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�إذا كنت ممن مييلون �إىل احت�ساء قهوة �سوداء� ،أو تناول �شوكوالتة
داكنة ،فرمبا يكون هذا الذوق "املر" مرتبطا بعامل جيني ،بح�سب
باحثة �أمريكية.
وت��و� �ض��ح ال�ب��اح�ث��ة والأ� �س �ت��اذة يف ال �ط��ب ال��وق��ائ��ي ب�ج��ام�ع��ة "نورث
وي�سرتن" يف �شيكاغو ،مارلني كورنيلي�س� ،أن من ورث تف�ضيل القهوة
ال�سوداء" ،فهو حمظوظ" ،لأن هذا امل�شروب له منافع �صحية.
و�أ�شارت الأكادميية الأمريكية �إىل �أن ا�ستهالك كميات معتدلة من
القهوة ال�سوداء� ،أي ما بني ثالثة وخم�سة فناجني يف اليوم� ،أظهر
ق��درة على خف�ض خماطر ع��دة �أم��را���ض ،م��ن بينها "باركين�سون"
وا��ض�ط��راب��ات ال�ق�ل��ب وال���س�ك��ري م��ن ال �ن��وع ال �ث��اين وع ��دة �أن ��واع من
ال���س��رط��ان .ونبهت الباحثة �إىل �أن اال��س�ت�ف��ادة م��ن منافع القهوة،
ت��رت�ب��ط �أ��س��ا��س��ا ب�ع��دم �إ� �ض��اف��ة م ��واد � �ض��ارة م�ث��ل ال�سكر �أو احلليب
والنكهات التي تزيد ال�سعرات احلرارية .و�أردف��ت �أن ال�شخ�ص الذي
يريد �شرب القهوة عليه �أن يختار فنجان قهوة �سوداء ،لأنها �أف�ضل
م��ن الناحية ال�صحية ،كما �أن ت��أث�يره��ا يختلف ك�ث�يرا ع��ن القهوة
امل�صحوبة باحلليب .و�شرحت �أن القهوة ال�سوداء خالية من ال�سعرات
احلرارية ب�شكل طبيعي ،فيما قد ي�صل عدد ال�سعرات احلرارية يف
القهوة مع احلليب �إىل املئات.

ن�صيحة فاوت�شي لتفادي كورونا يف ر�أ�س ال�سنة

ي�ستعد العامل ال�ستقبال �سنة  ،2022يف ظ��روف غري ع��ادي��ة ،نظرا
للظروف ال�صحية الناجمة عن وباء كورونا ،ال �سيما يف ظل موجة
تف�شي متحور "�أميكرون" ذي القدرة ال�سريعة على االنت�شار ،فيما
تتحدث بع�ض التقارير عن كونه �أقل فتكا بامل�صابني .وحر�صت دول
كثرية يف العامل على ت�شديد القيود ،يف م�سعى لكبح انت�شار فريو�س
كورونا ،وهو ما �أربك احتفاالت ر�أ�س ال�سنة ،للعام الثاين على التوايل.
�أما الدول التي تفادت الإغالق حر�صا على االقت�صاد ،فلم تطلق احلبل
على الغارب ،وفر�ضت �إجراءات حتد من الطاقة اال�ستيعابية يف �أماكن
�إقامة احلفالت .وقدم كبري م�ست�شاري الأمرا�ض املعدية يف الواليات
املتحدة� ،أنتوين فاوت�شي ،ن�صائحه ب�ش�أن االحتفال بر�أ�س ال�سنة ،يف
ظ��روف �آمنة ال تنذر بتفاقم ال��وب��اء .وبح�سب فاوت�شي ،لي�ست ثمة
م�شكلة يف �إقامة احتفاالت م�صغرة يف املنازل مبنا�سبة ر�أ���س ال�سنة،
بني �أ�شخا�ص ح�صلوا على جرعتي اللقاح واجلرعة الثالثة .ون�صح
فاوت�شي بتفادي االحتفال بر�أ�س ال�سنة و�سط التجمعات الكبرية،
بينما و��ص��ل ع��دد الإ� �ص��اب��ات اليومية بـ"كوفيد  "19يف الواليات
املتحدة �إىل م�ستوى قيا�سي .ونبه فاوت�شي �إىل مغبة ال��ذه��اب �إىل
ح�ف�لات ي�ت�راوح فيها ع��دد احل�ضور ب�ين  40و ،50و��س��ط �صفارات
وتهان وتبادل للقبل ،قائال �إن الأجدر هو عدم القيام بهذا الأمر يف
ال�سنة احلالية .و�أقر اخلبري الأمريكي بعدم وجود "درجة �صفر" من
املخاطر ،لكن احتمال الإ�صابة بالفريو�س يكون �أ�ضعف ،عندما يقام
االحتفال داخل البيت بني عدد حمدود من الأقارب �أو الأ�صدقاء.

عودة �إجراءات التباعد يف امل�سجدين احلرام والنبوي

بد�أ جمددا تطبيق �إجراءات التباعد اجل�سدي بامل�سجد احلرام يف مكة
وامل�سجد النبوي يف املدينة املنورة �أم�س اخلمي�س بعد قرار الرئا�سة
العامة ل���ش��ؤون امل�سجد احل ��رام وامل�سجد ال�ن�ب��وي ،ملواجهة انت�شار
فريو�س كورونا.
والأربعاء �أو�ضح م�صدر م�س�ؤول يف الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون امل�سجد
احلرام وامل�سجد النبوي� ،أنه تقرر �إع��ادة �إج��راءات التباعد اجل�سدي
اعتبارا من اخلمي�س ،ح�سب وكالة الأنباء ال�سعودية (وا�س).
و�أو��ض��ح امل�صدر �أن��ه "�سيتم تطبيق التباعد اجل�سدي بني امل�صلني،
و�إع ��ادة ت��وزي��ع امل�صليات ،وت��وزي��ع املعتمرين على م�سارات الطواف
االفرتا�ضية ،مبا يحقق تطبيق الإج��راءات االحرتازية حفاظا على
�صحة و�سالمة القا�صدين".
و�أكد "�ضرورة التزام جميع قا�صدي احلرمني ال�شريفني والعاملني
فيهما بالإجراءات االحرتازية ،بارتداء الكمامات ،والتقيد مبواعيد
الدخول ح�سب الت�صاريح ال�صادرة من التطبيقات املعتمدة ،واحلفاظ
على م�سافة التباعد اجل�سدي ،والتقيد بتعليمات اجلهات العاملة يف
احلرمني".

�سحب �إعالن عمرو دياب اجلديل

بعد �سيل من االنتقادات لإعالن املطرب
امل �� �ص��ري ع �م��رو دي ��اب لإح� ��دى �شركات
ال�سيارات ال�شهرية ،واتهامه بالت�شجيع
على "التحر�ش" ،ق��ررت ال�شركة �سحب
الإع�لان نهائيا من على جميع من�صات
التوا�صل االجتماعي.
وع�ب�رت ال�شركة ع�بر ب�ي��ان ر�سمي ،عن
"�أ�سفها ال�شديد" ب�ش�أن الإعالن املثري
للجدل ،و"تفهمها لغ�ضب اجلماهري".
و�أ��ض��اف البيان" :لذلك اتخذنا قرارا
ب �� �س �ح��ب ه� ��ذه ال �ن �� �س �خ��ة م ��ن الإع �ل��ان
التجاري م��ن جميع من�صات التوا�صل
االجتماعي اخلا�صة بال�شركة ،ونقدم
خال�ص اعتذارنا لكل من �شعر باال�ستياء
م ��ن ه� ��ذا امل�شهد" .وخ �ل��ال الإع �ل��ان
امل�ح��ذوف ،يظهر عمرو دي��اب وه��و يقود
ال���س�ي��ارة اجل��دي��دة امل�ع�ل��ن ع�ن�ه��ا ،ويكاد
ي�صدم �سيدة �شابة تعرب الطريق� ،إال �أنه
يتوقف ويلتقط ��ص��ورة لها ع��ن طريق
كامريا مدجمة يف ال�سيارة.
ويف املقطع ،يظهر جليا �أن ال�شابة مل
تعط موافقتها على التقاط �صورة لها،
لكن ذل��ك مل مينع املغني ذائ��ع ال�صيت
من االبت�سام خالل النظر �إىل ال�صورة
ال�ت��ي التقطها خل�سة ،ث��م دع��وت�ه��ا �إىل
مرافقته يف نزهة داخل ال�سيارة.
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ملاذا مييل البع�ض �إىل �شرب قهوة �سوداء؟

منزلية لتهدئته ب�شكل طبيعي

�شيخ الأزهر يهنئ
امل�سيحيني ب�أعياد امليالد

من املعروف منذ فرتة طويلة �أن الرجال والن�ساء
يت�صرفون ب�شكل خمتلف يف كثري من املواقف ،ويرتبط
هذا جزئيا ب�أدمغتنا.

ه�ن��أ �شيخ الأزه� ��ر ،الإم ��ام الأكرب
�أحمد الطيب يوم �أم�س اخلمي�س
الطوائف امل�سيحية ب�أعياد امليالد.
وق��ال �شيخ الأزه��ر يف من�شور على
ح �� �س��اب��ه ال��ر� �س �م��ي يف "تويرت":
"خال�ص التهاين ب�أعياد امليالد �إىل
الأ�صدقاء :البابا فرن�سي�س ،والبابا
ت��وا� �ض��رو���س ،ورئ �ي ����س الأ�ساقفة
ج��ا� �س�ت�ن وي� �ل� �ب ��ي ،والبطريرك
برثلماو�س الأول ،وقادة الكنائ�س،
والإخ � � ��وة امل���س�ي�ح�ي�ين يف ال�شرق
وال � �غ� ��رب� � ،س��ائ�لا اهلل ت �ع��اىل �أن
ي���ش�م��ل ع��امل �ن��ا ب��ال �� �س�لام واملحبة
والأخ� � � � ��وة ،و�أن ي �ج �ن �ب �ن��ا وي�ل�ات
احلروب والكراهية".
وحتتفل الطوائف امل�سيحية بعيد
امليالد املجيد ،حيث تقام ال�صلوات
والقدادي�س الدينية يف الكنائ�س.

ومتكن العلماء من خالل النظر داخل الدماغ الب�شري،
وغري الب�شري ،من العثور على �إجابات لبع�ض �أقدم
الأ�سئلة حول �سبب اختالف �أمناط احلب بني
الرجال والن�ساء.
وغالبا ما يلقي ال�شريك باللوم على عدم
احلب بقدر ما ينبغي ،عندما يتعلق الأمر
بن�سيان الطرف الآخر يف العالقة لذكرى
ال��زواج على �سبيل املثال ،لكن العلم يقدم
تف�سريا علميا يو�ضح �أن الرجال والن�ساء
يحبون بع�ضهم البع�ض ب�شكل

تويوتا تنتج � 600سيارة
ريا�ضية �سوبرا �أيه  91فقط

خمتلف ويعود ذلك جزئيا
�إىل الطريقة التي تعمل
بها �أدمغتنا.

�أ�سباب علمية ت�شرح ملاذا يحب الرجال والن�ساء ب�شكل خمتلف
وقامت طبيبة بتحليل ع��دد كبري من الدرا�سات ،ملعرفة
�سبب اختالف �أمناط احلب بني الرجال والن�ساء عندما
يتعلق الأمر بالعالقات.
وك�شفت ع��امل��ة الأن�ثروب��ول��وج�ي��ا بجامعة �أك���س�ف��ورد� ،آ ّنا
ما�شني� ،أن للدماغ واملجتمع والتفاعل مع الوالدين ،دور
يف تكري�س هذه االختالفات بني اجلن�سني.
ون�ظ��رت م��ا��ش�ين ،يف �إح ��دى ال��درا� �س��ات ال�ت��ي ا�ستخدمت
ما�سح الرنني املغناطي�سي الوظيفي ،الذي ير�سم خرائط
ل�ن���ش��اط ال��دم��اغ ،و�أو� �ض �ح��ت يف ك�ت��اب�ه��ا اجل��دي��د بعنوان
"ملاذا نحب"� ،أنه بغ�ض النظر عن اجلن�س ،ت�صبح املراكز
ال�ع��اط�ف�ي��ة يف ال��دم��اغ �أك�ث�ر ن���ش��اط��ا ع�ن��دم��ا ي�ت��م عر�ض
الق�ص�ص الرومان�سية .لكنها �أك ��دت �أن��ه ال ت��زال هناك
اخ�ت�لاف��ات تظهر ب�ين اجلن�سني ،ق��ائ�ل��ة" :تكون مناطق
ال��دم��اغ امل�ن�خ��رط��ة يف ال�ت�ف�ك�ير ،ب��دال م��ن ال���ش�ع��ور� ،أكرث
ن�شاطا لدى الرجال ،ما ي�شري �إىل �أن تقييم ال�سيناريوهات
الرومان�سية والنظر فيها هي عملية تتطلب جمهودا �أكرب
مما هو عليه بالن�سبة للن�ساء ،حيث تكون العملية فطرية
(�أو غريزية) �أكرث".
وت��اب�ع��ت م��ا��ش�ين ق��ول�ه��ا �إن زوج �ه��ا وج��د �أن ن�ت��ائ��ج هذه
الدرا�سة "متعالية للغاية" لأنها توحي ب�أن الرجال �أقل
تعليما وتطورا عاطفيا من الن�ساء" .ولكن رمبا ال عالقة
لهذا بالتطور .نحن نعلم �أن الدماغ الب�شري مرن بدرجة
ع��ال�ي��ة ،ومي�ك��ن �أن ي�ت�غ�ير ،ال �سيما يف �سنواتنا الأوىل،
ولبيئتنا دور رئي�سي يف ت�شكيله" ،وفقا ل�صحيفة "ديلي
ميل" الربيطانية.

و�أو�ضحت الدكتورة ما�شني �أن��ه ميكن �أن تكون ثقافتنا
م�س�ؤولة �أي�ضا عن اختالف الطريقة التي يحب بها النا�س
بع�ضهم البع�ض.
و�شرحت �أنه يف كثري من الأحيان ،يخرب املجتمع الرجال
�أنهم "جن�س عقالين'' و�أن الن�ساء حتت رحمة عواطفهم،
و��س�ل�ط��ت ال���ض��وء ع�ل��ى درا� �س��ة �أظ �ه��رت �أن ��ه ع�ن��دم��ا يبلغ
الأطفال �سن الثامنة ،يبد�أ الأوالد والبنات يف النظر �إىل
احلب الرومان�سي ب�شكل خمتلف عن بع�ضهم البع�ض.
وقالت �إن هذا يظهر �أي�ضا يف متاجر الألعاب ،حيث متتلئ
الرفوف املخ�ص�صة لألعاب الفتيات بقلوب احلب والزهور،
م��ع ع ��دم وج ��ود �أي �أث ��ر مل�ث��ل ه ��ذه الأ� �ش �ي��اء يف الرفوف
املخ�ص�صة لألعاب الأوالد.
و�شرحت �أي�ضا كيف �أن معظم النا�س يعتمدون على م�شاعر
احلب ،لأنهم يريدون فقط �أن يكونوا حمبوبني.
و�أو�ضحت الدكتورة ما�شني �أنه عندما نتفاعل مع �شخ�ص
نحبه �أو ن�ط��ور ع�لاق��ة ق��وي��ة م�ع��ه ،نح�صل ع�ل��ى جرعة
�أفيونية .ولكن االبتعاد عنه ،يعني انخفا�ض هذه امل�ستويات
م��ن امل�ك��اف��أة ون�ب��د�أ يف ال�شعور بالتوق ال�شديد �إىل ذلك
ال�شعور ،ما يعني �أننا بحاجة �إىل العودة �إىل م�صدره.
ول�ك��ي ت�صبح ناجحا يف ع��امل امل��واع��دة ،ت�ق��ول الدكتورة
ما�شني �إنه ميكنك زيادة فر�صك يف العثور على "ال�شخ�ص"
بالذهاب �إىل �صالة الألعاب الريا�ضية.
و�أل�ق��ت الدكتورة ما�شني باللوم على الوالدين �أي�ضا يف
االخ�ت�لاف��ات ب�ين اجلن�سني يف احل��ب ،قائلة �إن والدينا
ميكن �أن يحبونا ب�شكل خمتلف ،وهذا رمبا يتعلق بتطور

املواظبة على التمارين
تفيد الأطفال امل�صابني
بالروماتيزم
قالت الرابطة الأملانية لأطباء الأطفال �إن ممار�سة الريا�ضة بانتظام
تفيد الأط�ف��ال الذين يعانون من الروماتيزم ،لأنها حت�سن القدرة
على التحمل وتقوية الع�ضالت ،مع مالئمة التمارين الريا�ضية وفقاً
للمر�ض.
و�أو�صى الأطباء الأمل��ان بتقييم ف��ردي للياقة البدنية ،ومن الأف�ضل
ا�ست�شارة طبيب �أطفال متخ�ص�ص يف �أم��را���ض الروماتيزم ،لتن�سيق
عملية ال�ع�لاج ،وع ��ادة م��ا ت�شخ�ص الإ��ص��اب��ة بالتهاب املفا�صل لدى
الأطفال ل�سبب جمهول ،بني عامني و� 5أعوام.
وبالعالج املنا�سب يتمكن ه��ؤالء الأطفال ،من التمتع بحياة م�شابهة
لأقرانهم على مدار � 3أع��وام ،لكن وبدافع القلق فقد ت�سوء حالتهم
املر�ضية عندما يتحركون بدرجة �أقل بكثري من �أقرانهم.

