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حل غري جراحي لت�صحيح عيوب الأنف
اأوردت جملة "Elle" اأن احَلقن بحم�ض الهيالورونيك يعد �سالحاً 
العميق  الأن��ف  الأن��ف مثل طرف  العديد من عيوب  لت�سحيح  فعاًل 
الأن��ف وبروز  الكبرية وع��دم متاثل  الأن��ف  العري�ض وفتحة  والأن��ف 
احَل��ق��ن بحم�ض  ي�سلح  بينما ل  الأن����ف،  وغ�����س��اري��ف  ع��ظ��ام  ح���واف 
الهيالورونيك لت�سغري حجم الأنف، حيث يجب اخل�سوع للجراحة.

بحم�ض  احَل��ق��ن  اأن  واجل���م���ال  بال�سحة  امل��ع��ن��ي��ة  امل��ج��ل��ة  واأو���س��ح��ت 
اإىل  م�سرية  التوغل،  طفيفة  اجلراحات  �سمن  يندرج  الهيالورونيك 
اأنه َيعد بنتائج رائعة ميتد مفعولها حتى 12 �سهراً تبعاً لنوع حم�ض 

الهيالورونيك املُ�ستخَدم.
اأنه ينطوي يف املعتاد على  ومن مزايا احَلقن بحم�ض الهيالورونيك 
�سوى  الغالب  يف  عنه  ينتج  ل  حيث  ال�سحية،  املخاطر  م��ن  القليل 
احمرار وتورم ب�سيط وبقعة زرقاء تزول من تلقاء نف�سها بعد مرور 
اأخ�سائي  يد  على  احَلقن  اإج��راء  مت  اإذا  وذل��ك  اأ�سبوعني،  اإىل  اأ�سبوع 

متمر�ض يف جراحات الأنف التجميلية.
اأما اإذا مت اإج��راء عملية احَلقن على يد جّراح غري متخ�س�ض وغري 
متمر�ض، فقد ينطوي احلقن حينئذ على خماطر ج�سيمة، حيث قد 
يتم حقن حم�ض الهيالورونيك يف اأحد الأوعية الدموية الرئي�سية، 
مما يوؤدي اإىل موت بع�ض الأن�سجة مثل اأن�سجة جناح الأنف اأو �سريان 
خطر  يرفع  مما  امل��خ،  اإىل  وو�سوله  ال��دم  مع  الهيالورونيك  حم�ض 

الإ�سابة بالعمى اأو باأزمة قلبية.

ما اأف�صل الدول لل�صيخوخة؟ درا�صة تك�صف الت�صنيف
الإن�سان  ل��دى  ال�سيخوخة  ظ��روف  اأن  حديثة،  طبية  درا���س��ة  ك�سفت 
الإن�سان  �سروع ج�سم  العامل، لأن  اأخ��رى يف  اإىل  تختلف من منطقة 
يف "التقهقر" يتاأثر بعدد من العوامل مثل الرعاية ال�سحية والأمن 
وم�ستوى الدخل. وحددت درا�سة من�سورة يف جملة "لن�ست"، يف وقت 
�سابق من اأغ�سط�ض اجلاري، اأف�سل الدول التي ميكن اأن ي�سيخ فيها 
الإن�سان. واأبانت النتائج عن تفوق دول �سمال اأوروبا، وهولندا واليابان، 
لأنها حازت اأعلى املعدلت، بف�سل ظروف املريحة لكبار ال�سن، �سواء 
اأوروب���ا فح�سلت على  �سرق وج��ن��وب  اأم��ا دول  ن�ساء.  اأو  ك��ان��وا رج��ال 
معدلت اأقل، علما باأن متو�سط هذا املوؤ�سر جرى حتديده يف 66 لدى 
املتحدة وبريطانيا،  الوليات  للن�ساء.  وجاءت كل من  الرجال و55 
لدى   57 يتجاوز  مل  موؤ�سرهما  لأن  اجليد،  بغري  و�سف  ترتيب  يف 
الرجال و47 لدى الن�ساء. لكن املقلق، بح�سب الدرا�سة، هو التفاوت 
اأكرث  و�سع  يف  يكونون  ما  غالبا  الرجال  امل�سنني  لأن  اجلن�سني،  بني 
ا�ستقرارا من الناحية املادية مقارنة بالن�ساء. واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن 
متو�سط اأمد احلياة يف الدول الأع�ساء مبنظمة التعاون القت�سادي 
والتنمية، يرجح كفة الن�ساء، لأنهم يزدن عن الرجال، بثالث �سنوات 
يف املتو�سط. ورغم متتع الن�ساء باأمد حياة اأطول، اإل اأن هذا يجعلهن 
اأكرث عر�سة ملعاناة ا�سطرابات �سحية، ورمبا مواجهة م�ساكل مادية 

ناجمة عن �سعف املوارد.

علماء يف�صرون �صبب مر�ض كوفيد الطويل
اإىل  ي���وؤدي  ال���ذي  ال�سبب  اإىل  تو�سلوا  اإن��ه��م  اأي��رل��ن��دا  يف  علماء  ق��ال 
عن  تزيد  طويلة  لفرتة  "كوفيد19-"  مبر�ض  الأ�سخا�ض  اإ���س��اب��ة 
ميل"  "ديلي  �سحيفة  نقلت  ما  وف��ق  العلماء،  واأو���س��ح  العام.  املعدل 
اأن يكون ناجتا عن  اأن ال�سبب وراء هذه الإ�سابة ميكن  الربيطانية، 
م�ساعفات جتلط الدم الذي يرافق الفريو�ض. ورغم اأن املاليني من 
امل�سابني بفريو�ض كورونا جنوا من املوت، اإل اأنهم مل يتعافوا وعانوا 
ويف  طويلة.  لأ�سهر  متتد  من الإ�سابة الطويلة ب�"كوفيد19-" التي 
وكان  الإ���س��اب��ة.   م��ن  اأ�سبوعني  بعد  ك��ورون��ا  يتعافى م�سابو  ال��ع��ادة، 
العلماء حتى وقت قريب يف حرية ب�ساأن ال�سبب الدقيق وراء الإ�سابة 
من  يقرتبون  اإنهم  اأيرلندا  يف  علماء  ويقول  امل��دة.  الطويل  باملر�ض 
معرفة ال�سبب خلف ذلك، م�سريين اإىل اأن نظام تخرث الدم يف اجل�سم 
له �سلة بالأمر. وقال الربوفي�سور، جيم�ض اأودونيل، املوؤلف امل�ساركة 
يف الدرا�سة: "اإن فهم ال�سبب الرئي�سي وراء املر�ض هو اخلطوة الأوىل 
تطوير عالج فعال". واأ�ساف "املاليني من النا�ض يعانون بالفعل من 

اأعرا�ض متالزمة كوفيد الطويلة".
باأعرا�ض  م�سابا   50 حالت  راقبت  التي  اجلديدة،  الدرا�سة  ون�سرت 

طويلة للفريو�ض، وقارنوهم ب�17 متطوعا من الأ�سحاء.
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ختان الإناث مع�صلة توؤرق 
املجتمع ال�صوداين 

بف�ستانها  اخلم�سة  الأع����وام  ذات  عائ�سة  الطفلة  حتتفل  ���س��دي��دة  ب���رباءة 
الأحمر املطرز بخيوط ذهبية وبحنائها ذات الر�سومات ال�سوداء؛ لكنها مل 
تكن تدري اأنها �ست�سبح بعد �ساعات �سمن اأكرث من 85 % من ال�سودانيات 
عادة  ب�سبب  جزئي،  اأو  كلي  لت�سويه  التنا�سلية  اأع�سائهن  تعر�ست  الالئي 
ال�����س��وداين رغم  ال��ري��ف  ختان الإن���اث التي ل زال��ت تلقى رواج���ا كبريا يف 

�سرامة القوانني التي متنع ممار�ستها.
ووفقا لإح�سائيات اأجرتها اليون�سيف يف العام 2014 فاإن 86.6 %من 
الن�ساء والفتيات يف ال�سودان تعر�سن لت�سويه اأع�سائهن التنا�سلية الأنثوية، 
واأن %83  من هذه الن�سبة خمتونات ختانا  فرعونيا –وهو اخلتان الذي 
من  كل  يبرت  حيث  لالأنثى  التنا�سلي  اجلهاز  يف  حيوية  اأع�ساء  فيه  ت��زال 
ال�سفرين ال�سغريين وال�سفرين الكبريين والبظر وترتك فتحة �سغرية 
ملرور البول ودم احلي�ض - . اإل اأن مراقبني يوؤكدون باأن الن�سبة انخف�ست 
يف الفئات العمرية اأقل من 14 عاما  حيث انخف�ست الن�سبة من 37 % 

التي كانت يف عام 2010، اإىل 31.5 % يف عام 2014.
رغ���م ح��م��الت ال��ت��وع��ي��ة الكثيفة وال��ق��وان��ني ال�����س��ارم��ة ال��ت��ي جت���رم ختان 
الإناث؛ اإل اأن الكثري من الأمهات واجلدات ال�سودانيات يتم�سكن ب�" ختان" 

طفالتهن.
 141 امل���ادة  على  النتقالية  احلكومة  اأج��ازت��ه��ا  التي  التعديالت  وتن�ض 
2020، على  ل يف العا�سر من يوليو من العام  من القانون اجلنائي املعدَّ
عقوبات تت�سمن ال�سجن والغرامة و�سحب ترخي�ض العمل للمتورطني يف 

جرمية ختان الإناث.

حتطيم الرقم القيا�صي للعدد »باي« 
�سّجلت  اأن��ه��ا  �سوي�سرية  جامعة  ك�سفت 
"باي"  ال���ع���دد  ق��ي��ا���س��ي��ا حل�����س��اب  رق���م���ا 
ع�سري  ك�������س���ر  م���ل���ي���ار   62800 م����ع 
العليا  امل��در���س��ة  واأ���س��ادت  الفا�سلة.  بعد 
يف  ا����ض(  اي  )ات�����ض  التطبيقية  ل��ل��ع��ل��وم 
�سوي�سرا  ���س��رق  غ���راوب���ون���دون  ك��ان��ت��ون 
اإليها  ل  التو�سّ مّت  ال��ت��ي  النتيجة  ب��ه��ذه 
ب��ف�����س��ل ح���ا����س���وب ع�����ايل ال�����دّق�����ة عمل 
يف  وجاء  �ساعات.  و9  اأيام  طوال 108 
من  تقريبا  مب��ّرت��ني  اأ���س��رع  "هو  البيان 
الرقم القيا�سي ال�سابق امل�سّجل من قبل 
ال�سحابية  احلو�سبة  با�ستخدام  غوغل 
3،5 م��رات تقريبا  ب�  2019 واأ�سرع  يف 
يف  الأخ���ري  العاملي  القيا�سي  ال��رق��م  م��ن 
الأخ���رية  ال��ع�����س��رة  والأرق�����ام   ."2020
لهذه الثابتة هي "7817924264"، 
وفق جامعة "ات�ض اي ا�ض" التي اأ�سارت 
الكامل  ال��ع��دد  ع��ن  تك�سف  ل��ن  اأن��ه��ا  اإىل 
"غيني�ض"  م��و���س��وع��ة  ت�سديق  ب��ع��د  اإل 
الإجن����از.  ه���ذا  ع��ل��ى  القيا�سية  ل���الأرق���ام 
اي  "ات�ض  ح��ا���س��وب  اأن  ال��ب��ي��ان  واأو����س���ح 
ا�ض" تخّطى يف ح�ساباته الرقم القيا�سي 
ال��ع��امل��ي ال�����س��اب��ق ال��ق��ائ��م ع��ل��ى 50 األف 
مع  الفا�سلة،  بعد  ع�سري  ك�سر  مليار 
12800 مليار رقم جديد بعد  اإ�سافة 

الفا�سلة مل يكن معروفا يف ال�سابق.

درا�صة تك�صف عن "مفتاح" درء 
ال�صرطان واأمرا�ض القلب! �ص 23

انتبه.. هذا ما يجب اأن 
تفعله قبل التهام البطيخ!

حذرت خبرية تغذية رو�سية من عدم غ�سل ثمرة البطيخ قبل البدء بتقطيعها، 
لأن ذلك قد يوؤدي مل�ساكل معوية عديدة.

اإنه يجب غ�سل الغالف اخلارجي  اأنتونينا �ستارودوبوفا قالت  خبرية التغذية 
من  امليكروبات  انتقال  لتاليف  و�سابون،  دافئ  مباء  والأ�سفر  الأحمر  للبطيخ 

ال�سطح اإىل اللب عند قطع هذه الثمار.
و�سددت على اأن مثل هذه امليكروبات ميكن اأن تت�سبب بظهور عدوى معوية.

مديرية  يف  التغذية  خ��رباء  كبري  من�سب  ت�سغل  التي  �ستارودوبوفا،  واأ�سافت 
�سطحه اخلارجي جيدا  البطيخ، يجب غ�سل  تقطيع  "قبل  ال�سحة مبو�سكو: 
باملاء الدافئ وال�سابون، نظرا لوجود خماطر عالية من و�سول امليكروبات من 
ال�سطح اإىل اللب عند التقطيع، مما قد يوؤدي اإىل اإ�سابة من يتناولها بعدوى 
معوية. ول يجوز تناول البطيخ الذي تعر�ض للتلف خالل النقل اأو التخزين، 

اأو اإذا كان لون اللب يثري ال�سك اأو له رائحة غري املعهودة".
احل�سرات  وم��ن  التلوث  من  البطيخ  �سطح  حماية  ال�سروري  من  اأن��ه  واأك��دت 
الطائرة لأنها ميكن اأن تكون ناقلة للميكروبات التي ميكن اأن ت�سبب اأمرا�سا 

معدية خمتلفة، وت�سمما غذائيا.

كرثة  اإىل  توؤدي  التي  الأ�سباب  اأهم  من  الكتئاب:   -  1
اإذا كنِت تنامني ل�ساعات طويلة  الن�ساء، لذا  النوم لدى 
ولديِك �سعور بالإحباط والياأ�ض ب�سكل دائم، يجب زيارة 

الطبيب؛ للتاأكد من عدم اإ�سابتك بالكتئاب.
الإ�سابة بك�سل الغدة  توؤدي  الدرقية:  الغدة  ك�سل   -  2
الدرقية اإىل ال�سعور امل�ستمر بالتعب والإرهاق، مما يوؤدي 

اإىل كرثة النوم عند الن�ساء.
اأن  ال���دم، ميكن  اإنَّ نق�ض احل��دي��د يف  ال���دم:  فقر   -  3
والإرهاق،  والتعب  باخلمول  الدائم  ال�سعور  يف  يت�سبب 

وكرثة النوم.
ما يت�سبب احلمل يف الأ�سابيع الأوىل  عادة  - احلمل:   4
اإذا  ل���ذا  ال��ن�����س��اء،  ال��ن��وم ع��ن��د  بالتعب والإره������اق وك���رثة 
موانع  اأي  ت�ستخدمني  ول  النوم  تعانني من كرثة  كنِت 

للحمل؛ ُين�سح باإجراء اختبار احلمل.

اأ�ضباب اإ�ضافية لكرثة النوم
 هناك بع�ض احلالت املر�سية الأخرى التي قد تت�سبب 
يف ك����رثة ال���ن���وم ع��ن��د ال��ن�����س��اء، ب��ح�����س��ب م���ا ذك����ر موقع 

johnsHopkins Medicine، وهي:
يف  ا���س��ط��راب  وه��و  ال��ن��وم،  اأث��ن��اء  التنف�ض  ت��وق��ف   -  1

التنف�ض ي�سبب توقفاً ق�سرياً يف التنف�ض اأثناء النوم.
- متالزمة متلمل ال�ساقني، وهو ا�سطراب يف الدماغ   2
ي�سبب دافعاً مزعجاً وغامراً يف بع�ض الأحيان لتحريك 

ال�ساقني عندما تكونني يف حالة راحة.
اأ�سنانك  ب�سغط  تقومني  حيث  الأ�سنان،  �سرير   -  3

اأثناء النوم.
ي��ت��داخ��ل مع  ال��دم��اغ  يف  ا���س��ط��راب  وه��و  اخل����دار،   -  4

دورات النوم وال�ستيقاظ يف اجل�سم.

لن ت�ضدقي ما تفعله كرثة النوم يف الدماغ !
اإىل  النوم، قد يعر�سِك  اأو كرثة  ال��الزم  اأك��رث من  النوم 
خطر اأكرب لالإ�سابة بال�سكتة الدماغية، وفًقا ملا ك�سفته 

درا�سة �سينية.
الأم��ري��ك��ي��ة لعلوم  الأك��ادمي��ي��ة  ب��اح��ث��ون يف جم��ل��ة  ن�سر 
الأع�ساب، درا�سة �سينية حول ال�سلة بني النوم و�سحة 
اأق��ل، ما هي  اأو  اأك��رث  النوم   . الدموية  القلب والأوع��ي��ة 

املخاطر على ال�سحة؟
متَّ يف ال�سني درا�سة اأكرث من 30 األف �سخ�ض متو�سط 
اأعمارهم يف �سن 62 عاًما. ولي�ض لأّي منهم تاريخ �سابق 
مهتمني  الباحثون  وك��ان  الدماغية.  بال�سكتة  لالإ�سابة 
بعادات النوم اخلا�سة بهوؤلء الأ�سخا�ض، مع الأخذ بعني 
منهم،  بكل  اخلا�سة  ال�سحية  البيانات  جميع  العتبار 
ال�سكري،  ب���داء  ال��ت��دخ��ني والإ���س��اب��ة  ع���ادة  وال��ت��ي منها 

وارتفاع �سغط الدم وغريها.
1557 من  اأ���س��ي��ب ح����واىل  وخ����الل ف����رتة ال���درا����س���ة 
الأ�سخا�ض الذين �سملتهم الدرا�سة بال�سكتة الدماغية. 

وقد وجد الباحثون اأّن ردة الفعل تاأتي من ناحية طريقة 
نومهم. ويف واقع الأمر كانت ال�سمة املميزة ال�سائعة بني 

هوؤلء هي: كانوا ينامون اأكرث من الالزم.

النوم اأكرث من الالزم اأو اأقل مما يجب !
اأّن اأول��ئ��ك ال��ذي��ن ي��ن��ام��ون اإىل فرتة  لح��ظ ال��ب��اح��ث��ون 
فاإّن  دقيقة(،   90 م��ن  )اأك���رث  الظهرية  وق��ت  يف  طويلة 
زادت  ال��درا���س��ة،  �سملتهم  ال��ذي��ن  م��ن  امل��ئ��ة  يف   8 ن�سبة 
املئة،  25 يف  بن�سبة  الدماغية  بال�سكتة  اإ�سابتهم  فر�ض 
 30 ب�  قيلولتهم  فرتة  يحددون  الذين  باأولئك  مقارنة 
دقيقة فقط. وبالطريقة ذاتها، فاإنَّ النوم لياًل اأكرث من 
اإ�سابتهم  اإىل زيادة خطر  يعّر�ض الأ�سخا�ض  �ساعات   9
باأولئك  مقارنة  املئة،  يف   23 بحواىل  القلبية  بال�سكتة 
الذين ينامون فرتة اأق�سر خالل الليل. وعندما يجتمع 
والنوم  طويلة  ف��رتة  اإىل  القيلولة  اأي  العامالن،  ه��ذان 
ال���الزم خ��الل الليل، ف���اإنَّ النتيجة ه��ي زيادة  اأك��رث م��ن 

خطر اإ�سابتهم بال�سكتة الدماغية بن�سبة 85 يف املئة.
وروابط  مالحظات  �سوى  لي�ست  ه��ذه  احل��ال  وبطبيعة 
مهمة  ال��ن��وم  نوعية  ف���اإنَّ  ذل���ك،  اإىل  واإ���س��اف��ة  حمتملة. 

للغاية.
اإىل  ال�سخ�ض  يعّر�ض  الليل  خ��الل  ء  ال�سيِّ النوم  اإّن  اإذ   
زيادة خطر الإ�سابة بال�سكتة الدماغية بحواىل 29 يف 

املئة، وفًقا للدرا�سة، وبح�سب "توب �سانتيه".

اأغ�صبه �صخ�ض باملقهى 
ففتح النريان على اجلميع

خرج رجل �سوري عن طوره يف اأحد 
�سمايل  م��دي��ن��ة ح��ل��ب  امل��ق��اه��ي يف 
اأطلق  اأن  اإل  منه  ك��ان  فما  �سوريا، 
ع�سوائية،  ب�سورة  النارية  الأعرية 

مما اأدى اإىل اإ�سابة �سخ�ض.
اأن احلادثة  وذكرت تقارير حملية 
وقعت يف اأحد املقاهي القريبة من 

قلعة حلب التاريخية.
�سجلتها  فيديو  مقاطع  واأظ��ه��رت 
يقطع  �سخ�سا  امل��راق��ب��ة  ك��ام��ريات 
ثم  ال��ه��واء،  املقهى يف  نحو  ال�سارع 
الأر�ض  على  ال��ن��ريان  يطلق  �سار 
بالقرب من اجلال�سني اإىل طاولت 
الأ�سخا�ض  اأح���د  وح����اول  امل��ق��ه��ى. 
ال��ت�����س��دي ل��ه و���س��ح��ب ���س��الح��ه اإل 
اأنه تراجع، وما لبث اأن عاد واأطلق 
النار على قدم اأحد رواد املقهى مما 

اأدى اإىل اإ�سابته.

�صاروخ فيغا ي�صع اأٌقمارا 
ا�صطناعية يف املدار 

و�سع �ساروخ فيغا اأ�سغر ال�سواريخ 
الثنني  ليل  امل���دار  الأوروب���ي���ة، يف 
ا�سطناعية  اأقمار  الثالثاء خم�سة 
"بليياد  كوكبة  اأق��م��ار  ث��اين  بينها 
واأق���ل���ع  الأر�����������ض.  مل���راق���ب���ة  نيو" 
ال�����س��اروخ ن��ت�����ض م��ن م��رك��ز كورو 
يف  الفرن�سية  غويانا  يف  الف�سائي 

مهمة ت�ستمر �ساعتني.
الإقالع  على  �ساعة  م��ن  اأق���ل  بعد 
"بليياد  ال�سطناعي  القمر  و�سع 
نيو 4" يف املدار على ارتفاع 625 
ال�سطناعي  وال��ق��م��ر  ك��ي��ل��وم��رتا. 
ه����ذا ال���ب���ال���غ وزن�����ه اأق�����ل م���ن طن 
ديفان�ض"  "اإيربا�ض  ���س��ن��ع  م���ن 
التي  انتلجين�ض"  و"�سباي�ض 

�ست�سغله.
والعايل  املتطور جدا  القمر  وه��ذا 
اأقمار  اأربعة  من  الثاين  هو  الدقة 
يف كوكبة "بليياد نيو" بعدما و�سع 
ن��ي�����س��ان-  28 يف  امل�����دار  يف  الأول 

اأبريل.
اأربعة  امل����دار  يف  "فيغا"  وو���س��ع��ت 
و�ست�ستخدم  اأي�����س��ا.  ن��ان��و  اأق���م���ار 
وك��ال��ة ال��ف�����س��اء الأوروب���ي���ة ثالثة 

منها ملهمات علمية.
وه��ذا ث��اين اإط���الق ل�����س��اروخ فيغا 
منذ مطلع ال�سنة من قبل "اأريان 
اأول  منذ  ع�سر  والتا�سع  �سباي�ض" 
رحلة لهذا ال�ساروخ العام 2012. 
الثالثة من  الإط��الق  وه��ي عملية 

كورو هذه ال�سنة.

اأ�صباب كرثة النوم عند الن�صاء قد ت�صي بوجود م�صكلة �صحية

�ضاعات  عدد  متو�ضط  الإن�ضان  يحتاج 
الليلة  يف  ���ض��اع��ات   9 اإىل   7 م��ن  ن���وم 
ي��ع��اين بع�ض  ال���واح���دة، يف ح��ن ق��د 
ب�ضبب  اأحيانًا؛  النوم  كرثة  من  الن�ضاء 

بع�ض امل�ضاكل ال�ضحية اأو النف�ضية.
واإذا كنِت حتتاجن اإىل اأكرث من 8 اأو 9 
�ضاعات من النوم كل ليلة، حتى ت�ضعري 
على  عالمة  ذلك  يكون  فقد  بالراحة، 
لديِك،  نف�ضية  اأو  وجود م�ضكلة �ضحية 
توؤدي اإىل �ضعورِك باخلمول والإرهاق، 
ال��ن��وم ب�ضكل  ي��ن��ت��ج ع��ن��ه ك���رثة  مم��ا 

م�ضتمر.
"�ضيدتي. يطلعِك  التالية،  ال�ضطور  يف 
ال��ن��وم عند  ك���رثة  اأ���ض��ب��اب  نت" ع��ل��ى 
رامي  الدكتور  ذكر  ما  بح�ضب  الن�ضاء، 
الكيالين، اخت�ضا�ضي الن�ضاء والتوليد.
تتعدد اأ�ضباب كرثة النوم عند الن�ضاء، 

ولعل اأبرزها:
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�ش�ؤون حملية

•• العني - الفجر

بدبي   2020 اإك�����س��ب��و  م��ع��ر���ض  يف  م�ساركتها  �سمن 
جامعة  اأط��ل��ق��ت  الأم،  ال��وط��ن��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  ب��و���س��ف��ه��ا 
"ت�سريع  التدريبي  املع�سكر  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
م�ستقبل التعليم AUA" وذلك بالتعاون مع رابطة 
م�ستقبل  وخمترب    ”AUA“ الآ�سيوية  اجلامعات 

 . ”Future of Work Lab “  العمل
 AUA ال��ت��ع��ل��ي��م  م�ستقبل  ت�����س��ري��ع  م��ع�����س��ك��ر  وي��ع��د 
امل�ستقبل،  م��ب��ادرة معهد  اأج����زاء  اأه���م  اأح���د  ال��ت��دري��ب��ي 
100 مليون  با�سم مبادرة  والتي كانت تعرف م�سبًقا 
اخلا�ض  اجل��ن��اح  ب��رام��ج  اأب���رز  اإح���دى  م�سيئة،  جنمة 
 .2020 اإك�سبو  بجامعة الإم��ارات العربية املتحدة يف 
و�سي�ستمر املع�سكر التدريبي على مدار خم�سة اأ�سابيع 
�سباب  بهدف متكني   2021 اأغ�سط�ض   1 اب��ت��داًء من 
ال���ع���امل ال��ع��رب��ي واأف��ري��ق��ي��ا وج���ن���وب اآ���س��ي��ا م���ن ري���ادة 

م�ستقبل العمل كطالب م�ستمرين لطلب العلم. 
مرا�سيم  �سمن  األ��ق��اه��ا  ال��ت��ي  الرتحيبية  الكلمة  ويف 
الأ�ستاذ الدكتور غالب علي احل�سرمي  الفتتاح، قال 
ال��ربي��ك��ي، م��دي��ر ج��ام��ع��ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
"رابطة  ل�سركائنا  الم��ت��ن��ان  غاية  يف  " اأن��ا  ب��الإن��اب��ة: 
العمل"  م�ستقبل  و"خمترب  الآ�سيوية"  اجل��ام��ع��ات 
الإمارات  اأه��داف جامعة  دعم  العظيمة يف  مل�ساهمتهم 
امل�ستقبل  معهد  جتهيز  ح��ي��ث  م��ن  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
جلعل طالبنا طالًبا م�ستمرين لطلب العلم لي�سبحوا 
م��الئ��م��ني ل��ل��ت��وظ��ي��ف ع��ل��ى ال�����دوام وذل����ك م��ن خالل 
يف  املقدمة  الفريدة  والفعاليات  التدريبية  اجلل�سات 

مع�سكر ت�سريع  م�ستقبل التعلم التدريبي".
ال�  ي��ف��وق  م��ا  تلقى  ق��د  ال��ت��دري��ب��ي  املع�سكر  اأن  وي��ذك��ر 
200 طلب من خمتلف اجلامعات، واأن 60 من هذه 
اأع�ساء يف رابطة  10 جامعات  اأتت من قبل  الطلبات 
اجلامعات الآ�سيوية من خمتلف اأنحاء العامل العربي 
اآ�سيا، كما مت  اآ�سيا واأفريقيا وخمتلف مناطق  وجنوب 
العربية  الإم���ارات  جامعة  من  م�سرتًكا   16 اختيار 
 ، �سواجني  زان��غ  ال�سيد  علق  ال�سدد،  وبهذا  املتحدة.  

