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زبدة املاجنو.. كنز من الفوائد 
نظرا  وال�شعر؛  الب�شرة  وجمال  �شحة  �شر  مبثابة  املاجنو  زب��دة  تعد 
لأنها غنية مب�شادات الأك�شدة والفيتامينات مثل A وE والأحما�ض 

الدهنية الأ�شا�شية.
وك�شفت بوابة اجلمال الأملانية "هاوت.دي" اأن زبدة املاجنو تعمل على 
ترطيب الب�شرة ومتنحها ملم�شا خممليا وحتميها من اأ�شرار العوامل 
ما  البيئي؛  والتلوث  البنف�شجية  ف��وق  الأ�شعة  مثل  ال�شارة  البيئية 
يت�شبب يف ال�شيخوخة املبكرة وظهور التجاعيد واخلطوط الدقيقة، 

ف�شال عن اأنها ل توؤدي اإىل ان�شداد امل�شام.
اجلفاف  م��ن  ال�شعر  حتمي  امل��اجن��و  زب���دة  "هاوت.دي" اأن  واأ���ش��اف��ت 
الت�شفيف  واأجهزة  البيئية  امل��وؤث��رات  اأ�شرار  من  وحتميه  والتق�شف 
مثل جمفف ال�شعر ومكواة الفرد، ف�شال عن اأنها تعمل على تهدئة 

فروة الراأ�ض املتهيجة وحتارب ق�شرة الراأ�ض.

طريقة �سهلة لإزالة البقع 
ال�سفراء من الو�سائد

�شارك م�شتخدمو مواقع التوا�شل الجتماعي بع�ض الن�شائح واحليل 
الب�شيطة لإزالة البقع ال�شفراء امل�شتع�شية من الو�شائد.

البقع  اإزال���ة  كيفية  ح��ول  ن�شيحة  كالك  م��ويل  امل�شتخدمة  وطلبت 
الو�شائد؟ يف كل  اأنظف  اأن  "كيف ميكن  ال�شفراء من على و�شائدها 
مرة اأغ�شلها تخرج وهي بحالة �شيئة، زوجي يحب الو�شائد امل�شطحة، 
الوقت  يف  اأغطية  يف  و�شعتها  لقد  منها،  بالتخل�ض  يل  ي�شمح  ول��ن 

احلايل".
و����ش���ارك ال��ع��دي��د م���ن امل�����ش��ت��خ��دم��ن اأف�����ش��ل ت��و���ش��ي��ات��ه��م م���ع اتفاق 
امل�شكلة، وقالت نيكي  الكثريين على طريقة واحدة ب�شيطة لإ�شالح 
غال�ض "لقد تعاملت مع هذه امل�شكلة بطريقة التنظيف العميق، عرب 
البوراك�ض  بع�ض  و�شكب  عليه،  اأ�شخن ماء ميكن احل�شول  ا�شتخدام 
ومنظف الغ�شيل ونقع الو�شائد لفرتة من الوقت، ثم �شطفها باملاء، 

لتخرج الو�شائد بي�شاء مع عدم وجود اأثر للبقع".
ووافقت �شايان �شتون على هذه الطريقة م�شيفة "كان لدي و�شادتان 
منظف  يف  لنقعهما  ال�شتحمام  حو�ض  يف  وو�شعتهما  هكذا  ت��ب��دوان 

التبيي�ض ومنظفات الغ�شيل، وهذا ما جعلهما نا�شعتا البيا�ض".
وقالت فيكتوريا واي "املئي حو�ض ال�شتحمام باملاء الدافئ، واأ�شيفي 
وانقعي  البقع،  اإزال��ة  وم�شحوق  الغ�شيل  و�شابون  واخل��ل  البوراك�ض 

الو�شائد لعدة �شاعات".

�ساحن ل�سلكي م�ستوحى من مركبات الف�ساء
اأبل  م��ي��زات  م��ن  جمموعة   MagSafe الال�شلكي  ال�شاحن  يقدم 
ت�شميم  مع  ال�شوق،  يف  ال�شواحن  اأف�شل  اأح��د  جتعله  التي  الفريدة 

جديد فريد م�شتوحى من �شكل مركبات الف�شاء.
حيث   MagSafe �شاحن  مع  ال�شريع  ال�شحن  ميزة  اأب��ل  واأ�شافت 
مت ربط املغناطي�ض ب�شل�شلة هواتف اآي فون 13 واآيفون 12 ل�شحن 
اأ�شرع بقدرة 15 وات، لذلك ميكن لع�شاق اأبل ال�شتمرار يف ا�شتخدام 
هواتفهم حتى عندما يتم �شحنها ل�شلكًيا، وهو ما ميثل م�شكلة مع 

اأجهزة ال�شحن الال�شلكية الأخرى يف ال�شوق.
فون  اآي  م�شتخدمي  اأن   MagSafe �شحن  اأج��ه��زة  �شعبية  وتعني 
للذين  وبالن�شبة  الر�شمية،  اأب��ل  ملحقات  على  يقت�شروا  اأن  يجب  ل 
�شيكون  ق��ي��ا���ش��ي،   MagSafe ���ش��اح��ن  م��ن جم���رد  اأك���ر  ي���ري���دون 

ال�شاحن الال�شلكي UFO MagSafe هو اخليار الأف�شل.
هذا امللحق اللطيف املظهر لنظام اأبل هو حالًيا جمرد ت�شميم مفهوم، 
وهو مثل مركبة ف�شائية تركب على اجلزء اخللفي من جهاز اآي فون 
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لهذه الأ�سباب يلدغ البعو�ض 
اأ�سخا�سًا دون غريهم

اأكر  النا�ض  بع�ض  ك��ون  �شبب  عن  م��وؤخ��راً،  اأمريكي  ح�شرات  ع��امل  ك�شف 
عر�شة للدغات البعو�ض من غريهم.

ح�شرات  درا���ش��ة  يف  �شنوات  كالين  دان  الأم��ري��ك��ي  احل�شرات  ع��امل  اأم�شى 
البعو�ض ويعتقد اأنه عر على اأدلة مهمة ل�شرح �شلوكها.

كان اأحد اأكر اكت�شافات الدكتور كالين، غرابة هو اأن البعو�ض ينجذب اإىل 
الأقدام ذات الرائحة الكريهة، حيث ينجذب البعو�ض اإىل البكترييا التي 

تنبعث منها رائحة �شبيهة برائحة نوع من اجلنب يدعى ليمربغر.
كان  اإذا  م��ا  لتحديد  الت�شعينيات  يف  درا���ش��ة  اأج���رى  كالين  الدكتور  وك��ان 
البعو�ض اأكر اجنذاًبا لأنواع معينة من اجلنب على اأ�شا�ض الرائحة، حيث 
الأكر  هما  وليمربغر  الأزرق  اجل��نب  اأن  واكت�شف  خمتلفة  اأ�شكاًل  ج��رب 

جذباً للبعو�ض.
الرائحة  ذات  م��ن اجل���وارب  الدكتور كالين جت��ارب على زوج  اأج���رى  ث��م   
الكريهة بعد اأن ارتداها ملدة اأربعة اأيام، واكت�شف اأن البعو�ض ينجذب اإليها 

على الفور.
ا اأن البعو�ض ينجذب اإىل الروائح التي تنتجها  اكت�شف الدكتور كالين اأي�شً
املتطايرة  الكيميائية  املواد  الب�شري وكذلك  املتواجدة يف اجللد  البكترييا 
التي تخرج من الفم. وت�شمل العوامل الأخرى حرارة اجل�شم ، واجلينات ، 

وم�شتح�شرات التجميل.

ن�سف مليون دولر.. كيف تنقذ 
الأمري اأندرو من الف�سيحة؟

ك�شف الق�شاء الأمريكي، عن اتفاق مايل 
املتهم  املليونري  ب��ن   2009 ع��ام  اأب���رم 
الذي  اإب�شتن  جيفري  جن�شية  بجرائم 
واإح���دى   2019 ع��ام  �شجنه  يف  انتحر 
اأن يحمي  رمب����ا  ���ش��اأن��ه  م���ن  ���ش��ح��اي��اه، 

�شديقه الأمري الربيطاين اأندرو.
والأمريكية  اأب�شتن  بن  التفاق  ولهذا 
فريجينيا جوفري، الذي ن�شرته حمكمة 
مانهاتن الفدرالية �شلة بالأمري اأندرو، 
غيلن  حياته  و�شريكة  اإب�شتن  �شديق 
رفعت  جوفري  اأن  اإىل  نظرا  ماك�شويل، 
اإليزابيث  للملكة  ال��ث��اين  ال��ن��ج��ل  ���ش��د 
ال��ث��ان��ي��ة دع���وى م��دن��ي��ة يف ن��ي��وي��ورك يف 
اأغ�شط�ض الفائت تتهمه فيها ب�"العتداء 
 ،2001 �شنة  م��رات   3 عليها  جن�شيا" 

حن كان عمرها 17 عاما.
عاما(   61( اأن��������درو  حم���ام���و  وي����ب����ذل 
لإعاقة  اأ�شهر   6 منذ  جهدهك  ق�شارى 
التفاق  اأن  وي����وؤك����دون  ال���دع���وى،  ه���ذه 
2009 يحول دون رفع  الذي عقد عام 
على  ق�شائية  دعوى  فريجينيا جوفري 

الأمري الربيطاين.

ال�ساي الأخ�سر.. اأحد اأكرث 
امل�سروبات �سحة على وجه الأر�ض �ص 29

البقوليات...كنز 
�سحي

اإن  الأملانية  ف�شتفالن  ن��وردراي��ن  بولية  امل�شتهلك  حماية  مركز  ق��ال 
البقوليات حتتوي على كمية كبرية من الربوتن، جتعلها من الأطعمة 

املهمة جداً لكبار ال�شن.
الغذائية،  الألياف  الكثري من  البقوليات  ت�شم  الربوتن  واإىل جانب 
على  تعمل  وامل��ع��ادن،  والفيتامينات،  الأ�شا�شية،  الأمينية  والأحما�ض 
القلب  باأمرا�ض  الإ�شابة  من  واحل��د  اله�شمي  اجلهاز  �شحة  تعزيز 

وال�شكري.
ومع ذلك حذر خرباء املركز الأملاين من البقوليات النيئة، لأنها حتتوي 
على مواد �شارة بال�شحة، ل ميكن التخل�ض منها اإل بالت�شخن اأثناء 

الطهي.
للنباتين  املنا�شبة  الأطعمة  البقوليات من  اأن  الأمل��اين  املركز  واأ�شاف 
اأو الذين ل يتناولون كميات كافية من اللحوم، والأ�شماك، اأو منتجات 
مثل  املختلفة  الأط��ب��اق  مع  بخلطها  منها  ال�شتفادة  وميكن  الأل��ب��ان، 

احل�شاء، والن�شويات، وال�شلطات، واملقبالت.

- مرّكبات البونيكالجن، وهي عبارة عن 
اأ�شعاف  ثالثة  لها  قوية  اأك�شدة  م�شادات 
ن�����ش��اط م�������ش���ادات الأك�������ش���دة امل����وج����ودة يف 
يف  رئي�شي  ب�شكل  وتوجد  الأخ�شر،  ال�شاي 

ع�شري وق�شر الرمان.
- نوع من حم�ض اللينوليك ذي التاأثريات 
وي��ع��ت��رب احلم�ض  ال��ق��وي��ة،  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة 
الدهني الرئي�شي بالثمرة، ويوجد يف زيت 
بذور الرمان. وين�شح الأطباء بتناول كبار 
للوقاية  با�شتمرار،  الرمان  لع�شري  ال�شن 
م���ن اأم����را�����ض اخل�����رف، ال���ت���ي ت���وؤث���ر على 

الإدراك والرتكيز.

الرمان  فوائد  تك�شف  علمية  درا�شة 
للوقاية من ال�شرطان

ك�شفت درا�شة حديثة اأجراها املركز الوطني 
الأمريكي ملعلومات التكنولوجيا احليوية، 
املواد  م��ن  ب��ع��دد  غنية  ال��رم��ان  ف��اك��ه��ة  اأن 
يعطيها  الأك�����ش��دة مم��ا  وم�����ش��ادات  املفيدة 
اإمكانية مقاومة اللتهابات، بح�شب موقع 
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الفاكهة  هي  الرمان  ف��اإنَّ  للدرا�شة،  ووفقا 
خمتلفة  اأن��واع  منع  على  القادرة  الوحيدة 
م��ن ال�����ش��رط��ان ك�����ش��رط��ان ال��رئ��ة واجللد 
اأن الرمان  والقولون والغدد الثديية، كما 
الإ�شابة  خماطر  تقليل  على  اأي�����ش��اً  ق��ادر 

باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
وللرمان، وفق العلماء، تاأثري اإيجابي على 

و�شبط  اجل��روح  والتئام  التنا�شلي  اجلهاز 
م�شتوى الكولي�شرتول يف الدم.

اأو �شرب ع�شري الرمان  كما ي�شاهم تناول 
املناعي  اجلهاز  تقوية  يف  منتظمة  ب�شورة 
انت�شار  ظ��ل  يف  مهمة  م��ي��زة  وه��ي  للج�شم 

فريو�ض كورونا امل�شتجد.
للرمان  الإيجابي  التاأثري  العلماء  واأرج��ع 
اإىل املكونات وامل�شتقلبات احليوية املختلفة 

يف تركيبته الكيميائية.

ل�شحة  مذهلة  فوائد  الرمان  فاكهة 
اجل�شم

فوائد الرمان الأخرى
الفوائد  العديد من  اأي�شاً  الرمان  لفاكهة 
على  لحتوائها  وذلك  والغذائية  ال�شحية 
عدد ل يح�شى من املرّكبات واملغذيات مثل 
الفريو�شية.  وامل�شادات  الأك�شدة  م�شادات 
اإ�شافة اإىل الفيتامينات وحم�ض الفوليك، 

ومن اأبرز فوائدها:

- حماربة ال�شيخوخة
عالية  تركيزات  على  الرمان  ثمار  حتتوي 
من م�شادات الأك�شدة وهو ما يوفر حماية 
امل�شوؤولة عن  امل��رّك��ب��ات  اأ���ش��رار  م��ن  كبرية 
�شيخوخة اخلاليا املبكرة من خالل زيادة 
اخلاليا  اإىل  ال��وا���ش��ل��ة  الأك�����ش��ج��ن  ن�شبة 
والتي تعمل على تعزيز �شحتها ون�شاطها 

ومتنع تدهور �شحة الأن�شجة ب�شكل عام.

- متييع الدم
ت�شاعد م�شادات الأك�شدة املوجودة يف ثمار 
ال��دم، وت�شاهم  �شيولة  زي��ادة  ال��رم��ان على 
التجلط  م��ن  ال��دم��وي��ة  ال�شفائح  منع  يف 
تكّون  فر�ض  م��ن  يقلل  م��ا  وه��و  والتخر، 
اجللطات الدموية التي قد ت�شبب ان�شداد 
وتدفق  �شيولة  زي����ادة  اأن  ك��م��ا  ال�����ش��راي��ن، 
تزيد من تروية اخلاليا  الأوعية  ال��دم يف 

بالأك�شجن واملغذيات.

- الوقاية من اأمرا�ض القلب
ت�شاهم ثمار الرمان يف الوقاية من ت�شلب 
ال�شراين واأمرا�ض �شراين القلب املميتة، 
ال�شاّر  الكولي�شرتول  تاأك�شد  متنع  لأنها 
وتقلل فر�شة تر�شبه على جدار ال�شراين، 
اأمرا�ض  م���ن  الإن�������ش���ان  وب��ال��ت��ايل ح��م��اي��ة 

�شراين القلب التاجية.

- احلماية من التهاب املفا�شل
حت��ت��وي ث��م��ار ال���رم���ان ع��ل��ى ت��رك��ي��ز كبري 
لذلك  والأك�����ش��دة،  اللتهاب  م�شادات  من 
ف��اإنَّ لها فوائد كبرية يف حماية غ�شروف 
امل��ف��ا���ش��ل م���ن اأ�����ش����رار امل���رّك���ب���ات احل����ّرة 
ال��ذي قد يكون �شبباً  والإن��زمي اللتهابي، 

يف التهاب املفا�شل.

- حت�شني القدرات العقلية
الرمان  ع�����ش��ري  ���ش��رب  ي�����ش��اه��م  اأن  مي��ك��ن 

الذاكرة، كما  ب�شكل يومي يف عالج �شعف 
اأنه مفيد يف عالج بع�ض الأمرا�ض العقلية 

مثل الزهامير واخلرف.

- حت�شني عملية اله�شم
ميكن لع�شري الرمان اأن يقلل اللتهاب يف 
الأمعاء ويح�ّشن اله�شم، كما اأنه قد يكون 
كرون  ب��داء  امل�شابن  لالأ�شخا�ض  مفيداً 
وال��ت��ه��اب ال��ق��ول��ون ال��ت��ق��رح��ي واأم���را����ض 

الأمعاء اللتهابية الأخرى.

- اإنقا�ض الوزن
����ش���ع���رات حرارية  ع��ل��ى  ال����رم����ان  ي��ح��ت��وي 
قليلة وي�شاعد على ت�شريع عملية التمثيل 
ال���غ���ذائ���ي. وب��ال��ت��ايل ي�����ش��ه��م ب�����ش��ك��ل م���ا يف 

اإنقا�ض الوزن .

- احلفاظ على �شحة الأ�شنان
ال��رم��ان يف  ال��ن��ب��ات��ي��ة يف  امل��رّك��ب��ات  ت�شاعد 
وخمرية  البكترييا  اأن���واع  بع�ض  مكافحة 
دور  ل��ل��رم��ان  ول��ه��ذا  ال��ب��ي�����ش��اء؛  املبي�شات 
وقائي من التهابات واأمرا�ض اللثة ودواعم 

الأ�شنان.

- الوقاية من فقر الدم واأعرا�شه
بف�شل احتوائه على احلديد الالزم ل�شنع 
خاليا الدم احلمراء ب�شكل �شحي، يحمي 

الرمان من فقر الدم.

تطبيق ملواجهة ال�سخري 
بوك�ض"  "موبايل  �شركة  اأط��ل��ق��ت 
تطبيق   Mobile Box
اجل���دي���د   Silent Night
الذكية  اأب�����ل  ل�����ش��اع��ة  امل��خ�����ش�����ض 
ي�شاعد  وال��ذي   ،7-Watch 6

على مواجهة ال�شخري.
واأو����ش���ح���ت ال�����ش��رك��ة الأمل���ان���ي���ة اأن 
ال��ت��ط��ب��ي��ق م��دف��وع الأج����ر ي�شجل 
ويحللها  ال���ن���وم  اأث���ن���اء  الأ�����ش����وات 
ال�شاعة،  �شاحب  كان  اإذا  ليكت�شف 
التاأكد  وعند  ال�شخري،  من  يعاين 
�شا�شة  ل��ي��ن��ق��ر  ب���اله���ت���زاز  ي��ن��ب��ه��ه 
ال�����ش��اع��ة، م���ا ي�����ش��اع��د ع��ل��ى تغيري 
و����ش���ع���ي���ة ال�����ن�����وم، وال����ت����وق����ف عن 

ال�شخري.
اأن جميع البيانات  واأكدت ال�شركة 
بالإنرتنت  ات�������ش���ال  دون  ت��ع��ال��ج 
وي���ح���ت���ف���ظ ب���ه���ا ع���ل���ى ال�������ش���اع���ة، 
على  احل�����ف�����اظ  يف  ي�������ش���اع���د  م�����ا 

خ�شو�شيتها. 

اكت�ساف بوؤرة لإنفلونزا 
الطيور غربي فرن�سا

ملر�ض  ب��������وؤرة  ف���رن�������ش���ا  اك��ت�����ش��ف��ت 
العدوى  �شديد  الطيور  اإنفلونزا 
اأول  ال���ب���الد، يف  ب��غ��رب  يف م��زرع��ة 
ح�شبما  باملنطقة،  للمر�ض  تف�ض 
الدواجن  �شناعة  جمموعة  قالت 
مطبوعة  ع����ن  ن���ق���ال  "اأنفول" 

حكومية حملية.
اأنفول  مدير  نيديليك  ي��ان  وق��ال 
التف�شي  اكت�شاف  مت  اإن��ه  لرويرتز 
األف   13 يف م��زرع��ة تربي ح��وايل 
مبنطقة  ب����وف����و  يف  روم�������ي  دي�����ك 

فيندي.
اأن  ه���ذا  "معنى  ن��ي��دل��ي��ك  اأ����ش���اف 
جديدة"،  اإ���ش��اب��ة  منطقة  ه��ن��اك 
كانت  الإ�شابة  خم��اوف  اأن  موؤكدا 
ل��وج��ود   عدد  ن��ظ��را  بالفعل  عالية 
ك���ب���ري م����ن م�������زارع ال�����دواج�����ن يف 
اأي�شا يف ممرات  املنطقة ووقوعها 

هجرة الطيور.
اإنفلونزا  ويف اأغلب الأحيان تنتقل 
الطيور عن طريق الطيور الربية 
ف�شلي  يف  ه��ج��رت��ه��ا  رح������الت  يف 

اخلريف وال�شتاء.
وانت�شرت اإنفلونزا الطيور ب�شرعة 
اأوروب����ا خ��الل الأ���ش��ه��ر القليلة  يف 
اأث�����ار ح���ال���ة تاأهب  امل��ا���ش��ي��ة، مم���ا 
اأدت  اأن  ب��ع��د  ال���ق���ط���اع  يف  ���ش��دي��د 
اإع���دام  اإىل  �شابقة  تف�ض  م��وج��ات 

ع�شرات مالين الطيور.
 600 اأك��ر من  اإن  وق��ال نيدليك 
حتى  نفقت  فرن�شا  يف  ط��ائ��ر  األ���ف 
املو�شم  يف  ال��ف��ريو���ض  ب�شبب  الآن 

احلايل.

درا�سة حديثة: الرمان الفاكهة الوحيدة القادرة على حماربة الأورام ال�سرطانية

على  حتتوي  التي  الفواكه  من  واحدة  هي  الرمان  ثمرة 
مب�شادات  غنية  كيميائية  مادة  وهي  البوليفينول،  مادة 
الأك�شدة القوية، وتوجد يف الرمان بن�شبة كبرية، مقارنة 
بالعديد من اأنواع الفاكهة الأخرى. ت�شاعد هذه امل�شادات 
التلف.  من  اخلاليا  وحماية  احل��ّرة،  اجل��ذور  اإزال��ة  يف 
من   40% من  اأكرث  على  واحدة  رمان  ثمرة  حتتوي  كما 
احتياجاتك اليومية من فيتامني �شي C، وبالتايل ي�شاعد 
اأمرا�ض الربد والإنفلونزا، وحت�شني  الوقاية من  ذلك يف 

الب�شرة واجللد، والوقاية من اخلاليا ال�شائخة.
تعّريف  الآت��ي��ة  ال�شطور  ويف 

علمية  درا�شة  نتائج  على 
ح��دي��ث��ة ح���ول ف��وائ��د 
حم���ارب���ة  يف  ال����رم����ان 

اخلاليا ال�شرطانية:
فوائد  لهما  نباتيني  مركبني  على  الرمان  ثمار  حتتوي 

�شحية وعالجية عديدة، وهما:
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�ش�ؤون حملية

تون�ض حتتفل بعيدها الوطني يف اإك�شبو 2020 دبي 

تنظيم يوم اقت�سادي تون�سي-اإماراتي مبقر غرفة جتارة و�سناعة دبي، اليوم

جناح �سريالنكا يعر�ض ياقوتة �سفراء ذهبية نادرة يف اإك�سبو 2020 دبي

من قبل الزوار و الباحثني والطلبة

اإقبال منقطع النظري على جناح جامعة الإمارات يف اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي اإك�سبو – الفجر
ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني

حممد معني الدين

احتفلت اجلمهورية التون�شية بيومها الوطني يف اإك�شبو 2020 دبي بح�شور 
ال�شيدة ف�شيلة الرابحي بن حمزة، وزيرة التجارة وتنمية ال�شادرات، حيث 

كان يف ا�شتقبالها معايل خليفة �شاهن املرر، وزير الدولة.
التون�شية،  املتحدة واجلمهورية  العربية  الإم��ارات  وبداأ احلفل برفع علمي 
للبلدين، ثم تقدمي فقرة غنائية للمطرب  الوطنين  الن�شيدين  مع عزف 
لطفي بو�شناق يف �شاحة الو�شل، و�شط ح�شور عدد من زوار اإك�شبو 2020 

دبي.
يف  رغبتها  تعك�ض  تون�ض  م�شاركة  "اإن  امل���رر:  �شاهن  خليفة  م��ع��ايل  وق���ال 
ال�شتفادة من فر�ض التعاون وال�شراكة، خا�شًة ما يهدف اإىل متكن ال�شباب، 
ة باأيدي رواد الأعمال ال�شباب، لت�شكِّل دعوة  مع عر�ض امل�شاريع املبتكرة املَُعدَّ

ور�شالة اأمل للتقدم من اأجل م�شتقبل اأف�شل للجميع".
انطلقت  التي  وتون�ض،  الإم��ارات  بن  الدبلوما�شية  العالقات  " اإن  واأ�شاف: 
ا يف املجالت ال�شيا�شية والقت�شادية  منذ عام 1972، ت�شهد تطوًرا م�شتمرًّ
يف  �شراكاتها  تطوير  على  حر�شها  واق��ع  م��ن  الإم����ارات،  اإن  ب��ل  والثقافية، 
تون�ض  �شقيقتها  مع  العمل  اإىل  تهدف  امل�شرتك،  الهتمام  ذات  القطاعات 
على تطور ودعم العالقات الثنائية بن بلدينا، مبا يف ذلك جمالت الزراعة 
واملنطقة  ل�شعوبنا  اخل��ري  فيه  مل��ا  وغ��ريه��ا؛  وال�شياحة  امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ة 
بو�شفها   2020 اإك�شبو  يف  م�شاركتكم  اإىل  ننظر  فاإننا  ث��م،  وم��ن  وال��ع��امل، 

فر�شة للتعاون وال�شتثمار يف امل�شتقبل".
من جهتها قالت معايل ف�شيلة الرابحي بن حمزة، وزيرة التجارة وتنمية 
ال�شادرات يف تون�ض: "تعمل تون�ض على اإر�شاء اإ�شالحات عميقة ت�شمل كل 
واملناطق  التحتية  بالبنى  املت�شلة  تلك  خا�شة  للتنمية  احليوية  امل��ج��الت 
ف�شال  واملوانئ،  واملطارات  والإت�شالية  التكنولوجية  واملركبات  اللوج�شتية 

عرب  املائية  امل��وارد  �شح  وجمابهة  املتجددة  الطاقة  يف  م�شاريع  برجمة  عن 
ال�شتثمار يف حمطات حتلية مياه البحر". 

ومواكبة  التون�شة  التنموية  التجربة  اإجن��اح  على  عازمون  "اإننا  واأ�شافت: 
وا�شتثمارية واعدة  اقت�شادية  بوابة  اإىل  الرقمية لتحويل تون�ض  التحولت 
م�شاندة  على  وك��ذل��ك  �شعبنا،  وق����درات  ب��الدن��ا،  اإم��ك��ان��ي��ات  على  ب��الع��ت��م��اد 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  بالذكر  واأخ�����ض  و�شركائنا،  اأ�شدقائنا  وم�شاعدة 

املتحدة ال�شقيقة".
الإمارات  دولة  التي حتتلها  املتميزة  املرتبة  "اإن  التون�شية:  الوزيرة  واأك��دت 
ال��دول امل�شتثمرة يف تون�ض دليل على عمق رواب��ط الأخوة  يف ترتيب قائمة 
والتعاون العميقن بن بلدينا ال�شقيقن، واإننا نتطلع لتعزيز هذا التعاون 
القت�شادي  النفتاح  اأمام خيار  الأولويات  امل�شرتكة �شمن  امل�شاريع  واإجن��از 

والنخراط يف القت�شاد العاملي والندماج الإقليمي لبلدينا".
اأبدع الفنان لطفي بو�شناق بتقدمي و�شالت غنائية ومواويل تون�شية  وقد 
ي�شتهر فيها الفنان، حيث حمل ختام فعالية اليوم الوطني التون�شي يف �شاحة 
الو�شل، نكهة خا�شة ب�شوت بو�شناق، خ�شو�شا مع اأغنية "نغني لنحيا" التي 

تفاعل معها احل�شور.
وبو�شناق هو علم من اأعالم الفن والثقافة يف العامل العربي، تغنى بالوطن 
واحلرية وال�شالم، ويعد امتدادا لتاريخ فني كبري وحافل �شاهم يف ت�شكيله 
�شمن  نعمة،  والفنانة  اجلويني،  والهادي  الرياحي،  علي  مثل  كبار  فنانون 
جيل حافظ على الهوية املو�شيقية والفنية التون�شية ليتوا�شل مع الأجيال 

القادمة.
2020 دب���ي ب��ج��ن��اح م��ن ط��اب��ق��ن يف منطقة  اإك�����ش��ب��و  وت�����ش��ارك ت��ون�����ض يف 
ابتكارات  لإبراز  واعد"  م�شتقبل  ملهم..  "�شباب  �شعار  يحمل  "الفر�ض"، 
وابداعات ال�شباب التون�شي. وميكن لزائر اجلناح ا�شتك�شاف املواقع ال�شياحية 
الرتويجية، وجتربة  الأف��الم  تون�ض من خالل  والتاريخية واحل�شارية يف 
الق�شري  الفيلم  خ��الل  م��ن  وك��ذل��ك  التون�شي،  التقليدي  اللبا�ض  ارت����داء 
يف  رحلة  الزائر  يعي�ض  حيث  متطورة،  تكنولوجية  بتقنيات  الأب��ع��اد  متعدد 

اإىل احلا�شر  الزمن تنطلق من ت�شور للم�شتقبل "تون�ض 2050" رجوعاً 
اأثرية  تاريخية ومواقع  ا�شتعرا�ض حقب  الزمنية  الرحلة  ويتم خالل هذه 

و�شخ�شيات يف تون�ض لتنتهي هذه الرحلة بالرتكيز على ال�شباب التون�شي.
ويحمل م�شرح اليوبيل، عند التا�شعة م�شاء اليوم، مفاجاآت تون�شية جلمهور 
اأملع  مب�شاركة  ا�شتثنائية  غنائية  حفالت  تنظيم  م��ع  دب��ي،   2020 اإك�شبو 

جنوم الفن التون�شي والعربي، بينهم النجمة لطيفة، والفنان زياد غر�شة، 
والفنان مهدي العيا�شي. و�شيتم تنظيم يوم اقت�شادي تون�شي-اإماراتي مبقر 
غرفة جتارة و�شناعة دبي اليوم الأربعاء بح�شور معايل �شمري �شعيد، وزير 
رجال  من  امل�شتوى  رفيع  وفد  ومب�شاركة  التون�شي،  والتخطيط  القت�شاد 

الأعمال التون�شين والإماراتين.

•• دبي  – الفجر

دبي،   2020 اإك�شبو  يف  �شريالنكا  جناح  يف  ثمينة  �شفراء  ياقوتة  ت��الألأت 
لتعر�ض يف اأكرب جتمع عاملي ما ميلكه هذا البلد من ثروات جتعل البع�ض 
ال�شفراء  الياقوتة  وت��ع��ر���ض  العامل".  يف  ال��ي��اق��وت  "عا�شمة  ب��اأن��ه  ي�شفه 
الذهبية ال��ن��ادرة ل��زوار اجل��ن��اح، وه��ي ت��زن اأك��ر من 200 ق��رياط، بقيمة 

اأندر واأثمن  املليون دولر، لتكون واحدة من  اأربعة مالين ون�شف  تتجاوز 
العامل. وقال مو�شان �شالح الدين، من  الياقوت الأ�شفر الذهبي يف  قطع 
�شركة مو�شان اإنرتنا�شونال ال�شريالنكية اإن هذا النوع من الياقوت الأ�شفر 
الذهبي ل يوجد اإل يف �شريالنكا. واأ�شاف متحدثا خلدمة اإك�شبو الإخبارية: 
"يوجد هذا النوع يف مناجم و�شط �شريالنكا، لذا تعد هذه جوهرة رائعة. 
 460 اأك��ر من  �شنوات يف �شورة �شخرة تزن  العثور عليها قبل خم�ض  مت 

قرياطاً، ومت قطعها ونظيفها لتخرج للنور هذه الياقوتة الرائعة التي تزن 
العثور   �شريالنكا  ال�شائع يف  اإن من  اأي�شا  ويقول مو�شان  قراريط".   203
على قطع ياقوت يتجاوز وزنها 100 قرياط، حيث يتم العثور بن احلن 
والآخر على قطع من الياقوت تزن الواحدة منها اأكر من 100 قرياط، 
اأوؤكد  اأن  اأري��د  "ما  النادر يف العامل. ويتابع:  الياقوت  وهو وزن يجعلها من 
اأن تعر على ياقوتة  اأن حجم هذه الياقوتة غري ماألوف ومن النادر  عليه 

ذهبية �شفراء بهذا احلجم". ويقول مو�شان اإن �شركته ح�شرت اإىل اإك�شبو 
2020 دبي "لتلفت اأنظار العامل اإىل �شريالنكا عا�شمة الياقوت يف العامل". 
واأو�شح اأن �شركته �شتدخل ال�شوق يف هذه املنطقة، وتخطط لأن تكون دبي 
مقرها لالنطالق، مثنيا يف الوقت ذاته على مناخ التجارة والأعمال يف دولة 
الإمارات، التي و�شفها باأنها جتعل الأمر �شهال على ال�شركات للقدوم وبدء 

العمل.

•• دبي- الفجر

اإقباًل  2020 دبي  اإك�شبو   ي�شهد جناح جامعة الإم��ارات العربية املتحدة يف 
التعّرف  يف  الراغبن  والطلبة  الباحثن  ال���زوار،  قبل  م��ن  النظري  منقطع 
العمل  اأ�شواق  اأب��واب  التي تفتح لهم  الرائدة  التعليمية  الوجهات  اأف�شل  على 
اإطالق مفهوم  باأن  القائمون على اجلناح  واأف��اد  امل�شتقبلية على م�شراعيها. 

