ص�ف  الأحي�ن  الأ�صرار. ففي معظم  من 
ال�صكر  تن�ول مزيد من  الرغبة يف  اإىل  ي��وؤدي  امل�صنعة، مم� 

على مدار اليوم".
والغرانول تتكون من حبوب ال�صوف�ن امل�صحوقة واملك�صرات 
وت��ط��ه��ى ح��ت��ى ت�صري  ال���ب���ن���ي،  ال�����ص��ك��ر  اأو  وال��ع�����ص��ل 

مقرم�صة.
ولتجنب امل�ص�كل عليك البتع�د عن اأكي��س الغرانول 
اجل�هزة، واإعداد الطبق يف املنزل دون �صكر، مع 

اإ�ص�فة كل املك�صرات التي حتبه�.

الربوتني األواح   -  5
األ�����واح ال���ربوت���ني ك��ث��ريا م��ن ال�صكر،  حت���وي 

وال�صكر م�صر ب�صحتك واأ�صن�نك.

ت�شوران خاطئان ب�شاأن حرق الدهون
الأمل�نية   )Freundin( "فرويندين"  جملة  وتقدم 

الوزن  واإنق��س  البدنية  اللي�قة  ب�ص�أن  خ�طئني  ت�صورين 
وحرق  الدهون، وهم�:

لتحفيز  امل�شي  جهاز  على  دقائق  ب�شع  تكفي   -  1
حرق الدهون

هذا اعتق�د خط�أ، وال�صحيح اأنه لزي�دة حرق الدهون يحت�ج 
املرء اإىل حرق م� يبلغ 3500 �صعر حراري، وهو 

الب�لغ  ال�صخ�س  ي�صتهلكه  مم�  بكثري  اأك��ر 
يف اأغلب الأحي�ن، ومن ثم ف�إن التمرين 

ك�في�  لي�س  امل�صي  جه�ز  على  الق�صري 
ذلك  وم���ع  ال���ده���ون.  ح���رق  لتحفيز 
مي��ك��ن اأن ُي��ظ��ه��ر ال��ت��م��ري��ن مل���دة 15-

20 دقيقة ت�أثريا جيدا، م� دامت قوة 
التمرين ع�لية قدر الإمك�ن.

اإىل  الدهون  ل  يحونّ الأثقال  رفع   -  2
ع�شالت

هذا اعتق�د خط�أ اأي�ص�، لأن رفع الأثق�ل ي�ص�عد 
على بن�ء الع�صالت حتت طبقة الدهون، ومع ذلك 

ع�صالت،  اإىل  �صحرية  بطريقة  ال��ده��ون  حت��وي��ل  ميكن  ل 
حيث يتكون الثن�ن من مكون�ت خمتلفة.

ومن اأجل اإنق��س الدهون يجب حرق �صعرات حرارية اأكر 
مم� يدخل اجل�صم كل يوم، ويتحقق ذلك عن طريق مم�ر�صة 

مت�رين اإ�ص�فية اأو تغيري يف النظ�م الغذائي.

رون من اأ�شرار هذه املنتجات امل�شننّعة خرباء التغذية يحذنّ

  اأغذية لن ت�ضاعدك يف التخل�س من الكر�س

ما اجليوب الأنفية؟
اجليوب الأنفية عب�رة عن جت�ويف يف اجلمجمة مبطنة بغ�ص�ء 
فوق  والفكية  الأم�مية  الأنفية  اجليوب  هذه  وت�صمل  خم�طي، 

وحتت جتويف العني.

ما اأنواع التهابات اجليوب الأنفية؟
هن�ك 3 اأنواع من الته�ب اجليوب الأنفية:

- احل�د
- املتكرر احل�د

- املزمن
وتتمثل الأعرا�س املعت�دة للته�ب اجليوب الأنفية احل�د يف �صيق 

التنف�س الأنفي، وتدفق الإفرازات من الأنف واأ�صفل احللق، واآلم 
الربوفي�صور  ق�ل  جهته،  ال�صداع.من  وكذلك  واحلمى،  الوجه، 
تكون  م�  غ�لب�  املزمن  الأنفية  الته�ب اجليوب  اإن  �صيلينغ  ي��ورغ 
من  كثري  مزعجة.ويف  تكون  لكنه�  و�صوح�،  اأق��ل  به  الأع��را���س 
الأحي�ن ت�صعف ح��صة ال�صم، واأو�صح �صيلينغ اأن الته�ب اجليوب 
الأنفية ي�صر خالي� ح��صة ال�صم جزئي�، ويف ح�لة الته�ب اجليوب 
الأنفية املزمن يفقد بع�س املر�صى قدرتهم على ال�صم ب�صكل دائم 

بعد فرتة من اللته�ب املتكرر.

متى ت�شتدعي احلالة الت�شال بالطبيب؟
ن�صح الربوفي�صور �صيلينغ ب��صتعم�ل حملول ملحي قبل الذه�ب 

اإىل الطبيب وا�صتن�ص�قه على �صكل قطرات اأنف اأو رذاذ اأنف من 
ال�صيدلية، اأم� متى تكون هن�ك ح�جة للم�ص�دات احليوية فهو 
امل�ص�دات  الطبيب  ي�صف  ق��د  ع���دة  ولكن  الطبيب،  ي��ق��رره  اأم��ر 
مثل  م�ص�عف�ت  ح��دوث  على  موؤ�صرات  هن�ك  ك�نت  اإذا  احليوية 
م�صتوي�ت  زي����دة  ع��ن  ف�صال  ال��وج��ه،  ت���ورم  اأو  ال�صديد  ال�����ص��داع 

اللته�ب ب�صكل ملحوظ.

متى ي�شبح اللتهاب مزمنا؟
احل�د  الأن��ف��ي��ة  اجل��ي��وب  الته�ب  اأن  �صومر  الربوفي�صور  اأو���ص��ح 
اأ�صبوع�، ومع اللته�ب احل�د   12 اأقل من  اأعرا�صه ملدة  ت�صتمر 
امل��ت��ك��رر، ه��ن���ك 4 ن��وب���ت اأو اأك���ر م��ن الل��ت��ه���ب يف غ�صون 12 

�صهرا، مع فوا�صل زمنية خ�لية من الأعرا�س.
ويرى الربوفي�صور �صومر اأنه يتم ت�صخي�س الته�ب ب�أنه مزمن 

اإذا ا�صتمرت الأعرا�س لأكر من 12 اأ�صبوع�.

كيف يتم عالج التهاب اجليوب الأنفية املزمن؟
عالج  فيمكن  مزمنة،  اللته�ب�ت  ك�نت  اإذا  اأن��ه  �صيلينغ  اأو���ص��ح 
مب�صكن�ت  وي�صمح  لالأنف،  ملحي  حملول  طريق  عن  الأعرا�س 
على  امل��ح��ت��وي  الأن�����ف  رذاذ  اأن  الأم����ر.واأ�����ص�����ف  ل���زم  اإذا  الأمل 
الكورتيزون قد ي�ص�عد يف عالج التورم والتهيج املزمنني، وميكن 
الإ�صراف  حت��ت  لكن  اأق��را���س  �صكل  على  ب���ل��ك��ورت��ي��زون  ال��ع��الج 

الطبي.

ما م�شاعفات املر�ض؟
يف ح�لت الته�ب اجليوب الأنفية احل�د واملزمن، ميكن اأن ينت�صر 
اأن يوؤدي هذا اإىل الته�ب  اللته�ب اإىل املن�طق املج�ورة، وميكن 

وتراكم ال�صديد يف جتويف العني اأو ال�صح�ي� اأو يف الدم�غ.
اللته�ب  انت�ص�ر  ي��ح��دث  ق��د  اأن���ه  �صومر  ال��ربوف��ي�����ص��ور  واأو���ص��ح 
ن�درة  امل�ص�عف�ت اخلطرية  ه��ذه  اأن مثل  ال��دم، غري  يف جم��رى 

احلدوث.

التهاب اجليوب الأنفية.. الأنواع والأعرا�س والعالج
اأحد  يعد  الذي  الأنفية،  اجليوب  بالتهاب  النا�ض  من  الكثر  ي�شاب  احلرارة  درجات  انخفا�ض  مع 

التهابات ال�شائعة، فكيف تتعامل معه؟
واأو�شح الربوفي�شور فابيان �شومر، اخت�شا�شي الأنف والأذن واحلنجرة يف م�شت�شفى اأومل اجلامعي 

باأملانيا، اأن التهابات اجليوب الأنفية ميكن عالجها ب�شورة جيدة يف اأغلب الأحيان.
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باإجناز يفتح �شفحة جديدة يف تاريخ قطاع النقل العاملي

جناح تاريخي للتجربة الأوىل لنقل الركاب عرب »هايربلوب« بدعم موانئ دبي العاملية

معهد دبي العقاري يختتم اأعمال موؤمتر عودة الأ�ضواق العقارية للحياة بفر�س جديدة

•• ال�س فيجا�س-وام: 

الع�ملية،  دب��ي  م��وان��ئ  �صركة  م��ن  بدعم 
اللوج�صتية  ل��ل��خ��دم���ت  ال��ع���مل��ي  د  امل����زوِّ
امل�ص�همني  اأب�����رز  ك��ون��ه���  م���ع  ال���ذك���ي���ة، 
�صركة  حققت   ، �صخمة  ب������ص��ت��ث��م���رات 
ت�ريخي�ً  اإجن���زاً  “فريجن ه�يربلوب” 
اأم�س مع جن�ح اأول جتربة لنقل الرك�ب 
امل�صروع  “ه�يربلوب”،  ك��ب�����ص��ول��ة  يف 
مع  �صي�صكل  ال���ذي  ال��واع��د  امل�صتقبلي 
جم�ل  يف  م�صبوقة  غ��ري  نقلة  اكتم�له 
النقل واملوا�صالت على م�صتوى الع�مل 

اأجمع.
�صليم،  ب����ن  اأح����م����د  ����ص���ل���ط����ن  و����ص���ه���د 
فريجن  ���ص��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
الإدارة  جم��ل�����س  ورئ���ي�������س  ه����ي���ربل���وب 
الرئي�س التنفيذي ملجموعة موانئ دبي 
يف  ال��رك���ب  لنقل  اخ��ت��ب���ر  اأول  الع�ملية، 
ل�س فيج��س بولية نيف�دا الأمريكية، 
اأن  “ي�صعدن�  امل��ن������ص��ب��ة:  ب��ه��ذه  وق�����ل 
اأول  م��ع  ج��دي��د  ت���ري��خ  �صنع  يف  ن�صهم 
اجلم�عي  للنقل  ج��دي��د  لنمط  ظ��ه��ور 
ا�صتثم�رن�  ع����م.   100 م��ن  اأك���ر  منذ 
اإمن�  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��� اجل���دي���دة  يف ه���ذه 
ت���م��ة يف ق���درات فريق  ارت��ك��ز على ثقة 
فريجن ه�يربلوب لتحويله� من فكرة 

اآم��ن، وقد جنحن�  اإىل نظ�م  م�صتقبلية 
من  ذل���ك  حتقيق  يف  اجل��ه��ود  بت�ص�فر 
خ���الل جت��رب��ة ال��ي��وم، ل��ن��ق��رتب خطوة 
اأخرى نحو ع�صر جديد يف ع�مل النقل 
لالأ�صخ��س  ال�صرعة  وف���ئ��ق  امل�����ص��ت��دام 

والب�ص�ئع«.
واأ�����ص�����ف: “ ل��ق��د اق����رتن ا���ص��م اإم�����رة 
حموري�ً  مركزاً  بكونه�  عقود  منذ  دبي 
توؤكد  واليوم  املنطقة،  يف  للتكنولوجي� 
الع�ملية  دب����ي  دب����ي م���ن خ����الل م���وان���ئ 
ري�دته� يف طليعة البتك�ر التكنولوجي 
يف جم�ل النقل واخلدم�ت اللوج�صتية. 
ونظراً للتغريات الكثرية التي ي�صهده� 
اأردن� امل�ص�ركة يف دعم هذا  ع�ملن� اليوم، 
ال�صكل اجلديد من اأ�صك�ل النقل والذي 
والقت�ص�دات  الأ����ص���واق  ب��رب��ط  ي�صمح 
وي�صمن املح�فظة على تدفق التب�دلت 
التج�رية وامل�ص�عدة يف الت�أ�صي�س ملرحلة 
القت�ص�د  من���و  م���راح���ل  م���ن  ج���دي���دة 

الع�ملي وت�صريع معدلت اإجن�زه�«.
ومي���ه���د ه����ذا الإجن��������ز ال���ت����ري���خ���ي مع 
ال��ت��ي مت��ت يف مركز  املتقدمة  امل��راح��ل 
ه�يربلوب لالعتم�د، الطريق اأم�م تبّني 
اأنظمة ه�يربلوب حول الع�مل، م� ميثل 
امل�ص�ريع  تطبيق  نحو  جوهرية  خطوة 
اململكة  م��ن  ك��ل  يف  ل�صيم�  املنطقة  يف 

ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة ودول����ة الإم������رات 
جيجل،  جو�س  وك���ن  املتحدة.  العربية 
املوؤ�ص�س،  وال�����ص��ري��ك  التقني  ال��رئ��ي�����س 
الرك�ب،  جتربة  مدير  لو�صي�ن،  و�ص�رة 
م��ن خ��س  اأول  ه���ي��ربل��وب  يف فريجن 
الو�صيلة  ه��ذه  وا�صتقل  التجربة  ه��ذه 
اجل��دي��دة للنقل. واأج���ري الخ��ت��ب���ر يف 
التي  لالختب�رات  “ديفلووب”  موقع 
يف  مرت   500 مل�ص�فة  ال�صركة  اأجرته� 
ل�س فيج��س بولية نيف�دا، وذلك بعد 
اأك��ر من  اأج��رت ال�صركة يف ال�ص�بق  اأن 

400 اختب�ر بدون رك�ب.
بداأن�  “عندم�  ج��ي��ج��ل:  ج��و���س  وق�����ل 
العمل يف مراآب منذ اأكر من 6 �صنوات، 
الرك�ب.  نقل  منط  تغيري  الهدف  ك���ن 
وال����ي����وم، ات��خ��ذن��� خ���ط���وة ك���ب���رية نحو 
اإن��ه حلم جم�عي  حتقيق ه��ذا احل��ل��م.. 
يجمع ماليني الأ�صخ��س حول الع�مل 

من اأجل حتقيق هذا الطموح«.
على  الأوىل  برحلتهم�  ال��راك��ب���ن  وق���م 
الك�صف  مت  التي   XP-2 مركبة  منت 
عنه� موؤخراً، والتي �صممته� جمموعة 
ت�صميمه�  يف  وُروع�����ي  اآجن���ل���ز،  ب���ي����رك 
ك���ف��ة ال�����ص��م���ن���ت ال��ت��ي ت��ك��ف��ل �صالمة 
املركبة  ممت  �صُ وقد  وراحتهم.  الرك�ب 
اأن  لإث��ب���ت  امل��ق��ع��دي��ن  ذات  التجريبية 

ب�أم�ن يف  التنّقل  الرك�ب ميكنهم فعلي�ً 
اأن املركب�ت  مركبة ه�يربلوب، يف حني 
لتت�صع  اأك��رب  �صتكون  الإنت�ج  مرحلة  يف 
ق�ل ج�ي  راكب�ً. من ج�نبه،   28 لعدد 
ل�صركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  وال������در، 
اآلف  “�ُصئلت  ه����ي���ربل���وب:  ف���ريج���ن 
اأم���ن ه�يربلوب، وقد  امل��رات عن مدى 
الإج�بة  ال���ي���وم  ال���رك����ب  اخ��ت��ب���ر  ق����ّدم 
اأوؤك��د اأن �صركة  لهذا ال�صوؤال، واأري��د اأن 
تكتفي  اأن  ?يرجن ه�يربلوب ل ميكن 
داخل  ال��رك���ب  �صالمة  على  ب�ملح�فظة 
بل  فح�صب،  ف��راغ��ي��ة  بيئة  يف  كب�صولة 
لل�صالمة  م���درو����ص����ً  ن��ه��ج���ً  ل��دي��ه���  اإن 
ث�لث  ط�����رف  ع����رب  م���ن���ه  ال���ت���ح���ق���ق  مت 

م�صتقل«.
واأ�صرفت �صركة “�صريتيفر” املتخ�ص�صة 
يف تقييم مزاي� ال�صالمة يف قط�ع النقل 
على مرحلة الختب�ر منذ يومه� الأول 
والن�جحة  امل��ك��ت��م��ل��ة  جت��رب��ت��ه���  وح��ت��ى 
 XP-2 م���رك���ب���ة  وخ�������ص���ع���ت  ال�����ي�����وم، 
و�ص�ملة،  ����ص����رم���ة  اأم�������ن  لخ���ت���ب����رات 
اأنظمة  من  ب�لعديد  تتمتع  اأنه�  اأثبتت 
ال�صالمة احليوية التي �صوف تتوفر يف 
الإ�صدار التج�ري من نظ�م ه�يربلوب 
ب�أحدث نظ�م للتحكم  و�صتكون جمهزة 
مُي��ّك��ن��ه��� م���ن اك��ت�����ص���ف امل�����ص��ك��الت غري 

املن��صبة  ب�ل�صتج�بة  والقي�م  املتوقعة 
وال�����ص��ري��ع��ة يف ح���ل��ة ال���ط���وارئ. وق�ل 
ل�صركة  املنتدب  الع�صو  دال��ي��وال،  ه���رج 
ال�صرق  منطقة  يف  ه�يربلوب  فريجن 
اختب�ر  جن�ح  “ميثل  والهند:  الأو�صط 
الرك�ب اليوم خطوة اأخرى نحو اإطالق 
يف  ال��ت��ج���ري  امل�صتوى  على  ه���ي��ربل��وب 
منطقة اخلليج. اإن هذا النظ�م اجلديد 
الواعدة  ب�لآف�ق  اأ�ص��صي  مرتبط ب�صكل 
والإمك�ن�ت  ي��دع��م��ه���،  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي 
التع�ون اخلليجي  لدول جمل�س  ه�ئلة 
ت�صنيع  جم�������ل  يف  ع�����مل����ي�����ً  ل����ل����ري�����دة 
اله�يربلوب وال�صتثم�رات املتعلقة بهذه 

التكنولوجي� وخلق فر�س العمل«.
اأعلنت  ه���ي��ربل��وب  ف��ريج��ن  اأن  ُي��ذك��ر 
�صراكة  يف  ال����دخ����ول  ����ص����ب���ق  وق�����ت  يف 
ب���ن زاي�����د للذك�ء  م���ع ج���م��ع��ة حم��م��د 
ل��دع��م تطوير  اأب��وظ��ب��ي  ال�����ص��ن���ع��ي يف 
من  امل�صتدام  والنقل  ه�يربلوب  تقنية 
ال�صطن�عي  ال����ذك�����ء  اأب����ح�����ث  خ����الل 
امل��ت��ق��دم، ك��م��� ت��وا���ص��ل ���ص��رك��ة فريجن 
اخلليج  منطقة  يف  ن�ص�طه�  ه�يربلوب 
العربية  اململكة  م��ع  ب�لتع�ون  العربي 
ال�����ص��ع��ودي��ة ال��ت��ي ت��ق��وم ب����إج���راء درا�صة 
لتقييم  ه�يربلوب  تقنية  ح��ول  وطنية 

اأثره ومن�فعه القت�ص�دية.

•• دبي-الفجر: 

الت�بع  ال���ع���ق����ري  دب�����ي  م��ع��ه��د  اخ���ت���ت���م 
ل���دائ���رة الأرا�����ص����ي والأم�������الك يف دبي 
العق�رية  الأ���ص��واق  اأع��م���ل موؤمتر ع��ودة 
ل��ل��ح��ي���ة ب��ف��ر���س ج��دي��دة ب���ل��ت��ع���ون مع 
البحرينية  الأع����م�����ل  رج������ل  ج��م��ع��ي��ة 
يف  وال�صت�ص�رات  للمع�ر�س  ارتق�ء  ودار 
مملكة ال��ب��ح��ري��ن. واأق��ي��م امل��وؤمت��ر عرب 
“تقنية الت�ص�ل عن ُبعد” يومي الأحد 
امل��صي.  اأك��ت��وب��ر   19 و   18 والإث���ن���ني 
الرتابط  اأهدافه على حتقيق  وا�صتملت 
ال��ق��ط���ع��ني احلكومي  ب��ني  وال��ت��وا���ص��ل 
الإم��������رات ومملكة  دول����ة  واخل��������س يف 

البحرين، لتطوير املعرفة العق�رية. 
يزيد  م�  ا�صتقط�ب  من  املوؤمتر  ومتكن 
نخبة  ج���ن��ب  اإىل  م�����ص���رًك���،   200 على 
من اأبرز املتحدثني واخل��رباء يف املج�ل 
ال��ب��ل��دي��ن، لتطوير  ك���ال  ال��ع��ق���ري م���ن 
املعرفة العق�رية التي متثل ج�نًب� مهًم� 
م��ن ال��ت��ع���ون امل�����ص��رتك. ومت���ت خالله 
املبتكرة  واحل��ل��ول  ال��ت��ح��دي���ت  من�ق�صة 
العق�رية  ل���الأ����ص���واق  اأف�����ص��ل  مل�����ص��ت��ق��ب��ل 

لرت�صيخ الثقة وال�صع�دة. 
للموؤمتر،  الف���ت���ت����ح���ي���ة  ك��ل��م��ت��ه���  ويف 
رحبت هند املري املدير التنفيذي ملعهد 
املوؤمتر،  يف  ب���مل�����ص���رك��ني  ال��ع��ق���ري  دب���ي 
جت�صيًدا  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  “يعترب  وق���ل��ت: 
الق�ئمة بني  ال��ق��وي��ة  الأخ����وة  ل��ع��الق���ت 
املتحدة ومملكة  العربية  الإم���رات  دولة 
اجل�ئحة  تبع�ت  ن�ق�صن�  لقد  البحرين. 
ال��ت��ي ط���ل��ت ت���أث��ريات��ه��� ال��ع���مل اأجمع، 
لكنن� من خالل جهود التع�ون والتن�صيق 
من  �صنتمكن  املعرفة،  وت��ب���دل  امل�صرتك 

م��واج��ه��ة ت��داع��ي���ت��ه��� ع��ن ط��ري��ق اإيج�د 
اأف�صل احللول واأن�صب الطرق للنهو�س 
ب�لقط�ع العق�ري من جديد، وبث الروح 
ع��ل��ى خرباتن�  ب���لع��ت��م���د  اأو����ص����ل���ه،  يف 
ال�ص�بقة.  الأزم���ت  وقدراتن� يف مواجهة 
وف�صاًل عن ذلك، يدعم املوؤمتر مهمتن� 
العق�رية  امل��ع��رف��ة  ت��وف��ري  اإىل  ال��رام��ي��ة 

داخل الإم�رات وخ�رجه�«.
بتب�دل  ن�صعد  “اإنن�  امل����ري:  واأ���ص���ف��ت 
مملكة  يف  ال�������زم�������الء  م������ع  خ�����ربات�����ن������ 
البحرين، واإت�حة الفر�س اأم�م املهتمني 
ب�لقط�ع العق�ري لالن�صم�م اإىل دوراتن� 
مه�راتهم  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  املتخ�ص�صة، 
الأ����ص���واق.  يف  امل��ن���ف�����ص��ة  م��ن  ومتكينهم 
ال�صتعداد  نبدي  ف�إنن�  ذات��ه،  الوقت  ويف 
الأعم�ل  رج���ل  جمعية  مع  للعمل  الت�م 
للمع�ر�س  ارت����ق�����ء  ودار  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة 
امل�ص�ريع  م��ن  امل��زي��د  يف  وال���ص��ت�����ص���رات 
ب�خلربات  قط�عين�  ل��رف��د  امل�صتقبلية 

الالزمة«.
رئي�س  الأه��ل��ي  علي  ن��صر  ال�صيد  وق���ل 
الأعم�ل  رج���ل  جمعية  يف  العق�ر  جلنة 
عدًدا  امل��وؤمت��ر  بحث  “لقد  البحرينية: 
م���ن امل��و���ص��وع���ت وامل���ح����ور امل��ه��م��ة ذات 
ب�عتب�ره  ال��ع��ق���ري،  ب���ل��ق��ط���ع  ال��ع��الق��ة 
القت�ص�دي�ت  رواف����د  م��ن  م��ه��ًم���  راف����ًدا 
الوطنية يف منطقتن� العربية، والذي مل 
يكن مبن�أى عن التحدي�ت التي اجت�حت 
ج��م��ي��ع ال��ق��ط���ع���ت والق���ت�������ص����دي����ت يف 
)كوفيد  ك��ورون���  ج�ئحة  ب�صبب  ال��ع���مل 
19(، م� دفعن� يف جمعية رج�ل الأعم�ل 
ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ل��ل��ت��ع���ون م���ع م��ع��ه��د دبي 
العق�ري يف تنظيم هذا املوؤمتر مب�ص�ركة 
نخبة من اخلرباء واملخت�صني ب�لقط�ع 

الأ�صواق  ع���ودة  �صبل  ملن�ق�صة  ال��ع��ق���ري 
ا�صتثم�رية  ب��ف��ر���س  ل��ل��ح��ي���ة  ال��ع��ق���ري��ة 

جديدة«.
يف  جن��ح��ن���  “لقد  الأه�����ل�����ي:  واأ������ص������ف 
ا����ص���ت���ق���ط����ب جم���م���وع���ة م���ت���م���ي���زة من 
التنمية  جمل�س  اأب��رزه���  من  املخت�صني 
القت�ص�دية وموؤ�ص�صة التنظيم العق�ري، 
ل��ل��م�����ص���رك��ة يف ف��ع���ل��ي���ت امل����وؤمت����ر من 
املرجوة،  ال��ن��ت���ئ��ج  اإىل  ال��و���ص��ول  اأج����ل 
وت��ق��دمي احل��ل��ول وامل��ق��رتح���ت التي من 
وخلق  ال��ع��ق���ري  القط�ع  تطوير  �ص�أنه� 
وبعد  اأث��ن���ء  ج��دي��دة  ا�صتثم�رية  ف��ر���س 

اجل�ئحة«.
ف���ردي���ة بعنوان  ب��ج��ل�����ص��ة  امل���وؤمت���ر  وب�����داأ 
والفر�س  ال��ع��ق���ري  القط�ع  ع��ن  “نبذة 
البحرين”،  مب��م��ل��ك��ة  ال����ص���ت���ث���م����ري���ة 
ق��دم��ه��� ال�����ص��ي��د ع��ل��ي م��رت�����ص��ى، مدير 
وال�صي�حة  ال���ع���ق����ري  ال��ت��ط��وي��ر  اإدارة 
يف جم��ل�����س ال��ت��ن��م��ي��ة الق���ت�������ص����دي���ة يف 
ال��ب��ح��ري��ن. ومت ال��رتك��ي��ز خ��الل��ه��� على 

يف  القت�ص�دية  التنمية  جمل�س  برامج 
ال��ع��ق���ري يف مملكة  ل��ل��ق��ط���ع  ال���رتوي���ج 
ال��ب��ح��ري��ن، وال��ت�����ص��ه��ي��الت امل��ق��دم��ة من 
العق�رية  ال��ت��داولت  لتن�صيط  احلكومة 
الأو�ص�ع  ن�ق�صت  كم�  اجل���ئ��ح��ة.  اأث��ن���ء 
التي  امل��ح��ل��ي��ة وال���ت���ق����ري���ر وامل���ح���ف���زات 
العق�ري،  ال�����ص��وق  امل���ط���ورون يف  ق��دم��ه��� 
اإ�ص�فة اإىل احلزم التحفيزية احلكومية 
ل�صم�ن  وامل�����ص��ت��ه��ل��ك��ني  ل��ل��م�����ص��ت��ف��ي��دي��ن 
الأ�صواق  م��ن  امل�صتثمرين  خ���روج  ع���دم 
وه��ذه خطوه ج��داً مهمة للحف�ظ على 