�سكرتري رابطة اجلامعات الآ�سيوية، بالقول: " نعمل 
على دعم خمتلف املبادرات التي من �ساأنها تعزيز حركة 
التعاون البحثي،  تنقل الطلبة بني اجلامعات وتعزيز 
جامعة  عملت  ل��ق��د  ال��ع��ايل.  التعليم  اإدارة  وحت�����س��ني 
امل��ت��ح��دة ع��ل��ى مت��وي��ل وا�ست�سافة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات 
العديد من برامج رابطة اجلامعات الآ�سيوية الطويلة 

والق�سرية الأمد، واأعتقد اأن مع�سكر ت�سريع م�ستقبل 
التعلم AUA التدريبي �سي�سكل خطوة هامة جديدة 
والعاملية،  املحلية  ال��ت��ح��دي��ات  م��ع  التعامل  جم��ال  يف 
اإعادة ت�سور م�ستقبل  حيث �سيعمل امل�ساركون به على 
الطلبة  �ساأنها م�ساعدة  التعليم وتطوير مبادرات من 
ومالئمون  للعلم  م�ستمرون  طالًبا  ي�سبحوا  اأن  على 

للتوظيف على الدوام".
عرب  والتعلم  الجتماعي  البتكار  جتربة  خالل  ومن 
التطبيق العملي والإجناز، �ستعمل جمموعة الطالب 
ال�سيا�سات  �سناع  و  التقنيني  واملهنيني  التعليم  وق��ادة 
وال��ب��اح��ث��ني وط���الب امل��دار���ض ال��ث��ان��وي��ة ال��ذي��ن �سيقع 
عليهم الختيار يًدا بيد لإعادة ت�سور م�ستقبل التعلم 
يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي واأف��ري��ق��ي��ا وج��ن��وب اآ���س��ي��ا. و�سيتم 
الك�سف عن احللول اخلم�سة التي �سيتم التو�سل اإليها 
عرب ت�سريع م�ستقبل التعلم �سمن قمة معهد امل�ستقبل 

يف معر�ض اإك�سبو 2020 بدبي يف مار�ض 2022. 
املدير  ���س��رباك،  نهال  ال��دك��ت��ورة،  قالت  جانبها،  وم��ن 
والبتكار  للعلوم  الإم����ارات  جامعة  ملنتزه  التنفيذي 
العربية  الإم����ارات  جامعة  جلناح  التنفيذي  امل��دي��ر  و 
املتحدة يف اإك�سبو 2020 بدبي: "اإن جامعة الإمارات 
العربية املتحدة هي موؤ�س�سة اأكادميية فريدة لمتالكها 
2020 بدبي  اإك�سبو  جناحها اخلا�ض بها يف معر�ض 
والذي �سي�ستعر�ض جامعة امل�ستقبل مركًزا على اأهمية 
اأح��دث دول  اإح��دى  ال�سباب يف ه��ذه ال��دول��ة التي تعد 
امل�ستقبل  ويتمثل هدف معهد  واأ�سرعها من��ًوا.  العامل 
اإيجاد طريقة مبتكرة للتعامل مع حتدي البطالة  يف 
مع تركيز خا�ض على ت�سليح الطلبة باملهارات الالزمة 
النخراط  من  يتمكنون  بحيث  امل�ستقبل،  ل�ست�سراف 
ب�سوق العمل امل�ستقبلي ب�سال�سة م�ستفيدين من فر�ض 
ي�ساهمون  بينما  ب�سهولة،  وامل�ستقبلية  القائمة  العمل 
يف ن�سر ثقافة ري���ادة  الأع��م��ال والإب��ت��ك��ار م��رتك��زه  يف 
ال��ت��اأث��ري الإي��ج��اب��ي. اأن��ت��م ال��ي��وم ج���زء م��ن ح���دث هام 
اإح���داث تغيري ج��ذري يف  �ساأنها  ورح��ل��ة ل تن�سى م��ن 

التعليم والتعلم امل�ستقبلي". 
تو�سيحي  بعر�ض  اختتم  الربنامج  تد�سني  اأن  ويذكر 
على  �سي�ستمر  ال��ذي  التدريبي  املع�سكر  ب��رام��ج  ح��ول 
العمل  م�ستقبل  خمترب  قدمه  اأ�سابيع،  خم�سة  م��دار 
ال�سراكة  اإن   ."Future of Work Lab"
 Future" طويلة الأمد مع خمترب م�ستقبل العمل
للم�سلحة  ان��ع��ك��ا���ًس��ا  مت��ث��ل   "of Work Lab

امل�سرتكة يف جمال م�ستقبل التعلم.

ت�ضور جديد مل�ضتقبل التعلم

 AUA جامعة الإمارات تطلق املع�صكر التدريبي ت�صريع م�صتقبل التعلم
بالتعاون مع رابطة اجلامعات الآ�صيوية »AUA« وخمترب م�صتقبل العمل

كلية الإمارات للتطوير الرتبوي حت�صل 
على اعتماد عاملي يف جمال اجلودة

•• اأبوظبي-الفجر

املوؤ�س�سات  اأح����دث  اإح����دى  ال���رتب���وي  للتطوير  الإم������ارات  كلية  اأ���س��ب��ح��ت 
التعليمية الدولية التي حت�سل على اعتماد عاملي من وكالة �سمان اجلودة 
للتعليم العايل )QAA( التي تعد وكالة بريطانية م�ستقلة ورائدة عاملياً 

يف جمال �سمان جودة التعليم العايل. 
مراجعة  اجتازت  التي  الدولية  املوؤ�س�سات  اإىل  العاملي  العتماد  منح  ويتم 
مدى  لقيا�ض  الوكالة  جتريها  التي   )IQR( ال�سارمة الدولية  اجلودة 
التزام املوؤ�س�سات الدولية مبعايري �سمان اجلودة الدولية املن�سو�ض عليها 
يف اجلزء الأول من املعايري الأوروبية والإر�سادات ل�سمان اجلودة يف جمال 

التعليم العايل.  
وكانت عملية املراجعة التي اأجريت يف اأبريل 2021، قد اكتملت على يد 
فريق من ثالثة مراجعني م�ستقلني منهم خبري دويل ومراجع للطالب 
مت تعيينهم من قبل وكالة QAA. ويف املالحظات اخلتامية، اأّكد فريق 
املراجعة امل�ستقل اأن كلية الإمارات للتطوير الرتبوي تلبي جميع املعايري 
الع�سرة الأوروبية ل�سمان اجلودة يف جمال التعليم العايل.  وحدد فريق 
املراجعة عدداً من املمار�سات اجليدة، منها تبني ثقافة قوية على م�ستوى 
بها  �سّخرت  التي  والطريقة  وتعزيزها  اجل���ودة  حت�سني  جم��ال  يف  الكلية 
اإىل  الكلية العمليات احلالية لتعزيز فر�ض تعلم الطالب خالل النتقال 
التعليم عرب الإنرتنت اأثناء تف�سي وباء كوفيد19- ودور منتدى جمتمع 
على  والتعليم  التعلم  عملية  تعزيز  يف  التدري�ض  طاقم  دعم  يف  املمار�سات 
الإمارات  كلية  مدير  ال��ه��اج��ري،  اإب��راه��ي��م  الدكتور  وق��ال  الكلية  م�ستوى 
الكلية باجلودة يف قطاع  التزام  "يعك�ض هذا العتماد  للتطوير الرتبوي: 
التعليم العايل. كما اأن امتثال الكلية لهذا العتماد املعرتف به دولياً يوؤكد 
على قدرتها يف حتقيق البتكار والتميز يف قطاع التعليم العايل من خالل 

توفري الربامج الأكادميية عالية اجلودة". 
من جانبها، قالت فيكي �ستوت، املدير التنفيذي للعمليات ونائب الرئي�ض 
"نتقدم   :)QAA( ال��ع��ايل  للتعليم  اجل���ودة  �سمان  ل��وك��ال��ة  التنفيذي 
اإن  املميز.  الإجن��از  ه��ذا  على  الرتبوي  للتطوير  الإم���ارات  لكلية  بالتهنئة 
باأف�سل  اللتزام  الكلية على  يعك�ض قدرة  ال��دويل  العتماد  احل�سول على 
املوؤ�س�سات  الدولية  اجل��ودة  مراجعة  عملية  وت�ساعد  الدولية.  املمار�سات 
اجل���ودة  مل��ع��اي��ري  اجل����ودة  ���س��م��ان  ت��ل��ب��ي منهجياتها يف  اأن  ع��ل��ى  ال��دول��ي��ة 
اململكة  العايل يف  التعليم  العاملية بني قطاع  ال�سراكة  يعزز  ما  الأوروب��ي��ة، 

املتحدة واأوروبا وحول العامل". 
ملدة   QAA اعتماد  على  الرتبوي  للتطوير  الإم���ارات  كلية  وقد ح�سلت 
واأ�سبح  ال��دورة.  ملراجعة يف منت�سف  اأن يكون خا�سعاً  اأع��وام، على  خم�سة 
ال��دول��ي��ة من  اع��ت��م��اد م��راج��ع��ة اجل���ودة  اإظ��ه��ار �سعار  الكلية الآن  ب��اإم��ك��ان 
املمار�سات  اأف�سل  اجلودة متاثل  �سمان  اإجراءاتها يف  باأن  لتوؤكد   QAA

الدولية املعتمدة. 

جامعة اأبوظبي حت�ضد جائزة اأف�ضل حتول يف مكان العمل

مدير اإدارة تكنولوجيا املعلومات يح�صل على جائزة اأف�صل رئي�ض ق�صم للمعلومات  عن فئة التعليم
•• اأبوظبي- الفجر

اأب���وظ���ب���ي على  ح�����س��ل��ت ج���ام���ع���ة 
مكان  يف  حت����ول  "اأف�سل  ج���ائ���زة 
قمة  يف  التعليم  فئة  ع��ن  العمل" 
امل�ستقبلي،  العمل  م��ك��ان  وج��وائ��ز 
دب�����ي م����ن قبل  اأق���ي���م���ت يف  ال���ت���ي 
"ليب ميديا �سوليو�سن"، املوؤ�س�سة 
النا�سرة ملن�سة املحتوى الرائدة يف 
ومت   .)CXO DX( امل��ن��ط��ق��ة 
خالل حفل اجلوائز تكرمي جامعة 
اأبوظبي كواحدة من بني جامعتني 
حم��ل��ي��ت��ني اب���ت���ك���رت���ا ب���ي���ئ���ات عمل 

رقمية متميزة وعالية الأداء.
وحتتفي اجلائزة بالكفاءة والتميز 

وعالية  ���س��ام��ل��ة  تعليمية  جت��رب��ة 
اجلودة.

جوزيف  ق����ال  ال�������س���دد،  ه����ذا  ويف 
احل�سول  "ي�سعدين  ان��ي��ن��ي��ا���ض: 
باجلهود  واأع����ت����ز  اجل����ائ����زة،  ع��ل��ى 
ت��ب��ذل��ه��ا جامعة  ال��ت��ي  امل��ت��وا���س��ل��ة 
بتجربة  ل�����الرت�����ق�����اء  اأب�����وظ�����ب�����ي 
توفرها  التي  ال�ستثنائية  التعلم 
العمل  م�����س��ت��ق��ب��ل  ت�����س��ور  واإع�������ادة 
ور����س���م م���الحم���ه ال��ط��م��وح��ة، ما 
ب���اإث���راء احللول  ال��ت��زام��ه��ا  ي���وؤك���د 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة وخ����ل����ق جت�����ارب 

تعليمية مبتكرة." 
اإدارة  ق�����س��م  "يعمل  واأ�������س������اف: 
جامعة  يف  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا 

واآمن  وفعال  منا�سب  نظام  توفري 
حيث  اجل��ام��ع��ة،  يف  التعلم  لإدارة 
تبقي  فعالة  اأكادميية  بيئة  طورت 
الطلبة واأع�ساء الهيئة التدري�سية 
على توا�سل دائم خالل تواجدهم 

يف متكني م�ستقبل العمل وتاأمينه 
من خالل حتديد دور التكنولوجيا 
نفذت  وقد  خدمته.  يف  وتوظيفها 
ق�سم  م��ن  بدعم  اأب��وظ��ب��ي،  جامعة 
فيها،  املعلومات  وتكنولوجيا  اإدارة 
م���ن احللول  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة 
اخلدمات  ت�ستخدم  التي  التقنية 
ال��ه��ج��ي��ن��ة مب����ا يحقق  ال���رق���م���ي���ة 
الهيئة  ف��ع��ال��ة لأع�����س��اء  م�����س��ارك��ة 
يتما�سى  مبا  والطلبة  التدري�سية 

مع اأعلى املعايري الأكادميية.
جمموعة  اأبوظبي  جامعة  وتبنت 
احلو�سبة  وم���ن�������س���ات  ن���ظ���م  م����ن 
احتياجات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  ال�����س��ح��اب��ي��ة 
امل��ج��ت��م��ع وت��ط��ل��ع��ات��ه، مب��ا ي�سمن 

يف اأي مكان يف العامل.
وبالإ�سافة اإىل ذلك، ح�سل مدير 
يف  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اإدارة 
جامعة اأبوظبي، جوزيف انينيا�ض، 
ق�سم  رئي�ض  "اأف�سل  ج��ائ��زة  على 
املعلومات للعام" عن فئة التعليم، 
م����ب����ادرات متميزة  م���ن  ق���دم���ه  مل���ا 
مواكبة  ل�������س���م���ان  ال����ع����ام  خ�����الل 
اجلامعة ملختلف امل�ستجدات خالل 
انينيا�ض  وزود  ال���وب���اء.  م��واج��ه��ة 
الطلبة والباحثني باأحدث املعدات 
تطوير  مهام  ت��وىل  كما  ال��الزم��ة، 
 )LMS( ال��ت��ع��ل��م  اإدارة  ن���ظ���ام 
ال������ذي ي���رتك���ز ب�����س��ك��ل اأك������رب عن 
لتقدمي  ال�سحابية  احلو�سبة  نظم 

ا�سرتاتيجيتنا ومنظومتنا لغتنام 
الفر�ض التي تتيحها التكنولوجيا 
حالياً  ونحن  با�ستمرار،  الرقمية 
اأع�ساء  م��ع��دات  حت��دي��ث  ط���ور  يف 
ال���ت���دري�������ض يف اجل���ام���ع���ة،  ه���ي���ئ���ة 

قدماً  للم�سي  با�ستمرار  اأبوظبي 
يوفر  م��رك��زي  تقني  دع��م  بتقدمي 
م��ن��ظ��وم��ة م��رن��ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات يف 
دول�����ة الإم��������ارات وخ���ارج���ه���ا، كما 
حتديث  ع���ل���ى  ال���ع���م���ل  ن����وا�����س����ل 

احلا�سوب  اأج����ه����زة  ذل�����ك  يف  مب����ا 
لتقدمي  وم��ل��ح��ق��ات��ه��ا،  امل��ح��م��ول��ة 
لطلبتنا  متميزة  اأكادميية  جتربة 

واملجتمع ككل." 

الأوىل من نوعها يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط

اأول �صخ�صية كرتونية للقطاع البحري يف الإمارات تطلقها الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع ال�صارقة 
•• ال�شارقة- الفجر

�سمن جهودها املتوا�سلة لتمكني الكوادر الوطنية ال�سابة 
من العمل يف القطاع البحري، اأعلنت الأكادميية العربية 
ال�سارقة، عن  فرع  البحري  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم 
يتم  والتي  نوعها  الأوىل من  مبتكرة هي  مبادرة  اإط��الق 
ال�سرق  منطقة  يف  بحرية  اأك��ادمي��ي��ة  قبل  م��ن  اإط��الق��ه��ا 
كرتونية  �سخ�سية  ع���ن  الإع������الن  يف  ت��ت��م��ث��ل  الأو�����س����ط، 
هذه  من  الأكادميية  وتهدف  البحري،  للقطاع  اإماراتية 
واملهنية  التعليمية  بالفر�ض  النا�سئة  توعية  اإىل  املبادرة 
من  امل��زي��د  ا�ستقطاب  اإىل  منها  �سعًيا  للقطاع،  ال��وف��رية 
املزيد  ل�سخ  البحرية،  التخ�س�سات  يف  للدرا�سة  الطلبة 
الكبرية يف  الفجوة  اأك��ادمي��ًي��ا، و�سد  امل��وؤه��ل��ة  ال��ك��وادر  م��ن 

الطلب على الكفاءات الوطنية يف املجال البحري.
وتعد هذه اخلطوة هي باكورة ل�سل�سة متوالية من مبادرات 
يف  وال�سباب  النا�سئة  لفئة  املوجهة  الإع��الم��ي��ة  التوعية 
دولة الإمارات، والتي ن�ست عليها اتفاقيات التعاون التي 
وقعتها الأكادميية مع عدد من اجلهات احلكومية، اأبرزها 
ووزارة  الإم���ارات،  بدولة  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة 

التغري املناخي والبيئة.
فرج،  اإ�سماعيل  عبدالغفار  اإ�سماعيل  الأ�ستاذ  �سعادة  وقال 
والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  الأكادميية  رئي�ض 
البحري معلًقا على هذه املبادرة، قائاًل: "علمتنا جتربتنا 
الطويلة يف توفري اأف�سل اخلدمات التعليمية والأكادميية 

اأن املرحلة املثالية لغر�ض املفاهيم والأفكار التي تغري يف 
املراحل  الأوىل من  ال�سنوات  الأ�سخا�ض يتمثل يف  �سلوك 
التعليمية، من اأجل ذلك قررنا باأن نفكر خارج ال�سندوق 
ونخاطب تلك الفئة بالو�سائل املحببة لها، فجاء اإطالق 
ال�سخ�سيات  من  �ساملة  ب��اك��ورة  �سمن  ال�سخ�سية،  ه��ذه 
املوجه  ال��ب��ح��ري  بالقطاع  التعريفي  وامل��ح��ت��وى  التابعة 
التوا�سل  ب�سبكات  ال�سباب  تعلق  من  ولي�ستفيد  للنا�سئة، 
الجتماعي وتطبيقات اإنتاج املحتوى، التي تفتح اآفاًقا بال 
حدود اأمامنا لتحقيق التاأثري الإيجابي، وحتفيز الأجيال 
اأهمية  القادمة على دخول القطاع البحري، الذي ي�سكل 

بالغة مل�ستقبل الدول العربية واأجيالها القادمة."
مالك،  اآل  ح�سة  املهند�سة  ���س��ع��ادة  اأك���دت  ال�����س��دد  وب��ه��ذا 
الطاقة  وزارة  يف  البحري  النقل  ل�سوؤون  الوزير  م�ست�سار 
والبنية التحتية على دعم قطاع النقل البحري يف الوزارة 
على  اع��ت��م��اًدا  اإط��الق��ه��ا  �سيتم  ال��ت��ي  الإع��الم��ي��ة  للحملة 
املبتكر  اأن هذا الأ�سلوب  ال�سخ�سية الكرتونية، واأو�سحت 
اأثر كبري على حتفيز توجه الطالب للدرا�سة  �سيكون له 
املجالت  اأكرث  يعد من  الذي  البحري،  املجال  والعمل يف 
وبدلت  ب��روات��ب  ال��وط��ن��ي��ة،  ل��ل��ك��ف��اءات  طلًبا  ت�سهد  ال��ت��ي 
املكتبية.  ال��وظ��ائ��ف  م��ن  م��ق��ارن��ة بغريها  م��ادي��ة جم��زي��ة 
ت�سمينها  �سيتم  الإعالمية  احلملة  ه��ذه  اأن  اإىل  ونوهت 
املكتب  لع�سوية  انتخابها  لإع��ادة  الدولة  تر�سيح  ملف  يف 
التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية، يف الفئة ب، كدليل 
على الأهمية الكبرية التي توليها دولة الإمارات لتعميم 

اإىل جمهور  النخبة  ف��ئ��ة  م��ن  ال��ب��ح��ر، وحت��وي��ل��ه��ا  ث��ق��اف��ة 
العامة.

الإمارات  دول��ة  يف  لنا  بالن�سبة  البحر  "ي�سكل  واأ�سافت: 
اأكرث من جمرد منافذ لل�سحن البحري والتجارة الدولية، 
وتراثنا  والثقافية  الوطنية  هويتنا  من  رئي�ض  جزء  فهو 
البحر  ك���ان  النفطية،  ال����رثوة  اك��ت�����س��اف  وق��ب��ل  الأ���س��ي��ل، 
مورد العي�ض وم�سدر الرثوة، وبعد اأن ين�سب النفط، لن 
املوارد  اإىل البحر وغريه من  اأمامنا �سوى الرجوع  يكون 
امل�ستدامة، كي ن�سمن تاأمني حياة رغيدة واقت�ساد مزدهر 
نبذل  اأن  من  لنا  لب��د  ذل��ك  اأج��ل  من  القادمة.  لأجيالنا 
كل ما يف و�سعنا لتطوير القت�ساد البحري. ونفخر مبا 
مت حتقيقه اليوم على هذا ال�سعيد، اإذ تعد الإم��ارات من 
بني اأف�سل املراكز البحرية العاملية، وت�سم عدًدا من اأكرب 
على  تطوًرا  واأك��رثه��ا  الأو���س��ط  ال�سرق  املوانئ يف منطقة 
قيمة  وتزيد  الرقمية،  واملنظومة  التحتية  البنية  �سعيد 
60 مليار دولر،  �سنوًيا على  الدولة  البحري يف  القطاع 
وي�ستقطب اأكرث من 20 األف �سركة بحرية، كما ت�ستقبل 
�سنوًيا،  �سفينة جتارية  األف   21 اأكرث من  الدولة  موانئ 
مليون   17 على  يزيد  ما  ال��دول��ة  موانئ  واإىل  من  تنقل 

حاوية �سنوًيا."
واأو�سحت �سعادتها اأنه على الرغم من كل تلك الإجنازات، 
اإل اأن فر�ض التطوير لتزال كبرية، ول ت�ستطيع الدولة 
لهذا  اأرادت  اإذا  الأجنبي  العن�سر  على  معتمدة  تبقى  اأن 
تنميتها القت�سادية  له دور حموري يف  اأن يكون  القطاع 

كوادرنا  م��ن  قدراتها  بناء  عليها  يتوجب  اإذ  امل�ستقبلية، 
�سراكة  ت��اأت��ي  وهنا  الإم����ارات،  اأب��ن��اء  م��ن  املوؤهلة  الوطنية 
والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  الأك��ادمي��ي��ة  م��ع  ال����وزارة 
والنقل البحري فرع ال�سارقة، كي تكون الذراع الأكادميية 
اإط��الق حملة  كان لبد من  الوطني، من هنا  والتعليمي 
اإعالمية مكثفة للتوعية بني النا�سئة، وميثل اإطالق هذه 
البحر،  اأوىل على طريق تعميم ثقافة  ال�سخ�سية خطوة 

واإعادة بناء ال�سورة الذهنية للبحار الإماراتي.
املناخي  التغري  وزارة  وكيل  ع��ل��وان  �سلطان  �سعادة  وق��ال 
من  العاملية  البحرية  البيئة  "تعاين  بالوكالة:  والبيئة 
تدمري املوائل البحرية، وال�سيد اجلائر، والتلوث، ناهيك 
اآثار تلك التحديات على  عن تغري املناخ. وللتخفيف من 
على  للحفاظ  ه���وادة  ب��ال  ال��دول��ة  تعمل  املحلية،  مياهنا 
البيئة البحرية لالأجيال القادمة وحماية التنوع البيئي 
باملواد  وال��ت��ل��وث  الكربونية  الب�سمة  وخف�ض  ال��ب��ح��ري، 
للكربون  البيئية  النظم  على  واحل��ف��اظ  البال�ستيكية، 

الأزرق، ودعم التحول لالقت�ساد الأزرق امل�ستدام".
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  وتوجيهات  م�ساعي  "لدعم  واأ���س��اف: 
البحرية، حتر�ض  البيئة  باحلفاظ على  الإم��ارات  لدولة 
مع  ق��رب  ع��ن  العمل  على  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة 
اخلا�ض  والقطاع  احلكومة  من  املعنية  الأط���راف  جميع 
ال�سباب  اإ���س��راك  نعمل على  كما  الأك��ادمي��ي��ة.  والأو���س��اط 
مبواجهة التحديات البيئية. وهنا ل بد اأن ن�سيد مببادرة 
الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

فرع ال�سارقة ملا لها من دور مهم بتوعية ال�سباب وعموم 
اأفراد املجتمع باأهمية حماية البيئة البحرية".

حول اجلانب التنفيذي للحملة الإعالمية املعتمدة على 
�سرح  البحري،  للقطاع  الإماراتية  الكرتونية  ال�سخ�سية 
النقل  كلية  عميد  نائب  يو�سف،  اأح��م��د  ال��رب��ان  ال��دك��ت��ور 
للعلوم  العربية  الأكادميية  لدى  والتكنولوجيا  البحري 
قائاًل:  ال�����س��ارق��ة،  ف��رع  ال��ب��ح��ري  وال��ن��ق��ل  والتكنولوجيا 
"�سيتمثل ال�ستخدام الأول لهذه ال�سخ�سية الكرتونية يف 
احلملة الإعالمية اخلا�سة بالرتويج لت�سجيل الطالب يف 
الف�سل الدرا�سي القادم الذي ينتهي الت�سجيل فيه خالل 
�سهر دي�سمرب. كما نقوم حالًيا بت�سميم �سخ�سية كرتونية 
لطالبة فتاة، اإ�سافة اإىل ت�سميم �سخ�سيات كرتونية من 
اأجل  الإم��ارات من  التي تعي�ض يف مياه  البحرية  الأحياء 
الدعائية.  حملتنا  يف  البيئي  البعد  على  ال�سوء  ت�سليط 
ال�سخ�سيات،  لتلك  اأ���س��م��اء  ب��اإع��ط��اء  الآن  حتى  نقم  ومل 
ن�سرت�سد  توا�سل مع اجلمهور  اإطالق حملة  نعتزم  لأننا 
�سن�ستخدم  و  الأ���س��م��اء.  اأف�سل  اختيار  يف  باقرتاحاتهم 
تلك ال�سخ�سيات يف بناء م�ساعد افرتا�سي متفاعل يقوم 
للح�سول  الإلكرتوين  وموقعها  الأكادميية  زوار  بتوجيه 
ع��ل��ى خ��دم��ات��ن��ا ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والإداري���������ة. وي���ج���ري حالًيا 
التح�سري لإطالق حمالت م�سرتكة بيننا وبني املوؤ�س�سات 
التعليمية الرائدة، ليتم ا�ستخدام هذه ال�سخ�سيات �سمن 
ق�س�سية  �سال�سل  واإط���الق  واملدر�سية،  الفنية  الأن�سطة 

م�سورة ومتحركة."
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تناول  وعدم  الع�ضاء  على  واخل�ضروات  الفاكهة  من  وجبة  تناول  اأن  درا�ضة  زعمت 
وجبات خفيفة من الأطعمة الن�ضوية مثل رقائق البطاط�ض هو املفتاح لدرء ال�ضرطان 

واأمرا�ض القلب.
العادات  بن  الرتباطات  ال�ضينية  الطبية   Harbin جامعة  من  باحثون  ودر���ض 

الغذائية وال�ضحة بن اأكرث من 21500 بالغ اأمريكي.
زاد من خطر  الوجبات  الن�ضوية بن  الوجبات اخلفيفة  اأن تناول  ووجدوا 

الوفاة بن�ضبة 50%، والوفاة من اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية بن�ضبة 
.%57-44

ومع ذلك، وجد اأن ا�ستهالك الفاكهة واخل�سروات ومنتجات 
الوفاة  خماطر  تقليل  يف  ي�ساعد  معينة،  وجبات  يف  الألبان 

املبكرة من حالت خمتلفة.
يينغ يل وزم��الوؤه، من  التغذية  اأخ�سائي  الدرا�سة  واأج��رى 
يف  هيلونغجيانغ،  مقاطعة  يف  الطبية،   Harbin جامعة 

اأق�سى �سمال ال�سني.
وقال الربوفي�سور يل: "يتزايد قلق النا�ض ب�ساأن ما ياأكلونه 
وكذلك عندما ياأكلون. و�سعى فريقنا اإىل فهم اأف�سل لالآثار 
ت��ن��اول��ه��ا يف وجبات  ع��ن��د  املختلفة  الأط��ع��م��ة  ال��ت��ي حت��دث��ه��ا 

معينة".
 21503 ل�  الغذائية  النظم  الفريق  حلل  بذلك،  وللقيام 

بالغا اأمريكيا ترتاوح اأعمارهم بني 30 عاما فاأكرث ممن 
�ساركوا يف امل�سح الوطني لفح�ض ال�سحة والتغذية يف 

الفرتة من 2003 اإىل 2014.
الوفيات  موؤ�سر  مع  البيانات  ه��ذه  مبقارنة  وقاموا 
الأمرا�ض  ملكافحة  الأم��ري��ك��ي��ة  ل��ل��م��راك��ز  ال��وط��ن��ي 
يف  م��ات  �سخ�ض  اأي  اإىل  م�سريين  منها،  وال��وق��اي��ة 

حتى  ال������ف������رتة 
دي�سمرب   31
لأي   2015

�سبب - مبا يف 
ال�سرطان  ذل��ك 

القلب  اأم����را�����ض  اأو 
والأوعية الدموية.

ّنفت الأمناط الغذائية لكل  و�سُ
الذي  الطعام  على  بناء  حالة 
الوجبات  اأوق��ات  يف  يتناولونه 

وال����������وج����������ب����������ات 

اإىل  ال�سباح  تق�سيم وجبات  املثال، مت  �سبيل  اخلفيفة. على 
فواكه وخيارات اإفطار غربية ون�سوية.

وخ�سروات  ف��واك��ه  اإىل  ال��ن��ه��ار  منت�سف  وج��ب��ات  وُق�����ّس��م��ت 
فواكه  اإىل  امل�ساء  وج��ب��ات  وُق�ّسمت  غربية،  غ���داء  ووج��ب��ات 
الوجبات  ّنفت  �سُ بينما  غربية،  ع�ساء  ووجبات  وخ�سروات 
اأو  ال��ن�����س��وي��ات  اأو  اأن��ه��ا ق��ائ��م��ة ع��ل��ى احل��ب��وب  اخلفيفة ع��ل��ى 

الفاكهة اأو منتجات الألبان يف طبيعتها.
ومت����ي����زت وج����ب����ات الإف�����ط�����ار ال���غ���رب���ي���ة ب���احل���ب���وب امل���ك���ررة 
والبقوليات وال�سكريات امل�سافة والدهون ال�سلبة واللحوم 
الغداء  وج��ب��ات  ك��ان��ت  بينما  احل���م���راء، 
احلبوب  ع��ل��ى  حت���ت���وي  ال��غ��رب��ي��ة 
املكررة واجلنب واللحوم املقددة، 
احلبوب  ال��غ��رب��ي:  وال��ع�����س��اء 
امل����ك����ررة واجل�����نب وال���ده���ون 
ال���������س����ل����ب����ة وال���������س����ك����ري����ات 

والبي�ض.
اأن  ال����ب����اح����ث����ون  ولح�������ظ 
الغربي  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��م��ط 

مييل اأي�سا اإىل اإظهار ن�سب اأعلى من الدهون والربوتينات.
الذين  الأ�سخا�ض  بع�ض  هناك  ك��ان  ذل��ك،  اإىل  وبالإ�سافة 
مل تتنا�سب وجباتهم الغذائية ب�سهولة مع اأمناط الوجبات 
كمجموعة  منف�سل  ب�سكل  ُحللت  وب��ال��ت��ايل  ه���ذه،  امل��ح��ددة 
مرجعية.ووجد الباحثون اأن تناول وجبة غداء من الفاكهة 
كان مرتبطا بانخفا�ض بن�سبة %34 يف خطر الوفاة ب�سبب 

اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
ويف املقابل، ارتبط الغداء الغربي - الذي يحتوي عادة على 
الوفيات  بزيادة   - املقددة  واللحوم  واجل��نب  املكررة  احلبوب 
املرتبطة باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية بن�سبة 44%.

