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ملاذا مييل البع�ض اإىل �سرب قهوة �سوداء؟ 
�شوكوالتة  تناول  �أو  �شود�ء،  قهوة  �حت�شاء  �إىل  كنت ممن مييلون  �إذ� 
"�ملر" مرتبطا بعامل جيني، بح�شب  د�كنة، فرمبا يكون هذ� �لذوق 

باحثة �أمريكية.
وت��و���ش��ح �ل��ب��اح��ث��ة و�الأ����ش���ت���اذة يف �ل��ط��ب �ل��وق��ائ��ي ب��ج��ام��ع��ة "نورث 
وي�شرتن" يف �شيكاغو، مارلني كورنيلي�س، �أن من ورث تف�شيل �لقهوة 

�ل�شود�ء، "فهو حمظوظ"، الأن هذ� �مل�شروب له منافع �شحية.
��شتهالك كميات معتدلة من  �أن  �إىل  �الأمريكية  �الأكادميية  و�أ�شارت 
�أظهر  �ليوم،  يف  فناجني  وخم�شة  بني ثالثة  ما  �أي  �ل�شود�ء،  �لقهوة 
"باركين�شون"  بينها  م��ن  �أم��ر����س،  ع��دة  خماطر  خف�س  على  ق��درة 
و����ش��ط��ر�ب��ات �ل��ق��ل��ب و�ل�����ش��ك��ري م��ن �ل��ن��وع �ل��ث��اين وع���دة �أن����و�ع من 
�لقهوة،  منافع  م��ن  �ال���ش��ت��ف��ادة  �أن  �إىل  �لباحثة  ونبهت  �ل�����ش��رط��ان. 
�أو �حلليب  �ل�شكر  �إ���ش��اف��ة م���و�د ���ش��ارة م��ث��ل  ب��ع��دم  �أ���ش��ا���ش��ا  ت��رت��ب��ط 
�أن �ل�شخ�س �لذي  و�لنكهات �لتي تزيد �ل�شعر�ت �حلر�رية. و�أردف��ت 
�أف�شل  �أن يختار فنجان قهوة �شود�ء، الأنها  يريد �شرب �لقهوة عليه 
�لقهوة  ع��ن  ك��ث��ري�  يختلف  ت��اأث��ريه��ا  �أن  كما  �ل�شحية،  �لناحية  م��ن 
�مل�شحوبة باحلليب. و�شرحت �أن �لقهوة �ل�شود�ء خالية من �ل�شعر�ت 
يف  �حلر�رية  �ل�شعر�ت  عدد  ي�شل  قد  فيما  طبيعي،  ب�شكل  �حلر�رية 

�لقهوة مع �حلليب �إىل �ملئات.

ن�سيحة فاوت�سي لتفادي كورونا يف راأ�ض ال�سنة
نظر�  ع��ادي��ة،  غري  ظ��روف  يف   ،2022 �شنة  ال�شتقبال  �لعامل  ي�شتعد 
�شيما يف ظل موجة  �لناجمة عن وباء كورونا، ال  �ل�شحية  للظروف 
فيما  �النت�شار،  على  �ل�شريعة  �لقدرة  "�أميكرون" ذي  متحور  تف�شي 
تتحدث بع�س �لتقارير عن كونه �أقل فتكا بامل�شابني. وحر�شت دول 
كثرية يف �لعامل على ت�شديد �لقيود، يف م�شعى لكبح �نت�شار فريو�س 
كورونا، وهو ما �أربك �حتفاالت ر�أ�س �ل�شنة، للعام �لثاين على �لتو�يل. 
�أما �لدول �لتي تفادت �الإغالق حر�شا على �القت�شاد، فلم تطلق �حلبل 
على �لغارب، وفر�شت �إجر�ء�ت حتد من �لطاقة �ال�شتيعابية يف �أماكن 
�إقامة �حلفالت. وقدم كبري م�شت�شاري �الأمر��س �ملعدية يف �لواليات 
�ل�شنة، يف  بر�أ�س  �الحتفال  ب�شاأن  ن�شائحه  فاوت�شي،  �أنتوين  �ملتحدة، 
ثمة  لي�شت  فاوت�شي،  وبح�شب  �ل��وب��اء.  بتفاقم  تنذر  ال  �آمنة  ظ��روف 
�ل�شنة،  ر�أ���س  �ملنازل مبنا�شبة  �حتفاالت م�شغرة يف  �إقامة  يف  م�شكلة 
ون�شح  �لثالثة.  و�جلرعة  �للقاح  جرعتي  على  ح�شلو�  �أ�شخا�س  بني 
�لكبرية،  �لتجمعات  و�شط  �ل�شنة  بر�أ�س  �الحتفال  بتفادي  فاوت�شي 
�لواليات  يف   "19 ب�"كوفيد  �ليومية  �الإ���ش��اب��ات  ع��دد  و���ش��ل  بينما 
�إىل  �ل��ذه��اب  مغبة  �إىل  فاوت�شي  ونبه  قيا�شي.  م�شتوى  �إىل  �ملتحدة 
�شفار�ت  و���ش��ط  و50،   40 ب��ني  ع��دد �حل�شور  فيها  ي���رت�وح  ح��ف��الت 
وتهان وتبادل للقبل، قائال �إن �الأجدر هو عدم �لقيام بهذ� �الأمر يف 
�ل�شنة �حلالية. و�أقر �خلبري �الأمريكي بعدم وجود "درجة �شفر" من 
�ملخاطر، لكن �حتمال �الإ�شابة بالفريو�س يكون �أ�شعف، عندما يقام 

�الحتفال د�خل �لبيت بني عدد حمدود من �الأقارب �أو �الأ�شدقاء.

عودة اإجراءات التباعد يف امل�سجدين احلرام والنبوي
بد�أ جمدد� تطبيق �إجر�ء�ت �لتباعد �جل�شدي بامل�شجد �حلر�م يف مكة 
�لرئا�شة  بعد قر�ر  �أم�س �خلمي�س  �ملنورة  �ملدينة  �لنبوي يف  و�مل�شجد 
�نت�شار  ملو�جهة  �ل��ن��ب��وي،  و�مل�شجد  �حل���ر�م  �مل�شجد  ل�����ش��وؤون  �لعامة 

فريو�س كورونا.
�مل�شجد  ل�شوؤون  �لعامة  �لرئا�شة  يف  م�شوؤول  م�شدر  �أو�شح  و�الأربعاء 
�إج��ر�ء�ت �لتباعد �جل�شدي  �إع��ادة  �أنه تقرر  �حلر�م و�مل�شجد �لنبوي، 

�عتبار� من �خلمي�س، ح�شب وكالة �الأنباء �ل�شعودية )و��س(.
�مل�شلني،  بني  �جل�شدي  �لتباعد  تطبيق  "�شيتم  �أن��ه  �مل�شدر  و�أو���ش��ح 
�لطو�ف  م�شار�ت  على  �ملعتمرين  وت��وزي��ع  �مل�شليات،  ت��وزي��ع  و�إع���ادة 
�الإج��ر�ء�ت �الحرت�زية حفاظا على  �الفرت��شية، مبا يحقق تطبيق 

�شحة و�شالمة �لقا�شدين".
و�أكد "�شرورة �لتز�م جميع قا�شدي �حلرمني �ل�شريفني و�لعاملني 
فيهما باالإجر�ء�ت �الحرت�زية، بارتد�ء �لكمامات، و�لتقيد مبو�عيد 
�لدخول ح�شب �لت�شاريح �ل�شادرة من �لتطبيقات �ملعتمدة، و�حلفاظ 
على م�شافة �لتباعد �جل�شدي، و�لتقيد بتعليمات �جلهات �لعاملة يف 

�حلرمني".
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لقاح جون�سون: هذا ما تفعله 
اجلرعة املعززة �سد فريو�ض كورونا

لقاح  م��ن  تن�شيطية  تلقي ج��رع��ة  �إن  �أم�����س �خل��م��ي�����س،  ي���وم  ب��اح��ث��ون  ق���ال 
جرعة  من  و�ملكون  كورونا  لفريو�س  �مل�شاد  جون�شون"  �أن��د  "جون�شون 
بامل�شت�شفى  �لعالج  من  �لوقاية  يف  �ملئة،  يف   84 بن�شبة  فعاال  كان  و�ح��دة، 
�أ�شيبو�  �لذين  �إفريقيا،  جنوب  يف  �ل�شحية  بالرعاية  للعاملني  بالن�شبة 

بالفريو�س مع �نت�شار �ملتحور "�أوميكرون".
جون�شون"  �أن��د  "جون�شون  لقاح  من  ثانية  جرعة  �إىل  �لدر��شة  و��شتندت 
تلقاها 69092 من �لعاملني باملجال �لطبي يف �لفرتة من 15 نوفمرب 

�إىل 20 دي�شمرب.
�إال وقاية حمدودة  �أنها ال توفر  �للقاح،  �أولية من  وظهر من تلقي جرعة 
جد� من �لعدوى ب�"�أوميكرون" �لذي ينت�شر �شريعا يف �لعديد من �لبلد�ن 
منذ ر�شده �أول مرة يف �أو�خر نوفمرب، يف جنوب �لقارة �الإفريقية وهونغ 

كونغ.
و�أظهرت �لدر��شة �لتي �أجريت يف جنوب �إفريقيا �أن فاعلية لقاح "جون�شون 
�أند جون�شون" يف �لوقاية من �لعالج بامل�شت�شفيات �رتفعت من 63 يف �ملئة 
بعد فرتة وجيزة من �جلرعة �لتن�شيطية لت�شل �إىل 84 يف �ملئة بعد 14 

يوما من تلقيها.
وبلغت ن�شبة �لفاعلية 85 يف �ملئة خالل �شهر �إىل �شهرين من تلقي �جلرعة 
�لتن�شيطية، وفق ما نقلت "رويرتز". وقالت ليند� جيل بيكر �لتي �شاركت 
من  �لو�قية  �للقاحات  �أن  �إىل  يطمئننا  "هذ�  �لدر��شة:  على  �الإ���ش��ر�ف  يف 
ممت من �أجله، وهو  كوفيد19- ال تز�ل فعالة يف حتقيق �لغر�س �لذي �شُ

حماية �لنا�س من �الأعر��س �خلطرية للمر�س ومن �ملوت".

�سحب اإعالن عمرو دياب اجلديل
بعد �شيل من �النتقاد�ت الإعالن �ملطرب 
�مل�����ش��ري ع��م��رو دي����اب الإح����دى �شركات 
بالت�شجيع  و�تهامه  �ل�شهرية،  �ل�شيار�ت 
�شحب  �ل�شركة  ق��ررت  "�لتحر�س"،  على 
�الإع��الن نهائيا من على جميع من�شات 

�لتو��شل �الجتماعي.
عن  ر�شمي،  ب��ي��ان  ع��رب  �ل�شركة  وع���ربت 
�ملثري  �الإعالن  ب�شاأن  �ل�شديد"  "�أ�شفها 

للجدل، و"تفهمها لغ�شب �جلماهري".
قر�ر�  �تخذنا  "لذلك  �لبيان:  و�أ���ش��اف 
ب�����ش��ح��ب ه�����ذه �ل��ن�����ش��خ��ة م����ن �الإع������الن 
�لتو��شل  من�شات  جميع  م��ن  �لتجاري 
ونقدم  بال�شركة،  �خلا�شة  �الجتماعي 
خال�س �عتذ�رنا لكل من �شعر باال�شتياء 
�الإع�����الن  وخ�����الل  �مل�شهد".  ه����ذ�  م���ن 
�مل��ح��ذوف، يظهر عمرو دي��اب وه��و يقود 
�ل�����ش��ي��ارة �جل���دي���دة �مل��ع��ل��ن ع��ن��ه��ا، ويكاد 
ي�شدم �شيدة �شابة تعرب �لطريق، �إال �أنه 
طريق  ع��ن  لها  ���ش��ورة  ويلتقط  يتوقف 

كامري� مدجمة يف �ل�شيارة.
مل  �ل�شابة  �أن  جليا  يظهر  �ملقطع،  ويف 
�لتقاط �شورة لها،  تعط مو�فقتها على 
�ل�شيت  ذ�ئ��ع  �ملغني  ذل��ك مل مينع  لكن 
�ل�شورة  �إىل  �لنظر  خالل  �البت�شام  من 
�إىل  دع��وت��ه��ا  ث��م  خل�شة،  �لتقطها  �ل��ت��ي 

مر�فقته يف نزهة د�خل �ل�شيارة.
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املواظبة على التمارين 
تفيد الأطفال امل�سابني 

بالروماتيزم
قالت �لر�بطة �الأملانية الأطباء �الأطفال �إن ممار�شة �لريا�شة بانتظام 
�لقدرة  حت�شن  الأنها  �لروماتيزم،  من  يعانون  �لذين  �الأط��ف��ال  تفيد 
على �لتحمل وتقوية �لع�شالت، مع مالئمة �لتمارين �لريا�شية وفقاً 

للمر�س.
�الأف�شل  ومن  �لبدنية،  للياقة  ف��ردي  بتقييم  �الأمل��ان  �الأطباء  و�أو�شى 
لتن�شيق  �لروماتيزم،  �أم��ر����س  يف  متخ�ش�س  �أطفال  طبيب  ��شت�شارة 
لدى  �ملفا�شل  بالتهاب  �الإ���ش��اب��ة  ت�شخ�س  م��ا  وع���ادة  �ل��ع��الج،  عملية 

�الأطفال ل�شبب جمهول، بني عامني و5 �أعو�م.
بحياة م�شابهة  �لتمتع  �الأطفال، من  ه��وؤالء  يتمكن  �ملنا�شب  وبالعالج 
�لقلق فقد ت�شوء حالتهم  �أع��و�م، لكن وبد�فع   3 الأقر�نهم على مد�ر 

�ملر�شية عندما يتحركون بدرجة �أقل بكثري من �أقر�نهم.

ملعرفة  �لدر��شات،  من  كبري  ع��دد  بتحليل  طبيبة  وقامت 
و�لن�شاء عندما  �لرجال  �أمناط �حلب بني  �شبب �ختالف 

يتعلق �الأمر بالعالقات.
�آّنا  �أك�����ش��ف��ورد،  بجامعة  �الأن��روب��ول��وج��ي��ا  ع��امل��ة  وك�شفت 
�أن للدماغ و�ملجتمع و�لتفاعل مع �لو�لدين، دور  ما�شني، 

يف تكري�س هذه �الختالفات بني �جلن�شني.
ون��ظ��رت م��ا���ش��ني، يف �إح���دى �ل��در����ش��ات �ل��ت��ي ��شتخدمت 
ما�شح �لرنني �ملغناطي�شي �لوظيفي، �لذي ير�شم خر�ئط 
ل��ن�����ش��اط �ل���دم���اغ، و�أو���ش��ح��ت يف ك��ت��اب��ه��ا �جل��دي��د بعنو�ن 
�أنه بغ�س �لنظر عن �جلن�س، ت�شبح �ملر�كز  "ملاذ� نحب"، 
�ل��ع��اط��ف��ي��ة يف �ل���دم���اغ �أك����ر ن�����ش��اط��ا ع��ن��دم��ا ي��ت��م عر�س 
هناك  ت���ز�ل  ال  �أن���ه  �أك���دت  لكنها  �لرومان�شية.  �لق�ش�س 
مناطق  "تكون  ق��ائ��ل��ة:  �جلن�شني،  ب��ني  تظهر  �خ��ت��الف��ات 
�ل��دم��اغ �مل��ن��خ��رط��ة يف �ل��ت��ف��ك��ري، ب���دال م��ن �ل�����ش��ع��ور، �أكر 
ن�شاطا لدى �لرجال، ما ي�شري �إىل �أن تقييم �ل�شيناريوهات 
�لرومان�شية و�لنظر فيها هي عملية تتطلب جمهود� �أكرب 
مما هو عليه بالن�شبة للن�شاء، حيث تكون �لعملية فطرية 

)�أو غريزية( �أكر".
�أن ن��ت��ائ��ج هذه  �إن زوج��ه��ا وج���د  وت��اب��ع��ت م��ا���ش��ني ق��ول��ه��ا 
�أقل  �لرجال  باأن  توحي  للغاية" الأنها  "متعالية  �لدر��شة 
تعليما وتطور� عاطفيا من �لن�شاء. "ولكن رمبا ال عالقة 
لهذ� بالتطور. نحن نعلم �أن �لدماغ �لب�شري مرن بدرجة 
�الأوىل،  �شنو�تنا  يف  �شيما  ال  ي��ت��غ��ري،  �أن  ومي��ك��ن  ع��ال��ي��ة، 
"ديلي  ل�شحيفة  وفقا  ت�شكيله"،  يف  رئي�شي  دور  ولبيئتنا 

ميل" �لربيطانية.

ثقافتنا  تكون  �أن  ميكن  �أن��ه  ما�شني  �لدكتورة  و�أو�شحت 
م�شوؤولة �أي�شا عن �ختالف �لطريقة �لتي يحب بها �لنا�س 

بع�شهم �لبع�س.
و�شرحت �أنه يف كثري من �الأحيان، يخرب �ملجتمع �لرجال 
�أنهم "جن�س عقالين'' و�أن �لن�شاء حتت رحمة عو�طفهم، 
و���ش��ل��ط��ت �ل�����ش��وء ع��ل��ى در�����ش���ة �أظ���ه���رت �أن���ه ع��ن��دم��ا يبلغ 
�إىل  �الأطفال �شن �لثامنة، يبد�أ �الأوالد و�لبنات يف �لنظر 

�حلب �لرومان�شي ب�شكل خمتلف عن بع�شهم �لبع�س.
وقالت �إن هذ� يظهر �أي�شا يف متاجر �الألعاب، حيث متتلئ 
�لرفوف �ملخ�ش�شة الألعاب �لفتيات بقلوب �حلب و�لزهور، 
مل��ث��ل ه���ذه �الأ���ش��ي��اء يف �لرفوف  �أث����ر  �أي  م��ع ع���دم وج����ود 

�ملخ�ش�شة الألعاب �الأوالد.
و�شرحت �أي�شا كيف �أن معظم �لنا�س يعتمدون على م�شاعر 

�حلب، الأنهم يريدون فقط �أن يكونو� حمبوبني.
و�أو�شحت �لدكتورة ما�شني �أنه عندما نتفاعل مع �شخ�س 
ع��ل��ى جرعة  نح�شل  م��ع��ه،  ق��وي��ة  ع��الق��ة  ن��ط��ور  �أو  نحبه 
�أفيونية. ولكن �البتعاد عنه، يعني �نخفا�س هذه �مل�شتويات 
ذلك  �إىل  �ل�شديد  بالتوق  �ل�شعور  يف  ون��ب��د�أ  �مل��ك��اف��اأة  م��ن 

�ل�شعور، ما يعني �أننا بحاجة �إىل �لعودة �إىل م�شدره.
�لدكتورة  ت��ق��ول  �مل���و�ع���دة،  ع��امل  يف  ناجحا  ت�شبح  ول��ك��ي 
ما�شني �إنه ميكنك زيادة فر�شك يف �لعثور على "�ل�شخ�س" 

بالذهاب �إىل �شالة �الألعاب �لريا�شية.
يف  �أي�شا  �لو�لدين  على  باللوم  ما�شني  �لدكتورة  و�أل��ق��ت 
و�لدينا  �إن  قائلة  �حل���ب،  يف  �جلن�شني  ب��ني  �الخ��ت��الف��ات 
ميكن �أن يحبونا ب�شكل خمتلف، وهذ� رمبا يتعلق بتطور 

وحجم �لدماغ.
�أقاربهن  �إىل  �الأمهات  جل��اأت  �لب�شري،  �لتطور  بد�ية  ويف 
من �الإناث للم�شاعدة يف رعاية �لر�شع و�الأطفال �ل�شغار، 
�ملمار�شة.  ه��ذه  يف  م�شاركني  �لب�شريون  �الآب���اء  يكن  ومل 
�أي�شا، وبد�أ  ولكن بعد ذلك ��شتحوذ �لتطور على �لرجال 

�الآباء �أخري� يف تويل زمام �الأمور.
�لتطوري  �لزمني  �ل��ف��ارق  ذل��ك  روؤي���ة  باإمكاننا  ي��ز�ل  وال 
 15 �إ�شر�ئيليون  علماء  و�شع   ،2012 ع��ام  ففي  �ل��ي��وم. 
زوجا من �آباء �أطفال يبلغون من �لعمر �شتة �أ�شهر يف ما�شح 
�لدماغي  ن�شاطهم  لتقييم  �لوظيفي  �ملغناطي�شي  �لرنني 
�أثناء م�شاهدتهم مقاطع فيديو الأطفالهم يلعبون. و�أظهر 
كل من �الآباء و�الأمهات ن�شاطا يف مناطق �لدماغ �ملرتبطة 
على  �أي�شا  ي��دل  مما  �الآخ��ري��ن،  م�شاعر  وفهم  بالتعاطف 

�الرتباط �لقوي �لذي �شعرو� به جتاه طفلهم.
�ل��دم��اغ، ك��ان ه��ن��اك �ختالف  �أخ���رى م��ن  لكن يف مناطق 
تطوريا،  �لقدمي  �حلويف  �جلهاز  كان  �الأمهات،  و��شح. يف 
و�لذي يعك�س �خل�شائ�س �لرئي�شية لالأمومة، هو �جلزء 
�لق�شرة  تن�شيط  وق���ع  بينما  �ل���دم���اغ.  يف  ن�شاطا  �الأك����ر 
�ملخية �حلديثة �ل�شغرية ن�شبيا لدى �الآباء، و�لتي ترتبط 
يف  �الأب  دور  تعك�س  �أنها  ويبدو  �الجتماعي"،  ب�"�الإدر�ك 

�لتعليم وت�شجيع طفله على �ل�شعي نحو �ال�شتقالل.
�أن �الأم���وم���ة ق��دمي��ة ق���دم �ل���زم���ن، كونها  وي��و���ش��ح ه���ذ� 
موجودة يف �جلهاز �حلويف، وهو جزء من �لدماغ م�شوؤول 
�الأبوة  �أن  حني  يف  و�لعاطفية،  �ل�شلوكية  ��شتجاباتنا  عن 

�لب�شرية مثبتة يف �أحدث مناطق �لدماغ.

