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حالة مر�سية تدل على الإ�سابة ب�سرطان الرئة
على  احلياة،  قيد  على  الرئة  ب�سرطان  امل�سابني  بقاء  معدل  يتوقف 
مدى انت�سار الورم اخلبيث، ول�سوء احلظ فاإن املر�ص ال ُي�سخ�ص يف 

معظم احلاالت اإال يف مراحله املتقدمة.
ال��رئ��ة، مثل  ب�سرطان  االإ���س��اب��ة  ت��دل على  وا�سحة  اأع��را���ص  وه��ن��اك 
ال�سعال طويل االأمد الذي يرتافق يف بع�ص االأحيان مع نزول الدم، 
امل�ستمر،  التنف�ص  و�سيق  ال�سعال،  اأو  التنف�ص،  عند  ب��اأمل  وال�سعور 
اأو خ�سارة الوزن  اإ�سافًة اإىل فقدان ال�سهية  وال�سعور الدائم بالتعب، 

غري املربر.
وهناك اأي�ساً عالمات اأقل و�سوحاً على �سرطان الرئة، مثل التغيري 
اململكة  يف  ال�سرطان  اأبحاث  ملركز  ووفقاً  الظفر،  قاعدة  يف  الطفيف 
املتحدة، اإذا اأ�سبحت القاعدة ناعمة، واجللد بجوار الظفر المعاً، فقد 

ي�سري ذلك اإىل املرحلة االأوىل من حالة ت�سمى اأظافر اأبقراط.
رغم  اأبقراط،  باأظافر  االأحيان  من  كثري  يف  الرئة  �سرطان  ويرتبط 
يف  ال��ت��غ��ريات  ه��ذه  اأن  يعتقدون  العلماء  لكن  ال�سلة،  ه��ذه  غمو�ص 
نهايات  يف  ال��رخ��وة  االأن�سجة  يف  ال�سوائل  جتمع  عن  ناجتة  االأظ��اف��ر 

االأ�سابع.
ذلك  "�سبب  اأن  املتحدة،  اململكة  يف  ال�سرطان  اأبحاث  مركز  ويو�سح 
اأكرث من املعتاد، لكننا ال  هو تدفق املزيد من الدم اإىل هذه املنطقة 
الورم الذي ينتج مواد كيميائية  �سببه، قد يكون ب�سبب  نفهم متاماً 

اأو هرمونات معينة".
اأبقراط  اأ�سابع  املفاجئ حلالة  االنت�سار  اإىل  املر�سى  �سهادات  وت�سري 

لديهم، ويف بع�ص احلاالت كانت العر�ص الوحيد للمر�ص لديهم. 

مقرم�سات اخل�سروات لي�ست بدياًل �سحيًا للبطاط�س املقلية
ُت�سنف املقرم�سات غري امل�سنوعة من البطاط�ص اأحياناً �سحية اأكرث 
"اأقل دهون من  من البطاط�ص املقلية، ويحمل تغليفها عبارات مثل 

مقرم�سات البطاط�ص" اأو "املزيد من الربوتني".
غري اأن اأحد مراكز امل�ستهلك االأملانية، فح�ص 80 منتجاً خمتلفاً من 
مقرم�سات اخل�سروات املطروحة يف االأ�سواق ووجد اأنها ال تفي بتلك 
ب�سكل عام على  البطاط�ص  اأخرى حتتوي مقرم�سات  بعبارة  املزاعم. 
نحو 530 �سعراً حرارياً و33 غراماً من الدهون لكل 100 غرام، 
بينما حتتوي املقرم�سات امل�سنوعة من البنجر، والبطاطا، اأو اجلزر 

االأبي�ص، على 500 �سعر حراري و32 غراماً لنف�ص الكمية.
ولكن املقرم�سات امل�سنوعة من العد�ص والبازالء وغريها من احلبوب، 
حتتوي على �سعرات حرارية اأقل ت�سل اإىل 440 �سعراً حرارياً و16 

غراماً من الدهون لكل مئة غرام.
كما حتتوي على كمية بروتني اأكرث من اخليارات االأخرى، وتتال�سى 

ميزتها فوراً ب�سبب ارتفاع مقدار امللح فيها.
اأقل مقارنة مع  ويف الواقع، ال حتتوي مقرم�سات اخل�سار على ملح 

مقرم�سات البطاط�ص.
ومن اجلدير بالذكر اأن على امل�ستهلكني الذين يتطلعون لتناول اأكل 
�سحي اأال يثقوا يف املدون على العبوة، وعليهم قراءة بطاقة الو�سف 

الغذائي عندما يقررون �سراء اأي منتج.

فحو�سات العني قد تك�سف عن اأمرا�س اأخرى
اأفادت الرابطة االأملانية الأطباء العيون باأن فحو�سات العني قد تك�سف 

عن االإ�سابة باأمرا�ص اأخرى غري اأمرا�ص العيون.
قاع  فح�ص  اأث��ن��اء  يكت�سف  قد  العيون  طبيب  اأن  الرابطة  واأو�سحت 
العني تغريات يف االأوعية الدموية، وهو ما ي�سري اإىل االإ�سابة مبر�ص 

ال�سكري اأو ارتفاع �سغط الدم.
اأحد ا�سطرابات التمثيل الغذائي  اإىل  كما قد ي�سري فح�ص القرنية 

للدهون مثل مر�ص ويل�سون اأو ما ي�سمى بتخزين النحا�ص.
وتك�سف االأوعية الدموية يف �سبكية العني الكثري عن ال�سحة العامة 
ال�سكري، يف  االإ�سابة مبر�ص  اإىل  ت�سري  اأن  اإنها ميكن  للمرء؛ حيث 
حني اأن التهاب الع�سب الب�سري ميكن اأن يكون من االأعرا�ص املبكرة 

للت�سلب املتعدد.
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حملة يف لبنان ملعرفة م�سري 
�سحنة الأ�سماك الهدية

ت�سدر و�سم "اأريد �سمكتي" و�سائل التوا�سل االجتماعي يف لبنان، خ�سو�سا 
ال�سمك  من  اأط��ن��ان  عن  اللبنانيني  اآالف  ت�ساءل  حيث  وفي�سبوك،  تويرت 

اأر�سلته موريتانيا موؤخرا اإىل مت�سرري انفجار مرفاأ بريوت.
واأعلنت موريتانيا يف 16 اأغ�سط�ص املا�سي، عن ت�سيري طائرتني حتمالن 
املدمر الذي هز مرفاأ  االنفجار  عقب  لبنان،  اإىل  االأ�سماك  من  طنا   12
�سخ�سا   190 م��ن  اأك���رث  مبقتل  وت�سبب  امل��ا���س��ي  اأغ�سط�ص   4 يف  ب���ريوت 

وت�سريد االآالف.
وقال القن�سل الفخري ملوريتانيا يف لبنان اإيلي ن�سار، اإن الرئي�ص حممد 
واالنفجار  لبنان  اأ���س��اب��ت  التي  الكبرية  ال��ك��ارث��ة  بعد  ق��رر  ال��غ��زواين  ول��د 
ب�12 طنا من  ب��ريوت، ت�سيري طائرتني حمملتني  ال��ذي ح�سل يف  املدمر 

االأ�سماك.
يروا  مل  ب��ريوت،  مرفاأ  انفجار  من  املت�سررين  خ�سو�سا  اللبنانيني،  لكن 
ال�سمك املوريتاين، مما دفعهم للت�ساوؤل عن �سبب اختفاء هذه الكمية من 

االأ�سماك، وربطوا ذلك مبا تعي�سه البالد من حالة ف�ساد.
وقال حممد نزال على ح�سابه يف تويرت: "اأ�سبوعان على و�سول االأ�سماك 
مرفاأ  انفجار  بعد  م�ساعدة  لبنان.  اإىل  بجودتها،  امل�سهورة  املوريتانية، 
اأنا  املهم،  بريوت. م�سكورة موريتانيا احلبيبة، بالد �سنقيط وبني ح�ّسان. 
كمواطن لبناين فقري، وحمب لل�سمك، مل اأح�سل على اأي �سمكة.. وال حتى 

ح�سكة. ال�سوؤال: اأين توزعت تلك االأ�سماك؟ �سوؤال جّدي".

تطبيق غوغل ي�ساعد الأطفال 
على تعلم اللغة العربية

ي��ب��ح��ث ال��ك��ث��ري م��ن ال��ع��ائ��الت يف عاملنا 
ل��ت��ح�����س��ني مهارات  ط����رق  ع���ن  ال���ع���رب���ي 
اأط����ف����ال����ه����م ال����ل����غ����وي����ة، وخ����ا�����س����ة عرب 
املدر�سة  متثل  التي  الذكية  التطبيقات 

اجلديدة يف التعليم احلديث.
لدى  ال��ل��غ��وي��ة  امل���ه���ارات  لتعزيز  و�سعيا 
االأطفال، اأعلنت �سركة "غوغل" اإطالق 
 Read" تطبيق  من  العربية  الن�سخة 
تفاعلية  توفر جتربة  التي   ،"Along
املو�سوع،  وب����ه����ذا  ل����الأط����ف����ال.  مم��ت��ع��ة 
 Read ق����ال رئ��ي�����ص ه��ن��د���س��ة ت��ط��ب��ي��ق
املهمة  اإن  ح���ي���در،   زه���ري   ،Along
املعلومات  تنظيم  هي  لديهم  الرئي�سية 
و ت�سهيل الو�سول اإليها واال�ستفادة منعا 
للجميع، وهذا ي�سمل امل�ساعدة يف توفري 
اللغة  التعليم للجميع بغ�ص النظر عن 
اأن  نوؤمن  "نحن  املوقع. وقال حيدر:  اأو 
م�ساعدة  باإمكانها  ميكنها  التكنولوجيا 
املعّلمني والطالب على التعلم واالبتكار 
العربية  اللغة  وت��اأت��ي خ��ط��وة دع��م  م��ع��ا، 
يف   Read Along تطبيق  ���س��م��ن 
على  االأط��ف��ال  مب�ساعدة  التزامنا  اإط��ار 
والكتابة  ال��ق��راءة  يف  مهاراتهم  حت�سني 

باللغة العربية متى واأينما كانوا".

عندما تفقد 5 كغم من وزنك.. 
ماذا يحدث جل�سمك ؟ �ص 23

فوائد الك�ستناء ل�سحتك
بها  تعرف  التي  املك�سرات(  م��ن  )ن��وع  الك�ستناء  اأ���س��م��اء  تتعدد 
وهناك  اأبوفروة  عليه  يطلقون  فهنا  املختلفة،  املناطق  بح�سب 
يقولون اإنه ال�ساه بلوط اأو احلمب�سي�ص. وهو له فوائد عديدة 

للج�سم.
ومتدنا الع�سر حبات )84 غم( من النوع االأروب��ي امل�سوي من 
حراري،  �سعر  الك�ستناء بح�سب ال� USDA مبا يقارب 206 

و44 غم كربوهيدرات، وفق »ويب طب«.
العنا�سر  م����ن  ب���ال���ع���دي���د  غ��ن��ي��ة  وه�����ي 
كالبوتا�سيوم  ج���ًدا  املفيدة  الغذائية 
والكال�سيوم والعديد من الفيتامينات 
B من  وف��ي��ت��ام��ي��ن��ات   C ك��ف��ي��ت��ام��ني 
ن��اي�����س��ني وث��امي��ني وب��ريودك�����س��ني، وحم�ص 

الفوليك.
املفيدة  م�سبعة  الغري  للدهون  م�سدر  تعد  كما 
اإ�سافة  وال�����س��راي��ني،  القلب  �سحة  لتعزيز  ج��دا 
وان  الغذائية.كما  لالألياف  غني  م�سدر  لكونها 
الك�ستناء ال�سينية )C. mollissima( تعد 
 100 A، حيث كل  ذات م�سدر جيد لفيتامني 
دولية  وح��دة   202 يقارب  مبا  ميدنا  منها  غم 

من هذا الفيتامني.

عادة ما يبداأ املر�ص باأمل يف البطن وغثيان ومن ثم قيء 
واإ�سهال. ي�سعر املري�ص بالوهن، ويف بع�ص االأحيان ُي�ساب 
باحلمى اأي�ساً. وميكن اأن يت�سبب فقدان ال�سوائل بالدوار 
هذه  تختفي  ما  ع��ادة  لكن  بال�سعف.  الوا�سح  ال�سعور  اأو 

االأعرا�ص متاماً بعد ب�سعة اأيام.

ن�صائح مهمة
لذلك  وامل���ع���ادن،  ال�����س��وائ��ل  نق�ص  تعوي�ص  هنا  امل��ه��م  م��ن 
قلياًل  املُملح  ال�ساي  اأو  املاء  كافية من  �سرب كميات  يجب 
كما  التقيوؤ.  اأجل جتنب  احل�ساء بجرعات �سغرية من  اأو 
ميكن احل�سول من ال�سيدلية اأي�ساً على م�سحوق خا�ص 
لتعوي�ص ن�ص املعادن. ويف حالة عدم احل�سول عليه يكفي 
اإذاب��ة �ست مالعق �سغرية من ال�سكر واأخ��رى من  اأحياناً 
امللح يف لرت من املاء، و�سربه على دفعات. مع مراعاة عدم 
تناول االأطعمة ال�سلبة حتى نهاية نوبات التقيوؤ وال�سعور 

بالغثيان.

و�صفات منزلية
التهاب  م��ن  للتخل�ص  املنزلية  الو�سفة  تكون  الغالب  يف 

املعدة واالأمعاء هذا اأعواد الب�سكويت املاحلة وامل�سروبات 
ال�سفاء  ناجعة فعاًل يف  كالكوكا كوال. فهل هي  الغازية 
من هذه النزالت؟ نظراً الأن االأطفال اأكرث تاأثراً بفقدان 
خ�سو�ساً  عليهم  فيجب  بالبالغني،  مقارنة  ال�سوائل 

جتنب هذه الو�سفة املنزلية.
كرانكن  "تي�سنكري  ال�سحي  التاأمني  وكالة  تكتب  كما   
يزيد  اإذ  االإن���رتن���ت.  ع��ل��ى  موقعها  يف  االأمل��ان��ي��ة  كا�سه" 
املحتوى العايل للغاية من ال�سكر يف امل�سروبات الغازية 
كالكوكا ك��وال م��ن ح��دة االإ���س��ه��ال، م��ا يزيد م��ن فقدان 
ال�سوؤال يف اجل�سم. كما اأن الكوكا املحتوية على الكافيني 
لكن  كبري.  ب�سكل  البوتا�سيوم  فقدان  زي��ادة  على  تعمل 
ت����ردد تناول  ل��ل��ب��ال��غ��ني دون  ال���رغ���م ذل���ك مي��ك��ن  ع��ل��ى 
بع�ص اأعواد الب�سكويت اململحة، وذلك لتعوي�ص فقدان 

اأج�سامهم لل�سوديوم ب�سكل خا�ص.

مباذا ين�صح الأطباء؟
ي��اأت��ي مل�ساعدة  ذل���ك ين�سح االأط���ب���اء مب��ا  ع��ن  وع��و���س��اً 

اجل�سم يف التخل�ص من هذا االلتهاب:
اإذ ي��رت��ب��ط البكتني  امل��ب�����س��ور )م���ع ق�����س��وره(:  ال��ت��ف��اح   ·

املوجود فيه بال�سوائل، ما يعمل على التقليل من حدة 
االإ�سهال.

هذه الفاكهة العديد من املعادن  توفر  املهرو�ص:  · املوز 
ل��ت��ج��دي��د تخزين  اأ���س��ا���س��ي  ب�سكل  وت�����س��ت��خ��دم  امل��ف��ق��ودة 

البوتا�سيوم.
تناولها مبقادير �سغرية طوال  الرز: ويجب  · ع�سيدة 
ب��امل��اء ولي�ص  ال��رز  اإىل غلي  االن��ت��ب��اه  ال��ي��وم. لكن يجب 

احلليب ومن ثم اإ�سافة القليل من امللح ولي�ص ال�سكر.
االإيطايل  ال��ع��الج  االإي��ط��ايل: وه��ذا  )االأرز(  ري��زوت��و   ·
القدمي للمنزل عبارة عن ريزوتو جاف مع البارميزان 

املب�سور.

متى نق�سد الطبيب؟
الق�ساء على  املنزلية يف عدم  العالجات  اإذا ف�سلت هذه 
التهاب املعدة واالأمعاء واأُ�سيب ال�سخ�ص مب�ساكل حادة 
اأو  النعا�ص  اأو  الع�سالت  ت�سنج  اأو  الدموية  ال���دورة  يف 
الطبيب  ا�ست�سارة  فيجب  اجل�سم،  ح��رارة  درج��ة  ارتفاع 
اإذ الحظ امل�ساب خروج الدم مع الرباز  فوراً. خ�سو�ساً 

وا�ستمر االإ�سهال والقيء الأكرث من ثالثة اأيام.

هل تق�سي امل�سروبات الغازية على اللتهاب املعوية فعاًل؟

ع��ن��د الإ���ص��اب��ة ب��ال��ت��ه��اب امل��ع��دة والأم��ع��اء 
ب��اأع��را���ص��ه امل��زع��ج��ة ك��ال��غ��ث��ي��ان وال��ق��يء 
والإ�صهال، يلجاأ البع�ض اإىل اأعواد الب�صكويت 
كول،  كالكوكا  الغازية  وامل�صروبات  اململحة 
ماذا  لل�صفاء؟  فعاًل  ناجعة  طريقة  هي  فهل 

يقول الأطباء؟
من منا مل ُي�صب يومًا بالنزلة املعوية واأعرا�صها 
فهذه  والتقيوؤ،  والإ�صهال  الغثيان  املزعجة: 
الطبية  الإح�����ص��اءات  بح�صب  تعد  ال��ن��زلت 
يو�صح  كما  عامليًا،  املعدية  الأمرا�ض  اأكرث  من 
املركز الحتادي للتوعية ال�صحية على موقعه 
املعدة  التهاب  يت�صبب  اأن  ميكن  الإنرتنت.  يف 
وذلك  الأع��را���ض،  من  متنوع  بعدد  والأم��ع��اء 
بح�صب نوع الفريو�صات وطبيعة مناعة ج�صم 
املر�ض  حدة  فاإن  وبالتايل  امل�صاب،  ال�صخ�ض 
من  تختلف  اأي�صًا  الفريو�صات  ح�صانة  وفرتة 
ب�صع  الأم��ر  ي�صتغرق  فقد  اآخ��ر.   اإىل  �صخ�ض 

�صاعات ويف اأحيان اأخرى اإىل عدة اأيام.

تطّورات تعزز الآمال يف عالج 
احلالت اخلطرة من كوفيد- 19 

باتت الو�سائل اأكرث تعّددا وتطّورا 
االأزمة  بداية  احل��ال يف  اليوم مما 
االأكرث  احل���االت  ملعاجلة  الوبائية 
يف  كوفيد19-،  م�����ن  خ�����ط�����ورة 
االأرواح،  ينقذ  اأن  �ساأنه  من  تقّدم 
اأف���اد خ��رباء فرن�سيون  م��ا  بح�سب 

واأمريكيون وكالة فران�ص بر�ص.
اإري�����ك موري  وي���وؤك���د ال��ب��وف�����س��ور 
الفرن�سية  اجل���م���ع���ي���ة  رئ����ي���������ص 
اأجنز  كبريا  "تقّدما  اأن  لالإنعا�ص 
دانييل  وي�سيف  ال�سدد".  ه��ذا  يف 
االأمرا�ص  ق�����س��م  رئ��ي�����ص  غ��ري��ف��ن، 
"بروهيلث"  جمموعة  يف  املعدية 
من  طبيب  األ���ف  نحو  ت�سّم  ال��ت��ي 
22 م�ست�سفى يف منطقة نيويورك، 
اإن "فر�ص البقاء على قيد احلياة 
حت�ّسنت كثريا يف الواليات املتحدة 
يف اأو�ساط الفئات العمرية كافة".

التح�ّسن  ه���ذا  م��ن  االأول  وال�����س��ّق 
يعزى اإىل االأدوية.

ف�����م�����ن�����ذ ح�������زي�������ران/ي�������ون�������ي�������و، 
منافع  درا������س�����ات  ع������ّدة  اأظ�����ه�����رت 
الكورتيكو�ستريويدات لالأ�سخا�ص 

الذين يعانون اإ�سابات خطرة.
وب��ح�����س��ب ���س��ل�����س��ل��ة م���ن االأب���ح���اث 
ن�������س���رت يف ال����ث����اين م����ن اأي����ل����ول/

"جاما"  جم������ّل������ة  يف  ����س���ب���ت���م���ر 
هذه  ت�سمح  ال��ط��ب��ي��ة،  االأم��ريك��ي��ة 
الوفاة  خ��ط��ر  بتخفي�ص  االأدوي�����ة 
يف  ي��وم��ا   28 % بعد   21 بن�سبة 
احلاالت اخلطرة، من خالل عالج 
االلتهاب املالزم لالأ�سكال اخلطرة 

من الفريو�ص.
مفعوال  اآخ���ر  دواء  اأّي  يظهر  ومل 
يف  احل���������ّد  ه�������ذا  اإىل  م���ل���ح���وظ���ا 
خ��ف�����ص خ���ط���ر ال�����وف�����اة، م����ا دفع 
ال���ع���امل���ي���ة اإىل  م��ن��ظ��م��ة ال�������س���ح���ة 
املنهجي  ب�"اال�ستخدام  التو�سية 
امل�سابني  عند  للكورتيكو�ستريويد 

ب�سكل خطر اأو حرج" من املر�ص.
م�ست�سفى  يف  ال��ط��ب��ي��ب  وي�����وؤّك�����د 
ب����وان����ك����اري����ه يف غ���ار����ص  رمي��������ون 
ب�����س��اح��ي��ة ب��اري�����ص ج��ي��اليل اأن����ان 
ال��ذي �سارك يف اإع��داد اإح��دى هذه 
اأن  �ساأنه  "هو عالج من  الدرا�سات 

ينقذ االأرواح".
ومن العالجات االأخ��رى التي من 
"اإعطاء  امل���ع���ادل���ة،  ت��غ��ي��ري  ���س��اأن��ه��ا 
اأبكر  وق���ت  ال��ت��خ��رّث يف  م�����س��ادات 
وبوترية اأ�سرع"، بح�سب الربوف�سور 
مارك ليون من اجلمعية الفرن�سية 
لالإنعا�ص. ويق�سي الهدف بتجّنب 
امل�ساعفات  وه��ي من  ال���دّم،  تخرّث 
وميكن  لكوفيد19-.  اخل���ط���رة 
املر�سى  "عالج  اإن  عموما  ال��ق��ول 
ي���ج���ري ب���ع���دد اأق������ّل م���ن االأدوي������ة 
ال���ربوف�������س���ور  وف������ق  املوّجهة"، 
ال�ستخدام  اإذن  داع  وال  غ��ري��ف��ن. 
ت�سّكل  التي  الهيدروك�سيكلوروكني 
حمور �سجاالت حمتدمة والتي مل 

تثبت الدرا�سات فعاليتها.
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�ش�ؤون حملية

حلماية اأفراد املجتمع واللتزام مبعايري اجلودة العاملية 

�سحة تعيد افتتاح معهد التاأهيل والعالج الطبيعي يف م�ست�سفى العني لتقدمي العالج الطبيعي، واملهني، واأمرا�س النطق واللغة

يف ظل التحديات التي تواجه املدار�ض نتيجة تف�صي جائحة كورونا

تعاون جديد بني مكتب التوا�سل املجتمعي بجامعة نيويورك اأبوظبي ومركز هيالري بالون للتميز يف التدري�س والتعلم يدعم طالب املدار�س افرتا�سًيا

لالهتمام ب�صحة القلب

مدربة ريا�سية تخ�سع لعالج كي الأن�سجة بوا�سطة الق�سطرة يف  كليفالند كلينك اأبوظبي

•• اأبوظبي - الفجر

"�سحة"  ال�سحية  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �سركة  اأع���ادت 
ال��ت��اأه��ي��ل وال���ع���الج ال��ط��ب��ي��ع��ي التابع  اف��ت��ت��اح م��ع��ه��د 
منف�ساًل  خا�ساً  مبنًى  ي�سغل  وال��ذي  العني،  مل�ست�سفى 
عن املبنى الرئي�سي للم�ست�سفى، ويقدم خدمات عالية 
اجلودة ومتخ�س�سة للتاأهيل البدين، تت�سمن العالج 
واللغة،  النطق  واأم��را���ص  املهني،  وال��ع��الج  الطبيعي، 

وفقاً الأعلى املعايري العاملية.
 وقالت �سمية احلمادي، مدير معهد التاأهيل والطب 
اإحدى من�ساآت �سركة  التابع مل�ست�سفى العني  الطبيعي 
االأجهزة  ب��اأح��دث  جمهز  التاأهيل  ق�سم  اإن  "�سحة"، 
اأهايل  جلميع  خ��دم��ات��ه  وي��ق��دم  امل��ت��ط��ورة،  والتقنيات 

مدينة العني.
الأ�سحاب  ال��رع��اي��ة  ي��ق��دم  التاأهيل  ق�سم  اأن  واأ���س��اف��ت 
اأو عملية  الهمم، واملر�سى الذين يتعافون من مر�ص 
مثل: بعد الك�سر اأو اإ�سالح وتر، املر�سى الذين يعانون 
االنتباه  نق�ص  وا���س��ط��راب  التعلم،  يف  �سعوبات  م��ن 
ال�سحة  م�ساكل  من  يعانون  والذين  احلركة،  وف��رط 
للتجبري،  باالإ�سافة  ال�سيخوخة،  ومر�سى  العقلية، 
والتدخالت لالأطفال والبالغني الذين مت ت�سخي�سهم 

ب��ا���س��ط��راب��ات ال��ن��ط��ق وال��ل��غ��ة، وا���س��ط��راب��ات املعاجلة 
ال�سمعية وفقدان ال�سمع، وال�سمع واأنظمة االت�ساالت 

املعززة والبديل.
يقدم  العني،  التاأهيل يف م�ست�سفى  ق�سم  اأن  واأو�سحت 
كذلك الرعاية واإعادة التاأهيل للمر�سى املتعافني من 

)كوفيد–19(  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ص  االإ���س��اب��ة 
العظام  وجراحة  الع�سبي،  التاأهيل  الإع��ادة  باالإ�سافة 
والرئوي،  الوعائي  القلبي  التاأهيل  واإعادة  والريا�سة، 
اال�سطناعية  واالأط�������راف  ال���روم���ات���ي���زم،  والأم����را�����ص 
والتقومي. ويعمل الق�سم من يوم االأحد اإىل اخلمي�ص 

م�ساًء،  الثامنة  وح��ت��ى  �سباحاً  الثامنة  ال�ساعة  م��ن 
فيما يعمل يومي اجلمعة وال�سبت يف حال الطلب من 

ال�ساعة الثامنة �سباحاً وحتى الرابعة ع�سراً. 
ويحر�ص م�ست�سفى العني على املحافظة على �سالمة 
تطبيق  خ���الل  م���ن   امل�ست�سفى  زي����ارة  ل���دى  امل��ر���س��ى 
اإج�����راءات ال�����س��الم��ة واالأم�����ان ال�����س��ارم��ة ال��ت��ي تهدف 
اأعمال  ذل��ك  وي�سمل  وامل��وظ��ف��ني.  املر�سى  حماية  اإىل 
التطهري والتعقيم عند الدخول اإىل املن�ساأة، باالإ�سافة 
وو�سع  امل����داخ����ل  ع��ن��د  احل�������رارة  درج�����ة  ف��ح�����ص  اإىل 
ح��واج��ز زج��اج��ي��ة ب��ني م��وظ��ف��ي اال���س��ت��ق��ب��ال واملر�سى 
اإر�سادات  مع  متا�سياً  الغرف  وت�سميم  الت�سجيل،  عند 

التباعد اجل�سدي.
التطبيب  خدمة  تقدمي  العني  م�ست�سفى  يوا�سل  كما 
ُب��ع��د ل��ل��م��ر���س��ى ، مب���ا ي�����س��م��ن ���س��الم��ة املري�ص  ع���ن 
ل�سمان عدم حدوث  باخلدمة من منزله  واال�ستمتاع 
ل�سمان  العني  م�ست�سفى  يف  عالية  وكثافة  ازدح��ام  اأي 

احتياطات التباعد اجل�سدي.
ال��ت��اأه��ي��ل وال���ع���الج الطبيعي  وي��ت��م م��راج��ع��ة م��ع��ه��د 
وا���س��ت��ق��ب��ال امل��ر���س��ى ب��ع��د ح��ج��ز امل��واع��ي��د م���ن خالل 
حتميل  اأو   ،80050 امل��ج��اين  ال��رق��م  على  االت�����س��ال 

تطبيق �سحة.

•• اأبوظبي- الفجر

اأعلن مكتب التوا�سل املجتمعي يف جامعة 
تعاون  ث���م���رة  ع����ن  اأب����وظ����ب����ي  ن����ي����وي����ورك 
للتميز  بالون  هيالري  مركز  مع  جديدة 
يف ال��ت��دري�����ص وال��ت��ع��ل��م م��ن خ���الل تقدمي 
االفرتا�سية،  اخل�����س��و���س��ي��ة  ال�����درو������ص 
وتوفري الدعم االأكادميي واملعنوي لطالب 
املدار�ص يف املرحلة املتو�سطة والثانوية يف 
اأب��وظ��ب��ي.  وم��ن خ��الل ه��ذا امل�سروع، قدم 
اأك���رث م��ن 30 ف���رداً م��ن اأع�����س��اء جمتمع 
جامعة نيويورك اأبوظبي 300 �ساعة من 
الدرو�ص اخل�سو�سية ملا يقارب 60 طالباً 
�سمن مراحل درا�سية متفاوتة بني ال�سف 
ال���ث���اين ع�����س��ر، ع��ل��ى مدى  اإىل  اخل��ام�����ص 
اأ���س��ه��ر، يف خ��ط��وة ج���اءت ا�ستجابة  ث��الث��ة 
لتاأثر قطاع التعليم يف جميع اأنحاء العامل 
بعد"  ع��ن  "التعلم  اإىل  املفاجئ  بالتحول 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  انت�سار  نتيجة 

."19  - "كوفيد 
وو�سع التحول املفاجئ اإىل التعلم عن بعد 
العديد من  اأمام  التحديات  جمموعة من 

املدار�ص والطالب، مبا يف ذلك وجود نق�ص 
بعد،  التعلم عن  اإىل  للو�سول  االأجهزة  يف 
وحمدودية  االإن��رتن��ت،  ب�سبكة  واالت�����س��ال 
التدري�ص  ك��ي��ف��ي��ة  ع��ل��ى  امل��ع��ل��م��ني  ت���دري���ب 
يجدون  الطلبة  بع�ص  اأن  كما  ب��ع��د.  ع��ن 
�سعوبة يف ح�سور الدرو�ص عرب االنرتنت 
والرتكيز،  التحفيز  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  م��ع 
خ�������س���و����س���اً يف ح�����ال ع�����دم مت��ك��ن��ه��م من 
احل�سول على دعم فوري مل�ساعدتهم على 

اإكمال مهامهم املدر�سية.  اأو  فهم فكرة ما 
وعمل املدر�سون، وهم جمموعة من طالب 
وخريجيها  اأب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك  ج��ام��ع��ة 
جمموعة  م�������س���اع���دة  ع���ل���ى  وم���وظ���ف���ي���ه���ا، 
امل���دار����ص يف االإم�����ارة ملوا�سلة  م��ن ط���الب 
حتديات  بع�ص  ع��ل��ى  وال��ت��غ��ل��ب  درا���س��ت��ه��م 
التعلم عن بعد. و�سارك املدر�سون، الذين 
تواجدهم يف  بعد، من خالل  يعملون عن 
وهي، ال�سني، وم�سر، والهند،  دولة،   16
واململكة  وبولندا،  وكازاخ�ستان،  واالأردن، 
اجلنوبية،  وك���وري���ا  ال�����س��ع��ودي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
وتايوان، ودولة االإمارات العربية املتحدة، 
واململكة  االأم��ري��ك��ي��ة،  امل��ت��ح��دة  وال���والي���ات 

املتحدة.
م�ساركة  اأ�ستاذة  جلي�سون،  نان�سي  وقالت 
جامعة  يف  ال�سيا�سية  والعلوم  املمار�سة  يف 
نيويورك اأبوظبي، ومديرة مركز هيالري 
والتعلم:  ال���ت���دري�������ص  يف  ل��ل��ت��م��ي��ز  ب���ال���ون 
اخل�سو�سية  ال����درو�����ص  م�����س��روع  "مّكن 
نيويورك  ج��ام��ع��ة  ط����الب  االف���رتا����س���ي���ة 
اأبوظبي من مواجهة التحديات االإن�سانية 
املتعلقة بالو�سول اإىل التعليم خالل اأزمة 

فريو�ص كورونا وتفعيل مهمتنا املتوا�سلة 
التحديات  لال�ستجابة بطرق فاعلة لهذه 
امل�سروع  اأث���ر  حيث  املحلي،  ال�سعيد  على 
من  لكل  التعلم  عملية  يف  اإيجابي  ب�سكل 
م��در���س��ي��ن��ا وط��الب��ه��م خ���الل ه���ذا الوقت 

ال�سعب".
وت��ع��ل��ي��ًق��ا ع��ل��ى جت��رب��ت��ه��ا ك��م��در���س��ة، قالت 
الطالبة اآية اأبو علي من جامعة نيويورك 
اأبوظبي دفعة عام 2023: "اأكرث ما مييز 

العمل يف التعليم االفرتا�سي هو التوا�سل 
يل  �سمح  ال���ذي  ال�سخ�سي  امل�ستوى  على 
من  الرغم  على  طالبي  مع  به  الربنامج 
عرب  وت��وا���س��ل��ن��ا  تف�سلنا  ال��ت��ي  امل�����س��اف��ات 
اأداة  ب�سفتها  ف��ق��ط  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر  ���س��ا���س��ة 

التوا�سل الوحيدة بيننا". 
واأ�سافت اأبو علي: "التعليم مهنة اإن�سانية، 
واإن قدرتنا على ممار�سة اإن�سانيتنا ووعينا 
االأزم���ات هي  اأوق��ات  يف  العاملية  بالق�سايا 
امتياز وجزء من هوية وم�ساعي الطالب 

يف جامعة نيويورك اأبوظبي".
اأبوظبي  وقالت خريجة جامعة نيويورك 
مالمبو:  ف��ون��غ��اي   ،2020 ع����ام  دف��ع��ة 
اأخربتني  ع��ن��دم��ا  ك��ب��ري  ب��ت��اأث��ر  "�سعرت 
ب�سبب  امتحانها  يف  تفوقها  ع��ن  طالبتي 
ما  مو�سوع  �سرح  فيها  مت  التي  الطريقة 
يف الدرو�ص، وكانت احل�سة االأخرية �سعبة 
ب�سكل خا�ص حيث مل يرغب اأي منا يف اأن 
يقول وداًعا، اإذ اأننا اأ�سبحنا جزًءا ال يتجزاأ 
اأ�سهر  خ���الل  ال��ب��ع�����ص  بع�سنا  ح��ي��اة  م��ن 
قليلة، واأنا اأرى اأن هذا التعاي�ص يعد اأمراً 

جمزياً".