وحجم الدماغ.
ويف بداية التطور الب�شري ،جل��أت الأمهات �إىل �أقاربهن
من الإناث للم�ساعدة يف رعاية الر�ضع والأطفال ال�صغار،
ومل يكن الآب ��اء الب�شريون م�شاركني يف ه��ذه املمار�سة.
ولكن بعد ذلك ا�ستحوذ التطور على الرجال �أي�ضا ،وبد�أ
الآباء �أخريا يف تويل زمام الأمور.
وال ي��زال ب�إمكاننا ر�ؤي��ة ذل��ك ال�ف��ارق الزمني التطوري
ال�ي��وم .ففي ع��ام  ،2012و�ضع علماء �إ�سرائيليون 15
زوجا من �آباء �أطفال يبلغون من العمر �ستة �أ�شهر يف ما�سح
الرنني املغناطي�سي الوظيفي لتقييم ن�شاطهم الدماغي
�أثناء م�شاهدتهم مقاطع فيديو لأطفالهم يلعبون .و�أظهر
كل من الآباء والأمهات ن�شاطا يف مناطق الدماغ املرتبطة
بالتعاطف وفهم م�شاعر الآخ��ري��ن ،مما ي��دل �أي�ضا على
االرتباط القوي الذي �شعروا به جتاه طفلهم.
لكن يف مناطق �أخ ��رى م��ن ال��دم��اغ ،ك��ان ه�ن��اك اختالف
وا�ضح .يف الأمهات ،كان اجلهاز احلويف القدمي تطوريا،
والذي يعك�س اخل�صائ�ص الرئي�سية للأمومة ،هو اجلزء
الأك�ث�ر ن�شاطا يف ال��دم��اغ .بينما وق��ع تن�شيط الق�شرة
املخية احلديثة ال�صغرية ن�سبيا لدى الآباء ،والتي ترتبط
بـ"الإدراك االجتماعي" ،ويبدو �أنها تعك�س دور الأب يف
التعليم وت�شجيع طفله على ال�سعي نحو اال�ستقالل.
وي��و� �ض��ح ه ��ذا �أن الأم ��وم ��ة ق��دمي��ة ق ��دم ال��زم��ن ،كونها
موجودة يف اجلهاز احلويف ،وهو جزء من الدماغ م�س�ؤول
عن ا�ستجاباتنا ال�سلوكية والعاطفية ،يف حني �أن الأبوة
الب�شرية مثبتة يف �أحدث مناطق الدماغ.

يف � 2020أعادت �شركة ال�سيارات
اليابانية تويوتا �سيارتها الريا�ضية
العريقة �سوبرا �إىل احلياة بطرح
طراز تو�أم ميكانيكياً لل�سيارة زد،4
ال�ت��ي تنتجها �شركة بي�.إم.دبليو
الأملانية.
ويف � 2021أ� � �ض� ��اف� ��ت تويوتا
الكثري من التحديثات �إىل �سوبرا،
بتعديل نظام التعليق ،وزيادة قوة
املحرك وناقل للحركة يعطي �ست
�سرعات ،وحمرك تربو �سعة  2لرت
ويحتوي على  4ا�سطوانات.
ويف ال �ع��ام ن�ف���س��ه ط��رح��ت ن�سخة
حم��دودة من الفئة الأعلى �سوبرا
�أي ��ه  ،91و�أن�ت�ج��ت منها 1000
�سيارة فقط.
ويف ال�ع��ام اجل��دي��د ق��ررت ال�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 ال �ك ��رب ��ون
امل���ض�غ��وط ب��ا��س��م �أي ��ه  91كربون
فايرب "�أيه � 91سي�.إف"� ،سيقت�صر
بيعها على �أمريكا ال�شمالية بطرح
 600وح��دة فيها .و�أ��ش��ار موقع
م��وت��ور ت��ري�ن��د� ،إىل �أن��ه ب�ن��اء على
ال�سيارة �أيه  91طراز  ،2021ف�إن
ال�سيارة اجلديدة �أيه � 91سي �إف،
ت�ستخدم الأل�ي��اف املن�سوجة على
�أل��واح ه��زازة ،مع ال�شبكة والكرات
الأمامية واخللفية املنخف�ضة.
ك �م��ا ت �� �س �ت �خ��دم ع� �ج�ل�ات فريدة
غري م�صقولة مقا�س  19بو�صة،
ومي �ك��ن احل �� �ص��ول ع�ل�ي�ه��ا باللون
الرمادي غري امل�صقول.
ومل ترفع تويوتا �أ�سعار �سيارتها
�سوبرا  2022كثرياً مقارنة مع
ال �ع��ام اجل� ��اري ب��ا��س�ت�ث�ن��اء �سوبرا
�أي��ه �� 91س��ي�.إف التي زاد �سعرها
بنحو � 7آالف دوالر.

لقاح جون�سون :هذا ما تفعله
اجلرعة املعززة �ضد فريو�س كورونا

ق��ال ب��اح�ث��ون ي��وم �أم ����س اخل�م�ي����س� ،إن تلقي ج��رع��ة تن�شيطية م��ن لقاح
"جون�سون �أن��د جون�سون" امل�ضاد لفريو�س كورونا واملكون من جرعة
واح��دة ،كان فعاال بن�سبة  84يف املئة ،يف الوقاية من العالج بامل�ست�شفى
بالن�سبة للعاملني بالرعاية ال�صحية يف جنوب �إفريقيا ،الذين �أ�صيبوا
بالفريو�س مع انت�شار املتحور "�أوميكرون".
وا�ستندت الدرا�سة �إىل جرعة ثانية من لقاح "جون�سون �أن��د جون�سون"
تلقاها  69092من العاملني باملجال الطبي يف الفرتة من  15نوفمرب
�إىل  20دي�سمرب.
وظهر من تلقي جرعة �أولية من اللقاح� ،أنها ال توفر �إال وقاية حمدودة
جدا من العدوى بـ"�أوميكرون" الذي ينت�شر �سريعا يف العديد من البلدان
منذ ر�صده �أول مرة يف �أواخر نوفمرب ،يف جنوب القارة الإفريقية وهونغ
كونغ.
و�أظهرت الدرا�سة التي �أجريت يف جنوب �إفريقيا �أن فاعلية لقاح "جون�سون
�أند جون�سون" يف الوقاية من العالج بامل�ست�شفيات ارتفعت من  63يف املئة
بعد فرتة وجيزة من اجلرعة التن�شيطية لت�صل �إىل  84يف املئة بعد 14
يوما من تلقيها.
وبلغت ن�سبة الفاعلية  85يف املئة خالل �شهر �إىل �شهرين من تلقي اجلرعة
التن�شيطية ،وفق ما نقلت "رويرتز" .وقالت ليندا جيل بيكر التي �شاركت
يف الإ��ش��راف على الدرا�سة" :هذا يطمئننا �إىل �أن اللقاحات الواقية من
كوفيد -19ال تزال فعالة يف حتقيق الغر�ض الذي ُ�صممت من �أجله ،وهو
حماية النا�س من الأعرا�ض اخلطرية للمر�ض ومن املوت".
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جوقة جوري الن�سائية اجلورجية يف �إك�سبو  2020دبي

•• دبي �إك�سبو – الفجر
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

على هام�ش االحتفال باليوم الوطني لدولة جورجيا يف �إك�سبو  2020دبي ،قدمت جوقة جوري
الن�سائية عر�ضاً مميزا من الأغاين ذات الأ�صوات اجلميلة عرب �إيقاعها اخلا�ص دون ا�ستخدام
�أالت مو�سيقية .وذلك يف �ساحة الو�صل بح�ضور جماهريي كبري.
العر�ض ميثل جانباً من التقاليد الفنية والثقافية العريقة جلورجيا ،وقد تنوعت الأغنيات ما
بني القدمي واحلديث ولكنها ا�شرتكت يف كونها �أغان تقليدية يرددها ال�شعب اجلورجي.
جوقة جوري الن�سائية ت�أ�س�ست عام  1970يف مدر�سة املو�سيقى مبدينة جوري بجورجيا وبد�أت
بطالبات املدار�س واملدر�سات باملدينة .الفرقة تبتكر ايقاعاتها اخلا�صة عرب الأ�صوات املنغمة
والت�صفيق الذي ي�ساعد يف ت�شكيل الأ�سلوب ال�صوتي ال�ساحر لأع�ضائها ،وحتويله �إىل �أداة دقيقة
مكونة من �أ�صوات ب�شرية.
وتقدم اجلوقة �أغان ذات طابع �شعبي من جورجيا القدمية ممتدة حتى اليوم ،ولكن ب�أ�صوات
مميزة ورنانة ،حيث ال ي�سع امل�شاهد الرتكيز �إال على �أ�صوات اجلوقة وطريقتها املميزة يف الغناء
واال�ستمتاع بها.

�سوخ�شفيلي تلتقي جمهورها على م�سرح ميلينيوم يف �إك�سبو 2020
•• دبي -الفجر

ا�ست�ضاف م�سرح دبي ميلينيوم يف �إك�سبو  2020دبي
ع��ر��ض�اً ف�ن�ي�اً راق �ي �اً ل�ف��رق��ة ال�ب��ال�ي��ه ال��وط�ن��ي اجلورجي
"�سوخ�شفيلي" مبنا�سبة العيد الوطني لدولة جورجيا،
�أم��ام ح�ضور جماهريي متنوع م��ن خمتلف اجلن�سيات
الزائرة للحدث الدويل الذي ا�ستمتع مبا قدمه �أع�ضاء
الفرقة من رق�صات جميلة ومتناغمة.
ً
وقدمت فرقة "�سوخ�شفيلي" عرو�ضا متعددة جميعها
ترمز �إىل جوانب عدة من حياة ال�شعب اجلورجي ،التي
ج�سدها راق�صون وراق�صات حمرتفون يف وم�ضات فنية
راقية على �إيقاع املو�سيقى اجلورجية التي مزجت بني
املوروث الثقايف لل�شرق والغرب معاً.
وت�ع�ت�بر ف��رق��ة "�سوخ�شفيلي" واح ��دة م��ن �أ��ش�ه��ر فرق
الباليه يف العامل ،حيث ت�أ�س�ست يف العام  1944على يد
كل من الراق�صني ال�شهريين �إيليكو �سوخ�شفيلي ونينو
رامي�شفيلي .وجت��اوب جمهور م�سرح دب��ي ميلينوم ،مع
ال�ع��رو���ض الراق�صة التي قدمتها الفرقة التي ر�سمت

ل��وح��ات فنية بديعة ترمز �إىل ق�ص�ص احل��رب وال�سلم
وك�ف��اح ال�شعب اجل��ورج��ي وانت�صار احل��ب واحل�ي��اة على
احلرب واملوت.
وي�ج��د امل���ش��اه��د للعر�ض �أن يف ك��ل ح��رك��ة م��ن رق�صات
�سوخ�شفيلي التي ي�ؤديها جمموعة من ال�شباب وال�شابات
معنى ور�سالة موجزة تختزل الكلمات لرتوي للجمهور
املتابع ،ق�ص�صاً عن احلب والطبيعة وعن جبال وحقول
ووديان جورجيا اجلميلة.
وقد �أدى اع�ضاء الفرقة جمموعة من الأغاين ال�شعبية
اجلورجية التاريخية ،التي تعتمد على الأداء ال�صوتي
فقط بدون ا�ستخدام الآالت املو�سيقية ،كما �أدى �أع�ضاء
الفرقة عرو�ضاً ،التي الق��ت ت�صفيق واهتمام اجلمهور
احل��ا��ض��ر .وظ�ه��رت ف��رق��ة �سوخ�شفيلي �إىل ال��وج��ود يف
مدينة تبلي�سي عا�صمة جورجيا لينت�شر ا�سمها �سريعا
خ ��ارج ح ��دود ال �ب�ل�اد ،وت �ب��د�أ رح �ل��ة ال�ع��امل�ي��ة م��ن خالل
العرو�ض الفنية التي نظمتها الفرقة يف كربيات قاعات
املو�سيقى العاملية ،والتي جابت من خاللها دو ًال ومدناً
عاملية لتحط رحالها اليوم بجولة فنية يف دبي.

جناح �إيطاليا يف �إك�سبو  2020دبي� :إقبال نحو � 700ألف زائر و 7ماليني زائر افرتا�ضي يف الأ�شهر الثالثة الأوىل

اجلناح واحد من �أكرث املواقع زيارة و�أكرثها م�شاهدة على الإنرتنت ،بف�ضل ا�ستعرا�ض ت�شكيلة من حلول ال�سالمة واال�ستدامة واالبتكار التكنولوجي
•• دبي  -الفجر

ب�ل��غ ع ��دد ال � ��زوار ال��ذي��ن ع�ب�روا ع�ت�ب��ة جناح
�إيطاليا يف �إك�سبو  2020دب��ي منذ افتتاح
املعر�ض العاملي حتى الآن حوايل � 680أل ًفا،
مع توقعات لو�صول عددهم �إىل � 700ألف
بحلول نهاية العام.
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل احل���ض��ور الفعلي للجمهور،
�شارك  7ماليني زائ��ر افرتا�ضي يف الأ�شهر
ال �ث�لاث��ة الأوىل م��ن امل �ع��ر���ض ،و� �ش��ارك��وا يف
مئات الأن�شطة والفعاليات التي نظمها جناح
�إيطاليا من خ�لال �شبكات و�سائل التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي وامل��وق��ع الإل� �ك�ت�روين واملجتمع
الإل �ك�تروين .ووف� ًق��ا ل��درا��س��ة �أج��رت�ه��ا �شركة " :Ingegneriaي�سعدنا �أن نالحظ �أن وق �ي��ا���س درج� ��ة ح � ��رارة ال � ��زوار ع �ن��د املدخل
 ،CRA-Carlo Ratti Associatiالتجارب التي �أجريناها م ًعا مثرية لالهتمام وحت��دي��د ال �ع��دد الأق �� �ص��ى م��ن ال � ��زوار على
�أح ��دى ال���ش��رك��ات امل���ش��ارك��ة يف ت�صميم جناح وحتفز املناق�شة والتعبري عن الآراء .ن�أمل �أن امل��داخ��ل يف ك��ل م ��رةُ .ي�ط�ل��ب م��ن املوظفني
جناحا موجود متثل هذه التجربة بداية مو�سم من التجارب وامل�ت�ط��وع�ين ال��ذي��ن يعملون يف اجل�ن��اح �أخذ
�إي�ط��ال�ي��ا� ،أن��ه م��ن ب�ين ً 190
يف املعر�ض ،وب�صرف النظر عن جناح الدولة التي تنطوي على نحو متزايد على اال�ستدارة م�سحات جزيئية كل � 48ساعة ،حتى تتمكن
ال �� �س �ل �ط��ات ال���ص�ح�ي��ة امل �ح �ل �ي��ة م ��ن مراقبة
امل�ضيفة ،جناح الإم ��ارات ،ك��ان جناح �إيطاليا واال�ستدامة يف �أحداث م�ستقبلية مماثلة".
الأك�ث�ر ذك ��راً يف و�سائل الإع�ل�ام الرقمية يف ك��اف��أت الأع ��داد امل�ت��زاي��دة م��ن ال ��زوار للجناح امل��وق��ف ب��ا� �س �ت �م��رار .ل�ط��امل��ا ك��ان��ت ال�سالمة
خ�لال عطلة عيد امل�ي�لاد ،ال��ذي خلق جتربة والتكنولوجيا واال��س�ت��دام��ة العمود الفقري
العامل ،من بعد جناح الواليات املتحدة.
يف الفرتة ما بني �سبتمرب � 2019إىل يومنا فريدة وم�ستقرة يف �أمان مطلق ،وذلك بف�ضل للم�شروع و�أ�سا�س فل�سفة اجلناح ،حيث و�ضع
هذا ،مت ذكر جناح �إيطاليا �أكرث من � 4آالف اعتماد تدابري واجراءات تقنية �صارمة تهدف بع�ض اخلرباء الإيطاليني البارزين خرباتهم
يف خدمة الزائرين ،ومل يتعاملوا مع جائحة
م��رة ،وفقًا لنظام متابعة االخبار � Cisionإىل تقليل خماطر انت�شار العدوى.
 .Mediaقال كارلو رات��ي� ،أح��د م�صممي يف الأ�سبوعني املا�ضيني� ،شدد جناح �إيطاليا كوفيد -19فح�سب ،ولكن تو�سعوا يف الق�ضايا
جناح �إيطاليا لدى مكتب �إيتالو روتا للبناء� ،إج ��راءات ال�سالمة من خ�لال زي��ادة التباعد املتعلقة بال�صحة وال�سالمة .مت حتقيق هدف
ب��ال�ت�ع��اون م��ع م��ات�ي��وغ��ات��و و��ش��رك��اه  F&Mاالج�ت�م��اع��ي ،وتعقيم امل�ن���ش��أة ب�شكل متكرر ،اجلناح حلماية �آالف الزوار يوم ًيا با�ستخدام

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

مت �ي��زت ��س�ه��رة ع�ل��ى م���س��رح دب ��ي م�ي�ل�ي�ن�ي��وم ب�إك�سبو
 2020دب ��ي ب�ح�ف��ل م��و��س�ي�ق��ي رائ ��ع ق��دم�ت��ه فرقة
"�سرتينغز �أند بيت�س" "�أوتار ونب�ضات" التي �أمتعت
اجل �م �ه��ور مب �ع��زوف��ات م�ت�ن��وع��ة م��ن مو�سيقى البوب
وال��روك ال�شعبية ،با�ستخدام الكمان وطبول التايكو
اليابانية ،مما �أ�ضفى مل�سة �سحرية على العر�ض الذي
نال ا�ستح�سان احل�ضور.
ج�سدت ال�سهرة التي �أقيمت يف وق��ت مت�أخر من ليلة
�أم�س الأول �شعار �إك�سبو  2020يف جمع العامل معا،
وه��و م��ا ح��دث م��ع ع � يَ
�ازف ال�ك�م��ان وق��ارع��ة ال�ط�ب��ول يف
ال�ف��رق��ة ،ال��ذي��ن �أدوا و��ص�لات مو�سيقية م��ن خمتلف
�أنحاء العامل.

