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تقنية جديدة تنجح يف قتل اخلاليا ال�سرطانية
تقنية عالج متطورة  �إىل  تو�صل علماء  يف جناح علمي وطبي كبري، 
ت�صتهدف �خلاليا �ل�صرطانية يف ج�صم �لإن�صان بدقة بالغة، مما ميثل 

خطوة غري م�صبوقة يف �ملعركة �صد �لأور�م.
وجنحت طريقة �لعالج �جلديدة يف قتل �خلاليا �ل�صرطانية مع ترك 
�أدو�ت تعديل  تعتمد على  تقنية  با�صتخد�م  �ل�صليمة حولها،  �خلاليا 
�حلم�ض �لنووي "دي �إن �إيه"، ح�صبما �أ�صارت �صحيفة "�إندبيندنت" 

�لربيطانية.
و�أكد �لعلماء �مل�صوؤولون على �لبحث، �أن هذه �لتقنية قد ��صتخدمت 
�أقرب وقت،  بالفعل على �لفئر�ن، وميكن ��صتخد�مها على �لب�صر يف 

ورمبا خالل �لعامني �ملقبلني.
�أبيب  تل  جامعة  من  �ل�صرطان  خبري  بري  د�ن  �لربوفي�صور  و�أو���ص��ح 
�لإ�صر�ئيلية، �أنه ل توجد "�آثار جانبية" لهذ� �لعالج، م�صري� �إىل �أن 
"�خللية �ل�صرطانية �لتي يتم �لق�صاء عليها بهذه �لطريقة لن ت�صبح 

ن�صطة مرة �أخرى".
م��ت��و���ص��ط   �لعمر  ت��ط��ي��ل  �أن  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ه��ذه  "ميكن  و�أ�����ص����اف: 
متاما  �ملر�ض  نعالج  �أن  ما  ي��وم  يف  ون��اأم��ل  �ل�صرطان،  ملر�صى  �ملتوقع 

با�صتخد�مها".
من  علماء  �أدفان�صز"،  "�صاين�ض  دوري��ة  يف  ن�صر  �ل��ذي  �لبحث  وجمع 

جامعات تل �أبيب ونيويورك وهارفارد.

الكاكاو يرفع م�ستوى الذكاء
زيادة  �إىل  ي���وؤدي  �أن  ميكن  �ل��ك��اك��او  �صرب  �أن  حديثة  در����ص��ة   ك�صفت 
خفة �حلركة �لذهنية بف�صل وجود مركبات �لفالفانول، وهي مو�د 

كيميائية وفرية يف حبوب �لكاكاو.
ووجد باحثون من �ململكة �ملتحدة و�لوليات �ملتحدة �أن �أد�ء �لبالغني 
�مل�صاركون  �إذ� تناول  �أف�صل يف �ملهام �لإدر�كية �ل�صعبة  �لأ�صحاء كان 
وفقا  �لفالفانول،  من  عالية  م�صتويات  على  يحتوي  كاكاو  م�صروب 

ل�صحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية.
ويعد �لفالفانول من م�صاد�ت �لأك�صدة، �لتي توجد بكرثة يف �ل�صاي 
و�لتوت و�لتفاح و�لكمرثى و�لكرز و�لفول �ل�صود�ين، وكذلك يف بذور 

�صجرة �لكاكاو، �أو حبوب �لكاكاو.
و�لفالفانول معروف بالفعل باآثاره �ملفيدة على �صحة �لقلب و�لأوعية 
�لدموية، لكن هذه �لدر��صة �جلديدة هي �لأوىل �لتي تكت�صف �لتاأثري 
�لإيجابي للفالفانول على وظيفة �لأوعية �لدموية يف �لدماغ و�لأد�ء 

�ملعريف لدى �لبالغني �لأ�صحاء، ح�صبما زعم �لباحثون.
يف  برمنغهام  جامعة  من  رينديرو،  كاتارينا  �لدر��صة،  موؤلفة  وقالت 
يف  توجد  �صغرية  جزيئات  عن  عبارة  "�لفالفانول  �ملتحدة:  �ململكة 

�لعديد من �لفو�كه و�خل�صرو�ت، و�لكاكاو �أي�صا".
ومن  �لز�هية،  �ألو�نها  و�خل�صرو�ت  �لفو�كه  تعطي  "�إنها  و�أ�صافت 
�ملعروف �أنها تفيد وظيفة �لأوعية �لدموية. و�أردنا معرفة ما �إذ� كانت 
مركبات �لفالفانول تفيد �أي�صا �لأوعية �لدموية يف �لدماغ، وما �إذ� 

كان لها تاأثري �إيجابي على �لوظيفة �لإدر�كية".

املعاطف تتاألق باألوان زاهية هذا ال�ستاء
ز�هية  باألو�ن  �ل�صتاء  هذ�  تتاألق  �ملعاطف  "Elle" �أن  جملة   �أوردت 
وجذ�بة لت�صيع �لبهجة و�ل�صعادة، وتك�صر كاآبة �لأجو�ء �ل�صائدة خالل 

ف�صل �ل�صتاء.
كانت  ���ص��و�ء  �ملعاطف،  �أن  و�جل��م��ال  باملو�صة  �ملعنية  �ملجلة  و�أ���ص��اف��ت 
هذ�  تتخلى  �ل�صطناعي،  �لفرو  �أو  �ل�صوف  �أو  �جللد  من  م�صنوعة 
�ملو�صم ع��ن �لأل����و�ن �مل��ح��اي��دة ك��الأ���ص��ود و�ل��رم��ادي، وت��زه��و ب��دًل من 
و�لبنف�صجي  و�ل���وردي  و�لأح��م��ر  و�لأزرق  و�لأ���ص��ف��ر  بالأخ�صر  ذل��ك 

و�لربتقايل و�ل�صماوي لتمنح �ملر�أة �إطاللة جذ�بة تخطف �لأنظار.
�ألو�ن متناغمة لإ�صفاء  �إك�ص�صو�ر�ت ذ�ت  �ملعاطف مع  وميكن تن�صيق 

مل�صة �أناقة وفخامة نهائية على �ملظهر.

اخلميس   26  نوفمبر   2020  م   -   العـدد   13098  
Thursday   26  November   2020   -  Issue No   13098

تناول املوز.. قبل التمرين اأم بعده؟
على  �لريا�صية،  للتمارين  �ملر�فقة  �ملثالية  �خلفيفة  �لوجبة  �مل��وز   يعترب 
�لغذ�ئية  �لعنا�صر  من  جمموعة  على  وحتتوي  �له�صم  �صهلة  �أنها  �عتبار 

�ملفيدة.
لكن هل يوؤكل �ملوز قبل �أم بعد �لتمرين؟

�لإجابة على هذ� �ل�صوؤ�ل تتوقف على �لرغبة من تناول هذه �لفاكهة، فقد 
قال موقع "هيلث لين" �إن �أكل �ملوز بعد �لتمرين �لريا�صي ي�صاعدك يف 
باملياه  خا�ض  ب�صكل  وغنيا  مغذيا  يعترب  �أنه  كما  �لع�صلي،  �ل�صفاء  ت�صريع 

و�لكربوهيدر�ت.
وتابع �أن "�إ�صافة �إىل ذلك، ي�صاعد تناول �لأطعمة �لغنية بالكربوهيدر�ت 
بعد ممار�صة �لريا�صة على �إفر�ز هرمون �لإن�صولني، �لذي ي�صاعد على نقل 

�ل�صكر من �لدم �إىل خاليا �لع�صالت".
�ملوز،  مثل  ب��ال��ك��رب��وه��ي��در�ت،  �لغنية  �لأط��ع��م��ة  ب��ت��ن��اول  ُين�صح  م��ا  وغ��ال��ب��ا 
مل�صاعدة  كطريقة  �لتمرين،  من  �لنتهاء  بعد  ف��ور�  للربوتني  م�صدر  مع 

ع�صالتك على �لتعايف و�لنمو.
يف �ملقابل، يو�صي خرب�ء �ل�صحة بتناول موزة و�حدة قبل �لتمرين بفرتة 
ترت�وح بني 30 و60 دقيقة، للح�صول على طاقة وتوليد �أق�صى قدر من 

�لطاقة خالل �لتمرن.
وخل�ض "هيلث لين" �إىل �أن تناول �ملوز يتوقف على �لهدف �ملتوخى منه، 
�لع�صلي  �ل�صت�صفاء  و�صرعة  �للتهاب  تقليل  �ل�صخ�ض يرغب يف  كان  فاإذ� 
فين�صح بتناوله بعد �لتمرين، �أما يف حال كان يهدف �إىل دخول �لتمرين 
�ل��ت��م��ري��ن بفرتة  ق��ب��ل  ت��ن��اول��ه  ق���وة ون�����ص��اط، في�صتح�صن  ب��ك��ل  �ل��ري��ا���ص��ي 

ق�صرية.

العثور على هيكل غريب وغام�ض
�حلياة  جم���ال  يف  م�����ص��وؤول��ون   �كت�صف 
�لربية هيكال معدنيا غام�صا يف منطقة 
�أثناء  �لأم��ريك��ي��ة،  يوتا  ولي��ة  نائية من 
�لربية  �حل��ي��و�ن��ات  م��ن  م��ر�ق��ب��ة قطيع 
م��ن ط��ائ��رة ه��ل��ي��ك��وب��رت. وذك����رت �صبكة 
�رتفاع  �أن  �لربيطانية  نيوز"  "�صكاي 
�أمتار،   3.5 نحو  يبلغ  �ملرت��ض  �لهيكل 
وه��و م��زروع يف �لأر����ض، م�صرية �إىل �أنه 

م�صنوع من نوع من �ملعادن.
و�صاركت �صفحة "دورية �لطرق �ل�صريعة 
وهي  "في�صبوك"،  على  يوتا"  ولي��ة  يف 
�صفحة حكومية ر�صمية، �صور� للهيكل، 
�ل�صور من طائرة  �لتقاط  بعدما جرى 
هليكوبرت �أثناء رحلة ��صتك�صافية للحياة 
ق���د ر�صدو�  �مل���وظ���ف���ون  �ل���ربي���ة. وك����ان 
يعدون  ك��ان��و�  ح��ني  �ملعدنية  �ل�صفيحة 
�لهليكوبرت،  م���ن  �لأغ����ن����ام  وي��ح�����ص��ون 

ح�صبما ُذكر يف �ملن�صور �ملرفق لل�صور.
ب��ري��ت هت�صينغز  �مل��روح��ي��ة  وق���ال ط��ي��ار 
يف" �لإخبارية  ت��ي  �إل  �إ����ض  "كي  لقناة   ،
�صيء �صادفته  �أغرب  "كان هذ�  �ملحلية: 
ه���ن���اك ط�����و�ل ����ص���ن���و�ت �ل����ط����ري�ن �لتي 

�أم�صيتها".
�صنع  �أن هذ� �جل�صم من  "يبدو  وتابع: 
�لإن�����ص��ان، وي��ب��دو �أن��ه ق��د ُغ��ر���ض بقوة يف 

�لأر�ض ومل ي�صقط من �ل�صماء".

ن�سائح �سهلة للتخل�ض
�ص 23 من الوزن الزائد

�سبب جديد الرتفاع �سغط 
الدم لدى ال�سباب

جديدة  جينية  ت��غ��ري�ت  �لعلماء  �كت�صف 
�لتي  ل��ي��دل،  �لإ���ص��اب��ة مب��ت��الزم��ة  ت�صبب 
ن����ادر� وت����وؤدي �إىل  تعترب م��ر���ص��ا ور�ث��ي��ا 

�رتفاع �صغط �لدم لدى �ل�صباب.
 BMC جم�������������ل�������������ة  وت�������������ف�������������ي�������������د 
معهد  علماء  ب��اأن   ،Nephrology
كيمياء �لطب �حليوي وجامعة بريوغوف 
لعلم  فافيلوف  ومعهد  �لطبية  للبحوث 
Genotek �لطبية  �لور�ثة و�صركة 
ت����غ����ري� ج����دي����د� يف جني  �ك���ت�������ص���ف���و� 
مر�هق عمره  لدى   SCNN1G
15 �صنة يعاين من �رتفاع د�ئم يف 
�لدم  �صغط 
-160 (
 . )1 2 0

�كت�صفت لدى  وكانت تغري�ت مماثلة قد 
�أخته )14�صنة(، �لتي هي �لأخرى تعاين 

من �رتفاع �صغط �لدم )100-160(.
�رت��ف��اع �صغط  وك��م��ا ه��و معلوم ي��الح��ظ 
�ل��دم ع��ادة لدى �لذين جت��اوز� �خلم�صني 
جديدة  در����ص��ات  نتائج  ولكن  �لعمر،  من 
�رتفاع  ت�صبب  ور�ث��ي��ة  ع��و�م��ل  �أن  �أك����دت 

�صغط �لدم لدى �ل�صباب و�ملر�هقني.
ل���ي���دل، م���ر����ض ور�ث������ي �صببه  م��ت��الزم��ة 
�لعامل  يف  �صجلت  وق���د  جينية.  ت��غ��ري�ت 
80 عائلة تعاين من هذ� �ملر�ض. و�ت�صح 
�أن �صبب �ملر�ض هو خلل يف عمل �لقنو�ت 
يف ظهارة �لكلى وحجز كميات كبرية من 
�مل���اء يف �جل�����ص��م. وه���ذ� ب���دوره ي���وؤدي �إىل 

�رتفاع �صغط �لدم.

ب�صكل  �لكاملة  تناول �حلبوب  �أن  �أي�صاً  �لأبحاث  و�أظهرت 
منتظم ي�صاعد يف �حلفاظ على وزن �صحي للج�صم ويعزز 

�صحة �جلهاز �له�صمي.
وق���د �أ���ص��ار �ل��ربوف��ي�����ص��ور ج���اري ف��رو���ص��ت م��ن "�إمربيال 
�لطبية  �مل��ج��ل��ة  يف  ن�����ص��ره��ا  م��ق��ال��ة  يف  لندن"،  ك��ول��ي��دج 
�أن  على  د�مغة  �أدلة  �لدر��صة  "تقدم  قائال:  "لن�صيت"، 
رئي�صية  عنا�صر  هي  �لكاملة  و�حلبوب  �لغذ�ئية  �لألياف 
للعديد من �حلالت �ل�صحية، وينبغي �أن ت�صكل جزء�ً من 
�لتقدير�ت  تظهر  ذل��ك،  وم��ع  �لعامة".  �ل�صحة  �صيا�صات 
�لعاملية �أننا ناأكل �أقل من ربع �لكميات �ليومية �ملو�صى بها 

من �حلبوب �لكاملة.

��شتطالع يف �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا
�لكاملة يف �حلفاظ  للحبوب  �ل��ه��ام  �ل���دور  م��ن  وب��ال��رغ��م 
على �صحة جيدة، ل يز�ل مو�صوع تناول �لكمية �ملثلى من 
�مل�صتهلكني يف  للو�صوح بني  يفتقر  �أم��ر�  �لكاملة  �حلبوب 
منطقة �ل�صرق �لأو�صط و�صمال �أفريقيا، وكم يجب عليهم 

تناوله منها يومياً.
ويف حني يدرك حو�يل 8 من كل 10 �أ�صخا�ض م�صاركني 
�لكاملة،  �حلبوب  تناول  �أهمية   )80%( �ل�صتطالع  يف 
ينبغي  �لتي  �لكمية،  جتهل   )86%( �أك��رب  ن�صبة  �أن  �إل 
يتناولون  باأنهم  �مل�صاركني  ن�صف  يعتقد  بينما  تناولها، 

كميات كافية.
و�أ�صار �ل�صتطالع، �لذي �صمل �أكرث من 2000 �صخ�ض يف 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ململكة �لعربية �ل�صعودية 

و�أجر�ه "�صركاء �حلبوب �لعامليني"، �إىل �أن �ل�صبب يف عدم 
يعود جزئيا  �لكاملة  �حلبوب  �ملنا�صبة من  �لكمية  معرفة 
حيث  حتتويها؛  �لتي  �لأطعمة،  ب��اأن��و�ع  �لأف���ر�د  جهل  �إىل 
�أ�صخا�ض  �أربعة  كل  و�ح��د� من بني  �أن  �ل�صتطالع  �أو�صح 
)%38( ل يعرفون �لأغذية، �لتي حتتوي على �حلبوب 
�أن   )32٪-25( �أرب��ع��ة  ك��ل  م��ن  و�ح���د  ويعتقد  �ل��ك��ام��ل��ة 
بطريقة  يعتقدون  �أو  لها  جيد  م�صدر  و�ملك�صر�ت  �لبذور 

خطاأ �أنها مكونات موجودة يف �خلبز �لأبي�ض.
وج���دت �ل��در����ص��ة �أن �ل��ك��ث��ري م��ن �لأ���ص��خ��ا���ض ع��ل��ى در�ية 
ببع�ض �حلقائق �لرئي�صية: %64 من �لإمار�ت و53% 
من �ل�صعودية يعتقدون �أن منتجات �حلبوب �لكاملة غنية 

بالألياف وت�صاعد على �له�صم.
�أما فو�ئدها �لأو�صع فما ز�لت غري معروفة ب�صكل كبري، 
حيث �أ�صار ن�صفهم فقط �أنها مفيدة ل�صحة �لقلب، و�أقل 
من �لربع يدركون �أنها ميكن �أن ت�صاعد يف تقليل خماطر 
�لإ�صابة بالنوع �لثاين من مر�ض �ل�صكري. وقال ن�صفهم 
يكفي من  يتناولون ما  �لنا�ض ل  �أن  يعتقدون  �إنهم  �أي�صاً 

�حلبوب �لكاملة لأنهم ل يدركون فو�ئدها �ل�صحية.

ما هي �لألياف؟
�لنباتات.  جميع  يف  م��وج��ودة  مغذية  م���ادة  ه��ي  �لأل��ي��اف 
على عك�ض �لعديد من �مل��و�د �ملغذية �لخ��رى �ملوجودة يف 
�لطعمة، �لألياف ل يه�صمها �جل�صم. مبعنى من �ملعاين، 
متر �لألياف عرب �جلهاز �له�صمي. ولكن هذ� هو �ل�صبب يف 
�ن �لألياف مفيدة لكم كثري�ً. �نها ت�صاعد يف تنظيف �جلهاز 

�له�صمي.
هناك نوعني من 
�ب  �لأل��ي��اف: �ل���ذَوّ
وجميع  �ب.  و�ل����������الذَوّ
�لطعمة �لتي حتتوي على �لألياف حتتوي بع�صاً من كل 

نوع.

��شباب وجيهة لأتباع نظام غذ�ئي عايل بالألياف
فانها  �له�صمي.  للجهاز  ج��ي��دة  ه��ي  �ل���الذّو�ب���ة  �لأل��ي��اف 
على  ي�صاعد  ه��ذ�  وك��ْت��ل��ي.  ليّناً  �ل���رب�ز  جعل  على  ت�صاعد 
�لقابلة للذوبان موجودة يف  �لألياف غري  منع �لم�صاك. 
�لكتان.  وب��ذور  و�لنخالة،  و�ل��ذرة  �لكامل  �لقمح  منتجات 

وهي موجودة يف بع�ض �نو�ع �خل�صر و�لفاكهة.
�لألياف �لقابلة للذوبان هي مفيدة للقلب ونظام �لدورة 
�لدموية، فانها قد ت�صاعد على خف�ض ن�صبة �لكول�صرتول 
يف �لدم وت�صاعد يف �ل�صيطرة على م�صتويات �ل�صكر يف �لدم. 
�لألياف �لقابلة للذوبان موجودة يف �لفو�كه و�خل�صرو�ت. 
�ل�صوفان  ودقيق  �ل�صوفان  نخالة  يف  �ي�صاً  موجودة  وه��ي 

و�ل�صعري وبزر قطوناء و�لبقوليات.
و�لألياف ميكن �ن ت�صاعد �ي�صاً يف �ل�صيطرة على �لوزن.

�ل��غ��ذ�ئ��ي �خل��ا���ض بك،  �لنظام  �لأل��ي��اف �ىل  �إ���ص��اف��ة  عند 
قلياًل جل�صمك  ياأخذ وقتاً  �لكمية ببطء. فانه  قم بزيادة 

ليعتاد على �ألياف �إ�صافية.
�لطعمة �لتي حتتوي على �لألياف تكون عادة غنية باملو�د 

�ملغذية �لأخرى كذلك.

ريا�سات مائية تزدهر 
على اأمواج دجلة 

خالد  وليد  م��رمي  �ل�صابة   حتاول 
و�صط  �ل�صر�عي  بقاربها  �لتحكم 
�أمو�ج عالية تتقاذفها يف نهر دجلة 
لو�حدة  �ثناء ممار�صتها  بغد�د،  يف 
من �لريا�صات �ملائية حديثة �لعهد 
يف �لعر�ق، �إل �أنها بد�أت ت�صتقطب 

�هتمام عدد من �ل�صباب.
�صارك  �مل���ا����ص���ي،  �ل���ع���ق���د  وخ������الل 
�لتجذيف  ري��ا���ص��ة  يف  حم��رتف��ون 
ريا�صة  لكن  �لأوملبية،  �لأل��ع��اب  يف 
�ل�����ق�����و�رب �ل�������ص���ر�ع���ي���ة و�لأل��������و�ح 
�ل�صر�عية مل ت�صّكل مو�صع �هتمام 

يف �لعر�ق.
غري �أنها �لآن بد�أت حتظى ب�صعبية 
�أخ����رى غري  �إىل ج��ان��ب ري��ا���ص��ات 
و�لزلجات  �لدر�جات  مثل  �أوملبية 

�ملائية.
تخطي  م������ن  مت���ك���ن���ت  وب����ع����دم����ا 
�لنادرة يف دجلة، جنحت  �لأم���و�ج، 
مرمي �أخري�ً يف تقومي �ل�صر�ع بعد 
جهود كبرية، م�صتمعًة �إىل ن�صائح 

مدربها عن بعد.
�لعمر  من  �لبالغة  �ل�صابة  وقالت 
�ل��������زو�رق  "ريا�صة  ع����ام����اً   16
�ل�صعبة  �لريا�صات  من  �ل�صر�عية 
�لتي تتطلب جهد� و�صرب�"، فيما 
حولها،  م��ن  يع�صف  �ل���ه���و�ء  ك���ان 
�أننا  للجميع  "�أظهر  �أن  �أري��د  لكن 
�لعر�قيات، ن�صتطيع  �لن�صاء  نحن، 

�أن ننجح".
بطلة  كانت  �لتي  م��رمي  و�أ���ص��اف��ت 
يف ري��ا���ص��ة �ل�����ص��ب��اح��ة و�ب���ن���ة �حد 
�ملنتخب  يف  �ل�����ص��اب��ق��ني  �ل��الع��ب��ني 
"من  �ل������ق������دم،  ل����ك����رة  �ل����ع����ر�ق����ي 
ويو�جه  �ملائية  �لريا�صات  يع�صق 
وخ�صو�صا  ب���ا����ص���ر�ر،  خم��اط��ره��ا 
�ل�صر�عية،  �ل����������زو�رق  ����ص���ب���اق���ات 
لأن  �أت��ط��ل��ع  ل���ذ�  م��ن��ه��ا،  �صيتمكن 
�أوملبية يف  دور�ت  �أك��ون حا�صرة يف 

�مل�صتقبل".
�لريا�صات  ه����ذه  �زده�������ار  ي���ب���ّدل 
�إىل نهري  �لعر�قيني  �ملائية نظرة 
دجلة و�لفر�ت �للذين منهما منح 
ما  "بالد  �لتاريخي  ��صمه  �لعر�ق 

بني �لنهرين".
و�ن����خ����ف���������ض م���ن�������ص���وب �مل�����ي�����اه يف 
�إن�صاء  مع  �لن�صف  حتى  �لنهرين 
�صدود�ً  �مل��ج��اورت��ني  و�إي����ر�ن  تركيا 
�مل��ن�����ص��وب كثري�ً  ف��ي��ه��م��ا. وت���ر�ج���ع 
لدرجة  دجلة  يف  �ل�صنو�ت  �أح��د  يف 
لل�صكان �ل�صري بني  �أنه كان ممكناً 

�صفتيه.

للوقاية من االأمرا�ض... تناول 
هذه الكمية من االألياف يوميًا
تو�شي منظمة �ل�شحة �لعاملية بتناول �ملزيد من �لأطعمة �لغنية 
بالألياف مثل �حلبوب �لكاملة و�ملعكرونة و�خلبز، وكذلك �لفو�كه 

و�خل�شرو�ت و�ملك�شر�ت و�لبقول.
و�أو�شحت  �أخ�شائية �لتغذية لدى ن�شتله ملنطقة �ل�شرق 

�لأو�شط و�شمال �أفريقيا، جمانة �لدباغ، �أن مر�جعة 
در��شة   185 لـ  �لعاملية  �ل�شحة  ملنظمة  حديثة 

�شريرية  جتربة   58 و  �ملالحظة  على  قائمة 
بني  ــر�وح  ي ما  تناول  يجب  �أنــه  �إىل  خل�شت 

�لألياف  من  �لأقل  على  غر�مًا   29 �إىل   25
خماطر  وتقليل  �لعمر  طول  لتعزيز  يوميًا 
ت�شري  بينما  كــثــرية،  بــاأمــر��ــض  �لإ�ــشــابــة 
غر�مًا   30 كمية  تخطي  �أن  �إىل  �ملوؤ�شر�ت 

من  �ملزيد  على  للح�شول  �أف�شل  خــيــارً�  ميثل 
�لفو�ئد �ل�شحية.
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�ش�ؤون حملية

تنظمه د�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة - �أبوظبي

 برنامج العني الثقايف يعود مبجموعة من الفعاليات وور�ض العمل االفرتا�سية

جلنة �لتعليم �ملهني �خلليجية برئا�شة�لإمار�ت تبحث م�شتقبل �شناعة �لتدريب �ملتخ�ش�ض يف دول �لتعاون

 مبارك ال�سام�سي:منظومة التعليم التقني �سرورة لتطوير كافة قطاعات العمل وفق اأرقى املعايري العاملية

بح�شور�شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان

 العقل العربي ما بني الغزايل وابن ر�سد على طاولة جمل�ض الفكر واملعرفة

•• العني - الفجر

جمموعة  – �أبوظبي  و�ل�صياحة  �لثقافة  د�ئ��رة  تنظم 
من �لفعاليات وور�ض �لعمل �لفرت��صية �صمن برنامج 
�لعني �لثقايف خالل �صهري نوفمرب ودي�صمرب، و�لذي 
يقام يف كل من مركز �لقطارة للفنون وق�صر �ملويجعي 
�ملتبعة للحد  �لإج��ر�ء�ت �لحرت�زية  يتما�صى مع  مبا 
من تف�صي فريو�ض كوفيد - 19، ويت�صمن �لربنامج 
ع����دد�ً م��ن �ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��رت�ث��ي��ة و�ل�����ص��ع��ب��ي��ة و�لفنية 
فئات  وجميع  �لأع��م��ار  ك��اف��ة  تنا�صب  �ل��ت��ي  و�لثقافية 

�ملجتمع.
 وق����ال ع��م��ر ���ص��امل �ل��ك��ع��ب��ي، م��دي��ر م��ت��اح��ف �لعني: 
 – و�ل�����ص��ي��اح��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  د�ئ����رة  يف  ج��ه��ودن��ا  "نو��صل 
�أب��وظ��ب��ي لإث�����ر�ء �مل�����ص��ه��د �ل��ث��ق��ايف م���ن خ���الل �إتاحة 
�لفنية  �لفعاليات  �إىل  للو�صول  للجمهور  �لفر�صة 
�لتابعني  مع  �لتو��صل  على  و�حلفاظ  �لإن��رتن��ت  عرب 
�لعني  برنامج  خ��الل  م��ن  �لثقايف  بامل�صهد  و�ملهتمني 
�لثقايف، حيث عدنا لنقدم للجمهور ور�ض �لعمل �لتي 
�عتادو� عليها لن�صلط �ل�صوء على �لإرث �لذي تركه لنا 
�لأجد�د من تر�ث معنوي وحرف و�صناعات تقليدية، 
من خالل برنامج ثقايف و�أن�صطة متنوعة من منازلهم 

عرب �لف�صاء �لفرت��صي".
 

ق�شر �ملويجعي
عرب  "عد�صة  عمل  ور�صة  �ملويجعي  ق�صر   ي�صت�صيف 
�أ�صا�صيات  ع��ن  عمل  ور����ض  يت�صمن  �ل���ذي  �لتاريخ"، 
و�لأثرية  �لتاريخية  �ملو�قع  ت�صوير  و�أهمية  �لت�صوير 
بجودة عالية، نظر�ً مل�صاهمة �لت�صوير يف �حلفاظ على 

�أخذت  �لتي  �ل�صور  خ��الل  من  �ملويجعي  ق�صر  تاريخ 
يف  �صاهمت  �لتي  �لعو�مل  �أه��م  م��ن  وك��ان��ت  �ملا�صي  يف 
يف  �صيفة  �ل��ل��وز  ع��ال  وحت��ل  �لق�صر.  ترميم  عمليات 
28 نوفمرب �جلاري،  �لور�صة �لأوىل �لتي �صتقام يوم 
�لور�صة  يف  �حلارثي  �آلء  �لربنامج  �صي�صت�صيف  فيما 

�لثانية �لتي �صتقام يوم 12 دي�صمرب �ملقبل.
عمل  ور�صة  دي�صمرب   19 ي��وم  �ملويجعي  ق�صر   ينظم 
على  �ل�����ص��وء  ي�صلط  �ل���ذي  �لإمار�تي"،  "�خلنجر 
جمموعة �خلناجر �لتي تعود ملكيتها ل�صاحب �ل�صمو 
�ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ض �لدولة، حفظه 
�هلل، و�لتي تعترب من �أهم معرو�صات ق�صر �ملويجعي، �إذ 
يتيح �لربنامج �لتعرف على �ملر�حل و�لأدو�ت و�لألو�ن 
بالإ�صافة  �خلناجر،  �صناعة  يف  �مل�صتخدمة  و�لنقو�ض 
�إىل �لفروقات بني �خلنجر �لإمار�تي وباقي �خلناجر 
�ل�صحيحة.  بالطريقة  �رت��د�ئ��ه  وكيفية  �ملنطقة  يف 
فيها  �صي�صت�صيف  و�لتي  خليفة،  خالد  �لور�صة  ويقدم 
و�خلناجر  �لأ�صلحة  يف  �لباحث  �ملطرو�صي،  ع��ب��د�هلل 

�لتقليدية �لإمار�تية. 
 

مركز �لقطارة للفنون
�فرت��صية  ج��ل�����ص��ة  ل��ل��ف��ن��ون  �ل��ق��ط��ارة  م��رك��ز   ونظم 
�صمن برنامج "ميكرفون" يوم 17 نوفمرب، لتقدمي 
�صل�صلة من �جلل�صات �حلو�رية �ملتنوعة و�لتي تتناول 
حتت  �جلل�صة  �أقيمت  حيث  �ملجتمع،  تهم  مو�صوعات 
عنو�ن "�لكامري� و�مليكروفون يف مو�جهة كوفيد 19"، 
�لإعالمي  و��صت�صافت  �لنيادي،  يا�صر  �جلل�صة  و�أد�ر 
حممد �لكعبي، و�مل�صور �لفوتوغر�يف حممد �لبلو�صي، 
وم�����ص��ّور �ل��ف��ي��دي��و و���ص��ان��ع �مل��ح��ت��وى حم��م��د عبد�هلل 

�لكعبي.
�ملبدعني  م��ن  ملجموعة  من���اذج  �جلل�صة  ه��ذه  ت��ن��اول��ت 
يف �حل��ق��ل �لإع���الم���ي وك��ي��ف و�ج��ه��و� ج��ائ��ح��ة كوفيد 
وتطرق  �لوطني.  �لتعقيم  فرتة  �أثناء  خ�صو�صاً   ،19
�ل�صعبة  �لفرتة  تلك  لعملهم وطبيعته خالل  �حل��و�ر 
�ملليئة بالتحديات، وكيف متّكنو� من ت�صخري �أدو�تهم 
ومو�هبهم خلدمة �لوطن و�مل�صاهمة يف مو�جهة هذ� 
فيديو  ومقاطع  ���ص��ور�ً  �للقاء  ��صتعر�ض  كما  �ل��وب��اء. 

�أجنزوها يف ظل جائحة كورونا.
�أخرى  نقا�صية  جل�صة  �لربنامج  �صي�صت�صيف  وكذلك، 
بعنو�ن "خريطة �ل�صينما �خلليجية"، و�لتي �صتناق�ض 
نظر  وجهة  من  وم�صتقبلها  �خلليجية  �ل�صينما  و�ق��ع 
م�صتقبل  خللق  �لطموحات  و�صري�صد  �لأف��الم،  �صّناع 
�جلل�صة  وت�صت�صيف  �مل��ن��ط��ق��ة.  يف  لل�صينما  �أف�����ص��ل 
�ملخرجة �ل�صينمائية مزنة �مل�صافر من �صلطنة عمان، 
�ملح�صن �ملطريي من  �ل�صينمائي عبد  و�ملخرج و�ملنتج 
د�وود  �ل�صينمائي  و�ملخرج  �ل�صعودية،  �لعربية  �ململكة 
�لكاتب  �جلل�صة  وي��دي��ر  �ل��ك��وي��ت،  دول���ة  م��ن  �ل�صعيل 
و�ل�صيناري�صت حممد ح�صن �أحمد من دولة �لإمار�ت. 
ويقّدم مركز �لقطارة للفنون �صل�صلة من ور�ض �لعمل 
�لعائلة،  �أف���ر�د  لكافة  �لتخ�ص�صية  و�ل����دور�ت  �لفنية 
�لفنون  ملحبي  جّذ�بة  فر�ض  لتقدمي  مبادر�ته  �صمن 

و�إ�صر�كهم يف �مل�صهد �لفني و�لإبد�عي يف �لدولة.
وت���ق���ام �ل�������دور�ت �ل��ف��ن��ي��ة ك���ل ���ص��ه��ر، م���ن �لأح�����د �إىل 
�ل�صاعة  وحتى  �صباحاً  �لتا�صعة  �ل�صاعة  من  �خلمي�ض 
مبركز  �لعاملني  �لفنانني  مب�صاركة  ع�صر�ً،  �لر�بعة 
�لر�صم،  تقنيات  باأ�صا�صيات  للتعريف  للفنون  �لقّطارة 

و�لديكوباج، و�لبيانو ودرو�ض �ل�صوت

للغناء"، و�لتي تتيح  "مقدمة  �ملركز دورة  وي�صت�صيف 
للغناء،  �خلم�صة  �لأ�صا�صية  �ملكونات  تعلم  للم�صاركني 
وه���ي �ل���ن���ربة �ل�����ص��وت��ي��ة، �ل��ت��ن��ف�����ض، �لإي����ق����اع، خمارج 

�ل�صوت بالإ�صافة �إىل طبقات �ل�صوت. 
"مقدمة  دورة  ل��ل��ف��ن��ون  �ل��ق��ط��ارة  م��رك��ز  ي��ن��ظ��م  ك��م��ا 
متكن  �لتي  �لتمهيدية،  �ملو�صيقى"  وتاريخ  لنظريات 
�ل���ط���الب م���ن حت��دي��د �مل��الح��ظ��ات و�مل��ق��اي��ي�����ض وفهم 
�أن  �إىل  وي�صار  �ملو�صيقى.  يف  و�لبنية  �لنمط  �أ�صا�صيات 
�لدورة �صتكون موجهة ملجموعة �صغرية من �مل�صاركني، 

ملنح �لطالب جتربة �صخ�صية. 
دورة  يف  �لت�صجيل  م��ن  �جل��م��ه��ور  �صيتمكن  وك��ذل��ك 
جميع  م��ن  للم�صاركني  تتيح  �لتي  �لبيانو"  "در�ض 
�لأعمار و�مل�صتويات، من �لأطفال �ل�صغار �إىل �ملبتدئني 

�لبالغني �أخذ دورة �لبيانو �لفردية عرب �لإنرتنت.
�لر�صم  "تقنيات  عمل  ور���ص��ة  للجمهور  �مل��رك��ز  وي��ق��دم 
فر�صة  للم�صاركني  تتيح  و�ل��ت��ي  �لزيتية"  ب���الأل���و�ن 
كما  �لزيتية  ب��الأل��و�ن  �لر�صم  وتقنيات  م��ه��ار�ت  تعلم 
يف  مبا  �لفن،  تاريخ  يف  �لكبار  �لأ�صاتذة  ميار�صها  ك��ان 
ذل��ك �ل��درو���ض ح��ول �ل�����ص��وء و�ل��ظ��ل، ون��ظ��ري��ة �للون 
�ل�صكل  و�إن�صاء  بالألو�ن،  و�لر�صم  �للونية،  و�لدرجات 
�لتو�زن  وخلق  �ملختلفة،  �لتلوين  و�أ�صاليب  و�مل�صاحة، 

و�لتناغم يف �للوحات �لفنية.
�خلا�صة  "�لديكوباج"  عمل  ور���ص��ة  �مل��رك��ز  يتيح  كما 
�لورقية  �لق�صا�صات  ل�صق  طريق  ع��ن  �لتزيني  بفن 
م��ع ت���اأث���ري�ت ل��ط��الء �خل��ا���ص��ة وب��ا���ص��ت��خ��د�م عنا�صر 
زخرفية �أخرى، لتتيح للطالب تعلم تقنيات �لديكوباج 
فني  عمل  لإن�����ص��اء  �مل��ن��زل  يف  �ملتاحة  �مل���و�د  با�صتخد�م 

جديد. 

