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املناعي جهازك  لتقوية  يومية  ممار�سات   3
�أنتوين  �ملتحدة،  �ل��والي��ات  يف  �ملعدية  �الأم��ر����ض  خ��ر�ء  كبري   ك�شف 
تف�شي  و�شط  �ملناعي،  �جلهاز  لتقوية  يومية  ط��رق   3 عن  فاوت�شي، 

جائحة فريو�ض كورونا �مل�شتجد "كوفيد19-".
وقال فاوت�شي �إنه بالن�شبة الأولئك �لذين يعانون من نق�ض فيتامني 
د، فاإن تناول �ملكمالت �لغذ�ئية ميكن �أن يقلل من �لتعر�ض للعدوى، 
لكنه �شدد على �أن �ملكمالت لي�شت و�شفة �شحرية ملحاربة كورونا، مثل 

�رتد�ء قناع �لوجه و�اللتز�م بالتباعد �الجتماعي.
�جلهاز  بتقوية  تفيد  ق��د  ب�شيطة،  يومية  ع���اد�ت   3 فاوت�شي  وذك���ر 

�ملناعي، ، وفقا ملوقع "�شي �إن بي �شي".
من  معقول  قدر  على  "�ح�شل  هي:  �الأوىل  فاوت�شي  ن�شيحة  �لنوم: 

�لنوم".
�لليلة،  6 �شاعات يف  �أن �الأ�شخا�ض �لذين ينامون  �أظهرت �لدر��شات 
4 مر�ت �أكرث من �أولئك �لذين  �أو �أقل، معر�شون لالإ�شابة بالزكام 

ينامون 7 �شاعات يف �لليلة.
وت�شري �أبحاث �أخرى �إىل �أن �حلرمان من �لنوم ميكن �أن يوؤثر على 

مدى ��شتجابة ج�شمك للقاح كورونا.
فاوت�شي:  ق��ال  حيث  �جل��ي��د،  �الأك���ل  ه��ي،  �لثانية  �لن�شيحة  �الأك����ل: 

جيد". غذ�ئي  بنظام  �اللتز�م  على  "�حر�ض 
هناك �أدلة على �أن تناول نظام غذ�ئي متو�زن يت�شمن جمموعة من 
�لفيتامينات و�ملعادن ميكن �أن ي�شاعد خاليا �ملناعة لديك على �لعمل 

ب�شكل �شحيح.
ثالثاً �ل�شغوطات: ك�شفت در��شة ��شتق�شائية من يوليو �أن 55 باملئة 
�أكر  تعر�شو� ل�شغط  �إنهم  قالو�  �ملتحدة،  �لواليات  �لبالغني يف  من 

مما كان عليه يف يناير قبل �لوباء.

اأقنعة القما�ش حتجب قطرات ال�سعال 
باأن  �ملتحدة،  �لواليات  يف  �إلينوي  جامعة  يف  �أجريت  در��شة   �أظهرت 
�أقنعة �لوجه �مل�شنوعة من معظم �الأقم�شة، حتول دون نفاذ قطر�ت 

�ل�شعال �لكبرية.
�الأقنعة  يف  �مل�شتخدمة  �ل�شائعة  �الأق��م�����ش��ة  فعالية  �لعلماء  فح�ض 
�ملنزلية، يف منع �لقطر�ت �لناجتة عن �ل�شعال و�لعط�ض، ووجدو� �أنها 

توفر حماية كبرية حتى لو كانت موؤلفة من طبقة و�حدة.
�لطبية،  ميكانيك�ض  �إك�����ش��رمي  جم��ل��ة  يف  ُن�����ش��رت  �ل��ت��ي  �ل��در����ش��ة  يف 
من  �مل�شنوع  �ملقطر  باملاء  �ال�شتن�شاق  جهاز  فوهة  مبلء  �لعلماء  قام 
ج�شيم  بحجم  �أنها  ت�شادف  �لتي  �ل�شغر  فائقة  �لفلور�شنت  جزيئات 

فريو�ض كورونا �جلديد.
�لفوهة  ع��ر  �مل���اء  دف���ع  �ال�شتن�شاق  ج��ه��از  �أن  �إىل  �ل��در����ش��ة  �أ����ش���ارت 
ع��ن��د �ل��ن��ف��خ، ون��ت��ج ع��ن��ه ق��ط��ر�ت ع��ال��ي��ة �ل��زخ��م جت��م��ع��ت ع��ل��ى طبق 
مع  �لعملية  ه��ذه  �لباحثون  ك��رر  �ال�شتن�شاق.  جهاز  �أم��ام  بال�شتيكي 
�الأقم�شة �ملختلفة �ملو�شوعة فوق �الأطباق الختبار قدرتها على منع 

�جلزيئات.
ومت �إح�����ش��اء ع���دد �جل�����ش��ي��م��ات �ل��ن��ان��وي��ة �ل��ت��ي ت��ه��ب��ط ع��ل��ى �لطبق، 
��شتخد�م  مت  ذل��ك  بعد  �لدقة.  ع��ايل  �لبوؤر  متحد  جمهر  با�شتخد�م 
مقيا�ض  الإع��ط��اء  وب��دون��ه  �لقما�ض،  مع  جمعه  مت  �ل��ذي  �لعدد  ن�شبة 

لكفاءة �لقطر�ت.
هدف  �إن  ط��اه��ر،  �شيف  �لدكتور  �ل��در����ش��ة  يف  �مل�شارك  �لباحث  وق��ال 
�أن  ميكن  �لتي  �ل�شائعة  �الق�شمة  �أف�شل  على  �لتعرف  هو  �لدر��شة 

حتول دون ت�شرب قطر�ت �ل�شعال �لتي حتمل فريو�ض كورونا.
وقام �لعلماء باختبار ميزة قابيلة �لتنف�ض، و�إعاقة قطر�ت �ل�شعال يف 
11 نوعاً من �الأقم�شة �ملنزلية �ل�شائعة، مبا يف ذلك �ملالب�ض �جلديدة 
و�مل�شتعملة، و�الأقم�شة �ملبطنة و�ل�شر��شف و�أقم�شة تنظيف �ل�شحون. 
�الألياف  وحم��ت��وى  �لركيب  حيث  م��ن  �الأقم�شة  بتمييز  ق��ام��و�  ث��م 

