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طريقتان �سهلتان حلفظ الطعام
لأط����ول فرتة  ج��ودت��ه و�صحته  ي�صمن  ال��ث��اج��ة  ال��ط��ع��ام يف  ح��ف��ظ 
ممكنة. وبقليل من الطعام ميكن جتنب الهدر باتباع اأ�صاليب حلفظه 

مثل التجفيف والتخمري.
وفيما يلي طريقتان �صائعتان حلفظ الطعام: 

بالطعام،  لاحتفاظ  الو�صائل  اأق���دم  اإح���دى  التجفيف  التجفيف:   
فوائد  اأك��ر  واأح��د  ال�صم�س.  واأ�صعة  ح��رارة  وبف�صل  ب�صيطة  بو�صائل 

التجفيف هو اكتناز كمية اأطعمة كبرية.
ميكن جتفيف اأغلب الأطعمة تقريباً مثل الفواكه املجففة، والطماطم 
وجتفيفها  مو�صمية  منتجات  ل�����ص��راء  م��ث��ايل  خ��ي��ار  وه���و  امل��ج��ف��ف��ة،  

لا�صتخدام طوال العام.
ت�صتخدم  وك��ان��ت  ت��ق��دم��اً.  الأك���ر  الو�صائل  ب��ن  م��ن  يعد  التخمري: 
اأي�صا  ولكن  فح�صب،  بالأطعمة  لاحتفاظ  لي�س  ال�صنن  مئات  منذ 

ل�صتغال الفيتامينات واملعادن ال�صحية.
ال��ب��ك��ت��ريي��ا اجل���ي���دة وحت��ف��ظ الفواكه،  ت��ن��م��و  ب��ال��ل��ن،  وب��ال��ت��خ��م��ري 
البكترييا  من  جرعة  للج�صم  اأي�صاً  وتعطي  الطازجة،  واخل�صروات 

ال�صحية.
وتظهر الدرا�صات اأن هذه البكترييا مفيدة للمعدة، ح�صب موقع "ذا 

غود تريد" الأمريكي.

ال تتخل�س من بقايا البطاط�س.. حولها ملافن
ت�صكل بقايا البطاط�س بداية وجبة خفيفة ب�صيطة رمبا مل ت�صنعها 
الأطفال  طعام  �صندوق  يف  لو�صعها  البطاط�س،  مافن  هي  قبل  من 
اأو طبقاً جانبي للوجبة الرئي�صية. مافن البطاط�س هي يف الأ�صا�س 

بطاط�س مهرو�صة خمبوزة بالبي�س، واجلن، واخل�صروات.
ولإعداد �صت قطع مافن، يقول الطهاة يف املنظمة ال�صناعية ملنتجي 
وجتار البطاط�س يف اأملانيا اإنك �صتحتاج اإىل 300 غرام من البطاط�س 

املهرو�صة ب�صكل خ�صن.
والورق  الأبي�س  الب�صل  من  ناعم،  ب�صكل  مقطعتن  ب�صلتن  اأ�صف 
الأخ�صر، بالإ�صافة اإىل 50 غراماً من ال�صيدر املب�صور، والبارميزان 
املب�صورة، وبي�صة، و3 ماعق من الكرمية الطازجة وقليًا من امللح 

والفلفل.
ثم  ب��ال��زب��دة،  مدهونة  مافن  �صينية  يف  و�صعه  ج��ي��داً  اخلليط  ام��زج 
 15 لنحو  م�صبقاً  �صّخن  ف��رن  يف   200 ح���رارة  درج��ة  على  اخبزها 

دقيقة.

�سمات املكياج املنا�سب للعمل .. تعريف عليها
املنا�صب  امل��ك��ي��اج  اإن  في�صر،  ن��ات��ايل  الأمل��ان��ي��ة  التجميل  خ��ب��رية  ق��ال��ت 
ي�صع ن�صارة وحيوية،  م�صرقاً  الب�صرة مظهراً  اأن مينح  ينبغي  للعمل 
على اأن يتحلى يف الوقت ذاته بالب�صاطة والهدوء والبعد عن التكلف 

واملبالغة.
يتاألق  اأحمر خدود  الغر�س تطبيق  ينبغي لهذا  اأنه  واأو�صحت في�صر 
ب��درج��ات ال���وردي اأو اخل��وخ��ي م��ع نفحة م��ن ب���ودرة ب��ّراق��ة. وكبديل 
ميكن تطبيق بودرة برونزية للح�صول على ب�صرة تبدو كما لو كانت 

ال�صم�س قد طبعت قبلة عليها.
اأو  ال�صفاه  اإما على  ال�صوء  ت�صليط  امل��راأة  ينبغي على  وكقاعدة عامة 
العيون للح�صول على اإطالة عمل غري متكلفة. ولهذا الغر�س ميكن 

اإبراز جمال ال�صفاه بوا�صطة اأحمر �صفاه يتاألق بدرجة �صارخة.
وبدًل من ذلك ميكن ا�صتخدام ظال جفون تزهو بالأحمر البوردو 
وذلك للح�صول على اإطالة عيون م�صرقة تاأ�صر الألباب. كما ميكن 
تزين الرمو�س العلوية بو�صع طبقة كثيفة من املا�صكارا، على اأن يتم 
بدون  تركها  اأو  ال�صفلية  الرمو�س  على  رقيقة  ما�صكارا  طبقة  و�صع 

ما�صكارا.
اإنها  حيث  امل��ك��ي��اج،  يف  مهماً  دوراً  تلعب  احل��واج��ب  اأن  في�صر  واأك���دت 
املخ�ص�صة  املا�صكارا  ا�صتخدام  ينبغي  ل��ذا  للوجه.  اإط��ار  مبثابة  تعد 

للحواجب من اأجل تثبيتها وتزيينها.
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كورونا يفتك بـاأ�سرة  كاملة.. وال�سر يف حفل زفاف
بعد وفاة  �صمايل م�صر،  اأه��ايل حمافظة دمياط  انتابت  حالة من احل��زن 
ال�صيديل ال�صاب حممد الفنجري اأم�س الأول الثاثاء، من جراء اإ�صابته 
بفريو�س كورونا امل�صتجد "كوفيد19-" بعد اأن عا�س ماأ�صاة فقدان اأ�صرته 

واحداً تلو الآخر.
وذكرت و�صائل اإعام م�صرية اأن فريو�س كورونا امل�صتجد اأ�صاب اأفراد اأ�صرة 
الفنجري وت�صببت يف وفاة والده ووالدته و�صقيقه، ب�صبب ح�صور والدته 

حفل زفاف.
الفنجري وفاة  اإعان  املا�صي، بعد  اأغ�صط�س   26 اإىل  املاأ�صاة  وتعود بداية 
اأثناء  ال�صيدات  اإح���دى  م��ن  لها  انتقلت  ال��ع��دوى  اأن  اإىل  م�صريا  وال��دت��ه، 

ح�صورها حفل زفاف ابن �صقيقها قبل اأيام.
وبعدها ب�10 اأيام، اأعلن وفاة والده من جراء فريو�س كورونا، بعد انتقال 
اأي�صا  اأخ��وه  اأي��ام فقط، مات  ب�3  اإليه من زوجته املتوفاة، وبعدها  العدوى 
"اأخويا  على في�صبوك قال فيه:  ال�صاب من�صوراً  اإذ كتب  الفريو�س،  ب�صبب 

يف ذمة اهلل".
ثم بعدها باأيام قليلة، اأعلن الفنجري اإ�صابته هو الأخر بفريو�س كورونا، 
كما طلب من اأ�صدقائه الدعاء له، وخال ال�صاعات املا�صية، ك�صفت و�صائل 
الإعام امل�صرية وفاته ليلحق باأمه واأبيه واأخيه، متاأثرا باإ�صابته بفريو�س 

كورونا امل�صتجد.
وقبل وفاته ب�صاعات كتب ال�صاب امل�صري اآخر ر�صالة على مواقع التوا�صل 
دعوات  اإىل  يحتاج  واإن��ه  وف��ات��ه،  ب��اق��رتاب  ي�صعر  اإن��ه  في�صبوك  الجتماعي 
املخل�صن واأ�صدقائه، لأنه ي�صعر اأنه ميوت من قوة الأمل، اإل اأنه بعد مرور 

�صاعات مت اإعان وفاته متاأثرا بالفريو�س.

عر�س ثوب زفاف االأمرية 
بياتري�س بقلعة وند�سور 

ُي��ع��ر���س ال��ث��وب ال����ذي ارت���دت���ه الأم����رية 
زفافها  حفل  يف  بياتري�س  الريطانية 
���ص��ه��ري��ن ع��ل��ى اجلمهور  ال�����ص��غ��ري ق��ب��ل 
حيث  وند�صور  قلعة  يف  اخلمي�س  ال��ي��وم 
"ال�صرية" كما  ال����زواج  م��را���ص��م  اأق��ي��م��ت 

و�صفها البع�س.
حفيدة  بياتري�س،  زواج  مرا�صم  وج��رت 
مابيلي  اإدواردو  ع��ل��ى  اإل��ي��زاب��ي��ث،  امل��ل��ك��ة 
لندن  غربي  الواقعة  القلعة  يف  موت�صي 
يف يوليو متوز يف حفل خا�س مل ي�صهد 
ال��ف��خ��ام��ة وال�����ص��خ��ب امل�����ص��اح��ب��ن عادة 

لزواج اأفراد العائلة املالكة.
وكان الزوجان يخططان للزواج يف مايو 
اأيار لكن العزل العام الذي فر�س ب�صبب 
جائحة فريو�س كورونا واأدى لتقليل عدد 
املوعد  تعديل  على  اأجرهما  املدعوين 
وتنظيم حفل حمدود اقت�صر على اأفراد 
امللكة  مقدمتهم  ويف  امل��ق��رب��ن  ال��ع��ائ��ل��ة 
التي تبلغ من العمر 94 عاما. وارتدت 
اللون  ع��اج��ي  ث��وب��ا  احل��ف��ل  يف  بياتري�س 
من التفتا من ت�صميم نورمان هارتنل. 
اأول  ارتدته  الذي  الثوب  ت�صميم  واأعيد 
واأقر�صته  ال�صتينات  يف  اإليزابيث  امللكة 

حفيدتها لرتدائه يوم الزفاف.
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نق�س فيتامني »د« يزيد احتمال 
االإ�سابة بكورونا بن�سبة 50 %

 وجد بحث جديد ُن�صر يف جملة بلو�س وان الطبية اأن نق�س فيتامن )د( يزيد من خطر اإ�صابة 
ال�صخ�س بفريو�س كورونا بن�صبة 50 %.

اأظهرت نتائج درا�صة اأجريت على اأكر من 190 األف �صخ�س خ�صعوا للفح�س، اأن ن�صبة كبرية 
ممن لديهم م�صتويات اأقل من املو�صى بها من فيتامن )د( م�صابون بفريو�س كورونا.

وعلى العك�س من ذلك، فاإن ما يزيد قليًا عن 8 % ممن لديهم م�صتويات كافية من فيتامن 
)د( و 6 % فقط من اأولئك الذين لديهم م�صتويات عالية م�صابون بفريو�س كورونا.

ووجد الباحثون اأن الأ�صخا�س الذين لديهم م�صتويات "ناق�صة" من فيتامن "د" كانوا اأكر 
عر�صة بن�صبة %54 لاإ�صابة بفريو�س كورونا.

هوليك،  اإف  مايكل  الدكتور  الدرا�صة  يف  امل�صارك  املوؤلف  وق��ال 
اأ���ص��ت��اذ علم وظ��ائ��ف الأع�����ص��اء وال��ف��ي��زي��اء احل��ي��وي��ة والطب 

اإىل  ال����ذه����اب  "جمرد  ب���و����ص���ط���ن:  ج���ام���ع���ة  يف  اجل���زي���ئ���ي 
وتناوله  )د(  فيتامن  مكمل  و���ص��راء  املحلية  ال�صيدلية 

ب�صكل كبري من خطر  اأن يقلل  التوجيهات ميكن  ح�صب 
الإ�صابة بهذا املر�س املميت".

وبح�صب العلماء فاإن فيتامن )د( يعزز وظيفة اجلهاز 
املناعي، حيث اقرتحت العديد من الأبحاث احلديثة اأنه 
التنف�صي،  اجلهاز  التهابات  من  احلماية  يف  ي�صاعد  قد 

مثل الأنفلونزا وفريو�س كورونا اجلديد.

وم���ن ب��ن اأه���م اأن�����واع الأغ���ذي���ة ال��ت��ي ي��ج��ب ع��ل��ى الن�صاء 
والتفاح  ع��ام  ب�صكل  الفواكه  با�صتمرار،  تناولها  احلوامل 
ب�صكل خا�س. كما يتوجب عليهن تناول اللحوم البي�صاء 
م��رت��ن اإىل ث���اث م���رات يف الأ���ص��ب��وع. ول��ت��زوي��د اجل�صم 
ب��ك��م��ي��ات ك��اف��ي��ة م���ن ال����ده����ون، ي��ن�����ص��ح اخل�����راء الأمل�����ان 
اأثناء الطبخ. وبالن�صبة لل�صعرات  با�صتعمال زيت الزيتون 
"الطفل والأم" الأملانية، ميكن  احلرارية نقًا عن جملة 

احل�صول عليها من خال تناول القنبيط الأخ�صر.
الأكل  كميات  تزيد من  اأن  يجب  احلامل  امل���راأة  اأن  ورغ��م 
وال�صوائل، التي يذهب جزء منها اإىل اجلنن عر الدم، اإل 
اأن اخلراء يحذرون من الإفراط يف الأكل، لأن حاجيات 
اجلنن يف اليوم ل تتجاوز 255 من ال�صعرات احلرارية. 
ويف ح��ال اإف��راط امل��راأة احلامل يف الأك��ل، تتزايد خماطر 
الإ�صابة باأمرا�س ال�صكري الناجتة عن احلمل، اأو الإ�صابة 

بالت�صمم التي قد توؤثر على �صامة الأم واجلنن معاً.
 

تناولها عن  االمتناع  احلامل  على  غذائية  مواد   10
على املراأة احلامل جتنب تناول اللحم النيء اأو غري امل�صوي 
جيدا والنقانق وال�صجق واللحم املقدد. لي�س هذه اللحوم 
فقط واإمنا هناك اأ�صياء اأخرى ين�صح بعدم تناولها، لأنها 
اأط��ع��م��ة على  ع�����ص��رة  ن��ع��ر���س  ي��ل��ي  فيما  للجنن،  م�����ص��رة 

احلامل جتنبها.
على املراأة احلامل جتنب تناول اللحم النيء اأو غري امل�صوي 
جيدا والنقانق وال�صجق واللحم املقدد، لي�س هذه اللحوم 

فقط واإمنا هناك اأ�صياء اأخرى ين�صح بعدم تناولها، لأنها 
اأط��ع��م��ة على  ع�����ص��رة  ن��ع��ر���س  ي��ل��ي  فيما  للجنن،  م�����ص��رة 

احلامل جتنبها.
كل اإمراأة حامل تريد اإجناب مولود يتمتع ب�صحة جيدة، 
ومن اأجل ذلك عليها خال فرتة احلمل جتنب ما ميكن 
التغذية  وب�����ص��ح��ت��ه.  اجل��ن��ن  ب��ت��ك��وي��ن  ال�����ص��رر  يلحق  اأن 
اجليدة وال�صحية ت�صاهم ب�صكل كبري يف �صامة اجلنن، 
لذا تن�صح املراأة احلامل بتجنب تناول بع�س الأطعمة التي 
ميكن اأن ت�صكل خطرا على �صحة اجلنن واإ�صابته ببع�س 
الأم���را����س، وم��ن ه��ذه الأط��ع��م��ة ح�صب م��وق��ع نتماوم�س 

الطبية: للن�صائح  الأملاين   )netmoms(
مثل  اأي�صا  املدخن  وال�صمك  املدخن  اخلنزير  حلم   -  1

ال�صلمون وثعبان البحر.
اأن  املعلبة ميكن  الأطعمة وال�صلطة  املعلبة:  ال�صلطة   -  2

حتتوي على بكترييا �صارة.
البي�س  لأن  جيدا:  امل�صلوق  غري  اأو  النيء  البي�س   -  3
وهي  �صلمونيا  بكترييا  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  اأن  مي��ك��ن  ال��ن��يء 
ع�����ص��ي��ات م��ع��وي��ة ����ص���ارة. ل����ذا، وح�����ص��ب م��وق��ع نتموم�س، 
على احلامل جتنب املايونيز واحللويات التي حتتوي على 

بي�س ينء مثل تريامي�صو.
ي�صتخدم  ال��ت��ي  وم�صتقاته  املب�صرت  غ��ري  احلليب   -  4
اأو  ال��ط��ري  اجل���ن  م��ث��ل  مغلي  غ��ري  حليب  �صناعتها  يف 
الكاممبري، لأنها ميكن اأن حتتوي على بكترييا اللي�صرتيا 

التي ت�صر باحلوامل واجلنن واملواليد اجلدد.

املغلي  النيء غري  احلليب  من  تنتج  التي  الأج��ب��ان   -  5
ب��ك��ت��ريي��ا مر�س  امل��ب�����ص��رت، لإم��ك��ان��ي��ة اح��ت��وائ��ه��ا ع��ل��ى  اأو 
ال�صبب  ولنف�س  اجل��ن��ن.  ب��دم��اغ  ي�صر  ال��ذي  اللي�صترييا 
ي��ج��ب ع��ل��ى احل���ام���ل جت��ن��ب ت���ن���اول ال�����ص��م��ك ال���ن���يء مثل 

#gallery#.ال�صو�صي وال�صلمون املدخن
ن�صبة عالية من  اأن��ه يحتوي على  الكبد، حيث  - حلم   6

.A املواد ال�صارة للحامل واأي�صا لغناه الزائد بفيتامن
الكحول  �صرب  احلامل عن  بامتناع  ين�صح  الكحول:   -  7
اأن الكحول ي�صر كثريا  اإذ  ب�صكل تام خال فرتة احلمل، 

بنمو وتكون اجلنن.
وال�صاين،  الكوفاين  على  حتتوي  التي  امل�صروبات   -  8
ت�صتطيع  ل  ك���ان���ت  واإذا  جت��ن��ب��ه��ا.  احل���ام���ل  ع��ل��ى  ي��ج��ب 
الطاقة،  وال�صاي وبع�س م�صروبات  القهوة  ال�صتغناء عن 

فعليها �صرب اأقل كمية ممكن منها.
على تناول اخل�صار وجتنب اللحوم ب�صكل  القت�صار   -  9
كامل، اأمر ل تن�صح املراأة احلامل به. لأن اخل�صار وحدها 
الروتن  م��ن  يكفي  مب��ا  وجنينها  احل��ام��ل  ج�صم  ت��زد  ل 
مثل  الفيتنامينا  وبع�س  وال��زن��ك  واحل��دي��د  والكال�صيوم 
B12. لذا ين�صح الأطباء الن�صاء بعدم المتناع عن تناول 

اللحوم خال فرتة احلمل.
قدر  منها  التقليل  يجب  والكربوهيدارت،  ال�صكر   -  10
عالية  ن�صبة  التي حتتوي على  باملواد  وتعوي�صها  الإمكان 
الأ�صمرين،  وال���رز  واخل��ب��ز  البطاطا  مثل  الن�صويات  م��ن 

وفقا لن�صائح نتموم�س الأملاين.

الربتقايل جنم األوان 
االأظافر هذا اخلريف

والدافئة  الزاهية  الأل���وان  ترتبع 
الأظافر  ط��اء  األ���وان  عر�س  على 
هذا اخلريف لتمنح امل��راأة اإطالة 
جريئة تخطف الأنظار. واأو�صحت 
جملة "Elle" اأن الرتقايل جنم 
املو�صم،  الأظافر هذا  األ��وان طاء 
الأظافر  مي��ن��ح  اأن����ه  اإىل  م�����ص��رية 
مظهراً م�صرقاً ي�صع دفئاً وحيوية.

باملو�صة  املعنية  امل��ج��ل��ة  واأ���ص��اف��ت 
ي�صهد  امل��و���ص��م  ه���ذا  اأن  واجل���م���ال 
لاأحمر  ك����ب����رياً  رواج��������اً  اأي���������ص����اً 
الأظافر  مي��ن��ح  ال����ذي  ال��ي��اق��وت��ي، 

مظهراً فخماً ياأ�صر الألباب.
اأي�صاً  ال���رائ���ج���ة  الأل���������وان  وم�����ن 
الأحمر بلون دم الثور، وهو اأحمر 
عليها  ي�صفي  للبني،  مائل  غامق 

طابعاً جريئاً يكتنفه الغمو�س.

يبقر بطن زوجته 
للتحقق من جن�س املولود 
الهند  �صمال  يف  ال�صرطة  اعتقلت 
زوجته  ب��ط��ن  ب��ق��ر  اأن  ب��ع��د  رج���ا 
اإىل  اأدى  مم����ا  مب��ن��ج��ل  احل���ب���ل���ى 
ومقتل  خ��ط��رية  ب��ج��روح  اإ�صابتها 
ج��ن��ي��ن��ه��ا ال�����ذي ك����ان ذك�����را وذل���ك 
واأق�����ارب  ال�����ص��رط��ة  ق��ال��ت  ح�صبما 
املراأة. واأ�صافت ال�صرطة يف بوداون 
اأوت����ار ب��رادي�����س، يف اأعقاب  ب��ولي��ة 
العتداء الذي وقع يوم ال�صبت، اإن 
الزوجة ترقد يف العناية املركزة يف 

م�صت�صفى بالعا�صمة نيودلهي.
وق�����ال ���ص��ق��ي��ق��ه��ا ج���ول���و ���ص��ي��ن��غ اإن 
العتداء وقع ب�صبب رغبة الزوج يف 
وللزوجن  اجلنن.  جن�س  معرفة 
خم�س بنات. واأ�صاف �صينغ ملوؤ�ص�صة 
توم�صون رويرتز "هاجمها مبنجل 
اإن������ه يريد  ق���ائ���ا  ب��ط��ن��ه��ا  و����ص���ق 

التحقق من نوع اجلنن".

ظهور مفاجئ لـراعي 
بقر على طريق �سريعة

تفاجئ ال�صائقون على اأحد الطرق 
غري  مب�صهد  �صيكاغو  يف  ال�صريعة 
�صاهدوا  ع��ن��دم��ا  وذل����ك  م���األ���وف، 
"راعي بقر" ميتطي ح�صانه و�صط 
الرجل  ظ��ه��ور  وت�صبب  امل��رك��ب��ات. 
يف  ال�����ص��ي��ارات  و���ص��ط  ح�صانه  على 
ال�����ص��ارع ال�����ص��ري��ع ب��ع��رق��ل��ة حركة 
ظهوره  اأن  وخ�������ص���و����ص���ا  امل��������رور 
الذروة.  �صاعة  يف  كان  "الغريب" 
اإن"  اإن  "�صي  ���ص��ب��ك��ة  وك�������ص���ف���ت 
نا�صط  وه��و  الرجل  اأن  الأمريكية 
هولينغ�صورث  اآدم  وي��دع��ى  م��دين 
اأق��دم على فعلته دعما حلركة  قد 
والتي  مهمة"،  الأط���ف���ال  "حياة 
بق�صايا  ال���وع���ي  ل����زي����ادة  ت���ه���دف 
على  الأم��ريك��ي��ن  وح��ّث  الطفولة 

زيادة التعداد ال�صكاين.

ن�سائح وحتذيرات 
للحوامل يف جمال التغذية
تلعب التغذية املنا�سبة لدى الن�ساء احلوامل دورًا كبريًا 
اأثر  كلما  �سيئة  التغذية  كانت  فكلما  اجلنني،  �سحة  يف 
واالأم. ويقدم خرباء من  �سلبيًا على �سحة اجلنني  ذلك 
هذا  يف  واقرتاحات  ن�سائح  للتغذية  االأملانية  الرابطة 

ال�سدد.
من  جمموعة  االأمل��ان��ي��ة،  والطفل"  "االأم  جملة  ن�سرت 
التغذية  جمال  يف  احلوامل  للن�ساء  املوجهة  الن�سائح 
ال�سحية املتوازنة. فح�سب املجلة، ين�سح خرباء التغذية 
لدى الرابطة االأملانية للتغذية الن�ساء احلوامل باحلر�ص 
عنا�سرها  تتكون  متوازنة  تغذية  على  االعتماد  على 
باملئة من   35 اإىل  الربوتينات، و20  باملئة من   10 من: 
ي�سدد  كما  ال�سكريات.  من  باملئة   60 اإىل  و45  الدهون، 
اخلرباء االأملان، بتناول كميات كبرية من ال�سوائل، التي 
واأحما�ص  املعدنية،  واالأم��اح  الفيتامينات  على  حتتوي 

الفوليك واليود.

حمـيات 
غــذائية 
تنـــا�سب 
�سكــــل 
ج�سمـــك
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�ش�ؤون حملية

خال اإطاقه مبادرة اأندية الت�سامح والتعاي�ص بالتعاون مع اجلامعات االإماراتية:

نهيان بن مبارك: هدفنا اأن تتحول هذه االأندية اإىل واحات لن�سر 
ثقافة الت�سامح والتعاي�س باحلرم اجلامعي

ملدة 10 �سنوات

جامعة نيويورك اأبوظبي تعلن عن ح�سول ثالثة من اأع�ساء هيئة التدري�س على االإقامة الذهبية يف دولة االإمارات 

•• اأبوظبي – الفجر

اآل  نهيان بن مبارك  ال�صيخ  اأك��د  معايل    
نهيان ع�صو جمل�س الوزراء، وزير الت�صامح 
والتعاي�س اأنه  ي�صعدنا اأن نحتفل معا بالبدء 
يف تاأ�صي�س " اأندية الت�صامح والتعاي�س " يف 
جامعات الدولة كم�صروع م�صرتك بن هذه 
اجلامعات ووزارة الت�صامح والتعاي�س يركز 
على تنمية معارف وقدرات واإجنازات طلبة 
والتعاي�س  الت�صامح  جمالت  يف  اجلامعات 
ما  على طريق  وذل��ك  الإن�صانية،  والأخ���وة 
اأن يكون جمتمع الإمارات  اإليه من  ن�صعى 
دائماً جمتمعاً ناجحاً ومت�صاحماً ي�صتوعب 
فيه  املقيمن  وك��اف��ة  وبناته  اأب��ن��ائ��ه  جميع 
ق��ادرة على  اإيجابية  ويجعلهم جميعاً، قوة 
الإمارات  حب  و�صلوكها  بفكرها  جت�صد  اأن 
والولء  وغاياتها  اأه��داف��ه��ا  اإىل  والن��ت��م��اء 
ل��ل��دول��ة وال��ق��ي��ادة والن��ف��ت��اح ال��واع��ي على 

ح�صارات العامل وثقافاته" .
للملتقى  اف��ت��ت��اح معاليه  ذل��ك خ��ال  ج��اء 
الت�صامح  وزارة  نظمته  ال��ذي  الفرتا�صي 
وال���ت���ع���اي�������س لإط���������اق م������ب������ادرة  اأن����دي����ة 
ال��ت�����ص��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س ب��ال��ت��ع��اون م���ع عدد 
ك��ب��ري م���ن اجل��ام��ع��ات الإم���ارات���ي���ة لتكون 
اإحدى امل�صاريع الرائدة للوزارة لن�صر قيم 
الإن�صانية  والأخ����وة  والتعاي�س  الت�صامح 
يف ال��ب��ي��ئ��ات اجل��ام��ع��ي��ة وامل���در����ص���ي���ة، ويف 
�صعادة عفراء  ب�صكل عام، بح�صور  املجتمع 
ال�������ص���اب���ري امل���دي���ر ال���ع���امل مب��ك��ت��ب وزي���ر 
الت�صامح والتعاي�س ، و�صعادة الدكتور خالد 
اخلام�س  حممد  جامعة  مدير  الظاهري 
مدير  ال��ع��ور  من�صور  ال��دك��ت��ور  و���ص��ع��ادة   ،
جامعة حمدان بن حممد الذكية ، و�صعادة 
���ص��ريان��و مديرة  ���ص��ي��ل��ف��ي��ا  ال��روف��ي�����ص��ورة 
ج��ام��ع��ة ال�����ص��ورب��ون اأب��وظ��ب��ي ، وع����دد من 
والأكادمين  الإماراتية  اجلامعات  م��دراء 
التعاي�س  ثقافة  بن�صر  املهتمن  من  وع��دد 
والت�صامح حمليا وعامليا، حيث مت الإعان 
يف  ودوره���ا  والتعاي�س  الت�صامح  اأن��دي��ة  عن 
واملبادرات،  الأن�صطة  م��ن  العديد  تنظيم 
م�صاركتها  ال���ع���ام،  م����دار  ع��ل��ى  وال���رام���ج 
الت�صامح(  )غ��ال��ريي��ا  م�صابقة  يف  جميعا 

اأو  ف��ردي  ب�صكل  ال����وزارة  �صتنظمها  وال��ت��ي 
فيما  للتناف�س  ���ص��غ��رية  ف���رق  ط��ري��ق  ع��ن 
واإع���داد  املبتكرة  الأف��ك��ار  ت��ق��دمي  يف  بينها 
اأو  ف��وت��وغ��راف��ي��ة  ���ص��ورة  اأو  فيديو  اأف�����ص��ل 
ع��م��ل ف��ن��ي ي�����ص��ل��ط ال�������ص���وء ع��ل��ى مفهوم 
الت�صامح والأخوة الإن�صانية داخل الدولة، 
وكما تنظم الوزارة فعالية ختامية لعر�س 
اإىل فقرة  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��ف��ائ��زة  امل�����ص��ارك��ات 
ال��ت��ح��اور وت��ق��دمي ال��ع��رو���س ع��ن م�صتقبل 
على  ال����وزارة  وحت��ر���س  الت�صامح،  حلقات 
افرتا�صي  ب�����ص��ك��ل  امل�����ب�����ادرة  ه�����ذه  ت��ط��ب��ق 
والتباعد  الوقائية  الإج�����راءات  على  ب��ن��اء 
الج��ت��م��اع��ي امل��ف��رو���س حت��ت ظ��ل ظروف 

جائحة الكورونا.
ع��م��ل هذه  اأن  ن��وؤك��د  " اإن��ن��ا  وق���ال معاليه 
اجلامعات  طلبة  اأن  من  ينطلق   ، الأن��دي��ة 
يف الدولة هم اأداًة مهمة للتغيري الإيجابي 
واج���ب  ج��م��ي��ع��اً،  ع��ل��ي��ن��ا  واأن  امل��ج��ت��م��ع  يف 
وم�صوؤولية، يف اإتاحة كافة الفر�س اأمامهم 
الذي  العامل،  م�صرية  يف  الكامل  لاإ�صهام 
واحل�صارات  الثقافات  يف  بالتعددية  يت�صم 
ال�صكان، مبا يتطلبه  والتنوع يف خ�صائ�س 
واحرتام  وح��وار  وتعارف  ت�صامح  ذلك من 

متبادل وعمل مثمر مع الآخرين".
م��ب��ارك يف  ب��ن  ال�صيخ نهيان  م��ع��ايل  واأك���د 
الأندية  ه���ذه  اأن  امل��ل��ت��ق��ى  ب��اف��ت��ت��اح  كلمته 
الطابية الواعدة �صوف تعمل على توفري 
امل�صرتك  والعمل  واحل��وار  التعارف  فر�س 
اأو ب��ن الطلبة   ، ���ص��واء داخ���ل ك��ل ج��ام��ع��ة 
الزماء  م���ع  اأو  امل��خ��ت��ل��ف��ة  اجل���ام���ع���ات  يف 
ينطلق  ذل����ك  ان  م��و���ص��ح��ا   ، ال���ع���امل  ع���ر 
الآخرين  معرفة  باأهمية  قوية  قناعة  من 
ال�صالبة  النمطية  ال�صور  م��ن  والتخل�س 
ع��ن��ه��م ب��ح��ي��ث ي��ع��ت��اد اجل��م��ي��ع ع��ل��ى تبادل 
الآراء  اإىل  وال�صتماع  واملعلومات  الأف��ك��ار 
اأو  املختلفة ، والبتعاد عن مغريات العنف 
الإرهاب ، والتعاي�س مع اجلميع ب�صام، يف 
اإطار العتزاز بالهوية الوطنية ، والعتزاز 
بتاريخ الوطن والعتزاز بالثقافة والرتاث 
واإظ���ه���ار اأب��ع��اده��م��ا ال��وط��ن��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة يف 

اأجمل �صورة.
واأو�صح معاليه اأن هذا امل�صروع مبا يج�صده 

م��ن ت��ع��اون م��ث��م��ر ب��ن اجل��م��ي��ع، اإمن����ا هو 
التي  الهائلة  ل��اإجن��ازات  طبيعي  ام��ت��داد 
حتققت وتتحقق يف قطاع التعليم بالدولة 
وا�صتمرت  ب�����داأت  ال��ت��ي  الإجن�������ازات  وه����ي 
الدولة  ملوؤ�ص�س  التاريخية،  القيادة  بف�صل 
زايد  ال�صيخ   ، ال��وال��د  له  املغفور   ، العظيم 
ثراه-  اهلل  طيب   - نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن 
على  ي�صريون  الذين  الكرام  الدولة  وق��ادة 
خطى القائد املوؤ�ص�س ، ويوؤكدون بكل قوة 
على اأن التعليم هو الوعاء احلقيقي الذي 
وخ�صائ�صه  امل��ج��ت��م��ع  ���ص��م��ات  ف��ي��ه  ت��ظ��ه��ر 
وتتبلور  وطموحاته،  تطلعاته  به  وتت�صكل 
من خاله مبادئه وقيمه وطرائق حياته، 
م�صريا اإىل ما يوؤكده دائماً �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ، ويل عهد 
ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى للقوات  ن��ائ��ب   ، اأب��وظ��ب��ي 
ترى  دول��ة  اهلل  وبحمد  اأننا  من   ، امل�صلحة 
ث���روة واأف�صل  اأع��ظ��م  اأب��ن��ائ��ه��ا وب��ن��ات��ه��ا  يف 
ا���ص��ت��ث��م��ار ، وحت��ر���س ك��ل احل��ر���س ، على 
للتعلم على  اأمامهم  الفر�س  اإتاحة جميع 
اأعلى امل�صتويات، وت�صعى كذلك اإىل حتقيق 
التنمية املتوازنة والهادفة لهم، ومتكينهم 
من حتويل اأفكارهم و�صلوكهم ومبادراتهم 
امل�صتقبل  معامل  لت�صكيل  مهمة  اأدوات  اإىل 

يف الوطن والعامل .
ال���ت���ي تبذلها  م��ع��ال��ي��ه اجل���ه���ود     وث���م���ن 
تتحقق هذه  ل��ك��ي  الإم���ارات���ي���ة  اجل��ام��ع��ات 
ال��واق��ع وي�صتفيد منها   ار���س  امل��ب��ادرة على 
ال��ط��ل��ب��ة  م��ن خم��ت��ل��ف الع�����راق والأل�����وان 
بع�صرات  امل�����ص��ارك��ة  خ����ال  م���ن  وال���ل���غ���ات 
ت��ف��ع��ل قدراتهم  ال��ت��ي  ال���رائ���ع���ة  ال���رام���ج 
وتدعم اإميانهم بانف�صهم والقيم الإن�صانية 
من  ل��ا���ص��ت��ف��ادة  اجل��م��ي��ع  داع��ي��ا   ، النبيلة 
الت�صامح  اأندية  الأن�صطة لكي تتحول  هذا 
لن�صر  واح��ات  اإىل  الإماراتية  اجلامعات  يف 
فكر الت�صامح والتعاي�س �صواء داخل احلرم 

اجلامعي اأو خارجه.
ووجه معاليه حدثه اإىل الطلبة امل�صاركن 
ورائ��ه��م جميع طلبة  وم��ن  امللتقى  ه��ذا  يف 
وط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ات، ق��ائ��ا " اأن��ت��م قادة 
امل�صتقبل واأمامكم الآن يف دولتكم العزيزة 
فر�س مهمة ي�صتطيع كل منكم من خالها 

اأن يحقق اخلري لنف�صه وملجتمعه ، ولوطنه 
حٍب  بكل  لكم  توفر  دولتكم  لأن   ، وعامله   ،
و�صخاء فر�س التعليم ، والتقدم والرتقي، 
ويف املقابل تتوقع منكم بذل اأق�صى اجلهد 
والبتكار  امل��ب��ادرة  بزمام  والأخ���ذ  والطاقة 
لاإمارات،  بانتمائكم  جميعا  تعتزوا  وان 
وحتر�صوا على تعزيز قيم املحبة والت�صامح 
لانتماء  م�صيئة  مناذج  وتكونوا  وال�صام 
امل��خ��ل�����س ل��ل��وط��ن وال�����ولء ال��ق��وي ملبادئه 
على  واحل��ر���س   ، بقادته  البالغ  والع��ت��زاز 
، من طاقاٍت  حتقيق كل ما وهبه اهلل لكم 

واإمكانات" .
وعر معاليه عن تقديره لكل من ي�صاهم 
اأن  ، متمنيا  الواعد  امل�صروع  تنفيذ هذا  يف 
تكون هذه الأندية دائماً  نبع خري وفائدة 
والطالبات  الطلبة  ي��وف��ق  واأن   ، للجميع 
، ك��ي ي��ك��ون��وا ، وع���ن ح��ق وج�����دارة ، عماد 
جميعاً  يوفقنا  واأن   ، وامل�صتقبل  احلا�صر 
اإىل مدارج   ، الإن��ط��اق بهم ومعهم  ، على 
وتعاىل  �صبحانه  – اأدع���وه  والنجاح  النمو 
بقادتها  العزيزة  الإم����ارات  دول��ة  يوفق  اأن 
دولة  وه��ي   ، دائماً  لتظل  وبناتها  واأبنائها 

التقدم والت�صامح وال�صام .
اأعدتها  ال��ت��ي  ال��رام��ج  اإن  معاليه  وق���ال    
دعم  اإىل  تهدف  والتعاي�س  الت�صامح  وزارة 
واأفكارهم  اآرائهم  اإىل  وال�صتماع  الطاب 
ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن ال��ت��ف��ع��ال امل��ب��ا���ص��ر م���ع ما 
يطرحه كل ناد من الأفكار وامل�صاريع التي 

الإن�صانية،  الأخ���وة  وم��ب��ادئ  الت�صامح  قيم 
جانب  من  املبادرة  على  الإقبال  اأن  موؤكدا 
امل�������ص���وؤول���ن ب��اجل��ام��ع��ات وال����ط����اب على 
ال�صواء يف ظل الظروف التي يواجها العامل 
والأن�صطة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأهمية  على  يوؤكد 

التي تقدمها على مدار العام.
الت�صامح  اأن���دي���ة  اأه�����داف م���ب���ادرة     وع���ن 
امل���ب���ا����ص���رة اأك�����د م��ع��ال��ي��ه اأن���ه���ا ت���رك���ز على  
ت��ع��زي��ز ال��ت�����ص��ام��ح والإخ������وة الإن�����ص��ان��ي��ة يف 
انطاقا  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
مواهب  تفعيل  خ��ال  من  اجلامعات،  من 
طاقات  من  وال�صتفادة  ال�صباب،  وق���درات 
الطاب يف تعزيز روؤية الوزارة يف اأن ت�صبح 
منوذًجا  املتحدة   العربية  الإم����ارات  دول��ة 
على  والتاأكيد  ال��ع��امل،  يف  للت�صامح  رائ���داً 
الإن�صانية  الت�صامح والأخ��وة  قيم ومواقف 
بن ال�صباب يف البيئة اجلامعية، موؤكدا اأن 
طموحات الوزارة باأن حتقق املبادرة النتائج 
املرجوة ل حدود لها، وننطلق لتحقيق هذه 
الكثيفة  امل�صاركة  خ��ال   م��ن  الطموحات 
من جانب الطاب واجلامعات يف م�صابقة 
غالرييا الت�صامح، ودعم امل�صاريع الطابية 
امل�صابقة، ودعم اجلميع للقيام  امل�صاركة يف 
بتعزيز  متعلقة  اأخ��رى  وفعاليات  باأن�صطة 
الت�صامح والأخوة الإن�صانية يف اجلامعة اأو 
البيئة املحيطة بها، و�صع  خطة م�صتقبلية 
اأو الأن�صطة للف�صول الدرا�صية  للمبادرات 

الاحقة.