وف��اج ��أ املو�سيقيون اجل�م�ه��ور ب ��أدائ �ه��م �أغ ��اين الروك
والبوب ال�شعبية ،حيث عزف جي�سي غراندمونت ،الذي
ينحدر من كندا ،جمموعة متنوعة من املعزوفات ،مثل
"غبار يف الرياح" لكا�سا�س ،و"فيفا ال فيدا" لكولد
ب�ل�اي ،وغ�يره�م��ا م��ن امل�ق�ط��وع��ات ال�ت��ي ن��ال��ت �إعجاب
اجلمهور وت�صفيقه.
ورافقته على طول الطريق عازفة الكمان �آنا بافلوفا،
وه��ي يف الأ� �ص��ل م��ن ب�ي�لارو��س�ي��ا ،لكنها تقيم وتقدم
عرو�ضها الآن يف دب��ي� ،إىل جانب يومي �سيليا ،التي
تعي�ش يف فرن�سا� ،إال �أنها ن�ش�أت يف اليابان ،حيث تعلمت
ال�ع��زف على طبول التايكو وت�ق��دمي �إي�ق��اع��ات معقدة.
و�أ�سفر اجلمع بني الإيقاعات املنخف�ضة القوية والأنغام
ال��وت��ري��ة ال���س��ري�ع��ة ع��ن م��زي��ج ن ��ال �إع �ج��اب اجلمهور
احلا�ضر.

الأ��س��ال�ي��ب التقليدية ال�ت��ي ت�شمل التهوية
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل �ت �ط ��ورة مثل
تقنيات النانو ل�ضمان التعقيم .يف الواقع،
"مفتوحا"
و��ض��ع امل���ش��روع الإي �ط��ايل م���س��ا ًرا
ً
للزوار ي�ضمن تهوية م�ستمرة للأجواء داخل
اجلناح :وقد مت االعرتاف بهذه الطريقة من
قبل جميع امل�ؤ�س�سات يف جميع �أنحاء العامل
باعتبارها الإج��راء الأك�ثر فاعلية للحد من
خماطر العدوى املحتملة.
ي���س�ت�خ��دم ن �ظ��ام Octo PurePIace
تقنية النانو التي طورتها يف الأ�صل الإدارة
الوطنية للمالحة اجلوية والف�ضاء (نا�سا)،
ل �ن �� �ش��ر م �ط �ه��ر ي �ق �� �ض��ي ع �ل��ى الفريو�سات
وال �ب �ك �ت�يري��ا وال �ف �ط��ري��ات وك��ذل��ك الروائح
وامل��رك �ب��ات الع�ضوية امل�ت�ط��اي��رة امل��وج��ودة يف
ال� �ه ��واء وع �ل��ى الأ� �س �ط��ح .مت حت���س�ين جودة
ال� �ه ��واء داخ� ��ل اجل� �ن ��اح م ��ن خ �ل�ال ال ��زراع ��ة
املكثفة للطحالب التي مت تركيبها و�إدارتها
م��ن ق�ب��ل ��ش��رك��ة "تولو جرين" TOLO
 Greenعلى م�ساحة تزيد عن  300مرت
مربع ،مما يزيد من امت�صا�ص ثاين �أك�سيد
ال �ك��رب��ون امل�ن�ب�ع��ث م��ن ال � ��زوار وي �ق��وي نظام
تبادل الهواء .يف املراحل الأخ�يرة من بنائه،
مت جتهيز اجلناح � ً
أي�ضا بنظام تعقيم مبتكر
ي�ضمن حماية �شبه دائمة م�ضادة للفريو�سات
والبكترييا والفطريات للأ�سطح الداخلية
واخلارجية.

بوري�س بيكر� :أنا من �أ�شد املعجبني بتنظيم �إك�سبو  2020دبي
•• دبي -الفجر

زار ب��ورري����س بيكر� ،أ��س�ط��ورة التن�س وال�لاع��ب الأ��ش�ه��ر يف ت��اري��خ اللعبة
جناح دولة بنغالد�ش يف �إك�سبو  2020دبي� ،ضمن زيارة ا�ستمرت يومني،
بهدف م�شاهدة �أبرز معامل احلدث الدويل الذي عرب عن �إعجابه ال�شديد
بتنظيمه املحرتف.
وعرب بوكر عن �سعادته بتواجده يف احلدث العاملي ،حيث قال�" :أنا من �أ�شد
املعجبني مبعر�ض �إك�سبو  2020دب��ي� .أول �إك�سبو قمت بزيارته كان يف
�أملانيا والذي �أقيم يف هانوفر ،وكنت �أتوق حل�ضور �إك�سبو  2020دبي".
وعن الأجنحة التي يرغب بزيارتها �أفاد بوكر�" :أرغب بالطبع بزيارة جناح
�أملانيا ،وكذلك جناح دول��ة الإم��ارات واململكة العربية ال�سعودية ،ال �سيما
مع الأ�صداء الإيجابية التي يح�صدها اجلناحني على ال�صعيد العاملي".
و�أ�ضاف�" :إك�سبو  2020مكاناً مذه ً
ال للغاية ،ويعك�س التنوع واالختالف
بني الدول ،فكل جناح دولة يحمل ر�سالة خمتلفة ولكن الأهم من ذلك �أنه
يجمع تلك الدول حتت مظلة واحدة".

�أ�ساتذة معا�صرون يطربون زوار �إك�سبو  2020ب�أنغام الآالت املو�سيقية العربية التقليدية
•• دبي  -الفجر

ت ��ز ّي ��ن م �� �س��رح دب ��ي م�ي�ل�ي�ن�ي��وم يف
�إك�سبو  2020ب�أم�سية مو�سيقية
عربية �أطربت اجلمهور عرب رحلة
مو�سيقية حملت ع�ن��وان "موجات
عربية" ،ت�آلقت فيها نغمات الآالت
املو�سيقية العربية معاً.
وخالل الأم�سية ،ا�ستمتع اجلمهور
ب�أنغام ثالث �آالت مو�سيقية عربية
�شهرية ،هي العود والناي والطبلة،
ول�ك��ل �آل ��ة مو�سيقية وق�ت�ه��ا خالل
الأم�سية ،م�صحوبة �أنغامها بالغناء
ال �ع��رب��ي ،م�ق��دم��ة م��و��س�ي�ق��ى دولة
الإم��ارات العربية املتحدة واملنطقة
العربية ب�أ�سرها.
�آلة العود هي �آلة وترية مو�سيقية،
كمرثية ال�شكل وذات رقبة ق�صرية،
وقد ا�ستخدمها العازفون يف ال�شرق

الأو� �س��ط لآالف ال�سنني ،وترتبط
باملو�سيقى العربية ارتباطاً وثيقاً.
ب �ي �ن �م��ا ال� �ن ��اي ه ��و �إح� � ��دى الآالت
النفخية ،و ُت �ع � ٌد واح ��دة م��ن �أقدم
الآالت املو�سيقية يف التاريخ ،والتي
ال تزال م�ستخدمة حتى يومنا هذا،
وه��و ع �ب��ارة ع��ن قطعة م��ن ق�صب

ال�سكر املجوف ،ينبعث منها ال�صوت
ع�بر خم�سة �أو �ستة ث�ق��وب .وثالث
الآالت و�آخ��ره��ا الطبلة اليدوية،
وال�ت��ي يعتقد �أن �أ��ص��ول ن�ش�أتها يف
م�صر وتركيا و�أرمينيا ،وتعد �أكرث
الآالت الإيقاعية �شهرة يف مو�سيقى
ال�شرق الأو�سط.

اجلناح الباك�ستاين يقدم ح�ضارة ال�سند من خالل املو�سيقى
•• دبي -الفجر

ب�ل�ب��ا��س�ه��م ال �ت �ق �ل �ي��دي و�أدوات � �ه� ��م
املو�سيقية الرتاثية املزخرفة� ،أحيت
فرقة ت�ضم جمموعة من الفنانني
ال�ب��اك���س�ت��ان�ي�ين ،ح �ف�لا مو�سيقياً
�ضمن �أ��س�ب��وع امل��و��س�ي�ق��ى ال�شعبية
ب��اجل �ن��اح ال �ب��اك �� �س �ت��اين يف �إك�سبو
 2020دبي.
قدم الفنانون املنحدرون من �إقليم
ال�سند يف باك�ستان و�صالت مو�سيقية
م�ستخدمني �آالت مو�سيقية ب�سيطة
مثل �آلة النفخ والربابة ،ا�ستطاعوا
م��ن خ�لال�ه��ا ت�ق��دمي �أحل ��ان مثرية
ذات �إيقاعات حملية تعك�س الرتاث
ال�ع��ري��ق ل��والي��ة ال�سند م��ن خالل
الأ�سلوب الفريد يف العزف.
وغنت "تاج ما�ستاين" ،التي تعترب
املغنية ال��وح�ي��دة يف �إق�ل�ي��م ال�سند،
جم �م��وع��ة م��ن الأغ � ��اين ال�شعبية
ط �غ ��ى ع �ل �ي �ه��ا ال� �ط ��اب ��ع ال �� �ص ��ويف،
وا�ستطاعت ب�صوتها الدافئ وزيها

ال�ت�راث ��ي ت�ل�خ�ي����ص ح �� �ض��ارة وادي
ال�سند العريقة.
وت �ع�ت�بر ال �ف��رق��ة ��س�ف�يرة للثقافة
وامل��و� �س �ي �ق��ى ال���ش�ع�ب�ي��ة يف ال�سند،

وحت�م��ل على عاتقها مهمة �إحياء
هذا النوع من املو�سيقى ،ومن املقرر
�أن ي�ستمر ال�برن��ام��ج ح�ت��ى اليوم
اللجمعة  31دي�سمرب اجلاري.
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يعد ال�سعال العر�ضي
�أم�������را ط��ب��ي��ع��ي��ا بل
و�صحيا لأن��ه ي�ساعد
اجل�سم على التخل�ص
من املخاط واحلطام
امل�تراك��م .وم��ع ذل��ك،
ه���ذا ال يجعله �أق��ل
�إيالما �أو �إرهاقا.
ي�ساعد اجل�سم على التخل�ص من املخاط واحلطام املرتاكم
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ال�سعال� ..أف�ضل  8عالجات منزلية لتهدئته ب�شكل طبيعي
االق�تراب �أك�ثر من ال�لازم و�إال قد حترق وجهك .وميكنك
حماربة االلتهابات وميكن �أن تعزز جهاز املناعة لديك.
والأ�سباب الأكرث �شيوعا لل�سعال هي:
كما ميكنك تناول الع�سل العادي ،و�إ�ضافته �إىل ال�شاي الدافئ �أي�ضا احل�صول على نف�س الت�أثري عن طريق اال�ستحمام مباء
 تهيج من م�صادر مثل دخان ال�سجائر �أو امللوثات�ساخن.
 االل�ت�ه��اب��ات البكتريية مثل ال�ت�ه��اب ال�شعب الهوائية �أو قد يزيد من ت�أثريه املهدئ على احللق.التهاب اجليوب الأنفية
 .5ا�ستثمر يف جهاز تنقية الهواء
 .2الغرغرة باملياه املاحلة
 احل�سا�سيةميكن �أن ت�ساعد الغرغرة ب��امل��اء امل��ال��ح على قتل البكترييا ت�ساعد �أجهزة تنقية الهواء يف �إزالة املواد امل�سببة للح�سا�سية
 الأزمةوتليني املخاط يف احللق .وي�ساعد تفريغ املخاط يف احللق م��ن م�ن��زل��ك وال �ت��ي ت� ��ؤدي �إىل العط�س وال���س�ع��ال و�سيالن
 �أمرا�ض فريو�سية مثل الربد �أو الإنفلونزاو�إذا ا�ستمر ال�سعال لديك بعد الإ�صابة بعدوى فريو�سية �أو على تنظيف اجليوب الأنفية والتخل�ص من ال�سعال ب�شكل الأن��ف� .إنها تعمل عن طريق حتريك الهواء يف منزلك من
خالل �سل�سلة من الفالتر التي تزيل العفن �أو البكترييا �أو
نتيجة لتهيج ،ف�إليك ثماين ن�صائح للم�ساعدة يف عالجه يف �أ�سرع.
وميكن �أن ت�ساعد ال�غ��رغ��رة باملياه امل��احل��ة �أي�ضا يف تقليل الغبار ،ما ينتج عنه هواء نقي ونظيف.
املنزل.
وق ��د ت �ك��ون �أج� �ه ��زة ت�ن�ق�ي��ة ال� �ه ��واء م �ف �ي��دة ب���ش�ك��ل خا�ص
التورم والتهيج الناجم عن ال�سعال امل�ستمر.
وعلى الرغم من �أن معظم النا�س يف�ضلون الغرغرة باملياه للأ�شخا�ص الذين يعانون من احل�سا�سية املو�سمية.
 .1خذ الع�سل
الع�سل �شديد اللزوجة ويعمل ب�شكل م�شابه لقطرة ال�سعال .املاحلة الدافئة� ،إال �أن املاء البارد قد يكون له نف�س الت�أثري
 .6ا�ستخدم جذر اخلتمة
وعندما يتم تناوله ،ف�إنه يغلف بطانة احللق ،ما يخفف من املريح لل�سعال.
جذر اخلتمة �أو نبات اخلطمي هو مكمل ع�شبي يعتقد �أنه
الأمل �أو احل�ك��ة .ومعظم �أن ��واع الع�سل التي مت��ت درا�ستها
يهدئ الأغ�شية املخاطية املتهيجة املوجودة يف احللق والفم.
ل�لا��س�ت�خ��دام يف ال���س�ع��ال ه��ي ال�ع���س��ل ال ��داك ��ن ،م�ث��ل ع�سل  .3الزجنبيل
الزجنبيل ن�ب��ات ا��س�ت��وائ��ي ي�ستخدم ع��ادة كمكمل غذائي .وحت�ت��وي ج��ذور و�أوراق اخلطمي على م��ادة �سميكة ت�سمى
احلنطة ال�سوداء.
ووجدت درا�سة ن�شرت عام � 2007أن الع�سل كان �أكرث فعالية وميكن �أن ي�ساعد يف عالج العديد من امل�شكالت ال�صحية مبا ال�صمغ .وعند مزجه مع امل��اء ،ي�شكل ال�صمغ قواما �شبيها
يف ع�لاج ال�سعال الليلي  Dextromethorphanيف ذلك الغثيان ونزالت الربد �أو �أعرا�ض العالج الكيميائي .بالهالم ميكن �أن يغطي احللق ،مثل الع�سل �إىل حد كبري.
ومثل الع�سل ،حتتوي املركبات الن�شطة بيولوجيا يف الزجنبيل وي�ت��وف��ر ج��ذر اخلطمي يف �شكل �أوراق جمففة �أو ��ش��اي �أو
ال�شائع.
ع�ل��ى خ�صائ�ص م���ض��ادة ل�ل�أك���س��دة وم �� �ض��ادة للميكروبات كب�سوالت.
ويحتوي الع�سل �أي�ضا على خ�صائ�ص
وم�ضادة لاللتهابات .ويتميز الزجنبيل �أي�ضا بطعمه احلار
م� ��� �ض ��ادة ل�ل�ال �ت �ه��اب��ات وم�ضادة
الذي يحفز �إنتاج اللعاب وميكن �أن ي�ساعد يف حت�سني جفاف  .7ا�ستهالك الزعرت
ل�ل�أك �� �س��دة وم �� �ض��ادة للبكترييا،
الزعرت ع�شا يُعتقد �أنه يهدئ تقل�صات الع�ضالت املل�ساء ،مبا
الفم �أو احللق.
والتي قد ت�ساهم يف ت�أثريه املريح.
وي�ستهلك معظم النا�س الزجنبيل عن طريق جذر الزجنبيل يف ذلك تلك الناجمة عن ال�سعال.
وت �� �س��اع��د ه ��ذه اخل���ص��ائ����ص يف
الطازج �أو اجل��اف ،وم��ع ذل��ك ،ميكنك �أي�ضا تناوله كمكمل ووجدت درا�سة ن�شرت عام � 2006أن العالج امل�شرتك للزعرت
واللبالب يح�سن ال�سعال والأعرا�ض الأخرى اللتهاب ال�شعب
غذائي.
وملزيد من ق��درات تخفيف ال�سعال ،جرب �إ�ضافة الزجنبيل الهوائية احلاد.
ولتخفيف ال�سعال ،ميكن تناول الزعرت يف �شاي �أع�شاب �أو
والع�سل �إىل ال�شاي.
على �شكل مكمالت.
 .4ا�ستن�شق البخار
ي�ساعد ا�ستن�شاق البخار يف تخفيف احتقان  .8ا�شرب املاء
الأن� � ��ف .وه� ��ذا ��س�ي�ج�ع��ل ن �ف��خ �أنفك من �أ�سهل الطرق و�أكرثها �أمانا لتح�سني ال�سعال هو احلفاظ
�أ�سهل ،و�إذا كنت تعاين من التنقيط على رطوبة اجل�سم .ي�ساعد �شرب املاء على ترقيق املخاط،
الأنفي اخللفي ،قم ب�إفراز املخاط ما ي�سمح له باخلروج من اجل�سم من خالل الفم �أو الأنف.
امل�ت�راك ��م يف احل �ل ��ق .ون �ظ ��را لأن ميكن �أن ي�ساعد املر�ضى �أي�ضا على تعوي�ض ال�سوائل املفقودة
ال �ب �خ��ار مي �ك��ن �أن ي��رط��ب احللق من التعرق �أو �سيالن الأنف.
ومن ال�ضروري زي��ارة الطبيب عندما تعاين من الأعرا�ض
امللتهب ،فقد يخفف الأمل �أي�ضا.
وللراحة امل��ؤق�ت��ة ،ح��اول ا�ستن�شاق التالية:
 �صعوبة يف التقاط �أنفا�سكالبخار من �إناء من املاء املغلي.
مبجرد �أن يبد�أ املاء يف �إنتاج البخار� - ،سعال م�صحوب بدم �أو خماط متغري اللون
ارفعه عن املوقد و�ضع وجهك فوقه - .حمى
و�ضع من�شفة على ر�أ�سك للم�ساعدة  -ال�صداع
يف حب�س البخار ،لكن اح��ذر من � -سعال ي�ستمر لعدة �أ�سابيع