•• اأبوظبي-الفجر:

تر�أ�ض �صعادة �لدكتور مبارك �صعيد �ل�صام�صي 
مدير عام مركز �أبوظبي للتعليم و�لتدريب 
 26 رق��م  �ل���دورة �جل��دي��دة  �لتقني و�ملهني، 
للجنة �لتعليم و�لتدريب �ملهني بدول جمل�ض 
�لتعاون �خلليجي، وهو �لجتماع �لأول �لذي 
�لتي  يعقد عن بعد، ب�صبب �ملرحلة �حلالية 
يعي�صها �لعامل يف ظل كوفيد19، حيث �أ�صاد 
تقدمها  �لتي  �لكبرية  باجلهود  �ل�صام�صي 
�لقيادة �لر�صيدة يف دول �ملجل�ض، وجناحاتها 
و�ملو�طنني  �مل�����ص��وؤول��ني  متكني  يف  �مل�����ص��ه��ودة 
�ملجالت،  خمتلف  يف  و�ل��ت��ق��دم  �ل��ع��م��ل  م��ن 
لتمكني �أبنائها من �لعمل و�جلد و�لجتهاد، 
ك��اف��ة جو�نب  ب���ل و�لإب�������د�ع و�ل��ت��ط��وي��ر يف 
�حلياة بكل تخ�ص�صاتها، ويف مقدتها قطاع 
�لتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني، �لذي تقع 
�صرورة  منها  ج�صام،  مهام  م�صوؤوليه،  على 
مو��صلة تطوير منظومة �لتعليم و�لتدريب 
�صناعة  يف  دوره��ا  لتو��صل  و�ملهني،  �لتقني 
وتخريج �لكفاء�ت �لوطنية �لالزمة لتمكني 
�أد�ء و�جباتها  �لأخ��رى من  �لقطاعات  كافة 
ب��ن��ج��اح وع��ل��ى �ل��وج��ه �لأك��م��ل و مب��ا يحقق 
يف  �لر�صيدة  �ل��ق��ي��ادة  وتوجيهات  طموحات 
وكانت  �خل��ل��ي��ج��ي.  �ل���ت���ع���اون  جم��ل�����ض  دول 
�جل��ل�����ص��ة �لإف��ت��ت��اح��ي��ة لج��ت��م��اع��ات �ل����دورة 

�لدكتور  ل�صعادة  بكلمة  ب���د�أت  ق��د  �جل��دي��دة 
مبارك �ل�صام�صي، بح�صور م�صوؤويل �لتعليم 
�لتعاون  ب����دول جم��ل�����ض  �مل��ه��ن��ي  و�ل���ت���دري���ب 
�ل�صكر  بجزيل  فيها"نتقدم  ق��ال  �خلليجي، 
و�لتدريب  �ل��ت��ع��ل��ي��م  مل�������ص���وؤويل  و�ل��ت��ق��دي��ر 
�ل�صقيقة،  �ل��ك��وي��ت  دول  يف  و�مل��ه��ن��ي  �لتقني 
على جهودهم �مل�صهودة خالل رئا�صة �لكويت 
كما  �للجنة،  �إجتماعات  من  �ملا�صية  للدورة 

ن�صكركم جميعا على ثقتكم �لغالية و�ملقدرة، 
�ملتحدة، لرئا�صة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دول��ة  يف 
�لدورة �جلديدة، وبالتاأكيد فان لدينا يف هذ� 
جميعا  نتطلع  هام،  �أعمال  جدول  �لإجتماع 
�ىل �إجنازه، مبا يحقق �مل�صلحة �لعليا لدول 
وثقة  �أمل  وكلنا  �خلليجي،  �لتعاون  جمل�ض 
و�لبعيد،  �لقريب  و�مل�صتقبل  �حلا�صر  �أن  يف 
ميكننا  �لتي  و�مل�صروعات  ب��الإجن��از�ت  مليئ 

�لتعليم  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر  خ��الل��ه��ا؛  م���ن 
دولنا  ك��اف��ة  يف  و�مل��ه��ن��ي،  �لتقني  و�ل��ت��دري��ب 
ب��اخل��ري�ت و�لإم��ك��ان��ي��ات �لالزمة  �ل��ع��ام��رة 
�ملن�صود يف كافة قطاعات  �لتطوير  لح��د�ث 

�لعمل، ووفق �أرقى �ملعايري �لعاملية".
و�أخ�����ت�����ت�����م م�����دي�����ر ع�������ام م�����رك�����ز �أب����وظ����ب����ي 
كلمته  و�مل��ه��ن��ي  �لتقني  و�ل��ت��دري��ب  للتعليم 
وطننا  خ����ري  ف���ي���ه  مل����ا  �هلل  قائال"وفقكم 

�لتعاون  جمل�ض  دول  �صعوب  وتقدم  ووح��دة 
�لفتتاحية  �جل��ل�����ص��ة  وع��ق��ب  �خلليجي". 
و�ملوجهات  �ل�������روؤى  �ل��ل��ج��ن��ة  ����ص��ت��ع��ر���ص��ت 
و�ملعايري  �مل���وؤه���الت  مل��ن��ظ��وم��ة  �مل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
�لتعاون،  جمل�ض  بدول  �ملهنية  و�لختبار�ت 
�لعمل،  وزر�ء  ت��و���ص��ي��ات  ����ص���وء  يف  وذل�����ك 
�ل�صغري  للمن�صاآت  �ل���ص��رت���ص��ادي  و�لإط����ار 
�لعمل  خطة  مناق�صة  بجانب  و�ملتو�صطة، 
جمال  يف  �مل�صرتك  للتعاون  �ل�صرت�تيجية 
جمل�ض  دول  يف  �مل��ه��ن��ي  و�ل��ت��دري��ب  �لتعليم 
�لتعاون، و تو�صيات وزر�ء �لرتبية و�لتعليم 
�أحدث  �إ���ص��ت��ع��ر����ض  بجانب  �ل�����ص��اأن،  ه��ذ�  يف 
و�لتي  �لأع�����ص��اء،  ل��ل��دول  �ملتميزة  �ل��ت��ج��ارب 
للتعليم  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  م�����ص��روع  بينها  م��ن 
�ىل  �إ���ص��اف��ة  تا�ض"،  و�لتدريب"  �لتطبيقي 
مناق�صة جهود �ملجل�ض ملو�جهة �أزمة جائحة 
للموقع  �لنهائية  و�ل�صورة  كورونا،  فريو�ض 
�لإلكرتوين �ملوحد للجنة، و�لإتفاق على �أن 
دورتها  �خلليجية يف  �ملهار�ت  م�صابقة  تعقد 
ك��م��ا ت�صمن  �ل���ك���وي���ت.  �خل��ام�����ص��ة يف دول����ة 
بعنو�ن  مو�صعة  �إلكرتونية  ن��دوة  �لجتماع 
م�صتقبل  يف  �ل��ت��غ��ي��ري  وم���رون���ة  "�لأزمات 
ل�صمان  و�ملهني"،  �لتقني  �لتدريب  �صناعة 
�آرقى  ووف��ق  بدقة  �ملجل�ض  تو�صيات  ترجمة 
ي��ح��ق��ق طموحات  �ل��ع��امل��ي��ة ومب����ا  �مل���ع���اي���ري 

�لقيادة �خلليجية �لر�صيدة.

••  العني - الفجر

�ل�صيخة  ع��ربه  ��صت�صافت  ثقايف  ح��و�ر   يف 
�ل��دك��ت��ورة �صما ب��ن��ت حم��م��د ب��ن خ��ال��د �آل 
ن��ه��ي��ان ن��خ��ب��ة م���ن �مل��ف��ك��ري��ن وه����م) �أ. د. 
ج��م��ال حم��م��د م��ق��اب��ل��ة ، د.حم���م���د �صامل 
�أ.  و  عامر  بني  معاذ  �أ.   ، �ل��زب��ن  عماد  د.   ،
ح���و�ر مفتوح  وذل���ك يف   ) �لفيومي  �أجم���د 
حول م�صاحات �جلدل �لتي د�رت وماز�لت 
تدور حول تاأخر �لعقل �لعربي عن مو�كبة 
�أن كانت �حل�صارة  �حل�صارة �حلديثة بعد 
بكلمة  �للقاء  ب��د�أ  للعامل،  ملهمة  �لعربية 
�أق���ر�أ  ك��ن��ت  م��ا  ك��ث��ري�  ق��ائ��ل��ة  �صما  �ل�صيخة 
عن ذل��ك �جل��دل �ل��ذي ي��دور ح��ول �لإمام 
�ل����غ����ز�يل م���ا ب���ني �ت���ه���ام ب���اأن���ه ك����ان �صببا 
و�لق�صاء  �ل��ع��رب��ي  �ل��ع��ق��ل  لنكبة  م��ب��ا���ص��ر� 
)تهافت  بكتابه  �لإ�صالمية  �لفل�صفة  على 
�إحياء  ل��دوره يف  و بني تعظيم  �لفال�صفة( 
�ل��دي��ن �لإ���ص��الم��ي ب��ك��ت��اب��ه )�إح���ي���اء علوم 
�لدين( و كنت �أتوقف و�أ�صاأل نف�صي �صوؤ�ل 
نحمل  �أن  ميكن  هل  عليكم  طرحه  و�أعيد 

فرد� و�حد� وزر �نهيار تفوق ح�صارة كاملة 
مل��اذ� نحن ل منتلك  ي�صغلني  ك��ان  د�ئما  ؟ 
فال�صفة �أ�صحاب مد�ر�ض فل�صفية حقيقية 
ب��ه �لغز�يل  منذ زم��ن بعيد ؟ ه��ل م��ا فكر 
هو  و�لفال�صفة  �لفل�صفة  بثه حول  و�ل��ذي 
�ل�صبب؟ ولكن بعد �لغز�يل كان هناك �بن 
و�لذي   ) �لأعظم  بال�صارح   ( و�مللقب  ر�صد 
تهافت   ( ك��ت��اب��ه  �ل���غ���ز�يل يف  �أف���ك���ار  ف��ن��د 
�لتهافت ( وقدم للعقل وقتها �صحنة حياة 
حقيقية  فل�صفية  م��در���ص��ة  ك���ون  و   ، ق��وي��ة 
�لقرون  �لغرب من غفوة  �أث��رت يف �صحوة 
و  �ل��ف��ك��ري��ة  ب���اآث���اره  ، و �صاهمت  �ل��و���ص��ط��ى 
�صروحاته لأر�صطو يف �لكثري من �لفال�صفة 

�لغربيني 
ده�صة  حت�صرها  كانت  �أن��ه��ا  �أو�صحت  كما 
�أ�صئلة �أخ���رى : مل��اذ� ك��ان �أث��ر �ب��ن ر�صد يف 
�لثقافة �لغربية �أعظم من �أثره يف �لثقافة 
�ل��ع��رب��ي��ة و�لإ����ص���الم���ي���ة؟ ومل�����اذ� ك����ان �أث���ر 
�لغز�يل �أعظم من �أثر �بن ر�صد يف ثقافتنا 

�لعربية و�لإ�صالمية؟ 
�لفل�صفة  م��ع��ي��ة  ن��ك��ون يف  ح��ني  و�أ���ص��اف��ت 

و�ملفكرين تكون �لأ�صئلة حا�صرة ، وت�صبح 
�أن���ن���ا و�صلنا  ه���ي ع��م��اد �حل�����و�ر، و�أع��ت��ق��د 
�لعقل  ن��ب��ق��ى  �أن  مل��رح��ل��ة ل مي��ك��ن  �ل���ي���وم 
د�خل �ل�صندوق �ملغلق ، ول ميكن مع هذ� 
�ملنفتح  �لفكر  ويف  �لتكنولوجيا  يف  �لتطور 
�أن نبقى يف حالة من �جلمود  �لعامل  على 
�لفكري ، و �أنا ل �أعتقد �أن للفكر حدود �أو 
�أ�صاف  كلما  باأفكارنا  حلقنا  وكلما   ، �صقف 
لنا ولغرينا قيم ثقافية وقيمية ت�صاهم يف 

بناء حياة �أف�صل للجميع.
�أ. د جمال مقابلة �حلو�ر قائال تبد�أ  وبد�أ 
معركة �حلو�ر �لذي د�ر بني �لغز�يل و�بن 
ر���ص��د ، ف��ه��ل ن��ق��ول ب����اأن ه���ذ� �حل�����و�ر بني 
�أم معركة ؟  �لفيل�صوفني ؟ وهل هو ح��و�ر 
وه��ل هو ج��دل بني عقل و�ح��د يف ح�صارة 
و�ح��دة وثقافة و�ح��دة ؟ �أم هو ج��د�ل بني 
عقليتني ��صت�صر�فيتني خمتلفتني ؟ �أم هي 
و�ل�صطحات  و�لعقلية  �لعلمية  �لتحليالت 
و�ل�صر�عات �لأيدولوجية �لتي �صتقفز من 
�لوقت  �إىل م�صكالتنا يف  �لعنو�ن،  ت�صميم 
�لغز�يل  �أن  و�أو���ص��ح   ، ؟  فيه  نعي�ض  �ل���ذي 

يتبع  كان  �إذ�  �لنظر  بغ�ض  كبري  فيل�صوف 
منهج علماء �لكالم. وقدم جتربة ميكن �أن 
يعتد بها و�أن تدر�ض يف كل جامعات �لعامل 
ورمبا ي�صكل �صيئا يف وعينا، ورمبا يوؤثر يف 

مرحلة من مر�حل تاريخنا.
وك����ان �حل�����و�ر ب���ني �ل�����ص��ي��وف ي��ن��زع نحو 
�لتباين �ملتو�فق على قيمة كل �ل�صخ�صيتني 
�لعربي  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  �ل���ث���ق���ايف  �ل���ت���اري���خ  يف 
�لإ�صالمي كما ك�صف �حل��و�ر عن حماولة 

�لتو�فق ما بني نزوع �لفيل�صوف �إىل �لعقل 
�إىل �لت�صليم بيقني  و�ملنطق ونزوع �لفقيه 
فقهي  �إط���ار  يف  للدين  �لن�صقية  �ملفاهيم 
�إمياين وقدم كل من �حل�صور روؤيته حول 
ت��اري��خ �لعقل  �ل��غ��ز�يل و�ب���ن ر���ص��د يف  دور 
�لعقل  ه��ذ�  وم�صتقبل  �لإ���ص��الم��ي  �لعربي 
�ل�صندوق  للخروج من  �لذي هو قاطرتنا 
و�للتحاق  و�حلد�ثة  �حل�صارة  �إىل  �ملغلق 

بالإن�صانية يف رحلتها نحو �مل�صتقبل.

طالبًا وطالبة من هند�شة جامعة �لإمار�ت يتلقون تدريبًا مهنيًا عن بعد  61
 الهيئات املحلية والعاملية �ساهمت يف اإجناح 
تدريب طلبة اجلامعة يف امل�سانع وال�سركات

•• العني-الفجر

�لعربية  �لإم���ار�ت  بجامعة  �لهند�صة  كلية  من  وطالبة  طالباً   61 يتلقى 
" ت��درب��و� يف  " ع��ن بعد  �ل��در����ص��ي  �لف�صل  �لعملي ه��ذ�  �ل��ت��دري��ب  �ملتحدة 
�حلر�ض  من  �نطالقاً  �لدولة،  وخارج  د�خل  وخا�صة  حكومية  جهة   16
�لتدريبية  �خل��دم��ات  وتكامل  �لتعليم  و��صتد�مة  ��صتمر�رية  �صمان  على 

و�لتاأهيلية للطلبة.
بكلية  �لطلبة  ل�����ص��وؤون  �لعميد  م�صاعد  �ل��زح��م��ي-  ���ص��امل  �ل��دك��ت��ور  و�أك����د 
�لهند�صة– باأن �لقدرة على �ل�صتمر�ر يف تطبيق منظومة �لتدريب عن بعد 
تاأتي من�صجمة مع متطلبات �صوق �لعمل وروؤية و��صرت�تيجية �جلامعة يف 
توفري تعليم مالئم يف ظل �لظروف 
 ،19 كوفيد  جائحة  ج��ر�ء  �ل��ر�ه��ن��ة 
و�أ�صار �لزحمي �إىل �أن كلية �لهند�صة 
�ملنا�صبة  �لإج�������ر�ء�ت  ك��اف��ة  �ت���خ���ذت 
ل�صمات ��صتمر�رية �لتدريب �لعملية 
ومت  �لتخ�ص�صات  جميع  يف  لطلبتها 
و�ملوؤ�ص�صات  �ل��ه��ي��ئ��ات  م��ع  �لتن�صيق 
لتقدمي  �ل������دول������ة  وخ����������ارج  د�خ��������ل 
نتائجها  وكانت  لهم  �ملهني  �لتدريب 

مميزة ناجحة. 
عدد  يتلقى  �لعميد:  م�صاعد  وذك���ر 
م��ن �ل��ط��ل��ب��ة ت��دري��ب��ه��م �مل��ه��ن��ي "عن 
�صركة  م��ث��ل  ع��امل��ي��ة  ج��ه��ات  بعد" يف 
تالي�ض  وجمموعة  فرن�صا  يف  نك�صرت 
�لفرن�صية وجامعة جنوب �لدمنارك، بالإ�صافة �إىل جهات ر�ئدة يف �لدولة 

مثل : �أدنوك، وبروج ، و�آيكون، و�صركة �لإمار�ت �مل�صاندة نيتكو، وغريها.
 8 مل��دة  �أويل  �ف��رت����ص��ي  ت��دري��ب  لربنامج  خ�صعو�  �لطلبة  �أن  �إىل  و�أ���ص��ار 
باجلامعة،  �ملهني  �ل��ت��دري��ب  وح���دة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �لكلية  نظمته  �أ���ص��اب��ي��ع 
مقابلة  وم��ه��ار�ت  �ملهنية  �لذ�تية  �ل�صرية  بناء  ح��ول  حما�صر�ت  وت�صمن 

�لعمل، بالإ�صافة �إىل دور�ت حول تنظيم �لوقت وخدمة �لعمالء.
تلقيت  �لهند�صة:  بكلية  "طالب  �ل��ل��وغ��اين  حممد  �لطالب  ق��ال  وب���دوره 
�لغاز، حيث كانت  �أدن��وك ملعاجلة  �ملهني عن بعد من قبل �صركة  �لتدريب 
جتربة �لتدريب جديدة و��صتثنائية وثرية، فمن �ملميز �أن يتلقى �لطالب 
تدريبه وهو يف منزله مما يتيح له �خت�صار �لوقت و�مل�صافة ومينحه فر�صة 

حل�صور ور�ض وبر�مج خارج �لدولة و�ل�صتفادة ب�صورة �أكرب."
ومن جهتها قالت �لطالبة رمي يو�صف " كطالبة هند�صة كيميائية مل �أتوقع 
�أن تكون جتربة �لتدريب بهذه �ل�صهولة لدى �صركة �أدنوك �لبحرية �لتي 
جعلت �لتجربة �صل�صلة و�أقرب �إىل �لو�قع من خالل و�صعها خطة تدريبية 
�صاملة ملختلف �ملو��صيع �ملتعلقة بالهند�صة �لكيميائية." و�أ�صافت " جعلتني 
هذه �لتجربة �أكرث �إ�صر�ر�ً و�صغفاً لتعلم كل ما يتعلق بتخ�ص�صي مبختلف 
�لو�صائل �ملتاحة عن بعد، وعدم �ل�صت�صالم للظروف و��صتغالل �لفر�ض." 

بالتعاون مع د�ئرة تنمية �ملجتمع
 جامعة اأبوظبي تطلق فعالية 

اأيام الت�سامح واخلري
 ••اأبوظبي - الفجر

وبالتز�من  �ملجتمع،  تنمية  د�ئ���رة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �أب��وظ��ب��ي  جامعة  �أط��ل��ق��ت 
على  �لثاين  للعام  و�خل��ري  �لت�صامح  �أي��ام  فعالية  للت�صامح  �لعاملي  �ليوم  مع 
�لتو�يل. و�صعت �لفعالية - و�لتي �أقيمت �فرت��صياً هذ� �لعام - �إىل تعزيز قيم 
بالتنوع  و�لحتفاء  �أبوظبي،  جامعة  جمتمع  و�أع�صاء  �لطلبة  بني  �لت�صامح 
�لتو��صل  ج�صور  ملد  �لآخ��ر  على  و�لنفتاح  �لتعاي�ض  مبد�أ  وتر�صيخ  �لثقايف، 
و�لتعاون مع خمتلف ثقافات �ل�صعوب �لأخرى يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
و�لعامل. ويف �لوقت �لذي تو�جه فيه �لب�صرية و�حد�ً من �أخطر �لتحديات 
�مل�صرتك  و�لعمل  �ملتبادل  �لح���رت�م  مفاهيم  ج�صدت  فقد  تو�جهها،  �لتي 
وتقبل �لآخ��ر، �لآن و�أكرث من �أي وقت م�صى، معنى �أعمق و�أكرث �أهمية يف 
و�إبد�عاتهم  خرب�تهم  وتعزيز  �لطلبة  �إلهام  وبهدف  �ملجتمع.   �أف��ر�د  حياة 
و�إطالق �لعنان ملخيلتهم، �أحتيت �لفر�صة لطلبة م�صاق �لثقافة �لإ�صالمية 
)ISL 100( للم�صاركة يف مناف�صة ودية وتقدمي �أفكارهم ومبادر�تهم حول 
�لت�صامح و�لتعاي�ض و�صبل تر�صيخ دعائمها يف جمتمعنا. وقامت جلنة حتكيم 
�لفائزين �صمن عدة  �لتقدميي للطلبة و�ختيار  �لعر�ض  خم�ص�صة بتقييم 
فئات هي: �أف�صل حمتوى �أخالقي، و�أف�صل حمتوى مرئي، و�أف�صل حمتوى 

�فرت��صي، و�أف�صل حمتوى ميثل قيمة �لت�صامح. 
بالإ�صافة �إىل ذلك، �أطلقت كلية �لآد�ب و�لعلوم كجزء من متطلبات م�صاق 
�أبوظبي تهدف  �فرت��صية جلميع طلبة جامعة  �لإ�صالمية مبادرة  �لثقافة 
فئاته  جميع  م��ع  ت�صامًنا  �أك���رث  وجمتمع  مت�صامح  ع��امل  م��ع��امل  ر���ص��م  �إىل 
�لتعلم عن بعد  �نت�صار مبادر�ت  �لتو��صل بني �لطلبة مع  �ملختلفة، وتعزيز 
وقيود �لتباعد �لجتماعي. و�صملت �ملباد�ر�ت �لفائزة مبادرة "�صاند" كاأف�صل 
و�ل�صيافة  �لنظافة  خدمات  قطاع  فئة  ت�صتهدف  و�لتي  �أخ��الق��ي  حمتوى 
و�لأمن، لدعم �أفكارهم ومو�هبهم وم�صاركتهم �جتماعياً، ومبادرة "حمتوى 
مبتكر لت�صامح �أطفالنا" كاأف�صل حمتوى مرئي، حيث ت�صتهدف هذه �ملبادرة 
لن�صر  �إبد�عية  بطرق  وم�صمم  مميز  حمتوى  �بتكرت  و�لتي  �لأطفال،  فئة 
�لأطفال،  بني  �لتنمر  ظاهرة  خطورة  وتو�صيح  �ملت�صامح  �لأخالقي  �لوعي 
�لإبد�ع"  "�أ�صا�صها  وم��ب��ادرة  منرية"  "م�صابيح  م��ب��ادرت��ي  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
كاأف�صل حمتوى �فرت��صي، حيث ��صتهدفت مبادرة "م�صابيح منرية" طلبة 
�إطالق من�صة تفاعلية يتطوع من خاللها  �ملوهوبني عن طريق  �جلامعات 

�لطلبة لتعليم زمالئهم �ملهار�ت �لأكادميية و�لتقنية و�لإبد�عية.
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�أف�شل نوع ميكن ��شتهالكه من  عند �شر�ء زيت �لزيتون، من �لأف�شل معرفة 
�أنو�عه،  �شنعرفك على  �لتجارية، وهنا  �ملحالت  �ملعرو�شة يف  �ملنتجات  بني 

مع جولة �شريعة على فو�ئده.
�شالود"  كـــون  "ميخور  جمــلــة  ن�شرته  ـــذي  �ل �لــتــقــريــر  هـــذ�  ويف 
)MejorConSalud( �لإ�شبانية، قال �لكاتب �شايل �شان�شيز 
�أريا�ض �إن زيت �لزيتون مبختلف �أنو�عه م�شدر هام لالأحما�ض 
�لدهنية "�أوميغا 3 �ل�شحية" لهذ� يو�شى با�شتهالكه بانتظام، 

مقدما �أنو�عه:

 Extra virgin �ملمتاز  �لبكر  �لزيتون  زيــت   -  1
olive oil

�ل��زي��ت��ون، ول تتعدى درجة  زي��ت  �أن����و�ع  �أج���ود  يعترب م��ن 
من  وي��ق��ي  �ل�صحية  ب��ال��ده��ون  غني   .0.8% حمو�صته 
�لدموية.  و�لأوع��ي��ة  �لقلب  ب��اأم��ر����ض  �لإ���ص��اب��ة  خماطر 
يو�صى بتناوله دون تعري�صه لدرجات حر�رة عالية، لأن 
ذلك ميكن �أن يوؤدي �إىل زيادة تكوين �لأحما�ض �لدهنية 

.)trans fatty acids( لتقابلية �ل�صارة�

 Virgin olive �جليد  �لبكر  �لزيتون  زيت   -  2
oil

م�صتويات �حلمو�صة يف هذ� �لنوع �أعلى من تلك �ملوجودة 
هذ�  على  نح�صل  ما  وع��ادة  �ملمتاز.  �لبكر  �لزيتون  بزيت 
�لنوع من زيت �لزيتون من �لع�صرة �لثانية لثمار �لزيتون 
و�أنو�ع  �ملمتاز  �لبكر  �لزيتون  �أو من مزيج بني زيت 
�أخرى ذ�ت جودة �أقل. لكن ل يعني هذ� 
هذ�  با�صتهالك  ُين�صح  ل  �أن���ه 
�لزيتون،  زي���ت  م��ن  �ل��ن��وع 
يرقى  ل  �أن�������ه  و�إمن���������ا 
ل����ن����ف���������ض م����ع����اي����ري 

�جلودة.

�لزيتون  زيـــت   -  3
ـــــت  ـــــان ـــــب ـــــالم �ل
 Lampante

olive oil
هذ�  ي��ك��ون  ل 
من  �ل�������ن�������وع 
�لزيتون  زيت 
�لع�صرة  ن���ت���اج 
ل���ث���م���ار  �لأوىل 
�لزيتون، وت�صل درجة 
ت�صويقه  يتم  ل   .2% �إىل  حمو�صته 
يف م��ت��اج��ر �ل��ب��ي��ع ب��ال��ت��ج��زئ��ة ع������ادة. ومن 

تكرير  لعملية  يخ�صع  لأنه  �لزيت  هذ�  با�صتهالك  ُين�صح  ل  �لنظرية،  �لناحية 
وُي�صتخدم يف �صنع منتجات فائقة �ملعاجلة، وهو زيت متدين �جلودة.

Refined olive oil �ملكرر  �لزيتون  زيت   -  4
تكرير  م��ن  عليه  �حل�صول  ويتم  �صيوًعا،  �ل�صتهالكية  �ل��زي��وت  �أك��رث  �أح��د  �إن��ه 
�لزيوت �لأقل جودة، مما يجعله منتًجا ثانوًيا. عادة ما يكون م�صتوى حمو�صة 

هذ� �لنوع �أقل من زيت �لزيتون �لالمبانت، ناهيك عن �أن نكهته خفيفة.

Orujo oil �لزيتون  تفل  زيت    -  5
لإنتاج هذ� �لنوع �لأقل جودة، يعاد ع�صر بقايا �لزيتون. ورغم حقيقة �أن �جلودة 
لذلك  لال�صتهالك،  منا�صًبا  جتعله  ل  �ملنتج  هذ�  نكهة  ف��اإن  تتغري،  ل  �لغذ�ئية 
�أخ��رى عالية  زي��وت  يتم خلطه مع  و�أحيانا  ��صتخد�مه يف عدة �صناعات.  يكرث 

�جلودة لي�صبح �صاحلا لال�صتهالك �لب�صري.
وي�صاعد ��صتهالك �أنو�ع خمتلفة من زيت �لزيتون بانتظام على تقليل م�صتويات 
ومع  �لدموية.  و�لأوعية  �لقلب  باأمر��ض  �لإ�صابة  خطر  من  و�حل��د  �للتهاب، 
�ل�صعر�ت  م��ن  ع��ال��ي��ة  ن�صبة  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  ك��ون��ه  �إن��ك��ار حقيقة  ذل���ك، ل مي��ك��ن 

�حلر�رية. لذلك، ينبغي ��صتهالكه باعتد�ل لتجنب زيادة �لوزن.
�لبحر  حمية  يف  �أ�صا�صيا  عن�صر�  �أن��و�ع��ه  �خ��ت��الف  على  �ل��زي��ت��ون  زي��ت  ويعترب 
�لأبي�ض �ملتو�صط. وغالبا ما ين�صح با�صتهالك زيت �لزيتون �لبكر �ملمتاز جلودته 

�لعالية.

�أهمية كبرية لل�شحة
وتوؤكد �جلمعية �لأملانية للتغذية �أن زيت �لزيتون يتميز باأهمية كبرية لل�صحة، 
حيث �إنه يحمي من �أمر��ض �لقلب وي�صاعد على �إنقا�ض �لوزن ويحل م�صاكل 

�له�صم.
�مل�صبعة  غري  �لدهنية  بالأحما�ض  غني  �لزيتون  زيت  �أن  �جلمعية  و�أو�صحت 
�أنه غني مبادة  �لكولي�صرتول. كما  �لتي تعمل على خف�ض م�صتوى  �لأحادية 
"�أوليوروبني" �لتي متتاز بتاأثري م�صاد لالأك�صدة، ومن ثم حتمي من �لأزمات 

�لقلبية.
للتو�صيح فاإن �لدهون غري �مل�صبعة تعد �أف�صل لل�صحة، ويجب ��صتهالكها باأكرب 

قدر ممكن باعتبار �أنها مفيدة خلف�ض م�صتويات �لكولي�صرتول �مل�صر.

�لقلب
�ل��ن��وع من  ه��ذ�  و�ل�����ص��ر�ي��ني، وينق�صم  �لقلب  �أم��ر����ض  �أن��ه��ا جتنب خماطر  كما 

�مل�صبعة  و�ل��ده��ون غري  �لأح��ادي��ة،  �مل�صبعة  �ل��ده��ون غري  �إىل ق�صمني:  �ل��ده��ون 
�ملتعددة، وذلك بح�صب تركيبتها �لكيميائية.

�أما �لدهون �مل�صبعة فتوؤدي لزيادة �حتمال �لإ�صابة باأمر��ض �لقلب و�ل�صر�يني 
و�لدماغ مثل �لنوبات �لقلبية و�جللطات. ويوجد هذ� �لنوع من �لدهون باملنتجات 
�حليو�نية، كاللحوم �حلمر�ء وم�صتقات �حلليب مثل �جلنب، �إىل جانب �حلليب 
بع�ض  �أن  كما  �لبي�ض،  و�صفار  و�ل�صمك  و�لزبدة  �لد�كنة  و�ل�صوكولتة  �لكامل 

�لزيوت �لنباتية مثل زيت �لنخيل وجوز �لهند غنية بالدهون �مل�صبعة.
�إنه بف�صل �حتو�ء زيت �لزيتون على ن�صبة عالية من  وتقول �جلمعية �لأملانية 
�لفينولت و�لأحما�ض �لدهنية غري �مل�صبعة يعمل زيت �لزيتون على تن�صيط 

عملية حرق �لدهون، ومن ثم �إنقا�ض �لوزن و�لتمتع بالر�صاقة.
وبالإ�صافة �إىل ذلك، يعد زيت �لزيتون مبثابة مادة تزليق طبيعية ت�صاعد على 

نقل �لطعام عرب �لأمعاء �لغليظة، مما ي�صاعد على تن�صيط عملية �له�صم.
من  �لوقاية  يف  دور�  يلعب  قد  �لزيتون  زي��ت  ��صتهالك  �أن  �إىل  در����ص��ات  وت�صري 
�أمر��ض  تقليل خطر  دور� يف  يلعب  �لثدي. كما قد  و�صرطان  �لقولون  �صرطان 
�لقلب �لتاجية وذلك عرب قدرته على تقليل �صغط �لدم و�لكولي�صرتول �ل�صيئ 
)LDL( .ورغم �أن معظم �لأبحاث �أجريت على �لزيت، فاإن ��صتهالك �لزيتون 

كثمرة قد يعطي فو�ئد �صحية �أي�صا.

يحمي من �أمر��ض �لقلب وي�شاعد على �إنقا�ض �لوزن ويحل م�شاكل �له�شم

زيت الزيتون.. م�سدر مهم لالأحما�ض
 الدهنية )اأوميغا 3( ال�سحية

�ملاء من  كافية  كمية  �شرب   1-
لفقد�ن  ف��ع��ال��ة  و�صيلة  �مل���اء  ���ص��رب  يعترب 

من  كافية  كمية  ���ص��رب  �إن  �إذ  �ل����وزن، 
بال�صبع،  �ل�صعور  يف  ي�صاعد  �مل��اء 

كما ت�صاعد �مل�صروبات �لطبيعية 
عملية  ت�صريع  يف  �ل�����ص��اي  مثل 
وبالتايل  �ل���غ���ذ�ئ���ي،  �ل��ت��م��ث��ي��ل 

�إنقا�ض �لوزن.

�ل�شكر ��شتبعاد   -  2
�إنقا�ض  �أردن��ا  �إذ�  تناوله  ميكننا  �صيء  �أ�صو�أ  �ل�صكر  يعترب 
�لوزن. خالل �لعقود �ملا�صية، مت �لرتكيز ب�صكل مبالغ 
فيه على عالقة �لدهون بزيادة �لوزن، لكن �لو�قع �أن 

��صتهالك �ل�صكر هو �ل�صبب �لأول يف �ل�صمنة.
مثل  و�أ���ص��م��ائ��ه  �أ���ص��ك��ال��ه  بكافة  �ل�صكر  ي�صمل  وه���ذ� 
�ل�����ص��ك��ر �لأب��ي�����ض و�ل�����ص��ك��ر �لأ���ص��م��ر، و�ل��غ��ل��وك��وز �أو 
�أو  �ملالتوز  �أو  �لدك�صرتوز  �أو  �لالكتوز  �أو  �لفركتوز 

�لر�فينوز.

�لطعام  تـــنـــاول   -  3
ببطء

مي������ي������ل ب���ع�������ض 
تناول  �إىل  �لنا�ض 
لكن  كبرية،  ب�صرعة  �لطعام 
�ل��ع��ادة غ��ري �صحية ول  ه��ذه 
ت�صاعد على فقد�ن �لوزن. حني تاأكل ب�صرعة 
بال�صرعة  �ل��دم��اغ  �إىل  �ل�صبع  �إ���ص��ارة  ت�صل  ل 
�لكافية، لذلك قد تكون �ملعدة ممتلئة ومع ذلك 
ي�صتمر �ل�صخ�ض يف تناول �لطعام. بالإ�صافة 
�لطعام  م�صغ  ع���دم  ي����وؤدي  ق��د  ذل���ك،  �إىل 

جيد� �إىل م�صاكل يف �له�صم.

و�حدة دفعة  �لأكل   -  4
�أن ن�����ص��ع �ل��ق��ل��ي��ل من  م���ن �خل���ط���اأ 
�لطعام على �ملائدة ثم ن�صيف �ملزيد 
منه على دفعات. بهذه �لطريقة لن 
�مل�صتهلكة  �ل��ط��ع��ام  كمية  يف  نتحكم 

ب�صكل جيد، لأننا قد نفرط يف �لأكل دون �أن ن�صعر بذلك. 
�لأف�صل �أن ن�صع �لكمية �ملطلوبة يف �لطبق، وناأكل دفعة 

و�حدة.

�مل�شنعة �ملنتجات  جتنب   -  5
لت�صويق  كبري  مبجهود  �مل�صنعة  �لأغ��ذي��ة  �صركات  تقوم 
هذه  ��صتهالك  �إىل  �لنا�ض  معظم  يدفع  مم��ا  منتجاتها، 
وتوؤدي  �أنها حتتوي مكونات غري �صحية،  �لأطعمة، رغم 

�إىل زيادة �لوزن.

متو�زن غذ�ئي  نظام  على  �حلفاظ   -  6
�آخر  مفتاحا  م��ت��و�زن  غ��ذ�ئ��ي  نظام  على  �حل��ف��اظ  يعترب 
�أن ت��اأك��ل ك��ل م��ا يطيب لك  ل��ف��ق��د�ن �ل����وزن، وه���ذ� يعني 

بن�صب متو�زنة، ب�صرط �أن يكون طعاما طبيعيا ولي�ض 
و�لفو�كه  �خل�صار  تناول  ج��د�  �ملهم  من  م�صنعا. 

و�لبذور،  و�مل��ك�����ص��ر�ت  و�حل���ب���وب  و�ل��ب��ق��ول��ي��ات 
ف�صال عن م�صادر �لربوتني مثل منتجات 

�لألبان و�للحوم و�لأ�صماك.

�لعاد�ت  حتويل   -  7
لروتني  �ل�شحية 

يومي
ي���ع���ت���رب �ت���ب���اع 

�ل������������ع������������اد�ت 
ل�صحية  �

ب�����������ص�����ك�����ل 
ي��������وم��������ي 

منتظم  و

ل��ل��ن��ج��اح يف حت��ق��ي��ق غ��اي��ت��ك بفقد�ن  �ل��رئ��ي�����ص��ي  �ل��ع��ام��ل 
�صو�ء  ���ص��ح��ي.  ب�صكل  �ل����وزن 

مبمار�صة  �لأم������ر  ت��ع��ل��ق 
تناول  �أو  �ل��ري��ا���ص��ة 

�صحية،  �أط���ع���م���ة 
�ملهم  �ل�صيء  ف��اإن 

حتافظ  �أن  ه���و 
ع���������ل���������ى ه���������ذه 
مع  �ل���������ع���������اد�ت 
م�����رور �ل���وق���ت. 

م����ن �ل�������ص���روري 
�أن نتعامل مع هذه 

ت�صحية  ولي�صت جم��رد  �أ���ص��ل��وب حياة  �أن��ه��ا  على  �ل��ع��اد�ت 
لفرتة وجيزة من �لزمن.

�لتوتر جتنب   -  8
�لتوتر،  نتيجة  �ل��ك��ورت��ي��زول  �إف���ر�ز  زي���ادة  ب�صبب 
يجعل  م��ا  وه��و  �ل��غ��ذ�ئ��ي،  �لتمثيل  عملية  تتاأثر 
بع�ض �لأ�صخا�ض ي�صعرون باجلوع وياأكلون �ملزيد 

من �لطعام بني �لوجبات.
لذلك جتنب �لتوتر من �أجل �أن ل يزيد وزنك.

�لر�حة  -  9
�ل��ع��ن��اي��ة باجل�صم  ���ص��روري��ا يف  ع��ام��ال  �ل��ر�ح��ة  تعترب 
�ل�صمنة.  وجتنب  �ل�صحة  على  و�حلفاظ 
يح�صل  �أن  �ل�����������ص�����روري  م�����ن 
�جل�����ص��م ع��ل��ى م���ا ي��ك��ف��ي من 
�لر�حة ليكون يف حالة تو�زن 
ول��ت��ج��ن��ب �ل���ت���وت���ر، ك��م��ا �أن 
وجود  على  قوية  �أدل���ة  هناك 
�لنوم  قلة  بني  مبا�صرة  عالقة 

و�ل�صمنة.