ال�صتدامة ب�لأ�صواق.
الأول  اليوم  يف  ح��واري��ة  جل�صة  واأقيمت 
العق�ري  ال�����ص��وق  “دعم  ع���ن���وان  حت���ت 
وال�صرتاتيجي�ت  ال�����ص��راك���ت  واأه��م��ي��ة 
ال�صيدة  اجلل�صة  واأدارت  امل�صتحدثة”. 
دان� �صلبك رئي�س ق�صم الأبح�ث يف �صركة 
املنطقة.  جونز لجن ل�ص�ل )JLL( يف 
و������ص������رك ف���ي���ه���� امل���ه���ن���د����س حم���م���د بن 
غ�طي، الرئي�س التنفيذي ورئي�س ق�صم 
غ�طي  بن  �صركة  يف  املعم�رية  الهند�صة 
بن  اأحمد  الدكتور  واملح�مي  الق�ب�صة، 
هزمي، ال�صريك الرئي�صي يف مكتب “بي 
اأح��م��د ب��ن ه��زمي وم�ص�ركوه”،  اإي��ه  اإ���س 
و�صع�دة الن�ئب حممود البحراين، ع�صو 
البحرين،  مم��ل��ك��ة  يف  ال���ن���واب  جم��ل�����س 
والدكتور عي�صى تركي، حم�مي وع�صو 
مملكة  يف  ال����ن����واب  جم��ل�����س  يف  ����ص����ب���ق 
البحرين وال�صيد ن��صر الأهلي وال�صيدة 
زيب� ع�صكر مديرة ال�صتثم�رات يف �صركة 

الإثم�ر للتطوير العق�ري.
اخلروج  مت  ال��ت��ي  التو�صي�ت  اأه���م  وم��ن 
به�: وجود من�صة رقمية موحدة لعر�س 
الدولتني،  ب��ني  ال���ص��ت��ث��م���ري��ة  ال��ف��ر���س 

اخل��س  القط�ع  بني  ال�صتثم�ر  وط��رق 
و�ص�ئل  موؤثرين  من  وال�صتف�دة  والع�م 
وجود  و���ص��رورة  الجتم�عي،  التوا�صل 
ت�����ص��ري��ع ع�����م ���ص���م��ل وم��ت��ك���م��ل ينظم 
التطوير العق�ري والتعلم من ال�صنوات 
� �صرورة  امل��صية. واقرتح امل�ص�ركون اأي�صً
تخ�صي�س من�طق �صكنية للعم�ل وقريبة 
وحديثة،  منظمة  ب�����ص��ورة  عملهم  م��ن 
للحد من انت�ص�ر املر�س واحلف�ظ على 
ال��ت��ي ك���ن��ت م�أهولة  ال��ق��دمي��ة  امل��ن���ط��ق 

ب�ل�صك�ن. 
وك�نت هن�ك جل�صت�ن فرديت�ن اأخري�ن، 
ب�����ص���ر كيالين،  اإح���داه���م����  ق�����ّدم  ح��ي��ث 
امل��دي��ر الإق��ل��ي��م��ي ل���دول اخل��ل��ي��ج وبالد 
الأو�صط”،  ال�صرق  “اآي.بي،اآم  يف  ال�ص�م 
“النهج اجلديد ل�صن�عة  وك�نت بعنوان 
الرقمية  احل��ل��ول  ب��ني  ال��رب��ط   - العق�ر 
كيالين  وحتدث  الواقعية”.  والتجربة 
اأ�صلوب  عن التقني�ت التي �صتغري قريب�ً 
اأي�ص�ً  و�صتوؤثر  العمل،  واأ�صلوب  احلي�ة 
وموؤ�صرات  والأ����ص���ع����ر  امل��ع��ل��وم���ت  ع��ل��ى 

اجلذب يف م�صتقبل القط�ع العق�ري.
التنفيذي  املدير  وحتدث كرمي اجل�صر، 
“داميوند  يف  الجتم�عية  لال�صتدامة 
ديفلوبرز” يف الأخرى، و�صلط الأ�صواء 
وال�صحة  ال��ع��ق���ري��ة  ال���ص��ت��دام��ة  ع��ل��ى 
الطبيعة  جم�ل   � اأي�صً وت��ن���ول  الع�مة. 
ت���ق���ع ع���ل���ى ع�تق  وامل�������دن ك��م�����ص��وؤول��ي��ة 
وامل�صتفيدين  امل��ط��وري��ن  م���ن  اجل��م��ي��ع 
واحلكوم�ت والقط�ع اخل��س، للو�صول 
اإىل التج�ن�س بني البيئة والن��س عموًم�، 
والأنظمة  ال���ق���وان���ني  دور  ت���ن����ول  ك��م��� 
يف  ال���ص��ت��دام��ة  على  للحف�ظ  وال��ط���ق��ة 

احلي�ة

دبي �شريك فاعل يف �شناعة م�شتقبل النقل ال�شريع وامل�شتدام يف العامل 
رئي�س جمل�س الإدارة الرئي�س التنفيذي ملوانئ دبي العاملية ي�ضهد التجربة الناجحة يف ولية نيفادا الأمريكية 

�شلطان بن �شليم: ي�شعدنا اأن ن�شهم يف �شنع تاريخ جديد مع اأول ظهور عملي لنمط جديد للنقل اجلماعي منذ اأكرث من 100 عام 
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»م�ضدر« و»بنك اأبوظبي الأول« ي�ضتكمالن اإجناز م�ضروع بارز
 لتوفري الطاقة واملياه ل�ضالح مركز امل�ضتقبل لتاأهيل اأ�ضحاب الهمم

•• ال�شارقة-الفجر:

ب�حلزمة  )�صم�س(  لالإعالم  ال�ص�رقة  مدينة  اأ�ص�دت 
الث�نية من حمفزات حكومة ال�ص�رقة، التي اعتمده� 
�صمو ال�صيخ �صلط�ن بن حممد بن �صلط�ن الق��صمي، 
ويل ال��ع��ه��د، ن���ئ��ب ح���ك��م ال�����ص���رق��ة، رئ��ي�����س املجل�س 
ال�صمو  ���ص���ح��ب  م��ن  ك��رمي��ة  بتوجيه�ت  ال��ت��ن��ف��ي��ذي، 
ع�صو  الق��صمي،  حممد  بن  �صلط�ن  الدكتور  ال�صيخ 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى، ح���ك��م ال�����ص���رق��ة،  ل��دع��م اجله�ت 
احلكومية واخل������ص��ة وق��ط���ع���ت الأع��م���ل والأف����راد 
يف  التنمية  ا�صتمرار  تعزيز  على  املجل�س  من  حر�ص�ً 
الت�أثريات  ح��دة  م��ن  والتخفيف  امل��ج���لت،  خمتلف 
القت�ص�دية والجتم�عية التي ي�صهده� الع�مل يف هذه 
الفرتة، ب�صبب التداعي�ت امل�صتمرة جل�ئحة )كوفيد-
التي مت  املحفزات  اأن حزمة  واأعلنت )�صم�س(   .)19
اإىل  ت�صل  خ�صوم�ت  تقدمي  ت�صمنت،  قد  اعتم�ده� 
)%30( عند اإن�ص�ء الرخ�س التج�رية اأو جتديده� 
ر�صوم  وتخفي�س  حم���ددة،  ومع�يري  متطلب�ت  وف��ق 
�صنوات(،  )ث��الث  الأج���ل  طويلة  التج�رية  الرخ�س 
مثل  معينة،  لفئ�ت  تن�ف�صية  ب�ق�ت  ط��رح  ج�نب  اإىل 
والب�قة  الأعم�ل احل��رة،  ب�قة  الأعم�ل،  رائ��دات  ب�قة 

وحتفيز  الأع���م����ل  ا���ص��ت��ق��ط���ب  �صبيل  يف  الإع��الم��ي��ة 
من��وه���. وق�����ل ���ص��ع���دة ال��دك��ت��ور خ���ل��د ع��م��ر املدفع، 
اعتدن�  )�صم�س(،  ل��الإع��الم  ال�ص�رقة  مدينة  رئي�س 
لكل  الدعم  يف  �صّب�قة  تكون  اأن  ال�ص�رقة  حكومة  من 
القط�ع�ت واملج�لت، وفق�ً لتوجيه�ت وروؤى �ص�حب 
الق��صمي،  �صلط�ن بن حممد  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو 
التي توؤكد على اأهمية و�صرورة ال�صتمرار يف حتقيق 
التنمية امل�صتدامة وال�ص�ملة لالإن�ص�ن واملك�ن، يف كل 
الظروف والأح��وال، وقد ج�ءت املحفزات يف حزمته� 
على  اجلميع  وحتفز  النهج،  هذا  على  لتوؤكد  الث�نية 
تطبيقه�  على  وتعمل  امل��ب���درات،  تلك  من  ال�صتف�دة 

فوراً مب� ي�صهم يف حتقيق الأهداف املرجوة منه�. 
النهو�س  يف  )����ص���م�������س(  ودور  ج���ه���ود  اإىل  ول���ف���ت 
التي  امل��صية  املرحلة  خ��الل  خ�صو�ص�ً  ب�لقت�ص�د، 
ب�قة  تطوير  على  عملت  اإذ  ع���مل��ي��ة،  حت��دي���ت  خلقت 
من احللول واملب�درات لتقليل التداعي�ت امل�لية على 
ال�صرك�ت ال�صغرية واملتو�صطة، ب�لإ�ص�فة اإىل الإعف�ء 
من الغرام�ت املرخ�صة يف الهيئة، واإجراءات وخدم�ت 
اأخ��رى.  واأ�ص�ف: على الرغم من الأو�ص�ع  ت�صهيلية 
اأجمع،  والع�مل  الدولة  على  م��رت  التي  ال�صتثن�ئية 
الإجن�زات،  العديد من  )�صم�س( من حتقيق  متكنت 

و133  اإع��الم��ي��ة،  ���ص��رك��ة   994 ت�صجيل  مت  م��ث��اًل، 
)العمل  احل��رة  الأعم�ل  حزمة  �صمن  جديدة  �صركة 
اإط����الق احل��زم��ة يف ي��ون��ي��و امل��صي،  امل�����ص��ت��ق��ل(، م��ن��ذ 
اإلكرتونية خم�ص�صة لرقمنة  اإط��الق من�صة  كم� مت 
التدريب وور�س العمل.  واأ�ص�ر اإىل اأن )�صم�س( تعمل 
وفق�ً لروؤيته� ور�ص�لته� على دعم ال�صرك�ت ال�صغرية 
له� من  مل�  املهمة  ه��ذه  وه��ي م�صتمرة يف  واملتو�صطة، 
دور كبري يف الت�أكيد على ج�ذبية املدينة لال�صتثم�ر يف 
قط�ع الإعالم و�صقل املواهب والك�صف عن الط�ق�ت 
والإمك�ن�ت، يف ظل توفري حزمة ت�صهيالت وحتفيزات 
واجله�ت  واملوؤ�ص�ص�ت  الهيئ�ت  مع  وال�صراكة  مهمة، 

احلكومية لتب�دل اخلربات والتج�رب واملعرفة.
مدينة ال�ص�رقة لالإعالم )�صم�س(، متثل مركزاً ع�ملي�ً 
ق�درة  متك�ملة  مدينة  �صمن  املنطقة؛  يف  لالبتك�ر 
منطقة  فهي  والإب���داع،  والتميز  التفرد  حتقيق  على 
ح��رة ذات �صمة اب��ت��ك���ري��ة، ت��ق��دم م��� ي��زي��د ع��ن 120 
عدة  بني  اجلمع  للم�صتثمر  وت�صمح  جت���ري���ً،  ن�ص�ط�ً 
الرخ�س  تتيح  كم�  الرخ�صة،  لنف�س  جت�رية  اأن�صطة 
يف  �صمنه�  ب�لعمل  لل�صرك�ت  (�صم�س)  عن  ال�ص�درة 
يف  للع�ملني  املدينة  وتوفر  معينة.  جت�رية  اأن�صطة 
قط�ع الإعالم خمتلف الت�صهيالت واللوائح الق�نونية 

اإذ  واللوج�صتية،  الع�مة  واخلدم�ت  واملرنة  احليوية 
من  للم�صتثمرين  �صواه�  عن  متفردة  خدم�ت  تقدم 
خمتلف اأن��ح���ء ال��ع���مل، ب���لإ���ص���ف��ة اإىل ذل���ك ك��ل م� 
املبتكرة يف  للخدم�ت  ع���ٍل  م�صتوى  فيه� من  يتوافر 

بيئة اآمنة وواعدة  لت�أ�صي�س ال�صرك�ت.

•• اأبوظبي-الفجر: 

امل�صتقبل  اأبوظبي لط�قة  اأعلنت �صركة 
الع�ملية  ال�صرك�ت  اإح���دى  “م�صدر”، 
املتجددة،  ال��ط���ق��ة  جم����ل  يف  ال���رائ���دة 
ا�صتكم�ل  ع��ن  الأول،  اأب��وظ��ب��ي  وب��ن��ك 
اإع�����دة حت��دي��ث مرافق  م�����ص��روع  تنفيذ 
مركز امل�صتقبل لت�أهيل اأ�صح�ب الهمم، 
وذلك بهدف خف�س ا�صتهالك الط�قة 

واملي�ه �صمن املركز.
و�صوف ي�ص�هم هذا امل�صروع يف تخفي�س 
ا�صتهالك الط�قة بحوايل الثلث واملي�ه 
املركز  ���ص��م��ن  امل�����ئ����ة  يف   30 ب��ن�����ص��ب��ة 
زايد  ب��ن  حممد  مدينة  يف  يقع  ال���ذي 

ب�أبوظبي.
ومت مت��وي��ل ه���ذا امل�����ص��روع م���ن خالل 
عمالء  م�صرتي�ت  من  جزء  تخ�صي�س 
بط�قة الئتم�ن ال�صديقة للبيئة التي 
ب�لتع�ون  الأول  اأبوظبي  بنك  مينحه� 
جرت  اتف�قية  اإط����ر  يف  “م�صدر”  م��ع 
ع��ل��ى ه���م�����س فع�لي�ت  ال��ط��رف��ني  ب��ني 
 ،2013 لال�صتدامة  اأبوظبي  اأ�صبوع 
ق�م  م�صتفي�صة  درا�صة  على  بن�ًء  وذلك 
ب��ه��� ف��ري��ق وح����دة خ��دم���ت ال��ط���ق��ة يف 

“م�صدر” و�صركة “�صم�رت فور ب�ور” 
امل�����ص��روع تركيب  ل��ل��م��ق���ولت. و���ص��م��ل 
على  كهرو�صوئية  �صم�صية  ط�قة  نظ�م 
ب��صتط�عة  ب�ل�صبكة  مرتبط  ال�صطح 
ونظ�م  ال����������ذروة،  يف  ك����ي����ل����وواط   30
وتكييف  ل���ل���ت���ه���وي���ة  م���ت���ط���ور  حت���ك���م 
املي�ه،  لتوفري  واأجهزة متنوعة  الهواء، 
للط�قة،  املوفرة   LED«  « وم�ص�بيح 
ح���راري على  ا�صتخدام ط��الء  وك��ذل��ك 
�صطح املركز لتقليل امت�ص��س احلرارة. 
لقي��س  م��راق��ب��ة  ن��ظ���م  تثبيت  مت  ك��م��� 

معدلت توفري الط�قة يف امل�صروع.
اآل  ي��و���ص��ف  ق�����ل  امل��ن������ص��ب��ة،  ويف ه����ذه 
الط�قة  لإدارة  التنفيذي  امل��دي��ر  علي، 
دولة  “تلتزم  “م�صدر”:  يف  النظيفة 
الإم������������رات واأب����وظ����ب����ي ب���ل��ع��م��ل على 
الكبري  ال���ع����مل���ي  ال���ت���ح���دي  م���واج���ه���ة 
املتمثل يف خف�س النبع�ث�ت الكربونية 
امل�ئة  يف   40 ت�صكل  وال��ت��ي  ل��ل��م��ب���ين، 
م�صتوى  على  النبع�ث�ت  اإج��م���يل  من 
يف  ب�مل�ص�همة  م�صدر  وتفخر  ال��ع���مل. 
دعم جهود احلكومة الإم�راتية يف هذا 
خرباته�  ت�صخري  ع��رب  وذل��ك  ال�صي�ق، 
اإع�دة حتديث  يف م�ص�ريع مثل م�صروع 

لت�أهيل  امل�صتقبل  مركز  �صمن  املرافق 
اأج������ل حتقيق  ال���ه���م���م م����ن  اأ�����ص����ح�����ب 
تخفي�س ملمو�س يف ا�صتهالك الط�قة 

واملي�ه«.  
فخورون  “نحن  ع���ل���ي:  اآل  واأ�����ص�����ف 
اإي���ج����ب���ي يف دعم  ب�����ص��ك��ل  ب���مل�����ص���ه��م��ة 
اجل��ه��ود ال��ك��ب��رية وال���ص��ت��ث��ن���ئ��ي��ة التي 
يقوم فيه� مركز امل�صتقبل فيم� يخ�س 

رع�ية ودعم اأ�صح�ب الهمم«.
وقد تولت “�صم�رت فور ب�ور” تطبيق 
�صمن  والط�قة  املي�ه  توفري  اإج���راءات 
املن�ص�أة التي قد مت تخ�صي�صه� للمركز 
م���ن ق��ب��ل امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����رة 
م�ص�حته�  وتبلغ   2011 ع���م  اأبوظبي 
لعبت  ح���ي���ث  م�����رب�����ع،  م�����رت   5500
امل�صروع  تنفيذ  يف  مهم�ً  دوراً  ال�صركة 
و����ص���وف ت���ت���وىل م��ه��م��ة م���راق���ب���ة عمل 

الأنظمة اجلديدة �صمن املن�ص�أة.
مدير  م�����ص��ط��ف��ى،  م���وف���ق  د.  واأع�������رب 
مركز امل�صتقبل لت�أهيل اأ�صح�ب الهمم، 
املهم  امل�صروع  هذا  بتنفيذ  �صع�دته  عن 
املركز،  �صمن  وامل��ي���ه  ال��ط���ق��ة  لتوفري 
حيث توقع اأن ينعك�س ذلك ايج�ب�ً على 
توفري  خ��الل  م��ن  وامل��وظ��ف��ني  الطلبة 

بيئة اأف�صل تت�صم بجودة الهواء وتوفر 
اأنظمة اإن�رة اأف�صل. 

هذا  “ي�ص�هم  م�����ص��ط��ف��ى:  د.  وق������ل 
امل�����ص��روع يف حتقيق وف����ورات ج��ي��دة يف 
وب�لت�يل  وامل����ي�����ه،  ال��ك��ه��رب���ء  ف���وات���ري 
تزويد  يف  املب�لغ  ه��ذه  ا�صتثم�ر  ميكنن� 
الطلبة بتقني�ت جديدة وتو�صيع نط�ق 
التوجه  واأود  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي.  ب��رن���جم��ن��� 
اأبوظبي  وب��ن��ك  م�����ص��در  اإىل  ب���ل�����ص��ك��ر 
امل�صروع  هذا  ا�صتكم�ل  مبن��صبة  الأول 

القّيم.«
امل�صتقبل  م��رك��ز  اف��ت��ت���ح  ق���د مت  وك�����ن 
 2000 ع���م  الهمم  اأ���ص��ح���ب  لت�أهيل 
حت��ت رع���ي��ة رئ��ي�����ص��ه ال��ف��خ��ري مع�يل 
ال�صيخ نهي�ن بن مب�رك اآل نهي�ن، وزير 
بح�صور  وذل���ك  وال��ت��ع���ي�����س،  الت�ص�مح 
حم��م��د ع��ب��د اجل��ل��ي��ل ال��ف��ه��ي��م، رئي�س 
املركز  وي��ه��دف  امل���رك���ز.  اإدارة  جمل�س 
اإىل متكني الأطف�ل من ذوي الإع�ق�ت 
والتدري�س  العالج  خالل  من  املختلفة 
وت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي���ج���ت��ه��م ال���ف���ردي���ة على 
اأف�صل  يتم��صى مع  التحديد مب�  وجه 

املم�ر�ص�ت الإم�راتية والدولية.
اإط��������ر دعم  امل�������ص���روع يف  وي�����أت����ي ه�����ذا 

حتقيق اأهداف روؤية الإم���رات 2021 
للط�قة  الإم������������رات  وا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
امل�صتدامة  التنمية  واأه���داف   ،2050

لالأمم املتحدة.
برامج  ت�أ�صي�صه  منذ  امل��رك��ز  ن��ّف��ذ  وق��د 
118 ط���ل��ب���ً يف  ع���دة مكنت م��ن دم���ج 
18 �ص�ب�ً  امل��دار���س ال��ع���دي��ة، و���ص���ع��دت 
ع��ل��ى اإي���ج����د وظ���ئ��ف م��رم��وق��ة �صمن 

القط�عني احلكومي واخل��س.
الر�صتم�ين،  ه��ن���ء  ق���ل��ت  جهته�  م��ن 
للمجموعة  التنفيذي  الرئي�س  ن���ئ��ب 
امل�صرفية  اخل���دم����ت  ق���ط����ع  ورئ��ي�����س 
اأبوظبي  بنك  يف  للمجموعة  ل��الأف��راد 
الأول  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  “يفخر  الأول: 
لإحداث  م�صدر  �صركة  م��ع  ب���ل��ت��ع���ون 
ت���أث��ري اإي��ج���ب��ي يف ح��ي���ة ط��ل��ب��ة مركز 
امل�صتقبل لت�أهيل اأ�صح�ب الهمم. واإنن� 
الب�رز  امل�صروع  ه��ذا  ب��صتكم�ل  �صعداء 
واملي�ه،  الط�قة  توفري  يف  ي�صهم  ال��ذي 
حيث تكت�صب مثل هذه املب�درات اأهمية 
كبرية ب�لن�صبة اإىل بنك اأبوظبي الأول 
الذي يويل اهتم�م�ً مب�ص�عدة ومتكني 
احل�صول  اإمك�نية  تعزيز  عرب  الأف���راد 

على ط�قة نظيفة«.

متا�شيًا مع احلزمة الثانية من حمفزات حكومة ال�شارقة

مدينة ال�ضارقة لالإعالم »�ضم�س« توا�ضل الدعم لتحفيز وا�ضتقطاب الأعمال 

بنك دبي التجاري يفتتح مركزًا لالأعمال امل�ضرفية يف مركز النهدة بدبي
•• دبي-د.حممود علياء

اأح��د البنوك  اأك��د بنك دب��ي التج�ري،    
ال��وط��ن��ي��ة ال���رائ���دة يف دول����ة الإم�������رات 
بدعم  ال����ت����زام����ه  امل����ت����ح����دة،  ال���ع���رب���ي���ة 
خالل  م���ن  الأع���م����ل  ورواد  ال�����ص��رك���ت 
امل�صرفية  ل���الأع���م����ل  م���رك���ز  اف���ت���ت����ح 
للمع�مالت  ف��ي��ج��ن  ج���ل���ف  م���رك���ز  يف 
النهدة  منطقة  يف  ال��ك���ئ��ن  احل��ك��وم��ي��ة، 
وي�����ص��ه��ل موقع  دب����ي.  ال��ق�����ص��ي�����س يف   -
امل���رك���ز امل��ت��م��ي��ز ح�����ص��ول ال��ع��م��الء على 
والتي  اخل��دم���ت  م��ن  وا�صعة  جمموعة 
ال��ت��ج���ري��ة، واإج����راءات  ال��رخ�����س  ت�صمل 
الإق�مة، والفحو�ص�ت الطبية، والهوية 
امل�صرفية،  واخل����دم�����ت  الإم�����رات����ي����ة، 

وغريه� الكثري حتت �صقف واحد.
وقد افتتح املركز اجلديد عمر بو�صه�ب، 
الت�صجيل  ل��ق��ط���ع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
دبي؛  ب�قت�ص�دية  التج�ري  والرتخي�س 
الرئي�س  ليندر،  ف���ن  ب��رين��د  وال��دك��ت��ور 
ونبيل  التج�ري؛  دب��ي  لبنك  التنفيذي 
ملركز  التنفيذي  الرئي�س  اأحمد حممد، 
اأع�ص�ء  من  جمموعة  بح�صور  النهدة، 

الإدارة العلي� من املوؤ�ص�ص�ت الثالث.
و�صي�ص�هم مركز النهدة يف تقدمي جميع 
اخلدم�ت احلكومية الرئي�صية واحللول 
امل�لية لل�صرك�ت بدًءا من احل�صول على 
الإق�مة  وخ��دم���ت  التج�رية  الرخ�صة 
والهوية  ال�صحية  واخلدم�ت  والهجرة 
الإم����رات���ي���ة وخ���دم����ت ك���ت��ب ال��ع��دل يف 
حمكمة دبي وخدم�ت الدف�ع املدين يف 
ذلك  كل  م�صريف،  ح�ص�ب  فتح  اإىل  دب��ي 

يف مك�ن واحد مم� يجعله اأكر �صهولة 
افتت�ح  على  تعليًق�  لل�صرك�ت.  وراح���ة 
بو�صه�ب:  ع��م��ر  ق����ل  اجل���دي���د،  امل���رك���ز 
التج�ري  دبي  بنك  مع  �صراكتن�  “ت�أتي 
احلكومية  ل��ل��م��ع���م��الت  فيجن  وج��ل��ف 
يف اإط�ر التزامن� بتوفري خدم�ت نوعية 
جمتمع  خل���دم���ة  م�����ص���ف��ة  ق��ي��م��ة  ذات 
���ص���أن��ه��� تعزيز  وال���ت���ي م���ن  الأع�����م������ل، 
دبي.  اإم����رة  يف  الأع��م���ل  بيئة  تن�ف�صية 
ال�صراكة  على  ا�صرتاتيجيتن�  يف  ونركز 
ب���ني ال��ق��ط���ع��ني ال���ع����م واخل����������س مب� 
ي�صب يف م�صلحة القت�ص�د الوطني، ل 
�صيم� القط�ع امل�صريف، لتمكني عمالئن� 
وت�صهيل  ب�صال�صة،  الأع��م���ل  اإدارة  م��ن 
اآلية مزاولة الأعم�ل يف �صتى املج�لت«.

 
م���ن ج��ه��ت��ه ق�����ل ال���دك���ت���ور ب���رين���د ف�ن 
التج�ري  دب���ي  ب��ن��ك  يف  “نحن  ل��ي��ن��در: 
امل����ب�����درات واخلطط  ب��دع��م  م��ل��ت��زم��ون 
احلكومية، مب� يف ذلك تلك التي تركز 
على دعم ال�صرك�ت ال�صغرية واملتو�صطة، 
ن���ظ���راً ل���ل���دور احل���ي���وي ال����ذي ي��ق��وم به 
القت�ص�دية  التنمية  يف  ال��ق��ط���ع  ه���ذا 

ب�لدولة«.
»ك��م��� اإن اف��ت��ت���ح امل��رك��ز اجل��دي��د يعك�س 
امل�صرفية  اخل���دم����ت  ب��ج��ع��ل  ال��ت��زام��ن��� 
اأكر  وامل��ت��و���ص��ط��ة  ال�����ص��غ��رية  لل�صرك�ت 
بتزويد  جهودن�  وي��ع��زز  وي�صر،  �صهولة 
واخلدم�ت  املنتج�ت  ب�أف�صل  عمالئن� 
امل�صرفية التي تلبي احتي�ج�ت الأعم�ل 
برواد  اخل��صة  الفردية  والحتي�ج�ت 
احل�ص�ب�ت  ت�����ص��م��ل  وال����ت����ي  الأع�����م������ل 

وب��ط���ق���ت الئ��ت��م���ن وال���ق���رو����س، مم� 
يجعل جتربتهم امل�صرفية اأكر ب�ص�طة 

و�صهولة. »
وق����ل اأم��ي��ت م���ل��ه��وت��را، امل��دي��ر ال��ع���م - 
لالأفراد  امل�صرفية  اخلدم�ت  جمموعة 
بنك  “يوفر  ال���ت���ج����ري:  دب����ي  ب��ن��ك  يف 
دب����ي ال���ت���ج����ري جم��م��وع��ة وا���ص��ع��ة من 
املنتج�ت واخلدم�ت امل�صرفية امل�صممة 
خ�صي�ص�ً لل�صرك�ت ال�صغرية واملتو�صطة 
وي�أتي  اأع��م���ل��ه���.  تنمية  يف  مل�ص�عدته� 
اإ�ص�فة  ل���ي���ك���ون  امل����رك����ز  ه�����ذا  ت���د����ص���ني 
امل��ت��وا���ص��ل��ة يف دعم  مم���ي���زة جل���ه���ودن���� 

واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صرك�ت  ق��ط���ع 
ب�إبرام �صراكة مع  حيث انن� قمن� �ص�بق�ً 
دائرة التنمية القت�ص�دية بدبي، ووزارة 
الإلكرتوين،  الدرهم  خالل  من  امل�لية 
احلكومية  ال���ه���ي���ئ����ت  م����ن  وال����ع����دي����د 
هذا  الأعم�ل  مركز  و�صيعمل  الأخ��رى. 
على تعزيز ذلك اأكر من خالل توفري 
يف  وامل�لية  احلكومية  اخل��دم���ت  جميع 

مك�ن واحد ».
وع���ل���ق ن��ب��ي��ل اأح����م����د حم���م���د، ق����ئ���اًل: 
دبي  ب���ن���ك  م����ع  ���ص��راك��ت��ن���  “�صت�ص�هم 
م�صرفية  خ��دم���ت  تقدمي  يف  التج�ري 

اخل����دم�����ت  اإىل  اإ�����ص�����ف����ة  ل���ع���م���الئ���ن���� 
والتي  امل���رك���ز،  يف  امل��ت���ح��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
وال�صهولة  الراحة  من  املزيد  �صت�صيف 

لعمالئن� وترتقي مب�صتوي�ت الر�ص�«.
واأ����ص����ف ���ص��م��ي��م ي��و���ص��ف، امل���دي���ر الع�م 
ملركز النهدة: “ي�صعدن� تقدمي خدم�ت 
اإىل ق�ئمة  اإ���ص���ف��ة  ال��ت��ج���ري  دب��ي  بنك 
اخل��دم���ت ال��ت��ي ي��وف��ره��� امل��رك��ز ح�لي�ً، 
والتي �صتلقى رواج�ً كبرياً نظراً للطلب 
اأن�  ع��م��الئ��ن���.  ق��ب��ل  م��ن  عليه�  ال��ك��ب��ري 
ال�صراكة  ل��ه��ذه  م��ت��ح��م�����ص��ون  وف��ري��ق��ي 

و�صنعمل على اإجن�حه�«.