� 4أعرا�ض نادرة ل�سرطان الأمعاء يجب �أال نتجاهلها
يعد �سرطان الأمعاء نادرا ومميتا ،حيث يتعر�ض كبار ال�سن الذين تزيد �أعمارهم عن  60عاما للخطر الأكرب.
وت�شري التقديرات �إىل �أن ما يقارب  %58من املر�ضى الذين يقع ت�شخي�ص �إ�صاباتهم باملر�ض ميوتون �إذا تركوه دون عالج ،ما ي�سمح له باالنت�شار.
وين�صح الأطباء النا�س مبراقبة الأعرا�ض املحتملة للمر�ض ،من �أجل حتقيق نتائج �أف�ضل يف العالج ،وهو ما يتطلب معرفة الأعرا�ض الأكرث �شيوعا
للمر�ض ،دون جتاهل الأعرا�ض النادرة.
ما هي العالمات النادرة ل�سرطان الأمعاء؟
ي�ت�ط��ور ��س��رط��ان الأم �ع��اء ع�ل��ى �شكل كتلة يف ال �ق��ول��ون �أو
امل�ستقيم ،ما ي�سبب �أعرا�ضا يف تلك املنطقة.
ووفقا لهيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية ( ،)NHSف�إن
الأعرا�ض تبد�أ ب�شكل خفي وترتاكم تدريجيا مع منو الورم

�أو انت�شاره.
و�سيجد معظم ال�ن��ا���س (م��ا ي�صل �إىل � )90%أن عادات �أمل يف البطن وامل�ستقيم
احلمام اخلا�صة بهم تتغري يف البداية ،يليها ظهور الدم ت�شغل الأمعاء جزءا كبريا من البطن ،ميتد من املعدة �إىل
يف ال�ب�راز و�أع��را���ض البوا�سري ،بينما يعاين ع��دد �أق��ل من فتحة ال�شرج .وعلى هذا النحو ،قد يعاين النا�س من �آالم
حول البطن �أو الظهر �إذا �أ�صيبوا ب�سرطان الأمعاء.
الأ�شخا�ص من  4عالمات �آخرى.
ويقول خ�براء ال�سرطان �إن هذا الأمل قد يكون ح��ادا �أثناء
انثقاب الأمعاء املرتبط غالبا بال�سرطان.
وقد ي�شري االنتفاخ والغثيان والقيء والت�شنج �أي�ضا �إىل منو
الورم.
التعب
عندما ينمو ال�سرطان ،ف�إنه مييل �إىل �إرهاق اجل�سم وي�سبب
الإرهاق .والتعب املرتبط بال�سرطان �أقرب �إىل الإرهاق ولن
يختفي مع الراحة.
وغالبا م��ا يكون النزيف الداخلي وفقر ال��دم الناجم عن
ال�سرطان ال�سبب الرئي�سي لهذه الأعرا�ض.
الرباز امل�شوه
�سي�أخذ الرباز �أحيا ًنا مظهرا خمتلفا لدى مر�ضى �سرطان
الأمعاء .وقد يتحول النزيف الداخلي �إىل اللون الأ�سود ،ما
ي�شري �إىل ال�سرطان يف املرحلة املت�أخرة.
وميكن �أن ي�شري الدم الأحمر الفاحت يف بع�ض الأحيان �إىل
ال���س��رط��ان ،ولكنه يظهر �أي���ض��ا واح��د م��ن �أع��را���ض حاالت

يعد فقدان ال��وزن غري امل�برر على م��دى ف�ترة طويلة من
�أخرى مثل الإم�ساك.
لذا عليك �أن ترى طبيبك العام �إذا كنت تعاين من الدم يف �أعرا�ض ال�سرطان ،حيث �أنه يف �سرطان الأمعاء ،متنع الأورام
اجل�سم من امت�صا�ص العنا�صر الغذائية التي يحتاجها.
برازك ،وال داعي للذعر.
وت�ستخدم اخلاليا ال�سرطانية �أي�ضا الطاقة وتطلق مواد
�أخرى يف اجل�سم تعمل على خف�ض الوزن تدريجيا.
فقدان الوزن
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املال والأعمال

Friday

جمل�س �سيدات �أعمال عجمان ينظم ور�شة بعنوان امللكية الفكرية وريادة الأعمال
•• عجمان -الفجر:

ن�ظ��م جم�ل����س � �س �ي��دات �أع �م��ال عجمان
ور�شة بعنوان “امللكية الفكرية وريادة
الأعمال” بالتعاون م��ع م�ؤ�س�سة رواد
ل�لا� �س �ت �� �ش��ارات وال ��درا�� �س ��ات الإداري � � ��ة،
وح�ضر الور�شة عدد من رائدات االعمال
وع�ضوات املجل�س وذل��ك يف مقر مركز
عجمان ل��ري��ادة االع�م��ال التابع لغرفة
جتارة و�صناعة عجمان.
و�أك ��دت ال��دك�ت��ورة �آم�ن��ة خليفة �آل علي
رئي�سة جمل�س �سيدات �أعمال عجمان،
على �أهمية ال��ور��ش��ة للتعريف بامللكية
الفكرية و�أهمية حفظ احلقوق لتنمية
االع �م��ال وتطويرها وت��وع�ي��ة احل�ضور
ب ��أه �م �ي��ة �إع� �ت� �م ��اد ال �ن �ه��ج االب� �ت� �ك ��اري
واالب��داع��ي يف تنفيذ امل�شاريع و�إدارتها
وت�سويق املنتج .و�أ�شارت �إىل �أن املجل�س
ح��ري ����ص ع �ل��ى ت �ن �ف �ي��ذ دورات وور�� ��ش
متخ�ص�صة بالتعاون مع اجلهات املعنية
من �شركاء املجل�س بهدف تنمية قدرات

26

ع�ضواته و�إملامهن بالأ�س�س واخلطوات
الداعمة لنمو و�إ�ستدامة امل�شاريع.
ق ��دم ال��ور� �ش��ة امل���س�ت���ش��ار � �س��امل ح�سن
ال�غ��اف��ري ،حيث ت�ن��اول بال�شرح �أهمية

�إرت�ب��اط جم��ال ري��ادة الأع�م��ال باالبداع
واالب� �ت� �ك ��ار ب� �ه ��دف ت �ط��وي��ر امل�شاريع
واالعتماد على �أدوات ت�سويقية مبتكرة
والإملام ب�أ�س�س الإدارة الناجحة وغريها

من العوامل الداعمة لنجاح امل�شاريع.
و�إ� �س �ت �ع��ر���ض ل�ل�ح���ض��ور م��اه�ي��ة امللكية
ال�ف�ك��ري��ة ب��إع�ت�ب��اره��ا م��ا ينتجه العقل
ال �ب �� �ش��ري م ��ن اب� �ت� �ك ��ارات واخ�ت�راع ��ات

وم �� �ص �ن �ف ��ات �أدب� � �ي � ��ة وف� �ن� �ي ��ة وك ��ذل ��ك
رم ��وز و�أ� �س �م��اء و� �ص��ور وت���ص��ام�ي��م يتم
ا�ستخدامها ،بحيث تتلخ�ص فئات امللكية
ال�ف�ك��ري��ة يف “حقوق الن�شروالت�أليف،
العالمات التجارية ،براءات االخرتاع و
الأ�سرار التجارية”.
وتناول بال�شرح دور امللكية الفكرية يف
تنمية امل�شاريع ،و�أهمية ت�سجيل �صاحب
ال �ف �ك��رة مل�ل�ك�ي�ت�ه��ا يف ال �ق �ن��وات املعنية،
منوهاً �أن الإم��ارات تدعم حماية امللكية
الفكرية وت�شجع على االب��داع واالبتكار
وحفظ حقوق املخرتعني واملبدعني من
خالل اجلهات املعنية بهذا ال�ش�أن.
و�أ�ضاف �أن من�صات التجارة الإلكرتونية
باتت تدعم حماية امللكية الفكرية من
خالل �شروط و�أحكام ت�سجيل املوردين
للت�أكد من بيع املنتج امل�صرح به ب�صورة
قانونية فقط ،وت�ن��اول بال�شرح �أهمية
برامج �إدارة امللكية الفكرية يف احلد من
خ�سائر ال�شركات التي تعاين منتجاتها
من التقليد.

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

الإمارات العاملية للأملنيوم ت�سدد  361مليون
دوالر من متويل م�شروع م�صهر الطويلة

•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت �شركة الإمارات العاملية للأملنيوم �أم�س عن ال�سداد املبكر والكامل للتمويل
املقدم من  13وكالة متويل وبنك ،والذي ح�صلت عليه لإن�شاء م�صهر الطويلة
التابع لل�شركة يف �أبوظبي .ومت تقدمي الت�سهيل االئتماين ل�صالح الإمارات
للأملنيوم “�إميال” وهي الآن �شركة تابعة للإمارات العاملية للأملنيوم ،من �أجل
املرحلة الأوىل من امل�شروع يف عام  ،2010ومرة �أخرى للمرحلة الثانية يف عام
 ،2013بحيث تبلغ فرتة �سداد كل متويل  15عاماً .وو�صل �إجمايل املبلغ الذي
مت ت�سديده مبكراً  361مليون دوالر و مت ت�سديده مبكراً ب�أربع �سنوات للمرحلة
الأوىل و�سبع �سنوات للمرحلة الثانية .و�سي�ؤدي هذا ال�سداد املبكر �إىل تقليل
املديونية ،ما ميثل جزءاً مهماً من ا�سرتاتيجية حت�سني هيكل ر�أ�س مال ال�شركة.
وق��د مت تخفي�ض قيمة القرو�ض التي ح�صلت عليه �شركة الإم ��ارات العاملية
للأملنيوم ب�أكرث من مليار دوالر خ�لال العامني املا�ضيني ،و�أ�صبحت تت�ضمن
حالياً قر�ض طويل الأج��ل بقيمة  5.5مليار دوالر ،وق��ر���ض متويل م�شروع
غينيا �ألومينا كوربوري�شن التابع ل�شركة الإمارات العاملية للأملنيوم بقيمة 700
مليون دوالر والذي مت احل�صول عليه يف العام  .2019وقال زهري الرجراجي،
الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون املالية ل�شركة الإم��ارات العاملية للأملنيوم  “ :يعزز
هذا التخفي�ض الإ�ضايف مركز �شركتنا املايل ويب�سط هيكل القرو�ض وي�ساعد يف
�إعدادنا للمرحلة التالية من امل�سرية امل�ؤ�س�سية .لقد متكنا من تقلي�ص الديون
بنجاح يف العام  2021مع حتقيق عوائد مل�ساهمينا وذلك بف�ضل متانة �أعمالنا
والطلب املتزايد وامل�ستمر على معدننا “.

 2يناير الأكرث ً
ازدحاما على الإطالق �ضمن مو�سم العطالت

مطارات دبي تتوقع �أكرثمن مليوين
م�سافر بني دي�سمرب �إىل يناير

•• دبي-وام:

توقعت مطارات دبي �أن تتجاوز �أعداد امل�سافرين  2مليون م�سافر خالل الفرتة ما
بني  29دي�سمرب  2021و 8يناير  ،2022مبعدل ازدحام مروري يومي يتجاوز
ال  178000م�سافر .و�سيكون  2يناير من العام املقبل الأك�ثر ازدح��ام�اً على
الإطالق �ضمن مو�سم العطالت مع توقعات ب  198000م�سافر يف ذلك اليوم.
يف الوقت ذاته �أعلنت مطارات دبي � hlsأن الدخول لكافة مباين ال�سفر يف مطار
دب��ي ال��دويل  DXBخ�لال ف�ترة ذروة ال�سفر امل�ستمرة �سيكون حم�صورا على
امل�سافرين احلاملني لتذكرة �سفر فقط .وق��ال عي�سى ال�شام�سي نائب الرئي�س
للعمليات يف مطارات “ نن�صح دائماً العائلة والأ�صدقاء ب�أن يودعوا �أحباءهم يف
املنزل قبل ال�سفر هذا املو�ضوع غاية يف الأهمية خ�صو�صاً عندما نتعاطى اليوم مع
ظرف اجلائحة اخلا�ص واملتزامن الآن مع �أعداد امل�سافرين الهائلة �ضمن املطار
يف مو�سم العطالت والأعياد وبا�ستطاعة النا�س م�ساعدتنا اليوم بتقليل االزدحام
داخل وحول منطقة املطار بب�ساطة ب�أن ال يرافقوا �أهلهم و�أحباءهم عند توجههم
يف املطار بالأيام الـ 10القادمة كما ي�ستطيعون جعل جتربة ال�سفر �أكرث �سهولة
و�أمناً جلميع املتواجدين يف املطار من خالل عدم احل�ضور ال�ستقبال الأ�شخا�ص
من هناك”.

واحة دبي لل�سيليكون تغر�س � 1000شجرة خيزران بالتعاون مع �شركة �أكا�ش جرين
ع �ل��ى ح �م��اي��ة ك��وك �ب �ن��ا .وت �ت �م �ت��ع دول ��ة
الإمارات ب�سجل حافل يف دعم ا�ستخدام
ال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة واالل� �ت ��زام بخف�ض
ان�ب�ع��اث��ات ال�ك��رب��ون م��ن خ�ل�ال العديد
من امل�ب��ادرات اال�سرتاتيجية .وي�سعدنا
االن�ضمام �إىل واحة دبي لل�سيليكون يف
هذه احلملة ونتطلع �إىل تو�سيع قاعدة
�شركائنا يف دولة الإمارات”.

•• دبي-الفجر:

�أعلنت واحة دبي لل�سيليكون عن انتهائها
م ��ن زراع� � ��ة � � 1000ش �ج��رة خيزران
“بامبو” موزعة على مرافقها املختلفة،
وذلك بالتعاون مع �شركة �أكا�ش جرين،
ال�شركة الرائدة يف جمال �إنتاج الطاقة
احل�ي��وي��ة .وق��ام غ��امن ال�ف�لا��س��ي ،نائب
رئي�س �أول � -سعادة الأف ��راد واالبتكار
يف واحة دبي لل�سيليكون ،و�أحمد العلي،
املدير العام ل�شركة �أكا�ش جرين ،بغر�س
�أول �شجرتي خيزران عند بحرية واحة
دب��ي لل�سيليكون ال��واق�ع��ة ب��ال�ق��رب من
مبنى امل�ق��ر الرئي�سي للواحة بح�ضور
امل�ه�ن��د���س خ�ل�ي��ل � �ش �ع�لان ،ن��ائ��ب رئي�س
�أول  -اخلدمات والعمليات يف واحة دبي
لل�سيليكون وع ��دد م��ن امل���س��ؤول�ين من
اجل�ه�ت�ين .كما ��ش��ارك يف احلملة �أكرث
من � 200شخ�ص من موظفي الواحة
وجمتمعها من خمتلف الفئات العمرية
وك ��وادر م��ن ال���ش��رك��ات ال�ت��ي تتخذ من
واحة دبي لل�سيليكون مقراً لها.
الإمارات وجهة عاملية
للعمل املناخي
وت � ��أك � �ي � �دًا ع �ل��ى �أه �م �ي ��ة امل �� �س��اه �م��ة يف
امل �ب��ادرة ،ق��ال امل�ه�ن��د���س خليل �شعالن:
“يتما�شى امل�شروع امل�شرتك مع املبادرة

اال�سرتاتيجية لدولة الإمارات لتحقيق
احلياد املناخي بحلول عام  2050التي
مت الإع �ل��ان ع�ن�ه��ا يف �إك �� �س �ب��و 2020
دبي ،والرامية لتحقيق �صايف انبعاثات
�صفرية خ�لال العقود الثالثة املقبلة.
وم��ؤخ��راً� ،أعلنت اتفاقية الأمم املتحدة
الإط��اري��ة ب�ش�أن تغري املناخ ر�سمياً منح
حق ا�ست�ضافة قمة املناخ العاملية “كوب

 )COP28( ”28يف ع��ام 2023
ل��دول��ة الإم� � � ��ارات ،مم��ا ي�ع�ك����س مكانة
ال��دول��ة يف املجتمع ال ��دويل ور�سالتها
التي ترى العمل املناخي فر�صة لتحقيق
النمو االقت�صادي امل�ستدام” .و�أ�ضاف:
“نحن حري�صون على ت��وف�ير جمتمع
وب �ي �ئ��ة ن�ظ�ي�ف��ة ل�ل�م�ق�ي�م�ين والعاملني
وال� � � ��زوار يف واح � ��ة دب� ��ي لل�سيليكون،

م ��ع امل �� �س��اه �م��ة �أي� ��� �ض� �اً يف التوجهات
اال�سرتاتيجية ل��دول��ة الإم� ��ارات خللق
م�ستقبل م�شرق للأجيال املقبلة”.
حماية م�ستقبل الكوكب
من جانبه ،ق��ال �أحمد العلي“ :تهدف
�أك ��ا� ��ش �إىل امل �� �س��اه �م��ة يف دع� ��م حت� � ّول
االقت�صادات نحو اال�ستدامة كما تعمل

الإمارات �أكرب م�ستثمر عربي و�ساد�س �أكرب م�ستثمر عاملي يف جورجيا

تنمية �شاملة م�ستدامة
وت �ه��دف واح� ��ة دب ��ي ل�ل���س�ي�ل�ي�ك��ون ،من
خ�لال احلملة� ،إىل امل�ساهمة يف توجه
ال ��دول ��ة ن�ح��و حت�ق�ي��ق � �ص��ايف انبعاثات
�صفرية بحلول عام  2050متا�شياً مع
مبادرتها لتحقيق احلياد املناخي بحلول
عام  .2050وتهدف املبادرة �إىل تعزيز
النمو االق�ت���ص��ادي احل�ي��وي �إىل جانب
الت�أثري البيئي الإيجابي ،مبا يتما�شى
م��ع م �ب��ادئ وث�ي�ق��ة اخل�م���س�ين -لر�سم
خارطة الطريق اال�سرتاتيجية ملرحلة
ج��دي��ة م��ن ال�ت�ن�م�ي��ة ال���ش��ام�ل��ة يف دولة
الإمارات.
كفاءة يف امت�صا�ص الكربون
وتظهر الأبحاث �أن �شجرة اخليزران �أو
البامبو متت�ص �أربعة �أ�ضعاف انبعاثات
ال �ك��رب��ون وت �ط �ل��ق الأك �� �س �ج�ين �أك �ث�ر بـ
 35%من �أي نبات �آخر.