"جامعة امل�شتقبل" املُبتكر خالل معر�ض اإك�شبو 2020 دبي، �شاهم يف ت�شليط 
الأكادميية  وب��راجم��ه��ا  املُ��ت��م��ّي��زة،  العلمية  اجلامعة  اإم��ك��ان��ي��ات  على  ال�����ش��وء  
البحوث  يف  العاملية  التطورات  اأح��دث  تواكب  التي  �شة  املُتخ�شّ والتطبيقية 
الرابعة  ال�شناعية  ال��ث��ورة  ظ��ّل  يف  التعليمية  والأنظمة  التطبيقية  العلمية 
ومتطّلبات الذكاء ال�شطناعي، والذي جتلى يف روؤية جامعة الإمارات للريادة 
امل�شتوين  العلمي وخدمة املجتمع على  العايل والبحث  التعليم  والبتكار يف 

حتقيق  يف  وتوظيفه  امل��ع��ريف  القت�شاد  بناء  يف  ي�شهم  مب��ا  وال����دويل،  املحلي 
التقدم والرفاه للمجتمع. كما يلعب معر�ض الكليات واملراكز البحثية كعامل 
وابتكارات  اإجن���ازات  على  كثب  ع��ن  التعّرف  يف  الراغبن  جلميع  مهم  ج��ذب 
واأع�شاء  الأك��ادمي��ي��ن  والباحثن  اجلامعة  لطلبة  البحثي  الإن��ت��اج  ومن���اذج 
التي  العلمية  والتجارب  البحثية  الأن�شطة  وم�شاهدة  فيها،  التدري�ض  هيئة 
ُتبّن  اأمام زوار اجلناح عرب عرو�ض تقنية وجتارب حُية والتي  يتّم تقدميها 

التي  التعليمية  واجل��ولت  املُنّظمة  ال��زي��ارات  وبف�شل  ُمنتج.  كّل  عمل  كيفية 
يتّم تنظيمها ب�شكل متوا�شل لزيارة جناح جامعة الإمارات يف اإك�شبو 2020 
لتنمية  بفر�شة  الإم���ارات  اأنحاء  اجلامعات من خُمتلف  دب��ي، يحظى ط��الب 
 ، الفكرية  وال��ق��ي��ادات  اأب��رز اخل��رباء  وم��ع  اأق��ران��ه��م،  والتوا�شل مع  معارفهم 
املنّظمات  مُمّثلي  والنقا�ض مع  اللقاء  اإ�شافة لكت�شاب اخلربة عن كثب عرب 

واملوؤ�ش�شات الأكادميية التي توا�شل زياراتها اإىل جناح "جامعة امل�شتقبل".
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اأميتاب بات�سان و�سانكار ماهاديفان وبرا�سون جو�سي يف حملة اإعالنية للرتويج لإك�سبو 2020 دبي

يتجاوز ن�شف مدته

اإك�سبو 2020 يقرتب من ت�سجيل 9 مليون زيارة يف ثالثة اأ�سهر، عززها اليوبيل الذهبي، واحتفالت مو�سم الأعياد

•• دبي  – الفجر

جديدة،  اإع��الن��ي��ة  حملة  دب��ي   2020 اإك�شبو  اأط��ل��ق   
والهند،  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  انطلقت 
اإىل  والرحالة  وامل�شافرين  امل�شتك�شفن  دع��وة  بهدف 
 2020 اإك�شبو  يف  العمر  جتربة  خلو�ض  دب��ي  زي���ارة 

دبي. 
ي�شم الإع����الن ث��الث��ة جن���وم م��ب��دع��ن، ح��ي��ث يتوىل 
ال�شرد املو�شيقي اأ�شطورة بوليوود اأميتاب بات�شان، وهو 
من تاأليف ال�شاعر والكاتب ال�شهري برا�شون جو�شي، 
الذي ي�شغل اأي�شا من�شب الرئي�ض التنفيذي ملجموعة 

ماّكان، ومن اإخراج املاي�شرتو �شانكار ماهاديفان. 
لتوجيه  الثالثي  يتعاون  الإط���الق  على  م��رة  ولأول 
الأنظار نحو احلدث الأكرب على الإطالق الذي ُيقام 
الإم���ارات  دول���ة  ال��ع��رب��ي، وينعقد حاليا يف  ال��ع��امل  يف 

العربية املتحدة حتى 31 مار�ض 2022. 
ت�شلط احلملة الإعالنية لإك�شبو 2020 دبي ال�شوء 
يقدمها  ال��ت��ي  املتنوعة  ال��ت��ج��ارب  م��ن  جمموعة  على 

العرو�ض  م���ن  ب����دءا  ل�������زواره،  دب����ي   2020 اإك�����ش��ب��و 
اأكرب  الو�شل،  قبة  على  املذهلة  وال�شوئية  الب�شرية 
درج���ة، مرورا   360 ب��زاوي��ة  ال��ع��امل  �شا�شة عر�ض يف 
جناح   192 ت�شمل  التي  معماريا،  املده�شة  باأبنيته 
ُتقام  التي  لالأنظار  للعرو�ض اخلاطفة  دول��ة، و�شول 

يوميا يف املوقع.
افتتح اإك�شبو 2020 دبي اأبوابه يف 1 اأكتوبر 2021، 
و�شهد اأعدادا مبهرة من الزيارات، بلغت8،958،132  
وجدير  الأوىل،  الثالثة  الأ�شهر  خ��الل  زي��ارة  مليون 
الدولين  الزائرين  قائمة  تت�شدر  الهند  اأن  بالذكر 

للحدث الدويل.  
عن هذه احلملة الإعالنية، قال املغني وامللحن �شانكار 
امل�شروع،  ه��ذا  يف  العمل  ب��داأن��ا  "عندما  م��اه��ادي��ف��ان: 
ال��ت��ح��دي الأك���رب ه��و ق��درت��ن��ا على نقل اجلوهر  ك��ان 
هذا  يكون  اأن  اأردن���ا  دب��ي.   2020 لإك�شبو  احلقيقي 
امل�شروع هادفا، وممتعا ومرحا يف نف�ض الوقت، ي�شل 
الهتمامات.  الأعمار وخمتلف  النا�ض من جميع  اإىل 
وبينما يواجه الكثريون حول العامل التحديات، يريد 

املجتمع،  من  جزءا  ي�شكلون  باأنهم  ي�شعروا  اأن  النا�ض 
وي�شتمتعون،  وي��ت��ع��ل��م��ون  ج���دي���دة،  اأ���ش��ي��اء  ي��ج��رب��ون 
ال��وج��ه��ة الأم��ث��ل لتحقيق  2020 دب��ي ه��و  واإك�����ش��ب��و 
كل ذلك".  وقال بار�شون جو�شي، الرئي�ض التنفيذي 
العامل  يجمع  دبي   2020 "اإك�شبو  ماكاّن:  ملجموعة 
باأ�شره يف مكان واحد، ويتيح للبلدان من كل مكان يف 
اأف�شل ما لديها. جت�شد هذه احلملة  الكوكب تقدمي 
تخرج  وروؤيتها   ،2020 اإك�شبو  يتبناها  التي  املعاين 
اأميتاب  العمل مع الأ�شطورة  اأمر جمٍز للغاية.  للنور 
ما يري  دائما  فهو  بامتياز،  تعليمية  بات�شان جتربة 
املو�شيقار  وال��ت��ع��اون م��ع  احل��ي��اة مب��ف��اه��ي��م ج���دي���دة، 
وقد  للغاية.  مميز  اأم��ر  ماهاديفان  �شانكار  العبقري 
الإعالنية  ه���ذه احل��م��ل��ة  مل��ن��ح  ب��ي��د  ي���دا  ع��م��ل ثالثتنا 
الفور  على  �شداها  لنجد  احتاجتها  التي  الأف�شلية 

لدى اجلمهور كله". 
بن  من  والحتفال  وال�شتك�شاف،  واخليال،  البتكار، 
الكلمات امل�شتخدمة يف و�شف اإك�شبو 2020 دبي، يف 
اأحدث حملة اإعالنية للرتويج للحدث الدويل. و�شواء 

ح�شور  اأو  بعينها،  دول��ة  جناح  ا�شتك�شاف  الهدف  كان 
املعمارية  الهند�شة  م�شاهدة  اأو  ع��امل��ي،  لفنان  عر�ض 
املتطورة،  التقنيات  اأح��دث  على  الط��الع  اأو  املتطورة، 

فاإن يف اإك�شبو 2020 دبي الكثري لالكت�شاف.
 17،000 م��ن  اأك��ر  دب��ي   2020 اإك�شبو  ا�شت�شاف 
الفنانن  م��ن  ب��امل��ئ��ات  ُم��رح��ب��ا  اف��ت��ت��اح��ه،  منذ  فعالية 
وال�شتعرا�شين واملوهوبن وقادة الفكر، عرب برنامج 
والهتمامات.  الأعمار  خمتلف  يالئم  ومتنوع  مذهل 
وك����ان ال��ك��ث��ري م��ن جن���وم ال��ه��ن��د، مب��ن ف��ي��ه��م املخرج 
العاملي احلا�شل على جوائز �شيخار كابور واملو�شيقار 
املبدع احلائز جوائز غرامي واأو�شكار اإيه اآر رحمان، يف 

�شميم هذا الربنامج.
وف��ي��م��ا ت��وا���ش��ل اأورك�������ش���رتا ال���ف���ردو����ض، وه���ي فرقة 
اإك�شبو  اأج���ل  م��ن  اأن�����ش��ئ��ت  رائ����دة،  ن�شائية  مو�شيقية 
اإبهار  رحمان،  اآر  اإيه  املو�شيقار  بقيادة  دبي،   2020
اجلماهري بعرو�شها التي جت�شد مو�شوعات متنوعة، 
الهند،  من  وفنانن  مطربن  اأي�شا  اإك�شبو  ا�شت�شاف 

منهم نيها كاكار ومغني الراب الهندي باد�شاه.

•• دبي  – الفجر 

زي��ارة على   8،958،132 2020 دبي  اإك�شبو  �شجل 
مدار الثالثة اأ�شهر الأوىل من انعقاده، بف�شل قائمة 
يف  الأع��ي��اد  مو�شم  م��دار  على  املذهلة  الفعاليات  م��ن 
العرو�ض  م��ن  باملزيد  زواره  يعد  كما  دي�شمرب،  �شهر 
الطراز،  عاملية  والثقافية  واملو�شيقية،  ال��ري��ا���ش��ي��ة، 
ال��ث��اين م��ن فرتة  ان��ع��ق��اده��ا خ���الل الن�شف  واملُ���زم���ع 

انعقاد احلدث الدويل املحددة ب�شتة اأ�شهر.
 ،2021 دي�����ش��م��رب  اأك���ت���وب���ر ح��ت��ى  م���ن  ال���ف���رتة  ويف 
 8،902 جمموعه  ما  دبي   2020 اإك�شبو  ا�شت�شاف 
وروؤ�شاء  دول،  وروؤ����ش���اء  وزراء،  منهم  ح��ك��وم��ي،  ق��ائ��د 
من  العديد  يف  جميعهم  حتدثوا  دول-  وق��ادة  وزراء، 
الوطنية  الأي��ام  فعاليات  �شملت  الر�شمية،  الفعاليات 
يف اإك�شبو، والتي توفر فر�شة فريدة لت�شليط الأ�شواء 
�شّيما جناحها  ل  بعينها،  دول��ة  واإجن���ازات  ثقافة  على 
ان��ع��ق��اد احلدث  ف��رتة  فعالياتها يف  وج���دول  اخل��ا���ض 
اأ�شهر الأوىل من انعقاد  الدويل. وعلى مدار الثالثة 
لإك�شبو  املو�شمية  ال��ت��ذاك��ر  حققت  ال����دويل،  احل���دث 
2020 دبي، بالإ�شافة اإىل الزيارات املتكررة لإك�شبو، 
2020 قرابة ن�شف جمموع الزيارات )47 باملائة(، 
م�شجلة 3.5 مليون زي��ارة – وهذا اإن دلَّ على �شيئ، 
ال��ت��ج��ارب التي  ي���دٌل على ع��دد ل ُيح�شى م��ن  ف��اإمن��ا 

تتطلب اأكر من زيارة ملوقع احلدث الدويل.
ل�شوؤون  ال��دول��ة  وزي��رة  الها�شمي،  رمي  معايل  وقالت 

دبي:   2020 لإك�شبو  العام  املدير  ال���دويل،  التعاون 
بناء  يف  جنحنا  اأن  بعد  اجلديد،  عامنا  دخلنا  "لقد 
عاجلة  اإج��راءات  اإتخاذ  من  �شتمّكننا  متينة  �شداقات 

ب�شاأن بع�ض اأكرب التحديات التي تواجهنا جميعا".
اأرق��ام��ن��ا خ��ري دل��ي��ل على  اأح����دث  "متثل  واأ����ش���اف���ت: 
2020، وعملهم  اإك�شبو  امل�شاركن يف  ت�شميم جميع 
ا�شتمرار  وم��ع  ال��ط��ري��ق.  ن�شف  نقطع  بينما  اجل���اد، 
و�شع �شحة اجلميع و�شالمتهم ورفاهيتهم على قمة 
اأي�شا مدى قوة تدابري  اأولوياتنا، فاإن الأرق��ام تعك�ض 
للت�شدي  تطبيقها  نوا�شل  التي  ال�شارمة  ال�شالمة 
لوباء كوفيد19-، والتي ت�شتمر يف حماية زوار اإك�شبو 
2020، وموظفيه، وامل�شاركن فيه على حد �شواء".
الألعاب  عرو�ض  دي�شمرب  يف  الفعاليات  اأب��رز  ت�شمنت 
ليلة  الرائعة يف  املو�شيقية  والعرو�ض  املُبهرة،  النارية 
)دي  املو�شيقيان  املن�شقان  قدماها  التي  ال�شنة،  راأ���ض 
ب��وري��ن، ودمييرتي  ف��ان  اأرم��ن  امل�شهوران عامليا  ج��ي( 
بداأ باحتفال  رائعا،  فيغا�ض. توجت الحتفالت �شهرا 
دولة الإمارات العربية املتحدة بيوبيلها الذهبي، و�شّم 
عر�شا مذهال ل�لمغنية "األي�شيا كيز، وحفل ل�لمو�شيقار  

عامن. منذ  له  الأول  هو  رحمان"،  اآر  "اإيه 
87 يوما فقط، كل منها عامر باملزيد من  مع تبقي 
التجارب املذهلة، بداية من زيارة املالكم الربيطاين 
اأول  5 يناير، و�شول اإىل انعقاد  اأنطوين جو�شوا يوم 
الإط���الق خارج  ُي��ق��ام على  العاملية  ل��الأه��داف  اأ���ش��ب��وع 
جميع  ندعو  ال�شهر،  ه��ذا  نهاية  يف  نيويورك  مدينة 

الزوار اإىل �شراء تذاكرهم يف اأقرب وقت ممكن.
يف الفرتة بن 1 اأكتوبر و31 دي�شمرب، قدم ما يقرب 
من ثلث اإجمايل الزوار )30 يف املئة( من خارج دولة 
الإمارات العربية املتحدة، حيث كان على راأ�ض الدول 
التي جاء منها اأكرب عدد زوار الهند، واأملانيا، وفرن�شا، 
الأمريكية،  امل��ت��ح��دة  وال����ولي����ات  امل��ت��ح��دة،  وامل��م��ل��ك��ة 

ورو�شيا، واململكة العربية ال�شعودية. 
املوا�شيع  اأح���د  بو�شفه  ال���ش��ت��دام��ة  مل��و���ش��وع  ام��ت��ث��ال 
الفرعية التي يقوم عليها اإك�شبو 2020، فاإن العديد 
التابعة  النقل  و�شائل  ا�شتخدام  يوا�شلون  ال��زوار  من 
احلدث  موقع  اإىل  للتنقل  واملوا�شالت  الطرق  لهيئة 
اأكتوبر  �شهر  ب��ن  تقع  التي  ال��ف��رتة  ال���دويل، وخ��الل 
ونهاية �شهر دي�شمرب، اُجري ما يقرب من 653،000 
رحلة من واإىل املوقع با�شتخدام �شيارات الأجرة، هذا 
وقد قامت حافالت اإك�شبو املجانية باأكر من مليون 
رحلة، يف حن دخل وخرج من اإك�شبو 2020 ما ينوف 

عن 3.4 مليون م�شتخدم م�شتقلن مرتو دبي.
لإك�شبو  الف���رتا����ش���ي���ة  ال�����زي�����ارات  اأع�������داد  جت������اوزت 
50 مليون �شخ�ض، وكان لعرو�ض  ال�  2020 حاجز 
والتي مُتكن  ذل��ك،  دور فعال يف  الرائعة  اإك�شبو ليف 
ال��زائ��ري��ن م��ن ال��ق��ي��ام ب��ج��ول��ة اف��رتا���ش��ي��ة ح��ّي��ة عرب 
املوقع الإلكرتوين والتي تكون ُمتاحة ح�شب رغابتهم 
كان  التي  الرئي�شة  العرو�ض  اإليها  م�شافا   ، اخلا�شة 
جميع  من  امل�شاهدين  مالين  ا�شتقطاب  يف  دور  لها 

اأنحاء العامل. 

اإك�شبو  ل���ربن���ام���ج  الف���رتا����ش���ي���ة  ال�����ش��ل�����ش��ل��ة  ���ش��ه��دت 
للمدار�ض، مغامرات اإك�شبو، ارتفاعا يف اأعداد الزيارات، 
3.6 مليون زي���ارة، وذل��ك خالل  ال���  ُم��ت��ج��اوزة حاجز 
�شاحبها  وال��ت��ي  دي�شمرب،   21 حتى  امل��م��ت��دة  ال��ف��رتة 
ح�شور للطلبة من اأكر من 60 دولة. هذا وقد كان 
دور  للمدار�ض،  اإك�شبو  لربنامج  الإل��ك��رتوين  للموقع 
يف  ا�شتقطاب 334،110 زيارة من املدار�ض اخلا�شة 

واحلكومية يف الأ�شهر الثالثة الأوىل.
بو�شفة اأ�شخم حدث دويل من نوعه اأُقيم منذ بداية 
تدابري  ات��خ��اذ  يف   2020 اإك�شبو  ي�شتمر  اجل��ائ��ح��ة، 
وقائية ُم�شّددة �شد وباء كوفيد19-، ل�شمان حماية 
كل �شخ�ض يزور املوقع ويعمل فيه. وهي ت�شمل الزام 
ال����زوار وامل��وظ��ف��ن وامل�����ش��ارك��ن ارت����داء ال��ك��م��ام��ات، يف 
�شواء. ف�شال  الداخلية واخلارجية على حد  الأماكن 
عن توفر املرافق املعنية باإجراء اختبار ال� "بي �شي اآر" 
ع��رب اأرج���اء موقع احل��دث ال���دويل لكل م��ن موظفي 
الأمامية  اخل���ط���وط  يف  وال��ع��ام��ل��ن  ال�����دول  اأج��ن��ح��ة 

واملجال الرتفيهي.
امل�شاركن  م��ن   2020 اإك�شبو  موظفي  جميع  اإل���زام 
ال���دول���ي���ن، وامل���ت���ط���وع���ن، وامل���ت���ع���اق���دي���ن، وم�����زودي 
اخلدمات باحل�شول على التطعيم، بينما يتعن على 
الزوار الذين تبلغ اأعمارهم 18 عاما اأو اأكر تقدمي 
اإثبات احل�شول على التطعيم، اأو تقدمي نتيجة فح�ض 
)بي �شي اآر( �شلبية، على اأن يكون الفح�ض اأُجري قبل 

الزيارة. موعد  من  الأكر  على  �شاعة   72

بطلب من رئي�شة وزراء نيوزيلندا..
باري�ض غوبل تقدم عر�سًا فنيًا 

ا�ستثنائيًا لزوار اإك�سبو 2020 دبي
••  دبي– الفجر 

"باري�ض  واملمثلة  واملخرجة  واملغنية  والراق�شة  الرق�شات  م�شممة  قالت 
النيوزيلندية،  ال����وزراء  رئي�شة  م��ن  الطلب  بتلقي  ت�شرفت  اإن��ه��ا  غوبل" 
جا�شيندا اأرديرن، لت�شاهم يف اإبراز الفن والثقافة يف بالدها اأمام املجتمعن 

من دول العامل يف اإك�شبو 2020 دبي.
اخلام�شة  �شن  يف  بالتحدي  وانطلقت  ال�شغر،  منذ  بالرق�ض  غوبل  ب��داأت 
ع�شرة، عندما اأ�ش�شت جمموعة الرق�ض "ريكو�شت" مع اأربعة من اأ�شدقائها 
يف اأوكالند، حيث كانت املجموعة تتدرب يف مراآب عمتها وم�شتودع والدها. 
م�شابقة  نهائيات  اإىل  و�شولهم  مع  ذروت��ه  وت�شميمه  اخلما�شي  عزم  وبلغ 
الرق�ض "مون�شرتز اأوف هيب هوب دان�ض كونفن�شن" يف الوليات املتحدة 

الأمريكية.
اأخرى،  رق�ض  ت�شع فرق  ت�شكيل  وا�شلت غوبل م�شارها  احل��ن،  ذلك  منذ 
ت�شميم  اأو  العامل  يف  الفنانن  اأك��رب  من  ع��دد  مع  الرق�ض  اإىل  بالإ�شافة 
الرق�شات لهم، ومن هوؤلء �شيارا؛ واأريانا غراندي؛ ليتل ميك�ض؛ وريهانا؛ 
وجانيت جاك�شون؛ وجنيفر لوبيز؛ ونيكي ميناج، وجنوم مو�شيقى البوب 
الكورية بيغ بانغ؛ و�شي اإل، وبي اإ�ض واي، اإىل جانب جا�شتن بيرب، الذي 
3.4 مليار  "�شوري" اأك��ر من  اأغنيته  لها على  املو�شيقي  الفيديو  ح�شد 

م�شاهدة.
وي�شتعر�ض الربنامج الرتفيهي لإك�شبو 2020، املقرر للفرتة القريبة من 
الحتفال باليوم الوطني لنيوزيلندا يف اإك�شبو 2020 دبي يف 31 يناير، 

تنوع املواهب التي جتعل امل�شاركن يف الربنامج نيوزيلندين بالفطرة.
متنح  التي  امل��اوري��ة  الثقافية  جمموعاتنا  "لدينا  غ��وب��ل:  باري�ض  وت��ق��ول 
اجلمهور نظرة عن قرب على ال� )مانا - املكانة( املميِّزة ل�شعبنا الأ�شلي؛ 
الفنانن  اأف�شل  �شتقدم بع�ض  التي  الديناميكية  ال�شارع  اأعمال فن  بع�ض 
النيوزيلندين اإىل جانب مع مزيج ممتع من املو�شيقى احلية يلعبها من�شق 
الأغنيات دي جي �شري-فري؛ عرو�ض فرقة الرق�ض رويال فاميلي؛ وعر�ض 
خا�ض بعنوان فوي�ض اأوف يوث وندرلند �شممته خ�شي�شا لإك�شبو 2020 

دبي لالحتفال باجليل القادم من فناين عرو�ض الأداء".
غوبل هي املخرج الإبداعي لفرقة "ذا رويال فاميلي"، و�شتعمل املجموعة 
الفريد  الرق�شات  م�شممة  باأ�شلوب   2020 اإك�شبو  جمهور  تعريف  على 
من نوعه امل�شمى "بويل �شواغ"، والذي ت�شفه باأنه ال�شتماع اإىل املو�شيقى 
�شها وعي�ّشها لنقل طاقة جذابة اإىل امل�شرح. ويف غ�شون ذلك، �شيحتفي  وتنفُّ
الغناء والرق�ض  وال�شباب عرب  بالتنوع  اأوف يوث وندرلند  عر�ض فوي�ض 

والدراما والكلمات املنطوقة.
 2020 اإك�شبو  وا�شكتلندا،  وال�شن  �شاموا  اأ�شول  وترى غوبل، وهي من 
من�شًة رائعة للفنانن للو�شول اإىل جمهور جديد. وتقول: "هذه هي املرة 
الأو�شط.  ال�شرق  يف  عرو�شا  فنانينا  من  العديد  فيها  ي��وؤدي  التي  الأوىل 
وو�شط ثراء التبادلت الثقافية يف اإك�شبو 2020، ي�شّرين اأن اأرى الإلهام 
اإىل  بالإ�شافة  امل�شتقبلية.  دبي لعرو�شهم  ي�شتمدونه من وقتهم يف  الذي 
يبدو  والروائح.  الأ�شوات  اإىل  املعمارية  الهند�شة  من  نف�شه،  املوقع  روعة 

حقا اأننا ُنلقي نظرة على امل�شتقبل".
بينما تعي�ض حاليا يف لو�ض اأجنلو�ض، تو�شح غوبل اأن اأكر اللحظات التي 
والذي  نيوزيلندا،  يف  بها  اخلا�ض  ال�شتوديو  افتتاح  هي  بالفخر  ت�شعرها 

يوفر للراق�شن ال�شاعدين يف وطنها من�شة اإبداعية.
وتوؤكد الفنانة الدوؤوب اأنه ل بديل عن العمل اجلاد، قائلة: "حتتاج اإىل اأن 

تكون �شغوفا وت�شحي بالكثري من الأ�شياء لتحقيق اأهدافك".
جدول العرو�ض:

 26 اإىل   23 الفرتة من  وندرلند" يف  يوث  اأوف  "فوي�ض  • يقام عر�ض 
الأيام  ه��ذه  الإم����ارات يف  دول��ة  بتوقيت   18:00 ال�شاعة  م��ن  ب��دءا  يناير 

على م�شرح دبي ميلينيوم
اإىل   27 من  الفرتة  اآرت" يف  �شرتيت  ليف  "نيوزيلندا:  معر�ض  • يقام 
يف  الإم���ارات  دول��ة  بتوقيت   17:00 و   10:00 ال�شاعة  يف  يناير   31

حديقة الفر�شان
 31 من  الفرتة  يف  فاميلي" عرو�شا  رويال  "ذا  الرق�شات  فرقة  • تقدم 
الإمارات  دول��ة  بتوقيت   19:30 ال�شاعة  من  ب��دءا  فرباير   2 اإىل  يناير 

يف م�شرح دبي ميلينيوم
الأ�شلية  الثقافة  ت�شتح�شر  ماورية  ثقافية  جمموعة  وهي  رانان،  •ناتي 
وال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي��ة ع��رب م��زي��ج ق���وي م��ن ال��غ��ن��اء وال��رق�����ض والإن�����ش��اد، تقدم 
و   14:30 ال�شاعة  يف  فرباير   2 اإىل  يناير   31 من  الفرتة  يف  عرو�شها 

الأر�ض من�شة  على  الإمارات  دولة  بتوقيت   18:30
من  مزيجا  تقدم  التي  �شيك�شتي"،  "�شيك�ض  فرقة  اأوت��ي��اروا:  اأ�شوات   •
ورق�ض   drum & bass والهيب هوب،  والريغي،  الروت�ض،  مو�شيقى 
الداب �شتيب واإيقاعات الطبول والبا�ض، تقيم عر�شها يف 31 يناير بدءا 

من ال�شاعة 21:30 بتوقيت دولة الإمارات على من�شة اليوبيل
اأوبرالية  مو�شيقى  تقدم  التي  ميو"،   3 "�شول  فرقة  اأوتياروا:  • اأ�شوات 
ب���دءا من  ف��رباي��ر   2 و  يناير   31 ي��وَم��ي  تقيم عر�شها  خ��ا���ش��ة،  مل�شة  م��ع 

ال�شاعة 18:00 بتوقيت دولة الإمارات على م�شرح دبي ميلينيوم

واحد  مكان  يف  العامل  ل�ستك�ساف  والرّحالة  وامل�سافرين  امل�ستك�سفني  اإىل  • دعوة 
الدوليني  ال�سيوف  قائمة  تت�سدر  والهند  زيارة؛  ماليني  �سبعة  تتجاوز  الدويل  احلدث  • زيارات 
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تنازل/ بيع
 - اجلن�شية  الرم�شي،  �شالح  عبدالرحمن  احمد  على   : ال�شيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
 : ال�شيد  اىل  ذلك  100% و  البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  الإمارات 
الهند يف الرخ�شة )مغ�شلة �شيناء( والتي  دا�شاراتام بيبريا راجاياه بيبريا، خان اجلن�شية - 
التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )241516( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت 
القت�شادية تعديالت اخرى :- تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات. 
 2013 ل�شنة   القانون الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�ض 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 
رقم املعاملة -2021- 0040354

تنازل/ بيع
ال�شيدة / ماميول بريينجاتوتارا جون - هندية اجلن�شية  باأنني  ليكن معلوما للجميع 
اأرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتي البالغة )100%( يف موؤ�ش�شة )مركز حلظة 
جمال للتجميل( والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب الرخ�شة رقم )722338( اإىل 
كال من ال�شيدة / كمال بارمار مكي�ض بارما - باك�شتانية اجلن�شية واإىل ال�شيدة / ر�شوانه 
املادة )14( فقرة رقم )5(  ، وعمال بن�ض  امتياز احمد - هندية اجلن�شية  �شيخ  بيجم 
من القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شاأن الكاتب العدل ، فقد اقت�شى ن�شر 
هذا الإعالن للعلم و انه �شوف يتم الت�شديق على الإجراء امل�شار اإليه بعد اأ�شبوعن من 
تاريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكور لإتباع الإجراءات القانونية،
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 
MOJAU_2021- 0040753 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
يرغب  اجلن�شية  هندي   – الدين  حمي  ماداتيل  م�شطفى   / ال�شيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
باك�شتاين   - رزاق  �شيف علي حممد   / ال�شيد  اىل  البالغة )%80(  كامل ح�شته  التنازل عن  يف 
لت�شبح  باك�شتاين   - احمد  ناظر  ناظر  اح�شن   / ال�شيد  واىل   )%50( ن�شبته  لت�شبح  اجلن�شية 
ن�شبته )30%( ، واأن ال�شيد / حممد يو�شف بالل ح�شن - بنغالدي�شي اجلن�شية يرغب يف التنازل 
باك�شتاين اجلن�شية   - ال�شيد / اح�شن ناظر ناظر احمد  البالغة )20%( اىل  عن كامل ح�شته 
لت�شبح ن�شبته )50%( يف الرخ�شة باإ�شم )�شالون ق�شر اللوؤلوؤ للحالقة( والتي تاأ�ش�شت باإمارة 

ال�شارقة مبوجب الرخ�شة رقم : )749659(،
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 
MOJAU_2022- 0041521 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

حيث اأن ال�شيد: حممد ح�شن حممد الظاهري - عم�اين اجلن�شية ميلك الرخ�شة جتارية )�شالون 
رقم )764806(  بال�شارقه مبوجب رخ�شة  تاأ�ش�شت  والتي  للتجميل( رخ�شة جتارية  الرمو�ض 
حيث ان ال�شيد : حممد ح�شن حممد الظاهري - عماين اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�شته يف الرخ�شة التجارية ))�شالون الرمو�ض للتجميل(( البالغة )100%( اإىلال�شيد / 
مرمي عبي�د مهري عبيد الكتبي - اماراتية اجلن�شية ، تنازل �شاحب الرخ�شة الرخ�شة لخر تغيري 
5 من  املادة )14 ( فقره  القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات. و عمال بن�ض  ال�شكل 
القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شاأن الكاتب العدل ،  فقد اقت�شى ن�شر هذا الإعالن 
للعلم و انه �شوف يتم الت�شديق على الأجراء امل�شار اإليه بعد اأ�شبوعن من تاريخ هذا الإعالن فمن 

لديه اأي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 
MOJAU_2022- 0041464 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن 

جتارية  الرخ�شة  ميلك  اجلن�شية  اماراتي   - الكتبي  �شيف  عو�ض  �شيف  م�شبح   : ال�شيد  اأن  حيث 
)بقالة النويد( رخ�شة جتارية والتي تاأ�ش�شت بال�شارقه مبوجب رخ�شة رقم )517078( حيث 
عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�شية  اماراتي   - الكتبي  �شيف  عو�ض  �شيف  م�ش�بح   : ال�شيد  ان 
حممد   : ال�شيد  اإىل   )%100  ( البالغة  النويد((  ))بقالة  التجارية  الرخ�شة  يف  ح�شته  كامل 
م�شبح �شامل بن ح�شيبه الكتبي - اماراتي اجلن�شية، تنازل �شاحب الرخ�شة الرخ�شة لخر تغيري 
5 من  املادة )14 ( فقره  القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات. و عمال بن�ض  ال�شكل 
القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شاأن الكاتب العدل ، فقد اقت�شى ن�شر هذا الإعالن 
للعلم و انه �شوف يتم الت�شديق على الأجراء امل�شار اإليه بعد اأ�شبوعن من تاريخ هذا الإعالن فمن 

لديه اأي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 
MOJAU_2022- 0041443 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنـازل عن رخ�سة  

الكاتب العدل بالت�شديق على تنازل عن الرخ�شة بن  انه �شيقوم  العلم  يرجى 
لالأطراف املذكورين ادناه: 

من ال�شيد/ عي�شى ابراهيم غلوم ياراهلل المريي - اإماراتي اجلن�شية 
اىل ال�شيدة/ لوليتا �شومار كومار ادوين دي �شوزا - هندية اجلن�شية 

بال�شم التجاري )�شيزون للزهور( والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب 
الرخ�شة رقم )501907( وتغيري ال�شكل القانوين من فردية اىل �شركة 

ال�شخ�ض الواحد ذ م م 
وذلك  بعد انق�شاء 14 يوم من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 
MOJAU_2022- 0041535 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

بن  الرخ�شة  عن  تنازل  على  بالت�شديق  العام  العدل  الكاتب  �شيقوم  انه  العلم  يرجى 
 - احلو�شني  علي  عبداهلل  عبدالرحمن  جا�شم   : الأول  الطرف  من  املذكورة.  الأطراف 

اجلن�شية الإمارات  اإىل الطرف الثاين : مويدوتى بريينجودو - اجلن�شية : الهند 
بال�شم التجاري )بقالة ع�شري(  ن�شاط الرخ�شة )بقالة( واملرخ�ض من دائرة التنمية 
الإقت�شادية يف خورفكان - ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم 241634 ال�شادرة بتاريخ 

1992/11/30 يف دائرة التنمية الإقت�شادية بخورفكان.
وعليه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على التنازل

بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 70349
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإ�ستئنافية املدنية الحتادية
عمايل    SHCAPCILABS2021 /0002218 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �شانتو�ض فا�شوديفان �شارا�شواتي - جمهول حمل الإقامة : العنوان 
ال�شارقة النهدة جوار ان ام �شي هاتف 526008663971 

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/1/11 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
ال�شارقة الإحتادية املحكمة الإ�شتئنافية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/1/4 م.   

