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درا�سة: الإجابة ببطء دليل على الكذب
�إىل  �لذين مييلون  �لأ�شخا�ص  �أن  �إىل  در��شة فرن�شية حديثة  �أ�شارت 
�لإجابة ببطء على �لأ�شئلة ينظر �إليهم يف حميطهم �لجتماعي على 

�أنهم كاذبون.
�أوف  "جورنال  دوري���ة  يف  نتائجها  ُن�شرت  �ل��ت��ي  �ل��در����ش��ة،  و�أظ��ه��رت 
�لرد  يف  �ل��ردد  ط��ول  �شايكولوجي" �أن  �شو�شيال  �أن��د  بري�شوناليتي 
يوؤثر على مدى �عتبار �ملتلقي �لرد �شادقا وهي ظاهرة ميكن �أن يكون 
لها عو�قب جادة على �ل�شتجو�ب يف �شياق �ل�شرطة �أو جل�شة ��شتماع 

يف �ملحكمة، بح�شب ر�أي �لباحثني.
من  زيانو  �إجنازيو  �لنف�ص  وع��امل  للدر��شة  �لرئي�شي  �ملعد  ويو�شح 
 Grenoble" إد�رة �لأعمال يف مدينة جرونوبل �لفرن�شية� معهد 
"تقييم �شدق �لآخرين هو  École de Management" �أن 
رد  �شرعة  �أن  بحثنا  ويظهر  �لجتماعية  �لتفاعالت  م��ن  مهم  ج��زء 

�لفعل موؤ�شر مهم يبني عليه �لنا�ص ��شتنتاجاتهم حول �ل�شدق".
"جيم�ص  و�جن من جامعة  �لنف�شي دميينج  و�لطبيب  زيانو  و�أج��رى 
كوك" ب�شنغافورة �شل�شلة من �لتجارب مع �أكرث من 7500 م�شارك. 

ويف كل �شيناريو، تفاوت زمن �لرد من فوري �إىل ع�شر ثو�ن.
�أنها  �ملتاأخرة با�شتمر�ر على  �ل��ردود  ويف جميع �لتجارب، مت ت�شنيف 
�أقل �شدقاً، وكان �لتاأخري ملدة ثانيتني كافيا لكي ُينظر �إىل �لإجابة 

على �أنها غري �شادقة.

كورونا يتخذ م�سارًا �سديدًا لدى املدخنني
م�شار�ً  يتخذ  كورونا  �إن فريو�ص  �أندريا�ص  �شتيفان  �لربوفي�شور  قال 

�شديد�ً لدى �ملدخنني، وقد ي�شل �لأمر �إىل حد �لوفاة.
ُيلحق  �لتدخني  �أن  �لأمل��اين  و�لرئة  �لباطنة  �أمر��ص  طبيب  و�أو�شح 
مهمالت  �شلة  مبثابة  تعد  و�لتي  بالرئة،  �مل��وج��ودة  ب��الأه��د�ب  �شرر�ً 
لأعلى  �لبكترييا  وبقايا  �ملخاط  توجيه  تعمل على  �إنها  �لرئة؛ حيث 

بحيث ميكن طردها عرب �ل�شعال.
�لتنف�شية،  �مل�����ش��ال��ك  يف  �ل��ت��ه��اب��ات  ح���دوث  يف  �ل��ت��دخ��ني  يت�شبب  ك��م��ا 

وبالتايل ت�شتقر �لفريو�شات و�لبكترييا فيها ب�شهولة وي�شر.
ولتجنب  �أي�شاً.  �لإلكرونية  �ل�شجائر  على  �ملخاطر  ه��ذه  وتنطبق 
هذه �ملخاط �جل�شيمة ينبغي �لإقالع عن �لتدخني، مع �تباع �إجر�ء�ت 
�لوقاية من �لإ�شابة بفريو�ص كورونا و�ملتمثلة يف �لتباعد �لجتماعي 

وغ�شل �ليدين جيد�ً بانتظام و�رتد�ء �لكمامة.

ماذا تعرفني عن ماء املي�سيالر؟
ي�شهد عامل �لتجميل يف �لآونة �لأخرية رو�جاً كبري�ً مل�شتح�شر �لعناية 
 .)Micellar Water( "بالب�شرة �ملعروف با�شم "ماء �ملي�شيالر

فما مز�ياه؟
لالإجابة عن هذ� �ل�شوؤ�ل، �أو�شحت بو�بة �جلمال "هاوت.دي" �لأملانية 
�أن ماء �ملي�شيالر" يعد �أكرث م�شتح�شر�ت تنظيف �لب�شرة تطور� حتى 
�ملُزيالت  با�شم  تعرف  �شغرية  جزئيات  على  يحتوي  �إن��ه  حيث  �لآن؛ 
و�ل�شو�ئب  �لأو���ش��اخ  م��ن  �لب�شرة  تخل�ص  و�ل��ت��ي   ،)micelles(
توؤثر  �أن  دون  ومبللة  ناعمة  قطن  قطعة  با�شتخد�م  �ملكياج  وبقايا 

بال�شلب على حاجز �حلماية �لطبيعي للب�شرة.
و�أ�شافت "هاوت.دي" �أن ماء �ملي�شيالر يعد منا�شباً جد�ً لإز�لة �ملكياج 
تفتيح  على  �أي�شاً  يعمل  �أن��ه  �إىل  ب�شفة خا�شة، م�شرية  للماء  �ملقاوم 
�ملوجودة يف  �لفعالة  �مل��و�د  �مت�شا�ص  �لب�شرة، ومن ثم ميكنها  م�شام 

م�شتح�شر�ت �لعناية �لتالية ب�شورة �أف�شل.
و�أو�شت "هاوت.دي" با�شتخد�م م�شتح�شر ماء �ملي�شيالر �خلايل من 
 ،)PEG( ب�  �خت�شار�ً  جاليكول" �ملعروفة  �إيثيلني  "بويل  مركبات 
باحلم�ص  �شرر�ً  وُتلحق  م�شرطنة  باأنها  �شبهات  حولها  حتوم  و�لتي 

�لنووي وت�شبب �لعقم.
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نظارات واقع افرتا�سي 
لإ�سالح اأورام الوجه

�جل�شم  د�خ��ل  بروؤية  لالأطباء  �لفر��شي  للو�قع  جديدة  نظار�ت  ت�شمح 
�لت�شوهات  من  �لوجه  �أور�م  من  يعانون  �لذين  �ملر�شى  حتمي  �أن  وميكن 
لالأع�شاب  �ل��دق��ي��ق  �لت�شميم  ع��ن  �ل��و�ق��ي��ة  �ل��ن��ظ��ار�ت  وتك�شف  �ل��د�ئ��م��ة. 
�لدقيقة �ملحيطة بالورم، مما ي�شاعد �جلر�حني على جتنب �إتالفها �أثناء 
�جلر�حة. ويتم �ختبار �لنظار�ت، �لتي يتم تثبيتها عرب �شريط حول ر�أ�ص 
�جلر�ح يف م�شت�شفى جامعة لندن، حيث ي�شتخدمها �خلرب�ء كعالج لأور�م 
�لغدة �لنكفية، وهي كتل غري طبيعية تنمو على �لغدد �لنكفية، و�لتي تقع 

�أمام �لأذنني وتفرز �للعاب.
5000 بريطاين كل عام،  �لنكفية ت�شيب حو�يل  �لغدة  �أور�م  �أن  وُيعتقد 
و�لغالبية �لعظمى من �لأور�م %80 على �لأقل حميدة. وعلى �لرغم من 
�أنها ميكن �أن تنمو ب�شرعة، �إل �أنها ل تنت�شر �إىل �أجز�ء �أخرى من �جل�شم.

ولي�ص من �لو��شح ما �لذي ي�شبب هذه �لأور�م، وميكن �أن يكون �لتدخني 
توريثها،  كان ميكن  �إذ�  فيما  بالتحقيق  ا  �أي�شً �لعلماء  ويقوم  عامل خطر، 
لكن من �ملحتمل �أن تكون �جلر�حة لإز�لتها خطرية، حيث تت�شابك �لغدد 

مع ع�شب �لوجه �لرئي�شي �لذي يتحكم يف جميع �حلركات يف �لوجه.
�شلل  �مل��ر���ش��ى م��ن بع�ص  رب��ع  �أك���رث م��ن  ي��ع��اين  �لتقليدية،  ويف �جل��ر�ح��ة 
�لوجه �لذي يجعلهم غري قادرين على �إغالق �لعني يف �جلانب �مل�شاب، �أو 
حتريك �شفتهم �ل�شفلية للتحدث �أو تناول �لطعام �أو �ل�شرب ب�شكل �شحيح، 
يف  لكن  �أ�شهر.  ب�شعة  بعد  �لكاملني  و�حلركة  �ل�شعور  معظمهم  وي�شتعيد 

حالة و�حدة من كل 50 حالة يكون �ل�شرر د�ئًما.

�سريج غينزبور م�سدر اإلهام للفنانني
�أبرز  �شريج غينزبور من  �ملغني  ي��ز�ل  ل 
ثالثة  ب��ع��د  �لفرن�شية  �لأغ��ن��ي��ة  �أع����الم 
�أ�شلوبه  ي�شكّل  كما  رح��ي��ل��ه،  على  ع��ق��ود 
�ملو�شيقي "�لطموح" م�شدر �إلهام جليل 
جديد من �لفنانني �ل�شباب يف غري بلد 

حول �لعامل.
يف م�شهد لفت من فيلم "هاي فيدليتي" 
من  و�ملقتب�ص  ف��ري��رز  �شتيفن  للمخرج 
نك  للكاتب  عينه  �لعنو�ن  يحمل  كتاب 
�شاحب  وه��و  �لبطل  ي�شبط  ه��ورن��ب��ي، 
يوؤدي  �شيكاغو  يف  ل��الأ���ش��ط��و�ن��ات  حم��ل 
ل�شرقة  �أتيا  �شابني  كيوز�ك،  جون  دوره 
�لتي  �لأعمال  فينيل. ومن بني  �أقر��ص 
�أر�د  غينزبور  ل�شريج  �أ�شطو�نة  غنماها، 
بحثهما  �إط��ار  يف  بها  �ل�شتعانة  �لل�شان 
�أعمال  يف  ل�شتغاللها  م��ق��ط��وع��ات  ع��ن 

فرقتهما �لنا�شئة.
�أ�شطو�نات  ل�����ش��رق��ة  �حل���اج���ة  دون  م���ن 
فرق  ��شتلهمت  بها،  و�لفر�ر  �ملتاجر  من 
م��ع��روف��ة �أع���م���ال �مل��غ��ن��ي �ل����ذي ت���ويف يف 
1991، بينها  �آذ�ر/م���ار����ص  �ل��ث��اين م��ن 
للهيب  �لأم���ريك���ي���ة  ���ش��ول  ل  دي  ف��رق��ة 

هوب، وما�شيف �أتاك يف �لريب هوب.

عالمات حتذيرية مبكرة 
تخربك اأنك م�ساب بال�سكري �ص 23

ب�سرى لالأطفال واآبائهم.. األعاب 
الفيديو لي�ست كما تت�سورون

ل يكاد يخلو بيت به �أطفال يف ع�شرنا من "مناكفات" مع �لآب��اء، ب�شبب 
�أن �لو�لدين  �ألعاب �لفيديو، لكن يبدو  �أمام  �أوقاتا طويلة  ق�شاء �ل�شغار 

�شيكون لديهما ر�أي �آخر م�شتقبال.
فقد �أكد علماء يف جامعة �أك�شفورد �لربيطانية، �أن ممار�شة �ألعاب �لفيديو 

ميكن �أن يكون لها تاأثري �إيجابي على رفاهية �ل�شخ�ص و�شحته �لعقلية.
وتخالف هذه �لنتائج ما يت�شوره �لآباء عن �لآثار �ل�شارة لألعاب �لفيديو 

على �ل�شحة.
�أك�شفورد  معهد  يف  باحثني  �إن  ميل" �لربيطانية  "ديلي  �شحيفة  وقالت 
لالإنرنت، متكنو� من �لو�شول �إىل بيانات بع�ص �لألعاب من �أجل در��شة 

�لعالقة بني �شلوك �للعب و�ل�شحة �لعقلية.
"ي�شهدون  �للعب  خ��الل  ي�شتمتعون  �لذين  �لالعبني  �أن  �لفريق  ووج��د 

حت�شنا يف �شحتهم �لعقلية".
�أك�شفورد  �لأب���ح���اث يف معهد  وم��دي��ر  ل��ل��در����ش��ة  �ل��رئ��ي�����ص  �مل���وؤل���ف  وذك���ر 
"�ألعاب  �أن  �لنتائج تظهر  �أن  برزيبيل�شكي،  �أن��درو  �لربوفي�شور  لالإنرنت 
عو�مل  هناك  �أن  م�شيفا  ب�شحتك"،  ���ش��ارة  بال�شرورة  لي�شت  �لفيديو 

نف�شية �أخرى لها تاأثري كبري على رفاهية �ل�شخ�ص.

الإلكرتونيات �سبب ا�ستهالك ال�سكر
ي�شاهم عر�ص �لإعالنات �لتجارية �خلا�شة باملنتجات �لتي 
�ل�شكر و�لكافيني، مثل �حللويات وم�شروبات  يزيد فيها 
يف  �لتليفزيون  �شا�شة  على  �لغازية  و�مل�شروبات  �لطاقة 
زيادة ��شتهالك �ملر�هقني لها، ما ميثل خطر�ً كبري�ً على 
موقع  ن�شرها  �لتي  �لدر��شة  نتائج  و�أو�شحت  �شحتهم. 
�ملر�هقون  يتجاوز  �لطاقة  م�شروبات  بتناول  �أنه   »RT«
 25 تبلغ  و�لتي  يومياً  �ملقررة  �ل�شكر  كمية  من   27%
 18-12 �لكافيني )م��ن  م��ن  �ل��ي��وم و21%  يف  غ��ر�م��اً 
�لذكور  ��شتهالك  وج��اء  ملليغر�م(.   100 ت��ع��ادل  �شنة 

لهذه �ملو�د �أكرث من ��شتهالك �لفتيات.
�لهو�تف �ملحمولة ملدة  ��شتخد�م  �أن  �لنتائج  �أظهرت  كما 
�شاعة و�حدة فقط يومياً يزيد من ��شتهالك �ل�شكر بن�شبة 

بالن�شبة للمر�هقني.  18% بن�شبة  و�لكافيني   14%

 حتذيرات ا�ستهالك ال�سكر
وب���ن���اًء ع��ل��ى ه���ذه �ل��ن��ت��ائ��ج، ح���ذر �ل��ب��اح��ث��ون م���ن نتائج 
�لإ�شابة  �ل�شكر يومياً، مثل  ��شتهالك كميات عالية من 
�لأرق  �لأ�شنان،  ت�شو�ص  �ل�شكري،  كال�شمنة،  بالأمر��ص، 
�أي�شاً من بع�ص بد�ئل  �لنوم، كما ح��ذرو�  وت��ردي ج��ودة 
�ل�شكر و�لتي قد توؤدي �إىل �لإ�شابة ب�شرطان �لأمعاء، يف 

حال �لإفر�ط يف ��شتخد�مها.
تناول م�شروبات  �لإف��ر�ط يف  �لباحثون من  كذلك حذر 
�إ�شابة  يف  لت�شببها  �ل��ك��اف��ي��ني  ع��ل��ى  �مل��ح��ت��وي��ة  �ل��ط��اق��ة 
�ملر�هقني بال�شد�ع، �رتفاع �شغط �لدم، �لغثيان، �لتقيوؤ، 
ب�شكل  �لنوم  على  �لقدرة  وعدم  �ل�شدر  �آلم يف  �لإ�شهال، 

جيد خالل �لليل.

لنتائج  و�ملعلمني  �لآب��اء  �إب��ر�ز  �لدر��شة ب�شرورة  و�أو�شت 
هذه �لدر��شة وتوعية �ملر�هقني بها لتجنب �لأخطار �لتي 
تو�جههم ب�شبب �لعاد�ت �لغذ�ئية �خلطاأ �لتي توؤدي �إليها 

�لأجهزة �لإلكرونية.

اأطعمة ت�سبب الك�سل احذروها
م���ع زي�����ادة درج�����ات �حل�����ر�رة �أث���ن���اء ف�����ش��ل �ل�����ش��ي��ف، قد 
�لرغبة  وع��دم  باخلمول  و�لفتيات  �ل�شباب  بع�ص  ي�شعر 
�ل�شعور  ه��ذ�  ي��زد�د  �ملقاعد.  �أو  �ل�شرير  من  �لنهو�ص  يف 
ملتابعة  �ل��ت��ام  �ل�شت�شالم  م��ع  خا�شة  �مل��ر�ه��ق��ة،  ف��رة  يف 
�ل���»���ش��و���ش��ي��ال م��ي��دي��ا« و�مل�����ش��ت��ج��د�ت ع��ل��ي��ه��ا، ����ش���و�ء من 
�لعالية  بحر�رته  �ل�شيف  ي�شبح  �مل�شاهري،  �أو  �لأ�شدقاء 
ف�شل �لك�شل بتز�منه مع فرة �لإجازة �ل�شيفية، وعدم 
وجود �لتز�مات تدفع �ملر�هقني للحركة ب�شفة روتينية. 
�ل�شعور  ت�شبب  �أي�����ش��اً  �لأط��ع��م��ة  بع�ص  ه��ن��اك  ذل���ك،  �إىل 
�لعامة  �لطاقة  �نخفا�ص  بالك�شل و�خلمول، وتت�شبب يف 
�لقيام  عند  ب��الإره��اق  ي�شيبك  �لإح�شا�ص  ه��ذ�  للج�شم، 
ب��اأق��ل جم��ه��ود، ل��ه��ذ� ي��ج��ب جت��ن��ب ه���ذه �لأط��ع��م��ة قدر 

�لإمكان.

اأطعمة ت�سبب الك�سل 
 �ملخبوز�ت �مل�شنوعة من �لدقيق �لأبي�ص

�أن��و�ع��ه و�مل��خ��ب��وز�ت، مثل  مثل �خل��ب��ز �لأب��ي�����ص بجميع 
�ل��ك��رو����ش��ون و�ل��ب��ات��ي��ه و�ل��ب��ي��ت��ز� ول��ف��ائ��ف �ل��ق��رف��ة، لأن 
كبري  ب�شكل  �ل���دم  �شكر  �رت��ف��اع  ي�شبب  �لأب��ي�����ص  �لدقيق 
مما  مفاجئ،  ب�شكل  �نخفا�شه  ثم  مبا�شرة،  تناوله  عقب 
بعد  �جل��وع  و�أي�شاً  و�خل��م��ول،  بالك�شل  �ل�شعور  يعطيك 

ف���رة ق�����ش��رية ج���د�ً م��ن ت��ن��اول ه���ذه �مل��خ��ب��وز�ت، ولهذ� 
ين�شح با�شتخد�م �خلبز �مل�شنوع من �لدقيق �لأ�شمر بدًل 

من �لأبي�ص، و�لتقليل من �ملخبوز�ت بوجه عام.

حبوب الإفطار اأو الكورن فليك�س
ف�شاًل عن �أنها ت�شبب �جلوع بعد فرة ق�شرية جد�ً من 
بالك�شل  �لإح�شا�ص  عن  م�شوؤولة  �أي�شاً  �أنها  �إل  تناولها، 
و�نخفا�ص �لطاقة، فال تتعجبي �إذ� �شعرت بالنعا�ص بعد 
�لذي يحتوي على هذه �حلبوب، خا�شة  �إفطارك  تناول 

تلك �لتي حتتوي على �شكريات وملونات.

الأطعمة املقلية
ل تتعجبي �إذ� �شعرت برغبة �شديدة يف �لنوم عقب تناول 
وجبة من �لدجاج و�لبطاط�ص �ملقلية، فالدهون �ملوجودة 
يف ه���ذه �لأط��ع��م��ة حت��ت��اج م���ن �جل�����ش��م جم���ه���ود�ً كبري�ً 
�جل�شم  ط��اق��ة  يف  �نخفا�ص  َي��ح��دث  وب��ال��ت��ايل  له�شمها، 

عامة، لأن �جل�شم م�شغول به�شم هذه �لأطعمة.

م�سروبات الطاقة
�لطاقة  م�شروبات  ب��اأن  �لكثريون  يعتقده  ما  عك�ص  على 
مت��د �جل�����ش��م ب��ال��ط��اق��ة �ل��الزم��ة لإن��ه��اء �مل��ه��ام �ملطلوبة 
خالل �ليوم، فالكمية �لكبرية من �لكافيني و�ل�شكر �لتي 
�لطاقة  رفع  يف  تت�شبب  �مل�شروبات،  تلك  عليهما  حتتوي 
كبري،  ب�شكل  �أخ��رى  م��رة  �نخفا�شها  ثم  ق�شرية،  لفرة 
ومن ثم ت�شبب �لإح�شا�ص بالك�شل، وذلك لنخفا�ص ن�شبة 
�ل�شكر ب�شكل ملحوظ يف �لدم بعد فرة من تناولها، مما 

يجعل �جل�شم يف حالة من �خلمول �لعام.

درا�سة: اإجهاد الزووم 
حقيقي وهذه نتائجه

حديثة،  ع��ل��م��ي��ة  در������ش����ة  ك�����ش��ف��ت 
�لزووم"،  "�إجهاد  م�����ش��ط��ل��ح  �أن 
�أن��ه �شكل من  و�ل��ذي يو�شف على 
�لذي  �لعقلي"  "�لإرهاق  �أ���ش��ك��ال 
يعملون  مم��ن  �لأ�شخا�ص  ي�شيب 
با�شتخد�م  �ملنزل  من  يتعلمون  �أو 

�لتطبيق، هو مر�ص حقيقي.
�أجر�ها  �ل��ت��ي  �ل��در����ش��ة  و�أ����ش���ارت 
"�شتانفورد"  ج��ام��ع��ة  يف  ب��اح��ث��ون 
يف  نتائجها  ون�����ش��رت  �لأم��ريك��ي��ة، 
�آند  م��اي��ن��د  "تكنولوجي،  جم��ل��ة 
حالة  يف  �لبقاء  �أن  �إىل  بيهيفري"، 
تطبيقات  على  م�شتمر"  "ظهور 
�ل��ف��ي��دي��و و�ل���ت���ي �شاع  م����وؤمت����ر�ت 
ظل  يف  ك��ب��ري  ب�شكل  ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا 
جائحة كورونا، من �شاأنه �أن يزيد 
�لربوفي�شور  وق����ام  �ل��ت��وت��ر.  م���ن 
جريميي بيلن�شون، �ملدير �ملوؤ�ش�ص 
للتفاعل  "�شتانفورد  مل���خ���ت���رب 
بتحليل  �لفر��شي"،  �ل��ب�����ش��ري 
عن  �ل��ن��اج��م��ة  �لنف�شية  �لأ����ش���ر�ر 
ق�شاء �شاعات �أمام بر�مج موؤمتر�ت 
�إىل  "زووم"، م�شري�  �لفيديو مثل 
�أعر��ص  �لرئي�شي يف ظهور  دورها 

مثل �لتعب و�لإرهاق.
نيوز"  "فوك�ص  ���ش��ب��ك��ة  ون���ق���ل���ت 
جانب  �إىل  ق���ول���ه،  ب��ي��ل��ن�����ش��ون  ع���ن 
بر�مج  با�شتخد�م  �لعينني  �إره���اق 
�ل�شعور  ف���اإن  �لفيديو،  م��وؤمت��ر�ت 
�أ�شخا�ص يتابعون ما يقوم  بوجود 
يكون  �مل��ت��ح��دث��ون،  ي��ق��ول��ه  �أو  ب���ه 

حمفز� لل�شعور بالتوتر و�لقلق.
�لنافذة  ت�شغري  بيلن�شون  و�ق��رح 
�لتي  ب���الج���ت���م���اع���ات  �خل����ا�����ش����ة 
من  غ����ريه  �أو  "زووم"  ع���رب  ت��ت��م 
�لتطبيقات �ملماثلة، بحيث يخفف 
تاأثري  من  �إر�دي  ل  ب�شكل  �لدماغ 
���ش��ورة �لأ���ش��خ��ا���ص �ل��ظ��اه��ري��ن يف 

تلك �للقاء�ت �لفر��شية.

�سلمى حايك تخطف الأنظار 
على ال�سجادة احلمراء 

ح�شرت �لنجمة �لعاملية  �شلمى حايك  
حفل توزيع جو�ئز "غولدن غلوب" 
�للبنانية  �لنجمة   . يف بيفريل هيلز 
�لأ�����ش����ل �ل��ب��ال��غ��ة م���ن �ل��ع��م��ر 54 
جميل  �أح��م��ر  بف�شتان  تاألقت  ع��ام��اً، 
�لف�شتان  �حل���م���ر�ء.  �ل�����ش��ج��ادة  ع��ل��ى 
ونالت  م��اك��وي��ن،  �ألك�شاندر  د�ر  م��ن 
من  ك��ب��ري�ً  ��شتح�شاناً  عليه  �شلمى 
�شلمى من بني  وكانت  �ملو�شة.  نقاد 
�لعديد من �لنجوم و�لنجمات �لذين 
�شاركو� بتقدمي جو�ئز �حلفل. وكان 
�لذي   ، �لعام  ه��ذ�  تاأجيل �حلفل  مت 
ك��ان��ون �لثاين- �أو�ئ���ل  يقام ع��ادة يف 
يناير ، �إىل 28 �شباط-فرب�ير حيث 
تو��شل هوليوود �لتكيف مع جائحة 
�ل�شالمة  و�إر�شاد�ت  كورونا  فريو�ص 

�جلديدة.

�سر زيادة ا�ستهالك املراهقني لل�سكر والكافيني

اأمريكي،  طالب  األ��ف   32 بيانات  ك�سفت 
عامًا،   15  -  13 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح 
املراهقني  ا�ستهالك  زيادة  وراء  ال�سر  اأن 
غري  �سبب  اإىل  يعود  والكافيني  لل�سكر 
الغذائية  بالعادات  مرتبط  وغري  متوقع 
ال�سباب  ميار�سها  التي  الأخ���رى  اخلطاأ 
ال�سبب،  ب��ل  ال�����س��ن،  ه��ذه  يف  وال��ف��ت��ي��ات 
اأهمها  وم���ن  الإل��ك��رتون��ي��ة،  الأج���ه���زة 
الطالب  بيانات  جاءت  كما  التليفزيون، 
الطبي  للفح�س  الوطني  الربنامج  �سمن 
»الطعام  مفهوم  ع��ن  م��ع��ربة  ب��امل��دار���س 
امل�ساحبة  الأطعمة  تناول  وهو  امل�ستت« 
الهاتف  ت�سفح  مثل  اأخ����رى،  لأن�سطة 
املحمول اأو م�ساهدة التلفزيون، مما يوؤدي 
وعدم  الطعام  كميات  يف  الإف���راط  اإىل 

الرتكيز يف نوعية الأكل وجودته.
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�ش�ؤون حملية

برعاية وح�سور نهيان مبارك

تكرمي الفائزين افرتا�سيا يف جوائز ال�سيخ حممد بن خالد اآل نهيان

تزامنًا مع اليوم العاملي للتوعية بالأمرا�س النادرة

كلية الطب والعلوم ال�سحية يف جامعة الإمارات تنظم العر�ض الفرتا�سي ليوم الأمرا�ض الوراثية النادرة

•• العني - الفجر

�آل  مبارك  نهيان  �ل�شيخ  معايل  وح�شور  رعاية  حتت 
نهيان ع�شو جمل�ص �لوزر�ء وزير �لت�شامح و�لتعاي�ص 
وبح�شور �ل�شيخ خليفة بن حممد بن خالد �آل نهيان 
و�ل�شيخ �شلطان بن حممد بن خالد �آل نهيان و�ل�شيخ 
حمد�ن بن حممد بن خالد �آل نهيان ورئي�ص جمل�ص 
نهيان  �آل  خ��ال��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  م��وؤ���ش�����ش��ات  �إد�رة 
حممد  بنت  �شما  د.  �ل�شيخة  و�لتعليمية  �لثقافية 
�أقيم �حلفل �لفر��شي لتكرمي  �آل نهيان،  بن خالد 
نهيان  �آل  خالد  بن  حممد  �ل�شيخ  بجائزة  �لفائزين 
�ل�شيخ حممد بن  لالأجيال يف دورتها )22( وجائزة 

خالد �آل نهيان للكتابة �لإبد�عية يف دورتها )7( 
�آل  م��ب��ارك  نهيان  �ل�شيخ  م��ع��ايل  بكلمة  �حل��ف��ل  وب���د�أ 

نهيان جاء فيها
 ) ي�شرين كثري�ً ، �أن �أكون معكم �ليوم  يف هذ� �حلفل 
�لفر��شي ؛ لتكرمي �لفائزين ، بجو�ئز -�ملغفور له 
�آل نهيان- طيب  �ل�شيخ حممد بن خالد   - ب��اإذن �هلل 
�لفائزين  �إىل جميع   ، �أت��ق��دم معكم  �إنني   - ث��ر�ه  �هلل 
متنياتنا  عن  معرب�ً  و�لتهنئة،  بالتحية   ، و�ل��ف��ائ��ز�ت 
عن   ، وك��ذل��ك  ب��ل   ، و�لتوفيق  بالنجاح   ، لهم  �لطيبة 
، يف  ، من��اذج طيبة  د�ئ��م��اً  يكونو�  ب��اأن   ، لهم  توقعاتنا 

�شوف  �أننا   ، جميعاً  لهم  وم��وؤك��د�ً   ، و�لإجن���از  �لعطاء 
ب��ك��ل �ه��ت��م��ام و�ع���ت���ز�ز ، م�شريتهم يف   ، ن��ت��اب��ع د�ئ���م���اً 

�لعطاء و�لإجناز ( 
، ما متثله ه��ذه �جلو�ئز  �أحيي بكل �شدق   : و�أ���ش��اف 
�شمعٍة  م��ن   ، بالفعل  وم��ا حققته  م��ن متيز وجن���اح،   ،

طيبة 
 ثم �أ�شار لالحتفال �لفر��شي بقوله: �إن لقاءنا معاً 
فاإمنا هو جت�شيد   ، ُبعد  �لعام عن  ه��ذ�  يتم  ك��ان  ،و�إن 
�لإن�شان  متكني  من   ، جميعاً  عليه  نحر�ص  ملا   ، مهم 
�أن يكون قوة  يف �لإم��ار�ت ، و�لحتفاء بقدر�ته ، على 
�إيجابية ووجودنا معاً �ليوم ، هو �عتز�ز ببلدنا �لإمار�ت 
، وبحر�شها �لكبري ، على ن�شر مبادئ �لتقدم و�خلري 
و�ل�شالم ، بني �جلميع ، وكيف �أنها وبحمد �هلل ، دولة 
ترى يف �أبنائها وبناتها ، �أعظم مورد ، و�أف�شل ��شتثمار 
، على �لنجاح و�لتفوق ، وتوفر لهم  ، ت�شجعهم د�ئماً 

كل �ٌشبل �لنمو و�لتقدم 
 ثم قدم �ل�شكر و�لتقدير ، لكل َمن ي�شاهم يف تنظيم 
عاماً  �لطيب،  �لنحو  ه��ذ�  على   ، �جلو�ئز  ه��ذه  و�إد�رة 
 ، �ملجتمع  موؤ�ش�شات  كافة   ، بال�شكر  وخ�ص   ، عام  بعد 
�ل��ت��ي ت��ت��ع��اون م��ع ه��ذه �جل��و�ئ��ز ، وت��ق��دم لها �لدعم 
و�مل�شاندة ، وقال: كما ن�شكر بالذ�ت ، �شمو �ل�شيخة د. 
رئي�ص جمل�ص   ، نهيان  �آل  بن خالد  بنت حممد  �شما 

يت�شم  مبا   ، �لكبري  �عتز�زنا  عن   ، لها  ونعرب  �لإد�رة 
�لكرمي  و�لدها  لذكرى   ، وف��اٍء وولء  ، من  به عملها 
 ، و�لتفوق  �لمتياز  ت�شجيع  على   ، �لقوي  وحر�شها   ،

و�حلث على �لإبد�ع و�لعمل �جلاد .
هذ� وكانت قد �شرحت رئي�ص جمل�ص �لإد�رة �ل�شيخة 
�آل نهيان بهذه �ملنا�شبة  د. �شما بنت حممد بن خالد 
نحو  �لإن�شانية  رحلة  يف  كبري�  منعطفا  ك��ان  ع��ام  يف 
�مل�شتقبل تغريت من خالله �حلالة �ل�شتثنائية �لتي 
و�شعتها فيها جائحة كوفيد 19 �لكثري من مظاهر 
�حلياة، وعا�شت �لإن�شانية حالة قلق؛ ولكن جاء �لعلم 
ليمنح �لب�شرية كما �لعادة درعها ملقاومة هذه �جلائحة، 
و ��شتمرت �حلياة يف حتقيق �لتو�زن مع تلك �لظروف 
حممد  �ل�شيخ  موؤ�ش�شات  يف  روؤيتنا  كانت  و  �جلديدة، 
بن خالد �آل نهيان �لثقافية و�لتعليمية �أن حتدي هذ� 
�أجل  من  و�لعطاء  �لعمل  من  باملزيد  �شينجح  �لتغري 
�أن  و��شتطعنا  �لتغيري�ت  تلك  مع  فتو�ءمنا  �ملجتمع، 
و�ليوم  و�لثقافية،  �ملعرفية  م�شريتنا  على  نحافظ 
�أ�شماء �لفائزين بجائزة �ل�شيخ حممد  ن�شعد باإعالن 
بن خالد �آل نهيان لالأجيال و جائزة �ل�شيخ حممد بن 

خالد �آل نهيان للكتابة �لإبد�عية.
�شيف  د.  �لتميز  �أمناء جو�ئز  كلمة جمل�ص  كما قدم   
�ملحروقي حيث �أ�شاد بقيمة �جلائزتني �لتي تناف�ص يف 

هذه �ل�شنة 138 م�شاركا من خمتلف �إمار�ت �لدولة 
و��شتحق �لفوز 31  فائز� وفائزة .

�نطالقهما  �شعت هاتان �جلائزتان منذ  لقد  و�أ�شاف 
لدى  و�لب��ت��ك��ار  و�لإب����د�ع  �لتميز  مفهوم  تر�شيخ  �إىل 

�أبنائنا �لطلبة .
�لأجيال  ب��ج��ائ��زة  �ل��ف��ائ��زي��ن  ع���ن  �لإع������الن  وق���د مت 
�لتالية  �لفئات  يف  وفائزة  فائز�   )  17( عددهم  وبلغ 
) ف��ئ��ة �ل��رب�ع��م -ري��ا���ص �لأط���ف���ال- و ف��ئ��ة �لرب�عم 
�لنابغ  �ملتميز  �لطالب  وفئة  و�لثاين-  �لأول  -�ل�شف 
-�مل�شتوى �لأول و�لثاين و�لثالث وفئة �لطالب �ملتميز 
�لطالب  وفئة  �جلامعة  فئة  �لر�بع-  -�مل�شتوى  �لنابغ 
�ملتميز من -�أ�شحاب �لهمم- من �لثالث حتى �ملرحلة 

�جلامعية ( .
�أما يف جائزة �ل�شيخ حممد بن خالد �آل نهيان للكتابة 
وفائزة  ف���ائ���ز�  ع���دده���م )14(  ب��ل��غ  ف��ق��د  �لإب���د�ع���ي���ة 
�لتالية  �ملجالت  يف  تناف�شو�  �لدولة  �أنحاء  كافة  من 
�مل�شرح، جم��ال -�خل��اط��رة، جم��ال -�لكتابة  :)جم��ال 
�لق�شرية  -�لق�شة  جمال  �لالمع،  -�لقلم  �لكرتونية 
�لقلم   - �لق�شرية  -�لق�شة  جم��ال  �ل��و�ع��د،  -�ل��ق��ل��م 
بتقدمي  �لفر��شي  �لتكرمي  حفل  و�ختتم  �لالمع( 
�لكرمي  ل��ر�ع��ي �حل��ف��ل و�حل�����ش��ور  و�ل��ت��ق��دي��ر  �ل�شكر 

وتقدمي �لتهنئة للفائزين .

•• العني-الفجر

ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة �ل��ط��ب و�ل��ع��ل��وم �ل�����ش��ح��ي��ة يف جامعة 
" �لإمار�ت  برنامج  يف  م�شاركتها  �شمن  �لإم����ار�ت  
ليوم  �لف���ر�����ش���ي  �ل���ع���ر����ص  بعد،"  ع���ن  تبتكر" 
مع  بالتز�من  وذل��ك  �لنادرة"،  �ل��ور�ث��ي��ة  �لأم��ر����ص 
�ليوم �لعاملي لالأمر��ص �لنادرة و�لذي ي�شادف 28 
من �شهر فرب�ير، وذلك بالتعاون مع جمعية �لإمار�ت 
�جلينوم  وعلم  �ل��ور�ث��ة  وق�شم  �ل��ن��ادرة،  ل��الأم��ر����ص 
 – ب�شتكي  فاطمة  �ل��دك��ت��ورة  بح�شور  �جل��ام��ع��ة،  يف 
�لنادرة، وعدد من  �لإم��ار�ت لالأمر��ص  من جمعية 

�خلرب�ء و�ملخت�شني و�لأكادمييني و�لطلبة.