اقت�ضادية دبي تعلن عن الفائزين 
بجوائز التميز لقطاع الأعمال غدا

•• دبي-الفجر: 

حتت رع�ية �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة 
 11 امل��واف��ق  الأرب��ع���ء  غ��دا  اقت�ص�دية  تعلن  دب��ي،  ال���وزراء ح�كم  رئي�س جمل�س 
التميز  والع�صرين من جوائز  ال�ص�د�صة  ب�لدورة  الف�ئزين  اجل���ري عن  نوفمرب 
مع  مت��صي�ً  نوعه،  من  الأول  الفرتا�صي  احلفل  خالل  وذل��ك  الأعم�ل،  لقط�ع 

الإجراءات والتدابري الحرتازية لكوفيد -19.
القط�ع�ت القت�ص�دية بجوائز  46 ف�ئز من خمتلف  الإع��الن عن  املقرر  ومن 
اأ�ص��صي ج�ئزة  2019، والتي ت�صمل ب�صكل  التميز لقط�ع الأعم�ل لدورة الع�م 
املتميزة.   للخدمة  دب��ي  وبرن�مج  الب�صرية،  للتنمية  دب��ي  وج���ئ��زة  للجودة،  دب��ي 
وتعترب جوائز التميز لقط�ع الأعم�ل اأحد اأبرز املكون�ت الرئي�صية يف املب�درات التي 
اأطلقته� اقت�ص�دية دبي حتى الآن، بهدف تعزيز اجلودة والتميز كمحفز للمزيد 
من النمو والتطور يف قط�ع الأعم�ل، وامل�ص�همة يف تطلع�ت حكومة دبي لت�صجيع 
ع�م،  ب�صكل  الإم����رات  ودول��ة  ب�صكل خ��س،  الإم���رة  الع�ملية يف  املم�ر�ص�ت  اأف�صل 
لتعزيز التن�ف�صية وال�صتدامة. وقد ا�صتمرت اجلوائز يف التو�صع ع�م�ً بعد ع�م، 
ملختلف  ال�صتثن�ئية  اجلهود  لتقدير 
وال�صرك�ت،  القت�ص�دية  القط�ع�ت 
التي  ال�صرتاتيجية  امل��ب���درات  ودع��م 
اجل�����ودة  م���ع����ي���ري  رف�����ع  اإىل  ت���ه���دف 
يف  املتع�ملني  اإ���ص��ع���د  م��ب���دئ  وتعزيز 

خمتلف اأنح�ء دولة الإم�رات.
وقد �صهدت دورة تقييم اجلوائز لع�م 
�صمن  ج��دي��دة  فئة  اإط���الق   2019
ج�ئزة دبي للجودة، وهي ج�ئزة دبي 
ت�صتهدف  وال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة،  لل�صن�عة 
م�صرية  يف  ال�صن�عي  القط�ع  اإ�صراك 
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بلحيف النعيمي يناق�س مع اأكادمييني وممثلني للقطاعني احلكومي
 واخلا�س م�ضتقبل الإنتاج الزراعي واإدارة النفايات والعمل من اأجل املناخ

خالل كلمته الرئي�شية يف افتتاح اأديبك 2020

الرئي�س التنفيذي لأدنوك يوؤكد على الدور املحوري لقطاع
 النفط والغـاز يف مرحلـة التعـايف القت�ضـادي من كوفيـد-19

•• دبي-وام:

ن����ق�������س م���ع����يل ال���دك���ت���ور ع����ب����داهلل بن 
التغري  وزي���ر  النعيمي  بلحيف  حم��م��د 
املن�خي والبيئة على مدار ثالث جل�ص�ت 
وممثلني  اأك�����دمي����ي����ني،  م����ع  م��ن��ف�����ص��ل��ه 
ل��ل��ق��ط���ع��ني احل���ك���وم���ي واخل������������س يف 
واحليواين  ال���زراع���ي  الإن���ت����ج  جم����لت 
اأهم  النف�ي�ت  اإدارة  وق��ط���ع  وال�صمكي، 
العقود  مل�صتقبل  والت�صورات  املقرتح�ت 
تعزيز  دوره���  التي من  املقبلة،  اخلم�صة 
اأمن وا�صتدامة و�صالمة الغذاء و�صم�ن 
���ص��ال���ص��ل توريد  وا���ص��ت��م��راري��ة  م���رون���ة 
الغذاء، وتعزيز توجه�ت الدولة للتحول 
وتطبيق  الأخ���������ص����ر  الق���ت�������ص����د  ن���ح���و 

منظومة القت�ص�د الدائري.
ال��ت��ف���ع��ل املجتمعي  اإط�����ر  ج����ء ذل���ك يف 
ع�م�  اخلم�صني  ت�صميم  م�صروع  �صمن 
ال��ق���دم��ة ال���ذي اأط��ل��ق��ه ���ص���ح��ب ال�صمو 
اآل مكتوم ن�ئب  ال�صيخ حممد بن را�صد 
رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء 
اإ�صراك  بهدف  اهلل”  “رع�ه  دب��ي  ح�كم 
ومقيمني  مواطنني  من  املجتمع  اأف��راد 
م�صتقبل  ل��ت�����ص��م��ي��م  اأف����ك�����ر  ت���ق���دمي  يف 
دول��ة الإم���رات وو�صع حم���ور ومكون�ت 
خطة مئوية الإم�رات، اخلطة التنموية 
خ���الل اخلم�صني  ل����الإم�����رات  ال�����ص���م��ل��ة 

ع�م� الت�لية.
وخل�صت اجلل�ص�ت اإىل جمموعة وا�صعة 
من الت�صورات واملقرتح�ت الفع�لة ومنه� 
العمل على اإن�ص�ء ق�عدة بي�ن�ت متك�ملة 
مع  واخل������س  احلكومي  القط�ع  تربط 
م�ص�ركة  ل��ت��ع��زي��ز  الك�����دمي����ي  ال��ق��ط���ع 
والتطوير  ال��ب��ح��ث  عملي�ت  يف  الأخ����ري 
والتوجه�ت  وامل������ب�������درات  ل��ل��م�����ص���ري��ع 
زي�دة  عليه�.  العمل  اجل���ري  امل�صتقبلية 
الأفقية  ال���زراع���ة  ن��ظ��م  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز 
العتي�دية - للمح��صيل ال�صرتاتيجية 
التقني�ت احلديثة  - مع تعزيز توظيف 
العملي�ت  ه����ذه  وق�����درة  ك���ف����ءة  رف����ع  يف 
ال��زراع��ي��ة وب���لأخ�����س ا���ص��ت��خ��دام حلول 
الط�قة املتجددة يف ت�صغيل هذه املزارع، 
امل�ئية  امل���وارد  توفري  تقني�ت  وتوظيف 
املي�ه  انت�ج  الالزمة للزراعة مثل حلول 
البحر  مي�ه  حتلية  وحلول  ال��ه��واء،  من 

احلديثة.
الزراعية  ال�صي�حة  مفهوم  يف  التو�صع 
املن�خي  ال��ت��غ��ري  وزارة  اأط��ل��ق��ت��ه  ال����ذي 

الوطني  م�����ص��روع��ه���  ���ص��م��ن  وال���ب���ي���ئ���ة 
الإم�رات”  يف  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  “ال�صي�حة 
والرتاخي�س  الإج�����������راءات  وت�����ص��ه��ي��ل 
ال�صلط�ت  م���ع  ب���ل��ت��ع���ون  ل���ه  ال���الزم���ة 
املحلية، مب� ي�صمن زي�دة دخل املزارعني 
اأ�ص�ليب  وب�لت�يل يحفزهم على تطوير 
اإنت�جهم  وزي�����دة  امل�صتخدمة  ال���زراع���ة 

ورفع كف�ءته.
وق����ل م��ع���يل ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل بلحيف 
الإم�������رات خالل  دول����ة  اإن   .. ال��ن��ع��ي��م��ي 
منذ  متكنت  امل������ص��ي��ة  اخلم�صة  ال��ع��ق��ود 
وتطور  ن��ه�����ص��ة  حت��ق��ي��ق  يف  ت���أ���ص��ي�����ص��ه��� 
�صكل منوذج�ً فريداً ع�ملي�ً على م�صتوى 
العديد من القط�ع�ت، و�صمن توجه�ته� 
ا�صت�صراف  على  الآن  تعمل  امل�صتقبلية، 
العقود اخلم�صة املقبلة ور�صم مالحمه� 
املجتمع  ومكون�ت  فئ�ت  ك�فة  مب�ص�ركة 
عرب املب�درة التي اأطلقه� �ص�حب ال�صمو 
اآل مكتوم ن�ئب  ال�صيخ حممد بن را�صد 
رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء 

ح�كم دبي لت�صميم اخلم�صني.
واأ�ص�ف “ ويف اإط�ر التزام وزارة التغري 
امل���ن����خ���ي وال���ب���ي���ئ���ة ب���ت���وج���ه����ت ال���دول���ة 
الر�صيدة،  قي�دته�  لتوجيه�ت  ومواكبة 
مت ال���ع���م���ل ع���ل���ى ت��ن��ظ��ي��م ح����زم����ة من 
املب��صرة  وال��ل��ق���ءات  امليدانية  اجل���ولت 
مكون�ت  خم��ت��ل��ف  م���ع  والف���رتا����ص���ي���ة 
وخمت�صني  اأك����دمي���ي���ني  م���ن  امل��ج��ت��م��ع 
احلكومي  للقط�عني  وممثلني  وطلبة 
ب�لقط�ع  واملهتمني  امل�صوؤولني  واخل��س 
امل�صتقبلي  ال�صكل  للنق��س حول  البيئي، 
ال���ب���ي���ئ���ي يف ظل  ل���ل���ق���ط����ع  امل����ط����ل����وب 
تنفيذه� ح�لي�ً  ال�صرتاتيجي�ت اجل�ري 

وتوجه�ت الدولة امل�صتقبلية«.
متثل  اللق�ءات  هذه  اأن  مع�ليه  واأو�صح 
جزءا من حزمة متوا�صلة من الزي�رات 
�صت�صهده�  ال��ت��ي  وال���ل���ق����ءات  امل��ي��دان��ي��ة 
م�صتقبل  اإي��ج���د  ب��ه��دف  املقبلة  ال��ف��رتة 

اأف�صل لالأجي�ل احل�لية واملقبلة.
خالل  ال����وزارة  عمل  ف��ري��ق  وا�صتعر�س 
اللق�ءات جهود الوزارة يف دعم وتطوير 
احليوانية  وال�����روة  ال���زراع���ي  ال��ق��ط���ع 
املتك�ملة  والإدارة  ال�صمكية،  وال����روة 

للنف�ي�ت وتعزيز البحث العلمي.
وخالل اجلل�صة الفرتا�صية التي جمعت 
مع  ال���وزارة  عمل  وفريق  الوزير  مع�يل 
القط�ع  ممثلي  م��ن   50 ع��ن  ي��زي��د  م��� 
يف  املتخ�ص�صني  والب�حثني  الأك���دمي��ي 

الدولة، مت طرح ت�صور م�صتقبلي لإيج�د 
ب����ني جه�ت  ال����ك����رتوين م��ب������ص��ر  رب�����ط 
وم��وؤ���ص�����ص���ت ال��ق��ط���ع واحل��ك��وم��ي ومن 
والبيئة مع  املن�خي  التغري  وزارة  اأهمه� 
املراكز البحثية الت�بعة ملوؤ�ص�ص�ت القط�ع 
ان�����ص���ء ق���ع��دة بي�ن�ت  الك����دمي���ي ع��رب 
متك�ملة للتوجه�ت واملب�درات وامل�ص�ريع 
امل�صتقبلية، م� يتيح ملراكز البحث العمل 
اأو  الأف���ك����ر  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ف����وري  ب�صكل 
ت�صورات  تقدمي  اأو  امل��ط��روح��ة  احل��ل��ول 
ع�م  ب�صكل  الع�ملي  التوجه  مع  تتم��صى 

والتوجه املحلي ب�صكل خ��س.
مت  التي  امل�صتقبلية  الت�صورات  و�صملت 
ط��رح��ه��� خ���الل اجل��ل�����ص��ة اإن�����ص���ء فريق 
عمل بحثي يعمل على درا�صة ال�صاللت 
املحلية من النب�ت�ت التي ميكن التو�صع 
حيواين  كعلف  ل�صتخدامه�  زراعته�  يف 
املت�حة  الطبيعية  ب�ملوارد  الإ�صرار  دون 
على  والعمل  امل�ئية،  امل���وارد  وب���لأخ�����س 
م���ن من�طق  اأخ������رى  ����ص���اللت  درا�����ص����ة 
خمتلفة وبي�ن مدى توافقه� مع اأجواء 
واإمك�نية  الإن��ت���ج��ي��ة  وق��درت��ه���  ال��دول��ة 

زراعته� وال�صتف�دة منه� حملي�ً.
كم� مت التقدم مبقرتح للتو�صع يف اأبح�ث 
ودرا�ص�ت الزراع�ت امللحية التي ت�صتفيد 
للدولة  املمتدة  ال�ص�حلية  احل���دود  م��ن 
البيولوجي  للتنوع  كبري  داع��م  وت�صكل 
ك��ون الأ���ص��ج���ر التي يتم زراع��ت��ه��� متثل 
من  ل��ل��ع��دي��د  م��الئ��م��ة  طبيعية  م���وائ���ل 
ال�صك�ل احلية الربية والبحرية، وتعد 
الهواء،  م�صدر ه�م للحف�ظ على جودة 
كم� يجب العمل على درا�صة زراعة بع�س 
تتحمل  ال��ت��ي  املح��صيل  م��ن  الأ���ص��ن���ف 

درج�ت متف�وتة من ملوحة املي�ه.
اإىل  الأك����دمي���ي  ال��ق��ط���ع  واأ����ص����ر ممثلو 
للموؤ�ص�ص�ت  الت�بعة  البحثية  املراكز  اأن 
�صهدت  ال��دول��ة  الوطنية يف  الأك���دمي��ي��ة 
امل��صية  خ���الل الأع�����وام  ك��ب��رياً  ت���ط���وراً 
وب�تت ت�ص�رك ح�لي�ً يف احلركة البحثية 

العلمية ع�ملي�ً يف خمتلف املج�لت.
ال��زراع��ي واحليواين  الإن��ت���ج  ويف جل�صة 
وال�����ص��م��ك��ي، ���ص���ه��م ال��ن��ق������س ب��ني فريق 
احلكومي  القط�عني  وممثلي  ال����وزارة 
وا�صعة  جم��م��وع��ة  ط����رح  يف  واخل����������س 
امل�صتقبلية  واملقرتح�ت  الت�صورات  من 
بنظم  الهتم�م  تعزيز  ج�ء يف مقدمته� 
الزراعة الأفقية - العتي�دية - املن��صبة 
التي  ال�صرتاتيجية  املح��صيل  ل��زراع��ة 

يف  رئي�س  ب�صكل  عليه�  الع��ت��م���د  ميكن 
حتقيق اأمن وا�صتدامة الغذاء، وتوظيف 
يف  العلمي  والبحث  احلديثة  التقني�ت 
رفع كف�ءة هذه الزراع�ت و�صم�ن زي�دة 

انت�جه� وكف�ءته و�صالمته.
و����ص���م���ل ه������ذا امل����ق����رتح جم���م���وع���ة من 
ال���ت���و����ص���ي����ت ال���ت���ي ت���ع���زز م����ن ق�����درات 
واإمك�ن�ت الزراعة الأفقية ومنه� اإطالق 
ب�لتع�ون  وا�صتثم�رية  متويلية  ب���ق���ت 
حلول  ل�صتخدام  املخت�صة  اجله�ت  مع 
الط�قة املتجددة “الط�قة ال�صم�صية” يف 
ت�صغيل املزارع، وتبني تقني�ت توفري املي�ه 
احلديثة “ا�صتخال�س املي�ه من الهواء، 
املتطورة”  ال��ب��ح��ر  م���ي����ه  حت��ل��ي��ة  ن��ظ��م 
على  ال��ت���أث��ري  دون  ل��ل��ري  ل�صتخدامه� 

املوارد امل�ئية املحدودة حملي�ً.
و�صلط النق��س الذي دار خالل اجلل�صة 
اأو جل�ن  اإيج�د اإط�ر  ال�صوء على اأهمية 
اأو  ال�صتثم�ر  حركة  حتفيز  على  تعمل 
ال�صغرية  الزراعية  للم�ص�ريع  التمويل 
واملتو�صطة م� ي�صهم يف خلق تنوع ع�يل 
وت��ن���ف�����س يف حجم  امل��ح��ل��ي  ال�������ص���وق  يف 
وج��ودة الإن��ت���ج، على اأن تو�صع خطوط 
ع��ري�����ص��ة ل��ط��ب��ي��ع��ة وم����ع����دلت الإن���ت����ج 
امل��ط��ل��وب��ة ب�صكل  ال���زراع���ي واحل���ي���واين 

م�صتقبلي.
املحلي  الزراعي  القط�ع  لقدرة  وتعزيزاً 
ب�صكل  وامل�ص�همة  وال��ت��ط��ور  النمو  على 
الغذاء،  وا�صتدامة  اأمن  فع�ل يف حتقيق 
اإجراءات  اتخ�ذ  �صرورة  النق��س  تن�ول 
الأع����م�����ل  رواد  لإع�����ف������ء  م�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
من  ال��زراع��ي  ال��ق��ط���ع  يف  وامل�صتثمرين 
لهم  املج�ل  واإت���ح��ة  اجلمركية  الر�صوم 
امل�����زارع بحرية  ل���ص��ت��رياد م�����ص��ت��ل��زم���ت 
مع  املتبعة  ب����لإج���راءات  اأ���ص��وة  و�صهولة 

القط�ع ال�صن�عي.
ا�صتثم�رية  م��وؤ���ص�����ص���ت  مم��ث��ل��و  واق����رتح 
والبحري  ال�����ص��م��ك��ي  الإن���ت����ج  جم����ل  يف 
مرتابطة  ب��ح��ث��ي��ة  م���ن���ظ���وم���ة  اإي�����ج������د 
راأ�صه�  وع���ل���ى  امل�������ص���وؤول���ة  اجل���ه����ت  ب���ني 
واأق�ص�م  والبيئة،  املن�خي  التغري  وزارة 
موؤ�ص�ص�ت  يف  البحرية  الأبح�ث  ومراكز 
وزي�دة  تعزيز  ب��ه��دف  اخل������س،  القط�ع 
البحرية  والح���ي����ء  ال�صمكي  امل���خ���زون 
امل��ح��ل��ي، وجت��ري��ب ادخ����ل اأن����واع بحرية 
يرفع  م�  املتخ�ص�صة  امل���زارع  يف  جديدة 
ال���ق���درة الإن��ت���ج��ي��ة وي�����ص���ه��م يف تعزيز 
اجلل�صة  ويف  ال���غ���ذاء.  وا���ص��ت��دام��ة  اأم����ن 

واخل��س  ال��ع���م  القط�عني  ممثلي  م��ع 
م�صتوى  على  النف�ي�ت  اإدارة  جم���ل  يف 
التع�مل  كيفية  النق��س  ت��ن���ول  ال��دول��ة 
ع�م�ً  اخلم�صني  يف  النف�ي�ت  ق�ص�ي�  مع 
امل��ق��ب��ل��ة. و���ص��ل��ط ال��ن��ق������س ال�����ص��وء على 
الأوىل  ت��ن���ول��ت  رئ��ي�����ص��ي��ت��ني  ج��زئ��ي��ت��ني 
ال��ق��ط���ع اخل��س  م���ق���رتح م���ن مم��ث��ل��ي 
ب�صرورة  ال��ن��ف���ي���ت  جم����ل  يف  ال��ع���م��ل 
املنظمة  ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
اإط���ر ع�مل يحدد  اإيج�د  للقط�ع بهدف 
مع  التع�مل  و�صوابط  واإج���راءات  اآلي�ت 
املجتمع  ف��ئ���ت  م�صتوى  ع��ل��ى  ال��ن��ف���ي���ت 
ك���ف��ة م��ن م��وؤ���ص�����ص���ت وج��ه���ت حكومية 
وحتى  وامل��ب���ين  املن�ص�آت  وك���ف��ة  وخ��صة 

الأفراد.
�صرورة  الث�نية  اجلزئية  تن�ولت  فيم� 
الوعي  ل���رف���ع  ت���وج���ه احت��������دي  اإي����ج�����د 
امل�صتدام  ال�صتهالك  ب�ألي�ت  املجتمعي 
وال��ت��ع���م��ل امل��ن������ص��ب م��ع ال��ن��ف���ي���ت، عرب 
ال��وع��ي، وت�صمني  ل��رف��ع  ب��رام��ج وطنية 
والتع�مل  امل��ت��ك���م��ل��ة  الإدارة  م��ع���ي��ري 
العملية  يف  ال���ن���ف����ي����ت  م����ع  امل�������ص���ت���دام 

التعليمية.
ال��ت��ق��دم مبقرتح  ال��ن��ق������س  خ����الل  ومت 
متك�ملة  وطنية  بي�ن�ت  ق���ع��دة  ب�إن�ص�ء 
انت�ج  معدلت  ور�صد  ح�صر  على  تقوم 
ف��ئ���ت املجتمع  ال��ن��ف���ي���ت م���ع خم��ت��ل��ف 
ال��ن��ف���ي���ت وخطوط  ه���ذه  وت�����ص��ن��ي��ف���ت 
موؤ�ص�ص�ت  عمل  ت�صهيل  بهدف  �صريه�، 
ال��ق��ط���ع اخل��������س ال��ق���ئ��م��ة ع��ل��ى جمع 
تدويره�  واإع����������دة  ال���ن���ف����ي����ت  وف�������ص���ل 
انت�ج  يف  ت��وظ��ي��ف��ه���  اأو  وا���ص��ت��خ��دام��ه��� 
النق��س  امل�����ص���رك��ون يف  ول��ف��ت  ال���وق���ود. 
والتج�رية  القت�ص�دية  القيمة  اأن  اإىل 
ال���ت���ي مت��ث��ل��ه��� ال��ن��ف���ي���ت ه���ي م���� تدفع 
القط�ع اخل��س اإىل ال�صتثم�ر يف الإدارة 
ب�لتع�ون  يجب  ل��ذا  للنف�ي�ت،  املتك�ملة 
بني القط�عني احلكومي واخل��س و�صع 
درا�صة دورية لطبيعة احتي�ج�ت ال�صوق 
التي  الأول��ي��ة  امل��واد  والع�ملي من  املحلي 
يتم توفريه� عرب اإع�دة تدوير النف�ي�ت 
ال�صتثم�ر  ح��ج��م  حت��دي��د  �صي�صهل  م��� 
الذك�ء  ت��ك��ن��ول��وج��ي���  امل��ط��ل��وب وط��ب��ي��ع��ة 
توظيفه�  مي���ك���ن  ال���ت���ي  ال����ص���ط���ن����ع���ي 
اإدارة  منظومة  ويحول  النف�ي�ت،  لإدارة 
جت�رية  عملية  اإىل  ب�لك�مل  ال��ن��ف���ي���ت 
مربحة بدًل من كونه� يف جزئه� الأكرب 

عبء على ك�هل احلكومة.

•• اأبوظبي-وام: 

اجل�بر،  اأحمد  �صلط�ن  الدكتور  مع�يل  اأك��د 
املتقدمة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي���  ال�����ص��ن���ع��ة  وزي����ر 
وجمموعة  لأدن������وك  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
للقي�دة  ال�����ص��دي��دة  ال���روؤي���ة  اأن  ���ص��رك���ت��ه���.. 
الإم�رات  دول��ة  مك�نة  ر�صخت  قد  الر�صيدة 
ال�صتثم�رات  ل���ص��ت��ق��ط���ب  مم��ي��زة  ك��وج��ه��ة 
ال�صرتاتيجية،  ال�صراك�ت  وبن�ء  اخل�رجية 
قط�ع  يف  الع�ملة  لل�صرك�ت  دع���وة  م��وج��ه���ً 
النفط والغ�ز والبرتوكيم�وي�ت وال�صن�ع�ت 
ذات ال�صلة، للتع�ون وت�ص�فر اجلهود لدفع 
عجلة التع�يف القت�ص�دي يف مرحلة م� بعد 

كوفيد-19.
يف  ملع�ليه  الرئي�صية  الكلمة  يف  ذل���ك  ج����ء 
افتت�ح فع�لي�ت الدورة ال�ص�د�صة والثالثني 
م���ن م��ع��ر���س وم����وؤمت����ر اأب���وظ���ب���ي ال����دويل 
افرتا�صي�ً  تق�م  والتي  “اأديبك”  للبرتول 
ه���ذا ال��ع���مل ب��ح�����ص��ور اأك����ر م��ن 20 األف 
على  الطلب  اأن  مع�ليه  اأك��د  حيث  م�ص�رك، 
ومرونته  م�صتوي�ته  ع��ل��ى  ح���ف��ظ  ال��ن��ف��ط 
على الرغم من التقلب�ت وامل�صتجدات التي 
ي�صهده� الع�مل ب�صبب ج�ئحة كوفيد-19.

وق��������ل.. “ ���ص��ي��ب��ق��ى ال��ط��ل��ب ال���ع����مل���ي على 
النفط والغ�ز قوي�ً عند انته�ء هذا الظرف 
م�صتوي�ت  اأدن������ى  يف  وح���ت���ى  ال���ص��ت��ث��ن���ئ��ي، 
كوفيد-19  ج�ئحة  خ��الل  الع�ملي  الطلب 
يف م���ر���س واأب���ري���ل، ك����ن ا���ص��ت��ه��الك الع�مل 
من النفط عند م�صتوى 75 مليون برميل 
يومي�ً، وت�صري الأرق�م اإىل اأن الطلب الع�ملي 
على النفط انخف�س اإىل م� دون 90 مليون 

برميل يومي�ً ملدة 12 اأ�صبوع�ً فقط«.