حمادثات �إماراتية جورجية للتو�صل �إىل اتفاقية �شراكة اقت�صادية �شاملة
•• دبي-وام:

�أع�ل��ن معايل الدكتور ث��اين ب��ن �أح�م��د ال��زي��ودي وزير
دولة للتجارة اخلارجية ،ومعايل ناتيا تورنافا ،وزيرة
االقت�صاد والتنمية امل�ستدامة يف جورجيا ،عن �إطالق
حمادثات ر�سمية بني دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة
وجمهورية جورجيا بهدف التو�صل �إىل اتفاقية �شراكة
اق�ت���ص��ادي��ة ��ش��ام�ل��ة مب��ا ي�ح�ف��ز ال�ن�م��و االق �ت �� �ص��ادي يف
الدولتني ويتوج العالقات العميقة واملتنامية بينهما.
وكانت التجارة اخلارجية غري النفطية لدولة الإمارات
مع جورجيا قد �شهدت منواً متزايداً� ،إذ جتاوزت 165
مليون دوالر خ�لال الأ��ش�ه��ر الع�شرة الأوىل م��ن عام
 ،2021بزيادة قدرها  33%مقارنة بالفرتة نف�سها
من العام ال�سابق .وكونها بوابة ا�سرتاتيجية للأ�سواق
العاملية ،ت�شكل دول��ة الإم ��ارات �أك�ث�ر م��ن  60%من
�إج �م��ايل ح�ج��م جت ��ارة ج��ورج�ي��ا م��ع ال ��دول العربية،
و�أك�ثر من  40%من حجم جتارتها مع دول ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا .كما تعد دولة الإم��ارات �أهم
م�صدر لال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة م��ن الدول
ال�ع��رب�ي��ة �إىل ج��ورج �ي��ا ،و� �س��اد���س �أك�ب�ر م���ص��در لتلك
اال�ستثمارات عاملياً.
وعقب �إط�لاق املفاو�ضات ،قام ال��وزي��ران خالل اللقاء

ال��ذي جمعهما يف مقر �إك�سبو  2020دب��ي ،بتوقيع
مذكرة تفاهم للتعاون االقت�صادي ت�ستهدف تو�سيع
التعاون يف جماالت مثل :النقل واخلدمات اللوج�ستية
وال�ضيافة والعقارات وال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
وال���ص�ن��اع��ة وال �ت �ع��دي��ن والأم � ��ن ال �غ��ذائ��ي وال ��زراع ��ة
وال�سياحة والعلوم والتكنولوجيا واالت�صاالت واالبتكار
وال�ت�م��وي��ل وال���ص�يرف��ة وال�ب�ن�ي��ة التحتية والت�شييد
والبيئة.
وق��ال م�ع��ايل ال��دك�ت��ور ث��اين ال��زي��ودي“ :تتمتع دولة
الإم ��ارات وجورجيا بعالقات دبلوما�سية واقت�صادية
قوية �شهدت تطوراً م�ستمراً خالل الأعوام ال�سابقة ،ما
ي�ساعد على تعزيز ال�شراكة االقت�صادية بني الدولتني
يف امل�ستقبل .و البلدان �شريكان جتاريان مهمان حالياً،
ومع ا�ستمرار اجلهود العاملية للتغلب على التحديات
االق�ت���ص��ادي��ة ال�ن��اج�م��ة ع��ن ج��ائ�ح��ة “كوفيد،”19-
يجب �أن نتطلع �إىل امل�ستقبل ع�بر تطوير عالقات
جت��اري��ة وا�ستثمارية �أق��وى ب�ين دول ال�ع��امل .وت�شكل
ج �ه��ودن��ا ال �ي��وم خ �ط��وة م�ه�م��ة ��ض�م��ن خ�ط��ط الدولة
للخم�سني ع��ام �اً امل�ق�ب�ل��ة ،وت �ن��درج يف �إط� ��ار برنامج
االتفاقيات االقت�صادية العاملية الذي �أطلقته حكومة
دولة الإم��ارات �ضمن م�شاريع اخلم�سني ،ونتطلع من
خالل هذه املحادثات اليوم �إىل �إبرام اتفاقيات جتارية

وا�ستثمارية جديدة مع جمهورية جورجيا ال�صديقة،
كما نتطلع قدماً �إىل اختتام املحادثات بنجاح يف �أ�سرع
وقت ممكن”.
و�أ�ضاف معاليه“ :ن�سعى �إىل تكوين عالقات جتارية
وا��س�ت�ث�م��اري��ة م��زده��رة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ت�شمل قطاعات
عديدة مثل ال��زراع��ة وتطبيقات ال��ذك��اء اال�صطناعي
وال�سياحة ،والنقل ،والطاقة ،وغريها .وبدء املحادثات
بني الإم��ارات وجورجيا للو�صول �إىل اتفاقية �شراكة
اقت�صادية �شاملة يعك�س رغبتنا امل�شرتكة بالتعاون
لتعزيز ق��درات القطاع اخل��ا���ص وال�تروي��ج لل�شركات
النا�شئة ورواد الأع�م��ال ،وحت�سني النفاذ �إىل ال�سوق،
وزي��ادة حجم التجارة الثنائية ب�شكل م�ستدام .وهذا
يعك�س التزاماً م�شرتكاً باال�ستفادة من فر�ص التعاون
مبا يحقق امل�صالح امل�شرتكة ويعود بالنفع على جمتمع
الأعمال يف البلدين”.
ومن جانبها� ،أكدت معايل ناتيا تورنافا ،وزيرة االقت�صاد
والتنمية امل�ستدامة يف جورجيا �أن العالقات الإماراتية
اجلورجية �شهدت على مدار ال�سنوات املا�ضية تطورات
مهمة بف�ضل التوا�صل املبا�شر والزيارات املتبادلة بني
قيادتي الدولتني ،وهناك رغبة و�إرادة م�شرتكة لتتويج
ه��ذه ال�ع�لاق��ات املتميزة باتفاقية ��ش��راك��ة اقت�صادية
�شاملة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن .وق��ال��ت �إن ه�ن��اك ال�ع��دي��د من

املقومات التي ترفع �سقف الطموح امل�شرتك للدولتني
للم�ضي ق��دم �اً بعالقاتهما االق�ت���ص��ادي��ة والتجارية
واال�ستثمارية �إىل املرحلة التالية من النمو عرب �إطالق
حم��ادث��ات بناءة للتو�صل �إىل ه��ذه االتفاقية� ،أبرزها
القدرات الكبرية وفر�ص النمو املتوقعة يف الدولتني
ال�صديقتني ،فدولة الإم ��ارات توفر بيئة ا�ستثمارية
جاذبة ،وتعترب مركزاً رائ��داً للتجارة وامل��ال والأعمال
وال�سياحة يف ال�شرق الأو�سط ،ويف الوقت نف�سه متتلك
جورجيا نفاذاً وا�سعاً �إىل الأ�سواق العاملية� ،إىل جانب
موقعها اجلغرايف اال�سرتاتيجي الذي يعزز مكانتها يف
قلب التجارة العابرة للقارات.
وك��ان��ت دول ��ة الإم � ��ارات ق��د �أط�ل�ق��ت خ�ل�ال ال�شهرين
املا�ضيني حمادثات للتو�صل �إىل اتفاقيات اقت�صادية
�شاملة مع كل من الهند و�إندوني�سيا و�إ�سرائيل .وت�أتي
هذه اجلهود يف �إطار تنفيذ ر�ؤية ا�ست�شرافية للم�ستقبل
ت�ستهدف م�ضاعفة االقت�صاد الإماراتي لي�صل �إىل 3
ت��ري�ل�ي��ون��ات دره ��م ب�ح�ل��ول ع ��ام  ،2030بالإ�ضافة
�إىل تنفيذ ب��رن��ام��ج ات�ف��اق�ي��ات ال���ش��راك��ة االقت�صادية
ال�شاملة الذي جرى �إطالقه يف �سبتمرب املا�ضي �ضمن
“م�شاريع اخلم�سني” التي �ستقود دولة الإم��ارات �إىل
املرحلة التالية من النمو واالزده��ار خالل اخلم�سني
عاماً املقبلة.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

اجلمعة  31دي�سمرب  2021العدد 13431

اجلمعة  31دي�سمرب  2021العدد 13431

اجلمعة  31دي�سمرب  2021العدد 13431

اجلمعة  31دي�سمرب  2021العدد 13431

اجلمعة  31ديسمبر  2021م  -العـدد 13431

املال والأعمال

31 December 2021 - Issue No 13431

Friday

�أبوظبي ت�شهد افتتاح �أول مركز من نوعه يف املنطقة لتخزين الإطارات وتوزيعها

جمموعة موانئ �أبوظبي تدعم التنويع االقت�صادي للدولة من خالل تطوير البنى التحتية للمركز اجلديد يف الإمارة
•• �أبوظبي-وام:

وق �ع��ت جم �م��وع��ة م ��وان ��ئ �أب��وظ �ب��ي وجم �م��وع��ة ميناء
�شاندونغ ال�صينية ،اتفاقيتني بح�ضور الكابنت حممد
جمعة ال�شام�سي ،الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي
مل�ج�م��وع��ة م��وان��ئ �أب��وظ �ب��ي؛ و يل ف�ي�ن�غ��ل ،امل��دي��ر العام
ملجموعة ميناء �شاندونغ.
وتن�ص االتفاقية الأوىل على ت�أ�سي�س مركز يف كيزاد هو
الأول من نوعه يف املنطقة خم�ص�ص لتخزين الإطارات
وتوزيعها ،ووقعها كل من عبداهلل الهاملي ،رئي�س قطاع
امل ��دن ال�صناعية وامل�ن�ط�ق��ة احل ��رة – جم�م��وع��ة موانئ
�أبوظبي؛ وزانغ كوان�شينغ ،رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة
ميناء �شاندونغ لتطوير الأعمال اخلارجية.
�أما الثانية فهي اتفاقية “تو�أمة موانئ” وقعها كل من
الكابنت عمار ال�شيبة ،الرئي�س التنفيذي� ،شركة ت�شغيل
امل ��وان ��ئ ،وم��دي��ر ع ��ام م�ي�ن��اء زاي ��د – جم�م��وع��ة موانئ
�أبوظبي؛ وجيا فونينغ ،نائب مدير عام جمموعة ميناء
�شاندونغ ،وتن�ص على �إقامة عالقة �شراكة بني املوانئ
وتعزيز التعاون التجاري بني اجلانبني.
وجاء التوقيع مع و�صول �أول �سفينة يتم اال�ستحواذ عليها
مبوجب هذه االتفاقية التي توفر نهجاً مبتكراً ي�ساعد يف
جتاوز التحديات احلالية وامل�ستقبلية واملرتبطة بالنق�ص
يف �أعداد احلاويات الذي ت�شهده املنطقة وذلك من خالل
دعم ا�سترياد الإطارات كب�ضائع �سائبة ومن ثم تعبئتها يف
حاويات ليتم �شحنها �إىل وجهات �أخرى.
ويتزامن ه��ذا التعاون مع ال��ذك��رى اخلم�سني لت�أ�سي�س
دول��ة الإم � ��ارات � ،إذ ت��دع��م االت�ف��اق�ي�ت��ان ج�ه��ود التنويع
االقت�صادي وا�ستقطاب اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة
وتر�سيخ مكانة �إمارة �أبوظبي كقاعدة جتارية ولوج�ستية
و�صناعية رائ ��دة مب��ا ي�ت��واف��ق م��ع ا�سرتاتيجية حتفيز
القطاع ال�صناعي التي تنتهجها الدولة.
وي�ستفيد مركز تخزين وت��وزي��ع الإط ��ارات اجلديد من
ق��درات جمموعة موانئ �أبوظبي كمحرك رائد للتجارة

واخل��دم��ات اللوج�ستية ،وال �ت��ي �ستقدم ع�بر قطاعات
�أعمالها خدمات متكاملة �إىل جمموعة ميناء �شاندونغ،
كما �ستوفر م�ساحة  150,000م�تر م��رب��ع يف كيزاد
التابعة لقطاع املدن ال�صناعية واملنطقة احلرة لت�شييد
املن�ش�أة اجلديدة؛ �إىل جانب خدمات �إدارة امل�ستودعات،
واخلدمات اللوج�ستية ،وخدمات �إعادة الت�صدير املقدمة
من �شركة “ميكو” التابعة للقطاع اللوج�ستي؛ بالإ�ضافة
�إىل خدمات �إعادة ال�شحن التي توفرها “�سفني فيدرز”
التابعة للقطاع البحري.
و�أك ��د ال�ك��اب�تن حم�م��د جمعة ال�شام�سي� ،أن االتفاقية
م��ع جمموعة ميناء ��ش��ان��دون��غ ال�صينية ت�شكل خطوة
كبرية للمجموعة وت�سلط ال�ضوء على املزايا واخلدمات
اللوج�ستية الفريدة التي توفرها �إمارة �أبوظبي ،وتعك�س
تكامل خدمات املجموعة على امتداد قطاعات �أعمالها
املختلفة.
وقال لقد �أ�صبحت دولة الإمارات بف�ضل توجيهات القيادة
الر�شيدة حمركاً رئي�سياً للتجارة العاملية ووجهة �صناعية
�سريعة التطور قادرة على ت�أدية دور رئي�سي �ضمن مبادرة
احلزام والطريق ال�صينية ،وي�سرنا �أن ن�شهد هذا االهتمام
ال�صناعي املتنامي من ال�شركات ال�صينية لال�ستثمار يف
�إمارة �أبوظبي.
و�أ�ضاف يعترب تعزيز ال�شراكات االقت�صادية يف جماالت
املوانئ واملناطق االقت�صادية احلرة ركناً ا�سرتاتيجياً يف
�سياق جهود الدولة للتنويع االقت�صادي ،ونرحب بالتعاون
مع جمموعة ميناء �شاندونغ والذي ير�سخ مكانة الدولة
ك�شريك اق�ت���ص��ادي رئ�ي���س��ي ،ويعك�س ال�ت��زام�ن��ا بتوفري
الفر�ص التي تتيح لل�شركات حتقيق النمو واالزدهار.
من جانبه �أعرب يل فينغل ،عن �سعادته بتوقيع االتفاقية
 ..م � ��ؤك ��داً ث�ق�ت��ه ب �ق ��درة ه ��ذا ال �ت �ع��اون م ��ع جمموعة
م��وان��ئ �أب��وظ�ب��ي على فتح ال�ب��اب �أم ��ام �آف ��اق وا��س�ع��ة من
النمو وال�ف��ر���ص ال��واع��دة لقطاعات امل��وان��ئ واخلدمات
اللوج�ستية ،بف�ضل ال�ت�ط��ورات ال�ك�ب�يرة ال�ت��ي ت�شهدها
�سل�سلة التوريد العاملية واملدفوعة بالطلب املتنامي من
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امل�ستهلكني.
و�أ�ضاف لقد �شكل ت�أ�سي�س جمموعة ميناء �شاندونغ يف
ع��ام  2019نقطة ان�ط�لاق مهمة حلقبة ج��دي��دة من
التطور والنمو يف قطاع املوانئ �ضمن مقاطعة �شاندونغ،
كما رك��زت املجموعة منذ ت�أ�سي�سها على ت�سريع عملية
بناء اقت�صاد م��وان��ئ عاملي امل�ستوى حتر�ص م��ن خالله
على امل�شاركة الفاعلة يف مبادرة احلزام والطريق ،وتعزيز
التعاون التجاري بهدف حتقيق النمو االقت�صادي.
و�أع��رب عن تطلعه للعمل مع جمموعة موانئ �أبوظبي
م��ن �أج��ل تعزيز ال��رواب��ط التجارية وال�شحن البحري،
عرب اال�ستفادة من املزايا اللوج�ستية ال�شاملة ملجموعتنا،
وتكاملها مع البنى التحتية املتطورة واخلدمات الرائدة
واخلربات املتميزة التي تتمتع بها كيزاد.
ب ��دوره ق��ال ع �ب��داهلل ال�ه��ام�ل��ي تتمتع ك �ي��زاد باملقومات
الالزمة لتحفيز �أعمال ال�شركات ودعمها ،وتهدف �إىل

تعزيز تناف�سية املناطق االقت�صادية لإمارة �أبوظبي على
ال�صعيد الإقليمي .نحن عازمون على موا�صلة ت�أدية دور
فعال يف جهود التنويع االقت�صادي لإم��ارة �أبوظبي عرب
ا�ستقطاب ا�ستثمارات خارجية قائمة على �أفكار جديدة
مثل مركز تخزين وتوزيع الإطارات الذي يعد الأول من
نوعه يف املنطقة.
م��ن جهته ق��ال �سيف امل��زروع��ي ،رئي�س قطاع امل��وان��ئ –
جمموعة موانئ �أبوظبي توفر املجموعة موانئ �أبوظبي
ب�صفتها امل�شغل ال��رائ��د ل�ل�م��وان��ئ وامل�ن��اط��ق ال�صناعية
واالق �ت �� �ص ��ادي ��ة يف امل �ن �ط �ق��ة ،جم �م��وع��ة م ��ن الفر�ص
اال�سرتاتيجية لل�شركات ال�صينية التي تتطلع �إىل تو�سيع
ح�ضورها يف منطقة ال�شرق الأو�سط .و�سعيدون بالتوقيع
على هذه االتفاقية مع جمموعة ميناء �شاندونغ والتي
حت�سن م��ن ت�ب��ادل املعلومات والتقنيات ب�ه��دف تطوير
ّ
املوانئ وال�شحن البحري”.