�أ�شتاذ   – �جل�شمي  فاطمة  �لربوفي�شورة  و�أو�شحت 
�ل���ط���ب و�لعلوم  ب��ك��ل��ي��ة  �ل����ور�ث����ة و�جل���ي���ن���وم   ع��ل��م 
�ل�شحية " �أن يوم �لأمر��ص �لنادرة هو حدث عاملي 
يهدف �إىل زيادة �لوعي بالأمر��ص �لنادرة وتاأثريها 
يعي�شون  �ل��ذي��ن  و�لأ���ش��خ��ا���ص  �مل�شابني  ح��ي��اة  على 
�لأمر��ص  من   72٪ لأن  ونظًر�  وعائالتهم،  معهم 
ا يوًما مهًما  �لنادرة له�����ا �ش������بب ور�ثي، يعد هذ� �أي�شً
لت�شليط �ل�شوء على م�شاهمة �لعلماء �ملتخ�ش�شني 
يف جمال �ل�شحة �لور�ثية و�لأكادمييني يف ت�شخي�ص 

وع�����الج �لأمر��ص �لن����ادرة.
يحمله  ما  حول  �شامال  تو�شيحياً  عر�شاً  وق����دمت 

�مل�شتقبل لالأمر��ص �لنادرة. 

�لأمر��ص  ليوم  �لفر��شي  �لعر�ص  خ��الل  وج��رى 
�ملعرفة و�خلرب�ت،  تبادل  �لإم���ار�ت  دول��ة  �لنادرة يف 
و�أ�شرهم  �ملر�شى  بني  �لفعال  و�لتو��شل  و�لق�ش�ص 
و�ملهنيني و�لأكادميني ،حول كيفية تاأثري �لأمر��ص 
�لبحثية  و�مل�شاهمات  �ليومية  حياتهم  على  �لنادرة 

لهذه �لأمر��ص.
وق���دم �ل��ربف�����ش��ور روج���ر ف��و – �لأ���ش��ت��اذ �ل���ز�ئ���ر يف 
�شنغافورة  �لور�ثة وعلم �جلينوم  من جامعة  ق�شم 
�لقلب  �أم���ر�����ص  ع��ن  تعريفيا  – ع��ر���ش��ا  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لأمر��ص  ي��وم  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار  �شنغافورة،  �ل��ن��ادرة يف 
 ، �لنادرة  بالأمر��ص  للتوعية  عاملي  يوم  هو  �لنادرة، 
وتعزيز ثقافة �لأمر��ص �لور�ثية يف �ملجتمع ، ودور 

�لأبحاث �لعلمية يف ت�شخي�ص وعالج هذه �لأمر��ص، 
بالتعاون بني �ملوؤ�ش�شات �لأكادميية �لعاملية.

ك���م���ا ����ش��ت��ع��ر���ص ك����ل م����ن �ل����دك����ت����ورة م���ن���ى �شالح 
علي،  ب�شام  و�لربف�شور  ع��ك��اوي،  ن��ادي��ة  ،و�ل��دك��ت��ورة 
عدد�ً من �لدر��شات �لعليا يف جمال �لإر�شاد �لور�ثي 

وعلم �جلينوم باجلامعة.
فيما قدمت �لدكتورة هنادي عبد �لرحمن،  در��شة 
حالة لالأمر��ص �لنادرة يف دولة �لإم��ار�ت، و قدمت 
�لدكتورة نورة �لظاهري ، نبذة عن عالج �لأمر��ص 
علي  �شالمة  �لآن�شة  من  كال  و��شتعر�شت  �ل��ن��ادرة، 
�أح��م��د �ل��ن��ع��ي��م��ي و�ل�����ش��ي��دة ع���زة �ل��ك��ع��ب��ي جتربتهم 

�ل�شخ�شية ورحلتهم مع �لأمر��ص �لنادرة .

عمومية »الكيميائية« تبارك قناة اليوتيوب 
وجائزة م�سكان العور وا�ستعدادات اخلم�سني

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

�ملميزة  �لتطوعية  باجلهود  �ملجتمع  تنمية  وز�رة  �أ�شادت 
بقيادة  �خليمة  ر�أ�ص  يف  �لإمار�تية  �لكيميائية  للجمعية 
�لأ�شتاذة موزة �شيف �ل�شام�شي رئي�شة �جلمعية و�لحتاد 

�لكيميائي �خلليجي.
جاء ذلك على ل�شان �ل�شيد �أحمد �خلدمي �لعنتلي نائب 
خالل  ب��ال��وز�رة  �لعام  �لنفع  ذ�ت  �جلمعيات  �إد�رة  مدير 
عرب  لها  �لعادية  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  ح�شوره 
تطبيق " زوم " �أم�ص �لأول ونوه �خلدمي بدور �جلمعية 
يف توثيق �لعالقة بني �لكيميائيني و�ملعاهد و�ملوؤ�ش�شات 
�ملجتمع  تطوير  يف  �لكيمياء  ب��دور  و�لتعريف  �لعلمية 
�لكيميائيني  ���ش��اأن  رف��ع  على  وعملها  �مل��ي��ادي��ن  �شتى  يف 
وتنظيمها  و�ل��ع��م��ل��ي  �ل��ع��ل��م��ي  مب�����ش��ت��و�ه��م  و�ل��ن��ه��و���ص 
�لرب�مج �لالزمة لتحقيق ذلك مع �ملد�ر�ص و�جلامعات 
�لكيمياء  حقول  يف  �لعلمي  �لبحث  دع��م  يف  و�إ�شهاماتها 
وجناح  �ل��ك��ي��م��ي��اء  تعليم  ب��ر�م��ج  ت��ط��وي��ر  ويف  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
يف  و�ل��ف��ن��ي��ة  �لعلمية  �ل���ش��ت�����ش��ار�ت  ت��ق��دمي  يف  �جلمعية 
ن�شاطات  و�إب��ر�زه��ا  وتطبيقاته  �لكيمياء  علم  جم��الت 
�لفاعل  وح�شورها  �لإمار�تيني  �لكيميائيني  و�إجن���از�ت 
�خلليجية  �لكيميائية  و�لحت��اد�ت  �أن�شطة �جلمعيات  يف 

و�لعربية و�لدولية.
�ل�257   �شمن  �جلمعية  جهود  على  �خل��دمي  �أثنى  كما 
ت�شرف  ب��ال��دول��ة  ع��ام  نفع  و���ش��ن��دوق  وموؤ�ش�شة  جمعية 
عليها �لوز�رة وتتميز بن�شاط تطوعي يخدم �لكيمائيني 

د�خل �لدولة وخارجها.
�ل�شام�شي  �شيف  م���وزة  �لأ���ش��ت��اذة  �أ���ش��ادت  جانبها  وم��ن 

وز�رة  ملقر �جلمعية وبدعم  ر�أ���ص �خليمة  بدعم حكومة 
�لتطوعية  �أهد�فها  يحقق  مبا  �ل�شنوي  �ملجتمع  تنمية 
على  �جلمعية  حر�ص  �ىل  م�شرية   ، �لكيمياء  جم��ال  يف 
حتقيق روؤيتها �ملتمثلة يف �لرتقاء بالكيمياء يف �لإمار�ت 
تطوير  يف  وطموحها  �جلمعية  وح��ر���ص   ، �لعاملية  �إىل 
�ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي يف �لإم��������ار�ت ، م���ن خ����الل تقدمي  �ل��ع��م��ل 
جهود  و�إب��ر�ز   ، �لكيميائية  و�لدر��شات  �لأبحاث  وتعزيز 
�لكيميائيني يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة و�لوطن 

�لعربي وحتقيق �ل�شر�كة �ملجتمعية �لفاعلة.
�لدورة  يف  �لإد�رة  جمل�ص  جهود  على  �لعمومية  و�أثنت 
�ملا�شية لعام �ل�شتعد�د للخم�شني  وم�شاركات �جلمعية 
�لأن�شطة  من  �لعديد  و�حت�شان  و�خلارجية  �لد�خلية 
و�برزها  �ل��دول��ة  م�شتوى  على  �لكيميائية  و�لفعاليات 

�أ�شبوع �لكيمياء �لعربي .
�لكيمياء  �ملا�شي �لحتفال بيوم  �لعام  �أن�شطة  �برز  ومن 
�جلمعية  فرب�يرو��شت�شافة  م��ن  �ل��ث��اين  يف  �لم���ار�ت���ي 
يف  و�مل�شاركة  �ملن�شوري   ه��ز�ع  �لمار�تي  �لف�شاء  لر�ئد 
حتكيم جائزة حمد�ن بن ر��شد لالأد�ء �لتعليمي �ملتميز 
و�إعد�د �ملذكرة �لتف�شريية للربوي �ملتميز و�مل�شاركة يف 
للتميز  �شقر  �ل�شيخ  لربنامج  �لتعليم  يف  �لبتكار  دورة 
للكيمياء  �لعربي  �لحتاد  �جتماعات  وح�شور  �حلكومي 
لالحتاد  �لإ���ش��ت�����ش��اري��ة  و�ل��ل��ج��ن��ة  للكيمياء  و�خل��ل��ي��ج��ي 
�ليوتيوب  على  للجمعية  خا�شة  قناة  وتد�شني  �لعربي 
و�مل�شاركة يف فعاليات �شهري �لقر�ءة و�لبتكار ويوم ز�يد 
وغريها  �ل�شهيد  ويوم  �لوطني  و�ليوم  �لإن�شاين  للعمل 
�لكيميائية  �أطياف  جملة  و�إ���ش��د�ر  �لوطنية  �لأي��ام  من 

و�جلدول �لدوري و�لتقومي �ل�شنوي .

بهدف التعاون يف جمال البحث ال�سريري
»�سحة« توقع مذكرة تفاهم مع جامعة 

حممد بن زايد للذكاء ال�سطناعي 
اأطباء »�سحة« واأع�ساء هيئة التدري�ض يف اجلامعة ي�ستك�سفون الآفاق 

الواعدة لدمج الذكاء ال�سطناعي يف خدمات الرعاية الطبية 
•• اأبوظبي- الفجر

للرعاية  �شبكة  �أكرب  "�شحة"،  �ل�شحية  للخدمات  �أبوظبي  �شركة  �أبرمت 
م��ع جامعة  تفاهم  م��ذك��رة  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  �ل�شحية يف 
�لعليا  للدر��شات  بحثية  �أول جامعة  �ل�شطناعي،  للذكاء  ز�يد  بن  حممد 
�شة بالذكاء �ل�شطناعي على م�شتوى �لعامل، لت�شهيل �لتعاون بني  �ملتخ�شّ
�جلانبني يف دمج ��شتخد�مات �لذكاء �ل�شطناعي �شمن �لرعاية �لطبية 

�ملُقّدمة، ولتح�شني �خلرب�ت �ل�شريرية و�لرتقاء بتجربة �ملري�ص.
ووّقع مذكرة �لتفاهم �لدكتور جاريث جوديري، �لرئي�ص �لتنفيذي ملجموعة 
"�شحة"، و�لربوفي�شور �لدكتور �إريك زينغ، رئي�ص جامعة حممد بن ز�يد 
للذكاء �ل�شطناعي، بهدف ت�شهيل �إجر�ء �مل�شاريع �لبحثية �لتعاونية بني 

�ملوؤ�ش�شتني �لر�ئدتني.
يف  �ل��ت��دري�����ص  هيئة  وت��وف��ر ه��ذه �لت��ف��اق��ي��ة لأط��ب��اء "�شحة" ولأع�����ش��اء 
ة ل�شتك�شاف وتقدمي حلول تعتمد على �لذكاء �ل�شطناعي  �جلامعة من�شّ
يف معاجلة حتديات �لرعاية �لطبية �لأ�شا�شية، و�لرتقاء مب�شتوى خدمات 

�لرعاية �ل�شحية �ملوجهة للمري�ص.
وبالإ�شافة �إىل مذكرة �لتفاهم، تتعاون "�شحة" وجامعة حممد بن ز�يد 
للذكاء �ل�شطناعي يف �لعديد من �لتفاقيات و�مل�شاريع �لبحثية، ويتمثل 
يف  ل�شتك�شافها  �لطرفان  �شي�شعى  �لتي  �لرئي�شية  �لركيز  جم��الت  �أح��د 
�ل�شريع  �لتقييم  بهدف  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  على  تعتمد  حلول  تطوير 
�لإ�شابة  م�شتوى  قيا�ص  طريق  عن  "كوفيد19-"  بفريو�ص  لالإ�شابات 
يف ف�شو�ص �لرئة �ملختلفة، مبا �شيتيح �لتحديد �لدقيق ل�شدتها، وتزويد 
�أكرب  �إ�شابة  ب��الأدو�ت �ملنا�شبة لت�شنيف �ملر�شى �ملعر�شني خلطر  �لأطباء 

باملزيد من �مل�شاعفات.
و�شتبحث �لفرق �ملتعاونة من كال �لطرفني �أي�شاً يف �لتاأثري�ت بعيدة �ملدى 
�ملتحدة، وخا�شة  �لعربية  �لإم��ار�ت  "كوفيد19-" على جمتمع  لفريو�ص 
�لكلى.  �أو  �لكبد  �أو  �لقلب  يف  �أم��ر����ص  من  بالفعل  يعانون  �لذين  �لأف���ر�د 
�لذكاء  للتعّلم تعتمد على  �لبحث يف تطوير حلول موحدة  و�شي�شهم هذ� 
�لدخول  �لبيانات عند  �ل�شطناعي، مبا ي�شمن �حلفاظ على خ�شو�شية 

�إىل �لعينات �لع�شو�ئية ل�شجالت �ملر�شى.
ويف هذ� �لإطار، قال �لدكتور جاريث جوديري، �لرئي�ص �لتنفيذي ملجموعة 
"ي�شهم دمج �لتكنولوجيا يف �لعمليات �لإد�ري��ة و�لطبية �شمن  "�شحة": 
منظومة �لرعاية �ل�شحية يف متهيد �لطريق �أمام بناء نظام �أقوى للرعاية 
بالبحوث  و�ل��ق��ي��ام  �لإج�����ر�ء�ت،  لتب�شيط  �أو���ش��ع  جم���اًل  ويتيح  �ل�شحية، 
�لتحولية، و�لرتقاء بتجربة �ملري�ص، مبا يوؤدي يف �لنهاية �إىل �إر�شاء قطاع 

�شحي �أكرث فعالية من حيث �لتكلفة".
�لرعاية  �أ�ش�ص  تر�شيخ  على  حر�شنا  �إط��ار  "يف  جوديري:  �لدكتور  و�أ�شاف 
�لإمار�تي وتزويده  �ملجتمع  �حتياجات  لتلبية  و�لثابتة،  �ملتطورة  �ل�شحية 
�شر�كتنا  �لطبية، تهدف  �لرعاية  �ل�شتثنائية يف جمال  �لعاملية  باخلرب�ت 
مع جامعة حممد بن ز�يد للذكاء �ل�شطناعي �إىل دمج �لإمكانات �لهائلة 
للذكاء �ل�شطناعي �شمن خدمات �لرعاية �ل�شحية �لتي نقدمها، ونحن 
�لطبي  �لبحث  جم��الت  يف  �ل��و�ع��دة  �ل��ق��در�ت  ه��ذه  با�شتك�شاف  ملتزمون 

و�لك�شف و�لت�شخي�ص �ملبكر و�تخاذ �لقر�ر و�لعالج".
كما �شيتيح هذ� �لتعاون بني �ملوؤ�ش�شتني �لر�ئدتني يف جمايل تخ�ش�شهما، 
ومعاجلة  �لت�شخي�ص  طرق  �ختبار  يف  �مل�شركة  جهودهما  لتعزيز  فر�شة 
و�شالمة  �لتاجي،  �ل�شريان  و�أم��ر����ص  �لكلى،  باأمر��ص  �حل��ادة  �لإ���ش��اب��ات 
�لأجنة، وفحو�شات �ملوجات فوق �ل�شوتية �ملعتمدة على �لذكاء �ل�شطناعي 
وتكي�شات  �لرئة  بالتهابات  و�مل�شابني  �لثدي،  ب�شرطان  �مل�شابات  لرعاية 

�لكلى.
ز�يد  ب��ن  حممد  جامعة  رئي�ص  زي��ن��غ،  �إري���ك  �ل��دك��ت��ور  �لربوفي�شور  وق���ال 
�لتقنيات  �أه��م  �إح���دى  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  "مُيثل  �ل�شطناعي:  للذكاء 
و�لإجناز�ت  �لبتكار�ت  �أ�شهمت  وقد  �ليوم.  �أيدينا  يف  �ملتوفرة  �لتحويلية 
’كوفيد19-  �إ���ش��اب��ات  وع���الج  ت�شخي�ص  يف  ه���ام  ب���دور  �لأخ����رية  �لطبية 
دورها يف تطوير �للقاحات. ومن خالل تعاوننا مع �لأطباء  �إىل  ‘بالإ�شافة 
يف’ �شحة‘ و��شتفادتنا من خرب�تهم �لعاملية، تعتزم جامعة حممد بن ز�يد 
�ملتوفرة يف  �لتكنولوجية  ومو�هبها  ��شتثمار مو�ردها  �ل�شطناعي  للذكاء 
تطوير  على  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  ل��ق��در�ت  �لكاملة  �لإم��ك��ان��ات  ��شتك�شاف 
و�مل�شاهمة يف �شمان  �لإم��ار�ت،  دولة  �أنحاء  �ل�شحية يف  �لرعاية  منظومة 

م�شتقبل �أكرث �شحة و��شتد�مة للبالد و�شعبها".
و���ش��ي��ت��وىل �ل��دك��ت��ور حم��م��د ي��ع��ق��وب، �لأ���ش��ت��اذ �مل�����ش��اع��د يف ق�����ش��م �لروؤية 
�حل��ا���ش��وب��ي��ة يف ج��ام��ع��ة حم��م��د ب��ن ز�ي���د ل��ل��ذك��اء �ل���ش��ط��ن��اع��ي �لإ�شر�ف 
"طو�ل فرة جائحة  قال:  �ملوؤ�ش�شتني، حيث  بني  �لتعاون  قيادة هذ�  على 
يف تطوير حلول مبتكرة جتدد  �ل�شطناعي  �لذكاء  �أ�شهم  ’كوفيد19-‘، 
مفهوم �لر�بط بني �لرعاية �ل�شحية و�لتكنولوجيا. و�شيتيح لنا �جلمع 
بني �خلرب�ت �لطبية و�لبحثية و�لتكنولوجية لدى جامعة حممد بن ز�يد 
للذكاء �ل�شطناعي و’�شحة‘ جماًل لالرتقاء بقطاع �لرعاية �ل�شحية يف 

�لدولة".
للذكاء  ز�ي���د  ب��ن  حممد  "�شحة" وجامعة  ب��ني  �مل�شرك  �ل��ت��ع��اون  وي��اأت��ي 
�لرعاية  ق��ط��اع��ي  يف  �ل��ت��ح��ول  بت�شريع  �مل�����ش��اه��م��ة  �إط����ار  يف  �ل���ش��ط��ن��اع��ي 
�لو�عدة يف جمال  �لآف��اق  و��شتك�شاف  �أبوظبي،  يف  و�لتكنولوجيا  �ل�شحية 
رعاية �ملر�شى ورحلة �ملري�ص، عند ت�شافر �جلهود بني هذين �لقطاعني. 
رعاية  نظام  لإر�شاء  و�لبتكار  �لتكنولوجيا  قوة  "�شحة" بت�شخري  وتلتزم 
�شحية قوي ومتكامل يتمحور حول �ملري�ص، �نطالًقا من دورها �لريادي 
�لدولة،  يف  �ل��ع��امل��ي  �مل�شتوى  ذ�ت  �ملتكاملة  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  ت��وف��ري  يف 
بالعتماد على خربتها �لطويلة يف هذ� �ملجال، و�إدر�كها �لعميق و�ل�شامل 

لحتياجات �ملجتمع �ملحلي.
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يو�سف ال�سكري )diabetes mellitus( باأنه مر�س خطري اإذا مل تتم ال�سيطرة 
عليه، ولذلك يجب التعرف عليه مبكرا، وهناك اأعرا�س مبكرة قد ت�سري 
اإىل الإ�سابة بال�سكري اأو م�ساكل �سحية اأخرى، وللتاأكد يجب عند ظهور 

بع�سها اأو كلها مراجعة الطبيب فورا لعمل الفحو�سات الالزمة.

لالإ�سابة  امل��ب��ك��رة  الأع���را����س  ه��ي  وه����ذه 
بال�سكري:
كرثة �لتبول

�ل�شعور بالعط�ص �ل�شديد
�ل�شعور باجلوع �ل�شديد على �لرغم من �أن �ل�شخ�ص 

ياأكل كاملعتاد.
�لتعب �ل�شديد

روؤية �شبابية
تاأخر �شفاء �جلروح

تاأخر تعايف �لكدمات
فقد�ن �لوزن على �لرغم من �أن �ل�شخ�ص ياأكل �أكرث، 

وهذ� �لعر�ص ي�شري �إىل �ل�شكري من 
�لنوع �لأول.

يف  تنميل  �أو  �أمل  �أو  بوخز  �ل�شعور 
�ليدين و�لقدمني.

الأعرا�س  تظهر  اأن  ميكن  هل 
فجاأة؟

يف �لأ����ش���خ���ا����ص �مل�����ش��اب��ني ب���د�ء 
�لأول  �ل��ن��وع  م��ن  �ل�شكري 

ميكن �أن تكون بد�ية 
�لأع��������ر����������ص 

�ل�شكري  م���ر����ص  يف  �أن�����ه  ح���ني  يف  ج�����د�،  م��ف��اج��ئ��ة 
�لظهور  �إىل  �لأع����ر������ص  �ل���ث���اين مت��ي��ل  �ل���ن���وع  م���ن 
ت��وج��د عالمات  ب��ع�����ص �لأح���ي���ان ل  ت��دري��ج��ي��ا، ويف 
�لأمريكية  للجمعية  وف��ق��ا  وذل���ك  �لإط�����الق،  ع��ل��ى 
 American Diabetes( ل���ل�������ش���ك���ري 

.)Association
و�ل�شكري هو مر�ص ��شتقالبي �شببه نق�ص هرمون 
�ل�شتجابة  ���ش��ع��ف  �أو   )insulin( �لإن�����ش��ول��ني 
�لذي  �لهرمون  لهذ�  �جل�شم  خاليا  من  �لطبيعية 
ُي���دِخ���ل �ل�����ش��ك��ر �مل���وج���ود يف �ل����دم )�ل��غ��ل��وك��وز( �إىل 
�لغلوكوز  م�شتويات  �رتفاع  �إىل  ي��وؤدي  �خلاليا، مما 

يف �لدم فوق �حلد �لطبيعي.
و�لإن�شولني هرمون ت�شنعه خاليا “بيتا” 
 Pancreatic( �ل��ب��ن��ك��ري��ا���ص  يف 
يفرز  �ل��������ذي   )Beta cells
�ل����دم  جم�����رى  �إىل  �لإن�������ش���ول���ني 
وذلك  �لطعام،  ت��ن��اول  بعد 
�������ش�����ت�����ج�����اب�����ة 
لرت�����ف�����اع 

�ل�شكر.

اأن����������واع 
م�����ر������س 

ال�سكري
ال�سكري  داء 
الأول  النوع  من 
 D i a b e t e s (
)Mellitus type 1

ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه �أي�������ش���ا �����ش���م �ل�����ش��ك��ري �مل��ع��ت��م��د على 
مناعي  مر�ص  وه��و  �ليافعني،  و�شكري  �لإن�شولني 
�جل�شم مبهاجمة  �مل��ن��اع��ة يف  ج��ه��از  ي��ق��وم  �إذ  ذ�ت���ي، 
يوؤدي  وي��دم��ره��ا، مم��ا  �ل��ب��ن��ك��ري��ا���ص  بيتا يف  خ��الي��ا 
من  �لبنكريا�ص  يفرزها  �لتي  �لكميات  تر�جع  �إىل 

�لإن�شولني تدريجيا.
ويف  �شنو�ت،  �أو  �شهور�  ه��ذه  �لتدمري  عملية  ومتتد 
مما  للغاية،  قليلة  �لإن�شولني  كمية  ت�شبح  �لنهاية 
ي���وؤدي لرت��ف��اع �ل��غ��ل��وك��وز يف �ل���دم وظ��ه��ور �أعر��ص 

�ل�شكري.
�أعمار  �ل�35، وعادة تكون  �شن  �ملر�ص قبل  ويتطور 
�مل�شابني به ما بني 10 �أعو�م و16 عاما، وي�شكل 5 

�إىل %10 من ن�شبة �مل�شابني بد�ء �ل�شكري.
�إعطاء  �ل�����ش��ك��ري  م��ن  �لأول  �ل��ن��وع  ع���الج  ويتطلب 
�ملري�ص �لإن�شولني باحلقن �أو بامل�شخة، ويوؤدي ذلك 

�إىل �نخفا�ص �لغلوكوز يف �لدم و�ل�شيطرة عليه.

 Diabetes( الثاين  النوع  من  ال�سكري  داء 
)Mellitus type 2

يطلق عليه ��شم �ل�شكري غري �ملعتمد على �لإن�شولني 
و�شكري �لبالغني، وفيه تنخف�ص ح�شا�شية �خلاليا 
��شتجابة خاليا �جل�شم  درجة  تقل  �أي  لالإن�شولني، 
�لإن�شولني”،  “مقاومة  ��شم  ذل��ك  على  ويطلق  ل��ه، 
وظيفته  �ل��ذي  �لإن�شولني  هرمون  تقاوم  فاخلاليا 

�إدخال �لغلوكوز �إليها.
ويكون �مل�شابون بهذ� �لنوع عادة من ذوي �ل�شمنة، 
�لغذ�ئي  �لنمط  وتعديل  �ل��وزن  فاإن خف�ص  ولذلك 
�أدوية  �إىل  بالإ�شافة  �ل��ع��الج،  �آل��ي��ات  �أوىل  يعترب�ن 

�لبنكريا�ص،  م��ن  �لإن�����ش��ول��ني  �إف����ر�ز  يحفز  بع�شها 
وبع�شها يزيد ح�شا�شية �خلاليا للهرمون.

وي�شيب هذ� �لنوع �لأ�شخا�ص فوق �شن �ل�40 عادة، 
�ل�شكري،  ب��د�ء  �مل�شابني  ن�شبة  من   90% وي�شكل 
وت�����ش��اه��م �ل���ور�ث���ة يف �لإ���ش��اب��ة ب��ه �أك���رث م��ن �لنوع 
عو�مل  �أه��م  من  �ل�شمنة  وتعد  �ل�شكري،  من  �لأول 
�ل�شكري  مري�ص  ي�شتجب  مل  �إذ�  ب��ه.�أم��ا  �لإ���ش��اب��ة 

للتغيري�ت �ملطلوبة منه يف �لغذ�ء و�حلركة 
مرتفعة  �لغلوكوز  م�شتويات  بقيت  �أو 

�ملر�ص،  تفاقم  �إىل  ذل��ك  ي���وؤدي  فقد 
مما يدفع �لطبيب �إىل �لنتقال يف 
�ل��ع��الج بحقن  �إىل  م��ر�ح��ل لحقة 

�لإن�شولني.

م����ا ه����ي اأع�����را������س م��ر���س 
الأول  النوع  من  ال�سكري 

عند الر�سيع اأو الطفل؟
�لتبول ب�شكل متكرر

من  كبرية  كميات  �شرب 
�ملاء

فقد�ن �لوزن
�لتعب

قد يكون �لطفل 
ق�����������د ت�����������درب 
�لذهاب  على 
ل��ل��ح��م��ام ول 
فر��شه  يبلل 
�ل�����ل�����ي�����ل  يف 

ف��ي�����ش��ب��ح ي��ب��ل��ل��ه، لأن����ه 
كبرية  كمية  يتبول 

ي�شتطيع  ول 
على  �ل�����ش��ي��ط��رة 

ذلك.

مر�س ا�ستقالبي �سببه نق�س هرمون الإن�سولني

عالمات حتذيرية مبكرة تخربك 
اأنك م�ساب بال�سكري

فوائد الب�سل يف الوقاية من الأمرا�س
بد�ية تقول �لنقيبة كري�شتال ب�ّشي �إن "�لب�شل يحتوي على فيتامني 
B، وهما من �لفيتامينات �لتي  C بن�شب عالية وفيتامني بي  �شي 
ت�شاعد على تعزيز �جلهاز �ملناعي، مما يقي من �لكثري من �لأمر��ص 
على  يحتوي  �لب�شل  �أن  ع��ن  ف�شاًل  ه��ذ�  �ل��ع��دوى.  م��ن  و�حل��م��اي��ة 
من  و�لتقليل  �ملناعة  وظ��ائ��ف  حتفيز  يف  دور  ل��ه  �ل��ذي  �ل�شيلينيوم 

�للتهابات ومنع �لإ�شابات �لفريو�شية.
�لإ�شابة  م��ن  �ل��وق��اي��ة  على  ي�شاعد  �لب�شل  ت��ن��اول  �أن  �مل��وؤك��د  وم��ن 
بالأنيميا، حيث �أكدت �لدر��شات �لعلمية �أنه مهم يف تعزيز م�شتوى 
�إن��ت��اج��ه��ا، مم��ا ي�شاعد على  �ل���دم �حل��م��ر�ء باجل�شم وزي���ادة  ك��ري��ات 
�لتقليل من معدل �لإ�شابة بفقر �لدم و�لأنيميا ومن ن�شبة �لإ�شابة 
�لأك�شدة  مب�شاد�ت  غناه  ب�شبب  �ملختلفة؛  �ل�شرطانية  بالأمر��ص 
�ل��ق��وي��ة �ل��ت��ي حت��م��ي خ��الي��ا �جل�����ش��م م��ن �جل����ذور �حل����ّرة �مل�شّببة 

لالأمر��ص �ل�شرطانية �ملختلفة".

ال�سكر  ���س��ب��ط  يف  ال��ب�����س��ل  ف���وائ���د 
والكول�سرتول بالدم

ب�ّشي  كري�شتال  �لنقيبة  وت�شري 
"�لب�شل  �أّن  �إىل 

ي�����������ش�����اع�����د ع���ل���ى 
تنظيم م�شتوى 

�ل�شكر بالدم؛ 
ب���������������ش�������ب�������ب 
�ح������ت������و�ئ������ه 

ع�����ل�����ى م�������ادة 
�لتي  �ل��ك��روم 

تقي من �رتفاع 
م��ع��دل �ل�����ش��ك��ر يف 

ين�شح  ول����ه����ذ�  �ل�������دم؛ 
�ل�شكري،  مل��ر���ش��ى  ب��ت��ن��اول��ه 

يقّلل من م�شتويات  تناوله  �أن  �أثبتت  �لعلمية  �لدر��شات  �أّن  ل�شّيما 
�ل�شكر بالدم و�لتحكم به، ف�شاًل عن �أن �لب�شل يحتوي على مرّكبات 
�لإ���ش��اب��ة مبر�ص  م��ن  ت��ق��ي  و�ل��ت��ي  و�ل��ك��ربي��ت،  �لكري�شيتني  م��ث��ل 

�ل�شكري.
هذ� وي�شاعد تناول �لب�شل على �حلماية من �لتجاعيد �لتي ت�شيب 
�لب�شرة مع �لتقّدم يف �ل�شن، حيث �إنه يحتوي على فيتامني C �لذي 
�لب�شرة  لن�شارة  ج��د�ً  مفيد  �أن��ه  كما  �لكولجني،  �إنتاج  على  ي�شاعد 

وترطيبها و�لتقليل من م�شاكلها )حبوب وبثور وجفاف(.
ويحتوي �لب�شل على م�شاد�ت �لأك�شدة و�ملرّكبات �لتي ت�شاعد على 
�لتقليل من �لدهون �لثالثية بالدم، وخف�ص معدل �لكول�شرول، مما 
يقلل من خطر �لإ�شابة بالأمر��ص �لقلبية، ف�شاًل عن �أنه يحتوي 
على م�شاد�ت �للتهابات و�لبوتا�شيوم، مما ي�شاعد على �لتقليل من 
�شغط �لدم �ملرتفع، و�لوقاية من حدوث �جللطات �لقلبية. و�لب�شل 
�لتي ت�شاهم يف خف�ص م�شتوى �لكول�شرول يف �لدم  غني �لألياف 
�لإ�شابة  خ��ط��ر  وتقليل 
مبر�ص �ل�شكري 

من �لنمط �لثاين وم�شاكل �لقلب.
ويحتوي �لب�شل على مرّكب �لألي�شني �لذي يخفف من منو �خلاليا 
�ل�شرطانية ويحمي �جل�شم من �لتعّر�ص لل�شرطان، كما يحمي من 
�للتهابات وفقاً لعدة در��شات. كما يحتوي على كمية مرتفعة من 
�لتي  �حل��ّرة  و�جل���ذور  �للتهابات  �أن���و�ع  ملحاربة  �لأك�شدة  م�شاد�ت 

توؤدي �ىل �شيخوخة �لأع�شاء.
ومن �ملف�شل تناول �لب�شل نيئاً وغري مطبوخ؛ حتى ل يفقد م�شاد�ت 

�لأك�شدة �لتي يحتوي عليها".

فوائد الب�سل ال�سحية ل حت�سى
"�لب�شل  فتقول:  �لب�شل،  فو�ئد  عن  حديثها  ب�ّشي  �لنقيبة  وتتابع 
يقي من �لإ�شابة بقرحة �ملعدة، يعالج �شوء �له�شم، يخّف�ص ن�شبة 
بت�شلب  �لإ���ش��اب��ة  ن�شبة  يخّف�ص  وب��ال��ت��ايل  �ل���دم،  يف  �لكول�شرول 
و�لكحة،  لل�شعال  ف���ّع���اًل  ع��الج��اً  وي��ع��ت��رب  و�جل��ل��ط��ات.  �ل�����ش��ر�ي��ني 
وخ�شو�شاً �إذ� مّت مزج ع�شري �لب�شل مع �لع�شل، كما �أّنه يخفف من 
�لتهاب �حللق، مينع تلّيف �لدماغ ويح�ّشن �ل�شحة �لعقلية لالإن�شان، 
يطّهر �لأمعاء و�لقولون من �لبكترييا و�جلر�ثيم، ول �شّيما 
تلك �مل�شوؤولة عن �لإ�شابة بالبو��شري. ينّقي �لعني 
وي���ط���ّه���ره���ا م����ن �لأت����رب����ة 
و�ل���������ش����و�ئ����ب 
�ل����ع����ال����ق����ة 
كما  ب����ه����ا، 
�����ن  ي�����ح�����������شّ
م�شتوى �لروؤية 
وي����ق����ي م�����ن �لإ�����ش����اب����ة 
على  ي��ح��اف��ظ  �ل��ل��ي��ل��ي.  بالعمى 
�شحة �لعظام ويقيها من �لإ�شابة 
حت�شري  يف  وي���دخ���ل  ب��ال��ه�����ش��ا���ش��ة 
و�لو�شفات،  �لأط����ب����اق  م���ن  �ل��ك��ث��ري 

بحيث ل يكاد يخلو من �أي مطبخ".