مدير اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408 العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء  اأمر   SHCFICICPL2021 /0010088 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / �شركة الندل�ض للتجارة واملقاولت الكهربائية - ذ م م 
العنوان : 9433054  

الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  ليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
بالرقم اأعاله ل�شالح / �شركة جلف ليمنار للتجارة - �ض ذ م م -  بالتايل :

ن�ض احلكم 
درهم   )124606( وقدره  مبلغا  للمدعية  توؤدي  ان  عليها  املدعي  بالزام  ناأمر 
الدعوى  قيد  تاريخ  اعتبارا من  �شنويا   5% بواقع  القانونية  بالفائدة  والزمتها 
املدة  خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما  بامل�شروفات.  والزمتها  ال�شداد  متام  وحتى 

القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 
اخطار عديل بالن�سر

)32/2022(  
مقدم من املخطر : ال�شيافة لل�شياحة �ض ذ م م  

�شد املخطر اليها : او ام جي لل�شفر لل�شياحة
بناء عليه ، فان الدائنة متهل املدينة خم�شة اأيام من تاريخ الإعالن ل�شداد 
قيمة ال�شيك البالغ جمموعة 100،000 درهم مائة الف درهم ، وكلفتها 
بالوفاء بكامل املبلغ ، وحيث تعتزم الدائنة ا�شت�شدار امراأ بالداء لذلك 
املدين  حتميل  مع   ، الدين  بقيمة  بالوفاء  املدين  واخطار  التنبيه  وجب 

كافة ر�شوم وم�شروفات التقا�شي وتنبه على املدين بالعلم
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/35(
املنذر/ هار�شا برديب �شبتي - هندي اجلن�شيه

املنذر اليهم : 1- الكرامه ايروفيديك �شنرت )ذ.م.م(
كورياكوز جوزيف نيالبانا )هندي اجلن�شيه(  -  2

املو�شوع : تكليف بالوفاء مببلغ 350.000 درهم )ثالثمائه وخم�شون الف درهم فقط لغري( الفائده 
التام ال�شداد  وحتى   18/01/2021 يف  احلا�شل  ال�شتحقاق  تاريخ  القانونيه 9% من 

 350.000 البالغ  و  املبلغ املرت�شد بذمتكم  �شداد  نكلفكم وننذركم ب�شرورة  املوكل  نيابة عن  فاإننا   ، وعليه 
درهم )ثالثمائه وخم�شون الف درهم فقط لغري( مع الفائده القانونيه 9% من تاريخ ال�شتحق احلا�شل 
يف 18/01/2021 وحتي ال�شداد التام و ذلك خالل مدة ل تتجاوز خم�شه ايام من تاريخ العالن بالن�شر ، 
و اإل فاإنه �شن�شطر اإىل اإتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة بحقكم للحفاظ على حقوق موكلينا مع ت�شمينكم 

الر�شوم و امل�شروفات و كامل اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل 

بالوكالة ال�ستاذ /�سعيد الغافري املحامي

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 70197
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

اعالن املنفذ �سدهما بال�سداد حتت طائلة البيع عن طريق الن�سر
اإخطار دفع يف الق�سية رقم AJCEXCICOM2020 /0000076  جتاري )كلي(

اإىل املحكوم عليه : مال للمقاولت املعدنية )ذ.م.م( - نظر ال�شالم حممد كالو مال
امل�شرق  بنك  املنفذ  املدعي  ل�شالح  �شدك  عنه  �شورة  املرفق  احلكم  �شدر  قد  اإنه  حيث 
)�شركة م�شاهمة عامة( - يف الق�شية امل�شار اإليها اأعاله.  ومبا اأن املحكوم له املذكور قد 
تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور، و دفع الر�شم املحدد لذلك، ومبا اأن احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي : قررت حمكمة عجمان الحتادية اإخطاركم ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)954،881 درهم( خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ و اإل بيع العقار امل�شيد على الأر�ض 
رقم 0722 ، مدينة عجمان ، حي املويهات 2 ، رقم �شند امللكية 105360722 العائد 

لكم بطريق املزايدة. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 
اإعالن يف الق�سية رقم 1430/2021 عقاري جزئي دبي

 اإىل املدعى عليها/ �شيانغ ت�شو - مبا اأن املدعية / بزن�ض تاور لال�شتثمار �ض ذ م م 
املوقرة  دبي  ، وحكمت حمكمة  اأعاله  اإليها  امل�شار  الق�شية  �شدكم  اأقامت  قد 
مل  اأنكم  وحيث  الدعوى  يف  للنظر  الدور  �شاحب  احل�شابي  اخلبري  بتعين 
حت�شروا جل�شة النطق باحلكم. يرجى العلم اأنه قد حتدد يوم الثنن املوافق 
جلل�شة  كموعد   )1:00  pm( ظهرا  الواحدة  ال�شاعة   10/01/2022
عليكم  ويتعن  اأعاله،  الدعوى  يف   zoom تطبيق  عرب  بعد  عن  اخلربة 
)الإلكرتونية(  الرقمية  التوا�شل  بو�شيلة  وتزويدنا  �شابق  مبوعد  التوا�شل 
يتعن عليكم  ، كما  الجتماع  برابط  تزويدكم  نتمكن من  بكم حتى  اخلا�شة 

تقدمي كافة الوثائق وامل�شتندات التي توؤيد معنا موقفكم يف الدعوى.

اإجتماع خربة 

70197

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 
وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
اعالن بال�سداد حتت طائلة بيع العقار باملزاد العلني )ن�سراً( 

يف الإنابة الق�سائية رقم 108 ل�سنة 2021
اىل املنفذ �شده / موراليدهران ناير كري�شنان كوتي ناير

ل�شالح طالب التنفيذ / اخلليجي فرن�شا ا�ض.ايه
حيث تقدم طالب التنفيذ بطلب بيع العقارات املبن اأدناه عن طريق املزاد العلني

عجمان. باإمارة   1 ال�شناعية  اجلرف  مبنطقة  عقار قطعة رقم )0389( 
2021 اخطاركم بوجوب �شداد الدين  108 ل�شنة  الإنابة الق�شائية  التنفيذ( يف  لذا قررت املحكمة )دائرة 
تبليغك  تاريخ  من  يوما   15 خالل  وذلك  املحكمة  ب�شندوق  اأعاله  التنفيذية  الق�شية  يف  ذمتكم  يف  املرتتب 
بخطابنا هذا، وال فاإن املحكمة �شتتخذ القرار املنا�شب ب�شان طرح العقارات املذكورة اأعاله للبيع وفق الأ�شول 
وذلك عماًل لن�ض املادة )152( فقرة )2( من الالئحة التنفيذية )57( ل�شنة 2018 للقانون الحتادي رقم 

)11( ل�شنة 1992 ب�شان قانون الجراءات املدنية.
يقت�شي عليكم تنفيذ القرار خالل املهلة املنوه عنها اأعاله...

حليمة اأحمد احلو�شني 
مدير اخلدمات الق�شائية مبحكمة عجمان الإحتادية الإبتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 
 اإعالن مبوعد جل�سة اإدارة دعوى بالن�سر   

رقم الدعوى 2021/208 مدين جزئي
بناء على طلب / مدعي / مغامرات الريا�شه ذ م م - اجلن�شية

اىل مدعى عليه / غاليه ح�شن عبدالرحيم حمد اهلل اجلن�شية / الأردن
فانت مكلف باحل�شور امام حمكمة راأ�ض اخليمة الإبتدائية �شخ�شيا اأو بوا�شطة وكيل معتمد عنك 
يف ال�شاعة 10:00 من يوم الثالثاء املوافق 2022-01-11 لالجابة على الدعوى و تقدمي ما 
لديك ، بيانات و دفوع، و يف حالة تخلفك عن احل�شور او ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان 
املحكمة �شتبا�شر الدعوى غيابيا لورود التحري اخلا�ض باملدعى عليه الأول زهري ولإعالن املدعى 
وا�شافة  عليهما  للمدعى  الدراجتن  ايجار  عقد  بارفاق  املدعي  ومطالبة  بالن�شر  الثانية  عليها 
حم�شر ال�شتدللت وحما�شر التحقيق التي اأجرتها ال�شرطة وما يفيد باأن الأمر اجلزائي باأنه 

بات ولورود كتاب النيابة العامة
 اإداري �سعادة متعاملني
احمد خمي�س ال�سغيري ال�سميلي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70349

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 
ليبرييا يف    )Dubai Hope Shipping Ltd( شركة  دبي هوب لل�شحن البحري املحدودة�

)“ال�شركة”(
مت حل ال�شركة بتاريخ 10 نوفمرب 2021؛

وهذا الإ�شعار موجه اإىل جميع الدائنن والأفراد الذين يدعون اأن لديهم اأي مطالبة �شد ال�شركة، مبن فيهم اأي 
مطالب يدعي اأن لديه مطالبات غري م�شفاة اأو طارئة واأي �شخ�ض يدعي اأن لديه ترتيباً تعاقدياُ مع ال�شركة ل 

يزال غري م�شتوفى؛
يتعن على املطالبن اأن يقدموا مطالباتهم خطياً وتف�شياًل ل�شركة ريد �شميث يف برج انديك�ض )املدخل ال�شرقي(، 
الطابق اخلام�ض والع�شرين، مركز دبي املايل العاملي، �شندوق بريد: 506548، م�شوؤول الت�شال: ماري بوري، 

 mborye@reedsmith.com الربيد الإلكرتوين
الهاتف: 6361 709 4 971+ بوا�شطة 15 يونيو 2022.

اإبراء من امل�شوؤولية : ل ي�شكل توجيه هذا الإ�شعار اعرتافاً من املوؤ�ش�شة باأن اأي �شخ�ض دائن اأو مطالب، ول يجوز 
يتعلق  فيما  اأو مطالبة م�شادة  دفاع  اأي  التنازل عن  اأو  ب�شحته،  كاإقرار  العمل  اأو  اأو جعله �شحيحاً  اإحيائه  اإعادة 
اأ�شبح  اأو  تقادم  اأي  اأمر منعه  وهو  اأ�شهمها،  اأو حملة  اأو موظفيها  اأو مدرائها  اأ�شولها  ال�شركة،  باأي مطالبة �شد 
اأو  اأي دعاوى دفاعية  اأ�شهمها  اأو حملة  اأو موظفيها  اأو مدرائها  اأو يكون للموؤ�ش�شة  باطال لأي �شبب من الأ�شباب، 

م�شادة ب�شاأنها.                 

 اإعـــــــــــــــــــالن

70021 العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 
ليبرييا يف    )Dubai Horizon Shipping Ltd( شركة  دبي هورايزن لل�شحن البحري املحدودة�

)“ال�شركة”(
مت حل ال�شركة بتاريخ 10 نوفمرب 2021؛

وهذا الإ�شعار موجه اإىل جميع الدائنن والأفراد الذين يدعون اأن لديهم اأي مطالبة �شد ال�شركة، مبن فيهم اأي 
مطالب يدعي اأن لديه مطالبات غري م�شفاة اأو طارئة واأي �شخ�ض يدعي اأن لديه ترتيباً تعاقدياُ مع ال�شركة ل 

يزال غري م�شتوفى؛
يتعن على املطالبن اأن يقدموا مطالباتهم خطياً وتف�شياًل ل�شركة ريد �شميث يف برج انديك�ض )املدخل ال�شرقي(، 
الطابق اخلام�ض والع�شرين، مركز دبي املايل العاملي، �شندوق بريد: 506548، م�شوؤول الت�شال: ماري بوري، 

، :mborye@reedsmith.com الربيد الإلكرتوين
الهاتف: 6361 709 4 971+ بوا�شطة 15 يونيو 2022.

اإبراء من امل�شوؤولية: ل ي�شكل توجيه هذا الإ�شعار اعرتافاً من املوؤ�ش�شة باأن اأي �شخ�ض دائن اأو مطالب، ول يجوز 
يتعلق  فيما  اأو مطالبة م�شادة  دفاع  اأي  التنازل عن  اأو  ب�شحته،  كاإقرار  العمل  اأو  اأو جعله �شحيحاً  اإحيائه  اإعادة 
اأ�شبح  اأو  تقادم  اأي  اأمر منعه  وهو  اأ�شهمها،  اأو حملة  اأو موظفيها  اأو مدرائها  اأ�شولها  ال�شركة،  باأي مطالبة �شد 
اأو  اأي دعاوى دفاعية  اأ�شهمها  اأو حملة  اأو موظفيها  اأو مدرائها  اأو يكون للموؤ�ش�شة  باطال لأي �شبب من الأ�شباب، 

م�شادة ب�شاأنها.

 اإعـــــــــــــــــــالن

70021 العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 
�شركة دي.اإن.�شي. تانكرز املحدودة )DNC Tankers Ltd(  يف  ليبرييا

)“ال�شركة”(
مت حل ال�شركة بتاريخ 10 نوفمرب 2021؛

ال�شركة، مبن  اأي مطالبة �شد  لديهم  اأن  يدعون  الذين  والأفراد  الدائنن  اإىل جميع  الإ�شعار موجه  وهذا 
فيهم اأي مطالب يدعي اأن لديه مطالبات غري م�شفاة اأو طارئة واأي �شخ�ض يدعي اأن لديه ترتيباً تعاقدياُ 

مع ال�شركة ل يزال غري م�شتوفى؛
)املدخل  انديك�ض  برج  �شميث يف  ريد  ل�شركة  وتف�شياًل  يقدموا مطالباتهم خطياً  اأن  املطالبن  على  يتعن 
م�شوؤول   ،506548 بريد:  �شندوق  العاملي،  املايل  دبي  مركز  والع�شرين،  اخلام�ض  الطابق  ال�شرقي(، 

، :mborye@reedsmith.com الت�شال: ماري بوري، الربيد الإلكرتوين
الهاتف: 6361 709 4 971+ بوا�شطة 15 يونيو 2022.

اإبراء من امل�شوؤولية: ل ي�شكل توجيه هذا الإ�شعار اعرتافاً من املوؤ�ش�شة باأن اأي �شخ�ض دائن اأو مطالب، ول 
يجوز اإعادة اإحيائه اأو جعله �شحيحاً اأو العمل كاإقرار ب�شحته، اأو التنازل عن اأي دفاع اأو مطالبة م�شادة فيما 
يتعلق باأي مطالبة �شد ال�شركة، اأ�شولها اأو مدرائها اأو موظفيها اأو حملة اأ�شهمها، وهو اأمر منعه اأي تقادم اأو 
اأ�شبح باطال لأي �شبب من الأ�شباب، اأو يكون للموؤ�ش�شة اأو مدرائها اأو موظفيها اأو حملة اأ�شهمها اأي دعاوى 

دفاعية اأو م�شادة ب�شاأنها.

 اإعـــــــــــــــــــالن

70021 العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 
ليبرييا يف    )Dubai Harmony Shipping Ltd( شركة  دبي هارموين لل�شحن البحري املحدودة�

)“ال�شركة”(
مت حل ال�شركة بتاريخ 10 نوفمرب 2021؛

وهذا الإ�شعار موجه اإىل جميع الدائنن والأفراد الذين يدعون اأن لديهم اأي مطالبة �شد ال�شركة، مبن فيهم اأي 
مطالب يدعي اأن لديه مطالبات غري م�شفاة اأو طارئة واأي �شخ�ض يدعي اأن لديه ترتيباً تعاقدياُ مع ال�شركة ل 

يزال غري م�شتوفى؛
يتعن على املطالبن اأن يقدموا مطالباتهم خطياً وتف�شياًل ل�شركة ريد �شميث يف برج انديك�ض )املدخل ال�شرقي(، 
الطابق اخلام�ض والع�شرين، مركز دبي املايل العاملي، �شندوق بريد: 506548، م�شوؤول الت�شال: ماري بوري، 

، :mborye@reedsmith.com الربيد الإلكرتوين
الهاتف: 6361 709 4 971+ بوا�شطة 15 يونيو 2022.

اإبراء من امل�شوؤولية: ل ي�شكل توجيه هذا الإ�شعار اعرتافاً من املوؤ�ش�شة باأن اأي �شخ�ض دائن اأو مطالب، ول يجوز 
يتعلق  فيما  اأو مطالبة م�شادة  دفاع  اأي  التنازل عن  اأو  ب�شحته،  كاإقرار  العمل  اأو  اأو جعله �شحيحاً  اإحيائه  اإعادة 
اأ�شبح  اأو  تقادم  اأي  اأمر منعه  وهو  اأ�شهمها،  اأو حملة  اأو موظفيها  اأو مدرائها  اأ�شولها  ال�شركة،  باأي مطالبة �شد 
اأو  اأي دعاوى دفاعية  اأ�شهمها  اأو حملة  اأو موظفيها  اأو مدرائها  اأو يكون للموؤ�ش�شة  باطال لأي �شبب من الأ�شباب، 

م�شادة ب�شاأنها.

 اإعـــــــــــــــــــالن

70021

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 
MOJAU_2022- 0041538 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد: عبداهلل حممد عبداهلل كرم املازمي - اجلن�شية: الإمارات العربية املتحدة، 
جين�شا  ال�شيدة:  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�شته  كامل  من   )%50( عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
البالغة  بوتانفيتيل بالن ناير - اجلن�شية: الهند، ويرغب يف البيع والتنازل عن )50%( من كامل ح�شته 
)100%( وذلك اإىل ال�شيد: ماجنوت �شودهاكاران نرييديل كارميبان فيتيل - اجلن�شية: الهند، يف الرخ�شة 
امل�شماه )مطعم راجنون( تل�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )216850( ال�شادرة من دائرة التنمية 
القت�شادية بال�شارقة، تعديالت اخرى: تغيري ال�شكل القانوين من )موؤ�ش�شة فردية( اإىل )�شركة ذات م�شوؤولية 

حمدودة(، تغيري الإ�شم التجاري من )مطعم راجنون( اإىل )مطعم راجنون )ذ.م.م((،
الكاتب  �شان  يف   2013 ل�شنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 
MOJAU_2022- 0041599 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�شر

الهند  اجلن�شية:   - بوكر  �شريتوديكا  بوكر  حمزه  ال�شيد:  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
ال�شيد:  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   ،
�شيبيل بوتياتو جميب بوتياتو - اجلن�شية : الهند يف الرخ�شة امل�شماه )�شالون العافية 
للحالقة( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )737558( ال�شادرة من دائرة 

التنمية القت�شادية بال�شارقة، - تعديالت اخرى : ل يوجد
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
الت�شديق   للعلم وانه �شوف يتم  ن�شر هذا العالن  اقت�شى  العدل. فقد  الكاتب  �شان  يف 
ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض  اليه بعد  امل�شار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 70555
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع باأن : ال�شيد/ حممد فريوز عامل حاجي حممد فاروق - اجلن�شية: 
الهند يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�شيد/ اكرب 
نارى كوتى ا�شينار - اجلن�شية:الهند، يف الرخ�شة امل�شماه )خطاط اليا�شمن( ال�شادرة 

من دائرة التنمية الإقت�شادية بال�شارقة برخ�شة رقم )724806(،
تعديالت اأخرى :- ليوجد،

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
الت�شديق   للعلم وانه �شوف يتم  ن�شر هذا العالن  اقت�شى  العدل. فقد  الكاتب  �شان  يف 
ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض  اليه بعد  امل�شار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 
MOJAU_2022- 0041524 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد : حممد فريد حممد ار�شاد - اجلن�شية : بنغالدي�ض ، يرغب 
فرقان  حممد   : ال�شيد  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
ال�شحراء(  امل�شماه )بقالة ركن رمل  الرخ�شة  بنغالدي�ض يف   : - اجلن�شية  حممد م�شطفى 
التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )789182( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت 

القت�شادية بال�شارقة، - تعديالت اأخرى : ل يوجد
 2013 ل�شنة   القانون الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�ض 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 
اعالن بالن�سر        

 70/2021/26 عقاري كلي 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- مارينا ا�شكيب انف�شتمنت�ض ليمتد  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�شونيل �شاهني 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة ببطالن اتفاقية البيع وال�شراء املربمة فيما بن طريف التداعي 
بتاريخ:2004/10/14 ا�شرتى مبوجبها املدعين الول والثانية من املدعي عليها الوحدات العقارية البيع 
قدما  و�شبعون  و�شبعمائة  الفا  وث��الث��ون  �شبعة  مربعا  قدما   37.770 ح��وايل  �شافية  مب�شاحة  بالتجزئة 
اربعة ع�شر قدما مربعا يف م�شروع مارينا �شكيب  مربعا وتبلغ م�شاحة املمرات حوايل 14000 قدما مربعا 
يف مر�شى دبي - املنطقة رقم 2K/M/L وبالنتيجة الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعن مبلغا وقدره 
)37.800.000( درهم �شبعة وثالثون مليون وثمامنائة الف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
وقدره  مبلغ  امل��ادي��ة  لال�شرار  اجلابر  التعوي�ض  مع  التام  ال�شداد  حتى   2006/12/15 يف  دفعة  اخ��ر  �شداد 
)2.000.000( درهم مليوين درهم مع الفائدة القانونية بن�شبة 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى 
ال�شداد التام  - وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2022/1/18 ال�شاعة 09:30 �شباحا يف قاعة التقا�شي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197
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متاحف الإمارات تاأخذ زوارها يف رحلة عرب الزمن بني احل�شارات واأرقى الفنون العاملية

ال�سياحة الثقافية ركن اأ�سا�سي يف التجربة ال�سياحية املتكاملة بالإمارات
•• اأبوظبي-وام:

بالن�شبة  مميزا  خيارا  املتاحف  �شياحة  تعد 
ع��ن ق�شاء  ال��ب��اح��ث��ة  ال��ع��ائ��الت  م��ن  للكثري 
اأوق��ات ممتعة ومفيدة تعلم الأطفال وتعزز 
�شواء  اهتماماتهم،  وت��ربز  معهم  التوا�شل 
الثقافية اأو الفنية اأو العلمية اأو التاريخية، 
الثقافات  ف��ه��م  ع���ن  ال��ب��اح��ث��ن  الأف������راد  اأو 
عرب  وال�شفر  ال�شعوب  وت��اري��خ  واحل�شارات 
اأروق�������ة ع���ام���رة وخ����زائ����ن غنية  ال���زم���ن يف 
تروي  التي  واملعرو�شات  والآث��ار  باملقتنيات 
ق�ش�شا تعود لآلف ال�شنن اأو تقدم جتارب 
مبتكرة تر�شم معامل امل�شتقبل. ومتثل دولة 
حتت�شنها  التي  املتاحف  بع�شرات  الإم���ارات 
وج��ه��ة ع��امل��ي��ة ل�����ش��ي��اح��ة امل���ت���اح���ف.. و يعد 
من  ب��امل��زي��د  وال��ث��ق��ايف  ال�����ش��ي��اح��ي  م�شهدها 
التي  م�شتقبال  امل�����ش��ت��وى  ع��امل��ي��ة  امل��ت��اح��ف 
امتداد  على  تبعا  لفتتاحها  بها  العمل  يتم 
وفيما  ال�شبع.  اإماراتها  ويف  الدولة  م�شاحة 
يف  �شتاء  “اأجمل  حملة  ال��دول��ة  يف  انطلقت 
العامل” اعتبارا من منت�شف �شهر دي�شمرب 
يناير  �شهر  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  وت�شتمر   2021
2022، تفتح متاحف الإم��ارات يف خمتلف 
وال�شياح  ال��زوار  ل�شتقبال  اأبوابها  مناطقها 
ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا بالتزامن مع  م��ن داخ���ل 
الإماراتي  ال�شتاء  وف�شل  العطالت  مو�شم 
املعتدل و يقدم بع�شها عرو�شا خا�شة يف هذا 
من  الأطفال  الآخ��ر  بع�شها  ويعفي  املو�شم، 
العائالت من كل مناطق  لت�شجيع  الر�شوم، 
الإم����ارات وم��ن زواره���ا على خو�ض جتارب 
ملهمة وزيارة متاحف الدولة املتنوعة معا، 
مبا يتما�شى مع اأهداف حملة “اأجمل �شتاء 
ال�شمو  �شاحب  عنها  ق��ال  التي  العامل”  يف 
ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم نائب 
ال��وزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض  الدولة  رئي�ض 
�شتاء يف  اأجمل  “حملة   : “رعاه اهلل”  دب��ي 

العامل.. هدفها عائلي”.

متاحف اأبوظبي 
ق�شور للثقافة والتاريخ.

اأبوظبي، يجد ال�شائح والزائر خيارات  ففي 
يتقدمها متحف  التي  املتاحف  متنوعة من 

من  جمهوره  يعرف  ال��ذي  اأبوظبي،  اللوفر 
كل الفئات العمرية على خمتلف التعبريات 
الفنية من كافة احل�شارات والثقافات منذ 
املعا�شرة،  الفنون  اإىل  و�شول  التاريخ  فجر 
وم��ت��ح��ف ال���ع���ن ال���وط���ن���ي، وم��ت��ح��ف دمل���ا، 
ال��ع��ن، وح�����ش��ن اجلاهلي،  وم��ت��ح��ف ق�����ش��ر 
وق�����ش��ر امل��وي��ج��ع��ي، وال��ت��ي ت��ع��ر���ض جميعها 
وموروثها  الإم�������ارات  ت���اري���خ  م���ن  مل��ح��ط��ات 
اأبوظبي  حتت�شن  ك��م��ا  الأ���ش��ي��ل.  ال��وط��ن��ي 
بجزيرة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف  وحت���دي���دا 
ال�����ش��ع��دي��ات م��ت��اح��ف ع��م��الق��ة م��ث��ل متحف 
زايد، واملتحف البحري، ومتحف جوجنهامي 
من  وزواره��ا  الدولة  �شكان  لتمنح  اأبوظبي، 
خمتلف اأن��ح��اء ال��ع��امل خ��ي��ارات ج��دي��دة يف 

جمال ال�شياحة الثقافية.

للم�شتقبل متحف عاملي يف دبي.
التي  املميزة  املتاحف  يق�شد  اأن  لل�شائح  و 
الذي  الحت�����اد،  م��ت��ح��ف  م��ث��ل  دب���ي  ت�شمها 
الإمارات  دول��ة  تاأ�شي�ض  ق�شة  للعامل  ي��روي 
تفاعلية  م��ع��ار���ض  ع���رب  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
وثائق  ت�شم  ومعرو�شات  تعليمية  وب��رام��ج 
ومواد تاريخية توثق اأحداث تاأ�شي�ض الدولة 
اإىل  و���ش��ول  ال��زم��ن��ي  ت�شل�شلها  وت�شتك�شف 
اإع��الن دول��ة الإم���ارات قبل اأك��ر من ن�شف 
ال�شندغة  اأم��ا متحف   .1971 عام  قرن يف 
ال�شندغة  على �شفة خور دبي فيقع يف حي 
التاريخي، ويعر�ض تاريخ دبي واإرثها الثقايف 
كمركز جتاري عاملي، ويقدم لل�شياح جتارب 
م��ب��ت��ك��رة واأن�����ش��ط��ة م��ت��ن��وع��ة جل��م��ي��ع اأف����راد 
الأ����ش���رة. ك��م��ا ت��ت��اأه��ب دب���ي لف��ت��ت��اح متحف 
وذلك  العامل،  يف  نوعه  من  الأول  امل�شتقبل 
واجهته  م��ن  الأخ����رية  القطعة  اإجن����از  ب��ع��د 
اأيقونة معمارية  التي جتعل منه  اخلارجية 
�شواء من  العامل  لها على م�شتوى  ل مثيل 
قطرة  ي�شبه  ال��ذي  الهيكل  ان�شيابية  حيث 
معدنية عمالقة تلمع يف اأفق دبي العمراين 
اأو من حيث التجارب الفريدة التي تقدمها 

مل�شتقبل الب�شرية لل�شنوات والعقود املقبلة.

لكل اهتمام متحف يف ال�شارقة.
والزائر  ال�شائح  يجد  ال�شارقة  اإم���ارة  يف  و 

خيارات تخ�ش�شية ل حمدودة من املتاحف 
م��ث��ل م��ت��ح��ف ال�����ش��ارق��ة ل���ل���رتاث، ومتحف 
ال�شارقة العلمي، ومتحف ال�شارقة البحري، 
ومتحف ال�شارقة للفنون، ومتحف ال�شارقة 
للح�شارة  ال�������ش���ارق���ة  وم���ت���ح���ف  ل���ل���خ���ط، 

الإ�شالمية، ومتحف ال�شارقة لالآثار.
و ت��ق��دم م��ت��اح��ف ال�����ش��ارق��ة مل��خ��ت��ل��ف اأف����راد 
وتعليمية  ترفيهية  متاحف  جتربة  الأ���ش��رة 
مبنطقة  امل���ح���ط���ة  م���ت���ح���ف  م���ث���ل  م���ف���ي���دة 
القا�شمية يف ال�شارقة، والذي ي�شم طائرات 
الطائرات،  لتوجيه  ق��دمي��ا  وب��رج��ا  ق��دمي��ة 
على  القدمية  لل�شيارات  ال�شارقة  ومتحف 

طريق مطار ال�شارقة.

اإرث عريق يف متحف عجمان.
م��ت��ح��ف عجمان  ي��ق��ف  ع��ج��م��ان  اإم������ارة  ويف 
مببناه  العريق  الإرث  على  �شاهدا  الوطني 
التاريخي املتمثل بح�شن عجمان الذي يعود 
الزمن  م��ن  ق��رن��ن  م��ن  اأك���ر  اإىل  تاأ�شي�شه 
بالقرب  وي��ق��ع   ،1820 ع��ام  اإىل  وحت��دي��دا 
من كورني�ض عجمان يف منطقة الب�شتان. و 
يعر�ض املتحف جمموعة متميزة من الآثار 
القدمية  وامل��خ��ط��وط��ات  ال��ن��ادرة  واملقتنيات 
وي�شلط  ع��ج��م��ان..  اإم���ارة  يف  اكت�شفت  ال��ت��ي 
ال�شحراء  اأه����ل  ح��ي��اة  ع��ل��ى من���ط  ال�����ش��وء 

والبادية يف املا�شي و يقدم العديد من مناذج 
�شفن الغو�ض واأ�شاليب ال�شيد التقليدية.

مبنى جديد ملتحف اأم القيوين.
الوطني  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  م��ت��ح��ف  ك���ان  ف��ي��م��ا  و 
تاأ�ش�ض عام  ال��ذي  اآل علي  يتخذ من ح�شن 
يعود  اأثرية  مقتنيات  لعر�ض  مقرا   1768
اكت�شافها  مت  ال�����ش��ن��ن  اآلف  اإىل  ت��اري��خ��ه��ا 
يف موقعي ال��دور وت��ل الأب��رق الأث��ري��ن مع 
وطرق  الأول���ن  ح��ي��اة  على  ال�شوء  ت�شليط 
���ش��ي��د ال��ل��وؤل��وؤ واأدوات������ه . و ���ش��ي��ك��ون ملتحف 
اأعلنت  ج��دي��د  مبنى  ال��وط��ن��ي  ال��ق��ي��وي��ن  اأم 
ال��ق��ي��وي��ن عن  ب���اأم  والآث�����ار  ال�شياحة  دائ����رة 
القيوين  اأم  منطقة  يف  اإن�شائه  اأع��م��ال  ب��دء 
مربع،  مرت   8000 م�شاحة  على  القدمية 
الثاين  الربع  يف  منه  النتهاء  املتوقع  وم��ن 
اجلديد  املبنى  �شيقدم  و   .2022 ع��ام  من 
اأ�شلوب  وال�شياح  ل��ل��زوار  القيوين  اأم  ملتحف 
التقنيات  اأح��دث  با�شتخدام  متطورا  عر�ض 
واملكت�شفات  الأثرية  القطع  باأهم  لتعريفهم 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ف�����ش��ال ع��ن ا���ش��ت��ع��را���ض ثقافة 

وتراث املنطقة بطريقة �شيقة.

�شرح تاريخي ملتحف راأ�ض اخليمة.
و يف اإمارة راأ�ض اخليمة، يتخذ متحف راأ�ض 

يعود  ت��اري��خ��ي  مبنى  م��ن  ال��وط��ن��ي  اخليمة 
حيث  ل��ه،  م��ق��را   1621 ع��ام  اإىل  تاأ�شي�شه 
اأثرية  مواقع  اأربعة  من  اأثرية  لقى  يعر�ض 
الرتاث  مل��واق��ع  التمهيدية  »ال��ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى 
جلفار،  وه��ي  »اليون�شكو«،  ملنظمة  ال��ع��امل��ي« 
واجلزيرة احلمراء، و�شمل، ومنطقة �شاية. 
و يحتوى متحف راأ�ض اخليمة الوطني على 
اإىل  يعود  تاريخا  حتكي  قيمة  اأث��ري��ة  قطع 
وال�شائح  الزائر  يتعرف  فيما  �شنة،   7000
م����ن خ�����الل الأع�����م�����ال وال���ق���ط���ع الأث����ري����ة 
الر�شوم  ع��رب  املنطقة  اإرث  على  امل��ع��رو���ش��ة 
تقدم  التي  الفنية  والرتكيبات  التو�شيحية 

جتربة متكاملة للمتلقي.

متحف حل�شارات 
العامل يف الفجرية.

و يف الفجرية يعر�ض متحف الفجرية الذي 
اأكر من   ،1991 افتتح ر�شميا يف نوفمرب 
باأجهزة  م���زود  وه��و  اأث��ري��ة،  قطعة  اآلف   3
عر�ض و�شا�شات اإلكرتونية للتعريف بالقطع 
لالآثار  قاعتن  املتحف  وي�شم  امل��ع��رو���ش��ة. 