•• اأبوظبي- الفجر 

اأع��ل��ن��ت ج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك اأب��وظ��ب��ي عن 
نيل ثاثة من اأع�صاء هيئة التدري�س يف 
 10 ملدة  الذهبية  الإقامة  على  اجلامعة 
�صنوات يف دولة الإمارات العربية املتحدة. 
املدنية  الهند�صة  اأ���ص��ت��اذ  م��ن  ك��ل  وح�صل 
اأبحاث  ال���ذي���اب���ات، و م��دي��ر م��رك��ز  ع��ل��ي 
واأ�صتاذ  اأبوظبي  نيويورك  بجامعة  املياه 
نوموف  وبان�صي  ه��ال،  ن�صال  الهند�صة 
الذهبية،  الإق��ام��ة  على  الكيمياء  اأ���ص��ت��اذ 
وذلك تقديراً مل�صاهماتهم البحثية البارزة 

يف دولة الإمارات واملنطقة ككل. 
ال��ذه��ب��ي��ة يف دولة  الإق���ام���ة  وت�����ص��ت��ه��دف 
�صنوات،   10 اإىل  وال��ت��ي متتد  الإم����ارات، 
واملهند�صن  والأط������ب������اء  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 
والفنانن  الأع����م����ال  ورج�����ال  وال��ع��ل��م��اء 
الذين �صاهموا ب�صكل كبري  ال�صتثنائين 

يف تطوير الدولة.
لاإقامة  الذيابات،  علي  الدكتور  وانتقل 
يف دول����ة الإم������ارات م��ن��ذ اأك����ر م��ن اثني 
للهيئة  بان�صمامه  والتحق  ع��ام��ا،  ع�صر 
اأبوظبي  نيويورك  جامعة  يف  التدري�صية 
��ُز درا���ص��ات��ه على  ق��ب��ل ث��اث��ة اأع�����وام. ت��ركِّ
التطبيقات املختلفة لأبحاث حت�صن الأداء 
وبحوث العمليات، وحتديداً يف اخلدمات 
اللوج�صتية واإدارة �صا�صل التوريد، اإدارة 
الإنتاج.  وت��خ��ط��ي��ط  ال�����ص��ح��ي��ة،  ال��رع��اي��ة 
وقد ن�صر الروفي�صور الذيابات اأكر من 
جمات  يف  بحثية  ورق���ة  وخم�صن  م��ئ��ة 
اأبحاثه  وتلقت  رائ���دة،  دولية  وم��وؤمت��رات 
ما يقارب اخلم�صة ماين دولر من املنح 
من �صناعات خمتلفة ومقرتحات تعاونية 

م���ع م��وؤ���ص�����ص��ات اأك����ادمي����ي����ة. ك��م��ا ح�صل 
من  العديد  على  ال��ذي��اب��ات  الروفي�صور 
اجلوائز يف اأ�صاليب التدري�س، مبا يف ذلك 
يف  التميز  وج��ائ��زة  املتميز،  املعلم  ج��ائ��زة 
التدري�س من جامعة "بوردو" يف الوليات 
 2004 ع���ام���ي  الأم���ري���ك���ي���ة يف  امل��ت��ح��دة 
على  اأي�صاً  وح��از  التوايل.  على  و2006 
 2012 لعام  التدري�س  يف  التميز  جائزة 
والتكنولوجيا.  للعلوم  م�صدر  معهد  من 
ويف عام 2014، ح�صل على جائزة اأف�صل 
باحث من بن اأع�صاء هيئة التدري�س من 
معهد  يف  الهند�صية  والنظم  الإدارة  ق�صم 
الذيابات  الروفي�صور  ويعمل  "م�صدر". 
اأنظمة  جملة  يف  م�صارك  كمحرر  حالياً 
ال��ت�����ص��ن��ي��ع، وحم�����رر خم��ت�����س يف جملة 
ال�صناعية، وكذلك  والهند�صة  الكمبيوتر 
املجلة  ال��ه��ن��د���ص��ي��ة يف  ل��ل��ب��ح��وث  حم����ررا 

العربية للعلوم والهند�صة.
وي��ق��ي��م ن�����ص��ال ه���ال، يف دول���ة الإم����ارات 

وي��ع��م��ل يف جامعة  اأع��������وام،  ���ص��ب��ع��ة  م��ن��ذ 
ن���ي���وي���ورك اأب���وظ���ب���ي م��ن��ذ ع���ام���ن. وهو 
 )CEng( معتمد  ا�صت�صاري  مهند�س 
يف امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة، وم��ه��ن��د���س اأوروب�����ي 
م�صجل )Euro Ing(، وزميل منتخب 
الكيميائين  املهند�صن  معهد  م��ن  لكل 
)FIChemE(، ورابطة ويلز العلمية 
)FLSW(. وتكمن اهتماماته البحثية 
املبتكرة  احل��ل��ول  حت��دي��د  يف  ع���ام  ب�صكل 
جمالت  يف  التكلفة  حيث  م��ن  والفعالة 
وتكنولوجيا  النانو  بتقنية  املياه  معاجلة 
الأغ�صية الدقيقة واملياه. وقد ن�صر هال 
9 كتب و86 ف�صًا من الكتب وما يقارب 
ال� 500 مقالة يف املرجع الأدبي العلمي، 
وجرى الإ�صارة اإليها اأكر من20،000 
مرة، مبقيا�س 73 ح�صب موؤ�صر "اإت�س – 
معرتف  علمي  باحث  هال  ويعد   ."H
به دولياً ح�صب "جوجل �صكولر" حمرك 
العلمية  ب���امل���وؤل���ف���ات  اخل����ا�����س  ال���ب���ح���ث 

حتلية  ع��ل��وم  رواد  ك���اأح���د  والأك���ادمي���ي���ة، 
تراأ�س  كما  ال��ع��امل��ي.  امل�صتوى  على  امل��ي��اه 
من  العديد  يف  حما�صرات  واأل��ق��ى  ه��ال 
املرموقة  واملنظمات  الدولية  امل��وؤمت��رات 
يف جميع اأنحاء العامل. ويف عام 2005، 
درجة  بريطانيا  يف  ويلز  جامعة  منحته 
تقديراً   )DSc( ال��ع��ل��وم  يف  ال��دك��ت��وراه 
جمالت  يف  ال���ب���ارزة  البحثية  مل�صاهمته 
املياه  التي ت�صمنت حتلية  املياه،  معاجلة 
والتكنولوجيا.  ال��دق��ي��ق  ال��غ�����ص��اء  وع��ل��وم 
وق���د م��ن��ح ه���ال ج��ائ��زة ال��ك��وي��ت للعلوم 
الكويت  اأم���ري  م��ن  امل��رم��وق��ة  التطبيقية 
ويلز  راب���ط���ة  وق���ام���ت   .2005 ع����ام  يف 
 Learned Society of( العلمية 
Wales( يف بريطانيا بتقليده ميدالية 
واإجنازاته  لتميزه   2020 لعام  مينالوز 
يف جمالت العلوم والتكنولوجيا. ويعمل 
التحلية  جم���ل���ة  حت���ري���ر  رئ���ي�������س  ه�����ال 

.)Desalination( العلمية العاملية

دولة  اإىل  ن��وم��وف��ث  بان�صي  انتقل  بينما 
جامعة  اإىل  ان�����ص��م��ام��ه  وق����ت  الإم�������ارات 
اأع����وام.  اأب��وظ��ب��ي م��ن��ذ ثمانية  ن��ي��وي��ورك 
وت��رك��ز اأب��ح��اث��ه ع��ل��ى جم���ال ع��ل��وم امل���واد، 
وتنفيذ  ت�����ص��م��ي��م  ع���ل���ى  ك���ب���ري  وب�������ص���ك���ل 
واملياه  الطاقة  لتطبيقات  الذكية  امل���واد 
والروبوتات. وتت�صمن قائمة اأبحاثه اأكر 
اأكر  اإليه  الإ�صارة  230 من�صوراً مت  من 
ح�صب   40 مبقيا�س  م���رة،   4،500 م��ن 
موؤ�صر "اإت�س – H". وقدم ناوموف اأكر 
م��ن 330 م��رة خ��ال م��وؤمت��رات بحثية 
اأكر  خ��ال  ر�صمياً  حت��دث  كما  متعددة. 
 80 م��ن  اأك���ر  وق���دم  ف��ع��ال��ي��ة،  م��ن 50 
ندوة يف موؤ�ص�صات اأكادميية خمتلفة. وهو 
حا�صل على زمالة "رادكليف" من جامعة 
ولهيلم  "فريدريك  وج���ائ���زة  ه����ارف����ارد، 
بي�صيل" لاأبحاث من موؤ�ص�صة "األك�صندر 
الكيمياء  رابطة  وجائزة  همبولت"،  فون 
والأوقيانو�صية  الآ����ص���ي���وي���ة  ال�����ص��وئ��ي��ة 
العلوم  وزارة  وزم��ال��ة  ال�����ص��ب��اب،  للعلماء 
للتميز،  العاملي  املركز  وزمالة  اليابانية، 
بالإ�صافة اإىل عدة اأو�صمة وجوائز اأخرى. 
ويعد ناوموف اأي�صاً موؤ�ص�س فرع الرابطة 
الإمارات،  دولة  يف  الأمريكية  الكيميائية 
العلمي  ال����ص���ت�������ص���اري  امل��ج��ل�����س  وع�����ص��و 
البيولوجي  ل��ل��ت��األ��وؤ  ال��دول��ي��ة  للرابطة 
وع�صو   ،)ISBC( الكيميائي  والتاألوؤ 
امل��ج��ل�����س ال���ص��ت�����ص��اري ل��ل��م��وؤمت��ر ال���دويل 
الع�صوية  ال�صلبة  احلالة  بكيمياء  املعني 
من  لأك����ر  وُم���راج���ع   ،)ICCOSS(
وكالت  من  والعديد  دولية  جملة   60
املهام  م��ن  العديد  على  ع��اوة  التمويل، 

الأخرى.

كّرم 5 فرق �ساركت مبكافحة الوباء
خليفة بن حممد: ثقافة العمل 
التطوعي تعززت يف زمن كورونا

•• العني-الفجر

اأكد ال�صيخ خليفة بن حممد بن خالد اآل نهيان، رئي�س جمل�س اإدارة جمعية 
وباء  زم��ن  يف  اأك��ر  ت��ع��ززت  التطوعي  العمل  ثقافة  اأن  التطوعية،  واج��ب 

كورونا.
يف  امليدانية  بامل�صاركة  قامت  وطنية  تطوعية  فرق  وقال خال تكرمي 5 

ال�صامة  اإج�����راءات  اإط����ار 
اتخذتها  ال��ت��ي  وال��وق��اي��ة 
اجل��������ه��������ات احل����ك����وم����ي����ة 
اإن  اجل���ائ���ح���ة:  مل��ك��اف��ح��ة 
ال��ت��ك��رمي ج���اء ت��ق��دي��راً ملا 
مت بذله من طاقات كامنة 
خ������ال الأزم�����������ة، ومل������ا له 
مواجهة  يف  بالغة  اأهمية 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ق��ائ��م��ة على 
امل���ج���ت���م���ع من  حت�������ص���ن 

فريو�س "كوفيد - 19".
احل�����ف�����ل  يف  واأث������������ن������������ى 
اأقيم  ال����ذي  الف���رتا����ص���ي 
ع��ل��ى ت�صحيات  ُب��ع��د،  ع��ن 
اأ�صحاب العطاء املنت�صبن 
�صاند  وت�������ص���م���ل:  ل���ل���ف���رق 
�صعادة  وب�صمة  التطوعي، 

التطوعي، وزايد للبحث والإنقاذ، ويا�س التطوعي، وفزعة التطوعي، لفتاً 
اإىل دورهم املنّظم والدائم الذي يرتبط بامل�صاركة يف الأن�صطة بقناعة تامة، 

�صمن �صوابط العمل الحرتايف الباعث على الفخر.
وذكر اأن اإقبال املتطوعن خلدمة املجتمع، بهمة عالية، يدل على التطور 
يف الفكر الثقايف لدى هذه الفئة العزيزة، ويعّر عن مدى البعد الإن�صاين 
لتكري�س كل اأوجه الدعم لتلبية نداء الواجب ودرء املخاطر الإن�صانية من 

الأمرا�س املحدقة بالب�صرية يف اإطار امل�صوؤولية املجتمعية.
واأكد اأن التطوع يكت�صب اأهمية متزايدة يف وطننا مب�صاندة العمل احلكومي 
القائم على خدمة الإن�صان، م�صرياً اإىل تكامل الأدوار بن جمعيات النفع 
العام والقطاع العام يف تلبية الحتياجات ومد اأوا�صر امل�صاركة الإيجابية، 
املجتمع  ب��ن��اء  ع��وام��ل  يف  مهمة  اأ�صا�صية  رك��ي��زة  التطوعي  العمل  معتراً 

والنهو�س به وتطويره.
الكبري  واع��ت��زازه��م  العميق  �صكرهم  ع��ن  امل��ك��ّرم��ون  امل��ت��ط��وع��ون  واأع����رب 
التطوعية، معّرين عن  واج��ب  رئي�س جمعية  تلقوه من  ال��ذي  بالتقدير 
�صعادتهم يف خدمة الوطن خال هذه الأزمة للحد من انت�صار الفريو�س، 
الأن�صطة  خمتلف  يف  وامل�صاركة  ال�صاحلة  باملواطنة  التزامهم  م��وؤك��دي��ن 
اإن�صاء جيل على قدر من الثقة والعتزاز ب�صمو  التطوعية، مما ي�صهم يف 

الوطن الذي ي�صدح باحلب والطاقات والت�صحية.

ل�سقل مهارات الفنانني وتعزيز قدراتهم الفنية
دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي تفتح باب الت�سجيل يف الدورة 

الثالثة من برنامج املجّمع الثقايف لالإقامة الفنية ملو�سم 2021
•• اأبوظبي - الفجر 

اأعلنت دائرة الثقافة وال�صياحة - اأبوظبي عن فتح باب الت�صجيل للم�صاركة 
يف الدورة الثالثة من برنامج املجّمع الثقايف لاإقامة الفنية ملو�صم 2021، 
والتي تقام يف مقر املجّمع الثقايف باأبوظبي، وتقبل طلبات التقدم لالتحاق 

بالرنامج لغاية 15 نوفمر القادم.
يدعو  اأ�صهر،  �صتة  مل��دة  الفنية  الإق��ام��ة  ي�صمل  ال��ذي  برناجمه  خ��ال  من 
الدولة  يف  واملقيمن  الإماراتين  من  املحرتفن  الفنانن  الثقايف  املجّمع 
للتقدم اإىل الرنامج، الذي ميثل من�صة ل�صقل مهارات الفنانن املحرتفن 
وتعزيز قدراتهم الفنية من خال توفري ا�صتوديو وموارد فنية متخ�ص�صة 
لتدريبهم، كما مُيّكن الرنامج الفنانن من اإنتاج وعر�س الأعمال الفنية 
امل�صهد  على  ح�صورهم  لتعزيز  ثمينة  فر�صة  وه��ي  الثقايف،  املجّمع  داخ��ل 

الفني املحلي والعاملي.
الثقايف  املجّمع  برنامج  "يج�صد  الثقايف:  املجّمع  مدير  ف�صة  رمي  وقالت 
وتعزيز  الفنانن  بدعم  الثقايف  املجّمع  اإل��ت��زام   ،2021 الفنية  لاإقامة 

الكفاءات والإبداعات الفنية للنهو�س بامل�صهد الفني يف اإمارة اأبوظبي".
واأ�صافت ف�صة: "يعد املجّمع الثقايف �صرحاً ح�صارياً وثقافياً وفنياً ينب�س 
يف قلب العا�صمة اأبوظبي، ويلعب دوراً حمورياً يف تعزيز امل�صهد الفني كونه 
روؤية  للعلم والفنون والإب���داع، وه��ذا ين�صجم مع  للفنانن ومنهًا  م��اذاً 

املجّمع ور�صالته التي تاأ�ص�س عليها من ثمانينات القرن املا�صي".
ُي�صار اأنه �صيتم اختيار الفنانن اعتماداً على جلنة خمت�صة، تقوم باختيار 
الثقايف  امل��ج��ّم��ع  ب��رن��ام��ج  لالتحاق  امل��ت��ق��دم��ن،  ب��ن  م��ن  فنانن  ع�صرة 
لاإقامة الفنية، لتبداأ بعدها الإقامة الفنية اإما خال الفرتة الأوىل من 
25 يناير 2021 اإىل 20 يونيو 2021، اأو الفرتة الثانية من 25 يونيو 

.2022 يناير   20 اإىل   2021
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ال��وزن،  الإنقا�ص  الغذائية  احلمية  ج��دوى  ع��دم  من  كثريات  تعاين 
بالنتيجة  تاأتي  ولكنها ال  ب�سرامة،  الغذائية  يلتزمن باحلمية  وقد 

بنتائج  جاءت  احلمية  باأن  بع�سهن  يتفاجاأ  قد  حني  يف  املرجوة، 
فعالة مع �سديقة لهن.

وتو�سلت بع�ص االأبحاث الغذائية اإىل اأن االأمر يعود اإىل قابلية 
بني  االأبحاث  اختلفت  وعليه  للحمية،  واأنواعها  االأج�سام 

الدم،  ف�سيلة  ح�سب  الغذائية  احلميات  تق�سيمات 
واأخرى ح�سب �سكل اجل�سم اخلارجي.

ويليام   الأم���ريك���ي  ال��ب��اح��ث  اإىل  اجل�����ص��م  اأمن�����اط  تق�صيم  ف��ك��رة  وت���ع���ود 
)�صوماتوتايب�س(  ا���ص��م  ع��ل��ي��ه��ا  اأط���ل���ق  وال���ت���ي   ،1940 ع���ام  ���ص��ي��ل��دون 
الرجال  ب��ن  احل��م��ي��ات  ت��ل��ك  اختلفت  ول��ك��ن   ،  )Somatotypes(
والن�صاء، حيث حتتوي ب�صكل عام اأج�صام الن�صاء على ن�صب دهون اأكر من 
الرجال، ورغم وجودهما يف النمط نف�صه، فاإن العرق واجلن�س لهما دور 

كبري يف طريقة حتديد احلمية.

)Endomorph( اجل�سم الكمرثي
يف ه���ذا ال��ن��م��ط )ب��اط��ن��ي ال��ب��ن��ي��ة( ت��رتك��ز الدهون 
غالبا  وتعاين  الأرداف،  واأحيانا  البطن  مبنطقة 
الن�صاء اأ�صحاب هذا النوع من اجل�صم مما يعرف 

ت�صتطيع  ل  )عندما  الأن�صولن  مقاومة  با�صم 
اخللية حتمل اجللوكوز بالدم(، وبالتايل فهو 

�صبب كاف لزيادة الوزن.
العديد من احلميات  اأن  لذلك يجب مراعاة 

تت�صبب يف خلل يف  )الكيتو)،  واأهمها  الغذائية، 
معدلت احل��رق، حيث يعاين ه��وؤلء من زيادة 

الوزن  يف  م��ف��اج��ئ��ة 
ب������ع������د ف������رتة 

ق���������ص����رية 
م�����������������������ن 
ن����ق���������س 
ال����������وزن 
يع  ل�صر ا

ب�����������ص�����ب�����ب 
ال��������ك��������ي��������ت��������و 

وغ����������������ريه م����ن 
غري  الأن�����ظ�����م�����ة 

للج�صم  امل��ن��ا���ص��ب��ة 
فمن  ال����ك����م����ري، 

غ��������ري امل�����ف�����رت������س 
ت��������ن��������اول ك����م����ي����ات 
الدهون  من  كبرية 
ب����ال����ن���������ص����ب����ة ل����ه����ذا 
حن  يف  ال����ن����م����ط، 

يعد ال�صيام املتقطع 
خيارا جيدا لأ�صحاب 

هذه البنية.

احلمية املنا�سبة
)اإيفري  موقع  يف  اخل��راء  ين�صح 

 Everyday( ه���ي���ل���ث(  داي 
ب����ت����ق����ل����ي����ل   )health

عدم  ويف�صل  الكربوهيدرات، 
ت����ن����اول ال�������ص���وف���ان، وزي������ادة 

تناول الروتينات، ل �صيما يف وجبة الإفطار.
وتعتمد احلمية على الروتينات والبقوليات مثل احلم�س والروتينات 

النباتية مثل الكينوا، 
الدهون  تقليل  مع  الكربوهيدرات  قليلة  الروتينات  عالية  حمية  وهي 
قدر الإمكان، ويرتبط تناول الكربوهيدرات مبواعيد ممار�صة الريا�صة، 

حيث ت�صاعد يف اإمداد اجل�صم بالطاقة.

)Ectomorph( ج�سم املوزة/ النحيف
يبدو ج�صما نحيفا، وي�صعب على اأ�صحابه اكت�صاب الوزن 
 Ask( )ب�صهولة، ح�صب موقع )اآ�صك ذا �صاينت�صت�س
زيادة  من  ه��وؤلء  ويعاين   ،)The Scientists
غني  غ��ذائ��ي  بنظام  ُين�صح  لذلك  احل���رق،  م��ع��دلت 
بالقيم الغذائية العالية واملغذيات الأ�صا�صية الكرى 
التي  املغذيات  فئة  وهي   ،)Macronutrient(
تت�صمن )الروتن، الألياف، املعادن، الكربوهيدرات، 
املعادن، الفيتامينات، املاء( لتعوي�س ما يفقده اجل�صم 

خال احلرق.
لي�س  النحيف  اجل�����ص��م  اأن  الع��ت��ب��ار  ب��ع��ن  الأخ����ذ  وي��ج��ب 
فالتنوع  ل��ذل��ك  بال�صحة،  مفعما  ب��ال�����ص��رورة 
الغذائي �صروري جدا، ووجود 
يعني  ل  ال����ن����م����ط  ه��������ذا 
�صعوبة تراكم الدهون 
البطن،  منطقة  يف 
الإح�صا�س  اإن  ب��ل 
ب�������ص���ع���وب���ة زي������ادة 
الوزن قد يدفعك 
ل���������ت���������ن���������اول 
ك���م���ي���ات 
م����������������ن 

الكربوهيدرات 
وال���������ده���������ون 
يجعلها  مم��ا 
ت����������رتك����������ز يف 
لحقا،  البطن 
وت�������ص���ب���ح امل��������راأة 
نحيفة لكنها لديها 
منطقة  يف  زائ������دة  ده�����ون 
ال��ب��ط��ن )ك����ر�����س(، ل���ذل���ك يجب 
ذك����اء، ح�صب  اأك���ر  ات��ب��اع حمية 

اأبحاث جلامعة هارفارد.

احلمية املنا�سبة

احلبوب  م��ن  عالية  مغذيات  على  حت��ت��وي  ال��ت��ي  ال��ك��رب��وه��ي��درات  اختيار 
الكاملة واملك�صرات، 

وت��ن��اول اخل�����ص��راوات وال��ف��واك��ه الغنية ب��الأل��ي��اف، وي��ع��د ال��روت��ن هو 
الأ�صا�صي يف تلك احلمية، حلث اجل�صم على بناء الع�صات، بح�ص�س ل 

تقل عن 100 اإىل 150 غراما يف اليوم.
ورغ�����م ���ص��ع��وب��ة زي������ادة ال������وزن ل���ه���ذا ال��ن��م��ط من 

اجل�صم، فاإن بناء كتلة ع�صلية لن يتحقق اإل 
بالتدريبات الريا�صية، وحتديدا تدريبات 

كمال الأج�صام ورفع الأوزان.

ج�����������س�����م امل�������ي�������زوم�������ورف 
)Mesomorph(

ح�����ص��ب ����ص���ي���ل���دون، ف�����اإن ه����وؤلء 
متو�صطة  ب��ن��ي��ة  اأ���ص��ح��اب  ه���م 

الع�صات  ل���ت���ك���وي���ن  مت���ي���ل 
ب�صهولة  وحت��اف��ظ  ب�صهولة، 

وتتميز  وزنها،  على 
خفيف  بعر�س 

الكتف،  يف 
وت����������وزي����������ع 
م�����ت�����������ص�����او 
ل����������ل����������وزن 
كافة  ع��ل��ى 
اجل�����������ص�����د، 

يوحي  مم����ا 
ب�������ج���������������ص�������م 

م���������ع���������ت���������دل، 
العديد  ويطلق 

الأ�صخا�س  م���ن 
عليهم اإنهم ياأكلون 

دون  م���ن  ����ص���يء  اأي 
زيادة وزنهم.

احلمية املنا�سبة
موقع  يف  اخل����راء  ين�صح 

 Health( لي��ن(  )هيلث 
line( بتق�صيم اأطباقهم ل�3 
)بروتن،  مت�صاوية:  اأق�صام 
وف�������واك�������ه وخ�������������ص������راوات، 
واحل�����������ب�����������وب ال�����ك�����ام�����ل�����ة 

والدهون(.
وم�������ن اأف�����������ص�����ل خ�����ي�����ارات 

الروتينات بالن�صبة لهم هي 
والأ�صماك  واللحوم  البي�س 
العد�س،  والبقوليات، خا�صة 

ومنتجات الألبان لأنها ت�صاعدهم على اإعادة بناء الع�صات، 
تنا�صبهم،  فاإنها  الطبيعية  اأن��واع��ه��ا  بجميع  واخل�����ص��راوات  الفواكه  اأم��ا 
ولكن ين�صح بتجنب املُ�صّنع منها اأو ما يحتوي على �صكر اأو ملح، والتي 
يف  وال��ده��ون  الكاملة  واحلبوب  املناعي،  جهازهم  تعزيز  على  ت�صاعدهم 

الكينوا والأرز البني وال�صوفان،
 واأهم خيارات الدهون هو زيت الزيتون وزيت جوز الهند والأفوكادو 

واملك�صرات، حيث ت�صاعدهم على ال�صعور بالمتاء وال�صبع،
 ومتد اجل�صم بالطاقة الازمة.

يجب الو�صع يف العتبار اأن املزيد من الع�صات يعني مزيدا 
من احلاجة اإىل ال�صعرات احلرارية، 

مد  �صرورة  بالتبعية  يعني  الريا�صية  بالتدريبات  واللتزام 
اأكر من  اجل�صم بالطاقة والدهون، وذلك من خال كميات 

الدهون والكربوهيدرات.

بعد اخلم�سني… اأهم الريا�سات املنا�سبة ل�سحتك

كيف ت�ساعد الريا�سة اجل�سم؟ 
فوائد  اأّن  �صاحلة  احل��ّم��ال  هيلدا  الريا�صية  امل��دّرب��ة  ذك���رت 
ال��ت��م��اري��ن ع��ل��ى اجل�����ص��م م��ت��ن��وع��ة وت��خ��ت��ل��ف اأك���ان���ت خفيفة 

ومعتدلة، واأبرزها: 
الدموية  ال��دورة  تن�صيط  على  الرك�س  اأو  امل�صي  ي�صاعد   –

وزيادة القدرة على التحمل واإطالة النَف�س.
يف  ريا�صي  م��درب  اإ���ص��راف  حت��ت  الأوزان  حمل  ي�صاهم    –

احلفاظ على الكتلة الع�صلية.
– ت�صاعد ممار�صة متارين الأيروبيك يف احلفاظ على ليونة 

اجل�صم.
من اأي اأمرا�ص حتمي الريا�سة اجل�سم؟ 

على  �صلبية  م�صاعفات  من  يرافقها  وما  البدانة  جتّنب   –
�صحة امل�صّن.

الدم. يف  ال�صكر  ن�صبة  تنظم  اإذ  ال�صكري  مر�س  من  – تقي 
اتباع نظام غذائي  الدم مع  – حتافظ على م�صتويات �صغط 

�صليم.

والأوردة  ال�صراين  اإىل  ال��دم  وتدفق  القلب  دق��ات  تنظم   –
باجل�صم.

كيف توؤثر الريا�صة يف ج�صم الأ�صخا�س ما فوق اخلم�صن؟ 
حياتهم  يف  اأنف�صهم  على  الأ�صخا�س  اعتماد  يف  ت�صاعد   –
كتح�صري  ب��ال��ع��ج��ز  الإح�����ص��ا���س  دون  ن�صيط  ب�صكل  ال��ي��وم��ي��ة 

الطعام ولب�س الثياب ودخول احلمام.
اخلروج  يف  ت�صاهم  �صحي،  عار�س  لأي   التعر�س  حال  – يف 
م��ن��ه ب���اأق���ل م�����ص��اع��ف��ات ع��ل��ى ال�����ص��ح��ة لأن ال��ري��ا���ص��ة تقوي 

مناعته. 
على  ينعك�س  ما  ظهره  وا�صتقامة  ر�صاقته  على  يحافظ   –

مظهره الذي يبدو اأ�صغر ب�صنوات من عمره احلقيقي.
تعزز  اإذ  ممكنة  ف��رتة  لأط���ول  بعمله  ال��ق��ي��ام  يف  ي�صاعد   –

الريا�صة من بنيته اجل�صدية والنف�صية.

اأو  احلديد  ريا�سة  ملمار�سة  االأن�سب  التوقيت  هو  ما 

االأيروبيك؟ 
ن���������ص����َح����ت �����ص����احل����ة مب���م���ار����ص���ة 
اأربعة  ال��ري��ا���ص��ي��ة م��ن  ال��ت��م��اري��ن 
اأما  الأ�صبوع.  اأي��ام يف  اإىل خم�صة 
فرتاوح  للتمرين  الزمنية  امل��دة 
على  دق��ي��ق��ة،   60 اإىل   45 ب��ن 

ال�صكل التايل: 
حتمية  دق��ي��ق��ة:   15 اإىل   10

الع�صات
ممار�صة  دقيقة:   40 اإىل   20

التمارين الريا�صية 
دق������ائ������ق:   10 اإىل   5

ت�صينغ  ل�صرت ا
يعرف  م���ا  اأو 
 Cool بال�

Down

ازدادت التوعية على اأهمية ممار�سة الريا�سة بانتظام ملا فيها من فوائد 
الفكر  هذا  انت�سار  ومع  والنف�سية.  اجل�سدية  الفرد  ل�سحة  متنوعة 
يف  دقيقة   150 الريا�سة  ممار�سة  ب�سرورة  اخلرباء  ي�سدد  اجلديد، 

االأ�سبوع اأي ما يعادل 30 دقيقة على مدار خم�سة اأيام.

العرق واجلن�ص لهما دور كبري يف طريقة حتديدها

 حمـيات غــذائية تنـــا�سب �سكــــل ج�سمـــك
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اأ�سواق املال االإماراتية :
 3.4 مليار درهم مكا�سب االأ�سهم

•• اأبوظبي-وام:

ات�صعت م�صاحة اللون الأخ�صر على �صا�صات العر�س يف اأ�صواق املال الإماراتية 
يف جل�صة اليوم قبل الأخري من تعامات الأ�صبوع وذلك رغم الغاق املتباين 
للموؤ�صرات العامة و�صط ا�صتمرار دخول �صيولة موؤ�ص�صية ل تزال ترتكز على 
تعزز  فقد  الأ���ص��واق  يف  الإيجابية  توا�صل  وم��ع   . املنتقاة  الأ�صهم  من  �صريحة 
ر�صيد مكا�صب القيمة ال�صوقية لأ�صهم ال�صركات املتداولة مبقدار 3.4 مليار 
درهم يف ختام التعامات . وبح�صب معطيات التحليل الفني فقد عاد املوؤ�صر 
كان تخلى عنها يف منت�صف  التي  امل�صتويات  ك�صر  امل��ايل لختبار  دبي  �صوق  يف 
يف   0.93% ن�صبتها  بزيادة  نقطة   2285 اىل  ارتفع  بعدما  وذل��ك  الأ�صبوع 
 4490 املالية عند م�صتوى  ل��اأوراق  اأبوظبي  ل�صوق  العام  املوؤ�صر  اغلق  حن 
نقطة برتاجع حمدد للغاية مقارنة مع اليوم ال�صابق. وبالإ�صافة اإىل �صريحة 
اأ�صهم التامن التكافلي التي عادت ملمار�صة ال�صعود القوي فقد ا�صتعادت  من 
بع�س ا�صهم العقار والبنوك ن�صاطها وهو ما عزز مكا�صب الأ�صواق ،فقد ارتفع 
�صهم اأمان املدرج يف �صوق دبي املايل باحلد الأعلى امل�صموح به يوميا تقريبا بالغا 
1.04 دره��م. كذلك  التكافل عند م�صتوى  1.16 درهم فيما اغلق �صهم دار 
فقد �صهد �صهم اعمار ارتفاعا اىل 2.92 درهم واعمار للتطوير 2.47 درهم 
.ويف قطاع البنوك �صعد �صهم بنك دبي الإ�صامي اىل 4.30 درهم فيما وا�صل 
�صهم ارامك�س قفزاته بالغا 4.12 درهم . وعلى الجتاه الأخر يف �صوق ابوظبي 
لاأوراق املالية فقد وا�صل �صهم ال�صركة العاملية القاب�صة ارتفاعه اىل 37.90 
درهم كما �صعد �صهم م�صرف ابوظبي الإ�صامي اىل 4.11 درهم و�صهد �صهم 
ابوظبي  �صهم  اىل  بالإ�صافة  دره��م   3.47 بالغا  قويا  ن�صاطا  للتوزيع  ادن��وك 
لبناء ال�صفن 2.60 درهم واغذية 3.49 درهم . وعلى م�صتوى ال�صيولة فقد 
بلغت قيمة ال�صفقات املرمة يف ال�صوقن نحو 570 مليون درهم وو�صل عدد 

الأ�صهم املتداولة 292 مليون �صهم نفذت من خال 5980 �صفقة.