هل ي�ساهم تناول الب�سل يف الوقاية والعالج من الكورونا..؟!
الب�سل غني باملغذيات الطبيعية والفيتامينات وم�سادات الأك�سدة التي لها دور يف تقوية املناعة والوقاية من الأمرا�س، ومع تف�سي مر�س الكورونا 
يجب اأن نهتم بطرق الوقاية، ومنها تعزيز اجلهاز املناعي من خالل تناول الأطعمة التي ت�ساعد على ذلك، ويعترب الب�سل من اأهم هذه الأطعمة 

التي تلعب دورًا يف حماية اجل�سم وتعزيز جهازه املناعي.
رئي�سة نقابة اخت�سا�سيي التغذية يف لبنان كري�ستال ب�ّسي، على فوائد الب�سل لتقوية اجلهاز املناعي يف الآتي:
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اإعادة ت�سجيل ملكية 1511 عالمة 
جتارية يف الإمارات خالل �سهرين

•• اأبوظبي - وام:

�رتفع عدد طلبات �إعادة ت�شجيل ملكية للعالمات �لتجارية يف �لإمار�ت �إىل 
2021 ،وذلك يف موؤ�شر على  �أول �شهرين من �لعام  1511 طلبا خالل 
�لقت�شادية يف  �لأن�شطة  �أه��م  يعد من  �ل��ذي  �لقطاع  �لن�شاط يف  ��شتمر�ر 
�لدولة . وت�شمل قائمة �لعالمات �لتجارية �لتي جرى �إعادة تثبيت ملكيتها 
من قبل �لد�ئرة �ملخت�شة يف وز�رة �لقت�شاد خالل �أول �شهرين من �لعام 
�أبل  �جل��اري وج��ود جمموعة كبرية لعالمات جتارية عاملية ومن �شمنها 
وجورجيو �رماين وجون�شون �ند جون�شون ون�شتله وغريها من �ل�شركات 

�لأخرى.
�لأهمية  �لعاملية  �ل�شركات  عالمات  من  كبري  عدد  عمل  ��شتمر�ر  ويعك�ص 
�لتي حتر�ص  �ل�شركات  �ملحلي لدى هذه  �ل�شوق  بها  �لتي يحظى  �لكبرية 
على �تخاذ �لدولة مقر� رئي�شيا ملمار�شة ن�شاطها يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط. 
ويت�شح من خالل �لح�شائيات - �ل�شادرة عن وز�رة �لقت�شاد - �أن �أعمال 
�ل�شركات �لتي قامت باإعادة ت�شجيل عالماتها �لتجارية تتوزع على خمتلف 
و�خلدمات  و�لطاقة  �لتكنولوجيا  و�ل�شناعة  �لتجارة  ومنها  �لقطاعات 

�للوج�شتية وغريها من �لقطاعات .
�لإمار�ت  بها  تتمتع  �لتي  �ملميزة  و�لت�شريعية  �ل�شتثمارية  �لبيئة  و�شكلت 
��شتقطاب  يف  �شاهم  مما  �لأخ���رية  �خلم�ص  �ل�شنو�ت  خ��الل  ج��ذب  عنا�شر 

�لعديد من �ل�شركات �لعاملية للعمل �نطالقا من �لدولة .
�لعام  �ملخت�شة يف  �لعديد من �جلهات  �أطلقتها  �لتي  �ملحفز�ت  ع��ززت  كما 
�ملا�شي من جاذبية �لبيئة �ل�شتثمارية يف �لدولة، �لأمر �لذي �شجع �شركات 
عاملية جديدة لفتتاح مقر�ت �إقليمية لها ،وذلك حر�شا منها على ممار�شة 

�أعمالها يف �ملنطقة �نطالقا من دولة �لإمار�ت .

اأدنوك لالإمداد واخلدمات تتو�سع يف خدمات 
مناولة املواد من خالل �سفقة ا�ستحواذ كربى

•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت �شركة �أدنوك لالإمد�د و�خلدمات، ذر�ع �ل�شحن و�خلدمات �للوج�شتية 
ل�شركة برول �أبوظبي �لوطنية “�أدنوك” �م�ص عن ��شتحو�ذها على �أ�شول 
�شركة �شبيدي هاير “�شبيدي” يف دولة �لإمار�ت. وتتخ�ش�ص “�شبيدي” 
وهي �شركة م�شاهمة مدرجة يف �شوق لندن لالأور�ق �ملالية يف تاأجري �ملعد�ت 

�خلا�شة بقطاعات �لنفط و�لغاز و�لإن�شاء�ت و�ل�شناعة يف �ململكة �ملتحدة.
“�شبيدي”  �شركة  �آليات  ملكية  تنتقل  �ل�شتحو�ذ،  �تفاقية  بنود  وبح�شب 
�أدنوك  �شركة  �إىل  �لأو�شط  �ل�شرق  �لثابتة يف منطقة  و�أ�شولها  وخمزونها 
لالإمد�د و�خلدمات، مما ي�شيف �أكرث من 2000 �آلية �إىل قاعدة �أ�شول 
�شركة �أدنوك لالإمد�د و�خلدمات، مبا يف ذلك �لر�فعات و�لر�فعات �ل�شوكية 
و�شيار�ت �لإطفاء وغريها من �لآليات �مل�شتخدمة يف خدمات مناولة �ملو�د 

�لبحرية و�لربية.
�ل�شركتني  ب��ني  �لأ����ش���ول  �ن��ت��ق��ال  ل��دع��م  �ت��ف��اق��ي��ة  �ل�شفقة  تت�شمن  ك��م��ا 
�لعاملني يف  �لت��ف��اق��ي��ة �شم  ه��ذه  خ��الل  م��ن  يتم  �أ���ش��ه��ر، حيث   4 مدتها 
و�لبالغ عددهم 600 �شخ�ص يف �لإم��ار�ت، �إىل قاعدة  �شركة “�شبيدي”، 

�للوج�شتيات �ملتكاملة يف �مل�شفح.
�أدنوك  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �مل�شعبي،  �لكرمي  عبد  �لقبطان  وق��ال 
بها  تقوم  �لتي  و�لتو�شع  �ل�شتحو�ذ  عمليات  “ تاأتي  و�خلدمات:  لالإمد�د 
�لذكي  للنمو  �أدن����وك  ��شر�تيجية  �إط���ار  يف  و�خل��دم��ات  ل��الإم��د�د  �أدن����وك 
2030، حيث ن�شعى من خالل �ل�شتحو�ذ على �لأ�شول و�لقوى �لعاملة 
�ملاهرة ل�شركة “�شبيدي” �إىل تو�شعة عملياتنا ونطاق خدماتنا �للوج�شتية 
تعترب  �مل�شفح  يف  بحرية  لوج�شتية  قاعدة  حالياً  منتلك  نحن  �ملتكاملة. 
مو�قع  لت�شعة  بحرية  لوج�شتية  ح��ل��وًل  ت��ق��دم  وه��ي  �ملنطقة،  يف  �لأك���رب 
هذه  على  �ل���ش��ت��ح��و�ذ  ب���اأن  ثقة  على  ون��ح��ن  �شناعية،  ج��زر  �شت  تت�شمن 
�لتي  �ملتكاملة  �للوج�شتية  تعزيز �خلدمات  �شي�شاهم يف  �لأ�شول �جلديدة 

نوفرها وتو�شيع نطاق �لعرو�ص �لتي نوفرها لقطاع �لنفط و�لغاز«.
�لبحرية  و�خل��دم��ات  �ملناولة  و�خل��دم��ات خدمات  ل��الإم��د�د  �أدن���وك  وتقدم 
جزر  �شت  ذل��ك  يف  مب��ا  بحرية،  م��و�ق��ع  ت�شعة  يف  �لبحرية  �أدن���وك  ل�شركة 
تعترب  ح��ني  �لإم�����ار�ت، يف  دول���ة  د�خ���ل  ج��زر طبيعية  وث���الث  ��شطناعية 
“�شبيدي” و�حدة من �أكرب �شركات مناولة �ملو�د يف قطاع �لنفط و�لغاز يف 
�ل�شرق �لأو�شط منذ عام 2012. وتنفذ �شركة �أدنوك لالإمد�د و�خلدمات، 
و�لتي  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  بحري  �شحن  �أ�شطول  �أك��رب  وت�شغل  متلك  �لتي 
برناجماً  متكاملة،  بحرية  ولوج�شتيات  �شحن  �شركة  �أك��رب  حالياً  تعترب 
طموحاً لتحديث �أ�شطولها، حيث �أ�شافت �ل�شركة خالل �لثني ع�شر �شهر�ً 
�ملا�شية، 16 �شفينة �شحن بحري، منها 6 ناقالت نفط عمالقة، مما يرفع 
�إجمايل طاقة �ل�شحن لل�شركة بو�قع 12 مليون برميل من �لنفط �خلام. 
�أدنوك  خطط  مع  بالتو�زي  �أ�شطولها  تو�شيع  مو��شلة  �ل�شركة  وتتوقع 
لوج�شتية  �ل�شركة حالًيا حلوًل  وتقدم  و�لغاز.  �لنفط  �إنتاجها من  بزيادة 
متكاملة �نطالقاً من قو�عدها �لأربعة يف دولة �لإم��ار�ت، ومن �ملتوقع �أن 
�أدن��وك لالإمد�د و�خلدمات  وخربة  “�شبيدي”  �أ�شول  �لتكامل بني  ي��وؤدي 
�لعامليني،  �ل�شركة  لعمالء  �ل��ك��ف��اءة  م��ن  �مل��زي��د  حتقيق  �إىل  �للوجي�شتية 
ر�ئ���دة يف جمال  عاملية  �شركة  و�خل��دم��ات  ل��الإم��د�د  �أدن���وك  وتعزيز مكانة 

�خلدمات �للوج�شتية �ملتكاملة لقطاع �لنفط و�لغاز.

اأفكار عاملية ونوعية �سمن حتدي رفاهية امل�سافرين الذي نظمته منطقة 2071

منطقة 2071 وطريان الإمارات تعلنان فوز �سركة فنلندية بتحدي رفاهية امل�سافرين
% وترتقي مبعايري �سالمة امل�سافرين �سركة فنلندية تطور تقنية جديدة للق�ساء على امليكروبات بن�سبة 98 

•• دبي- وام:

 ”2071 “منطقة  �أع��ل��ن��ت 
موؤ�ش�شة  م����ب����ادر�ت  �إح�����دى 
و”طري�ن  للم�شتقبل،  دب��ي 
�شركة  ف��وز  عن  �لإمار�ت”، 
نانوك�شي �لفنلندية بتحدي 
رف��اه��ي��ة �مل�����ش��اف��ري��ن �ل���ذي 
برنامج  �شمن  �إط��الق��ه  مت 
م�شتقبل  خمترب  م�شرعات 
�ل��������ط��������ري�ن، ل����ش���ت���ق���ط���اب 
�ملبتكرة  �مل�����ش��اري��ع  �أ���ش��ح��اب 
�لعامل،  �أن��ح��اء  خمتلف  م��ن 
وتطوير �أفكار جديدة ت�شهم 
بجهود تن�شيط قطاع �ل�شفر 
ومو�كبة �لتغري�ت �ملت�شارعة 
عاملياً.  �ل���ط���ري�ن  ق��ط��اع  يف 
�لفنلندية  �ل�����ش��رك��ة  وف����ازت 
�آلية  لبتكارها  �لتحدي  يف 

عملية  على  بالعتماد  �لتطهري  ذ�ت��ي��ة  طبقات  لت�شكيل 
من   98% على  �لق�شاء  يف  ت�شهم  �ل�����ش��وئ��ي،  �لتحفيز 
�مليكروبات خالل �شاعتني فقط، وميكن توظيف هذ� �حلل 
 ، TiO2 ملبتكر �لذي يعتمد على ثاين �أك�شيد �لتيتانيوم�

يف عدد من �لقطاعات مثل �ل�شفر و�لرعاية �ل�شحية.
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ص  ب��ل��ه��ول  خ��ل��ف��ان جمعة  ���ش��ع��ادة  و�أك����د 
ياأتي  �مل���ب���ادرة  ه���ذه  تنظيم  �أن  للم�شتقبل  دب���ي  ملوؤ�ش�شة 
�لأفكار  ل�شتقطاب   ”2071 “منطقة  ج��ه��ود  �إط���ار  يف 
تطوير  يف  �ملتقدمة  �لتكنولوجيا  ت��وظ��ف  �ل��ت��ي  �ملبتكرة 
�لقطاعات �حليوية، وتعزيز جاهزيتها لتحديات �حلا�شر 
�شتوفر   ”2071 “منطقة  �أن  �إىل  م�شري�ً  و�مل�شتقبل، 
�لدعم لرو�د �لأعمال و�ملبتكرين من د�خل دولة �لإمار�ت 
�إىل م�شاريع عملية  �لناجحة  �أفكارهم  وخارجها لتحويل 
قابلة للتطبيق ترتقي مب�شتقبل قطاع �ل�شياحة و�ل�شفر.

من جهته، قال عادل �لر�شا �لرئي�ص �لتنفيذي للعمليات 
دبي  موؤ�ش�شة  �أم��ن��اء  جمل�ص  ع�شو  �لإم�����ار�ت  ط���ري�ن  يف 

�لبتكار  ميثل   : للم�شتقبل 
عاماًل  �مل�شتمر  و�ل��ت��ط��وي��ر 
لالرتقاء  ورئ��ي�����ش��ي��اً  م��ه��م��اً 
قطاعي  وديناميكية  ب����اأد�ء 
 .. و�ل���������ش����ف����ر  �ل�������ط�������ري�ن 
وحت��ر���ص ط��ري�ن �لإم���ار�ت 
�أحدث  وتبني  مو�كبة  على 
ولهذ�  �لعاملية،  �لب��ت��ك��ار�ت 
مع  بن�شاط  �شاركنا  �ل�شبب 
�لطري�ن  م�شتقبل  خمترب 
للم�شتقبل  دب���ي  وم��وؤ���ش�����ش��ة 
�ملبتكرة  �لأفكار  ل�شتقطاب 
�لعامل،  �أن��ح��اء  م��ن خمتلف 
مب���ا ي�����ش��ه��م ب��ت��ع��زي��ز ري����ادة 
كمركز  �لإم�������������ار�ت  دول�������ة 
ونحن   .. ل��الب��ت��ك��ار  ع���امل���ي 
بنوعية  ل���ل���غ���اي���ة  �����ش����ع����د�ء 
�مل�شاركة يف  �مل�شاريع  وجودة 
�مل�شافرين  رف��اه��ي��ة  حت���دي 
�مل��ت��ط��ورة لتعزيز  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات  وت��وظ��ي��ف��ه��ا لأح�����دث 
رفاهية  حت��دي  و��شتقطب  �ل��ط��ري�ن.  �شناعة  قطاع  �أد�ء 
�مل�شافرين 107 �شركات متخ�ش�شة يف قطاع �لتكنولوجيا 
على  بناء  م�شاركاتها  تقييم  مت  دول��ة،   30 من  �حلديثة 
و�أثرها  �ملقرحة،  �لأفكار  تنفيذ  �إمكانية  �شملت  معايري 
خالل  �مل�شافرين  و�شالمة  �شحة  مبعايري  �لرت��ق��اء  على 

�لرحالت �جلوية وبعد و�شولهم �إىل وجهاتهم.
من  �شركات   6 �ختيار  مت  �لأول��ي��ة  �لتقييم  مرحلة  وبعد 
وفنلند�  و��شكتلند�  �مل��ت��ح��دة  و�ل���ولي���ات  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
�أمام  م�شاريعها  وتقييم  �لنهائية  �ملرحلة  يف  للم�شاركة 
جلنة حتكيم متخ�ش�شة ت�شم خرب�ء يف قطاعي �لطري�ن 
�شالمة  م�شتويات  تعزيز  على  �مل�شاريع  ورك��زت  و�لبتكار، 
و�شحة �مل�شافرين يف ظل �لظروف �لعاملية �لتي فر�شتها 
و�إىل  /كوفيد–19/.  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  فريو�ص  جائحة 
�لفائزة  �لفنلندية   Nanoksi نانوك�شي  �شركة  ج��ان��ب 
من  �لعديد  تقدمي  �لنهائية  �ملرحلة  �شهدت  بالتحدي، 

فقدمت  �مل��ب��ت��ك��رة،  �لأف����ك����ار 
�إك�شربت�ص  �شانيتايز  �شركة 
من   Sanitizexperts
دول��ة �لإم����ار�ت ح��ال مبتكر� 
و�شديقا  �لتكلفة  منخف�ص 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة وخ���ال���ي���ا م���ن �مل����و�د 
على  ي����ق����وم  �ل���ك���ي���م���ي���ائ���ي���ة، 
������ش����ت����خ����د�م �لأ�����ش����ع����ة ف���وق 
تطوير  يف  �ل���ب���ن���ف�������ش���ج���ي���ة 
�ملنتجات  م�����ن  جم����م����وع����ة 
�لطائر�ت  ع��ل��ى  و�لع���ت���م���اد 
ب������دون ط���ي���ار و�ل����روب����وت����ات 

لإجر�ء عمليات �لتعقيم.
هيلث  �����ش����رك����ة  و������ش�����ارك�����ت 
 HealthCheck ت�����ش��ي��ك 
�لطبية  ل��الأج��ه��زة  مب��ن�����ش��ة 
�لتي  ل������الرت������د�ء  �ل���ق���اب���ل���ة 
�حليوية  �مل���وؤ����ش���ر�ت  ت��ر�ق��ب 
ل���ل���م�������ش���ت���خ���دم���ني وحت���ل���ل 

�لفحو�شات  لإج���ر�ء  ج���و�ل  تطبيق  خ��الل  م��ن  �لبيانات 
بفريو�ص  ل��الإ���ش��اب��ة  �ملحتملة  �حل���الت  لر�شد  �ملطلوبة 
فيما عر�شت �شركة �إي �أو دي �شانيتايزر  “كوفيد-19”. 
�لأ�شطح  لتطهري  �جلديد  منتجها   EOD Sanitizer
و�لفو�كه و�خل�شرو�ت و�ليدين وحتى �لعيون و�لذي يتم 
ت�شنيعه عن طريق معاجلة مياه �ل�شرب بالأوزون ليق�شي 
�أقل من  و�لبكترييا يف  �لفريو�شات  %99.99 من  على 
 TeraSights خم�ص ثو�ن. كما �شاركت �شركة تار� �شايت�ص
 11 تنتج  تعقيم  بتقنية  �لتحدي  �لإم����ار�ت يف  دول��ة  م��ن 
�لقادمة  �لبنف�شجية  فوق  �لأ�شعة  �شوء  كمية  �ألف �شعف 
�إىل �لأر�ص لتعقيم �أي �شطح با�شتخد�م جمموعة متنوعة 
Waire من  و�ير  �شركة  ��شتعر�شت  �لأدو�ت، فيما  من 
�حليوية  �ملوؤ�شر�ت  ملر�قبة  �أح��دث حلولها  �ملتحدة  �ململكة 
و�مل�شممة  ل��الرت��د�ء  �لقابلة  �لذكية  �لأج��ه��زة  با�شتخد�م 

خ�شي�شاً ل�ر�شد �لإ�شابة بفريو�ص “كوفيد-19«.
 Aviation X Lab ويهدف خمترب م�شتقبل �لطري�ن

 ”2071 “منطقة  يف 
�لعلمية  �لأب��ح��اث  دع��م  �إىل 
�لهند�شية،  و�مل���������ش����اري����ع 
وت�شليط �ل�شوء على �لأفكار 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة و�لب���ت���ك���ار�ت 
�حلديثة يف قطاع �لطري�ن 
�لذي ي�شهد منو�ً متو��شاًل 
بف�شل �لتكنولوجيا و�بتكار 
للتنقل  ج���دي���دة  م��ف��اه��ي��م 
على  ب���الع���ت���م���اد  �جل�������وي 
تقنيات �لذكاء �ل�شطناعي 

و�لروبوتات وغريها.
على  �مل����خ����ت����رب  وي���������ش����رف 
�لتحديات  م���ن  جم��م��وع��ة 
�لقطاعني  ب��ني  ب��ال�����ش��ر�ك��ة 
�حل������ك������وم������ي و�خل�������ا��������ص، 
لل�شركات  �لفر�شة  ويتيح 
�ل������ع������امل������ي������ة و�ل�����ن�����ا������ش�����ئ�����ة 
و�لأكادمييني  و�مل��ب��ت��ك��ري��ن 
�لتحديات  للم�شاركة يف هذه  و�لعامل  �لإم��ار�ت  دولة  من 
وتطويرها  وجتريبها  �أول��ي��ة  ومن���اذج  م�شاريع  و�إط����الق 
“منطقة  �أن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر   .»2071 “منطقة  يف 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  �أط��ل��ق��ه��ا  �ل��ت��ي   ”2071
جمل�ص  رئي�ص  �ل��دول��ة  رئي�ص  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
جمموعة  ت�شت�شيف  �هلل”،  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء 
�لنقا�ص و�لجتماعات  �لعمل وجل�شات  متنوعة من ور�ص 
�ملنتجات  �لعديد من  �إطالق  وت�شهد  �مليد�نية،  و�لزيار�ت 
بو�بة  وت�شكل  �جل��دي��دة،  و�لب��ت��ك��ار�ت  و�ل�شر�تيجيات 
عبور �إىل �لغد ومن�شة لتطبيق منوذج دولة �لإم��ار�ت يف 
ت�شميم �مل�شتقبل من خالل مئوية �لإمار�ت 2071. كما 
�لعديد من خمترب�ت ت�شميم   ”2071 “منطقة  ت�شم 
�مل�شتقبل وتطوير �لأفكار و�لتجارب و�ملمار�شات �ملبتكرة يف 
�لرئي�شية مثل �لطري�ن و�لتعليم  �لقطاعات  �لعديد من 
و�ل�شحة و�لطاقة وريادة �لأعمال و�لتكنولوجيا و�ل�شحة 

و�خلدمات �للوج�شتية.

دبي لل�سياحة و�سركاوؤها يكثفون جهودهم لتعزيز مكانة دبي كوجهة اآمنة ومف�سلة للزيارة 

هالل املري : نعمل مع �سركائنا للحفاظ على مكانة دبي كاإحدى اأكرث الوجهات اأماًنا يف العامل 

مليار درهم �سادرات واإعادة �سادرات الأع�ساء اإىل القارة الأفريقية يف يناير املا�سي  2.9

% و57 % على اأ�سا�ض �سنوي يف يناير 2021 �سادرات واإعادة �سادرات اأع�ساء غرفة دبي اإىل منطقتي و�سط وغرب اأفريقيا ت�سجل منوًا بن�سبتي 85 

•• دبي- وام:

يف �إطار حر�ص د�ئرة �ل�شياحة و�لت�شويق 
على  لل�شياحة”  “دبي  بدبي  �ل��ت��ج��اري 
قطاع  يف  �لرئي�شيني  �شركائها  �إط����الع 
�لقطاع،  م�شتجد�ت  �آخ��ر  على  �ل�شيافة 
من  جانب  مع  �جتماعاً  �ل��د�ئ��رة  عقدت 
��شتعر��ص  خ��الل��ه  مت  �ل��ق��ط��اع  ممثلي 
�لن�شف  �شهدها  �لتي  �مل�شجعة  �لنتائج 
بف�شل   2020 �ل����ع����ام  م����ن  �ل����ث����اين 
�ل��ن��ظ��رة �مل��ت��ف��ائ��ل��ة ن��ح��و �ل��ع��ام 2021، 
�ليوبيل  �ح����ت����ف����الت  ���ش��ي�����ش��ه��د  �ل������ذي 
�لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  لقيام  �لذهبي 
�ل���دول���ة ملعر�ص  �مل��ت��ح��دة، و����ش��ت�����ش��اف��ة 

مت  كما  �لعاملي،  دبي”   2020 “�ك�شبو 
لالإجر�ء�ت  �لإيجابي  �لأث��ر  ��شتعر��ص 
من  كجزء  دب��ي  تطبقها  �لتي  �لوقائية 
تعزيز  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
و�شالمة  �شحة  على  و�حلفاظ  �لوقاية 

�شكان �لدولة وزو�رها.
وخ���الل �لج��ت��م��اع �ل���ذي ت��ر�أ���ش��ه �شعادة 
لد�ئرة  �لعام  �ملدير  �مل��ري،  �شعيد  هالل 
�ل�شياحة و�لت�شويق �لتجاري بدبي “دبي 
جرى تبادل وجهات �لنظر  لل�شياحة” ، 
�ل��ت��ي ي�شهدها  �مل�����ش��ت��ج��د�ت  �أه����م  ح���ول 
و�جلهود  �ل��روؤى  توحيد  بهدف  �لقطاع 
لالرتقاء  و�ل�شر�تيجيات  و�مل���ب���ادر�ت 
متقدمة  م�شتويات  �إىل  مكوناته  بكافة 

مبا ي�شمن ��شتد�مة منظومة �ل�شياحة 
و��شتمر�رية �لأعمال.

�مل���ري : بتوجيهات  ���ش��ع��ادة ه��الل  وق���ال 
ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�ل��دول��ة رئي�ص  ن��ائ��ب رئ��ي�����ص  �آل م��ك��ت��وم 
“رعاه �هلل”  �ل��وزر�ء حاكم دبي  جمل�ص 
، ك���ان �ل��ت��ز�م��ن��ا ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى �شحة 
و�ملقيمني  �ملو�طنني  ورفاهية  و�شالمة 
��شر�تيجية  يف  �أ�شا�شية  ركيزة  و�ل��زو�ر 

�لتعايف منذ بد�ية �جلائحة.
�ل���ذي �شهدنا فيه  �ل��وق��ت  و�أ���ش��اف : يف 
جن����اح �إج��������ر�ء�ت �ل�����ش��الم��ة �مل��ت��ب��ع��ة يف 
ك��ل م��رح��ل��ة م��ن م��ر�ح��ل رح��ل��ة �ل�شياح 
و�ل�����ش��ي��وف، ف��اإن��ن��ا ن��ح��ر���ص د�ئ��م��اً على 

حتديث بروتوكولت �ل�شحة و�ل�شالمة 
يف قطاعات �ل�شيافة و�ل�شياحة و�ل�شفر 
نقّدر  ونحن   ، �مل�شتجدة  �لأو���ش��اع  وف��ق 
�لعليا  �للجنة  ب��ه��ا  ت��ق��وم  �ل��ت��ي  �جل��ه��ود 
يف  دب���ي  يف  و�ل����ك����و�رث  �لأزم������ات  لإد�رة 
و�إن  كما  �لعامة،  �ل�شحة  على  �حلفاظ 
�حر�زية  لإج����ر�ء�ت  م��وؤخ��ر�  �عتمادها 
�لتعاون  تكثيف  م��ن��ا  ����ش��ت��دع��ى  ج��دي��دة 
مع �شركائنا لإبقاء دبي مفتوحة حفاظاً 
على مكانتها كو�حدة من �أكرث �لوجهات 

�أماًنا يف �لعامل.
مناق�شة  �لج����ت����م����اع  خ������الل  وج��������رى 
�ل��ت��ط��ور�ت �ل��ت��ي ���ش��ه��ده��ا �ل��ق��ط��اع منذ 
�ل�����ش��ي��اح يف �شهر  ����ش��ت��ق��ب��ال  دب����ي  ب����دء 

•• دبي-الفجر:

يف م�����وؤ������ش�����ر ع����ل����ى م������رون������ة جت��������ار دب����ي 
�لعاملية  جتارتهم  يف  �لعالية  وتناف�شيتهم 
فريو�ص  بتف�شي  �ملرتبطة  �لتحديات  رغم 
و�إع������ادة  �����ش����ادر�ت  ���ش��ه��دت  كوفيد19-، 
�شادر�ت �أع�شاء غرفة جتارة و�شناعة دبي 
�إىل �لقارة �لأفريقية منو�ً بن�شبة 4.2% 
يف �شهر يناير 2021 مقارنة ب�شهر يناير 
من �لعام �ملا�شي، لتبلغ قيمتها 2.9 مليار 
درهم، مما رفع ح�شة �لقارة �ل�شمر�ء من 
�شادر�ت  لإجمايل  �ملعلنة  �لقيمة  �إجمايل 
�أع�شاء �لغرفة من ٪16 يف يناير 2020 

�إىل 18٪ يف يناير 2021.
��شتناد�ً  �إع���د�ده  �ل��ذي مت  �لتحليل  و�أ���ش��ار 
�ملن�شاأ  ب�����ش��ه��اد�ت  �خل��ا���ش��ة  �ل��ب��ي��ان��ات  �إىل 
�لنمو  �إىل  دب�����ي،  غ���رف���ة  ت�����ش��دره��ا  �ل���ت���ي 
�إىل مناطق  �لأع�����ش��اء  ���ش��ادر�ت  �لكبري يف 
و���ش��ط �إف��ري��ق��ي��ا وغ��رب��ه��ا، و�ل���ت���ي �شهدت 
و   ٪85 بن�شبة    �شنوي  �أ�شا�ص  على  من��و�ً 
�لتحليل  بنّي  �لتو�يل، يف حني  57٪ على 
�أن �شادر�ت �لأع�شاء �إىل خم�ص دول وهي 
و�أنغول وجنوب  ونيجرييا  و�إثيوبيا  م�شر 
�إج��م��ايل قيمة  65٪ م��ن  �أف��ري��ق��ي��ا مت��ث��ل 
���ش��ادر�ت و�إع����ادة ���ش��ادر�ت غرفة دب��ي �إىل 

��شتمر�ر  مع  �أن��ه  �لتحليل  وب��ني  �إفريقيا. 
�أع�شاء �لغرفة يف �لبحث عن فر�ص خارج 
�ل�شادر�ت  ح�شة  فاإن  �لتقليدية،  �لأ�شو�ق 
�إىل �أفريقيا من �إجمايل �شادر�تهم ت�شري 
 ٪  25 ل��ت��ت��ج��اوز  �ل�شحيح  �ل��ط��ري��ق  ع��ل��ى 
على مدى �ل�شنو�ت �خلم�ص �ملقبلة، منوهاً 
�خلدمات  من  �لأع�شاء  ��شتفادة  باإمكانية 
�لتي تقدمها �لغرفة يف مكاتبها �خلارجية 
وكينيا  وغانا  �إثيوبيا  من  كل  يف  �ملنت�شرة 

ون�شاطاتهم  �أعمالهم  لتو�شيع  وموزمبيق 
يف �لقارة �ل�شمر�ء.

�شادر�ت  و�إع���ادة  ���ش��ادر�ت  �لتحليل  وق�شم 
�شمال  وه��ي  مناطق  خم�ص  �إىل  �لأع�����ش��اء 
�أفريقيا  و���ش��رق  �أفريقيا  وغ���رب  �أفريقيا 
جنوب  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �أف��ري��ق��ي��ا  وو����ش���ط 
�جلغر�يف  �ل���ت���وزي���ع  وب��ح�����ش��ب  �أف���ري���ق���ي���ا. 
ل�����ش��ادر�ت و�إع����ادة ���ش��ادر�ت �لأع�����ش��اء �إىل 
�ل�شادر�ت  هيمنت  فقد  �لأفريقية،  �لقارة 

ي��ول��ي��و �مل��ا���ش��ي، و�ل��ت��ع��ام��ل �ل��ن��اج��ح مع 
�إ�شافة  �لإم���ارة،  م�شتوى  على  �جلائحة 
وكذلك  و�ل����دويل،  �ملحلي  ت��اأث��ريه��ا  �إىل 
جانب  �إىل  �مل�شتقبلية،  �لقطاع  توجهات 

�ملبادر�ت �لت�شويقية �لعاملية.
�جلهود  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  ت�شليط  مت  ك��م��ا 
�لتي تقوم بها دولة �لإمار�ت يف مكافحة 
�لأول  �مل���رك���ز  يف  ج�����اءت  �إذ  �جل���ائ���ح���ة، 
�لفح�ص  بر�مج  �أف�شل  حيث  من  عاملياً 
�أف�شل  �شمن  حّلت  �أن��ه��ا  كما  و�ل��ر���ش��د، 
خ��م�����ص دول ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���ع���امل يف 
برنامج �لتطعيم، �إذ جتاوز عدد جرعات 
 6 م��ن  �أك���رث  �لآن  �ملُ��ق��دم��ة حتى  �للقاح 

ماليني جرعة.

�إىل م�شر على �لن�شبة �لأعلى من �شادر�ت 
�أع�شاء �لغرفة ل�شمال �أفريقيا، حيث �أنها 
�إجمايل  %78 من  م�شتحوذًة على  نحو 
�فريقيا،  ���ش��م��ال  �إىل  �لأع�����ش��اء  ����ش���ادر�ت 
و�جلز�ئر   ٪11 بن�شبة  �ل�����ش��ود�ن  تليها 
من  ك��ل  ن�شيب  ك��ان  ح��ني  يف   ،٪6 بن�شبة 
تاأتي  2٪ لكل منهما، بينما  �ملغرب وليبيا 
ت��ون�����ص يف �مل���رك���ز �ل�����ش��اد���ص ب��ح�����ش��ة ٪1. 
�إىل م�شر  �لأع�������ش���اء  ����ش���ادر�ت  و���ش��ج��ل��ت 
مقارنًة   2021 يناير  يف  من��و�ً  و�ل�شود�ن 
على   ٪21 و   ٪18 ب��ل��غ   2020 ب��ي��ن��اي��ر 

�لتو�يل.
�إثيوبيا وجيبوتي على �شادر�ت  و�شيطرت 
�إفريقيا،  ���ش��رق  دول  �إىل  �ل��غ��رف��ة  �أع�����ش��اء 
 ٪26 و   ٪40 �إىل  ت�����ش��ل  ب��ن�����ش��ب  وذل����ك 
�شرق  منطقة  �إىل  �ل�شادر�ت  �إجمايل  من 
�لكربى  �لأ�شو�ق  ت�شمل  حني  يف  �أفريقيا، 
�لأخرى يف هذه �ملنطقة كينيا بن�شبة 9 ٪ 
وتنز�نيا بن�شبة 8 ٪ و�أوغند� بن�شبة 6 ٪. 

و�أ�شار �لتحليل �إىل �رتفاع قيمة �ل�شادر�ت 
بن�شبة  ج��ي��ب��وت��ي  �إىل  �ل�������ش���ادر�ت  و�إع�����ادة 
�رتفعت  بينما  �شنوي،  �أ�شا�ص  107٪ على 
بن�شبتي  و�أوغ��ن��د�  تنز�نيا  �إىل  �ل�����ش��ادر�ت 
�شهدت  ك��م��ا  �ل���ت���و�يل،  ع��ل��ى  و٪14   ٪22
�ل�شادر�ت �إىل بوروندي زيادة تقرب من 

خم�شة �أ�شعاف ما كانت عليه �شابقاً.
فاإن  �أفريقيا،  غ��رب  ملنطقة  بالن�شبة  و�أم��ا 
تبلغ  وبن�شبة  نيجرييا  �لأ���ش��و�ق هي  �أك��رب 
و�شاحل   ،٪19 بن�شبة  غينيا  تليها   ،٪34
 .٪8 ب����  و�ل�����ش��ن��غ��ال   ،٪16 بن�شبة  �ل���ع���اج 
�شادر�ت  يف  ���ش��ن��وي��اً  من���و�ً  غينيا  و�شجلت 
بلغ   2021 ي��ن��اي��ر  يف  �إل��ي��ه��ا  �لأع�������ش���اء 
216٪، تليها �شاحل �لعاج بن�شبة ٪175 
�أن   ح��ني  يف   ،٪109 بن�شبة  و�ل�����ش��ن��غ��ال   ،
���ش��وق م��ن حيث  �أك���رب  �ل��ت��ي تعد  نيجرييا 
�حلجم، �شجلت �أي�شاً معدل منو ملحوظ 

بن�شبة 34٪ على �أ�شا�ص �شنوي.
ن�شف قيمة  م��ن  يقرب  م��ا  �أن��غ��ول  ومتثل 
�أفريقيا  دول  ��شتهدفت  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ادر�ت 
 ،٪39 بن�شبة  �ل��ك��ون��غ��و  تليها  �ل��و���ش��ط��ى، 
�ملعلنة  �لقيمة  �شهدت  �لأد�ء  حيث  وم��ن 
ل�شادر�ت �لأع�شاء �إىل �لكونغو قفزة بلغت 
منو�ُ  �أن��غ��ول  حققت  بينما  �أ���ش��ع��اف،  �شتة 

بن�شبة 103٪ على �أ�شا�ص �شنوي.
جنوب  م��ن��ط��ق��ة  دول  �إىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  و�أم�����ا 
�إفريقيا  جنوب  دول��ة  فت�شتحوذ  �إفريقيا، 
�لتي  �لأع�شاء  ���ش��ادر�ت  �أرب��اع  على ثالثة 
ت�����ش��ت��ه��دف ه�����ذه �مل���ن���ط���ق���ة، ب��ي��ن��م��ا متثل 
بوت�شو�نا 20٪، حمققة بذلك زيادًة تقدر 

بثالثة �أ�شعاف قيمتها تقريباً.
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كهرباء دبي تدخل مو�سوعة الأرقام القيا�سية باأكرب 
من�ساأة لإنتاج الطاقة با�ستخدام الغاز الطبيعي

•• دبي-وام: 

مو�شوعة  بدخولها  جديد�ً  عاملياً  �إجن���از�ً  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  �شجلت 
غيني�ص لالأرقام �لقيا�شية عن �أكرب من�شاأة لإنتاج �لطاقة با�شتخد�م �لغاز 
�لطبيعي يف موقع و�حد وبقدرة 9547 ميجاو�ت من �لكهرباء، يف جمّمع 

حمطات جبل علي لإنتاج �لطاقة وحتلية �ملياه.
�لتنفيذي  �لرئي�ص  �ملنتدب  �لع�شو  �لطاير،  حممد  �شعيد  معايل  وت�شّلم 
لالأرقام  غيني�ص  مو�شوعة  ممثلي  من  �ل�شهادة  دب��ي،  ومياه  كهرباء  لهيئة 
�لتحتية  �لبنية  تو�شعة  خطط  تطور  �لهيئة  �إن  معاليه  وق��ال  �لقيا�شية، 
للكهرباء مبا يف ذلك رفع �لقدرة �لإنتاجية وتعزيز �شبكات �لنقل و�لتوزيع 
و�لتي   2030 ع��ام  حتى  دب��ي  يف  �لكهرباء  على  �لطلب  توقعات  على  بناًء 
وذلك  �لإم���ارة،  يف  و�لقت�شادي  �لدميوغر�يف  �لنمو  �لعتبار  بعني  تاأخذ 
ل�شمان توفري �لهيئة خدماتها لأكرث من مليون متعامل يف دبي وفق �أعلى 

م�شتويات �جلودة و�لتو�فرية و�لعتمادية و�لكفاءة.
و�أكد �لطاير �أن هذه �ل�شهادة �لعاملية تتوج جهود �لهيئة �مل�شتمرة يف توفري 
�ل�شاملة  �لتنمية  م�شرية  لتعزيز  و�مل��ي��اه  للكهرباء  متطورة  حتتية  بنية 
ر�ئ��دة يف  عاملي لالقت�شاد ووجهة  دبي كمركز  وتر�شيخ مكانة  و�مل�شتد�مة 
��شتقطاب �ل�شتثمار�ت �لأجنبية �ملبا�شرة، و�أن تكون �لإمارة �ملكان �ملف�شل 
قيمة  �إجمايل  �أن  مو�شحاً  للز�ئرين.”  ل  �ملف�شّ و�ملق�شد  و�لعمل  للعي�ص 
علي  �ملياه يف جممع حمطات جبل  �لطاقة وحتلية  �إنتاج  �أ�شول حمطات 

تزيد عن 45 مليار درهم.
و�أ�شار �إىل �أن هيئة كهرباء ومياه دبي لديها �شجل حافل من �لنتائج �لر�ئدة 
عاملياً من بينها �أدنى مدة �نقطاع للكهرباء على م�شتوى �لعامل مبتو�شط 
وتوزيع  نقل  �شبكات  يف  فاقد  و�أدن���ى  �شنوياً،  م�شرك  لكل  دقيقة   1.66
�ملياه  �شبكات  يف  �لفاقد  قيم  �أدن��ى  من  وو�ح���دة   ،3.3% بن�شبة  �لكهرباء 
�إنتاج  بن�شبة %5.1، كما بلغت ن�شبة كفاءة ��شتخد�م �لطاقة يف حمطات 

�لطاقة �لتابعة للهيئة 90%.
بهيئة كهرباء ومياه  �ملتحدة، ممثلة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  وقد حافظت 
�حل�شول  يف  عاملياً  �لأوىل  �ملرتبة  على  �ل��ت��و�يل،  على  �لثالث  وللعام  دب��ي، 
�لأعمال  �أن�شطة  ملمار�شة  �ل���دويل  �لبنك  تقرير  بح�شب  �ل��ك��ه��رب��اء  على 
�قت�شاد�ً   190 يف  �لأعمال  �أن�شطة  ممار�شة  �شهولة  يقي�ص  �لذي   2020
حول �لعامل، وح�شلت �لهيئة على عالمات كاملة يف جميع موؤ�شر�ت حمور 

�حل�شول على �لكهرباء.
�لإنتاج يف  لقطاع  للرئي�ص  �لتنفيذي  �لنائب  لوتاه،  نا�شر  �ملهند�ص  قال  و 
حيث  �لعاملي،  �لع��ر�ف  بهذ�  فخورون  “نحن  دب��ي:  ومياه  كهرباء  هيئة 
�أكرب  �أ�شبح جمّمع حمطات جبل علي لإنتاج �لطاقة وحتلية �ملياه ر�شمياً 
جممع لإنتاج �لطاقة با�شتخد�م �لغاز �لطبيعي يف موقع و�حد على م�شتوى 
�لعامل. وتعتمد حمطات �إنتاج �لطاقة وحتلية �ملياه يف �ملجمع على �أف�شل 
�لتقنيات �لعاملية و�أحدث �لأجهزة �لذكية �ملتطورة و�لأنظمة �لتقنية فائقة 
حيث  و�لإمكانات،  �لقدر�ت  باأف�شل  تتمتع  مو�طنة  كفاء�ت  بقيادة  �لدقة 
�لهيئة، وتبلغ  �لإنتاج يف  �أهم ممكنات جناح قطاع  �لب�شرية  �لكو�در  تعترب 

ن�شبة �ملو�طنني يف قياد�ت �ل�شف �لأول و�لثاين 100 باملئة«.