وجهات الت�سوق يف دبي  ..توليفة من العرو�ض والفعاليات الرتفيهية
•• دبي-وام:

ت� �ق ��دم م ��راك ��ز ووج � �ه� ��ات ال �ت �� �س��وق يف
دب��ي ل�غ��اي��ة  30ي�ن��اي��ر امل�ق�ب��ل ب��اق��ة من
عرو�ض الت�سوق و الفعاليات والأن�شطة
الرتفيهية امل�م�ي��زة .و�سيكون بانتظار
� �س �ك��ان دب � ��ي وزواره� � � � ��ا خ �ل��ال مو�سم
ال �ع �ط�ل�ات وال �� �ش �ت��اء ع ��رو� ��ض ت�س ّوق
تو ّفرها لهم �أب��رز العالمات التجارية
املحلية والعاملية ،بالإ�ضافة �إىل الأن�شطة
ال�ترف�ي�ه�ي��ة احل �ي��ة وجت� ��ارب امل�أكوالت
التي ُتقام يف جميع �أنحاء املدينة .تعترب
“بوك�س بارك” وجهة مف�ضلة لع�شاق

•• ال�شارقة-وام:

اختتمت هيئة كهرباء ومياه وغاز ال�شارقة
م�شاركتها يف مهرجان �ضواحي  10الذي
نظمته دائ ��رة � �ش ��ؤون ال���ض��واح��ي والقرى
يف ح��دي �ق��ة ال� �ق ��رائ ��ن .وا� �س �ت �ق �ط��ب ركن
الهيئة وم�سرح الدمى وامل�سابقات التي مت
تنظيمها خالل م�شاركتها يف �أيام املهرجان
ع� ��ددا ك �ب�ي�را م��ن الأ�� �س ��ر وف �ئ��ات املجتمع
املختلفة ح�ي��ث ت�ضمنت م���ش��ارك��ة الهيئة
ال �ع��دي��د م��ن الأن �� �ش �ط��ة وال�ف�ع��ال�ي��ات التي

الطعام ومتابعي عامل املو�ضة والأزياء
املبتكرة ،وحمبي الهدايا اال�ستثنائية،
و�سيكون زوار الوجهة على م��وع��د مع
طيف متنوع م��ن الأن���ش�ط��ة اخلارجية
امل� �ق ��ام ��ة م� ��ن اخل �م �ي ����س �إىل ال�سبت
�أ�سبوعياً لغاية  30يناير املقبل يف “ذا
ويترن بارك”.
وت��وف��ر ب��وك����س ب ��ارك ل�ل�أط�ف��ال الكثري
من خيارات الرتفيه مبا ي�شمل ور�شات
للتزيني و�صناعة املج�سمات الطينية،
وجل�سات ال��راوي لال�ستماع �إىل العديد
م��ن ال�ق���ص����ص� ،إ� �ض��اف��ة �إىل امل�شاركة
يف ور� ��ش ع�م��ل �إب��داع �ي��ة لتعلم �صناعة

احل�ل��ي وغ�يره��ا م��ن الأن�شطة املمتعة.
كما �سي�ستمتع ال��زوار مب�شاهدة عر�ض
ال�ب��ال�ي��ه يف ف�ق��اع��ة ت���ش�ب��ه ك ��رة ثلجية،
�إ�ضافة �إىل جمموعة وا�سعة من خيارات
اللعب .يت�ألق “اخلوانيج ووك” بروح
مو�سم العطالت وال�شتاء مع عدد كبري
من الأن�شطة الرتفيهية واملمتعة ،والتي
يع�شقها الأطفال ،بالإ�ضافة �إىل ت�شكيلة
التجارب املتنوعة واملميزة التي تقدمها
الوجهة يف �أجواء مفعمة باملرح.
وتقدم العالمات التجارية ال�شهرية يف
ال��وج�ه��ة �أف���ض��ل ال�ع��رو���ض الرتويجية
 ،وت�شمل :املنتجات ال�صحية املتميزة

وال � �ب� ��اق� ��ات ال� �ت ��ي ي �ق � ّدم �ه��ا م ��رك ��ز د.
نيوتري�شني حتى  28فرباير ،2022
 .وتقدم “باي �أفينيو” ومراكز الت�سوق
التابعة للمجمعات ال�سكنية يف بوابة
اخليل ،ورم��رام ،و�شروق ،عرو�ض �أنفق
وارب � ��ح ل ��دخ ��ول ال���س�ح��ب ع �ل��ى مليون
دره��م �إم��ارات��ي .ت�ستمر العرو�ض حتى
نهاية مهرجان دبي للت�سوق ،و�سيحظى
العمالء الذين ينفقون  100درهم �أو
 250درهما �أو  350درهما على ق�سائم
�سحب مماثلة ت�صل قيمتها �إىل 200
�ألف درهم �أو � 300ألف درهم �أو 500
�ألف درهم . .يف وجهة الت�سوق الداخلية

كهرباء ال�شارقة تختتم م�شاركتها يف مهرجان �ضواحي 10
ت�ه��دف لن�شر ال��وع��ي ب�أ�ساليب و�سلوكيات
ت��ر��ش�ي��د اال� �س �ت �ه�لاك وط� ��رق اال�ستخدام
الأم �ث��ل للطاقة وامل �ي��اه م��ن خ�ل�ال برامج
متنوعة وا�ستخدام و�سائل و�ألعاب تفاعلية
وم���س��اب�ق��ات ت�ن��ا��س��ب ك��اف��ة ف �ئ��ات املجتمع.
و�أك ��دت املهند�سة غ��ادة جمعة �سامل مدير
ادارة ال�تر��ش�ي��د �أن امل���ش��ارك��ة يف مهرجان
�ضواحي  10فر�صة للتفاعل مع خمتلف

فئات املجتمع املرتددين على املهرجان الذي
تطور على م��دار ال�سنوات املا�ضية وزادت
�أعداد امل�شاركني فيه و�أ�صبح من املهرجانات
التي ينتظرها كافة فئات املجتمع وت�ساهم
يف �إ��س�ع��اده��م واالل �ت �ق��اء و��س��ط �أج� ��واء من
البهجة وال�سعادة وا�ستثمار �أوق��ات�ه��م مبا
يفيد ،و�إثراء املعلومات لديهم وتنمية الوالء
واالن�ت�م��اء وذل��ك انطالقا م��ن دور الهيئة

و�شراكتها اال�سرتاتيجية مع دائ��رة �ش�ؤون
ال�ضواحي والقرى .و�أ�شارت �إىل �أن الهيئة
حتر�ص بتوجيهات من �صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة على امل�شاركة
يف الفعاليات و�إع��داد برامج توعوية تهدف
لغر�س ثقافة الرت�شيد بني فئات املجتمع
املختلفة .و�أ��ض��اف��ت �أن م�شاركة الهيئة يف

امل�شهورة بهند�ستها املعمارية الرائعة
امل�ستوحاة من الت�صاميم املعمارية ملنطقة
تو�سكانا الإي�ط��ال�ي��ة اخل�لاب��ة� ،ست�صل
تخفي�ضات “ذا �أوتلت فيليدج” يف هذا
املو�سم حتى  90%على جمموعة من
�أب��رز املاركات العاملية .ومع العديد من
اخليارات ميكن للمت�سوقني ا�ستك�شاف
العرو�ض يف � Dolce & Gabbanaأو
 Ted Bakerو ArmaniوGiorgio
 Armaniو DKNYوSuperdry

وغريها .وميكن ل��زوار املركز �أن ينهوا
ت���س� ّوق�ه��م ب �ت��ذ ّوق �أ� �ش �ه��ى احل �ل��وي��ات يف
متجر حلويات جوديفا.

«موانئ �أبوظبي»� ..شراكات ا�سرتاتيجية
وبنى حتتية متطورة تعزز ا�ستدامة النمو

•• �أبوظبي-وام:

جنحت جمموعة موانئ �أبوظبي يف تو�سيع ح�ضورها يف املنطقة والعامل
عرب حتقيق عدد من الإجن��ازات الالفتة خالل عام  ،2021بالرغم من
التحديات التي فر�ضتها جائحة “كوفيد ”19-على دول العامل.
واختتمت املجموعة �إجنازاتها خالل عام  2021بالتوقيع على عدد من
االت�ف��اق�ي��ات اال�سرتاتيجية م��ع �شركة تطوير العقبة تن�ص على تنفيذ
م�شاريع تطويرية يف جم��االت ال�سياحة واخل��دم��ات اللوج�ستية والنقل
والقطاع البحري يف مدينة العقبة باململكة الأردنية الها�شمية ،حيث �شملت
تطوير منطقة مر�سى زاي��د ،وحمطة لل�سفن ال�سياحية ،ون�ظ��ام رقمي
متقدم ملنظومة املوانئ� ،إىل جانب ا�ستطالع فر�ص تطوير وحتديث ميناء
متعدد الأغرا�ض ،ومطار امللك ح�سني الدويل بالعقبة.
ً
وحققت املجموعة �أدا ًء ت�شغيلياً ومالياً قوياً خالل  2021ظهر جليا يف
النتائج املالية للأ�شهر الت�سعة الأوىل املنتهية يف � 30سبتمرب 2021
حيث �سجلت معدل منو يف العائدات بلغ  22%مقارنة بالفرتة نف�سها
من العام املا�ضي لت�صل �إىل  2.791مليار درهم -ما يعادل  760مليون
دوالر ،يف زي��ادة عن الرقم امل�سجل خالل الأ�شهر الت�سعة الأوىل من عام
 2020وال�ب��ال��غ  2.295مليار دره��م  -م��ا ي�ع��ادل  625مليون دوالر،
ويعود هذا االرتفاع �إىل الزيادة يف �أحجام املناولة ،والتنويع يف قطاعات
�أعمال جديدة ،و�إبرام �شراكات ا�سرتاتيجية .كما �سجلت �أحجام احلاويات
التي متت مناولتها زي��ادة لت�صل �إىل  2.47مليون حاوية منطية خالل
الأ�شهر الت�سعة الأوىل من ع��ام  2021مقارنة بالرقم ال�سابق امل�سجل
خالل الفرتة نف�سها من العام املا�ضي والبالغ  2.42مليون حاوية منطية
على الرغم من بع�ض القيود التي ال يزال ي�شهدها قطاع ال�شحن واحلاويات
العاملي .و�شهد الإ�صدار الناجح ل�سندات جمموعة موانئ �أبوظبي بقيمة
مليار دوالر �أمريكي والتي يتم �إدراجها يف �سوق لندن للأوراق املالية و�سوق
�أبوظبي للأوراق املالية �إقبا ًال عاملياً وا�سعاً حيث جتاوزت م�ستويات االكتتاب
� 4.5أ�ضعاف الطرح خالل فرتة الذروة.

جمارك دبي تعلن مواعيد العمل
اجلديدة يف مراكزها اجلمركية

•• دبي-وام:

�أعلنت جمارك دبي عن مواعيد العمل اجلديدة يف مراكزها اجلمركية مع بدء
تطبيق النظام اجلديد للعمل الأ�سبوعي يف القطاع احلكومي.
و�أو�ضحت الدائرة �أن مواعيد العمل يف مراكزها اجلمركية تتيح للمتعاملني
احل�صول على كافة اخلدمات اجلمركية خالل �ساعات العمل املحددة يف كل
مركز بالإ�ضافة �إىل �إمكانية التقدم بطلبات اخلدمة على مدار ال�ساعة طيلة
�أيام الأ�سبوع عرب اخلدمات الذكية التي توفرها جمارك دبي من خالل الأجهزة
الذكية للمتعاملني .و�أكدت الدائرة �أن كافة املوظفني واملفت�شني اجلمركيني
يف املراكز اجلمركية �سيوا�صلون العمل على حتقيق �سعادة املتعاملني من خالل
اجناز وتقدمي اخلدمات ب�أف�ضل م�ستويات اجلودة التي ت�ضمن اخت�صار الوقت
واجلهد الالزم لإجناز املتعاملني كافة معامالتهم اجلمركية دون ت�أخري .وقد
زودت جمارك دبي مراكزها اجلمركية ب�أحدث الأجهزة والتقنيات التي تعمل
با�ستخدام اف�ضل تطبيقات تقنية املعلومات الذكية والذكاء اال�صطناعي ما
يتيح للمتعاملني اجناز العمليات اجلمركية بكفاءة عالية حيث متتاز �أنظمة
املعاينة والتفتي�ش الذكية التي طورتها وت�ستخدمها جمارك دب��ي ب�سرعة
اجناز عمليات الر�صد واملعاينة والتفتي�ش وا�ستكمال املعامالت اجلمركية ما
يحقق للتجار وامل�ستثمرين �سرعة التخلي�ص اجلمركي لب�ضائعهم ل�ضمان
و�صولها اىل الأ�سواق بان�سيابية كبرية حتقق للمتعاملني اف�ضل عائد مايل
من اختيارهم دبي مق�صداً لعملياتهم التجارية.

املهرجان ت�ضمنت ركنا خا�صا ي�شمل مر�سما
لالطفال و�ألعابا مبتكرة مثل �سلم الرت�شيد
وال �ت��ي يتعلم م�ن�ه��ا االط �ف��ال اه ��م مبادئ
الرت�شيد وعر�ض مميزات وفوائد ا�ستخدام
وت��رك�ي��ب الأدوات الرت�شيدية ال�ت��ي يجب
على اجلمهور الرتكيز عليها وال�سلوكيات
التي يجب االلتزام بها يف حياتهم اليومية
وت �ن �ظ �ي��م م �� �س��اب �ق��ات ل ل��أط �ف ��ال وتقدمي
الن�صائح ب�ط��رق غ�ير مبا�شرة م��ن خالل
م�سرح الدمى و�شخ�صيات كهروب وقطورة
وبيك مان.
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االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2021/16301
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساء يوم االربعاء  2022/01/5لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده جمموعة بي تي �سي العاملية (���ش.ذ.م.م)  +جمموعة البا�شق العاملية (���ش.ذ.م.م) و
او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
45,810
مالب�س رجاليه
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات
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حماكم دبي

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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70014

املو�ضوع :الأ�سماء

رقم املعاملة MOJAU_2021- 0040916
تنازل /بيع
�إعــالن تنــــازل

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني
الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول  :حممد مو�سى ح�سني حممد عزيز بابارى  ،اجلن�سية  :بنغالدي�ش
�إىل الطرف الثاين  :عبا�س �شريايل مويدوتى �شريايل  ،اجلن�سية  :الهند
باال�سم التجاري (بقالة البطل) ن�شاط الرخ�صة (بقالة) واملرخ�ص من دائرة التنمية
الإقت�صادية يف خورفكان  -ال�شارقة رخ�صة جتارية رقم 778799
ال�صادرة بتاريخ 2020/8/30
يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

حماكم دبي

تعلن دائ��رة حماكم را�س اخليمة بان املدعوة /ملياء را�شد
علي يهمور ال�شحي  ،تقدمت بطلب تغيري املقطع االول من
(ملياء) �إىل (�شيخة) ال�سمها  ،ليكون ا�سمها بعد التغيري /
�شيخة را�شد علي يهمور ال�شحي  ،وان من له م�صلحة يف
االعرتا�ض ان يتقدم خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ
االعالن امام ق�سم اال�شهادات والتوثيقات يف حمكمة را�س
اخليمة.
قا�ضي حمكمة را�س اخليمة االبتدائية
حممد مدحت �شكرى

حماكم دبياالبتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  9934/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف ال��دع��وى رق��م  5771/2021ام��ر اداء  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 194,030درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :عبدالغفور وعامل خان للنقل بال�شاحنات الثقيلة واخلفيفة  -ذ م م عنوانه � :إمارة دبي  /ر�أ�س اخلور
ال�صناعية  /بالقرب من دوار العبار  /كراج �شركة عبدالغفور وعامل خان للنقل  -هاتف  / 04- 3205883 #متحرك
 050-7166284 #بريد �إلكرتوين  #رقم مكاين )2928593466( :
وميثله  :ابراهيم علي املو�سى احلمادي
املطلوب �إعالنهما  - 1 :غ�سان ف�ؤاد ابو �ضاهر � -صفته  :منفذ �ضده  -2 ،غ�سان لتجارة مواد البناء �ش ذ م م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 194030
دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم
االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13431بتاريخ 2021/12/31
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70021

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ع�صام مفيد عربي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICPL2021 /0005341امر اداء

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -الليت ياداف
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2021 /0004866جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :ع�صام مفيد عربي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حممد �صالح احمد من�صور  ،اجلن�سية �سوري
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 6848
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :الليت ياداف
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ بنك امل�شرق (�ش م ع)
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 207710
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ
70021
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اعالن بالن�شر
 207/2021/9350تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده� -1/شركة الفجرية الوطنية للمقاوالت ذ م م
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ /دلتا داكت للتكييف � -ش ذ م م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )29510.5درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اعالن بالن�شر
 207/2021/4196تنفيذ جتاري

رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13431بتاريخ 2021/12/31
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0040620
تنازل /بيع