�سيخ الأزهر يهنئ 
امل�سيحيني باأعياد امليالد

�الأكرب  �الإم����ام  �الأزه�����ر،  �شيخ  ه��ن��اأ 
�أحمد �لطيب يوم  �أم�س �خلمي�س 

�لطو�ئف �مل�شيحية باأعياد �مليالد.
وق��ال �شيخ �الأزه��ر يف من�شور على 
"تويرت":  يف  �ل��ر���ش��م��ي  ح�����ش��اب��ه 
"خال�س �لتهاين باأعياد �مليالد �إىل 
�الأ�شدقاء: �لبابا فرن�شي�س، و�لبابا 
�الأ�شاقفة  ورئ��ي�����س  ت���و�����ش���رو����س، 
و�لبطريرك  وي���ل���ب���ي،  ج���ا����ش���ن 
�لكنائ�س،  �الأول، وقادة  برثلماو�س 
�ل�شرق  يف  �مل�����ش��ي��ح��ي��ني  و�الإخ�������وة 
�أن  ت���ع���اىل  �هلل  ���ش��ائ��ال  و�ل����غ����رب، 
و�ملحبة  ب��ال�����ش��الم  ع��امل��ن��ا  ي�����ش��م��ل 
وي����الت  ي��ج��ن��ب��ن��ا  و�أن  و�الأخ����������وة، 

�حلروب و�لكر�هية".
بعيد  �مل�شيحية  �لطو�ئف  وحتتفل 
�مليالد �ملجيد، حيث تقام �ل�شلو�ت 

و�لقد�دي�س �لدينية يف �لكنائ�س. 

تويوتا تنتج 600 �سيارة 
ريا�سية �سوبرا اأيه 91 فقط

يف 2020 �أعادت �شركة �ل�شيار�ت 
�ليابانية تويوتا �شيارتها �لريا�شية 
بطرح  �حلياة  �إىل  �شوبر�  �لعريقة 
طر�ز تو�أم ميكانيكياً لل�شيارة زد4، 
بي.�إم.دبليو  �شركة  تنتجها  �ل��ت��ي 

�الأملانية.
تويوتا  �أ�����ش����اف����ت   2021 ويف 
�لكثري من �لتحديثات �إىل �شوبر�، 
�لتعليق، وزيادة قوة  بتعديل نظام 
�ملحرك وناقل للحركة يعطي �شت 
�شرعات، وحمرك تربو �شعة 2 لرت 

ويحتوي على 4 ��شطو�نات.
ن�شخة  ط��رح��ت  ن��ف�����ش��ه  �ل���ع���ام  ويف 
�الأعلى �شوبر�  �لفئة  حم��دودة من 
 1000 منها  و�أن��ت��ج��ت   ،91 �أي���ه 

�شيارة فقط.
ويف �ل��ع��ام �جل��دي��د ق��ررت �ل�شركة 
ط����رح ج��ي��ل ج���دي���د م���ن �أي�����ه 91 
ي��ع��ت��م��د ع���ل���ى �أل�����ي�����اف �ل���ك���رب���ون 
91 كربون  �أي���ه  ب��ا���ش��م  �مل�����ش��غ��وط 
فايرب "�أيه 91 �شي.�إف"، �شيقت�شر 
بيعها على �أمريكا �ل�شمالية بطرح 
موقع  و�أ���ش��ار  فيها.  وح��دة   600
م��وت��ور ت��ري��ن��د، �إىل �أن���ه ب��ن��اء على 
�ل�شيارة �أيه 91 طر�ز 2021، فاإن 
�ل�شيارة �جلديدة �أيه 91 �شي �إف، 
على  �ملن�شوجة  �الأل��ي��اف  ت�شتخدم 
�ل�شبكة و�لكر�ت  �أل��و�ح ه��ز�زة، مع 

�الأمامية و�خللفية �ملنخف�شة.
فريدة  ع���ج���الت  ت�����ش��ت��خ��دم  ك���م���ا 
بو�شة،   19 غري م�شقولة مقا�س 
باللون  ع��ل��ي��ه��ا  �حل�����ش��ول  ومي��ك��ن 

�لرمادي غري �مل�شقول.
�شيارتها  �أ�شعار  تويوتا  ترفع  ومل 
مع  مقارنة  كثري�ً   2022 �شوبر� 
�شوبر�  ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء  �جل�����اري  �ل���ع���ام 
ز�د �شعرها   �لتي  ���ش��ي.�إف   91 �أي��ه 

بنحو 7 �آالف دوالر.

اأ�سباب علمية ت�سرح ملاذا يحب الرجال والن�ساء ب�سكل خمتلف

والن�ساء  الرجال  اأن  طويلة  فرتة  منذ  املعروف  من 
يت�سرفون ب�سكل خمتلف يف كثري من املواقف، ويرتبط 

هذا جزئيا باأدمغتنا.
ومتكن العلماء من خالل النظر داخل الدماغ الب�سري، 

اأقدم  اإجابات لبع�ض  وغري الب�سري، من العثور على 
الأ�سئلة حول �سبب اختالف اأمناط احلب بني 

الرجال والن�ساء.
عدم  على  باللوم  ال�سريك  يلقي  ما  وغالبا 
الأمر  يتعلق  عندما  ينبغي،  ما  بقدر  احلب 
لذكرى  العالقة  يف  الآخر  الطرف  بن�سيان 

يقدم  العلم  لكن  املثال،  �سبيل  على  ال��زواج 
والن�ساء  الرجال  اأن  يو�سح  علميا  تف�سريا 

ب�سكل  البع�ض  بع�سهم  يحبون 
خمتلف ويعود ذلك جزئيا 
تعمل  التي  الطريقة  اإىل 

بها اأدمغتنا.
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�ش�ؤون حملية

جوقة جوري الن�سائية اجلورجية يف اإك�سبو 2020 دبي 
•• دبي اإك�سبو – الفجر

ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني

حممد معني الدين

على هام�س �الحتفال باليوم �لوطني لدولة جورجيا يف �إك�شبو 2020 دبي، قدمت جوقة جوري 
�لن�شائية عر�شاً مميز� من �الأغاين ذ�ت �الأ�شو�ت �جلميلة عرب �إيقاعها �خلا�س دون ��شتخد�م 

�أالت مو�شيقية. وذلك يف �شاحة �لو�شل بح�شور جماهريي كبري. 
�لعر�س ميثل جانباً من �لتقاليد �لفنية و�لثقافية �لعريقة جلورجيا، وقد تنوعت �الأغنيات ما 

بني �لقدمي و�حلديث ولكنها ��شرتكت يف كونها �أغان تقليدية يرددها �ل�شعب �جلورجي.
جوقة جوري �لن�شائية تاأ�ش�شت عام 1970 يف مدر�شة �ملو�شيقى مبدينة جوري بجورجيا وبد�أت 
�ملنغمة  �الأ�شو�ت  عرب  �خلا�شة  �يقاعاتها  تبتكر  �لفرقة  باملدينة.  و�ملدر�شات  �ملد�ر�س  بطالبات 
و�لت�شفيق �لذي ي�شاعد يف ت�شكيل �الأ�شلوب �ل�شوتي �ل�شاحر الأع�شائها، وحتويله �إىل �أد�ة دقيقة 

مكونة من �أ�شو�ت ب�شرية. 
باأ�شو�ت  �ليوم، ولكن  �أغان ذ�ت طابع �شعبي من جورجيا �لقدمية ممتدة حتى  وتقدم �جلوقة 
مميزة  ورنانة، حيث ال ي�شع �مل�شاهد �لرتكيز �إال على �أ�شو�ت �جلوقة وطريقتها �ملميزة يف �لغناء 

و�ال�شتمتاع بها.

�سوخ�سفيلي تلتقي جمهورها على م�سرح ميلينيوم يف اإك�سبو 2020
•• دبي- الفجر

دبي   2020 �إك�شبو  يف  ميلينيوم  دبي  م�شرح  ��شت�شاف   
ع��ر���ش��اً ف��ن��ي��اً ر�ق��ي��اً ل��ف��رق��ة �ل��ب��ال��ي��ه �ل��وط��ن��ي �جلورجي 
لدولة جورجيا،  �لوطني  �لعيد  "�شوخ�شفيلي" مبنا�شبة 
�جلن�شيات  خمتلف  م��ن  متنوع  جماهريي  ح�شور  �أم���ام 
�لز�ئرة للحدث �لدويل �لذي ��شتمتع مبا قدمه �أع�شاء 

�لفرقة من رق�شات جميلة ومتناغمة.
جميعها  متعددة  عرو�شاً  "�شوخ�شفيلي"  فرقة  وقدمت 
ترمز �إىل جو�نب عدة من حياة �ل�شعب �جلورجي،  �لتي 
ج�شدها ر�ق�شون ور�ق�شات حمرتفون يف وم�شات فنية 
بني  مزجت  �لتي  �جلورجية  �ملو�شيقى  �إيقاع  على  ر�قية 

�ملوروث �لثقايف لل�شرق و�لغرب معاً.
فرق  �أ���ش��ه��ر  م��ن  "�شوخ�شفيلي" و�ح����دة  ف��رق��ة  وت��ع��ت��رب 
�لباليه يف �لعامل، حيث تاأ�ش�شت يف �لعام 1944 على يد 
�إيليكو �شوخ�شفيلي ونينو  �ل�شهريين  �لر�ق�شني  كل من 
مع  ميلينوم،  دب��ي  م�شرح  جمهور  وجت��اوب  ر�مي�شفيلي. 
ر�شمت  �لتي  �لفرقة  قدمتها  �لتي  �لر�ق�شة  �ل��ع��رو���س 

و�ل�شلم  �حل��رب  ق�ش�س  �إىل  ترمز  بديعة  فنية  ل��وح��ات 
و�نت�شار �حل��ب و�حل��ي��اة على  �ل�شعب �جل��ورج��ي  وك��ف��اح 

�حلرب و�ملوت.
رق�شات  م��ن  ح��رك��ة  ك��ل  �أن يف  للعر�س  �مل�����ش��اه��د  وي��ج��د 
�شوخ�شفيلي �لتي يوؤديها جمموعة من �ل�شباب و�ل�شابات 
معنى ور�شالة موجزة تختزل �لكلمات لرتوي للجمهور 
�ملتابع، ق�ش�شاً عن �حلب و�لطبيعة وعن جبال وحقول 

ووديان جورجيا �جلميلة.
وقد �أدى �ع�شاء �لفرقة جمموعة من �الأغاين �ل�شعبية 
�ل�شوتي  �الأد�ء  على  تعتمد  �لتي  �لتاريخية،  �جلورجية 
�أع�شاء  �أدى  فقط بدون ��شتخد�م �الآالت �ملو�شيقية، كما 
�جلمهور  و�هتمام  ت�شفيق  الق��ت  �لتي  عرو�شاً،  �لفرقة 
يف  �ل��وج��ود  �إىل  �شوخ�شفيلي  ف��رق��ة  وظ��ه��رت  �حل��ا���ش��ر. 
�شريعا  ��شمها  لينت�شر  جورجيا  عا�شمة  تبلي�شي  مدينة 
خ����ارج ح����دود �ل���ب���الد، وت���ب���د�أ رح��ل��ة �ل��ع��امل��ي��ة م��ن خالل 
�لعرو�س �لفنية �لتي نظمتها �لفرقة يف كربيات قاعات 
ومدناً  دواًل  خاللها  من  جابت  و�لتي  �لعاملية،  �ملو�شيقى 

عاملية لتحط رحالها �ليوم بجولة فنية يف دبي. 

•• دبي - الفجر

 ت���زّي���ن م�����ش��رح دب����ي م��ي��ل��ي��ن��ي��وم يف 
مو�شيقية  باأم�شية   2020 �إك�شبو 
�أطربت �جلمهور عرب رحلة  عربية 
"موجات  ع��ن��و�ن  حملت  مو�شيقية 
�الآالت  نغمات  فيها  تاآلقت  عربية"، 

�ملو�شيقية �لعربية معاً. 
��شتمتع �جلمهور  وخالل �الأم�شية، 
�آالت مو�شيقية عربية  باأنغام ثالث 
�شهرية، هي �لعود و�لناي و�لطبلة، 
خالل  وق��ت��ه��ا  مو�شيقية  �آل���ة  ول��ك��ل 
�الأم�شية، م�شحوبة �أنغامها بالغناء 
�ل��ع��رب��ي، م��ق��دم��ة م��و���ش��ي��ق��ى دولة 
�ملتحدة و�ملنطقة  �لعربية  �الإم��ار�ت 

�لعربية باأ�شرها.
�آلة وترية مو�شيقية،  �آلة �لعود هي 
كمرية �ل�شكل وذ�ت رقبة ق�شرية، 
وقد ��شتخدمها �لعازفون يف �ل�شرق 

وترتبط  �ل�شنني،  الآالف  �الأو���ش��ط 
وثيقاً.  �رتباطاً  �لعربية  باملو�شيقى 
�الآالت  �إح�������دى  ه����و  �ل����ن����اي  ب��ي��ن��م��ا 
�أقدم  م��ن  و�ح����دة  وُت��ع��ٌد  �لنفخية، 
و�لتي  �لتاريخ،  �ملو�شيقية يف  �الآالت 
ال تز�ل م�شتخدمة حتى يومنا هذ�، 
وه���و ع��ب��ارة ع��ن قطعة م��ن ق�شب 

�ل�شكر �ملجوف، ينبعث منها �ل�شوت 
وثالث  ث��ق��وب.  �شتة  �أو  خم�شة  ع��رب 
�ليدوية،  �لطبلة  و�آخ���ره���ا  �الآالت 
يف  ن�شاأتها  �أ���ش��ول  �أن  يعتقد  و�ل��ت��ي 
�أكر  وتعد  و�أرمينيا،  وتركيا  م�شر 
�الآالت �الإيقاعية �شهرة يف مو�شيقى 

�ل�شرق �الأو�شط. 

•• دبي- الفجر

 ب��ل��ب��ا���ش��ه��م �ل��ت��ق��ل��ي��دي و�أدو�ت����ه����م 
�ملو�شيقية �لرت�ثية �ملزخرفة، �أحيت 
فرقة ت�شم جمموعة من �لفنانني 
مو�شيقياً  ح��ف��ال  �ل��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ني، 
�ل�شعبية  �مل��و���ش��ي��ق��ى  �أ���ش��ب��وع  �شمن 
�إك�شبو  يف  �ل��ب��اك�����ش��ت��اين  ب���اجل���ن���اح 

دبي.   2020
�إقليم  قدم �لفنانون �ملنحدرون من 
�ل�شند يف باك�شتان و�شالت مو�شيقية 
م�شتخدمني �آالت مو�شيقية ب�شيطة 
مثل �آلة �لنفخ و�لربابة، ��شتطاعو� 
م��ن خ��الل��ه��ا ت��ق��دمي �أحل����ان مثرية 
ذ�ت �إيقاعات حملية تعك�س �لرت�ث 
خالل  م��ن  �ل�شند  ل��والي��ة  �ل��ع��ري��ق 

�الأ�شلوب �لفريد يف �لعزف.
تعترب  �لتي  "تاج ما�شتاين"،  وغنت 
�ل�شند،  �إق��ل��ي��م  يف  �ل��وح��ي��دة  �ملغنية 
�ل�شعبية  �الأغ������اين  م���ن  جم��م��وع��ة 
ط���غ���ى ع��ل��ي��ه��ا �ل���ط���اب���ع �ل�������ش���ويف، 
وزيها  �لد�فئ  ب�شوتها  و��شتطاعت 

�ل���رت�ث���ي ت��ل��خ��ي�����س ح�����ش��ارة و�دي 
�ل�شند �لعريقة.

للثقافة  ���ش��ف��رية  �ل��ف��رق��ة  وت��ع��ت��رب 
�ل�شند،  يف  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة  و�مل��و���ش��ي��ق��ى 

�إحياء  مهمة  عاتقها  على  وحت��م��ل 
هذ� �لنوع من �ملو�شيقى، ومن �ملقرر 
�ليوم  ح��ت��ى  �ل��ربن��ام��ج  ي�شتمر  �أن 

�للجمعة 31 دي�شمرب �جلاري.