و�لوزن وعدد �خليوط و�مل�شامية ومعدل �مت�شا�ض �ملاء.
و�أظهرت �لنتائج �أن جميع �الأقم�شة �لتي مت �ختبارها فعالة �إىل حد 
�ل�شرعة مماثلة  �لتي حتملها قطر�ت عالية  كبري يف منع �جلزيئات 
لتلك �لتي قد تنطلق عن طريق �لتحدث و�ل�شعال و�لعط�ض، بح�شب 

ما نقلت �شحيفة �إنديان �إك�شر�ض. 
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بوادر �ستاء قا�ش يف موطن 
�سانتا كلوز 

 يتهافت �آالف �لزو�ر يف كل �شتاء لزيارة كهف �شانتا كلوز "�حلقيقي"... لكن 
وباء كوفيد19- يف البالند �لفنلندية ينذر بتبعات �شلبية على مو�شم هذ� 

�لعام ما يوؤرق �لعاملني يف قطاع �ل�شياحة، �لرئة �القت�شادية للمنطقة.
�أغلب  �أو حجزين يف �الأ�شبوع ويف  "ن�شّجل ر�هنا حجز�  وتقول �شيني جني 
ن��رّد �ملدفوعات"، معربة ع��ن خ�شيتها م��ن �الإف��ال���ض يف ح��ال مل  �الأح��ي��ان 

ت�شتقبل مزيد� من �لزبائن بعد كانون �الأول/دي�شمر.
وتوّفر �شركة جني لل�شفريات "نورديك يونيك تر�فيلز" رحالت وجوالت 

يف �لتندر� �لفنلندية �ل�شا�شعة �الأرجاء مل�شافرين �آتني من �أوروبا و�آ�شيا.
وهي ت�شتعني عادة بثمانني عامال مو�شميا يف ذروة �ملو�شم ياأتون من مناطق 
خمتلفة من �لعامل، لكّنها لن توّظف هذه �ل�شنة "�شوى �شخ�شني �أو ثالثة 

�أ�شخا�ض".
وقد تلّقت �شيني جني م�شاعدة طارئة من �حلكومة �لتي �أعلنت يف �لربيع 
يكفي  ل��ن  ذل��ك  لكن  �ل�شركات،  مل�شاعدة  ي��ورو  مليار  م��ن  �أك��رث  تخ�شي�ض 

للتعوي�ض عن غياب �ل�شياح، بح�شب ما تقول �ل�شابة.
�لقريب".  �مل�شتقبل  يف  هباء  الأجله  عملنا  ما  كّل  "يذهب  �أن  تخ�شى  وهي 
�آخ��رون للخدمات يف �ملنطقة حيث يوّفر قطاع  �ل��ر�أي م��زّودون  وي�شاركها 

�ل�شياحة ع�شرة �آالف فر�شة عمل ويدّر مليار يورو من �لعائد�ت كّل �شنة.
�ل�شركات  % من   60 تتوّقع  �ل�شتاء،  �الأجانب هذ�  �ل��زّو�ر  ويف ظّل غياب 
�أقّل تقدير، وال ي�شتبعد  �لن�شف، على  �إىل  �أعمالها  �ل�شياحية تر�جع رقم 
75 % منها �حتمال ت�شريح موّظفني، بح�شب ما ك�شف تقرير �شادر عن 

�ملكتب �لفنلندي لل�شياحة يف البالند.

بعد العودة من العطالت 
.. هكذا تعتني ب�سيارتك

 ADAC �ل�������ش���ي���ار�ت  ن�����ادي   �أو�����ش����ى 
بعد  ج��ي��د�ً  ب��ال�����ش��ي��ارة  بالعناية  �الأمل����اين 
وذلك  �ل�شيفية،  �لعطالت  م��ن  �ل��ع��ودة 

ال�شتعادة رونقها.
و�أو�شح �خلر�ء �الأملان �أنه ينبغي فح�ض 
�أو  �أي��ة خدو�ض  �لطالء من حيث وج��ود 

�أ�شر�ر ومعاجلتها �شريعا ملنع �ل�شد�أ.
�ل�شو�ئل  م�شتوى  فح�ض  يتم  ذل��ك  بعد 
تغيريها  �أو  ملئها  و��شتكمال  و�ل��زي��وت 
�أي  م��الح��ظ��ة  وع���ن���د  �الأم�������ر.  ل����زم  �إذ� 
�لطبيعي  �ل���و����ش���ع  ع����ن  ز�ئ������د  ف����ق����د�ن 
لل�شو�ئل، فيجب ��شت�شارة �ملر�كز �لفنية 

�ملتخ�ش�شة.
وينبغي �أي�شا �إلقاء نظرة على �الإطار�ت 
�أ�شر�ر و�لتحقق  �أية  لفح�شها بحثا عن 
�أي�شاً  وينبغي  �ل��ك��ايف.  �مل��د����ض  عمق  من 
�شبط �شغط هو�ء �الإطار�ت على �حلمل 
�حل��ايل م��رة �أخ���رى بعدما مت��ت زيادته 
قبل �لرحلة ب�شبب �حلمل �لز�ئد مثاًل.

�جل�شم  غ�شل  ينبغي  �حل���ال  وبطبيعة 
�الأمتعة  ���ش��ن��دوق  وت��ن��ظ��ي��ف  �خل���ارج���ي 
ي�شمل  �أن  ويجب  �لد�خلية.  و�ملق�شورة 
هذ� تنظيف �لنو�فذ بعناية وخا�شة من 

�لد�خل.

متى ي�ساركنا الطفل 
اأحاديثنا العائلية؟ �ص 23

تطعيم الأطفال �سد الإنفلونزا 
يحمي اأجدادهم اأي�سًا

�الإنفلونز�  �شد  �الأط��ف��ال  تطعيم  �إن  ز�ل�شبريجر  بريند  �لروفي�شور  ق��ال 
�الأطفال  الأن  ن��ظ��ر�ً  �أي�شا؛  الأج��د�ده��م  ب��ل  فقط،  لهم  حماية  يوفر  ال 

يعترون من �أكرث �الأ�شخا�ض �لناقلني لفريو�شات �الإنفلونز�، 
و�لتي عادة ما تتف�شى ب�شكل خا�ض يف ريا�ض �الأطفال 

و�ملد�ر�ض.
و�أو�������ش������ح رئ���ي�������ض �جل���م���ع���ي���ة �الأمل����ان����ي����ة 

�أن���ه ميكن تطعيم  �مل��ع��دي��ة  ل��الأم��ر����ض 
�الأط���ف���ال ���ش��د �الإن��ف��ل��ون��ز� ب����دء�ً من 
�لوقت  �أن  �إىل  م�شري�ً  �شهور،   6 عمر 

�أكتوبر  ن��ه��اي��ة  ه��و  للتطعيم  �مل��ن��ا���ش��ب 
�لثاين(.)ت�شرين �لثاين( �أو بد�ية نوفمر )ت�شرين 

و�أ�شاف ز�ل�شبريجر �أن مفعول �لتطعيم يبد�أ بعد �أ�شبوعني من تلقيه، ثم 
يبد�أ �ملفعول يف �لر�جع تدريجياً بعد مرور ثالثة �شهور، علما باأن موجة 
�لعام. وب�شكل عام يعد �لتطعيم �شد  ما تتف�شى مع بد�ية  �الإنفلونز� غالباً 
�الإنفلونز� مفيد�ً لالأ�شخا�ض، �لذين تزيد �أعمارهم عن 60 عاماً، و�ملر�شى، 

�لذين يعانون من �أمر��ض مزمنة، وكذلك �لن�شاء �حلو�مل.

