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هكذا تتخل�ص من ال�شعور بانتفاخ البطن
بع�ض  ن�صائح   �إليك  �لبطن   بانتفاخ  �ل�صعور  من  يعانون  ممن  كنت  �إذ� 

للتخل�ض من هذ� �ل�صعور:
1 - جتّنب تناول �خل�صرو�ت �لنّيئة و��صتبدلها باخل�صرو�ت �ملطبوخة، 
من  و�أي�صاً  تناولها  قبل  �لطماطم  ق�صور  من  �لتخل�ض  على  و�حر�ض 

بذور �خليار.
�لإن�صان  �صعور  �أ�صباب  �أح��د  يعّد  لأن��ه  �لطعام  تناول  يف  تفرط  ل   -  2
عمل   ي�صاعف  �لإن�صان  حاجة  عن  �لز�ئد  �لطعام  لأن  �لبطن  باإنتفاخ 

�جلهاز �له�صمي .
مع  ج��ي��د�ً  وم�صغها  �ل�����ص��غ��رة،  �للقيمات  ت��ن��اول  ع��ل��ى  �ح��ر���ض   -  3
�إغالق �لفم �أثناء �مل�صغ لتجنب �بتالع  �لهو�ء ، و�لذي يت�صبب يف �ل�صعور 

بالنتفاخ.
�لبطن  �نتفاخ  من  �لتخل�ض  يف  ا  �أي�صً ي�صاهم  �لكثر  �مل��اء  �صرب   -  4

�ملزعج خ�صو�صاً �ملاء معتدل �حلر�رة، فتجنب متاماً �ملاء �ملثّلج.
بالدهون   �لغنية  و �لأطعمة   �لربوتينات  تناول  تقلل من  �أن  ح��اول   -  5
�نتفاخ  ف��ر���ض  م��ن  ي��زي��د  �أط����ول يف ه�صمها مم��ا  وق��ت��اً  ت�صتهلك  لأن��ه��ا 

�لبطن.
�صباح لأنها تعمل على حت�صني  كل  �لريا�صة  ممار�صة  على  �حر�ض   -  6

�أد�ء �جلهاز �له�صمي مّما يقّلل من غاز�ت �لبطن �ملرت�كم.
�لتي توؤدي �إىل زيادة كمية �لهو�ء �لذي ي�صل �إىل  �لأن�صطة  جتّنب   -  7

�لبطن عن طريق �لفم مثل �لتدخني وم�صغ �لعلكة لفرتة طويلة.
8 - يجب �أن تخف�ض من معدل تناولك لالأطعمة �لتي تعمل على تكون 

�لغاز�ت يف �لبطن مثل �لب�صل، �لكرنب "�مللفوف"، �لقرنبيط، و�لتفاح.

كيف تكون والدًا مثاليًا بعد الطالق؟
ميكن �أن يكون لالنف�صال و�لطالق تاأثر تبعي على �أي عائلة، و�إذ� 
كان هناك �أطفال قد يكون �لنفا�صل كارثياً، وخا�صة ب�صبب �صر�عات 
على  م��دم��رة  �صلبية  �آث���ار  �أي  ولتجنب  �مل�صرتكة.  و�لأب���وة  �حل�صانة 
�صحيفة  �أوردت  م��ث��ايل،  ك��و�ل��د  وللتعامل  �ل��ط��الق،  نتيجة  �لأط��ف��ال 

"تاميز �أوف �إنديا" �لن�صائح �لتالية:
�أبعد �لأطفال عن �ل�صجار�ت و�خلالفات

و�خلالفات،  �ل�صجار�ت  �أج��و�ء  عن  �لأط��ف��ال  باإبعاد  �خل��رب�ء،  ين�صح 
ينبغي  ل���ذ�  �لنف�صية.  �صحتهم  ع��ل��ى  �صلبي  ب�صكل  ت��وؤث��ر  ق��د  لأن��ه��ا 
جتعل  فعالة  �ت�صال  قنو�ت  و�بتكار  �لأط��ف��ال  رفاهية  على  �لرتكيز 
بود  بالتعامل  ُين�صح  وي�صر.  �صهولة  �أكرث  �مل�صرتكة  و�لأمومة  �لأب��وة 
�أمامه  �لآخ���ر  �ل��ط��رف  ع��ن  �صلبي  ب�صكل  �لطفل وع��دم �حل��دي��ث  م��ع 

وت�صجيعه على �حرت�مه.
�عتبار منزلك ومنزل �صريكك �ل�صابق م�صاحة �آمنة لالأطفال

من �لطبيعي �أن ي�صعر �لطفل بالرتباط �لوثيق مبنزل و�لديه، ولكن 
عند تفكك �لأ�صرة قد ي�صعر �لطفل بعدم �ل�صتقر�ر وعدم �لرتياح يف 
�ملنزل، لذ� من �ل�صروري جعل �لطفل ي�صعر بالر�حة يف منزل و�لده 
وو�لدته، وذلك عرب ممار�صة ن�صاطات �صبيهة لتلك �لتي كان ميار�صها 

يف منزل �لعائلة قبل �نف�صال �لو�لدين.

�شاطئ ا�شطناعي يجذب احل�شود
على  ��صطناعي،  �أب��ي�����ض  رم��ل��ي  �صاطئ  على  �لأ���ص��خ��ا���ض  م��ئ��ات  ت��و�ف��د 
طول خليج مانيال يف �لفلبني، وهو م�صروع �أثار �نتقاد�ت من جماعات 
بوليفارد" يف  "روك�صا�ض  ون�صطاء. وجتمعت �حل�صود يف منطقة  بيئية 
�لعا�صمة مانيال، حيث مت تغطية 500 مرت من �ل�صاحل ب�500 طن 

من �لدولوميت �مل�صحوق، كجزء من م�صروع تنظيف وجتميل.
وبينما كان �لأ�صخا�ض يرتدون كمامات ودروع وجه، مل يلتزمو� بالتباعد 
على  �صور  و�لتقاط  لل�صر  دوره��م  ينتظرون  كانو�  حيث  �لجتماعي، 
�ل�صاطئ �لرملي �لأبي�ض �ل�صطناعي. و�أثار �مل�صروع �لذي بلغت تكلفته 
ماليني دولر�ت( �نتقاد�ت من جماعات من  بيزو)ثمانية  مليار   389
�أن �ملال كان من �ملمكن ��صتخد�مه لتعزيز  �أ�صارت �إىل  �لن�صطاء، و�لتي 
�لفلبينيني  وتد�عياته على  لتف�صي فرو�ض كورونا  �أ�صتجابة �حلكومة 
�مل�صحوق  �لدولوميت  �أن  من  �أي�صاً  بيئية  جماعات  وح��ذرت  �لفقر�ء. 
ي�صكل خطر�ً على �ل�صحة حال ��صتن�صاقه و�أعربت عن �أ�صفها من حقيقة 
من  يعاين  �ل��ذي  مانيال،  خليج  لإ���ص��الح  �لكثر  يفعل  مل  �مل�صروع  �أن 
تلوث �صديد. وغالباً ما يغطى �ل�صاحل �لذي يبلغ طوله 19 كيلومرت�ً 

بالقمامة، مما يجعله غر �صالح لل�صباحة.
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ن�شائح لتجنب الإ�شابة باحل�شا�شية املو�شمية
يعاين �لعديد من �لأ�صخا�ض من �لإ�صابة باأمر��ض  �حل�صا�صية  �ملو�صمية، 
بفرو�صات  لالإ�صابة  عر�صة  جتعلهم  قد  مما  تغر  �لف�صول ،  مع  خا�صة 
ت��وؤث��ر على �صحة ون�صاط  ق��د  �صاأنها  م��ن  �ل��ت��ي  و�رت��ف��اع �حل����ر�رة،  �ل���ربد 

�لإن�صان.
ولتجنب �لإ�صابة باحل�صا�صية �ملو�صمية هذه ن�صائح طبية و�صحي:

للمنزل،  �لعودة  بعد  خا�صة  جيد،  ب�صكل  و �جل�صم   غ�صل  �ليدين   من  تاأكد 
وذلك لأن �لكثر من م�صببات �حل�صا�صية قد تكون موجودة على ج�صمك، 

بعد تعر�صك لالأتربة
حاول جتنب �خلروج، و�حلد من وقتك خارج منزلك، قدر �لإمكان، خا�صة 

خالل �ملو��صم حتى ل تكون عر�صة للح�صا�صية.
�ل����دو�ء مب��ج��رد تغر �لف�صول جتنًبا  ب��ت��ن��اول  ي��ب��د�أون  �أغ��ل��ب �لأ���ص��خ��ا���ض 
لالإ�صابة باحل�صا�صية، �ل �أن �لأطباء يحذرون من هذ� �لفعل، موؤكدين �نه 

يوؤدي �ىل نتيجة عك�صية، كما �أن كرثة �لأدوية ُت�صبب يف �صعف �ملناعة.
مغلقة  و �لأب���و�ب   �إب��ق��اء  �لنو�فذ   من  تاأكد  �حل�صا�صية،  من  تعاين  كنت  �إذ� 
وتتخطى  ومتو�زن  ب�صكل جيد  ت�صتن�صق  �لهو�ء   وذلك حتى  �لإمكان،  قدر 

�ل�صابة باحل�صا�صية
تناول �لعالجات �لع�صبية و�لطبيعية لأنها فعالة مع �حل�صا�صية �ملو�صمية، 

خا�صة و�نها لن تت�صبب يف �أي �عر��ض جانبية.
فا�صتهالك  بالربوبيوتيك،  �لغنية  و�لعنا�صر  �لوجبات  من  �لعديد  تناول 
�لربوبيوتيك مثل �للنب ميكن �أن ي�صاعد �أي�صاً على تعزيز  �جلهاز �ملناعي  

ملكافحة �حل�صا�صية �ملو�صمية.
�لتي   ،c بفيتامني  �لغنية  و�مل��ك��م��الت  �لأط��ع��م��ة  ت��ن��اول  على  م��و�ظ��ب��اً  ك��ن 
�مل�صببة  �مل����و�د  مكافحة  يف  للم�صاعدة  �مل��ن��اع��ي  �جل��ه��از  ت��ع��زز  ���ص��اأن��ه��ا  م��ن 

للح�صا�صية.

يف اأمريكا .. مليون 
اختبار كورونا باليوم

يف رقم يج�صد �صكل �حلياة �لآن، و�أهمية 
�لإجر�ء�ت �لحرت�زية يف ع�صر كورونا، 
�أجرت �لوليات �ملتحدة �أكرث من مليون 
بفرو�ض  �لإ���ص��اب��ة  لت�صخي�ض  �خ��ت��ب��ار 
يف  قيا�صيا  رقما  بذلك  م�صجلة  ك��ورون��ا، 
يوم  �لتي جتري خالل  عدد �لختبار�ت 

و�حد.
�لبالد  �إن  ق��ال��و�  متعددين  خ���رب�ء  لكن 
حت��ت��اج مل��ا ي���رت�وح ب��ني 6 و10 ماليني 
على  �ل�صيطرة  �أج��ل  من  يوميا،  �ختبار 

تف�صي �لفرو�ض.
وطبقا لبيانات من م�صروع ر�صد مر�ض 
�أج�����رت  ف���ق���د  �ل���ت���ط���وع���ي  كوفيد19- 
و61411  م��ل��ي��ون  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات 

�ختبار�، �ل�صبت.
تر�جع  بعد  �لقيا�صي  �لرقم  ه��ذ�  وياأتي 
�أ�صابيع، وف��ق ما  �لخ��ت��ب��ار�ت لعدة  ع��دد 

نقلت "رويرتز".
و�أجرت �لوليات �ملتحدة �ختبار�ت لعدد 
�ألفا يوميا خالل   650 بلغ يف �ملتو�صط 
�صبتمرب،   13 �نتهي يف  �ل��ذي  �لأ���ص��ب��وع 
ت�صجيلها  �لتي مت  �ل���ذروة  ع��ن  ب��رت�ج��ع 
 800 �أو�خ���ر يوليو، و�ل��ت��ي جت���اوزت  يف 

�ألف �ختبار يوميا.

معدات ريا�شية عليك 
امتالكها يف منزلك �ص 23

ال�شخري يزيد احتمال الوفاة 
بفريو�ص كورونا 3 اأ�شعاف

ك�صفت در��صة حديثة �أن �لأ�صخا�ض �لذين ي�صخرون قد يكونون �أكرث عر�صة 
للوفاة بفرو�ض كورونا بثالث مر�ت �إذ� مت �إدخالهم �إىل �مل�صت�صفى.

�لتنف�ض  18 در��صة حول توقف  ل�  و�أج��رى علماء جامعة و�روي��ك مر�جعة 
�أول��ئ��ك �لذين يعانون من هذه  �أن  ك��ورون��ا، ووج���دو�  �لنوم وف��رو���ض  �أث��ن��اء 
ت�صرتخي ع�صالت �حللق  و�لختناق عندما  �ل�صخر  ت�صبب  �لتي   - �حلالة 
وت�صد جمرى �لهو�ء موؤقتاً �أثناء �لنوم- معر�صون ب�صكل �أكرب خلطر دخول 

�مل�صت�صفى �أو �ملوت ب�صبب �لفرو�ض.
هذه �حلالة �أكرث �صيوعاً لدى �لأ�صخا�ض �لذين يعانون من مر�ض �ل�صكري 
�أو �ل�صمنة �أو �رتفاع �صغط �لدم، مما يزيد �أي�صاً من خطر �لوفاة �إذ� �أ�صيبو� 

بفرو�ض كورونا.
وُيعتقد �أن ما ي�صل �إىل 1.5 مليون �صخ�ض يعانون من توقف �لتنف�ض �أثناء 
%85 من �حلالت مل يتم ت�صخي�صها،  �إن  �لنوم يف �ململكة �ملتحدة، ويقال 
يعانون  �صخ�ض  22 مليون  �أن  �إىل  �لتقدير�ت  ت�صر  �ملتحدة،  �لوليات  ويف 
تاأثر  �لبحث يف  ملزيد من  �إن هناك حاجة  �لعلماء  وق��ال  من هذه �حلالة. 
�خلرب�ء،  لكن  ك��ورون��ا،  مر�صى  على  �لنومي  �لن�����ص��د�دي  �لتنف�ض  �نقطاع 
بقيادة �لدكتورة مي�صيل ميللر، �أقرو� باأنه "لن يكون مفاجًئا" �إذ� عانو� من 

تاأثر �صلبي لهذه �حلالة �ملر�صية.

�ل�صنني،  �ملرونة على مر  درج��ة معينة من  يفقد �جلميع 
�لعملية.  ه��ذه  �إب��ط��ال  �لريا�صية  للتمارين  ميكن  ولكن 
يقول جارترن: "ت�صتغرق �لتدريبات وقتا �أطول حتى توؤتي 
بدرجة  تفيد  لكنها  ق��وي،  تاأثر  لها  يكون  ل  وقد  �أثرها، 

ما ".
ويقول �إجنو فروبوزه �لأ�صتاذ يف جامعة �ل�صحة �لريا�صية 
يف كولونيا، �إنه ل توجد قو�عد �صعبة و�صريعة ب�صاأن مدى 
�ملرونة �لتي يجب �أن يكون عليها �لأ�صخا�ض، وهذ� يختلف 

من مف�صل ملف�صل.
ذر�عه  تدوير  من  �مل��رء  يتمكن  �صوف  لالأكتاف  وبالن�صبة 
بز�وية 360 درجة. وهذ� �صيء �صعب للكثر من �ل�صباب 
�لتمارين  بع�ض  م��ن  �جلميع  ي�صتفيد  �أن  وميكن  �أي�����ص��ا، 

لتح�صني هذه �ملنطقة.
بالوقوف  مرونتك  �ختبار  ميكن  �أن��ه  ف��روب��وزه  وي�صيف 
�أن ت�صل  �لأم��ام، ويجب  ب�صكل م�صتقيم ثم �لنحناء على 
�أطر�ف �لأ�صابع �إىل ما منت�صف ق�صبة �ل�صاق على �لأقل. 
ولكن �إذ� مل ي�صتطع �ملرء �صوى �لو�صول بالكاد �إىل �لركبة، 

فهو بحاجة �إىل ممار�صة �لتمارين فور�ً.
يكون  �أن  ي��ج��ب  �إن���ه  ج��ارت��رن  ي��ق��ول  ل��الأك��ت��اف،  وبالن�صبة 
�ملرء قادر�ً على �لو�صول �إىل خلف �لظهر بيد من �لأدنى 

و�لأخرى من �لأعلى حتى تتالقى �أطر�ف �لأ�صابع.

�لتخفيف من عالمات �ل�صيخوخة
معظمنا يرغب يف �حلفاظ على مظهره �ل�صبابي و�حليوي، 
لكن مع �لتقدم يف �لعمر تبد�أ عالمات �لكرب تظهر علينا، 
فما هي �لأ�صباب �لعلمية لذلك؟ وكيف ميكننا �لتخفيف 

من عالمات �لتقدم يف �ل�صن �لتي تظهر علينا؟
يبد�أ  عندما  �ل�صن  يف  يتقدم  �أ�صبح  ب��اأن��ه  �لإن�����ص��ان  ي�صعر 
ظهور  نتيجة  وم��ل��ح��وظ،  كبر  ب�صكل  �لتغر  يف  ج�صمه 
جتاعيد على مالحمه، كما تظهر على ب�صرته بقع د�كنة 
وينت�صر يف �صعره �ل�صيب ب�صكل �صريع، فيلجاأ �إىل �لكرميات 

ت  � م�صتح�صر و
لإخفاء  �لتجميل 

ه�����ذه �ل���ت���غ���ر�ت. 
وح�����������ص�����ب م����وق����ع 

�ض  كو فو "
�أولي����������������������ن" 
ف�����ب�����الإ������ص�����اف�����ة �لأمل�����������������������اين، 

�جل���ي���ن���ات  و�ختالف ظهور تقدم �ل�صن �إىل 
تاأثر على ظهور  �أخ��رى  من �صخ�ض لآخ��ر، هناك عو�مل 

تقدم �ل�صن من بينها منط �لعي�ض و�لتغدية و�لبيئة.   
مما ل �صك فيه �أن �إن�صان هذ� �لع�صر �أ�صبح يعي�ض �أطول 
وبحيوية �أكرث وبات مظهره �أكرث �صبابا باملقارنة مع جيل 
يف نف�ض �لعمر عا�ض قبل عقدين �أو �أكرث. ورغم ذلك فاإن 
�لإن�صان مل يتوقف عن �لت�صاوؤل: ما �لذي يجعلني �أظهر 
متقدما يف �ل�صن؟ جان كرومتان، رئي�ض معهد ليبنيت�ض 
لبحوث �لطب �لبيئي، يو�صح باأن: "20 حتى 30 يف �ملائة 
من �لتغر�ت �لتي تطر�أ على �جللد �صببها عو�مل ور�ثية. 
فنتيجتها  �مل��ائ��ة  يف  و80   70 ب��ني  �ملتبقية  �لن�صبة  �أم��ا 
وتلوث  �لبنف�صجية  �لأ�صعة فوق  بيئية مثل  تاأثر عو�مل 

�لهو�ء"، كما جاء يف موقع "هاندل�ض بالت" �لأملاين.     

�خلاليا تلعب دور� هاما يف �ل�صيخوخة
�ل�����ص��ح��ي��ة و����ص��ت��ه��الك �لكحول  �ل��ت��غ��ذي��ة غ���ر  ط��ري��ق��ة 
�أ���ص��ع��ة �ل�صم�ض  و�ل���ت���دخ���ني وق�����ص��اء وق����ت ط��وي��ل حت���ت 
�لإن�صان وبالتايل  �صلبا على خاليا  تاأثر  و�لإجهاد عو�مل 
على DNA لفهم هذه �لتغر�ت �لتي تظهر على ج�صم 
بعني  �حل��ي��اة  ومن���ط  �لبيئة  �أخ���ذ  علينا  ينبغي  �لإن�����ص��ان 
"مارتني  وق���ال  �لإن�����ص��ان.  خ��الي��ا  وباخل�صو�ض  �لع��ت��ب��ار 
دينزل" من معهد ماك�ض بالنك لبيولوجيا �ل�صيخوخة: 
"�ل�صيخوخة ل توؤثر فقط على ع�صو و�حد لالإن�صان و�إمنا 
على �لكائن �حلي باأكمله. ولذلك فاإن �لتغر�ت �خلارجية 

باأكملها  �ل�صيخوخة  بعملية  ت��رت��ب��ط  عليه  تظهر  �ل��ت��ي 
وميكن �أن تزودنا مبعلومات عن حالتنا �جل�صمية".

وتبقى طريقة �لتغذية غر �ل�صحية و��صتهالك �لكحول 
�أ���ص��ع��ة �ل�صم�ض  و�ل���ت���دخ���ني وق�����ص��اء وق����ت ط��وي��ل حت���ت 
�لإن�����ص��ان بغ�ض  �صلبا على خاليا  ت��اأث��ر  و�لإج��ه��اد ع��و�م��ل 
�لنظر عن عمره وبالتايل �إحلاق �ل�صرر بحم�صه �لنووي 
د�ئما  تعني  "�ل�صيخوخة  "دينزل":  )DNA(. وي�صيف 
لذلك  �لإج��ه��اد.  م��ع  �لتعامل  على  ق���ادر  غ��ر  �جل�صم  �أن 
تتجمع يف خاليا �جل�صم طفر�تDNA-، هذه �لطفر�ت 
جتعل �أع�صاء �جل�صم �أكرث عر�صة لالأمر��ض وتت�صبب يف 

�ل�صرطان".  
�ل��ت��غ��ر�ت �ل��ت��ي ت��ط��ر�أ على �خل��الي��ا ت��رتك ب��دوره��ا �آثار� 
�لإن�صان،  "�أول تغر�ت يف لون جلد  و��صحة على �جللد: 
هذ� �للون ي�صبح غر متجان�ض وميكن �أن ي�صبب �لنم�ض 
�ل�صيخوخي )بقع كبدية د�كنة(. من ناحية �أخرى تنخف�ض 
مرونة �جللد ما يوؤدي �إىل ظهور جتاعيد" كما يقول جان 

كرومتان، رئي�ض معهد ليبنيت�ض لبحوث �لطب �لبيئي.
وم����ن ي��ري��د ت���اأخ���ر ظ��ه��ور ع���الم���ات �ل��ت��ق��دم يف �لعمر،  
�مل�صي،  خا�صة  �ل��ري��ا���ص��ة،  مم��ار���ص��ة  على  �حل��ر���ض  فعليه 
�ل��ت��ج��اع��ي��د وحت�صني  ت���اأخ���ر  �إي���ج���اب���ي���ات يف  ل���ه م���ن  مل���ا 
�لفح�ض  على  و�ملو��صبة  �لطبيب  مر�جعة  مع  �لنف�صية. 
�لدهون  ن�صبة  ومر�قبة  �ل�صحة  على  لالطمئنان  �لطبي 
و�لكول�صرتول يف �جل�صم. كما ُين�صح ب�صرب ما فيه �لكفاية 
من �ملياه مع تناول بع�ض �ملكمالت �لغذ�ئية و�لفيتامينات 
و�لبتعاد عن كل ما له عالقة بال�صغط �لنف�صي و�لع�صبي 

و�ل�صعي للحفاظ على بيئة هادئة.

حتذير عاملي: 
املوعد يف 2020.. 
واإل هلكت الب�شرية

�لتحذير�ت،  م���ن  ����ص���ن���و�ت  ب��ع��د 
�لو�صع  ع��ل��ى خ��ط��ورة  و�ل��ت��اأك��ي��د 
�لقطب  يف  �مل�صهد  ب��ات  وتفاقمه، 
وخميفا  ماأ�صاويا  يبدو  �ل�صمايل 
يف �آن، حيث يتفاقم ذوبان �جلليد 
نتيجة لرتفاع درجات �حلر�رة، يف 
موؤ�صر خطر على تر�جع �جلهود 
لإنقاذ كوكب �لأر���ض من ظاهرة 

�لحتبا�ض �حلر�ري.
ك���ارث���ة ب��ي��ئ��ي��ة ن��ب��ه �لأم�����ني �لعام 
ل�����������الأمم �مل�����ت�����ح�����دة �أن����ط����ون����ي����و 
حمذر�  تبعاتها،  �إىل  غوتري�ض 
�لب�صرية"  "بهالك  و���ص��ف��ه  مم��ا 
�ل����ق����وى  ت���ت���ك���ات���ف  مل  ح�������ال  يف 
�لعاملية من �أجل �لإعد�د مل�صتقبل 

�أخ�صر.
ك��م��ا ح����ذر �لأم������ر ت�����ص��ارل��ز من 
�صوف  �مل��ن��اخ��ي  �ل��ت��غ��ر  �أزم�����ة  �أن 
"تقزم" تاأثر�ت فرو�ض كورونا، 
�لعمل  �أج���ل  م��ن  �ل��ع��امل  منا�صد� 
كفر�صة  �جلائحة  ��صتغالل  على 

للتحرك.
�لربيطاين:  �لعر�ض  وري��ث  وق��ال 
وفوري  �صريع  حت��رك  دون  "من 
م�صبوقني،  غ��ر  وح��ج��م  وب��زخ��م 
�صوف نخ�صر فر�صة �إعادة �لو�صع 
�إىل ما كان عليه من �أجل م�صتقبل 

�أكرث ��صتد�مة".
�لبيئية  �لأزم���ة  �أن  ت�صارلز  و�أك���د 
لكن  عديدة  �صنو�ت  منذ  تر�فقنا 

مت ت�صغرها و�إنكارها".
�لآن،  "تتحول  �أن����ه����ا  و�أ������ص�����اف 
وب�صرعة، �إىل كارثة �صاملة �صوف 

تقزم تاأثر�ت فرو�ض كورونا".
و�صبق �أن ُو�صف عام 2020 باأنه 
�لب�صرية  خل���ط���ة  حم������وري  ع�����ام 
لتفادي تبعات �لحتبا�ض �حلر�ري 
�لكارثي، حيث تركز �لدورة �ل�75 
�ملتحدة  ل��الأمم  �لعامة  للجمعية 

على هذ� �مللف.
ل��ك��ن �أزم�����ة ك���ورون���ا رمب���ا حولت 
هذ�  يف  �لهام�ض  �إىل  �مل��ن��اخ  ملف 
�لأمم  �أن  رغم  �ل�صتثنائي،  �لعام 
�ملتحدة ت�صر �إىل �أن �لوباء يجب 
�حلكومات  ت��رك��ي��ز  م��ن  ي��زي��د  �أن 
ب�صاأن ملف  �صيا�صاتها  تغير  على 

�ملناخ.

اخلرباء ين�شحون باحلفاظ على مرونة 
اجل�شم مع التقدم يف العمر

كلما تقدمنا يف العمر، نبداأ يف التفكري يف مرونة اأج�سامنا، �سواء عند 
نفقد  قد  امل�ساوير.  بع�ض  لأداء  نخرج  عندما  اأو  للريا�سة  ممار�ستنا 
مرونتنا مع التقدم يف العمر، ولكن هذه عملية ميكن لأغلب الأ�سخا�ض 

معاجلتها، بح�سب خرباء اللياقة البدنية.
يحاول  املرء  كان  حال  يف  فقط  نفعًا  يجدي  التمدد  اإن  البع�ض  يقول 

اأن  ميكن  مرنًا،  تظل  اأن  من  التاأكد  دون  لكن  معينة،  م�سكلة  مع  التعامل 
ي�سري من ال�سعب ثني اجل�سد اأو التمدد للو�سول اإىل الأ�سياء.

وقريبًا ميكن اأن ي�سبح الو�سول اإىل كتاب على رف مرتفع �سعبًا 
للغاية اأو اأن ي�سبح ارتداء اجلوارب عملية �سعبة.

على  املداومة  علينا  لزامًا  اإنه  اخلببرباء  يقول  ولذلك 
الفوائد  كانت  لو  حتى  العمر،  يف  التقدم  مع  احلركة 

رمبا تاأخذ فرتة اأطول حتى تظهر.
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�ش�ؤون حملية
اإطالق ا�سرتاتيجية التمور الأردنية بالتعاون بني وزارة الزراعة الأردنية  وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي وجمعية التمور الأردنية 

نهيان مبارك: نفخر بالنجاحات التي حققتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي على امل�شتوى الوطني والدويل
وزير الزراعة الأردين: ال�شرتاتيجية ت�شاهم يف زيادة اإنتاج التمور لــ 60.000 طن و ال�شادرات لــ 30.000 طن بحلول 2030 بقيمة 150 مليون دينار اأردين، وتوفري 15.000 فر�شة عمل

ي�سم الربنامج خم�سة حلول تقنية �سحية لتحديات كوفيد - 19

جامعة الإمارات تطلق اأول برنامج تدريبي لربنامج الت�شال ال�شناعي بالتعاون مع �شركة اأبوظبي للخدمات ال�شحية »�شحة«

حتت �سعار �سالمة العاملني ال�سحيني ، �سمانة ل�سالمة املر�سى

اخلدمات العالجية اخلارجية حتتفل باليوم العاملي ل�شالمة املر�شى

•• عّمان-الفجر

�أطلقت وز�رة �لزر�عة �لأردنية �لأحد 
خليفة  جائزة  مع  بالتعاون  �ملا�صي  
و�لبتكار  �ل��ت��م��ر  ل��ن��خ��ي��ل  �ل��دول��ي��ة 
�لأردنية  �لتمور  وجمعية  �ل��زر�ع��ي 
"��صرت�تيجية تطوير زر�عة �لنخيل 
-2020 و�إن���ت���اج �ل��ت��م��ور �لأردن���ي���ة 
�ل�صيخ  معايل  بارك  2030" حيث 
نهيان مبارك �آل نهيان وزير �لت�صامح 
�أمناء  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  و�ل��ت��ع��اي�����ض، 
جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر 
�لدكتور  �لزر�عي، ومعايل  و�لبتكار 
���ص��ال��ح �خل���ر�ب�������ص���ة وزي�����ر �ل���زر�ع���ة 
�لأردين، �خلطة �ل�صرت�تيجية �لتي 
ع��ل��ى ع��م��ق �لعالقات  ت��اأك��ي��د�ً  ت��اأت��ي 
�لبلدين،  ب��ني  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  �لثنائية 
ي��رب��ط بني  �ل���ذي  و�ل��ت��ع��اون �لوثيق 
�صاحب  بقيادة  و�لدولتني  �ل�صعبني 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�صيخ  �ل�صمو 
نهيان، رئي�ض دولة �لإمار�ت �لعربية 
عبد  �مللك  جاللة  و�صقيقه  �ملتحدة، 
عاهل  �حل�������ص���ني،  �ب����ن  �ل���ث���اين  �هلل 
�ململكة �لأردنية �لها�صمية، حفظهما 
و�لتعاون  �لتن�صيق  خ��الل  م��ن  �هلل. 
�لعامة جل��ائ��زة خليفة  �لأم��ان��ة  ب��ني 
و�لبتكار  �ل��ت��م��ر  ل��ن��خ��ي��ل  �ل��دول��ي��ة 
�لأردنية  �لزر�عة  وز�رة  مع  �لزر�عي 
وج��م��ع��ي��ة �ل��ت��م��ور �لأردن����ي����ة بهدف 
�لأردنية  و�ل�����ص��د�رة  �ل��ري��ادة  تعزيز 
�ملجهول،  �صنف  وت�صدير  �إن��ت��اج  يف 
قدرتها  ورف�����ع  ع���م���وم���اً،  و�ل���ت���م���ور 
تكون  �أن  ي�صتهدف  مب��ا  �لتناف�صية 
�ل��ت��م��ور م�����ص��در�ً ه��ام��اً م��ن م�صادر 
�لأردنية  باململكة  �ل��ق��وم��ي  �ل��دخ��ل 

�لها�صمية. 
مبارك  نهيان  �ل�صيخ  معايل  و�أ���ص��اد 
و�لتعاي�ض،  �لت�صامح  وزير  نهيان  �آل 
رئ���ي�������ض جم��ل�����ض �أم�����ن�����اء �جل����ائ����زة، 
خليفة  جائزة  بذلتها  �لتي  باجلهود 
و�لبتكار  �ل��ت��م��ر  ل��ن��خ��ي��ل  �ل��دول��ي��ة 
�لزر�عي بالتعاون مع وز�رة �لزر�عية 
�لأردنية  �لتمور  وجمعية  �لأردن��ي��ة 
تطوير  يف  للنهو�ض  م��ع��اً  �لعمل  يف 
قطاع زر�عة �لنخيل و�إنتاج وت�صنيع 
�لنجاح  �صكل  �لأردنية. حيث  �لتمور 
�لكبر �لذي حققه �ملهرجان �لدويل 
على  �ل��ث��اين  للعام  �لأردن��ي��ة  للتمور 
�لتو�يل �أثر�ً كبر�ً يف دفع عجلة منو 

هذ� �لقطاع با�صطر�د.
من جهته فقد �أ�صاد معايل �لدكتور 
���ص��ال��ح �خل���ر�ب�������ص���ة وزي�����ر �ل���زر�ع���ة 
�لثنائية  �لعالقات  باأهمية  �لأردين 
بني �لبلدين دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة و�ململكة �لأردنية �لها�صمية، 
وح���ر����ض �مل��م��ل��ك��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �أطر 
�ل��ت��ع��اون �مل�����ص��رتك مل��ا ف��ي��ه �مل�صلحة 
و�ل�صعبني  �ل��ب��ل��دي��ن  ب��ني  �مل�����ص��رتك��ة 

�ل�����ص��ق��ي��ق��ني. و�أ�����ص����اف م��ع��ال��ي��ه باأن 
�لتمور  لتطوير  �لتنفيذية  �خلطة 
�لأردنية تتلخ�ض ب� 15 برنامج تركز 
للتو�صع  �لتمكينية  �لبيئة  خلق  على 
�لتمور،  وت�صدير  وت�صنيع  �إنتاج  يف 
�لأردن  يف  �لنخيل  ق��ط��اع  وماأ�ص�صة 
ورفع �لقدر�ت �لب�صرية و�ملوؤ�ص�صاتية 
�حلمر�ء  �لنخيل  �صو�صة  ومكافحة 
و�لبحوث �لتطبيقية ونقل �لتقنيات 
و�إن�صاء �صندوق وطني لتطوير قطاع 
�لنخيل، و�صع خطة وطنية للعالمة 
�لتناف�صية  �لقدرة  وزي��ادة  �لتجارية 
و�خلارجية،  �مل��ح��ل��ي��ة  �لأ�����ص����و�ق  يف 
و�لتو�صع يف م�صاغل عمليات ما بعد 
�لتمور  م��ن  و�ل���ص��ت��ف��ادة  �حل�����ص��اد، 
�لفائ�صة و�ملنتجات �لثانوية للنخيل 

�لع�صوية،  �لتمور  و�إن��ت��اج  و�ل��ت��م��ور، 
�لأن�صجة  ل���زر�ع���ة  خم��ت��رب  و�إن�����ص��اء 
وبناء قدر�ت جمعية �لتمور �لأردنية. 
و�أ�صاف معايل �لوزير �خلر�ب�صة �أنه 
فاإن  �ملقرتحة،  �خلطة  تطبيق  عند 
من �ملتوقع زيادة �إنتاج �لتمور لغاية 
60 �ألف طن وزيادة كمية �ل�صادر�ت 
ب��ح��ل��ول عام  �أل�����ف ط���ن   30 ل��غ��اي��ة 
يف  �ل���زي���ادة  ه���ذه  وت���اأت���ي   .2030
�لإن��ت��اج، وب��ال��ت��ايل ب��ال�����ص��ادر�ت، من 
مرحلة  �ل��ف��ت��ي��ة  �لأ�����ص����ج����ار  دخ������ول 
�لإنتاج  �إىل  �إ���ص��اف��ة  �لكامل  �لإن��ت��اج 
�ملرتتب على �لتو�صع �لأفقي بزر�عة 
�أ�����ص����ج����ار ج�����دي�����دة. وي����رتت����ب على 
�لتمور  ����ص���ادر�ت  قيمة  زي����ادة  ذل���ك 
�أردين  دي���ن���ار  م��ل��ي��ون   150 ل��غ��اي��ة 

فر�صة  �أل�����ف   15 ح�����و�يل  وت���وف���ر 
�لنخيل  �صو�صة  على  و�لق�صاء  عمل 
�لب�صرية  �ل���ق���در�ت  وب��ن��اء  �حل��م��ر�ء 
ورفع  �لنخيل  لقطاع  و�ملوؤ�ص�صاتية 
عائد ��صتخد�م �ملياه وزيادة م�صاهمة 
�لإجمايل  �ملحلي  �لناجت  يف  �لزر�عة 
�لأردنية  و�ل�صد�رة  �لريادة  وتعزيز 
وب��ذل��ك ت�صاهم  �مل��ج��ه��ول.  يف مت���ور 
حتقيق  يف  �ل���ت���م���ور  ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�مل�صتد�مة  �لزر�عية  �لتنمية  �أه��د�ف 
�لأردن  وروؤي���ة   ،)2025-2016(
�ملتعلقة  �مل�صتد�مة  �لتنمية  و�أه��د�ف 
وحت�صني  �جل������وع  ع���ل���ى  ب���ال���ق�������ص���اء 
و�لزر�عة  و�لتغذية  �لغذ�ئي  �لأم��ن 

�مل�صتد�مة و�لتكيف لتغر�ت �ملناخ.
كما وجه معايل �ل�صيخ نهيان �ل�صكر 

و�لتقدير �إىل �لو�لد �صاحب �ل�صمو 
نهيان،  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�صيخ 
ر�عي  �هلل"  "حفظه  �ل��دول��ة  رئي�ض 
�جلائزة، و�إىل �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 
�آل نهيان، ويل عهد  حممد بن ز�يد 
�أبوظبي، نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�����ص��ل��ح��ة ع��ل��ى دع��م��ه �ل���الحم���دود، 
ز�يد  ب��ن  من�صور  �ل�صيخ  �صمو  و�إىل 
جمل�ض  رئ���ي�������ض  ن���ائ���ب  ن���ه���ي���ان،  �آل 
���ص��وؤون �لرئا�صة على  �ل���وزر�ء، وزي��ر 
ومتابعته  �ل�������ص���دي���دة  ت���وج���ي���ه���ات���ه 
�إجناز�ت �جلائزة. و�أننا نفخر ونعتز 
حققتها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رة  بالنجاحات 
جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر 
�مل�صتوى  ع��ل��ى  �ل���زر�ع���ي  و�لب���ت���ك���ار 

�لوطني و�لدويل. 