امل�سائية  الوجبات  اأن  الفريق  وجد  الع�ساء،  اإىل  وبالنتقال 
الغنية باخل�سروات مرتبطة على ما يبدو بانخفا�ض خطر 
الوفاة من اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية بن�سبة 23%، 

وتغري طفيف بن�سبة %31 يف الوفاة من اأي حالة اأخرى.
الن�سوية مثل  اأن الوجبات اخلفيفة  ويف غ�سون ذلك، وجد 
رقائق البطاط�ض مرتبطة بزيادة كبرية يف خماطر الوفيات 
املرتبطة باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية - بن�سبة 50-
كمية  اأن  النتائج  التوايل.وك�سفت  على  و44-57%   52
الأطعمة  م��ن  خمتلفة  اأن�����واع  ت��ن��اول  ووق���ت 
الأهمية  م��ن  نف�سه  ال��ق��در  لهما 
للحفاظ على ال�سحة املثلى، 

وفقا للربوفي�سور يل.
اإر�سادات  تدمج  اأن  وميكن 
ال�����ت�����غ�����ذي�����ة امل�������س���ت���ق���ب���ل���ي���ة 
التدخلية  وال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
املثلى لالأطعمة على مدار  اأوق��ات ال�ستهالك 

اليوم.
وحذر الفريق من اأن النتائج ت�ستند اإىل املعلومات 
قبل  م��ن  ذات��ي��ا  عنها  اأب��ل��غ  التي  الغذائية 
الأ�سخا�ض اخلا�سعني للدرا�سة، 
اأن  مي���ك���ن  وب����ال����ت����ايل 
ت�������ت�������اأث�������ر ب���ت���ح���ي���ز 

ال�سرتجاع.
النتائج  ون�����س��ر 
ال�������ك�������ام�������ل�������ة 
ل������ل������درا�������س������ة 
جم������ل������ة  يف 
القلب  جمعية 

الأمريكية.

و�ضفة تدوم طويال 

درا�صة تك�صف عن "مفتاح" درء ال�صرطان واأمرا�ض القلب!

اجل�������اف  ال������ف������م  م�����ت�����الزم�����ة  اأو  ال������ف������م  ج������ف������اف  وي������ع������د 
ملر�ض  �سيوعا  الأع���را����ض  اأك���رث  م��ن   )xerostomia(

ال�سكري من النوع الثاين.
ول ي��ع��اين ك���ل م�����س��اب ب����داء ال�����س��ك��ري م���ن ج��ف��اف الفم، 
والذي قد يكون ناجما عن جمموعة من احلالت املر�سية 

الأخرى.
ومن خالل تعلم التحكم يف م�ستويات اجللوكوز، قد يتمكن 

ال�سخ�ض من تقليل اأعرا�ض جفاف الفم.

وين�سح اخلرباء بتناول الأدوي��ة كما هو مو�سى به وجتنب 
الأطعمة وامل�سروبات ال�سكرية.

واإذا كنت تعاين من جفاف الفم وت�سك يف احتمال اإ�سابتك 
الطبيب  اإىل  ال��ت��ح��دث  ع��ل��ي��ك  ف��ي��ج��ب  ال�����س��ك��ري،  مب��ر���ض 

اخلا�ض بك.
وميكن اأن ت�سمل اأعرا�ض جفاف الفم:

- الل�سان اخل�سن واجلاف
- قلة الرطوبة يف الفم

- اآلم متكررة يف الفم
- ال�سفاه املت�سققة
- تقرحات يف الفم

- التهابات يف جتويف الفم
- �سعوبة يف البلع اأو التحدث اأو امل�سغ

وميكن اأن تكون اأمرا�ض اللثة من م�ساعفات مر�ض ال�سكري 
من النوع الثاين. ووفقا للمعهد الوطني لل�سكري واأمرا�ض 
ال�سيطرة  يجعل  اأن  اأي�سا  ميكن  والكلى،  اله�سمي  اجلهاز 
ع��ل��ى احل��ال��ة اأك���رث ���س��ع��وب��ة، وذل���ك لأن ا���س��ت��ج��اب��ة اجل�سم 

للعدوى هي اإطالق املزيد من اجللوكوز يف جمرى الدم.
ويحتوي لعاب ال�سخ�ض بالفعل على اجللوكوز، لذلك عندما 
تكون هناك زيادة اإ�سافية، يتم تغذية البكترييا ب�سكل اأكرب.
الرت�سبات م�سببة  وتت�سكل  الفم  الطعام يف  ومُي��زج هذا مع 
اللثة  اأم��را���ض  اأع��را���ض  اأن ت�سمل  ال��ل��ث��ة. ومي��ك��ن  اأم��را���ض 

احمرار اللثة اأو التهابها.
ال�سكري  داء  اأع��را���ض  اأح��د  ال�سن  التهاب دواع��م  وق��د يكون 
اأي�سا، حيث اأنه يف حال عدم معاجلة التهاب اللثة فقد يوؤدي 
ذلك اإىل التهاب اأكرث خطورة ي�سمى بالتهاب دواعم ال�سن، 
الأ�سنان. ويف  الذي يدعم  والعظم  ال�سام  الن�سيج  ما يدمر 
نهاية املطاف يوؤدي التهاب دواعم ال�سن اإىل ان�سحاب اللثة 
الأ�سنان  ارتخاء  ي�سبب  مما  ال�سن،  عن  بعيدا  الفك  وعظم 

واحتمال ت�ساقطها.
اإن الأ�سخا�ض امل�سابني   Diabetes.co.uk قال موقع 
باأمرا�ض  لالإ�سابة  متزايدة  خماطر  لديهم  ال�سكري  ب��داء 
اللثة.واأ�ساف املوقع ال�سحي: "م�ستويات ال�سكر يف الدم التي 
الأع�ساب  اأن تت�سبب يف تلف  ب�سكل �سيء ميكن  اإدارتها  تتم 
والقدمني.  والعينني  والكلى  والقلب  ال��دم��وي��ة  والأوع��ي��ة 

وبنف�ض الطريقة ، ميكن اأن تتاأثر اللثة اأي�سا".
وتابع: "لأن ارتفاع م�ستويات ال�سكر يف الدم يوؤدي اإىل تلف 
الأوعية الدموية، وهذا يقلل من اإمداد الأوك�سجني وتغذية 

اللثة، ما يزيد من احتمالية التهابات اللثة والعظام". 
الوقاية منها  اللثة ميكن  اأمرا�ض  اأن  ال�سار هو  لكن اخلرب 

وميكن عالجها ب�سهولة يف املراحل املبكرة من املر�ض.

ثالثة موؤ�صرات رئي�صية يف الفم تدل على ارتفاع ن�صبة ال�صكر يف الدم
ذلك  يف  مبا  عام،  ب�ضكل  ال�ضخ�ض  �ضحة  على  الأدلة  من  العديد  الفم  يحمل 

م�ضتويات ال�ضكر يف الدم.
ومن املعروف اأن مر�ض ال�ضكري من النوع الثاين يوؤثر على الفم بعدة طرق. 
ارتفاع  من  حتذر  قد  الفم  يف  موجودة  رئي�ضية  عالمات  ثالث  حتديد  وميكن 

م�ضتويات ال�ضكر يف الدم.
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العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/5358

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/08/22 الحد  يوم  م�ضاءا   6:00 ال�ضاعة 

�ضده التفاق للخياطة و التطريز )فرع( و او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
�ضعر التقييم                                                     الو�ضف  

                                                  مكائن خياطه    5،600 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمن نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/1346

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
ال�ضاعة 6:00 م�ضاءا يوم الحد 2021/08/22 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �ضده 

براند وي لالإعالن ذ.م.م و او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
�ضعر التقييم                                                            الو�ضف  

 28،790                                                           طابعات  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمن نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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املال والأعمال

دبي ت�صت�صيف معر�ض ليت ميدل 
اإي�صت �صبتمرب املقبل مب�صاركة 23 دولة

•• دبي - وام:

ليت  معر�ض  من   15 ال���  ال���دورة  العاملي  التجاري  دب��ي  مركز  ي�ست�سيف 
ميدل اإي�ست من 28 اإىل 30 �سبتمرب املقبل ، و �سي�سلط عار�سون من 23 

دولة ال�سوء على كيفية ا�ستثمارهم يف فر�ض ال�سوق يف الأ�سهر املا�سية .
و متكن م��وردو الإ�ساءة يف دول��ة الإم��ارات وامل�سنعون الدوليون على حد 
�سواء من ال�سمود يف فرتة اجلائحة عام 2020 بل ازده��رت اأعمالهم يف 
الأول  الأو�سط  ال�سرق  نحو معر�ض  اأنظارهم  تتجه  والآن  احل��الت  بع�ض 

لالإ�ساءة والت�سميم والتكنولوجيا يف دبي.
و”�سينمار”  “اأبن�سال”  ذلك  الكربى مبا يف  املحلية  ال�سركات  و�ستتواجد 
و”كريي�سن جلف” و”�ساينتكنيك” جنباً اىل جنب مع العالمات التجارية 
العاملية مثل “�سينرت�سفيت” و “ليدفان�ض” و “بريديك�ض” و “لومينوفا 
واإن�ساء  التوا�سل  اإع��ادة  على  امل�ساركني  جميع  حر�ض  مع  “ اإنتيليد”  “و 
املعمارية  الإ���س��اءة  ت�سميم  اأ�سواق  اأك��رث  واح��دة من  التجارية يف  الروابط 

وتكنولوجيا البناء اإثارة يف العامل.
كما يتطلع امل�ساركون يف احلدث اىل عودة الدورة الثامنة من حفل جوائز 
 /THINKLIGHT/ ليت ميدل اإي�ست ال�سهرية و موؤمتر ثينك ليت
والتقنيات  ال��ت��وج��ه��ات  اأح����دث  وي��ت��ن��اول  اأي����ام  ث��الث��ة  مل���دة  �سي�ستمر  ال���ذي 

والفر�ض يف ت�سميم الإ�ساءة املعمارية يف عامل ما بعد اجلائحة.
وفقاً  �ساملة  �سحية  بتدابري   2021 اإي�ست  ميدل  لي��ت  معر�ض  �سُيقام 

لتوجيهات اجلهات احلكومية املخت�سة واإدارة مركز دبي التجاري العاملي.

انخفا�ض الدولر النيوزيلندي 
ب�صبب اإجراءات عزل عام جديدة 

وارتفاع الدولر الأمريكي 
•• لندن-رويرتز:

انخف�ض الدولر النيوزيلندي اإىل اأدنى م�ستوياته يف نحو ثالثة اأ�سابيع اأم�ض 
اإ�سابة بكوفيد-19 منذ فرباير-  اأول حالة  اأن ر�سدت البالد  الثالثاء بعد 
اإج��راءات عزل عام جديدة ق�سرية  �سباط، مما دفع احلكومة لالإعالن عن 
الأمد.وتراجعت العملة ب�سكل كبري يف ال�ساعات املبكرة من التداول يف اآ�سيا، 
عندما  جرينت�ض  بتوقيت   0630 ال�ساعة  ح��وايل  حتى  خ�سائرها  وو�سلت 
اأوكالند- التي ظهرت فيها حالة  اإن  اأردي��رن  ال��وزراء جا�سيندا  قالت رئي�سة 
نيوزيلندا  �ستخ�سع  حني  يف  اأي��ام  �سبعة  ملدة  عام  عزل  يف  �ستدخل  الإ�سابة- 
ككل لأ�سد م�ستوى من العزل العام ملدة ثالثة اأيام.وبحلول ال�ساعة 0728 
بتوقيت جرينت�ض، انخف�ض الدولر النيوزيلندي 1.4 باملئة اإىل 0.6921 
اأكرب  20 يوما ويتجه نحو ت�سجيل  اأدن��ى م�ستوى له يف  اأمريكي وهو  دولر 
واح��د فقط  ي��وم  الأن��ب��اء قبل  ه��ذه  اأي���ار.وج���اءت  انخفا�ض يومي منذ مايو 
بنك  للبالد،  املركزي  البنك  وا�سع من جانب  نطاق  اإع��الن متوقع على  من 
اأول بنك بني الدول  اأ�سعار الفائدة لي�سبح  الحتياطي النيوزيلندي، لزيادة 
املتقدمة يرفع اأ�سعار الفائدة منذ بدء اجلائحة وذلك مع انتعا�ض اقت�ساده.
ويف اأماكن اأخرى، كانت ال�سمة ال�سائدة يف اأ�سواق العمالت هي العزوف عن 
انخفا�ض.  على  الأوروب��ي��ة  الأ�سهم  موؤ�سرات  فتحت  اإذ  ع��ام،  بوجه  املخاطرة 
واهتزت الأ�سهم الآ�سيوية جراء خماوف حيال خطط ال�سني لتنظيم قطاع 
بالبالد. التكنولوجيا  �سركات  اأح��دث خطوة يف حملة على  وه��ي  الإن��رتن��ت، 
حققها  مكا�سب  بعد   92.705 اإىل  باملئة   0.1 الأمريكي  ال���دولر  و�سعد 
دولر.  1.177 عند  ال���دولر  مقابل  ال��ي��ورو  وا�ستقر  ال�سابقة.  اجلل�سة  يف 

ن�سر  بعد  اأ�سهر  ت�سعة  يف  م�ستوى  اأدن���ى  اإىل  الأ���س��رتايل  ال���دولر  وانخف�ض 
حم�سر اجتماع البنك املركزي الذي حوى لهجة متيل اإىل الت�سديد النقدي، 
وبحلول ال�ساعة 0735 بتوقيت جرينت�ض، تراجعت العملة الأ�سرتالية 0.7 
باملئة خالل اجلل�سة اإىل 0.72885 دولر.واقرتب الني الياباين والفرنك 
الذي  اأي���ام  ع�سرة  يف  م�ستوى  اأع��ل��ى  م��ن  اآم��ن��ان  م���الذان  وه��م��ا  ال�سوي�سري 
ال��دولر. وتلقت العملتان دفعة يف الأيام  �سجاله يف اجلل�سة ال�سابقة مقابل 
وال�سني  املتحدة  الوليات  من  ال�سعيفة  القت�سادية  البيانات  من  الأخ��رية 
النتعا�ض  ب��طء  اإىل  دلتا  �ساللة  انت�سار  ي��وؤدي  اأن  اأث��ارت خم��اوف من  والتي 
يوم  مي�سيجان  جامعة  اأجرته  ا�ستطال  كوفيد-19.واأظهر  من  القت�سادي 
اجلمعة اأن معنويات امل�ستهلكني يف الوليات املتحدة تراجعت ب�سكل كبري يف 
اأوائل اأغ�سط�ض اآب لت�سل اإىل اأدنى م�ستوي منذ ع�سر �سنوات، يف حني اأظهرت 
بيانات ُن�سرت يوم الثنني يف ال�سني اأن مبيعات التجزئة والإنتاج ال�سناعي 
مت��وز. يوليو  يف  املتوقع  م��ن  اأ�سعف  ج��اءت  الثابتة  الأ���س��ول  يف  وال�ستثمار 

واقرتب عدد املوظفني يف �سجالت رواتب ال�سركات الربيطانية من م�ستوى 
ما قبل اجلائحة ال�سهر املا�سي وكان معدل البطالة عند 4.7 باملئة وهو اأقل 
بقليل من 4.8 باملئة يف توقعات خرباء اقت�ساديني ا�ستطلعت رويرتز اآراءهم. 
لكن اجلنيه الإ�سرتليني ل يزال منخف�سا بنحو %0.2 خالل اجلل�سة مع 

هيمنة تاأثري قوة الدولر على الأخبار املحلية.
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بتمويل من »اأبوظبي للتنمية«.. تد�صني م�صاريع لدعم 
قطاع الكهرباء يف القمر املتحدة بقيمة 51 مليون درهم

مبادلة لال�صتثمارات املالية تنجح يف جمع متويالت ل�صندوق 
الأ�صهم اخلا�صة بقيمة 1.6 مليار دولر

�صيانة وتاأهيل طريق ال�صاحنات عند منفذ الغويفات احلدودي

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �سركة مبادلة لال�ستثمارات املالية، 
والتابعة  الأ���س��ول  اإدارة  يف  املتخ�س�سة 
“مبادلة”  لال�ستثمار  م��ب��ادل��ة  ل�سركة 
ع�����ن جن����اح����ه����ا يف ج����م����ع ال���ت���م���وي���الت 
“ال�سندوق  اخلا�سة  الأ�سهم  ل�سندوق 
 1.6 بقيمة  نهائي  اإغ��الق  مع  الثالث” 
التمويل  م��ب��ل��غ  م��ت��ج��اوزة  دولر  م��ل��ي��ار 
امل�ستهدف. وح�سل ال�سندوق الثالث على 
ا�ستثمارات اأخرى من جمموعة متنوعة 
واحل��ال��ي��ني مبا  اجل��دد  امل�ستثمرين  م��ن 
يف ذل����ك خ��ط��ط ال��ت��ق��اع��د، وال�������رثوات، 
احلكومية،  واملوؤ�س�سات  التاأمني،  وبرامج 
الأ�سهم  و���س��رك��ات  العائلية،  وال�����س��رك��ات 
ال�سمالية  اأم��ري��ك��ا  اأن���ح���اء  يف  اخل��ا���س��ة 

واأوروبا وال�سرق الأو�سط واآ�سيا.
الأ�سهم  ق�سم  رئي�ض  مطر  اأدي���ب  وق���ال 
لال�ستثمارات  “مبادلة  يف  اخل���ا����س���ة 
التمويالت  اإن جناحنا يف جمع  املالية” 

فارقة  ع��الم��ة  ميثل  ال��ث��ال��ث  لل�سندوق 
لال�ستثمارات  م��ب��ادل��ة  وف��ري��ق  لفريقنا 
ي���ع���ّد ح�����س��ول��ن��ا ع��ل��ى فر�سة  امل���ال���ي���ة.. 
ل��ل��دخ��ول يف ���س��راك��ة م��ع جم��م��وع��ة من 
امل��وؤ���س�����س��ات ال���س��ت��ث��م��اري��ة ال���رائ���دة من 
اأنحاء العامل مبثابة امتياز بالن�سبة لنا، 
على  قدرتنا  يف  ال�سوق  ثقة  على  ودلياًل 
للم�ستثمرين،  ج���دي���دة  ف��ر���ض  ت��وف��ري 
م���ع �سركات  م��ث��م��رة  ����س���راك���ات  واإق����ام����ة 
لكي  حمفظتنا  عرب  قيمة  وخلق  رائ���دة، 
عوائد  حتقيق  معنا  امل�ستثمرون  يوا�سل 

جيدة وحم�سوبة املخاطر«.
واأ�ساف اأن جناح وحدة الأ�سهم اخلا�سة 
لال�ستثمارات  م��ب��ادل��ة  ق��وة  م��دى  يثبت 
وا�سرتاتيجيتها يف حتقيق عوائد  املالية 
خالل  م��ن  املخاطر  وحم�سوبة  جم��زي��ة 
ال�سيادية  امللكية  م��زاي��ا  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة 
وتوفري  ا�ستثمار   ”1 خ��الل:  من  �سواء 
ال�ستفادة  على  القدرة   ”2 اأو  الفر�ض؛ 
اأو  م��ن امل�����س��ادر خ��الل العمل ال�����دوؤوب؛ 

مع  للمالك،  اإ�سافية  قيمة  توفري   ”3
وفريق  م��وّج��ه��ة  ا�ستثمار  اإ�سرتاتيجية 
ويدعم  وم���ن�������س���ب���ط،  م��ت��ح��م�����ض  ع���م���ل 
ذل����ك ع��م��ل��ي��ات ا���س��ت��ث��م��ار دق��ي��ق��ة تركز 
وتقليل  امل���ال  راأ����ض  على  املحافظة  على 

املخاطر.
وي��رك��ز ال�����س��ن��دوق ال��ث��ال��ث م��ن مبادلة 
ال�ستثمارات  على  املالية  لال�ستثمارات 
واأوروب����ا  ال�سمالية  اأم��ري��ك��ا  يف  امل��ب��ا���س��رة 
ي�����ربع فريق  اأ����س���ا����س���ي���ة  ع����رب ق���ط���اع���ات 
قوية  اأعمال  �سبكة  ويتملك  فيها  الإدارة 
القطاعات:  ه��ذه  وت�سمل  جمالتها،  يف 
1” الإع���الم وال��ري��ا���س��ة وال��رتف��ي��ه 2” 
والغذائية  ال���س��ت��ه��الك��ي��ة  اخل����دم����ات 
اخلدمات   ”4 امل��ال��ي��ة  اخل���دم���ات   ”3
ا�ستثمارات  وتبلغ  والتجارية.  ال�سناعية 
يقرب  م��ا  الآن  ال��ث��ال��ث حتى  ال�����س��ن��دوق 
اأ�سول  ت�سعة  1.4 مليار دولر عرب  من 
من�سة  وه��ي  تكنولوجي”،  “ريف  منها 
اأف��راد املجتمع  تقنية تعمل على تو�سيل 

القريبة  وال�سلع  وال��ت��ج��ارب  ب��اخل��دم��ات 
بهدف متكني وت�سريع منو اقت�ساد دول 
اأمريكا ال�سمالية، و�سبكة YES، ال�سبكة 
منطقة  يف  الرائدة  الإقليمية  الريا�سية 
فارمز،  وبيرت�سون  ال��ك��ربى؛  ن��ي��وي��ورك 
الطازجة  التفاح  لقطع  ال��رائ��د  امل�سنع 
والع�سائر  امل��ج��ّم��دة  الفاكهة  ومنتجات 
ال���ط���ازج���ة غ����ري امل����رك����زة يف ال����ولي����ات 

املتحدة، وغريها.
املالية”  لال�ستثمارات  “مبادلة  ومتتلك 
اإذ افتتحت مكاتب لها يف  ح�سوراً عاملياً، 
نيويورك ولندن، وذلك بهدف ال�ستفادة 
ب�سكل اأف�سل من فر�ض ال�ستثمار واإدارة 
املحافظ يف اثنني من الأ�سواق الرئي�سية، 
بالإ�سافة اإىل النخراط ب�سكل اأكرب مع 

قاعدة م�ستثمريها العامليني.
املالية”  لال�ستثمارات  “مبادلة  وتتبع 
التميز  ع��ل��ى  ق��ائ��م��اً  ا���س��ت��ث��م��اري��اً  ن��ه��ج��اً 
عن  والبحث  امل�سافة،  القيمة  وحتقيق 
فر�ض ا�ستثمارية منا�سبة يف �ستى اأنحاء 

“مبادلة”  العامل، بال�ستفادة من �سبكة 
تقييم  وي����ت����م  ال���ع���امل���ي���ة.  واأن�������س���ط���ت���ه���ا 
منهجية  بطريقة  ال�ستثمارية  الفر�ض 
ت��ت��ي��ح حت��ق��ي��ق م��ن��اف��ع متميزة  ودق��ي��ق��ة 

للم�ستثمرين.
املالية  ل��ال���س��ت��ث��م��ارات  م��ب��ادل��ة  وت���دي���ر 
اأ�سوًل بقيمة 9 مليارات دولر من خالل 
�سناديق جهات اأخرى عرب اأربعة جمالت 
اأع��م��ال ه��ي الأ���س��ه��م اخل��ا���س��ة والأ�سهم 
ال��ع��ام��ة وال�����س��رك��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة وحمفظة 
ا���س��ت��ث��م��ار يف ال���ربازي���ل، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
ثروة  ل�سندوق  مملوكة  �سركة  اأول  اأنها 
عن  بالنيابة  ا�ستثمارات  يدير  ���س��ي��ادي، 
مبادلة  منو  وُيعد  ا�ستثمارية.  موؤ�س�سات 
لال�ستثمارات املالية لت�سبح �سركة عاملية 
لإدارة الأ�سول مقرها الرئي�سي اأبوظبي 
الدولية  ال�ستثمار  اأن�سطة  على  وتركز 
دلياًل اإ�سافياً على نهجها الريادي لبناء 
عن  ب��ع��ي��داً  امل�ستمر  وال��ت��ن��وي��ع  الأع���م���ال 

العتماد على املوارد الطبيعية.

•• الظفرة -الفجر:

بلدية  قامت  الظفرة  الرئي�سية يف منطقة  الطرق  وتاأهيل  �سيانة  اأعمال  �سمن 
 400 وبطول  الغويفات  منفذ  عند  ال�ساحنات  طريق  ب�سيانة  الظفرة  منطقة 

على  واملحافظة  ال�ساحنات  حركة  لت�سهيل  الطريق  وحت�سني  تاأهيل  ومت  م��رت، 
ال�سالمة املرورية واحلد من ازدحام وتكد�ض ال�ساحنات على طريق ال�سيخ خليفة 
بن زايد الدويل املوؤدي اىل منفذ الغويفات احلدودي، وبلغت ن�سبة اإجناز امل�سروع 
%40.  ويهدف اإىل تعزيز كفاءة اإدارة الأ�سول والبنى التحتية واملرافق العامة 

الإم��ارة ومنط وج��ودة احلياة، وحتقيق  واحلفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية 
وحت�سني  تطوير  على  الظفرة  منطقة  بلدية  وحت��ر���ض  املجتمع.  وا�سعاد  ر�سا 
الفعالة،  الرقابة  وال�سالمة وحتفيز  الأم��ن  معايري  اأعلى  وفق  باملنطقة  الطرق 
احتياجات  وتلبية  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  امل�ستدامة  التنمية  معايري  مع  يتالءم  مبا 

ومتطلبات م�ستخدمي الطرق، من حيث ال�سالمة املرورية وكفاءة �سبكة الطرق 
الو�سطية  واجل��زر  الطرق  بتح�سني  البلدية  تقوم  كما  التحتية.  البنية  ومرافق 
على م�ستوى مدن املنطقة للمحافظة على ال�سالمة املرورية و�سالمة م�ستخدمي 

الطرق، واملحافظة على املظهر العام.

•• اأبوظبي-وام: 

د�سنت حكومة جمهورية القمر املتحدة م�ساريع لدعم 
قطاع الطاقة الكهربائية والتي مولها �سندوق اأبوظبي 
للتنمية بقيمة 51 مليون درهم. وتهدف امل�ساريع اإىل 
رفع كفاءة اإنتاج الطاقة يف البالد وحتديث �سبكة نقل 
ب�سعة  جديدة  مولدات  وتركيب  توريد  عرب  الكهرباء 
التوزيع  �سبكات  وت��اأه��ي��ل  م��ي��غ��اواط،   12.5 ت��ول��ي��د 

احلالية لتحقيق التنمية امل�ستدامة يف القطاع.
ومت تد�سني م�ساريع الكهرباء بح�سور فخامة غزايل 
�سعادة  و  امل��ت��ح��دة،  القمر  جمهورية  رئي�ض  عثماين 
الدولة  �سفري  امل��ق��ب��ايل  مر�سد  �سعيد  حممد  �سعيد 
امل�سوؤولني  ، وعدد من  املتحدة  القمر  لدى جمهورية 

يف احلكومة القمرية.
وقال �سعادة حممد �سيف ال�سويدي مدير عام �سندوق 
اأبوظبي للتنمية : “نعمل يف �سندوق اأبوظبي للتنمية 
البلدين  ب��ني  ال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ات  تعزيز  على 
ال�سقيقني من خالل تعاوننا امل�سرتك يف العديد من 
يف  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  اإىل  ال��ه��ادف��ة  امل��ج��الت 
التنمية  م�سرية  لدعم  القت�سادية  القطاعات  كافة 

ال�ساملة يف البالد«.
م�ساريع  مت��وي��ل  يف  ال�����س��ن��دوق  م�ساهمة  اأن  واأ���س��اف 
ال��ط��اق��ة ت��اأت��ي ك��ج��زء م��ن اأه��داف��ه ال��رام��ي��ة اإىل دعم 
اإنتاج الطاقة يف الدول النامية وتوفري اإمدادات كافية 
لتح�سني  امل��ن��اط��ق  خمتلف  اإىل  لت�سل  الكهرباء  م��ن 

اخلدمات الأ�سا�سية املقدمة لل�سكان.
للتنمية مَول  اأبوظبي  اأن �سندوق  اإىل  �سعادته  واأ�سار 
لدعم  دره���م  م��ل��ي��ون   436 بقيمة  تنموية  م�����س��اري��ع 
التنموي  الأث��ر  ذات  احليوية  القطاعات  من  العديد 
والق��ت�����س��ادي امل�����س��ت��دام يف ج��م��ه��وري��ة ال��ق��م��ر، حيث 
ق��ط��اع��ات خم��ت��ل��ف��ة كالطاقة  امل�����س��اري��ع  ت��ل��ك  غ��ط��ت 
والتعليم وال�سحة واملياه والنقل وغريها من امل�ساريع 
ال�سرتاتيجية الهامة التي �ساهمت يف حت�سني مرافق 

النمو  حتفيز  على  وعملت  البالد  يف  التحتية  البنية 
القت�سادي.