•• اأبوظبي- الفجر 

"كليفالند  م�ست�سفى  يف  االأط���ب���اء  ي��دع��و 
مبادلة  م���راف���ق  اأح����د  اأبوظبي"،  ك��ل��ي��ن��ك 
للرعاية ال�سحية، جميع الن�ساء لالهتمام 
على  ال�����س��وء  ت�سليط  م��ع  ال��ق��ل��ب  ب�سحة 

خيارات العالج املتوفرة لديه. 
امل�ست�سفى يف  اأج��راه  ا�ستبيان  نتائج  وبينت 
الن�ساء  من  املئة  يف   82 اأن   2019 العام 
ال�سبب  ه��ي  القلب  اأم��را���ص  اأن  ي��درك��ن  ال 
اأظهرت  كما  ل��دي��ه��ن،  للوفيات  الرئي�سي 
ب�����س��اأن ع���وام���ل خطورة  ال���وع���ي  ن��ق�����س��اً يف 
االإ����س���اب���ة ب���اأم���را����ص ال��ق��ل��ب واالأع����را�����ص 

الفريدة التي ت�سببها لدى الن�ساء.  
مدربة  اأ�سمى،  بتجربة  االأطباء  وي�ست�سهد 
41 عاماً، مع  العمر  التي تبلغ من  زومبا 
اأمرا�ص القلب. فقد  كانت ت�سارك يف اأحد 
 2017 ال��ع��ام  يف  البدنية  اللياقة  درو����ص 
ال�سدر  يف  اأمل  م���ن  ت��ع��اين  ب�����داأت  ع��ن��دم��ا 
االأعرا�ص  م��ن  وك��اله��م��ا  ت��ن��ف�����ص،  و���س��ي��ق 
التقليدية الأمرا�ص القلب. مل تدرك اأ�سمى 
اأن ما �سعرت به يف ذلك الوقت كان بداية 
ا�ستمرت ثالث  القلق واخلوف  لرحلة من 
وتقول:  اللحظات  تلك  وت��ت��ذك��ر  ���س��ن��وات، 
"كنت اأ�سارك يف در�ص �سباحي، وهو اأمر ال 
اأفعله ع��ادة، وفجاأة �سعرت باأمل يف �سدري 
و�سيق يف تنف�سي. الحظ االأ�سخا�ص حويل 
انخفا�ص  اأعاين من  اأنني  �سحوبي، فظنوا 
اأتناول  لكوين مل  ال��دم  ال�سكر يف  ن�سبة  يف 
االأعرا�ص  ت��ال���س��ت  ق��ل��ي��ل،  ب��ع��د  ف���ط���وري. 
وحت�سنت حالتي ومل اأفكر يف االأمر اأبداً". 

من  تعاين  اأ�سمى  ب��داأت  قليلة،  �سهور  بعد 
وب��داأت دقات  نف�سها من جديد،  االأعرا�ص 
اأن��ه��ا ع��اج��زة عن  قلبها ت��ت�����س��ارع، و���س��ع��رت 

جهداً  ت��ب��ذل  ت��ك��ن  مل  اأن��ه��ا  رغ���م  التنف�ص 
التي  ال�سابقة  امل���رة  يف  تفعل  ك��ان��ت  مثلما 
�سارعت  ل��ذل��ك،  االأع��را���ص.  لديها  ظهرت 
اإىل ق�سم الطوارئ يف م�ست�سفى "كليفالند 
الفريق  اأدرك  ح��ي��ث  اأبوظبي"،  ك��ل��ي��ن��ك 
وبداأوا  ف��وراً خطورة حالتها  الطبي هناك 
القلب.  ت�سارع دقات  العمل على احلد من 
اأن ا�ستقرت احلالة، ن�سحها االأطباء  وبعد 
باأ�سرع  قلب  اأم��را���ص  اأخ�سائي  مبراجعة 

وقت ممكن. 
ب��ع��د زي��ارت��ه��ا الأخ�����س��ائ��ي اأم���را����ص القلب 
اأن  تبني  الفحو�سات،  م��ن  امل��زي��د  واإج����راء 
اأ�سمى تعاين من ت�سرع فوق بطيني، وهي 
اأكرث  اإىل  القلب  دق��ات  زي���ادة  ت�سبب  حالة 
م��ن 200 دق���ة يف ال��دق��ي��ق��ة، ف��و���س��ف لها 
االأطباء اأدوية الإبطاء معدل �سربات القلب 

يف حال تعر�سها لنوبة اأخرى. 
اأنها حالة ميكنني  "اعتقدت  اأ�سمى:  تقول 
ال��ت��ع��اي�����ص م��ع��ه��ا الأن��ه��ا مل ت��ب��دو خطرية. 
اأخرى  لنوبة  تعر�ست  قليلة،  اأ���س��ه��ر  بعد 
اأخذ  بعد  ب�سرعة  تال�ست  لكنها  امل��ن��زل،  يف 
ال�سابقة،  ل��ل��م��رات  خ��الف��اً  ل��ك��ن  االأدوي������ة. 
مل  اإذ  طبيعياً  عندي  القلب  و�سع  يعد  مل 

يحافظ على النب�ص املنتظم". 
اإىل  اأ�سمى  اأحيلت  االأع��را���ص،  لتغري  نظراً 
الكهربية،  القلب  اأخ�سائي يف فيزيولوجيا 
القلب  ت�سرع  اأنها  على  حالتها  و�ُسّخ�ست 
كان  اإذ   ،)AVNRT( ال��ب��ط��ي��ن��ي  ف���وق 
حلقة  عن  ناجمة  ال�سريعة  القلب  �سربات 
القلب، وهي  كهربائية يف جزء حمدد من 
حالة ت�سيب الن�ساء بثالث مرات اأكرث من 

الرجال. 
د. حممد  ي���ق���ول  احل����ال����ة،  ه�����ذه  وح������ول 
القلب  فيزيولوجيا  اأخ�سائي  اجل��ع��ربي، 

كلينك  "كليفالند  م�ست�سفى  يف  الكهربية 
عن  خم��ت��ل��ف��ة  اأ���س��م��ى  "كانت  اأبوظبي": 
لكونها  القلب  ملر�سى  التقليدية  ال�سورة 
مدربة لياقة بدنية حتر�ص على اأن تعي�ص 
ح��ي��اة ���س��ح��ي��ة. ل��ك��ن، م��ن امل��ه��م اأن يدرك 
اجلميع اأن ا�سطراب نظم القلب ميكن اأن 
بع�ص  واأن  اأي عمر،  �سخ�ص يف  اأي  ي�سيب 
الرجال.  من  اأك��رث  الن�ساء  ت�سيب  اأ�سكاله 
حل�����س��ن احل���ظ اأن����ه ب���االإم���ك���ان ع���الج هذه 
يف  وفعال  �سريع  اإج���راء  بوا�سطة  احل��االت 

الق�ساء عليها متاماً". 
موؤهلة  اأ�سمى  كانت  الت�سخي�ص،  ه��ذا  بعد 
بالق�سطرة،  االأن�سجة  كي  بوا�سطة  للعالج 
وهو اإجراء قليل التدخل الإ�سالح اخللل يف 
الكهربائية  لالإ�سارات  امل�سبب  القلب  جزء 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وع�����الج ح��ال��ت��ه��ا. لكنها  غ���ري 
اأك��رث من عام حتى وافقت على  ا�ستغرقت 

اخل�سوع لهذه العملية. 
اأنني  اأع���رتف  اأن  ب��د  "ال  اأ���س��م��ى:  وت�سيف 
كنت خائفة من اخل�سوع لهذا العالج. مل 
اأو بعدها،  اأ�سعر باأي �سيء خالل اجلراحة 

وعدت للتدريب على الزومبا بع�ص اأ�سابيع 
قليلة دون اأن ي�ساورين اخلوف الذي كنت 
اأ���س��ع��ر ب��ه م��ن ق��ب��ل. ت��غ��ريت حياتي متاماً 
من  يعانون  اأ���س��دق��اء  ل��دي  العملية.  منذ 
خماوف  لديهم  زال���ت  وم��ا  نف�سها  احل��ال��ة 
من هذا العالج، لكنني اأوؤكد لهم اأنه اأف�سل 
قرار اتخذته واأ�سجع االآخرين على اتخاذ 

قرارهم بالطريقة نف�سها". 
ال��ت��ي يطلقها  ال��ت��وع��ي��ة  ح��م��ل��ة  اإط�����ار  ويف 

اأبوظبي"  كلينك  "كليفالند  م�ست�سفى 
قلبك  ي��ج��ع��ل  ال������ذي  "ما  ع����ن����وان  حت����ت 
على  اجلمهور  االأط��ب��اء  ي�سجع  ينب�ص؟"، 
اتخاذ خطوات ب�سيطة للحفاظ على �سحة 
من  الكثري  امل�ست�سفى  لهم  وتوفر  القلب، 
واالأوعية  القلب  اأم��را���ص  ح��ول  املعلومات 
بها  املرتبطة  اخل��ط��ورة  وع��وام��ل  الدموية 
ون�سائح  لها  املتوفرة  العالجات  وخيارات 

حول اأ�سلوب احلياة ال�سحي .

حوار حول البتكار
املعهد الثقايف الإيطايل يف اأبو ظبي 

ي�ست�سيف �سل�سلة من الندوات الفرتا�سية 
خالل الفرتة من 15 �سبتمرب اإىل 6 دي�سمرب

•• اأبوظبي - الفجر 

الندوات  م��ن  �سل�سلة  اأب��وظ��ب��ي  يف  االإي���ط���ايل  ال��ث��ق��ايف  امل��ع��ه��د  ي�ست�سيف 
االإلكرتونية، والتي �سوف تركز - ب�سكل ا�ستفزازي - يف جمملها على املعنى 
على  ال�سوء  �سُي�سلط  لها، حيث  التكنولوجيا  ومعار�سة  للح�سارة  الكامل 
جماالت التجربة الثقافية للب�سرية التي ميكن للتكنولوجيا اأن توؤثر بها 

ب�سكل جزئي فقط، ولكن لن تكون قادرة على التغلب عليها اأبداً.
و�ست�سم هذه الندوات جمموعة من املثقفني واخلرباء والفنانني االإيطاليني 
واالإماراتيني واخلليجيني. �سيتم افتتاح برنامج الندوات ر�سمياً من خالل 
االإيطالية  اجلمهورية  �سفري  ليرن،  نيكوال  �سعادة  يلقيها  متهيدية  حتية 
لدى دولة االإمارات ومعايل الدكتور زكي اأنور ن�سيبة، وزير دولة يف وزارة 

ال�سوؤون اخلارجية والتعاون الدويل لدولة االإمارات العربية املتحدة. 
و�ستقوم باإدارة الندوات الدكتورة اإيدا زيليو غراندي، مديرة املعهد الثقايف 

االإيطايل يف اأبوظبي، �سفارة اإيطاليا يف االإمارات العربية املتحدة.
وجتري الندوة االأوىل يف 15 �سبتمرب يف متام ال�ساعة 6:15 م�ساًء بعنوان 
Quaranteam: تغيريات لغوية يف ع�سر  اإىل   Covidiots "من 
ذلك،  يف  مبا  املخ�سرمني  املتحدثني  من  قائمة  ت�سمل  والتي  اجلائحة"، 
الربوفي�سور ما�سيمو ليون اأ�ستاذ علم ال�سيميائية )علم العالمات( بجامعة 
ال�سارقة  اأكادميية  عام  اأم��ني  امل�ستغامني  �سايف  حممد  والدكتور  تورينو، 
للغة العربية، وم�سطفى اإ�سماعيل املعروف اأي�ساً با�سم "فريك"، وهو فنان 

�سومايل يعمل يف املو�سيقى ومقيم يف االإمارات العربية املتحدة.
و�ستناق�ص ندوة "من Covidiots اإىل Quaranteam: تغيريات 
تعديل  يف  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  ج��ائ��ح��ة  ت��اأث��ري  اجلائحة"  ل��غ��وي��ة يف ع�سر 
ال��ع��امل ومنها كلمة  م��ن  ل��غ��ات  ع��دة  واإن��ت��اج م�سطلحات ج��دي��دة يف  اللغة 
و"كاتورزين"  الربيطانية  كوفيديوتز"  و"  االإي��ط��ال��ي��ة  "كوفيديوتا" 
املتداولة  امل�سطلحات  عن  ف�ساًل  الهولندية،  و"هام�سرتين"  الفرن�سية 
و"كوارانتيم".  متنا�سق(  للوجه  قناع  مع  "تريكيني" )بيكيني  مثل  عاملياً 
االآن  اأخ��رى  م��رة  متداولة  من�سية  حربية  ا�سطالحية  عبارات  واأ�سبحت 
عبارات  اختفت  ثانية،  جهة  وم��ن  عليها.  الفعل  وردود  اجلائحة  لو�سف 
الفريو�سي" اأو  الفريو�سي" و"االنت�سار  "املن�سور  مثل  �سابقاً  �سائعة  كانت 
اللغوية يف زمن  املحرمات  من  تعترب  اأ�سبحت  حيث  املعدي"،  "احلما�ص 

كورونا.
�ستتمحور  م�ساًء،   6:15 ال�ساعة  مت��ام  يف  اجل��اري  �سبتمرب   22 وبتاريخ 
الندوة االإلكرتونية الثانية حول "االإن�سان: البقاء مقابل الرفاهية" والتي 
عليه  كما هو  احلياة، متاماً  نظام  من  ج��زءاً  االإن�سان  يكون  كيف  �ستو�سح 
احلال عند احليوانات والنباتات فقد اأظهر قدرته على التكيف مع البقاء 
والتي غالباً ما مت التقليل من �ساأنها. واأثناء الفرتة املا�سية، اأظهر النا�ص 
القدرة على البقاء يف العزلة ملدة اأطول بكثري مما كنا نتخيله، وحتقيق نوع 
من التوازن اجلديد. وعلى الرغم من ذلك، لوحظ ب�سكل ملمو�ص اأن غياب 

التوا�سل االجتماعي املبا�سر اأحدث �سرر برفاهية الفرد.
اأ�ستاذ فل�سفة  ويح�سر الندوة الثانية كاًل من الربوفي�سور تيلمو بيفاين، 
وكيل  بيانو،  فابيو  والربوفي�سور  ب��ادوف��ا،  جامعة  يف  البيولوجية  العلوم 
ملركز  املوؤ�س�ص  واملدير  ظبي  اأب��و  نيويورك  جامعة  يف  االأح��ي��اء  علم  واأ�ستاذ 
نيويورك،  البيولوجية بجامعة  واالأنظمة  لعلم اجلينوم  نيويورك  جامعة 
والدكتورة مرمي كتيت، طبيبة متخ�س�سة يف اإيجاد �سبل للحياة االإيجابية 

من خالل الفكر املتزن، و�سريك موؤ�س�ص ل�سركة اإيب اآند فلو يف اأبو ظبي. 
وبحلول 29 �سبتمرب يف متام ال�ساعة 6:15 م�ساًء، �سرتكز الندوة الثالثة 
حيث  عنها؟"،  اال�ستغناء  ميكن  ه��ل  وال��ف��ع��ال��ي��ات:  احل��ي��ة  "الفنون  على 
الفني  العمل  اأم��ام  ج�سديا  املتفرجني  ح�سور  �سرورة  اإىل  التطرق  �سيتم 
كتابه  يف   ،1935 كما اقرتحه الفيل�سوف االأمل��اين والرت بنيامني يف عام 
تقني��اً"، مربهناً باأن اال�ستن�ساخ  اإنتاج��ه  اإع��ادة  ع�سر  ف��ي  الفن�ي  "العم��ل 
الزمان  وج��وده يف  وه��و  واح��د  ينق�سه عن�سر  الفني  للعمل  كمااًل  االأك��رث 
اأثبتت  وق��د  فيه.  يتواجد  ال��ذي  امل��ك��ان  الفريد يف  وج���وده  واأي�سا  وامل��ك��ان، 
الفرتة االأخرية باأن جوالت الويب االفرتا�سية ال ميكن مقارنتها مبتابعة 

االأحداث احلية وزيارة املتاحف اأو ال�سياحة الثقافية. 
و�ست�سم هذه الندوة االإلكرتونية ال�سيد كري�ستيان جريكو، عامل امل�سريات 
وبارتولوميو  ت��وري��ن��و،  يف  امل�����س��ري  للمتحف  احل���ايل  وامل��دي��ر  االإي���ط���ايل 
لفنون  الوطني  املتحف  اآرت،  ماك�سي  ومدير  الفني  الناقد  بيرتوماركي، 
 421 معر�ص  مدير  احل�سن،  وفي�سل  روم��ا،  والع�سرين،  احل��ادي  القرن 
يف  ال�سالم  و�سفري  ال��ع��ود  بيت  مدير  �سمه،  ن�سري  واملاي�سرتو  ظبي،  اأب��و 
منظمة لليون�سكو، ومنال ال�سويان، فنانة وم�سورة �سعودية متخ�س�سة يف 

الو�سائط املتعددة.
ويف �ساأن مت�سل، �سيتم يف االأ�سابيع املقبلة ك�سف النقاب عن جمموعة اأخرى 

من عناوين الندوات املقرر عقدها يف اأ�سهر اأكتوبر ونوفمرب ودي�سمرب.
الثقايف  املعهد  مديرة  غ��ران��دي،  زيليو  اإي��دا  الدكتورة  اأع��رب��ت  جانبها  من 
االإيطايل يف اأبوظبي، �سفارة اإيطاليا يف االإم��ارات العربية املتحدة، قائلة: 
"اإن جائحة فريو�ص كورونا متثل جتربة �سعبة وحتديا للب�سرية اأجمع على 
الندوات  اإج��راء  املا�سي، والغر�ص من  انت�سرت يف  التي  االأوبئة  غرار كافة 
االإلكرتونية هو مناق�سة حدود التكنولوجيا، على الرغم من كونها اأ�سا�سية، 
عندما تكون مرتبطة باخل�سائ�ص الفريدة للتجربة الثقافية الب�سرية، مع 

االإ�سارة اإىل التقاليد االإن�سانية االإيطالية عرب التاريخ."
ينظمها  التي  الثقافية  الفعاليات  من  ج��زءا  املقرتحة  ال��ن��دوات  و�ستكون   

املعهد، و�سممت لتكون مفتوحة وجمانية 
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الثقة  وتعزيز  لل�صحة  مفيد  الرك�ض  اأن  على  وا�صح  اإجماع  هناك 
اجلري  يكون  اأن  املمكن  فمن  وت��درج؛  ببطء  البدء  ب�صرط  بالنف�ض، 
مل�صافة 5 كيلومرتات يوميا رائع لتح�صني �صحة القلب والأوعية الدموية 
من  كنت  اإذا  لكن  العقلية،  احلالة  على  واحلفاظ  الع�صالت  وتقوية 
املبتدئني فاإن رك�ض هذه امل�صافة ُيعد هدفا كبريا يحتاج بع�ض الوقت 
امل�صافة  تزيد  ثم  وامل�صي،  اجلري  من  مبزيج  تبداأ  كاأن  اإليه،  للو�صول 
تدريجيا، علما اأن الإجهاد و�صعوبة النوم ميكن اأن يكونا عالمة على 

اأنك بحاجة اإىل يوم راحة.

والن�ساط  باحلركة  يرتبط  ال��ذي  ال���وزن،  ف��ق��دان  على  ينطبق  نف�سه  ال�سيء 
اإىل  يحتاج  ف��االأم��ر  اأرط����ال(،   10( كيلوغرامات   5 تفقد  فلكي  وال��ري��ا���س��ة؛ 

ا�ستمرارية ومثابرة تعتمد على االإملام مبا يحدث للج�سم جراء ذلك.

تاأثري اجلري 5 كيلومرتات يوميا
ي��زي��د ح��ج��م ع�����س��الت واأوت�����ار الركبة  ي��وم��ي��ا  ك��ي��ل��وم��رتات   5 اجل���ري مل�سافة 
والفخذين وال�ساقني؛ االأمامية واخللفية، ويعزز قدرتها على التحمل. ولكن 
اإذا كان وزنك زائدا، وكنت حديث عهد باجلري، فقد ي�سبب لك الرك�ص لهذه 
امل�سافة م�ساكل يف املفا�سل. ولتفادي ذلك تن�سح بيارا وب�سرت، الكاتبة يف جمال 
ال�سحة، )باجلري كل يومني، وا�ستبدال اجلري بتمارين القوة، اأو ال�سباحة، اأو 

ركوب الدراجات(.
البدنية  ال��ل��ي��اق��ة  لتح�سني  ف��ع��اال  اجل���ري  وُي��ع��د 
قمت  كلما  ال��دم��وي��ة،  واالأوع��ي��ة  القلب  و�سحة 
به وواظبت عليه، وفقا لدرا�سة ن�سرت يف جملة 
كما   .2015 ع���ام  االأم��ريك��ي��ة  ال��ق��ل��ب  جمعية 

ت�سيف وب�سرت اأن )اجلري املنتظم بوترية ثابتة 
قلبك، وكمية  وقوة  لياقتك  يزيد  نف�سها  بامل�سافة 

االأك�سجني الوا�سلة لرئتيك(.
5 ك��ي��ل��وم��رتات يوميا  ال��رك�����ص  ان��ت��ظ��ام��ك يف  اأن  ك��م��ا 

ال����وزن؛ فح�سب  ل��ف��ق��دان  ف��ر���س��ة ج��ي��دة  مينحك 
الرك�ص  )�ساعد   2013 يف  اأج��ري��ت  درا���س��ة 

ل�5 اأيام اأ�سبوعيا، ملدة 10 اأ�سهر، يف اإنقا�ص 
غذائية(،  حمية  دون  م��ن  ح��ت��ى  ال����وزن، 
�سعرات  اأن�����ه )ع��ن��دم��ا حت����رق  ب��اع��ت��ب��ار 
خ�سارة  تبداأ  تتناوله  اأكرث مما  حرارية 

الوزن(.
تعتمد ال�سعرات احلرارية التي يحرقها 

الرك�ص على عوامل العمر والوزن 
و�����س����رع����ة اجل����������ري. وي����ق����در 

اأن  امل��ج��ل�����ص االأم����ريك����ي 
م��ن ي��زن نحو 75 

 ، ما ا غر كيلو
ك�ص  ير و
ب�سرعة 8 

كيلومرتات 
ال�����س��اع��ة، من  يف 

ي��ح��رق نحو  اأن  امل��م��ك��ن 
ح����راري����ا  ����س���ع���را   360

ب����ع����د رك�����������ص م�������س���اف���ة 5 
كيلومرتات، وهو رقم ي�ساعد 

اإذا  �سيما  ال���وزن، ال  اإن��ق��ا���ص  يف 
اقرتن بنظام غذائي �سحي.

اأن اجلري م�سافات طويلة ال  علما 

امل�سي؛  من  اأك��رث  العظام  ه�سا�سة  اأو  املفا�سل  مب�سكالت  االإ�سابة  خطر  يزيد 
فقد اأظهرت درا�سة اأجريت عام 2013 اأن %4.75 من ممار�سي امل�سي عانوا 
من  فقط   2.68% مقابل  �سنوات،   7 اإىل   6 خ��الل  يف  العظام  ه�سا�سة  م��ن 
 0.35% ال��ورك، مقابل  ا�ستبدلوا مف�سل  امل�ساة  %0.8 من  واأن  العدائني، 
من العدائني؛ وذلك الأن العدائني يتمتعون باأوزان اأقل، مما يخفف ال�سغط 

على مفا�سلهم.
اأي�سا، فاإن رك�ص 5 كيلومرتات يوميا يحمي من االكتئاب، ويرتك اآثارا اإيجابية 
2019، وربطت بني  على املزاج وال�سحة النف�سية، وفقا لدرا�سة اأجريت عام 

االكتئاب. خطر  وانخفا�ص  الرك�ص  من  دقيقة   15
اأف�سل،  ب�سكل  النوم  على  يوميا  امل�سافة  لهذه  الرك�ص  ي�ساعدك  قد  واأخ��ريا، 
عام  ُن�سرت  ملراجعة  وفقا  النوم،  ج��ودة  حت�سني  يف  دور  من  املنتظم  للجري  ملا 

.  2014

فقد 5 كيلوغرامات من وزنك
ا�ستهالك �سعرات حرارية اأكرث مما يحتاجه اجل�سم للقيام بوظائفه االأ�سا�سية 
تنمو  لتظل  الدهنية،  اخلاليا  يف  يخزنها  ده��ون  اإىل  الفائ�ص  يحول  يجعله 
وترتاكم حتى ت�سبب زيادة الوزن. وح�سب الربوفي�سور جوزيف هومارد فاإنه 
عند اتباع نظام غذائي )ي�سطر اجل�سم اإىل حرق الدهون املخزنة، لتعوي�ص 

نق�ص الطاقة(، مما يقل�ص اخلاليا الدهنية ويخف�ص الوزن.
اأ�سابيع،  اأو  اأيام  اأولية ت�ستغرق عدة  اأن هناك مرحلة  اإال 
اجل�سم  فيها  ي��ح��رق  ح��ي��ث  العملية،  ه���ذه  ت�سبق 
وكمية  املخزنة،  والربوتينات  الكربوهيدرات 
اأن يتحول اإىل حرق  امل��اء، قبل  كبرية من 
الدهون وخف�ص الوزن 5 كيلوغرامات، 
لدرا�سة  وف��ق��ا  امل�����راآة(،  يف  تلحظها 
اأك����ادمي����ي����ة  ُن���������س����رت يف جم���ل���ة 

التغذية عام 2014.
كما اأن فقدان 5 

كيلوغرامات 
اأو  اأرط������ال(   10(
اأك���رث م��ن وزن���ك ه��و اأمر 

ال��ق��ل��ب؛ ف�سغط  ل�����س��ح��ة  م��ه��م 
بدء  مع  كبرية  ب�سرعة  ين�سبط  ال��دم 

د. هومارد  ي��ق��ول  ح��ي��ث  ال�����وزن،  خ�����س��ارة 
كيلوغرام فقط،  ال��وزن مبقدار  )اإن خ�سارة 

يخف�ص درجة من قراءة �سغط الدم، وهو 
باأمرا�ص  االإ���س��اب��ة  لتقليل  م��ه��م  اأم���ر 
خطر  زاد  وزن���ك،  زاد  فكلما  ال��ق��ل��ب(؛ 
وال�سكتة  القلبية  بالنوبات  االإ�سابة 

الدماغية، ح�سب مايو كلينيك.
بيكيت  دي���ن���ي�������ص  وح���������س����ب 
اخت�سا�سية  ب�������رين�������ارد، 
حت�������س���ني ال���������س����ح����ة، ف�����اإن 

الدهون  تخزين  على  جُم���ربون  )الب�سر 
يف اجل�سم، ملواجهة اجل��وع(. مما يدفع 

بالدهون  ال��ت�����س��ب��ث  اإىل  اأج�����س��ام��ن��ا 
وم��ق��اوم��ة حم���اوالت حرقها )عرب 

املحفز  اجلريلني  ه��رم��ون  زي���ادة 
هرمون  وخ���ف�������ص  ل��ل�����س��ه��ي��ة، 

وهو  ل��ه��ا(.  امل��ث��ب��ط  الليبتني 
م��ا اأي��دت��ه م��راج��ع��ة بحثية 

 ،2015 ع�������ام  ن���������س����رت 
م��������وؤك��������دة ا�����س����ت����م����رار 

ه���������ذه ال����ت����غ����ي����ريات 
حتى  ال��ه��رم��ون��ي��ة، 

ب����ع����د ف������ق������دان 5 
ك���ي���ل���وغ���رام���ات 

م������ن ال���������وزن؛ 
فعندما  ل�����ذا 
نتائج  ت�������رى 
������س�����ري�����ع�����ة يف 

فقدان الدهون 
وزيادة الع�سالت 

وت�سبح اأكرث لياقة، يتعني عليك زيادة كثافة 
ومدة وتكرار التمارين تدريجيا من اأجل موا�سلة حتقيق النتائج.

النوم،  ا�سطرابات  الزائد  ال��وزن  فيه  يعزز  ال��ذي  الوقت  )يف  اأي�سا 
هو  ال�سار  اخل��رب  ال���وزن(،  زي��ادة  فر�ص  من  النوم  ا�سطرابات  تزيد 

اأن فقدان 5 كيلوغرامات من وزنك ميكن اأن يح�سن نومك. وفقا 
ملوؤلفي مراجعة مار�ص/اآذار 2013. وهو ما اأكدته درا�سة اأجريت 

عام 2012 من قبل باحثني يف كلية طب جامعة جونز هوبكنز، 
زيادة  م��ن  ي��ع��ان��ون  متطوعا   77 فيها  اأخ�����س��ع  ال��ت��ي 

الوزن وا�سطرابات النوم لنظام غذائي لفقدان 
وبعد  الريا�سة؛  اإىل جانب ممار�سة  الوزن 

رطال   15 املجموعة  فقدت  اأ�سهر،   6
)اأكرث من 7 كيلوغرامات( و15% 
وحت�سنت  ال���ب���ط���ن،  ده�������ون  م����ن 
 20% بن�سبة  نومهم  درج���ات 

تقريبا.

وي��ع��اين ال��ك��ث��ريون، خ��ا���س��ة ال��ن�����س��اء، م��ن ت���ورم ال�ساقني 
فيله  دويت�سه  موقع  نقل  ما  وبح�سب  ال�سيف.  ف�سل  يف 
-مثل  اإل��ك��رتون��ي��ة  م��واق��ع  ع��ن   )Deutsch welle(
اخلدمات  وهيئة  فيتبوك  وم��وق��ع  ت���وداي  ن��ي��وز  م��دي��ك��ال 
ال�سحية الوطنية الربيطانية- يوجد الكثري من العوامل 
التي ت�ساهم يف حدوث التورم، لكن اخلرب اجليد اأنه من 
املمكن التخفيف من تورم ال�ساقني عن طريق اتباع بع�ص 

الن�سائح.

اأ�صباب تورم ال�صاقني
ال�سيف  ف�سل  يف  خ��ا���ص  ب�سكل  ال�ساقني  ت���ورم  وي��ح��دث 
اأن  ب�سبب احتبا�ص املياه بداخل االأن�سجة، وما يحدث هو 
اجل�سم يحاول التعامل مع احل��رارة ال�سديدة عن طريق 
ما  وه��و  اجل�����س��م،  ح���رارة  درج���ة  خلف�ص  االأوردة  تو�سيع 

يت�سبب يف نفاد �سوائل اإىل االأن�سجة املحيطة وجتمعها يف 
القدمني والكعبني.

هذا  اإن  غولوكه،  تيم  اجللدية  االأم��را���ص  طبيب  ويقول 
التورم ي�سمى ب� )الوذمة اللمفية( اأو )االن�سداد الليمفي(، 
ويحدث ب�سبب عدم قدرة االأوعية اللمفاوية على ت�سريف 
االأط����راف خ�سو�سا  ت���ورم  م��ا يت�سبب يف  ال�����س��وائ��ل، وه��و 

القدمني وال�ساقني.

ن�صائح لتخفيف تورم ال�صاقني
احلارة. ال�سيف  اأيام  يف  املاء  من  الكثري  �سرب   1-

للقدمني. منا�سبة  تهوية  ذات  اأحذية مريحة  ارتداء   2-
هذه  ت�سمح  ح��ي��ث  اجل��ل��و���ص،  ع��ن��د  ال��ق��دم��ني  رف���ع   3-

الو�سعية بت�سريف ال�سوائل املتجمعة.
اأو  ل��ل��وق��وف  ي�����س��ط��رون  م��ن  غ��ول��وك��ه  ت��ي��م  ي��و���س��ي   4-
جوارب  ب��ارت��داء  العمل  اأث��ن��اء  طويلة  ل�ساعات  اجل��ل��و���ص 

�ساغطة خفيفة لتفادي حدوث التورم.
اململح. الطعام  من  التقليل   5-

لتحفيز  لل�ساقني  اخلفيفة  التمارين  بع�ص  ممار�سة   6-
تدفق الدم.

ا�ستخدام  ث��م  ج��ي��دا  وجتفيفهما  ال��ق��دم��ني  غ�سل   7-
مرطب للب�سرة.

اأ�صباب اأكرث خطورة للتورم
يقول تيم غولوكه اإن تورم ال�ساقني يف ف�سل ال�سيف عادة 

ال يدعو للقلق، 
بال�سمنة  امل�����س��اب��ني  االأ���س��خ��ا���ص  ال���ع���ادة  يف  ي�سيب  وه���و 

والذين ال ميار�سون ن�ساطا بدنيا ب�سكل كاف. كما ي�ساب 
كبار ال�سن واحلوامل بتورم ال�ساقني والقدمني اأكرث من 

غريهم.
اأو  اأو م�سادات االكتئاب  ال��دم  اأدوي��ة �سغط  اأن بع�ص  كما 

و�سائل منع احلمل قد ت�ساهم يف تورم االأطراف.
لوقت  القدمني  اأو  ال�ساقني  ت��ورم  ا�ستمرار  حالة  يف  اأم��ا 

طويل اأو اأ�سبح م�سكلة مزمنة، 

فين�سح غولوكه با�ست�سارة الطبيب، فمن املمكن اأن يكون 
التورم موؤ�سرا على وجود م�ساكل بالقلب.

كما اأن التورم امل�ستمر قد يكون اأي�سا عالمة على م�ساكل 
بالكلى اأو الكبد.

ظه���ور  م��ع  االأط��������راف  ت��ورم  زي���ادة  ح�����الة  يف  ويج������ب 
اآالم بال�سدر، زيارة الطبيب ب�سكل  اأو  �سعوبة يف التنف�ص 

فوري.

تورم ال�ساقني.. الأ�سباب والعالج
التورم يف ف�صل  اأ�صباب حدوث هذا  ا�صتمر لفرتة طويلة، فما  اإذا  باإزعاج ملن يعاين منه، خا�صة  ال�صاقني والقدمني  يت�صبب تورم 

ال�صيف، ومتى يكون عالمة على اخلطر؟
تورم ال�صاقني والقدمني يف ف�صل ال�صيف عادة ل يدعو للقلق، لكن يف حالة ا�صتمراره لوقت طويل فين�صح با�صت�صارة الطبيب.