ت��ك��ون الأ���ص��ه��ر املقبلة  “ رمب����  واأ�����ص�����ف.. 
مليئة ب�لتحدي�ت، ورمب� ي�صهد الطلب على 
األ  علين�  لكن  التقلب�ت،  من  املزيد  النفط 
يقوم  التي  والثوابت  الأ�ص��صي�ت  اأن  نن�صى 
عليه� قط�ع النفط والغ�ز على املدى البعيد 

تبقى �صليمة ورا�صخة«.
الع�مل  ي�صتمر  فيم�  اأن���ه  مع�ليه  واأو����ص���ح 
الإجراءات  وات��خ���ذ  اجل�ئحة  مع  ب�لتع�مل 
وال�صالمة  ال�����ص��ح��ة  ل�����ص��م���ن  الح���رتازي���ة 
جداً  املهم  من  واحل���ذر،  ب�ليقظة  والتحلي 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل وال��ت��خ��ط��ي��ط بثقة  ا���ص��ت�����ص��راف 
م��ن كوفيد-19  ال��ت��ع���يف  مل��رح��ل��ة  وت���ف����وؤل 
والتع�ون بني خمتلف القط�ع�ت يف تطوير 
برامج ا�صتب�قية ل�صم�ن ا�صتمرارية الأعم�ل 
والجتم�عي  الق��ت�����ص���دي  ال��ن��م��و  وحت��ق��ي��ق 
ومواكبة متطلب�ت امل�صتقبل. وق�ل “ نتوقع 
اأك��ر من  اإىل  النفط  الطلب على  ينمو  اأن 
ب��ح��ل��ول ع�م  105 م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل ي��وم��ي���ً 
والغ�ز  النفط  قط�ع  ي�صتمر  واأن   ،2030
يف توفري اأكر من ن�صف احتي�ج�ت الع�مل 
من الط�قة لعقود عديدة ق�دمة. ويف الوقت 
يف  البرتوكيم�وي�ت  قط�ع  �صي�صتمر  نف�صه، 
 2050 ع���م  حتى  مت�ص�رعة  بوترية  النمو 
وم� بعده ليواكب منو الطبقة الو�صطى يف 
الع�مل. هذه هي الجت�ه�ت  اأنح�ء  خمتلف 
الإيج�بية طويلة املدى، وهي ت�صلط ال�صوء 
والغ�ز  النفط  لقط�ع  امل��ح��وري  ال���دور  على 
كوفيد- القت�ص�دي من  التع�يف  يف مرحلة 

.»19
واأ�ص�ف مع�ليه اإن التحدي�ت التي يواجهه� 
لإع�دة  فر�صة  توفر  ال��ي��وم،  الط�قة  قط�ع 
النظر يف كل م� نقوم به من اأعم�ل وكيفية 
التك�ليف، م�صرياً  اأدائن� وتخفي�س  حت�صني 
اأدن���وك  نفذته�  ال��ت��ي  ال��ن��وع��ي��ة  النقلة  اإىل 
القي�دة  وت���وج���ي���ه����ت  روؤي�������ة  م����ع  مت��������ص���ي����ً 
الر�صيدة على مدى ال�صنوات الأربع امل��صية 
ك���ب���ري يف خف�س  ب�����ص��ك��ل  ���ص���ه��م��ت  وال����ت����ي 

التك�ليف وتعزيز وزي�دة القيمة من اأعم�ل 
ال�صركة يف خمتلف جم�لت ومراحل قط�ع 
النفط والغ�ز، منوه�ً ب�لفر�س الكبرية التي 
ينطوي عليه� تطبيق التكنولوجي� املتقدمة 

والتحول الرقمي لدفع التطور والنج�ح.
ق��م��ن��� مب�ص�عفة  “ ل��ق��د  م��ع���ل��ي��ه..  وق�����ل 
احلديثة  التكنولوجي�  تطبيق  يف  جهودن� 
يف خمتلف جوانب عملي�تن�، وقد ا�صتطعن� 
ال�صنوات  يف  دولر  ملي�ر  م��ن  اأك���ر  ت��وف��ري 
البي�ن�ت  امل��صية من خالل توظيف  الأربع 
ال�صخمة يف مركز ب�نورام� للتحكم الرقمي 
ملي�ر   2 ت���وف���ري  اإىل  اإ����ص����ف���ة  اأدن�������وك،  يف 
الرقمية يف  تبني احللول  خ��الل  دولر من 
مع  ب�لتع�ون  اأطلقن�  كم�  احل��ف��ر.  اأ�ص�ليب 
يف  املتخ�ص�صة   ”42 “جروب  جم��م��وع��ة 
ال�صح�بية  واحلو�صبة  ال�صطن�عي  الذك�ء 
�صركة »AIQ« كم�صروع م�صرتك لتطوير 
وت�صويق حلول الذك�ء ال�صطن�عي الرائدة 

واملتخ�ص�صة بقط�ع النفط والغ�ز«.
واأ�ص�ف.. “ هن�ك املزيد من الفر�س لزي�دة 
ال�صتثن�ئية،  ال���ظ���روف  ه����ذه  يف  ال��ق��ي��م��ة 
من  ا�صتفدن�  فقد  اأدن���وك،  يف  لن�  وب�لن�صبة 
م��ك���ن��ة دول����ة الإم�������رات واأب��وظ��ب��ي كوجهة 
موثوقة ل�صتقط�ب ال�صتثم�رات اخل�رجية، 
القي�دة  والتي حتققت بف�صل جهود وروؤي��ة 
من  العديد  اإجن���ز  يف  ومت�بعته�،  الر�صيدة 
القيمة  على  ت��وؤك��د  ال��ت��ي  املهمة  ال�صفق�ت 
امل�صتدامة والأ�ص��صية التي يتمتع به� قط�ع 

النفط والغ�ز«.
اأحمد  ���ص��ل��ط���ن  ال���دك���ت���ور  واأع������رب م���ع����يل 
ال���ت���ف����وؤل مب�����ص��ت��ق��ب��ل م�صرق  اجل����ب���ر ع���ن 
وم���زده���ر ل��ق��ط���ع ال��ن��ف��ط وال���غ����ز، وهن�ك 
امل��زي��د من  ال��ف��ر���س لتحقيق  ال��ع��دي��د م��ن 
لن�ص�ط�ت  اأدن��وك  ب��دء  اأن  مو�صح�ً  القيمة، 
ي�أتي  امل�لية  وامل�صتق�ت  اخل�م  النفط  تداول 
امل��زي��د م��ن القيمة  يف ه��ذا الإط����ر لتحقيق 

من كل برميل نفط تنتجه.

اأن�����ص��ط��ة ال���ت���داول من  اإ����ص����رة اإىل ب���دء  ويف 
امل�صروع  الع�ملية”،  للتج�رة  “اأدنوك  قبل 
اإم  و”اأو  الإي��ط���ل��ي��ة  “اإيني”  م��ع  امل�صرتك 
“ تدرك  ال��ن��م�����ص���وي��ة، ق����ل م��ع���ل��ي��ه..  يف” 
اأدنوك حجم الفر�س املوجودة خ�صو�ص�ً مع 
النفط  ت���داول  جم���ل  يف  اأعم�لن�  انطالقة 
اأول  نفذن�  ول��ق��د  امل���ل��ي��ة،  وامل�صتق�ت  اخل����م 
عملية لتداول امل�صتق�ت يف �صبتمرب امل��صي. 
بتج�رة  ال���ب���دء  ن��ع��ت��زم  امل��ق��ب��ل،  ال�����ص��ه��ر  ويف 

وتداول جميع حمفظة منتج�تن� املكررة«.
اأبوظبي  “بور�صة  واأ�ص�ر مع�ليه اإىل اأهمية 
انرتكونتيننت�ل للعقود الآجلة” التي �صيتم 
مو�صح�ً   ،2021 م�ر�س   29 يف  اإطالقه� 
العقود  ل��ت��داول  بور�صة  اأول  �صتكون  ب�أنه� 
الآجلة خل�م “مرب�ن” املتميز الذي تنتجه 
اأدنوك. و�صوف تعمل من�صة التداول هذه يف 
من  لكل  كبرية  قيمة  لتوفري  النمو  اأ�صواق 

املنتجني والعمالء«.
القيمة يف  زي����دة  على  اأي�ص�ً  اأدن���وك  وت��رك��ز 
جم����ل ال��ت��ك��ري��ر وال��ب��رتوك��ي��م���وي���ت، حيث 
اأطلقته�  التي  ت�صعى لتنفيذ ا�صرتاتيجيته� 
هذا  يف  عملي�ته�  لتو�صيع   2018 ع���م  يف 
املج�ل، حيث اأو�صح مع�يل الدكتور �صلط�ن 
اجل�بر اأن نهج اأدنوك يركز على ال�صتثم�ر 
ال�صركة  م��ك���ن��ة  وت��ر���ص��ي��خ  ل��ت��ع��زي��ز  ال���ي���وم 
ال�صن�عية  ال��ق���ع��دة  تعزيز  ع��رب  م�صتقباًل 
املحلية  القيمة  وتعزيز  الإم�����رات  دول���ة  يف 
امل�ص�فة، م�صيف�ً اأن تو�صيع اأدنوك لعملي�ته� 
فر�ص�ً  ميثل  والبرتوكيم�وي�ت  التكرير  يف 

كبرية لل�صرك�ء.
ويف ت��ع��ل��ي��ق��ه ع��ل��ى امل�������ص���روع امل�����ص��رتك بني 
اأدنوك والق�ب�صة »ADQ«، ق�ل مع�ليه.. 
امل�����ص��رتك م���ع �صركة  مي��ث��ل م�����ص��روع��ن���   “
اأ�ص��صي�ً من  “الق�ب�صة« - ADQ - جزءاً 
يف  متك�ملة  �صن�عية  منظومة  بن�ء  جهود 
وميثل  والبرتوكيم�وي�ت.  التكرير  جم���ل 
لل�صرك�ء  ف��ر���ص��ة  امل�����ص��رتك  امل�����ص��روع  ه���ذا 

ت�صريع  يف  اإل��ي��ن���  لالن�صم�م  وامل�صتثمرين 
البرتوكيم�وي�ت  ق���ط����ع  ت��ط��وي��ر  وت�����رية 

وامل�صتق�ت يف اأبوظبي«.
امل�صروع  لهذا  ال�صرتاتيجية  املزاي�  واأو�صح 
مب�  ال��الزم��ة،  املقوم�ت  جميع  تتوفر  حيث 
والغ�ز  والنفط  وال��وق��ود  اخل���م  امل���واد  فيه� 
ال��ط��ب��ي��ع��ي وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة واخل���دم����ت 
مك�ن  يف  النج�ح  ع��وام��ل  وك��ل  اللوج�صتية، 
وب�لني�بة  متميز.  ويف موقع جغرايف  واح��د 
 ،/ADQ/ “الق�ب�صة«  وع��ن  اأدن���وك  ع��ن 
امل�صتثمرين  جل��م��ي��ع  دع����وة  م��ع���ل��ي��ه  وج����ه 
لالن�صم�م اإلين� يف هذا امل�صروع، وال�صتف�دة 
م��ن ه���ذه ال��ف��ر���ص��ة امل��ت��م��ي��زة امل��ت���ح��ة لهم، 

وكذلك لأدنوك.
الت�أثري  اإىل  مع�ليه  اأ�ص�ر  كلمته،  خت�م  ويف 
الإيج�بي الذي ميكن لقط�ع للنفط والغ�ز 
حتقيقه يف جم�ل احلد من تداعي�ت تغري 
املن�خ، وذل��ك من خ��الل دف��ع جهود تطبيق 
برامج وتقني�ت التق�ط وا�صتخدام وتخزين 

ث�ين اأك�صيد الكربون.
اأدنوك  اأن  مع�ليه  اأو���ص��ح  ال�صدد،  ه��ذا  ويف 
والغ�ز  النفط  منتجي  اأق��ل  م��ن  ح�لي�ً  ه��ي 
ولدين�  الكربون،  لنبع�ث�ت  ب�لن�صبة  ع�ملي�ً 
امل��ج���ل.. وق�ل  امل��زي��د م��ن الطموح يف ه��ذا 
�صنخف�س  ال��ق���دم��ة،  الع�صر  ال�صنوات  يف   “
احل���راري  لالحتب��س  امل�صببة  الن��ب��ع���ث���ت 
ب�لتو�صع  و�صنقوم  اإ�ص�فية.   25% بن�صبة 
وتخزين  وا�صتخدام  للتق�ط  برن�جمن�  يف 
ث����ين اأك�����ص��ي��د ال��ك��رب��ون ب��واق��ع 5 ماليني 
اإ�ص�فية  �صنقوم مب��ب���درة  كم�  ع���م.  كل  طن 
الوقود  اأن��واع  تتيحه�  التي  الآف���ق  لدرا�صة 

اجلديدة، مثل الهيدروجني«.
“ اأدنوك تقوم بكل م��صبق  واأ�ص�ف مع�ليه 
ذكره انطالق�ً من حقيقة نعرفه� جميع�ً األ 
وهي: اأنه عند انح�ص�ر ج�ئحة كوفيد-19 
والغ�ز،  النفط  اإىل  بح�جة  الع�مل  �صيبقى 

خ�صو�ص�ً الإنت�ج منخف�س الكربون«.

الأ�ضهم ترفع مكا�ضبها اىل 11.1 
مليار درهم يف جل�ضة منت�ضف الأ�ضبوع

•• اأبوظبي-وام:

الأ�صبوع  منت�صف  جل�صة  يف  �صعوده�  وت��رية  من  الإم�راتية  امل���ل  اأ�صواق  زادت 
و�صط تدفق مزيد من ال�صيولة املوؤ�ص�صية اإىل ق�ع�ت التداول مم� دفع املوؤ�صرات 
الع�مة اإىل تخطي حواجز جديدة وعلى نحو يتفق مع معيط�ت التحليل الفني 
ال�صرك�ت  لأ�صهم  ال�صوقية  القيمة  على  للتع�مالت  الإيج�بي  الأداء  وانعك�س 
11.1 ملي�ر درهم يف خت�م اجلل�صة. وجنح املوؤ�صر  املتداولة التي ك�صبت نحو 
الع�م ل�صوق دبي امل�يل ب�لقفز فوق م�صتوى 2219 نقطة بنمو ن�صبته 1.75% 
ال�صوق  اأ�ص�بيع مم� عزز من فر�س  اعلى ح�صيلة مك��صب يومية منذ عدة  يف 
اأكرب خالل الأي���م الق�دمة. ويف �صوق ابوظبي ل��الأوراق امل�لية  لل�صعود بن�صب 
مق�رنة   0.79% ن�صبته�  بزي�دة  نقطة   4743 اىل  الع�م  املوؤ�صر  ارتفع  فقد 
مع اليوم ال�ص�بق. و�صملت ق�ئمة الرابحني يف �صوق الع��صمة �صريحة جديدة 
من الأ�صهم ومن �صمنه� �صهم الدار ال�ص�عد اىل 2.69 درهم ب�لإ�ص�فة اىل 
بنك اأبوظبي الأول املغلق عند 11.76 درهم وبنك ابوظبي التج�ري 6 دراهم 
وال�صركة الع�ملية الق�ب�صة 39.82 درهم. ويف �صوق دبي فقد حقق �صهم اعم�ر 
 1.46 مولز  اعم�ر  اىل  ب�لإ�ص�فة   2.82 ب�لغ�  املك��صب  من  املزيد  العق�رية 
درهم والحت�د العق�رية 27 فل�ص� ، ويف قط�ع البنوك �صعد �صهم بنك الإم�رات 
4.16 درهم. وعلى  9.90 درهم وبنك دبي الإ�صالمي اىل  دبي الوطني اىل 
م�صتوى ال�صيولة فقد جت�وزت قيمته� 700 مليون درهم وو�صل عدد الأ�صهم 

املتداولة 271 مليون �صهم نفذت من خالل 6847 �صفقة.

انخفا�س �ضعر �ضرف الدولر 
مقابل الروبل يف بور�ضة مو�ضكو

•• مو�شكو-وام:
انخف�س �صعر �صرف الدولر المريكي مق�بل الروبل الرو�صي عند افتت�ح 

التداولت اإىل دون م�صتوى 78 روبال يف بور�صة مو�صكو ام�س.
وبحلول ال�ص�عة 15:00 بتوقيت الع��صمة الرو�صية مو�صكو، تراجع �صعر 
�صعر  وانخف�س   ، روب��ل   77،19 ليبلغ  كوبيك�   22 بواقع  ال��دولر  �صرف 
�صرف العملة املوحدة “اليورو” مبقدار 43 كوبيك، لي�صل اإىل 91،58 
روبل “الروبل = 100 كوبيك«. و�صعد املوؤ�صر الرو�صي يف بور�صة مو�صكو 
بن�صبة  نقطة   1200 م�صتوى  ف��وق   ،RTS ب���ل��دولر  املقومة  لالأ�صهم 
�صبتمرب   23 منذ  م�صتوى  اأعلى  م�صجال  نقطة،   1205 اإىل   1.52%
 MICEX ب�لروبل  املقومة  لالأ�صهم  الرو�صي  املوؤ�صر  وارتفع   ، امل��صي 
بور�صة  موؤ�صرا  وترافق �صعود  نقطة.   2921.29 اإىل   0.89% بن�صبة 

مو�صكو مع ارتف�ع النفط والذهب يف الأ�صواق الع�ملية.

اينوك توفر خزانات وقود 
مدجمة لل�ضركات واملواقع التجارية

•• دبي-وام:

بهدف  خ�صي�ص�ً  م�صممة  مدجمة  وقود  خزان�ت  اينوك  جمموعة  اأطلقت 
ال�����ص��رك���ت يف قط�ع�ت  م��ن  ب���ل��وق��ود  ل��ل��ت��زود  الع�جلة  الح��ت��ي���ج���ت  تلبية 
ممت اخلزان�ت ب�صع�ت ت�صل حتى 41  الإن�ص�ءات واملع�دن واملوا�صالت. و�صُ
األف لرت وميكن اإمداده� بك�فة اأنواع الوقود مب� فيه� الديزل بن�صبة كربيت 
10 اأجزاء يف املليون والبيوديزل 5 والبنزين اخل�صو�صي 95 واملمت�ز 98 
اأن  كم�  النقل  تك�ليف  لتقلي�س  العمالء  م��واق��ع  يف  و�صعه�  اإمك�نية  م��ع 
وتو�صيع  حت�صني  يف  امل�ص�همة  وبو�صعه�  كبرياً  جهداً  يتطلب  ل  جتهيزه� 
العملي�ت الت�صغيلية على املدى الطويل. وتتميز اخلزان�ت بت�صميمه� على 
�صكل ح�وي�ت تو�صع على الأر�س ب�صكل �صل�س مم� ي�صهل عملي�ت ال�صي�نة 
والفح�س والتنظيف، كم� تتوفر ب�صعة 25 األف لرت و41 األف لرت وت�صم 
جدران� مزدوجة مع جمموعة من املزاي� املبتكرة التي ت�صهم يف توفري بيئة 
الوقود  وان�صك�ب  ت�صرب  اإىل احلم�ية من ح�لت  اأم�ن� ًوتهدف  اأكر  عمل 

خ�رجه� حف�ظ�ً على �صالمة الع�ملني واملنطقة املحيطة من حوله�.

Date 10/ 11/ 2020  Issue No : 13084
Cases Inquiry

Real Estate Summary 168/2020/18
Details of service by publication

To the convicted party
Shahid Mahmoud Mohammed Ismaeel
 Unknown place of residence
The prevailing party
 Real Estate Investment Public Corporation
Represented by Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 18-05-2020 in the 
above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public Corporation 
ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of AED 425,042(Four 
Hundred and Twenty Five Thousand and Forty Two Dirhams) and the interest 
of 9% per annum from the claim date of 01-04 2020 until the full payment in 
addition the court ordered him to pay the expenses and Five Hundred Dirhams 
as attorney's fees and the court rejected other claims.
The verdict is issued in the presence of the defendant and may be appealed 
within thirty days from the day following publishing this service.
The verdict is issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin 
Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

DUBAI COURTS 
GOVERNMENT OF DUBAI 

Date 10/ 11/ 2020  Issue No : 13084
Service by Publication

In case No. 2548/2020/305 Commercial Appeal
Subject of case: Appealing the judgment rendered in Case No. 19/2020 
Bankruptcy Proceedings, fees, expenses and attorney fees
Notifier:Mohamed Esmaeel Ali Abdulraheem Alfaheem
Its capacity    Appellant
Notified Party: Mouafak Mohamed Seraj     Its capacity    Appellee
The subject matter of Notification:
The judgment rendered in Case No. 19/2020 Bankruptcy Proceedings has been 
appealed.
The court has scheduled the hearing of Wednesday corresponding to 18.11.2020 
at 10:00 am to consider the case remotely at the litigation hall; therefore; you 
or your legal representative are requested to appear. If you fail to appear, the 
court ruled in absentia.
Case Manager
Ahmed Mohamed Al Ansari

DUBAI COURTS 
GOVERNMENT OF DUBAI 
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العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5106/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم:2020/2425 امر اأداء، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 116570 درهم( �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف
ط�لب الإعالن : دبي للخر�ص�نة اجل�هزة �س.ذ.م.م -  �صفته ب�لق�صية : ط�لب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه: 1- حممد ع��صق ت�رك�راتي بوتي�بورايل - �صفته ب�لق�صية : منفذ �صده 
 جمهول حمل الإق�مة 

مو�صوع الإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )116570( درهم اىل ط�لب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه ف�ن املحكمة 
املذكور خالل )15(  ب�لقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم  الج��راءات  �صتب��صر 

يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6922/2020/207 تنفيذ جتاري 
اأداء جت�ري،  امر  رق����م:2087/2020  الدعوى  ال�ص�در يف  تنفيذ احلكم   : الدعوى  مو�صوع 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 117547.44 درهم( �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف
ط�لب الإعالن : التجهيزات الطبية املتحدة )يونيمد( �س.ذ.م.م -  �صفته ب�لق�صية : ط�لب 

التنفيذ 
املطلوب اإعالنه: 1- �صيدلية العط�ر ل�ص�حبه� علي �ص�مل علي عبداهلل �ص�مل املن�صوري - 

�صفته ب�لق�صية : منفذ �صده  -  جمهول حمل الإق�مة 
مو�صوع الإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
ف�ن  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  ط�لب  اىل  دره��م   )117547.44( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �صتب��صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 

)15( يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  6652/2020/207 تنفيذ جتاري 

مو�صوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف امر الداء رقم:2906/2020، ب�صداد املبلغ املنفذ 
به وقدره ) 1381090 درهم( �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف

ط�لب الإعالن : عمر عبدالرزاق الريفي -  �صفته ب�لق�صية : ط�لب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه: 1- ال�صيخ/�صعود بن في�صل بن �صلط�ن الق��صمي - �صفته ب�لق�صية : منفذ 

�صده  -  جمهول حمل الإق�مة 
مو�صوع الإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )1381090( درهم اىل ط�لب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه ف�ن املحكمة 
املذكور خالل )15(  ب�لقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم  الج��راءات  �صتب��صر 

يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6554/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى رق��م:383 ل�صنة2020 جت�ري جزئي، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 191.013.83 درهم( �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف
ط�لب الإعالن : م�صرف الم�رات ال�صالمي )�صركة م�ص�همة ع�مة( -  �صفته ب�لق�صية : 

ط�لب التنفيذ  - وميثله:فهد احمد علي حممد بن متيم - �صفته ب�لق�صية :وكيل
املطلوب اإعالنه: 1- ا�صعد �صعيد احمد �صيف النقبي - �صفته ب�لق�صية : منفذ �صده 

 جمهول حمل الإق�مة 
مو�صوع الإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
، وعليه ف�ن  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  دره��م اىل ط�لب  وق��دره )191.013.83(  به  املنفذ 
املحكمة �صتب��صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 

)15( يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  1405/2020/208 تنفيذ مدين 

مو�صوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم:341/2020 مدين جزئي، ب�صداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 821075 درهم( �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف

ط�لب الإعالن : اجنيال كولي�صنيكوف� -  �صفته ب�لق�صية : ط�لب التنفيذ 
وميثله:فهد عبداهلل قمرب حممد - �صفته ب�لق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه: 1- روزا جوريف�صككه - �صفته ب�لق�صية : منفذ �صده 
 جمهول حمل الإق�مة 

مو�صوع الإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )820175( درهم اىل ط�لب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه ف�ن املحكمة 
املذكور خالل )15(  ب�لقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم  الج��راءات  �صتب��صر 

يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10   

اعالن بالن�سر
                   يف  الدعوى رقم 2432/2020/16 جتاري جزئي  

مو�صوع الدعوى : املط�لبة ب�لزام املدعي عليه ب�ن يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )98.020.98( درهم 
ب�ل�ص�فة اىل الف�ئدة التف�قية بواقع 3.09% �صهري� من ت�ريخ رفع الدعوى وحتى مت�م ال�صداد 

والر�صوم وامل�صروف�ت والتع�ب بحكم م�صمول ب�لنف�ذ املعجل وبال كف�لة 
ط�لب الإعالن :  دار التمويل �س.م.ع  - �صفته ب�لق�صية : مدعي 

وميثله:�صيخه حممد �صيف علي املحرزي - �صفته ب�لق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- ق��صم حممد ح�صن علي ال�صعدي - �صفته ب�لق�صية : مدعي عليه 

 جمهول حمل الإق�مة 
الدعوى  يف   2020/10/7 بت�ريخ  املنعقدة  بجل�صته�  حكمت  املحكمة  ب���ن  نعلنكم   : الإع���الن  مو�صوع 
املذكورة اأعاله ل�ص�لح/ دار التمويل �س.م.ع . حكم� مبث�بة احل�صوري ق�بال لال�صتئن�ف خالل ثالثني 
يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�صر هذا العالن �صدر ب��صم �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10   
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 1771/2020/11 مدين جزئي  
مو�صوع الدعوى : املط�لبة ب�لزام املدعي عليه مببلغ وقدره )297464.55( درهم والر�صوم 

وامل�ص�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 9% من ت�ريخ املط�لبة وحتى ال�صداد الت�م و�صمول احلكم 
ب�لنف�ذ املعجل بال كف�لة

ط�لب الإعالن :  م�صت�صفى زليخة ذ.م.م  - �صفته ب�لق�صية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم : 1- عمران نور - �صفته ب�لق�صية : املدعي عليه  -   جمهول حمل الإق�مة 

مو�صوع الإعالن : قد اأق�م عليك الدعوى ومو�صوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)297464.55( درهم والر�صوم وامل�ص�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 9% من ت�ريخ املط�لبة وحتى 
ال�صداد الت�م و�صمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل بال كف�لة. وحددت له� جل�صة يوم الثنني  املوافق  
اأو من  ف�أنت مكلف ب�حل�صور  لذا  بعد  التق��صي عن  ق�عة  ال�ص�عة 8.30 �س يف    2020/11/16
ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأي�م على الأقل . 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10   

اعالن حكم بالن�سر        
يف  الدعوى 168/2020/18 عقاري جزئي 

تف��صيل الإعالن ب�لن�صر 
اإىل حمكوم عليه 1- �ص�هد حممود حممد ا�صم�عيل  - جمهول حمل الإق�مة 

مب� ان حمكوم له : املوؤ�ص�صة الع�مة للعق�رات ال�صتثم�رية
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي 

ل�ص�لح/  اعاله  املذكورة  الدعوى  بت�ريخ  2020/5/18  يف  املنعقدة  بجل�صته�  املحكمة حكمت  ب�ن  نعلنكم 
املوؤ�ص�صة الع�مة للعق�رات ال�صتثم�رية ب�لزام املدعي عليه ب�ن يوؤدي للمدعية مبلغ ومقداره )425.042( 
درهم والف�ئدة بواقع 9% �صنوي� من ت�ريخ املط�لبة احل��صل يف 2020/4/1 وحتى ال�صداد الت�م كم� الزمته 

امل�ص�ريف وخم�صم�ئة درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة ورف�س م� عدا ذلك 
حكم� مبث�بة احل�صوري ق�بال لال�صتئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�صر هذا العالن 

�صدر ب��صم �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10   
انذار عديل بالن�سر 

  رقم:2020/6338 
املنذر:م�صرف الهالل )�ص�بق�( - بنك ابوظبي التج�ري )ح�لي�(

املنذر اليهم:احمد عبداهلل ع�مر الفال�صي - جمهول حمل الق�مة
ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )11.875.000.00( درهم فقط احد ع�صر 
مليون وثم�من�ئة وخم�صة و�صبعني الف درهم لغري - وح�ل امتن�عكم عن ال�صداد خالل 
بت�صوية  للزامكم  قبلكم  الق�نونية  الج��راءات  ك�فة  اتخ�ذ  له  يحق  املنذر  ف�ن  املهلة  هذه 
املديونية املرت�صدة بذمتكم مب� فيه� طلب بيع العق�ر رقم 1580 الب�لغ م�ص�حته 15.000.05 
الق�نون  الحك�م  ا�صتن�دا  العلني  ب�ملزاد  دب��ي  ب�م�رة  الث�لثة  الرب�ص�ء  مبنطقة  مربع  ق��دم 
وامل�دتني )25( و )26( وم� بعده� من ق�نون الرهن الت�أميني رقم 14 ل�صنة 2008 ب�م�رة دبي 