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/روي��ال لك لتجارة امل��واد الغذائية ذ م م -2يوجي�ش ا�شوك فاريا
ا�شوك ديف�شاند فاريافا ب�صفته حم��رر ال�شيك ال�صادر من روي��ال لك لتجارة املواد
الغذائية  -ذ م م  -جمهويل حمل االقامة  -مبا ان الطالب التنفيذ /طارق زياد ا�سحق
�صيام  -قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )404500درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �شاملة لر�سوم املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13431بتاريخ 2021/12/31

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
تنازل /بيع

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :حممد خليفه يعروف خليفه ال�سبو�سي  -اجلن�سية:
الإمارات العربية املتحدة ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ()%100
وذلك �إىل ال�سيدة  :فاطمه مطر علي مطر ال�شام�سي  -اجلن�سية  :الإمارات العربية
املتحدة ،يف الرخ�صة امل�سماه (احلكمة خلدمات رجال االعمال وطباعة وت�صوير امل�ستندات)
ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )720950ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت �أخرى:
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13431بتاريخ 2021/12/31
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اخلبري احل�سابي وامل�صريف
حممد �سعيد ال�شريف

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555
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70555

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555

رقم املعاملة MOJAU_2021- 0040918
تنازل /بيع
�إعــالن تنــــازل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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70608

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/278عقاري جزئي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 484019.5درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :سريجي �أناتوليفيت�ش كونونت�س  -و�آخ��رون  -عنوانه  :الإم��ارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع
مرا�سي درايف  -مبنى مبنى �سيتاديل تاور � -شقة مكتب  1504 - 1503اخلليج العربي
وميثله  :عبداهلل علي عبدالوهاب عبداهلل ال�سويدي
املطلوب �إعالنه  - 1 :زانادو للتطوير العقاري � -ش ذ م م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 484019.50
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

العدد  13431بتاريخ 2021/12/31
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0041056
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع بانني ال�سيد /علوي باليايل تودى كونهى حمى الدين  ،احمد
بطاقة هوية رقم  784196710375831الهند اجلن�سية  ،يرغب يف البيع والتنازل
عن كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماة (حمطة الرملة خلدمات ال�سيارات)
والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة حتت رقم  123535اىل ال�سيد /ال�شيخ حممد �صقر حميد
القا�سمي � ،إماراتي اجلن�سية ويحمل هوية رقم 784200004693543
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
70533
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املنظورة يف  :دائرة اجلزئية التجارية الثانية رقم 12
مو�ضوع الدعوى � :إحالة املطالبة اىل القا�ضي امل�شرف للر�أي �إذا رات عدالتكم او القا�ضي امل�شرف ح�سب الأحوال يف هذه املطالبة توافر
�شروط ا�ست�صدار �أمر االداء من عدمه .ثانيا  :الزام املدعي عليهما بان ي�ؤديا للبنك املدعي بالتكافل والت�ضامن فيما بينهما مبلغ وقدره
 759,669.75درهم (�سبعمائة وت�سعة وخم�سون الف و�ستمائة وت�سعة و�ستون درهم وخم�سة و�سبعون فل�س) بالإ�ضافة اىل فائدة
قانونية بواقع  12%مبثابة التعوي�ض اجلابر عن اال�ضرار التي حلقت بالبنك طالب االمر عن امتناع املطلوب �ضده املرت�صد يف ذمته
واملطل بال�سداد .ثالثا  :ت�ضمني املدعي عليهما بالتكافل والت�ضامن الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .رابعا � :شمول احلكم
بالنفاذ املعجل دون كفالة.
املدعي  :م�صرف الهالل � -ش م ع  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي  -مبنى بناء بنك ابوظبي التجاري � -شقة  - 2واحة
ال�سلكون Yassir.Ahmed@adcb.com - yosef.a.shahin@prestigeadvocates.com -
مكاين  - 1366976169 :وميثله  :علي �إ�سماعيل ابراهيم اجلرمن
املطلوب �إعالنهما  - 1 :ماتو�سيان للتجارة العامة (�ش ذ م م) � -صفته  :مدعى عليه  - 2 ،ليلى ماتو�سيان في�شاجان � -صفته  :مدعى
عليه .مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021-238يف الدعوى املذكورة �أعاله ل�صالح  /م�صرف
الهالل �ش م ع بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن فيما بينهما بان ي�ؤديا للمدعي مبلغ  759669.75درهم وفائدته بواقع � 5%سنويا من
تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمتهما امل�صروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات .حكما مبثابة
احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س الق�سم

العدد  13431بتاريخ 2021/12/31

70349

رقم املعاملة MOJAU_2021- 0041069
تنازل /بيع
�إعــالن تنــــازل
يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول  :خوكون مالك �سيكدير  ،اجلن�سية  :بنغالدي�ش (ن�سبة  %95من )%100
�إىل الطرف الثاين  :حممد �سيف اال�سالم حممد رامز الدين  ،اجلن�سية  :بنغالدي�ش (ن�سبة )%95
باال�سم التجاري (جنم القمر خلياطة العبايات وال�شيل) ن�شاط الرخ�صة (خياطة العبايات وال�شيل)
واملرخ�ص من دائرة التنمية الإقت�صادية يف خورفكان  -ال�شارقة رخ�صة مهنية رقم 533733
ال�صادرة بتاريخ  2005/2/16يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70535

رقم املعاملة MOJAU_2021- 0036346

�إخطار عدىل
املخطـر  :حممد اف�ضل حممد �صادق  -باك�ستاين اجلن�سية
العنوان  :ال�شارقة  -الغبيبة  1بناية رقم F26
هاتف رقم )0507672139 ( :
املخطر �إليه  :يا�سر عبداهلل علي ر�ستم روباری  -اماراتي اجلن�سية
العنوان  :ال�شارقة  -القراين  2بيت رقم 18
هاتف رقم 0553352663 / 0527749462 :
مو�ضوع الإخطار  :اخراج املخطر اليه من الرخ�صة التجارية
الوقـائـع -:
حيث ان املخطرة مالك للرخ�صة التجارية (حممد اف�ضل ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات) برقم  ، 538606فقد انتهت
الرخ�صة التجارية من تاريخ  2021/9/23ومت طلب املخطر اليه �أكرث من مرة  -وذلك اما لتجديد الرخ�صة �أو تغيريه
وذلك لتعيني وكيل خدمات جديد ولكنه يف كل مرة ال يجب ويتعذر عن احل�ضور حتى تراكمت الغرامات  ،حيث انني م�ستعد
ل�سداد الغرامات املرتاكمة - ،وعليه يعلن املخطر املخطر �إليه ب�ضرورة احل�ضور اىل الدائرة التنمية االقت�صادية وذلك للخروج
من الرخ�صة التجارية والدخال وكيل خدمات جدید و ذلك بعد �أ�سبوع من تاريخ ا�ستالم االعالن  -و اال�سوف يقوم املخطر
ب�إتخاذ االجراءات القانونية �ضده  ،وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل �إخطاركم بهذا ر�سميا ،

الكاتب العدل

العدد  13431بتاريخ 2021/12/31

العدد  13431بتاريخ 2021/12/31
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  1172/2021/16جتاري جزئي

70392

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13431بتاريخ 2021/12/31
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0041025
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /غالم بهادر تاج امللوك  -باك�ستاين اجلن�سية هوية
رقم  784195348710708 :يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة
( )%100لل�سيد /حممد نعمان خان �سيد خان  -باك�ستاين اجلن�سية  -يحمل جواز
�سفر رقم  SL4141661يف الرخ�صة التجارية امل�سماة (املالب�س اجلاهزة) �صادرة من
دائرة التنمية الإقت�صادية  -حكومة ال�شارقة برقم ()140499
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
70608

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555

تنازل /بيع

تنازل /بيع

تنازل /بيع

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيد  /م�ؤمن ح�سني احمد عبداحلفيظ  -اجلن�سية :
م�صر يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد/
فرا�س هانی عطا الرب�ضي اجلن�سية:الأردن ،يف الرخ�صة امل�سماه (�صالون الق�صر العربي
للحالقة) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم (،)783441
تعديالت �أخرى -:اليوجد،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  -:ال�سيد /ثاين حممد خمي�س را�شد ال�شام�سي  -اجلن�سية :
الإمارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد/
حيدرو�س حممد �سید بادیات مانابات حممد  -اجلن�سية  :الهند ،يف الرخ�صة امل�سماه
(�سوبرماركت بحر احلمرية) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم
( ،)625009تعديالت �أخرى :تغيري ال�شكل القانوين للرخ�صة من (م�ؤ�س�سة فردية) �إىل
(وكيل خدمات)،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيد�/أحمد غلوم يو�سف الأن�صاري  -اجلن�سية  :الإمارات -
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد/حممد بالل
ح�سني  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش  -يف الرخ�صة امل�سماه (خدمات الكورني�ش لتلبي�س ال�سيارات)
ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ( ،)25487تعديالت �أخرى
 :تغيري ال�شكل القانوين للرخ�صة من (م�ؤ�س�سة فردية) �إىل (وكيل خدمات)،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

الكاتب العدل

العدد  13431بتاريخ 2021/12/31

70349

حماكم دبي

املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555

رئي�س ال�شعبة

�إىل  :املحكوم عليه  /كميل اي�سم �إيالنا �ساريث كيبوم  -العنوان 9296181 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/8/10قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح  /القوارب للنزهة م�ؤ�س�سة فردية بالتايل :
ن�ص احلكم
قررت املحكمة  :مبثابة احل�ضوري -:
بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ  5850درهم "خم�سة �آالف وثمامنائة
وخم�سون درهم" ومبلغ  500درهم " خم�سمائة " تعوي�ض  ،والزام املدعي عليها
بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .ورف�ضت ما عدا
ذلك من طلبات.
حكما غري قابال لال�ستئناف .

�إخطار عديل

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  -:ال�سيد /ا�شرف عبدالرحمن كادابورام  -اجلن�سية  :الهند
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%50وذلك �إىل ال�سيد� /شوكت
بادینهاری بورايل  -اجلن�سية:الهند - ،يف الرخ�صة امل�سماه (كافترييا بيت الزيتون)
ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم (،)603455
تعديالت �أخرى -:اليوجد،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/1360مدين جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )32499درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :شريف حممد عبدال�سالم عبد الغني
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي � -شارع خليفه  -مبنى بناية بنك امل�شرق � -شقة 6/601
وميثله:زينب قل زاد علي دبر الدين البلو�شي
املطلوب �إعالنهما  -1 :اليا�س عمر حممد الب�شاب�شه  -2احمد حممد كرمي الهزبر � -صفتهما :منفذ
�ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )323499درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني
الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول � :سالم موالنثيكال اليار  ،اجلن�سية  :الهند
�إىل الطرف الثاين  :باداتيل عبداهلل كوتى ابوبكر  -اجلن�سية  :الهند
باال�سم التجاري (مطعم وكافترييا ال�سياح) ن�شاط الرخ�صة (مطعم  ،بيع الوجبات
اخلفيفة (كافترييا)) واملرخ�ص من دائرة التنمية الإقت�صادية يف خورفكان  -ال�شارقة
رخ�صة جتارية رقم  530035ال�صادرة بتاريخ 2004/9/7
يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

تنازل /بيع

العدد  13431بتاريخ 2021/12/31

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0004873مدين (جزئي)

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

�ضد  /املدعي عليه  :مروان �إنطرانيك كره بت ا�صادوريان
املقامة من  /بنك را�س اخليمة الوطني (�ش م ع)
مبا ان هناك دعوى مقامة �ضدكم مبحكمة دبي االبتدائية حتت الدعوى رقم
 2021/627جتاري م�صارف جزئي ،وحيث انه مت ندبنا خبريا م�صرفيا
يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام قانون االثبات ل�سنة  1992م
بخ�صو�ص اعمال اخلربة امام املحاكم ،ندعوكم حل�ضور اجتماع اخلربة عن بعد
عن طريق تطبيق  ZOOMوذلك يوم االربعاء املوافق  2022/1/5يف متام
ال�ساعة  12.00ظهرا ،ويرجى منكم اح�ضار كافة امل�ستندات امل�ؤيدة واملثبتة
لدفاعكم عند ح�ضوركم لالجتماع.

الكاتب العدل

العدد  13431بتاريخ 2021/12/31

70021

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1065/2021/211تنفيذ عقاري

يف الدعوى  2021/627جتاري م�صارف جزئي

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد :منظور خان ن�صر اهلل خان  ،اجلن�سية -باك�ستان يرغب يف البيع
والتنال عن ن�سبة  %50من كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد :امان وىل م�صاحب
خان  ،اجلن�سية  -باك�ستان ويرغب ال�سيد /منظور خان ن�صر اهلل خان  ،اجلن�سية  -باك�ستان يرغب
يف البيع والتنازل عن ن�سبة  %50من كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد� :شهزاد
يعقوب احمد  ،اجلن�سية  -باك�ستان  ،يف الرخ�صة (�صقر ال�شرق ل�صيانة ال�سيارات) والتي ت�أ�س�ست
ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )778194ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية.
تعديالت اخرى  :دخول �شريك � /شركاء وخروج اخر  /اخرين .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة
( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى
ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ
هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع
االجراءات القانونية

العدد  13431بتاريخ 2021/12/31

70021

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1941/2021/208تنفيذ مدين

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

حمكمة التنفيذ

اعــــالن بالن�شـــر
70535

70197

العدد  13431بتاريخ 2021/12/31

70197

العدد  13431بتاريخ 2021/12/31

70555

تنازل /بيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  /حممد علي حممد ال�شقاع ,اجلن�سية  :االمارات ,يف البيع والتنازل عن
كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد � /شاهد خان ف�ضل قیوم خان ,اجلن�سية  :باك�ستان,
بالرخ�صة امل�سماه (�سماء الريا�ض ل�صناعة البال�ستيك) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة
رقم ( )627124ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة
تعديالت اخرى  :تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ،م،م
تغيري اال�سم التجاري من (�سماء الريا�ض ل�صناعة البال�ستيك) اىل (�سماء الريا�ض ل�صناعة
البال�ستيك ذ م م �شركة ال�شخ�ص الواحد)
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل
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ح�صاد عام ّ :2021
حمطات مثرية يف �صور
•• الفجر -خرية ال�شيباين

املهاجرون الذين تقطعت بهم ال�سبل يف بيالرو�سيا ،موجة عنيفة من كوفيد-
 19يف الهند� ،أوملبياد طوكيو  ...مت ّيز عام  2021يف العامل بلحظات تاريخية،
التقطها م�ص ّورون يف جميع �أنحاء العامل .اخرتنا من �أبرزها ما يلي:

- 1جنود البحرية ال�سريالنكية يزيلون يف  27مايو �أنقا�ض �سفينة “�إم يف �إك�س بري�س بريل” ،وهي �سفينة حاويات
غرقت بالقرب من �سريالنكا ،وحتمل ،من بني �أ�شياء �أخرى� ،أطنا ًنا من زيت الوقود وحم�ض النيرتيك ،وخ�صو�صا
مليارات من حبيبات البال�ستيك ال�صغرية .وهذه الأخرية ،و�صلت اىل �شواطئ ال�ساحل ال�سريالنكي على طول مئات
الكيلومرتات .كارثة بيئية مروعة اعتربتها الأمم املتحدة �أكرب ت�سرب بال�ستيكي يف التاريخ.

- 2كان الرجل الذي يرتدي غطاء ر�أ���س بقرين ثور ،والعلم الأمريكي يف يده ،رم� ًزا للهجوم على مبنى
الكابيتول الأمريكي يف  6يناير  ،2021يف وا�شنطن ،بعد وقت ق�صري من دعوة الرئي�س ال�سابق دونالد
ترامب لأن�صاره للتظاهر �أمام الكوجنر�س الذي كان ي�ستعد للم�صادقة على فوز الدميقراطي جو بايدن.
حُ كم على ع�ضو جمموعة كيو انون جيك �أجنيلي ،املعروف � ً
أي�ضا با�سم “كيو �شامان” ،بال�سجن � 41شه ًرا.
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- 3الألعاب النارية ت�ضيء �سماء ال�ستاد الأوملبي خالل حفل افتتاح �أوملبياد طوكيو  2020يف 23
يوليو .مت ت�أجيل الأوملبياد والتلويح ب�إلغائها لكنها �أقيمت يف النهاية خلف �أبواب مغلقة ،يف الفرتة
من  23يوليو �إىل � 8أغ�سط�س
 .ت�صدرت الواليات املتحدة الت�صنيف ،تلتها ال�صني واليابان.

�- 4أح��داث �أفغان�ستان دفعت العامل كله �إىل حب�س �أنفا�سه .بعد ان�سحاب القوات الأمريكية من البالد ،انهارت احلكومة الأفغانية وجي�شها يف
وقت قيا�سي �أمام تقدم حركة طالبان .وبعد ع�شرين عا ًما من الإطاحة بها من ال�سلطة ،ا�ستعادت هذه الأخرية ال�سيطرة على البالد يف �أغ�سط�س.
يف العا�صمة كابول ،تركت م�شاهد الذعر ب�صماتها .واقتحم �آالف الأ�شخا�ص مطار املدينة يف حماولة للفرار من النظام املخيف املعروف على وجه
اخل�صو�ص بوح�شيته ومتييزه �ضد املر�أة.

- 5حاول حوايل  4000مهاجر ،معظمهم من ال�شرق الأو�سط ،عبور احلدود بني بيالرو�سيا وبولندا يف نوفمرب  ،2021على �أمل �أن يتمكنوا من
دخول االحتاد الأوروبي .مت منعهم بالأ�سالك ال�شائكة ومن قبل اجلي�ش البولندي ،ومل يكن �أمامهم خيار �آخر �سوى التخييم لعدة �أيام هناك ،يف
درجات حرارة �شديدة الربودة .وهكذا وجد ه�ؤالء الن�ساء والرجال والأطفال �أنف�سهم و�سط توترات بني �أوروبا ومين�سك ،حيث ُتتّهم هذه االخرية
بتدبري هذه احلركة انتقاما من العقوبات الغربية املفرو�ضة عليها.