عندما تفقد 5 كغم من وزنك.. ماذا يحدث جل�سمك ؟
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فقدان �صه�دات ا�صهم
ال�سادرة  املذكورين - و  ادناه من  املو�سحة  فقدت �سهادات اال�سهم 
را�سد �سامل خليفه  با�سم كل من  ابو ظبي اال�سالمي  من م�سرف 
را�سد الرميثي �سهادة رقم 1087125 بعدد 151 �سهم و عفراء 
�سامل خليفه را�سد الرميثي �سهادة رقم  1087122 بعدد 150 
بعدد   �سهم و علي �سامل خليفه الرميثي �سهادة رقم 1096046 
151 �سهم على من يجدها عليه االت�سال بامل�سرف املو�سح اعاله 

او رقم التلفون 0506161910.
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ارتفاع وترية حت�سن اأ�سواق املال 
الإماراتية يك�سبها 4.4 مليار درهم 

•• اأبوظبي-وام:

متوقعا خالل  كان  كما  االإماراتية  املال  اأ�سواق  يف  التح�سن  وترية  ارتفعت 
جل�سة اأم�ص الثالثاء وذلك بدعم من زيادة حجم ال�سيولة املتداولة التي 
امل��رة على ع��دد م��ن االأ���س��ه��م ال�سغرية وذل��ك باالإ�سافة اىل  ت��وزع��ت ه��ذه 

�سريحة االأ�سهم القيادية املدرجة �سمن قطاعي البنوك والعقار.
وربحت القيمة ال�سوقية الأ�سهم ال�سركات املتداولة نحو 4.4 مليار درهم يف 
ختام التعامالت وتظهر املتابعة اليومية للتعامالت ارتفاع قيمة ال�سفقات 
درهم  مليون   740 نحو  اإىل  امل��ال��ي��ني  ودب���ي  اأب��وظ��ب��ي  �سوقي  يف  امل��ربم��ة 
نفذت من خالل  �سهم  مليون   649 املتداولة  االأ�سهم  و�سل عدد  فيما   ..
بالغا  وا�سل �سعوده  امل��ايل  دبي  ل�سوق  العام  املوؤ�سر  وك��ان  9149 �سفقة. 
العام  املوؤ�سر  اأغلق  .. فيما   0.73% ن�سبته  بنمو  2288 نقطة  م�ستوى 
ل�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية عند 4519 نقطة بزيادة ن�سبتها 0.26% 

مقارنة مع جل�سة اليوم ال�سابق .
وكما جرت العادة فقد توىل �سهم بنك اأبوظبي االأول قيادة �سوق العا�سمة 
11.42 درهم و�سط  اإىل  ال�سهم  ارتفع  املربع االأخ�سر بعدما  اإىل  للعودة 

تداوالت مكثفة ،كما �سعد �سهم بنك اأبوظبي التجاري اإىل 5.55 درهم .
ويف قطاع العقار ارتفع �سهم الدار اإىل حاجز 2.05 درهم يف حني برز جنم 

�سهم دانة غاز يف قطاع الطاقة مغلقا عند م�ستوى 72 فل�سا .
دب��ي الوطني  االإم���ارات  اأي�سا �سهم بنك  ا�ستمر  وعلى االجت��اه االأخ��ر فقد 
�سهم  واأغلق  11 درهما  اإىل م�ستوى  ارتفعت  امل��ايل حيث  �سوق دبي  بدعم 

اإعمار مولز عند 1.43 درهم واأرابتك عند 65 فل�سا.
ولوحظ تركز جزء من ال�سيولة على بع�ص اأ�سهم التاأمني التكافلي ومنها 
فل�سا   86 التكافل  دار  �سهم  اإىل  اإ�سافة  فل�سا   67 اإىل  املرتفع  اأم��ان  �سهم 

و�سالمة للتامني 71 فل�سا.

ميناء جبل علي ي�ستقبل �سفينة احلاويات 
العمالقة ات�س ام ام جدان�سك 

•• دبي-وام: 

�سفينة  ع��ل��ي  م��ي��ن��اء ج��ب��ل  ا���س��ت��ق��ب��ل 
اأكرب  جدان�سك” اإحدى  ام  ام  “ات�ص 
والتي  ال���ع���امل  يف  احل����اوي����ات  ���س��ف��ن 
اأثناء رحلة عودتها  امليناء  توقفت يف 

بني ال�سرق االأق�سى واأوروبا.
وي��ع��د ج��ب��ل ع��ل��ي امل��ي��ن��اء ال��وح��ي��د يف 
ال���ذي يقع  ال��ع��رب��ي  منطقة اخل��ل��ي��ج 
 ”3 االأق�����س��ى  “ال�سرق  ط��ري��ق  ع��ل��ى 
ال�ستقبال  واملوؤهل  الدولية  للتجارة 

ال�سفن العمالقة.
ام  ام  “ات�ص  ���س��ف��ي��ن��ة  ط����ول  وي��ب��ل��غ 
جدان�سك” 400 مرت ب�سعة حتميل 
منطية  ح��اوي��ة  األ���ف   24 اإىل  ت�سل 

ومت ا�ستقبالها وطاقمها بقيادة القبطان هيوجنيك ت�سو و�سط ترحيب من 
فريق موانئ دبي العاملية – اإقليم االإمارات وعدد من امل�سوؤولني يف امليناء.

التابع  جيتواي  لندن  ميناء  من  عودتها  رحلة  يف  ال�سفينة  انطلقت  وق��د 
مل��وان��ئ دب���ي ال��ع��امل��ي��ة ل��رت���س��و يف م��ي��ن��اء ج��ب��ل ع��ل��ي وم���ن ث��م �ستتوجه اإىل 
حمطتها التالية يف �سنغافورة يف رحلة بداأت من بو�سان بكوريا اجلنوبية 
يانتيان  �سملت  ع��دي��دة  ت��وق��ف  مبحطات  م���روراً  املا�سي  يونيو   29 يف 
اأحد  واأنتويرب. ويعد ميناء جبل علي  وروت��ردام  وهوجن كوجن وهامبورغ 
ع�سر  ا�ستقبال  ميكنها  التي  العربي  اخلليج  على  املطلة  القليلة  امل��وان��ئ 
التي  اال�ستيعابية  ق��درت��ه  على  ع���الوة  واح���د  اآن  يف  عمالقة  �سحن  �سفن 
علي  جبل  ا�ستقبال  ويعد  �سنوياً.  منطية  حاوية  مليون   22.4 اإىل  ت�سل 
على مكانته كميناء  ام جدان�سك” تاأكيداً  ام  “ات�ص  ل�سفينة عمالقة مثل 
بني  البحرية  ال��ت��ج��ارة  ط��ري��ق  على  رئي�سة  وحم��ط��ة  املنطقة  يف  حم���وري 
موانئ  ع��ام  ومدير  التنفيذي  املدير  املعلم  حممد  واأع���رب  واأوروب����ا.  اآ�سيا 
ام  ام  “ات�ص  �سفينة  با�ستقبال  �سعادته  االإم��ارات عن  – اإقليم  العاملية  دبي 
وع��زم من  بقوة  العاملية  التجارة  ال��ذي يجوب طرق  وطاقمها  جدان�سك” 
تدركه  االأم���ر  وه��ذا  احليوية.  التجارية  ال�سلع  تدفق  على  احل��ف��اظ  اأج��ل 
جيداً موانئ دبي العاملية ال�سيما واأن فرق العمل لديها مار�ست ذات الدور 
باملحافظة على االإمدادات احليوية من املواد الغذائية واالأدوية خالل فرتة 
االإغالق االأخرية. ومن ثم يعترب توقف واحدة من اأكرب ناقالت احلاويات 
جبل  مليناء  النوعية  والقدرة  االإمكانات  على  حقيقية  �سهادة  علي  جبل  يف 
مبجال  اال�ستثمار  يف  املتمثلة  اال�ستباقية  روؤيتهم  اأن  املعلم  واأ�ساف  علي. 
على  قدرتهم  تعزيز  يف  كبريا  دورا  لعبت  واالأمت��ت��ة  الرقمية  التكنولوجيا 
اإىل  امليناء..الفتاً  التقلبات يف عمليات  مواجهة اجلائحة وخف�ص م�ستوى 
اأن امليناء ي�ستخدم اأحدث التقنيات الذكية كالروبوتات واالأمتتة واإنرتنت 
االأ�سياء والبيانات ال�سخمة اإ�سافة اإىل تقنيات الواقع االفرتا�سي واالأمن 
االإلكرتوين لتعزيز كفاءة امليناء واحلفاظ على م�ستوى اأدائه وقد زاد ذلك 
متكاماًل  مركزاً  وباعتباره  رئي�ص.  اقت�سادية  خدمات  كمركز  قدرته  من 
متعدد الو�سائط للنقل البحري والربي واجلوي اإ�سافة اإىل ما يوفره من 
مرافق لوج�ستية متعددة النطاقات يلعب ميناء جبل علي دوراً حيوياً يف 
اقت�ساد دولة االإمارات ليعزز مكانتها كبوابة رئي�سة الأكرث من 80 عملية 

�سحن اأ�سبوعية تربط بني اأكرث من 150 ميناًء حول العامل.

عقب ور�ض توعوية مكثفة حول املبادرة

اقت�سادية دبي ونون يطلقان نون حمليًا لدعم حاملي رخ�سة تاجر من املواطنني
•• دبي-الفجر: 

الت�سوق  من�سة  “نون”،  مع  تتعاون  دب��ي  اقت�سادية 
النا�سئة من  امل�ساريع  اأ�سحاب  الرائدة حملياً، لدعم 
املعنية  تاجر”  “رخ�سة  حاملي  امل��واط��ن��ني  ال�سباب 
التوا�سل  و���س��ائ��ل  ع��رب  امل����دارة  امل�����س��اري��ع  برتخي�ص 
منتجاتهم  ل��ع��ر���ص  االإن���رتن���ت،  و�سبكة  االج��ت��م��اع��ي 
الو�سول  لت�سهيل  لنون  التابعة  حملي”  “نون  على 
الأكرب عدد من العمالء. وياأتي اإطالق “نون حملي” 
التجارة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ال���ط���رف���ني  ح���ر����ص  اإط������ار  يف 
امل�ساريع  لنمو  مثالية  بيئة  وت��وف��ري  االإل��ك��رتون��ي��ة 
املبتكرة واال�ستفادة من الفر�ص الواعدة التي توفرها 
اإمارة دبي يف قطاع التجارة االإلكرتونية الذي ي�سهد 
منواً ملحوظاً حالياً كوجهة رائدة للم�ساريع الرقمية 

النا�سئة.
قبل موقع  م��ن  اإط��الق��ه  برنامج مت  ه��و  و”حملي” 
النا�سئة  امل�ساريع  اأ���س��ح��اب  ل��دع��م  “نون”  وتطبيق 
اأحالمهم، حيث  اأعمالهم وحتقيق  لبدء  االإماراتيني 
يهدف اإىل تطوير و�سقل مهاراتهم وتنمية اأعمالهم 
عرب التجارة االإلكرتونية. وي�سمن الربنامج الدعم 
خدمات  توفري  خ��الل  م��ن  امل��واط��ن  لل�سباب  الكامل 
احلمالت  وتنفيذ  املحتوى  واإن�����س��اء  املبيعات  حتليل 

الت�سويقية اخلا�سة مب�ساريعهم. 
وب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، ق���ال ع��م��ر امل���ه���ريي، م��دي��ر اإدارة 
والرتخي�ص  الت�سجيل  قطاع  يف  واملتابعة  التطوير 
ال�سباب  �سريحة  “ت�سكل  دب��ي:  باقت�سادية  التجاري 
االقت�سادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����س��رية  يف  اأ���س��ا���س��ي��اً  حم�����وراً 
ال�ساملة التي حتققها دبي، وعليه ومن خالل رخ�سة 
ال�سباب  نركز على دعم  ’نون‘  والتعاون مع  ’تاجر‘ 
املواطن وتوفري بيئة جاذبة الأ�سحاب االأفكار املبدعة 
منهم لتحويلها اإىل م�ساريع م�ستقبلية ناجحة ت�سهم 
يف منو اقت�سادنا الوطني، وحتفيزهم على التو�سع يف 

جمال االأعمال من خالل م�ساريع مبتكرة ناجحة«.
التي  تاجر‘،  ’رخ�سة  “اأطلقنا  امل��ه��ريي:  واأ����س���اف 

اإل���ك���رتون���ي���اً، يف اإط�����ار احل���ر����ص ع��ل��ى تعزيز  ت�����س��در 
اإىل  التجارة االإلكرتونية وتناف�سية اقت�ساد االإم��ارة، 
التحول  يف  الر�سيدة  احلكومة  روؤي���ة  حتقيق  جانب 
ال��رق��م��ي وب��ن��اء ال��وع��ي ح���ول امل��ن�����س��ات ال��ت��ي ت�سهل 
دبي  اإم��ارة  جنحت  وقد  التجارية.  االأن�سطة  مزاولة 
االإقبال  ون�سبة  املتطورة  اللوج�ستية  بنيتها  بف�سل 
القليلة  ال��ف��رتة  امللحوظة  االإن��رتن��ت  ا�ستخدام  على 
اإىل  ال��ذك��ي وحت��وي��ل��ه  ال��ت��ح��ول  تر�سيخ  ال�����س��اب��ق��ة يف 
الرابعة  ال�سناعية  ال��ث��ورة  ع���ززت  حيث  ن��اج��ح،  نهج 
ا�ستثنائياً  منوذجاً  االإلكرتونية  التجارة  اعتماد  من 

ملمار�سة اأن�سطة االأعمال«. 
وم��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال من�سور ال��غ��ري��ر م��ن ن���ون: “لقد 
املحلية،  وال�����س��رك��ات  االأف�����راد  ل��دع��م  ’نون‘  اأن�����س��اأت 
تقدمي  يف  ط��ري��ق��ت��ن��ا  ه���و  حمّلي”  “نون  وب��رن��ام��ج 
البناء  يف  وم�ساعدتها  املحّلية  لل�سركات  اإ�سايف  دع��م 
كبرية.  ج��م��اه��ري  ل�سريحة  وال��و���س��ول  االق��ت�����س��ادي 
ونظراً لكون نون من�سة الت�سوق الرائدة حملياً فاإنها 

النجاح  لتحقيق  ال�سركات  لتوجيه  مثايل  و�سع  يف 
االق��ت�����س��ادي االإل���ك���رتوين، مم��ا ي��وف��ر و���س��واًل فورياً 
القدرة  اإىل  باالإ�سافة  ال�سخمة  عمالئنا  قاعدة  اإىل 
على ا�ستخدام اأدوات مثل بوابة الدفع االآمنة يف نون 
برنامج  و�سيكون  والتنفيذ.  اللوج�ستية  واخل��دم��ات 
م�سممة  دورات  مع  عملياً  برناجماً  حمّلي”  “نون 
مل�ساعدة امل�ساريع النا�سئة ون�سكر اقت�سادية دبي على 

التعاون امل�ستمر معنا واالآتي اأف�سل باإذن اهلل«.
النا�سئة  امل�ساريع  دع��م  على  دب��ي  اقت�سادية  وت��رك��ز 
وم�ساعدتهم  التاجر”  “رخ�سة  لل�سباب من حاملي 
بال�سراكة  وذل��ك  اإلكرتونياً،  منتجاتهم  ت�سويق  على 
الت�سهيالت  وت��وف��ري  واخل��ا���ص  ال��ع��ام  القطاعني  م��ع 
ق���ن���وات ج���دي���دة ع���رب تعزيز  اإىل ج��ان��ب ف��ت��ح  ل��ه��م، 
يعك�ص  ال��ذي  االأم��ر  البيع  ك��ربى منافذ  التعاون مع 
ا�سرتاتيجيتها الرامية اإىل �سهولة ممار�سة االأعمال 

ودعم القدرة التناف�سية التنموية لدبي.
واأظهر تقرير �سادر عن قطاع الت�سجيل والرتخي�ص 

“تاجر”،  رخ�ص  ارتفاع  دب��ي  اقت�سادية  يف  التجاري 
املعنية برتخي�ص امل�ساريع املدارة عرب و�سائل التوا�سل 
�سهر  وال�سادرة خالل  االإنرتنت،  و�سبكة  االجتماعي 
اإ�سدار  مت  حيث   235% بن�سبة   2020 اأغ�سط�ص 
637 رخ�سة تاجر مقارنًة مع 190 رخ�سة �سادرة 
توفره  ما  التقرير  ويوؤكد   .2019 اأغ�سط�ص  خالل 
بيئة  م��ن  االإل��ك��رتون��ي��ة  ل��ل��ت��ج��ارة  دب���ي  ا�سرتاتيجية 
واال�ستفادة  املبتكرة  امل�ساريع  ومنو  لتاأ�سي�ص  مثالية 
التي توفرها االإم��ارة يف قطاع  من الفر�سة الواعدة 
ال��ت��ج��ارة االإل��ك��رتون��ي��ة و���س��ائ��ر ال��ق��ط��اع��ات بو�سفها 
م���رك���زاً دول���ي���اً م��رم��وق��اً ل��الأع��م��ال وح��ا���س��ن��ة عاملياً 

لالبتكار وامل�ساريع االإبداعية.
اأ�سدرت  دب��ي  اقت�سادية  اأن  اأي�����س��اً  التقرير  واأظ��ه��ر 
املبادرة وحتى  اإط��الق  منذ  “تاجر”  7798 رخ�سة 
ال���ي���وم، وا���س��ت��ح��وذت االإن������اث ع��ل��ى ال��ن�����س��ب��ة االأعلى 
م���ن ال��رخ�����ص، ح��ي��ث ���س��ك��ل��ن ن��ح��و %58 م���ن عدد 
الرخ�ص )4529(، فيما �سكل الذكور ن�سبة 42% 

.)3269(
اإىل  تاجر  رخ�سة  خالل  من  دبي  اقت�سادية  وتهدف 
االإلكرتوين،  التجاري  العمل  تنظيم عملية ممار�سة 
واإيجاد من�سة لدعم وتطوير التجارة، وربط املتعامل 
مع التجار مبا�سرة. وت�سمل �سوابط رخ�سة تاجر اأنه 
تاأ�سرية  اإ���س��دار  ال ميكن فتح حمل جت��اري، وميكن 
ال��رخ�����س��ة مواطن  اإذا ك���ان م��ال��ك  3 ع��م��ال ف��ق��ط  ل 
الفرد  على  يكون  القانوين  الرجوع  وح��ق   ،100%

نف�سه �ساحب الرخ�سة. 
يف  اإلكرتونياً  “تاجر”  رخ�سة  على  احل�سول  ويتم 
دقائق معدودة من املنزل وذلك من خالل الت�سجيل 
 dedtrader.ae االإل������ك������رتوين  امل����وق����ع  ع����رب 
الهوية  بيانات  ت�سجيل  اخل��ط��وات من خ��الل  وات��ب��اع 
وحتديد  الن�ساط،  ن��وع  اختيار  ثم  وم��ن  االإم��ارات��ي��ة، 
اال���س��م ال��ت��ج��اري، وذك���ر ح�����س��اب��ات م��واق��ع التوا�سل 
االج��ت��م��اع��ي ال��ت��ي ت��ت��م م���ن خ��الل��ه��ا ع��م��ل��ي��ة عر�ص 

املنتجات واخلدمات.

اأفينيو البوابة يف مركز دبي املايل العاملي يح�سل على 
ال�سهادة الذهبية للريادة يف ت�سميمات الطاقة والبيئة

ي�صتعر�ض اأثر قطاع احلالل على القت�صاد الإقليمي

 دافزا ت�سدر الن�سخة الثانية من دليل �سناعات احلالل ال�سامل

•• دبي-الفجر: 

دبي  مركز  يف  البوابة”  “اأفينيو  ح�سل 
الذهبية  ال�����س��ه��ادة  ع��ل��ى  ال��ع��امل��ي  امل����ايل 
والبيئة،  الطاقة  ت�سميمات  يف  للريادة 
اخل�سراء  املباين  جمل�ص  عن  ال�سادرة 
املباين  اإع����ت����م����اد  وم���ع���ه���د  االأم����ري����ك����ي 
اخل�����س��راء. وي��اأت��ي احل�����س��ول على هذه 
مركز  ال��ت��زام  ليوؤكد  املرموقة  ال�سهادة 
دب���ي امل����ايل ال��ع��امل��ي ال��را���س��خ يف تطبيق 
االأ�سول  جميع  يف  اال�ستدامة  مقومات 
الكربونية،  الب�سمة  خلف�ص  له  التابعة 
وتعزيز متيزه على ال�سعيد العاملي من 

خالل توفري بنية حتتية ريادية. 
ت�سميمات  يف  ال�����ري�����ادة  ن���ظ���ام  وي���ع���د 
الطاقة والبيئة نظاماً دولياً هو االأكرث 
ا�ستخداماً لت�سنيف املباين، حيث يوفر 
امل�ستدامة  امل��ب��اين  اأث����ر  لتقييم  اإط������اراً 
واأدائها من خالل االأخ��ذ بعني االعتبار 
والكفاءة  ال�����س��ح��ة،  م��ن��ه��ا  ن���ق���اط  ع����دة 
التكلفة.  م��ن ح��ي��ث  وال��ك��ف��اءة  ال��ع��ال��ي��ة 
تتبع  التي  امل�ساريع  بت�سنيف  ويخت�ص 
البيئية؛  اال����س���ت���دام���ة  م��ع��اي��ري  اأع���ل���ى 
املائية؛  وال����ك����ف����اءة  ال���ط���اق���ة  وت����وف����ري 
واال���س��ت��خ��دام االأم��ث��ل ل��ل��م��واد وامل����وارد؛ 
ي�سهم  م��ا  �سحية  داخلية  بيئة  وت��وف��ري 
اأوك�سيد  ث�����اين  م�����س��ت��وي��ات  ت��ق��ل��ي��ل  يف 
وح�سل  العاملي.  ال�سعيد  على  الكربون 
م�سروع “اأفينيو البوابة” على ال�سهادة 
الطاقة  ت�سميمات  يف  للريادة  الذهبية 

ا���س��ت��ي��ف��اء ك��اف��ة ال�سروط  ب��ع��د  وال��ب��ي��ئ��ة 
للتميز  مقايي�ص  ت�سعة  ع��رب  امل��ط��ل��وب��ة 
الت�سميم  م���ن  ب�����دءاً  ال��ب��ن��اء  جم����ال  يف 
املتكامل وو�سواًل اإىل ال�سالمة ال�سحية 
امل�سروع  وا���س��ت��ط��اع  امل�����واد.  وا���س��ت��خ��دام 
حتقيق هذا االإجناز بف�سل دعم وخربة 
 ،AESG ج���ي«  اإ�����ص  اإي  “اإيه  ���س��رك��ة 
اخلدمات  بتقدمي  املتخ�س�سة  ال�سركة 
ت�سميمات  بريادة  املتعلقة  اال�ست�سارية 
الطاقة والبيئة اخلا�سة بامل�سروع. ومن 
AESG، وبدعم  خالل م�سورة �سركة 
“اأفينيو  اإ���س��ت��ط��اع  امل�����س��روع،  اإدارة  م��ن 
يف  امل��ع��اي��ري  ك���اف���ة  ا���س��ت��ي��ف��اء  البوابة” 
وجودة  ري��ادة  يعك�ص  مما  الفئات  جميع 

املمار�سات املعتمدة يف امل�سروع.
والذي ميتد  اإ�ستطاع “اأفينيو البوابة”، 
ق����دم مربع  األ�����ف   286 م�����س��اح��ة  ع��ل��ى 
اأن  880 م���رتاً،  اإج��م��ايل يبلغ  وب��ط��ول 
فرتة  خ��الل  لي�سبح  مكانته  م��ن  ي��ع��زز 
اإقبااًل  وجيزة واحداً من اأكرث الوجهات 
يف دب����ي ح��ي��ث ي�����س��م اأك�����رث م���ن 200 
ع��الم��ة جت��اري��ة رائ���دة يف جم��ال جتارة 
واالأطعمة  واالأزي����اء  وال��ف��ن��ون  التجزئة 
وامل�سروبات اإ�سافة اإىل م�سجد مركز دبي 
“اأفينيو  وي�سكل  الكبري.  العاملي  امل��ايل 
جميع  ت���رب���ط  و����س���ل  ح��ل��ق��ة  البوابة” 
امل��ب��اين امل���وج���ودة يف امل��رك��ز امل����ايل عرب 
من  بداية  منها،  كل  يف  املن�سة  م�ستوى 
مبنى البوابة و�سواًل اإىل اأبراج �سنرتال 
بارك.  عملت �سركة AESG على دمج 

م��ن خالل  املبتكرة  امل��ي��زات  م��ن  العديد 
ا�سرتاتيجي  ب�سكل  االع��ت��م��ادات  اختيار 
اأك���رب على اال���س��ت��دام��ة واأقل  م��ع ت��اأث��ري 
تاأثري على الت�سميم. وكانت االعتمادات 
ال����ت����ي ي���ت���م ال�������س���ع���ي ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا مثل 
امل��ب��ن��ى لعملية  امل���ي���اه. وخ�����س��ع  خ��ف�����ص 
واالأداء.  للكفاءة  اأ�سا�سية  تقييم  تكليف 
املواد  ت��رك��ي��ب  ذل���ك، مت  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
اخلر�سانة  ذل��ك  يف  مبا  تدويرها،  املعاد 
انبعاثات  ل��ت��ق��ل��ي��ل  وال���زج���اج  وال�����س��ل��ب 
م�ست�سعرات  تركيب  مت  كما  ال��ك��رب��ون. 
االأكرث  الغرف  يف  الكربون  اأك�سيد  ثاين 
اإ����س���غ���ااًل ل��ت��وف��ري م�����س��در ه�����واء نقي. 
الطبيعية  امل��ن��اظ��ر  جميع  ري  وي��ج��ري 
ب��ا���س��ت��خ��دام امل��ي��اه امل��ع��اد ت��دوي��ره��ا. كما 
ل����ل����دراج����ات  ت���خ�������س���ي�������ص مم��������رات  مت 
يف  والعاملني  ال�سكان  لتمكني  الهوائية 
الوجهة  اإىل  الو�سول  م��ن  امل��ايل  امل��رك��ز 
ي�ستفيد  الهوائية.  دراجاتهم  با�ستخدام 
يف  املفتوحة  امل�ساحات  من  اأي�ساً  ال��زوار 
دعمت  كما  املبنى.  من  العلوي  الطابق 
م��ن خ��الل تطوير  امل�����س��روع   AESG
وتطبيق  للم�ستاأجر  مالئمة  اإر���س��ادات 
�سيا�سة اإدارة التنظيف اخل�سراء، ف�ساًل 
الوعي  ل��زي��ادة  اإر���س��ادي  ع��ن و�سع دليل 
اأ�سهمت  اال����س���ت���دام���ة.  م��ق��وم��ات  ح����ول 
ج��م��ي��ع ه���ذه امل���ي���زات وامل����ب����ادرات ب�سكل 
بيئياً  م�ستدام  م�سروع  تطوير  يف  كبري 
انبعاثات  من  احلد  معايري  كافة  يتبنى 
ثاين اأك�سيد الكربون وله تاأثري اإيجابي 

امل�ستاأجرين  ورفاهية  �سحة  على  كبري 
يف  البوابة”  “اأفينيو  وح��ق��ق  وال�����زوار. 
انخفا�ساً  ال���ع���امل���ي  امل�����ايل  دب����ي  م���رك���ز 
الطاقة  ا���س��ت��ه��الك  يف   24% ب��ن�����س��ب��ة 
هذا  ويف  امل���ي���اه.  اإ���س��ت��ه��الك  يف  و55% 
الرئي�ص  العقربي،  �سالح  ق��ال  ال�سياق، 
التنفيذي الإدارة العقارات يف مركز دبي 
اأفينيو  بح�سول  “نفخر  العاملي:  امل��ايل 
للريادة  الذهبية  ال�سهادة  على  البوابة 
يف ت�سميمات الطاقة والبيئة. اإن توفري 
خالل  من  عاملياً  م�ستدامة  حتتية  بنية 
ال��ب��واب��ة ي�سكل ج���زءاً  اأف��ي��ن��ي��و  م�����س��روع 
م��ن ال��ت��زام م��رك��ز دب��ي امل���ايل ال��ع��امل��ي يف 
املالية  املراكز  تعزيز مكانته كواحد من 
ونتطلع  املنطقة.  يف  ا���س��ت��دام��ة  االأك���رث 
ق���دم���اً مل��وا���س��ل��ة ج��ه��ودن��ا ل��ب��ن��اء مركز 

•• دبي-الفجر: 

اأط��ل��ق��ت ���س��ل��ط��ة امل��ن��ط��ق��ة احل����رة مبطار 
دليل  من  الثانية  الن�سخة  “دافزا”  دبي 
 – “دبي  ال�������س���ام���ل  احل������الل  ����س���ن���اع���ات 
دليلك  احل��الل:  ل�سناعات  عاملية  بوابة 
ي�ستعر�ص  وال������ذي  بخطوة”،  خ���ط���وة 
على  اأث���راً  �سترتك  التي  التوجهات  اأب��رز 
اأو�سح عن  املنطقة لر�سم �سورة  اقت�ساد 
والعاملي،  الوطني  االإ���س��الم��ي  االقت�ساد 
حيث توقع و�سول قيمة اقت�ساد احلالل 
اأمريكي  دوالر  تريليون   3.2 نحو  اإىل 

بحلول العام 2024.
�سمن  االإ�سالمي  االإنفاق  قيمة  وو�سلت 
واأ�سلوب  واالأدوي�������ة  االأغ���ذي���ة  ق��ط��اع��ات 
 2.2 اإىل   2018 ال����ع����ام  يف  احل����ي����اة 
تريليون دوالر اأمريكي ما يعادل 12% 
العاملي مب��ع��دل من��و �سنوي  م��ن االن��ف��اق 
تقرير  بح�سب  وذل��ك   ،6.2% تراكمي 
العاملي  االإ����س���الم���ي  االق��ت�����س��اد  “واقع 
حيث ت�سدرت   ،”2020-2019 للعام 
ق��ط��اع��ات االأغ���ذي���ة وامل�����س��روب��ات الدليل 
م���ن ح��ي��ث ال��ق��ي��م��ة وال���ت���ي و���س��ل��ت اإىل 
1.4 تريليون دوالر اأمريكي مع توقعات 
العام  بحلول  تريليونني  اإىل  بو�سولها 
بقيمة  االأزي���اء  قطاعات  تبعها   ،2021
حني  يف  اأم���ري���ك���ي،  دوالر  م��ل��ي��ار   283
واالأدوية  االإع��الم  قطاعات  الدليل  حدد 
احلالل وم�ستح�سرات التجميل احلالل 

باعتبارها قطاعات اأ�سا�سية.  
التي  الدليل  من  االأوىل  الن�سخة  وكانت 
اأثبتت  ق���د   2019 ال���ع���ام  يف  ����س���درت 
املعنية  االأط�����راف  م�����س��اع��دة  يف  اأهميتها 
االأمد  طويلة  م�ستهدفاتها  حتقيق  على 
لالقت�ساد احلالل، يف حني يحدد الدليل 
اإ�سدارها  ج��رى  ال��ذي  الثانية  بن�سخته 
بالتعاون مع مركز دبي لتطوير االقت�ساد 
والت�سويق  التجارة  و”مركز  االإ�سالمي 
احلالل” و”دينار �ستاندارد” فر�ص منو 
االقت�ساد االإ�سالمي، اإىل جانب منظومة 

احلالل،  التجارة  وتدفقات  التمكني، 
و�سهادات واعتمادات احلالل.

االإج����راءات  اأث��ر  التقرير  وا�ستعر�ص 
 )19  – )ك��وف��ي��د  بجائحة  املرتبطة 
اأكرث  على قطاع احل��الل، حيث كانت 
والتمويل  ال�سفر  هي  ت��اأث��راً  امل��ج��االت 
االإ���س��الم��ي واالأزي������اء، يف ح��ني وفرت 
وال��رتف��ي��ه فر�ساً  االإع�����الم  جم����االت 
�سل�سلة  ب�����اأن  ال��ت��ق��ري��ر  ون�����وه  ق���وي���ة. 
ت���اأث���رت ب�سكل  ت���وري���د االأغ����ذي����ة ق���د 
اأن  اإال  االإج�����راءات،  بهذه  اأي�����س��اً  كبري 
اقت�سادات �سوق احلالل تعاملت معها 
مب���رون���ة ع��ال��ي��ة م���ن خ���الل الرتكيز 
منها  ال��ت��وري��د  �سل�سلة  ت��ق��ري��ب  ع��ل��ى 
�سواء عرب اال�ستثمار يف االإنتاج املحلي 
على  اأق���رب  م��وردي��ن  م��ع  التعامل  اأو 

ال�سعيد االإقليمي. 
وبهذا ال�سدد، قالت اآمنة لوتاه م�ساعد 

املنطقة احل��رة مبطار  �سلطة  ع��ام  مدير 
االإم����ارات  دول���ة  “كثفت  “دافزا”:  دب��ي 
امل��ا���س��ي��ة م��ن جهودها  ال�����س��ن��وات  خ���الل 
ب�سكل  االقت�ساد  وتنمية  لتعزيز  الرامية 
عام عرب �سل�سلة من املبادرات واخلطط، 
وهو ما اأدى اإىل حيوية وتنوع االقت�ساد 
احل������الل. واأ���س��ه��م��ت ه����ذه امل����ب����ادرات يف 
تر�سيخ مكانة دولة االإمارات واإمارة دبي 
اأه��م م��راك��ز االأع��م��ال ويف  باعتبارها م��ن 
من  العديد  وت��ط��ور  من��و  عملية  ت�سهيل 
القطاعات مبا فيها االقت�ساد االإ�سالمي 

ع���ل���ى م�������س���ت���وى االإم�����������ارة، ح���ي���ث �سهد 
�سعيد  على  من���واً  االإ���س��الم��ي  االقت�ساد 
خالل   399% ب��ن�����س��ب��ة  اال���س��ت��ث��م��ارات 
بنحو  اأي   ،2019  2018 بني  الفرتة 

1.2 مليار دوالر اأمريكي«.
حتديد  على  الدليل  “يعمل  واأ���س��اف��ت: 
الفر�ص الكامنة �سمن قطاعات االقت�ساد 
احل����الل وغ���ريه���ا م���ن ال��ت��وج��ه��ات، مبا 
من  ت��ع��زز  ا�سرتاتيجية  معلومات  ي��ق��دم 
الذين  االأع��م��ال  ورواد  ال�سركات  معارف 
االقت�ساد  يف  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  ي��ت��ط��ل��ع��ون 
االإ����س���الم���ي واال���س��ت��ف��ادة م���ن فر�ص 

منوه وازدهاره«.
اإع����داد ال��دل��ي��ل جمموعة  و���س��اه��م يف 
م��ن اجل��ه��ات، اأب��رزه��ا هيئة االإم���ارات 
ومركز  وامل���ق���اي���ي�������ص،  ل��ل��م��وا���س��ف��ات 
والغرفة  لالعتماد،  العاملي  االإم���ارات 
ال���ت���ج���اري���ة ال���ع���رب���ي���ة ال���ربازي���ل���ي���ة، 
والبوابة  فوودز”،  و”االإ�سالمي 
االإ�سالمي  لالقت�ساد  االإل��ك��رتون��ي��ة 
“فونتريا”،  و����س���رك���ة  “�سالم”، 
وخمتربات “اأبوت” و�سركة “اأ�ص جي 
لالأغذية  اال���س��الم��ي  و�سركة  اأ�ص”، 
وموؤ�س�سة �سيدال التي ت�سدر �سهادات 
ال��ربازي��ل، حيث توجهت  احل���الل يف 
يف  امل�ساهمني  جلميع  بال�سكر  ل��وت��اه 
اإعداد الدليل والتي قدمت اخلدمات 
وال�سبكات والقدرات الالزمة لالإعداد 

وريادة م�ستقبل �سناعات احلالل. 