من جانبه، قدم معايل حميدي م�سيدي وزير القت�ساد 
والطاقة وال�سياحة يف جمهورية القمر املتحدة ال�سكر 
اأبوظبي للتنمية  الإمارات و�سندوق  والتقدير لدولة 
على م�ساهمتهم يف دعم امل�ساريع التنموية يف جمهورية 
القمر املتحدة خا�سة املتعلقة بقطاع الطاقة، موؤكداَ اأن 
امل�ساريع املمولة من قبل ال�سندوق والتي مت تد�سينها 
�ستعمل على تعزيز اإمدادات الطاقة وتوفري الكهرباء 
امل�ساريع على  األف ن�سمة، حيث تعمل   75 لأكرث من 
حت�سني اإنتاج الطاقة الكهربائية مما �سينعك�ض ب�سكل 
وحتفيز  املتنوعة  الإنتاجية  القطاعات  على  اإيجابي 

النمو القت�سادي امل�ستدام يف البالد.
حتديث  ع��ل��ى  ك��ذل��ك  �ستعمل  امل�����س��اري��ع  اأن  واأ����س���اف 
خ��ط��وط ال��ك��ه��رب��اء وت��ط��وي��ر ���س��ب��ك��ات ال��ن��ق��ل لتعزيز 

امل�سرتكني،  جميع  اإىل  واإي�سالها  اخلدمة،  موثوقية 
وفق اأف�سل املعايري العاملية، موؤكداً اأن عملية التحديث 
�ستمكن ال�سبكة من تلبية جميع احتياجات امل�سرتكني 
 12 اأك��رث من  اإىل  واإي�سالها  الكهربائية  الطاقة  من 
اإىل  اإ�سافة  اأنحاء اجلمهورية،  األف منزل يف خمتلف 
ت�ساهم  حيث  الإن��ت��اج،  كلف  على  الإيجابي  تاأثرياتها 
لل�سكان  ال��ك��ه��رب��اء  اإن��ت��اج  كلف  تخفي�ض  يف  امل�����س��اري��ع 

والقطاعات القت�سادية والتجارية.
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ���س��ع��ادة امل��ق��ب��ايل :” ت��رت��ب��ط دول���ة 
املتحدة بعالقات متميزة  القمر  الإم��ارات وجمهورية 
يف كافة املجالت وقد �سهدت تطوراً كبرياً يف ال�سنوات 
الأخ��رية، وذلك بف�سل توجيهات القيادة الر�سيدة يف 
م�سريا اإىل اأن دولة الإم��ارات �ساهمت يف  البلدين”.. 
القمر  جمهورية  يف  التنموية  اجل��ه��ود  خمتلف  دع��م 
بتلبية  ال��دائ��م  ال��دول��ة  اهتمام  من  انطالقاً  املتحدة، 

ومبا  وال�سديقة  ال�سقيقة  ال���دول  �سعوب  احتياجات 
يحقق لها الزدهار وال�ستقرار والرخاء.

واأ�ساف �سعادته :” قدمت دولة الإمارات العديد من 
�سندوق  �ساهم  حيث  املتحدة،  القمر  لدعم  امل��ب��ادرات 
التنموية  امل�ساريع  وتنفيذ  بتمويل  للتنمية  اأبوظبي 
املتنوعة، تتوزع ما بني دعم قطاعات الطاقة والتعليم 
ع��دد من  وج��ود  واملياه وغريها، ف�ساًل عن  وال�سحة 

امل�ساريع قيد الدرا�سة بني البلدين«.
وت�سمل م�ساريع دعم قطاع الطاقة الكهربائية توريد 
م��ي��غ��اواط، حيث   12.5 ب��ق��درة  م��ول��دات   7 وتركيب 
م��ي��غ��اواط لكل   2 ب��ق��درة  م���ول���دات   4 ت��رك��ي��ب  �سيتم 
منها يف حمطة اإت�ساموين يف اجلزيرة الرئي�سية، و3 
مولدات بقدرة 1.5 ميغاواط يف جزيرة اأجنوان، كما 
ت�سمل كذلك اأعمال تطوير ال�سبكات من خالل متديد 

خطوط النقل والتوزيع يف خمتلف اجلزر.
ال��ذي يوفره �سندوق  الدعم  اإط��ار  اأن��ه ويف  اإىل  ي�سار 
الفر�ض  وخلق  الوطنية  لل�سركات  للتنمية  اأبوظبي 
اإ�سناد مهام تطوير وتنفيذ  ال�ستثمارية لها، فقد مت 
الإماراتية  لل�سركة  الطاقة  ق��ط��اع  تطوير  م�ساريع 
اإجن���ازه���ا  ع��ل��ى  ع��م��ل��ت  ال���ت���ي  للتقنية”  “امل�ستجد 
ت�ساهم  ك��م��ا  ال��ع��امل��ي��ة.  امل��وا���س��ف��ات  �سمن  للم�ساريع 
لتحقيق  القمري  للجانب  خرباتها  نقل  يف  ال�سركة 

العتماد على الذات يف عمليات الت�سغيل وال�سيانة.
اجلدير بالذكر اأن �سندوق اأبوظبي للتنمية بداأ ن�ساطه 
التنموي يف القارة الأفريقية منذ عام 1974، حيث 
متنوعة  اقت�سادية  تنموية يف قطاعات  م�ساريع  مول 
ا�ستفادت  دره��م،  مليار   30 تتجاوز  اإجمالية  وبقيمة 
م��ن��ه��ا 39 دول����ة، ك��م��ا ع��م��ل ال�����س��ن��دوق ع��ل��ى توجيه 
ا�ستثمارات يف قطاعات ا�سرتاتيجية للم�ساهمة يف دفع 
عجلة التنمية القت�سادية، حيث بلغت عدد ا�ستثمارات 
ال�سندوق ت�سع ا�ستثمارات ما بني م�ساهمات راأ�سمالية 
يف �سركات قائمة وحمافظ خا�سة يف عدد من الدول 

الأفريقية.
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املال والأعمال

دائرة املالية املركزية بال�صارقة تطلق الدورة اخلام�صة من جائزة الأداء املايل املتمّيز

ال�ضناعة والتكنولوجيا تطلق حملة القدرات الإماراتية املتقدمة يف البنية التحتية للجودة

عمر �صوينع ال�صويدي : 26 األف موا�صفة قيا�صية ولئحة فنية اإماراتية
•• اأبوظبي -وام:

والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزارة  اأط��ل��ق��ت 
الإماراتية  “القدرات  ح��م��ل��ة  امل��ت��ق��دم��ة 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ة  يف  امل��ت��ق��دم��ة 
�ساملة  خ��ط��ة  تت�سمن  ال��ت��ي  للجودة”، 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  مب��ن��ظ��وم��ة  ل��ل��ت��وع��ي��ة 
اأهداف  من  انطالقاً  ال��دول��ة،  يف  للجودة 
لل�سناعة  ال���وط���ن���ي���ة  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
 300 “م�سروع  املتقدمة  والتكنولوجيا 

مليار«.
بكفاءة  الوعي  زي��ادة  اإىل  وتهدف احلملة 
واأداء القطاع ال�سناعي الإماراتي، وقدراته 
املوا�سفات  اأف�������س���ل  وت��ط��ب��ي��ق  ت��ب��ن��ي  يف 
واللوائح الفنية والأنظمة الداعمة لأعلى 
الدولة  الإنتاج، وما متلكه  معايري جودة 
من اأحدث املوا�سفات العاملية ذات العالقة 

بال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة.
ال�سويدي،  �سوينع  عمر  ���س��ع��ادة  وك�سف 
والتكنولوجيا  ال�����س��ن��اع��ة  وزارة  وك��ي��ل 
امل���ت���ق���دم���ة، ع����ن وج������ود ن���ح���و 26 األ����ف 
اإماراتية  فنية  ولئحة  قيا�سية  موا�سفة 
ت�سمل عددا من القطاعات احليوية مثل 
والبناء  والتكنولوجيا  والتعليم  ال�سحة 
والإن�������س���اءات والأغ���ذي���ة وال����زراع����ة، اإىل 
وتكنولوجيا  امل�ستقبل  ���س��ن��اع��ات  ج��ان��ب 
املعلومات ونظم الإدارة وغريها، مبا يعزز 

تناف�سية دولة الإمارات اإقليمياً وعاملياً.
انباء  ل��وك��ال��ة  ت�سريح  يف  ���س��ع��ادت��ه  وق���ال 
“القدرات  ح��م��ل��ة  اإن  “وام”  الإم�������ارات 
البنية  منظومة  يف  املتقدمة  الإم��ارات��ي��ة 
تعك�ض ما متلكه دولة  التحتية للجودة”، 
اإق��ل��ي��م��ي��ة ودولية  الإم������ارات م��ن جت��رب��ة 
للجودة وبنظام  التحتية  البنية  رائ��دة يف 

عايل الكفاءة.
تاأتي يف �سياق حتقيق  اأن احلملة  واأو�سح 
لال�سرتاتيجية  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  الأه��������داف 
الوطنية لل�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة 
لزيادة  ال�ساعي  مليار”،   300 “م�سروع 

املحلي  ال���ن���اجت  يف  ال�����س��ن��اع��ة  م�����س��اه��م��ة 
لقت�ساد  راف���ع���ة  اإىل  ال��ق��ط��اع  وحت���وي���ل 
الإم���ارات من خ��الل تطوير  امل�ستقبل يف 
�سناعية  ق���ط���اع���ات  واإط�������الق  امل��ن��ت��ج��ات 
ج��دي��دة وت��ع��زي��ز الع��ت��م��اد ع��ل��ى التقنية 
الرابعة  ال�����س��ن��اع��ي��ة  ال���ث���ورة  وت��ط��ب��ي��ق��ات 

وبرامج البحث والتطوير.
يف  ���س��ت�����س��ه��م  احل���م���ل���ة  اأن  اإىل  واأ�������س������ار 
باأهمية  وامل�ستهلكني  امل�سنعني  تعريف 
م��ن��ظ��وم��ة ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ل��ج��ودة يف 
ال���دول���ة وت��اأث��ريات��ه��ا ع��ل��ى حت��ق��ي��ق اأعلى 
املنتجات  ونوعية  الإن��ت��اج  لكفاءة  معايري 
اقت�ساد  دع��م  على  وق��درت��ه��ا  واخل��دم��ات 
اإىل جانب  امل�ستقبل والقت�ساد الدائري، 
امل�ستهلكني  ح��ي��اة  ج���ودة  ع��ل��ى  انعكا�سها 
املنتجات  م���ك���ان���ة  ت���ر����س���ي���خ  يف  ودوره���������ا 
العاملية، ومتكني  الأ���س��واق  الإم��ارات��ي��ة يف 
ا�ستمرارية  م����ن  ال�������س���ن���اع���ي  ال���ق���ط���اع 
القطاع  ب����اإ�����س����راك  ب����اجل����ودة  الرت�����ق�����اء 
وت�سجيع  املوا�سفات  �سياغة  يف  اخلا�ض 
ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر وت����ربز احل��م��ل��ة دور 
وزارة  يف  والت�سريعات  املوا�سفات  قطاع 
الذي  املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�سناعة 
الت�سريعات  و  /املوا�سفات  اإدارات���ه  تعمل 
الفنية واملقايي�ض/ بتكامل من اأجل تهيئة 
الدولة  يف  وال��ف��ن��ي��ة  الت�سريعية  ال��ب��ي��ئ��ة 
ل�سمان الثقة والأمان والكفاءة، واجلودة 
من  ال����واردة  اأو  الإم��ارات��ي��ة،  املنتجات  يف 
اخلارج اإىل امل�ستهلكني يف دولة الإمارات، 
القيا�سية،  املوا�سفات  تطوير  خ��الل  من 
الرقابية،  والأن��ظ��م��ة  ال��ف��ن��ي��ة،  وال��ل��وائ��ح 
ذات  ب�سورة  الوطنية،  القيا�ض  واأن��ظ��م��ة 
ان��ع��ك��ا���س��ات اإي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز مكانة 
وترويج  الإمارات”  يف  “�سّنع  ع��الم��ة 
�سادراتها  وزي������ادة  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات 

ونفاذها اإىل الأ�سواق العاملية.
والآليات  اخل��ط��ط  احل��م��ل��ة  وت�ستعر�ض 
القطاع  لتمكني  ال�����وزارة  تطبقها  ال��ت��ي 
ال�����س��ن��اع��ي م��ن حتقيق ال���س��ت��م��راري��ة يف 

من  وخدماته،  منتجاته  بجودة  الرتقاء 
املعنيني يف تطوير  اإ���س��راك جميع  خ��الل 
عرب  ل��ل��ج��ودة  التحتية  البنية  منظومة 
والتحديث  الب���ت���ك���ار،  ب���رام���ج  ت�����س��ج��ي��ع 
امل�������س���ت���م���ر ل���ل���م���وا����س���ف���ات وامل���ق���اي���ي�������ض 
اإليه  تو�سل  ما  اأح��دث  وف��ق  والت�سريعات 
العامل يف هذا القطاع، وما توفره الوزارة 
من برامج لتمكني ال�سناعيني على كافة 
مبعايري  التزامهم  ومراقبة  امل�ستويات، 

اجلودة والكفاءة واجلدارة.
�ساحبة  اجل���ه���ات  اإىل  احل��م��ل��ة  وت��ت��وج��ه 
القطاع  م���ن  ودول����ي����ا،  امل�����س��ل��ح��ة حم��ل��ي��اً 
امل����وردي����ن  واإىل  واخل�����ا������ض،  احل���ك���وم���ي 
م�ستوى  ع��ل��ى  وامل�����س��ت��ه��ل��ك��ني  وال���ت���ج���ار، 
ال�سناعة  وزارة  ب��دور  للتعريف  ال��دول��ة، 
والتكنولوجيا املتقدمة التي باتت اجلهة 
امل�����س��وؤول��ة ح�����س��راً ع��ن البنية  ال��وح��ي��دة 
الوطني  امل�ستوى  على  للجودة  التحتية 
للموا�سفات  الإم������ارات  ه��ي��ئ��ة  دم���ج  ب��ع��د 
وامل��ق��اي��ي�����ض ب���ه���ا، ك��م��ا ���س��ت��ت��وىل اخلطة 
للجودة  الإم����ارات����ي  ب��ال��ن��م��وذج  ال��ت��وع��ي��ة 

واملكانة املتقدمة التي يحتلها عامليا.
وت�سمل احلملة عدداً كبريا من الأن�سطة 
عرب  والرتويجية  والتوعوية  الإعالمية 
التقليدية  الإع��الم��ي��ة  املن�سات  خمتلف 
اأو�سع  اإىل  ال��و���س��ول  ب��ه��دف  واجل���دي���دة، 

واجلمهور  ال�سركاء  من  ممكنة  �سريحة 
امل�ستهدف عرب �سل�سلة من املواد الإعالمية 
وتعد  واملعلوماتية  التفاعلية  واملنتجات 
الأ�سا�ض  حجر  ل��ل��ج��ودة  التحتية  البنية 
ال�سناعي  باملنتج  ن��ه��و���ض  عملية  اأي  يف 
امل�ستهلك  ث��ق��ة  ل��ه  ي�سمن  مب��ا  ال��وط��ن��ي 
الأ�سواق  اإىل  ال��و���س��ول  وك��ذل��ك  امل��ح��ل��ي 
ال��ع��امل��ي��ة وال���س��ت��ج��اب��ة مل��ت��ط��ل��ب��ات��ه��ا على 
اأعلى م�ستوى عرب تقليل العوائق الفنية 
ال��ت��ج��ارة، حتقيقا لأه���داف  اأم����ام ح��رك��ة 
يف حني متتلك  300 مليار”.  “م�سروع 
الركائز  م���ن  الإم�������ارات جم��م��وع��ة  دول����ة 
املبا�سرة  التاأثريات  توثق  التي  الرئي�سة 
على  والأنظمة  والت�سريعات  للموا�سفات 
من  قدرتها  وكذلك  ال�سناعية،  التنمية 
اأن��ظ��م��ت��ه��ا ال��رق��اب��ي��ة ع��ل��ى تعزيز  خ���الل 

تناف�سية املنتجات الإماراتية.
دولة  يف  للجودة  التحتية  البنية  وت��ق��وم 
رئي�سة  م��رت��ك��زات  خم�سة  على  الإم�����ارات 
ت�����س��م��ن مواءمة  ال��ت��ي  امل��وا���س��ف��ات  ه���ي 
والت�سريعات  املوا�سفات  لأعلى  املنتجات 
يف  ال�سريع  التطور  ت��واك��ب  ال��ت��ي  الفنية 
قطاع ال�سناعة والتكنولوجيا؛ واملقايي�ض 
التي لها اأكرب الأثر يف دقة نتائج القيا�ض 
مم���ا ي��دع��م ال�����س��ن��اع��ة وع��م��ل��ي��ات تقييم 
املنتجات  ج�����ودة  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د  امل��ط��اب��ق��ة 
واأخريا  بها  ال�سالمة  متطلبات  وت��وف��ر 
الع��ت��م��اد الع��ت��م��اد ال���ذي ي��ت��وىل التاأكد 
العاملة  املطابقة  تقييم  تلبية جهات  من 
يف الدولة للمتطلبات الإلزامية ال�سادرة 
م�ستوى  ورف���ع  التنظيمية،  اجل��ه��ات  ع��ن 
على  للح�سول  ل��ت��اأه��ي��ل��ه��ا  اجل��ه��ات  ه���ذه 
الع�������رتاف امل��ح��ل��ي وال�������دويل، وم����ن ثم 
القانوين  الإط��ار  ت�سكل  التي  الت�سريعات 

املحدد واملنظم للقطاع ككل.
ومع اإعالن الهيكل اجلديد حلكومة دولة 
الإمارات العربية املتحدة يف يوليو 2020، 
والتكنولوجيا  ال�����س��ن��اع��ة  وزارة  ب���ات���ت 
الوحيدة  الحت����ادي����ة  اجل���ه���ة  امل��ت��ق��دم��ة 

امل�سوؤولة عن املهام وال�سالحيات اخلا�سة 
بالبنية التحتية للجودة ومبوجب الهيكل 
احل���ك���وم���ي اجل����دي����د، ج����رى دم����ج هيئة 
�سمن  واملقايي�ض  للموا�سفات  الإم����ارات 
امل�سوؤوليات  كافة  وانتقلت  ال���وزارة  هيكل 
التي كانت متعلقة بالهيئة قبل ذلك اإىل 
املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزارة 
الدولة  متثيل  مهمة  اإل��ي��ه��ا  انتقلت  كما 
على امل�ستويات الإقليمية والدولية �سمن 
واملقايي�ض  باملوا�سفات  اخلا�سة  الهيئات 
والع���ت���م���اد وق����د ع�����ززت خ���ط���وة الدمج 
للقطاع  التطويرية  العملية  تكامل  م��ن 
ال�سناعي عرب توحيد املرجعية القانونية 
على امل�ستوى الحتادي ، وتطوير مقاربة 
�ساملة للنهو�ض بالبنية التحتية للجودة 
من خالل مواءمة كافة الأهداف العامة 

لال�سرتاتيجية ال�سناعية للدولة.
ووفرت عملية الدمج قدرة اأكرب على دعم 
والتطوير  ل��الأب��ح��اث  متقدمة  �سيا�سات 
داخ�����ل ال���ق���ط���اع ال�����س��ن��اع��ي وط�����رح اأط���ر 
م��ت��ق��دم��ة خدمة  واإج����رائ����ي����ة  ق���ان���ون���ي���ة 
جانب  اإىل  بالقطاع،  النهو�ض  لأه����داف 
على  وال��ق��درات  للموارد  الأمثل  التوجيه 
���س��ع��ي��د ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ل��ج��ودة نحو 
اأو �سناعات  ال�سناعيات احليوية القائمة 

امل�ستقبل امل�ستهدفة.
والتكنولوجيا  ال�����س��ن��اع��ة  وزارة  وت����ويل 
باملوا�سفات  خ��ا���س��ا  اه��ت��م��ام��ا  امل��ت��ق��دم��ة 
وتقييم  وال����ت���������س����ري����ع����ات  وامل����ق����اي����ي���������ض 
تنظيم  ح��ي��ث مت  والع���ت���م���اد،  امل��ط��اب��ق��ة 
واملقايي�ض �سمن  والت�سريعات  املوا�سفات 
“املوا�سفات  ق��ط��اع  ه���و  م�����س��ت��ق��ل  ق��ط��اع 
على  ي��ح��ر���ض  وال�����ذي  والت�سريعات”، 
الفنية  ال��ت�����س��ري��ع��ات  وت��ط��وي��ر  م��راج��ع��ة 
مع  دائ���م  ب�سكل  واملقايي�ض  وامل��وا���س��ف��ات 
القطاع  متطلبات  الع��ت��ب��ار  بعني  الأخ���ذ 
جانب  اإىل  م��ع��ه،  وب��ال�����س��راك��ة  ال�سناعي 
احل��ر���ض ع��ل��ى ا���س��ت��ي��ف��اء اأف�����س��ل املعايري 

الدولية يف هذا املجال.

معهد البتكار التكنولوجي يبداأ بناء 
اأول حا�صوب كوانتوم يف املنطقة

•• اأبوظبي-وام:

ك�سف معهد البتكار التكنولوجي يف اأبوظبي 
اأم�ض عن ناظم التربيد، وهو الإطار الأويل 
يف  جتميعه  يجري  الذي  الكوانتوم  حلا�سوب 
اأبوظبي. ويقوم مركز بحوث الكوانتوم التابع 
التكنولوجي  امل�����س��روع  ه���ذا  ب��ق��ي��ادة  للمعهد 
اإىل متكني  ي���ه���دف  ال�����ذي  وال����ب����ارز  امل��ت��ق��دم 
العامل من ا�ستغالل قوة حوا�سيب الكوانتوم 
عرب تطوير حا�سوب يتمتع بقدرات حو�سبية 
ت�ستخدمان  متديد  ثالجتا  فائقة.وو�سلت 
الأ�سبوع  ه��ذا  بداية  يف  فنلندا  من  الهيليوم 
تعترب  حيث  �سخمة،  خ�سبية  �سناديق  داخ��ل 
ي�ستخدم  اأ���س��ا���س��ي��اً  م��ك��ون��اً  ال��ث��الج��ات  ه���ذه 
اأو  الكوانتوم  رقائق  لتربيد  الهيليوم  نظائر 
املعلومات  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ  الكمبيوتر  دم���اغ 

الكمومية. وتتكون ثالجة التمديد من �ستة 
م�����س��ت��وي��ات، ح��ي��ث ي��ت��واف��ق امل�����س��ت��وى العلوي 
الغرفة، يف ح��ني تنخف�ض  م��ع درج��ة ح���رارة 
املنخف�سة  امل�ستويات  احل��رارة ب�سكل ثابت يف 
حتى يتمكن اجلهاز من حتقيق درجة حرارة 
اأي  كلفن،  ميلي   10 تبلغ  للغاية  منخف�سة 
واح���د على م��ائ��ة م��ن درج���ة ح���رارة الف�ساء 
اخلارجي، والتي تعترب درجة احلرارة الأمثل 

لكي تعمل رقائق الكوانتوم.
ظواهر  ال���ك���وان���ت���وم  ك��م��ب��ي��وت��ر  وي�����س��ت��خ��دم 
“الرتاكب”  م���ث���ل  ال���ك���وان���ت���وم  م��ي��ك��ان��ي��ك��ا 
دون  اجل�����س��ي��م��ات  ل��ت��ول��ي��د  و”الت�سابك” 
اأو  الإل��ك��رتون��ات  ب��ه��ا، مثل  والتحكم  ال��ذري��ة 
املعروفة  الكمية  الأج����زاء  وه��ي  ال��ف��وت��ون��ات، 
لتوفري  وذل���ك  “الكيوبتات”،  ب��ا���س��م  اأي�����س��اً 
قوة معاجلة اأكرث قدرة بعدة اأ�سعاف ميكنها 

وقتاً  ع��ادة  ت�ستغرق  معقدة  ح�سابات  اإج���راء 
اأجهزة  اأق���وى  با�ستخدام  حتى  حللها  اأط���ول 
العامل.  يف  الكال�سيكية  الفائقة  الكمبيوتر 
التقليدية  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر  اأج���ه���زة  وت�����س��ت��خ��دم 
ك��ي��وب��ت��ات م��رت��ب��ة ك��م��ج��م��وع��ات م��وؤل��ف��ة من 
الآحاد والأ�سفار، بينما ت�ستخدم كمبيوترات 
توجد  اأن  ميكن  ال��ت��ي  الكيوبتات  ال��ك��وان��ت��وم 
ف��ي��ه��ا اجل�����س��ي��م��ات ���س��م��ن ح��ال��ت��ني يف نف�ض 
الوقت، وبالتايل تزيد من قوتها احلا�سوبية 
نتائج متعددة  بتقييم  ال�سماح لها  من خالل 

يف وقت واحد.
وي���ه���دف م��ع��ه��د الب��ت��ك��ار ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي من 
الطموحة  ال��ك��م��ي��ة  امل�������س���اري���ع  ه����ذه  خ����الل 
املتطورة  التكنولوجيا  يف  ل��ل��ري��ادة  ال��و���س��ول 
اإىل  يف املنطقة و�سمان تقدم دول��ة الإم��ارات 

جمتمع مبني على املعرفة.

بلحيف النعيمي: ت�صغيل مرحلة جممع حممد 
بن را�صد للطاقة ال�صم�صية يعزز توجهات 

الدولة نحو القت�صاد الأخ�صر
•• اأبوظبي -وام:

املناخي  التغري  وزي��ر  النعيمي  بلحيف  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  معايل  ق��ال 
والبيئة اإن دخول مرحلة جديدة من جممع حممد بن را�سد للطاقة ال�سم�سية 
نحو  للتحول  الإم���ارات  دول��ة  توجهات  �سيعزز  ميجاوات،   300 بقدرة  للخدمة 
القت�ساد الأخ�سر، وجهودها يف العمل من اأجل املناخ، و يواكب روؤية وتوجيهات 
القيادة الر�سيدة .واأكد معاليه اأن الإجنازات التي حتققها الدولة عرب موؤ�س�ساتها 
املختلفة يف جمال التحول نحو القت�ساد الأخ�سر وزيادة ح�سة الطاقة النظيفة 
ت�ستهدف  التي  الر�سيدة  القيادة  دائمة من  ومتابعة  وتوجيهات  دعم  اإىل  ت�ستند 
احلالية  ل��الأج��ي��ال  اأف�����س��ل  م�ستقبل  اإي��ج��اد  �سمان  ال�ست�سرافية  روؤي��ت��ه��ا  ع��رب 
واملقبلة.واأ�سار معاليه اإىل اأن املجمع والذي �ست�سل قدراته الإنتاجية الجمالية 
الرئي�سة يف منظومة  الأرك��ان  اأح��د  يعد   ،2030 5000 ميجاوات بحلول  اإىل 
العمل الإماراتي لن�سر وا�ستخدام حلول الطاقة املتجددة وتعزيز ح�سة الطاقة 

النظيفة يف اإجمايل مزيج الطاقة املحلي لت�سل اإىل %50 بحلول 2050.

•• ال�شارقة-الفجر:

اخلام�سة  ال��دورة  بال�سارقة  املركزية  املالية  دائ��رة  اأطلقت 
من جائزة الأداء املايل املتمّيز 2021، الهادفة اإىل تكرمي 
اجلهات احلكومية وامل�ستقلة والأمي���رية والتعليمية املتمّيزة 
املايل  القط�����اع  يف  العاملني  الأف����راد  اإىل  اإ���س��اف��ة  م��ال��ي��اً، 
احلك�����ومة  خطط  دع�����م  يف  جلهودهم  تقديراً  احلكومي، 
اإدارة  يف  الكف����اءة  م�ست����وى  رف����ع  خ�����الل  من  الر�سي�����دة 
امل�ساريع  تنفيذ  ي�سهم يف  ال��ع��ام، ومب��ا  امل��ال  امل���وارد وحفظ 

التنموية املختلفة لتعزيز التنمية والزدهار بالإمارة.

انطالق الور�ض التعريفية باجلائزة 
موؤخراً،  بال�سارقة،  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  جممع  م�سرح  و�سهد 
نا�سر  قدمها  والتي  باجلائزة،  التعريفية  الور�ض  انطالق 
ك�سواين، الأمني العام جلائزة الأداء املايل املتمّيز، وح�سن 
املركزية  املالية  دائ���رة  يف  ال��ق��رار  دع��م  مكتب  مدير  با�سا، 
يف  امل��ايل  النظام  اإدارة  مدير  اليا�سي،  ه��دى  و  بال�سارقة، 
والأق�سام  الإدارات  ق��ي��ادات  م��ن  جمع  وبح�سور  ال��دائ��رة، 
امل��ال��ي��ة يف ع���دد ك��ب��ري م��ن اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة وامل�ستقلة 

والأمريية والتعليمية يف اإمارة ال�سارقة. 

تعزيز كفاءة القطاع املايل احلكومي 
واأكد �سعادة وليد ال�سايغ، مدير عام دائرة املالية املركزية 
اإىل  ت��ه��دف  امل��ت��م��ّي��ز،  امل����ايل  الأداء  ج��ائ��زة  اأن  ب��ال�����س��ارق��ة، 
امل�ساهمة يف تطوير املالية العامة باإمارة ال�سارقة، والرتقاء 
املمار�سات  اأف�سل  وفق  والفردي  املوؤ�س�سي  الأداء  مب�ستوى 
واجلودة،  والإب���ّداع  التميز  مفاهيم  ون�سر  العاملية،  املالية 
مبا ي�سهم يف تعزيز كفاءة القطاع املايل احلكومي، وزيادة 

قدراته التناف�سية اإقليمياً وعاملياً. 
بني  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  اجل��ائ��زة  “تعك�ض  �سعادته:  وق��ال 
خمتلف اجلهات احلكومية املحلية، جت�سيداً لروؤية �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو 
املجل�ض الأعلى حاكم ال�سارقة، يف حتقيق التمّيز والإبداع، 
وب���ذل ق�����س��ارى اجل��ه��د خل��دم��ة ال��وط��ن وامل���واط���ن، ورفع 
م�ستوى الكفاءة والفعالية يف اإدارة املوارد املالية، واحلفاظ 
على املال العام، والنهو�ض مب�ستوى الكوادر املالية لتحقيق 

الغايات املن�سودة يف التنمية والتطوير«.