•• العني - الفجر

جنح فريق يف منتزه جامعة �لإمار�ت 
ل��ل��ع��ل��وم و�لب���ت���ك���ار ب��ال��ت��ع��اون مع 
�أبوظبي للخدمات �ل�صحية  �صركة 
�لتدريبي  ب��رن��اجم��ه��ا  خ���الل  م���ن 
�ل�صناعي  �لإت���������ص����ال  "برنامج 
 ، �لتكنولوجيا"  ل��ن��ق��ل   )LIP(
�لأو���ص��اط �لأكادميية  و�ل��ذي جمع 
و�ملجتمع  و�ل�صناعة  �حلكومة  مع 
ذ�ت  �لتقنية  �لتحديات  حل��ل  ككل 
و�إيجاد حلول   ، �لوطنية  �لأول��وي��ة 
�صعيد  معايل  و�أك��د  لها.  م�صتد�مة 
�لأعلى  �ل��رئ��ي�����ض  غ��ب��ا���ض،  �أح���م���د 
جلامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة: 
من  تدعم  �لإم����ار�ت  جامعة  “�إن 
�ل�صرت�تيجية  م��ب��ادر�ت��ه��ا  خ���الل 
�ل���رب�م���ج �ل��ت��ي م��ن ���ص��اأن��ه��ا تغذية 
�لقدر�ت  وت��ع��زي��ز  �لب��ت��ك��ار  ث��ق��اف��ة 
�لقائم  �لقت�صاد  لتطوير  �لبحثية 
على �ملعرفة. و�أ�صار �إىل �أن �جلامعة 
تلعب دور�ً حيوياً يف تطوير مهار�ت 
من  �ملبتكرين  م��ن  �ل��ق��ادم  �جل��ي��ل 
م���ث���ل هذه  �إ�����ص����ر�ك����ه����م يف  خ�����الل 
ي�����ص��اه��م يف حتقيق  �ل���رب�م���ج مم���ا 
�لوطنية،  �ل�صرت�تيجية  �لأه��د�ف 
�لنا�صئة  �لق�صايا  معاجلة  �أن  كما 
كموؤ�ص�صة  م�صوؤولياتنا  �إح��دى  هي 

�أكادميية يف بلد ديناميكي". 
غاريث  �ل���دك���ت���ور  ����ص���رح  وب�������دوره 
�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������ض   ، ج����ودي����ر 

ملجموعة �صركة �أبوظبي للخدمات 
هذ�  "�أتاح  ���ص��ح��ة:   - �ل�����ص��ح��ي��ة 
��صتمر  �ل����ذي  �ل��ت��دري��ب��ي  �مل��ع�����ص��ك��ر 
�كت�صاب  للم�صاركني  �أ�صابيع  �أربعة 
ثقافة  تعزيز  كيفية  ح��ول  �ملعرفة 
�لتي  �لأع����م����ال  �لب���ت���ك���ار وري�������ادة 
�صت�صاعد يف دعم �مل�صاريع �جلديدة 
�لقت�صادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  وت�����ص��ري��ع 
م���ن خ����الل �ل��ب��ح��ث و�ل���ت���ط���وي���ر ، 
ح��ي��ث ق���دم �مل�����ص��ارك��ون م��ن خالله 
خم�صة حلول تقنية �صحية جاهزة 
جديدة  �صحية  تقنيات  للتجربة 
كورونا-  فايرو�ض  جائحة  ملو�جهة 
"�صحة"  19.و�صتختار  ك��وف��ي��د 
ق��دًم��ا يف  للم�صي  �حل��ل��ول  ب��ع�����ض 

مرحلة �لتنفيذ .
م��ن��ت��زه جامعة  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
�لإم���������������ار�ت ل���ل���ع���ل���وم و�لب����ت����ك����ار 
ل�  ت���دري���ب���ي  م��ع�����ص��ك��ر  �أول  �أط����ل����ق 
يف   ILP ل����   Accelerator
بال�صر�كة  يوليو2020،   23
للخدمات  ظ��ب��ي  �أب�����و  ���ص��رك��ة  م���ع 
��صتمر  و�ل���ذي  �صحة،   - �ل�صحية 
مكثفة  بطريقة  �أ�صابيع  �أرب���ع  مل��دة 
�لن��رتن��ت،���ص��ارك فيه خم�صة  ع��رب 
مبتكًر�   82 م����ن  م���ك���ون���ة  ف������رق 
- ي���ق���ود ك���ل ف���ري���ق م���ا ي�����ص��ل �إىل 
�لرعاية  يف  م��ت��خ�����ص�����ص��ني  �أرب���ع���ة 
مبا   ،‘' ���ص��ح��ة   `` يف  �ل�����ص��ح��ي��ة 
�لتكنولوجيا  م��������زودي  ذل�����ك  يف 
و�ل��ب��اح��ث��ني و�ل��ط��ل��ب��ة م��ن جامعة 

�لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، ومن 
و�صركات  و�مل�صت�صفيات  �جلامعات 
�ملجتمع  وم��ن��ظ��م��ات  �لتكنولوجيا 
�لبيانات  وت���ب���ادل���و�  م���ًع���ا  �مل�����دين 
وعقدو� �صر�كة لبناء حلول مبتكرة 
وهي   ،  "Verily" م��ث��ل   - م��ًع��ا 
 Alphabet صركة تابعة ل�صركة�
�جلمع  ع��ل��ى  ت��رك��ز   ))Google
و�لطب  و�لعلوم  �لتكنولوجيا  بني 
لتحقيق �أق�صى تاأثر على �لك�صف 
و�إد�رت��ه��ا و�لوقاية  �لأم��ر����ض  ع��ن 
تتعلق  حتديات  خم�صة  وف��ق  منها، 
 COVID-19 م��ث��ل  ب��الأوب��ئ��ة 
�لعمل  وج��رى  �صحة،  من  �ملقدمة 
كطريقة  �لقطاعات  �أ�صا�ض  علىى 
ج���دي���دة ن��اج��ح��ة ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى حل 
�ل���ت���ح���دي���ات، ك���م���ا ه����و �حل������ال مع 
�أنحاء  COVID-19 يف جميع 

�لعامل. 

وت�����ص��م��ن��ت �مل�������ص���اب���ق���ة ع��������دد�ً من 
�لتحديات وقدمت حلوًل لها منها 
��صتمر�رية  �لأول: �صمان  �لتحدي 
ملر�صى  �ل��ذ�ت��ي��ة  و�لإد�رة  �ل��رع��اي��ة 
�لأطفال �مل�صابني باأمر��ض �صحية 
متكني   - تو��صل  و�حل��ل:  مزمنة، 
�لأول  �ل��ن��وع  م��ن  �ل�صكري  مر�صى 
�إد�رة  م����ن  و�أ�����ص����ره����م  ل���الأط���ف���ال 
و�لتحدي  �أف�����ص��ل،  ب�صكل  �ل��رع��اي��ة 
�ل����ث����اين: حت�����ص��ني �ل���و����ص���ول �إىل 
�ل����رع����اي����ة وم����ر�ق����ب����ة �ل���ع���الم���ات 
يعانون  �لذين  للمر�صى  �حليوية 
م���ن �أم����ر������ض م��زم��ن��ة ع��ل��ى م���د�ر 
�أثناء  �لأ�صبوع  �أي��ام  ط��و�ل  �ل�صاعة 
 COVID-1 ن��وع  �لأوب��ئ��ة م��ن 
من�صة  �إط������الق  يف  �حل����ل  ومت���ث���ل 
�لإلكرتونية  لل�صحة   "Enaia"
ويهدف  ُبعد،  عن  �لأمر��ض  لإد�رة 
�حلل �إىل ��صتعادة �لعالقة �لوثيقة 
�مل�صابني  ومر�صاهم  �لأط��ب��اء  بني 
عليها،  و�حلفاظ  مزمنة  باأمر��ض 
خالل �لأوقات �ل�صعبة، حيث �بتكر 
�لفريق حاًل متكاماًل، مبا يف ذلك 
تلقائياً  ينقل  ذك��ي  ه��ات��ف  تطبيق 
قر�ء�ت �أجهزة �ل�صحة �لإلكرتونية 
�ل��ت��اب��ع��ة جل���ه���ات خ���ارج���ي���ة )مثل 
ومر�قبة  �ل�����ص��ك��ر،  ق��ي��ا���ض  �أج���ه���زة 
�لذكية،  و�ل�����ص��اع��ات  �ل����دم،  �صغط 
و�ل��ت��ق��ن��ي��ات �ل��ق��اب��ل��ة ل����الرت����د�ء( ، 
�لتحديث  �أي�����ص��اً  �حل���ل  ويت�صمن 
�لطبية  ل���ل�������ص���ج���الت  �ل���ت���ل���ق���ائ���ي 

وي�صمن  للمري�ض  �لإل��ك��رتون��ي��ة 
تخزين �لبيانات و��صتعادتها ب�صكل 

�آمن.
ف��ي��م��ا مت��ث��ل �ل���ت���ح���دي �ل���ث���ال���ث يف  
م�صاعدة مر�صى كوفيد 19- على 
وموثوقة  و��صحة  معلومات  تلقي 
�لمتثال  وتعظيم  للتنفيذ  وقابلة 
�صكل:  يف  �حل����ل  وج�����اء  ل���ل���ع���الج.، 
مر�قبة  من�صة   -  Tamenni
و�ت�صالت لالإد�رة عن ُبعد ملر�صى 
عمل  ح��ي��ث   COVID-19-
�حللول  �أح���د  ترقية  على  �ل��ف��ري��ق 
�حل����ال����ي����ة ل���ت���وف���ر رع����اي����ة �أك����رث 
ف��ع��ال��ي��ة و���ص��خ�����ص��ي��ة، مب���ا يف ذلك 
تلقي �لتعليمات �ملرئية و�ل�صوتية، 
و�ملهنيني  ل��ل��م��ر���ص��ى  و�ل�������ص���م���اح 
و�أخ�صائي  بالتو��صل،  �ل�صحيني 
ر�صائل  لإر���ص��ال  �ل�صحية  �لرعاية 
�لر�بع يف  �لتحدي  وج��اء  جماعية، 
�مل�صت�صفى على تدريب  زي��ادة قدرة 
�ل�صحية  �ل���رع���اي���ة  م��ت��خ�����ص�����ص��ي 
ب���اأم���ان  يف �خل����ط����وط �لأم����ام����ي����ة 
وف��ع��ال��ي��ة وب��ت��ك��ل��ف��ة م��ع��ق��ول��ة على 
�أف�������ص���ل �مل���م���ار����ص���ات ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
�حلل  وج����اء   ،COVID-19
�لتعلم خالل  �إد�رة عملية  يف نظام 
وو�قعية  تفاعلية  تدريبية  دور�ت 
ممار�صات  �أف�����ص��ل  ح���ول  وج���ذ�ب���ة 
طور  ح���ي���ث   ،COVID-19
ت�صتخدم  تفاعلية  من�صة  �لفريق 
بز�وية  ت��ف��اع��ل��ي��ة  ف��ي��دي��و  م��ق��اط��ع 

جمموعات  لتدريب  درج��ة   360
�ل���ع���ام���ل���ني يف جمال  م����ن  ك���ب���رة 
ُبعد  عن  بكفاءة  �ل�صحية  �لرعاية 
، من خالل تقدمي م�صدر تدريب 
يعتمد على وترة ذ�تية وقائم على 

�لبيانات و مطور.
 ويف خ��ام�����ض ه���ذه �ل��ت��ح��دي��ات كان 
حول توفر خدمات �صحية نف�صية 
يف �لوقت �ملنا�صب لأخ�صائي �لرعاية 
�لأمامية،  �خل��ط��وط  يف  �ل�صحية 
�لعزل  يف  �ملتو�جدين  و�لأ�صخا�ض 
COVID- ومر�صى  �ل�صحي، 
يف  �حل���ل  وج����اء  �مل��ت��ع��اف��ني.،   19
وهي  "تفاوؤل"  �أطلق عليها  من�صة 
للتعامل  وم��ر�ق��ب��ة  تقييم  من�صة 
�لذهنية  �ل�������ص���ح���ة  م�������ص���اك���ل  م����ع 
)�لتوتر و�لقلق و�لكتئاب و�لأرق(، 
حيث �أن�صاأ �لفريق تطبيًقا للهو�تف 
�ل��ذك��ي��ة مل�����ص��اع��دة �لأ����ص���خ���ا����ض يف 
�لذ�تية  �لرعاية  �أول��وي��ات  حتديد 
لديهم  �ل��ت��وت��ر  م�����ص��ت��وي��ات  و�إد�رة 
خ���الل �لأوق������ات �ل��ع�����ص��ي��ب��ة ، مثل 
تلك �لتي م��رو� بها خ��الل جائحة 
�لتطبيق   .COVID-19
ذ�ت  �أن�صطة  ويت�صمن  �للغة  ثنائي 
���ص��ل��ة ب��ال��ث��ق��اف��ة �لإم���ار�ت���ي���ة، كما 
ي�صمح بتبادل �خلرب�ت مع �لأقر�ن 
�مل�صتخدم  وي��رب��ط   ، و�مل��ج��م��وع��ات 
مبقدم �لرعاية �ل�صحية من خالل 

�خلط �ل�صاخن ل�صركة �صحة.

•• اأبوظبي- الفجر

�لعالجية  �خل�����دم�����ات  �ح���ت���ف���ل���ت 
�لتابعة  �ملن�صاآت  �إح��دى  �خلارجية 
ل�صركة �خلدمات �ل�صحية - �صحة 
�ملر�صى  ل�����ص��الم��ة  �ل��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم 
منظمة  ح���م���ل���ة  م�����ع  ب����ال����ت����ز�م����ن 
 17 �صادفت  �لتي  �لعاملية  �ل�صحة 
حتت  �حل��ايل  �ل�صهر  م��ن  �صبتمرب 
�صعار "�صالمة �لعاملني �ل�صحيني، 

�صمانة ل�صالمة �ملر�صى".
�ملر�صى  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  و����ص��ت��ه��دف��ت 
�ل�صحية  �مل����ر�ك����ز  يف  و�ل���ع���ام���ل���ني 
وتخ�ص�صاتها  �أق�����ص��ام��ه��ا  ب��ج��م��ي��ع 
�صالمة  ت����ع����زي����ز�أه����م����ي����ة  ب����ه����دف 
�ل�صحي  �ل���ق���ط���اع  يف  �ل���ع���ام���ل���ني 
���ص��و�ء وتطبيق  و�مل��ر���ص��ى على ح��د 
و�ل�صالمة  �جل����ودة  م��ع��اي��ر  �أع��ل��ى 
كوفيد  ج��ائ��ح��ة  ظ���ل  ، ل���ص��ي��م��ا يف 
مكافحة  يف  �ملبذولة  و�جلهود   19

�لعدوى بني �أفر�د �ملجتمع. 
ت�صمنت �حتفالية هذ� �لعام بع�ض 
و�لرتفيهية  �لتثقيفية  �لأن�صطة 
للموظفني،  خ�����ص��ي�����ص��اً  �مل�����ص��م��م��ه 
�لعاملي  �ل�����ص��ع��ار  ع���رب  و�مل�������ص���ارك���ة 

�لتو��صل  و����ص���ائ���ل  ع��ل��ى  ل��ل��ح��م��ل��ة 
�إب���������ر�ز دور  ب����ه����دف  �لج���ت���م���اع���ي 
�أ�صا�صيني  ك���د�ع���م���ني  م��وظ��ف��ي��ن��ا 
ل�صالمة �ملر�صى يف �ملر�كز �ل�صحية 
بالإ�صافة �إىل توزيع بع�ض �لهد�يا 
و�لذي  �لربتقايل  باللون  �لرمزية 
للحملة  �مل���ع���ت���م���د  �ل����ل����ون  ي��ع��ت��رب 
�لدكتورة  �أ����ص���اف���ت  �ل����ع����ام.   ل��ه��ذ� 
�لتنفيذي  �ملدير  �خل���وري،  عائ�صة 
�لعالجية  �خل���دم���ات  يف  ل��ل��ج��ودة 
�ليوم  �إح��ت��ف��ال��ن��ا  �إن   ، �خل���ارج���ي���ة 
ب���ه���ذه �مل��ن��ا���ص��ب��ة ي��ن��ب��ع م���ن �إمي����ان 
�صالمة  باأهمية  �لر�صيدة  قيادتنا 
�لأمامية  �ل�����ص��ف��وف  يف  �ل��ع��ام��ل��ني 
ل�����ص��م��ان �صالمة  وت��ق��دي��ر دوره����م 
�ملجتمع ب�صكل عام و�ملر�صى ب�صكل 
�ملوظفني  �صالمة  وتعترب  خ��ا���ض. 
�أولوياتنا  �أهم  و�ملر�صى و�حدة من 
�خلارجية،  �لعالجية  �خلدمات  يف 
موظف  ك��ل  م�صوؤولية  تعد  و�ل��ت��ي 
يعمل يف �ملجال �ل�صحي. كما �أكدت 
�أن  على  �خل��وري  عائ�صة  �لدكتورة 
�ملطبقة يف  �لإحرت�زية  �لج��ر�ء�ت 
�ملر�كز �ل�صحية تتما�صى مع �أف�صل 
�مل��ع��ت��م��دة عاملياً  �ل�����ص��الم��ة  م��ع��اي��ر 

�ملوظفني  ���ص��الم��ة  ل�صمان  وذل���ك 
و�مل��ر���ص��ى . وت��ب��د�أ �لج�����ر�ء�ت من 
�ملركز،  �إىل  �مل��ري�����ض  دخ���ول  نقطة 
�ملد�خل  ج��م��ي��ع  ت��ت��وف��رع��ن��د  ح��ي��ث 
نقطة فرز يتم من خاللها تعقيم 
�ل��ي��دي��ن وق��ي��ا���ض  درج����ة �حل����ر�ره 
�لكمامة.  �إرت������د�ء  ع��ل��ى  و�ل��ت��اأك��ي��د 
�لتباعد  ل��ت��ط��ب��ي��ق  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  �أم�����ا 
�جل�صدي بني �ملر�صى وبني �ملر�صى 
بو�صع  ق��م��ن��ا  ف���ق���د  و�مل����وظ����ف����ني، 
و�ملقاعد  �لأر�صيات  على  مل�صقات 
حلفظ �مل�صافة �لآمنة )مرتين( بني 
و�صع حاجزعند  و  �لأف���ر�د،  جميع 
�إىل  بالإ�صافة  �ل�صتقبال،  منطقة 
بارتد�ء  �مل��وظ��ف��ني  ج��م��ي��ع  �ل���ت���ز�م 
�ل����ك����م����ام����ات وب���ت���ع���ق���ي���م �ل���ي���دي���ن 
با�صتمر�ر. ومن �أهم �لجر�ء�ت هو 
�إج��ر�ء فحو�صات دوري��ة ومنتظمة 
فايرو�ض  ع��ن  للك�صف  للموظفني 
كورونا و�أي �مر��ض معدية �أخرى 
و�لتعقيم  �صالمتهم  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د 
�لدوري للمر�كز �ل�صحية من �أجل 
�مل��ر�ج��ع��ني ع��ل��ى خدمات  ح�����ص��ول 
م��ن�����ص��اآت �صحية  �آم���ن���ة يف  ���ص��ح��ي��ة 

�آمنة متاماً وخالية من �لعدوى.

جمعية كلنا الإمارات: دولة 
الإمارات عا�شمة ال�شالم والت�شامح

•• اأبوظبي-الفجر

�أكدت جمعية كلنا �لإمار�ت �أن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ومنذ تاأ�صي�صها 
على يد �ملغفور له �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان �آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه، كانت 

وما ت��ز�ل ق��دوة خمتلفة يف �لت�صامح 
ثقافات  و�ح��������رت�م  �لآخ�������ر  وق����ب����ول 
�للتز�م  م���ع  �ل�����ص��ع��وب،  وم��ع��ت��ق��د�ت 
مب���ب���ادئ �لإ�����ص����الم �حل��ق��ي��ق��ي��ة �لتي 
و�مل��ح��ب��ة وتغليب  �ل�����ص��الم  �إىل  ت��دع��و 
ل���غ���ة �حل�������و�ر ع���ل���ى م��ن��ط��ق �حل����رب 
و�ملو�جهة و�ل�صد�م، وقد �صعت د�ئما 
�إىل ن�صر �ل�صالم ومد يد �لعون لكافة 

�صعوب �لآر�ض.
وقالت بخيتة �صعيد �ملن�صوري ع�صو 
�لإمار�ت،  كلنا  جمعية  �إد�رة  جمل�ض 
يف ت�صريح خا�ض للجمعية مبنا�صبة 
يوم �ل�صالم �لعاملي، �إن دولة �لإمار�ت 
�لدول  من  �أ�صبحت  �ملتحدة  �لعربية 

�لر�ئدة على م�صتوى �لعامل يف �صناعة �ل�صالم �لعاملي و�صعيها �لد�ئم �إىل 
حلو�ر  �ل�صحية  �لأج���و�ء  وخلق  و�لنز�عات  و�حل��روب  �لتوتر�ت  فتيل  ن��زع 
ح�صاري و�صالم قائم على �حرت�م �إر�دة �ل�صعوب وحتقيق م�صاحلها وحفظ 

كر�متها وتوفر �لعي�ض �لكرمي لها.
و�أ�صارت �إىل �جلهود �لكبرة و�ملبادر�ت �لإن�صانية �لعظيمة لدولة �لإمار�ت 
�لتي �صكلت د�ئما عا�صمة لل�صالم و�لت�صامح و�لإخاء وقبول �لآخر و�إ�صهامها 
�لفاعل يف ن�صر �ل�صلم �لعاملي وتعزيز ثقافة �لت�صامح و�لقيم �لإن�صانية بني 

�ل�صعوب.
و�أ�صاف �ملن�صوري �أن �حلدث �لتاريخي �لذي �صهده �لعامل موؤخر� وجت�صد 
جلهود  تتويجا  ج��اء  �لإ�صر�ئيلية  �لإمار�تتية  �ل�صالم  معاهدة  توقيع  يف 
دبلوما�صية �لإمار�ت وقر�رها �ل�صيادي للتاأكيد على �أن �ل�صالم �أول و�آخر� 
�أكرث  م�صتقبل  و�صمان  و�ل�صتقر�ر  �لأم��ن  لتحقيق  �لوحيد  �ل�صبيل  هو 

�إ�صر�قا ل�صعوب �ملنطقة و�لعامل.
�ل�صمو  ل�صاحب  �ل�صيا�صية  و�حلنكة  �حلكيمة  �لروؤية  وبف�صل  �إن��ه  وقالت 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  نهيان، ويل  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�صيخ حممد 
للقو�ت �مل�صلحة، رجل �ل�صالم �لعاملي.. فقد �آتت معاهدة �ل�صالم �لإمار�تية 
�إ���ص��ر�ئ��ي��ل وقف  �أك��ل��ه��ا ق��ب��ل �أن ي��ت��م �ل��ت��وق��ي��ع عليها ب��ق��ب��ول  �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
�أمال  �أعطى  ما  �لفل�صطينة،  �ل�صلطة  �أر��صي  من  باملئة   30 عملية �صم 
�إ�صر�ئيل و�ل�صلطة  جديد� ودفعة كبرة ل�صتئناف مفاو�صات �ل�صالم بني 
�لفل�صطينية و�لتي كانت قد و�صلت �إىل طريق م�صدود ب�صبب خطط �ل�صم 

�لإ�صر�ئيلية.
و�أكدت �أن �ل�صالم ل يتحقق �إل بالإر�دة �ل�صادقة و�لعزم و�لعمل على حتقيق 
يف  ي�صاهم  �صالم  ملجتمعاتها،  و�لزده���ار  �ل�صتقر�ر  و�صمان  �ل�صعوب  �أم��ن 
��صتقر�ر �ملنطقة وير�صم ملرحلة جديدة ت�صودها لغة �حلو�ر وتر�صيخ ثقافة 

�لت�صامح وقبول �لآخر. 
ويف ختام ت�صريحها قالت بخيتة �صعيد �ملن�صوري، �إن دولة �لإمار�ت �لتي 
عانقت طموحاتها �لف�صاء، و�أجنزت �أول م�صروع للطاقة �لذرية، ومار�صت 
�ل�صالم  ون�صر  �لإن�صانية  �حل�صارة  �صناعة  يف  و�لإن�صاين  �ل�صيا�صي  دوره��ا 
دولة  مع  �ل�صالم  �تفاقية  ومن خالل  �ليوم  ت�صيف  �لأر����ض..  �صعوب  بني 
�لعاملية وتعزيز  �إجناز� جديد� وخطوة كبرة يف م�صرة �ل�صالم  �إ�صر�ئيل، 
�أكرث  �أو�صط جديد  �صرق  �لآخ��ر و�صناعة  وقبول  و�لإخ��اء  �لت�صامح  ثقافة 
�أف�صل و�أجمل لالأجيال �لقادمة م�صتقبل  �أمنا و�صالما من �أجل م�صتقبل 

يو�كب تطور�ت �لع�صر وي�صاهم يف �صنع �ل�صالم و�حل�صارة �لإن�صانية.

م�شت�شفى توام يقدم خدمات عالج 
ا�شطرابات النوم من خالل وحدة النوم 
النوم قد ينتج عنه اأعرا�ض مر�سيه مثل ال�سمنة،  •ا�سطرابات 

اأمرا�ض القلب، ارتفاع يف �سغط الدم، و مر�ض ال�سكري
•• العني - الفجر

�ل�صحية  للخدمات  �أبوظبي  �صركة  من�صاآت  �إح��دى  ت��و�م  م�صت�صفى  يوفر 
)�صحة( و�لذي يعد من �أهم �خلدمات �لت�صخي�صية و�لعالجية و�ملتمثلة يف 
خمترب فح�ض �لنوم و�لذي مت جتهيزه موؤخر�ً باأحدث �لتقنيات و�ملعد�ت 

�مل�صتخدمة يف ت�صخي�ض وعالج �حلالت �مل�صابة با�صطر�بات �لنوم.
و بهذ� �ل�صدد �صرحت �لدكتورة طيف �ل�صر�َج �ملدير �لتنفيذي للخدمات 
�لطبية �مل�صاندة يف م�صت�صفى تو�م باأنه "قد مت موؤخر�ً تغير موقع وحدة 
خمترب �لنوم من �ملبنى �لرئي�ض �إىل مبنى ق�صم كبار �ل�صخ�صيات لتوفر 
�أجو�ء �لر�حة و �خل�صو�صية للمر�صى �لذين يتم �إدخالهم �ىل خمترب �لنوم  
�أثناء �لفرتة �مل�صائية، و قد عملنا بالتعاون مع �إد�رة �لعمليات �لت�صغيلية يف 
م�صت�صفى تو�م على تو�صعة خمترب �لنوم لي�صبح وحدة متكاملة تتكون من 
غرفتني مت جتهيزها باأحدث �ملعد�ت �لطبية ل�صمان �حل�صول على نتائج 
دقيقة وعالية �جل��ودة، ول�صمان تقليل مدة �لنتظار للخدمة عن طريق 

��صتيعاب عدد �أكرب من �ملر�صى".
ب��الإن��اب��ة يف  �ل��ع��الج �لتنف�صي  و ذك���ر حم��م��د ر����ص��ي ح��م��ودة م��دي��ر ق�صم 
�ملر�صى يف  وت�صجيل  �لنوم  �إد�رة وح��دة  نعمل على  "نحن  ت��و�م:  م�صت�صفى 
�لتنف�ض  معاجلي  توفر  على  نعمل  كما  يومية،  ب�صورة  �لنتظار  قائمة 
�أجهزة  عرب  نومه  �أث��ن��اء  �ملري�ض  ومتابعة  ملر�قبة  �مل�صائية  �لفرتة  خ��الل 
يت�صنى  ولكي  �ل�صريري  �لفح�ض  ل�صتكمال  ب��ال��وح��دة  �خلا�صة  �لتحكم 
للطبيب قر�ءة و مر�جعة �لفح�ض يف �صباح �ليوم �لتايل لتحديد �خلطة 

�لعالجية للمري�ض". 
و ذكرت �لدكتورة �صرينة �لظاهري ��صت�صارية �أمر��ض �لرئة يف م�صت�صفى 
ت�صخي�ض  يف  �لأط��ب��اء  ت�صاعد  �ل��ن��وم  فح�ض  �خ��ت��ب��ار�ت  نتائج  "باأن  ت���و�م: 
وعالج �حلالت �ملر�صية �لتالية مثل �ل�صخر، و�نقطاع �لنف�ض �أثناء �لنوم، 
متلمل  ومتالزمة  �لقهري،  و�لنوم  �ل��دوري��ة،  �لأط��ر�ف  حركة  و��صطر�ب 
�أثناء �لنوم،  �مل�صي  �لليلية مثل  �ل�صاقني، و�لأرق، و�ل�صطر�بات �ل�صلوكية 
�لتنف�ض  جم��رى  �صغط  و  �ل��ن��وم،  �أث��ن��اء  �ل�صريعة  �لعني  حركة  و��صطر�ب 

�لإيجابي".  
�لفح�ض  تو�م من خالل خدمة خمترب  م�صت�صفى  "يحر�ض  �أ�صافت،  كما 
�لنومي على توفر �ختبار�ت ت�صخي�صية عالية �مل�صتوى للمر�صى �لبالغني 
للقيام  و طاقم طبي م�صاند موؤهل  باإ�صر�ف فريق طبياً  �لأطفال  وكذلك 

بذلك".
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مل يتم ت�سنيع البال�ستيك كي ي�ستهلكه الب�سر يف طعامهم، ومع ذلك ُيفر�ض 
عليهم ا�ستهالكه. فقد ت�سربت بقايا �سغرية من هذه البوليمرات ال�سطناعية 

الآن اإىل الهواء والغذاء واملاء، وحتّول جتنبها اإىل معركة �سبه م�ستحيلة.
من  �سراوؤها  مت  �سهرية،  بحرية  اأطعمة  خم�سة  على  اأجريت  درا�سة  وك�سفت 

�سوق يف اأ�سرتاليا، عن مدى انت�سار هذه امللوثات الدقيقة يف كل مكان.
تكنولوجي  اآنبببد  �ساين�ض  اإنببفببريومببنببتببال  دوريببببة  يف  الببدرا�ببسببة  ونبب�ببسببرت 
يوليو/متوز  عدد   )Environmental Science & Technology(
 )University of Exeter( 2020، وتناولها بيان على موقع جامعة اإك�سرت

بتاريخ 12 اأغ�سط�ض/اآب اجلاري.

كل الأنواع ملوثة
 blue( 5 �صرطانات زرقاء برية بد�أت �لدر��صة بعد �صر�ء 
 )tiger prawns( و10 من قريد�ض �لنمر ،)crabs
�مل�صتزرع، و10 من �حلبار �لربي )wild squid(، و10 
�ل�صردين  م��ن  و10  �مل�����ص��ت��زرع،   )osyters( �مل��ح��ار  م��ن 
�آثار�  �لباحثون  �لربي )wild sardines(، حيث وجد 

بال�صتيكية يف جميع �لعينات بال ��صتثناء.
�لغذ�ئي  �لتعر�ض  تدر�ض  �لتي  ريبرو،  فر�ن�صي�صكا  وت�صرح 
 University of( كوينزلند  جامعة  يف  للبال�صتيك 
�إىل  )ب��ال��ن��ظ��ر  ب��ال��ق��ول  ب��اأ���ص��رت�ل��ي��ا   )Queensland
�لبحرية  �ملاأكولت  �آكل  �أن يتعر�ض  �لوجبة، ميكن  متو�صط 
ملا يقرب من 0.7 مليغر�م من �لبال�صتيك عند تناول وجبة 

متو�صطة من �ملحار �أو �حلبار(.
من  ملغ   30 �إىل  يتناوله  م��ا  ي�صل  �ل�صردين  ت��ن��اول  وعند 

�لبال�صتيك. 
�أرز.  حبة  وزن  متو�صط  هو  مليغر�ما   30 ف��اإن  وللمقارنة، 
وما زلنا ل نعرف ما �لذي يفعله هذ� باأج�صامنا، ولكن علينا 

معرفة ذلك.
و�ملحيط هو �حلو�ض �لنهائي للمو�د �لبال�صتيكية يف �لعامل، 
هو  �مللوثات  بهذه  �لبحرية  �لغذ�ء  �صبكة  تلوث  مدى  وفهم 

جزء من �لتحدي.

وبعد تناول �ملو�د �لبال�صتيكية �لتي �صنعناها باأنف�صنا، ُوجد 
�أن �لعديد من �لأنو�ع �لبحرية تكافح �ل�صرر �ملادي و�لإجهاد 
�لتاأك�صدي، حتى �إن �لبع�ض مات، مثل حيتان �ل�صاطئ �لتي 

وجدناها حم�صوة بالقمامة، وفق �لد�ر�صة.

اختالفات ح�سب الأنواع
من  �لربية  �لثدييات  لها  تتعر�ض  �لتي  �ملخاطر  ُتعرف  ل 
�لبال�صتيك، وعلى �لرغم من �أننا رمبا ل نبتلع قدر� كبر� 
من �لبال�صتيك مثل هذه �حليتان، فنحن بحاجة �إىل معرفة 

مقد�ر ما ن�صتهلكه بالفعل ملعرفة ما �إذ� كنا يف خطر.
�أن كمية  �إليها  �لتي تو�صلنا  �لنتائج  وتقول ريبرو )ُتظهر 
�لأنو�ع،  بني  كبر�  �ختالفا  تختلف  �مل��وج��ودة  �لبال�صتيك 

وتختلف بني �لأفر�د من �لنوع نف�صه(.
وبا�صتخد�م تقنية قيا�ض �لطيف �لكتلي �جلديدة �لتي تقوم 
�أن��و�ع خمتلفة من �لبال�صتيك  يف وقت و�حد مب�صح خم�صة 
�لأ�صرت�لية  �ل�صوق  يف  �حل��ب��ار  �أن  �لباحثون  وج��د  �ل�صائع، 
يحتوي على �أقل قدر من �آثار �لبال�صتيك �لدقيق، يف حني 

�حتفظ �ل�صردين باأكرب قدر.
�إيثيلني، وهو بال�صتيك ي�صتخدم يف  �لبويل  �لعثور على  مت 
�لأغ�صية و�لرقائق، باأعلى تركيز، يف حني كان �لبويل فينيل 
�لأكرث   ،)PVC( صي� بي يف  با�صم  �أي�صا  �ملعروف  كلوريد، 

�نت�صار� يف كل عينة.
وه����ذ� ل ي��ت��ع��ار���ض م���ع م���ا �ك��ت�����ص��ف��ت��ه �ل���در�����ص���ات �حلديثة 
�إن �ملاأكولت �لبحرية لي�صت هي �لوحيدة �لتي  �إذ  �لأخرى. 
حتتوي  )ح��ي��ث  �لدقيقة  �لبال�صتيكية  �مل���و�د  على  حت��ت��وي 
فقد  �أي�����ص��ا(.  عليها  و�مل���اء  و�ل��ك��ح��ول  و�لأم����الح  �ل�صكريات 
�لأطعمة متثل معظم  �لفئة من  ه��ذه  �أن  �لأب��ح��اث  �أظهرت 

��صتهالكنا �لبال�صتيكي.
�لبحرية  �مل��اأك��ولت  ��صتهالك  فيها  يتم  �لتي  �لأم��اك��ن  ففي 
بكرثة، ت�صر �لدر��صات �إىل �أن بع�ض �لأ�صخا�ض يبتلعون ما 

ل يقل عن 11 �ألف جزيء من �لبال�صتيك �لدقيق �صنويا.

طريقة قيا�سية للدرا�سة
ت�صتخدم  �ل��در����ص��ات  ه��ذه  م��ن  �لعديد  �أن  يف  �مل�صكلة  تكمن 
خمتلفة.  بطرق  �لنتائج  تقارير  وتقدم  خمتلفة،  منهجيات 
من  �لفردية  �لأن���و�ع  �لكثرون  يحدد  ل  ذل��ك،  �إىل  �إ�صافة 

�لبال�صتيك، ويعتمدون على �ملالحظات �لب�صرية وحدها.
�لأن�صجة  فاإن وجود طريقة عاملية لختبار عينات  ومن ثم 
للعلماء  �صي�صمح  �لبال�صتيك  م��ن  خمتلفة  لأن����و�ع  بعناية 
�أكرب.  ب�صهولة  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  جميع  م��ن  �لنتائج  مبقارنة 
وت��ب��دو ه���ذه �لتقنية �جل��دي��دة ط��ري��ق��ا و�ع����د�، مم��ا ي�صمح 
بدقة  �لبال�صتيك  �أ�صغر من  بالرتكيز على كميات  للعلماء 

من  جالو�ي  تامار�  �لبحار  عاملة  قبل.وتقول  ذي  من  �أك��رب 
�إك�����ص��رت )ل ن��ف��ه��م مت��ام��ا �مل��خ��اط��ر �ل��ت��ي يتعر�ض  ج��ام��ع��ة 

�لطريقة  ه��ذه  لكن  �لبال�صتيك،  تناول  ج��ر�ء  �لإن�صان  لها 
�جلديدة �صتجعل من �ل�صهل علينا �كت�صاف ذلك(.