الذي  ملجتمعنا  ومرونة  ا�ستدامة  اأك��رث 
ي�سم اأكرث من 25 األف مهني حمرتف 
املركز  ي����زورون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  وجلميع 
املايل للعمل والرتفيه.« من جهته، قال 
فيليبا غرانت، مدير الطاقة واال�ستدامة 
تقدمي  »ي�����س��ّرن��ا   :AESG ���س��رك��ة  يف 
باال�ستدامة  تتعلق  ا�ست�سارية  خ��دم��ات 
الطاقة  ت�سميمات  جم��ال  يف  وال��ري��ادة 
ياأتي  ال���ري���ادي.  امل�����س��روع  ل��ه��ذا  والبيئة 
ال�����س��ه��ادة ليوؤكد  ه����ذه  ع��ل��ى  احل�����س��ول 
الفريق  وال������ت������زام  ال����ك����ب����رية  اجل����ه����ود 
ل�سمان تطوير م�ساريع م�ستدامة بيئياً 
واجتماعياً. اإن هذا التحول نحو تطوير 
الت�سييد  ق��ط��اع  يف  االأداء  ع��ال��ي��ة  م��ب��ان 
ودائم  اإيجابي  تاأثري  له  �سيكون  والبناء 

يف الوقت احلايل ولالأجيال القادمة.«

ا�ستثنائي  مبوقع  دب��ي  “تتميز  وتابعت: 
االإ�سالمي  االق��ت�����س��اد  منظومة  قلب  يف 
تف�سلها  ح���ي���ث  وال����ع����امل����ي،  االإق���ل���ي���م���ي 
مليون   455 ح���وايل  ع��ن  ج���واً  �ساعتني 
 587 ي��ع��ادل  م��ا  اأي  اإ���س��الم��ي  م�ستهلك 
�سوق  ق��ي��م��ة  م���ن  اأم��ري��ك��ي  دوالر  م��ل��ي��ار 
اإمارة دبي  اإذ تعترب  اال�ستهالك احلالل، 
مركز التجارة حلوايل 57 دولة من دول 
االإ�سالمي  التعاون  منظمة  يف  االأع�ساء 
اأمريكي من  296 مليار دوالر  ما ميثل 
اأرقام  بح�سب  احل��الل  �سناعات  واردات 

العام 2018«.  
وب�����ات ق���ط���اع احل�����الل ي�����س��ت��ق��ط��ب اأك���رب 
ال�سركات العاملية من بينها �سركة ن�ستله، 
“كارجيل”،  و�سركة  “هر�سيز”  و�سركة 
“اأبوت”،  و�سركة  اأف”،  اأر  “بي  و�سركة 
حيث ي�سهد زيادة ن�ساط هذه ال�سركات يف 
التجارية  حمافظهم  وتو�سيع  اال�ستثمار 

يف منتجات احلالل.
تتطلع  التي  لل�سركات  “دافزا”  وت��ق��دم 
جمموعة  احل���الل  ق��ط��اع  يف  لال�ستثمار 
متنوعة من اخلدمات واالإمكانيات التي 
�سهل  ب�سكل  االأع���م���ال  ت��اأ���س��ي�����ص  ت�سمن 
وب�سيط، كما توفر اإمكانية الو�سول اإىل 
ال�سركات  من  ومتنوعة  كبرية  جمموعة 
كما  ال��ع��امل��ي��ة،  �سبكتها  ع��رب  واخل���دم���ات 
تدعم عمليات ال�سركات يف قطاع احلالل 
من خالل البنية التحتية املتطورة التي 

متتلكها مل�ساعدتها على تنمية اأعمالها.
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مذكرة تفاهم بني طرق دبي وتراخي�س
•• دبي - وام:

اأكدت هيئة الطرق واملوا�سالت وموؤ�س�سة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة 
التعاون  عزمهما على تطوير  “تراخي�ص”  التخطيط والتطوير  دائرة   -
بينهما يف عدد من املجاالت ذات االهتمام امل�سرتك. جاء ذلك خالل توقيع 
املدير  يون�ص  اإبراهيم  املح�سن  عبد  بح�سور  اجلانبني  بني  تفاهم  مذكرة 
التنفيذي ملوؤ�س�سة القطارات الذي وّقع 
حممد  وعبداهلل  الهيئة  عن  املذكرة 
لدائرة  التنفيذي  الرئي�ص  ب��ال��ه��ول 
يف  تراخي�ص  والتطوير  التخطيط 
واملنطقة  واجلمارك  املوانئ  موؤ�س�سة 
اإبراهيم  واأع��رب عبداملح�سن  احل��رة. 
مذكرة  لتوقيع  �سعادته  ع��ن  يون�ص 
ال��ت��ف��اه��م واع���ت���ربه���ا خ���ط���وة مهمة 
تاأ�سي�ص  اإىل  ال��و���س��ول  ط��ري��ق  ع��ل��ى 
الطرفني  ب��ني  ا�سرتاتيجية  �سراكة 
ال�سراكة  ه����ذه  حت��م��ل��ه  مل���ا  ب��ال��ن��ظ��ر 
االأعمال  تنظيم  يف  بالغة  اأهمية  من 
املتعلقة باإ�سدار الت�ساريح لالأرا�سي 
حماية  مبنطقة  امل��ت��اأث��رة  املناطق  يف 
2020. من جانبه  مل�سار  القطارات 
قال عبداهلل حممد بالهول اإن توقيع 
ت�سهيل  يف  ���س��ي�����س��ه��م  امل����ذك����رة  ه����ذه 
النقل  �سبكة  م�ساريع  تنظيم  عملية 
اإمارة  يف  التحتية  والبنى  اجلماعي 
اخلا�سة  ال��ت��ط��وي��ر  وم���ن���اط���ق  دب����ي 
الت�ساريح  تراخي�ص  �ست�سدر  حيث 
تراخي�ص  ����س���الح���ي���ات  ن����ط����اق  يف 
لالأرا�سي الواقعة يف املناطق املتاأثرة 
مل�سار  ال���ق���ط���ارات  ح��م��اي��ة  مب��ن��ط��ق��ة 
2020. وتهدف مذكرة التفاهم اإىل 
يتعلق  فيما  الطرفني  تنظيم عالقة 
بالتن�سيق وتبادل وحتديث املعلومات 
ملزاولة  اإط��ار  وو�سع  بينهما  واملعرفة 
اإن�سائية على االأرا�سي الواقعة �سمن منطقة حماية القطارات  اأعمال  اأي 
االإدارات  ب��ني  والتن�سيق  لها  املخطط  ال��ق��ط��ارات  وم�����س��ارات  ب��ه  امل��ت��اأث��رة  اأو 
ذات ال�سلة لدى الطرفني فيما يتعلق باإ�سدار الرتاخي�ص اخلا�سة بتلك 
االأرا�سي وحتديد اإطار وحدود عالقات ال�سراكة بينهما مبا يحقق املنفعة 
روؤيتهما  حتقيق  يف  التقدم  فر�ص  وي��ع��زز  م�سافة  قيمة  وي��ق��دم  املتبادلة 
اأداء  لتح�سني  امل�سرتك  العمل  وتفعيل  معهما  املتعاملني  واإ�سعاد  واإر���س��اء 
العمليات وتب�سيط االإجراءات وتطوير خدمات املتعاملني مبا يعود بالنفع 

العام على املجتمع واالتفاق على حتديد اليات التوا�سل بني الطرفني.

ارتفاع القيمة ال�سوقية لأ�سهم �سركات ال�سوق 
الثانية اىل 10.32 مليار درهم مع نهاية �سهر اأغ�سط�س

•• اأبوظبي-وام:

ارتفعت القيمة ال�سوقية الأ�سهم ال�سركات اخلا�سة املدرجة يف ال�سوق الثانية اىل 
 1.7% ب��زي��ادة  املا�سي  اأغ�سط�ص  �سهر  نهاية  مع  تقريبا  دره��م  مليار   10.32
مقارنة مع ال�سهر ذاته من العام 2019. وي�سل عدد ال�سركات اخلا�سة املدرجة 
يف ال�سوق الثانية 6 �سركات حتى االآن، منها 5 �سركات يف �سوق اأبوظبي لالأوراق 
امل��ايل . وكانت دول��ة االإم���ارات �سهدت د�سني  املالية و�سركة واح��دة يف �سوق دب��ي 
العمل بال�سوق الثانية يف العام 2014 حيث يقت�سر التداول يف ال�سوق على اأ�سهم 
تداولها  يتم  التي  العامة  امل�ساهمة  ال�سركات  بعك�ص  وذل��ك  اخلا�سة،  ال�سركات 
اأ�سهمها يف �سوقي دبي واأبوظبي واملاليني. وجاء تاأ�سي�ص ال�سوق الثانية يف االإمارات 
بهدف ال�سماح لل�سركات اخلا�سة بتداول اأ�سهمها وفق نظام وا�سح بني امل�ساهمني 
بالتملك  الراغبني  و  ال�سركات  ه��ذه  يف 
اأ�سهمها ،لذا فاإن ال�سوق الثانية تعد  يف 
يف  للم�ستثمرين  ج��دي��د  خ��ي��ار  مب��ث��اب��ة 
. وتعد �سركة م��ن��ازل م��ن اكرب  ال��دول��ة 
ال�����س��رك��ات اخل��ا���س��ة امل��درج��ة يف ال�سوق 
ال�سوقية  ال��ق��ي��م��ة  ي��ب��ل��غ  ح��ي��ث  ال��ث��ان��ي��ة 
�سركة  تليها  دره��م  مليار   2.6 الأ�سهمه 
�سوقية  بقيمة  القاب�سة  ال��زاوي��ة  واح��ة 
ت�سل اىل 2.31 مليار درهم فيما تبلغ 
القدرة  �سركة  الأ�سهم  ال�سوقية  القيمة 
و�سركة  دره��م  ماليني   808 القاب�سة 
درهم  مليون   777 لال�ستثمار  ال��رمي 
امل�ستثمر  ل�سركة  دره��م  مليون  و577 
دره����م  م���ل���ي���ون   132 ون���ح���و  ال���وط���ن���ي 
ل�سركة بي ات�ص مبا�سر . وقال كفاح املحارمة اخلبري املايل اإن وجود ال�سوق الثانية 
وفر خيارا جديدا امام امل�ستثمرين يف دولة االإمارات وذلك اىل جانب كونها قناة 

ت�ساهم يف ت�سهيل نقل امللكيات بني امل�ساهمني يف هذا النوع من ال�سركات . 

مليون درهم ت�سرفات عقارات دبي ام�س  392
•• دبي-وام:

بلغت الت�سرفات العقارية يف دائرة االأرا�سي واالأمالك يف دبي اأم�ص اأكرث 
من 392 مليون درهم حيث �سهدت الدائرة ت�سجيل 146 مبايعة بقيمة 
201.43 مليون درهم منها 19مبايعة لالأرا�سي بقيمة 47.84 مليون 

درهم و127 مبايعة لل�سقق والفلل بقيمة 153.59 مليون درهم .
�سيح  دره��م يف منطقة  7 ماليني  بقيمة  االأرا���س��ي  اأه��م مبايعات  وج���اءت 
ال�سيخ  5 ماليني دره��م يف منطقة حدائق  تليها مبايعة بقيمة   4 �سعيب 
الثنية  دره��م يف منطقة  4 ماليني  بقيمة  مبايعة  تليها  را�سد  بن  حممد 
عدد  حيث  م��ن  امل��ن��اط��ق  الثالثة  ال�سبا  ن��د  منطقة  وت�����س��درت  اخل��ام�����س��ة. 
منطقة  وتلتها  دره��م  ماليني   10 بقيمة  مبايعات   4 �سجلت  اإذ  املبايعات 
يف  وثالثة  دره��م  ماليني   6 بقيمة  مبايعتني  بت�سجيلها   6 ال�سفا  وادي 
الثنية اخلام�سة بت�سجيلها مبايعتني بقيمة 6 ماليني درهم . وفيما يتعلق 
35 مليون درهم  ال�سقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة  باأهم مبايعات 
ماليني   6 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  كاأهم  التجاري  اخلليج  مبنطقة 
درهم يف منطقة احلبية الرابعة واأخريا مبايعة بقيمة 4 ماليني درهم يف 

منطقة احلبية االأوىل .
وت�سدرت منطقة الرب�ساء جنوب الرابعة املناطق من حيث عدد مبايعات 

خالل انعقاد الدورة ال�صابعة للجنة القت�صادية امل�صرتكة بني البلدين افرتا�صيا 

الإمارات وكوريا اجلنوبية تتفقان على 10 برامج تنموية جديدة للتعاون خالل العامني املقبلني 

جمل�س �سيدات اأعمال عجمان ينظم ملتقى اإفرتا�سيا بعنوان التقنيات الحرتازية املبتكرة 

•• اأبوظبي-وام:

ان��ط��ل��ق��ت اأع����م����ال ال�������دورة ال�����س��اب��ع��ة من 
الكورية   – االإمارتية  االقت�سادية  اللجنة 
امل�سرتكة، التي انعقدت افرتا�سيا برئا�سة 
كل من معايل عبداهلل بن طوق املري وزير 
االق��ت�����س��اد ، وم��ع��ايل ن��ام��ك��ي ه��ون��غ، نائب 
ال������وزراء وزي����ر االق��ت�����س��اد واملالية  رئ��ي�����ص 
بجمهورية كوريا، بح�سور معايل الدكتور 
ثاين بن اأحمد الزيودي وزير دولة للتجارة 
اخلارجية ، وعدد من امل�سوؤولني واملعنيني 
من البلدين، حيث �سهدت اللجنة االتفاق 
على تعزيز �سبل التعاون وفق 10 قطاعات 

وبرامج حيوية وا�سرتاتيجية.
االإماراتية  العالقات  واأكد اجلانبان متانة 
منذ  ك��ب��ريا  تو�سعا  �سهدت  ال��ت��ي  ال��ك��وري��ة، 
يف  الثنائية  الدبلوما�سية  العالقات  اإقامة 
ع���ام 1980 ح��ت��ى ال��ي��وم، ك��م��ا اأ����س���ارا اإىل 
امل�سرتك  ال��ع��م��ل  يف  اال���س��ت��م��رار  ����س���رورة 
لتو�سيع نطاق تلك ال�سراكة اال�سرتاتيجية 
والفر�ص،  القطاعات  م��ن  م��زي��دا  لت�سمل 
يف  البلدين  وتطلعات  م�سالح  يخدم  مب��ا 

التنمية واالزدهار.
امل�ستجدات  اجل��ان��ب��ان  ن��اق�����ص  ذل����ك،  اإىل 
االقت�سادية العاملية يف ظل انت�سار فريو�ص 
التجارة  ع��ل��ى  وت���اأث���ريه  امل�ستجد  ك���ورون���ا 
ملعدالت  ارتياحهما  ع��ن  معربني  العاملية، 
ال���ت���ب���ادل ال���ت���ج���اري ب���ني ال��ب��ل��دي��ن خالل 
اتفق  ال�سياق  ه��ذا  ويف  املا�سية.  ال�سنوات 
اجل��ان��ب��ان ع��ل��ى ال��ع��م��ل ع���ن ك��ث��ب لتعزيز 
اخلربات  وتبادل  النفطية  غري  جتارتهما 
الفر�ص  اإىل  ال��و���س��ول  وت��ع��زي��ز  وامل��ع��رف��ة 

التنموية يف اأ�سواق البلدين.
واال�ستثمار  ال��ت��ع��اون  مناق�سة  مت��ت  ك��م��ا 
امل�سرتك بهدف الت�سنيع واالإنتاج التجاري 
واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  لقطاعات 
واالت�ساالت وتكنولوجيا املعلومات والذكاء 
اال�سطناعي واإنرتنت االأ�سياء وتكنولوجيا 
الذكية  وال�������زراع�������ة  اخل����ام���������ص  اجل����ي����ل 
والطاقة  وال��ط��اق��ة  االأخ�����س��ر  واالق��ت�����س��اد 
القطاعات  يف  واالبتكار  والعلوم  املتجددة 
التعليم  اإىل  اإ���س��اف��ة  وال��زراع��ي��ة،  الطبية 

وال�سياحة واخلدمات املالية والنقل.
واأك����د اجل��ان��ب��ان اأه��م��ي��ة م��وا���س��ل��ة اجلهود 
ل��ف��ت��ح جم����االت ج��دي��دة ل��ل��ق��ط��اع اخلا�ص 
���س��راك��ات مثمرة  ل��ت��اأ���س��ي�����ص  ال��دول��ت��ني  يف 
توقيع  على  االت��ف��اق  مت  كما  وم�����س��ت��دام��ة. 
م��ذك��رة ت��ف��اه��م ب��ني احت���اد غ���رف التجارة 
الكوري  اجل��ان��ب  م��ع  ب��ال��دول��ة  وال�سناعة 
مب�ساركة  املتعلقة  ال��ت��ع��اون  اأط���ر  لتفعيل 
كوريا يف معر�ص اإك�سبو املقرر تاأجيله اإىل 
العام املقبل مراعاًة لالإجراءات االحرتازية 

املطبقة عاملياً نتيجة جائحة كوفيد 19.
ب��ن طوق  ق��ال معايل عبد اهلل  م��ن جانبه 
العالقات  اإن  االق���ت�������س���اد  وزي������ر  امل�������ري، 
االإمارات  دول��ة  بني  واالقت�سادية  الثنائية 

وك����وري����ا ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ت���اري���خ ط���وي���ل من 
وت�سمل  امل���ت���ب���ادل،  واالح������رتام  ال�����س��داق��ة 
حر�ص  م��وؤك��دا  تقريبا،  القطاعات  معظم 
دول���ة االإم�����ارات ع��ل��ى و���س��ع اأط���ر للتعاون 
التكنولوجيا  جم����االت  يف  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
الرائدة  الكورية  التجربة  من  باال�ستفادة 

عاملياً يف هذا ال�سدد.
هذه  تنعك�ص  اأن  اأهمية  اإىل  معاليه  واأ���س��ار 
ال�����س��راك��ة ع��ل��ى ال��ت��ق��دم ال���ذي ي��ح��رزه كال 
االقت�سادين االإماراتي والكوري مع تعزيز 
ال�سراكة  اخلا�ص يف هذه  القطاع  م�ساركة 

املتنامية.
واأ����س���اف م��ع��ال��ي��ه اإن دول����ة االإم������ارات هي 
ال�����س��ري��ك ال��ت��ج��اري االأك�����رب ل��ك��وري��ا على 
و�سمال  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  م�ستوى 
اإفريقيا، يف حني تعد كوريا من اأبرز �سركاء 
اأن  مو�سحا  اآ�سيا  يف  التجاريني  االإم����ارات 
النفطي  غ��ري  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  م�ستوى 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ن ي��ع��د ج��ي��داً، ح��ي��ث �سجل يف 
ع��ام 2019 اأك��رث م��ن 5 م��ل��ي��ارات دوالر، 
اإىل  االإماراتية  ال�سادرات  حجم  وت�ساعف 
كوريا مقارنة بعام 2018، وحققت اإعادة 
الت�سدير زي��ادًة مبعدل يقرتب من ثالثة 

اأ�سعاف.
وقال معاليه اإن نطاق اال�ستثمارات املتبادلة 
يف  وا�سعة  قطاعات  ي�سمل  حاليا  القائمة 
وال�سناعات  الطاقة  مثل  البلدين،  اأ�سواق 
والتجزئة  اجل��م��ل��ة  وجت�����ارة  ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة 
والتكنولوجيا  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة  واخل���دم���ات 

والبناء  امل��ال��ي��ة  واخل���دم���ات  واالت�������س���االت 
م�سرياً  وغريها  امل��وان��ئ  واإدارة  وال��ع��ق��ارات 
ال�سراكة  ل��ت��ن��م��ي��ة  ال��وا���س��ع��ة  االآف������اق  اإىل 
قطاعات  يف  ال��ن��م��و  ف���ر����ص  وا���س��ت��ك�����س��اف 

جديدة.
واأ�ساف “ نحن نتطلع من خالل خمرجات 
هذه اللجنة اإىل حتقيق تعاون اأكرث قربا يف 
جمموعة حمددة من امل�سارات، مبا ي�سمل 
تعزيز التجارة وزيادة ال�سادرات االإماراتية 
اىل ال�سوق الكوري، كما نركز ب�سورة خا�سة 
على قطاعات التكنولوجيا املتقدمة، بحيث 
وال��ك��وري من  االإم��ارات��ي  يتمكن االقت�ساد 
اال�ستثمار  خ��الل  من  معا  والعمل  التقدم 
والبحث  االب���ت���ك���ار  جم����االت  يف  امل�����س��رتك 
التجاري يف  االإنتاج  اإىل  والتطوير و�سواًل 

قطاعات االقت�ساد اجلديد«.
االإمارات  دول��ة  ري��ادة  اإىل  معاليه  وتطرق 
للتحديات  املنهجية  اال�ستجابة  �سرعة  يف 
االقت�سادية التي فر�ستها جائحة كوفيد-
االإمارات  دول��ة  حكومة  اأعلنت  حيث   ،19
اإط��الق حزمة مرنة وخطة عامة  م��وؤخ��راً 
القطاعات  لدعم خمتلف  مبادرة   33 من 
�ستعمل  ال����وزارة  اأن  م��وؤك��داً  االق��ت�����س��ادي��ة، 
من خالل هذه احلزمة على توفري برامج 
واأن  الوطني،  لالقت�ساد  متكاملة  تنموية 
العالقات  �ستخدم  احلزمة  خمرجات هذه 
االقت�سادية للدولة مع ال�سركاء العامليني.

واخ��ت��ت��م م��ع��ال��ي��ه ق���ائ���ال.. “ ن��ح��ر���ص من 
ال���دورة م��ن اللجنة على فتح  خ��الل ه��ذه 

ال�سحة،  قطاع  يف  للتعاون  جديدة  قنوات 
وال ���س��ي��م��ا اال���س��ت��ج��اب��ة جل��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د-

19. وثمة فر�ص كبرية ملجتمعي االأعمال 
والكوري لال�ستفادة من خطط  االإماراتي 
واإنرتنت  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  يف  التعاون 
اخلام�ص  اجل��ي��ل  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  االأ����س���ي���اء 
االأخ�سر.  واالق��ت�����س��اد  ال��ذك��ي��ة  وال���زراع���ة 
ك��م��ا ���س��ن��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة ال���ت���ع���اون على 
ريادة  يف  واخل��ا���ص  احلكومي  ال�سعيدين 
االأعمال وامل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، يف 
حني �سنحر�ص اأي�سا على تطوير �سراكات 
ت�سمل  وا����س���ع���ة  جم������االت  يف  م�����س��ت��دام��ة 
الطاقة والطاقة املتجددة واالأمن الغذائي 
الفكرية  وامل��ل��ك��ي��ة  وال�����س��ي��اح��ة  وال���ط���ريان 

والتعليم واخلدمات املالية وغريها«.
نائب  نامكي هونغ،  اأك��د معايل  من جانبه 
ال������وزراء وزي����ر االق��ت�����س��اد واملالية  رئ��ي�����ص 
بجمهورية كوريا متانة العالقات الثنائية 
واالقت�سادية بني البلدين، الفتا اإىل اأهمية 
اللجنة  م��ن  ال�سابعة  ال���دورة  وخ�سو�سية 
حيث  البلدين  بني  امل�سرتكة  االقت�سادية 
لتاأ�سي�ص  االأرب��ع��ني  ال��ذك��رى  ت�سادف  اإنها 
يف  البلدين  ب��ني  الدبلوما�سية  ال��ع��الق��ات 

. عام 1980 
وقال اإن البلدين جنحا على مدى العقود 
امل��ا���س��ي��ة يف ت��ط��وي��ر ت���ع���اون من���وذج���ي يف 
�سيما  وال  االق��ت�����س��ادي��ة،  امل���ح���اور  خمتلف 
والبنية  وال���ط���اق���ة  ال���ت���ج���اري  ال���ت���ب���ادل 
وموؤخرا،  ال�����س��ح��ي��ة،  وال��رع��اي��ة  التحتية 

للطاقة  ب��راك��ة  حمطة  ت�سغيل  ب��دء  ميثل 
اأب��وظ��ب��ي ق�سة جن���اح جديدة  ال��ن��ووي��ة يف 
لل�سراكة اال�سرتاتيجية بني دولة االإمارات 

وجمهورية كوريا.
واأ�سار معاليه اإىل اأن هذه امل�سرية الناجحة 
اآفاق  تعزز  املتبادلة  واملنفعة  التعاون  م��ن 
مرحلة  اإىل  ال��ب��ل��دي��ن  ���س��راك��ة  يف  ال��ت��ق��دم 
ج��دي��دة، م��رك��زاً ع��ل��ى ال��ت��ع��اون يف تطوير 
ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة م����ا ب���ع���د ك���وف���ي���د 19 يف 
البلدين، وكذلك املواءمة بني ا�سرتاتيجية 
وال�سفقة  االأخ�����س��ر  لالقت�ساد  االإم����ارات 
تفتح  والتي  اجل��دي��دة،  الكورية  اخل�سراء 
قطاعات  يف  جديدة  فر�ص  لتوليد  املجال 
التنمية اخل�سراء والطاقة النظيفة واملدن 

ال�سديقة للبيئية.
“ نتحدث اليوم عن برامج  واأ�ساف هونغ 
اال�سطناعي  ال��ذك��اء  قطاعات  يف  للتعاون 
وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل���ع���ل���وم���ات واالت�������س���االت 
امل�ستقبل.  اقت�ساد  املتقدم لبناء  والت�سنيع 
القوا�سم  م���ن  ال��ع��دي��د  ل��دي��ن��ا  اأن  اأع��ت��ق��د 
التنموية  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات��ن��ا  يف  امل�����س��رتك��ة 
الطويلة املدى، والتي من �ساأنها اأن حتقق 

االزدهار القت�ساد البلدين«.
ال�سابعة من  ال��دورة  اأعمال  ج��دول  و�سمل 
دولة  ب��ني  امل�سرتكة  االق��ت�����س��ادي��ة  اللجنة 
10 برامج  ك��وري��ا  االإم������ارات وج��م��ه��وري��ة 
تطبيقها  ي�ستمر  للتعاون  جديدة  تنموية 
وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا ع��ل��ى م���دى ال��ع��ام��ني املقبلني 
اإىل حني انعقاد الدورة املقبلة من اللجنة 
املتفق  الربامج  وت�سمنت   .2022 عام  يف 
املعلومات  وتكنولوجيا  العلوم   “ عليها.. 
الزراعية،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  واالت�������س���االت 
والطاقة  ال��ذك��ي��ة  ال����زراع����ة  ذل����ك  يف  مب���ا 
املتجددة، مبا يف ذلك اال�ستثمار يف م�ساريع 
الطاقة البديلة والنظيفة وتطوير اأنظمة 
املدن  م��ع من��وذج  ت��ت��واءم  عامة  موا�سالت 
وامل�ساريع  امل���وارد  وت��دوي��ر  الهيدروجينية 
النا�سئة  وال�سركات  واملتو�سطة  ال�سغرية 
وال��ن��ف��ط وال���غ���از وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة، مبا 
املياه  حتلية  وتكنولوجيا  امل�ساريع  ي�سمل 
الطبية،  واخل���دم���ات  ال�سحية  وال��رع��اي��ة 
مبا ي�سمل اال�ستجابة جلائحة كوفيد 19 
وتبادل املعرفة واخلرباء يف احلقل الطبي 
الفكرية،  وامل��ل��ك��ي��ة  وال�����س��ي��اح��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م 
قنوات  وتعزيز  االخ���رتاع  ب���راءات  وخا�سة 
ال���ت���ع���اون احل���ك���وم���ي، مب���ا ي�����س��م��ل خطط 
ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����س��ادي��ة امل��ت��و���س��ط��ة امل���دى، 
اآثار جائحة كوفيد  التعامل مع  و�سيا�سات 

19 على االقت�ساد.

•• عجمان- الفجر 

اأع��م��ال عجمان  ���س��ي��دات  ن��ظ��م جمل�ص 
عجمان،  و�سناعة  جتارة  لغرفة  التابع 
امل���ل���ت���ق���ى االف����رتا�����س����ي حت����ت ع���ن���وان 
“التقنيات االحرتازية املبتكرة” حتت 
حتقيق  يف  ���س��اه��م��وا  “مبدعون  ���س��ع��ار 
بهدف  االحرتازية”  االإج�������������راءات 
االبتكارات  اأب���رز  على  ال�سوء  ت�سليط 
احل���دي���ث���ة ال���ت���ي واك����ب����ت االج��������راءات 

امللتقى  ال��دول��ة. ح�سر  االح��رتازي��ة يف 
علي  اآل  خليفة  اآم��ن��ة  ال��دك��ت��ورة  �سعادة 
عجمان،  اأعمال  �سيدات  جمل�ص  رئي�ص 
ح�سر  كما  االإدارة،  جمل�ص  وع�����س��وات 
من  ال��ع��دي��د  م��ن  م�ساركني  امللتقى  يف 
اجلهات احلكومية واخلا�سة وع�سوات 
عجمان  اع�����م�����ال  �����س����ي����دات  جم���ل�������ص 
واحل���ا����س���الت ع��ل��ى رخ�����س��ة ب���داي���ات. 
اإىل  خليفة  اآم��ن��ة  ال��دك��ت��ورة  واأ����س���ارت 
امللتقى ودوره يف حتفيز رائدات  اأهمية 

االإبداعية  االف����ك����ار  ل��ت��ب��ن��ى  االع����م����ال 
القطاعات،  خمتلف  ملتطلبات  املواكبة 
ق�س�ص  اإ�ستعر�ص  امللتقى  ان  مو�سحة 
البناءة  االفكار  وكيفية حتويل  النجاح 
واملجتمع  ال��ف��رد  ت��خ��دم  م��ن��ت��ج��ات  اإىل 
وال�سالمة  ال�����س��ح��ة  ع��ل��ى  وحت���اف���ظ 
كوفيد-19،  ت��داع��ي��ات  ظ��ل  يف  العامة 
م�سيدة بجهود دولة االإمارات يف توفري 
املعنية  املوؤ�س�سات  ع��رب  ال���الزم  ال��دع��م 
وال��ت�����س��ج��ي��ع ال���دائ���م ل��ت��ع��زي��ز االب����داع 
واملنتجات.   امل�������س���اري���ع  يف  واالب����ت����ك����ار 
عبيد  اميان  االفرتا�سي  امللتقى  اأدارت 
�سيدات  اإدارة  جمل�ص  ع�سو   – ال�سوم 
واأك���دت خ��الل كلمتها  اأع��م��ال عجمان، 
عن  الناجتة  التحديات  ان  االفتتاحية 
تعزيز  اإىل  اأدت  انت�سار فريو�ص كورونا 
ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة وابتكار 
واملنتجات،  اخلدمات  يف  جديدة  حلول 
واأ���س��ارت اإىل ان االإم���ارات كانت �سباقة 
وموؤ�س�سات  اأف���راداً  جهودها  توحيد  يف 
ملواجهة تلك التحديات وحتويلها الإىل 
مو�سحة  امل��ج��االت،  خمتلف  يف  فر�ص 
عجمان  اع���م���ال  ����س���ي���دات  جم��ل�����ص  ان 
اع��ت��م��د خ���الل اال���س��ه��ر ال�����س��اب��ق��ة على 
اال�ستفادة من التكنولوجيا يف الت�سويق 

االلكرتوين وتعزيز ا�ستفادة ع�سواته.
هذا و�سمل امللتقى ثالث مناذج لتقنيات 

قدمتا  حيث  اإماراتية،  باأيدي  مبتكرة 
املن�سوري  ح��م��د  ���س��ي��خ��ة  امل��ه��ن��د���س��ت��ان 
حول  ع��ر���ص  التميمي،  ���س��امل  و���س��ف��اء 
 »Touchless Bottom « تقنية
امل�ساعد  اأزرار  بتقليل تالم�ص  واملعنية 
ومنع  ال��ع��ام��ة  ال�سحة  ع��ل��ى  للحفاظ 
انت�سار الفريو�ص، ومت �سرح فكرة املنتج 
واآلية العمل من خالل التلويح باالأيدى 
كما  امل�����س��اع��د،  مفاتيح  مالم�سة  دون 
تعرف احل�سور على اخلطة امل�ستقبلية 
تلك  اإ�ستخدام  وتطوير  للمهند�ستان 
التقنية على اكرث من جهاز كال�سراف 
النقيب  وق��دم  املثال.  �سبيل  على  االآيل 
االإدارة  م��ن  النعيمي   م��اج��د  ع��ب��داهلل 
االأجانب  و�����س����وؤون  ل���الإق���ام���ة  ال��ع��ام��ة 
ب��ع��ج��م��ان، ن��ب��ذة ح����ول م�����س��روع جهاز 
ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي، وامل��ع��ت��م��د على 
التباعد بني  املج�سات احل�سية ل�سمان 
اخلدمة  ت��ق��دمي  ام��اك��ن  يف  املتعاملني 
العامة،  ال�سحة  على  احل��ف��اظ  بهدف 
واأ�ساد النقيب عبداهلل النعيمي بالبيئة 
دولة  توفرها  التي  واملقومات  املحفزة 
االإم�����ارات الأب��ن��ائ��ه��ا  يف جم���ال االب���داع 

واالبتكار يف اخلدمات واملنتجات.
من جانبه قدم �  حممد �سعيد الكعبي، 
نبذة حول م�سروعه االبتكاري “حقيبة 
ك���اأح���د  التعقيم”  ومم������ر  ال���ت���ع���ق���ي���م 

للوقاية  وامل��ب��ت��ك��رة  ال��ف��ع��ال��ة  ال���ط���رق 
مو�سحا   ،19 ك��وف��ي��د�  ف���ريو����ص  م���ن 
هيئة  يف  ف���اع���ل  ك���م���ت���ط���وع  دوره  اأن 
ال��ه��الل االأح���م���ر االإم����ارات����ي ع���زز من 
منه  واال�ستفادة  املنتج  لتنفيذ  جهودة 
التكلفة  ظ��ل  يف  ال�سيما  امل�ساجد  اأم���ام 
الطاقة  واعتماده على  للمنتج  املتدنية 
دولة  جهود  الكعبي  وثمن  ال�سم�سية، 
وو�سع  التداعيات  احتواء  يف  االم��ارات 
التحديات  ملواجهة  ال��الزم��ة  اخل��ط��ط 
لتكون االإم��ارات من ال��دول الرائدة يف 
19. هذا   � ك��وف��ي��د  م��واج��ه��ة ف��ريو���ص 
ووجهت عبري عيد الفرج مدير مكتب 
لكافة  الدعوة  عجمان،  اعمال  �سيدات 
االأف����راد واجل��ه��ات اأ���س��ح��اب االف��ك��ار اأو 
امل��ن��ت��ج��ات امل��ب��ت��ك��رة م���ن ال��ت��وا���س��ل مع 
�سيدات  جمل�ص  ان  مو�سحة  املجل�ص، 
اأعمال عجمان يف �سدد اإطالق برنامج 
داعم لالإخرتاعات واالبتكارات املواكبة 
ل����الإج����راءات االإح�����رتازي�����ة.   يف ختام 
ال�����س��وم ال�سكر  امل��ل��ت��ق��ى وج��ه��ت امي����ان 
م�ساركتهم  ع��ل��ى  امل�����س��اري��ع  الأ���س��ح��اب 
وطرحهم لالأفكار واملنتجات االبداعية 
وم�ساهمتهم يف تقدمي تقنيات مبتكرة 
تعزز االلتزام باالإجراءات االحرتازية، 
كما وجهت ال�سكر لكافة احل�سور على 

امل�ساركة الفاعلة يف اجناح امللتقى.