�تبع بع�ض �لعاد�ت �ل�شحية و�جعلها روتينا يوميا ب�شكل تدريجي

ن�ســــائح �سهلـــــة للتخلــــ�ض من الـــوزن الـــــزائد
حتى تنجح يف �إنقا�ض وزنك، ل يتعني عليك تقدمي ت�شحيات كبرية وحرمان نف�شك من كل �لأطعمة �لتي حتبها. يكفي �أن تتبع بع�ض �لعاد�ت وجتعلها روتينا 
يوميا ب�شكل تدريجي.ويف تقرير ن�شرته جملة "�أز�د �شالود" )azsalud( �لإ�شبانية، قالت �لكاتبة كارمن �أوتيغي �إن �لكثري من �لطرق �ملتبعة يف �إنقا�ض �لوزن 

و�لتخل�ض من �لدهون قد ت�شبب �أ�شر�ر� جانبية خطرية، وقد توؤدي على �ملدى �لطويل �إىل زيادة �لوزن.
ولكن �شنقدم لك هنا 9 خطو�ت �شحية �آمنة، تتطلب قليال من �جلهد و�ملثابرة للتخل�ض من �لوزن �لز�ئد:
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يعلن ق�صم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
عبد�حلميد عبد�لرحمن حممد عبد�لكرمي �خلورى

بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 339745            بتاريخ :2020/11/20  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ص��م: عبد�حلميد عبد�لرحمن حممد عبد�لكرمي �خلورى.
وعنو�نة: دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:
معد�ت  و�إ�صالح  تركيب  �ملطابخ،  معد�ت  تركيب  �لتجميع.  �أو  �لرتكيب  وخدمات  و�لإ�صالح  �ملباين  �إن�صاء 

�لت�صخني، تركيب �لأبو�ب و�لنو�فذ.
�لو�ق�عة بالفئة: 37

بلون  وذل��ك  ب��ارزة  لتينية  بحروف   "KAFCO Kitchen" �لكلمات  عن  عبارة   : �لعالمة  و�صف 
�ل�صود وو�حد  باللون  و�حد  مرتني  مكتوبة   K حرف  جانب  ��صود. ومت كتابة �مل�صمى "KAFCO" يف 
كتابة"Kitchen" حتت  ت�صري �ىل م�صمى"KAFCO" مت  �ل�صود  باللون   K �لزرق. وحرف  باللون 
�مل�صمى"KAFCO"  ب�صكل �صغري. وحرف K باللون �لأزرق ت�صري �ىل "Kitchen" ومت كتابة "مطابخ 
بال�صكل  كما هو مو�صح  �ل�صود  و"كافكو" باللون  �لزرق  "مطابخ" باللون  كتابة  �مل�صمى ومت  كافكو" فوق 

�ملرفق.
�ل�صرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد  �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن. 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  26  نوفمرب  2020 العدد 13098 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد
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جمل�ض اأبحاث التكنولوجيا املتطورة يطلق اأ�سباير 
لقيادة ابتكارات التكنولوجيا التحويلية امل�ستقبلية

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أبوظبي،  يف  موؤخر�ً  �إطالقه  مت  �ل��ذي  �ملتطورة  �لتكنولوجيا  �أبحاث  جمل�ض  �أعلن 
مع  �مل�صتقبلية،  �لتحويلية  �لتكنولوجيا  تطوير  لقيادة  �لر�مية  خططه  عن  �أم�ض 
و�صع  �إىل  و�لهادفة  ’�أ�صباير‘  �لتكنولوجيا  بر�مج  لإد�رة  �صة  �ملخ�صّ ذر�عه  �إطالق 
�لتي  �لكربى  �لتحديات  ملعاجلة  �لعملية  �لتطبيقات  �مل�صتوحاة من  �لأبحاث  �أُط��ر 
ُيو�جهها �لعامل. ومن �ملقرر �أن تعمل ’�أ�صباير ‘ مع �أ�صحاب �مل�صلحة عرب �لقطاعات 
�إيجاد �حللول �ملالئمة لها  �ملختلفة، على تاأطري م�صاريع �لأبحاث مما مُيكن من 
بالعتماد على �لبحث و�لتطوير. كما �صتقوم ’�أ�صباير‘ بالعمل على ت�صهيل �إيجاد 
�لأ�صو�ق  �إىل  �لعلمية  �ملخترب�ت  م��ن  �لب��ت��ك��ار�ت  �أه��م  ينقل  و����ص��ح  �إب��د�ع��ي  م�صار 
مر�قبة  ثّم  ومن  �ملعامل  وحتديد  �مل�صكلة  �أو  �لتحدي  تعريف  خالل  من  �لتجارية 
قر�ر�ت موؤثرة تتعلق باختيار �صركاء �لأبحاث  ’�أ�صباير‘  �مل�صاريع . و�صتتخذ  تقدم 
�لأبحاث  �أول��وي��ات  �ن�صجام  �صمان  على  �صتعمل  وكذلك  �لتمويالت،  وتخ�صي�ض 
و�لتطوير مع �أهد�ف �لتنمية لإمارة �أبوظبي ودولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة على 
�مل�صتوى �لأو�صع. و�صتقوم ’�أ�صباير‘ باإطالق حتديات كربى ي�صارك فيها �ملبتكرون 
�إىل  �لهادفة  �لهامة  �لأب��ح��اث  و�ل��ع��امل، لإجن��از  �لإم���ار�ت  و�ملبدعون على م�صتوى 
�مل�صابقات مكانة  �إد�رة هذه  و�صُتعزز  �إحلاحاً.  �لعاملية  �مل�صكالت  �إيجاد حلول لأكرث 

�أبوظبي، ودولة �لإمار�ت عموماً، كمركٍز دويل لأبحاث �لتكنولوجيا �ملتطورة.
وقد بد�أت ’�أ�صباير‘ بت�صميم �لعديد من 
�لتحديات �لكربى و�مل�صابقات �لدولية يف 
غ�صون  يف  �ملتقدمة،  �لتكنولوجيا  جمال 
ثالثة �أ�صهر من عقد �أول �جتماع ملجل�ض 
�إد�رة جمل�ض �أبحاث �لتكنولوجيا �ملتطورة،  
حيث �صتدير ’�أ�صباير‘ حتّدي حممد بن 
 ،)MBZIRC( ل��ل��روب��وت  �ل��ع��امل��ي  ز�ي���د 
م�صابقة �لروبوتات �لدولية �لتي ُتقام كل 
�إىل  جو�ئزها  قيمة  ت�صل  و�لتي  �صنتني، 
�أمريكي. بالإ�صافة �إىل  5 ماليني دولر 
م�صابقة  باإطالق  ’�أ�صباير‘  �صتقوم  ذلك، 
’�إك�ض  م��وؤ���ص�����ص��ة  م���ع  ب��ال�����ص��ر�ك��ة  ع��امل��ي��ة 
�مل�صابقة  مت��وي��ل  ي��ت��م  و���ص��وف  بر�يز’.  
برنامج   ،‘  21 ’غد�ً  ق��ب��ل  م��ن  �ل��ع��امل��ي��ة 
م�����ص��رع��ات �أب��وظ��ب��ي، �ل����ذي ي��ق��ود تنمية 

�إطالق  �لإم��ارة من خالل �ل�صتثمار يف �لأعمال و�لبتكار و�لأف��ر�د. وتعليقاً على 
�لتكنولوجيا  �أبحاث  ملجل�ض  �لعام  �لأم��ني  �لبناي،  في�صل  �صعادة  ق��ال   ، ’�أ�صباير‘ 
�ملتطورة: “ُتعترب �لأفكار قوة د�فعة لتحريك �قت�صاد�تنا وجمتمعاتنا �لعاملية. ومن 
هذ� �ملنطلق، ن�صعى �إىل ت�صهيل عملية �لبتكار. وبالعتماد على �لإد�رة و�ل�صتثمار 
�أهم  يف م�صاريع �لأبحاث و�لتطوير ذ�ت �ل�صلة، لدينا �لفر�صة ملعاجلة بع�ض من 
�لتحديات على م�صتوى �لعامل، مبا ي�صمن �نتقالنا نحو غٍد �أف�صل«. تاأ�ّص�ض جمل�ض 
�أبحاث �لتكنولوجيا �ملتطورة بهدف حتديد �أولويات �لبحث و�لتطوير يف �أبوظبي.  
مهمة  تتمثل  �لأو���ص��ط،  �ل�صرق  يف  نوعها  من  وتقنية  بحثية  هيئة  �أول  وباعتباره 
و”�لأبحاث  �ملبتكرة  و�لتكنولوجيا  �لكت�صافات  تطوير  جهود  توجيه  يف  �ملجل�ض 
�لإنفاق،  توحيد عمليات  �لع�صرية �جلديدة، عرب  �لتقنية  و�لقدر�ت  �لتطبيقية” 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  و�لتطوير  �لبحث  منظومة  جممل  يف  �لتاأثري  ل��زي��ادة 
ودولة  �أبوظبي  مكانة  تر�صيخ  على  �ملجل�ض  ويعمل  ع��ام.  ب�صكل  وخارجها  �ملتحدة 
�لقائم على  �لقت�صاد  وي�صهم يف تطوير  لالبتكار  عاملياً  بو�صفها مركز�ً  �لإم��ار�ت 

�ملعرفة.

بنك االإمارات دبي الوطني يطلق من�سة املعامالت 
امل�سرفية الرقمية العاملية بزن�ض اأونالين 

•• دبي-الفجر: 

�لبنك �لر�ئد يف منطقة �ل�صرق �لأو�صط  �أعلن “بنك �لإمار�ت دبي �لوطني”، 
�لرقمية،  �مل�صرفية  �أحدث �حللول  �إىل طرح  �أفريقيا وتركيا و�ل�صّباق  و�صمال 
�أونالين« )businessONLINE( �لعاملية  “بزن�ض  �أم�ض عن �إطالق من�صة 
�ملتعددة  �مل��وح��دة  �ملن�صة  وت�صمل  لل�صركات.  �مل�صرفية   للمعامالت  �جل��دي��دة 
باقة  وتوفر  باأكملها،  �لوطني  دب��ي  �لإم���ار�ت  بنك  جمموعة  خدمات  �لقنو�ت 
لعمالء  �ل�صيولة  و�إد�رة  �ل��ت��ج��اري  و�لتمويل  �لنقد  �إد�رة  ح��ل��ول  م��ن  �صاملة 
�حلكومية.  و�ملوؤ�ص�صات  و�لكبرية  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �ل�صركات  من  �لبنك 
ويتمثل �لهدف من تطوير �ملن�صة �ملبتكرة يف تب�صيط �إد�رة ر�أ�ض �ملال �لت�صغيلي 
لكافة  �صاملة  روؤي��ة  على  �حل�صول  من  �ل�صركات  ومتكني  �ملعقدة  و�لعمليات 
تعامالتها �ملالية وح�صاباتها و�أن�صطتها يف كافة �لأ�صو�ق �لتي تعمل فيها. وتتيح 
متكاملة  بروؤية  و�لتمتع  ب�صال�صة  �لدولية  �ملعامالت  تنفيذ  للعمالء  �ملن�صة 
�ملعّدة  �لإر����ص���اد�ت  م��ن  و�ل���ص��ت��ف��ادة  و�ل��ع��م��الت،  �ملناطق  مبختلف  لأر�صدتهم 

خ�صي�صاً لتلبية �حتياجات �أعمالهم.
وب��ف�����ص��ل ت��ك��ام��ل��ه��ا م���ع �حل���ل���ول �لتي 
يوفرها عدة �صركاء للتكنولوجيا، تعد 
مثالياً  حاًل  �أونالين”  “بزن�ض  من�صة 
�ملرتبطة  �لتكاليف  و�رتفاع  للتعقيد�ت 
�ملنف�صلة،  �لأن��ظ��م��ة  و�ج��ه��ات  بت�صغيل 
�صاماًل  مدخاًل  لل�صركات  تتيح  وبهذ� 
ل��ع��دة م��ن��ت��ج��ات م�����ص��رف��ي��ة. وم���ن �أحد 
مو�رد  �إد�رة  “نظام  ذل��ك،  على  �لأمثلة 
 SAP �صركة  ت��وف��ره  �ل��ذي  �ملوؤ�ص�صة” 
ويتيح  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  جم����ال  يف  �ل����ر�ئ����دة 
كافة  دع���م  �أونالين”  “بزن�ض  ملن�صة 
لل�صركات  �ل��ت�����ص��غ��ي��ل��ي��ة  �لح���ت���ي���اج���ات 
�ل�صغرية و�ملتو�صطة، حيث متّكنها من 

و�لتدفق  �مل�صرفية  معامالتها  متابعة 
�أق�صام �ملحا�صبة و�ملبيعات و�ملخزون و�ل�صر�ء  �لنقدي عرب باقة خدمات ت�صمل 
و�إد�رة عالقات �لعمالء وغريها. وتوفر �ملن�صة �ملتعددة �لقنو�ت جتربة عمالء 
متميزة مت تطويرها بالتعاون مع �أكرث من 3000 عميل من عمالء �خلدمات 
�لبنك   كان  �لوطني”،  دبي  �لإم���ار�ت  “بنك  يف  و�لأع��م��ال  لل�صركات  �مل�صرفية 
�ل�صخ�صية  و�ملقابالت  �لإلكرتونية  �ل�صتطالعات  عرب  �آر�ءه���م  ��صتطلع  قد 
وور�ض �لعمل �ملخ�ص�صة. و�صهدت مرحلة �لتطوير حت�صني جمموعة حمددة 
م�صبقاً من جتارب �لعمالء و�مل�صتخدمني لعدة �صيناريوهات لأعمال �ل�صركات، 
�لتنقل بني  بت�صهيل  �صاهمت  �لتي  �لت�صميمي  �لتفكري  وذلك عرب ور�ض عمل 
وظائف �ملن�صة و�إن�صاء لوحات خم�ص�صة ح�صب �مل�صتخدمني. ومن �أبرز مز�يا 
�ملن�صة، لوحة �لتحكم �لتي ت�صم �أيقونات م�صغرة توفر �ملعلومات ذ�ت �ل�صلة 
وح�صب �ل�صياق ملدر�ء �خلزينة يف �ل�صركات، ومنها �صايف �ملركز �ملايل وملخ�ض 
�حل�صابات ومركز تعامالت �ل�صرف �لأجنبي و��صتخد�م �آليات �لتمويل و�صرف 

�لعمالت �لأجنبية و�أ�صعار �لفائدة.

نظمت ندوة �فر��شية مب�شاركة 41 �شركة وموؤ�ش�شة 

غرفة دبي تناق�ض التحوالت اجلديدة يف جمال تطوع املوظفني لدعم امل�ساريع املجتمعية 

عبداهلل النعيمي: امل�ساريع ال�سغرية حمرك رئي�سي لتنويع االقت�ساد
•• عجمان-وام:

�إد�رة  مدير  �لنعيمي  نا�صر  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�صيخ  �أك��د 
�مل�صاريع  �أن  عجمان  يف  �لأعمال  وتطوير  �لتخطيط 
�ل�صغرية و�ملتو�صطة تعد �ملحرك �لرئي�صي لقت�صاد 

�لدولة.
و�ملن�صاآت  �مل�صاريع  برنامج  �إىل  �ل�صدد  هذ�  يف  و�أ�صار 
�ل�صغرية و�ملتو�ّصطة “ تعزيز” �لتابع لد�ئرة �لتنمية 
�إطالقه  منذ  �صاهم  و�ل���ذي  عجمان  يف  �لقت�صادية 
مطلع �لعام �جلاري يف خلق �أكرث من 300 وظيفة 

يف �لإمارة .
ولفت يف ت�صريح لوكالة �أنباء �لإمار�ت �إىل �أن برنامج 
للدخول  �مل��و�ط��ن��ني  ت�صجيع  على  “ ي��رك��ز  تعزيز   “
م�صاريعهم  تاأ�صي�ض  خ���الل  م��ن  �لأع���م���ال  ع���امل  �إىل 
وجتارتهم يف حماولة لت�صريع �لنمو ودعم �لأن�صطة 

�ملرتكزة على �ملعرفة و�لبتكار .
�لنعيمي  ر��صد  بن  �ل�صيخ حميد  �ل�صمو  كان �صاحب 
ع�صو �ملجل�ض �لأعلى حاكم عجمان قد �أ�صدر مطلع 
�لعام �جلاري قانونا ب�صاأن �مل�صاريع و�ملن�صاآت �ل�صغرية 
و�ملتو�صطة و�ملت�صّمن برنامج “ تعزيز” بهدف حتفيز 
ريادة �لأعمال وتنميتها، وت�صجيع م�صاهمة �ملو�طنني 
يف �لن�صاط �لقت�صادي، وتهيئة بيئة ممار�صة �لأعمال 
وتناف�صيتها جلذب و��صتقطاب �ل�صتثمار�ت لالإمارة.

“ تعزيز  ب��رن��ام��ج  يقدمها  �ل��ت��ي  �لت�صهيالت  وح���ول 
“ ُيعفى  �لنعيمي:  �ل�صيخ عبد �هلل بن نا�صر  قال   “
�لتي  �ملحّلية  �ل��ر���ص��وم  ك��اف��ة  م��ن  �ل��ربن��ام��ج  منت�صبو 
ر�صوم  با�صتثناء  �صنو�ت،   5 مل��دة  �حلكومة  تتقا�صاها 

ن�صبة  تخ�صي�ض  مت  كما  �ل��ع��ام��ة،  �لنظافة  خ��دم��ات 
10 يف �ملئة من �إجمايل �لعقود �لتي تربمها �جلهات 
للمنت�صبني،  �حتياجاتها  لتلبية  �صنوياً  �حلكومية 
�ملناق�صات  ت��ر���ص��ي��ة  يف  �لأول����وي����ة  م��ن��ح  �إىل  �إ����ص���اف���ًة 
و�ملز�يد�ت للعطاء�ت �ملقّدمة من �لأع�صاء يف حال مل 
�ملالية  �لعرو�ض  قيمة  يف  �لنق�ض  �أو  �لزيادة  يتجاوز 
ومت  �ملقبولة،  �لعرو�ض  �أف�صل  من  �ملئة  يف   5 ن�صبة 
�لعقار�ت  يف  لالأع�صاء  �لإي��ج��اري��ة  �لقيمة  تخفي�ض 
�ململوكة للجهات �حلكومية بن�صبة ل تقل عن 10 يف 
�ملئة من �لقيمة �لإيجارية �ملُقدرة من �جلهة �ملوؤّجرة، 
وذلك خالل �لثالث �صنو�ت �لأوىل من �لت�صجيل يف 
يف  �مل�صاركة  �أولوية  �ملنت�صبني  منح  كذلك  �لربنامج، 

�ملعار�ض �لتي تنظمها �جلهات �حلكومية« .
ق�صم  مدير  ك��اج��ور  �أح��م��د  عائ�صة  قالت  جهتها  م��ن 
ل�  و�ملتو�صطة يف ت�صريحها  �ل�صغرية  �مل�صاريع  تنمية 
“ و�م “ �إن عدد �ملنت�صبني لربنامج “ تعزيز “ حالياً 
لديهم  منت�صبا   528 منهم  منت�صبني،   804 يبلغ 
لبدء  يخططون  منت�صبا  و276  ق��ائ��م��ة،  م�����ص��اري��ع 
�ل��ربن��ام��ج يف جذب  م�صاريع ج��دي��دة، يف ح��ني جن��ح 

روؤو�ض �أمو�ل بقيمة 23 مليون درهم منذ �إن�صائه .
ملنت�صبي  �مل���ق���دم���ة  �مل���ح���ف���ز�ت و�خل����دم����ات  ع���ن  �أم�����ا 
�لربنامج، فاأو�صحت �أن �لد�ئرة ُتقّدم لهم جمموعة 
من �خلدمات جّماناً، �أهّمها �إعد�د در��صات �جلدوى، 
�ل�صغرية  للم�صاريع  و�لت�صويق  �ل�صت�صار�ت،  وتوفري 
�ل�����ص��غ��ر، وت��ن��ف��ي��ذ �لرب�مج  و�مل��ت��و���ّص��ط��ة وم��ت��ن��اه��ي��ة 
�ل��ت��دري��ب��ي��ة �ل��ت��ي حت��ظ��ى ب���اإق���ب���ال ور����ص���ا ك��ب��ري من 
�إطالقه  م��ن��ذ  �ل��ربن��ام��ج  �أن  �إىل  م�����ص��ري�  �ملنت�صبني، 

 473 و�صارك فيها  “ عن ُبعد”،  34 دورة تدريبية 
ن�صبة  وب��ل��غ��ت  �ل���ربن���ام���ج،  منت�صبي  م���ن  م�����ص��ت��ث��م��ر� 
�أكتوبر  �صهر  �ملائة حتى  92 يف  �مل�صاركني عنها  ر�صا 
كاجور  لفتت  للربنامج  �لن�صمام  وب�صاأن  �ملا�صي«. 
�إىل �أن �لإجر�ء�ت ب�صيطة ومي�ّصرة، فما على �ملتعامل 
�ملوقع  على  �مل��ت��اح  �لع�صوية  طلب  من���وذج  تعبئة  �إل 
ajmanded.ae، ومن ثم دفع �لر�صوم  �لإلكرتوين 
�لتي تبلغ 1،000 درهم �صنوياً عن �ل�صنو�ت �لثالث 
�لر�بعة  �ل�صنتني  يف  �صنوياً  دره��م  و2،000  �لأوىل 
و�خلام�صة، و�أخري�ً ي�صتلم �صاحب �مل�صروع �لع�صوية 

عن طريق �لربيد �لإلكرتوين.
ودعت �ملتعاملني يف حال وجود �أي ��صتف�صار�ت عن �آلية 
�لتو��صل مع مركز عجمان لالت�صال  �إىل  �لت�صجيل 
�أو م��ع فريق   80070 رق���م  �حل��ك��وم��ي ع��رب ه��ات��ف 
SME.Adviser@لإلكرتوين� �ل��ربي��د  ع��رب  �لعمل 

.».AjmanDED.ae
و�حلو�فز  �لت�صهيالت  من  �ل�صتفادة  �صروط  وح��ول 
لفتت عائ�صة �أحمد كاجور �إىل �أنه ي�صرتط �أن يكون 
و�أن  �إمارة عجمان،  �مل�صروع د�خل  و�إن�صاء  �لرتخي�ض 
م��ن مو�طني  ك��ام��ل��ة  �مل��ن�����ص��اأة مم��ل��وك��ة ملكية  ت��ك��ون 
�لرخ�صة  �صدور  على  م�صى  قد  يكون  و�أل  �ل��دول��ة، 
�أكرث من ثالث �صنو�ت، كما يتوجب �أل ميلك �صاحب 
�إىل  �إ�صافًة  �أكرث عن خم�ض رخ�ض جتارية،  �مل�صروع 
�ملمنوحة  �لإع��ف��اء�ت  من  م�صتفيدة  �ملن�صاأة  تكون  �أل 
للم�صرتكني يف �صندوق خليفة �أو �أي �صناديق �أخرى 

م�صابهة يف �لإمارة«.
م��ن جهتهم �أع���رب ع��دد م��ن �أ���ص��ح��اب �مل�����ص��اري��ع عن 

دورها  ع��ل��ى  �لق��ت�����ص��ادي��ة  �لتنمية  ل��د�ئ��رة  �صكرهم 
�لبارز يف تعزيز �ملكانة �لقت�صادية و�ل�صتثمارية ويف 
�إحد�ث قفزة نوعية مت�صارعة ت�صهدها �إمارة عجمان 

يف �ملجالت �ملرتبطة بريادة �لأعمال.
لالهتمام  تعزيز،  برنامج  على  �لقائمني  �صكرو�  كما 
ب��امل�����ص��اري��ع و�مل��ن�����ص��اآت �ل�����ص��غ��رية و�مل��ت��و���ص��ط��ة، و�لتي 
عك�صت ح��ج��م �ل��رع��اي��ة و�ل��ع��ن��اي��ة �لإي��ج��اب��ي��ة ب���رّو�د 
ممار�صة  على  �ملو�طنني  وت�صجيع  وحتفيز  �لأع��م��ال، 
�لعمل �لتجاري و�ملهني و�لنطالق يف جمال �لريادة 

و�لأعمال �حلرة و�ل�صتثمار.

•• دبي-الفجر:

ن���اق�������ص���ت غ����رف����ة جت�������ارة و����ص���ن���اع���ة دب���ي 
تطوع  جم�����ال  يف  �جل����دي����دة  �ل����ت����ح����ولت 
كوفيد-19،  حت��دي��ات  ظ��ل  يف  �مل��وظ��ف��ني 
وك��ي��ف��ي��ة ه��ي��م��ن��ة �ل���ت���ط���وع �لف���رت�����ص���ي 
لل�صركات  �مل�����ص��وؤول  �ملجتمعي  �ل���دور  على 
و�ملوؤ�ص�صات �لعاملة يف �إمارة دبي يف �لفرتة 

�حلالية. 
ن��دوة �فرت��صية نظمها  ج��اء ذل��ك خ��الل 
�ل��ت��ف��اع��ل �ملجتمعي  ف��ري��ق ع��م��ل  م���وؤخ���ر�ً 
لال�صتد�مة  دب����ي  غ��رف��ة  ل�����ص��ب��ك��ة  �ل��ت��اب��ع 
م�صهد  ر�صم  “�إعادة  ع��ن��و�ن  م��وؤخ��ر�ً حت��ت 
كوفيد-19”،  خ����الل  �مل��وظ��ف��ني  ت���ط���وع 
�صركة   41 م���ن  م�����ص��ارك��اً   58 ح�����ص��ره��ا 
�لندوة  خ����الل  و����ص��ت��ع��ر���ض  وم��وؤ���ص�����ص��ة. 
�ل�������ص���رك���ات منهم  م����ن  ل����ع����دد  مم���ث���ل���ون 
و”�أمل”  وورلد”  و”تر�ن�ض  “هيلتون” 
و”�صمارت ليف” جتارب �صركاتهم يف هذ� 
�لتي  �ملبتكرة  �ملجال، و�ملنهجيات و�لآليات 
�مل�صاريع  دع���م  ل��ال���ص��ت��م��ر�ر يف  �ع��ت��م��دوه��ا 
�لذي  �ل��ت��ط��وع  �أن  م��وؤك��دي��ن  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
�لأكرث  �ل��ت��ط��وع  ه��و  �مل��ه��ار�ت  على  يعتمد 
تاأثري�ً و��صتمر�رية على �ملجتمع على �ملدى 
�ل�صر�كات  �أهمية  على  م�صددين  �لبعيد، 
�لهادفة مع �ملوؤ�ص�صات و�لهيئات �ملجتمعية 

لتنظيم م�صاريع جمتمعية ناجحة.
�لتطوع  �أن  ع���ل���ى  �مل���ت���ح���دث���ون  و�أج����م����ع 
لتحديات  وفر حلوًل مبتكرة  �لفرت��صي 
قامو�  �أن��ه��م  �إىل  م�صريين  كوفيد-19، 
�لتطوعية  م��ب��ادر�ت��ه��م  ت�����ص��م��ي��م  ب���اإع���ادة 
�ل���ف���رتة �حلالية  م���ع حت���دي���ات  ل��ت��ت��الءم 
�لوظيفي  �لتطوع  �أن  موؤكدين  وظروفها، 
�صيبقى �أحد �أهم و�صائل �لعطاء �ملجتمعي 

للموؤ�ص�صات.

رت��اب، رئي�ض  �أ�صار �لدكتور بلعيد  وب��دوره 
و�لتنمية  �لق��ت�����ص��ادي��ة  �لأب���ح���اث  ق��ط��اع 
�أهمية  �إىل  دب�����ي  غ���رف���ة  يف  �مل�������ص���ت���د�م���ة 
جمتمعية  كم�صوؤولية  �لوظيفي  �لتطوع 
حتفيز  �ن  موؤكد�ً  و�ل�صركات،  للموؤ�ص�صات 
رغم  �لتطوع  على  وت�صجيعهم  �ملوظفني 
مل�صاعدة  �أول���وي���ة  �ل���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  �ل���ظ���روف 
لدى  �مل�����ص��وؤول��ي��ة  ح�����ض  وتنمية  �لأخ���ري���ن 

�ملوظفني.

ولفت بلعيد �إىل �أن �لغرفة نظمت فعالية 
ب�صكل  �ملوظفني  لتطوع  و�ح�صد”  “�أعط 
مب�صاركة  �حل��ايل  �ل��ع��ام  خ��الل  �فرت��صي 
�ألف  ق�صو�15   موظفاً   800 م��ن  �أك��رث 
���ص��اع��ة ت��ط��وع��ي��ة ����ص��ت��ف��اد م��ن��ه��ا �أك����رث من 
�لو�صع  �أن  �إىل  م�صري�ً  �صخ�صاً،  �أل��ف   50
�حلايل ل يجب �أن يكون عذر�ً �و �صبباً يف 
�لوقت  لأن��ه  �لتطوع  عن  �ملوظفني  تخلي 
�ملثايل لهذه �لن�صاطات �لتي تفيد �ملجتمع 

و�لبيئة. وي�صكل مركز �أخالقيات �لأعمال 
�لذي مت �إطالقه يف غرفة جتارة و�صناعة 
دبي عام 2004 �ملركز �لأقدم و�لأهم من 
نوعه يف دولة �لإمار�ت نظر�ً لدوره �لبارز 
�لجتماعية  �مل�صوؤولية  ملفهوم  �لرتويج  يف 
�أع�صاء  بت�صجيع  �ملركز  ويقوم  لالأعمال.  
غرفة دبي على تطبيق ممار�صات �لأعمال 
�أد�ء  ت��ع��زي��ز  ت�����ص��اه��م يف  �ل���ت���ي  �مل�������ص���وؤول���ة 

موؤ�ص�صاتهم وقدر�تهم �لتناف�صية.

  On The Go اأدنوك للتوزيع توا�سل تو�سعها يف دبي بافتتاح حمطتها االأوىل من طراز اأدنوك

منطقة عجمان احلرة تن�سم اإىل جمموعة دبي للجودة ب�سفة �سريك بالتيني

•• دبي-الفجر: 

�فتتحت �أدنوك للتوزيع، �ل�صركة �لر�ئدة 
على  �لتجزئة  ومتاجر  �لوقود  قطاع  يف 
م�صتوى دولة �لإم��ار�ت، �أوىل حمطاتها 
 »On The Go “�أدنوك  ط���ر�ز  م��ن 
يف دبي وذلك يف منطقة �ليفرة. وبذلك 
يف  للتوزيع  �أدن���وك  حمطات  ع��دد  ي�صل 
باأّنه من  20 حمطة، علماً  �لإم��ارة �إىل 
�مل��ق��ّرر �أن ي��ت��م �ف��ت��ت��اح م��ا ب��ني 6 و11 
�لعام  ب��ن��ه��اي��ة  دب����ي  �أخ������رى يف  حم��ط��ة 
ت��ك��ون خ��ط��ة �لتو�صع  �جل����اري. وب��ذل��ك 
زيادة  يف  جنحت  قد  لل�صركة  �لطموحة 
باأكرث من ثالثة  دب��ي  رقعة وج��ودن��ا يف 
�أ�صعاف منذ بد�ية �لعام �جل��اري، حيث 
ك��ان ع��دد حمطات �خل��دم��ة حينها �صت 

حمطات فقط.
 On The Go �أدن������������وك  حم����ط����ة 
�صة  خم�صّ حم���ط���ة  ت�������ص���ّم  �جل�����دي�����دة 
�لوقود ومتجر جتزئة منف�صاًل  لتعبئة 
�أمامي  لفريق  بالإ�صافة  �ملوقع،  ذ�ت  يف 
�ل���ع���م���الء م���ن متاجر  ل��ت��ل��ق��ي ط��ل��ب��ات 
�حلاجة  دون  لهم  وت�صليمها  �لتجزئة 

�لتطّور  ه��ذ�  وي��اأت��ي  مركباتهم.  مل��غ��ادرة 
ملحطات  �لنموذجي  �لت�صميم  �إط���ار  يف 
�أدن��وك On The Go، �ل��ذي ي�صمح 
�صكل  �جل����دي����دة يف  �مل���ح���ط���ات  ب���اإن�������ص���اء 
�صتوجد  �لتي  �ل�صكنية  لالأحياء  مالئم 
م�صار  ق��رب  �ليفرة  حمطة  وتقع  فيها. 
وتوّفر  �ل��ه��و�ئ��ي��ة،  ل���ل���در�ج���ات  �ل���ق���درة 
�مل���رّط���ب���ات ل���ل���دّر�ج���ني �مل��ن��ط��ل��ق��ني على 
لتّوهم.  �جل��ول��ة  �أن��ه��و�  �ل��ذي��ن  �أو  �مل�صار 
�إ�صافة �إىل ذلك، �صوف ت�صتفيد �لأحياء 

�لو�صول  �صهولة  من  �لقريبة  �ل�صكنّية 
�إىل �ملحطة، �صو�ء كان لتعبئة �لوقود �أو 

�لت�صّوق من �ملتجر.
�ل��ت��و���ص��ع ج���زء م��ن �لتوّجه  وي��ع��ّد ه���ذ� 
�ل���ذي ت��ت��ب��ّن��اه �أدن����وك ل��ل��ت��وزي��ع لتقدمي 
خ�����دم�����ات �ل�����ت�����زود ب����ال����وق����ود وت���وف���ري 
بالقرب  �لأخرى  �ل�صرورية  �مل�صتلزمات 
�لكثافة  ذ�ت  �مل��ن��اط��ق  يف  ع��م��الئ��ه��ا  م��ن 
�إن�صاء حمطات  ي�صتغرق  �ل�صكنية، حيث 
“�أدنوك On The Go« فرتة زمنية 

مثيالتها  ع���ن  �ل��ن�����ص��ف  مب���ع���ّدل  ت��ق��ل 
مل�صاحة  �أن���ه���ا حت���ت���اج  ك��م��ا  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة، 
�أر�ض تبلغ 1000 مرت مربع فقط، ما 
�إن�صائية  �أعمال  �أنها تتطلب حجم  يعني 
�لقت�صادي  �ل���ص��ت��ه��الك  ب��ف�����ص��ل  �أق����ل 
�لطاقة  تر�صيد  �ىل  �إ�صافة  �لبناء،  ملو�د 
 .50% ب��ن��ح��و  ل��ت�����ص��غ��ي��ل��ه��ا  �ل�����الزم�����ة 
عدد  ي�صل  �ليفرة،  حمطة  �فتتاح  وم��ع 
 »On The Go “�أدنوك  حم��ط��ات 
حمطة،   34 �إىل  �ل��دول��ة  م�صتوى  على 

•• دبي-الفجر: 

ب�صفة  �حل��رة  عجمان  منطقة  �ن�صمت 
دبي  “جمموعة  �إىل  ب��الت��ي��ن��ي  ���ص��ري��ك 
للم�صاعي  ق���وي���ة  دف���ع���ة  يف  للجودة”، 
�حلثيثة �لتي يبذلها �لطرفان يف �صبيل 
و�لبتكار  �جل�����ودة  مم���ار����ص���ات  ت��ر���ص��ي��خ 
مب�صتوى  و�لرت��ق��اء  �ملوؤ�ص�صي،  و�لتميز 
قطاع  يف  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي  �مل��ه��ن��ي  �لأد�ء 
�لأع���م���ال يف دول����ة �لإم��������ار�ت. ويف ظل 
ه���ذه �ل�����ص��ر�ك��ة �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة، ي�صعى 
�لتعاون  ج�����ص��ور  ت��وط��ي��د  �إىل  �ل��ط��رف��ان 
�خل�������رب�ت يف جمال  ت����ب����ادل  وت�����ص��ه��ي��ل 
و�ملقارنات  �ملعتمدة،  �لتدريبية  �لرب�مج 
�مل��ع��ي��اري��ة، و�مل�����ص��ارك��ة يف ج��و�ئ��ز �لتميز 
�مل�صتمر  و�لتح�صني  و�لإبتكار  �ملوؤ�ص�صي 
�لتي  �لإم��ار�ت  و�أفكار  �لعربية  و�لأفكار 
تنظيم  ج��ان��ب  �إىل  �مل��ج��م��وع��ة،  تنظمها 
لتطوير  للعاملني  توعوية  عمل  ور���ض 

و�لت�صور�ت  �ل����روؤى  و���ص��ي��اغ��ة  �لأف���ك���ار 
�مل�صتقبلية يف �ملوؤ�ص�صة. 

رئي�ض  ع���م���ر،  ح�����ص��ن  �مل���ه���ن���د����ض  وق������ام 
للجودة،  دب���ي  جم��م��وع��ة  �إد�رة  جمل�ض 
�لبالتيني  �ل�����ص��ري��ك  ���ص��ه��ادة  ب��ت�����ص��ل��ي��م 
�ل�صويدي،  تويه  ب��ن  علي  �ملهند�ض  �إىل 
م��دي��ر ع���ام منطقة ع��ج��م��ان �حل����رة، يف 
كل  بح�صور  �أق��ي��م  �ل��ذي  �لتكرمي  حفل 
وحيدي-��صت�صاري  وحيد  ع��ب��د�هلل  م��ن 
�لبادي-  نا�صر  وليلى  موؤ�ص�صي،  متيز 
�ل�صرت�تيجي  �لتخطيط  �إد�رة  م��دي��ر 
�ملطرو�صي-  �صلطان  وم���رمي  و�ل��ت��م��ي��ز، 
عن  ممثلني  و�لتميز،  �لإبتكار  تنفيذي 
على  وتعليقاً  �حل����رة.  ع��ج��م��ان  منطقة 
تويه  بن  علي  �ملهند�ض  �صرح  �ل�صر�كة، 
�لن�صمام  “ي�صعدنا  بالقول:  �ل�صويدي 
خطوة  يف  للجودة،  دب��ي  “جمموعة  �إىل 
متقدمة باجتاه توحيد �جلهود �مل�صرتكة 
ل��رت���ص��ي��خ �أف�������ص���ل مم���ار����ص���ات �جل�����ودة 

و�لبتكار و�لتميز �ملوؤ�ص�صي �صمن قطاع 
�لأع��م��ال يف دول��ة �لإم���ار�ت، متا�صياً مع 
�إيجابية  بيئة  بخلق  �ل��ر����ص��خ  �ل��ت��ز�م��ن��ا 
وحم��ف��زة ت��دع��م �ل��ت��وج��ه �ل��وط��ن��ي نحو 
وم�صتد�م  ومعريف  تناف�صي  �قت�صاد  بناء 
وتندرج  و�لإنتاجية.  �لبتكار  على  قائم 
حر�صنا  �إط�����ار  يف  �جل���دي���دة  �ل�����ص��ر�ك��ة 
يف  ن��ط��اق  على  �ل�صتثمار  على  �مل�صتمر 
بر�مج  �إىل  ��صتناد�ً  و�لتطوير،  �لتدريب 
متطورة  معيارية  وم��ق��ارن��ات  متقدمة 
جعل  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة  ت��ط��ل��ع��ات��ن��ا  ت���دع���م 
�لبتكار و�لتمّيز �ملوؤ�ص�صي و�لتكنولوجي 
موؤ�ص�صياً  ن��ه��ج��اً  �لأع���م���ال  ق��ط��اع  �صمن 
�لروؤية  من  ��صتلهاماً  وثقافة جمتمعية 

�لثاقبة للقيادة �لر�صيدة.«
�إىل  قدماً  “نتطلع  �ل�صويدي:  و�أ���ص��اف 
�ملوؤ�ص�صي  �ل��ت��م��ي��ز  ج���و�ئ���ز  يف  �مل�����ص��ارك��ة 
و�لأفكار  �مل�صتمر  و�لتح�صني  و�لإب��ت��ك��ار 
�ملن�صوية  �لإم�������ار�ت،  و�أف���ك���ار  �ل��ع��رب��ي��ة 

حت���ت م��ظ��ل��ة �مل��ج��م��وع��ة، ت���اأك���ي���د�ً على 
�لتميز  معايري  �أعلى  مبطابقة  �لتز�منا 
ن�صب  و��صعني  ودولياً،  حملياً  �ملعتمدة 
�أع��ي��ن��ن��ا ت��ق��دمي من����وذج ُي��ح��ت��ذى ب���ه يف 
�ملوؤ�ص�صي  �لأد�ء  مت��ي��ز  دع���ائ���م  �إر�����ص����اء 

وذلك منذ �إطالق �ل�صركة لهذ� �لطر�ز 
يف مطلع �لعام �جلاري. وبهذه �ملنا�صبة، 
قال �أحمد �ل�صام�صي، �لرئي�ض �لتنفيذي 
بالإنابة ل�صركة �أدنوك للتوزيع: “�فتتاح 
 On حمطتنا �لأوىل من طر�ز “�أدنوك
�لتز�منا  يعك�ض  دب���ي  يف   »The Go
بخدمة �لإمارة على �أكمل وجه. ول �صك 
للتو�صع  و�ع���دة  ���ص��وق��اً  نعتربها  �أن��ن��ا  يف 
زيادة رقعة  و�لنمو، لذلك حر�صنا على 
وجودنا فيها بافتتاحنا عدد�ً من �ملحطات 
ج���دي���دة م��ن��ذ ب���د�ي���ة �ل���ع���ام، م���ع وجود 
م�صتقباًل.«  منها  �ملزيد  لفتتاح  خطط 
�ملحطات  ه�����ذه  “�صّممت  و�أ������ص�����اف: 
ل��ت��وف��ري خ��دم��ات �ل��وق��ود و�ل��ت��ج��زئ��ة يف 
�ملناطق �ملزدحمة �لتي ل تعترب �ملحطات 
ندرك  ون��ح��ن  عملّية.  فيها  �لتقليدية 
�أهمّية ت�صهيل  �أي وقت م�صى  �أكرث من 
ح�����ص��ول �ل��ع��م��الء ع��ل��ى خ��دم��ات��ن��ا �أينما 
“�أدنوك  حم��ط��ات  �صتتيح  حيث  ك��ان��و�، 
�لتزود  لعمالئنا   »On The Go
بالوقود و�صر�ء م�صتلزماتهم �ل�صرورية 
دون  بل  ملغادرة مركباتهم،  دون �حلاجة 

�حلاجة ملغادرة �أحيائهم �ل�صكنية.«

جمتمع  �صمن  و�مل��ه��ن��ي  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
جاذبية  تعزيز  يف  ي�صهم  مب��ا  �لأع���م���ال، 
�إم������ارة ع��ج��م��ان ودول�����ة �لإم�������ار�ت على 
و�ل�صتثمارية  �لق��ت�����ص��ادي��ة  �خل���ارط���ة 

�لعاملية.«
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وزارة املالية ت�سارك يف منتدى مكافحة املمار�سات 
ال�سريبية ال�سارة ملنظمة التعاون االقت�سادي والتنمية

•• ابوظبي-الفجر: 

�صاركت وز�رة �ملالية يف منتدى مكافحة �ملمار�صات �ل�صريبية �ل�صارة ملنظمة 
تقنيات  ع��رب  �أق��ي��م  و�ل���ذي   ،)OECD( و�لتنمية  �لقت�صادي  �ل��ت��ع��اون 
�لت�صال �ملرئي على مدى ثالثة �أيام. و�أعلن �ملنتدى، �لذي يعترب �جلهة 
�ملخت�صة يف �ملنظمة بتقييم كل ما يخ�ض �لأن�صطة �لقت�صادية �لو�قعية، 
�لأن�صطة  متطلبات  جلميع  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  ��صتيفاء  عن 

