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علماء ي�ستخدمون غر�سة دماغية لعالج �الكتئاب لدى �مر�أة
لزراعة  نوعها  من  فريدة  جراحية  لعملية  اأمريكية  ام��راأة  خ�ضعت 
اأن  بعد  منه،  تعاين  ال��ذي  ال�ضديد  االك��ت��ئ��اب  لعالج  دماغية  غر�ضة 

ا�ضتنفدت جميع خيارات العالج االأخرى.
اأ�ضبحت  حياتها  اإن  ع��ام��اً(   36( �ضارة  تدعى  التي  املري�ضة  وتقول 
يف  الثقاب  علبة  بحجم  غر�ضة  زراع���ة  منذ  ي�ضدق  ال  ب�ضكل  اأف�ضل 
جمجمتها، وذلك بعد اأن عانت من االكتئاب ل�ضنوات، وف�ضلت جميع 
العالجات االأخرى، مبا يف ذلك م�ضادات االكتئاب والعالج بال�ضدمات 
ا�ضتطاعت  فقد  راب��ح،  ره��ان  اأنها  ال��زرع  عملية  واأثبتت  الكهربائية. 

التخل�ص من االكتئاب منذ اأكرث من عام.
العالج  خ��ي��ارات  جميع  ا�ضتنفدت  "لقد  ���ض��ي  ب��ي  ل��ب��ي  ���ض��ارة  وق��ال��ت 
املمكنة. اأ�ضبحت حياتي اليومية مقيدة للغاية. �ضعرت بالتعذيب كل 
اأعماق  اأي �ضيء. وعندما كنت يف  اأفعل  اأو  اأحت��رك  بالكاد  ي��وم، وكنت 

االكتئاب، كل ما راأيته كان قبيًحا".
���ض��يء. وبداأ  ك��ل  ت��غ��ر  ال��زرع��ة الأول م���رة،  ول��ك��ن ع��ن��دم��ا مت ت�ضغيل 
ثقوب  حفر  وت�ضمنت  كاماًل،  يوًما  ا�ضتمرت  جراحية  بعملية  االأم��ر 
مبا�ضرة  الكهربائية  االأ�ضالك  تو�ضيل  خاللها  من  مت  جمجمتها  يف 
ومولد  البطارية  على  حتتوي  التي  الوحدة  و�ضع  وج��رى  بدماغها، 

النب�ص يف العظم، اأ�ضفل فروة راأ�ضها مبا�ضرًة.

ال �لور�ثة وال �ل�سيخوخة.. هذ� �سبب ت�ساقط �ل�سعر
للعالج،  قابل  غ��ر  اأم��ر  اأن��ه  على  ال�ضعر  ت�ضاقط  اإىل  البع�ص  ينظر 
الوراثة، لكن  اأو  بال�ضيخوخة  ال�ضبب وراء ذلك متعلق  اأن  ويعتقدون 

درا�ضة جديدة تقدم تف�ضرا جديدا للظاهرة التي توؤرق الكثرين.
ال��دول��ي��ة لعلوم  "املجلة  ن�����ض��رت يف دوري����ة  ال��ت��ي  ال���درا����ض���ة،  وذك����رت 
التجميل"، اأن املفتاح يف مكافحة ت�ضاقط ال�ضعر هو حماربة ال�ضغوط 
البيئية التي حتيط باالإن�ضان، مثل التعر�ص لالأ�ضعة فوق البنف�ضجية 

والتلوث.
واأ�ضافت اأن هذه العوامل تع�ضف ب�ضحة فروة الراأ�ص، مما يجعل من 

ال�ضعب على �ضعرنا اأن يظل ثابتا فوق هذه الفروة.
يف  ت�ضاعد  اأن  ميكن  االأك�����ض��دة  م�����ض��ادات  اأن  اإىل  ال��درا���ض��ة  وتو�ضلت 
ال�ضعر يف  ي�ضاعد  ال��راأ���ص، مما  ف��روة  التاأك�ضدي يف  االإج��ه��اد  تقلي�ص 
البقاء ثابتها يف جذوره. ويعك�ص هذا االإجهاد ب�ضكل اأ�ضا�ضي حالة من 

عدم التوازن بني االأك�ضجني املنتج واملحتفظ به يف خاليانا.
التاأك�ضدي  االإج��ه��اد  بني  �ضلة  بوجود  املا�ضي  يف  اعتقاد  هناك  وك��ان 
وت�ضاقط ال�ضعر، لكن موؤلفي الدرا�ضة اجلديدة يوؤكدون ب�ضكل قاطع 
دور هذا االإجهاد يف ت�ضاقط ال�ضعر، عن طريق اإ�ضعاف ال�ضلة الرابطة 

ببني �ضعرنا وفروة راأ�ضنا.

متى يجب ��ست�سارة �لطبيب ب�سبب �حمر�ر �لعني
الروؤية.  تدهور  ب�ضبب  املزعجة  ال�ضحية  املتاعب  من  العني  التهاب 
وقد يكون ال�ضبب ب�ضيطاً مثل ذرة غبار يف العني، وقد ينذر ببمر�ص 

خطر مثل التهاب القزحية، الذي يهدد بالعمى اإذا مل يعالج.
اأو�ضح طبيب العيون االأملاين لودغر فولرينغ اأن التهاب العني يظهر 
اأن  اإىل  الدمعية، م�ضراً  االإف���رازات  وزي���ادة  العني  اح��م��رار  يف �ضورة 
�ضببه قد يكون ب�ضيطا مثل غبار يف العني، اأو قلة ال�ضائل الدمعي، اأو 

احل�ضا�ضية، مثل ح�ضا�ضية حبوب اللقاح.
واأردف فولرينج اأن التهاب العني قد يهدد مبر�ص خطر مثل التهاب 

القزحية، الذي قد يوؤدي اإىل العمى.
ومن جانبه، اأ�ضار طبيب العيون االأملاين فيليب �ضتيفن اإىل اأن التهاب 
العني قد ي�ضر اإىل التهاب امللتحمة، الذي يوؤدي اإىل زيادة االإفرازات 
الدمعية مع ال�ضعور بحكة، اأو التهاب القرنية، امل�ضحوب باآالم �ضديدة 

مع ال�ضعور بحرقان، وتراجع القدرة على االإب�ضار.
وبال�ضوؤال عن العدوى بالتهاب العني، اأو�ضح �ضتيفن اأن االأمر يتوقف 
على نوع االلتهاب حيث يكون ُمعديا اإذا كان �ضببه فرو�ضاً وبكتريا 
املري�ص  على  يتعني  حيث  القرنية،  والتهاب  امللتحمة،  التهاب  مثل 
ا�ضتخدام  ع��ن  ب��االم��ت��ن��اع  ال�ضحية،  النظافة  ب��ا���ض��راط��ات  االل��ت��زام 

منا�ضف م�ضركة مع الغر.
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عار�سات �أزياء م�سريات ي�سعني 
لتغيري �ملعايري يف عامل �ملو�سة 

كان ال�ضائد يف م�ضر حتى اليوم اأن تكون عار�ضات االأزياء غالباً "من اأوروبا 
�ضركة  اللون"، بح�ضب موؤ�ض�ضة  و�ضعر وعيون فاحتة  ب�ضرة  ال�ضرقية وذوات 
عليها  "عفا  للجمال  معاير  تغير  على  تعمل  التي  الديب  اميان  "اأون" 
الزمن". وقد بداأت الديب البالغة 28 عاما و�ضاحبة القوام النحيف للغاية 
وال�ضعر املجعد، م�ضوارها املهني قبل ع�ضر �ضنوات يف ميالنو باإيطاليا حيث 

نبهها "م�ضورون كبار" اإىل اأنها "اأول عار�ضة م�ضرية ي�ضادفونها".
من  العربية"،  "فوغ  جملة  �ضفحات  على  ظهرت  التي  العار�ضة  وتت�ضاءل 
مكتبها يف قلب القاهرة "لكن ملاذا؟ .. �ضحيح اأن �ضناعة املو�ضة ال تزال يف 
طور النمو يف العامل العربي .. ولكن اإىل هذا احلد؟؟". وخالل هذه ال�ضنوات 
الع�ضر، حت�ضن الو�ضع، بح�ضب موقع "ذي فا�ضون �ضبوت" املتخ�ض�ص، وخالل 
مو�ضم خريف 2021 كانت %43 من العار�ضات من ذوات الب�ضرة امللونة، 
�ضعرت   ،2018 نهاية  يف  القاهرة  اإىل  عودتها  ل��دى  قيا�ضية.  ن�ضبة  وه��ي 
اأو  "اأون"،  �ضركة  ي�ضرا  �ضقيقتها  مع  واأ�ض�ضت  مهيئا  بات  الو�ضع  اأن  الديب 
)نه�ضة( بلغة النوبيني وهم اأقلية اثنية ذات ب�ضرة �ضمراء يف جنوب م�ضر، 
من اأجل تدريب فتيات "يطمحن اأن ي�ضبحن عار�ضات" ومل يجدن حتى ذلك 
احلني "من يدعمهن". وتوؤكد الديب لوكالة فران�ص بر�ص "اجلمال ال ميكن 
حتديده مبالمح الوجه اأو لون العيون اأو ال�ضعر". وتتابع "نحن نبحث عن 
�ضخ�ضية مميزة   لتكوين  ا�ضتعداد  ولديهن  اخلا�ضة  لديهن هويتهن  فتيات 
املارة  ت�ضمع  اأن  اأبيام  ماكواك  اأ�ضار  اعتادت  النا�ص".  اآراء  اإىل  االلتفات  دون 
يقولون لها اإن "لونها غامق جدا" اأو اإنها "دميمة" ولذلك مل تكن تتخيل اأن 

ت�ضبح عار�ضة اأزياء يف م�ضر حيث تقيم كالجئة منذ العام 2014.

لقاح �جلرعة �لو�حدة.. خطوة 
مهمة  للحماية من كورونا

اأن  اإىل  جديدة  اأمركية  درا�ضة  خل�ضت 
جون�ضون"  اآن��د  "جون�ضون  لقاح  متلقي 
اأف�ضل يف حال تلقوا  ي�ضبحون يف و�ضع 
مثل  اأخ���رى  لقاحات  م��ن  تعزيز  ج��رع��ة 
لقاح  وي��ت��م��ي��ز  و"مودرنا".  "فايزر" 
بقية  ع��ن  جون�ضون"  اآن���د  "جون�ضون 
اللقاحات باأنه يعطى على جرعة واحدة 
معاهد  درا�����ض����ة  وف��ح�����ض��ت  اث���ن���ت���ني.  ال 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  الوطنية  ال�ضحة 
تلقوا  ب���ال���غ���ا،  ���ض��خ�����ض��ا   450 ح������االت 
اللقاحات املعتمدة يف البالد، ومن بينها 

لقاح "جون�ضون اآند جون�ضون".
ال���درا����ض���ة معرفة  ال���غ���اي���ة م���ن  وك���ان���ت 
مزايا وعيوب ا�ضتخدام جرعات التعزيز 
املختلفة، بح�ضب ما اأفادت و�ضائل اإعالم 

اأمركية اأم�ص االأول االأربعاء.
الدرا�ضة  يف  امل��ت��ط��وع��ني  ت��ق�����ض��ي��م  ومت 
اأفرادها  تلقى  االأوىل  جمموعتني،  اإىل 
جرعة تعزيز اإ�ضافية من اللقاح االآخر، 
والثانية تلقى اأفرادها جرعة تعزيز من 
قيا�ص  على  الباحثون  وعمل  اآخ��ر.  لقاح 
م�ضتويات االأج�ضام امل�ضادة بعد اأ�ضبوعني 

و4 اأ�ضابيع من منح اجلرعة املعززة.

ثالثة حلول منزلية ت�ساعد على �لتخل�ص 
من عالمات �لتمدد على �جل�سم �ص 23

�أ�سحاب �حل�سا�سية �أكرث 
عر�سة لال�سطر�بات �لنف�سية

قد يكون االأ�ضخا�ص امل�ضابون بالربو والتهاب اجللد، وحمى الق�ص 
اأكرث عر�ضة لالإ�ضابة باالكتئاب والقلق واال�ضطراب ثنائي القطب 
يوم  ن�ضرت  لدرا�ضة  وفًقا  االأخ���رى،  العقلية  ال�ضحة  وا�ضطرابات 

االأربعاء املا�ضي يف جملة "كلينيكال األرجي" الطبية.
 1.8 من  يقرب  ما  بيانات  بتحليل  الباحثون  قام  الدرا�ضة،  خالل 
مليون بالغ يف اإجنلرا وا�ضكتلندا وويلز واأيرلندا ال�ضمالية، ممن 
مت ت�ضخي�ضهم باأمرا�ص احل�ضا�ضية ب�ضكل عام باالإ�ضافة اإىل الربو 

وحمى الق�ص والتهاب اجللد التاأتبي، وهو نوع من االأكزميا.
اأكرث  ك��ان��وا  احل�ضا�ضية  ب��اأم��را���ص  امل�ضابني  اأن  النتائج،  واأظ��ه��رت 
عر�ضة لالإ�ضابة باالكتئاب بن�ضبة %45 مقارنة باالأ�ضخا�ص غر 
امل�ضابني باحل�ضا�ضية، واأكرث عر�ضة للقلق بن�ضبة %29. كما تبني 
باأن امل�ضابني باحل�ضا�ضية كانوا اأكرث عر�ضة بن�ضبة %25 لالإ�ضابة 
با�ضطراب ثنائي القطب، وهو ا�ضطراب مزاجي يتميز بفرات من 

االكتئاب وحت�ضن احلالة املزاجية ب�ضكل غر طبيعي.
بودو  ب��اإن��ك��ل��را،  بري�ضتول  جامعة  م��ن  امل�����ض��ارك  الباحث  وبح�ضب 
اآغري، فاإن الباحثني مل يتمكنوا من حتديد ال�ضبب وراء العالقة 

بني احل�ضا�ضية وحاالت ال�ضحة العقلية املذكورة اآنفاً.

االأ�ضباب  اأح���د  ه��ي  ال��دم��وي��ة  واالأوع���ي���ة  القلب  اأم��را���ص 
الرئي�ضية للوفاة يف العامل، فوفقاً الحتاد القلب العاملي، 
18 مليون  اأك��رث م��ن  ت��ودي بحياة  اأم��را���ص القلب  ف��اإن 
املعتقد  العامل. وك��ان من  �ضخ�ص كل ع��ام، على م�ضتوى 
اأن الن�ضاء اأقل عر�ضة الأمرا�ص القلب من الرجال، ولكن 
بنف�ص  القلب  اأم��را���ص  ملخاطر  معر�ضات  اأنهن  تبني  قد 
قدر الرجال. غر اأن اخلرب اجليد، اأنه من املمكن اإجراء 
من  والوقاية  اأع��را���ص  اأي  من  للتاأكد  �ضنوية  فحو�ضات 
حدوث م�ضاكل قلبية خطرة، اإ�ضافة اإىل اأن اتباع نظام 
اأهم العوامل  غذائي �ضحي ومنط حياة �ضحي ي�ضكالن 
الرئي�ضية التي من �ضاأنها حت�ضني �ضحة القلب. وبهدف 
الدموية وكيفية  واالأوعية  القلب  باأمرا�ص  الوعي  زيادة 
االحتفال  يتم  العاملي،  تاأثرها  الإبطال  عليها  ال�ضيطرة 
�ضبتمرب،  اأي��ل��ول-   29 يف  ع��ام  ك��ل  للقلب  العاملي  باليوم 
التدخني،  ع��دم  مثل  الن�ضائح  م��ن  ال��ع��دي��د  ت��ق��دم  حيث 

ممار�ضة الريا�ضة والتغذية ال�ضليمة. وين�ضح باالآتي:
اإىل النكهة  اإ���ض��اف��ة  ل��ذي��ذ  اجل���وز: يتمتع اجل���وز مب���ذاق 
وال�ضلطات.  االأطعمة  بع�ص  على  ي�ضيفها  التي  الرائعة 
املهمة  االأغ����ذي����ة  ي��ع��ت��رب اجل�����وز م���ن  ذل�����ك،  اإىل ج���ان���ب 
الدهنية   3 اأوميغا  اأحما�ص  لل�ضحة، حيث يحتوي على 
الغنية. ويعتقد اخلرباء اأن تناول اجلوز يومياً قد يقلل 
من خطر االإ�ضابة بالعديد من اأمرا�ص القلب واالأوعية 

الدموية.
التوت الربي اأو االأزرق: مذاق حلو ونكهة مميزة، ومفيدة 
جداً لتعزيز املناعة. اإىل جانب ذلك، ك�ضفت درا�ضة ن�ضرت 

 150 تناول  اأن  ال�ضريرية  للتغذية  االأمريكية  املجلة  يف 
تقليل  يف  ي�ضاعد  ق��د  ي��وم��ي��اً  االأزرق  ال��ت��وت  م��ن  غ��رام��اً 
الدموية  واالأوع���ي���ة  القلب  ب��اأم��را���ص  االإ���ض��اب��ة  خم��اط��ر 
اأن  اإىل  ال��درا���ض��ة  واأ���ض��ارت  باملائة.   15 اإىل  ت�ضل  بن�ضبة 
تغير منط احلياة، مبا يف ذلك تعديل النظام الغذائي، 

ميكن اأن ي�ضاعد اأي�ضاً.
فوائدها  على  خ��الف  ال  التي  الوحيدة  الفاكهة  التفاح: 
ووفقاً  ال��ق��ل��ب.  �ضح  حت�ضني  يف  ت�ضاعد  فهي  ال�ضحية، 
للدرا�ضة االأمريكية، ُوجد اأن الن�ضاء الالئي ياأكلن التفاح 
بانتظام تقل عندهن خماطر االإ�ضابة باأمرا�ص ال�ضريان 
بالن�ضاء  م��ق��ارن��ة  امل��ائ��ة  يف   22 اإىل   13 بن�ضبة  ال��ت��اج��ي 

اللواتي مل يتناولن اأي قطعة منها.
الفواكه احلم�ضية: ي�ضتهر الربتقال والليمون والغريب 
�ضي  فيتامني  من  عالية  م�ضتويات  على  باحتوائه  فروت 
الذي ي�ضاعد بدوره يف تعزيز املناعة. باالإ�ضافة اإىل ذلك، 
وال�ضيطرة  احل��ف��اظ  يف  اأي�ضاً  احلم�ضيات  ثمار  ت�ضاعد 
على  بالتايل  ي�ضاعد  مما  الكولي�ضرول  م�ضتويات  على 
اأمرا�ص القلب واالأوعية الدموية. وُذكر يف  االبتعاد عن 
احلم�ضيات  "حتتوي   :)Healing Foods( كتاب 
اأعرا�ص  من  يقلل  اأن  ميكن  ال��ذي  الهي�ضربيدين،  على 
والكولي�ضرول  ال�ضرايني،  وت�ضلب  ال��دم،  �ضغط  ارتفاع 
االأك�ضدة  مل�ضادات  ميكن  كما  ال��دم.  يف    )LDL(ال�ضار
الفالفون اأن تقلل من خطر االإ�ضابة بال�ضكتات الدماغية 
 )  NDTV( موقع  ن�ضره  ما  بح�ضب   K"الن�ضاء عند 

االأمريكي.

االأحادية  للدهون  عالية  امل�ضادر  من  ال�ضوداين:  الفول 
غر امل�ضبعة ويعترب مفيداً جداً ل�ضحة القلب.

مفاجاأة.. للمك�ضرات فائدة �ضحية اأي�ضاً!
ك�ضفت درا�ضة جديدة اأنه على الرغم من ارتفاع ال�ضعرات 
احلرارية يف املك�ضرات، فاإن تناول مقدار منها يومياً قد 
تكون  عندما  ال���وزن ال�ضيما  زي���ادة  م��ن  احل��د  ي�ضاهم يف 

بدياًل عن اأغذية ذات فائدة �ضحية اأقل.
األفاً و190 من   126 واأج��رى الباحثون درا�ضتهم على 
بني  تراوحت  ملدة  العمر  منت�ضف  يف  االأ�ضحاء  البالغني 
يتمتعون  امل�ضاركون  كان  البداية،  ويف  عاماً.  و24   20
ال��وزن. وبنهاية  اأو لديهم زي��ادة طفيفة يف  ب��وزن �ضحي 
من  يعانون  امل�ضاركني  من   17% نحو  اأ�ضبح  الدرا�ضة 

ال�ضمنة.
وقال الباحثون يف دورية الطب الربيطانية اإن االأ�ضخا�ص 
اإىل نحو  يتناولونه من مك�ضرات  الذين يزيد مقدار ما 
بالبدانة  اإ�ضابتهم  احتماالت  تقل  يومياً  غ��رام��اً   14
يومياً  اجل���وز  ت��ن��اول  اأن  اإىل  اأ����ض���اروا  كما   .3% بن�ضبة 
بكمية مماثلة يرتبط بانخفا�ص خطر االإ�ضابة بال�ضمنة 
%15، بينما يرتبط تناول مك�ضرات مثل الكاجو واللوز 

بانخفا�ص احتماالت االإ�ضابة بال�ضمنة 11%.
االأ�ضتاذة  توباي�ص،  دي���ردري  الدكتور  قالت  جهتها،  م��ن 
بكلية الطب بجامعة هارفارد يف بو�ضطن وامل�ضرفة على 
اليومي قد  الغذاء  املك�ضرات يف  ن�ضبة  زي��ادة  اإن  الدرا�ضة، 

ي�ضاعد يف احلفاظ على وزن �ضحي بعدة طرق.

�سماعات �أبل جديدة 
لتح�سني �ل�سمع 

االأمركية  "اأبل"  ���ض��رك��ة  ت��در���ص 
طرقا لتحويل �ضماعتها "اإيربودز" 
ي�����ض��ت��خ��دم يف  ���ض��ح��ي  ج���ه���از  اإىل 
حت�����ض��ني ال�����ض��م��ع وق��������راءة درج����ة 
وم��راق��ب��ة حالته،  ح����رارة اجل�����ض��م 
وفًقا لوثائق اطلعت عليها �ضحيفة 
"وول �ضريت جورنال" االأمركية 
اأ�ضخا�ص مطلعني على  ونقاًل عن 
هذه اخلطط. واأ�ضارت امل�ضادر اإىل 
امل��زاي��ا اجل��دي��دة املقرحة غر  اأن 
وقد  املقبل  ال��ع��ام  طرحها  متوقع 
يتغر  ق��د  اأو  اأب����ًدا  طرحها  يتم  ال 
با�ضم  متحدثة  ورف�ضت  التوقيت. 
لل�ضحيفة  التعليق  "اأبل"  �ضركة 
ال�ضركة  وتطور  االأنباء.  هذه  على 
�ضماعات  م�����ن  من��������اذج  ب���ال���ف���ع���ل 
درجة  اأخذ  على  ق��ادرة  "اإيربودز" 
ح������رارة ج�����ض��م م���ن ي��رت��دي��ه��ا عن 
ال�ضحيفة  وت�����ض��ر  االأذن.  ط��ري��ق 
�ضت�ضتخدم  ال�ضماعات  هذه  اأن  اإىل 
ت���ق���ن���ي���ة م�������ض���ت�������ض���ع���رات احل����رك����ة 
حالة  لتح�ضني  مرتديها  و�ضتنبه 
النوع  اأج�����ض��ام��ه��م. ط��رح مثل ه��ذا 
من ال�ضماعات، �ضيفتح املجال اأمام 
فئات  اإىل  للو�ضول  "اأبل"  �ضركة 
يعاين  اإذا  امل�ضتهلكني،  من  جديدة 
ماليني االأ�ضخا�ص من م�ضاكل يف 
ال�ضمع يف الواليات املتحدة. وت�ضر 
جونز  جامعة  م��ن  ���ض��ادرة  تقارير 
مليون   28 ن��ح��و  اأن  اإىل  هوبكنز 
اأمركي يعانون من فقدان خفيف 
لل�ضمع، وي�ضتخدم 5 يف املئة منهم 
اأج���ه���زة خ��ا���ض��ة مل�����ض��اع��دت��ه��م على 

ال�ضمع..

�لعودة �إىل �ملد�ر�ص ترفع 
معدل �الإ�سابة بكوفيد- 19 
اأن  اخلمي�ص  اأم�����ص  درا���ض��ة  ك�ضفت 
م��ع��دل االإ���ض��اب��ة مب��ر���ص كوفيد-
زاد  اإجنلرا  يف  االأطفال  بني   19
اإىل  العودة  بعد  اأيلول  �ضبتمرب  يف 
وهو  ال�ضيف،  عطلة  من  امل��دار���ص 
واإن  االإ���ض��اب��ات مرتفعة  اأب��ق��ى  م��ا 

كانت تراجعت بني البالغني.
الوقت  يف  ب���ري���ط���ان���ي���ا  وت�������ض���ج���ل 
اأعلى  اإ�����ض����اب����ات  اأع��������داد  ال����راه����ن 
ال��غ��رب��ي��ة، لكن  ال��ب��ل��دان  م��ن بقية 
االإ�ضابات مل تزد مقارنة باملعدالت 
امل�ضجلة خالل ال�ضيف بعد العودة 
اإىل املدار�ص يف �ضبتمرب اأيلول على 
ال��رغ��م م��ن ارت��ف��اع االإ���ض��اب��ات بني 
التي  ال��درا���ض��ة  وك�ضفت  االأط��ف��ال. 
كوليدج  اإم��ربي��ال  عليها  اأ���ض��رف��ت 
االإ�ضابة  انت�ضار  م��ع��دل  اأن  ل��ن��دن 
و17   13 ب��ني  العمرية  الفئة  يف 
عاما بلغ 2.55 باملئة بني 9 و27 
معدل  بلغ  بينما  اأي��ل��ول،  �ضبتمرب 
بني  العمرية  املرحلة  يف  االنت�ضار 
5 اأعوام و12 عاما 2.32 باملئة.

فو�كه مفيدة للحفاظ على قلب �سليم ينب�ص باحلب و�حلياة

والأوعية  القلب  اأمرا�ض  تعترب 
الرئي�سية  امل�سببات  من  الدموية 
تغيري  اأن  غري  العامل،  يف  للوفاة 
ال�سحي  وال��ن��ظ��ام  احل��ي��اة  من��ط 

ي�����س��اع��د ب���درج���ة ك��ب��رية يف 
جتنب هذه املخاطر، 

�سحة  وحت�سني 
هي  م��ا  القلب. 

التي  الأغ���ذي���ة 
ين�سح بها لتعزيز �سحة القلب؟
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�ش�ؤون حملية
يف اإك�سبو 2020 دبي

نان�سي عجرم ور�غب عالمة يّوحد�ن �لعامل عرب قوة �ملو�سيقى

جناح فنلند� ي�ستقبل زو�ر �إك�سبو 2020 دبي مل�ساركة �ل�سعادة �مل�ستقبلية بالتعاون مع 120 موؤ�س�سة �سريكة

�الحتاد �الأوروبي و�سوي�سر� ي�ست�سيفان مناق�سة حول م�ستقبل جودة �لهو�ء يف �إك�سبو 2020

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

حممد معني الدين

يف اأعقاب العر�ص الرائع الذي �ضيقدمه قي�ضر الغناء 
"اأم�ضيات  �ضل�ضة  اف��ت��ت��اح  يف  ال�����ض��اه��ر  ك��اظ��م  ال��ع��رب��ي، 
البوب  م��و���ض��ي��ق��ى  جن��م��ة  م��ن  ك��ال  �ضيلتقي  خالدة"، 
راغب  �ضتار  وال�ضوبر  عجرم  نان�ضي  الفنانة  العربية 
العربي،  العامل  اأن��ح��اء  جميع  من  مبعجبيهم  عالمة 
ع��ن��دم��ا ي�����ض��ارك��ان يف اإح���ي���اء احل��ف��ل ال���ث���اين يف هذه 

ال�ضل�ضلة يوم 12 نوفمرب.
حيث �ضيعيد راغب عالمة اإحياء اأغنياته ال�ضهرة من 
م�ضرته الفنية احلافلة التي ا�ضتمرت 30 عاما، لكن 
باأداء جديد ومبتكر �ضي�ضلط ال�ضوء على الكيفية التي 
تربط فيها املو�ضيقى بني جميع الب�ضر من جميع اأنحاء 
على  املعمورة  اأرج���اء  كافة  يف  النا�ص  لت�ضجع  ال��ع��امل، 
بالتما�ضي  التعاونية  التجارب  يف  وامل�ضاركة  التوا�ضل 

مع مو�ضوع اإك�ضبو 2020 الفرعي "التنقل".
الثقافات  اأدم��ج  اأن  "اأريد  راغب عالمة:  الفنان  يقول 
املختلفة معا، كما اأريد اأن ت�ضمعني جماهر املطربني 
ي�ضتمع  اأن  يف  اأرغ������ب  ن��ف�����ض��ه  ال���وق���ت  ويف  االآخ����ري����ن 
جمهوري للمطربني املف�ضلني لدى ال�ضعوب االأخرى، 
"اأم�ضيات  و�ضل�ضة  املفتوحة،  االأف��ق  اأحببت  لطاملا  فاأنا 

خالدة" من اإك�ضبو 2020 دبي �ضتكون املن�ضة املثالية 
النوايا  و���ض��ف��رة  امل��غ��ن��ي��ة  و���ض��ت��وؤدي  ذلك".  لتحقيق 
اأغنياتها،  اأ�ضهر  ع��ج��رم،  نان�ضي  لليوني�ضف  احل�ضنة 
الو�ضل  �ضاحة  قبة  حت��ت  مثيل  ل��ه  ي�ضبق  مل  اأداء  يف 
اإك�ضبو  مو�ضوعات  م��ن  ل��واح��د  وجت�ضيدا  ال�����ض��اح��رة. 
عر�ضها  �ضينقل  "اال�ضتدامة"،  وهو  الفرعية   2020
القيم  تغير  فيها  يتوجب  التي  الكيفية  ع��ن  ر�ضالة 

م�ضتقبل  مالمح  ر�ضم  اأج��ل  م��ن  االإن�ضانية  وامل��واق��ف 
اأكرب على ال�ضمود. تقول الفنانة  اأكرث مرونة وقدرة 
ونتعاون،  معا  جميعا  نعمل  "عندما  ع��ج��رم:  نان�ضي 
اأف�ضل، وال ي�ضعني االنتظار لكي  بناء جمتمع  ميكننا 
اأكون جزءا من م�ضرة اإك�ضبو 2020 املذهلة. واآمل اأن 
يكون عر�ضي ملهما لن�ضر االإيجابية بني فئة ال�ضباب 
للتوا�ضل  بناء ج�ضور  واأن يحفزهم على  يف كل مكان، 

الثقافات  ال��ن��ظ��ر ع���ن  ب��غ�����ص  ال��ب��ع�����ص  ب��ع�����ض��ه��م  م���ع 
من  مميزة  جمموعة  تت�ضدر  واملعتقدات.  واخللفيات 
الفنانني املحليني والعامليني �ضل�ضلة "اأم�ضيات خالدة" 
طوال ال�ضتة اأ�ضهر خالل انعقاد احلدث الدويل، والتي 
ال�ضاهر،  كاظم  بحفل  اأكتوبر   15 من  ب��دءاً  �ضتنطلق 
عن  العرو�ص  م�ضاهدة  بفر�ضة  املعجبون  و�ضيحظى 
�ضُتبث  افرا�ضيا، حيث  اأو  ُبعد، ح�ضوريا  اأو عن  كثب 
الو�ضل  �ضا�ضة  ع��رب  م��ب��ا���ض��رة  ال��ه��واء  ع��ل��ى  ال��ع��رو���ص 
2020 دبي وموطن  املذهلة، القلب الناب�ص الإك�ضبو 

اأكرب �ضطح عر�ص يف العامل بزاوية 360 درجة.
م�ضوؤوليتنا  هي  ورفاهيتهم  و�ضالمتهم  زوارن��ا  �ضحة 
2020، ومتا�ضيا مع حدود الطاقة  اإك�ضبو  االأوىل يف 
اال�ضتيعابية وتدابر التباعد االجتماعي، فاإن الدخول 
اإىل �ضاحة الو�ضل يقت�ضر على املدعوين فقط، ولكن 
زوار اإك�ضبو من حاملي التذاكر  ي�ضتطيعون م�ضاهدة 
العر�ص على �ضا�ضات �ضخمة يف الهواء الطلق يف م�ضرح 
 .2020 اإك�ضبو  يف  اليوبيل  وحديقة  ميلينيوم  دب��ي 
www. و�ضُيبث احلفل اأي�ضا عرب املوقع االإلكروين
، وعرب قنوات عدة،   expo2020dubai.com

اإ�ضافة اإىل تلفزيون اإك�ضبو على يوتيوب.
احلادي  ل��غ��اي��ة  م��ع��اً  ال��ع��امل   2020 اإك�����ض��ب��و  �ضيجمع 
العمر  2022 يف فر�ضة م��ن  وال��ث��الث��ني م��ن م��ار���ص 

حيث تعمل املو�ضيقى كقوة موؤثرة وو�ضيلة ترابط .