تقرير جلامعة كاليتون �الأمريكية عزز �العتقاد �ل�شائد 
ب����اأّن " �ل��غ��ذ�ء �ل��ن��م��وذج��ي �ل��غ��رب��ي ي��زي��د م��ن �حتماالت 
�الإ�شابة مبر�ض �لربو، فيما حتمي �أغذية �لبحر �الأبي�ض 
و�ملك�شر�ت  و�لفو�كه  �الأ�شماك  على  تعتمد  �لتي  �ملتو�شط 
و�خل���������ش����رو�ت �الأط����ف����ال م���ن خم���اط���ر �الإ����ش���اب���ة بهذ� 

�ملر�ض".
��شتهالك  وتقليل  �ل�شحوم  ��شتهالك  من  �الإك��ث��ار  ويعد 
�حلادة،  �لتنف�ض  �شيق  الإ���ش��اب��ات  مبا�شر�  �شببا  �لفو�كه 
�ل��ف��و�ك��ه و�خل�����ش��ر�و�ت تعد  �مل��ت��وف��رة يف  ل��ك��ون �الأن�شجة 

عامل حماية حا�شما �شد هذ� �ملر�ض.

تغري املناخ ي�صر ب�صحة الأطفال
�جل��دي��د يف ه��ذ� �الأم����ر، �أن  ت��اأث��ري �ل��غ��ذ�ء ي��ب��د�أ يف وقت 
�لباحثون  �الأم��ه��ات،   �أرح��ام  �الأجنة يف  ت�شّكل  مبكر، منذ 
�لفئر�ن  �إن���اث  تغذية  على  د�أب���و�  �الأمريكية  �جلامعة  يف 
باالأن�شجة.  فقرية  �أو  باالأن�شجة  غنية  باأغذية  �حلاملة 
�لطبيعي،  �ل��غ��ذ�ء  �إىل  �لفئر�ن  علف  �أعيد  والدت��ه��ا،  بعد 
حتت  �لباحثون  و�شعها  �أ�شابيع،   6 �أعمارها  بلغت  وحني 
تاأثري نقاط �الأن�شجة �ملهيجة للح�شا�شية لي�شتفزو� بذلك 

�أمر��ض �شيق �لتنف�ض.

غذاء الأم حامي جنينها
�لفئر�ن حديثة �لوالدة �لتي ُعلفت �أمهاتها باأغذية غنية 
فيما  �لتنف�ض،  ل�شيق  �أع��ر����ض  �أي  ُتظهر  مل  باالأن�شجة 
ظهرت تلك �الأعر��ض ب�شكل �شريع على �لفئر�ن �لتي مل 

ُتعلف �أمهاتها �أعالفا غنية باالأن�شجة. 

�ل��ع��الق��ة م���وج���ودة لدى  �أّن ه���ذه  �إث���ب���ات 
�ل��ب�����ش��ر �أي�����ش��ا، ج���رى م��ن خ���الل بحث 

�شغري تناول 62 �مر�أة مع �أطفالهن، 
�إبان فرة  �إ�شعاف تغذيتهم  جرى 
باالأن�شجة،  �لغنية  ب��امل��و�د  �حل��م��ل 

فارتفعت عندهن ن�شبة �ال�شيتيت يف 
�لدم، وظهر لدى �أطفالهن �ملولودين فيما 
بعد وخالل عامهم �الأول �أعر��ض �شعوبات 

�لتنف�ض، وهو ما �عتره �لباحثون عالمة 
�شيق  ب��اأم��ر����ض  �ملحتملة  �إ�شابتهم  ت��وؤ���ش��ر 

�لتنف�ض م�شتقبال.

خطر ال�صمنة على �صحة الطفل
�لوزن �لز�ئد م�شكلة يعاين منها عدد كبري من �الأطفال 
وقد متثل خطورة على �شحتهم على �ملدى �لبعيد. خر�ء 
�ل�شغر  منذ  �لطفل  وزن  متابعة  جت��اه��ل  م��ن  ي��ح��ذرون 

لتجنب �الإ�شابة بال�شمنة يف مر�حل متقدمة.
 �أكد باحثون بريطانييون �أن �لكثري من �الأطفال يف �ململكة 
يعانون  حتى  �أو  �شحي  ب���وزن  يتمتعون  �ل��ذي��ن  �مل��ت��ح��دة، 
�البتد�ئية،  باملدر�شة  �لتحاقهم  �ل��وزن عند  نق�ض يف  من 
يعانون من �ل�شمنة �ملفرطة فيما بعد. و�لطريقة �ملتبعة 
يف بريطانيا هي وزن �الأطفال عند �لتحاقهم باملدر�شة يف 
�شن �لر�بعة وحتى �شن �حلادية ع�شرة، وفقا ملا ورد مبوقع 

مرو �لريطاين.
لكن �لباحثني يف جامعة مان�ش�شر �لريطانية، �أكدو� �أنه 
رمبا ينبغى �لبدء يف قيا�ض وزن �لطفل يف فرة مبكرة، �إذ 

يعاين �أكرث من ُخم�ض �الأطفال من زي��ادة �ل��وزن بالفعل 
عند وزنهم الأول مرة.