حماولة جتنبها معركة �سبه م�ستحيلة

ملوثات بال�شتيكية دقيقة تنت�شر يف املاأكولت البحرية

هنالك �لعديد من �لتمارين �لتي 
ميكنك �لقيام بها يف �ملنزل من 
ولكن،  م���ع���د�ت،  �أي  دون 
�لتدريبات  ه�����ذه 
لي�صت  وح����ده����ا 
فها  ك�����اف�����ي�����ة. 
ه����������ي ق�����ائ�����م�����ة 
ن�صرها موقع : 
 )Health (
�ملعد�ت  ب���اأه���م 
عليك  �ل������ت������ي 
�م�������ت�������الك�������ه�������ا 
م�����ن�����زل�����ك  يف 
مل��������م��������ار���������ص��������ة 
مت��������اري��������ن��������ك 
�مل������ف�������������ص������ل������ة 

و�لناجعة.
– �أثقال �حلديد 
�ل�������������ص������غ������رة: 
�أي�صاً  �مل��ع��روف��ة 
)�لد�مبلز(.  ب���� 
يجب �أن يكون فى 
ث����ق����ال  م���ن���زل���ك �لأ
و3   2 ت������زن  �ل����ت����ى 
كيلو�غر�مات.  و5 
وه���������������ي م�����ن�����ا������ص�����ب�����ة 
و�لبطن  �لأذرع  لتمارين 

�آمنة  فهي  )�لكاوت�ض(،  من  �مل�صنوعة  �لأثقال  ��صرتي  و�لظهر. 
�أكرث من �حلديد.

فى منزلك،  تكون موجودة  �أن  �لكبرة: لبد  �لهو�ئية  – �لكرة 
حتى ت�صاعدك فى متارين �لظهر و�ليروبيك�ض.

�أف�صل و�أرخ�ض  – قفز �حلبل: تعترب ريا�صة �لنط باحلبل من 
�لطلق،  �لهو�ء  ويف  �ملنزل  يف  ممار�صتها  ميكنك  �لتي  �لريا�صات 

تعمل  ع��دة.  ف��و�ئ��د  لها  ب��ل  ريا�صة فح�صب،  لي�صت جم��رد  وه��ي 
ريا�صة نط �حلبل على حرق كمية كبرة من �ل�صعر�ت �حلر�رية 
�ل��ده��ون يف �جل�����ص��م، وع��ل��ى �صد ع�صالت �لظهر  ت��ر�ك��م  ومت��ن��ع 
و�لبطن. فاإن ممار�صة هذه �لريا�صة خلم�صة ع�صر دقيقة كافية 
حلرق 200 �صعرة حر�رية، �أي ما يعادل �صاعة من ريا�صة �مل�صي 
�ل�صرت�ك  ع��ن  تغنيك  وه��ي  �جل���ري،  ريا�صة  م��ن  �صاعة  ون�صف 

ر�صيق  ج�صم  ع��ل��ى  لتح�صل  �ل��ري��ا���ص��ي��ة  ب��ال��ن��و�دي 
م�����ص��دود وخ���اٍل م��ن �ل��ده��ون �مل��رت�ك��م��ة. يكفي �أن 
متلك �حلبل �خلا�ض بهذه �لريا�صة لتبد�أ فور�ً يف 

�أي مكان و�أي وقت تريد .
 :Elliptical Trainer تريرن  �ليبتيكال   –

�إهليجية،  ب��ح��رك��ة  تعمل  بي�صوية،  مت��ري��ن  �آل���ة  ه��ي 
وهي من �لريا�صات �لهو�ئية، تعمل على �صد �جل�صم من 

و�لأرد�ف  و�لظهر  �لبطن  ع�صالت  وتقوي  �ل��رته��الت، 
قوة  على  �لآل��ة  ه��ذه  على  �لتمارين  وتعتمد  و�لقلب. 

�أكرث  وتعترب من  �أف�صل،  لنتيجة  و�ل�صرعة  �لدفع 
يف  بخا�صة  �حل��ر�ري��ة  لل�صعر�ت  ح��رق��اً  �لآلت 

�جلزء �لأ�صفل من �جل�صم .
در�ج�����ة  �أو  ب���اي���ك  ري��ك��م��ب��ن��ت   –

مبقعد  م�������������زودة  �جل������ل������و�������ض: 
وم�����ص��ن��د ل��ل��ظ��ه��ر ل��ت��وف��ر ر�حة 
�لريا�صة،  ممار�صة  �أث��ن��اء  �أك���رب 
ع�صالت  ت���ق���وي���ة  يف  ت�������ص���اع���د 

وتقلل  و�لأرد�ف،  �ل��ظ��ه��ر 
على  �ل�����������ص�����غ�����ط  م��������ن 
�ل�����رك�����ب�����ت�����ني م����ق����ارن����ة 

تعمل  �لعادية،  بالدر�جة 

على تن�صيط �لقلب و�لأوعية �لدموية، وهي مثالية لالأ�صخا�ض 
�لذين يعانون من �لوزن �لثقيل.

�ل�������ص���ج���ادة �جل���ل���د: �ل���ت���ي ت�����ص��ت��خ��دم يف – 
وهي  �لريا�صة،  ممار�صة  عند  �ل��ن��ادي 
ريا�صة  مم��ار���ص��ة  �أث���ن���اء  ����ص���روري���ة 
�لبطن  ومت������اري������ن  �ل�������ص���غ���ط 
وغرها، حتي ل تنزلق يدك 
خ�صونة  �أو  �ل�صر�ميك  على 

�ل�صجاد.
�ل���ث���اب���ت���ة:  �ل�������در�ج�������ة   –
ه����ي م����ن �أك������رث �لأج����ه����زة 
وتعترب  �نت�صار�ً،  �لريا�صية 
�لأجهزة  باقي  من  �أرخ�ض 
وت�صتخدم  �ل���ري���ا����ص���ي���ة، 
ل���ل���ري���ا����ص���ات �ل���ه���و�ئ���ي���ة. 
تعمل على تن�صيط �جل�صم 
لياقته،  ع���ل���ى  وحت����اف����ظ 
وت���ن�������ص���ط �ل���ق���ل���ب، وه���ي 
لتقوية  م���ث���ال���ي���ة 
ع�����������������ص��������الت 
�ل��������ب��������ط��������ن 
و�ل������ظ������ه������ر 

و�لأرد�ف.

ملمار�سة متارينك املف�سلة والناجعة

معدات ريا�شية عليك امتالكها يف منزلك
اإذا كنت من حمبي ممار�سة الريا�سة ومتارين اللياقة البدنية، ولكنك ل متلك الوقت الكايف للذهاب اىل 

النادي الريا�سي، فما زال عليك الهتمام بلياقتك البدنية واحلفاظ على م�ستوى قوتك ور�ساقتك.
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املال والأعمال

الإمارات العاملية لالأملنيوم ت�شدر 
تقريرها ال�شنوي الثالث لال�شتدامة

•• اأبوظبي-وام:

�أ����ص���درت ���ص��رك��ة �لإم������ار�ت �ل��ع��امل��ي��ة ل��الأمل��ن��ي��وم �أم�����ض ت��ق��ري��ره��ا �ل�����ص��ن��وي �لثالث 
و  لل�صركة  و�لجتماعي  �لبيئي  �لأد�ء  بالتف�صيل  ��صتعر�ض  و�ل��ذي  لال�صتد�مة 
نظام �حلوكمة لعام 2019 يف مو�قعها يف كل من دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وجمهورية غينيا. �أعد تقرير �لإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم لال�صتد�مة وفقا ملعاير 
�ملبادرة �لعاملية لإعد�د �لتقارير، وهي �ملقيا�ض �لعاملي لتقدمي مثل هذه �لتقارير. 
و�أد�ءه����ا  ل��الأمل��ن��ي��وم  �لعاملية  �لإم�����ار�ت  �صركة  �ل��ت��ز�م  بالتف�صيل  �لتقرير  ت��ن��اول 
باعتبارها و�حدة من �أبرز �ل�صركات �ل�صناعية �لكربى، من �أجل تاأمني م�صتقبل 
�أكرث ��صتد�مة للعامل. ويفي �لتقرير مبتطلبات �لإف�صاح و�إعد�د �لتقارير �ملحددة 
�ملنتجني  م��ن  عاملية  جمموعة  وه��ي  �لأملنيوم”  رع��اي��ة  “مبادرة  �أد�ء  معاير  يف 
قيم  تعزيز  �إىل  ت��ه��دف  �لأمل��ن��ي��وم،  �صناعة  يف  �مل�صلحة  و�أ���ص��ح��اب  و�مل�صتخدمني 
�إنتاج �لأملنيوم و��صتخد�مه. و قد  �ملمار�صات يف جمال  �أف�صل  �ل�صتد�مة وحتديد 
حافظت �صركة �لإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم يف �لعام 2019 على م�صتوى �أعلى من 
�ملتو�صط �لعاملي مل�صتويات �ل�صالمة يف قطاع �صناعة �لأملنيوم وفقا لتقارير �ملعهد 
�لعمل  �أم��ر����ض ب�صبب  �أو  �أي وفيات  �ل��دويل لالأملنيوم وذل��ك نتيجة ع��دم ح��دوث 
بارتفاع  �أمر��ض مرتبطة  �أي  يكن هناك  �لأوىل مل  للمرة  و  �أي من مو�قعها.  يف 
�أ�صهر  �ل�صركة بدولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة خالل  درج��ات �حل��ر�رة يف مو�قع 
�ل�صيف �حلارة،ما يعك�ض �لنجاح �لكبر حلملة �ل�صالمة �لتي �أطلقتها حتت عنو�ن 
ل�صركة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  كلبان،  �لنا�صر بن  و قال عبد  “تغلب على �حل��ر�رة«. 
�لإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم: “ندرك يف �لإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم �أن �إنتاج �لأملنيوم 
�لذي يجعل �حلياة �لع�صرية ممكنة مل يعد كافيا، بل يجب علينا �أي�صا �إنتاج هذ� 
�لأملنيوم بالطرق �لتي تعزز �لتنمية �مل�صتد�مة، لي�ض ل�صركتنا فح�صب، بل للبلد�ن 
�لتي نعمل فيها ولعاملنا باأكمله.. �إن �للتز�م بال�صفافية عند �لإف�صاح عن جناحاتنا 
�لتي  �ملجتمعات  ن�صتحق ثقة  �أننا  يوؤكد  �ل�صنوية  وحتدياتنا يف تقارير �ل�صتد�مة 
نعمل فيها كما ي�صاهم يف حت�صني �أد�ء �ل�صتد�مة«. و�صجلت كثافة �نبعاثات غاز�ت 
�لحتبا�ض �حلر�ري �لناجمة عن عمليات �ل�صهر و�ل�صب يف �صركة �لإمار�ت �لعاملية 
لالأملنيوم للعام 2019 معدل �أقل بن�صبة 38 باملائة من �ملتو�صط �لعاملي يف قطاع 
�صناعة �لأملنيوم �لذي ن�صره �ملعهد �لدويل لالأملنيوم.. كما �صجلت �نبعاثات مركبات 
�لكربون �مل�صبعة بالفلور معدل �أقل بن�صبة 91 باملائة من �ملتو�صط �لعاملي و هذه 
�ملرتبطة  �لقوية  �حل��ر�ري  �لحتبا�ض  غ��از�ت  �لنبعاثات عبارة عن جمموعة من 

باختالل �لتو�زن �ملوؤقت يف عمليات �صهر �لألومينا و�ملعروفة با�صم �آثار �لأنود.

حمد بوعميم لـ »وام«: الإمارات من اأكرث الدول 
تقدميا للمحفزات ملجتمع الأعمال يف ال�شرق الأو�شط

•• دبي -وام:

�أكد �صعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة جتارة و�صناعة دبي �إن �لفرتة 
�ملا�صية �صهدت �رتفاعاً يف وترة �لن�صاط �لقت�صادي يف عدد من �لقطاعات 
�ل��دول يف منطقة  �أكرث  �أن دولة �لإم��ار�ت تعد من  مثل �لتجارة.. معترب� 
�أفريقيا يف تقدمي حمفز�ت مالية ونقدية لدعم  و�صمال  �لأو�صط  �ل�صرق 
جمتمع �لأعمال و�لأ�صو�ق �ملحلية و�مل�صارف و�ل�صركات. و�أعرب بوعميم يف 
ت�صريحات لوكالة �أنباء �لإمار�ت عن تفاوؤله مبزيد من �لن�صاط للقطاعات 
�لقت�صادية خالل �ملرحلة �ملقبلة، موؤكد� �أن �لرتكيز يف �لوقت �لر�هن هو 
و�لتد�بر  ب��الإج��ر�ء�ت  �لكامل  �للتز�م  مع  �لأعمال  ��صتمر�رية  دعم  على 
�لحرت�زية و�لوقائية. وتوقع ت�صجيل منو يف جمالت �لتجارة �لإلكرتونية 
�لإمار�ت  طر�ن  �أن  �ىل  ،م�صر�  �للوجي�صتي  و�لنقل  �لتقليدية  و�لتجارة 
تعلن يومياً عن ��صتئناف رحالتها �إىل �لعديد من �لوجهات �لتي توقفت 
با�صتطاعتهم  �صي�صبح  �ل�صياح  من  مزيد�ً  �ن  يعني  مما  �جلائحة،  ب�صبب 
�صائر  �نعكا�صات و��صحة على  �إيجابي �صيكون له  �أمر  �لتنقل و�ل�صفر وهو 

مثل  لل�صياحة  �ل��د�ع��م��ة  �ل��ق��ط��اع��ات 
�ل�صيافة و�مل�صروبات و�لنقل وغره 
�إن  . وق��ال  �لأخ���رى  �لقطاعات  م��ن 
�أطلقتها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��ف��ي��زي��ة  �حل����زم 
و�حلكومات  �لحت���ادي���ة  �حل��ك��وم��ة 
�ملحلية �صكلت ر�صالة لكل �مل�صتثمرين 
باأن �لدولة حري�صة على م�صاحلهم، 
�أعمالهم  ب��ا���ص��ت��م��ر�ري��ة  وم��ه��ت��م��ة 
هذه  ظ���ل  يف  تناف�صيتهم  و���ص��م��ان 
�أن ه��ذه �حلزم  �ل��ظ��روف .. م��وؤك��د�أ 
�لتحفيزية �ملتنوعة مثلت عامل ثقة 
لقطاع �لأعمال، و�أعطت دفعة قوية 
لن�صاطاتهم �لتجارية و�لقت�صادية. 

خالل ندوة اإلكرتونية افرتا�سية نظمتها �سبكة الغرفة لال�ستدامة 

غرفة دبي تناق�ص مع القطاع اخلا�ص احللول العملية جلمع واإعادة تدوير النفايات خالل فرتة كوفيد-19
•• دبي-الفجر: 

�مل�صوؤولة،  �ملمار�صات  وتعزيز  لن�صر  �إط��ار جهودها  يف 
تفيد  �ل��ت��ي  �ملجتمعية  للن�صاطات  �أج��ن��دة  وتاأ�صي�ض 
�ل�صركات  وع��ي  بتعزيز  و�ل��ت��ز�م��اً  �خل��ا���ض،  �ل��ق��ط��اع 
ن�����ص��اط��ات��ه��م، نظمت  �مل���م���ار����ص���ات يف  ب��اأه��م��ي��ة ه����ذه 
�لتوريد  و�صل�صلة  �لنفايات  �إد�رة  عمل  جمموعتي 
ل��ال���ص��ت��د�م��ة موؤخر�ً  دب����ي  ل�����ص��ب��ك��ة غ��رف��ة  �ل��ت��اب��ع��ة 
م��زودي خدمات  �ل�صر�كة مع  �إلكرتونية حول  ن��دوة 
�ل��ن��ف��اي��ات م���ن �أج����ل ت��وف��ر ح��ل��ول ع��م��ل��ي��ة لف�صل 
�أثناء جائحة  �لنفايات و�إعادة تدويرها  وجمع ونقل 
)كوفيد-19(، وذلك مب�صاركة �أكرث من 40 م�صاركاً 

من 35 �صركة. 
باأف�صل  �لتعريف  �إىل  �لإلكرتونية  �ل��ن��دوة  وهدفت 
�لنفايات  �إد�رة  يف  و�مل�صتد�مة  �مل�صوؤولة  �ملمار�صات 
و�إعادة تدويرها و�حللول �لعملية ملختلف �لتحديات 
�ل��ت��ي ت��و�ج��ه �ل�����ص��رك��ات يف جت��م��ي��ع وت��خ��زي��ن ونقل 
ل��ت��ح��دي��د و�ختيار  �مل��م��ار���ص��ات  و�أف�����ص��ل  �ل��ن��ف��اي��ات، 
و�لعمل  �ل�صر�كات  لبناء  �لنفايات  خدمات  مقدمي 
معهم، بالإ�صافة �إىل ت�صليط �ل�صوء على �لتحديات 
ف��رز وف�صل  �ملوظفني يف  لإ���ص��ر�ك  �ملمكنة  و�حل��ل��ول 

�لنفايات.
وحتدث خالل �لندوة �لإلكرتونية مدر�ء وم�صوؤولون 
�ل���دول���ة ح��ي��ث �صملت  �ل�����ص��رك��ات يف  �أه�����م  مي��ث��ل��ون 
�لرئي�ض  ���ص��اري��ر�م،  م��اده��وم��وه��ان  م��ن  ك��ل  �لقائمة 
�صينغ،  وهابيندر  “دل�صكو”،  يف  لالبتكار  �لتنفيذي 
فول  ����ض  �ي  “و�ي  �إد�رة  جمل�ض  ورئ��ي�����ض  موؤ�ص�ض 
و�صيفكومار   ،»YES Full Circle ���ص��رك��ل 
�ل�صحة  بيئة  لق�صم  �لإقليمي  �ملدير  �صامنوجافيل، 

و�ل�صالمة ومندوب �لأمن يف �صركة “ن�صتله«. 
و�أ�صار �ملتحدثون يف �لندوة �أنه يتم �إنتاج 11 مليون 
طن من �لنفايات يف �لإمار�ت �صنوًيا، حيث �أن ٪33 
و�لتي  �صلبة  بلدية  نفايات  ه��ي  �لنفايات  ه��ذه  م��ن 
 ٪53 ت�صمل نفايات �ملكاتب و�أماكن �لعمل، يف حني 
هي  و٪14  و�ل��ه��دم،  �لت�صييد  عمليات  ن��ف��اي��ات  ه��ي 

نفايات �صناعية وطبية غر خطرة. 
�ملو�د  م��ن   ٪80 �أن  �ل��ن��دوة  �مل�����ص��ارك��ون يف  و�أ����ص���اف 
مكبات  يف  وت��دف��ن  �صتطمر  �لتدوير  لإع���ادة  �لقابلة 
�لنفايات،  لهذه  ف�صل  وج��ود  ع��دم  ب�صبب  �لنفايات 

بالإ�صافة �إىل �أن 25٪ من �ملو�د �ملعاد تدويرها من 
�ل�صركات و�ملجتمع �صتطمر ب�صبب �لتلوث. 

�لنفايات  ن�صبة  �أن  �لندوة  يف  �ملتحدثون  و�أ���ص��ار  كما 
�لبلدية �ل�صلبة �لتي تنتج يف �إمارة دبي هي ٪41.3، 
و45.06٪ �أبو ظبي، و8.26٪ �ل�صارقة، و٪4.76 
ر�أ�ض �خليمة و�لفجرة، �أما عجمان فتنتج ٪0.62 

من �لنفايات �لبلدية �ل�صلبة. 
وكانت �إحدى �لتو�صيات �لرئي�صية من �ملتحدثني يف 
�لقابلة للتدوير عن  �ملو�د  �لندوة هي �صرورة ف�صل 
�لنفايات �لعامة لتحويل م�صارها عن �لطمر ومد�فن 
�لنفايات، و�لعمل على �صمان عدم تلوث �ملو�د �لقابلة 
للتدوير �ملتنوعة، حيث �أن هذه �لتو�صيتني ت�صمنان 

تقليل خماطر �لتلوث. 
�لإلكرتونية  �لندوة  خ��الل  �ملتحدثني  �أح��د  و�ق��رتح 
�لفعال  و�لتو��صل  �لعمل على �حلمالت �لرتويجية 
مع �ملوظفني لتح�صني عمليات ف�صل �لنفايات و�إعادة 
مع  �ل�صر�كات  بناء  �أهمية  �إىل  بالإ�صافة  تدويرها، 
بهدف  وذل��ك  �ملعتمدين  �لنفايات  خدمات  مقدمي 
و��صرت�تيجيات  �ل��ن��ف��اي��ات  �إد�رة  يف  �ل�����ص��رك��ة  دع���م 

بلعيد  �لدكتور  ولفت  بها.   �خلا�صة  �لتدوير  �إع��ادة 
و�لتنمية  �لقت�صادية  �لأب��ح��اث  قطاع  رئي�ض  رت��اب، 
�ل�صركات بحاجة يف  �أن  �إىل  �مل�صتد�مة يف غرفة دبي 
كورونا  فرو�ض  تف�صي  ت�صهد  و�لتي  �حل��ايل  �لوقت 
�مل�صتجد )كوفيد-19( �إىل بناء �صر�كات مع مزودي 
خدمات �لنفايات من �أجل حلول عملية لف�صل وجمع 
و�إع��ادة تدويرها، م�صدد�ً كذلك على  �لنفايات  ونقل 
وف�صل  فرز  على  ملوظفيها  �ل�صركات  ت�صجيع  �أهمية 

�لنفايات و�إعادة تدويرها. 
�ل��ذي تقوم به جمموعتي  �لهام  بالدور  رت��اب  و�أ�صاد 
�لتابعة  �ل���ت���وري���د  و���ص��ل�����ص��ل��ة  �ل��ن��ف��اي��ات  �إد�رة  ع��م��ل 
فرتة  خ��الل  خا�صة  لال�صتد�مة  دب��ي  غرفة  ل�صبكة 
جائحة )كوفيد-19( وحر�صهما على تبادل �أف�صل 
�لنفايات  �إد�رة  يف  و�مل�صتد�مة  �مل�صوؤولة  �ملمار�صات 
و�إعادة تدويرها و�حللول �لعملية ملختلف �لتحديات 
�ل��ت��ي ت��و�ج��ه �ل�����ص��رك��ات يف جت��م��ي��ع وت��خ��زي��ن ونقل 

�لنفايات. 
%59 من  �أن  و�أظهر ��صتبيان �أجري خالل �لندوة 
تتعلق  فيما  حتديات  يو�جهون  �لندوة  يف  �مل�صاركني 

بف�صل �لنفايات، بينما %30 يو�جهون حتديات يف 
�إد�رة تدوير �لنفايات، و%11 يف جتميع �لنفايات. 

�أ�صا�صيًة  ومتثل �صبكة غرفة دبي لال�صتد�مة من�صًة 
حول  و�خل���رب�ت  �ملعلومات  لتبادل  �لأع��م��ال  ملجتمع 
�لجتماعية  �مل�صوؤولية  تطبيق  يف  �ملمار�صات  �أف�صل 
�ل�صركات  للموؤ�ص�صات، وهي مبثابة ناٍد يجمع جميع 
�مل�صوؤولة  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �مل��م��ار���ص��ات  �مل��ه��ت��م��ة مب��ج��ال 
و�مل�صتد�مة. وتعترب �صبكة غرفة دبي لال�صتد�مة �أد�ة 
و�خلروج  �مل�صتد�مة،  �ملمار�صات  �أف�صل  لن�صر  فعالة 
بحلول م�صتد�مة لتحديات يو�جهها �لقطاع �خلا�ض 
على  وت��اأث��ر�ت��ه��ا  وعملياته  بن�صاطاته  يتعلق  فيما 

عمليات �ل�صركات �لت�صغيلية.
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 
�مل�صوؤولية �لجتماعية لالأعمال.   �لرتويج ملفهوم  يف 
ويقوم �ملركز بت�صجيع �أع�صاء غرفة دبي على تطبيق 
تعزيز  يف  ت�صاهم  �لتي  �مل�صوؤولة  �لأع��م��ال  ممار�صات 

�أد�ء موؤ�ص�صاتهم وقدر�تهم �لتناف�صية.

تت�سمن تقدمي 250 األف دولر لل�سركات امل�ستهدفة على �سكل منح

»�شراع« يطلق مبادرة UCAN لدعم �شركات التكنولوجيا ال�شحية والغذائية النا�شئة

تالي�ص تتعاون مع القمة العاملية لل�شناعة والت�شنيع لتوظيف تقنيات اإنرتنت الأ�شياء يف �شناعة الف�شاء

)�صر�ع(،  �لأعمال  لريادة  �ل�صارقة  ملركز 
�أن مبادرة »UCAN« �جلديدة ت�صعى 
لتمكني رو�د �لأعمال من حتقيق �لتاأثر 
�مل�صاريع  خالل  من  �لإيجابي  �ملجتمعي 
خا�ض  وب�صكل  بالتكنولوجيا،  �ملرتبطة 
يف جمال �ل�صناعات �ل�صحية و�لغذ�ئية 
و�لتي يتطلب دعمها حالياً وبعد �لتعايف 

من كورونا.
توؤكد  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �أن  �ملدفع  و�أو�صحت 
ثقافة  برت�صيخ  “�صر�ع”  مركز  �ل��ت��ز�م 
�لإيجابي،  �ل��ت��اأث��ر  ذ�ت  �لأع��م��ال  ري���ادة 
تو�صيع  يف  ج����ه����وده  ل���ت���ع���زي���ز  وع����زم����ه 

•• ال�شارقة-الفجر:

�أط��ل��ق م��رك��ز �ل�����ص��ارق��ة ل��ري��ادة �لأعمال 
بهدف   »UCAN« م��ب��ادرة  )����ص���ر�ع( 
�ملتخ�ص�صة  �ل��ن��ا���ص��ئ��ة  �ل�����ص��رك��ات  دع����م 
و�لغذ�ئية  �ل�����ص��ح��ي��ة  ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
و�صمال  �لأو�����ص����ط  �ل�����ص��رق  م��ن��ط��ق��ة  يف 
�أفريقيا، لإيجاد حلول فاعلة يف مو�جهة 
�نت�صار  فر�صها  �لتي  �لعاملية  �لتحديات 
فايرو�ض كورونا �مل�صتجد )كوفيد-19(، 
حيث تت�صمن �ملبادرة تقدمي 250 �ألف 
�صكل  على  �مل�صتهدفة  لل�صركات  دولر 
�مل���ب���ادرة رو�د ور�ئ�����د�ت  م��ن��ح. وت�����ص��م��ل 
جمتمعية  �ب����ت����ك����ار�ت  ط�������ورو�  �أع����م����ال 
�ل�صحية  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ف��ئ��ت��ي  ���ص��م��ن 
تقت�صي  حيث  �لغذ�ئية،  و�لتكنولوجيا 
م��ع��اي��ر �حل�����ص��ول ع��ل��ى �مل��ن��ح �متالك 
من  م��ط��ور�ً  منتجاً  �لنا�صئة  �ل�����ص��رك��ات 
لال�صتخد�م  ق��اب��اًل  ي��ك��ون  و�أن  ق��ب��ل��ه��ا، 
�حلايل و�لتطوير �مل�صتقبلي، �إ�صافة �إىل 
على  �ل�صركة  ق��درة  �إىل  ي�صر  ما  �إثبات 
�لنمو و�لتو�صع يف �أ�صو�ق منطقة �ل�صرق 

�لأو�صط و�صمال �أفريقيا.
�ملتاأهلة  �لنا�صئة  �ل�صركات  �ختيار  وبعد 
للمرحلة �لنهائية يف كلتا �لفئتني وذلك 
من �صمن �ل�صركات �لر�غبة يف �مل�صاركة 

باملبادرة، يتوجب على �ملر�صحني عر�ض 
م�صاريعهم على جلنة حتكيم ت�صم نخبة 
من �خلرب�ء �ملتخ�ص�صني بالتكنولوجيا 
و�ل���غ���ذ�ئ���ي���ة، ح���ي���ث حت�صل  �ل�����ص��ح��ي��ة 
منحة  على  فئة  كل  يف  �لفائزة  �ل�صركة 
قدرها 100،000 دولر، فيما حت�صل 
�لثاين  باملركز  �لفائزة  �لنا�صئة  �ل�صركة 
يف كل فئة على منحة قدرها 25،000 

دولر.

اإلهام رواد الأعمال
�إطار  يف   ،»UCAN« م��ب��ادرة  وت��اأت��ي 
��صتجابة مركز “�صر�ع” لتحديات �أزمة 
ك���ورون���ا، وت��اأك��ي��د�ً ع��ل��ى �ل��ت��ز�م��ه بدعم 
“#�أوبونتو_لوف_ت�صالينج”،  حتدي 
�ل�صيخة  �أطلقتها  �لتي  �لعاملية  �مل��ب��ادرة 
ب����دور ب��ن��ت ���ص��ل��ط��ان �ل��ق��ا���ص��م��ي، رئي�ض 
مركز �ل�صارقة لريادة �لأعمال )�صر�ع(، 
موؤ�ّص�ض  ت���وري���ه،  ك��وي��دج��ي��م  وم����ام����ادو 
�إلهام  بهدف   ،”2.0 �أفريقيا  �صة  “موؤ�َصّ
رو�د �لأعمال يف جميع �أنحاء �لعامل على 
م�صاندة جمتمعاتهم خالل �أزمة تف�صي 

وباء كورونا ويف مرحلة ما بعد كورونا.

حتقيق التاأثري املجتمعي الإيجابي 
�لتنفيذي  �ملدير  �ملدفع،  جن��الء  و�أك��دت 

م�صرة  �لعاملي،  �مل�صتوى  على  مبادر�ته 
�إىل �أن مركز “�صر�ع”  ي�صعى من خالل 
�ملبادرة �إىل دعم �ل�صركات �لنا�صئة �لتي 
ت��وف��ر ح���ل���وًل ع��م��ل��ي��ة ف���ري���دة يف جمال 
و�لتي  و�لغذ�ئية  �ل�صحية  �لتكنولوجيا 
للمجتمعات  �مللحة  �لح��ت��ي��اج��ات  تلبي 
وذلك  و�ل��ع��امل��ي،  �لوطني  �مل�صتوى  على 
ت��وف��ر من�صة  ���ص��م��ان  �إىل  ي�����وؤدي  مب���ا 
مكان  ك��ل  يف  �ملوهوبني  �لتغير  ل�صناع 
حول �لعامل، بهدف متكينهم من تعزيز 

�لتاأثر �لإيجابي ل�صركاتهم �لنا�صئة«.

جوائز ومزايا قيمة
�لقيمة،  �ملالية  �جلو�ئز  �إىل  وبالإ�صافة 
�صيعمل مركز “�صر�ع” على ت�صهيل دخول 
�أ�صو�ق  �إىل  �ل��ف��ائ��زة  �لنا�صئة  �ل�صركات 
منطقة �ل�صرق �لأو�صط و�صمال �أفريقيا 
�لتي ت�صهد منو�ً لفتاً، وم�صاعدتها على 
موؤ�ص�صات  مع  �ت�صالتها  �صبكة  تو�صيع 
دولة  يف  و�خلا�ض  �حلكومي  �لقطاعني 
عن  ف�صاًل  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية  �لإم����ار�ت 
تنظيم جل�صات �فرت��صية مع نخبة من 

�خلرب�ء من جميع �أنحاء �لعامل.
و����ص���ي���ح���ر����ض �مل�����رك�����ز ع���ل���ى �لرت�����ق�����اء 
“جممع �ل�صارقة للبحوث  ب�صر�كته مع 
و�لتكنولوجيا و�لبتكار” بهدف متكني 

�ل�صتفادة  من  �لفائزين  �لأع��م��ال  رو�د 
�صيقدمها  �لتي  و�ملعونات  �حل��و�ف��ز  من 
ل��ه��م م��ث��ل �ل��رت�خ��ي�����ض �مل��ج��ان��ي��ة ودعم 
�ملز�يا  م���ن  وغ���ره���ا  �مل���ك���ات���ب،  �إن�������ص���اء 
كاملقابالت �حل�صرية مع و�صائل �لإعالم، 
و�خلدمات �لد�عمة يف جمال �لعالقات 
مع  “�صر�ع”  �صر�كة مركز  �لعامة عرب 
 Entrepreneur Middle« جم��ل��ة 
 GEN ����ص���رك���ة  ت����وف����ر  ك���م���ا   ،»East
ملركز  �لعاملي  �ل�صريك   ،Accelerates
�إمكانية  �ملبادرة  للم�صاركني يف  )�صر�ع(، 
�ملحتوى  رق��م��ي��ة  مكتبة  ع��ل��ى  �لط����الع 
تطبيقاتهم  وتطوير  دعم  يف  للم�صاعدة 

و�أعمالهم.
�لنا�صئة  �ل�صركات  متكني  �صي�صمن  كما 
�ل���ف���ائ���زة يف �مل����ب����ادرة م���ن �مل�������ص���ارك���ة يف 
فر�ض  ع���ل���ى  و�حل���������ص����ول  �مل������وؤمت������ر�ت 
�ل����ت����و������ص����ل م������ع خ���������رب�ء �ل�������ص���ن���اع���ة 
ومنوها  وج��وده��ا،  لتعزيز  �ملتخ�ص�صني 

وتو�صعها يف �ملنطقة«.
يذكر �أن مركز “�صر�ع” �أطلق “�صندوق 
بقيمة مليون دولر،  �صر�ع �لت�صامني” 
يف مايو �ملا�صي، لدعم �ل�صركات �لنا�صئة 
�مل��ت�����ص��ررة م��ن ت��د�ع��ي��ات وب���اء فايرو�ض 
كورونا، من خالل �ملنح �ملالية، وتعهد�ت 

�مل�صاريع، و�مل�صابقات.