اإمباور ت�سغل حمطة تربيد متطورة 
يف مردف بـ18،500 طن تربيد

•• دبي-الفجر:

مزود  اأك���ر  “اإمباور”،  امل��رك��زي  ال��ت��ري��د  لأن��ظ��م��ة  الإم����ارات  موؤ�ص�صة  اأع��ل��ن��ت 
اجلديدة  الع�صرية  حمطتها  ت�صغيل  عن  ال��ع��امل،  يف  املناطق  تريد  خلدمات 
بطاقة تريد  “غروب”  �صكان مباين  لتزويد  وذل��ك  بدبي،  م��ردف  يف منطقة 
وجرى  ت��ط��وراً  اأك���ر  باأنها  اجل��دي��دة  املحطة  تتميز  للبيئة.  �صديقة  املناطق 
تبلغ  الت�صييد، حيث  تكلفة  %30 من  وف��رت  عاملية  بيئية  ت�صميمها مبعايري 
م�صممة  وه��ي  تريد  ط��ن   18،500 اجل��دي��دة  للمحطة  الإجمالية  الطاقة 
للتو�صعات امل�صتقبلية خلدمة اأكر عدد من العماء اجلدد مع الأخذ يف العتبار 

الطلب املتزايد على خدمات تريد املناطق ذات الكفاءة العالية.
واأو�صحت ال�صركة اأن حمطة التريد اجلديدة حّلت حمل حمطتي تريد �صبه 
10 �صنوات ناجحة من تقدميهما خدمات تريد مناطق ل�صكان  دائمتان بعد 
املنطقة وياأتي ا�صتبدالهما مبحطة تريد دائمة متطورة يف اإطار خطط املوؤ�ص�صة 
يف الرتقاء ببنيتها التحتية وبخدماتها املقدمة للمتعاملن ولبلوغ اأهداف دبي 
الوقت ذاته حتقيق  اأعلى و�صامنة يف  املتعاملن اىل م�صتويات  يف نقل خدمات 
ال�صتدامة وحماية البيئة واملوارد الطبيعية.  وقال  اأحمد بن �صعفار، الرئي�س 
اأن م�صروع   “ “اإمباور”،  التنفيذي ملوؤ�ص�صة الإمارات لأنظمة التريد املركزي 
)غروب( يلعب دوراً حمورياً يف جعل منطقة مردف وجهة �صكن مثالية ل�صريحة 
كبرية من �صكان دبي، مو�صحا اأن املوؤ�ص�صة قامت بت�صييد حمطة ع�صرية حديثة 
واأكر تطورا لتحل حمل املحطتن يف ختام عقد كامل من تقدميهما خلدمات 
التريد. »  ومت ربط املحطة اجلديدة مبركز التحكم الذكي لإمباور واملعروف 
واأبراج  وامل��ردات واملحولت  املتعلقة  البيانات  ق��راءة مليونن من  بقدرته على 
يعمل  حيث  املتقدم  �صكادا  نظام  با�صتخدام  وغ��ريه��ا  امل��ي��اه  واإم����دادات  التريد 
املركز من خال �صبكة ذكية ذات كفاءة عالية ت�صاعده على ال�صتجابة الدقيقة 
املحطة  وت�صتخدم  التريد.  حمطات  عمليات  يف  يقع  ط��ارىء  لأي  وال�صريعة 
مردات مياه بكفاءة ت�صغيلية عالية الذي ي�صمن تقدمي خدمات تريد عالية 
 2007 يف  للعقارات”  “دبي  �صيدتها  التي  “غروب”  وتعد  للعماء.  اجل��ودة 
على م�صاحة 3.3 ماين قدم مربعة، من بن اأكر الوجهات ال�صكنية طلبا يف 
منطقة مردف، وتتكون من 59 مبنى  وت�صم 3،000 وحدة �صكنية متنوعة.  
و»اإمباور« تقدم خدمات تريد املناطق لأكر من 1،1180 مبنى، ولأكر من 

القدرة  ت�صل  كما  متعامل  األ��ف   120
الإنتاجية لل�صركة اإىل اأكر من 1.53 
مليون طن من التريد، وتقدم ال�صركة 
للبيئة  �صديقة  مناطق  تريد  خدمات 
لعدد من امل�صاريع البارزة يف اإمارة دبي 
م��ث��ل واج��ه��ة دب���ي امل��ائ��ي��ة، وب��ل��و وات���رز، 
بيت�س  وج���م���ريا  ج���م���ريا،  وجم���م���وع���ة 
العاملي،  امل��ايل  دب��ي  وم��رك��ز  ريزيدن�س، 
واخلليج التجاري، ومدينة دبي الطبية، 
واأبراج بحريات جمريا، ونخلة جمريا، 
ودي�صكفري جاردنز، وابن بطوطة مول، 
العاملية  واملنطقة  للت�صميم،  دبي  وحي 

لاإنتاج الإعامي وغريها.

•• دبي-الفجر: 

 ، ب����داأت م��وؤ���ص�����ص��ة دب���ي لتنمية ال���ص��ت��ث��م��ار 
تطبيق  دب��ي،  اقت�صادية  موؤ�ص�صات  اإح���دى 
اأرب���ع  م��ن  �صل�صلة  ل��ع��ق��د  ب��رن��ام��ج و���ص��ع��ت��ه 
مع  للتوا�صل  )ويبينار(  افرتا�صية  ن��دوات 
كندا  من  املحتملن  وال�صركاء  امل�صتثمرين 
الواعدة  ال�صتثمارية  الفر�س  ومناق�صة  
ال�صرتاتيجية،  ال��ق��ط��اع��ات  م���ن  ع���دد  يف 
ال�صحية،  ال����رع����اي����ة  ق����ط����اع����ات  وم���ن���ه���ا 
واخلدمات اللوج�صتية، والأغذية والأعمال 
تلك  وتتما�صى  والتكنولوجيا.  ال��زراع��ي��ة، 
ال���ن���دوات م��ع ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة م��وؤ���ص�����ص��ة دبي 
التوا�صل  تعتمد  والتي  ال�صتثمار،  لتنمية 
الفرتا�صي للعام 2020 من اأجل متكن 
ال�صتثمار  اإىل فر�س  التعرف  املعنين من 
البعثات  ت��وق��ف  امل��ب��ا���ص��ر يف ظ��ل  الأج��ن��ب��ي 
التجارية والقيود املفرو�صة ب�صبب جائحة 
كوفيد-19.   وقال فهد القرقاوي، املدير 
ال�صتثمار:  لتنمية  دبي  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي 
“تتمتع كندا ودولة الإمارات ب�صراكة ثنائية 
را�صخة، فيما توا�صل كل منهما ال�صتثمار 
اإيجاد  يف اقت�صاد الدولة الأخرى لت�صجيع 
توفر  اأف�صل.  م�صتقبل  وبناء  العمل  فر�س 
ا �صخمة  قطاعات دبي ال�صرتاتيجية فر�صً
ممن  الكندين  الأع��م��ال  ورواد  لل�صركات 
تلك  يف  ال���واع���د  ال��ن��م��و  م��ن  �صي�صتفيدون 
ال�صتثمار  قيمة  جت��اوزت  وق��د  القطاعات، 
الأج��ن��ب��ي ال��ك��ن��دي امل��ب��ا���ص��ر  يف دب���ي ح�صب 
بيانات مر�صد دبي لا�صتثمار، مليار دولر 
ك��ن��دي يف ال���ف���رتة م���ا ب���ن ع��ام��ي 2015 
“تعك�س  ال���ق���رق���اوي:  واأ����ص���اف   2018 و 

الأرق��ام منًوا مميًزا يف ال�صراكة، حيث تعد 
دولة الإمارات اأبرز �صريك جتاري لكندا يف 
ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا، كما تتخذ 
كندية،  ع��ام��ة جت��اري��ة   150 م��ن  اأك����ر 
وما يزيد على 40،000 كندي، من دولة 
فهي  كندا  اأم��ا  لإقامتهم.  م��ق��ًرا  الإم����ارات 
يف  الإماراتية  ال�صادرات  اأ�صواق  اأكر  ثاين 
اأمريكا ال�صمالية. انطلقت ندوات التوا�صل 
الف���رتا����ص���ي، وال���ت���ي ت��ق��ام ب��ال�����ص��راك��ة مع 
جمل�س الأعمال الكندي وجمل�س الأعمال 
الأعمال  وجمل�س  كندا  يف  الكندي  العربي 
ال���ك���ن���دي الإم������ارات������ي يف ك����ن����دا، ي�����وم 12 
قطاع  على  ترّكز  بندوة   2020 اأغ�صط�س 
الرعاية ال�صحية. وتبعتها ندوة افرتا�صية 
ح���ول ق���ط���اع  اخل���دم���ات ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة يوم 
قطاع  ح��ول  ن���دوة  ج��ان��ب  اإىل  اأغ�صط�س   8
الأغذية والأعمال الزراعية يوم 9 �صبتمر 
التكنولوجيا  ق��ط��اع  ح��ول  ون���دوة   2020
قال  ب�����دوره   .2020 ���ص��ب��ت��م��ر   16 ي����وم 
دولة  �صفري  ال��رق��ب��اين،  �صعيد  فهد  �صعادة 
الإمارات لدى كندا: “تربط دولة الإمارات 
على  وثيقة  ا�صرتاتيجية  ���ص��راك��ات  وك��ن��دا 
البارزة  امل��ب��ادرات  تدعمها  م�صتويات،  ع��دة 
التي ت�صاهم يف تر�صيخ  التجارية  والبعثات 
ال����رواب����ط ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ن ال��ب��ل��دي��ن. ومن 
ال��ن��دوات الفرتا�صية يف هذه  اإق��ام��ة  ���ص��اأن 
الط��اع على  املهتمن من  املرحلة متكن 
اأهم القطاعات، والتي  فر�س ال�صتثمار يف 
�صرتفد تلك ال�صراكة وتعزز دعمها.«  وقال 
ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  املدير  العو�صي،  �صاعد 
الرغم  “على  ال���������ص����ادرات:  ل��ت��ن��م��ي��ة  دب����ي 
م��ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ي�����ص��ه��ده��ا ال��ع��امل يف 

متاًما  ملتزمة  دب��ي  تبقى  ال��راه��ن،  الوقت 
كندا  ت��ع��ّد  ال�صرتاتيجية.  اأه��داف��ه��ا  جت��اه 
و�صي�صاهم  التجارين،  �صركائنا  اأه��م  اأح��د 
ا�صتعرا�س الفر�س التجارية واإبداء رغبتنا 
دبي  مكانة  تر�صيخ  يف  امل�صتثمرين  ب��دع��م 
واإع����ادة  للت�صدير  م��ن��اف�����س  ع��امل��ي  ك��م��رك��ز 
ال��ت�����ص��دي��ر.«  وجت���در الإ����ص���ارة اإىل اأن دبي 
لتحقق  للم�صتقبل  كمدينة  مكانتها  عززت 
بوابة  تبقى  بينما  امل��ع��ن��ي��ن،  ك��اف��ة  ���ص��ع��ادة 
 – املنطقة  يف  النا�صئة  الأ���ص��واق  اإىل  هامة 
لتكون  املتقدمة  التحتية  بنيتها  تدعمها 
مركًزا عاملًيا للتجارة وال�صتثمار.  وخال 
ا�صتعر�صت  الأرب��ع��ة  الفرتا�صية  ال��ن��دوات 
“اأف�صلية  ال�صتثمار  لتنمية  دبي  موؤ�ص�صة 
مب�صاركة  املحتملن،  للم�صتثمرين  دبي” 
ودعم عدد من املوؤ�ص�صات املعنية يف حكومة 
املقامة  الف��رتا���ص��ي��ة  ال��ن��دوة  واأدار  دب����ي.  
الدكتور  ال�����ص��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع  ح���ول 
للكلية  التنفيذي  الرئي�س  بادمو�س،  اأن��درو 
كندا،  يف  واجل����راح����ن  ل���اأط���ب���اء  امل��ل��ك��ي��ة 
وذل�����ك مب�����ص��ارك��ة ك���ل م���ن ه��ي��ئ��ة ال�صحة 
الطبية وجممع  دبي  و�صلطة مدينة  بدبي 
دبي للعلوم اإىل جانب موؤ�ص�صة دبي لتنمية 
ال���ص��ت��ث��م��ار، يف ظ���ل ال���زي���ادة امل�����ص��ت��م��رة يف 
ع����دد ���ص��ك��ان دب����ي وال���رتك���ي���ز ال���دائ���م على 
الإمارة  من  يجعل  ال��ذي  الطبية  ال�صياحة 
وتت�صمن فر�س  لا�صتثمار.  وجهة جاذبة 
تخ�ص�صات  يف  ال��ت��م��ّي��ز  م��راك��ز  ال���ص��ت��ث��م��ار 
م���ت���ن���وع���ة م��ن��ه��ا اأم�����را������س ال���ق���ل���ب وطب 
الأع�����ص��اب واإع�����ادة ال��ت��اأه��ي��ل، ك��م��ا �صتبقى 
اإنتاج الأدوية البديلة واإنتاج وبيع  جمالت 
الطبي  والتعليم  الطبية  الأجهزة  و�صيانة 

حمور تركيز اأ�صا�صي يف دبي.  كما �صارك يف 
الندوة الفرتا�صية التي عقدت حول قطاع 
اخل���دم���ات ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة مم��ث��ل��ون ع��ن دبي 
اجلنوب و�صلطة املنطقة احلرة يف مطار دبي 
و�صلطة منطقة جبل علي احلرة والإمارات 
دبي  موؤ�ص�صة  ج��ان��ب  اإىل  اجل���وي  لل�صحن 
ال�صوء  ت�صليط  بهدف  ال�صتثمار  لتنمية 
جبل  ميناء  دب��ي  ت�صم  دب��ي.  اأف�صلية  على 
للحاويات يف  اأك��ر ميناء  عا�صر  وه��و  علي، 
العامل، كما حتت�صن املطار الدويل الأكر 
من  ب��دع��م  ال��ع��امل  يف  بامل�صافرين  ان�صغاًل 
�صبكة الطريان ال��دويل الأك��ر وهي �صبكة 
طريان الإم��ارات التي تخدم ما يزيد على 
150 وجهة. ومن اجلدير بالذكر اأن دبي 
الهام،  احليوي  القطاع  هذا  تعزيز  توا�صل 
املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار  جاذبة  وتدعم 
الطرق  من  متطور  ع�صري  نظام  بتوفري 
اإىل  امل���ج���اورة،  ب��ال��دول  تربطها  ال�صريعة 
جانب مرافق امل�صتودعات املكّيفة.  و�صارك 
و�صلطة منطقة  دب���ي  ب��ل��دي��ة  ع��ن  مم��ث��ل��ون 
جبل علي احلرة ومركز دبي لل�صلع املتعددة 
حول  اأقيمت  التي  الفرتا�صية  ال��ن��دوة  يف 
ق��ط��اع الأغ��ذي��ة والأع��م��ال ال��زراع��ي��ة. فقد 
م��ن��ظ��وم��ة حم��ك��م��ة لاأغذية  دب���ي  ط����ّورت 
يف  فعالة  اأداة  لتكون  ال��زراع��ي��ة  والأع���م���ال 
�صل�صلة  يف  حم��ت��م��ل  ان��ق��ط��اع  اأي  م��واج��ه��ة 
ال�صتثمارات  تتيح  فيما  العاملية،  التوريد 
موا�صلة  ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة  وال�������ص���ي���ا����ص���ات 
يف  ال��غ��ذاء  وت�صدير  اإن��ت��اج  منظومة  تعزيز 
الإم���ارة - حيث تعّد دب��ي اأح��د اأب��رز مراكز 
املتميزة  مرافقها  بف�صل  الت�صدير  اإع���ادة 
ل��ل��م��ن��ت��ج��ات وامل��ح��ا���ص��ي��ل ال���ط���ازج���ة. كما 

والتطوير  ال��ب��ح��ث  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  ي�����زداد 
يف  التنوع  تدعم  التي  الزراعية  والتقنيات 
موؤ�ص�صة  جانب  واإىل  واملنتجات.  املحا�صيل 
دبي لتنمية ال�صتثمار، برز مركز دبي املايل 
للم�صتقبل وموؤ�ص�صة  دبي  العاملي وموؤ�ص�صة 
الفرتا�صية  ال���ن���دوة  خ���ال  ال��ذك��ي��ة  دب���ي 
علي  اأداره�����ا  وال��ت��ي  التكنولوجيا،  ل��ق��ط��اع 
حرجي، الباحث الرئي�صي يف جمال الذكاء 
كلية  يف  ال�صيراين  والأم���ن  ال�صطناعي 
دورهام كندا.  كما �صاركت حكومة مقاطعة 
اأونتاريو الكندية يف الرنامج، موؤكدة على 
اأهمية ال�صوق الإماراتية يف القطاع، اإذ تعّد 
دب��ي واح���دة م��ن امل���دن ال��رائ��دة يف تطبيق 
تقنيات الثورة ال�صناعية الرابعة واحت�صان 
التقنيات  ق���ط���اع  يف  ال��ن��ا���ص��ئ��ة  ال�������ص���رك���ات 
العامل  اأول مدينة يف  كانت  فيما  املتطورة، 
ال�صطناعي  الذكاء  اإمكانات  من  ت�صتفيد 
و�صل�صلة  الآل���������ة  وت����ع����ّل����م  وال�����روب�����وت�����ات 
املالية  وال��ت��ق��ن��ي��ات  )ال��ب��ل��وك��ت�����ص��ن(  ال��ك��ت��ل 
ال�صحي.  املجال  يف  املعلومات  وتكنولوجيا 
مل��ا �صبق ع��ل��ى تقنيات  اإ���ص��اف��ة  وت��رّك��ز دب���ي 
الطباعة ثاثية الأبعاد والأمن ال�صيراين 
ونظم املعلومات اجلغرافية.   وفيما يتعلق 
دبي  توا�صل  املبا�صر،  الأجنبي  بال�صتثمار 
لتبقى  ال��ن��وع��ي��ة  ال���ص��ت��ث��م��ارات  ا�صتقطاب 

وجهة عاملية رائدة يف املجال.

خال ندوات افرتا�سية مع م�ستثمرين كنديني 

موؤ�س�سة دبي لتنمية اال�ستثمار ت�سّلط ال�سوء على فر�س اال�ستثمار يف قطاعات 
الرعاية ال�سحية واخلدمات اللوج�ستية واالأغذية واالأعمال الزراعية والتكنولوجيا 

االإمارات واإ�سرائيل تبحثان التعاون يف جمال الطاقة 
•• اأبوظبي-وام:

بن حممد  �صهيل  املهند�س  بحث معايل 
فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة والبنية 
التحتية، مع معايل يوفال �صتاينتز وزير 
ال��ط��اق��ة الإ���ص��رائ��ي��ل��ي خ���ال ل��ق��اء عر 

تقنية الت�صال املرئي العاقات الثنائية 
بن الإم��ارات واإ�صرائيل و�صبل تعزيزها 
وت��ط��وي��ر اأوج�����ه ال���ت���ع���اون امل�����ص��رتك يف 
جمال الطاقة والبنية التحتية ل �صيما 

قطاع الطاقة املتجددة.
املزروعي  �صهيل  م��ع��ايل  ا�صتعر�س  كما 

خال اللقاء ا�صرتاتيجية دولة الإمارات 
للطاقة 2050 والتي تعتر اأول خطة 
ت���وازن بن  ال��دول��ة  م��وح��دة للطاقة يف 
جانبي الإنتاج وال�صتهاك واللتزامات 
البيئية العاملية وت�صمن بيئة اقت�صادية 

مريحة للنمو يف جميع القطاعات.

التعاون  ت��ع��زي��ز  �صبل  اجل��ان��ب��ان  وب��ح��ث 
ال��ن��ف��ط والغاز،  ال��ب��ل��دي��ن يف ق��ط��اع  ب��ن 
اخل�صراء  ال���ط���اق���ات  ن��ح��و  وال���ت���ح���ول 
�صركات  قطاع  على  الرتكيز  اإىل  اإ�صافة 
التكنولوجيا املتقدمة يف جمال الطاقة 
بالطاقة  امل��ت��ع��ل��ق  ال�����ص��ي��راين  والأم�����ن 

واملوا�صيع ذات الهتمام امل�صرتك.
ب���ح���ث فر�س  وات����ف����ق اجل���ان���ب���ان ع���ل���ى 
ال�صتثمار بن البلدين يف قطاع الطاقة 
واآلية تعزيزها وتطويرها و�صبل تنميتها 
وتطويرها مبا يحقق امل�صالح امل�صرتكة 

للبلدين .

نظمت موؤخرًا ندوة افرتا�سية بالتعاون مع وزارة املوارد الب�سرية والتوطني 

غرفة دبي تعرف القطاع اخلا�س على برنامج التوطني وحوافزه وامتيازاته 
•• دبي-الفجر:

موؤخراً  دب��ي  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  نظمت 
بالتعاون  الأعمال  اأخاقيات  مبركز  ممثلة 
ور�صة  والتوطن  الب�صرية  امل��وارد  وزارة  مع 
التوطن،  ب��رن��ام��ج  للتعريف  اإل��ك��رتون��ي��ة 
وت�صجيع القطاع اخلا�س يف اإمارة دبي على 

ال�صتفادة منه كاأولوية ا�صرتاتيجية. 
ل��دع��م وتعزيز  ت���وط���ن«   « ب��رن��ام��ج  وي���اأت���ي 
م�������ص���ارك���ة امل��������وارد ال��ب�����ص��ري��ة ال���وط���ن���ي���ة يف 
ال���وظ���ائ���ف امل��ع��ت��م��دة مب���ا ي�����ص��م��ن حتقيق 
التطلعات الوظيفية للكفاءات الوطنية، من 
خال تاأهيلهم وتدريبهم واإر�صادهم، وخلق 
بيئة عمل جاذبة �صمن املن�صاآت القت�صادية 

ال�صرتاتيجية يف القطاع اخلا�س.
اإىل تعزيز م�صاركة  ويهدف برنامج توطن 
الوظائف  يف  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ب�����ص��ري��ة  امل������وارد 
امل��ع��ت��م��دة ���ص��م��ن ق���ط���اع���ات م�����ص��ت��ه��دف��ة يف 
ا�صتمراريتهم  و���ص��م��ان  اخل���ا����س،  ال��ق��ط��اع 
املهنية  ت��ط��ل��ع��ات��ه��م  ي��ح��ق��ق  ال��ع��م��ل مب���ا  يف 
الوطنية  الب�صرية  املوارد  وتاأهيل  والعملية، 
يف  العمل  �صوق  متطلبات  م��ع  يتنا�صب  مب��ا 
الأولوية  ذات  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
املعنية،  ب��ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����ص��ي��ق م��ع اجل��ه��ات 
امل�صجلة  للمن�صاآت  وح��واف��ز  م��زاي��ا  وت��وف��ري 
زي���ادة توظيف  تعمل على  ال��ت��ي  ال����وزارة  يف 
املوارد الب�صرية الوطنية، وتاأهيلها وتدريبها 

ومتكينها.

ون��ظ��م ال��ور���ص��ة الإل���ك���رتون���ي���ة ف��ري��ق عمل 
ال����ت����وط����ن ال����ت����اب����ع ل�������ص���ب���ك���ة غ����رف����ة دب���ي 
ال�صركات  عن  ممثلن  بح�صور  لا�صتدامة 
كل  على  تعرفوا  حيث  ال�صبكة،  يف  الأع�صاء 
ال��ت��وط��ن مب��ا فيها بوابة  ب��رن��ام��ج  ج��وان��ب 
تدريب  وبرنامج  املفتوحة  والأي��ام  التوطن 
الرنامج،  وام��ت��ي��ازات  وح��واف��ز  اخلريجن 
وكيفية التقدمي لعقد �صراكات مع احلكومة 

يف هذا املجال.
وق���د اأ����ص���ارت ال�����ص��ي��دة ن���ورة ال���ب���دور، مدير 
التن�صيق وال�صراكات يف وزارة املوارد الب�صرية 
باإطاق  ق��ام��ت  ال����وزارة  اأن  اإىل  وال��ت��وط��ن 

مبادرة نادي �صركاء التوطن وذلك لت�صجيع 
وحتفيز املن�صاآت لتعين املواطنن الباحثن 
ع���ن ع��م��ل ل��دي��ه��ا، وت��ه��ي��ئ��ة وحت��ف��ي��ز ه���وؤلء 
اخلا�س،  ب��ال��ق��ط��اع  ل��ال��ت��ح��اق  امل���واط���ن���ن 
للمن�صاآت  جمزية  حوافز  توفري  خ��ال  من 
امل�����ص��اه��م��ة يف حتقيق  ل��ل��ت��وط��ن  ال���داع���م���ة 
المارات  ل��دول��ة  الوطنية  الأج��ن��دة  اأه���داف 
ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل رف���ع ن�����ص��ب��ة ال��ت��وط��ن يف 

القطاع اخلا�س خال ال�صنوات القادمة.
قطاع  رئي�س  رت���اب،  بلعيد  الدكتور  واأ���ص��ار   
امل�صتدامة يف  والتنمية  القت�صادية  البحاث 
تعريف  على  الغرفة  حر�س  اإىل  دبي  غرفة 

متتلكها  التي  بالإمكانات  اخل��ا���س  القطاع 
الإم����ارات����ي����ة يف خمتلف  ال��ب�����ص��ري��ة  امل������وارد 
جمالت الأعمال، معتراً ان متكن الكفاءات 
الوطنية يف �صوق العمل والقطاع اخلا�س هو 

اأولوية ا�صرتاتيجية لغرفة دبي.
واأ�صاف رتاب اإن الور�صة قد عرفت امل�صاركن 
الأع�صاء  اخل����ا�����س  ال���ق���ط���اع  مم��ث��ل��ي  م����ن 
املزايا  ع��ل��ى  ل��ا���ص��ت��دام��ة  ال��غ��رف��ة  �صبكة  يف 
واحل���واف���ز ال��ت��ي ي��وف��ره��ا ب��رن��ام��ج توطن، 
داعياً �صركات القطاع اخلا�س اإىل ال�صتفادة 
كادرها  تطوير  يف  املميز  الرنامج  هذا  من 

الوظيفي والرتقاء بعملياتها.  

ك��م��ا حت���دث ك��ذل��ك خ���ال ال��ور���ص��ة ك��ل من 
القوى  ت��خ��ط��ي��ط  رئ���ي�������س  ال���ك���ن���دي،  ن������ورة 
ال��ع��ام��ل��ة واأح���م���د اجل���ن���اح���ي، رئ��ي�����س ق�صم 
وامتيازات  ح���ول ح��واف��ز  ال��ت��وط��ن  ���ص��رك��اء 

برنامج التوطن بالتف�صيل.
 ومتثل �صبكة غرفة دبي لا�صتدامة من�صًة 
املعلومات  لتبادل  الأع��م��ال  ملجتمع  اأ�صا�صيًة 
واخلرات حول اأف�صل املمار�صات يف تطبيق 
وهي  للموؤ�ص�صات،  الجتماعية  امل�صوؤولية 
املهتمة  ال�صركات  جميع  يجمع  ن��اٍد  مبثابة 
امل�صوؤولة  الج��ت��م��اع��ي��ة  امل��م��ار���ص��ات  مب��ج��ال 

وامل�صتدامة.
اأداة  لا�صتدامة  دب��ي  غرفة  �صبكة  وتعتر 
امل�صتدامة،  امل��م��ار���ص��ات  اأف�صل  لن�صر  فعالة 
لتحديات  م�����ص��ت��دام��ة  ب���ح���ل���ول  واخل��������روج 
ف��ي��م��ا يتعلق  ال���ق���ط���اع اخل���ا����س  ي��واج��ه��ه��ا 
بن�صاطاته وعملياته وتاأثرياتها على عمليات 

ال�صركات الت�صغيلية.
ال��ذي مت  الأع��م��ال  اأخاقيات  وي�صكل مركز 
دب��ي عام  اإط��اق��ه يف غرفة جت��ارة و�صناعة 
الأق�����دم والأه�����م م��ن نوعه  امل��رك��ز   2004
ال��ب��ارز يف  ل���دوره  ن��ظ��راً  الإم������ارات  دول��ة  يف 
الجتماعية  امل�����ص��وؤول��ي��ة  مل��ف��ه��وم  ال���رتوي���ج 

لاأعمال.
دبي  غرفة  اأع�صاء  بت�صجيع  املركز  ويقوم    
امل�صوؤولة  الأع��م��ال  مم��ار���ص��ات  تطبيق  على 
موؤ�ص�صاتهم  اأداء  ت��ع��زي��ز  يف  ت�����ص��اه��م  ال��ت��ي 

وقدراتهم التناف�صية.

دائرة االأرا�سي واالأمالك يف دبي تتعاون مع �سيتي �سكيب لتعزيز انتعا�س القطاع العقاري
•• دبي-الفجر: 

اأعلنت “اإنفورما ماركت�س”، اجلهة املنّظمة ل� “قمة �صيتي �صكيب العقارية”، 
عن توقيع �صراكة ا�صرتاتيجية لتنظيم فعالية القمة للعام اجلاري 2020 
ا���ص��ت��ع��ادة م�صتويات الثقة  ب��ه��دف  م��ع دائ���رة الأرا����ص���ي والأم����اك يف دب���ي، 
“قمة  اإقامة  املقرر  القت�صادي. ومن  النتعا�س  العقاري، وحتفيز  بالقطاع 
الربحي،  غري  العقاري  وامللتقى  املوؤمتر   ،”2020 العقارية  �صكيب  �صيتي 
17 نوفمر املقبل يف مركز دبي التجاري العاملي، للم�صاهمة   - 16 يومي 
يف تن�صيط القطاع العقاري، وتلبية احلاجة امللّحة لتوفري ملتقى لاطاع 
ال�صتثمارات  حتفيز  يف  وامل�صاعدة  العقارية،  ال�صوق  توجهات  اأح��دث  على 
“�صيتي  حت��ر���س  حيث  الإم�����ارات؛  ل��دول��ة  ال��ع��ق��اري  ال��ق��ط��اع  يف  امل�صتقبلية 
من هذا احلر�س  وانطاقاً  القطاع.  الفر�س يف  توفري هذه  على  �صكيب” 
يف  والأم���اك  الأرا���ص��ي  دائ��رة  مع  ال�صرتاتيجية  ال�صراكة  تلعب  امل�صرتك، 

والإقليمية  املحلية  امل�صتويات  على  القطاع  انتعا�س  يف  حم��وري��اً  دوراً  دب��ي 
والعاملية، وعر جميع فئات الأ�صول العقارية، مبا يف ذلك الأ�صول ال�صكنية 
ا  اأي�صً الدائرة  و�صت�صت�صيف  والتجزئة.  وال�صيافة  والتجارية  وال�صناعية 
خاله  م��ن  لتعر�س  ال�صتثمارات”،  على  منفتحة  “دبي  ب��ع��ن��وان  ج��ن��اح��اً 
فر�س ال�صتثمار املحتملة يف جميع اأنحاء الإمارة. وعاوة على ذلك، تنظم 
500 �صخ�س، حيث �صيلقي �صعادة �صلطان  الدائرة جل�صة حوارية بح�صور 
بطي بن جمرن، مدير عام دائرة الأرا�صي والأماك يف دبي، كلمة ترحيبية، 
املدير  را�صد،  علي  ماجدة  من  كل  يلقيها  اأخ��رى  رئي�صية  كلمات  جانب  اإىل 
وماجد  ال��دائ��رة؛  يف  العقاري  الإ�صتثمار  واإدارة  ت�صجيع  لقطاع  التنفيذي 
الدائرة؛  يف  العقارية  واخلدمات  الت�صجيل  لقطاع  التنفيذي  املدير  امل��ري، 
ال�صراكة بن  وتهدف  القطاع.  املوؤثرة يف  ال�صخ�صيات  اإىل جانب نخبة من 
واملهند�صن  املطورين  وت�صجيع  العقاري،  امل�صهد  تنويع  دعم  اإىل  اجلانبن 
وال�صت�صارين وامل�صتثمرين العقارين على مواكبة التقلبات غري امل�صبوقة 

جمرن:  بن  بطي  �صلطان  �صعادة  قال  املنا�صبة،  وبهذه  العقاري.   ال�صوق  يف 
بالقطاع  املتخ�ص�صن  حتفيز  اإىل  ال�صرتاتيجية  ال�صراكة  ه��ذه  “تهدف 
ويف  دب��ي.  الكلي يف  القت�صاد  اإنعا�س  اإط��اق عملية  مع  بالتزامن  العقاري، 
عموًما،  العقاري  القت�صاد  ودعم  اأعمالهم  لتن�صيط  امل�صتمرة  اجلهود  اإطار 
واأ�صحاب  القانونين  وال�صت�صارين  واملهند�صن  امل��ط��وري��ن  ن��ح��ّث  ف��اإن��ن��ا 
 2020 ال��ع��ق��اري��ة  �صكيب  �صيتي  قمة  يف  الفاعلة  امل�����ص��ارك��ة  على  الأرا����ص���ي 
بال�صتثمارات  املهتمة  ال�صركات  اأم��ام  العقارية  وامل�صاريع  الأ���ص��ول  لعر�س 
طويلة الأمد«. بدوره، قال كري�س �صبيلر، مدير جمموعة �صيتي �صكيب لدى 
موؤ�ص�صة اإنفورما ماركت�س: “توفر �صراكتنا مع دائرة الأرا�صي والأماك يف 
دبي حافزاً حقيقياً لتن�صيط القطاع العقاري يف املنطقة. ففي هذه الأوقات 
ال�صتثنائية، متثل هذه الفعالية الأكر للقطاع العقاري يف املنطقة فر�صة 
مهمة للمطورين وامل�صتثمرين العقارين لتحفيز النمو، وتعزيز م�صتويات 

الثقة بالقطاع داخل املنطقة وخارجها«.
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اأدنوك للتوزيع تفتتح ثالث 
حمطات جديدة يف دبي

•• ابوظبي-الفجر: 

التجزئة  ومتاجر  ال��وق��ود  قطاع  يف  ال��رائ��دة  للتوزيع،  اأدن���وك  �صركة  افتتحت 
على م�صتوى الدولة، ثاث حمطات خدمة جديدة يف دبي، وذلك يف كل من 

اجلافلية وند ال�صبا ومدينة دبي لاإ�صتوديوهات.
ويف امل��ح��ط��ات اجل���دي���دة ���ص��ي��ك��ون ب��و���ص��ع ال��ع��م��اء ال���ت���زود ب���ال���وق���ود، و�صراء 
من  ال���ص��ت��ف��ادة  ع��ن  ف�صًا  اأدن����وك،  واح���ة  متجر  م��ن  ال�صريعة  م�صتلزماتهم 
ب��ال�����ص��ي��ارات، مب��ا يف ذل���ك الغ�صل وتغيري  جم��م��وع��ة م��ن اخل��دم��ات اخل��ا���ص��ة 
الزيوت. اإ�صافة اإىل ذلك، �صوف يك�صب اأع�صاء برنامج مكافاآت اأدنوك نقاطاً مع 
كل معاملة �صراء، حيث ميكنهم ا�صتبدالها مبجموعة من املنتجات والعرو�س 
 .ADNOC Distribution تطبيق  ب��ا���ص��ت��خ��دام  واخل�����ص��وم��ات  اخل��ا���ص��ة 
يف  للتوزيع  اأدن��وك  حمطات  ع��دد  اإجمايل  ي�صل  اجل��دي��دة،  املحطات  وبافتتاح 
اإمارة دبي اإىل 17 حمطة، واأكر من 400 حمطة على م�صتوى الدولة. ومن 
اأدن��وك للتوزيع يف دبي اإىل ما بن 25 و30  املخطط اأن ي�صل عدد حمطات 

حمطة قبل نهاية العام.

توا�سل االأعمال االإن�سائية يف 
حمطة حتلية املياه يف اأم القيوين

•• اأم القيوين - وام:

توا�صل الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء الأعمال الإن�صائية ملحطة حتلية 
يف  مربع  مرت   250،000 م�صاحة  على  تقام  والتي  القيوين  اأم  يف  املياه 

منطقة املدفق.
ومتديد  ربط  اأعمال  م�صروع   - املحطة  اإن�صاء  مع  تزامنا   - الهيئة  وتنفذ 
خطوط اأنابيب املياه التي تخدم املنطقة ال�صناعية اجلديدة يف اأم القيوين 
على  الإم���ارة  يف  وامل�صتقبلية  القائمة  والتجارية  ال�صكنية  املناطق  وكافة 
 48 امتداد �صارع الحتاد مرورا مبركز توزيع املياه بطول كلي يبلغ نحو 
كيلو مرتا وذلك بتمديد خطوط اأنابيب يبلغ قطرها 1000 مليمرت من 

احلديد املرن.
اإط��ار حر�س الهيئة الحتادية للكهرباء وامل��اء على توفري و  ياأتي ذلك يف 
حديثة  ومت��دي��دات  رب��ط  �صبكات  خ��ال  من  امل�صتهلكن  اإىل  املياه  تو�صيل 
حيث تبلغ القيمة الإجمالية ل�صبكة ربط املناطق امل�صتفيدة من مياه حتلية 
املحطة 164 مليون درهم ومن املتوقع اإجنازها يف نهاية الن�صف الأول من 

. العام املقبل 2021 
? و يبداأ ?الإنتاج الفعلي ملحطة التحلية يف اأم القيوين التي تعتر املحطة 
الأ�صخم من نوعها يف نهاية العام املقبل 2021 بطاقة تبلغ 50 مليون 
جالون يوميا حتى ت�صل الطاقة الإجمالية للم�صروع عند ا�صتكمال بقية 

مراحله اإىل 150 مليون جالون يوميا.
و كانت الهيئة الحتادية للكهرباء و املاء قد وقعت يف منت�صف العام املا�صي 
مع �صركة “اإم دي �صي القاب�صة للطاقة” اململوكة بالكامل ل�صركة مبادلة 
الرائدة يف قطاعي  العاملية  ال�صعودية  ال�صركة  و مع  لا�صتثمار/مبادلة/، 
حتلية املياه وتوليد الطاقة الكهربائية “اأكوا باور” اتفاقية �صراكة لإن�صاء 
حمطة حتلية مياه البحر بتقنية التنا�صح العك�صي وبنظام املنتج امل�صتقل 

يف الدولة ب�صعة اإنتاجية ت�صل اإىل 150 مليون جالون مياه يوميا? ?.
التي  امل�صاريع  اأه��م  م��ن  واح���دة  القيوين  اأم  امل��ي��اه يف  تعد حمطة حتلية  و 
املائي  ل��اأم��ن  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  تنفيذ  اإط����ار  يف  الهيئة  تنفذها 
وبنظام  العك�صي  التنا�صح  بتقنية  نوعها  من  الأ�صخم  املحطة  باآعتبارها 

املنتج امل�صتقل.

القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل 2021 ت�سع اأ�س�ًسا م�ستدامة لتعايف االقت�ساد العاملي

•• دبي-الفجر: 

املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأعلنت 
وج��م��ه��وري��ة اأوزب��ك�����ص��ت��ان، ع���ن اإط����اق 
ال�صراكة  م�����ص��رية  يف  ج���دي���دة  م��رح��ل��ة 
احلكومي،  التحديث  يف  ال�صرتاتيجية 
وال�صناعة  القت�صاد  جم���الت  لت�صمل 

وحا�صنات الأعمال.
اأك��ر من عام  وت��اأت��ي ه��ذه اخلطوة بعد 
م���ن ال�����ص��راك��ة ال��ت��ي ���ص��ه��دت ت���ط���ورا يف 
ال�صديقن منذ  البلدين  العاقات بن 
ال�صرتاتيجية  ال�صراكة  اتفاقية  توقيع 
يف التحديث احلكومي يف اإبريل 2019، 
واخلرات  املعرفة  ت��ب��ادل  تعزيز  بهدف 
القدرات  وتطوير  الناجحة،  والتجارب 
يف  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل  وتبني  الب�صرية، 
مبادرات  واإط������اق  احل���ك���وم���ي،  ال��ع��م��ل 
وم�����ص��اري��ع م�����ص��رتك��ة ب��ال���ص��ت��ف��ادة من 

جتربة حكومة دولة الإمارات.
ج����اء الإع�������ان، خ����ال اج��ت��م��اع ثنائي 
عبد  حممد  معايل  عقده  بعد”،  “عن 
جمل�س  ����ص���وؤون  وزي�����ر  ال���ق���رق���اوي  اهلل 
���ص��ردار عمرزاقوف  ال���وزراء، مع معايل 
ال�صتثمار  وزي���ر  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
جمهورية  يف  اخل����ارج����ي����ة  وال����ت����ج����ارة 
م�صتجدات  خ��ال��ه  ب��ح��ث��ا  اأوزب��ك�����ص��ت��ان، 
تعزيز  و�صبل  ال�صرتاتيجية،  ال�صراكة 
اجلاهزية احلكومية ل�صتباق التحديات 
امل�صتقبلية، واخلطوات املقبلة يف م�صرية 

التعاون.
ح�����ص��ر الج���ت���م���اع م���ع���ايل ع���ه���ود بنت 
للتطوير  الدولة  وزي��رة  الرومي  خلفان 
يا�صر  وال��دك��ت��ور  وامل�صتقبل،  احل��ك��وم��ي 
للقيادات  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�صاعد  النقبي 
رئا�صة  مكتب  يف  احلكومية  وال���ق���درات 

���ص��وؤون جمل�س  ب���وزارة  ال����وزراء  جمل�س 
الوزراء، وعدد من امل�صوؤولن يف حكومة 

اأوزبك�صتان.

منوذج عاملي للتعاون
واأك��د معايل حممد عبد اهلل القرقاوي 
تو�صيع  اأن  ال���وزراء  �صوؤون جمل�س  وزي��ر 
ن���ط���اق ال�������ص���راك���ة ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة يف 
الإمارات  دولة  بن  احلكومي  التحديث 
وجمهورية اأوزبك�صتان ال�صديقة لت�صمل 
جمالت جديدة يف القت�صاد وال�صناعة 
الإمارات  تطوير  خال  من  وال�صياحة، 
يف  احل��ك��وم��ي  للتحديث  م��ب��ادرة   147
اأوزبك�صتان،  يوؤكد جناح منوذج التعاون 
ال��ث��ن��ائ��ي امل��ث��م��ر، وع��م��ق ال��ع��اق��ات بن 
يف  انعك�س  ال��ذي  وقيادتيهما،  البلدين 
العديد من الإجن���ازات خ��ال اأك��ر من 
اإذ توا�صل  ال��ف��اع��ل��ة،  ال�����ص��راك��ة  ع��ام م��ن 
الدولتان تر�صيخ منوذج عاملي يف التعاون 
ال�صعبن  ب��اخل��ري على  ي��ع��ود  احل��ك��وم��ي 

ال�صديقن.
وقال حممد القرقاوي اإن دولة الإمارات 
بقيادة �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
وتوجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ  اهلل”، 
رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�صد  بن  حممد 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء حاكم 
�صاحب  وم��ت��اب��ع��ة  اهلل”،  “رعاه  دب����ي 
اآل نهيان  ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
للقوات امل�صلحة، تلتزم نهجا هادفا لبناء 
وتعزيز  للمجتمعات  اأف�����ص��ل  م�صتقبل 
م�����ص��رية ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة، م���ن خال 
وال�صراكة  للتعاون  عاملي  منوذج  تر�صيخ 

وتبادل اخلرات مع كافة دول العامل.

واأ����ص���اد وزي����ر ����ص���وؤون جم��ل�����س ال�����وزراء، 
دولة  من  امل�صرتكة  العمل  ف��رق  بجهود 
التي  اأوزبك�صتان،  وجمهورية  الإم���ارات 
ال��ف��ري��ق لتنفيذ  ب�����ص��غ��ف وب�����روح  ت��ع��م��ل 
ال�صرتاتيجية،  ال�������ص���راك���ة  حم�������اور 
رغ���م ظ����روف ج��ائ��ح��ة ف��ريو���س كورونا 
اإذ مل تتوقف  امل�صتجد “كوفيد - 19”، 
بعدما  التدريبية،  والأن�صطة  الفعاليات 
خاقة  اأ�صاليب  عليها  القائمون  ابتكر 

ت�صمن ا�صتمرارها بكل كفاءة.
اأثبتت  الإم������ارات  ع���م���رزاق���وف:  ����ص���ردار 
ال�صتعداد  يف  احلكومي  منوذجها  جناح 
اأك������د معايل  ل��ل��م�����ص��ت��ق��ب��ل م����ن ج���ه���ت���ه، 
���ص��ردار ع��م��رزاق��وف اأن دول���ة الإم����ارات 
اأث���ب���ت���ت جن����اح من���وذج���ه���ا احل���ك���وم���ي يف 
ال�صتعداد ملختلف التحديات امل�صتقبلية، 
الفر�س  وحتديد  مبتكرة  حلول  وو�صع 
اجلديدة التي ميكن من خالها تطوير 
القت�صاد  جم�����الت  وت��و���ص��ي��ع  ع��م��ل��ه��ا 
احلكومية،  بقدراتها  والرت��ق��اء  لديها، 
جمهورية  ح���ك���وم���ة  اأن  اإىل  م�������ص���رياً 
ال�صراكة  خ��ال  من  متّكنت  اأوزبك�صتان 
واإطاق  امل�صتقبلية  ق��درات��ه��ا  ب��ن��اء  م��ن 

ا�صرتاتيجيات �صاملة تعزز جاهزيتها.
وث��ّم��ن ح��ر���س ح��ك��وم��ة دول���ة الإم����ارات 
التحديث  يف  خ��رات��ه��ا  م�����ص��ارك��ة  ع��ل��ى 
اأكر الدول  احلكومي التي جعلتها من 
ا�صتعداداً للم�صتقبل، م�صيداً بالإجنازات 
احلكومتان  ح��ق��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ن���وع���ّي���ة 
ال�����ص��راك��ة، ومب��وا���ص��ل��ة الفرق  اإط����ار  يف 
امل�صرتكة العمل يف ظل الأزمة ال�صحية 
العمل  ا���ص��ت��م��راري��ة  ل�����ص��م��ان  ال��ع��امل��ي��ة، 
احلكومي وتعزيز جاهزيته للمتغريات، 
ولرت�صيخ العمل امل�صرتك لإجناز املزيد 

من املبادرات.

اإجنازات ال�سراكة يف عام 
ال�صراكة  اإجنازات  اإىل  وتطرق اجلانبان 
بن البلدين على مدى عام كامل، التي 
�صملت تدريب اأكر من 2094 موظفاً 
يف حكومة اأوزبك�صتان من خال تنظيم 
األف   34 ب���واق���ع  ت��دري��ب��ي��ة  ور����ص���ة   59
مدرباً،   60 مب�صاركة  تدريبية،  �صاعة 
وع��ق��د اأك���ر م��ن 110 اج��ت��م��اع��ات بن 

فرق العمل يف البلدين. 
القرقاوي  حم��م��د  م��ع��ايل  وا���ص��ت��ع��ر���س 
وم����ع����ايل ������ص�����ردار ع����م����رزاق����وف، اأب�����رز 
الفعاليات امل�صرتكة املقرر عقدها خال 
الحتفاء  ت�صمل  ال��ت��ي  امل��ق��ب��ل��ة  ال��ف��رتة 
التطبيقات  م�����ب�����ادرة  يف  ب���ال���ف���ائ���زي���ن 
احل����ك����وم����ي����ة م�����ن ط���ل���ب���ة اجل����ام����ع����ات 
من  اأك��ر  تاأهيل  اإىل  الهادفة  الأوزبكية 
جامعة،   100 يف  ط��ال��ب  األ����ف   300
للخدمات،  ذك��ي��ة  ت��ط��ب��ي��ق��ات  لت�صميم 
الحتفاء  اأي�صا  الفعاليات  تت�صمن  كما 
“مليون  م���ب���ادرة  ب��ج��وائ��ز  ب��ال��ف��ائ��زي��ن 
برامج  ت��وف��ر  ال��ت��ي  اأوزبكي”  م��رم��ج 
ت��دري��ب��ي��ة و���ص��ه��ادات دول��ي��ة يف جمالت 
“منتدى  تنظيم  اإىل  اإ�صافة  الرجمة، 

القيادات الن�صائية” يف اأوزبك�صتان. 

و147 مبادرة حمورًا   25
وت�صمل ال�صراكة ال�صرتاتيجية املو�صعة 
ب��ن دول���ة الإم�����ارات واأوزب��ك�����ص��ت��ان، 25 
يف  م�����ب�����ادرة   147 ت��ت�����ص��م��ن  حم��������وراً 
متت  اإذ  احل��ك��وم��ي،  التحديث  جم���الت 
اإ����ص���اف���ة ث����اث م����ب����ادرات ل��ل��ت��ع��اون يف 
جمال  يف  ومبادرات  القت�صادي،  املجال 

ال�صناعة وحا�صنات الأعمال.
وتهدف تو�صعة جمالت التعاون لت�صمل 
وال�صناعية  الق��ت�����ص��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 

اإىل زي���ادة ن�صبة ���ص��ادرات الأغ��ذي��ة من 
اأوزبك�صتان  م��ن  واخل�����ص��روات  ال��ف��واك��ه 
اإىل دولة الإمارات، وجذب ال�صتثمارات 
ال�صركات  ت�����ص��م��ل  ال���ت���ي  الإم�����ارات�����ي�����ة 
لفتح  ال�����ص��ن��اع��ات  خمتلف  يف  املخت�صة 
اأوزبك�صتان،  يف  ل��ه��ا  وم�����ص��ان��ع  ف�����روع 
يف  الإ�صامي  القت�صاد  قطاع  وتطوير 
اأوزبك�صتان وال�صتفادة من جتربة دولة 
الإم��ارات يف هذا القطاع �صريع التطور، 
التدفق  زي�����ادة م���ع���دلت  وال��ع��م��ل ع��ل��ى 

ال�صياحي بن البلدين. 
املرتبطة  امل������ب������ادرات  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  وي����ق����وم 
وال�صناعية  الق��ت�����ص��ادي��ة  ب���امل���ج���الت 
الإم��ارات��ي كل  م��ن اجل��ان��ب  وال�صياحية 
ال�صناعة  ووزارة  الق��ت�����ص��اد  وزارة  م��ن 
وال�صركات  امل��ت��ق��دم��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال�صناعية الوطنية ومركز دبي لتطوير 
القت�صاد الإ�صامي واجلهات ال�صياحية 

املحلية يف الدولة.
اجلدير بالذكر اأن حكومة دولة الإمارات 
ا�صرتاتيجية  ���ص��راك��ة  ات��ف��اق��ي��ة  وق��ع��ت 
حكومة  م���ع  احل���ك���وم���ي  ال��ت��ح��دي��ث  يف 
جمهورية اأوزبك�صتان يف اإبريل 2019، 
بهدف تعزيز تبادل اخلرات والتجارب 
املمار�صات  اأف�����ص��ل  وت��ب��ن��ي  ال��ن��اج��ح��ة، 
اإطاق  تت�صمن  احل��ك��وم��ي،  ال��ع��م��ل  يف 
بال�صتفادة  وم�صاريع م�صرتكة  مبادرات 
م�����ن جت����رب����ة الإم��������������ارات يف جم�����الت 
امل�صرعات احلكومية واجلودة واخلدمات 
وال�صرتاتيجية  ال��ذك��ي��ة  والتطبيقات 
والبتكار  والأداء،  الوطنية،  واخل��ط��ط 
وبناء  ال���ق���ي���ادات  وب����رام����ج  احل���ك���وم���ي، 
القدرات، والرجمة، وم�صتقبل التعليم 
والقت�صاد، والتناف�صية العاملية و�صهولة 

ممار�صة الأعمال وغريها.

•• اأبوظبي-الفجر: 

امل�صتقبل  لطاقة  العاملية  القمة  ت��ق��ام 
بن  اأبوظبي  الإم��ارات��ي��ة  العا�صمة  يف 
0202 باأجندة  5 و7 اإب��ري��ل  ي��وم��ي 

اأعمال مو�ّصعة وحافلة بالفعاليات.
الأهمية  ذات  ال���ق���م���ة  ه�����ذه  ت����ه����دف 
التي  اجل����دي����دة،  ح��ّل��ت��ه��ا  ال����ب����ارزة يف 
اأي��ام، اإىل جمع الأطراف  متتد لثاثة 
النظيفة،  بالطاقة  واملعنية  الفاعلة 
م��ن ح��ك��وم��ات وم��وؤ���ص�����ص��ات خ��ا���ص��ة يف 
القطاعن املايل والتكنولوجي، اإ�صافة 
واخلراء  والأكادميين  املبتكرين  اإىل 
وكرى ال�صركات يف هذا املجال، وذلك 
مبركز اأبوظبي الوطني للمعار�س. مت 
اإثر  و�صع الإطار اجلديد لعمل القمة 
م�����ص��اورات م��ع ال�����ص��رك��اء واخل����راء يف 
ومن  لا�صتدامة،  املختلفة  امل��ج��الت 
اأعمالها  ب��رن��ام��ج  ي�����ص��ه��د  اأن  امل��ت��وق��ع 
الأعمال  ل�����ص��ب��ك��ات  م��ت��ن��وع��ة  اأن�����ص��ط��ة 
ولقاءات بن كرى املوؤ�ص�صات بالتن�صيق 

مع فريق عمل �صركاء ال�صتدامة.
ومن جانبه قال غرانت توخنت، مدير 
العاملية  ب��ال��ق��م��ة  امل��ج��م��وع��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
م��ا مت  ع��ل��ى  م��ع��ّل��ًق��ا  امل�صتقبل،  ل��ط��اق��ة 
وبناء  لل�صراكات  ��ا  ف��ر���صً م��ن  اإ�صافته 
ع��اق��ات الأع��م��ال وت��ب��ادل املعرفة اإىل 
“مت  ال��ق��م��ة:  م���ن   2021 ع���ام  دورة 
للقمة  اجلديد  ال�صكل  هذا  ا�صتحداث 
بغر�س تقدمي فر�س وجتارب جديدة 
التعرف  ع��ل��ى  ت�����ص��اع��ده��م  ل��ل��ح�����ص��ور، 
املت�صارعة يف  التطورات  على  عن قرب 
ق��ط��اع��ي ال��ط��اق��ة وال���ص��ت��دام��ة، �صواء 
اأو عر  القمة،  انعقاد  ذل��ك مبقر  ك��ان 

تقنيات البث وامل�صاركة الفرتا�صية.«
املن�صة  “وب�صفتها  ت��وخ��نت:  واأ���ص��اف 
الإق���ل���ي���م���ي���ة الأه�������م ل���دع���م الأع����م����ال 
والبتكار، تهدف القمة العاملية لطاقة 
فّعالة  ���ص��ات  اإي���ج���اد  اإىل  امل�����ص��ت��ق��ب��ل 
وامل�صتثمرين،  التقنيات  مطوري  بن 
لتعزيز  قّيمة  واأدوات  وتقدمي خدمات 
ال��ت��ع��اون ب��ن ك��اف��ة الأط����راف املعنية، 
ع��ل��ى ن��ح��و ل ي��ت��وف��ر ب���اأي ح���دث اآخر. 
�صيحت�صن  ����ص���ب���ق،  م����ا  ع���ل���ى  ع������اوة 
والتقنيات  الب��ت��ك��ارات  اآلف  امل��ع��ر���س 
العملية  املمار�صات  واأف�����ص��ل  احلديثة 
التي من �صاأنها ت�صريع تعايف القت�صاد 

العاملي على اأ�ص�س م�صتدامة.«

والظروف  الأح��داث  الرغم من  وعلى 
يف  ال��ع��امل  ب��ه��ا  م��ر  ال��ت��ي  ال�صتثنائية 
الفرتة الأخ��رية، ل ت��زال اأزم��ة التغرّي 
التحديات  اأكر  �صمن  العاملي  املناخي 
اأن  كما  اإحل��اًح��ا،  الب�صرية  تواجه  التي 
على  الرتكيز  لإع��ادة  الهتمام  حتويل 
م�صاألة التغرّي املناخي ل يعّد ان�صراًفا 
عما ي��واج��ه الق��ت�����ص��ادات وال���دول من 
ا كبرية  اإن��ه يحمل فر�صً بل  م�صكات، 
من  ولذلك  العاملي.  القت�صاد  لتعايف 
احلالية  جهودنا  ت�صب  اأن  ال�صروري 
اآن  واملناخ يف  يف �صالح تعايف القت�صاد 

واحد.
تقرير  اأ�����ص����ار  اخل�������ص���و����س،  ه����ذا  ويف 
الدولية  ال��وك��ال��ة  ع���ن  ����ص���ادر  ح��دي��ث 
اأن  اإىل  )اآي���ري���ن���ا(  امل��ت��ج��ددة  ل��ل��ط��اق��ة 
املتجددة  الطاقة  يف  ال�صتثمار  تعزيز 
قد ي�صاهم بقوة يف التعايف القت�صادي 
ال��ع��امل��ي، ع��ل��ى ن��ح��و ���ص��ي��وّل��د زي�����ادة يف 
العامل  دول  املحلي يف  ال��ن��اجت  اإج��م��ايل 
دولر  ت���ري���ل���ي���ون   100 اإىل  ت�������ص���ل 
وحّث  القادمة،  عاًما  الثاثن  خ��ال 
العام  امل��دي��ر  ك��ام��ريا  ل  فران�صي�صكو 
ال�صتثمار  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ات  ل��ل��وك��ال��ة 
ب���ه���دف حتفيز  امل���ت���ج���ددة  ال��ط��اق��ة  يف 
الأهداف  وحتقيق  القت�صادي  النمو 

املناخية املرجّوة، وهو ما يتوافق ب�صكل 
كامل مع اأهداف القمة العاملية لطاقة 
مكانة  ت��ع��زي��ز  يف  وي�����ص��اه��م  امل�صتقبل، 
اأبوظبي كقوة دولية فاعلة للدفع نحو 

تبني التكنولوجيا اخل�صراء.
“جنحت  ت���وخ���نت:  واأ�����ص����اف غ���ران���ت 
ع��اًم��ا م��ن تر�صيخ   13 ال��ق��م��ة خ���ال 
لا�صتدامة  ع��امل��ي��ة  ك��وج��ه��ة  مكانتها 
وطاقة  اخل�������ص���راء  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل، م���ن خ����ال م��ن�����ص��ة لدعم 
الأع���م���ال وت�����ص��ري��ع وت���رية ال��ت��ط��ور يف 

قطاعي الطاقة وال�صتدامة.«
من  القادمة  الن�صخة  برنامج  وي�صم 
عنوان  حتت  م�صتحدثة  فعالية  القمة 
يتم  والبيئة،  امل��ن��اخ  ومعر�س  منتدى 
من خالها ت�صليط ال�صوء على اأحدث 
التطورات والروؤى واملمار�صات العملية 
املعنية بتعزيز املرونة املناخية. اإ�صافة 
اإىل ذلك، ت�صمل التغريات التي طراأت 
مو�ّصعة  ن�صخة  ال��ق��م��ة  ف��ع��ال��ي��ات  ع��ل��ى 
على  يركز  ال��ذي  الطاقة،  منتدى  من 
الأخ�صر  ال��ه��ي��دروج��ن  م��ث��ل  ق�����ص��اي��ا 
وتخزين الطاقة والرقمنة. كما ت�صمل 
القمة معار�س ومنتديات اأخرى، هي: 
ال�صم�صية  وال��ط��اق��ة  وامل���ي���اه  ال��ط��اق��ة 
اإىل معر�س  اإ���ص��اف��ة  ال��ذك��ي��ة،  وامل����دن 

باإدارة  املخت�س  وي�صت  اإي��ك��و  ومنتدى 
النفايات والذي يقام على م�صاق مواز 
اأبوظبي  م��رك��ز  م��ع  بال�صراكة  للقمة 

لإدارة النفايات – تدوير.
الن�صخة  القمة كذلك  برنامج  وي�صمل 
الرابعة من منتدى البتكارات املناخية 
لدعم  اإطاقه  مت  وال��ذي  “كليك�س”، 
ح���دي���ث���ة يف جمال  ت���ق���ن���ي���ات  ت���ط���وي���ر 
وذلك  امل��ن��اخ��ي،  التغري  اآث���ار  مكافحة 
ال�صراكات  لإب�����رام  من�صة  خ���ال  م��ن 
وامل�صتثمرين،  النا�صئة  ال�صركات  بن 
اجلديدة  ن�صخته  يف  كليك�س  وي�����ص��م 
فئتن م�صتحدثتن، هما املدن الذكية 
فئات  اإىل  اإ����ص���اف���ة  ال��ب��ي��ئ��ة،  وح��م��اي��ة 

الطاقة والغذاء والزراعة والف�صاء.
تتحول  “هنا  ق��ائ��ًا:  توخنت  وم�صى 
تكنولوجيا،  اإىل  والإب���داع���ات  الأف��ك��ار 
حلول  اإىل  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وت���ت���ح���ول 
�صنتمكن  ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق.  ق��اب��ل��ة  ع��م��ل��ي��ة 
م��ن موا�صلة  كليك�س  خ��ال  م��ن  م��ًع��ا 
ا�صتطاعنا  للحلول امل�صتدامة وتعزيز 
جاهزية العامل للتعامل مع التحديات 

امل�صتقبلية.«
ويف معر�س تعليقه على جناح املتوا�صل 
ل��ل��ق��م��ة، ق���ال م���ارك���و غ��ار���ص��ي��ا، املدير 
 :NEXTracker التجاري ب�صركة

»جنحت القمة العاملية لطاقة امل�صتقبل 
يف مواكبة التطورات يف جمال الطاقة 
الأو�صط،  ال�����ص��رق  مبنطقة  امل��ت��ج��ددة 
ول���ق���د ك����ان م���ن دواع������ي �����ص����روري اأن 
اأ����ص���ارك يف ه���ذا امل�����ص��ع��ى. اأح��ي��ي با�صم 
ومتّيز  مهنية   NEXTracker
مبحتواه  امل�صطرد  والتطور  املعر�س، 
وب��راجم��ه ع��اًم��ا بعد ع���ام. وم��ن حيث 
اأك��ر ال�صركات يف جمال  اإح��دى  كوننا 
وجدنا  املنطقة،  يف  ال�صم�صية  الطاقة 
والنمو  للعمل  مثالية  بيئة  القمة  يف 

والتوا�صل مع كافة الأطراف.«
الكبري  الأث���ر  على  �صهادة  ي��ع��ّد  وفيما 
للقمة والأ�صداء الوا�صعة لعملها، �صّرح 
خالد  بيئة  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س 
امل�صاركة  “اعتدنا  ق���ائ���ًا:  احل��رمي��ل 
ال��ق��م��ة م��ن��ذ ع���دة �صنوات  يف ف��ع��ال��ي��ات 
اأحدث م�صروعاتنا وتقنياتنا،  لنعر�س 
ُبنيت  التي  ا�صراتيجيتنا  اإىل  ا�صتناًدا 
اأنهما  ن��رى  اأ�صا�صيتن،  ركيزتن  على 
املهياأة  لاقت�صادات  الرا�صخ  الأ�صا�س 
للم�صتقبل، وهما الرقمنة ال�صتدامة. 
ل��ط��امل��ا ك��ان��ت ال��ق��م��ة ال��ع��امل��ي��ة لطاقة 
جنتمع  الذي  الأمثل  امللتقى  امل�صتقبل 
ال�صناعة،  وق���ادة  اخل���راء  بكبار  فيه 
ل��ت��ب��ادل الأف����ك����ار وا���ص��ت��ك�����ص��اف فر�س 
خالها  من  نتمكن  جديدة  ل�صراكات 
جمتمعات  اإىل  مب��دن��ن��ا  الرت���ق���اء  م��ن 
فيها  يعي�س  من  كل  يتمتع  م�صتدامة، 

بحياة جيدة.«
هي  امل�صتقبل  ل��ط��اق��ة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة 
من�صة اأع��م��ال ب����ارزة ُت��ع��ق��د ���ص��ن��وًي��ا يف 
للمعار�س  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
القمة  جلبت  وق��د   ،2008 ع��ام  منذ 
اقت�صادية  منافع  الأخ���رية  دورت��ه��ا  يف 
ل��ل��ع��دي��د م����ن ق���ط���اع���ات الأع�����م�����ال يف 
اأك���ده بحث م�صتقل  م��ا  الإم����ارة، منها 
بتفوي�س   Nielsen �صركة  اأج��رت��ه 
من مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س، 
مفاده اإن القمة يف دوره��ا الأخ��رية قد 
 150 قيمتها  م��ال��ي��ة  ع���وائ���ًدا  وّل����دت 
وظيفة،   738 ودعمت  دره��م،  مليون 
واأدت ب�صكل مبا�صر اإىل حجز ما يزيد 
على 22 األف ليلة فندقية، اإ�صافة اإىل 
اخلدمية  وال��ق��ط��اع��ات  ال�صياحة  دع��م 
ب�صكل غري مبا�صر من خال الزائرين 
والعار�صن الذين امتدت اإقاماتهم يف 

املدينة اإىل عدة ليال.

القرقاوي ونائب رئي�ص الوزراء االأوزبكي ي�ستعر�سان اإجنازات عام من ال�سراكة 

االإمارات واأوزبك�ستان تو�سعان جماالت ال�سراكة اال�سرتاتيجية لت�سمل االقت�ساد وال�سناعة وحا�سنات االأعمال
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•• اأبوظبي-الفجر: 

للموؤمترات  اأب���وظ���ب���ي  م��ك��ت��ب  ك�����ص��ف 
الثقافة  ل����دائ����رة  ال���ت���اب���ع  وامل����ع����ار�����س 
وال�����ص��ي��اح��ة – اأب���وظ���ب���ي ع���ن اإجن�����ازات 
جديدة ح�صدتها عا�صمة دولة الإمارات 
العربية املتحدة موؤخراً يف قطاع �صياحة 
ت�صنيفات متقدمة  وتتمثل يف  الأعمال، 
اأبرز  ك��اإح��دى  ال��رائ��دة  مكانتها  ر�صخت 
بح�صب  وذل��ك  الأعمال،  �صياحة  وجهات 
ال��دول��ي��ة، واجلمعية  اجل��م��ع��ي��ات  احت���اد 

الدولية للموؤمترات والجتماعات. 

اجلمعيات  احت�������اد  ت���ق���ري���ر  وب���ح�������ص���ب 
 ،2019 ال���ع���ام  يف  ال�������ص���ادر  ال���دول���ي���ة 
عاملياً   22 امل���رت���ب���ة  اأب���وظ���ب���ي  اح��ت��ل��ت 
وال�صاد�صة على م�صتوى اآ�صيا يف ت�صنيف 
لاأحداث  ا�صت�صافة  الأك���ر  ال��وج��ه��ات 
وال��ف��ع��ال��ي��ات. ك��م��ا اأ����ص���ار ال��ت��ق��ري��ر اإىل 
ا�صت�صافتها  التي  الفعاليات  ارتفاع عدد 
 2019 %68 يف العام  الإم��ارة بن�صبة 
جعلها  مما  ال�صابق،  العام  مع  باملقارنة 
ت���ن���ف���رد ب��ا���ص��ت�����ص��اف��ة اأك�������ر ع������دد من 
الأو�صط  ال�����ص��رق  منطقة  يف  الأح�����داث 
و�صمال اإفريقيا خال العام. كما حققت 

ب�صعودها  لف��ت��اً متثل  اأب��وظ��ب��ي جن��اح��اً 
41 مركزاً يف ت�صنيف اجلمعية الدولية 
للموؤمترات والجتماعات، والذي يلحظ 
العدد الإجمايل للموؤمترات التي عقدت 
بالإ�صافة  معينة،  وجهة  يف  �صنة  خ��ال 
للمندوبن  الإج������م������ايل  ال�����ع�����دد  اإىل 
العام  �صّكل  ال�صياق،  هذا  ويف  امل�صاركن. 
اإجمايل  جلهة  اإيجابياً  منعطفاً  املا�صي 
�صل�صلة  يف  امل�����ص��ارك��ن  امل���ن���دوب���ن  ع����دد 
ا�صت�صافتها  التي  واملوؤمترات  الفعاليات 
اأهلها لنيل املرتبة  الإم��ارة، الأمر الذي 
اجلمعية  ت��ق��ري��ر  ب��ح�����ص��ب  ع���امل���ًي���ا   56

ويف  والجتماعات.  للموؤمترات  الدولية 
ال�صام�صي، مدير  تعليق له، قال مبارك 
واملعار�س:  للموؤمترات  اأبوظبي  مكتب 
“متكنا خال العام 2019 من حتقيق 
م��ت��ت��ال��ي��ة عك�صت  واإجن��������ازات  جن���اح���ات 
اجل���ه���ود احل��ث��ي��ث��ة ال���ت���ي ن��ب��ذل��ه��ا نحو 
ت��ر���ص��ي��خ م��ك��ان��ة الإم�����ارة ك��وج��ه��ة رائدة 
واأ�صاف:  العمال”.  �صياحة  ق��ط��اع  يف 
مكتب  يف  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق  ع��ن  “بالنيابة 
اأتوجه  واملعار�س،  للموؤمترات  اأبوظبي 
واأ�صحاب  ل�صركائنا  والتقدير  بالك�صر 
امل�صالح على دورهم املحوري يف التطور 

يف  الأعمال  �صياحة  قطاع  ي�صهده  ال��ذي 
الإم�����ارة، وق��د �صّكل ال��ع��ام امل��ا���ص��ي خري 
�صبيل  ت��ظ��اف��ر اجل���ه���ود يف  ع��ل��ى  م���ث���ال 
حتقيق ه��ذا ال��ه��دف امل�����ص��رتك، وه��و ما 
الإجنازات  من  املزيد  لتحقيق  يحّفزنا 
من  ال��رغ��م  على  ال��ق��ادم��ة.  ال�صنوات  يف 
العاملي  ال��وب��اء  فر�صها  ال��ت��ي  ال��ظ��روف 
والن��ت��ك��ا���ص��ة ال��ت��ي ط��ال��ت ال��ع��دي��د من 
القطاعات، ي�صهد قطاع �صياحة الأعمال 
الإماراتية عودة تدريجية،  العا�صمة  يف 
والفعاليات  الأح�����داث  م��ن  �صل�صلة  م��ع 

املرتقبة يف امل�صتقبل القريب.

اأبوظبي حتقق جناحات متتالية يف قطاع �سياحة االأعمال

ت�سنيفات عاملية متقدمة عك�ست النمو امللحوظ الذي ت�سهده االإمارة 

وزارة املالية تعلن عن تفا�سيل قرار جمل�س الوزراء 
يف �ساأن حتديد متطلبات االأن�سطة الواقعية

•• ابوظبي-الفجر: 

 )57( رق��م  ال���وزراء  جمل�س  ق��رار  تفا�صيل  عن  ام�س  املالية  وزارة  اأعلنت 
ل�صنة 2020 يف �صاأن حتديد متطلبات الأن�صطة الواقعية، والذي اأ�صدره 
جمل�س الوزراء املوقر بالت�صاور مع منظمة التعاون والتنمية القت�صادية 
توجيهات  توفري  بهدف  الأوروب���ي  بالحتاد  اخلا�صة  ال�صلوك  وجمموعة 

للمن�صاآت التي تزاول واحداً اأو اأكر من الأن�صطة ذات ال�صلة.
وتعليقاً على ذلك، اأ�صار �صعادة يون�س حاجي اخلوري وكيل وزارة املالية اإىل 
الواقعية  القت�صادية  الأن�صطة  لأنظمة  تخ�صع  من�صاأة  اأي  على  يجب  اأنه 
م��راع��اة اأح��ك��ام ه���ذا ال��ق��رار ب��غ��ر���س ���ص��م��ان الل���ت���زام ب��اأن��ظ��م��ة الأن�صطة 
امل�صاورات  نتيجة  القرار  هذا  “جاء  �صعادته:  وقال  الواقعّية.  القت�صادية 
يف  �صركائها  م��ع  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  بها  قامت  التي  البناءة 
الحتاد الأوروبي ومنظمة التعاون القت�صادي والتنمية، موؤكدة من خاله 
التزامها التام يف المتثال لل�صيا�صات ال�صريبية، وتطبيق املعايري الدولية 

اخلا�صة يف املجال ال�صريبي ومعاجلة التهرب ال�صريبي.«
الهيئة  تعين  ال��ق��رار؛ مت  ومب��وج��ب 
ال�صلطة  ب�صفة  لل�صرائب  الحتادية 
اأنظمة  ب��ت��ق��ي��ي��م  امل��ك��ّل��ف��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
الأن�����ص��ط��ة الق��ت�����ص��ادي��ة ال��واق��ع��ي��ة يف 
الهيئة  و���ص��ت��ك��ون  الإم���������ارات،  دول�����ة 
ال�صفة  ب��ه��ذه  لل�صرائب  الحت��ادي��ة 
تقييم  ع��ن  رئي�صي  ب�صكل  م�����ص��وؤول��ة 
وال�صركات  امل��ن�����ص��اآت  ام��ت��ث��ال  واإن���ف���اذ 
الن�صاط  لخ����ت����ب����ار  الإم������ارات������ي������ة 
و�صت�صتمر  ال���واق���ع���ي.  الق��ت�����ص��ادي 
م�صوؤولية  بتويل  التنظيمية  الهيئات 
حت�صيل والتدقيق باملعلومات املتعلقة 
باملرخ�س لهم التابعن لها، كما اأنها 

الهيئة الحتادية لل�صرائب يف تنفيذ دورها ك�صلطة وطنية  �صوف ت�صاعد 
ة بالأ�صخا�س  للتقييم. وتف�صيًا؛ �صمل القرار على تعديات جديدة خا�صّ
الأ�صخا�س  على  مقت�صراً  لهم  املرخ�س  تعريف  اأ�صبح  حيث  املخاطبن 
امل�صتقّلة  العتبارية  بال�صخ�صية  تتمتع  ل  التي  وال�����ص��راك��ات  العتبارية 
امل�صجلة يف دولة الإمارات )�صواًء عن طريق ح�صولها على رخ�صة جتارّية 
اأو اأي نوع اآخر من اأنواع ت�صاريح مزاولة الأن�صطة( والتي متار�س ن�صاطاً 
ذو �صلة. اأما الأ�صخا�س الطبيعّية واملوؤ�ص�صات الفردية والأمناط الأخرى 
اأ�صبحو غري  امل�صتقّلة  العتبارية  بال�صخ�صية  تتمتع  التي ل  الأعمال  من 

خماطبن باأنظمة الأن�صطة القت�صادّية الواقعّية.