حتديث وتطوير جميع عوامل التمّي�ز املايل 
من ناحيته اأ�سار نا�سر ك�سواين اإىل اأنه منذ اإطالق الدورة 
 ،2017 الأوىل جلائزة الأداء املايل املتمّيز يف العام املايل 

داأبت الأمانة العامة للجائزة على حتديث وتطوير جميع 
احلكومية  واملوؤ�س�سات  اجل��ه��ات  م��ن  امل��ايل  التمّي�ز  ع��وام��ل 
ومعايريها  النوعية  املالية  الفئات  من  واأي�ساً  امل�ستهدفة 
وموؤ�سرات قيا�سها، لتكون اأ�سا�ساً يف النجاح والتمّي�ز املايل، 
م�سيفاً اأن اجلائزة تر�سخ ثقافة التمّيز وتطور الفكر املايل 
ال�سعيدين الإجرائي والعملي، لإ�سفاء هوية واحدة  على 
على خمتلف اجلهات احلكومية العاملة يف حكومة ال�سارقة 

عنوانها الكفاءة والتمّيز يف اإدارة املال العام.
17 ف��ئ��ة، �سمن  وت�����س��م��ل اجل���ائ���زة يف دورت���ه���ا اخل��ام�����س��ة 
وامل�ساريع  امل��ت��م��ّي��زة،  املوؤ�س�سية  الفئات  م�ستويات:  ث��الث��ة 
فئات  ثماين  وهناك  املتمّيزة،  الفردية  والفئات  املتمّيزة، 
يف  ال��رائ��دة  للجهة  متنح  املتمّيزة،  املوؤ�س�سة  الفئات  �سمن 
تطبيق معايري كل من الأداء املايل، واملوازنات، واحل�سابات، 
ويف  املالية،  والرقابة  والتدقيق  والإي����رادات،  وامل�سرتيات، 
جمال امل�ساريع املتمّيزة، هناك فئتان هما: م�ساريع تر�سيد 

النفقات، وم�ساريع البتكار املايل. 

الفئات الفردية
ومدير  املتمّيز  املايل  املدير  فئة  الفردية  الفئات  وتت�سمن 
املالية يف  الإدارات  )م��دراء  املتمّيز  الإ���س��رايف  امل��ايل  الإدارة 
املتمّيز  املايل  الق�سم  ورئي�ض  املركزية فقط(،  املالية  دائ��رة 
املالية يف  الأق�سام  الإ�سرايف )روؤو�ساء  املايل  الق�سم  ورئي�ض 
دائرة املالية املركزية فقط(، اإ�سافة اإىل فئة حملل املوازنات 

املتمّيز،
واملدقق  املتمّيز،  امل�سرتيات  و�سابط  املتمّيز،  واملحا�سب   
واملوظف  املتمّيز،  ال�سامل  امل��ايل  وامل��وظ��ف  املتمّيز،  امل��ايل 
املايل اجلديد املتمّيز، واملوظف ذو اخلدمة املتمّيزة لأكرث 

من 25 عاماً.
ومن املقرر اأن يبداأ الرت�ّسح للجائزة جلميع الفئات ابتداًء 
دي�سمرب   23 ي��وم  وحتى   2021 اأغ�سط�ض   22 ي��وم  م��ن 
و�سيتم  للجائزة  الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  خ��الل  م��ن   ،2021
الإعالن عن الفائزين يف بداية عام 2022، بعد مراجعة 
�سعادة  قبل  م��ن  النتائج  واعتماد  وتقييمها،  امللفات  كافة 

املدير العام لدائرة املالية املركزية.
عدد  حتقيق  على  بال�سارقة  املركزية  املالية  دائ��رة  وتعمل 
وتنمية  اإدارة  يف  تكمن  التي  ال�سرتاتيجية  الأه���داف  من 
وتوفري ال�سيولة النقدية، وتطوير منظومة موازنة الأداء، 
وتنفيذ �سيا�سات مالية متكاملة وفّعالة، وبناء منوذج عاملي 

يف املالية العامة، ومتكني التحول الذكي، وتطبيق خدمات 
الرقابة  منظومة  ت��ع��زي��ز  اإىل  اإ���س��اف��ة  جن���وم،  �سبع  بفئة 

الداخلية، ومتكني املوارد الب�سرية املواطنة، وتطوير ثقافة 
التمّيز والبتكار واإدارة الأداء املوؤ�س�سي.

مفاجاآت �صيف دبي تقدم جمموعة من 
عرو�ض الت�صوق واأن�صطة الرتفيه العائلي

•• دبي -وام: 

تقدم “مفاجاآت �سيف دبي 2021 “ جمموعة فريدة من عرو�ض الت�سوق 
الأذواق  جميع  تنا�سب  التي  العائلية  الرتفيه  واأن�سطة  املاأكولت  وجت��ارب 
وتتيح لزوارها الفر�سة لالإ�ستماع باأف�سل العرو�ض يف اأجواء مليئة باملرح 

حتى الرابع من �سبتمرب املقبل.
و�سلطت موؤ�س�سة دبي للمهرجانات والتجزئة - اجلهة املنظمة ل�”مفاجاآت 
ال�سوء  التجاري بدبي -  ال�سياحة والت�سويق  التابعة لدائرة  �سيف دبي” 
التي ميكن لالأ�سدقاء واأفراد  التجارب والأن�سطة الرتفيهية  اأف�سل  على 
العائلة ال�ستمتاع بها يف خمتلف اأنحاء دبي والتي ت�سم عرو�ض املاأكولت 
التي   “ للمطاعم  ال�سيف  “اأ�سبوع  فعالية  �سمن  دب��ي  مطاعم  اأب���رز  يف 
اأ�سهى الو�سفات  اأغ�سط�ض اجلاري وتقدم جمموعة من   21 ت�ستمر حتى 
الت�سويقية  العرو�ض  عدد من  اإىل  بالإ�سافة  العاملية  املطابخ  من خمتلف 

والتخفي�سات املميزة واأن�سطة املرح والرتفيه العائلي وغريها .
الرئي�سي  ال��راع��ي  مع  بال�سراكة  العام  دبي”هذا  �سيف  “مفاجاآت  وتقام 
“بطاقة ما�سرت كارد” من بنك راأ�ض اخليمة الوطني وعدد من ال�سركاء 
مول  �سيتي  ف�ستيفال  “دبي  الفطيم  جمموعة  ومنهم  ال�سرتاتيجيني 
للت�سوق  مريكاتو  “مركز  ال��زرع��وين  “وجمموعة  ب��الزا  ف�ستيفال  ودب��ي 
الإم���ارات  وط���ريان  القاب�سة  ودب��ي  الر�ستماين  عبدالواحد  “وجمموعة 
�سيتي  الإم���ارات  “مول  الفطيم  ماجد  و�سركة  وا”ت�سالت”  و”اإينوك” 
�سنرت مردف �سيتي �سنرت ديرة” و”مريك�ض” ونخيل “ابن بطوطة مول 

وذا بوينت ونخيل مول و�سوق التنني 2«.
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املال والأعمال
يف ندوة ناق�ضت تطور العالقات الإماراتية امل�ضرية املتميزة بالغردقة 

ال�صحفيني الإماراتية: م�صر والإمارات يف قارب واحد

اأم�ض دبي  ت�صرفات عقارات  مليون درهم   923
•• دبي-وام:

اأكرث  اأم�ض  بدبي  والأم��الك  الأرا�سي  دائ��رة  العقارية يف  الت�سرفات  بلغت 
من 923 مليون درهم حيث �سهدت الدائرة ت�سجيل 329 مبايعة بقيمة 
 234.92 بقيمة  لالأرا�سي  مبايعة   38 منها  دره��م،  مليون   752.57
مليون درهم و291 مبايعة لل�سقق والفلل بقيمة 517.65 مليون درهم.
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�سي بقيمة 38 مليون درهم يف منطقة جمريا 
الأوىل تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا تليها 
مبايعة بقيمة 15 مليون درهم يف منطقة حدائق ال�سيخ حممد بن را�سد.

اإذ  املبايعات  ع��دد  حيث  م��ن  املناطق  الأوىل  علي  جبل  منطقة  وت�����س��درت 
10 مبايعات بقيمة 37 مليون درهم وتلتها منطقة وادي ال�سفا  �سجلت 
5 بت�سجيلها 8 مبايعات بقيمة 32 مليون درهم وثالثة يف حدائق ال�سيخ 

حممد بن را�سد بت�سجيلها 5 مبايعات بقيمة 57 مليون درهم.
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 22 مليون 
 16 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  ك��اأه��م  الأول  معي�سم  مبنطقة  دره��م 
مليون   14 بقيمة  مبايعة  واأخ���رياً  نخلة جمريا  دره��م يف منطقة  مليون 
درهم يف منطقة نخلة جمريا.وت�سدرت منطقة اخلليج التجاري املناطق 
 72 بقيمة  50 مبايعة  �سجلت  اإذ  والفلل  ال�سقق  من حيث عدد مبايعات 
43 مبايعة بقيمة  5 بت�سجيلها  مليون درهم وتلتها منطقة وادي ال�سفا 
86 مليون درهم وثالثة يف الرب�ساء جنوب الرابعة بت�سجيلها 37 مبايعة 
150.27 مليون  23 مليون درهم.و�سجلت الرهون قيمة قدرها  بقيمة 
درهم منها 14 رهن اأرا�ض بقيمة 60.71 مليون درهم و 49 رهن فلل 
الأوىل  اأهمها مبنطقة جمريا  وك��ان  دره��م  89.56 مليون  بقيمة  و�سقق 
بقيمة 39 مليون درهم واأخرى يف منطقة مر�سى دبي بقيمة 25 مليون 
مليون   20.32 بقيمة  هبة   15 ت�سجيل  �سهدت  فقد  الهبات  دره��م.اأم��ا 
درهم كان اأهمها مبنطقة وادي ال�سفا 5 بقيمة 8 ماليني درهم واأخرى يف 

منطقة وادي ال�سفا 7 بقيمة 5 مليون درهم.

تقدير متنح �صركة ن�صتلة دبي ال�صناعية البطاقة الذهبية للتميز العمايل

•• الغردقة-الفجر:

الإماراتية  ال�����س��ح��ف��ي��ني  ج��م��ع��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
اأم�ض، ندوة اإعالمية حول تطور العالقات 
الإم���ارات���ي���ة امل�����س��ري��ة وذل���ك ع��ل��ى هام�ض 
اإىل  الثاين من زي��ارة وفد اجلمعية  اليوم 
مدينة الغردقة بجمهورية م�سر العربية 
بني  ال�سياحي  التعاون  تعزيز  �سبل  لبحث 

البلدين ال�سقيقني.
“م�سر  التى حملت عنوان:  ال��ن��دوة،  ق��دم 
الإعالمي   ... واح���د  ق���ارب  والإم�����ارات يف 
يف  ال�����س��ح��ف��ي  ال��ك��ات��ب  لبالده”،  ���س��ف��ري 
جريدة الحتاد الإماراتية الحتاد الدكتور 
العالمية  واإدارت���ه���ا  ال��ع��و���س��ي،  اهلل  ع��ب��د 
الإداري����ة  الهيئة  ع�سو  ال��درم��ك��ى  فاطمة 

لفرع اجلمعية يف فرع اأبوظبي.

عالقات تاريخية
يف بداية الندوة، قال ح�سني املناعي، نائب 
ال�سحفيني  جمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
الإم������ارات������ي������ة، ورئ����ي���������ض جل���ن���ة الع������الم 
ال�سياحي، اإن العالقات الإماراتية امل�سرية 
�سهدت منواً ملحوظاً يف غ�سون ال�سنوات 
بني  ال��ع��الق��ات  ت��ط��ور  يعك�ض  املا�سية مب��ا 
�سيما  امل���ج���الت، ل  ال��ب��ل��دي��ن يف خم��ت��ل��ف 
وان دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة كانت 
وما زالت من اأكرث دول العامل دعماً مل�سر 
و�سعبها لت�سكل هذه العالقة بني البلدين 
العربية،  ل��ل��ع��الق��ات  من��وذج��اً  ال�سقيقني 
التحديات  القائمة على الوقوف معاً �سد 
ت���واج���ه الأم�����ن القومي  ال��ت��ي  وامل��خ��اط��ر 

العربي.
ي����راأ�����ض الوفد  ال�����ذي  امل���ن���اع���ي،  واأ�����س����اف 
الإع���الم���ي ف��ى زي��ارت��ه جل��م��ه��وري��ة م�سر 
الوقت  يف  املتميزة  ال��ع��الق��ة  اإن  ال��ع��رب��ي��ة، 
امل�سري  وال�سعبني  القيادتني  الراهن بني 
والإماراتي، هي ا�ستمرار مل�سرية العالقات 
ال��وث��ي��ق��ة وامل��ت��م��ي��زة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن، وما 
واحد،  وم�ستقبل  م�سري  م��ن  يجمعهما 
م�سرياً اإىل اأن اجلوانب القت�سادية ت�سكل 
امل�سرية  للعالقات  القوية  الأع��م��دة  اأح��د 

اإذ ي��ع��د ال�����س��وق الإم����ارات����ي  الإم����ارات����ي����ة، 
امل�سرية  ل���ل�������س���ادرات  الأوىل  ال���وج���ه���ة 
%11 من اإجمايل  وي�ستقبل �سنوياً نحو 

�سادرات م�سر للعامل.

�ضريك جتاري
ال�سريك  الإم����ارات  “تعد  امل��ن��اع��ي:  وت��اب��ع 
ال��ت��ج��اري ال��ث��اين ع��رب��ي��اً وال��ت��ا���س��ع عاملياً 
التجاري  ال��ت��ب��ادل  حجم  بلغ  حيث  مل�سر، 
غ��ري ال��ب��رتويل ب��ني ال��ب��ل��دي��ن خ���الل عام 
بن�سبة  دولر،  م��ل��ي��ارات   6 ن��ح��و   2019
 ،2018 بعام  مقارنة   9.6% بلغت  منو 
جتاري  �سريك  اأك���رب  ���س��اد���ض  م�سر  وت��ع��د 
ع��رب��ي ل���الإم���ارات، وف��ق ب��ي��ان��ات احلكومة 
امل�سرية، فيما بلغ حجم التبادل التجاري 
الن�سف  ال��ب��ل��دي��ن يف  ب���ني  ال��ن��ف��ط��ي  غ���ري 
الأول من 2020، نحو 3.4 مليار دولر 
ذات��ه��ا من  ب��ال��ف��رتة  %20 م��ق��ارن��ة  بنمو 
جائحة  ت��اأث��ري  م��ن  ال��رغ��م  على   ،2019
ك���ورون���ا ال��ك��ب��ري ع��ل��ى ح��ج��م ال���ت���ج���ارة يف 

العامل اأجمع.«
املرتبة  الإم��ارات حتتل  اأن  املناعي  واأو�سح 
يف  امل�ستثمرة  العامل  دول  بني  من  الأوىل 
تراكمي  ا�ستثمار  ر�سيد  ب��اإج��م��ايل  م�سر 

منو  م��ع  دره����م،  م��ل��ي��ار   55.2 اإىل  ي�سل 
موؤخًرا  م�سر  يف  الإماراتية  ال�ستثمارات 
م�ساريع  دخ������ول  م����ع   ،300% ب��ن��ح��و 
ع��م��الق��ة اإم����ارات����ي����ة يف ق���ط���اع���ات جت���ارة 
والبنية  وال���ع���ق���ارات  وال��ط��اق��ة  ال��ت��ج��زئ��ة 

التحتية واللوج�ستيات وال�سناعات.
الإماراتية  ال�����س��رك��ات  ع��دد  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
�سركة   1165 على  حالًيا  يزيد  م�سر  يف 
يف جم������الت خم��ت��ل��ف��ة م��ن��ه��ا ال���ع���ق���ارات، 
وال���������س����ي����اح����ة، وال�����رتف�����ي�����ه، وال�����ب�����رتول، 
والطاقة، والأغذية، والزراعة وتكنولوجيا 

املعلومات. 
ومن بينها �سركة اإعمار جمموعة الفطيم، 
النظيفة،  الطاقة  لإنتاج  النوي�ض  و�سركة 

و�سركات مبادلة، 
الإمارات  وموؤ�س�سة  العاملية،  دب��ي  وموانئ 
و�سركة  ال��ل��ول��و،  وجمموعة  ل��الت�����س��الت، 
الظاهرة، وجنان الزراعية، ودراجون اويل 

ودانة غاز.

اأفق تعاون
جمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ن��ائ��ب  وق���ال 
التدفقات  ان  الإم����ارات����ي����ة  ال�����س��ح��ف��ي��ني 
�سجلت  وم�سر  الإم�����ارات  ب��ني  ال�سياحية 

م���ع���دلت من���و م��ت��وا���س��ل��ة م���ع زي�����ادة اأفق 
ال�ستثمار  يف  ال�سراكة  وجم��الت  التعاون 
النمو  يعك�ض  مبا  البلدين  بني  ال�سياحي 
ال�سياحي املطرد، فيما من املتوقع اأن ي�سهد 
وتقدماً  ك��ب��رية  ح��رك��ة  ال�سياحي  ال��ق��ط��اع 
ظل  يف  املقبلة،  ال�سنوات  خ��الل  ملحوظاً 
وجود اإرادة حقيقية لفتح جمالت �سراكة 

يف ال�ستثمار ال�سياحي بني البلدين.
عن  ���س��ادرة  ر�سمية  اإح�سائيات  وبح�سب 
الهيئة امل�سرية العامة للتن�سيط ال�سياحي، 
ت�سّكل دول اخلليج نحو %25 من حجم 
ال�سياحة الوافدة اإىل م�سر، ت�ستحوذ دولة 
وذلك  منها،  الأ�سد  ن�سيب  علي  الإم���ارات 
دولة  يف  ال�سياحية  ال��دوائ��ر  اأول���ت  بعدما 
امل�سرية  لل�سوق  ك��ربى  اأه��م��ي��ة  الإم�����ارات 
والرتويجية،  الت�سويقية  حمالتها  �سمن 

باعتباره من الأ�سواق املهمة والواعدة.

روابط متينة
واأك����د امل��ن��اع��ي ف��ى خ��ت��ام ك��ل��م��ت��ه، ع��ل��ى اإن 
الإمارات  بني  املتينة  وال��رواب��ط  العالقات 
تطور  تعزيز  يف  مهماً  دوراً  ت��وؤدي  وم�سر 
ومن������و ح����رك����ة ال���ت���دف���ق ال�������س���ي���اح���ي بني 
امل�سري  ال��ت��ع��اون  واأن  �سيما  ل  ال��ب��ل��دي��ن، 

الإماراتي بالقطاع ال�سياحي ُيعد منوذجاً 
يحتذى ب��ه ب��ني ال���دول الأخ����رى م��ع فتح 
ال�سياحي  ال�ستثمار  يف  ���س��راك��ة  جم���الت 

بني البلدين.
من جانبه، قال الدكتور عبد اهلل العو�سي، 
اأن م�سر مل تكن يوما دولة عابرة فجذورها 
كونها  ف�سال عن  التاريخ،  غائرة يف عمق 
ح�سارة ممتدة لأكرث من خم�سة اآلف عام 
ادخلوا  ب���”  التي تروى  �سمدت بجذورها 

م�سر اإن �ساء اهلل اآمنني«.
واأ�ساف العو�سي، ان العالقات الإماراتية 
وت���ع���اوًن���ا ودعًما  ت���ق���ارًب���ا  ���س��ه��د  امل�����س��ري��ة 
املا�سية،  ال�سنوات  غ�سون  يف  وا�ستثماًرا 
التفاقيات  م��ن  العديد  اإب���رام  خ��الل  م��ن 
ومذكرات التفاهم التي تعزز التعاون بني 
التعاون،  جم���الت  خمتلف  يف  ال��دول��ت��ني 
م���ن قوة  ال���ي���وم  ن����راه  م���ا  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
ب���ني م�����س��ر والإم���������ارات يك�سف  وت���الح���م 
املوؤ�س�ض  الأب  درب  على  دائ��م��اً  الأب��ن��اء  اأن 
املغفور له باذن اهلل تعايل ال�سيخ زايد بن 
الذي  �سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه”، 
ظل عا�سقاً وحمباً مل�سر و�سعبها، والقيادة 
الأ�سعدة  ك��اف��ة  ب��ع��ده على  م��ن  ال��ر���س��ي��دة 

وامل�ستويات.

عالقات ا�ضرتاتيجية
بدوره، قال اأمين عبد املجيد، وكيل نقابة 

ال�سحفيني امل�سريني،
بني  املتميزة  ال�سرتاتيجية  العالقات  اأن   
وجمهورية  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات 
يف  تاريخية  ع��الق��ات  ه��ي  العربية  م�سر 
ك��اف��ة امل��ج��الت وال��ت��ى ت��وؤت��ي ث��م��اره��ا علي 
ال�سعبني ال�سقيقني ويف مقدمتها احلفاظ 
ال��ع��رب��ي مبفهومه  ال��ق��وم��ي  ع��ل��ى الأم����ن 

الوا�سع.
املناعي،  اأه��دي ح�سني  ال��ن��دوة،  وف��ى ختام 
درع جمعية ال�سحفيني الإماراتية اإىل كل 
من الدكتور عبداهلل العو�سي واأمين عبد 
اليو�سف  روز  بوابة  حترير  رئي�ض  املجيد، 
الإل���ك���رتون���ي���ة، و����س���الح ع���ب���داهلل، مدير 

مكتب موؤ�س�سة دار الهالل فى الغردقة.

•• دبي-وام:

دبي  ن�ستله  �سركة  الرابعة  دورتها  يف  “تقدير”  جائزة  كرمت 
ال�سناعية، مبنحها البطاقة الذهبية للتميز العمايل عن فئة 
5 جنوم، تقديراً جلهودها والتزامها بتطبيق معايري اجلائزة 
فيما يتعلق برعاية العمال وتوفري اأف�سل بيئة عمل لهم، كما 
الزرقاء”  “البطاقات  ب��  العمال  من  جمموعة  اجلائزة  كرمت 
عن فئة العمال املتميزين، وذلك خالل حفل خا�ض اأقيم بهذه 
روابط  لتعزيز  علي،  ال�سركة يف منطقة جبل  مقر  املنا�سبة يف 

التعاون امل�سرتك مبا يخدم م�سالح الطرفني وطموحاتهما.
واأ�ساد، �سعادة اللواء عبيد مهري بن �سرور، رئي�ض جائزة تقدير 
العمالية رئي�ض اللجنة الدائمة ل�سوؤون العمال يف دبي، بجهود 
5 جنوم  فئة  باجلائزة �سمن  للفوز  الدوؤوبة  “ن�ستله”  �سركة 
اإىل  ال�سركة  داعياً  العمل،  مواقع  كافة  يف  معايريها  وتطبيق 
كنموذج  املقدمة،  يف  البقاء  ل�سمان  والتميز  العطاء  موا�سلة 
ب��ل على  دب��ي  لي�ض فقط يف  ال��ع��م��ال  رع��اي��ة  م�سرف يف جم��ال 
جائزة  تلعبه  ال��ذي  الكبري  ال���دور  على  ال��ع��امل.واأك��د  م�ستوى 
“تقدير” حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
تعزيز  يف  التنفيذي،  املجل�ض  رئي�ض  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم،  اآل 
باجتاه  قدماً  والدفع  دبي  يف  العمالية  وال��ري��ادة  التميز  ثقافة 
حتقيق اأهداف اجلائزة التي تتمحور حول بناء اأف�سل العالقات 
بني العمال وال�سركات و�سمان حقوق وواجبات الطرفني جتاه 
دورتها  يف  اجل��ائ��زة  اأن  ع��ن  �سعادته،  البع�ض.وك�سف  بع�سهما 
اإىل  للو�سول  ك��ربى  ودولية  وطنية  �سركة   15 اأهلت  الرابعة 
وتعزيز  العمال  رعاية  العامل يف جمال  �سركات  اأف�سل  م�ساف 

ال��وظ��ي��ف��ي وال��ك�����س��ف ع��ن ق�س�ض جن���اح رائ��ع��ة لعمال  ال����ولء 
التزام  ا�ستطاعوا تغيري واقع حياتهم وحياة عائالتهم بف�سل 
الرتقاء  طريق  على  بيدهم  والأخ��ذ  برعايتهم  ال�سركات  هذه 
قيامه  خ��الل  �سعادته،  طموحاتهم.وقال  وحتقيق  الوظيفي 
بجولة تفقدية داخل ال�سركة واطالعه على مراحل وخطوط 
مرافق  داخ��ل  واملوظفني  العمال  واأماكن  العمل  وبيئة  الإنتاج 
ال�سركة، اإن اجلائزة قدمت بدعم من 4 جهات حكومية و50 
موؤ�س�سة ت�سمل جامعات وم�ست�سفيات وعيادات �سحية وحمالت 
للقطاع  التابعة  املوؤ�س�سات  من  وغريها  ت�سوق  ومراكز  �سرافة 
اخلا�ض، خدمات وح�سومات لل�سركات اخلم�سة ع�سرة املتميزة 
ولأكرث من 50 األف عامل متميز فازوا بفئتي اجلائزة 4 – 5 
جنوم يف دورتها الرابعة للعام 2020، و�ستوفر على ال�سركات 
وال��ع��م��ال ع�����س��رات امل��الي��ني ع��ل��ى �سكل ح�����س��وم��ات م��ال��ي��ة على 
الب�سائع  اأو  احلكومية  اجلهات  من  يتلقونها  التي  اخل��دم��ات 
والأدوات املتنوعة التي ي�سرتونها من املراكز واملحالت امل�ساركة 
يف دعم اجلائزة«.بدوره قال رميي عجل، رئي�ض جمل�ض الإدارة 
الأو�سط  ال�سرق  ملنطقة  ن�ستله  ل�سركة  التنفيذي  والرئي�ض 
و�سمال اإفريقيا:” نحن فخورون باحل�سول على جائزة تقدير 
العمالية املتميزة عن فئة 5 جنوم مل�سنع ن�ستله دبي ال�سناعية 
، لفتاً اإىل اأن احل�سول على اجلائزة يلهم ال�سركة لبذل جهود 

م�ساعفة يف خدمة العمال وتوفري البيئة الإبداعية لهم«.

- بطاقات ذهبية للمتميزين 
على  وال��زرق��اء  الذهبية  البطاقات  توزيع  عملية  �سعيد  وعلى 
اأكد  ب��اجل��ائ��زة،  الفائزين  املتميزين  وال��ع��م��ال  ال�سركات  بقية 

امل��ق��دم خ��ال��د اإ���س��م��اع��ي��ل، اأم���ني ع���ام اجل��ائ��زة اأن ف��ري��ق العمل 
اجلهات  مع  عليها  متفق  اأجندة  وف��ق  البطاقات  توزيع  �سيبداأ 
احلكومية واملوؤ�س�سات وال�سركات اخلا�سة، والعمل عن قرب مع 
هذه اجلهات لت�سهيل عملية احل�سول على املحفزات من قبل 
اإجناز مبادرة بطاقات  اإن  اأمني عام اجلائزة،  م�ستحقيها.وقال 
وتوزيعها  عاملياً  نوعها  الأوىل من  تعترب  التي  العمايل  التميز 
على م�ستحقيها، ياأتي ثمرة لدعم اجلهات احلكومية واخلا�سة 
وجهود فريق عمل اجلائزة طوال العام املا�سي، مما يوؤ�سر اإىل 
بدء مرحلة جديدة من م�سرية التميز يف جمال رعاية العمال 
يف الدورة املقبلة للجائزة«.ولفت اإىل اأن املحفزات واحل�سومات 
املتميزين،  للعمال  واخلا�ض  احلكومي  القطاعان  قدمها  التي 
بع�ض  �ستوفر  دب��ي حيث  يف  العمالة  لقطاع  كبرياً  اإجن���ازاً  تعد 
تعليمهم  بتكملة  الراغبني  للعمال  كبرية  ح�سومات  اجلامعات 
بتعليم  ال��راغ��ب��ني  اأو  اأع��ل��ى  وظيفية  منا�سب  على  للح�سول 
والعيادات  امل�ست�سفيات  بع�ض  �ستقدم  ك��م��ا  دب���ي،  يف  اأب��ن��ائ��ه��م 
اإىل احل�سومات  بالإ�سافة  ا�ست�سارات �سحية جمانية  ال�سحية 
التي تقدمها بع�ض �سركات ال�سرافة وحمالت الت�سوق املتعاقدة 

مع اجلائزة وغريها من املحالت.

- قائمة املزايا .
2020 اقباًل كبرياً  و�سهدت اجلائزة يف دورتها الرابعة للعام 
من قبل ال�سركات، حيث ارتفع عدد الطلبات املقدمة اإىل اأكرث 
�سروط  ا�ستيفاء  منها   175 ا�ستطاعت  �سركة   3000 م��ن 
التناف�ض  عملية  من  النهائية  املراحل  اإىل  والو�سول  امل�ساركة 
املحفزات  قائمة  وت�سمل  ال��رائ��دة،  اجل��ائ��زة  ب��ه��ذه  ال��ف��وز  على 

 35 5جنوم/   -  4/ فئة  �سمن  باجلائزة  للفائزين  املمنوحة 
على   /50% –  25/ ن�سبته  تخفي�ض  منح  اأب��رزه��ا  حم��ف��زاً، 
ومنح  اجل��ه��ات،  ه��ذه  لبع�ض  املقدمة  املناق�سات  وث��ائ��ق  ر���س��وم 
عملية  يف  الهند�سي/  التفوق  م��ب��ادرة  /�سمن  اإ�سافية  نقاط 
التقييم الفني ملقاويل وا�ست�ساري امل�ساريع اخلا�سة ببلدية دبي 
�سمن معايري حمدده لل�سركات الفائزة من قبل ادارة تراخي�ض 
البناء واإعفاء ال�سركات من ر�سم جتديد �سهادة الكفاءة املهنية 
لديها ملدة عام واح��د قابل للتجديد ح�سب  عن كل مهند�ض” 

ال�سركات  منح  اأي�ساً  احلوافز  ت�سمل  كما  القرار.  تطبيق  نتائج 
دبي  لإق��ام��ة  التابع  والب��ت��ك��ار  الإب���داع  مركز  ع�سوية  املتميزة، 
لال�ستفادة من كافة اخلدمات املتاحة واملعنية بالإبداع والبتكار 
لل�سركات  الفكرية  امللكيات  لت�سجيل  خا�سة  ت�سهيالت  وتقدمي 
تدريبية  دورات  وم��ن��ح  ر����س���وم،  اأو  ت��ك��ال��ي��ف  دون  م��ن  امل��ت��م��ي��زة 
افرتا�سية جمانية يف اأكادميية ديوا، ومنح بطاقة نول جمانية 
للعمال وال�سماح لل�سركات الفائزة بالإعالن والت�سويق خلدماتها 

ومنتجاتها بو�سع لوحة عر�ض يف اإحدى حمطات املرتو.