مع حفظ ك�فة حقوق املنذر الق�نونية الخرى
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10   
انذار عديل بالن�سر 

  رقم:2020/6337 
املنذر:م�صرف الهالل )�ص�بق�( - بنك ابوظبي التج�ري )ح�لي�(

املنذر اليهم:عبداهلل حممد عبدالرحمن ح�جي الزرعوين - جمهول حمل الق�مة
ثالث  فقط  دره��م   )3.250.000.00( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خ��الل هذه  ال�صداد  امتن�عكم عن  وح���ل   - دره��م لغ��ري  ال��ف  وم�ئت�ن وخم�صني  ماليني 
املهلة ف�ن املنذر يحق له اتخ�ذ ك�فة الجراءات الق�نونية قبلكم للزامكم بت�صوية املديونية 
املرت�صدة بذمتكم مب� فيه� طلب بيع العق�ر رقم 633 الب�لغ م�ص�حته 15.000.00 قدم مربع 
الق�نون  الحك�م  ا�صتن�دا  العلني  ب�ملزاد  دبي  ام���رة  دي��ره  بجهة  الث�لثة  املحي�صنة  مبنطقة 
وامل�دتني )25( و )26( وم� بعده� من ق�نون الرهن الت�أميني رقم 14 ل�صنة 2008 ب�م�رة دبي 

مع حفظ ك�فة حقوق املنذر الق�نونية الخرى
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10   
انذار عديل بالن�سر 

  رقم:2020/6246 
املنذره:�صركة �صمكو لتج�رة املك�ئن ال�صن�عيه ذ.م.م

املنذر اليه:عبيد عبداهلل �ص�مل اجل�بري - ام�راتي اجلن�صية
املو�صوع:انذار وتكليف ق�نوين ب�لوف�ء مببلغ 41000 درهم

درهم   )41000( مببلغ  للمنذره  الوف�ء  ب�صرعه  ونكلفكم  ننذركم  ف�نن�  وعليه 
واحد واربعون الف درهم - املرت�صد يف ذمتكم ل�ص�لح املنذره وذلك خالل )7( 
اي�م من ت�ريخه ويف ح�ل امتن�عكم ف�نن� �صنقوم ب�تخ�ذ الج��راءات الق�نونية 
املبلغ مع حفظ  ذلك  ب�صداد  ب�لزامكم  للمط�لبة  الق�ص�ء  اىل  واللجوء  قبلكم 

ك�فة حقوق املنذره الخرى
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10   
اإعالن مبوعد جل�سة اإدارة دعوى بالن�سر 

رقم الدعوى 2020/121 - مدين كلي
بن�ء على طلب مدعي / في�صل عبداهلل علي حممد ال�صعدي - اجلن�صية الم�رات 

العربية املتحدة 
اىل مدعي عليه / حممد �صوه�ج مي�ه حممد مقبول - اجلن�صية/بنجالدي�س 

اعالنه  املطلوب  عليه  املدعي  ب�خراج  للمط�لبة  الدعوى  اق���م  املدعي  ان  حيث 
من ال�صركة امل�صمى )ك�فتريي� الزكي( ، ف�نت مكلف ب�حل�صور ام� حمكمة را�س 
اخليمة البتدائية �صخ�صي� او بوا�صطة وكيل معتمد عنك يف ال�ص�عة:09:00 من 
يوم اخلمي�س املوافق:2020/11/12 لالج�بة على الدعوى وتقدمي م� لديك من 
الوقت  يف  عنك  وكيل  ار�ص�ل  او  احل�صور  عن  تخلفك  ح�لة  ويف  ودف��وع  بي�ن�ت 

املحدد ف�ن املحكمة �صتب��صر الدعوى غي�بي�
مدير دعوى

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10   
يف الدعوى رقم:2020/2804 جتاري جزئي - دبي 

املح�مي  بوك�لة  ذ.م.م  املي�ه  و�صفط  احلفر  خلدم�ت  الع�ملية  اك�صن  �صركة  امل��دع��ي: 
احلقوق الدولية حم�مون وم�صت�ص�رون ق�نونيون

املعلن اليه�/املدعي عليه�/�صركة تريوب�رتنري�س ملق�ولت البن�ء ذ.م.م
بن�ء على تكليفن� من قبل حمكمة دبي املوقرة لعم�ل اخلربة يف الدعوى اعاله فقد 
لعقد  �صب�ح�  الع��صرة  ال�ص�عة  امل���واف���ق:2020/11/12 يف مت���م  اخلمي�س  ي��وم  حددن� 
التوا�صل معن� لتزويدكم برابط الجتم�ع  الجتم�ع الول للجنة عن بعد وميكنكم 

على العن�وين الت�لية:expert@alsharid.com - تليفون:042555155
لذا يطلب ح�صوركم او من ميثلكم ق�نون� حل�صور الجتم�ع املذكور مع ار�ص�ل ك�فة 
امل�صتندات املتعلقة ب�لدعوى وعليكم مراجعة اخلبري اول ب�ول ب�ص�أن اأية ا�صتف�ص�رات 

وملت�بعة تطورات اجراءات تنفيذ امل�أمورية وا�صتالم امل�صتندات والتعقيب عليه�.
اخلبري/علي حممد علي بوفرو�سه الفال�سي
رقم القيد مبحاكم دبي 182  

دعوة حل�سور االجتماع االول للخربة
العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10   

 اإنذار عديل بالن�سر
رقم املحرر:2020/50933       

املنذر:ا�صم�عيل ح�صن خليفة احلو�صني - ام�راتي اجلن�صية
املنذر اليه:�صيد علي ام�م زايدي �صيد حممد قمر زايدي - هندي اجلن�صية

ومبوجب هذا النذار ف�إنن� ننذركم ب�صداد املديونية امل�صتحقة للمنذرة وقدره� 
ت�ريخ  م��ن  اي����م  ال��ف دره���م وذل���ك يف غ�صون خم�صة  اأرب��ع��ني  دره���م   )40.000(
ا�صتالمكم هذا النذار وال �صن�صطر لتخ�ذ ك�فة الجراءات الق�نونية الالزمة 
الق�نونية والتعوي�ص�ت الالزمة مع  املذكور ب�ل�ص�فة للفوائد  املبلغ  ل�صرتداد 

حتميلكم امل�ص�ريف والر�صوم واتع�ب املح�م�ه وهذا انذار من� بذلك.   
الكاتب العدل   

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل

  الكاتب العدل - ال�سارقة
العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10   

 اإنذار عديل بالن�سر
رقم املحرر:2020/50190       

املنذر:ام ا�س ان للوحدات امل�صبقة ال�صد �س.ذ.م.م 
املنذر اليه:ال�صخر للمق�ولت �س.ذ.م.م

ومبوجب هذا النذار ف�إنن� ننذركم ب�صداد املديونية امل�صتحقة للمنذرة وقدره� 
)234806.06( درهم مئتي واربعة وثالثني الف وثم�من�ئة و�صتة دراهم و�صتة 
ت���ري��خ ا�صتالمكم ه��ذا الن���ذار وال  اي���م م��ن  فل�س -  وذل��ك يف غ�صون خم�صة 
املذكور  املبلغ  ل���ص��رتداد  الالزمة  الق�نونية  الج���راءات  ك�فة  لتخ�ذ  �صن�صطر 
امل�ص�ريف  حتميلكم  م��ع  ال��الزم��ة  والتعوي�ص�ت  الق�نونية  للفوائد  ب�ل�ص�فة 

والر�صوم واتع�ب املح�م�ه وهذا انذار من� بذلك.   
الكاتب العدل   

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل

  الكاتب العدل - ال�سارقة
العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10   

 اإنذار عديل بالن�سر
رقم املحرر:2020/50940       

املنذر:م�صفر بن حمد بن ن��صر املري - �صعودي اجلن�صية
ب�صفته م�لك موؤ�ص�صة ن�صن��س الغربي للتج�رة 

املنذر اليه�:اخلليج للنقل الربي
ومبوجب هذا النذار ف�إنن� ننذركم ب�صداد املديونية امل�صتحقة للمنذرة وقدره� 
)300.000( درهم ثالثم�ئة الف درهم -  وذلك يف غ�صون خم�صة اي�م من ت�ريخ 
ا�صتالمكم هذا النذار وال �صن�صطر لتخ�ذ ك�فة الجراءات الق�نونية الالزمة 
الق�نونية والتعوي�ص�ت الالزمة مع  املذكور ب�ل�ص�فة للفوائد  املبلغ  ل�صرتداد 

حتميلكم امل�ص�ريف والر�صوم واتع�ب املح�م�ه وهذا انذار من� بذلك.   
الكاتب العدل   

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل

  الكاتب العدل - ال�سارقة

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 2020119/46
ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�صيد/عديل احمد خ�ن حممد ايوب خ�ن - اجلن�صية ب�ك�صت�ن يحمل بط�قة هوية 
رقم 784196464921301 يرغب يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�صته الب�لغة 100% وذلك اىل ال�صيد:�صمري 
احمد ن�ظر احمد - اجلن�صية ب�ك�صت�ن ويحمل بط�قة هوية رقم:784198561835756 يف الرخ�صة )قو�س 
املدينة ملق�ولت الديكور( والتي ت�أ�ص�صت ب�م�رة ال�ص�رقة مبوجب رخ�صة رقم:763523 ال�ص�درة من دائرة 
التنمية القت�ص�دية ، تغيري ن�ص�ط ، تغيري ال�صم التج�ري لل�صركة/املوؤ�ص�صة ، تغيري وكيل خدم�ت ، تن�زل 

�ص�حب رخ�صة لخر
وعمالبن�س امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �ص�ن 
الك�تب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حي�ل  اعرتا�س  اي   لديه  فمن  العالن  هذا  ت�ريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�ص�ر 

مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكور لتب�ع الجراءات الق�نونية. 
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 2020119/45

ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�ص�دة/مزمل احلق �صودري حممد اهلل �صودري  - اجلن�صية بنغالدي�س ويحمل 
بط�قة هوية رقم:784198193835745 يرغب يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�صته الب�لغه 50% وال�صيد حممد 
�صفري حممد �صيد اجلن�صية ب�ك�صت�ن ويحمل بط�قة هوية رقم:784198465732760 يرغب يف البيع والتن�زل 
العراق  - اجلن�صية  تتنجي  ال�صيدة:رغداء حممد ق�صي �صبحي  اىل  وذلك  الب�لغه %50  ك�مل ح�صته  عن 
وحتميل بط�قة هوية رقم:784198117390470 يف الرخ�صة )مغ�صلة ال�صراع الزرق( والتي ت�أ�ص�صت ب�م�رة 
ال�ص�رقة مبوجب رخ�صة رقم:622638 ال�ص�درة من دائرة التنمية القت�ص�دية ، تغيري ن�ص�ط ، تغيري وكيل 

خدم�ت ، تن�زل �ص�حب رخ�صة لخر
وعمالبن�س امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �ص�ن 
الك�تب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حي�ل  اعرتا�س  اي   لديه  فمن  العالن  هذا  ت�ريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�ص�ر 

مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكور لتب�ع الجراءات الق�نونية. 
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10   

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

)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2020 /0005463 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : املدعي عليه الول:جيوفري ب��صكو دمييتوي 

 - املركزي  ال�صجن   ، الرمث�   ، وا�صط  �ص�حية   ، الق��صمي  خ�لد  بن  خ�لد  ال�صيخ  �ص�رع   ، ال�ص�رقة  ام�رة   : الإق�مة   حمل  جمهول 
ه�تف:065989999 - ه�تف:0569159090

املدعي عليه الث�ين:اف�صل بون�ك�ن اندي ف�لبيل حممد - هندي اجلن�صية
AFSAL PUNNAKKAN ANDI VALAPPIL MUHA

TROPICAL STAR GEN TR LLC - املدعي عليه� الث�لثة:�صركة النجمة ال�صتوائية للتج�رة الع�مة ذ.م.م
عنوانهم�:ام�رة ال�ص�رقة - منطقة امل�صلى - �ص�رع الزهراء - �صقة رقم 203 - الط�بق الث�ين - ملك را�صد علي را�صد - ه�تف:065690465 

 info@tropicalstargeneraltrading.ae:متحرك:0565997217 - �س.ب:71883 - بريد الكرتوين -
بن�ء على طلب وكيل املدعية:ف��صت تراك لت�أجري ال�صي�رات �س.ذ.م.م

قد اق�مت عليكم الدعوى املذكورة اعاله وتط�لبكم فيه�:الزام املدعي عليه مببلغ وقدره )279.775( درهم مع الف�ئدة الق�نونية 
بواقع 9% من ت�ريخ املط�لبة الق�ص�ئية وحتى ال�صداد الت�م - الزام املدعي عليه ب�لر�صوم وامل�ص�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة

انت مكلف ب�حل�صور بجل�صة 2020/11/15 ام�م مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ص�رقة املحكمة الإبتدائية املدنية يف مت�م ال�ص�عة 
الث�منة والن�صف �صب�ح� - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 5( �صخ�صي� او بوا�صطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفق� به� ك�فة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة اي�م من ت�ريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمه� اعاله - بو�صفك مدعي عليه. - حرر بت�ريخ 2020/11/2م 
مدير اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2020 /0005837 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �صركة الرابح لتج�رة احلديد ذ.م.م 
جمهول حمل الإق�مة  : ال�ص�رقة - �ص�رع البنوك - بن�ية بنك التج�ري الدويل - �صقة 505

املدعي عليه:�صركة الرابح لتج�رة احلديد ذ.م.م
نعلمكم ب�ن املدعي/بنك ابوظبي التج�ري الدعوى رقم:2020/5837 الدائرة املدنية التج�رية اجلزئية اخل�م�صة

قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يط�لب فيه�:- قيد الدعوى ب�صفة م�صتعجلة احلجز التحفظي على املب�لغ املودعة 
يف ملف التنفيذ رقم:3376/2019 تنفيذ جت�ري ال�ص�رقة املق�م من املدعي عليه �صد املدعي - الزام املدعي عليه� 
قيد  ت�ريخ  12% من  بواقع  الق�نونية  للف�ئدة  ب�ل�ص�فة  درهم   )1.380.271.57( وقدره  مبلغ  للمدعي  يوؤدي  ب�ن 
الدعوى وحتى ال�صداد الت�م مع �صمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل بال كف�لة - الزام املدعي عليه ب�لر�صوم وامل�ص�ريف 

ومق�بل اتع�ب املح�م�ة
انت مكلف ب�حل�صور بجل�صة 2020/11/22 ام�م مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ص�رقة املحكمة الإبتدائية املدنية 
- وتقدمي مذكرة جوابية على  بوا�صطة وكيل معتمد  او  �صخ�صي�  الدعوى رقم 10(  - مكتب رقم )مكتب مدير 
الن�صر وذلك للنظر يف  ت�ريخ  اي�م من  امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة  الدعوى مرفق� به� ك�فة 

الدعوى املذكور رقمه� اعاله - بو�صفك مدعي عليه. - حرر بت�ريخ 2020/11/8م 
مدير اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10   
اإخطار يف الق�سية بطريق الن�سر

رقم:2017/30 ام القيوين
اىل املنفذ �صده� الث�نية/�صركة تعمري الق�ب�صة لال�صتثم�ر ذ.م.م

اوبتيم�  ���ص��رك��ة  م��دي��ر  ب�صفته  كون�صت�نتينيد�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ج��ورج  ط���ل��ب  ت��ق��دم  ق��د 
واملحكومة  كلي  جت����ري  رق������م:2016/66  ال��دع��وى  يف  ال�����ص���در  احل��ك��م  بتنفيذ  الع�ملية 

بت�ريخ:2016/10/30 اأم القيوين.
البتدائية اخط�ركم لتقدمي م�  القيوين الحت�دية  ام  التنفيذ - حمكمة  دائرة  قررت 

يفيد اقرار مب� يف ذمتكم ل�ص�لح �صركة الم�رات احلديثة لال�صتثم�ر العق�ري 
حرر بت�ريخ : 2020/11/8

           مكتب التنفيذ 

دولة االإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة ام القيوين االحتادية االبتدائية

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : فرم للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 
ال�صكل  هرير  ام   - بردبي   - لوت�ه  ن��صر  احمد  ن��صر  ملك   401 رق��م  مكتب   : العنوان 
ب�ل�صجل  القيد  رق��م   705019  : الرخ�صة  رق��م    ، حم���دودة  م�صوؤولية  ذات   : ال��ق���ن��وين 
مت  قد  ب�أنه  بدبي  القت�ص�دية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1131881  : التج�ري 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�صركة  ب�إنحالل  لديه�  التج�ري  ال�صجل  يف  الت�أ�صري 
بت�ريخ  دب��ي  العدل حم�كم  ل��دى ك�تب  وامل��وث��ق  بت�ريخ 2020/11/1   دب��ي  ق��رار حم�كم 
2020/11/1  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�صفي املعني ي�شري 
ي�صري  ملك   703 رقم  مكتب   : العنوان  احل�شابات  وتدقيق  لال�شت�شارات  و�شركاه 
 .................  : ف�ك�س    ............  : التج�ري  ه�تف  - اخلليج  بردبي   - ع�دل امني 
م�صطحب�ً معه ك�فة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�صر 

هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : ي�شري و�شركاه لال�شت�شارات وتدقيق احل�شابات 
العنوان : مكتب رقم 703 ملك ي�صري ع�دل امني - بردبي - اخلليج التج�ري  ه�تف : 

............  ف�ك�س : .................  
املذكور  امل�صفي  تعيني  ب�أنه قد مت  بدبي  القت�ص�دية  التنمية  دائ��رة  تعلن  مبوجب هذا 
دبي  ق��رار حم�كم  وذل��ك مبوجب  �تتض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  فرم  لت�صفية  اأع��اله 
وعلى   2020/11/1 بت�ريخ  دبي  حم�كم  العدل  ك�تب  لدى  واملوثق   2020/11/1 بت�ريخ  
من لديه اأي اعرتا�س اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الك�ئن بدبي على 
الثبوتية وذلك خالل  والأوراق  امل�صتندات  ك�فة  معه  اأع��اله، م�صطحب�ً  املذكور  العنوان 

)45( يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10   
 اعالن بالن�سر باحل�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى اال�ستئناف    

 يف الدعوى رقم:2020/181 ا�ستئناف جتاري   
امل�صت�أنف/حممد عبدالعزيز ربيع املهريي 

امل�صت�أنف �صده� الث�نية:ح�بى ك�ب��صي�س اي�صرتيال
راأ���س اخليمة مم� يقت�صي  ا�صتئن�ف جت���ري  ال��دع��وى رق����م:2020/181  اق���م عليك  قد 
امل��واف��ق:2020/11/16 ال�ص�عة الت��صعة  ح�صورك اىل مكتب ادارة الدعوى يوم الثنني 
�صب�ح� او ار�ص�ل وكيل عنك يف الوقت املحدد وذلك لالج�بة على ال�صتئن�ف وتقدمي م� 
لديكي من بين�ت ودفوع ويف ح�ل تخلفك عن احل�صور او ار�ص�ل وكيل عنك يف الوقت 

املحدد اعاله ف�ن مكتب ادارة الدعوى �صيب��صر نظر ال�صتئن�ف غي�بي�.
 حمكمة ا�ستئناف راأ�ض اخليمة

مكتب اإدارة دعوى اال�ستئناف

     حكومة  راأ�ض اخليمة      
دائرة املحاكم
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اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5268/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم:1991/2018 جت�ري جزئي، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 143798.51 درهم( �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف
 : ب�لق�صية  -  �صفته  ���س.ذ.م.م  الثقيلة  املعدات  لت�أجري  الذكية  املنطقة   : الإع��الن  ط�لب 

ط�لب التنفيذ   - وميثله:يو�صف حممد ح�صن حممد البحر - �صفته ب�لق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه: 1- الري�مي للمق�ولت �س.ذ.م.م - �صفته ب�لق�صية : منفذ �صده

  جمهول حمل الإق�مة 
مو�صوع الإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
ف�ن  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  ط�لب  اىل  دره��م   )143798.51( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �صتب��صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 

)15( يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 
يف الدعوى رقم 2020/2613 مدين كلي ال�سارقة

اعالن املدعي عليهم بتجديد الدعوى من ال�سطب   
اىل املدعى عليهم / 1- خليفة عبيد علي القطي النعيمي - ام�راتي اجلن�صية 4- حممد ا�صلم عبد الرحيم 
�ص�حب داد �صكر حممد - بحريني اجلن�صية 5- ت�مر حممد حم�ية مطر - م�صري اجلن�صية 7- عبد الروؤوف 

بن ع�ي�س عب ال�صفى - �صعودي اجلن�صية 
حيث ان املدعي / �صع�د مو�صالتي - اأمريكي اجلن�صية 

قد اق�م عليكم الدعوى املذكورة رقمه� اعاله لدى هذه املحكمة :  
وبجل�صة 2020/9/27 قررت املحكمة �صطب الدعوى ومت جتديده� من ال�صطب وتداولت ب�جلل�ص�ت. 

لذلك يقت�صي ح�صورك ام�م هذه املحكمة )الدائرة املدنية الكلية( ، يف مت�م ال�ص�عة الت��صعة من �صب�ح يوم 
2020/11/16  وذلك لالج�بة على الدعوى وتقدمي م� لديكم من بي�ن�ت ، ويف ح�ل تخلفكم عن احل�صور او 

عدم ار�ص�ل وكيل عنكم يف الوقت املحدد ف�ن املحكمة �صتب��صر نظر الدعوى يف غي�بكم.
مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 2020/11/09/47
هوية  بط�قة  ويحمل  ب�ك�صت�ن  اجلن�صية  دلدار  �صج�د  ال�صيد/حممد  ب�ن  للجميع  معلوم�  ليكن 
وذلك   %51 بن�صبة   %100 الب�لغه  ح�صته  ك�مل  عن  والتن�زل  البيع  يف  يرغب  رقم:784197504687142 
هوية  بط�قة  يحمل  املتحدة  العربية  الم�رات  اجلن�صية  الكتبي  ر�صيد  بن  عبداهلل  حمد  ال�صيد:عبيد  اىل 
رقم:784198832141869 ون�صبة 49% اىل ال�صيد/في��س احمد عبدالكرمي اجلن�صية ب�ك�صت�ن ويحمل هوية 
رقم:784198727528261 يف الرخ�صة )منجرة �صب�ب اخل�ن( والتي ت�أ�ص�صت ب�م�رة ال�ص�رقة مبوجب رخ�صة 
رقم )612121( ال�ص�درة من دائرة التنميه القت�ص�ديه تن�زل �ص�حب الرخ�صه ووكيل خدم�ته ل�صح�به� 

احل�ليني وتغيري ال�صكل الق�نوين من وكيل خدم�ت اىل ال�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة ذ.م.م
وعمالبن�س امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �ص�ن 
الك�تب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حي�ل  اعرتا�س  اي   لديه  فمن  العالن  هذا  ت�ريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�ص�ر 

مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكور لتب�ع الجراءات الق�نونية. 
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10   

اعالن بالن�سر
يف الدعوى رقم 1869/2020/11 مدين جزئي

مو�صوع الدعوى:  املط�لبة ب�إلزام املدعي عليهم� مببلغ وقدره ) 480،754.98 درهم( و الر�صوم و امل�ص�ريف و 
اأتع�ب املح�م�ة و الف�ئدة الق�نونية 9% من ت�ريخ ال�صتحق�ق 2020/7/19 وحتى ال�صداد الت�م.

ط�لب العالن:امل�صت�صفى المريكي دبي �س.ذ.م.م - �صفته ب�لق�صية:مدعي 
املطلوب اعالنهم:1- اديوايل �ص�ب�ن� ادين�ي - �صفته ب�لق�صية:مدعي عليه 

مو�صوع الإعالن : 
درهم(   480،754.98  ( وق��دره  مببلغ  عليهم�  املدعي  ب���إل��زام  املط�لبة  ومو�صوعه�  ال��دع��وى  عليك�  اأق���م  قد 
ال�صتحق�ق 2020/7/19 وحتى  ت�ريخ  الق�نونية 9% من  الف�ئدة  و  املح�م�ة  اأتع�ب  و  امل�ص�ريف  و  الر�صوم  و 
اأم�م   BOTIM تطبيق  املرئي  الت�ص�ل  برن�مج  واحل�صور عرب  ب�لعلم  التكرم  يرجى  لذا  الت�م.  ال�صداد 
اإدارة الدعوى البتدائية الث�نية ، على ه�تف رقم )0566039232 ( يوم الثنني املوافق 16-11-2020 وذلك 
من ال�ص�عة 9:00 �س ولغ�ية ال�ص�عة 12:30 ظ اأو احل�صور املرئي عن طريق مركز تقدمي اخلدمة املعتمد 

)الع�صيد( لتقدمي جوابكم على �صحيفة الدعوى ومرفق�ته� . . 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10   

اعالن اأمر اأداء بالن�سر
 4097/2020/60 امر اأداء 

تف��صيل الإعالن ب�لن�صر
اىل املدعي عليه / 1- دريك اند �صكل اجنينريجن �س.ذ.م.م 

مب� ان املدعي / نوفر لت�أجري احل�فالت �س.ذ.م.م 
وميثله / احمد ح�صن حممد عبداهلل امل�زمي 

امل���ربم بني  ال��ت��ج���ري  العقد  اول:ب���ن��ف���ذ  ب��ت���ري��خ 2020/9/29  الب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي  ق���ررت حمكمة 
الطرفني - ث�ني�:ب�لزام املدعي عليه�/ دريك اند �صكل اجنينريجن �س.ذ.م.م ب�ن توؤدي للمدعية/ 
نوفر لت�أجري احل�فالت �س.ذ.م.م مبلغ )143.500( درهم والف�ئدة الق�نونية بواقع 9% من ت�ريخ 
خم�صم�ئة  ومبلغ  وامل�ص�ريف  والر�صوم  الت�م  ال�صداد  وحتى  يف:2020/9/22  الق�ص�ئية  املط�لبة 

درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة
ولكم احلق يف اإ�صتئن�ف الأمر خالل 15 يوم من اليوم الت�يل لن�صر هذا العالن.

رئي�ض الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10   
اعالن اأمر اأداء بالن�سر
 4236/2020/60 امر اأداء 

تف��صيل الإعالن ب�لن�صر
اىل املدعي عليه / 1- مهند حممد حممود الرف�عي 

مب� ان املدعي / ا�ص�مه حممد عو�س البداد 
حممد  مهند  عليه/  املدعي  اول:ب���ل��زام   2020/10/10 بت�ريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
وق��دره )3.280.000(  البداد مبلغ  ا�ص�مه حممد عو�س  للمدعي/  ي��وؤدي  ب�ن  الرف�عي  حممود 
ا�ص�مه  للمدعي/  ي��وؤدي  ب�ن  الرف�عي  حممود  حممد  مهند  عليه/  املدعي  ث�ني�:الزام   - دره��م 
حممد عو�س البداد مبلغ وقدره )500.000( درهم تعوي�ص� اتف�قي� من ت�ريخ �صريورة المر 

ب�ت� - ث�لث�:الر�صوم وامل�ص�ريف ومبلغ الفي درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة
ولكم احلق يف اإ�صتئن�ف الأمر خالل 15 يوم من اليوم الت�يل لن�صر هذا العالن.