تعاون بني الطاقة والبنية التحتية والأكادميية 
البحرية لتعزيز منو القت�ساد البحري

•• ال�شارقة-وام:

��شتعر�شت وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية خالل �جتماعها مع �لأكادميية 
من  ع��دد�  �ل�شارقة  ف��رع  �لبحري  و�لنقل  و�لتكنولوجيا  للعلوم  �لعربية 
�ل��ب��ح��ري بالدولة  �إىل تعزيز من��و �لق��ت�����ش��اد  �ل��ه��ادف��ة  �ل��ت��ع��اون  م��ب��ادر�ت 
و�ملنطقة . كما ناق�ص �لإجتماع �حلاجة �مللحة �إىل تدريب �لكو�در �لطالبية 
من مو�طني �لدولة يف �لأكادميية لي�شبحو� حمرفني �أكفاء يف �ل�شناعة 

�لبحرية لنقلها �إىل �آفاق جديدة.
و�لبنية  �لطاقة  وزير  �ملزروعي  فار�ص  فرج  �شهيل بن حممد  وقال معايل 
�ل�شناعة  يف  �ل��ر�ئ��دة  �ل���دول  طليعة  يف  �لإم����ار�ت  دول���ة  تعترب   : �لتحتية 
�لبحرية �لعاملية ويوؤكد ذلك ت�شدرها �ملرتبة �لأوىل كاأكرث �لأ�شو�ق �لنا�شئة 
تناف�شية يف دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي ب�شكل عام و�لر�بعة عاملًيا �شمن 
تقييم  خالل  من  �للوج�شتية  �لنا�شئة  لالأ�شو�ق  �ل�شنوي  �أجيليتي  موؤ�شر 
�ل�شحن وخطوط  ووك��الء  �للوج�شتية  ملقدمي �خلدمات  �جلاذبية  عو�مل 

�ل�شحن وناقالت �ل�شحن �جلوي و�ملوزعني يف 50 دولة.
و�أ�شاف : ُيظهر هذ� �لإجناز مدى �لتز�منا بتعزيز تنمية �لقطاعات غري 
�لإمار�ت  �قت�شاد  يف  كبري  ب�شكل  �لبحري  �لقطاع  ي�شاهم  حيث  �لنفطية 
�لقطاع  ����ش��ت��ث��م��ار�ت  �إج��م��ايل  م��ن  �مل��ائ��ة  30-35 يف  ب��ني  ت���ر�وح  بن�شبة 
�لبحري �إقليمًيا. وقال �ملزروعي : ملو��شلة هذ� �لنمو �ملطرد من �ل�شروري 
�لتعاون مع جميع �ملوؤ�ش�شات �لفاعلة يف �لقطاع ل�شيما �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية 
و�لنقل  و�لتكنولوجيا  للعلوم  �لعربية  �لأكادميية  مع  تعاوننا  ياأتي  وهنا 
�لبحري فرع �ل�شارقة كي ن�شهم يف ت�شكيل �لعقول وبناء �ملو�هب �لإمار�تية 
�ل�شابة لتعزيز �لقت�شاد �لبحري . من جهته قال �لدكتور �إ�شماعيل عبد 
و�لتكنولوجيا  للعلوم  �لعربية  �لأك��ادمي��ي��ة  رئي�ص  ف��رج  �إ�شماعيل  �لغفار 
و�ل��ن��ق��ل �ل��ب��ح��ري : ل��ق��د حظيت �لأك��ادمي��ي��ة ب��دع��م لحم����دود م��ن قيادة 
�أف�شل  من  جعلها  ما  وتطويره  �لبحري  �لقطاع  لتمكني  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�لأكادمييات �لبحرية عاملًيا وقد جتلى ذلك باإن�شاء فرع �ل�شارقة �لذي يعد 
من �أكرب فروعنا وي�شاهي بحجمه و�إمكاناته مقرنا �لرئي�ص يف �لإ�شكندرية 
. و�أ�شاف : عرب تعاوننا مع وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية نتطلع �إىل خدمة 
�لعليا  �لتعليمية  وكو�درها  موظفينا  بخرب�ت  �لدولة  يف  �لبحري  �لقطاع 
وبنيتنا �لتحتية �حلديثة وكفاء�ت طالبنا �ملتفوقني فقد كان بناء �قت�شاد 
بحري متنام ومزدهر من خالل معرفتنا �لعلمية �لو��شعة هدفنا �لأ�شا�ص 

�لذي ن�شعى �إىل حتقيقه منذ �نطالقنا .

حتت رعاية حممد بن را�سد 

اإك�سبو دبي ي�ست�سيف الدورة الرابعة من القمة العاملية لل�سناعة والت�سنيع

موانئ دبي تكمل اأمتتة 100% من عمليات حمطة احلاويات 3 يف ميناء جبل علي

فعالياتها  ت�شتمر  �لتي  �لقمة  ت�شهد  كما   
معر�ص  �أول  ت��ن��ظ��ي��م  �أ����ش���ب���وع  م����دى  ع��ل��ى 
�شناعي قائم على �لتكنولوجيا يف �لإمار�ت، 
�أح��دث �لب��ت��ك��ار�ت و�حل��ل��ول يف  م�شتعر�شاً 

جمال �لتكنولوجيا و�ل�شناعة.

الثورة ال�سناعية 
يف خدمة الإن�سانية

�ل��ت��ي ت�شت�شيف  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل����رة  وه����ذه ه��ي 
فيها دولة لإمار�ت �لقمة �لعاملية لل�شناعة 
يف  �لأوىل  دورت��ه��ا  �نعقاد  بعد  و�لت�شنيع، 
�لن�شخة  و���ش��ت��ق��ام   .2017 ع���ام  �أب��وظ��ب��ي 
“�لرتقاء  عنو�ن  حتت  �لقمة  من  �لر�بعة 
�لرقمية  �لتقنيات  توظيف  باملجتمعات: 
�شعار  من  و�مل�شتوحى  �لزدهار”،  لتحقيق 
�لعقول  “تو��شل  دب����ي:  �إك�شبو2020 
و�شنع �مل�شتقبل”. و�شت�شلط �لقمة �ل�شوء 
ع��ل��ى �ل�����دور �ل����ذي ت��ل��ع��ب��ه ت��ق��ن��ي��ات �لثورة 
�ل�شناعية �لر�بعة يف تعزيز �إنتاجية �لقطاع 
�مل�����ش��اه��م��ة يف تعزيز  �ل�����ش��ن��اع��ي، وب��ال��ت��ايل 
باملجتمعات  و�ل��ن��ه��و���ص  �ل�����ش��رك��ات  ك��ف��اءة 

وخدمة �لإن�شانية.
من  للتعايف  �لعاملية  �جل��ه��ود  تو��شل  وم��ع 
�مل�شتجد )جائحة كوفيد- فريو�ص كورونا 

�لقطاع  رق��م��ن��ة  �إىل  �حل��اج��ة  ب��ات��ت   ،)19
قادرة  متقدمة  منظومة  وب��ن��اء  �ل�شناعي 
�ملن�شات  خمتلف  ع��رب  بكفاءة  �لعمل  على 
�إحلاحاً  �أك��رث  �جلغر�فية  �ملناطق  كافة  ويف 
��شتد�مة  ل�����ش��م��ان  م�����ش��ى،  وق����ت  �أي  م���ن 
�إطار  ويف  �لب�شرية.   و�لن�شاطات  �لأع��م��ال 
�لتح�شري�ت لعقد �لقمة �لعاملية لل�شناعة 
معايل  عقد  دب���ي،  يف   2021 و�لت�شنيع 
�أح��م��د �جل��اب��ر، وزير  ب��ن  �ل��دك��ت��ور �شلطان 
دولة  يف  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  �ل�شناعة 
�لإم��ار�ت، �جتماعاً �فر��شياً مع يل يونغ، 

للتنمية  �ملتحدة  �لأمم  ملنظمة  �لعام  �ملدير 
�لأولويات  )�ليونيدو(، لتحديد  �ل�شناعية 
�لقمة.  من  �لر�بعة  للدورة  �ل�شر�تيجية 
�لدكتور �شلطان �جلابر بهذه  وقال معايل 
�ملنا�شبة: “ت�شرنا ��شت�شافة �لدورة �لر�بعة 
للقمة �لعاملية لل�شناعة و�لت�شنيع يف دولة 
دب��ي، حيث  �إك�شبو  �لإم����ار�ت، وحت��دي��د�ً يف 
�لقيادة  روؤي����ة  م��ع  �خل��ط��وة  ه���ذه  تتما�شى 
ودعم  �ل����دويل  �ل��ت��ع��اون  بتعزيز  �ل��ر���ش��ي��دة 
�لتقدم  لتحقيق  �ل��ه��ادف  �حل���و�ر  م��ب��ادر�ت 
بالقول:  م��وؤك��د�ً  �لقطاعات”،  خمتلف  يف 
�إك�شبو  يف  �لقمة  ��شت�شافة  باأن  ثقة  “كلنا 
ل��ه��ذ� �حلدث  �إ���ش��اف��ي��اً  دب��ي �شتعطي زخ��م��اً 
�ملهم �لذي يعزز �لتعاون �ل��دويل يف جمال 
دع����م ت���ط���ور �ل���ق���ط���اع �ل�����ش��ن��اع��ي وزي�����ادة 
م�شاهمته يف منو �لقت�شاد �لعاملي، �إ�شافة 
�لإمار�ت  لدولة  �ملميزة  �ملكانة  تر�شيخ  �إىل 
�لإيجابية  �ملبادر�ت  �لر�ئد يف دعم  ودوره��ا 
و�أ�شاف  �لإن�شانية«.  خدمة  يف  ت�شهم  �لتي 
�لقمة  من  �ملقبلة  �ل���دورة  “توفر  معاليه: 
عاملية  من�شة  و�لت�شنيع  لل�شناعة  �لعاملية 

�ل�شناعي  بالقطاع  و�ملعنيني  للقادة  تتيح 
�ل�شبل  �أف�����ش��ل  و�ل��ت��ب��اح��ث ح����ول  �حل�����و�ر 
كوفيد- بعد  ملا  �لتعايف  ملرحلة  لال�شتعد�د 

�ل��ذي ميكن للقطاع  �ل���دور  وحت��دي��د   19
�ل�شناعي �مل�شاهمة به لت�شريع هذ� �لتعايف، 
خا�شة و�أن عنو�ن �لقمة يركز على توظيف 
�لزدهار”،  لتحقيق  �ل��رق��م��ي��ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
�ل�شناعية  �ل��ث��ورة  “تقنيات  ب���اأن  مو�شحاً 
�لقطاع  ت���ط���وي���ر  يف  ����ش���اه���م���ت  �ل����ر�ب����ع����ة 
�ل�شناعي ب�شكل �شريع خالل فرة وجيزة، 
�مل�شتقبلي  دوره��ا  �ملفيد بحث  و�شيكون من 
و�حللول  �لفر�ص  م��ن  �ل���ش��ت��ف��ادة  وكيفية 
ملختلف  �لت�شدي  �أج���ل  م��ن  ت��وف��ره��ا  �ل��ت��ي 
�أهمية  �ل��ت��ح��دي��ات«. و���ش��دد م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى 
�ملعنية  �لأط�������ر�ف  ب���ني خم��ت��ل��ف  �ل���ت���ع���اون 
فيهم  �ل�شناعي، مبن  �لقطاع  وتقدم  بنمو 
�جلهات �حلكومية �مل�شوؤولة عن �لت�شريعات 
و�ل�شركات  ل��ل��ق��ط��اع،  �مل��ن��ظ��م��ة  و�ل��ق��و�ن��ني 
�ل�شناعية، و�لتقنيني، و�مل�شتثمرين، وذلك 
�إىل  �ل��ه��ادف  �مل�شاركة يف �حل���و�ر  �أج���ل  م��ن 
وتعزيز  �ل�شناعي  �لقطاع  ب���دور  �لرت��ق��اء 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  حتقيق  يف  م�شاهمته 
و�لزده������ار �لق��ت�����ش��ادي، ���ش��و�ء يف �ل���دول 

�ملتقدمة �أو �لنامية.
 

بناء قطاع �سناعي
 عاملي م�ستدام

م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال يل ي���ون���غ، �مل���دي���ر �لعام 
�شر�كة  “�شتمكننا  )�ل��ي��ون��ي��دو(:  ملنظمة 
مع  و�لت�شنيع  لل�شناعة  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ق��م��ة 
�لو�شول  من  دبي   2020 �إك�شبو  معر�ص 
وقادة  �لقر�ر  �شناع  من  عاملي  جمهور  �إىل 
وكبار  �ل�شركات  وروؤ�شاء  �ل�شناعي  �لقطاع 
�إىل  م�شري�ً  �لأبحاث”،  و���ش��رك��اء  �خل���رب�ء 
توطيد  يف  �شت�شاهم  �ل�����ش��ر�ك��ة  “هذه  �أن 

ب��ه��ا �ل��ي��ون��ي��دو مع  �ل��ت��ي تتمتع  �ل��ع��الق��ات 
و�شتدعم  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة 
�ل�شناعية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ت��ع��زي��ز  يف  م�����ش��اع��ي��ن��ا 
�ل�شاملة و�مل�شتد�مة.« و�أ�شاف: “هدفنا هو 
يوظف  م�شتد�م  عاملي  �شناعي  قطاع  بناء 
�لر�بعة،  �ل�شناعية  �ل��ث��ورة  تقنيات  �أح��دث 
و�ل�شباب  للن�شاء  مت�شاوية  فر�شاً  وي��وف��ر 
و�لدول  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  و�ل�����ش��رك��ات 
من  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل�����دورة  و�شت�شكل  �ل��ن��ام��ي��ة. 
�لقمة �لعاملية لل�شناعة و�لت�شنيع 2021 
�لريادية  �لأف���ك���ار  ل��ط��رح  م��ث��ال��ي��ة  م��ن�����ش��ة 

و�تخاذ �لقر�ر�ت �لهامة.«
 

اأول معر�س �سناعي 
قائم على التكنولوجيا

�لعاملية  �لقمة  �لر�بعة من  �ل��دورة  و�شتقام 
معار�ص  م��رك��ز  و�ل��ت�����ش��ن��ي��ع يف  ل��ل�����ش��ن��اع��ة 
�إك�شبو 2020 دبي، و�شت�شتمر ملدة �أ�شبوع يف 
�لفرة ما بني 22 و27 نوفمرب 2021، 
 22 و�ل��ث��اين،  �لأول  �ليومان  ي�شهد  حيث 
�لن�شاطات، مبا  �لعديد من  و23 نوفمرب، 

�لرئي�شية  و�لكلمات  �لنقا�ص  جل�شات  ذلك 
و�جل���ل�������ش���ات �ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة و�مل����ق����اب����الت مع 
و�ل�شخ�شيات  �لقياد�ت  �أب��رز  من  جمموعة 
�لعاملية، يتبعها عقد جمموعات عمل وور�ص 
ون�شاطات  لل�شباب  د�عمة  نقا�ص  وجل�شات 
لل�شناعة  �لعاملية  �لقمة  مب��ب��ادر�ت  خا�شة 
ر��شد  ب��ن  حممد  م��ب��ادرة  مثل  و�لت�شنيع، 
لالزدهار �لعاملي.  وعلى مد�ر �أ�شبوع �لقمة، 
و�لت�شنيع  لل�شناعة  �لعاملية  �لقمة  تنظم 
�أول معر�ص �شناعي قائم على �لتكنولوجيا 
�أحدث  �شي�شتعر�ص  و�ل����ذي  �لإم������ار�ت،  يف 
�لبتكار�ت و�حللول يف جمال �لتكنولوجيا 
و�ل�شناعة.  و�شتناق�ص �أجندة �لقمة �لعاملية 
�لذي  �ل��دور   2021 و�لت�شنيع  لل�شناعة 
�لذكاء  �لرقمية مثل  �لتقنيات  تبني  يلعبه 
�ل�شطناعي، و�إنرنت �لأ�شياء، و�حلو�شبة 
�ل�شحابية و�شبكات �جليل �خلام�ص يف دعم 
وت��ط��وي��ر �ل��ق��ط��اع �ل�����ش��ن��اع��ي، �إ���ش��اف��ة �إىل 
بني  للتكامل  �ملحتملة  �لفر�ص  ��شتك�شاف 
مهار�ت  وتعزيز  �لب�شرية  و�ل��ك��و�در  �لآلت 
�لأفر�د وتطوير �لعمليات و�شال�شل �لقيمة 
�ل�شناعية ودورها يف حتقيق م�شتقبل رقمي 
�شامل وم�شتد�م. هذ� وكانت �لدورة �لأوىل 
�لعاملية لل�شناعة و�لت�شنيع قد  �لقمة  من 
فيما   ،2017 �لعام  يف  �أبوظبي  يف  �أقيمت 
�لعام  رو���ش��ي��ا يف  �لثانية يف  �ل����دورة  ع��ق��دت 
2019، وعقدت �لدورة �لثالثة يف �أملانيا يف 
�فر��شية( مب�شاركة  )دورة   2020 �لعام 
عدد من روؤ�شاء �ل��دول و�ل��وزر�ء و�لروؤ�شاء 
و�ملدر�ء �لتنفيذيني لأكرب �ل�شركات �لعاملية. 
و�شتوفر �لدورة �لر�بعة من �لقمة �لعاملية 
لل�شناعة و�لت�شنيع من�شة خلرب�ء �لقطاع 
�ل�شناعي لتبادل خرب�تهم ومعارفهم، كما 
يف  �ل�شتثمار  فر�ص  على  �ل�شوء  �شت�شلط 

�لتكنولوجيا و�لبتكار و�لت�شنيع.

•• دبي -وام: 

�أعلنت مو�نئ دبي �لعاملية – �إقليم �لإمار�ت 
�كتمال  عن  �لذكية  للتجارة  �لر�ئد  ن  �ملُمِكّ
�لرقمية  “زودياك”  مل��ن��ظ��وم��ة  تطبيقها 
�ملتطورة يف حمطة �حلاويات 3 مليناء جبل 
�لرقمي  �لتحّول  لقيادة  روؤيتها  �شمن  علي 
يف قطاع �ملو�نئ و�خلدمات �للوج�شتية حيث 
مت تطبيق كافة �أنظمة �لأمتتة و�لتي ت�شمل 
مبر�فق  بعد  ع��ن  للتحكم  متقدمة  ح��ل��وًل 
مع  و�لتعامل  �جل�شرية  و�ل��ر�ف��ع��ات  �مليناء 
�إ�شافة  �لأ�شياء  و�إنرنت  �لبيانات  جم�ّشات 
�ملحطة  ت�شاعد  ع��دي��دة  �أخ���رى  �أنظمة  �إىل 

على �أمتتة �لعمليات.
�حلاويات  حم��ط��ة  ت�شبح  �لإجن�����از  وب��ه��ذ� 
�لتكامل  على  ق��ادرة  علي  جبل  ميناء  يف   3
ما  �ملنظومة  نف�ص  ت�شتخدم  �أي حمطة  مع 
يعزز قدرتها على �شمان ��شتد�مة عملياتها 
�لأعمال  ل��ق��ط��اع  وي�شمن  �لأزم�����ات  خ���الل 
درجات  �أق�����ش��ى  على  ح�شولها  و�ل�����ش��رك��ات 
�لإم����د�د  �شل�شلة  �إىل  �ل��و���ش��ول  يف  �ل��دع��م 

�لعاملية بكفاءة وقدرة عالية.
تاأتي هذه �خلطوة من مو�نئ دبي �لعاملية – 
�إقليم �لإمار�ت ��شتكماًل لروؤيتها �ل�شتباقية 
�لر�بعة  �ل�شناعية  �لثورة  تقنيات  تبني  يف 
وتطويرها  للم�شتقبل  جاهزيتها  يعزز  مبا 

حللول مبتكرة للتحديات تو�كب متطلبات 
�ملرحلة �ملقبلة .. كما ت�شكل هذه �لروؤية يف 
جمملها حتوًل �شاماًل يف �شناعة �خلدمات 
�ل��ل��وج�����ش��ت��ي��ة ع��امل��ًي��ا ومت��ك��ن �ل��ع��م��الء من 
�لإمد�د  �شل�شلة  مع  �أف�شل  ب�شكل  �لرتباط 

و�لتوريد �لعاملية.
�لتنفيذي  �مل����دي����ر  �مل���ع���ل���م  حم���م���د  وق������ال 
– �إقليم  �لعاملية  دب��ي  م��و�ن��ئ  ع��ام  وم��دي��ر 
�لوعد  ق��ط��ع��ت  دب����ي  م���و�ن���ئ  �إن  �لإم�������ار�ت 
للقيادة �لر�شيدة يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية 
تكون  ب���اأن  و���ش��رك��ائ��ه��ا  ولعمالئها  �مل��ت��ح��دة 
من �أو�ئل �ملوؤ�ش�شات �لتي ت�شارع �إىل �لتعايف 
�لأنظمة  �أح���دث  تطبق  و�أن  �جل��ائ��ح��ة  م��ن 
�لرقمية من �أجل �شمان ��شتد�مة عملياتها 
�مل�شتقبلية  و�لأزم����ات  �ل��ظ��روف  خمتلف  يف 
كي حتافظ على دورها �لذي طاملا قامت به 
بامتياز ك�شريك رئي�ص يف تاأمني �لإمد�د�ت 
و�مل�شتلزمات  �لغذ�ئية  �مل���و�د  م��ن  �حليوية 
�لطبية و�حلفاظ على تدفق �لتجارة يف ذ�ت 

ملو��شلة  عمالئها  فيه  تدعم  �ل��ذي  �ل��وق��ت 
��شتمر�ريتها  ع��ل��ى  و�مل��ح��اف��ظ��ة  عملياتهم 
�شل�شلة  �إىل  بكفاءة  �لو�شول  ومتكينهم من 
�لإمد�د و�لتوريد �لعاملية و�ل�شتفادة باأعلى 
وهذ�  �للوج�شتية  �لتحتية  بنيتها  من  قدر 

ما حققته بالفعل.
و�أ���ش��اف �ملعلم �أن ه��ذ� �لإجن���از ي��اأت��ي ثمرة 
جلهودهم �لطويلة �ملدى �لتي قامت مو�نئ 
و�ل�شو�عد  �ل��ك��ف��اء�ت  لبناء  بتنفيذها  دب��ي 
منظومة  طبقت  �ل��ت��ي  �خل��ب��رية  �ل��وط��ن��ي��ة 
تفوق  و�لتي  �ملتقدمة  �لرقمية  “زودياك” 
بالأنظمة  و�لتحكم  �لأمت��ت��ة  يف  �إمكاناتها 
�لأخ������رى ل���ش��ي��م��ا ب��ق��در�ت��ه��ا ع��ل��ى �لربط 
و�أ�شول  مر�فق  كافة  بني  و�ملبا�شر  �لفوري 
�ملحطة �شو�ء �لر�فعات �جل�شرية �ل�شخمة 
�إ�شافة  �حل��اوي��ات  وحتميل  نقل  ع��رب��ات  �أو 
ومنظومة  �لأ���ش��ي��اء  �إن��رن��ت  جم�����ش��ات  �إىل 
و�شمان  متتلكها  �لتي  �ل�شخمة  �لبيانات 
�ل�شفينة  من  لت�شل  �ل�شحنات  حركة  تتبع 

�ن�شيابية  بكل  �مل�شتورد  �لتاجر  خم��ازن  �إىل 
و�شهولة وخالل وقت قيا�شي.

تقنية  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��ن��ج��ار  �إب��ر�ه��ي��م  وق���ال 
– �إقليم  �لعاملية  دب��ي  م��و�ن��ئ  يف  �ملعلومات 
�لإم�������ار�ت �إن �ل��ن�����ش��خ��ة �لأخ������رية �ل��ت��ي مت 
مبيناء   3 �حل���اوي���ات  حم��ط��ة  يف  تطبيقها 
�شابقتها  ع��ن  نوعية  نقلة  متثل  علي  جبل 
حيث مت رفع ن�شبة �لأمتتة فيها لت�شل �إىل 
100 باملائة .. ومتثل �ملنظومة ق�شة جناح 
�أ�شبحت  حيث  بامتياز  عاملًيا  تفوًقا  حققت 
3 مبيناء جبل علي �لآن  حمطة �حلاويات 
�ملو�نئ تطوًر� وذك��اًء يف  �أك��رث حمطات  من 
�ملو�نئ  حمطات  �أف�شل  وت�شاهي  �ملنطقة 

�لذكية عاملًيا.
“زودياك”  منظومة  تطبيق  خ���الل  وم���ن 
يف   3 �حل��اوي��ات  حمطة  ت�شتطيع  �لرقمية 
�شبكة  �أك���رب  م��ن  ج����زًء�  ت��ك��ون  �أن  �مل�شتقبل 
و�لتي  و�ل��ت��وري��د  �لإم�����د�د  ل�شل�شلة  ع��امل��ي��ة 
�لعاملية  دب��ي  م��و�ن��ئ  حم��ط��ات  �شبكة  ت�شم 

�ملنت�شرة حول �لعامل �إ�شافة �إىل عدد كبري 
ما  �لكربى  �لقيادية  و�ملو�نئ  �ملحطات  من 
�جلائحة  �آث��ار  ملو�جهة  �أ�شا�ًشا  عاماًل  ميثل 
و�لتقلبات �لتي �أحدثتها يف �شل�شلة �لإمد�د 
�لتي  �لأق��ال��ي��م  �لأع��م��ال يف  ت��ع��ايف  وت�شريع 
�ملتطورة  �ل��رق��م��ي��ة  �ل���ق���در�ت  م��ن  ت�شتفيد 

للمنظومة.
�لرقمية  “زودياك”  م��ن��ظ��وم��ة  وت�����ش��م 
نظاًما   18 �حل����اوي����ات  حم���ط���ات  لأمت���ت���ة 
د�خلًيا تتكامل فيما بينها ت�شمل نظام �أمتتة 
�أر�شفة  ور�ف��ع��ات  �جل�شرية  �لر�فعات  عمل 
�أر�شفة  �ل�شفن على  ر�شو  �ملو�نئ وتخطيط 
قطار�ت  ح��رك��ة  �إد�رة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �مل��ي��ن��اء 
�ل�شاحنات  و�أ���ش��ط��ول  و�ل��ت��ح��م��ي��ل  �ل�شحن 
م�شاحات  يف  �حل���اوي���ات  وم��ن��اول��ة  �ل���ربي���ة 
�ل��ت��خ��زي��ن و�ل��ت��ت��ب��ع �حل���ي و�مل��ب��ا���ش��ر ملوقع 
وت�شليم  وتخلي�ص  ومعلوماتها  حاوية  كل 
�حلاويات و�إ�شد�ر �لفو�تري كل ذلك يدعمه 
مع  و�لتو��شل  �لأ�شياء  �إنرنت  �إد�رة  نظام 
�لعمليات  لفريق  �ملحمولة  �لذكية  �لأجهزة 
�مليد�ين من �ملر�قبني ونظام �لتحكم �لآيل 
�لذكاء  ب��ن��ظ��ام  �مل��رت��ب��ط��ة  �مل��ح��ط��ة  ب��ب��و�ب��ة 
�ل����ش���ط���ن���اع���ي و�ل���ت���ع���ل���م �ل����ذ�ت����ي ل�����الآلت 
تعطي  �لتي  �لذكية  �لأنظمة  من  و�لعديد 
�مليناء  مر�فق  من  لال�شتفادة  ق��درة  �أق�شى 

و�أ�شوله �لت�شغيلية.