ابن طوق: الإمارات وكوريا جتمعهما �صراكة متميزة.. و�صنعمل على تطوير التعاون باأدوات جديدة واأولويات حمددة
 نامكي هونغ: جنح البلدان يف تطوير تعاون منوذجي على مدى العقود املا�صية ي�صمل قطاعات حيوية عديدة

•• اأبوظبي - وام: 

لدولة  التاريخي  االإجن���از  يف  االإم����ارات  حديد  �سركة  اأ�سهمت 
النووية  للطاقة  ب��راك��ة  حم��ط��ات  اإن�����س��اء  يف  املتمثل  االإم����ارات 
الوطن  يف  ال�سلمية  النووية  الطاقة  حمطات  اأوىل  ال�سلمية، 
ال��ع��رب��ي، وذل���ك م��ن خ���الل ت��وري��د ن��ح��و 160 األ���ف ط��ن من 
وحديد  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ن��ووي��ة  للمعايري  امل��واف��ق  الت�سليح  ح��دي��د 
يعادل  ما  وهو  النووية،  غري  االأغرا�ص  يف  امل�ستخدم  الت�سليح 
 »S« و»Q« نحو %60 من حديد الت�سليح �سمن الت�سنيفات
االإم���ارات  حديد  وب���داأت  ب��راك��ة.  حمطات  الإن�ساء  امل�ستخدمة 
�سراكتها املثمرة مع موؤ�س�سة االإمارات للطاقة النووية مع بدء 
الزمان،  من  عقد  منذ  االإم��ارات��ي  ال�سلمي  ال��ن��ووي  الربنامج 
ال�سركة دعمها للربنامج خالل هذه الفرتة و�سوال  ووا�سلت 
اإىل االإعالن عن االإجناز التاريخي بت�سغيل اأول مفاعل نووي 

يف املحطات يف �سهر اأغ�سط�ص املا�سي. وعملت الفرق املخت�سة 
يف حديد االإمارات على مدار عامني كاملني مع فريق تطوير 
عملية  لتطوير  املوؤ�س�سة  لدى  وال�سناعية  التجارية  االأعمال 
حديد  مطابقة  ي�سمن  مب��ا  االن��ت��اج،  واآل��ي��ات  اجل���ودة  �سمان 
واملقايي�ص  املعايري  االإم��ارات مع  الذي ت�سنعه حديد  الت�سليح 
العاملية الالزمة ملثل هذا التحدي الكبري. وقال �سعادة املهند�ص 
 “ االإم������ارات..  حل��دي��د  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  ال��رم��ي��ث��ي،  �سعيد 
ال��دور املحوري الذي توؤديه حديد االإم��ارات يف  اإىل  باالإ�سافة 
دعم القطاع ال�سناعي يف الدولة على مدار ال�سنوات املا�سية، 
نحر�ص على امل�ساهمة يف اإجناح عملية حتول قطاع الطاقة يف 
اإمارة اأبوظبي ودولة االإمارات، وامل�ساركة بفاعلية يف مثل تلك 
يف  بدورها  ت�سهم  التي  واال�سرتاتيجية  ال�سخمة  امل�سروعات 
ب�سراكتنا  فخوزون  ونحن  اأبوظبي.  اإم��ارة  يف  االقت�ساد  تنويع 
منذ  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  االإم����ارات  موؤ�س�سة  م��ع  اال�سرتاتيجية 

الدولة.  النظيفة يف  النووية  الطاقة  اإنتاج  البداية وحتى بدء 
اأج��ل مطابقة  م��ن  االإم����ارات جهدا  ول��ذل��ك، مل تدخر حديد 
حديد  وح�سلت  العاملية«.  النووية  الطاقة  ملعايري  منتجاتها 
ن��ظ��ام اجل���ودة للمنتجات  ���س��ه��ادة  2012 على  ع��ام  االإم����ارات 
امليكانيكيني  للمهند�سني  االأم��ري��ك��ي��ة  اجلمعية  م��ن  ال��ن��ووي��ة 
املخ�س�سة  منتجاتها  الع��ت��م��اد  اأ���س��ا���س��ي  ك�����س��رط   ASME
لالإن�ساءات النووية، ليبداأ بعدها ت�سليم اأول دفعة من منتجات 
�سعادة  وق��ال   .2013 ع��ام  يف  امل�سروع  مبوقع  الت�سليح  حديد 
حممد اإبراهيم احلمادي، الرئي�ص التنفيذي ملوؤ�س�سة االإمارات 
ال�سلمية  النووية  الطاقة  قطاع  يتبنى   “ ال��ن��ووي��ة..  للطاقة 
اأعلى املعايري العاملية اخلا�سة باجلودة التقنية واإدارة املخاطر 
واأ���س��ده��ا دق��ة على االإط����الق. وت��ع��د ح��دي��د االإم����ارات منوذجا 
الوطنية  لل�سركات  ميكن  ال��ت��ي  العاملية  للم�ستويات  م�سرفا 

حتقيقها، فقد اجتازت ال�سركة بل وجتاوزت التوقعات .

% من حديد الت�صليح امل�صتخدم يف اإن�صاء م�صروع براكة وفرت نحو 60 

حديد الإمارات �سريك اأ�سا�سي يف تنفيذ الربنامج النووي ال�سلمي الإماراتي
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اتفاقية تعاون بني اأبوظبي للزراعة 
وال�سالمة الغذائية وتدوير

•• اأبوظبي-وام:

الإدارة  اأبوظبي  ومركز  الغذائية  وال�سالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  وقعت 
ال��ع��م��ل واآل���ي���ات تقدمي  ل��ت��ط��وي��ر جم����االت  ات��ف��اق��ي��ة  “تدوير”  ال��ن��ف��اي��ات 
الغذائية  وال�سالمة  احليوي  االأم��ن  منظومة  وتعزيز  امل�سرتكة  اخلدمات 
والتخل�ص ال�سليم واالآمن من النفايات ومكافحة اآفات ال�سحة العامة مبا 
يخدم اأهداف حكومة اأبوظبي وي�سمن اأعلى م�ستوى من احلماية ل�سحة 

االإن�سان واحليوان و�سالمة البيئة.
ومتت اإجراءات التوقيع با�ستخدام تقنية االت�سال املرئي عن بعد مب�ساركة 
�سعادة �سعيد البحري العامري مدير عام هيئة اأبوظبي للزراعة وال�سالمة 

ال��غ��ذائ��ي��ة و����س���ع���ادة ال���دك���ت���ور �سامل 
خ��ل��ف��ان ال��ك��ع��ب��ي م���دي���ر ع����ام مركز 

اأبوظبي الإدارة النفايات “تدوير«.
وح������ددت االت��ف��اق��ي��ة اأرب����ع����ة حم���اور 
ل��ل��ع��م��ل امل�������س���رتك وال����ت����ع����اون بني 
املحور  يخت�ص  و”تدوير”  الهيئة 
االأول بالتخل�ص ال�سليم واالآمن من 
النفايات الغذائية والزراعية ب�سقيها 
باالإ�سافة  الع�سوي  وغ��ري  الع�سوي 
واملبيدات  احل��ي��وان��ي��ة  امل��خ��ل��ف��ات  اإىل 
وامل�ستلزمات  واالأدوي��������ة  ال���زراع���ي���ة 

البيطرية.
واتفق الطرفان على اإطالق املبادرات 
للتعامل  امل�����س��رتك��ة  ال��ع��م��ل  وخ��ط��ط 

ال�سليم والتخل�ص االآمن من النفايات من امل�سدر واال�ستفادة من املخلفات 
القابلة الإعادة التدوير. كما مت االتفاق على توفري اأماكن موؤهلة لتجميع 
“ ودع��م خطط تدوير  “العزب  االإنتاج احليواين  امل��زارع وحيازات  نفايات 
الزراعية  الع�سوية لتحقيق اال�ستدامة  الزراعية  املخلفات  التعامل مع  يف 
وتعزيز االأمن الغذائي واحليوي مع الرتكيز على برامج التوعية امل�سرتكة 
من  احليوي  االأم��ن  متطلبات  بتعزيز  الثاين  املحور  ويخت�ص  للجمهور. 
خالل الدرا�سات امل�سرتكة يف جمال الفحو�سات املخربية اخلا�سة بنواقل 
االأمرا�ص الوبائية احليوانية واملعدية مع العمل على تطوير خارطة وبائية 
متكاملة ونظام م�سرتك للرقابة والتحكم بالنفايات ذات العالقة بال�سحة 
واأ�سواق  وامل�سالخ  “العزب”  احليواين  االإنتاج  وحيازات  امل��زارع  يف  العامة 
الغذائية  ال�سالمة  جم���االت  على  الثالث  امل��ح��ور  وي��رك��ز  احل��ي��ة.  امل��وا���س��ي 
اأنظمة الرتخي�ص امل�سرتكة من خالل  حيث تن�ص االتفاقية على تطوير 
الغذائية ببيع خملفات  املن�ساآت  اإدخال بع�ص اال�سرتاطات للحد من قيام 
زيوت الطهي اأو اأية خملفات اأخرى يتم حتديدها م�ستقبال للجهات غري 
ملكافحة  م�سرتك  نظام  تطوير  اإىل  باالإ�سافة  »تدوير«  قبل  من  املرخ�سة 

االآفات يف املن�ساآت الغذائية. ويخت�ص 
املقدمة  ب��اخل��دم��ات  ال���راب���ع  امل���ح���ور 
ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني وت����ق����دمي ام���ت���ي���ازات 
وحوافز م�سرتكة للمن�ساآت الزراعية 
تتعامل  التي  والبيطرية  والغذائية 
مع ال�سركات املعتمدة لدى “تدوير” 
والرقابة  التفتي�ص  اأنظمة  وتطوير 
ع���ل���ى ت��������داول امل����ب����ي����دات ال���زراع���ي���ة 
منافذ  يف  العامة  ال�سحة  ومبيدات 
االحتادية  الت�سريعات  الإن��ف��اذ  البيع 
اإىل  باالإ�سافة  ال�سلة  ذات  واملحلية 
التعاون ب�ساأن تن�سيق بيانات موؤ�سرات 
والغذائي  ال���زراع���ي  وال��ف��ق��د  ال��ه��در 
تبادل  لت�سهيل  االإلكرتوين  والربط 

بتحقيق  املت�سلة  املجاالت  يف  االإح�سائية  والبيانات  والدرا�سات  املعلومات 
اأهداف املذكرة. وقال �سعادة �سعيد البحري العامري.. اإن مذكرة التفاهم 
ترتجم روح العمل امل�سرتك والتعاون املثمر بني كافة املوؤ�س�سات احلكومية 
لالرتقاء مب�ستويات ال�سحة العامة و�سمان رفاهية و�سعادة �سكان االإمارة 
االإن�سان  ب�سحة  واالرت���ق���اء  احل��ي��وي  االأم����ن  منظومة  ت��ع��زي��ز  اأن  م��وؤك��دا 
واحليوان و�سالمة البيئة اأولوية ا�سرتاتيجية للهيئة و”تدوير” وت�ساعد 
االأهداف  خلدمة  امل�سرتكة  العمل  واآليات  التعاون  تطوير  على  االتفاقية 
اال�سرتاتيجية للطرفني. واأ�ساف اأن التخل�ص ال�سليم واالآمن من النفايات 
واملخلفات الزراعية واحليوانية يحقق منافع اقت�سادية وبيئية ويعود بفائدة 
املزارع والعزب حيث يتم تدوير املخلفات اخل�سراء  اأ�سحاب  مبا�سرة على 
وحتويلها اإىل اأ�سمدة ع�سوية لال�ستفادة منها يف الزراعة وحت�سني خوا�ص 
الرتبة موؤكدا اأن الهيئة تعمل بالتن�سيق مع مركز اأبوظبي الإدارة النفايات 
مذكرة  ومتثل  الزراعية  املخلفات  من  اال�ستفادة  تعظيم  على  “تدوير” 
التفاهم امتدادا جلهود الطرفني يف حتقيق اال�ستدامة البيئية وبناء نظام 
م�ستدام الإدارة النفايات يف املزارع والعزب ومكافحة اآفات ال�سحة العامة. 
واأثنى �سعادته على جهود مركز اأبوظبي الإدارة النفايات “تدوير” لتح�سني 
التفاهم  م��ذك��رة  حتقق  اأن  يف  اأم��ل��ه  ع��ن  معربا  العامة  ال�سحة  ممار�سات 
وتعزيز  امل�ستدامة  ال��زراع��ي��ة  التنمية  اأه���داف  وت��خ��دم  الطرفني  تطلعات 

منظومة االأمن احليوي يف اإمارة اأبوظبي.

خالل جل�صة تفاعلية حت�صريًا للقمة العاملية ل�صناعة الطريان 2020

قادة وخرباء يف الطريان والدفاع يوؤكدون اأن دمج الكفاءات
 والتقنيات والت�سريعات خطوة حمورية ل�سمان م�ستقبل القطاع

غرفة دبي تبحث مع القن�سلية العامة الكندية التعايف القت�سادي وفر�س التعاون بعد كوفيد-19  

غرف المارات تناق�س م�ستجدات مراحل العمل خالل الفرتة املقبلة

•• اأبوظبي -الفجر: 

نظمت القمة العاملية ل�سناعة الطريان 
ت�سويق  جمل�ص  مع  وبالتعاون   2020
اخلدمات الدفاعية، جل�سة تفاعلية عن 
ق���ادة قطاعي  م��ن  ع��دد  ب��ع��د، مب�ساركة 
ناق�سوا  وال����دف����اع،  ال���ط���ريان  ���س��ن��اع��ة 
الناجمة  والفر�ص  التحديات  خاللها 
ال�سريعة،  التكنولوجية  التطورات  عن 
حتليالت  ع���ل���ى  االط�������الع  ج���ان���ب  اإىل 
اخل������رباء ح����ول ك��ي��ف��ي��ة رب����ط االأف������راد 
بع�سها �سمن  واالأنظمة مع  والعمليات 
ق��ط��اع ���س��ن��اع��ة ال���ط���ريان وال����دف����اع يف 

منطقة ال�سرق االأو�سط والعامل.
و���س��ه��دت اجل��ل�����س��ة ال��ت��ي اأداره�����ا ماثيو 
كوكران، رئي�ص جمل�ص االإدارة والرئي�ص 
خدمات  ت�����س��وي��ق  مل��ج��ل�����ص  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
االأ�سئلة  م��ن  ال���دف���اع، ط���رح جم��م��وع��ة 
ال��ت��وط��ني، وتطوير  اأه��م��ي��ة  رك���زت على 
�سيا�سات حماية امللكية الفكرية، وكيفية 
ا�ستفادة املواهب امل�ستقبلية من احللول 
م�سريتهم  يف  ق��دم��اً  للم�سي  احل��دي��ث��ة 

املهنية �سمن هذه القطاعات.
الرميثي،  ع��ل��ي  م��ط��ر  ال���ن���دوة  واف��ت��ت��ح 
الرئي�ص التنفيذي للتطوير االقت�سادي 
يف جمل�ص التوازن االقت�سادي “توازن”، 
ح��ي��ث ق���دم ع��ر���س��اً ح���ول اه��ت��م��ام دولة 
التكنولوجي،  التقدم  االإمارات مبواكبة 
لال�ستثمار  امل�������س���ت���م���رة  وج�����ه�����وده�����ا 
احلديثة.  ال���ت���ق���ن���ي���ات  ا����س���ت���ق���ط���اب  يف 
الركائز  على  ال�سوء  الرميثي  و�سلط 
دولة  ال�سرتاتيجية  الثالث  الرئي�سية 
املواهب  يف  اال�ستثمار  وه���ي،  االإم����ارات 
الهيكليات  ل��و���س��ع  واحل���اج���ة  وامل������وارد، 
امل��وؤ���س�����س��ي��ة مب����ا يف ذلك  وال���ع���م���ل���ي���ات 
الت�سريعات، و�سمان ا�ستقطاب وتطبيق 

التكنولوجيات واالأنظمة املنا�سبة.
ويف هذا ال�سدد، قال الرميثي: “تعترب 
املتقدمة  ال�����دول  م���ن  االإم�������ارات  دول����ة 
وتطبيق  االأف���������راد  ت��ث��ق��ي��ف  جم�����ال  يف 
والت�سريعات  ال�����س��ح��ي��ح��ة،  االأن���ظ���م���ة 

والتكنولوجيات لتعزيز تناف�سيتها على 
املثال،  �سبيل  فعلى  ال��ع��امل��ي.  ال�سعيد 
اأ�سبح الذكاء اال�سطناعي جزءاً حمورياً 
يف التفكري بامل�ستقبل، ولذلك مت تعيني 
حققت  باالإ�سافة،  القطاع.  لهذا  وزي��راً 
دول�����ة االإم��������ارات جن���اح���ات م�����س��ب��ق��ة يف 
اأمراً حمورياً  الت�سنيع، ما �سكل  جمال 
ل�سمان تطوير قطاع الدفاع لي�سل اإىل 

ما هو عليه اليوم«.
وحت�����دث ال��رم��ي��ث��ي ع���ن ال���ف���ج���وة بني 
ال����ق����ط����اع وامل����وؤ�����س���������س����ات االأك����ادمي����ي����ة 
وال��ت��وج��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ال��ت��ي ظهرت 
خ���الل ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة. م�����س��رياً اإىل 
من  ملعاجلتها  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  جن���اح 
ا�سرتاتيجية  ت��غ��ي��ريات  اإج�����راء  خ���الل 
وه����ي خطوة  ال�����س��ي��ا���س��ات،  حم�����ددة يف 
متكني  يف  ك����ب����ري  ب�������س���ك���ل  اأ�����س����ه����م����ت 
تزويد  من  واملحلية  الدولية  ال�سركات 
امل���واط���ن���ني ب����اخل����ربة ال����الزم����ة ودف����ع 
على  االأمثلة  وم��ن  القطاع.  منو  عجلة 
ت���وازن ال�ستدامة  برنامج  اإط���الق  ذل��ك 
واالأمنية  الدفاعية  ال�سناعات  وتوطني 

التزام  اأك���دت  خ��ط��وة  يف   )SEEDS(
“توازن”  االقت�سادي  ال��ت��وازن  جمل�ص 
يف دعم تطوير مهارات وقدرات املواهب 
واإث�����راء معرفتهم  ال�����س��اب��ة  االإم���ارات���ي���ة 
ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م م���ن ل��ع��ب دور حم����وري يف 
حتقيق االأه��داف والتطلعات الطموحة 

دولة االإمارات العربية املتحدة.
م����ن ج���ه���ت���ه، ق������ال روب��������رت ه���������اروارد، 
لوكهيد  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص 
م���ارت���ن يف م��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق االأو����س���ط، 
�سرحاً حول اخلطوات اال�ستباقية التي 
اأحدث  لتبني  االإم����ارات  دول��ة  اتخذتها 
يف  القطاع  هذا  لتطوير  التكنولوجيات 
املنطقة. كما �سدد على دور التكنولوجيا 
الو�سول  من  الدفاع  �سركات  متكني  يف 
كافة  ع���ل���ى  ال���ك���ام���ل���ة  اإم���ك���ان���ات���ه���ا  اإىل 
امل�ستويات بوترية اأ�سرع ل�سمان تطبيق 
الالزمة  االآل����ي����ات  وو����س���ع  ال��ع��م��ل��ي��ات 

بطريقة اأف�سل.
واأكد هاروارد على اأهمية تطوير امللكية 
م�سلطاً  ال���ت���وط���ني  ل��ت��م��ك��ني  ال��ف��ك��ري��ة 
تبذلها  ال���ت���ي  اجل����ه����ود  ع���ل���ى  ال�������س���وء 

القوى  دع����م  يف  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  ���س��رك��ت��ه 
مل�ساعدتها  املنطقة  يف  املحلية  العاملة 
جديدة.  وق��درات  مهارات  اكت�ساب  على 
مفاهيم  تكامل  ���س��رورة  على  اأك���د  كما 
التكنولوجيا بدءاً من مرحلة التطوير 
االأمر  التنفيذ،  اإىل  و���س��واًل  وال�����س��راء 
ك���ب���ري يف تطور  ب�����س��ك��ل  ����س���اع���د  ال������ذي 
ويف جميع  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال���دف���اع  ق��ط��اع 
“حتظى  اأن����ح����اء ال�����ع�����امل.  واأ������س�����اف: 
التكنولوجيات مثل الذكاء اال�سطناعي 
زاهر  م�ستقبل  ل�سمان  بالغة  باأهمية 
امللكية  ت�سمني  اأن  كما  ال��دف��اع.  لقطاع 
االإم���ارات �سيكون من  الفكرية يف دول��ة 
املواهب  خ��الل التحفيز ودع��م وحت��دي 
على  احل�����س��ول  م��ن  لتمكينهم  ال�����س��اب��ة 

وظائف لدعم اأهداف الدولة«.
التحدي  على  ال�����س��وء  ه����اروارد  و�سلط 
واملتمثل  القطاع  يواجهه  ال��ذي  االأه���م 
ا�ستقطاب  ����س���م���ان  ع���ل���ى  ال�����ق�����درة  يف 
اخلريجني املتميزين والكفاءات وحثهم 
املنا�سبة  ال��وظ��ائ��ف  يف  االن��خ��راط  على 
اأن  يف جمال الدفاع والف�ساء. مو�سحاً 

هناك جمموعة حم��دودة من الكفاءات 
يتم  اأن  امل��ه��م  وم���ن  احل����االت،  بع�ص  يف 
املهند�سني  من  اخلريجني  ه��وؤالء  منح 
ملتابعة  امل��ن��ا���س��ب��ة  ال���ف���ر����ص  وال���ع���ل���م���اء 
الدفاع  ق��ط��اع��ي  يف  امل��ه��ن��ي��ة  م�سريتهم 

والف�ساء.
من جهته، قال جاي ليتل، نائب الرئي�ص 
الف�سائية،  لل�سناعات  كولنز  �سركة  يف 
هي  ال�����س��رك��ة  اأع����م����ال  م���ن   75% اأن 
ال�سركة  م��ك��ن  ال�����ذي  االأم�����ر  جت���اري���ة، 
مثل  امل��ج��االت  بع�ص  يف  اال�ستثمار  م��ن 
ال�����س��ي��ان��ة واالإ����س���الح وال��ت��ج��دي��د على 
ال�سركة  اأن  م�سيفاً  الدفاعي،  ال�سعيد 
تعمل با�ستمرار على اال�ستثمار يف تعزيز 
التوا�سل عرب خمتلف املن�سات وتوفري 
احل���م���اي���ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ه���ا، م����وؤك����داً على 

االأهمية البالغة لتبني هذه احللول.
وحتدث اآالن ديفي�ص، الرئي�ص التنفيذي 
ل�سركة رييثون االإمارات، عن التحديات 
جائحة  انت�سار  ع��ن  الناجتة  والعقبات 
حتفيز  يف  اأ�سهمت  وال��ت��ي  كوفيد-19 
االبتكار واالإبداع، م�سرياً اإىل اأن اإطالق 
م�سبار االأمل ال�ستك�ساف املريخ موؤخراً 
ال��ن��ج��اح امل�ستمر  ه���و م��ث��ال رائ����ع ع��ل��ى 
الذي حققته الدولة يف وقت تواجه فيه 
حتدي انت�سار هذا الوباء. كما اأكد على 
اأن تطوير التكنولوجيا من اأجل االأمن 
ب��ال��غ االأهمية  اأم����ر  ���س��ي��ك��ون  وال��ف�����س��اء 

ل�سمان م�ستقبل القطاع.
�سمن  ت����اأت����ي  ال����ن����دوة  اأن  اإىل  ُي�������س���ار 
ت��رك��ز على  ال��ت��ي  ال���ن���دوات  م��ن  �سل�سلة 
اجلل�سات  اإط������ار  يف  ع����دة  م���و����س���وع���ات 
ل�سناعة  ال��ع��امل��ي��ة  للقمة  التح�سريية 
ت�ست�سيفها  ال��ت��ي   2020 ال���ط���ريان 
�سركة “مبادلة لال�ستثمار” وجمموعة 
يومي  تنعقد  اأن  امل��ق��رر  وم��ن  “اإيدج”، 
من  بتنظيم  املقبل  �سبتمرب  و29   28
 - للت�سويق”  الين  “�سرتمي  جمموعة 
حيث  اإي”،  اأند  اإف  “تار�سو�ص  موؤ�س�سة 
القمة  تفا�سيل  ع��ن  االإع���الن  �سيجري 

خالل الفرتة املقبلة.

•• دبي-الفجر:

عقدت غرفة جتارة و�سناعة دبي موؤخراً 
اجتماعاً عن بعد مع القن�سلية العامة 
ل��ك��ن��دا يف دب����ي وذل����ك مل��ن��اق�����س��ة فر�ص 
ال�سراكات  واآف������اق  امل�����س��رتك  ال��ت��ع��اون 
االأعمال  ب��ي��ئ��ة  ت��غ��ري  ب��ع��د  امل�ستقبلية 
النقا�سات  رك����زت  ح��ي��ث  وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه��ا، 
جماالت  يف  التعاون  تعزيز  اأهمية  على 
والقطاع  ال��رق��م��ن��ة  ت�����س��م��ل  م��ت��ن��وع��ة 
االإلكرتونية  وال���ت���ج���ارة  ال��ل��وج�����س��ت��ي 

وعلوم احلياة والتقنيات امل�ستدامة. 
وح�سر اللقاء االفرتا�سي �سعادة حمد 
بوعميم، مدير عام غرفة دبي، و�سعادة 
جان فيليب لينتو، القن�سل العام الكندي 
بدبي، وعدد من املدراء وامل�سوؤولني بني 
اجلانبني. وهدف االجتماع عن بعد اإىل 
ت�سليط ال�سوء على العالقات التجارية 
دبي  ب��ني  النمو  �سريعة  واال�ستثمارية 
اأمثلة  ا�ستعرا�ص  ج��رى  حيث  وك��ن��دا، 

اجلانبني  بني  املثمر  امل�سرتك  للتعاون 
مثل اإطالق �سركة دناتا موؤخراً عمليات 
فانكوفر،  م��ط��ار  االأر���س��ي��ة يف  امل��ن��اول��ة 
ومن�سة اال�ستثمار امل�سرتك ملوانئ دبي 
مع  دوالر  م��ل��ي��ار   8.2 بقيمة  ال��ع��امل��ي��ة 
�سندوق التقاعد الكندي “ال كي�ص دي 

لتو�سيع  كيبك”  دو  بال�سمان  اإي  ديبو 
عملياتها يف املوانئ واملحطات العاملية.

واأك������د ����س���ع���ادة ح��م��د ب��وع��م��ي��م، مدير 
امل��زاي��ا واحلوافز  دب��ي على  ع��ام غ��رف��ة 
دبي  تقدمها  التي  الوا�سعة  التناف�سية 
ل��ل�����س��رك��ات وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن االأج����ان����ب، 
م�سيداً با�ستجابة حكومة دولة االإمارات 
التحديات  م����واج����ه����ة  يف  ال�������س���ري���ع���ة 
اجلديدة الناجمة عن جائحة )كوفيد-
19( وت�سريع التحول الرقمي، موؤكداً 
اأ���س��ا���س��ي��اً يف م�ساعدة  ع��ام��اًل  ك���ان  اأن����ه 
ال�سركات يف االإمارة على جتاوز الو�سع 

الطبيعي اجلديد بنجاح. 
�سريكاً  تعترب  كندا  اأن  �سعادته  واأ�ساف 
موؤكداً  دب���ي،  الإم����ارة  مم��ي��زاً  اقت�سادياً 
ا�ستثمارية  ك��وج��ه��ة  دب���ي  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
اأن  م�سيفاً  الكندية،  لل�سركات  مثالية 
امل�سرتك  للتعاون  اإمكانات هائلة  هناك 
ونظرياتها  ال��ك��ن��دي��ة  ال�����س��رك��ات  ب���ني 
يف دب���ي ب��ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي ت��رك��ز على 

���س��ب��ل جديدة  وا���س��ت��ك�����س��اف  االب���ت���ك���ار، 
االأمد  طويلة  ���س��راك��ات  وب��ن��اء  للتعاون 
اقت�سادًيا  ومن��ًوا  متبادلة  منافع  تخلق 

بني الطرفني.
اأثنى �سعادة جان فيليب لينتو،  وبدوره 
دور  على  بدبي  الكندي  العام  القن�سل 

االإم����ارة  م��ك��ان��ة  دب���ي يف تر�سيخ  غ��رف��ة 
ا�سرتاتيجي،  ع���امل���ي  اأع����م����ال  ك��م��رك��ز 
التعايف  م��ن  امل��رح��ل��ة  ه���ذه  يف  �سيما  ال 
االقت�سادي بعد جائحة )كوفيد-19(، 
وكونها  ال��رق��م��ن��ة  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�����س��رياً 
ت�����س��ه��ل وت����ع����زز ف���ر����ص االأع�����م�����ال بني 
البلدين الأنها تقلل امل�سافة اجلغرافية، 
ه��ي وجهة  دب��ي  اأن  كذلك على  م��وؤك��داً 
خم���ت���ارة ك��م��ق��ر اإق��ل��ي��م��ي ل��ل��ع��دي��د من 
من  املزيد  متوقعاً  الكندية،  ال�سركات 
التعاون بني دبي وكندا يف الفرتة التي 

ت�سبق معر�ص اإك�سبو 2020 دبي.
واأ�ساف �سعادته قائاًل: “تنمو العالقات 
ال��ت��ج��اري��ة واال���س��ت��ث��م��اري��ة ب���ني دول���ة 
االإمارات وكندا ب�سكل �سريع وملحوظ، 
ال �سيما يف املجاالت االإ�سرتاتيجية مثل 
الطاقة والبنية التحتية وعلوم احلياة. 
االنتعا�ص  على  معاً  العمل  اإىل  ونتطلع 
وبناء  كوفيد-19  ب��ع��د  االق��ت�����س��ادي 

اقت�ساد عاملي مرن.« 

•• دبي-وام:

الغرف  العامة الحت��اد  االم��ان��ة  بحثت 
بالدولة  ال���ت���ج���ارة  غ����رف  م�����دراء  م���ع 
والبنود  اخلا�ص  القطاع  تعامل  اآليات 
وكيفية  املقبلة  باملرحلة  تتعلق  ال��ت��ي 
اإ�سافة  ال��راه��ن  الو�سع  خ��الل  العمل 
املالية  احل�������زم  ����س���ري  م���ت���اب���ع���ة  اإىل 
احلكومة  اأطلقتها  التي  واالقت�سادية 
للقطاع  ال���الزم���ة  ال�����س��ي��ول��ة  ل��ت��وف��ري 
االأو�ساع  اآث����ار  م��ع  للتعامل  اخل��ا���ص 
ال��راه��ن��ة ان��ط��الق��اً م��ن داف���ع احلفاظ 
على املكت�سبات التي حتققت لالقت�ساد 

مناق�سة  اىل  ب���االإ����س���اف���ة  ال���وط���ن���ي 
م�����س��ت��ج��دات م����راح����ل ال���ع���م���ل خالل 
االجتماع  وخ�����الل  امل��ق��ب��ل��ة.  ال���ف���رتة 
امل�سرتك الثاين مت مناق�سة مو�سوعات 
ت���رك���زت يف جم��م��ل��ه��ا ع��ل��ى االأو�����س����اع 
اخلا�ص  بالقطاع  املتعلقة  االقت�سادية 
االم���ارات���ي ، اإىل ج��ان��ب ال��ت��ع��رف على 
التي  بالتحديات  اخلا�سة  امل�ستجدات 
ت��واج��ه اأ���س��ح��اب االع��م��ال يف خمتلف 
ا�ستعرا�ص  اىل  ف�����س��ال   ، ال��ق��ط��اع��ات 
اجلائحة  مل��واج��ه��ة  ال���غ���رف  م���ب���ادرات 
املعنية  اجلهات  مع  القائم  والتن�سيق 
عودة  يف  وامل�ساهمة  ملعاجلتها  بالدولة 

وتعافيها  عهدها  �سابق  اإىل  اأن�سطتها 
باأ�سرع وقت ا�سافة اىل مناق�سة برنامج 
مركز  يف  الت�سدير  فر�ص  ا�ستك�ساف 
املواقع  على  العاملي  لعر�سه  ال��ت��ج��ارة 
االإلكرتونية اخلا�سة بغرف االإمارات. 
االأفكار  م���ن  ب��ع��دد  االج���ت���م���اع  وخ����رج 
االرتقاء  يف  امل�ساهمة  �ساأنها  من  التي 
اإىل  لرفعها  متهيداً  اخلا�ص  بالقطاع 
اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة ب��ه��دف دع���م القطاع 
اخلا�ص يف مواجهة التحديات الراهنة 
خا�سة املتعلقة بنظام حماية االجور ، 
الرخ�ص  ع��ل��ى  االحت����ادي����ة  وال���ر����س���وم 
التجارية ، اإىل جانب منا�سدة اجلهات 

الدعم  ب��رام��ج  فتح  ب��اإع��ادة  التمويلية 
 . وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية  للموؤ�س�سات 
االمني  �سامل  بن  وثمن حميد حممد 
االجتماع  خ��الل  الغرف  الحت��اد  العام 
توليه  الذي  واملتوا�سل  الكبري  الدعم 
موؤكداً  اخل���ا����ص،  ل��ل��ق��ط��اع  احل��ك��وم��ة 
الغرف  الحتاد  العامة  االمانة  اهتمام 
ب��ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���س��ل ال���دائ���م م��ع غرف 
التجارة االع�ساء باعتبارها اأهم اآليات 
الغرف  احت��اد  واأه���داف  تفعيل خطط 
بالدولة ، واأداة توا�سل فاعلة مع قطاع 
حتريك  يف  مهما  وع��ام��اًل   ، االع��م��ال 

الن�ساط االقت�سادي للدولة.