وثالث قاعات للرتاث وق�شما للهدايا.
ع���ن خ��ط��ة لإن�شاء  ال��ف��ج��رية  اأع��ل��ن��ت  ك��م��ا 
الأول  الإم����ارة،  ال���دويل يف  ال��ت��اري��خ  متحف 
م���ن ن���وع���ه يف م��ن��ط��ق��ة ال�������ش���رق الأو�����ش����ط، 
لعر�ض القطع الأثرية النادرة من الع�شور 
ال�شابقة،  العامل  ح�شارات  ملختلف  القدمية 
والتي �شيتم نقلها من خمتلف اأنحاء العامل 

لعر�شها اأمام زوار املتحف.

تكامل لهوية واحدة.
بتجاربها  ت��ت��ك��ام��ل  الإم�������ارات  م��ت��اح��ف  ك���ل 
وفعالياتها  وم��ق��ت��ن��ي��ات��ه��ا  وم��ع��رو���ش��ات��ه��ا 
الداخلين  وال�شياح  الزوار  املتنوعة لرتافق 
الإم���ارات ويف  رحلتهم عرب  واخلارجين يف 
ربوع �شتائها املعتدل الغني بتجارب ال�شياحة 
�شياحية  ه���وي���ة  م��ع��ا  ول���رت����ش���م  امل���ت���ن���وع���ة، 
�شياحية  وجهة  وتكر�شها  ل��ل��دول��ة،  م��وح��دة 
اخلم�شن،  مبادئ  عليها  ن�شت  كما  واح��دة 
دوليا  م��ق�����ش��دا  ال��ع��امل��ي��ة  �شمعتها  وت��ر���ش��خ 
ذلك  يف  مب��ا  والعائلية،  الثقافية  لل�شياحة 

�شياحة املتاحف.

مبادلة تفوز بجائزة اأف�سل 
�سندوق ثروة �سيادي لعام 2021

•• ابوظبي- الفجر:

ب�شكل  اأبوظبي  تنمية  الكبرية يف  مبادلة  اعرتافاً مب�شاهمة  تاأتي اجلائزة 
خا�ض ودولة الإمارات العربية املتحدة ب�شكل عام، وريادتها يف بناء �شراكات 
الروة  �شناديق  لقطاع  ودعمها  واملتنوعة،  املميزة  وا�شتثماراتها  عاملية 

ال�شيادية العاملية خالل عام 2021
اأع��ل��ن��ت �شركة  اأب��وظ��ب��ي، الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة:   ،2022 ي��ن��اي��ر   4
اأبوظبي،  يف  ال�شيادي  ال�شتثمار  �شركة  “مبادلة”؛  لال�شتثمار  مبادلة 
 ،”2021 “اأف�شل �شندوق ثروة �شيادي لعام  اليوم ح�شولها على جائزة 
 SWF( العاملية  ال�شيادية  ال���روة  �شناديق  من�شة  قبل  م��ن  املمنوحة 
اأن�شطة  وحتليل  بحث  جم��ال  يف  رائ���دة  مالية  من�شة  وه��ي  Global(؛ 
التقاعد  )و�شناديق    SWF( ال�شيادية  ال��روة  �شناديق  ك��ربى  وجهود 

يف العامل.   PPF ال�شيادية
باإعالن  اخلا�ض  العاملية  ال�شيادية  ال��روة  �شناديق  من�شة  بيان  وبح�شب 
 2021 لعام  �شيادي  ثروة  كاأف�شل �شندوق  مبادلة  اختيار  ياأتي  اجلائزة، 
ت��ق��دي��راً واع���رتاف���اً ب���دور وم�����ش��اه��م��ات م��ب��ادل��ة ال��ك��ب��رية يف م�����ش��رية تنمية 
جمال  يف  ولريادتها  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  ودول��ة  اأبوظبي  وتطوير 
ال�شراكات العاملية، واأن�شطتها ال�شتثمارية املتنوعة، وم�شاهماتها ب�شكل عام 

يف النهو�ض بقطاع �شناديق الروة ال�شيادية. 
لقطاع  التنفيذي  الرئي�ض  الكليلي،  �شعيد  اأح��م��د  ق��ال  املنا�شبة،  وب��ه��ذه 
“�شعداء  اجل��ائ��زة:  ا�شتالمه  خ��الل  مبادلة،  يف  واملخاطر  ال�شرتاتيجية 
بح�شولنا على جائزة اأف�شل �شندوق ثروة �شيادي لعام 2021؛ والذي يعد 
واحداً من اأكر الأع��وام ن�شاطاً يف م�شرية مبادلة، فقد �شهد عام 2021 
العديد من الأن�شطة ال�شتثمارية املتنوعة التي قامت بها مبادلة، من بينها 
اإبرام �شراكات عاملية، وبيع عدد من الأ�شول النا�شجة وطرح اأ�شول اأخرى 
لالكتتاب العام. ومع اإعالننا عن هدفنا الَطموح املتمثل يف م�شاعفة حجم 
نحن  م�شتدامة،  مالية  عوائد  على  احلفاظ  مع  ال�شتثمارية  حمفظتنا 
متحم�شون ملتابعة م�شرية التميز والبناء على الأ�ش�ض القوية التي حققناها 
عام 2021، وموا�شلة دعم م�شرية تنويع اقت�شاد اأبوظبي، واإحداث تاأثري 

اإيجابي يف املجتمعات التي ن�شتثمر فيها.”.  
وم�شريتها  رائ��دة  �شيادي  ا�شتثمار  ك�شركة  موقعها  تعزيز  مبادلة  وا�شلت 
وال�شفقات  الأن�شطة  من  العديد  عرب   2021 ع��ام  املميزة  ال�شتثمارية 
مع  العاملية  �شراكاتها  مبادلة  ع��ززت  فقد  عاملي،  نطاق  على  ال�شتثمارية 
موؤ�ش�شات ا�شتثمارية رائدة مثل “بالك روك”، و”�شيلفر ليك”، و”�شوفت 
مكتب  مع  اتفاقيات  توقيع  اإىل  بالإ�شافة  فران�ض”،  اآي  بي  و”بي  بنك”، 
امل�شتقبل”،   اأج��ل  من  “ال�شراكة  اإط��ار  �شمن  املتحدة  اململكة  يف  ال�شتثمار 
تتيح  الفرن�شية،  واملالية  القت�شاد  ووزارة  مبادلة  بن  جديدة  واتفاقية 
ال�شتفادة  بهدف  فرن�شية،  ا�شتثمار  �شناديق  يورو يف  مليار   1.4 ا�شتثمار 
من الفر�ض ال�شتثمارية يف قطاعات عديدة حتمل اإمكانات منو واعدة يف 
جمالت التكنولوجيا وعلوم احلياة والطاقة املتجددة والتكنولوجيا املالية. 
كما قامت مبادلة بعمليات بيع لعدد من الأ�شول، منها �شفقة بيع ح�شة 
يف �شركة الدار العقارية، يف اأ كرب �شفقة �شراء لالأ�شهم اخلا�شة يف �شركة 
ل�شركة  الأويل  العام  والطرح  الإم��ارات،  بدولة  املالية  الأ�شواق  مدرجة يف 
“الياه �شات”؛ وهو اأول عملية اإدراج ملبادلة على الإطالق يف �شوق اأبوظبي 
لالأوراق املالية، وطرح اأ�شهم �شركة “غلوبل فاوندريز” لالكتتاب العام يف 
بور�شة نا�شداك يف واحد من اأكرب الكتتابات العامة الأولية التي �شهدها 

عام 2021.    

مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي اأم�ض  1.3
•• دبي -وام:

اأم�ض  الأرا�شي والأم��الك بدبي  دائ��رة  العقارية يف  الت�شرفات  بلغت قيمة 
409 مبايعات  1.3 مليار درهم . فقد �شهدت الدائرة ت�شجيل  اأكر من 
بقيمة 1.03 مليار درهم منها 90 مبايعة اأرا�ض بقيمة 298.69 مليون 
و  دره��م.  مليون   735.28 بقيمة  والفلل  لل�شقق  مبايعة  و319  دره��م 
جاءت اأهم مبايعات الأرا�شي بقيمة 23 مليون درهم مبنطقة �شيح �شعيب 
2 تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم يف منطقة املركا�ض تليها مبايعة 
و  را���ش��د.  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ح��دائ��ق  منطقة  يف  دره���م  مليون   11 بقيمة 
ت�شدرت منطقة جبل علي الأوىل املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �شجلت 
الثالثة  ال�شبا  ن��د  منطقة  تلتها  دره��م  مليون   120 بقيمة  مبايعة   46
 5 33 مليون درهم وثالثة يف وادي ال�شفا  12 مبايعة بقيمة  بت�شجيلها 
بت�شجيلها 11 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم. و فيما يتعلق باأهم مبايعات 
ال�شقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 48 مليون درهم مبنطقة نخلة جمريا 
نخلة  منطقة  يف  دره��م  مليون   39 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  ك��اأه��م 
25 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا.  واأخ��ريا مبايعة بقيمة  جمريا 
5 املناطق من حيث عدد مبايعات ال�شقق  و ت�شدرت منطقة وادي ال�شفا 
منطقة  وتلتها  دره���م  مليون   93 بقيمة  مبايعة   51 �شجلت  اإذ  والفلل 
املركا�ض بت�شجيلها 39 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم وثالثة يف مر�شى 
دبي بت�شجيلها 37 مبايعة بقيمة 107 مالين درهم. و �شجلت الرهون 
قيمة قدرها 285.52 مليون درهم منها 8 رهون اأرا�ض بقيمة 111.76 
173.76 مليون درهم وكان  بقيمة  و�شقق  مليون درهم و53 رهن فلل 
اأهمها مبنطقة الرب�شاء الأوىل بقيمة 97 مليون درهم واأخرى يف منطقة 
احلمريه بقيمة 42 مليون درهم. اأما الهبات فقد �شهدت ت�شجيل 3 بقيمة 
1.02 مليون درهم كان اأهمها مبنطقة الثنية اخلام�شة بقيمة 546 األف 

درهم و اأخرى يف منطقة ور�شان الأوىل بقيمة 477 األف درهم.

�سندوق خليفة يختتم اأول اإ�سدار من برنامج ليفل اأب ويعلن
 اأ�سماء الفائزين من ال�سركات النا�سئة املخت�سة بالتكنولوجيا الزراعية

•• اأبوظبي-الفجر: 

امل�شاريع  لتطوير  خليفة  �شندوق  اأكمل 
بالتعاون مع مكتب اأبوظبي لال�شتثمار 
وال�شالمة  ل��ل��زراع��ة  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  و 
ال���غ���ذائ���ي���ة، وج���ام���ع���ة ف��اخ��ي��ن��ي��ن��ج��ن و 
م�شروع  م���ن  اإ�����ش����دار  اأول  ك��ات��ال��ي�����ش��ت 
لل�شركات  مي��ك��ن  ال�����ذي  اأب”  “ليفل 
ال�شغرية واملتو�شطة والنا�شئة من النمو 
والو�شول اإىل اآفاق جديدة. وقد �شهدت 
ع�شر  اختيار  الربنامج  من  ن�شخة  اأول 
اأ�شابيع  خم�شة  حل�شور  نا�شئة  �شركات 
من التدريب املهني والتوجيه، ومن ثم 
الريادية،  اأف��ك��اره��م  عر�ض  يف  املناف�شة 
وال����ت����ي اخ��ت��ت��م��ت ب�����الإع�����الن ع����ن فوز 
التكنولوجيا  يف  متخ�ش�شتان  �شركتان 
بايوتيك”  “�شريكا  وه��م��ا  ال���زراع���ي���ة، 
و”كود  ال��غ��ذاء،  خملفات  اإدارة  حل��ل��ول 
وهي �شركة  ثري فورتن تكنولوجيز”، 
املحا�شيل  اإنتاجية  زي���ادة  على  ت�شاعد 

الزراعية.
���ش��ع��ادة علياء  امل��ن��ا���ش��ب��ة ق���ال���ت  وب���ه���ذه 
الرئي�ض،  م��ك��ت��ب  م�����ش��ت�����ش��ار  امل����زروع����ي، 
“نهنئ  ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ش��ادي��ة:  دائ�����رة 
���ش��ريك��ا ب��اي��وت��ي��ك وك����ود ث���ري فورتن 
تكنولوجيز بالتفوق يف هذه الن�شخة من 

الربنامج  اأن  اإىل  م�شرياً  اأب”.  “ليفل 
ب���ي���ئ���ي كامل  ن����ظ����ام  ل���ت���وف���ري  ي����ه����دف 
واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات  مل�شاعدة 
على  احل�����ش��ول  يف  النا�شئة  وال�����ش��رك��ات 
ف��ر���ض ج���دي���دة وم��وا���ش��ل��ة ال��ت��م��ي��ز يف 

مرحلة ما بعد اجلائحة.
تغيري  اإىل  كورونا  اأدت جائحة فريو�ض 
ق���واع���د ت��اأ���ش��ي�����ض امل�������ش���اري���ع وادارت����ه����ا 
وفر�شت �شبال جديدة لالبتكار للحفاظ 
موؤكدا  النمو.  وحتفيز  تناف�شيتها  على 
اأن هذه امل�شاريع حتتاج اإىل امل�شاعدة يف 

التعامل مع هذا الو�شع غري املاألوف. 
و�شوًل  اأب”  “ليفل  ب��رن��ام��ج  وي��وؤم��ن 
�شل�شاً اإىل اأ�شواق جديدة، وتكنولوجيات 
جديدة، وخربات عديدة لرواد الأعمال، 
وال�شركات النا�شئة، وال�شركات ال�شغرية 
وامل��ت��و���ش��ط��ة، ال��ذي��ن ي����وؤدون م��ع��اً دورياً 

جوهرياً لالقت�شاد يف اأبو ظبي”.
بايوتيك”  “�شريكا  اأن  اإىل  ي�������ش���ار 
تكنولوجيز”  ف���ورت���ن  ث����ري  و”كود 
زراع���ي���ة تعمالن  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ���ش��رك��ت��ا 
اأكر  م��ن  بع�ٍض  ح��ل  امل�����ش��اع��دة يف  على 
امل�شاكل املتعلقة بالزراعة اإحلاحاً. حيث 
اإىل معاجلة  “�شريكا بايوتيك”  ت�شعى 
م�شاألة الكميات ال�شخمة من املخلفات 
احل�شرية،  واملناطق  املدن  يف  الع�شوية 

ب�شكل  ع��ادة  منها  التخل�ض  يتم  وال��ت��ي 
م��ب��ا���ش��ر يف امل��ط��ام��ر. ف���ب���دًل م���ن رمي 
هذه املخلفات، تقوم “�شريكا بايوتيك” 
اجلودة  عالية  منتجات  اإىل  بتحويلها 
با�شتخدام يرقات ذبابة اجلندي الأ�شود 
اإىل  ي���وؤدي  املُعتمة(. وه��و م��ا  )ال��َك��ْت��م��اء 
اأ�شمدة ع�شوية وبروتينات ومواد  اإنتاج 
ده��ن��ي��ة ع�����ش��وي��ة ع��ال��ي��ة اجل����ودة ميكن 
واإنتاج  املائية  ال��زراع��ة  يف  ا�شتخدامها 

املوا�شي وحت�شن النمو الزراعي.
ف�����ورت�����ن  ث����������ري  “كود  ت�����اأ������ش�����������ش�����ت 
وطنية  وع��ق��ول  بكفاءات  تكنولوجيز” 
وم����ق����ره����ا يف اأب����وظ����ب����ي وت���خ���ت�������ض يف 
ب���رجم���ي���ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال���زراع���ي���ة، 
ذاتية  تكنولوجيات  تطوير  على  وتعمل 
امل�شرية  ل��ل��ط��ائ��رات  م��ب��ت��ك��رة  ال��ت��ح��ك��م 
الزراعية،  املحا�شيل  اإن��ت��اج��ي��ة  ل��زي��ادة 
واحلد من ا�شتخدام املبيدات احل�شرية، 
الغذاء  اإن��ت��اج  تراجع  مل�شاكل  والت�شدي 
الزيادة  خ�شم  يف  املائية  امل��وارد  و�شعف 

ال�شكانية.
التنفيذي  الرئي�ض  رياحي  هيثم  وق��ال 
جلب  بايوتك”:”لقد  ل�شركة”�شريكا 
ل��ن��ا ع���امل م��ا ب��ع��د اجل��ائ��ح��ة جمموعة 
والفر�ض  التحديات  من  متاماً  جديدة 
ال�شركات  م����ن  ال���ك���ث���ري  حت������اول  ال���ت���ي 

ال��ت�����ش��دي ل��ه��ا. وُت��ع��ت��رب امل���ب���ادرات مثل 
خليفة  ����ش���ن���دوق  م����ن  اأب”  “ليفل 
املحلية  ال�شناعة  لتعزيز  للغاية  مهمة 
وت�شجيع ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة 
وال�����ش��رك��ات ال��ن��ا���ش��ئ��ة يف ال���دول���ة على 
م��وا���ش��ل��ة الب���ت���ك���ار وحم���اول���ة تخطي 
بايوتيك”  “�شريكا  فريق  اإن  احل���دود. 
ممنت لإتاحة هذه الفر�شة، لقد كانت 
ُت��ن�����ش��ى ع��ل��ى جميع  جت��رب��ة رائ���ع���ة ول 

الأ�شعدة”.
الرئي�ض  امل���و����ش���ى  حم���م���د  ق�����ال  وق�����د 
فورتن  ث��ري  “كود  ل�شركة  التنفيذي 
“ �شتوؤدي حرارة العامل  تكنولوجيز”: 
اإىل   ،2050 ال��ع��ام  بحلول  املت�شاعدة 
يف  الزراعية  املحا�شيل  اإنتاجية  تقليل 
اإىل   2% م���ن  ت�����رتاوح  بن�شبة  ال���ع���امل 
املناطق  ب��ع�����ض  �شتخ�شر  بينما   ،4%
اإن��ت��اج��ه��ا ال����زراع����ي. م���ن ناحية  ك��ام��ل 
اأخرى، �شيوؤدي زيادة عدد �شكان الأر�ض 
اإىل زيادة الطلب على الغذاء اإىل درجة 
عاملية  جلهود  احلاجة  و�شتن�شاأ  كبرية، 
لتاأمن ذلك، ونحن يف “كود” ملتزمون 
بامل�شاركة بهذه املبادرة العاملية، ويغمرنا 
الفخر والمتنان مب�شاركتنا يف برنامج 
�شندوق خليفة “ليفل اأب” الذي اأ�شاد 
ب��ال��ع��م��ل ال�����ذي ن���وا����ش���ل ال���ق���ي���ام ب���ه يف 

هذه  تلعب  اإذ  �شبي�ض”.  تيك  جي  “اإي 
الربامج واملبادرات دوًرا فاعاًل يف تعزيز 
واإحداث  الأم����ام،  اإىل  ودفعها  الأع��م��ال 

تغيري كبري يف العامل”.
لتعمل وفق  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وق��د �شممت 
ك��ل منها  ت���دوم  ع��دة خ��ط��وات متتابعة، 
 4.5 اإىل  ���ش��ه��ري��ن  ت�����رتاوح م���ن  ف���رتة 
متخ�ش�ض.  ق���ط���اع  ل���ك���ل  ت���ب���ع���اً  ���ش��ه��ر 
�شهرين  ال���ط���ري���ق���ة  ه�����ذه  وت��ت�����ش��م��ن 
م���ن ال��ت��ع��ل��م وال����ت����درب، وي���وم���اً واح����داً 
التجريبية، واثنن  والعرو�ض  للندوات 
م���ن ال���ل���ق���اءات امل��ه��ن��ي��ة. واإ����ش���اف���ة اإىل 
الن�شخ  �شتقوم  ال��زراع��ي��ة،  التكنولوجيا 
قطاعات  بتغطية  الربنامج  من  املقبلة 
املايل وتكنولوجيا  القطاع  اأخ��رى، مثل 
امل��ع��ل��وم��ات والت���������ش����الت، واخل���دم���ات 
الطبية  امل��ن��ت��ج��ات  وق���ط���اع  ال�����ش��ح��ي��ة، 

احليوية، وال�شياحة، والعقارات.
الربنامج من  و�شيوؤدي هذا اجل��زء من 
دوراً  وع�����ش��ري��ة،  مبتكرة  ح��ل��ول  خ���الل 
اأ���ش��ا���ش��ًي��اً يف زي���ادة الإن��ت��اج��ي��ة، وحماية 
الإنتاج  وحت�����ش��ن  ال��ب��ي��ئ��ي��ة،  الأن���ظ���م���ة 
املحلية، واحلد من املخلفات يف القطاع 
وبناء  ال��ت��غ��ذي��ة،  ال����زراع����ي، وحت�����ش��ن 
تنوع  ل��زي��ادة  حمتملة  �شراكة  م�شاريع 

م�شادر الغذاء يف البالد.
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مدينة دبي لالنرتنت و�سركة خزنة تعلنان اتفاقًا لتاأ�سي�ض مركزين متقدمني للبيانات يف دبي

قيادتنا  روؤي��ة  “بف�شل  لالإنرتنت  دب��ي 
وت���وج���ي���ه���ات���ه���ا ال�����ش��ب��اق��ة وامل�����ب�����ادرات 
احل���ك���وم���ي���ة امل����ح����ف����زة، ح���ق���ق���ت دول����ة 
الإم����������ارات م�����وؤخ�����راً اجن��������ازاً ج���دي���داً 
10 دول  اأف�������ش���ل  ل��ق��ائ��م��ة  وان�����ش��م��ت 
التناف�شية  ل��ت��ق��ري��ر  وف���ق���اً  ال���ع���امل  يف 
ال�شادر   2021 ال��ع��امل��ي��ة  ال��رق��م��ي��ة 
الإداري����ة،  للتنمية  ال���دويل  املعهد  ع��ن 
وبدورنا م�شتمرون يف جهودنا لتوفري 
واملواهب  لل�شركات  جاذبة  اأعمال  بيئة 
وامل�شاهمة  التكنولوجيا،  جم���الت  يف 
ال�شرتاتيجية  امل���ب���ادرات  خم��ت��ل��ف  يف 
القت�شاد  تناف�شية  تعزيز  ي�شمن  مبا 
وت��ر���ش��ي��خ م��ك��ان��ة ال���دول���ة امل��ت��ق��دم��ة يف 

وبيئات  م���ن���اخ  ت��ن�����ش��ي��ط  اإىل  ال���ك���ربى 
احللول  ب��ت��ن��ب��ن��ي  امل���ق���رتن���ة  الأع����م����ال 

الرقمية والذكية.
النقبي،  ح�������ش���ن  ق������ال  ج���ان���ب���ه  وم������ن 
الرئي�ض التنفيذي ملراكز بيانات خزنة: 
ومدينة  خزنة  بن  ال�شراكة  “�شتدعم 
الرقمية  الأعمال  بيئة  لالإنرتنت  دبي 
ال�شركات  ومت��ك��ن  الإم��������ارات،  ل���دول���ة 
من  التكنولوجيا  بحلول  املتخ�ش�شة 
حت��ق��ي��ق م�����ش��ت��وى ع�����ال ال���ك���ف���اءة من 
الت�������ش���ال وال��ت��خ��زي��ن مب���ا ي��ت��ي��ح لهم 
لل�شركاء  فاعلية  اأك��ر  خدمات  تقدمي 
�شواء”  حد  على  واملوظفن  والعمالء 
ال�شراكة  ملوا�شلة  “ن�شعى  اأ���ش��اف:  و 

•• دبي-الفجر: 

لالإنرتنت  دب��ي  مدينة  م��ن  ك��ل  اأعلنت 
متخ�ش�ض  اأع�����م�����ال  جم���م���ع  اأك�������رب   ،
املعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم������الت  يف 
والت�شالت يف املنطقة، و�شركة »خزنة 
ال����رائ����د ملراكز  امل������زود  ����ش���ن���رتز«،  دات�����ا 
البيانات ذات امل�شاحات الكبرية والطاقة 
ال�شتيعابية العالية يف ال�شرق الأو�شط 
ات���ف���اق تن�شئ  اأف���ري���ق���ي���ا ع���ن  و����ش���م���ال 
متقدمن  مركزين  “خزنة”  مبوجبه 
الذي  الأم���ر  دب��ي،  مدينة  يف  للبيانات 
التحول  م�������ش���رية  ت���ع���زي���ز  يف  ي�����ش��ه��م 
وير�شخ  القطاعات  الرقمي يف خمتلف 
مكانة دولة الإمارات يف تناف�شية البنية 

التحتية الرقمية. 
ال��ت��ع��اون مع  ه��ذا  وتن�شجم خم��رج��ات 
التحول  حتقيق  يف  احلكومة  توجهات 
ال��ذك��ي��ة، وتوفري  مل��ن��ظ��وم��ة احل��ك��وم��ة 
الآمنة  وال�شحب  التحتية  البنى  حلول 
خمتلف  يغطي  مبا  البيانات  لتخزين 
العديد  ت��وج��ه  م��ع  ل�شيما  القطاعات 
من ال�شركات لتنبي مناذج عمل هجينة 
اأدى  م��ا  اجل��ائ��ح��ة  انت�شار  ف��رتة  طيلة 
لزيادة حجم البيانات الرقمية وتزايد 
الطلب واحلاجة لتوفري هذا النوع من 

احللول.
وق���ال ع��م��ار امل��ال��ك، م��دي��ر ع��ام مدينة 

خمتلف املجالت”.  
لالإنرتنت  دب��ي  مدينة  “ت�شكل  واأك���د 
ا�شرتاتيجية  يف  ال�������زاوي�������ة  ح����ج����ر 
تكنولوجيا املعلومات والت�شالت على 
اأك���ر م��ن ع��ق��دي��ن، ويعترب هذا  م���دار 
ن��ح��و حتقيق  ان��ط��الق  ال��ت��ع��اون نقطة 
القدارت  وتعزيز  ج��دي��دة  م�شتهدفات 
للدولة”،  وال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
التحتية  البنية  “تطور  اأن  م��و���ش��ح��اً 
مبا�شر  ب�شكل  يت�شل  دب��ي  يف  الرقمية 
مع منو قدرتها التناف�شية القت�شادية، 
اإن�����ش��اء م��راك��ز البيانات  وب��ال��ت��ايل ف���اإن 
�شي�شكل اجن��ازاً جديداً يف م�شرية منو 

اقت�شاد الإمارة”.  

بيئة جاذبة لال�شتثمار
وف������ي������م������ا ت��������رتك��������ز م���������ش����ت����ه����دف����ات 
ال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ات ال���وط���ن���ي���ة ح���ول 
كتقنيات  الذكية  النظم  تبني  ت�شجيع 
ال�شطناعي  والذكاء  الأ�شياء  اإنرتنت 
العتماد  اأدى  ال�شحابية،  واحلو�شبة 
املتزايد على الإنرتنت اإىل رفع م�شتوى 
اأم���ن ال��ب��ي��ان��ات اإىل اأول���وي���ة ع��امل��ي��ة، ل 
�شيما فيما يتعلق بالبيان����ات احل�شا�شة 
الناجتة عن قطاعي الرعاية ال�شحية 
وامل��ال��ي��ة، و���ش��ت��وؤدي زي���ادة الطلب على 
منطقة  يف  الآم��ن��ة  التخزين  م�شاحات 
اإفريقيا  و����ش���م���ال  الأو�����ش����ط  ال�������ش���رق 

ال�����ش��ن��اع��ة و�شناع  ق����ادة  م���ع  وال��ع��م��ل 
وحلول  م�����ش��اح��ات  ل��ت��ق��دمي  ال����ق����رار، 
خم�ش�شة للبيانات تدعم ا�شرتاتيجيات 
ال��ن��م��و ط��وي��ل��ة الأج������ل ل��ل�����ش��رك��ات يف 
خم��ت��ل��ف ال�����ش��ن��اع��ات ح��ي��ث ن�����ش��ه��م يف 
تلبية متطلبات  عمالئنا من موؤ�ش�شات 
ال��ق��ط��اع��ن احل��ك��وم��ي واخل��ا���ض التي 
من �شاأنها تعزيز قدرتهم على مواكبة 
لالأعمال  واملتغرية  التناف�شية  البيئة 
من خالل تقدمي جمموعة من احللول 
الفريدة واجلاهزة ذات الكفاءة العالية 

واملرونة من حيث التكلفة”
للبيانات يف  اجل��دي��دان  امل��رك��زان  ويقع 
وي�شمح  ب��الإم��ارة،  ا�شرتاتيجية  مواقع 
املتقدمة  والتقنيات  الفريد  الت�شميم 
“خزنة”  ب��ي��ان��ات  مل���راك���ز  امل�����ش��ت��خ��دم��ة 
ب��ال��ت��و���ش��ع ال�������ش���ري���ع ل��ل��ع��م��ل��ي��ات عند 
طويلة  منو  مزايا  يوفر  مما  احل��اج��ة، 
لل�شركات  ميكن  كما  لل�شركاء،  الأج��ل 
اخلام�ض  اجليل  بتقنيات  املتخ�ش�شة 
واحلو�شبة  ال��ذك��ي��ة  امل����دن  وم�����ش��اري��ع 
التقنيات  م���ن  ال���ش��ت��ف��ادة  ال�����ش��ح��اب��ي��ة 

ال�شحابية خلزنة.
دات���ا  “خزنة  ت�����ش��غ��ل  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
بيانات  م��رك��ز   14 اإج��م��ايل  �شنرتز” 
اأك���رب م���زود ملراكز  م��دجم��ة مم��ا �شكل 
العربية  الإم������ارات  دول����ة  ال��ب��ي��ان��ات يف 

املتحدة.

 اقت�سادية ال�سارقة تناق�ض متكني ال�سناعات 
الوطنية وتعزيز تناف�سية املنتجات الإماراتية

•• ال�سارقة- وام:

ا�شتعر�شت دائرة التنمية القت�شادية يف ال�شارقة خالل لقاء افرتا�شي 
بعنوان “اللقاء ال�شناعي الثاين”، بح�شور م�شتثمري القطاع ال�شناعي 
وعدد من امل�شوؤولن يف القطاع ال�شناعي بالإمارة، م�شتجدات الإجراءات 
اخلا�شة بالرتخي�ض ال�شناعي يف الإمارة و�شبل تطوير القطاع ال�شناعي 

ومتكن ال�شناعات الوطنية وتعزيز تناف�شية املنتجات الإماراتية.
يوليو  منذ  ُتعقد  التي  اللقاءات  من  �شل�شلة  �شمن  الثاين  اللقاء  ويعد 
املا�شي مع ال�شركات الوطنية والعاملية العاملة يف القطاعات ال�شناعية 
املقبلة  الأ�شهر  ت�شتمر خالل  اأن  واملخطط  ال�شارقة،  اإم��ارة  الرئي�شة يف 
ال�شناعي،  القطاع  العالقة مع منظومة  لتعزيز  الدائرة  �شعي  اإطار  يف 

والتاأ�شي�ض ملرحلة جديدة من التعاون وبناء ال�شراكات امل�شتدامة.
والأه����داف  ال��دائ��رة  ب��خ��دم��ات  امل�شتثمرين  تعريف  ال��ل��ق��اء  خ��الل  ومت 
ال�شرتاتيجية للدائرة والرامية اإىل متكن ال�شناعات الوطنية وتعزيز 
تناف�شية املنتجات الإماراتية..  والتاأكيد على اأن الدائرة �ش�����تعمل على 
اأعمال �شناعية منا�شبة للم�شتثمرين املحلين والدولين،  توفري بيئة 
و�شمان التنمية ال�شناعية امل�شتدامة وتعزيز املرونة يف قطاعاتها ملرحلة 
ت�شجيع  التاأكي����د على  اللق�����اء  خ������الل  ت��م  كم��������ا   . بعد كوفيد-19  ما 
ال�شناعي����ة  الث��������ورة  واأدوات  املتقدم�������ة  التكنولوجيا  وتبني  البتكار 
اجتذاب  مثل  املحف�����زة،  واملمّكن��������ات  البيئة  و�شع  اإىل  اإ�شافة  الراب�ع�����ة، 

املواهب املتخ�ش�شة.
الإماراتي  ال�شناعي  القطاع  يقدمها  التي  املزايا  اإىل  اللق������اء  وتط�������رق 
ب�شكل عام والقط����اع ال�شناعي ب��������اإمارة ال�ش�������ارقة ب�شكل خا�ض، لل�شركات 
ورواد الأعم������ال يف جمال ال�شناعات من بنية حتتية متطورة ومنظومة 
ت�شريعية مرنة تدعم جتريب وتطوير الأفكار وامل�شاريع املبتكرة والتي 

ت�شهم يف رفع م�شتوى الكفاءة والنتاجية.
ومت خالل اللقاء و�شع الت�شورات امل�شتقبلية ملواجهة التحديات وابتكار 
ال�شناعي  القطاع  لتمكن  والإداري��ة  والتكنولوجية  الت�شريعية  احللول 
و�شمان ا�شتدامة تطوره وامل�شاهمة يف حتقيق الدائرة لروؤيتها يف قيادة 
التنمية القت�شادية بالإمارة واملقرتحات التي من املمكن اأن ت�شاهم يف 

دعم وتطوير القطاع يف مرحلة التعايف بعد اجلائحة ..
 وناق�ض اللقاء اأي�شا دور القطاع اخلا�ض يف دعم وتنمية القطاع ال�شناعي 
املحلي  ال��ن��اجت  وتعزيز  ال�شارقة  يف  القت�شادية  التنمية  عجلة  ودع���م 
ال�شويدي رئي�ض دائرة  واأك��د �شعادة �شلطان عبد اهلل بن هده  لالإمارة. 
تعزيز  على  دائما  حتر�ض  الدائرة  اأن  ال�شارقة  يف  القت�شادية  التنمية 
حتقيق  يف  وامل�شاهمة  لل�شناعة  وعاملي  اإقليمي  كمركز  ال�شارقة  مكانة 
اأهمية  لإدراك��ه��ا  والب��ت��ك��ار  املعرفة  على  قائم  تناف�شي  وطني  اقت�شاد 
التغريات  ومواكبة  القت�شاد،  تنويع  �شيا�شة  دعم  يف  ال�شناعي  القطاع 
والتحولت احلا�شلة وتعريف امل�شتثمرين بها. من جهتها قالت مرمي 
نا�شر ال�شويدي نائب مدير اإدارة ال�شوؤون ال�شناعية اإن ال�شارقة جنحت 
يف تهيئة بيئة ت�شريعية وقانونية مالئمة وقوية تدعم الروؤى واخلطط 
ال�شناعية  ال��ث��ورة  مواكبة  على  وق���ادرة  ال�شناعي  للقطاع  امل�شتقبلية 
اأن ت�شبح الإمارة منوذجاً عاملياً  الرابعة وج�شدت توجهات احلكومة يف 

رائداً يف املواجهة ال�شتباقية لتحديات امل�شتقبل ال�شناعي .