•• دبي - الفجر

اف���ت���ت���ح م��ي��ك��ا ل��ي��ن��ت��ي��ال، وزي������ر ال�������ض���وؤون 
�ضيفري  برفقة  فنلندا،  يف  االق��ت�����ض��ادي��ة 
اإك�ضبو  يف  لفنلندا  ال��ع��ام  املفو�ص  كينيال، 
ال�ضفرة  ني�ضيال،  وماريان  دبي   2020
والبحرين  وقطر  االإم���ارات  يف  الفنلندية 
جناح فنلندا يف اإك�ضبو 2020 دبي ر�ضمياً. 
منذ  ال���زوار  با�ضتقبال  فنلندا  جناح  وب���داأ 
االأول من اأكتوبر ليتيح لهم رحلة تفاعلية 
تغطي الركائز املجتمعية التي يقوم عليها 
تتمثل  وال��ت��ي  فنلندا،  يف  ال�ضعادة  مفهوم 
واحللول  امل�����ض��ت��م��ر  وال��ت��ط��وي��ر  ب��االب��ت��ك��ار 
والتعاون  للبيئة  وال�����ض��دي��ق��ة  امل�����ض��ت��دام��ة 
ال����دويل ال��وا���ض��ع. وي��ن��ط��ل��ق اجل��ن��اح حتت 
ليعّرف  امل�ضتقبلية  ال�ضعادة  م�ضاركة  �ضعار 
فنلندا  تعتمدها  التي  باالأ�ضاليب  ال���زوار 
وتطوير  امل�ضتدام  التغير  مفهوم  ل��ري��ادة 
االب����ت����ك����ارات ال���رق���م���ي���ة واع���ت���م���اد من����وذج 
واملجتمع  ال�ضركات  يف  الدائري  االقت�ضاد 
للم�ضاعدة يف تخفيف ال�ضغط على املوارد 

والبيئة.
يف  دب��ي   2020 اإك�ضبو  دور  على  وتعليقاً 
ب���ني فنلندا  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��الق��ات  ت��وط��ي��د 
واالإمارات، قال ميكا لينتيال، وزير ال�ضوؤون 
االقت�ضادية الفنلندي: "تعد دولة االإمارات 

الفنلندية  للمنتجات  م�ضتورد  اأك��رب  ث��اين 
العربية  اململكة  بعد  االأو���ض��ط  ال�����ض��رق  يف 
من�ضًة   2020 اإك�ضبو  ويوفر  ال�ضعودية. 
�ضريكة  موؤ�ض�ضة  و120  لفنلندا  حيوية 
امل�ضركة  اأهدافنا  لنا تعزيز  عار�ضة، تتيح 
والتعليم  اال����ض���ت���دام���ة  م��ث��ل  جم�����االت  يف 

ويعتمد  وال�������ض���ع���ادة.  ال��رق��م��ي  وال���ت���ح���ول 
مع  الوثيق  تعاوننا  على  الفنلندي  اجلناح 
العاملي  االأع��م��ال  االإم����ارات وجمتمع  دول��ة 
للم�ضاركة يف ابتكار حلول مرنة وم�ضتدامة 
وذك��ي��ة ل��ت��وف��ر ف��ر���ص االأع���م���ال وحتقيق 

التنمية االجتماعية م�ضتقباًل".

التجارب  من  وا�ضعة  باقة  املعر�ص  ويتيح 
الزوار؛  اإعجاب  لتنال  وامل�ضممة  املتنوعة 
حيث ميكنهم ا�ضتك�ضاف العجائب الرقمية 
الهادئة  بطبيعتها  واال���ض��ت��م��ت��اع  لفنلندا 
يف م��دخ��ل اجل���ن���اح ���ض��م��ن م��ن��ط��ق��ة واحة 
م�ضاعد  اختبار  ميكنهم  كما  اال�ضرخاء. 
KONE DX Class واالطالع على 
ال�ضركات  وتقدم  الناجحة.  التجربة  هذه 
امل�ضاركة معلومات قّيمة حول م�ضتقبل اإنتاج 
با�ضتخدام  ال��ه��واء  م��ن  امل�ضتدامة  الطاقة 
تقنيات Power-to-X املتطورة، والتي 
الهواء  حت��ول  اآل��ة  على  بناًء  تطبيقها  يتم 
القهوة.  لتح�ضر  ال��الزم��ة  ال��ط��اق��ة  اإىل 
ال��ت��ع��ّرف على  اأي�����ض��اً  ال���زوار  ي�ضتطيع  كما 
التكنولوجيا التي ت�ضتخدمها نوكيا يف بناء 
االأعمدة الذكية يف منظومة لوك�ص تورمي 
البنية  تلعبه  الذي  الكبر  والدور  5 جي، 
املدن  التعاونية يف جناح  الرقمية  التحتية 
التفاعلي  الفني  العمل  ويعر�ص  الذكية. 
لل�ضيوف   The Missing Links
ال�ضبل التي ميكنهم اتباعها للم�ضاهمة يف 

احلفاظ على البيئة يف العامل.
ومن جهته، قال �ضيفري كينيال، املفو�ص 
موؤكداً   ،2020 اإك�ضبو  يف  لفنلندا  ال��ع��ام 
ع��ل��ى اأه���م���ي���ة امل���ع���ر����ص مل��ج��ت��م��ع االأع���م���ال 
دول  م���ن  ال��ع��دي��د  "ا�ضتطاعت  ال���ع���امل���ي: 

ال���ع���امل جت����اوز ال��ت��ح��دي��ات ال��ك��ب��رة التي 
املا�ضي، ونحن فخورون  العام  واجهتها يف 
بامل�ضاركة يف اإك�ضبو 2020 دبي واالحتفال 
بهذا االإجناز الرائع والتعاون الوثيق لبناء 
م�ضتقبل م�ضرق. كما ي�ضعدنا اأن ن�ضارك يف 
واأول  االأو�ضط  ال�ضرق  عاملي يف  اإك�ضبو  اأول 
املنطقة  يف  ال��ن��ط��اق  وا���ض��ع��ة  ع��ام��ة  فعالية 
منذ ظهور كوفيد19-. وي�ضرنا ما مل�ضناه 
من ال�ضغف امل�ضرك مع االإم��ارات لتعزيز 

الفر�ص التجارية وال�ضعادة املجتمعية".
و120  فنلندا  "تتبادل  ق��ائ��اًل:  واأ���ض��اف 
االأ�ضهر  م��دى  على  �ضريكة،  عار�ضة  جهة 
بهدف  وامل��ع��ارف  اخل���ربات  املقبلة،  ال�ضتة 
ت�ضليط ال�ضوء على دور التغير التعاوين 
الدائري  واالقت�ضاد  الرقمية  واالبتكارات 
امل�ضتدام  ل��ل��ت��ح��ول  ال���ط���ري���ق  مت��ه��ي��د  يف 

احليوي الأنظمتنا اجلماعية".
وتت�ضمن الفعاليات املرتقبة يف جناح فنلندا 
االحتفال باليوم الوطني الفنلندي يف 31 
اأكتوبر، وزيارة رجل العيد من اإقليم البي 
مبفهوم  االحتفال  جانب  اإىل  دي�ضمرب،  يف 
العاملي  ال�ضعادة  يوم  يف  الفنلندية  ال�ضعادة 
فنلندا  ج��ن��اح  ي��ف��ت��ح    .2022 م��ار���ص  يف 
10 �ضباحاً  ال�����ض��اع��ة  م��ن  ي��وم��ي��اً  اأب���واب���ه 
بجميع  ويرحب  لياًل،   10 ال�ضاعة  وحتى 

الزوار حتى 31 مار�ص 2022. 
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 ت��ل��وث ال��ه��واء ال ي��ع��رف ح����دوًدا واأ���ض��ب��ح اأح���د اأهم 
من  ال��رغ��م  على  العاملية.  العامة  ال�ضحة  حت��دي��ات 
التقدم امللمو�ص ، ال يزال تلوث الهواء يوؤدي اإىل ما 
جميع  يف  مبكرة  وف��اة  حالة  ماليني   7 بنحو  يقدر 
اأنحاء العامل ، وفًقا ملنظمة ال�ضحة العاملية. التلوث 
هو اأحد العوامل اخلم�ضة الرئي�ضية لفقدان التنوع 
البيولوجي ، ويهدد اليوم بقاء اأكرث من مليون من 
االأنواع النباتية واحليوانية التي تقدر ب� 8 ماليني 
على كوكب االأر�ص. هناك حاجة اإىل عمل مت�ضافر 

لعك�ص هذا االجتاه املميت.
اجتمع اأكرث من 50 من امل�ضوؤولني الدوليني و�ضناع 
احلدث  يف  االأع��م��ال  وممثلي  والباحثني  ال�ضيا�ضات 
ال����ذي ن��ظ��م��ه االحت����اد االأوروب������ي و���ض��وي�����ض��را ب�ضكل 

م�ضرك يف معر�ص اإك�ضبو 2020 دبي اأم�ص.
ال��ه��واء خارج  "جودة  ال��ذي يحمل ع��ن��وان   ، احل��دث 
احلدود: اأف�ضل املمار�ضات يف اإدارة جودة الهواء مبا 
يف ذلك من" ال�ضفقة االأوروبية اخل�ضراء "- منظور 
االأعمال" ، مت ا�ضت�ضافته يف اجلناح ال�ضوي�ضري وركز 
على قطاعي النقل واللوج�ضتيات اخلا�ضني مع دمج 

الروؤى ذات ال�ضلة من �ضناع ال�ضيا�ضات االإماراتيني.
�ضياق  يف  باجي  ما�ضيمو  ال�ضوي�ضري  ال�ضفر  وق��ال 

احلدث:
 20000 البالغ  ال�ضخ�ص  يتنف�ص   ، املتو�ضط  "يف 
م��رة يف ال��ي��وم. وب��ال��ت��ايل ، ف��اإن ال��ه��واء النظيف هو 
اإقليمي  جهد  ببذل  �ضوي�ضرا  تلتزم  م��واردن��ا.  اأثمن 
ودويل م�ضرك للحد من االنبعاثات و�ضمان هواء 
االأوروب����ي  ل��الحت��اد  احل��دي��ة  القيم  نعتمد  ن��ق��ي. ال 
تعترب  ��ا يف حت��دي��ده��ا.  اأي�����ضً ن�����ض��اه��م  ب��ل   ، فح�ضب 
�ضوي�ضرا �ضريًكا مهًما يف هذه العملية ، الأننا ن�ضاهم 
من خالل تقدمي اأبحاث وابتكارات جيدة حول هذه 
امل�ضاألة. واإذا كانت هناك حدود لالنبعاثات يف اأوروبا ، 
فقد تنت�ضر عاجاًل اأم اآجاًل حول العامل ، مما �ضيوؤدي 
هذا  ي��اأت��ي   ." للجميع  ال���ه���واء  ج����ودة  حت�����ض��ني  اإىل 
ا�ضت�ضافتها  االإن��رن��ت  ن��دوة عرب  اأعقاب  احل��دث يف 
 2021 7 �ضبتمرب  �ضوي�ضرا واالحت��اد االأوروب���ي يف 
ل��الح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال����دويل ال��ث��اين ل���الأمم املتحدة 
عندما   ، الزرقاء"  ال�ضماء  اأج���ل  م��ن  نقي  "هواء 
ال�ضيا�ضات  �ضانعي  ي�ضم  اخل��رباء  من  فريق  �ضارك 
والعلماء من االحتاد االأوروبي و�ضوي�ضرا واالإمارات 
العربية املتحدة واالأمم املتحدة ، معا. و�ضددوا على 

اأهمية الهواء النظيف لل�ضحة العامة ، واتفقوا على 
التعاون  واأن  �ضرورية  النظيف  الهواء  �ضيا�ضات  اأن 
االإقليمي وكذلك العاملي يف هذا املجال �ضروري. قال 
ال�ضفر اأندريا ماتيو فونتانا ، املفو�ص العام لالحتاد 

االأوروبي لدى اإك�ضبو يف كلمته االفتتاحية:
االأوروبي  االحتاد  اقرح   ، العام  يوليو من هذا  "يف 
ن�ضبح  اأن  يف  املتمثلة  اأهدافنا  �ضتحقق  �ضاملة  خطة 
اإزالة  اإن   .2050 بحلول عام  قارة حمايدة مناخياً 
لتحقيق هذا  اأ�ضا�ضي  اأمر  النقل  الكربون من قطاع 
الهدف الطموح. نحن ملتزمون بقطاع نقل يواكب 
الوقود  الأن����واع  ���ض��وق  اإن�����ض��اء  خ���الل  م��ن   ، امل�ضتقبل 
ا�ضتيعاب وا�ضع لي�ص  ، و�ضمان  امل�ضتدامة  والتقنيات 
فقط يف االحتاد االأوروبي ولكن على م�ضتوى العامل. 
ونحن   ، ن�ضتطيع   ، نهتم  نحن   ، وا���ض��ح��ة  ر�ضالتنا 
 DHL ع��ن  ممثلني  اللجنة  �ضمت   " ذل���ك  نفعل 
وجمموعة   ،  Global Forwarding
 Etihad Rail و ، Lufthansa Airlines
عن  ممثلون  احل��دث  ح�ضر  كما   .Borouge و   ،
وجامعة  االإم��ارات��ي��ة  والبيئة  املناخي  التغر  وزارة 
خليفة لل�ضماح بتبادالت مثمرة بني اجلهات الفاعلة 

يف جمال ال�ضيا�ضة والبحوث واالأعمال.

خالل عرو�ض ليلة الأفالم ال�سنغافورية

�إك�سبو2020 دبي ي�سطحب زو�ره يف رحلة عرب �لثقافة �ل�سنغافورية
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لزواره  دب��ي،   2020 اإك�ضبو  يف  �ضنغافورة  جناح  يقدم   
مل��ح��ة ع��ن ال��ث��ق��اف��ة ال�����ض��ن��غ��اف��وري��ة، م��ن خ���الل عرو�ص 
االأفالم  "ليلة  م�ضمى  حت��ت  املحلية  ل��الأف��الم  �ضهرية 
ال�ضنغافورية". مت اختيار االأفالم التي نالت ا�ضتح�ضان 
النقاد واحلائزة على جوائز عاملية لعر�ضها �ضمن هذه 
الليلة، بهدف الك�ضف عن ق�ض�ص �ضنغافورة التي تروى 

من خالل عد�ضة �ضانعي االأفالم املحليني.
كان زوار اجلناح على موعد مع فيلمني اأحدهما ق�ضر 
االأ�ضرية  �ضئم من حياته  الذي  الفتى  "اآدم"،  ا�ضم  حتت 
امل�����ض��ط��رب��ة، ف���ب���داأ ب��ال��ب��ح��ث ع���ن اأم����ل الإي���ج���اد مكانته 
 Not My Mother’s" وهويته، تبعه عر�ص فيلم
Baking"، احلائز على جائزة مهرجان "دين اليوم" 
التي  والع�ضرين  الرابعة  دورت��ه  يف  ال��دويل،  ال�ضينمائي 

عقدت يف اإيطاليا.
ظل  يف  عا�ضت  لطاملا  ال��ت��ي  الفتاة  ق�ضة  الفيلم  يحكي 
ترك  حاولت  وعندما  �ضيتي،  ال�ضهرة  ال�ضيف  والدتها 
ب�ضمتها اخلا�ضة يف �ضناعة املخبوزات، ان�ضغلت بدال عن 
ذلك وب�ضكل غر متوقع برجلني يرغبان يف الزواج منها، 

املثايل  الرجل  الذي يج�ضد �ضورة  اأحدهما هو عمران، 
الذي توافق عليه اأية عائلة ماليزية م�ضلمة البنتهم، يف 
حني اأن اإدوين هو مدون فيديو �ضيني، ولتعقيد االأمور 
ياأتي اإدوين من عائلة �ضينية تقليدية تفر�ص اأن ابنها 
اأعمال  ويتوىل  لطيفة  �ضينية  فتاة  من  يتزوج  اأن  الب��د 
خالفاتهم؟  جت���اوز  م��ن  ���ض��ارة  �ضتتمكن  ف��ه��ل  ال��ع��ائ��ل��ة، 
يقول  واملجتمع؟  االأ���ض��رة  لتوقعات  �ضت�ضت�ضلم  اأن��ه��ا  اأم 
دبي:  وامل��ق��ي��م يف  الفيلم  اأب��ط��ال  اأح���د  زاي��ن��ال  بنجامني 
"يتحدث الفيلم حول اأهمية حتقيق االن�ضجام والتناغم 
بني خمتلف االأعراق واالأديان، فنحن نتعامل دوما بثقة 
باأن كل واحد منا يفهم متاما دين االآخ��ر، لكن الو�ضع 
بني  الفهم  �ضوء  م��ن  الكثر  فهناك  دائ��م��ا،  هكذا  لي�ص 
اأ�ضلوب االإ�ضالم وبني غره من الديانات االأخ��رى، لذا 
يحاول هذا الفيلم اأن ي�ضور مدى اأهمية حتقيق املزيد 
التفاهم بني االأع��راق واالأدي��ان املختلفة يف بالدنا،  من 
عرب ردم الهوة بني ثقافة ال�ضينيني يف �ضنغافورة وثقافة 
املاليو االإ�ضالمية، وهي الهوة التي التزال موجودة على 
الرغم من ا�ضتقاللنا منذ اأكرث من 56 عاما. واأ�ضاف 
املهم جدا  "من  الفيلم كذلك:  اأبطال  اأح��د  زاينال  زاك 
والدينية،  العرقية  اختالفاتنا  نفهم  اأن  جمتمعاتنا  يف 

حول  خطاأ  مفاهيم  فهناك  بيننا،  فيما  بتناغم  لنعي�ص 
الطرق االإ�ضالمية يف احلياة والطرق الدينية االأخرى، 
ال�����ض��يء، ول��ه��ذا كان  االأم����ور ح�ضا�ضة بع�ص  وت��ع��د ه��ذه 
من  ممكن  ع��دد  الأك��رب  الفكرة  لتو�ضيل  طرحها  علينا 

ف��خ��ورون ج��دا بعر�ص  ال��ع��امل، ونحن  االأ�ضخا�ص ح��ول 
الفيلم هنا يف جناح �ضنغافورة، حيث �ضيتمكن عدد كبر 
من خمتلف اجلن�ضيات والثقافات من م�ضاهدته، وبذلك 

ن�ضتطيع اإي�ضال الفكرة ب�ضهولة".

اإك�سبو 2020 دبي
حفل مو�سيقي للمغني �الأملاين
 مايل على م�سرح ملتقى �أملانيا
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، على م�ضرح اجلناح االأمل��اين حفال غنائيا  اأم�ص االأربعاء  اأول  اأقيم م�ضاء   
للمطرب  ال�ضاب مايل مب�ضاحبة فرقته املو�ضيقية.  تتميز اأغاين "مايل" 
بتج�ضيدها لتجارب حياتية مر بها وبالتايل ميكن اأن مير بها كل اإن�ضان، 

وجاءت االأغاين الع�ضر  التي قدمها متناغمة مع اأدائه ال�ضوتي القوي.
اأغ��ن��ي��ة يدور  "مايل" خ���الل احل��ف��ل،  ال��ت��ي ق��دم��ه��ا  امللفتة  م��ن االأغ��ن��ي��ات 
مو�ضوعها حول اأ�ضدقاء الطفولة بعنوان "كانت البداية " كما قدم اأغنية 
الثاين لوالدته  ال��زواج  "الرجل االآخر"، تدور حول جتربة  اأخرى بعنوان 
وكيف اأنه تاأمل لكنه مل يظهر ذلك، اأما اأغنيته االأخرة بعنوان "�ضاأتبعك" 
اأغنية  وهي  كبر،  ب�ضكل  معها  تفاعل  ال��ذي  اجلمهور  حما�ص  األهبت  فقد 
عاطفية باإيقاع مت�ضارع  جذب اجلمهور  الذي ت�ضكل من عدة جن�ضيات من 
زائري اإك�ضبو 2020، كان من بينهم ح�ضور  مميز للجمهور العربي الذي 
االإمارات  لدولة  التحية  ق��دم  كما  احلفل،  بداية  يف  التحية  مايل  له  ق��دم 
العربية املتحدة و�ضكرها على ح�ضن �ضيافتها، موجها ال�ضكر للقائمني على 
م�ضرح اجلناح االأملاين الذي ا�ضت�ضافه الليلة، يف واحدة من اأجمل رحالته  

الفنية، التي حر�ص فيها على تقدمي اأغان خا�ضة وخمتلفة.
اإعجابه بهذه التجربة حيث قالت  اأعرب اجلمهور احلا�ضر يف امل�ضرح عن 
املغني،  املو�ضيقى وحما�ص  "اأحببت  بابافوكو جينك:  مي�ضال جروايز من 
كما تاأثرت باالأغنية التي غناها لوالدته الأنني اأعتربها ر�ضالة لكل امراأة 

تواجه مثل هذا املوقف".
وقالت األي�ص كونينجي من جزيرة بابافوكوجينك :"كانت املو�ضيقى رائعة 

والعر�ص جيد وقد ا�ضتمتعت باالأغاين ومعانيها ".
اأوله  اأنهما ح�ضرتا العر�ص من  كما قالت ال�ضينية �ضوفيا واأختها ماريا، 
فر�ضة  على  حل�ضولهما  �ضعدتا  و  وال��غ��ن��اء،  باملو�ضيقى  وا�ضتمتعا  الآخ���ره 

التقاط بع�ص ال�ضور التذكارية مع مايل بعد احلفل ".
كما علقت نادية جرامنيكا من فرن�ضا، اأن العر�ص كان جيدا و�ضوت مايل 
باتانواك،  اأب��رار خور�ضيد وتيخون  اأم��ا  اأع��رب كال من  قوي وجميل، فيما 
عن تاأثرهما ال�ضديد بكلمات االأغاين، واأخرا قال ليمنج ماي من ال�ضني، 
بالنزول من  املغني  الدرجة االأوىل حيث اهتم  اأن احلفل كان تفاعليا من 

امل�ضرح والغناء مع احل�ضور .

خالل ندوة نقا�سية نظمها اإك�سبو 2020 دبي
�ملطالبة بتن�سيق �ل�سيا�سات ملو�جهة 

�لكو�رث �لطبيعية يف �أفريقيا
•• دبي - الفجر 

اإك�ضبو  فعاليات  �ضمن  اأقيمت  التي  النقا�ضية  ال��ن��دوة  يف  امل�ضاركون  اأك��د 
اأفريقيا"، على اأهمية تن�ضيق ال�ضيا�ضات  2020 دبي، بعنوان" نظرة على 
الكوارث  خماطر  من  للحد  الدولية،  واملنظمات  العامل  دول  خمتلف  بني 

الطبيعية و�ضبل التكيف مع تغرات املناخ يف القارة ال�ضمراء.
 ح�ضر احللقة النقا�ضية التي اأقيمت يف "ترا"، جناح اال�ضتدامة يف اإك�ضبو 
لدى  االأفريقي  لالحتاد  العام  املفو�ص  مادوكي،  ليفي  الدكتور   ،2020
اإك�ضبو 2020، اإىل جانب عدد من امل�ضوؤولني واخلرباء من خمتلف دول 
البيانات  لتوفر  تكثيف اجلهود  ب�ضرورة  املجتمعون  اأو�ضى  العامل، حيث 
اأجل  من  اأنواعها،  مبختلف  الطبيعية  الكوارث  حول  الالزمة  واملعلومات 
مواجهتها واحلد من اآثارها ال�ضلبية على املجتمعات، م�ضددين اأي�ضاً على 
�ضرورة االإ�ضراع يف توفر الدعم الفوري للدول املت�ضررة من هذه الكوارث، 
العامة  واملتلكات  االأرواح  يف  ج�ضيمة  مادية  خل�ضائر  تتعر�ص  اأنها  ال�ضيما 
واخلا�ضة. و�ضدد احل�ضور على اأهمية مراقبة الكوارث الطبيعية، وتفعيل 
الطوارئ  خطط  وحت��دي��ث  وتطوير  ب��ه��ا،  اخلا�ضة  املبكر  االإن����ذار  اأنظمة 
املجتمعات  لتوعية  الرامية  اجلهود  على  الركيز  مع  ملواجهتها  والتاأهب 
التي  احلديثة  االأنظمة  اإىل  اخل��رباء  تطرق  كما  لها  امل��دم��رة  بالتاأثرات 
الو�ضائل  وا�ضتعر�ضوا  الطبيعية،  الكوارث  العامل يف مواجهة  اإليها  تو�ضل 
الكفيلة بدرء خماطرها، خالل احللقة النقا�ضية التي بداأت بعر�ص فيلم 
واجلهود  اأفريقيا،  قارة  يف  حتدث  التي  االطبيعية  الكوارث  حول  تعريفي 

االإقليمية والدولية املبذولة لتخفيف االآثار الناجمة عنها.
لالحتاد  اال�ضراتيجية  ال�ضراكات  رئي�ص  م��ادوك��ي،  ليفي  الدكتور  يقول 
العامل  دول  م��ن  2020:"ناأمل  اإك�ضبو  ل��دى  ال��ع��ام  ومفو�ضه  االأف��ري��ق��ي 
اأفريقيا يف مواجهة كافة الكوارث الطبيعية التي تتعر�ص لها"،  م�ضاعدة 
ح���ول  هذه  كافية  ت��واف��ر معلومات  ���ض��رورة  نف�ضه على  ال��وق��ت  و���ض��دد يف 
جمابهتها،  على  مبكرا  للعمل  اإليها،  الو�ضول  عملية  وت�ضهيل  ال��ك��وارث، 

واحلد من اآثارها ال�ضلبية .
  ،"”CIMA اأب��ح��اث  موؤ�ض�ضة  م��ن  روداري  روب��رت��و  ال��دك��ت��ور  ق��ال  بينما 
 2020 اإك�����ض��ب��و  "نرى يف  اإي��ط��ال��ي��ا:  االأب���ح���اث بجامعة ج��ن��وة يف  وم��دي��ر 
املكان االأف�ضل و االأن�ضب لتجمع ال�ضعوب والثقافات املختلفة، و اأعتقد اأن 
االأ�ضخا�ص الذين عملوا على هذا احلدث العاملي وال�ضخم، ميتلكون القدرة 
على التغير نحو عامل اأف�ضل ت�ضوده املحبة و ال�ضالم، لتحقيق املزيد من 
االإيجابية و التفاعل بني خمتلف ال�ضعوب واجلن�ضيات". ثم اأ�ضاف:"يجب 
التغرات  ملجابهة  ال��الزم��ني  وال��دع��م  التمويل  ت��وف��ر  ال��ع��امل  دول  على 
والزالزل،  الغابات  وحرائق  الفي�ضانات  مثل  املختلفة  والكوارث  املناخية  
اإي�ضال ال�ضوت  اأمله يف   اأفريقيا، معرباً عن  التي باتت بالفعل تهدد قارة 

اإىل �ضناع القرار حول العامل، عرب هذا احلدث الدويل ال�ضخم".
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يواجه الكثريون م�سكلة ظهور عالمات التمدد 
املعروفة با�سم "التجعدات ال�سغرية"، وهي 
اأغلب النا�ض لديه  اأن  �سائعة للغاية بحيث 

مثل هذه العالمات يف مكان ما من اجل�سم.
جتعلهم  فقد  الأ�سخا�ض،  لبع�ض  وبالن�سبة 
باخلجل  ي�سعرون  ه��ذه  التمدد  ع��الم��ات 

ب�سكل خا�ض جتاه اأج�سامهم.

متاما،  طبيعية  التمدد  ع��الم��ات  تعد  ال��واق��ع،  ويف 
وميكن اأن ي�ضاب كل من الرجال والن�ضاء بعالمات 
 )Stretch marks( ال�ضغرة"  "التجعدات 

بعد فقدان الوزن اأو زيادته.
اإذا كنت ترغب يف حماولة الت�ضر على  ومع ذلك، 

جتربة  ميكنك  ال�ضغرة"،  "التجعدات 
لتخفيف  املنزلية،  العالجات  بع�ص  

مظهر هذه العالمات.

م����ا ه����ي ع���الم���ات 
التمدد؟

امل�ضطلح التقني 
ل����������ع����������الم����������ات 
ال�������ت�������م�������دد ه���و 

ت  ا لتجعد ا "
 " ة ل�ضغر ا
"�ضريا"  اأو 
لكن   ،)striae(

التمدد  ع����الم����ات 
هي و�ضف دقيق جدا 

ل���ك���ي���ف���ي���ة 

ح�ضولك على هذه احلالة.
باحلمل،  ���ض��ائ��ع  ب�ضكل  ال��ت��م��دد  ع��الم��ات  وت��رت��ب��ط 
وهي عالمات تتمدد فيها الب�ضرة ب�ضرعة. هذا هو 
ال�ضبب وراء ظهور عالمات التمدد يف املناطق التي 

اكت�ضبت فيها الوزن.