كهرباء دبي تتيح مل�سرتكي خدمة ال�ساحن الأخ�سر �سحن �سياراتهم با�ستخدام تطبيقها الذكي
•• دبي-وام:

مالكي  تتيح جلميع  ج��دي��دة  خ��دم��ة  دب���ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  اأط��ل��ق��ت 
ال�����س��ي��ارات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة امل�����س��ج��ل��ني يف خ��دم��ة ال�����س��اح��ن االأخ�����س��ر �سحن 
اال�ستجابة  رم��ز  م�سح  ع��رب  ال��ذك��ي  الهيئة  تطبيق  با�ستخدام  �سياراتهم 
ال�ساحن  حمطات  من  حمطة   240 يف  املتوفر   QR code ال�سريعة 
االأخ�سر العامة التابعة للهيئة مبا يتيح لهم �سحن �سياراتهم با�ستخدام 
�سعيد  معايل  وق��ال  االأخ�سر«.  “ال�ساحن  بطاقة  با�ستخدام  اأو  التطبيق 
ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  املنتدب  الع�سو  الطاير  حممد 
اإجراء حتوالت ونقالت جذرية  امل�ستقبل يتطلب  اأن  “توؤمن الهيئة  دبي: 
ونعمل  حولنا  من  جت��ري  التي  الهائلة  والتغريات  التطورات  كل  تواكب 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  التي   10X دب��ي  مبادرة  لتحقيق 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص ال��وزراء حاكم دبي 
“رعاه اهلل” لتطوير خدمات حكومة دبي لتطبق اليوم ما �ستطبقه مدن 
اأن  اإىل  التي تهدف   2021 10 �سنوات وخطة دبي  العامل االأخ��رى بعد 
دبي  وجعل  واملجتمع  الفرد  حاجات  تلبية  يف  ومبدعة  �سّباقة  دب��ي  تكون 
مدينة متكاملة ذكية م�ستدامة ومبتكرة يف اإدارة مواردها وحت�سني جودة 
احلياة فيها وتر�سيخ مكانتها كنموذج يحتذى به عاملياً يف جمال االقت�ساد 

وتقنيات  االإحاللية  التقنيات  واأح��دث  االبتكار  الهيئة  وتتبنى  االأخ�سر. 
وتقدمي  للتاأقلم  وجاهزيتها  مرونتها  لرت�سيخ  الرابعة  ال�سناعية  الثورة 
التنمية  حتقيق  يف  امل�ساركة  على  وت�سجعهم  النا�ص  ح��ي��اة  ت�سهل  ح��ل��ول 

امل�ستدامة وخف�ص الب�سمة الكربونية«.
لت�سجيع   2015 عام  االأخ�سر  ال�ساحن  مبادرة  اأطلقت  الهيئة  اأن  يذكر 
اجلمهور على تبني و�سائل النقل امل�ستدامة واقتناء ال�سيارات الكهربائية 
والهجينة مبا ي�سهم يف املحافظة على البيئة وتوفر الهيئة اأكرث من 240 
حمطة �سحن كهربائية يف مواقع خمتلفة يف اإمارة دبي وميكن للمتعاملني 
االطالع على مواقع حمطات ال�سحن من خالل تطبيق الهيئة الذكي اأو 
موقعها االإلكرتوين اأو با�ستخدام من�سات اخلرائط الرقمية باالإ�سافة اإىل 
من�سات حمطات ال�سحن املخ�س�سة. وتقدم الهيئة حافز ال�سحن املجاين 
االأخ�سر”  “ال�ساحن  امل�سجلني يف خدمة  التجارية  ال�سيارات غري  ملالكي 
ال�ساحن  حمطات  خ��الل  من  الكهربائية  �سياراتهم  �سحن  من  ليتمكنوا 
دي�سمرب   31 حتى  جماناً  للهيئة  التابعة  الكهربائية  لل�سيارات  االأخ�سر 
العامة  ال�سحن  حمطات  يف  ح�سرياً  متاحاً  ذل��ك  يكون  اأن  على   2021
ولي�ص يف حمطات ال�سحن املنزلية. اأما بالن�سبة ملالكي ال�سيارات التجارية 
التابعة للموؤ�س�سات وال�سركات والهيئات احلكومية و�سبه احلكومية فيتعني 

عليهم دفع ر�سوم مبقدار 29 فل�ساً لكل كيلووات �ساعة.
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وزارة القت�ص�د
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العدد 13032 بتاريخ 2020/9/9
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تعلن حمكمة راأ�ص اخليمة االبتدائية – دائرة االمور امل�ستعجلة – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �سركة االإمارات للمزادات �ص.ذ.م.م 
يف متام ال�ساعة اخلام�سة م�ساءاً يوم الثالثاء املوافق 15 �سبتمرب 2020 وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة 

املوقع االلكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة االعرتا�ص مراجعة ق�سم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�سمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
دائرة االأمور امل�ستعجلة

       
A4 2013 13523/2017  D/92067/ 16,000    

i 316   2012 1914/2018  P/88284/ 9,000      
 2012 16437/2017  17/97840/ 25,000   

 2013 26969/2018  C/35767/ 9,000    
 2007 5827/2016  WHITE/20565/ 1,500    
 2015 17648/2017  O/49419/ 7,000   
 2010 2382/2017  10/49502/ 1,200  
 2012 5725/2015  WHITE/78119/ 3,000    
 2015 2164/2017  C/90560/ 11,000  
 2009 9522/2018  P/42726/ 1,200      
 2016 1509/2019  R/69660/ 37,000     
 2015 13418/2019  O/42570/ 30,000      

 2014 27538/2017  G/42797/ 3,500   
 2014 18691/2019  15/31953/ 3,500    
 2014 18342/2019  V/80722/ 35,000    
 2011 16812/2019  S/85894/ 6,000    

 2016 27908/2018  B/37545/ 26,000    
 2012 18137/2018  R/26466/ 2,500    

 2007 5689/2015  2/43139/ 1,000     
 2013 16732/2019  N/14695/ 2,500   

 2013 14700/2019  O/30256/ 10,000   
 2007 5620/2015  WHITE/23074/ 1,500    

 2012 6090/2015  J/92877/ 6,000 . . .    
 2008 5811/2016  12/75963/ 2,000   
 2010 6372/2020  I/29266/ 4,000   
 2011 12824/2017  1/49432/ 5,000    
 2011 19310/2017  B/40236/ 5,000     
 2014 27268/2017  G/73696/ 8,000       
 2015 24260/2017  1/63983/ 10,000   

 2014 17067/2019  B/40799/ 9,000   
 2011 19529/2019  P/78203/ 8,000    

 2013 1462/2014  12/69958/ 5,000     
 2012 4458/2015  WHITE/88252/ 9,000   
 2009 3650/2013  10/33615/ 4,000   
 2014 30072/2018  E/79712/ 5,000   
 2014 13593/2019  T/25489/ 14,000    
 2011 1851/2016  10/86807/ 5,000  
 2015 2505/2018  1/90843/ 9,000   
 2015 2348/2019  C/12830/ 18,000    
 2016 15504/2019  R/38107/ 9,000    
 2015 2086/2017  1/48293/ 7,000   
 2011 28804/2017  N/56941/ 3,000    
 2012 1043/2019  10/86249/ 3,500   
 2013 2046/2015  1/79838/ 4,000      
 2013 23030/2017  O/73843/ 4,000     
 2013 4302/2015  WHITE/95158/ 4,000   
 2014 3236/2015  14/87501/ 5,000      
 2015 17383/2016  K/71319/ 6,000       

 2011 4137/2015  WHITE/52367/ 2,500      
 2011 5925/2018  1/45233/ 800    
 2014 14503/2019  O/31724/ 5,000   

 2009 1626/2016  WHITE/34359/ 5,000   
 2009 1387/2018  J/94348/ 1,500    
 2009 3779/2015  10/24528/ 2,200     
 2011 5192/2017  R/26004/ 2,500   
 2012 4168/2019  O/57314/ 2,000    

  2010 4665/2015  2/31086/ 5,000     
208 2015 1848/2016  14/83623/ 6,000    

4.2  2008 3300/2016  D/78009/ 7,000    
 2015 3827/2017  1/68433/ 6,000      

 2015 3538/2015  1/91812/ 6,000    
 2012 5078/2015  WHITE/41727/ 3,000    

 2012 14111/2018  Q/14429/ 8,000   
  2008 5594/2015  A/62798/ 3,500    

SX 4 2014 6156/2019  R/59936/ 7,000       
 2015 22443/2018  B/30891/ 13,000    
  2010 17044/2017  K/18932/ 5,000    
  2012 25084/2017  P/69139/ 6,000    
 2015 26633/2017  1/42390/ 13,000    
 2013 19327/2017  3/23257/ 9,000       
  2012 1293/2018  I/98712/ 7,000    
 2013 1321/2018  J/65085/ 9,000    

CRV 2010 17068/2017  B/87301/ 8,000    
 2014 141/2018  O/69664/ 7,000      
 2007 5579/2015  WHITE/35725/ 3,000     

 2015 3107/2017  M/78917/ 8,000   
 2008 6908/2015  O/73539/ 4,000    

 2014 9593/2016  C/51052/ 8,000 . . .      
 2010 3790/2015  P/76602/ 5,000    
 2011 12602/2017  P/33851/ 6,000    
 2008 6985/2015  1/56480/ 4,000    
 2012 20938/2016  2/62807/ 9,000     
 2011 3020/2015  1/54993/ 6,000   
 2012 2371/2017  B/3021/ 9,000     

  2012 3534/2014  1/41882/ 7,000      
 2014 3455/2016  P/43730/ 11,000    
 2017 29495/2018  D/19748/ 21,000   

 2015 17755/2019  1/35808/ 15,000   
 2013 4835/2017  1/59850/ 8,000   

 2015 4016/2019  2/93915/ 15,000     
 2014 9711/2018  M/23911/ 10,000   

 2017 28864/2018  T/26855/ 28,000   
 2013 20903/2018  T/58429/ 11,000    

   2014 12730/2018  14/90233/ 25,000   
 2009 8751/2017  R/19276/ 12,000    
 2014 689/2018  F/66715/ 25,000     

 2013 7704/2017  A/59631/ 15,000     
 2014 18376/2017  1/37274/ 17,000    
 2014 1533/2015  A/80242/  17,000 . . .     
 2014 15599/2016  A/46834/ 17,000   
 2014 4645/2019  B/25951/ 17,000    
 2014 15584/2016  B/17047/ 17,000     

 2015 22906/2017  J/33938/ 8,000       
 2013 7385/2015  B/82248/ 7,000    
 2014 23763/2017  J/92154/ 8,000       
 2016 29635/2018  S/95286/ 10,000        

 2008 1301/2012  WHITE/43219/ 1,500    
 2012 30720/2018  96932/  / 6,000     

 2015 3673/2017  N/45002/ 14,000  
 2015 18817/2019  Q/11761/ 15,000       
 2014 9422/2016  5/85681/ 13,000     
 2013 3854/2014  WHITE/27538/ 11,000      
 2013 526/2015  1/33920/ 11,000       
 2015 1635/2019  15/28967/ 15,000     

2 2011 2369/2017  M/80275/ 2,500    
GL 500 2011 26985/2018  Q/27952/ 21,000      
S 500 2011 1347/2015  WHITE/22018/ 120,000 . .     

 2001 8938/2017  ORANGE/26560/ 2,000     
R 350 2011 1367/2014  11/39896/ 10,000   

 2008 9245/2017  4438/ /  20,000    
L200 2016 27951/2018  B/38571/ 12,000        

 2009 3286/2015  12/56875/ 3,000         
 2019 1686/2016  2/57967/ 3,500     
 2015 14717/2019  O/59094/ 9,000    
 2016 27904/2018  B/74541/ 10,000        

 2015 8027/2016  B/84267/ 23,000      
 2015 10225/2016  B/21289/ 23,000     
 2014 972/2015  1/81957/ 20,000   

 2008 866/2014  J/13614/ 2,000   
 2008 426/2013  B/18122/ 4,000       
 2009 1036/2013  2/51281/ 5,000       

 2013 283/2014  2/57182/ 5,000          
 2015 16349/2017  15/30148/ 17,000   
 2015 4367/2020  N/80439/ 6,000 ( . . . )       
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العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   
  اعالن ب�لن�صر

املرجع : 558
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبدالب�سري �سهاب الدين - افغان�ستاين اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ حارب عي�سى حارب بن 
ع�سكور ال علي - اإماراتي اجلن�سية يف )خمبز كتواز( تاأ�س�ست يف اإمارة ال�سارقة برخ�سة رقم 
)22471( وال�سادرة من دائرة التنمية االإقت�سادية بال�سارقة. مت تغيري ال�سكل القانوين من 

موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�س�سة فردية. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الك�تب العدل ب�ل�ص�رقة 

اإجن�زات للخدم�ت  ال�صن�عية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتع�ون الدويل 

  ادارة الك�تب العدل والت�صديق�ت
العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   

  اعالن ب�لن�صر
املرجع : 560

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد ح�سن �سعبان عبداهلل ال علي - اإماراتي اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ حمزه حممد 
رقم  برخ�سة  ال�سارقة  اإمارة  يف  تاأ�س�ست  ملبار(  برج  ماركت  )�سوبر  يف  اجلن�سية  هندي   -
)718562( وال�سادرة من دائرة التنمية االإقت�سادية بال�سارقة. مت تغيري ال�سكل القانوين 

من موؤ�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الك�تب العدل ب�ل�ص�رقة 

اإجن�زات للخدم�ت  ال�صن�عية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتع�ون الدويل 

  ادارة الك�تب العدل والت�صديق�ت

العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   
  اعالن ب�لن�صر

املرجع : 563
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ خالد احمد ح�سن علي العبيديل - االإمارات اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�سته البالغة 33% وذلك اىل ال�سيد/ علي زهري البلدي - �سوريا اجلن�سية ويرغب ال�سيد/ �سعبان 
زهريالبلدي - �سوريا اجلن�سية يف البيع والتنازل عن جزء )17%( من كامل ح�سته البالغة )33%( وذلك اىل 
ال�سيد/ علي زهري البلدي - �سوريا اجلن�سية ويرغب يف البيع والتنازل عن جزء )16%( من كامل ح�سته البالغة 
)33%( وذلك اىل ال�سيد/ عبدالرحمن زهري البلدي - �سوريا اجلن�سية يف الرخ�سة )او�سكار خلدمات االأفراح( 

تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )528108( ال�سادرة من دائرة التنمية االإقت�سادية بال�سارقة. 
تعديالت اخرى : مت تغيري ال�سكل القانوين من )�سراكة اعمال مهنية( اىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات(  
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. 
فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 
هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات 

القانونية

مكتب  الك�تب العدل ب�ل�ص�رقة 
اإجن�زات للخدم�ت  ال�صن�عية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتع�ون الدويل 

  ادارة الك�تب العدل والت�صديق�ت

العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   
اعالن بيع  عق�ر ب�لن�صر  

فى الدعوى رقم 2018/570 تنفيذ عق�ري 
طالب التنفيذ: بنك اخلليج االأول - فرع دبي 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - املرقبات - �سارع ابوبكر ال�سديق 
املنفذ �سده : بيرت وليام باتريك بري�سكوت - واآخرون  - عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة : الرب�ساء جنوب الرابعة )قرية 

جمريا االوىل( فيال رقم 16 على قطعة ار�ص رقم 257 رقم بلدية 1621 - 681 
املنفذ �سده : بيرت وليام باتريك بري�سكوت  - املنفذ �سده : را�سيلي كارويل ربيكا بري�سكوت 

اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2020/9/23 املوافق  انه يف يوم االربعاء 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من 
الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات :  ار�ص وما عليها من 
بناء - رقم االر�ص 257 - املنطقة : الرب�ساء جنوب الرابعة - رقم املبنى : 16 - امل�ساحة : 195.19 مرت مربع - املقدرة 

ب��� )2.500.000( درهم ويباع العلى عطاء.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�صم      

حم�كم دبي

حم�كم دبي البتدائية
العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   

اعالن بيع  عق�ر ب�لن�صر 
فى الدعوى رقم  2018/128 تنفيذ عق�ري 

طالب التنفيذ: بنك اخلليج االأول - فرع دبي 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - املرقبات - �سارع ابوبكر ال�سديق 

املنفذ �سده : �سعيد ح�سني من�سئى 
عنوانه : اإمارة دبي - العوير - االإدارة العامة للمن�ساأت العقابية - ال�سجن املركزي 

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2020/9/23 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  
عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :  نوع 
العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم االر�ص 907 - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى : جمريا باي تاور اك�ص 3 - رقم 

الوحدة 3603 - امل�ساحة : 319.89 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )2065958( درهم يباع العلى عطاء. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�ض الق�صم      

حم�كم دبي

حم�كم دبي البتدائية
العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   

اعالن ب�لن�صر
                         يف الدعوى رقم 60/2020/2178 امر اداء

مو�سوع الدعوى : املطالبة با�سدار االأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )1000000 درهم( 
)مليون درهم( والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

طالب االإعالن : �سامل عبيد املزروعي - �سفته بالق�سية : مدعي 
بالق�سية : مدعي  الفال�سي - �سفته  : 1- حمد �سالح حممد عبداهلل �سالح  اإعالنه  املطلوب 

عليه  - جمهول حمل االإقامة 
املدعى عليه حمد  بالزام  بتاريخ 2020/7/8  االبتدائية  دبي  : قررت حمكمة  االإع��الن  مو�سوع 
، مبلغ وقدره  املزروعي  �سامل عبيد  للمدعي  ي��وؤدي  بان  الفال�سي  �سالح حممد عبداهلل �سالح 
الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(  )مليون  دره��م   1000.000
احلا�سل يف 2020/6/9 وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة و�سملت االمر بالنفاذ املعجل بال كفالة. ولكم احلق يف اإ�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من 

اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�ض الق�صم         

حم�كم دبي

حم�كم دبي البتدائية
العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   

 اعالن ب�لن�صر
يف  الدعوى رقم 2090/2020/305 ا�صتئن�ف جت�ري  

اأوال : بقبول اال�ستئناف املاثل �سكال.  ثانيا : اثبات جحد امل�ستاأنف للم�ستند الرابع املقدم من  مو�سوع الدعوى : 
امل�ستاأنف �سده االول رفقه الئحة الدعوى امل�ستاأنف حكمها والذي ادعت انه �سند كفالة امل�ستاأنف للم�ستاأنف �سدها 
التوقيع  ذلك  بالتزوير على  الطعن  اإج��راءات  ا�سله التخاذ  بتقدمي  االأول  امل�ستاأنف �سده  بالزام  ، ومت�سكه  الثانية 
املزيل لذلك امل�ستند الذي ادعى امل�ستاأنف �سده االأول ن�سبته للم�ستاأنف ، الإثبات تزوير ذلك التوقيع على امل�ستاأنف 
وانتفاء �سلته به وانتفاء كفالته او �سمان للم�ستاأنف �سدها الثانية ، وانتفاء الواقعة برمتها. ثالثا : ويف املو�سوع 
بالغاء احلكم ال�ستاأنف والق�ساء جمددا باالآتي : ا�سليا : ببطالن احلكم امل�ستاأنف مبواجهة امل�ستاأنف لبطالن اعالنه 
مبواجهة  والثبوت  ال�سحة  لعدم  الدعوى  برف�ص   : احتياطيا  اخل�سومة.  انعقاد  وع��دم  الدعوى  افتتاح  ب�سحيفة 
التقا�سي.  طالب  امل�ستاأنف �سدهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة عن ردجتى  الزام  امل�ستاأنف. رابعا : 
املواد  باقرى لتجارة  بيمان  اإعالنه :1-  املطلوب   ، : م�ستاأنف  بالق�سية  : بهرام نكهدار حممدى - �سفته  االإع��الن 
الغذائية - ذ م م  2-بيمان ابو القا�سم باقري  3- ا�سماء جاد الكرمي حممد- �سفتهم بالق�سية : م�ستاأنف �سدهم. 
جمهويل حمل االإقامة. مو�سوع االإعالن : قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2018/508 جتاري كلي.  
وحددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق 2020/9/21 ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي 

ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�صم

حم�كم دبي

حمكمة ال�صتئن�ف

العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   
اعالن حكم ب�لن�صر 

يف  الدعوى 2019/917 جت�ري كلي  
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل حمكوم عليهم 1- نا�سيونال جلف لالن�ساءات ذ م م  2- نا�سيونال جلف لال�ستثمار �ص ذ م م 3- االإمارات املتحدة لل�سناعات 
احلديدية والهند�سية �ص ذ م م  4-علي ي�سلم ح�سن عبداهلل ، 5-نا�سر علي ي�سلم ح�سن 6- حممد علي ي�سلم ح�سن ، 7- ماهر علي 
ي�سلم ح�سن ، 8- ركن ال�سموخ ذ م م ، 9-�سركة نا�سيونال جلف لال�ستثمار - �ص ذ م م  - ال�سعودية وميثلها علي ي�سلم ح�سن وماهر 

علي ي�سلم ح�سن ، 10-�سركة االإمارات للنقل الربي - ذ م م - جمهويل حمل االإقامة 
مبا ان حمكوم له : بنك امل�سرق - �سركة م�ساهمة عامة - وميثله : حمده ح�سني احمد جا�سم مكي  

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/8/30 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/بنك امل�سرق )�سركة م�ساهمة 
عامة( اأوال : بقبول  ادخال كل من ركن ال�سموخ ذ م م ، �سركة نا�سيونال جلف لال�ستثمار بال�سعودية ذ م م ، �سركة االإمارات للنقل 
الربي ذ م م  �سكال. ثانيا : بالزام  املدعي عليهم واخل�سوم املدخلني بان يوؤدوا بالت�سامن والتكافل للبنك املدعي مبلغ �سبعة 
ماليني وثالثمائة و�ستة وثمانني الفا واربعمائة وثالثة و�ستني درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية 
احلا�سل يف 2019/5/23 وحتى متام ال�سداد والزمتهم بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك 
من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�ض الق�صم                                                     

حم�كم دبي

حم�كم دبي البتدائية
العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   
تف��صيل الإعالن ب�لن�صر        

 16/2020/1971 جت�ري جزئي  
اإىل املدعي عليه : 1- الغي�ص للمقاوالت - �ص ذ م م  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي : �سركة هيدروتيك الهند�سية - ذ م م  
بان  والتكافل  بالت�سامن  عليهما  املدعي  ال��زام  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
الفا ومائتان و�سبعة  يوؤدوا للمدعية مببلغ وقدره )73.237 درهما( )ثالثة و�سبعون 
وثالثون درهما( باالإ�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 9% على املبلغ املحكوم به من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام ، مع حتميل املدعي عليهم بكافة الر�سوم وامل�ساريف 
ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2020/9/13 ال�ساعة 8.30 
قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا  بعد  التقا�سي عن  قاعة  �سباحا يف 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل. 
رئي�ض الق�صم

حم�كم دبي

حم�كم دبي البتدائية
العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   

مذكرة اإعالن حكم ب�لن�صر 
�ص�درة من حمكمة ال�ص�رقة  - املحكمة الإبتدائية املدنية 

اأداء   اأمر   SHCFICICPL2020 /0004718 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي / �سياء ر�سوان ورده 

املحكوم عليه ماريهام مي�سيل عزيز كامل 
نحيطكم علما بانه بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 

اأعاله بالتايل :  ن�ص احلكم 
والزمتها  درهم(   74000( وقدره  مبلغا  للمدعي  توؤدي  ان  عليها  املدعي  بالزام  ناأمر 
والزمتها  ال�سداد  متام  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من  �سنويا   %5 مبقدار  بالفائدة 
بامل�سروفات.  حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم 

التايل لن�سره.
الق��صي / ه�ص�م اأحمد عو�صني 
حمكمة ال�ص�رقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   
اإعالن منفذ �صده ب�لن�صر 

حمكمة ال�ص�رقة - حمكمة التنفيذ املدنية - التف�ح خلدم�ت حقول النفط 
)جزئي(  عم�يل   SHCEXCILABMIN2019 اإخط�ر دفع يف الق�صية رقم 0003978/ 

اإىل املحكوم عليه : التفاح خلدمات حقول النفط 
ال�سارقة امل�سلي �سارع امل�سلي 063014232  0503014232 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ منري خان فاروق خان - اجلن�سية : هندي - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي :  املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 17052 باالإ�سافة اىل  
تذكرة العودة اىل وطنه عند املغادرة.  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه 
اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلك )م( عن ذلك 

فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
مرمي ب�قر 
حمكمة ال�ص�رقة 

حمكمة اخلدم�ت الق�ص�ئية      

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   
اإعالن منفذ �صده ب�لن�صر 

حمكمة ال�ص�رقة - حمكمة التنفيذ املدنية - املطبعة المل�نية - ذ م م 
)جزئي(  عم�يل   SHCEXCILABMIN2019 اإخط�ر دفع يف الق�صية رقم 0003830/ 

اإىل املحكوم عليه : املطبعة االملانية - ذ م م 
ال�سارقة ال�سناعية 17 0506281107 0522039046 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ عبدالنور او�ستري علي - اجلن�سية : بنجالدي�سي يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 27360 باالإ�سافة اىل  
تذكرة العودة اىل وطنه عند املغادرة.  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه 
اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلك )م( عن ذلك 

فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
الق��صي / وليد خمي�ض عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�ص�رقة 

حمكمة التنفيذ املدنية        

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن ب�لن�صر للح�صور اأم�م مكتب اإدارة الدعوى

 يف جريدتني اإحداهم� ن�طقة ب�للغة الجنليزية  
يف ال�صتئن�ف رقم 2020/1122 مدين 
بناء علي طلب امل�ستاأنف/حممد بن يو�سف بن حممد القا�سم 

اىل امل�ستاأنف �سدهم : 1- عبدالرحيم حممد بكري - �سوري اجلن�سية 
2- عي�سى حممد بكري - �سوري اجلن�سية 

3- �سركة ليون لتجارة قطع غيار ال�سيارات 
4- �سركة �سيما لتجارة قطع غيار ال�سيارات 

انت مكلف باحل�سور امام مكتب اإدارة )مكتب رقم 1( مبحكمة ال�سارقة   اال�ستئنافية 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 

كافة امل�ستندات وذلك يف يوم االأحد املوافق 2020/9/13
رئي�ض مكتب ادارة الدعوى
د/ ندى حممد حممود        

             وزارة العدل  
حمكمة ال�ص�رقة ال�صتئن�فية الحت�دية

مكتب ادارة الدعوى
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  اعالن ب�لن�صر

املرجع : 20200908/2
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة / الفت عبدالرحيم كوتاكوزيل حميد ، اجلن�سية الهند حتمل 
 )%100( البالغة  ح�ستها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب   784197685838704 رقم  هوية 
وذلك اىل ال�سيدة/ علمارا اليا�ص نيالم اجلن�سية الهند حتمل هوية رقم 784196046907190 يف 
الرخ�سة )مركز نور املدينة الطبي( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )296( 
ال�سادرة من دائرة التنمية االإقت�سادية ، مت تغيري ال�سكل القانوين من �سركة اعمال مهنية اىل 

وكيل خدمات ، وان�سحاب �سريك.
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الت�سديق  على االجراء  يتم  �سوف  وانه  للعلم  ن�سر هذا االعالن  اقت�سى  العدل. فقد  الكاتب 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الك�تب العدل   
مركز ال�صقر خلدم�ت رج�ل الأعم�ل 

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتع�ون الدويل 

  ادارة الك�تب العدل والت�صديق�ت
العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   

اعالن ب�لن�صر 
يف  الدعوى 2878/2020/16 جت�ري جزئي

مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ قدره / 236.416.82/ درهم )مائتان و�ستة وثالثون الفا واربعمائة و�ستة 
ع�سر درهما اإماراتيا واثنان وثمانون فل�سا( م�سافا اليه فائدة قانونية قدرها )9%( حتت�سب من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد 
التام.  الزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي فائدة تاأخري اتفاقية قدرها )2%( �سنويا عن كامل مبلغ املطالبة البالغ / 236.416.82/ 
درهم )مائتان و�ستة وثالثون الفا واربعمائة و�ستة ع�سر درهما اإماراتيا واثنان وثمانون فل�سا( ت�سري من تاريخ توقف املدعي عليه عن 
الوفاء باق�ساط القر�ص مو�سوع الدعوى يف تاريخ 2020/4/1 وحتى متام ال�سداد. �سمول احلكم بالنفاذ املعجل دون كفالة. ت�سمني املدعي 

عليه الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب االإعالن :  بنك راأ�ص اخليمة الوطني )�ص م ع( فرع دبي - �سفته بالق�سية : مدعي  

املطلوب اإعالنه : 1- ح�سني مو�سى عيد ح�سن يعقوب )اجلن�سية : االإمارات( - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ قدره / 236.416.82/ درهم )مائتان 
اإماراتيا واثنان وثمانون فل�سا( م�سافا اليه فائدة قانونية قدرها )9%( حتت�سب من  و�ستة وثالثون الفا واربعمائة و�ستة ع�سر درهما 
تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام.  الزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي فائدة تاأخري اتفاقية قدرها )2%( �سنويا عن 
وثمانون  واثنان  اإماراتيا  درهما  ع�سر  و�ستة  واربعمائة  الفا  و�ستة وثالثون  )مائتان  درهم   /236.416.82  / البالغ  املطالبة  مبلغ  كامل 
فل�سا( ت�سري من تاريخ توقف املدعي عليه عن الوفاء باق�ساط القر�ص مو�سوع الدعوى يف تاريخ 2020/4/1 وحتى متام ال�سداد. �سمول 
احلكم بالنفاذ املعجل دون كفالة. ت�سمني املدعي عليه الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم االحد  املوافق  
2020/9/27  ال�ساعة 8.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�صم

حم�كم دبي

حم�كم دبي البتدائية
العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   

اعالن ب�لن�صر 
 يف التنفيذ رقم 2020/553 تنفيذ جت�ري  

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  �سركة هايتك انرتيورز - �ص ذ م م - جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ الزاهدي لال�سباغ والديكور - ذ م م  
وميثله / علي عبداهلل علي القوا�سي احلمادي

املبلغ املنفذ به  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  قد 
وقدره )106086( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�صعبة  

حم�كم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   
اعالن ب�لن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 5599/2019/207 تنفيذ جت�ري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/30 امر اداء ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )131932 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : ابراهيم عبداهلل عبدالرحمن ح�سن املن�سوري - �سفته بالق�سية : طالب 

التنفيذ  وميثله : حممد علي حميد الكميتي ال�سام�سي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- علي حممد علي عبداهلل البلو�سي - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )131932( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حم�كم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن ب�لن�صر

                         يف الدعوى رقم 1280/2020/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى : املطالبة با�سدار االأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ 351136 درهم والفائدة 

القانونية بواقع 9% والر�سوم وامل�ساريف  
طالب االإعالن : �سركة ج فور�سن ات�ص تي �ص ذ م م وميثلها املدير / توفر جياجن  �سفته بالق�سية : 

مدعي  - وميثله :  عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل امل�سرب -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنهما : 1- �سركة كيو ميك�ص ل�سناعة ردي مك�ص - �ص ذ م م 2-يا�سر منر حممود خواجا 

- �سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما - جمهوملحل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2020/3/15 بالزام املدعى عليهما �سركة كيو 
للمدعية  بالت�سامن  يوؤديا  ب��ان  يا�سر منر حممود خواجا  و  م  م  ذ  �ص   - مك�ص  ردي  ل�سناعة  ميك�ص 
�سركة ج فور�سن ات�ص تي �ص ذ م م مبلغ 351136 درهم )ثالثمائة وواحد وخم�سون الفا ومائة و�ستة 
وثالثون درهما( والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ اال�ستحقاق لكل �سيك وحتى ال�سداد 
التام والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف اإ�ستئناف االأمر 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�ض الق�صم         

حم�كم دبي

حم�كم دبي البتدائية
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اعالن ب�لن�صر

يف الدعوى رقم 1066/2020/60 امر اداء
والت�سامم  بالت�سامن  االمر  لطالبة  يوؤديا  بان  االأم��ر  املطلوب �سدهما  بالزام  اأداء  اأمر  اإ�سدار   : اأوال   : الدعوى  مو�سوع 
والتكامل التام مبلغ وقدره 150.791.01 درهم )مائة وخم�سون الف و�سبعمائة وواحد وت�سعون درهما واحد فل�ص( قيمة 
كال من ال�سيك رقم )000692( تاريخ ا�ستحقاق 2019/8/31 مببلغ 75.396.32 وال�سيك رقم )000693( تاريخ اال�ستحقاق 
2019/9/30م مببلغ )75.394.69( )وامل�سحوبني على م�سرف الهالل ، مع الزام املطلوب �سدهما االأمر �سامنني مت�سامنني 
بالفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف 2019/8/31 و 2019/9/30 وحتى ال�سداد التام. ثانيا : الزام 

املطلوب �سدهما االأمر بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
طالب االإعالن : يوين جلف ل�سناعة اجهزة التكييف - �ص ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعي  ، وميثله : عامر �سيد حممد 
�سيد حمي رو�سن املرزوقي - �سفته بالق�سية : وكيل - املطلوب اإعالنهما : 1- طائف املدينة للمقاوالت - �ص ذ م م  2-ع�سام 

الدين حيدر ماديا - �سفته بالق�سية : مدعي عليهما - جمهويل حمل االإقامة 
املدينة  )1-طائف  بالت�سامن  عليهما  املدعى  ال��زام   2020/7/7 بتاريخ  االبتدائية  دبي  حمكمة  ق��ررت   : االإع��الن  مو�سوع 
للمقاوالت - �ص ذ م م  2-ع�سام الدين حيدر ماديا( بان يوؤديا للمدعية يوين جلف ل�سناعة اجهزة التكييف - �ص ذ م م مبلغ 
وقدره 150.791.01 درهم )مائة وخم�سون الف و�سبعمائة وواحد وت�سعون الف وواحد فل�ص( والفائدة القانونية بواقع %9 

من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك وحتى ال�سداد التام ، وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
ولكم احلق يف اإ�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.

رئي�ض الق�صم         

حم�كم دبي

حم�كم دبي البتدائية

العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   
بوا�صطة ال�صيد/ الك�تب العدل  

املخطرة : علويه علي عبداهلل �سالح البيتي - اإماراتية اجلن�سية 
عنوانها : ال�سارقة - �سارع العروبة - مركز املبارك التجاري - الطابق ال�سابع 

مكتب رقم 703 - هاتف رقم : 050/6317025 
بوكالة املحامية / هناء �سهاب بوكالة رقم 2015/1/64580 

وميثلها يف التوقيع ال�سيد/ فواز ربيع حمزه 
sh20170612c19629 : بوكالة رقم

املخطر اليها : الب�ساره ملقاوالت البناء �ص ذ م م  وميثلها املخول بالتوقيع 
نويد ح�سن حممد طيب - ميني اجلن�سية 

عنوانها : اإمارة دبي - منطقة املرر - مقابل حياة رجين�سي - �سارع رقم 6 
هاتف : 04/2612872  رقم مكاين رقم / 96751 29587 

مو�سوع االإخطار : �سداد مبلغ =/ 315.000 درهم. 
الئحة االخطار

1- وحيث ان املخطر اليها وممثلها مدينني للمخطرة مببلغ )315.000( درهم نتيجة تعامالت جتارية ثابتة مبوجب عدد 
واحد �سيك موقع وم�سلم من قبل املخول بالتوقيع للمخطر اليها وبياناتها كالتايل : 

قيمة ال�سيك  البنك امل�سحوب عليه    التاريخ   م     رقم ال�سيك  
315.000 درهم  بنك دبي اال�سالمي       2020/2/25  285562       1

اإجمايل قيمة ال�سيكات مبلغ )315.000( درهم

اإخط�ر عديل 

العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   
اإعالن ب�لن�صر للدعوى رقم 2020/2341  جت�ري كلي - ال�ص�رقة 

املدعي / بنك اأبوظبي التجاري - �ص م ع 
بوكالة املحامي / مكتب بيت احلكمة للمحاماة واال�ست�سارات القانونية 

املعلن اليه / املدعي عليه / علي عبيد را�سد عبيد بو�سناد ال�سام�سي 
يف الدعوى رقم )2020/2341( جتاري كلي - ال�سارقة  

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة ال�سارقة املوقرة العمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا 
للخربة  االأول  االإجتماع  لعقد  العا�سرة �سباحا  ال�ساعة  املوافق 2020/9/16 يف متام  االأربعاء  يوم 
expert@ عن بعد وميكنكم التوا�سل معنا لتزويدكم برابط االإجتماع على العناوين التالية 

042555155  : تليفون   -  alsharid.com
امل�ستندات  كافة  اإر�سال  مع  املذكور  االجتماع  قانونا حل�سور  او من ميثلكم  لذا يطلب ح�سوركم 
تطورات  وملتابعة  ا�ستف�سارات  اية  ب�ساأن  باأول  اوال  اخلبري  مراجعة  وعليكم   ، بالدعوى  املتعلقة 

اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / �صعيد ال�ص�رد الفال�صي 
رقم القيد مبح�كم دبي 133

رقم القيد بوزارة العدل 449 

دعوة حل�صور 
الجتم�ع الأول للخربة 

العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   
اإعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�صر 

تف��صيل الإعالن ب�لن�صر 
اىل املنفذ �سدهما/1-  �سركة ال�سورة امل�ستقبلية لالعمال الكهروميكانيكية - ذ م م  

2- عمر نا�سر جابر بركات - جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ �سركة اخلليج للتمويل - �ص م خ  

وميثله / منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   )210934(
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رقم االإعالن 2020/131543   التاريخ 2020/9/2  

رئي�ض ال�صعبة  

حم�كم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   

اإعالن مدعي عليه ب�لن�صر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ص�رقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحت�دية 

)جزئي(  جت�ري   SHCFICIPOR2020 /0004427 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : بيت االمان لتجارة الهواتف املتحركة - ذ م م  - وميثلها عزيز احلق �سفي العامل 

جمهول حمل االإقامة : رقة املجاز - �سارع الواحدة - حمل رقم 5 حبيب مو�سى - هاتف رقم 05012511053 
بناء على طلب املدعية : ام تي بي لتجارة االلكرتونيات - ذ م م حاليا )�سركة كندورتيك لتجارة االلكرتونيات ذ م 

م �سابقا( قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله تطالبكم ب : 
الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ 9686.54 درهم باالإ�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق 

حتى ال�سداد ، قيمة املبالغ املرت�سدة يف ذمة املدعي عليها ح�سب الفواتري وك�سف احل�ساب املرفق باالوراق. 
الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2020/9/10 امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة االإبتدائية املدنية 
- وتقدمي مذكرة جوابية على  بوا�سطة وكيل معتمد  او  �سخ�سيا   )2 رقم  الدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ 2020/9/6 م 
مدير اخلدم�ت الق�ص�ئية      

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   
اإعالن مدعي عليه ب�لن�صر 

املحكمة الإبتدائية املدنية - اأمر اأداء - لينطبق 
 AJCFICICPL2020 /0001412 يف  الدعوى رقم

اىل املحكوم عليه : جنوان لتجارة الهواتف املتحركة واالكرتونيات ل�ساحبتها امنة احمد يو�سف اخلوري 
جمهول حمل االإقامة 

نحيطكم علما باأنه بتاريخ  2020/6/24 قد حكمت عليكم هذه  املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله 
ل�سالح  املدعي / ام تي بي لتجارة االلكرتونيات �ص ذ م م  NDASH حاليا )�سركة كندورتيك لتجارة االلكرتونيات ذ م م 
�سابقا(   بالتايل : ناأمر بالزام الطرف املطلوب �سده )جوان لتجارة الهواتف املتحركة وااللكرتونيات ل�ساحبتها امنة احمد 
يو�سف اخلوري( بان يوؤدي للطرف الطالب )اأم تي بي لتجارة االلكرتونيات - �ص ذ م م - حاليا )�سركة كندورتيك لتجارة 
االلكرتونيات ذ م م �سابقا( مبلغا وقدره 3.200 درهم )ثالثة االف ومائتان درهما( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
املطالبة املوافق 2020/6/18 وحتى متام ال�سداد ن مع االلزام بامل�سروفات ومبلغ خم�سمائة درهما مقابل اتعاب املحاماة.   