وق���د وج���د �ل��ب��اح��ث��ون �أن �أق����ل م���ن ُخ��م�����ض �الأط���ف���ال يف 
عام  منذ  و�أ���ش��ر�ل��ي��ا  �ملتحدة  و�ل��والي��ات  �ملتحدة  �ململكة 
كان  �إذ�  �ملفرطة  �ل�شمنة  من  يعانون  �أ�شبحو�   2000
وزنهم طبيعيا �أو منخف�شا يف �لفرة ما بني �شن �لثالثة 
يقرب  ما  يعاين  �الإخ��ب��اري،  �ملوقع  وبح�شب  و�خلام�شة. 
من ن�شف مليون طفل دون �شن �حلادية ع�شرة يف �ململكة 
�ملتحدة من �ل�شمنة �ملفرطة، وهي م�شكلة يخ�شى �خلر�ء 
�لقلب و�ل�شكري و�ل�شرطان  �أمر��ض  �أن حتدث طفرة يف 

يف �مل�شتقبل. 
وق��ال��ت ك��ب��رية �ل��ب��اح��ث��ني يف �ل��در����ش��ة، �ل��دك��ت��ورة هيذر 
�الأطفال  وزن  �أنه يجب  �إىل  ت�شري  �لدالئل  �إن  روبن�شون، 
وق��ي��ا���ض ط��ول��ه��م ك���ل ع����ام �ع���ت���ب���ار� م���ن ع��م��ر �ل�شنتني 
دي��ل��ي ميل  ب��ه يف م��وق��ع  على �الأق���ل، بح�شب م��ا �شرحت 

�لريطاين، �لذي ن�شر �لدر��شة �أي�شاً.

ال�سروال اجللد 
جنم مو�سة اخلريف

ميثل �ل�شرو�ل �جللد جنم �ملو�شة 
�لن�شائية يف خريف-�شتاء 2020-

2021 ليمنح �ملر�أة �إطاللة د�فئة 
تعك�ض جر�أتها وتفرد �أ�شلوبها.

�أن   "Elle" جم���ل���ة  و�أو�����ش����ح����ت 
�ملو�شم  ه��ذ�  يطل  �جللد  �ل�شرو�ل 
بوجه جديد؛ حيث �إنه ياأتي بق�شة 
و��شعة عند �لو�شط و�الأرجل بداًل 
�ملر�أة  ليمنح  �ل�شيقة  �لق�شة  من 

�إح�شا�شاً بالر�حة.
باملو�شة  �ملعنية  �مل��ج��ل��ة  و�أ���ش��اف��ت 
�جللد  �ل���������ش����رو�ل  �أن  و�جل����م����ال 
�الأ�شود  باللون  �لغالب  يف  يكت�شي 
�لبني  م��ث��ل  م���ط���ف���اأة  ب����األ����و�ن  �أو 

و�الأخ�شر �لد�كن.
بتنوع  �جل���ل���د  �ل�������ش���رو�ل  ومي���ت���از 
ميكن  حيث  �لتن�شيق؛  �إم��ك��ان��ي��ات 
ت��ن�����ش��ي��ق��ه م���ع ق��م��ي�����ض �أك�����ر من 
بلوفر  "Oversize" �أو  �ملقا�ض 
ذي  بلوفر  �أو  �لك�شمري  م��ن  �أن��ي��ق 

رقبة عالية �أو كارديجان.
�ل�شرو�ل  وبالن�شبة لالأحذية، فاإن 
�جللد يتناغم مع حذ�ء ريا�شي �أو 

حذ�ء لوفر �أنيق �أو بوت.

حجرة زجاجية ملنع تف�سي 
كوفيد- 19 داخل كني�سة 

 ت�شعى �لكنائ�ض يف كند� �إىل �بتد�ع 
��شتقطاب  الإع��ادة  مبتكرة  �أ�شاليب 
�إغالقها خالل فرة  �مل�شلني بعد 
هذه  وم����ن  كوفيد19-...  وب�����اء 
�الأفكار ��شتحد�ث كني�شة يف �أوتاو� 
للموؤمنني  تتيح  زج��اج��ي��ة  ح��ج��رة 
م�شتلزمات  م���ر�ع���اة  م��ع  �ل�����ش��الة 

�لوقاية.
�أربعة  �مل��ن�����ش��اأة ع��ل��ى  ومت��ت��د ه����ذه 
�أم�����ت�����ار م���رب���ع���ة، وه������ي ت�������ش���م يف 
�أنها  كما  زجاجيا  ح��اج��ز�  �لو�شط 
مزودة نظام تنقية للهو�ء للحوؤول 
دون �نتقال عدوى فريو�ض كورونا 

�مل�شتجد.
�لتي  ُك�شف عن هذه �حلجرة  وقد 
�لقدي�ض  كني�شة  يف  �لق�ض  �شّماها 
يوحنا يف �لعا�شمة �لكندية جويل 
تتيح  وه���ي  �لرب"،  "غرفة  ك���روز 
�شعائرهم  مم���ار����ش���ة  ل��ل��م�����ش��ل��ني 
�لدينية يف د�خل �لكني�شة من دون 

�لقلق من �الإ�شابة بالفريو�ض.
بر�ض  فر�ن�ض  لوكالة  ك��روز  وق��ال 
�شعر  �حل��ال��ي��ة،  �جلائحة  "خالل 
�أن����ا�����ض ك���رث ب��ال��ع��زل��ة و�ل����وح����دة. 
معاً  �الج����ت����م����اع  جم������رد  ن���ف���ت���ق���د 
�إىل  و�أ�شار  و�الإ�شغاء".  و�جللو�ض 
�شاأنها  من  �لرب" هذه  "غرفة  �أن 
�للوج�شتية،  �مل�شكالت  ك��ل  "حل 
م��ث��ل �ل��ت��ق��ارب خ���الل �جل��ل��و���ض �أو 

�حلاجة لو�شع كمامة".

حلماية طفلك من الربو 
اعتني بغذائك اأثناء احلمل!

ي�ؤكد اخلرباء على اأن النظام الغذائي الذي تتبعه احلامل يلعب دورا 
هاما يف �صحة اجلنني م�صتقبال. اأبحاث عديدة اأكدت على تاأثري غذاء 

الأم يف �صحة اجلنني منذ ت�صّكل الأجنة، خا�صة اإمكانية ال�صابة 
امل�صتقبلية مبر�ض الرب�، كيف ذلك؟

الأجنة  اإ�صابة  يعزوا  اأن  العلماء  اعتاد 
مب��ر���ض ال��رب��� اإىل اإ���ص��راف احل���ام��ل يف 

العناية بالنظافة اجل�صدية، كما اأن تل�ث 
احتمالت  من  يزيد  الطرق  يف  اله�اء 

ولكن  املر�ض،  بهذا  الأجنة  اإ�صابات 
درا����ص���ات ع���دي���دة رب��ط��ت امل��ر���ض 