���ض��ك��ل خط  اأوال ع��ل��ى  ال���ت���م���دد  وت��ظ��ه��ر ع���الم���ات 
اأو وردي رفيع على ب�ضرتك، و�ضرعان ما  اأرج��واين 

يطور ن�ضيجا خمتلفا عن بقية ب�ضرتك.
النهاية، ت�ضتقر عالمات التمدد وتفقد لونها،  ويف 

وت�ضبح �ضاحبة اأو المعة قليال.
وم���ن ال�����ض��ع��ب ج���دا ال��ت��خ��ل�����ص م��ن��ه��ا مت���ام���ا، لكن 
املنزلية  ال��ع��الج��ات  بع�ص  ا���ض��ت��خ��دام 
يقلل  اأن  مي���ك���ن 
ظهورها  م��ن 
ب��������ح��������ي��������ث 
ت���ك���ون اأق����ل 

و�ضوحا.
ك������ان  واإذا 
من  اأي  ل���دي���ك 
االأدوات  ه���������ذه 
ال�ضائعة،  امل���ن���زل���ي���ة 
مي����ك����ن����ك ع�����م�����ل ع�����الج 

طبيعي لعالمات التمدد.

-ال�سكر:
ال�ضكر  م���ق�������ض���ر  ا�����ض����ت����خ����دام  ي����ع����د 
ط��ري��ق��ة حم��ل��ي��ة ال�����ض��ن��ع ل��ك�����ض��ط اجللد 

.)Microdermabrasion(
الذي  امل��ك��ان  ه��و  للجلد  الدقيق  التق�ضر  وه��ذا 
العلوية  ال��ط��ب��ق��ة  الإزال�����ة  م��ق�����ض��را  ف��ي��ه  ت�ضتخدم 
ت��ب��دو م�ضدودة  ل��ت��رك��ه��ا  ال�����ض��م��ي��ك��ة م���ن اجل��ل��د 

ومتجددة.
وميكن �ضنع مق�ضر ال�ضكر عن طريق خلط ال�ضكر 
ي�ضبح  حتى  الليمون  وع�ضر  الهند  ج��وز  بزيت 

قوامه قوام الرمل الرطب.
التمدد  املق�ضر على ع��الم��ات  ه��ذا  ب��ف��رك  ق��م  ث��م 
قبل  دق��ائ��ق  ع�ضر  مل��دة  وات��رك��ه  اال�ضتحمام  اأث��ن��اء 

�ضطفه.
اأن  وي�����ج�����ب 
ذلك  ت��ف��ع��ل 
ع�����دة م����رات 

االأ����ض���ب���وع  يف 
النتائج  ل���رى 

�ضتراكم  الأن�����ه�����ا 
مبرور الوقت.

-ال�سبار:
ال�ضبار النقي هو عن�ضر اأ�ضا�ضي 

يف العناية بالب�ضرة. 
الطبيعي  املكون  هذا  ا�ضتخدام  وميكن 

مت���ام���ا ل���ع���الج ال���ع���دي���د م���ن االأم����را�����ص 
اجل���ل���دي���ة م����ن ح������روق ال�����ض��م��������������������������������ص اإىل 

االأكزميا.
ال�����ض��ب��ار على  ت��ط��ب��ي��ق  ي������وؤدي  اأن  ومي���ك���ن 
عالمات التمدد كل يوم اإىل تقليل ظهورها 

مبرور الوقت.

-زيت جوز الهند:
ميكن اأن ي�ضاعد زيت جوز الهند على التئام 

تلف اجللد.
�ضع زيت جوز الهند على عالمات التمدد كل 

يوم و�ضتالحظ اأنها ت�ضبح اأقل بروزا.
ال��ط��رق يف تقليل  ه���ذه  ت�����ض��اع��د  اأن  ومي��ك��ن 

ظهور عالمات التمدد، 
ولكن من غر املحتمل اأن تختفي متاما.

واإذا مل تنجح الطرق املنزلية يف حل امل�ضكلة، 
ليزر  ع��الج  على  احل�ضول  يف  التفكر  ميكنك 

االأمرا�ص  م��ن طبيب  ب��االإب��ر  ال��وخ��ز  اأو  خ��ا���ص 
اجللدية.

اأغلب النا�ض لديه مثل هذه العالمات

ثالثة حلول منزلية ت�ساعد على �لتخل�ص 
من عالمات �لتمدد على �جل�سم

يلعبه  ال��ذي  ال���دور  ف��اإن  الفيتامني،  ت��ن��اول  واإذا ق�ضرت يف 
ي�ضبح وا�ضحا للغاية. وي�ضار اإىل اأن اأعرا�ص نق�ص فيتامني 
اكت�ضاف  ط���رق  اإح����دى  وتتمثل  ال��ن��ط��اق.  وا���ض��ع��ة   B12
B12 املنخف�ضة يف ال�ضعور مل�ص الل�ضان وتقييم  م�ضتويات 

قوامه.
 ،)NHLB( ووفقا للمعهد الوطني للقلب والرئة والدم
الناعم عالمة على نق�ص فيتامني  الل�ضان  اأن يكون  ميكن 

ب 12.
وت�ضمل العالمات االأخرى على ل�ضانك ما يلي:

-اأثخن من املعتاد

-اأحمر اللون
ويحذر املعهد الوطني للقلب والرئة والدم من اأنه اإذا ُترك 
تلف  اإىل   B12 فيتامني  نق�ص  ي���وؤدي  "فقد  ع���الج،  دون 
اأن ي�ضبب وخزا وتنميال يف اليدين  االأع�ضاب. وهذا ميكن 

والقدمني، و�ضعف الع�ضالت، وفقدان ردود الفعل".
كما اأو�ضح املعهد: "قد ت�ضعر اأي�ضا بعدم اال�ضتقرار وتفقد 
 B12 فيتامني  ونق�ص  امل�ضي.  �ضعوبة يف  وتواجه  توازنك 
اإىل ك�ضور يف  ي��وؤدي  العظام وقد  ي�ضبب �ضعفا يف  اأن  ميكن 

الورك".
نق�ص  اأع��را���ص  م��ن  تعاين  كنت  اإذا  الطبيب  زي���ارة  ويجب 

فيتامني B12، كما تقول هيئة اخلدمات ال�ضحية الوطنية 
.)NHS( الربيطانية

بناء  "ميكن ت�ضخي�ص هذه احل��االت غالبا  الهيئة:  وت�ضرح 
على االأعرا�ص ونتائج فح�ص الدم".

ومن املهم ت�ضخي�ص نق�ص فيتامني B12 وعالجه يف اأ�ضرع 
وقت ممكن. وحتذر هيئة اخلدمات ال�ضحية من اأنه "على 
الرغم من اأن العديد من االأعرا�ص تتح�ضن مع العالج، اإال 
اأن بع�ص امل�ضكالت التي ت�ضببها احلالة ميكن اأن تكون غر 

قابلة للعالج اإذا مت اإهمالها".
وت�ضيف: "كلما طالت مدة احلالة دون عالج، زادت فر�ضة 

حدوث �ضرر دائم".

B12 ما الذي ي�سبب نق�ض فيتامني
 :B12 هناك نوعان من االأ�ضباب الرئي�ضية لنق�ص فيتامني

فقر الدم اخلبيث والنظام الغذائي.
وي��ع��د ف��ق��ر ال����دم اخل��ب��ي��ث ال�����ض��ب��ب ال��رئ��ي�����ض��ي النخفا�ص 

،B12 فيتامني
التي متنع اجل�ضم  الذاتية  املناعة  اأمرا�ص  وهو حالة من   

.B12 من امت�ضا�ص فيتامني
الفيتامني  بنق�ص  االأ���ض��خ��ا���ص  بع�ص  ي�����ض��اب  اأن  ومي��ك��ن 

نتيجة عدم احل�ضول على ما يكفي من فيتامني B12 من 
نظامهم الغذائي.

B12 كيفية عالج انخفا�ض فيتامني
يعتمد عالج فيتامني B12 اأو فقر الدم الناجم عن نق�ص 

حم�ص الفوليك على �ضبب احلالة.
اأو  احلقن  طريق  عن  ب�ضهولة  النا�ص  معظم  ع��الج  وميكن 

االأقرا�ص لتعوي�ص الفيتامينات املفقودة.
 :B12 ف�����ي�����ت�����ام�����ني  ح������ق������ن  م��������ن  ن��������وع��������ان  وه��������ن��������اك 

الهيدروك�ضوكوباالمني وال�ضيانوكوباالمني.

قو�م ل�سانك قد يك�سف مدى نق�ص م�ستويات B12 لديك
يقو�ض نق�ض فيتامني B12 البنية احليوية للج�سم، ما يت�سبب يف حدوث "ت�سونامي" من الأعرا�ض.

وي�ساعد فيتامني B12 يف احلفاظ على �سحة الدم واخلاليا الع�سبية يف اجل�سم ويف تكوين احلم�ض النووي، املادة الوراثية يف 
جميع خاليانا.
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منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 227064 بتاريخ: 2015/02/15

امل�ضجلة بالرقم: 227064 بتاريخ: 2016/03/14
باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 

وعنوانه: بورت �ضناليت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرا.
 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �ضناليت، ويرال،  مر�ضي�ضايد، �ضي اإت�ص 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�ضر يف ال�ضجل :2021/10/14 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�جلمعة  15 �أكتوبر 2021 �لعدد 13367

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 229729 بتاريخ: 2015/03/25

امل�ضجلة بالرقم: 229729 بتاريخ: 2015/08/12
باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 

وعنوانه: بورت �ضناليت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرا.
 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �ضناليت، ويرال،  مر�ضي�ضايد، �ضي اإت�ص 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�ضر يف ال�ضجل : 2021/10/14

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�جلمعة  15 �أكتوبر 2021 �لعدد 13367
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منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 240977 بتاريخ: 2015/09/29

امل�ضجلة بالرقم: 240977 بتاريخ: 2016/05/29
باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 

وعنوانه: بورت �ضناليت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرا.
 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �ضناليت، ويرال،  مر�ضي�ضايد، �ضي اإت�ص 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 28
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�ضر يف ال�ضجل : 2021/10/14

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�جلمعة  15 �أكتوبر 2021 �لعدد 13367
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منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 241028 بتاريخ: 2015/09/29

امل�ضجلة بالرقم: 241028 بتاريخ: 2016/05/29
باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 

وعنوانه: بورت �ضناليت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرا.
 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �ضناليت، ويرال،  مر�ضي�ضايد، �ضي اإت�ص 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�ضر يف ال�ضجل : 2021/10/14

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد
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منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 27906 بتاريخ: 1998/08/11
امل�ضجلة بالرقم: 27906 بتاريخ: 2001/02/24

باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 
وعنوانه: بورت �ضناليت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرا.

 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �ضناليت، ويرال،  مر�ضي�ضايد، �ضي اإت�ص 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�ضر يف ال�ضجل : 2021/10/14

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�جلمعة  15 �أكتوبر 2021 �لعدد 13367
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منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 332093 بتاريخ: 2020/07/06

امل�ضجلة بالرقم: 332093 بتاريخ: 2020/11/24
باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 

وعنوانه: بورت �ضناليت ، ويرال ، 
مر�ضي�ضايد ، اإجنلرا.

 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �ضناليت، ويرال،  مر�ضي�ضايد، �ضي اإت�ص 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�ضر يف ال�ضجل : 2021/10/14

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد
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منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 332096 بتاريخ: 2020/07/06

امل�ضجلة بالرقم: 332096 بتاريخ: 2020/11/24
باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 

وعنوانه: بورت �ضناليت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرا.
 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �ضناليت، ويرال،  مر�ضي�ضايد، �ضي اإت�ص 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�ضر يف ال�ضجل : 2021/10/14

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد
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منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 44101 بتاريخ: 2001/08/29
امل�ضجلة بالرقم: 44101 بتاريخ: 2003/02/01

باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 
وعنوانه: بورت �ضناليت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرا.

 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �ضناليت، ويرال،  مر�ضي�ضايد، �ضي اإت�ص 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 21
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�ضر يف ال�ضجل :2021/10/14 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد
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EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 44102 بتاريخ: 2001/08/29
امل�ضجلة بالرقم: 44102 بتاريخ: 2002/06/15

باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 
وعنوانه: بورت �ضناليت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرا.

 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �ضناليت، ويرال،  مر�ضي�ضايد، �ضي اإت�ص 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�ضر يف ال�ضجل : 2021/10/14

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد
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EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 45376 بتاريخ: 2001/12/09
امل�ضجلة بالرقم: 32318 بتاريخ: 2002/06/15

باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 
وعنوانه: بورت �ضناليت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرا.

 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �ضناليت، ويرال،  مر�ضي�ضايد، �ضي اإت�ص 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�ضر يف ال�ضجل : 2021/10/14

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�جلمعة  15 �أكتوبر 2021 �لعدد 13367

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 45377 بتاريخ: 2001/12/09
امل�ضجلة بالرقم: 32316 بتاريخ: 2002/06/15

باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 
وعنوانه: بورت �ضناليت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرا.

 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �ضناليت، ويرال،  مر�ضي�ضايد، �ضي اإت�ص 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�ضر يف ال�ضجل :2021/10/14 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد
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EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 56821 بتاريخ: 2003/10/29
امل�ضجلة بالرقم: 54782 بتاريخ: 2005/07/26

باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 
وعنوانه: بورت �ضناليت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرا.

 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد  
وعنوانه: بورت �ضناليت، ويرال،  مر�ضي�ضايد، �ضي اإت�ص 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�ضر يف ال�ضجل : 2021/10/14

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�جلمعة  15 �أكتوبر 2021 �لعدد 13367

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 56822 بتاريخ: 2003/10/29
امل�ضجلة بالرقم: 54781 بتاريخ: 2005/07/26

باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 
وعنوانه: بورت �ضناليت ، ويرال ،   مر�ضي�ضايد ، اإجنلرا.

 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �ضناليت، ويرال،  مر�ضي�ضايد، �ضي اإت�ص 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�ضر يف ال�ضجل : 2021/10/14

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد
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 مدينة دبي �ملالحية ت�سمح لو�سائل �لنزهة �لبحرية 
و�ليخوت �لز�ئرة بالر�سو ملدة 6 �أ�سهر يف مياه �الإمارة

•• دبي- وام:

املالحية  دب��ي  مدينة  �ضلطة  اأع��ل��ن��ت 
عن ال�ضماح لو�ضائل النزهة البحرية 
بالر�ضو  ال��زائ��رة  االأجنبية  واليخوت 
اأ�ضهر   6 حتى  متتد  طويلة  لفرات 
يف م��ي��اه اإم�����ارة دب���ي وذل����ك يف اإط���ار 
وتطوير  دع��م  اإىل  الرامية  اأه��داف��ه��ا 
القطاع البحري الرفيهي من خالل 
الأ�ضحاب  م��ت��م��ي��زة  جت���رب���ة  ت���ق���دمي 
ال��و���ض��ائ��ل ال��ب��ح��ري��ة وك��ذل��ك بهدف 
ال��ي��خ��وت االأج��ن��ب��ي��ة اىل دبي  ج���ذب 
البحرية  لل�ضياحة  مق�ضداً  وجعلها 
العاملية باعتبارها وجهة عاملية رائدة 

لالأن�ضطة الرفيهية البحرية وواحدة 
العامل.  م�ضتوى  على  وتناف�ضية  ت��ط��وراً  االأك���رث  البحرية  العوا�ضم  م��ن 
واأو�ضح ال�ضيخ �ضعيد بن اأحمد بن خليفة اآل مكتوم املدير التنفيذي ل�ضلطة 
مدينة دبي املالحية اأنه اأ�ضبح باإمكان جميع مالك ووكالء وم�ضغلي و�ضائل 
مياه  يف  بالر�ضو  اال�ضتمتاع  ال��زائ��رة  االأجنبية  واليخوت  البحرية  النزهة 
االإمارة ملدة ت�ضل حتى 6 اأ�ضهر بحد اأق�ضى ذلك على اأن يلتزم م�ضتخدمو 
التمتع  يف  الراغبني  الزائرة  االأجنبية  واليخوت  البحري  الرفيه  و�ضائل 
واملتمثلة  التعميم  يف  ال���واردة  بالتو�ضيات  طويلة  لفرات  الر�ضو  بخدمة 
البحرية  والو�ضائل  واجل��زر  وال�ضواطئ  املحظورة  املناطق  عن  االبتعاد  يف 
واالبتعاد عن املناطق اململوكة واملدارة ب�ضكل خا�ص،اإذ يجب احل�ضول على 
اإذن من مالك اأو مدير املنطقة قبل الر�ضو البحري اأو قبل اإجراء اأي ن�ضاط 
دبي  مدينة  ل�ضلطة  التنفيذي  املدير  اأو�ضح  التعميم  تفا�ضيل  وعن  فيها. 
البحرية  النزهة  و�ضائل  وم�ضغلي  ووك��الء  على مالك  يتعني  املالحية،اأنه 
الر�ضو،وحتديد  قبل  ال�ضلطة  م��ع  التوا�ضل  ال��زائ��رة  االأجنبية  واليخوت 
املوقع واملدة عرب التوا�ضل مع الرقم املجاين ملركز االت�ضال 800990 اأو 
اإر�ضال بريد اإلكروين اإىل info@pcfc.ae مع �ضرورة االلتزام باملنطقة 
املعتمدة للر�ضو من قبل �ضلطة مدينة دبي املالحية والتوا�ضل معها اأي�ضاً 

يف حالة الرغبة بتغير املوقع.

دو ت�سارك يف �أ�سبوع جيتك�ص للتقنية 2021 
لت�سليط �ل�سوء على �أحدث �بتكار�تها 

•• دبي-الفجر: 

االإمارات  ل�ضركة  التابعة  دو،  اأعلنت 
ل����الت���������ض����االت امل����ت����ك����ام����ل����ة، اأم���������ص 
م�ضاركتها يف اأ�ضبوع جيتك�ص للتقنية 
2021، الذي ي�ضت�ضيفه مركز دبي 
 17 من  الفرة  يف  العاملي  التجاري 
اأكتوبر اجل��اري. وت�ضارك دو   21 –
يف الدورة اجلديدة من املعر�ص حتت 
خدمات  اخل��ام�����ص...  “اجليل  �ضعار 
حيث  امل�ضتقبل”،  ت��واك��ب  حكومية 
�ضتعر�ص اأمام زوار من�ضتها حمفظة 
�ضاملة من اأحدث ابتكاراتها وحلولها 
اخلام�ص  اجليل  تقنية  اإىل  امل�ضتندة 

وامل�ضممة لتمكني اجلهات احلكومية يف دولة االإمارات يف م�ضرة التحول 
على  الرقمية  التحتية  البنية  وك��ف��اءة  ج��ودة  تعزيز  ع��ن  ف�ضاًل  الرقمي، 
ال�ضوء  لت�ضليط  لل�ضركة  مثالية  من�ضة  ويوفر احلدث  الوطني.  امل�ضتوى 
على جهودها ودوره��ا احليوي يف حت�ضني م�ضتوى اخلدمات التي تقدمها 
ع�ضر  اإىل  االن��ت��ق��ال  ظ��ل  يف  وال�ضّيما  للجمهور  ال��ع��ام  القطاع  موؤ�ض�ضات 
االإن�ضاين  التوا�ضل  تعزيز  يف  م�ضاهماتها  ذلك  يف  مبا  الرقمي،  االقت�ضاد 
واالرتقاء  املجتمعية  التنمية  ودع��م  االأعمال  وجمتمعات  االأف��راد  ومتكني 
اأهداف  مع  ين�ضجم  مبا  وذل��ك  املجاالت  خمتلف  عرب  النا�ص  حياة  بجودة 
حكومة  حددتها  التي  اال�ضراتيجية  الطريق  وخرائط  الوطنية  االأجندة 

االإمارات مثل ا�ضراتيجية احلكومة الرقمية 2025.
ويف معر�ص حديثه عن اأهداف م�ضاركة دو يف احلدث، قال فهد احل�ضاوي، 
الرئي�ص التنفيذي ل�ضركة االإمارات لالت�ضاالت املتكاملة: “يف الوقت الذي 
الهمم وتكثيف اجلهود  املتحدة �ضحذ  العربية  االإم��ارات  توا�ضل فيه دولة 
لتحقيق تطلعاتها نحو م�ضتقبل اأكرث ا�ضتدامة وازدهاراً يف جميع املجاالت 
وامليادين، ين�ضب تركيزنا يف دو على اال�ضتفادة من الزخم الذي حتقق من 
خالل التطورات االأخرة يف جمال الرقمنة وت�ضخر كافة املوارد املتاحة 

لدعم اأهداف حكومة االإمارات وروؤيتها للم�ضتقبل. 

�لقاب�سة »ADQ« ت�ستحوذ على 
�الأ�سهم �ملتبقية يف �سركة �سمان

•• اأبوظبي-الفجر: 

وقعت “القاب�ضة« )ADQ(، اإحدى اأكرب ال�ضركات القاب�ضة على م�ضتوى 
يف  العاملة  الكربى  ال�ضركات  من  وا�ضعة  حمفظة  متتلك  والتي  املنطقة 
االتفاقية  ام�ص  املتنوع،  اأبوظبي  اإم���ارة  اقت�ضاد  �ضمن  رئي�ضية  قطاعات 
النهائية لال�ضتحواذ على ح�ضة االأ�ضهم املتبقية البالغة %20 يف ال�ضركة 
ري  “ميونيخ  �ضركة  من  ����ص.م.ع.   - �ضمان   - ال�ضحي  للتاأمني  الوطنية 
اإع��ادة التاأمني على  ال��رائ��دة يف جم��ال  اإح��دى ال�ضركات  الإع��ادة التاأمني” 
 ،)ADQ( »م�ضتوى العامل. وباعتبارها �ضريًكا ا�ضراتيجًيا ل�  “القاب�ضة
�ضتوا�ضل “ميونيخ ري” مهمتها الإعادة تاأمني وثائق التاأمني ال�ضادرة من 
ال�ضحي  التاأمني  اأف�ضل خدمات  تقدمي  بدعم  وت�ضتمر  “�ضمان”،  �ضركة 
“�ضمان”  2006، حققت �ضركة  خالل مرحلة منوها التالية. ومنذ عام 
ال�ضحي  التاأمني  خلدمات  م��زود  كاأكرب  مكانتها  ر�ضخت  كبرة  جناحات 
2،5 مليون م�ضرك.  يف دولة االإم��ارات وي�ضتفيد من خدماتها اأكرث من 
ال�ضحية  الرعاية  خدمات  من�ضاآت  من  وا�ضعة  ب�ضبكة  “�ضمان”  وترتبط 
يف الدولة، ومتتلك �ضجاًل مميزا من االجن��ازات بف�ضل التزامها بتطبيق 
ممار�ضات اكتتاب قوية. وبهدف ا�ضتكمال بناء مكانتها وتاأكيداً على مركزها 
العام  ه��ذا  “�ضمان”  طرحت  امل�ضتقبل،  يف  امل�ضتدام  للنمو  ال��ق��وي  امل��ايل 
حتويل  نحو  دفعها  على  ترتكز  والتي  اجلديدة  املوؤ�ض�ضية  ا�ضراتيجيتها 
االبتكارات  اأح��دث  وتقدمي  خدماتها  عرو�ص  وتطوير  التجارية  عملياتها 

لالأع�ضاء امل�ضتفيدين على م�ضتوى الدولة.

جامعة �ل�سارقة وكيبانغ�سان �ملاليزية تتبادالن �ملعرفة يف جمال بحوث ونظم �لطاقة �مل�ستد�مة
•• ال�سارقة-وام:

نظم مركز بحوث نظم االإ�ضتدامة والقوى يف معهد 
البحوث للعلوم والهند�ضة التابع ملكتب نائب املدير 
ل�ضوؤون البحث العلمي والدرا�ضات العليا يف جامعة 
ال�ضارقة وبالتعاون مع جامعة كيبانغ�ضان مباليزيا 
ال��دول��ي��ة االف��را���ض��ي��ة يف  ال��ن��دوة العلمية  م��وؤخ��را 
واملتجددة  امل�ضتدامة  الطاقة  ونظم  بحوث  جم��ال 
مب�ضاركة عدد من الباحثني والفرق البحثية مبركز 
بحوث نظم اال�ضتدامة والقوى التابع ملعهد البحوث 

للعلوم والهند�ضة.
وتناول الدكتور معمر بالطيب نائب مدير اجلامعة 
خالل  العليا  وال��درا���ض��ات  العلمي  البحث  ل�����ض��وؤون 

الندوة اأحدث امل�ضتجدات فيما و�ضلت اإليه اجلامعة 
يف جمال البحث العلمي مو�ضحاً اإمكانيات اجلامعة 
من  متنوعة  جمموعة  ت�ضمل  والتي  املجال  ه��ذا  يف 
املعاهد واملراكز البحثية يف جماالت العلوم ال�ضحية 
االجتماعية  والعلوم  والهند�ضة  والعلوم  والطبية 
واالإن�ضانية يعمل بها عدد كبر من الفرق البحثية 
املتميزة يف خمتلف التخ�ض�ضات .. منوها اإىل البنية 
ال��ت��ح��ت��ي��ة امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي ت��ت��م��ي��ز ب��ه��ا اجل��ام��ع��ة من 
باأحدث  جمهزة  ومعامل  وبحثية  علمية  خمتربات 

التقنيات البحثية.
و ق���دم ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��وه��اب حم��م��د ن��ائ��ب مدير 
عن  تعريفية  ن��ب��ذة  مب��ال��ي��زي��ا  كيبانغ�ضان  ج��ام��ع��ة 
اجلامعة وموقعها اجلغرايف وتخ�ض�ضاتها وكلياتها 

والهيكل  البحثية  ومعاهدها  االأكادميية  وبراجمها 
�ضعادته  ع��ن  معربا  منها  لكل  والتنظيمي  االإداري 
والبحث  اال�ضتدامة  بحوث  جمال  يف  التعاون  بهذا 

العلمي.
من جانبه قدم الدكتور عبداهلل �ضنابلة مدير معهد 
املعهد  لتطور  ع��ر���ض��اً  والهند�ضة  للعلوم  ال��ب��ح��وث 
واإجنازاته خالل ال�ضنوات املا�ضية خا�ضة يف جماالت 
بحوث ونظم الطاقة امل�ضتدامة م�ضتعر�ضا اخلطط 
املراكز و الفرق  االإ�ضراتيجية للمعهد مبا يف ذلك 
ال�ضارقة  بجامعة  تعمل  والتي  البحثية  واملختربات 
والهند�ضة مبا يف  للعلوم  البحوث  من خالل معهد 
املراكز  من  املزيد  الإن�ضاء  امل�ضتقبلية  اخلطط  ذل��ك 

البحثية يف تخ�ض�ضات حديثة ومتقدمة.

واأكد الدكتور عبد الغني العلبي مدير مركز بحوث 
الندوة  اأهمية تنظيم هذه  نظم اال�ضتدامة والقوى 
اأهم  م��ن  واح���دة  م��ع  بالتعاون  تقام  وال��ت��ي  العلمية 
اأن  اإىل  املتخ�ض�ضة يف هذا املجال م�ضرا  اجلامعات 
يف  العلمية  البحوث  م��ن  جمموعة  ناق�ضت  ال��ن��دوة 
الطاقة  م�ضاريع  ومنها  املتجددة  الطاقة  جم��االت 
والتي  الطاقة  خاليا  تطوير  م�ضروع  و  ال�ضم�ضية 
تطوير  وم�ضروع  االأخ�ضر  الهيدروجني  ت�ضتخدم 
الطاقة املنتجة من املواد الع�ضوية وكذلك م�ضروع 
الإ���ض��ت��خ��دام ال�����ض��ب��ك��ات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ال��ذك��ي��ة واأتفق 
اجل��ان��ب��ان ع��ل��ى ال��ب��دء ب���اإج���راء االأب���ح���اث امل�ضركة 
ب��ن��اء عالقة  ث��م  ال��ق��ادم��ة وم��ن  اأ�ضهر  ال�ضتة  خ��الل 

تعاون بعيدة االأمد بني اجلامعتني.

مركز دبي لل�سلع �ملتعددة يختتم مناق�سة الأغلى حجر خام يتم بيعه فيها

�نطالق فعاليات معر�ص تخفي�سات �لربيع 2021 يف مركز �إك�سبو �ل�سارقة

•• دبي- وام:

امل��ت��ع��ددة حجر  دب���ي لل�ضلع  ب���اع م��رك��ز 
اأكرث  وزن���ه  يبلغ  ا�ضتثنائي  خ��ام  م��ا���ص 
 5.218 م��ق��اب��ل  ق����راط   100 م���ن 
لكل  دوالر   44،004“ دوالر  مليون 
حطمت  م��ن��اق�����ض��ة  ���ض��م��ن  قراط” 
االأرقام القيا�ضية اأقيمت يف بور�ضة دبي 
للما�ص . وعر�ص حجر املا�ص الذي يبلغ 
 IIa 118.58 قراطا من نوع  وزنه 
املا�ص من  �ضركات جت��ارة  على كربيات 
ا�ضت�ضافتها  مناق�ضة  يف  واأوروب���ا  اآ�ضيا 
دار املزادات واملا�ص اخلام الرائدة عامليا 

“تران�ص اأتالنتيك جيم �ضايلز«.
وياأتي هذا بعد مناق�ضة نظمتها �ضركة 
يف بور�ضة دبي للما�ص  “�ضتار جيمز” 

والتي   2020 دي�����ض��م��رب  �ضهر  خ���الل 
حطمت االأرقام القيا�ضية حيث �ضهدت 
مبيعات اأحجار املا�ص اخلام بقيمة 87 

مليون دوالر.
الرئي�ص  ����ض���ل���ي���م  ب�����ن  اأح�����م�����د  وق��������ال 
التنفيذي  وامل���دي���ر  االأول  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
هذه  اأن  اىل  املتعددة  لل�ضلع  دب��ي  ملركز 
امل��ن��اق�����ض��ة مت��ث��ل اإجن�����ازا اآخ����ر ي�ضاف 
دب���ي  ب���ور����ض���ة  جن����اح����ات  ����ض���ج���ل  اإىل 
بكفاءة  امل��ن��اق�����ض��ات  تنظيم  يف  للما�ص 
يف  كبر  ب�ضكل  الف�ضل  وي��رج��ع  عالية 
�ضل�ضلة  ا�ضت�ضافة  يف  البور�ضة  جن��اح 
جهودنا  اإىل  املتتالية  املناق�ضات  م��ن 
توفر  على  الكبر  وحر�ضنا  املبذولة 
باجلميع  للرحيب  الكافية  امل�ضاحة 
نحو  ع��زم��ن��ا  وراء  ال�����ض��ب��ب  ه���و  وه�����ذا 

زيادة طاقتنا اال�ضتيعابية بواقع ثالث 
ويف  القادمة  اأ�ضهر  ال�ضتة  مرات خالل 
بني  القائمة  التجارية  الفجوة  ���ض��وء 
املليار  تتخطى  ال  التي  ودب��ي  اأنتويرب 
دوالر فاإن مكانتنا احلالية ك�ضوق قائم 
ال�ضفافية ويتمتع ببيئة تنظيمية  على 
جاذبة  وجهة  دب��ي  من  جعلت  متطورة 
للتجار ال�ضرعيني الذين يتطلعون اإىل 
الكرمية  اأحجارهم  لبيع  عادلة  اأ�ضعار 
من املا�ص ال�ضيما املقيمني يف اأفريقيا .