اأ�ساتذة معا�سرون يطربون زوار اإك�سبو 2020 باأنغام الآلت املو�سيقية العربية التقليدية

اجلناح الباك�ستاين يقدم ح�سارة ال�سند من خالل املو�سيقى

جناح اإيطاليا يف اإك�سبو 2020 دبي: اإقبال نحو 700 األف زائر و7 ماليني زائر افرتا�سي يف الأ�سهر الثالثة الأوىل

اجلناح واحد من اأكرث املواقع زيارة واأكرثها م�ساهدة على الإنرتنت، بف�سل ا�ستعرا�ض ت�سكيلة من حلول ال�سالمة وال�ستدامة والبتكار التكنولوجي
•• دبي - الفجر

ب��ل��غ ع���دد �ل�����زو�ر �ل���ذي���ن ع����ربو� ع��ت��ب��ة جناح 
�فتتاح  منذ  دب��ي   2020 �إك�شبو  يف  �إيطاليا 
�ألًفا،   680 �لعاملي حتى �الآن حو�يل  �ملعر�س 
�ألف   700 �إىل  عددهم  لو�شول  توقعات  مع 

بحلول نهاية �لعام.
للجمهور،  �لفعلي  �حل�����ش��ور  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
�الأ�شهر  يف  �فرت��شي  ز�ئ��ر  ماليني   7 �شارك 
�مل��ع��ر���س، و����ش���ارك���و� يف  �ل��ث��الث��ة �الأوىل م���ن 
مئات �الأن�شطة و�لفعاليات �لتي نظمها جناح 
�لتو��شل  و�شائل  �شبكات  خ��الل  من  �إيطاليا 
و�ملجتمع  �الإل���ك���رتوين  و�مل���وق���ع  �الج��ت��م��اع��ي 
�الإل��ك��رتوين. ووف��ًق��ا ل��در����ش��ة �أج��رت��ه��ا �شركة 
 ،CRA-Carlo Ratti Associati
�مل�����ش��ارك��ة يف ت�شميم جناح  �ل�����ش��رك��ات  �أح���دى 
190 جناًحا موجود  ب��ني  �أن���ه م��ن  �إي��ط��ال��ي��ا، 
يف �ملعر�س، وب�شرف �لنظر عن جناح �لدولة 
�إيطاليا  جناح  ك��ان  �الإم���ار�ت،  جناح  �مل�شيفة، 
�لرقمية يف  �الإع���الم  و�شائل  يف  ذك���ر�ً  �الأك���ر 

�لعامل، من بعد جناح �لواليات �ملتحدة.
يف �لفرتة ما بني �شبتمرب 2019 �إىل يومنا 
�آالف   4 �أكر من  �إيطاليا  هذ�، مت ذكر جناح 
 Cision �الخبار  متابعة  لنظام  وفًقا  م��رة، 
م�شممي  �أح��د  ر�ت��ي،  كارلو  قال   .Media
للبناء،  روتا  �إيتالو  �إيطاليا لدى مكتب  جناح 
 F&M ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��ات��ي��وغ��ات��و و���ش��رك��اه

�أن  نالحظ  �أن  "ي�شعدنا   :Ingegneria
�لتجارب �لتي �أجريناها مًعا مثرية لالهتمام 
وحتفز �ملناق�شة و�لتعبري عن �الآر�ء. ناأمل �أن 
متثل هذه �لتجربة بد�ية مو�شم من �لتجارب 
�لتي تنطوي على نحو متز�يد على �ال�شتد�رة 

و�ال�شتد�مة يف �أحد�ث م�شتقبلية مماثلة".
ك��اف��اأت �الأع����د�د �مل��ت��ز�ي��دة م��ن �ل���زو�ر للجناح 
�ل��ذي خلق جتربة  �مل��ي��الد،  خ��الل عطلة عيد 
فريدة وم�شتقرة يف �أمان مطلق، وذلك بف�شل 
�عتماد تد�بري و�جر�ء�ت تقنية �شارمة تهدف 

�إىل تقليل خماطر �نت�شار �لعدوى.
�إيطاليا  جناح  �شدد  �ملا�شيني،  �الأ�شبوعني  يف 
�لتباعد  زي��ادة  �ل�شالمة من خ��الل  �إج���ر�ء�ت 
متكرر،  ب�شكل  �مل��ن�����ش��اأة  وتعقيم  �الج��ت��م��اع��ي، 

وق��ي��ا���س درج����ة ح�����ر�رة �ل������زو�ر ع��ن��د �ملدخل 
وحت���دي���د �ل���ع���دد �الأق�������ش���ى م���ن �ل������زو�ر على 
ُي��ط��ل��ب م���ن �ملوظفني  �مل���د�خ���ل يف ك���ل م����رة. 
�أخذ  �جل��ن��اح  يعملون يف  �ل��ذي��ن  و�مل��ت��ط��وع��ني 
�شاعة، حتى تتمكن   48 م�شحات جزيئية كل 
م���ن مر�قبة  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل�����ش��ح��ي��ة  �ل�����ش��ل��ط��ات 
�ل�شالمة  ك��ان��ت  ل��ط��امل��ا  ب��ا���ش��ت��م��ر�ر.  �مل���وق���ف 
�لفقري  �لعمود  و�ال���ش��ت��د�م��ة  و�لتكنولوجيا 
فل�شفة �جلناح، حيث و�شع  و�أ�شا�س  للم�شروع 
بع�س �خلرب�ء �الإيطاليني �لبارزين خرب�تهم 
يف خدمة �لز�ئرين، ومل يتعاملو� مع جائحة 
كوفيد19- فح�شب، ولكن تو�شعو� يف �لق�شايا 
�ملتعلقة بال�شحة و�ل�شالمة. مت حتقيق هدف 
�آالف �لزو�ر يومًيا با�شتخد�م  �جلناح حلماية 

�لتهوية  ت�شمل  �ل��ت��ي  �لتقليدية  �الأ���ش��ال��ي��ب 
�ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل���ت���ط���ورة مثل 
�لو�قع،  يف  �لتعقيم.  ل�شمان  �لنانو  تقنيات 
"مفتوًحا"  �الإي��ط��ايل م�����ش��اًر�  �مل�����ش��روع  و���ش��ع 
للزو�ر ي�شمن تهوية م�شتمرة لالأجو�ء د�خل 
�جلناح: وقد مت �العرت�ف بهذه �لطريقة من 
�لعامل  �أنحاء  جميع  يف  �ملوؤ�ش�شات  جميع  قبل 
للحد من  فاعلية  �الأك��ر  �الإج���ر�ء  باعتبارها 

خماطر �لعدوى �ملحتملة.
 Octo PurePIace ن��ظ��ام  ي�����ش��ت��خ��دم 
�الإد�رة  �الأ�شل  يف  طورتها  �لتي  �لنانو  تقنية 
)نا�شا(،  و�لف�شاء  �جلوية  للمالحة  �لوطنية 
�لفريو�شات  ع���ل���ى  ي��ق�����ش��ي  م��ط��ه��ر  ل��ن�����ش��ر 
�لرو�ئح  وك���ذل���ك  و�ل��ف��ط��ري��ات  و�ل��ب��ك��ت��ريي��ا 
�مل���وج���ودة يف  �مل��ت��ط��اي��رة  �لع�شوية  و�مل��رك��ب��ات 
�ل���ه���و�ء وع��ل��ى �الأ����ش���ط���ح. مت حت�����ش��ني جودة 
�ل����ه����و�ء د�خ�����ل �جل���ن���اح م���ن خ����الل �ل���زر�ع���ة 
و�إد�رتها  تركيبها  مت  �لتي  للطحالب  �ملكثفة 
 TOLO "جرين "تولو  ���ش��رك��ة  ق��ب��ل  م��ن 
300 مرت  Green على م�شاحة تزيد عن 
�أك�شيد  ثاين  �مت�شا�س  من  يزيد  مما  مربع، 
�ل��ك��رب��ون �مل��ن��ب��ع��ث م��ن �ل�����زو�ر وي��ق��وي نظام 
بنائه،  �الأخ��رية من  �ملر�حل  �لهو�ء. يف  تبادل 
مبتكر  تعقيم  بنظام  ا  �أي�شً �جلناح  جتهيز  مت 
ي�شمن حماية �شبه د�ئمة م�شادة للفريو�شات 
�لد�خلية  لالأ�شطح  و�لفطريات  و�لبكترييا 

و�خلارجية.

بوري�ض بيكر: اأنا من اأ�سد املعجبني بتنظيم اإك�سبو 2020 دبي
•• دبي-  الفجر

�للعبة  ت��اري��خ  �الأ���ش��ه��ر يف  و�ل��الع��ب  �لتن�س  �أ���ش��ط��ورة  بيكر،  ب��ورري�����س  ز�ر   
جناح دولة بنغالد�س يف �إك�شبو 2020 دبي، �شمن زيارة ��شتمرت يومني، 
بهدف م�شاهدة �أبرز معامل �حلدث �لدويل �لذي عرب عن �إعجابه �ل�شديد 

بتنظيمه �ملحرتف.
وعرب بوكر عن �شعادته بتو�جده يف �حلدث �لعاملي، حيث قال: "�أنا من �أ�شد 
يف  كان  بزيارته  قمت  �إك�شبو  �أول  دب��ي.   2020 �إك�شبو  مبعر�س  �ملعجبني 

�أملانيا و�لذي �أقيم يف هانوفر، وكنت �أتوق حل�شور �إك�شبو 2020 دبي". 
وعن �الأجنحة �لتي يرغب بزيارتها �أفاد بوكر: "�أرغب بالطبع بزيارة جناح 
�شيما  ال  �ل�شعودية،  �لعربية  و�ململكة  �الإم���ار�ت  دول��ة  جناح  وكذلك  �أملانيا، 
�لعاملي".  �ل�شعيد  على  �جلناحني  يح�شدها  �لتي  �الإيجابية  �الأ�شد�ء  مع 
و�أ�شاف: "�إك�شبو 2020 مكاناً مذهاًل للغاية، ويعك�س �لتنوع و�الختالف 
بني �لدول، فكل جناح دولة يحمل ر�شالة خمتلفة ولكن �الأهم من ذلك �أنه 

يجمع تلك �لدول حتت مظلة و�حدة".

مزيج من مو�سيقى البوب ال�سعبية وطبول التايكو اليابانية على م�سرح دبي ميلينيوم
•• دبي- الفجر 

���ش��ه��رة ع��ل��ى م�����ش��رح دب���ي م��ي��ل��ي��ن��ي��وم باإك�شبو   مت��ي��زت 
فرقة  ق��دم��ت��ه  ر�ئ����ع  م��و���ش��ي��ق��ي  ب��ح��ف��ل  دب���ي   2020
�أمتعت  �لتي  ونب�شات"  بيت�س" "�أوتار  �أند  "�شرتينغز 
�لبوب  مو�شيقى  م��ن  م��ت��ن��وع��ة  �جل��م��ه��ور  مب��ع��زوف��ات 
�لتايكو  وطبول  �لكمان  با�شتخد�م  �ل�شعبية،  و�ل���روك 
�لذي  �لعر�س  على  �شحرية  مل�شة  �أ�شفى  �ليابانية، مما 

نال ��شتح�شان �حل�شور.
ليلة  من  متاأخر  وق��ت  يف  �أقيمت  �لتي  �ل�شهرة  ج�شدت 
معا،  �لعامل  جمع  يف   2020 �إك�شبو  �شعار  �الأول  �أم�س 
وه���و م��ا ح���دث م��ع ع����ازيفيَ �ل��ك��م��ان وق��ارع��ة �ل��ط��ب��ول يف 
خمتلف  م��ن  مو�شيقية  و���ش��الت  �أدو�  �ل��ذي��ن  �ل��ف��رق��ة، 

�أنحاء �لعامل. 

�لروك  �أغ���اين  ب��اأد�ئ��ه��م  �جل��م��ه��ور  �ملو�شيقيون  وف��اج��اأ 
و�لبوب �ل�شعبية، حيث عزف جي�شي غر�ندمونت، �لذي 
ينحدر من كند�، جمموعة متنوعة من �ملعزوفات، مثل 
لكولد  فيد�"  ال  و"فيفا  لكا�شا�س،  �لرياح"  يف  "غبار 
ب���الي، وغ��ريه��م��ا م��ن �مل��ق��ط��وع��ات �ل��ت��ي ن��ال��ت �إعجاب 

�جلمهور وت�شفيقه.
بافلوفا،  �آنا  �لكمان  �لطريق عازفة  ور�فقته على طول 
وتقدم  تقيم  لكنها  ب��ي��الرو���ش��ي��ا،  م��ن  �الأ���ش��ل  يف  وه���ي 
�لتي  �شيليا،  يومي  جانب  �إىل  دب��ي،  يف  �الآن  عرو�شها 
تعي�س يف فرن�شا، �إال �أنها ن�شاأت يف �ليابان، حيث تعلمت 
معقدة.  �إي��ق��اع��ات  وت��ق��دمي  �لتايكو  طبول  على  �ل��ع��زف 
و�أ�شفر �جلمع بني �الإيقاعات �ملنخف�شة �لقوية و�الأنغام 
�ل��وت��ري��ة �ل�����ش��ري��ع��ة ع��ن م��زي��ج ن���ال �إع���ج���اب �جلمهور 

�حلا�شر.
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العر�سي  ال�سعال  يعد 
اأم�������را ط��ب��ي��ع��ي��ا بل 
ي�ساعد  لأن��ه  و�سحيا 
التخل�ض  على  اجل�سم 
واحلطام  املخاط  من 
امل��رتاك��م. وم��ع ذل��ك، 
اأق��ل  يجعله  ل  ه���ذا 

اإيالما اأو اإرهاقا.

والأ�سباب الأكرث �سيوعا لل�سعال هي:
- تهيج من م�شادر مثل دخان �ل�شجائر �أو �مللوثات

�أو  �لهو�ئية  �ل�شعب  �ل��ت��ه��اب  مثل  �لبكتريية  �الل��ت��ه��اب��ات   -
�لتهاب �جليوب �الأنفية

- �حل�شا�شية
- �الأزمة

- �أمر��س فريو�شية مثل �لربد �أو �الإنفلونز�
و�إذ� ��شتمر �ل�شعال لديك بعد �الإ�شابة بعدوى فريو�شية �أو 
نتيجة لتهيج، فاإليك ثماين ن�شائح للم�شاعدة يف عالجه يف 

�ملنزل.

الع�سل خذ   .1
�لع�شل �شديد �للزوجة ويعمل ب�شكل م�شابه لقطرة �ل�شعال. 
وعندما يتم تناوله، فاإنه يغلف بطانة �حللق، ما يخفف من 
در��شتها  مت��ت  �لتي  �لع�شل  �أن���و�ع  ومعظم  �حل��ك��ة.  �أو  �الأمل 
ل��ال���ش��ت��خ��د�م يف �ل�����ش��ع��ال ه���ي �ل��ع�����ش��ل �ل���د�ك���ن، م��ث��ل ع�شل 

�حلنطة �ل�شود�ء.
ووجدت در��شة ن�شرت عام 2007 �أن �لع�شل كان �أكر فعالية 
 Dextromethorphan �لليلي  �ل�شعال  ع��الج  يف 

�ل�شائع.
ويحتوي �لع�شل �أي�شا على خ�شائ�س 
وم�شادة  ل���الل���ت���ه���اب���ات  م�������ش���ادة 
للبكترييا،  وم�������ش���ادة  ل��الأك�����ش��دة 
و�لتي قد ت�شاهم يف تاأثريه �ملريح. 

وت�����ش��اع��د ه����ذه �خل�����ش��ائ�����س يف 

حماربة �اللتهابات وميكن �أن تعزز جهاز �ملناعة لديك.
كما ميكنك تناول �لع�شل �لعادي، و�إ�شافته �إىل �ل�شاي �لد�فئ 

قد يزيد من تاأثريه �ملهدئ على �حللق.

املاحلة باملياه  الغرغرة   .2
�لبكترييا  قتل  على  �مل��ال��ح  ب��امل��اء  �لغرغرة  ت�شاعد  �أن  ميكن 
�ملخاط يف �حللق  تفريغ  وي�شاعد  �ملخاط يف �حللق.  وتليني 
ب�شكل  �ل�شعال  من  و�لتخل�س  �الأنفية  �جليوب  تنظيف  على 

�أ�شرع.
تقليل  يف  �أي�شا  �مل��احل��ة  باملياه  �ل��غ��رغ��رة  ت�شاعد  �أن  وميكن 

�لتورم و�لتهيج �لناجم عن �ل�شعال �مل�شتمر.
باملياه  �لغرغرة  �لنا�س يف�شلون  �أن معظم  �لرغم من  وعلى 
�ملاحلة �لد�فئة، �إال �أن �ملاء �لبارد قد يكون له نف�س �لتاأثري 

�ملريح لل�شعال.

الزجنبيل  .3
غذ�ئي.  كمكمل  ع���ادة  ي�شتخدم  ����ش��ت��و�ئ��ي  ن��ب��ات  �لزجنبيل 
وميكن �أن ي�شاعد يف عالج �لعديد من �مل�شكالت �ل�شحية مبا 

يف ذلك �لغثيان ونزالت �لربد �أو �أعر��س �لعالج �لكيميائي.
ومثل �لع�شل، حتتوي �ملركبات �لن�شطة بيولوجيا يف �لزجنبيل 
للميكروبات  وم�����ش��ادة  ل��الأك�����ش��دة  م�����ش��ادة  خ�شائ�س  ع��ل��ى 
وم�شادة لاللتهابات. ويتميز �لزجنبيل �أي�شا بطعمه �حلار 
�لذي يحفز �إنتاج �للعاب وميكن �أن ي�شاعد يف حت�شني جفاف 

�لفم �أو �حللق.
وي�شتهلك معظم �لنا�س �لزجنبيل عن طريق جذر �لزجنبيل 
تناوله كمكمل  �أي�شا  ذل��ك، ميكنك  وم��ع  �جل��اف،  �أو  �لطازج 

غذ�ئي.
�لزجنبيل  �إ�شافة  �ل�شعال، جرب  ق��در�ت تخفيف  وملزيد من 

و�لع�شل �إىل �ل�شاي.

البخار ا�ستن�سق   .4
�حتقان  تخفيف  يف  �لبخار  ��شتن�شاق  ي�شاعد 
�أنفك  ن��ف��خ  ���ش��ي��ج��ع��ل  �الأن������ف. وه�����ذ� 
�أ�شهل، و�إذ� كنت تعاين من �لتنقيط 
�ملخاط  باإفر�ز  قم  �خللفي،  �الأنفي 
�مل����رت�ك����م يف �حل���ل���ق. ون���ظ���ر� الأن 
�حللق  ي��رط��ب  �أن  مي��ك��ن  �ل��ب��خ��ار 

�مللتهب، فقد يخفف �الأمل �أي�شا.
��شتن�شاق  ح��اول  �مل��وؤق��ت��ة،  وللر�حة 

�لبخار من �إناء من �ملاء �ملغلي.
مبجرد �أن يبد�أ �ملاء يف �إنتاج �لبخار، 
�رفعه عن �ملوقد و�شع وجهك فوقه. 
و�شع من�شفة على ر�أ�شك للم�شاعدة 
من  �ح��ذر  لكن  �لبخار،  حب�س  يف 

�الق��رت�ب �أك��ر من �ل��الزم و�إال قد حترق وجهك. وميكنك 
�أي�شا �حل�شول على نف�س �لتاأثري عن طريق �ال�شتحمام مباء 

�شاخن.

الهواء تنقية  جهاز  يف  ا�ستثمر   .5
ت�شاعد �أجهزة تنقية �لهو�ء يف �إز�لة �ملو�د �مل�شببة للح�شا�شية 
و�شيالن  و�ل�����ش��ع��ال  �لعط�س  �إىل  ت����وؤدي  و�ل��ت��ي  م��ن��زل��ك  م��ن 
�إنها تعمل عن طريق حتريك �لهو�ء يف منزلك من  �الأن��ف. 
خالل �شل�شلة من �لفالتر �لتي تزيل �لعفن �أو �لبكترييا �أو 

�لغبار، ما ينتج عنه هو�ء نقي ونظيف.
وق����د ت���ك���ون �أج����ه����زة ت��ن��ق��ي��ة �ل����ه����و�ء م��ف��ي��دة ب�����ش��ك��ل خا�س 

لالأ�شخا�س �لذين يعانون من �حل�شا�شية �ملو�شمية.

اخلتمة جذر  ا�ستخدم   .6
�أنه  يعتقد  ع�شبي  نبات �خلطمي هو مكمل  �أو  جذر �خلتمة 
يهدئ �الأغ�شية �ملخاطية �ملتهيجة �ملوجودة يف �حللق و�لفم. 
ت�شمى  �شميكة  م��ادة  على  �خلطمي  و�أور�ق  ج��ذور  وحت��ت��وي 
�شبيها  قو�ما  �ل�شمغ  ي�شكل  �مل��اء،  مع  مزجه  وعند  �ل�شمغ. 

بالهالم ميكن �أن يغطي �حللق، مثل �لع�شل �إىل حد كبري.
�أو  ���ش��اي  �أو  جمففة  �أور�ق  �شكل  يف  �خلطمي  ج��ذر  وي��ت��وف��ر 

كب�شوالت.

الزعرت ا�ستهالك   .7
�لزعرت ع�شا ُيعتقد �أنه يهدئ تقل�شات �لع�شالت �ملل�شاء، مبا 

يف ذلك تلك �لناجمة عن �ل�شعال.
ووجدت در��شة ن�شرت عام 2006 �أن �لعالج �مل�شرتك للزعرت 
و�للبالب يح�شن �ل�شعال و�الأعر��س �الأخرى اللتهاب �ل�شعب 

�لهو�ئية �حلاد.
�أو  �أع�شاب  �شاي  يف  �لزعرت  تناول  ميكن  �ل�شعال،  ولتخفيف 

على �شكل مكمالت.

املاء ا�سرب   .8
من �أ�شهل �لطرق و�أكرها �أمانا لتح�شني �ل�شعال هو �حلفاظ 
�ملخاط،  �ملاء على ترقيق  على رطوبة �جل�شم. ي�شاعد �شرب 
ما ي�شمح له باخلروج من �جل�شم من خالل �لفم �أو �الأنف. 
ميكن �أن ي�شاعد �ملر�شى �أي�شا على تعوي�س �ل�شو�ئل �ملفقودة 

من �لتعرق �أو �شيالن �الأنف.
�الأعر��س  �لطبيب عندما تعاين من  زي��ارة  �ل�شروري  ومن 

�لتالية:
- �شعوبة يف �لتقاط �أنفا�شك

- �شعال م�شحوب بدم �أو خماط متغري �للون
- حمى

- �ل�شد�ع
- �شعال ي�شتمر لعدة �أ�شابيع

ي�ساعد اجل�سم على التخل�ض من املخاط واحلطام املرتاكم

ال�سعال..  اأف�سل 8 عالجات منزلية لتهدئته ب�سكل طبيعي 

اجلمعة   31  ديسمبر    2021  م   -    العـدد   13431  
Friday     31   December   2021   -  Issue No   13431

ما هي العالمات النادرة ل�سرطان الأمعاء؟
�أو  �ل��ق��ول��ون  �شكل كتلة يف  ع��ل��ى  �الأم���ع���اء  ���ش��رط��ان  ي��ت��ط��ور 

�مل�شتقيم، ما ي�شبب �أعر��شا يف تلك �ملنطقة.
فاإن   ،)NHS( �لوطنية  �ل�شحية  �خلدمات  لهيئة  ووفقا 
�الأعر��س تبد�أ ب�شكل خفي وترت�كم تدريجيا مع منو �لورم 

�أو �نت�شاره.
عاد�ت  �أن   )90% �إىل  ي�شل  )م��ا  �ل��ن��ا���س  معظم  و�شيجد 
�لدم  ظهور  يليها  �لبد�ية،  يف  تتغري  بهم  �خلا�شة  �حلمام 
�أق��ل من  ع��دد  يعاين  بينما  �لبو��شري،  و�أع��ر����س  �ل���رب�ز  يف 

�الأ�شخا�س من 4 عالمات �آخرى.