�ل���ع���امل مب���ا يف ذلك  دول  �ل��ه��ام��ة جل��م��ي��ع 
�لطبيعية،  �مل����و�رد  و�إد�رة  �لبيئي،  �ل��ر���ص��د 
و�أنظمة  �جل��وي��ة،  و�لأح���و�ل  باملناخ  و�لتنبوؤ 
�ملالحة �لعاملية، و�لت�صالت، ونظم �لإنذ�ر 
�أهد�ف  �مل�صاهمة يف حتقيق  �ملبكر، وبالتايل 

�لتنمية �مل�صتد�مة لالأمم �ملتحدة.
و�أ�����ص����ار ت��ق��ري��ر �حت�����اد ���ص��ن��اع��ات �لأق���م���ار 
�إىل   2018 �ل��ع��ام  �ل�����ص��ادر يف  �ل�����ص��ن��اع��ي��ة 
منًو�  ت�صهد  �ل�صناعية  �لأق��م��ار  �صناعة  �أن 
هائاًل، وقّدر �لتقرير حجم �صناعة �لف�صاء 
�لعاملي يف �لعام 2017 بحو�يل 348 مليار 
“مورجان �صتانلي”  دولر .. وتتوقع �صركة 
�ل�صعف  م��ن  ب��اأك��رث  �لقطاع  قيمة  تزيد  �أن 
ي�صل  �أن  يقدر  حيث   2040 �لعام  بحلول 

•• اأبوظبي-وام:

و�لت�صنيع،  لل�صناعة  �لعاملية  �لقمة  �أعلنت 
�ملبادرة �مل�صرتكة بني دولة �لإمار�ت �لعربية 
للتنمية  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  وم��ن��ظ��م��ة  �مل��ت��ح��دة 
توقيعها  ع����ن  “�ليونيدو”  �ل�����ص��ن��اع��ي��ة 
�لر�ئدة  “تالي�ض”،  م���ع  ج���دي���دة  ���ص��ر�ك��ة 
لت�صبح  و�لف�صاء،  �لطر�ن  عامليا يف جمال 
“تالي�ض” مبوجبها �صريكاً �صناعياً للقمة. 
�لقمة  ب��ني  �جل��دي��دة  �ل�����ص��ر�ك��ة  و�صت�صاهم 
يف  و”تالي�ض”  و�لت�صنيع  لل�صناعة  �لعاملية 
تطبيقات  �أح��دث  توظيف  فر�ض  ��صتك�صاف 
�صناعة  يف  �ل���ر�ب���ع���ة  �ل�����ص��ن��اع��ي��ة  �ل����ث����ورة 
�لف�صاء، وذلك بهدف �إطالق م�صروع ريادي 

�لأ�صياء  �إنرتنت  تكنولوجيا  ف�صائي يوظف 
يتم  �أن  ميكن  و�ل���ذي  �ل��ف�����ص��اء،  �صناعة  يف 

تطبيقه بعد ذلك على �مل�صتوى �لعاملي.
�ل�صناعية  �ل��ث��ورة  تقنيات  توظيف  �أن  وم��ع 
حاليا  ي��رك��ز  �ل�صناعي  �ل��ق��ط��اع  يف  �ل��ر�ب��ع��ة 
على �لتطبيقات غر �لف�صائية و�لبتكار�ت 
�إح����د�ث حت���ول ج���ذري يف  �ل��ت��ي �صاهمت يف 
�لتقنيات  ه��ذه  �آث���ار  �أن  �إل  �لت�صنيع،  ط��رق 
حيث  للغاية،  ك��ب��رٌة  �لف�صاء  �صناعة  على 
�صهلت �لبتكار�ت �جلديدة مهمة ��صتك�صاف 
�ملجتمعات  ��صتفادة  فر�ض  وز�دت  �لف�صاء 
علوم  تعزيز  �إىل  وبالإ�صافة  �لب�صرية منها. 
�مل��ح��ي��ط، فاإنها  ب��ال��ك��ون  مل��ع��رف��ت��ن��ا  �ل��ف�����ص��اء 
م���ن �خلدمات  �ل��ع��دي��د  ت��وف��ر  ت�����ص��اه��م يف 

حجمه �إىل �أكرث من 1.1 تريليون دولر.
�لإد�رة  جمل�ض  رئي�ض  ك��ني،  باتري�ض  وق��ال 
ي�صاهم قطاع  لتالي�ض:  �لتنفيذي  و�لرئي�ض 
�ل��ف�����ص��اء يف ���ص��ي��اغ��ة من���ط ح��ي��ات��ن��ا وطرق 
ب���اأم���ن و����ص���الم بف�صل  ت��و����ص��ل��ن��ا وت��ن��ق��ل��ن��ا 
�لر�بعة.  �ل�صناعية  �لثورة  تقنيات  توظيف 
على  قدر�تنا  ��صتثمار  خالل  من  و�صنتمكن 
�لف�صاء  مثل  �لأع��م��ال  بيئات  خمتلف  فهم 
و�نرتنت �لأ�صياء، وخربتنا يف �لتعامل معها، 
�ملجال  ه��ذ�  و�ل��ت��ط��ور يف  �لنمو  م��ن حتقيق 
�جلديد كلًيا. و�صت�صاهم �صر�كتنا مع �لقمة 
�لعاملية لل�صناعة و�لت�صنيع يف دعم حتقيق 

هذه �لأهد�ف و��صتد�متها.
�لعلماء،  �صلطان  �صليم  ب��در  ق��ال  جانبه  من 

�لعاملية  للقمة  �لتنظيمية  �للجنة  رئ��ي�����ض 
بان�صمام  ن��رح��ب   : و�ل��ت�����ص��ن��ي��ع  ل��ل�����ص��ن��اع��ة 
جم��م��وع��ة ت��ال��ي�����ض ل��ق��ائ��م��ة ���ص��رك��اء �لقمة 
يوؤكد  مم��ا  و�ل��ت�����ص��ن��ي��ع،  لل�صناعة  �ل��ع��امل��ي��ة 
لالن�صمام  �خل��ا���ض  �لقطاع  �صركات  رغ��ب��ة 
حتقيق  يف  و�مل�صاهمة  �لعاملي  �لتحالف  �إىل 
و�مل�صتد�مة  �ل�����ص��ام��ل��ة  �ل�صناعية  �لتنمية 
وياأتي   .. �مل�صتد�مة  �لتنمية  �أه���د�ف  ودع��م 
ذلك ��صتجابًة للدعوة �لتي �أطلقها “�إعالن 
�أبوظبي” خالل �ملوؤمتر �لعام �لثامن ع�صر 
وتهدف   .. �أب��وظ��ب��ي  يف  �ل��ي��ون��ي��دو  مل��ن��ظ��م��ة 
�إىل  و�ل��ت�����ص��ن��ي��ع  لل�صناعة  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ق��م��ة 
�ملختلفة  �ل�صناعية  �لقطاعات  ق���ادة  جمع 
وكلنا  �ل�صناعي،  �ل��ق��ط��اع  م�صتقبل  لبحث 
�مل�صاهمة  ع��ل��ى  ق����ادرة  “تالي�ض”  ب���اأن  ث��ق��ة 
�ل��ه��ام. وجاء  وب��ق��وة يف ه��ذ� �حل���و�ر �لعاملي 
مع  �جل��دي��دة  �ل�صر�كة  توقيع  �لإع���الن عن 
“تالي�ض” ليعزز من دور “�إعالن �أبوظبي”، 
ع�صر  �لثامن  �لعام  �ملوؤمتر  نتائج  �أه��م  �أح��د 
�ل�صناعية  للتنمية  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ملنظمة 
�لدول  ك��اف��ة  �أج��م��ع��ت  ح��ي��ث  “�ليونيدو”، 
ح�صرو�  و�ل���ذي���ن  �ل��ي��ون��ي��دو  يف  �لأع�������ص���اء 
ع�صر  �ل��ث��ام��ن  �ل��ع��ام  �مل��وؤمت��ر  يف  للم�صاركة 
�لأوىل  �صابقة هي  �أبوظبي، يف  يف  للمنظمة 
عاملي  �إن�صاء حتالف  �أهمية  على  نوعها،  من 
توحيد �جلهود  �إىل  يهدف  للقطاع �خلا�ض 
�أكرث  وجعله  �ل�صناعي  بالقطاع  ل��الرت��ق��اء 

��صتد�مة و�صمولية .
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املال والأعمال

املالية ت�شارك يف اجتماع املجموعة الت�شاورية 
الإقليمية التابعة ملجل�ص ال�شتقرار املايل

•• اأبوظبي -وام: 

ملنطقة  �لإقليمية  �لت�صاورية  �ملجموعة  �جتماع  يف  �ملالية  وز�رة  �صاركت 
�ل�صرق �لأو�صط و�صمال �أفريقيا �لتابعة ملجل�ض �ل�صتقر�ر �ملايل �لذي عقد 
عرب تقنيات �لت�صال �ملرئي بهدف مناق�صة �آخر تد�عيات جائحة فرو�ض 
�لأجل  طويلة  �أو  متو�صطة  تهديد�ت  و�أي  �مل��ايل،  �ل�صتقر�ر  على  ك��ورون��ا 
لال�صتقر�ر �ملايل �لإقليمي �لتي قد تن�صاأ عن �جلائحة و�آثارها �لقت�صادية. 
مثل دولة �لإم��ار�ت معايل عبد �حلميد �صعيد حمافظ م�صرف �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة �ملركزي، و�صعادة يون�ض حاجي �خلوري وكيل وز�رة �ملالية 
، وعقد �لجتماع حتت رئا�صة م�صرتكة من حمافظ موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي 
�أح��م��د ب��ن ع��ب��د�ل��ك��رمي �خلليفي، وحم��اف��ظ م�صرف  �ل�����ص��ع��ودي �ل��دك��ت��ور 
�لبحرين �ملركزي ر�صيد بن حممد �ملعر�ج. وخالل �لجتماع عر�ض �صعادة 
وقدمتها  �ملالية  وز�رة  طورتها  �لتي  �لعمل  ورق��ة  �خل��وري  حاجي  يون�ض 
و�لتقييم  �لرقابة  معاير  �إط��ار  ت�صميم  مبادئ  ح��ول  �لع�صرين  ملجموعة 
ل�صمان نز�هة �لنظام �ملايل. و�أكد �صعادته على �أهمية �لتعامل �ل�صتباقي 
مع �لنت�صار �ملت�صارع للعمالت �لرقمية و�آثارها �ملحتملة على �لنظام �ملايل 
�لعاملي، م�صدد�ً على �صرورة ر�صد ومر�قبة �ملخاطر �لناجمة عن تد�ولها 
�لناجتة  �لعمليات  بنز�هة  �ملتعلقة  للمخاطر  �ل�����ص��رورة  عند  و�لت�صدي 
مت  �لتي  و�لتو�صيات  �لنتائج  �إىل  بالإ�صافة  �مل�صتقرة  �لعمالت  �نت�صار  عن 
�ملت�صارع  �لنت�صار  ي��وؤدي  �أن  ميكن  �صعادته:  وق��ال  �لعمل.  ورق��ة  تناولتها 
�ل�صيا�صات  فعالية  تعري�ض  �إىل  منظمة  غر  بيئة  يف  �مل�صتقرة  للعمالت 
�لعمالت  ل��ه��ذه  �ملنظم  غ��ر  �لن��ت�����ص��ار  ع��ن  تن�صاأ  حيث  للخطر،  �لنقدية 
حتديد  يف  و�ل�صفافية  �لعد�لة  على  باحلفاظ  تتعلق  و�صعوبات  حتديات 
فاإن هناك �صرورة ق�صوى  �ملنطلق،  �ملالية. ومن هذ�  �لأ�صو�ق  �لأ�صعار يف 
لتفعيل �لتعاون و�لتن�صيق بني �حلكومات و�ملنظمات �لدولية بهدف تطوير 
�إطار عمل فعال من �صاأنه توجيه جهود �ل�صيا�صة لتنظيم ومر�قبة ترتيبات 

�لعمالت �مل�صتقرة.
�إعطاء  �صرورة  على  �لجتماع  ورك��ز 
�ملجموعة  لأع�������ص���اء  �أك�����رب  ف��ر���ص��ة 
ملناق�صة  �لإق���ل���ي���م���ي���ة  �ل���ت�������ص���اوري���ة 
و�لإ�صر�فية  �لتنظيمية  �لتحديات 
ترتيبات  ت��ث��ره��ا  �ل��ت��ي  و�ل��رق��اب��ي��ة 
�ل��ع��م��ل��ة �مل�����ص��ت��ق��رة ب��ن��اًء ع��ل��ى �أحدث 
وثيقة ��صت�صارية ل�مجل�ض �ل�صتقر�ر 
�لتحديات  “معاجلة  ب��ع��ن��و�ن  �مل���ايل 
و�لرقابية  و�لإ���ص��ر�ف��ي��ة  �لتنظيمية 
�لعمالت  ت��رت��ي��ب��ات  ت��ث��ره��ا  �ل���ت���ي 

�مل�صتقرة �لعاملية«.

مب�ساركة قادة و�سناع قرار وم�سوؤولني حكوميني وممثلي القطاع اخلا�ض من 170 دولة

 القت�شاد تعلن انطالق اأعمال ملتقى ال�شتثمار ال�شنوي الرقمي اأكتوبر املقبل

جمارك دبي : 67 مليار درهم جتارة الذهب والأملا�ص عرب ال�شحن اجلوي

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ص��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������ض جمل�ض  �ل����دول����ة  رئ���ي�������ض 
“رعاه �هلل”  دب���ي  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء 
�لرقمية  �ل�����دورة  �أع���م���ال  ت��ن��ط��ل��ق 
�ل�صتثمار  م��ل��ت��ق��ى  م����ن  �لأوىل 
 2020 �ل�صنوي �لفرت��صي لعام 
�لقت�صاد  وز�رة  ت��ن��ظ��م��ه  �ل�����ذي 
 22 �إىل   20 م��ن  �ل��ف��رتة  خ���الل 
�أك��ت��وب��ر م��ن �ل��ع��ام �جل����اري، حتت 
“�إعادة ت�صكيل �لقت�صاد�ت:  �صعار 
�لتحول نحو م�صتقبل رقمي مرن 

وم�صتد�م«.
ن�صخته  خ��الل  م��ن  �مللتقى  ي�صعى 
تعزيز  �إىل  �لأوىل،  �لف��رت����ص��ي��ة 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �ق��ت�����ص��اد 
�ملتحدة، وتر�صيخ مكانتها كاإحدى 
�ل�صتثمارية،  �ل���وج���ه���ات  �أب�������رز 
فر�ض  ع��ر���ض  ت�صهيل  ج��ان��ب  �إىل 
للم�صتثمرين  جديدة  ��صتثمارية 
م������ن خم���ت���ل���ف �أن������ح������اء �ل�����ع�����امل، 
�لتكنولوجيا  و���ص��ائ��ل  وت��وظ��ي��ف 
وتبادل  �مل��ع��رف��ة،  ون�صر  �ل��رق��م��ي��ة، 
�ل��ت��ج��ارب ف��ي��م��ا ب���ني �ل�����دول، مما 
و��صعة  وم�����و�رد  �إم��ك��ان��ي��ات  ي��وف��ر 
�إىل  ت��وؤدي  متنوعة،  قطاعات  عرب 
وتعزيز  �لق���ت�������ص���ادي  �لن��ت��ع��ا���ض 
جهود �لتحول نحو �قت�صاد رقمي 

م�صتد�م.
�لعا�صر  ل��ل��ع��ام  �مل��ل��ت��ق��ى  وي��و����ص��ل 
ر�صم  يف  ج����ه����وده  �ل�����ت�����و�يل،  ع���ل���ى 
خارطة طريق لبناء م�صتقبل مرن 
�لعاملي على �لرغم من  لالقت�صاد 
فر�صتها  �لتي  �حلالية  �لتحديات 

. جائحة كوفيد 19 
�ل��رق��م��ي �لذي  ي��ه��دف �حل����دث  و 
مي��ت��د ع��ل��ى م���د�ر ث��الث��ة �أي����ام �إىل 
�ل�صتثمار  ب��ي��ئ��ة  وت���ق���وي���ة  دع�����م 
م�صاريع  لإق���ام���ة  ف��ر���ض  وت��وف��ر 
و�أمانا  جاذبية  �أك��رث  و��صتثمار�ت 

�أمام �أ�صحاب �لأعمال.
معايل  ق�����ال  �ل���������ص����دد،  ه�����ذ�  ويف 
ع��ب��د �هلل ب���ن ط����وق �مل������ري، وزي���ر 
�لقت�صاد: “يعد ملتقى �ل�صتثمار 
�ل�صنوي من�صة عاملية مهمة جتمع 
و�مل�صتثمرين  و�خلرب�ء  �مل�صوؤولني 
وك�����������ربى �ل�����������ص�����رك�����ات �مل���ح���ل���ي���ة 

لتبادل  و�ل���دول���ي���ة  و�لإق���ل���ي���م���ي���ة 
�لأف���ك���ار و�خل������رب�ت و�ل��ع��م��ل معا 
و�لربط  �ل�صتثمار  م��ن��اخ  لتنمية 
لتعزيز  �مل�����ص��ل��ح��ة  �أ����ص���ح���اب  ب���ني 
�لفر�ض �لتنموية و�خلروج بحلول 
�ملطروحة على  للتحديات  مبتكرة 

�مل�صهد �لقت�صادي �لعاملي«.
�أن دول��ة �لإم��ار�ت متكنت  و�أ�صاف 
من  �ملا�صية  �ل�صنو�ت  م��دى  على 
��صتثمارية  وجهة  مكانتها  تر�صيخ 
ر�ئ������دة وج����اذب����ة ل��ل��م�����ص��اري��ع ذ�ت 
�ل���ق���ي���م���ة �مل�������ص���اف���ة وخ����ا�����ص����ة يف 
قطاعات �لقت�صاد �جلديد .. كما 
جنحت �لدولة يف تطوير قدر�تها 
و��صت�صر�ف  �لتخطيط  علمية  يف 
��صتباقية  حلول  وو���ص��ع  �مل�صتقبل 
�لوطني  �قت�صادها  مرونة  لتعزيز 
�لقت�صادية  �ملتغر�ت  مو�جهة  يف 

�لعاملية.
دولة  حكومة  �أن  معاليه  و�أو���ص��ح 
�لإم��ار�ت �أطلقت خطة �صاملة من 
33 مبادرة لدعم جميع �لقطاعات 
�لقت�صادية يف �لدولة وتوفر بيئة 
�قت�صادية �أكرث مرونة وقدرة على 
وم�صتد�مة،  توليد فر�ض متنوعة 
�لقطاعات  يف  �ل�صتثمار  وت�صجيع 
�مل�صتقبلية ل�صيما �لتحول �لرقمي 
وتطبيقات  �ملتقدمة  و�ل�صناعات 
و�لبحث  �حل��دي��ث��ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

و�لتطوير و�لبتكار«.
منوذج  ت��ط��وي��ر  �أن  معاليه  �أك���د  و 
رق����م����ي مل���ن�������ص���ة ع���امل���ي���ة ح����و�ري����ة 
�ل�صتثمار  م��ل��ت��ق��ى  م��ث��ل  ع��امل��ي��ة 
�أه��م��ي��ة كبرة  �ل�����ص��ن��وي ي��ك��ت�����ص��ب 
�ل���ظ���روف �حل��ال��ي��ة ويعزز  يف ظ��ل 
��صتعر��ض  ع��ل��ى  �ل����دول����ة  ق�����درة 
روؤي���ت���ه���ا �مل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة و�ل����رتوي����ج 
قطاعاتها  يف  �مل��ط��روح��ة  للفر�ض 
وجذب  ل�صتقطاب  �لأول��وي��ة  ذ�ت 
بو�صائل  �إل���ي���ه���ا  �ل�����ص����ت����ث����م����ار�ت 

مبتكرة.
ب����������دوره، ق������ال م����ع����ايل �ل���دك���ت���ور 
بالهول  حميد  �هلل  عبد  بن  �أحمد 
�لفال�صي وزير دولة لريادة �لأعمال 
و�ملتو�صطة:  �ل�صغرة  و�مل�����ص��اري��ع 
دوره���ا  �لإم������ار�ت  دول����ة  “تو��صل 
�لتجارة  لتنمية  كمحور  �ل��ري��ادي 
و�ل���ص��ت��ث��م��ار و�أن�����ص��ط��ة �لأع���م���ال 
على  �أو  �ملحلية  �أ�صو�قها  يف  ���ص��و�ء 

مع  ربطهم  على  و�لعمل  بالدولة 
جديدة  �أ���ص��و�ق  وفتح  �مل�صتثمرين 
لهم، و�ليوم �لدولة تتمتع مبكانة 
�ملجال،  ه��ذ�  يف  متميزة  تناف�صية 
وجاذبة  مف�صلة  وج��ه��ة  وت�����ص��ك��ل 
�لنا�صئة  �ل�صركات  يف  لال�صتثمار 
يف منطقة �ل�صرق �لأو�صط و�صمال 
�لدولة  ��صتحوذت  وق��د  �إف��ري��ق��ي��ا، 
من   60% �إىل  ت�صل  ن�صبة  على 
�لنا�صئة  للم�صاريع  �لتمويل  حجم 

يف �ل�صرق �لأو�صط و�أفريقيا.
�لدكتور  م��ع��ايل  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه 
ث����اين ب���ن �أح���م���د �ل����زي����ودي وزي���ر 
دولة للتجارة �خلارجية : “ينعقد 
لهذ�  �ل�صنوي  �ل�صتثمار  ملتقى 
�لأوىل  �ل��رق��م��ي��ة  بن�صخته  �ل��ع��ام 
م���ن ن��وع��ه��ا يف ظ���ل ظ�����روف غر 
�عتيادية مير بها �لقت�صاد �لعاملي 
ت��ك��ث��ي��ف �حل������و�ر وخلق  وت��ت��ط��ل��ب 
�لأن�صطة  ت��دع��م  ج���دي���دة  رو�ب�����ط 
�لتجارية و�ل�صتثمارية يف خمتلف 
�أن  �إىل  م��ن��وه��ا  �لعامل”  �أ�����ص����و�ق 
�مللتقى �صركز على مناق�صة جهود 
حلول  لتوفر  و�ملوؤ�ص�صات  �ل���دول 
��صتد�مة  ت��دع��م  وت��د�ب��ر ج��دي��دة 
و��صتمر�رية �لأعمال ومرونتها يف 

مو�جهة خمتلف �لتحديات.
“�صنحر�ض  م��ع��ال��ي��ه:  �أ�����ص����اف  و 
م���ن خ����الل ن�����ص��خ��ة �مل��ل��ت��ق��ى لهذ� 

�ل���ع���ام ع��ل��ى �إت����اح����ة �مل���ج���ال �أم����ام 
رج���ال �لأع��م��ال و�أ���ص��ح��اب روؤو�ض 
�لأمو�ل، لاللتقاء وعقد �لتفاقات 
وفتح  �ل�صرت�تيجية،  و�ل�صر�كات 
للعمل  وح��ي��وي��ة  ج���دي���دة  ق���ن���و�ت 
متنوعة،  ��صتثمارية  جم���الت  يف 
لهذ�  �مللتقى  �أج��ن��دة  �أن  مو�صحا 
باجلل�صات  غ��ن��ي��ة  ���ص��ت��ك��ون  �ل���ع���ام 
و�حلو�ر�ت و�ملعار�ض �لرقمية على 

مد�ر ثالثة �أيام.
ب�����اأن ت�صهم  ت���ف���اوؤل���ه  و�أع������رب ع���ن 
خمرجات هذه �لدورة بخلق مزيد 
م��ن �لأف��ك��ار �ملبدعة و �مل��ب��ادر�ت و 
�مل�صاريع �لنوعية �لتي متثل قيمة 
م�صافة للجهود �لدولية يف تعزيز 
وتاأهيله  �لعاملي  �لقت�صادي  �ملناخ 

ملرحلة ما بعد كوفيد19.
�لرقمية  �ل�����������دورة  يف  ي���������ص����ارك 
ل��ل��م��ل��ت��ق��ى ن��خ��ب��ة م����ن �ل��������وز�ر�ت 
و�ملنظمات  �حل��ك��وم��ي��ة  و�ل���دو�ئ���ر 
�ل���دول���ي���ة و�لإق���ل���ي���م���ي���ة ووك�����الت 
ت�����روي�����ج �ل����ص���ت���ث���م���ار و�مل���ن���اط���ق 
�لقت�صادية �خلا�صة و�مل�صتثمرين 
�لأمو�ل  روؤو���ض  و�أ�صحاب  �ملالئكة 
و�ملالية  �مل�����ص��رف��ي��ة  و�مل���وؤ����ص�������ص���ات 
�لدولية  �ل���ص��ت��ث��م��ار  وم��وؤ���ص�����ص��ات 
و�حلا�صنات  �لنا�صئة  و�ل�����ص��رك��ات 
وموؤ�ص�صات  �خل��ا���ص��ة،  و�ل���رب�م���ج 
�ل�صغرة  �ل���������ص����رك����ات  مت�����وي�����ل 

و�لعاملي،  �لإق��ل��ي��م��ي  �ل�����ص��ع��ي��دي��ن 
وت��ث��ب��ت �ل���ي���وم م���ن خ���الل �إط���الق 
من  �لأوىل  �ل���رق���م���ي���ة  �ل��ن�����ص��خ��ة 
�ل�صنوي قدرتها  ملتقى �ل�صتثمار 
�مل�صهد  متغر�ت  مع  �لتكيف  على 
مبتكرة  حلول  و�إيجاد  �لقت�صادي 
مل��خ��ت��ل��ف �ل��ت��ح��دي��ات، ك��ت��ل��ك �لتي 
�نت�صار  ج���ر�ء  م��ن  �ل��ي��وم  ن�صهدها 
و�لتي   ،19  – ك��وف��ي��د  ج��ائ��ح��ة 
�أبرزت �أهمية تبني �أ�صاليب جديدة 

يف �لن�صاط �لقت�صادي«.
�ل�صتثمار  ملتقى  �أن  و�أكد معاليه 
�ل�صنو�ت  مدى  على  قدم  �ل�صنوي 
لدعم  ر�ئ��������دة  م��ن�����ص��ة  �مل���ا����ص���ي���ة 
و�مل�صاريع  �ل��ن��ا���ص��ئ��ة  �ل�������ص���رك���ات 
مو�صحا  و�مل��ت��و���ص��ط��ة،  �ل�����ص��غ��رة 
�مللتقى  م��ن  �لرقمية  �لن�صخة  �أن 
مو��صلة  على  �صتعمل  �ل��ع��ام  لهذ� 
�لأع����م����ال  رو�د  وت�����ص��ج��ي��ع  دع�����م 
�ل�صغرة  �مل�������ص���اري���ع  و�أ�����ص����ح����اب 
بقنو�ت  وت���زوي���ده���م  و�مل��ت��و���ص��ط��ة 
يف  نظر�ئهم  مع  للتو��صل  حيوية 
�ل�����دول �لأخ�����رى �مل�����ص��ارك��ة، حيث 
 1580 �مللتقى على ربط  �صيعمل 
�صركة نا�صئة دولية و 190 �صركة 
نا�صئة �إمار�تية مع �أكرث من 500 
�ملجال  و�إت����اح����ة  دويل،  م�����ص��ت��ث��م��ر 
�أمامهم لكت�صاب �لأفكار و�ملعارف 
�جلديدة وتبادل �خلرب�ت وح�صور 
�ل�صلة،  ذ�ت  �لفرت��صية  �ملعار�ض 
و�����ص���ت���ع���ر�����ض ف����ر�����ض �لأع����م����ال 
�لتو��صل  عن  ف�صال  و�ل�صر�كات، 
م���ع �مل�����ص��ت��ث��م��ري��ن م���ن خ���الل 25 
م�������ص���اب���ق���ة ����ص���ت�������ص���ه���ده���ا �ل��������دورة 
�مللتقى هذ�  �صيقدم  كما  �حلالية.. 
�ل��ع��ام ع����دد� م��ن �ل���ن���دو�ت وور�ض 
�ملتخ�ص�صة  �لف��رت����ص��ي��ة  �ل��ع��م��ل 
ح��ول ري���ادة �لأع��م��ال م��ع 1166 

م�صاركا م�صجال حتى �لآن.
�لإمار�ت  دولة  �أن  معاليه  و�أ�صاف 
�أعمال  ب��ي��ئ��ة  ت��ط��وي��ر  يف  جن��ح��ت 
ح��ا���ص��ن��ة ل��ل�����ص��رك��ات �ل��ن��ا���ص��ئ��ة من 
حتتية  ب���ن���ي���ة  �م������ت������الك  خ��������الل 
وتطوير  م��ت��ق��دم��ة  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
مرنة  و�����ص����ي����ا�����ص����ات  ت�������ص���ري���ع���ات 
�صركات  ل���ص��ت��ق��ط��اب  وم�����ص��ج��ع��ة 
و�لرقمية،  �ملبتكرة  �لتكنولوجيا 
وت���ب���ن���ي �ل���ع���دي���د م����ن �مل�����ب�����ادر�ت 
�لأع���م���ال  رو�د  ق������در�ت  ل��ت��ط��وي��ر 

�ملدن  حلول  وم���زودي  و�ملتو�صطة، 
�لذكية و�حللول �لتكنولوجية من 

�أكرث من 170 دولة.

باقة من الفعاليات.
و تت�صمن �أجندة �مللتقى لهذ� �لعام 
�ل�صتثمار  هي  رئي�صية  حم��اور   6
�ل�صركات  �مل���ب���ا����ص���ر،  �لأج����ن����ب����ي 
�ل�صغرة  �مل�������ص���اري���ع  �ل���ن���ا����ص���ئ���ة، 
�مل�صتقبل  م������دن  و�مل����ت����و�����ص����ط����ة، 
�لأجنبية،  �ل�صتثمارية  و�ملحافظ 
و�ح��������د: طريق  ح������ز�م  وم�����ب�����ادرة 
جمموعة  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة  و�ح����د، 
وت�صمل  و�لفعاليات  �لأن�صطة  من 
لروؤى  مثالية  من�صة  وهو  �ملوؤمتر 
و�صيا�صات  �مل���م���ار����ص���ات  و�أف�������ص���ل 
تبادل  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة  �ل���ص��ت��ث��م��ار 
�لأفكار مع �مل�صاركني.. حيث تعقد 
�حلو�رية  �جلل�صات  من  جمموعة 
�لفرت��صية �لتي ي�صارك فيها قادة 
وخ����رب�ء وخم��ت�����ص��ون ب����ارزون من 
ل�صتك�صاف  �ل�صتثماري  �ملجتمع 
ذ�ت  و�لق�صايا  �ملو�صوعات  وط��رح 
ملتقى  حم��اور  كافة  ح��ول  �ل�صلة 

�ل�صتثمار �ل�صنوي �ل�صتة.
عمل  ور����ض  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  وتت�صمن 
�جلل�صات  م����ن  ���ص��ل�����ص��ل��ة  ت�����ص��م��ل 
�لتفاعلية  �لحرت�فية  �لتدريبية 
بو��صطة خرب�ء م�صهورين يف هذ� 
�مل��ج��ال م��ن ج��م��ي��ع �أن���ح���اء �لعامل 
خ�صي�صا  �ل���ور����ض  ت�����ص��م��ي��م  مت  و 
�مل�����ص��ارك��ني فيها  لإث�������ر�ء جت���رب���ة 
لإثبات �أنف�صهم كفر�ض ��صتثمارية 
معر�ض  ج���ان���ب  �إىل  م����رب����ح����ة.. 
�أف�صل  م��ن�����ص��ة حت��ت�����ص��ن  ���ص��ي��ك��ون 
�لعار�صني �ملحليني و�لدوليني من 

جميع �أنحاء �لعامل.
جانب  �إىل  دول  �مل��ع��ر���ض  وي�����ص��م 
�لذكية  �مل��������دن  ح����ل����ول  م���������زودي 
و�ل�صركات  �ل��ن��ا���ص��ئ��ة  و�ل�����ص��رك��ات 
وفر�ض  و�مل���ت���و����ص���ط���ة  �ل�������ص���غ���رة 
�ل���ص��ت��ث��م��ار، �ج��ت��م��ع��و� ج��م��ي��ع��ا يف 
من�صة و�حدة بهدف حتقيق �لنمو 

�لقت�صادي لدولتهم ومنطقتهم.
عرو�ض  ت���ق���ام  ذل����ك  ج���ان���ب  و�إىل 
من�صة  وه�����ي  �ل���رق���م���ي���ة  �ل��������دول 
و�ل��دول للرتويج  و�ملدن  للبلديات 
مو�قعها  يف  �ل�صتثمار  فر�ض  عن 
�إمكانات  ع��ل��ى  �ل�����ص��وء  وت�����ص��ل��ي��ط 

قطاعاتها للم�صتثمرين �ملحتملني 
�إ�صافة �إىل ك�صف  عرب �لإنرتنت.. 
�لوجهات  �أف�������ص���ل  ع����ن  �ل���ن���ق���اب 
خالل  من  �لعامل  يف  �ل�صتثمارية 
�لقت�صادية  �لبيئة  مميز�ت  �إب��ر�ز 
�لرئي�صية لكل دولة  و�ل�صتثمارية 

رقميا.
�ل�صركات  م�صابقة  �أي�����ص��ا  وه��ن��اك 
�ل���ن���ا����ص���ئ���ة �لف����رت������ص����ي����ة و�ل���ت���ي 
�لنا�صئة  لل�صركات  �لفر�صة  تتيح 
�أف���ك���ار جت��اري��ة ملجموعة  ل��ت��ق��دمي 
�لعامليني  �مل�صتثمرين  من  متنوعة 
تكنولوجيا  ع��ن  ي��ب��ح��ث��ون  �ل��ذي��ن 

�مل�صتقبل.
م�صابقة  يف  �لفائزون  و�صيتناف�ض 
�لفرت��صية  �ل��ن��ا���ص��ئ��ة  �ل�����ص��رك��ات 
من  �لعديد  يف  تنظيمها  مت  �ل��ت��ي 
لل�صركات  مي���ك���ن  ك���م���ا  �ل���������دول.. 
�ل��ن��ا���ص��ئ��ة �ل���ف���ردي���ة �ل��ت�����ص��ج��ي��ل يف 
�لأعمال  ل����رو�د  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ب��و�ب��ة 

�لتكنولوجيني عرب �لإنرتنت.
عرو�ض  �أي�صا  �لفعاليات  وت�صمل 
�ل���ك���ربى وه����ي من�صة  �ل�����ص��رك��ات 
�لكبرة  للمجموعات  �فرت��صية 
متعددة �ل�صناعات و �لتي حتر�ض 
ع����ل����ى ع�����ر������ض خ������ر�ئ������ط ط���ري���ق 
�لرئي�صية  و�لقطاعات  �ل�صتثمار 
ر�ئعة  ن��خ��ب��ة  �أم�����ام  �لأه��م��ي��ة  ذ�ت 
�ل�صتثمار  ت���روي���ج  وك������الت  م���ن 
و�ملتو�صطة  �ل�صغرة  و�ل�����ص��رك��ات 
�لر�غبني  �حلكوميني  و�مل�صوؤولني 
يف �لقيام با�صتثمار�ت م�صتد�مة يف 
دولهم. و ي�صعى �مللتقى �إىل �لتعرف 
لوكالت  �لبارزين  �مل�صاهمني  على 
و�ل�صركات  �ل����ص���ت���ث���م���ار  ت����روي����ج 
و�ل�صركات  و�ملتو�صطة  �ل�صغرة 
هاما  دور�  ت��ل��ع��ب  �ل��ت��ي  �ل��ن��ا���ص��ئ��ة 
�ل�صتثمار�ت  وت��اأم��ني  ت�صجيع  يف 
مب���وق���ع م��ع��ني وذل�����ك م���ن خالل 
مل�صاريع  ت��ق��دي��ري��ة  ت��ق��دمي ج��و�ئ��ز 
��صتثمارية خمتلفة مت تنفيذها يف 
مناطق و دول �أدت �إىل حتقيق منو 

�قت�صادي كبر فيها.
جو�ئز   .. �جل��و�ئ��ز  ف��ئ��ات  وت�صمل 
�مل�صتقبل  م��دن  جو�ئز  �ل�صتثمار، 
وج���و�ئ���ز �ل�����ص��رك��ات �ل��ن��ا���ص��ئ��ة و يف 
عقد  ي��ج��ري  �مل�صتثمرين  منطقة 
بيئة  يف  �ف���رت�����ص���ي���ة  �ج���ت���م���اع���ات 
�آم��ن��ة رق��م��ي��ا و���ص��ي��ك��ون ل���دى كبار 

لالجتماع  �ل��ف��ر���ص��ة  �مل�صتثمرين 
م��ع م�����ص��وؤول��ني ح��ك��وم��ي��ني بهدف 
وبحث  ��صتثمارية  ���ص��ر�ك��ات  عقد 

�صبل �لتعاون �مل�صرتك.
تعقد  تلك  �لفعاليات  جانب  و�إىل 
�لقارية  �لإق���ل���ي���م���ي���ة  �جل���ل�������ص���ات 
وت��ت��م��ح��ور �مل��ن��اق�����ص��ات ف��ي��ه��ا حول 
ث���الث���ة ح�������و�ر�ت �إق��ل��ي��م��ي��ة حتلل 
�مل�صهد �لقت�صادي لأفريقيا و�آ�صيا 
و�أم��ري��ك��ا �ل��الت��ي��ن��ي��ة، وت��رك��ز على 
و�لتحديات  ل��ل��ف��ر���ض  ����ص��ت��ك�����ص��اف 
و�صبل جتاوزها من خالل �لتعاون 

�لإقليمي.
“ وهي  “ �صنع يف  �صل�صلة  تتيح  و 
م���ت���وف���رة جلميع  رق���م���ي���ة  م����ي����زة 
�ملتو�صطة  و  �ل�����ص��غ��رة  �ل�����ص��رك��ات 
ع��ر���ض منتجاتها  ت��رغ��ب يف  �ل��ت��ي 
ع��ل��ى من�صة  �مل��ح��ل��ي��ة  وخ��دم��ات��ه��ا 
�لدول  م�صاعدة  جانب  �إىل  دولية 
�أو  ملنتجاتها  �ل��رتوي��ج  يف  �مل�صاركة 
خدماتها �مل�صنعة حمليا، وتقدمي 
عرو�ض ومقرتحات قيمة جلمهور 
�لتو��صل  �إىل  �إ�صافة  حمدد  عاملي 
حمتملني  ع���امل���ي���ني  ����ص���رك���اء  م����ع 
ب���ه���دف �ل����ت����ع����اون �مل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي يف 

�أن�صطة �ل�صتر�د.
�ل�����ص����ت����ث����م����ار  ح�����ل�����ق�����ات   “ ويف 
�ل��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة “ جت����ري ح�����و�ر�ت 
�مل�صتديرة  �ل�صتثمارية  �لطاولت 
و جت��م��ع �ل�����وزر�ء ون����و�ب �ل����وزر�ء 
�ل�صتثمار  ترويج  وك��الت  وروؤ�صاء 
حتت من�صة و�ح���دة، وه��ي مبثابة 
و�صناع  �مل�صتثمرين  ب��ني  �ج��ت��م��اع 
توفر  ت�صهيل  ي�صتهدف  �ل��ق��ر�ر 
�حلكوميني  �لقر�ر  ل�صناع  من�صة 
�ل�صتثمارية  �ل�����ص��رك��ات  مل��ن��اق�����ص��ة 
لإن�����ص��اء من����وذج ����ص��ت��ث��م��اري جمد 
م��ت��ط��ل��ب��ات �حلكومة  م��ع  ي��ت��و�ف��ق 
ن��ه��اي��ة تلك  و�مل�����ص��ت��ث��م��ري��ن.. و يف 
�جل���ل�������ص���ات ���ص��ي��ت��م و����ص���ع من����وذج 

��صتثماري جمد.
�لتي   “ �لتو��صل  “�أن�صطة  وت��ع��د 
و�صيلة   .. �ل��ف��ع��ال��ي��ات  تت�صمنها 
لتعزيز �لعالقات �لتجارية و�لعمل 
ع��ل��ى ت��و���ص��ي��ع حم���اف���ظ �لأع���م���ال 
خ�صائ�ض  ت��ت��وف��ر  و  �ل��ت��ج��اري��ة.. 
�لو�صول  وميكن  ومالئمة  و��صعة 
�إليها ب�صهولة من خالل �لت�صال 

على �ملن�صة.

•• دبي -وام:

�أن قيمة جتارة  ع��ن  دب��ي  ك�صفت ج��م��ارك 
�ل���ذه���ب و�لأمل����ا�����ض ع���رب �ل�����ص��ح��ن �جلوي 
بحجم  دره�������م  م���ل���ي���ار   67.1 ���ص��ج��ل��ت 
601.4 ط��ن وذل���ك خ���الل �ل��ف��رتة من 
 2020 بد�ية مار�ض وحتى نهاية يونيو 
عاملية  �ح��رت�زي��ة  �إج���ر�ء�ت  �صهدت  و�لتي 
تف�صي فرو�ض كورونا  للحد من  م�صددة 
يوؤ�صر  وهو ما   ”19  - “كوفيد  �مل�صتجد 
على �أهمية دبي كمركز عاملي ر�ئد لتجارة 

�لذهب و�ملجوهر�ت.
�أح�������دث  يف   - دب�������ي  ج�����م�����ارك  و�أف�������������ادت 
�ملر�كز  ب��������اإد�رة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �لح�����ص��ائ��ي��ات 
�جلمركية �جلوية للفرتة من �أول مار�ض 
حتى نهاية يونيو - �أن جتارة دبي للذهب 
مليار   35.6 نحو  على  وزع��ت  و�لأمل��ا���ض 
428.8 ط���ن و  ب��ك��م��ي��ة  ����ص��ت��ر�د  دره����م 
38.5 مليون درهم حتويل د�خل �ملنطقة 
�حلرة بكمية 877 كيلوجر�ما و471.7 

م��ل��ي��ون دره����م ب��ك��م��ي��ة 2.1 ط���ن لإع����ادة 
مليار   29.4 و  “تر�نزيت”  �لت�صدير 
و  للت�صدير،  ط��ن   161.2 بكمية  دره��م 
1.4 مليار درهم بكمية 8.3 طن دخول 

منطقة حرة.
و���ص��ج��ل �إج���م���ايل ع����دد �مل���ع���ام���الت لهذه 

�لعمليات �لتجارية نحو 31590 معاملة 
و12293  ل��ال���ص��ت��ر�د   17169 منها 
للت�صدير و89 معاملة لإعادة �لت�صدير.