•• دبي –الفجر:

�إحدى �ل�شركات �لر�ئدة يف جمال  �أعلنت “جلف كابيتال”، 
�ل�شتثمار�ت �لبديلة يف �أ�شو�ق �لنمو، �أم�ص �أنها تخارجت 
���ش��ي دي �شي  “�إي  ����ش��ت��ث��م��اره��ا يف  ب��ن��ج��اح وب��ال��ك��ام��ل م��ن 
وهي �شركة ر�ئدة  )“�إي �شي دي �شي”(،  هولدنغ كورب” 
و�إنتاجه يف  و�لغاز  �لنفط  �لتنقيب عن  توفري خدمات  يف 
 ADES ل�شرق �لأو�شط و�إفريقيا. و�ل�شركة هي جزء من�
�لرئي�شي  �مل�شاهم   ،  .Investments Holding Ltd
لندن  بور�شة  يف  �مل��درج��ة   ADES International يف 

.)LSE(
�مل�شاهمني  م��ع  ���ش��ر�ك��ة  يف  كابيتال”  “جلف  دخ��ل��ت  وق���د 
�ل�شركة  يف  و��شتثمرت  �شي”  دي  �شي  “�إي  ل���  �ملوؤ�ش�شني 
2014 ل��ت��م��وي��ل ف��ر���ص �ل��ن��م��و �ل��ع�����ش��وي��ة وغري  يف ع���ام 

يف  �لطاقة  قطاع  يف  �ل�شتثمار�ت  ذل��ك  يف  مبا  �لع�شوية، 
م�شر.  ومن خالل ��شتثمار تايل يف عام 2017، مت دعم 

خطط �لنمو �لطموحة لل�شركة.
ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �ل�شلح،  ك��رمي  �لدكتور  �شرح 
“�إننا فخورون بدعمنا للفريق �لإد�ري  “جلف كابيتال”: 
�ملتميز يف �ملجموعة منذ عام 2014 و�لذي �أ�شهم يف جناح 
�ملجموعة من خالل خطة منو طموحة وو��شحة و�لتنفيذ 
�مليد�ين �لقوي. ونود �أن ننتهز هذه �لفر�شة لتهنئة كادر 
كل  لهم  ونتمنى  �لتنفيذ  يف  �لقوية  قدر�تهم  على  �لإد�رة 
�لنجاح يف �مل�شتقبل.« و�شرح �أمين عبا�ص، مدير “�إي �شي 
كابيتال‘  ’جلف  �إىل  بال�شكر  �أت��وج��ه  �أن  “�أود  �شي”:  دي 
�لذي  و�ل�شتثمار   .2014 عام  د�عما منذ  �شريكا  لكونها 
�أجرته ’جلف كابيتال‘ �أ�شاف قيمة كبرية لكل �مل�شاهمني 
�لحتياجات  ير�عي  و�لذي  �ملرن  �لتمويلي  �لهيكل  بف�شل 

�لنمو  م��ال  ر�أ���ص  حلول  بف�شل  وكذلك  لل�شركة  �خلا�شة 
�لتي �أتيحت لنا و�لتي �أخذت بعني �لعتبار كل �لهتمامات 
�لتي كانت لدينا ك�شركة طو�ل م�شريتنا منذ عام 2014. 
�إننا ُنثّمن عالقتنا مع ’جلف كابيتال‘ ومع فريقنا �لإد�ري 

ونتمنى لهم و�فر �لنجاح م�شتقباًل.«
كابيتال”:  “جلف  �ل��ع��ام يف  �مل��دي��ر  �ل��رف��اع��ي،  وع��ل��ق عمر 
�شي  ’�إي  فريق  مع  بالعمل  كابيتال‘  ’جلف  �شعدت  “لقد 
و�مل��ج��الت، مبا يف  �لإد�ري يف خمتلف �لوظائف  دي �شي‘ 
ذلك �إعد�د �لتقارير و�حلوكمة �ملوؤ�ش�شية وحلول �لتمويل 
و�إد�رة �ملخاطر. و�شفقة �لتخارج �لناجحة جد�ً هذه ُتر�ّشخ 
باعتبارها ر�ئدة و�شباقة يف توفري  ’جلف كابيتال‘  مكانة 
�إىل  ر�أ�ص مال منو مرنة تر�عي �ملتطلبات �خلا�شة  حلول 
�لكو�در  م�شاعدة  وك��ذل��ك  �لناجحة  �لإقليمية  �ل�شركات 

�لإد�رية �ملتميزة على تنفيذ خطط منوها �لطموحة.«

جلف كابيتال تتخارج بنجاح من »اإي �سي دي �سي هولدنغ كورب«  بعد عالقة ناجعة دامت لأكرث من �سبع �سنوات

••  دبي-الفجر: 

الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  اآل مكتوم،  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  حتت رعاية �ساحب 
ت�ست�سيف دولة الإمارات العربية املتحدة الدورة الرابعة من  “رعاه اهلل”،  الوزراء حاكم دبي 
نوفمرب   27 –  22 يف  دبي،   2020 اإك�سبو  يف  �ستقام  والتي  والت�سنيع،  لل�سناعة  العاملية  القمة 
والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزارة  بني  م�سرتكة  كمبادرة  العاملية،  القمة  �ستجمع  2021،حيث 
املتقدمة يف دولة الإمارات ومنظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�سناعية )اليونيدو(، قادة القطاع 
التعاون  ال�سناعي، وتعزيز  القطاع  ملناق�سة و�سياغة م�ستقبل  العامل  والتكنولوجي يف  ال�سناعي 
العاملي وتوظيف ال�سيا�سات احلكومية مبا ي�ساهم يف تطوير القطاع، اإىل جانب ت�سليط ال�سوء على 

اأهمية القطاع ال�سناعي والتكنولوجي يف دعم النمو القت�سادي وحتقيق الزدهار العاملي.
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بح�سور جمل�سي �سيدات اأعمال الإمارات واأبوظبي

جمل�ض �سيدات اأعمال عجمان ي�ستقبل وفد جمل�ض �سيدات اأعمال �سربيا

اأجرت عمليات الفح�س لالأغذية التي تقدمها منافذ الطعام يف اآيدك�س ونافدك�س 

جمل�ض اأبوظبي للجودة واملطابقة و�سركة اأبوظبي الوطنية
 للمعار�ض يطلقان املخترب املتنقل لفح�ض املواد الغذائية يف الفعاليات

غرفة ال�سارقة تبحث مع نظريتها الكينية �سبل التن�سيق امل�سرتك لفتتاح مكتب متثيلي للغرفة الوطنية الكينية يف الإمارة

•• عجمان- الفجر 

بح�شور جمل�شي �شيد�ت �أعمال �لإمار�ت 
و�أبوظبي ��شتقبل جمل�ص �شيد�ت �أعمال 
عجمان يف غرفة جتارة و�شناعة عجمان 
�أعمال �شربيا،  وفد من جمل�ص �شيد�ت 
لبحث �لتعاون �مل�شرك وتبادل �خلرب�ت 

مبا يدعم م�شاريع و�أهد�ف �لطرفان.
عجمان  م��رك��ز  مقر  يف  �ل��وف��د  �إ�شتقبل 
�آمنة  �لدكتورة  �شعادة  �لع��م��ال،  لريادة 
�شيد�ت  جمل�ص  رئي�شة  علي  �آل  خليفة 
�شفيقة  ب���ح�������ش���ور  ع����ج����م����ان،  �أع�����م�����ال 
�لعامري �ملدير �لتنفيذي ملكتب �شيد�ت 
�إد�رة  جمل�ص  وع�شو�ت  �أبوظبي  �أعمال 
���ش��ي��د�ت �ع��م��ال ع��ج��م��ان، وت���ر�أ����ص وفد 
�شاندر�  ���ش��ع��ادة  �شربيا  �أع��م��ال  ���ش��ي��د�ت 

�بر�موفيت�ص.
�آمنة  �لدكتورة  برحيب  �للقاء  �إ�شتهل 
�أهمية  على  و�أك����دت  ب��احل�����ش��ور،  خليفة 
�للقاء و�أبعاده يف تعزيز �لتعاون �مل�شرك 
و�لإطالع على �أف�شل �ملمار�شات و�ملبادر�ت 
�خل����رب�ت بني  ل��ت��ب��ادل  وت��وف��ري من�شة 
�شيد�ت �لعمال �لإمار�تيات و�ل�شربيات 
�شيد�ت  �ن جمل�ص  ب�شكل عام، مو�شحة 
خطة  �شمن  ي�شتهدف  عجمان  �أع��م��ال 
ت��ع��اون��ه �ملحلي  ت��ع��زي��ز  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
مبا  �ل�شلة  ذ�ت  �جلهات  مع  و�لإقليمي 
يحقق �أهد�ف �ملجل�ص وخدمة ع�شو�ته.
�ل���ل���ق���اء ع���ر����ص ح�����ول جمل�ص  ت����ن����اول 
�شيد�ت �أعمال عجمان ودوره يف ت�شجيع 
ودعم  للمر�أة  �لقت�شادية  �ل�شتثمار�ت 
مبادر�تها خلو�ص جمالت �لعمل �حلر 
د�خل �لدولة وخارجها وتنفيذ �لرب�مج 
و�لتدريب  ل��ل��م��ع��اي��ري  وف��ق��اً  و�مل�����ش��اري��ع 
�مل�شتمر و�لتم�شك بثقافة وقيم �ملجتمع، 
�ق���ام���ة  �إىل  �مل���ج���ل�������ص  ي����ه����دف  ب���ح���ي���ث 
�ملجتمع  ح��اج��ة  تلبي  ح��ي��وي��ة  م�����ش��اري��ع 
�ملبتكر�ت،  �لع����م����ال  ر�ئ�������د�ت  وت���دع���م 
ل�شيما  ومب�شاحلها  ب��امل��ر�أة  و�لرت��ق��اء 
�ل�شعوبات  وت��ذل��ي��ل  �لع���م���ال  ���ش��ي��د�ت 
�لتجارية  �أع��م��ال��ه��ن  يف  ت��و�ج��ه��ن  �ل��ت��ي 
و�ل�شناعية و�خلدمية وتقدمي مبادر�ت 

�أن�شطة  ت��ط��وي��ر  �إىل  ت���ه���دف  و�أع����م����ال 
ممار�شة  م����ن  ومت��ك��ي��ن��ه��ن  �ل�������ش���ي���د�ت 

�ن�شطتهن يف �لقت�شاد �لوطني.
و�إط���ل���ع �حل�����ش��ور ع��ل��ى ج��ه��ود جمل�ص 
�شيد�ت �أعمال عجمان يف تنفيذ �لعديد 

و�لقدر�ت  �مل��ه��ار�ت  تطوير  ب��ر�م��ج  م��ن 
ومنها تنظيم �لندو�ت و�مللتقيات وتعزيز 
�ملعنية  �جل��ه��ات  م��ع  و�ل�شر�كة  �ل��ت��ع��اون 
�ملتخ�ش�شة  و�ملعار�ص  �لزيار�ت  وتنظيم 
لع�شو�ت  �ل�������الزم  �ل���ت���دري���ب  وت����وف����ري 

�أبرز  على  �ل��وف��د  و�إط��ل��ع  ه��ذ�  �ملجل�ص. 
ومنها   2021 للعام  �ملجل�ص  م��ب��ادر�ت 
بتوفري  و�ملعنية  بيع”  “نقطة  م��ب��ادرة 
�ملجل�ص  لع�شو�ت  كا�شري  ن��ظ��ام  خ��دم��ة 
وطنية  �شركة  مع  بالتعاون  و�ملوؤجرين 

وذلك يف مركز عجمان لريادة �لعمال، 
و مبادرة  “�إزرع و�ح�شد” بهدف ت�شجيع 
من  �لذ�تي  �لكتفاء  لتحقيق  �ل�شيد�ت 
للزر�عة  بال�شتيكي  بيت  �إن�����ش��اء  خ��الل 
�ل����ري جم���ان���ا، ومبادرة   م���ع مت���دي���د�ت 
لتوفري   »e-channel “بد�يات 
ومبادرة  �إل��ك��رون��ي��اً،  �مل��ج��ل�����ص  خ��دم��ات 
�ملجل�ص  م�شاركة  بهدف  ومتيز”  “وثق 
�ملوؤ�ش�شية  �ل��ق��در�ت  تطوير  م�شروع  يف 
لتطوير  خطة  و�ع����د�د  عجمان  بغرفة 
تدريبية  ور���ص  �لعمال من خالل عدة 
“ريوقي”  م���ب���ادرة  و  م��ت��اب��ع��ة،  ومن����اذج 
لتوفري من�شة لبيع منتجات “�لريوق” 
ومبادرة  �حل��ك��وم��ي��ة،  �جل��ه��ات  مل��وظ��ف��ي 
�لع�شو�ت  منتجات  لعر�ص  “رفوف” 
�لدو�ئر �حلكومية،  �أو يف  �ملجل�ص  د�خل 
لتنظيم  جميلة”  “�إمار�تي  وم���ب���ادرة 
لعر�ص  نافذة  وتوفري  �شياحية  رح��الت 
“�شيارتي”  ومبادرة  �لع�شو�ت  منتجات 
�شيارة  ل�����ش��ر�ء  مت��وي��ل  بتوفري  و�ملعنية 

بنظام �لقر�ص �حل�شن.
وخ��الل �للقاء ق��ام وف��د جمل�ص �شيد�ت 
�شيد�ت  �لإم����������ار�ت  وجم��ل�����ص  �أع����م����ال 
عجمان  مركز  يف  بجولة  �شربيا  �أعمال 
خدمات  على  و�لتعرف  �لعمال  لريادة 
�ملركز بحيث يوفر 64 حمال مبقا�شات 
�لقاعات  م��ن  ع���دد  ج��ان��ب  �إىل  خمتلفة 
و�ملعار�ص  و�ل��ن��دو�ت  �مل��وؤمت��ر�ت  لتنظيم 
ليمثل  �ل���ع���ام،  م����د�ر  ع��ل��ى  �ملتخ�ش�شة 
�مل�شاريع  م��ن  �إن��ط��الق��ة جل��م��ل��ة  �مل��رك��ز 
�ل���ر�ئ���دة ون��ق��ط��ة ت��و����ش��ل ه��ام��ة تربط 

�أ�شحاب �مل�شاريع مبجتمع �لإمارة.
�أعمال  �شيد�ت  جمل�ص  و��شتعر�ص  ه��ذ� 
�شربيا �هم �مل�شاريع و�ملنتجات �خلا�شة 
�لفر�ص  و�أب���������رز  �لع�����م�����ال  ب�������ش���ي���د�ت 
�لتعاون  فر�ص  تعزز  �لتي  �ل�شتثمارية 

و�ل�شر�كة بني �لطرفني.
�لدروع  تبادل �حل�شور  �للقاء  ويف ختام 
�أهمية  على  و�أك��دن  �لتذكارية،  و�لهد�يا 
�شيد�ت  ب��ني  لتبادل �خل���رب�ت  �ل��زي��ار�ت 
من  ونظري�تهن  �لإم��ار�ت��ي��ات  �لأع��م��ال 

�شربيا. 

�لفح�ص �ملركزي �لتابع ملجل�ص �أبوظبي 
هذ�  “يتكامل  و�مل���ط���اب���ق���ة:  ل���ل���ج���ودة 
�ملخترب �ملتنّقل مع �أن�شطتنا �ملنت�شرة يف 
ين�شجم  حيث  �أبوظبي،  �أن��ح��اء  خمتلف 
م���ع روؤي���ت���ن���ا �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة �لأو����ش���ع 
ل�����ش��م��ان �ن���ط���الق ه����ذه �ل��ف��ع��ال��ي��ات يف 
�لهيئات  م��ع  �لوثيق  �ل��ت��ع��اون  م��ن  بيئة 
م�شتويات  لتعزيز  ون�شعى  �لتنظيمية. 
�ل�شالمة و�شعادة �ملجتمعات  نوعية من 
�ملتنّقل  �مل��خ��ت��رب  وي��ح��ق��ق  �أب��وظ��ب��ي.  يف 
تقدمي جمموعة من  �لروؤية عرب  هذه 
بالأحياء  �خل��ا���ش��ة  �لتحاليل  خ��دم��ات 
ي�شاعد يف حت��دي��د مدى  م��ا  �ل��دق��ي��ق��ة، 
وقابليته  وج���ودت���ه،  �ل��ط��ع��ام،  م��الءم��ة 
للتلف. وي�شرف على �إجر�ء �لفحو�شات 
�إمار�تيون  مو�طنون  �ملتنّقل  �ملخترب  يف 
من �لكو�در �لفنية �ملتخ�ش�شة يف جمال 
با�شتخد�م  �ل��دق��ي��ق��ة،  �لأح���ي���اء  حتليل 

�أحدث �لتقنيات و�لأجهزة. 
��شتخد�م  “ياأتي  �مل��ع��ي��ن��ي:  و�أ�����ش����اف 
�آيدك�ص  م��ع��ر���ش��ي  يف  �مل��ت��ن��ّق��ل  �مل��خ��ت��رب 
للتعاون  ث���م���رة   2021 ون���اف���دك�������ص 
للجودة  �أبوظبي  جمل�ص  ب��ني  �مل�شتد�م 
�لتابعة  لل�شيافة  وكابيتال  و�ملطابقة، 
�أبوظبي  لهيئة  �إ���ش��اف��ة  “�أدنيك”،  ل��� 
يكفل  ما  �لغذ�ئية؛  و�ل�شالمة  للزر�عة 
عرب  �ملعر�شني  وزّو�ر  �ملجتمع  �شالمة 

�شمان �شالمة �ملاأكولت �ملتاحة فيهما«.
ومن جانبه، قال خليفة يهويل �لقبي�شي، 
�ل��ت��ج��اري ل�شركة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ص 
�أبوظبي �لوطنية للمعار�ص: “حر�شت 
�أدنيك خالل معر�شي �آيدك�ص ونافدك�ص 
و�مل�شاركني،  �ل��زو�ر  �شالمة  تعزيز  على 
حيث جاء �لتعاون بني جمل�ص �أبوظبي 
لل�شيافة  وكابيتال  و�ملطابقة  للجودة 
مبثابة حمور للمنهجية �لتي �تبعناها، 
لتحقيق  نحو  �أ�شا�شياً  عاماًل  باعتبارها 
وقدمنا  للجميع،  �مل�شتد�مة  �ل�شالمة 
�أجرى  �ل���ذي  �ملتنّقل  للمخترب  �ل��دع��م 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أطلق جمل�ص �أبوظبي للجودة و�ملطابقة 
�لتابعة  بالتعاون مع كابيتال لل�شيافة، 
للمعار�ص  �ل��وط��ن��ي��ة  �أب��وظ��ب��ي  ل�شركة 
للزر�عة  �أب��وظ��ب��ي  وه��ي��ئ��ة  “�أدنيك”، 
�ملتنّقل،  �ملخترب  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة،  و�ل�شالمة 
خمربياً  فح�شاً   317 �أج����رى  و�ل����ذي 
لعينات غذ�ئية جرى جمعها من منافذ 
معر�شي  يف  �ملتو�جدة  �لأطعمة  تقدمي 
وموؤمتر  و”نافدك�ص”  “�آيدك�ص” 
�إطار  2021، وذلك يف  �ل��دويل  �لدفاع 
�لإج����������ر�ء�ت �ل���وق���ائ���ي���ة و�لح����ر�زي����ة 
�شحة  ل�شمان  “�أدنيك”  طبقتها  �لتي 
خالل  �ملعر�شني  يف  �مل�شاركني  و�شالمة 
ف����رب�ي����ر، يف   25 –  21 م���ن  �ل���ف���رة 
على  ن��وع��ه��ا  م��ن  �لأوىل  تعترب  خ��ط��وة 
��شتخد�م  م��ن ح��ي��ث  �لإم�����ارة  م�����ش��ت��وى 

خمترب متنّقل خالل معر�ص.
وي��ت��م��ي��ز �مل��خ��ت��رب �مل��ت��ن��ق��ل ب��ق��درت��ه على 
تقدمي خدمات فح�ص �لأغذية بالطرق 
�أحدث  با�شتخد�م  و�ملعتمدة  �ل�شريعة 
طماأنة  ب���ه���دف  �ل��ت��ح��ل��ي��ل��ي��ة،  �لأج����ه����زة 
�آيدك�ص  معر�شي  يف  و�مل�شاركني  �ل��زو�ر 

ونافدك�ص ب�شاأن �شحتهم و�شالمتهم. 
ح�شن  عبد�هلل  م.  ق��ال  �ملنا�شبة،  وبهذه 
ملخترب  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �مل����دي����ر  �مل���ع���ي���ن���ي، 

�ختبار�ته على جميع �ملاأكولت �ملقّدمة؛ 
م���ن خ���الل ت���دري���ب ك���و�درن���ا م���ن ذوي 
�شالمة  على  للحفاظ  و�لكفاءة  �خلربة 
“لطاملا  �لقبي�شي:  و�أ�شاف  �مل�شاركني«. 
�شّكل ��شتخد�م �حللول �لتقنية �ملتطورة 
عاماًل رئي�شياً يف ��شر�تيجيتنا لل�شحة 
ما  وه��ذ�  و����ش��ع،  نطاق  على  و�ل�شالمة 
حر�شنا  كما  �جلديد.  �ملخترب  يج�شده 
على تطبيق عدة �شيا�شات لختبار عرب 
م��ر�ف��ق��ن��ا، ف�����ش��اًل ع���ن ت��ط��ب��ي��ق قو�عد 
تركيب  على  وعملنا  �جل�شدي،  �لتباعد 
�مل���زي���د م���ن �لأج����ه����زة حل��م��اي��ة �شحة 

�مل�����ش��ارك��ني و���ش��الم��ت��ه��م، مب���ا يف ذلك 
كامري�ت �لت�شوير �حلر�ري، ومعقمات 
�ل����ي����دي����ن، وغ������ريه������ا. وب���ف�������ش���ل ه���ذه 
�لزو�ر  متكني  يف  جنحنا  �ل�شتثمار�ت، 
و�مل�شاركني من قطاع �لدفاع �لدويل من 
باأمان  جتارية  �شفقات  وعقد  �للتقاء 
�أب��وظ��ب��ي، ودع��م ع��ودة قطاع �شياحة  يف 
�لأعمال  ب��ن��م��و  و�ل��ن��ه��و���ص  �لأع����م����ال، 
�ل���ت���ج���اري���ة ع��ل��ى �ل�����ش��اح��ة �ل���دول���ي���ة«. 
�ملتنّقل،  �مل���خ���ت���رب  �إىل  وب����الإ�����ش����اف����ة 
تد�بري  ع���ّدة  لل�شيافة  كابيتال  ن��ّف��ذت 
�لأغذية  ���ش��الم��ة  ل�����ش��م��ان  �ح����ر�زي����ة 
ومن  ون��اف��دك�����ص،  �آي��دك�����ص  معر�شي  يف 
و�أدو�ت  �ليدين،  تعقيم  حمطات  بينها 
و�حدة،  مّرة  لال�شتخد�م  �ملعّدة  �لطعام 
�مل��غ��ّل��ف��ة، و�ل���ت���ز�م مبعايري  و�مل����اأك����ولت 
�أدنيك  طبقت  كما  �جل�����ش��دي.  �لتباعد 
�إج�����ر�ء�ت �ح���ر�زي���ة ووق��ائ��ي��ة �شارمة 
ل�شمان �شالمة �لزّو�ر و�مل�شاركني وفقاً 
لل�شحة  دول��ي��اً  �ملعتمدة  �ملعايري  لأعلى 
و�ل�������ش���الم���ة. وت�����ش��م��ن��ت �لإج���������ر�ء�ت 
�أقنعة �لوجه، وت�شديد  �للتز�م بارتد�ء 
خمتلف  يف  �لجتماعي  �لتباعد  قو�عد 
�أن���ح���اء �مل���ك���ان، و����ش���رورة �إب�����ر�ز نتيجة 
على  مي�ص  مل  �شلبية   PCR �خ��ت��ب��ار 
�إ�شافة  ���ش��اع��ة،   24 �أك���رث م��ن  �إج�����ر�وؤه 

للتعقيم �ملنتظم يف جميع �أنحاء �ملكان.

•• ال�شارقة - الفجر:

مع  �ل�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  بحثت 
�لتن�شيق  �شبل  كينيا  نظريتها يف جمهورية 
للغرفة  متثيلي  مكتب  لف��ت��ت��اح  �مل�����ش��رك 
من  لتتخذ  �لإم����ار�ت  يف  �لكينية  �لوطنية 
�إم�����ارة �ل�����ش��ارق��ة م��ق��ر� ل��ه��ا، وذل����ك بهدف 
�جلانبني،  ب��ني  �مل�شركة  �ل��ع��الق��ات  تعزيز 
�لبلدين  ك��ال  يف  �لأع��م��ال  جمتمعي  ودع���م 
�ل�شديقني، ف�شال عن تو�شيع �أطر �لتعاون 
�لهتمام  ذ�ت  �ل��ق��ط��اع��ات  ب��ني  �مل�شتقبلي 
حجم  م�شاعفة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �مل�����ش��رك، 

�لتبادل �لتجاري. 
�هلل  عبد  �شعادة  ��شتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�إد�رة غرفة  �شلطان �لعوي�ص رئي�ص جمل�ص 
�لغرفة  مقر  يف  �ل�����ش��ارق��ة  و�شناعة  جت���ارة 
جمهورية  من  �مل�شتوى  رفيع  لوفد  موؤخر� 
ك��ي��ن��ي��ا، ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��ع��ادة ري��ت�����ش��ارد جناتيا 
و�شم  كينيا،  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  رئي�ص 
�لكينني من قطاع  �لأعمال  عدد من رجال 
�ل�شناعات �لغذ�ئية وقطاعات خمتلفة، كما 
كان يف ��شتقبال �لوفد �شعادة نا�شر م�شبح 
�لغرفة،  �إد�رة  جم��ل�����ص  ع�����ش��و  �ل��ط��ن��ي��ج��ي 
�لعو�شي مدير  �أمني  �أحمد  و�شعادة حممد 
حممد  �لعزيز  وعبد  �ل�شارقة،  غرفة  ع��ام 
لقطاع  �لغرفة  ع��ام  مدير  م�شاعد  �شطاف 
�ل�شارقة  م��رك��ز  م��دي��ر  �لأع�����ش��اء  خ��دم��ات 

لتنمية �ل�شادر�ت.
ون���اق�������ش���ت �ل���غ���رف���ت���ني ت���ع���زي���ز �ل���ت���ع���اون 
ت��و���ش��ي��ع نطاق  �لق���ت�������ش���ادي م����ن خ�����الل 

تبادل  وزي�������ادة  �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة،  �ل���ع���الق���ات 
�مل��ب��اح��ث��ات يف  وت�شجيع  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل���وف���ود 
جانب  �إىل  �لبلدين،  بني  �ل�شادر�ت  جم��ال 
جتارية  �شبكة  وتو�شعة  لتاأ�شي�ص  �لتن�شيق 
�ملتاحة بني  �لأع��م��ال  ف��ر���ص  ت���د�ول  ت�شهل 
ف�����ش��ال ع���ن �لرويج  �ل��غ��رف��ت��ني،  �أع�����ش��اء 
ل��ل��ف��ر���ص �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة يف ك���ل ب��ل��د بهدف 
بال�شتناد  �لثنائية،  �ل�شتثمار�ت  ت�شجيع 
�إىل �لعالقات �لقوية و�لوطيدة �لتي جتمع 
ت��ع��د من  ك��ي��ن��ي��ا  و�أن  ���ش��ي��م��ا  �ل��غ��رف��ت��ني ول 
�لوجهات �لرئي�شية �لتي تركز عليها �لغرفة 
من  معها  �لعالقات  تطوير  على  وحتر�ص 
و�لزيار�ت  �لتجارية  �لبعثات  تنظيم  خالل 
2019 ح��ني قادت  وك���ان �آخ��ره��ا يف �ل��ع��ام 
�لغرفة �لبعثة �لتجارية �خلام�شة مب�شاركة 
وت�شديرية  و�إنتاجية  �شناعية  من�شاأة   25

من �ل�شارقة.
�لعوي�ص  ���ش��ل��ط��ان  ع��ب��د �هلل  ���ش��ع��ادة  ورح���ب 
����ش��ت��ع��د�د �لغرفة  ب��ال��وف��د �ل���ز�ئ���ر، م��ب��دي��اً 
�ملكتب  لفتتاح  �لدعم  �أوج��ه  كافة  لتقدمي 
�ل��ت��م��ث��ي��ل��ي ل��ل��غ��رف��ة �ل��وط��ن��ي��ة �ل��ك��ي��ن��ي��ة يف 
تاأتي  ه���ذه �خل��ط��وة  �أن  م���وؤك���د�  �ل�����ش��ارق��ة، 
�لتي  �لقوية  للعالقات  و��شتكمال  �م��ت��د�د� 
ت���رب���ط �جل��ان��ب��ني ن��ت��ي��ج��ة ل���ل���زي���ار�ت �لتي 
�ل�شابقة  �ل�شارقة يف �لأعو�م  نظمتها غرفة 
م�شاعيها  ���ش��م��ن  ن���ريوب���ي  �ل��ع��ا���ش��م��ة  �إىل 
�لإفريقية  �لأ���ش��و�ق  يف  ح�شورها  لر�شيخ 
�لو�عدة، و�إيجاد �ل�شبل �لكفيلة بزيادة حجم 
�ل��ت��ع��اون �ل��ت��ج��اري و�لق��ت�����ش��ادي وجمالت 
�لتعاون �ل�شتثماري بني �جلانبني، م�شري� 

و�لرو�بط  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة  �ل��ع��الق��ات  ع��م��ق  �إىل 
�ملتنامية  �لقت�شادية  و�مل�شالح  �ل��وط��ي��دة 
�لبلدين  ك���ال  �لأع����م����ال يف  ب���ني جم��ت��م��ع��ي 
بو�بة  ت��ع��د  كينيا  �أن  م��ع��ت��رب�  �ل�����ش��دي��ق��ني، 
ملنطقة �شرق �إفريقيا كونها من �أكرب �ملناطق 
�أن  �إىل  م�شري�  �ل�شمر�ء،  �ل��ق��ارة  يف  ت��ط��ور� 
بني  �لنفطي  غ��ري  �لتجاري  �لتبادل  حجم 
�لإمار�ت و�إفريقيا بلغ نحو 50 مليار دولر 
يف �لعام 2019، فيما بلغت قيمة �ملبادلت 
�لتجارية غري �لنفطية بني �لإمار�ت وكينيا 

نحو 2.7 مليار دولر خالل نف�ص �لعام.
ول��ف��ت �ل��ع��وي�����ص �إىل وج����ود ف��ر���ص و�ع���دة 
قطاعات  يف  وخ��ا���ش��ة  كينيا  يف  لال�شتثمار 
وهي  و�ل��ط��اق��ة  �لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة  �ل���زر�ع���ة 
�إمارة  �شركات  فيها  متتلك  �لتي  �لقطاعات 
�ل�شارقة خرب�ت و��شعة ميكن �أن ت�شاهم يف 
�جلانبني،  بني  �لقت�شادي  �لتعاون  تعزيز 
حيث ت�شكل �ل�شارقة بو�بة لل�شركات �لعاملية 
بنية  م��ن  متتلك  مب��ا  �ملنطقة،  �أ���ش��و�ق  �إىل 
لوج�شتية متطورة وموؤهلة لتعزيز �لتبادل 
�لتجاري بني �إفريقيا و�لعامل عرب �ل�شارقة، 
كافة  بتوفري  �ل�شارقة  غرفة  �لتز�م  موؤكد� 
�لت�شهيالت �ملمكنة �لتي ت�شاعد �مل�شتثمرين 
�لكينني على تعزيز ن�شاطاتهم �نطالقا من 
��شر�تيجيها �لهادفة �إىل دعم منو �لأعمال 

وخلق بيئة حمفزة لها.
جناتيا،  ريت�شارد  �شعادة  �أب���دى  جانبه  م��ن 
لتطوير  �جل��ه��ود  م�شاعفة  يف  ب��الده  رغبة 
�لقت�شادي  �لتعاون  �أطر  وتعزيز  �لعالقات 
�إقامة  �إىل  بالإ�شافة  وكينيا  �ل�شارقة  ب��ني 

وقطاعات  جم��الت  يف  ��شتثمارية  �شر�كات 
خمتلفة �نطالقا من �ملكتب �لتمثيلي �لذي 
تعتزم �لغرفة �فتتاحه، ملا تتمتع به �لإمار�ت 
عموما و�إمارة �ل�شارقة على وجه �خل�شو�ص 
�أ�شا�شها  م��ث��ال��ي��ة  ����ش��ت��ث��م��اري��ة  م���ز�ي���ا  م���ن 
قطاعات  على  و�لركيز  �قت�شادها  تنويع 
و�ل�شياحة  و�ل��ت��ج��ارة  �ل�شناعة  مثل  هامة 
�ملالية  و�خل��دم��ات  �للوج�شتية  و�خل��دم��ات 
معترب� �أن هذه �لقطاعات ت�شكل �أبرز فر�ص 

�ل�شتثمار يف �لإمارة.
و�أعرب رئي�ص �لغرفة �لكينية عن �أمله يف �أن 
تثمر هذه �لزيارة يف �لإ�شهام بدفع جمالت 
مبا  �أرح���ب،  �آف���اق  �إىل  �لقت�شادي  �لتعاون 
ي��ع��زز م��ن �ل��ع��الق��ات ب��ني �ل��ق��ط��اع �خلا�ص 

ق��ي��م و�أحجام  �ل��ك��ي��ن��ي و�لإم����ار�ت����ي، ورف����ع 
�ملبادلت �لتجارية بني �لبلدين �ل�شديقني. 
ويف خ��ت��ام �ل���زي���ارة ج���ال �ل���وف���د �ل���ز�ئ���ر يف 
�ل�شناعية  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات  �ل����د�ئ����م  �مل���ع���ر����ص 
حيث  �ل��غ��رف��ة،  مقر  �شمن  �ل��و�ق��ع  �ملحلية 
�أكرث  تعر�شها  �لتي  �ملنتجات  على  �طلعو� 
180 م��ن�����ش��اأة ت��ع��م��ل يف �ل�����ش��ارق��ة يف  م���ن 
نحو 191 من�شة عر�ص، و�أع��رب عدد من 
��شتعد�دهم  ع��ن  �ل��ك��ي��ن��ني  �لأع���م���ال  رج���ال 
����ش��ت��ث��م��اري��ة م��ع نظر�ئهم  ���ش��ر�ك��ات  ل��ع��ق��د 
�ملعر�ص  �أن  �ملحلية، موؤكدين  �ل�شركات  من 
للمنتجات  للرويج  مو�تية  من�شة  ي�شكل 
و�إيجاد فر�ص �لتعاون بني �ل�شركات و�لزو�ر 

من ممثلي �لوفود �لتجارية.

ارتفاع النفاق على 5 خدمات يتاألف منها 
موؤ�سر اأ�سعار امل�ستهلك يف الدولة خالل 2020

•• اأبوظبي-وام:

�شهد �لنفاق �ل�شتهالكي على 5 جمموعات من �خلدمات �لتي يتاألف منها 
2020 وفقا  �مل�شتهلك يف دولة �لإم��ار�ت زي��ادة خالل �لعام  �أ�شعار  موؤ�شر 
و�لح�شاء  للتناف�شية  �لحت��ادي  �ملركز  �م�ص  �أ�شدرها  �لتي  لالإح�شائيات 
يت�شمنها  �لتي  �خل��دم��ات  م��ن   7 على  �لن��ف��اق  �نخفا�ص  �أي�شا  و�أظ��ه��رت 

�ملوؤ�شر .
�لر�جع  �و  �لرت��ف��اع  جلهة  كانت  �شو�ء  �لن��ف��اق  حركة  ح�شيلة  و�أ�شفرت 
�لإم��ار�ت عند  دولة  �مل�شتهلك يف  �لعام لأ�شعار  �لقيا�شي  �لرقم  عن �غالق 
 109.04 م��ع  مقارنة   2020 �ل��ع��ام  خ��الل  نقطة   106.78 م�شتوى 
�مل�شتهلكني  �أ�شعار  يف  �لت�شخم  ن�شبة  تبلغ  وبذلك   2019 �لعام  يف  نقطة 

. % على �مل�شتوى �ل�شنوي 2.07 
و�شملت قائمة �خلدمات �لتي �شهدت زيادة يف �لنفاق خالل �لعام 2020 
و�لتعليم  و�لحذية  و�ملالب�ص  و�لتبغ  و�مل�شروبات  �لأغذية  قطاع  من  كال 

و�ملطاعم و�لفنادق .
وعلى �جلانب �لآخر، فقد �نخف�ص �لنفاق على �خلدمات �ملتعلقة بال�شكن 
و�ملياه و�لكهرباء و�لغاز بالإ�شافة �إىل �لتجهيز�ت و�ملعد�ت �ملنزلية وخدمات 

�ل�شحة و�لنقل و�لت�شالت و�لرويج و�لثقافة و�شلع وخدمات �أخرى .
ي�شار �إىل �أن �لرقم �لقيا�شي لالأ�شعار هو و�شيلة �إح�شائية لقيا�ص �لتغري�ت 
�حلا�شلة يف �أ�شعار �ل�شلع و�خلدمات بني فرتني زمنيتني فيما ُيعرف �شعر 
�مل�شتهلك باأنه �ل�شعر �لذي يدفعه �مل�شتهلك �لأ�شري مقابل ح�شوله على 

�شلعة �أو خدمة لالحتياجات �لأ�شرية.

طريان الإمارات تعزز خدمتها 
اإىل ال�سودان برحالت يومية

•• دبي-وام:

�أعلنت طري�ن �لإمار�ت عن تعزيز خدمتها �إىل �ل�شود�ن من خالل ت�شغيل 
با�شتخد�م  9 مار�ص �جل��اري  �بتد�ء من  رحلة يومية بني دبي و�خلرطوم 

.  300ER-777 طائر�ت �لبوينج
ب�شهولة  �ل�شفر  �ل�شود�ن  يف  �لناقلة  لعمالء  �جلديدة  �لرحالت  و�شتتيح 

ور�حة �إىل دبي و90 وجهة تغطيها �شبكة �لناقلة حاليا .
وتعتمد  تدريجيا  خطوطها  �شبكة  ��شتعادة  على  �لإم���ار�ت  ط��ري�ن  وتعكف 
نقاط  جميع  ع��رب  و�مل�شافرين  �لعمالء  �شالمة  ل�شمان  �شارمة  معايري 

�لت�شال.
وقال خلفان �ل�شالمي مدير عمليات طري�ن �لإم��ار�ت يف �ل�شود�ن : “ �إن 
�إىل �ل�شود�ن جاء تلبية للطلب �ملتز�يد على طري�ن  قر�ر تعزيز خدماتنا 

�لإمار�ت �لتي تعد �خليار �لأول للم�شافرين يف �ل�شود�ن ».
ولفت �إىل �أنه �عتبار� من 9 مار�ص �جلاري �شتغادر رحلة طري�ن �لإمار�ت 
“ئي كيه 733” يوميا مطار دبي �لدويل يف �ل�شاعة 2:50 بعد �لظهر 
وت�شل �إىل �خلرطوم يف �ل�شاعة 5:10 م�شاء، يف حني �شتقلع رحلة �لعودة 
“ئي كيه 734” من �خلرطوم يف �ل�شاعة 6:45 م�شاء وت�شل �إىل دبي يف 

�ل�شاعة 12:40 بعد منت�شف �لليل. 