بالغذاء التي تتبعه احلامل، فال�جبات 
ال�صريعة مثال تزيد من تكرار ن�بات �صيق التنف�ض بح�صب ما اأظهره 

تقرير مل�ؤ�ص�صة "نيرت ك�مي�نيكي�صن".
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�ش�ؤون حملية

حديقة احليوانات بالعني تتبادل خربات متنوعة مع حممية ليوا يف كينيا الأفريقية

املعهد الثقايف الإيطايل يطلق الندوة الإلكرتونية الثانية بعنوان الإن�سان: البقاء مقابل الرفاهية 

�صمن برنامج الدعم النف�صي والجتماعي الذي تقدمه لأفراد املجتمع

 »�سحة« توؤكد على اأهمية اتباع منط حياة �سحي ملواجهة فريو�ش  كوفيد- 19 
واملحافظة على التفكري املنطقي والعقالين وعدم التاأثر باملعلومات غري ال�سحيحة

•• العني - الفجر

 ب��ه��دف ت��ب��ادل �خل���ر�ت و�الط����الع على 
�لطبيعية  مو�طنها  يف  �ل�شفاري  ج��والت 
حديقة �حليو�نات بالعني تتبادل خر�ت 
�لطبيعية  ك��ي��ن��ي��ا  حم��م��ي��ة  م���ع  م��ت��ن��وع��ة 
ور�شالة  روؤي���ة  م��ع  لتتنا�شب  �أفريقيا  يف 
�أكر �شفاري من  �حلديقة �لتي تت�شمن 

�شنع �الإن�شان يف �لعامل.
�إز�ء  �ل��ك��ي��ن��ي��ة  للمحمية  �ل���زي���ارة  ت���اأت���ي 
بجهود  بالعني  �حليو�نات  حديقة  �لتز�م 
باالنقر��ض  �مل��ه��ددة  �حل��ي��و�ن��ات  ح��م��اي��ة 
�ملحلية  �ملبادر�ت  من  �لعديد  وم�شاركتها 
و�شعيها  �ل��ه��دف  ه��ذ�  لتحقيق  و�لعاملية 

�ملتنوعة  و�أن�شطتها  حمالتها  خالل  من 
ب��اأه��م��ي��ة �حلفاظ  �جل��م��ه��ور  ت��وع��ي��ة  �إىل 
باالنقر��ض  �مل����ه����ددة  �حل���ي���و�ن���ات  ع��ل��ى 
وت�شجيعهم على �مل�شاركة يف دعم جهودها 
حل��م��اي��ة �حل���ي���اة �ل���ري���ة و����ش���م���ان حق 
�حليو�نات �ملههدة باالنقر��ض يف �لعي�ض 

يف مو�طنها �الأ�شلية.
وت�����ش��م��ن��ت �ل���زي���ارة ت��ف��ا���ش��ي��ل ح��م��ل��ت يف 
ط��ي��ات��ه��ا �مل���غ���ام���رة وم����ا ي��ن�����ش��وي حتتها 
�لرقب  �مل��ف��اج��اأة وحل��ظ��ات  عنا�شر  م��ن 
و�لتحديات و�لتعامل �ل�شريع و�حلذر مع 
�لتاأقلم مع طبيعة  و�أي�شا  �ملو�قف  بع�ض 
�حلياة �خلالية من جميع عنا�شر �ملدنية 
و�لرفاهية وذلك يف �شبيل �إثر�ء �خلر�ت 

و�ملهار�ت و�إجر�ء �لبحوث �لتي ت�شهم يف 
حماية �حلياة �لرية و�لطبيعية و�لتنوع 
�لبيئي �ملوجود فيها، وحماية �حليو�نات 
�ملهددة باالنقر��ض و�أي�شا معرفة �أ�شاليب 

تنظيم �جلوالت �ل�شياحية يف �ل�شفاري.
قال ح�شني علي فريد مدير ق�شم �ل�شفاري 
يف حديقة �حليو�نات بالعني، قمت بزيارة 
�ل���ري���ة يف كينيا  ل��ل��ح��ي��اة  ل��ي��و�  حم��م��ي��ة 
�مل�شرك بني  �لتعاون  �إط��ار  وذلك �شمن 
�مل�شركة  ل��الأه��د�ف  وحتقيقا  �لطرفني 
ومنها حماية �حليو�نات �لرية يف �لبيئة 
�ل��ق��اح��ل��ة وت���ب���ادل �خل�����ر�ت و�الأب���ح���اث 
و�أي�شا لتحقق �حلديقة روؤيتها  �لعلمية، 
�لر�مية الأن تكون ر�ئدة عاملياً يف �حلفاظ 

�إىل جهود  ع��ل��ى �حل��ي��اة �ل��ري��ة م�����ش��ري�ً 
�حلفاظ  يف  و�لكبرية  �لو��شعة  �حلديقة 
باالإنقر��ض  �مل����ه����ددة  �حل���ي���و�ن���ات  ع��ل��ى 
�الأبي�ض  �ل��ق��رن  وح��ي��د  وم��ن��ه��ا  كينيا  يف 
على  حافظنا  �ل���ذي  �ل��وح�����ش��ي  و�حل��م��ار 
%11 من مقد�ر �الأعد�د �ملوجودة منها 

وحمايتها من �النقر��ض.
وت�شتعد �حلديقة الفتتاح �شفاري �لفيلة 
�نطالقها   ���ش��ي��اأت��ي  و�ل���ت���ي  �الأف���ري���ق���ي���ة  
�لريادة  نحو  �حل��دي��ق��ة  ل��روؤي��ة  حتقيقيا 
�لعاملية يف �حلفاظ على �حلياة �لرية من 
خالل دعم وتعزيز بر�مج �شون �لطبيعة 
وتوفري �خلر�ت يف جمال �حلياة �لرية 
�الأجيال  على  �لركيزة  مع  �ل�شحر�وية 

�لقادمة بر�مج تعليمية توعوية .
�أبرمت  ب����اأن �حل��دي��ق��ة  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر 
حممية  مع   2013 ع��ام  تعاون  �تفاقية 
ل���ي���و� ب��ج��م��ه��وري��ة ك��ي��ن��ي��ا ل���دع���م بع�ض 
�ملحمية  يف  �مليد�نية  و�لدر��شات  �مل�شاريع 
ملر�قبة ودر��شة �حليو�نات �ملهددة بخطر 

�النقر��ض.
 وتعتر �ملنظمة منطقة حممية حتت�شن 
�أنو�عاً خمتلفة من �حليو�نات و�لبيئات. 
حماية  بر�مج  على  �ل�شر�كة  تقت�شر  وال 
�حل���ي���اة �ل���ري���ة ف��ق��ط و �إمن����ا ت�����ش��ه��م يف 
دع��م �ل��ت��ع��اون وت��ب��ادل �خل���ر�ت �لعلمية 
�الأ�شا�شي  �ل���دع���م  وت���ق���دم  و�الأك���ادمي���ي���ة 

للم�شاريع.