ح�ضن املناعي: تعاون الإمارات 
وم�ضر يف ال�ضياحة منوذج يحتذى 

به بن الدول
الدكتور عبداهلل العو�ضي: 

العالقات الإماراتية امل�ضرية 
ت�ضهد تقارًبا وتعاوًنا ودعًما 

م�ضتمرًا

امل�صتثمرون يعززون حيازات النقد 
يف ظل اآفاق مظلمة لقت�صاد اأوروبا 

•• لندن-رويرتز:

اأظهر م�سح يجريه بنك اأوف اأمريكا ل�سهر اأغ�سط�ض -اآب اأم�ض الثالثاء 
اإن اأقل من ن�سف امل�ساركني يف امل�سح ال�سهري ملديري ال�سناديق يتوقعون 
�سهرا  الأوروب��ي على مدى الثني ع�سر  التح�سن لالقت�ساد  املزيد من 

املقبلة، ما ميثل اأدنى ن�سبة منذ يونيو- حزيران املا�سي.
وجاء يف الن�سخة الأوروبية من امل�سح ال�سهري اأن التوقعات بفتور النمو 
من  باملئة   19 اأ���س��ار  فيما  ك��وف��ي��د،  خم���اوف  اإىل  اأ�سا�سي  ب�سكل  ت��رج��ع 
امل�ستثمرين اإىل ال�ساللة املتحورة دلتا كاأكرب خماطر يرجح ان يتجنبها 
الق��ت�����س��اد الأوروب�������ي، ب��ع��د خم��اط��ر ال��ت�����س��خ��م وامل���خ���اوف م��ن حدوث 

ا�سطراب جراء التخفيف التدريجي للتحفيز.
وقال بنك اأوف اأمريكا اإنه نتيجة لهذا، رفع 23 باملئة من امل�ستثمرين 

حيازات النقد، وهي اأكرب ن�سبة يف عام.
وقال نحو 70 باملئة من عمالء بنك اأوف اأمريكا، باأ�سول حتت الإدارة 
الأو�ساع القت�سادية،  اإنهم يتوقعون حت�سن  750 مليار دولر،  بقيمة 

مقارنة مع 64 باملئة يف م�سح يوليو- متوز.
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العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - الوادي الكبري ملقاولت التك�سية والر�سيات   
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001894/ 

اإىل املحكوم عليه : الوادي الكبري ملقاولت التك�سية والر�سيات 
العنوان : ال�سارقة - بوطينة مقابل الغزال للطباعة 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ �سهيل بات�سو مياه �سركار - 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 كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 9572 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
 حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - ال�سنغال ملقاولت الملنيوم والزجاج   
جتاري   SHCEXCICOMS2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002552/ 

اإىل املحكوم عليه : ال�سنغال ملقاولت الملنيوم والزجاج 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سركة هامبورج التجارية - ذ م م  
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 كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 127759 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0002203 اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : �سركة عرمان ملقاولت البناء - ذ م م ه�سام نبيل ابو احل�سن لبناين 

اجلن�سية - نعلمكم بان املدعي رم�سان ر�ستكار لتجارة مواد البناء 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله و�سدر بحقكم احلكم التي : 

بعد الإطالع على الوراق : 
ناأمر بالزام املدعي عليهما ان يوؤديا للمدعية بالت�سامن فيما بينهما مبلغ : ثالثمائة 
وثالثون الف واربعمائة واثنني و�سبعون درهم والزمتهما بالفائدة القانونية بواقع %5 

�سنويا اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمتهما بامل�سروفات. 
حرر بتاريخ 2021/8/15  - حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملني
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICIPTO2021 / 0004729 اأمر على عري�سة   
اىل املدعي عليه : جمدى موفق البلعا - �سوري اجلن�سية 

نعلمكم بان املدعي ور�سة املوهبة ل�سيانة ال�سيارات - وميثلها قانونا / علي طالب �سعبان 
�سلمان - قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة و�سدر بحقكم احلكم التي : 

احلكم 
اأنه بتاريخ 2021/6/12 

بعد الطالع على الوراق 
ناأمر بالزام املدعي عليه بان ي�سلم املدعية املنقولت مو�سوع طلبها واملبينة تف�سيال يف 

�سحيفة الأمر على عري�سة مو�سوع هذا القرار. 
حرر بتاريخ 2021/8/11 - حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملني 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية - رائد لطفي نا�سر 
)جزئي(   مدين    AJCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001444/ 

اإىل املحكوم عليه : رائد لطفي نا�سر - العنوان : عجمان �سارع ال�سيخ خليفة - بناية كرات�سي دربار - �سقة 
رقم 901 مكاين رقم 831945497  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ مل�سات لتلميع وتنظيف ال�سيارات  

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 كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 7184.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0002514 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : طارق عدنان علوين  
جمهول حمل الإقامة : باإمارة عجمان مقابل حمكمة عجمان مكتب املحامية مروة 

الريامي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية بناية ميزون الغامن مكتب رقم 1104  
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/8/26 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 8( �سخ�سيا 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 
امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/8/17 م   

مدير اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات - خورفكان
ال�سيد/ امين احمد �سليمان ال�سراري الظنحاين - اجلن�سية : الإمارات 

ال�سم  يف   %100 ال��ب��ال��غ��ة  ح�سته  يف  )ت���ن���ازل(  يت�سمن  حم���رر  ع��ل��ى  ال��ت�����س��دي��ق  وط��ل��ب 
واملرخ�ض   ، وحل��ام  ح��دادة  ور�سة  الرخ�سة  ن�ساط   ، للحدادة  الظنحاين  امي��ن  التجاري 
من دائرة التنمية القت�سادية يف خورفكان رخ�سة �سناعية رقم 778521 ال�سادر بتاريخ 
ح�سن  حممد  ال�سيد/�سعيد  اىل  بخورفكان.  الإقت�سادية  التنمية  دائ��رة  يف   2020/7/21
ال�سراري الظنحاين ، اجلن�سية : الإمارات. الذي يرغب بتغيري ال�سم التجاري من امين 
الظنحاين للحدادة اىل ركن الربكة للحدادة. ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف 

انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   

اإعالن عن بيع حق اإنتفاع بالأر�س باملزاد العلني 
عن طريق �سركة المارات للمزادات

اإعالن بالن�سر يف جريدتني ر�سميتني
يف الق�سية التنفيذية رقم 154/2016 اإنـابة

بن  علي  بالأر�ض  اإنتفاع  حق  بيع  عن  التنفيذ  دائرة   - البتدائية  اخليمة  راأ�ض  حمكمة  تعلن 
فرباير  وحتي   2020 فرباير  �سهر  من  بداية  اجلديد  للم�ستاأجر  الإيجارية  املدة  تكون 
العائد  و  درهم   4،320،600 بالر�ض  النتفاع  قيمة  ليكون  �سنة   19 بواقع   2039
الق�سية  التنفيذ يف  بناء على قرار قا�سي   ، العزاوي  للمحكوم عليه/اإياد فالح ح�سن  ملكيتها 
للمزادات  المارات  �سركة  طريق   30/08/2021 بتاريخ   ،154/2016 رقم  التنفيذيه 
فعلى  نقدا.  تدفع   %20 التامني  قيمة  بن  علما   ، م�ساءا  ال�ساد�سة  ال�ساعة  متام  يف  وذلك 
للمزادات المارات  �سركة  الإلكرتوين  املوقع  على  الدخول  الطالع  اأو  بال�سرتاك  يرغب   من 

www.emiratesauction.ae، ومن يرغب بالعرتا�ض عليه مراجعة دائرة التنفيذ 
اأثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة.

 ماأمور التنفيذ / �سعيد ال�سحي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
اإعالن عن بيع منقولت باملزاد العلني 
عن طريق �سركة المارات للمزادات 

بالن�سر 
يف الق�سية التنفيذية رقم 154/2016 اإنـابة

ملكيتها  العائدة  املنقولت  بيع  عن  التنفيذ  دائرة   - الإبتدائية  اخليمة  راأ�ض  حمكمة  تعلن 
للمحكوم عليهم/ اإياد فالح ح�سن العزاوي و نداء با�سني عبدالرازق التماري و �سركة يو�سف 
الر�سيد للتجارة العامة �ض ذ م م و �سركة املت�سامنة اخلليجية لل�سناعات الغذائية، بناء على 
 30/08/2021 بتاريخ   ،154/2016 رقم  التنفيذيه  الق�سية  يف  التنفيذ  قا�سي  قرار 
متام  يف  وذلك  للمردات  المارات  �سركة  طريق  عن  درهم،   8،500،000 وقدره  �سعر  عن 
يرغب  من  فعلى  نقدا.  تدفع   %20 التامني  قيمة  باأن  علما  م�ساءا،  ال�ساد�سة  ال�ساعة 
www. الإلكرتوين ل�سركة المارات للمزادات  املوقع  اأو الطالع الدخول على  بال�سرتاك 

اأثناء  التنفيذ  دائرة  عليه مراجعة  بالعرتا�ض  يرغب  ومن   ،emiratesauction.ae
الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املراد املذكورة.

ماأمور التنفيذ / �سعيد ال�سحي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

)جزئي(    جتاري   AJCFICIPOR2021 /0001006 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعى عليهما : يونيك ليك فيو ليمتد يونيك هومز للو�ساطة العقارية

نحطيكم علما باأنه بتاريخ 2021/8/9 م
قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدع�وى املذكورة بالرقم اأعاله

ل�سالح / �سعيد احمد خليل احمد 
بالتايل : حكمت املحكمة : بف�سخ عقد بيع الوحدة 1314 مب�سروع يونيك تاور مبدينة المارات بعجمان 
املوؤرخ 2009/1/20  بني الطرفني و الزام املدعى عليهما بالت�سامن برد مبلغ 164،800 درهم )مائة 
اربعة و �ستني الف و ثمامنائة درهم( للمدعي واأداء مبلغ 100،000 درهم )مائة الف درهم( بالت�سامن 
تعوي�سا له مع الفائدة على املبلغني بن�سبة 6% �سنويا من تاريخ قيد الدعوى ملبلغ 164،800 درهم 
وحتى متام ال�سداد و من تاريخ �سريورة احلكم نهائيا بالن�سبة ملبلغ التعوي�ض 100،000 درهم و حتى 
متام ال�سداد والزامهما بالت�سامن بالر�سوم و امل�سروفات و مبلغ الفي درهم اتعاب حماماة. حكما قابال 

التبليغ.  ه�ذا  ل�ستالمك  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  لال�ستئناف خالل 30 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0002637 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عز الدين بوحلالت  
جمهول حمل الإقامة : عجمان كورني�ض عجمان ، رقم مكاين 4229111083  

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/8/24 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 8( �سخ�سيا 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 
امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/8/16 م.   

مدير اخلدمات الق�سائية      
خلود �سامل ال�سويدي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0003769 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : جي بي جلوبال هنت تريمنال - م م ح  
امليناء الداخلي - قطعة ار�ض  ال�سارقة - املنطقة احلرة باحلمرية -  جمهول حمل الإقامة : 

1A-10.11.12 رقم
بناء على طلب املدعية :- �سركة ال�سم�ض الوطنية للطاقة 

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/9/5 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 3( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
بو�سفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  ع�سرة 

عليه. حرر بتاريخ  2021/8/16 م   
مكتب اخلدمات الق�سائية      
جنود طالب العامري 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0003359 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعى عليه : ال�سدارة خلدمات رجال العمال

نعلمكم باأن املدعي فتح اهلل ح�سني من�سور عمر �سوداين/ اجلن�سية،
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة

الف  للمدعي مبلغ )ثالث  توؤدى  باأن  عليها  املدعى  باإلزام   : املحكمة  حكمت 
وخم�سمائة درهما رواتب متاخرة وثالث الف درهم اإجازة �سنوية و الفي درهم 
تعوي�ض عن الف�سل التع�سفي و ثالث الف ومائتى وخم�سون درهما مكافاة 
خم�سون  و  و�سبعمائة  درهم  الف  ع�سر  احد  اجمالية  بقيمة  اخلدمة  نهاية 
و  الر�سوم  باقي  من  املدعي  واإعفاء  املنا�سبة  وامل�سروفات  والر�سوم  درهما( 

امل�سروفات و رف�ض الدعوى فيما زاد على ذلك من طلبات.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 861
اجلن�سية،  بنغالدي�سي   - / عبداخلليق عبداملطلب  ال�سيد  باأن  للجميع  ليكن معلوما 
حمم�د  ال�سيد/  ايل  وذلك   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  عن  التنازل  يف  يرغب 
قمر ح�سني كبري احم�د - بنغالدي�سي اجلن�سية، يف الرخ�س�ة باإ�سم ))مطعم اخليط 
 -  )786540(  : رقم  الرخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإم�ارة  تاأ�س�ست  والتي  الذهبي(( 
تنازل ا�سحاب الرخ�سة لأخر.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن 
للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا 
العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 860

ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�سيدة : هن�ادي م�حب�وب زوج�ة ف�ه�د جمع�ه ف�رح�ان ال�ه�امور - اجلن�سية 
: الإم�ارات، ترغ�ب ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�س�تها البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�سيد : 
حمم�د �س�الح ال�دي�ن �س�ودرى حمم�د اف�روج مي�اه �س�ودرى - اجلن�سية : بنغالدي�ض، ف�ي الرخ�س�ة 
رق�م  رخ�س�ة  مبوج�ب  ال�س�ارقة  ب�اأم�ارة  تاأ�س�س�ت  والتطري�ز(  للخياط�ة  اجلي�دة  )ال�س�فات  امل�س�ماه 
)523522( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة. تعديالت اآخرى : تغيري ال�سكل 

القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اإىل )وكيل خدمات(.
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 219

البيع  باك�ستان يرغب يف  ، اجلن�سية  : عبدالعزيز رحيم جان  ال�سيد  باأن  ليكن معلوما للجميع 
حممد   : ال�سيد  اىل  ذلك  و   %100 البالغه  ح�سته  كامل  من   %50 ن�سبة  والتنازل عن 
ا�سد اهلل حممد لياقت اهلل واجلن�سية الهند ، ويرغب ال�سيد : عبدالعزيز رحيم جان، اجلن�سية 
باك�ستان يف البيع والتنازل عن ن�سبة 50% من كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد 
ال�سيارات(  ل�سيانة  املنور  )ور�سة  الرخ�سة  يف  باك�ستان  اجلن�سية  ريا�ض،  حممد  زياء  حممد   :
التنميه  دائرة  ال�سادرة من  رقم )765647(  ال�سارقة مبوجب رخ�سة  باأم�ارة  تاأ�س�ست  والتي 

القت�سادية. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/1/6855(
املنذر : ا�سيا ل�سناعة الرباغي )�ض.ذ.م.م(

وميثلها ال�سيد/ على حممد افتخار بت، باك�ستاين اجلن�سية، هويه رقم )1-8472596-1982-784(  مبوجب الوكاله 
ا�س�يا  ب�ا�س�م  م�س�ن�ع   - املمنوحه له رقم )2018/1/108475( العن�وان ام�ارة دب�ي - جمم�ع دب�ي لال�ستثمار 2 - �س�ارع 35 

ل�س�ناعة الرباغي - رقم مكاين : 1902564169 فاك�ض رقم : 048850488 موبايل : 0556546310 
manoj@asiabolt.ae : الربيد اللكرتوين

املنذر اإليه : البنا للهند�سة �ض.ذ.م.م
عنوان : المارات - امارة دبي - القوز - املنطقه ال�سناعيه الرابعه - �سارع 17 - بناية البانا الهند�سيه. 

رقم مكاين 2169179221 - فاك�ض رقم : 043403033
a.assy@albanna-eng.com : موبايل : 0504545639 الربيد اللكرتوين

ينذر املن�ذر املن�ذر اليه�ا ب��س�رورة �س�داد مبل�غ و ق�دره 311782 دره�م )ثالثمائ�ة و اح�دى ع�س�ر ال�ف و�سبعمائه و اثن�ان و 
اأي�ام م�ن ت�اريخ ن�س�ر املن�ذر الي�ه هذا الإنذار واإل   7 اأق�س�اها  ثم�انني دره�م ف�ق�ط لغي�ر( قيم�ة املديوني�ة وذل�ك خ�الل مهل�ة 
ال�دعوى الق�س�ائية للمطالب�ة  اإقام�ة  املن�ذر لتخ�اذ كاف�ة الإج�راءات القانوني�ة الت�ي حتف�ظ ل�ه ح�ق�ه مب�ا ف�ي ذلك  �سي�س�طر 
وم�س�اريف  ر�س�وم  ك�اف�ة  حتميل�ه  و  ب�ه  حلقت  الت�ي  املادي�ة  ال�سرار  ع�ن  املنا�س�ب  ب�التعوي�ض  الي�ه  املن�ذر  مطالب�ة  م�ع  ب�املبلغ 

التقا�سي واأتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/6844(

املنذرة / فار اي�ست �ستيل )فرع من �سركة فاراي�ست التجارية )�ض.ذ.م( 
�سد / املنذر اإليه الأول / �سركة الفجرية الوطنية للمقاولت )ذ.م.م(

املنذر اإليه الثاين / داين حنا زهرة
الف�ا  واأربع�ون  �س�بعة  دره�م(   47،683،65( مبل�غ  �س�داد  ب�س�رعة   -: املن�ذرة  تكلفك�م 
املب�الغ  قيم�ة  غي�ر  ل  فق�ط  فل�س�ا  و�س�تون  وخم��ض  هم�ا  در  وثمانون  ث�الث  و�ستمائة 
املرت�س�دة ف�ي ذم�ة املن�ذر اليهم بن�اء عل�ى ال�س�يك املرجت�ع وذل�ك خ�الل �سبعة اي�ام م�ن 
الج�راءات  ك�اف�ة  اتخ�اذ  ال�ى  املن�ذرة  ت�س�ط�ر  �س�وف  وال  الإن�ذار،  به�ذا  الع�الن  ت�اريخ 
القانوني�ة الالزم�ة ومنه�ا ا�ست�س�دار ام�ر اداء ف�ي م�واجهتكم لل�زامكم مب�ا �س�بق ذك�ره 

بال�س�اقة ال�ى الر�س�وم وامل�ساريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/6838(

مقدم من 
املنذر : الونا كا�سمازوفا - بوكالة املحامي / نا�سر يو�سف اخلمي�ض

�س�������د
متابعة  خلدمات  �سب�سلي�ست�ض  كونفها�ستينغ  اإم  ان  كيه   : اليها  املنذر 
اتفاقية  بف�سخ  اليهما  املنذر  على  تنبيه  املنذرة  فاإن   ، لذلك  املعامالت. 
مبدئي  بيع  بعقد  وامل�سجلة   2019/5/16 املوؤرخة  وال�سراء  البيع 
اثارها واعتبارها كاأن مل تكن واأحقيتها  برقم 11٤٣٤/201٩ وحمو كافة 

بالعربون الوارد بالتفاقية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/6852(
املنذر / او�سن لينك�ض برتوليوم م م ح

GLOBAL TANKER ) F.Z.E ( / جلوبال تانكر م.م.ح  - ال�سم بالإجنليزية )املنذر اليهم / 1
حتت رقم / 9159816 الدولية  البحرية  باملنظمة  واملعرفة   - �ستار  اإيه   / �سفينة   )2

VESSEL / A STAR / ال�سم بالإجنليزية
اآي بي فيكتوري . واملعرفة باملنظمة البحرية الدولية حتت رقم / 9287871   / �سفينة   )3

VESSEL / AB VICTORY / ال�سم بالإجنليزية
باملنظمة البحرية الدولية حتت رقم / 9405617 واملعرفة   7 رمي   / �سفينة   )4

VESSEL / REEM 7 / ال�سم بالإجنليزية
رقم / 9516715 حتت  الدولية  البحرية  باملنظمة  واملعرفة   - فونيك�ض  رايزينج   / �سفينة   )5

VESSEL / RISING PHOENIX  / ال�سم بالإجنليزية
اإل دبليو - واملعرفة باملنظمة البحرية الدولية حتت رقم / 9360398 واي   / �سفينة   )6

VESSEL / Y L W / ال�سم بالإجنليزية
اإماراتي )اإثنان مليون ومائتان  املبادرة ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره/2،283،789،62 درهم  املنذرة نوجه هذا النذار ب�سرورة  ال�سركة  ب�سفتنا 
احل�ساب  ك�سف  اإليهم مبوجب  املنذر  ذمة  املرت�سد يف  املبلغ  قيمة   ، فل�ض(  و�ستون  واإثنان  درهم  وثمانون  وت�سعة  و�سبعمائة  األف  وثمانون  ثالثة 
والفواتري التجارية واإي�سالت الت�سليم �سالفة البيان . وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالم املنذر اإليهم هذا الإنذار ، وال �سوف ت�سطر املنذرة 
اأداء يف مواجهتهم لإلزامهم مبا �سبق ذكره بال�سافة اىل الفائدة القانونية  ا�ست�سدار امر  اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية الالزمة ومنها 

الكاتب العدلوالر�سوم وامل�ساريف. مع حفظ كافة احلقوق القانونية الأخرى للمنذرة.

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : كونري لالعمال الكهروميكانيكية - �ض ذ م م  
ارجمند - جممع  عبدالرحيم حممود حممد  OF ملك   105 رقم  : مكتب  العنوان 
 : الرخ�سة  رقم   ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�سكل   - الوىل  دبي لال�ستثمار 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1302356  : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   789089
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�سادية  التنمية 
ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/7/14 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/7/14 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني كودو�ض بي ار ا�ض حما�ضبون قانونيون  العنوان 
BM07 ملك �سفيان علي �سعيد بن �سلوم الفال�سي  - ديرة - القرهود    : مكتب رقم 
هاتف : 2822936-04 فاك�ض :    م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : �ضي بي يو لتجارة اللكرتونيات - �ض ذ م م  
 - التجاري  اخلليج   - �سريف  جوبال  بافان  ملك   06  -  1701 رق��م  مكتب   : العنوان 
القيد  رق��م   842067  : الرخ�سة  رق��م   ، حم��دودة  م�سوؤولية  ذات   : القانوين  ال�سكل 
القت�سادية بدبي  التنمية  دائرة  تعلن  1429586 مبوجب هذا   : التجاري  بال�سجل 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق   2021/7/12 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2021/7/12 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
رقم  مكتب   : ال��ع��ن��وان  احل�ضابات  وتدقيق  لال�ضت�ضارات  و�ضركاه  ي�ضري  امل��ع��ني 

   : فاك�ض       : هاتف   - التجاري  اخلليج   - بردبي   - امني  عادل  ي�سري  ملك   703
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً 

ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : كودو�ض بي ار ا�ض حما�ضبون قانونيون
العنوان : مكتب رقم BM07 ملك �سفيان علي �سعيد بن �سلوم الفال�سي  - ديرة 
- القرهود   هاتف : 2822936-04 فاك�ض :    مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية كونري 
لالعمال الكهروميكانيكية - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
 2021/7/14 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2021/7/14
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ي�ضري و�ضركاه لال�ضت�ضارات وتدقيق احل�ضابات
العنوان : مكتب رقم 703 ملك ي�سري عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري 
- هاتف :     فاك�ض :   مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد 
مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية �ضي بي يو لتجارة اللكرتونيات 
- �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/7/12 واملوثق 
اأي  لديه  من  وعلى   2021/7/12 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى 
على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض 
العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 1794/2021/11 مدين جزئي 
مو�سوع الدعوى :  

طالب الإعالن / 1-�سركة ميثاق للتاأمني التكافلي �ض.م.ع - فرع دبي - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله :  علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن -  �سفته بالق�سية : وكيل 

املطلوب اإعالنه :  1-  �سركة ابيدو�ض لل�سياحة �ض.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
 جمهول حمل القامة 

يف  ال�سادر  عليه  املطعون  القرار  بالغاء  املطالبه  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��الن  مو�سوع 
املنازعة التاأمينية رقم 885 ل�سنة 2021 اأبوظبي م.ت والق�ساء جمددا برف�ض املنازعة املاثلة ت�سمني املدعي 
  2021/8/2٣ امل��واف��ق   الثنني   ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  الر�سوم  عليها 
ال�ساعة ٩.00 �ض يف مكتب اإدارة الدعوى 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 الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 139/2021/250 بيع عقار مرهون 
مو�سوع الدعوى :  

طالب الإعالن / 1-بنك ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود فرع دبي - �سفته بالق�سية : 
طالب التنفيذ - وميثله :  احمد ح�سن رم�سان اآل علي -  �سفته بالق�سية : وكيل 

املطلوب اإعالنه :  1-  �سيد معني �سيد ح�سني باراين بهبهانى -  �سفته بالق�سية : منفذ �سده 
 جمهول حمل القامة 

)ار���ض رقم  اموالكم اخلا�سة وه��ي عبارة عن  ب��ان مت احلجز على  نعلنكم   : الإع��الن  مو�سوع 
1٣01 - املنطقة نخلة جمريا - امل�ساحة 1٣.٤0٤/61( كما نعلنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها 
)٤.650.000( درهم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله وال بيع 
العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض املادة 2٩5 من قانون الجراءات املدنية مع مراعاة 

احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد م�سي مدة ال�سبعة ايام من علمكم باحلجز
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 2850/2021/16 جتاري جزئي 
مو�سوع الدعوى :  

طالب الإعالن / 1-�سركة م�سانع الأ�سباغ الوطنية املحدودة - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله :  اأ�سامة ح�سن عثمان دبلوك -  �سفته بالق�سية : وكيل 

املطلوب اإعالنه :  1-  �سركة الفجرية الوطنية للمقاولت ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
 جمهول حمل القامة 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره 
)1.5٩٩.552.27( درهم مليون وخم�سمائة وت�سعة وت�سعون الف وخم�سمائة واثنان وخم�سون درهم و�سبعة 
وع�سرون فل�ض ، والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بواقع 12% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 
- ثانيا:ت�سمني املدعي عليها كافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الحد  
املوافق  2021/8/22  ال�ساعة ٩.٣0 �ض 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 الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:272/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�سارف اجلزئية رقم 2٤٩

مو�سوع الدعوى : دعوى مطالبة مببلغ اجمايل  وقدره )72.26٣( درهم وفائدة اتفاقية وقدرها ٣٩.٩٩% 
من تاريخ ال�ستحقاق وحتى تاريخ ال�سداد التام 

املدعي:دمي للتمويل ذ.م.م - دينا للتمويل ذ.م.م - �سابقا
عنوانه:امارة دبي - منطقة بردبي - بوليفارد ال�سيخ حممد بن را�سد - رقم م��ك��اين:260٩288186 - برج 

بوليفارد بالزا 2 - مكتب رقم 1٩0٣ رقم تليفون 0٤2277717 
املطلوب اإعالنه :  1- معني الدين ماداري -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه 

اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها دعوى مطالبة مببلغ اجمايل  وق��دره )72.26٣(  مو�سوع الإع��الن :  قد 
درهم وفائدة اتفاقية وقدرها ٣٩.٩٩% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى تاريخ ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة 
يوم الحد  املوافق  2021/8/2٩  ال�ساعة 08.٣0 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد ، لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�سة  او م�ستندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك 

اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:1608/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الوىل رقم:٤00

مو�سوع الدعوى : مطالبة بالزام املدعي عليهم بان يوؤدوا اىل املدعية مبلغ وقدره )٣6.٩18( درهم والفائدة 
والر�سوم  بامل�ساريف  عليهم  املدعي  وال��زام  التام  ال�سداد  مت��ام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %٩ بواقع  القانونية 

والق�سائية 
املدعي:اوتو ا�سي�ست لتاأجري ال�سيارات

عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامه - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ خليفة بن زايد - مبنى املحريبي - �سقة 
الر�سي - مكتب رقم 7 - بجوار حمطة مرتو بنك ابوظبي التجاري 

املطلوب اإعالنه :  1- يرميندير �سينغ دار�سان -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه
املدعية  ي��وؤدوا اىل  بان  املدعي عليهم  بالزام  الدعوى ومو�سوعها مطالبة  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��الن  مو�سوع 
مبلغ وقدره )٣6.٩18( درهم والفائدة القانونية بواقع ٩% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد التام والزام 
املدعي عليهم بامل�ساريف والر�سوم والق�سائية ، نود اعالمكم انه قد مت ت�سجيل الدعوى املذكورة بياناتها اعاله 
�سدكم لذا يرجى التكرم بالعلم واحل�سور عرب برنامج الت�سال املرئي تطبيق BOTIM امام ادارة الدعوى 
ال�ساعة  ال�ساعة ٩:00 ولغاية  البتدائية الوىل على هاتف رقم 00٩715660٣7085 يوم 2021/8/22 وذلك من 
12:٣0 ظ او احل�سور املرئي عن طريق مركز تقدمي اخلدمة املعتمد )الع�سيد( لتقدمي جوابكم على �سحيفة 

الدعوى ومرفقاتها وما يفيد امكانية الت�سوية
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم  دبي البتدائية    

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
اعالن اأمر اأداء بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:3304/2021/60 اأمر اأداء 
املنظورة يف:اأوامر الأداء واإنفاذ العقود التجارية رقم:20٣

مو�سوع الدعوى : املطالبة باإ�سدار المر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )122٩77( درهم مبوجب ك�سف ح�ساب 
واوامر وفواتري �سراء وا�سعارات ت�سليم فقط قيمة املبالغ املرت�سدة يف ذمتها بناء على الفواتري وك�سف احل�ساب 
�سدها  املعرو�ض  ال��زام  مع  التام  ال�سداد  وحتى  الفواتري  ا�ستحقاق  تاريخ  من  القانونية  الفائدة   %12 بخالف 

بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 
املدعي:ايبكو للزيوت )فرع( �سركة ايبكو للم�ساريع ذ.م.م