وعن ت�صنيف قيمة �لب�صائع من �لذهب و 
�لأملا�ض فقد بلغ قيمة �لذهب و�ملجوهر�ت 
 5.7 5.6 مليار دره���م، و�لأمل��ا���ض �خل��ام 
م��ل��ي��ار دره�����م، و�لأمل����ا�����ض �مل�����ص��ق��ول 3.6 
 503.3 �لأمل��ا���ض  ب���ودرة  و  دره���م،  مليار 
�ألف درهم، وبودرة �لذهب 31.3 مليون 
مليار   51.7 ذه��ب��ي��ة  و���ص��ب��ائ��ك  دره�����م، 
درهم، وعمالت ذهبية 16 مليون درهم، 
درهم  240.2 مليون  ذهبية  وميد�ليات 
. وقال �أحمد حمبوب م�صبح �ملدير �لعام 
�إطار  �ل��د�ئ��رة تعمل يف  �إن  دب��ي  جل��م��ارك 
روؤية دبي لرت�صيخ موقع �لإمارة كمدينة 
��صرت�تيجي يف  للذهب و�لأمل��ا���ض وحم��ور 
جتارة �ل�صلع �لثمينة حيث توفر جمارك 
مي�صرة ملجموعة  و�إج���ر�ء�ت  دبي خدمات 
..م�صر�ً  �لإم��ارة  يف  و�ملجوهر�ت  �لذهب 
�إىل �أن جمارك دبي غرت �ل�صورة �لعاملية 

جمارك  تعمل  حيث  �جلمركية  لل�صلطة 
�إىل ج��ن��ب م��ع �ل��ت��ج��ار لدعم  دب���ي ج��ن��ب��اً 

�أعمالهم وتعزيزها وزيادة �لعائد عليها.
�لدورية  �ج��ت��م��اع��ات��ن��ا  ت�صهد   : و�أ����ص���اف 
�ل�صت�صاري جلمارك دبي بحث  للمجل�ض 
�لروؤى ومناق�صة �مل�صتجد�ت يف �لقطاعات 

�لغذ�ئي  �لأم���ن  مثل  �حليوية  �لتجارية 
و�ملجوهر�ت  �ل��ذه��ب  وجت����ارة  و�ل�����ص��ح��ي 
وكذلك �لت�صهيل على �مل�صافرين و�صهدت 
ك��ورون��ا وما  �لج��ت��م��اع��ات خ��الل جائحة 
تبعها من �إجر�ء�ت �حرت�زية �لعديد من 
تعزيز جتارة  �إىل  ه��دف��ت  �ل��ت��ي  �مل��ب��ادر�ت 
�لقطاع  من��و  ��صتد�مة  و  �خل��ارج��ي��ة  دب��ي 
بف�صل �ملحفز�ت �لقت�صادية �لتي قدمتها 
ح��ك��وم��ة دب���ي ل��الأن�����ص��ط��ة �لق��ت�����ص��ادي��ة و 
باخلدمات  م��دع��وم��ة  �ل��ت��ج��اري  �ل��ق��ط��اع 

�جلمركية �لذكية و �لأنظمة �ملتطورة.
مدير  �ل�صام�صي  �صالح  �أ���ص��ار  جانبه  من 
�أن  �إىل  �جل�����وي  �ل�����ص��ح��ن  م���ر�ك���ز  �إد�رة 
مميزة  ج��م��رك��ي��ة  خ��دم��ات  ت��ق��دم  �لإد�رة 
حيث ت�صتاأثر باحل�صة �لأك��رب من جتارة 
ياأتي  حيث  �لثمينة  و�مل��ج��وه��ر�ت  �لذهب 
معظمها عن طريق �ل�صحن �جلوي وذلك 
�أن تكون  �إط����ار روؤي����ة ج��م��ارك دب���ي يف  يف 
للتجارة  عامليا  �لر�ئدة  �جلمركية  �لإد�رة 

�مل�صروعة.
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املال والأعمال

»�سفاري دبي بارك« ت�ستقبل زوارها 5 اأكتوبر املقبل

دبي توا�شل تطوير بنيتها التحتية باأ�شلوب يخدم املجتمع ويحقق ال�شعادة لأفراده 
•• دبي-وام:

بارك”  دب��ي  “�صفاري  �أن  دب��ي  بلدية  �أعلنت 
بدء� من �خلام�ض  زو�ره��ا  ت�صتعد ل�صتقبال 
من  �لنتهاء  بعد  وذل��ك  �ملقبل،  �أكتوبر  م��ن 
ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��ط��وي��ر �ل�����ص��ام��ل��ة �ل��ت��ي خ�صعت 
للوجهة  �لد�خلية  �مل��ر�ف��ق  م��ن  �لعديد  لها 
�مل���ت���م���ي���زة �ل����ت����ي ُت����ع����د م����ن ن����ق����اط �جل����ذب 
مبا  دب���ي،  يف  �ملهمة  و�لرتفيهية  �ل�صياحية 
ت�صل  للز�ئرين على م�صاحة كبرة،  تقدمه 
لال�صتمتاع  ف��ر���ض  م��ن  ه��ك��ت��ار�ً،   119 �إىل 
�لربية  �لأوق��ات بني مظاهر �حلياة  باأف�صل 
وم���ا توفره  �ل��ع��امل��ي��ة،  �ل��ب��ي��ئ��ات  م��ن خمتلف 
من  و��صعة  وجمموعة  تفاعلية  جت��ارب  من 
�إىل  �إ�صافة  و�لتعليمية،  �لرتفيهية  �لرب�مج 
مع  لتتنا�صب  ت�صميها  مت  ج��دي��دة  فعاليات 

خمتلف �لأعمار .
ت��اأت��ي ه���ذه �خل��ط��وة يف �إط����ار م��و����ص��ل��ة دبي 
ت��ط��وي��ر ب��ن��ي��ت��ه��ا �ل��ت��ح��ت��ي��ة ب��اأ���ص��ل��وب يخدم 
�ملجتمع ويحقق له �ل�صعادة وي�صمن لأفر�ده 
مبجموعة  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة  �خل����ي����ار�ت  �أف�����ص��ل 
تلبي  �لتي  و�مل��ر�ف��ق  �خل��دم��ات  م��ن  متنوعة 
و�لز�ئر على حد  و�ملقيم  �ملو�طن  �حتياجات 
باأ�صلوب  ت��ط��ل��ع��ات �جل��م��ي��ع  وت��الق��ي  ����ص���و�ء، 
وكاإحدى  عاملية  كمدينة  دب��ي  مكانة  ي��وؤك��د 
لل�صياحة  �مل��ف�����ص��ل��ة  �ل�����ص��ي��اح��ي��ة  �ل���وج���ه���ات 
“بلدية  �أدخلت  �أو �خلارجية. وقد  �لد�خلية 
دبي” �ل��ع��دي��د م��ن �لإ���ص��اف��ات �ل��ت��ي تهدف 
�ل�����زو�ر  ر�ح�����ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �لأوىل  ب���ال���درج���ة 
�نتهاء  �إىل �حل��دي��ق��ة وح��ت��ى  م��ن��ذ دخ��ول��ه��م 
ذل���ك ت�صهيل  �ل��ي��وم��ي، مب���ا يف  ب��رن��اجم��ه��م 
�حلديقة،  م���و�ق���ع  خم��ت��ل��ف  �إىل  و���ص��ول��ه��م 
مت  كما   .. ومعاملها  بخدماتها  و�ل�صتمتاع 
�ل�����ص��ر �خل��ا���ص��ة بالزو�ر  ت��ط��وي��ر م�����ص��ار�ت 
��صتك�صاف  د�خل �حلديقة حتى يتمكنو� من 
كافة مناطقها بكل �صهولة وي�صر، بالإ�صافة 
من  بارك”  دب���ي  “�صفاري  ت��ق��دم��ه  م��ا  �إىل 
وتر�عي  �جلميع،  تنا�صب  وم��ر�ف��ق  خ��دم��ات 

ب�صكل خا�ض �أ�صحاب �لهمم.
توفر  ت�صمن  متكاملة  جت��رب��ة  �أج���ل  وم��ن 
ت���وف���ر �حلديقة  �ل����ز�ئ����ر،  م��ت��ط��ل��ب��ات  ك���اف���ة 
و�ملقاهي  �مل��ط��اع��م  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة 
�لهد�يا  لبيع  وحم���الت  و�مل��ح��ل��ي��ة،  �ل��ع��امل��ي��ة 
ل�صتقبال  خم�ص�صة  و�أم���اك���ن  �ل��ت��ذك��اري��ة، 

�لقطار�ت  �إىل خدمة  �إ�صافة  �ملد�ر�ض،  طلبة 
�لهو�ئية  و�لدر�جات  �لكهربائية،  و�ل�صيار�ت 
تنقل  �أج��ل  م��ن  للبيئة  �ل�صديقة  و�مل��رك��ب��ات 
�لتي توفر  �أرج��اء �حلديقة  و�آم��ن بني  �صهل 
�لال�صلكية  �لإن��رتن��ت  خدمة  ل��زو�ره��ا  �أي�صاً 
�ملنا�صبة،  هذه  ويف  �أركانها.  كافة  يف  �ملجانية 
مدير  �لهاجري،  د�وود  �ملهند�ض  �صعادة  قال 
توجيهات  ���ص��وء  يف  نعمل   : دب��ي  بلدية  ع��ام 
�آل  ر����ص��د  ب��ن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب 
جمل�ض  رئي�ض  �ل��دول��ة  رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم 
مبو��صلة  �هلل”،  “رعاه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء 
�ملجتمع  تخدم  �إجن���از�ت  حتقيق  على  �لعمل 
�أه��م مدن  ب��ني  دب��ي  تاأكيد مكانة  وت�صهم يف 
و�لزيارة،  و�ل��ع��م��ل  للعي�ض  �ملُف�صلة  �ل��ع��امل 
�ل�صرت�تيجية  �لأه�������د�ف  �إط�����ار  يف  وذل����ك 
لالإمارة وكذلك روؤية دولة �لإم��ار�ت لتكون 
من �أف�صل دول �لعامل على كافة �مل�صتويات، 
�لعمل  دبي  بلدية  تو��صل  �ملنطلق  ومن هذ� 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر وحت�����ص��ني ورف����ع ك���ف���اءة كافة 
�ملر�فق و�لقطاعات �خلدمية �لتابعة لها مبا 
يلبي كل متطلبات وتطلعات �ملو�طن و�ملقيم 
وكذلك �لز�ئر على حد �صو�ء. و�أ�صاف: ياأتي 
�ل����زو�ر يف  �أم����ام  بارك”  دب���ي  “�صفاري  ف��ت��ح 
�إطار خطط �لتطوير �ل�صاملة �لتي تقوم بها 
��صتفادة ممكنة  �أعلى  �لبلدية بهدف حتقيق 
ويف  ت��دي��ره��ا،  �ل��ت��ي  �مل���ر�ف���ق  م���ن  للمجتمع 
تعترب  �لتي  و�ملتنزهات  �حل��د�ئ��ق  مقدمتها 
�نتهاء  م��ع  خا�صة  م��ه��م��اً،  طبيعياً  متنف�صاً 
�ل�صيف وخروج �لنا�ض �إىل �لأماكن �ملفتوحة 
�لطبيعية،  و�مل��ن��اظ��ر  ب���الأج���و�ء  لال�صتمتاع 
�للتز�م  تاأكيد  على  �لبلدية  حتر�ض  فيما 
�أو  �مل��و�ق��ع  �لعاملني يف تلك  ِق��َب��ل  �ل��ت��ام م��ن 
زو�رها بتطبيق �لإجر�ء�ت �لوقائية �ملعمول 

بها ملو�جهة فرو�ض كورونا �مل�صتجد.
و�أو�صح �لهاجري : تعد “�صفاري دبي بارك” 
م���ن �مل���ر�ف���ق و�مل�����ص��روع��ات �مل��ت��م��ي��زة يف دبي 
عامة،  ب�صفة  �لإم���ار�ت  ودول��ة  خا�ض  ب�صكل 
بيئات متنوعة متت تهيئتها  مبا ت�صمه من 

�لبيئات  م��ع  لتتناغم  �مل��ع��اي��ر  �أف�����ص��ل  وف���ق 
�لأ���ص��ل��ي��ة حل��ي��و�ن��ات �حل��دي��ق��ة �ل��ت��ي ي�صل 
عددها �إىل ثالثة �آلف حيو�ن مت جلبها من 
جميع �أنحاء �لعامل ومنها ف�صائل فريدة من 
�لقيمة  �لنادرة، وكذلك  �حليو�نات و�لطيور 
من  �أ�صا�صية  كنقطة  حتققها  �لتي  �مل�صافة 
ي�صتدعي  م��ا  وه��و  �ل�صياحي،  �جل��ذب  نقاط 
بعمليات  و�لقيام  �لتح�صينات  �إدخ���ال  د�ئ��م��ا 
�لتطوير ب�صكل م�صتمر ل�صمان ر�حة �لزو�ر 

و�صعادتهم.
قرى  ث���الث  بارك”  دب���ي  “�صفاري  وت�����ص��م 
�ل��ق��ري��ة �لأف���ري���ق���ي���ة، وقرية  رئ��ي�����ص��ي��ة ه���ي 
بالإ�صافة  �لآ���ص��ي��وي��ة،  و�ل��ق��ري��ة  �مل�صتك�صف، 
�لعربية،  �ل�������ص���ح���ر�ء  ����ص���ف���اري  ج���ول���ة  �إىل 
وتتوفر فيها �أعلى م�صتويات �لرعاية �لطبية 
�لعاملية  للمعاير  وفقاً  �حلديقة  حليو�نات 
يف  �ل��ع��امل  ح��ول  �ملُطبقة  �ملمار�صات  و�أف�صل 
هذ� �ملجال. وحتتل �لقرية �لأفريقية مكانة 
دبي  “�صفاري  وم��ن��اط��ق  ق���رى  ب��ني  خ��ا���ص��ة 
بارك” �صو�ء من حيث �حلجم �أو �لفعاليات 
�ملتنوعة �لتي متتد على م�صاحة 12 هكتار�. 
وت��ت��م��ي��ز م��ن�����ص��اآت��ه��ا ب��ال��ط��ر�ز �لأف���ري���ق���ي يف 
جميع �أبنيتها باألو�نها �لز�هية بحيث ي�صعر 
�ل�صمر�ء.  �ل���ق���ارة  ق��ل��ب  يف  وك��اأن��ه��م  �ل�����زو�ر 
رئي�صيتني  منطقتني  �إىل  �ل��ق��ري��ة  وتنق�صم 
�أفريقيا  وغابات  �لأفريقية،  �ل�صافانا  هما: 
�ملطرة .. وت�صم �لقرية �لأفريقية منطقة 
�لبالز� �لرئي�صية �لتي يوجد فيها جمموعة 
�أما   .. �ل���زو�ر  و�ملطاعم خلدمة  �مل��ر�ف��ق  من 
بني  ما  فتتنوع  �لأفريقية  �لقرية  حيو�نات 
�لفيل  �لعامل وهو  �لربية يف  �لثدييات  �أكرب 
�إىل �حل��ي��و�ن��ات ���ص��غ��رة �حلجم  �لأف��ري��ق��ي 
مثل �ل�صرقاط �أو �ملركات، كما ت�صم �لقرية 
�لزو�حف”  و”بيت  �ل��ك��ب��ر،  �ل��ط��ي��ور  ب��ي��ت 
ن��وًع��ا خمتلًفا من   30 �أك���رث  ي��ح��وي  �ل���ذي 
�ل�صفاري  منطقة  ت�صميم  ومت  �ل���زو�ح���ف. 
�ل�صا�صعة  �ل�صحاري  من  �مل�صتوحى  �لعربية 
كثرة  لأن���و�ع  موطناً  لتكون  �آ�صيا،  غ��رب  يف 
من �حليو�نات ل�صيما تلك �لتي ت�صتهر بها 
للزو�ر  ميكن  و�لتي  �لعربية،  �جلزيرة  �صبه 
مك�صوفة  مركبة  يف  جولة  ع��رب  ��صتك�صافها 
مع مر�صد �صوتي يطلعهم على معلومات عن 
�صهرة  �حليو�نات  و�أك��رث  �لعربية،  �ل�صحر�ء 
و�ل���رب�م���ج �حلالية  �مل��ح��ل��ي��ة،  �ل�����ص��ح��ر�ء  يف 
حل��م��اي��ة �أه��م��ه��ا و�إك���ث���ار م��ا ه��و م��ه��دد منها 
�ل�صفاري  جولة  م�صاحة  وتبلغ  بالنقر��ض. 
�لعربية 8 هكتار�ت، وتتوزع فيها �حليو�نات 
على �أ�صا�ض �لت�صاري�ض �جلغر�فية يف �ملنطقة 
بدًء�  خمتلفة،  بيئات  ث��الث  �صمن  �لعربية 
�جلبال  تليها  �ل�����ص��ح��ر�وي��ة،  �لأر�����ص���ي  م��ن 
�ل�صخرية، �نتقاًل �إىل �ملروج �خل�صر�ء، حيث 
ك��ل ح�صب  ي��ت��م ع��ر���ض خمتلف �حل��ي��و�ن��ات 
�ل��زو�ر جتارب خمتلفة بني  بيئته، ويخو�ض 

�ملعار�ض عرب �لقطار �لد�خلي يف بيئة عربية 
�لنباتات  م��ن  خمتلفة  �أن����و�ع  م��ع  من��وذج��ي��ة 
�ل���ت���ي مت �خ��ت��ي��اره��ا ب��ع��ن��اي��ة ل��ت��ت��ن��ا���ص��ب مع 
مزرعة  منطقة  وتعد  �ملنطقة.  ه��ذه  طبيعة 
�ل�صحر�ء  “�صفاري  يف  �مل���وج���ودة  �لأط���ف���ال 
�لتعليمية  �ل���وج���ه���ات  �إح������دى  �لعربية”، 
و�لرتفيهية �لرئي�صية يف �حلديقة، �إذ تعك�ض 
للمز�رع  �لتقليدية  �ل�����ص��م��ات  �ملنطقة  ه���ذه 
للخيول  ����ص��ط��ب��الت  وت�����ص��م��ل  �ل�������ص���غ���رة، 
و�لدجاج  و�ملاعز  و�لأغنام  لالأبقار  وحظائر 
بالأن�صطة  �ل�صتمتاع  للعائالت  ميكن  حيث 
جميع  م��ن  �أطفالهم  م��ع  ب��امل��زرع��ة  �خلا�صة 
�لأع���م���ار، م��ث��ل: �إط��ع��ام �حل��ي��و�ن��ات، وركوب 
فيما  �لبي�ض،  وجمع  �لأب��ق��ار،  وحلب  �مل��ه��ر، 
قرب  ع��ن  بالتعرف  ل��الأط��ف��ال  �مل��ك��ان  ي�صمح 

على تلك �حليو�نات يف بيئتها.
لتحاكي  �لآ���ص��ي��وي��ة  �ل��ق��ري��ة  ت�����ص��م��ي��م  ومت 
�لأمن�����اط �مل��ع��م��اري��ة �ل��ف��ري��دة ل��ه��ذه �لقارة 
زخارف  من  �ملعماري  طر�زها  به  ميتاز  وم��ا 
�لقرية  جت�������ص���د  ح���ي���ث  خ���ا����ص���ة،  ون���ق���و����ض 
�آ���ص��ي��ا، وت�صم  ل��ق��ارة  �ل��ث��ق��ايف �لكبر  �ل��ت��ن��وع 
جم��م��وع��ة م��ن �حل��ي��و�ن��ات �ل��ربي��ة �ملتنوعة 
للز�ئر  يتيح  م��ا  ه��ك��ت��ار�ت،   5 م�صاحة  على 
يف  �حل��ي��و�ن��ات  مب�صاهدة  �ل�صتمتاع  فر�صة 
�لتجربة. كما  ه��ذه  نزهة خا�صة من خ��الل 
�ملختلفة  للحيو�نات  معار�ض  �لقرية  ت�صم 
�مل��ن��ط��ق��ة م���ن �لعامل،  ت��ع��ي�����ض يف ه���ذه  �ل��ت��ي 
بالإ�صافة �إىل جمموعة مميزة من �لأ�صجار 
و�لنباتات �لآ�صيوية �لتي توفر بيئة منا�صبة 

للحيو�نات.
كبر�ً  م�صرحاً  �لآ�صيوية  �لقرية  ت�صم  كما 
مي��ك��ن ل���ل���زو�ر م���ن خ���الل���ه م��ت��اب��ع��ة عر�ض 
وم�صاهدة  �ملذهلة”،  �ل���ع���امل  “خملوقات 
و�حليو�نات  �لطيور  من  متنوعة  جمموعة 
�لطبيعية،  ل�صلوكياتهم  ��صتعر��صهم  �أثناء 
�لز�ئرين حول  تثقيف  �إىل  �لعر�ض  ويهدف 
�لأدو�ر �ملختلفة �لتي توؤديها هذه �ملخلوقات 
�ل��ر�ئ��ع��ة يف �ل��ب��ي��ئ��ة وت�����ص��ل��ي��ط �ل�����ص��وء على 

�أه��م��ي��ت��ه��ا ل��ل��ح��ي��اة �ل��ف��ط��ري��ة. وه���ي �إح���دى 
دبي  “�صفاري  يف  �مل��وج��ودة  �ملغامر�ت  �أماكن 
و�لتي ميكن لل�صيوف �لتجول فيها  بارك” 
�حليو�نات،  من  �إ�صافية  �أن��و�ع  على  للتعرف 
�لعامل،  �أن��ح��اء  �مل��ل��ون��ة م��ن جميع  و�ل��ط��ي��ور 
نوعها،  من  فريدة  �صفاري  رحلة  خ��الل  من 
حتفز �لز�ئرين على �كت�صاف �حليو�نات من 
ير�فقهم  �صفاري  حافلة  عرب  و�آ�صيا  �أفريقيا 
فيها مر�صد متخ�ص�ض يقدم لهم �صرحاً عن 
و��صتف�صار�ت  �أ�صئلة  على  ويجيب  �حليو�نات 
�لقيام  �ل��زو�ر. كما ميكن ل�صيوف �حلديقة 
�لأفريقية،  �لع�صبية  �لأر����ص��ي  ع��رب  برحلة 
م����ن ف�صائل  ك���ب���ر  ع�����دد  ع���ل���ى  و�ل����ت����ع����رف 
�لأ�صكال  ج��م��ي��ع  م���ن  �ل���ربي���ة  �حل���ي���و�ن���ات 
و�لأحجام، وميكنهم كذلك م�صاهدة حيو�نات 
و�ملفرت�صات  �ل�����ص��ن��وري��ات  ب���ني  م���ا  م��ت��ن��وع��ة 
و�ل�صباع  و�لنمور،  �لأ���ص��ود،  مثل:  �لالحمة 
�لع�صبية  �حل���ي���و�ن���ات  ك��ذل��ك  و�ل��ت��م��ا���ص��ي��ح، 
�لربي  و�جلامو�ض  و�لظباء،  �ل��زر�ف  ومنها 
و�أف���ر�����ض �ل��ن��ه��ر، ووح��ي��د �ل���ق���رن، و�حلمار 
من  متعددة  ف�صائل  �إىل  �إ���ص��اف��ة  �لوح�صي، 
�لقردة، و جمموعة من �حليو�نات و�لطيور 
�ل���ن���ادرة م��ث��ل ت��ن��ني ك���وم���ودو، و�لأورك�������ض �أو 
�مل��ه��ا �ل��ع��رب��ي��ة وك��ذل��ك م��ه��ا �أب��وع��د���ض وهي 
م��ن �لأن����و�ع �مل��ه��ددة ب��الن��ق��ر����ض، و�لكالب 
ن��ادرة من �لقردة:  �مللونة، و�أن��و�ع  �لفريقية 
مثل ق��رد �جل��ي��ب��ون، و�ل��ل��ي��م��ور. ع���الوة على 
�جلانب �لرتفيهي و�ل�صياحي �لذي ي�صتمتع 
بارك �جلانب  دبي  �صفاري  تعزز  به �جلميع، 
�صيما  ل  زو�ره���ا  ل��دى  و�لتثقيفي  �لتعليمي 
م��ن �ل��ن�����ضء و�لأط���ف���ال، ع��رب ت��ق��دمي ور�ض 
كما  �مل��و���ص��وع��ات،  متعددة  تعليمية  وب��ر�م��ج 
�لأن�صطة  م��ن  �ل��ع��دي��د  �حل��دي��ق��ة  تخ�ص�ض 
�إط���ع���ام �حليو�نات  م��ث��ل  �إ���ص��اف��ت��ه��ا  �ل��ت��ي مت 
زيادة  ت�صاعد على  �لتي  وعرو�ض �حليو�نات 
يف  �لفطرية  بالطبيعة  �لطفل  ل��دى  �لوعي 
عامله ومتنحه فر�صة قلما تتكرر للتفاعل مع 

مكوناتها و�لقرت�ب �أكرث من تفا�صيلها.

الإمارات الإ�شالمي ي�شتكمل اإ�شدارًا 
لل�شكوك بقيمة ن�شف مليار دولر

•• دبي-الفجر: 

�أحد �ملوؤ�ص�صات �ملالية �لإ�صالمية �لر�ئدة يف دولة  “�لإمار�ت �لإٍ�صالمي”،  جنح 
مليون   500 بقيمة  لل�صكوك  �إ���ص��د�ر  ��صتكمال  يف  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت 
 2.5 بقيمة  �صهاد�ت �صكوك  لإ�صد�ر  برناجمه  �صنو�ت �صمن  ملدة خم�ض  دولر 
مليار دولر �أمريكي، وح�صل هذ� �لإ�صد�ر على ت�صنيف A+ )م�صتقر( من وكالة 
بور�صة  يف  �لفريد  �لإ�صد�ر  �إدر�ج  و�صيتم  �لئتماين.  للت�صنيف  �لدولية  فيت�ض 
�إىل  �أدى  قوياً  �إق��ب��اًل  �مل�صتثمرون  �أظهر  وق��د  دبلن،  ويورونك�صت  دب��ي  نا�صد�ك 
�صعف   2.4 يعادل  مبا  دولر،  مليار   1.2 �إىل  �حلجوز�ت  طلبات  قيمة  و�صول 
معدل  �أق��ل  وه��و   ،1.827% بن�صبة  �أرب���اح  معدل  م��ع  �لفعلي  �لإ���ص��د�ر  حجم 
يحققه م�صرف �إمار�تي يف �ل�صنو�ت �لع�صر �ملا�صية. ومتيزت قاعدة �مل�صتثمرين 
�لأو�صط  �ل�صرق  منطقة  يف  منهم   41% تخ�صي�ض  مت  حيث  �لكبر،  بتنوعها 
و�صمال �أفريقيا، و%28 يف �آ�صيا، و%17 للم�صتثمرين �خلارجيني يف �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية و%14 يف �أوروبا. ويوؤكد جناح هذه �لعملية، ل�صيما يف فرتة 
مزدحمة بتمويل �لدخل �لثابت يف دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي، على جاذبية 
و�صيتي  �مل�صرفية؛  �لعربية  �ملوؤ�ص�صة  وتولت  للم�صتثمرين.   �لكبرة  �مل�صرف 
غروب؛ وبنك دبي �لإ�صالمي؛ و�لإمار�ت دبي �لوطني كابيتال؛ �ت�ض ��ض بي �صي؛ 
و�صتاندرد ت�صارترد؛ و�ملوؤ�ص�صة �لإ�صالمية لتنمية �لقطاع �خلا�ض مهام مديري 
�صالح  ق��ال  �ل�صياق،  ه��ذ�  ويف  لل�صفقة.  �مل�صرتكني  �ل��ط��رح  وم��دي��ري  �لكتتاب 
“نفخر بهذ� �لإ�صد�ر من  �أمني، �لرئي�ض �لتنفيذي يف “�لإمار�ت �لإ�صالمي”: 
�صكوك، و�لذي �أكد دون �صك على ثقة �مل�صتثمرين �لقوية يف �إمكانات ’�لإمار�ت 
�لإ�صالمي‘ وم�صرة منوه �لالفتة. وي�صعدنا �أن ن�صهد هذه �ل�صتجابة �لو��صعة 
على كل من �مل�صتثمرين �لعامليني و�لإقليميني، و�لتي تعترب دعماً و�إ�صارة �إيجابية 

على قوتنا �لئتمانية و�لقيمة �لكبرة �لتي نقدمها للم�صتثمرين«.

مركز دبي لل�شلع املتعددة ينفذ �شفقة 
عقارية مع �شركة م�شاركة املالية ال�شعودية

•• دبي-وام: 

�ملتعددة  ل��ل�����ص��ل��ع  دب�����ي  م���رك���ز  ن���ف���ذ 
�ل�����ص��ل��ط��ة �ل���ت���اب���ع���ة حل���ك���وم���ة دبي 
و�مل�صاريع  �ل�صلع  ب��ت��ج��ارة  �ملخت�صة 
على  ��صتملت  عقارية  �صفقة  بنجاح 
بيع قطعة �أر�ض منفردة مبني عليها 
ل�صندوق  �ل��ذ�ت��ي  للتخزين  من�صاأة 
وذلك مقابل �صعر  ريت”  “م�صاركة 
�إجمايل بلغ 46 مليون درهم 12.6 

مليون دولر �أمريكي.
“م�صاركة �ملالية” هي  وكانت �صركة 
ب�صفتها مدير  �ل�صندوق  �ملمثل عن 
�صندوق �ل�صتثمار �لعقاري �ملتد�ول 
“م�صاركة ريت”، وقد مت حتديد �صعر 

�لبيع بناء على تقييمات ح�صل عليها �ل�صندوق من �صركتي تقييم عقاري 
معتمدتني وم�صتقلتني. وتبلغ م�صاحة قطعة �لأر�ض �لتي ��صتحوذ عليها 
“م�صاركة ريت” حو�يل 5،400 مرت مربع وتتمتع مبوقع ��صرت�تيجي يف 
مركز دبي لل�صلع �ملتعددة و�ملنطقة �لتجارية باأبر�ج بحر�ت جمر� �ملطلة 
على �صارع �ل�صيخ ز�يد وت�صمل �صفقة �ل�صر�ء �أي�صا مبنى للتخزين �لذ�تي 
مب�صاحة مبنية �إجمالية قدرها 13،860 مرت مربع و�صتقوم “م�صاركة 
�لذ�تي”  �لتخزين  خلدمات  بوك�ض  “ذ�  ل�صركة  �ملن�صاأة  بتاأجر  �ملالية” 
�لتنفيذي  �ملدير  �أ�صتون  ب��ول  وق��ال   . %  8.7 بن�صبة  �أويل  �إي��ج��ار  بعائد 
للعقار�ت يف مركز دبي لل�صلع �ملتعددة : يوؤكد ��صتحو�ذ �صندوق “م�صاركة 
ريت” على قطعة �لأر�ض �أن �لقطاع �لعقاري يف دبي ل يز�ل يتمتع باملرونة 

و�جلاذبية بالإ�صافة �إىل ثقة �ل�صوق 
�لتي  �ل�صتثمارية  �لبيئة  باإمكانات 
�ملتعددة  لل�صلع  دب��ي  م��رك��ز  يوفرها 
ولدى �ملركز حمفظة �أر��ض متميزة 
للبيع يف خمتلف �أنحاء منطقة �أبر�ج 
ت�صتقطب  �ل���ت���ي  ج���م���ر�  ب���ح���ر�ت 
متنوعة  �صر�ئح  من  كبر�  �هتماما 
م���ن �مل�����ص��ت��ث��م��ري��ن و�مل���ط���وري���ن ممن 
��صتثمارية  ف���ر����ض  ع����ن  ي��ب��ح��ث��ون 
�إي��ج��اري��ة قوية.  ع��ائ��د�ت  حتقق لهم 
�لع�صاف  ف��ه��د  ب���ن  �إب���ر�ه���ي���م  وق�����ال 
»م�صاركة  ل�صركة  �لتنفيذي  �لرئي�ض 
هذه  خالل  من  ��صتحوذنا   : �ملالية« 
�ل�صفقة �لعابرة للحدود على قطعة 

�أر�ض ير�فقها عائد �إيجار طويل �لأجل يف و�حدة من �أكرب �ملناطق �حلرة 
�لذي  �ملتعددة  لل�صلع  دب��ي  مركز  ح��دود  �صمن  وجودها  �أن  كما  �لعامل  يف 
يتميز باإطار تنظيمي و��صح ومعاير �متثال �صليمة يجعل منها ��صتثمار� 
�أبر�ج  �لرئي�صي ملنطقة  �ملطور  لنا. وب�صفته  �آمنا وجمديا وخيار� منا�صبا 
بحر�ت جمر� �إحدى �أكرث �ملناطق حيوية يف قلب مدينة دبي وم�صروع 
بارز�  دور�  �ملتعددة  لل�صلع  دبي  يلعب مركز  �ملرتقب  دبي«  »�أبتاون  منطقة 
�حتياجات  تلبي  و�لتي  دب��ي  لإم���ارة  �مل��زده��ر  �لعمر�ين  �مل�صهد  تطوير  يف 
�لعقاري  �ل�صتثمار  �صندوق  ويعترب  �صو�ء.  حد  على  و�ل�صركات  �لأف���ر�د 
�إبر�  فوت�صي  �لعاملي  �لعقار�ت  موؤ�صر  يف  �مل��درج  ريت”  “م�صاركة  �ملتد�ول 
“م�صاركة  توفرها  �لتي  �لو��صعة  �ل�صتثمار  و�ح��د� من منتجات  ناريت   /
�ملالية” لدعم �لأفر�د و�ل�صركات �لتي ت�صعى لتحقيق �أهد�فها �ملالية كما 
يعترب �ل�صندوق �أحد �أبرز �صناديق �ل�صتثمار �لعقارية �ملتد�ولة يف �ململكة 
�لعقارية  �أ�صوله  بتنوع وجودة  يتميز  و�لذي  و�ملنطقة  �ل�صعودية  �لعربية 

وعو�ئدها �لتاأجرية.

داوود الهاجري: نعمل بتوجيهات حممد بن را�سد لتاأكيد 
لة للعي�ض والعمل والزيارة مكانة دبي بني اأهم مدن العامل املُف�سّ

دبي لل�شياحة تناق�ص اإر�شادات املخيمات ال�شياحية وفقا لقرار املجل�ص التنفيذي اجلديد
•• دبي-وام:

و�لت�صويق  �ل�������ص���ي���اح���ة  د�ئ��������رة  ع����ق����دت 
لل�صياحة”  “دبي  ب����دب����ي  �ل����ت����ج����اري 
�إجتماعا �إفرت��صيا مع منظمي �لرحالت 
�جلديدة  �لإر���ص��اد�ت  ملناق�صة  �ل�صياحية 
من  و�لتي  �ل�صياحية  باملخيمات  �ملتعلقة 
هذ�  على  �إيجابي  ب�صكل  �لتاأثر  �صاأنها 
�خليار�ت  من  �ملزيد  تقدمي  مع  �لقطاع 
مكانة  تر�صيخ  وكذلك  للزو�ر  و�لتجارب 
دبي كوجهة مف�صلة للزيارة على م�صتوى 
�ملجل�ض  ق��ر�ر  �إىل  ��صتناد�  وذل��ك  �ل��ع��امل 
�لتنفيذي �جلديد رقم 24 لعام 2020 
بن  ح��م��د�ن  �ل�صيخ  �صمو  �أ����ص���دره  �ل���ذي 
حممد بن ر��صد �آل مكتوم ويل عهد دبي 

رئي�ض �ملجل�ض �لتنفيذي.
�ملدير  �مل���ري  �صعيد  ه���الل  ���ص��ع��ادة  وق���ال 
�لعام لد�ئرة �ل�صياحة و�لت�صويق �لتجاري 
�إطار  �صمن   : لل�صياحة”  “دبي  ب��دب��ي 
�لأن�صطة  ل�صتئناف  �ملتو��صلة  جهودنا 
�إىل مرحلة  �ل��و���ص��ول  ح��ت��ى  �ل�����ص��ي��اح��ي��ة 
�ل�صيخ  �صمو  ق��ر�ر  ي��اأت��ي  �لكامل  �لتعايف 
�آل مكتوم  ب��ن ر����ص��د  ب��ن حممد  ح��م��د�ن 
بخ�صو�ض �ملخيمات �ل�صياحية لي�صاهم يف 
�لإرتقاء مب�صتوى �خلدمات �لتي تقدمها 
�ل�صركات �ل�صياحية �لتي تنظم هذ� �لنوع 
من �لأن�صطة ومبا ي�صمن تقدمي جتارب 
مميزة ل�صيوفنا..كما �أنه يعك�ض �لتز�منا 
للمحافظة  �صركائنا  م��ع  �صويا  بالعمل 

على ��صتد�مة �لقطاع و��صتمر�ر منوه .