التي  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  ان  واأ����ض���ار اىل 
دبي  ب��ور���ض��ة  ب��ني  م��وؤخ��را  توقيعها  مت 
ل��ل��م��ا���ص ب��ور���ض��ة اإ���ض��رائ��ي��ل ل��ل��م��ا���ص يف 
تعزيز احل�ضور االإقليمي لتجارة املا�ص 

ودعم منو قطاع املا�ص العاملي.
ب��ي��ر م���ال���ك �ضركة  اأن����ت����وين  واأع�������رب 

تران�ص اأتالنتيك جيم �ضايلز عن فخره 
احلجر  هذا  لبيع  مناق�ضة  با�ضت�ضافة 
اال�ضتثنائي وحتقيق رقم قيا�ضي جديد 
دبي  ملركز  �ضكره  ..موجها  دبي  الإم��ارة 
للما�ص  دب��ي  وب��ور���ض��ة  امل��ت��ع��ددة  لل�ضلع 
ع���ل���ى ج���ع���ل ذل�����ك مم��ك��ن��ا م����ن خالل 
نثني  اأن��ن��ا  ك��م��ا  امل��ح��دود  غ��ر  دعمهما 
ال���ت���ي يبذلها  ال��ك��ب��رة  ع��ل��ى اجل���ه���ود 
املركز والبور�ضة ودورهما الرئي�ضي يف 
واالأحجار  امل��ع��ادن  جت��ارة  م�ضهد  بلورة 
للعام  تثبت  بطريقة  دب��ي  يف  الكرمية 
املا�ص  عا�ضمة  ه��ي  االإم�����ارة  اأن  اأج��م��ع 
الرائدة  امل��ك��ان��ة  االإجن����از  ه��ذا  و�ضيعزز 
ل��دب��ي ع��ل��ى م�����ض��ت��وى ال��ع��امل يف قطاع 
ال�ضركات  م��ن  امل��زي��د  و�ضي�ضجع  امل��ا���ص 
ع��ل��ى ت��اأ���ض��ي�����ص اأع��م��ال��ه��ا يف م��رك��ز دبي 

لل�ضلع املتعددة.” وي�ضطلع مركز دبي 
لل�ضلع املتعددة - املنطقة احلرة الرائدة 
التابعة  وال�ضلطة  العامل  م�ضتوى  على 
ال�ضلع  بتجارة  املخت�ضة  دب��ي  حلكومة 
تر�ضيخ  يف  حم��وري  ب��دور   - وامل�ضاريع 
اإم��ارة دبي كمركز عاملي لتجارة  مكانة 
اأكرب  للما�ص  دب��ي  بور�ضة  وتعد  املا�ص 
املا�ص  م��ن��اق�����ض��ات  ال�ضت�ضافة  م��ن�����ض��اأة 
 1000 م��ن  اأك���رث  ت�ضم  اإذ  ال��ع��امل  يف 
امل�ضجلة  لل�ضركات  وتوفر  املا�ص  �ضركة 
واخل�����رباء ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة م��ت��ط��ّورة من 
م��دع��وم��ة مبحفظة  ال��ع��امل��ي  ال���ط���راز 
بهدف  املنتجات واخلدمات  وا�ضعة من 
التدفقات  وحت��ف��ي��ز  ال��ن��م��و  م��وا���ض��ل��ة 
ال��ت��ج��اري��ة ان��ط��الق��اً م��ن اأ���ض�����ص متينة 

وموثوقة.

•• ال�سارقة-الفجر:

فعاليات  )اخل��م��ي�����ص(  اأم�����ص  انطلقت 
 2021 ال��رب��ي��ع  تخفي�ضات  م��ع��ر���ص 
الذي ي�ضت�ضيفه مركز اإك�ضبو ال�ضارقة 
خالل الفرة من 14 اإىل 23  اأكتوبر 
اجل�����اري، و���ض��ط م�����ض��ارك��ة وا���ض��ع��ة من 
ال����رائ����دة يف قطاع  ال�����ض��رك��ات  ك����ربى 
جتارة االإلكرونيات و�ضناعة وت�ضميم 
العالمات  واأب��������رز  امل����ن����زيل،  االأث��������اث 
التجارية العاملية املتخ�ض�ضة يف جمال 
بيوت  اإىل  باالإ�ضافة  والعطور  االأزي���اء 
االأزي����اء  ت�ضميم  دور  واأه����م  التجميل 
واملو�ضة. وي�ضهد املعر�ص الذي تنظمه 
�ضركة ليز اإيفنت اإطالق عرو�ص جاذبة 
للزوار، اإىل جانب اخل�ضومات الكربى 
ع��ل��ى اأح����دث االأج���ه���زة امل��ن��زل��ي��ة واآخر 
الع�ضرية،  واالأزي����اء  املو�ضة  �ضيحات 
واأرقى ت�ضميمات حقائب اليد وف�ضاتني 
والعطور  االأن��ي��ق��ة  وال��ع��ب��اءات  ال�ضهرة 
وم�ضتح�ضرات التجميل والتي تقدمها 
نخبة من اأ�ضهر العالمات العاملية ومن 
اأهمها، هوم �ضتايل، و�ضبال�ص، وكيابي، 

وكالرك�ص، واملندو�ص، و�ضيدلية اأ�ضر، 
ويف  واأم����ربو،  وب���االدي���وم،  و�ضكيت�ضرز، 
اإىل عدد كبر  باالإ�ضافة  تيك ولوت�ص 

من ال�ضركات املحلية والوطنية.

معار�ض جتارية متخ�س�سة
���ض��ي��ف حم��م��د املدفع،  ���ض��ع��ادة  واأ����ض���ار 
اإك�ضبو  مل���رك���ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������ص 
احلدث  ه��ذا  تنظيم  اأن  اإىل  ال�ضارقة، 

التي  ال��ع��م��ل  منهجية  اإط����ار  يف  ي��اأت��ي 
على  ال�����ض��ارق��ة  اإك�����ض��ب��و  م��رك��ز  يتبعها 
����ض���ع���ي���د ت���ك���ث���ي���ف اإط���������الق امل���ع���ار����ص 
ال���ت���ج���اري���ة امل��ت��خ�����ض�����ض��ة ب���ه���دف دعم 
ت�ضاهم هذه  اإذ  التجزئة،  قطاع جت��ارة 
ال�ضركات  توا�ضل  تعزيز  يف  الفعاليات 
احلاليني  م�ضتهلكيها  م��ع  ال��ع��ار���ض��ة 
وجذب م�ضتهلكني جدد، وزيادة حركة 
امل��ب��ي��ع��ات وال�������ض���راء، م�����ض��ي��داً بحجم 

العار�ضة  لل�ضركات  امل�ضاركة  وم�ضتوى 
يف هذا احلدث التجاري املهم، وبجودة 
وتنوع املنتجات املقدمة ومتيز العرو�ص 
التي  اجل��اذب��ة  واحل�ضومات  املطروحة 
خمتلف  م���ن  ال�������زوار  اأذواق  ت��ر���ض��ي 
حر�ص  وال��ت��ي  االجتماعية،  ال�ضرائح 
لال�ضتفادة  تقدميها  على  العار�ضون 

من الطلب املتزايد.

منتجات متنوعة
اأع����رب ج��اك��وب فارجيز،  م��ن ج��ان��ب��ه، 
“ليز  ل�����ض��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص 
اإيفنت” اأن تنظيم هذا احلدث ياأتي يف 
ظل تنامي ال�ضراكة اال�ضراتيجية مع 
اأتاحت  والتي  ال�ضارقة،  اإك�ضبو  مركز 
املعار�ص  م��ن  العديد  تنظيم  لل�ضركة 
خالل  ال�ضارقة  اإم���ارة  يف  املتخ�ض�ضة 
اإىل  بال�ضكر  متوجهاً  املا�ضية،  الفرة 
ا�ضت�ضافة  على  ال�ضارقة  اإك�ضبو  مركز 
ه����ذا احل�����دث وح��ر���ض��ه ع��ل��ى تطبيق 
ل�ضمان  االح��رازي��ة  التدابر  اأق�ضى 
�ضالمة اجلميع، م�ضراً اإىل اأن احلدث 
ومتنوعة  وا�ضعة  باقة  تقدمي  يت�ضمن 

من اأحدث التقنيات واالأجهزة املنزلية، 
واأرقى ت�ضاميم االأزياء واالإك�ض�ضوارات، 
املنتجات  م����ن  ال���ع���دي���د  ج���ان���ب  اإىل 

التعليمية واالألعاب الذكية لالأطفال.
يومياً  ل��ل��زوار  اأب��واب��ه  امل��ع��ر���ص  ويفتح 
ال�ضاعة  اإىل  �ضباحاً   11 ال�ضاعة  من 
11 م�ضاء، كما يتوفر مواقف جمانية 
اإك�ضبو  م���رك���ز  حم���ي���ط  يف  ل��ل��ج��م��ي��ع 

ال�ضارقة.

•• اأبوظبي- وام:

ال�ضركة  املالية”  ل��ال���ض��ت��ث��م��ارات  “مبادلة  اأع��ل��ن��ت 
اأبوظبي  وم��ق��ره��ا  االأ�����ض����ول  اإدارة  يف  امل��ت��خ�����ض�����ض��ة 
ا�ضتحواذها على  ل�ضركة مبادلة لال�ضتثمار  والتابعة 
حتت  امل�ضجلة  اإنربراي�ضز”  م���اك  ك��ي��ه-   “ ���ض��رك��ة 
وهي  ل��ه��ا  امل��ال��ك��ة  اجل��ه��ة  م���ن   »K-MAC« رم���ز 
 Lee Equity Partners ب��ارت��رز  اإك��وي��ت��ي  “يل 
مع  بال�ضراكة  وذل��ك   ،«  Opportunities Fund
ل��ل�����ض��رك��ة.    وح��ق��ق��ت �ضركة  ف��ري��ق االإدارة احل����ايل 
“كيه- ماك” منذ تاأ�ضي�ضها عام 1964، منوا كبرا 
اإبرام  من خالل افتتاح عدد من املطاعم اجلديدة و 

العديد من �ضفقات اال�ضتحواذ اال�ضراتيجية.

300 مطعم من  اأك���رث م��ن  وت��دي��ر ال�����ض��رك��ة ال��ي��وم 
�ضل�ضلة مطاعم “تاكو بيل” و تركز اأن�ضطتها ب�ضكل 
الواليات  وجنوب  االأو�ضط  الغرب  مناطق  يف  اأ�ضا�ضي 
التي  امل��ط��اع��م  �ضل�ضلة  ومت��ث��ل  االأم��ري��ك��ي��ة،  امل��ت��ح��دة 
مطاعم  �ضل�ضلة  اإج��م��ايل  م��ن   4% ح���وايل  متلكها 
تقدمي  جم���ال  يف  وال���رائ���دة  ال�����ض��ه��رة  بيل”  “تاكو 

وجبات الطعام املك�ضيكي ال�ضريعة “كيو اأ�ص اأر«.
 و ب��ه��ذه امل��ن��ا���ض��ب��ة، ق���ال اأدي����ب م��ارت��ن م��ط��ر، رئي�ص 
لال�ضتثمارات  “مبادلة  يف  اخل��ا���ض��ة  االأ���ض��ه��م  ق�ضم 
االإدارة احلايل يف �ضركة كيه- “يعد فريق  املالية”: 
العاملة يف هذا القطاع  اأف�ضل فرق االإدارة  ماك من 
فر�ص  تعزيز  اأج��ل  من  معهم  بالعمل  �ضعداء  ونحن 
م�ضرتها..  يف  ج��دي��دة  نقلة  وحتقيق  ال�ضركة،  من��و 

العمل و االإجناز،  40 عاما من  ا�ضتطاعوا عرب  لقد 
ب���ن���اء ���ض��ج��ل ح���اف���ل ب��االب��ت��ك��ار ج��ن��ب��ا اإىل ج��ن��ب مع 
اإ�ضافة  بيل”  “تاكو  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ة  اأ���ض��ح��اب 
ونحن  املجال،  هذا  رائ��د يف  ت�ضغيلي  اأداء  تقدمي  اإىل 
تقدمي  اأج��ل  من  من�ضجم  كفريق  معا  للعمل  نتطلع 
تتواجد  التي  الرئي�ضية  املناطق  يف  اخلدمات  اأف�ضل 
العميقة  اخل��ربة  و�ضت�ضاعد  املطاعم..  �ضل�ضلة  فيها 
خلق  ف��ر���ص  ت��ع��زي��ز  يف  االإدارة  ف��ري��ق  ميلكها  ال��ت��ي 
ال��ق��ي��م��ة م���ن خ���الل حم��ف��ظ��ة اأع��م��ال��ن��ا ال��وا���ض��ع��ة يف 
�ضبكة  وكذلك  واالأغ��ذي��ة،  امل�ضتهلكني  خدمات  قطاع 
قالت  جانبها  م��ن  ال���ع���امل«.    م�ضتوى  على  اأعمالنا 
�ضركة  يف  للعمليات  التنفيذي  الرئي�ص  ري��ج��ان  تينا 
لال�ضتثمارات  م��ب��ادل��ة  “�ضت�ضيف  “كيه-ماك”: 

املالية مبا متلكه من �ضبكة متميزة، منظورا جديدا 
تفهم  �ضركة  مع  نعمل  اأن  وي�ضعدنا  ال�ضراكة..  لهذه 
دورنا كفريق اإدارة، وتقدر متيزنا يف جمال الت�ضغيل، 
هو  ه��ذا  اأن  ن��رى  ون��ح��ن  موظفينا..  اأهمية  وت���درك 
الوقت املالئم بالن�ضبة لنا للعمل مع �ضركائنا اجلدد 
قاعدة عمالئنا،  لتعزيز  املالية  مبادلة لال�ضتثمارات 
ا�ضتخدام  التو�ضع يف  القيمة من خالل  زي��ادة  بهدف 
مبادلة  تتمتع  الرقمية«.   واخل��دم��ات  التكنولوجيا 
اإدارة  يف  املتخ�ض�ضة  ال�ضركة  امل��ال��ي��ة  لال�ضتثمارات 
مبادلة  ل�ضركة  والتابعة  اأبوظبي  ومقرها  االأ���ض��ول 
لال�ضتثمار اإحدى اأبرز �ضركات اال�ضتثمار ال�ضيادي يف 
العامل والتي تدير حمفظة اأ�ضول بقيمة 243 مليار 

دوالر بخربة جيدة يف جمال االأغذية وامل�ضروبات.

مبادلة لال�ستثمار�ت �ملالية ت�ستحوذ على كيه-ماك �إنرتبر�ي�سز 
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�سعيد �لطاير يوؤكد على دور �ل�سباب �جلوهري يف حتقيق �لتنمية �مل�ستد�مة
•• دبي - وام:

اأكد معايل �ضعيد حممد الطاير الع�ضو 
املنتدب الرئي�ص التنفيذي لهيئة كهرباء 
ال�ضباب  مت���ك���ني  اأه���م���ي���ة  دب�����ي  وم����ي����اه 
وتاأهيلهم وا�ضتثمار مواهبهم وقدراتهم 
ليكونوا اجليل القادم من قادة اال�ضتدامة 
ويوا�ضلوا م�ضرة التطور والتنمية التي 
ت�ضهدها دول���ة االإم����ارات واإ���ض��راك��ه��م يف 
حتقيق  اإىل  ال��ه��ادف��ة  احلثيثة  امل�ضاعي 
 2050 للطاقة  االإم��ارات  ا�ضراتيجية 
النظيفة  ل��ل��ط��اق��ة  دب���ي  وا���ض��رات��ي��ج��ي��ة 
%75 من  2050 الهادفة اإىل توفر 
ال��ق��درة االإن��ت��اج��ي��ة للطاقة يف دب��ي من 
عام  ب��ح��ل��ول  النظيفة  ال��ط��اق��ة  م�����ض��ادر 

.2050
جاء ذلك خالل م�ضاركته يف اجلل�ضة ال� 
21 من برنامج “100 ُموَّجه”، اإحدى 
لل�ضباب،  االإم�������ارات  جم��ل�����ص  م����ب����ادرات 
والتي اأقيمت بالتعاون مع جمل�ص �ضباب 
هيئة كهرباء ومياه دبي وحملت عنوان 
وامل�ضتقبل”،  احل��ا���ض��ر  ب���ني  “الطاقة 
ح���ي���ث حت������دث م���ع���ال���ي���ه ع�����ن اجل���ه���ود 
نحو  ال��ت��ح��ول  اإىل  ال���ه���ادف���ة  ال��وط��ن��ي��ة 
امل�ضاريع  واأب��رز  النظيفة  الطاقة  اعتماد 

دبي  اأطلقتها  التي  احليوية  وامل��ب��ادرات 
يف ه����ذا امل���ج���ال وم��ن��ه��ا جم���ّم���ع حممد 
ال�ضم�ضية  للطاقة  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن 
الذي تنفذه الهيئة ويعترب اأكرب جممع 
على  واح��د  موقع  يف  ال�ضم�ضية  للطاقة 
م�ضتوى العامل وفق نظام املنتج امل�ضتقل، 
 5000 االإن���ت���اج���ي���ة  ق���درت���ه  و���ض��ت��ب��ل��غ 

ميجاوات بحلول عام 2030.
بتوجيهات  ن�����ض��ت��ه��دي   : ال��ط��اي��ر  وق����ال 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 
مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
الإعداد  “رعاه اهلل”،  الوزراء حاكم دبي 
ال�ضباب للم�ضتقبل منذ االآن واال�ضتفادة 
املثلى من طاقاتهم واإبداعاتهم لتدعيم 
االإمارات  دول��ة  حققتها  التي  املكت�ضبات 
وامل�ضي  املا�ضية  عاماً  اخلم�ضني  خ��الل 
لتحقيق  االإجن������ازات  م�����ض��رة  يف  ق��دم��اً 
القادمة  عاماً  اخلم�ضني  يف  الطموحات 
من اأجل حتقيق اأهداف مئوية االإمارات 
اأف�ضل  االإم������ارات  دول���ة  جل��ع��ل   2071

دولة يف العامل.
واأو�ضح اأن الهيئة اأن تتبنى ا�ضراتيجية 
يف  للم�ضاركة  ال�ضباب  لتاأهيل  متكاملة 
م�ضرا  الوطني،  العمل  مواقع  خمتلف 
اإىل اأن الكوادر الب�ضرية يف الهيئة ت�ضم 

ال�����ض��ب��اب ممن  امل��وظ��ف��ني  م���ن   3743
ت���راوح اأع��م��اره��م ب��ني 18 و 35 عاماً 
%56 منهم من املواطنني وتبلغ ن�ضبة 
%25 من  املوظفني ال�ضباب يف الهيئة 
املوظفني. واأ�ضاف معاليه : يوؤدي �ضباب 
الهيئة دوراً حمورياً يف جميع الفعاليات 
هيئة  تطلقها  التي  والربامج  واملبادرات 
اأبرزها معر�ص  كهرباء ومياه دبي ومن 
/ وال��ب��ي��ئ��ة  وال��ط��اق��ة  امل��ي��اه  تكنولوجيا 
ال�ضم�ضية  ل��ل��ط��اق��ة  ودب�����ي  وي��ت��ي��ك�����ص/ 
والقمة العاملية لالقت�ضاد االأخ�ضر التي 
رواد  دور  لتعزيز  مهماً  منرباً  اأ�ضبحت 
اإيجاد  ال�ضباب وحتفيزهم على  االأعمال 
اإىل  م�ضرا  وم�ضتدامة،  مبتكرة  حلول 
�ضعي الهيئة لتحفيز ال�ضباب على االإبداع 
املتقدمة  م��ع��ارف��ه��م  وت�ضخر  وال��ت��م��ي��ز 
و�ضغفهم  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح�����دث  جم����ال  يف 
بالتكنولوجيا لرفع م�ضتوى م�ضاهمتهم 
م�ضتقبل  وب��ن��اء  امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  يف 
م�ضتدام وجعل دبي مركزاً عاملياً للطاقة 

النظيفة واالقت�ضاد االأخ�ضر.
واأ����ض���اد م��ع��ايل ال��ط��اي��ر ب��ج��ه��ود جمل�ص 
�ضقل  اإىل  ال��ه��ادف��ة  لل�ضباب  االإم������ارات 
القيام  م��ن  لتمكينهم  ال�ضباب  خ���ربات 
بدور فاعل واأ�ضا�ضي يف �ضناعة م�ضتقبل 

دول����ة االإم�������ارات، م��ن��وه��ا ب����دور برنامج 
ال�ضباب  اإل����ه����ام  يف  موجه”   100“
قنوات  فتح  خ��الل  من  اآفاقهم  وتو�ضيع 
ال���ت���وا����ض���ل امل��ب��ا���ض��ر ب���ني ال���ق���ي���ادات يف 

خمتلف القطاعات وال�ضباب.
واأكد معاليه دعم الهيئة الكامل ملجل�ص 
�ضباب هيئة كهرباء ومياه دبي لر�ضيخ 
الوطنية  ال�ضباب  جمال�ص  ب��ني  مكانته 
ال���دول���ة يف خمتلف  ت��ن��اف�����ض��ي��ة  وت��ع��زي��ز 
امل����ج����االت وم���ك���ان���ة ال��ه��ي��ئ��ة ال���ري���ادي���ة 

العاملية.
ب��ن��ت �ضهيل  ق��ال��ت م��ع��ايل �ضما  ب��دوره��ا 
املزروعي وزي��رة دولة ل�ضوؤون  بن فار�ص 
ال�ضباب : ما تقوم به املوؤ�ض�ضات الوطنية 
يف دول���ة االإم����ارات ه��و ام��ت��داد وترجمة 
واإ�ضراك  ل��دع��م مت��ك��ني  ق��ادت��ن��ا  ل���روؤي���ة 
ال�ضباب من خالل تقريب امل�ضافات بني 
وروؤاهم  ال�ضباب  و���ض��وت  ال��ق��رار  �ضانع 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  وت��ط��ل��ع��ات��ه��م 
ن��ح��ن حمظوظون  وال���ي���وم  وامل����ج����االت، 
واحدة  ق���ادت  وطنية  ق��ام��ة  با�ضت�ضافة 
جمال  يف  التنموية  املوؤ�ض�ضات  اأب��رز  من 
املياه والطاقة والبيئة ور�ضخت ب�ضمتها 
دعمها  ووا�ضلت  الوطن  بناء  م�ضرة  يف 
وخرباتها  جت��ارب��ه��ا  مل�ضاركة  وحر�ضها 

واأ���ض��اف��ت معاليها  ال��ق��ادم��ة.  ل��الأج��ي��ال 
دبي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  م��ع  تعاوننا   :
ل��ت��م��ك��ني واإ������ض�����راك ال�������ض���ب���اب يف دول����ة 
�ضمن  ا�ضراتيجي  تعاون  هو  االإم���ارات 
ث���الث���ة م�������ض���ارات خم��ت��ل��ف��ة �����ض����واء من 
نف�ضها  الهيئة  وخ��دم��ات  اأن�ضطة  خ��الل 
وت�ضخر  وخربائها  قياداتها  تفاعل  اأو 
ال�ضباب  ل���دع���م  وط��اق��ات��ه��م  خ��ربات��ه��م 
التابع  االبتكار  مركز  خالل  من  واأي�ضاً 
اآل  ب��ن را���ض��د  للهيئة يف جم��م��ع حم��م��د 
مكتوم للطاقة ال�ضم�ضية يف ظل امل�ضاعي 
امل�ضركة الإعداد قيادات �ضابة يف جمال 
واأكدت  النظيفة.  التكنولوجيا  اب��ت��ك��ار 
موجه”   100“ م���ب���ادرة  اأن  م��ع��ال��ي��ه��ا 
االحتادية  امل��وؤ���ض�����ض��ة  م����ب����ادرات  ���ض��م��ن 
ت�ضميم  اإع�������ادة  يف  ���ض��اه��م��ت  ل��ل�����ض��ب��اب 
على  امل�ضاركني  لدى  اجلماعي  التفكر 
ويتفاعل  ي�ضتمع  حيث  امل�ضتويات  كافة 
ال�ضباب مع اجلانبني املهني وال�ضخ�ضي 
كل  يف  تفتح  اأن��ه��ا  كما  امل��ب��ادرة  ل�ضيوف 
م���رة اآف��اق��ا ج��دي��دة اأم����ام احل�����ض��ور من 
خ���الل امل��وؤ���ض�����ض��ات وامل�����ض��اري��ع ال��ت��ي يتم 
االأجندة  اإط���ار  يف  ومناق�ضتها  عر�ضها 
املهارات  القدرات و�ضقل  لبناء  الوطنية 

واال�ضتثمار يف طاقة ال�ضباب.

�سياحة عجمان حت�سل على ت�سنيف 
5 جنوم لـ 8 من خدماتها �لرقمية

•• عجمان-وام:

ح�ضلت دائرة التنمية ال�ضياحية يف عجمان على ت�ضنيف 5 جنوم ل� 8 من 
خدماتها الرقمية املقّدمة �ضمن املرحلة الثالثة من م�ضروع نظام النجوم 
واعتماد  لتقييم  الرقمية  دائ��رة عجمان  اأطلقته  الذي  الرقمية  للخدمات 

جودة اخلدمات الرقمية احلكومية وفقا ملعاير موّحدة.
الرقمي على  التحول  لتفعيل حوكمة  اإط��ار جهودها  الدائرة - يف  واأك��دت 
مفهوم  يف  نوعية  نقلة  وحتقيق  احلكومية،  وال��دوائ��ر  املوؤ�ض�ضات  م�ضتوى 
بهذا  اأن��ه   - الرقمي  امل�ضتقبل  نحو  واالنتقال  احلكومية  اخلدمات  تقدمي 
على  حا�ضلة  ال��رق��م��ي��ة  خ��دم��ات��ه��ا  م��ن   50% ت��ك��ون  اجل��دي��د  الت�ضنيف 
ت�ضنيف 5 جنوم، وهو ما يوؤّكد توّجهها الإطالق اأحدث امل�ضاريع واملبادرات 
والتطبيقات الرقمية املبتكرة، التي تهدف اإىل تعزيز جودة حياة املجتمع 
اإمارة  يف  وال�ضياحة  ال�ضيافة  ق��ط��اع  يف  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  م�ضرة  ودع���م 

عجمان.
ويف هذا االإطار اأكد �ضعادة �ضالح حممد اجلزيري، مدير عام دائرة التنمية 
ال�ضياحية يف عجمان، اأن هذا االإجناز اجلديد ياأتي يف ظل الدعم الكبر من 
ال�ضيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئي�ص الدائرة، لالإرتقاء باخلدمات 
م�ضيدا  املتعاملني..  اإ�ضعاد  و�ضمان  كفاءتها،  تعزيز  ُي�ضهم يف  الرقمية مبا 
بدور دائرُة عجمان الرقمية، والدعم الذي تقدمه لكافة اجلهات احلكومية 

املحلية يف االإمارة .
والذكاء  الرقمي  التحول  م�ضت�ضار  البلو�ضي،  علي  حممد  ق��ال  جهته  من 
االإ�ضطناعي يف الدائرة اإن قائمة اخلدمات التي حازت على هذا الت�ضنيف 
�ضملت : طلب امل�ضاركة يف الفعاليات املحلية، وطلب امل�ضاركة يف الفعاليات 
واملعار�ص الدولية، وطلب اإلغاء امل�ضاركة يف الفعاليات املحلية، وطلب اإلغاء 
وطلب  املخالفات،  دف��ع  وطلب  الدولية،  واملعار�ص  الفعاليات  يف  امل�ضاركة 
واأخرا  عجمان،  متحف  يف  م�ضاحة  حجز  وطلب  املخالفات،  على  التّظلم 

ًطلب اإلغاء حجز م�ضاحة يف متحف عجمان.
واملبادرات  الرقمية  احل��ل��ول  وت��ب��ّن��ي  االإب��ت��ك��ار  ت��دع��م  ال��دائ��رة  اأن  واأ���ض��اف 
خالل  من  عجمان  يف  واال�ضتثمارية  ال�ضياحية  البيئة  تعّزز  التي  الفعالة 
االإم����ارة، ومبا  ب��ني جميع اجل��ه��ات احلكومية يف  ت��ع��اون وت�ضافر اجل��ه��ود 
يعزز مكانتها كواحدة من اأهم رواد التحول الرقمي احلكومي، خا�ضة مع 
واحللول  التكنولوجيا  جم��االت  يف  �ضريعة  تغّرات  من  العامل  ي�ضهده  ما 
التي  ال�ضخمة  البيانات  م��ن  ال�ضياحي  القطاع  ي�ضتفيد  حيث  الرقمية، 
املبتكرة  احل��ل��ول  م��ن  ح��زم��ة  وت��ط��وي��ر  امل��ت��ع��ام��ل،  تعزيز جت��رب��ة  ت�ضهم يف 
خلدمة ال�ضياح واملن�ضاآت ال�ضياحية واملهتمني يف القطاع يف االإمارة ان�ضجاماً 

مع االأهداف الطموحة لروؤية عجمان.

�الإمار�ت و�ل�سنغال توقعان مذكرة 
تفاهم الإن�ساء جمل�ص �أعمال م�سرتك

•• دبي-وام:

جمل�ص  لتاأ�ضي�ص  تفاهم  مذكرة  ال�ضنغال  وجمهورية  االإم���ارات  دول��ة  وقعت 
اأعمال اإماراتي - �ضنغايل م�ضرك وذلك بح�ضور فخامة الرئي�ص ماكي �ضال 
رئي�ص جمهورية ال�ضنغال على هام�ص منتدى االأعمال ال�ضنغايل الذي عقد 
وقعها من جانب الدولة �ضعادة   .”2020 “ اإك�ضبو  يف جناح موانئ دبي يف 
الدولة  يف  وال�ضناعة  التجارة  غ��رف  احت��اد  رئي�ص  امل��زروع��ي  حممد  عبداهلل 
تراوري  بابا  ال�ضنغايل  ، ومن اجلانب  اأبوظبي  و�ضناعة  رئي�ص غرفة جتارة 
 - املزروعي  واأك��د   . بال�ضنغال  العمل  اأ�ضحاب  نقابات  احت��اد  واليمان الم عن 
بهذه املنا�ضبة - اهتمام اأ�ضحاب االأعمال االإماراتيني من خالل هذا املجل�ص 
اإىل حر�ص  .. الفتا  ال�ضنغال  يف  املتاحة  اال�ضتثمارية  الفر�ص  على  بالتعرف 
غرف الدولة على تعزيز التعاون مع القطاع اخلا�ص يف البلدين ال�ضديقني.

مليار�ت درهم ت�سرفات   7
عقار�ت دبي يف �أ�سبوع

•• دبي - وام: 

بلغت قيمة الت�ضرفات العقارية يف دائرة االأرا�ضي و االأمالك بدبي خالل 
االأ�ضبوع احلايل اأكرث من 7 مليارات درهم .