اأ�سغال ال�سارقة تنفذ م�ساريع عمرانية 
يف دبا احل�سن بقيمة 35 مليون درهم

•• ال�شارقة-وام:

بال�صارقة  الأ����ص���غ���ال  دائ�����رة  ت�����ص��رف 
حاليا على تنفيذ �صل�صلة من امل�صاريع 
يف مدينة دبا احل�صن بتكلفة تتجاوز 
املهند�س  وق���ال   . دره���م  م��ل��ي��ون   35
ع��ل��ي ب���ن ���ص��اه��ن ال�����ص��وي��دي رئي�س 
اإن  بال�صارقة  العامة  الأ�صغال  دائ��رة 
ال���دائ���رة ت�����ص��رف ح��ال��ي��ا ع��ل��ى تنفيذ 
نادي  امل����درج����ات يف  ت��و���ص��ع��ة  اأع���م���ال 
من  ع��دد  اإىل  بالإ�صافة  احل�صن  دب��ا 
على  ت�صرف  كما   . التطوير  اأع��م��ال 
كبري  �صياحي  مطعم  م�صروع  اإجن���از 
ماين   10 تبلغ  اإج��م��ال��ي��ة  بتكلفة 

دره���م ي��ت��ك��ون م��ن ط��اب��ق��ن مب�صاحة 
اإجمالية بلغت 1200 مرت مربع . و اأكد ال�صويدي اإن هذه املن�صاآت تدخل 
�صمن املخطط العام لتطوير كافة مدن ومناطق ال�صارقة ا�صتجابة ملتطلبات 
التنمية العمرانية التي ت�صهدها الإمارة . واأجنزت الدائرة موؤخرا م�صروع 
�صوق خمازن املالح بجزيرة احل�صن وجاري حاليا تو�صيل املياه اإليه حيث 
27 خمزناً و منطقة للتمليح و غرفة خدمات بتكلفة بلغت  ي�صم ال�صوق 
3.5 مليون درهم على م�صاحة األف مرت مربع. وقال ال�صويدي اإن امل�صروع 
البلدية  املجال�س  مطالب  تلبي  ا�صرتاتيجية  خطوات  �صل�صلة  من  حلقة 
وتعمل على حتقيق احتياجات ال�صكان وقطاع ال�صيد ودعمه و قد �صممت 

مباين ال�صوق على الطراز الرتاثي املحلي لينا�صب البيئة املحلية .
 3 اإن�صاء  املدينة  يف  ال��دائ��رة  بتنفيذها  تقوم  التي  امل�صاريع  تت�صمن  كما 
اأولياء  3 مباين حكومية يف مدينة دبا احل�صن واإ�صافة غرفة  ل�  م�صاعد 
الأمور يف مدر�صة العقد الفريد و تقوم الدائ��رة حالياً باإ�صافة ملعب كرة 
قدم من الع�صب ال�صناعي مب�صاحة 2200 مرت مربع وملعب اآخر متعدد 
يف  مربعا  م��رتا   1280 مب�صاحة  وذل��ك  مطاطية  باأر�صيات  ال�صتخدام 

احلديقة العامة بدبا وبتكلفة اإجمالية بلغت 1،110،000 درهم.
احتياجات  لتلبية  التنموية  ال��دائ��رة  خطة  �صمن  امل�����ص��روع  ه��ذا  ي��ن��درج  و 
بامل�صهد  والرت��ق��اء  العامة  واخل��دم��ات  امل��راف��ق  وتطوير  البلدية  املجال�س 
�صحية  بيئة  يف  الريا�صة  ممار�صة  على  وللت�صجيع  واحل�صاري  اجلمايل 
تقوم  للطفل  �صديقة  مدينة  ال�صارقة  اإم��ارة  باإعتبار  و  مائمة.  وطبيعة 
املغلقة  ال�صالة  ح��ول  مطاطية  باأر�صيات  األعاب  وتركيب  بتوريد  ال��دائ��رة 
باحلديقة العام�ة وذلك مب�صاحة اإجمالية تبلغ 400 مرت مربع مع توريد 
ت�صوير  اأع��م��ال  اإىل  بالإ�صافة   . لا�صرتاح���ة  وجل�صات  كرا�صي  وتركيب 
املعلومات يف عدد  وتقنية  ال�صيانة  اأعمال  ال��دوب وجملة من  حديقة حي 
من املباين احلكومية واملكتبة العامة واملركز الثقايف يف مدينة دبا احل�صن 
حيث ا�صتملت الأعمال على الدهانات الداخلية واخلارجية و�صيانة الأبواب 
اخل�صبية وعزل الأ�صطح اخلر�صانية. يذكر اأن الدائرة انتهت خال العامن 
منوذجية  اأطفال  ح�صانة  اإن�صاء  اأبرزها  امل�صاريع  من  جملة  من  املا�صين 
باحلي ال�صمايل بدبا احل�صن �صمن مكرمة �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور 
باإن�صاء  ال�صارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان 
66 ح�صانة يف خمتلف مدن ومناطق ال�صارقة واإن�صاء �صاطئ دبا احل�صن 
اجلديد بالإ�صافة اإىل النتهاء من م�صجد وحديقة يف منطقة الرق ال�صكنية 
الذي ي�صم 280 وحدة �صكنية لأهايل مدينة دبا احل�صن امل�صتفيدين من 

برنامج زايد لاإ�صكان ومنح دائرة الإ�صكان بال�صارقة .

تعاون بني دبي املايل ونا�سداك لتنفيذ برنامج �سامل للتميز يف جمال عالقات امل�ستثمرين
•• دبي- وام:

يعكف كل من �صوق دبي املايل وبور�صة نا�صداك دبي على تنفيذ برنامج �صامل 
على  املدرجة  ال�صركات  لت�صجيع  وذل��ك  امل�صتثمرين  عاقات  جمال  يف  للتميز 
التو�صع يف هذا املجال. وتوفر البور�صتان منظومة متكاملة لأ�صواق راأ�س املال 
اأ�صواق مالية  يف دبي تتيح لل�صركات املدرجة وامل�صتثمرين على حد �صواء بنية 
عاملية امل�صتوى. ويت�صمن برنامج التميز يف جمال عاقات امل�صتثمرين العديد 
من املبادرات مبا يف ذلك تنظيم موؤمترات امل�صتثمرين العاملية ب�صورة منتظمة 
منذ العام 2007 وتطوير حلول ذكية لتمكن ال�صركات املدرجة من التوا�صل 
واإ�صدار  التعليمية  العمل  ور���س  وتنظيم  امل�صتثمرين  م��ع  وفعالية  ب�صا�صة 
املواطنن للعمل  لتاأهيل اخلريجن  اإىل تنظيم برامج  اإ�صافة  العملية  الأدلة 
النجاحات  على  ال�صوء  البور�صتان  و�صلطت  امل�صتثمرين.  عاقات  جم��ال  يف 
التي حققها برناجمهما امل�صرتك للتميز يف جمال عاقات امل�صتثمرين خال 
فعاليات موؤمتر وجوائز جمعية ال�صرق الأو�صط لعاقات امل�صتثمرين 2020 
الذي اختتمت فعالياته ام�س. وقال ح�صن ال�صركال الرئي�س التنفيذي ل�صوق 

والهيئات  املعنية  كافة اجلهات  التعاون مع  دوم��ا على  “ نحر�س  امل��ايل:  دب��ي 
التنظيمية لت�صجيع ال�صركات املدرجة على التميز يف جمال عاقات امل�صتثمرين 
ولعبت جهودنا يف هذا ال�صدد دورا مف�صليا يف جعل وظيفة عاقات امل�صتثمرين 
فاإننا  ذلك  على  وع��اوة  املدرجة  ال�صركات  حوكمة  عمل  اإط��ار  �صمن  اإلزامية 
املوؤ�ص�صات  املتزايد من قبل  التفاعل مع الطلب  املدرجة على  ال�صركات  ن�صجع 
ال�صتثمارية العاملية على ال�صتثمار املرتبط باحلوكمة وامل�صوؤولية الجتماعية 
والبيئية واأطلقنا موؤ�صرا خا�صا لهذا الغر�س كما نحث ال�صركات على التو�صع 
يف اإ�صدار التقارير حول ممار�صاتها يف جمال احلوكمة وامل�صوؤولية الجتماعية 
دبي  نا�صداك  لبور�صة  التنفيذي  الرئي�س  علي  حامد  ق��ال  ب��دوره  والبيئية«. 
ونائب الرئي�س التنفيذي ل�صوق دبي املايل : “ لقيت مبادراتنا املتعددة يف جمال 
املدرجة مما  ال�صركات  امل�صتثمرين ترحيبا وجتاوبا ملفتن من قبل  عاقات 
خال  متزايد  نحو  على  امل�صتثمرين  عاقات  ممار�صات  اأف�صل  ن�صر  يف  اأ�صهم 
ال�صنوات املا�صية ونحن ن�صجع وندعم تو�صع ال�صركات يف تبني تلك املمار�صات 
وانتهاج �صيا�صة الباب املفتوح يف التعامل مع امل�صتثمرين احلالين واملحتملن . 

مبا ي�صهم يف اجتذاب املزيد من ال�صتثمارات .

•• اأبوظبي-وام: 

برئا�صة  الإماراتي  ال�صعودي  التن�صيق  جمل�س  اإن�صاء  مثل 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
و�صاحب  امل�صلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي 
ال�صمو امللكي الأمري حممد بن �صلمان اآل �صعود ويل العهد 
العربية  اململكة  دف��اع  وزي��ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
بن  وال�����ص��راك��ة  للتكامل  ا�صتثنائيا  من��وذج��ا  ال�����ص��ع��ودي��ة 
اململكة العربية ال�صعودية ودولة الإمارات العربية املتحدة 
م�صاريع  تنفيذ  ع��ر  والإق��ل��ي��م��ي  العربي  امل�صتوين  على 
القت�صادية  امل��ج��الت  يف  �صيما  ل  م�صرتكة  ا�صرتاتيجية 
وال�صتثمارية وذلك من اأجل �صعادة ورخاء �صعبي البلدين 
الإم����ارات  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  امل��ال��ي��ة  وزارة  واأف����ادت  ال�صقيقن. 
“وام” مبنا�صبة الحتفال باليوم الوطني ال�صعودي ال�90 
الذي يوافق 23 �صبتمر من كل عام .. باأن دولة الإمارات 
امل�صرتك  ال��ت��ع��اون  تعزيز  على  حري�صة  املتحدة  العربية 
ال�صعودية يف جميع  العربية  اململكة  الكرى  ال�صقيقة  مع 
لعام  الح�صائية  والبيانات  الأرق���ام  خ��ال  فمن  امل��ج��الت 
2019 توؤكد دولة الإمارات دعمها الدائم لتعزيز العاقة 
قيمة  اأن  املالية  وزارة  واأو�صحت  ال�صقيقن.  البلدين  بن 

التبادل التجاري بن ال�صعودية والإمارات العام املا�صي بلغ 
113.2مليار درهم .. فيما و�صل العدد الرتاكمي لرخ�س 
الأن�صطة القت�صادية املمنوحة للمواطنن ال�صعودين يف 
الإمارات العام املا�صي اإىل 13،283 رخ�صة يف حن و�صل 
العدد الرتاكمي ملالكي العقارات من املواطنن ال�صعودين 
القيمة  بلغت  ك��م��ا  ���ص��ع��ودي��ا   16،661 اإىل  الإم�����ارات  يف 
ال�صعودين  للمواطنن  العقارية  لل�صفقات  الرتاكمية 
اأن  ال����وزارة  1،066 مليار دره���م. واأ���ص��اف��ت  يف الإم����ارات 
الإمارات  بن  لل�صاحنات  واخل���روج  ال��دخ��ول  حركات  ع��دد 
وال�����ص��ع��ودي��ة ع��ر امل��ن��اف��ذ احل���دودي���ة م��ن ي��ن��اي��ر 2019 
دخ��ول وخ��روج يف  ملليون حركة  2020 و�صل  اإىل مار�س 
مدار�س  يف  امل�صجلن  ال�صعودين  الطاب  ع��دد  بلغ  حن 
2019 نحو  ال��ع��ام وامل��ه��ن��ي يف الإم������ارات ل��ع��ام  ال��ت��ع��ل��ي��م 
الجتماع  اأنه خال  املالية  وزارة  وذك��رت  2،314 طالبا. 
الثاين ملجل�س التن�صيق ال�صعودي الإماراتي الذي عقد يف 
لتحقيق  جل��ان  �صبع  ت�صكيل  ع��ن  الإع���ان  ج��رى  اأبوظبي 
وذلك  احليوية  املجالت  يف  ال�صعودي  الإم��ارات��ي  التكامل 
التعاون  وتكثيف  البلدين  بن  امل�صرتكة  ال��روؤي��ة  لتفعيل 
امل�����ص��رتك ل�صنع  اله��ت��م��ام  ذات  امل��و���ص��وع��ات  ال��ث��ن��ائ��ي يف 
العقبات  وجت��اوز  البلدين  يف  للمواطنن  اأف�صل  م�صتقبل 

يف املجالت املختلفة لتحقيق الأهداف امل�صرتكة وت�صمنت 
برئا�صة  وال�صتثمار  امل��ال  جلنة  ال�صبع  التكاملية  اللجان 
معايل عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة لل�صوؤون املالية 
العربية  باململكة  امل��ال��ي��ة  وزي���ر  اجل��دع��ان  حممد  وم��ع��ايل 
املبادرات  م��ن  ع��دد  تنفيذ  على  اللجنة  وتعمل  ال�صعودية 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة يف جم���الت الحت����اد اجل��م��رك��ي وال�صوق 
الأعمال.  وري���ادة  املالية  والأ���ص��واق  واخل��دم��ات  امل�صرتكة 
املال  للجنة  تابعة  م��ب��ادرات   5 اأه��م  ال����وزارة  وا�صتعر�صت 
وال�صتثمار والتي تتمثل يف مبادرة ت�صهيل ان�صياب احلركة 
الإمارات  بن  ال�صرتاتيجية  ال�صراكة  وتعزيز  املنافذ  يف 
عملة  وا���ص��ت��خ��دام  واإ����ص���دار  امل�صرتكة  ال�����ص��وق  يف  واململكة 
اآلية لتمكن  ب�صكل جتريبي وو�صع  اإلكرتونية افرتا�صية 
ب�صاأن  والتن�صيق  اأعمالها  تعزيز  من  البلدين  بنوك  ف��روع 
اخلرات.  وت��ب��ادل  احل��دي��ث��ة  امل��ال��ي��ة  التكنولوجيا  اأع��م��ال 
التنفيذية  اللجنة  اجتماع  خال  اإن��ه  املالية  وزارة  وقالت 
ملجل�س التن�صيق ال�صعودي الإماراتي الذي عقد بتاريخ 15 
تكليف  اللجنة  ق��ررت  الريا�س،  مدينة  يف   2019 اأبريل 
معايل حممد بن عبداهلل اجلدعان وزير املالية ال�صعودي و 
معايل عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة لل�صوؤون املالية 
فريق  بت�صكيل  البلدين  يف  املعنية  اجلهات  مع  بالتن�صيق 

ال�صركات  تواجه  التي  التحديات  يف  للنظر  عمل م�صرتك 
وامل�صانع الوطنية يف البلدين يف املنافذ اجلمركية املتعلقة 
وو�صع احللول الازمة ملعاجلة الآلية املتبعة حالياً، وذلك 
التن�صيق  و  اجلمركية  املنافذ  يف  احلركة  ان�صياب  لت�صهيل 
متكاملة  درا���ص��ة  ب��اإع��داد  البلدين  يف  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع 
يكفل  مب��ا  البلدين  ب��ن  امل�صرتكة  ال�صوق  م�صروع  ب�صاأن 
بهدف  بينهما  والأم��وال واخلدمات  الب�صائع  تنقل  حرية 
الأعمال  التنقل والعمل والعي�س وممار�صة  ت�صهيل عملية 
البلدين  امل��ال��ي��ة يف  وزارة  وت��ع��م��ل  ال��ب��ل��دي��ن.  ب��ن  ب��ح��ري��ة 
ال�صعودي  التن�صيق  ق��رارات جمل�س  تنفيذ  ال�صقيقن على 
العاقة  تعزيز  خ��ال  من  التنفيذية  واللجنة  الإم��ارات��ي 
التن�صيق  جمل�س  واأه���داف  تطلعات  وحتقق  البلدين  بن 
املتوا�صلة لتفعيل  اإطار جهودها  الإماراتي. ويف  ال�صعودي 
اآليات العمل امل�صرتك بن البلدين ال�صقيقن، ا�صت�صافت 
الجتماع  دب��ي  اإم����ارة  يف  مقرها  يف  م��وؤخ��راً  امل��ال��ي��ة  وزارة 
املنبثق  امل�صرتك  الإماراتي  ال�صعودي  العمل  لفريق  الأول 
عن جمل�س التن�صيق ال�صعودي الإماراتي حيث يعتر هذا 
كافة  بحث  م��ن  الطرفن  متكن  فعالة  من�صة  الج��ت��م��اع 
التعاون القت�صادي  توؤثر على تفعيل  التي قد  التحديات 

والتجاري امل�صرتك بن البلدين.

جمل�س التن�سيق ال�سعودي االإماراتي.. منوذج ا�ستثنائي للتكامل االقت�سادي

العربية للطريان اأبوظبي تبداأ بت�سيري 
رحالتها املبا�سرة اإىل ال�سودان يف 7 اأكتوبر

•• اأبوظبي-وام:

رحاتها  بت�صيري  ال��ب��دء  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي  للطريان  العربية  اأعلنت 
اعتباراً  اخلرطوم  ال�صودانية  العا�صمة  اإىل  اأبوظبي  من  املبا�صرة 

من 7 اأكتوبر املقبل.
ومتثل اخلرطوم الوجهة ال�صاد�صة للعربية للطريان اأبوظبي منذ 
14 يوليو  اأبوظبي الدويل يف  اإطاق رحات ال�صركة من مطار 
2020. وحتر�س العربية للطريان على حتديث جتربة العماء 
املعايري  اأرق���ى  م��ع  تن�صجم  ال��ت��ي  ال�صامة  ت��داب��ري  ك��اف��ة  لت�صمل 
وق��د مت   . العامل  بها  التي مير  الراهنة  الظروف  العاملية يف ظل 
بنظام  بالكامل  ط��ائ��رات��ه��ا  اأ���ص��ط��ول  �صمن  مق�صورة  ك��ل  ت��زوي��د 

يف  ي�صاعد  ال��ذي   HEPA الكفاءة  عالية  اجل�صيمات  مر�صحات 
ال�صفر. وحتر�س  اأثناء  واأم��ان��اً  اأك��ر �صحة  داخلية  اأج��واء  توفري 
بال�صروط  المتثال  ب�صرورة  العماء  تذكري  على  دائماً  ال�صركة 

والتدابري املطلوبة يف دول املغادرة والو�صول.
ثمرة اتفاقية بن “الحتاد  ومتثل “العربية للطريان اأبوظبي”، 
طريان  �صركة  اأول  لتاأ�صي�س  للطريان”،  و”العربية  للطريان” 
منوذج  مع  يتما�صى  مبا  اأبوظبي  العا�صمة  يف  التكلفة  منخف�س 
التكلفة،  منخف�س  ال�صفر  خلدمات  للطريان”  “العربية  اأعمال 
وتاأتي ا�صتكماًل للخدمات التي تقدمها “الحتاد للطريان” من 
اجلوي  ال�صفر  على  املنطقة  يف  املتنامي  الطلب  لتلبية  اأبوظبي، 

منخف�س التكلفة.

�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2020/5110(

املنذرة /فار اي�صت �صتيل )فرع من �صركة فاراي�صت التجارية( �س. ذ. م 
�صد : - املنذر اليها / اطل�س لل�صناعات املعدنية ذ.م.م

الف  وخم�صون  �صبعة   )57.422.55( مبلغ  �صداد  ب�صرعة   -: املنذرة 
واربعمائة واثنان وع�صرون در هما وخم�صة وخم�صون فل�صا خال مدة 
�صي�صطر  وال   ، الإن��ذار  ا�صتامهم هذا  تاريخ  اي��ام من  اق�صاها خم�صة 
املنذر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية الازمة واملطالبة بالتعوي�س 
كافة  املنذر  املنذر مع حتميل  له  اأو �صرر تعر�س  اأي عطل  املنا�صب عن 

ر�صوم وم�صاريف التقا�صي.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعلمات �لتجارية   
�خلمي�س  24  �سبتمرب  2020 �لعدد 13045 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعلمات �لتجارية   
�خلمي�س  24  �سبتمرب  2020 �لعدد 13045 

�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
�علن بالن�سر        

يف  �لدعوى 2977/2020/16 جتاري جزئي 
مو�صوع الدعوى : املطالبة ب�صحة توقيع والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة 

طالب الإعان / 1-نياندونغ جاو - �صفته بالق�صية : مدعي 
وميثله:احمد ح�صن حممد عبداهلل املازمي - �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعانهما :  1-  هايبو �صي 2- اك�صن مينغ -  �صفتهما بالق�صية : مدعي عليهما 
 جمهويل حمل القامة 

مو�صوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة املطالبة ب�صحة توقيع والر�صوم 
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  2020/10/7  ال�صاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  فاأنت مكلف باحل�صور  التقا�صي عن بعد لذا  8.30 �س يف قاعة 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
�علن بالن�سر        

يف  �لدعوى 739/2020/18 عقاري جزئي 
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )233545( درهم والر�صوم 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبه الق�صائية وحتى ال�صداد التام 
 : بالق�صية  �صفته   - عجمان  يف  ال�صتثمارية  للعقارات  العامة  1-املوؤ�ص�صة   / الإع���ان  طالب 

مدعي 
املطلوب اإعانه :  1-  فيدزهاي كومار -  �صفته بالق�صية : مدعي عليه 

عليه مببلغ  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع���ان  مو�صوع 
وقدره )233545( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبه 

الق�صائية وحتى ال�صداد التام.  
وحددت لها جل�صة يوم الثاثاء  املوافق  2020/9/29  ال�صاعة 08.30 �س بقاعة التقا�صي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية   �لعقارية 

�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
�علن بالن�سر        

يف  �لدعوى 745/2020/18 عقاري جزئي 
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )133276( درهم والر�صوم 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبه وحتى ال�صداد التام 
طالب الإعان / 1-موؤ�ص�صة عقارات عجمان )عقار( - �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعانه :  1-  �صازيه نويد نويد ح�صن عادل -  �صفته بالق�صية : مدعي عليه 
مو�صوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)133276( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبه وحتى ال�صداد 
التام. وحددت لها جل�صة يوم الثنن  املوافق  2020/10/5  ال�صاعة 08.30 �س بقاعة التقا�صي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية   �لعقارية 

�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
�علن بالن�سر        

يف  �لدعوى 755/2020/18 عقاري جزئي 
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )871846( درهم والر�صوم 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبه وحتى ال�صداد التام 
طالب الإعان / 1-موؤ�ص�صة عقارات عجمان )عقار( - �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعانهما :  1-  عمر نديايه 2- مو�صى كيبية -  �صفتهما بالق�صية : مدعي عليهما 
مو�صوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)871846( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبه وحتى ال�صداد 
التام. وحددت لها جل�صة يوم الثاثاء  املوافق  2020/10/6  ال�صاعة 08.30 �س بقاعة التقا�صي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية   �لعقارية 

�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
�علن بالن�سر        

يف  �لدعوى 485/2020/11 مدين جزئي 
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والت�صامم والتكافل فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 
)311.121.41( درهم مع الفائدة بواقع 12% �صنويا من تاريخ ال�صتحقاق احلا�صل يف 2018/2/12 وحتى متام ال�صداد و�صمول 

احلكم بالنفاذ املعجل وبدون كفالة �صندا لن�س املادة 79/1 من الائحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية مع الر�صوم 
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة 

طالب الإعان / 1-�صركة دبي ال�صامية للتاأمن واعادة التاأمن )اأمان( �س.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي  
 وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�صن - �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعانهما :  3-  جولن تريدنغ �س.م.ح - �صركة منطقة حرة ملالكها/زهو جنهوا وان 4- هوجنهوا وان - ب�صخ�صه وب�صفته 
مالك �صركة/جولن تريدنغ �س.م.ح-  �صفتهما بالق�صية : مدعي عليهما   -  جمهويل حمل القامة 

مو�صوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والت�صامم والتكافل فيما بينهما 
بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )311.121.41( درهم مع الفائدة بواقع 12% �صنويا من تاريخ ال�صتحقاق احلا�صل يف 2018/2/12 
وحتى متام ال�صداد و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل وبدون كفالة �صندا لن�س املادة 79/1 من الائحة التنظيمية لقانون الجراءات 
املدنية مع الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الثنن  املوافق  2020/9/28  ال�صاعة 8.30 �س 
يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �ملدنيه  

�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
�علن بالن�سر 

 3153/2020/16 جتاري جزئي 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل الإعان بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  كينغ �صي فود ذ.م.م 2- حممد جاويد غام قا�صم

جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ال�صرق لتعليب ال�صماك ذ.م.م 

مب��وج��ب احل��ك��م ال�����ص��ادر م��ن حم��اك��م دب��ي يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع���اه ف��ان��ت مكلف 
بالتي:211.312.85 درهم وذلك خال خم�صة يوما من تاريخ ن�صر هذا العان وال 

فان املحكمة �صتتخذ الجراءات القانونية بحقكم. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2020/5131(

املنذرة : �صركة البتيل العقارية )ذ. م. م(
وميثلها بالتوقيع ال�صيد/ اأحمد �صعد عنرت.

املنذر اليها: تورك لأعمال الكهروميكانيكية - �س ذ م م 
 رقم املحرر : 2020/1/76098 

تتوجه املنذرة بهذا الإنذار لإنذار املنذر اليها مبا يلي : وتكلفها ب�صرعة �صداد بدل اليجار املرت�صد 
بذمتها ل�صالح املنذرة وقيمته الإجمالية مبلغ 176،800 درهم )مائة و�صتة و�صبعون الفا وثمامنائة 
درهما( وما ي�صتجد من اأجرة، واإل فاإنه حال امتناع املنذر اليها عن ال�صداد يف مدة اأق�صاها ثاثون 
للمطالبة  اليجارية  املنازعات  ف�س  ملركز  �صتلجا  املنذرة  ف��اإن  الإن���ذار،  هذا  ا�صتام  تاريخ  من  يوما 
باإخاء املنذر اليها من العن امل�صتاأجرة واأن توؤدي للمنذرة بدل اليجار امل�صتحق وما ي�صتجد منه، 

حتى تاريخ الإخاء الفعلي، ور�صوم وم�صروفات التقا�صي.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

نوريتى   / امل�����دع�����و   ف���ق���د 
�صوكمارا دايرين ، اندوني�صيا   
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )AU464406( رق����م 
م��������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ص����ال 

0527750900

فقدان جواز �سفر
فقد امل��دع��و  /  جن��اح ني�صاب 
ن��ي�����ص��اب ت����ريوف����ات ف��ي��ت��ي��ل ، 
�صفره  ج��واز  اجلن�صية  الهند 
رقم )S5856713( يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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مذكرة �إعلن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة �ل�سارقة  - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية   
يف  �لدعوى رقم SHCFICILABMIN2019  /0005572 عمايل )جزئي( 

اإىل : املحكوم عليه : م�صنع اخلليج للبيوت اجلاهزة - ذ م م 
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2020/3/10 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

املذكورة بالرقم اأعاه ل�صالح اجيبار رحمن �صاقم الدين برامنيك بالتايل : 
اليوم  جل�صة  مبح�صر  الطرفان  عليه  اتفق  ما  باثبات   : ح�صوريا  املحكمة  حكمت 
واعتباره يقوم مقام ال�صند التنفيذي بينهما والزام املدعي عليها بالر�صوم وامل�صروفات 
املنا�صبة واعفاء املدعي من باقيها.  حكما قابا لا�صتئناف خال املدة القانونية 30 

يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.
�لقا�سي/ �حلبيب �بوبكر 
حمكمة �ل�سارقة 
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
 �عـــــــلن 

ال�صيد/ علي  الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان :  الكاتب العدل بادارة  انا  تقدم ايل 
عبيد ح�صن عبيد امل�صلماين ، اجلن�صية : الإم��ارات وطلب الت�صديق على حمرر يت�صمن 
)تنازل( يف ح�صته البالغة 100% يف ال�صم التجاري املو�صه الإيطالية للماب�س الريا�صية 
، ن�صاط الرخ�صة بيع حقائب اليد واملنتجات اجللدية - بالتجزئة ، بيع الأدوات الريا�صية 
 ، بالتجزئة   - الريا�صية  الأحذية  بيع   ، بالتجزئة   - الريا�صية  املاب�س  بيع   ، بالتجزئة   -
واملرخ�س من دائرة التنمية القت�صادية يف خورفكان رخ�صة جتارية رقم 771064 ال�صادر 
بتاريخ 2019/6/17 يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان. اىل ال�صيد/ حميد علي عبيد 
العدل يف  الكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما  الإم���ارات.   : ، اجلن�صية  امل�صلماين احلمودي 
مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء 

ا�صبوعن من تاريخ ن�صر هذا العان.
مكتب �لكاتب �لعدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان
�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2020/5039(

املنذره : النجوم للزجاج والألومنيوم
املنذر اليهم : 1- احمد علي حممد علي ، 2 - �صركه احمد بن علي للزجاج واللومنيوم 

املو�صوع : تكليف بالوفاء مببلغ 32.855 درهم )اثنان وثاثون الف وثمامنائة خم�س وخم�صون 
درهما مع الفائده القانونيه بواقع 9% من تاريخ املطالبه وحتى ال�صداد التام(

وعليه، فاإننا نيابة عن املوكلن نكلفكم وننذركم ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد بذمتكم والبالغ 
القانونيه  الفائده  مع  درهما  وخم�صون  وثمامنائة خم�س  الف  وثاثون  )اثنان  درهم   32.855
بواقع 9%من تاريخ املطالبه وحتي ال�صداد التام( و ذلك خال مدة ل تتجاوز خم�صة اأيام من 
بحقكم  الازمة  القانونية  الإج���راءات  اإتخاذ  اإىل  �صن�صطر  فاإنه  واإل   ، بالن�صر  الع��ان  تاريخ 

للحفاظ على حقوق موكلينا مع ت�صمينكم الر�صوم و امل�صروفات و كامل اتعاب املحاماة
�لكاتب �لعدل
بالوكالة �ل�ستاذ / �سعيد �لغافري �ملحامي

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2020/5040(

املنذرين /1- هنا عبيد حممد عبداهلل احللو  2- مرمي عبيد حممد عبداهلل احللو 
املنذر اليهما : 1- �صركة اجلولن التجارية )�س ذ م م(  2-كونهاماد نالو برواكال  

املو�صوع : تكليف بالوفاء مببلغ 180.000 درهم )مائة وثمانون الف درهم 
مع الفائده القانونيه بواقع 9% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام(

املبلغ املرت�صد بذمتكم والبالغ  ، فاإننا نيابة عن املوكل نكلفكم وننذركم ب�صرورة �صداد  وعليه 
180.000 درهم )مائة وثمانون الف درهم( مع الفائده القانونيه بواقع 9%من تاريخ ال�صتحقاق 
وحتي ال�صداد التام( و ذلك خال مدة ل تتجاوز ثاثون يوما من تاريخ العان بالن�صر ، واإل 
فاإنه �صن�صطر اإىل اإتخاذ الإجراءات القانونية الازمة بحقكم للحفاظ على حقوق موكلتانا مع 

ت�صمينكم الر�صوم و امل�صروفات و كامل اتعاب املحاماة
�لكاتب �لعدل
بالوكالة �ل�ستاذ / �سعيد �لغافري �ملحامي

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2020/5038(

املنذره : النجوم للزجاج واللومنيوم 
املنذر اليهم : 1- امين ابراهيم عبداجلواد رم�صان 2-�صركة هال اجلزيرة للتجارة 

املو�صوع : تكليف بالوفاء مببلغ 113.241 درهم )مائة وثاثون ع�صر الف ومائتان وواحد 
واربعون درهما مع الفائده القانونيه بواقع 9% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام(

بذمتكم  املرت�صد  املبلغ  ���ص��داد  ب�صرورة  وننذركم  نكلفكم  املوكلن  ع��ن  نيابة  فاإننا  وعليه، 
والبالغ 113.241 درهم )مائة وثاثة ع�صر الف ومائتان وواحد واربعون درهما مع الفائده 
القانونيه بواقع 9%من تاريخ ال�صتحقاق وحتي ال�صداد التام( و ذلك خال مدة ل تتجاوز 
خم�صة اأيام من تاريخ العان بالن�صر ، واإل فاإنه �صن�صطر اإىل اإتخاذ الإج��راءات القانونية 
كامل  و  امل�صروفات  و  الر�صوم  ت�صمينكم  للحفاظ على حقوق موكلينا مع  بحقكم  الازمة 

اتعاب املحاماة
�لكاتب �لعدل- بالوكالة �ل�ستاذ / �سعيد �لغافري �ملحامي

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2020/5037(

املنذره : انفرانت�س للمقاولت 
املنذر اليها : �صركة ايلمك لاعمال الكهروميكانيكية 

املو�صوع : تكليف بالوفاء مببلغ 7.031.102 درهم )�صبعة مليون وواحد وثاثون الف ومائة 
واثنن درهما مع الفائده القانونيه بواقع 9% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام(

وعليه، فاإننا نيابة عن املوكل نكلفكم وننذركم ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد بذمتكم والبالغ  
الفائده  مع  دره��م(  واثنن  ومائة  ال��ف  وث��اث��ون  وواح��د  مليون  )�صبعة  دره��م   7.031.102
القانونيه بواقع 9%من تاريخ ال�صتحقاق وحتي ال�صداد التام( و ذلك خال مدة ل تتجاوز 
خم�صة اأيام من تاريخ العان بالن�صر ، واإل فاإنه �صن�صطر اإىل اإتخاذ الإج��راءات القانونية 
كامل  و  امل�صروفات  و  الر�صوم  ت�صمينكم  مع  موكلنا  حقوق  على  للحفاظ  بحقكم  الازمة 

اتعاب املحاماة
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2020/5041(

املنذرين /1- هنا عبيد حممد عبداهلل احللو  2- مرمي عبيد حممد عبداهلل احللو 
املنذر اليهما : 1- كافرتيا �صيب اند �صناك - �س ذ م م 2-عبداهلل �صيد �صيد حممد 

املو�صوع : تكليف بالوفاء مببلغ 140.000 درهم )مائة واربعون الف درهم 
مع الفائده القانونيه بواقع 9% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام(

املبلغ املرت�صد بذمتكم والبالغ  ، فاإننا نيابة عن املوكل نكلفكم وننذركم ب�صرورة �صداد  وعليه 
140.000 درهم )مائة واربعون الف درهم( مع الفائده القانونيه بواقع 9%من تاريخ ال�صتحقاق 
وحتي ال�صداد التام( و ذلك خال مدة ل تتجاوز ثاثون يوما من تاريخ العان بالن�صر ، واإل 
فاإنه �صن�صطر اإىل اإتخاذ الإجراءات القانونية الازمة بحقكم للحفاظ على حقوق موكلتانا مع 

ت�صمينكم الر�صوم و امل�صروفات و كامل اتعاب املحاماة
�لكاتب �لعدل
بالوكالة �ل�ستاذ / �سعيد �لغافري �ملحامي

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
يف �لدعوى رقم )6705/2020( �إيجار�ت  

املقامة من / معمار لاإن�صاءات - �س ذ م م 
�صد / اأف ات�س اأي ليمتد 

ف�س  مركز  من  تيننا  مت  انه   ، فار�س  بن  اإبراهيم  احمد   / احل�صابي  اخلبري  نحن  نعلن 
املنازعات اليجارية املوقر - لتنفيذ مهمة اخلرة احل�صابية الواردة باحلكم ال�صادر بجل�صة 
2020/9/15 يف الدعوى 6705/2020 كما نعلن املدعي عليها حل�صور اجتماع اخلرة املقرر له 
جل�صة يوم الأحد املوافق 2020/9/27 يف متام ال�صاعة 12.00 ظهرا وذلك من خال الإت�صال 
املرئي باأطراف الدعوى عر تطبيق زووم )ZOOM( ، على ان تقوم بالإت�صال باخلرة 
اخلرة  مع  بالتوا�صل  يقوم  �صوف  ملن  املتحركة  الهواتف  باأرقام  لتزويدنا  الجتماع  قبل 

بالإجتماع املحدد من خال ذلك التطبيق.    
�خلبي�حل�سابي 
�حمد �إبر�هيم بن فار�س  

�إعلن بالن�سر 

�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
 �سهادة بالتا�سي يف �ل�سجل �لتجاري- بانحلل �سركة

ا�صم ال�صركة : ال اي يوكاي يوكاي لتجارة املاب�ص - �ص ذ م م  
ال�صكل   - البدع   - بردبي   - املهريي  را�صد مع�صد  ملك مع�صد   1 رق��م  : حمل  العنوان 
القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 673132 رقم القيد بال�صجل التجاري 
التاأ�صري يف  باأنه قد مت  : 1201322 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي 
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاه  باإنحال ال�صركة املذكورة  ال�صجل التجاري لديها 
  2020/9/14 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2020/9/14 بتاريخ  دب��ي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن بي ام ا�ص لتدقيق 
 : تيكوم  هاتف  �صمارت هايت�س -  دام��اك  : مكتب رقم 1001 ملك  العنوان  احل�سابات 
الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  : 2525126-04 م�صطحباً  فاك�س   04-2525125

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
 �سهادة بالتا�سي يف �ل�سجل �لتجاري- بانحلل �سركة

ا�صم ال�صركة : �ستارقيت لغ�سيل ال�سيارات يف املواقف - �ص ذ م م  
 - الو�صل   - بردبي   - لوتاه  را�صد  نا�صر  ورث��ة  A205 ملك  رق��م  : مكتب  العنوان 
القيد  رق��م   801515  : الرخ�صة  رق��م   ، حم���دودة  م�صوؤولية  ذات   : القانوين  ال�صكل 
بال�صجل التجاري : 1331688 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه 
، وذلك  اأعاه  ال�صركة املذكورة  باإنحال  التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها  قد مت 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2020/9/13 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2020/9/13  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن 
�صمارت  دام��اك  ملك   1001 رق��م  : مكتب  العنوان  لتدقيق احل�سابات  ا�ص  ام  بي 
هايت�س - تيكوم  هاتف : 2525125-04 فاك�س : 2525126-04 م�صطحباً معه كافة 

امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
�سهادة بالتا�سي يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي :  بي ام ا�ص لتدقيق احل�سابات
 العنوان : مكتب رقم 1001 ملك داماك �صمارت هايت�س - تيكوم  هاتف : 04-2525125 
فاك�س : 2525126-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه 
ال اي يوكاي يوكاي لتجارة  اأع��اه لت�صفية   املذكور  امل�صفي  قد مت تعين 
بتاريخ  2020/9/14  دب��ي  ق��رار حماكم  م  وذل��ك مبوجب  املاب�ص - �ص ذ م 
اأي  بتاريخ 2020/9/14 وعلى من لديه  العدل حماكم دبي  واملوثق لدى كاتب 
على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعن  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س 
العنوان املذكور اأعاه، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
�سهادة بالتا�سي يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : بي ام ا�ص لتدقيق احل�سابات
 العنوان : مكتب رقم 1001 ملك داماك �صمارت هايت�س - تيكوم  هاتف : 04-2525125