اأمل يف البطن وامل�ستقيم
ت�شغل �الأمعاء جزء� كبري� من �لبطن، ميتد من �ملعدة �إىل 
�آالم  �لنا�س من  يعاين  قد  �لنحو،  وعلى هذ�  �ل�شرج.  فتحة 

حول �لبطن �أو �لظهر �إذ� �أ�شيبو� ب�شرطان �الأمعاء.
�أثناء  �إن هذ� �الأمل قد يكون ح��اد�  �ل�شرطان  ويقول خ��رب�ء 

�نثقاب �الأمعاء �ملرتبط غالبا بال�شرطان.
وقد ي�شري �النتفاخ و�لغثيان و�لقيء و�لت�شنج �أي�شا �إىل منو 

�لورم.

التعب
عندما ينمو �ل�شرطان، فاإنه مييل �إىل �إرهاق �جل�شم وي�شبب 
�الإرهاق. و�لتعب �ملرتبط بال�شرطان �أقرب �إىل �الإرهاق ولن 

يختفي مع �لر�حة.

عن  �لناجم  �ل��دم  وفقر  �لد�خلي  �لنزيف  يكون  م��ا  وغالبا 
�ل�شرطان �ل�شبب �لرئي�شي لهذه �الأعر��س.

الرباز امل�سوه
�شياأخذ �لرب�ز �أحياًنا مظهر� خمتلفا لدى مر�شى �شرطان 
�الأمعاء. وقد يتحول �لنزيف �لد�خلي �إىل �للون �الأ�شود، ما 

ي�شري �إىل �ل�شرطان يف �ملرحلة �ملتاأخرة.
وميكن �أن ي�شري �لدم �الأحمر �لفاحت يف بع�س �الأحيان �إىل 
�أع��ر����س حاالت  �أي�����ش��ا و�ح���د م��ن  �ل�����ش��رط��ان، ولكنه يظهر 

�أخرى مثل �الإم�شاك.
لذ� عليك �أن ترى طبيبك �لعام �إذ� كنت تعاين من �لدم يف 

بر�زك، وال د�عي للذعر.

فقدان الوزن

�مل��ربر على م��دى ف��رتة طويلة من  �ل��وزن غري  يعد فقد�ن 
�أعر��س �ل�شرطان، حيث �أنه يف �شرطان �الأمعاء، متنع �الأور�م 

�جل�شم من �مت�شا�س �لعنا�شر �لغذ�ئية �لتي يحتاجها.
مو�د  وتطلق  �لطاقة  �أي�شا  �ل�شرطانية  �خلاليا  وت�شتخدم 

�أخرى يف �جل�شم تعمل على خف�س �لوزن تدريجيا.

نتجاهلها األ  يجب  الأمعاء  ل�سرطان  نادرة  اأعرا�ض   4
يعد �سرطان الأمعاء نادرا ومميتا، حيث يتعر�ض كبار ال�سن الذين تزيد اأعمارهم عن 60 عاما للخطر الأكرب.

وت�سري التقديرات اإىل اأن ما يقارب 58% من املر�سى الذين يقع ت�سخي�ض اإ�ساباتهم باملر�ض ميوتون اإذا تركوه دون عالج، ما ي�سمح له بالنت�سار.
وين�سح الأطباء النا�ض مبراقبة الأعرا�ض املحتملة للمر�ض، من اأجل حتقيق نتائج اأف�سل يف العالج، وهو ما يتطلب معرفة الأعرا�ض الأكرث �سيوعا 

للمر�ض، دون جتاهل الأعرا�ض النادرة.
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املال والأعمال

جمل�ض �سيدات اأعمال عجمان ينظم ور�سة بعنوان امللكية الفكرية وريادة الأعمال
•• عجمان -الفجر:

ن��ظ��م جم��ل�����س ���ش��ي��د�ت �أع���م���ال عجمان 
وريادة  �لفكرية  “�مللكية  بعنو�ن  ور�شة 
رو�د  موؤ�ش�شة  م��ع  بالتعاون  �الأعمال” 
ل��ال���ش��ت�����ش��ار�ت و�ل����در������ش����ات �الإد�ري�������ة، 
وح�شر �لور�شة عدد من ر�ئد�ت �العمال 
مركز  مقر  يف  وذل��ك  �ملجل�س  وع�شو�ت 
لغرفة  �لتابع  �الع��م��ال  ل��ري��ادة  عجمان 

جتارة و�شناعة عجمان.
�آل علي  �آم��ن��ة خليفة  �ل��دك��ت��ورة  و�أك���دت 
عجمان،  �أعمال  �شيد�ت  جمل�س  رئي�شة 
بامللكية  للتعريف  �ل��ور���ش��ة  �أهمية  على 
لتنمية  و�أهمية حفظ �حلقوق  �لفكرية 
�حل�شور  وت��وع��ي��ة  وتطويرها  �الع��م��ال 
ب���اأه���م���ي���ة �إع����ت����م����اد �ل���ن���ه���ج �الب���ت���ك���اري 
و�إد�رتها  �مل�شاريع  تنفيذ  يف  و�الب��د�ع��ي 
�ملجل�س  �أن  �إىل  و�أ�شارت  �ملنتج.  وت�شويق 
وور������س  دور�ت  ت��ن��ف��ي��ذ  ع���ل���ى  ح���ري�������س 
متخ�ش�شة بالتعاون مع �جلهات �ملعنية 
من �شركاء �ملجل�س بهدف تنمية قدر�ت 

•• دبي-الفجر: 

�أعلنت و�حة دبي لل�شيليكون عن �نتهائها 
خيزر�ن  ���ش��ج��رة   1000 زر�ع������ة  م���ن 
“بامبو” موزعة على مر�فقها �ملختلفة، 
وذلك بالتعاون مع �شركة �أكا�س جرين، 
�إنتاج �لطاقة  �لر�ئدة يف جمال  �ل�شركة 
�حل��ي��وي��ة. وق���ام غ��امن �ل��ف��ال���ش��ي، نائب 
و�البتكار  �الأف����ر�د  �شعادة   - �أول  رئي�س 
يف و�حة دبي لل�شيليكون، و�أحمد �لعلي، 
�ملدير �لعام ل�شركة �أكا�س جرين، بغر�س 
�أول �شجرتي خيزر�ن عند بحرية و�حة 
من  ب��ال��ق��رب  �ل��و�ق��ع��ة  لل�شيليكون  دب���ي 
بح�شور  للو�حة  �لرئي�شي  �مل��ق��ر  مبنى 
�مل��ه��ن��د���س خ��ل��ي��ل ���ش��ع��الن، ن��ائ��ب رئي�س 
�أول - �خلدمات و�لعمليات يف و�حة دبي 
من  �مل�����ش��وؤول��ني  م��ن  وع���دد  لل�شيليكون 
�أكر  �حلملة  يف  ���ش��ارك  كما  �جل��ه��ت��ني. 
�لو�حة  �شخ�س من موظفي   200 من 
وجمتمعها من خمتلف �لفئات �لعمرية 
وك����و�در م��ن �ل�����ش��رك��ات �ل��ت��ي تتخذ من 

و�حة دبي لل�شيليكون مقر�ً لها.

الإمارات وجهة عاملية
 للعمل املناخي

وت����اأك����ي����ًد� ع���ل���ى �أه���م���ي���ة �مل�������ش���اه���م���ة يف 
�شعالن:  خليل  �مل��ه��ن��د���س  ق���ال  �مل���ب���ادرة، 
�ملبادرة  مع  �مل�شرتك  �مل�شروع  “يتما�شى 

و�خلطو�ت  باالأ�ش�س  و�إملامهن  ع�شو�ته 
�لد�عمة لنمو و�إ�شتد�مة �مل�شاريع.     

ق����دم �ل���ور����ش���ة �مل�����ش��ت�����ش��ار ����ش���امل ح�شن 
�أهمية  بال�شرح  ت��ن��اول  حيث  �ل��غ��اف��ري، 

�إرت��ب��اط جم��ال ري��ادة �الأع��م��ال باالبد�ع 
�مل�شاريع  ت���ط���وي���ر  ب���ه���دف  و�الب����ت����ك����ار 
مبتكرة  ت�شويقية  �أدو�ت  على  و�العتماد 
باأ�ش�س �الإد�رة �لناجحة وغريها  و�الإملام 

من �لعو�مل �لد�عمة لنجاح �مل�شاريع.
�مللكية  م��اه��ي��ة  ل��ل��ح�����ش��ور  و�إ���ش��ت��ع��ر���س 
�لعقل  ينتجه  م��ا  ب��اإع��ت��ب��اره��ا  �ل��ف��ك��ري��ة 
�ل��ب�����ش��ري م���ن �ب���ت���ك���ار�ت و�خ����رت�ع����ات 

�ال�شرت�تيجية لدولة �الإمار�ت لتحقيق 
�حلياد �ملناخي بحلول عام 2050 �لتي 
 2020 �إك�����ش��ب��و  ع��ن��ه��ا يف  �الإع������الن  مت 
�نبعاثات  �شايف  لتحقيق  و�لر�مية  دبي، 
�ملقبلة.  �لثالثة  �لعقود  خ��الل  �شفرية 
�ملتحدة  �الأمم  �تفاقية  �أعلنت  وم��وؤخ��ر�ً، 
منح  ر�شمياً  �ملناخ  تغري  ب�شاأن  �الإط��اري��ة 
“كوب  �لعاملية  �ملناخ  ��شت�شافة قمة  حق 

 2023 ع���ام  يف   )COP28(  ”28
ل���دول���ة �الإم���������ار�ت، مم���ا ي��ع��ك�����س مكانة 
ور�شالتها  �ل����دويل  �ملجتمع  يف  �ل��دول��ة 
�لتي ترى �لعمل �ملناخي فر�شة لتحقيق 
�لنمو �القت�شادي �مل�شتد�م”.  و�أ�شاف: 
جمتمع  ت��وف��ري  على  حري�شون  “نحن 
و�لعاملني  ل��ل��م��ق��ي��م��ني  ن��ظ��ي��ف��ة  وب��ي��ئ��ة 
لل�شيليكون،  دب����ي  و�ح�����ة  يف  و�ل��������زو�ر 

�لتوجهات  يف  �أي�������ش���اً  �مل�������ش���اه���م���ة  م����ع 
خللق  �الإم�����ار�ت  ل��دول��ة  �ال�شرت�تيجية 

م�شتقبل م�شرق لالأجيال �ملقبلة”.

حماية م�ستقبل الكوكب
“تهدف  �لعلي:  �أحمد  ق��ال  جانبه،  من 
دع����م حت���ّول  �مل�����ش��اه��م��ة يف  �إىل  �أك����ا�����س 
تعمل  كما  �ال�شتد�مة  نحو  �القت�شاد�ت 

وم�������ش���ن���ف���ات �أدب�����ي�����ة وف���ن���ي���ة وك���ذل���ك 
رم����وز و�أ����ش���م���اء و����ش���ور وت�����ش��ام��ي��م يتم 
��شتخد�مها، بحيث تتلخ�س فئات �مللكية 
�لن�شرو�لتاأليف،  “حقوق  يف  �ل��ف��ك��ري��ة 
�لعالمات �لتجارية، بر�ء�ت �الخرت�ع و 

�الأ�شر�ر �لتجارية”.
يف  �لفكرية  �مللكية  دور  بال�شرح  وتناول 
تنمية �مل�شاريع، و�أهمية ت�شجيل �شاحب 
�ملعنية،  �ل���ق���ن���و�ت  يف  مل��ل��ك��ي��ت��ه��ا  �ل��ف��ك��رة 
�أن �الإم��ار�ت تدعم حماية �مللكية  منوهاً 
و�البتكار  �الب��د�ع  وت�شجع على  �لفكرية 
وحفظ حقوق �ملخرتعني و�ملبدعني من 

خالل �جلهات �ملعنية بهذ� �ل�شاأن.
و�أ�شاف �أن من�شات �لتجارة �الإلكرتونية 
من  �لفكرية  �مللكية  حماية  تدعم  باتت 
�ملوردين  ت�شجيل  و�أحكام  �شروط  خالل 
للتاأكد من بيع �ملنتج �مل�شرح به ب�شورة 
�أهمية  بال�شرح  وت��ن��اول  فقط،  قانونية 
بر�مج �إد�رة �مللكية �لفكرية يف �حلد من 
منتجاتها  تعاين  �لتي  �ل�شركات  خ�شائر 

من �لتقليد.

ع��ل��ى ح��م��اي��ة ك��وك��ب��ن��ا. وت��ت��م��ت��ع دول���ة 
�الإمار�ت ب�شجل حافل يف دعم ��شتخد�م 
�مل���ت���ج���ددة و�الل����ت����ز�م بخف�س  �ل��ط��اق��ة 
�ن��ب��ع��اث��ات �ل��ك��رب��ون م��ن خ���الل �لعديد 
وي�شعدنا  �ال�شرت�تيجية.  �مل��ب��ادر�ت  من 
يف  لل�شيليكون  دبي  و�حة  �إىل  �الن�شمام 
هذه �حلملة ونتطلع �إىل تو�شيع قاعدة 

�شركائنا يف دولة �الإمار�ت”.

تنمية �ساملة م�ستدامة
وت���ه���دف و�ح�����ة دب����ي ل��ل�����ش��ي��ل��ي��ك��ون، من 
توجه  يف  �مل�شاهمة  �إىل  �حلملة،  خ��الل 
�نبعاثات  ���ش��ايف  حت��ق��ي��ق  ن��ح��و  �ل���دول���ة 
�شفرية بحلول عام 2050 متا�شياً مع 
مبادرتها لتحقيق �حلياد �ملناخي بحلول 
عام 2050. وتهدف �ملبادرة �إىل تعزيز 
جانب  �إىل  �حل��ي��وي  �الق��ت�����ش��ادي  �لنمو 
يتما�شى  مبا  �الإيجابي،  �لبيئي  �لتاأثري 
م���ع م���ب���ادئ وث��ي��ق��ة �خل��م�����ش��ني- لر�شم 
ملرحلة  �ال�شرت�تيجية  �لطريق  خارطة 
ج��دي��ة م��ن �ل��ت��ن��م��ي��ة �ل�����ش��ام��ل��ة يف دولة 

�الإمار�ت.

كفاءة يف امت�سا�ض الكربون
�أو  �أن �شجرة �خليزر�ن  وتظهر �الأبحاث 
�نبعاثات  �أ�شعاف  �أربعة  متت�س  �لبامبو 
�ل���ك���رب���ون وت��ط��ل��ق �الأك�����ش��ج��ني �أك����ر ب� 

%35 من �أي نبات �آخر.

الإمارات العاملية لالأملنيوم ت�سدد 361 مليون 
دولر من متويل م�سروع م�سهر الطويلة

•• اأبوظبي -وام:

�أعلنت �شركة �الإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم �أم�س عن �ل�شد�د �ملبكر و�لكامل للتمويل 
�ملقدم من 13 وكالة متويل وبنك، و�لذي ح�شلت عليه الإن�شاء م�شهر �لطويلة 
�الإمار�ت  ل�شالح  �الئتماين  �لت�شهيل  تقدمي  ومت  �أبوظبي.  يف  لل�شركة  �لتابع 
لالأملنيوم “�إميال” وهي �الآن �شركة تابعة لالإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم، من �أجل 
�ملرحلة �الأوىل من �مل�شروع يف عام 2010، ومرة �أخرى للمرحلة �لثانية يف عام 
2013، بحيث تبلغ فرتة �شد�د كل متويل 15 عاماً. وو�شل �إجمايل �ملبلغ �لذي 
مت ت�شديده مبكر�ً 361 مليون دوالر و مت ت�شديده مبكر�ً باأربع �شنو�ت للمرحلة 
تقليل  �إىل  �ملبكر  �ل�شد�د  هذ�  و�شيوؤدي  �لثانية.  للمرحلة  �شنو�ت  و�شبع  �الأوىل 
�ملديونية، ما ميثل جزء�ً مهماً من ��شرت�تيجية حت�شني هيكل ر�أ�س مال �ل�شركة. 
�لعاملية  �الإم����ار�ت  �شركة  عليه  ح�شلت  �لتي  �لقرو�س  قيمة  تخفي�س  مت  وق��د 
تت�شمن  و�أ�شبحت  �ملا�شيني،  �لعامني  خ��الل  دوالر  مليار  من  باأكر  لالأملنيوم 
م�شروع  متويل  وق��ر���س  دوالر،  مليار   5.5 بقيمة  �الأج���ل  طويل  قر�س  حالياً 
غينيا �ألومينا كوربوري�شن �لتابع ل�شركة �الإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم بقيمة 700 
مليون دوالر و�لذي مت �حل�شول عليه يف �لعام 2019. وقال زهري �لرجر�جي، 
“ يعزز   : �لعاملية لالأملنيوم  �الإم��ار�ت  �ملالية ل�شركة  لل�شوؤون  �لتنفيذي  �لرئي�س 
هذ� �لتخفي�س �الإ�شايف مركز �شركتنا �ملايل ويب�شط هيكل �لقرو�س وي�شاعد يف 
�إعد�دنا للمرحلة �لتالية من �مل�شرية �ملوؤ�ش�شية. لقد متكنا من تقلي�س �لديون 
بنجاح يف �لعام 2021 مع حتقيق عو�ئد مل�شاهمينا وذلك بف�شل متانة �أعمالنا 

و�لطلب �ملتز�يد و�مل�شتمر على معدننا “.

2 يناير الأكرث ازدحامًا على الإطالق �سمن مو�سم العطالت
مطارات دبي تتوقع اأكرثمن مليوين 

م�سافر بني دي�سمرب اإىل يناير
•• دبي-وام: 

توقعت مطار�ت دبي �أن تتجاوز �أعد�د �مل�شافرين 2 مليون م�شافر خالل �لفرتة ما 
بني 29 دي�شمرب 2021 و8 يناير 2022، مبعدل �زدحام مروري يومي يتجاوز 
على  �زدح��ام��اً  �الأك��ر  �ملقبل  �لعام  يناير من   2 و�شيكون  178000 م�شافر.  �ل 
�الإطالق �شمن مو�شم �لعطالت مع توقعات ب 198000 م�شافر يف ذلك �ليوم.

يف �لوقت ذ�ته �أعلنت مطار�ت دبي hls �أن �لدخول لكافة مباين �ل�شفر يف مطار 
على  حم�شور�  �شيكون  �مل�شتمرة  �ل�شفر  ذروة  ف��رتة  خ��الل   DXB �ل���دويل  دب��ي 
�لرئي�س  نائب  �ل�شام�شي  عي�شى  وق��ال  فقط.  �شفر  لتذكرة  �حلاملني  �مل�شافرين 
�أحباءهم يف  باأن يودعو�  �لعائلة و�الأ�شدقاء  د�ئماً  “ نن�شح  للعمليات يف مطار�ت 
�ملنزل قبل �ل�شفر هذ� �ملو�شوع غاية يف �الأهمية خ�شو�شاً عندما نتعاطى �ليوم مع 
ظرف �جلائحة �خلا�س و�ملتز�من �الآن مع �أعد�د �مل�شافرين �لهائلة �شمن �ملطار 
يف مو�شم �لعطالت و�الأعياد وبا�شتطاعة �لنا�س م�شاعدتنا �ليوم بتقليل �الزدحام 
د�خل وحول منطقة �ملطار بب�شاطة باأن ال ير�فقو� �أهلهم و�أحباءهم عند توجههم 
يف �ملطار باالأيام �ل�10 �لقادمة كما ي�شتطيعون جعل جتربة �ل�شفر �أكر �شهولة 
و�أمناً جلميع �ملتو�جدين يف �ملطار من خالل عدم �حل�شور ال�شتقبال �الأ�شخا�س 

من هناك”.