•• اأبوظبي - الفجر

�لثقايف  �ل���ت���ب���ادل  م�����ب�����ادر�ت  م����ن  ك���ج���زء 
�لثقايف  �مل���ع���ه���د  ي���ق���وم  و�ل���دب���ل���وم���ا����ش���ي، 
�الإيطايل يف �أبوظبي �لتابع لوز�رة �ل�شوؤون 
 )MAECI( خلارجية و�لتعاون �لدويل�
�لعربية  �الإم�������ار�ت  يف  �إي��ط��ال��ي��ا  و����ش���ف���ارة 
�لندو�ت  م��ن  �شل�شلة  با�شت�شافة  �ملتحدة 
ت�شم  ثقافية  مو��شيع  ح��ول  �الإلكرونية 
جمموعة من �ملثقفني و�خلر�ء و�لفنانني 

�الإيطاليني و�الإمار�تيني و�خلليجيني.
�لثانية حت��ت عنو�ن  �الإل��ك��رون��ي��ة  �ل��ن��دوة 
"�الإن�شان: �لبقاء مقابل �لرفاهية" �شتعقد 
22 من �شبتمر �جل��اري يف  يوم �لثالثاء 
�أبوظبي،  ب��ت��وق��ي��ت   6:15 �ل�����ش��اع��ة  مت���ام 
و�شوف ت�شلط �لندوة �ل�شوء على حمور هام 
ي�شري باأن جوهر �لوجود �لب�شري مت�شابك 
�ملبا�شر  �الجتماعي  �لتو��شل  جت��رب��ة  م��ع 
و�هن.  وج��ود  �إىل  ي��وؤدي  بينهما  و�لتفريق 
ومتاماً كما هو عليه �حلال عند �حليو�نات 

و�لنباتات، فقد �أظهر �الإن�شان قدرته على 
يتم  ما  �أن��ه غالباً  رغم  �لبقاء،  �لتكيف مع 
�لتقليل من �شاأن تلك �لقدرة لدى �لب�شر. 
لدى  بد�  �ملا�شية،  �خلم�شة  �الأ�شهر  و�أثناء 
معظم �لنا�ض �لقدرة على �لبقاء يف �لعزلة 
ملدة �أطول بكثري مما كنا نتخيله، وحتقيق 
ن���وع م��ن �ل���ت���و�زن �جل��دي��د. وع��ل��ى �لرغم 
�أن غياب  ذل��ك، لوحظ ب�شكل ملمو�ض  من 
�شرر  �أح��دث  �ملبا�شر  �الجتماعي  �لتو��شل 

برفاهية �لفرد.

�الجتماعي  �ل��ت��و����ش��ل  غ��ي��اب  و���ش��ي��ن��اق�����ض 
كاًل  �الإن�شان  رفاهية  على  وتاأثريه  �ملبا�شر 
�أ�شتاذ  ب��ي��ف��اين،  تيلمو  �ل��روف��ي�����ش��ور  م���ن، 
�ل��ب��ي��ول��وج��ي��ة يف جامعة  �ل��ع��ل��وم  ف��ل�����ش��ف��ة 
وكيل  بيانو،  فابيو  و�لروفي�شور  ب��ادوف��ا، 
نيويورك  جامعة  يف  �الأح��ي��اء  علم  و�أ���ش��ت��اذ 
�أب��وظ��ب��ي و�مل���دي���ر �مل��وؤ���ش�����ض مل��رك��ز جامعة 
ن����ي����وي����ورك ل���ع���ل���م �جل����ي����ن����وم و�الأن����ظ����م����ة 
�لبيولوجية، بجامعة نيويورك، و�لدكتورة 
�إيجاد  يف  متخ�ش�شة  طبيبة  كتيت،  م��رمي 

�لفكر  خ��الل  م��ن  �الإيجابية  للحياة  �شبل 
�آند  �إي��ب  ل�شركة  موؤ�ش�ض  و�شريك  �مل��ت��زن، 

فلو يف �أبوظبي.
من  ج��زء�ً  تعد  �لتي  �الإلكرونية  �لندو�ت 
�ملعهد  ينظمها  �لتي  �لثقافية  �لفعاليات 
و�ل�شفار�ت  �إيطاليا  �شفارة  م��ع  بالتعاون 
�ل��ع��رب��ي هي  �الأخ�����رى يف منطقة �خل��ل��ي��ج 
ميكن  بحيث  للجميع  ومفتوحة  جمانية 
�أو �لت�شجيل  للعامة م�شاهدة �لبث �ملبا�شر 

�لذي ُين�شر الحقاً.

•• اأبوظبي - الفجر

�ل�شحية  للخدمات  �أبوظبي  �شركة  �أك��دت 
�تباع منط حياة  "�شحة" جمدد�ً، �شرورة 
�مل�شتجد  كورونا  فريو�ض  ملو�جهة  �شحي،  
منها:  خطو�ت  عدة  عر  " كوفيد19-"، 
�ل��ن��ظ��ام �ل��غ��ذ�ئ��ي �مل��ت��ك��ام��ل، و���ش��رب كمية 
و�أخذ  �لريا�شة،  �ملاء، وممار�شة  كافية من 
�ل��ن��وم، وذل��ك للمحافظة  ق�شط و�ف��ر م��ن 
ع��ل��ى �ل�����ش��ح��ة �ل��ع��ام��ة ل��الإن�����ش��ان، وزي����ادة 