رئي�ض الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10   

اعالن بالن�سر
يف  الدعوى رقم 11320/2020/13 عمايل جزئي  

مو�صوع الدعوى : املط�لبة مب�صتحق�ت عم�لية وقدره� )95834( درهم وتذكرة عوده )3000( درهم 
والر�صوم وامل�ص�ريف والف�ئدة الق�نونية 9% من ت�ريخ المتن�ع عن �صداد الرواتب و�صمول احلكم ب�لنف�ذ 

mb205320025ae:املعجل بال كف�لة رقم ال�صكوى
ط�لب الإعالن : اك�صني هي  - �صفته ب�لق�صية : مدعي 

�صلط�ن علي  ���س.ذ.م.م وميثله�  املتحركة ولوازمه�  الهواتف  العج�ئب لتج�رة  1- بحر   : اإعالنهم  املطلوب 
ال�صحي - �صفته ب�لق�صية : املدعي عليه  -   جمهول حمل الإق�مة 

 )95834( وق��دره���  عم�لية  مب�صتحق�ت  املط�لبة  ومو�صوعه�  ال��دع��وى  عليك  اأق���م  قد   : الإع���الن  مو�صوع 
درهم وتذكرة عوده )3000( درهم والر�صوم وامل�ص�ريف والف�ئدة الق�نونية 9% من ت�ريخ المتن�ع عن �صداد 
له�  وح��ددت   .mb205320025ae:ال�صكوى رقم  كف�لة  بال  املعجل  ب�لنف�ذ  احلكم  و�صمول  الرواتب 
ف�أنت مكلف  لذا  بعد  التق��صي عن  ال�ص�عة 10.00 �س يف ق�عة  املوافق  2020/12/8   الثالث�ء   يوم  جل�صة 
ب�حل�صور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأي�م على الأقل . 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10   

      اعالن مدعى عليه بالن�سر
مرت�صى  حممد  املح�مي/  بوك�لة  ب�طون  مك�س  ردي  امل��دين:  ب�حلق  املدعي 
الق�نونية  وال�صت�ص�رات  للمح�م�ة  اله��صمي  حممد  مكتب  اله��صمي  يعقوب 
-   املدعي عليه )املطلوب اعالنه( / خيم راج رام ب�رك��س - هندي اجلن�صية 
- قررت حمكمة دبي البتدائية )دائرة اجلنح الث�لثه ( يف الق�صية اجلزائية 
رقم 2020/18061 اعالن املدعى عليه املذكور بالئحة الدع�ء وذلك عن طريق 
الن�صر، حيث اق�م املدعي ب�حلق املدين دعواه املدنية �صد املدعي عليه يط�لبه 
بتعوي�صه موؤقت� بدفع مبلغ وقدره )51000( درهم،  والق�صية موؤجلة جلل�صة 

2020/11/15 لورود الإعالن.

ماجد عي�شى احلب�شي/ رئي�ض ق�شم ق�شايا اجلزاء

النيابـــة العامـــة 
   PUBLIC PROSECUTION

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10   
اعالن بالن�سر

                        يف الدعوى رقم 4307/2020/60 امر اأداء
مو�صوع الدعوى: املط�لبة بْ�داء مبلغ وقدره 113،400.00 درهم (م�ئة وثالثة 

ع�صر الف� واربعم�ئة درهم(
ط�لب العالن: الفتح للعق�رات - �صفته ب�لق�صية: مدعى

املطلوب اعالنهم: 1- دايكوتك )�س. ذ.م.م ( - �صفته ب�لق�صية: مدعى عليه
اداء ال�ص�در من الفتح للعق�رات يف الدعوى  مو�صوع الإع��الن : مبوجب امر 
املذكورة اأعاله ف�نت مكلف للوف�ء بقيمة املط�لبة 11340000 درهم وذلك خالل 
خم�صة اي�م من ت�ريخ ن�صر هذا العالن و ال ف�ن املحكمة �صتتخذ الجراءات 

الق�نونية بحقكم
رئي�ض الق�سم         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية
العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10   

اعالن بالن�سر 
                      يف الدعوى رقم 6109/2020/207 تنفيذ جتاري

مو�صوع الدعوى:  تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم  285/2020 جت�ري كلي ، ب�صداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 20120درهم ( ، �ص�ماًل للر�صوم وامل�ص�ريف

ط�لب العالن: خ�لد �ص�مل م�صبح حميد املهريي - �صفته ب�لق�صية:  ط�لب التنفيذ
- �صفته ب�لق�صية:  منفذ �صده املطلوب اعالنهم:  1- م�ركة ف��صن �س.ذ.م.م 

مو�صوع الإعالن :  قد اأق�م عليك�م الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك�م بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )20120 درهم ( اىل ط�لب التنفيذاأو خلزينة املحكمة. وعليه ف�ن املحكمة 
�صتب��صر الجراءات التنفيذية بحقك�م يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� 

من ت�ريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10   

اعالن بالن�سر 
                      يف الدعوى رقم 6947/2020/207 تنفيذ جتاري

مو�صوع الدعوى:  تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم 3245/2019 جت�ري جزئي، ب�صداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 116003 درهم ( ، �ص�ماًل للر�صوم وامل�ص�ريف

ط�لب العالن:  داين ديب مطران - �صفته ب�لق�صية:  ط�لب التنفيذ
ايي  اي��ه  3- جولد  كون�ص�رى  نيكو  مو�ص�  م��و   -2 ان���دري ج�وثيري    -1 اع��الن��ه��م:   املطلوب 

م.د.م.�س  - �صفتهم ب�لق�صية:  منفذ �صدهم    
مو�صوع الإعالن :  قد اأق�م عليك�م الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك�م بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )116003 درهم ( اىل ط�لب التنفيذاأو خلزينة املحكمة. وعليه ف�ن املحكمة 
�صتب��صر الجراءات التنفيذية بحقك�م يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� 

من ت�ريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10   
حرة  منطقة  �صركة  ذ.م.م،  ح��رة  منطقة  اي�صت  ميدل  �صريت�س  اك�صيكيتيف  كونكت  �صركة/ 
 ،104 رق��م:  مكتب   ،21216 ���س.ب  ب���  والك�ئنة   92300 رق��م  رخ�صة  حم���دودة،  م�صوؤولية  ذات 
الط�بق الول، مبني بلوك رقم 6، جممع دبي للمعرفة، دبي، دولة الإم�رات العربية املتحدة، 
ال�صريك  ق��رار  مبوجب  املذكورة  ال�صركة  هذه  ترغب  للتطوير،  دبي  �صلطة  لدى  واملرخ�صة 

بت�ريخ 06 اكتوبر 2020 ب�ص�أن اإغالق وحل ال�صركة.
وفق�ً لذلك، تهيب ال�صركة ب�أي طرف معني ب�لأمر ولديه اأى مط�لب�ت فى مواجهته� عليه 
اأو  تقدمي هذه املط�لب�ت خالل 45 يوم�ً من ت�ريخ هذا الإع��الن عن طريق الربيد امل�صجل 

الإت�ص�ل ب� :
ال�صّيد/ برا�صوب براك��ص�ن

اإ�صم ال�صركة: كونكت اك�صيكيتيف �صريت�س ميدل اي�صت منطقة حرة ذ.م.م
�س.ب: 21216

ال�ص�رقة، دولة الإم�رات العربية املتحدة 
ه�تف رقم: 97165536856+

prashobprakashan@bashaca.com :الربيد الإلكرتوين
 لن يتم النظر فى املط�لب�ت التى ترد بعد اإنته�ء فرتة الإ�صع�ر واملحددة ب�  45 يوم�ً. 

ا�سعار ت�سفية

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10   
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم   2020/18927
املنذر :  بنك ابوظبي الول ح�لي� بنك ابوظبي الوطني �ص�بق� .

املنذر اإليه  : احمد فتحي عبدالق�در.  
نتيجة  دره��م   )159،090.25( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�ص�ط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من ت�ريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخ�ذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�صي�رة رقم ) 68336/ خ�صو�صي /الفئة H / دبي( من نوع )هوندا ب�يلوت - 
ا�صتي�صن  ( موديل )2012(_ لون ) اأ�صود(_ واملمولة ل�ص�حلكم من قبل املنذر 

مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10   
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم   2020/18924
املنذر :  بنك ابوظبي الول ح�لي� بنك ابوظبي الوطني �ص�بق� .

املنذر اإليه  : فندق ت�مي ا�صكوير.  
نتيجة  دره��م   )197،465.84( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�ص�ط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من ت�ريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخ�ذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�صي�رة رقم ) 39237/ خ�صو�صي /Q/ دبي( من نوع )�صنوين ا�س دبليو بي 6 
- ب��س  ( موديل )2015(_ لون ) ابي�س(_ واملمولة ل�ص�حلكم من قبل املنذر 

مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10   
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2020/18930
املنذر :  بنك ابوظبي الول ح�لي� بنك ابوظبي الوطني �ص�بق� .

املنذر اإليه  : جو ه�لف�رد برا�صيت.  
نتيجة  دره��م   )37،886.15( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�ص�ط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من ت�ريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخ�ذ الإج��راءات التنفيذية على 
�صي  نوع )م���زدا  ابوظبي( من   / ال�صي�رة رقم ) 75586/ خ�صو�صي /الفئة 15 
اك�س 9 - ا�صتي�صن  ( موديل )2012(_ لون ) اأبي�س(_ واملمولة ل�ص�حلكم من 

قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10   
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2020/18925
املنذر :  بنك ابوظبي الول ح�لي� بنك ابوظبي الوطني �ص�بق� .

املنذر اإليه  : فينوراتهي�س ن�ج�راج ن�ج�راج.  
نتيجة  دره��م   )115،163.22( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�ص�ط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من ت�ريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخ�ذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�صي�رة رقم ) 16390/ خ�صو�صي /الفئة 16 / اأبوظبي( من نوع )هوندا اكورد 
_  �ص�لون  ( موديل )2016(_ لون ) رم�دي(_ واملمولة ل�ص�حلكم من قبل 

املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10   
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2020/18929
املنذر :  بنك ابوظبي الول ح�لي� بنك ابوظبي الوطني �ص�بق� .

املنذر اإليه  : انوب فينوجوب�لن ن�ير فيلي�ديل ن�راي�ن�ن ن�ير فينو.  
نتيجة  دره��م   )15،725.14( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�ص�ط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من ت�ريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخ�ذ الإج��راءات التنفيذية على 
نوع  من  ابوظبي(   / ع�صر  الث�لثة  /الفئة  خ�صو�صي   /65261  ( رق��م  ال�صي�رة 
واملمولة  اأ���ص��ود(_   ( ل��ون   _)2014( م��ودي��ل   ) ه�ت�صب�ك    - ك��روز  )�صيفرلية 

ل�ص�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم
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 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2020/18923
املنذر :  بنك ابوظبي الول ح�لي� بنك ابوظبي الوطني �ص�بق� .

املنذر اإليه�  : مطبعة الع�مل الرقمي ذ م م.  
نتيجة  دره��م   )41،856.31( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه�  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  ب�لتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�����ص���ط  ب�صداد  الإخ���الل 
خالل اأ�صبوع من ت�ريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخ�ذ الإجراءات التنفيذية 
ال�ص�رقة( من نوع )ني�ص�ن  ال�صي�رة رقم ) 20471/ خ�صو�صي /الفئة 1 /  على 
ب�ثف�يندر -  ا�صتي�صن  ( موديل )2015(_ لون ) اأحمر(_ واملمولة ل�ص�حلكم 

من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم
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 اإنذار عديل بالن�سر

رقم  2020/18933
املنذر :  بنك ابوظبي الول ح�لي� بنك ابوظبي الوطني �ص�بق� .

املنذر اإليه  : ري�ن روي بيليرب ب�را�صين�  
نتيجة  دره��م   )58،187.79( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�ص�ط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من ت�ريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخ�ذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�صي�رة رقم ) 28411/ خ�صو�صي /17/ ابوظبي( من نوع )ميت�صوبي�صي ايه ا�س 
اك�س - ا�صتي�صن  ( موديل )2017(_ لون ) رم�دي(_ واملمولة ل�ص�حلكم من 

قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم
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 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2020/18922
املنذر :  بنك ابوظبي الول ح�لي� بنك ابوظبي الوطني �ص�بق� .

املنذر اإليه�  : مطبعة الع�مل الرقمي ذ م م.  
نتيجة  دره��م   )27،780.11( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه�  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�ص�ط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من ت�ريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخ�ذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�صي�رة رقم ) 13652/ خ�صو�صي /الفئة 2 / ال�ص�رقة( من نوع )تويوت� ي�ري�س 
- �ص�لون  ( موديل )2015(_ لون ) رم���دي(_ واملمولة ل�ص�حلكم من قبل 

املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم
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 اعالن بالن�سر

يف  االإ�ستئناف رقم 2548/2020/305 ا�ستئناف جتاري 
مو�صوع الإ�صتئن�ف: اإ�صتئن�ف احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم 2020/19 اإجراءات 

افال�س والر�صوم وامل�ص�ريف والتع�ب  
 : ب�لق�صية  �صفته   - الفهيم   عبدالرحيم  علي  ا�صم�عيل  حممد   : الإع����الن  ط���ل��ب 

م�صت�أنف
 املطلوب اإعالنه : 1- موفق حممد �صراج  - �صفته ب�لق�صية : م�صت�أنف �صده.

جمهول حمل الإق�مة 
مو�صوع الإعالن : قد ا�صت�أنف احلكم ال�ص�در ب�لدعوى رقم 19/2020 اجراءات افال�س   
بق�عة  �صب�ح�   10.00 ال�ص�عة    2020/11/18 املوافق  الرب��ع���ء  ي��وم  جل�صه  له�  وح��ددت 
تخلفكم  ح�ل  ويف  ق�نوني�  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه  بعد  عن  التق��صي 

�صتجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 13084 بتاريخ 2020/11/10   

اإعالن منفذ �سده بالن�سر 
حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية - 

)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2020 /0001798 اخطار دفع يف الق�سية رقم
اىل املحكوم عليه:ورثة �صم�ء عبدالرحيم حممد بن كرم وهو والده� /عبدالرحيم حممد عبدالرحيم 

بن كرم
حيث انه بت�ريخ قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �صدك ل�ص�لح املدعي املنفذ:بنك اأبوظبي التج�ري 

)بنك الحت�د الوطني - �ص�بق�( 
يف الق�صية امل�ص�ر اليه� اعاله ومب� ان املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع 

الر�صم املحدد لذلك ومب� ان احلكم املطلوب تنفيذه ك�لتي:
املجموع الكلي �ص�مال الر�صوم وامل�ص�ريف:262227 درهم

ت�ريخ  من  يوم�   15 خالل  اعاله  اليه  امل�ص�ر  التنفيذي  ال�صند  يف  م�ج�ء  بتنفيذ  مكلف  ف�نت  لذلك 
اجراءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  ف�ن  ذلك  عن  تخلفكم  ح�لة  ويف  الخط�ر  بهذا  اعالنك/اعالنكم 

التنفيذ اجلربي املقررة ق�نون� 
القا�سي/وائل احمد عبداهلل
حمكمة ال�سارقة
حمكمة التنفيذ املدنيه      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6037/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم:2019/2592 امر اأداء، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 161.878.21 درهم( �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف
: ط�لب  ب�لق�صية  -  �صفته  ذ.م.م  البن�ء  م��واد  لتج�رة  ال��دان��وب  �صركة   : الإع���الن  ط�لب 

التنفيذ   - وميثله:حممد خليفة �ص�مل الغفلي - �صفته ب�لق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه: 1- اميتيك خلدم�ت الفنية �س.ذ.م.م - �صفته ب�لق�صية : منفذ �صده

  جمهول حمل الإق�مة 
مو�صوع الإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
، وعليه ف�ن  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  دره��م اىل ط�لب  وق��دره )161.878.21(  به  املنفذ 
املحكمة �صتب��صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 

)15( يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى حمكمة عجمان املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 

)كلي(  مدين   AJCFICICIV2020 /0001010 يف  الدعوى رقم
اىل:ح�صني ق��صم عبداهلل

جمهول حمل الق�مة ال�ص�رقة - الغبيبة - مطعم ملك الدج�ج الط�زج ب�لقرب من مركز الذهب مق�بل مطعم ح�صرموت
نعلمكم ب�ن املدعي )ة( اللبن�نية الع�ملية خلدم�ت الغذية ذ.م.م - العنوان/حمل الق�مة:عجم�ن اجلرف مق�بل املحكمة 
بن�ية الغ�من �صقه رقم 107  - قد اأق�م الدعوى املذكورة اأعاله للمط�لبة ب������: اعالن املدعي عليهم:1-ح�صني ق��صم عبداهلل 

2- ق��صم ح�صني عبداهلل 3- و�صيم ق��صم عبداهلل - اعالن بطريق الن�صر
اول:بندب خبري ح�ص�بي تكون مهمته الطالع على اوراق الدعوى وم�صتنداته� وم� ع�صى ان يقدم له من م�صتندات والنتق�ل 
اىل اي جهة يتطلب مو�صوع الدعوى النتق�ل اليه� وحتديد التزام املدعي عليهم وم�صوؤوليتهم الق�نونية عن ك�فة ديون 
عن  الن��صئة  ال�صرار  عن  للمدعية  اجل�بر  التعوي�س  وحتديد   2019/4/3 املوؤرخ  البيع  عقد  ابرام  قبل  الن��صئة  ال�صركة 
املط�لب�ت الق�ص�ئية له� من قبل دائني املدعي عليهم ال�ص�بقني وعن الت�صهري ب�صمعة ال�صركة التج�رية مع احتف�ظ املدعية 

يف املط�لبة مب� �صي�صفر عنه تقرير اخلربة - ث�ني�:الزام املدعي عليهم الر�صوم وامل�ص�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة
لذا يتوجب عليكم احل�صور ام�م الدائرة التج�ريه الكلية حمكمة عجم�ن �صب�ح يوم املوافق:2020/11/22 ال�ص�عة 10:00 
ار�ص�ل وكيل معتمد ينوب عنكم ف�ن املحكمة �صتب��صر  او  لتقدمي م� لديكم من دف�ع وم�صتندات ويف ح�لة عدم ح�صوركم 

الجراءات الق�نونية يف غي�بكم.
مدير اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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•• دبي-د.حممود علياء 

الثق�فة والعلوم  اأطلقت ندوة  اأ�صبوع الت�صميم يف دبي  اإط�ر  يف 
اأم�س  الأول عرب الف�ص�ء الفرتا�صي مهرج�ن الإم�رات الدويل 
م�صمم�ً   166 الث�ين للمل�صق حتت �صع�ر “الأمل” مب�ص�ركة 
الندوة  اأوجدته  اإبداعي  اإط���ر  56 دول��ة. ويعترب املهرج�ن  من 
العربية  الإم����رات  دول��ة  يف  والبتك�ر  الت�صميم  مك�نة  لتعزيز 
و�ص�ئل  ولتعزيز  اإفريقي�،  و�صم�ل  الأو���ص��ط  وال�����ص��رق  املتحدة 
والتفكري  اجلرافيكي  الت�صميم  ومم�ر�صة  الب�صري  التعبري 
الإبداعي والتوا�صل والتب�دل الإبداعي مع الثق�ف�ت الأخرى. 
من  املع��صرة  املل�صق�ت  بت�ص�ميم  لالحتف�ء  املهرج�ن  وي�صعى 
التوا�صل  اأ�صك�ل  املل�صق �صكال من  الع�مل. يعترب  اأنح�ء  جميع 
للق�ص�ي�  وال�صتج�بة  والأف��ك���ر  امل��ع��ل��وم���ت،  لتب�دل  الب�صري 

املحلية والع�ملية وتعزيز املنتج�ت واخلدم�ت.
حتت �صع�ر “الأمل” يجمع مهرج�ن الإم�رات الدويل للمل�صق 
الأرجنتني  يف  امل�صممني  اأف�����ص��ل  م��ن  نخبة  الث�نية  دورت���ه  يف 
واأذربيج�ن وبيالرو�صي�، وبوليفي� والربازيل، وبرون�ي، وبلغ�ري� 
وال�����ص��ني وك��ول��وم��ب��ي��� وك��روات��ي���، وك��وب��� وق��رب���س والدمن�رك 
كونغ  وه��ون��غ  وال��ي��ون���ن  واأمل���ن��ي���  وفرن�ص�  واإ�صتوني�  والإك����وادور 
وه��ن��غ���ري���، وال��ه��ن��د واإن��دون��ي�����ص��ي���، واإي�����ران، وال��ع��راق واإيط�لي� 
ومقدوني�  وليختن�صت�ين  ولو���س  وكو�صوفو  والأردن  والي�ب�ن 
وبولندا  وال��ف��ل��ب��ني  وب���ك�����ص��ت���ن  وه��ول��ن��دا  واملك�صيك  وم���ل��ي��زي��� 
وكوري�  و�صلوفيني�،  و�صلوف�كي�  و�صربي�  ورو���ص��ي���  وال��ربت��غ���ل 
وت�يوان  و�صوي�صرا  وال�صويد  وال�����ص��ودان  واإ�صب�ني�  اجلنوبية، 
املتحدة  واأوكراني� والولي�ت  املتحدة  وت�يالند وتركي� واململكة 

الأمريكية وفيتن�م والإم�رات العربية املتحدة.
 تعزز الأعم�ل امل�ص�ركة يف املهرج�ن دور املل�صق كو�صيلة فع�لة 
لالت�ص�ل الب�صري ميكن اأن ي�ص�هم ب�صكل كبري يف ن�صر جوانب 
الأمل والتف�وؤل والتفكري الإيج�بي والختي�ر وتقرير امل�صري. 
ك��ذل��ك ي��وف��ر ال��ف�����ص���ء الف��رتا���ص��ي ل��ل��ن��دوة يف ظ��ل الظروف 
على  الإب��داع��ي  العمل  مع  توا�صل  اإمك�نية  واجل�ئحة  احل�لية 
كب�ر  اأعم�ل  وم�ص�هدة  احل��دث  ه��ذا  يف  وامل�ص�ركة  وا�صع،  نط�ق 

م�صممي املل�صق على م�صتوى الع�مل.

اأن  الندوة  اإدارة  رئي�س جمل�س  البدور  الأ�صت�ذ بالل  اأك��د   وقد 
الثق�فة بعن��صره� املختلفة هي ج�صر التوا�صل الإن�ص�ين، واإذا 
الب�صر  بنو  يتوا�صل  التي من خالله�  التعبري  اأداة  اللغة  ك�نت 
امل��ب��دع��ون عن  به�  يعرب  ال��ت��ي  الع�لية  اللغة  ه��ي  ال��ف��ن��ون  ف����إن 
مكنون دواخلهم، وتكون ر�ص�لة مب��صرة م� بني املبدع واملتلقي. 
لأن  الإب��داع��ي��ة،  الر�ص�ئل  مقدمة  يف  الب�صرية  الفنون  وت���أت��ي 
احل��صة الب�صرية تلتقط الر�ص�ئل الإبداعية مبجرد امل�ص�هدة، 
لذا انح�زت ندوة الثق�فة والعلوم اإىل تنظيم مهرج�ن الإم�رات 
“البو�صرت”، الو�صيلة الإبداعية التي تختزل  الدويل للمل�صق 
الكثري من الر�ص�ئل التي يعرب به� الفن�نون عن روؤيتهم جت�ه 

مو�صوع املهرج�ن.
قرب�س  ج�معة  يف  الت�صميم  واأ���ص��ت���ذ  ال���دويل  امل�صمم  وذك���ر   
التكنولوجية ايفريبي�س زانتيد�س اأن مهرج�ن الإم�رات الدويل 
الث�ين للمل�صق بال �صك و�صع دبي والإم�رات العربية املتحدة 
املل�صق.  وت�صميم  ال��ع���مل��ي  اجل��راف��ي��ك  ت�صميم  خ���رط��ة  ع��ل��ى 
و�صم�ل  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  نوعه  من  الأول  وب�عتب�ره 
التف�وؤل  وتعميم  الإب���داع���ي  التعبري  تعزيز  يف  جن��ح  اأف��ري��ق��ي��� 
ال�صعبة  الأوق����ت  ه��ذه  والقوة يف  واجل���راأة  الإيج�بي  والتفكري 
للمهرج�ن جنحت يف جمع عدد  الث�نية  ال��دورة  نعي�صه�.  التي 
الدول  م��ن  كبرية  جمموعة  م��ن  ال��رائ��ع��ة  املل�صق�ت  م��ن  كبري 
وامل�صممني املبدعني. مهرج�ن الإم�رات بال �صك مب�درة رائعة 
تركيز على اجلودة اأكر من الكمية جم�ل ت�صميم اجلرافيك 
املهرج�ن  موؤ�ص�صي  اأح��د  النعيم  عرف�ت  الدكتور  اأم���  واملل�صق. 
يف  الأمريكية  اجل�معة  يف  الت�صميم  وا�صت�ذ  عليه  وامل�صرفني 
اأ�صك�ل  م��ن  �صكل  ب�عتب�ره�  املل�صق�ت  ان  ذك��ر  فقد  الإم�����رات 
التوا�صل الب�صري لتب�دل املعلوم�ت والأفك�ر ا�صتج�بة للق�ص�ي� 
املحلية والع�ملية وللرتويج للمنتج�ت واخلدم�ت ميكن اأن تكون 
و�صيلة فع�لة تعزيز قيم الأمل والتف�وؤل والتفكري الإيج�بي يف 
 ... اليومية  والأم��ل هو جزء من مم�ر�ص�تن�  والع�مل.  املجتمع 
ن��راه على الرغم من كل ه��ذا الظالم. نحن  ال��ذي  ان��ه ال�صوء 
ن�أمل ب��صتمرار يف حتقيق �صيء م� �صواء على امل�صتوى الفردي 
ت�أكيد  على  ق�صرية  ف��رتة  خ��الل  امل��ه��رج���ن  جن��ح  اجلمعي.  اأو 
وجوده على امل�صتوى الدويل وا�صتقط�ب كب�ر امل�صممني وعر�س 

اأعم�لهم يف هذا اجلزء من الع�مل وكذلك التف�عل مع الق�ص�ي� 
الب�صري  الواقع  تعزيز  يف  املهرج�ن  ي�ص�هم  والع�ملية.  املحلية 
والعلوم  الثق�فة  ن��دوة  اىل  يعود  والف�صل  الإبداعية  والثق�فة 
املهرج�ن  ه��ذا  وجعل  الإب��داع��ي��ة  للم�ص�ريع  من�صة  ب�عتب�ره� 

ممكن�. 
 وذكرت اأ�صت�ذة الت�صميم الربوفي�صور دالي� حممود اأن الفكرة 
وقد  “الأمل”  ه��ي  املل�صق  ملهرج�ن  الث�نية  ل��ل��دورة  املحورية 
متت م�ص�ركته� مع جمموعة من كب�ر امل�صممني على م�صتوى 

الع�مل،
 ونتيجة لهذا التف�عل نحن اليوم يف معر�س افرتا�صي مليء 
مبل�صق�ت الأمل والتف�وؤل والتغيري امل�صتقبلية. تتطلب امل�ص�حة 
الفرتا�صية التي مت اإن�ص�وؤه� ا�صتج�بة فردية من امل�ص�هد، حيث 
مبتكرة  ذهنية  م�ص�حة  يف  درج��ة   360 جولة  يف  توجيهه  يتم 
“الأمل”.  يف  يتب�صرون  ال��ذي��ن  وامل��ب��دع��ني  الت�صميم  ملفكري 
يف وق���ت ن��ح��ن ف��ي��ه ب��ح���ج��ة م������ص��ة اإىل مم���ر���ص���ت ت��ع��زز الأمل 
للبق�ء على احلي�ة، هذه امل�ص�حة ت�صمح ب�مت�ص��س ه�دئ للفن 
بطريقته الفريدة. اإن الألوان ومواد الت�صميم ت�صجع امل�ص�هد 
املعر�س  ب��ني  الفجوة  تختزل  ب��ه  خ��صة  ع��الم���ت  اإن�����ص���ء  على 
وامل�ص�رك. اإن حرية تكبري ال�صكل ومع�ينة التف��صيل اأو “دوامة 

يف ملحة” يوفر حرية اأكرب يف مع�ينة جتربة فن الأمل. 
املهرج�ن  جلنة  وع�صو  ال��رائ��دة  الإم���رات��ي��ة  الفن�نة  واأك���دت    
اىل  �صعى  الث�نية  دورت���ه  املهرج�ن يف  اأن  ال��دك��ت��ورة جن���ة مكي 
ت�صليط ال�صوء على هذا البداع اخل��س لفن�ين ومبدعي فن 
فكرة  اإي�ص�ل  كيفية  اإىل  الأوىل  ب�لدرجة  يعتمد  ال��ذي  املل�صق 
اللون  خ��الل  م��ن  وم��ق��روءة  وب�صيطة  مبتكرة  بطريقة  معينة 
التي تكتب ب�صكل مب��صر ووا�صح. حجم  العب�رات  اأو  ال�صكل  اأو 
اأ�صبح  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  وامل��ك���ن��ة  امل��ه��رج���ن  يف  الوا�صعة  امل�ص�ركة 
يحظى به� دليل على الدور الري�دي لندوة الثق�فة والعلوم يف 
الثق�يف والفني مقدمة  والتب�دل  والت�صميم  ب�لإبداع  الحتف�ء 
للجمهور يف دولة الإم�رات نخبة متميزة من م�صممي املل�صق 
ال��ف��ن��ي ال��ذي��ن ت��رج��م��وا م��و���ص��وع )الأم�����ل( اإىل اأف��ك���ر ب�صرية 
التحدي�ت  ظ��ل  ويف  ال��ت��ن���ول  يف  ومتنوعة  الأ���ص���ل��ي��ب  م��ت��ع��ددة 
الراهنة وال�صعوب�ت التي ي�صهده� الع�مل يف هذا الع�م ب�لذات 