متا�سيًا مع ا�سرتاتيجية الدولة لتحقيق احلياد املناخي بحلول عام 2050

واحة دبي لل�سيليكون تغر�ض 1000 �سجرة خيزران بالتعاون مع �سركة اأكا�ض جرين

•• دبي-وام:

�ل��زي��ودي وزير  �أح��م��د  ب��ن  �أع��ل��ن معايل �لدكتور ث��اين 
دولة للتجارة �خلارجية، ومعايل ناتيا تورنافا، وزيرة 
�إطالق  �مل�شتد�مة يف جورجيا، عن  �القت�شاد و�لتنمية 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  دول��ة  ر�شمية بني  حمادثات 
وجمهورية جورجيا بهدف �لتو�شل �إىل �تفاقية �شر�كة 
�ق��ت�����ش��ادي��ة ���ش��ام��ل��ة مب��ا ي��ح��ف��ز �ل��ن��م��و �الق��ت�����ش��ادي يف 

�لدولتني ويتوج �لعالقات �لعميقة و�ملتنامية بينهما.
وكانت �لتجارة �خلارجية غري �لنفطية لدولة �الإمار�ت 
مع جورجيا قد �شهدت منو�ً متز�يد�ً، �إذ جتاوزت 165 
عام  م��ن  �الأوىل  �لع�شرة  �الأ���ش��ه��ر  خ��الل  دوالر  مليون 
2021، بزيادة قدرها %33 مقارنة بالفرتة نف�شها 
من �لعام �ل�شابق. وكونها بو�بة ��شرت�تيجية لالأ�شو�ق 
%60 من  م��ن  �أك���ر  �الإم����ار�ت  دول���ة  ت�شكل  �لعاملية، 
�إج���م���ايل ح��ج��م جت���ارة ج��ورج��ي��ا م��ع �ل����دول �لعربية، 
%40 من حجم جتارتها مع دول �ل�شرق  و�أك��ر من 
�الأو�شط و�شمال �أفريقيا. كما تعد دولة �الإم��ار�ت �أهم 
�لدول  م��ن  �ملبا�شرة  �الأجنبية  لال�شتثمار�ت  م�شدر 
�ل��ع��رب��ي��ة �إىل ج��ورج��ي��ا، و���ش��اد���س �أك���رب م�����ش��در لتلك 

�ال�شتثمار�ت عاملياً.
�للقاء  �ل��وزي��ر�ن خالل  قام  �ملفاو�شات،  �إط��الق  وعقب 

بتوقيع  دب���ي،   2020 �إك�شبو  مقر  يف  جمعهما  �ل���ذي 
تو�شيع  ت�شتهدف  �القت�شادي  للتعاون  تفاهم  مذكرة 
�لتعاون يف جماالت مثل: �لنقل و�خلدمات �للوج�شتية 
و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  و�ل�شركات  و�لعقار�ت  و�ل�شيافة 
و�ل�����ش��ن��اع��ة و�ل��ت��ع��دي��ن و�الأم������ن �ل��غ��ذ�ئ��ي و�ل���زر�ع���ة 
و�ل�شياحة و�لعلوم و�لتكنولوجيا و�الت�شاالت و�البتكار 
و�لت�شييد  �لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة  و�ل�����ش��ريف��ة  و�ل��ت��م��وي��ل 

و�لبيئة.
وق���ال م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ث��اين �ل��زي��ودي: “تتمتع دولة 
و�قت�شادية  دبلوما�شية  بعالقات  وجورجيا  �الإم���ار�ت 
قوية �شهدت تطور�ً م�شتمر�ً خالل �الأعو�م �ل�شابقة، ما 
ي�شاعد على تعزيز �ل�شر�كة �القت�شادية بني �لدولتني 
يف �مل�شتقبل. و �لبلد�ن �شريكان جتاريان مهمان حالياً، 
�لتحديات  على  للتغلب  �لعاملية  �جلهود  ��شتمر�ر  ومع 
“كوفيد-19”،  ج��ائ��ح��ة  ع��ن  �ل��ن��اج��م��ة  �الق��ت�����ش��ادي��ة 
عالقات  تطوير  ع��رب  �مل�شتقبل  �إىل  نتطلع  �أن  يجب 
وت�شكل  �ل��ع��امل.  دول  ب��ني  �أق���وى  و��شتثمارية  جت��اري��ة 
ج��ه��ودن��ا �ل���ي���وم خ��ط��وة م��ه��م��ة ���ش��م��ن خ��ط��ط �لدولة 
برنامج  �إط�����ار  يف  وت���ن���درج  �مل��ق��ب��ل��ة،  ع���ام���اً  للخم�شني 
حكومة  �أطلقته  �لذي  �لعاملية  �القت�شادية  �التفاقيات 
�الإم��ار�ت �شمن م�شاريع �خلم�شني، ونتطلع من  دولة 
خالل هذه �ملحادثات �ليوم �إىل �إبر�م �تفاقيات جتارية 

�ل�شديقة،  و��شتثمارية جديدة مع جمهورية جورجيا 
كما نتطلع قدماً �إىل �ختتام �ملحادثات بنجاح يف �أ�شرع 

وقت ممكن”.
جتارية  عالقات  تكوين  �إىل  “ن�شعى  معاليه:  و�أ�شاف 
ت�شمل قطاعات  �ل��ب��ل��دي��ن  ب��ني  م��زده��رة  و����ش��ت��ث��م��اري��ة 
�ال�شطناعي  �ل��ذك��اء  وتطبيقات  �ل��زر�ع��ة  مثل  عديدة 
و�ل�شياحة، و�لنقل، و�لطاقة، وغريها. وبدء �ملحادثات 
�شر�كة  �تفاقية  �إىل  للو�شول  وجورجيا  �الإم��ار�ت  بني 
بالتعاون  �مل�شرتكة  رغبتنا  يعك�س  �شاملة  �قت�شادية 
لل�شركات  و�ل��رتوي��ج  �خل��ا���س  �لقطاع  ق���در�ت  لتعزيز 
�ل�شوق،  �إىل  �لنفاذ  وحت�شني  �الأع��م��ال،  ورو�د  �لنا�شئة 
وهذ�  م�شتد�م.  ب�شكل  �لثنائية  �لتجارة  حجم  وزي���ادة 
يعك�س �لتز�ماً م�شرتكاً باال�شتفادة من فر�س �لتعاون 
مبا يحقق �مل�شالح �مل�شرتكة ويعود بالنفع على جمتمع 

�الأعمال يف �لبلدين”.
ومن جانبها، �أكدت معايل ناتيا تورنافا، وزيرة �القت�شاد 
و�لتنمية �مل�شتد�مة يف جورجيا �أن �لعالقات �الإمار�تية 
�جلورجية �شهدت على مد�ر �ل�شنو�ت �ملا�شية تطور�ت 
مهمة بف�شل �لتو��شل �ملبا�شر و�لزيار�ت �ملتبادلة بني 
قيادتي �لدولتني، وهناك رغبة و�إر�دة م�شرتكة لتتويج 
�قت�شادية  ���ش��ر�ك��ة  باتفاقية  �ملتميزة  �ل��ع��الق��ات  ه��ذه 
�ل��ع��دي��د من  �إن ه��ن��اك  �ل��ب��ل��دي��ن. وق��ال��ت  ب��ني  �شاملة 

�ملقومات �لتي ترفع �شقف �لطموح �مل�شرتك للدولتني 
و�لتجارية  �الق��ت�����ش��ادي��ة  بعالقاتهما  ق��دم��اً  للم�شي 
و�ال�شتثمارية �إىل �ملرحلة �لتالية من �لنمو عرب �إطالق 
�أبرزها  �التفاقية،  ه��ذه  �إىل  للتو�شل  بناءة  حم��ادث��ات 
�لدولتني  يف  �ملتوقعة  �لنمو  وفر�س  �لكبرية  �لقدر�ت 
��شتثمارية  بيئة  توفر  �الإم���ار�ت  فدولة  �ل�شديقتني، 
و�الأعمال  و�مل��ال  للتجارة  ر�ئ��د�ً  مركز�ً  وتعترب  جاذبة، 
و�ل�شياحة يف �ل�شرق �الأو�شط، ويف �لوقت نف�شه متتلك 
جانب  �إىل  �لعاملية،  �الأ�شو�ق  �إىل  و��شعاً  نفاذ�ً  جورجيا 
موقعها �جلغر�يف �ال�شرت�تيجي �لذي يعزز مكانتها يف 

قلب �لتجارة �لعابرة للقار�ت.
وك��ان��ت دول���ة �الإم������ار�ت ق��د �أط��ل��ق��ت خ���الل �ل�شهرين 
�قت�شادية  �تفاقيات  �إىل  للتو�شل  حمادثات  �ملا�شيني 
�شاملة مع كل من �لهند و�إندوني�شيا و�إ�شر�ئيل. وتاأتي 
هذه �جلهود يف �إطار تنفيذ روؤية ��شت�شر�فية للم�شتقبل 
 3 �إىل  لي�شل  �الإمار�تي  �القت�شاد  ت�شتهدف م�شاعفة 
باالإ�شافة   ،2030 ع���ام  ب��ح��ل��ول  دره����م  ت��ري��ل��ي��ون��ات 
�القت�شادية  �ل�����ش��ر�ك��ة  �ت��ف��اق��ي��ات  ب��رن��ام��ج  تنفيذ  �إىل 
�ل�شاملة �لذي جرى �إطالقه يف �شبتمرب �ملا�شي �شمن 
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املال والأعمال

»موانئ اأبوظبي«.. �سراكات ا�سرتاتيجية 
وبنى حتتية متطورة تعزز ا�ستدامة النمو

•• اأبوظبي-وام:

و�لعامل  �ملنطقة  تو�شيع ح�شورها يف  �أبوظبي يف  جنحت جمموعة مو�نئ 
2021، بالرغم من  عرب حتقيق عدد من �الإجن��از�ت �لالفتة خالل عام 

�لتحديات �لتي فر�شتها جائحة “كوفيد-19” على دول �لعامل.
بالتوقيع على عدد من   2021 �إجناز�تها خالل عام  و�ختتمت �ملجموعة 
تنفيذ  على  تن�س  �لعقبة  تطوير  �شركة  م��ع  �ال�شرت�تيجية  �الت��ف��اق��ي��ات 
و�لنقل  �للوج�شتية  و�خل��دم��ات  �ل�شياحة  جم��االت  يف  تطويرية  م�شاريع 
و�لقطاع �لبحري يف مدينة �لعقبة باململكة �الأردنية �لها�شمية، حيث �شملت 
رقمي  ون��ظ��ام  �ل�شياحية،  لل�شفن  وحمطة  ز�ي���د،  مر�شى  منطقة  تطوير 
متقدم ملنظومة �ملو�نئ، �إىل جانب ��شتطالع فر�س تطوير وحتديث ميناء 

متعدد �الأغر��س، ومطار �مللك ح�شني �لدويل بالعقبة.
2021 ظهر جلياً يف  قوياً خالل  ومالياً  ت�شغيلياً  �أد�ًء  �ملجموعة  وحققت 
 2021 �شبتمرب   30 يف  �ملنتهية  �الأوىل  �لت�شعة  لالأ�شهر  �ملالية  �لنتائج 
نف�شها  بالفرتة  مقارنة   22% بلغ  �لعائد�ت  يف  منو  معدل  �شجلت  حيث 
من �لعام �ملا�شي لت�شل �إىل 2.791 مليار درهم- ما يعادل 760 مليون 
عام  �الأوىل من  �لت�شعة  �الأ�شهر  �مل�شجل خالل  �لرقم  زي��ادة عن  دوالر، يف 
دوالر،  مليون   625 ي��ع��ادل  م��ا   - دره��م  مليار   2.295 و�ل��ب��ال��غ   2020
قطاعات  يف  و�لتنويع  �ملناولة،  �أحجام  يف  �لزيادة  �إىل  �الرتفاع  هذ�  ويعود 
�أعمال جديدة، و�إبر�م �شر�كات ��شرت�تيجية. كما �شجلت �أحجام �حلاويات 
2.47 مليون حاوية منطية خالل  �إىل  زي��ادة لت�شل  �لتي متت مناولتها 
�مل�شجل  �ل�شابق  بالرقم  مقارنة   2021 ع��ام  من  �الأوىل  �لت�شعة  �الأ�شهر 
خالل �لفرتة نف�شها من �لعام �ملا�شي و�لبالغ 2.42 مليون حاوية منطية 
على �لرغم من بع�س �لقيود �لتي ال يز�ل ي�شهدها قطاع �ل�شحن و�حلاويات 
بقيمة  �أبوظبي  مو�نئ  ل�شند�ت جمموعة  �لناجح  �الإ�شد�ر  و�شهد  �لعاملي. 
مليار دوالر �أمريكي و�لتي يتم �إدر�جها يف �شوق لندن لالأور�ق �ملالية و�شوق 
�أبوظبي لالأور�ق �ملالية �إقبااًل عاملياً و��شعاً حيث جتاوزت م�شتويات �الكتتاب 

4.5 �أ�شعاف �لطرح خالل فرتة �لذروة.

جمارك دبي تعلن مواعيد العمل 
اجلديدة يف مراكزها اجلمركية

•• دبي-وام:

�أعلنت جمارك دبي عن مو�عيد �لعمل �جلديدة يف مر�كزها �جلمركية مع بدء 
تطبيق �لنظام �جلديد للعمل �الأ�شبوعي يف �لقطاع �حلكومي.

و�أو�شحت �لد�ئرة �أن مو�عيد �لعمل يف مر�كزها �جلمركية تتيح للمتعاملني 
�حل�شول على كافة �خلدمات �جلمركية خالل �شاعات �لعمل �ملحددة يف كل 
مركز باالإ�شافة �إىل �إمكانية �لتقدم بطلبات �خلدمة على مد�ر �ل�شاعة طيلة 
�أيام �الأ�شبوع عرب �خلدمات �لذكية �لتي توفرها جمارك دبي من خالل �الأجهزة 
�لذكية للمتعاملني. و�أكدت �لد�ئرة �أن كافة �ملوظفني و�ملفت�شني �جلمركيني 
يف �ملر�كز �جلمركية �شيو��شلون �لعمل على حتقيق �شعادة �ملتعاملني من خالل 
�جناز وتقدمي �خلدمات باأف�شل م�شتويات �جلودة �لتي ت�شمن �خت�شار �لوقت 
و�جلهد �لالزم الإجناز �ملتعاملني كافة معامالتهم �جلمركية دون تاأخري. وقد 
زودت جمارك دبي مر�كزها �جلمركية باأحدث �الأجهزة و�لتقنيات �لتي تعمل 
ما  �ال�شطناعي  و�لذكاء  �لذكية  �ملعلومات  تقنية  �ف�شل تطبيقات  با�شتخد�م 
يتيح للمتعاملني �جناز �لعمليات �جلمركية بكفاءة عالية حيث متتاز �أنظمة 
ب�شرعة  دب��ي  جمارك  وت�شتخدمها  طورتها  �لتي  �لذكية  و�لتفتي�س  �ملعاينة 
�جناز عمليات �لر�شد و�ملعاينة و�لتفتي�س و��شتكمال �ملعامالت �جلمركية ما 
ل�شمان  لب�شائعهم  �جلمركي  �لتخلي�س  �شرعة  و�مل�شتثمرين  للتجار  يحقق 
�ف�شل عائد مايل  للمتعاملني  بان�شيابية كبرية حتقق  �الأ�شو�ق  و�شولها �ىل 

من �ختيارهم دبي مق�شد�ً لعملياتهم �لتجارية.

اأبوظبي ت�سهد افتتاح اأول مركز من نوعه يف املنطقة لتخزين الإطارات وتوزيعها

جمموعة موانئ اأبوظبي تدعم التنويع القت�سادي للدولة من خالل تطوير البنى التحتية للمركز اجلديد يف الإمارة
•• اأبوظبي-وام:

�أب���وظ���ب���ي وجم���م���وع���ة ميناء  وق���ع���ت جم��م��وع��ة م���و�ن���ئ 
حممد  �لكابن  بح�شور  �تفاقيتني  �ل�شينية،  �شاندونغ 
�لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملنتدب  �لع�شو  �ل�شام�شي،  جمعة 
�أب��وظ��ب��ي؛ و يل ف��ي��ن��غ��ل، �مل��دي��ر �لعام  مل��ج��م��وع��ة م��و�ن��ئ 

ملجموعة ميناء �شاندونغ.
وتن�س �التفاقية �الأوىل على تاأ�شي�س مركز يف كيز�د هو 
�الإطار�ت  �ملنطقة خم�ش�س لتخزين  �الأول من نوعه يف 
وتوزيعها، ووقعها كل من عبد�هلل �لهاملي، رئي�س قطاع 
مو�نئ  – جم��م��وع��ة  �حل���رة  و�مل��ن��ط��ق��ة  �ل�شناعية  �مل���دن 
�أبوظبي؛ وز�نغ كو�ن�شينغ، رئي�س جمل�س �إد�رة جمموعة 

ميناء �شاندونغ لتطوير �الأعمال �خلارجية.
وقعها كل من  “تو�أمة مو�نئ”  �أما �لثانية فهي �تفاقية 
�لتنفيذي، �شركة ت�شغيل  �لرئي�س  �ل�شيبة،  �لكابن عمار 
�مل���و�ن���ئ، وم���دي���ر ع���ام م��ي��ن��اء ز�ي����د – جم��م��وع��ة مو�نئ 
�أبوظبي؛ وجيا فونينغ، نائب مدير عام جمموعة ميناء 
�ملو�نئ  بني  �شر�كة  عالقة  �إقامة  على  وتن�س  �شاندونغ، 

وتعزيز �لتعاون �لتجاري بني �جلانبني.
وجاء �لتوقيع مع و�شول �أول �شفينة يتم �ال�شتحو�ذ عليها 
مبوجب هذه �التفاقية �لتي توفر نهجاً مبتكر�ً ي�شاعد يف 
جتاوز �لتحديات �حلالية و�مل�شتقبلية و�ملرتبطة بالنق�س 
يف �أعد�د �حلاويات �لذي ت�شهده �ملنطقة وذلك من خالل 
دعم ��شتري�د �الإطار�ت كب�شائع �شائبة ومن ثم تعبئتها يف 

حاويات ليتم �شحنها �إىل وجهات �أخرى.
لتاأ�شي�س  �خلم�شني  �ل��ذك��رى  مع  �لتعاون  ه��ذ�  ويتز�من 
ت��دع��م �الت��ف��اق��ي��ت��ان ج��ه��ود �لتنويع  �إذ   ، دول���ة �الإم�����ار�ت 
�ملبا�شرة  �الأجنبية  �ال�شتثمار�ت  و��شتقطاب  �القت�شادي 
وتر�شيخ مكانة �إمارة �أبوظبي كقاعدة جتارية ولوج�شتية 
حتفيز  ��شرت�تيجية  م��ع  ي��ت��و�ف��ق  مب��ا  ر�ئ����دة  و�شناعية 

�لقطاع �ل�شناعي �لتي تنتهجها �لدولة.
من  �جلديد  �الإط���ار�ت  وت��وزي��ع  تخزين  مركز  وي�شتفيد 
للتجارة  ر�ئد  �أبوظبي كمحرك  مو�نئ  ق��در�ت جمموعة 

قطاعات  ع��رب  �شتقدم  و�ل��ت��ي  �للوج�شتية،  و�خل���دم���ات 
�أعمالها خدمات متكاملة �إىل جمموعة ميناء �شاندونغ، 
كيز�د  يف  م��رب��ع  م��رت   150،000 م�شاحة  �شتوفر  كما 
لت�شييد  �حلرة  و�ملنطقة  �ل�شناعية  �ملدن  لقطاع  �لتابعة 
�مل�شتودعات،  �إد�رة  خدمات  جانب  �إىل  �جلديدة؛  �ملن�شاأة 
و�خلدمات �للوج�شتية، وخدمات �إعادة �لت�شدير �ملقدمة 
من �شركة “ميكو” �لتابعة للقطاع �للوج�شتي؛ باالإ�شافة 
�إىل خدمات �إعادة �ل�شحن �لتي توفرها “�شفني فيدرز” 

�لتابعة للقطاع �لبحري.
�التفاقية  �أن  �ل�شام�شي،  جمعة  حم��م��د  �ل��ك��اب��ن  و�أك����د 
خطوة  ت�شكل  �ل�شينية  ���ش��ان��دون��غ  ميناء  جمموعة  م��ع 
كبرية للمجموعة وت�شلط �ل�شوء على �ملز�يا و�خلدمات 
�للوج�شتية �لفريدة �لتي توفرها �إمارة �أبوظبي، وتعك�س 
�أعمالها  قطاعات  �متد�د  على  �ملجموعة  خدمات  تكامل 

�ملختلفة.
وقال لقد �أ�شبحت دولة �الإمار�ت بف�شل توجيهات �لقيادة 
�لر�شيدة حمركاً رئي�شياً للتجارة �لعاملية ووجهة �شناعية 
�شريعة �لتطور قادرة على تاأدية دور رئي�شي �شمن مبادرة 
�حلز�م و�لطريق �ل�شينية، وي�شرنا �أن ن�شهد هذ� �الهتمام 
�ل�شينية لال�شتثمار يف  �ل�شركات  �ملتنامي من  �ل�شناعي 