�لدعم  ��صتمر�ر  يوؤكد  �لقر�ر  �أن  و�أ�صاف 
�لذي تقدمه قيادتنا �لر�صيدة لإبر�ز دبي 
كوجهة مف�صلة توفر للمقيمني و�ل�صياح 
�صتو��صل  حيث  ومم��ي��زة  ف��ري��دة  جت���ارب 
�صركائها  مع  �لتعاون  لل�صياحة”  “دبي 
�ل�صياحية  و�ل��ت��ج��ارب  �مل��ق��وم��ات  لتعزيز 
للمدينة مبا يلبي تطلعات و�أذو�ق �لزو�ر 
دب����ي كوجهة  م��ك��ان��ة  ت��ر���ص��ي��خ  وك���ذل���ك 

مف�صلة للزيارة على م�صتوى �لعامل.
�لتي   - �لإفرت��صية  �جلل�صة  خ��الل  ومت 
منظمي  م����ن   100 ح������و�يل  ح�����ص��ره��ا 
�لرحالت - تقدمي معلومات مهمة حول 
و�ملبادئ  و�مل��ز�ي��ا  �ملقرتح  �جلديد  �ل�صكل 
�ل�صياحية  �ملخيمات  لت�صغيل  �لتوجيهية 
و�لتجارب  �خل���دم���ات  ج�����ودة  ل��ت��ح�����ص��ني 

مبوجب  �صيتم  حيث  لل�صيوف  �ملقدمة 
�ل�صماح  �جل���دي���دة  �لتنظيمية  �ل��ل��و�ئ��ح 
�ل�����ص��ي��اح��ي��ة بتوفر  �ل���رح���الت  مل��ن��ظ��م��ي 
�لإقامة و�ملبيت كجزء من باقة �خلدمات 
�مل��ق��دم��ة ل�����ص��ي��وف �مل��خ��ي��م ع�����الوة على 
و�لأن�صطة  و�مل�صروبات  �مل��اأك��ولت  تقدمي 

�لرتفيهية .
�صمن  �ملخيمات  ت�صنيف  �أي�����ص��ا  و�صيتم 
ف����ئ����ات خم��ت��ل��ف��ة وف�����ق ن���وع���ه���ا وب����اق����ات 
باأنه  علما  لل�صيوف  �ملقدمة  �خل��دم��ات 
م��ع��اي��ره��ا �خلا�صة  ف��ئ��ة  ل��ك��ل  ���ص��ي��ك��ون 
�حلد  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة  �ملتطلبات  وقائمة 
�لأدن����ى م��ن �خل��دم��ات �ل���ذي يجب على 
�ل�����ص��رك��ات �ل�����ص��ي��اح��ي��ة �لإل����ت����ز�م ب��ه��ا �أو 
تقدميها من �أجل �حل�صول على ت�صريح 

�ملخيم  لت�صغيل  لل�صياحة”  “دبي  م��ن 
وفقا  �مل�����ص��غ��ل��ني  ع��ل��ى  ي��ج��ب  ح���ني  .. يف 
على  �ل�صيوف  �إطالع  �لتنظيمية  للو�ئح 
�صيح�صلون  �ل��ت��ي  �خل���دم���ات  ت��ف��ا���ص��ي��ل 
لل�صياحة”  “دبي  ل���  مي��ك��ن  فيما  عليها 
ع��ل��ى �خلدمات  ب��ن��اء  �مل��خ��ي��م  ف��ئ��ة  تغير 
�إتباع  ����ص���رورة  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة  �مل��ق��دم��ة 
و�ل�صالمة  �ل�����ص��ح��ة  م��ت��ط��ل��ب��ات  ج��م��ي��ع 

و�لأمن و�لنظافة و�لتعقيم .
يذكر �أنه �صيتم �لإنتهاء قريبا من �إعد�د 
و�ملز�يا  ب��ال�����ص��ك��ل  �لإر����ص���ادي���ة  �ل��الئ��ح��ة 
�جل����دي����دة و�إب�������الغ م��ن��ظ��م��ي �ل���رح���الت 
�لأف���ع���ال  ردود  ت��ل��ق��ي  ب��ع��د  �ل�����ص��ي��اح��ي��ة 
فيهم  مبا  �ملعنيني  �ل�صركاء  ومالحظات 

�جلهات �حلكومية �لأخرى.

من  ج���زء�  �ل�صياحية  �ملخيمات  وتعترب 
�لأن�صطة �خلارجية �ملف�صلة للعديد من 
�ملقيمني و�لزو�ر وهي جتمع بني �لتجارب 
يعرف  ف��ي��م��ا   .. و�حل���دي���ث���ة  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
�أو  د�ئ��م  موقع  �أي  باأنه  �ل�صياحي  �ملخيم 
موؤقت معتمد من قبل “دبي لل�صياحة” 
يتم تطويره من قبل منظمي �لرحالت 
�لوديان  �أو  �أو �جلبال  �صو�ء يف �ل�صحر�ء 
�آخر  موقع  �أي  �أو  �لطبيعية  �ملحميات  �أو 
بغر�ض تقدمي خدمات وعرو�ض �صياحية 

لكل من �ملقيمني و�ل�صياح .
“دبي  ف�������اإن  �لأخ���������ر  ل����ل����ق����ر�ر  ووف�����ق�����ا 
يف  �مل��خ��ت�����ص��ة  �جل���ه���ة  ه����ي  لل�صياحة” 
وت�صغيل  و�إد�رة  �إق��ام��ة  بتنظيم  �لإم����ارة 
وت�صمل �صالحياتها  �ل�صياحية  �ملخيمات 
�لإ�صرت�طات  و���ص��ع  �خل�صو�ض  ه��ذ�  يف 
و�ملتطلبات و�لإجر�ء�ت و�ملعاير �لالزمة 
�لإم��ارة وحتديد  �لن�صاط يف  ملز�ولة هذ� 
�ل�صياحية  �خل��دم��ات  م��ن  �لأدن����ى  �حل���د 
�ل�صياحية  �ملخيمات  يف  توفرها  �لو�جب 
�أف�صل  م��ع  ي��ت��و�ف��ق  ومب���ا  لفئاتها  وف��ق��ا 
�ملمار�صات �ملتبعة يف هذ� �ل�صاأن و�لبت يف 
�لطلبات �ملقدمة �إليها من �ملن�صاآت ملز�ولة 

�لن�صاط يف �لإمارة.
وت��ط��ب��ق �أح���ك���ام ه���ذ� �ل���ق���ر�ر ع��ل��ى كافة 
�إم��ارة دبي مبا يف  �ملخيمات �ل�صياحية يف 
ذلك �ملخيمات �لتي يتم �إقامتها و�إد�رتها 
وت�صغيلها د�خل مناطق �لتطوير �خلا�صة 
و�ملناطق �حلرة مبا فيها مركز دبي �ملايل 

�لعاملي.
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العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   
 اعـــــــالن 

تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات- خورفكان : �ل�صيد/ �إبر�هيم 
دروي�ض حممد عبد�هلل ، �جلن�صية : �لإمار�ت وطلب �لت�صديق على حمرر يت�صمن )تنازل( 
ن�صاط   ، �ل�صيار�ت  لكهرباء  �لقاد�صية  ور�صة  �لتجاري  �ل�صم  يف   ٪100 �لبالغة  ح�صته  يف 
�لرخ�صة فح�ض �ل�صيار�ت بالكمبيوتر ، ت�صليح كهرباء �ل�صيار�ت ، �إ�صالح ميكانيك �ملركبات 
، و�ملرخ�ض من د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية يف خورفكان رخ�صة مهنية رقم 615077 �ل�صادر 
بتاريخ 2011/9/18 يف د�ئرة �لتنمية �لإقت�صادية بخورفكان. �ىل �ل�صيد/ حممد �إ�صماعيل 
مر�د عزيز - �جلن�صية : �لإمار�ت. �لذي يرغب بتغير �ل�صم �لتجاري من ور�صة �لقاد�صية 
لكهرباء �ل�صيار�ت �ىل ور�صة �لهامور ل�صيانة �ل�صيار�ت.  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 13043 بتاريخ 2020/9/22   
  اعالن بالن�ضر

�ملرجع : 2
، عر�قي �جلن�صية  �ل�صيد/ عبد�لرحيم غالب حم�صن  ليكن معلوما للجميع بان 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 100٪  يف �ملعتمد �لأول لتجارة 
ظافر  �ل�صيد/  �ىل  وذلك   )518396( رقم  رخ�صة  مبوجب  �مل�صتعملة  �ل�صيار�ت 
�حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�ض  �جلن�صية.  �يطايل   - �حلري�صاوي 
�قت�صى  فقد   . �لعدل  �لكاتب  �صان  يف   2013 ل�صنة    )4( رقم  �لحتادي  �لقانون 
�ليه بعد  �مل�صار  �لت�صديق  على �لجر�ء  ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف يتم 
��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة 

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

وزارة العدل
 ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات   

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   
يف  الدعوى 558 ل�ضنة 2020 جتاري كلي - دبي 

�ملدعي /  �ل�صركة �لهولندية لالأ�صا�صات ومعاجلة �خلر�صانة )ذ م م( وميثلها �ل�صريك كمدير / 
�صليم نور �خلوري  - بوكالة �ملحامي / مكتب منى �ملال للمحاماة و�ل�صت�صار�ت �لقانونية 

�ملعلن �ليه �ملدعي عليه �لأول / علي حممد ع�صاف 
يف �لدعوى رقم 558 ل�صنة 2020 جتاري كلي - دبي 

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي �ملوقرة لعمال �خلربة يف �لدعوى �عاله فقد حددنا 
يوم �لثالثاء �ملو�فق 2020/9/29 يف متام �ل�صاعة �لر�بعة و�لن�صف ع�صر� لعقد �لإجتماع �لثاين 
�لتالية  �لعناوين  على  �لإجتماع  بر�بط  لتزويدكم  معنا  �لتو��صل  وميكنكم  بعد  عن  للخربة 
expert@alsharid.com - تليفون : 042555155  لذ� يطلب ح�صوركم �و من 
ميثلكم قانونا حل�صور �لجتماع �ملذكور مع �إر�صال كافة �مل�صتند�ت �ملتعلقة بالدعوى ، وعليكم 
�ملاأمورية  تنفيذ  �جر�ء�ت  تطور�ت  وملتابعة  ��صتف�صار�ت  �ية  ب�صاأن  باأول  �ول  �خلبر  مر�جعة 

و��صتالم �مل�صتند�ت و�لتعقيب عليها. 
اخلبري / اأحمد ال�ضارد الفال�ضي 
رقم القيد بوزارة العدل 493 
رقم القيد مبحاكم دبي 154 

دعوة حل�ضور 
الجتماع الثاين للخربة 

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   
اإخطار عديل

رقم الت�ضديق 2020/3835
�ملنذر : بنك �ت�ض ��ض بي �صي �ل�صرق �لو�صط �ملحدود وميثله �ل�صيد/ ر�ج كومار نيوباين - نيبايل �جلن�صية مبوجب 

�لوكالة رقم )2018/1/49750( ، �لعنو�ن : ر�أ�ض �خليمة ، كورني�ض �لقو��صم / ت : 0566820436 
�ملنذر �ليه : جون بول جون�ض - بريطاين �جلن�صية ، �لعنو�ن : �أبوظبي - �صارع �لريف د�ون تاون - فيال �لرف - بناية 
رقم )34( - �صقة رقم )507( ، يعمل لدى �لإحتاد خلدمات �ملطار - خدمات �أر�صية ذ م م  ، ت : 0562323122 

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )35681.89( درهم 
نحن يف بنك �ت�ض ��ض بي �صي �ل�صرق �لو�صط �ملحدود نوجه هذ� �لإخطار �ليكم ، لننبهكم �ىل �صرعة �صد�د مبلغ وقدره 
)35681.89 درهم( قيمة �ملرت�صد بذمتكم نتيجة �لتاأخر يف �صد�د �لأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد متويل �ل�صيارة 
رقم )59160 - 17 - �بوظبي - خ�صو�صي( من نوع )ميت�صوبي�صي �يه ��ض �ك�ض ��صتي�صن( طر�ز : 2017 - لونها : 

�بي�ض و�ملممولة ل�صاحلكم من قبل �ملنذر. 
لذا :

وذلك يف  �إلينا  دره��م(  �صد�د مبلغ )35681.89  ب�صرورة  وبينكم نخطركم  بيننا  �لودية  �لعالقة  وحر�صا منا على 
موعد �أق�صاه �صبعة �أيام من تاريخ تبلغكم بهذ� �لإخطار و�إل �صوف ن�صطر �آ�صفني لتخاذ �إجر�ء�ت بيع �ل�صيارة �ملذكورة 

مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من �لفو�ئد و�لر�صوم و�مل�صاريف. 
 املنذر       

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   
اإخطار عديل

رقم الت�ضديق 2020/3837
�جلن�صية مبوجب  نيبايل   - نيوباين  كومار  ر�ج  �ل�صيد/  �ملحدود وميثله  �لو�صط  �ل�صرق  �صي  بي  ��ض  �ت�ض  بنك   : �ملنذر 

�لوكالة رقم )2018/1/49750( ، �لعنو�ن : ر�أ�ض �خليمة ، كورني�ض �لقو��صم / ت : 0566820436 
�ملنذر �ليه : حممد �أحمد �لظاهر - فل�صطيني �جلن�صية ، �لعنو�ن : �أبوظبي - �صارع خليفة - بالقرب من م�صرف �أبوظبي 
�لإ�صالمي - و�يت تاور - �لطابق رقم 3 - �صقة رقم 302 ، يعمل لدى �صركة �أبوظبي ل�صناعات �لغاز �ملحدود )جا�صكو( 

، ت : 0504449017 
املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )37027.19( درهم 

نحن يف بنك �ت�ض ��ض بي �صي �ل�صرق �لو�صط �ملحدود نوجه هذ� �لإخطار �ليكم ، لننبهكم �ىل �صرعة �صد�د مبلغ وقدره 
)37027.19 درهم( قيمة �ملرت�صد بذمتكم نتيجة �لتاأخر يف �صد�د �لأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد متويل �ل�صيارة 
�أحمر   : 2016 - لونها   : ك��روز - �صالون( ط��ر�ز  ن��وع )�صيفرلية  �بوظبي - خ�صو�صي( من   - 16  - رق��م )97496 

و�ملممولة ل�صاحلكم من قبل �ملنذر. 
لذا : 

وحر�صا منا على �لعالقة �لودية بيننا وبينكم نخطركم ب�صرورة �صد�د مبلغ )37027.19 درهم( �إلينا وذلك يف موعد 
�ملذكورة مع  �ل�صيارة  بيع  �إج��ر�ء�ت  �آ�صفني لتخاذ  و�إل �صوف ن�صطر  �لإخطار  تبلغكم بهذ�  تاريخ  �أي��ام من  �صبعة  �أق�صاه 

حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من �لفو�ئد و�لر�صوم و�مل�صاريف. 
 املنذر       

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2020/1/4086(

�ملنذر : �لغرير لالن�صاء�ت خر�صانة - �ض ذ م م 
�ملنذر �ليه : ��صرتيد �وي�ص�ض للمقاولت - �ض ذ م م )جمهول حمل �لإقامة(

ينذر �ملنذر )�لغرير لالن�صاء�ت خر�صانة - �ض ذ م م( �ملنذر �ليه )��صرتيد �وي�ص�ض 
ق��دره  )مائتان  و�لبالغ  �ملرت�صد يف ذمته  بالدين  �لوفاء  م(  م  ذ  �ض   - للمقاولت 
وخم�صة و�ربعون �لف درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9٪ من تاريخ �ل�صتحقاق 
�ليوم  �ي��ام من  وذل��ك خالل خم�صة  �لتعوي�ض  �ىل  بالإ�صافة  �لتام  �ل�صد�د  وحتى 
�لإجر�ء�ت  كافة  �تخاذ  �ىل  �ملنذر  �صي�صطر  و�إل  �لإع���الن  ه��ذ�  تاريخ  من  �لتايل 
�لر�صوم  �ىل  ب��الإ���ص��اف��ة  �مل��دي��ون��ي��ة  مببلغ  �أد�ء  �أم���ر  ب��اإ���ص��د�ر  جتاهكم  �لقانونية 

و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2020/3/5043(

�ملنذرة : عبد�لرحمن �حمد يو�صف 
�ملنذر �ليه : يزيد �بر�هيم فار�ض - فل�صطيني �جلن�صية 

�ملو�صوع / �إنذ�ر عديل بالن�صر 
�لف دره��م( مع  ب�صد�د مبلغ 13000 درهم )ثالثة ع�صر  �ليها  �ملنذر  �ملنذرة  تكلف 
�لر�صوم و�مل�صاريف خالل مدة �أق�صاها خم�ض �يام من تاريخ ن�صر هذ� �لإنذ�ر و�إل 
تن�صطر �ملنذرة لتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ لها حقها و��صت�صد�ر 
�أمر �لأد�ء و�ملطالبة بالتعوي�ض �ملنا�صب عن �أي عطل �و �صرر تعر�صت له �ملنذرة 
مع حتميل �ملنذر �ليها بكافة ر�صوم و�مل�صاريف و�لتقا�صي و�تعاب �ملحاماة. ولكم 

فائق �لحرت�م و�لتقدير ،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2020/1/4087(

�ملنذر : �لغرير لالن�صاء�ت خر�صانة - �ض ذ م م 
�ملنذر �ليه : ��صرتيد �وي�ص�ض لل�صناعات - �ض ذ م م )جمهول حمل �لإقامة(

�ليت  )جر�ند  �ليه  �ملنذر  م(  م  ذ  �ض   - خر�صانة  لالن�صاء�ت  )�لغرير  �ملنذر  ينذر 
)مائتان  ق��دره  و�لبالغ  ذمته  يف  �ملرت�صد  بالدين  �لوفاء  م(  م  ذ  �ض   - للمقاولت 
وخم�صة و�ربعون �لف درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9٪ من تاريخ �ل�صتحقاق 
�ليوم  �ي��ام من  وذل��ك خالل خم�صة  �لتعوي�ض  �ىل  بالإ�صافة  �لتام  �ل�صد�د  وحتى 
�لإجر�ء�ت  كافة  �تخاذ  �ىل  �ملنذر  �صي�صطر  و�إل  �لإع���الن  ه��ذ�  تاريخ  من  �لتايل 
�لر�صوم  �ىل  ب��الإ���ص��اف��ة  �مل��دي��ون��ي��ة  مببلغ  �أد�ء  �أم���ر  ب��اإ���ص��د�ر  جتاهكم  �لقانونية 

و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2020/3/5044(

�ملنذرة : �وف�صيت لالن�صاء�ت - �ض ذ م م  
�ملنذر �ليه : �صابور جي بالوجني ميد�ي�صت - �ض ذ م م  

�ملو�صوع / �إنذ�ر عديل بالن�صر 
تكلف �ملنذرة �ملنذر �ليها ب�صد�د مبلغ 2.216.461.22 درهم )مليونان ومائتني و�صتة ع�صر �لف 
و�ربعمائة وو�حد و�صتون درهم و�ثنان وع�صرون فل�ض( مع �لر�صوم و�مل�صاريف خالل مدة 
�أق�صاها خم�ض �يام من تاريخ ن�صر هذ� �لإنذ�ر و�إل تن�صطر �ملنذرة لتخاذ كافة �لإجر�ء�ت 
�لقانونية �لتي حتفظ لها حقها و��صت�صد�ر �أمر �لأد�ء و�ملطالبة بالتعوي�ض �ملنا�صب عن �أي 
عطل �و �صرر تعر�صت له �ملنذرة مع حتميل �ملنذر �ليها بكافة ر�صوم و�مل�صاريف و�لتقا�صي 

و�تعاب �ملحاماة. ولكم فائق �لحرت�م و�لتقدير ،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   
 اإعالن احلكم ال�ضادر يف الدعوى املدنية رقم 2020/130 مدين جزئي 

ن�ضرا

�ملدعية : منال �صامل بنت ح�صن 
�ملدعي عليه / �كرم يو�صف �بوحمد�ن 

ليكنن معلوما لديكم �ن �لق�صية �ملدنية �مل�صار �أعاله قد حكم فيها 
�ملدنية �جلزئية  �لد�ئرة  �مام  بيوم 2020/9/17  مبثابة �حل�صوري 
بالآتي :  حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�صوري : بالز�م �ملدعي عليه بان 

يوؤدي للمدعية مبلغ 38000 درهم مع �لر�صوم و�مل�صروفات.
القا�ضي / �ضليمان را�ضد الكعبي 
رئي�س حمكمة خورفكان الإحتادية الإبتدائية                  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
تظلم   SHCFICIGRI2020 /0004473 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : م�صنع �ملد�ر لالإن�صاء�ت �ملعدنية - ذ م م 
جمهول حمل �لإقامة : �إمارة �ل�صارقة ، �ملنطقة �ل�صناعية رقم 17 ، �صارع رقم 6 ، م�صتودع بالقرب من �صركة جاميك�ض للخر�صانة 

، هاتف 065341453 ، متحرك 0564339147/0554726477 
قدمت �ملتظلمة / �لفار�ض لتاأجر �ملعد�ت - �ض ذ م م  - �صد �ملتظلم �صده �لأول : م�صنع �ملد�ر لالإن�صاء�ت �ملعدنية - ذ م م ، و�ملتظلم 

�صده �لثاين هيثم نبيل �بو �حل�صن - لبناين �جلن�صية ، تطالب فيها :  
بالت�صامن  �صدهما  �ملتظلم  بالز�م  جمدد�  و�لق�صاء  منه  �ملتظلم  �لأمر  بتعديل  و�حلكم  ومو�صوعها  �صكال  �لتظلم  قبول   -  1
فل�صا(   89 و  درهما  وثالثون  وثالثة  ومائة  �لفا  وع�صرون  )ت�صعة  درهم   29.133.89 وقدره  مبلغ  للمتظلمة  يوؤديا  بان 
بالر�صوم  �ل�صفة  بذ�ت  �صدهما  �ملتظلم  �لز�م   )2 �لتام.   �ل�صد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   9% بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة 
�ل�صارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �مام   2020/9/27 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  �نت  �ملحاماة.   �تعاب  ومقابل  و�مل�صاريف 
�ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 4( �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد - 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  2020/9/17 م. 
مدير اخلدمات الق�ضائية      

حمدة حممد ح�ضن علي اآل علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - �ضيد يو�ضف �ضيد �ضليمان منريي   
اإخطار دفع يف الق�ضية رقم SHCEXCIREA2020 /0000980 مدين )جزئي( 

�إىل �ملحكوم عليه : �صيد يو�صف �صيد �صليمان منري 
�ل�صارقة - منطقة �حلز�بة - بناية �ل�صعب - �لطابق 21 - �صقة 2102 
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 

�ملنفذ �صركة جمموعة �لإمار�ت لالإت�صالت )جمموعة �إت�صالت( �ض م ع - 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 283178 درهم بالإ�صافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع %5 من 
تاريخ 2017/8/11 حتى متام �ل�صد�د.  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه 
�أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

�ملحكمة �صتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
  القا�ضي / وائل احمد عبداهلل  
حمكمة ال�ضارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2019 /0005975 يف  الدعوى رقم

�ملدعي / �صناعات كا�صت �ملنيوم ذ م م فرع �ل�صارقة 
�ملدعي عليه / �صركة �لنخبة ملقاولت �لبناء - ذ م م 

بالرقم  �لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2020/5/21 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
توؤدي  بان  �ملدعي عليها  بالز�م   -: �ملحكمة مبثابة �حل�صوري  : �حلكم.  حكمت  بالتايل  �أعاله 
وت�صعون  و�صتة  وخم�صمائة  درهم  �لف  و�صبعون  وو�حد  )مائة  درهم   171.596 مبلغ  للمدعية 
�ل�صد�د  �لق�صائية وحتى متام  �لقانونية بو�قع 5٪ �صنويا من تاريخ �ملطالبة  درهما( و�لفائدة 
على �أل تتجاوز �لفائدة �ملبلغ �ملق�صى به ، و�لز�مها بالر�صوم و�مل�صاريف و 500 درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة ورف�ض ما عد� ذلك من طلبات.  حكما قابال لال�صتئناف خالل �ملدة �لقانونية 30 يوما 

�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صره.
القا�ضي / �ضالمة را�ضد �ضامل الكتبي 
حمكمة ال�ضارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2020 /0001844 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : نا�صر �أحمد غالم نبي 
جمهول حمل �لإقامة : عجمان - �جلرف - �ل�صناعية 1 - حمل رقم 04 - يعمل يف 

�صركة باوتيك لل�صناعات �لكيماوية. �لرقم �ملكاين / 4610709563
حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2020/10/05 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  �نت 
عجمان �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )1 مكتب مدير �لدعوى( �و بو��صطة 
وكيل معتمد ، 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 2020/9/21 م  
مدير اخلدمات الق�ضائية
مرمي ابراهيم البلو�ضي       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2020 /0001851 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : جاتيندر كومار �صاتبال 
جمهول حمل �لإقامة : عجمان - م�صرف �لتجارية - يعمل يف �صركة تكا�صى �لعربية 

- �لرقم �ملكاين / 4332508494
حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2020/10/05 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  �نت 
عجمان �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )1 مكتب مدير �لدعوى( �و بو��صطة 
وكيل معتمد ، 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 2020/9/21 م  
مدير اخلدمات الق�ضائية
مرمي ابراهيم البلو�ضي       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2020 /0001849 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : نويد �جنوم �صمر �حمد �صمر �حمد حممد علي 
جمهول حمل �لإقامة :  عجمان �لنعيمية 3 - بناية �صو�ن - �لطابق 3 - �صقة 303 

- �لرقم �ملكاين / 4223209196 
حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2020/10/05 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  �نت 
عجمان �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )1 مكتب مدير �لدعوى( �و بو��صطة 
وكيل معتمد ، 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 2020/9/21 م  
مدير اخلدمات الق�ضائية
مرمي ابراهيم البلو�ضي       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم 1990/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2018/743 جتاري كلي ، 

ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 8771235 درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �لإعالن : ح�صن عبد�لقادر زين �لعابدين �خلاجه - �صفته بالق�صية : طالب 

�لتنفيذ - وميثله : عبد�حلكيم حبيب من�صور بن حرز -  �صفته بالق�صية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 2- تي �إت�ض �أو �إي ليمتد )قلب �وربا( �ض م ح - �صفته بالق�صية : منفذ 

�صده جمهول حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : قررت حمكمة دبي �لإبتد�ئية بتاريخ 2020/9/17 �خطاركم ب�صد�د 
بيع  و�إل  �لتبليغ  تاريخ  من  ي��وم   15 خ��الل  دره��م(   8771235( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ 
�لعقار�ت )�لر�ض رقم / 165 + 146 + 158 - منطقة جزر �لعامل( �لعائدة لكم بطريق 

�ملز�يدة وفقا ملقت�صيات ن�ض �ملادة 295 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   

اعالن بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم 6435/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/957 جتاري كلي ، 
ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 2190102 درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 

طالب �لإعالن : بنك �مل�صرق - �ض م ع - �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 
وميثله : حممد عي�صى �صلطان �ل�صويدي -  �صفته بالق�صية : وكيل

�ملطلوب �إعالنهما  : 1- كافيار �ملمتاز  2-وحيد يو�صف علي حممد ب�صفته كفيل �صامن 
ملديونية كافيار �ملمتاز  - �صفتهما بالق�صية : منفذ �صدهما - جمهويل حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : قررت حمكمة دبي �لإبتد�ئية بتاريخ 2020/6/22 �إعالنكم بتحويل 
ملف حجز �لتحفظي جتاري 344 - 2019 �ىلحجز تنفيذي رقم 6435 - 2019 يف حدود 

مبلغ �ملطالبه 2190102 درهم.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   

اعالن بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم 207/2020/2963 تنفيذ جتاري  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/3260 جتاري 

جزئي وب�صد�د �ملبلغ )52026.70 درهم( ، و�لر�صوم و�مل�صروفات  
طالب �لإعالن : جمعه �ملن�صوري للخدمات �لفنية - �ض ذ م م - �صفته بالق�صية 
: طالب �لتنفيذ  �ملطلوب �إعالنه : 1- �لنا�صر للمقاولت �لفنية - ذ م م - �صفته  

بالق�صية : منفذ �صده
و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد   : �لإع��الن  مو�صوع 
خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )52026.70( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �صتبا�صر �لج��ر�ء�ت  �ملحكمة  �ملحكمة. وعليه فان 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2020 /0001842 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه :  م�صيب علي نو�ب علي خان 
جمهول حمل �لإقامة :  عجمان - منطقة �لكر�مة - بناية �ل�صام�صي - �لطابق 6 - 

�صقة 601 �لرقم �ملكاين : 2040840581 
حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2020/10/05 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  �نت 
عجمان �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )1 مكتب مدير �لدعوى( �و بو��صطة 
وكيل معتمد ، 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 2020/9/21 م 
مدير اخلدمات الق�ضائية
مرمي ابراهيم البلو�ضي       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   
  اعالن بالن�ضر

�ملرجع : 620 
ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيد/ ��صد �هلل - بورما �جلن�صية يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
 - ح�صرت  ف�صل  عبد�لوهاب  �ل�صيد/  �ىل  وذلك   ٪100 �لبالغة  ح�صته  كامل  عن 
�جلديدة  �لغيار  قطع  لتجارة  �حلميدية  )ركن  �لرخ�صة  يف  �جلن�صية  باك�صتاين 
لل�صيار�ت( و�لتي تاأ�ص�صت باإمارة �ل�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )756718( �ل�صادرة من 

د�ئرة �لتنمية �لإقت�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 �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   
  اعالن بالن�ضر

�ملرجع : 614
 - �حلرباوي  من�صار  �بو  حممد  �صمر  �صامي  �ل�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�ىل  وذلك   ٪100 �لبالغة  ح�صته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب  �جلن�صية  �ردين 
�ل�صيد/ مالك حممد �حمد �حلو�ري - �ردين �جلن�صية يف )�لردن لفح�ض �ل�صيار�ت 
د�ئرة  من  و�ل�صادرة   )557276( رقم  برخ�صة  �ل�صارقة  �إمارة  يف  تاأ�ص�صت  بالكمبيوتر( 

�لتنمية �لإقت�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 �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   
  اعالن بالن�ضر

�ملرجع : 618
ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيد/ فاطمة �لزهر�ء �ني�ض �بر�هيم �ل�صعدين - م�صرية  
�ل�صيد/  �ىل  وذلك   ٪100 �لبالغة  كامل ح�صته  و�لتنازل عن  �لبيع  يرغب يف  �جلن�صية 
مو�د  لتجارة  �لثالثة  )�لهر�مات  - م�صري �جلن�صية يف  فوده  علي  عبد�لقادر  �لهيثم 
�لبناء( تاأ�ص�صت يف �إمارة �ل�صارقة برخ�صة رقم )772232( و�ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية 

�لإقت�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 �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   

  اعالن بالن�ضر
�ملرجع : 616

ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيد/ حنيف نالكات عبد�هلل نالكات هندي  �جلن�صية يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 100٪  وذلك �ىل �ل�صيدة/ �صميمة تيالبيل 
منزور -هندية �جلن�صية وذلك يف �لرخ�صة �ملهنية �مل�صماة با�صم )كافتريا هالل �ملدينة( 

تاأ�ص�صت باإمارة �ل�صارقة مبوجب رخ�صة مهنية رقم )535991( 
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 �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
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العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   
اعالن بالن�ضر 

 3183/2020/209 تنفيذ عمايل  
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 
�ل�صخ�ض  �صركة  حوحو  ح�صان  عبد�لعزيز  ملالكها  للعقار�ت  جي  �م  �ت�ض  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 

�لو�حد �ض ذ م م - جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/ح�صام فاروق عبد�لروؤوف ح�صن  

وميثله / ليلى حمزه �إ�صماعيل �ملال  
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك��م  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليكم  �أق���ام  ق��د 
)31062.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بالإ�صافة �ىل مبلغ 622 ر�صوم خلزينة 
�ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   
اعالن حكم بالن�ضر        

يف  الدعوى 2657/2017/11 مدين جزئي  
تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 

�إىل حمكوم عليه 1- �صامل حممد عبد�هلل �صليمان �ل علي  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن حمكوم له : �صركة جمموعة �لإمار�ت لالت�صالت )جمموعة �ت�صالت( �ض م ع 

�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2017/12/26 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ل�صالح/ �صركة جمموعة �لإمار�ت لالت�صالت )جمموعة �ت�صالت( �ض م ع بحكمت �ملحكمة مبثابة 
�حل�صوري : بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 86. 24.436 درهم )�ربعة وع�صرون �لف 
و�ربعمائة �صتة وثالثون درهم و�صتة وثمانون فل�ض( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9٪ �صنويا من تاريخ 
�مل�صاريف  و�لزمته  به  �ملق�صى  �ملبلغ  ��صل  تتجاوز  �ل  على  �ل�صد�د  متام  وحتى  �لق�صائية  �ملطالبة 
ومائة 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�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   

اعالن حكم بالن�ضر 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر

�إىل حمكوم عليه 1- مطعم �م �صريف - �ض ذ م م  - جمهول حمل �لإقامة
مبا �ن حمكوم له : �ل�صركة �لعربية �لمريكية للتكنولوجيا )�ر�متك(

وميثله / منى �حمد عبد�لعزيز يو�صف �ل�صباغ
�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2020/7/27 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ل�صالح/ �ل�صركة �لعربية �لمريكية للتكنولوجيا )�ر�متك(  بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ 127.540.91 درهم )مائة و�صبعة وع�صرين �لف وخم�صمائة و�ربعني درهم و�حدى وت�صعني 
متام  وحتى   2020/2/22 يف  �لق�صائية  �ملطالبة  تاريخ  من  �عتبار�   ٪9 �لقانونية  و�لفائدة  فل�ض( 
�ل�صد�د 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. 
 2020/143538

 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   

اعالن بالن�ضر        
يف  الدعوى 2584/2019/16 جتاري جزئي  

مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )127518 درهم( و�لر�صوم 
و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9٪ من تاريخ �ل�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام.  

طالب �لإعالن : نوبهار للتجارة �لقم�صة - �ض ذ م م - �صفته بالق�صية : مدعي  
�ملطلوب �إعالنه : 1- حيدر خان نظر خان  �صفته بالق�صية : �خل�صم �ملدخل

جمهول حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره 
)127518 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9٪ من تاريخ �ل�صتحقاق وحتى 
�ل�صد�د �لتام. وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�ض  �ملو�فق  2020/9/24 �ل�صاعة 8.30 �صباحا يف قاعة 
�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. )نخطركم ب�صرورة مثولكم 

�مام �ملحكمة �ملوقرة حللف �ليمني(. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   

 اعالن بالن�ضر
يف  الإ�ضتئناف رقم 2966/2019/315 ا�ضتئناف عمايل  

مو�صوع �لإ�صتئناف : �إ�صتئناف �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/6072 عمايل 
جزئي و�لر�صوم و�مل�صاريف و�لتعاب.

طالب �لإعالن : �صعد �حمد �حمد �ملغربي  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف
وميثله : نورة �صحمي نا�صر جمل �لهاجري - �صفته  بالق�صية : وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- �صيتي نيل لتجارة �ملالب�ض �جلاهزة - �ض ذ م م - �صفته بالق�صية : 
م�صتاأنف �صده. جمهول حمل �لإقامة 

مو�صوع �لإع��الن : وحددت لها جل�صه يوم �لثنني �ملو�فق 2020/10/5 �ل�صاعة 10.00 
�صباحا بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 2890/2020/16 جتاري جزئي  
و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(   245.048 وق��دره )23.  �ملدعي عليه مببلغ  بالز�م  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�صوع 

و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9٪ من تاريخ �ل�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام.  
طالب �لإعالن : د�نوب ملو�د �لبناء - �ض م ح   

�ملطلوب �إعالنه : 1- �يه �ن �صي للمقاولت )�ض ذ م م( -  �صفته  بالق�صية : مدعي عليه 
عنو�نه : يعلن على هاتف رقم : 043400004 - وفاك�ض رقم : 043400396 

مو�صوع �لإعالن :  نعلنكم بان �ملدعي �أقام عليكم �لدعوى �ملذكورة �أعاله وحددت لها �ملحكمة جل�صة يوم 
�لحد �ملو�فق 2020/10/11 �ل�صاعة 8.30 �صباحا يف قاعة �لتقا�صي عن بعد و�لتي ميكن �لو�صول �ليها من 
خالل موقع حماكم دبي �للكرتوين - �خلدمات �لعامة - جد�ول جل�صات �لق�صايا و�لتي يتوجب عليكم 
قبل  عليها منكم  م�صتند�ت موقع  �و  لديكم من مذكر�ت  ما  بتقدمي  لكم �حلق  بانه  ح�صورها ونخطركم 

�جلل�صة بثالثة �أيام. 
مرفقات : لالطالع على لئحة �لدعوى �لكرتونيا يرجى �لإت�صال : 043347777 

رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   

اعالن حكم بالن�ضر 
 16/2020/442 جتاري جزئي  

تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 
�إىل حمكوم عليه 1- مهدي لل�صفريات )ذ م م(  2-�صاما ح�صني �صوكت �صوكت

جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن حمكوم له : كي لوك للتجارة - �ض ذ م م  وميثله : ز�يد �صعيد ر��صد �صعيد �ل�صحي  

�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2020/6/25 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ل�صالح/  كي لوك للتجارة - �ض ذ م م بف�صخ عقد �لبيع �مل��وؤرخ 2017/2/21 و�ل��ز�م �ملدعي عليهما 
بالت�صامن برد مبلغ وقدره )65000 درهم( للمدعيني و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9٪ من تاريخ قيد 
�لنز�ع رقم 1983 ل�صنة 2019 نز�ع جتاري �حلا�صل يف 2019/9/10 وحتى �ل�صد�د �لتام و�لزمتهما 
بامل�صروفات ومبلغ �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�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   

اعالن بالن�ضر        
يف  الدعوى 109/2020/20 جتاري كلي  

مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )2998405.19 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�صد�د �لتام 

و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  
طالب �لإعالن :  م�صنع كورني�ض �ر�بيان لالملنيوم - �ض ذ م م - �صفته بالق�صية : مدعي  

وميثله : �حمد ح�صن حممد عبد�هلل �ملازمي - �صفته بالق�صية : وكيل 
�ملطلوب �إعالنه : 1- جلوبال جرين بريدج للمقاولت - ذ م م - �صفته  بالق�صية : مدعي عليه 

جمهول حمل �لإقامة 
ب��ال��ز�م �مل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  �ل��دع��وى وم��و���ص��وع��ه��ا  �مل��ط��ال��ب��ة  �أق����ام عليك  م��و���ص��وع �لإع����الن : ق��د 
وحتى  �لدعوى  رفع  تاريخ  من   ٪12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(   2998405.19(
�ل�صد�د �لتام و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.    وحددت لها جل�صة يوم �لحد  �ملو�فق  2020/10/11  
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  فاأنت مكلف باحل�صور  �لتقا�صي عن بعد لذ�  �ل�صاعة 8.30 �صباحا يف قاعة 

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   
اعالن بالن�ضر        

       يف  الدعوى 30/2020/66 دعاوى م�ضتعجله جتارية 
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة ب�صفة م�صتعجلة بفر�ض حر��صة ق�صائية على .... و�لر�صوم و�مل�صاريف 

رقم  ر��صد  ��ض  موؤ�ص�صة  مالك  وب�صفته  �ل�صخ�صية  ب�صفتة  ر�صيد  خالد  1-�صامي   / �لإع��الن  طالب 
OL3476 مركز دبي �ملايل �لعاملي �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله: حممد علي جابر �صالح �حلمادي �صفته بالق�صية: وكيل
�ملطلوب �إعالنه:  1-  �أك�صبورينت �ل�صرق �لو�صط �ض م ح رخ�صة رقم 2205-  �صفته بالق�صية : مدعي 

عليه   -  جمهول حمل �لقامة 
بفر�ض حر��صة  م�صتعجلة  ب�صفة  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد    : �لإع��الن  مو�صوع 

ق�صائية على .... و�لر�صوم و�مل�صاريف. 
وحددت لها جل�صة يوم �لحد �ملو�فق 2020/09/27 �ل�صاعة 08:30 �صباحاً يف قاعة �لتقا�صي عن بعد 
لذ� فانت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونياً وعليك تقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام على �لقل.
رئي�س ال�ضعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية   التجاريه 
العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   

اعالن بالن�ضر        
       يف  الدعوى 3327/2020/60 اأمر اداء 

مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة با�صد�ر �لمر بالز�م �ملرعى عليه ب�صد�د مبلغ 250000 درهم 
و�لر�صوم و�ل�صاريف 
طالب �لإعالن / 1-�ك�صني �صني �صفته بالق�صية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنه:  1-  يو�صو�نغ و�نغ-  �صفته بالق�صية : مدعي عليه
جمهول حمل �لقامة 

مو�صوع �لإعالن :قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2020/8/20 بالز�م �ملدعى عليها يو�صو�نغ 
و�نغ باأن توؤدي للمدعية �ك�صني �صني مبلغ 250000 درهم )مائتني وخم�صون �لف درهم( و�لفائدة 
�لقانونية 9٪ �صنوياً من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية يف 2020/8/16 وحتى �ل�صد�د �لتام و�لر�صوم 

و�مل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.
ولكم �حلق يف ��صتئناف �لمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن.