يعتب “الأمل” هو اخلي�ر املنطقي ملواجهة الي�أ�س والظالم.
هذا وقد ذكر رئي�س املنظمة ال�صيوية للت�صميم ولي�م ه�رالد 
يف  التف�وؤل  اىل  وي��دع��وا  اإيج�بية  ر�ص�ئل  املهرج�ن  يقدم  وون��غ 
وقت نحن فيه اىل ذلك يف ظل اجل�ئحة. اأن حجم ال�صتج�بة 
الوقت.  �صيق  يف  ب�لرغم  مذهل  ال��ع���م  ه��ذا  املهرج�ن  ملو�صوع 
ان� �صعيد بروؤية اأعم�ل كب�ر امل�صممني يف ا�صي� يف هذا املعر�س 
اأوج����ده امل��ه��رج���ن م��� ب��ني امل�صممني. يوفر  وال��ت��وا���ص��ل ال���ذي 
املهرج�ن فر�ص� للم�صممني املقيمني يف الدول الن�مية وكثري 
بلداً(   49 نف�صه�  اآ���ص��ي���  يف  ي��وج��د  )ح��ي��ث  م��ع��روف  غ��ري  منه� 
على الرغم من اأن الت�صميم ك�ن جزءاً ل يتجزاأ من ثق�ف�تهم 

العميقة والغنية لعدة قرون.
اأعم�لهم  لعر�س  الفر�صة  امل�صممني  ل��ه��وؤلء  امل��ه��رج���ن  اأت����ح   

والتوا�صل مع زمالئهم من بقية دول الع�مل.
ال����دويل للمل�صق �صوف  الإم�������رات  م��ه��رج���ن  ب�����أن  ث��ق��ة  ك��ل��ن���   
الدولية  املل�صق  اأبرز مهرج�ن�ت  اأحد  النمو لي�صبح  ي�صتمر يف 

مبو�صوع�ته املتنوعة وب�لإبداع الذي يتبن�ه.
ج�معة  يف  الت�صميم  اأ���ص��ت���ذ  بيلوه  ديفيد  الربوفي�صور  وذك��ر   
للمل�صق�ت  ال��دويل  الإم���رات  “مهرج�ن  اأن  املركزية  وا�صنطن 
ال��ع���م. ف�ملهرج�ن  ل��دى خ��الل  املف�صلة  املع�ر�س  اأه��م  اأح��د  هو 
لي�س فقط لأنه معر�ص�ً لالحتف�ء ب�ملل�صق املع��صر من جميع 
التي  الع�ملية  التي  الق�ص�ي�  على  لرتكيزه  واإمن���  الع�مل  اأنح�ء 

انح�ء  جميع  م��ن  وامل�صممني  الفن�نني  يلتقي  جميع�ً.  تهمن� 
الع�مل بروح التع�ون والوحدة لإي�ص�ل ر�ص�ئلهم حول موا�صيع 

ح��صمة مثل الت�ص�مح والأمل.
املهرج�ن وكذلك  اأخ��رى يف هذا  للم�ص�ركة مرة  اأن��� حمظوظ   
من  العديد  ج�نب  اإىل  الدولية  اللجنة  يف  للم�ص�ركة  لدعوتي 

رواد الت�صميم واملحرتفني املتميزين«.
ع�م  ت�أ�ص�صت  علمية  ثق�فية  موؤ�ص�صة  والعلوم  الثق�فة  ون��دوة   
دولة  يف  وال��ف��ن��ون  وال��ع��ل��م  الثق�فة  م�صرية  لتعزيز   1987

الإم�رات العربية املتحدة.
احلركة  وتن�صيط  دع���م  ع��ل��ى  ال��ن��دوة  تعمل  ت�أ�صي�صه�  وم��ن��ذ   
تنميته�  عملية  يف  وامل�ص�همة  والإب��داع��ي��ة  والعلمية  الثق�فية 
والأن�صطة  الفع�لي�ت  تنظيم  خ��الل  من  مب�صتواه�  والرت��ق���ء 
املختلفة للتعريف ب�ملنجز الثق�يف والعلمي والإبداعي الإم�راتي 
وال��ع��رب��ي وال��ت��ب���دل ال��ث��ق���يف واحل�����ص���ري م��ع الأمم الأخ����رى. 
وت�صجيع املواهب والكف�ءات يف جميع املج�لت، وتر�صيخ املف�هيم 
وا�صت�صراف  ال��رتاث  روح  اإىل  ت�صتند  التي  الإيج�بية  الثق�فية 

امل�صتقبل مرتكزة على ال�صرتاتيجية الوطنية للدولة. 
وت�صعى اإىل توطيد العالق�ت وتوثيقه� مع اجلمعي�ت والهيئ�ت 
اإب��رازاً لوجه الدولة احل�ص�ري، والعمل على  الأخرى املم�ثلة، 
حتقيق تالوؤم اجتم�عي بعيداً عن النزاع�ت الط�ئفية والعرقية 

والدينية وال�صي��صية. 

الت�ريخية  الأح����داث  اأن  اجلل�صة  �صيف�  وات��ف��ق 
الك�تب  ت�صع  واحلقيقية،  املثبتة  ب�صخ�صي�ته� 
يف  تغيري  دون  ت�صوراته  توظيف  اإ�صك�لي�ت  اأم���م 
يحد  ال���ذي   الأم���ر  الث�بتة،  الت�ريخية  ال��وق���ئ��ع 
الأدوات  ابتك�ر  اإىل  ويدفعه  الك�تب،  حرية  م��ن 
واحللول التي من �ص�أنه� اأن ت�ص�هم يف اإجن�ز عمل 

اإبداعي دون ت�صويه للحق�ئق.
وا�صتهلت ف�طمة املزروعي اجلل�صة ب�لت�أكيد على 
الت�ريخي،  ال��روائ��ي  مفهومي  ب��ني  خلط  وج���ود 
هو  امل���وؤرخ  اأن  الكثريين، مو�صحة  ل��دى  وامل���وؤرخ 
وتوثيقه�،  الت�ريخية  الأح��داث  بكت�بة  يقوم  من 
والوث�ئق  وامل�ص�در  الث�بتة،  ب�لوق�ئع  م�صتعين�ً 
بتلك  ب�ل�صتع�نة  ال��روائ��ي  ي��ق��وم  فيم�  امل��وؤك��دة، 
الوق�ئع وو�صعه� يف ق�لب روائي، �صمن ت�صورات 

خ��صة حول ال�صخ�صي�ت والزم�ن واملك�ن.
الت�ريخية  ال���رواي����ت  كت�بة  امل��زروع��ي  وو���ص��ف��ت 
على  حت��ت��م  كت�بته�  اأن  اإىل  م�����ص��رية  ب�ل�صعبة، 
الروائي حتري الدقة وامل�صداقية، وعدم ت�صويه 
البحث  اإىل  واللجوء  الث�بتة،  والوق�ئع  احلق�ئق 
الق�ص�ي�  تتن�ول  والتق�صي عرب م�ص�در موثوقة 
نقل  يف  ح���ذراً  يكون  واأن  الت�ريخية،  والأح����داث 
ال��وق��وع يف خط�أ  وو���ص��ف تلك الأح���داث لتجنب 

ت�صويه الت�ريخ.
و�صددت الروائية الإم�راتية على اأهمية امتالك 
الت�ريخية،  الأح�����داث  ت��ط��وي��ع  مل���ه����رات  ال��ك���ت��ب 
ق��ب��وًل لدى  والتخفيف م��ن ح��دت��ه��� ح��ت��ى جت��د 
اأن الت�ريخ يعترب عند  اإىل  الق�رئ، مرجعة ذلك 
الكثريين م�دة �صلبة، وحتت�ج اإىل تطويع �صمن 

اإط�ر روائي ينقل ت�صل�صل الأحداث ب�صال�صة.
ي�صتخدمه�  ال��ت��ي  الأدوات  اأن  امل��زروع��ي  وبينت 
عن  تختلف  الع�دية،  وال��رواي���ت  الق�ص�س  ك�تب 
اأدوات وعن��صر الأدب الت�ريخي، نظراً للم�ص�حة 
خي�ل  اأم���م  الأع��م���ل  تلك  تتيحه�  التي  الوا�صعة 
تتن�ول  التي  الت�ريخية  ال��رواي��ة  بعك�س  الك�تب، 

حق�ئق ووق�ئع ت�صتدعي احلذر والدقة.
عمومه،  يف  اجلمهور  اأن  اإىل  امل��زروع��ي  واأ���ص���رت 
العديدة،  ووق�ئعه  الت�ريخ  على  الط���الع  يحب 
عرب قوالب روائية ممتعة، غري اأن جتنب العديد 
من الكّت�ب للخو�س يف الرواي�ت الت�ريخية، يعود 
للمح�ذير التي يفر�صه� هذا النوع من الأدب على 
الك�تب، ب�لإ�ص�فة اإىل اجلهد والوقت امل�ص�عف، 
اإنت�ج عمل روائي قّيم، ف�صاًل عن  الذي يتطلبه 

اأن ملكة الكت�بة يف هذا الأدب تختلف من ك�تب 
اإىل اآخر.

املزروعي  �صينيويه مع  اتفق جيلربت  من ج�نبه 
الت�ريخية، م�صرياً  الرواي�ت  كت�بة  حول �صعوبة 
اإىل اأنه� تتطلب حتقيق توازن بني توثيق الت�ريخ، 
اأبح�ث  اإج��راء  ي�صتدعي  مم�  الك�تب،  وت�صورات 
الك�تب،  م�ص�عر  على  ط�غية  ت�صبح  قد  كثرية، 
يف  وتت�صبب  امل�ص�عر،  لتلك  اأ���ص��ري  اإىل  ويتحول 

اإحداث خلل يف بنية الرواية.
املوؤلف يف قول م� يرغب  امل��وؤرخ على حق  ويوؤكد 
به على ل�ص�ن ال�صخ�صي�ت الت�ريخية، �صريطة اأن 
ل ين�صب اإليه� م� مل تقله، وم� ل يليق مبك�نته�، 
يف حني ميكنه التحدث بل�ص�ن ال�صخ�صي�ت غري 
املثبتة كيفم� �ص�ء ب�عتب�ره�  �صخ�صي�ت خمتلف 

عليه�.وحول جتربته يف ت�صليط ال�صوء على حي�ة 
املغفور له ب�إذن اهلل تع�ىل، ال�صيخ زايد بن �صلط�ن 
اآل نهي�ن، طيب اهلل ثراه، اأو�صح اأنه زار الإم�رات 
زايد  ال�صيخ  ب��داأ ي�صمع عن  15 ع�م�ً، حني  قبل 
اإىل فرن�ص� بداأ ب�لبحث  رحمه اهلل، وعند عودته 
والتق�صي عن دول��ة الإم����رات، وع��ن ه��ذا الق�ئد 
العظيم، عنده� قرر البدء بكت�بة رواية، يتحدث 

فيه� ب�صوت ال�صيخ زايد عرب 250 �صفحة.
وال�صين�ريو  ال���رواي���ة  ك��ت���ب��ة  ب��ني  ال��ف��رق  وح���ول 
اأن  ���ص��ي��ن��وي��ه  اأك����د  ال�����ص��ي��ن��م���ئ��ي،  اأو  ال��ت��ل��ف��زي��وين 
الكت�بة الروائية تعتمد يف الع�دة على �صخ�صي�ت 
ي�صنعه� ال��ك���ت��ب م��ن وح��ي اخل��ي���ل، يف ح��ني اأن 
ك�تب ال�صين�ريو هو من مينح ال�صخ�صي�ت حي�ة، 
ب�عتب�ر اأن الن�صو�س ال�صينم�ية يوؤديه� اأ�صخ��س 

وممثلون حقيقيون، م�صدداً على اختالف تقني�ت 
الكت�بة بني الرواية وال�صين�ريو.

يف  احلي�دية  اأهمية  على  الفرن�صي  امل��وؤرخ  و�صدد 
الكت�بة، وعدم جنوح الك�تب اإىل اإ�صق�ط قن�ع�ته 
الأعم�ل  تلك  �صيم�  ل  العمل،  على  ال�صخ�صية 
حني  يف  ال��ذات��ي��ة،  ب�ل�صري  تتعلق  ال��ت��ي  الأدب���ي���ة 
ميكن للكّت�ب واملوؤرخني طرح الأ�صئلة: “مل�ذا”؟، 
مل�ذا حدث هذا؟، ومل�ذا ق�ل ذلك؟ ب�عتب�ره� حرية 

مت�حة اأم�م الكّت�ب، ومهمة يف حتفيز الق�رئ.
يقراأه�  التي  الروائية  ب�لن�صو�س  يتعلق  وفيم� 
تبّني م�  ع��دم  اإىل  ال��ق��ّراء  �صينويه  دع���  اجلمهور 
يف  التفكري  عليهم  واأن  ث�بتة،  كحق�ئق  يقراأونه 
اإىل  ي�صيفوه�  اأن  قبل  يقروؤونه�  التي  املعلوم�ت 

خزائن اأفك�رهم ومفرداتهم كم�صّلم�ت.

خالل جل�شة �شمن »فعاليات ال�شارقة الدويل للكتاب«
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•• اأبوظبي- الفجر

تتن�ول  التي  الفرتا�صية  ن��دوات��ه  �صل�صلة  اإط����ر  يف 
املعهد  الثق�فية، ين�ق�س  املو�صوع�ت  اأبرز  جملة من 
نوفمرب،  �صهر  اأبوظبي، خالل  الإيط�يل يف  الثق�يف 
اأهمية الكتب واملكتب�ت ب�عتب�رهم� مكونني رئي�صيني 
ل��ل��ح��ي���ة الج��ت��م���ع��ي��ة ب���ل��رغ��م م��ن ظ��ه��ور تقني�ت 
تن�ول  مو�صوع  على  اأي�ص�ً  ال�صوء  وي�صّلط  جديدة، 
ال��ط��ع���م م��ع الآخ��ري��ن ال���ذي ُي��ع��د اإح���دى التج�رب 

ملحوظة  ب�صورة  ت���أث��رت  التي  امل�صرتكة  الثق�فية 
ب�صبب اجل�ئحة. 

الت�بع  اأب��وظ��ب��ي،  الإي��ط���يل يف  ال��ث��ق���يف  املعهد  ُي��ع��د 
ل�������وزارة ال�������ص���وؤون اخل����رج���ي���ة وال���ت���ع����ون ال����دويل 
يف  ال��ب���رزة  الثق�فية  امل��راك��ز  اأح���د   ،)MAECI(
ن�صر  مب�صوؤولية  وي�صطلع  الإم���رات��ي��ة،  الع��صمة 
به�  والتعريف  الإيط�لية  والثق�فة  والفنون  اللغة 
ب��ت��ن��وع��ه��� الثق�يف.  ال��ت��ي مت��ت���ز  يف دول����ة الإم�������رات 
الثق�ف�ت  دم��ج  اإىل  الرامية  مهمته  م��ن  وان��ط��الق���ً 

واملعرفة �صواء الإيط�لية اأو الدولية، يوا�صل املعهد 
الثق�يف الإيط�يل تقدمي ندواته الفرتا�صية خالل 
�صهر نوفمرب مب�ص�ركة نخبة من اخلرباء الدوليني 
ملن�ق�صة اأبرز املو�صوع�ت املتعلقة ب�لتج�رب الثق�فية 

ال�ص�ئدة �صمن حي�ة الإن�ص�نية.
نوفمرب  ل�صهر  الف��رتا���ص��ي��ة  ال��ن��دوات  اأوىل  ُتعقد 
6.15 م�ص�ًء بعنوان  10 نوفمرب عند ال�ص�عة  يوم 
املتحدثني  فيه� عدد من  الكتب” وي�ص�رك  “ثق�فة 
ومدير  ك�تب  فرانكو-  اإرن�صتو  بينهم  من  ال�صيوف 
و�صيخة  اإي��ط���ل��ي���(،  )ت��وري��ن��و،  للن�صر  اأي���ن���ودي  دار 
الثق�فة  ب���دائ���رة  امل��ك��ت��ب���ت  اإدارة  م��دي��ر  امل���ه���ريي- 
وال�صي�حة )اأبوظبي(، واأحمد بن رك��س الع�مري- 
وف�لنتين�  )ال�ص�رقة(،  للكت�ب  ال�ص�رقة  هيئة  رئي�س 
ال�صرقية  املقتني�ت  ق�صم  رئي�صة  رو���ص��ي-  �ص�ج�ري� 
دي  ولوك�  اإيط�لي�(،  )روم����،  لين�صيي  اأك���دمي��ي��ة   يف 
ميكيل�س- الرئي�س التنفيذي لدار م�ر�صيليو للن�صر 
مدير  نريوت�صي-  وجي�كومو  اإيط�لي�(،  )البندقية، 
املكتبة اجل�معية )بولوني�، اإيط�لي�(. وتتمحور ندوة 
“ثق�فة الكتب” حول الدور الت�ريخي املهم للمكتبة 
ب�عتب�ره� حمفال اجتم�عي� وكذلك املك�نة املرموقة 
عن  للتعبري  واأداًة  رم���زاً  ب�عتب�رهم�  الن�صر،  ملهنة 

القدرات الفكرية والإبداعية لالإن�ص�ن.
و�صرتكز الندوة الفرتا�صية “احلرم�ن من الدفء 
نوفمرب   24 ي����وم  ع��ق��ده���  امل���ق���رر  الجتم�عي”، 
6:15 م�������ص����ًء، ع��ل��ى ال��ع��الق��ة بني  ع��ن��د ال�����ص���ع��ة 
تن�ولته  ال��ذي  الجتم�عي  ال��دفء  ومفهوم  الثق�فة 

بينه�  م��ن  م��و���ص��ع،  م��ن  اأك����ر  وال��ف��ن��ون يف  الآداب 
اللغة  الثق�فية” لأب  “امل�أدبة  اأي   »Convivio«
يف  “اأدب”  وامل�صطلح  األيجيريي،  دانتي  الإيط�لية 
اإىل دعوة  اللغوي  ال��ذي يعود ج��ذره  العربية  اللغة  

�صخ�س م� اإىل “م�أدبة«.
ُتعد فنون الطهي )اإع��داد الطع�م والطهي وتقدمي 
الطع�م( اأحد مكون�ت الهوية الثق�فية لل�صعوب، كم� 
اأن��واع م�ص�ركة  اأح��د  الآخ��ري��ن  الطع�م مع  تن�ول  اإن 
هذه التق�ليد الثق�فية. يف ذات الوقت، ُيعد الدفء 
القن�ع�ت  لتب�دل  مرجعي  اإط���ر  اأف�صل  الجتم�عي 
تن�ول  يتن�ق�س  ل���ذا،  ال��ن��ظ��ر.  ووج��ه���ت  واخل��ط��ط 
الطع�م على انفراد مع الدفء الجتم�عي، ومن ثم 
ف�إنه يتن�ق�س اأي�ص�ً مع التجربة الثق�فية اجلوهرية 

املت�أ�صلة يف هوية ال�صعوب.
ت��ق��ّدم ث��ق���ف��ة ال��ط��ع���م م��ث���ًل من��وذج��ي���ً ع��ل��ى كيفية 
الجتم�عي،  ب���ل��دفء  الثق�فية  ال��ت��ج��رب��ة  ارت��ب���ط 
وا�صتخدام  اجل�صدي  ب�لتواجد  نف�صه،  ال��وق��ت  ويف 
تكون  قد  التي  للتكنولوجي�،  ميكن  فهل  احل��وا���س. 
مفيدة يف جم�لت اأخرى، اأن تكون بدياًل لكل ذلك؟ 
ت�صم ق�ئمة املتحدثني املدعوين للم�ص�ركة يف هذه 
و�صحفي  ك�تب  بيزاتي-  ك�رلو  الفرتا�صية  الندوة 
التوا�صل  ن��ظ��ري���ت  واأ���ص��ت���ذ يف  ع��ل��ى ج��وائ��ز  ح���ئ��ز 
الهند(،  ت�صين�ي،  لل�صح�فة،  الآ���ص��ي��وي��ة  )ال��ك��ل��ي��ة 
اجلوائز  على  ح�ئز  ك�تب  اأونيكري�صن�ن-  ودي��ب���ك 
نيويورك،  )ج���م��ع��ة  الإب���داع���ي���ة  ال��ك��ت���ب��ة  واأ����ص���ت����ذ 

اأبوظبي( وخ�لد ال�صعدي، �صيف )اأبوظبي(.

من ج�نبه�، ق�لت اإيدا زيليو غراندي، مديرة املعهد 
الثق�يف الإيط�يل يف اأبوظبي الت�بع ل�صف�رة اإيط�لي� 
لدى دولة الإم�رات العربية املتحدة: هن�ك ارتب�ط 
الطع�م  فتن�ول  والثق�فة،  الطع�م  تن�ول  وا�صح بني 
مع الآخرين م� هو اإل طريقة بديلة مل�ص�ركة الرتاث 
جمموعة  م��ن  الجتم�عي  ال���دفء  يت�ألف  ال��ث��ق���يف. 
اجل�صدية،  امل�����ص���رك��ة  ت�صمل  ال��ع��وام��ل  م��ن  م��ت��ف��ردة 
وال��ت��م��ت��ع احل�����ص��ي، وال��ت��ع��ب��ري ع��ن الن��ت��م���ء الثق�يف 
وم�ص�ركة تق�ليد الطهي لدى ال�صعوب؛ ف�صاًل عن 
ب�لآخر، وهي  والحتف�ء  الآخر،  تقّبل  اأي  ال�صي�فة، 
اأوق�ت  يف  ُحرمن�  لقد  العوامل.   تلك  لكل  الأ�ص��س 
انت�ص�ر الأوب��ئ��ة م��ن ذل��ك ال���دفء الج��ت��م���ع��ي. ول 
�صك اأن التكنولوجي�، التي �ص�عدتن� كثرياً ول تزال 
اأن  ت�صتطيع  ل  ال�صعبة،  الأوق����ت  ه��ذه  يف  ت�ص�عدن� 

تعو�صن� عن ذلك الأمر.
“عالوة على ذلك، هل ا�صتمرت عالقتن�  واأ�ص�فت: 
ب�لكت�ب الورقي يف التكّيف والتطور يف ظل الع�صر 
من  الرغم  على  اجل�ئحة؟  بعد  م�  وع�صر  الرقمي 
قي�م التكنولوجي� يف الآونة الأخرية بتحويل الكتب 
املطبوع�ت  وحت��وي��ل  اإلكرتونية  كتب  اإىل  ال��ورق��ي��ة 
اأي�����ص���ً عالقة  ن��ت��ذك��ر  اأن  ي��ج��ب  اإىل ���ص��ي��غ رق��م��ي��ة، 
الكتب  املكتوبة، وق��درة  الأعم�ل  القدمية مع  احلب 
هذه  ُتعد  املجتمع�ت.  رب��ط  على  واملكتب�ت  الورقية 
املعهد  �صين�ق�صه�  التي  الق�ص�ي�  على  الأمثلة  بع�س 
الثق�يف الإيط�يل هذا ال�صهر يف اإط�ر تن�ولن� امل�صتمر 
الع�صور  اأكر  اأحد  امللّحة يف  الثق�فية  للمو�صوع�ت 

ت�أثرياً على جمتمعن�«.
»اإنن� يف املعهد الثق�يف الإيط�يل نرغب يف اإبق�ء فن 
انطالق�ً  ال�صعبة  الأوق���ت  النق��س حي�ً خالل هذه 
من�ق�ص�ت  ل��ع��ق��د  م��ن�����ص��ة  ب��ت��ق��دمي  ال���ت���زام���ن����  م���ن 
يف  للتفّكر  وم��ث��رية  ب�ملعلوم�ت  وغنية  مو�صوعية 
ع�مل اليوم الذي ي�صهد تطوراً متالحق�ً. نهدف من 
“حوار حول البتك�ر”  خالل جميع حلق�ت �صل�صلة 
اإىل الرتكيز على ثالث نق�ط: م� الذي يتغري، وم� 

الذي تعلمن�ه، وكل م� ل ميكنن� التخلي عنه«.
الفرتا�صية  ال��ن��دوات  �صل�صلة  على  ال�صت�ر  ُي�����ص��َدل 
اأبوظبي  يف  الإي��ط���يل  الثق�يف  املعهد  ينظمه�  التي 
ال�صهر املقبل بندوة افرتا�صية حتمل   2020 لع�م 
الف�ص�ء  م���ن  درو������س  ال��ع��زل��ة:  “احت�ص�ن  ع���ن���وان 
اخل�رجي”. ومن املقرر اأن ُتعقد هذه الندوة يوم 6 
دي�صمرب 2020، و�صتطرح اأ�صئلة على رواد الف�ص�ء 
الذين يعي�صون جتربة البعد اجل�صدي الأق�صى عن 
عن  م�صبوقة  غ��ري  نظر  وجهة  يطرح  م���  امل��ع��م��ورة، 
والت�ص�ل  الجتم�عي  البعد  ح��ول  ال��دائ��ر  اجل��دل 

والتف�عل.
وتوفري  خ��الل عر�س  عمله فقط من  ينح�صر  ول 
فح�صب،  اإيط�لي�  ع��ن  احل�لية  للمعلوم�ت  امل�صدر 
وم�ص�ريع  مب�درات  وراء  دافعة  قوة  هو  اأي�ص�ً  واإمن��� 
التع�ون الثق�يف، لذلك اأ�صبح املعهد الثق�يف الإيط�يل 
نقطة حم��وري��ة ل��ك��ل م��ن اجل���ل��ي���ت الإي��ط���ل��ي��ة يف 
اخل�رج يف ظل القب�ل املتزايد على معرفة الثق�فة 

الإيط�لية يف جميع اأنح�ء الع�مل.

الن همزة و�شل بني املجتمعات القراءة وتناول الطعام مع الآخرين ي�شكنّ

املعهد الثقايف الإيطايل يف اأبوظبي ي�ضّلط ال�ضوء على املو�ضوعات الثقافية ال�ضائدة

ندوة الثقافة والعلوم اأطلقت مهرجان الإمارات 
الدويل الثاين للمل�ضق عرب الف�ضاء الفرتا�ضي

•• ال�شارقة –الفجر:

�شمن  للكتاب  التتدويل  ال�شارقة  معر�ض  ا�شت�شاف 
فعاليات دورته الت 39 التي ت�شتمر يف مركز اإك�شبو 
والقا�شة  التتروائتتيتتة  اجلتتتاري،  نوفمرب   14 حتى 
واملتتوؤرخ  والتتروائتتي  املتتزروعتتي،  فاطمة  الإماراتية 
حوارية  جل�شة  يف  �شينويه،  جيلربت  الفرن�شي 
تقراأ”،  ال�شارقة  “من�شة  عرب  بعد(  )عن  عقدت 
الرواية  كتابة  يف  اخليال  توظيف  عن  للحديث 
التاريخية، وتاأثر احلقائق والواقع على الأدب. 
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اآخرهم نيكول معو�س.. جنوم انت�ضروا 
على فريو�س كورونا

اأ�شماء جالل
ك�صفت الفن�نة اأ�صم�ء جالل، عن تعر�صه� فى الفرتة امل��صية لالإ�ص�بة بفريو�س كورون� 

امل�صتجد، بعدم� ت�أكدت من اإيج�بية حت�ليله� التي خ�صعت له� منذ فرتة.
الفرتة  واأنه�  �صلبية،  ك�نت  الأخ��رية  التحليل  نتيجة  واأن  تع�فت  "اأ�صم�ء" اأنه� ح�لي�ً  وق�لت 
اأنه� مل تتعر�س لالإ�ص�بة فى لوكي�صن  امل��صية ك�نت فى فرتة احلجر املنزيل، موؤكده 
الت�صوير كم� اأُ�صيع، م�صرية اإىل اأنه� تنتظر قرار الطبيب حتى تعود مرة اأخرى 

لعمله�.
 