درهم  مليار   2.98 بقيمة  مبايعة   1252 ت�ضجيل  ال��دائ��رة  �ضهدت  فقد 
منها 149 مبايعة اأرا�ص بقيمة 726.06 مليون درهم و1103 مبايعات 

لل�ضقق والفلل بقيمة 2.25 مليار درهم.
و جاءت اأهم مبايعات االأرا�ضي بقيمة 181 مليون درهم يف منطقة احلبية 
اخلام�ضة تليها مبايعة بقيمة 51 مليون درهم يف منطقة جزيرة 2 تليها 

مبايعة بقيمة 40 مليون درهم يف منطقة وادي ال�ضفا 4.
اإذ �ضجلت  وت�ضدرت منطقة مدينة املطار املناطق من حيث عدد املبايعات 
25 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم تلتها منطقة احلبية الثالثة بت�ضجيلها 
64 مليون درهم وثالثة يف احلبية الرابعة بت�ضجيلها  23 مبايعة بقيمة 

18 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم.
و فيما يتعلق باأهم مبايعات ال�ضقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 54 مليون 
درهم مبنطقة الرب�ضاء جنوب الرابعة كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 
44 مليون درهم يف منطقة برج خليفة واأخرا مبايعة بقيمة 40 مليون 

درهم يف منطقة برج خليفة.

�الإمار�ت ت�سارك يف �الجتماع »86« للمكتب �لتنفيذي ملجل�ص وزر�ء �الإ�سكان و�لتعمري �لعرب
•• القاهرة-الفجر:

تراأ�ضت �ضعادة املهند�ضة جميلة الفندي 
لالإ�ضكان  زاي���د  ال�ضيخ  برنامج  م��دي��ر 
التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية، 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول���ة  وف��د 
للمكتب  االج��ت��م��اع )86(  امل�����ض��ارك يف 
االإ�ضكان  وزراء  مل��ج��ل�����ص  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
وال��ت��ع��م��ر ال���ع���رب، ال����ذي ع��ق��د مبقر 
العا�ضمة  ال��ع��رب��ي��ة يف  ال����دول  ج��ام��ع��ة 
اأ�ضحاب  وبح�ضور  القاهرة،  امل�ضرية 

املعايل وال�ضعادة الوزراء العرب.
م�ضتجدات  م��ت��اب��ع��ة  االج��ت��م��اع  ب��ح��ث 
ا�ضراتيجية العمل االإ�ضكاين امل�ضرك، 
وامل�ضتجدات  الق�ضايا  من  وجمموعة 
اآليات  ومناق�ضة  العربية،  اال�ضكانية 
ال��ت��ع��اون امل�����ض��رك م��ع ب��رن��ام��ج االأمم 
الب�ضرية،  ل��ل��م�����ض��ت��وط��ن��ات  امل���ت���ح���دة 
التجمعات  م����ع  ال���ع���رب���ي  وال����ت����ع����اون 
االإقليمية والدولية يف جمال االإ�ضكان 
اأعمال  ج���دول  اإىل  اإ���ض��اف��ة  والتعمر، 

•• دبي-وام:

اأبرمت وزارة املوارد الب�ضرية والتوطني 
مذكرة تفاهم مع �ضوق دبي احلرة يتم 
مبوجبها توفر امتيازات وخ�ضم 10 
% ب�ضكل ح�ضري للمواطنني العاملني 
امل�ضتخدمني  اخل����ا�����ص  ال���ق���ط���اع  يف 

للتطبيق الذكي ملبادرة اأب�ضر.
ح�ضر مرا�ضم التوقيع التي نظمت يف 
ديوان ال��وزارة يف دبي �ضعادة نا�ضر بن 
خربا�ص وكيل الوزارة ل�ضوؤون التوطني 

وعدد من امل�ضوؤولني يف اجلانبني.
وقالت فريدة اآل علي وكيل وزارة املوارد 
لتوظيف  امل�ضاعد  والتوطني  الب�ضرية 
املوارد الب�ضرية الوطنية عقب توقيعها 
على امل��ذك��رة اإن ه��ذه امل��ذك��رة ت��اأت��ي يف 
اط����ار خ��ط��ة ال�������وزارة ل��ت��و���ض��ي��ع �ضبكة 
اخل�ضومات  ب���رن���ام���ج  يف  ال�������ض���رك���اء 
للمواطنني  امل����م����ي����زة  وال�����ع�����رو������ص 
مبا  اأب�ضر  اخلا�ص  بالقطاع  العاملني 
واال�ضري  الوظيفي  اال�ضتقرار  يدعم 

االإ�ضكان  وزراء  ملجل�ص   )38( ال��دول��ة 
ا�ضتخدام  واأه��م��ي��ة  ال��ع��رب،  والتعمر 
والتطبيقات  التخطيط  و�ضائل  اأحدث 
وغرها  االإ���ض��ك��ان،  جم��ال  يف  املتطورة 
االه����ت����م����ام  ذات  امل�����و������ض�����وع�����ات  م�����ن 

امل�ضرك. 
ويف كلمتها نقلت �ضعادة املهند�ضة جميلة 
الفندي حتيات معايل �ضهيل املزروعي، 
التحتية،  وال���ب���ن���ي���ة  ال���ط���اق���ة  وزي������ر 
الأ�ضحاب املعايل وال�ضعادة امل�ضاركون يف 
االجتماع، كما تقدم بال�ضكر اإىل معايل 
ال�ضكن  وزي���ر  بلعريبي  ط���ارق  حم��م��د 
اجلمهورية  يف  وامل���دي���ن���ة  وال���ع���م���ران 
ال�ضعبية،  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  اجل��زائ��ري��ة 
ل���راأ����ض���ه اجل��ل�����ض��ة ن��ي��اب��ة ع���ن معايل 
جمال  �ضعادة  واإىل  املزروعي،  م.�ضهيل 
البيئة  اإدارة  م��دي��ر  اهلل  ج���اب  ال��دي��ن 
بالقطاع  امل��ائ��ي��ة  وامل������وارد  واالإ����ض���ك���ان 
العربية،  ال���دول  جلامعة  االقت�ضادي 
وال�ضعادة  املعايل  اأ�ضحاب  �ضكرت  كما 
ع��ل��ى ج��ه��وده��م امل��ب��ذول��ة ال��ت��ي تكللت 

بالعديد من االإجنازات النوعية، والتي 
اإليه  و�ضلت  فيما  رئي�ص  دور  لها  ك��ان 

دولتنا من مكانة عاملية.
يف  املجل�ص  دور  على  �ضعادتها  واأث��ن��ت 
�ضاهمت  وال��ت��ي  كافة  اجل��ه��ود  ت�ضخر 
والروؤى  التطلعات  توحيد  يف  بدورها 
و�ضمان  ال���ع���رب���ي���ة،  االأ�����ض����رة  خل���دم���ة 
ا�ضتقرارها ال�ضكني، متطلعة اإىل جناح 
التعاون  تعزيز  يف  ي�ضاهم  مب��ا  اللقاء 
والتنمية  اال�ضكان  جم��ال  يف  امل�ضرك 
القطاع  ب���ه���ذا  وامل�������ض���ي  احل�������ض���ري���ة، 
يلبي  م�����ض��رق  م�ضتقبل  ن��ح��و  احل��ي��وي 
ال�ضعادة  ويحقق  احلكومات،  تطلعات 

وجودة احلياة لل�ضعوب العربية.
وقالت:” اإن الظروف اال�ضتثنائية التي 
م��زي��داً من  ت�ضتدعي  ال��ع��امل،  بها  مير 
امل�ضرك،  والعمل  والتباحث  التفاكر 
االإ�ضكان  قطاع  ا�ضتدامة  حتقيق  نحو 
التنمية  ع��وام��ل  م��ن  ع��ام��اًل  باعتباره 
ال�ضاملة امل�ضتدامة، واإن هذا االجتماع 
ي�����ض��اع��دن��ا ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل وعقد 

النوعية  امل��ب��ادرات  واإط���الق  ال�ضراكات 
ال��ط��م��وح��ة، وتطوير  ال��ع��م��ل  وخ��ط��ط 
منظومة التخطيط احل�ضري وتوفر 
حكومي  واإ�ضكان  متطورة  حتتية  بنية 

م�ضتدام«.
واأ�ضافت:” اإن االإ�ضكان امل�ضتدام الذي 
توقعات  يلبي  م��ا  حتقيق  اإىل  ي��ه��دف 
ال��ع��رب��ي��ة، ه��و غايتنا  واآم�����ال االأ����ض���رة 
منا  ت�ضتحق  حم��وري��ة  ق�ضية  ويعترب 
كافة  ال��دوؤوب وت�ضافر اجلهود  العمل 
اخلطط  لتحويل  امل�ضرك،  والتعاون 
اإىل  امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة واال����ض���رات���ي���ج���ي���ات 
برامج عمل حقيقية، من اأجل م�ضتقبل 
اأوؤكد على  م�ضرق الأبنائنا وبناتنا، كما 
اأهمية هذا االجتماع يف ظل التحديات 
الزيادة  نتيجة  القطاع  يواجهها  التي 
ال�ضكان  ع���دد  يف  وال�����ض��ري��ع��ة  امل���ط���ردة 
على  امل��ت��زاي��د  الطلب  تلبية  و���ض��رورة 
االإ�ضكان ومعاناة دولنا العربية يف ظل 
الظروف ال�ضعبة التي يعي�ضها العامل«. 
لدولة  الر�ضيدة  قيادتنا  وتابعت:” اإن 

املوؤ�ض�ضات  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ل��ل��م��واط��ن��ني 
االقت�ضادية  القطاعات  يف  وال�ضركات 
الوطنية  الكوادر  وا�ضتقطاب  املختلفة 

للعمل يف هذه القطاعات.

تفعيل  اب�ضر يف  برنامج  اأهمية  واأك��دت 
الدور املجتمعي لكافة اجلهات وبالتايل 
م�ضاهمتها يف حتفيز وت�ضجيع الكوادر 
القطاع  بوظائف  لاللتحاق  الوطنية 

اخل����ا�����ص وذل�������ك م����ن خ������الل توفر 
اخلدمات  على  لهم  ح�ضرية  امتيازات 

التي تقدمها هذه اجلهات.
وثمنت الوكيل امل�ضاعد لتوظيف املوارد 

االإمارات العربية املتحدة، تويل قطاع 
االإ�ضكان اهتماما كبرا، وقد اأفردت له 
الكثر من النقا�ضات والتباحث �ضمن 
م�ضروع ت�ضميم اخلم�ضني عاما املقبلة 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات  ل���دول���ة 
اأمت  اأن دول����ة االإم�������ارات ع��ل��ى  م���وؤك���دة 
اال�ضتعداد للتعاون مع خمتلف اال�ضقاء 
يف  وامل�ضاهمة  القطاع  خلدمة  ال��ع��رب 
وتقدمي  املقبلة،  ل��الأج��ي��ال  ا�ضتدامته 
خ��ربات��ن��ا ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ع��م��ل��ي��ة يف هذا 

املجال احليوي.
���ض��ارك��ت دول���ة االم�����ارات العربية  ك��م��ا 
القا�ضم  حممد  علي  ب�  ممثلة  املتحدة، 
يف  والتح�ضيل  ال��ت��م��وي��ل  اإدارة  م��دي��ر 
التابع  لالإ�ضكان  زاي��د  ال�ضيخ  برنامج 
يف  التحتية،  والبنية  ال��ط��اق��ة  ل����وزارة 
الفنية  للجنة   )67( االجتماع  اعمال 
العلمية اال�ضت�ضارية للمجل�ص الوزاري 
العربي لالإ�ضكان، والذي بدوره ميهد 
الطريق ملناق�ضة التو�ضيات ورفعها اىل 

املجل�ص الوزاري العربي لالإ�ضكان.

ال��ب�����ض��ري��ة ال��وط��ن��ي��ة ج��ه��ود ���ض��وق دبي 
احلرة وتفاعلها مع برنامج “اأب�ضر«.

من جهته قال �ضيدمبي رامي�ص املدير 
التنفيذي للعمليات يف �ضوق دبي احلرة 
“�ضتوفر  امل��ذك��رة  ع��ل��ى  توقيعه  ع��ق��ب 
���ض��راك��ة ���ض��وق دب����ي احل����رة م���ع وزارة 
خالل  من  والتوطني  الب�ضرية  امل��وارد 
ا جمًزا للمواطنني  برنامج اأب�ضر عر�ضً
االإم����ارات����ي����ني ال�����ض��ب��اب ال��ع��ام��ل��ني يف 

القطاع اخلا�ص.
الب�ضرية  امل��وارد  وزارة  دع��م  �ضنوا�ضل   
مناق�ضة  اإىل  ون���ت���ط���ل���ع  وال����ت����وط����ني 
�ضتفيد  ال���ت���ي  امل�����ض��ت��ق��ب��ي��ل��ة  امل����ب����ادرات 

املواهب االإماراتية ».
 1837 ي�ضم  اأب�ضر  برنامج  ان  يذكر 
ال����ع����رو�����ص  م������ن  و2628  �����ض����رك����ه 
لغاية  ت�ضل  بخ�ضومات  واالم��ت��ي��ازات 
ال����ق����ط����اع����ات  خم����ت����ل����ف  يف   %  75
م�ضتوى  ع��ل��ى  ال��ت��ج��اري��ة  واالأن�����ض��ط��ة 
الدولة للمواطنني العاملني يف القطاع 

اخلا�ص من خالل تطبيق “اب�ضر«.

�سمن برنامج اخل�سومات والعرو�ض املميزة اأب�سر 

�ملو�رد �لب�سرية و�لتوطني توفر �متياز�ت على م�سرتيات �سوق دبي �حلرة 
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زخم جديد لال�ستثمار�ت يف �ل�سناعات �لف�سائية مع �إعالن �الإمار�ت عن م�سروعها �لف�سائي �جلديد

منظمة عاملية ت�سنف جمارك دبي �سمن �خلم�سة �لكبار خليجيا كاأف�سل بيئة عمل للمر�أة

•• دبي-وام:

عقدت اأم�ص اجلل�ضة احلوارية االفرا�ضية 
حول فر�ص اال�ضتثمار يف م�ضاريع الف�ضاء 
املتقدمة  التقنيات  وتطوير  تعزيز  واآف��اق 
�ضمن  وذل��ك  لها،  امل�ضاحبة  واالب��ت��ك��ارات 
تعقد  ال��ت��ي  احل���واري���ة  اجل��ل�����ض��ات  �ضل�ضلة 
للتعريف مببادرات “م�ضاريع اخلم�ضني” 
وبالتزامن  االإم��ارات،  دولة  اأطلقتها  التي 
الف�ضائي  م�����ض��روع��ه��ا  ع���ن  االإع�����الن  م���ع 
اجلديد ال�ضتك�ضاف كوكب الزهرة وحزام 
الكويكبات يف املجموعة ال�ضم�ضية يف رحلة 
الف�ضاء  يف  كيلومر  مليار   3.6 تقطع 
تقنيات  ت��ط��وي��ر  تتطلب  وال��ت��ي  ال��ع��م��ي��ق 
وحزمة  ا�ضتثنائية  واب��ت��ك��ارات  متقدمة 
حلول خالقة وت�ضاميم اإبداعية لتحقيق 
الرابعة من  املهمة  لهذه  الطموح  الهدف 

نوعها عامليا.
ال��ت��ي ع��ق��دت بتقنية  ����ض���ارك يف اجل��ل�����ض��ة 
بنت  �ضارة  املرئي كل من معايل  االت�ضال 
يو�ضف االأمري وزيرة دولة للتكنولوجيا 
وكالة  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  امل��ت��ق��دم��ة 
االإمارات للف�ضاء، و�ضعادة الدكتور حممد 
التنفيذي  الرئي�ص  ال��ع�����ض��ري،  اإب��راه��ي��م 
الف�ضاء يف مملكة  لعلوم  الوطنية  للهيئة 
الرئي�ص  ال��ه��ا���ض��م��ي،  وع���ل���ي  ال��ب��ح��ري��ن، 
لالت�ضاالت  ال���ي���اه  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال��ف�����ض��ائ��ي��ة /ال���ي���اه ����ض���ات/ ورك�����زت على 
ال��ف��ر���ص ال��ن��وع��ي��ة ال���ت���ي ت��وف��ره��ا دول���ة 
وامل�ضاريع  وال��ع��ق��ول  للمواهب  االإم�����ارات 
اخلا�ص  ال���ق���ط���اع  و�����ض����رك����ات  ال���ن���ا����ض���ئ���ة 
واأبحاث  تقنيات و�ضناعات  املتخ�ض�ضة يف 
الف�ضاء، باالإ�ضافة اإىل بحث اآفاق التعاون 

الثنائي بني االإمارات والبحرين.
عن  نوعية  تفا�ضيل  اجلل�ضة  وا�ضتعر�ضت 

االإم���ارات���ي���ة اجلديدة  ال��ف�����ض��ائ��ي��ة  امل��ه��م��ة 
وا�ضتك�ضاف  ال��زه��رة  كوكب  اإىل  للو�ضول 
اأ����ض���راره ال��ع��ل��م��ي��ة، وحت��ق��ي��ق ه��ب��وط على 
الكويكبات  ح��زام  �ضمن  متواجد  كويكب 
عن  كيلومر  م��ل��ي��ون   560 يبعد  ال���ذي 

االأر�ص.
االإعالمي  اأداره����ا  ال��ت��ي  اجلل�ضة،  ق��دم��ت 
حم���م���د ال���ك���ع���ب���ي، م���ع���ل���وم���ات ه���ام���ة عن 
ال��ت��ق��ن��ي��ات وال����ربجم����ي����ات واالب����ت����ك����ارات 
املدى  على  املطلوبة  والكفاءات  وامل��واه��ب 
الف�ضائية  امل�������ض���اري���ع  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ال���ق���ري���ب 
دولة  تنفذها  التي  املتالحقة  الطموحة 

االإمارات حا�ضرا وم�ضتقبال.
و تطرقت اجلل�ضة اإىل انعكا�ضات امل�ضاريع 
ي�ضهدها  ال���ت���ي  ال��ط��م��وح��ة  ال��ف�����ض��ائ��ي��ة 
منو  على  تباعا  االإم��ارات��ي  الف�ضاء  قطاع 
اال�ضتثمارات يف قطاعات اقت�ضادية حيوية، 
املعلومات،  وتكنولوجيا  االت�ضاالت  مثل 
الرابعة،  ال�ضناعية  ال���ث���ورة  وت��ط��ب��ي��ق��ات 
البيانات  وحت��ل��ي��ل  االأ����ض���ي���اء،  واإن����رن����ت 
وتطوير  املعلومات،  وتخزين  ال�ضخمة، 

تقنيات الطاقة املتجددة وامل�ضتدامة.
االأمري  يو�ضف  بنت  �ضارة  وقالت معايل 
كوكب  ال�ضتك�ضاف  االإم����ارات  م�ضروع  اإن 
الزهرة وحزام الكويكبات داخل املجموعة 
دولة  ق��ي��ادة  عنه  اأعلنت  ال���ذي  ال�ضم�ضية 
االإمارات يف اخلام�ص من اأكتوبر 2021 
الف�ضاء  ق��ط��اع  ت��اري��خ��ي��ة يف  ه��و حم��ط��ة 
جلذب  نوعيا  ح��اف��زا  �ضت�ضكل  االإم���ارات���ي 
وعاملية  واإق��ل��ي��م��ي��ة  حم��ل��ي��ة  ا���ض��ت��ث��م��ارات 
املتقدمة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  يف  متخ�ض�ضة 
دولة  اإىل  ال��ف�����ض��اء  ب�����ض��ن��اع��ات  امل��ت�����ض��ل��ة 
االإمارات وداعم لر�ضيخ موقعها منطلقا 
تقنيات  يف  ال���واع���دة  النا�ضئة  للم�ضاريع 
ال��ف�����ض��اء ووج���ه���ة ل��ل��ع��ق��ول وال���ك���ف���اءات 

•• دبي-وام:

يف  املتخ�ض�ضة  العاملية  املنظمة  �ضنفت 
 Great ثقافة بيئة العمل عالية الثقة
دبي  ج��م��ارك   Place To Work
خليجياً  ال��ك��ب��ار  اخلم�ضة  قائمة  �ضمن 
تتويجاً  ل���ل���م���راأة  ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  الأف�������ض���ل 
احلافلة  وم�ضرتها  ال��رائ��دة  جلهودها 
يف دع���م ومت��ك��ني امل������راأة ال��ع��ام��ل��ة حيث 
ا���ض��ت��ن��د ال��ت��ق��ي��ي��م ع��ل��ى جم��م��وع��ة من 
بال�ضعادة  املتعلقة  وامل��ق��اي��ي�����ص  امل���ح���اور 
الوظيفية للمراأة يف بيئة العمل. واأعرب 
الرئي�ص  م�ضبح  حمبوب  اأح��م��د  �ضعادة 
واجلمارك  امل��وان��ئ  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي 
جلمارك  ال��ع��ام  امل��دي��ر  احل���رة  واملنطقة 
االإجن���از اجلديد  بهذا  �ضعادته  دب��ي عن 
الذي ي�ضاف اإىل �ضجل اإجنازات الدائرة 
وحمفزة  اإيجابية  عمل  بيئة  توفر  يف 
ت��ر���ض��خ ���ض��ع��ادة امل���وظ���ف���ني.. م���وؤك���داً اأن 
دب��ي حتر�ص على دع��م قدرات  ج��م��ارك 
االإمكانات  جميع  وتوفر  العاملة  امل��راأة 
وامل�ضاركة  والتميز  النجاح  لتحقيق  لها 

لروؤية  تنفيذاً  ال��وط��ن  بناء  يف  الفاعلة 
متكني  اإىل  الرامية  الر�ضيدة  حكومتنا 
املراأة باالإ�ضافة اإىل تعزيز مبداأ امل�ضاواة 
بني اجلن�ضني يف الدولة. وتوجه �ضعادته 
مثمناً  ال��دائ��رة  موظفات  اإىل  بالتهنئة 

وامل������واه������ب ال������واع������دة وامل��ت��خ�����ض�����ض��ة يف 
برجميات وعلوم وابتكارات الف�ضاء.

واأكدت معايل �ضارة االأمري اأهمية الزخم 
الذي يحدثه امل�ضروع اجلديد يف ا�ضتدامة 
واالبتكارات  ال�����ض��ن��اع��ات  ق��ط��اع  يف  ال��ن��م��و 
والتقنيات الف�ضائية التي تفتح الباب اأمام 
ا�ضتثمارات واعدة يف هذا املجال يف منطقة 
العربية،  اخلليج  ل��دول  ال��ت��ع��اون  جمل�ص 
على  اإيجابا  نتائجه  تنعك�ص  ال��ذي  االأم��ر 
االقت�ضادية  ال���ق���ط���اع���ات  خم��ت��ل��ف  من���و 
االإماراتي  الف�ضائي  امل�ضروع  اإىل  منوهة 
التحدي  �ضقف  اأن  على  و���ض��ددت  اجلديد 
دائما يرتفع يف دولة االإمارات كما عودتنا 

القيادة الر�ضيدة.
ال�ضابة  ال��ك��وادر  دور  اأهمية  اإىل  اأ���ض��ارت  و 
ترغيب  يف  الف�ضاء  قطاع  يف  املتخ�ض�ضة 
بالعلوم  واجلامعات  امل��دار���ص  يف  الطالب 
والريا�ضيات  والهند�ضة  والتكنولوجيا 
موؤكدة  واملعرفة  العلمي  �ضغفهم  وحتفيز 
كفريق  عملت  موؤ�ض�ضاتها  بكل  الدولة  اأن 
الف�ضاء  اإجناح حتدي م�ضروع  واحد على 
م�ضبار  اأو���ض��ل  ال���ذي  امل��ري��خ  ال�ضتك�ضاف 
االأم����ل ب��ن��ج��اح اإىل امل���ري���خ، وه���و م��ا حفز 
ميادين  خ���و����ص  ع���ل���ى  ج����دي����دة  اأج����ي����اال 
والتكنولوجيا  وال���ت���ط���وي���ر  ال���ب���ح���وث 

املتقدمة.
اأه��م��ي��ة تقنيات  ع��ل��ى  ����ض���ددت م��ع��ال��ي��ه��ا  و 
احلياة  ج��ودة  حت�ضني  يف  الف�ضاء  وع��ل��وم 
العامل  يف  امل�ضتقبل،  وجمتمعات  م��دن  يف 
واملنطقة على وجه اخل�ضو�ص، باال�ضتفادة 
من النتاج العلمي واملعريف والتقني الذي 
واملبتكرون  والعلماء  املهند�ضون  ينجزه 
التي  ال��ط��م��وح��ة  الف�ضائية  امل�����ض��اري��ع  يف 
نتائجها  وت�ضع  االإم�����ارات  دول���ة  تطلقها 
املجتمع  م��ت��ن��اول  يف  وال��ب��ح��ث��ي��ة  العلمية 

الفاعلة يف تطوير وحت�ضني  م�ضاركتهن 
حيث  اجل��م��رك��ي  ال��ع��م��ل  اأداء  م�����ض��ت��وى 
حتت�ضن الدائرة 741موظفة ما ميثل 
30 يف املائة من اإجمايل عدد املوظفني 
ميدانية  وظ��ائ��ف  يف  يعملن  م��ن  منهن 

العلمي العاملي خلدمة الب�ضرية.
تعاون  اإىل  االأم���ري  �ضارة  معايل  ولفتت 
م����راك����ز ب��ح��ث��ي��ة يف جم�����ال ال���ف�������ض���اء يف 
واعدة  بحرينية  مواهب  لتدريب  الدولة 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  اأن  م���وؤك���دة  ال��ق��ط��اع،  يف 
ال���دول���ة مم��ك��ن��ة لقطاع  وال��ت�����ض��ري��ع��ي��ة يف 
م�ضاركة  على  االإم��ارات  وحر�ص  الف�ضاء، 
مثل  و�ضقيقة  �ضديقة  دول  مع  اخل��ربات 
ال�ضراكات  اأن  واأو�ضحت  البحرين  مملكة 
عنها  بديل  ال  الف�ضاء  قطاع  يف  الدولية 
والقطاع يف الدولة قام على هذا االأ�ضا�ص 

لبناء قطاع متمكن باأ�ضرع وقت ممكن.
مملكة  ومبادرات  بجهود  معاليها  ونوهت 
الطاقات  مت���ك���ني  جم�����ال  يف  ال���ب���ح���ري���ن 
قطاعات  يف  النا�ضئة  وامل�����ض��اري��ع  ال�����ض��اب��ة 
لقطاع  احل��ي��وي��ة  املتقدمة  التكنولوجيا 
اإىل  البحرين  بان�ضمام  م�ضيدة  الف�ضاء، 
الف�ضائي،  ل��ل��ت��ع��اون  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة 
على  الر�ضيدة  قيادتها  حر�ص  يوؤكد  مبا 

اال�ضتثمار يف الف�ضاء وعلوم امل�ضتقبل.
ب��������دوره اأك�������د ����ض���ع���ادة ال����دك����ت����ور حممد 
التنفيذي  الرئي�ص  ال��ع�����ض��ري،  اإب��راه��ي��م 
الف�ضاء يف مملكة  لعلوم  الوطنية  للهيئة 
يف  ال�ضامية  امللكية  ال��روؤي��ة  اأن  البحرين 
اال�ضتثمار  ع��ل��ى  ت��رك��ز  ال��ب��ح��ري��ن  مملكة 
امل�ضتقبل مبا  م�ضتقبال يف الف�ضاء وعلوم 
وهي  ا�ضتدامتها،  ويحقق  التنمية  ي��ع��زز 
والكفاءات  امل��واه��ب  متكني  على  حري�ضة 
واالأفكار الواعدة يف قطاع الف�ضاء، وتعزيز 
ف��ي��ه، وتكري�ص  وامل������راأة  ال�����ض��ب��اب  ح�����ض��ور 
الف�ضاء  ميدان  يف  ال��دويل  التعاون  مبداأ 
خدمة  اأج���ل  م��ن  ب��ه  املرتبطة  والتقنيات 
ت�ضكيلها  الهيئة مت  اأن  الب�ضرية، مو�ضحا 
من ال�ضباب البحريني ذي الكفاءة العلمية 
 60% والتقنية، وان ن�ضبة املراأة تتجاوز 

واأمنية كمفت�ضات جمركيات ومنهن من 
االإدارات  يف  القيادية  امل�ضوؤوليات  تتوىل 
واالأق�ضام. من جانبها اأكدت اإميان طاهر 
مديرة الثقافة املوؤ�ض�ضية يف قطاع املوارد 
الب�ضرية يف جمارك دبي اأن املراأة حتظى 

ال��ع��ام��ل��ة يف الهيئة،  ال��ق��وى  م��ن جم��م��وع 
وهي تتوىل %66 من املنا�ضب القيادية 
فيها ونوه بقطاع الف�ضاء االإماراتي الذي 
ال�ضنوات  خ���الل  ن��وع��ي��ة  اإجن������ازات  ح��ق��ق 
القليلة املا�ضية و�ضكل م�ضدر فخر للعرب 
واال�ضتثمارات  لل�ضناعات  نوعية  واإ�ضافة 
جمل�ص  دول  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال���ف�������ض���ائ���ي���ة 
العديد  منها  ت�ضتفيد  اخلليجي،  التعاون 
االق��ت�����ض��ادي��ة واخلدمية  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن 

والعلمية م�ضتقبال.
البداية يف قطاع  اأن  اإىل  الع�ضري  ولفت 
على  بالركيز  كانت  البحريني  الف�ضاء 
من  ك��ب��را  ج���زءا  واأن  الب�ضرية  العن�ضر 
تاأهيله  مت  للف�ضاء”  البحرين  “فريق 
م���رم���وق���ة مثل  اإم����ارات����ي����ة  ج���ام���ع���ات  يف 
جامعة خليفة موؤكدا اأن البحرين متتلك 
املتقدمة  العلمية  الكفاءات  من  خمزونا 
ال��ت��ي ت�����ض��ت��ط��ي��ع رف����د ق��ط��اع ال��ف�����ض��اء يف 
توؤ�ض�ص  واع����دة  ب��اأف��ك��ار  وامل��ن��ط��ق��ة  اململكة 
وتقنيات  �ضناعات  يف  نوعية  ال�ضتثمارات 
ا�ضت�ضافة  اأن  واأو����ض���ح  ال��ف�����ض��اء  وب��رام��ج 
العاملي  الف�ضاء  اأ�ضبوع  فعالية  البحرين 
مطلع �ضهر اأكتوبر اجلاري، توؤكد حر�ضها 
القطاع  ه��ذا  م�ضتقبل  يف  اال�ضتثمار  على 

احليوي وفر�ضه اجلديدة.
الرئي�ص  ال��ه��ا���ض��م��ي،  ع��ل��ي  ق����ال  ب������دوره 
لالت�ضاالت  ال���ي���اه  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
دول����ة  “لدى  �����ض����ات:  ال����ي����اه  ال��ف�����ض��ائ��ي��ة 
17 قمرا  م���ن  اأك�����رث  ح��ال��ي��ا  االإم���������ارات 
ا�ضطناعيا مداريا و10 مركبات ف�ضائية 
50 �ضركة  اأكرث من  قيد التطوير وفيها 
داخل  تعمل  ف�ضائية  ومن�ضاأة  وموؤ�ض�ضة 
الدولة من �ضركات عاملية ونا�ضئة، ونتطلع 
اإىل اأن تت�ضاعف هذه االأعداد مرات عديدة 

خالل ال�ضنوات القليلة املقبلة، 

دبي  ج��م��ارك  دائ���رة  يف  متميزة  مبكانة 
االأ�ضا�ضية  الركائز  اأه��م  اأح��د  تعد  حيث 
��زة وداف���ع���ة مل�����ض��رة التطور  وق���وة حم��فِّ
يف ال��دائ��رة وق��د حققت امل���راأة اإجن���ازات 
اإي��ج��اب��ي��ة بف�ضل  ع����ّدة وت���رك���ت ب�����ض��م��ة 
اجلمركي  العمل  يف  القّيمة  م�ضاهماتها 
وبناء  متكني  اإىل  ال��دائ��رة  ت�ضعى  حيث 
لتكون  ال�ضعوبات  امل��راأة وتذليل  ق��درات 
املكانة  ول��ت��ت��ب��واأ  ورائ����داً  ف��اع��اًل  عن�ضراً 
ال���الئ���ق���ة ب��ه��ا وذل�����ك م���ن خ����الل خلق 
جتربة وظيفية مميزة لها حيث اأطلقت 
الرائدة  املراأة اجلمركية  الدائرة جائزة 
“ الرُثيا “ بهدف دعم قدرات املوظفات 
يف الدائرة وحثهن على التميز من خالل 
اإقامة حفل تكرمي للموظفات املتميزات. 
يذكر اأن جمارك دبي حازت على �ضهادة 
بداية  ع��م��ل يف  بيئة  الأف�����ض��ل  االع��ت��م��اد 
العام اجلاري وكانت �ضمن قائمة الع�ضر 
االأوائ��ل الأف�ضل بيئات العمل يف ال�ضرق 
2021 وفقاً ال�ضتبيان موؤ�ضر  االأو�ضط 
ال��ث��ق��ة م���ن خ���الل امل��ن��اف�����ض��ة م���ع 450 

موؤ�ض�ضة حكومية وخا�ضة.