رئي�س ال�ضعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية   التجاريه 
العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   

اعالن بالن�ضر        
       يف  الدعوى 2837/2020/60 اأمر اداء 

مو�صوع �لدعوى : �ملو�صوع �مر �د�ء مببلغ وقدره 200.000 درهم �إمار�تي و 12٪ �لفو�ئد �لقانونية 
على مبلغ �ملطالبة من تاريخ �ل�صتحقاق وحتى متام �ل�صد�د 

طالب �لإعالن / 1-عبد�هلل �ل�صيد حممد �لها�صمي �صفته بالق�صية : مدعي 
وميثله: عائ�صة حممد ح�صن طاهر �صفته بالق�صية: وكيل

�ملطلوب �إعالنه:  1-  فر��ض جميل حممود �لب�صايره-  �صفته بالق�صية : مدعي عليه
جمهول حمل �لقامة 

مو�صوع �لإعالن :قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2020/7/23 بالز�م �ملدعى عليه فر��ض جميل 
درهم )مائتي   200.000 �لها�صمي مبلغ  �ل�صيد حممد  للمدعي عبد�هلل  يوؤدي  باأن  �لب�صايره  حممود 
�لف درهم( و�لفائدة �لقانونية 9٪ �صنوياً من تاريخ �ل�صتحقاق لكل �صيك وحتى متام �ل�صد�د و�لر�صوم 

و�مل�صاريف. ولكم �حلق يف ��صتئناف �لمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�ضعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية   التجاريه 
العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   

اعالن بالن�ضر        
       يف  الدعوى 149/2020/71 تظلم مدين 

مو�صوع �لدعوى : تظلم من �لقر�ر �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2020/401 �مر على عري�صة 
مدين و�لر�صوم و�مل�صاريف 

طالب �لإعالن / 1-�ك�صني �صني �صفته بالق�صية : متظلم 
�ملطلوب �إعالنه:  1-  يو�صو�نغ و�نغ-  �صفته بالق�صية : متظلم �صده

جمهول حمل �لقامة 
مو�صوع �لإعالن :قد �قام عليك �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�صوعه تظلم من �لقر�ر �ل�صادر يف 

�لدعوى رقم 2020/401 �مر على عري�صة مدين و�لر�صوم و�مل�صاريف.
وحددت لها جل�صة يوم �لحد �ملو�فق 2020/09/27 �ل�صاعة 08:30 �صباحاً يف قاعة �لتقا�صي عن 
�أو من ميثلك قانونياً وعليك تقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  بعد لذ� فانت مكلف باحل�صور 
م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام على �لقل، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون 

مبثابة ح�صوري
رئي�س ال�ضعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  املدنيه  

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 18/2020/757 عقاري جزئي 
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره )163858 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب 

�ملحاماة و�لفائدة 12٪ من �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام 
طالب �لإعالن / 1-موؤ�ص�صة عقار�ت عجمان )عقار( - �صفته بالق�صية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنه :  1-  ر�خيمزهان �صيوروف -  �صفته بالق�صية : مدعي عليه 
 جمهول حمل �لقامة 

مو�صوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة  بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره )163858 
درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام.  

وحددت لها جل�صة يوم �لثنني  �ملو�فق  2020/9/28  �ل�صاعة 10.00 �ض بقاعة �لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل  مكلف باحل�صور 

�جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل . 
مدير الدعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية   العقارية 
العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   

اعالن بالن�ضر        
يف  الدعوى 742/2020/18 عقاري جزئي 

مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره )751634 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12٪ من �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام 

طالب �لإعالن / 1-موؤ�ص�صة عقار�ت عجمان )عقار( - �صفته بالق�صية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنه :  1-  عبد�ملوؤمن م�صدق �حمد �ملختار -  �صفته بالق�صية : مدعي عليه 

 جمهول حمل �لقامة 
مو�صوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره )751634 

درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام.  
وحددت لها جل�صة يوم �لثنني  �ملو�فق  2020/9/28  �ل�صاعة 10.00 �ض بقاعة �لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل  مكلف باحل�صور 

�جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل . 
مدير الدعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية   العقارية 
العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   

اعالن بالن�ضر        
يف  الدعوى 18/2020/747 عقاري جزئي 

مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره )128589 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12٪ من �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام 

طالب �لإعالن / 1-موؤ�ص�صة عقار�ت عجمان )عقار( - �صفته بالق�صية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنه :  1-  ليربتي �يكو�صو �ركو -  �صفته بالق�صية : مدعي عليه 

 جمهول حمل �لقامة 
مو�صوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره )128589 

درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام.  
وحددت لها جل�صة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2020/9/30  �ل�صاعة 10.00 �ض بقاعة �لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل  مكلف باحل�صور 

�جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل . 
مدير الدعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية   العقارية 
العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   

اعالن بالن�ضر        
يف  الدعوى 741/2020/18 عقاري جزئي 

مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره )187711 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12٪ من �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام 

طالب �لإعالن / 1-موؤ�ص�صة عقار�ت عجمان )عقار( - �صفته بالق�صية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنه :  1-  م�صطفى علي حزيني حته -  �صفته بالق�صية : مدعي عليه 

 جمهول حمل �لقامة 
مو�صوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره )187711 

درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام.  
وحددت لها جل�صة يوم �لثنني  �ملو�فق  2020/9/28  �ل�صاعة 10.00 �ض بقاعة �لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل  مكلف باحل�صور 

�جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل . 
مدير الدعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية   العقارية 

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم 1730/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/3178 �مر �د�ء ، ب�صد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )56590 درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �لإعالن : حممد �صعيد �ل�صيد �لر�صا�صي - �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 

وميثله : رميا عبد�حلكيم �جلر�صي -  �صفته بالق�صية : وكيل
�ملطلوب �إعالنهما :1- �نتيلكون �صي�صتمز  2-جوليت ليما �صامو�ل �صولومان - �صفتهما 

بالق�صية : منفذ �صدهما - جمهويل حمل �لإقامة 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  �أقام عليك �لدعوى  مو�صوع �لإعالن : قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )56590( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم 4669/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2655/2018 جتاري كلي ب�صد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره )81. 7.548.571 درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �لإع��الن : بنك �ت�ض ��ض بي �صي �ل�صرق �لو�صط �ملحدود - فرع دبي - �صفته بالق�صية 

: طالب �لتنفيذ 
ليمتد  3-هري�ض  �نرتنا�صيونال  2-�ت�ض. يف.  م(   م  ذ  )�ض  فيفا  �قم�صة   -1  : �إعالنهم  �ملطلوب 
�مرناين  فيكر�م  5-ك���ر�ن  �م��رن��اين  هاري�ض  �م��رن��اين  هاري�ض  4-ف��ي��ك��ر�م  �م��رن��اين  ناريند��ض 

�صاولين ليالر�م هاريالد��ض - �صفتهم بالق�صية : منفذ �صدهم - جمهويل حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب   )7.548.571 .81( وق��دره  به 
�صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم 1245/2020/208 تنفيذ مدين  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 1873 ل�صنة 2019 مدين جزئي ، �ملوؤيد 
بالإ�صتئناف رقم 1364/2019 �إ�صتئناف مدين ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )703215 درهم( ، 

�صامال للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �لإعالن : �صالم حممد �بو كرنيب - �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 

وميثله : يو�صف حممد ح�صن حممد �لبحر -  �صفته بالق�صية : وكيل
�ملطلوب �إعالنهما : 1- �صركة بي �و و�ي لتجارة �صيار�ت �لركاب - �ض ذ م م 2- حممد عا�صف �صيخ 

�صيخ عبد�لرحمن - �صفتهما  بالق�صية : منفذ �صدهما - جمهول حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�صتبا�صر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.  �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م   )70321( وق��دره  به 
تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج���ر�ء�ت 

ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   

اعالن بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم 3681/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2020/1555 �مر �د�ء ، ب�صد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )146900 درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 

طالب �لإعالن : موؤ�ص�صة هالل عبد�لرحمن لرتكيب �نظمة تكييف �لهو�ء - �صفته بالق�صية : 
طالب �لتنفيذ  - وميثله : رميا عبد�حلكيم �جلر�صي - �صفته بالق�صية : وكيل

�ملطلوب �إعالنهما : 1- �خلليج �لهند�صية �ض ذ م م - ومديرها عثماين جميل �حمد حممد جعفر  
2- عثماين جميل �حمد حممد جعفر - �صفتهما بالق�صية : منفذ �صدهما

جمهويل حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�صتبا�صر  �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة  �لتنفيذ  به وقدره )146900( درهم �ىل طالب 
تاريخ  �ملذكور خالل 15 يوما من  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت 

ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم 410/2017/211 تنفيذ عقاري  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2016/198 عقاري كلي و 2016/603 

عقاري كلي ، و�ملعدل بالإ�صتئناف رقم 544 و 2016/588 ��صتئناف عقاري ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)4719150 درهم( �صامال للر�صوم و�مل�صاريف. 

طالب �لإع��الن : �وماك�ض �نرتنا�صيونال ليمتد/ �صركة منطقة حرة ذ�ت م�صوؤولية حم��دودة  �صفته بالق�صية 
�إعالنه : -1 درمي  : طالب �لتنفيذ - وميثله : حيدر �صامل علي بن حيدر - �صفته بالق�صية : وكيل �ملطلوب 
�نف�صتمنت ليمتد / �صركة منطقة حرة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة  ميثلها مالكها ووكيلها يف �لتوقيع طاهر جرب�ئيل 

بابابور كلخور�ن - �صفته بالق�صية : منفذ �صده  - جمهول حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : نعلنكم بانه مت �حلجز على �لعقار �لعائد �ليكم وبياناتها �لتي )�ر�ض رقم 3002 مبنطقة 
جبل علي �لوىل ��صم �ملبنى MED66 �لوحد�ت 308 - 206 - 210 - 114 - 305 - 309 - 313 - 

قانونا. مفعوله  ونفاذ  جاء  مبا  للعلم  وذلك  به  �ملنفذ  �ملبلغ  حدود  يف   )G10 - G07  -  205
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم 5309/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 4071 ل�صنة 2018 جتاري جزئي ، 

ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 110558.17 درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �لإعالن : يوين �خلليج للتنمية - �ض ذ م م - �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 

 وميثله : خليفة عبد�لرحمن �ل�صيد �إبر�هيم �ل�صيد خليفه �ل�صاده -  �صفته بالق�صية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- �لريامي لأعمال �لكهروميكانيكية - �ض ذ م م - �صفته بالق�صية : منفذ 

�صده - جمهول حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )110558.17( وق��دره  به  �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�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   
رقم 2020/132089 

�ملنذر :- عمر حممد خان - بريطاين �جلن�صية 
�ملنذر �ليه :- فنتينج كابيتال بيوت �لعطالت - �ض ذ م م 

�لعنو�ن / دبي - منطقة برج خليفة - بناية رزديني�ض 3 - �صقة رقم 1601  
بوكالتنا عن �ملخطر �لذي كلفنا بتوجيه هذ� �لخطار �ليكم فاإننا نخطركم �ىل �صد�د 
�لقيمة �ليجارية �مل�صتحقة عليكم منذ 2020/6/15 وحتى تاريخ 2020/9/1 
تاريخ  يوما من  وذلك يف موعد غايته ثالثني   22916 وقدره  تقدر مببلغ  و�لتي 
�عالنكم بهذ� �لخطار وبخالف ذلك �صوف ت�صطر �ملخطرة �ىل �للجوء �ىل مركز 
ف�ض �ملنازعات  �ليجارية للمطالبة بالخالء و�لز�مكم ب�صد�د �لقيمة �ليجارية حتى 

�لخالء �لتام مع حتملكم للر�صوم و�مل�صاريف و�لتعاب. 
مكتب دار العدالة للمحاماة  

اإنذار عديل بالن�ضر 
العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   

اعالن بالن�ضر للح�ضور اأمام اإدارة الدعوى
ب�ضحيفتني اإحداهما ناطقة باللغة الجنليزية 

يف ال�ضتئناف رقم 2020/1241 مدين 
بناء علي طلب �مل�صتاأنف / خالد عادل عبد�هلل خمي�ض جمعه �ملعمري

�ىل �مل�صتاأنف �صدهم : 1- �حمد عبد�هلل �حمد �حلمادي �إمار�تي �جلن�صية  
 - ر�ين  3-هيمايور�مبان  �جلن�صية   هندي   - د����ص��ورك��ار  كمال  �صليم   -2
هندي �جلن�صية  4- مرحبا لتاجر �حلافالت.  �نت مكلف باحل�صور �مام 
مكتب �إد�رة �لدعوى مبحكمة �ل�صارقة �لحتادية �ل�صتئنافية - بو��صطة 
وكيل معتمد وذلك يف يوم �لثنني  �ملو�فق 2020/9/28 يف �لدعوى �ملذكور 

رقمها �عاله - بو�صفك م�صتاأنف �صده
مكتب ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�ضارقة  الحتادية ال�ضتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
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 •• الفجرية-الفجر:
�أحيا �ملتحف �لرقمي للفن �لت�صكيلي �لإمار�تي �لتابع جلمعية �لفجرة 
�لجتماعية �لثقافية، م�صاء �أم�ض �لأول �لأحد �لذكرى �لر�بعة لرحيل 
ندوة  تخ�صي�ض  خ��الل  من  �صريف،  ح�صن  �لإم��ار�ت��ي  �لت�صكيلي  �لفنان 
من�صة  ع��رب  ُب��ث��ت  �لفن”،  ذ�ك����رة  يف  �ل�����ص��ري��ف  “ح�صن  ب��ع��ن��و�ن  ثقافية 
�لت�صال �ملرئي “زووم”، بح�صور �صعادة خالد �لظنحاين رئي�ض جمل�ض 

�إد�رة �جلمعية، وجمهور كبر من �لفنانني و�ملهتمني بالفن �ملعا�صر.
وت��ن��اول��ت �ل���ن���دوة �ل��ت��ي ���ص��ارك ف��ي��ه��ا، �لأدي�����ب ع����ادل خ����ز�م، و�ل�صاعرة 
و�ملخرجة جنوم �لغامن، و�لفنان خليل عبد �لو�حد، و�أد�رتها �لإعالمية 
�ل��ذي يعد من رو�د  �لفنان ح�صن �صريف  �ملالح، حمطات من حياة  ر�صا 

�لفن �ملفاهيمي يف دولة �لإمار�ت.
وعر�صت �ملالح، يف م�صتهل �لندوة، �لرحلة �مللحمية �لتي عا�صها �صريف، 
�إدخاله  حني �متزجت بالإ�صر�ر و�لت�صميم لتحقيق �أهد�فه، من خالل 
�لأجيال  ب��ني  �لت�صكيلي  �لفن  �أج���و�ء  يف  �ل���روح  وب��ث  جديد  ب�صري  ف��ن 

�جلديدة يف �لإمار�ت.
بدوره حتدث �لأديب عادل خز�م عن عالقته �ملتميزة مع �لفنان �لر�حل 
�لفني،  �جلانب  عن  تنف�صل  مل  �لتي  �لإن�صانية  ورحلته  �صريف  ح�صن 
حيث كانت حلظات حياته متنوعة ما بني �لفن و�لأدب و�ل�صعر و�لفل�صفة 

�لوجودية.
�لعا�صرة،  �صن  يف  �ملدر�صة  دخ��ول��ه  منذ  �ل��ر�ح��ل  حياة  خ��ز�م  و��صتعر�ض 
�لتي  �لعقبات  متاأخر�ً عن زمالئه، مما �صكل لديه حتد كبر يف جتاوز 
كانت تعرت�صه يف �حلياة، كما متيز منذ �صغره باخلرب�صات �لذكية و�لتي 
بد�أها بر�صم �لكاريكاتر يف جملة نادي �لن�صر ومن ثم حتول �إىل ر�صام 

يف هذ� �لفن يف بع�ض �ل�صحف �ملحلية كالفجر و�لوحدة .

بد�ية  يف  ل��ل��در����ص��ة  ل��ن��دن  �إىل  �ل�صريف  �ل��ف��ن��ان  �صفر  �أن  خ���ز�م  و�ع��ت��رب 
�ملرحوم،  حياة  يف  كبرة  حت��ول  نقطة  كانت  �ملا�صي،  �ل��ق��رن  ثمانينيات 
لوحاته  و�أ�صبحت  �لب�صرية،  للعلوم  در��صته  م��ن  ع��ودت��ه  بعد  وخا�صة 
�لفن  مر�صم  بتاأ�صي�ض  ق��ام  كما  و�صعرية،  فل�صفية  ت��اأث��ر�ت  م��ن  نابعة 
يف  و�ملفكرين  للفنانني  وفكري  فني  كملتقى  دب��ي،  يف  �ل�صباب  م�صرح  يف 
�لفن �حلديث، و�صاهم �أي�صا بتاأ�صي�ض جمعية �لإمار�ت للفنون �جلميلة، 
حممد  م��ن  ك��ل  �صملت  و�ل��ت��ي  �ملفاهيمي  للفن  “�خلم�صة”  وجمموعة 

كاظم، وحممد �حمد �إبر�هيم، وعبد �هلل �ل�صعدي، وح�صني �صريف.
بع�ض  من  تهمي�ض  �لت�صعينيات،  فرتة  يف  �ل�صريف  و�ج��ه  خ��ز�م:  ويتابع 
ولكن  �خلارجية،  �مل�صاركات  �صمن  تر�صيحه  وع��دم  �لثقافية،  �ملوؤ�ص�صات 
�لعامل، و��صتقطابها كربى  �إىل  �لفنان ح�صن  �أعمال  �صرعان ما خرجت 
متاحف �لعامل، لالأعمال �لفنية �لهامة �لتي �أنتجها، فاأ�صبح من �أ�صماء 
�لفنانني �ملهمني على �ل�صاحة �لفنية، ومل تاأخذه �ل�صهرة عن �أ�صدقائه 

وحميطه �ملجتمعي.
مع  جتربتها  �إىل  �لغامن  جنوم  و�ملخرجة  �ل�صاعرة  �أ�صارت  جانبها،  من 
�لفنان �لر�حل ح�صن �صريف، �لتي بد�أت عالقتها به يف ثمانينات �لقرن 
�ملا�صي، وبعد عودته من بريطانيا، عمل على تغير �حلركة �لت�صكيلية، 

�إ�صافة �إىل �ن�صغاله بالرتجمة للحركة �لفنية. 
“�آلت حادة”  �أب��و�ب عو�مله، من خالل فيلمي  �لغامن: طرقت  و�أ�صافت 
بلحظة،  حلظة  وحياته  و�ل��ف��ك��ري،  و�لإن�����ص��اين  �لت�صكيلي  �إرث���ه  لتوثيق 
ملنح  كمحاولة  �لفيلم  يكون  �أن  و�أردت  �لعمل،  موقع  يف  جولته  ور�صد 
�لفنان ح�صن جزء� من حقه على �لفن، و�أن يربز قيمته وح�صوره �لقوي 
حل�صن  كاملة  �مل�صاحة  ت��رك  �لفيلم  يف  حاولت  كما  باأ�صرها،  �ملنطقة  يف 
فيما  �لذ�تية  روؤي��ت��ه  وي��ط��رح  �ل��ف��ن،  م��ع  حكايته  بنف�صه  ل��روي  �صريف 
و�لتحديات  و�لعالقات  و�لأ�صدقاء  و�ملو�صيقى  و�لأدب  بالفل�صفة  يتعلق 

وطقو�ض عمله، عالوة على ت�صليط �ل�صوء على م�صروعه �لفني �لقائم 
على �ل�صكل �ملفاهيمي. وقدمت �لغامن جمموعة من �لقر�ء�ت �ل�صعرية 
�لتي لها عالقة بالفيلم فقالت: “يوم خمتلط بامللح و�لثلج.. مطر هناك 

وقلب يرتقب متى ي�صقط �لغيم«. 
يعد  �ل��ذي  �لو�حد،  عبد  خليل  �لت�صكيلي  �لفنان  ��صتعر�ض  جهته،  ومن 
على  تتلمذ  وكيف  جتربته،  �صريف،  ح�صن  �لر�حل  �لفنان  تالميذ  �أح��د 
�لفني  �لعمل  �أ�صيا�صيات  و�تقان  �ل�صامتة،  �لطبيعة  ر�صم  وتعلم  يديه، 
�لتي بد�أت بتعلم �لر�صم بقلم �لر�صا�ض و�لنتقال �إىل �لتلوين مبر�حل 
�لأعمال  نحو  يوجهنا  �صريف  �لفنان  ك��ان  �ل��و�ح��د:  عبد  وق��ال  لحقة. 
�لفنية �لقوية ب�صرياً، وي�صوب �لأخطاء �لتي كنا نقع فيها خالل عملنا 
يف �ملر�صم �حلر، فكان له �لف�صل �لرئي�ض يف دخويل عامل �لفن �لت�صكيلي، 
باخلارج،  �لفني  تعليمي  مو��صلة  يف  �لطريق  متهيد  يف  دوره  �أن�صى  ول 
على  �لفنانني  من  مهماً  جياًل  فاأ�ص�ض  �لفن،  مهار�ت  جميع  و��صتيعاب 
يكن  مل  �صريف  ح�صن  �لر�حل  �لفنان  �أن  مو�صحاً  �لإم��ار�ت��ي��ة.  �ل�صاحة 
معلماً لنا بل كان مربياً ويهتم بطلبته ويتابع �حتياجاتهم، كما كان له 
�لفن  عن  حديثه  �أثناء  �ل�صحف،  يف  طلبته  �أ�صماء  �إب��ر�ز  يف  حيوياً  دور�ً 
جمعية  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  �لظنحاين  خالد  ق��ال  ب���دوره  �لت�صكيلي.  
للفنان  ثقافية  ن��دوة  تخ�صي�ض  “�إن  �لثقافية:  �لجتماعية  �لفجرة 
�لر�حل ح�صن �صريف، ينبع من �لأهمية �لكبرة لهذ� �لفنان �لذي كان 
و�آمن  �لإن�صاين  بالبعد  ر�صالة فنية ممزوجة  و�صاحب  متو��صعاً  �إن�صاناً 
بدور �لفن يف �ملجتمع �لإمار�تي �ملعا�صر”. م�صيفاً “هذ� �لفنان ذو قيمة 
كما  �لفن،  يف  و��صحاً  تاأثر�ً  له  وكان  �لت�صكيل،  �إبد�عية مهمة يف عامل 
وتطور�ته،  و�آفاقه  �لفني  �حل��ر�ك  ب�صمة مهمة يف طبيعة  ل�صريف  كان 
يف �ملنطقة، و�صّجع �لكثر من �ل�صباب �لإمار�تيني على خو�ض �لتجارب 

�جلديدة يف �لفنون �لب�صرّية«.

�أبوظبي  ق���ن���اة  ع���رب  �حل����و�ري����ة  �جل��ل�����ص��ة  ب���ث  مت 
�أبوظبي   - و�ل�����ص��ي��اح��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  ل��د�ئ��رة  للثقافة 
�ملو�صوعات  من  عدد�ً  وغطت  على �ل�”يوتيوب”؛ 
�ملتنوعة و�ملهمة، بدء�ً من �مل�صرة �ملهنية �لالمعة 
للمنتج بلوم، و�صوًل �إىل �ل�صعبية �لعاملية �لر��صخة 
لأف�����الم �ل���رع���ب، و�لأزم�������ة �ل���ت���ي �أث�����رت يف عامل 
هوليوود باأكمله مع تف�صي وباء “كوفيد – 19«. 

ب��ل��وم ع���دد�ً م��ن �أجن���ح �لأف����الم �ل�صينمائية  �أن��ت��ج 
م�صاركاً  رئي�صاً  يعمل  وك���ان  �لأخ����رة.  �لآون����ة  يف 
�صركة  ل��دى  �مل�صرتك  و�لإن��ت��اج  �ل�صتحو�ذ  لق�صم 
يبادر  �أن  قبل  نيويورك  فيلمز” يف  “مر�ماك�ض 
�ملجالت  م��ت��ع��ددة  �خل��ا���ص��ة  ���ص��رك��ت��ه  �إط����الق  �إىل 
“بلوم هاو�ض”، و�مل�صوؤولة عن �إنتاج عدد من �أفالم 
�لرعب �ل�صتثنائية �لتي تدعو �مل�صاهد �إىل �لتاأمل 

و�لتفكر.  
عاملياً  �مل��ع��روف  �لفيلم  �لأع���م���ال  ه���ذه  �صمن  م��ن 
�متياز�ت  وك���ذل���ك  للطبيعة”،  خ����ارق  “ن�صاط 
و”�صيني�صرت”؛  و”غد�ر”،  �لتطهر”،  “حملة 

بالإ�صافة �إىل عدد من �لأعمال �لناجحة �لأخرة 
بلوم  وت��ف��رغ  �خلفي”.  و”�لرجل  “�أخرج”  مثل 
“ويبال�ض”  �لدر�مية مثل  �لأفالم  لإنتاج  موؤخر�ً 
“وبالك كالنزمان”، وتر�صح يف كليهما لنيل جائزة 
�لتلفزيونية  �مل�صل�صالت  �إىل  بالإ�صافة  �لأو�صكار، 
مثل “�لنح�ض” �لذي فاز بجائزة “�أميي” لأف�صل 

عمل وثائقي.
جزء�ً  كان  لطاملا  �لق�ص�ض  �صرد  �أن  معاليه  و�أ�صار 
يتطور  �أن  قبل  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لثقافة  م��ن  رئي�صياً 
�لإعالم.  و�صائل  من  �حلديثة  �لأ�صكال  �إىل  �ليوم 
�آلف  منذ  �لق�ص�ض  ن���روي  “كنا  معاليه:  وق���ال 
و�أعمال  �أف��الم،  �إىل  بتحويلها  بد�أنا  وقد  �ل�صنني، 
’�أنيمي‘  ور�صوم  ر�صومية،  وجم��الت  تليفزيونية، 
�أ�صكال  جميع  ��صتخد�م  �إىل  ونتطلع  و’مانغا‘ – 

�ملحتوى لرو�ية ق�ص�صنا«. 
وناق�صت �جلل�صة �حلو�رية كذلك منو قطاع �لأفالم 
�ملبارك  ب��ر�أي  تدور  و�لتي  �ل�صغرة،  �مليز�نية  ذ�ت 
و�لتاأثر�ت  �ل�صعيف  �لق�ص�صي  “�ل�صرد  ح��ول 

على  توؤخذ  ل  يجعلها  “�لب�صرية” �ملريعة”، مما 
حممل �جلد. وجنح بلوم بتغير هذ� �لنموذج من 
خالل �إنتاج �أفالم �صغرة �مليز�نية مبعاير رفيعة 
للغاية. وقال بلوم: “�أنا �صخ�صياً �أ�صعر باأن �لفيلم 
يكون عر�صة للف�صل مبجرد �إنفاق �لكثر من �ملال 
�ملوؤثر�ت �خلا�صة  عليه. فاملخرج يركز كثر�ً على 
و�حلركات �جلريئة نا�صياً جانب �ل�صرد �لق�ص�صي؛ 
وغنٌي  �مل��ب��ال��غ��ة،  منحى  يتخذ  �لفيلم  يجعل  مم��ا 
بالدرجة  يهتمون  �ل�صينما  مرتادي  �أن  �لقول  عن 
�لأوىل بجانبي �لأد�ء و�ل�صرد �لق�ص�صي، وما عد� 
ذلك “يعترب من �لكماليات”. وخل�ض بلوم �إىل �أن 
�أفالم  لإنتاج  �ملثلى  �لو�صيلة  تعترب  �لرعب  �أف��الم 
م�صتقلة و�صغرة �مليز�نية جتذب قاعدة جماهرية 
و��صعة، وقال: “ل�صت بحاجة �إىل �لكثر من �ملال 
ل�صنع فيلم مقنع للغاية، كل ما حتتاجه �صيناريو 
وجذبه«.  �مل�صاهد  لت�صويق  ر�ئعني  وممثلني  ر�ئ��ع 
و�نتقل �حلديث �إىل �زدهار قطاع �ل�صينما �لعاملي 
مع بزوغ جنم عدة �أفالم من كوريا و�أملانيا وبلد�ن 

�ل�صينما.  �أخ��رى تتحدى تفوق هوليوود يف قطاع 
وقال �ملبارك “على �لرغم من �أن كل بلد و�صانعي 
�إل  هوليوود،  من  �إلهامهم  ي�صتمدون  قد  �أفالمه 
�أنهم ي�صيفون �أي�صاً ب�صمتهم �أو هويتهم �خلا�صة 
بفيلم  و��صت�صهد  ي�صنعونها”.  �لتي  �لأف���الم  �إىل 
�لإمار�تي  للمخرج  “زنز�نة”  �لنف�صي  �لت�صويق 
تعبره  و�ل��ذي ج�صد على حد  �لأن�����ص��اري،  ماجد 
“حالة تو�زن جميل بني �لثقافة �لعربية و�ل�صمات 

�مل�صتوحاة من هوليوود«.
�ل���رع���ب وجاذبيتها  �أف�����الم  ع���ن  �مل���ب���ارك  وحت����دث 
�لإم����ار�ت����ي����ة، ح��ي��ث ينطوي  ل��ل��ث��ق��اف��ة  ب��ال��ن�����ص��ب��ة 
�لفولكلور �ملحلي على �لكثر من �لق�ص�ض �ل�صيقة 
حول كائنات خارقة للطبيعة، معرباً عن �أمله يف �أن 
تتحول بع�ض هذه �لق�ص�ض �إىل �أفالم يف �مل�صتقبل. 
وقال بلوم: “ما يتمحور حوله فيلم �لرعب لي�ض 
�لرعب بحد ذ�ته، فاجلمهور ل يتطلع �إىل �ل�صعور 
بالإحباط، بل يتطلع �إىل �خلوف مبعناه �حلقيقي، 
�لتفكر  هي  ما  �صخ�ض  لإخافة  �ملثلى  و�لطريقة 

�ملخاوف  ه��ذه  كل  بني  م�صاعر  من  يختلجه  فيما 
�لتي يعي�صها«.

فر�صته  �ل����ذي  �ل���ر�ه���ن  �ل��و���ص��ع  �إىل  �إ����ص���ارة  ويف 
�صوؤ�ًل  �مل���ب���ارك  وج���ه   ،”19 – “كوفيد  ج��ائ��ح��ة 
باأعد�د  �لنا�ض  ع��ودة  يرجح  ك��ان  �إذ�  عما  بلوم  �إىل 
�أم  �لأزم��ة،  �نتهاء  �ل�صينما مبجرد  دور  �إىل  كبرة 
يف  �لإن��رتن��ت  عرب  �لأف���الم  مب�صاهدة  ��صتمر�رهم 
�ملنزل. و�أجاب بلوم �أن �جلائحة �صتحدث تغير�ت 
جذرية يف جمال �ل�صينما بطريقتني: �أوًل، �صتوؤثر 
على  �لنا�ض  �إجبار  يف  و�ملتمثلة  �ملزعجة،  �لتجربة 
�ل��ب��ق��اء يف �مل��ن��زل و�رت����د�ء �لأق��ن��ع��ة، على حمتوى 
�لنا�ض  �صيعود  وثانياً،  لالأفالم.  �لق�ص�صي  �ل�صرد 
�إىل دور �ل�صينما لكن ب�صكل خمتلف، حيث �صيكون 
لديهم �ملزيد من �خليار�ت لكنها �أق�صر من حيث 

فرت�ت �لعر�ض.
ويف ختام حديثه، وجه بلوم ر�صالة �إىل جميع �صّناع 
�لأفالم �ل�صباب قال فيها: “�إياكم �أن تفقدو� �لأمل 
�لعامل  – 19‘ويعود  �صينتهي’ كوفيد  �لإلهام،  �أو 

�لتفكر يف  عليه”. وطلب منهم عند  كان  ما  �إىل 
ق�صة يقدمونها “حماولة �لعثور على ق�صة قريبة 
من �لقلب تعرفون �لكثر عنها؛ و�لأهم من ذلك 
ت�صتقطب  يجعلها  فهذ�  خميفة،  جعلها  حماولة 
م�صاهد�ت �أكرب، وبالتايل حتقق حافز�ً �أكرب لإنتاج 

�ملزيد«.
من  �صل�صلة  ه���ي  للجميع”  �ل��ث��ق��اف��ة  »ح������و�ر�ت 
�جل��ل�����ص��ات �حل���و�ري���ة �لف��رت����ص��ي��ة �ل��ت��ي تبحث 
يف �أب����رز ق�����ص��اي��ا �مل�����ص��ه��د �ل��ث��ق��ايف �مل���زده���ر لدولة 
فعالياتها  وت�صمنت  �مل��ت��ح��دة.  �لعربية  �لإم����ار�ت 
“لرن�صم م�صتقبلنا” و�لتي �صارك  �ل�صابقة جل�صة 
�ل�صباب  �لإم��ار�ت��ي��ني  �ل��ك��ّت��اب  م��ن  جمموعة  فيها 
طريق  �ل��ف��ن��ي:  “�ملجتمع  وج��ل�����ص��ة  �مل���وه���وب���ني؛ 
من  جمموعة  مب�صاركة  �نعقدت  �لتي  �مل�صتقبل” 
�صاهمت يف ر�صم مالمح  �لتي  �مللهمة  �ل�صخ�صيات 
“روؤية  وجل�صة  �ملتميز،  �لإم��ار�ت��ي  �لفني  �مل�صهد 
�صركاء  م���ن  جم��م��وع��ة  م���ع  للمتاحف”  ج���دي���دة 

�ملتاحف �لعامليني.

حوارات الثقافة 

حممد خليفة املبارك يحاور املنتج الهوليوودي جاي�شون بلوم ويقّدم ر�شائل ملهمة ل�شّناع الأفالم يف دولة الإمارات

•• ال�شارقة-الفجر:

�صجلت �لدورة �ل� 12 من جائزة �ت�صالت لكتاب �لطفل، �لتي 
�صركة  وترعاها  �ليافعني،  لكتب  �لإم��ار�ت��ي  �ملجل�ض  ينظمها 
“�ت�صالت”، �أعلى عدد�ً من �مل�صاركات منذ �نطالقها يف �لعام 

2009، حيث و�صلت عدد �لطلبات �إىل 221 طلباً من 22 
كاتباً،  و174  نا�صر�ً   93 من  تلقتها  و�أجنبية،  عربية  دول��ة 

و158 ر�ّصاماً. 
171 م�صاركة، وبلغت  �إىل  �ملتاأهلة  �مل�صاركات  �إجمايل  وو�صل 
�ل��ت��ي تلقتها �جل��ائ��زة ع��ن فئة ك��ت��اب �لعام  �مل�����ص��ارك��ات  �أع����د�د 

للطفل 119 م�صاركة، وحققت فئة كتاب �لعام لليافعني 40 
م�صاركة، بينما تقّدم لفئة �لكتاب �ل�صامت 12 م�صاركة، فيما 
��صتيفاء �ل�صروط  50 م�صاركة لعدم  �إد�رة �جلائزة  ��صتبعدت 

�خلا�صة.
 