�إمارة �أبوظبي.
�القت�شادية يف جماالت  �ل�شر�كات  تعزيز  يعترب  و�أ�شاف 
يف  ��شرت�تيجياً  ركناً  �حلرة  �القت�شادية  و�ملناطق  �ملو�نئ 
�شياق جهود �لدولة للتنويع �القت�شادي، ونرحب بالتعاون 
مع جمموعة ميناء �شاندونغ و�لذي ير�شخ مكانة �لدولة 
بتوفري  �ل��ت��ز�م��ن��ا  ويعك�س  رئ��ي�����ش��ي،  �ق��ت�����ش��ادي  ك�شريك 

�لفر�س �لتي تتيح لل�شركات حتقيق �لنمو و�الزدهار.
من جانبه �أعرب يل فينغل، عن �شعادته بتوقيع �التفاقية 
�ل���ت���ع���اون م���ع جمموعة  ب���ق���درة ه����ذ�  ث��ق��ت��ه  .. م����وؤك����د�ً 
م��و�ن��ئ �أب��وظ��ب��ي على فتح �ل��ب��اب �أم���ام �آف���اق و����ش��ع��ة من 
و�خلدمات  �مل��و�ن��ئ  لقطاعات  �ل��و�ع��دة  و�ل��ف��ر���س  �لنمو 
ت�شهدها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية  �ل��ت��ط��ور�ت  بف�شل  �للوج�شتية، 
من  �ملتنامي  بالطلب  و�ملدفوعة  �لعاملية  �لتوريد  �شل�شلة 

�مل�شتهلكني.
يف  �شاندونغ  ميناء  جمموعة  تاأ�شي�س  �شكل  لقد  و�أ�شاف 
من  ج��دي��دة  حلقبة  مهمة  �ن��ط��الق  نقطة   2019 ع��ام 
�لتطور و�لنمو يف قطاع �ملو�نئ �شمن مقاطعة �شاندونغ، 
عملية  ت�شريع  على  تاأ�شي�شها  منذ  �ملجموعة  رك��زت  كما 
خالله  م��ن  حتر�س  �مل�شتوى  عاملي  م��و�ن��ئ  �قت�شاد  بناء 
على �مل�شاركة �لفاعلة يف مبادرة �حلز�م و�لطريق، وتعزيز 

�لتعاون �لتجاري بهدف حتقيق �لنمو �القت�شادي.
�أبوظبي  مو�نئ  للعمل مع جمموعة  تطلعه  و�أع��رب عن 
�لبحري،  و�ل�شحن  �لتجارية  �ل��رو�ب��ط  تعزيز  �أج��ل  م��ن 
عرب �ال�شتفادة من �ملز�يا �للوج�شتية �ل�شاملة ملجموعتنا، 
وتكاملها مع �لبنى �لتحتية �ملتطورة و�خلدمات �لر�ئدة 

و�خلرب�ت �ملتميزة �لتي تتمتع بها كيز�د.
باملقومات  ك��ي��ز�د  تتمتع  �ل��ه��ام��ل��ي  ع��ب��د�هلل  ق���ال  ب����دوره 
�إىل  وتهدف  ودعمها،  �ل�شركات  �أعمال  لتحفيز  �لالزمة 

�أبوظبي على  تعزيز تناف�شية �ملناطق �القت�شادية الإمارة 
�ل�شعيد �الإقليمي. نحن عازمون على مو��شلة تاأدية دور 
�أبوظبي عرب  �لتنويع �القت�شادي الإم��ارة  فعال يف جهود 
جديدة  �أفكار  على  قائمة  خارجية  ��شتثمار�ت  ��شتقطاب 
مثل مركز تخزين وتوزيع �الإطار�ت �لذي يعد �الأول من 

نوعه يف �ملنطقة.
 – �مل��و�ن��ئ  �مل��زروع��ي، رئي�س قطاع  ق��ال �شيف  م��ن جهته 
جمموعة مو�نئ �أبوظبي توفر �ملجموعة مو�نئ �أبوظبي 
�ل�شناعية  و�مل��ن��اط��ق  ل��ل��م��و�ن��ئ  �ل��ر�ئ��د  �مل�شغل  ب�شفتها 
�لفر�س  م����ن  جم���م���وع���ة  �مل���ن���ط���ق���ة،  يف  و�الق���ت�������ش���ادي���ة 
�ال�شرت�تيجية لل�شركات �ل�شينية �لتي تتطلع �إىل تو�شيع 
ح�شورها يف منطقة �ل�شرق �الأو�شط. و�شعيدون بالتوقيع 
و�لتي  �شاندونغ  �التفاقية مع جمموعة ميناء  على هذه 
تطوير  ب��ه��دف  و�لتقنيات  �ملعلومات  ت��ب��ادل  م��ن  حت�ّشن 

�ملو�نئ و�ل�شحن �لبحري”.

وجهات الت�سوق يف دبي .. توليفة من العرو�ض والفعاليات الرتفيهية

كهرباء ال�سارقة تختتم م�ساركتها يف مهرجان �سواحي 10

•• دبي-وام:

ت���ق���دم م����ر�ك����ز ووج�����ه�����ات �ل���ت�������ش���وق يف 
دب���ي ل��غ��اي��ة 30 ي��ن��اي��ر �مل��ق��ب��ل ب��اق��ة من 
عرو�س �لت�شوق و �لفعاليات و�الأن�شطة 
بانتظار  و�شيكون  �مل��م��ي��زة.  �لرتفيهية 
مو�شم  خ�����الل  وزو�ره����������ا  دب�����ي  ����ش���ك���ان 
ت�شّوق  ع����رو�����س  و�ل�������ش���ت���اء  �ل���ع���ط���الت 
�لتجارية  �لعالمات  �أب���رز  لهم  توّفرها 
�ملحلية و�لعاملية، باالإ�شافة �إىل �الأن�شطة 
�ملاأكوالت  وجت�����ارب  �حل��ي��ة  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة 
�لتي ُتقام يف جميع �أنحاء �ملدينة. تعترب 
لع�شاق  مف�شلة  وجهة  بارك”  “بوك�س 

و�الأزياء  �ملو�شة  عامل  ومتابعي  �لطعام 
�ال�شتثنائية،  �لهد�يا  وحمبي  �ملبتكرة، 
مع  م��وع��د  على  �لوجهة  زو�ر  و�شيكون 
�خلارجية  �الأن�����ش��ط��ة  م��ن  متنوع  طيف 
�ل�شبت  �إىل  �خل���م���ي�������س  م����ن  �مل���ق���ام���ة 
“ذ�  �ملقبل يف  يناير   30 لغاية  �أ�شبوعياً 

ويترن بارك”.
وت��وف��ر ب��وك�����س ب���ارك ل��الأط��ف��ال �لكثري 
من خيار�ت �لرتفيه مبا ي�شمل ور�شات 
�لطينية،  �ملج�شمات  و�شناعة  للتزيني 
�لعديد  �إىل  �ل��ر�وي لال�شتماع  وجل�شات 
�مل�شاركة  �إىل  �إ����ش���اف���ة  �ل��ق�����ش�����س،  م���ن 
�شناعة  لتعلم  �إب��د�ع��ي��ة  ع��م��ل  ور����س  يف 

�ملمتعة.  �الأن�شطة  م��ن  وغ��ريه��ا  �حل��ل��ي 
عر�س  مب�شاهدة  �ل��زو�ر  �شي�شتمتع  كما 
ك���رة ثلجية،  ت�����ش��ب��ه  ف��ق��اع��ة  �ل��ب��ال��ي��ه يف 
�إ�شافة �إىل جمموعة و��شعة من خيار�ت 
بروح  ووك”  “�خلو�نيج  يتاألق  �للعب. 
مو�شم �لعطالت و�ل�شتاء مع عدد كبري 
من �الأن�شطة �لرتفيهية و�ملمتعة، و�لتي 
يع�شقها �الأطفال، باالإ�شافة �إىل ت�شكيلة 
�لتجارب �ملتنوعة و�ملميزة �لتي تقدمها 

�لوجهة يف �أجو�ء مفعمة باملرح.
يف  �ل�شهرية  �لتجارية  �لعالمات  وتقدم 
�لرتويجية  �ل��ع��رو���س  �أف�����ش��ل  �ل��وج��ه��ة 
�ملتميزة  �ل�شحية  �ملنتجات  وت�شمل:   ،

و�ل����ب����اق����ات �ل����ت����ي ي���ق���ّدم���ه���ا م����رك����ز د. 
 ،2022 فرب�ير   28 حتى  نيوتري�شني 
. وتقدم “باي �أفينيو” ومر�كز �لت�شوق 
بو�بة  يف  �ل�شكنية  للمجمعات  �لتابعة 
�أنفق  عرو�س  و�شروق،  ورم��ر�م،  �خليل، 
�ل�����ش��ح��ب ع��ل��ى مليون  ل���دخ���ول  و�رب������ح 
حتى  �لعرو�س  ت�شتمر  �إم��ار�ت��ي.  دره��م 
نهاية مهرجان دبي للت�شوق، و�شيحظى 
�أو  درهم   100 ينفقون  �لذين  �لعمالء 
250 درهما �أو 350 درهما على ق�شائم 
 200 �إىل  قيمتها  ت�شل  مماثلة  �شحب 
�ألف درهم �أو 300 �ألف درهم �أو 500 
�ألف درهم. . يف وجهة �لت�شوق �لد�خلية 

•• ال�سارقة-وام:

�ل�شارقة  �ختتمت هيئة كهرباء ومياه وغاز 
�لذي   10 �شو�حي  مهرجان  يف  م�شاركتها 
و�لقرى  �ل�����ش��و�ح��ي  ���ش��وؤون  د�ئ����رة  نظمته 
و����ش��ت��ق��ط��ب ركن  �ل����ق����ر�ئ����ن.  ح���دي���ق���ة  يف 
مت  �لتي  و�مل�شابقات  �لدمى  وم�شرح  �لهيئة 
�أيام �ملهرجان  تنظيمها خالل م�شاركتها يف 
ع�����دد� ك���ب���ري� م���ن �الأ����ش���ر وف���ئ���ات �ملجتمع 
�لهيئة  م�����ش��ارك��ة  ت�شمنت  ح��ي��ث  �ملختلفة 
�ل��ع��دي��د م���ن �الأن�����ش��ط��ة و�ل��ف��ع��ال��ي��ات �لتي 

و�شلوكيات  باأ�شاليب  �ل��وع��ي  لن�شر  ت��ه��دف 
�ال�شتخد�م  وط����رق  �ال���ش��ت��ه��الك  ت��ر���ش��ي��د 
بر�مج  خ���الل  م��ن  و�مل��ي��اه  للطاقة  �الأم��ث��ل 
تفاعلية  و�ألعاب  و�شائل  و��شتخد�م  متنوعة 
ف��ئ��ات �ملجتمع.  ك��اف��ة  ت��ن��ا���ش��ب  وم�����ش��اب��ق��ات 
مدير  �شامل  جمعة  غ��ادة  �ملهند�شة  و�أك���دت 
مهرجان  يف  �مل�����ش��ارك��ة  �أن  �ل��رت���ش��ي��د  �د�رة 
خمتلف  مع  للتفاعل  فر�شة   10 �شو�حي 

فئات �ملجتمع �ملرتددين على �ملهرجان �لذي 
وز�دت  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  م��د�ر  على  تطور 
�أعد�د �مل�شاركني فيه و�أ�شبح من �ملهرجانات 
�ملجتمع وت�شاهم  �لتي ينتظرها كافة فئات 
يف �إ���ش��ع��اده��م و�الل��ت��ق��اء و���ش��ط �أج�����و�ء من 
مبا  �أوق��ات��ه��م  و��شتثمار  و�ل�شعادة  �لبهجة 
يفيد، و�إثر�ء �ملعلومات لديهم وتنمية �لوالء 
�لهيئة  دور  م��ن  �نطالقا  وذل���ك  و�الن��ت��م��اء 

�شوؤون  د�ئ��رة  مع  �ال�شرت�تيجية  و�شر�كتها 
�لهيئة  �أن  �إىل  و�أ�شارت  و�لقرى.  �ل�شو�حي 
حتر�س بتوجيهات من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�شارقة على �مل�شاركة 
يف �لفعاليات و�إع��د�د بر�مج توعوية تهدف 
�ملجتمع  فئات  بني  �لرت�شيد  ثقافة  لغر�س 
يف  �لهيئة  م�شاركة  �أن  و�أ���ش��اف��ت  �ملختلفة. 

�لر�ئعة  �ملعمارية  بهند�شتها  �مل�شهورة 
�مل�شتوحاة من �لت�شاميم �ملعمارية ملنطقة 
�شت�شل  �خل��الب��ة،  �الإي��ط��ال��ي��ة  تو�شكانا 
يف هذ�  فيليدج”  �أوتلت  “ذ�  تخفي�شات 
%90 على جمموعة من  �ملو�شم حتى 
من  �لعديد  ومع  �لعاملية.  �ملاركات  �أب��رز 
��شتك�شاف  للمت�شوقني  ميكن  �خليار�ت 
�أو   Dolce & Gabbana لعرو�س يف�
 Giorgioو  Armaniو  Ted Baker
 Superdryو  DKNYو  Armani
ينهو�  �أن  �ملركز  ل��زو�ر  وميكن  وغريها. 
ت�����ش��ّوق��ه��م ب���ت���ذّوق �أ���ش��ه��ى �حل��ل��وي��ات يف 

متجر حلويات جوديفا.

�ملهرجان ت�شمنت ركنا خا�شا ي�شمل مر�شما 
لالطفال و�ألعابا مبتكرة مثل �شلم �لرت�شيد 
مبادئ  �ه���م  �الط���ف���ال  م��ن��ه��ا  يتعلم  و�ل��ت��ي 
�لرت�شيد وعر�س مميز�ت وفو�ئد ��شتخد�م 
يجب  �ل��ت��ي  �لرت�شيدية  �الأدو�ت  وت��رك��ي��ب 
و�ل�شلوكيات  عليها  �لرتكيز  �جلمهور  على 
�لتي يجب �اللتز�م بها يف حياتهم �ليومية 
وتقدمي  ل���الأط���ف���ال  م�����ش��اب��ق��ات  وت��ن��ظ��ي��م 
خالل  م��ن  مبا�شرة  غ��ري  ب��ط��رق  �لن�شائح 
م�شرح �لدمى و�شخ�شيات كهروب وقطورة 

وبيك مان.
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المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/16301
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/01/5 الربعاء  يوم  م�ساء   6:00 ال�ساعة 
و  )���ض.ذ.م.م(  العاملية  البا�سق  جمموعة   + )���ض.ذ.م.م(  العاملية  �سي  تي  بي  جمموعة  �سده 

او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                             الو�سف        �سعر التقييم  

                                                      مالب�ض رجاليه           45،810 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

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

مركز ف�ض �ملنازعات �ليجارية
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تنازل/ بيع
�حمد   ، �لدين  حمى  كونهى  تودى  باليايل  علوي  �ل�شيد/  بانني  للجميع  معلوما  ليكن 
بطاقة هوية رقم 784196710375831 �لهند �جلن�شية ، يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
عن كامل ح�شته �لبالغة 100% يف �لرخ�شة �مل�شماة )حمطة �لرملة خلدمات �ل�شيار�ت( 
و�لتي تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة حتت رقم 123535 �ىل �ل�شيد/ �ل�شيخ حممد �شقر حميد 

�لقا�شمي ، �إمار�تي �جلن�شية ويحمل هوية رقم 784200004693543
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات  
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تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد: منظور خان ن�شر �هلل خان ، �جلن�شية- باك�شتان يرغب يف �لبيع 
و�لتنال عن ن�شبة 50% من كامل ح�شته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�شيد: �مان وىل م�شاحب 
خان ، �جلن�شية - باك�شتان ويرغب �ل�شيد/ منظور خان ن�شر �هلل خان ، �جلن�شية - باك�شتان يرغب 
100% وذلك �ىل �ل�شيد: �شهز�د  50% من كامل ح�شته �لبالغة  يف �لبيع و�لتنازل عن ن�شبة 
يعقوب �حمد ، �جلن�شية - باك�شتان ، يف �لرخ�شة )�شقر �ل�شرق ل�شيانة �ل�شيار�ت( و�لتي تاأ�ش�شت 
�الإقت�شادية.  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�شادرة   )778194( رقم  رخ�شة  مبوجب  �ل�شارقة  باإمارة 
تعديالت �خرى : دخول �شريك / �شركاء وخروج �خر / �خرين.  وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة 
)5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى 
ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ 
هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع 

�الجر�ء�ت �لقانونية
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل
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 تنازل/ بيع 
�إعــالن تنــــازل 

يرجى �لعلم �نه �شيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�شديق على تنازل عن �لرخ�شة بني �الأطر�ف �ملذكورة. 

من �لطرف �الأول : خوكون مالك �شيكدير ، �جلن�شية : بنغالدي�س )ن�شبة 95% من %100( 

�إىل �لطرف �لثاين : حممد �شيف �ال�شالم حممد ر�مز �لدين ، �جلن�شية : بنغالدي�س )ن�شبة %95(  

باال�شم �لتجاري )جنم �لقمر خلياطة �لعبايات و�ل�شيل(  ن�شاط �لرخ�شة )خياطة �لعبايات و�ل�شيل( 

 533733 �ل�شارقة رخ�شة مهنية رقم   - �الإقت�شادية يف خورفكان  �لتنمية  د�ئرة  و�ملرخ�س من 

�ل�شادرة بتاريخ 2005/2/16 يف د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية بخورفكان.

وعليه �شيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�شديق على �لتنازل

بعد �نق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات  

70349

�لعدد 13431 بتاريخ 2021/12/31 
MOJAU_2021- 0040916 رقم �ملعاملة

 تنازل/ بيع 
�إعــالن تنــــازل 

بني  �لرخ�شة  عن  تنازل  على  بالت�شديق  �لعام  �لعدل  �لكاتب  �شيقوم  �نه  �لعلم  يرجى 
�الأطر�ف �ملذكورة.

من �لطرف �الأول :  حممد مو�شى ح�شني حممد عزيز بابارى ، �جلن�شية : بنغالدي�س 
�إىل �لطرف �لثاين : عبا�س �شري�يل مويدوتى �شري�يل ، �جلن�شية : �لهند 

باال�شم �لتجاري )بقالة �لبطل(  ن�شاط �لرخ�شة )بقالة( و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية 
�الإقت�شادية يف خورفكان - �ل�شارقة رخ�شة جتارية رقم 778799 

�ل�شادرة بتاريخ 2020/8/30 
 يف د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية بخورفكان.

وعليه �شيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�شديق على �لتنازل
بعد �نق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات  

70349

�لعدد 13431 بتاريخ 2021/12/31 
MOJAU_2021- 0040918 رقم �ملعاملة

 تنازل/ بيع 
�إعــالن تنــــازل 

بني  �لرخ�شة  عن  تنازل  على  بالت�شديق  �لعام  �لعدل  �لكاتب  �شيقوم  �نه  �لعلم  يرجى 
�الأطر�ف �ملذكورة.

من �لطرف �الأول : �شالم موالنثيكال �ليار ، �جلن�شية : �لهند 
�إىل �لطرف �لثاين : باد�تيل عبد�هلل كوتى �بوبكر - �جلن�شية : �لهند

باال�شم �لتجاري )مطعم وكافترييا �ل�شياح(  ن�شاط �لرخ�شة )مطعم ، بيع �لوجبات 
�خلفيفة )كافترييا(( و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية يف خورفكان - �ل�شارقة 

رخ�شة جتارية رقم 530035 �ل�شادرة بتاريخ 2004/9/7  
 يف د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية بخورفكان.

وعليه �شيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�شديق على �لتنازل
بعد �نق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات  

70349

�لعدد 13431 بتاريخ 2021/12/31 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1941/2021/208 تنفيذ مدين 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�شاد�شة رقم 227

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2021/1360 مدين جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )32499( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف.