غرفة دبي توقع مذكرة تفاهم مع 
غرفة �لتجارة و�ل�سناعة �الأنغولية

•• دبي-وام:

وقعت غرفة دبي مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة وال�ضناعة االأنغولية - 
اأ�ض�ص متينة تعزز من قوة العالقات االقت�ضادية  اإر�ضاء  االإماراتية، بهدف 

الثنائية بني دبي واالإمارات من جهة واأنغوال من جهة اأخرى.
دبي،  غرفة  ع��ام  مدير  بوعميم  حمد  �ضعادة  التفاهم  مذكرة  بتوقيع  ق��ام 
وال�ضناعة  التجارة  لغرفة  التنفيذي  واملدير  الرئي�ص  مارتينز،  وبراوليو 
املنتدى  من  الثاين  اليوم  فعاليات  �ضمن  وذل��ك  االإم��ارات��ي��ة،   - االأنغولية 
العاملي االأفريقي لالأعمال 2021، بن�ضخته ال�ضاد�ضة الذي يقام بالتزامن 

مع معر�ص اإك�ضبو 2020 دبي.
اآليات  وحت��دد  عملياً  اإط��اراً  ت�ضع  كونها  التفاهم من  اأهمية مذكرة  وتاأتي 
لتطوير  الفر�ضة  اجلانبني  م��ن  ال��ق��رار  ل�ضناع  تتيح  وم��درو���ض��ة  وا�ضحة 
عالقات جتارية اأقوى بني الطرفني وت�ضع اإجراءات تعاون من اأجل تعزيز 

حتقيق اأهدافهم االقت�ضادية.
التبادل  ت��روي��ج  على  الغرفتان  �ضتعمل  التفاهم،  م��ذك��رة  بنود  ومب��وج��ب 
املتاحة  التجارية  الفر�ص  ح��ول  املعلومات  وتبادل  البلدين  بني  التجاري 
البعثات التجارية، وزيارات  واخليارات اال�ضتثمارية، وتنظيم �ضوؤون تبادل 
االأع���م���ال واالأب���ح���اث، وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ج��اري��ة وامل��ع��ار���ص وح��ل��ق��ات البحث 
اأع�ضاء  على  امل�ضرك  والنفع  بالفائدة  تعود  التي  التدريبية  وال����دورات 
الغرفتني .. ومن جهة اأخرى، �ضتقوم كل غرفة باإر�ضال وا�ضتقبال الوفود 
التجارية وت�ضجيع ال�ضراكات وت�ضهيل �ضبل التعاون الثنائي بني االأع�ضاء.

وقال �ضعادة حمد بوعميم : تعترب مذكرة التفاهم موؤ�ضرا اإيجابيا ومهما 
قنوات  ويفتح  واأن��غ��وال  دب��ي  ب��ني  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الق��ات  تعزيز  يف  �ضي�ضهم 
توا�ضل تزيد من حجم التبادل التجاري .. واليوم ومع وجود اأربعة مكاتب 
متثيلية لغرفة دبي يف اأفريقيا، نتطلع يف غرفة دبي اإىل توفر كافة �ضبل 
الدعم الالزمة وتقدمي كافة اأ�ضكال امل�ضاعدة التي ت�ضمن ا�ضتمرار ازدهار 

العالقات بني دبي واأنغوال.
اإن مذكرة التفاهم ت�ضع  من جانبه قال براوليو حممد �ضاندا مارتينز : 
ودبي  اأن��غ��وال  ب��ني  را�ضخة  وجت��اري��ة  ا�ضتثمارية  لعالقات  القوية  االأ���ض�����ص 
وذلك من خالل م�ضاهمتها يف ت�ضهيل التعاون التجاري واالقت�ضادي مبا 
بيئة  توفر  جانب  واإىل  بها.  املعمول  والت�ضريعات  القوانني  مع  يتما�ضى 
داعمة لالأعمال، �ضت�ضهم مذكرة التفاهم يف متكني اإقامة �ضراكات ناجحة 
اإىل جانب العديد من املبادرات االأخرى مبا فيها تنظيم البعثات التجارية 
وزي����ارات االأع��م��ال وزي����ارات االأع��م��ال واالأب���ح���اث، وال��ل��ق��اءات واملوؤمترات، 
والدورات التدريبية، واملنتديات، والفعاليات التجارية التي تعود بالفائدة 

والنفع امل�ضرك على اأع�ضاء الغرفتني.

رئي�ص رو�ند� : دبي لعبت دور� كبري� 
يف ربط �أفريقيا باالقت�ساد �لعاملي

•• دبي-وام: 

اأكد فخامة بول كاغامي، رئي�ص جمهورية رواندا اأن اتفاقية منطقة التجارة 
احلرة القارية االأفريقية، �ضت�ضهم يف دعم التجارة االأفريقية، وت�ضكيل اأكرب 
منطقة جتارة حرة عاملياً من حيث عدد الدول، م�ضرا يف الوقت ذاته اإىل اأن 
دولة االإمارات و دبي ب�ضكل خا�ص لعبت دوراً مهماً ورئي�ضاً يف ربط اأفريقيا 
باالقت�ضاد العاملي. وقال فخامته - يف كلمة رئي�ضية م�ضجلة �ضمن فعاليات 
لالأعمال  االأفريقي  العاملي  للمنتدى  ال�ضاد�ضة  ال���دورة  من  الثاين  اليوم 
2020 دبي - اإن هذا التعاون بني دولة  الذي تنظمه غرفة دبي واإك�ضبو 
االإم��ارات و روان��دا وال��دول االأفريقية ب�ضكل عام �ضاهم يف حتقيق الفوائد 
يوؤ�ض�ص ملرحلة جديدة  اأنه  للمنطقتني، كما  امل�ضركة  االإيجابية  والعوائد 

من التعاون لبناء الت�ضورات لل�ضراكة يف امل�ضتقبل.
العائالت  على  كبرة  وخ�ضائر  اآث���اراً  تركت  كوفيد-19  اأزم��ة  اأن  واأو���ض��ح 
واملجتمعات وال�ضركات يف اأفريقيا، وقال : مع اأنه ميكن القول اأن مرحلة 
اخل�ضائر قد توقفت اإىل حد كبر، اإال اأن الطريق للم�ضتقبل ما زال �ضعباً 
والبد من انتهاز الفر�ص اجلديدة، والعمل على بناء �ضراكات ا�ضراتيجية 

ت�ضهم يف بناء م�ضتقبل اأف�ضل وحتقيق االزدهار للجميع.

�ملنتدى �لعاملى �الإفريقى لالأعمال 
ي�ستعر�ص فر�ص �ال�ستثمار يف زميبابوي

•• دبى-وام:

خالل فعاليات اليوم الثاين من املنتدى العاملي االأفريقي لالأعمال الذي 
بعنوان  دبي عقدت جل�ضة   2020 اإك�ضبو  بالتعاون مع  دبي  تنظمه غرفة 
يف دائ����رة ال�����ض��وء – ا���ض��ت��ئ��ن��اف م�����ض��رة زمي��ب��اب��وي، حت���دث ف��ي��ه��ا معايل 
رئي�ص زميبابوي عن مواجهة بالده جائحة  نائب  ت�ضيوجنا  كون�ضتانتينو 

كوفيد 19 واالمكانات االقت�ضادية وال�ضياحية لبالده.
وال�ضحن  النقل  بقطاعات  ال��دول��ة  اهتمام  على  ال�ضوء  ت�ضيوجنا  واأل��ق��ى 
املحلية  االإنتاج  ق��درات  ارتفعت  االإنتاج، حيث  املحلية يف  امل��وارد  وا�ضتخدام 
بن�ضبة %47، بينما ارتفعت جتارة التجزئة فقط اإىل %70 م�ضتعر�ضا 
املوارد  من  العديد  متتلك  انها  ق��ال  التي  زميبابوي  يف  اال�ضتثمار  فر�ص 
الطبيعية الهائلة مثل االأرا�ضي الزراعية ووفرة املياه و14 نوعاً من املعادن 
الثمينة، حيث متتلك البالد روؤية لزراعة املزيد من املحا�ضيل واإنتاج نحو 
1.5 مليون طن من احلبوب وت�ضدير غالبيتها اإىل اخلارج وتعزيز االأمن 

الغذائي لزميبابوي و�ضركائها.

- �سارة الأمريي: م�سروع الإمارات ل�ستك�ساف كوكب الزهرة 
وحزام الكويكبات داخل املجموعة ال�سم�سية الذي اأعلنت عنه 

قيادة الدولة حافز جلذب ال�ستثمارات
- حممد الع�سريي: قطاع الف�ساء الإماراتي حقق اإجنازات نوعية 

و�سكل اإ�سافة نوعية لل�سناعات وال�ستثمارات الف�سائية يف 
منطقة دول جمل�ض التعاون اخلليجي 

- علي الها�سمي: لدى دولة الإمارات اأكرث من 17 قمرا �سناعيا 
مداريا و10 مركبات ف�سائية قيد التطوير و هناك فر�ض واعدة 

للتعاون يف هذا املجال بني �سركات املنطقة  

�إيربا�ص تعر�ص حلواًل هجينة للمهام �حلرجة بقدر�ت متعددة �لو�سائط يف جيتك�ص 2021
•• دبي-الفجر: 

اأعلنت اإيربا�ص عن م�ضاركتها يف اأ�ضبوع 
ج��ي��ت��ك�����ص ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة ه����ذا ال���ع���ام، وال����ذي 
اإك�����ض��ب��و 2020  ُي���ق���ام ب���ال���ت���زام���ن م���ع 
حلولها  دور  على  ال�ضوء  لت�ضلط  دب��ي، 
ات�ضاالت  بتقنيات  وامل���ع���ززة  ال��ت��ع��اون��ي��ة 

املهام احلرجة.
 وت�ضّكل من�ضة ال�ضركة جزءاً من جناح 
نداء،  املتخ�ض�ضة  االت�����ض��االت  موؤ�ض�ضة 
احلافلة  حم��ف��ظ��ت��ه��ا  ت�����ض��ت��ع��ر���ص  ح��ي��ث 
متعددة  وال���ق���درات  الهجينة  ب��احل��ل��ول 

الو�ضائط.
اإيربا�ص حلول ات�ضاالت وتعاون  وتوفر 
وم�ضممة  و���ض��ل�����ض��ل��ة  واآم����ن����ة  ���ض��ري��ع��ة 
متطلبات  ج��م��ي��ع  ل��ت��ل��ب��ي��ة  خ�����ض��ي�����ض��اً 
يف  مب��ا  القطاعات،  خمتلف  يف  العمالء 
االأمامية  العاملني على اخلطوط  ذلك 
الطوارئ  وف�����رق  االأم���ن���ي���ة  وال��ع��ن��ا���ض��ر 
واملوظفني  العامة  ال�ضالمة  وم�ضوؤويل 
قطاع  موظفي  عن  ف�ضاًل  احلكوميني، 

النقل والطران وغرهم الكثر.

وتت�ضمن احللول التي تعر�ضها ال�ضركة 
اآغنت  ت��اك��ت��ي��ل��ون   ،2021 جيتك�ص  يف 
 Tactilon امل��وح��د  ال��ع��م��ي��ل  م��ي��زة  م��ع 
Agnet Unified Client اجلديدة، 
متعددة  ال��ق��درات  م��ع  اآغ��ن��ت  وتاكتيلون 
 Tactilon Agnet ال����و�����ض����ائ����ط 
مانباك  واإي��ف��رو���ص   ،  Multimedia
وتاكتيلون   ،  Everus Manpack
وجتمع   .Tactilon Dabat داب�����ات  
م���ي���زة ال��ع��م��ي��ل امل���وح���د ب���ني ال���ق���درات 
اآغنت  تاكتيلون  وحل  الو�ضائط  متعددة 
�ضحابية  م��ن�����ض��ة  ع��ل��ى  ال��ه��ج��ني   800
تاكتيلون  ربط من�ضة  بينما مت  واح��دة، 
بكامرات  ال��و���ض��ائ��ط  م���ت���ع���ددة  اآغ���ن���ت 
طائرات الدرون لتوفر بث مبا�ضر على 

املن�ضة عرب �ضبكة اإل تي اإي. 
خفيف  مانباك  اإيفرو�ص  جهاز  ويوفر 
والتن�ضيق  التوا�ضل  على  القدرة  ال��وزن 
ب���ك���ف���اءة ع���ال���ي���ة يف خم��ت��ل��ف االأوق�������ات 
ت��وف��ر ات�ضال  واالأم����اك����ن، م���ن خ���الل 
ال���ض��ل��ك��ي ب��ن��ط��اق ت�����رددي ع���ايل يعتمد 
اخلا�ص  االإن�����رن�����ت  ب����روت����وك����ول  ع���ل���ى 

تقنية  وي�ضتخدم  امل��ح��م��ول��ة  ب��االأج��ه��زة 
جهاز  يجمع  بينما   .  )LTE(اإي تي  اإل 
ب��ني م��ي��زات الهواتف  ت��اك��ت��ي��ل��ون داب����ات 
ال���ذك���ي���ة واأج����ه����زة ت���ي���را، ح��ي��ث يتيح 
التجوال  م��ي��زة  بف�ضل  للم�ضتخدمني، 

 ،)Hybrid Roaming(الهجني
عالية  ب���ك���ف���اءة  ال���ت���وا����ض���ل  اإم���ك���ان���ي���ة 
اأجهزة  خدمات  بني  ب�ضال�ضة  والتبديل 
لتوافر  تبعاً  اإي،  ت��ي  اإل  و�ضبكة  ت��ي��را 
كل منهما.   وتعليقاً على امل�ضاركة، قال 

�ضليم بوري، الرئي�ص االإقليمي يف ال�ضرق 
االأو�ضط واأفريقيا واآ�ضيا واملحيط الهادئ 
لدى  كوميونيكي�ضنز  الن���د  ���ض��ك��ي��ور  يف 
اإيربا�ص: “ميثل ن�ضر حلول االت�ضاالت 

الهجينة االآمنة واملوثوقة.
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�لعدد 13367 بتاريخ 2021/10/15 
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية   
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2019 /0006122 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / حمدان حممد را�ضد ب�ضفته الويل الطبيعي وامل�ضئول عن احلقوق 
املدنية على ابنه القا�ضر �ضيف حمدان حممد را�ضد حممد - العنوان:9067224 

نحيطكم علما بانه بتاريخ:2020/3/10قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 
الطبيعي على  الويل  �ضافني توزهوتوم ب�ضفته  نارايانان  �ضانكارا   / اأعاله ل�ضالح  بالرقم 

ابنته القا�ضره الك�ضمي توزهوتوم بارامبيل �ضافني بارامبيل    
يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  احل�ضوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  احلكم  بالتايل:ن�ص 
للمدعي مبلغ وقدره )27000( درهم مع فائدة بواقع 5% من تاريخ �ضرورة احلكم نهائيا 
وحتى ال�ضداد التام على اال تزيد الفائدة على ا�ضل املبلغ املق�ضي به مع الزام املدعي عليهما 
قابال  حكما   ، املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  وخم�ضمائة  منها  املنا�ضب  وامل�ضاريف  بالر�ضوم 

لال�ضتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره 
.�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13367 بتاريخ 2021/10/15 
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية   
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0005564 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / الفرا�ضه البي�ضاء ملقاوالت التك�ضيه واالر�ضيات - العنوان:9325780 
نحيطكم علما بانه بتاريخ:2021/8/29 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 

بالرقم اأعاله ل�ضالح / ماأمون نور االمني    
توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  احل�ضوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  احلكم  بالتايل:ن�ص 
اجازة  درهم  والف  متاخرة  رواتب  درهما(  ع�ضر  و�ضبعة  وثمامنائة  )الفان  مبلغ  للمدعي 
�ضنوية وخم�ضة االف ومائتان و�ضبعة ع�ضر درهما ، مكافاأة نهاية اخلدمة باجمايل ت�ضعة 
االف واربع وثالثون درهما ، والر�ضوم وامل�ضروفات املنا�ضبة واعفاء املدعي من باقي الر�ضوم 

وامل�ضروفات ، حكما غر قابال لال�ضتئناف. 
.�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13367 بتاريخ 2021/10/15 
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية   
�أد�ء  �أمر   SHCFICICPL2021 /0007554 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / دروي�ص خالد ق�ضاب - العنوان:9389446 
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  بتاريخ:اليوجد  بانه  علما  نحيطكم 

الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله ل�ضالح / عامر حممود زيدان    
بالتايل:ن�ص احلكم بعد االطالع على االوراق نامر بالزام املدعي عليه 
الف وخم�ضمائة درهم( والزمته  يوؤدي للمدعي مبلغ )احدى ع�ضر  ان 

بامل�ضروفات ، حكما غر قابال لال�ضتئناف. 
.�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13367 بتاريخ 2021/10/15 
�عالن بالن�سر        
 6475/2021/60 �مر �أد�ء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- راجي�ص كومار كري�ضنا  

 جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :رو�ضالن تاربان 

طلب ا�ضت�ضدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/10/4 
الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )8.000.000( درهم ثمانية 
ماليني درهم والفائدة القانونية 5% �ضنويا من تاريخ ا�ضتحقاق كل �ضيك على 
حدا وحتى ال�ضداد التام وبالر�ضوم وامل�ضاريف ،  ولكم احلق يف ا�ضتئناف االمر 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13367 بتاريخ 2021/10/15 

�إعالن مدعي عليه بالن�سر 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0004086 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه االأول : �ضراي الدين للتجارة العامة �ص.ذ.م.م
املدعى عليه الثاين: روبرتو انطون جروج 

نعلمكم بان املدعي �ضركة القد�ص العربية لتجارة املعدات ذ.م.م
مبثابة  حمكمة  قررت  للمطالبة  اعاله  املذكورة  الدعوى  اأقام  قد 
احل�ضوري بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ )25000( درهم 
خم�ضة وع�ضرين الف درهم ومبلغ خم�ضة االف درهم - تعوي�ص والزام 
املدعي عليهما بالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب 

املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات.حرر بتاريخ:2021/10/6 
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية      

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

�لعدد 13367 بتاريخ 2021/10/15 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

�أد�ء  �أمر   SHCFICICPL2021 /0001114 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : رفيع عطائي نور اهلل  - االمارات العربية املتحدة/
اجلن�ضية 

 ، ذ.م.م  امل�ضتعملة وقطع غيارها  لل�ضيارات  املدعي: اخلامت  بان  نعلمكم 
االمارات العربية املتحدة/اجلن�ضية

قد اأقام الدعوى املذكورة اعاله للمطالبة احلكم انه بتاريخ:2021/2/14 
للمدعية  يوؤدي  ان  املدعي عليه  بالزام  نامر  االوراق  بعد االطالع على 
والزمته  املاثل  القرار  مو�ضوع  االأداء  امر  �ضحيفة  يف  املبني  املبلغ 

بامل�ضروفات.حرر بتاريخ:2021/10/10 
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية      

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

�لعدد 13367 بتاريخ 2021/10/15 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة  �لحتادية �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0005733 يف  �لدعوى رقم

ابراهيم  قانونا  وميثلها  ذ.م.م  الكهروميكانيكية  لالعمال  االأندل�ص  �ضركة   : عليه  املدعي  اإىل 
حممود ابراهيم بدران 

التجاري  املبارك  بناية مركز  العروبة  �ضارع  الرولة  ال�ضارقة منطقة   : االإقامة   جمهول حمل 
مكاتب A و B مكتب رقم 406 - 407 هاتف رقم:0506468147

وميثلها  ذ.م.م  والتنظيف  الفنية  للخدمات  الهدى  نظم  �ضردار  املدعية:�ضركة  طلب  على  بناء 
قانونا ال�ضيد حممد اختار فاروق غالم م�ضطفى

انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2021/10/20 امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة االحتادية 
املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 3( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل 
معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ال 
تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك 

مدعي عليه.     حرر بتاريخ 2021/10/13م 
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

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

�لعدد 13367 بتاريخ 2021/10/15 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �سوفارنا بر��سانت �سور�دكار
)جزئي( مدين   SHCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0002617/ 

اإىل املحكوم عليه :  �ضوفارنا برا�ضانت �ضورادكار
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ: 1 -  النخيل ل�ضناعة اال�ضغال املعدنية ذ.م.م 2-2 عمر �ضلطان عبيد بن طار�ص املهري 
بولويل  مهانن   4-4 هندي  اجلن�ضية   ، توما�ص  �ضاكو  ويليمانغامل  بن  توما�ص  جامي�ص   3-3

فا�ضوديفان ، اجلن�ضية هندي . 
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور 
ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم 

وامل�ضاريف 9700 درهم.
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ بحقك اإجراءات 

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13367 بتاريخ 2021/10/15 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  
)جزئي( جتاري   SHCEXCIPOR2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004296/ 

اإىل املحكوم عليه :  ا�ضيا عبدالكرمي مبارك الر�ضا�ضي امليل
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ:دار التمويل �ص.م.ع. 
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور 
ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم 
وامل�ضاريف 69346 درهم باال�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 2021/3/1 

وحتى متام ال�ضداد.
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ بحقك اإجراءات 

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13367 بتاريخ 2021/10/15 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  
)جزئي( مدين   SHCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004043/ 

اإىل املحكوم عليه : مونيا مبعروف
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ:�ضالح نوري جدوع العراده ، اجلن�ضية عراقي. 
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم 
املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع 

الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 149509 درهم.
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما 
اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة  اإعالنك /  من تاريخ 

�ضتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13367 بتاريخ 2021/10/15 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:1227/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية االوىل رقم 91

بيتورك  ال�ضكني  اخلليج  جممع  م�ضروع  من   )B1- 14- B1- 15( مو�ضوع الدعوى : املطالبة بف�ضخ التعاقد على الوحدتني ذواتا االرقام
. تركيا والزام املدعي عليهم بالتكافل والت�ضامن برد مبلغ )356.250( درهم ثالثمائة و�ضتة وخم�ضون الفا ومائتان وخم�ضون درهم اماراتي 
، للمدعي مع الزامهم بالفوائد التاخرية بواقع 12% والفوائد القانونية بن�ضبة 9% من تاريخ قيد النزاع وحتى تاريخ ال�ضداد والزام املدعي 
عليهم بالتكافل والت�ضامن ب�ضداد مبلغ )100.000( درهم كتعوي�ص للمدعي من ال�ضرر املادي واملعنوي وفوات الك�ضب واخل�ضارة التي حلقت به 
من جراء اخطاء املدعي عليهم التعاقدية وجراء الغ�ص املرتكب من قبلهم وحرمان املدعي من االنتفاع مباله منذ عام 2015 وحتى تاريخه ملدة 
تقارب ال�ضت �ضنوات وا�ضتيالء املدعي عليهم على اموال املدعي بدون وجه حق وبا�ضتخدامهم الغ�ص واالحتيال الظاهر بجالء ونتيجة ا�ضطرار 

املدعي لرك عمله يف امارة ابوظبي. 
املدعي:حممد امني حريري

عنوانه:االمارات - االمارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �ضارع االبراج - مبنى برج برلينجتون - �ضقة الطابق 31- مكتب 3103 
ح�ضة علي القبي�ضي للمحاماة واال�ضت�ضارات القانونية

املطلوب اإعالنهم :  1- الوادي االأخ�ضر للعقارات 2- الوادي االخ�ضر للو�ضاطة العقارية ملالكها/علي �ضعيد �ضليمان عبيد ال�ضالمي 3- علي �ضعيد 
�ضليمان عبيد ال�ضالمي  -  �ضفتهم : مدعي عليهم

من   )B1- 14- B1- 15( اأق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�ضخ التعاقد على الوحدتني ذوات��ا االرق��ام مو�ضوع االإع��الن :  قد 
م�ضروع جممع اخلليج ال�ضكني بيتورك . تركيا والزام املدعي عليهم بالتكافل والت�ضامن برد مبلغ )356.250( درهم ثالثمائة و�ضتة وخم�ضون 
الفا ومائتان وخم�ضون درهم اماراتي ، للمدعي مع الزامهم بالفوائد التاخرية بواقع 12% والفوائد القانونية بن�ضبة 9% من تاريخ قيد النزاع 
وحتى تاريخ ال�ضداد والزام املدعي عليهم بالتكافل والت�ضامن ب�ضداد مبلغ )100.000( درهم كتعوي�ص للمدعي من ال�ضرر املادي واملعنوي وفوات 
الك�ضب واخل�ضارة التي حلقت به من جراء اخطاء املدعي عليهم التعاقدية وجراء الغ�ص املرتكب من قبلهم وحرمان املدعي من االنتفاع مباله 
منذ عام 2015 وحتى تاريخه ملدة تقارب ال�ضت �ضنوات وا�ضتيالء املدعي عليهم على اموال املدعي بدون وجه حق وبا�ضتخدامهم الغ�ص واالحتيال 
الظاهر بجالء ونتيجة ا�ضطرار املدعي لرك عمله يف امارة ابوظبي - وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ص  املوافق  2021/11/4  ال�ضاعة 08.30 
�ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

رئي�س �لق�سمقبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل.

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13367 بتاريخ 2021/10/15 
MOJAU_2021- 0026742 رقم �ملعاملة

 تنازل/ بيع 
 يرجى العلم انه �ضيقوم الكاتب العدل بالت�ضديق على تنازل عن الرخ�ضة بني االأطراف املذكورة.

من الطرف االأول : كوموال اكر حممد باد�ضاه ميز - اجلن�ضية : بنغالدي�ص. 
اإىل الطرف الثاين : �ضاموىل اخر حممد باد�ضاه مازى - اجلن�ضية : بنغالدي�ص.

اىل الطرف الثالث:خر الن�ضاء عبداملجيد ، اجلن�ضية:�ضري النكا
باال�ضم التجاري )�ضالون جمال اخلور لل�ضيدات( ن�ضاط الرخ�ضة )�ضالون ن�ضائي 
، كوافر �ضيدات ، �ضالون حناء ، حمام �ضرقي للن�ضاء( واملرخ�ص من دائرة التنمية 

االإقت�ضادية يف خورفكان - ال�ضارقة رخ�ضة مهنية رقم 615795 
ال�ضادرة بتاريخ 2011/10/27

 يف دائرة التنمية االإقت�ضادية بخورفكان.
وعليه �ضيقوم الكاتب العدل العام بالت�ضديق على التنازل

بعد انق�ضاء 14 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن.  