ع��ن��وان��ه:ام��ارة دب���ي ب��ردب��ي ���س��ارع ال�����س��ي��خ زاي���د - مبنى اي��ن��وك مكتب ٣ م��ل��ك ���س��رك��ة ب���رتول الم�����ارات رقم 
مكاين:1٤82076٩85 - هاتف:05667٤٩٩77 - فاك�ض:0٤٣72٤٩٤6 - �ض.ب:1٣808

وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي 
املطلوب اإعالنه :  1- ال�سركة النم�ساوية العربية للخر�سانة اجلاهزة ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه

مو�سوع الإعالن :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/5/22 الزام املدعي 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )122.٩77.0( درهم مائة وع�سرين الف وت�سعمائة و�سبعة و�سبعني درهم 
اماراتي ، والفائدة القانونية بواقع ٩% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق تاريخ النذار احلا�سل يف:2021/5/2 وحتى 
ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل 

15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم  دبي البتدائية    

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2540/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/1٩60 جتاري كلي - حتكيم  

، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 11٣٤0052.6٤ درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
بالق�سية : طالب  دب��ي -  �سفته  ف��رع  ����ض.م.ع.ع  العماين  الوطني  : بنك  الإع���الن  طالب 

التنفيذ  - وميثله:احمد ح�سن رم�سان اآل علي - �سفته بالق�سية : وكيل
ورئي�ض  وال�سامن  الم��ني  ب�سفته   - بهوجوانى  جايكي�سني  مانوج   -1  : اإع��الن��ه  املطلوب 

جمل�ض الدارة وامل�سوؤول لكل املدعي عليهم - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن الوحدات 
رقم:1٣07+1٣06+2106 مببنى )بايزووتر باي بي اأمنيات( ار�ض رقم )12( مبنطقة اخلليج 
التجاري وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )11٣٤0052.6٤( درهم يف امللف اعاله وذلك للعلم 

مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  2006/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع التنفيذ :  
بالق�سية  �سفته    - ذ.م.م  العامة  للتجارة  �سايرو�ض  �سركة   : الإع��الن  طالب 
�سفته   - متني  ب��ور  ح�سن  علري�سا   -1  : اإع��الن��ه  املطلوب  التنفيذ   ط��ال��ب   :

بالق�سية : منفذ �سده
جمهول حمل الإقامة 

بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة  الإع��الن : نعلنكم  مو�سوع 
الر�ض  رقم  التجاري  اخلليج  �سكني   2 ت�سر�سل  اب��راج   ٣608 رقم  الوحدة  عن 
٣٣ - وف��اء للمبلغ املطالب به وق��دره )٣8٣٤٣٣٩( دره��م يف امللف اع��اله وذلك 

للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5602/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ :  

طالب الإعالن : جرياب لنظمه الطاقة �ض.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�سطفى اأهلي - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنهما : 1- ام ايه ئي لالعمال الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م 2- �سيبو �سودهاران 
�سودهاران - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما - جمهويل حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )212067.56( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة �سامال للر�سوم 
وامل�ساريف ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل )0( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  3741/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ :  

طالب الإعالن : طارق عبدالعزيز -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله:�سمري حليم كنعان - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- �سركة �سيدرز كون�سرتك�سن كومباين �ض.ذ.م.م - �سفته بالق�سية 
: منفذ �سده - جمهول حمل الإقامة 

املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�سوع 
 ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )75٤677.00( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل )0( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5088/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ :  

طالب الإعالن : �سركة املوارد التجارية الماراتية ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب 
التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- باري�ض غالريي �ض.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
جمهول حمل الإقامة 

املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�سوع 
املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1٤175٤5.77( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  خلزينة  ر�سوم  مبلغ  اىل  بال�سافة 
تاريخ  من  يوما   )0( خالل  املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   

اعالن بالن�سر        
 1835/2021/11 مدين جزئي 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اإىل املدعي عليه : 1- �سامل خليفه عبداهلل د�سمال   - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :�سركة بيت البرتجي �ض.ذ.م.م - فرع دبي 
وميثله : حممد عبداهلل حممد العامري 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي مبلغ )1.7٤2.5٩٩.٩8( 
درهم مليون و�سبعمائة واثنني واربعون الف وخم�سمائة وت�سعة وت�سعون درهم اماراتي وثمانية 
وت�سعون فل�ض - للمدعية مع الفائدة القانونية بواقع ٩% من تاريخ 2021/2/2 حتى متام ال�سداد 

ا�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2021/8/22 ال�ساعة 0٩:00 �سباحا يف مكتب اإدارة الدعوى 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  م��ن ميثلك  اأو  باحل�سور  ف��اأن��ت مكلف  ل��ذا 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
اعالن بالن�سر

               يف  الدعوى رقم 100/2021/77 احوال نف�س م�سلمني  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالطالق لل�سرر ونفقة عدة ونفقة متعة ونفقة اولد �سامله وموؤخر ال�سداق 

وم�سكن �سرعي وتقرير احل�سانة واجرة حا�سنة واجرة خادمة والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
طالب الإعالن :  عواطف ح�سن املا�ض  - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- عرفان خان - �سفته بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/7/28 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
املا�ض/على/املدعي  ح�سن  عواطف  للمدعية  احل�سوري  مبثاية  املحكمة  بحكمت  املا�ض  ح�سن  ل�سالح/عواطف 
عليه  املا�ض/على/املدعي  ح�سن  عواطف  للمدعية  احل�سوري  مبثابة  املحكمة  بالتى:حكمت  خان  عرفان  عليه 
الوجه  اح�ساء عدتها على  وعليها  لل�سرر  بائنة  املدعي عليه طلقة  املدعي من  بالتي:1- تطليق  عرفان خان 
ي��وؤدي للمدعية موؤخر �سداقها وقدره  ال��زام املدعي عليه بان  باتا 2-  ال�سرعي اعتبارا من �سرورة هذا احلكم 
اربعون الف درهم ٣- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية نفقة �سكنى عدة قدرها ثالثة الف درهم لكامل مدة 
العدة ٤- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية اجرة ح�سانة قدرها خم�سمائة درهم �سهريا اعتبارا من تاريخ 
خروجها من عدتها على الوجه ال�سرعي بعد �سريورة هذا احلكم باتا 5- الزام املدعي عليه باملنا�سب من الر�سوم 
،   حكما مبثابة  وامل�سروفات ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض مازاد على ذلك من طلبات 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س ال�سعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 1938/2021/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى :  

طالب الإعالن :  بنك دبي التجاري �ض.م.ع  - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- مدحت حامد عبداللطيف بيومي - �سفته بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/6/20 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
الدعوى وما طويت عليه من م�ستندات ومنها طلب  ���ض.م.ع ببعد الط��الع على  التجاري  ل�سالح/بنك دبي 
احل�سول على القر�ض ال�سخ�سي املذيل بتوقيع املدعي عليه والثابت به مبلغ التمويل وعدد الأق�ساط ون�سبة 
الربح وطلب وعد بال�سراء ومتويل �سخ�سي وك�سف ح�ساب خمت�سر وتف�سيلي والثابت به تر�سد مبلغ املطالبة 
بذمة املدعي عليه وملا كان الأخري مل يح�سر رغم اعالنه قانونا ومل يدفع الدعوى باأية دفع او دفاع من �ساأنه 
ان ينال من �سحتها لذا قررت املحكمة مبثابة احل�سوري يف مادة جتارية منهية للخ�سومة:الزام املدعي عليه 
و�ستمائة درهم وت�سعة  الف  وق��دره )2٣8.600.٣٩( درهم مائتان وثمانية وثالثون  للمدعي مبلغ  ي��وؤدي  بان 
وثالثون فل�ض والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2021/٤/1 وحتى ال�سداد التام 
،   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف  املحاماة  اتعاب  الف درهم مقابل  وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1156/2021/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 18٤

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/10٣6 مدين جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )205718.85( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : امل�ست�سفى المريكي دبي �ض.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي - بردبي - عود ميثا - بجانب مدر�سة جيم�ض وين�س�سرت مقابل فندق املوفمبيك - 

منطقة رقم ٣1٩ - �سارع 15 اأ 
املطلوب اإعالنه : 1- كرزي�سزتوف �سالوميو كوربو�سين�سكي - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  الإع��الن  مو�سوع 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )205718.85( وق��دره  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر 

هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  4014/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف اأمر اداء رقم 2021/70٤ ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)160672٤( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : ليلك لال�ستثمار �ض.ذ.م.م وميثلها/اأحمد عبداهلل هادي اأحمد احل�سيني

عنوانه:اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - فندق الفريمونت - مدخل املكاتب - مكتب رقم 2505 
املطلوب اإعالنه : 1- تاك�سي املدينة - موؤ�س�سة فردية وميثلها/نبيل عبدالكرمي مبارك الفال�سي 

- �سفته بالق�سية : منفذ �سده 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )160672٤( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
مذكرة اعالن بالن�سر )ا�ستئناف(

           يف  الإ�ستئناف رقم 1054/2021/322 ا�ستئناف عقاري 
املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف العقارية الثانية رقم 202

مو�سوع الإ�ستئناف:ا�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:117٤/2020 عقاري جزئي مع 
الزام امل�ستاأنف �سدها الر�سوم وامل�ساريف ومقابل التعاب

امل�ستاأنف:�سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م
الوليد - مبنى  املنخول - بردبي - دبي - �سارع خالد بن  ام��ارة دبي -  عنوانه:المارات - 

برجمان - �سقة 2٤ - برجمان مول -          وميثله:بدر حممد علي القرق
املطلوب اإعالنه : 1- ا�سيت�ض بل�ض للعقارات �ض.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده

مو�سوع الإعالن : قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 117٤/2020 عقاري جزئي ، 
وحددت لها جل�سه يوم الثنني املوافق 2021/8/٣0  ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي 
�ستجري  تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  او  ح�����س��ورك��م  يقت�سي  وع��ل��ي��ه  ب��ع��د  ع��ن 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
اعالن بالن�سر        

 246/2021/38 جتاري م�ساريف جزئي 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليه : 1- و�سيم اأحمد خان  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :بنك م�سر - فرع دبي 

وميثله : خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه/ و�سيم اأحمد خان مببلغ 
القانونية %12  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم  وقدره )1٩1.21.8٩( 
من تاريخ التوقف عن ال�سداد وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2021/8/22 ال�ساعة 08:٣0 �سباحا يف قاعة التقا�سي 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  ل��ذا  بعد  عن 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   

اعالن بالن�سر        
 4189/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�ضر
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

�ساركار  ���ض.ذ.م.م 2- بي�سواجيت  الغذائية  امل��واد  التجربة لتجارة  املدعي عليهما : 1-  اإىل 
ب�سفته موقع على ال�سيكات ومدير ال�سركة التجربة لتجارة املواد الغذائية  

 جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :تكنو مان للبال�ستيك ذ.م.م 

بالزام  ب��ت��اري��خ:2021/6/25  البتدائية  دب��ي  ق��ررت حمكمة  اأداء فقد  اأم��ر  ا�ست�سدار  طلب 
املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية قيمة ال�سيك الواردة تفا�سيله بالطلب مببلغ 
)55.125( درهم والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا من تاريخ املطالبة 2021/6/16 وحتى 

متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن. 

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   

اعالن بالن�سر        
 4615/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�ضر
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليهما : 1- �سركة امل�سرتي لاللكرتونيات ذ.م.م 2- ا�سواتى �ساجان جورج  
 جمهويل حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :فا�ست لتاجري ال�سيارات �ض.ذ.م.م 
بالزام  ب��ت��اري��خ:٩/2021/7  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  فقد  اأداء  اأم��ر  ا�ست�سدار  طلب 
املدعي عليهما الوىل والثاين بالت�سامن بان يوؤديا اىل املدعية مبلغ )٤7.568( درهم �سبعة 
واربعون الفا وخم�سمائة وثمانية و�ستون درهما - قيمة ال�سيكني وبالفائدة القانونية بواقع 
5% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد مع الزامهما بالر�سوم وامل�ساريف 

ومببلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة وبرف�ض مازاد عن ذلك من طلبات 
ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن. 

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   

اعالن بالن�سر 
                             يف التنفيذ رقم  56/2021/240 تنفيذ احكام املركز املايل 

مو�سوع التنفيذ :  
طالب الإعالن : مابيه لكيماويات البناء �ض.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
�سفته   - ����ض.ذ.م.م  العامة  للمقاولت  انرتنا�سيونال  �سنتاك�ض   -1  : اإعالنه  املطلوب 

بالق�سية : منفذ �سده - جمهول حمل الإقامة 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�سوع 
 ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )8٣655٤.٩٤( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل )0( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:2638/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثامنة رقم 1٣7

مو�سوع الدعوى : املطالبة بحل وت�سفية �سركة الغوا�سني للمقاولت البحرية ذ.م.م والزام املدعي عليهما 
بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 

املدعي:عبداهلل دروي�ض حممد
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �سارع بور �سعيد - مبنى و�سل بيزن�ض �سنرتال/R5٤٩ - �سقة 

الول/101 - ديرة �سيتى �سنرت - وميثله:عبداهلل ح�سن احمد بامدهاف 
املطلوب اإعالنه :  1- �سركة الغوا�سني للمقاولت البحرية ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بحل وت�سفية �سركة الغوا�سني للمقاولت 
لها جل�سة يوم  املحاماة. وحددت  اتعاب  وامل�ساريف ومقابل  بالر�سوم  املدعي عليهما  وال��زام  ذ.م.م  البحرية 
، لذا فاأنت مكلف باحل�سور  الثالثاء  املوافق  2021/8/2٤  ال�ساعة 10.٣0 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد 
بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�سة  او م�ستندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك 

اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   

اعالن اأمر اأداء بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:5128/2021/60 اأمر اأداء 

املنظورة يف:اأوامر الأداء واإنفاذ العقود التجارية رقم:20٣
مو�سوع الدعوى : املطالبة باإ�سدار المر بالزام املطلوب المر �سدهما الوىل والثاين بالت�سامن والتكافل 
بان يدفعا لطالبة المر مبلغ وقدره )175.707( درهم مائة وخم�سة و�سبعون الف و�سبعمائة و�سبعة درهم 
التام بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ومقابل  - مع الفائدة القانونية ٩% من تاريخ املطالبة حتى ال�سداد 

اتعاب املحاماة 
املدعي:الوج لتجارة مواد البناء �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - راأ�ض اخلور ال�سناعية الثانية - دبي
املطلوب اإعالنه :  1- يو�سف حنا زهره -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه

مو�سوع الإعالن :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/8/11 بالزام املدعي 
الف  و�سبعون  مائة وخم�سة  درهم  وق��دره )175.707(  للمدعية مبلغ  يوؤديا  بان  والتكافل  بالت�سامن  عليهما 
و�سبعمائة و�سبعة درهم - والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 2021/7/26 وحتى متام ال�سداد مع الزامهما 

بالر�سوم وامل�ساريف. ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم  دبي البتدائية    
العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   

اعالن حكم بالن�سر        
2106/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- ايلت�سريينجيتو خلدمات اإدارة املن�ساآت �ض.ذ.م.م  

 جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له :�سركة را�ض اخليمة الوطنية للتاأمني �ض.م.ع 

وميثله : ابراهيم ح�سن ابراهيم املال 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/7/11  بالزام املدعي عليها الوىل 
بان توؤدي للمدعي مبلغ )ثالثة وثمانني الف ومائة وت�سعة و�ستني درهم خم�سة واربعني فل�سا( 
والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية احلاثل يف 2021/2/22 وحتى ال�سداد 
التام والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك 
من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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قدمها م�ضاركون من 56 دولة حول العامل

»جائزة الربدة« ت�صتقبل 
طلبًا للم�صاركة  1557

•• اأبو ظبي-الفجر: 

الثقافة  وزارة  اأع����ل����ن����ت 
ج����ائ����زة  اأن  وال�����������س�����ب�����اب 
 1557 ا�ستقبلت  ال���ربدة 
للُم�ساركة  ت�سجيل  ط��ل��ب 
الرئي�سية،  ف���ئ���ات���ه���ا  يف 
وه����ي ال���زخ���رف���ة، واخل���ط 
ال���ت���ق���ل���ي���دي، واحل�����دي�����ث، 
وال�������������س������ع������ر ال�����ن�����ب�����ط�����ي، 
والت�سميم  وال���ف�������س���ي���ح، 
التيبوغرايف، من 56 دولة 

حول العامل. 
واأغلقت اجلائزة باب قبول 
طلبات امل�ساركة يف اجلائزة. 

الفنية على ح�ساباتهم اخلا�سة  اأعمالهم  اإىل حتميل  املتقدمني  كما دعت 
 www.burda.ae  التي مت اأن�ساأوها على موقع اجلائزة الإلكرتوين
حتى الأول من اأكتوبر املقبل؛ حيث �سيتيح املوقع الإلكرتوين للمتقدمني 
واأية  الذاتية،  و�سريتهم  الفنية،  اأعمالهم  وحتميل  اجل��ائ��زة،  فئة  اختيار 

م�ستندات اأخرى داعمة لطلب الرت�سح.
اأعمالهم  اإر���س��ال  وال��زخ��رف��ة،  اخل��ط  فئتي  يف  املتقدمني  على  يتوجب  كما 
الفنية اإىل وزارة الثقافة وال�سباب يف الفرتة الواقعة ما بني 15 �سبتمرب 
�ستقوم  كما  واملخت�سني.  اخل��رباء  قبل  لتقييمها من  وذل��ك  اأكتوبر،  و15 
الوزارة باإر�سال ر�سالة تاأكيد با�ستالم الطلب اإىل املتقدم من خالل بريده 

الإلكرتوين.

الإعالن عن الفائزين
من  الإبداعية  امل�ساركني  اأع��م��ال  تقييم  “�سيجري  اأن��ه  ال���وزارة  واأو�سحت 
قبل جلنة خمت�سة ت�سم اأبرز اخلرباء واملتخ�س�سني على م�ستوى العامل، 
ومن ثم الإعالن عن الفائزين باجلائزة يف دي�سمرب املقبل، خالل فعاليات 

احلدث العاملي “اإك�سبو دبي 2020«.
جمموع  ب��ني  الأع��ل��ى  الف�سيح  ال�سعر  فئة  يف  امل�����س��ارك��ات  طلبات  و�سجلت 
اخلط  تالها  ُم�ساركة،  طلب   685 عددها  بلغ  حيث  الأخ���رى؛  الطلبات 
احلديث بطلبات م�ساركة بلغت 329، ثم اخلط التقليدي ب� 192، تبعتها 
115 طلباً،  ب�  التيبوغرايف  الت�سميم  وتالياً  163 طلباً،  ب�  الزخرفة  فئة 

و73 طلب ُم�ساركة لل�سعر النبطي.

الدول امل�ضاركة
حيث  ال��ع��امل؛  دول  خمتلف  من  وا�سعة  م�ساركة  طلبات  اجل��ائ��زة  و�سهدت 
طلبات  ع��دد  حيث  م��ن  الأع��ل��ى  الن�سبة  العربية  م�سر  جمهورية  احتلت 
الإمارات،  ثم  ومن  فالعراق  املغرب،  ثم  �سوريا،  ثم  اجلائزة،  يف  امل�ساركني 
الهند،  من  م�ساركات  �سهدت  كما  والأردن.  ال�سعودية،  العربية  فاململكة 

واإندوني�سيا، وماليزيا، واإيران وباك�ستان، وتركيا.

ا�ضرتاتيجيات ا�ضتقطاب املبدعن
وق��ال��ت م��ع��ايل ن����ورة ب��ن��ت حم��م��د ال��ك��ع��ب��ي، وزي����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ب��اب اإن 
يف  املُبدعني  م�ساركات  من  الكبري  العدد  لهذا  ال��ربدة  جائزة  “ا�ستقطاب 
جمالتها الرئي�سية، ُيعد دلياًل بارزاً على النجاح الذي حققته اجلائزة يف 
دوراتها ال�سابقة، والنجاح الذي ناأمل اأن حتققه يف دورتها احلالية، بعدما 
مت تاأجيلها ب�سبب ظروف جائحة كوفيد – 19”، م�سرية معاليها اإىل اأن 
“اجلائزة و�سعت قائمة من الأهداف واخلطط ال�سرتاتيجية ل�ستقطاب 
والإبداعية  الفنية،  الأع��م��ال  واإب���راز  العامل،  دول  من  العديد  يف  املبدعني 
القائمة  الأ�سيلة  والإبداعية  الثقافية  املفاهيم  وُيكر�ض  ُيعزز،  مبا  املُُميزة 

على الت�سامح ون�سر اجلماليات الإ�سالمية حملياً وعاملياً«.
واأ�سافت معاليها اأن “تكري�ض هذه املفاهيم جزء من ر�سالة الإمارات اإىل 
العالقات  تكري�ض  على  القائمة  الأ�سيلة  ومبادئها  قيمها  ون�سر  ال��ع��امل، 
الإن�سانية يف العديد مع دول العامل، من خالل التوا�سل مع ال�سخ�سيات 
املُلهمة واملُبدعة ل �سيما ال�سابة منها واإبراز اإبداعاتهم املرتبطة مبنظومة 
يف  ل��ل��ج��ائ��زة  ���س��ف��راء  م�ستقباًل  ول��ي��ك��ون��وا  والإن�����س��ان��ي��ة،  املجتمعية  ال��ق��ي��م 

بلدانهم«.

مليون و300 األف
وتبلغ قيمة اجلائزة الإجمالية نحو مليون و300 األف درهم موزعة على 
واملبادئ  القيم  ن�سر  اجلائزة يف  ت�سهم  التي  الرئي�سية  فئاتها  الفائزين يف 
دول  خمتلف  م��ع  الإن�سانية  عالقاتها  وتعزيز  الإم����ارات  ل��دول��ة  الأ�سيلة 

العامل.

300 فائز
واحتفت اجلائزة منذ تاأ�سي�سها باأكرث من 300 فائز تقديراً لعملهم املميز، 
الإ�سالمية  الأمن���اط  يف  املُُميز  الإب���داع  لتكرمي  كمن�سة  مكانتها  ُمكر�سًة 
الفنية، وتقدير اللغة العربية، وما تتمتع به من جماليات ت�ستحق اإبرازها 

للعامل اأجمع.

اإبراز قيم الت�ضامح 
النبوي  امل��ول��د  ب��ذك��رى  اح��ت��ف��ال   2004 ال��ع��ام  ال���ربدة  ج��ائ��زة  وانطلقت 
الإ�سالمية  الثقافة  يف  بالتنوع  حتتفي  عاملية  اإماراتية  كمن�سة  ال�سريف 

وممار�ساتها اجلمالية.
مدخال  ت�سكل  ال��ت��ي  الإ���س��الم��ي��ة  بالفنون  الح��ت��ف��اء  اجل��ائ��زة  وت�ستهدف 
الرتاث  م��ن  اأ�سيال  ج���زءاً  ت�سكل  كونها  ال��ع��امل،  م��ع  والتوا�سل  للتفاعل 

احل�ساري والإن�ساين، وتربز قيم الت�سامح.
ُمتميزين  اأ�سخا�ض  م��ن  امل�����س��ارك��ات  وتنويع  حتفيز  اإىل  اجل��ائ��زة  وت�سعى 
وُمبدعني مبا يعك�ض التنوع الفكري، والثقايف يف العامل الإ�سالمي بطرق 
وو�سائل اإبداعية خمتلفة الأمر الذي يحفز ال�سباب والأجيال النا�سئة على 

العمل يف جمال الفنون الإبداعية املتنوعة.

ثقافة وفن�ن
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•• دبي-الفجر:

اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  ب��ن حممد  اأم��ن��اء ج��ائ��زة ح��م��دان  اعتمد جمل�ض 
الدولية للت�سوير ال�سوئي، 19 عماًل �سيتم تكرمي اأ�سحابها مبنحهم 
العا�سرة  ال����دورة  ع��ن  اجل��ائ��زة  تقّدمها  ال��ت��ي  التمّيز”  “ميداليات 
الدورة،  ه��ذه  يف  م�ساركاتهم  ج��ودة  على  لهم  تكرمياً  “الإن�سانية” 
بالإ�سافة لإهدائهم الكتاب ال�سنوي لنف�ض الدورة والذي يحوي ال�سور 
الفائزة واملر�ّسحة بالإ�سافة لل�سور التي ح�سل اأ�سحابها على ميداليات 

التمّيز املذكورة.
بن  للجائزة علي خليفة  العام  الأم��ني  �سعادة  التكرمي �سّرح  وعن هذا 
امل�سورين  لهوؤلء  تقديٍر  �سهادة  مبثابة  امليداليات  ه��ذه  قائاًل:  ثالث 
من  النهائية  للمراحل  الو�سول  ا�ستحقت  راقية  اأعماًل  قّدموا  الذين 

التحكيم، لذا قّرر جمل�ض اأمناء اجلائزة منحهم هذه الإ�سادة امل�ستحقة 
باأعمالهم كنوٍع من الت�سجيع والعرتاف بالتناف�سية العالية لأعمالهم 
3 م�سورين عرب على هذا التكرمي،  امل�ساِركة، ونحن �سعداء بح�سول 
التعامل مع فن  العربي يف  امل�سور  امل�ستمر جلدية  التطور  دلل��ًة على 
الت�سوير وتقنياته. واأ�ساف بن ثالث: رغبًة من جمل�ض اأمناء اجلائزة 
اأو�سع لتتويج املزيد من ال�سور املميزة، متَّ العتماد على  مبنح فر�سة 
اأبرز خرباء الت�سوير  خُمرجات عملية التحكيم التي قادها نخبة من 
يف العامل يف انتقاء جمموعٍة من ال�سور احلا�سلة على تقييماٍت عالية 
لتتم الإ�سادة بها وتكرمي اأ�سحابها، �سخ�سياً اأعترب هذا التكرمي مبثابة 
للم�سورين.  التحفيز  اأن���واع  اأعلى  من  التنفيذ” وه��و  وق��ف  مع  “فوز 
وقد مّت اختيار 3 اأعمال عن حمور “الإن�سانية” و6 ملفات عن حمور 
“ملف م�سور”، بالإ�سافة اإىل 10 اأعمال من املحور “العام” منها 6 

اأعمال ملّونة و4 اأعمال بالأبي�ض والأ�سود.
بالنيكل  مطلية  م�سقولة  فنّية  قطعة  عن  عبارة  املُقّدمة  امليداليات 
قطرها 15 �سم وقد ُنق�ض عليها ا�سم اجلائزة باللغتني، امليدالية من 
بن  مطر  اجلائزة،  اأمناء  جمل�ض  وع�سو  الإم��ارات��ي،  الفنان  ت�سميم 

لحج و�سناعة “توما�ض فاتوريني” ال�سهرية يف اململكة املتحدة.
“الإن�سانية”  اإ�سدال ال�ستار على الدورة العا�سرة للجائزة  ومبنا�سبة 
ال���دورة  “كاتالني مارين” اأح���د حم��ّك��م��ي  ال���روم���ايّن  امل�����س��ور  ع��ّل��ق 
لإظهار  الفوتوغرايف  الت�سوير  ا�ستخدام  لطاملا مت  بقوله:  العا�سرة، 

تلك الأماكن التي يتعذر الو�سول اإليها، فلي�ض من 
ال�سهل الو�سول اإىل كل املواقع ال�سعبة، التي ُتثبت 
الأحيان  بع�ض  يف  اأن��ك  من  الرغم  على  اأن��ه  للعامل 
معزول يف حياتك وتعي�ض يف فقاعة ب�سيطة؛ فهناك 
للعي�ض، وهناك  اأخ��رى  اأخ��رى وط��رق  وجهات نظر 
هذا  يف  العي�ض  ك�سب  لكيفية  اأخ����رى  ط���رق  اأي�����س��اً 

العامل.
ترك�ستاين،  هناء  ال�سعودية  وال�ُمحكِّمة  امل�سورة  اأما 
فعلَّقت بقولها: كل �سورة حتت�سن مواقف وم�ساهد 
واحل��ا���س��ر وحتى  امل��ا���س��ي  وحل��ظ��ات مت��ر علينا يف 
و�ساحب  ومميز  فعال  م�سور  تكون  ك��ي  امل�ستقبل، 
حمتوى، اأنت بحاجة لإيجاد ذلك الرابط ال�سحري 
وحم�سو�سة،  ملمو�سة  باأ�سياء  وربطها  فكرة  خللق 
باخت�سار،  وامل��ك��ان.  وال��زم��ان  وال�����س��وء  ال��ظ��ل  مثل 

�سورتك الفوتوغرافية هي انعكا�ض لروؤيتك.