طالب �لتنفيذ : �شريف حممد عبد�ل�شالم عبد �لغني
عنو�نه:�المار�ت - �مارة �بوظبي - �شارع خليفه - مبنى بناية بنك �مل�شرق - �شقة 6/601

وميثله:زينب قل ز�د علي دبر �لدين �لبلو�شي
�ملطلوب �إعالنهما : 1- �ليا�س عمر حممد �لب�شاب�شه 2- �حمد حممد كرمي �لهزبر - �شفتهما: منفذ 

�شدهما
مو�شوع �الإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)323499( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�ض �ل�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13431 بتاريخ 2021/12/31 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
يف �لتنفيذ رقم 9934/2021/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185  
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�شد�د   ، �د�ء  �م��ر   5771/2021 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�شادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�شوع 

)194،030 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف. 
طالب �لتنفيذ : عبد�لغفور وعامل خان للنقل بال�شاحنات �لثقيلة و�خلفيفة - ذ م م   عنو�نه : �إمارة دبي / ر�أ�س �خلور 
�ل�شناعية / بالقرب من دو�ر �لعبار / كر�ج �شركة عبد�لغفور وعامل خان للنقل - هاتف # 3205883 -04 / متحرك 

  )2928593466(  : مكاين  # رقم  �إلكرتوين  بريد   050-7166284 #
وميثله : �بر�هيم علي �ملو�شى �حلمادي 

 �ملطلوب �إعالنهما : 1 - غ�شان فوؤ�د �بو �شاهر - �شفته : منفذ �شده ، 2- غ�شان لتجارة مو�د �لبناء �س ذ م م - �شفته : منفذ �شده   
مو�شوع �الإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 194030 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �شتبا�شر �الج��ر�ء�ت  �ملحكمة  �ملحكمة.  وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.

رئي�ض �ل�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13431 بتاريخ 2021/12/31 

     �ملو�ضوع: �لأ�ضماء
ر��شد  ملياء  �ملدعوة/  بان  ر��س �خليمة  د�ئ��رة حماكم  تعلن 
علي يهمور �ل�شحي ، تقدمت بطلب تغيري �ملقطع �الول من 
)ملياء( �إىل )�شيخة( ال�شمها ، ليكون ��شمها بعد �لتغيري / 
�شيخة ر��شد علي يهمور �ل�شحي ، و�ن من له م�شلحة يف 
تاريخ  يوما من  ع�شر  يتقدم خالل خم�شة  �ن  �العرت��س 
�العالن �مام ق�شم �ال�شهاد�ت و�لتوثيقات يف حمكمة ر��س 

�خليمة.
قا�سي حمكمة را�ض اخليمة البتدائية
حممد مدحت �سكرى 

     حكومة  ر��ض �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70014

�لعدد 13431 بتاريخ 2021/12/31 
مذكرة �إعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة �ل�ضارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي( مدين   SHCFICIREA2021 /0004873 يف  �لدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / كميل �ي�شم �إيالنا �شاريث كيبوم - �لعنو�ن : 9296181 
�لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/8/10 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم �أعاله ل�شالح / �لقو�رب للنزهة موؤ�ش�شة فردية  بالتايل :
ن�س �حلكم 

قررت �ملحكمة : مبثابة �حل�شوري :- 
وثمامنائة  �آالف  "خم�شة  درهم   5850 مبلغ  للمدعية  توؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م 
عليها  �ملدعي  و�لز�م   ، تعوي�س   " خم�شمائة   " درهم   500 ومبلغ  درهم"  وخم�شون 
عد�  ما  ورف�شت  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  درهم  ثالثمائة  ومبلغ  و�مل�شاريف  بالر�شوم 

ذلك من طلبات.  
حكما غري قابال لال�شتئناف .

�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

70021 �لعدد 13431 بتاريخ 2021/12/31 
�إعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة �ل�ضارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - لليت ياد�ف   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 �إخطار دفع يف �لق�ضية رقم 0004866/ 

�إىل �ملحكوم عليه : الليت ياد�ف 
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ بنك �مل�شرق )�س م ع(  
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 كاالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 207710  

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

70021 �لعدد 13431 بتاريخ 2021/12/31 
�إعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة �ل�ضارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - ع�ضام مفيد عربي   
�د�ء    �مر   SHCEXCICPL2021 �إخطار دفع يف �لق�ضية رقم 0005341/ 

�إىل �ملحكوم عليه : ع�شام مفيد عربي 
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ حممد �شالح �حمد من�شور ، �جلن�شية �شوري  
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 كاالآتي :

�ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 6848  
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

70353

�لعدد 13431 بتاريخ 2021/12/31 
�عالن حكم بالن�ضر 

يف  �لدعوى 1172/2021/16 جتاري جزئي  
�ملنظورة يف : د�ئرة �جلزئية �لتجارية �لثانية رقم 12 

مو�شوع �لدعوى : �إحالة �ملطالبة �ىل �لقا�شي �مل�شرف للر�أي �إذ� ر�ت عد�لتكم �و �لقا�شي �مل�شرف ح�شب �الأحو�ل يف هذه �ملطالبة تو�فر 
�شروط ��شت�شد�ر �أمر �الد�ء من عدمه. ثانيا : �لز�م �ملدعي عليهما بان يوؤديا للبنك �ملدعي بالتكافل و�لت�شامن فيما بينهما مبلغ وقدره 
فائدة  �ىل  باالإ�شافة  فل�س(  و�شبعون  وخم�شة  درهم  و�شتون  وت�شعة  و�شتمائة  �لف  وخم�شون  وت�شعة  )�شبعمائة  درهم   759،669.75
قانونية بو�قع %12 مبثابة �لتعوي�س �جلابر عن �ال�شر�ر �لتي حلقت بالبنك طالب �المر عن �متناع �ملطلوب �شده �ملرت�شد يف ذمته 
و�ملطل بال�شد�د.  ثالثا : ت�شمني �ملدعي عليهما بالتكافل و�لت�شامن �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  ر�بعا : �شمول �حلكم 

بالنفاذ �ملعجل دون كفالة.   
�ملدعي  : م�شرف �لهالل - �س م ع  - عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - دبي - مبنى بناء بنك �بوظبي �لتجاري - �شقة 2 - و�حة 

Yassir.Ahmed@adcb.com - yosef.a.shahin@prestigeadvocates.com - ل�شلكون�
مكاين : 1366976169 - وميثله :  علي �إ�شماعيل �بر�هيم �جلرمن  

�ملطلوب �إعالنهما : 1 - ماتو�شيان للتجارة �لعامة )�س ذ م م( - �شفته : مدعى عليه ، 2 - ليلى ماتو�شيان في�شاجان - �شفته : مدعى 
عليه.  مو�شوع �الإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 238-2021 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ل�شالح / م�شرف 
�لهالل �س م ع بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ 759669.75 درهم وفائدته بو�قع %5 �شنويا من 
تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتهما �مل�شروفات و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة 
�حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�ض �لق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70392 �لعدد 13431 بتاريخ 2021/12/31 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
 يف �لتنفيذ رقم 1065/2021/211 تنفيذ عقاري

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229  
، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره  2021/278 عقاري جزئي  مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 

)484019.5 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف. 
طالب �لتنفيذ : �شريجي �أناتوليفيت�س كونونت�س - و�آخ��رون  - عنو�نه : �الإم��ار�ت - �إمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع 

مر��شي در�يف - مبنى مبنى �شيتاديل تاور - �شقة مكتب 1503 - 1504 �خلليج �لعربي  
وميثله : عبد�هلل  علي عبد�لوهاب عبد�هلل �ل�شويدي 

�ملطلوب �إعالنه : 1 - ز�نادو للتطوير �لعقاري - �س ذ م م  - �شفته : منفذ �شده   
مو�شوع �الإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 484019.50 

درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �اللتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �الج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه 

تاريخ ن�شر هذ� �العالن.

رئي�ض �ل�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70608 �لعدد 13431 بتاريخ 2021/12/31 

�عالن بالن�ضر 
 207/2021/4196 تنفيذ جتاري  

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

�مل��و�د �لغذ�ئية ذ م م  2-يوجي�س ��شوك فاريا  �ىل �ملنفذ �شده/1- روي��ال لك لتجارة 
�ملو�د  لتجارة  لك  روي��ال  من  �ل�شادر  �ل�شيك  حم��رر  ب�شفته  فاريافا  ديف�شاند  ��شوك 
�لغذ�ئية - ذ م م - جمهويل حمل �القامة - مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/ طارق زياد ��شحق 
�شيام - قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )404500( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة �شاملة لر�شوم �ملحكمة.  

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

رئي�ض �ل�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021 �لعدد 13431 بتاريخ 2021/12/31 

�عالن بالن�ضر 
 207/2021/9350 تنفيذ جتاري  

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

�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة �لفجرية �لوطنية للمقاوالت ذ م م
جمهول حمل �القامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/ دلتا د�كت للتكييف - �س ذ م م  
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )29510.5( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�ض �ل�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021

�لعدد 13431 بتاريخ 2021/12/31 
يف  �لدعوى 2021/627 جتاري م�ضارف جزئي   

�شد / �ملدعي عليه : مرو�ن �إنطر�نيك كره بت ��شادوريان  
�ملقامة من / بنك ر��س �خليمة �لوطني )�س م ع(   

�لدعوى رقم  �البتد�ئية حتت  �ن هناك دعوى مقامة �شدكم مبحكمة دبي  مبا 
م�شرفيا  خبري�  ندبنا  مت  �نه  وحيث  جزئي،  م�شارف  جتاري   2021/627
م   1992 ل�شنة  �الثبات  قانون  باحكام  فاننا وعمال  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف 
بخ�شو�س �عمال �خلربة �مام �ملحاكم، ندعوكم حل�شور �جتماع �خلربة عن بعد 
عن طريق تطبيق ZOOM وذلك يوم �الربعاء �ملو�فق 2022/1/5 يف متام 
و�ملثبتة  �ملوؤيدة  �مل�شتند�ت  كافة  �ح�شار  منكم  ويرجى  ظهر�،   12.00 �ل�شاعة 

لدفاعكم عند ح�شوركم لالجتماع. 
�خلبري �حل�ضابي و�مل�ضريف  
حممد �ضعيد �ل�ضريف 

�عــــالن بالن�ضـــر

70021

�لعدد 13431 بتاريخ 2021/12/31 
MOJAU_2021- 0041025 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
هوية  �جلن�شية  باك�شتاين   - �مللوك  تاج  بهادر  غالم  �ل�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب   784195348710708  : رقم 
جو�ز  يحمل   - �جلن�شية  باك�شتاين   - خان  �شيد  خان  نعمان  حممد  لل�شيد/   )%100(
�شفر رقم SL4141661 يف �لرخ�شة �لتجارية �مل�شماة )�ملالب�س �جلاهزة( �شادرة من 

د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية - حكومة �ل�شارقة برقم )140499( 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات  

70608 �لعدد 13431 بتاريخ 2021/12/31 
 �إخطار عديل 

MOJAU_2021- 0036346 رقم �ملعاملة
�إخطار عدىل

�ملخط�ر : حممد �ف�شل حممد �شادق - باك�شتاين �جلن�شية 
F26 لعنو�ن : �ل�شارقة - �لغبيبة 1 بناية رقم�

هاتف رقم : ) 0507672139(
�ملخطر �إليه : يا�شر عبد�هلل علي ر�شتم روبارى - �مار�تي �جلن�شية

�لعنو�ن : �ل�شارقة - �لقر�ين 2 بيت رقم 18
هاتف رقم : 0527749462 / 0553352663

مو�شوع �الإخطار : �خر�ج �ملخطر �ليه من �لرخ�شة �لتجارية
�لوق�ائ�ع :- 

�نتهت  فقد   ،  538606 برقم  و�الر�شيات(  �لتك�شية  ملقاوالت  �ف�شل  )حممد  �لتجارية  للرخ�شة  مالك  �ملخطرة  �ن  حيث 
�لرخ�شة �لتجارية من تاريخ 2021/9/23 ومت طلب �ملخطر �ليه �أكر من مرة - وذلك �ما لتجديد �لرخ�شة �أو تغيريه 
وذلك لتعيني وكيل خدمات جديد ولكنه يف كل مرة ال يجب ويتعذر عن �حل�شور حتى تر�كمت �لغر�مات ، حيث �نني م�شتعد 
ل�شد�د �لغر�مات �ملرت�كمة، - وعليه يعلن �ملخطر �ملخطر �إليه ب�شرورة �حل�شور �ىل �لد�ئرة �لتنمية �القت�شادية وذلك للخروج 
من �لرخ�شة �لتجارية والدخال وكيل خدمات جديد و ذلك بعد �أ�شبوع من تاريخ ��شتالم �العالن -  و �ال�شوف يقوم �ملخطر 

باإتخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �شده ، وعليه يلتم�س �ملخطر من �شعادة �لكاتب �لعدل �إخطاركم بهذ� ر�شميا ،
�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�ضوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات )�ل�ضارقة(   

70535 �لعدد 13431 بتاريخ 2021/12/31 

تنازل/ بيع
�إعالن بالن�شر

ليكن معلوماً للجميع باأن :- �ل�شيد/ ��شرف عبد�لرحمن كاد�بور�م - �جلن�شية : �لهند 
�ل�شيد/ �شوكت  �إىل  �لبالغة )50%( وذلك  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته  يرغب يف 
�لزيتون(  بيت  )كافترييا  �مل�شماه  �لرخ�شة  يف   - �جلن�شية:�لهند،   - بور�يل  بادينهارى 

�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية بال�شارقة برخ�شة رقم )603455(،
تعديالت �أخرى:- اليوجد،

وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
�لت�شديق   للعلم و�نه �شوف يتم  ن�شر هذ� �العالن  �قت�شى  �لعدل. فقد  �لكاتب  �شان  يف 
��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س  �ليه بعد  �مل�شار  على �الجر�ء 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات  

70555

�لعدد 13431 بتاريخ 2021/12/31 

تنازل/ بيع
�عالن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع باأن / حممد علي حممد �ل�شقاع، �جلن�شية : �المار�ت، يف �لبيع و�لتنازل عن 
كامل ح�شته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�شيد / �شاهد خان ف�شل قيوم خان، �جلن�شية : باك�شتان، 
بالرخ�شة �مل�شماه )�شماء �لريا�س ل�شناعة �لبال�شتيك( تاأ�ش�شت باأمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة 

رقم )627124( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بال�شارقة
تعديالت �خرى : تغيري �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ،م،م

ل�شناعة  �لريا�س  )�شماء  �ىل  �لبال�شتيك(  ل�شناعة  �لريا�س  )�شماء  من  �لتجاري  �ال�شم  تغيري 
�لبال�شتيك ذ م م �شركة �ل�شخ�س �لو�حد(

وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار 
�ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات  

70555 �لعدد 13431 بتاريخ 2021/12/31 

تنازل/ بيع
�إعالن بالن�شر

 : �جلن�شية   - �ل�شام�شي  ر��شد  خمي�س  حممد  ثاين  �ل�شيد/   -: باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
�ل�شيد/  �إىل  وذلك  �لبالغة )%100(  كامل ح�شته  و�لتنازل عن  �لبيع  يرغب يف  �الإمار�ت 
�مل�شماه  �لرخ�شة  يف  �لهند،   : �جلن�شية   - حممد  مانابات  باديات  �شيد  حممد  حيدرو�س 
)�شوبرماركت بحر �حلمرية( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية بال�شارقة برخ�شة رقم 
)625009(،  تعديالت �أخرى: تغيري �ل�شكل �لقانوين للرخ�شة من )موؤ�ش�شة فردية( �إىل 

)وكيل خدمات(،
 2013 ل�شنة   )4( رقم  �الحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�س 
يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات  

70555

�لعدد 13431 بتاريخ 2021/12/31 

تنازل/ بيع
�إعالن بالن�شر

- �جلن�شية:  �ل�شبو�شي  يعروف خليفه  �ل�شيد : حممد خليفه  باأن  للجميع  ليكن معلوما 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )%100( 
�لعربية  �الإمار�ت   : �جلن�شية   - �ل�شام�شي  مطر  علي  مطر  فاطمه   : �ل�شيدة  �إىل  وذلك 
�ملتحدة، يف �لرخ�شة �مل�شماه )�حلكمة خلدمات رجال �العمال وطباعة وت�شوير �مل�شتند�ت( 
�لتنمية  د�ئرة  من  �ل�شادرة   )720950( رقم  رخ�شة  مبوجب  �ل�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت 

�القت�شادية بال�شارقة،  تعديالت �أخرى:
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات  

70555

�لعدد 13431 بتاريخ 2021/12/31 

تنازل/ بيع
�إعالن بالن�شر

ليكن معلوماً للجميع باأن : �ل�شيد/�أحمد غلوم يو�شف �الأن�شاري - �جلن�شية : �الإمار�ت - 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�شيد/حممد بالل 
ح�شني - �جلن�شية : بنغالدي�س - يف �لرخ�شة �مل�شماه )خدمات �لكورني�س لتلبي�س �ل�شيار�ت( 
�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية بال�شارقة برخ�شة رقم )25487(،  تعديالت �أخرى 

: تغيري �ل�شكل �لقانوين للرخ�شة من )موؤ�ش�شة فردية( �إىل )وكيل خدمات(، 
 2013 وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  
يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات  

70555 �لعدد 13431 بتاريخ 2021/12/31 

تنازل/ بيع
�إعالن بالن�شر

 : �جلن�شية   - عبد�حلفيظ  �حمد  ح�شني  موؤمن   / �ل�شيد   : باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
�ل�شيد/  �إىل  وذلك   )%100( �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب  م�شر 
�مل�شماه )�شالون �لق�شر �لعربي  فر��س هانى عطا �لرب�شي �جلن�شية:�الأردن، يف �لرخ�شة 
رقم )783441(،   برخ�شة  بال�شارقة  �الإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  �ل�شادرة من  للحالقة( 

تعديالت �أخرى:- اليوجد،
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات  
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ح�ساد عام 2021: حمّطات مثرية يف �سور
•• الفجر -خرية ال�سيباين

   املهاجرون الذين تقطعت بهم ال�سبل يف بيالرو�سيا، موجة عنيفة من كوفيد-
19 يف الهند، اأوملبياد طوكيو ... متّيز عام 2021 يف العامل بلحظات تاريخية، 

التقطها م�سّورون يف جميع اأنحاء العامل. اخرتنا من اأبرزها ما يلي: 

-جنود �لبحرية �ل�شريالنكية يزيلون يف 27 مايو �أنقا�س �شفينة “�إم يف �إك�س بري�س بريل”، وهي �شفينة حاويات   1
غرقت بالقرب من �شريالنكا، وحتمل، من بني �أ�شياء �أخرى، �أطناًنا من زيت �لوقود وحم�س �لنيرتيك، وخ�شو�شا 
مليار�ت من حبيبات �لبال�شتيك �ل�شغرية. وهذه �الأخرية، و�شلت �ىل �شو�طئ �ل�شاحل �ل�شريالنكي على طول مئات 

�لكيلومرت�ت. كارثة بيئية مروعة �عتربتها �الأمم �ملتحدة �أكرب ت�شرب بال�شتيكي يف �لتاريخ.

-كان �لرجل �لذي يرتدي غطاء ر�أ���س بقرين ثور، و�لعلم �الأمريكي يف يده، رم��ًز� للهجوم على مبنى   2
2021، يف و��شنطن، بعد وقت ق�شري من دعوة �لرئي�س �ل�شابق دونالد  6 يناير  �لكابيتول �الأمريكي يف 
تر�مب الأن�شاره للتظاهر �أمام �لكوجنر�س �لذي كان ي�شتعد للم�شادقة على فوز �لدميقر�طي جو بايدن. 
ا با�شم “كيو �شامان”، بال�شجن 41 �شهًر�. ُحكم على ع�شو جمموعة كيو �نون جيك �أجنيلي، �ملعروف �أي�شً

-�الألعاب �لنارية ت�شيء �شماء �ل�شتاد �الأوملبي خالل حفل �فتتاح �أوملبياد طوكيو 2020 يف 23   3
يوليو. مت تاأجيل �الأوملبياد و�لتلويح باإلغائها لكنها �أقيمت يف �لنهاية خلف �أبو�ب مغلقة، يف �لفرتة 

من 23 يوليو �إىل 8 �أغ�شط�س
. ت�شدرت �لواليات �ملتحدة �لت�شنيف، تلتها �ل�شني و�ليابان.

�شتة ع�شر عاما يف  بعد  بالن�شبة الأجنيال مريكل.  باحليوية و�حلما�س  �لعام مليًئا  -كان هذ�   8
من  �أي��ام  ثالثة  قبل  �شبتمرب،   23 يف  حقبة.  بنهاية  �إي��ذ�ن��ا  �الأملانية،  �مل�شت�شارة  تنّحت  �ل�شلطة، 
�إطعام  ب�شعوبة  حاولت  خلالفتها،  �شولتز  تعيني  فيها  مت  �لتي  �الأملانية  �لفيدر�لية  �النتخابات 

�للوريكات �لزرقاء يف مارلو بارك يف �شمال �أملانيا.