�- 6أ ّثر التغيرّ املناخي ب�شدة يف العام الذي ينتهي .الفي�ضانات املدمرة يف �أوروبا وحتى يف ال�صني ،وت�سونامي احلرائق يف الواليات املتحدة وتركيا
واليونان  ...لقد تتالت الكوارث املناخية عام .2021
يائ�سا �إبطاء حرائق الغابات بالقرب من قرية بيفكي ،يف ثاين
ويف نف�س العام ،عُقد م�ؤمتر كوب  26يف غال�سكو ،بنتيجة متوا�ضعة .هنا ،رجل يحاول ً
�أكرب جزيرة يف اليونان ،يف � 8أغ�سط�س .2021

- 7منذ نهاية عام � ،2021أحدث و�ضع املهاجرين يف �شمال فرن�سا ،يف كاليه وحميطها� ،ضجة كبرية .وتط ّلب الأمر م�أ�ساة موت  27منهم خالل
عبور حمفوف باملخاطر للمان�ش يف  24نوفمرب ،لتُ�س ّلط الأ�ضواء على و�ضعهم الال�إن�ساين .تراجيديا مل تغيرّ الكثري ،وما زال حوايل 1500
مهاجر يعي�شون يف خطر �شديد بالقرب من كاليه ،يف انتظار يائ�س لتجربة حظهم للو�صول �إىل �إجنلرتا .هنا ،منفية حتمل �أطفالها على �شاطئ
دوجنينا�س ،على ال�ساحل اجلنوبي ال�شرقي لإجنلرتا ،يف  24نوفمرب  ،2021بعد �أن مت �إنقاذهم �أثناء العبور.

- 8كان هذا العام ملي ًئا باحليوية واحلما�س بالن�سبة لأجنيال مريكل .بعد �ستة ع�شر عاما يف
تنحت امل�ست�شارة الأملانية� ،إي��ذان��ا بنهاية حقبة .يف � 23سبتمرب ،قبل ثالثة �أي��ام من
ال�سلطةّ ،
االنتخابات الفيدرالية الأملانية التي مت فيها تعيني �شولتز خلالفتها ،حاولت ب�صعوبة �إطعام
اللوريكات الزرقاء يف مارلو بارك يف �شمال �أملانيا.

– 9حمرقة للجثث يف احلدائق ،وم�ست�شفيات غارقة ،والنا�س يبحثون يف ي�أ�س عن ا�سطوانات
الأك�سجني  ...انت�شرت �صور تف�شي الوباء امل�أ�ساوي الذي حدث يف �أبريل ومايو يف الهند ب�سبب
متغيرّ دلتا �شديد العدوى .ووفقًا لتقرير ر�سمي ،مت ت�سجيل حوايل  415000حالة وفاة من
كوفيد -19حينها يف البالد .وهذه �أ�سو�أ م�أ�ساة �إن�سانية منذ ا�ستقالل البالد عام .1947

�- 10أقام النظام ال�صيني احتفالاً كبريًا مبنا�سبة مرور  100عام على ت�أ�سي�س احلزب ال�شيوعي ال�صيني ،الذي ت�أ�س�س
حتت الأر�ض يف �شنغهاي يف يوليو  1921ويحكم الإمرباطورية دون تنازالت منذ عام  .1949واحتفل الآالف من
امل�شاركني املدربني بالذكرى املئوية لت�أ�سي�س احلزب ال�شيوعي يف �ساحة تيانامنني يف بكني يف الأول من يوليو .وب�صفته
وري��ث م��او ،يعتمد �شي جني بينغ ،الرجل الأول يف ال�صني حاليًا ،على تلك ال�شخ�صية ال� ّرم��ز ،التي ال ت��زال حتظى
باالحرتام من قبل العديد من ال�صينيني ،من �أجل تر�سيخ �سلطته.
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ثالث �أ�ساطري عن اللقاحات امل�ضادة لكورونا
منذ انت�شار جائحة كورونا يف جميع دول العامل� ،شاعت
عدة �أ�ساطري واعتقادات خاطئة عنها ،دفعت الكثريين
�إىل الإحجام عن التطعيم �ضد هذه العدوى اخلطرية.
من بني الأ�ساطري ال�شائعة عن التطعيم �ضد كورونا
التي يتوهم البع�ض �صحتها� ،أن التطعيم يت�سبب يف
ال�سرطان.
وي�ع��ود من�ش�أ ه��ذا االع�ت�ق��اد �إىل ر�أي ي�ق��ول �إن �أولئك
الذين تلقوا تطعيمات �ضد �شلل الأطفال عرث لديهم
على الفريو�س ال�ق��ردي "�إ�س يف  ،"40وه��و يوجد يف
اللقاحات ،ويت�سبب يف �إ�صابة القوار�ض بعدة �أنواع من
ال�سرطانات.
باملقابل ،يقول العلم :للت�سبب يف ال�سرطان ،يتوجب
ع�ل��ى �أح ��د م�ك��ون��ات ال�ل�ق��اح �أن ينتظم داخ ��ل ال�صبغة

الوراثية ،و�أن يلحق ال�ضرر باجلني الذي يتوىل حماية
اخلاليا من الدخالء ،ومن امل�ؤكد �أن اللقاحات امل�ضادة
لعدوى فريو�س كورونا ال يوجد بها مكون لديه مثل
هذه القدرة.
االعتقاد الثاين اخلاطئ ين�ص على �أن التطعيم �ضد
كورونا يغري احلم�ض النووي.
ويرد العلم بالقول �إن مكونات اللقاحات ال تتفاعل مع
احلم�ض النووي للأ�شخا�ص امللقحني ،وبالتايل لي�س
لديها القدرة على �إحداث تغيري يف ال�شفرة الوراثية.
الأ�سطورة الثالثة تقول �إن اللقاحات تت�سبب يف العقم:
يقول املتخ�ص�صون �إن مكونات اللقاحات ال يدخل �أي
منها يف اخلاليا التي تنمو فيها احليوانات املنوية ،وهذا
يعني �أن اللقاحات ال ت�ؤثر على اخل�صوبة مطلقا.

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

�إكليل اجلبل
يُعترب �إكليل اجلبل
م � � ��ن ال � �ن � �ب� ��ات� ��ات
ال�ع�ط��ري��ة ويتم ّيز
ب� � ��زه� � ��ور جميلة
زرقاء اللون مائلة
�إىل الأرجواين.
ويتم ا�ستخدام هذا
النبات يف م�ستح�ضرات التجميل والأدوية ملكافحة الإنفلونزا وال�صداع� ،إلاّ
�أنّ الأبحاث التي �أجريت م�ؤخراً ك�شفت ا�ستخدامات �أخ��رى للروزماري
حت�سن الذاكرة بن�سبة  75باملئة.
�أبرزها �أ ّنها ّ
ومن فوائد ا�ستن�شاق �إكليل اجلبل ،تنظيم حا�سة ال�ش ّم وتن�شيط الدماغ
�أي�ضاً.
ك �م��ا ي �ح �ت��وي ه ��ذا ال �ن �ب��ات ع �ل��ى م � ��وا ٍد م �� �ض��ادّة ل�ل�أك �� �س��دة م �ث��ل حم�ض
 rosmarinicوحم�ض  carnociqueالذي يحمي اخلاليا احل ّية
يف اجل�سم من امليكروبات.
وقد �أظهرت الدرا�سات� ،أنّ هناك رابطاً وثيقاً بني الرائحة والذاكرة وبني
ا�ستن�شاق الروزماري وحت�سني الذاكرة بن�سبة ت�صل حتى  75باملئة.
ويحتوي نبات �إكليل اجلبل على مركبات الفالفونويد امل�ضادّة للأك�سدة
التي حتمي القلب والأوعية الدموية من الأمرا�ض وتقي من ال�شيخوخة.
وتكمن فوائده �أي�ضاً يف عالج ا�ضطرابات املعدة وحت�سني وظائف الكبد

• من القائل  :ال تقل فيما ال تعلم فتتهم فيما تعلم ؟
الثوري

• من خ�صائ�ص غاز امليثان؟
ي�شتعل بلهب �أزرق غري م�ضيء

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

•اي الطيور التالية ت�ستخدم خيوط العنكبوت
اللزجة يف بناء االع�شا�ش؟
الطنان

• ال َّتكْنيتْيوم عن�صر كيميائي وهو �أول عن�صر يتم
�إيجاده �صناع ًيا ،وع��دده الذري ،43فما هو الأ�سم
الذي �أطلقه عليه العلماء يف البداية ؟

ما�سوريوم

النمر �إيكو  ،الذي ُقتل بعد �أن التهم ذراع رجل عندما عرب �إىل جزء غري م�صرح به من حديقة حيوان نابويل،
فلوريدا ،الواليات املتحدة .رويرتز

ك�شف الدكتور ميخائيل داف�ي��دوف ،الع�ضو املرا�سل يف �أكادميية العلوم
الرو�سية ،كبري �أط�ب��اء مركز البينو -2لأم��را���ض ال�سرطان ،الأعرا�ض
املبكرة لل�سرطان ،التي تتطلب مراجعة الطبيب فورا.
وي�شري الأخ���ص��ائ��ي ،يف ح��دي��ث ل�صحيفة "رو�سي�سكايا غازيتا"� ،إىل �أن
ال�سرطان يكت�شف بعد منو ال��ورم �أو ظهور النقائل .ولكن هناك �أعرا�ض
مبكرة يجب عدم جتاهلها.
وي�ضيف العديد من هذه الأعرا�ض قد ت�شري �إىل �أمرا�ض �أخرى �أي�ضا ،ومع
ذلك يجب عدم جتاهلها واالنتباه لها دائما قبل فوات الأوان .و�أول عالمة
يجب عدم جتاهلها هي ال�سعال الذي ي�ستمر �أكرث من �شهر .بالطبع قد
ي�شري هذا ال�سعال �إىل التهاب ال�شعب الهوائية �أو مر�ض مو�سمي .كما قد
يكون من الأع��را���ض املبكرة ل�سرطان الرئة� ،أو ورم يف الرقبة �أو الر�أ�س،
خا�صة �إذا كان ال�سعال م�صحوبا بالدم.
وي�ضيف ،كما �أن بحة ال���ص��وت ،ق��د ت�شري �إىل �إ��ص��اب��ة العقد اللمفاوية
�أو احلنجرة .ويجب عدم جتاهل ظهور �أي ورم �أو تقرح يف جتويف الفم
ومراجعة الطبيب فورا.
وال �ع�لام��ة ال�ث��ال�ث��ة يف ق��ائ�م��ة الأع ��را� ��ض امل�ب�ك��رة ل�ل���س��رط��ان��ن ه��ي ظهور
م�شكالت يف اجلهاز اله�ضمي وا�ستمرارها فرتة طويلة .فمثال يف حالة ورم
يف القولون قد يعاين ال�شخ�ص من الإ�سهال �أو الإم�ساك فرتة طويلة ،كما
يجب عدم جتاهل ظهور الدم يف الرباز.
ويقول" ،يجب يف هذه احلاالت مراجعة الطبيب ب�أ�سرع وقت وعمل تنظري
للقولون ،ما ي�سمح بفح�صه ب�صورة مف�صلة".
وي�ضيف ،بعد الأربعني من العمر ،يجب �إجراء هذا الفح�ص �سنويا ،لأنه
الو�سيلة الوحيدة الكت�شاف �سرطان القولون مبكرا .كما يجب االنتباه �إىل
ع��دد م��رات التبول يف اليوم ،وه��ل يعاين ال�شخ�ص من احتبا�س البول �أو
ظهور الدم يف البول ،لأن هذه احلاالت قد ت�شري �إىل �سرطان الربو�ستات
�أو املثانة.
ويدرج اخلبري احلرقة و�صعوبة البلع يف قائمة الأعرا�ض املبكرة لل�سرطان،
لأنها قد تكون عالمة ل�سرطان املعدة �أو املريء .ويف حالة �سرطان املبي�ض
�أو الرحم قد تظهر �آالم يف الظهر �أو احلو�ض وانتفاخ البطن وع�سر اله�ضم
وحكة م�ستمرة يف الأع�ضاء التنا�سلية ،وقد تظهر �إفرازات غري اعتيادية.
وي�ضيف ،عمليا ميكن �أن ت�شري التغريات يف العقد اللمفاوية التي ت�ستمر
خالل �شهر� ،إىل وجود ورم خبيث .وبالإ�ضافة �إىل ذلك يجب االنتباه �إىل
�أي تغري يف ال�شامات والوحمات ،وكذلك جروح وتقرحات التلتئم وظهور
بقع على اجل�ل��د �أو اللثة وال�ل���س��ان .ودع��ا الأخ���ص��ائ��ي� ،إىل ع��دم جتاهل
ال�شعور بالتعب واحلمى الليلية والتعرق وفقدان الوزن ال�سريع غري املربر
وال�صداع غري املعتاد.

• اجلمربي يولد يف بداية حياته ذكر ثم يتحول �إىل �أنثى ببطء.
• هناك  50نوع خمتلف من حيوان الكنغر.
• خلد املاء ميكنه �أكل مثل وزنه من الديدان يف اليوم.
• الرباغيث �أ�سرع  50مرة من املكوك الف�ضائي مقارنة بحجمها.
• دم العناكب �شفاف.
• البعو�ض يف�ضل ال�صغار ال الكبار ،وال�شقر ال ال�سمر.
•  4من  20,000نوع من النحل هي فقط التي تنتج الع�سل.
• كل الب�شر على وجه الأر�ض ميكن ا�ستيعابهم يف كيلومرت مكعب واحد.
• هناك �أكرث من  4300نوع خمتلف من اخلناف�س.
• رد فعل الذباب هو  30م ّلي يف الثانية الواحدة.
• هل تعلم �أن بع�ض احليوانات متلك حا�سة للذوق �أقوى من حا�سة الذوق عند الإن�سان.
فمعلوم �أن جمموع اع�صاب التذوق عند الإن�سان حوايل  ،3000وهي لي�ست ح�سا�سة جداً بل معتدلة .وهناك
بع�ض ف�صائل احليوانات حتمل يف ل�سانها �أكرث من  5500ع�صب ذوقي .وهناك جمموعة من احليوانات
ي�صل جمموع �أع�صاب الذوق لديها ما يقارب  50,000جمموعة .ومتلك احليوانات البحرية عادة �أع�صاب
تذوق على جلودها اخلارجية يف كامل ج�سدها� .أما الذباب والفرا�شات فتوجد هذه الأع�صاب يف �أقدامها.
• �أخطبوط املحيط الهادئ العمالق ميكنه �أن مي ّرر ج�سمه من خالل ثقب بحجم منقاره.
• الغزالن ال يحبون الق�ش.

الطماع والبخيل
تقابل �صديقان للذهاب �إىل ال�سوق ل�شراء بع�ض االحتياجات ،وكان احدهما بخيل فف�ضل ان يذهب مع �صديقه
حتى يوفر اجرة ال�سيارة والأخر كان طماع وف�ضل ان يذهب مع �صديقه ليوفر ثمن بع�ض االغرا�ض .
يف ال�سوق وقف البخيل ي�شرتى من االغرا�ض الرخي�صة وي�ساوم البائع بعنف حتى يقلل من ثمنها وكان يقف
الطماع بجانبه ي�ساعده يف امل�ساومه ويف املرة االوىل �ساوم االثنان على �شراء ال�سكر وبعد ان �أفلحا يف �شرائه
ب�سعر جيد قال الطماع ل�صديقه البخيل ادفع للبائع و�س�أعطيك بعد قليل ،ثم ذهب االثنان لبائع الطحني
و�ساوما معا حتى ا�شرتوا كي�سا ب�سعر جيد فقال الطماع للبخيل ادفع التخف و�س�أعطيك بعد قليل ،بعد ذلك
ذهب االثنان وهم يحمالن ال�سكر والطحني ل�شراء كمية من ال�سمن والزيت من عند الدهان ووقفا ي�ساومان
حتى كاد البائع ان يجن فف�ضل ان يبيع لهم وينتهي منهما وكان الثمن م�ساويا لثمن الطحني وال�سكر فقال
البخيل للطماع ادفع فقد انتهت نقودي ولو مل ن�شرت االن ف�سن�أخذه ب�سعر اغلى ف�أ�ضطر الطماع للدفع ،ثم
�صارا وذهبا ل�شراء ع�سل و�ساوما الرجل حتى فا�ض به الكيل ف�صرخ فيهم ليرتكوا املكان وليدفعوا ما ي�شا�ؤون،
حمل البخيل والطماع اغرا�ضهم وكانت كثرية فقال الطماع لن�ستعني بحمال وعربه فقال البخيل لي�س معي
نقود فقال الطماع فالنح�ضر احلمال والعربة ثم نتفاهم ،جاء احلمال بعربته وحمل الأغرا�ض وفوقها البخيل
والطماع وو�صل بهما �إىل الدار وهناك وقف االثنان ي�ساومان احلمال على ال�سعر حتى كاد احلمال ان يجن
فما كان منه اال قال لهما اريد نقودي واال ناديت ال�شرطة وبد�أ بال�صراخ ب�صوت عاىل ف�أ�سرع البخيل والطماع
لأ�سكاته ولكنهما ت�صادما معا ف�أ�صابا العربة مما جعلها متيل وي�سقط ما عليها يف حو�ض ماء كبري ت�شرب منه
اخليول فتجمد الطحني وذاب ال�سكر و�ضاع الزيت وال�سمن مع املاء والع�سل  ..هذا جزاء البخيل وجزاء الطماع
دفعا نقودا ليتعذبوا بها ولكنهما لن يتوبا ابدا .