تقدم املن�سة دلياًل تعريفًيا للفنانني يف دولة 
الإمارات ميّكنهم من توطيد اأوا�سر التعاون 
فيما بينهم والتفاعل مع املبدعني واملوؤ�س�سات 

الفنية يف خمتلف اأنحاء العامل..
ومت اإط���الق���ه���ا ع���ل���ى امل����وق����ع الإل����ك����رتوين 
�ساملة  روؤي���ة  ليوفر  للجميع”  “الثقافة 
الفنانني  م��ن  متنوعة  جمموعة  لإب��داع��ات 

يف الدولة .
للجميع  “الثقافة  م��ن�����س��ة  زوار  وي��ت��م��ك��ن 
للفنانني” من الطالع على ال�سري الذاتية 
و�سور  ل��ل��ف��ن��ان��ني  ال�����س��خ�����س��ي��ة  وال�������س���ور 
اأحدث  ح��ول  واأخ��ب��ار  بتفا�سيلها  لأعمالهم 
م�ساركاتهم يف الربامج الإبداعية والثقافية، 
بالإ�سافة اإىل روابط ل�سفحاتهم على مواقع 
التوا�سل الجتماعي وبيانات الت�سال بهم، 

لتعزيز العالقات بني الفنانني واجلمهور.
“الثقافة  من�سة  حمتوى  حتديث  ويجرى 
وميكن  دوري،  ب�سكل  للفنانني”  للجميع 
الدولة  يف  وامل���ب���دع���ني  ال��ف��ن��ان��ني  جل��م��ي��ع 
اإليها  متابعتها عرب تقدمي طلب الن�سمام 
، ومن ثم �سيتم مراجعة البيانات واملحتوى 
عرب جلنة من اخلرباء التي �ستحدد املوؤهلني 

لعر�ض بياناتهم واإبداعاتهم على املن�سة.
منذ  للجميع”  “الثقافة  م��ب��ادرة  و�ساعدت 

الكثري   2020 عام  من  اأبريل  يف  اإطالقها 
واملجتمعات  واملتاحف  الثقافية  املراكز  من 
على  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  واملبادرات  الإبداعية 
حتويل  خ��الل  م��ن  جمهورها  اإىل  الو�سول 
افرتا�سية،  عرو�ض  اإىل  الفعلية  العرو�ض 
مم����ا ق�����دم ل��ل��ج��م��ه��ور امل����زي����د م����ن فر�ض 
والثقافة  الإب���داع  �ساحات  واكت�ساف  التعلم 
من  الإنرتنت،  عرب  باإنتاجاتها  وال�ستمتاع 
لتعزيز  ا  اإن�ساوؤه خ�سي�سً خالل حمتوى مت 
املحتوى  ح���ظ���ى  وق�����د  اجل���م���ه���ور،  ت���ف���اع���ل 
الرقمي برتحيب وا�سع من طرف اجلمهور 
ع��رب ق��ن��وات ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي، حيث 
الفرتا�سية  الثقافية  الفعاليات  مع  تفاعل 
حتى  اأبوظبي   - وال�سياحة  الثقافة  لدائرة 
6 ماليني زائ��ر عرب مبادرة  اأك��رث من  الآن 

للجميع«. “الثقافة 
“الثقافة  م����ب����ادرة  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل����دي����ر 
“ا�سرتاتيجية  م����ع  ت��ن�����س��ج��م  للجميع” 
�سنوات  خلم�ض  املمتدة  الثقافية”  اأبوظبي 
وال��ت��ي ت��ه��دف اإىل ت��ر���س��ي��خ م��ك��ان��ة الإم����ارة 
وذل���ك من  والإب�����داع،  للثقافة  رائ���د  كمركز 
بناء  نحو  الرتكيز  من  املزيد  توجيه  خالل 
ق�����درات واإم���ك���ان���ات اأع�����س��اء جم��ت��م��ع قطاع 
الأهداف  يحقق  مبا  الإبداعية،  ال�سناعات 

التنموية لهذا القطاع ويعزز فر�ض الرتقاء 
يف  الثقافية  للمنظومة  التحتية  بالبنية 

الإمارة.
واأعلنت دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي 
امل���ج���الت ال��رئ��ي�����س��ي��ة لتطبيق  م���وؤخ���را ع��ن 
ا�سرتاتيجية ال�سناعات الإبداعية والثقافية 
اإىل  خاللها  م��ن  ت�سعى  وال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي  يف 
اإن�����س��اء م��ن��ظ��وم��ة م���وح���دة ت�����س��م��ن حتقيق 
ب��ي��ئ��ة تعاونية  ال��ن��م��و، واإي���ج���اد  امل���زي���د م���ن 

تتمحور حول البتكار.
وتعد اأبوظبي اليوم من�سة جاذبة للمبدعني 
مهنية  فر�ض  لهم  تتوفر  حيث  املحرتفني 
الثقافية  ال�����س��ن��اع��ات  ق��ط��اع  يف  م�����س��ت��دام��ة 
والإب����داع����ي����ة ال������ذي جن����ح ح���ت���ى ال����ي����وم يف 
اج��ت��ذاب اأك���رث م��ن 20 األ��ًف��ا م��ن املبدعني 
الذين يعملون حالًيا يف وظائف م�ستقرة يف 
التعاون  اأوج��ه  تعزيز  وبهدف  القطاع.  ه��ذا 
وت�����س��ري��ع ال��ن��م��و داخ���ل ال��ق��ط��اع، مت تفعيل 
العديد من الربامج املحفزة لل�سباب والتي 
توفر لهم فر�ض التعليم والتدريب لتو�سيع 
الإبداعية  امل��واه��ب  واإمكانات  ق��درات  نطاق 
ال��ب��اح��ث��ني ع��ن فر�ض  ودع���م رواد الأع���م���ال 
القطاع  هذا  يف  التجارية  اأعمالهم  لإط��الق 

�سمن بيئة ترحب بال�سركات النا�سئة.

من�صة »الثقافة للجميع للفنانني« لعر�ض املواهب بالدولة

تكرمي 19 م�ضورًا من 16 دولة منهم 3 عرب على جودة م�ضاركاتهم يف الدورة العا�ضرة

جائزة حمدان للت�صوير تن�صر الأعمال امل�صتحقة لـ»ميداليات التمّيز« لدورة »الإن�صانية«

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي   – وال�ضياحة  الثقافة  دائ��رة  اأطلقت 
من�ضة “الثقافة للجميع للفنانن” بهدف ت�ضليط 
ال�ضوء على املبدعن يف الدولة ويف اإطار مبادرة 
“الثقافة للجميع” التي حققت جناحًا كبريًا يف 
امل�ضتوى  على  والإبداعي  الثقايف  امل�ضهد  تعزيز 

املحلي منذ اإطالقها العام املا�ضي.
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روجينا يف حكاية 
جديدة من )اإل اأنا 2(

 ،"2 اأن��ا  "اإل  م�سل�سل  حكايات  اإح��دى  بطولة  على  روجينا  الفنانة  وافقت 
الذي ينتمي لدراما الق�س�ض املنف�سلة، والذي بداأ عر�سه العام املا�سي.

و���س��ت��ك��ون روج��ي��ن��ا ب��ط��ل��ة احل��ك��اي��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن امل�����س��ل�����س��ل، وال��ت��ي مل يتم 
نهاية  ال�سا�سات  �ستعر�ض على  بوقت  نهائي،  ب�سكل  ا�سمها  ال�ستقرار على 
ال�سهر املقبل، حيث تدور اأحداث كل حكاية يف 10 حلقات فقط ُتعر�ض على 

مدار اأ�سبوعني، وتناق�ض اإحدى ق�سايا املراأة.
احلكاية التي تقوم ببطولتها روجينا كتبتها ال�سيناري�ست اأماين التون�سي، 
ومن املقرر اأن يتوىل اإخراجها اإبراهيم فخر، بوقت يجري ال�ستقرار على 
باقي فريق العمل من املمثلني الذين يجري التفاو�ض معهم خالل الفرتة 
ببطولتها  تقوم  اجل��دي��د  اجل��زء  م��ن  الأوىل  احلكاية  ب��اأن  علما  احل��ال��ي��ة، 

الفنانة �سهر ال�سايغ.

املطرب حممد �صالح يحلم بو�صول الأغنية ال�صودانية للعاملية 

ال��ف��ن��ان حم��م��د ���س��الح م��ن ال��ف��ن��ان��ني الذين 
اأك���رث ن�سجاً وعلما  ال��ف��ن وه��م  دخ��ل��وا ع��امل 
ب���اأ����س���ول الأحل�������ان، ف��اه��ت��م ����س���الح ب�سقل 
موهبته الغنائية والتميز يف طبقات �سوته 
والبيانو،  ال��ع��ود  اآل���ة  ع��ل��ى  ال��ع��زف  بتعليم 
وم���ع ذل���ك ي��ت��ع��اون يف اأحل����ان اأغ��ان��ي��ه مع 
حممد  مرت�سي  امللحن  منهم  ملحنني، 
العبادي  وامللحن  حممد زين العابدين 
بعنوان  البوم  ميمي �سمن فريق عمل 
“  يا ويال “ ومت ت�سجيل اأوىل اأغاين 
�ستوديو  ن���ا����ض  ���س��رك��ة  يف   الأل����ب����وم 
ال�����س��وت نا�سر  ب���اإ����س���راف م��ه��ن��د���ض 

الطاهر.
واأ����س���ار ال��ف��ن��ان حم��م��د ���س��الح باأن 
الفرتة  اإ���س��داره يف  ب�سدد  الألبوم 
املقبلة بعد النتهاء من الت�سجيل 

الكلي لالأغاين، ومن بني الأغاين التى مت ت�سويرها موؤخراً اأغنية “م�ساهر 
بيك” من كلمات واأحلان الفنان مرت�سى العبادي، تقول كلماتها. 

م�ساهر بيك م�ساهر بيك 
                           عيوين دوام بتبكي عليك

حملت ال�سفن اأ�سواق 
                           ع�سان تر�سي يف �سفاف عينيك

توجت القمر اإح�سا�ض 
                           ع�سان بعك�ض �سياء خديك

ياريتك يا �سفر ما جيت
                           ت�سيل اأفراحنا بني اأيديك 

وحول اأهمية اأن يكون ال�ساعر ملحن اأفاد الفنان املطرب حممد �سالح اأن 
الح�سا�ض �سيكون اأكرث متيزاً يف حال جمع ال�ساعر احل�ض املو�سيقي و�سوف 
ي�ستطيع تو�سيل هذا الإح�سا�ض للمطر الذي بدوره �سيتمكن من اإظهارها 
بعمق ومب�ساعر جيا�سة تعرب عن الكلمة ودورها يف ال�سياق العام لالأغنية.

كما اأكد املطرب حممد �سالح باأنه ب�سدد التفكري اجلدي يف خو�ض جتربة 
والكلمات  املنا�سب  الوقت  فقط  وينتظر  متنوعة،  عربية  بلهجات  الغناء 

املالئمة التى ل تخرجه عن م�ساره الفني ور�سالته املهمة لتو�سيل الفن 
املحافل  على  به  اخلا�سة  العربية  هويته  وفر�ض  العاملية  اإىل  ال�سوداين 

الفنية يف اأنحاء العامل.
وحول حفالته القريبة اأ�ساف املطرب حممد �سالح قائال باأنه تعاقد على 
عدد من احلفالت العامة واخلا�سة بدولة الإمارات، كما اهتم بامل�ساركة يف 
تكون  و�سوف  دبي،  باإمارة  القادم  اأكتوبر  يف  املقام   2020 اك�سبو  معر�ض 
التي  العامل  اأج��واء عاملية وبني فنون  ال�سوداين و�سط  الفن  فر�سة لن�سر 
�ستعر�ض على هام�ض اإك�سبو، فهذه اخلطوة �ستكون مبثابة نقلة نوعية يف 
م�سريتي الفنية وحتقيق الهدف من الو�سول للعاملية بالأغنية والأحلان 
ال�سودانية، حيث اأقيمت عدة حفالت ناجحة يف اإمارة عجمان يف مهرجان 

اأيام الرتاث.
وع��ن ف��رتة ك��ورون��ا والن��ع��زال امل��ن��زيل لفرتة طويلة ق��ال امل��ط��رب حممد 
اأن يخلق اجلو املنا�سب للتدريب املهني ول ينقطع  اأن الفنان لبد  �سالح 
عن اجلمهور ولذلك كانت هناك قنوات للتوا�سل بني ال�سعراء وامللحنني 
واجلمهور وقد متكنا يف هذه الفرتة من اختيار عدد من الأغاين من بني 

ق�سائد كثرية لنكون األبوما يليق مبكانة الفن والثقافة ال�سودانية. 

يراهن على دوره فى هذا العمل

ن�صال ال�صافعي: )ميني بار( يجمع بني 
الأك�صن والرتاجيدي والكوميديا والت�صويق 

اأنه على موعد مع عر�ض ملحمة فنية متنوعة الإط��ارات ملا  واأكد ال�سافعى، 
تت�سمنة هذه احلبكة من الأك�سن والكوميديا والرتاجيديا ب�سياق يحيطه 

احلرية والت�سويق وغريها.
واأ�ساف ال�سافعى، اأنه يراهن على دوره فى هذا العمل عند عر�سه ملا يعتربه 

مبثابة اأف�سل الأدوار التى يقدمها يف جمال ال�سينما، م�سرًيا، اإىل اأن هذا العمل 
قريب اإىل قلبه.

هذا  يحقق  ب��اأن  يتمنى  ملا  ال�سيقة  الفنية  املغامرة  بهذه  �سعيد  باأنه  ال�سافعى،  وا�ستكمل 
العمل حني عر�سه جناًحا جماهريًيا كبرًيا، لفًتا، اإىل اأن حما�سه لهذه التجربة كان لأ�سباب 

عديدة اأولها، باأنه �سعيد بتكرار التجربة ال�سينمائية الثانية له مع الفنان القدير �سالح عبد اهلل والذى 
تعاون معه من قبل فى فيلم )الثالثة ي�ستغلونها ( والذى عر�ض عام 2010 اأما يف جمال الدراما فتعامل 
ا م�سل�سل )خط  واأي�سً املثال، م�سل�سل )قيد عائلى(  �سبيل  درام��ي فنذكر منها على  اأك��رث من عمل  معه فى 
�ساخن( وم�سل�سل ) فى يوم وليلة( وكان اآخرها م�سل�سل )هجمة مرتدة( والذى عر�ض فى ال�سباق الرم�سانى 
املا�سى وكالها حققت جناًحا مبهًرا حني عر�سها ولكن هذه املرة الثانية فى دور العر�ض ال�سينمائى، وا�سًفا، 
�سعوره لديه باأنه اأمام م�سرية فنية هائلة يحيطها ال�سهولة والي�سر، فقدم لنا خمتلف الأدوار الفنية، التي 
اأمناطا فنية حت�سب له  اأثراً كبرًيا وب�سمة �سحرية يف ال�سينما والدراما امل�سرية ومازال يقدم لنا  تركت 

بالقلم وامل�سطرة.
وتابع ال�سافعى، باأن ثانيهما هو تعاونه مع املنتج مدحت �سعد لبذل ق�سارى جهده فى ا�سهاماته املتطورة 
فى ال�سينما امل�سرية، من حيث املراعاة بالهتمام باأدق تفا�سيل ال�سورة ومراجعة الورق، وامل�ساهمة فى 
اختيار املمثلني ذوي الكفاءات املهنية امل�ستحقة بعيًدا عن تتبع نظام ال�سللية، لفًتا، بو�سع مل�سته ال�سحرية 

فى ح�سن اختيار فريق عمل الإخراج الذى يربوز ويظهر جناح هذا امل�سروع.
ويذكر اأن �سناع واأبطال فريق العمل توقفوا عن ت�سويره منذ اأكرث من عام بعد اأن انتهوا من ت�سوير 
اأكرث من %40 ، من م�ساهده الداخلية واخلارجية ولكنه توقف لعدة اأ�سباب من بينها، تداعيات وانت�سار 
فريو�ض كورونا )كوفيد- 19( مما اأثر على انخفا�ض ن�سبة الت�سغيل فى دور العر�ض ال�سينمائى والتى 
و�سلت اإىل %50 قبل اأن تزيد فى الآونة املنق�سية اإىل %70 مما �ساعد ذلك على التحفيز والرجوع 

اإىل البالتوه من جديد.

ت�ضويره  وان��ط��الق  ا�ضتكمال  ب��ار(  )مينى  فيلم  �ضناع  ق��رر 
لت�ضوير  الفعلية  البالتوه  مرحلة  اإىل  والدخول  بالنتقال 
الرئي�ضية  ال�ضتوديوهات  باأحد  الداخلية  امل�ضاهد  بع�ض 

ل. خالل الأ�ضبوع املَُقَبّ
ك�ضف الفنان ن�ضال ال�ضافعى اأنه يجتمع حالًيا مع جمموعة 
�ضناعه،  وكذلك  العمل  فى  بجانبه  امل�ضاركن  الأبطال  من 

وح�ضن  ا  واأمينة  تيخ  مدحت  الفنان  مقدمتهم  ويف 
عبد الفتاح واإبراهيم امل�ضرى مع املخرج حممد 

ل  خ�ضرى قبل انطالق ت�ضويره الأ�ضبوع املَُقَبّ
لال�ضتقرار على التفا�ضيل النهائية بلم�ضة 

ال�ضيناريو  ه��ذا  حبكة  على  املراهنة 
من  تقدميه  �ضبق  ما  عن  بالختالف 

قبل على ال�ضا�ضة الف�ضية. 

•• عجمان -اأ�شامة عبد املق�شود

على الرغم من القاعدة ال�ضائدة باأن الثقافة والفنون لي�ض لها وطن ملا حتمله من ت�ضالح مع النف�ض وتعترب غذاء 
للروح، اإل اأن الثقافية والفنون تعك�ض الهوية الأ�ضيلة للدول، وهذا وا�ضح جدا يف الفن ال�ضوداين وما ي�ضمه من نغم 
م�ضاحب لعدة لهجات ت�ضكل يف النهاية مو�ضيقى متميزة وكلمات موؤثرة ورق�ضات فلكلورية تعد مراآة ال�ضعوب وتوؤكد 
موروثها الثقايف عرب ال�ضنن، ومن بن هوؤلء املطربون اجلدد الفنان حممد �ضالح الذي اأعد البوما جديدا ي�ضم عددا 
من الأغاين التى حتمل طابع الفن الأ�ضيل معتمدا يف اختياره للكلمات والأحلان على فطرته الفنية وما غر�ضته فيه 

البيئة الأدبية من مت�ضك بالقيم واملبادئ ال�ضليمة.
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طبيب يحذر من خطر 
قاتل مللح الطعام

الإف����راط  األ��ك�����س��ن��در ميا�سنيكوف م��ن  ال�����س��ه��ري  ال��رو���س��ي  ال��ط��ب��ي��ب  ح���ذر 
اجللطة  اأو  بال�سرطان  لالإ�سابة  �سببا  ي�سبح  ق��د  لأن��ه  امل��ل��ح،  با�ستهالك 

الدماغية.
ويقول ميا�سنيكوف يف حديث تلفزيوين، "عمليا ن�ستهلك 12 غراما من 
واأم��ا من يعاين من  املقررة.  الطعام يوميا بدل من خم�سة غرامات  ملح 
فعليهم عدم  �سنة   50 فوق  اأعمارهم  والذين  الدم  ارتفاع م�ستوى �سغط 

ا�ستهالك اأكرث من 2.5 غرام يف اليوم".
امللح رمبا تكون له عواقب  اأكرب من  ا�ستهالك كمية  باأن  وي�سيف موؤكدا، 

وخيمة.
واجللطة  بال�سرطان  الإ�سابة  اإىل  وي���وؤدي  ينخرنا  امللح  "فائ�ض  وي��ق��ول، 

الدماغية".
نظامه  يف  امللح  ا�ستهالك  م��ن  قلل  اأن  بعد  اأن��ه  اإىل  ميا�سنيكوف،  وي�سري 

الغذائي اليومي اأ�سبح يعاين اأقل من الوذمة.
يف  ال�سوديوم  م�ستوى  على  احل��ف��اظ  م��ع  امللح  ا�ستبدال  ميكن  وي�سيف، 
ذلك  وم��ع  ال�سوديوم.  من  عالية  ن�سبة  فيه  ال��ذي  ال�سائل  بامللح  اجل�سم، 

اأن�سح با�ستبعاد جميع اأنواع امللح من النظام الغذائي.

كيف نتخل�ض من انتفاخ العينني؟
ك�سف الدكتور دميرتي دميينتيف، اأخ�سائي طب وجراحة العيون، كيفية 
التخل�ض من انتفاخ العيون الذي يعاين منه الكثريون بعد ال�ستيقاظ من 

النوم.
يف  فعال  ت�ساعد  العينني  لرتطيب  قطرات  وج��ود  اإىل  الأخ�سائي،  وي�سري 
3-4 مرات  عالج ما ي�سمى مبتالزمة العني اجلافة، وميكن ا�ستخدامها 

يف اليوم.
وي�سيف، وهناك و�سفة �سعبية، تت�سمن و�سع �سرائح اخليار على الأماكن 
التخل�ض من  بنجاح يف  ت�ستخدم  كما توجد كرميات  العني.  املنتفخة من 

انتفاخ العينني.
يكون  قد  ال�سبب  اأن  اإىل  الأخ�سائي،  ي�سري  النتفاخ؟  هذا  �سبب  ما  ولكن 

م�سكالت يف القلب والأوعية الدموية اأو اأمرا�ض الكلى.
وقد يح�سل النتفاخ نتيجة اإفراط ال�سخ�ض يف تناول اأطعمة وم�سروبات 
الإف����راط يف  اأو  ال��ال���س��ق��ة،  ال��ع��د���س��ات  ب�سبب  اأو  امل��ا���س��ي،  ال��ي��وم  معينة يف 
اجليوب  يف  م�سكالت  اأو  احل�سا�سية  ب�سبب  ي��ك��ون  ق��د  اأو  امل��ل��ح،  ا�ستهالك 

الأنفية اأو الزكام.
يف  يعي�سون  الذين  فالنا�ض  اجل�سم.  جفاف  املتوقع-  غري  الآخ��ر  وال�سبب 

املناطق ذات املناخ اجلاف، عليهم �سرب الكثري من املاء.
ويقول، "اإذا كان النتفاخ يتكرر، فيجب التخلي عن ا�ستخدام امللح".

العامل؟ يف  مغلق  بحر  اأكرب  • ما 
بحر قزوين

جميعًا؟ الغازات  اأخف  • ما 
غاز الهيدروجني

الرياح؟ تهب  • ملاذا 
ت�سخن حرارة ال�سم�ض الهواء فيتحرك حمدث الرياح .تتحرك الرياح 
املناطق  يف  الأر�سية  الكرة  اأنحاء  خمتلف  فوق  جدا  �سخمة  بحركات 
ناحية  من  وزن��ا  اقل  ي�سبح  ال��ذي  الهواء  ال�سم�ض  ت�سخن  ال�ستوائية 
حتدث  الأخ���رى  هي  جديدة  هوائية  حتركات  حمدثة  ال�ستواء  خط 
حتركات جديدة وهكذا دواليك بحيث تلف حركة الرياح اأقا�سي الدنيا 

الأربع
 • ما �ضبب ملوحة مياه البحر؟

مياه البحر ماحلة حلتوائها على ملح ذائبة غلبية هذا امللح هو ملح 
التي  الأن��ه��ار  مياه  امللح  ه��ذا  م�سدر  الب�سر  ي�ستخدمه  ال��ذي  الطعام 
التي  ال�سخور  ملح  اإذاب���ة  على  الأن��ه��ار  ه��ذه  تعمل  البحار  يف  ت�سب 

تعرت�ض طريقها وحتمله اىل البحر

الكرف�ض. هو  املوز  بعد  للغوريال  املف�سل  • الأكل 
املتحدة. الوليات  يف  ثانية  كل  يف  النقانق  من  قطعة   550 من  اأكرث  • توؤكل 

الأك�سدة. م�سادات  من  كبرية  ن�سبة  على  يحتوي  الربي  • التوت 
املناعة. جهاز  ويقّوي  الإجهاد  م�ستوى  يخف�ض  • ال�سحك 

تقريباً. تن�ض  ملعب  تعادل  رئتيك  • م�ساحة 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �سمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  الإن�سان  جلد  �سمك  اأن  تعلم  هل   •
الإن�سان يحتوي على عدة اآلف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�ستثناء 

جفون العينني
�سنة ثالثني  املتو�سط  يف  يتجاوز  ل  القرد  عمر  اأن  تعلم  • هل 

الواحدة الثانية  يف  مرة   )32( حوايل  جناحها  تهز  الذبابة  اأن  تعلم  • هل 
املر�ض ب�سبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  الن�سور  اأن  تعلم  • هل 

الثديية احليوانات  اأذكى  هو   - الدلفني   - اأن  تعلم  • هل 
مرة  24 التاريخ  مدى  على  احتلت  القد�ض  ان  تعلم  • هل 

الأرنب ال�صغري
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فوائد الفراولة

- م�سدر جيد للفولت: الفراولة �سرورية للمراأة احلامل نظراً لحتوائها 
على مادة الفولت اأو حم�ض الفوليك الذي ين�سح به الأطباء دوماً ل�سيما يف 
الأ�سهر الأوىل من احلمل. الفوليت يحمي اجلنني من الت�سوهات اخللقية. 
ين�سح البدء باأخذه قبل احلمل بب�سع اأ�سهر. - تعالج ع�سر اله�سم: حتتوي 
الها�سمة واللياف مما يح�سن  النزميات  ن�سب عالية من  الفراولة على 
ال�سرطان: كوب من ع�سري  اله�سمي. - تقاوم خطر  من وظائف اجلهاز 
الفراولة يحتوي على ن�سبة كبرية من م�سادات الك�سدة و مقويات املناعة 

مما ي�سهم يف الوقاية من ال�سرطان.

خرج الأرنب ال�سغري من جحرة �سباحا وهو يبت�سم ويقفز يف �سقاوه فقال لمه امي ل اريد الفطار فاأنا 
�ساأخرج للبحث عن افطار �سهي حول البيت فقالت الأم اأنت �سغري واخاف عليك ،فقال: لن اذهب بعيدا 
اعدك .وذهب الرنب يقفز هنا وهناك يبحث عن طعام لكنه وجد فرا�سه جميله تطري فاأخذ يقفز خلفها 
حتى ا�ساع طريقه لكنه مل يقلق بل قال لنف�سه ابحث عن الطعام واملاما تبحث عني ولكن مل ي�ستطع تنفيذ 
ما قاله فقد اح�ض مبن يتبعه فنظر فوجد ذئب يبحث عن افطار �سهي فخاف وجرى قبل ان يكون هو 
نف�سه هذا الفطار ،واخذ الذئب يجري ورائه ومل ينقذ الرنب ال�سغري غري احل�سائ�ض الكثيفة الطويلة 
امامه  وج��رى فوجد  الرن��ب  فري�سه فخاف  ي�سم�سم على  ال�سبع  الذئب جاء  ان ذهب  وبعد  التي خباأته 
الثعلب وب�سرعه قال الرنب انقذين من ال�سبع ارجوك و�ساأكون �سديقا لك .. فرح الثعلب بهذه الهدية 
وبهذا الرنب املجنون الذي يريد ان يكون �سديقه وجرى خلف ال�سبع يخيفه حتى طرده من املكان وملا 
عاد اإىل الرنب وجده يقفز م�سرعا هربا منه فاأخذ يناديه تعال ايها الرنب لنبقى ا�سدقاء ف�سرخ الرنب 
ال�سريعة  الرن��ب م�سرعا م�ستكمال قفزاته  واختفى  وا�سنانا  �سنا  الك��رب  ت�ساحب  قالت يل ل  امي  وق��ال 
حتى وجد امامه جدول املاء ومن هناك عرف مكان جحره فا�سرع اإىل امه وقال امي ا�سرعي اريد افطارا 
�سهيا من يدك فقالت له ملاذا مل تفطر يف الغابه ،فقال مل اجد �سيء اآكله ولكن كان كل من قابلني يريد 

ان ياأكلني.

 My Health Reads ك�سف خرباء منط احلياة ال�سحي يف موقع
اأف�سل ع�سرة مواد غذائية لتح�سني عمل القلب والأوعية الدموية.

الإيجابي يف عمل  تاأثريه  ال�سدارة يف  الربتقال مركز  لهم، يحتل  ووفقا 
والبوتا�سيوم  ال��غ��ذائ��ي��ة  والأل���ي���اف   С بفيتامني  غني  ال��ربت��ق��ال  ال��ق��ل��ب. 
والبكتني واملواد املغذية. فكوب من ع�سري الربتقال الطبيعي ي�ساعد على 
التخل�ض من الكولي�سرتول الزائد وينظم م�ستوى �سغط الدم، واحل�سول 

على ما يكفي من ال�سوديوم، وحتييد الربوتينات غري ال�سرورية.
باأوميغا3-  لأنه غني  امللفوف،  اإىل  النتباه  اإىل �سرورة  وي�سري اخل��رباء، 
وم�����س��ادات الأك�����س��دة والأل��ي��اف ال��غ��ذائ��ي��ة. واأم���ا ال��ث��وم، فهو م�����س��وؤول عن 
والأوعية  ال�سرايني  ان�سداد  ومنع  املرتفع،  الدم  �سغط  م�ستوى  تخفي�ض 
ين�سح  ه���ذا،  اإىل  وب��الإ���س��اف��ة  الإن���زمي���ات.  اإف����راز  وي�ساعد على  ال��دم��وي��ة 
الليكوبني  اخلرباء بتناول الطماطم، لأنها حتتوي على ن�سبة عالية من 
الأك�سدة  م�����س��ادات  ال��ت��ل��ف، كما حت��ت��وي على  م��ن  ال���ذي يحمي اخل��الي��ا 

ي�ساعد  كما  ك��اروت��ني.  وبيتا   ، الفوليك  وحم�ض   ،  C و   A وفيتامينات 
م�ستوى  وينظم  ال�سار،  الكولي�سرتول  من  التخل�ض  يف  ا  اأي�سً الليكوبني 

�سغط الدم، ما يقلل من خطر الإ�سابة بالنوبات القلبية.
وي�سيفون، التمور مثل الطماطم ت�ساعد على تخفي�ض النوبات القلبية، 
وحتمي من ت�سلب ال�سرايني وتنظم م�ستوى ال�سكر يف الدم. كما اأن كوبا اأو 
كوبني من النبيذ الأحمر يف اليوم، ي�ساعد على التخل�ض من الكولي�سرتول 
وارتفاع  القلبية  النوبات  خطر  من  فتخف�ض  ال�سوكولتة،  واأم��ا  ال��زائ��د. 
ال�سردين  �سمك  تناول  اأن  كما  م�سابهة.  وللعد�ض خ�سائ�ض  ال��دم.  �سغط 
الغني باملواد املغذية، يعزز عمل القلب. هذه الأ�سماك حتتوي على ن�سبة 
عالية من الأحما�ض الدهنية املفيدة للج�سم، التي ت�ساعد على التخل�ض 
الإدراكية  الدماغ  وظائف  اللوز  يعزز  واأخ��ريا،  الزائد.  الكولي�سرتول  من 
الأوعية  واأم��را���ض  بال�سكري  الإ�سابة  خطر  من  يخف�ض  كما  وال��ذاك��رة. 

الدموية.

اأف�صل املواد الغذائية املفيدة للقلب

املمثلة اأوكوافينا ت�ضل اإىل العر�ض العاملي الأول لفيلم
 Marvel's "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings  يف هوليوود، كاليفورنيا. ا ف ب 