اإمداد توفر خدمات اإدارة 
املرافق لـ »ذا يو اآت ذا بامل«

•• دبي - وام:

املتكاملة  امل���راف���ق  اإدارة  خ��دم��ات  م����زود  “اإمداد”  جم��م��وع��ة  اأب���رم���ت 
وامل�شتدامة التي تعزز الكفاءة الت�شغيلية لالأ�ش�������ول املادي��������ة وتتخذ من 
دبي مقرا لها عقدا تقوم مبوجبه بتوفري خدمات اإدارة املراف������ق وحلول 
 “ بامل  ذا  اآت  ي����و  “ ذا  اإىل   DLP البيانات  فق�������دان  منع  برجمي������ات 
واخلليج  جمريا  لنخلة  مذهلة  اإط���اللت  توفر  التي  امل�شاهدة  من�شة 
ال��ع��رب��ي واأف���ق دب��ي ب��زاوي��ة 360 درج���ة م��ن دون اأي م��ع��وق��ات حتجب 

النظر.
و�شتعمل “ اإمداد “ بح�شب مطلوبات العقد املوقع مع �شركة “نخيل” 
مالكة امل�شروع على تخ�شي�ض ثالثة من خربائها املحرتفن للخدمات 
�شريان  مدة  طوال  البيانات  وحماية  وال�شباكة  والكهربائية  امليكانيكية 
اإمكانية  م��ع   2022 اأك��ت��وب��ر  بنهاية  ينق�شي  واح���د  ع��ام  وه��ي  العقد 
متديده لفرتة اأخ��رى يف اإط�������ار بنود عقد “ اإم��داد “ امل��ربم حاليا مع 
اآت ذا بامل”  “ذا يو  “ خدماتها ملن�شة  “ اإم��داد  . و�شتوفر  نخيل م��ول 
 52 170 مرتا مربعا وتقع املن�شة بالطابق  يف م�شاحة اإجمالية تبلغ 
ف��وق نخلة جمريا  م��رتا   240 ارت��ف��اع  تاور” على  ب��امل  “ذا  ب��رج  م��ن 
وت�شم ثالثة منافذ بيع بالتجزئة، كما ت�شكل معلم جذب هام لل�شياح 
العاملين واملحلين على مدار العام. وقال جمال عبداهلل لوتاه الرئي�ض 
دائ��رة عالقتنا مع  “ ي�شعدنا تو�شيع   : “ “ اإم��داد  التنفيذي ملجموعة 
�شركة “نخيل” من خالل ا�شتمرار “اإمداد” يف ا�شتثمار ما تزخر به من 

اإمكانات متنوعة لدعم من�شاآتها ووجهاتها املتميزة” .

الأ�سهم املحلية ت�ستقطب 1.8 مليار درهم 
و�سط تباين اأداء املوؤ�سرات الرئي�سية

•• اأبوظبي - وام: 

تباين اأداء اأ�شواق الأ�شهم املحلية اأم�ض، مع ا�شتقطابها �شيولة جتاوزت 1.8 
مليار درهم، موزعة بن 1.43 مليار درهم يف �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية 
بعد التداول على 241.72 مليون �شهم، و428 مليون درهم يف �شوق دبي 

املايل بعد التداول على 241.2 مليون �شهم.
وارتفع �شوق دبي املايل بن�شبة %0.79 ليغلق عند م�شتوى 3216 نقطة، 
 8409 م�شتوى  اإىل  لي�شل   0.65% بنحو  اأبوظبي  �شوق  تراجع  فيما 
اإعمار  �شهم  بعد �شعود  العقار  اأ�شهم  بارتفاع  دبي  �شوق  اأداء  وتعزز  نقاط. 
والحتاد   0.45% بن�شبة  للتطوير  واإع��م��ار   ،0.82% بن�شبة  العقارية 
العقارية %0.31 وديار للتطوير %0.2، كما تلقي ال�شوق دعماً اإ�شافياً 
بارتفاع قطاع البنوك مدعوماً مبكا�شب �شهم الإمارات دبي الوطني بن�شبة 

%1.1، ودبي الإ�شالمي %0.92، وجي اإف اإت�ض 11.57%.
413.465 مليار درهم  اإىل  املايل  ال�شوقي ل�شوق دبي  املال  راأ���ض  وو�شل 
بنهاية جل�شة ام�ض مقابل نحو 410.403 مليار درهم يف اجلل�شة اأم�ض، 

مبكا�شب جاوزت 3 مليارات درهم .

وزير خارجية �سريالنكا : اإك�سبو 2020 من�سة مهمة لتعزيز املكانة ال�سياحية لبالدي
•• دبي-وام: 

بيري�ض  لك�����ش��م��ان  جاميني  م��ع��ايل  اأك���د 
�شريالنكا  ج��م��ه��وري��ة  خ���ارج���ي���ة  وزي�����ر 
اإك�شبو  اأن  ال���ش��رتاك��ي��ة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
2020 دبي ي�شكل فر�شة رائعة ومن�شة 
�شريالنكا  م��ك��ان��ة  ل��ت��ع��زي��ز  ب����ارزة  ع��امل��ي��ة 
 - معاليه  وق���ال  م��ه��م.  �شياحي  كمق�شد 
دبي   2020 اإك�شبو  ملوقع  زيارته  خ��الل 
باليوم  ال��دويل  احل��دث  احتفال  حل�شور 
ال���دفء  “ اإن   : ل�����ش��ري��الن��ك��ا -  ال��وط��ن��ي 
ال�شعب  ب��ه��ا  ي�شتقبل  ال��ت��ي  وال�����ش��ي��اف��ة 

قوة  ن���ق���اط  مت��ث��ل  زواره  ال�����ش��ري��الن��ك��ي 
�شرق  ال��واق��ع يف جنوب  البلد  م��ن  جتعل 
واأ�شار   .. مهما”  �شياحيا  مق�شدا  اآ�شيا 
اإىل اأن اإك�شبو 2020 ميثل فر�شة رائعة 
القدرات  من  الكثري  ميلك  ال��ذي  لبلده 
“ م��ن وجهة  والإم��ك��ان��ي��ات. واأ����ش���اف : 
2020 دبي فر�شة  اإك�شبو  نظري ميثل 
رائعة لبلد ميلك الكثري لتقدميه ولدى 
القوة،  ن���ق���اط  م���ن  ال��ع��دي��د  ���ش��ري��الن��ك��ا 
ووجدنا هنا وبرتحاب كبري فر�شة مهمة 

لعر�ض تلك النقاط والقدرات للعامل”.
وت��اب��ع : “ ه��ن��اك ال����دفء وال�����ش��ي��اف��ة يف 

ن���ق���اط مهمة  ال���واق���ع  ���ش��ع��ب��ن��ا، وه����ي يف 
اجلمال  اأي�شا  وهناك  لل�شياحة  بالن�شبة 
املبهر يف اجلزر والذي ميثل اإرثا ثقافيا، 

اإ�شافة اإىل �شادراتنا التي نفخر بها”.
اأكر  ال�شريالنكية من  التوابل  اإن  وقال 
اأنواع التوابل �شهرة يف العامل .. م�شيفا 
املائة من  85 يف  ب��الده ت�شاهم بنحو  اأن 
اأن  اإن��ت��اج ال��ق��رف��ة ال��ع��امل��ي. واأك���د معاليه 
وجود نحو 300 األف �شريالنكي يف دولة 
العالقات  تعزيز  على  ي�شاعد  الإم����ارات 
امل�شتوين  ع��ل��ى  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ن  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

الر�شمي وال�شعبي.

دولة  يف  ال�شريالنكيون  “ ي�شعر  وق��ال: 
الإمارات باأنهم يف وطنهم، وي�شاهمون يف 
القت�شاد الإماراتي ، ونحن �شعداء جدا 
هذه  عن  الر�شا  من  كبري  بقدر  ون�شعر 
وهي  ال�شعبن،  ب��ن  ال��را���ش��خ��ة  ال��ع��الق��ة 
للعالقات  مهما  بعدا  ت�شيف  ال��واق��ع  يف 
وزارة  اإح�شاءات  وت�شري  البلدين”.  بن 
نحو  توافد  اإىل  ال�شريالنكية  ال�شياحة 
اأكر من 104 اآلف �شخ�ض اإىل البالد 
ومثلت   ..2021 ون��وف��م��رب  ي��ن��اي��ر  ب��ن 
ل��ل�����ش��ي��اح قا�شدين  اأك����رب م�����ش��در  ال��ه��ن��د 
امل���ائ���ة يف  32.1 يف  ب��ن�����ش��ب��ة  ���ش��ري��الن��ك��ا 

ن��وف��م��رب امل��ا���ش��ي، م��ق��اب��ل ن��ح��و 8.5 يف 
املائة من بريطانيا، ونحو 8 يف املائة من 

رو�شيا و6 يف املائة من اأملانيا.
وقد احتفلت �شريالنكا بيومها الوطني يف 
اإك�شبو 2020، بح�شور معايل جاميني 
الذي  اخلارجية  وزي��ر  بيري�ض  لك�شمان 
الثقافية  الفعاليات  م��ن  �شل�شلة  افتتح 
عر�شاً  ت�شمنت  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  ه��ام�����ض  ع��ل��ى 
وهو  الهندي”،  امل��ح��ي��ط  ة  “ُدرَّ ب��ع��ن��وان 
ة  ُم�شممَّ راق�����ش��ة  مو�شيقية  م��ق��ط��وع��ة 
�شريالنكا  تاريخ  ت�شتعر�ض  اأنيق  ب�شكٍل 

منذ بدايتها اإىل يومنا هذا.

با�شتثمارات تزيد على مليار دولر على مرحلتني

دي بي ورلد وحكومة ال�سنغال ي�سعان حجر الأ�سا�ض للبدء يف اإن�ساء ميناء ندايان
•• مدينة ندايانان- ال�سنغال -وام: 

للخدمات  ال��رائ��د  امل���زود  ورلد”،  ب��ي  “دي  ق��ام��ت 
اللوج�شتية الذكية، وحكومة ال�شنغال بو�شع حجر 
الأ�شا�ض اإيذانا ببدء العمل يف اإن�شاء م�شروع ميناء 
“ندايان” اجلديد، وذلك يف �شوء اتفاقية المتياز 
التي مت توقيعها يف دي�شمرب 2020 بن “دي بي 
ورلد” وحكومة جمهورية ال�شنغال لبناء وت�شغيل 
�شيقع  وال���ذي  “ندايان”،  مدينة  يف  جديد  ميناء 
داك��ار احلايل  م��رتا من ميناء  كيلو   50 بعد  على 

على املحيط الأطلنطي.
ح�شر حفل و�شع حجر الأ�شا�ض فخامة ماكي �شال، 
رئي�ض جمهورية ال�شنغال، و�شعادة �شلطان اأحمد بن 
�شليم، رئي�ض جمل�ض الإدارة والرئي�ض التنفيذي ل� 
الوزراء  اإىل جانب جمموعة من  بي ورلد”،  “دي 
وقيادات  املوؤ�ش�شات  وروؤ���ش��اء  ال�شنغال  حكومة  من 

املجتمعات املحلية.
ي��اأت��ي امل�����ش��روع اجل��دي��د ل��ي��وؤك��د ال��ت��اأث��ري الإيجابي 
لإم�����ارة دبي يف دعم م�شاريع تطوير البنى التحتية 
يف  امل�شتدامة  التنمية  توجهات  لتحفيز  ال��الزم��ة 
القارة الأفريقية، يف �شوء عالقات التعاون الوثيقة 
اأ�شا�ض  القائمة مع اأغلب دول القارة ال�شمراء على 
�شراكات  �شمن  والعمل  املتبادلة  الثقة  م��ن  را���ش��خ 
بناءة هدفها متكن دول اأفريقيا من ت�شريع وترية 
التطوير ودفع م�شرية التقدم ل�شيما على ال�شعيد 
القت�شادي مع منح القطاع اخلا�ض و�شبه احلكومي 
اأف�شل  وفق  التعاون  لتفعيل هذا  الالزمة  الفر�ض 

املتمثل  ال�شتثمار  حجم  ويبلغ  العاملية.  املمار�شات 
يف تطوير ميناء “ندايان” اجلديد اأكر من مليار 
دولر اأمريكي /ما يزيد على 3.68 مليار درهم/ 
ملجموعة  الأك���رب  ال�شتثمار  وه��و  مرحلتن،  على 
الوقت  حتى  اأف��ري��ق��ي��ا  م��وان��ئ  يف  ورلد”  ب��ي  “دي 
للقطاع  ف��ردي  ا�شتثمار  اأك��رب  اأي�شا  وه��و  احل���ايل، 

اخلا�ض يف تاريخ ال�شنغال.
وب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ق���ال ف��خ��ام��ة م��اك��ي ���ش��ال، رئي�ض 
جمهورية ال�شنغال :”اإن تطوير بنية حتتية حديثة 
اأ�شا�شي من اأجل  اأمر  وذات جودة متميزة يف امليناء 

دفع عجلة النمو القت�شادي.. 
�شتتمتع  اجل��دي��د،  “ندايان”  م��ي��ن��اء  اإن�����ش��اء  وم���ع 
والتي  امل��وان��ئ  يف  التحتية  البنى  ب��اأح��دث  ال�شنغال 
�شتعزز مكانة دولتنا كمركز جتاري وبوابة لتعزيز 
اأفريقيا..  غ���رب  م��ن��ط��ق��ة  يف  والأع����م����ال  ال��ت��ج��ارة 
و���ش��ي��ت��ي��ح ه����ذا امل���ي���ن���اء ف��ر���ش��ا اق��ت�����ش��ادي��ة هائلة 

الوظائف،  م��ن  امل��زي��د  و�شيخلق  املحلية  لل�شركات 
كما اأنه �شيعزز من قدرتنا على جذب ال�شتثمارات 
بتمديد  ���ش��ع��داء  ون��ح��ن  ال�����ش��ن��غ��ال..  اإىل  الجنبية 
هذا  يف  ورلد”  ب���ي  “دي  جم��م��وع��ة  م���ع  ت��ع��اون��ن��ا 
مع  عظيمة  نتائج  بالفعل  حقق  وال���ذي  امل�����ش��روع، 

ت�شغيل حمطة احلاويات يف ميناء داكار”.
�شليم،  ب��ن  اأح��م��د  �شلطان  ���ش��ع��ادة  ق��ال  جانبه  م��ن 
ل�”دي  التنفيذي  والرئي�ض  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
“اإن و�شع حجر الأ�شا�ض اليوم ل ميثل  بي ورلد”: 
فقط البدء يف عمليات الإن�شاء فح�شب ولكنه ميثل 
اأي�شا بداية مرحلة ا�شتثنائية لتحويل روؤية فخامة 
وبدورنا  ملمو�ض..  واق���ع  اإىل  ال�شنغايل  الرئي�ض 
اأ�شا�شي يف متكن حركة التجارة العاملية،  كم�شاهم 
ك��ام��ل خ��ربات��ن��ا وق��درات��ن��ا يف م�شروع  ���ش��وف ن�شع 
امليناء، والذي �شيعزز توجهات التنمية يف ال�شنغال 
خالل القرن القادم ول ي�شعنا اإل توجيه ال�شكر اإىل 

فخامة الرئي�ض �شال وحكومته و�شلطة امليناء على 
ثقتهم واإميانهم بنا”.

اإن�شاء  امل��ي��ن��اء  ت��ط��وي��ر  م��ن  الأوىل  امل��رح��ل��ة  ت�شمل 
مرتا،   840 بطول  ر�شيفا  ت�شم  حاويات  حمطة 
بالإ�شافة لقناة بحرية متتد بطول 5 كيلومرتات، 
يف  م��رتا   336 بطول  حاويتن  ا�شتيعاب  ميكنها 
لأكرب  امل��ن��اول��ة  عمليات  وا�شتيعاب  نف�شه،  ال��وق��ت 
و�شتزيد  ال��ع��امل..  م�شتوى  على  احل��اوي��ات  �شفن 
الطاقة ال�شتيعابية ملناولة احلاويات مبقدار 1.2 
مليون حاوية منطية قيا�ض 20 قدما �شنويا.. اأما 
حاويات  ر�شيف  تطوير  فت�شمل  الثانية،  املرحلة 

اإ�شايف بطول 410 اأمتار.
تطوير منطقة  “دي بي ورلد”  و تت�شمن خطط 
من  وبالقرب  امليناء  بجوار  �شناعية   - اقت�شادية 
ال��دويل، مما يخلق حمورا  “بليز دياغني”  مطار 

�شناعيا متكامال للنقل واخلدمات اللوج�شتية.

- الرئي�ض ال�شنغايل: �شعداء بتمديد تعاوننا مع دي بي ورلد يف امل�شروع 
الذي حقق نتائج كبرية مع ت�شغيل حمطة احلاويات يف ميناء داكار 

- �ش��لطان بن �ش��ليم: �ش�ن�شع كامل خرباتن��ا وقدراتن��ا يف  امل�ش�روع الذي 
�شيعزز توجهات التنمية يف ال�شنغال خالل القرن القادم
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تو�سيع نطاق امل�ساركة
 بجائزة دبي للنقل امل�ستدام

•• دبي-وام:

ن��ط��اق ج��ائ��زة دب���ي للنقل  ال��ط��رق وامل��وا���ش��الت ع��ن تو�شيع  اأع��ل��ن��ت هيئة 
امل�شتدام يف دورتها ال� 12 بالتعاون مع الحتاد العاملي للموا�شالت العامة 
لت�شمل منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا بدل القت�شار فقط على 

الإمارات.
واأو�شح املهند�ض حممد اأبوبكر الها�شمي مدير اإدارة النقل البحري مبوؤ�ش�شة 
دبي  العام جلائزة  الأم��ن  واملوا�شالت  الطرق  العامة يف هيئة  املوا�شالت 
الهيئات واملوؤ�ش�شات احلكومية و�شبه  اأن اجلائزة ت�شتهدف  امل�شتدام  للنقل 
احلكومية وال�شركات اخلا�شة واملدار�ض واجلامعات وجمعيات النفع العام 
املختلفة يف املنطقة. واأ�شار الها�شمي اإىل اأن جائزة دبي للنقل امل�شتدام تعد 
تطبيقاً عملياً ل�شرتاتيجية هيئة الطرق واملوا�شالت ال�شاعية اإىل تعزيز 
العمل بروؤيتها يف توفري تنقل اآمن و�شهل للجميع مبا يتالءم مع التطور 
احلا�شل باإمارة دبي يف كافة القطاعات التجارية والقت�شادية وال�شياحية 

القطاعات  م��ن  وغ��ريه��ا  وال��ع��ق��اري��ة 
اأن  اإىل  ون�����وه  الأخ��������رى.  احل���ي���وي���ة 
امل��ب��ادرة متثل خ��ط��وة مهمة يف  ه��ذه 
واملوؤ�ش�شات  الأع��م��ال  ق��ط��اع  اإ���ش��راك 
احلكومية و�شبه احلكومية واخلا�شة 
ت��ع��زي��ز ج��ه��ود هيئة  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف 
ال���ط���رق وامل���وا����ش���الت ال���رام���ي���ة اإىل 
حتقيق التكامل وال�شالمة يف و�شائل 
اختالف  ع��ل��ى  ال���ع���ام���ة  امل���وا����ش���الت 
ا�شتحداث  اأن���ه مت  اأن��واع��ه��ا. واأو���ش��ح 
اإىل  اأُ����ش���ي���َف���ت  ج���دي���دة  ف���ئ���ات   /3/
تقت�شر  التي  اخلا�شة  الفئات  قائمة 
امل�����ش��ارك��ة ف��ي��ه��ا ع��ل��ى م�����ش��ت��وى دولة 

اأ�شيف فئة  ف��ق��ط، يف ح��ن  الإم����ارات 
على  مفتوحة  فيها  امل�شاركة  ت��ك��ون  وال��ت��ي  الرئي�شة  ال��ف��ئ��ات  اإىل  ج��دي��دة 
م�شتوى دولة الإمارات ومنطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا. ونوه اإىل 
اأن الفئات الثالث امل�شتحدثة والتي اأُ�شيَفت اإىل قائمة الفئات اخلا�شة بدءاً 
من الدورة الثانية ع�شرة للجائزة هي اأف�شل �شريك يف جمال ال�شتدامة 
واأف�شل مقاول يف جمال ال�شتدامة واأف�شل ا�شت�شاري يف جمال ال�شتدامة 
ال�شابقة  ال���دورات  م��ن  امل��وج��ودة  الأخ���رى  اخلا�شة  الفئات  اإىل  بالإ�شافة 
الذين  بالأكادميين  هذه  وتعنى  اأكادميي  بحث  اأف�شل  فئة  وهي  للجائزة 
قاموا باأف�شل بحث يف جمال النقل امل�شتدام وجميع فئات املجتمع ب�شرط 
طالبي  م�شروع  اأف�شل  وفئة  املعروفة  العلمي  البحث  ب�شروط  الل��ت��زام 
ت�شتهدف  حيث  امل�شتدام  النقل  جم��ال  يف  طالبي  م�شروع  باأف�شل  وتعنى 
الدولة  م�شتوى  على  التعليمية  املوؤ�ش�شات  يف  الطلبة  م�شاريع  اجل��ائ��زة 
فيما يخ�ض حماور النقل امل�شتدام وفئة اأف�شل اإعالمي وتعنى با�شتهداف 
م�شتوى  على  امل�شتدام  للنقل  تغطية  اأف�شل  ق��دم��وا  ال��ذي��ن  الإع��الم��ي��ن 
التا�شعة وهي  ال��دورة  الهيئة يف  ا�شتحدثتها  التي  اجلائزة  واأخ��رياً  الدولة 
اإعالمي وتعنى با�شتهداف الفريق الإعالمي الذي قدم  اأف�شل فريق  فئة 
الفئات  اأن  اإىل  واأ�شار  الدولة.  امل�شتدام على م�شتوى  للنقل  تغطية  اأف�شل 
الرئي�شة اأ�شيفت اإليها فئة جديدة هي “املدينة امل�شتدامة” بالإ�شافة اإىل 
اإدارة التنقل وتهدف اإىل الرتكيز على  الفئات الرئي�شة الأخرى وهي فئة 
اأ�شهمت يف رفع كفاءة ا�شتخدام و�شائل النقل  ممار�شات ومبادرات مطبقة 
مبختلف اأنواعها وفئة ال�شالمة للتنقل وتعنى باملبادرات واملمار�شات التي 
ت�شهم يف رفع م�شتويات الأمن وال�شالمة مل�شتخدمي و�شائل النقل املختلفة 
وفئة احلفاظ على البيئة وتعنى باأي مبادرة اأو ممار�شة من �شاأنها التقليل 
من التاأثري ال�شلبي لو�شائل النقل على البيئة بالإ�شافة اإىل فئة املبادرات 
املتعلقة باأ�شحاب الهمم متا�شياً مع توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ال��وزراء حاكم دبي  اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض  بن را�شد 
“رعاه اهلل” لإطالق م�شمى اأ�شحاب الهمم من خالل ال�شيا�شة الوطنية 

لتمكن ذوي الإعاقة.

األفا ظبي القاب�سة ت�ستحوذ على 
% من القدرة القاب�سة  25.24

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت “األفاظبي القاب�شة” ام�ض عن ا�شتحواذها على ن�شبة 25.24% 
من �شركة القدرة القاب�شة.

اأكرب  واح��دة من   - م�شاهمة خا�شة  �شركة  وه��ي   - القاب�شة  القدرة  وتعد 
ال�شركات القاب�شة التي تغطي جمالت عملها خمتلف القطاعات التنموية، 
ب�شكل  النمو والتطور  ال�شركة من  2005 متكنت  تاأ�شي�شها يف عام  ومنذ 
ملحوظ من خالل الرتكيز على التنمية امل�شتدامة يف املنطقة و ال�شتثمار 

يف قطاعات النمو الأ�شا�شية.
والع�شو  التنفيذي  الرئي�ض  العامري،  حممد  �شامل  حمد  املهند�ض  وق��ال 
التوجيهات  م���ن  “ ان���ط���الق���اً   : ال��ق��اب�����ش��ة  األ���ف���ا ظ��ب��ي  ل�����ش��رك��ة  امل��ن��ت��دب 
وتقييم  درا���ش��ة  على  دائ��م��اً  نعمل  ظبي،  األ��ف��ا  اإدارة  ملجل�ض  ال�شرتاتيجية 
واقتنا�ض  جناحنا  م�شرية  لتعزيز  م�شتمر  ب�شكل  ال�شتثمارية  حمفظتنا 

الفر�ض ال�شتثمارية الواعدة “.
م�شاهميننا  م�شلحة  يف  ت�شب  ال�شتثمارية  اخل��ط��وة  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
وتعك�ض خطتنا التو�شعية يف العديد من القطاعات ال�شرتاتيجية النامية 
ال�شتثمارات  يف  رائ���دة  �شركة  ف��ال��ق��درة  ث��اق��ب��ة،  وروؤي����ة  بعناية  وال���واع���دة 
ال�شرتاتيجية الناجحة وامل�شاريع التطويرية املختلفة والتي تواكب وتلبي 

احتياجات ال�شوق املحلية والإقليمية.
ا�شتثمارًيا بقيمة  القاب�شة �شندوًقا  األفا طبي  العامري خ�ش�شت  واأ�شاف 
وال�شتحواذ  ال��ت��ط��وي��ر  خ���الل  م��ن  حمفظتها  لتعزيز  دره���م  م��ل��ي��ارات   8
وامل�شاهمن  العمالء  جتاه  التزامها  تعك�ض  التي  ال�شركات  يف  وال�شتثمار 
وال�شرتاتيجية  احل��ي��وي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  مبختلف  وذل���ك  ����ش���واء،  ح���ٍد  ع��ل��ى 
ال�شحية  والرعاية  وال�شيافة  كالعقارات  وخارجها  الإم���ارات  دول��ة  داخ��ل 

والبرتوكيماويات وغريها من القطاعات الواعدة.
وتتطلع األفا ظبي القاب�شة م�شتقباًل اإىل تعزيز مكانتها كم�شاهم يف اقت�شاد 
يف  “م�شاريع اخلم�شن”  دولة الإم��ارات مبا يتما�شى مع �شل�شلة مبادرات 

الدولة للحفاظ عليها كوجهة مثالية للمهارات واخلربات وال�شتثمارات.

اإجنازات 2021 تعزز ريادة الإمارات لل�سحن اجلوي عامليا •• دبي -وام:

العديد من الإجنازات  الإم��ارات لل�شحن اجلوي  حققت 
ال��ري��ادي��ة على  2021 م��ا ع��زز مكانتها  على م��دار ع��ام 

م�شتوى ال�شناعة العاملية.
بنجاح  العاملية  ال�شناعة  يف  العاملة  ال�شركة  واج��ت��ازت 
كبري امل�شهد املعقد لقطاع اخلدمات اللوج�شتية العاملية 
خالل  م��ن   2021 ع���ام  يف  ال��ت��وري��د  �شل�شلة  و���ش��ن��اع��ة 
يف  املتمّثلة  امل��م��ي��زة  وقيمها  ال��ق��وة  ن��ق��اط  على  ال��رتك��ي��ز 
والبتكار  العمالء  على  والرتكيز  وال�شتجابة  امل��رون��ة 

وقدرات الأ�شطول وال�شبكات.
يف  ال�شحن  دائ���رة  اأول  رئي�ض  نائب  �شلطان  نبيل  وق��ال 
“ اإن الإم����ارات لل�شحن اجل���وي على  ط���ريان الإم����ارات 
ل�شمان  الأول  املحرك  كانت  كورونا  جائحة  من  الرغم 
ا�شتئناف  خ��الل  م��ن  ال��ت��ج��اري��ة مفتوحة  امل��م��رات  ب��ق��اء 
اخلطوط  على  اإ�شافية  �شعة  وتوفري  اجلوية  الرحالت 
على  وحافظت  ال�شت،  القارات  عرب  الرئي�شية  التجارية 
اأعلى م�شتويات اخلدمة لعمالئها مع  التزامها بتقدمي 

مراعاة ال�شالمة يف كل ما تقوم به”.
وحافظت الإمارات لل�شحن اجلوي على تركيزها الثابت 
خالل  م��ن  النامية  الأ���ش��واق  �شيما  ل  املجتمعات  بدعم 
التو�شيل ال�شريع للقاحات “كوفيد-19” وغريها من 
الإمدادات الطبية، حيث اأبرمت الناقلة يف يناير 2021 
���ش��راك��ة م��ع ك��ي��ان��ات رائ����دة يف دب���ي م��وان��ئ دب���ي العاملية 
دبي  وم��ط��ارات  الإن�����ش��ان��ي��ة  للخدمات  العاملية  وامل��دي��ن��ة 
اللقاحات  توزيع  لت�شريع  للقاحات  دب��ي  حتالف  ت�شكيل 

عاملياً عرب دبي.
تفاهم مع  اجل��وي مذكرة  لل�شحن  الإم���ارات  كما وقعت 
2021 لإعطاء الأولوية لت�شليم  اليوني�شف يف فرباير 
لدعم  ال�شلة  ذات  والإم���دادات  “كوفيد-19”  لقاحات 
مبادرة “كوفاك�ض COVAX” للتوزيع العادل لهذه 

اللقاحات.
للحرارة  احل�شا�شة  الأدوي����ة  نقل  يف  خ��ربات��ه��ا  وبف�شل 
وقدرات طائراتها ذات اجل�شم العري�ض و�شبكتها العاملية 
يف  مهماً  دوراً  اجل��وي  لل�شحن  الإم���ارات  لعبت  الوا�شعة 
كان   2021 اأب��ري��ل  ويف  “كوفيد-19”  ل��ق��اح��ات  نقل 
واحد من كل 20 لقاح “كوفيد-19” يتم اإعطاوؤه حول 

العامل قد ُنقَل على اإحدى طائرات الإمارات.
ما  جم��م��وع  بلغ   021 الأول  ك��ان��ون  دي�شمرب  وب��ح��ل��ول 
نقلته طريان الإمارات 600 مليون جرعة من لقاحات 
80 وجهة  اأك��ر من  اإىل  على رحالتها  “كوفيد-19” 
�شركة  اأي  نقلتها  التي  الكميات  اأك��رب  م��ن  واح���دة  وه��ي 

�شحن جوي على م�شتوى العامل.