حكما قابال لال�ستئناف خالل 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل العالنك بهذا التبليغ
مركز �سعادة املتعاملني 

حرر بتاريخ  2020/8/27
 الق��صي / وجدي بن ال�ص�ذيل بن اأحمد 
حمكمة عجم�ن 
املحكمة الإبتدائية املدنية        

الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   
تف��صيل الإعالن ب�لن�صر 

الق�صية رقم 3192/2020/207 تنفيذ جت�ري
اىل املنفذ �سده/1 - ابراهيم خليل خياط

جمهول حمل االقامة )منفذ �سده(
النفط - ذ  الوقود وم�ستقات  النعم لتجارة  التنفيذ/في�ص  طالب 
م م - نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن 
عقار )مكتب( مبنطقة اخلليج التجاري - رقم االر�ص 62 - ا�سم 
املبنى : �سيتادل تاور - رقم الوحدة 3604 + 3605 وفاء للمبلغ 

املطالب به وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�ض ال�صعبة  

حم�كم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   

اعالن ب�لن�صر        
يف  الدعوى رقم 679/2020/18 عق�ري جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )180084( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام 

طالب االإعالن / 1-موؤ�س�سة عقارات عجمان )عقار( - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنه :  1-  �ساجد �سليمان فاليكت احمد �سليمان-  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  

 جمهول حمل االقامة 
مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)180084( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد 
التام. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2020/9/22  ال�ساعة 08.30 �ص يف قاعة التقا�سي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�صم

حم�كم دبي

حمكمة  دبي البتدائية   العق�رية 
العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   

اعالن ب�لن�صر        
يف  الدعوى رقم 566/2020/18 عق�ري جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )531.060( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 

طالب االإعالن / 1-املوؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنه :  1-  بريهان قي�ص �سبحي اليعقوبي-  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  

 جمهول حمل االقامة 
مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)531.060( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2020/10/14  ال�ساعة 08.30 �ص يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�صم

حم�كم دبي

حمكمة  دبي البتدائية   العق�رية 
العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   

اعالن ب�لن�صر        
يف  الدعوى رقم 220/2020/26 عق�ري كلي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )1271785( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 

طالب االإعالن / 1-املوؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنه :  1-  افتخار احمد م�سعود احمد-  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  

 جمهول حمل االقامة 
مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)1271785( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص  املوافق  2020/9/17  ال�ساعة 08.30 �ص يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�صم

حم�كم دبي

حمكمة  دبي البتدائية   العق�رية 

العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   
اعالن ب�لن�صر        

يف  الدعوى رقم  480/2020/330 نزاع تعيني خربة جت�ري 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بندب خبري وفقا للمهمة الواردة بالئحة النزاع 
طالب االإعالن / 1-�سركة داماك العقارية �ص.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : متنازع 

املطلوب اإعالنه :  1-  �سامح �سيد احمد علي -  �سفته بالق�سية : متنازع �سده 
 جمهويل حمل االقامة 

مو�سوع االإعالن :
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبري وفقا للمهمة الواردة بالئحة 
ال��ن��زاع وح��ددت لها جل�سة ي��وم االثنني امل���واف���ق:2020/9/14 ال�����س��اع��ة:08:30 �سباحا 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  امل�سلح  مبكتب 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل
رئي�ض الق�صم

حم�كم دبي

الت�صوي�ت الودية
العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   

اعالن ب�لن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  4283/2020/207 تنفيذ جت�ري 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/1653 امر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره ) 358570 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : رتاج خلدمات التوظيف العاليمة -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي - �سفته بالق�سية : وكيل

ال�سيك م�سدرة  ال�سركة  ب�سفتها  ����ص.ذ.م.م  لالن�ساءات  جلف  نا�سيونال   -1  : اإعالنهما   املطلوب 
2- نا�سر علي ي�سلم ح�سن ب�سفته حمرر ال�سيك - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما

 جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن :

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )358570( 
التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حم�كم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   

اعالن ب�لن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  5469/2020/207 تنفيذ جت�ري 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/2718 امر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره ) 820833 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : اأي�سر ذنون �سعيد اآل �سعيد -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله:اأحمد عبداهلل حممد ملك اأنوهي - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- �سعيد را�سد احمد املحرزي - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
 جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن :
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )820833( 
التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حم�كم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   
اعالن ب�لن�صر        

يف  الدعوى 2924/2020/16 جت�ري جزئي 
مو�سوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )394.650.04( درهم والر�سوم وامل�ساريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام
طالب االإعالن / 1-بنك راأ�ص اخليمة الوطني �ص.م.ع - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم :  1- طارق عبدالرحمن مبارك بالل-  �سفته بالق�سية : مدعي عليه
  جمهول حمل االقامة 

وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد    : االإع��الن  مو�سوع 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )394.650.04(

ال�سداد التام.  
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص  املوافق  2020/10/1  ال�ساعة 8.30 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�ض الق�صم

حم�كم دبي

حمكمة دبي البتدائية   التج�رية 
العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   

اعالن ب�لن�صر        
يف  الدعوى 2959/2020/16 جت�ري جزئي 

مو�سوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )93.732.16( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف

طالب االإعالن / 1-بنك االمارات دبي الوطني �ص.م.ع - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم :  1- �سهيل يعقوب عباد علي �سالح-  �سفته بالق�سية : مدعي عليه

  جمهول حمل االقامة 
وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد    : االإع��الن  مو�سوع 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )93.732.16(

ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف.  
التقا�سي عن بعد  ال�ساعة 8.30 �ص يف قاعة  املوافق  2020/9/23   وح��ددت لها جل�سة يوم االربعاء  
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�ض الق�صم

حم�كم دبي

حمكمة دبي البتدائية   التج�رية 

العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   
اعالن ب�لن�صر        

يف  الدعوى 2595/2020/16 جت�ري جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )356987.02( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة
طالب االإعالن / 1-بنك راأ�ص اخليمة الوطني �ص.م.ع - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه :  1- حمد �سليم علي �سليم اجتبى-  �سفته بالق�سية : مدعي عليه

  جمهول حمل االقامة 
امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  م��و���س��وع االإع����الن :  ق��د 
)356987.02( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد 

التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص  املوافق  2020/9/17  ال�ساعة 8.30 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل  مكلف باحل�سور 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�ض الق�صم

حم�كم دبي

حمكمة دبي البتدائية   التج�رية 

العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   
اعالن ب�لن�صر        

يف  الدعوى 2428/2020/16 جت�ري جزئي 
وامل�ساريف  والر�سوم  درهم  املدعي عليهم مببلغ وقدره )517.246.11(  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 

واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 2020/6/7 وحتى ال�سداد التام
طالب االإعالن / 1-بنك الفجرية )فرع دبي( - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنهما :  1- حممد �سعيد �ساروار �سيخ 2- م�سطفى احمد كبري-  �سفته بالق�سية : مدعي عليه 

-   جمهول حمل االقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره 
ال�سداد  وحتى   2020/6/7 من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )517.246.11(

التام.  
وحددت لها جل�سة يوم االأربعاء  املوافق  2020/9/16  ال�ساعة 8.30 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل  مكلف باحل�سور 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�ض الق�صم

حم�كم دبي

حمكمة دبي البتدائية   التج�رية 

العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   
اعالن ب�لن�صر        

يف  الدعوى 1084/2020/11 مدين جزئي 
مو�سوع الدعوى : الت�سريح بت�سجيل الدعوى واعالن املدعي عليه ب�سورة من الئحتها ومرفقاتها - الزام املدعي عليه 
ب�سداد مبلغ وقدره )28.628.48( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام - �سم 

ملف النزاع بالرقم 2020/579 مدين اىل ملف الدعوى - الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب االإعالن / 1-�سركة جمموعة االمارات لالت�ساالت )جمموعة ات�ساالت( �ص.م.ع - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1- حممد تنوير �سري ح�سني-  �سفته بالق�سية : مدعي عليه
  جمهول حمل االقامة 

ب�سورة من  عليه  املدعي  واع��الن  ال��دع��وى  بت�سجيل  الت�سريح  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد    : االإع���الن  مو�سوع 
الئحتها ومرفقاتها - الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )28.628.48( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 
اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام - �سم ملف النزاع بالرقم 2020/579 مدين اىل ملف الدعوى - الزام املدعي عليه بالر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2020/9/14  ال�ساعة 8.30 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�ض الق�صم

حم�كم دبي

حمكمة دبي البتدائية   املدنيه 
العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   

اعالن ب�لن�صر        
يف  الدعوى 1293/2020/11 مدين جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )22.562.37( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة

طالب االإعالن / 1-�سركة جمموعة االمارات لالت�ساالت )جمموعة ات�ساالت( �ص.م.ع - �سفته بالق�سية 
: مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1- عبداحلميد كمال الدين �سيد احمد-  �سفته بالق�سية : مدعي عليه
  جمهول حمل االقامة 

امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  م��و���س��وع االإع����الن :  ق��د 
)22.562.37( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد 

التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2020/9/15  ال�ساعة 8.30 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل  مكلف باحل�سور 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�ض الق�صم

حم�كم دبي

حمكمة دبي البتدائية   املدنيه 

العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   
اعالن ب�لن�صر        

يف  الدعوى 238/2020/11 مدين جزئي 
مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )17.866.99( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 

12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام
طالب االإعالن / 1-�سركة جمموعة االم��ارات لالت�ساالت )جمموعة ات�ساالت( ���ص.م.ع- �سفته بالق�سية 

: مدعي 
املطلوب اإعالنهم :  1- طارق �سريف احمد �سريف احمد-  �سفته بالق�سية : مدعي عليه

  جمهول حمل االقامة 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2020/3/23 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم   : االإع��الن  مو�سوع 
املدعي عليه بان  بالزام  ات�ساالت( �ص.م.ع  اأعاله ل�سالح/�سركة جمموعة االمارات لالت�ساالت )جمموعة 
الق�سائية  املطالبة  تاريخ  9% من  بواقع  عنه  والفائدة  درهم  للمدعية مبلغ ومقداره )17.866.99(  ي��وؤدي 
يف:2020/2/5 وحتى ال�سداد التام وكذا الزامه بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
،حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن 

�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا  . 
رئي�ض الق�صم

حم�كم دبي

حمكمة دبي البتدائية   املدنيه 
العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   

اعالن ب�لن�صر        
يف  الدعوى 582/2020/20 جت�ري كلي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بان يوؤدوا للمدعي مبلغ )32.045.310.90( درهم مع االرباح الفائتة بواقع 
6% �سنويا من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام مع الزامهم بالتعوي�ص اجلابر لل�سرر تبعا لتاأخرهم يف ال�سداد وفوات 

املنفعة من املبلغ املطالب به والر�سوم وم�ساريف الدعوى واتعاب املحاماة كافة
طالب االإعالن / 1-م�سرف عجمان �ص.م.ع - �سفته بالق�سية : مدعي 

���ص.ذ.م.م 3-دومي�ص اخلليج  2-نا�سيونال جلف لال�ستثمار  ���ص.ذ.م.م  نا�سيونال جلف لالن�ساءات   -1   : اإعالنهم  املطلوب 
ل�سناعة املواد اال�سمنتية ذ.م.م 4-ماهر علي ي�سلم ح�سن 5- نا�سر علي ي�سلم ح�سن 6- حممد علي ي�سلم ح�سن -  �سفتهم 

بالق�سية : مدعي عليهم
  جمهويل حمل االقامة 

اأق����ام عليك ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة ب���ال���زام امل��دع��ي عليهم ب���ان ي�����وؤدوا ل��ل��م��دع��ي مبلغ  م��و���س��وع االإع�����الن :  ق��د 
الزامهم  مع  التام  ال�سداد  وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ  من  �سنويا   %6 بواقع  الفائتة  االرب���اح  مع  دره��م   )32.045.310.90(
بالتعوي�ص اجلابر لل�سرر تبعا لتاأخرهم يف ال�سداد وفوات املنفعة من املبلغ املطالب به والر�سوم وم�ساريف الدعوى واتعاب 

املحاماة كافة.  
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2020/9/22  ال�ساعة 9.30 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�ض الق�صم

حم�كم دبي

حمكمة دبي البتدائية   التج�رية 
العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   

اعالن حكم ب�لن�صر        
يف  الدعوى 1680/2020/16 جت�ري جزئي 

واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )275433.07( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
املحاماة والفائدة 12% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة

طالب االإعالن / 1-دار التاأمني �ص.م.ع - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله:�سيخه حممد �سيف علي املحرزي - �سفته بالق�سية:وكيل

- �سفتهما  2-ف��وؤاد ح�سن ح�سني عو�ص  ذ.م.م  التاأمني  لو�سطاء  العامة  االهلية  ال�سركة   -1   : اإعالنهما  املطلوب 
بالق�سية : مدعي عليهما - جمهويل حمل االقامة 

اأعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2020/8/27 يف  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم   : االإع��الن  مو�سوع 
وقدره  مبلغ  امل��دع��ي  اىل  ي��وؤدي��ا  ان  بينهما  فيما  بالت�سامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  ����ص.م.ع  ال��ت��اأم��ني  ل�����س��ال��ح/دار 
)275.433.07( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمتهما الر�سوم وامل�ساريف 
اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  ،حكما  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�سمائة 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا  . 
رئي�ض الق�صم

حم�كم دبي

حمكمة دبي البتدائية   التج�ريه 

العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   
 اعالن ب�لن�صر

يف  الإ�صتئن�ف رقم 305/2020/2082 ا�صتئن�ف جت�ري  
مو�سوع االإ�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/366 جتاري جزئي 

والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب.   
طالب االإعالن : �سركة ميثاق للتاأمني التكافلي ، �ص م ع ، فرع دبي - �سفته بالق�سية 

: م�ستاأنف 
املطلوب اإعالنه : 1- من�سور احمد �سرياز ب�سفته مدير ال�سركة املدعي عليها االوىل 

واملخول بالتوقيع عنها   - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده.
م��و���س��وع االإع����الن : ق��د ا���س��ت��اأن��ف  احل��ك��م ال�����س��ادر ب��ال��دع��وى رق��م 366/2020 جتاري 
جزئي.  وحددت لها جل�سه يوم االحد املوافق 2020/9/13  ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي 

�ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض الق�صم

حم�كم دبي

حمكمة ال�صتئن�ف

العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   
 اعالن ب�لن�صر

يف  الإ�صتئن�ف رقم 305/2020/2087 ا�صتئن�ف جت�ري  
مو�سوع االإ�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 4495/2019 جتاري 

جزئي ورف�ص الدعوى لعدم ال�سحة والثبوت وندب خربة
والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب.   

طالب االإعالن : النبال العاملية لل�سرافة - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف 
املطلوب اإعالنه : 1- رعد ح�سن اأعرج - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده.

جتاري   2019/4495 رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف   قد   : االإع��الن  مو�سوع 
 2020/9/23 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت  2020/8/16م.  بتاريخ  جزئي 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  ع��ن  التقا�سي  بقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض الق�صم

حم�كم دبي

حمكمة ال�صتئن�ف

العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   
اعالن ب�لن�صر        

يف  الدعوى 11/2020/1082 مدين جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالغاء احلكم املتظلم منه وال�سادر من جلنة ت�سوية وحل النزاعات التاأمينية يف 

ال�سكوى رقم 150/2020 منازعات تاأمينية والقا�سي بالزام امل�ستكى عليها ان توؤدي للم�ستكي مبلغ مايل وقدره 
50000 درهم كمجموع عن التعوي�ص اجل�سدي واالخالل بامل�سلحة املالية واملعنوية وفائدة قدرها 9% من تاريخ 

�سريورة ورف�ص عدا ذلك من طلبات.  
طالب االإعالن : �سركة ميثاق للتاأمني التكافلي )�ص م ع( فرع دبي - �سفته بالق�سية : مدعي  

املطلوب اإعالنه : 1- كا�سف م�سيح في�ص - �سفته بالق�سية :  اخل�سم املدخل.
جلنة  من  وال�سادر  منه  املتظلم  احلكم  بالغاء  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد   : االإع���الن  مو�سوع 
عليها  امل�ستكى  بالزام  والقا�سي  تاأمينية  منازعات   150/2020 رق��م  ال�سكوى  يف  التاأمينية  النزاعات  وح��ل  ت�سوية 
املالية  ت��وؤدي للم�ستكي مبلغ مايل وق��دره 50000 درهم كمجموع عن التعوي�ص اجل�سدي واالخ��الل بامل�سلحة  ان 
واملعنوية وفائدة قدرها 9% من تاريخ �سريورة ورف�ص عدا ذلك من طلبات. وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  
2020/9/14  ال�ساعة 8.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض الق�صم

حم�كم دبي

حم�كم دبي البتدائية
العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   

اعالن ب�لن�صر        
يف  الدعوى 11/2020/1075 مدين جزئي  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالغاء احلكم املتظلم منه وال�سادر من جلنة ت�سوية وحل النزاعات التاأمينية يف 
ال�سكوى رقم 299/2020 منازعات تاأمينية والقا�سي بالزام امل�ستكى عليها ان توؤدي للم�ستكي مبلغ مايل وقدره 

170000 درهم كمجموع عن التعوي�ص اجل�سدي واالخالل بامل�سلحة املالية واملعنوية وفائدة قدرها 9% من تاريخ 
�سريورة ورف�ص عدا ذلك من طلبات.  

طالب االإعالن : �سركة ميثاق للتاأمني التكافلي )�ص م ع( فرع دبي - �سفته بالق�سية : مدعي  
املطلوب اإعالنه : 1- حمد را�سد حمد را�سد اجلنيبي  - �سفته بالق�سية :  اخل�سم املدخل.

جلنة  من  وال�سادر  منه  املتظلم  احلكم  بالغاء  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد   : االإع���الن  مو�سوع 
ان  امل�ستكى عليها  بالزام  تاأمينية والقا�سي  ال�سكوى رقم 299/2020 منازعات  التاأمينية يف  النزاعات  ت�سوية وحل 
املالية  بامل�سلحة  واالخ��الل  التعوي�ص اجل�سدي  دره��م كمجموع عن   170000 وق��دره  م��ايل  مبلغ  للم�ستكي  ت��وؤدي 
واملعنوية وفائدة قدرها 9% من تاريخ �سريورة ورف�ص عدا ذلك من طلبات. وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  
2020/9/14 ال�ساعة 8.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض الق�صم

حم�كم دبي

حم�كم دبي البتدائية
العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   

اعالن ب�لن�صر        
يف  الدعوى 484/2020/18 عق�ري جزئي  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )1691358.29 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�سمول 

احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
 طالب االإعالن : امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية )امل�سرف( - �سفته بالق�سية : مدعي

املطلوب اإعالنه : 1- رافايال كارنفايل - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)1691358.29 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى 
اخلمي�ص  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى 
املوافق 2020/10/1  ال�ساعة 10.00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�صم

حم�كم دبي

حم�كم دبي البتدائية

العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   
اعالن ب�لن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 2886/2020/207 تنفيذ جت�ري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1761/2019 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )147261.79 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
: طالب  بالق�سية  - �سفته  م(  م  ذ  العامة )�ص  للتجارة  العاملية  : م�سندم  االإع��الن  طالب 

التنفيذ - وميثله : عبداهلل عبدالرحمن حممد ال�سعيدي - �سفته بالق�سية : وكيل
اليت ل�سناعة االث��اث )�ص ذ م م(  2-اوراجن زينب جان حممد -  اإعالنهما : 1-  املطلوب 

�سفتهما  بالق�سية : منفذ �سدهما  - جمهويل حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )147261.79( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حم�كم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   

اعالن ب�لن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 3995/2020/209 تنفيذ عم�يل  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى العمالية رقم 2019/763 عمايل 
جزئي، ب�سداد املبالغ املنفذ بها وقدرها )83378 درهم( ل�سالح العامل ،

والر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : �سماره عبداللطيف خريى - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- موؤ�س�سة غرائب طر�سام للتجارة - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
جمهول حمل االإقامة 

املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  االإع��الن : قد  مو�سوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )83378( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حم�كم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13032 بت�ريخ 2020/9/9   

اعالن ب�لن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 286/2019/250 بيع عق�ر مرهون  

مو�سوع التنفيذ : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن )قطعة ار�ص رقم 17 ، منطقة وادي 
ال�سفا 3 - رقم البلدية 645 -5421 - امل�ساحة باملرت املربع : 1103.41 - اإمارة دبي ، االإمارات 
العربية املتحدة( وبيعه وفقا لالإجراءات املعمول بها لدى دائرة االأرا�سي نظري مبلغ وقدره 
)10. 9.105.638 درهم فقط ت�سعة ماليني ومائة وخم�سة الف و�ستمائة وثمانية وثالثون 

درهما وع�سرة فل�سا(  
�سابقا(  �سفته  م ع(  )���ص  االإ���س��الم��ي  ن��ور  ع��ام��ة( )بنك  ن��ور بنك )م�ساهمة   : االإع���الن  طالب 

بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- دوجال�ص وولفاجن دوجال�ص - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

مو�سوع االإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن عقار )ار�ص( - 
املنطقة : وادي ال�سفا 3 - رقم االر�ص : 17 - رقم البلدية : 5421 - 645 - امل�ساحة : 1103.41 

مرت مربع وفاء للمبلغ املطالب به، وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�ض ال�صعبة  

حم�كم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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بدور القا�سمي توجه برتميم عدد من املكتبات املت�سررة من انفجار مرفاأ بريوت

•• اأبوظبي-الفجر:

عن  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  اأعلنت 
راأ�ض اخليمة هي؛  اأثرية يف  اأربعة مواقع  اإدراج 
اللوؤلوؤ  جتارة  ومدينة  التجارية،  املدينة  جلفار 
الثقايف  وامل�صهد  و�صمل،  احلمراء،  اجلزيرة  يف 
ملواقع  التمهيدية  القائمة  على  �صاية  ملنطقة 
املتحدة  الأمم  ملنظمة  التابعة  العاملي  ال��رتاث 
لي�صبح  “اليون�صكو”  والثقافة  والعلم  للرتبية 
القائمة  على  امل�صجلة  الإماراتية  املواقع  عدد 

موقعًا.   12

وتوىل “مكتب ال�سارقة العا�سمة العاملية للكتاب 2019” مهام ترميم وتطوير املكتبات 
املت�سررة، حيث ا�ستهدفت مبادرة ال�سيخة بدور القا�سمي، ثالث مكتبات عامة تديرها 
الداخلية  بيئتها  وحت�سني  مونو،  مكتبة  وتاأهيل  ترميم  وت�سمل  ال�سبيل”،  “جمعية 
اإىل  واجلعيتاوي،  البا�سورة  مكتبتي  يف  التجهيزات  حتديث  اإىل  باالإ�سافة  واخلارجية، 
1997، وتعد  جانب تقدمي الدعم املوؤ�س�ساتي جلمعية ال�سبيل التي تاأ�س�ست يف العام 
واحدة من املوؤ�س�سات غري احلكومية النا�سطة يف دعم املكتبات العامة يف لبنان لتكون 

جمانية.
ووجهت ال�سيخة بدور القا�سمي يف اإعالنها للمبادرة بر�سالة ت�سامن للمجتمع اللبناين 
اأن ما يعي�سوه لي�ص ظرفاً �سعباً عليهم وحدهم واإمنا هنالك املاليني من  اأكدت فيها 

العرب ي�سعرون مبا يعانون منه، ويقفون بكل ما ي�ستطيعون اإىل جانبهم. 
الثقافة  ومراكز  مبكتبات  االهتمام  �سرورة  “تتوازى  القا�سمي:  بدور  ال�سيخة  وقالت 
اللبنانية مع �سرورة رعاية احلاالت االإن�سانية التي خلفها انفجار بريوت، ففي الوقت 
الوجه  نن�سى  اأال  علينا  يجب  وبيوتهم،  باأعمالهم  املت�سررين  جانب  اإىل  نقف  ال��ذي 
احل�ساري للمدينة، واأن ال نغفل عن القيمة التي حتملها مكتباتها ومعار�سها الفنية 
مينح  جديد  من  احلياة  اإىل  وامل��راك��ز  املوؤ�س�سات  ه��ذه  فعودة  االإب��داع��ي��ة؛  وموؤ�س�ساتها 

اللبنانيني القوة ليوا�سلوا نهو�سهم، ويحفظ لنا تاريخ لبنان الثقايف العريق«.
لدعم عودة  والعاملية  والعربية  املحلية  املبادرات واجلهود  تتواىل  اأن  “ناأمل  واأ�سافت: 
احلياة الثقافية يف بريوت، ونتطلع اأن متنحها املوؤ�س�سات االإن�سانية الداعمة اأولوية يف 
هنالك  بيوتها،  فقدت  اأ�سر  هنالك  فمثلما  تقودها،  التي  واالإ�سالح  الرتميم  م�ساريع 
كتب ولوحات واآالت مو�سيقية مل يعد لها ماأوى ومل تعد جتد من يرعاها، لتكمل ر�سالة 

الوعي واملحبة«.
بدور  لل�سيخة  بال�سكر  بوعلوان  زياد  املهند�ص  ال�سبيل”،  “جمعية  رئي�ص  توجه  بدوره 
دعم  يف  ب��دور  ال�سيخة  “م�سرية  وق��ال:  الثقافية،  االإن�سانية  مبادرتها  على  القا�سمي 
التي  النوعية  واخلطوات  املبادرات  من  الكثري  عليها  وت�سهد  طويلة  واملكتبات  الكتاب 

كانت �سبباً الحداث نقلة وحتّول كبري يف قطاع �سناعة الكتاب العربي ب�سورة عامة«. 
واأ�ساف: “ما و�سعته )جمعية ال�سبيل( من هدف يلتقي مع الكثري من اجلهود التي 
تقودها رموز احلراك الثقايف العربي والعاملي، فكل ما نطمح له اأن يظل الكتاب قريباً 
االأمل  عليها  نعقد  التي  اجلديدة  لالأجيال  خا�سة  ومتاحاً  ويكون جمانياً  القراء  من 
النوع من  ووج��ود مثل هذه  به،  والنهو�ص  لبنان  لتعمري  والعمل  امل�سرية  يف موا�سلة 

املبادرات يجدد فينا العزمية واالأمل ال�ستكمال ما نطمح اإليه«. 

•• ال�شارقة-الفجر:

اللجنة  ورئي�ض  للنا�صرين،  الدويل  الحتاد  رئي�ض  نائب  القا�صمي،  �صلطان  بنت  بدور  ال�صيخة  وجهت 
التي  املكتبات  من  2019،  برتميم وتطوير عدد  للعام  للكتاب  العاملية  العا�صمة  لل�صارقة  ال�صت�صارية 
املنطقة  يف  والإن�صاين  الثقايف  احل��راك  وموؤ�ص�صات  رموز  ودعت  ب��ريوت،  مرفاأ  انفجار  جراء  ت�صررت 
العربية والعامل لدعم جهود اإ�صالح الوجه الثقايف للعا�صمة اللبنانية، وتخ�صي�ض جانب من مبادراتهم 

لإنقاذ مكتبات، ومعار�ض فنية، وبيوت مو�صيقى، وجمعيات توقفت اأعمالها اإثر النفجار.

الثقافة  وزي����رة  الكعبي  ب��ن��ت حم��م��د  ن���ورة  واأك����دت 
وال�سباب رئي�سة اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة 
احل�سارية  القيمة  يعك�ص  االجن��از  هذا  اأن  والعلوم 
والثقافية للمواقع االأثرية يف راأ�ص اخليمة ملا متثله 
من نقطة التقاء احل�سارات االإن�سانية عرب الع�سور 

املتعاقبة. 
مع  اخلطوة  ه��ذه  “تتما�سى  الكعبي:   ن��ورة  وقالت 
الرتاثية  العنا�سر  اإب���راز  يف  االإم����ارات  دول��ة  جهود 
الدولية  ال�ساحة  على  امل���ادي  وغ��ري  امل���ادي  ب�سقيها 
يف  ي�سهم  مب��ا  ال��ي��ون�����س��ك��و  ق��وائ��م  ع��ل��ى  وت�سجيلها 
ح�سب  وترميمها  عليها  واحلفاظ  للعامل  ت�سويقها 

املعايري الدولية لدى منظمة اليون�سكو«
املواقع اجلديدة تعزز ح�سور  الكعبي  واأ�سارت نورة 
الثقافية  ال�سياحة  خ��ري��ط��ة  ع��ل��ى  االإم�����ارات  دول���ة 
اأجندة  االإم��ارات لديها  دول��ة  اأن  اإىل  العاملية، الفتًة 
وا�سحة يف اليون�سكو بالتن�سيق مع الدول ال�سديقة 
الرتاث  و���س��ون  ا�ستدامة  اإىل  وت�سعى  وال�سقيقة، 

الثقايف وجعلة اأداة فاعلة يف التنمية االقت�سادية. 
اإع��داد امللفات االأربعة من قبل دائرة االآثار  وقد مت 
اللجنة  م��ع  بالتن�سيق  اخل��ي��م��ة  راأ�����ص  يف  وامل��ت��اح��ف 

الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم. 
املدينة  ج��ل��ف��ار  ت�سجيلها  مت  ال��ت��ي  امل���واق���ع  وت�����س��م 
التجارية، ومدينة جتارة اللوؤلوؤ يف اجلزيرة احلمراء 

، و�سمل، وامل�سهد الثقايف ملنطقة �ساية

جلفار املدينة التجارية
 ت��ع��د ج����زءاً م��ن �سبه ج��زي��رة م�����س��ن��دم، وت��ق��ع على 
ال�سهول  تف�سل  حيث  ه��رم��ز،  م�سيق  م��ن  مقربة 
عن  اجلبل  ل��راأ���ص  اجلريية  اجلبال  بني  الر�سوبية 
الفريدة،  اجلغرافية  للميزة  نظًرا  اخلليج.  �ساحل 
ووادي حقيل  بيح  وادي  االجن���راف يف  تقع منطقة 
ع��ل��ى م��ق��رب��ة ���س��دي��دة م��ن جت��م��ع��ات م��ي��اه االأمطار 
والروا�سب من اجلبال ال�ساهقة. وقد اأدى ذلك اإىل 
ال�ساحلة  املناطق  اأك��رب  من  خ�سبة  اأرا�سي  ت�سكيل 
للزراعة ومنطقة حدائق النخيل يف االإمارات ، نظًرا 
الرتفاع معدل املياه القابلة لال�ستغالل والرت�سيب. 
�ساعد هذا ال�سهل اخل�سب على ظهور مدينة جلفار 

التجارية.
جلفار  بيئة  يف  الطبيعية  ال��ت��غ��ريات  ل��ت��ك��رار  ن��ظ��ًرا 
وا�ستخدام االأرا�سي  فاإن العديد من املواقع االأثرية 
جلفار  مبدينة  مبا�سًرا  ارت��ب��اًط��ا  مرتبطة  الهامة 
الكو�ص  الثالثة يف  املواقع  التجارية. ميكن حتديد 
اأن��ه��ا موانئ  وامل��ط��اف وال��ن��دود وراأ����ص اخليمة على 
ا�ستخدامها  مت  وال��ت��ي  ال��ت��ج��اري��ة،  وامل��راك��ز  جلفار 
كان  االإ�سالمي.  الع�سر  خالل فرتات خمتلفة من 
�سور املدينة ال�سخم جزًءا من نظام حت�سني مثري 
لالإعجاب يوؤمن هذه املوانئ وحدائق النخيل باجتاه 

ال�سحراء املفتوحة يف اجلنوب الغربي. 