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13367 بتاريخ 2021/10/15 
�عالن بالن�سر        

            24 /236/2021 منازعة مو�سوعية �لتنفيذ �لتجاري 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- �ضركة البداير للتجارة العامة - ذات م�ضوؤولية حمدودة
 جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :درمي انف�ضتمنت ليمتد 
وميثله : عبداهلل رحمه عبداهلل رحمه العوي�ص ال�ضام�ضي 

بالتنفيذ  املو�ضوعية  املنازعة  املطالبة باحلكم يف  الدعوى ومو�ضوعها  اأقام عليك  قد 
رقم 7399-2019 جتاري والر�ضوم وامل�ضاريف 

قاعة  يف  �ضباحا   08:30 ال�ضاعة   2021/10/24 املوافق  االح��د  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت 
التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13367 بتاريخ 2021/10/15 

�عالن بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:2180/2021/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:دائرة الدعوى االوىل رقم 400
مو�ضوع الدعوى : الئحة دعوى تعوي�ص مببلغ )5.000.000.00( درهم عن اال�ضرار املادية واالأدبية التي 

حلقت باملدعي ب�ضبب خطاأ املدعي عليهما. 
املدعي:م�ضر عادل العرب

عنوانه:امارة دبي - ديرة �ضيتي �ضنر �ضارع بور�ضعيد - بناية �ضيتي اأفينيو مكتب رقم 707 هاتف:042950010 
info@dralmulla.:الفاك�ص:042950080 - الربيد االلكروين - رقم مكاين:3225493941 - رقم 

املال ابراهيم  ح�ضن  وميثله:ابراهيم   -  com
املطلوب اإعالنه :  1- جني يون يل  -  �ضفته : مدعي عليه 

 )5.000.000.00( مببلغ  تعوي�ص  دع��وى  الئحة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : االإع��الن  مو�ضوع 
املادية واالأدبية التي حلقت باملدعي ب�ضبب خطاأ املدعي عليهما - نود اعالمكم انه قد  درهم عن اال�ضرار 
مت ت�ضجيل الدعوى املذكور بياناتها اعاله �ضدكم لذا يرجى التكرم بالعلم واحل�ضور عرب برنامج االت�ضال 
املرئي تطبيق BOTIM امام ادارة الدعوى االبتدائية االوىل على هاتف رق��م:00971566037085 - يوم 
تقدمي  مركز  طريق  عن  املرئي  احل�ضور  او  ظ   12:30 ولغاية  �ص   9:00 ال�ضاعة  من  وذل��ك   2021/10/20

اخلدمة املعتمد )الع�ضيد( لتقدمي جوابكم على �ضحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد امكانية الت�ضوية
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13367 بتاريخ 2021/10/15 
  �عالن بالن�سر

املرجع : 266
املتحدة  العربية  ، اجلن�ضية االمارات  الكتبي  ال�ضيد/�ضامل �ضلطان �ضامل عجيل  باأن  ليكن معلوما للجميع 
يرغب يف البيع والتنازل عن ن�ضبة 40% كامل ح�ضته البالغه 100% وذلك اىل ال�ضيد:جمال مبارك 
خامت مبارك ، اجلن�ضية االمارات العربية املتحدة كما يرغب ال�ضيد:�ضامل �ضلطان عجيل الكتبي ، اجلن�ضية 
االمارات العربية املتحدة يف البيع والتنازل عن ن�ضبة 60% من كامل ح�ضته البالغه 100% وذلك اىل 
ال�ضيد:م�ضتاق احمد حممد ر�ضيد خان ، اجلن�ضية باك�ضتان يف الرخ�ضة )اخلبر لل�ضياحة( والتي تاأ�ض�ضت 
بامارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )726326( ال�ضادرة من دائرة التنمية االقت�ضادية تعديالت اخرى 

تغير ال�ضكل القانوين من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة.
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب 
بعد  اليه  امل�ضار  االجراء  على  الت�ضديق   يتم  �ضوف  وانه  للعلم  االعالن  هذا  ن�ضر  اقت�ضى  فقد   . العدل 
العدل  الكاتب  اي اعرا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  تاريخ هذا االعالن فمن لديه  ا�ضبوعني من 

املذكورة التباع االجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   

مركز �ل�سقر خلدمات رجال �لأعمال

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
�لعدد 13367 بتاريخ 2021/10/15 

 �عالن ن�سر�
اإىل املنفذ �ضده /الفتاه للخياطة والتطريز

ومقره مدينة خور فكان - الربدي 
وذلك حيث اأن املنفذ/ عبداهلل ح�ضن عبداهلل ال�ضتاين احلمادي

قد اأقام بفتح ملف التنفيذ - ت�ضليم �ضريع  بالرقم 2021/138 لدى جلنة ف�ص 
�ضخ�ضيا  ح�ضوركم  فيقت�ضي  فكان  خور  مدينة  ببلدية  االيجارية  املنازعات 
اأو تنفيذ احلكم ال�ضادر يف مدة 15 يوم من  اأو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم 
تاريخ االإعالن للمثول اأمامها يف مقر بلدية خورفكان. ويف حالة تخلفكم عن 
اللجنة �ضوف تقوم  اإر�ضال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن  اأو عدم  احل�ضور 

بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�س �ملنازعات �ليجارية 

�لد�ئرة �لثامنة/�لتنفيذ 

      �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
حكومة �ل�سارقة 

بلدية مدينة خورفكان  

�لعدد 13367 بتاريخ 2021/10/15 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�ضم ال�ضركة : مي�سور للو�ساطة التجارية �ض.ذ.م.م  
العنوان : مكتب ملك ماجد حممد امني حممد �ضديق كاظم - هور العنز - ا�ضتدامة 
B - ال�ضكل القانوين : ذات م�ضوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�ضة : 820456 رقم القيد 
االقت�ضادية بدبي  التنمية  دائرة  تعلن  1378365 مبوجب هذا   : التجاري  بال�ضجل 
باأنه قد مت التاأ�ضر يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/10/7 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�ص  اأي  لديه  من  وعلى    2021/10/7 بتاريخ 
 2903-1 رقم  مكتب   : العنوان  لتدقيق احل�سابات   الن�ساري  & ام  ايه  املعني 
ملك �ضمو ال�ضيخ هزاع بن زايد بن �ضلطان ال نهيان - املركز التجاري االول - هاتف : 
2955582-04  فاك�ص : 2955598-04 م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 13367 بتاريخ 2021/10/15 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�ضم امل�ضفي :  ايه & ام الن�ساري لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �ضمو ال�ضيخ هزاع بن زايد بن �ضلطان 
 : فاك�ص    04-2955582  : هاتف   - االول  التجاري  امل��رك��ز   - نهيان  ال 
بدبي  االقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب    -  04-2955598
باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاله لت�ضفية مي�سور للو�ساطة التجارية 
�ض.ذ.م.م -  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/10/7 واملوثق 
اأي  لديه  من  وعلى   2021/10/7 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى 
بدبي على  الكائن  املعني يف مكتبه  امل�ضفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرا�ص 
الثبوتية  واالأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 13367 بتاريخ 2021/10/15 
اىل املدعي عليه:بال�ضيد بول واغنر

املو�سوع الدعوى 2021/384 جتاري م�سارف جزئي - حماكم دبي
عنه/بيت  وكيال  م�ضر  املدعي/بنك  قبل  م��ن  �ضدكم  مرفوعة  دع��وى  هنالك  ان  مب��ا 
احلكمة للمحاماة واال�ضت�ضارات القانونية وانه قد مت تكليفنا خبرا م�ضرفيا مبوجب 
احلكم التمهيدي ال�ضادر يف الدعوى اعاله فاننا ندعوكم حل�ضور اجتماع خربة مرئي 
 10:00 ال�ضاعة  مت��ام  يف  امل����واف����ق:2021/10/24  االح��د  ي��وم  يف  زووم  برنامج  بوا�ضطة 
باملوعد   - زووم  برنامج  الفيديو  واحل�ضور عن طريف  التواجد  يرجى  وعليه  �ضباحا 
لدفاعكم  امل��وؤي��دة  امل�ضتندات  بكافة  االجتماع  موعد  قبل  تزويدنا  يرجى  كما  امل��ح��دد 
على  االت�ضال  يرجى  معنا  للتوا�ضل   - ادن��اه  واملبني  للخربة  االلكروين  الربيد  على 

. intrafinance@intra.ae:الهاتف:0589323011 - هاتف:042206244 - بريد الكروين
مكتب/�خلبري �ملحا�سبي و�مل�سريف
د.علي ر��سد �لكيتوب       

�إعالن بالن�سر
�لعدد 13367 بتاريخ 2021/10/15 

MOJAU_2021- 0026974 رقم �ملعاملة
 تنازل/ بيع 
�عالن تنازل

يرجى العلم انه �ضيقوم الكاتب العدل بالت�ضديق على تنازل عن الرخ�ضة بني االأطراف 
املذكورة. من الطرف االأول : عادل ح�ضن حممد مراد الدرمكي - اجلن�ضية : االمارات. 

اإىل الطرف الثاين : زينب احمد عبداهلل البو�ضي النقبي - اجلن�ضية : اماراتيه.
باال�ضم التجاري )كافتريا األذ اكله( ن�ضاط الرخ�ضة )بيع الوجبات اخلفيفة - 

كافتريا( واملرخ�ص من دائرة التنمية االإقت�ضادية يف خورفكان - ال�ضارقة رخ�ضة 
مهنية رقم 783138  ال�ضادرة بتاريخ 2021/2/1

 يف دائرة التنمية االإقت�ضادية بخورفكان.
وعليه �ضيقوم الكاتب العدل العام بالت�ضديق على التنازل

بعد انق�ضاء 14 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن.  

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13367 بتاريخ 2021/10/15 
MOJAU_2021- 0026976 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�إعالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيدة:طيبه حدير مو�ضى - اجلن�ضية االمارات - ترغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�ضتها البالغة 100% وذلك اىل ال�ضيد:�ضابره حيدر مو�ضى 
، اجلن�ضية االمارات ، يف الرخ�ضة امل�ضماه )مركز قطن للتجميل( تاأ�ض�ضت بامارة ال�ضارقة 
بال�ضارقة.  االقت�ضادية  التنمية  دائرة  من  ال�ضادرة  رقم:772733  رخ�ضة  مبوجب 

تعديالت اخرى
2013 يف  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال 

ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13367 بتاريخ 2021/10/15 
MOJAU_2021- 0026168 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�إعالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد:�ضرور كمال بن نور الكبر - اجلن�ضية بنغالدي�ص يرغب 
النباعة  امل�ضماه )�ضوق  الرخ�ضة  80% يف  البالغة  والتنازل عن كامل ح�ضته  البيع  يف 
برخ�ضة  بال�ضارقة  االقت�ضادية  التنمية  دائرة  من  ال�ضادرة  العبايات(  وتطريز  خلياطة 
جتارية رقم:564058 - اىل ال�ضيد/حممد عمر �ضادق حممد ظقر عامل - اجلن�ضية 

بنغالدي�ص - تعديالت اخرى اليوجد
2013 يف  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال 

ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13367 بتاريخ 2021/10/15 
MOJAU_2021- 0026830 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�إعالن بالن�سر

البيع  يف  ترغب   ، ال�ضني  اجلن�ضية   - ليو  ال�ضيدة:جينفينغ  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100% وذلك اىل ال�ضيد/ك�ضويجانغ وو - اجلن�ضية 
التنمية  البناء( ال�ضادرة من دائرة  امل�ضماه )فونك�ص لتجارة مواد  ، يف الرخ�ضة  ال�ضني 

االقت�ضادية بال�ضارقة برخ�ضة رقم:615734 - تعديالت اخرى اليوجد.
2013 يف  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال 

ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13367 بتاريخ 2021/10/15 
MOJAU_2021- 0026971 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
االمارات  ، اجلن�ضية  ال علي  املطوع  �ضلطان  ال�ضيد:حممد عبداهلل  بان  للجميع  ليكن معلوما 
حممد  ال�ضيد/عادل  اىل  100% وذلك  البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
حممد ا�ضماعيل ، اجلن�ضية م�ضر ، بالرخ�ضة امل�ضماه )الباهية ملقاوالت البناء( تاأ�ض�ضت بامارة 
ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )532058( ال�ضادرة من دائرة التنمية االقت�ضادية بال�ضارقة.

تعديالت اخرى:تغير ال�ضكل القانوين من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ.م.م 
�ضركة   - البناء  ملقاوالت  )الباهية  اىل  البناء(  ملقاوالت  )الباهية  التجاري من  اال�ضم  تغير   -

ال�ضخ�ص الواحد(
�ضان  2013 يف  ل�ضنة   رقم )4(  القانون االحتادي  فقرة )5( من   املادة )14(  وعمالبن�ص 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على االجراء 
امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك عليه اتباع 

االجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  
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••  دبي -وام: 

اختتمت موؤ�ض�ضة “خولة للفن والثقافة” املن�ضة 
طحنون  ال�ضيخ  �ضمو  ح��رم  اأ�ض�ضتها  التي  الفنية 
الوطني �ضمو  االأمن  اآل نهيان م�ضت�ضار  زايد  بن 
ال�ضويدي  اأح���م���د خ��ل��ي��ف��ة  ب��ن��ت  ال�����ض��ي��خ��ة خ��ول��ة 
يف اأب��وظ��ب��ي ل��رع��اي��ة ف��ن اخل��ط ال��ع��رب��ي بجميع 
م��دار���ض��ه واجت��اه��ات��ه ب��ن��ج��اح ف��ع��ال��ي��ات معر�ص 
دبي  اأوبرا  التنوع” الذي نظمته يف  “الوحدة يف 
 1000 اأكرث من  حيث ا�ضتقطب احلدث الفني 
زائر من كبار ال�ضخ�ضيات واالأدباء واخلطاطني 

ومتذوقي الفن والثقافة.
و�ضهد املعر�ص - الذي ا�ضتمر 15 يوماً - زيارة 
زايد  ب��ن  خليفة  ب��ن  �ضلطان  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
ال�ضيخ خليفة بن �ضلطان بن خليفة  و  اآل نهيان 
�ضيف  بنت  �ضيخة  وال�ضيخة  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
الدكتور  ال�ضيخ  �ضمو  ح��رم  نهيان  اآل  حممد  بن 
�ضاحب  م�ضت�ضار  نهيان  اآل  خليفة  ب��ن  �ضلطان 
رئي�ص  املر  حممد  ومعايل  الدولة  رئي�ص  ال�ضمو 
را�ضد  ب��ن  حممد  مكتبة  موؤ�ض�ضة  اإدارة  جمل�ص 
جمهورية  �ضفر  في�ضر  بير  واإرن�ضت  مكتوم  اآل 
اأملانيا االإحتادية لدى الدولة و�ضعادة اأغادا غاربا 
و  ال��دول��ة  ل��دى  املعني  النيجر  جمهورية  �ضفر 
علي  االإم��ارات��ي  وال�ضاعر  املهند�ص  ماجد  الفنان 
بن  االإم��ارات��ي مطر  الت�ضكيلي  وال��ف��ن��ان  اخل���وار 

الحج و االإعالمية بروين حبيب اإىل جانب عدٍد 
من الفنانني الت�ضكيليني.

واطلع الزوار خالل جوالتهم على العر�ص الفني 
اللوحات  م��ن  ع����دداً  ت�ضمن  وال����ذي  ل��ل��م��ع��ر���ص 
بنت  ال�ضيخة خولة  �ضمو  ت�ضميم  االإبداعية من 
اأحمد خليفة ال�ضويدي اإىل جانب اأكرث من 54 
اأنحاء العامل  41 فناناً وفنانة من  ل�  عماًل فنياً 
ومنحوتات  ل���وح���ات  اأع��م��ال��ه��م  ���ض��م��ل��ت  وال���ذي���ن 
اإ���ض��اف��ة اإىل ع��دد م��ن االآي���ات القراآنية  وزخ��رف��ة 

املكتوبة مبختلف اأنواع اخلطوط على يد فنانني 
ا�ضطلعوا بتزيني امل�ضاجد والق�ضور والقباب.

خليفة  اأحمد  بنت  خولة  ال�ضيخة  �ضمو  واأع��رب��ت 
حققه  ال���ذي  ب��ال��ن��ج��اح  �ضعادتها  ع��ن  ال�����ض��وي��دي 
قيمة  يحمل  احل��دث  اأن  اإىل  م�ضرة   .. املعر�ص 
الفن  ل��ق��ط��اع  بالن�ضبة  ن��وع��ي��ة  واإ���ض��اف��ة  ك��ب��رة 
والثقافة اإذ �ضكل من�ضة ثقافية لالإبداع والتفاعل 
الفني والثقايف واحل�ضاري والتقاء الفنانني مع 
لالإلهام  وجم����اال  ب��اأ���ض��ك��ال��ه��ا  وال��ف��ن��ون  بع�ضهم 

اإتاحة  يف  دوره  بجانب  االأف��ك��ار  ل��ت��ب��ادل  و���ض��اح��ة 
الفر�ضة للجمهور لال�ضتمتاع باالإبداع والفن .

الفعاليات  تنظيم  على  املوؤ�ض�ضة  حر�ص  واأك���دت 
اإطار  يف  وذل���ك  والفنية  الثقافية  وامل��ه��رج��ان��ات 
قطاع  ب���ق���درات  ب��ال��ن��ه��و���ص  ل��ل��م�����ض��اه��م��ة  �ضعيها 
ال��ث��ق��اف��ة وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة ق�����درات ثقافية 
ي�ضمن  مب����ا  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  م���ت���م���ي���زة  وم���ع���رف���ي���ة 
دولة  ت�ضهده  الذي  الثقايف  التطور  مواكبة ركب 

االإمارات.
خليفة  اأحمد  بنت  خولة  ال�ضيخة  �ضمو  واأ���ض��ارت 
التنوع”  يف  “الوحدة  معر�ص  اأن  اإىل  ال�ضويدي 
االأوىل  ال�ضنوية  الذكرى  مع  تزامناً  وال��ذي جاء 
ل��ل��م��وؤ���ض�����ض��ة اإمن����ا ي���وؤك���د ال��ن��ج��اح ال����ذي حققته 
اأن  .. مو�ضحة  املا�ضي  العام  م��دار  املوؤ�ض�ضة على 
املوؤ�ض�ضة تعتزم اإطالق ا�ضراتيجية عمل جديدة 
تعزز من اإمكانياتها الرامية اإىل تفعيل االإهتمام 
والركيز  اأنواعها  بجميع  الكال�ضيكية  بالفنون 
كافة مدار�ضه  العربي يف  اخل��ط  فن  اإح��ي��اء  على 
ال�����ض��اب��ة ورفدها  امل���واه���ب  واجت���اه���ات���ه و���ض��ق��ل 
والفن  الفكر  �ضعيد  على  ج��دي��دة  معرفة  بكل 
اختتم  ال���ذي  امل��ع��ر���ص  اأن  اإىل  ي�����ض��ار  وال��ث��ق��اف��ة. 
اأم�ص االأول �ضهد تنظيم حفل مبنا�ضبة الذكرى 
ال�ضنوية االأوىل لتاأ�ضي�ضها ت�ضمن عر�ضا ر�ضميا 
جمهورها  اأم���ام  املتميز  الفني  املوؤ�ض�ضة  الإن��ت��اج 

العربي والعامل اأجمع.

خولة للفن و�لثقافة تختتم بنجاح معر�ص �لوحدة يف �لتنوع

•• ال�سارقة-الفجر:

م���ن مهرجان  ال��ث��ام��ن��ة  ال�������دورة  ا���ض��ت�����ض��اف��ت 
ال�ضارقة ال�ضينمائي الدويل لالأطفال وال�ضباب 
فرغ�ضون،  بريان  العاملي  الفنان  االأرب��ع��اء،  يوم 
م��ن ���ض��رك��ة دي����زين، و���ض��ان��ع االأف����الم والر�ضام 
واملنتج  وامل����خ����رج  ف���ك���ري،  االإم�����ارات�����ي حم��م��د 
امل���ه���ري، يف جل�ضة  ���ض��ع��ي��د  االإم����ارات����ي ف��ا���ض��ل 
“تطور  عنوان  حتت  بعد(  )عن  عقدت  حوارية 
الر�ضوم املتحركة يف اإنتاج االأفالم” اأدارتها بتول 
التميمي اأحد املحكمني الواعدين، ملناق�ضة واقع 

�ضناعة الر�ضوم املتحركة واآفاقها امل�ضتقبلية.
وحول مراحل تطور �ضناعة الر�ضوم املتحركة، 
“على  ب��ري��ان  فرغ�ضون خ��الل اجلل�ضة:  ق��ال 
ال��رغ��م م��ن ال��ت��ط��ورات ال��ك��ب��رة ال��ت��ي �ضهدتها 
الو�ضائل  ب��ف�����ض��ل  امل��ت��ح��رك��ة  ال��ر���ض��وم  ���ض��ن��اع��ة 

جوهرها  على  حافظت  اأن��ه��ا  اإال  التكنولوجية 
ا�ضتخدام  مهارات  اإتقان  اأهمية  ومع  ور�ضالتها، 
ال�ضناعة  ه��ذه  اأن  اإال  املجال،  ه��ذا  احلا�ضوب يف 
تت�ضمن مهارات اأخرى مثل حتويل ال�ضخ�ضيات 
ملبادئ  فهماً  تتطلب  كما  متحركة  ر���ض��وم  اإىل 
الوقت  يف  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  يف  وال�ضرعة  الفيزياء 

املنا�ضب«. 
الر�ضوم  جم�����ال  “يف  ف���رغ�������ض���ون:  واأ������ض�����اف 
اإذ  مهماً  اأم����راً  ال��ر���ض��م  م��ه��ارة  تعترب  املتحركة 
ت�ضاعد الفنان على حتويل ال�ضور ثنائية االأبعاد 
والفنان  ب��احل��ي��اة،  تنب�ص  متحركة  ر���ض��وم  اإىل 
اإطار  خ���ارج  ينطلق مبخيلته  ال���ذي  ه��و  اجل��ي��د 
و�ضخ�ضيات تعرب عن  ر�ضومات  ليبتكر  احل��دود 
الر�ضالة  اإي�ضال  على  وقدرته  واأفكاره  موهبته 

التي يرغب بها«. 
ب����دوره ق���ال ���ض��ان��ع االأف����الم االإم���ارات���ي حممد 

فكري: “مل ت�ضهد �ضناعة الر�ضوم املتحركة يف 
الكثر  مت�ضك  ظل  يف  حقيقياً  تغيراً  املنطقة 
ال�ضناعة بطريقتهم اخلا�ضة يف  رواد هذه  من 

ت�ضميم وعر�ص املواد«.
املهري �ضناعة  االإم��ارات��ي فا�ضل  املخرج  واأك��د 
متزايداً  اإق��ب��ااًل  ت�ضهد  اليوم  املتحركة  الر�ضوم 
اأزم�����ة ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، وب�ضكل  ال ���ض��ي��م��ا م��ن��ذ 
خ��ا���ص االأف�����الم ال��ت��ي ت��ق��دم حم���ت���وًى تعليمي 
�ضناعة  اأن  اإىل  م�����ض��راً  ل��الأط��ف��ال،  وت��رف��ي��ه��ي 
على  عديدة  تغيرات  �ضهدت  املتحركة  الر�ضوم 
الرقمنة، فامل�ضهد  واأبرزها  املا�ضي،  العقد  مدار 
الذي كان يتطلب من الر�ضام مدة خم�ص دقائق 
 30 م���ن  اأك����رث  ال���ي���وم  ي�����ض��ت��غ��رق  ال  لت�ضميمه 

ثانية. 
االأفالم  يف  املتحركة  ال��ر���ض��وم  ع��ن  حديثه  ويف 
“يف فيلم جديد  امل���ه���ري:  ق���ال  االإن���ت���اج،  ق��ي��د 

اأبوظبي كواحدة من  اأعمل عليه، تظهر مدينة 
�ضخ�ضياته، ولتقدميها بالهيئة التي كانت عليها 
يف املا�ضي، كان علي ا�ضتخدام الر�ضوم املتحركة 
املر�ضومة باليد، وبالطبع تعترب الر�ضوم ثالثية 
احلقبة  تلك  توثيق  لكن  ج��ي��داً  خ��ي��اراً  االأب��ع��اد 
من  الهدف  مع  يتالءم  خمتلفاً  اأ�ضلوباً  يتطلب 

الفيلم«. 
مهرجان  م���ن  ال��ث��ام��ن��ة  ال������دورة  اأن  اإىل  ي�����ض��ار 
ال�ضارقة ال�ضينمائي الدويل لالأطفال وال�ضباب 
الفن  وتعزيز  لدعم  فن  موؤ�ض�ضة  تنظمه  ال��ذي 
من  اأك��رث  تقدم  والنا�ضئة،  لالأطفال  االإعالمي 
80 فيلماً من 38 دولة عربية واأجنبية، وتتيح 
احلوارية  واجلل�ضات  االأف��الم  م�ضاهدة  اإمكانية 
املجانية  االفرا�ضية  العمل  ور�ص  وامل�ضاركة يف 
االإلكروين  موقعه  ع��رب  الت�ضجيل  خ��الل  م��ن 

./https://siff.ae

•• ال�سارقة-الفجر:

من  الثامنة  للدورة  التعليمي  ال�ضريك  نيكون،  �ضركة  نظمت 
وال�ضباب،  ل��الأط��ف��ال  ال���دويل  ال�ضينمائي  ال�ضارقة  مهرجان 
الت�ضوير  ع�����امل  ع���ل���ى  امل�������ض���ارك���ني  ل��ت��ع��ري��ف  ع���م���ل  ور����ض���ت���ي 
يقدمها  ال��ت��ي  ال���ور����ص  �ضل�ضلة  ���ض��م��ن  وذل����ك  ال��ف��وت��وغ��رايف، 

املهرجان )عن بعد(.
الفوتوغرايف”  الت�ضوير  “اأ�ضا�ضيات  عنوانها  بور�ضة  وب���داأت 
قدمتها خبرة الت�ضوير اآريا �ضيرا، من “نادي نيكون لتعليم 
اأ�ضا�ضيات  على  امل�ضاركني  فيها  وعّرفت  لالأطفال”،  الت�ضوير 

فن الت�ضوير واأجزاء الكامرا. 
يف  اأ�ضا�ضي  عن�ضر  :”ال�ضوء  بقولها  اجلل�ضة  �ضيرا  وب���داأت 
الت�ضوير الفوتوغرايف، وال بد من فهم تكوينه حتى نتقن هذا 
النقاط، وتعتمد  ت�ضتهدف ثالثية  االإ�ضاءة  اأن  الفن”، وبينت 
وال�ضوء  االأ�ضا�ضي  ال�ضوء  ه��ي  منف�ضلة  م�ضادر  ثالثة  على 
اخللفي و�ضوء امللء، كما �ضرحت كيفية اختيار النقاط البارزة 

اأو الركيز على الظالل �ضمن ال�ضورة.

و�ضرحت اآريا للمبدعني ال�ضباب الوظائف االأ�ضا�ضية للكامرا 
الرقمية ذات العد�ضة االأحادية العاك�ضة )DSLR( اإىل جانب 
اإعدادات الكامرا الثالثة وهي �ضرعة الغالق، وفتحة العد�ضة، 
وح�ضا�ضية الكامرا لل�ضوء، واختتمت اجلل�ضة بعر�ص قواعد 
على  تعتمد  التي  التثليث  قاعدة  وهي  الفوتوغرايف  الت�ضوير 
وقاعدة  وعر�ضية،  طولية  اأج���زاء  ثالثة  اإىل  ال�ضورة  تق�ضيم 
والتاأطر  القيادية  االإط��ار واخلطوط  وملء  الذهبية  الن�ضبة 

وغرها.

ور�سة الر�سم بال�سوء
وقدمت �ضيرا لالأطفال ور�ضة حول الر�ضم بال�ضوء، تعرفوا 
خاللها على تقنيات DIY لالأعمال اليدوية، اإىل جانب عدد 
من الن�ضائح والفنون التقنية اللتقاط �ضور فريدة با�ضتخدام 

 .DSLR  ضرعة الغالق وفتحة العد�ضة لكامرا�
ع��ل��ى �ضرعة  ال��غ��ال��ق  ���ض��رع��ة  ���ض��ب��ط  “بعد  امل����درب����ة:  وق���ال���ت 
يف  الكامرا  و�ضع  اأو  ثانية،   30 املثال  �ضبيل  على  منخف�ضة، 
العد�ضة عند  فتحة  و�ضبط  امل�ضباح،  و�ضع  اأو  اليدوي  الو�ضع 

8 اأو 10 وح�ضا�ضية م�ضت�ضعر ال�ضوء على 100، قم بالتلويح 
بوا�ضطة �ضوء فال�ص اأو ع�ضا متوهجة اأو م�ضباح كهربائي اأو 
التقاط  اأثناء  ال�ضورة  لتعديل  املحمول  الهاتف  م�ضباح  حتى 

�ضورة بو�ضع التعري�ص الطويل«. 
االأ�ضواء  حتريك  مثل  الب�ضيطة  للتقنيات  “ميكن  واأ�ضافت: 
حول  املحمول  الهاتف  �ضوء  حتى  اأو  ال�����ض��رارات  اأو  ال�ضغرة 
الطويل،  بالتعري�ص  الت�ضوير  اأثناء  ت�ضويره،  امل��راد  املو�ضوع 
اأن تخلق تاأثرات ت�ضبه الر�ضم بال�ضوء ما ي�ضفي على ال�ضور 

مل�ضة اإبداعية فريدة«. 
وحول اأهمية التعرف على م�ضدر ال�ضوء، قالت �ضيرا: “ابحث 
اأو  الداخلية  البيئة  �ضمن  �ضواء  الطبيعي  ال�ضوء  م�ضدر  عن 
اخلارجية، و�ضع ال�ضيء الذي ترغب بت�ضويره اأمامه والتقط 
اأدوات  العاك�ص  وال��ل��وح  واخللفية  ال�ضوء  فم�ضدر  ال�����ض��ورة،  
اأ�ضا�ضية اللتقاط �ضور احرافية يف االأماكن املغلقة”، موؤكدة 
على اأن ال�ضورة اجليدة ال تتطلب بال�ضرورة معدات مكلفة بل 
ميكن للورق االأبي�ص اأن يحل حمل االأل��واح البي�ضاء لت�ضكيل 

اخللفية كما ميكن ا�ضتخدامها مبثابة األواح عاك�ضة«.

مب�ساركة نخبة من اخلرباء و�سناع الأفالم

�ل�سارقة �ل�سينمائي يناق�ص م�ستقبل �سناعة �لر�سوم �ملتحركة ومر�حل تطورها يف �إنتاج �الأفالم

خالل ور�ض قدمتها نيكون 

�أطفال �ل�سارقة �ل�سينمائي يتعلمون تقنيات �لت�سوير �لفوتوغر�يف وفن �لر�سم بال�سوء
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فيلم )عرو�ستي( يتناول )الزواج بعد ق�سة حب(

�سابرين: �مل�سل�سالت �لق�سرية �أنع�ست �سوق �لدر�ما
فيلم  اأح����داث  ف��ى  راأي����ك  م��ا  • ب���داي���ة.. 

جنيه(؟  200
عمل  ج���ن���ي���ه(   200 ف��ي��ل��م   -
على  وواف��ق��ت  خمتلف،  فنى 
قراءة  مبجرد  به  امل�ضاركة 
االأمور  ومن  ال�ضيناريو، 
التى جعلتنى متحم�ضة 
ل���ل���م�������ض���ارك���ة وج�����ود 
جمموعة كبرة من 
النجوم  زم����الئ����ى 
������ض�����م�����ن ف�����ري�����ق 
ال��������ع��������م��������ل.. 
اأن  اأرى 

وال  ال��ع��ادى  امل��واط��ن  وال��درام��ا مت�ص  التجربة لطيفة ومهمة 
تتحدث عن فئة معينة.