فاك�س : 2525126-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه 
�ستارقيت لغ�سيل ال�سيارات يف  اأعاه لت�صفية  قد مت تعين امل�صفي املذكور 
 2020/9/13 بتاريخ   دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م  م  ذ  �ص   - املواقف 
اأي  بتاريخ 2020/9/13 وعلى من لديه  العدل حماكم دبي  واملوثق لدى كاتب 
على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعن  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س 
العنوان املذكور اأعاه، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
  �علن بالن�سر

املرجع : 626
اجلن�صية  اإماراتية    - العماري  عبداهلل  حممد  ال�صيدة/روز  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيدة/ نبيله وقار 
علي - باك�صتانية اجلن�صية يف الرخ�صة )مركز القناع �صبا( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة 
بال�صارقة.   الإقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )744613( رقم  رخ�صة  مبوجب 
خدمات. بوكيل  فردية  اىلموؤ�ص�صة  فردية  موؤ�ص�صة  من  القانوين  ال�صكل  تغيري   مت 

وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 
�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   

  �علن بالن�سر
املرجع : 624

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ معاذ خان ارزومند خان - باك�صتاين اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  انعام اهلل عبداهلل عبداهلل - باك�صتاين 
اجلن�صية يف الرخ�صة )باب البحر لتجارة مواد البناء( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب 

رخ�صة رقم )778387( ال�صادرة من دائرة ال�تنيمة الإقت�صادية بال�صارقة. 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   

�علن حكم بالن�سر
يف  �لدعوى رقم 2240/2020/16 جتاري جزئي   

مو�صوع الدعوى : الزام املدعي عليهما مت�صامنن بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )795.300 درهم( والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام والزامهما بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب 

املحاماة و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.  
طالب الإعان :  وائل احمد �صوقي ابراهيم ابو ال�صعود  - �صفته بالق�صية : مدعي  

وميثله : فهد عبداهلل قمر حممد - �صفته بالق�صية : وكيل 
املطلوب اإعانهما : 2- خالد مو�صى لل�صيافة  3-خالد مو�صى حممد البلو�صي - �صفتهما بالق�صية : مدعي عليهما

جمهويل حمل الإقامة 
مو�صوع الإعان : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2020/9/20 يف الدعوى املذكورة اأعاه ل�صالح/ 
�صتمائة وخم�صة  للمدعي مبلغ  بالت�صامن  يوؤديا  بان  املدعي عليهما  بالزام  ال�صعود   ابو  ابراهيم  �صوقي  احمد  وائل 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل يف 2019/9/23  وت�صعن الف وثاثمائة درهم والفائدة 
وحتى متام ال�صداد والزمتهما بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابا 
لا�صتئناف خال ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   

 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�سر
�سادرة عن حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية 

يف �لدعوى رقم 2020/3025 م�ستعجل �ل�سارقة 
اىل املدعى عليهم / 1- حممد بن �صاان بن حممد - �صعودي اجلن�صية 
2-المرية / فاطمة بنت عبداهلل بن حممد خليل - �صعودية اجلن�صية 

3- حممد عبدالعزيز حممد ال�صويدي - اإماراتي اجلن�صية 
اإمارتي   - القا�صمي  �صلطان  بن  في�صل  بن  حممد  ال�صيخ/   / املدعي  طلب  على  بناء 

اجلن�صية -  اقام عليك لدى املحكمة هذه الدعوى املذكورة اأعاه ويعلنك فيها  
لذلك يقت�صي ح�صورك امام هذه املحكمة )الدائرة امل�صتعجلة( يف القاعة 143 يف متام 
ما  وتقدمي  الدعوى  على  اجابة   2020/9/27 من  �صباحا  والن�صف  الثامنة  ال�صاعة 
لديك من بيانات ، ويف حالة تخلفك عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنك يف الوقت 

املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابك.
مكتب �إد�رة �لدعوى

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
�علن بالن�سر        

يف  �لدعوى 26/2020/254 عقاري كلي  
مدينة   -682  36 رق��م  الأر���س  قطعة  عن   2011/8/18 بتاريخ  املرمة  الت�صوية  لتفاقية  عليهم  املدعي  ف�صخ  املطالبة   : الدعوى  مو�صوع 
بالت�صامن  ي��وؤدوا  بان  املدعي عليهم  بالزام   2013/3/19 بتاريخ  املدعي عليهم  تاور واحلا�صل من  بيزني�س  واحد  �صبورت  وبرج  الريا�صية  دبي 
الف  واربعمائة وخم�صة  واربعون مليون  وواحد  درهم( )مائتان  للمدعن مبلغ وقدره )241.405.970.2  بينهم  فيما  وبالتكافل  وبالت�صامم 
وواحد  درهم( )مائتان  املطالبة )241.405.970.2  املحاماة. مبلغ  اتعاب  وامل�صاريف ومبقابل  وبالر�صوم  وفل�صان(  درهما  و�صبعون  وت�صعمائة 

واربعون مليون واربعمائة وخم�صة الف وت�صعمائة و�صبعون درهما وفل�صان(  
طالب الإعان : نيوورلد اإنف�صتمنت�س ليمتد - �صفته بالق�صية : مدعي  

ب�صفته  �صوكيم  - جون   2   ، كيم  �صوك  �صوكيم وكيوجن  ن  ومالكها/ جو  ح( وميثلها مديرها  م  )�س  ديفيلومبنت  اك�صون   -  1  : اإعانهم  املطلوب 
ب�صفتها  كيم  �صوك  كيوجن   -  3  ،  2011/8/18 امل��وؤرخ��ة  لاتفاقية  الفا�صخ  وب�صفته  كيم  �صوك  كيوجن  زوجته  عن  وكيا  وب�صفته  ال�صخ�صية 
ال�صخ�صية وب�صفتها �صريكة مع املدعي عليه الثاين يف �صركة املا�صة رويال ليمتد وب�صفتها الفا�صخة لتفاقية املوؤرخة 2011/8/18  ،  4 - املا�صة 
رويال كومباين ليمتد وميثلها جون �صوكيم وكيوجن �صوك كيم ب�صفتهم املالكن لها - �صفتهم  بالق�صية : مدعي عليهم - جمهويل حمل الإقامة  
2011/8/18 عن قطعة  اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة ف�صخ املدعي عليهم لتفاقية الت�صوية املرمة بتاريخ  مو�صوع الإعان : قد 
الأر�س رقم 36 682- مدينة دبي الريا�صية وبرج �صبورت واحد بيزني�س تاور واحلا�صل من املدعي عليهم بتاريخ 2013/3/19 بالزام املدعي 
عليهم بان يوؤدوا بالت�صامن وبالت�صامم وبالتكافل فيما بينهم للمدعن مبلغ وقدره )241.405.970.2 درهم( )مائتان وواحد واربعون مليون 
املحاماة. مبلغ املطالبة )241.405.970.2  اتعاب  واربعمائة وخم�صة الف وت�صعمائة و�صبعون درهما وفل�صان( وبالر�صوم وامل�صاريف ومبقابل 
املوافق   الثاثاء   ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  وفل�صان(.  درهما  و�صبعون  وت�صعمائة  ال��ف  وخم�صة  واربعمائة  مليون  وارب��ع��ون  وواح��د  )مائتان  دره��م( 
لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا  بعد  عن  التقا�صي  قاعة  يف  �صباحا   9.30 ال�صاعة   2020/9/29

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
لدى حمكمة عجمان �لإحتادية �لإبتد�ئية 

�لق�سية رقم 514 ل�ســـ 2020 - جتاري كلي - عجمان
املرفوعة من : م�صرف ال�صارقة الإ�صامي - �س م ع 

�صد : حممود اأحمد بادجنكى 
�صيتي اإنرتنا�صيونال لل�صحن والتخلي�س اجلمركي - ذ م م 

املدعي عليه :  حممود احمد بادجنكى 
�صيتي اإنرتنا�صيونال لل�صحن والتخلي�س اجلمركي - ذ م م - مدعوا حل�صور لإجتماع اخلرة احل�صابية امل�صرفية املقرر عقده 
ZOOM الثانية ع�صرا ظهرا )12.00( ظ وذلك يوم الثاثاء املوافق 2020/9/29 م ....... وذلك عن طريق برنامج 

رقم التوا�صل / 0589796038 
 salemoffice123@gmail.com / المييل

 Zoom Meeting
Meeting ID : 3030 437 2242

Passcode : 5ATNyv
م�صطحبن معكم كافة امل�صتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري. 

�خلبي�حل�سابي / م�سريف
�سامل حممد حممد بالعمى - رقم �لقيد 210 

�إعلن بالن�سر 

�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
�علن بالن�سر

اىل املدعى عليه / ال�صيخ - فايز بن حممد بن �صامل القا�صمي
نعلمكم بان املدعي / اإبراهيم بن حامد بن عبد اهلل الروقي العتبي يف الدعوى رقم 2020/2958 جتار كلي

قد رفع الدعوى املذكورة اأعاه يطالبكم فيها 
اأول : الق�صاء بف�صخ �صند الدعوى واملوؤرخ يف 2016/2/15 واملحرر واملذيل بتوقيع املدعى واملدعى عليه

موؤرخ  اليرلندي  البنك  عن  ال�صادر  ال�صيك  ا�صل   -  1  : الآتية  امل�صتندات  برد  التعاقد  قبل  عليه  كان  ما  ايل  احلال  باإعادة  الق�صاء   : ثانيا 
يف  وا�صتخدمها  اإ�صرتليني(  جنيه  مليون  وع�صرون  )واحد  اإ�صرتليني   21.000.000 البالغة  قيمته  لتح�صيل  وذلك   2015/4/21
الن�صاط العقاري والتجاري املتفق عليه بن الطرفن واقر الطرف الثاين )املدعي( ب�صحة ال�صيك و�صامته و�صدوره عن البنك �صالف الذكر 
وتاريخ   497 برقم  ب�صرماء  ال�صعودية  العربية  باململكة  ال�صرعية  املحكمة  �صادرة عن  �صرعية  اإقرار  وثيقة  اأ�صل   -  2 الكاملة.   م�صوؤليته  حتت 
1407/12/25 هجرية ل�صالح املكرم / حممد علي عبد اهلل اآل عوده الغامدي عن م�صاحة الأر�س املذكورة بالبند التمهيدي. 3 - اأ�صل عقد 
عريف عن بيع امل�صاحة 75 % من الأر�س املذكورة �صمن الوثيقة امل�صار اليها بالبند رقم 2 �صادر عن حممد عبداهلل الغامدي ل�صالح الطرف 
الثاين املدعى )املدعي( موؤرخ 2017/2/7 املوافق 1437/4/28 مكون من ثاث ورقات.  4 - ا�صل اإقرار تنازل �صادر من عن املكرم حممد 
عبد اهلل الغامدي ل�صالح الطرف الثاين )املدعي( عن كامل م�صاحة الأر�س املذكورة موؤرخ 1437/5/4ه��.  5 - ن�صخة ا�صلية من اإقرار وقوف 
على الطبيعة منوذج كروكي م�صاحي مرفوع من الطبيعة( يحما بيانات الإدارة العامة للدرا�صات احل�صرية  والت�صاميم اإدارة التخطيط احل�صري 
برد قيمته  املوقع عاليه يق�صي  ال�صيك  رد  اأنه يف حالة عدم  ر�صمية. على  اأختام جهة  املكرمة )ملون( ول يحمل  املقد�صة مبكة  العا�صمة  باأمانة 
بالإ�صافة ايل فائدة قدرها 12 % من تاريخ املطالبة وحتي متام ال�صداد . والزامك بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. واإ�صدار حكم 
م�صمول بالنفاذ املعجل طليق من قيد الكفالة .. لذا يقت�صي ح�صورك اأمام حمكمة ال�صارقة الدائرة الكلية الوىل مبكتب اإدارة الدعوى رقم 9 
مبحكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات ، وذلك 
يوم الأربعاء املوافق 2020/9/30 ، ال�صاعة 8.30 �صباحا  وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�صار اليها اأعاه - بو�صفك مدعي عليه ويف حال 

عدم ح�صورك �صيتم اتخاذ الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 

حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية 
مكتب �إد�رة �لدعوى  

وز�رة �لعدل 
حمكمة �ل�سارقة  �لحتادية �لبتد�ئية

مكتب �إد�رة �لدعوى

�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
�علن مدعي عليه بالن�سر   

 �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - �أمر �أد�ء - لينطبق 
  AJCFICICPL2020 /0001803 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليها / هبه اني�س فايق منر  - جمهول حمل الإقامة  
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليكم  حكمت  قد   2020/7/30 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

املذكورة بالرقم اأعاه ل�صالح / �صل�صبيل للعقارات - ذ م م  
بالتايل / ناأمر بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعية مبلغ 16311 درهم والفائدة بواقع 
%5 من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام مع الر�صوم وامل�صاريف. ورف�صت ما جاوز ذلك 
من الطللبات. حكما قابا لا�صتئناف خال 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل ل�صتامك 

هذا التبليغ. 
مركز �صعادة املتعاملن 

حرر بتاريخ / 2020/9/21
�لقا�سي / وجدي بن �ل�ساذيل بن �أحمد  
حمكمة عجمان    

�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
�إعلن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لإحتادية       
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2020 /0001436 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ايوب غام ر�صا حافظي 
جمهول حمل الإقامة : عجمان اليوان 1 �صارع ابوبكر رقم 111 

هاتف : 065899900 مكاين 4315111545 
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2020/10/1 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان 
او  �صخ�صيا    )6 رقم  الدعوى  رقم  )مكتب مدير  - مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة 
بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات 
الدعوى  يف  للنظر  وذلك  الن�صر  تاريخ  من  ايام  ع�صرة  على  تزيد  ل  مدة  خال  وذلك 

املذكور رقمها اعاه - بو�صفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2020/9/22 م.
مدير �خلدمات �لق�سائية
�ميان �حمد �لعو�سي       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
�إعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - ماهر نظمي �سبح حميد�ن   
�إخطار دفع يف �لق�سية رقم SHCEXCIREA2020 /0001634 مدين )جزئي( 

اإىل املحكوم عليه : ماهر نظمي �صبح حميدان 
ال�صارقة اخلان بناية اجلاردنز 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ طه طه - اجلن�صية : عراقي - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صاما الر�صوم وامل�صاريف 26867 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاه خال )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعانكم   / اإعانك 

اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
و�ئل �أحمد عبد�هلل 
حمكمة �ل�سارقة 
حمكمة �خلدمات �لق�سائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
�إعلن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لإحتادية 
تظلم  SHCFICIGRI2020 /0004490 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه: الركن امللكي التجارة مواد البناء ذ.م.م.  جمهول حمل الإقامة : ال�صارقة-ال�صجعة �صناعية/ال�صارقة - خلف �صارع 
الذيد - ار�س م�صورة »مكتب ملك حم�صن عبده �صعد حم�صن - هاتف جوال : 0504509114 - 0557351976

اإعان بالن�صر باللغتن العربية والجنليزية
2 -نا�صر على ي�صلم ح�صن -  1 - الركن امللكي لتجارة مواد البناء ذ.م.م  رفعت املتظلمة الأمرية لتاأجري ال�صيارات �صد املظلم �صدها 
اجلن�صية اليمن تطالب فيها بالتايل :  اأول: تعديل القرار حمل التظلم واحلكم بالزام املتظلم �صدهما بالت�صامن والتكافل بان يوؤديا 
لا�صتعام  بال�صارقه  القت�صادية  التنمية  دائرة  :1/خماطبة  واحتياطيا  ه)11321(درهم.  الأداء  بامر  به  املحكوم  املبلغ  للمتظلمة 
تاأ�صي�صها،  منذ  فيها  ال�صركاء  ا�صماء  وبيان  م(  م  ذ  البناء  مواد  لتجارة  امللكي  )الركن  الأويل  �صدها  املتظلم  ال�صركة  يف  ال�صركاء  عن 
2/وكذلك تلتم�س املتظلمة خماطبة بنك  اإذا كان املتظلم �صده الثاين )نا�صر علي ي�صلم ح�صن( كان اأوما زال �صريكا فيها،   وبيان ما 
دبي ال�صامي فرع عجمان ملوافاة املحكمة عن املخولن بالتوقيع على احل�صاب اخلا�س بال�صركة املتظلم �صدها الأوىل احل�صاب رقم 
00592025327510  احل�صاب امل�صحوب عليه ال�صيكات حمل التظلم. ثالثا : ويف جميع الأحوال اإلزام املتظلم �صدهما يذات ال�صفة 
بامل�صروفات والر�صوم واأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�صي.  انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2020/10/4 امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
ال�صارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 4( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاه - بو�صفك مدعي عليه. حرر بتاريخ 2020/9/23
مدير �خلدمات �لق�سائية      
حمدة حممد ح�سن علي �آل علي 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
تكليف �إعلن بالن�سر باللغتني �لعربية و�لنكليزية 

حل�سور �إجتماع �خلربة �مل�سرفية يف �لدعوى  رقم 2020/1914 جتاري جزئي
املدعي /م�صرف ابوظبي الإ�صامي 

املدعي عليه / فندق نيو باك �صتون - �س ذ م م
يعلن اخلبري الدكتور/ عقيل حممد هادي ح�صن الهادي، واملعن من قبل عدالة حمكمة دبي البتدائية 
يف الدعوى رقم 2020/1914 جتاري جزئي ، واملقامة من املدعي ال�صيد/ م�صرف ابوظبي ال�صامي 
، وتنفيذا للمهمة فان ال�صادة/ فندق نيو باك �صتون - �س ذ م م حل�صور اجتماع اخلرة امل�صرفية او 
 11.00 ال�صاعة  2020/10/1 يف متام  املوافق  ، واملقرر عقده يوم اخلمي�س  بوا�صطة وكيل معتمد 
احلادية ع�صر �صباحا يف مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة دبي - ديرة - بور�صعيد - بناية الو�صل بزن�س �صنرت 
- بجوار فندق جي 5 )فندق روتانا �صابقا( - �صارع رقم 27 - الطابق التا�صع - مكتب رقم )902( رقم 
مكاين : 94178 32428   لذا نرجو منكم التكرم باحل�صور يف املوعد املحدد اعاه " واح�صار جميع 

الأوراق وامل�صتندات التي توؤدون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا. 
  �خلبي �مل�سريف     
 �لدكتور /عقيل حممد هادي ح�سن  �لهادي 

�إجتماع خربة 
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�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
�علن حكم بالن�سر

يف  �لدعوى رقم 1424/2019/20 جتاري كلي   
مو�صوع الدعوى : اإلزام املدعي عليهم بالت�صامن والت�صامم مببلغ وقدره )50.363.744.50 درهم( والفائدة التجارية بواقع %12 

تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�صداد واإلزامهم بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
طالب الإعان : �صتاندرد ت�صارترد بنك - �صفته بالق�صية : مدعى- املطلوب اإعانهم : 1- تيكنوفا اإند�صرتيز )�س ذ م م( - تيكنوفا 
باكينغ اند�صرتيز �س ذ م م ب�صفتها كفيله للمدعى عليها الأوىل - اح�صن ح�صن دروي�س / ب�صفته كفيل للمدعى عليها الأوىل - 
ايليجانت لل�صناعات - �س ذ م م - ب�صفتها كفيله للمدعى عليها الأوىل - ميمونه ح�صن دروي�س / ب�صفتها كفيلة للمدعى عليها 
الأوىل - ح�صن مياه �صليمان دروي�س / ب�صفته كفيل للمدعى عليها الأوىل - �صركة ميجا �صتار التجارية )�س ذ م م( / ب�صفتها كفيلة 
للمدعى عليها الأوىل - طالب ح�صن دروي�س ب�صفته كفيل املدعى عليها الأوىل - �صفتهم بالق�صية : مدعي عليهم - جمهويل حمل 
الإقامة. مو�صوع الإعان : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 07-06-2020 يف الدعوى املذكورة اأعاه ل�صالح/ 
�صتاندرد ت�صارترد بنك باإلزام املّدعى عليهم مت�صامنن باأن ي�صددوا اإىل املدعي مبلغ مببلغ 07. 50.363.744 درهم )خم�صون مليونا 
وثاثمائة وثاثة و�صتون األفا و�صبعمائة واأربعة واأربعون درهما و�صبعة فلو�س( وفائدة 9% من بتاريخ 2019/10/1، وحتى ال�صداد 
التام، على اأن يكون حدود كفالة كل من املدعي عليهم عدا تكنوفا باكجينغ اند�صرتيز - مبلغ 54.8 مليون درهم ، وكفالة املدعي 
عليها تكنوفا باكجينغ اند�صرتيز يف حدود مبلغ 38 مليون درهم و الزمتهم بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صة الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة .  حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان. �صدر 

با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلي علنا. 

 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   

 �علن بالن�سر
يف  �لإ�ستئناف رقم 322/2020/504 ��ستئناف عقاري  

مو�صوع الإ�صتئناف : قبول ال�صتئناف �صكا.  2- ويف املو�صوع : الغاء احلكم امل�صتاأنف 
والق�صاء جمددا بكافة طلبات املدعي الواردة بائحة دعواه ، 3- الزام امل�صتاأنف �صدها 

ر�صوم وم�صاريف الدعوى ومقابل اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�صي. 
طالب الإعان : رم�صان براتي مهياري - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف - املطلوب اإعانه 

: 1- �صركة ميمون للو�صاطة العقارية - �س ذ م م - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف �صده
كلي  عقاري   2020/205 رقم  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف  قد   : الإع��ان  مو�صوع 
بتاريخ 2020/9/7م.  وحددت لها جل�صه يوم اخلمي�س املوافق 2020/10/1 ال�صاعة 10.00 
�صباحا بقاعة التقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   

�علن بالن�سر        
يف  �لدعوى 2772/2020/16 جتاري جزئي  

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )97. 183.826 درهم( والر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام 

والر�صوم وامل�صاريف.  
طالب الإعان : بنك الإمارات دبي الوطني - �س م ع - �صفته بالق�صية : مدعي  

املطلوب اإعانه : 1- �صروق عبدالكرمي مبارك - �صفته بالق�صية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

مو�صوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)97. 183.826 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف.  وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  2020/10/11  ال�صاعة 
8.30 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   

�علن بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم 5374/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/4729 جتاري جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )103436.73 درهم( ، �صاما للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعان : م�صرف ال�صارقة ال�صامي - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله : خلفان غامن �صعيد خلفان الكعبي -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعانهما : 1- البداية لاإ�صت�صارات واملعاينة البحرية ذ م م فرع دبي 2-خالد علي 

احل�صيني مطر - �صفتهما بالق�صية : منفذ �صدهما - جمهويل حمل الإقامة 
مو�صوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )103436.73( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
�علن بالن�سر 

رقم �لإعلن 140381/2020 
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/3937 جتاري جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )154418 درهم( ، �صاما للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعان : اك�س بات فورم - ذ م م - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعانه  : 1- وول تكنولوجي - �س ذ م م - �صفته بالق�صية : منفذ �صده 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�صوع الإعان : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )154418( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   

�علن بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ �لتجاري رقم 207/2020/5260 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/3153 جتاري جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )55119 درهم( ، �صاما للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعان : ليفينغ اوت دور�س بول�س & لند �صكيب - �س ذ م م

اإىل املنفذ �صده : 1- احمد فا�صل حممد خريي القباين - جمهول حمل الإقامة
مبا اأن الطالب التنفيذ : ليفينغ اوت دور�س بول�س & لند �صكيب - �س ذ م م 

مو�صوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )55119( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام  �صتبا�صر الج��راءات  املحكمة 

خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
 �سهادة بالتا�سي يف �ل�سجل �لتجاري- بانحلل �سركة

ا�صم ال�صركة : بلو تاينت الإدارة خدمات املن�ساأت - �ص ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 101 ملك هناء عبدالعزيز حممد بن فار�س - ديرة - الراحة - 
ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 776613 رقم القيد بال�صجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1271418  : التجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اه  املذكورة  ال�صركة  باإنحال  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2020/9/15 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار 
احمد  املعن  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2020/9/6
م  م  ذ  �ص  الواحد  ال�سخ�ص  �سركة  قانونيون  ومراجعون  حما�سبون  احلو�سني 
العنوان : مكتب رقم 805 ملك يو�صف حممد ر�صول حممد - بردبي - برج خليفة  هاتف 
: 4341111-04  فاك�س : 4341112-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
�سهادة بالتا�سي يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

�سركة  قانونيون  ومراجعون  حما�سبون  احلو�سني  احمد   : امل�صفي  ا���ص��م 
ال�سخ�ص الواحد �ص ذ م م  العنوان : مكتب رقم 805 ملك يو�صف حممد ر�صول 
حممد - بردبي - برج خليفة  هاتف : 4341111-04  فاك�س : 4341112-04  مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعين امل�صفي املذكور اأعاه 
قرار  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ  �ص   - املن�ساأت  خدمات  الإدارة  تاينت  بلو  لت�صفية 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2020/9/15 بتاريخ   دب��ي  حماكم 
يف  املعن  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2020/9/6
امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع���اه،  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
�علن بالن�سر 

 5389/2020/207 تنفيذ جتاري  
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل الإعان بالن�صر 
مالمريي  دو���ص��ت  �صب  2-ف��اط��م��ة  ح(   م  )م  للتجارة  �صليكتور  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
3-فاينايل بيزن�س للتجارة العامة )م م ح( 4-�صب دو�صت تيمور مالمريى - جمهويل 
ريا�س عبداملجيد   / اي��ران وميثله  التنفيذ/بنك ملي  الطالب  ان  القامة. مبا  حمل 
حممود الكبان.  قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ 

املنفذ به وقدره )56. 50.936.873( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   

�علن بالن�سر        
 1255/2020/11 مدين جزئي  

تفا�سيل االإعان بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- دا�س للعقارات   - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي : حمدان ال�صام�صي للمحاماة وال�صت�صارات القانونية  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )56392 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م( 

ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.  
قاعة  يف  �صباحا   8.30 ال�صاعة   2020/9/29 امل��واف��ق  الثاثاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   

�إعلن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لإحتادية 

جزئي جتاري   SHCFICIPOR2020 /0004589 يف  �لدعوى رقم
اإىل املدعي عليه: 1 - املجاز لطباعة املطبوعات - ذ م م 

جمهول حمل الإقامة : ال�صارقة - �صناعية رقم 13 - �صارع املدائن خلف �صارع املدينة اجلامعية - �صرة رقم 15 - ملك 
�صركة جمموعة ال�صارقة - هاتف رقم 0506974078

اإعان بالن�صر باللغتن العربية والجنليزية
للمطبوعات  �صيجا   -1 عليهما  املدعي  على  دمياطي  علي  وائل   / مالكها  وميثلها  الورق  لتجارة  البهاء   / املدعية  رفعت 
لطباعة  املجاز   .2 الإمارات   : اجلن�صية   - ال�صام�صي  النومان  علي  عبداهلل  ح�صن   / مالكها  وميثلها  الأختام  و�صناعة 
املطبوعات ذ م م تطالب فيها :  1- الزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 25554.90 درهم )خم�صة وع�صرون 

الف وخم�صمائة واربعة وخم�صون درهم وت�صعون فل�س( والفائدة بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام. 
2- الزام املدعي عليهما بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. 

انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2020/9/30 امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب 
رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 4( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�صتندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - 

بو�صفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ 2020/9/23
مدير �خلدمات �لق�سائية      

حمدة حممد ح�سن علي �آل علي 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
�علن حكم بالن�سر

يف  �لدعوى رقم 1748/2019/20 جتاري كلي   
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والتكافل مببلغ وقدره )16161067 درهم( والر�صوم 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام.  
طالب الإعان :  �صركة ترومينكا�س املحدودة - �صفته بالق�صية : مدعي  

املطلوب اإعانه  : 1- اي ام كابيتل )�س ذ م م( - �صفته بالق�صية : مدعي عليه  - جمهول حمل الإقامة 
املذكورة  ال���دع���وى  يف   2020  -08-31 ب��ت��اري��خ  امل��ن��ع��ق��دة  بجل�صتها  ح��ك��م��ت  امل��ح��ك��م��ة  ب���ان  نعلنكم   : الإع�����ان  م��و���ص��وع 
يوؤديا  ب��ان  بينهما  فيما  والت�صامن  بالتكافل  عليهما  امل��دع��ى  ب��اإل��زام  امل��ح��دودة  �صركة/ترومينكا�س  ل�صالح  اأع���اه 
هذا  م��ن  ي�صتحق  بحيث  وال��راب��ع  وال��ث��ال��ث��ة  الأوىل  للمدعن  ام��ري��ك��ي  دولر   1.175.915 وق���درة  مبلغ  وق���درة  مبلغ 
وقدرة  مبلغ  الثالثة  للمدعية  وي�صتحق  ام��ري��ك��ي،  دولر   )  743.505  ( وق���درة  مبلغ  الأوىل  امل��دع��ي��ة  لل�صركة  املبلغ 
الماراتي  بالدرهم  يعادله  ما  او  امريكي  دولر   )  230.750 ( الرابع مبلغ  للمدعي  وي�صتحق  امريكي،  دولر   201.660
 2019  -11-26 يف  ال��واق��ع  املطالبة  ل��ت��اري��خ  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  م��ن  �صنويا   %  9 ب��واق��ع  املبلغ  ه��ذا  م��ن  القانونية  وال��ف��ائ��دة 
 وح��ت��ى ال�����ص��داد ال��ت��ام وال��زم��ت امل��دع��ي عليهما ب��ر���ص��وم وم�����ص��اري��ف ال��دع��وى مبلغ ال��ف دره���م مقابل ات��ع��اب حماماة 
حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان. �صدر با�صم 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2020/5139(

رقم املحرر 2020/1/128081 
املنذر : او ان واي اك�س ريتل للعقارات

املنذر اإليه: مركز الفا هب خلدمات العمالة امل�صاعدة
فاإننا نطلب ما يلي :

فاأن املنذرة توجه هذا الإن��ذار القانوين عن طريق كاتب العدل بدبي اىل املنذر الية 
 GR-09 GR10 التجارية  باملحات  امل�صتحقة  اليجارية  املبالغ  بدفع  لخطاره 
ا�صتام  تاريخ  يوما من  عليها خال ثاثن  املرتتبة  والر�صوم  والغرامات   GR11
امل��وؤج��رة وبعك�س ذل��ك فاإنه �صوف يتم  التام للمحات  ه��ذا الن��ذار العديل والإخ���اء 

اتخاذ كافة الجراءات القانونية بحق املنذر اليه
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2020/5114(

املنذر : �صان ري�س للعقارات 
املنذر اإليه : �صالون ملي�س للرجال

الأر�س  واملقامة على قطعة  لها  العائدة   )  2  ( املحل رقم  اإيجار  بعدم رغبته يف موا�صلة عقد  اإليه،  املنذر  املنذرة،  تنبه 
رقم )296 - 319( مبنطقة عود ميثاء ، باإمارة دبي مع املنذر اإليه، نتيجة لعدم التزام املنذر اإليه ب�صداد قيمة الإيجار 
األ��ف درهم  ق��دره )55.000( دره��م )خم�صة وخم�صون  والبالغ  اأح��د ع�صر �صهرا  املحل لفرتة لأك��ر من  املرتتب على 
للعن  اإخانها  الإن��ذارم��ع  لهذا  ا�صتامه  تاريخ  من  اأي��ام   )5( اأق�صاها  تاريخ  يف  املبلغ  ه��ذا  ب�صداد  وتطالبها  اإم��ارات��ي( 
املوجرة املحل رقم )3( يف تاريخ اق�صاه )30( يوما من تاريخ ا�صتامها لهذا الإنذار، نتيجة لعدم التزامه ب�صروط عقد 
الإيجار اخلا�صة باملحل رقم )3(، كما تطالبه ب�صداد اية م�صاريف ور�صوم ترتتب عليه منذ تاريخ 2019/10/20 م 
وحتى تاريخ 2020/9/19م وحتى تاريخ الإخاء مبا فيها �صداد ر�صوم الكهرباء واملاء وال�صرائب ويف حالة عدم اإخاء 
املنذر اإليه املحل رقم )3( يف التاريخ املحدد له، فاإن املنذرة �صوف ت�صطراآ�صفة اإىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية التي 
حتفظ لها حقوقها مبا فيها اقامة الدعاوى واملطالبة بالتعوي�س وبدل العطل وال�صرر بالإ�صافة اإىل الر�صوم وامل�صاريف 

واأتعاب املحاماة واأية م�صاريف اأخرى قد ترتتب على ذلك. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2020/5138(

رقم املحرر 2020/1/134755 
املنذر : مدينة دبي املاحية )�س.ذ.م.م(

املنذر اإليه: بيه اي بي فنت�صرز للتجارة �س ذ م م
�صداد  )بدل  ننبه عليكم ب�صروره  فاإننا مبوجب هذا الخطار   : يلي  فاإننا نطلب ما 
)املنذره(  بينكم وبن موكلتنا  املحرر  اليجار  امل�صتحق عليكم مبوجب عقد  الإيجار( 
تاريخ  م��ن  يوما  ثاثن  خ��ال  اي��ج��ار  م��ن  ي�صتجد  وم��ا  دره��م   569795 والبالغة 
اخطاركم بال�صداد، واإل فاإننا �صنظطر اىل اتخاذ كافه الجراءات القانونيه يف حقكم من 
�صمنها اخاء العن املوؤجرة والكفيلة بحفظ حقوق موكلتنا )املنذره( مع ت�صمينكم 

الر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماه. للعمل به ولنفاذ مفعوله قانونا.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2020/5116(

املنذرة / الورى ل�صناعة العطور ذم م
املنذر اإليها/جود ل�صناعة العطور 

قدره  والبالغ  بذمتهما  املرت�صد  املبلغ  �صداد  ب�صرورة  اإليها  املنذر  تنذر  امل��ن��ذرة  ف��اإن 
)69،436 درهم( ت�صعة و�صتون األف واأربعمائة و�صتة وثاثون درهما وذلك يف خال 
خم�صة اأيام من تاريخ اإعان هذا الإنذار واإل �صوف ت�صطر املنذرة اآ�صفة لإتخاذ كافة 
باإلزامهما  الأم��ر  باإ�صت�صدار  وذل��ك  اليهما  املنذر  قبل  الازمة  القانونية  الإج���راءات 
% �صنويا من   9 القانونية بواقع  الفائدة  اإىل  املبلغ بالإ�صافة  ب��اأداء ذلك  بالت�صامن 
التام مع الر�صوم  ال�صداد  ال�صيكات �صالفة الذكر وحتى  اإ�صتحقاق كل �صيك من  تاريخ 

وامل�صاريف والأتعاب ومع �صمول الأمر بالنفاذ املعجل با كفالة.
هذا مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

Date 24/ 9/ 2019  Issue No : 13045
Service by publication

In Case No 18/2020/745 Real Estate Summary
Case Subject :
 A claim to order the defendant to pay an amount of (AED133276), the 
charges, the expenses, the attorney’s fees and the interest of 12% from the claim until the full 
payment. 
Service Applicant : Ajman Real Estate Corporation (AQAAR) 
Capacity   : Plaintiff 
Notified party  : 1- Shazia Nouid Nouid Hussien Adil 
Capacity   : Defendant 

Service Subject:
The applicant filed the case against you, which subject is a claim to order the defendant to pay 
an amount of (AED133276), the charges, the expenses, the attorney’s fees and the interest of 
12% from the claim until the full payment. 

The hearing of Monday 05-10-2020 at 08:30 AM through online court hearing was determined 
for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal attorney and 
submit the memos or documents you have to the court at least three days by the hearing. 
Case Manager
Yasir Mohammed Almarzouqi

DUBAI COURTS 
GOVERNMENT OF DUBAI 

Date 24/ 9/ 2019  Issue No : 13045
Messrs. Khalfan Alkaabi & Legal Consultants/ the Respectable
Proxy of/ Abu Dhabi Islamic Bank
Greetings;

Assignment of a Notice under Announcement in Arabic and English to
attend Banking Expert Meeting  In the Claim no.: 1914/2020 - Commercial /

Summary in one of the local newspapers certified by Dubai Courts
according to the following notice's text:

Claimant: Abu Dhabi Islamic Bank 
Defendant: New Black Stone Hotel LLC
The Expert Dr. Aqil Mohamed Hadi Hasan Al Hadi assigned by the Esteemed Dubai Court of 
First Instance in the Claim no.: 1914/2020 - Commercial / Summary - filed by Claimant/ Abu 
Dhabi Islamic Bank. Within the execution of the task, Messrs. New Black Stone Hotel LLC are 
invited to attend the Banking Expert Meeting or by a certified agent which is decided to be held 
on 01/10/2020 at 11:00 AM in the headquarter of our office in Dubai Emirate - Deira - Port Said 
- Al Wasl Business Center Building - Beside G 5 Hotel (Formerly Rotana Hotel) - Street No.: 27 
Ninth Floor Office No.: 902 - Makani No.: 32428 94178. So; please attend on the time mentioned-
above and bringing the whole papers and documents that you want to submit for enabling us to 
perform our task.
Yours Faithfully

(Handwritten Signature)
Banking Expert 

Dr. Aqil Mohamed Hadi Hasan Al Hadi

Assignment of a Notice under Announcement
in Arabic and English

 to attend Banking Expert Meeting

Date 24/ 9/ 2019  Issue No : 13045
Service by publication

In Case No 18/2020/755 Real Estate Summary
Case Subject :
 A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 871846), the 
charges, the expenses, the attorney’s fees and the interest of 12% from the claim until the full 
payment. 
Service Applicant : Ajman Real Estate Corporation (AQAAR) 
Capacity   : Plaintiff 
Notified party  : 1- Omar Nedyayah  Capacity : Defendant 
  : 2- Mousa Kebeh  Capacity : Defendant

Service Subject:
The applicant filed the case against you, which subject is a claim to order the defendant to pay 
an amount of (AED 871846), the charges, the expenses, the attorney’s fees and the interest of 
12% from the claim until the full payment. 