م�صاركات من خمتلف �أنحاء �لعامل
و����ص��ت��ق��ط��ب��ت �جل���ائ���زة �ل��ت��ي ت��ع��ت��رب �لأوىل م��ن ن��وع��ه��ا على 
م��ن فنلند�،  م���رة  ن��ا���ص��ري��ن لأول  �ل��ع��رب��ي  �ل��وط��ن  م�����ص��ت��وى 
باقي  و�إ�صبانيا، وتوزعت  و�إير�ن،  وكند�، وجورجيا، و�لكونغو، 
�مل�صاركات على كل من م�صر، ودولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
و�لعر�ق،  و���ص��وري��ا،  و�ل��ك��وي��ت،  ولبنان،  و�ل�صعودية،  و�لأردن، 
وفل�صطني، وتون�ض، و�ل�صود�ن، و�ملغرب، و�جلز�ئر، �إ�صافًة �إىل 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية، وبريطانيا.
وت�صّدرت جمهورية م�صر �لعربية قائمة �مل�صاركات هذ� �لعام 
ب�59 م�صاركة فيما حّلت يف �ملركز �لثاين دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة بو�قع ب�43 م�صاركة، وحقق كّل من �لأردن و�ل�صعودية 

ولبنان �ملركز �لثالث بو�قع 22 م�صاركة لكل دولة. 
لكتب  �لإم���ار�ت���ي  �ملجل�ض  رئي�ض  �ل��ع��ق��روب��ي،  م���روة  و�أ����ص���ارت 
هذ�  خ��الل  �جل��ائ��زة  تلّقتها  �لتي  �مل�صاركات  �أن  �إىل  �ليافعني 
�لعام تعك�ض �حلر�ض �لكبر �لذي يبديه �صّناع كتاب �لطفل 
للم�صاركة وتفعيل �أدو�رهم لالرتقاء بهذ� �لنوع من �لأدب، كما 
يف  عاماً   12 �متد�د  على  حققته  وما  �جلائزة  مكانة  ترتجم 

�مل�صهد �لثقايف �لعربي و�لعاملي. 
و�صعنا  �ليافعني”:  لكتب  �لإم��ار�ت��ي  �ملجل�ض  رئي�ض  وق��ال��ت 
ن�����ص��ب �أع��ي��ن��ن��ا وم��ن��ذ �ن��ط��الق��ة �جل���ائ���زة �ل��ن��ه��و���ض مبعارف 
�لأج��ي��ال �جل��دي��دة و�له��ت��م��ام بفكرها ووع��ي��ه��ا وغ��ر���ض حّب 
�مل�صتقبل  �لقدرة يف  لديها  ليكون  نفو�صها  و�ملعرفة يف  �لكتاب 
ع��ل��ى �ل��ت��و����ص��ل م��ع �أق��ر�ن��ه��م ب��وع��ي، ك��م��ا حر�صنا ع��ل��ى دعم 
�لأجيال  بذ�ئقة  ترتقي  �أعمال  �إنتاج  ودعم  �لطفل  �أدب  �صّناع 

�جلديدة«. 
�لرئي�ض  م�صت�صار  ت��رمي،  �لعزيز  عبد  �صعادة  ق��ال  جانبه  من 

�لتنفيذي، مدير عام “�ت�صالت” يف �ملناطق �ل�صمالية: 
�أبرز �جلو�ئز  »�إن رعايتنا لهذه �جلائزة �لتي تعّد و�حدة من 
يف جمالها عربياً وعاملياً ينبع من دورنا �ملوؤ�ص�صي و�ملجتمعي، 
�لتي حتدث  �مل��ب��ادر�ت  �ل��وق��وف ودع��م خمتلف  وحر�صنا على 
�لطاقات  �ملجتمع، وت�صهم يف حتفيز  �إيجابياً يف  وتغير�ً  �أث��ر�ً 
يتيح  �ل��ذي  �لدعم  بهذ�  ونعتّز  �لعطاء،  ملو��صلة  وت�صجيعهم 
�ملجال �أمام �ملبدعني يف جمال �صناعة كتاب �لطفل يف �لوطن 
نفو�ض  يف  �أث���ر�ً  لنرتك  باأعمالهم،  لالرتقاء  و�ل��ع��امل  �لعربي 
�لأجيال �جلديدة، ون�صهم يف حتقيق �لتنمية �ملن�صودة ثقافياً 

و�قت�صادياً و�جتماعياً«.
منذ  �ل��ط��ف��ل  ل��ك��ت��اب  �ت�����ص��الت  ج���ائ���زة  “�أ�صهمت  م�����ص��ي��ف��اً: 
�أدب �لطفل،  �نطالقتها يف فتح �لآفاق نحو �لرتقاء ب�صناعة 
و�لر�صم  �لتاأليف  �ملوهوبني يف جم��الت  �أم��ام  �ملجال  و�أت��اح��ت 
�ب��د�ع��ات��ه��م وي���ط���ورو� م���ن تقنياتهم  ل��ي��و����ص��ل��و�  و�لإخ�������ر�ج 

وم��ه��ار�ت��ه��م لإن���ت���اج �أع���م���ال ت�����ص��ت��ه��دف وع���ي وف��ك��ر �لأجيال 
�جلديدة«. 

“كتاب  لفئة  دره���م  �أل���ف   300 لفئاتها  �جل��ائ��زة  ور���ص��دت 
و�ملوؤلف  �لنا�صر  على  بالت�صاوي  توزيعها  يتم  للطفل”  �لعام 
�لعام لليافعني”، على  “كتاب  �لفائز بفئة  و�لر�صام، ويح�صل 
�أل��ف دره���م، ت��وزع منا�صفة ب��ني �ملوؤلف   200 ج��ائ��زة ق��دره��ا 
ن�ض”،  “�أف�صل  فئة  �صعيد  على  �لفائز  ينال  فيما  و�لنا�صر، 
جائزة قدرها 100 �ألف درهم، وفئة “�أف�صل ر�صوم”، جائزة 

قدرها 100 �ألف درهم.
�إخر�ج” على جائزة قدرها  “�أف�صل  بفئة  �لفائز  كما يح�صل 
 100 قدرها  �ل�صامت”  “�لكتاب  وفئة  دره��م،  �أل��ف   100
�ألف درهم، ف�صاًل عن تخ�صي�ض �جلائزة ل� 300 �ألف درهم 
يف  �لعربي  �ل�صباب  ق��در�ت  لبناء  عمل  ور���ض  �صل�صلة  لتنظيم 

�لكتابة، و�لر�صم، �صمن برنامج “ور�صة” �لتابع للجائزة.

�سجلت اأعلى م�ساركات يف تاريخها رغم الظروف التي مير بها العامل

م�شاركة من 22 دولة تتناف�ص يف الدورة الـ 12 لـ»جائزة ات�شالت لكتاب الطفل«   221

متحف الفن الإماراتي يحيي ذكرى الفنان ح�شن �شريف

•• اأبوظبي- الفجر

�سل�سلة  تنظيم  املا�سي  الأ�سبوع  اأبوظبي   – وال�سياحة  الثقافة  دائببرة  وا�سلت 
معّمقة حول تطور  حوارية  جل�سة  مع  الفرتا�سية  للجميع”  الثقافة  “حوارات 
بعد  ما  عامل  يف  وم�ستقبلها  املتحدة  العربية  الإمببارات  دولة  يف  الأفببالم  �سناعة 

“كوفيد-19«. 
اأقيمت اجلل�سة حتت عنوان “حوارات الثقافة للجميع: ت�سور امل�ستقبل”، وت�سمنت 
رئي�ض  املبارك،  خليفة  حممد  معايل  بني  املوا�سيع  من  وا�سعة  جمموعة  مناق�سة 
دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي؛ واملنتج الهوليوودي املخ�سرم جاي�سون بلوم 

احلائز على جائزة اإميي واملر�سح لنيل جائزة الأو�سكار. 
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ور�أت جيني خالل �إطاللتها �لإذ�عية يف برنامج )وزير �ل�صعادة( 
و�مل��رح قادر على �صنع  �للطيف  �لإن�صان  �أن  مع لوت�ض م�صعود، 

�ل�صعادة بالن�صبة لالآخرين مبا يحمله من روح جميلة ونقية.
و�أو�صحت �أن مهنة �لتمثيل منحتها �صعور �ل�صعادة ب�صكل كبر 
لأنها  حققته،  مبا  بالفخر  �صعورها  �إىل  بالإ�صافة  د�خلها،  يف 
تعترب �لفن هاج�صها �لوحيد، خ�صو�صا �أنها �أتت من عائلة غر 
ملا هي عليه  �ل�صعوبات حتى و�صلت  �لكثر من  فنية وو�جهت 

�ليوم، وفق موقع )فو�صيا(.
�أن  �أو���ص��ح��ت جيني  �ل��ف��ن��ي،  �إىل �جل��ان��ب  �ل�����ص��ع��ادة  ع��ن مفهوم 
م�����ص��ارك��ت��ه��ا �صل�صلة )م���ر�ي���ا( ت��ع��ت��رب م��ن �أف�����ص��ل �ل��ت��ج��ارب يف 
م�صرتها �لدر�مية، بالإ�صافة �إىل دور)ميديا( �لذي قدمته يف 
�إذ فتح لها باب �ل�صهرة �أكرث لأن �صخ�صيتها  م�صل�صل )�صبايا( 
م�صل�صل  يف  دوره���ا  �أن  كما  �صبية،  ك��ل  وت��الم�����ض  قريبة  ك��ان��ت 

)�لعر�ب( كان مهماً وممتعاً جد�ً.
وبينت جيني �أن عملها مع �ملخرجة ر�صا �صربتجي، يعد من �أهم 
�لتجارب لأنها خمرجة تعمل على �لتفا�صيل، كما �أن جتربتها 
مع �ملخرجني �صامر �لربقاوي وحممد عبد�لعزيز كانت جميلة 
�أ�صلوب خا�ض  له  تعاملت معه  �أن كل خمرج  �إىل  ج��د�ً، منوهة 

�أثناء �لت�صوير.
لعلمها  �صتمنعها  �لتمثيل وهل  �بنتها  �صوؤ�لها عن دخول  وعند 
�أنها ل متانع من دخول  �إىل  �إ�صرب  �أ�صارت  باأن �لطريق �صعب، 
�بنتها �لتمثيل �إذ� �أر�دت هي ذلك وكانت متتلك �ملوهبة، لكنها 
�لتي  و�لعرث�ت  �لأخطاء  يف  تقع  ل  لكي  لها  �لن�صيحة  �صتقدم 

وقعت بها.
م�صرتها  �أم��ام  عائقاً  يقف  �إن��ه  �إ�صرب  قالت  �ملمثلة،  جمال  عن 
�إىل  ولي�ض  �ل�صكل  �إىل  ي��ن��ظ��رون  �ملنتجني  �أغ��ل��ب  لأن  �لفنية، 
�ملوهبة، مبينة باأنه يجب على �ملنتج �أن يقدم يف بع�ض �لأحيان 
�لتي  �لنمطية  ك�صر  �ملمثلة  ت�صتطيع  لكي  ت�صبهها  ل  �أدو�ر�ً 

�عتادها �جلمهور منها.
�أن���ه���ا يف �حل���ي���اة �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة ل ت��ف�����ص��ل و�صع  وب��ي��ن��ت ج��ي��ن��ي 
ي�صاهدها  �أن  تريد  لأنها  مبالغ،  ب�صكل  �لتجميل  م�صتح�صر�ت 

�جلمهور يف �حلقيقة على طبيعتها.
وع���ن �جت��اه��ه��ا �إىل ع���امل �جل��م��ال و�إ����ص���د�ر م��ن��ت��ج��ات خا�صة 
بالعد�صات وم�صتح�صر�ت �لتجميل بالإ�صافة �إىل وجود تطبيق 
خا�ض بها، ك�صفت جيني باأنها منذ زمن وهي حتلم بهذه �خلطوة، 

ل�����ذل�����ك ق���ام���ت 
بالتعاون مع عدة 

�صركات لإطالق هذه 
بجودة  �مل�����ص��ت��ح�����ص��ر�ت 

ع��ال��ي��ة ج���د�ً وم��ث��ل ما 
ك�����ان�����ت ت���ت���م���ن���ى يف 

�ملا�صي.
ع������ن �إم����ك����ان����ي����ة 

خو�صها  تاأثر 
�ملجال  ه�����ذ� 
على مكانتها 

ودوره����������������ا يف 
بينت  �ل���در�م���ا، 

�لتمثيل  �أن  جيني، 
ه����دف����ه����ا �لأ�����ص����ا�����ص����ي 

�أن  و�صغلها �ل�صاغل وله �لأولوية يف حياتها، ول ميكن 
تبتعد عنه ل�صالح �أي مهنة �أخرى.

م��ن ج��ان��ب �آخ���ر ويف ح��ال ك��ان��ت �إ���ص��رب، وزي���رة �ل�صعادة 
ولديها �ل�صالحية لكي ت�صدر قر�ر�ت مهمة، �أ�صارت �إىل 

�لفنانني  �أن  �أو�صحت  كما  �ملوظفني،  �أج��ور  �صرتفع  �أنها 
معظم  يق�صون  لأن��ه��م  �ل���زي���ادة،  ه��ذه  ت�صملهم  �أن  يجب 
�أن  موؤكدة  عائالتهم،  عن  وبعيد�ً  منازلهم  خارج  �أوقاتهم 

�لفنانني لي�صو� �أثرياء جميعهم كما يعتقد �جلمهور.
وزيرة  �ختارت  ما  وفق  �لوز�رية  �ملنا�صب  توزيع  �أم��ا عن 
تكون  �أن  يجب  �لرو��ض  نظلي  �أن  جيني  بينت  �ل�صعادة، 

نائبة وزير، �أما هبة نور فهي �ملن�صق �لإعالمي، وطالل 
من�صب  فت�صغل  حنا  كندة  �أما  �لظل،  رجل  مارديني 

�ل�صكرتارية، ويزن �ل�صيد هو ممول �لوز�رة.
ويف فقرة مع �أو �صد، �أ�صارت �إ�صرب، �إىل �أنها مع 

�لتي  �مل�صيئة  �لتعليقات  �أ���ص��ح��اب  حما�صبة 
�لجتماعي،  �لتو��صل  مو�قع  عرب  تكتب 

م��ن م�صلحة  �ل��ع��ق��اب  ه��ذ�  ب���اأن  مبينة 
�لأج�����ي�����ال �ل���ن���ا����ص���ئ���ة، ك����ي ل 

ت�صاهد مثل هذه �لتعليقات 
�لتي تخلو من �لأخالق.

اأحمد ال�شقا يتدرب على 
قفزات خطرية بح�شانه

على  و�ل��ت��درب  �خليل  رك��وب  يف  مبوهبته  �لقيام  �ل�صقا  �أحمد  �لفنان  يو��صل 
موؤخر�ً  و�صارك  لالأح�صنة،  ��صطباًل  ميتلك  �أن��ه  �إىل  �إ�صافة  خطرة،  قفز�ت 

متابعيه ب�صورة له تك�صف عن مهار�ته يف �لفرو�صية.
ون�صر �ل�صقا �صورة له وهو يقفز فوق �حلو�جز بح�صانه �خلا�ض، وعلق عليها 
كاتباً: "ما �صاء �هلل ح�صاين �لعزيز"، وقبلها ب�صاعات ن�صر �صورة �أخرى له مع 

ح�صان �آخر ويوؤدي �لقفزة عينها.
ر �ل�صقا مل�صل�صله �جلديد يف رم�صان 2021، بعدما جنح  من جانب �آخر، يح�صّ

يف برنامج "�غلب �ل�صقا" يف رم�صان �ملا�صي عام 2020.
�جلدير بالذكر �أن �ل�صقا �عتاد �أن يقدم �مل�صاهد �خلطرة يف �أفالمه بنف�صه دون 
"دوبلر"، مما عر�صه للعديد من �حلو�دث، وله قفز�ت �صهرة حينما قفز من 

�شروط رزان مغربي للعودة 
اإىل ال�شاحة الغنائية 

حنان ما�شي تطلق )رمانك حداق( بطابع بدوي
�نتهت �ملطربة حنان ما�صي من ت�صجيل �أغنية �صنغل جديدة بعنو�ن "رمانك حد�ق"، حتمل �لطابع �لبدوي، ومن مطلع 
�لأغنية "رمانك حد�ق... عنبك ليند�ق"، من كلمات �ل�صاعر ح�صن ريا�ض، و�أحلان علي يو�صف، وتوزيع �ملو�صيقى �أحمد 

حممود، وهند�صة �صوت جورج يعقوب.
�مل�صرية، و�صط  �لأوب��ر�  د�ر  تقيمها  �لتي  �لنافورة، �صمن �حلفالت  و�صاركت ما�صي موؤخر� يف حفل غنائي على م�صرح 
25 يف �ملئة من �لطاقة �ل�صتيعابية للم�صرح، مب�صاركة �لعازفني �صامر بركات  ح�صور عدد من �جلمهور �ملقرر بن�صبة 

)قانون(، و�ئل �لنجار )�أكورديون(، وعالء �صابر )عود(.
وتتميز ما�صي ب�صوت قوي ذي طابع خا�ض جعلها تتمتع بجماهرية كبرة، وتقدم ترت�ت �أهم �مل�صل�صالت �مل�صرية، كما 

�أ�صدرت �أكرث من �ألبوم منها "ليلة ع�صق"، و"�صباك قدمي"، و"�إح�صا�ض"، و"�صباك قدمي".
يذكر �أن ما�صى تخرجت يف معهد �لكون�صرفتو�ر ق�صم �لكمان، وكان �لغناء هو�يتها منذ �ل�صغر، بد�أت م�صو�رها �لفني 
بعد تخرجها، وكان �أول ظهور لها من خالل ترت م�صل�صل "�للقاء �لثاين"، �أحلان �ملو�صيقار عمر خرت، و�صاركها �لغناء 

�لفنان علي �حلجار.

بعد �نتهاء �إجازتها �ل�صيفية، عادت رز�ن مغربي لتو��صل ت�صوير م�صاهدها 
"�صابر ور��صي" �لذي تعود به  �أح��د�ث فيلمها �ل�صينمائي �جلديد  �صمن 

للوقوف جمدد�ً �أمام كامر�ت �ل�صينما بعد غياب �صنو�ت طويلة.
�صمن  مغربي  ل��رز�ن  م�صهد  �أ�صعب  ت�صوير  كو�لي�ض  عن  نك�صف 
�أح�����د�ث �ل��ع��م��ل، ك��م��ا نك�صف ع��ن ���ص��رك ع��ودت��ه��ا ل��ل��غ��ن��اء مرة 

�أخرى.

حتف ثمينة
فيلم  �أح���د�ث  من  �لباقية  �مل�صاهد  ت�صوير  رز�ن  ب��د�أت 
لي�صت ق�صرة منذ  توقفه فرتة  ور��صي" بعد  "�صابر 

عيد �ل�صحى �ملا�صي.
وهي  "جا�صمني"،  ُتدعى  فتاة  �صخ�صية  رز�ن  وجت�صد 
�أعمال معروف على كر�صي  تعمل �صكرترة لدى رجل 
�آدم" لتح�صل  "�أحمد  �ل��ب��ط��ل  ت��ق��اب��ل  ح��ي��ث  م��ت��ح��رك، 
�أحد�ث  �صمن  و�ل�صر�عات  �مل�صاكل  من  �لعديد  بينهما 

�لفيلم.
وتك�صف رز�ن مغربي عن �أ�صعب �مل�صاهد �لتي ج�صدتها يف 
�لعمل هو م�صهد حتّطم فيه جمموعة كبرة من "�لتحف 
جعلها  ما  وه��و  �جلنيهات  ماليني  ثمنها  تبلغ  �لثمينة" 

ت�صعر باإرهاق �صديد بعد �لت�صوير.

عالقة �سداقة
�لفيلم جتمعهما  وبطل  �أنها  رز�ن  �أك��دت  �آخ��ر،  �صعيد  على 
عالقة �صد�قة قوية وتر�ه مبثابة �صقيقها فكانا قد ��صرتكا 
"�لفوريجي"  بعنو�ن  �صنو�ت  قبل  و�ح��د  فني  عمل  يف  معاً 

وجتد �أن �أحمد �آدم جنم كوميدي بدرجة قوية.

�سروط العودة
على �صعيد �آخر، تبحث رز�ن مغربي حالياً عن كلمات عمل غنائي 
جديد تعود به �أي�صاً �إىل �ل�صاحة �لغنائية خالل �لفرتة �ملقبلة �صرط 
حتاول  جديد  م�صرحي  م�صروع  لديها  كما  �صخ�صيتها،  ينا�صب  �أن 
تنفيذه خالل �ملو�صم �ملقبل بعد �عتذ�رها �أكرث من مرة عن عرو�ض 

م�صرحية لعدم وجود �لوقت �ملنا�صب لها للتفرغ لربوفات �مل�صرح.

ك�سفت الفنانة ال�سورية جيني اإ�سرب، عن اأف�سل الأعمال الدرامية 
ال�سعادة  مفهوم  اأن  موؤكدة  املهنية،  م�سريتها  خالل  قدمتها  التي 

ال�سحة  منها  الأ�سا�سية  بالأمور  بداية  مرتبط  لديها، 
العائلي،  وال�ستقرار  الأطفال  ووجود 

فرتتبط  الببعببمببل  �سعيد  عببلببى  اأمبببا 
وال�سري  اأحالمها  بتحقيق  �سعادتها 

بخطوات واثقة وناجحة.

م�ساركتي يف �سل�سلة )مرايا( اأف�سل التجارب يف م�سريتي الدرامية

جيني اإ�شرب: جمال 
املمثلة يقف عائقًا اأمام 

م�شريتها الفنية
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خطوات لتن�شيط ج�شمك وا�شتعادة احليوية
ب��ال��ر�ح��ة فور  ي�����ص��ع��رون  ���ص��ري��ره��م ول  ي��ج��د ك��ث��رون �صعوبة يف م��غ��ادرة 
��صتيقاظهم، �إليك خطو�ت ب�صيطة لإيقاظ ج�صمك �إن كنت م�صطر�ً على 

مغادرة �ل�صرير لالهتمام ب�صوؤوٍن ملحة.
و�لرتكيز  �لعمل  �أد�ء  وي�صعف  كله،  �ليوم  م�صار  يف  �لطاقة  فقد�ن  يوؤثر 
بتجديد  ت�صمح  �ل�صباحية  و�لتمارين  �حل��رك��ات  بع�ض  لكن  و�لإنتاجية، 
ع�صرة  بخم�ض  �لعتيادي  موعدك  قبل  ��صتيقظ  و�ل���روح.  �جل�صم  حيوية 

دقيقة كي تطّبق هذه �خلطو�ت:

اخلطوة الأوىل
�جل�ض و��صبك �صاقيك و�صع يديك على ركبتيك تز�مناً مع �إغالق عينيك 
من  �لرئتني  لتفريغ  بالزفر  �ب��د�أ  تقريباً.  دقيقتني  ط��و�ل  بعمق  وتنّف�ض 
فائ�ض �لهو�ء، ثم ��صهق لتمرير �لطاقة �حليوية يف �أنحاء �جل�صم و��صتعادة 

�لتو�زن.

اخلطوة الثانية
متدد على ظهرك و�أرجع ركبتيك ببطء نحو �صدرك و��صهق �لهو�ء بعمق 

جمدد�ً، ثم �صّد ركبتيك نحو �صدرك بقوٍة �أثناء �لزفر.

اخلطوة الثالثة
حترك من �لأمام �إىل �خللف )�صهيق نحو �خللف وزفر نحو �لأمام( ومن 
�ليمني �إىل �لي�صار. حافظ على هذه �لو�صعية بني دقيقتني وثالث دقائق.

اخلطوة الرابعة
�لتنف�ض.  وتتابع  �ملرحلة  ه��ذه  على عقب يف  ر�أ���ص��اً  تقلب ج�صمك  �أن  يجب 
�لتوتر  وتخفيف  �جل�صم  يف  �لطاقة  م��ر�ك��ز  بفتح  �لو�صعية  ه��ذه  ت�صمح 
و�لتعب: مّد ذر�عيك و�فتح �صدرك و�رفع وركيك، ثم �رفع ردفيك و�أحِن 
ر�أ�صك نحو �لأر�ض تز�مناً مع �لزفر. �أخر�ً، ��صغط على �لأر�ض بكعبيك 
ثم  ثانية،   15 �أ�صابع قدميك. حافظ على كل و�صعية طو�ل  �إىل  و�نظر 

��صرتخ وكّرر �لتمرين ثالث �أو �أربع مر�ت.

متّطط الكي كونغ
- �حلركة �لأوىل: قف و�فتح قدميك مب��و�ز�ة كتفيك، و�أرخ ذر�عيك على 
�ل�صقف،  نحو  �ل��ذر�ع��ني  م��ّد  م��ع  تز�مناً  عميقاً  نف�صاً  خ��ذ  ج�صمك،  ط��ول 
مع  تز�مناً  ببطء  �أرخهما  ث��م  ث���و�ٍن،  لب�صع  �لو�صعية  ه��ذه  على  وح��اف��ظ 
�لزفر. عد �إىل و�صعية �لبد�ية ثم كرر �لتمرين. �صي�صاعدك هذ� �لتمّطط 

�لب�صيط على جتديد �لتو�زن بني �لعقل و�جل�صم.
- �حلركة �لثانية: يف �لبد�ية قف و�فتح قدميك و�أرخ ذر�عيك على طول 
ج�صمك. �أثناء �ل�صهيق، ��صبك يديك نحو �خللف ووّجه كّفيك نحو ظهرك. 
مدد ذر�عيك جيد�ً نحو �لأ�صفل ونحو �خللف ووّجه نظرك نحو �لأعلى. 

�أثناء �لزفر، ��صرتخ ببطء.
كرر هذه �ل�صل�صلة من �حلركات، خم�ض �أو �صت مر�ت، لأنها ت�صمح بتمرير 

�لطاقة يف �لذر�عني و�ل�صدر مقابل تقلي�صها يف �لكتفني و�لظهر.

الأثايف؟  ثالثة  بكلمة  العرب  ق�سدت  •  ماذا 
�حلجر �لأكرب من �حلجارة �لتي يو�صع عليها �لقدر. 

• من هي خطيبة الن�ساء وهي ثاين اإمراأة بايعت الر�سول 
�سلى اهلل عليه و�سلم يف بيعة العقبة الثانية؟ 

- �أ�صماء بنت يزيد بن �ل�صكن �لأن�صاريه. 
الفر�ساد؟  ا�سم  العرب  اأطلق  �سيء  اأي  • على 

- �لتوت. 
اأفالطون؟  التالية:  الكلمة  تعني  • ماذا 

- �ل�صخ�ض عري�ض �لكتفني. 
العربي؟  الأدب  يف  الر�سائل  اأ�سلوب  اأن�ساأ  من  اأول  • من 

- عبد �حلميد �لكاتب. 

� �أن �حلوت �لأزرق هو �أكرب حيو�ن على �لكرة �لأر�صية .
� �أن �صوء �ل�صم�ض ي�صل �إىل �لأر�ض يف 8 دقائق.

� �أن تون�ض هي �أكرب دولة من حيث �إنتاج �لزيتون.
� �أن نابليون بونابرت كان يق�صي وقت فر�غه يف حل �لألغاز.

� �أن �أول من و�صع �صورة على �لعملة هو �لإ�صكندر �ملقدوين .
� �أن �مل�صو�ر �لذي يقطعه �لدم يف جمر�ه كل يوم يبلغ 168 مليون ميل .

� �أن �لقلب يخفق يف �ليوم �أكرث من 103 خفقة.
� �أن �أكرب لوؤلوؤة يف �لعامل هي �لتي عرث عليها �صيادو �للوؤلوؤ �أمام �صو�حل كاليفورنيا عام 1960 ، وتزن 349.5 

قر�ط ، وقد عر�صت للبيع ، و�إ�صرت�ها ثري يوناين مببلغ 3 مليون دولر .
� �أن �ل�صينيون هم �لذين �إخرتعو� �لبو�صلة ، ونقلوها بعد ذلك �إىل �لبحارة �لعرب ، �لذين كانو� يجوبون 

�صمال �ملحيط �لأطل�صي وقد قام �أهل �لبندوقية بجلب �لبو�صلة بعد �أ�صفارهم �لتجارية �إىل بالد �مل�صرق

الفالح امل�سكني
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اأ�سرار امل�سروبات الغازية 
در�����ص���ة ط��ب��ي��ة حديثة  �أف������ادت 
�أج����ري����ت ف����ى ج���ام���ع���ة )ج����ون 
تناول  �أن  �لأمريكية  هوبكنز( 
ق������در ك���ب���ر م�����ن �مل�������ص���روب���ات 
�لغازية ي�صر بالكلى، ويت�صبب 
ف�����ى ت���ع���ري�������ص���ه���ا ل���الإ����ص���اب���ة 
ب��اأم��ر����ض خ��ط��رة، م��ن بينها 

�لق�صور �لكلوى �ملزمن.
و�أ�صافت �لدر��صة �لتى تناولتها 
من�صورة  ���ص��ح��ف��ي��ة  ت���ق���اري���ر 
غر  �ل���غ���ازي���ة  �مل�������ص���روب���ات  �أن 
�لكحولية و�لتى تنت�صر بنكهات 
�لأ�صو�ق،  ف��ى  متنوعة  ورو�ئ���ح 

فى  تت�صبب  �أنها  كما  لالإن�صان،  �ل�صحية  �لأ���ص��ر�ر  �لكثر من  فى  تت�صبب 
تطور حالت �مل�صابني باأمر��ض �لكلى.

مو�طن  �آلف   3 من  باأكرث  �خلا�صة  �لطبية  �لفحو�ض  �لدر��صة  وتابعت 
�أمريكى على مد�ر 15 �صنة، لتجد �أن تناول �مل�صروبات �لغازية ت�صبب فى 
�لأنو�ع  �أن تلك  �لباحثون  باأمر��ض كلى مزمنة، ليجد  %6 منهم  �إ�صابة 

من �مل�صروبات تقف كعامل رئي�صى فى �إ�صابتهم بتلك �لأمر��ض.
�لكلوى  بالق�صور  �أ�صيبو�  �لعينة  �أف��ر�د  من   61% �أن  �لدر��صة  و�أ�صافت 
�ملزمن، و�لذى نتج عن فرط تناول �مل�صوربات �لغازية، كما لفتت �لدر��صة 
�إىل �لأ�صر�ر �ملتعلقة بامل�صنة وزيادة �لوزن و�لتى ترتبط ب�صكل وثيق بنف�ض 

�ل�صبب

عرث فالح يف �ر�صه على زجاجة قدمية مل ي�صتطع �ن يحدد ما بد�خلها ولكن لن �صكلها جميل قرر �ن ينظفها 
ويحتفظ بها يف بيته، وعندما �نتهى من تنظيفها وجاء دور تنظيف �لغطاء �نخلع �لغطاء ودوى �صوت فرقعة 
�ملت�صاعد  �لدخان  لذلك  ينظر  وه��و  ويختبئ  �ل�صجرة  خللف  ويندفع  يرجتف  �مل�صكني  �لفالح  جعلت  عالية 
من �لزجاجة، وعندما �نق�صع �لدخان ظهر مارد �صخم مهيب تقدم لالمام ووقف �مام �لفالح وقال ��صكرك 
على �صنيعك �صاأرتاح خارج �لزجاجة ثالثة ��صهر فقط وعليك �ن تطلب مني يف كل �صهر �منية و�حدة فقط، 
متالك �لفالح نف�صه وعرف ما حدث وقال ح�صنا �يها �ملارد عليك �ن متنحني قطعة �ر�ض زر�عية كبرة �صا�صعة 
.. مر �صهر  �لعمر كله.. ويف �حلال كان عنده مطلبه  بالفو�كه و�خل�صرو�ت وتكون ملكا يل  خم�صرة مثمرة 
و�لفالح �صعيد ومعه ��صرته ينعمون باخلر �لذي وهبهم �هلل �ياه، ويف �ل�صهر �لثاين جاء �ملارد لي�صاأل �لفالح 
�منيته �لثانية فقال �منحني بيتا جميال وفيه مزرعة للطيور �لد�جنة، ويف �حلال حتقق مطلبه وعا�ض �لفالح 
يف بيته �صعيد� يربي طيوره وتعاونه زوجته و�ولده وي�صهر على �ر�صه وكاأنه ي�صهر على عائلته ويف تلك �لفرتة 
�خذت زوجة �لفالح و�ولده يفكرون يف �ملطلب �لثالث فمنهم من يقول ذهب �و �مو�ل كثرة �و مالب�ض جديدة 
�و .... �حالم كثرة ر�ودتهم حتى جاء موعد �ل�صهر �لثالث فجاء �ملارد للفالح و�صاأله عن مطلبه فقال ل �طلب 
�كرث من �ن ميتعني �هلل وزوجتي و�ولدي بال�صحة و�لعافية لأ�صتطيع �ن �خدم �لر�ض و�خدم �لبيت مبن فيه 
من طيور وب�صر و�ن �حج لبيت �هلل من �مو�يل �لتي �صاأك�صبها من تعبي و�ن يقدرين �هلل �ن �قدم لكل من يريد 
�مل�صاعدة بدون �ن يح�ض به �حد و�نا ��صكرك �يها �ملارد �لطيب جاز�ك �هلل كل خر، فقال �ملارد مل ي�صكرين �حد 
من قبل و�لنا�ض جميعها كانت تطلب �لثالث طلبات وتريد �كرث ومل �ر �حد� يطلب �ل�صحة و�لعافية ولكن �نه 
طلب مقبول من عند �هلل لو �ر�د ذلك فاأنت ت�صتحق كل خر و�ن �صاء �لرحمن نر�ك يف بيت �هلل، و�ن�صرف �ملارد 
كما جاء يف فرقعة عالية، وملا ذهب �لفالح لبيته �صاأله �ولده ماذ� طلبت فنظر �ليهم وقال �ل�صحة و�لعافية 
�لولد  �ليه  .. نظر  بيت �هلل  �زور  و�ن  وباأحفادي  بكم  و�ف��رح  رج��ال وعر�ئ�ض  �عي�ض لر�ك��م  �ن  و�لقدرة على 
وخجلو� من �نف�صهم ومن �صيق تفكرهم وقال �كربهم نعم يا �بي متعك �هلل بال�صحة و�لعافية هي من تاأتي 
مبا مل ياأت به �ملارد .. نظر لخوته فهلل �جلميع وتكاتفو� على و�لده ميطروه قبالتهم وهم يقولون كفانا 

ب�صتانا جميال وبيتا ي�صمنا و�با يحبنا .

كمية  ع��ل��ى  حت��ت��وي  �جل��و�ف��ة  �أّن  تعلمني  ه��ل 
مهّمة جد�ً من فيتامني C ؟ وهل تعلمني �أّن 
تناولها يحمي �صحة �لن�صاء من عدد كبر من 

�لأمر��ض؟
�كت�صفي فو�ئد �جلو�فة للن�صاء �ملهّمة جد�ً يف 

حماية جهاز �ملناعة، يف �لآتي:

- حماربة مر�ض ال�سكري و�سبط ن�سبة �سكر الدم
حتتوي �جلو�فة على ن�صبة عالية من �لألياف 
م�صتويات  �صبط  يف  ت�����ص��اه��م  �ل��ت��ي  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
�لأبحاث  بع�ض  ذك���رت  ك��م��ا  �ل����دم،  يف  �ل�����ص��ك��ر 
�ل��ع��ل��م��ي��ة �أّن ت���ن���اول �جل���و�ف���ة ق���د ي�����ص��اه��م يف 
�ل��وق��اي��ة م��ن �لإ���ص��اب��ة ب��ال�����ص��ك��ري م��ن �لنوع 

�لثاين.

- �لوقاية من �لأمر��ض �ل�صرطانية
�أجريت عدة در��صات يف �ل�صنو�ت �لأخرة على 
�لربو�صتات  �صرطان  على  �جل��و�ف��ة  ت��اأث��ر�ت 
و���ص��رط��ان �ل��ث��دي و���ص��رط��ان �ل��ف��م، و�أظهرت 
�لدور �لوقائي للجو�فة يف �لوقاية من هذه 

�لأمر��ض �ل�صرطانية.

- مفيدة لل�سحة اجللدية
�لأك�صدة  م�����ص��اد�ت  ع��ل��ى  �جل���و�ف���ة  حت��ت��وي 
لذ�  و�مل���ع���ادن،  و�ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  ع��ال��ي��ة  بن�صب 
تناولها  متَّ  ما  -�إذ�  �جلو�فة  فو�ئد  من  ف��اإنَّ 

بانتظام:
�لب�صرة،  وح���م���اي���ة  �جل���ل���د،  ���ص��ح��ة  ت��ع��زي��ز   

ووقايتها من �مل�صاكل �ملختلفة.

- م�سدر مهم للمعادن والفيتامينات
�إن تناول وجبة من �جلو�فة ميد ج�صمِك - 
�حلاجات  م��ن   ٪628 ي��ق��ارب  مب��ا  �صيدتي- 
�ل��ي��وم��ي��ة م��ن �ل��ف��ي��ت��ام��ني C �ل����ذي يحارب 
�مت�صا�ض  ع��م��ل��ي��ة  وي���ع���زز  �حل�����رة  �جل�����ذور 

�حلديد.
A وحم�ض  �أن �جلو�فة غنية بفيتامني  كما 

�لفوليك.

- �لوقاية من �صغط �لدم �ملرتفع
تناول  �أن  خم��ت��ل��ف��ة،  علمية  �أب���ح���اث  يف  ج���اء 
�إيجابي يف حماربة  دور  له  بانتظام  �جلو�فة 
بتناول  نن�صحِك  لذلك  �ل��دم؛  �صغط  �رتفاع 

هذه �لفاكهة �جلّبارة.

فوائد اجلوافة للن�شاء ل تو�شف 

�سياح يلتقطون �سورا يف تاج حمل يف اأجرا بالهند عقب اإعادة افتتاح تاج حمل للزوار اأم�ض. ا ف ب