اجلوي  لل�شحن  الإم�����ارات  اأك����دت   2021 ف��رباي��ر  ويف 
العاملية  وامل�شروبات  الأغذية  ب�شناعة  والتزامها  دعمها 
اأكرب   ”2021 “جلفود  يف  خ��ا���ض  ج��ن��اح  خ���الل  م���ن 
معر�ض �شنوي لتجارة الأغذية وامل�شروبات يف العامل يف 

دبي.
وتنقل الإمارات لل�شحن اجلوي نحو 600 طن من املواد 
التي  املجتمعات  لدعم  رحالتها  على  ي��وم  كل  الغذائية 
الدخل  على  للح�شول  الزراعية  ال�شادرات  على  تعتمد 
على  تعتمد  التي  الأ���ش��واق  يف  الغذائي  الأم��ن  ول�شمان 

الواردات الغذائية.
على  اجل��وي  لل�شحن  الإم����ارات  نقلته  م��ا  جمموع  وبلغ 
العطب  �شريعة  املنتجات  م��ن   2021 ع��ام  يف  رحالتها 
والأغذية نحو 265 األف طن ما وّفر خدمات لوج�شتية 
الغذائية وغريها من  امل��واد  عاملية عرب احل��دود لتجارة 

املواد �شريعة العطب.
 2021 م��ار���ض  يف  اجل��وي  لل�شحن  الإم����ارات  واحتفلت 
مبرور عام على بدء ا�شتخدام طائرات طريان الإمارات 
و�شاعدت  ف��ق��ط.  ال�����ش��ح��ن  ع��م��ل��ي��ات  يف   777 ال��ب��وي��ن��ج 
�شعة  تعوي�ض  يف  الركاب  طائرات  على  ال�شحن  رح��الت 
معدات  نقل  �شّهل  م��ا  للناقلة  املتاحة  العاملية  ال�شحن 
والإلكرتونيات  والأدوي���ة  والأغ��ذي��ة  ال�شخ�شية  الوقاية 
واملواد اخلام للت�شنيع والعديد من ال�شلع الأخرى خالل 
جائحة “كوفيد-19” و�شّغلت الإمارات لل�شحن اجلوي 
بن مار�ض 2020 ومار�ض 2021 اأكر من 27800 
رح��ل��ة �شحن على ط��ائ��رات ال��رك��اب وه��و اأك���رب ع��دد من 

الرحالت ت�شّغله اأي ناقلة جوية عاملية.
ت�شيري  العام  ط��وال  اجل��وي  لل�شحن  الإم���ارات  ووا�شلت 
رح��الت �شحن على ط��ائ��رات ال��رك��اب وط��ائ��رات ال�شحن 
اأزي����ل منها مقاعد  ال��ت��ي  ال���رك���اب  ال�����ش��غ��رية /ط���ائ���رات 
الدرجة ال�شياحية/ لتعزز الطلب امللّح على �شعة ال�شحن 
وتنقل الب�شائع وال�شلع ب�شال�شة من املن�شاأ اإىل الوجهة 
على  �شحن  رح��ل��ة  األ���ف   20 م��ن  اأك���ر  الناقلة  و�شّغلت 

طائرات الركاب خالل عام 2021.
اأبريل  ب��ح��ل��ول  اجل����وي  لل�شحن  الإم�������ارات  وا���ش��ت��ع��ادت 
اأكر من  اإىل  2021 �شبكتها العاملية لرحالت ال�شحن 
135 وجهة عرب القارات ال�شت اأي اأكر من %85 من 
يونيو  نهاية  وبحلول  اجلائحة  قبل  ما  العاملية  �شبكتها 
اأكر  يف  تعمل  اجل��وي  لل�شحن  الإم���ارات  كانت   2021
%90 من �شبكتها ما  ا�شتعادت  140 وجهة حيث  من 

قبل “كوفيد-19”.
 2021 م��اي��و  اجل����وي يف  لل�شحن  الإم������ارات  واأط��ل��ق��ت 
اإن�شانياً بن دبي والهند لنقل املواد الطبية  ج�شراً جوياً 
والتعامل مع  الهندي  املجتمع  العاجلة ودعم  والإغاثية 
الو�شع اخلطري الذي فر�شه انت�شار “كوفيد-19” يف 
ذلك الوقت ودعمت الناقلة املنظمات ال�شريكة مبا فيها 
ال�شحة  ومنظمة  الإن�شانية  للخدمات  العاملية  املدينة 
اإىل ت�شع  العاملية م��ن خ��الل نقل م��واد الإغ��اث��ة جم��ان��اً 
100 طن من  اأك��ر من  وجهات يف الهند، وج��رى نقل 
من  الأوىل  ال��ث��الث��ة  الأ���ش��اب��ي��ع  خ��الل  جم��ان��اً  الب�شائع 

الإعالن عن اجل�شر اجلوي.
 2021 ي��ون��ي��و  اجل���وي يف  لل�شحن  الإم������ارات  وو���ّش��ع��ت 
قدراتها يف مناولة املنتجات الدوائية احل�شا�شة للحرارة 
الحتاد  م��ن  املعتمدة  اخلا�شة  من�شاأتها  يف  واللقاحات 
 94 الناقلة  ال���دويل واأ���ش��اف��ت  الأوروب����ي يف مطار دب��ي 
م��وق��ع��اً مل��ن�����ش��ات حت��م��ي��ل وت��خ��زي��ن احل���اوي���ات يف وحدة 
التربيد القائمة ما اأتاح مناولة كميات اأكرب من الأدوية 
نحو  التو�شعة  وت�شتوعب  واللقاحات  للحرارة  احل�شا�شة 
“كوفيد-19”  ل��ق��اح��ات  م��ن  ج��رع��ة  م��ل��ي��ون   90-60
دفعًة واحدًة. وت�شمل البنية التحتية والقدرات الدوائية 
من  متخ�ش�شاً  منتجاً  اجلوي”  لل�شحن  ل�”الإمارات 
 Emirates ف��ارم��ا  “اإميرييت�ض  ه��و  م�شتويات  ث��الث��ة 
املربدة  احل��اوي��ات  مثل  مبتكرة  وم��ع��دات   ”Pharma
اأر�ض  على  التربيد  �شل�شلة  ا�شتمرارية  على  للمحافظة 
املطار بالإ�شافة اإىل تعزيز احلماية احلرارية من امل�شدر 
“فارما  اإىل الوجهة من خالل برنامج مم��رات الأدوي��ة 

.”Pharma Corridors كوريدورز
يوليو : نقل اخليول الأبطال من واإىل طوكيو للم�شاركة 

يف الأوملبياد.
انطلقت يف هذا ال�شهر واحدة من اأكرب برامج الرحالت 
اجل���وي���ة ال��ع��ار���ش��ة /ت�����ش��ارت��ر/ ال��ت��ي ت��ن��ظ��م��ه��ا طريان 
الإم������ارات ل��ن��ق��ل اخل��ي��ول الأب���ط���ال وج����رى ن��ق��ل 316 
خياًل   323 ث��م  طوكيو  اإىل  /بلجيكا/  لييج  م��ن  خياًل 
من طوكيو اإىل لييج يف تتويج لأكر من 18 �شهراً من 
الإمارات  وا�شتخدمت  العملية  لهذه  املكثف  التخطيط 
البوينج  طائراتها  ال�16  ال��رح��الت  يف  اجل��وي  لل�شحن 
و�شافر على جميع الرحالت بن لييج وطوكيو   777F
157 مرافقاً  اأ�شابيع من منت�شف يوليو   7 على مدى 
336 من�شة و160 طناً من املعدات والأطعمة  ونقلت 

اأثرت على �شادرات  وامل�شروبات. ومع نق�ض ال�شعة التي 
اأنحاء  جميع  يف  وال�شتهالكية  ال�شناعية  الإم�����دادات 
لل�شحن اجل����وي كامل  الإم������ارات  ف���رق  وّظ��ف��ت  ال��ع��امل 
ال�شلع  نقل  لت�شهيل  اإ�شافية  رح��الت  لت�شغيل  طاقتها 
نقل  ه��ان��وي  يف  الناقلة  فريق  واأجن���ز  للوقت  احل�شا�شة 
على  الفيتنامية  ال�����ش��ادرات  4500 طن من  اأك��ر من 
97 رحلة �شحن وقام مبناولة ما بن 6 اإىل 7 رحالت 
معدات  م��ن  متنوعة  منتجات  ون��ق��ل  ال��واح��د  ال��ي��وم  يف 
املنتجات  وم��ن  الإل��ك��رتون��ي��ات  اإىل  ال�شخ�شية  ال��وق��اي��ة 
اإىل املالب�ض  الفاكهة واخل�شروات،  �شريعة العطب مثل 

والأزياء الراقية.
احلجوزات  وك��ف��اءة  امل�شتخدم  جتربة  تعزيز  �شبيل  ويف 
“وايز  ���ش��راك��ة م��ع  دخ��ل��ت الإم�����ارات لل�شحن اجل���وي يف 
تيك غلوبال WiseTech Global” املزود الرائد 
حللول الربجميات لقطاع اخلدمات اللوج�شتية، وذلك 
لتوفري الو�شول املبا�شر اإىل رحالتها وخمزونها لعمالء 
ال�شحن ما يتيح لهم اإجراء احلجوزات مبا�شرة من دون 
مبادرات  م��ن  ج���زءاً  ه��ذا  ويعد  اأخ���رى  ات�شال  نقاط  اأي 
اأكر  م�شتخدم  جتربة  لتوفري  نطاقاً  الأو���ش��ع  الناقلة 
ثراًء للعمالء بالإ�شافة اإىل العمليات الرقمية الأخرى.

من�شة ت�شليم التجارة  “اإميرييت�ض ديليفرز”  واحتفلت 
لل�شحن اجلوي  الإم�����ارات  ال��ت��ي ط��ورت��ه��ا  الإل��ك��رتون��ي��ة 
الأفراد  من  للعمالء  موجه  املنتج  وه��ذا  الثانية  ب�شنتها 
وال�شركات ال�شغرية يف الإمارات العربية املتحدة الذين 

يت�شوقون عرب الإنرتنت بانتظام من الوليات املتحدة.
و���ش��ّك��ل��ت ال��ت��ج��ارة الإل��ك��رتون��ي��ة اأي�����ش��اً حم�����وراً ملذكرة 
التفاهم التي وقعتها الإمارات لل�شحن اجلوي مع بريد 
الإم��ارات يف نوفمرب خالل معر�ض دبي للطريان حيث 
عاملية  لوج�شتية  من�شة  لإن�شاء  معاً  اجلانبان  �شيعمل 

�شاملة مركزها دبي.
وح������ددت الإم��������ارات ل��ل�����ش��ح��ن اجل�����وي خ��ري��ط��ة طريق 
طائرات  م���ن  لأ���ش��ط��ول��ه��ا   2024-2022 ل���الأع���وام 
ا�شتثمار  واأعلنت عن  للطريان،  دبي  ال�شحن يف معر�ض 
مليار دولر اأمريكي ل�شراء طائرتي �شحن جديدتن من 
بوينج وكذلك لتحويل اأربع طائرات ركاب بوينج 777-

.IAI اإىل طائرات �شحن من قبل �شركة  300ER
�شبكتها  خ��الل  من  اجل��وي  لل�شحن  الإم���ارات  و�شاعدت 
القارات  ع��رب  ال�شغرية  ال�شركات  م��ن  العديد  الدولية 
التي  ال�شركات  وم��ن  اأك��رب  عاملي  جمهور  اإىل  للو�شول 
بزراعة  تقوم  نا�شئة  اإم��ارات��ي��ة  �شركة  الناقلة  ت�شاعدها 
النقل  دب���ا ح��ي��ث ت�شهل  ال��ف��اخ��ر يف م��ي��اه خ��ل��ي��ج  امل��ح��ار 
الإمارات  من  اليوم  نف�ض  يف  املتميز  املنتج  لهذا  ال�شريع 

اإىل اأ�شواق ا�شتهالكية رئي�شية مثل رو�شيا.

كهرباء دبي.. اإجنازات عاملية تدعم تناف�سية الدولة وتب�سر مبزيد من املكت�سبات
•• دبي -وام:

ت�����ش��ري ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي - منذ 
 -1992 يناير  م��ن  الأول  يف  تاأ�شي�شها 
املوؤ�ش�شن  ل��الآب��اء  الثاقبة  ال��روؤي��ة  وف��ق 
الر�شيدة  للقيادة  ال�شديدة  والتوجيهات 
ال�شاملة  ال���ت���ن���م���ي���ة  م�������ش���رية  ل���ت���ع���زي���ز 
التي  الإم����������ارات  دول������ة  يف  وامل�������ش���ت���دام���ة 
اإجنازات  اأزهرت على مدار خم�شن عاماً 
بخم�شن  وت��ب�����ش��ر  ع��امل��ي��ة  وم��ك��ت�����ش��ب��ات 
الرخاء  ب��امل��زي��د م��ن  ق��ادم��ة حافلة  ع��ام��اً 

والزدهار.
جعلتها  مهمة  اإجن����ازات  الهيئة  وحققت 
اخلدماتية  املوؤ�ش�شات  اأف�شل  من  واح��دة 
يف ال���ع���امل ت���ق���دم خ��دم��ات��ه��ا لأك�����ر من 
ومتتلك  دب��������ي.  يف  م���ت���ع���ام���ل  م����ل����ي����ون 
امل�شتوى  ع���امل���ي���ة  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
درهم  مليار   200 نحو  اأ�شولها  وتبلغ 
مليار   86 من  باأكر  ا�شتثمارات  ولديها 
لتلبية  اأع�����وام  خم�شة  م���دى  ع��ل��ى  دره����م 
ال��ك��ه��رب��اء واملياه  امل��ت��زاي��د ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب 
وا�شحة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ع���رب  الإم������ارة  يف 
اإىل مركز  دب��ي  لتحويل  وخ��ارط��ة طريق 
الالزمة  اجل��دي��دة  التقنيات  يف  للتميز 
دبي  ا�شرتاتيجية  لتحقيق  وال�����ش��روري��ة 
للطاقة النظيفة 2050 ومبادرة احلياد 
 %  100 لتوفري  دبي  لإم��ارة  الكربوين 

من القدرة الإنتاجية للطاقة من م�شادر 
الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

وقال معايل �شعيد حممد الطاير الع�شو 
التنفيذي لهيئة كهرباء  الرئي�ض  املنتدب 
توفري  على  تعمل  الهيئة  اإن  دب��ي  وم��ي��اه 
بنية حتتية متطورة وفق اأعلى املوا�شفات 
الرائدة عاملياً ورفع قدرة وكفاءة حمطات 
لتوفري  والتوزيع  النقل  و�شبكات  الإنتاج 
اأعلى  وامل����ي����اه وف����ق  ال���ك���ه���رب���اء  خ���دم���ات 
والكفاءة  والعتمادية  التوافرية  معايري 
على  املتزايد  الطلب  ملواكبة  وال�شتدامة 
خ���دم���ات ال���ط���اق���ة وامل����ي����اه وخ���ط���ط دبي 

العمرانية والقت�شادية الطموحة.
رائدة  كموؤ�ش�شة  روؤيتها  اإط��ار  يف  واأ�شاف 
الهيئة  ت�شعى  ومبتكرة  م�شتدامة  عاملياً 
الأمم  اأه�����داف  الإ����ش���ه���ام يف حت��ق��ي��ق  اإىل 
املتحدة للتنمية امل�شتدامة 2030 وتعزيز 
البيئية  ج��وان��ب��ه��ا  ب��ج��م��ي��ع  ال����ش���ت���دام���ة 
ان�شجاماً  والق��ت�����ش��ادي��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة 
م��ع ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة جلعل 
ال��ع��امل بحلول  اأف�شل دول��ة يف  الإم����ارات 
دعم  وبف�شل   .2071 العام  يف  مئويتها 
القيادة احلكيمة و�شلت القدرة الإنتاجية 
ميجاوات   13،417 اإىل  للهيئة  املركبة 
من  جالون  مليون  و490  الكهرباء  من 

املياه املحالة يومياً.
يف  النظيفة  ال��ط��اق��ة  ن�شبة  ت��ب��ل��غ  وت��اب��ع 

اإج����م����ايل  م����ن   11.38% ن���ح���و  دب������ي 
م��زي��ج ال��ط��اق��ة مم��ا مي��ث��ل جن��اح��اً كبرياً 
املو�شوعة  الن�شبة  تخطت  حيث  لالإمارة 
النظيفة  للطاقة  دب���ي  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  يف 
2050 حيث كان امل�شتهدف توفري 7% 
من القدرة الإنتاجية للطاقة من م�شادر 
 .2020 ع���ام  ب��ح��ل��ول  النظيفة  ال��ط��اق��ة 
النبعاثات  يف  خ��ف�����ش��اً  دب�����ي  وح���ق���ق���ت 
عام  خ����الل   33% ب��ن�����ش��ب��ة  ال��ك��رب��ون��ي��ة 
2020 لتتخطى بذلك الن�شبة امل�شتهدفة 
يف ا�شرتاتيجية دبي للحد من النبعاثات 
2021 باأكر من ال�شعف ..  الكربونية 
اإىل  تهدف  ال�شرتاتيجية  اأن  اإىل  لفتا 
بحلول   16% بن�شبة  النبعاثات  خف�ض 
عام 2021. وباتت دبي منوذجاً ُيحتذى 
واملتجددة  النظيفة  الطاقة  جم��ال  يف  به 
واحلد  الأخ�شر  والقت�شاد  وال�شتدامة 
من النبعاثات الكربونية واإيجاد احللول 
ال�شلبية  الآث������ار  م���ن  ل��ل��ح��د  امل�����ش��ت��دام��ة 

للتغري املناخي.
م�شتويات  الهيئة  حققت  معاليه  وق���ال 
العاملية  التناف�شية  موؤ�شرات  يف  متفوقة 
يف  ال��وق��ود  ا�شتهالك  ك��ف��اءة  رف��ع  �شملت 
لتناف�ض   90% اإىل نحو  الإنتاج  وحدات 
كفاءة  العاملية وحت�شن  امل�شتويات  اأف�شل 
عامي  ب��ن   33.41% بن�شبة  الإن���ت���اج 
ن�شبة  و���ش��ل��ت  ك��م��ا  و2020.   2006

الإنتاج  ملحطات  والعتمادية  التوافرية 
 99.66% اإىل  ال�������ش���ي���ف  ف�������ش���ل  يف 
اأعلى  م��ن  وتعد  ال��ت��وايل  على  و99.98 
على  الهيئة  وتفوقت  العاملية.  امل��ع��دلت 
والأمريكية  الأوروب���ي���ة  ال�����ش��رك��ات  نخبة 
ب��خ��ف�����ض ن�����ش��ب��ة ال��ف��اق��د يف ���ش��ب��ك��ات نقل 
مقارنة   3.3% اإىل  ال��ك��ه��رب��اء  وت��وزي��ع 
مع 6-%7 يف اأوروبا والوليات املتحدة. 
ومتكنت اأي�شاً من حتقيق اأف�شل النتائج 
لكل  الكهرباء  انقطاع  معدل  يف  العاملية 
م�شرتك �شنوياً والذي بلغ 1.66 دقيقة 
انقطاع للم�شرتك مقارنة مع 15 دقيقة 
يف  الكهرباء  �شركات  نخبة  ل��دى  م�شجلة 
دول الحتاد الأوروبي. كما متكنت الهيئة 
اإىل  امل��ي��اه  �شبكات  يف  الفاقد  خف�ض  م��ن 
اأمريكا  يف   15% م��ع  م��ق��ارن��ة   5.1%

ال�شمالية.
ومن اأبرز املحطات يف م�شرية الهيئة على 
مدار 29 عاماً .. جممع حممد بن را�شد 
الذي يعترب  ال�شم�شية  اآل مكتوم للطاقة 
اأكرب م�شاريع الطاقة ال�شم�شية يف العامل 
امل�شتقل.  امل��ن��ت��ج  ب��ن��ظ��ام  واح����د  م��وق��ع  يف 
وتبلغ قدرة م�شروعات الطاقة ال�شم�شية 
التي مت ت�شغيلها يف املجمع حالياً 1527 
ال�شم�شية  الأل��������واح  ب��ت��ق��ن��ي��ة  م���ي���ج���اوات 
حالياً  ال��ه��ي��ئ��ة  ول�����دى  ال��ك��ه��رو���ش��وئ��ي��ة 
قيد  م��ي��ج��اوات   1333 ب��ق��درة  م�شاريع 

الكهرو�شوئية  الأل��واح  بتقنيتي  التنفيذ 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل��رك��زة  ال�شم�شية  وال��ط��اق��ة 
اإىل  للو�شول  اأخ���رى  م�شتقبلية  م��راح��ل 
 .2030 ع��ام  بحلول  ميجاوات   5000
وت�شعى الهيئة لت�شجيل رقمن قيا�شين 
اأعلى  عن  غيني�ض  مو�شوعة  يف  جديدين 
برج �شم�شي يف العامل بارتفاع 262.44 
الكهرباء  لإن���ت���اج  حم��ط��ة  واأك�����رب  م�����رتاً 
املركزة  ال�����ش��م�����ش��ي��ة  ال��ط��اق��ة  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
املرحلة  ���ش��م��ن  م��ي��ج��اوات   700 ب��ق��درة 
املجمع  ويت�شمن  امل��ج��ّم��ع.  م��ن  ال��راب��ع��ة 
عاملية  يعد من�شة  ال���ذي  الب��ت��ك��ار  م��رك��ز 
والنظيفة  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  لب��ت��ك��ارات 
الطاقة  م�شتقبل  �شياغة  يف  و�شي�شهم 
امل�����ش��ت��دام��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���ع���امل. كما 
يت�شمن املجمع مركز البحوث والتطوير 
ل�شت�شراف  الهيئة  م�شاعي  يدعم  ال��ذي 
ال�شتباقية  اخل��ط��ط  وتطوير  امل�شتقبل 
ال�شناعية  ال��ث��ورة  مل��واك��ب��ة  امل���دى  ب��ع��ي��دة 
الإحاللية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  واب��ت��ك��ار  ال��راب��ع��ة 
ت��وف��ري خ��دم��ات عاملية  ع��ل��ى  ال��ت��ي تعمل 
امل�شتوى تعزز ج��ودة احلياة يف دب��ي. وقد 
لالأرقام  غيني�ض  مو�شوعة  الهيئة  دخلت 
القيا�شية عن اأول خمترب بتقنية الطباعة 
ثالثية الأبعاد على م�شتوى العامل وذلك 
عن خمترب الروبوتات والطائرات امل�شرية 

الدرون ي املركز.
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املطلوب اإعالنه : 1- غالم عبا�ض حبيب اندى - �شفته: منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)760291.21( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6926/2020/209 تنفيذ عمايل 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شابعة رقم 228

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى العمالية رقم 2018/12220 عمايل جزئي ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )449578( درهم ل�شالح العامل ومبلغ )5020( درهم ر�شوم ل�شالح املحكمة.

طالب التنفيذ : هاين علي حممود �شالم
عنوانه:امارة ال�شارقة - اخلان - �شارع كورني�ض اخلان - برج ا�شا�ض - الطابق اخلام�ض - �شقة 504 - 

بجوار م�شرف ال�شارقة ال�شالمي
املطلوب اإعالنه : 1- دريك اند �شكل انرتنا�شيونال - �شركة م�شاهمة عامة - �شفته: منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )454598( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )5020( درهم ر�شوم 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة،  خلزينة 

بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  9865/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى التحكمية رقم 20 ل�شنة 2021 مركز دبي للتحكيم الدويل 
ال�شادر بتاريخ:2021/9/20 وامل�شدق على احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 163/2021 امر على عري�شة حتكيم 

والمر بتنفيذه وفقا للقانون مع الزام املطلوب المر �شدها بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
طالب التنفيذ : اربيان وود كرافت �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى بناية دبي الوطنية للتاأمن - �شقة رقم 5
املطلوب اإعالنه : 1- ديكو لالأخ�شاب ذ.م.م - �شفته: منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)2179723.58( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 
اعالن حكم بالن�سر        

يف  الدعوى 2713/2021/11 مدين جزئي 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل حمكوم عليه 1- ابراهيم ابراهيم علي ابراهيم  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : احمد �شيف ماجد بن �شامل املطرو�شي

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2021/12/15  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ 
التنظيمية  الالئحة  54 من  امل��ادة  لن�ض  وفقا  للخ�شومة  ق��رار منهي  ا�شدار  املحكمة  بقررت  املدعي 
لقانون الجراءات املدنية وقررت مبثابة احل�شوري بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
)382.362( درهم مع الفائدة القانونية 5% من تاريخ املطالبة حتى متام ال�شداد والزمت املدعي عليه 

بالر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم اتعاب املحاماة . 
هذا  لن�شر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثن  قابال  حكما مبثابة احل�شوري 
العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 
اعالن بالن�سر 

 6943/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  ح�شن احمد حممد �شعد -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ج�شار حممد عمري حممد احلارثي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )267757( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر    
                  يف  الطعن رقم:604/2021/451 طعن اأحوال �سخ�سية 

املنظورة يف:دائرة الحوال ال�شخ�شية الوىل - متييز رقم 510
مو�شوع الطعن : احلكم بكافة طلبات الطاعنة الواردة يف �شحيفة الطعن واحالة الدعوى اىل 

حمكمة ال�شتئناف للف�شل فيه من جديد الزام املطعون �شده بالر�شوم وامل�شاريف والتعاب. 
الطاعن:الن نحا�ض حمزه نحا�ض

عنوانه:دبي - �شارع ال�شيخ زايد - منطقة املركز التجاري الوىل - اأبراج لطيفة - الطابق 36 - 
مكتب رقم 3601 - هاتف رقم:0097143521131 - فاك�ض رقم:0097143521132

 وميثله:حممد مرت�شى يعقوب مرت�شى برهان الها�شمي
املطلوب اإعالنه :  1- جميب رحمن خواجه ح�شن  -  مطعون �شده 

عليكم  ويتوجب  اع��اله  امل��ذك��ور  الطعن  عليكم  اق��ام  الطاعن  ب��ان  نعلنكم    : الإع���الن  مو�شوع 
احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد �شحيفة الطعن املتقدمة �شدكم.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  ال�ستئناف رقم:1723/2021/322 ا�ستئناف عقاري 
املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف العقارية الوىل رقم 90

والر�شوم   ، كلي  ع��ق��اري  رق������م:2021/174  ال��دع��وى  يف  احل��ك��م  اإ�شتئناف   : ال�شتئناف  م��و���ش��وع 
وامل�شاريف والتعاب . 

امل�شتاأنف:ماجد عبيد عبداهلل حممد العبيديل
- هاتف   A27 ف��ي��ال  -  A ب��ل��وك   - ال��ف�����ش��ح��ى  ����ش���ارع   - ال��رح��ب��ة   - اب��وظ��ب��ي  ع���ن���وان���ه:ام���ارة 

Majed.ads@hotmail.com:متحرك:0507888910 - بريد اللكرتوين
وميثله:جو�شلن �شبلي خري اهلل 

املطلوب اإعالنهم :  1- اأبوعلي مالك �شروف 2- ا�شكات �شليام خان 3- �شيفيلد للعقارات �ض.ذ.م.م  
-  �شفتهم : م�شتاأنف �شدهم

مو�شوع الإعالن :  قد اأ�شتاأنف/احلكم ال�شادر بالدعوى رق��م:2021/174 عقاري كلي. وحددت 
لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2022/1/11  ال�شاعة 10.00 �ض بقاعة التقا�شي عن بعد ، وعليه 

يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
70459

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  ال�ستئناف رقم:1780/2021/305 ا�ستئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف التجارية الوىل رقم 84

والر�شوم   ، كلي  جت���اري  رق������م:866/2020  ال��دع��وى  يف  احل��ك��م  اإ�شتئناف   : ال�شتئناف  م��و���ش��وع 
وامل�شاريف والتعاب . 

امل�شتاأنف:�شركة ارما الكرتوبانت�ض لاللكرتوميكانيك �ض.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - جممع دبي لال�شتثمار الول - دبي - �شارع اخليل - مبنى بناية 

بيان لالعمال - �شقة 407  -  وميثله:جا�شم علي عبداهلل دمل الرئي�شي 
املطلوب اإعالنهم :  1- �شالح �شامل حمد �شعيد اجلنيبي 2- خليل دمري اوزكايا 3- كمال كيزيلهان 

4- يافوز جوفينري  -  �شفتهم : اخل�شم املدخل
اأ�شتاأنف/احلكم ال�شادر بالدعوى رق���م:2020/866. وح��ددت لها جل�شة  مو�شوع الإع��الن :  قد 
يوم الثالثاء  املوافق  2022/1/11  ال�شاعة 10.00 �ض بقاعة التقا�شي عن بعد ، وعليه يقت�شى 

ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
70608

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 
اعالن بالن�سر    

                  يف  املنازعة رقم:3201/2021/465 نزاع جتاري 
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات الثالثة ع�شر رقم 762

مو�شوع الطعن : دعوى مطالبة بالزام املتنازع �شدها بان توؤدي للمتنازعة مبلغ وقدره )146.963.17( 
درهم و 12% الفوائد القانونية على مبلغ املطالبة من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد. 

املتظلم:�شركة المارات العامة للنقل واخلدمات - موا�شالت المارات
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - وميثله:يو�شف ح�شن حممد �شالح ال�شهالوي

املطلوب اإعالنه :  1- فلرتون للتجارة العامة �ض.ذ.م.م  -  متنازع �شده 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها دعوى مطالبة بالزام املتنازع �شدها بان توؤدي 
للمتنازعة مبلغ وقدره )146.963.17( درهم و 12% الفوائد القانونية على مبلغ املطالبة من تاريخ 
ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد - وحددت لها جل�شة يوم الثنن  املوافق  2022/1/10  ال�شاعة 09.00 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  �ض يف قاعة 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2021/23699
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �ض م ع. 
املنذر اإليه: احمد باب حممد يحظيه   .

نتيجة  دره��م   )42،366.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
 HYUNDAI ال�شيارة رقم ) 86374 / خ�شو�شي /U/ دبي ( من نوع ) 
SANTAFE  _ ا�شتي�شن( موديل )2017( _ لون ) احمر(   _ واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197 العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2021/23700
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري �ض م ع. 

املنذر اإليه: اغيد عادل عارو�ض       .
نتيجة  دره��م   )12،841.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 93810 / خ�شو�شي /G/ دبي ( من نوع ) ني�شان ماك�شيما  _ 
�شالون( موديل )2016( _ لون ) بني(   _ واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2021/23701
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري �ض م ع. 

املنذر اإليه: عالء احمد مو�شي      .
نتيجة  دره��م   )21،655.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 57691 / خ�شو�شي /E/ دبي ( من نوع ) انفينيتي كيو 50  _ 
�شالون( موديل )2016( _ لون ) ا�شود(   _ واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2021/23702
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري �ض م ع. 

املنذر اإليه: حممد حممود ابراهيم عطا        .
نتيجة  دره��م   )15،000.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
  CAMRY دبي ( من نوع ) تويوتا /Q/ ال�شيارة رقم ) 13382 / خ�شو�شي
_ �شالون( موديل )2014( _ لون ) لوؤلوؤي ابي�ض(   _ واملمولة ل�شاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197 العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 
 اإنذار عديل بالن�سر

رقم  2021/23703
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري �ض م ع. 

املنذر اإليه: ممدوح كوجال     .
نتيجة  دره��م   )23،511.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�����ش��اط  ب�شداد  الإخ���الل 
خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
على ال�شيارة رقم ) 75883 / خ�شو�شي /S/ دبي ( من نوع ) هوندا اكورد _ 
�شالون( موديل )2013( _ لون ) ف�شي(   _ واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2021/23698
املنذر :  م�شرف الهالل  �ض م ع. 

املنذر اإليه: في�شل حممد عبداهلل را�شد املري    .
نتيجة  دره��م   )272،188.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 37768 / خ�شو�شي /10/ ابوظبي ( من نوع ) لكز�ض ال اك�ض 570 
_ ا�شتي�شن( موديل )2015( _ لون ) ذهبي(   _ واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

Date 5/ 1/ 2022  Issue No : 13434
Court of Appeal

Memo of Notification via Publishing (Appeal)
In Appeal No. 305/2021/1780-Commercial Appeal
Considered in First Commercial Appeal Circuit No. 84
Appeal Subject Matter Appeal against the Judgment issued in Case No. 866/2020 - 
Plenary, Commercial, as well as the fees, expenses and attorney's fee.
Appellant ARMA ELEKTROPANC ELECTROMECHANICAL CO. LLC
Address Apartment No. 407 - Bayan Business Building - Al Nakheel Street - Dubai - 
DIB 1 - Emirate of Dubai - UAE
Represented by JASSIM ALI ABDULLAH DELAM AL RAISI
Notified Party
1. SALAH SALEM HAMAD SAID AL JUNAIBI, in his capacity as the Intervened Litigant 
2.KHALIL DIMIR OZKAYA, in his capacity as the Intervened Litigant
3. KAMAL KIZILHAN, in his capacity as the Intervened Litigant
4. YAFOUZ JUVINIR, in his capacity as the Intervened Litigant
Notification Subject Judgment issued in Case No. 866/2020 was appealed.
A Hearing was set on Tuesday, 11/01/2022 at 10:00 am, at the Remote Litigation 
Chamber. Accordingly, you are obliged to attend, or whoever represents you legally. 
Failure to attend, your trial will be conducted in absentia.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530Date 5/ 1/ 2022  Issue No : 13434
Notification of the Defendant by Publication

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

Case No. AJCFICIPOR2021/0003816/ Commercial (Partial)
To : The Defendant: Deraa Al-Jazirah Contracting Company, legally represented 
by Tareq Nasser Mohamed Nasser
Address : Residence is unknown, Ajman, in front of GMC Hospital, Dubai 
Islamic Bank Building, 2nd Floor, Tel. No. 050 1689090, 055 5944993, 055 
3203818
(In English)
Kindly be informed that you shall attend the hearing to be held on 18 January 
2022 before Case Management Office, Ajman Federal Court, Federal Civil 
Court of First Instance, Office No. (Case Manager Office 1 - One-day Circuit) 
in person or through an authorized attorney. You shall submit a plea and 
attach the documents within a period not exceeding ten days from the date of 
publication in order to consider the abovementioned Case in your capacity as 
the - Defendant.
Judicial Service Office
Abdul Malek Khalfan Al-Naqbi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392Date 5/ 1/ 2022  Issue No : 13434
Ajman court of first instance

Reservations and sales department
notification of payment under penalty of selling the property by public auction 

(published) in Judicial Letter No. 108 of 2021
03/01/2022
to the respondent / MURALEEDHARAN NAIR KRISHNANKUTTY NAIR
for the claimant / AL KHALIJI FRANCE S.A
since the claimant submitted a request to sell the real-estate shown below 
through a public auction...
blot No (0389) in Al Jerf Industrial 1, Ajman
the court decided (executive circuit) in the letter rogatory 108 of 2021 to notify 
you of due payment of debt owed by you in the above executive case in court 
fund within 15 days from the date of notifying you of our letter, otherwise the 
court will make the right decision regarding offering the above mentioned real 
estate for sale in accordance with the rules and this is according to article (152) 
paragraph (2) of implementing regulation (57) of 2018 of the federal law No 
(11) of 1992 on law of civil status...
You must implement the decision within the deadline mentioned above.
Halima Ahmed Al Hosani  
Director of legal Services in Ajman federal court of first instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 
اعالن بالن�سر        

 3301/2021/465 نزاع جتاري
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املتنازع �شده  : 1- اأحمد عبداهلل �شلطان عبداهلل طار�ض  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املتنازع : المرية لتاأجري ال�شيارات )�ض ذ م م(  
وميثله : عبدالهادي جا�شم حممد عبداهلل احلمادي 

درهم   )10655( مبلغ  ب�شداد  عليه  املدعي  ال��زام  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
والفوائد القانونية 12% من وقت الإ�شتحقاق وحتى ال�شداد التام 

بقاعة  �شباحا   9.00 ال�شاعة   2022/1/12 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12037 بتاريخ 2019/6/5   70392

اعالن اأمر اأداء بالن�سر
 7296/2021/60 اأمر اداء 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر
اإىل املدعى عليه / 1- �شركة ايه ان �شي للمقاولت �ض.ذ.م.م - جمهول حمل الإقامة

مبا اأن املدعى / دبي بال�شرت دراي مك�ض )�ض.ذ.م.م( 
و ميثله / رميا عبداحلكيم اجلر�شي

باإلزام   2021-11-15 بتاريخ  البتدائية  دبي  حمكمة  ق��ررت  فقد  اأداء  اأم��ر  ا�شت�شدار  طلب 
األف  )اأربعون  درهم   40،077،50 قدره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  باأن  بالت�شامن  عليهما  املدعى 
بواقع  القانونية  الفائدة  الأمر مع  �شند  ال�شيك  فل�شا( قيمة  درهما وخم�شون  و�شبعون  و�شبعة 
وبالر�شوم  التام  ال�شداد  وحتى   ،2021/11/9 يف  احلا�شل  الدعوى  قيد  تاريخ  من   %5
وتنوه  طلبات.  من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�شت  املحاماة  اأتعاب  مقابل  دره��م  األ��ف  ومبلغ  وامل�شاريف 
احل��ق يف  ولكم  برف�شه.  ل��ذا ق�شت  له  م��ربر  املعجل ل  بالنفاذ  الأم��ر  �شمول  اأن طلب  املحكمة 

اإ�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70392

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 

تغيري ا�سـم / اروى حممد عو�س �سامل الكربي 
الكربي(  �شامل  عو�ض  حممد  )اروى  املواطنة  تقدمت 
بطلب اىل حمكمة اأبوظبي البتدائية ق�شم التوثيقات 

بتغيري ا�شمها من )اروى( اىل)عفراء(
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�شم املذكور خالل 

العالن ن�شر  تاريخ  من  يوما   15
قا�سي تركات الدائرة الثالثة  

دائرة الق�ساء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

70337

العدد 13434 بتاريخ 2022/1/5 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم  204/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183 

 12،490،102 البالغ قدرها  مو�شوع الدعوى : طلب بيع العقارات املرهونن للمدعية ل�شداد قيمة املديونية 
درهم )اثنا ع�شر مليون واربعمائة وت�شعون الف ومائة واثنن درهم(.