اأمينة خليل
ف�ج�أت الفن�نة اأمينة خليل مت�بعيه�، اأنه� اأُ�صيبت بفريو�س كورون� 
امل�صتجد، ولكن ا�صتط�عت التغلب عليه والتع�يف منه، م�صريًة اإىل 

اأنه� جتربة لي�صت ب�لب�صيطة اأو املمتعة.
وق�لت اأمينة يف ت�صريح�ته� على ه�م�س فع�لي�ت مهرج�ن اجلونة 
ال�صينم�ئي بدورته الرابعة اإنه� اأُ�صيبت ب�لفريو�س، ق�ئلًة: )اأن� ج�يل 
ولكن  ج���ًدا،  ومتعبة  خ�ل�س  لطيفة  جت��رب��ة  وم�����س  وخل�صته�  ك��ورون���، 

احلمد هلل بتعدي(.

نيكول معو�ض
يعد الفن�ن اللبن�ين نيكول معو�س، اأخر من اأعلن عن اإ�ص�بته بفريو�س كورون� امل�صتجد، 
م�صرًيا اإىل اأنه مل يرغب يف الإعالن، لأنه يعترب ذلك �صمن الأمور ال�صخ�صية التي لي�س من 

حق اجلمهور معرفته�.
"معو�س"يف ت�صريح�ته على ه�م�س فع�لي�ت مهرج�ن اجلونة ال�صينم�ئي: )�ص�ر معي  وق�ل 
بتقول عن  اللي  الن��س  وبقدر  اأكيد بحرتم  اأن���  بعرف  م�  قلت  م�  و�صّحيت، وخل�صت  كورون� 
اإ�ص�بته�، وم�س ب�س عن كورون�، لكن اأن� كتري ق�ص�س يف حي�تي م� بطلع بيه� على ال�صو�صي�ل 

ميدي�.. ت�أثري كورون� ك�ن اأول يومني ثالثة، ك�نوا كثري �صعبني وبعدين م�صي احل�ل(.

مازال عدد امل�شابتني بفرو�ض كورونا امل�شتجد فى تزايد، وفاجاأ عدد من النجوم، خالل الأيام القليلة 
املا�شية باإعالن تعافيهم من مر�ض كورونا وذلك دون اأن يك�شفوا م�شبقًا عن اإ�شابتهم به، ونر�شد يف 

التقرير التايل النجوم الذين انت�شروا على فرو�ض كورونا...

أسماء جالل نيكوال معوض

أمينة خليل

ما يبقى بعد تركنا هذه الدنيا هو روح وجوهر ال�شخ�ض

اأحمد خالد �ضالح: )لزم 
اأعي�س( تتحدث عن كل 

الأقليات واملهم�ضني
فهو  املثل،  هذا  عليه  ينطبق  من  اأف�شل  الفنان  هذا  ويعد  عوام(،  الوز  )ابن  الأمثال  فى  قالوا 
ابن واحد من عمالقة التمثيل يف م�شر والوطن العربي، وا�شتطاع خالل ال�شنوات املا�شية اأن 
لديه  لأن  بل  كبر،  فنان  ابن  اأنه  ملجرد  اأو  �شدفة  يكن  مل  التمثيل  جمال  دخوله  اأن  يثبت 
الذي  اأحمد خالد �شالح  الفنان  اإنه  ال�شا�شة،  له على  اأول ظهور  موهبة وح�شور قوي منذ 
اأ�شبح حديث اجلمهور يف الأيام املا�شية منذ بداية عر�ض حلقات حكاية )لزم اأعي�ض(، 
التى تعر�ض �شمن م�شل�شل )اإل اأنا( الذي يعر�ض على �شبكة قنوات "Dmc".للوقوف على 

اأ�شباب م�شاركته يف هذا العمل، والكثر من التفا�شيل كان معه هذا احلوار:
حك�ية  يف  للم�ص�ركة  حم�صك  الذي  م�  البداية..  • فى 

اأعي�س"؟ "لزم 
- اأكر م� حم�صني للم�ص�ركة فى هذا العمل، اأنه يقدم 
الأعم�ل  ف��ى  له�  نتطرق  مل  وخمتلفة  مهمة  ق�صية 
كم�  ال��ت��ل��ي��ف��زي��ون،  اأو  ال�صينم�  ف��ى  ���ص��واء  ال��درام��ي��ة 
وجدت اأن فكرة العمل ل تقت�صر على اأ�صح�ب مر�س 
البه�ق فقط بل �صعرت اأنه� تتحدث عن كل الأقلي�ت 

واملهم�صني.
وجهة  م���ن  "ح�مت"  �صخ�صية  يف  امل��م��ي��ز  وم����   •

نظرك؟
- تخبطه، فهو �صخ�صية ل تعرف م���ذا تريد، هل 
اأنه�  اأم فى  ب�لبه�ق  "نور" يف مر�صه�  م�صكلته مع 
ت��خ��ربه ب�حلقيقة،  ال��ب��داي��ة ومل  م��ن  ك��ذب��ت عليه 
وذلك م� اأج�بت عليه نه�ية الأحداث، ومن البداية 
توقعت ح�لة اجلدل الذي اأحدثته �صخ�صية "ح�مت" 
عند اجلمهور، ومنذ اأن ك�نت ال�صخ�صية على الورق 

ك�نت ممتعة ب�لن�صبة يل وا�صتمتعت بتج�صيده�.
"ح�مت"..  مع  حدث  م�  لنف�س  تعر�صت  م�  اإذا   •

فهل �صيكون رد فعلك مثله؟
يف  فعلي  رد  �صيكون  كيف  اأع���رف  ل  احلقيقة  ف��ى   -
هذا املوقف، لكنني اأهتم ب�جلوهر اأكر من املظهر، 
لأن م� يبقى بعد تركن� هذه الدني� هو روح وجوهر 

ال�صخ�س.
من  للم�ص�هدين  ت�صل  اأن  اأردمت  التى  الر�ص�لة  • م� 

هذا العمل؟
تقبل الآخر، فكم� �صبق وذكرت اأن الفكرة ب�لن�صبة يل 
واإلق�ئه�  البه�ق،  مر�س  تن�ق�س  كونه�  اأ�صمل،  ك�نت 
ب�ختالف�تهم  لبع�صه�  ال��ن������س  تقبل  ع��ل��ى  ال�����ص��وء 
ال��ظ���ه��ري��ة وال��داخ��ل��ي��ة، وه��ن���ك اأم��را���ص��� ك��ث��ريه مثل 
وغري  ع���ل��ة  اأن��ه��م  على  اأ�صح�به�  مع�ملة  وي��ت��م  ال��ب��ه���ق 
ن��ت��ق��ب��ل بع�صن�  اأن  امل��ه��م  ل��ذل��ك م���ن  اج��ت��م���ع��ي���ً،  م��ق��ب��ول��ني 

ب�ختالفتن� حتّى نكون جمتمع� �صحي�.
لأ�صح�ب  الن��س  نظرة  تغري  اأن  اأعي�س" ا�صتط�عت  "لزم  حك�ية  اأن  ترى  • هل 

مر�س البه�ق؟
اأنن�  اأن نحقق ذلك، ف�لتعليق�ت وتف�عل اجلمهور يو�صح  اأن نكون ا�صتطعن�  - اأمتنى 

حققن� ذلك بن�صبة كبرية، واأمتنى اأن يكون هن�ك اأعم�ل اأخرى تن�ق�س هذه الق�صية.
العمل؟ هذا  يف  واجهك  م�  اأ�صعب  • م� 

بداأ عر�صه ونحن  ك�ن قد  وامل�صل�صل  نعمل فى �صغط،  كن�  لأنن�  ب�لن�صبة يل،  اأ�صعب ح�جه  ك�نت  العمل  - مواعيد 
م�صتمرين يف الت�صوير، ب�لإ�ص�فة اإىل اإننى اأ�صور اأكر من عمل يف نف�س الوقت، غري ذلك مل يكن هن�ك �صعوب�ت.

تتوقعه�؟ تكن  مل  اأفع�ل  ردود  حقق  م�صهدا  هن�ك  • هل 
- منذ بداية عر�س العمل وهو تريند على خمتلف مواقع التوا�صل الجتم�عي بكل امل�ص�هد، واأن� �صعيد جداً بذلك 
وخم�صو�س من ردود الأفع�ل، لكن اأمتنى الن��س تف�صل بني املمثل وال�صخ�صية، فهن�ك ن�صبة كبرية من اجلمهور 
ويتحدثون عن  �صخ�صي  ب�صكل  املو�صوع  اأخ��ذت  لن��س  تعليق  اأك��ر من  ق��راأت  لكنني  ذل��ك،  ومدركني  وع��ي  عندهم 

ال�صخ�صي�ت على اأنه� اأحمد وخ�لد اأنور  ولي�س "ح�مت" و"�صريف" .
�صحيح؟ هذا  هل  ح�صني  �صالح  اأحمد  افرتا�صي" مع   "واقع  م�صل�صل  فى  م�ص�ركتك  عن  اخب�ر  • انت�صرت 

- ل، ل�صت م�ص�رك� فى هذا العمل، وقد عر�س علًى لكن ب�صبب ارتب�طي بت�صوير اأعم�ل اأخرى اعتذرت عنه.
م� اجلديد بعد "لزم اأعي�س"؟

ويتن�ول فكرة جديدة  درام���، وهو عمل ممتع ج��داً  ال�ص�يكو  "اأن�ص�ف جم�نني" وهو عمل من نوعية  اأ�صور ح�لي�ً 
جداً ومتحم�س  لهذا العمل لأنن� تعبن� فيه ون�صوره منذ اأربعة اأ�صهر ونح�صر له منذ ع�م، واأمتنى اأن ين�ل اإعج�ب 

اجلمهور.
وهن�ك اأي�ص� م�صل�صل "حتقيق" ويتكون من 13 حلقة، ومن املقرر عر�صه على من�صة "watch it" الرقمية، كم� 

انتهيت من ت�صوير فيلم "30 م�ر�س"، وفيلم "الع�رف" املقرر عر�صه خالل الع�م الق�دم.
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خلف�س �ضغط الدم وحماربة اأمرا�س 
القلب.. عليك بال�ضاي والتفاح

اأو���ص��ت درا���ص��ة ح��دي��ث��ة ب���ت��ب���ع م��ر���ص��ى �صغط ال���دم ل��ن��ظ���م غ��ذائ��ي غني 
ب�لفالف�نول، وهو مركب طبيعي ن�صط بيولوجي�ً موجود يف التف�ح والتوت 
القلب،  اأمرا�س  الدم ودرء  امل�ص�عدة على خف�س �صغط  اأجل  وال�ص�ي، من 

الربيط�نية.   Daily Mail  "ميل وفق�ً مل� ن�صرته �صحيفة "ديلي 
ل�  ال��دم  و�صغط  الغذائي  النظ�م  واأم��ريك��ي��ون  بريط�نيون  ب�حثون  ودر���س 
وك�صفت  الإجنليزية.  نورفولك  مق�طعة  يف  يعي�صون   � �صخ�صً  25،168
النت�ئج، يف املتو�صط، اأن ال�صخ�س الذي يتبع نظ�ًم� غذائًي� غنًي� ب�لفالف�نول 
يع�ين من �صغط دم ي�صل اإىل 4 مم زئبق اأقل من ال�صخ�س، الذي يتن�ول 
اتب�ع  يحققه  م�  النتيجة  تلك  وتع�دل  الفالف�نول.  كمي�ت منخف�صة من 
 DASH ب������ص��م  امل��ع��روف  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ظ���م  اأو  ن��ظ���م غ��ذائ��ي متو�صطي 

لل�صيطرة على ارتف�ع �صغط الدم.
وعلى عك�س الدرا�ص�ت ال�ص�بقة، التي اعتمدت يف اأغلب احل�لت عن معرفة 
م��� يتم ت��ن���ول��ه م��ن اأط��ع��م��ة وم�����ص��روب���ت ع��ن ط��ري��ق امل��ري�����س نف�صه، جل�أ 
الب�حثون يف هذه الدرا�صة اإىل طريقة فح�س املوؤ�صرات احليوية الغذائية، 
اأي املوؤ�صرات الق�ئمة على حتليل عين�ت الدم لتحديد املدخول الغذائي اأو 
م�صتوي�ت  لتحديد  اأ�ص��صي  وب�صكل  الغذائية،  احل�لة  اأو  الغذائي  التمثيل 

الفالف�نول يف الدم.
وق�ل الب�حث الرئي�صي للدرا�صة وخبري التغذية بروفي�صور غونرت كونلي 
مو�صوعي  ر�صد  عن  الدرا�صة  ه��ذه  نت�ئج  "تعرب  "ريدينغ":  ج�معة  من 
يثبت العالقة بني الفالف�نول، املوجود يف ال�ص�ي وبع�س الفواكه، وخف�س 

�صغط الدم".
وتوؤكد نت�ئج الدرا�صة اأنه ميكن حتقيق نف�س نت�ئج الدرا�ص�ت ال�ص�بقة، التي 
ال��دم، من  ارتف�ع �صغط  لل�صيطرة على  ب�تب�ع نظ�م غذائي حمدد  اأو�صت 

خالل تن�ول كمي�ت من��صبة من الفالف�نول.
والك�ك�و  ال�ص�ي  ه��ي  الرئي�صية  "امل�ص�در  اأن  كونلي  بروفي�صور  واأ���ص���ف 
وت�بع بروفي�صور كونلي  الربيط�ين.  الغذائي  النظ�م  والتوت" يف  والتف�ح 
الإط��الق ل�صتخدام  الدرا�ص�ت على  اأكرب  "واحدة من  الدرا�صة  اإن  ق�ئاًل: 

املوؤ�صرات احليوية الغذائية لفح�س املركب�ت الن�صطة بيولوجًي�".
كمية  لتقدير  الغذائية  احليوية  املوؤ�صرات  ا�صتخدام  "اإن  ق�ئاًل:  واأ�ص�ف 
على  طويلة  ف��رتة  منذ  اإليه  ُينظر  بيولوجًي�  الن�صطة  الغذائية  املركب�ت 
ب�صكل  امل��دخ��ول  بقي��س  ي�صمح  لأن���ه  العلمي،  للبحث  الذهبي  املعي�ر  اأن���ه 

مو�صوعي".
اأعلى على عك�س البي�ن�ت  ويتميز قي��س املوؤ�صرات احليوية الغذائية بدقة 
الغذائية التي يقوم املر�صى ب�لإبالغ عنه� ب�أنف�صهم، حيث ميكن للموؤ�صرات 
احليوية الغذائية اأن تع�لج التب�ين اله�ئل يف تكوين الغذاء. لذلك ميكن 
وتن�ول  ال��دم  انخف��س �صغط  والرت��ب���ط بني  ال�صلة  الب�حثون  ُيرجع  اأن 

الفالف�نول بثقة ت�مة.
ومن ج�نبه ق�ل ه�غن �صروتر، كبري م�صوؤويل الأبح�ث العلمية يف �صركة 
بتمويل  ق�مت  والتي  الغذائية  ال�صن�ع�ت  يف  املتخ�ص�صة  اإيدج"،  "م�ر�س 
الدرا�صة: "ت�صيف هذه الدرا�صة روؤى رئي�صية ملجموعة متزايدة من الأدلة 
تطبيق  اأن  اإىل  م�صرًيا  والتغذية،  لل�صحة  الفالف�نول  فوائد  تدعم  التي 
على  ودق��ة  م�صداقية  ي�صفي  الغذائية  احليوية  امل��وؤ���ص��رات  حت�ليل  نظ�م 

نت�ئج الدرا�صة.

؟  تتماوت  ان  الفعى  ت�شتطيع  • هل 
- نعم هن�ك بع�س الأف�عي ي�صتطيع ذلك مثل الأفعى خنزيرية النف 
وت�صمى احي�ن�ً ذات احلفيف او الفعى النف�حة او الثعب�ن النف�ح ف�أذا 
وك�صت هذه الأفعى لفرتة طويلة ف�إنه� تنقلب على ظهره� وتتلوى يف 
اأمل وا�صح ثم تهداأ وتبقى على ظهره� مفتوحة الفم مدلة الل�ص�ن كم� 
لو ك�نت ميتة واذا رفعه� احد تتدىل يف ارتخ�ء دون حراك ول تعود اإىل 

طبيعته� حتى يرتكه� الدخيل ويذهب بعيداً.
النار؟ به  حتيط  حينما  العقرب  يت�شرف  • كيف 

- يل�صع نف�صه فيموت.
بالعامل؟ احليوانات  اأثقل  هو  • ما 

- احلوت الأزرق.
الذهب؟ عن  قدمًيا  ُيطلق  كان  الذي  ال�شم  هو  • ما 

- الأ�صفر الرن�ن.

الكب�ر. ي�صيب  مم�  اأقل  بن�صب  ولكن  اأي�ص�  الأطف�ل  ي�صيب  ال�صقيقة  �صداع  اأن  تعلم  •هل 
وتزداد  الأطف�ل  اجن�ب  تكرن من  اللواتي  الن�ص�ء  عند  تقل  الثدي  ب�صرط�ن  ال�ص�بة  ن�صبة  اأن  تعلم  •هل 
كرة  يف  عالقة  اأي  للر�ص�عة  ولي�س  واح���د،  طفل  اأجن��ن)ول��دن(  وال��ل��وات��ي  متزوج�ت  الغري  الن�ص�ء  عند 

الإ�ص�بة اأو قّلته�.
الأ�صبوع  يف  اأطرافه  وحتريك  املتحركة  الأ�صي�ء  على  عينيه  تركيز  يف  يبداأ  الطبيعي  الطفل  اأن  تعلم  •هل 

ال�ص�د�س من العمر ، ويف الفرتة ذاته� ي�صتجيب لالأ�صوات املف�جئة.
حيث  الن�ص�ن  اأح�ص�ء  يف  توجد  التي  الداخلية  الأع�ص�ء  من  ع�صلي  ع�صو  اأكرب  هو  الكبد  اأن  تعلم  •هل 

يرتاوح وزنه بني كيلو غرام واحد وثلث اأو اأربعة اأخم��س الكيلوغرام.
اجل�صم. وزن  من  ب�مل�ئة   90 حوايل  يكّون  امل�ء  اأن  تعلم  •هل 

الدم  يف  احلم�صية  الدهني�ت  زي�دة  اىل  يوؤّدي  واخلمور  والقهوة  ال�ص�ي  �صرب  يف  الفراط  اأن  تعلم  •هل 
والذي يوؤّدي بدوره اىل ن�صبة الكول�صرتول يف الدم والع�مل الأ�ص��صي يف ت�صّلب ال�صرايني.

كبري. جن�ح  وتلقى  الثلج  بكم�دات  يع�لج  املف��صل(  )روم�تيزم  الروم�تيزم  ح�لت  بع�س  اأن  تعلم  •هل 
الع�دية وت�صل ح�جة  يومي� يف احل�لت  ي�صرب 1-5،1 ليرت م�ء  اأن  لكل فرد  ال�صروري  اأنه من  تعلم  •هل 
اجل�صم للم�ء اىل ح��وايل 3 ليرت يف الأي���م احل���رة وعند بذل اجلهد حيث يفقد اجل�صم يف احل�لتني ن�صبة 

كبرية من العرق.

الثعبان 
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فوائد املوز
يعد املوز من الف�كهة الغنية ب�لعن��صر 
الغذائية؛ لكونه يحتوي على كثري من 
واملغن�صيوم  واحل��دي��د  ك�لزنك  امل��ع���دن، 
)اأ(،  مثل  والفيت�مين�ت  والبوت��صيوم، 
يحتوي  كم�  و)د(،  و)ج����(،   ،)12 و)ب 
والك�ل�صيوم؛ لذلك فهو  على الربوتني 

غني ب�لفوائد ال�صحية.
وي�صتعر�س موقع )اإيت رايت( جمموعة 

من الفوائد ال�صحرية للموز؛ منه� امل�ص�همة يف عالج الأنيمي� وفقر الدم؛ 
مل� يحتويه من احلديد.

كم� ي�ص�هم يف عالج �صغط الدم املرتفع؛ حيث يعمل على خف�س ال�صغط؛ 
امللح؛  قليلة من  وكمي�ت  البوت��صيوم  ع�لية من  ن�صبة  على  لكونه يحتوي 

لذلك فهو ع�مل وق�ية من اأمرا�س القلب وال�صكتة الدم�غية.
"الرتبتوف�ن"  م���دة  مل� يحتويه من  الكتئ�ب؛  امل��وز على مق�ومة  وي�ص�عد 
التي يتم حتويله� اإىل م�دة "ال�صريوتونني" مب� ي�ص�هم يف حت�صني املزاج. 

ويعمل على تقوية العظ�م مب� يحتويه من الك�ل�صيوم.
كم� اأنه ينظم ن�صبة ال�صكر يف الدم ويحمي من ال�صكري من النوع الث�ين، 
وي�ص�عد على خف�س الوزن على عك�س ال�ص�ئع من كونه يزيد الوزن ويقلل 
ويع�لج  للحمو�صة  طبيعي  م�ص�د  اأن��ه  كم�  احل��وام��ل  عند  ال�صب�ح  غيث�ن 

قرحة املعدة.
ا  ك��ذل��ك م��ف��ي��ًدا جدًّ ال��ع�����ص��الت. وي��ع��د  مل��ق���وم��ة ت�صنج  اأن م���وز مفيد  ك��م��� 
النتب�ه  على  الطفل  وي�ص�عد  ال��ذك���ء  م�صتوى  ي��رف��ع  لكونه  ل��الأط��ف���ل؛ 

واليقظة خالل املذاكرة.

ك�ن الثعب�ن ن�ئم� بني �صخرتني عندم� اهتزت احداهم� ف�صقطت على الأخرى وانح�صر الثعب�ن فيم� بينهم� ل 
ي�صتطيع اخلروج ومل ير�س احد ب�أن ينقذه حتى مر يف املك�ن رجل عجوز وج�ء لي�صرتيح على ال�صخره فن�داه 
الثعب�ن لينقذه فنظر اليه العجوز وعرف م� هو فيه ف�أف�صح له مك�ن� واخرجه.. وقف الثعب�ن الكبري ال�صخم 
ام�م العجوز و�ص�أله امل تخف منى فق�ل العجوز ومل اخ�ف م� دام اهلل اقوى منك؟ فق�ل الثعب�ن نعم.. ولكن 
ان� لن اوؤذيك بل �ص�أقدم لك عر�ص�: لك ان تتمنى امنية ف�أحققه� لك. فق�ل العجوز: ا�صكرك مل انقذك لتقدم 
يل مك�ف�أة بل انقذتك لوجه اهلل. فق�ل الثعب�ن ا�صكرك مرة ث�نية وخذ هذه احللقة التي على رقبتي ف�لب�صه� 
يف رقبتك او امنحه� ملن ت�ص�ء فتحميه وحتقق له م� يريد و�صيعي�س حي�ة ه�نئة.. ف�صكره العجوز واخذ احللقة 

وان�صرف.
 ومل� ذهب لبيته حكى لبنه �صلط�ن م� حدث ومنحه احللقة وق�ل �صبعت من الدني� ام� انت ف�أم�مك الكثري 
لتفعله فيه� ف�صكره ابنه الب�ر واخذ احللقة وو�صعه� يف رقبته وخرج حلراثة ار�صه ف�أح�س ب�أن يده تعمل ك�أنه� 
يد 100 رجل ويف وقت ق�صري ك�ن قد انتهى من عمله، اراد ان يحمل غلته لبيته فلم يحتج مل�ص�عدة احد وك�أنه 

م�رد ي�صتطيع ان يحمل جبال .. ف�أخفى م�فيه من قوة حتى ل يطمع فيه� احد .
القرية ف�ص�دا  ف�أخذ يعيث يف  الأ���ص��رار  الرج�ل  القرية رج��ل جب�ر عنيد ميلك جي�ص� من  اإىل  ن��زل  ج���ء وق��ت 
وي�أخذ م� فيه� ملك� له ومل ي�صتطع احد ان يت�صدى له لقوته وجربوته وهن� جل�س �صلط�ن ليال يحدث نف�صه 
ب�صوت ع�ل هل ي�صتطيع هذا الطوق ان ي�ص�عدين فخرج له يف احل�ل الثعب�ن وقد مالأ ن�صف الغرفه وق�ل وهل 
حت�صبني �ص�أترك هذه الوليمة تفوتني، ذلك الرجل اجلب�ر يل ولأعواين جي�صه حالل علين� و�صحك �صحكة 
مدوية اختفى بعده� وخرج �صلط�ن ملواجهة الرجل اجلب�ر يف الوقت الذي ه�جم الثعب�ن واعوانه رج�له ف�أخذوا 
الع�ب� �صغرية يف يد اطف�ل م�ص�غبني فق�صوا عليهم مت�م� عندم� ك�ن جب�رهم يغم�س  وك�أنهم  يعت�صروهم 
عينيه اي�ص� يف رحلة ابدية بعدم� ق�صى عليه �صلط�ن وخرج من مك�نه ليعيد لأهل قريته ممتلك�تهم و�صط 

تهليلهم به زعيم� و�صلط�ن� عليهم فجل�س يحكم بينهم بعدل اهلل و�صريعة ا�صالمه .

�صرب  على  ال�صب�ح  يف  ع���دة  الن��س  يقبل 
وحت�صني  النع��س  ط��رد  اأج���ل  م��ن  القهوة 
امل���زاج، لكن ف��وائ��د ه��ذا امل�����ص��روب ال�صهري 
ع�ملي� ل تقُف عند الرتكيز فقط، بل ت�صمُل 

عدة فوائد �صحية غري متوقعة.
�صحيفة  يف  م��ن�����ص��ورة  درا�����ص����ة  وب��ح�����ص��ب 
ج��م��ع��ي��ة ال���ط���ب الأم���ريك���ي���ة، ف������إن �صرب 
ال��ق��ه��وة ي�����ص���ع��د ع��ل��ى ك��ب��ح من���و �صرط�ن 

القولون يف ج�صم الإن�ص�ن. 
�صرب  على  امل��واظ��ب��ة  اأن  الب�حثون  ووج��د 
القهوة من �ص�أنه اأن ي�ص�عد اجل�صم ويطيل 
اإىل  ي�ص�ف  اأم��ر  وه��و  املري�س،  اأم��د حي�ة 

ق�ئمة طويلة من املن�فع.

عن  الأم��ريك��ي��ة   )wytv( ق��ن���ة  ون��ق��ل��ت 
القهوة حتقق  اأن  ك�م�ث،  �صونيل  الطبيب 
ب���مل��واد امل�ص�دة  ال��ف��وائ��د لأن��ه��� غنية  ه��ذه 

لالأك�صدة اإىل ج�نب عن��صر اأخرى.
ي�صرب  اأن��ه ل يجدُر مبن  الدرا�صة  وت��رى 
اليوم  يف  ال���ق���ه���وة  م����ن  ك���وب���ني  اأو  ك���وب���� 
الواحدة اأن ي�صعر ب�لقلق، لأن هذه الع�دة 

لي�صت م�صرة كم� يعتقد البع�س.
القهوة  �صرب  اأن  ك�م�ث  الطبيب  واأ�ص�ف 
انت�ص�ر  الدور الإيج�بي يف كبح  يوؤدي هذا 
اأي�����ص��� يف ح�لة  ال�����ص��رط���ن، ورمب���� يحمي 

اأمرا�س اأخرى.
ووجد الب�حثون اأن القهوة مفيدة للج�صم، 

�صواء جرى حت�صريه� من الن الع�دي اأو 
ك�نت قهوة اأزيلت منه� م�دة الك�فيني.

اأن  اإىل  وج��دت  قد  �ص�بقة  درا���ص���ت  وك�نت 
الإ�ص�بة  احتم�ل  يقلل  القهوة  ا�صتهالك 
الث�ين  النوع  من  ال�صكري  مثل  ب�أمرا�س 

وا�صطراب�ت الكبد والقلب.
اأن القهوة قد ت�صبُح غري  ويرى اخل��رباء 
كبرية  كمية  اإليه�  اأ�صفن�  ح���ل  يف  �صحية 
من ال�صكر اأو )الكرمي�( وال�صوكولتة من 

اأجل منحه� مذاق� حلوا ولذيذا.
وتبع� لذلك، ف�إن بع�س م�صروب�ت القهوة 
الك�فيني،  ب�صبب  م�صرة  لي�صت  ال�ص�ئعة 

واإمن� ب�صبب م� ُي�ص�ف اإليه�.

فوائد املواظبة على �ضرب القهوة

اأ�شخا�ض ي�شرون بالقرب من بوابة الهند يف ظل ظروف ال�شباب الدخاين الكثيف يف نيودلهي. ا ف ب