�ملناعة �لنف�شية له.
وقالت �لدكتورة �آن �لزين عمارة، ��شت�شاري 
�لعني  م�شت�شفى  يف  �ل��ع��ام  �لنف�شي  �لطب 
�لوعي  �إن  "�شحة"  �شركة  من�شاآت  �إح��دى 
مهم،  �أم��ر  بالفريو�ض،  �حلقيقية  و�ملعرفة 
�ملجتمع  �أف�������ر�د  ل����دى  ي���ك���ون  �أن  ب���د  ف���ال 
مباهية  و�الإد�رك  �لوعي  من  كافية  درج��ة 
�لتي  و�مل�������ش���اك���ل  �ل���ف���ريو����ض وخم����اط����ره 
على  �الإن�����ش��ان  ي��ح��اف��ظ  و�أن  ب��ه��ا،  يت�شبب 
ترك  وع���دم  و�ل��ع��ق��الين،  �ملنطقي  تفكريه 
�الإن�شان،  ع��ل��ى  لت�شيطر  للعاطفة  �الأم����ر 
و�لتاأثر  لالإيحاء�ت  عر�شة  يكون  ال  حتى 
ب��امل��ع��ل��وم��ات غ���ري �ل�����ش��ح��ي��ح��ة، و�الأخ���ب���ار 
�ملغلوطة، و�لنا�ض �ملحيطني فيه، و�أن نذكر 
�حلالية  �الأزم��ة  �أن  م�شتمر   ب�شكل  �أنف�شنا 
�أزم���ة م��وؤق��ت��ة و�أن��ه��ا ���ش��وف ت���زول مب�شيئة 

�هلل.
وج�����اءت ه���ذه �الإر�����ش����اد�ت ���ش��م��ن برنامج 
تقدمه  �لذي  و�الجتماعي  �لنف�شي  �لدعم 
�مل��ج��ت��م��ع يف ظل  "�شحة" الأف�����ر�د  ���ش��رك��ة 
 ، )كوفيد19-(  ف��ريو���ض  �إنت�شار   ظ��روف 
�أك��دت على �شرورة  �لتعايف، حيث  ومرحلة 
ي�شتقبلها  �لتي  �ملعلومات  لطبيعة  �النتباه 
�الإن�������ش���ان، و�حل���ر����ض ع��ل��ى �الع��ت��م��اد على 

و�الكتفاء  للمعلومات،  م��وث��وق��ة  م�����ش��ادر 
مب�شدر �أو م�شدرين مثل منظمة �ل�شحة 
�لدولة،  �ل��ر���ش��م��ي��ة يف  و�جل��ه��ات  �ل��ع��امل��ي��ة، 
ل��الأخ��ب��ار غ��ري �ملوثوقة،  وع���دم �ال���ش��ت��م��اع 
ب��االإ���ش��اف��ة ل�����ش��رورة حت��دي��د وق���ت معني 
يبقى  �أن  ي���ج���وز  ف���ال  �مل���ع���ل���وم���ات،  الأخ�����ذ 
�الإن�شان طيلة �ليوم يتلقى �الأخبار ويتابعها 
با�شتمر�ر، لذ� ين�شح باالإبتعاد عن متابعة 
�الأخبار وقت �لنوم الأن ذلك يزيد من حالة 

�لتوتر، و�لقلق و�إ�شطر�ب �لنوم.
و�أ���ش��اف��ت �ل��دك��ت��ورة �آن �ل��زي��ن ع��م��ارة، �أن 
ح��ال��ة �خل���وف �ل��ت��ي ت��ع��ري �الإن�����ش��ان، رد 
بظروف  �الإن�شان  مير  عندما  طبيعي  فعل 
�أ�شا�شية  غري طبيعية، الأن �خلوف عاطفة 
وهو  �لب�شرية،  �لنف�ض  وغريزة طبيعية يف 
يحفز �الإن�شان التخاذ �الإج��ر�ء�ت �لالزمة 
للحفاظ على حياته وحماية نف�شه، م�شرية 
�نت�شار  �لناجم عن  �خل��وف  �أن طبيعة  �إىل 
ف���ريو����ض ك����ورون����ا �مل�����ش��ت��ج��د، ه���و �خل���وف 
�لنا�ض  ل��دى  تتوفر  مل  الأن���ه  �ملجهول  م��ن 
�لفريو�ض،  طبيعة  ح��ول  كافية  معلومات 
ون�����ش��اأت��ه، وت��رك��ي��ب��ت��ه، وع���دم ت��وف��ر �لعالج 
�ملعلومات  فقلة  ب��ه،  �خل��ا���ش��ة  و�ل��ل��ق��اح��ات 

توؤدي �إىل حالة �لتوتر و�لرقب.
و�شددت على �أهمية �ل�شيطرة على �خلوف 
ذلك  الأن  مر�شية،  حالة  �إىل  حتوله  قبل 
�أد�ء  على  لقدرته  �الإن�شان  فقد  �إىل  ي��وؤدي 
�أعماله �لروتينية، ويوؤثر على �أد�ء وظائفه 
�حلياتية �لطبيعية، ويف كثري من �حلاالت 
يت�شاحب �خلوف مع �أعر��ض ج�شدية مثل 
�شيق  رج��ف��ه،  �أو  تعرق  �لقلب،  يف  �شربات 

بالنف�ض، وغريها.
و�شلطت �لدكتورة �آن �لزين عمارة �ل�شوء 
�الإن�شان  ت�����ش��اع��د  �ل���ت���ي  �مل���م���ار����ش���ات  ع��ل��ى 

ومنها  �ال�شتثنائية،  �ل��ظ��روف  جت��اوز  على 
�حلالية،  �ل��ل��ح��ظ��ة  يف  �ل��ع��ي�����ض  �ل���ت���اأم���ل، 
و�ال�شتمتاع بالوقت �حلايل، وعدم �لتفكري 
يف �مل�شتقبل �أو �ملا�شي، كاأن يجل�ض �الإن�شان 
�أن  �إ�شاءة خفيفة، و  على كر�شي مريح مع 
�أو  �لقهوة  �شرب  بلحظة  �ال�شتمتاع  يحاول 
�الأمر  على  �لركيز  يتم  بحيث  �لع�شري، 
�ل�����ذي مي���ار����ش���ه ف���ق���ط، م��ث��ل �ل��ت��ف��ك��ري يف 
حر�رتها،  درج��ة  �أو  لونها  �أو  �لقهوة  طعم 
ودرج�����ة  �ل��ع�����ش��ري  ط���ع���م  يف  �ل��ت��ف��ك��ري  �أو 
ب��رودت��ه، ف��ه��ذ� يجعل �الإن�����ش��ان ي��رك��ز على 
ما ميار�شه يف �للحظة �الآنية، ويبعده عن 
�لعامل �خلارجي وتاأثري�ته ويبعده عن �أي 
�أو  بامل�شتقبل  �لتفكري  وع��دم  �شلبية،  �أفكار 

باملا�شي.
حالة  على  لل�شيطرة  ن�شائح  ع��دة  و�أوردت 
�لتي  للطريقة  �الن��ت��ب��اه  خ��ا���ش��ة  �خل����وف، 
ينتبه  و�أن  نف�شه،  مع  �الإن�شان  بها  يتحاور 
ت����دور يف  �ل��ت��ي  �الأ���ش��ئ��ل��ة  ل�شيغة ون��وع��ي��ة 