The hearing of Tuesday 06-10-2020 at 08:30 AM through online court hearing was determined 
for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal attorney and 
submit the memos or documents you have to the court at least three days by the hearing. 
Case Manager
Yasir Mohammed Almarzouqi

DUBAI COURTS 
GOVERNMENT OF DUBAI 

Date 24/ 9/ 2019  Issue No : 13045
Service by publication

In Case No 18/2020/739 Real Estate Summary
Case Subject :
 A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 233545), the 
charges, the expenses, the attorney’s fees and the interest of 12% from the claim until the full 
payment. 
Service Applicant : Real Estate Investment Public Corporation in Ajman  
Capacity   : Plaintiff 
Notified party  : 1- Vedzhai Kumar 
Capacity   : Defendant 

Service Subject:
The applicant filed the case against you, which subject is a claim to order the defendant to pay 
an amount of (AED 233545), the charges, the expenses, the attorney’s fees and the interest of 
12% from the claim until the full payment. 

The hearing of Tuesday 29-09-2020 at 08:30 AM through online court hearing was determined 
for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal attorney and 
submit the memos or documents you have to the court at least three days by the hearing. 
Case Manager
Souq Hamza Mohammed Kambr Albanai

DUBAI COURTS 
GOVERNMENT OF DUBAI 

Date 24/ 9/ 2019  Issue No : 13045
Service by Publication to a defendant

Before Case Management Office, Ajman Court, 
Federal Civil Court of First Instance

In Case No. AJCFICIPOR2020/0001436  Commercial (Summary)

To the defendant: Ayoub Ghulam Reda Hafizi 
Ajman, Aliwan 1 Abu Baker Street No. 111 Tel. 065899900 Makani 4315111545

You are ordered to attend the hearing of 01-10-2020 before Case Management Office, 
Ajman Court, Civil Court of First Instance, Office No. (Case Manager Office No. 6) in 
person or by an approved attorney and to submit a rejoinder to the case attached with 
all the documents within ten days from the date of the publication to consider the case 
with the above mentioned number in your capacity as a defendant.

Judicial Services Manager
Iman Ahmed Alawadi
(Signed and sealed)
Entered dated: 22-09-2020

Service by Publication

Date 24/ 9/ 2019  Issue No : 13045
By the case management office has of Sharjah Court of First 

Instance, the Federal Civil Court
In Case No. SHCFICIPOR2020/0004589 Commercial (partial) 

To the defendant: 1 - Al Majaz Printing Press LLC
Unknown Place of residence: Sharjah - Industrial No. 13 - Al Madaen
Street - Behind University City Street - Shabra No. 15-owned of Sharjah
Group Company - Phone Number/0506974078
Advertisement to be published in both Arabic and English.
 The plaintiff / Al-Bahaa Papers Trading, represented by its owner/Wael Ali Damiati, raised against 
the defendants 1. Sheeja Printing and Stamp Inc, represented by its owner / Hassan Abdullah Ali Al-
Numan Al Shamsi - Nationality: UAE 2. Al Majaz Printing Press LLC. Claiming: 1- Obliging the two 
defendants to pay for the plaintiff an amount equal to 25,554.90 dirhams (twenty-five thousand five 
hundred and fifty-four dirhams and ninety fils) and interest at 9% from the date of filing the lawsuit 
until the full payment.  2- Obligating the defendants to pay fees, expenses and attorneys> fees. You 
are assigned to attend on 30/09/2020 session in front of the Case Management Office Sharjah Court of 
First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 4) personally or through an authorized 
agent, and submit a response note to the case accompanied by all the documents within a period not 
exceeding ten Days from the date of his publication in order follow the case number mentioned above 
as a defendant.
Signature & Stamp
Director of Judicial Services 
Hamdah Mohammad Hassan Ali Al Ali

Declaration of the defendant
 by publication

�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
�علن بالن�سر 

                      يف �لدعوى رقم 60/2020/3769 �أمر �أد�ء  
مو�صوع الدعوى : الزام املطلوب �صده بان توؤدي للطالب مبلغ 94.630.00 درهم مع الفائدة 

القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�صتحقاق حتى ال�صداد التام 
مع �صمول الأمر بالنفاذ املعجل با كفالة.  

�صفته   - اجل��اب��ري  عيد  �صعيد  ���ص��امل  ملالكها  للبا�صتيك  اجل��اب��ري  م�صنع   : الإع����ان  ط��ال��ب 
بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعانه : 1- بلو ايز لتجارة املواد الغذائية - ذ م م - �صفته بالق�صية : مدعي عليه. 
 مو�صوع الإعان : مبوجب احلكم ال�صادر من م�صنع اجلابري للبا�صتيك ملالكها �صامل �صعيد 
عيد اجلابري يف الدعوى املذكورة اأعاه فاأنت مكلف للوفاء بقيمة املطالبة 94.630.000 درهم 
ت��اري��خ ن�صر ه��ذا الإع���ان واإل ف��اإن املحكمة �صتتخذ الإج���راءات  اأي���ام م��ن  وذل��ك خ��ال خم�صة 
القانونية بحقكم. او خزينة املحكمة وذلك خال 5 يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن 

املحكمة �صتتخذ الإجراءات القانونية بحقكم. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   

 �علن بالن�سر
يف  �لدعوى رقم 848/2020/305 ��ستئناف جتاري 

مو�صوع الدعوى: اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2018/2474 
جتارى كلى و الر�صوم و امل�صاريف و التعاب.

طالب العان: ميمون لا�صتثمارات )�س.ذ.م.م( �صفته بالق�صية: م�صتاأنف
 املطلوب اعانهم: 1- ال�صرح للمقاولت )ذ م م ( �صفته بالق�صية: م�صتاأنف �صده

مو�صوع الإعان :
كلي  جت��اري   2018 ل�صنة   2474 رقم  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  اأ�صتاأنف  قد 
 10:00 ال�صاعة   2020-10-06 املوافق  الثاثاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت 
�صباحا بقاعة التقا�صي عن ُبعد وعليه يقت�صى ح�صوركم اأو من ميثلكم قانونيا 

ويف حالة تخلفك�م �صتجرى حماكمتكم غيابيا.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف



ثقافة وفن�ن
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راأ�صك  )ارفع  والافت  املتميز  بعنوانه  الأ�صيلة  العربية  الهوية  يكر�س  فالكتاب 
العربي، واحل�صارة  ال��رتاث  بكنوز  البحث  ي�صتويف  ما  بقدر  اأن��ت عربي(  اأخ��ي  يا 
اأحوج  العربية،  الأم���ة  ال�صاعدة يف  الأج��ي��ال  اإن  فيه  ن��رى  زم��ن  الإ���ص��ام��ي��ة، يف 
والرت���واء من ف�صول  ج��ذور هويتها،  والبحث يف  تاريخها،  ق��راءة  اإىل  تكون  ما 

ح�صارتها، يف خ�صمِّ العوملة ال�صائدة مبا لها ومبا عليها ... 
يقول املوؤلف الأ�صتاذ الأديب واملوؤرخ من�صور عبد الرحمن ال�صركال يف املقدمة: 
)ي�صنف املوؤرخون والن�صابة العرب اإىل ثاثة اأ�صناف، هي: العرب البائدة، وهم 
اأ�صل العرب الذين كانوا يتحدثون اللغة العربية، ومن العرب البائدة قوم عاد 
العرب  وثانيا  بعذاب اهلل.  واأبيدتا  الكرمي،  القراآن  الذين جاء ذكرهم يف  وثمود 
العاربة: وهم العرب الأقحاح الذين بقوا وا�صتمروا، وجاء منهم العرب جميعا. 
ثم العرب امل�صتعربة: اأي الذين اكت�صبوا العربية من خمالطتهم العرب العاربة، 
جرهم  قبيلة  خالط  وال��ذي  ال�صام،  عليها  اإبراهيم  بن  اإ�صماعيل  النبي  ومنهم 

العربية، وتعلم منها اللغة العربية والفرو�صية.
بالعامل  العربي  الوجود  اأم��ا  ال�صركال:  عبدالرحمن  من�صور  الأ�صتاذ  وي�صيف 
افريقيا  و�صمال  الو�صط  ال�صرق  بغالبيتهم  ي�صكنون  الذين  العرب  فهم   ، اليوم 
وال�صومال.  واي���ران  وارت��ري��ا  ت�صاد  ي�صم  وال���ذي  لأفريقيا،  ال�صرقي  وال�صاحل 
لواء  تركيا  جنوب  يف  يوجد  كما  الأح���واز،  منطقة  يف  العربية  الأغلبية  وترتكز 
العربية  اجلمهورية  يتبعون  كانوا  وه��وؤلء  الأق��ح��اح،  العرب  حيث  الإ�صكندرون 

ال�صورية قبل العام 1938 عندما �صلخت فرن�صا اللواء و�صمته  اإىل تركيا. 

اأيام العرب
ثم يتحدث املوؤلف عن اأيام العرب بالتاريخ وهي الأيام امل�صهودة، وكانت مف�صلية 
اأيام  اأ�صهر  ثم  بينهم،  القحطانين فيما  اأي��ام  اإىل  “يوم ذي قار”  بدللتها مثل 
قي�س  اأي���ام  ث��م  ومت��ي��م،  ربيعة  اأي���ام  ث��م  بينهم،  فيما  والعدنانين  القحطانين 
وكنانة، ثم اأيام قي�س ومتيم، ثم اأيام �صبة. ثم يتحدث املوؤلف عن معارك العرب 
اأحد،  بدر، ومعركة  بعد معركة  الإ�صامية  الفتوحات  بدء  ثم  الإ�صام، ومن  يف 
الإ�صامية  الدولة  الأح��زاب، وفتح مكة. و�صول اىل  ومعركة اخلندق، ومعركة 
املتوالية  والنت�صارات  عنهم،  اهلل  ر�صي  وعلي  وعثمان  وعمر  بكر  اأب��ي  عهد  يف 
بال�صرق  وفتوحاتها  الأم��وي��ة  بالدولة  م��رورا  والقاد�صية،  وم��وؤت��ة،  ال��ريم��وك،  يف 
والغرب، فاإىل الدولة العبا�صية وامتدادها على م�صاحة ربع الكرة الأر�صية، ثم 
اإىل  و�صول  تاريخنا  اإىل  العثمانية  وال��دول��ة  املماليك،  ودول��ة  الأي��وب��ي��ن،  دول��ة 

تاريخنا العربي واملعا�صر.
كما يتوقف املوؤلف عند مرحلة ملوك الطوائف يف الأندل�س ثم دولة املوحدين، 

اأعماقها،  التاريخ، ومعرفة  اأحداث  تعليل  املرابطن، موؤكدا على �صرورة  فدولة 
امل�صتقبل، ونعي  وال�صتفادة من عرها، لكي ن�صتطيع فهم احلا�صر وا�صت�صراف 
تقلبات الأي���ام وال����دول، ب��ن ال��ك��ر وال��ف��ر، وال���ص��ت��ق��رار والزده�����ار، ث��م القاقل 
التاريخية،  ال��ت��ح��ولت  ث��م  ال��ت��ي تعقبها،  وال��ف��نت والن��ك��ف��اءات  وال���ص��ط��راب��ات، 

الن�صبية منها واجلذرية. 

مكة هي احلل 
ثم يتحدث املوؤلف عن دور مكة يف قيادة العرب، واأن مكة هي احلل القومي وال�صليم 
الدولة  تاأ�صي�س  قواعد  ذلك على  املتفاعلة، مرتكزا يف  الفاعلة،  العربية  للقيادة 

العربية الإ�صامية الأوىل يف عهد اخللفاء الرا�صدين-ر�صوان اهلل عليهم.

واإىل عامل االأدب
املو�صوعية من  الأ�صتاذ من�صور عبدالرحمن يف رحلته  املوؤلف بعد ذلك  ونواكب 
 ، اإمتاع وموؤان�صة  التاريخ وم�صوقات البحث يف ت�صل�صله اإىل الأدب ، مبا فيه من 
وفكر هادف وثقافة وا�صعة ، حيث يتوقف بنا املوؤلف يف رحاب ال�صعر اجلاهلي ، 
ثم يف جمال�س الأدب يف �صدر الإ�صام، ثم �صعراء الع�صر الأموي ، حيث جرير 
وال��ف��رزدق والأخ��ط��ل وغ��ريه��م، مبا تركوه من نقائ�س وم��واق��ف وط��رائ��ف. ثم 
ي�صحبنا املوؤلف يف رحلته اإىل الأدب العبا�صي، حيث ملع جنم البحرتي واأبي متام 
واملتنبي واملعري وال�صريف الر�صي واأبي نوا�س وغريهم ، هذا الع�صر الذي جمع 
بن التدوين والتاأليف والإبداع والتحقيق ، اإىل جانب ال�صعر والأدب والرتجمة 
اختلف  التي   ، اليتيمة  ق�صيدة  على  امل��وؤل��ف  بنا  يعرج  ث��م   ، وال��ع��ل��وم  والفل�صفة 
املوؤرخون يف ن�صبها ، فن�صبها بع�صهم اإىل ال�صاعر التهامي دوقلة املنبجي ، ون�صبها 

البع�س الآخر اإىل غريه ، ول يزال الأمر مو�صع ا�صتقراء وا�صتنتاج وجدال. 

ع�سر االأندل�ص
 ، ال��دول��ة الفاطمية  ث��م   ، ال��زاه��ر  امل��وؤل��ف بعد ذل��ك يف ع�صر الأن��دل�����س  ويتوقف 
اليمن احلديث  تاريخ  ثم   ، الإ�صامي  اليمن  تاريخ  ثم   ، القدمي  اليمن  فتاريخ 
العثماينة  ال��دول��ة  و�صعراء   ، العثمانية  وال��دول��ة  اململوكي  العهد  �صعراء  ف��اإىل   ،
 ، ، واملعلم بطر�س الب�صتاين  ، واإبراهيم اليازجي  اأمثال ال�صيخ نا�صيف اليازجي 
وحممود �صامي البارودي ، واأحمد حمرم ، وعمر الأن�صي ، ومعروف الر�صايف ، 
والأمري �صكيب اأر�صان ، وابن معتوق املو�صوي ، والأمري عادل اأر�صان ، والأمري 
منجك بن حممد بن منجك ، وابن النقيب ، وحممود فخري البارودي ، وحممد 
وابن   ، املو�صلي  اإ�صماعيل  ، وحممد  الهبل  بن جابر  واحل�صن   ، العبيدي  حبيب 

الوردي ، وابن مالك ، وابن الطيب ال�صرقي الفا�صي ، وابن ال�صمان الدم�صقي ، 
و�صهاب الدين حممود ، واحل�صن البوريني ، وابن زاكور ، واأحمد فار�س ال�صدياق 

، وعبداهلل بن علوي احلداد وغريهم كر. 
احلديث  الع�صر  �صعراء  على  ال�صركال  عبدالرحمن  من�صور  الأ�صتاذ  يعرج  ثم 
والأمري   ، الرافعي  �صادق  وم�صفى  املنفلوطي  لطفي  م�صطفى  اأمثال  واأدب��ائ��ه 
النيل حافظ  و���ص��اع��ر   ، �صوقي  اأح��م��د  ال�صعراء  واأم���ري   ، اجل��زائ��ري  ع��ب��دال��ق��ادر 
 ، ال�صاملي  �صيخان  واب��ن   ، الطهطاوي  ، ورفاعة  ، وحممد عثمان جال  اإبراهيم 
ون�صيب اأر�صان ، وعال الفا�صي وابو القا�صم ال�صابي ، واإ�صماعيل �صري ، وفوزي 
املعلوف ، واإبراهيم عبدالقادر املازين ، ومي زيادة ، وعلي اجلارم ، وبدوي طبانة 
، ون�صيب عري�صة،  ، والأخطل ال�صغري ب�صارة عبداهلل اخلوري  املعلوف  ور�صدي 
واليا�س اأبو �صبكية ، وعبده غنيم ، واإيليا اأبو ما�صي ، وميخائيل نعيمة ، وجران 
خليل جران ، وهارون ها�صم ر�صيد ، واإبراهيم طوقان ، واأمن الريحاين ، واأمن 

نخلة ، وح�صن البحريي وغريهم وغريهم.
ول نن�صى �صعراء جماعة )اأبولو( ، اأمثال اأحمد زكي اأبو �صادي ، واإبراهيم ناجي ، 
وخليل مطران �صاعر القطرين، و�صاعر الأقطار العربية ، وعلي حممود طه. ثم 
احمد رامي ، واأمل دنقل ، ووديع عقل، ور�صيد اأيوب ، واليا�س فرحات ، وعبداهلل 
الردوين ، وجورج جرداق ، و�صعيد عقل، وحممد الفيتوري ، واأدوني�س، ومظفر 
النواب و�صليمان العي�صى، ونزار قباين، وجميل �صدقي الزهاوي ونازك املائكة، 
الزهاوي  �صدقي  وجميل   ، اجل��واه��ري  م��ه��دي  وحم��م��د   ، ال�صياب  �صاكر  وب���در 
 ، الب��ن��ودي  عبدالرحمن  وال�صاعر   ، اخل���وري  �صليم  ر�صيد  ال��ق��روي  وال�صاعر   ،
اأبو ري�صة  �صليم اخلوري، وعمر  القروي ر�صيد  وال�صاعر مفدي زكريا، وال�صاعر 
واإبراهيم   ، اآدم  وال��ه��ادي   ، ب�صري  يو�صف  والتيجاين   ، حمجوب  احمد  وحممد 
العري�س ، و�صاح عبد ال�صبور ، وال�صاعر �صامل بن علي العوي�س، وال�صيخ �صقر 
م�صبح  بن  خلفان  وال�صاعر   ، العوي�س  �صلطان  وال�صاعر   ، القا�صمي  �صلطان  بن 
، وعبداهلل  العتيبة  �صعيد  ال�صيخ، ومانع  وع��ارف  – ال�صارقة(،  احل��رية  )جماعة 

الفي�صل ، وغريهم.
وبعد هذا اجلهد الدوؤوب بالتاريخ ال�صيا�صي والثقايف والأدبي، على مدى �صتمئة 
�صفحة تقريبا يكتنز بها الكتاب، يخل�س الأ�صتاذ الباحث من�صور عبد الرحمن 
اأن  واأع���رف  يختلفون معي،  �صوف  الكثريين  اأن  اأع��رف  ال��ق��ول:  اىل  اخلامتة  يف 
الختاف هو �صر جناح ال�صعوب، فلكل عمل اإيجابيات و�صلبياته، ولكن ل ميكن 

اأن ن�صمح بهذا الختاف اأن يف�صد املودة واملحبة بيننا.
اإىل حتقيقه  اإن ما �صعيت  املوؤلف يف اخلامتة وهي خا�صة اخلا�صة:  وي�صيف 
لي�س بالعمل ال�صهل، اإذ حاولت اأن اأربط تاريخ العرب ب�صعراء العرب، واأتو�صل اإىل 

قناعة را�صخة، باأن الأمة العربية اأمة متجّددة عر التاريخ، ولن يثنيها ما يحل 
قادرة  واإحباطات، على فرتات متقطعة، وهي  او هزائم  ونك�صات  بها من ويات 

دوما على اأن تتبواأ مركز ال�صدارة مرة اأخرى، واأن تنه�س من جديد.
ويف اخلتام لبد من الإ�صارة اإىل اأن املوؤلف الأ�صتاذ من�صور عبدالرحمن ال�صركال 
، واإن كان هذا الكتاب هو  املوؤلفات املتميزة  اأ�صدر قبل هذا الكتاب عددا من  قد 
 ، ب��ريوت، ولها مكانتها  الفارابي يف  دار  ، وكلها �صدرت عن  بينها  العقد  وا�صطة 
وهي : )املخلوقات الأخرى( ق�ص�س العام 1995 ، وكتاب )ت�صاويب الهوى( – 
ديوان �صعر العام 1997 ، ورواية )ابن مولي ال�صلطان( العام 1997 ، وديوان 
)مياد قلب( �صعر - العام 1998 وكتاب )الرجل الذي ا�صرتى ا�صمه( – رواية 
العام 2001 ، وكتاب )احلكمة والأمثال والباغة عند العرب( العام 2011 ، 

واإىل املزيد دائما باإذن اهلل... )وقل رّب زدين علما( قراآن كرمي.

اإ�سدار جديد فيه الكثري من الدرو�ص والعرب

»ارفع راأ�سك يا اأخي اأنت عربي« لالأديب االإماراتي من�سور عبد الرحمن ال�سركال

•• ال�شارقة-الفجر
ن��ظ��م ال���ن���ادي ال��ث��ق��ايف ال��ع��رب��ي يف 
-9-21 الث��ن��ن  م�صاء  ال�صارقة 

بعد  ع���ن  ن��ق��ا���ص��ي��ة  ن����دوة   2020
الغيب”  “�صلطان  رواي�����ة  ح����ول 
ل���ع���م���ر ع���ب���د ال����ع����زي����ز ال���������ص����ادرة 
العربية  امل��وؤ���ص�����ص��ة  ع���ن  ح��دي��ث��ا 
ل���ل���درا����ص���ات وال��ن�����ص��ر يف ب����ريوت، 
ن��خ��ب��ة من  ال�����ن�����دوة  و������ص�����ارك يف 
داخل  من  العرب  والنقاد  الكتاب 
الروائي  منهم  وخارجها،  الدولة 
كيايل  ماهر  ود.  الكوين  اإبراهيم 
ود.  ال��ف��ي�����ص��ل  روح�����ي  ���ص��م��ر  ود. 
همدان دماج ود. حممود العزاين 
وعبد الفتاح �صري والدكتورة اأم 
ال�صعد مكي، وعقب عليها د. عمر 
ال�صحفي حممد  واأداره��ا  العزيز، 
ول��د حممد ���ص��امل، ال��ذي اأ���ص��ار يف 
الرواية  اأن  اإىل  الأم�صية  مقدمة 
توا�صل ما بداأه الكاتب يف رواياته 
غ���و����س يف جتربة  م���ن  ال�����ص��اب��ق��ة 
ال��ي��م��ن م���ن خال  ال��ت�����ص��وف يف 

من����اذج م���ن ال�����ص��خ�����ص��ي��ات، وخ��ا���ص��ة يف 
رواية احلمودي، ويف جتربته اجلديدة 
ت���و����ص���ع ون������وع ال�����ص��خ�����ص��ي��ات والأف������ق 

الجتماعي لها.
حت���دث اإب���راه���ي���م ال���ك���وين، ب���داي���ة عن 
من  انتباهه  لفت  العزيز  عبد  عمر  اأن 
خال رواية “احلمودي” التي اأهداها 
ل����ه، وق����د ا���ص��ت��م��ت��ع ب��ق��راءت��ه��ا وق����راءة 
كبار  من  لفيف  كتبها  التي  ال��درا���ص��ات 
انتهى  عندما  واأده�����ص��ه  ال��ع��رب،  النقاد 
النقاد  “اأن  ال��درا���ص��ات  ق���راءة تلك  م��ن 
الرواية  ه��ذه  حقيقة  اإىل  ينتبهوا  مل 
الق�صرية،  الق�صة  ج��ب  يف  ت��ن��ام  ال��ت��ي 
اأن  اليقن  مع   - الطويلة،  ما  نوعا  اأو 
تقييم  يف  ي��وم��ا  حا�صما  لي�س  احل��ج��م 
اأي عمل اإبداعي، �صيما الروائي، واإل ملا 
كانت ق�صة ق�صرية مثل ال�صيخ والبحر 
لإرن�������ص���ت ه���م���ن���ج���واي، اأه������م م����ا كتب 
همنجواي، ول كانت ق�صة ق�صرية مثل 
اأهم  ف��وك��ر،  ويليام  لإمييلي”  “وردة 
دائما  ثمة  اأن  اأق�صد   - فوكر  كتبه  ما 
الق�صري،  ال��ع��م��ل  يف  حقيقية  ملحمة 
اأن  ه��و  انتباهي  ا�صتدعى  وم��ا  حجما، 

احل��م��ودي ه��و يف ال��واق��ع رواي���ة ظلمت 
عندما اختزلت يف عمل ق�ص�صي ق�صري، 
ه��و روح��ه��ا، هو  ا�صتفزين فيها  م��ا  لأن 
ذخريتها، هذه الذخرية التي هي دائما 
اأو املقيا�س يف كتابة  راأ�س مال الرواية، 
اأي عمل روائي، لأنني اكت�صفت اأنها هي 
�صحيح جتربة ن�صتطيع نقول عنها اأنها 
�صرية ذاتية، ولكنها �صرية غنية، بكل ما 
اأي  ملحمة،  الأدب���ي  العمل  م��ن  يجعل 
تنوع الذخرية لأن هذا النموذج، منوذج 
ب�صفرات  حمّمل  من��وذج  “احلمودي”، 
التي  الأع��راق  تتمثل يف  ال�صفرات  هذه 
وعا�صته،  فعا�صها  ب��ه  اأوم�����رت  ب��ه��ا  م��ر 
ف���اأن يكتب ع��م��ل ع��ن ال��ي��م��ن م��ن قبل 
اأي�صا  ه��و  ث��م  الهوية  ه��و ميني  اإن�����ص��ان 
اأي�صا عا�س يف  اأن��ه  الهوية مبا  اإفريقي 
ثقافية  اأي�صا هوية  اأنها  ثم  ال�صومال، 
اأنه  اأي  اإيطالية،  لأن��ه در���س يف مدر�صة 
اأوروب����ي اأي�����ص��ا، ه��ذا ال��ث��ال��وث الرهيب 
والغني، من الثقافات هو ما يجعل من 
لعمل  اأو خامة  الرواية عما ملحميا، 
ملحمي، ظلمت فابت�صرت و�صغطت يف 
مثل  عن  ي�صيق  ق�صري  ق�ص�صي  عمل 
بالن�صبة  ال��ت��ي ه��ي كنز  ال��ذخ��ائ��ر  ه��ذه 

للروائي، لأن الروائي ل يكتب الرواية 
ولكن من خال  املعلومات،  من خال 

الت�صكيك يف امل�صلمات.
الروائي  ف��ت��ح��دي  وح�����ص��ب،  ه���ذا  لي�س 
الذاتية،  التجربة  غنى  لي�س  احلقيقي 
ول��ك��ن غ��ن��ى ال���واق���ع ال����ذي اأن���ت���ج هذه 
الرواية  اأن  مبعنى  ال��ذات��ي��ة،  التجربة 
مل  اإذا  روح���ي  ا�صتك�صاف  روح���ي،  عمل 
واقعه  ويعي�س  روح��ه،  املبدع  فيها  يبث 
يف ذل����ك ال����واق����ع ال�����ذي ع��ا���ص��ه خال 
القارات الثاث التي حتدثت عنه منذ 
قليل اإفريقا اأوروبا واآ�صيا، اإذا هذا ظلم 
واأن��ه يحمل هوية مينية  �صيما  للعمل، 
فاليمن  ميثولوجية،  هوية  يحمل  اأي 
ال��رواي��ة هي  وج��ن��ة  وط��ن ميثولوجي، 
بالأ�صطرة؟  نتغنى  ذا  ملا  امليثولوجيا.. 
قال  الذي  اأر�صطو  بو�صية  نتمثل  لأننا 
تاأليف  ه��ي  اإب��داع��ي  عمل  اأي  غ��اي��ة  اإن 
من  م�صتوحاة  و�صية  وهي  الأ�صطورة، 
اأ�صتاذه اأفاطون، لأن احلقيقة دوما يف 
اأنتظر  كنت  ال�صبب  ولهذا  امليثولوجيا، 
من  يتحفنا  اأن  ال��ع��زي��ز  عبد  عمر  م��ن 
خال هذا العمل مبلحمة ميثولوجية 
بامليثولوجيا،  غ��ن��ي  وط���ن  خ���ال  م��ن 

�صيغتها  يف  ال��رواي��ة  يل  بعث  وع��ن��دم��ا 
ت�صف  مل  الغيب”،  “�صلطان  اجلديدة 
ال��رواي��ة يف �صكلها  غليل مت��ام��ا، ول��ك��ّن 
اجل���دي���د ا���ص��ت��ط��اع��ت، ول���و ن�����ص��ب��ي��ا، اأن 
امليثولوجي،  ال���ث���ال���وث  ه�����ذا  ت��ت��م��ث��ل 
مو�صيقية  معزوفة  اإىل  العمل  وحت��ول 

و�صعرية وروؤيوية كما ينبغي اأن تكون.
اإن  ق��ال  الفي�صل  روح��ي  �صمر  الدكتور 
اأربع روايات قبل �صلطان  اأنتج  الدكتور 
الغيب، ولكن هذه الرواية تختلف عن 
ال���رواي���ات ال�����ص��اب��ق��ة م��ن ح��ي��ث ال�صرد 
ال�صارد  لنا  يقدم  ال�صارد  هنا  وال�����ص��ارد 
الروايات  م��ع  ال���رواي���ة  ف��ي��ه  ا���ص��رتك��ت 
ال�����ص��اب��ق��ة وخ�����ص��و���ص��ا احل���م���ودي، هذه 
ال���رواي���ة حت����اول اأن مت���د اخل���ي���وط ملا 
اأوج���زت���ه يف ال����رواي����ات ال�����ص��اب��ق��ة، لأن 
ومريوم..  احلمودي  ال�صابقة  الروايات 
للتف�صيل،  حت���ت���اج  غ��ن��ي��ة  ���ص��خ�����ص��ي��ات 
ال����رواي����ة تختلف  ه����ذه  ك���ان���ت  ف��ل��ه��ذا 
ال�صابقة،  ال���رواي���ات  ع��ن  �صردياتها  يف 
الروايات  اأن  فيها  الخ��ت��اف  ومكمن 
اأما  مر�صا،  فيها  ال�صرد  ك��ان  ال�صابقة 
ال�صرد  ب��ن  ف��ت��م��زج  ال��غ��ي��ب  �صلطان  يف 
ال�صرديات  يف  املر�صل  وال�صرد  اخلطي 

تقنية  ع���ل���ى  احل����ف����اظ  م����ع  ال�����ص��اب��ق��ة 
اأنه  ي�صرح  ال�صارد  هذا  العليم،  ال�صارد 
���ص��ارد ع��ل��ي��م وي��وح��ي ه���ذا ال�����ص��ارد اأنه 
ي��ك��ت��ب ���ص��رية ال��دك��ت��ور ع��م��ر ع��ل��ى اأنه 
ف��رد م��ن اأ���ص��رة احل��م��ودي، وه��و حفيد 
املعلومات  بع�س  اإن  ب��ل  الأح���ف���اد،  م��ن 
مل���ا ن��ع��رف��ه ن��ح��ن ع���ن الكاتب  م��ط��اب��ق 
يف ال��ع��امل اخل��ارج��ي، وق��د اأع���اد العمل 
اليمن  الإن�صان يف منطقتن هما  خلق 
وال�صومال، هذا ال�صرد هو �صرد م�صبع 
ف��ال��ك��ات��ب مولع  ال��ن�����ص��ي،  ب��ال��ت��ف��اع��ل 
بال�صت�صهاد بال�صريعة وباأعام الثقافة 
واملت�صوفن،  وال��ف��ا���ص��ف��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
بثاث  ال�صينما  تقنيات  من  وي�صتفيد 
تقنيات املونتاج وامل�صهد وال�صورة، فكان 
يقدم يف ال�صرد التقليدي العادي، حن 
حت��دث ع��ن اأح���داث ع��دن، ب��داأ يتحدث 
كما  متتالية،  حلقات  ذي  حكائي  ب�صرد 
ن��ر احل����وادث متفرقة ثم  ال��ك��ات��ب  اأن 

قام بعملية مونتاج وتوليف لها.
ال���دك���ت���ور م��اه��ر ك���ي���ايل، م��دي��ر ال����دار 
ال��ع��رب��ي��ة ل���ل���درا����ص���ات وال���ن�������ص���ر، ثمن 
جتربة الكاتب يف هذه الرواية وقال اإن 
ما لفت انتباهه فيها هو غنى التجربة 

اليوم  تقدم  واأنها  فيها،  الإن�صانية 
م��ن زاوي���ة ج��دي��دة، وت��ق��دم للقارئ 

جتربة عمقية.
ق��دم قراءة  دم���اج،  ه��م��دان  الدكتور 
لبع�س ال�صمات واللوازم الأ�صلوبية 
ال��غ��ي��ب، و�صلط  ���ص��ل��ط��ان  يف رواي����ة 
ال���������ص����وء ع����ل����ى من��������اذج م�����ن ه����ذه 
امل��روي��ة كما  اأو  ال��رواي��ة  ال�صمات يف 
ت�����ص��م��ي��ت��ه��ا، فلكل  ال��ك��ات��ب  ي��ف�����ص��ل 
اأ�صاليب خا�صة و�صمات متيز  كاتب 
الإبداعي عن كتابات  كتابته ون�صه 
ون�����ص��و���س الآخ����ري����ن، ول��ك��ن هذه 
الدكتور  عند  اأك��ر  تظهر  ال��ف��روق 
عمر عبد العزيز، فاأ�صلوبه ولوازمه 
ال��ل��غ��وي��ة وا���ص��ت��دراك��ت��ه ت���رز دائما 
هذه  ومنها  امل��ع��رف��ي��ة،  ثقافته  ع��ن 
باعتبارها  ال��ل��غ��ة  اأول:  ال�����ص��م��ات، 
الكتابي،  للعمل  الأوىل  الكينونة 
وث���ان���ي���ا ال�����ص����رتج����اع����ات الأدب����ي����ة 
مايت�صمنها  دائ��م��ا  التي  واملعرفية 
التتتابع  وث����ال����ث����ا  اأع�����م�����ال�����ه،  يف 
ال�����ص��ردي عنده،  ل��ل��زم��ن  ال���دائ���ري 
وراب���ع���ا ام���ت���ددات ال������راوي واإع�����ادة 
توا�صج  ال�صرديات، وخام�صا  ت�صنيع 

الغرائبية والواقعية ال�صردية.
انطباعية  ق��راءة  قدم  الدكتور حممود 
نظره  لفت  ي��ق��ول،  كما  نقدية  ولي�صت 
املت�صادة،  للثنائيات  الكاتب  ا�صتخدام 
احل�صور  امل����ث����ال  ���ص��ب��ي��ل  ع���ل���ى  ي��ع��ن��ي 
الغرائبي  وامل��ت��خ��ي��ل،  ال��واق��ع  وال��غ��ي��اب 
والختيار، ترى هذه  وامل��األ��وف، اجلر 
امل��ت��ازم��ة ح��ا���ص��رة م��ن ب��داي��ة الن�س 
اأن��ه بهذا التازم  اآخ��ره، ويبدو يل  اإىل 
داخلية  حيوية  الن�س  يعطي  الثنائي 
ملحوظة فهو مثا يرى اأن النب�س هو 
واحلياة  واحلركة  ال�صمت  بن  ثنائية 
ال�صهيق  ب���ن  ث��ن��ائ��ي��ة  ي����راه  وال��ت��ن��ف�����س 
الن�س  متنح  الثنائية  فهذه  والنزفري، 
به  الإمن�صاك  على  وجت��رك  احليوية 
نهايته،  متابعته حتى  والاإ�صرار على 
وي���واف���ق ه����ذا م��اك��ت��ب��ت��ه ال���ن���اق���دة اأمل 
اأوبرايل،  الن�س  باأن  املقدمة  اجلمل يف 
ف��ال��ت��و���ص��ي��ف ف��ري��د وه���و خ����ارج دائ���رة 
املاألوف، وهو ماتعززه ا�صتثنائية الرواية 
التو�صيفات  خ��ارج  الو�صف  ك��ان  لذلك 
متكاملية  ل��وح��ة  ف����الأوب����را  امل���األ���وف���ة، 
م��ن ل��ون و���ص��وت وف�����ص��اء مفتوح وهو 

م��اي��وج��د يف رواي���ة ال��دك��ت��ور ع��م��ر، من 
يف  واملو�صيقى  الطوبلة،  الرحلة  خال 
البحر  يف  حا�صرة  والأل���وان  الطبيعة، 

واملاورائية حا�صرة يف الف�صاء.
اإىل  اأ���ص��ارت  مكي،  ال�صعد  اأم  ال��دك��ت��ورة 
وم�صارب  ل��غ��وي  ب���راء  يتميز  ال��ك��ات��ب 
متنوعة خلق توليفة مميزة يف الكتابة 
الأدب�����ي�����ة، ورواي�����ت�����ه ت��ت��م��ي��ز ب����داي����ة يف 
فتخالف  الغيب”  “�صلطان  ع��ن��وان��ه��ا 
منطية الرواية العربية، فهي خا�صة 
وال�صياقات  ال���ت���ج���ارب  م���ن  مل��ج��م��وع��ة 
فهي  ج��دا،  املختلفة  والزمانية  املكانية 
بطريقة  اآخ����ر  اإىل  م�����ص��اق  م��ن  تنقلنا 
�صل�صة دون اأي ت�صوي�س وهناك تنوع يف 

املعلومات.
اأن  راأى  ال��ف��ت��اح ���ص��ري  ع��ب��د  ال��ن��اق��د 
مزج  فالدكتور  للتاأمل  حتتاج  ال��رواي��ة 
واإن  �صردي،  باأ�صلوب  كثرية  بن عوامل 
ك��ان هناك ن��وع م��ن �صرية امل��ك��ان، فهي 
�صريورة  يف  ل��ل��ب��ح��ث  جم�����الت  ت��ف��ت��ح 
ه���ذا امل���ك���ان، ح��ي��ث ال��ت��ن��ق��ل ب��ن اليمن 
وال�����ص��وم��ال واإي��ط��ال��ي��ا، وع��ائ��ق ذلك 
امل����ك����ان ال���ث���ق���اف���ي���ة، وم�����ا ت���رتك���ه على 
يف  اإليها  وت�صيفه  الإن�صانية،  التجربة 
الرواية  لهذه  يعطي  م��ا  ه��و  مكان  ك��ل 
خ�صو�صيتها، فهي �صرية مكان بامتياز، 
فهي عمل مبهر مبا ميلكه الدكتور من 

باأ�صلوب  كلها  معارفه  جمع  على  ق��درة 
�صردي فريد.