اعتماد احلالل ينجح يف احلفاظ 
على موثوقية احلالل خالل 2020

•• دبي - وام: 

موثوقية  على  �حلفاظ  يف  �حل��الل  �عتماد  لهيئات  �ل��دويل  �ملنتدى  جنح 
قطاع �حلالل �شمن �لدول �لأع�شاء يف �ملنتدى خالل عام 2020 بالرغم 
�ملطابقة  تقييم  �إج���ر�ء  يف  �لعتماد  هيئات  و�جهتها  �لتي  �لتحديات  م��ن 

ب�شبب �آثار جائحة كوفيد – 19.
�لدويل  للمنتدى  �لعام  �لأم��ني  �لعامري  رح��اب  �لدكتورة  �شعادة  و�أك���دت 
ريفيو  تريد  “غلوبال  �عتماد �حلالل خالل م�شاركتها يف موؤمتر  لهيئات 
�أفريقيا  و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة  يف  �لتجاري  للتمويل   »GTR
�لذي عقد �فر��شيا، �أن هذ� �لإجناز مل يكن ليتحقق لول تبّني �لتحول 
�لرقمي يف وقت �نقطاع بع�ص �شال�شل �لمد�د. وقالت : لقد �أثبتت �لدول 
�إىل  وحتويلها  �لتحديات  على  �لتغّلب  على  قدرتها  �ملنتدى  يف  �لأع�شاء 
�أ�شاليب �لتحول �لرقمي وذلك  فر�ص من خالل مو�كبة �لتغري�ت وتبّني 

ل�شمان �للتز�م مبعايري �ل�شالمة و�جلودة و�حلالل.
و�أ�شارت �إىل �أن �ملنتدى �لدويل لهيئات �عتماد �حلالل يعد �أول �شبكة دولية 
لعتماد �حلالل حول �لعامل حيث ي�شم �ملنتدى 38 ع�شو�ً من 35 دولة 
معدلت  لنخفا�ص  ��شتجابة  �أن��ه  �إىل  ..منوهة  خمتلفة  ق���ار�ت  �شت  م��ن 
�جتهت  �لم��د�د  �شال�شل  و�نقطاع  �لجتماعي  �لتباعد  وتد�بري  �لتوظيف 
هيئات �عتماد �حلالل �إىل �إجر�ء تقييمات �ملطابقة رقمياً عن بعد بدًل من 

�إجر�ئها يف �ملوقع.
و�أ�شافت �لعامري �أن �شرعة مو�كبة �لتحول �لرقمي لأع�شاء �ملنتدى �أتاحت 
و�جهت  �لتي  �لتحديات  م��ن  �ل��رغ��م  �حل��الل على  �أع��م��ال جت��ارة  مو��شلة 
�لقطاع .. كما ت�شّدر �أع�شاء �ملنتدى قائمة �أكرب خم�ص دول م�شّدرة لدول 
منظمة �لتعاون �لإ�شالمي مما يعك�ص �لتز�م �لأع�شاء يف تعزيز موثوقية 

جتارة �حلالل يف �ل�شوق �لعاملية رغم تد�عيات جائحة كورونا.
و�أو�شحت �أنه وفقاً لتقرير و�قع �لقت�شاد �لإ�شالمي �لعاملي للعام 2020 
- 2021 و�لذي ي�شتند �إىل در��شة �أجريت من قبل �شركة دينار �شتاندرد 
ومدعومة من قبل مركز دبي لتطوير �لقت�شاد �لإ�شالمي ت�شمنت قائمة 
�لدول �خلم�ص �لأوىل �مل�شّدرة لدول منظمة �لتعاون �لإ�شالمي �لرب�زيل 
بقيمة �شادر�ت بلغت 16.2 مليار دولر و�لهند عند 14.4 مليار دولر و 
13.8 مليار دولر و رو�شيا عند 11.9  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية عند 

مليار دولر و�لأرجنتني عند 10.2 مليار دولر.
يلعبه قطاع  �ل��ذي  �ل��دور  �أهمية  على  �ل�شوء  �شلطت  �جلائحة  �أن  و�أك��دت 
�أكرث �لتز�ماً  �أ�شبحو�  �أن �مل�شتهلكني  �حلالل يف �لقت�شاد �لعاملي وخا�شة 
�أن  �إىل  باحل�شول على منتجات �شحية للحفاظ على �شالمتهم ..م�شريًة 
هذ� �لتوجه �أدى بالركيز على حت�شني �ل�شحة و�ملناعة وزيادة �لطلب على 

�ملنتجات �حلالل.
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اإعــــــــــــــــــــالن 
تعلن بلدية �لفجرية مبوجبه موؤ�ش�شة نور �لإميان 
تقدمها  �لفجرية  �إمارة  يف  �لكائنة  �ملباين  ل�شيانة 
دعوى  لديه  من  كل  فعلى  رخ�شتها  �إلغاء  بطلب 
خالل  �لفجرية  بلدية  �ىل  به  �لتقدم  �عر��ص  �و 

خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
بلدية �لفجرية - ق�شم �لر�خي�ص 

نارجيز�  �مل�����دع�����و/   ف���ق���د 
قريق�شتان      ، ميلي�شبيكوفا 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )2080438AC( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0589167880

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د �مل���دع���و/ د�رب�����ني بت 
�شوبيان كاردياه ، �ندوني�شيا   
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )1175007C( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0566010001

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د �مل�������دع�������و/ �دزم����������ار 
�لفلبني     ، �ن��د�ن��ان  �ي��اري��ن 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )B5195016P( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0529251415

فقدان جواز �سفر
�مل�����دع�����و/ ����ش���ي���اء خان  ف���ق���د 
�ف���غ���ان�������ش���ت���ان   ، م������ل  ن����ي����ك 
�جل����ن���������ش����ي����ة ج����������و�ز ����ش���ف���ره 
)O1578337(  رق�������م 
ي������������رج������������ى مم��������������ن ي�����ع�����رث 
بال�شفارة  ت�����ش��ل��ي��م��ه  ع���ل���ي���ه 
�لفغان�شتانية �و �قرب مركز 

�شرطة بالمار�ت.

فقدان �ضهادة اأ�ضهم تفقدان جواز �سفر
ف��ق��دت ���ش��ه��ادة �ل���ش��ه��م رقم 
78218 با�شم/ خادم �شعيد 
�لقبي�شي ، �شادرة من �ل�شركة 
وعددها  للتمويل  �ل�شالمية 
وعلى   ، ���ش��ه��م   255،500
بالرقم  �لت�شال  يجدها  من 

0506228599

فقدان �ضهادة اأ�ضهم ت
ف��ق��دت ���ش��ه��ادة �ل���ش��ه��م رقم 
عبد�هلل  ب��ا���ش��م/   78513
من  �شادرة   ، �لقبي�شي  �شعيد 
للتمويل  �ل�شالمية  �ل�شركة 
وعددها 1،277،500 �شهم، 
�لت�شال  ي��ج��ده��ا  م��ن  وع��ل��ى 

بالرقم 0506228599
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العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 
انذار عديل بالن�ضر

  1938/2021 
�ملنذر : بنك �إت�ص �إ�ص بي �شي �ل�شرق �لو�شط �ملحدود

�ملنذر �ليه : جيز� فا�شتاج - �أ�شر�ليا �جلن�شية 
املو�سوع : -

�إم��ار�ت��ي( قيمة  دره��م   27،487 وق��دره )59.  �شد�د مبلغ  �ليها ب�شرورة  �ملنذر  �ملنذر  يخطر 
�ملركبة  متويل  بعقد  �ملتعلقة  �ل�شهرية  �لأق�شاط  �شد�د  يف  �لتاأخري  نتيجة  بذمتكم  �ملر�شد 
مر�شيد�ص S500 ، �شنة �ل�شنع 2010، و�شف �ملركبة �شالون ، لون �ملركبة ف�شي ، رقم �للوحة 
�أق�شاه  موعد  خالل  وذلك  �ملنذر.  قبل  من  ل�شاحلكم  و�ملمولة  دبي،   O خ�شو�شي   96799
�أ�شفا لتخاذ  �ملنذر  �شوف ي�شطر  و�إل   ، �لعديل  �لإن��ذ�ر  بهذ�  تبليغكم  تاريخ  �أي��ام( من  )�شبعة 
�لر�شوم و�مل�شاريف  �ليها كافة  �ملنذر  ، مع حتميل  �أع��اله  �ملذكورة  �ملركبة  �إج��ر�ء�ت حجز وبيع 

و�لفو�ئد. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 
يف الق�ضية رقم 2020/164 جتاري جزئي 

�ملرفوعة من : �لبنك �لعربي �ملتحد 
بوكالة : بيت �حلكمة للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية 

�شد �ملدعي عليه : �شعيد خلفان عبد�هلل علي �لكندى 
بال�شارة �ىل كتاب حمكمة دبي �ملوؤرخ يف 2021/2/27 و�ملت�شمن تكليفي خبري� 
يف �لق�شية �ملذكورة �عاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد �جتماع خربة يف �لق�شية 
�ملذكورة يوم �لأربعاء �ملو�فق 2021/3/10 �ل�شاعة 11.00 �شباحا  على �ن يلتزم 
�ملدعي عليه بالإت�شال بهاتف مكتب �خلبري لعالمه باجر�ء�ت و�لآلية �ملتبعة لعقد 
�لجتماع �ملر�د عقده بالتاريخ و�لتوقيت �ملبني �أعاله ... علما �أن بيانات �لتو��شل مع 

مكتب �خلبري هي : هاتف رقم 04/2999000 
experts@alhilalcapital.ae : بريد �إلكروين

اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�ضر اجتماع خربة

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 
 اعالن ن�ضرا

�إىل �ملدعي عليه /ركن �لقمة لتنظيف �ملباين 
ومقره مدينة خور فكان - �لزبارة �ل�شناعية 

وذلك حيث �أن �ملدعي/ حممد خمي�ص حممد �لباطني �لنقبي 
�ملنازعات  ف�ص  جلنة  لدى   2021/32 بالرقم  �يجارية  دعوى  �شدكم  �أقام  قد 
وكيال  �أو  �شخ�شيا  ح�شوركم  فيقت�شي  فكان  خور  مدينة  ببلدية  �ليجارية 
تاريخ  من  يوم   15 مدة  يف  �ل�شادر  �حلكم  تنفيذ  �أو  طلباتكم  لتقدمي  عنكم 
عن  تخلفكم  حالة  ويف  خورفكان.  بلدية  مقر  يف  �أمامها  للمثول  �لإعالن 
�إر�شال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد فاإن �للجنة �شوف تقوم  �أو عدم  �حل�شور 

بنظر �لدعوى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات االيجارية 

قلم التنفيذ 

      االمارات العربية املتحدة 
حكومة ال�ضارقة 

بلدية مدينة خورفكان  

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

اأداء  اأمر   AJCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0000245/ 
�إىل �ملحكوم عليه : عبد�لعزيز حممد خليفة كاجور �لنعيمي  

�م  بي  �م  �شركة  �ملنفذ  �ملدعي  ل�شالح  عنه �شدك  �ملرفق �شورة  قد �شدر �حلكم  �نه  حيث 
�لعقارية - ذ م م  - يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله. 

�ملحدد  �لر�شم  ودفع  �ملذكور  �حلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  �ملذكور   له  �ملحكوم  �أن  ومبا 
لذلك،  ومبا �ن �حلكم �ملطلوب

تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف : 49374.0 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة 

�شتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.
القا�ضي / علي املهلبي      
حمكمة عجمان    

حمكمة التنفيذ املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي( عمايل   SHCFICILABMIN2020 /0007612 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / �شركة ر�شانا للمقاولت - ذ م م   
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/1/12 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى بالرقم �أعاله 

ل�شالح / تارلو�شان �شينغ  �لتايل :
ثالثة  مبلغ  للمدعي  توؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م   -: �حل�شوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت 
و�مل�شروفات  و�لر�شوم  درهما(   33401.52( فل�شا   52 و  و�حد�  ودرهما  و�ربعمائة  �لفا  وثالثني 

�ملنا�شبة و�عفاء �ملدعي من باقي �لر�شوم ورف�ص �لدعوى فيما ز�د علي ذلك من طلبات. 
حكما قابال لال�شتئناف خالل �ملدة �لقانونية. 

القا�ضي/ احلبيب بن ابوبكر حمزة 
حمكمة ال�ضارقة 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2020 /0003012 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / �شركة �رم�ص �لكهروميكانيكية - ذ م م   
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/1/12 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى بالرقم �أعاله 

ل�شالح / �شهاب �لدين حممد حممد تاج �لدين  �لتايل :
حكمت �ملحكمة : بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 33900 درهم فقط ثالثة وثالثون 
�لف وت�شعمائة درهم( و�ن توؤدي له تذكرة �لعودة �ىل موطنه �و قيمتها نقد� ما مل يكن وقت 
�لتنفيذ قد �لتحق بخدمة �شاحب عمل �خر و�لزمتها باملنا�شب من �مل�شروفات و�عفت �ملدعي 

من ن�شيبه فيها. ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات. 
حكما قابال لال�شتئناف خالل �ملدة �لقانونية. 

القا�ضي/حميد الدين �ضليمان خمي�س 
حمكمة ال�ضارقة 

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - �ضركة نيو ايج - ذ م م   
عمايل   SHCEXCILABS2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0000093/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �شركة نيو�يج - ذ م م 
 065427566  0508844661

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ جاي�شون جاكوب فيليبو�ص �يدي�شاين جاكوب - �جلن�شية : هندي 

يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   

تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 35497 درهم
 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�شار  �لتنفيذي  �ل�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
�لتنفيذ �جلربي  �إجر�ء�ت  �شتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذ�  �إعالنكم 

�ملقررة قانونا.  
القا�ضي / معت�ضم احمد �ضمري ابو �ضادي 
حمكمة ال�ضارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر    للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم  2017/209 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ: م�شرف �لإمار�ت �ل�شالمي م�شاهمة عامة

عنو�نه : �إمارة دبي - مدينة دبي �لطبية - مقابل حديقة �خلور - بناية رقم )16( )�ملكتب �لتنفيذي( - �لطابق �لثالث 
�ملنفذ �شده : ر�قي يا�شني وهيب 

عنو�نه : �إمارة دبي - �لق�شي�ص �ل�شناعية 4 - �شارع دم�شق - خلف حمطة برول �يبكو - م�شتودع 3 ملك عقار�ت حكومة دبي - 
نف�ص �شركة )�لتاج �مللكي ل�شناعة �لأغذية )�ص ذ م م( - بالقرب م�شتودع عبيد بن �ل�شيخ للتجارة �لعامة 

بيع  �شيجرى  �حل��ال  �قت�شى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  5.00 م�شاء ويف  �ل�شاعة   2021/3/10 �ملو�فق  �لأربعاء  يوم  �نه يف 
www.( لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�شركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين�
emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�شا�شي 
قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل 

ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع. وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات  : 
�ر�ص وما عليها من بناء - رقم �لر�ص 686 - �ملنطقة : ند ح�شة - �مل�شاحة : 368.97 مر مربع - �ملقدرة ب��� )3.500.000( 

درهم -  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر 

فى الدعوى رقم  2017/209 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ: م�شرف �لإمار�ت �ل�شالمي م�شاهمة عامة

عنو�نه : �إمارة دبي - مدينة دبي �لطبية - مقابل حديقة �خلور - بناية رقم )16( )�ملكتب �لتنفيذي( - �لطابق �لثالث 
�ملنفذ �شده : ر�قي يا�شني وهيب 

عنو�نه : �إمارة دبي - �لق�شي�ص �ل�شناعية 4 - �شارع دم�شق - خلف حمطة برول �يبكو - م�شتودع 3 ملك عقار�ت حكومة دبي - 
نف�ص �شركة )�لتاج �مللكي ل�شناعة �لأغذية )�ص ذ م م( - بالقرب م�شتودع عبيد بن �ل�شيخ للتجارة �لعامة 

بيع  �شيجرى  �حل��ال  �قت�شى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  5.00 م�شاء ويف  �ل�شاعة   2021/3/10 �ملو�فق  �لأربعاء  يوم  �نه يف 
www.( لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�شركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين�
emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�شا�شي 
قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل 

ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع. وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات  : 
�ر�ص وما عليها من بناء - رقم �لر�ص 686 - �ملنطقة : ند ح�شة - �مل�شاحة : 368.97 مر مربع - �ملقدرة ب��� )3.500.000( 

درهم -  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 

  اعالن بالن�ضر
�ملرجع : 63

باك�شتان  �جلن�شية  �لرحمن  عزيز  �حلق  حممد  �ل�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 50٪ وذلك �ىل �ل�شيد/ حممد عالء 
�لدين عبد�لنبي �جلن�شية بنغالدي�ص يف �لرخ�شة )عيادة �ملحبه( و�لتي تاأ�ش�شت باإمارة 
�ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )25845( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية ، تنازل 

�شاحب �لرخ�شة لخر.
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  
على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��ص 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�ضقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 

  اعالن بالن�ضر
�ملرجع : 62

�لإمار�ت   : ، �جلن�شية  �لقايدي  �شهيل  �ل�شيد/ م�شبح بطي حممد  بان  ليكن معلوما للجميع 
�لعربية �ملتحدة ،  يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )100٪( وذلك �ىل �ل�شيد/ 
كرجيت �شينك بن بودها �شينك ، �جلن�شية �لهند يف �لرخ�شة �مل�شماة )و�دي بحائ�ص ملقاولت 
�لتك�شية و�لأر�شيات( و�لتي تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )605224( �ل�شادرة من 
د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية يف �ل�شارقة. تنازل �شاحب �لرخ�شة لخر ، تغيري �ل�شكل �لقانوين 

من موؤ�ش�شة فردية �ىل وكيل خدمات. 
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عر��ص  �ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ  من  ��شبوعني  بعد  �ليه  �مل�شار 

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

مركز ال�ضقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 

اإعالن بالن�ضر
)1875/2021(  
�ملنذر : عقار�ت �لغرير - ذ م م - رخ�شة جتارية رقم : 247334 

�ملنذر �ليه : جر�ند �شتار هايرب ماركت �شركة �ل�شخ�ص �لو�حد �ص ذ م م  - ملالكتها ومديرتها / فاطمة 
مر�د حممد �لبلو�شي - رخ�شة رقم 807763

يتوجه �ملنذر بهذ� �لإنذ�ر �ىل �ملنذر �ليه لإنذ�ره بالآتي :  ب�شرورة ب�شد�د مبلغ وقدره :- 5.986.533 
درهم مف�شلة على �لنحو �لتايل )مبلغ وقدره =/ 5.160.253 درهم قيمة �ل�شيكات �ملرجتعة �رقام )156 - 
145 - 128 - 157 - 158 -159 -130 - 160- 161 - 162 - 131 - 132 - 146 - 133( �لتي متثل جزء من بدل 
�لإيجار و�شريبة �لقيمة �مل�شافة �ملر�شد عن �لفرة من 2018/4/1 وحتى تاريخ ت�شليم �ملاأجور للمدعي 
عليها بتاريخ 2020/6/30 + مبلغ وقدره = / 974.887 درهم فو�تري �لكهرباء و�ملياه �ملر�شدة على �ملاأجور 
خالل فرة �شغلها للماأجور و�لتي مل تقوم �ملنذر �ليها بدفعها و�شددتها عنها �ملنذرة( وذلك خم�شة �أيام 
من تاريخ تبليغكم ب ( هذ� �لإخطار و�إل �شي�شطر �آ�شفني للجوء �ىل �جلهات �ملخت�شة لإلز�مكم  بال�شد�د 

مع �لر�شوم و�مل�شاريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإعالن بالن�ضر

رقم )1897/2021(
�ملنذر : �ل�شيد عبد�هلل �أحمد يحيى حميد - ميني �جلن�شية يحمل �إقامة بحرينية رقم )731002377( �لعنو�ن لغايات �لتبليغ 

: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة - �إمارة دبي / بردبي �شارع �ل�شيخ ز�يد - بناية - هاتف حممول رقم )0529751203( 
�ملنذر �ليه : 1- �شركة �لن�شيم �خلليج للتجارة �لعامة - �شجل جتاري رقم )691048( - وميثلها بالتوقيع �ل�شيد  2-حممد 

�شعيد �لقحطاين 
�لعنو�ن  لغايات �لتبليغ : مكتب رقم 3801 ملك �ل�شيخ �حمد بن مكتوم - بردبي - �ملركز �لتجاري �لثاين - حممول رقم 

)971505917711( - هاتف رقم : 042527863 - وميثلها �ل�شيد/ حممد بن �شعيد بن ح�شن �لقحطاين. 
�ملو�شوع : �ن�شغال �لذمة �ملالية ب�شد�د مبلغ 350.000 ريال �شعودي ، وما ترتب عليها من تاأخري �عتبار� من تاريخ ��شتالم 

�ملبلغ �ملايل 
وملا كان هذ� �ملبلغ  ثابت بالكتابة وحال �لأد�ء ، وعلى �لرغم من مطالبة �ملنذر �ليه وديا مر�ر� وتكر�ر� ب�شد�د �ملبلغ �مل�شغولة 
به ذمة �إل �نه �متنع عن ذلك بدون وجه حق �و مربر �شرعي - وحيث �نه و�حلال كذلك فاإن �ملنذر ل ي�شعه �إل �إنذ�ر �ملنذر 

�ليهم مبا يلي: 
�أول : �شد�د �ملبلغ �ملرتب يف ذمة �ملنذر �ليه و�لثابتة يف موجب �شند �لقب�ص و�مل�شتلم بتاريخ 2014/12/11 م وذلك يف موعد 

�أق�شاه ثالثة �أيام من تاريخ ت�شلمكم هذ� �لإنذ�ر. 
ثانيا : �أنه يف حالة �لتقاع�ص عن �ل�شد�د يف �ملهلة �لقانونية �ملبينة بالبند �لأول فاإن �ملنذر �شوف ي�شطر �آ�شفا لتخاذ كافة 

�لإجر�ء�ت �لقانونية قبلكم مع حتملكم كافة �مل�شاريف و�لر�شوم �لق�شائية و�تعاب �ملحاماة. 
ثالثا : مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لأخرى يف �أي مطالبات مالية ح�شلت ب�شبب �لتاأخري وعدم �لوفاء

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/1904(

�ملنذرة : فايزه بو جمعه 
�ملنذر �ليه : حممد زحاف - �جلن�شية : �جلز�ئر 

 �ملو�شوع : �خطار ب�شد�د مبلغ وقدره 2.208.400 درهم )�ثنان مليون ومائتان وثمانية �لف و�ربعمائة درهم(
حيث قامت �ملنذر �ليها بتحرير �ل�شيك رقم )000047( �مل�شحوب على بنك �لإم��ار�ت دبي �لوطني مببلغ 
�ن  �إل  �ملنذرة  ل�شالح  دره��م(  و�ربعمائة  �لف  وثمانية  )�ثنان مليون ومائتان  دره��م(  وق��دره )2.208.400 
، فاإن �ملنذرة تنذر �ملنذر �ليها ب�شد�د  �أع��اله �رجتع من �ل�شرف ب�شبب �ن �حل�شاب مغلق.  لذلك  �ل�شيك 
وثمانية  ومائتان  مليون  )�ثنان  دره��م(   2.208.400( وق��دره  مببلغ  �جمالية  بقيمة  �ع��اله  �ل�شيك  قيمة 
�لف و�ربعمائة درهم( يف �و قبل خم�شة �أيام من تاريخ �لن�شر و�إل �شت�شطر �ملنذرة لتخاذ كافة �لإجر�ء�ت 
�لقانونية �لتي حتفظ لها حقها و��شت�شد�ر �أمر �لأد�ء و�ملطالبة بالتعوي�ص �ملنا�شب عن �ي عطل �و �شرر 

مع حتميل �ملنذر �ليها كافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/1925(

�ملنذرة : يوين �خلليج للتنمية )�ص ذ م م(
�شد �ملنذر �ليها �لأوىل : جولدن �وي�شر لعمال �لكهروميكانيكية - �ص ذ م م 

�ملنذر �إليه �لثاين : �شا�شيد��ص �شريكومار �شا�شيد��ص )هندي �جلن�شية(
�إمار�تي(  فاإن �ملنذرة تنذر كال من �ملنذر �ليهما ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )57514.17 درهم 
�لتجارية  �لقيمة   ، فل�شا  ع�شر  و�شبعة  دره��م  ع�شر  و�رب��ع��ة  وخم�شمائة  �ل��ف  وخم�شون  �شبعة 
�ملر�شدة بذمتهما ل�شالح �ملنذرة ، و�لتنبيه عليهما ب�شد�د �ملبلغ �شالف �لذكر مع �لفائدة بو�قع 
موعد  خ��الل  وذل��ك   ، �لتام  �ل�شد�د  حتى   2020/8/14 يف  �حلا�شل  �لإ�شتحقاق  تاريخ  من   ٪12
�ق�شاه خم�شة �يام من تاريخ ن�شر هذ� �لإنذ�ر ، ويف حالة عدم �ل�شد�د �شوف تقوم �ملنذرة باتخاذ 
كافة �لإجر�ء�ت  �لقانونية مثل �أمر �لد�ء �و دعوى مع حتميلكم �لر�شوم و�مل�شاريف و�لفو�ئد 

�لقانونية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/1902(

�ملنذرة : فايزه بو جمعه 
�ملنذر �ليها : �ور�شاد ميدترين لتجارة �خل�شار و�لفو�كه - �ص ذ م م  

 �ملو�شوع : �خطار ب�شد�د مبلغ وقدره 2.208.400 درهم )�ثنان مليون ومائتان وثمانية �لف و�ربعمائة درهم(
حيث قامت �ملنذر �ليها بتحرير �ل�شيك رقم )000047( �مل�شحوب على بنك �لإم��ار�ت دبي �لوطني مببلغ 
�ن  �إل  �ملنذرة  ل�شالح  دره��م(  و�ربعمائة  �لف  وثمانية  )�ثنان مليون ومائتان  دره��م(  وق��دره )2.208.400 
، فاإن �ملنذرة تنذر �ملنذر �ليها ب�شد�د  �أع��اله �رجتع من �ل�شرف ب�شبب �ن �حل�شاب مغلق.  لذلك  �ل�شيك 
وثمانية  ومائتان  مليون  )�ثنان  دره��م(   2.208.400( وق��دره  مببلغ  �جمالية  بقيمة  �ع��اله  �ل�شيك  قيمة 
�لف و�ربعمائة درهم( يف �و قبل خم�شة �أيام من تاريخ �لن�شر و�إل �شت�شطر �ملنذرة لتخاذ كافة �لإجر�ء�ت 
�لقانونية �لتي حتفظ لها حقها و��شت�شد�ر �أمر �لأد�ء و�ملطالبة بالتعوي�ص �ملنا�شب عن �ي عطل �و �شرر 

مع حتميل �ملنذر �ليها كافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 
يف الدعوى رقم 2020/3363 جتاري جزئي  

�ملقامة من �ملدعية : هيالري جات�ص )حاليا( ليند� مدين )�شابقا(
�شد �ملدعي عليهم : 

�لأول : حممد حامت رحيمة �لو�ئلي 
�لثاين : كويك للت�شجيل - �ص ذ م م 

�لثالث : رويال �ند �شن �لالين�ص للتاأمني )�ل�شرق �لو�شط( �ملحدودة �ص.م.ب.م )فرع دبي(
نعلن نحن �خلبري �حل�شابي / �ليازية خليفة �ملري ، �أنه مت تعيننا من قبل حمكمة دبي �ملوقرة لتنفيذ 
مهمة �خلربة �حل�شابية �لو�ردة بحكم �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله - وعليه نعلن �ملدعي عليه 
�لأول )حممد حامت رحيمة �لو�ئلي( و�ملدعي عليه �لثاين )كويك للت�شجيل - �ص ذ م م( - حل�شور 
�ل�شاعة 11.30  �إجتماع �خلربة �لأول �ملقرر له جل�شة يوم �لإثنني �ملو�فق 2021/3/8 يف متام 

�شباحا وذلك من خالل تطبيق زوم. 
فاك�ص : 42997793-971+  هاتف : 971-42997711+   

اخلبري احلا�ضبي 
اليازية خليفة املري  

اإعالن اإجتماع خربة 
العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 

اعالن بالن�ضر
رقم )1933/2021(
�ملنذرة : �شركة يورو لين لتاأجري �ل�شيار�ت - �ص ذ م م 

 وميثلها / ر�مي عبد�لروؤوف من�شور 
�ملنذر �ليه : مبني م�شري �حمد - هندي �جلن�شية 

نخطركم مبوجب هذ� �لإنذ�ر ب�شرورة �لأتي : 
وذلك  �لأد�ء  �مل�شتحق  �ل�شيك  قيمة  دره��م   75.000 مببلغ  وق��دره  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة 
خالل خم�شة �يام من تاريخ ن�شر هذ� �لإنذ�ر ، و�إل �شوف ت�شطر �ملنذرة �ىل �تخاذ كافة 
�أد�ء يف مو�جهتكم للز�مكم مبا  �أمر  ��شت�شد�ر  ومنها  �لالزمة  �لقانونية  �لإج��ر�ء�ت 
�شبق ذكره بالإ�شافة �ىل حتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف و�لفائدة �لقانونية �ملقررة 

مع حفظ  كافة �حلقوق �لقانونية �لخرى للطالب. ولأجل �لعلم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اعالن بالن�ضر

رقم )1932/2021(
�ملنذرة : �شركة يورو لين لتاأجري �ل�شيار�ت - �ص ذ م م 

 وميثلها / ر�مي عبد�لروؤوف من�شور 
�ملنذر �ليه : �شركة كي بي �إ�ص - وميثلها / �بر�هيم �شمري فايز در�ز 

نخطركم مبوجب هذ� �لإنذ�ر ب�شرورة �لأتي : 
وذلك  �لأد�ء  �مل�شتحق  �ل�شيك  قيمة  دره��م   31.000 مببلغ  وق��دره  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة 
خالل خم�شة �يام من تاريخ ن�شر هذ� �لإنذ�ر ، و�إل �شوف ت�شطر �ملنذرة �ىل �تخاذ كافة 
�أد�ء يف مو�جهتكم للز�مكم مبا  �أمر  ��شت�شد�ر  ومنها  �لالزمة  �لقانونية  �لإج��ر�ء�ت 
�شبق ذكره بالإ�شافة �ىل حتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف و�لفائدة �لقانونية �ملقررة 

مع حفظ  كافة �حلقوق �لقانونية �لخرى للطالب. ولأجل �لعلم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 
 اإخطار عديل بالوفاء 

�ملخطر / �أحمد رفعت عبد�خلالق ��شماعيل �جلن�شية م�شر ويحمل بطاقة هوية رقم 784197052936933 
�لعنو�ن / �بوظبي - �ملنطقة �لرو�شة - بناية �شي 60/رقم �لهاتف / 0555025302 

�ملخطر �ليه : �لربج �ل�شامخ للعقار�ت - رخ�شة �شادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية بال�شارقة برقم ترخي�ص : 626661 
وميثلها �ل�شيد/ علي نوح خمي�ص نوح �ملهري - �إمار�تي �جلن�شية - ويحمل بطاقة هوية رقم 784198172730743 ب�شفته 
مالك �لرخ�شة �ملذكورة �أعاله - �لعنو�ن / �ل�شارقة - �ص ب 25056 - هاتف رقم 0567733702/0505178911/ 

هاتف �ملكتب : 065516669 
�ملو�شوع / �إخطار عديل للوفاء مببلغ 100000 درهم �إمار�تي 

�ملخطر �ليه حرر عدد �شيك 1 للمخطر مببلغ 100000 درهم �إمار�تي مقابل تعامل جتاري مت بني �لطرفني، وعليه فاإن 
�ل�شيك توجه �ملخطر ل�شرف  ��شتحقاق  �نه بتاريخ  ، حيث  �مل�شتحق بذمته  �ل�شيك  �ليه ب�شد�د مبلغ  �ملخطر يطالب �ملخطر 

�ل�شيك �إل �نه �رتد دون �شرف ب�شبب عدم تطابق �لتوقيع
بنك  على  �مل�شحوب   2019/8/28 بتاريخ  درهم   100000 مببلغ   001083 رقم  �ل�شيك   : كالتايل  �ل�شيكات  بيانات 

�بوظبي �لتجاري 
دون جدوى.  ولكن  وتكر�ر  �لودية مر�ر�  و�ملطالبة  ��شتحقاقه  تاريخ  باملبلغ رغم م�شي  بالوفاء  تعذر  �ملدعي عليه  �ن  وحيث 
لذلك فاإننا نخطركم ب�شرورة �شد�د مبلغ �ل�شيك �ملذكور �أعاله خالل خم�شة �أيام من تاريخ �إخطاركم و�إل �شن�شطر لتخاذ 

�لإجر�ء�ت �لقانونية 
و�طلب من �ل�شيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لإخطار للعلم مبا جاء به.  وهذ� �إخطار منا. 

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�ضوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة(   

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 
  اعالن بالن�ضر

�ملرجع : 2021/11
�جلن�شية  �إمار�تية   - �حل�شاين  علي  خلفان  �شليمان  رنا  �ل�شيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
784198186273078  ترغب  رقم  �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  لدولة  وحتمل بطاقة هوية 
حممد  �شيف  �حمد  لل�شيد/  وذلك   100% �لبالغة  ح�شتها  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
رقم  �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  لدولة  هوية  بطاقة  ويحمل  �جلن�شية  �إمار�تي   ، �ملحرزي  خلف 
784197930908377 ، يف �لرخ�شة �مل�شماة "ياك �لعون للمتاجرة �للكرونية" - موؤ�ش�شة 

فردية تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم : 768776  
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار 
�ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي  �عر��ص على ذلك عليه �تباع �ل�شبل 

�لقانوين حيال ذلك. 
الكاتب العدل بال�ضارقة 

         وزارة العدل  
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة( 

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0001101 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : عا�شم �حمد حممود �لعلي  - جمهول حمل �لإقامة  : �ل�شارقة منطقة �لنوف رقم 1 �شارع �لرمثة منزل 
رقم 460 هاتف : 0552777007  0507959095 

بناء على طلب �ملدعي / م�شرف �ل�شارقة �لإ�شالمي - �ص م ع - �ل�شارقة - دو�ر �لتعاون - برج م�شرف �ل�شارقة �ل�شالمي 
- �لطابق �لر�شي - �ص ب /4 �ل�شارقة 

�لفا  �ثنان وخم�شون   52.323.98 �لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ مقد�ره  �قام عليك �لدعوى ويطالبك فيها :-   قد 
وثالثمائة وثالث وع�شرون درهما وثمان وت�شعون فل�شا  - �لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�نت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/3/15 �مام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية يف متام 
�ل�شاعة 9.00 �شباحا - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 5( �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة �يام من تاريخ �لن�شر وذلك للنظر يف 

�لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2021/3/1 

مدير اخلدمات الق�ضائية
عاي�ضه علي حممد       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2020 /0001473 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / فيجايا�شرى فيكر�مان كوناثو �شانكر�ن فيكر�مان  
ل�شالح  �أعاله  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة يف  باأنه قد حكمت عليك هذه  علما  نحيطكم 

�ملدعي/ �شركة بر�شتيج غر�فيك �لتجارية - ذ م م  بالتايل : 
حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري 

�شبعمائة وو�حد وت�شعني  بالت�شامن 725.791 درهم  للمدعي  يوؤديا  بان  �ملدعي عليهما  بالز�م 
�لف درهم و�شبعمائة وخم�شة وع�شرين درهم و�لفائدة �لقانونية بن�شبة 5٪ من تاريخ ��شتحقاق 
�خر �شيك يف 2018/12/31 حتى �ل�شد�د �لتام و�لز�مهما بالر�شوم و�مل�شروفات وخم�شمائة درهم 

�تعاب �ملحاماة.  
حكما قابال لال�شتئناف خالل �ملدة �لقانونية 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شره.

القا�ضي /اأحمد حممد ابراهيم ال�ضقليني 
حمكمة عجمان    
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

اأداء   اأمر   AJCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0000245/ 
�إىل �ملحكوم عليه : عبد�لعزيز حممد خليفة كاجور �لنعيمي  

حيث �نه قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ  �شركة �م بي �م �لعقارية - ذ م م  - يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله. 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن 
�حلكم �ملطلوب  تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف : 49374.0 

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.  

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ بحقك 
قانونا.  

القا�ضي / علي املهلبي      
حمكمة عجمان    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/1545(

�ملنذر : �ل�شويب للعقار�ت - ذ م م 
�ملنذر �ليه : مركز �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة لل�شر�فة �ص ذ م م  فرع )بر�كا�ص ر�فيكانت( 

�ل��غ��ري مدفوعة بح�شب عقد  �لي��ج��اري��ة  �مل��ت��اأخ��ر�ت  ب�شد�د قيمة  �ل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
�ليجار �ملحرر بيننا لوجود فرة بدون ��شتحقاق �لقيمة حيث �نتهاء عقد �ليجار بتاريخ 
�ل�شروط  وب��ذ�ت  �شد�د  �يجارية جديدة بدون  تلقاء نف�شه ملدة  2020/12/14 وجت��دده من 
و�لقيمة �ليجارية ، �لمر �لذي حد� باملنذر �ىل توجيه هذ� �لإنذ�ر للمنذر �ليه ونبه عليه 
�شرعة �شد�د مقابل �ليجار خالل )ثالثون يوما( من تاريخ ن�شر هذ��لإعالن و�إل �لخالء 

وت�شليمنا �ملاأجور وذلك ح�شب �لإجر�ء�ت �ملتبعة لدىمركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 
انذار عديل بالن�ضر

رقم املحرر )2021/1950(
�ملنذر : ��ص بي كيه للعقار�ت 

�ملنذر �ليه : تارماك خلدمات �لتنظيف - �ص ذ م م 
فاإن �ملنذر ينبه على �ملنذر �ليه بالتي : 

1( �شد�د �مل�شتحق مبلغ 5370 درهم للفرة من 2020/11/1 وحتى 2021/2/6 وما ي�شتجد من 
�يجار من تاريخ 2021/2/7 حتى تاريخ �ل�شد�د وذلك خالل 30 يوما من ��شتالمه هذ� �لإنذ�ر. 
2( �خالء �لعني �مل�شتاأجرة يف حالة عدم دفع �ليجار وت�شليم �لعني للمنذر خالية من �ل�شو�غل 

مع �شد�د فو�تري  �لكهرباء و�ملاء وتزويدنا باملخال�شة
3( وبخالف ذلك �شي�شطر �ملنذر لتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية بحفظ حقوقه و�لز�م �ملنذر 

�ليه جرب� ب�شد�د �ملطالب به و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة مع �لخلاء �لتام. 
مع حفظ كافة �حلقوق �لخرى للمنذر �يا كان نوعها �ل�شابقة و�حلالية و�مل�شتقبليه. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 
اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�ضر 
يف الدعوى 02/01387/2021/ جتاري

�ىل �ملدعى عليه : هابي �شيتي لل�شفر و�ل�شياحة - ذ م م  
مبا �أن �ملدعي :  �أيه �ت�ص كيه �لقاب�شة - �ص ذ م م 

قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/01387/2021/جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل : 
�خالء عقار - �ن �ملدعى عليه ميتنع عن �شد�د �لأجرة للماأجور للفرة من 2020/3/18 وحتى 2020/9/19  فر�شد 

بذمته مبلغ 96435 درهم وميتنع عن �شد�ده رغم �خطاره بال�شد�د �و �لإخالء يف 2020/9/22
 مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �إيجارية للفرة من 2020/3/18 وحتى 2020/9/19 ورغم 

�خطاره يف 2020/9/22 ميتنع عن �ل�شد�د
 مالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليها ب�شد�د مبلغ وقدره 3.868.23 درهم ر�شوم خدمات ��شتهالك �ملياه �ملربدة 

مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليها ب�شد�د مبلغ وقدره 6.521.75 درهم �شريبة �لقيمة �مل�شافة. 
�لز�م بت�شليم م�شتند�ت - �لز�م �ملدعي عليها بتقدمي �شهادة بر�ءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي )فاتورة نهائية( 

 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم و�مل�شاريف.    
بتوكيل يوم  �و من ينوب عنكم  �لثالثة(  �لإبتد�ئية  �للجنة )�للجنة  �أمام  للمثول  بالن�شر  �لق�شائية �عالنكم  �للجنة  وقررت 
2021/3/7 حيث �شيتم عقد �جلل�شة من خالل �لإت�شال �ملرئي عن بعد وذلك على �لر�بط �لذي �شيتم �إر�شاله �ليكم من 

خالل �مني �شر �للجنة يرجى �إرفاق �ملذكر�ت على �لنظام �إن وجدت قبل �جلل�شة. 
لالإطالع على �لالئحة ووثائق �لدعوى يرجى زيارة �ملوقع www.dubailand.gov.ae و�ن�شاء ��شم م�شتخدم برقم 

�لهوية �و �لرخ�شة �لتجارية ويف حال تخلفكم عن �حل�شور �شوف يتم �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم. 