طالب التنفيذ: رمي للتمويل )�ض م خ(  
عنوانه : اإمارة ابوظبي - �شارع بينونة ت ق 2 غرب 35 ابراج البطن  برج C2 - الطابق 13 - مكتب رقم 1301 

  info@alwifaqlegal.com : مبنى ال�شيخة فاطمة بنت حممد بنت مبارك - بريد الكرتوين -
وميثله : منى احمد عبدالعزيز يو�شف ال�شباغ  

املطلوب اإعالنه : بريفكت للهند�شة البحرية - ذ م م - عنوانه : اإمارة ال�شارقة - املناخ - �شارع الرولة - دوار ال�شاعة 
- جوار م�شت�شفى الزهراء - برج ال�شاعة - ا�شفل املبنى بورت�شودان للتجارة - تلفون : 065617791 - فاك�ض : 

 065618412  -  perfect@emirates.net.ae  -  0503548965  -  065618412
05:00:00م ويف اليام الثالث التالية  2022/1/26 ال�شاعة  اأنه يف يوم الربعاء املوافق  مو�شوع الإعالن : 
اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�شافه  ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل 
هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�شاف املمتلكات : �شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 78 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : برج 

ف�شي - رقم العقار : 1601  - امل�شاحة 97،98 مرت مربع - مقدرة ب���� )793،233/20( درهم 
 - ف�شي  برج   : املبنى  ا�شم   -  1  : املبنى  رقم   -  78 الر�ض  رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - �شكنية  �شقة   -2

رقم العقار : 1602  - امل�شاحة 104،83 مرت مربع - مقدرة ب���� )843،886/11( درهم 
3-�شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 78 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : برج ف�شي - رقم 

العقار : 1603  - امل�شاحة 94،83 مرت مربع - مقدرة ب���� )765،377/76( درهم 
4-�شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 78 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : برج ف�شي - رقم 

العقار : 1604  - امل�شاحة 106،88 مرت مربع - مقدرة ب���� )862،006/80( درهم 
5-�شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 78 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : برج ف�شي - رقم 

العقار : 1605  - امل�شاحة 89،31 مرت مربع - مقدرة ب���� )729،733/35( درهم 
6-�شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 78 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : برج ف�شي - رقم 

العقار : 1606  - امل�شاحة 87،37 مرت مربع - مقدرة ب���� )716،871/29( درهم 
7-�شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 78 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : برج ف�شي - رقم 

العقار : 1607  - امل�شاحة 103،42 مرت مربع - مقدرة ب���� )836712.53( درهم 
8-�شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 78 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : برج ف�شي - رقم 

العقار : 1608  - امل�شاحة 94،92 مرت مربع - مقدرة ب���� )766،104.16( درهم 
9-�شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 78 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : برج ف�شي - رقم 

العقار : 1609  - امل�شاحة 104،58 مرت مربع - مقدرة ب���� )842،492/73( درهم 
 - : برج ف�شي  املبنى  ا�شم   -  1  : املبنى  78 - رقم  التجاري - رقم الر�ض  : اخلليج  املنطقة   - �شكنية  10-�شقة 

رقم العقار : 1610 - امل�شاحة 98،15 مرت مربع - مقدرة ب���� )795059.54( درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�شحة وتغذية

29

يعد فقدان الوزن اأمرا �شعبا ول يوجد حل �شحري خلف�شه، 
لكن م�شروبا واحدا ميكن اأن ي�شاعدك يف التخل�ض من الوزن 

الزائد.
اأنواع  اأك��رث  اأح��د  باأنه  الأخ�شر  ال�شاي  يو�شف  ما  وغالبا 
حني  ويف  ال�شبب.  معرفة  ال�شعب  من  ولي�ض  �شحة،  ال�شاي 
اأن �شرب ال�شاي دون اإجراء اأي تغيريات اأخرى لن ي�شاعدك 
الفوائد  من  عدد  على  يحتوي  اأنه  اإل  ال��وزن،  اإنقا�ض  على 

التي ميكن اأن جتعل الأمر اأ�شهل.

ويك�شف موقع "اإك�شربي�ض" عن الفوائد ال�شحية الثمانية 
لل�شاي الأخ�شر، وفقا خلبري ال�شاي الذي يتمتع بخربة 
 VAHDAM تزيد عن 30 عاما ورئي�ض املعلمن يف

دي�شاي. كيتان   ،India
اأوراق  م��ن  م�شنوع  الأخ�����ش��ر  "ال�شاي  دي�����ش��اي:  واأو���ش��ح 
غ���ري م��وؤك�����ش��دة وه���و اأح����د اأق����ل اأن�����واع ال�����ش��اي معاجلة. 
الأك�شدة  اأكر م�شادات  على  يحتوي  فهو  ال�شبب،  ولهذا 
والبوليفينول النافع. ويحتوي ال�شاي الأخ�شر على اأعلى 
منخف�ض  فهو  �شاي،  اأي  من  الأك�شدة  م�شادات  تركيزات 
ال�شعرات احلرارية ب�شكل طبيعي ويحتوي على ن�شبة اأقل 

من الكافين مقارنة بال�شاي الأ�شود والقهوة".

امل�شروبات �شحة  اأكرث  ل�''اأحد  الثمانية  الفوائد   -
على وجه الأر�ض''

الكاتيكن  مادة  وجود  ب�شبب  الدهون  حرق  • خ�شائ�ض 
والكافين.

الوزن. اإنقا�ض  يف  • ي�شاعد 
من  م��ع��ي��ن��ة  اأن��������واع  م����ن  احل���م���اي���ة  يف  ي�����ش��اع��د  • ق����د 

ال�شرطان.
)ال�شيئ(  الكولي�شرتول  خف�ض  يف  ي�شاعد  اأن  ميكن   •
الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  اأم��را���ض  مكافحة  يف  وي�شاعد 

وخف�ض م�شتويات ال�شكر يف الدم لدى الأ�شخا�ض 
امل�شابن بداء ال�شكري النوع 2.

.2 النوع  ال�شكري  مر�ض  • منع 
املوجودة  ال��ك��ات��ي��ك��ن  م����ادة   •

يف ال�����ش��اي الأخ�������ش���ر حت���ارب 
البكترييا.

• ي�شاعد يف وظائف املخ مبا 
الفعل واملزاج  يف ذلك وقت رد 

والإنتاجية.
العظام. ه�شا�شة  من  • يحمي 

على  الأخ�شر  ال�شاي  ي�شاعد  كيف   -
اإنقا�ض الوزن؟

الأخ�����ش��ر مبثابة  ال�����ش��اي  ي��ك��ون  اأن  ميكن 
لكنه  الوزن"،  "لإنقا�ض  م�������ش���روب 
الغذائي  ن��ظ��ام��ك  ك���ان  اإذا  ي��ن��ج��ح  ل��ن 

ومم����ار�����ش����ة ال���ت���م���اري���ن ال���ري���ا����ش���ي���ة ل 

يدعمان فقدان الوزن.
من  ون��وع  الكافين  م��ادة  على  الأخ�شر  ال�شاي  ويحتوي 
الفالفونويد ي�شمى الكات�شن، وهو م�شاد لالأك�شدة. واأهم 
 epigallocatechin gallate هو  العنا�شر  هذه 
 ،))EGCG

وهي مادة ميكن اأن تعزز عملية التمثيل الغذائي.
املركبن  ه��ذي��ن  اأن  اإىل  الأب��ح��اث  "ت�شري  دي�����ش��اي:  وق���ال 
اأن  ومي��ك��ن  ال��غ��ذائ��ي.  التمثيل  عملية  ت�شريع  ميكنهما 
حن  يف  ال���زائ���دة،  ال��ده��ون  تك�شري  يف  الكات�شن  ي�شاعد 
اأداء  ال���ده���ون وحت�����ش��ن  ي�����ش��اع��د يف ح���رق  ال��ك��اف��ي��ن  اأن 
والكافين  ال��ك��ات�����ش��ن  م����ن  وك�����ل  ال���ت���م���اري���ن. 

يكون  ق��د  الأخ�����ش��ر،  ال�شاي  ب�شكل طبيعي يف  امل��وج��ودي��ن 
التي  الطاقة  كمية  زي���ادة  وميكنهما  ت���اآزري  ت��اأث��ري  لهما 

ي�شتخدمها اجل�شم".
يعرف  ن�شط  اأي�شا على عن�شر  الأخ�شر  ال�شاي  ويحتوي 
التي  الأمينية  الأح��م��ا���ض  م��ن  ن��وع  وه��و  الثيانن،  با�شم 
مهدئ  تاأثري  توفري  خ��الل  من  التوتر  تقليل  يف  ت�شاعد 

ومريح ي�شاعدك اأي�شا على اإنقا�ض الوزن
الريا�شة  "ممار�شة  دي�����ش��اي:  اأ����ش���اف  ذل����ك،  وم���ع 
غذائي  ن��ظ��ام  وت��ن��اول  بانتظام 
�����ش����ح����ي م�������ع ال�����ك�����ث�����ري من 
ا�شرتاتيجيات  ه��ي  اخل�����ش��ار 
الوزن.  ل��ف��ق��دان  للغاية  فعالة 
اإىل  امل�شتخدم  الأخ�شر  وال�شاي 
يزيد  الطرق قد  جانب هذه 

من نتائجها الإيجابية".
ل  ف������وائ������د،  اأي  ومل����ع����رف����ة 
ال�شاي  ����ش���رب  ف��ق��ط  مي��ك��ن��ك 

الأخ�شر بن احلن والآخر.

وت���خ���ت���ل���ف ك���م���ي���ة ال�������ش���اي 
ال�شحية  للفوائد  املطلوبة 
اخ�������ت�������الف�������ا ك�������ب�������ريا ب���ن 

خم�شة  اإىل  ثالثة  ب�شرب  يو�شي  دي�شاي  لكن  الدرا�شات، 
اأكواب من ال�شاي الأخ�شر يوميا.

ومن ناحية اأخرى، حذر من اأن "الكمية املثلى قد تختلف 
من �شخ�ض لآخر.

 وقد تكون اجلرعات العالية جدا م�شكلة بالن�شبة للبع�ض، 
خماطره  الأخ�شر  ال�شاي  فوائد  تفوق  ع��ام،  ب�شكل  ولكن 
ال�����ش��اي الأخ�شر  ���ش��رب  ي����وؤدي  ال���واق���ع، ق��د  ب��ك��ث��ري. ويف 

با�شتمرار اإىل حت�شن �شحتك ب�شكل كبري".
ومع ذلك،

اإذا مت ت��ن��اول كميات ك��ب��رية من  اأن���ه   جت��در الإ���ش��ارة اإىل 
ال�شاي الأخ�شر، ميكن اأن يكون له اآثار جانبية غري �شارة 

مبا يف ذلك:
بالتوتر. • ال�شعور 

النوم. • م�شاكل 
• اجلفاف.
• ال�شداع.

على  تناوله  عند  اأو  ب�شدة  التخمري  )عند  املعدة  • تهيج 
معدة فارغة(.

كما حذر اخلبري من اأن: "الأ�شخا�ض الذين يعانون من 
�شاعة  الأخ�شر  ال�شاي  ي�شربوا  اأن  يجب  احل��دي��د  نق�ض 
واحدة بعد الوجبات اأو بن الوجبات، لأنه قد يوؤثر على 

امت�شا�ض احلديد".

يحتوي على اأعلى تركيزات م�شادات الأك�شدة

ال�ساي الأخ�سر.. اأحد اأكرث امل�سروبات �سحة على وجه الأر�ض

ومن بن اأحد اأكر النتائج اإثارة للده�شة يف هذا املجال 
هو الدور الذي قد يلعبه تناول ال�شوكولتة الداكنة يف 

تعزيز الوظيفة الإدراكية.
وك��ت��ب ب��اح��ث��ون يف درا���ش��ة ن�شرت يف 
 :Nutrients جملة 
دليل  "هناك 
ج������������ي������������د 
اأن  ع�����ل�����ى 
فالفونويد 
ال���������ك���������اك���������او 
اأن  مي��������ك��������ن 
ب�شكل  حت�������ش���ن 
ح��������اد ال���وظ���ي���ف���ة 
الإدراك���������ي���������ة ل����دى 
ال���ب�������ش���ر، رمب������ا من 
خالل اآليات مثل زيادة 

تدفق الدم يف املخ".
على  ال�����ع�����ث�����ور  ومي�����ك�����ن 
الفالفونويد  م����رك����ب����ات 
الداكنة  ال�������ش���وك���ولت���ة  يف 
الأطعمة  ب��ن  م��ن  وال��ك��اك��او، 

الأخرى.
وك��ان ال��ه��دف م��ن ه��ذه الدرا�شة 
اإذا كانت الفوائد  هو ا�شتك�شاف ما 
واملزاج  العر�شية  اللفظية  للذاكرة 
من  �شاعتن  ب��ع��د  مالحظتها  مي��ك��ن 
داكنة  ����ش���وك���ولت���ة  ق��ط��ع��ة  ا���ش��ت��ه��الك 
متاحة جتاريا مقارنة ب�شوكولتة بي�شاء 

بحجم 35غ.

ترتاوح  ال��ذي��ن  الأ���ش��ح��اء  البالغن  م��ن   98 وا�شتهلك 
اأعمارهم بن 18 و24 عاما، اإما 35 غ، من ال�شوكولتة 
منخف�شة  ب��ي�����ش��اء  ����ش���وك���ولت���ة  ق��ط��ع��ة  اأو  ال���داك���ن���ة 

الفالفونويد ومنخف�شة ال�شعرات احلرارية.
قبل  اللفظي  ال��ع��ر���ش��ي  وامل����زاج  ال���ذاك���رة  تقييم  ووق���ع 

ال�شتهالك وبعد �شاعتن من ال�شتهالك.
ال�شوكولتة  اأن  اأظ��ه��رت  ال��ن��ت��ائ��ج  اإن  ال��ب��اح��ث��ون  وق���ال 
ل�  اأف�شل  لفظية  ذاك���رة  ب���اأداء  مرتبطة  ك��ان��ت  ال��داك��ن��ة 
بال�شوكولتة  مقارنتها  عند  للنتائج"  مقايي�ض  "عدة 
البي�شاء.ومع ذلك، مل يكن هناك اأي تاأثري على احلالة 

املزاجية.
وخل�ض الباحثون اإىل اأن: "هذه النتائج تدعم فكرة اأن 
الأجزاء املتاحة يوميا من ال�شوكولتة الداكنة ميكن اأن 

متنح فوائد للدماغ لدى امل�شتهلكن الأ�شحاء".
ا�شتهالك  بن  ال�شابقة  الدرا�شات  من  العديد  وربطت 
امل��ع��رف��ي��ة املح�شنة، ول��ك��ن ل  ال�����ش��وك��ولت��ة وال��ع��الم��ات 

ميكن ا�شتخال�ض ا�شتنتاجات نهائية.
 Frontiers in يف  ن�������ش���رت  م���راج���ع���ة  وح���ل���ل���ت 
الفالفانول  اأن  على  الآن  حتى  الأدلة   Nutrition

قد يفيد وظائف الدماغ الب�شري.
والفالفانول هو �شكل من اأ�شكال مركبات الفالفونويد، 
ت���اأث���ريات م�����ش��ادة لاللتهابات  وه���ي م���واد ن��ب��ات��ي��ة ل��ه��ا 

وم�شادة لالأك�شدة.
ومن بن النتائج الرئي�شية للمراجعة كان اأن ال�شتهالك 

طويل الأمد قد يكون مفيدا.
اأنه من بن البالغن الذين  اإح��دى الدرا�شات  ووج��دت 
ت���رتاوح اأع��م��اره��م ب��ن 50 اإىل 69 ع��ام��ا، ف��اإن اأولئك 
ال��ذي��ن ي��ت��ن��اول��ون مكمالت ال��ك��اك��او ال��ت��ي حت��ت��وي على 
ن�شبة عالية من الفالفانول ملدة ثالثة اأ�شهر كان لديهم 

اأداء اأف�شل يف اختبارات الذاكرة مقارنة باأولئك الذين 
تناولوا مكمالت الكاكاو منخف�شة الفالفانول.

اأدل��ة على حت�شن تدفق  الدرا�شات  العديد من  وك�شفت 
اأو وظيفة  الأك�����ش��ج��ن،  ال���دم���اغ، وم�����ش��ت��وي��ات  ال���دم يف 
الأع�شاب كما مت قيا�شها عن طريق اختبارات الت�شوير 
تناول  بعد  الدماغ  يف  الكهربائي  الن�شاط  اختبارات  اأو 

م�شروبات الكاكاو.
ولكن نظرا لأن هذه التغيريات مل تكن مرتبطة ب�شكل 
روتيني بتح�شن الأداء يف املهام املعرفية، فمن ال�شعب 

ربط النتائج مبا�شرة بوظيفة الدماغ الأف�شل.

اأن هذه  اأن����ه يف ح��ن  ال��ب��اح��ث��ون  ي��ق��رتح  ال��ن��ه��اي��ة،  ويف 
النتائج م�شجعة ومثرية لالهتمام ، اإل اأن هناك حاجة 
اإىل مزيد من البحث، خا�شة واأن معظم الدرا�شات حتى 
الآن كانت �شغرية والعديد منها مل يتمكن من الق�شاء 

على اإمكانية حدوث تاأثري وهمي.
وبالإ�شافة اإىل ذلك، ل ميكن لهذه الدرا�شات اأن تاأخذ 
يف احل�شبان العديد من املتغريات الأخ��رى التي ميكن 
امل�����ش��ك��الت الطبية  امل���خ )م��ث��ل  ت��وؤث��ر ع��ل��ى وظ��ائ��ف  اأن 
ا�شتخدام  اأو  الأ���ش��ا���ض  خ��ط  عند  املعرفية  الوظيفة  اأو 

الأدوية(.

ال�سوكولتة الداكنة ميكنها تعزيز �سحة الدماغ بعد �ساعتني من تناولها!
يحاول الباحثون جاهدين لإيجاد طرق لدرء تدهور الدماغ التدريجي من خالل تعزيز الوظيفة املعرفية.

ويعد اخلرف اأحد اأكرث الأمرا�ض تدمريا، وهو م�شطلح عام ملجموعة من الأعرا�ض املرتبطة بالتدهور التدريجي للدماغ.
وعلى الرغم من اأن العالقة بني النظام الغذائي وتدهور الدماغ معقدة، اإل اأنه ثبت اأن بع�ض العنا�شر الغذائية تعزز ال�شحة 

املعرفية، والتي قد توفر بع�ض احلماية.
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•• ال�سارقة-الفجر:

العربية  البلدان  من  ع��دد  يف  اأقيمت  اختبارات  �شل�شلة  بعد 
وتقدمت عرب الإنرتنت، �شهدت اإمارة ال�شارقة ختام جولت 
ال�  ال���دورة  يف  امل�شاركن  لختيار  الأول��ي��ة  الأداء  اخ��ت��ب��ارات 
الأبرز  اجلماهريي  الربنامج  ال�شارقة”،  “من�شد  من   13
التابعة  ال�شارقة”  “قناة  تنظمه  ال���ذي  ال��ه��ادف  ال��ف��ن  يف 

امل�شاركن  ع��دد  وبلغ  والتلفزيون،  ل��الإذاع��ة  ال�شارقة  لهيئة 
37 من املواهب الإن�شادية من  يف الختبارات لهذه الدورة 

خمتلف اجلن�شيات.
املن�شد  م��ن  ك��اًل  ال�شارقة  اإم���ارة  يف  التحكيم  جلنة  و�شمت 
ع���ب���داهلل ال�����ش��ح��ي، وامل��و���ش��ي��ق��ار ط���ار����ض ال��ه��ا���ش��م��ي، حيث 
اأقيمت  التي  البلدان  على  الربنامج  حتكيم  جل��ان  ت��وزع��ت 
لتقييم  حتكيم  جلنة  الربنامج  وخ�ش�ض  الختبارات،  فيها 

امل�شاركات عرب الإنرتنت. 
“ي�شهد  للربنامج:  املنفذ  املنتج  ها�شم،  ال��دي��ن  جن��م  وق��ال 
عدد  يف  ع��ام  بعد  ع��ام��اً  ملحوظاً  ت��زاي��داً  ال�شارقة(  )من�شد 
امل�����ش��ارك��ن، وخ��ا���ش��ة ب��ع��د اإت���اح���ة امل���ج���ال خل��و���ض اختبار 
الأ�شوات عرب الإنرتنت، وهو ما اأ�شهم يف منح فر�شة مل�شاركة 
الربنامج  يرفد  وذلك  متعددة،  بلدان  من  اإن�شادية  اأ�شوات 
م�شادرها  وتعدد  الإن�شادية  الفنون  جماليات  يعك�ض  بتنوع 
يف  للم�شاركة  املتقدمن  اخ��ت��ب��ارات  انتهاء  وم��ع  ال��ع��امل،  يف 
الربنامج من دولة الإمارات، و�شلنا اإىل اآخر حمطة لنتقاء 

الأ�شوات التي �شت�شارك يف دورته هذا العام”.
وت��اب��ع ه��ا���ش��م: “على م���دى 15 ع��ام��اً، جن��ح ال��ربن��ام��ج يف 
امل�شاهمة برت�شيخ امل�شهد الثقايف لإمارة ال�شارقة، من خالل 
الإن�شاد  ف��ن  بجماليات  التعريف  اإىل  ت��ه��دف  ر���ش��ال��ة  تبني 
دوره  وتعزيز  والإ���ش��الم��ي��ة،  العربية  ثقافتنا  يف  وح�����ش��وره 
دور  وتكري�ض  الفنية،  بالذائقة  والرت��ق��اء  الأرواح  �شقل  يف 
الفن الهادف الذي ميزج بن جمال ال�شوت الإن�شادي ورقي 
الإن�شانية  القيم  وت��ربز  �شامية  بر�شائل  تبعث  التي  الكلمة 

والأخالقية لثقافتنا العربية الأ�شيلة”.
قد  الإن�شادية  املواهب  عن  الك�شف  اختبارات  �شل�شلة  وكانت 
انطلقت يف 18 دي�شمرب املا�شي، باإ�شراف جلان حتكيم يف كل 
من ال�شعودية واملغرب وم�شر والأردن واجلزائر، و�شوًل اإىل 
الإم��ارات العربية املتحدة، اإىل جانب الختبارات التي متت 
اجلن�شيات  خمتلف  من  موهوبن  و�شملت  الإن��رتن��ت،  عرب 

من كل اأنحاء العامل.
امل�شاهدين  من  النظري  منقطع  باإقبال  الربنامج  ويحظى 
يف خم��ت��ل��ف ال����دول ال��ع��رب��ي��ة وال��غ��رب��ي��ة، ح��ي��ث ���ش��ارك فيه 
مت�شابقون من جميع الدول العربية، كما حظي ببعد عاملي 

من خالل م�شاركات �شملت كاًل من فرن�شا وبلجيكا واإيطاليا 
واإندوني�شيا وماليزيا والبو�شنة وتركيا. 

الباحثن  اأن����ظ����ار  حم����ط  ال�شارقة”  “من�شد  وي���ع���ت���رب 
جامعة  من  دكتوراه  ر�شالة  مناق�شة  متت  وقد  والدار�شن، 
خاللها  م��ن  ون���ال  ال��ربن��ام��ج  ح��ول  باإيطاليا  الأوىل  روم���ا 
الدكتوراه،  ر�شالة  حافظ  م��روان  اأي��اد  الفل�شطيني  الباحث 
بالإ�شافة اإىل اأن الربنامج كان عنوان م�شروع تخرج لطالبة 

جزائرية يف كلية الإعالم.
امل�شابقات  ب��رام��ج  اأه��م  اأح��د  ال�شارقة  من�شد  برنامج  ويعد 
العربي،  الوطن  الإن�شادية يف  املواهب  اكت�شاف  اإىل  الهادفة 
حيث اأ�شهم على مدى 15 عاماً يف تخريج ع�شرات املن�شدين 
وبات  املجال،  ه��ذا  ال��ب��ارزة يف  مكانتهم  لهم  اأ�شبحت  الذين 

لهم ح�شورهم الكبري يف اأو�شاط الفن الهادف.

•• ابوظبي-الفجر:

عن  وال�شت�شارات  للبحوث  تريندز  مركز  اأعلَن 
والتي  اإطالق مبادرة “خرباء تريندز العاملية”، 
2022؛ وقد  5 يناير  �شُيد�شنها اليوم الأربعاء 
عبداهلل  حممد  الدكتور  املنا�شبة،  ه��ذه  يف  اأك��د، 
تريندز”،  “مركز  ل�  التنفيذي  الرئي�ض  العلي، 
املركز،  مقر  يف  ُعقد  ال��ذي  ال�شحفي  املوؤمتر  يف 

اأن هذه املبادرة املبتكرة ت�شعى اإىل اإثراء املجتمع 
املوؤهلة  البحثية  ال��ك��ف��اءات  م��ن  بنخبة  البحثي 
الق�شايا  خمتلف  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  ع��ل��ى  وال���ق���ادرة 
واإبراز  وعاملياً،  اإقليمياً  بالهتمام  ت�شتاأثر  التي 

اأفكارهم وبحوثهم اإقليمياً ودولياً.
واأ�شار الدكتور حممد العلي اإىل اأنه �شيتم تو�شيع 
نطاق هذه املبادرة يف مرحلة لحقة مبا يجعلها 
وع��امل��ي��اً يف  اإقليمياً  اأم���ام اخل���رباء  اأب��واب��ه��ا  تفتح 

الن�شجام  ذل��ك  حتقيق  اإىل  للو�شول  حم��اول��ة 
والتوافق الفكري العاملي حول الق�شايا الراهنة 
املبادرة، يف  اأن  املنطقة والعامل؛ مبيناً  التي تهم 
القيمة  تعزيز  على  �شرتكز  الأوىل،  مرحلتها 
الق�شايا  ال��ب��ح��ث��ي يف  الإم������ارات  ل���دور  امل�����ش��اف��ة 
النهو�ض  اإىل  يرمي  ما  وك��ل  املنطقة،  تهم  التي 
مبجتمعات املنطقة عرب ال�شتفادة من اخلربات 
مواقع  خمتلف  يف  املحلية  البحثية  وال��ك��ف��اءات 

عملها.
املبادرة  ان  ل��رتي��ن��دز  التنفيذي  الرئي�ض  وذك���ر 
“تريندز”  ل���  ال��ع��امل��ي  ال����دور  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت�شعى 
روؤى  ترعى  م�شتقلة  بحثية  موؤ�ش�شة  باعتباره 
الباحثن واخلرباء، وتهتم باأفكارهم ونتاجاتهم 
امل��ب��ت��ك��رة يف  ال��ب��ح��ث��ي��ة، وُت��ع��ن��ى بتخليق الأف���ك���ار 
ت�شتاأثر  التي  والق�شايا  التحديات  مع  التعامل 
ب��اله��ت��م��ام الإق��ل��ي��م��ي وال������دويل؛ م��و���ش��ح��اً اأن 

ه���ذه امل���ب���ادرة ت��اأت��ي ا���ش��ت��ك��م��اًل مل��ب��ادرت��ي “اأقالم 
اللتن  الباحثن”  تريندز  و”�شباب  اإماراتية”، 
اأُطلقَتا يف يوليو املا�شي. و�شيتم تد�شن املبادرة 
اجل���دي���دة الأرب���ع���اء امل��ق��ب��ل ب��ح�����ش��ور ن��خ��ب��ة من 

خرباء مركز تريندز.
وي�شار يف هذا ال�شدد اإىل اأن حفل اإطالق مبادرة 
“خرباء تريندز العاملية” �شي�شارك فيها كل من 
�شحيفة  حت��ري��ر  رئي�ض  الكعبي،  حمد  الأ���ش��ت��اذ 

الإع����الم����ي،  ت���ري���ن���دز  ����ش���ري���ك   - “الحتاد” 
والدكتور خالد �شامل اليبهوين الظاهري، مدير 
جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�شانية، �شريك 
ت��ري��ن��دز الأك����ادمي����ي. ك��م��ا ���ش��ي��ت��ح��دث يف حفل 
رئي�ض  ك���روز،  �شعادة مق�شود  م��ن  ك��ل  الإط���الق 
الإن�شان،  حلقوق  الوطنية  الهيئة  اأمناء  جمل�ض 
و�شعادة حممد جالل الري�شي، مدير عام وكالة 

اأنباء الإمارات “وام”. 

التعليمي املخ�ش�ض للطلبة  الإم��ارات لالآداب عن برناجمها  ك�شفت موؤ�ش�شة 
يف دورة مهرجان طريان الإمارات لالآداب املقبلة الذي ُيقام يف الفرتة بن 3 
اإىل 13 فرباير املقبل ومت طرح تذاكر الربنامج وميكن للمدار�ض احل�شول 
دورة  ت�شتاأنف   2021 ع��ام  الف��رتا���ش��ي  ال��ربن��ام��ج  الآن.وب���ع���د جن��اح  عليها 
للمدار�ض  املخ�ش�شة  الفرتا�شية  اجلل�شات  من  جمموعة  تقدمي   2022
على مدار �شهر كامل يف الفرتة بن 10 فرباير و10 مار�ض وبر�شوم رمزية 
الربنامج  وي�شبح  الطلبة،  يتحملها  ول  امل�شاركة  املدار�ض  بت�شديدها  تتكفل 
الفرتا�شي يف متناول اجلميع وي�شمح للجميع الو�شول اإىل مهرجان طريان 

الإمارات لالآداب ول �شيما ممن لن يتمكنوا من زيارة املهرجان.
وميكن لكافة الطلبة باهتماماتهم وفئاتهم العمرية املختلفة متابعة اجلل�شات 
والور�ض  اجلل�شات  تكون  اأن  املهرجان  اإدارة  راع��ت  حيث  �شهولة  بكل  املتنوعة 
م�شبقاً  اأ�شئلتهم  اإر���ش��ال  الطالب  ُيطلب من  ل��ذا  ج��ذاب  تفاعلي  اإط��ار  �شمن 

ليتمكن الكّتاب من الإجابة عليها خالل جل�شاتهم.
وق��ال��ت اأح����الم ب��ل��وك��ي م��دي��رة امل��ه��رج��ان “ اإن��ن��ا يف ب��ح��ث دائ���م وع��م��ل دوؤوب 
وقد  و�شهولة  �شمولية  اأكر  التعليمي  وبرناجمنا  متوا�شل جلعل مهرجاننا 
فر�شت علينا اجلائحة الرتكيز على تقدمي برامج افرتا�شية تتيح للجمهور 
العام  بداأناه  ما  يف  قدماً  امل�شي  على  �شجعنا  وقد  بعد  عن  واملتابعة  امل�شاركة 
املا�شي املردود الذي تلقيناه من املدار�ض التي اأعربت عن �شعادتها بالربنامج 
الفرتا�شي ملا فيه من مرونة والتي اأتاحت لنا فر�شة الو�شول اإىل �شريحة 
م��ن خالل  وذل��ك  بعد  ع��ن  تعليمهم  يتلقون  ال��ذي��ن  الطلبة حتى  م��ن  اأو���ش��ع 
لكل  فردية  تذاكر  على  واحل�شول  للتنقل  املطلوبن  واجلهد  الوقت  توفري 
طالب وي�شرنا اأن ن�شت�شيف هذا العام جمموعة متميزة من الكّتاب يف برنامج 
اأنهم ي�شكلون  جل�شات الطلبة ملهرجان طريان الإم��ارات هذا العام وكلنا ثقة 

م�شدر اإلهام ل�شبابنا يف جميع اأنحاء البالد “ .

باللغة  ُمقدمة  جل�شات  خم�ض  من  جمموعة  بن  الختيار  للمدار�ض  وميكن 
الإجنليزية اأو من جل�شات ُمقدمة باللغة العربية اأو جل�شات ُمقدمة باللغتن 
على مدار ال�شهر وميكن لكل مدر�شة اإعادة عر�ض كل جل�شة عدة مرات ح�شب 
اأو  للتجمعات  اأو  ال�شباح  ط��اب��ور  خ��الل  اأو  خمتلفة  لف�شول  ���ش��واء  حاجتها، 

ميكنها للطلبة متابعة اجلل�شات من بيوتهم ومناق�شتها يف الف�شل.
وت�شت�شيف جل�شات اللغة الإجنليزية كّتابا جلميع الأعمار من اأبرزهم بويل 
دونبار 4 �شنوات فاأكر ولين ريدمان 6 �شنوات فاأكر واإيرين اإنرتادا كيلي 
9 �شنوات فاأكر ونايانيكا ماهتاين 12 عاما فاأكر وكارلو�ض اأندري�ض غوميز 

15 عاما فاأكر.
ونادية  فاأكر  �شنوات   4 حاجو  جلنار  العربية  اللغة  جل�شات  ت�شت�شيف  كما 
جنا  و�شحر  فاأكر  �شنوات   9 اجلعفر  عا�شور  وعلي  فاأكر  �شنوات   6 النجار 

حمفوظ 12 عاما فاأكر وهديل غنيم 15 عاما فاأكر.

ويتوفر عدد حمدد من اجلل�شات التعليمية احل�شورية املخ�ش�شة للرحالت 
املدر�شية يف موقع املهرجان يف احلبتور �شيتي ويقت�شر عدد الطلبة امل�شموح 
اأ�شا�ض  30 طالب وطالبة ويتم تخ�شي�ض التذاكر على  به لكل مدر�شة على 

اأ�شبقية احلجز.
بنك  م�شابقة  املدر�شية  بامل�شابقات  بالفائزين  كاملعتاد  املهرجان  و�شيحتفي 
اإ�ض جيلدفورد دبي  اآر جي  الإم��ارات دبي الوطني- ال�شعر للجميع وم�شابقة 
– لالأطفال لكتابة الر�شائل اخلطية وكاأ�ض �شيفرون للقّراء، وم�شابقة كتابة 

الق�شة �شمن حفالت توزيع اجلوائز التي ُتقام خالل فرتة املهرجان.
و�شمن فعالية جمانية يوم ال�شبت املوافق 5 فرباير �شتحتفي مبادرة “اأ�شوات 
الفائزة  امل�شاركات  ت�شم  التي  الثانية  املجموعة  ب��اإط��الق  امل�شتقبل”  اأج��ي��ال 
بامل�شابقة كما �شيتم تتويج اأمن املكتبة الفائز يف جائزة اأمناء مكتبات املدار�ض 

لعام 2022 يف حفل خا�ض.