�لقت�صادية �لو�قعية.
�ملالية،  وز�رة  بوفد  ممثلة  �لإم����ار�ت  دول��ة  جانب  �إىل  �ملنتدى  يف  و���ص��ارك 
وجمموعة  و�لتنمية  �لقت�صادي  �لتعاون  منظمة  عن  �ملنتدى  �صكرتارية 
قو�عد �ل�صلوك يف �لحتاد �لأوروبي، وممثلني من دول �أخرى من �صمنهم 
و�ململكة  �لها�صمية  �لأردن��ي��ة  و�ململكة  �لبحرين  مملكة  مثل  عربية  دول 

�ملغربية.
�ملالية  وز�رة  وكيل  �خل��وري  يون�ض حاجي  �صعادة  �أ�صار  ذل��ك،  على  وتعليقاً 
�إىل �أن ��صتيفاء دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة جلميع متطلبات �لأن�صطة 
�لقت�صادية �لو�قعية جاء نتيجة فاعلية �لإجر�ء�ت �لتي �تخذتها �لدولة 
�لقت�صادية  بالأن�صطة  �خل��ا���ض  و�ل��ق��ان��وين  �لت�صريعي  �لإط���ار  لتطوير 
�لتز�م  للمنتدى،  �لإيجابي  �لتقييم  هذ�  “يوؤكد  �صعادته:  وقال  �لو�قعية. 
دولة �لإمار�ت �لتام يف تطبيق �ملعايري �لدولية �خلا�صة باملجالت �ل�صريبية 

وحر�صها على تطبيق �آليات و��صحة ملعاجلة �لتهرب �ل�صريبي.«
وكان جمل�ض �لوزر�ء �ملوقر، وبالتن�صيق مع وز�رة �ملالية �لتي قامت بدورها 
�ل�صلوك  وجمموعة  �لقت�صادية  و�لتنمية  �لتعاون  منظمة  مع  بالت�صاور 
�خلا�صة بالحتاد �لأوروبي، قد �أ�صدر خالل �صهر �أغ�صط�ض 2020 بع�ض 
�لو�قعية  �لقت�صادية  �لأن�صطة  ملتطلبات  �لمتثال  �إىل  �لر�مية  �لقو�نني 
���ص��اأن حتديد  2020 يف  ل�صنة  رق��م )57(  �ل���وزر�ء  ق��ر�ر جمل�ض  ومنها؛ 
متطلبات �لأن�صطة �لو�قعية ، كما قامت وز�رة �ملالية باإ�صد�ر �لقر�ر �لوز�ري 
رقم )100( ل�صنة 2020 و�لذي ي�صتمل على دليل حمدث لالأنظمة ذ�ت 
�ل�صلة مرفقة كملحق رقم 1 ، و�لذي يهدف �إىل توفري توجيهات للمن�صاآت 

�لتي تز�ول و�حد�ً �أو �أكرث من �لأن�صطة ذ�ت �ل�صلة.
ومبوجب قر�ر جمل�ض �لوزر�ء رقم )57( ل�صنة 2020، قامت وز�رة �ملالية 
�نطالقاً من دورها ك�صلطة خمت�صة لدولة �لإمار�ت، بت�صكيل و�إد�رة �للجنة 
�لد�ئمة ملناق�صة مو��صيع �لأن�صطة �لقت�صادية �لو�قعية و�لتي ت�صم �أكرث 
�لتعاون  بالتعاون مع منظمة  �لدولة، وعقد ور�صة عمل  37 جهة يف  من 
فرب�ير  يف  �لو�قعية  �لقت�صادية  �لأن�صطة  ح��ول  و�لتنمية  �لق��ت�����ص��ادي 
�لتنظيمية  �ل�صلطات  لدعم  و�لتنفيذ  �لإد�رة  عمل  ورقة  و�إع��د�د   ،2020
�أنظمة  تطبيق  �إج���ر�ء�ت  وتوحيد  لتنظيم  لل�صر�ئب  �لحت��ادي��ة  و�لهيئة 
�جلهات،  جاهزية  من  و�لتاأكد  �لدولة  يف  �لو�قعية  �لقت�صادية  �لأن�صطة 
�لور�ض  خ��الل  م��ن  �ل��دول��ة  يف  �لتنظيمية  �ل�صلطات  دع��م  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
�مل�صجلة لديها. وتعمل �لوز�رة حالياً  �لتدريبية �لتي مت عقدها لل�صركات 
على �إن�صاء نظام �إلكرتوين يخدم �لقطاع �خلا�ض و�ل�صلطات �لتنظيمية على 
�أن يتم �إطالق �لنظام يف بد�ية �صهر دي�صمرب من هذ� �لعام و�لذي �صتقوم 
�لقت�صادية  بالأن�صطة  �خلا�صة  و�لتقارير  �لخطار�ت  بتقدمي  �ل�صركات 
�لتنظيمية  �ل�صلطات  قامت  �أي�صاً،  �لقر�ر  ومبوجب  خالله.  من  �لو�قعة 
�لأور�ق  وهيئة  �لق��ت�����ص��اد،  ووز�رة  �مل��رك��زي،  �لإم����ار�ت  م�صرف  يف  ممثلة 
�ملالية و�ل�صلع، وهيئة �لتاأمني وجميع �ملناطق �حلرة يف �لدولة بالبناء على 
لدى  م�صبقاً  �مل��وج��ودة  و�لتدقيق  بال�صر�ف  �خلا�صة  و�لكفاء�ت  �ل��ق��در�ت 
هذه �ل�صلطات وتعزيزها خلدمة متطلبات �لأن�صطة �لقت�صادية �لو�قعية، 
�صجل  ذلك  وي�صمل  و�لتنفيذ  �لإد�رة  لورقة عمل  �جلهات  تطبيق  و�صمان 
�لمتثال وتقييم �ملخاطر، وتنظيم ور�ض �لعمل �لتدريبية لل�صركات �مل�صجلة 
لديها. هذ� ومت تعيني �لهيئة �لحتادية لل�صر�ئب ب�صفة �ل�صلطة �لوطنية 

�ملكّلفة بتقييم �أنظمة �لأن�صطة �لقت�صادية �لو�قعية يف دولة �لإمار�ت.

موؤ�سرات االأ�سواق املالية ترفع م�ستوى 
حتليقها وتك�سب 2.7 مليار درهم

•• اأبوظبي-وام:

حافظت �أ�صو�ق �ملال �لإمار�تية على م�صرية �صعودها �لخ�صر و�صط ت�صجيل 
�ملف�صلة  �لوجهة  وجعلها  مكا�صبها  من  ز�د  مما  جديدة  قفز�ت  موؤ�صر�تها 
للم�صتثمرين من د�خل وخارج �لدولة �صعيا ور�ء حتقيق �أكرب قدر ممكن 
من �ملكا�صب خالل فرتة ق�صرية. وخالل �ليوم قبل �لأخري من تعامالتها 
 2.7 نحو  �ملتد�ولة  �ل�صركات  لأ�صهم  �ل�صوقية  �لقيمة  ��صافت  �لأ�صبوعية 
�لح�صائيات  ت��ظ��ه��ره  مل��ا  وف��ق��ا  وذل���ك  مكا�صبها  خ��زي��ن��ة  �ىل  دره���م  م��ل��ي��ار 
�ل�صادرة عن �لأ�صو�ق يف ختام �جلل�صة. ويف ظل �لرتفاع �ملتو��صل لقطاعي 
�لعقار و�لبنوك فقد ت�صابق �مل�صتثمرون للتد�ول على بع�ض ��صهم �صركات 
�لقطاعني مما عزز من ربحيتهما ،�لأمر �لذي �نعك�ض �إيجابيا على �ملوؤ�صر�ت 
�أبوظبي  ل�صوق  �لعام  �ملوؤ�صر  وك��ان  �ملاليني.  ودب��ي  �بوظبي  ل�صوقي  �لعامة 
لالأور�ق �ملالية منا بن�صبة %0.85 بالغا م�صتوى 4989 نقطة ،مقرتبا 
بذلك من �خرت�ق حاجز 5000 نقطة بكل �صهولة، يف حني جتاوز �ملوؤ�صر 
2413 نقطة  2400 نقطة و�غلق عند  �ملايل م�صتوى  �لعام ل�صوق دبي 
�عمار  �صهم  وو��صل  �ل�صابق.  �ليوم  مع  مقارنة   0.57% ن�صبتها  بزيادة 
�لعقارية تاألقه لليوم �لر�بع على �لتو�يل قافز� �ىل م�صتوى 3.27 درهم 
بالإ�صافة �ىل �صهم �عمار للتطوير 2.75 درهم و�عمار مولز 1.91 درهم 
�لوطني على م�صتو�ه  �لإم��ار�ت دبي  �صهم بنك  �لبنوك حافظ  .ويف قطاع 

�ل�صابق يف حني �صعد �صهم بنك دبي �لإ�صالمي �ىل 4.44 درهم.

لالطمئنان على رّو�د �لأعمال �لأع�شاء و�لوقوف على حاجاتهم وت�شليط �ل�شوء على �لفر�ض �جلديدة

حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة توا�سل برنامج زياراتها امليدانية 

•• ال�شارقة-الفجر:

ي��ج��م��ع م��رك��ز �ل�����ص��ارق��ة ل���ري���ادة �لأع���م���ال )����ص���ر�ع( يف 
�لأعمال  لريادة  �ل�صارقة  �لر�بعة من مهرجان  �لدورة 
 10 �إىل   6 �لفرتة من  و�لتي تنظم )عن بعد( خالل 
و�صّناع  �لدوليني  �خل��رب�ء  من  نخبة  �ملقبل،  دي�صمرب 
�أهمية  لبحث  �لأع��م��ال،  وق��ادة  ورو�د  �ل�صباب  �لتغيري 
ثقافة �لريادة �مل�صوؤولة يف �إحد�ث �لتغيري �لإيجابي يف 
�ملجتمعات، حيث يتيح �ملهرجان للمرة �لأوىل م�صاركة 

�جلمهور من جميع �أنحاء �لعامل ب�صكل جماين. 
�إىل حتفيز �جليل �جلديد من رو�د  �ملهرجان  ويهدف 
�لعامل  يف  �لإي��ج��اب��ي  �لتغيري  �صناعة  ع��ل��ى  �لأع���م���ال 
م��ن خ���الل �ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى �إي��ج��اد ح��ل��ول ف��اع��ل��ة لأبرز 
�لتحديات �لتي تو�جهها �ملجتمعات و�قت�صاد�ت �لدول 
�أدت �إىل  �أب��رزه��ا ت��د�ع��ي��ات جائحة ك��ورون��ا �ل��ت��ي  وم��ن 

تباطوؤ �لنمو يف عدد من �لأ�صو�ق.
تعزيز�ً  �مل��ه��رج��ان  يف  �ملجانية  �مل�����ص��ارك��ة  �إت��اح��ة  وت��اأت��ي 
جلهود )�صر�ع( �ملتو��صلة لدعم جمتمع رو�د �لأعمال 
يف دول����ة �لإم������ار�ت وخ��ارج��ه��ا، و�ل��ت��ي ب����د�أت باإطالق 
يف  �أم��ري��ك��ي  دولر  م��ل��ي��ون  بقيمة  ت�صامني  ���ص��ن��دوق 
�ملهرجان  تنظيم  يتما�صى  كما  �ل��ع��ام،  ه��ذ�  �صابق  وق��ت 
�فرت��صياً مع م�صاعي حكومة دولة �لإمار�ت للحد من 

�نت�صار فايرو�ض كورونا )كوفيد-19(. 
وم�صاريع  ���ص��رك��ات  جن���اح  ق�ص�ض  �مل��ه��رج��ان  وي��ت��ن��اول 
ريادية يف ظل �لظروف �لتي فر�صتها �لأزمة �ل�صحية 
�أحدثته  �لعاملية و�لأثر �لجتماعي و�لقت�صادي �لذي 
هذه �مل�صاريع، �إ�صافة �إىل ق�ص�ض جناح مركز )�صر�ع(، 
�أط��ل��ق��ه��ا دع���م���اً لل�صركات  �ل��ت��ي  �مل����ب����ادر�ت  م���ن خ���الل 
�لنا�صئة، كما يركز على بناء فكر وثقافة ريادة �لأعمال 
�ل�صخ�صية،  �لنجاح  عو�مل  من  �لأعمال  رو�د  ومتكني 
و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �لنا�صئة  �ل�صركات  �أهمية  وعلى 

و�مل��ت��ن��اه��ي��ة �ل�����ص��غ��ر ب��اع��ت��ب��اره��ا حم��رك��اً رئ��ي�����ص��اً لنمو 
�قت�صاد�ت �لدول.

�شيوف �ملهرجان 
وي�صت�صيف �ملهرجان نخبة من �ملتحدثني، منهم ر�ئد 
من  يون�ض  حممد  �لربوفي�صور  �لجتماعية  �لأع��م��ال 
وموؤ�ص�ض  لل�صالم  نوبل  جائزة  على  �حلائز  بنغالد�ض، 
و�مل�صاريع  �لأعمال  �لبارز لرو�د  و�لد�عم  �لفقر�ء  بنك 
نوفوغر�تز،  وجاكلني  �مل�����ص��ت��د�م،  �لتنموي  �لأث���ر  ذ�ت 
�لتي  “�أكيومن”  ل�صندوق  �لتنفيذي  و�ملدير  �ملوؤ�ص�ض 
تعنى مبعاجلة حتديات �لفقر يف �لعامل عرب �ملبادر�ت 
غود�ل،  جني  �لدكتور  جانب  �إىل  �لريادية،  و�مل�صاريع 
�أول  �أن�����ص��اري،  و�أن��و���ص��ة  غ����ود�ل،  ج��ني  معهد  موؤ�ص�ض 
و�ملدير  �لدولية  �لف�صائية  �ملحطة  �إىل  ف�صائي  �صائح 

�لتنفيذي ملوؤ�ص�صة �إك�ض بر�يز.   
“مدر�صة  وي�صارك يف �ملهرجان وللمرة �لأوىل منظمة 
منظمة  وه��ي  �مل��ت��ح��دة،  �ململكة  يف  وم��ق��ره��ا  �حلياة”، 
متخ�ص�صة يف بناء مهار�ت �لتو��صل و�ملرونة وتطوير 
�لذ�ت  من خالل �لن�صاطات �لعملية وور�ض �لعمل، �إىل 
ذ�ت  موؤ�ص�صة  وه��ي  وورلد”،  يانغ  “ون  منظمة  جانب 
�إىل حتفيز  تهدف  �ملتحدة،  �ململكة  عام مقرها يف  نفع 
تطوير  على  �لعامل  �أن��ح��اء  جميع  من  �ل�صباب  �ل���رو�د 
�آليات وحلول فاعلة للم�صاكل و�لتحديات �لتي يو�جهها 
�لعامل، ومن�صة “مايند فايل” �لعاملية لتطوير �لذ�ت 
�ملهرجان،  �لعام من  �لتي تعود للم�صاركة يف دورة هذ� 
ت��ط��وي��ر �لذ�ت  مم��ث��ل��ًة بنخبة م��ن �خل����رب�ء يف جم���ال 

وتعزيز �لتعّلم مدى �حلياة. 
و�صيعلن �ملهرجان هذ� �لعام عن قائمة �لفائزين بجائزة 
�أطلقها )�صر�ع( بالتعاون مع  مبادرة »UCAN« �لتي 
�لنا�صئة  �ل�صركات  Ubuntu Love«، لدعم   « حتدي 

�ملتخ�ص�صة بالتكنولوجيا �ل�صحية و�لغذ�ئية.

�حتفاء ب�شناعة �لتغيري
ويت�صمن جدول �أعمال �ملهرجان �صل�صلًة من �جلل�صات 
�حلو�رية �مللهمة و�لندو�ت و�لنقا�صات �لتفاعلية وور�ض 
�لعمل بهدف حتفيز رو�د �لأعمال على �إطالق م�صاريع 
ذ�ت �أث���ر �ج��ت��م��اع��ي م�����ص��ت��د�م، و�ل��ع��م��ل ي���د�ً ب��ي��د لبناء 
باأ�صحاب  �لحتفاء  خ��الل  من  وذل��ك  �أف�صل،  م�صقبل 
�لإجن������از�ت �ل��ذي��ن مت��ك��ن��و� م��ن ت��ق��دمي �مل�����ص��اع��دة ملن 

يحتاجها وتر�صيخ مبد�أ �لرت�بط و�مل�صري �مل�صرتك.  
رئي�ض  �لقا�صمي،  �صلطان  بنت  ب��دور  �ل�صيخة  و�أك���دت 
�نعقاد  �أن  “�صر�ع”  �لأع��م��ال  ل��ري��ادة  �ل�صارقة  م��رك��ز 
ظروف  ظل  يف  �لأعمال”  لريادة  �ل�صارقة  “مهرجان 
�قت�صادية و�جتماعية عاملية ��صتثنائية، يج�صد �لأهمية 
�لبالغة لريادة �لأعمال و�مل�صاريع �ل�صغرية و�ملتو�صطة 
وتعزيز  حركتها  وتن�صيط  �لقت�صاد�ت  ��صتنها�ض  يف 

عو�مل �لنمو و�لتنمية.
�ليوم  �لعامل  �أن  �إىل  �لقا�صمي،  بدور  �ل�صيخة  و�أ�صارت 
باأم�ض �حلاجة لثقافة ريادة �أعمال جديدة، تعتمد على 
�لبتكار يف طرح �حللول وتقدمي �أ�صكال جديدة للعمل 
و�لإنتاج و�لإد�رة، خا�صة يف ظل �لتوجهات �لعاملية نحو 
�قت�صاد يعتمد على �لأفكار و�ملو�هب �أكرث من �عتماده 

على �ملو�رد �ملادية. 
�لأعمال  رو�د  ك��اف��ة  �لقا�صمي  ب���دور  �ل�صيخة  ودع���ت 
و�ملتو�صطة  و�ل�����ص��غ��رية  �لنا�صئة  �مل�����ص��اري��ع  و�أ���ص��ح��اب 
هذ�  �ملهرجان  يقدمها  �لتي  �لفر�صة  من  لال�صتفادة 
�أعمال  ل���رو�د  �ل��ع��ام، وه��ي �لط���الع على جت���ارب حية 
م��ب��دع��ني مت��ك��ن��و� م���ن حت��ق��ي��ق �ل���ت���و�زن ب���ني عنا�صر 

�لتنمية �ملادية و�ملعنوية. 
�ل�صارقة  ملركز  �لتنفيذي  �ملدير  �ملدفع،  جنالء  وقالت 
بقدرة  ر��صخ  �إمي��ان  “لدينا  )���ص��ر�ع(:  �لأع��م��ال  لريادة 
عرب  �ل��ع��امل  يف  ملمو�ض  تغيري  حتقيق  على  �لإن�����ص��ان 
ب��و�ب��ة ري����ادة �لأع���م���ال، ون��ع��م��ل م��ن �أج���ل حتقيق هذه 

م�صرية  قيادة  من  �لتغيري  �صّناع  متكني  علي  �ل��روؤي��ة 
بناء �ملجتمعات وتعزيز قدرتها على مو�جهة �لتحديات، 
�ل����دول و�زدهارها،  �ق��ت�����ص��اد�ت  وب��ال��ت��ايل ���ص��م��ان من��و 
�لأعمال فر�صًة  لريادة  �ل�صارقة  ي�صكل مهرجان  حيث 
لت�صليط �ل�صوء على �صناع �لتغيري يف �لعامل و�لحتفاء 

باإجناز�تهم �ملوؤثرة«. 
�لعام  هذ�  �ملهرجان  تنظيم  “يج�صد  �ملدفع:  و�أ�صافت 
ب���دًل م��ن يومني  �أي����ام،  �ف��رت����ص��ي��اً على م��دى خم�صة 
�ل�صابقة، دلياًل على �لتز�م  �ل��دور�ت  كما هو �حلال يف 
)�صر�ع( باإتاحة �لفر�صة لرو�د �لأعمال من كافة �أنحاء 
تعزز قدرتهم على  �لتي  �مل��و�رد  �لعامل لال�صتفادة من 

�صناعة �لتغيري«.
بدورته  �ملهرجان  “يرتجم  بقولها:  �ملدفع  و�ختتمت 
�ل�صتجابة  ب�صرورة  �إمياننا  �ل��ع��ام،  ه��ذ�  �ل�صتثنائية 
م�صاعدة  ع��ل��ى  وح��ر���ص��ن��ا  �حل��ال��ي��ة  �مل��رح��ل��ة  ملتطلبات 
وب�صكل  �لتحديات،  مو�جهة  على  �لنا�صئة  �ل�صركات 
�أ�صكال  �إىل كل  �ل��ذي حتتاج فيه  �لوقت  ه��ذ�  خا�ض يف 
نتيجة  �مل���و�رد  تعانيه من نق�ض يف  �ل��دع��م، يف ظل ما 
�ختالل �أمناط �حلياة وتر�جع م�صتويات �لطلب ب�صبب 

تاأثري�ت �جلائحة على �لأ�صو�ق �ملحلية و�لعاملية«. 
�مل�صتجد�ت  �آخر  �ملهرجان ومتابعة  �مل�صاركة يف  وميكن 
حول فعالياته من خالل متابعة ح�صاب �ملهرجان على 
�إن�صتغر�م،  )في�صبوك،  �لجتماعي  �لتو��صل  م��و�ق��ع 
تويرت ولينكد �إن( @SharjahEF �أو عرب زيارة �ملوقع 

www.sharjahef.com لإلكرتوين�
 و�أ����ص���ه���م م��ه��رج��ان �ل�����ص��ارق��ة ل���ري���ادة �لأع����م����ال منذ 
�نطالقه عام 2017 بتعزيز روح ريادة �لأعمال و�إلهام 
�جليل �لقادم من �صانعي �لتغيري، حيث �صهد �أكرث من 
200 عر�ض مل�صاريع و�أفكار و�صركات ريادية، وم�صاركة 
نحو 240 متحدثاً وخبري�ً حملياً وعاملياً، و�أكرث من 

8000 م�صارك وز�ئر للحدث.

•• دبي-الفجر: 

�ن���ط���الق���اً م���ن ج���ه���وده���ا �مل�����ص��ت��م��رة يف 
حممد  موؤ�ص�صة  ع���ّززت  �أع�صائها،  دع��م 
�ل�صغرية  �مل�����ص��اري��ع  لتنمية  ر����ص��د  ب��ن 
�قت�صادية  موؤ�ص�صات  �إحدى  و�ملتو�صطة، 
�ل�صركات  م��ع  وتفاعلها  تو��صلها  دب��ي، 
�ل��ن��ا���ص��ئ��ة وجم��ت��م��ع ري�����ادة �لأع���م���ال يف 
�لإم��ارة، وذلك يف �صوء �لتحديات �لتي 
تف�صي  �أع���ق���اب  �ل�����ص��رك��ات يف  ت��و�ج��ه��ه��ا 
فريو�ض كوفيد-19 �مل�صتجد، �إىل جانب 
�ملبتكرة.  للم�صاريع  �مل�صتقبلية  �لفر�ض 
�ل��ب��ا���ص��ط �جلناحي،  ع��ب��د  و�����ص���ل  وق���د 
�ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ص�صة حممد بن ر��صد 
و�ملتو�صطة،  �ل�صغرية  �مل�صاريع  لتنمية 
رو�د  للقاء  �ل�صهرية  �مليد�نية  زي��ار�ت��ه 
وتعّهد  �حتياجاتهم،  وتقييم  �لأع��م��ال 
��صتمر�رية  ل�����ص��م��ان  �ل���دع���م  ب��ت��ق��دمي 

�لأعمال و�لنمو.
�ملثالية  �لطريقة  “�إن  �جلناحي:  وق��ال 
�لتي ��صتجابت بها دولة �لإمار�ت ب�صكل 

ع��ام، و�إم���ارة دب��ي على وج��ه �خل�صو�ض 
م�صّجعة  ك���ان���ت  كوفيد-19  لأزم�������ة 
�لأع���م���ال  رّو�د  وحت����دي����د�ً  ل��ل�����ص��رك��ات، 
�لذين ي�صعون �إىل �بتكار�ت يف قطاعات 
موؤ�ص�صة  يف  ت��رك��ي��زن��ا  ين�صب  م��ت��ن��وع��ة. 
�مل�صاريع  ل��ت��ن��م��ي��ة  ر������ص����د  ب����ن  حم���م���د 
هذه  حتويل  على  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية 
�لأزمة �إىل فر�صة لأع�صائنا، وطماأنتهم 
على ����ص��ت��م��ر�ر ك��ل �أ���ص��ك��ال �ل��دع��م. لقد 
�لتطويري،  �ل��دع��م  بتخ�صي�ض  ق��م��ن��ا 
ومو�ردنا �ملتنوعة، مبا يف ذلك جمالت 
بهدف  و�لتمويل،  و�ل�صت�صار�ت  �ملعرفة 
و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �ل�صركات  متكني 
بثقة  و�لتحرك  �لتحديات  مو�جهة  من 
�لزيار�ت  تهدف  �مل�صتد�م«.  �لنمو  نحو 
�أعقاب  �إط��الق��ه��ا يف  �ل��ت��ي مت  �مل��ي��د�ن��ي��ة، 
�لقت�صادية  �ل���ق���ط���اع���ات  ف��ت��ح  �إع�������ادة 
�جلائحة،  تف�صي  بعد  دب��ي  يف  �ملختلفة 
�إىل بث �لثقة بني رو�د �لأعمال وتعزيز 
�أعلنت عنها  �لوعي بحزم �لتحفيز �لتي 
�ل�صركات على جتاوز  مل�صاعدة  �حلكومة 

�لتحديات �لر�هنة. و��صتهدفت �لزيار�ت 
�لأع�صاء �مل�صتفيدين من بر�مج تطوير 
ذلك  يف  مب��ا  دب��ي،  يف  �لنا�صئة  �ل�صركات 
�لأفكار  وحا�صنات  و�ل��ت��دري��ب،  �لتعليم 
و�صمانات ر�أ�ض �ملال. كما قامت موؤ�ص�صة 
�مل�صاريع  ل��ت��ن��م��ي��ة  ر������ص����د  ب����ن  حم���م���د 
�ل�صغرية و�ملتو�صطة بتو�صيع حزمة دعم 
فرتة  ت�صم  �لتي  �ل�صاملة،  كوفيد-19 
�صماح لت�صديد �لقرو�ض، و�صمانات ر�أ�ض 
�ملال على �لتمويل �جلديد، وتاأجيل دفع 
�لإيجار، و�ل�صت�صار�ت عن ُبعد، و�لتعليم 
و�ل�صركات  �لأع���م���ال  ل����رو�د  و�ل��ت��دري��ب 
�لنا�صئة. و�صملت �ل�صركات �لنا�صئة �لتي 
ز�رها �جلناحي يف �جلولة �لأخ��رية، كل 
من: �ملا�ض للروبوتات، تركيب )ع�صو يف 
�صندوق حممد بن ر��صد لدعم �مل�صاريع 
�ل�����ص��غ��رية و�مل��ت��و���ص��ط��ة، و����ص��ت��ف��اد من 
�لتمويل �جلماعي عرب من�صة بيهايف(، 
�صوكولتة  م�صنع  لل�صيار�ت،  ث��اين  ب��ن 
�لت�صور  بارجيل خل��دم��ات  دب��ي،  م���رز�م 
�أحمد  و�أك���د  فل�ض.   3 ومطعم  �جل���وي، 

عبد �حلكيم، موؤ�ص�ض مطعم “3 فل�ض” 
�أك��ادمي��ي��ة دب���ي لريادة  و�أح����د خ��ري��ج��ي 
�لأعمال، �لذر�ع �لتعليمي ملوؤ�ص�صة حممد 
�ل�صغرية  �مل�����ص��اري��ع  لتنمية  ر����ص��د  ب��ن 
و�ملتو�صطة، على �أن زيارة �جلناحي كانت 
�ملدير  “�أطلعنا  وق��ال:  ود�عمة.  حمفزة 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ص�����ص��ة حم��م��د ب���ن ر��صد 
و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �مل�صاريع  لتنمية 
ودعمها  �حل��ك��وم��ة  ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ع��ل��ى 
و�ملتو�صطة،  �ل�صغرية  �مل�صاريع  لتنمية 
�ملهم  �لقت�صادي  �ل���دور  �إىل  بالإ�صافة 
ل��ل�����ص��رك��ات �ل��ن��ا���ص��ئ��ة يف دب���ي و�لإم�����ار�ت 
ب�����ص��ك��ل ع�����ام. م��ث��ل ه����ذه �ل����زي����ار�ت هي 
لأنها  لنا  بالن�صبة  للغاية  مهمة  جتربة 
و�ملزيد  �مل�صتقبل  نحو  للتطلع  تلهمنا 
من �لنجاح بثقة ». كما �أعرب خالد بن 
د�صمال من “بارجيل خلدمات �لت�صوير 
�أحد خريجي مركز حمد�ن   - �جلوي”، 
بزيارة  �صعادته  - عن  و�لبتكار  لالإبد�ع 
�جل��ن��اح��ي يف ظ��ل �أزم���ة �ل��وب��اء، قائاًل: 
�لذي  �ل��ك��ب��ري  ل��ل��دع��م  مم��ت��ن��ون  “نحن 

تو��صل موؤ�ص�صة حممد بن ر��صد لتنمية 
تقدميه  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �مل�صاريع 
�لدعم  لنا منذ يومنا �لأول. بدون هذ� 
هذه  �إىل  �لو�صول  من  لنتمكن  نكن  مل 
�ملرحلة و�إحد�ث �لتغيري�ت �لهائلة �لتي 

حدثت د�خل م�صروعنا«.
م����ن ج��ه��ت��ه �أ�����ص����اد خ���ال���د ح���رمي���ل من 
وتركيب  ت�صميم  �صركة   - “تركيب” 
و�ملر�قبة  �ل��ذك��ي��ة  �ل�����ص��ب��ك��ات  و���ص��ي��ان��ة 
�جلناحي  بزيارة   - �لذكية  و�لت�صالت 
عبد  �صعادة  با�صتقبال  “ت�صرفت  وق��ال: 
و�حة  يف  مكاتبنا  يف  �جلناحي  �لبا�صط 
كان  �ل���زي���ارة،  خ���الل  لل�صيليكون.  دب���ي 
لتو�صيح  تركيب  �صركة  على  �ل��رتك��ي��ز 
�مل�صتقبلية  و�خل����ط����ط  �ل����ق����وة  ن���ق���اط 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة. ن�����ص��ك��ر م��وؤ���ص�����ص��ة حم��م��د بن 
ر��صد لتنمية �مل�صاريع على دعمهم �لهام 
��صتك�صاف  ج��ان��ب  �إىل  �ل��ي��وم،  حتى  لنا 
�ل��ط��رق �ل��ت��ي ميكن ل��ه��ذه �ل�����ص��ر�ك��ة �أن 
ت�صاعدنا نحن و�لآخرين يف �لزدهار يف 

�مل�صتقبل.

تنطلق يف 6 دي�شمرب للتحفيز على �لأعمال ذ�ت �لبعد �لجتماعي ومو�جهة حتديات كورونا

»�سراع« يجمع نخبة عاملية من �سناع وقادة التغيري يف الدورة الرابعة من ال�سارقة لريادة االأعمال 
بدور �لقا�شمي: �لعامل �ليوم باأم�ض �حلاجة لثقافة ريادة �أعمال جديدة، تعتمد على �لبتكار يف طرح �حللول وتقدمي �أ�شكال جديدة للعمل 

»دافزا« و�سوق دبي املايل ونا�سداك دبي ينظمون ندوة تعريفية حول فر�ض الطرح العام واالإدراج يف دبي
•• دبي-الفجر: 

“د�فز�”،  دب��ي  مب��ط��ار  �حل���رة  �ملنطقة  �صلطة  نظمت 
دبي،  نا�صد�ك  وبور�صة  �مل��ايل  دب��ي  �صوق  مع  بالتعاون 
ندوة �فرت��صية هي �لأوىل من نوعها لتعريف �صركات 
د�فز� ب�صبل تعزيز �لنمو بال�صتفادة من فر�ض �لطرح 
دبي  ل�صوق  �لرئي�صي  �ل�صوق  كل من  و�لإدر�ج يف  �لعام 
�ملايل و�صوق نا�صد�ك دبي للنمو.  وتاأتي هذه �ملبادرة يف 
�إطار �جلهود �مل�صرتكة لتحقيق جمموعة من �لأهد�ف 
متكني  عرب  وذل��ك   ،  10Xدبي ملبادرة  �ل�صرت�تيجية 
�صركات �ملناطق �حلرة و�ل�صركات �ل�صاعدة و�ل�صغرية 
و�ملتو�صطة من �لطرح �لعام و�لإدر�ج يف �صوق �ملال بدبي، 
مبا ي�صهم يف ت�صريع وترية منو �أعمالها. و�صت�صهل هذه 
�ملبادرة �إدر�ج �صركات �ملناطق �حلرة يف �إحدى �ملن�صتني، 

ح��ي��ث مت��ت��ل��ك��ان ك��اف��ة م��ق��وم��ات �ل��ن��ج��اح ك��ون��ه��ا ُتبنى 
�لأ�صا�صية  �لبنية  �صعيد  على  �صو�ء  �صلبة  �أ�ص�ض  على 
مبا  �ل�صوق،  ميتلكها  �لتي  �مل�صتوى  عاملية  و�لتنظيمية 
يف ذلك �أف�صل نظم �لتد�ول و�لرقابة وخدمات ما بعد 
�لتد�ول عاملية �مل�صتوى، �أو ما توفره من خدمات نوعية 
تطور�ت  �آخ��ر  �لندوة  و��صتعر�صت  �ملدرجة.  لل�صركات 
�ل�صركات على  مل�صاعدة  و�لت�صريعية  �لتنظيمية  �لبنية 
�لطرح �لعام و�لإدر�ج يف �صوق �ملال بدبي، مبا يف ذلك 
�لقو�عد �لتنظيمية �ل�صادرة موؤخر�ً عن هيئة �لأور�ق 
�مل��ال��ي��ة و�ل�����ص��ل��ع ب�����ص��اأن ط���رح ���ص��رك��ات �مل��ن��اط��ق �حلرة، 
عالوة على م�صوؤوليات �ل�صركات و�أهم �لعتبار�ت �لتي 
يتعني �أخذها بعني �لعتبار يف هذ� �لإطار، كما �صملت 
جمموعة  مب�صاركة  �حلو�رية  �جلل�صات  من  جمموعة 
من �خلرب�ء من �صركات �ل�صت�صار�ت �ملالية و�لقانونية 

و�ل��ت��ي �صلطت �ل�����ص��وء ع��ل��ى �مل���ب���ادر�ت �مل�����ص��رتك��ة بني 
�صركاء تنفيذ هذه �ملبادرة على م�صتوى �إمارة دبي ودولة 
�لإمار�ت، مبا يف ذلك �صلطة �ملنطقة �حلرة مبطار دبي، 
و�صوق دبي �ملايل، وبور�صة نا�صد�ك دبي، وهيئة �لأور�ق 
�ملالية و�ل�صلع و�للجنة �لعليا للت�صريعات يف دبي، لدعم 
مكانتها  لرت�صيخ  �لإم���ارة  ��صرت�تيجية  حتقيق  جهود 
�لعاملية.   �ل�����ص��رك��ات  لأه���م  �إقليمياً  م��رك��ز�ً  باعتبارها 
�ملنطقة  �صلطة  عام  م�صاعد مدير  لوتاه،  �آمنة  و�أك��دت 
�لتعريفية،  �لندوة  خالل  “د�فز�”  دبي  �حلرة مبطار 
�ل�صاعدة  و�ل�صركات  �حل��رة  �ملناطق  �صركات  �إدر�ج  �أن 
و�ل�����ص��غ��رية و�مل��ت��و���ص��ط��ة يف ���ص��وق دب����ي �مل����ايل و�صوق 
نا�صد�ك دبي للنمو، يعترب �إ�صافة نوعية �إىل �ملنظومة 
�ملالية و�لتنظيمية و�لت�صريعية �لتي توفرها �إمارة دبي 

للم�صتثمرين ب�صكل عام .