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر 

فى الدعوى رقم 2020/157 بيع عقار مرهون
طالب �لتنفيذ: م�شرف �أبوظبي �لإ�شالمي 

عنو�نه : �إمارة �أبوظبي حي �لبطني �ملركز �لرئي�شي بجو�ر �مل�شرف �ملركزي - �ص ب 313 �بوظبي بوكالة �ملحامي خلفان �لكعبي 
للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية دبي بردبي عود ميثاء بناية عود ميثاء 99 �لطابق 2 رقم 204 

�ملنفذ �شده : لدن حممود خد�د�يان 
عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة �ملر�بع �لعربية - �ر�ص رقم 37 

بيع  �شيجرى  �حل��ال  �قت�شى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  م�شاء   5.00 �ل�شاعة   2021/3/10 �مل��و�ف��ق  �لأرب��ع��اء  ي��وم  يف  �ن��ه 
www.( لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�شركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين�
emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن 20% من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل 
من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة 
باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة 
�لبيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�شرة �يام �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ل تقل هذه �لزيادة  

عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات  : 
نوع �لعقار : �ر�ص وما عليها من بناء - رقم �لر�ص 37 - �ملنطقة : و�دي �ل�شفا  6 - �مل�شاحة : 816.25 مر مربع - �لتقييم 

)4.500.000( درهم.  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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  اعالن بالن�ضر
�ملرجع : 243

 ، �لإمار�ت   : �جلن�شية   - �ملرزوقي  م�شلم  عبد�لكرمي  �شلطان  �ل�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )100٪( وذلك �ىل �ل�شيد/ بورو�شوتامان �شينيت 
بور�شوتامان - �جلن�شية : �لهند ، يف �لرخ�شة �مل�شماة )�ملر�غة لتجارة �لطار�ت( تاأ�ش�شت باإمارة 
�ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )512624( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية بال�شارقة.  تعديالت 

�خرى : تغيري �ل�شكل �لقانوين من )فردية( �ىل )وكيل خدمات( - ��شافة وكيل خدمات. 
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب 
�لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد 
��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

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

ت�ضهيل ال�ضعادة �ضمنان   

وزارة العدل
 ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات   
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  اعالن بالن�ضر
�ملرجع : 244

�جلن�شية  �لهند   - �شاندروت  بابيني�شريى  ليجي�ص  �ل�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب بالتنازل وبيع كامل ح�شته �لبالغة 100٪ ح�شة �ىل �ل�شيدة/ ناجينا بيجوم حممد 
خاجا معني �لدين - �لهند �جلن�شية يف �لرخ�شة �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية 

بال�شارقة )كافترييا جنوم �لفالح( مبوجب �لرخ�شة رقم )726842( 
تعديالت �خرى : حيث مت تنازل مالك �لرخ�شة لخر.  وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( 
من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى 
ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني 
من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

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

وزارة العدل
 ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات   
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  اعالن بالن�ضر
�ملرجع : 247

باك�شتان   : - �جلن�شية  �لدين  �لدين غفر�ن  �ل�شيد/ رحمان  بان  للجميع  ليكن معلوما 
�ل�شيد/  �ىل   )٪100( �لبالغة  ح�شته  كامل  من   )٪50( عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب   -
�ملقطع  )ور�شة  �مل�شماة  �لرخ�شة  يف  باك�شتان   : �جلن�شية   - �لدين  غفر�ن  �لدين  �شياء 
برخ�شة  بال�شارقة  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�شادرة  �ل�شيار�ت(  كهرباء  لت�شليح 

رقم )213904(.  تعديالت �خرى : ل يوجد �أي تعديالت �خرى.
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��ص حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
  الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات   

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - علي اأحمد   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0000345/ 

�إىل �ملحكوم عليه :  علي �أحمد 
�إمارة �ل�شارقة - منطقة �لرفاعة - �شارع �إ�شماعيل �ل�شهيد رقم 31 - فيال 3 - مقابل فيال 4 

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ حممد �حلمادي - �جلن�شية : �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   

تنفيذه كالآتي :  �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 111389 درهم
 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�شار  �لتنفيذي  �ل�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
�لتنفيذ �جلربي  �إجر�ء�ت  �شتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذ�  �إعالنكم 

�ملقررة قانونا.  
القا�ضي /وائل اأحمد عبداهلل 
حمكمة ال�ضارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 
اعالن حكم بالن�ضر 

 1103/2020/18 عقاري جزئي  
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�إىل حمكوم عليه 1- مانوج ناير  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن حمكوم له : متويل )م�شاهمة خا�شة(  

نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2020/12/30  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله �أول بف�شخ �تفاقية �ليجار �ملنتهية 
بالتملك ومالحفاتها �ملربمة بني طريف �لتعادي بتاريخ 2008/7/24 ، و�لز�م �ملدعي عليه برد حيازة �لوحدة �لعقارية مو�شوع 
�لتفاقية �لوحدة �لكائنة مبنطقة �حلبية �لر�بعة رقم �لر�ص 18 رقم �لبلدية 682 - 1402 ورقم �لعقار 206 - �لطابق 2 باملبنى 
رقم 2 باملبنى �لوروبي باإمارة دبي ، وت�شليمها للمدعية باحلالة �لتي كانت عليها وقت �لتعاقد خالية من �ل�شو�غل و�ل�شخا�ص 
يف  عليه  �ملدعي  �ىل  ��شارة  �يه  �و  �مللكية  �شهادة  من  عليه  �ملدعي  ل�شالح  �مللكية  �شند  يف  �ل��و�رد  �لعقاري  �لقيد  �إ�شارة  و�شطب   ،
�ي �ي م�شتند�ت �لعقار ، وخماطبة د�ئرة �لر��شي و�لأم��الك بدبي بذلك.  ثانيا : باللز�م �ملدعي عليه يوؤدي للمدعية مبلغ 
وقدره 290.75 درهم )خم�شة و�شبعون �لف ومائتني وت�شعون درهم( قيمة �لدفعات �ليجارية �ملتاأخرة من تاريخ �لتوقف عن 
�ل�شد�د وحتى 2020/5/10 على �لنحو �ملبني بالأ�شباب ، ومبا ي�شتجد من مقابل �نتفاع بعد �لتاريخ �لخري وفقا ملا ي�شدر عن 
تاريخ تخلية.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف  �لتعادي وحتى  �ملاثل لوحدة  �جره  ب�شاأن  �لعقاري  �لتنظيم  موؤ�ش�شة 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد  �ل�شمو  �لتايل لن�شر هذ� �لع��الن �شدر با�شم �شاحب  �ليوم  خالل ثالثني يوما �عتبار� من 

�آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 

اعالن اأمر اأداء بالن�ضر
 786/2021/60 اأمر اأداء  

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر
�ىل �ملدعي عليه / 1- ر�يف كري�ن ر��ص  

مبا �ن �ملدعي / رويال رود لتاأجري �ل�شيار�ت - �ص ذ م م   
طلب ��شت�شد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2021/2/17 �أول : 
بعد �لطالع على �لور�ق تبني بانها قد خلت مما يفيد حدوث �ل�شرر للمدعية ل�شيما 
و�ن �ملحكمة قد �مرت بالفائدة �لمر �لذي ترف�ص معه �ملحكمة بطلب �لتعوي�ص �ملقدم 
من �ملدعية.  ثانيا : بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 88325 درهم )ثمانية 
وثمانون �لف وثالثمائة وخم�شة وع�شرون درهم( و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 5٪ �شنويا 
من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام مع �لز�مه بالر�شوم و�مل�شروفات.   ولكم �حلق 

يف �إ�شتئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�ضم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 

اعالن اأمر اأداء بالن�ضر
 1066/2021/60 اأمر اأداء  

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر
�ىل �ملدعي عليه / 1-  �شهيد �لإ�شالم كوثر بيد�ر مياه  

مبا �ن �ملدعي / كلثم عبيد �شيف  
طلب ��شت�شد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2021/2/15 �أول : 
بعد �لطالع على �لور�ق تبني بانها قد خلت مما يفيد حدوث �ل�شرر للمدعية ل�شيما 
و�ن �ملحكمة قد �مرت بالفائدة �لمر �لذي ترف�ص معه �ملحكمة بطلب �لتعوي�ص �ملقدم 
من �ملدعية.  ثانيا : بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 25000 درهم )خم�شة 
�ملطالبة وحتى  تاريخ  �شنويا من  بو�قع ٪5  �لقانونية  و�لفو�ئد  دره��م(  �لف  وع�شرون 
�ل�شد�د �لتام مع �لز�مه بالر�شوم و�مل�شروفات.   ولكم �حلق يف �إ�شتئناف �لأمر خالل 15 

يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�ضم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 

اعالن بالن�ضر        
يف  الدعوى 83/2020/20 جتاري كلي  

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالتكافل باد�ء مبلغ وقدره 1.319.441.76 مليون وثالثمائة 
وت�شعة ع�شر �لف و�ربعمائة وو�حد و�ربعون دولر �مريكي و�شتة و�شبعون �شنتا �و ما يعادله بالدرهم �لإمار�تي 

)4846217 درهم( مع ت�شمينهم �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية من تاريخ �ملطالبة 
وحتى �ل�شد�د �لتام.  

طالب �لإعالن : �شوبرمي للتجارة �لعامة - �ص ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي  
�ملطلوب �إعالنه : 5 - جووبنج جرن�ل تريدجت - م م ح - �شفته بالق�شية : �خل�شم �ملدخل

جمهول حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها  �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالتكافل باد�ء مبلغ وقدره 
1.319.441.76 مليون وثالثمائة وت�شعة ع�شر �لف و�ربعمائة وو�حد و�ربعون دولر �مريكي و�شتة و�شبعون �شنتا 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  �لر�شوم  ت�شمينهم  مع  دره��م(   4846217( �لإم��ار�ت��ي  بالدرهم  يعادله  ما  �و 
�لقانونية من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2021/3/9 �ل�شاعة 8.30 
�شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 386/2021/16 جتاري جزئي  
مو�شوع �لدعوى : �حلكم بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )45.718.92( )خم�شة و�ربعون 

�لف و�شبعمائة وثمانية ع�شر درهم و�ثنان وت�شعون فل�ص( مع �لفائدة �لقانونية على مبلغ �ملطالبة بو�قع 
12٪ من تاريخ قيد �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د.  

ثانيا : ت�شمني �ملدعي عليه كافة �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
طالب �لإعالن : �ميك�ص )�ل�شرق �لو�شط( �ص.م.ب )م( �لإمار�ت - �شفته بالق�شية : مدعي  

�ملطلوب �إعالنهم : 1- ديني�ص كومار �ندر�جيت �شينغ - �شفته بالق�شية : مدعي عليه
جمهول حمل �لإقامة 

�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها  �حلكم بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ  مو�شوع �لإع��الن : قد 
وقدره )45.718.92( )خم�شة و�ربعون �لف و�شبعمائة وثمانية ع�شر درهم و�ثنان وت�شعون فل�ص( مع �لفائدة 
�لقانونية على مبلغ �ملطالبة بو�قع 12٪ من تاريخ قيد �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د.  ثانيا : ت�شمني �ملدعي 
 2021/3/9 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  �لر�شوم  كافة  عليه 
�ل�شاعة 8.30 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 

اعالن حكم بالن�ضر
يف  الدعوى رقم 294/2020/18 عقاري جزئي   

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )823.557 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12٪ من �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  

طالب �لإعالن :  �ملوؤ�ش�شة �لعامة للعقار�ت �ل�شتثمارية  - �شفته بالق�شية : مدعي  
وميثله : عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�شي - �شفته بالق�شية : وكيل 

�ملطلوب �إعالنه : 1- حممد مبني - �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2020/7/20 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله 

ل�شالح/ �ملوؤ�ش�شة �لعامة للعقار�ت �ل�شتثمارية بحكمت �ملحكمة - مبثابة �حل�شوري :- 
بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ ومقد�ره  723.557 درهم )�شبعمائة ثالثة وع�شرون �لف وخم�شمائة 
�شبعة وخم�شون درهما( و�لفائدة بو�قع 9٪ �شنويا من تاريخ 2020/5/25 وحتى �ل�شد�د �لتام كما �ألزمته �لر�شوم 
و�مل�شاريف وخم�شمائة مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ص ما عد� ذلك.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 

اعالن بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم 3704/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2017/1477 جتاري جزئي ، 
ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )182299 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 

طالب �لإعالن : بنك �بوظبي �لتجاري )فرع( - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 
�مل�شلمى زوج��ة  مانع �حمد حممد - �شفته  �إعالنه : 1- فاطمة على �حمد  �ملطلوب 

بالق�شية : منفذ �شده - جمهول حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعالن : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن �ل�شهم 
�مل�شجلة يف �شوق �بوظبي لالور�ق �ملالية )1- جمموعة �غذية / عدد �ل�شهم : 1000 
+ 2 - �شركة �أركان ملو�د �لبناء / عدد �ل�شهم : 1500( وفاء للمبلغ �ملطالب به يف �مللف 

�أعاله وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 

اعالن بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم 2591/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2019/2490 ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )697876 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف

طالب �لإعالن : حممد علي �شعيد عبد�هلل - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 
�ملطلوب �إعالنه : 1- جوردهان رو�شو�ين رو�شو�ين - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

جمهول حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعالن : نعلنكم باأنه مت �حلجز على �أمو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن �شقة �شكنية - 
�ملنطقة : �لرب�شاء جنوب �لر�بعة - رقم �لر�ص 437 - رقم �ملبنى : 1- ��شم �ملبنى : ذ� مانهاتن 
- رقم �لوحدة - رقم �لوحدة : B1011 / �شقة �شكنية - �ملنطقة : مر�شى دبي - رقم �لر�ص : 
154 - ��شم �ملبنى : بليفيديري - رقم �ملبنى : 1 - رقم �لوحدة : 505 وفاء للمبلغ �ملطالب به 

)697876.00( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 231/2021/16 جتاري جزئي 
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )106.575.96( درهم و�لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من 2019/10/21 وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم 
بالنفاذ �ملعجل بال كفالة

طالب �لإعالن / 1-بيفر جلف للخر�شانة �جلاهزة م.م.ح -  �شفته بالق�شية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنه :  1-  ملتى لينك للمقاولت �ص.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  

 جمهول حمل �لقامة 
بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره  �أق��ام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة  :  قد  �لإع��الن  مو�شوع 
وحتى   2019/10/21 من   ٪12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )106.575.96(
�ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم �لحد  �ملو�فق  2021/3/7  
�ل�شاعة 8.30 �ص يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س ال�ضعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 
اعالن بالن�ضر        

يف الدعوى رقم 22/2021/11 مدين جزئي
�مار�تي  بالت�شامن للمدعي مبلغ 102،000دره���م  يوؤديا  بان  �ملدعى عليهما  �إل��ز�م  �أول:   �لدعوى:  مو�شوع 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12٪ تعوي�شاً جابر�ً لالأ�شر�ر �ملادية و�لأدبية �لتي حلقت به جر�ء �لفعل �ل�شار من 
قبل �ملدعى عليها من تاريخ تقدمي لئحة �لدعاء باحلق �ملدين �مام �ملحكمة �جلز�ئية 2020/2/24 وحتى 

�ل�شد�د �لتام.  ثانياً:  �إلز�م �ملدعى عليهما بالر�شوم و�مل�شروفات و�تعاب �ملحاماة  
طالب �لعالن:  �أمري عبد �لغفور جالل �لزي - �شفته بالق�شية:  مدعى

�ملطلوب �عالنهم:  1- فاجن زهاجن - 2- جونز هوى د�ى  - �شفتهما بالق�شية:  مدعى عليهما
مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك� �لدعوى ومو�شوعها �أول: 

�إلز�م �ملدعى عليهما بان يوؤديا بالت�شامن للمدعي مبلغ 102،000دره��م �مار�تي و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
12٪ تعوي�شاً جابر�ً لالأ�شر�ر �ملادية و�لأدبية �لتي حلقت به جر�ء �لفعل �ل�شار من قبل �ملدعى عليها من 

تاريخ تقدمي لئحة �لدعاء باحلق �ملدين �مام �ملحكمة �جلز�ئية 2020/2/24 وحتى �ل�شد�د �لتام. 
ثانياً:  �إلز�م �ملدعى عليهما بالر�شوم و�مل�شروفات و�تعاب �ملحاماة 

وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 08-03-2021 �ل�شاعة 08:30 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن ُبعد  لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكر�ت �أو م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة ب�ثالثة �أيام على �لقل.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 

اعالن بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  2209/2020/208 تنفيذ مدين 

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 1344/2020 مدين جزئي ، 
ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 8405 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 

طالب �لإعالن : �فاميا كار رينتالز م.د.م.�ص -  �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 
�ملطلوب �إعالنه : 1- ماجد ح�شن خمي�ص حمد�ن �لظنحاين - �شفته بالق�شية : منفذ 

�شده- جمهول حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعالن :

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه   ، �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )8405(
�لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 
اعالن بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 5386/2020/60 امر اأداء
مو�شوع �لدعوى:  �مر �أد�ء بالز�م �مل�شتدعي �شده ب�شد�د مبلغ )150000( درهم + �لفائدة �لقانونية 

بو�قع 12٪ مع طلب منع �مل�شتدعي �شده من �ل�شفر.
طالب �لعالن:  دلتا بل�ص ميدل �ي�شت م.م.ح - �شفته بالق�شية:  مدعى

�ملطلوب �عالنهم:  1- جاكوب كاند�تيل جوزيف - �شفته بالق�شية:  مدعى عليه
-12-6 بتاريخ  �لبتد�ئية  دب��ي  ق��ررت حمكمة  فقد  �أد�ء  �أم��ر  ��شت�شد�ر  :  طلب  �لإع��الن  مو�شوع 

2020  �ول:�ل��ز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )150000( درهم مئة وخم�شون �لف درهم 
- و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9٪ �شنويا من تاريخ ��شتحقاق كل �شيك وحتى متام �ل�شد�د مع �لز�مه 
عليه/ جاكوب  �ملدعي  ثانيا:مبنع   - �ملحاماة  �تعاب  مقابل  درهم  وخم�شمائة  و�مل�شاريف  بالر�شوم 
كاند�تيل جوزيف من �ل�شفر وحجز جو�ز �شفره بخزينة �ملحكمة و�لتعميم بذلك على جميع منافذ 

�لدولة . ولكم �حلق يف ��شتئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لإعالن.
رئي�س ال�ضعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية
العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 

اعالن بالن�ضر 
         8922/2020/207 تنفيذ جتاري 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�لنفي�ص ذ.م.م 2- ريتي�ص هم�شوك لل دهكن  �ملنفذ �شدهما/1-  جموهر�ت  �ىل 
-  جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/ملار لتجارة �لذهب و�ملجوهر�ت �ص.ذ.م.م 
وميثله / �شامل خمي�ص �شعيد ح�شن �ليماحي 

�ملبلغ �ملنفذ به  �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  قد 
وقدره )285390( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 

�للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه 
بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 

اعالن بالن�ضر        
 18/2021/46 عقاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- طاهر جرب�ئيل بابابور كلخور�ن  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي :�شتار جروب للعقار�ت �ص.ذ.م.م 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة باحلكم ب�شحة ونفاذ �تفاقية �ملحررة بني �ملدعي و�ملدعي عليه 
�ت�ص 37 مبنطقة تالل  �لفيال رقم  تاريخ 2035/5/31 بخ�شو�ص  تاريخ 2020/1/1 وحتى  تبد�أ من  و�لتي 
�لم��ار�ت ب�شارع 3 بالثنية �لر�بعة دبي نظري �ملبلغ �ملدفوع من �ملدعية للمدعي عليه مبلغ وقدره )خم�شة 
ماليني درهم �مار�تي( وخماطبة د�ئرة �لر��شي و�لمالك وموؤ�ش�شة �لتنظيم �لعقاري لت�شجيل حق �نتفاع 
يف  �ملدعية  حق  بثبوت  �ث��ار  من  �حلكم  على  يرتب  ما  وكافة  �لتفاقية  ه��ذه  مبوجب  �لعقار  على  �ملدعية 

�لنتفاع بو�شع يدها على �لعقار مبوجب هذه �لتفاقية و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 
وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2021/3/7 �ل�شاعة 08:30 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل  مكلف باحل�شور 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 
 اعالن بالن�ضر

يف  االإ�ضتئناف رقم 156/2021/300 ا�ضتئناف مدين   
مذكرة �إعالن بالن�شر )�إ�شتئناف(

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �مل�شتاأنف �شده /1- ربيع نبيل علو�ص - جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�مل�شتاأنف / �شركة ميثاق للتاأمني �لتكافلي - �ص م ع - فرع دبي - قد ��شتاأنف 
رقم 2020/1132 مدين جزئي.  وحددت  بالدعوى  �ل�شادر  �لقر�ر/�حلكم 
بقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2021/3/9 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�شه  لها 
�لتقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
العدد 13178 بتاريخ 2021/3/2 

 اعالن بالن�ضر
يف  االإ�ضتئناف رقم 333/2021/305 ا�ضتئناف جتاري  

مذكرة �إعالن بالن�شر )�إ�شتئناف(
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�ىل �مل�شتاأنف �شده /1- جلف مارك للتجارة �لعامة �ص ذ م م 2-فري�شت جلوبز للتجارة 
�مل�شتاأنف / هوك مريكنتايل بر�يفت  �لعامة - ذ م م - جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ل�شادر  �ل��ق��ر�ر/�حل��ك��م  ��شتاأنف  ق��د   - �شنقور  مو�شى  �ح��م��د  ن���ورة   / وميثله  ليمتد 
�ملو�فق  �لث��ن��ني  ي��وم  لها جل�شه  وح���ددت  ج��زئ��ي.  2020/3973 جت��اري  رق��م  بالدعوى 
�لتقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم  �ل�شاعة 10.00 �شباحا بقاعة   2021/3/8

�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
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لالآد�ب  �لإم��ار�ت  موؤ�ش�شة  �أطلقت  �لقر�ءة،  ب�شهر  �حتفاًء 
حتدي �لقر�ءة للجميع، وتتاح فر�شة �مل�شاركة لكل �ملقيمني 
يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. ي�شتمل هذ� �لتحدي �لثقايف 
�مل�شاركات  وُتقبل  �لأ���ش��رة،  وفئة  �لأف��ر�د  فئة  فئتني،  على 

باللغتني �لعربية و�لإجنليزية.  
�أكرب عدد ممكن  ق��ر�ءة  �مل�شاركني  �لتحدي على  ي�شرط 
�لكتب  بجميع  قائمة  وتقدمي  و�ح��د،  �شهر  �لكتب يف  من 
و�حد  �شطر  من  يتكون  ُملخ�ص  مع  مطالعتها  يتم  �لتي 

لكل كتاب.
�لعام،  لهذ�  �لقر�ءة  �شهر  �شعار  على  �لأ�شرة  فئة  وتعتمد 
تعزيز دور �لو�لدين  على  يركز  و�لذي  #�أ�شرتي_تقر�أ، 
وتن�شئة جيل  �ل�شغار  نفو�ص  �ل��ق��ر�ءة يف  يف غر�ص حمبة 
يف  �لأط��ف��ال  م�شاركة  يجب  و�مل��ع��رف��ة.  ب��ال��ق��ر�ءة  �شغوف 

ُيقر�أ  �أن  �إم��ا  �لأ�شرة،  �مل�شجلة يف فئة  �لكتب  ق��ر�ءة جميع 
قر�ءة  ويجب  �ل��ق��ر�ءة.  يف  ي�شارك  �أن  �أو  للطفل  �لكتاب 
جميع �لكتب مع �أو للطفل �ملُ�شجل نف�شه  يف �لتحدي مع 

�إمكانية تغري �لكبار �لذين �شيقروؤون له.
�لتنفيذية  �ملديرة  �لهول،  �أبو  �إيز�بيل  �ل�شيدة  وقد عّقبت 
ل��الآد�ب، على  �لإم���ار�ت  �لأمناء مبوؤ�ش�شة  وع�شو جمل�ص 
مبادرة �شهر �لقر�ءة وعلى �لتحدي، قائلة: “�شهر �لقر�ءة 
جيل  تكوين  على  تركيز  فهناك  وم��ه��م��ة.  ر�ئ��ع��ة  م��ب��ادرة 
جديد من �لقّر�ء. ويجب �أل نن�شى �أن �لكبار ميكنهم لعب 
دور كبري يف ت�شكيل وجه نظر �ل�شغار جتاه �لكتب. �إن كنتم 
�أطفالكم  م�شاركة  على  ومعتادين  ب��ال��ق��ر�ءة،  ت�شتمتعون 
بالقر�ءة.  �شغوفني  وبناتكم  �أبناوؤكم  ف�شيغدو  �ملتعة،  هذه 
�إننا نطلق حتدي �لقر�ءة لتذكري �لنا�ص بتخ�شي�ص وقت 

ي�شارك  �أل  و�أمت��ن��ى  �ليومية.  حياتهم  يف  �لكتب  ل��ق��ر�ءة 
على  بل يجب  بالتحدي،  �لأ���ش��رة  فئة  �ل��و�ل��د�ن فقط يف 
�لأج�����د�د و�ل��ع��م��ات و�لأع���م���ام و�لأق�����ارب �مل�����ش��ارك��ة، فعلى 

�جلميع �أل يفوت �ملتعة �لفائقة �لتي متنحها �لكتب«.
ك��م��ا ي�����ش��ارك ف��ري��ق ع��م��ل موؤ�ش�شة �لإم�����ار�ت ل����الآد�ب يف 
�لتي  �لكتب  عن  �لإع���الن  و�شيتم  �ل�شهر.  لهذ�  �لتحدي 

قر�أها �لفريق يف بد�ية �شهر �أبريل.
حتتفي دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف كل عام بالقر�ءة، 
تنفيذ�ً لقر�ر جمل�ص �لوزر�ء يف عام 2017 و�لذي حدد 
لتعزيز  ل��ل��ق��ر�ءة،  ع��ام  ك��ل  م��ن  وطنياً  �شهر�ً  م��ار���ص  �شهر 
وزيادة �لرتباط بالقر�ءة بهدف ت�شكيل �قت�شاد �ملعرفة. 
وز�رة  تديره  �ل��ذي  للربنامج  �خلام�شة  �ل�شنة  هي  وه��ذه 

�لثقافة و�ل�شباب.

•• اأبوظبي-الفجر:

 ،2021 م��ار���ص   2 �ل��ث��الث��اء  �ل��ي��وم  م�شاء  تختم 
�مل��ب��ا���ش��ر من  �مل��رح��ل��ة �لأوىل م��ن ح��ل��ق��ات �ل��ب��ث 
�لتا�شع،  مب��و���ش��م��ه  �ل�شعر�ء”  “�أمري  ب��رن��ام��ج 

�ملهرجانات  �إد�رة  جل��ن��ة  وت��ن��ت��ج��ه  تنظمه  �ل���ذي 
�إطار  يف  باأبوظبي  و�لر�ثية  �لثقافية  و�لرب�مج 
�لر�ث  ل�شون  �لهادفة  �لثقافية  ��شر�تيجيتها 
وذلك  �لعربي،  و�ل�شعر  ب��الأدب  �لهتمام  وتعزيز 
�لعا�شرة م�شاًء بتوقيت �لإمار�ت  �ل�شاعة  يف متام 

من م�شرح �شاطئ �لر�حة باأبوظبي، وعرب قناتي 
بينونة و�لإمار�ت.

 4 �لربنامج  من  �خلام�شة  �حللقة  خالل  ويقدم 
�ل�شعرية  ق�شائدهم  �لربنامج  جنوم  من  �شعر�ء 
�أمام جلنة �لتحكيم، حيث �شي�شارك يف �حللقة كل 

من )�ل�شاعرة هبة رم�شان �ل�شريقي من �شوريا، 
�ل�شاعر  �مل��غ��رب،  م��ن  ع��دن��ان  ع��ب��د�حل��ق  �ل�شاعر 
�شلطان �ل�شيط من �ل�شعودية، �ل�شاعر �شيف �هلل 

جالو من �أمريكا(.
وك��ان��ت �حل��ل��ق��ة �مل��ا���ش��ي��ة ق��د �أ���ش��ف��رت ع��ن تاأهل 

�لعربية  �ململكة  م��ن  �لهميلي  ح����ور�ء  �ل�����ش��اع��رة 
�أما  درج����ة،   47 ع��ل��ى  ح�شولها  ب��ع��د  �ل�����ش��ع��ودي��ة 
�أحمد حافظ  بقية جنوم �حللقة وهم: )�ل�شاعر 
�ل�شنغال،  من  لو  عبد�لعزيز  �ل�شاعر  م�شر،  من 
�ل�����ش��اع��ر م�����ش��ع��ب ت��ق��ي �ل���دي���ن م���ن �جل���ز�ئ���ر( 

ف�شينتهي �أ�شبوع �لنتظار مطلع �حللقة �لقادمة، 
�لن�شمام  فر�شة  ميتلكان  منهم  �ثنان  �إن  حيث 
دعم  طريق  عن  �لقادمة  للمحطة  زميلتهم  �إىل 
�خلا�ص  �لتطبيق  ع��رب  وت�شويتهم  �مل�شاهدين 

بربنامج �أمري �ل�شعر�ء.

ختام املرحلة الأوىل من برنامج »اأمري ال�سعراء« م�ساء اليوم 

احللقة اخلام�سة تنطلق من م�سرح �ساطئ الراحة عرب قناتي »بينونة« و »الإمارات«

•• ال�شارقة-د.حممود علياء

بد�أت “ من�شور�ت �لقا�شمي “ ت�شتعد �لآن لتقدمي 
�أفكار جديدة و�إ�شد�ر�ت �إىل �لقر�ء حملياً وعربياً 
وع��امل��ي��اً، وع��ل��ى م�شتوى ع��ال م��ن �لخ��ت��ي��ار ، حيث 
وعرب  حمليني  لكتاب  م��وؤل��ف��ات  ق��دم��ت  و�أن  �شبق 
و�لتي   ، �لعربية  �إىل  �إ�شافة  �أجنبية متعددة  بلغات 
“ 220”  ع���ن���و�ن���اً يف خمتلف  م���ن  �أك�����رث  ب��ل��غ��ت 
�مل��و����ش��ي��ع �لأدب���ي���ة و�ل��ت��اري��خ��ي��ة و�ل���رو�ي���ات وكتب 
�ل�شرية �لذ�تية، �إثر تز�يد �لهتمام بها ومتابعتها 
بعد تو�شع ح�شورها يف �ملعار�ص �لعربية و�لعاملية، 
و�إبر�م عدد من �لتفاقيات مع دور �لن�شر و�ملكتبات 
و�لكتاب  للباحثني  وم��ر�ج��ع  كم�شادر  وت��وف��ريه��ا 
و�لرو�ية  و�ل�����ش��ري  و�ل��ف��ك��ر  �ل��ت��اري��خ  يف  �مل��ه��ت��م��ني 

و�مل�شرح و�لأدب عموماً.
وت��ه��ي��ئ “ م��ن�����ش��ور�ت �ل��ق��ا���ش��م��ي “ ب���اإع���ادة طباعة 
بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رو�ي��ة 
حممد �لقا�شمي “ �حلقد �لدفني “ �لذي ��شتقبلت 
ب��ل��غ��ات عاملية  ع��رب��ي��ا وع��امل��ي��ا بكثري م��ن �له��ت��م��ام 

 ، �أوردو  �لإنكليزية،   ، �لإ�شبانية   ، �لرو�شية   ، ه��ي 
�لعربية  �للغة  �ىل  �إ�شافة   ، �لهندية   ، �لربتغالية 
�لأكادمييني  م���ن  ك��ب��ري  ع���دد  ل��رغ��ب��ة  ����ش��ت��ج��اب��ة   .
�لبحوث  ومر�كز  �جلامعات  يف  و�لقر�ء  و�لباحثني 
 ، �لأوىل  ���ش��دور طبعتها  ب��ع��د   ، و�أوروب������ا  �آ���ش��ي��ا  يف 
بقر�ء  �لقا�شمي  من�شور�ت  �هتمام  م��ن  و�نطالقا 

�لرو�ية بهذه �للغات.
ويلخ�ص موؤلفها �ل�شيخ �لدكتور �شلطان �لقا�شمي  
يف �ملقدمة م�شمون �لرو�ية �لتي يروي فيها ق�شة 
�كت�شبه من  وم��ا  �مل����وروث  ح��ق��ده  معه  رج��ل حمل 
يف  �ل�شليبية  �حل���روب  يف  م�شاركته  خ��الل  �أح��ق��اد 
قا�شد�  �ملتو�شط.  �لأبي�ص  و�لبحر  �أفريقيا  �شمال 
�ل�شرق ليهدم �لكعبة وينب�ص قرب �لر�شول - �شلى 
�لطاهر  بج�شده  ي�����ش��اوم  ح��ت��ى   - و���ش��ل��م  عليه  �هلل 
بيت  �مل�شيحيني ح��ول  ل��دى  �ملقد�شة  �لأم��اك��ن  على 
�ملقد�ص. ويحلم بتحويل نهر �لنيل من �أثيوبيا �إىل 
�لبحر �لأحمر لت�شبح م�شر �شحر�ء قاحلة، ي�شهل 
تربط  ق��اع��دة  تكوين  ل��ه  ويت�شنى  �حتاللها  عليه 
ويوؤّمن  �ملتو�شط  �لأبي�ص  بالبحر  �لأحمر  �لبحر 

للربتغال طريق �لتجارة مع �لهند. لكن �هلل هزمه 
�أخ��رج��ت��ه من  �ل��ف��ي��ل بعا�شفة  �أ���ش��ح��اب  ك��م��ا ه���زم 
�لبحر �لأحمر �إىل �شاحل �لقرن �لأفريقي، ف�شب 
غ�شبه وحقده على مدينة زيلع فهدمها، كما �جته 
�إىل مدن �ل�شاحل �لعربي للجزيرة �لعربية ومدينة 
يق�شف  وب���د�أ  �لعربي،  �خلليج  مدخل  على  هرمز 
تلك �ملدن ويقتل �لأبرياء وي�شوه وميثل باأج�شادهم 

وهم �أحياء.
  