ال�ضخ�ضية  اأن  واأرى  اأم��ني،  بالتعاون مع املخرج حممد  �ضعدت 
االأح��داث تختلف عن كل ما قدمته من  اأج�ضدها خالل  التى 

قبل، ما اأ�ضعرنى باأننى )اأغّر جلدى(.
الكوالي�ص؟ كانت  • كيف 

- مل األتق جميع االأبطال امل�ضاركني فى العمل، وهذا يوؤكد ما 
قلته ب�ضاأن اأن الفيلم جتربة خمتلفة.. ق�ض�ص كثرة جتعل من 
ال�ضعب على االأبطال اأن يلتقوا، لكننى �ضعيدة بالعمل مع خالد 
وهانى  ال�ضعدنى  واأحمد  يون�ص  واإ�ضعاد  علوى  وليلى  ال�ضاوى 
رمزى واأحمد رزق ومى �ضليم ودينا فوؤاد وغادة عادل و�ضليمان 

عيد.
اأمني؟ حممد  املخرج  مع  التعاون  كان  • كيف 

اأمني ق��ادرة على التحدث عنه  اأعمال املخرج حممد  اأن  اأرى   -
كفنان، فقد �ضنع اأعمااًل فنية خمتلفة ومهمة، وحينما تعاونت 

معه اأدركت اأنه �ضاحب اأ�ضلوب اإخراجى خمتلف.
ممكن  اأداء  اأف�ضل  على  يح�ضل  اأن  )اأم��ني(  ي�ضتطيع 
ال�ضيناري�ضت  م��ع  ت��ع��اون��ه  اأن  واأرى  امل��م��ث��ل،  م��ن 

اأحمد عبداهلل، اأثمر عماًل فنًيا مهًما.
)االإن���������ص  ���ض��ي��ن��اري��و  ف����ى  راأي�������ك  • م����ا 

والنم�ص(؟
- �ضعدت جًدا بالتعاون مع الفنان 
ال��ك��ب��ر حم��م��د ه���ن���ي���دى، هذا 
اأول لقاء عمل بيننا، رغم اأننا 
طويل،  زم��ن  منذ  �ضديقان 
كما �ضعدت للغاية بالتعاون 
مع املخرج العظيم �ضريف 
للعمل  اختارنى  ع��رف��ة، 
)الفانز  م��ن  واأن���ا  معه 

بتوعه(.
)عرفة(  مع  التعاون 
ك��ان مم��ت��ًع��ا، �ضعرت 
باأن جميع العاملني 
اأ�ضرة واح��دة، وكان 
يقول لنا: )هانقدم 

للنا�ص مفاجاأة(.
اأى  واج������ه������ِت  ه�����ل   •

��������ض�������ع�������وب�������ات خ�������الل 
الت�ضوير؟

����ض���خ�������ض���ي���ة  ن�������ع�������م،   -
كانت  )ال�������ض���ي���ط���ان���ة( 

اأقدم  الأن��ن��ى  ج���ًدا،  �ضعبة 
النوعية الأول مرة  هذه 
كنت  ح����ي����ات����ى..  ف�����ى 
البداية  ف���ى  ق��ل��ق��ة 
فعل  رد  ب�����������ض�����اأن 

اجلمهور.

اأننى  اأن��ك��ر  وال  �ضناعية،  رم��و���ص  اأرب��ع��ة  عينّى  ف��ى  اأرّك���ب  كنت 
�ضاعدنى  وما  ال�ضخ�ضية،  هذه  جت�ضيد  خالل  مبتعة  اأح�ض�ضت 
على اأن اأكون قوية هو التعاون مع )هنيدى( ال�ضخ�ص اجلميل، 

ومنة �ضلبى حبيبة قلبى، وكل فريق العمل احللو.
الربومو؟ حول  اجلمهور  فعل  رد  فى  راأيك  • ما 

حينما  دى؟(  )م��ني  ت�ضاءلت:  َنف�ضى  اأن��ا  فعلى..  رد  �ضاأحكى   -
راأيت الربومو، وزاد قلقى حيال رد فعل اجلمهور حول العمل، 
لكن االآن اأ�ضعر باأن هذه ال�ضخ�ضية اإ�ضافة اإىل تاريخى الفنى.. 
هذا العمل )رعب كوميدى( واأنا حمظوظة بالتعاون مع فنانني 

كبار وخمرج مهم.. كنت اأذاكر لل�ضخ�ضية 7 �ضاعات يومًيا.
)عرو�ضتى(؟ فيلم  جتربة  كانت  • كيف 

ق�ضية  يناق�ص  والعمل  عو�ص،  جميلة  الفنانة  وال��دة  اأج�ضد   -
على  النف�ضية  العوامل  توؤثر  وكيف  ابنتها،  تربية  فى  االأم  دور 

جناحها فى هذه املهمة.
وق�ضية  ح��ب(  ق�ضة  بعد  )ال����زواج  ق�ضية  الفيلم  يناق�ص  كما 
)زواج ال�ضالونات(.. كانت �ضخ�ضية �ضعبة، الأن الفيلم يناق�ص 
اأو  ابنها  مع  االأم  تعامل  باختالف  تختلف  التى  الربية  فكرة 

بنتها.
على  ل��ل��م��واف��ق��ة  دف��ع��ك  ال����ذى  • م���ا 

امل�ضاركة؟
الفيلم،  ب��ق�����ض��ة  اإع���ج���اب���ى   -

والتعاون مع املخرج الكبر 
اأنه  واأرى  ب��ك��ر،  حم��م��د 

وتاأكدت  مم��ي��ز،  خم����رج 
اأول يوم  م��ن ذل��ك ف��ى 
حينما  ت���������ض����وي����ر.. 
الت�ضوير بكى  انتهى 
اجل��م��ي��ع، الأن���ن���ا كنا 
اأن���ن���ا �ضمن  ن�����ض��ع��ر 
اأ��������ض�������رة واح���������دة، 
التعاون  واأحببت 

م������ع ال�������ض���ب���اب 
خ�������������������الل 

الفيلم.
املقبلة؟ ال�ضينمائية  اأعمالك  • ما 

من  �ضديد  بخوف  واأ�ضعر  )امللحد(،  فيلم  ت�ضوير  فى  ب��داأت   -
جت�ضيد ال�ضخ�ضية، كل ما اأ�ضتطيع اأن اأقوله اإنها �ضعبة للغاية، 
حميدة  وحممود  فهمى  ح�ضني  النجوم  مع  م�ضاهدى  خا�ضة 

و�ضرين ر�ضا.
ع��ر���ص ع��ل��ّى امل�����ض��ارك��ة امل��خ��رج ال��ك��ب��ر حم��م��د ال��ع��دل، وق���راأت 
ال�ضخ�ضية وتفا�ضيلها.. هذا  اأزال مذهولة من  ال�ضيناريو وال 

حتٍد كبر بالن�ضبة ىل.
امليه(؟ فى  )واحد  حكاية  فى  امل�ضاركة  كانت  • كيف 

- �ضعرت ب�ضعادة بالغة الأن الق�ضة حققت هذا النجاح الكبر، 
�ضمن م�ضل�ضل )زى القمر(، الذى يت�ضمن جمموعة مهمة من 

احلكايات.
واأرى اأن فكرة الدراما الق�ضرة مهمة، واأحبها اجلمهور ب�ضدة، 

وكانت ردود الفعل غر متوقعة من اجلميع.
فًنا  نقدم  واأن  كبرة،  ت�ضاوؤالت  نطرح  اأن  عمل  كفريق  حاولنا 

هادًفا، وكانت ردود الفعل اإيجابية وهذا اأ�ضعدنى.
احلكاية؟ م�ضاهد  اأ�ضعب  • ما 

- هناك م�ضاهد �ضعبة جًدا، واأهمها م�ضهد الفنان مدحت 
فكرة  ق��دم��ت  ع��ن��دم��ا  ب���)امل��ن��ي��و(،  ال�ضهر  ���ض��ال��ح، 
الذين  للمكفوفني،  )منيو(  تقدمي  هى  مهمة، 
اأو  باأ�ضدقائهم  وي�ضتعينون  املطاعم  يدخلون 

ال�ضيف من اأجل معرفة اأنواع االأكل.
)الكفيفة(؟ �ضخ�ضية  ج�ضدِت  • كيف 

�ضخ�ضية كهذه، وجنحت  اأق��دم  الأول مرة   -
مب�ضاعدة  الكفيفة  �ضخ�ضية  جت�ضيد  ف��ى 
اأن��ظ��ر ككفيفة  اأن  ال��ع��م��ل، وح��اول��ت  خُم���رج 

حقيقية دون اأن اأكون )اأوفر(.
امل�ضل�ضل ناق�ص ق�ضية مر�ص جينى ي�ضيب 
يفقده،  اأن  اإىل  ب�����ض��ره  وي�ضعف  االإن�����ض��ان 
وهذا مو�ضوع مهم، و�ضعدت جًدا بامل�ضاركة 

فى هذا العمل.
امل�������ض���ل�������ض���الت  ف�������ى  راأي�������������ك  م�������ا   •

الق�ضرة؟
اأث���ب���ت���ت  م���ه���م���ة  - جت����رب����ة 
كثرة،  واالأمثلة  جناحها 
تلخ�ص  اأن�����ه�����ا  واأرى 
للجمهور،  ال���ر����ض���ائ���ل 
الدراما،  ���ض��وق  وتنع�ص 
وال ت��رك��ز االأف��ك��ار على 
الرم�ضانى  امل���اراث���ون 
امل�ضل�ضالت  ف���ق���ط.. 
الق�ضرة فكرة رائعة، 
بالعمل  �ضعيدة  واأن���ا 
م�ض�ضل  ������ض�����م�����ن 
ق�������ض���ر واأمت����ن����ى 
تكرار التجربة.

اأع���ل���ن ال��ف��ن��ان ال��ك��ب��ر ت��وف��ي��ق عبد 
احلميد، العودة جلمهوره، من خالل 
م�ضل�ضل جديد ي�ضارك يف بطولته يف 
املو�ضم الرم�ضاين املقبل، بعد �ضنوات 

طويلة من الغياب عن جمهوره.
وكتب )عبد احلميد(، عرب �ضفحته 

التوا�ضل  م��وق��ع  ع��ل��ى  ال�����ض��خ�����ض��ي��ة 
�ضاء  )اإن  )ف��ي�����ض��ب��وك(:  االج��ت��م��اع��ي 
اأك����ون  ق���د  ال����ق����ادم  اهلل يف رم�������ض���ان 
اهلل  جديد  م�ضل�ضل  يف  عليكم  �ضيًفا 

امل�ضتعان(.
احلميد،  عبد  توفيق  الفنان  واأ���ض��ار 

على  ال��ن��ا���ص  م���ع  ال��ت��وا���ض��ل  اأن  اإىل 
ال�ضو�ضيال ممتع ومبهج، رغم وجود 

�ضخ�ضيات مزعجة تقلب املزاج.
ت���وف���ي���ق، خالل  ال���ف���ن���ان  واأ������ض�����اف 
م���داخ���ل���ة ه��ات��ف��ي��ة م����ع االإع����الم����ي 
"يحدث  ب��رن��ام��ج  ���ض��ري��ف ع��ام��ر، يف 

يف م�ضر" املذاع عرب ف�ضائية "اإم بي 
�ضي م�ضر": "حمبة النا�ص كنز على 
اأ�ضخا�ص  وي��وج��د  ف���وق،  را���ض��ي م��ن 
م��ي��دي��ا يجعلونك  ال�����ض��و���ض��ي��ال  ع��ل��ى 

ت�ضعر باحلب والتقدير".
واأعرب عن ا�ضتيائه ال�ضديد ملا تداول 
عنه خالل ال�ضاعات املا�ضية باأنه مل 
عمل،  اأي  يف  امل�ضاركة  عليه  يعر�ص 
و�ضفه  ب��ع��دم��ا  غ�ضبه  اإىل  اإ���ض��اف��ة 
البع�ص باأنه مغمور، موؤكًدا اأنه كالم 

لي�ص له اأ�ضا�ص من ال�ضحة.
ت��داول من  "عبداحلميد"، ما  ونفى 
التدوينات  خالل ح�ضاب على موقع 
فيه:  ج��اء  وال��ذي  توير  ال�ضغرة0 
يتقايل  ك���ل���ه  ده  ال���ع���م���ر  ب���ع���د  )اأن�������ا 
البيت(،  يف  واق��ع��د  يعرفك  حم��د���ص 
م���وؤك���ًدا اأن���ه ح�����ض��اب وه��م��ي ومزيف 
اأي ح�����ض��اب خ���ا����ص على  ل���ه  ف��ل��ي�����ص 
توير: )اأنا عمري ما كان ليا ح�ضاب 
على توير ال زمان وال دلوقتي وال 
التكنولوجيا  م��ع  وتعاملي  هيكون، 

ب�ضيط(.

"ال�ضرب" بعد  فيلمه اجلديد  لت�ضوير م�ضاهده من  مغلقاً  ال�ضقا مع�ضكراً  اأحمد  الفنان  دخل 
ممدوح  حممد  منهم  الفيلم  اأبطال  من  الكثر  اإليه  ان�ضم  حيث  ال�ضابقة  التاأجيالت  فرة 

ونيللي كرمي وعدد كبر من النجوم. 
الفيلم للعر�ص  القادم لتجهيز  العمل حتى نهاية نوفمرب  الفيلم ت�ضوير  ويوا�ضل طاقم 

ودخوله غرف املونتاج واملك�ضاج. 
وعلى �ضعيد اآخر قررت ال�ضركة املنتجة لفيلم "العنكبوت" بطولة الفنان اأحمد ال�ضقا 
عدة  بعد  نهائي  ب�ضكل  القادم  دي�ضمرب  خالل  العر�ص  ودور  بال�ضينيمات  الفيلم  طرح 

تاأجيالت. 
وانتهى املخرج اأحمد نادر جالل موؤخرا من كل عمليات ما بعد الت�ضوير واأ�ضبحت الن�ضخ 

النهائية جاهزة للطبع والعر�ص ال�ضينمائي بعد ما يقرب من عامني من التاأجيل.
تتناول ق�ضة فيلم )ال�ضرب(،

 ا�ضت�ضهاد االأقباط امل�ضريني يف ليبيا على يد اجلماعات التكفرية، 
ويقوم   ،2015 ف��رباي��ر  يف  لهم  امل�ضرية  ال��ق��وات  وان��ت��ق��ام 

النجوم  ك��ب��رة م��ن  ال�����ض��رب جم��م��وع��ة  ب��ب��ط��ول��ة فيلم 
خويل،  ق�ضي  ك���رمي،  نيللي  ال�ضقا،  اأح��م��د  اأب��رزه��م 

يا�ضني،  اآ���ض��ر  اأح��م��د ح��امت،  دي���اب،  �ضريف منر، 
وجمموعة  فهمي،  ك��رمي  عبداملغني،  حم��م��ود 

كبرة من الفنانني، والعمل من تاأليف عمر 
عبداحلليم، واإخراج اأحمد نادر جالل.

اأما فيلم )العنكبوت( فيتناول مافيا جتارة 
املخدرات وما يحدث بني ع�ضاباتها.

عادت الفنانة الكبرية �سابرين بقوة اإىل ال�سدارة، اإذ يعر�ض لها 3 اأفالم دفعة واحدة فى دور العر�ض هى: )الإن�ض 
فى  )واحد  حكاية  خالل  )الكفيفة(  ب�سخ�سية  الرتيند  احتاللها  عن  ف�سالاً  و)عرو�ستى(،  جنيه(  و)200  والنم�ض( 

امليه(، �سمن م�سل�سل )زى القمر(.
هى لي�ست عودة عادية، اإذ جت�سد �سخ�سية �سيطانة خالل فيلم )كوميدى رعب( اأمام حممد هنيدى، وقالت الفنانة: 
اإنها كانت )تركب( 4 رمو�ض �سناعية لإتقان ال�سخ�سية، كما اأعربت عن قلقها من م�ساهدها مع ح�سني فهمى وحممود 
ا. واأ�سادت �سابرين، خالل حوارها مع )الد�ستور(،  حميدة و�سريين ر�سا فى فيلم )امللحد( الذى يجرى ت�سويره حالياً
التى  الفنى، وحكت كوالي�ض جميع الأعمال  الإنتاج  واأحيت  اإعجاب اجلمهور،  نالت  اأنها  الق�سرية، موؤكدة  بامل�سل�سالت 

�ساركت فيها.

توفيق عبد �حلميد يعود 
لل�سا�سة من جديد يف رم�سان

�أحمد �ل�سقا يدخل )�ل�سرب( جمددً�.. 
وموعد نهائي لعر�ص )�لعنكبوت(
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�جلهاز �لع�سبي ميكن �أن يتاأثر 
حتى بعد كوفيد- 19 �خلفيف

اأعلنت الدكتورة ناتاليا ب�ضينيجنايا، نائب مدير العمل ال�ضريري والتحليلي 
يف املعهد املركزي لبحوث علم االأوبئة، اأن "كوفيد19-" باأعرا�ص خفيفة، 

ميكن اأن يوؤثر اأي�ضا يف اجلهاز الع�ضبي املركزي.
"حت�ضل  لالأنباء،  الرو�ضية  نوفو�ضتي  لوكالة  حديث  يف  اخلبرة  وتقول 
اأ�ضرار يف اجلهاز املركزي الع�ضبي عادة بعد االإ�ضابة بال�ضكل احلاد ملر�ص 
"كوفيد19-"  "كوفيد19-"، ولكن لوحظت هذه احلالة عند االإ�ضابة ب� 
اإىل  االأن���ف  ع��رب  الفرو�ص  دخ��ل  اإذا  مو�ضحة،  وت�ضيف  اأي�ضا".  اخلفيف 
ينت�ضر يف  ثم  ال�ضمي، ومن  الع�ضب  اخ��راق  على  ق��ادرا  ف�ضيكون  اجل�ضم، 
خاليا اجلهاز الع�ضبي املركزي. وتقول، "وميكن اأن يدخل الفرو�ص اإىل 
عن  الناجتة  العيوب  خالل  من  الدماغي،  الدموي  احلاجز  عرب  اجل�ضم، 
تلف يف بطانة االأوعية الدموية يف الدماغ، ومنها ي�ضل اإىل الدماغ". ووفقا 
اأن يوؤثر نق�ص االأك�ضجني )اجلوع االأك�ضجيني(، الذي يح�ضل  لها. ميكن 
املجهرية،  وال��ت��خ��رثات  "كوفيد19-"،  م��ن  احل��اد  بال�ضكل  االإ���ض��اب��ة  عند 
الع�ضبية  اخلاليا  تلف  ت�ضبب  قد  التي  املناعي،  اجلهاز  ا�ضتجابة  وكذلك 

وتدمر غمد املايلني املحيط باالألياف الع�ضبية، يف عمل الدماغ.

�أعر��ص �ل�سرطان: �سبع عالمات حتذيرية 
�سائعة لنمو �لورم يف �لربو�ستات!

ميكن اأن يظل ورم �ضرطان الربو�ضتات غر مكت�ضف ل�ضنوات عديدة، حيث 
اخلاليا  من  كبرة  ك��رة  يف  يتجمع  اأن  ومبجرد  ببطء،  ال��ورم  حجم  ينمو 

ال�ضرطانية، قد تواجه م�ضاكل يف امل�ضالك البولية.
اإفراغ  يف  وقت طويل  ق�ضاء  اأو  التبول  اأج��ل  االإجهاد من  يكون  اأن  وميكن 

املثانة من عالمات االإ�ضابة ب�ضرطان الربو�ضتات.
اأي�ضا  تواجه  "قد   :)NHS( الوطنية  ال�ضحية  اخلدمات  هيئة  وقالت 
ت�ضعر  قد  املرحا�ص،  اإىل  الذهاب  م�ضكلة  كل  بعد  �ضعيفا"، وحتى  "تدفقا 

كما لو اأن مثانتك مل ُتفرغ ب�ضكل �ضحيح".
وهناك �ضبع عالمات حتذيرية ل�ضرطان الربو�ضتات:

الليل. اأثناء  غالبا  التبول،  كرثة   .1
م�ضتمر. ب�ضكل  املرحا�ص  دخول  اإىل  احلاجة   .2

التبول. يف  �ضعوبة   .3
التبول. اأثناء  طويل  وقت  اأخذ  اأو  اإجهاد   .4

التدفق. �ضعف   .5
بالكامل. تفرغ  مل  مثانتك  باأن  ال�ضعور   .6

املنوي. ال�ضائل  يف  دم  اأو  البول  يف  دم   .7
واإذا كنت تعاين من عالمات االإ�ضابة ب�ضرطان الربو�ضتات، فمن االأف�ضل 

اأن يقوم الطبيب بفح�ضها.

نوبل؟ جائزة  على  ح�سلت  اإمراأة  اأول  • من 
ماري كوري.

العامل؟ جامعات  اأقدم  هي  • ما 
جامعة القرويني )يف مدينة فا�ص املغربية(.

الأحمر؟ الكوكب  هو  • ما 
املريخ.

الأر�ض؟ �سطح  على  نقطة  اأعلى  هي  • ما 
قمة جبل اإفر�ضت.

قزح؟ قو�ض  األون  عدد  • كم 
األوان.  7

العلوم؟ اأقدم  هو  • ما 
علم الفلك.

االإن�ضان  على  �ضار  تاأثر  لها  يكون  اأن  ميكن  الباذجنان  و  اخليار  مثل  اخل�ضروات  بع�ص  اأن  تعلم  • هل 
�ضام  تاأثر  لها  م��واد  نتج عنه  اإىل اال�ضفرار  اأن اخليار لو حتول لونه من االخ�ضرار  البحوث  اأثبتت  حيث 
على االإن�ضان كما اأثبتت اأن اخليارة املرة ذات ال�ضكل املعوج لها تاأثر �ضام على االإن�ضان .. و هذه املادة ال�ضامة 

توجد يف قلب اخليارة .. كما اأثبتت البحوث اأن اأكل الباذجنان بكرثة يوؤثر على اجلهاز الع�ضبي لالإن�ضان. 
ن�ضبة  ارتفاع  على  يق�ضي  فهو   .. القلبية  باالأزمات  االإ�ضابة  مينع  املدم�ص  الفول  تناول  اأن  تعلم  هل   •
اإىل  ت��وؤدي  امل��واد التي  الكول�ضرول يف الدم .. و بذلك يخف�ص تناول الفول املدم�ص ن�ضبة واحد باملئة من 

ت�ضلب ال�ضرايني.
اليمنى.  االأذن  من  �ضمعاً  اأ�ضعف  الي�ضرى  االأذن  اأن  تعلم  • هل 
 • هل تعلم اأن اأقوى ع�ضلة يف ج�ضم االإن�ضان هي ع�ضلة الفك. 

 • هل تعلم اأن اجل�ضم يحتمل حرارة حتى 128 درجة مئوية
اأحما�ص  من  حتويه  ما  و  الربوتينات  يحول  اأن  ميكنه  الذي  الوحيد  الع�ضو  هو  الكبد  اأن  تعلم  هل   •

اأمينية اإىل مادة اجللوكوز اأو ال�ضكر.
واحلنطة  والفول  واالأجا�ص  واللحم  والبي�ص  واللنب  اخلمائر  املوجود يف  ب  فيتامني  نق�ص  اأن  تعلم  •هل 
غر امل�ضّنعة واحلبوب كالفا�ضولياء واللوبياء والبطاطا يوؤخر النمو وي�ضّوه وي�ضبب تهيجات وا�ضطرابات 

يف االأع�ضاب وام�ضاكا حاّدا . 

حيوانات الغابة
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طالء الأظافر 
اأن  اإىل  ح��دي��ث��ة  درا����ض���ة  ت��و���ض��ل��ت 
اأن يحتوي  االأظ��اف��ر ميكن  ط��الء 
ع��ل��ى م��رك��ب��ات ���ض��ام��ة ت�����وؤدي اإىل 
االإ���ض��اب��ة ب��اأم��را���ص خ��ط��رة مثل 

العقم وال�ضرطان.
اأن���ه على  ال�ضحة،  خ���رباء  وي��وؤك��د 
ال�����رغ�����م م�����ن ح����ظ����ر ا����ض���ت���خ���دام 
يف  الكيميائية  امل���واد  م��ن  ال��ع��دي��د 
الكثر  يف  التجميل  م�ضتح�ضرات 

باتت  ج��دي��دة  �ضامة  م���واّد  اإن  يقولون  العلماء  اأن  اإال  ال��ع��امل،  ب��ل��دان  م��ن 
ت�ضتخدم عو�ضاً عن املواد الكيميائية املحظورة.

وحتتوي املواد الكيميائية يف طالء االأظافر على ن�ضبة كبرة من ال�ضميات، 
درا�ضة قامت  بت�ضوهات لالأجنة، بح�ضب  الدماغ، وتت�ضبب  توؤثر على  التي 
بها جامعة هارفارد موؤخراً. وقد قام الباحثون بفح�ص 40 نوعاً خمتلفاً 
الكيميائية،  امل��واد  من  بخلوها  م�ضنعوها  يدعي  التي  االأظافر  طالء  من 
وتبني باأنها على مواد كيميائية عالية ال�ُضمّية مثل مادة THPH، التي 
املبي�ص  ومتالزمة  بالعقم،  واالإ�ضابة  الهرمونات،  يف  با�ضطرابات  تت�ضبب 

املتعدد الكي�ضات، اإ�ضافة اإىل بع�ص اأنواع ال�ضرطان اأهمها �ضرطان الثدي.
اأنواعاً كثرة من طالء االأظافر احتوت على  اأن  اإ�ضافة اإىل ما �ضبق تبني 
ال�ضمع،  وف��ق��دان  بالتقيوؤ  تت�ضبب  التي  الر�ضا�ص  م��ادة  مثل  �ضامة  م��واد 
ميل  دي��ل��ي  �ضحيفة  نقلت  م��ا  بح�ضب  االأط���ف���ال،  ل��دى  التعلم  و���ض��ع��وب��ات 

اأونالين الربيطانية.

يكن  االبي�ص ومل  اللون  واح��دا فقط هو  لونا  كلها حتمل  الغابة  كانت حيوانات  الزمان  ق��دمي  ان��ه يف  يحكي 
مييزها غر احجامها لذلك كان كل منهم يبحث عن طريقة يغر بها من جلده ولكن دون جدوى .. ويف يوم 
هبت عا�ضفة �ضديدة علي الغابة وقرر اجلميع ان يختبئوا حتى الي�ضيبهم مكروه فجرى كل يف مكان وتفرقوا 
ب�ضدة جرى اال�ضد م�ضرعا وهناك يف منطقة ف�ضيحة غمرته الرمال ومل ي�ضتطع اخلروج فظل �ضجينا لتك 
الرمال مقيد احلركة ،اما النمر فقد جرى ب�ضرعته الفائقة لكنه وقع داخل بع�ص اغ�ضان اال�ضجار املتداخلة 
تدب  وكانت  ال�ضائعة  ابنتها  تبحث عن  اخ��ذت جتري وهي  الزرافة اجلميلة  ،�ضديقتنا  اخل��روج  ي�ضتطع  ومل 
فوق  القرد  واختباأ  تهتم  مل  لكنها  ويت�ضخ  اجلميل  املم�ضوق  ج�ضدها  على  فيتطاير  بقوة  الطمي  يف  اقدامها 
اال�ضجار رمبا تداريه وحتميه والدب اخذ يتزحلق على �ضاطئ البحرة من ثقل وزنه كلما قام وقع حتى اكت�ضي 
بالطمي الرمادي واال�ضود ومل يفر منهم اال من دخل بياته ال�ضتوي مبكرا اما ال�ضلحفاة امل�ضكينة فقد دا�ضها 
الفيل فك�ضر ظهرها لكنه تاأ�ضف لها وحملها معه فمنحها وحيد القرن مادة �ضمغية ا�ضتطاعت بها ان تل�ضق 
قطع عظمها وتعيدها كما كانت قوية وعاد هو ليختبىء و�ضط مياه الربكة ال�ضحلة وهكذا ا�ضتمر الو�ضع كر 
العا�ضفة فخرج اجلميع من خمابئهم خرج اال�ضد من الرمال وبقي ط��وال عمره على هذا  وفر حتى ه��داأت 
النمر خمططا  االغ�ضان فقد جعلت  اما  ال�ضكل اجلميل  الزرافة فمنحها هذا  بج�ضد  الطمي  ،الت�ضق  اللون 
والقرد بقي على حاله وعندما عط�ص بقوة تطاير الطمي من فوق وجهه ونزل على الفهد فجعل جلده مرقطا 
فاأعجب جدا بهذا ال�ضكل وبقي عليه اما ال�ضلحفاة فبقي ظهرها كما نعرفه نحن االن والفيل الذي كان يحمل 
جذوع اال�ضجار فوق ظهره غرته املياه البنية اللون التي كانت تنزل من جذوع اال�ضجار على جلده فاكت�ضب 
لونا الباأ�ص به والذئاب التي كانت حبي�ضة اجلبل ح�ضرت وقد تغر جلدها اما الدب الذي دخل يف بياته ال�ضتوي 
العا�ضفة  ولوال  ب�ضكله  الكل معجب  االن   ... الطمي  بلون  احتفظوا  وا�ضدقاوؤه  االبي�ص  بجلده  احتفظ  فقد 

ال�ضتمرت احليوانات بي�ضاء .

منر بنغايل يدعى »�سيتارا« مي�سي مع ثالثة من اأ�سباله الأربعة يف حديقة حيوان غوادالخارا ، املك�سيك.  رويرتز

اأن  املتحدة  ال��والي��ات  من  احليوية  الكيمياء  علماء  اكت�ضف 
حليب الن�ضاء املر�ضعات ميكن اأن يقتل البكتريا.

حتّيد  اأن  ميكن  ال��ت��ي  ال�ضكر  ج��زي��ئ��ات  على  يحتوي  اأن���ه  اإذ 
وامليكروبات  ال��ع��ق��دي��ة  امل���ك���ورات  م��ن  اخل��ط��رة  ال�����ض��الالت 
االأخرى التي ت�ضبب التهابات �ضديدة عند االأطفال حديثي 
الوالدة. اأعلن ذلك االأحد 22 اأغ�ضط�ص ناطق با�ضم اجلمعية 

.)ACS( الكيميائية االأمريكية
امل�����ض��اع��د يف جامعة  ت��اون�����ض��ن��د، االأ����ض���ت���اذ  ���ض��ت��ي��ف��ن  وق������ال، 
"فاندربيلت" يف نا�ضفيل االأمريكية:" كانت هذه ال�ضكريات 
ال��ب�����ض��ري، لكن  ل���دى جن�ضنا  م���وج���ودة م��ن��ذ ف���رة ط��وي��ل��ة 
عمل  كيفية  فهمنا  واإذا  مقاومتها.  ت�ضتطيع  ال  البكتريا 
ه���ذه امل�����واد، مت��ك��ّن��ا م���ن اإن���ت���اج اأدوي�����ة ج���دي���دة ت��ع��ت��م��د على 
للم�ضادات  كبديل  ال�ضتخدامها  وت�ضلح  ال�ضكريات،  ه��ذه 

احليوية".
وقد بداأ علماء االأحياء والكيمياء يف االأعوام الع�ضرة املا�ضية 
ج�ضم  على  والن�ضاء  االأب��ق��ار  حليب  ت��اأث��ر  كيفية  درا���ض��ة  يف 
اأن احلليب يحتوي  االأطفال والبالغني. واأظهرت درا�ضاتهم 
مكافحة  على  االإن�ضان  ج�ضم  ت�ضاعد  خمتلفة  اإنزميات  على 
تكوين  يف  هاما  دورا  يلعب  اأن��ه  كما  وااللتهابات،  امليكروبات 

البكتريا املعوية عند االأطفال حديثي الوالدة.
وتتبخر ح�ضة االأ�ضد من هذه العنا�ضر الغذائية املفيدة عند 
معاجلة احلليب اأو حت�ضر احلليب اجلاف للطفل الر�ضيع. 
االآالف  مئات  ف��اإن  العاملية،  ال�ضحة  منظمة  خ��رباء  وح�ضب 
من االأطفال يف االأيام واالأ�ضهر االأوىل من حياتهم ميوتون 
االأوىل  ال�ضتة  االأ�ضهر  يف  الطبيعية  الر�ضاعة  فقدان  ب�ضبب 

بعد والدة الطفل.

حليب �الأمهات �ملر�سعات قد يق�سي على بكترييا خطرية