27

املال والأعمال
اخلميس   26  نوفمبر   2020  م   -   العـدد   13098  
Thursday   26  November   2020   -  Issue No   13098

بلحيف النعيمي يوؤكد اأهمية تبني التعايف االأخ�سر لدعم جهود العمل من اأجل املناخ عامليا

اقت�سادية اأبوظبي تعلن اإجناز م�سروع الربط االإلكرتوين مع املوارد الب�سرية والتوطني 

لتحويلها �إىل مو�رد ت�شاهم يف عملية �لتنمية �مل�شتد�مة 

»تدوير« تفتتح م�سروع وحدة معاجلة النفايات الع�سوية يف مدينة اأبوظبي

•• دبي-وام: 

�أك���د م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ع��ب��د�هلل ب��ن حممد 
�ملناخي  �ل��ت��غ��ري  �ل��ن��ع��ي��م��ي وزي����ر  ب��ل��ح��ي��ف 
و�لبيئة �أهمية تبني �لتعايف �لأخ�صر كاأحد 
�لتبعات  على  للتغلب  �لفعالة  �لتوجهات 
�لقت�صادية �لتي فر�صتها جائحة كوفيد- 
19، ملو�جهة حتدي �لتغري �ملناخي خالل 
م�صتوى  على  �ملناخ  طموح  قمة  �جتماعات 
�لقادة �لتي �صيتم تنظيمها دي�صمرب �ملقبل 
�خلام�صة  �ل�صنوية  ب��ال��ذك��رى  لالحتفال 
ملوؤمتر  وكتمهيد  للمناخ،  ب��اري�����ض  لت��ف��اق 
للمناخ  ب��اري�����ض  �ت��ف��اق  يف  �لأط������ر�ف  دول 

“كوب 26«.
�جتماع  يف  م�صاركته  خ��الل  معاليه  وق��ال 
ل��وري بري�صتو  – مع �للورد  �فرت��صي   –
ملوؤمتر  �ملتحدة  للمملكة  �لإقليمي  �ل�صفري 
لل�صني   ”26 “كوب  �لأط����������ر�ف  دول 
و�آ�صيا  �ل�صرقية  و�أوروب��ا  �لو�صط  و�ل�صرق 
�لتعايف  ت���وج���ه���ات  ت��ن��ب��ي  �ل����و�����ص����ط����ى..،�إن 
معاجلة  ي���ع���زز  �أن  دوره  م����ن  �لأخ�������ص���ر 
�ل��ت��ب��اط��ئ �لق��ت�����ص��ادي �ل����ذي ت�����ص��ب��ب��ت به 
�مل�صتجد  ك���ورون���ا  ف���ريو����ض  �ن��ت�����ص��ار  �أزم�����ة 
تلتزم  �أن  ي�صمن  نف�صه  �ل��وق��ت  ويف  عاملياً 
كافة �لن�صاطات �لقت�صادية باأعلى معايري 
�صد�قة �لبيئة وحمايتها و�صمان ��صتد�مة 

مو�ردها �لطبيعية وتنوعها �لبيولوجي.
�لإم����ار�ت تعكف  �إن دول��ة  و�أ���ص��اف معاليه 
ح���ال���ي���اً ع��ل��ى �لن���ت���ه���اء م���ن �إع�������د�د ملف 
�تفاق  مبوجب  وطنيا  �ملحددة  م�صاهماتها 
جهودها  �صقف  رف��ع  يظهر  و�ل��ذي  باري�ض 
خالل  لعر�صه  �مل��ن��اخ،  �أج���ل  م��ن  عملها  يف 
موؤمتر دول �لأطر�ف “كوب 26”، م�صري�ً 
�إىل �أن �لدولة �أعلنت خالل �لدورة �ملا�صية 
�عتماد  ع��رب  م�صاهمتها  ���ص��ق��ف  رف���ع  ع��ن 
�خل��ط��ة �ل��وط��ن��ي��ة ل��ت��غ��ري �مل��ن��اخ 2017-

للتكيف  �ل���وط���ن���ي  و�ل����ربن����ام����ج   2050
للطاقة  �لإم����ار�ت  و��صرت�تيجية  �ملناخي 
ح�صة  زي������ادة  ت�����ص��ت��ه��دف  و�ل���ت���ي   2050
�إجمايل  م��ن  و�مل��ت��ج��ددة  �لنظيفة  �لطاقة 
بحلول   50% �إىل  �ملحلي  �لطاقة  مزيج 
لعدد  �ن�صمامها  عن  �أعلنت  كما   ،2050
من �لتحالفات �لعاملية �لتي تعمل من �أجل 
للتحالف  �لن�صمام  ومنها  و�ملناخ،  �لبيئة 
�ل����ع����امل����ي ل���ل���م���ب���اين ����ص���ف���ري���ة �ل����ك����رب����ون، 
جهة   100 �أف�صل  قائمة  �إىل  و�لن�صمام 
�لتابع  �لبيئة  ب��رن��ام��ج  �ئ��ت��الف  يف  ف��اع��ل��ة 
�إىل  لربنامج �لأمم �ملتحدة و�ل��ذي يهدف 

تعزيز منظومة �لتربيد �ل�صديق للبيئة.
كانت  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �أن  معاليه  و�أو���ص��ح 
من �أوىل �لدول �مل�صاركة و�لد�عمة جلهود 
مو�جهة حتدي �لتغري �ملناخي �لذي ميثل 

�لتهديد �لأهم �لذي يو�جه م�صتقبل كوكب 
�لأر�ض، حيث �صارعت كاأول دول يف منطقة 
�ل�صرق �لأو�صط بالن�صمام و�لتوقيع على 
�تفاق باري�ض، وعلى مد�ر �ل�صنو�ت �ملا�صية 
�مل�صتويني  على  �جلهود  من  �لعديد  بذلت 
من  �لعمل  م�صرية  لدعم  و�لعاملي  �ملحلي 

�أجل �ملناخ.
�لدورة  �نعقاد  �لفرتة منذ  “ خ��الل  وق��ال 
�ل� 24 ملوؤمتر دول �لأطر�ف وحتى �لدورة 
�ل� 25 �صاهمت �لمار�ت بدور وجهد فعال 
�ملناخ حيث  �أج��ل  �لعمل من  دف��ع حهود  يف 
�جتماع   2019 ي��ون��ي��و  يف  ����ص��ت�����ص��اف��ت 
ملا  من�صة  ع���ربه  ووف����رت  للمناخ  �أب��وظ��ب��ي 
قر�ر  �صناع  م��ن  م�صارك   200 ع��ن  يزيد 
م�صاهمات  مل��ن��اق�����ص��ة  �ل��ع��امل��ي��ني  و�خل�����رب�ء 
�ل������دول �ل��وط��ن��ي��ة �مل����ح����ددة و�آل����ي����ات رفع 
ومت  “م�صدر”  �صركة  جهود  عرب  �صقفها، 
خالل هذه �لفرتة �إطالق عدد من �مل�صاريع 
وم��ن��ه��ا م�صاهمتها  �ل��ع��امل��ي  �مل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
�لبنية  تطوير  يف  لال�صتثمار  �صندوق  يف 
�لكهربائية،  �مل��رك��ب��ات  ل�����ص��ح��ن  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
�لربيطانية،  �خل����ز�ن����ة  وز�رة  �أط���ل���ق���ت���ه 
وم�����ص��روع حم��ط��ة دوم����ة �جل��ن��دل لطاقة 
�ل�صعودية،  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة  يف  �ل���ري���اح 
وتبلغ طاقتها �لإنتاجية 400 ميجاو�ط، 
وم�����ص��روع حم��ط��ة ���ص��ي��ب��وك 1 وه���ي �أكرب 

�ل��ب��ل��ق��ان ب�صعة  ل��ل��ري��اح يف غ����رب  م���زرع���ة 
جمموعة  �إىل  �إ���ص��اف��ة  م��ي��ج��او�ت،   158
�لتي  �ملتجددة  و��صعة من م�صاريع �لطاقة 
يتم تنفيذها عرب مبادرة �صندوق �ل�صر�كة 

مع دول �لبحر �لكاريبي«.
�لعديد  �إط���الق  مت  �ملحلي  �مل�صتوى  وعلى 
من م�صاريع �لطاقة �ملتجددة ومنها ت�صغيل 
حمطة نور �أبوظبي بقدرة 1.1 جيجاو�ت، 
و�لبدء يف م�صروع جديد للطاقة �ل�صم�صية 
جيجاو�ت،   2 ب��ق��درة  �ل��ظ��ف��رة  منطقة  يف 
ر��صد  بن  حممد  جممع  �أعمال  و��صتكمال 
للطاقة �ل�صم�صية، و�إطالق �ملحطة �لأوىل 
يجري  وحاليا  �لنووي،  بر�كة  مفاعل  من 

و�صع �للم�صات �لأخرية على قانون �حتادي 
�لأول  �لقانون  يعد  و�ل��ذي  �ملناخي  للتغري 

من نوعه يف �ملنطقة.
نهاية  يف  �ل��ن��ع��ي��م��ي  بلحيف  م��ع��ايل  و�أك����د 
ل���وري بري�صتو دعم  �ل��ل��ورد  �لج��ت��م��اع م��ع 
دولة �لإمار�ت لكافة جهود �لعمل من �جل 
�لعاملية،  وتريتها  وت�صريع  وحتفيز  �مل��ن��اخ 
�صبل  كافة  لتقدمي  �لعمل  وجاهزية فريق 
�لدعم و�خلربة ل�صمان جناح �أهد�ف قمة 
26 من موؤمتر دول  �ل���  �لطموح و�ل���دورة 
رفع  �ل���دول على  ك��اف��ة  لتحفيز  �لأط����ر�ف 
يف  وطموحها  �لوطنية  م�صاهماتها  �صقف 

�لعمل من �أجل �ملناخ.

•• اأبوظبي-وام: 

�أعلنت د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية - �أبوظبي 
عن �إجناز م�صروع �لربط �لإلكرتوين مع 
وز�رة �ملو�رد �لب�صرية و�لتوطني لت�صجيل 
�خلا�ض  �ل��ق��ط��اع  يف  �لعاملني  �مل��و�ط��ن��ني 
�إ�صد�ر ترخي�ض �لن�صاط  �إج��ر�ء�ت  �صمن 
�لدويل،  �لبنك  ملعايري  وفقاً  �لقت�صادي 
�إلكرتونياً  �إطار تطبيق �خلدمة  وذلك يف 
�ملتعامل  رح��ل��ة  وت��ي�����ص��ري  ت�صهيل  ب��ه��دف 
ن��ق��ل �خل���دم���ة ع���رب �لقنو�ت  م���ن خ���الل 
و�مل��ن�����ص��ات �ل��رق��م��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع هيئة 

�أبوظبي �لرقمية.
�لبلو�صي،  �لكرمي  ر��صد عبد  �صعادة  و�أك��د 
وك����ي����ل د�ئ���������رة �ل���ت���ن���م���ي���ة �لق���ت�������ص���ادي���ة 
�لربط  م�������ص���روع  �أه���م���ي���ة  �أب����وظ����ب����ي،  يف 
�لإلكرتوين �لذي ي�صتهدف حت�صني بيئة 
ومرونتها،  تناف�صيتها  وتعزيز  �لأع��م��ال، 
�لإج����ر�ء�ت  وت�صهيل  تب�صيط  خ��الل  م��ن 
�ملتعاملني  ر�ح����ة  ي�صمن  مب��ا  و�أمت��ت��ت��ه��ا 
و�صط  �أع���م���ال،  ورج����ال  م�صتثمرين  م��ن 
�ل���ت���ي و�صعها  ل��ل��م��ع��اي��ري  ك���ام���ل  ت��ط��ب��ي��ق 
�لبنك �لدويل، وذلك بهدف تعزيز مكانة 
�أبوظبي �لريادية كوجهة مثالية لتاأ�صي�ض 

•• اأبوظبي-الفجر:

 – �لنفايات  لإد�رة  �أب��وظ��ب��ي  مركز  �فتتح 
�لنفايات  معاجلة  وح��دة  م�صروع  ت��دوي��ر، 
�صمن  �أب����وظ����ب����ي  م���دي���ن���ة  يف  �ل���ع�������ص���وي���ة 
�لأفر�د  م�صوؤولية  لتعزيز  �ل�صاملة  خطته 
من  �لع�صوية  �لنفايات  جت��اه  و�ل�صركات 
خالل تقليل �لكميات �ملهدورة، و�ل�صتغالل 
�لأمثل لها عرب حتويلها �إىل مو�رد خمتلفة 
يف  �مل�����ص��ت��د�م��ة  �لتنمية  عملية  يف  ت�صاهم 
كافة مناطق �لإمارة، وذلك بح�صور �صعادة 
عام  مدير  �لكعبي،  خلفان  �صامل  �لدكتور 

�ملركز، ومديري �لإد�ر�ت �ملعنية يف �ملركز.
وتعمل �لوحدة ب�صكل منظم وفقاَ لربنامج 
ب�صكل  �مل�صاهمة  خ��الل��ه  م��ن  ميكن  دق��ي��ق 
�لنفايات  دف���ن  ع��م��ل��ي��ات  ك��ب��ري يف حت��وي��ل 
مفيدة  م�����و�رد  �إىل  �مل���ت���ز�ي���دة  �ل��ع�����ص��وي��ة 
و�حلد  ع���ام،  ب�صكل  �لق��ت�����ص��ادي��ة  ل��ل��ح��ال��ة 
�لتدريجي من ��صتخد�م �ملد�فن للتخل�ض 
م���ن ت��ل��ك �ل��ن��ف��اي��ات، ع���رب �لن����خ����ر�ط يف 
باعتباره  �لع�صوي  �ل�صماد  �إن��ت��اج  عملية 
�ملحلية  بالزر�عة  للنهو�ض  طريقة مثالية 
�لدور  �إ�صافة �ىل  �أرج��اء �لم���ارة،  يف كافة 

ومز�ولة �لأعمال.
�مل�صتد�م  حر�صها  من  “�نطالقاً   : وق��ال 
على �إطالق �مل�صاريع و�لرب�مج و�ملبادر�ت 
رف��ع مكانة  �صاأنها  م��ن  و�ل��ت��ي  �ل��ري��ادي��ة، 
�لعامل،  م�صتوى  على  �لتناف�صية  �أبوظبي 
ف���ي���ه���ا، تعمل  ب���ي���ئ���ة �لأع�����م�����ال  وت���ع���زي���ز 
�ل���د�ئ���رة ع��ل��ى ����ص��ت��ك��م��ال م�����ص��روع �لربط 
�حلكومية  �جلهات  كافة  مع  �لإل��ك��رتوين 
�لأن�صطة  تر�خي�ض  باعتماد  �لعالقة  ذ�ت 
�لقت�صادية، مبا يتما�صى مع م�صتهدفاتها 
�ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة يف حت��ق��ي��ق �مل���زي���د من 
�جلهات  خمتلف  م��ع  و�لتن�صيق  �ل��ت��ع��اون 
و�أ�صار  و�لحتادية.”  �ملحلية  �حلكومية 
�مل�صروع  دور  �أن  �إىل  �لد�ئرة،  �صعادة وكيل 
�لرئي�ض يتمثل يف ت�صهيل �لإجر�ء�ت على 
و�أهميته  �لرخ�ض،  و�أ�صحاب  �مل�صتثمرين 
�لقطاع  �لعاملني يف  �ملو�طنني  �إ�صر�ك  يف 
�خل���ا����ض وت��ف��ع��ي��ل �جل���ه���ود �ل��ر�م��ي��ة �إىل 
تعزيز �لتوطني، متا�صياً مع روؤية �لإمار�ت 
�لتوطني �أحد �أهم  ميثل  و�لتي   ،2021

موؤ�صر�ت �لأد�ء �لرئي�صية فيها.
�لب�صرية  �مل���و�رد  وز�رة  “ ن�صكر  و�أ���ص��اف: 
على  �لرقمية  �أبوظبي  وهيئة  و�لتوطني 
جهودها �حلثيثة يف تنفيذ �مل�صروع، �لذي 

�لبارز للوحدة يف حتقيق نتائج فعالة على 
�ملدى �لبعيد فيما يتعلق بتقليل �لتكاليف 
و�ملخاطر �لبيئية و�ل�صحية �ملتمثلة بجمع 
وتتمكن  �لع�صوية.  �لنفايات  تلك  ون��ق��ل 
تطوير  على  تركيزها  خ��الل  من  �ل��وح��دة 
�ل�صماد  ل��وح��دة  �ل��ع��ام  �لت�صغيلي  �لإج����ر�ء 
�لع�صوية  �مل���و�د  حت��ول  �لتي  �ملكينة  د�خ��ل 
�لعمل  م��ن  بيولوجياً  م�صتقرة  م���و�د  �إىل 
ع��ل��ى ت��ق��ل��ي��ل ح��ج��م �ل���ن���ف���اي���ات �ل���ت���ي يتم 

ي�صاهم يف ت�صريع وت�صهيل �إجناز �إجر�ء�ت 
وعمليات �لربط �لإلكرتوين، و�لذي ياأتي 
يف �إطار ��صرت�تيجية حكومة �أبوظبي �لتي 
تهدف �إىل حتقيق حتول رقمي للخدمات 
رقمنة  خالل  من  كامل  ب�صكل  �حلكومية 
�حلكومية.  �جلهات  و�إج���ر�ء�ت  معامالت 
ن��وؤك��د ح��ر���ض �ق��ت�����ص��ادي��ة �أب��وظ��ب��ي على 
�ل��ت��ع��اون م��ع �صركائها  م��و����ص��ل��ة م�����ص��رية 
حتقق  �لتي  و�مل�صاريع  �مل��ب��ادر�ت  لإط���الق 
كوجهة  مكانتها  وتعزز  �لإم���ارة  م�صلحة 
وحتر�ض  و�ل�صتثمار.”  لالأعمال  جاذبة 
مع  وبالتعاون  �مل�صروع،  هذ�  عرب  �لد�ئرة 
وهيئة  و�لتوطني  �لب�صرية  �مل���و�رد  وز�رة 
�أبوظبي �لرقمية، على تطوير بيئة �لعمل، 
وتوفري خدمة ت�صجيل �ملو�طنني �لعاملني 
�لقنو�ت  جميع  ع��رب  �خل��ا���ض  �لقطاع  يف 
�مل�صروع  ي�صرتط  كما  �لرقمية.  و�ملن�صات 
يف  �إلكرتونياً  معّرفا  �مل�صتخدم  يكون  �أن 
خالل  من  �أبوظبي”  “�قت�صادية  ح�صاب 

�لدخول �لذكي و�لهوية �لرقمية.
وين�ض �مل�صروع على �صل�صلة من �خلطو�ت 
�مل�صتثمر  ت�صجيل  ت�صمل  و�لتي  و�لآليات، 
للدخول �إىل �لبو�بة �لإلكرتونية للد�ئرة، 
رخ�صة  �إ�����ص����د�ر  خ���دم���ة  �إىل  و�ل����دخ����ول 

�لقمامة،  م��د�ف��ن  �إىل  دوري  ب�صكل  نقلها 
تلوث  كبرية  بن�صب  �صيقلل  ب��دوره  و�ل��ذي 
بالدفن.  �مل�صتخدمة  �مل��ن��اط��ق  يف  �ل��رتب��ة 
عمليات  مبجمل  �لإج�����ر�ء  ذل���ك  ويتحكم 
�ملكينة  د�خ�����ل  �ل��ع�����ص��وي  �ل�����ص��م��اد  وح�����دة 
�ملخ�ص�صة  �ملعتمدة  �ملنطقة  يف  �مل��وج��ودة 
�لنفايات  �أبوظبي لإد�رة حتويل  يف مدينة 
��صتالم  حل��ظ��ة  م��ن  ���ص��م��اد  �إىل  �لع�صوية 
�ل�صماد  وت��وزي��ع  وتخزين  ومعاجلة  وف��رز 

�إدخ��ال معلومات  ثم  جتارية جديدة، من 
�لطلب، وتعبئة �حلقول ببيانات �ملو�طنني 
�لعاملني يف �لقطاع �خلا�ض ودفع �لر�صوم، 
�لإي�صال  ب��اإ���ص��د�ر  �ل��د�ئ��رة  تقوم  �أن  على 
وز�رة  �إىل  �ملوظفني  بيانات  و�إر�صال  �ملايل 
�مل������و�رد �ل��ب�����ص��ري��ة و�ل���ت���وط���ني، و�إ����ص���د�ر 
�لرخ�صة مع  بيانات  �لرتخي�ض ومز�منة 

�لوز�رة، لإمتام �ملعاملة.
�لرخ�ض  �أن�����و�ع  جميع  �مل�����ص��روع  وي��غ��ط��ي 
�لق��ت�����ص��ادي��ة، مب��ا يف ذل���ك رخ�����ص��ة تاجر 
ي�صمل  كما  �لفورية.  و�لرخ�صة  �أبوظبي 
�لقت�صادية،  �لأن�������ص���ط���ة  �أن�������و�ع  ج��م��ي��ع 
حيث  و�ل�صناعية  و�ل�صياحية  و�لتجارية، 
ي�����ص��ت��وج��ب ع��ل��ى �مل�����ص��ت��ث��م��ر �ل����ر�غ����ب يف 
�لقطاع  يف  �لعاملني  �مل��و�ط��ن��ني  ت�صجيل 
�لإمار�تية  �ل��ه��وي��ة  رق��م  �إدخ����ال  �خل��ا���ض 
�مل��ر�د ت�صجيله حيث يتم �صحب  للموظف 
�ل��ب��ي��ان��ات �إل��ك��رتون��ي��اً م��ن خ���الل �لربط 
للهوية  �ل��ه��ي��ئ��ة �لحت����ادي����ة  م���ع  �ل��ق��ائ��م 

و�جلن�صية .
و�أك������دت ع��ائ�����ص��ة ب��احل��رف��ي��ة وك��ي��ل وز�رة 
�مل�صاعد  و�ل���ت���وط���ني  �ل��ب�����ص��ري��ة  �مل��������و�رد 
�لتعاون  �أهمية تعزيز  �لعمل على  ل�صوؤون 
�حلكومية  �جل��ه��ات  ب��ني  �لأدو�ر  وت��ك��ام��ل 

وتتميز  �جلمهور.  على  �لنهائي  �لع�صوي 
�ل���وح���دة �جل���دي���دة ب��ت��ع��ام��ل��ه��ا م���ع عملية 
تخمري �لنفايات �لع�صوية من خالل “�آلة 
فيها  ت�صتخدم  �لتي  �لع�صوية”،  �لنفايات 
تقنية خا�صة لتحلل جميع �أنو�ع �لنفايات 
 24 �أق�����ص��اه��ا  دورة  غ�����ص��ون  يف  �لع�صوية 
�صاعة وحتولها �إىل �صماد تلقائي م�صغوط 
من  �حلجم  يف  تخفي�ض  مع  كبري،  ب�صكل 
طبيعية  برمتها  �لعملية  م��ن   ٪90-80

وبيولوجية. 
لتمزيق  تقنية خا�صة  �لوحدة  كما توظف 
�لقاطعة  ب��ت��وف��ري  �ل��ع�����ص��وي��ة  �ل���ن���ف���اي���ات 
�إىل قطع �صغرية، مع خلط من  )ري�����ض(  
نفايات �لأخ�صاب و�لأع�صاب لتوفري �إنزمي 
ل��ك��ي ينمو يف درج���ة حر�رة  ���ص��م��اد خ��ا���ض 
عالية وهي فعالة حتى يف �لظروف �لعالية 
�حلم�صية �أو �ملاحلة لكي يكون غالف جوي 
�لرطوبة،  ��صت�صعار  جهاز  مع  ��صطناعي، 
�لرطوبة ونظام  �لتحكم يف  �صخان، ونظام 
�ل�صماد  جمع  يتم  حيث  �ل��ه��و�ء،  �لتهوية 
للجمهور  �أك��ي��ا���ض  يف  وجت��ه��ي��زه  �لع�صوي 
بعد �لنتهاء من عملية �لتخمري مبا�صرة. 
�صامل  �لدكتور  �صعادة  قال  �ملنا�صبة  وبهذه 

تقدمي  و�مل��ح��ل��ي��ة يف جم����ال  �لحت����ادي����ة 
خالل  من  �لقت�صادية  �لأن�صطة  خدمات 
�حلديثة  �لتكنولوجيا  ����ص��ت��خ��د�م  تعزيز 
و�ملن�صات �لرقمية بهدف تب�صيط و�صهولة 
�ملعامالت  �مل��ط��ل��وب��ة لإجن����از  �لإج������ر�ء�ت 
�حلكومة  م�صتهدفات  م��ع  يتما�صى  مب��ا 
وتعزيز  �لأع��م��ال  ب��ري��ادة  �ل�صرت�تيجية 
كما  �ملعنية.  �ملجالت  يف  �لدولة  تناف�صية 
�أك��دت حر�ض �ل��وز�رة على تنفيذ م�صروع 
م�صتهدفاته  وحتقيق  �لإلكرتوين  �لربط 
دع����م عملية  م��ق��دم��ت��ه��ا  ي���اأت���ي يف  و�ل���ت���ي 
�لقطاع  يف  �لعاملني  �مل��و�ط��ن��ني  ت�صجيل 
�خلا�ض، مثمنة �جلهود �لتي تبذلها د�ئرة 
�أجل  �أبوظبي من  �لتنمية �لقت�صادية يف 
و�لربط  �لرقمي  �لتحول  ت�صريع عمليات 

�لإلكرتوين �لكامل بني �جلانبني.
و�أ�صارت �إىل �أن م�صروع �لربط �لإلكرتوين 
�لقت�صادية  �لتنمية  ود�ئ��رة  �ل���وز�رة  بني 
تعزيز  يف  كبري  دور  ل��ه  �صيكون  باأبوظبي 
�لعمل  �صوق  يف  �لوطنية  �لكو�در  م�صاركة 
تاأ�صي�ض م�صاريعهم وريادة  ومتكينهم من 
�حلكومية  ل��ل��ت��وج��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذ�  �لأع���م���ال 
لروؤية  وف��ق��ا  �لتوطني  دع��م  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 

�لإمار�ت 2021.

�أبوظبي  مركز  ع��ام  مدير  �لكعبي،  خلفان 
�فتتاح  �أن   “ ت���دوي���ر:   - �ل��ن��ف��اي��ات  لإد�رة 
وحدة معاجلة �لنفايات �لع�صوية يف �إمارة 
�ملتو��صل  �ملركز  ياأتي �صمن عمل  �أبوظبي 
و�لنابع من ��صرت�تيجية �صاملة تهدف �إىل 
و�لأدو�ت  و�خل��رب�ت  �مل��و�رد  كافة  ��صتثمار 
�لالزمة من �أجل حت�صني نوعية �خلدمات 
قطاع  م�صتوى  على  �مل��رك��ز  يقدمها  �ل��ت��ي 
�لإم�����ارة،  �أرج�����اء  ك��اف��ة  �ل��ن��ف��اي��ات يف  �إد�رة 
�أبوظبي  ت��وج��ه��ات ح��ك��وم��ة  م��ع  ومت��ا���ص��ي��اً 
�مل�صتقبل  ق��و�ع��د  ك��ل  �إر���ص��اء  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
�لإمارة  �مل�صتد�م و�لآمن و�ل�صحي ملجتمع 
روؤية  لتنفيذ  �ل��ن��اج��ح  �ل��و���ص��ول  �أج���ل  م��ن 
و�عترب    .2030 �ل��ب��ي��ئ��ي��ة  �أب����وظ����ب����ي 
بكافة  �لع�صوية  �لنفايات  �إد�رة  �أن  �صعادته 
�لأول��وي��ات �صمن عمل  �أه��م  �أح��د  ��صكالها 
�ملركز، حيث �أنه يعمل على �لدو�م بتكثيف 
�ل�صركاء من �لقطاعني  بر�جمه مع كافة 
حلول  �إىل  للو�صول  و�خل��ا���ض  �حل��ك��وم��ي 
�لتاأثري�ت  م���ن  حت���د  وم��ب��ت��ك��رة  ج���ذري���ة 
�ل�صلبية للنفايات �لع�صوية وت�صاهم ب�صكل 
�قت�صاديا  ر�ف���د�ً  و  م���ورد�ً  جعلها  يف  فاعل 

��صرت�تيجياً لالإمارة.

كهرباء دبي تختار املتناق�ض االأف�سل لتنفيذ م�سروع 
حتلية املياه بنظام املنتج امل�ستقل يف جممع ح�سيان

•• دبي-وام:

�ختارت هيئة كهرباء ومياه دبي �م�ض �صركة “ يوتيكو �ض.م.ح “ “�ملتناق�ض 
بقدرة  ح�صيان  جممع  يف  �ملياه  حتلية  م�صروع  وت�صغيل  لبناء  �لأف�صل” 
�إنتاجية تبلغ 120 مليون جالون يوميا با�صتخد�م تقنية �لتنا�صح �لعك�صي 
SWRO وفق نظام �ملنتج �مل�صتقل للمياه IWP. وكانت �لهيئة قد حققت 
�إجناز� عامليا جديد� بح�صولها على �أدنى �صعر تناف�صي عاملي بلغ 0.277 
دولر �أمريكي للمرت �ملكعب من �ملياه �ملحالة وقد طرحت �لهيئة �ملناق�صة 

�أول  �مل�صروع و�لذي يعد  �خلا�صة بهذ� 
م�����ص��روع ت��ن��ف��ذه وف����ق من����وذج �ملنتج 
 2019 �أك��ت��وب��ر  يف  للمياه  �مل�صتقل 
ث��م �أع�����ادت ط���رح �مل��ن��اق�����ص��ة يف مايو 
2020 ومن �ملتوقع �أن يبد�أ ت�صغيل 
�مل�صروع يف عام 2024. وقال معايل 
�صعيد حممد �لطاير �لع�صو �ملنتدب 
كهرباء  لهيئة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ض 
روؤية  �مل�صروع  ه��ذ�  يدعم  دب��ي  ومياه 
���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و �ل�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
�لدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  �آل  ر��صد 
رئ��ي�����ض جم��ل�����ض �ل������وزر�ء ح��اك��م دبي 
لتعزيز م�صرية �لتنمية  “رعاه �هلل” 
و��صح  ت���وج���ه  ول���دي���ن���ا  �مل�������ص���ت���د�م���ة 
بالن�صبة لقطاع �لطاقة يف دبي يتمثل 

للطاقة  دب��ي  ��صرت�تيجية  �إط��ار  يف  �لنظيفة  �لطاقة  ��صتخد�م  �أول��وي��ة  يف 
�لنظيفة لتوفري %75 من �لقدرة �لإجمالية للطاقة من م�صادر �لطاقة 
�لنظيفة بحلول عام 2050 ونعمل على بناء حمطات �إنتاج �ملياه بو��صطة 
�لتقطري  بتقنية  مقارنة  �أقل  لطاقة  حتتاج  لأنها  نظر�  �لعك�صي  �لتنا�صح 
�لهيئة  وت�صتهدف  �ملياه  لتحلية  �لأف�صل  �لوم�صي مما يجعل هذ� �خليار 
�لطاقة  بو��صطة  �مل��ح��الة  �مل��ي��اه  م��ن   100% �إن��ت��اج   2030 ع��ام  بحلول 
خطط  �صمن  �مل�صروع  ياأتي  معاليه  و�أ�صاف  �مل��ه��دورة.  و�حل��ر�رة  �لنظيفة 
و��صرت�تيجية �لهيئة للو�صول بالقدرة �لإنتاجية �لإجمالية للمياه �ملحالة 
يف دبي �إىل 750 مليون جالون يوميا مقارنة ب� 470 مليون جالون يوميا 
حاليا ونعمل على �صمان ��صتمر�ر تقدمي خدمات �لهيئة بن�صبة 100% 
وفق �أعلى معايري �لتو�فرية و�لعتمادية و�لكفاءة بف�صل �لبنية �لتحتية 
و�لرقمية �ملتطورة �لتي متتلكها �لهيئة و�ل�صتناد �إىل �لبتكار و�لتخطيط 
�لعلمي �ل�صليم للم�صاهمة يف �أن تكون دولة �لإمار�ت �أف�صل دولة يف �لعامل 

بحلول مئويتها يف �لعام 2071.

امل�سرف املركزي ي�ست�سيف منتدى التكنولوجيا 
املالية احلكومية لتعزيز التعاون العابر للحدود

•• اأبوظبي -وام:

عبد�حلميد  م���ع���ايل  �أم���������ض  �ف���ت���ت���ح 
���ص��ع��ي��د �لأح����م����دي، حمافظ  حم��م��د 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  م�����ص��رف 
�ملالية  �لتكنولوجيا  منتدى  �ملركزي، 
مهرجان  فعاليات  �صمن  �حلكومية، 
�لذي   ،”2020 �أب��وظ��ب��ي  “فينتك 
يقام حتت رعاية �صمو �ل�صيخ هز�ع بن 
�ملجل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان،  �آل  ز�ي��د 

�لتنفيذي لإمارة �أبوظبي.
�ل�صوء  ت�صليط  �إىل  �ملنتدى  ويهدف 
على  توؤثر  �لتي  �مللّحة  �لق�صايا  على 
�مل��ايل يف �لوقت �حل��ايل، كما  �لقطاع 
�لعابر  �ل���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز  �إىل  ي��ه��دف 
كبار  �مل��ن��ت��دى  وي�صتقطب  ل��ل��ح��دود. 
�مل�صوؤولني وحمافظي �لبنوك �ملركزية 

وممثلي �جلهات �حلكومية.
وخالل كلمته �لفتتاحية قال معايل 
عبد�حلميد حممد �صعيد �لأحمدي: 
على �لرغم من �ملتغرّي�ت �لتي ي�صهدها 
�لقت�صاد �لعاملي، تلتزم دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة بتعزيز مكانتها كمركز 
�ل��ف��ر���ض يف جمال  م���ايل ع��امل��ي يتيح 
مع  يتما�صى  مبا  �ملالية  �لتكنولوجيا 
ب��ّد من  ول  �ل��دول��ي��ة.  �ملعايري  �أف�صل 
ب��د�أن��ا ن�صهد ظهور  �أن��ن��ا  �إىل  �لإ���ص��ارة 
�ل��ع��دي��د م���ن �ل�����ص��رك��ات �ل��ن��ا���ص��ئ��ة يف 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �لأمر �لذي 

ي�صري �إىل �أّن �لدولة باتت يف قلب �لثورة �لتكنولوجية �ملالية �لعاملية. و�أّكد 
معاليه �ن هدف �مل�صرف �ملركزي يكمن يف �لقيام بدور ��صتباقي فيما يتعّلق 
ببناء بيئة مالئمة ومتطّورة للتكنولوجيا �ملالية”، م�صرًي� �إىل �نه “لتحقيق 
هذ� �لأمر، من �ل�صروري �ل�صتفادة من �أف�صل �خلرب�ت و�ملمار�صات �ملطّبقة 
م��ن قبل �مل�����ص��ارف �مل��رك��زي��ة ح��ول �ل��ع��امل. كما يجب �ل��ت��ع��اون م��ع �لهيئات 
�لتنظيمية و�ل�صركاء يف �لقطاع، وهذ� ما ي�صبو� �ليه منتدى �لتكنولوجيا 
ومن  و�لأف��ك��ار.  �خل��رب�ت  لتبادل  يخلق من�صة  �أن��ه  �ملالية �حلكومية، حيث 
جانبه قال معايل �أحمد علي �ل�صايغ، وزير دولة ورئي�ض جمل�ض �إد�رة �صوق 
�لإمار�ت  م�صرف  �إط��الق  ي�صّرنا  �لرتحيبية:  كلمته  خالل  �لعاملي  �أبوظبي 
حيث  �حلكومية”،  �ملالية  �لتكنولوجيا  ل�”منتدى  �ملركزي  �ملتحدة  �لعربية 
يجمع �مل�صارف �ملركزية، و�مل�صرفيني وكبار �مل�صوؤولني و�جلهات �لتنظيمية، 
كي يتناق�صو� حول �أبرز �لتطّور�ت يف �لقطاع �ملايل. و�أ�صاف معاليه �ن �صوق 
�أبوظبي �لعاملي ب�صفته مركز�ً ماليا دولياً وجهة تنظيمية يف �أبوظبي يو��صل 
�لعمل ب�صكل م�صتمر مع م�صرف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي من �أجل 
حتفيز وتعزيز �لبتكار �لذي يوؤثر ب�صكل �إيجابي على �لقطاع �ملايل، و�لذي 
يعزز ��صتقر�ر و�صالمة �صوقنا و�قت�صادنا.. لذ� �أتطّلع �إىل �ملزيد من �لفر�ض 
�لتعاون  خاللها  من  ميكننا  و�لتي  �حلكومي،  �ملنتدى  هذ�  �صيخلقها  �ل��ذي 
�صمن �ملبادر�ت و�جلهود ذ�ت �ملنفعة �ملتبادلة، من �أجل بناء �لقت�صاد �لعاملي 
�لأكرث مرونة و�بتكار�ً و��صتد�مة. كما �ألقى كل من معايل عمر بن �صلطان 
�لعلماء، وزير دولة للذكاء �ل�صطناعي و�لقت�صاد �لرقمي وتطبيقات �لعمل 
عن ُبعد، كلمة حول �لتحّول �لرقمي لدولة �لإم��ار�ت، ومعايل عبد �لعزيز 
�لغرير، رئي�ض �حتاد م�صارف �لإمار�ت، كلمتني حول �أجندة �لرقمنة للقطاع 

�مل�صريف �لمار�تي.

•• ابوظبي-الفجر: 

�لأمانة  مع  تفاهم  مذكرة  م��وؤخ��ر�ً  �ملالية  وز�رة  وّقعت 
ب�صاأن  �لعربية  �خلليج  ل��دول  �ل��ت��ع��اون  ملجل�ض  �لعامة 
�لتعاون يف جمالت �إقامة �لرب�مج و�ملبادر�ت �مل�صرتكة 
يف �ل��ق��ط��اع��ني �مل����ايل و�لق��ت�����ص��ادي وت��ن��ف��ي��ذه��ا �صمن 
ج��ن��اح جم��ل�����ض �ل��ت��ع��اون خ���الل ف���رتة �إق���ام���ة معر�ض 
�ل��وز�رة لتطوير �صبل  �إك�صبو دب��ي، وذل��ك �صمن جهود 
�ملجالت  �ملجل�ض يف جميع  دول  و�لتكامل بني  �لتعاون 
ويف �إطار حر�صها على توثيق عرى �لرو�بط بني �صعوب 

�ملنطقة.
وجاء توقيع مذكرة �لتفاهم على هام�ض �لجتماع �لذي 

�ل��ت��ي ت��رت��ب��ط مب��ج��الت �ل��ت��ع��اون و�ل��ت��ك��ام��ل ب��ني دول 
جمل�ض �لتعاون يف �ملجالني �ملايل و�لقت�صادي، م�صري�ً 
�إىل �أنه �صيتم تقدمي �لدعم �ملتبادل يف نطاق �لإمكانيات 

�ملتاحة، ويف حدود �لقو�نني و�للو�ئح �ملنظمة.
�إط��ار تطوير  �لتفاهم يف  “تاأتي مذكرة  �صعادته:  وقال 
و�لأمانة  �مل��ال��ي��ة  وز�رة  ب��ني  و�لتن�صيق  �ل��ت��ع��اون  �آف����اق 
�ل��ع��ام��ة مل��ج��ل�����ض �ل���ت���ع���اون ل����دول �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي��ة يف 
�ملجالت ذ�ت �لهتمام �مل�صرتك، ولتحقيق �أق�صى فائدة 
ممكنة من �مل�صاركة يف معر�ض �إك�صبو. �إن وزر�ة �ملالية 
�ملطلوب  �لدعم  �صبل  كافة  تقدمي  يف  ب��دوره��ا  ملتزمة 
�خلليجي  �لقت�صادي  و�لتكامل  �لتعاون  م�صرية  لدفع 
جمل�ض  يف  �مل�صتد�مة  �لق��ت�����ص��ادي��ة  �لتنمية  وحتقيق 

عقد يف مقر �لوز�رة باأبوظبي بني �صعادة يون�ض حاجي 
�خلوري وكيل وز�رة �ملالية و�صعادة خالد بن �إبر�هيم �آل 
�ل�صيخ �ملفو�ض �لعام جلناح جمل�ض �لتعاون يف معر�ض 
�صعادة يون�ض  و�ط��ل��ع  ل��ه.  �مل��ر�ف��ق  و�ل��وف��د  دب��ي  �أك�صبو 
�خلوري خالل �لجتماع على عر�ض مقدم من �لأمانة 
و�لرب�مج  �لفعاليات  �أهم  حول  �لتعاون  ملجل�ض  �لعامة 
�إك�صبو  معر�ض  خالل  �لأمانة  جناح  يف  �قامتها  �ملزمع 

دبي.
�أهمية  �خل��وري  يون�ض حاجي  �أك��د  ذل��ك،  على  وتعليقاً 
توقيع مذكرة �لتفاهم مع �لأمانة �لعامة ملجل�ض �لتعاون 
لدول �خلليج �لعربية لو�صع �آليات و��صحة حتدد �أ�ص�ض 
�لتعاون يف جمالت �إقامة �لرب�مج و�ملبادر�ت �مل�صرتكة 

�لتعاون لدول �خلليج �لعربية.« ت�صمل مذكرة �لتفاهم 
وز�رة  �عتبار  �أب��رزه��ا،  �لتعاون يف جم��الت عديدة  على 
�لقت�صادية  �لفعاليات  كافة  يف  رئي�صياً  �صريكاً  �ملالية 
و�ل��ت��ن��م��وي��ة �ل��ت��ي ���ص��ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا يف ج��ن��اح جمل�ض 
دبي،  �أك�صبو  �لعربية يف معر�ض  �لتعاون لدول �خلليج 
وعقد  م�صرتكة  ومبادر�ت  بر�مج  تطوير  على  و�لعمل 
وتدريبية  نقا�صية  وحلقات  وم��وؤمت��ر�ت  ون���دو�ت  ور���ض 
يف �ملجالت �لقت�صادية و�لتنموية �صمن �أن�صطة جناح 
�ل��ت��ع��اون لإط���الق بر�مج  �إىل ج��ان��ب  �ل��ت��ع��اون،  جمل�ض 
وم���ب���ادر�ت وف��ع��ال��ي��ات �ق��ت�����ص��ادي��ة وت��ن��م��وي��ة م�صرتكة 
�ملعر�ض  يف  �مل�صاركة  �لأخ��رى  �لأجنحة  مع  وبالتعاون 

وبالأخ�ض �أجنحة دول جمل�ض �لتعاون.