“ �حلقد �لدفني  وب��الإ���ش��ارة �إىل ذل��ك ف��اإن رو�ي���ة 
“ ج�����ش��دت �ل��ك��ث��ري يف ب��ع�����ص م���ن ت��ف��ا���ش��ل��ي��ه��ا يف 
�لعمل  يتناول  1507” حيت  “ خ��ورف��ك��ان   فيلم 
�لبطولية  �لتاريخية  �ملو�قف  من  �شل�شلة  �مللحمي 
�لغزو  �شّد  يف  خورفكان  مدينة  �أه��ل  ج�ّشدها  �لتي 
 1507 �ل��ع��ام  �ملنطقة يف  �ج��ت��اح  �ل��ذي  �لربتغايل 
ق���اده���ا �جل������رن�ل �لبحري  �ل���ت���ي  ���ش��م��ن �حل��م��ل��ة 
�لعمل  لريوي  �لبوكريك،  دي  �ألفون�شو  �لربتغايل 
ع����ام����اً، فكانت   27 �م����ت����د�د  ع��ل��ى  �مل���دي���ن���ة  ����ش���رية 
“خورفكان 1507”  منوذجا ن�شاليا  على تكاتف 

وت���ع���اون �أب���ن���اء �مل��دي��ن��ة �لإم���ار�ت���ي���ة �مل�����ش��امل��ة و�لتي 
تقطنها قبائل حملية و�أهايل عدد من دول جماورة 
مثل �لهند، وي�شعر �جلميع بالطماأنينة حتت �شماء 

هذه �ملدينة.
�لفرة  “ وخ���الل  �لقا�شمي  “ م��ن�����ش��ور�ت  وك��ان��ت 
“ �جل�ص  �ملا�شية قد و�ٌشعت عملها عن بعد مببد�أ 
توفر  �أن  فا�شتطاعت  �إليك”   �شن�شل   .. بيتك  يف 
�لعديد من موؤلفاتها و�إ�شد�رتها للقر�ء من خالل 
�لتو��شل �لإلكروين لي�ص يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
�إثر  �ملختلفة،  �لعامل  بلد�ن  يف  بل  فح�شب  �ملتحدة 
�كت�شابها �شهرة عاملية كد�ر ن�شر مهمة، وهي بذلك 
و�شعت من د�ئرة �ملعرفة �لثقافية ون�شرت موؤلفاتها 

على نطاق و��شع . 
و�إز�ء ذلك ومع �لهتمام و�لرعاية �لتي يوليها �شمو 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي للثقافة 
»من�شور�ت  و����ش��ل��ت  �ل��ث��ق��ايف،  وم�شروعه  و�ل��ك��ت��اب 
�لقا�شمي« �مل�شروع �حليوي يف تر�شيخ مكانة �لكتاب 
و�لحتفاء مبوؤلفيه ونا�شريه وقر�ئه كي ي�شتمر يف 

تعزيز مكانة �لقر�ءة بني جميع فئات �ملجتمع.

رواية »احلقد الدفني« بلغات العامل 

 من�سورات القا�سمي تعد القراء 
واملتابعني بجديد ن�ساطها املقبل 

•• الفجرية-الفجر : 

�لفجرية  جلمعية  �لتابع  �لإم��ار�ت��ي  �لت�شكيلي  للفن  �لرقمي  �ملتحف  �أط��ل��ق 
�لجتماعية �لثقافية، عرب من�شته �لفنية، مبادرة بعنو�ن “�شرية  فنان”، و�لتي 
�لت�شكيليني �لإمار�تيني،  �إىل �لحتفاء بالرو�د و�ملبدعني من �لفنانني  تهدف 
و�لفني  �ل��ث��ق��ايف  �أث���رت  �مل�شهد  �ل��ت��ي  �لفنية  ومنجز�تهم  م�شريتهم  وت��وث��ي��ق 
رئي�ص  �جلمعية،  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  �لظنحاين  خالد  ودولياً . وقال  حملياً 
�ملجل�ص �ل�شت�شاري للمتحف: “�إن مبادرة “�شرية فنان” تاأتي يف �إطار �خلطة 
�ل�شاحة  �إث��ر�ء  �إىل  �لر�مية   2021 ع��ام  يف  �لرقمي  للمتحف   �ل�شر�تيجية 
فنية  �لدولة  كوجهة  مكانة  وتعزيز  �لثقايف  �حل��ر�ك  ودع��م  �لإمار�تية  �لفنية 
�خلم�شني  خالل  �لإم��ار�ت  لدولة  �لتنموية  �لروؤية  مع  تتما�شى  و�لتي  عاملية، 
فرب�ير  منت�شف  يف  �نطلقت  �لتي  �مل��ب��ادرة  �أن  �لظنحاين  �ملقبلة  .» و�أكد  عاماً 
�لعام �جل��اري، مبثابة �شهادة تقدير ور�شالة وفاء  �ملا�شي وت�شتمر حتى نهاية 
 لرو�د �لفن �لت�شكيلي �لإمار�تيني �لذين �شجلو� عالمات فارقة يف م�شرية �حلياة 
�لت�شكيلية بالدولة وتركو� ب�شمة يف تاريخ �لفن �لت�شكيلي . ومن جهتها، �أفادت 

�شلوى �آل رحمة، مديرة �ملتحف �لرقمي للفن �لت�شكيلي �لإمار�تي: “ن�شعى من 
خالل هذه �ملبادرة �إىل ت�شليط �ل�شوء  على �أ�شحاب �لب�شمة �لإبد�عية يف �لفن 
�لتي  و�إبد�عاتهم  باأعمالهم  �لأجيال �جلديدة  �لإم��ار�ت وتعريف  �لت�شكيلي يف 
حتكي م�شرية  �نتمائهم �لثقايف و�حل�شاري للوطن �لعزيز .» و�أو�شحت �أن �ملبادرة 
��شتعر�شت خالل �لأيام �ملا�شية �شري وجتارب نخبة من �لفنانني �لإمار�تيني، 
وهم: �لر�حل �شالح �لأ�شتاد،  وعبيد �شرور، وحممد مندي، و�لدكتورة كرمية 
على  �لقريب  �لأف��ق  يف  �لإ���ش��اءة  �شيتم  �أن��ه  م�شريًة  حاجي،  ونا�شر  �ل�شوملي، 
عدد من جتارب  �لفنانني �لإمار�تيني �لآخرين �شمن �إطار �ملبادرة و�لتي يتيح 
 :  https://instagram.com/لتايل� �لر�بط  عرب  متابعتها  �ملتحف 

emirati.art.museum?igshid=17mituvfcgeua . 
ولفتت �آل رحمة �أن “�شرية فنان” لقت تفاعاًل كبري�ً من قبل رو�د �لتو��شل 
بناء  يف  �لذين  �أ�شهمو�  �لفنانني  �أعمال  لإب��ر�ز  �ملتحف  �شعي  �إز�ء  �لجتماعي 
ومناء حركة �لفن �لت�شكيلي يف �لإمار�ت و��شتعر��ص جتربتهم �لإبد�عية عرب 
�لف�شاء �لفر��شي �ملفتوح، باعتبارهم  مك�شباً ثقافياً وطنياً يفتخر بهم �أبناء 

�لدولة . 

املتحف الرقمي بالفجرية يحتفي 
برّواد الفن الإماراتي

�س�سة  جمموعة مميزة من الكتب املوقعة مخُ
لتحدي موؤ�س�سة الإمارات لالآداب للقراءة
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)90 دقيقة( كان نقطة فارقة يف م�سريتي

ملي�ض �سالمة: ال�سو�سيال ميديا اأ�سبحت قوة ل ي�ستهان بها

" حالة  �ألبومها  �إ���ش��د�ر�ت  لثاين  بلقي�ص  �ليمنية  �لفنانة  روج��ت 
جديدة "، وهي �أغنية بعنو�ن " خاف عليي "، وذلك يف �شفحتها 
�خلا�شة على موقع �لتو��شل �لجتماعي، و�لإغنية �شتقدمها 

بلقي�ص باللهجة �للبنانية ومن �ملقرر طرحها �ليوم.
فيه:  كتبت  بتعليق  و�أرفقته  �لأغنية  �إع��الن  بلقي�ص  ون�شرت 
فيه  وظهرت  غد�ً"،  جديدة..  حالة  �ألبوم  من  عليي  "خاف 

وهي تبكي يف �شياق م�شاهد �لكليب.
وكانت بلقي�ص قد �إحتفلت موؤخر�ً بو�شول "حالة جديدة" 
وذلك  ط��رح��ه��ا،  م��ن  قليلة  �أي����ام  ب��ع��د  م�����ش��اه��دة  للمليون 
بفيديو ن�شرته يف �شفحتها �خلا�شة على موقع �لتو��شل 
�لإجتماعي و�أرفقته بتعليق كتبت فيه: "مليون ويزيد.. 

بلقي�ص حالة جديدة".

وهي  ت�شوير  جل�شة  ب��اأح��دث  متابعيها  على  �جلندي   �ل�شورية  دميا  �ملمثلة  �أطلت 
م�شتلقية على �لأر�ص، باإطاللة ناعمة وماكياج لفت باألو�ن تر�بية، و�أرفقت 
�ل�شور بتعليق كتبت فيه: "�شعادتي كّل �شباح بتو��شلي مع قلوب بي�شاء 
تفاعاًل  �ل�شور  لقت  حبايبي".  �خلري  �شباح  قلبي..  يف  مكانة  لها 

كبري�ً يف �شفوف متابعيها �لذين عربو� عن �إعجابهم باإطاللتها.
�أن �جلندي ��شتعادت موؤخر�ً ذكرياتها مع �ملخرج �ل�شوري  يذكر 
�لر�حل  حامت علي ، ون�شرت فيديو من �لأعمال �لتي جمعتهما 
"هاد� �مل�شهد من م�شل�شل  �شوياً، و�أرفقته بتعليق كتبت فيه: 
7 م��ر�ت من قد ما كنت  قلم حمرة �شورناه بعد ما عدتو 
بكيت...  قدي�ص  بتذكر  و  علي  ح��امت  �ل�شتاذ  من  متوترة 
�إتلبكت، �هلل  �إلو رهبة باللوكي�شن �هلل يرحمو  قد ما كان 
�ل�شالم  م��ط��رح��ك،  يعّبي  رح  م��ا ح��د�  ع���ّر�ب  ي��ا  يرحمك 

لروحك".

بلقي�ض تروج لثاين 
اإ�سدارات األبومها 

»حالة جديدة«

دميا اجلندي: �سعادتي 
كّل �سباح بتوا�سلي مع 

قلوب بي�ساء

ملي�س �سالمة، مذيعة �سابة تت�سم باجلمال الهادئ.. واملالمح ال�سرقية الأ�سيلة.. متتلك ح�سوًرا 
مميًزا على ال�سا�سة رغم ب�ساطتها.. تتميز بخفة دم وبديهة حا�سرة تنم عن ذكاء حاد وثقافة 

عالية ا�ستطاعت من خاللهم اأن ترتك ب�سمة يف قلوب امل�ساهدين.
بداأت م�سوارها الإعالمي منذ طفولتها وقدمت الكثري من برامج الأطفال ثم الربامج الثقافية 
ثم عملت يف قناة املحور وتركتها واجتهت لقناة احلياة، ومنها اإىل "�سدى البلد" التي تقدم على 

�سا�ستها برنامج "�سباح البلد".
الذي  وبرناجمها  الدمردا�س،  معتز  الإعالمي  مع  كمرا�سلة  وعملها  الإعالمية،  م�سريتها  عن 

يعر�س حالًيا على قناة "�سدى البلد"، وخططها امل�ستقبلية القادمة.. كان معها هذا احلوار:

ما هو موؤهلك �لدر��شي؟
- تخرجت من كلية �لآد�ب، ق�شم لغة فرن�شية، جامعة عني 

�شم�ص.
�لإعالم؟ �إىل  طريقك  �شلكِت  • كيف 

- بد�أت �لعمل �لإعالمي من �لطفولة، فو�لدتي 
�ل�������ش���ع���ود، وك����ان����ت ُمعدة  �أب������و  ه����ي ع��ائ�����ش��ة 
وخم��رج��ة ب��ال��ق��ن��اة �ل��ر�ب��ع��ة، وك��ن��ت �أذهب 
�شكربت  �أق���ر�أ  وكنت  للتليفزيون،  معها 
�ل��ربن��ام��ج، و�أ���ش��اه��د �مل��ذي��ع��ات، فتولد 
د�خلي �شغف �لعمل كمذيعة، ووجدت 
و�أقلد  �مل�������ر�آة  �أم������ام  �أق�����ف  ن��ف�����ش��ي 
�مل���ذي���ع���ات، و�أع���ي���د م���ا ق���ال���وه يف 

�لربنامج. 
قدمت  ���ش��ن��و�ت  �ل�10  عمر  ويف 
على  ل�������الأط�������ف�������ال  ب��������ر�م��������ج 
�ل���ت���ل���ي���ف���زي���ون �مل���������ش����ري، ثم 
قناة  �إىل  ثقافية، ومنها  بر�مج 
بر�مج،  ث��الث��ة  ق��دم��ت  �مل���ح���ور، 
�ملتعارف  ع��ك�����ص  ب��ع��ده��ا  �ن��ت��ق��ل��ت 
دقيقة   90 ل��ربن��ام��ج  ع��ل��ي��ه 
ق�شيت  ح��ي��ث  ك��م��ر����ش��ل��ة، 
�نتقلت بعدها  �شنو�ت،   8
ل��ت��ل��ي��ف��زي��ون �حل��ي��اة ملدة 
�أرب��������ع ����ش���ن���و�ت لأع���م���ل 
مر��شلة لربنامج م�شر 
�جلديدة مع معتز 
�ل�������دم�������رد���������ص 
وم������ن������ه مل����ذي����ع 
ثم  �ل��������ع��������رب، 
�إىل قناة  ُع��دت 
�مل�������ح�������ور م�����رة 
�أخ����رى، ث��م �إىل 
ق�������ن�������اة �����ش����دى 

�لبلد.
مذيعة  م������ن   •
م����ر������ش����ل����ة..  �إىل 
ك��ان��ت خطو�تك  مل���اذ� 

عك�ص �ملتعارف عليه؟
م���ع���ت���ز  �لإع������������الم������������ي   -
�ل������دم������رد��������ص م���در����ش���ة 
�إع������الم������ي������ة ك�����ب�����رية، 
وعندما بد�أ عمله يف 
كنت  �ملحور،  قناة 
برنامج  �أق�����دم 
"�أوقات فر�غ" 
نف�ص  ع����ل����ى 
�ل��������ق��������ن��������اة، 
و�أج��������ري��������ت 
ت��ق��ري��ر� عن 
م��و���ش��وع ما، 

و�أ�شاد به �لأ�شتاذ معتز وعر�شه يف برناجمه "90 دقيقة"، وتو��شل معي 
لأعمل مر��شلة معه يف �لربنامج وو�فقت، لأن �لعمل معه خمتلف وكان 
"�شيا�شة وفن  �ملجالت  �ل�شغل يف كل  و�أت��درب على  �أتعلم �شح  �أن  هديف 
�أريد تقدمي  �أكن  �أب��د�أ بد�ية �شح، مل  وريا�شة و�جتماع ودين" وبعدين 

بر�مج "هايفة" بال هدف.. 
ومل �أن�ص كلمة �لأ�شتاذ حممد عبد�ملتعال، �لذي كان ير�أ�ص قناة �ملحور 
يف ه��ذ� �ل��وق��ت، حيث ق��ال يل )�إح��ن��ا ممكن كل ي��وم جنيب حد ونخليه 
مذيع، لكن م�ص كل يوم حنعرف نعمل مر��شلة �شاطرة زيك( ويف هذه 
�للحظة �خرت �أن �أكمل مر��شلة مع معتز �لدمرد��ص وتركت برناجمي 

فر�غ". "�أوقات 
�لن�شائح  هي  وما  �لدمرد��ص..  معتز  �لإعالمي  من  تعلمِت  وم��اذ�   •

�لتي كان يوجهها لِك؟
- �لإع��الم��ي معتز �ل��دم��رد����ص ك��ان يدعمنا ط��و�ل �ل��وق��ت، وك��ان د�ئما 
و�أن  �جلمهور،  �نتباه  جت��ذب  �لتي  �لغريبة  �لأح���د�ث  نلتقط  �أن  يعلمنا 
نغطي �حلدث بعني �أخرى خمتلفة ومميزة عن تغطية �لقنو�ت �لأخرى، 
ف�شال عن �أنه لي�ص من �ملذيعني �لذين حتمل نف�شياتهم �شغائن جتاه 
�لآخ��ري��ن، على �لعك�ص متاما فكان يكن كل �حل��ب و�لح���ر�م لكل من 
حوله، وكان يحر�ص د�ئما على �أن يظهر عملنا �أنا وزميلتي �لإعالمية 

د�ليا �أبو عمرية،
ومميز�  خمتلفا  تقرير�  قدمنا  و�إذ�  �لهو�ء  على  بتقاريرنا  ُي�شيد  وكان   
وعلى  فقط،  �لعملي  �مل�شتوى  على  لي�ص  �لربنامج،  يف  معه  ي�شت�شيفنا 
�مل�شتوى �لإن�شاين تعلمت منه كيف �أتعامل مع من حويل يف هذه �ملهنة، 
معتز  �أ���ش��ت��اذي  م��ن  تعلمته  �ل���ذي  �لنهج  نف�ص  على  �أ���ش��ري  �لآن  وح��ت��ى 

�لدمرد��ص.
�لإعالمي  يقدمه  برنامج  يف  كمر��شلة  �لعمل  �لآن  منك  ُطلب  لو   •

معتز �لدمرد��ص هل �شتو�فقني؟
كافة  يقدم  �أن  ي�شتطيع  �ل�شاطر  �ملذيع  لأن  �إطالقا  مانع  ل��دي  لي�ص   -
ول  بالكم  لي�ص  لأن��ه  �شيًئا �شغري�،  ك��ان  ل��و  �لإع��الم��ي��ة حتى  �لأ���ش��ك��ال 
�ل��ذي قد  �لعمل  �أن  �ل��و�رد  �ل�شتوديو، ومن  �لكر�شي يف  باجللو�ص على 
لنا ويعرفنا �جلمهور من  �نطالقة  �لذي يكون نقطة  نر�ه �شغري� هو 

خالله، 
وبال�شعي و�لجتهاد �شي�شل �ملذيع للمكانة �لتي ي�شتحقها.

 90" بربنامج  كمر��شلة  عملك  �إن  تعتربين  �إن��ك  ذلك  معنى  هل   •
دقيقة" هو �شبب و�شولك للجمهور ولي�ص كمذيعة؟

- بالتاأكيد، برنامج "90 دقيقة" كان نقطة فارقة يف عملي وهو �شبب 
معرفة �جلمهور بي، لأنني عملت �أكرث من 12 عاما يف �لربنامج وقمت 
بتغطية �أحد�ث كثرية َعرفني �جلمهور من خاللها، ف�شاًل عن �أنه �َشَكَل 
�شخ�شيتي �لإعالمية؛ فاعتاد �جلمهور على وجود �ل�شحكة و�لب�شمة يف 

�لتقارير �لتي �أقدمها.
تعملني  �لعرب" كنِت  "مذيع  م�شابقة  يف  للم�شاركة  تقدمت  • عندما 
ب���امل���ج���ال �لإع�����الم�����ي.. ف��م��ا ���ش��ب��ب �إق���ب���ال���ك ع��ل��ى ه����ذه �ل��ت��ج��رب��ة من 

�لأ�شا�ص؟
- �أجابت �شاحكة: )م�ص عارفة(، م�شاركتي يف �مل�شابقة جاءت بال�شدفة، 
وبعدما �أخربوين �أنه مت قبويل، قلت )هو �إيه �للي �أنا عملته يف نف�شي 
�لأ�شا�ص،  �شيقبلوين من  �أنهم  �أتخيل  ل  �إز�ي( لأين  �ملجتمع  ده هو�جه 
وَقبلت �لأمر �لو�قع و�شافرت لأن لدي يقني �أن �هلل ل ياأتي �إل باخلري، 

ووجدت �أن �لتجربة ت�شتحق �ملغامرة؛ 
وكان لها �أوجه ��شتفادة، 

�لعربي،  �لوطن  من  �ملُ�شاركني  مع  �شد�قة  عالقات  تكوين  من  بد�ية 
وجتاوز �جلماهريية �إىل �شعوب هذه �لبلد�ن، ف�شاًل عن �لتدريب على 

�لأد�ء �جليد للُمذيع، وكيفية �لتعامل مع �لأحد�ث �ملفاجاأة على �لهو�ء، 
وقو�عد �للغة �لعربية، وكذلك �لوقوف على �مل�شرح دون رهبة.

�لبلد"؟ "�شباح  لربنامج  �ن�شمامك  جاء  • كيف 
- �ن�����ش��م��ام��ي ل��ل��ربن��ام��ج ج���اء ب��ع��دم��ا ن�����ش��رت ف��ي��دي��و ع��ل��ى "في�شبوك" 
�أع�شق  و�أن��ا  �لربنامج،  تقدمي  للم�شاركة يف  �لقناة  �إد�رة  وتو��شلت معي 

�لرب�مج �ل�شباحية،
بيتي  �لبلد" و�أعتربه  "�شباح  تقدمي  �شنو�ت يف   5 �لآن  وق�شيت حتى   
�لثاين ومن �خلطو�ت �لهامة بالن�شبة يل، �إذ �إن طبيعة �لربنامج ُت�شبه 
�شخ�شيتي )�ملرحة(، و�أحر�ص د�ئًما على �لتاأثري يف �ملُ�شاهدين بر�شائل 

خفيفة يف بد�ية �شباح كل يوم عرب �ل�شا�شة.
�ل�شباحية؟ �لرب�مج  من  غريه  �لبلد" عن  "�شباح  مييز  �لذي  • ما 

- �لتنوع يف �لفقر�ت �لتي نقدمها يف �لربنامج هو �لذي يعطيها �لطابع 
�خلا�ص �لذي مييزها، 

فنحن حري�شني على تقدمي كافة �لفقر�ت �لتي يحتاجها ويبحث عنها 
�جلمهور، 

�لتي  �لفقر�ت  �لريا�شة و�لقت�شاد و�ل�شو�شيال ميديا، ف�شال عن  مثل 
نقدمها من �ل�شارع،

ق�ش�ص جديدة  تقدمي  خ��الل  �حل��دث من  ن�شنع  �أن  م��وؤخ��ر�  وحاولنا   
و�شيوف مل يعتادها �جلمهور، فكل هذ� مييز "�شباح �لبلد"عن �لرب�مج 

�لأخرى.
�لناجح  �لإعالمي  تتو�فر يف  �أن  �لتي يجب  �ل�شفات  ر�أيك ما هي  • يف 

و�لتي دونها ل ميكن له �ل�شتمر�ر؟
يكون  و�أن  وتعايل،  �شبحانه  ربنا  وه��ذه هدية من  و�لكاريزما  �لقبول   -

�ملذيع على طبيعته، �لثقافة و�لقر�ءة، و�ملظهر �جليد و�شرعة �لبديهة.
تتو��شلني  و�إن�شتجر�م" هل  بوك  "في�ص  على  لين  �أون  د�ئما  • نر�ِك 

مع جمهورك؟
- �أنا �أع�شق �ل�شو�شيال ميديا و24 �شاعة �أم�شك �ملوبايل يف يدي، و�أحب 

�لظهور ليف با�شتمر�ر، 
وم�شاركة جمهوري بكل ما هو جديد و�لتو��شل معه و�لرد عليهم طو�ل 

�لوقت و�أ�شعر �أنه �أ�شبح جزء كبري يف حياتي.
�لآخر؟ يقود  من  ميديا..  �ل�شو�شيال  زمن  يف  • �لإعالم 

على  نف�شها  تفر�ص  هامة  �أح��د�ث  هناك  لأن  بع�شهما  يكمالن  �لثنان 
�ل�شو�شيال ميديا، 

�لرئي�ص عبد�لفتاح  �لقطار" و"�ل�شيدة منى" �لتي كرمها  "�شيدة  مثل 
�ل�شي�شي وغريها،

وتتناولها  تناق�شها  �أن  دون  مت��ر  �أن  ميكن  ل  �لأح���د�ث  ه��ذه  وبالطبع   
و�شائل �لإعالم، فال�شو�شيال ميديا �أ�شبحت قوة ل ي�شتهان بها �إطالقا.

�مل�شائية؟ �أم  �ل�شباحية  �لرب�مج  لِك  �أقرب  • �أيهما 
كانت هناك فكرة  �إذ�  �إل  ج��د�،  بها  و�أرتبط  �ل�شباحية  �لرب�مج  �أح��ب   -
برنامج خمتلفة ولها عالقة بال�شو�شيال ميديا �شاأقدمها حتى لو كانت 

م�شائية، �أو برنامج لالأطفال.
�شو" م�شائي؟ "توك  برنامج  تقدمني  نر�ِك  �أن  �ملمكن  من  • هل 

فاأنا  م�شائي،  �شو"  "توك  برنامج  تقدمي  خطتي  يف  لي�ص  �أعتقد،  ل   -
ر��شية و�شعيدة بالربنامج �لذي �أقدمه �لآن.

�لإعالم؟ جمال  يف  طموحها  �شالمة  ملي�ص  حققت  • هل 
جتربة  �أح��ب  �إين  �شيما  ل  خ��ربة،  و�أكت�شب  �أتعلم  زل��ت  م��ا  �لآن  حتى   -

�لأ�شياء �ملختلفة �لتي تزيدين خربة.
�مل�شتقبلية؟ تطلعاتك  هي  • ما 

�أترك  و�أن  �إيجابي،  ب�شكل  للنا�ص  و�شويل  هو  يل  بالن�شبة  �شيء  �أه��م   -
لديهم تاأثري� يجعلهم يبت�شمون كلما ر�أوين.
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لالأمهات.. 5 اأمور عليِك 
تقبلها خالل رحلة الأمومة

�إن كان هدفك هو �أن تكوين �أّماً جيدة، فمع �لوقت، وبذل �جلهد �لكبري، قد 
تتوّقعني �أن تكون جميع �لأمور حتت �شيطرتك، فيما تتحّكم يف تن�شئة طفل 
�لكثري من �لعو�مل �لبيئية و�لجتماعية، و�لظروف �ملحيطة بطفلك. لذ�، 
�أن تكوين م�شتعدة  ع، وعليِك  بنحو غري متوقَّ �أحياناً  �لنتائج  قد تفاجئك 

لتقّبلها. �إليِك 5 �أمور عليِك تقّبلها خالل رحلة �لأمومة..

طفلك لن يكون جّيدًا يف كل �سيء
�أنِت ت�شّجعني طفلك على ممار�شة �لعديد من �لأن�شطة، ولكن ل تتوّقعني 
�أ�شياء  يحب  رغ��ب��ات،  لديه  �إن�����ش��ان  فالطفل  جميعاً،  فيها  يتفّوق  �أن  منه 
�إن كره طفلك ن�شاطاً ما، فال ت�شغطي عليه، و�جبك  ويكره �أخرى، لهذ� 
هو م�شاعدته على �كت�شاف �شغفه يف �حلياة، ثم م�شاعدته على �لتفّوق يف 

�لأن�شطة �لتي يختارها.
 

ل ميكنك اختيار اأ�سدقاء طفلك دائمًا
ولكن  طفلك،  �شد�قات  على  قلياًل  �ل�شيطرة  ميكنك  �ملبكرة  �مل��ر�ح��ل  يف 
عندما يكرب، فاإنه يكّون �شد�قاته بناًء على �أفكاره وم�شاعره، فال تتوّقعي 
�أن يعجبك جميع �أ�شدقاء طفلك، فقط عندما يكون لديِك حتّفظات على 
ب�شاأن �شو�بط عالقتهما خارج  �أحدهم، عليِك �حلديث مع طفلك  �شلوك 

حدود �ملدر�شة.
 

�ستخطئني يف حق طفلك، وتعتذرين له
�إن مل ت�شعري يوماً �أنِك �أخطاأِت يف حق طفلك، و��شطررِت لالعتذ�ر منه، 
�أخطائك،  روؤي��ة  ت�شتطيعني  �أن��ِك ل  �أو  للطبيعة،  �أن��ِك �شخ�ص خ��ارق  فاإما 
ب�شر، و�خلطاأ و�رد مهما بلغ حبنا لأطفالنا، ومدى �جلهد  فنحن جميعاً 

�لذي نبذله من �أجلهم.
ل تتكرّبي على �أخطائك، و�جهيها، �عتذري لطفلك، تعّلمي منها، و�حر�شي 

على عدم تكر�رها.
 

�سيتعّر�س طفلك للظلم
طفلك ي��و�ج��ه �ملجتمع يف �مل��در���ش��ة و�ل��ن��ادي و�أم��اك��ن �لأن�����ش��ط��ة، ل��ذ� فهو 
معّر�ص ملعاملة غري عادلة من �أحدهم، عليِك تاأهيله للتعامل مع مثل هذه 

�ملو�قف، ومتى ي�شامح ويتجاهل، ومتى يو�جه حتى ياأخذ حقه.
 

املال ل ي�سنع منِك اأّمًا جيدة
�لأمومة تعتمد على �لعطاء، ولكن �لعطاء ل يعني توفري �حتياجات طفلك 
�ملادية وح�شب، �إمنا منح طفلك �حتياجاته من رعاية وحب و�هتمام، لهذ� 

ميكن �أن تكوين �أماً �أف�شل حتى �إن مل متتلكي �لكثري من �ملال.

الأندل�س؟  يف  ا�ستحداثه  مت  الذي  الفن  هو  • ما 
- �ملو�شحات. 

• من �ساحب الكتب التالية : �سقط الزند ، لزوم ما 
ل يلزم ، ر�سالة الغفران؟ 

- �أبو �لعالء �ملعري. 
اللغة؟  يف  زينب  ا�سم  يعني  • ماذا 

- �شجرة ح�شنة �ملنظر طيبة �لر�ئحة. 
البالغة؟  موؤ�س�س  هو  • من 

- عبد �لقاهر �جلرجاين 
احلديث؟  الع�سر  يف  العربي  ال�سعر  اإحياء  رائد  • من 

- حممود �شامي �لبارودي 

، و جلد �لإن�شان  25 ملم  ، و �شمك جلد �لفيل يبلغ  2ملم  �أن �شمك جلد �لإن�شان ل يزيد عن  -هل تعلم 
با�شتثناء جفون  �لغدد  �لفيل خال من هذه  �لعرق بينما جلد  �لتي تفرز  �لغدد  �آلف من  يحتوي على عدة 

�لعينني.
.. �أي يف خالل 80 �شنة يكون قد طاف  -هل تعلم �أن �لرجل �لعادي مي�شي مبعدل 20 �ألف خطوة يومياً 

حول �لعامل �شتة مر�ت.
يف  �شربة  ثمانني  �لعادي  �لإن�شان  قلب  �شربات  فعدد   ، �جل�شم  بحجم  تتاأثر  �لقلب  نب�شات  �أن  تعلم  -ه��ل 
فعدد  �لع�شفور  قلب  �أم��ا  �لدقيقة،  يف  �شربة   700 �ل��ف��اأر  ويف  �لدقيقة  يف  �شربة   25 �لفيل  ويف  �لدقيقة 

�شرباته 1000 �شربة يف �لدقيقة.
-هل تعلم �أن �لطفل حديث �لولدة يبكي يف �ملتو�شط مدة 113 دقيقة يومياً .. و �لدموع �لتي يفرزها ت�شاعد 

كثري�ً على رعاية �شحته �لعامة.
-هل تعلم �أن ياقوت �حلموي هو عامل عربي قدمي من علماء �للغة و �لأدب.

- هل تعلم �أن �لإ�شبع �لد�ح�ص يعالج باأن يو�شع ر�أ�ص �لإ�شبع يف حبة ليمون مفتوحة.
-هل تعلم �أن عدد �شاعات �لنوم تر�وح عند �لإن�شان �لبالغ ما بني 7 : 8 �شاعات يومياً �أي �أننا نق�شي �أكرث 

من ثلث �لعمر يف �لنوم فالإن�شان �لذي عا�ص �شتني عام .. نام منها حو�يل ع�شرين عام.
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الألياف الغذائية

ليتم  تفكيكه  �ملعدة  �إنزميات  ت�شتطيع  ل  �لكربوهيدر�ت  من  نوع  �لألياف 
ف��و�ئ��د ع��دي��دة لأكل  ل��الإخ��ر�ج. وه��ن��اك  �لأ���ش��ا���ش��ي  �لعن�شر  ه�شمه، وه��ي 
و�لكول�شرول  �ل�شكر  م��ن  �لتخل�ص  مثل  �لأل��ي��اف  م��ن  �ل�شحية  �لكمية 

�لز�ئد يف �لطعام.
و�خل�شر�و�ت  و�لبقوليات  �لكاملة  و�حلبوب  �ملك�شر�ت  يف  �لألياف  وتوجد 

و�لفاكهة، ومن �أهم فو�ئدها ما يلي:
- ت�شاعد �لألياف على خف�ص �لوزن �إذ� تناولت �لكمية �ل�شحية منها، وهي 

للمر�أة. غر�ماً  و25  للرجل  غر�ماً   30
ن�شبة  �أدو�ت �شبط  �ل�شكري، وم��ن  �لوقاية من  �لأل��ي��اف من ط��رق  �أك��ل   -

�ل�شكر بالدم بالن�شبة للم�شابني.
- �لألياف �لغذ�ئية �أحد �أدو�ت �لوقاية من ح�شى �لكلى.

- �أظهرت در��شات �أن �أكل �حل�شة �لكاملة من �لألياف ي�شاعد على تقوية 
�لعظام وزيادة كثافتها.

كان �حمد د�ئما على خالف مع جدته �لطيبة �حلنون و�لتي كثري� ما غ�شبت منه لعدم �شماعه لن�شيحتها 
�لب�شيطة �لغالية وهي: يا �حمد ل تلعب بدون حذ�ئك .. �إلب�ص حذ�ءك قبل �خلروج يا �حمد ..ل تخلع حذ�ءك 
�ذن لأذن  �ذنه كثري� لكنه ل يبايل به ويقذف به من  �للعب بالدر�جة يا �حمد.. كالم كان يردد على  �ثناء 

ومي�شي م�شرعا للعب بدون حذ�ئه.
فقال  �حل��ذ�ء  للب�ص  عليه جدته  فنادت  بالدر�جة  للعب  �خل��روج  منه  �أ�شدقاوؤه طالبني  فيه  ي��وم ح�شر  ج��اء 
و�أ�شدقائه يف  ر�كبا در�جته م�شرعا  ..ب��دون حذ�ء  )حا�شر جدتي حا�شر( ودخلت �جلدة حجرتها وذهب هو 
�لطريق يقفزون ويتنقلون من مكان �ىل مكان حتى حدث ما عكر على �حمد بهجته ..ثقب �لطار ثقبا كبري� 
فنزل �حمد من على �لدر�جة لريى لهذه �مل�شكلة حال وهنا جاءت �مل�شكلة �لثانية ��شد �يالما فقد كانت �لر�ص 
مليئة بالزجاج �ملك�شور و�لذي ب�شببه جرحت قدمه جرحا عميقا ومل ي�شتطع �خر�ج قطعة �لزجاج بيده من 
�لأمل وجتمع ��شحابه عليه وحملوه على در�جة �حدهم وهو ينزف دما من قدمه �ملجروحة ويتاأمل لي�ص منها 
فح�شب بل من �لكالم و�لتاأنيب �لذي �شي�شمعه من جدته و�شتكون حمقة يف ذلك .�أمره �لطبيب �أن يرقد يف 
�لفر��ص ��شبوعا بعد �أن خاط قدمه بغرز عديدة و��شبوعا �خر �شيق�شيه يف �لبيت ل يرى ��شدقاءه ودر�جته 
و�ل�شارع و�حلديقة عقابا على عدم �شماعه لكالم جدته مع حرمانه من �حللوى و�مل�شروف ..كل هذه �خل�شائر 

منيت بها يا �حمد ..كل هذه �خل�شائر.. ونظر حلذ�ئه وهو حزين.

يوميا  طفلني  وف���اة  �ىل  بريطانيا  يف  در����ش��ات  �أ���ش��ارت 
من  �حل����و�دث  ه���ذه  وزي����ادة  �ملن�زلية  �حل����و�دث  ب�شبب 

�ل�شنة �لأوىل �إىل �لر�بعة ع�شرة تقريبا.
�أ�شباب  �أك��رث  �ملن�زل من  �ل�شقوط د�خ��ل  تعترب ح��و�دث 
وفاة �لأطفال �أو �إ�شابتهم بالك�شور و�لر�شو�ص �شيوعا 
تقع  ما  وغالبا  و�مل��ر�ه��ق��ة،  �لطفولة  �شن  يف  خ�شو�شا 
ه���ذه �حل����و�دث نتيجة ل��ع��دم �له��ت��م��ام و�لإه���م���ال، �أو 

ب�شبب �ن�شغال �لأم و�لأب.
�شقوط  عملية  تكر�ر  على  ت�شاعد  �أ�شباب  هناك  ولكن 

�لأطفال، ومن �أهم �أ�شباب �ل�شقوط لدى �لأطفال:
- ترك �لأ�شياء و�لأغر��ص على �لأر�ص وعدم ترتيبها 

بعد �لنتهاء من ��شتخد�مها.
- عدم ترتيب قطع �لأثاث �أو و�شعها بطريقة منا�شبة.

�ملطابخ  يف  خ�شو�شا  �ملبللة،  �لأر�����ص  جتفيف  ع��دم   -
و�حلمامات.

- ع�����دم �لن���ت���ب���اه ل����الأ�����ش����رة، خ�����ش��و���ش��ا �ل�������ش���ري���ر ذ� 
�لطابقني.

- تنقل �لطفل يف �لظالم �لد�م�ص بالليل.

كيف حتمني طفلك
 من احلوادث املنزلية؟

جني فوندا حتمل جائزة عن جممل اأعمالها خالل حفل توزيع جوائز غولدن غلوب ال�سنوي يف بيفريل هيلز، كاليفورنيا.  رويرتز