تعقيبه،  يف  العزيز  عبد  عمر  الدكتور 
وقال:  امل�صاركن،  لكل  بال�صكر  توجه 
من  ل�صل�صلة  ام���ت���داد  ه��و  ال��ع��م��ل  “اإن 
ال��رواي��ات ال�صابقة، وه��ذه ال��رواي��ة هي 
رواية بولوفونية، متعددة الأ�صوات اإىل 
حد ما، اأنا اأحر�س اأن ل اأجن�س كتاباتي 
ق�صة  تكون  اأن  فلها  مفتوحة،  فاأدعها 
وما  رواي��ة،  اأو  اأو ق�صة طويلة  ق�صرية 
كيفية  على  ينطوي  لأن��ه  مهم  �صمعته 
باملخزون  العامر  املعريف  الن�س  توليف 
ال��ت�����ص��اوؤيل، ال��ب��اح��ث اخل��ا���س يف هذا 
الوجود الذي نعي�صه، وهو وجود يتعدد 
الوقت  نف�س  يف  يت�صم  ولكنه  تنوعه  يف 
يتميز بثنائية الوجود املوجود والوجود 
الغائب، واأنا عندما حتدثت عن الغيب 
كنت  الغيب  ب�صلطان  ال��رواي��ة  و�صميت 
الوجود  اإن  اأق������ول  اأن  ع��ل��ى  ح��ري�����ص��ا 
احلقيقي هو  الوجود يف الغيب، ولي�س 
ونتعامل  ون��درك��ه  ون�صمعه  ن��راه  م��ا  يف 
م��ع��ه، واأي�����ص��ا ك��ان��ت اأن�����ص��اق م��ن ال�صري 
اإىل ح���د ما  ت��ق��اط��ع��ت  ال���ت���ي  ال���ذات���ي���ة 
الدكتور  قال  كما  مونتاجية  وبطريقة 
لأق�صى  تت�صع  اللغة  اأن  واأعتقد  �صمر، 
درجات التجريد وتت�صع يف نف�س الوقت 
لأق�صى درجات الواقعية احلقيقية، اأي 

اإبراهيم الكوين: املثيولوجيا جنة واليمن وطن ميثولوجي

نقا�س عن بعد لرواية »�سلطان الغيب« لعمر عبد العزيز

كتاب مو�سوعي �سامل يجمع بني اأمانة املوؤرخ، واإبداع االأديب، وا�ست�سراف امل�ستقبل

•• مراجعة: د. حممود علياء 

�سدر يف االآونة االأخرية عن )دار الفارابي( يف بريوت كتاب � )ارفع راأ�سك يا اأخي اأنت عربي( لاأديب االإماراتي 
الكبري، وال�سحايف املعروف واملخ�سرم، االأ�ستاذ من�سور عبدالرحمن ال�سركال ، الذي عرفناه مثقفا مرموقا ، وباحثا 
جمتهدا ، ودوؤوبا ، و�سحفيا المعا ، واأديبا بارعا بقلمه ال�سيال ، وثقافته الوا�سعة ، واأ�سلوبه ال�سائق ، الذي يجمع 
بني متعة االأدب ، ومتعة التاأريخ ، مبو�سوعية متوازنة ، ترتكز على القيم االن�سانية يف االأَدب من حق وخري وجمال 
، والبحث عن احلقيقة يف التاريخ ، على قاعدة متى ، وكيف ، ومن ، وملاذا ؟ يف التاأريخ بداأب الفت، يجمع بني �سريورة 
واحلا�سر،  املا�سي  ويواكب  وموثقة،  اأمينة  م�سادر  على  يعتمد  الذي  البارع،  الكاتب  و�سريورة  املتوالية  االأحداث 

م�ست�سرفا امل�ستقبل، بروؤية ح�سيفة، ي�ستفيد منها القارئ والدار�ص والباحث والعامل.



فــن عــربـــي

35 جنحت باأداء دور املراأة الب�سيطة والفقرية والكل �سدقني

فيفيان اأنطونيو�س: ن�ستطيع اأن نك�سر 
واأن نغرّي واأن نكون اأنا�سًا حقيقيني

اآدم(؟ )اأولد  م�صل�صل  يف  دورك  عن  را�صية  اأنت  • هل 
اأك��ر، ولكن ح�صلت م�صكلة  ال��دور  تكون م�صاحة  اأن  - كان يفرت�س 
الطفل  وال��د  اأزم��ة )ك��ورون��ا(، رف�س  ب�صبب  ذل��ك.  تقنية حالت دون 
اأن ي�صتكمل الت�صوير، لأنه خاف عليه. ول  الذي �صاركنا يف امل�صل�صل 
ل�صركة  عاقة  ل  ولكن  ح�صل،  ما  ب�صبب  للظلم  تعر�صت  اأنني  �صك 
ت�صبب  الطفل  وغياب  اأك��ر،  كانت  دوري  م�صاحة  لأن  بذلك،  الإنتاج 
)م�صّينا  يحبني  وه��و  حجو  الليث  امل��خ��رج  اأح��ب  ولأن��ن��ي  باخت�صاره، 
ب�صكل جيد وهذا  اأدي��ت��ه  لكنني  اأن دوري �صغري ج��داً،  احل���ال(. وم��ع 

الأمر ير�صيني كثرياً.
به؟ اأي�صاً  اأ�صادوا  والنقاد  • وال�صحافة 

والكل  وال��ف��ق��رية  الب�صيطة  امل����راأة  دور  ب����اأداء  لأن��ن��ي جن��ح��ت  ن��ع��م،   -
اأن يكون دوره  �صدقني، وهذا هو الأه��م. ل �صك، اأن كل ممثل يحب 
فيلمز(  )اإيغل  �صركة  اأحياناً.  نف�صها  تفر�س  الظروف  ولكن  كبرياً، 
حتبني كثرياً ومل تكن لديها نّية لإيذائي، ولكننا ارغمنا جميعاً على 
اخت�صار الدور، الكاتب واملنتج واملخرج واأنا، ولكنني اأحببت هذا العمل 
كثرياً، وكذلك احببت املمثلن امل�صاركن فيه، وتابعته ب�صغف، واأعتره 

العمل الأف�صل يف رم�صان، حتى لو اإنني مل اأ�صارك فيه.
ر�صيده؟ يف  املهمة  الأعمال  من  غريه  غياب  �صّب  • وهل 

وجود  بعدم  اأو  بوجود  �صيرز،  ك��ان  اآدم(  )اأولد  م�صل�صل  لأن  ك��ا،   -
اأعمال اأخرى مهمة، لأنه يتمّيز مب�صتواه العايل جداً على امل�صتويات 
الليث  املخرج  اأعمال  كل  الأ�صا�س،  يف  ون�صاً(  واإخراجاً  كافة،)متثيًا 
حجو مميزة، جداً واأنا معجبة كثرياً باأ�صلوبه يف الإخراج، عدا عن �صم 

عدد من هم من كبار النجوم.
�صابقة؟ كبرية  جنمة  نف�صك  تعترين  • هل 

- ل اأعتر نف�صي جنمة، لكن يف فرتة من الفرتات كنت اأ�صعر باأين ل 
اأ�صبه غريي من املمثات، ولذلك كان ول يزال يحبني النا�س، وهذا 
اأو  ث��اين  اأو  اأول  اإذا كنت جنمة �صف  اأع��رف ما  اأك��ر ما يفرحني. ل 

ثالث، ولكنني متاأكدة من حمبة اجلمهور يل.
امل�صرتكة،  اللبنانية  اأو  اللبنانية  الدراما  مينع  الذي  ما  براأيك،   •
اأو خم�صينية، كما يح�صل  اأربعينية  اأعمال بطلتها ممثلة  من تقدمي 

يف الدراما امل�صرية اأو الرتكية؟
ال��ن��م��ط م��ن الأدوار، ول��ك��ن��ن��ي )ف�����ص��ي��ت خ��ل��ق��ي( بدور  ب��ه��ذا  اأح��ل��م   -
)قمرية( يف م�صل�صل )ثورة الفاحن( من خال اخرتاع �صخ�صية ل 
ت�صبهني اأبداً، كما �صوف اأكرر ذلك يف عملي املقبل الذي �صوف يعر�س 

يف الأعياد.
اآدم( ظهرت مباب�س ب�صيطة ومن دون ماكياج،   ويف م�صل�صل )اأولد 
ومل اأهتم ل�صكلي على الإطاق. اأنا اأبحث عن اأدوار معينة لكي اأت�صلى، 
ولكي اأبرهن للنا�س اأننا ن�صتطيع اأن نك�صر واأن نغرّي واأن نكون اأنا�صاً 
اأن  اأم ل. هناك فرق بن  اإذا كنا جنوماً  حقيقين، ب�صرف النظر ما 
ممثلة  تكون  اأن  وبن  التمثيل  جتيد  ول  كبرية  جنمة  الفنانة  تكون 
)اأولد  يف  اأحببته  ما  اأك��ر  جنمة.  لي�صت  ولكنها  تاريخ  لديها  مهمة 
اأبو فرحات وك��ارول عبود ورودين حداد وطال  اأنني وندى  اآدم( هو 
و)تبهدلنا(  اأك��ادمي��ي��ن،  ممثلن  جميعاً  بوغ�صن  وم��اغ��ي  اجل���ردي 
�صعيدة، لأنك  اإنني  �صنان  للمنتج جمال  واأن��ا قلت  ذاتها،  يف اجلامعة 
اخرتت ممثلن كباراً حتى لأدوار البطولة الثانية، وهذا ما جعل من 
)اأولد اآدم( عمًا مميزاً، لأن بع�س �صركات الإنتاج، يكتفون باأن يكون 
اأبطال العمل من النجوم، ول اأعرف كيف يركبون الأدوار الأخرى، لذا 

اأنا مل اأتوقف عند م�صاحة دوري يف )اأولد اآدم( بل �صعرت بالفخر 
)ثورة  م�صل�صل  يف  بامل�صاركة  كفخري  متاماً  فيه،  بامل�صاركة 

ت�صتغل  فيلمز(  )اإيغل  �صركة  اإن  اأق��ول  ل��ذا،  الفاحن(. 
باللحم احلّي واأنا اأقف اإىل جانب املنتج واأت�صامن معه، 

واأع��رف كم هو  الإن��ت��اج  اأن خ�صت جتربة  لأنني �صبق 
وعلينا  �صيئ،  اقت�صادي  و�صع  يف  من��ّر  نحن  مكلف. 
ظروف  ن��راع��ي  واأن  الناحية  ه��ذه  جميعاً  نتفهم  اأن 

الإنتاج، لكي نتمكن من ال�صتمرار.
�صنة  يف  تخرجتما  ب��وغ�����ص��ن،  وم��اغ��ي  اأن���ت  وه���ل   •

واحدة؟
- بل هي كانت ت�صبقني ب�صنتن. ماغي بوغ�صن وكارين 

رزق اهلل كانتا يف ال�صف ذاته وتخرجتا يف العام ذاته.
مثلهما؟ ل�صت  واأنت  اأعمالهما  بطلتا  هما  • وملاذا 

اأجلهما  م��ن  �صعيدة  واأن���ا  ن�صيبه.  ينال  اإن�صان  ك��ل   -
واأحبهما كثرياً. ل اأغار من اأحد ول اأح�صد اأحداً، ويف 
الأ�صا�س ل يحق يل اأن اأغار، لأن ما ح�صلت عليه يف 

عمر مبكر خال م�صريتي كممثلة، مل حت�صل 
عليه اأي ممثلة اأخرى. رمبا، هو لي�س وقتي 
�صخ�س  كل  اخلم�صن.  عمر  يف  بل  حالياً، 
املهنية،  حياته  خ��ال  ذروة  مبرحلة  مي��ر 
ثم ل يلبث اأن يتكرر الأمر ذاته مع غريه، 
وه����ذا م���ن ح��ق��ه. اأن����ا ���ص��ع��ي��دة م���ن اأجل 
تاأخرتا  اأن��ه��م��ا  �صحيح  وك��اري��ن،  م��اغ��ي 

ولكنهما  ت�����رزا،  ل��ك��ي  ���ص��ن��وات  ب�����ص��ع 
بوغ�صن  م���اغ���ي  ذل������ك.  يف  جن��ح��ت��ا 
اإحدى  تعبت كثرياً، واأن��ا رافقتها يف 
املرات اإىل �صورية وكنت �صاهدة على 
ب�صهولة  ت�����ص��ل  مل  ه��ي  م��ع��ان��ات��ه��ا. 
وبكت  تعبت  ب��ل  البع�س،  يظن  كما 

ك���اري���ن رزق اهلل.  وت��ع��ذب��ت وم��ث��ل��ه��ا 
كلنا تعبنا ومل ن�صل اإىل ما نحن عليه 

ب�صهولة. يف اجلامعة )يحطمنا( الأ�صاتذة 
ويعر�صوننا ل�صغوط نف�صية كبرية لكي ن�صبح 
بتدليلنا  يقومون  ل  وه��م  املهنة،  يف  متمكنن 

على الإطاق. ندى اأبوفرحات ت�صتحق فر�صة 
اأكر، واملمثلون الذين يرزون من بن خريجي 
اأكادمييون وي�صتحقون  اأ�صخا�س  اجلامعات، هم 

النجاح.
• كيف تنظرين اإىل نف�صك عندما ت�صاهدين 

اأعمالك القدمية؟
ومع  الأع���م���ال،  ت��ل��ك  اأح���ب عفويتي يف   -

اأفقد تلك العفوية. عندما  العمر بداأت 
اأ�صاهد نف�صي اأ�صحك.

الأداء؟ • ولناحية 
- كانت لدي اأخطائي، لكنني كنت 
اأكر عفوية. اليوم اأ�صبحت اأخاف 

واأركز على تقنيتي كممثلة.

�سمرية �سعيد تطلق 
)قط وفار(

عر  وفار"  "قط  اجل��دي��دة  اأغنيتها  �صعيد  �صمرية  املغربية  الفنانة  اأطلقت 
النرتنت، من كلمات عبد احلميد احلباك واأحلان اإيهاب عبد الواحد، وتوزيع 

املوزع املو�صيقي الريطاين ذي الأ�صول امل�صرية حممد النابل�صي.
ويقول مطلع الأغنية "قاعد معايا �صيادته فاكرين قال ول �صفته عمال ياغي 
كدة فيها �صحيح اللي اخت�صى مات فاكرين نامية اأنا ننة و ل قالوله عني هبلة 

اأكن�س اأنا �صاذجة ب�صدق احلوارات".
متابعوها،  اع��ت��اده  عما  مت��ام��اً  خمتلف  بلوك  الأغنية  كليب  يف  �صعيد  واأط��ل��ت 

فاإختارت اإطالة ريرتو توحي بحقبة ال�صبعينيات.
نظارة  وو�صعت  "كرييل"  متموجة  بطريقة  �صعرها  �صعيد  �صمرية  و�صففت 

�صم�صية كبرية باللون الأحمر الناري، كما ارتدت توب حمراء.

باأول  امل�صاركة  حلم  حتقيق  م��ن  خليل  اأمينة  الفنانة  اق��رتب��ت 
التفاق مع منتج  بطولة مطلقة يف مو�صم رم�صان، بعدما مت 
م�صل�صلها الأخري "ليه لأ" على التعاون جمددا لتقدمي م�صل�صل 
�صا�صة  على  ح�صريا  يعر�س  اأن  املقرر  ومن   ،2021 مو�صم  يف 

.MBC
اأمينة كادت اأن حتقق حلمها هذا العام بعر�س م�صل�صل "ليه لأ" 
يف مو�صم رم�صان 2020، ولكن ال�صركة املنتجة قررت تاأجيل 
عر�صه يف اللحظات الأخرية، ل�صمان عر�صه يف اأجواء منا�صبة، 
وهو ما حتقق بالفعل بعد انتهاء مو�صم رم�صان ب�صهور قليلة، 
اجتماعية  ق�صايا  م��ن  يثريه  مل��ا  كبريا  جناحا  امل�صل�صل  وحقق 

جريئة.
وفور جناح امل�صل�صل اتفقت ال�صركة املنتجة مع اأمينة خليل على 
تقدمي بطولتها املطلقة الأوىل يف العام 2021، �صتتعاون فيه 
مع العنا�صر الأ�صا�صية التي �صنعت جناح م�صل�صل "ليه لأ" ومت 

.MBC التفاق على بيع حقوق عر�س العمل ح�صريا لقناة
اإ����ص���راف  ����ص���رد حت���ت  ت���األ���ي���ف ور����ص���ة  لأ" م���ن  "ليه  م�����ص��ل�����ص��ل 
وجمدي  جنم  دينا  وح��وار  �صيناريو  نعوم،  م��رمي  ال�صيناري�صت 
اأب��وع��وف، وي�صارك يف البطولة عدد  اأم��ن، وم��ن اإخ���راج م��رمي 
ر�صا، وحممد  و�صريين  �صدقي،  هالة  منهم  النجوم  كبري من 
ال�����ص��رن��وب��ي، وم����رمي اخل�����ص��ت، وه����اين ع����ادل، وع��م��ر ال�صعيد، 

وناردين فرج.

�سغرية،  كانت  دورها  م�ساحة  اأن  من  بالرغم  اآدم(  )اأوالد  م�سل�سل  يف  اأخريًا  اأنطونيو�ص  فيفيان  اللبنانية  املمثلة  برزت 
وا�ستطاعت اأن حت�سد باأدائها االإعجاب.

ال�سابق  يف  اأنها  اإىل  الفتة  الع�سرين،  �سن  يف  البطولة  اأدوار  لعبت  وكنجمة  كممثلة،  جتربتها  عن  حتدثت  اأنطونيو�ص، 
)كانت لدّي اأخطائي، لكنني كنت اأكرث عفوية... ومع العمر بداأت اأفقد تلك العفوية(، مو�سحة اأن كل فنان مير مبرحلة 

الذروة خال م�سريته الفنية، وال يلبث اأن يتكرر االأمر نف�سه مع غريه.
وفيما اعتربت اأن اليوم لي�ص وقتها كبطلة اأوىل، اأ�سارت اإىل اأنه رمبا يتحقق هذا االأمر عندما ت�سبح يف اخلم�سني، كا�سفة 
عن اأنها تبحث عن اأدوار معينة لكي تت�سلى، ولكي تربهن للنا�ص )اأننا ن�ستطيع اأن نك�سر واأن نغرّي واأن نكون اأنا�سًا حقيقيني، 
ب�سرف النظر ما اإذا كنا جنومًا اأم ال(، م�سرية يف الوقت ذاته اإىل اأن هناك فرقًا بني اأن تكون الفنانة جنمة كبرية وال 

جتيد التمثيل وبني اأن تكون ممثلة مهمة لديها تاريخ ولكنها لي�ست جنمة.

اأمينة خليل تبحث عن بطولتها االأوىل يف مو�سم دراما رم�سانموقف حمرج ملي �سليم مع فنانة كبرية !
واملواقف  الذكريات  بع�س  �صليم  مي  الفنانة  ا�صتعادت 
قالت مي   . كثريا  فيها  واأث���رت  بها  م��رت  التي  ال�صعبة 
يعر�س عر  "و�صو�صة" ال���ذي  ب��رن��ام��ج  ل��ق��اء يف  خ��ال 
"النهار"  اأنها تعر�صت ملوقف حمرج ب�صبب فنانة  قناة 

كبرية.
وقالت اإنها كانت ذاهبة اإىل موقع الت�صوير وهناك راأت 
فنانة كبرية، فذهب للت�صلم عليها لكن الفنانة رف�صت، 
ثم اأخرتها و�صط كامها اأنها ل حتبها وحتب �صقيقتها 

اأكر.
ت��اب��ع��ت م���ي ح��ك��اي��ت��ه��ا، م��و���ص��ح��ة اأن���ه���ا ���ص��ع��رت باحلزن 
كبرية  فنانة  اأنها  �صيء خا�صة  اأي  تفعل  والإح���راج ومل 
من  �صدمت  لكنها  عليها،  ال���رد  ت�صتطع  ومل  ال�صن  يف 
هذا املوقف وعندما انهت الت�صوير وعادت ملنزلها بكت، 
اأنها كانت �صعيدة لأنها �صتعمل مع هذه الفنانة  خا�صة 

ومل تفهم ملاذا فعلت هذا بها.
على �صعيد اآخر، تن�صغل مي �صليم حاليا بت�صوير دورها 
بدر  و�صو�صن  الدين  عز  حرير" ملي  "خيط  م�صل�صل  يف 
وجمموعة من النجوم. من تاأليف حممد �صليمان عبد 
فخر.  اإبراهيم  واإخ��راج  �صيرجى،  �صركة  واإنتاج  املالك، 
يتخلله  اجتماعي  روم��ان�����ص��ي  اإط���ار  يف  الأح����داث  ت���دور 

بع�س الأحداث الكوميدية.
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كمبيوتر ياباين عمالق: دروع الوجه 
ال توقف انت�سار قطرات كوفيد- 19!

اأن الدروع البا�صتيكية للوجه غري جمدية  زعمت درا�صة يابانية جديدة 
عندما يتعلق الأمر بالق�صاء على انت�صار فريو�س كورونا.

واخُترت الدروع ال�صفافة يف حماكاة بوا�صطة Fugaku، اأ�صرع كمبيوتر 
ع��م��اق يف ال��ع��امل، ال���ذي وج��د اأن م��ا ي��ق��رب م��ن %100 م��ن القطرات 
املحمولة جوا، التي يقل حجمها عن 5 ميكرومرتات، ت�صربت عر الدروع، 

.)Guardian( ح�صبما ذكرت الغارديان
وكانت الدروع، التي ي�صتخدمها عادة العمال يف املطاعم، غري فعالة اأي�صا 
يف حما�صرة القطرات الكبرية، التي يبلغ قيا�صها 50 ميكرومرتا - ن�صفها 

تقريبا قادرا على الهروب.
اأب��ح��اث م��دع��وم من  Riken، وه��و م��رك��ز  ال��درا���ص��ة بوا�صطة  واأج��ري��ت 

احلكومة يف كوبي، اليابان.
اآلف اجل�����ص��ي��م��ات ذات  م��ع  ال���ه���واء  ت��دف��ق   Fugaku وج��م��ع��ت حم��اك��اة 

الأحجام املختلفة.
ا�صتخدام  يجب  اإنه   ،Riken يف  الفريق  قائد  ت�صوبوكورا،  ماكوتو  وقال 

اأقنعة الوجه العادية بدل من دروع الوجه.
واأ�صاف: "باحلكم على نتائج املحاكاة، ل�صوء احلظ، فاإن فعالية دروع الوجه 
يف منع القطرات من النت�صار من فم ال�صخ�س امل�صاب، حمدودة مقارنة 

بالأقنعة العادية".
واأجرى Fugaku عمليات حماكاة اأخرى، ووجد موؤخرا اأن اأقنعة الوجه 
"كوفيد- اأكر فاعلية يف منع انت�صار  امل�صنوعة من القما�س غري املن�صوج 

من تلك امل�صنوعة من القطن والبولي�صرت.  ،"19
املا�صي،  ال�صهر  مماثلة  نتائج  اإىل   ،Duke جامعة  يف  باحثون  وتو�صل 
N95 هي الأكر فاعلية، لكن الأقنعة اجلراحية  اأقنعة  اأن  وخل�صوا اإىل 

ثاثية الطبقات والأقنعة القطنية تعد اأي�صا مبثابة حماية اإ�صافية.

اأعرا�س تتطلب ا�ست�سارة اأخ�سائي االأورام فورا
ك�صف الدكتور اأندريه كابرين، كبري اأطباء الأورام يف وزارة ال�صحة الرو�صية، 

الأعرا�س التي يجب عدم جتاهلها وتتطلب ا�صت�صارة الطبيب فورا.
بالتعب  ال�صعور  مثل  ت�صريعامات  اأن  ميكن  كابرين،  لاأخ�صائي  ووفقا 
الوزن  �صرطاين، وكذلك فقدان  الإ�صابة مبر�س  اإىل  خال فرتة طويلة 
دون اتباع حمية غذائية معينة، وخا�صة عندما يرافقه ارتفاع درجة حرارة 
امل�صتمر لفرتة  ال�صعال  واأي�صا  الرد،  باأمرا�س  اإ�صابة  دون وجود  اجل�صم، 

طويلة.
ويقول، "بالإ�صافة اإىل هذه العامات، فاإن اأي اإفرازات للدم عند ال�صعال 
ونزف الأنف لفرتة طويلة والدم مع البول ومع الغائط، جميعها اأعرا�س 

تثري القلق، وتتطلب ا�صت�صارة الطبيب ب�صرعة".
للمحيطن  ال�صحية  احل��ال��ة  م��راق��ب��ة  ����ص���رورة  ع��ل��ى  الأخ�����ص��ائ��ي،  واأك����د 
بال�صخ�س واإح�صارهم لإجراء الفحو�س الطبية الازمة اأي�صا، عند ظهور 

اأي من هذه الأعرا�س عندهم.

؟ العامل  يف  مرة  الأول  املرور  اإ�سارة  نظام  ا�ستخدم  متى  و  •  اأين 
- اأمريكا عام 1918 م

العامل  يف  احلديد  لل�سكة  حمطة  اأكرب  ت�ستقبل    •
مائتي الف �سخ�ص و توجد يف ؟

- نيويورك 
؟ الديانة  اأ�سول  عن  االإبانة  كتاب   موؤلف  •  من 

- اأبو احل�صن علي بن ا�صماعيل الأ�صعري 
يبلغ  االن�سان  اأن��زه  بناء  اأط��ول  العظيم  ال�سني  �سور    •

ارتفاعه 39 قدما و عر�سه 33 قدما فكم يبلغ طوله ؟
- 2400 كم

؟ الواحدة  ال�سنه  يف  ال�سعر  لنمو  مدى  •  مااق�سى 
- 15 �صم

الأ�صبوع  اأطرافه يف  املتحركة وحتريك  الأ�صياء  على  عينيه  تركيز  يبداأ يف  الطبيعي  الطفل  اأن  تعلم  • هل 
ال�صاد�س من العمر ، ويف الفرتة ذاتها ي�صتجيب لاأ�صوات املفاجئة

الكبار ي�صيب  مما  اأقل  بن�صب  ولكن  اأي�صا  الأطفال  ي�صيب  ال�صقيقة  �صداع  اأن  تعلم  • هل 
كبري جناح  وتلقى  الثلج  بكمادات  يعالج  املفا�صل  روماتيزم  الروماتيزم  حالت  بع�س  اأن  تعلم  • هل 

عظم  قطعة   206 من  يتكون  الب�صري  اجل�صم  اأن  تعلم  • هل 
• هل تعلم اأن الزرافة لطول رقبتها فهي ل تنام يف اليوم الواحد اإل ت�صع دقائق و لي�صت على مرة واحدة 

اإمنا على ثاث مراحل كل مرة ثاث دقائق 
كم   600000 طولها  يبلغ  الب�صري  اجل�صم  �صراين  اأن  تعلم  • هل 
تنف�س بدون  املياه  حتت  �صاعة  البقاء  ي�صتطيع  احلوت  اأن  تعلم  • هل 

الأر�صية  الكرة  على  حيوان  اأكر  هو  الأزرق  احلوت  اأن  تعلم  • هل 
كم  م�صافة850  على  غنائها  بوا�صطة  التخاطب  ت�صتطيع  الزرقاء  احليتان  اأن  تعلم  • هل 

اأمتار   9 اإىل  اأحيانا  اإرتفاعها  ي�صل  جمجمته  فوق  احلوت  راأ�س  من  تدفع  التي  املاء  نافورة  اأن  تعلم  • هل 
ال�صاعة   / كم   40 اإىل  �صرعته  ت�صل  ذلك  ومع  اأطنان   5 اإىل  ي�صل  الفيل  وزن  اأن  تعلم  • هل 

ميل  مليون   168 يبلغ  يوم  كل  جمراه  يف  الدم  يقطعه  الذي  امل�صوار  اأن  تعلم  • هل 

حنظلة واجلمل
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االأنانا�ص
فاكهة  حت���ت���وي 
على  الأن���ان���ا����س 
من  ال������ع������دي������د 
ت  مينا لفيتا ا
املهمة  وامل���ع���ادن 
كما  ل���ل���ج�������ص���م، 
على  حت������ت������وي 
م���������������������ص����������ادات 
الأك���������������������ص����������دة 

والنزميات التي تكافح الأمرا�س.
التي  فافنويدات  ت�صمى  الأك�صدة  م�صادات  من  خا�صة  مبجموعة  غني 
خماطر  تقلل  الأك�صدة  مب�صادات  الغنية  والوجبة  ن��وع.  اآلف  �صتة  يتفرع 

الإ�صابة باأمرا�س مزمنة مثل ال�صكري والقلب.
ي�صاعد الأنانا�س على اله�صم عر جمموعة من الإنزميات ت�صمى بروميلن 

التي تفتت جزيئات الروتن مما ي�صهل ه�صمها.
يقلل خماطر الإ�صابة بال�صرطان

ي�صاعد ما به من انزميات وفيتامينات ومعادن يف تقوية جهاز املناعة.
تخفيف اآلم املفا�صل

تخفيف اآلم جراحات الأ�صنان
يذكر اأن كوب واحد من الأنانا�س يحتوي على 82.5 �صعر حراري ويوفر 
131 باملئة من احتياجات اجل�صم اليومية من فيتامن �صي وكذلك 76 

باملئة من الحتياجات اليومية من املنجنيز.

وقد  ال�صم�س  وح��رارة  احلر  لهيب  و�صط  قدميه  على  م�صيا  ال�صحراء  يعر  ويدعى حنظلة  الرعاة  اأح��د  كان 
ا�صابه اجلوع والعط�س .. ويف اأثناء ذلك وجد جما يعر ال�صحراء وحيدا فم�صى معه حتى هداه اجلمل اإىل 
ماء عذب ، وهناك �صرب حنظلة وارتوى كثريا ولكن اجلمل اأخذ ي�صرب وي�صرب وكاأنه لي�صبع اأبدا ومل يكن 
حنظلة يعرف اأن اجلمل مياأ �صنامه حتي ي�صتطيع اأن يحمله ويعر معه ال�صحراء، وبعد فرتة �صار الثنان 
حتى و�صا اإىل واحة ت�صكنها قبيلة كبرية نزل فيها �صيفن كرمين ومكث فيها يومن حتى خريهما كبري 
القبيلة من اأن يعي�صا معهما كاأنهما فردان من القبيلة او يحمان الزاد والزواد ويرحان فاختار حنطلة اأن 

يعي�س و�صط افراد القبيلة .
اأخذ حنطلة يفكر كثريا فيعمل يدر عليه ربحا يكفيه �صر ال�صوؤال وهنا تذكر ماكان يفعله اجلمل حينما ماأ 
�صنامه باملاء لي�صتفيد منه اثناء الرحلة فجاءت له فكرة جميلة واخذ يبحث عن جلود احليوانات القوية ثم 
ينظفها جيدا ويجعلها مل�صاء لمعة نطيفة خالية من الرائحة وبعد ذلك يقوم بخياطة متينة وليرتك منها 
غري رقبة طويلة تربط منها بعد اأن متاأ باملاء ليحملها من اراد ال�صفر فوق ظهره لتعينه على العط�س و�صط 
ال�صحراء ،وهكذا راجت فكرة حنظلة واطلق عليها ا�صحاب القبيلة وعاء املاء اجللدي ومنهم من ا�صماها قربة 
ومنهم من ا�صماها مطرة لأنها حتتفظ باملاء نظيفا طاهرا فعا�س حنظلة يف و�صطهم كرمي النف�س عزيزا مبا 
يك�صبه من �صناعة القربة وبعد ذلك جلاأ اإىل طريقة اخرى للتك�صب مل يكن يجيدها افراد القبيلة فقد كان 
القوارب وغريها  و�صناعة  اخل�صبية  الواين  �صناعة  يتقن  فكان  الخ�صاب  الثاثاث من  بع�س  �صناعة  يجيد 
فا�صتعان باملواد ال�صمغية امل�صتخرجة من ال�صجار وحوافر الذبائح وا�صتعان اي�صا بامعاء احليوانات الذبيحة 
وا�صياء كثرية ليتقن عمله ولتخرج من بن يديه ا�صياء جيدة ال�صنع فا�صتطاعوا ان ينزلوا اإىل النهر ال�صغري 
بقواربهم املتينة وعلمهم �صيد ال�صماك ومتليحها كما �صنع لهم بع�س الدوات املو�صيقية البيئية وكان اي�صا 
اإىل جنة �صغرية ت�صكنها قبيلة �صعيدة  انواع اخل�صروات والفاكهة حتى حتولت الواحة  يعلمهم زراعة بع�س 
�صميت بعد ذلك با�صم حنظلة بعدها تزوج حنظلة من ابنة �صيخ القبيلة وا�صتحق اأن يكون فخرا لهم وعنوانا 

لهم يف كل اأعمالهم الطيبة .

ن�صاط  لتغري  كميا  من��وذج��ا  اأم��ري��ك��ي��ون  علماء  ابتكر 
الدماغ مع منو الطفل، ولأول مرة اكت�صفوا كيف تتغري 

وظيفة النوم مع التقدم بالعمر.
كما  باأنه   ،Science Advances جملة  وتفيد 
لإ�صاح  للنوم  واحليوان  الإن�صان  يحتاج  معروف  هو 
الأ�صرار احلا�صلة يف الدماغ ب�صبب الإجهاد والن�صاط 
املعريف، وكذلك لإعادة تنظيم البنية الع�صبية، وتعزيز 

تاأثري التعليم وتقوية الذاكرة.
ولكن العلماء مل يكونوا على علم كيف يتم حتقيق ذلك 

يف مراحل العمر املختلفة.
العلماء  م����ن  ���ص��م��م��ت جم���م���وع���ة  ذل�����ك  اأج������ل  وم�����ن 
الأم���ري���ك���ي���ن ب��رئ��ا���ص��ة ع��ل��م��اء اأع�������ص���اب م���ن جامعة 
اأجنلو�س، منوذجا ريا�صيا لتطور  كاليفورنيا يف لو�س 
وظ��ائ��ف ال��دم��اغ ل��دى الأط��ف��ال منذ ولدت��ه��م وحتى 

بلوغهم خم�صة ع�صر عاما. ياأخذ هذا النموذج بالعتبار 
للدماغ وحجم  الغذائي  التمثيل  موؤ�صرات مثل معدل 

الدماغ والوقت الازم ل�صرعة النوم.
اأن الوظيفة الرئي�صية للدماغ تتغري  واكت�صف العلماء 
التحتية  البنية  ب��ن��اء  م��ن  �صنة،   2.5 عمر  يف  تقريبا 
التلف.  م��ن  يوميا  وت��ط��ه��ريه  اإ���ص��اح��ه  اإىل  ل��ل��دم��اغ، 
وخال هذه املرحلة ي�صبح الوقت الازم للنوم العميق 

اأق�صر، وتق�صر مدة النوم الإجمالية.
ب��ال��ذات جتري  ال��وق��ت  اأن���ه يف ه���ذا  ال��ع��ل��م��اء،  ويعتقد 
عمليات بناء وتعزيز ال�صبكات الع�صبية، ونرى خالها 
اأو�صح الأحام، ما يدل على اأن الدماغ ل ينام واخلايا 

البع�س. بع�صها  مع  "الع�صبية" تتوا�صل 
واأثبت العلماء اأن النوم ال�صريع امل�صوؤول عن ا�صتجابة 
الدماغ للتعلم ي�صيطر يف املراحل الأوىل لنمو الطفل، 

اليومي  التعايف  ع��ن  امل�����ص��وؤول  البطيء  ال��ن��وم  ح��ن  يف 
ي�صود طوال العمر املتبقي.

 3-2 عمر  حتى  الطفل  دم��اغ  اأن  �صابقا  يعرف  وك��ان 
تدريحيا.  حت�صل  وال��ت��غ��ريات  ب�صرعة،  ينمو  ���ص��ن��وات 
ولكن العلماء اكت�صفوا اأن هذه التغريات حت�صل فجاأة 

وي�صبهونها بتحول املاء اإىل جليد.
ويوؤدي هذا اإىل تغري  فرتة خمتلف مراحل النوم. وقد 
اكت�صف الباحثون، اأنه مع ازدياد حجم الدماغ تتقل�س 
حديث  الطفل  عند  كانت  ف��اإذا  العميق،  النوم  مرحلة 
الولدة تعادل %50 ففي العا�صرة من العمر تنخف�س 
بالعمر،  التقدم  مع  بالنخفا�س  وت�صتمر   25% اإىل 
وقت  من  تقريبا   15% ال�صن  كبار  عند  تعادل  حيث 
النوم. وتعتر جينا بو ،كبرية الباحثن من اجلامعة، 

اأن النوم ل يقل اأهمية عن الطعام، وهو مثل الدواء.

كيف تتغري وظيفة النوم مع التقدم بالعمر؟

امراأة تتحدث على هاتفها املحمول وهي تتجول يف �سارع غمرته املياه بعد هطول االأمطار املو�سمية يف مومباي.ا ف ب