بهدف �لتعاون يف �إقامة �لرب�مج و�ملبادر�ت �مل�شركة خالل معر�ض �إك�شبو دبي

وزارة املالية توقع مذكرة تفاهم مع االأمانة العامة ملجل�ض التعاون لدول اخلليج العربية
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بنك م�صاهمة عامة بف�صخ �تفاقية �لجارة �ملنتهية بالتملك وملحقاتها و�لز�م �ملدعي عليه بت�صليم �لعقار مو�صوعها خاليا من 
�ل�صو�غل ورد حيازة �لوحدة �لعقارية �لكائنة بامارة دبي - منطقة ور�صان �لوىل - رقم �لر�ض 580 - مبنى �ي �صي �مار�تي - 
�لطابق �لر�بع - �صقة رقم 401 �ىل �ملدعي و�لغاء ��صارة �لقيد �لعقاري )�لجارة �ملو�صوفة يف �لذمة( �مل�صجلة لدى د�ئرة �لر��صي 
و�لمالك بدبي �لو�ردة يف �صهادة �مللكية ل�صالح �ملدعي عليه و�لتي جاء فيها )تخ�صع ملكية �لعقار �ىل ترتيبات �لجارة �ملنتهية 
بالتملك طبقا لعقد �لجارة �ملنتهي بالتملك وملحقاته �ملودع لدى �لد�ئرة( كما �لزمت �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي تعوي�ض 
مبلغ مقد�ره )62.839.66( درهم و�لر�صوم و�مل�صروفات وخم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ض ما عد� ذلك من طلبات   
حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب 

�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26   

اعالن بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  530/2015/207 تنفيذ جتاري 

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2013/120 جتاري كلي و�لز�م �ملنفذ �صده بان 
ي�صدد لطالبة �لتنفيذ مبلغ وقدره )290166674( درهم، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 

طالب �لإعالن : �ل�صركة �لعربية للطري�ن �ض.م.ع -  �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 
�ملطلوب �إعالنه : 1- �صركة �بيار للتطوير �لعقاري �ض.م.ع - ممثله ب�صخ�ض مديرها �لعام - �صفته بالق�صية 

: منفذ �صده -   جمهول حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2020/6/28 �خطاركم ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
- رقم  �ر���ض  �لعقار�ت:1-عبارة عن قطعة  بيع  و�ل  �لتبليغ  تاريخ  يوم من  دره��م خالل 15   )317266513(
�لر�ض 175 - �ملنطقة جبل علي �ل�صناعية �لثالثة 2 - عبارة عن قطعة �ر�ض - رقم �لر�ض 85 - �ملنطقة 
�ل�صفوح �لوىل 3- عبارة عن قطعة �ر�ض - 190 - �ملنطقة �ل�صفوح �لوىل 4- عبارة عن قطعة �ر�ض - رقم 
�ر���ض - رقم �لر���ض 148 - �ملنطقة �ل�صفوح �لوىل  �لر���ض 161 - �ملنطقة �ل�صفوح 5 - عبارة عن قطعة 

و�لعائدة لكم بطريق �ملز�يدة وفقا ملقت�صيات ن�ض �ملادة 295 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية.
رئي�ش ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  5348/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع �لدعوى : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2917/2019 جتاري جزئي ، 

ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )77514.04( درهم، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 
�صفته    - )�مل�صرف(  �خلارجية  و�لتجارة  لال�صتثمار  �لعربي  �مل�صرف   : �لإع���الن  طالب 

بالق�صية : طالب �لتنفيذ 
�ملطلوب �إعالنه : 1- �حمد �صامل عامر �صامل - �صفته بالق�صية : منفذ �صده

  جمهول حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
فان  وعليه   ، �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )77514.04( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ 
�ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�ش ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26   

اعالن بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  2258/2019/208 تنفيذ مدين 

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 269/2019 مدين جزئي ، 
ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )130268.5( درهم، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 

طالب �لإعالن : حممد علي زيد بن زيد �ملطريي -  �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 
�ملطلوب �إعالنه : 2- مارلون �و�صكار مورى/ب�صفته مدير �صركة هاجيز لتجارة �لعامة 

م.م.ح - �صفته بالق�صية : منفذ �صده
  جمهول حمل �لإقامة 

ب��ت��اري��خ:2020/11/9 �خطار مدير  مو�صوع �لإع��الن : ق��ررت حمكمة دبي �لبتد�ئية 
�ملنفذ �صدها �ملدعو/ مارلون �و�صكار مورى لالر�صاد عن �مو�ل �صركة/ هاجيز لتجارة 

�لعامة م.م.ح.
رئي�ش ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 4458/2020/60 امر اداء    
مو�صوع �لدعوى :��صد�ر �مر �د�ء بالز�م �ملطلوب �لمر �صدهم بان يوؤدو� بالتكافل و�لت�صامن فيما 
بينهم �ىل طالبة �لمر قيمة �ل�صيكات �لثالثة �لبالغة )820469.39( درهم بال�صافة �ىل �لفائدة 
�لتاأخريية بو�قع 12٪ �صنويا من تاريخ قيد �لطلب وحتى �ل�صد�د �لتام و�عطاء �لمر �صفة �لنفاذ 

�ملعجل و�لز�م �ملطلوب �لمر �صدهم بالر�صوم و�مل�صاريف وبدل �تعاب �ملحاماة  
طالب �لإعالن : �صركة �ل �ي دي لتجارة �لكهربائيات �ض.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله:مارون وديع مطر - �صفته بالق�صية : وكيل
 - �حل���ور�ين  خليل  توفيق  حممد   -2 �مل��ه��ريي  حمرعني  ر����ص��د  �صيف  يو�صف   -1 �إعالنهما:  �ملطلوب 

�صفتهما بالق�صية : مدعي عليهما - جمهويل حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن :  قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2020/11/23 تكليفكم بالوفاء مبا جاء �عاله 

عن طريق �لعالن بالن�صر خالل 5 �يام من تاريخ �لن�صر وذلك للوفاء باملطالبة �ملذكوره �عاله.
رئي�ش الق�ضم         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية
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اعالن ن�ضر 

  رقم:2020/6923 
�ملنذر:عادل حممد طيب عبد�لكرمي توكل

�ملنذر �ليه:�صاه جهان مياه عبد�حلميد
�ملو�صوع:ن�صر �لنذ�ر �لعديل �مل�صدق حتت رقم:2020/1/162467

ينذر �ملنذر/�ملنذر �ليه ب�صرورة �خالئه للعني �ملوؤجرة )فيال رقم 24 - �لطو�ر 2 - قطعة �ر�ض رقم 227-
377( و�صد�د �لقيمه �ليجارية على �صغله للعني وت�صليمها للمنذر خاليه من �ل�صو�غل باحلاله �لتي ت�صلمها 
عليها مع ��صالح ماقد يكون حلق بها من تلف وت�صويه ح�صاب �ملاء و�لكهرباء ودفع �ي خمالفات من جهة 
�لبلدية �و من �ي جهات �خرى و�ي ��صتهالكات �خرى عن مدة �صغله للعني حتى تاريخ �لخالء �لتام وذلك 
�ملن�صو�ض عليها يف قانون  �أق�صاها )30 يوما( من تاريخ ن�صر هذ� �لن��ذ�ر وذلك طبقا للمهله  خالل مدة 
تنظيم �لعالقات بني �ملوؤجرين و�مل�صتاأجرين بامارة دبي ، و�ل �صوف ي�صطر �ملنذر ��صفا لتخاذ �لجر�ء�ت 
وم�صاريف  ر�صوم  بكافه  �ليه  �ملنذر  حتميل  مع  �يجارية  قيمه  من  وماي�صتجد  ذك��ر  ملا  �لالزمه  �لق�صائية 

�لدعوى و�لتقا�صي و�تعاب �ملحاماه
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اعالن مدعي عليه بالن�ضر 

 لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة املحكمة االبتدائية املدنية االحتادية 
)جزئي( مدين   SHCFICIREA2020 /0006279:يف الدعوى رقم 

�ىل �ملدعي عليه:�صركة لفريق لال�صو�ق �ملاليه مرليك�ض
جمهول حمل �لقامة:دبي �صارع �ل�صيخ ز�يد برج �ل�صقر لالعمال طابق 10 - هاتف 045282401

لفريق  عليها:�صركة  �ملدعي  �صد  �جلن�صية  �مار�تية   - بيا�صي  حجاج  حممد  �ملدعيه:مليكة  رفعت 
لال�صو�ق �ملاليه )مرليك�ض( تطالب فيها بالتايل:�لز�م �ملدعي عليه بدفع تعوي�ض مببلغ )84.000( 

درهم و�لز�م �ملدعي عليه دفع �لر�صوم و�مل�صاريف
�ملحكمة  �ل�صارقة  حمكمة  �لدعوى  �د�رة  مكتب  �مام   2020/12/15 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  �نت   
وكيل معتمد  بو��صطة  �و  �صخ�صيا   )18 رقم  �لدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  �ملدنيه  �لبتد�ئية 
وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة 
�يام من تاريخ �لن�صر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور  رقمها �عاله بو�صفك مدعي عليه  -  حرر 

بتاريخ:2020/11/24
مدير اخلدمات الق�ضائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن مدعي عليه بالن�ضر 

 لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة املحكمة االبتدائية املدنية االحتادية 
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2020 /0006285:يف الدعوى رقم 

�ىل �ملدعي عليه:مع�صوم ح�صني رفيق �ل�صالم
جمهول حمل �لقامة:دبي جبل علي - منطقة �رتي

نعلمكم بان �ملدعي/حممد رحيم حاجي �هلل نظر يف �لدعوى رقم:2020/6285 �لد�ئرة �ليوم �لو�حد �لوىل - قد 
رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها:

بالنفاذ  �لر�صوم و�مل�صروفات مع �صمول �حلكم  �لز�مه بدفع  �ملدعي عليه بدفع مبلغ )25679( درهم مع  �لز�م 
�ملعجل طبقا لحكام �ملادة 229 �لفقرة 5 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية

 لذ� يقت�صي ح�صورك �مام مكتب �د�رة �لدعوى رقم )2( مبحكمة �ل�صارقة �لحتادية �لبتد�ئية �صخ�صيا �و بو��صطة 
وكيل معتمد وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي مالديكم من بيانات وذلك يوم �لثنني �ملو�فق:2020/12/14 
وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكورة �رقامها بو�صفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن �حل�صور �و عدم �ر�صال 

وكيل عنه فانه �صيتم ��صتكمال �لجر�ء�ت �لقانونية يف غيابك،حرر بتاريخ:2020/11/24
مدير اخلدمات الق�ضائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن مدعي عليه بالن�ضر 

 لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة املحكمة االبتدائية املدنية االحتادية 
)جزئي( مدين   SHCFICIREA2020 /0004857:يف الدعوى رقم 

�ىل �ملدعي عليه:ر��صد �صامل ر��صد �لظاهري �لظاهري
جمهول حمل �لقامة:منطقة �لرفاع فيال رقم 24

نعلمكم بان �ملدعي/د�ر �لتاأمني �ض.م.ع يف �لدعوى - يف �لدعوى رقم:4857/2020 �لد�ئرة �جلزئية �لثانية
 قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها:

�لتعوي�ض و�لز�م �ملدعني بالر�صوم و�مل�صروفات  باملنا�صب من  قبول �دخال �خل�صم �ملدخل يف �لدعوى و�حلكم 
و�لتعاب

 لذ� يقت�صي ح�صورك �مام مكتب �د�رة �لدعوى رقم )7( مبحكمة �ل�صارقة �لحتادية �لبتد�ئية �صخ�صيا �و بو��صطة 
وكيل معتمد وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي مالديكم من بيانات وذلك يوم �لربعاء �ملو�فق:2020/12/16 
وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكورة �رقامها بو�صفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن �حل�صور �و عدم �ر�صال 

وكيل عنه فانه �صيتم ��صتكمال �لجر�ء�ت �لقانونية يف غيابك،حرر بتاريخ:2020/11/25
مدير اخلدمات الق�ضائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 اإعالن مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�ضر

ن�ضر )االإعالن املو�ضح اأدناه( على نفقة طالبة االإعالن 
ال�ضيدة/ جنالء حممد اأحمد �ضالح اأحمد )اجلن�ضية - ال�ضودان( 

مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�ضر 
�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة ال�ضرعية )حمكمة االأ�ضرة(

يف الدعوى رقم 2020/568 م )اأحوال �ضخ�ضية(
�ىل �ملدعي عليه / عالء �لدين بابكر حممد �أحمد 

وجن�صيته / بريطاين 
�لعنو�ن / جمهول حمل �لإقامة 

حيث �ن �ملدعية / جنالء حممد �أحمد �صالح �أحمد �أقامت عليك لدى هذه �ملحكمة �لدعوى �أعاله  
و�لتي تطلب فيها )طالق لل�صرر و�ل�صقاق و�لهجر وبنفقة متعه ونفقه عدة و�ملطالبة با�صتحقاق 
�حل�صانه ونفقة �لبنوة و�أجرة ح�صانه و�أجرة م�صكن ح�صانة( فيقت�صي  ح�صورك �مام قا�صي �لد�ئرة 
�لثانية باملحكمة يف �ل�صاعة �لعا�صرة )10.00( �صباحا من يوم �لربعاء �ملو�فق 2020/12/9 م وذلك 
لالإجابة على �لدعوى. ويف حالة تخلفك عن �حل�صور �و عدم �إر�صال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فاإن 

�ملحكمة �صتبا�صر نظر �لدعوى يف غيابك. حترير� يف يوم / �لثنني �ملو�فق 2020/11/23 م
مدير اإدارة اخلدمات امل�ضاندة 

في�ضل علي املعال 

          االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�ضارقة  ال�ضرعية - حمكمة االأ�ضرة
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  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

��صم �ل�صركة : كيورفت للياقة ذ.م.م  
 - ب��ردب��ي   - �ل مكتوم  �صعيد  ب��ن  ر����ص��د  بنت  م��رمي  �ل�صيخه  رق��م ملك  �لعنو�ن : حم��ل 
رقم    831345 �لرخ�صة:  رق��م  م�صئولية حم��دودة  �ل��ق��ان��ون:ذ�ت  �ل�صكل  �لوىل.  جمري� 
�لقيد بال�صجل �لتجاري : 1406482 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بدبي 
باأنه قد مت �لتاأ�صري يف �ل�صجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�صركة �ملذكورة �أعاله، وذلك 
دبي  �لعدل حماكم  و�ملوثق لدى كاتب  بتاريخ 2020/7/14   ق��ر�ر حماكم دبي  مبوجب 
بتاريخ  2020/7/14 وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني 
�فينياك�ض جروب  106 ملك  رقم  :مكتب  �لعنو�ن  �وديتورز  ��ض  �يه  �يه  �فينياك�ض 
معه  فاك�ض:045578358،م�صطحباً   - ه��ات��ف:045578358   - �لتجاري   - �خلليج  ليمتد 

كافة �مل�صتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية
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  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    

��صم �مل�صفي/�فينياك�ض �يه �يه ��ض �وديتورز 
�لعنو�ن :مكتب رقم 106 ملك �فينياك�ض جروب ليمتد - �خلليج �لتجاري  

 هاتف:045578358 - فاك�ض:045578358 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�صفي �ملذكور 
كيورفت للياقة ذ.م.م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  �أعاله لت�صفية : 
من  وعلى   2020/7/14 بتاريخ  دب��ي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�ملوثق   2020/7/14
لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على 
وذلك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�صتند�ت  كافة  معه  م�صطحباً   ، �أع��اله  �ملذكور  �لعنو�ن 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية
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  اعالن بالن�ضر

�ملرجع : 2020/11/25/56

ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيد/ عبد�ملنعم عليبو �جلن�صية �ملغرب يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته 

جنمة  �لرخ�صة:كافترييا  يف  �لهند  �جلن�صية  لودهى  خان  �هلل  ف�صيح  �ل�صيد:حممد  �ىل  وذلك   ٪100 �لبالغه 

�لتنميه  د�ئرة  من  �ل�صادرة   )766108( رقم  رخ�صة  مبوجب  �ل�صارقة  بامارة  تاأ�ص�صت  و�لتي  �لول  �لطريق 

�لقت�صادية ، تغيري ن�صاط ، تغيري �ل�صم �لتجاري لل�صركة/�ملوؤ�ص�صة ، تنازل �صاحب �لرخ�صة لخر

�صان  يف   2013 ل�صنة    )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�ض 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �لجر�ء �مل�صار 
�ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي  �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية. 
   الكاتب العدل   

مركز ال�ضقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26   

اعالن بالن�ضر        
 1896/2020/11 مدين جزئي 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- �يزي ريت�ض خلدمات �د�رة �ملن�صاآت  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي :حممد �صجاد� خان حممد �رمن خان 
�أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )20.000( درهم  قد 
و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام و�صمول 

�حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة 
ب��ال��ع��ل��م و�حل�����ص��ور ع���رب برنامج  �ل��ت��ك��رم  ي��رج��ى  ل���ذ�  ي���وم 2020/12/6  ل��ه��ا ج��ل�����ص��ة  وح�����ددت 
هاتف  ع��ل��ى  �لوىل  �لب��ت��د�ئ��ي��ة  �ل���دع���وى  �د�رة  �م����ام   BOTIM تطبيق  �مل��رئ��ي  �لت�����ص��ال 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �و من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذ�  رق�����م:00971566037085 

لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام على �لقل. 
رئي�ش الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�ضر        

 4235/2020/16 جتاري جزئي 
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- مان�صر �صاك�صون دبي �ض.ذ.م.م  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :�صركة �لد�نوب لتجارة مو�د �لبناء ذ.م.م - فرع 

�مل��دع��ي عليها مببلغ وقدره  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة  �ل��دع��وى وم��و���ص��وع��ه��ا  �أق����ام عليك  ق��د 
تاريخ  من   ٪12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  درهم   )213.648.75(

�ل�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام 
قاعة  يف  �صباحا   08:30 �ل�صاعة   2020/12/6 �مل��و�ف��ق  �لح��د  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
�لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�ش الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�ضر 
 6891/2020  

�ملخطر:جاك للمالحة و�للوجي�صتيك ذ.م.م
وينوب عنها:مكتب �ن�ض �ند كو �ل�صرق �لو�صط �ض.ذ.م.م )فرع دبي( عنهم:وميثلهم يف �لتوقيع/طارق �صالح 
�صعبان ح�صني جاد�هلل  مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�صدق عليها لدى �لكاتب �لعدل بدبي بتاريخ:2020/11/12 

حتت �لرقم �ملحرر:2020/1/188690
�ملخطر عليهما:1- جي ��ض 4 خلدمات �حلر��صة �ض.ذ.م.م

2- �أيوب مرهون غريب بن غريب �ل�صعدي - عماين �جلن�صية
�ملو�صوع/�لنذ�ر رقم �ملحرر 2020/1/193035

�ملبالغ  ل�صد�د  بالوفاء  و�لتكليف  �لعديل  بالنذ�ر  �ليهما  �ملخطر  �لطرف  �ىل  �ملخطر  �لطرف  ويعلن  يخطر 
�ملرت�صدة يف ذمة �ملنذر �ليه بدفع �ملبلغ �مل�صتحق �لبالغ قدره )2.778.961.93( درهم يف خالل 5 �يام من تاريخ 
ن�صر هذ� �لنذ�ر �لعديل و�ل �صوف ن�صطر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �لكفيلة حلفظ حقوق موكلنا 

مبا فيها على �صبيل �ملثال ل �حل�صر طلب �أمر �أد�ء مع �لزمكما بالر�صوم و�مل�صاريف و�لفو�ئد �لقانونية
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26   
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة - حمكمة التنفيذ املدنية - ابراهيم ح�ضن خواجه ابراهيم عبداهلل 
ابو�ضويد �ضركة ا�ضكودك للم�ضاعد

مدين   SHCEXCICIVS2020 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0001324/ 
�إىل �ملحكوم عليه : �بر�هيم ح�صن خو�جه - �بر�هيم عبد�هلل �بو�صويد - �صركة ��صكودك للم�صاعد 

  حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 
�ملنفذ: كوت�صومول جوجي ثوبيل - �جلن�صية:هندي 

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

تنفيذه كالآتي :  �ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف : 60190.0 
 / �إعالنك  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  �أعاله  �ليه  �مل�صار  �لتنفيذي  �ل�صند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  �نت  لذلك 

�إعالنكم بهذ� �لإخطار. 
ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة يوم - �ملو�فق - �ل�صاعة - �مام �ملحكمة �ملذكورة 

ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �صتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�ضي/معت�ضم احمد �ضمري ابو�ضادي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية - اأنور ح�ضني عبد املتني
)جزئي(  مدين   AJCEXCIREA2020 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0000059/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �أنور ح�صني عبد �ملتني
�مارة عجمان ، رقم مكاين 4359910990 ، هاتف رقم:05067062507 ، 0508013973 ، 0543553355

بطاقة هوية رقم:5-7047908-1983-784 
  حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 

�ملنفذ: �صوبرماركت فرحان -   يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  

تنفيذه كالآتي :  �ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف : 10.720 درهم 
 / �إعالنك  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  �أعاله  �ليه  �مل�صار  �لتنفيذي  �ل�صند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  �نت  لذلك 

�إعالنكم بهذ� �لإخطار. 
ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة يوم - �ملو�فق - �ل�صاعة - �مام �ملحكمة �ملذكورة 

ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �صتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�ضي/علي املهلبي 
حمكمة عجمان 

حمكمة التنفيذ املدنية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن بالن�ضر        

 950/2020/18 عقاري جزئي 
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- عادل يو�صف عطائي - جمهول حمل �لقامة   
مبا �ن �ملدعي :نور بنك )م�صاهمة عامة( )بنك نور �ل�صالمي �ض.م.ع( �صابقا 

قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها يلتم�ض �ملدعي من �ملحكمة �ملوقرة �لت�صريح بقيد �لدعوى و�عالن �ملدعي عليها 
بها و�حلكم:1- �حلكم بف�صخ �تفاقية �لجارة ومالحقها و�لز�م �ملدعي عليها �لوىل ب�صد�د مبلغ وقدره )4.225.997( 
درهم �ملدفوع من �لبنك يف متويل �لفيال حمل �لتد�عي 2- �لز�م �ملدعي عليها �لوىل بان توؤدي للبنك �ملدعي مبلغ 
تنفيذ  عليها يف  �ملدعي  �خ��الل  نتيجة  باملدعي  �ل��ذي حلق  و�ل�صرر  �لعطل  تعوي�صا عن  دره��م ميثل   )950.000.00(
�لتز�ماتها �لعقدية وف�صخ �لتفاقية ويعترب �لقيمة �ليجارية للفيال يف وقت �لتعاقد كان )95.000.00( درهم �يجار 
�صنويا وملا كان �لبنك قام با�صتئجار �لفيال ملدة )88( عاما وقام بدفع �لقيمة �ليجارية كاملة )حق منفعة( 3- �حلكم 
بف�صخ �تفاقية �لجارة �ملنتهية بالتملك بني �لبنك �ملدعي و�ملدعي عليه �لثاين ل�صتحالة تنفيذ �لعقد ل�صبب �أجنبي 

خارج عن �إد�رة �لبنك �ملدعي 4- �لز�م �ملدعي عليهما بالر�صوم و�مل�صاريف.
وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2020/12/8 �ل�صاعة 08:30 �صباحا يف قاعة �لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت مكلف 
�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�صور 

�أيام على �لأقل. 
رئي�ش الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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  اعالن بالن�ضر
�ملرجع : 2020/113

ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيد/ خالد عادل عبد�هلل خمي�ض �ملعمري - �مار�تي �جلن�صية 
طاهر  عي�صى  �حمد  �ل�صيدة/منى  �ىل  وذلك   ٪100 ح�صته  كامل  وتنازل  بيع  يف  يرغب 
�لبلو�صي - �مار�تية �جلن�صية يف �لرخ�صة مركز دورين لتجميل �ل�صيد�ت ، تاأ�ص�صت بامارة 

�ل�صارقة مبوجب رخ�صة رقم:522592 �ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بال�صارقة
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على 
�لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي  �عرت��ض حيال 

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

�ضناعية 5/ال�ضارقة

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
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  اعالن بالن�ضر
�ملرجع : 2020/115

�جلن�صية  �مار�تي   - �ل�صويدي  بوغامن  خليفة  عبد�هلل  �حمد  �ل�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�ل�صيد/ر�جي�ض كومار �ديريي ماد�ي هندي  يرغب يف بيع وتنازل كامل ح�صته 100٪ وذلك �ىل 
�جلن�صية يف �لرخ�صة:مطعم �ل�صني �ل�صاخن تاأ�ص�صت بامارة �ل�صارقة مبوجب رخ�صة رقم 555912 

�ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بال�صارقة
تعديالت �خرى:مت تغيري �ل�صكل �لقانوين من موؤ�ص�صة فردية �ىل موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات - 

مت تغيري �ل�صم �لتجاري من مطعم �ل�صني �ل�صاخن �ىل/مطعم �لع�صاء �جليد
�صان  يف   2013 ل�صنة    )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�ض 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �لجر�ء �مل�صار 
�ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي  �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية. 
   الكاتب العدل   

�ضناعية 5/ال�ضارقة

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26   

  اعالن بالن�ضر
�ملرجع : 2020/114

ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيد/ عابده �صيد حممد - هندية �جلن�صية ترغب يف بيع وتنازل كامل 
ح�صتها 100٪ وذلك �ىل �ل�صيد/عمري �جليالين �صيخناد - هندي �جلن�صية يف �لرخ�صة كافترييا 
�صاورما �لبا�صا ، تاأ�ص�صت بامارة �ل�صارقة مبوجب رخ�صة رقم 549448 �ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية 
�لقت�صادية بال�صارقة - تعديالت �خرى:مت تغيري ��صم �لتجاري من كافترييا �صاورما �لبا�صا �ىل/

كافترييا �لرب�ري فرع 1
�صان  يف   2013 ل�صنة    )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�ض 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �لجر�ء �مل�صار 
�ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي  �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية. 
   الكاتب العدل   

�ضناعية 5/ال�ضارقة

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26   
 اعـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات- خورفكان:
 �ل�صيد/ �بر�هيم فا�صل �لعيد - �جلن�صية �صوريا

وطلب �لت�صديق على حمرر يت�صمن )تنازل(  يف ح�صته �لبالغه 100٪ يف �ل�صم �لتجاري 
�لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ��رة  من  و�ملرخ�ض   ، مطعم  �لرخ�صة  ن�صاط   ، �لفخار  م��ذ�ق  مطعم 
يف  خورفكان رخ�صة جتارية رق��م:755702 �ل�صادرة بتاريخ:2017/12/13 يف د�ئرة �لتنمية 
�لقت�صادية بخورفكان �ىل �ل�صيد/حممد �ل�صحات �ل�صيد حممد حجازي ، �جلن�صية:م�صر 
ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات 

ذوي �ل�صاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�صاء ��صبوعني من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�ضة حممد علي 

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26   

اعالن حكم بالن�ضر
يف  الدعوى رقم 1316/2020/16 جتاري جزئي  

مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )128.960.00( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12٪ من تاريخ �ل�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة 

طالب �لإعالن :  �صركة م�صرت �صيد للت�صنيع ذ.م.م  - �صفته بالق�صية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنه : 1- �أركو للمقاولت �لعامة موؤ�ص�صة فردية ميثلها مالكها �صعيد حممد علي حممد �لفقاعي - 

�صفته بالق�صية : مدعي عليه - جمهول حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2020/6/29 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله 
 )128.960( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعي  بالز�م  ذ.م.م  للت�صنيع  �صيد  م�صرت  ل�صالح/�صركة 
درهم و�لفائدة بو�قع 9٪ �صنويا من تاريخ �ل�صتحقاق �حلا�صل يف 2019/3/16 وحتى �ل�صد�د �لتام و�لز�مها برد 
�صيكني �ل�صمان رقمي 479337 مببلغ ت�صعة �لف وخم�صمائة درهم و�لثاين رقم:916381 مببلغ ت�صعة ع�صر �لف 
وثمامنائة و�ربعون درهم و�مل�صحوبان على بنك �ت�ض ��ض بي �صي و�لزمتها �مل�صروفات ومببلغ �لف درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة ورف�صت ما عد� ذلك من طلبات   حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
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انذار عديل بالن�ضر 

  رقم:2020/6943 
�ملنذر/�صركة �حلمر� للتطوير �لعقاري �ض.ذ.م.م

�ملنذر �ليها:�صدن للتجارة ذ.م.م
مبوجب �لنذ�ر رقم 2020/181955 �نذ�ر عديل و�مل�صجل لدى كاتب �لعدل بدبي فانه ومبوجب هذ� �لنذ�ر 
تنبه �ملنذرة على �ملنذر �ليها ب�صد�د �ملبالغ �مل�صتحقة و�ملرت�صدة بذمتها و�لو�ردة ب�صدر هذ� �لنذ�ر بقيمة 
و�صبعون  مائة وثالثة  وثماين  �لف  ع�صر  و�صته  �مار�تي خم�صمائة  درهم   )516.873.73( وقدرها  �جمالية 
�أثناء فرتة  �ي��ة �صو�غر ط��ر�أت عليها  �مل��وؤج��رة من  دره��م وثالثة و�صبعون فل�ض ل غري - مع �خ��الء �لعني 
�ت��خ��اذ كافة  �لن���ذ�ر و�ل �صن�صطر �ىل  ب��ه��ذ�  ت��اري��خ علمكم  ي��وم��ا م��ن  �لي��ج��ار وذل���ك خ��الل خم�صة ع�صر 
�لجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة لخالئكم من �لعني �ململوكة للمنذرة و�لز�مكم ب�صد�د �ملبلغ �ملذكور و�لفائدة 
�لقانونية �مل�صتحقة عليه ف�صال عن �حلجز على كافة �مو�لكم �ملنقولة و�لغري �ملنقولة وبيعها باملز�د �لعلني 
بال�صافة �ىل حتميلكم م�صوؤولية �لتعوي�ض عن كافة �ل�صر�ر �ملادية و�لدبية �لتي حلقت باملنذرة و�لر�صوم 

و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�ضر 

  رقم:2020/6944 
�ملنذر/�صركة �حلمر� للتطوير �لعقاري �ض.ذ.م.م

�ملنذر �ليها:كاتريينا كليمينكو - �أوكر�نية �جلن�صية
مبوجب �لنذ�ر رقم 2020/178484 �نذ�ر عديل و�مل�صجل لدى كاتب �لعدل بدبي فانه ومبوجب 
و�لو�ردة  بذمتها  و�ملرت�صدة  �مل�صتحقة  �ملبالغ  ب�صد�د  �ليها  �ملنذر  على  �ملنذرة  تنبه  �لن��ذ�ر  هذ� 
�ألفا  ع�صر  خم�صة  �م��ار�ت��ي  دره��م   )15.385.02( وق��دره��ا  �جمالية  بقيمة  �لن���ذ�ر  ه��ذ�  ب�صدر 
تاريخ  يوما من  ع�صر  وذل��ك خالل خم�صة   - فل�ض  و�ثنني  درهما  وثمانون  وثالثمائة وخم�صة 
لخالئكم  �ل��الزم��ة  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت  كافة  �تخاذ  �ىل  �صن�صطر  و�ل  �لن���ذ�ر  بهذ�  علمكم 
عليه  �مل�صتحقة  �لقانونية  و�لفائدة  �ملذكور  �ملبلغ  ب�صد�د  و�لز�مكم  للمنذرة  �ململوكة  �لعني  من 
ف�صال عن �حلجز على كافة �مو�لكم �ملنقولة و�لغري �ملنقولة وبيعها باملز�د �لعلني بال�صافة �ىل 
�لتي حلقت باملنذرة و�لر�صوم  �ملادية و�لدبية  �لتعوي�ض عن كافة �ل�صر�ر  حتميلكم م�صوؤولية 

و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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    يف الدعوى رقم 2020/1804 اإ�ضتئناف جتاري  

�ملعلن �ليه:�مل�صتاأنف �صده �لثاين:هاين ميالد جدعون �لع�ض
�مل�صتاأنف �صده �لثالث:مطعم �ألف ليلة وليلة )ت�صي ت�صي حاليا(

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي �ملوقرة لعمال �خلربة �ملحا�صبية يف �لدعوى �عاله 
فقد حددنا يوم �لحد �ملو�فق:2020/12/6 وذلك يف متام �لثالثة ع�صر� موعد� لعقد �لجتماع 
�لول مكرر للخربة �ملحا�صبية عن بعد وذلك عن طريق تطبيق ZOOM لذ� يرجى تثبيت 
�لربنامج ويطلب ح�صوركم �و من ميثلكم قانونا حل�صور �لجتماع �ملذكور مع �رفاق كافة 
�مل�صتند�ت �ملتعلقة بالدعوى للتو��صل على هاتف رقم:045821333 وفاك�ض رقم:045705773 ، 

expert@mazca.ae:ض.ب رقم:91153 - دبي ، بريد �للكرتوين�
XLNC ماز للمحا�شبة �لقانونية - ع�شو يف

�خلبري �ملحا�شبي/د.م�شعل عبد�هلل �لزرعوين   

 دعوة حل�ضور اجتماع اخلربة
املحا�ضبية االأول مكرر

العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

��صم �ل�صركة : مركز �لمار�ت �لبيطري  
�لعنو�ن : حمل رقم 02 ملك ر��صد علي عي�صى - مرغم. �ل�صكل �لقانون:ذ�ت م�صئولية 
حمدودة رقم �لرخ�صة: 584691  رقم �لقيد بال�صجل �لتجاري : 1250121 مبوجب هذ� 
لديها  �لتجاري  �ل�صجل  �لتاأ�صري يف  قد مت  باأنه  بدبي  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن 
باإنحالل �ل�صركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2020/10/28  
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2020/10/28 وعلى من لديه �أي �عرت��ض 
  : �لعنو�ن  �ض.ذ.م.م  للح�شابات  �لغد  �شروق  �ملعني  �مل�صفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو 
مكتب رقم 102 - ملك �ل�صيخ حممد بن علي بن ر��صد �لنعيمي - �لنهدة �لوىل - ديرة 
وذلك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�صتند�ت  كافة  معه  فاك�ض:......،م�صطحباً   - هاتف:.....   -

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية
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  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    

��صم �مل�صفي/�شروق �لغد للح�شابات �ض.ذ.م.م
�لنهدة   - �لنعيمي  ر��صد  بن  بن علي  �ل�صيخ حممد  - ملك  رقم 102  :  مكتب  �لعنو�ن 

�لوىل - ديرة - هاتف:..... - فاك�ض:...... 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�صفي �ملذكور 
�أعاله لت�صفية : مركز �لمار�ت �لبيطري  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2020/10/28 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2020/10/28 وعلى من 
لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على 
وذلك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�صتند�ت  كافة  معه  م�صطحباً   ، �أع��اله  �ملذكور  �لعنو�ن 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية
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  �ضهادة بالتاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

��صم �ل�صركة: هوم ريجال لعمال �لتك�شية �ض.ذ.م.م  
 - �حلبتور  خليفة  �صلطان  ملك   403 مكتب  �لعنو�ن:   712021 �لرخ�صة:  رق��م 
ديرة - نايف - �ل�صكل �لقانوين: ذ�ت م�صئولية حمدودة رقم �لقيد بال�صجل 
�لغاء  بانهاب�صدد  بدبي  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن  �لتجاري: 1139136 
�لرتخي�ض �خلا�ض بال�صركة �لو�ردة �عاله وذلك مبوجب �لجر�ء�ت و�لنظم 
�لتنمية  د�ئ��رة  �ىل  �لتقدم  �ع��رت����ض  �ي  لديه  .وعلى من  �ل��د�ئ��رة  �ملتبعة يف 

�لقت�صادية بدبي من خالل �لربيد �للكرتوين
�مل�صتند�ت  كافة  معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae

و�لور�ق �لثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
 دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية
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اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 4166/2020/16 جتاري جزئي 
مو�صوع �لدعوى : مطالبة مببلغ وقدره )854.082.50( درهم مع �لفائدة �لقانونية 9٪ من تاريخ 

�ل�صتحقاق �حلا�صل يف 2008/4/26 و�لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 
طالب �لإعالن / 1-�صرتوميك �لمار�ت لالأ�صا�صات �ض.ذ.م.م -  �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله :  �مريه �بر�هيم عبد�هلل عبد�لو�حد كمال بور �لب�صتكي -  �صفته بالق�صية : وكيل 
�ملطلوب �إعالنه:  1-  �صركة يو�صف و�مان للمقاولت ذ.م.م -  �صفته بالق�صية : مدعي عليه

 جمهول حمل �لقامة 
�لدعوى  يف  بالوفاء  بتكليفهم  ب��ت��اري��خ:2020/10/27  �ل�صادر  �ملحكمة  ق��ر�ر  مبوجب    : �لإع���الن  مو�صوع 
�ملذكورة �عاله فانت مكلف ب�صد�د مبلغ وقدره )ثمانية و�ربعة وخم�صون �لف �ثنان وثمانون درهم وخم�صون 
فل�ض( مع �لفائدة �لقانونية 9٪ من تاريخ �ل�صتحقاق �حلا�صل يف 2008/6/24 و�لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل 
عدم  حالة  يف  بحقكم  �لج���ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة  بخزينة  �و  للمدعي  �ملحاماة  �تعاب 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل خم�صة �يام من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن
رئي�ش الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
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اعالن بالن�ضر
                         يف الدعوى رقم 4978/2020/60 امر اداء    

مو�صوع �لدعوى :�ول:بالز�م �ملطلوب �صدها بان توؤدي لطالبه �لمر مبلغ وقدره )100000( درهم قيمة 
�ملبالغ �ملرت�صدة بذمتها ل�صالح طالبه �لمر - ثانيا:�لز�م �ملطلوب �صدها بان توؤدي لطالبه �لمر فائدة 

قانونية على �ملبلغ �ملق�صي به بو�قع 12٪ من تاريخ �قامة �لمر وحتى �ل�صد�د �لنهائي �لتام - ثالثا:�صمول 
�لقر�ر �ل�صادر بالنفاذ �ملعجل - ر�بعا:�لز�م �ملطلوب �صدها بامل�صروفات و�لر�صوم ومقابل �تعاب �ملحاماة  

طالب �لإعالن : �م يو ��ض للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي 
وميثله :  �بر�هيم مو�صى علي مر�د �لبلو�صي -  �صفته بالق�صية : وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- �صهريه �صوكت جوز - �صفته بالق�صية : مدعي عليه   - جمهول حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : 

توؤدي  ب��ان  ج��وز  �صوكت  �صهريه  عليها/  �ملدعي  �ل��ز�م   2020/11/12 بتاريخ  �لبتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
للمدعية/ �م يو ��ض للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م مبلغ وقدره )100.000( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9٪ من 
تاريخ �ملطالبة �لق�صائية �حلا�صل يف 2020/11/8 وحتى �ل�صد�د �لتام وبالر�صوم و�مل�صاريف ومبلغ �لف درهم 

مقابل �تعاب �ملحاماة ولكم �حلق يف �إ�صتئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن.
رئي�ش الق�ضم         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية التجارية

العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26   
اعالن حكم بالن�ضر        

يف  الدعوى 931/2020/11 مدين جزئي 
تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 

�إىل حمكوم عليه 1- جر�ض جرور كا�ض مونزون  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن حمكوم له :�صركة جمموعة �لمار�ت لالت�صالت )جمموعة �ت�صالت( �ض.م.ع 

نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ  2020/9/14  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/ 
يوؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعي  بالز�م  ���ض.م.ع  �ت�صالت(  )جمموعة  لالت�صالت  �لم���ار�ت  جمموعة  �صركة 
للمدعية مبلغا مقد�ره )33.776.84( درهما و�لفائدة عنه بو�قع 9٪ �صنويا �عتبار� من تاريخ �ملطالبة 
وحتى �ل�صد�د �لتام مع �لز�مه بالر�صوم و�مل�صروفات ومبلغ )200 درهما( مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما 
مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن 

�صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26   

اعالن حكم بالن�ضر        
يف  الدعوى 2696/2017/11 مدين جزئي 

تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 
�إىل حمكوم عليه 1- �صياء �لقمر بت قمر منري بت  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له :�صركة جمموعة �لمار�ت لالت�صالت )جمموعة �ت�صالت( �ض.م.ع 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/12/4  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/ 
يوؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعي  بالز�م  ���ض.م.ع  �ت�صالت(  )جمموعة  لالت�صالت  �لم���ار�ت  جمموعة  �صركة 
�لق�صائية  �ملطالبة  تاريخ  من   ٪9 بو�قع  عنه  و�لفائدة  دره��م   )40.564.28( مقد�ره  مبلغ  للمدعية 
بالر�صوم  �لز�مه  وكذ�  به  �ملق�صي  �لدين  �أ�صل  تتجاوز  �ل  على  �لتام  �ل�صد�د  وحتى  يف:2017/10/17 
و�مل�صاريف وخم�صمائه درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن 

ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26   

اعالن حكم بالن�ضر        
يف  الدعوى 103/2018/11 مدين جزئي 

تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 
�إىل حمكوم عليه 1- بانكاج بي�صو��ض  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له :�صركة جمموعة �لمار�ت لالت�صالت )جمموعة �لمار�ت( �ض.م.ع 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ  2018/2/27  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/ 
�صركة جمموعة �لمار�ت لالت�صالت )جمموعة �لمار�ت( �ض.م.ع مبثابة �حل�صوري بالز�م �ملدعي 
عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقد�ره )35.054.63( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9٪ �صنويا من 
تاريخ �ملطالبة �لق�صائية وحتى �ل�صد�د �لتام على �ل تتجاوز �أ�صل �لدين �ملق�صي به و�لزمته �مل�صاريف 
ومبلغ مائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن 

�صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26   
اعالن حكم بالن�ضر        

يف  الدعوى 1105/2020/11 مدين جزئي 
تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 

�إىل حمكوم عليه 1- حممد �صاهد �صودري حممد �صرور  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن حمكوم له :�صركة جمموعة �لمار�ت لالت�صالت )جمموعة �ت�صالت( �ض.م.ع 

وميثله:خليفة عبد�هلل �صعيد عبد�هلل بن هويدن �لكتبي
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ  2020/9/7  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/ 
يوؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعي  بالز�م  ���ض.م.ع  �ت�صالت(  )جمموعة  لالت�صالت  �لم���ار�ت  جمموعة  �صركة 
للمدعية مبلغ )18442.41( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9٪ �صنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية 
�مل��ح��ام��اة.  حكما مبثابة  �ت��ع��اب  �مل�����ص��اري��ف وخم�صمائة دره���م مقابل  �ل�����ص��د�د و�ل��زم��ت��ه  وح��ت��ى مت��ام 
�حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر 

با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26   

اعالن حكم بالن�ضر        
يف  الدعوى 693/2020/11 مدين جزئي 

تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 
�إىل حمكوم عليه 1- في�صل علي حممد ��صرف  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له :�صركة جمموعة �لمار�ت لالت�صالت )جمموعة �ت�صالت( �ض.م.ع 
وميثله:خليفة عبد�هلل �صعيد عبد�هلل بن هويدن �لكتبي

نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ  2020/9/15  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/ 
يوؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعي  بالز�م  ���ض.م.ع  �ت�صالت(  )جمموعة  لالت�صالت  �لم���ار�ت  جمموعة  �صركة 
للمدعية مبلغا مقد�ره )24.240.22( درهم و�لفائدة عنه بو�قع 9٪ �صنويا �عتبار� من تاريخ �ملطالبة 
وحتى �ل�صد�د �لتام مع �لز�مه بالر�صوم و�مل�صروفات ومبلغ )200( درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما 
مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن 

�صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26   
اعالن حكم بالن�ضر        

يف  الدعوى 1161/2020/11 مدين جزئي 
تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 

�إىل حمكوم عليه 1- نور حممد حممد عثمان بروهى  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن حمكوم له :�صركة جمموعة �لمار�ت لالت�صالت )جمموعة �ت�صالت( �ض.م.ع 

�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2020/9/16 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ل�صالح/ �صركة جمموعة �لمار�ت لالت�صالت )جمموعة �ت�صالت( �ض.م.ع بالز�م �ملدعي عليه بان 
يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )28.248.08( درهم �مار�تي و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9٪ �صنويا من 
تاريخ �ملطالبة �لق�صائية وحتى متام �ل�صد�د و�لزمته بالر�صوم و�مل�صاريف ومبلغ مائتي درهم مقابل 
�ليوم  �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 
�آل مكتوم  �لتايل لن�صر هذ� �لع��الن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26   
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 823/2020/20 جتاري كلي 
مو�صوع �لدعوى : �لق�صاء بالز�م �ملدع  عليها بالت�صامن فيما بينهما ب�صد�د مبلغ )49.052.243.56( دولر �مريكي �و ما يعادله بالدرهم 

�لمار�تي )180.178.701.04( درهم هي جملة ما تكبده �ملدعي ل�صيانة و��صالح �ليخت لونا �ململوك للمدعي عليها �لوىل و�لق�صاء بالز�م 
�ملدعي عليهما بالت�صامن بدفع مبلغ )20.000.000( دولر �مريكي �و ما يعادله بالدرهم �لمار�تي وهو مبلغ )73.464.000.00( درهم 

كتعوي�ض للمدعي عن كافة �ل�صر�ر �ملادية و�ملعنوية �لتي �أ�صابته ب�صبب رف�صهما �صد�د قيمة �ل�صيانة و�مل�صروفات �ل�صرورية لل�صفينة من 
م�صروفات و�مو�ل ل�صالح و�صيانة لونا �ململوك للمدعي عليها �لوىل مع �حلكم بفائدة قانونية بو�قع 9٪ عن جملة �لمو�ل �ملطالب بها 

من تاريخ �ملطالبة حتى �ل�صد�د �لتام 
طالب �لإعالن / 1-فرخاد �حمدوف - �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله :  حممد علي �صعيد حميد �خلييلي -  �صفته بالق�صية : وكيل 
�ملطلوب �إعالنه :  1-  جافني �إدو�رد يوجن  �صفته بالق�صية : مدعي عليه  - جمهول حمل �لقامة 

ب�صد�د مبلغ )49.052.243.56(  بينهما  بالت�صامن فيما  �مل��دع  عليها  بالز�م  �لق�صاء  �لدعوى ومو�صوعها  �أق��ام عليك  :  قد  �لإع��الن  مو�صوع 
�ململوك  لونا  �ليخت  و��صالح  ل�صيانة  �ملدعي  تكبده  ما  جملة  هي  دره��م   )180.178.701.04( �لمار�تي  بالدرهم  يعادله  ما  �و  �مريكي  دولر 
�لمار�تي  بالدرهم  يعادله  ما  �و  �مريكي  دولر   )20.000.000( مبلغ  بدفع  بالت�صامن  عليهما  �ملدعي  بالز�م  و�لق�صاء  �لوىل  عليها  للمدعي 
�ل�صيانة  قيمة  �صد�د  رف�صهما  ب�صبب  �أ�صابته  �لتي  و�ملعنوية  �ملادية  �ل�صر�ر  كافة  للمدعي عن  كتعوي�ض  درهم   )73.464.000.00( مبلغ  وهو 
و�مل�صروفات �ل�صرورية لل�صفينة من م�صروفات و�مو�ل ل�صالح و�صيانة لونا �ململوك للمدعي عليها �لوىل مع �حلكم بفائدة قانونية بو�قع 
9٪ عن جملة �لمو�ل �ملطالب بها من تاريخ �ملطالبة حتى �ل�صد�د �لتام. وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2020/12/15  �ل�صاعة 9.30 
�ض بالقاعة Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ش الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26   

اعالن بالن�ضر 
           رقم:6941/2020 

�ملنذر/�صركة تايجر للمقاولت ذ.م.م
�ملنذر �ليها/�لنور �ملا�صية لتجارة �دو�ت �لنارة �ض.ذ.م.م

رقم �ملحرر/2020/1/129013
�صد�د مبلغ وقدره )85.000.00(  ب�صرعة  �ملبادرة  �لن��ذ�ر ب�صرورة  �ملحامون نوجه هذ�  ب�صفتنا 
درهم �مار�تي خم�صة وثمانون �لف درهم �مار�تي - قيمة �ملبلغ �ملرت�صد يف ذمة �ملنذر �ليهما بناء 
على �ل�صيك �صالف �لبيان �ملوؤرخ:2015/12/6 بخالف 12٪ �لفائدة �لقانونية من تاريخ ��صتحقاق 
بهذ�  �لع��الن  تاريخ  �ي��ام من  وذل��ك خ��الل خم�صة  �لتام  �ل�صد�د  �ل�صيك يف 2015/12/6 وحتى 
�لنذ�ر و�ل �صوف ت�صطر �ملنذرة �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة ومنها ��صت�صد�ر 
�مر �د�ء يف مو�جهتكم للز�مكم مبا �صبق ذكره بال�صافة �ىل �لر�صوم و�مل�صاريف مع حفظ كافة 

�حلقوق �لقانونية �لخرى للمنذره
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26   
اعالن حكم بالن�ضر        

يف  الدعوى 1054/2019/16 جتاري جزئي 
تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 

�إىل حمكوم عليه 1- �صركة ميديا هاو�ض - �ملنطقة �حلرة �لعالمية - �بوظبي 2454
 جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له :خالد بن �صفيان بن حلمي مكي
وميثله:علي �صيف حممد �أمني �خلاجة 

نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ  2019/12/24  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/ 
خالد بن �صفيان بن حلمي مكي بالز�م �ملدعي عليها �لوىل بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )خم�صة 
من  �صنويا   ٪9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �م��ار�ت��ي  دره��م   )18.375( مبلغ  يعادلها  ما  �و  دولر  �لف 
�ملحاماة  �تعاب  مقابل  درهم  خم�صمائة  ومبلغ  بامل�صاريف  و�لزمتها  �ل�صد�د  متام  وحتى   2019/2/20
يوما  ثالثني  خالل  لال�صتئناف  قابال  �حل�صوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذلك  عد�  ما  ورف�صت 
ر��صد بن  �ل�صيخ حممد بن  �ل�صمو  با�صم �صاحب  �لع��الن �صدر  لن�صر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من 

�صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26   

اعالن بالن�ضر 
           رقم:6942/2020 

�ملنذر/ديز�رت لينك لتجميل �ل�صاحات �ل�صاحات �خلارجية و�لد�خلية �ض.ذ.م.م
�ملنذر �ليهم/ماريك �صزميانيك 2- ربى طربى

رقم �ملحرر/2020/1/134109
�صد�د مبلغ وقدره )92.088.07(  ب�صرعة  �ملبادرة  �لن��ذ�ر ب�صرورة  �ملحامون نوجه هذ�  ب�صفتنا 
درهم �مار�تي �ثنني وت�صعون �لف وثمانيه وثمانون درهم و�صبعة فل�صا  - قيمة �ملبالغ �ملرت�صدة 
يف ذمة �ملنذر �ليهما بخالف 9٪ �لفائدة �لقانونية من تاريخ �ل�صتحقاق يف 2019/7/8 وحتى 
�ل�صد�د �لتام  بناء على ك�صف �حل�صاب وذلك خالل خم�صة �يام من تاريخ �لعالن بهذ� �لنذ�ر 
و�ل �صوف ت�صطر �ملنذرة �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة ومنها ��صت�صد�ر �مر �د�ء 
يف مو�جهتكم للز�مكم مبا �صبق ذكره بال�صافة �ىل �لر�صوم و�مل�صاريف مع حفظ كافة �حلقوق 

�لقانونية �لخرى للمنذره
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26   
انذار عديل بالن�ضر 

رقم املحرر:2020/6906 
�ملنذر/��ض بي كيه للعقار�ت

�ملنذر �ليه:مطعم نور زمزم �ملندي �ض.ذ.م.م
فان �ملنذر ينبه على �ملنذر �ليه بالتي:

1- �صد�د �مل�صتحق مبلغ )9534( درهم للفرتة من 2020/9/25 وحتى 2020/11/3 وما ي�صتجد 
من �يجار من ت��اري��خ:2020/11/4 حتى تاريخ �ل�صد�د وذلك خالل 30 يوما من ��صتالمه هذ� 
�لنذ�ر 2- �خالء �لعني �مل�صتاجره يف حالة عدم دفع �ليجار وت�صليم �لعني للمنذر خاليه من 
�ل�صو�غل مع �صد�د فو�تري �لكهرباء و�ملاء وتزويدنا باملخال�صه 3- وبخالف ذلك �صي�صطر �ملنذر 
لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية بحفظ حقوقه و�لز�م �ملنذر �ليه جرب� ب�صد�د �ملبلغ �ملطالب به 
و�لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة مع �لخالء �لتام ، مع حفظ كافة �حلقوق �لخرى 

للمنذر �يا كان نوعها �ل�صابقه و�حلاليه و�مل�صتقبليه
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�ضر 

رقم املحرر:2020/6924 
�ملنذر/��ض بي كيه للعقار�ت

�ملنذر �ليه:ليف هيلث كري جروب
فان �ملنذر ينبه على �ملنذر �ليه بالتي:

1- �صد�د �مل�صتحق مبلغ )6411( درهم للفرتة من 2020/9/20 وحتى 2020/11/3 وما ي�صتجد 
من �يجار من ت��اري��خ:2020/11/4 حتى تاريخ �ل�صد�د وذلك خالل 30 يوما من ��صتالمه هذ� 
�لنذ�ر 2- �خالء �لعني �مل�صتاجره يف حالة عدم دفع �ليجار وت�صليم �لعني للمنذر خاليه من 
�ل�صو�غل مع �صد�د فو�تري �لكهرباء و�ملاء وتزويدنا باملخال�صه 3- وبخالف ذلك �صي�صطر �ملنذر 
لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية بحفظ حقوقه و�لز�م �ملنذر �ليه جرب� ب�صد�د �ملبلغ �ملطالب به 
و�لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة مع �لخالء �لتام ، مع حفظ كافة �حلقوق �لخرى 

للمنذر �يا كان نوعها �ل�صابقه و�حلاليه و�مل�صتقبليه
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�ضر 

رقم املحرر:2020/6926 
�ملنذر/��ض بي كيه للعقار�ت

�ملنذر �ليه:�صكاي لين خلدمات �لر�صد و�ملتابعة �لمنية
فان �ملنذر ينبه على �ملنذر �ليه بالتي:

1- �صد�د �مل�صتحق مبلغ )3989( درهم للفرتة من 2020/9/25 وحتى 2020/11/7 وما ي�صتجد 
من �يجار من ت��اري��خ:2020/11/8 حتى تاريخ �ل�صد�د وذلك خالل 30 يوما من ��صتالمه هذ� 
�لنذ�ر 2- �خالء �لعني �مل�صتاجره يف حالة عدم دفع �ليجار وت�صليم �لعني للمنذر خاليه من 
�ل�صو�غل مع �صد�د فو�تري �لكهرباء و�ملاء وتزويدنا باملخال�صه 3- وبخالف ذلك �صي�صطر �ملنذر 
لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية بحفظ حقوقه و�لز�م �ملنذر �ليه جرب� ب�صد�د �ملبلغ �ملطالب به 
و�لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة مع �لخالء �لتام ، مع حفظ كافة �حلقوق �لخرى 

للمنذر �يا كان نوعها �ل�صابقه و�حلاليه و�مل�صتقبليه
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�ضر 

رقم املحرر:2020/6903 
�ملنذر/��ض بي كيه للعقار�ت

�ملنذر �ليه:مطعم ديرة زمزم للمندي
فان �ملنذر ينبه على �ملنذر �ليه بالتي:

1- �صد�د �مل�صتحق مبلغ )10603( درهم للفرتة من 2020/8/10 وحتى 2020/11/3 وما ي�صتجد 
من �يجار من ت��اري��خ:2020/11/4 حتى تاريخ �ل�صد�د وذلك خالل 30 يوما من ��صتالمه هذ� 
�لنذ�ر 2- �خالء �لعني �مل�صتاجره يف حالة عدم دفع �ليجار وت�صليم �لعني للمنذر خاليه من 
�ل�صو�غل مع �صد�د فو�تري �لكهرباء و�ملاء وتزويدنا باملخال�صه 3- وبخالف ذلك �صي�صطر �ملنذر 
لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية بحفظ حقوقه و�لز�م �ملنذر �ليه جرب� ب�صد�د �ملبلغ �ملطالب به 
و�لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة مع �لخالء �لتام ، مع حفظ كافة �حلقوق �لخرى 

للمنذر �يا كان نوعها �ل�صابقه و�حلاليه و�مل�صتقبليه
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�ضر 

الرقم:6887/2020 
�ملنذر:/م�صرف �ل�صارقة �ل�صالمي

�ملنذر �ليه:م�صطفى حممود ن�صر �جلز�ر - �جلن�صية م�صر
�ملو�صوع:يوجه �ملنذر هذ� �لنذ�ر �ىل �ملنذر �ليه �ول:�صرورة �صد�د قيمة �لق�صاط �لغري م�صددة 
�ملوؤرخ 2017/3/6 برقم:LD1706594020 ب�صدر هذ� �لنذ�ر و�لبالغ  عن عقد �ملر�بحه 
قدرها )86.912.03( درهم �صتة وثمانون �لف وت�صعمائة و�ثني ع�صر درهما وثالثة فلو�ض وذلك 
يف مدة �أق�صاها خم�صة �يام من تاريخ ��صتالمه لهذ� �لنذ�ر - ثانيا:ويف حال عدم �صد�د �ملنذر 
ي�صطر  �صوف  �ملحددة  �ملهلة  �ع��اله خالل  و�ملذكور  بذمته  و�ملرت�صد  م�صدد  �لغري  للمبلغ  �ليه 
�ملنذر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة �صد �ملنذر �ليه - ثالثا:مع حفظ كافة حقوق 
�ملنذر �لخرى  ، مع حفظ كافة حقوق  �ليه حال وم�صتقبال  �ملنذر  �ملنذر �لخ��رى جتاه  �لبنك 

مع �ي نوع كانت
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�ضر 

الرقم:6888/2020 
�ملنذر:/م�صرف �ل�صارقة �ل�صالمي

�ملنذر �ليه:حامت بركت جان حممد �لبلو�صي - �جلن�صية �لمار�ت
�لغري  �لق�����ص��اط  ���ص��د�د قيمة  �ول:����ص���رورة  �ليه  �مل��ن��ذر  �لن���ذ�ر �ىل  ه��ذ�  �مل��ن��ذر  �ملو�صوع:يوجه 
LD1818574900-  2018/9/18  ،  2018/7/4 �مل��وؤرخ��ان  �مل��ر�ب��ح��ه  ع��ق��د�ن  ع��ن  م�صددة 
�لف  و�صبعون  وو�ح��د  مائتان  دره��م   )271.280.31( قدرها  و�لبالغ   LD1826178057
�أق�صاها خم�صة �يام من تاريخ  ومائتان وثمانون درهما وو�حد وثالثون فل�صا - وذلك يف مدة 
و�ملرت�صد  م�صدد  �لغري  للمبلغ  �ليه  �ملنذر  �صد�د  عدم  حال  ثانيا:ويف   - �لن��ذ�ر  لهذ�  ��صتالمه 
�ت��خ��اذ كافة �لج���ر�ء�ت  �مل��ن��ذر �ىل  �مل��ح��ددة �صوف ي�صطر  �ملهلة  �ع��اله خ��الل  بذمته و�مل��ذك��ور 
�لقانونية �لالزمة �صد �ملنذر �ليه - ثالثا:مع حفظ كافة حقوق �لبنك �ملنذر �لخرى جتاه �ملنذر 

�ليه حال وم�صتقبال ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى مع �ي نوع كانت
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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�أعلن مهرجان طري�ن �لإمار�ت لالآد�ب عن �لتو�صع يف �أن�صطته وفعالياته لدورة �لعام 2021، وذلك 
على مد�ر  �لأ�صبوع  نهاية  �إج��از�ت  ليغطي  �أفنيو”،  للفنون” و”�ل�صركال  “مركز جميل  مع  بالتعاون 
قيمة  وتاأكيد  �جلمهور  من  �أو�صع  �صريحة  �إىل  للو�صول  دب��ي،  من  متفرقة  مناطق  يف  ��صابيع  ثالثة 
�ملهرجان و�أثره كحدث ي�صعى لتحقيق مزيد من �لتقارب بني �ملجتمع و�لفن و�لأدب و�أ�صكال متنوعة 

من �لإبد�ع.
وينطلق �ملهرجان �ل�صنوي �لذي يحتفي بالفن و�ل�صينما و�لأدب كذلك بالإبد�ع يف فنون �لطهي و�لأد�ء، 
حتت �صعار “لنغرّي �حلكاية”، يف 29 يناير 2021 يف مركز جميل للفنون، ليختتم فعالياته يف 13 
فرب�ير �لقادم يف “�ل�صركال �أفنيو”. و�صتت�صمن فعاليات نهاية �لأ�صبوع يف مركز جميل للفنون، خالل 
يومي 29و30 يناير �لقادم ، جمموعة من �جلل�صات و�حلو�ر�ت وور�ض �لعمل و�لنقا�صات مع �خلرب�ء 
على  وذل��ك  ب��الأدب،  �ل�صعبية  و�لثقافة  �لفنون  تربط  �لتي  �لأدبية  �لفعاليات  من  و�لعديد  و�ملعار�ض 

خلفية متحف وحديقة �لفنون �ملعا�صرة يف دبي.
 6 �إىل   4 من  �لفرتة  يف  �صيتي،  ف�صتيفال  �نرتكونتيننتال  يف  �لكربى  �ملهرجان  فعاليات  ذل��ك  ويتبع 
فرب�ير �لقادم ، حيث ميكن للجمهور �ل�صتمتاع باأكرث من 80 جل�صة وور�صة عمل وفعاليات خمتلفة 
ت�صم جمموعة متنوعة من �ملوؤلفني من حول �لعامل. وتختتم فعاليات برنامج نهاية �لأ�صبوع �لثالث 
يف �ل�صركال �أفنيو، يف يومي 12 و13 فرب�ير، من خالل �لحتفاء بال�صينما و�لعديد من �أ�صكال �لإبد�ع 

�لأدبي و�لفني، �إ�صافة �إىل مناذج من �لإبد�ع يف فنون �لطهي.
وحول �أهد�ف موؤ�ص�صة �لإمار�ت لالآد�ب لدورة �لعام �ملقبل 2021 وخطط �لتو�صع يف �أن�صطة مهرجان 
طري�ن �لإمار�ت لالآد�ب، قالت �أحالم بلوكي، مديرة �ملهرجان: “حتت �صعار “لنغرّي �حلكاية”، �صتمتد 
�أعمال مهرجان طري�ن �لإمار�ت لالآد�ب �إىل ثالثة �أماكن يف دبي، ما �صي�صمح بالو�صول �إىل �صريحة 
�أو�صع من �جلمهور ويزيد من �لأثر �لإيجابي �ملرجو من �ملهرجان كحدث ثقايف يف �لطر�ز �لأول ي�صهم 

يف تقريب �مل�صافات بني �لفن و�لأدب و�أ�صكال متنوعة من �لإبد�ع.

مثياًل من  لها  ن�صهد  �ليوم حتديات مل  يو�جه  �لعامل  و�لإب���د�ع يف  �لثقافة  �ن قطاع  بلوكي  و�أ�صافت 
�صياق  يف  ج��اءت  �ملقبلة  �ل���دورة  يف  �لتو�صع  وخطط  �مل�صتجد،  ك��ورون��ا  فايرو�ض  تد�عيات  ب�صبب  قبل، 
تغيري �أ�صاليب �ل�صرد و�صمان ��صتئناف �لأن�صطة �لإبد�عية بالتعاون مع �صركائنا يف �ملر�كز و�ملوؤ�ص�صات 

�لثقافية و�لفنية.
بدروها قالت �أنطونيا كارفر، �ملديرة �لتنفيذية ملركز جميل للفنون �ن مركز جميل للفنون يعد متحفاً 
للفنون �ملعا�صرة، ومتثل �لكلمة �ملكتوبة �صميم عملنا، وذلك ملا يوليه �ملركز من �هتمام لربنامج �لن�صر 
�لثقايف و�لفني �ملكّثف، بالإ�صافة �إىل مكتبة جميل ونو�دي �لقر�ءة وجلان �لبحث و�لكتابة. و�أ�صافت: 
�ملتعدد  �ملركز  �ملقبلة من خ��الل نهج  ل��الآد�ب يف دورت��ه  �لإم���ار�ت  �أن ن�صاهم يف دع��م مهرجان  ي�صعدنا 
�لتخ�ص�صات، ونحن ن�صعى لإبر�ز �هتماماتنا �مل�صرتكة يف �لكتابة �لإبد�عية و�لقر�ءة و�للغة �لعربية”، 
موؤكدة �أن �ملركز يتطلع د�ئماً �إىل �جلمع بني �ملجتمعات �لفنية و�لأدبية لالحتفال بالإبد�ع مبختلف 
�أ�صكاله، �صو�ء من خالل �ملركز نف�صه �أو عرب �ملعامل �ملجاورة له مثل حديقة جد�ف ووترفرونت للفنون 

�ملجاورة للمركز.
�أفنيو” بتقدمي �ملنح  “�ل�صركال  �أفنيو” “�لتز�م  “�ل�صركال  �أكدت فيلما جوركوت، مديرة  من جانبها 
�لدر��صية، ودعم وم�صاندة �لإنتاج �لفني و�لأبحاث، و�لرتكيز على ��صتثمار �لتفكري �جلماعي و�لقيم 
�ملتعددة، وبالريادة يف  �لثقافية  رو�ف��ده  ب��رث�ء  �ل��ذي يتميز  �لإم��ار�ت��ي  �ملجتمع  �أف��ر�د  �لت�صاركية لدى 
جمالت ثقافية و�أدبية خمتلفة يدعمه فكر �بتكاري غري تقليدي. وقالت جوركوت: ن�صعى �إىل تعزيز 
دورن��ا �لإب��د�ع��ي من خ��الل �لتعاون مع مهرجان ط��ري�ن �لإم���ار�ت ل��الآد�ب للرتحيب مبحبي �لآد�ب 
�ملحفزة  �لأ�صبوع نقدم فيه �جلل�صات و�لعرو�ض  و�لفنون و�لثقافة يف برنامج خم�ص�ض لإجازة نهاية 

للفكر، �حتفاًء بالكلمة �ملكتوبة و�ملقروءة.
و�لإبد�عية على  و�لثقافية  �لفنية  �لفعاليات  �لعديد من  �لثالثة  �لأ�صابيع  نهايات  وتت�صمن فعاليات 
تعك�ض جميع  �لتي  و�لكتب  �لأف��الم،  �ملبا�صرة، وعرو�ض  و�لعرو�ض  �لعمل،  ور�ض  �أ�صكالها، ومنها  تنوع 

�لأنو�ع �لأدبية، كما ي�صارك نخبة من �لّكتاب و�ملتحدثني �مللهمني من �لإمار�ت و�لعامل �لعربي و�لعامل، 
عالوة على فنون �لطهي �صمن �أن�صطة جتمع �أمهر �لطهاة �لذين يتبارون يف �إظهار مدى �إبد�ع �أفكارهم 
يف �إعد�د �أطباق على قدر كبري من �لتميز. و�صيتم �لك�صف عن تفا�صيل برنامج �ملهرجان يف �لأ�صبوع 
�لأخري من �صهر دي�صمرب �ملقبل، وطرح عدد حمدود من �لتذ�كر لكل جل�صة من �جلل�صات للحفاظ على 
�لوقائية، لذلك  �لتد�بري  بالإجر�ء�ت �لحرت�زية وتطبيق  �للتز�م  �ملطلوب، مع  �لتباعد �لجتماعي 
بالن�صبة  �لأماكن، حتى  �ملبكر ل�صمان �حل�صول على  �ملهرجان باحلجز  تنظيم  �لقائمني على  يو�صي 
للجل�صات �ملفتوحة للح�صور باملجان، وذلك لتحديد عدد �لزو�ر وتفادي �لزدحام يف �جلل�صات، بينما 
�صيح�صل �أ�صدقاء موؤ�ص�صة �لإم��ار�ت لالآد�ب على �لتذ�كر قبل 24 �صاعة من طرحها �أمام �جلمهور. 
ويلتزم �ملهرجان �لتز�ماً تاماً بجميع لو�ئح و�إر�صاد�ت هيئة دبي لل�صحة بهدف �لوقاية من كوفيد19-. 
�إج��ر�ء�ت وتد�بري �لتباعد �لجتماعي يف جميع �لأماكن �لثالثة �لتي تقام فيها  و�صيتم تطبيق كافة 
�صُتقام  �لإلز�مية. كما  �لأم��ور  �لكمامات وقيا�ض درجة �حل��ر�رة من  بارتد�ء  �لفعاليات. وُيعد �للتز�م 
نظام  �عتماد  و�صيتم  �لزدح���ام.  وجتّنب  �حل�صور  وتنظيم  �إد�رة  يف  للتحكم  متعاقب  ب�صكل  �جلل�صات 

�ملقاعد �ملُرقّمة �ملرتبة مبا ي�صمن �لتباعد �لجتماعي مع �صمان �لتعقيم �ل�صامل ملقار �لفعاليات.
�ملكتوبة  بالكلمة  �لأو���ص��ط حتتفي  �ل�صرق  �أك��رب تظاهرة يف  ل��الآد�ب  �لإم���ار�ت  ُيَعّد مهرجان ط��ري�ن  و 
و�ملقروءة، �إذ يجمع �لكّتاب و�ملفكرين و�ملتحدثني من كافة �نحاء �ملنطقة و�لعامل، �إذ حتدث يف �ملهرجان 
على مد�ر �ل�صنو�ت �لثنتي ع�صرة �ملا�صية �أكرث من 1500 كاتباً من �أكرث من مائة دولة. وموؤ�ص�صة 
ل���الآد�ب �حل��ائ��ز على �لعديد م��ن �جلو�ئز  ل���الآد�ب ه��ي حا�صنة مهرجان ط��ري�ن �لإم����ار�ت  �لإم����ار�ت 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  و�لثقافة  �لأدب  ورعاية  لدعم  تتطلع  ربحية  غري  موؤ�ص�صة  وه��ي  �لعاملية. 

�ملتحدة و�ملنطقة من خالل �لرب�مج و�ملبادر�ت �لثقافية �ملتنوعة.
للثقافة  دبي  “هيئة  �لإمار�ت” و  “طري�ن  �ملوؤ�ص�صني  �لر�عيني  بال�صر�كة مع  �صنوياً  �ملهرجان  وُينظم 

و�لفنون« .

•• ال�شارقة-الفجر:

�لدويل  �ل�صينمائي  �ل�����ص��ارق��ة  م��ه��رج��ان  يناق�ض 
�ملعنية  �لتابع ملوؤ�ص�صة )فّن(  �ل�صباب،  لالأطفال و 
بتعزيز ودعم �لفن �لإعالمي لالأطفال و�لنا�صئة 
يف �لإمار�ت، و�قع �ل�صينما �خلليجية وم�صتقبلها، 
�حلديثة  �ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة  �خل������ي������ار�ت  ظ����ل  يف 
وم��ن�����ص��ات �ل���ب���ّث �حل����ّي �مل���ت���ع���ددة، خ����الل حلقة 
�ملقبل  �ل�صبت  ي��وم  تنظمها  �ف��رت����ص��ي��ة  نقا�صية 
عرب  و�لت�صجيل  زووم،  من�صة  عرب  نوفمرب   28
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و ت�����ص��ت�����ص��ي��ف �حل��ل��ق��ة �ل��ن��ق��ا���ص��ي��ة ف���ري���ق عمل 
“�صم�ض  �ل��ط��وي��ل  �ل����رو�ئ����ي  �ل�����ص��ع��ودي  �ل��ف��ي��ل��م 
وم�صاركة  جت��رب��ت��ه��م  ع���ن  ل��ل��ت��ح��دث  �ملعارف”، 
لل�صينما  �لر�هن  �لو�صع  حول  وروؤيتهم  �أفكارهم 
ُقد�ض،  كلٌّ من �صهيب  ي�صارك   �خلليجية، حيث 
�لفيلم،  يف  �لرئي�صية  و�ل�صخ�صية  و�ملنتج  �ملوؤلف 
و�ل���ن���اق���د �ل�����ص��ي��ن��م��ائ��ي �ل�������ص���ع���ودي ب�����ر�ء ع���امل، 
�صخ�صية رئي�صية يف �لفيلم.كما ت�صت�صيف �حللقة 
�حل�صن،  �إ�صماعيل  �لكوميدي  �لفنان  �لنقا�صية 

�ل���ذي ي�����ص��ارك ب���دور رئ��ي�����ص��ي يف �ل��ع��م��ل، ومغني 
�لذي  �ل�صد�م،  �أحمد  “�لر�ب” و�ملمثل  مو�صيقى 
ي�صلطون �ل�صوء على دور �صّناع �لأفالم �ل�صباب 
و�أث���ر فيلم  �صينمائية ج��دي��دة،  �أمن���اط  �إي��ج��اد  يف 
لل�صينما  �ل�صباب  نظرة  تغيري  يف  �مل��ع��ارف  �صم�ض 
�خلليجية �لتقليدية وغريها. و�صيتناول �صيوف 
�حللقة �لنقا�صية �لروؤية �لتي �نطلق منها فريق 
�لأعمال  �أحد  باعتباره  �لفيلم،  �صناعة  يف  �لعمل 
غري �لتقليدية، �لتي تعر�صه من�صة )نتفليك�ض( 
�لكوميدي  مو�صوعه  �أح��د�ث  وت��دور  �لأمريكية، 
�جل����اذب وع��ن��ا���ص��ره �مل��ب��دع��ة، ح���ول ت��اأث��ري �صبكة 

�لإنرتنت على �ل�صباب �ل�صعودي.
�أحدثه  �ل��ذي  �لأث��ر  �ل�صوء على  �لفيلم   وي�صلط 
�لف�صاء �لفرت��صي على �ل�صاب ح�صام، �ل�صغوف 
�إىل درجة يهمل فيها در��صته،  ب�صناعة �ملحتوى، 
يتناول  كما  ميز�نية،  دون  فيلم  �ن��ت��اج  ع��ن  بحثاً 
�ل��ف��ي��ل��م من����اذج م���ن �ل�����ص��ب��اب �ل�����ص��ع��ودي �لذين 
�إىل  بالإ�صافة  �لإن��رتن��ت،  ب�صبب  حياتهم  تغرّيت 
�ل�����ص��ع��ودي منذ  �مل��ح��ت��وى  تتبع م�����ص��رية ���ص��ن��اع��ة 

�لت�صعينيات وحتى �ليوم.  

�ل�شينمائي  �ل�شارقة  مهرجان  عــن  ملحة 

�لدويل لالأطفال و�ل�شباب:
�ل�صارقة  م��ه��رج��ان  م��ن  �لأوىل  �ل����دورة  �نطلقت 
يف  نوعه  م��ن  �لأول  للطفل،  �ل���دويل  �ل�صينمائي 
�إحدى  وه��و   ،2013 �لعام  يف  و�ملنطقة،  �ل��دول��ة 
ودعم  بتعزيز  – �ملعنية  )ف��ن(  م��ب��ادر�ت موؤ�ص�صة 
�لإمار�ت  يف  و�لنا�صئة  لالأطفال  �لإعالمي  �لفن 
و�ل���ت���ي ت��رع��اه��ا ق��ري��ن��ة ���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و حاكم 
�ل�����ص��ارق��ة، ���ص��م��و �ل�����ص��ي��خ��ة ج���و�ه���ر ب��ن��ت حممد 
�لقا�صمي، رئي�صة �ملجل�ض �لأعلى ل�صوؤون �لأ�صرة. 
مو�هب  وت���ع���زي���ز  دع����م  �إىل  �مل���ه���رج���ان  وي���ه���دف 
�لأطفال يف عامل �صناعة �ل�صينما وتكري�ض مبادئ 

�ل��ع��م��ل �ل��ف��ن��ي �ل��ه��ادف �إىل غ��ر���ض ق��ي��م نبيلة يف 
نفو�ض �جليل �جلديد.

�ل�صمو  ���ص��اح��ب  وب��ت��وج��ي��ه��ات   ،2018 �ل��ع��ام  يف 
�لقا�صمي،  حم��م��د  ب��ن  �صلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�صيخ 
ع�����ص��و �مل��ج��ل�����ض �لأع���ل���ى ح��اك��م �ل�����ص��ارق��ة، �أ�صبح 
�إىل  ��صمه  ليتغري  �ل�صباب  ي�صتهدف  �مل��ه��رج��ان 
لالأطفال  �ل��دويل  �ل�صينمائي  �ل�صارقة  مهرجان 
�ل�صارقة على  �إم��ارة  و�ل�صباب، مبا يعك�ض حر�ض 
�ل�صينما  تطوير  م�صرية  يف  �ل�صباب  فئة  �إ���ص��ر�ك 
عربية  بب�صمة  �ل�صابع  بالفن  و�لرت��ق��اء  �لعربية 

تعك�ض قيم وتطلعات �ل�صباب �لعربي.

خالل حلقة نقا�شية �فر��شية تنظمها عرب تطبيق زووم �ل�شبت �ملقبل

مهرجان ال�سارقة ال�سينمائي الدويل لالأطفال و ال�سباب ي�ست�سيف فريق 
عمل �سم�ض املعارف ويبحث الو�سع الراهن وم�ستقبل ال�سينما اخلليجية

�لثقايف  �ل��ن��ادي  �ح��رت�زي��ة، نظم  �إج����ر�ء�ت  و�صط 
معر�صا  �لأول  �أم�����ض  م�صاء  �ل�����ص��ارق��ة  يف  �ل��ع��رب��ي 
ت�صكيليا للفنانة �ل�صينية بي�صو زهانغ، �لطالبة يف 
ق�صم �لإعالم يف �جلامعة �لقا�صمية، وح�صر حفل 
�فتتاح �ملعر�ض �إبر�هيم �صعيد بطي مدير �لنادي، 
�لنو��ض عميد �صوؤون �لطلبة  �أبو  و�لدكتور عمرو 
مدير  �ل��درم��ك��ي  ون��ا���ص��ر  �لقا�صمية  �جل��ام��ع��ة  يف 
�لأن�صطة �لجتماعية و�لريا�صية يف �لنادي، وعبد 

�جلبار وي�ض م�صرف مر�صم �جلامعة.
نا�صر  ق��ال  �ل��ن��ادي  با�صم  �لرتحيبية  كلمته  ويف 
عليه  درج  ما  �إط��ار  يف  ياأتي  �ملعر�ض  �إن  �لدرمكي 
�ل��ن��ادي م��ن �ل��ت��ع��اون م��ع �مل��وؤ���ص�����ص��ات �ملختلفة يف 
�إقامة خمتلف �لأن�صطة، تلبية  �أجل  �ل�صارقة من 
لر�صالة  وحتقيقا  و�لثقافة،  �لفن  جمهور  حلاجة 
�إليه  �أن م��ا و���ص��ل��ت  �ل��ث��ق��اف��ي��ة، و�أ����ص���اف  �ل���ن���ادي 

هو  �لقا�صمية  �جل��ام��ع��ة  �أروق����ة  يف  �إي�����ص��و  �لفنانة 
�ل�صمو  �لذي غر�صه �صاحب  للغر��ض  ثمرة طيبة 
�ل�صيخ �لدكتور �صلطان بن حممد �لقا�صمي ع�صو 
�ملجل�ض �لأعلى حاكم �ل�صارقة بهذ� �ل�صرح �لعلمي 
�أبو�به للطلبة �لعلم من كافة  �لكبري �لذي يفتح 
على طلب  يعينهم  ما  بكل  ويتكفل  �لعامل،  �أنحاء 
�لعلم، وما يفتح �لباب ملو�هبهم �خلا�صة من �أجل 
�لنادي  �صكر  كلية  ثمارها.عميد  وتوؤتي  تتفتق  �أن 
�لفر�صة  و�إت���اح���ة  �ل��ف��ن��ان��ة  ه���ذه  ��صت�صافة  ع��ل��ى 
�أن تخرج بفنها خ��ارج ج��در�ن �جلامعة لري�ه  لها 
�لتي  �جلامعة  �أه���د�ف  من  �أن  م�صيفا  �جلمهور، 
تبني  �ل�صارقة  حاكم  �ل�صمو  �صاحب  لها  ر�صمها 
لالإبد�ع،  يلزمهم  م��ا  وت��وف��ري  �مل��ت��ع��ددة،  �مل��و�ه��ب 
�إطار  يف  تدخل  ل  �لتي  �لفنون  يف  ك��ان  ول��و  حتى 
فني  مر�صم  �جل��ام��ع��ة  ف��ل��دى  �جل��ام��ع��ة،  م�صاقات 

متكامل يوفر للطالب كل ما يلزمهم، وتقيم لهم 
�لور�صات �لفنية ب�صكل متو��صل.