مدينة جتارة اللوؤلوؤ يف اجلزيرة احلمراء
 45 م�ساحتها  تبلغ  التي  ال�سابقة  اجل��زي��رة  كانت  

ال�ساحل  قبالة  داخل اخلليج  االأ�سل  تقع يف  هكتاًرا 
اجل��ن��وب��ي ل���راأ����ص اخل��ي��م��ة. ك���ان ال��ط��رف اجلنوبي 
وميكن  الرئي�سي  ب��ال��رب  تقريًبا  مت�ساًل  ال�سرقي 
الو�سول اليها يف معظم االوق��ات حيث انها جزيرة 
م���د وج�����زر. ب���اجت���اه ال�����س��رق، حت���د اجل���زي���رة تطل 
من  االأول  ال�سطر  ي���زال  ال  حيث  ال�����س��ح��راء،  على 
اليوم بربجان  يتوج حتى  الكبرية  الرملية  الكثبان 
ل��ل��م��راق��ب��ة وال���ل���ذان ك��ان��ا ي��داف��ع��ان يف االأ����س���ل عن 
اجل��زي��رة احل��م��راء ب��اجت��اه ال�����س��ح��راء. ك��م��ا قامت 
�سفح  العذبة على ط��ول  امل��ي��اه  اآب���ار  بتاأمني  االأب���راج 
اإىل  ال�سرب  مياه  جلب  مت  حيث  الرملية،  الكثبان 
اجل��زي��رة ع��ن ط��ري��ق احل��م��ري ، حيث ك��ان��ت البيئة 
امللوحة  قليلة  املياه  توفر  نف�سها  للمدينة  البحرية 

لال�ستخدام املنزيل فقط.
تربط االأزقة ال�سيقة يف جزيرة احلمراء جمموعة 
وامل�ساجد  ال�سوق  وم��ب��اين  االفنية  ذات  م��ن��ازل  م��ن 
امل��راق��ب��ة ، وك��ل��ه��ا مبنية من  اأب�����راج  واحل�����س��ن م��ع 
االأحفورية  ال�ساطئ  و�سخور  املرجانية  االأح��ج��ار 
بتقنية الطبقات. حيث اأزال الزمن   واملناخ القا�سي 
اجل�����ص ال��ت��ق��ل��ي��دي م���ن اجل�������دران، ت��ب��دو االأن�����واع 
جميلة  فنية  كقطعة  املرجانية  لل�سعاب  املختلفة 
من قاع البحر. يتم اجلمع بني هذا النوع الهام من 
البناء مع االأقوا�ص الب�سيطة والزخرفية، و�سا�سات 
الزخرفية  العنا�سر  متثل  وال��ت��ي  املتقنة،  اجلب�ص 
الرئي�سية يف هند�ستها املعمارية. يف حني اأن غالبية 
املباين عبارة عن منازل �سيفية و�ستوية متوا�سعة 
ملنازل  اأمثلة  على  العثور  ا  اأي�سً ميكن   ، بفنا  حتيط 
جتار اللوؤلوؤ مثل منزل مثري لالإعجاب من طابقني 

)“بيت عمران”(،  و )“بيت عبد الكرمي«(.

�صمل
على  ميتد  كثيًفا  اأثرًيا  م�سهًدا  �سمل  منطقة  متثل 
ط��ول �سفوح ج��ب��ال راأ����ص اجل��ب��ل الأك���رث م��ن 3 كم. 
تتميز بال�سهول احل�سوية مع غابات االأكا�سيا التي 
راأ����ص اخليمة. يف  اجل��ب��ال اجل��ريي��ة يف  تطل عليها 
الغرب، تقع �سمل على حدود مناطق حدائق النخيل 
به  وادي  م��ن  لكل  اخل�سبة  ال�سهول  على  الكبرية 

ووادي حقيل.
 100 اأك���رث م��ن  الغني م��ن  ال��ث��ق��ايف  امل��وق��ع  يتكون 
مقربة ما قبل التاريخ وم�ستوطنات ما قبل التاريخ 
وق�سر من القرون الو�سطى يعود لفرتة وادي �سوق 
الع�سر  وثقافة   ، امل��ي��الد(  قبل   1600-2000(
امليالد(،  قبل   1300-1600( املتاأخر  الربونزي 
وال��ف��رتة االإ���س��الم��ي��ة ال��و���س��ط��ى )ال��ق��رن��ني الثالث 
ع�سر وال�ساد�ص ع�سر امليالديني(.الأكرث من 5000 
عام ، بدًءا من فرتة حفيت )3200-2600 قبل 
امليالد( وا�ستمرت حتى القرن التا�سع ع�سر امليالدي 
، �سهدت و�ساركت منطقة �سمل يف التقاليد الثقافية 
التجارة  ط��رق  مفرتق  على  تطورت  التي  الفريدة 
القدمية بني اخلليج ، املحيط الهندي وجنوب �سرق 

�سبه اجلزيرة العربية.

امل�صهد الثقايف ملنطقة �صاية
اإث���ارة لالإعجاب  امل��واق��ع  اأك��رث  م��ن  تعترب �ساية 
واأهمية يف اإمارة راأ�ص اخليمة من حيث موقعها 
بها اجلبال  الثقايف. حتيط  اجلغرايف وم�سهدها 
�سديدة االنحدار التي ي�سل ارتفاعها اإىل 850 
ث��الث جهات، وحتدها بحرية باجتاه  م��رًتا من 
الغرب، اجتذب خليج �ساية احلياة امل�ستقرة على 
مدار اآالف ال�سنني. ال�سهل احل�سوي على �سكل 

ال�ساحل، حيث  ب��اجت��اه  ب��ال��زراع��ة  ه��الل مغطى 
الغنية.  باملنطقة  الغني  البحري  املوطن  يكمل 
بتل  ���س��اي��ة  يف  ال��ن��خ��ي��ل  ح��دي��ق��ة  منطقة  تتميز 
على  ب�سرًيا  ي�سيطر  ال�سكل  خم��روط��ي  ف���ردي 

الواحة.
واالأماكن  املختلفة  الطبيعية  املناظر  اأه��م  م��ن 
البحرية،  �ساية؛  التاريخية يف  واملواقع  االأثرية 

حدائق النخيل واحل�سن، وح�سن �ساية.

العدد اجلديد من �ساعر املليون 
يحتفي بالق�سيدة النبطية

•• اأبوظبي-الفجر:

الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  يف  ال�سعر  اأكادميية  عن  �سدر 
�سلط  ال��ذي  املليون،  �ساعر  جملة  من   164 العدد  باأبوظبي،  والرتاثية 
واأدوات  العربي،  االأدب��ي  امل�سهد  يف  النبطية  الق�سيدة  ح�سور  على  ال�سوء 
املتنوعة، وق�سائد نبطية وف�سيحة  املقاالت  انت�سارها. كما �سم عدداً من 

لعدد من جنوم برناجمي �ساعر املليون واأمري ال�سعراء.
واأ�سارت افتتاحية العدد اإىل احلراك ال�سعري الذي يحدثه برنامج �ساعر 
ت الق�سيدة  ربرَ املليون بعد نهاية كل مو�سم من موا�سمه، والذي من خالله عرَ
العقود  خ��الل  لت�سل  العربي،  اخلليج  منطقة  ح��دود  خ��ارج  اإىل  النبطية 
القليلة املا�سية، اإىل خمتلف الدول العربية القريبة منها والبعيدة وجعلها 
اأن  الق�سيدة  ا�ستطاعت هذه  بعدما  م�ساحة كبرية من حولها،  تطّل على 
اإذ �سكلت يف وقت من االأوقات  حتتل مكانتها التي ت�ستحق يف جمتمعاتها، 

ذاكرة تلك املجتمعات، ور�سيد البالغة، و�سوت االأدب ال�سعبي فيها.
اأك��دوا على مكانة  الذين  ال�سعراء  اآراءرَ عدد من  ا�ستطالٌع مو�سع  وت�سمنرَ 
وقيمة الق�سيدة النبطية يف جمتمعاتها، واعتبارها بطاقة عبور اإىل اأعماق 
ا �ساحرا ي�سنع الكثري من  تلك املجتمعات. وقد اأ�سبحت تلك الق�سيدة ن�سّ

االأ�سداء حوله.
املليون”  “�ساعر  من  التا�سع  املو�سم  �سعراء  ا�ستح�سر  اآخ��ر  ا�ستطالع  ويف 
مب�ساركاتهم  اخت�ست  ال��ربن��ام��ج،  حتكيم  للجنة  م��وؤث��رة  اآراء  جمموعة 
�سعراء  ا�ستعاد  كما  الربنامج.  يف  ال�سعري  ح�سورهم  وكذلك  وق�سائدهم 
تاأخذ حقها يف الظهور، عرب  التي مل  ال�سعرية  االأ�سماء  اآخ��رون ع��ددا من 
التي  اأكرب من  ت�ستحق م�ساحة  كانت  �سعرية  اأ�ساء على جتارب  ا�ستطالع 

اأتيحت لهم.

اليون�سكو تدرج اأربعة مواقع اأثرية يف راأ�س اخليمة على القائمة التمهيدية ملواقع الرتاث العاملي



فــن عــربـــي

35

رجاء ق�سابني ت�سّجل 
اأغنية جديدة

ت�سّجل الفنانة املغربية رجاء ق�سابني اغنية جديدة باللهجة امل�سرية، وهي 
من كلمات ال�ساعر عمرو امل�سري و احلان �سامر ابو طالب و توزيع عمرو 

اخل�سري، ومن املقرر ان ت�سّور االأغنية على طريقة الفيديو كليب.
"اخناتون يف مراك�ص" مع  بفيلم  م��وؤخ��را  �ساركت  رج��اء  ان  ذك��ره  اجلدير 
املمثل امل�سري طلعت زكريا، وهو فيلم م�سري مغربي، ومت الت�سوير بني 
مراك�ص باملغرب وم�سر، وي�سم جمموعة من املمثلني من م�سر واملغرب، 
م�ساهد  وت��دور  للخطف،  الفيلم  اأح���داث  خ��الل  ق�سابني  رج��اء  وتتعّر�ص 

العمل يف اإطار من الت�سويق والكوميديا.

جت�صد �صخ�صية فتاة لديها طموحات ت�صعى لتحقيقها

ب�سمة:  )قبل الأربعني( مملوء  
بالتفا�سيل الجتماعية والأدوار املميزة

"قبل  ف��ي��ل��م  يف  اجل����دي����دة  جت���رب���ت���ك  ع����ن  ح��دث��ي��ن��ا   •
االأربعني".

ب�سدة  ا���س��ت��ف��زت��ن��ي  ���س��ي��ن��م��ائ��ي��ة  -ه�����و جت���رب���ة 
مليء  عمل  فهو  االأوىل،  للمرة  ق��راأت��ه  عندما 
املميزة  واالأدوار  االج��ت��م��اع��ي��ة  ب��ال��ت��ف��ا���س��ي��ل 
اإ���س��اف��ة جيدة  ول��ي�����ص دوري ف��ق��ط، واع��ت��ربه 
جداً بالن�سبة يل، ومل اأتردد يف املوافقة عليه 
خا�سة بعد جل�سات العمل التي جمعتني مع 
التجربة  اأن  �سحيح  ح�سام،  معتز  خمرجه 
االإطالق  التفا�سيل على  �سهلة يف  تكون  لن 
ب�سعوبتها  للتجربة  ب�سدة  متحم�سة  لكني 

ومميزاتها.
العمل؟ يف  ال�سعوبات  اأوجه  • ما 

جداً  مم��ت��ازة  بطريقة  م��ك��ت��وب  ال�سيناريو   -
لكثري  االأم��ر  يحتاج  ال�سورة  بهذه  وخلروجه 
من التح�سريات والت�سوير مبواقع عديدة لذا 
�ستواجهنا  التي  ال�سعوبات  طبيعة  جيداً  اأدرك 
التح�سري  ع��رب  جيد  ب�سكل  لها  م�ستعدة  لكني 
قبل  احل��ايل  ال��وق��ت  اعمل عليه يف  ال��ذي  املكثف 

انطالق الت�سوير.
• لكن اأمل تقلقي من العمل يف ظل اأزمة فريو�ص 

كورونا؟
"�ساهد عيان" وكنا  - قدمت يف رم�سان م�سل�سل 
ان��ت�����س��ار الفريو�ص  اأث���ن���اء  ب��ال��ف��ع��ل  ال��ع��م��ل  ن�����س��ور 
التغريات  ب�سببه نتيجة  وواجهنا �سعوبات عديدة 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  الت�سوير  الأم��اك��ن  ح��دث��ت  ال��ت��ي 
بها خالل  ال��ت��ي قمنا  االإج�����راءات االح���رتازي���ة 
وهي  وانت�ساره،  الفريو�ص  ملواجهة  الت�سوير 
م�ساألة مل تكن �سهلة، وخالل الفرتة املا�سية 
كنت متواجدة يف املنزل وال اخرج منه لكن يف 
النهاية ال يجب اأن يوؤدي �سعورنا باخلوف 
العمل  وع���ل���ي���ن���ا  ال���ع���م���ل  ع����ن  ل���ل���ت���وق���ف 
م���ع ات���خ���اذ االإج��������راءات االح���رتازي���ة 

الالزمة.
"قبل  يف  دورك  ع����ن  ح��دث��ي��ن��ا   •

االأربعني".
����س���م���ا وهي  ���س��خ�����س��ي��ة  -اأج���������س����د 
ت�سعى  ط���م���وح���ات  ل���دي���ه���ا  ف���ت���اة 
يواجهها  م���ا  ل��ك��ن  ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا 
�سريرة  ي��ج��ع��ل��ه��ا  ح��ي��ات��ه��ا  يف 
اأحيان  يف  وط��ي��ب��ة  اأح���ي���ان���اً، 
�سخ�سية  ف��ه��ي  اخ�����رى، 
بالتحوالت  م��ل��ي��ئ��ة 
االج������ت������م������اع������ي������ة 
ون�����������������س��������اه��������د يف 
االح������������������������������������داث 
للعديد  مناق�سات 
م������������ن االأم�������������������ور 

اخلا�سة بالعادات والتقاليد وطريقة تعاملها معهم.
مركبة؟ �سخ�سية  اأنها  حديثك  من  يفهم  وهل   ...•

-بالفعل هي �سخ�سية مركبة وباقي �سخ�سيات الفيلم اأي�سا كذلك، 
اأن��ه ال يوجد �سرير دائ��م وال  ف�سما من��وذج ل�سخ�سية عادية توؤكد 
مالك دائم ولكن هناك تغريات حتدث عندما يتعر�ص ال�سخ�ص 
نقا�ص م�ستمر  اإىل  اعتقادات حم��ددة، فاالأمر بحاجة  اأو  ل�سغوط 

وفهم للدوافع واالأ�سباب التي تغري �سلوك االإن�سان.
"ماكو"؟ فيلم  يف  جتربتك  عن  • ماذا 

-اأترقب رد الفعل من اجلمهور على العمل خا�سة اأنه يفرت�ص اأن 
يعر�ص قريباً بال�ساالت ال�سينمائية نظراً الأنه من االأعمال التي 
ا�ستمعت بالعمل فيها، ويتناول ما حدث يف ال�سفينة ال�سهرية �سامل 

اك�سربي�ص.
...وما تفا�سيل دورك؟

-اأج�سد �سخ�سية رنا بهجت، لكن ال ا�ستطيع احلديث عن تفا�سيل 
اأن ي�ساهده اجلمهور عند عر�ص  الدور يف الوقت احلايل واأف�سل 

الفيلم.
اجلديدة  ل���الأف���الم  ال��رق��م��ي��ة  امل��ن�����س��ات  ع��ر���ص  ت��ري��ن  • ك��ي��ف 

موؤخراً؟
-املن�سات االلكرتونية و�سيلة عر�ص وت�سويق متواكبة مع الع�سر 
باعتبارها  م��رت��ب��ط  اجل���دي���دة  ل���الأف���الم  وع��ر���س��ه��ا  نعي�سه  ال���ذي 
اأ�سبحت و�سيلة ت�سويق اأي�ساً لل�سينما والدراما، وهذا االأمر مهم 
زيادة  م��ع  اأك���رث  اأع��م��اال  �سي�ساهد  ال���ذي  الأن���ه يف �سالح اجل��م��ه��ور 
االنتاج بني ما يتم انتاجه لل�سينما وما يتم انتاجه لهذه املن�سات، 
فخالل ال�سنوات القليلة املا�سية جنحت املن�سات يف تقدمي اأعمال 
العرو�ص وهي  درامية خمتلفة من حيث عدد احللقات ومواعيد 

ا�سافة لل�سناعة بكل تاأكيد.
والدراما؟ ال�سينما  بني  تعي�سها  التي  الن�ساط  حالة  �سبب  • ما 

االأعمال  االأدوار يف  ع��دد من  اأك��رب  ل��دي رغبة يف تقدمي  -بالفعل 
الفنية خالل الفرتة املقبلة �سواء بال�سينما اأو التلفزيون الأعو�ص 
ف����رتة غ��ي��اب��ي، واحت��م�����ص ل���الأع���م���ال ال��ت��ي ت�����س��ي��ف يل واأرك������ز يف 
تفا�سيلها، واتابع ردود الفعل عليها ب�سكل م�ستمر لتاليف اأي اأمور 

�سلبية قد حتدث.
غرار  على  كبريا  فعل  رد  تلق  مل  عيان"  "�ساهد  يف  جتربتك   •

جتارب درامية اخرى عر�ست يف رم�سان!
-بالفعل العمل مل يحظ بن�سبة م�ساهدة كبرية عند عر�سه االأول، 
لكن ثمة اأعمال حتقق جناحا اأكرب يف العر�ص الثاين ورمبا الثالث 
�سلفاً،  لك  وذكرتها  فيها  عملنا  التي  الظروف  عن  ف�ساًل  اأي�ساً، 
فالتجربة مل تكن �سهلة خلروج امل�سل�سل يف موعده برم�سان رغم 
التغيريات الكثرية التي حدثت، لكني اأحببت �سخ�سية ليلي واأرى 
اأنها ا�سافت يل، فهي من ال�سخ�سيات التي اأحببت جت�سيدها، ورد 
الفعل ارتبط بعوامل اخرى بخالف جودة العمل التي خرجت يف 

اأف�سل �سورة كان ميكن تقدميها وفق ما اتيح من وقت.
الكامريات؟ اأمام  نادية  ابنتك  ظهور  ترف�سني  • ملاذا 

اأن تعي�ص حياتها ب�سكل طبيعي غري متاأثرة ب�سهرة  -اأريد البنتي 
والديها وهذا االأمر باتفاق بيني وبني والدها حتى ال تكون ال�سهرة 
عامال موؤثرا ب�سكل �سلبي على حياتها، وعندما تكرب وتكون قادرة 
على اتخاذ قرارها عليها اأن حتدد �سواء كانت راغبة يف الظهور اأو 

عدم الظهور، فال اأريد اأن ا�سادر على حقها يف اتخاذ القرار.

فيلمها  خالل  من  الت�صوير  بالتوهات  اإىل  للعودة  ب�صمة  الفنانة  ت�صتعد 
اجلديد )قبل الأربعني(، يف حني تنتظر عر�ض فيلمها )ماكو( قريبًا 
بال�صالت. ويف هذا احلوار حتدثت ب�صمة عن م�صاريعها ال�صينمائية 

اجلديدة بالإ�صافة اإىل العديد من التفا�صيل عن اأعمالها.

الدين  ع��ز  م��ي  امل�سرية  املمثلة  ت��ق��دم 
م�سل�سلها  يف  االإج��ت��م��اع��ي��ة  ال����درام����ا 
وال��ذي تبتعد  "خيط حرير"،  اجلديد 
يف  ت���وؤدي  اإن��ه��ا  اإذ  الكوميديا،  ع��ن  فيه 
من  جمموعة  متتلك  �سخ�سية  العمل 
القاهرة  يف  مقرها  الكبرية  ال�سركات 
املمثل  م�����س��اع��دت��ه��ا  وي����ت����وىل  ودب�������ي، 
امل�����س��ري حم��م��ود ع��ب��د امل��غ��ن��ي، بينما 
امل�سرية  املمثلة  م��ع  ���س��راع  يف  ت��دخ��ل 
نيكوال  اللبناين  وامل��م��ث��ل  ب��در  �سو�سن 

معو�ص،
 اللذين ي�ساركانها البطولة.

م�ساهدها  ت�سوير  الدين  عز  وتوا�سل 
الديكورات  العديد من  امل�سل�سل، يف  يف 
املقطم،  بالعمل منها منطقة  اخلا�سة 
�ساعات  فخر  اإبراهيم  املخرج  يكثف  اإذ 
ا�ستئنافه  مت  ال���ذي  امل�سل�سل  ت�سوير 
م���وؤخ���ًرا، ال���ذي ي��ج��ري ي��وم��ًي��ا وبدون 
اإجازات بعدما و�سع خطة لالنتهاء من 
ت�سويه بالكامل منت�سف �سهر اأيلول/

لعر�سه على  اجل��اري متهيًدا  �سبتمرب 
الف�سائيات.

عنوان  حت��م��ل  ج��دي��دة  اأغ��ن��ي��ة  لطيفة  التون�سية  ال��ف��ن��ان��ة  ط��رح��ت 
"خليني" على االنرتنت ، وقد ت�سّدر العمل الرتند يف العديد من 
مو�سيقي  ل��ون  اختيار  على  لطيفة  حر�ست  وق��د  العربية.  ال��دول 

الكليب  يف  وا�سحة  كانت  التي  ال�سبابية  ب��ال��روح  يتميز  جديد 
الذي كان من توقيع جمال عادل، حيث ظهرت لطيفة باأكرث من 

ب�سبب  اجلمهور  اإعجاب  اإطاللتها  والقت  لوك 
اأناقتها وجمالها.  

وحققت اأغنية خليني التي كتب كلماتها 
اأمني  ووّزعها  وحلنها  حمزاوي  يا�سني 
ال�ساعات  منذ  وا�سعاً  �سدى  القل�سي 
ت�سّدرت  ح��ي��ث  اإط��الق��ه��ا،  م��ن  االأوىل 
اأكرث  اأي�ساً  وحققت  غوغل  يف  الرتند 
من مليون م�ساهدة  يف فرتة ق�سرية.  

فيديو  التون�سية  ال��ف��ن��ان��ة  ن�����س��رت  وق���د 
ج����دي����داً ع���رب ح�����س��اب��ه��ا، وظ���ه���رت وهي 

"خليني" وعّلقت  اجلديدة  اأغنيتها  تغني 
بالك  يف  "ما�سي  ق��ائ��ل��ة:  ال��ف��ي��دي��و  ع��ل��ى 
تهرب.. كيف ما يحاللك اهرب.. م�ستنية 

وفرجوين  #خليني  اأغنية  يف  راأيكم  اع��رف 
ڤديوهاتكم وانتوا بتغنوها".

مي عز الدين تدخل يف �سراع 
مع نيكول معو�س و�سو�سن بدر

لطيفة تطلق اأغنيتها 
اجلديدة )خليني(
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ل تخلط هذه الأدوية معا: 
بارا�سيتامول واأ�سبريين واآيبوبروفني

منه  يحذر  اأم��ر  وه��و  واح��د،  اآن  يف  خمتلفة  اآالم  م�سكنات  كثريون  يتناول 
اأمرا�ص خطرية. فما االأدوي��ة التي يجب عدم  االأطباء؛ ملا قد ي�سببه من 

خلطها معا؟ وما امل�ساكل التي قد ت�سببها؟
ويعتاد كثري من النا�ص ا�ستخدام م�سكنات االأمل ب�سكل �سبه دائم، ومن دون 
تفكري يف االأعرا�ص اجلانبية املحتملة اأو خطورة خلطها مع اأدوية اأخرى، 
 )aspirin( االأ�سبريين  خلط  م��ن  حت��ذر  االأمل���ان  ال�سيادلة  غرفة  لكن 
تناول  ���س��رورة  على  وت�سدد   ،)ibuprofen( االآي��ب��وب��روف��ني  دواء  م��ع 
االأ�سبريين قبل )اإيبوبروفني( بن�سف �ساعة اأو بعده ب�8 �ساعات، ح�سب ما 

نقلته دويت�سه فيلله، عن عدة م�سادر ومواقع اإلكرتونية.
االأ�سبريين  يفقد  اأن  املمكن  فمن  التو�سية  بهذه  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  ويف 
الطبيب  من  باأمر  ي�ستخدمونه  من  على  خطورة  ميثل  ما  وهو  فعاليته، 

ملنع تكون اجللطات.
كما توجد خماطر ال�ستخدام هذين العقارين بكميات كبرية يف نف�ص املدة 
الزمنية، فكل عقار منهما على حده من املمكن اأن يت�سبب يف نزيف اجلهاز 

اله�سمي، ويرتفع هذا اخلطر اإذا مت تناولهما معا.

م�صاعفات
ويف بع�ص احلاالت يت�سبب هذان العقاران امل�سكنان يف االإ�سابة باحل�سا�سية 
ح�سب  اإال  معا  بتناولهما  ين�سح  ال  ولذلك  ب���االأذن،  وطنني  الوجه  وت��ورم 

القواعد الزمنية املحددة.
وتوجد العديد من العقارات االأخرى التي ال ينبغي خلطها، مثل )تايلينول( 
اأدوية  اأغلب  حتتوي  اإذ  ال��ربد،  لنزالت  املعاجلة  واالأدوي���ة   )Tylenol(
اأي�سا  وت��ع��رف   ،)Paracetamol( )بارا�سيتامول(  م��ادة  على  ال��ربد 
يحتوي  التي  وه��ي   ،)acetaminophen( )اأ�سيتامينوفني(  با�سم 
عليها دواء )تايلينول( اأي�سا. فاإذا مت خلط هذه االأدوية يتعدى ال�سخ�ص 

احلد االأق�سى امل�سموح به يوميا من اجلرعة املحددة لهذه املادة.
اأجل  االأفيون- من  تركيبها  -يدخل يف  م�سكنات  ي�ستخدمون  وين�سح من 
تخفيف االآالم ال�سديدة ب�سوؤال الطبيب املعالج قبل تناول هذه امل�سكنات مع 
اأدوي��ة اأخ��رى، فهنالك خطورة يف جمع اأو خلط هذه امل�سكنات مع االأدوية 
امل�سادة للت�سنجات اأو االأدوية املعاجلة لالكتئاب واأدوية امل�ساعدة على النوم 
للح�سا�سية  امل�سادة  االأدوي��ة  االأع�ساب. كما يجب عدم خلط  اآالم  اأو عالج 
اأو  ال�سيارة  ال�سفر بوا�سطة  اأثناء  اأو الغثيان  ال��دوار  اأدوي��ة منع حدوث  مع 
غريها، فاملواد الفاعلة بها مت�سابهة، ويت�سبب جمعهما يف ال�سعور بالدوران 

واالإرهاق والنوم امل�ستمر.

�صغط الدم
اأي�سا على من يتناولون اأدوية �سد ارتفاع �سغط الدم احلذر من ا�ستخدام 

عقارات معاجلة ان�سداد االأنف، والتي باإمكانها اأن ترفع ال�سغط.
كما ين�سح بطرح االأ�سئلة على الطبيب املعالج اأو ال�سيديل وعدم ا�ستخدام 

دواء دون معرفة معلومات كافية عنه.
وعموما، يجب عدم تناول امل�سكنات من دون قيود، فتناول هذه االأدوية مدة 
طويلة اأو بكميات كبرية قد يت�سبب يف االإ�سابة بال�سداع املزمن اأو يف تلف 

الكبد والكليتني.

؟ الألب  جبال  يف  قمة  اأعلى  • ما 
- مون بالن

؟ الهنغاريني  يتكلمها  التي  اللغة  • ماهي 
- املجرية 

؟ تريانيا  عا�صمتها  التي  البلدة  • ماهي 
 األبانيا 

؟ وليلة  ليلة  األف  ق�ص�ض  ت�صم  ق�صة  • كم 
- 264ق�سة 

؟ الأزهر  جامعة  تاأ�ص�صت  • متى 
- يف القاهرة عام 970م

؟  الهند  يف  املقد�ض  النهر  ا�صم  • ما 
-نهر الغاجن

وحدها. لها  املتوافر  املاء  لي�سبح  لها  املجاورة  النباتات  به  تقتل  �سماً  تفرز  النباتات  • بع�ص 
مرت. كيلو  ن�سف  بعد  على  االإن�سان  رائحة  ي�سم  • الفيل 

املر�ص. ب�سبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ال  • الن�سور 
. الذبابة  الع�سفور  هو  العامل  يف  ع�سفور  • اأ�سغر 
ثانية.  30 بلغ  العامل  يف  م�سرحية  وقت  • اأق�سر 

الذهب. مباء  تكتب  كانت  و  اجلاهلي  ال�سعر  يف  القدمية  الق�سائد  اأو  املعلقات  هي  • املذهبات 
الرنان. االأ�سفر  ا�سم  الذهب  على  يطلقون  كانوا  قدمياً  • العرب 
. ذهب  اإىل  الرتاب  يحول  باأنه  القدمي  التاريخ  يف  ا�ستهر  • قارن 

. بالقرياط  املا�ص  و  باجلرام  يوزن  • الذهب 
ال�سياحة. من  هو  الإ�سبانيا  دخل  م�سدر  • اأكرب 

فرن�سا. فوق  1918م،  عام  يف  كانت  طائرة  من  باملظلة  قفزة  • اأول 
1911م،  عام  يف  كانت  االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  ال�ساحل  اإىل  ال�ساحل  من  ط��ريان  رحلة  اأول   •

وا�ستغرقت 49 يوم.
1907م. عام  يف  كانت  نيويورك  يف  اأجرة  �سيارة  • اول 

1850م. عام  يف  اخرتاعه  مت  • امل�سعد 
الذهب. تراب  هو  الترب  اأن  و  الزبرجد  هو  ثان  اأ�سم  له  • الزمرد 

الواحدة. الثانية  يف  مرة   )32( حوايل  جناحها  تهز  • الذبابة 

الفالح  احلامل
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فوائد الزبيب للحامل

خالل رحلة احلمل، تبحثني عن كل ما هو مفيد ل�سحتك و�سحة طفلك، 
بالتاأكيد التغذية اجليدة هي اأوىل خطواتك لتعزيز �سحة حملك، واليوم 
ف��وائ��د �سحية  لها  وال��ت��ي  ال��ع��ام،  املتوفرة ط��ول  االأطعمة  اأح��د  ل��ِك  نر�ّسح 
ال�سحية  الفوائد  اإىل  تعّرفك  التالية  ال�سطور  للحامل..  مده�سة، خا�سة 
للزبيب. يحتوي الزبيب على ن�سبة عالية من االألياف، ما يحّد من اإ�سابة 

احلامل باالإم�ساك.
على  احل��ام��ل  ي�ساعد  م��ا  احل��دي��د،  م��ن  عالية  ن�سبة  على  الزبيب  يحتوي 
 ،B فيتامينات  جمموعة  على  احتوائه  اإىل  باالإ�سافة  ال���دم،  فقر  جتّنب 

وعن�سر النحا�ص الذي يدخل يف تكوين خاليا الدم احلمراء.
يحتوي الزبيب على جمموعة عنا�سر غذائية تعمل على تقوية عظام االأم، 

وبناء عظام اجلنني، وهي الكال�سيوم، البورون، والبوتا�سيوم.

كان هناك فالحا فقريا يق�سي يومه يعمل ويف امل�ساء يحلم.. مل يكن ميلك يف هذه الدنيا غري داره ال�سغرية 
ودجاجة تبي�ص..  جمع بي�سها يف �سلة �سغرية وو�سعها يف فرا�سه حتى الي�سل اليها الفار .

ويف احد االيام وبعد اأن تناول ع�ساءه جل�ص على فرا�سه ينظر للدجاجة التي تتحرك امامه يف الغرفة فقال: 
لقد جمعت لها االن ع�سر بي�سات وعندما ي�سبحن 21 �ساجعلها ترقد عليه فيفق�ص البي�ص 21 كتكوتا اتركها 
فتكرب  اكرث  كتاكيت  فيفق�ص  االخ��ر  ن�سفه  على  ترقد  واجعلها  ن�سفه  يف  اتاجر  كثريا  بي�سا  ت�سع  ثم  لتكرب 
ويزيد الدجاج وي�سبح عندي الكثري وابيع منها وا�سرتي عنزة وخروفا يتوالدا.. ورمبا ا�سرتيت بعد ذلك بقرة 
�سغرية لتلد يل ثورا ويكون الدجاج قد ا�سبح ع�سرات وع�سرات ويكون هناك عدة خراف وعنزات وقتها اذهب 
اىل الوايل واخطب ابنته لت�سبح زوجة يل ثم تلد يل ولدا ي�سبح هو ذراعي االمين اربيه كما ا�ساء واتعارك معه 
الجعله رجال، وعندما تتدخل يف ذلك زوجتي ا�سرخ عليها وا�سربها وارف�سها هكذا بقدمي، واقول لها اذهبي 
يا ابنة التي�ص، ثم رف�ص برجله رف�سة قوية اطاح بها �سلة البي�ص من الفرا�ص فانك�سر كل البي�ص وذهبت كل 
احالمه، وهذه اول كارثة، اما الكارثة االخرى فان الوايل كان مير بجوار بيت الفالح و�سمع حلمه كله فدخل 
على الفالح كالثور الهائج وام�سك به و�سربه �سربا مربحا ثم قال له: هذا النك رف�ست ابنتي بقدمك والنك 

�سبهتني بالتي�ص وثالثا النك جتراأت وتزوجت من ابنتي لعنك اهلل.

تراه  ال��ذي  اللوزتني  بالتهاب  ُي�سابون  االأطفال  من  الكثري 
له  ال��ل��وزت��ني  ال��ت��ه��اب  ل��ك��ن  ب�سيطاً،  م��ر���س��اً  االأم���ه���ات  بع�ص 
الرابطة  ح��ّذرت  فقد  عالجه،  اأُهِمل  اإذا  خطرية  م�ساعفات 
االأمل��ان��ي��ة الأط��ب��اء االأط���ف���ال وامل��راه��ق��ني م��ن اإ���س��اب��ة الطفل 
بالتهاب اللوزتني، حيث اأ�سارت الرابطة يف تقرير طبي اإىل اأن 

التهاب اللوزتني قد ي�سبب م�ساكل يف ال�سمع لدى الطفل.
واأو�سح التقرير الطبي اأن ت�سخم اللوزتني يت�سبب بان�سداد 
قد  م��ا  االأن��ف��ي،  البلعوم  اإىل  امل��وؤّدي��ة  االأنفية  اجل��ي��وب  فتحة 
يوؤدي اإىل ان�سداد القناة ال�سّيقة اإىل جانب اجليوب االأنفية 

ال�سمع  يف  م�ساكل  وي�سبب  ال��و���س��ط��ى،  االأذن  اإىل  وامل���وؤدي���ة 
وال�سخري  التنف�ص  �سعوبة  �سورة  يف  ذل��ك  ويظهر  للطفل، 

اأثناء النوم.
التهاب  بعالج  االهتمام  ب�سرورة  االأمهات  التقرير  واأو�سى 
عالج  ميكن  ك��ان  اإذا  ليقرر  الطبيب  وا�ست�سارة  ال��ل��وزت��ني، 
على  احل��ف��اظ  اأج����ل  م��ن  ا�ستئ�سالهما  ي��ج��ب  اأو  ال��ل��وزت��ني 
حا�سة ال�سمع للطفل، التي ترتبط اأي�ساً باحل�سيلة اللغوية 
التعليمية  م��ه��ارات��ه  وتنمية  التعّلم  على  وق��درت��ه  للطفل، 

واالجتماعية.

ت�سّخم اللوزتني قد ي�سبب م�ساكل 
يف ال�سمع لطفلك

نقار خ�صب البلوط يبحث عن ح�صرات يف �صجرة ميتة يف غابة اأجنيلي�ض الوطنية حيث احرتقت بفعل احلرائق يف جميع اأنحاء كاليفورنيا .ا ف ب