تريندز يعلن عن تد�سني مبادرة خرباء تريندز العاملية

الإمارات لالآداب تك�سف عن برناجمها التعليمي للطلبة

•• ال�سارقة-الفجر:

بور�شة  القا�شمية  اجل��ام��ع��ة  ط��ال��ب��ات  ���ش��ارك��ت 
ا�شتفدن من حماورها يف �شقل قدراتهن الفنية 
وذلك  املنتظم(  )الإي��ق��اع  بعنوان  اأقيمت  والتي 
الإ�شالمية يف  الفنون  �شمن فعاليات مهرجان 

ال�شارقة.

للفنون  ال�������دويل  ال�������ش���ارق���ة  م���ه���رج���ان  ُي���ع���د 
الإ�شالمية واحداً من اأبرز املهرجانات الدولية 
املتخ�ش�شة، التي تلقي ال�شوء على ما تنطوي 
عليه الفنون الإ�شالمية من قدرة على مواكبة 
الع�شر، ما يعك�ض حيوية هذه الفنون وعمقها 

التعبريي كلغة فنية عاملية. 
وتاأتى الدورة ال�24 حتت �شعار »تدرجات«، حتت 

رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
حممد القا�شمي، ع�شو املجل�ض الأعلى لالحتاد 
151 فعالية،  وب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة   ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
و284 عماًل فنياً، ل�63 فناناً وفنانة، من 27 

دولة من خمتلف اأنحاء العامل.
وتلقت جمموعة من �شبعة ع�شر طالبة تدريبا 
يف تلك الور�شة التي  قدمتها الفنانة الإماراتية 

ال��دك��ت��ورة جن���اة م��ك��ي وج����اءت يف اإط����ار حر�ض 
اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���ش��ل م���ع خمتلف 
واإتاحة  ال�شارقة  اإم���ارة  يف  املنظمة  الفعاليات 
ال�شتفادة منها للطلبة مبا ينعك�ض على تطور 

مهاراتهم .
ال��ط��ال��ب��ات من  ���ش��وؤون الطلبة  وم��ك��ن��ت ع��م��ادة 
ال��ت��ف��اع��ل م���ع امل���ه���رج���ان م���ن خ����الل احل�شور 

التعاون  جم���الت  تن�شيق  اإط����ار  يف  وامل�����ش��ارك��ة 
وتاأكيد  ال�����ش��ارق��ة  بحكومة  الثقافة  دائ���رة  م��ع 
اإك�شاب طلبتها  اأهمية  اجلامعة  القا�شمية على 
املجتمعي مع مراكز  والتوا�شل  الفنية  الثقافة 

الإبداع داخل الدولة.
الفنية  امل���ع���ار����ض  ال��ط��ال��ب��ات  زارت  ذل����ك  ب��ع��د 
من  بها  م��ا  على  ،وتعرفن  اخلطاطن  ب�شاحة 

اأعمال وت�شميمات واأ�شادت الطالبات مب�شتوى 
الفنون  خمتلف  على  الط��الع  من  ا�شتفادتهن 
الوعي  ت���خ���اط���ب  ال���ت���ي  امل���م���ي���زة  الإ����ش���الم���ي���ة 
الإن�شاين والقيم اجلمالية املوجودة يف الطبيعة 
واأ�شكالها،  رم����وزه����ا  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  ب���ه���دف 
وتطويع ما بها من جمال يف اأعمال فنية حتمل 

روؤية اإبداعية ، مواكبًة لتطّورات الع�شر.

طالبات اجلامعة القا�سمية ي�ساركن بور�سة يف الإيقاع املنتظم �سمن فعاليات مهرجان الفنون الإ�سالمية 

عقد اآخر اختبارات الأداء لدولة الإمارات يف اإمارة ال�شارقة 

من�سد ال�سارقة 13 يختتم اختباراته الأولّية مب�ساركة 37 من�سدًا من خمتلف اجلن�سيات
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ل اأ�شعر حاليًا باأن التمثيل هو اخلّط الذي اأريد اأن اأ�شري عليه

نداء �سرارة :اأحب اأن اأقّدم الفرح 
للنا�ض يف ظل الأجواء التي نعي�سها

فرحة(،  )اإن��ت  اأعمالك  لآِخ��ر  غنائك  جانب  اإىل   •
نف�شك  من  تعطن  كم  اأي�شاً.  الأغنية  نة  ُملَحِّ فاأنت 

عندما تقّدمن اأغنية من اأحلانك؟
- اأغنية )اإنت فرحة( من كلمات اآية عالء، واأحلاين 
وت���وزي���ع ال��ك�����ش��ن��در م��ي�����ش��اك��ي��ان وم��ك�����ض وم��ا���ش��رت ل� 
هذه  اأح��ب��ب��ت  وق���د   ،Xavier Escabasse
الأغنية كثرياً لأّن فيها الكثري من امل�شاعر واحلب، 

ولأن كالمها مل�شني اإىل حد قمُت بتلحينها.
عادًة، اأف�شل الكتابة على التلحن، ولكن كالم )اإنت 
اأقلب القاعدة. الأغنية فيها الكثري  فرحة( جعلني 
اإ���ش��راف ج��ان ماري  من الب��داع ومت تنفيذها حتت 
ال�شتوديو  يف  ت�شجيلها  مت  الأ���ش��ا���ض  ويف  ري��ا���ش��ي، 

اخلا�ض به، كما اأّنها من اإنتاجه.
واأنا اأ�شكره كثرياً على دعمه وم�شاندته يل واإميانه 
ب�شوتي، واأمتنى اأن تنال الأغنية حّقها، وهي احتلت 
)يوتيوب(،  على  ترند  اإىل  الأوىل وحتّولت  املراتب 

وهذا الأمر يفرحني كثرياً.
الغنائية  ب��الأل��وان  التنويع  على  حر�شك  رغ��م   •
اإىل غ��ن��اء اللون  ال��ت��ي ق��ّدم��ِت��ه��ا، ول��ك��ن��ك مت��ي��ل��ن 
اأك��ر م��ن غ��ريه، ه��ل لأن��ه ي�شاعدك على  امل�شري 

اإبراز طاقاتك ال�شوتية؟
- اللهجة امل�شرية قريبة من قلوب كل النا�ض، واأنا 

اأحب اأن اأغني كثرياً بهذه اللهجة.
وكلنا  الطفولة  منذ  تلم�شني  امل�شرية  الأغ��ن��ي��ات 
تربينا عليها كما على اللهجات الأخرى كاللبنانية 

واخلليجية والأردنية.
اإح�شا�شي  اأو����ش���ل  اأن  ميكنني  ب��اأن��ه  اأ���ش��ع��ر  لكنني 
اأع���م���اًل رومان�شية  اأق�����ّدم  ع��ن��دم��ا  اأك����رب  ب��ط��ري��ق��ة 

باللهجة امل�شرية.

اأعمال جديدة.  اإىل تقدمي  الفنانن  • يف الفرتة الأخرية يتجه غالبية 
اأن  اأعمال جديدة، مع  ما املعطيات التي جعلْتهم يتحركون معاً لتقدمي 

غالبيتهم كانوا معتكفن منذ نحو عامن؟
اإنني  التي نعي�شها، حتى  الأج���واء  للنا�ض يف ظل  الفرح  اأق��ّدم  اأن  اأح��ب   -
طرحُت اأعماًل يف ظل اأزمة )كورونا(، لأّنني اأعترب اأن من حق النا�ض اأن 

يفرحوا واأن يبتعدوا عن الأجواء ال�شعبة.
اأزمة  لأن  غنائياً،  ج��دي��د  ه��و  م��ا  ك��ل  ل�شماع  مهتمون  ال��ن��ا���ض  اأن  واأظ���ن 
)كورونا( جعلْتهم يلتفتون اأكر اإىل )ال�شو�شيال ميديا(، و�شارت لديهم 

دراية كافية بكل الأعمال على تنّوعها.
اأغنيتْي  يف  كما  ف��رح،  جرعة  فيها  التي  اأختار  اأن  واأح���اول  اأعمايل  اأنتقي 
التي  ف��رح��ة(  )اإن���ت  اأغنية  يف  واأخ���رياً  و)ق��ال��ه��ايل(،  بالتالتة(  )حبيتك 

تت�شمن كّماً كبرياً من امل�شاعر التي ُتْدِخل البهجة اإىل القلوب.
الفني  م�شوارك  بداية  يف  تزالن  ل  ولكنك  معروفة  فنانة  اأنك  • مع 
العامن  خ��الل  خ�شرِت  م��اذا  الغنائية،  مل�شريتك  التاأ�شي�ض  مرحلة  ويف 
املا�شيْن خ�شو�شاً يف ظل توقف الن�شاطات الغنائية ومالزمة الفنانن 

لبيوتهم كما �شائر النا�ض؟
- مل اأتاأثر اأبداً، بل �شعرُت باأن النا�ض اأكر اإقباًل على �شماع الأغنيات، بل 
حتى على �شماع الأعمال ال�شابقة. مثاًل، هناك اأغنيات كنُت قد طرحُتها 
َق  قَّ اأن ي�شمعها النا�ض، وهذا ما حَتَ اأزمة )كورونا( وهي بحاجة اإىل  قبل 

خالل الأزمة.
وما فاجاأين اأكر، هو اأن الأعمال التي كنُت قد طرحُتها خالل اجلائحة، 
غّناها النا�ض معي عندما اأّديُتها على امل�شرح ما �شكل �شدمة اإيجابية يل. 
لذلك، اأوؤكد اأنه مل يفتني �شيء خالل العامن املا�شين، بل على العك�ض 
زاد عدد املعجبن و�شار النا�ض ي�شمعونني اأكر. ولعل ال�شيء الذي تاأّثرت 

به كما كل الفنانن، هو البتعاد عن الغناء يف احلفالت.
القول  ابتعدِت عنه، فهل ميكن  ولكنك  التقليد  اأنك جتيدين فن  • مع 
اإن مهارتك كمقّلدة موؤ�شر على اأنك بارعة يف فن التمثيل؟ ومن ناحية 
اأنه ل يتعار�ض  اأم  بينك وبينه  اأن يقف احلجاب عائقاً  اأخ��رى هل ميكن 

معه؟

لأن  داٍع  هناك  يعد  باأنه مل  اأ�شعر  ولكنني  التقليد،  اأح��ب  اأنني  �شك  ل   -
اأجيده،  اأنني  النا�ض  ال��ذي �شار يعرف كل  املجال  اأط��رح نف�شي عرب هذا 
املواهب  �شاحب  الفنان  يحبون  لأنهم  �شريع  ب�شكل  اإليهم  ي�شل  اأن��ه  مع 

املختلفة.
ل اأن اأ�شل اإليهم ب�شوتي ومن خالل الفن الذي اأجيده، وقد  ولكنني اأف�شّ

متّكنُت من النجاح يف ذلك.
وبالن�شبة اإىل التمثيل، فقد تلقيت عرو�شاً متثيلية عدة، ولكنني اعتذرت 
عندما  ذل��ك  اأفعل  ورمب��ا  عائقاً،  لي�ض  لأن��ه  احلجاب  ب�شبب  لي�ض  عنها، 
يحن الوقت املنا�شب اأو رمبا عندما تتغرّي اأفكاري، لأنني ل اأ�شعر حالياً 

باأن التمثيل هو اخلّط الذي اأريد اأن اأ�شري عليه.

ال�شباق  ال�������رازق،  ع��ب��د  غ�����ادة  ال��ف��ن��ان��ة  ت��خ��و���ض 
عليه  اتفقت  جديد  مب�شل�شل  املقبل،  الرم�شاين 
ال�شباب على  تتعاون فيه مع طاقم من  م��وؤخ��ًرا، 

م�شتوى الكتابة والإخراج.
اجلديد خالل  امل�شل�شل  ت�شوير  بدء  املقرر  ومن 
اأجل  م��ن  املقبل،  يناير  �شهر  م��ن  الأول  الن�شف 

اللحاق باملو�شم الرم�شاين.
وتتعاون )عبدالرازق( يف العمل، مع املخرج ح�شن 
�شالح الذي  يجهز للت�شوير واختيار باقي طاقم 

العمل حالًيا.
الرم�شاين،  العمل  يف  عبدالرازق  غ��ادة  وتتورط 

ال��و���ش��ول للحقيقة  يف ج��رمي��ة حت���اول خ��الل��ه��ا 
التي  الكبرية  ال��ورط��ة  ه��ذه  م��ن  نف�شها  وت��ربئ��ة 

و�شعت فيها.
غ����ادة عبدالرازق  ال��ن��ج��م��ة  اأع���م���ال  اآخ����ر  وك��ان��ت 
املا�شي من خالل م�شل�شل )حلم  خالل رم�شان 
ال��ن��ج��وم  منهم  غ���زال( مب�شاركة ع��دد كبري م��ن 
ال��ف��ن��ان ال���راح���ل اأح��م��د خ��ل��ي��ل وال��ف��ن��ان �شريف 
والفنانة  اجلليل،   عبد  عمرو  والنجم  �شالمة، 
�شليم،  ك��م��ال، والفنانة م��ي  ع��ام��ر، وخ��ال��د  وف���اء 
وعدد من الفنانن ال�شباب، وامل�شل�شل من تاأليف 
اإنتاج  وم��ن  اأ�شامة  واإخ���راج حممد  اإبراهيم،  اإي��اد 

�شيدرز اآرت للمنتج �شادق ال�شباح وعر�ض خالل 
ال�شهر الرم�شاين املا�شي عرب اإحدى الف�شائيات 
العربية وعلى من�شة اإلكرتونية �شهرية و�شورت 

غادة امل�شل�شل بالكامل يف ديكورات �شوق بلبنان.
اإط����ار م��ن الإث����ارة  اأح���داث���ه يف  وامل�����ش��ل�����ش��ل دارت 
حتاول  اأم  ح��ول  �شعبية،  ���ش��وق  داخ���ل  والت�شويق 
اإدمانه  اأث��ن��اء  اختفى  ال���ذي  ابنها  اإىل  ال��و���ش��ول 
اإىل  راق��ي��ة  �شيدة  م��ن  نف�شها  فتحول  امل��خ��درات 
مب�شاعدة  وتتخفى  ب�شيطة،  طبقة  م��ن  ���ش��ي��دة 
مما  احلقيقة  اإىل  الو�شول  اأج��ل  م��ن  �شديقتها 

يجعلها تدخل يف م�شكالت كبرية.

طرحْت الفنانة نداء �شرارة اأخريًا اأغنية جديدة بعنوان )اإنت فرحة(، التي 
حتقق ن�شبة م�شاهدة عالية عرب )يوتيوب(.

�شرارة حتدثت يف هذا احلوار عن جديدها، لفتة اإىل اأنها جعلتها تقلب القاعدة، 
اإذ عمدت اإىل تلحينها، بعدما جرت العادة اأن تكتب.

وفيما اعتربت اأنها �شعرت خالل اأزمة )كورونا(، باأن النا�ض اأكرث اإقباًل 
على �شماع الأغنيات، بل حتى على �شماع الأعمال ال�شابقة، اأ�شارت 
اإىل اأن ال�شيء الذي تاأّثرت به كما كل الفنانني، هو البتعاد 
عن الغناء يف احلفالت.وعن موا�شيع اأخرى خمتلفة..

"املماليك"، مبدينة  م�شاهدها مب�شل�شل  ت�شوير  يو�شف،  رانيا  الفنانة  ت�شتاأنف 
الإنتاج الإعالمي، مع كل من؛ حممد لطفي، ورامي وحيد، وفيدرا، وذلك 

بعد عودتها من رحلتها الأخرية باإ�شبانيا.
اأحداثها يف  التي تدور  الأعمال الطويلة  اإىل نوعية  العمل  وينتمي 

حلقة،   60
ويدور يف اإطار اجتماعي ت�شويقي ويظهر بيومي فوؤاد، بدور 
اإط��ار درام��ي ت�شويقي،  اأعمال، وتتواىل الأح��داث يف  رجل 
غري  مت�شلة  متوازية  ق�ش�ض   6 امل�شل�شل  ي�شم  كما 

منف�شلة يتناولها امل�شل�شل يف �شياق درامي م�شوق.
خالل  ع��ر���ش��ه  امل��ق��رر  م��ن  املماليك"،  م�شل�شل" 
"النهار"، وي�شارك  املقبلة عرب �شا�شة قناة  الفرتة 
يف بطولته كوكبة من النجوم بجانب رانيا يو�شف 
م��ن��ه��م؛ حم��م��د ل��ط��ف��ي، وب��ي��وم��ي ف����وؤاد، وعائ�شة 
وفيدرا،  �شليمان،  وحممد  وحيد،  ورامي  عثمان، 
من  وه��و  يو�شف،  ح�شن  وع��م��ر  �شاهن،  ودول��ل��ي 
تاأليف ه�شام هالل، واإنتاج اإيهاب منري، واإخراج 

حازم فودة.
وت���ق���دم ال��ف��ن��ان��ة ع��ائ�����ش��ة ب���ن اأح����م����د، يف 
تقدم  ا، حيث  اأي�شً دوًرا مهًما  امل�شل�شل 
"عاي�شة"،  دور فتاة تون�شية ُتدعى 
لتحقيق  م�������ش���ر  اإىل  ت�������ش���اف���ر 
اأح��الم��ه��ا وط��م��وح��ات��ه��ا يف اأر����ض 
من  الكثري  يقبل  كما  الأح���الم 
عليها،  العربي  الوطن  اأهل 
������ش�����رع�����ان ما  ول�����ك�����ن 
تنقلب حياتها راأ�ًشا 

على عقب.

رانيا يو�سف ت�ستاأنف 
ت�سوير )املماليك( 

غادة عبدالرازق تتورط فى 
)جرمية( وتبحث عن الرباءة 
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يف اكت�ساف هام.. باحثون يزعمون 
ك�سف �سر الو�سول اإىل �سن 90 وما فوق!

وق��ت م�شى،  اأي  اأط��ول من  لفرتة  العامل  اأن��ح��اء  ال�شكان يف جميع  يعي�ض 
ويحاول الباحثون ك�شف �شر الو�شول اإىل 90 عاما واأكر.

هناك العديد من القوى التي تدعم اإطالة العمر املتوقع، ول ينبغي النظر 
�شكانية  جمموعات  اأن  ثبت  ذل��ك،  وم��ع  غريها.  عن  مبعزل  منها  اأي  اإىل 
املجموعات  ه��ذه  ف��وق. وكانت  وم��ا  90 عاما  اإىل  با�شتمرار  حم��ددة ت�شل 

ال�شكانية مو�شوع الكثري من البحث.
على  الرتكيز  خالل  من  العمر  طول  اأ�شرار  ك�شف  اإىل  الباحثون  ويهدف 
"املناطق الزرقاء" - وهي مناطق جغرافية ت�شم بع�شا من كبار ال�شن يف 
العامل. وركزت اإحدى الدرا�شات على اإيكاريا - وهي جزيرة جبلية تقع يف 

بحر اإيجه ال�شرقي بن ميكونو�ض و�شامو�ض.)اليونان(
وعلى الرغم من الو�شع الجتماعي والقت�شادي املنخف�ض ووجود عوامل 
التبغ(،  وتدخن  وال�شكري  الدم  �شغط  )ارتفاع  الوعائية  القلبية  اخلطر 
ال�شغرية على و�شع �شحي  امل�شنون يف هذه اجلزيرة  ال�شكان  فقد حافظ 
م��ع��دلت منخف�شة من  ل��وح��ظ��ت  اخل�����ش��و���ض،  وج���ه  وع��ل��ى  ن�شبيا.  ج��ي��د 

الكتئاب، وقوة ع�شلية عالية، وقدرات وظيفية جيدة يف املنطقة.
ويعد منط احلياة اأحد العوامل الهامة القابلة للتعديل التي ميكن اأن توؤثر 

على متو�شط العمر املتوقع.
اأج��رى الباحثون درا�شة من اأجل و�شف منط احلياة، مبا يف ذلك  وهكذا، 
احلياة الجتماعية والنظام الغذائي والن�شاط البدين ل�شكان اإيكاريا الذين 

يبلغون من العمر 90 عاما واأكر.
وركزت بع�ض الأعمال ال�شابقة على اإيكاريا، ولكنها در�شت ال�شكان الأ�شغر 

�شنا ومل تبحث يف اجلوانب نف�شها، يف منط حياة اجتماعي معن.
واأجريت درا�شة ر�شدية مقطعية لو�شف منط حياة الأ�شخا�ض الذين تبلغ 
اأعمارهم 90 عاما اأو اأكر، والذين يعي�شون يف اإيفديلو�ض اأو را�شي�ض، وهما 

بلديتان يف جزيرة اإيكاريا اليونانية.
وجرت مقابلة 71 م�شاركا خ�شعوا ل�شتبيان جزر البحر الأبي�ض املتو�شط 
الدويل  البدين  الن�شاط  وا�شتبيان   )MEDIS-FFQ( الغذاء  لتكرار 
من   77.9% ل�  يوميا  الجتماعية  الت�شالت  تكرار  وك��ان   .)IPAQ(
وكان   .5.9% بن�شبة  و�شهريا   ،16.1% بن�شبة  واأ�شبوعيا  امل�شاركن، 
بالن�شبة  املا�شي  يف  �شعبا  اأم���را  الأول��ي��ة  ال�شحية  الرعاية  اإىل  الو�شول 
الأبي�ض  البحر  بحمية  الل��ت��زام  م�شتوى  اأم��ا  امل�شاركن.  من   66.2% ل� 
اأو  معتدلة  البدين  الن�شاط  م�شتويات  وكانت   .62.7% فبلغ  املتو�شط 

عالية ل� %71.8 من امل�شاركن.
"يف اخلتام، متتع امل�شاركون مب�شتوى عال جدا  اأنه  وخل�ض الباحثون اإىل 

من الت�شامن الأ�شري والتفاعل الجتماعي والن�شاط البدين".
اإقناعا.  اأق��ل  املتو�شط  الأبي�ض  البحر  بحمية  املتعلقة  "النتائج  وتابعوا: 
�شيكون من املثري لالهتمام درا�شة تاأثري هذه العوامل على طول عمر كبار 

ال�شن الذين يعي�شون يف اإيكاريا".
وتختلف حمية البحر الأبي�ض املتو�شط باختالف البلد واملنطقة، لذا فهي 

حتتوي على جمموعة من التعريفات.
واملك�شرات  والبقوليات  وال��ف��واك��ه  ب��اخل�����ش��روات  غنية  ع��ام  ب�شكل  ولكنها 
والفا�شوليا واحلبوب والأ�شماك والدهون غري امل�شبعة مثل زيت الزيتون. 

؟  حديث  علم  املثلثات  ح�شاب  علم  • هل 
ل .. اثبت العلماء ان علم ح�شاب املثلثات علم قدمي واأول من ا�شتخدمه 
هم الفراعنه القدماء و�شاعدهم ذلك يف بناء الهرامات ال�شهرية وقد 
طور العرب امل�شلمون ذلك العلم وو�شعوا ا�ش�شه احلديثة جلعله علماً 
ابوعبداهلل  املثلثات  لعلم ح�شاب  املوؤ�ش�شن  اوائل  ومن  بذاته  م�شتقاًل 

البتاين ون�شر الدين الطو�شي 
؟ احل�شاب  يف  �شفر  اول  �شاحب  • من 

مو�شى  ب��ن  حممد  امل�شلم  ال��ع��امل  ه��و  احل�شاب  يف  �شفر  اول  �شاحب 
اخلوارزمي وهو اول من ادخل ال�شفر يف احل�شاب وكان اكت�شافه هذا 
يف علم احل�شاب نقله كبرية وعظيمة يف درا�شة الأرقام وتغيرياً جذرياً 

ملفهوم الرقم . 
؟  الكرتوين  حا�شوب  اول  كان  •  متى 

اول حا�شوب الكرتوين يعمل بالكهرباء كان يف امريكا عام 1946 وهو 
وي�شتهلك  املفرغه  بال�شمامات  تعمل  التى  القدمية  احلوا�شيب  من 

قدراً كبرياً من الطاقة كما انه ي�شغل حيزاً كبرياً 

يدخل  الذي  الأوك�شجن  خم�ض  و  القلب  ي�شخها  التي  الدم  كمية  �شد�ض  اإىل  يحتاج  املخ  اأن  تعلم  • هل 
اجل�شم .. رغم اأن املخ ل يزن اأكر من واحد على خم�شن من اجل�شم كله. 

. خلية  بليون   32 نحو  الإن�شان  ج�شم  يف  يوجد  اأنه  تعلم  • هل 
بن  ما  ت��رتاوح  العرق  من  كمية  تفرز  عرقية  غدة  مليوين  من  اأك��ر  الإن�شان  ج�شم  يف  اأن  تعلم  هل   •
ن�شف لرت اإىل لرت ون�شف كل 24 �شاعة بال توقف �شيفاً و �شتاًء مع املجهود و احلركة ومع ارتفاع درجة 

احلرارة. 
كانت  كما  تعود  لكي  يوم  مائة  تاأخذ  فاإنها  �شبب  لأي  فقدت  اأو  جراحياً  اأزيلت  اإذا  الأظافر  اأن  تعلم  • هل 

مرة اأخرى. 
 ( ت�شمى  ت�شمم  حالة  حدوث  و  البولينا  ن�شبة  ارتفاع  اإىل  يوؤدي  اجل�شم  يف  البول  احتبا�ض  اأن  تعلم  • هل 

الت�شمم البوليني(. 
األف   8000 بحوايل  اأكر  احلايل  الوقت  يف  اجلو  يف  املوجود  الكربون  اأك�شيد  ثاين  غاز  اأن  تعلم  • هل 

مرة من ال�شنوات املا�شية.
فقط. �شنة   100 من  واحليوانات  النبات  به  اأ�شيب  فريو�ض  اأول  على  العثور  مت  قد  • اأنه 

تنقل  اأن  ت�شتطيع  لأنها  وذلك  الأر���ض،  وجه  على  حي  كائن  اأخطر  هي  بها،  ن�شتهن  التي  الذبابة  • اأن 
النفايات وامللوثات من مكان اإىل اآخر، ومن كائن حي اإىل كائن اآخر.

�شطح  على  الرمال  حبيبات  عدد  اأ�شعاف  ت�شاوي  لأنها  جًدا  كثرية  ال�شماء  يف  املوجودة  النجوم  عدد  • اأن 
الأر�ض.

الفيل. وزن  ي�شاوي  اأنه  اإذ  جًدا  ثقيل  احلوت  ل�شان  • وزن 

ال�شيخ ال�شجاع 
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الأفوكادو 
يف  متخ�ش�شة  علمية  اأبحاث  ح��ذرت 
ال�����ش��وؤون الطبية م��ن الأ���ش��رار التي 
قد ت�شبِّبها فاكهة الأفوكادو، م�شرية 
اإىل اأنه على الرغم من كونها م�شنفة 
من الأطعمة ال�شحية، فهي حتتوي 
على العديد من الدهون املفيدة، مبا 
يف ذلك الأحما�ض الدهنية "اأوميجا 

خطورة. متّثل  قد  اأنها  "كي" و"بي5" اإل  وفيتامينات   ،"3
واأّكد علماء يف جامعة كامربيدج اأنه ي�شاع اأن لالأفوكادو فوائد كثرية على 
هذا  اأنَّ  ال�شابق  يف  �شائًعا  وك��ان  اجل�شم،  يف  اجليد  الكولي�شرتول  م�شتوى 
النوع من الكولي�شرتول عايل الكثافة حتديًدا يقّلل من الإ�شابة باأمرا�ض 

القلب، ولكن اأثبتت اأبحاث موؤخًرا عك�ض ذلك.
وذكرت الأبحاث التي اأجريت باجلامعة اأن بع�ض النا�ض الذين لديهم طفرة 
"بي376اإل"، تتمثل يف الكولي�شرتول  1"، ا�شمها  "�شكارب  نادرة يف جن 

عايل الكثافة، معر�شن ب�شكل اأكرب لالإ�شابة باأمرا�ض القلب التاجية.
وقال الباحثون وفًقا ل�"بي بي �شي": اإّن من ميلكون م�شتويات عالية من 
اإل-�شي" يواجهون خطر  دي  "اإت�ض  وامل�شمى  الدهني،  الكولي�شرتول  هذا 

الإ�شابة باأمرا�ض القلب بن�شبة 80%.

اراد بع�ض الغزاة ان يهاجموا مدينة جميلة بغر�ض ال�شتيالء عليها فار�شلوا بع�ض رجالهم ليتج�ش�شوا على 
تلك املدينة ويعرفوا ما فيها واين يخبيء النا�ض �شالحهم وكم لديهم من جند وكيف هو حال ح�شونهم .. 
فقام اجلوا�شي�ض بالذهاب اإىل املدينة لتنفيذ امر قائدهم ولكنهم ف�شلوا يف ذلك فلم ي�شتطيعوا الت�شلل اإىل 
داخلها لكنهم ا�شتطاعوا ان يقب�شوا على رجل وابنه من اهل املدينة وجاءوا به اإىل القائد الذي �شاأله عن كل 
مايريد فلم يجبه الولد ول البن فاأمر القائد جنوده بتعذبهم وبالفعل، قام اجلنود بتعذيب ال�شجينن ولكن 
دون جدوى وملا طال التعذيب بهم جاء القائد اإىل الرجل وقال ان مل تنطق قتلتك فقال له الرجل �شاأنطق 
القائد ماهو، قال الرجل اقتل ول��دي اول وبعد ذلك �شاأقول لكم كل �شيء  ولكن يل طلب واح��د فقط فقال 
فا�شتعجب القائد من ذلك الطلب وقال له اقتل ابنك فقال نعم فلتقتل ابني اول حتى ليذهب بعد ذلك اإىل 
املدينة وي�شي بي فغ�شب القائد وقال ايها اجلبان كيف تكون ابا ،كيف تتحمل ان ترى ولدك يقتل ف�شحك 
ال�شيخ وقال وكيف ت�شدق اين �شاأقول لك كل �شيء.. طلبت قتل ابني حتى ليتعذب من بعدي ويخاف وينطق 
مبا لدينا، فقال القائد هل يعني ذلك انك لن تقول لنا �شيئا فقال الرجل لوقطعت من ج�شدي قطعا وانا حي 
لن ابوح لك ب�شيء، فغ�شب القائد وقال جلنوده كيف نغلب بلدا هكذا نا�شها .. ان وطنيته احرقتني واذلتني 
.. هيا �شيطول ح�شارنا ورمبا وقعنا نحن يف ايديهم .. وترك القائد الرجل وانطلق بجنوده بعيدا ومل يفكر 

بالعودة مرة اخرى .

�شابان يركبان دراجة يف �شارع غمرته املياه يف منطقة جامبوجن ميونا�شاه يف �شمال اآت�شيه، اإندوني�شيا -ا ف ب 

اللحوم احلمراء واملعاجلة وتناول  ا�شتهالك  اأن تقليل  اإىل  تو�شلت درا�شة جديدة 
مبقدار  املتوقع  العمر  متو�شط  يزيد  اأن  ميكن  واخل�شروات  الفاكهة  من  املزيد 

ثمانية اأ�شهر.
اأمرا�ض  عن  الناجمة  الوفيات  اأي�شا  �شيقلل  اإن��ه  الباحثون  وق��ال 

القلب وال�شكتة الدماغية وال�شرطان.
العلوم  اأك��ادمي��ي��ة  وت��اأت��ي تو�شياتهم ج��زءا م��ن تقرير ���ش��ادر ع��ن 
تدابري  حت�شن  كيفية  يف  بحث  وال��ذي  امللكية،  واجلمعية  الطبية 

تغري املناخ ل�شحة النا�ض الآن وعلى املدى الطويل.
وقال اآندي هينز، الرئي�ض امل�شارك للتقرير واأ�شتاذ التغيري البيئي 
"منع  وال�شحة العامة يف كلية لندن لل�شحة والطب ال�شتوائي: 
تغري املناخ �شيوؤدي اأي�شا اإىل حت�شن �شحتنا، مع اإمكانية تقليل 
ال�شغط على خدماتنا ال�شحية املثقلة بالأعباء - �شواء الآن اأو 

لالأجيال القادمة".
وجمع التقرير 11 خبريا رائدا ملراجعة الأدل��ة من جمموعة من امل�شادر حول الآثار 

ال�شحية ملبادرات معاجلة تغري املناخ.
لالإجراءات  للجانبن"  "املربحة  الأمثلة  من  العديد  تقريرنا  "يقدم  اآن��دي:  واأ�شاف 
القطاعات، مبا يف  تاأخذ  اأن  واملناخ. يجب  ال�شحة  اإيجابي على  تاأثري  لها  �شيكون  التي 
ذلك النقل والغذاء والبناء والطاقة، ال�شحة يف العتبار عند تنفيذ الإجراءات املناخية 
مثل  التدابري،  من  العديد  ت�شاعد  اأن  وميكن  امل��زدوج��ة.  الفوائد  ه��ذه  من  لال�شتفادة 
التفاوتات  املوفر للطاقة، يف تقليل  العام والإ�شكان  النقل  اإىل و�شائل  الو�شول  حت�شن 

ال�شحية".
ومن املتوقع اأن يوؤدي اتباع نظام غذائي �شحي يت�شمن تقليل اللحوم احلمراء واملعاجلة 
وزيادة الفواكه واخل�شروات، اإىل زيادة متو�شط العمر املتوقع بنحو ثمانية اأ�شهر، وفقا 

للتقرير، وتقليل انبعاثات غازات الحتبا�ض احلراري املرتبطة بالغذاء بنحو 17%.

ملاذا ينبغي تقليل ا�ستهالك اللحوم احلمراء وتناول املزيد من الفاكهة واخل�سراوات؟!