جن�صيات  ت���وؤوي  �جلامعة  ك��ون  ميزة  �أن  و�أ���ص��اف 
على  للطالب  ح��اف��ز�  �أ�صبحت  متعددة  وثقافات 
عنده،  ما  �أجمل  لإب���ر�ز  منهم  كل  و�صعي  �لإب���د�ع 
يف  يتفوقون  �لقا�صمية  �جلامعة  ط��الب  جعل  ما 
�ملعر�ض  جامعية.�صم  وم�صابقات  �أن�صطة  ع��دة 
لوحة متو�صطة �حلجم، منفذة على خامات   32
و�ألو�ن  �ملائية  �لأل��و�ن  فيها بني  ونوعت  متنوعة، 
�لر�صا�ض،  وق��ل��م  �ل��زي��ت��ي��ة  و�لأل������و�ن  �لأك��ري��ل��ك 
وغ��ل��ب ع��ل��ي��ه��ا �لأ����ص���ل���وب �ل��ت��ع��ب��ريي��ة م���ن خالل 
و�لبورتريهات  �ل�صامتة  �لطبيعة  م��و���ص��وع��ات 
لونية  �ل�صني، وتكوينات  وم�صاهد من قريتها يف 
ذ�ت دللت متعددة.تتمتع بي�صو يف عملها بجر�أة 
�أ�صعدة يف حماولة  ع��دة  قوية، حيث جت��رب على 

و�لروحي  و�ل����وج����د�ين  �ل��ن��ف�����ص��ي  �لأث�����ر  لأب������ر�ز 
�لبورتريه  مو�صوع  ففي  تر�صمها،  �لتي  لل�صورة 
�لأوجه  من  متعددة  �أن��و�ع��ا  �لفنانة  قدمت  مثال 
�لتي عك�صت �صعوبا وثقافات متعددة، وعربت من 
خاللها عن ما ترتكه تلك �لأوجه يف �لنف�ض من 
�لإن�صانية،  و�لأخ����وة  و�ل�����ص��الم  �ملحبة  �نطباعات 
يف  وجودها  من  تقول  كما  ��صتلهمتها  معاٍن  وهي 
�لإم��ار�ت، وب�صكل خا�ض من در��صتها يف �جلامعة 
ط��الب من خمتلف جهات  ت��وؤوي  �لتي  �لقا�صمية 
�لثقافية،  بخلفياتهم  ف��ي��ه��ا  ت���و�ج���دو�  �لأر������ض، 
و�ن�صهرو� يف عالقات �إن�صانية عميقة.كما عك�صت 
�إن�صانية  وم�����ص��اع��ر  ق�صايا  �ل��ب��ورت��ري��ه��ات  بع�ض 
و�حلزن،  و�ل��ف��رح  و�ل�صعف،  �ل��ق��وة  مثل  متعددة 
و�جل����ر�أة و�خل����وف، وه��و م��ا ي��وح��ي ب��ق��درة كبرية 
ل���دى ه���ذه �ل��ف��ن��ان��ة �ل�����ص��اع��دة ب��اج��ت��ه��اد وعزمية 

�قت�صرت  �لبورتريه  يف  �أنها  و�ملالحظ  م�صتمرة، 
�أغو�ر  �إىل �صرب  �ل�صابة، و�صعت  �لفتاة  على �صورة 
نف�صها، و�لتقاط م�صاعره من عدة زو�ي��ا، كاأنهما 
ت�صعى ب�صكل حثيث �إىل ��صتكناه نف�ض ذلك �لكائن 
�ل��ب�����ص��ري، و�ل���وق���وف ع��ل��ى ح��ق��ي��ق��ت��ه.يف مو�صوع 
م�صاهد �لطبيعة، تناولت بي�صو �لطبيعة �ل�صامتة 
يف عدة لوحات تقدم م�صاهد ذ�ت �إيحاء�ت متعددة، 
يلعب عن�صر �ملاء فيها دور� هاما، فهو حا�صر على 
�صكل �صحب تارة، و�أخرى على �صكل �أمطار، وثالثة 
على �صكل �أمو�ج �لبحر، ويف ذلك يعرب عن �جلمال 

و�حلياة و�لقوة.
كما قدمت �لفنانة م�صاهد �نطباعية من قريتها، 
وهي قرية كما يبدو ب�صيطة، متق�صفة �لبناء، من 
�لكربى  �مل��دن  ع��ن  �لبعيد  �ل�صيني  �ل��ري��ف  ق��رى 
وحد�ثتها و�صجيجها، لكنها يف ب�صاطتها وتق�صفها، 

تبدو هادئة وديعة، حتوطها �أجو�ء طبيعية ت�صفي 
عليها جمال و�صكينة.ويف بع�ض �للوحات �لأخرى 
تناولت بي�صو مو�صوعات لونية جتريبية، عك�صت 
�لألو�ن  �ختيار  على  بديعة  وق���درة  قوية  موهبة 
تنا�صب  ير�عي  بان�صجام،  �للوحة  على  وتوزيعها 
�أو �جلو  �لكتل، وت�صافر �لعنا�صر ل�صياغة �ملعنى 

�لذي تريد �أن تعرب عنه.
وي��الح��ظ �ل��ف��ن��ان �أح��م��د ح��ي��ل��وز رئ��ي�����ض �للجنة 
�لفنية يف �لنادي �أن من �مليز�ت �لقوية لدى بي�صو 
عنايتها �لفائقة بخلفية �للوحة، �لتي تاأتي عندها 
مندجمة مع �مل�صهد، فتعطيها عمقا، وتعزز �أبعاده 
على  �ل��ق��درة  �لفنان  �أن  حيلوز  ويعلق  �ل��دلل��ي��ة، 
�صناعة �خللفية �ملنا�صبة �ملندجمة مع �مل�صهد هي 
مرحلة  ودخ��ول��ه  �لفنان،  ن�صج  عن  �أ�صيل  تعبري 

�لإبد�ع.

الفنانة ال�سينية بي�سو زهانغ يف النادي الثقايف العربي

ي�شتمر من 29 يناير وحتى 13 فرب�ير 2021 

مهرجان طريان االإمارات لالآداب يتعاون مع مركز جميل للفنون 
وال�سركال اأفنيو لالحتفاء باالإبداع االأدبي والفني يف دبي
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ق�س�ض حب خالدة جمعت بني اأ�سهر ثنائيات الو�سط الفني

�أحمد زكي وهالة فوؤ�د
فقد  �ل��ذي  "�لرجل  م�صل�صل  ت�صوير  و�أثناء   1981 عام 
فوؤ�د  هالة  بني  كبرية  حب  ق�صة  ب��د�أت  مرتني"،  ذ�ك��رت��ه 
و�أح��م��د زك��ي و�ل���ذي مل يحب �م���ر�أة مثلها، وت��زوج��ا عام 
1983 يف زفاف �أ�صطوري، و�أجنبا �بنهما �لوحيد �ملمثل 

�لر�حل هيثم �أحمد زكي.
وكان �أحمد زكي يف حو�ر �صحفي قال، �إنها كانت منوذجاً 
بينهما  �حلياة  تكتمل  مل  ولكن  �لر�ئعة،  للزوجة  هائاًل 
حلبها للفن، وبعد �أن �أجنبت هيثم قررت �لعودة للفن مرة 
�أخ���رى، وه��و ما ك��ان يرف�صه، ف��ب��د�أت �خل��الف��ات بينهما، 
كبرية،  لدرجة  معها  وعنيد�ً  ع�صبياً  زك��ي  �أحمد  و�أ�صبح 
فلم ت�صتطع �لتاأقلم مع �لأمر، فاتفقا على �لنف�صال بعد 
عامني من �لزو�ج، ومل ينكر زكي �أنه عاملها بق�صوة وظلم 

وقتها.

ميمي جمال وح�شن م�شطفى
تزوج ح�صن م�صطفى من �لفنانة ميمي جمال بعد ق�صة 
حب قوية جمعت بينهما، فقد تعرفت ميمي جمال على 
�لتابعة  ب��امل�����ص��ارح  م��ًع��ا  عملهما  خ���الل  م�صطفى  ح�صن 
فا�صلة مع  "ح�صن" خارجا من ق�صة حب  وك��ان  للدولة، 
لتلك  نهاية  �لطالق  فو�صع  ح�صن،  بثينة  �لأوىل  زوجته 
ت��ع��ارف��ه مع  �ل��ت��ي مل ت�صتمر ط���وي���اًل، وخ����الل  �ل��زي��ج��ة 

�ل�صديدة. طيبته  ب�صبب  له  �جنذبت  "ميمي"، 
طيبة ح�صن م�صطفى، جعلت ميمي جمال تلجاأ له كلما 
فتوطدت  و�أ���ص��ر�ره��ا،  همومها  له  فتحكي  �صدرها،  �صاق 
�لأم��ر، و�صرعان ما  بادئ  �لعالقة وكونا �صد�قة قوية يف 
حتولت �إىل حب قوي، ثم كللت ق�صة حبهما بالزو�ج يوم 
�لكوميديا،  ناظر  ميالد  تاريخ  هو   ،1966 يونيو   26
�ل�33، وزو�ج��ه مًعا،  فاحتفل يف ذلك �ليوم بعيد ميالده 
و��صتمر زو�جهما �أكرث من 49 عاماً، ورزقهما �هلل بتو�أم 

ونور�".  "جنالء 

فوؤ�د �ملهند�ض و�شويكار
لقاء  �أول  تفا�صيل  ع��ن  �صويكار  �ل��ر�ح��ل��ة  �لفنانة  حكت 
بينها وبني زوجها �لر�حل فوؤ�د �ملهند�ض قائلة: )ر�صحنى 
�لفنى  �ل�صكرتري  م�صرحية  لبطولة  بدير  �صيد  �لأ�صتاذ 
�لبطل، وكنت وقتها  �للى هيعمل دور  �ملفرو�ض هو  وكان 
��صتغلت �صينما ول�صه ما�صتغلت�ض م�صرح، وقلت �أجرب، لكن 

بدير جت له مهمة �صفر لرو�صيا فاعتذر عن �مل�صرحية(.
وتابعت �صويكار، وهى تتحدث عن �ل�صدفة �لتى جمعتها 
بحب عمرها فوؤ�د �ملهند�ض: )كنت با�صتغل و�عمل بروفات 
وماكنت�ض �أعرف فوؤ�د ول �صفته، لكن كنت عارفة ��صمه من 
�تعرفت  وكنت  لقلبك،  �صاعة  برنامج  خالل  من  �لر�ديو 
بدل  ف��وؤ�د  �لأ�صتاذ  هييجى  وقالو�  مدبوىل،  �لأ�صتاذ  على 

�لأ�صتاذ بدير(.
�مل�صرح  عن  فكرة  معندي�ض  لأن  �أخ��اف  )�بتديت  وتابعت: 
وقلت �أجرب، وكنت با�صوف ��صتاذ �صيد بدير فى دور كبري 
فوؤ�د  لكن  �لكوميديا،  فى  متمكن  �إن��ه  وعارفة  �لرحيمية 
�لنا�ض  وقلت  �مل�صرح  من  خوفى  ف��ز�د  خال�ض،  معرفو�ض 
بت�صوفنى فى �ل�صينما و�للى جايبنى �صيد بدير و�عتذر ، 

ففكرت �عتذر زيه عن �مل�صرحية(.
و����ص��ت��ط��ردت: )�أول م��رة �صفت �لأ���ص��ت��اذ ف���وؤ�د مل��ا ج��ه بعد 

تر�صيحه لبطولة �مل�صرحية، وفى �أول لقاء دخل من غري 
عليكم،  �ل�صالم  ق��ال  باأنه  و�كتفى  ب��الإي��د  علينا  ي�صلم  ما 
�لنا�ض،  ده هي�صحك  �إز�ى  ياماما..  فقت  وكان جد جد�، 
ده �لأ�صتاذ �صيد بدير �صربات وكان عامل كبري �لرحيمية 
وك����ان هيعمل حاجات  �ل��ك��وم��ي��دى  �ل����دور  ع��ل��ى  وه��ي��ل��ي��ق 

ت�صحك(.
�أول عمل جمعها  ذك��رى  �صويكار �حلديث عن  و��صتكملت 
ب���ف���وؤ�د �مل��ه��ن��د���ض: )ق��ل��ت مي��ك��ن  م��ت�����ص��اي��ق لأن����ه مل يتم 
وك���ان هادى،  �ل���ربوف���ات،  و�ب��ت��دي��ن��ا  �لأول،  م��ن  �خ��ت��ي��اره 
يهتم  ب��د�أ  ��صتغلنا  )مل��ا  م�صيفة:  لطيف(،  يبقى  و�ب��ت��دى 
و�صوهاج  و�ملنيا  و�أ�صو�ن  �لأق�صر  بامل�صرحية  و�صافرنا  بيا، 
، ح�صيت باهتمامه، و�إنه بياخد باله منى وي�صاألنى �أكلتى، 
�ت��ع�����ص��ي��ت��ى، من��ت��ى ك��وي�����ض، وك����ان ح��ن��ني وم�����ص��ئ��ول، وبعد 

ماخل�صنا �مل�صرحية كل و�حد ر�ح حلاله(.
وتابعت: )بعد جناح �ل�صكرتري �لفنى وملا بد�أ �لأ�صتاذ فوؤ�د 
�لتجهيز مل�صرحية �أنا وهو وهى، قال �صويكار تعمل �لدور، 
وهو �للى �ختارنى، وخالل �لعمل بامل�صرحية ح�صيت بحبه 

و�هتمامه(.
حبيبها  �صارحها  م��رة  �أول  تتذكر  فتاة  و���ص��وت  وبفرحة 
بحبه ت��اب��ع��ت ���ص��وي��ك��ار وه���ى حت��ك��ى ك��ي��ف ���ص��ارح��ه��ا فوؤ�د 
و�حنا  م�صهد  بنمثل  )ك��ن��ا  �مل�����ص��رح:  على  بحبه  �ملهند�ض 
ناميني على �لأر�ض وبنب�ض لبع�ض على �مل�صرح و�ملو�صيقى 
�صغالة، فقال ىل تتجوزينى يا �صو�صو، و�صحكت وقلت له 

�أيوة يافوفو وخرجنا عن �لن�ض(.
ت��ردد، لأن��ه ر�جل  ب��دون  و�ختتمت: )و�فقت على �جل��و�ز 
و�أخ��الق��ه عالية جد�،  ربنا وم�صلي،  وب��ت��اع  حم��رتم ج��د� 

و�بن نا�ض ومثقف وكل حاجة فيه كوي�صة و�جتوزنا(.

عمر �ل�شريف وفاتن حمامة
ترجع ق�صة لقائها بعمر �ل�صريف و�لذي كان ��صمه �آنذ�ك 
�صكري  م�صاركة  على  �عرت��صها  �إىل  �صلهوب(  )مي�صيل 
�ل��و�دي( وقام  �لبطولة معها يف فيلم )�صر�ع يف  �صرحان 
�ملخرج يو�صف �صاهني بعر�ض �لدور على �صديقه وزميل 

در��صته  زميل  �ل�صريف  كان  حيث  �ل�صريف،  عمر  در��صته 
يف  �ل�����ص��ري��ف  ع��م��ر  وك���ان  ب��الإ���ص��ك��ن��دري��ة،  فيكتوريا  بكلية 
ذلك �لوقت قد تخرج من �لكلية ويعمل يف �صركات و�لده 
و�أثناء  �ل�صاب،  �ملمثل  على  فاتن  فو�فقت  �خل�صب  بتجارة 
ت�صوير هذ� �لفيلم حدث �لطالق بينها وزوجها عز �لدين 
ذو �لفقار �لذي كانت تدهورت عالقتها به لأنها �كت�صفت 
�أن عالقتها معه كانت عالقة تلميذة مبهورة بحب �لفن 

و�إجنذبت لأ�صتاذ كبري يكربها باأعو�م عديدة. 
كانت فاتن حمامة م�صهورة برف�صها �أي م�صهد �أو لقطة 
�ل��و�دي( كان  فيها قبلة ولكن �صيناريو �لفيلم )�صر�ع يف 
�جلميع  ده�صة  وو�صط  �لبطلني،  بني  قبلة  على  يحتوي 
�ل�صريف  عمر  �أ�صهر  �لفيلم  وبعد  �للقطة،  على  و�ف��ق��ت 

�إ�صالمه وتزوج منها و��صتمر زو�جهما �إىل عام 1974.

يو�شف �ل�شريف و�إجني عالء
وقعت  �لتي  �لأوىل،  �مل��رة  من  يو�صف  قلب  �إجن��ي  خطفت 
حو�ر  لعمل  �ل�صدفة  ق��ادت��ه��ا  حينما  فيها،  عليها  عينه 
�صحفي معه، وذكر تفا�صيل لقائه بها، خالل ��صت�صافتهما 
مع �لإعالمية )منى �ل�صاذيل(، يف برنامج )معكم(، وقال: 
ك�صرت  �صوفتها  ملا  ب�ض  خال�ض،  للحب  م�صتعد  )مكنت�ض 
بتاعتها  �ملجلة  لقيت  فيلم هي فو�صى،  بعد  �لقو�عد،  كل 
بتكلمني عايزين يعملو� معايا حو�ر، وهى من �ملطبوعات 
وكان  وو�فقت،  �لإجنليزية،  باللغة  بت�صدر يف م�صر  �للي 
�إيه  �أول ما �صوفتها قولت  �أول رد فعل بيني وبني نف�صي، 
�للي بعتينهايل دي، وقولتلها يف حد جاي معاكي  �لعيلة 

ول لوحدك(.
رغم كونه كان ل يثق يف قدر�تها �حلو�رية يف بد�ية �لأمر 
لكونها �صغرية يف �ل�صن، �إل �إنها ��صتطاعت لفت نظره من 
�إنها  )ح�صيت  ولباقتها،  ت�صرفها  وح�صن  ثقافتها  خ��الل 

مرتبية وكوي�صة، ب�ض مقولتلها�ض حاجة وقتها(.
قادتهما �ل�صدفة للمقابلة مرة �أخرى، حيث جمعت بينهما 
�لتي  �لأحاديث  تبادل  ��صتطاعا  و�لتي  م�صرتكة،  منا�صبة 
جعلته يطلبها للزو�ج، وذكرت �إجني تفا�صيل �ليوم �لذي 
جمعها به للمرة �لأوىل، خالل برنامج )معكم(، وقالت: 
)�ليوم ده رئي�صة �لتحرير كلفتني �إن �أروح م�صر �جلديدة 
�أعمل �لإنرتفيو مع يو�صف، لإنه �صاكن هناك وبال�صدفة 
�إن��ه حمرتم  �نطباعي عليه  �صاكنة هناك، وك��ان  �أن��ا كمان 
ومثقف جًد�، وتاين مقابلة لقيته بيقويل عايز �أجتوزك، 
�أنا �تخ�صيت و�تفاجئت، وكان �لقلق باين عليا، ملا روحت 
�إنه كوي�ض وو�ف��ق على  فاحتت و�ل��دي و�صاأل عليه وعرف 

�لزو�ج(.

�أحمد حلمي ومنى زكي
ك�صف �لفنان �أحمد حلمي عن �أول موقف جمعه بزوجته 
�لأي��ام حل�صور  �أحد  �لفنانة منى زكي، قائال: )ذهبت يف 

م�صرحية ملحمد �صبحي وكنا نرتك �ملوبايل قبل �لدخول 
وف��ج��اأة ر�أي��ت��ه��ا وه���ي ت��اأخ��ذ �مل��وب��اي��ل �خل��ا���ض ب��ه��ا وكانت 
ترتدي ف�صتان )لبني( فكلمت �صديقي قلت له ر�أيتها قال 
يل كلمتها قلت له )ل �أكلمها �أقول لها �إيه �أنا مني(.. �إىل 
حممد  �أ�صتاذ  عند  بها  فالتقيت  ذل��ك  بعد  �لقدر  �صاء  �أن 

فوزي �ملنتج كلمني كي �أعمل م�صرحية..
 و�أثناء وجودي عنده قمت كي �أفتح �لباب ور�أيتها �أمامي 

فارتبكت..
معاً  �صنعمل  كنا  ك�صد�قة  بها  عالقتي  ب���د�أت  هنا  وم��ن   
�ألغيت ثم بد�أنا نتحدث كاأ�صدقاء  م�صرحية )�صقاوة( ثم 

ثم عملنا �صوياً عمر 2000(.
بها  �أن��ا معجب  �أت�صاءل فيها هل  وتابع: )كنت يف مرحلة 

�أحبها حقاً..  �أنني  �أم  �أر�ها  �أن  �أحببتها قبل  كفنانة مثلما 
�أجد  وكي  �أوًل..  �أعماقي  من  لإجابة  �أ�صل  �أن  لبد  فكان 
�إجابة لبد �أن يختفى جزء �لفنانة �مل�صهورة د�خلك وكي 
ون�صبح  منها  �أت��ق��رب  �أن  �ملنطقي  م��ن  فكان  لذلك  �أ���ص��ل 

�أ�صدقاء قريبني.. 
�ع��ج��اب، وه��ل هي كانت  �أن��ه  �أم  �أحبها  �أن��ا  تبد�أ تقول  هنا 
�لرهبة مثل رهبة �صخ�ض م�صهور تريد �أن تر�ه وتتعامل 
معه على �أر�ض �لو�قع وعندما تر�ه تظل �لرهبة موجودة 
ووقتها  �لرهبة  هذه  كل  �صتزول  معه  ت�صافر  عندما  �إمن��ا 
ولذلك  معرفته  �أري��د  كنت  �ل��ذي  ه��ذ�  �صديقك..  ي�صبح 
كنا �أ�صدقاء فرتة �إىل �أن تاأكدت من م�صاعري جتاهها �أنا 

�أحبها(.
�أما عن دور منى يف جناحه �لفني، قال: )كانت لها �صلع 
قوي عندما قالت يل ل ترتدد �إعمل �لدور يف )�آ�صف على 
�لإزع��اج( وكان لها �صلع قوي عندما قالت يل �أنت )م�ض 
�أ�صود(، قلت لها  كا�صتنج( - �لدور لينا�صبك - يف )ع�صل 

ما �حلل وماذ� �أفعل..
ق��د عا�ض يف  �أن يكون  �ل���دور لب��د  �صيوؤدي   قالت يل م��ن 
�أمريكا فرتة ما.. قلت لها �إذ�ً �صاأعتذر، قالت يل: هل هذ� 
هو �حلل؟ .. �حث عن طريقة.. قلت لها �أي طريقة و�أنت 
عن  �أبحث  �إذ�ً  يل  قالت  )ب��الأم��ري��ك��اين(  فكر  يل  تقولني 

�أحد �أمريكي(.
و�أ�صاف: )كانت هي مفتاح �لتحدي �لذي ت�صبب يف رعبي 
من �لدور لدرجة �إين لزم �أعمل �لدور على �أكمل �صوره.. 
فاأتت يل ب�صخ�ض �أمريكي م�صري عا�ض يف نيويورك وبعد 
�لدور..  طبيعة  ع��ن  �لكثري  منه  تعلمت  معه  جل�صت  �أن 
�لطويل.. وفهمت  �ل�صعر  فكرة  كانت هي �صاحبة  و�أي�صاً 

ملاذ� قالت يل ذلك من �لبد�ية..
�أم��ري��ك��ا وبالتايل  ���ص��اف��رت  �أم��ري��ك��ا ول  ع�����ص��ت يف  �أن����ا ل   
�ل�صخ�صية كانت �صت�صبح خارج �إح�صا�صي، هي لها �لف�صل 
يف جناحي وجناح دوري يف فيلم ع�صل �أ�صود، �أما يف )�صهر 
�لليايل( قالت يل )منى( بعد تردد وتفكري عميق، نعمله، 

و�فق، �لدور جيد(.

�لعندليب  ترمن  هكذ�  �شدفة"،  مرة  قابلتك  ملا  �شدفة  �أجمل  حبك  يوم  "كان 
مقابلة  عن  �أغانيه  �أجمل  من  ر�ئعة  لنا  وغنى  �حلب،  عن  عبد�حلليم  �لأ�شمر 
�حلبيب، فاملقابلة �لأوىل مع �حلبيب لها مكانتها �خلا�شة يف �لقلب، و�إح�شا�ض 
وخطف  �حل�شينة  �لقلب  قلعة  �قتحم  �أحــدً�  وكــاأن  بد�خلنا  حترك  �شيئًا  �أن 
فمن  �للقاء،  �شدفة  جلمال  غنى  �لذي  وحده  "حليم"  يكن  ومل  منها،  قطعًة 
�جليل �ملعا�شر جند �أن �له�شبة عمرو دياب قدم �أعذب �لكلمات و�أجمل �لكلمات 
عن لقاء �حلبيب وعدم ن�شيانه للمقابلة �لأوىل، قائاًل: )يوم ما �تقابلنا �ليوم 
د� هف�شل م�ض نا�شيه، �أنا �تكتبلي �أحلى ق�شة حب فيه، �أول م�شاعر حلوة قلبي 
بني  لقاء  �أول  عن  مًعا  جولة  يف  نطوف  بعدها(..  �أقابلك  ملعاد  ولهفتي  يح�شها 

�أ�شهر ثنائيات �لو�شط �لفني �لذين جمع بينهما ق�ش�ض حب خالدة:
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تعرفوا على اأ�سباب 
التهاب احللق الدائم

�لتهاب �حللق من �لأمور �ل�صائعة جد�ً �لتي ل ت�صتدعي �لقلق، وينتج غالباً 
عن �أمر��ض مثل نزلت �لربد �أو �لإنفلونز�، وميكن عالجه يف �ملنزل، فيما 

يتح�صن عادة يف غ�صون �أ�صبوع.
ويحدث �لتهاب �حللق ب�صبب عدوى فريو�صية �أو بكتريية، وقد يكون �لتهاب 
�حللق مزعجاً يف كثري من �حلالت، وقد ي�صاحب �للتهاب حمى �صديدة 
طويلة  لفرتة  �مل�صتمر  �أو  �ل�صديد  �لأمل  �أنَّ  �إل  �للوزتني.  على  �صديد  �أو 
�أو  �لد�ئم  �لتهاب �حللق  �أكرث خطورة، يطلق عليها  �إىل م�صكلة  قد ي�صري 
�ملزمن، لذلك �إذ� ��صتمر �أمل �حللق ملدة تزيد على 3 �أ�صابيع، يجب عليك 

زيارة �لطبيب ملعرفة �ل�صبب.
وهنا نطلعك يف �لآتي على �أ�صباب �لتهاب �حللق �لد�ئم، بح�صب ما ذكرت 
و�لأذن  �لأن���ف  وج��ر�ح��ة  �أم��ر����ض  يف  �لخت�صا�صية  ج���ر�ر،  �صباأ  �ل��دك��ت��ورة 

و�حلنجرة.

�أعر��ض �لتهاب �حللق �لد�ئم
�لتهاب �حللق �لد�ئم هو �أمل م�صتمر يف �حللق قد ي�صتمر لأ�صابيع، ويختلف 
عن �أعر��ض �لتهاب �حللق �حلاّد �لذي يختفي بعد فرتة ق�صرية، وهو ينتج 

عن عدوى �إما فريو�صية �أو بكتريية؛ تعالج بامل�صاد�ت �حليوية �لعادية.
بالتهاب �حللق  �لإ�صابة  زي��ادة عدد مر�ت  �ملناعة يف  �صعف  �أي�صاً  وي�صاهم 

�حلاّد �لناجت عن �لعدوى، �صو�ء كانت فريو�صية �أو بكتريية.

�أ�شباب �لتهاب �حللق �لد�ئم
ينتج �لتهاب �حللق �لد�ئم عن عدة عو�مل، وقد ي�صتمر هذ� �للتهاب لفرتة 
طويلة ب�صكل مزعج للمري�ض، فقد ي�صتمر �للتهاب لأ�صابيع، مما ي�صبب 

�ل�صيق للمري�ض وي�صتدعي طلب �مل�صاعدة �لطبية.
ولعل �أبرز �أ�صباب �لتهاب �حللق �لد�ئم، هي:

- �لتدخني: يعترب �لتدخني من �لأ�صباب �ملبا�صرة للتهاب �حللق �لد�ئم.
- �لتعّر�ض للملوثات: �لتعّر�ض مللوثات �لهو�ء ب�صكل م�صتمر يوؤدي حلدوث 

�لتهاب د�ئم يف �حللق، لذلك يجب جتّنب �لتعّر�ض لها لفرتة طويلة.
- �لتهاب �للوزتني �ملتكرر: يوؤدي �لتهاب �للوزتني و�أدو�ر �لربد �ملتكررة �إىل 

حدوث �لتهاب د�ئم يف �حللق، ما ي�صبب �ل�صيق للمري�ض.
- حت�ص�ض �لأنف و�لتهاب �جليوب �لأنفية �ملزمن: يوؤدي حت�ص�ض �لأنف �إىل 
�لتنف�ض من �لفم �أثناء �لنوم، مما ي�صبب حدوث �لتهاب د�ئم يف �حللق، كما 

يوؤدي �لتهاب �جليوب �لأنفية �ملزمن �إىل �لتهاب �حللق �حلاّد.
- �لرجتاع �ملريئي: يوؤدي �رتد�د �حلم�ض من �ملعدة �إىل �ملريء �إىل حدوث 

�لتهاب مزمن يف �ملريء، مما يوؤدي �إيل �لتهاب د�ئم يف �حللق.
�لتهاب �حللق  �أعر��ض  ن��ادرة، ولكنها تعطي  �لبلعوم: تعترب حالة  �أور�م   -
�لطبيب  ��صت�صارة  يجب  �حل��ل��ق؛  يف  د�ئ��م  بالتهاب  �ل�صعور  وعند  �ل��د�ئ��م، 

ملعرفة �ل�صبب.

لل�شالم؟ كرمز  �حلمامة  ر�شم  من  �ول  • من 
- بيكا�صو

�ملعلقة؟  بابل  حد�ئق  من�شئ  هو  • من 
- نبوخذ ن�صر

�فر�شت؟ قمة  �رتفاع  يبلغ  • كم 
- 29 �ألف قدم

 • �إىل �أي لغة تنتمي كلمة طبا�شري؟
- �إىل �للغة �لرتكية

على �لكّحال  �أ�شم  • يطلق 
- طبيب �لعيون

�لتل�شكوب؟ خمرع  هو  • من 
- غاليليو

متتالية �صنو�ت  لثالث  �ل�صوم  �لعقرب  • ي�صتطيع 
مرت  30 طوله  خيطا  �لعنكبوت  • ين�صج 

عينيه يغم�ض  فقط  لكنه  ينام  ل  • �جلامو�ض 
�لكهربائية �ل�صالك  وعو�زل  �لر�صا�ض،  �نابيب  با�صنانه  يقطع  �أن  �لفاأر  • ي�صتطيع 

تولد  حني  يف  خلية  مليون   50 ثانية  كل  يف  منها  متوت  خلية،  بليون   20 من  �لن�صان  ج�صم  • يتكون 
جديدة. خلية  مليون   50

�لهند. يف  حمل(  )تاج  قرب  هو  قرب  • �أجمل 
�ندثرت. قد  �ل�صبع  �لعجائب  من  م�صر  يف  �ل�صكندرية  • منارة 

كما  �صحر�وين  بني  حمفوظه  لنها  �لعا�ض  بن  عمرو  �طلقه  وقد  م�صر.  على  �لكنانة(  )�أر�ض  • يطلق 
حتفظ �لكنانة �ل�صهام.

يطلقها  �لتي  و�لنافورة  �ملاء،  �صطح  �إىل  ويتجه  بها  يتنف�ض  �لر�أ�ض  �على  فردية  �و  زوجية  ثقوب  • للحوت 
من �على �لر�أ�ض هي عبارة عن �لزفري.

�لروماين �لعهد  يف  فيالدلفيا  ��صم  عليها  يطلق  كان  �لردن..  عا�صمة  • عمان 
�لدم. �صغط  �رتفاع  يخف�ض  دقيقة   15 ملدة  يوميا  • �لتاأمل 

املراأة البخيلة 
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�لعنب 
�ملائة  حت���ت���وي 
غ��������������������ر�م م����ن 
على  �ل����ع����ن����ب 
م���ن   75%
وزن������������������ه م�������اء 
غ����ر�م����ات  و7 
غلوكوز وغر�م 
و16  ده����������ون 
غ������������������ر�م������������������ا 
ت  � ر هيد بو كر

 C ون�صف غر�م بروتني وع�صرين مليغر�م فيتامني
و�ف�صل �نو�ع �لعنب كبري �حلجم و�بي�ض �للون. 

فو�ئده: 
- من�صط للع�صالت و�لع�صاب وجمدد للخاليا وطارد لل�صموم. 

- غذ�ء �صريع �له�صم. 
�لكبدية  و�حل�صاة  و�لبو��صري  و�لقب�ض  �له�صم  �صوء  ح��الت  يف  مفيد   -

و�حل�صاة 
�لبولية. 

- من�صط قوي لوظائف �لكبد. 
- ق�صرة �لعنب من �ملو�د �ملفيدة يف تنظيف �لمعاء. 

- يفيد �لعنب يف �لوقاية من �ل�صرطان. 
- للم�صابني بالنحافة يفيد يف زيادة �لوزن. 

كان هناك �مر�أة ت�صتمتع د�ئما بالكذب ..نعم ل ت�صتطيع �أن تعي�ض �إل بالكذب وكاأنه طعامها و�صر�بها فكانت 
تقول �نها فقرية وتت�صول من �لنا�ض رغم ثر�ئها.. كانت تقول �نها مري�صة وتتظاهر باملر�ض ليعطف �لنا�ض 
عليها حتى خرجت عليهم يوما يف كامل �صحتها وقالت �صفاين �هلل بف�صل حليب عنزة من ي�صربه يعطيه �هلل 
�ل�صفاء بل �ل�صحة �لبدية �نظرو� يل يالها من متعة �ن حت�ض بذلك �ل�صباب ين�صج منك فهلل �لنا�ض وجاء كل 
موي�ض ويائ�صا �ليها يريد بع�ض حليب �لعنزة فقالت �بيعه لكم ..وبالفعل كانت حتلب �لعنزة �مامهم وتبيعهم 
�حلليب ب�صعر� عايل جد� و��صتمر �حلال معها هكذ� ومن ياأتي ليقول �ن �حلليب مل يفعل له �صيء تقول يجب 
�ن ت�صتمر �ربعني يوما ،د�رت �ليام ومل يح�ض �ي من �ملر�صي بالتح�صن �ملنتظر ويف ويف نف�ض �لوقت مر�صت 
هي �ي�صا وبد� �ملر�ض ياكل يف ج�صدها و�صعر �جلميع فجاءمن ي�صالها ملاذ� لتتناولني حليب عنز�تك �ل�صافية 
�لعافية فكانت تقول �نا ل�صت مري�صة بل �ناحزينة فقط فابي مري�ض و�ريد �ل�صفر لروؤيته ..فاح�ض �حدهم 
برغبتها يف �لهرب ف�صرخ وقال �يتها �لكاذبة تريدين �لهروب من كذبتك �ل�صنعاء..حليب هذه �لعنزة ليفعل 
�صيء و�نت تظاهرت بغري ذلك لتك�صبي من ور�ئنا �لكثري فزوجتي تعرفك وتعرف كم �نت كاذبة و�ن مل تردي 
يل نقودي �صاأقتلك وعنزتك هذه ..خافت �ملر�أة وردت للرجل نقوده لي�صكت ل�صكت لكن �جلميع بد�أو� مبطالبتها 
بامو�لهم �لتي �خذتها كذبا و�دعاءوهكذ� ��صطرت �ملر�أة لرد �لمو�ل �يل ��صحابها وهي نادمة علي خل�صارتها 
تلك �لم��و�ل مما ز�دها مر�صا حتي �غلقت بابها عليها ومل تعد تخرج لبيع �حلليب �و حتي ل�صر�ء طلباتها 
فقامت �حدى جارتها لزيارتها و�ل�صوؤ�آل عليها رمبا ��صابها مكروه وبالفعل عندما فتحت �لباب ودخلت وجدتها 
تنازع حلظاتها �لخرية ومل ينفعها حليب عنز�تها وماتت تاركة ور�ئها �مو�ل كثرية و�صع حاكم �لبلدة يده 
عليها وحول د�رها �يل د�ر لاليتام بني لها ملحقا و��صعا وو�صع �لمو�ل رهن ت�صرف �صفوة من �فا�صل �ملدينة 

حتي يعو�ض علي �ملر�ة �لكاذية �لبخيلة ما مل ت�صرفه لوجه �هلل رمبا رحم �هلل روحها و�دخلها �جلنة .

جمموعة  ظهرت  �ملا�صية،  �لقليلة  �لأ�صهر  خ��الل 
متنوعة من �لعالمات �لغريبة وغري �لعادية �لتي 
�أحدها  "كوفيد19-"،  �لإ�صابة بعدوى  حتذر من 

يتعلق بطعم معدين يف �لفم.
ووج��ود طعم معدين د�ئ��م يف �لفم هو عار�ض �أقل 
وي�صمى خلل �لذوق  �صهرة لعدوى "كوفيد-19"، 
)parageusia(. وميكن �أن يكون لهذه �حلالة 
جمموعة و��صعة من �لأ�صباب �لتي قد تكون موؤقتة 

�أو طويلة �لأمد.
 US Nationalيف ن���������ص����رت  در��������ص������ة  ويف 
Library �لتابعة للمعاهد �لوطنية لل�صحة، مت 

�لتحقيق يف �أعر��ض "كوفيد-19".
�ملر�صى  "بالن�صبة للعديد من  �لدر��صة:  ولحظت 
�لتنف�صي  �جل��ه��از  يف  فريو�صية  ب��ع��دوى  �مل�صابني 

جتربة  �إ�صعاف  يتم  ما  غالبا   ،)URIs( �لعلوي 
ثانوي  ب�صكل  �إم���ا  �لنكهة  و�إدر�ك  �ل��ط��ع��ام  ت��ن��اول 
ب�صبب �لتهاب �لأن��ف وما ينتج عنه من �ن�صد�د يف 
�لأنف، �أو من �إ�صابة فريو�صية مبا�صرة �إىل �لظهارة 

�لع�صبية �ل�صمية".
"�ل�صم ع��ن ط��ري��ق �لأن����ف، وه��و مزيج  و�أ���ص��اف��ت: 
ت�صمح  �لأن��ف، هو عملية ح�صية  ر�ئحة وطعم  من 
يتم تعريفها على  و�لتي  �لنكهة،  ب��اإدر�ك  لالإن�صان 
�ل��ذوق �خلم�صة  �أبعاد  يتجاوز  �صيء  �أي  �إدر�ك  �أنها 
للطعام: �حللو و�ملالح و�ملر و�حلام�ض و�لأومامي 

)�ملعروف �صعبيا بالطعم �للذيذ(.
�لوطنية  �ل�����ص��ح��ي��ة  �خل�����دم�����ات  ه���ي���ئ���ة  وق����ال����ت 
يف  خ��ط��ري�  لي�ض  �مل��ع��دين  "�لطعم  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة: 
�لعديد من  �أع��ر����ض  �أح��د  �أن يكون  �ل��ع��ادة وميكن 

�حلالت �ملختلفة".
�أمر��ض  �ملعدين  للطعم  �ل�صائعة  �لأ�صباب  وت�صمل 
�للثة وتناول �لأدوية مثل �مل�صاد�ت �حليوية وعالج 
�ل�صرطان �أو �لإ�صابة بنزلت �لربد وعدوى �جليوب 

�لأنفية وم�صاكل �أخرى يف جمرى �لهو�ء.
ربط  ميكن  �لأح��ي��ان،  بع�ض  "يف  �لهيئة:  و�أ�صافت 

�لطعم �ملعدين مب�صكلة يف حا�صة �ل�صم".
توجد  �إن��ه ل  �ل�صحي   WebMD وق��ال موقع 
يف  �مل��ع��دين  �لطعم  منع  �أو  ل��ع��الج  و�ح���دة  طريقة 
يعتمد  "عالجك  �ل�����ص��ح��ي:  �مل��وق��ع  وت��اب��ع  �ل��ف��م. 
ويف بع�ض �حلالت، قد تختفي هذه  على �ل�صبب". 
�صبيل  على  نف�صها،  تلقاء  م��ن  �ملزعجة  �لأع��ر����ض 
�ملثال �إذ� توقفت عن تناول �لفيتامينات �أو �إذ� �أزلت 

م�صدر �لر�صا�ض �لذي تعر�صت له.

طعم معدين يف الفم قد يكون عار�سا حتذيريا 

�ملغنية �لكورية �جلنوبية ريو �شري� »�لثانية من �ليمني« وهي ترق�ض مع مناف�شني �آخرين خالل ت�شجيل 
�لربنامج �لتلفزيوين Miss Back يف �شيول. � ف ب