��شطو�نات  ياأ�س عن  يبحثون يف  و�لنا�س  غارقة،  وم�شت�شفيات  للجثث يف �حلد�ئق،  –حمرقة   9
ب�شبب  �لهند  �أبريل ومايو يف  �لذي حدث يف  �ملاأ�شاوي  �لوباء  �نت�شرت �شور تف�شي   ... �الأك�شجني 
متغرّي دلتا �شديد �لعدوى. ووفًقا لتقرير ر�شمي، مت ت�شجيل حو�يل 415000 حالة وفاة من 

كوفيد19- حينها يف �لبالد. وهذه �أ�شو�أ ماأ�شاة �إن�شانية منذ ��شتقالل �لبالد عام 1947. 

10 -�أقام �لنظام �ل�شيني �حتفااًل كبرًي� مبنا�شبة مرور 100 عام على تاأ�شي�س �حلزب �ل�شيوعي �ل�شيني، �لذي تاأ�ش�س 
حتت �الأر�س يف �شنغهاي يف يوليو 1921 ويحكم �الإمرب�طورية دون تنازالت منذ عام 1949. و�حتفل �الآالف من 
�مل�شاركني �ملدربني بالذكرى �ملئوية لتاأ�شي�س �حلزب �ل�شيوعي يف �شاحة تيانامنني يف بكني يف �الأول من يوليو. وب�شفته 
ت��ز�ل حتظى  �لتي ال  �ل��ّرم��ز،  �ل�شخ�شية  تلك  �ل�شني حالًيا، على  �الأول يف  �لرجل  بينغ،  �شي جني  م��او، يعتمد  وري��ث 

باالحرت�م من قبل �لعديد من �ل�شينيني، من �أجل تر�شيخ �شلطته.

-�أّثر �لتغرّي �ملناخي ب�شدة يف �لعام �لذي ينتهي. �لفي�شانات �ملدمرة يف �أوروبا وحتى يف �ل�شني، وت�شونامي �حلر�ئق يف �لواليات �ملتحدة وتركيا   6
و�ليونان ... لقد تتالت �لكو�رث �ملناخية عام 2021. 

ويف نف�س �لعام، ُعقد موؤمتر كوب 26 يف غال�شكو، بنتيجة متو��شعة. هنا، رجل يحاول يائ�ًشا �إبطاء حر�ئق �لغابات بالقرب من قرية بيفكي، يف ثاين 
�أكرب جزيرة يف �ليونان، يف 8 �أغ�شط�س 2021.

بعد �ن�شحاب �لقو�ت �الأمريكية من �لبالد، �نهارت �حلكومة �الأفغانية وجي�شها يف  �أنفا�شه.  حب�س  �إىل  كله  �لعامل  دفعت  �أفغان�شتان  -�أح��د�ث   4
وقت قيا�شي �أمام تقدم حركة طالبان. وبعد ع�شرين عاًما من �الإطاحة بها من �ل�شلطة، ��شتعادت هذه �الأخرية �ل�شيطرة على �لبالد يف �أغ�شط�س. 
يف �لعا�شمة كابول، تركت م�شاهد �لذعر ب�شماتها. و�قتحم �آالف �الأ�شخا�س مطار �ملدينة يف حماولة للفر�ر من �لنظام �ملخيف �ملعروف على وجه 

�خل�شو�س بوح�شيته ومتييزه �شد �ملر�أة.

5 -حاول حو�يل 4000 مهاجر، معظمهم من �ل�شرق �الأو�شط، عبور �حلدود بني بيالرو�شيا وبولند� يف نوفمرب 2021، على �أمل �أن يتمكنو� من 
دخول �الحتاد �الأوروبي. مت منعهم باالأ�شالك �ل�شائكة ومن قبل �جلي�س �لبولندي، ومل يكن �أمامهم خيار �آخر �شوى �لتخييم لعدة �أيام هناك، يف 
درجات حر�رة �شديدة �لربودة. وهكذ� وجد هوؤالء �لن�شاء و�لرجال و�الأطفال �أنف�شهم و�شط توتر�ت بني �أوروبا ومين�شك، حيث ُتّتهم هذه �الخرية 

بتدبري هذه �حلركة �نتقاما من �لعقوبات �لغربية �ملفرو�شة عليها.

7 -منذ نهاية عام 2021، �أحدث و�شع �ملهاجرين يف �شمال فرن�شا، يف كاليه وحميطها، �شجة كبرية. وتطّلب �الأمر ماأ�شاة موت 27 منهم خالل 
 1500 لُت�شّلط �الأ�شو�ء على و�شعهم �لال�إن�شاين. تر�جيديا مل تغرّي �لكثري، وما ز�ل حو�يل  24 نوفمرب،  عبور حمفوف باملخاطر للمان�س يف 
مهاجر يعي�شون يف خطر �شديد بالقرب من كاليه، يف �نتظار يائ�س لتجربة حظهم للو�شول �إىل �إجنلرت�. هنا، منفية حتمل �أطفالها على �شاطئ 

دوجنينا�س، على �ل�شاحل �جلنوبي �ل�شرقي الإجنلرت�، يف 24 نوفمرب 2021، بعد �أن مت �إنقاذهم �أثناء �لعبور.



ك�سف الأعرا�ض املبكرة لل�سرطان 
التي تتطلب عناية طبية عاجلة

�لعلوم  �أكادميية  يف  �ملر��شل  �لع�شو  د�ف��ي��دوف،  ميخائيل  �لدكتور  ك�شف 
�الأعر��س  �ل�شرطان،  الأم��ر����س  البينو2-  مركز  �أط��ب��اء  كبري  �لرو�شية، 

�ملبكرة لل�شرطان، �لتي تتطلب مر�جعة �لطبيب فور�.
�أن  �إىل  غازيتا"،  "رو�شي�شكايا  ل�شحيفة  ح��دي��ث  يف  �الأخ�����ش��ائ��ي،  وي�شري 
�أعر��س  �لنقائل. ولكن هناك  �أو ظهور  �ل��ورم  بعد منو  يكت�شف  �ل�شرطان 

مبكرة يجب عدم جتاهلها.
وي�شيف �لعديد من هذه �الأعر��س قد ت�شري �إىل �أمر��س �أخرى �أي�شا، ومع 
ذلك يجب عدم جتاهلها و�النتباه لها د�ئما قبل فو�ت �الأو�ن. و�أول عالمة 
�أكر من �شهر. بالطبع قد  يجب عدم جتاهلها هي �ل�شعال �لذي ي�شتمر 
ي�شري هذ� �ل�شعال �إىل �لتهاب �ل�شعب �لهو�ئية �أو مر�س مو�شمي. كما قد 
�لر�أ�س،  �أو  �لرقبة  ورم يف  �أو  �لرئة،  ل�شرطان  �ملبكرة  �الأع��ر����س  يكون من 

خا�شة �إذ� كان �ل�شعال م�شحوبا بالدم.
�للمفاوية  �لعقد  �إ���ش��اب��ة  �إىل  ت�شري  ق��د  �ل�����ش��وت،  بحة  �أن  كما  وي�شيف، 
�لفم  تقرح يف جتويف  �أو  ورم  �أي  �أو �حلنجرة. ويجب عدم جتاهل ظهور 

ومر�جعة �لطبيب فور�.
و�ل��ع��الم��ة �ل��ث��ال��ث��ة يف ق��ائ��م��ة �الأع���ر�����س �مل��ب��ك��رة ل��ل�����ش��رط��ان��ن ه��ي ظهور 
م�شكالت يف �جلهاز �له�شمي و��شتمر�رها فرتة طويلة. فمثال يف حالة ورم 
يف �لقولون قد يعاين �ل�شخ�س من �الإ�شهال �أو �الإم�شاك فرتة طويلة، كما 

يجب عدم جتاهل ظهور �لدم يف �لرب�ز.
ويقول، "يجب يف هذه �حلاالت مر�جعة �لطبيب باأ�شرع وقت وعمل تنظري 

للقولون، ما ي�شمح بفح�شه ب�شورة مف�شلة".
�إجر�ء هذ� �لفح�س �شنويا، الأنه  وي�شيف، بعد �الأربعني من �لعمر، يجب 
�لو�شيلة �لوحيدة الكت�شاف �شرطان �لقولون مبكر�. كما يجب �النتباه �إىل 
�أو  �لبول  �حتبا�س  �ل�شخ�س من  يعاين  وه��ل  �ليوم،  �لتبول يف  م��ر�ت  ع��دد 
ظهور �لدم يف �لبول، الأن هذه �حلاالت قد ت�شري �إىل �شرطان �لربو�شتات 

�أو �ملثانة.
ويدرج �خلبري �حلرقة و�شعوبة �لبلع يف قائمة �الأعر��س �ملبكرة لل�شرطان، 
الأنها قد تكون عالمة ل�شرطان �ملعدة �أو �ملريء. ويف حالة �شرطان �ملبي�س 
�أو �لرحم قد تظهر �آالم يف �لظهر �أو �حلو�س و�نتفاخ �لبطن وع�شر �له�شم 

وحكة م�شتمرة يف �الأع�شاء �لتنا�شلية، وقد تظهر �إفر�ز�ت غري �عتيادية.
وي�شيف، عمليا ميكن �أن ت�شري �لتغري�ت يف �لعقد �للمفاوية �لتي ت�شتمر 
خالل �شهر، �إىل وجود ورم خبيث. وباالإ�شافة �إىل ذلك يجب �النتباه �إىل 
�أي تغري يف �ل�شامات و�لوحمات، وكذلك جروح وتقرحات التلتئم وظهور 
ع��دم جتاهل  �إىل  �الأخ�����ش��ائ��ي،  ودع���ا  و�ل��ل�����ش��ان.  �للثة  �أو  �جل��ل��د  على  بقع 
�ل�شعور بالتعب و�حلمى �لليلية و�لتعرق وفقد�ن �لوزن �ل�شريع غري �ملربر 

و�ل�شد�ع غري �ملعتاد.

؟ تعلم  فيما  فتتهم  تعلم  ل  فيما  تقل  ل   : القائل  • من 
�لثوري

امليثان؟ غاز  خ�سائ�ض  • من 
ي�شتعل بلهب �أزرق غري م�شيء

عام؟ اك�سجني  بدون  ايفر�ست  قمة  ت�سلق  • مت 
1978

العنكبوت  خيوط  ت�ستخدم  التالية  الطيور  •اي 
اللزجة يف بناء الع�سا�ض؟

�لطنان
يتم  عن�سر  اأول  وهو  كيميائي  عن�سر  ْكنيْتيوم  التَّ  •
الأ�سم  هو  فما  الذري43،  وع��دده  �سناعًيا،  اإيجاده 

الذي اأطلقه عليه العلماء يف البداية ؟
ما�شوريوم

ببطء. �أنثى  �إىل  يتحول  ثم  ذكر  حياته  بد�ية  يف  يولد  • �جلمربي 
�لكنغر. حيو�ن  من  خمتلف  نوع   50 • هناك 

�ليوم. يف  �لديد�ن  من  وزنه  مثل  �أكل  ميكنه  �ملاء  • خلد 
بحجمها. مقارنة  �لف�شائي  �ملكوك  من  مرة   50 �أ�شرع  • �لرب�غيث 

�شفاف. �لعناكب  • دم 
�ل�شمر. ال  و�ل�شقر  �لكبار،  ال  �ل�شغار  يف�شل  • �لبعو�س 

�لع�شل. تنتج  �لتي  فقط  هي  �لنحل  من  نوع   20،000 من   4 •
و�حد. مكعب  كيلومرت  يف  ��شتيعابهم  ميكن  �الأر�س  وجه  على  �لب�شر  • كل 

�خلناف�س. من  خمتلف  نوع   4300 من  �أكر  • هناك 
�لو�حدة. �لثانية  يف  مّلي   30 هو  �لذباب  فعل  • رد 

�الإن�شان.  عند  �لذوق  حا�شة  من  �أقوى  للذوق  حا�شة  متلك  �حليو�نات  بع�س  �أن  تعلم  • هل 
فمعلوم �أن جمموع �ع�شاب �لتذوق عند �الإن�شان حو�يل 3000، وهي لي�شت ح�شا�شة جد�ً بل معتدلة. وهناك 
بع�س ف�شائل �حليو�نات حتمل يف ل�شانها �أكر من 5500 ع�شب ذوقي. وهناك جمموعة من �حليو�نات 
ي�شل جمموع �أع�شاب �لذوق لديها ما يقارب 50،000 جمموعة. ومتلك �حليو�نات �لبحرية عادة �أع�شاب 

تذوق على جلودها �خلارجية يف كامل ج�شدها. �أما �لذباب و�لفر��شات فتوجد هذه �الأع�شاب يف �أقد�مها. 
منقاره. بحجم  ثقب  خالل  من  ج�شمه  ميّرر  �أن  ميكنه  �لعمالق  �لهادئ  �ملحيط  • �أخطبوط 

�لق�س. يحبون  ال  • �لغزالن 

الطماع والبخيل 
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اإكليل اجلبل
ُيعترب �إكليل �جلبل 
م��������ن �ل�����ن�����ب�����ات�����ات 
ويتمّيز  �ل��ع��ط��ري��ة 
جميلة  ب������زه������ور 
مائلة  �للون  زرقاء 

�إىل �الأرجو�ين. 
ويتم ��شتخد�م هذ� 

�لنبات يف م�شتح�شر�ت �لتجميل و�الأدوية ملكافحة �الإنفلونز� و�ل�شد�ع، �إاّل 
للروزماري  �أخ��رى  ��شتخد�مات  ك�شفت  موؤخر�ً  �أجريت  �لتي  �الأبحاث  �أّن 

�أبرزها �أّنها حت�ّشن �لذ�كرة بن�شبة 75 باملئة.
�لدماغ  وتن�شيط  �ل�شّم  حا�شة  تنظيم  �جلبل،  �إكليل  ��شتن�شاق  فو�ئد  ومن 

�أي�شاً.
ك��م��ا ي��ح��ت��وي ه����ذ� �ل��ن��ب��ات ع��ل��ى م�����و�ٍد م�������ش���اّدة ل��الأك�����ش��دة م��ث��ل حم�س 
rosmarinic وحم�س carnocique �لذي يحمي �خلاليا �حلّية 

يف �جل�شم من �مليكروبات.
وقد �أظهرت �لدر��شات، �أّن هناك ر�بطاً وثيقاً بني �لر�ئحة و�لذ�كرة وبني 

��شتن�شاق �لروزماري وحت�شني �لذ�كرة بن�شبة ت�شل حتى 75 باملئة.
لالأك�شدة  �مل�شاّدة  �لفالفونويد  على مركبات  �جلبل  �إكليل  نبات  ويحتوي 
�لتي حتمي �لقلب و�الأوعية �لدموية من �الأمر��س وتقي من �ل�شيخوخة.

وتكمن فو�ئده �أي�شاً يف عالج ��شطر�بات �ملعدة وحت�شني وظائف �لكبد

تقابل �شديقان للذهاب �إىل �ل�شوق ل�شر�ء بع�س �الحتياجات، وكان �حدهما بخيل فف�شل �ن يذهب مع �شديقه 
حتى يوفر �جرة �ل�شيارة و�الأخر كان طماع وف�شل �ن يذهب مع �شديقه ليوفر ثمن بع�س �الغر��س .

يف �ل�شوق وقف �لبخيل ي�شرتى من �الغر��س �لرخي�شة وي�شاوم �لبائع بعنف حتى يقلل من ثمنها وكان يقف 
�لطماع بجانبه ي�شاعده يف �مل�شاومه ويف �ملرة �الوىل �شاوم �الثنان على �شر�ء �ل�شكر وبعد �ن �أفلحا يف �شر�ئه 
ب�شعر جيد قال �لطماع ل�شديقه �لبخيل �دفع للبائع و�شاأعطيك بعد قليل، ثم ذهب �الثنان لبائع �لطحني 
و�شاوما معا حتى ��شرتو� كي�شا ب�شعر جيد فقال �لطماع للبخيل �دفع التخف و�شاأعطيك بعد قليل، بعد ذلك 
ذهب �الثنان وهم يحمالن �ل�شكر و�لطحني ل�شر�ء كمية من �ل�شمن و�لزيت من عند �لدهان ووقفا ي�شاومان 
حتى كاد �لبائع �ن يجن فف�شل �ن يبيع لهم وينتهي منهما وكان �لثمن م�شاويا لثمن �لطحني و�ل�شكر فقال 
�لبخيل للطماع �دفع فقد �نتهت نقودي ولو مل ن�شرت �الن ف�شناأخذه ب�شعر �غلى فاأ�شطر �لطماع للدفع، ثم 
�شار� وذهبا ل�شر�ء ع�شل و�شاوما �لرجل حتى فا�س به �لكيل ف�شرخ فيهم ليرتكو� �ملكان وليدفعو� ما ي�شاوؤون، 
حمل �لبخيل و�لطماع �غر��شهم وكانت كثرية فقال �لطماع لن�شتعني بحمال وعربه فقال �لبخيل لي�س معي 
نقود فقال �لطماع فالنح�شر �حلمال و�لعربة ثم نتفاهم، جاء �حلمال بعربته وحمل �الأغر��س وفوقها �لبخيل 
و�لطماع وو�شل بهما �إىل �لد�ر وهناك وقف �الثنان ي�شاومان �حلمال على �ل�شعر حتى كاد �حلمال �ن يجن 
فما كان منه �ال قال لهما �ريد نقودي و�ال ناديت �ل�شرطة وبد�أ بال�شر�خ ب�شوت عاىل فاأ�شرع �لبخيل و�لطماع 
الأ�شكاته ولكنهما ت�شادما معا فاأ�شابا �لعربة مما جعلها متيل وي�شقط ما عليها يف حو�س ماء كبري ت�شرب منه 
�خليول فتجمد �لطحني وذ�ب �ل�شكر و�شاع �لزيت و�ل�شمن مع �ملاء و�لع�شل .. هذ� جز�ء �لبخيل وجز�ء �لطماع 

دفعا نقود� ليتعذبو� بها ولكنهما لن يتوبا �بد� .

النمر اإيكو ، الذي ُقتل بعد اأن التهم ذراع رجل عندما عرب اإىل جزء غري م�سرح به من حديقة حيوان نابويل، 
فلوريدا، الوليات املتحدة.  رويرتز

منذ �نت�شار جائحة كورونا يف جميع دول �لعامل، �شاعت 
�أ�شاطري و�عتقاد�ت خاطئة عنها، دفعت �لكثريين  عدة 
�إىل �الإحجام عن �لتطعيم �شد هذه �لعدوى �خلطرية.

كورونا  �شد  �لتطعيم  عن  �ل�شائعة  �الأ�شاطري  بني  من 
يف  يت�شبب  �لتطعيم  �أن  �شحتها،  �لبع�س  يتوهم  �لتي 

�ل�شرطان.
�أولئك  �إن  ي��ق��ول  ر�أي  �إىل  �الع��ت��ق��اد  ه��ذ�  من�شاأ  وي��ع��ود 
�الأطفال عر لديهم  �شلل  تلقو� تطعيمات �شد  �لذين 
يف  يوجد  وه��و   ،"40 يف  "�إ�س  �ل��ق��ردي  �لفريو�س  على 
�للقاحات، ويت�شبب يف �إ�شابة �لقو�ر�س بعدة �أنو�ع من 

�ل�شرطانات.
يتوجب  �ل�شرطان،  يف  للت�شبب  �لعلم:  يقول  باملقابل، 
�ل�شبغة  د�خ���ل  ينتظم  �أن  �ل��ل��ق��اح  م��ك��ون��ات  �أح���د  ع��ل��ى 

�لور�ثية، و�أن يلحق �ل�شرر باجلني �لذي يتوىل حماية 
�خلاليا من �لدخالء، ومن �ملوؤكد �أن �للقاحات �مل�شادة 
لديه مثل  بها مكون  يوجد  كورونا ال  لعدوى فريو�س 

هذه �لقدرة.
�شد  �لتطعيم  �أن  على  ين�س  �خلاطئ  �لثاين  �العتقاد 

كورونا يغري �حلم�س �لنووي.
ويرد �لعلم بالقول �إن مكونات �للقاحات ال تتفاعل مع 
لي�س  وبالتايل  �مللقحني،  لالأ�شخا�س  �لنووي  �حلم�س 

لديها �لقدرة على �إحد�ث تغيري يف �ل�شفرة �لور�ثية.
�الأ�شطورة �لثالثة تقول �إن �للقاحات تت�شبب يف �لعقم:

�أي  يدخل  ال  �للقاحات  مكونات  �إن  �ملتخ�ش�شون  يقول 
منها يف �خلاليا �لتي تنمو فيها �حليو�نات �ملنوية، وهذ� 

يعني �أن �للقاحات ال توؤثر على �خل�شوبة مطلقا.

ثالث اأ�ساطري عن اللقاحات امل�سادة لكورونا