 ، ل��و  ت��ب��د�أ مب��اذ�  �لتي  �الأ�شئلة  مثل  عقله، 
مثل ماذ� لو �أ�شابني �ملر�ض، ماذ� لو فقدت 
�أحد �أفر�د �أ�شرتي، ماذ� لو فقدت وظيفتي، 
�ل�شيغة من  ل��ه��ذه  �الن��ت��ب��اه  �إذ� م��ن  ب��د  ال 
يف  يعي�ض  �الإن�شان  جتعل  الأنها  �لت�شاوؤالت 
مو�قف و�شيناريوهات مل حتدث ورمبا لن 
�يجابية  باأ�شئلة  و��شتبد�لها  �أب���د�ً،  حت��دث 
و�أ�شرتي،  نف�شي  �أحمي  كيف  مثل  وو�قعية 
خالل  �لفائ�ض  �ل��وق��ت  م��ن  �أ�شتفيد  كيف 
ب��ق��ائ��ي يف �مل���ن���زل، ك��ي��ف �أزي�����د م���ن م���و�رد 
�لتي  ه��ي  �ل���رزق  م�شاألة  كانت  �إذ�  �ل��دخ��ل، 
�لتوتر، وه��ذه نقطة  ت�شبب �الأزم��ة وحالة 
مهمة جد�ً �إذ �أن �الأ�شئلة �الإيجابية ت�شاعد 
�حلايل  �لوقت  يف  يعي�ض  �أن  على  �الإن�شان 
ويف  �حل���ايل  للوقت  �لتخطيط  يف  ويفكر 
�ح�شا�ض  يعطي  وهذ�  �حلالية،  �الإمكانيات 
�ل�شيطرة  حتت  �لو�شع  و�أن  بالثقة،  �أك��رث 
�لتي  �ل�شلبية  �الأ���ش��ئ��ل��ة  م��ن  �لعك�ض  ع��ل��ى 
ت��ت��ح��دث ع���ن �مل�����ش��ت��ق��ب��ل و�ل���ت���ي ه���ي خارج 

�شيطرة �الإن�شان وخارج �إر�دته.
�أ���ش��رت��ه خالل  د�خ����ل  ف���رد  �أي  وح����ول دور 
�ل���ظ���روف �ل���ر�ه���ن���ة، ق��ال��ت �ل���دك���ت���ورة �آن 
�الإن�شان  ي���ك���ون  �أن  الب����د  ع���م���ارة،  �ل���زي���ن 
ق���دوة وم��ث��ال الأف���ر�د �الأ���ش��رة �الآخ��ري��ن يف 
�مل�شاعر الأن  �لهدوء و�ل��روي و�لتحكم يف 
�ل�شهل  ومن  جد�ً  معدية  �ل�شلبية  �مل�شاعر 
�أن تنت�شر �شريعاً بني �أفر�د �الأ�شرة، خا�شة 
�لعمر، والب��د من  كبار  �الأطفال وفئة  فئة 
�يجاد ح��و�ر مفتوح يعر فيه كل فرد عن 
�ل�شعوبات �لتي يعاين منها و�مل�شاعر �لتي 
�مل�شاعر  الأن  �الأط��ف��ال  خا�شة  فيها،  يح�ض 
�إىل  تتحول  �أن  ج���د�ً  �ل�شهل  م��ن  �ملكبوتة 
ممار�شات غري مقبولة توؤثر على در��شتهم 

و�شحتهم �لنف�شية ب�شكل عام.

تق�شيم  �إع��ادة  �ل�شروري  �أن��ه من  و�أ�شافت 
�ملهام بني �أفر�د �الأ�شرة الأن �لو�شع �حلايل 
ف��ر���ض ع��ل��ى �الأ����ش���رة م��ه��ام ز�ئ�����دة، ف���االأم 
مثاًل باالإ�شافة للمهام �لروتينية �ليومية 
�ملنزيل،  �لتعليم  مثل  �أخ��رى  مهام  جائتها 
وهي جتربة جديدة على �الأ�شرة، وال يوجد 
خرة وفهم كامل لها، فاإعادة تق�شيم �ملهام 
ويزيد  �الأف����ر�د،  على  �ل�شغوطات  يخفف 
من م�شاعر �لود و�لر�حم و�لتعاطف بني 

�أفر�د �الأ�شرة.
�أو�شحت �لدكتورة �آن �لزين عمارة �أن فئة 
لالإ�شابة  عر�شة  �الأك��رث  �لفئة  هي  �لكبار 
ب��امل��ر���ض يف �ل���وق���ت �حل�����ايل، وه����ذ� يعود 
لنق�ض �ملناعة والإ�شابة �لبع�ض باالأمر��ض 
�ملزمنة، و��شتخد�مهم لكميات من �الأدوية، 
لذلك فاإن على �الأ�شرة دور كبري  يف طماأنة 
د�ئم  تو��شل  على  و�لبقاء  �ملو�طنني،  كبار 
�لوقائية  ب����االإج����ر�ء�ت  �الآخ����ذ  م��ع  م��ع��ه��م 
و�الح����ر�زي����ة �ل����الزم����ة، و�حل���ر����ض على 
توفري �ملعلومات �ملب�شطة لهم حول �ملر�ض، 

دون �أي تهويل.
وحول كيفية �ال�شتفادة من �لوقت �ملتوفر 
يف ظل �لظروف �حلالية، �أ�شارت �إىل �أهمية 
�ع��ت��ب��ار �ل��ظ��روف �حل��ال��ي��ة ف��ر���ش��ة الإع���ادة 
و�أن  و�إع��ادة �حل�شابات،  �الأول��وي��ات،  ترتيب 
تكون مبثابة وقفة مع �لنف�ض، مع �حلر�ض 
�كت�شاف  �ل���وق���ت يف  م���ن  �ال���ش��ت��ف��ادة  ع��ل��ى 
�أنف�شنا، و�كت�شاف وتنمية مو�هبنا، و�كت�شاب 
مهار�ت جديدة، و�كت�شاب عاد�ت جديدة، و 
�لعالقات  لتح�شني  �عتبارها فر�شة جيدة 
خا�شة  �الأ�شرية،  و�لعالقات  �الجتماعية، 
تلك �لتي كان �لوقت هو �ملانع من تنميتها، 
و�أن جنعل هدفنا هو �ال�شتفادة من �الأزمة 

و�أن ن�شتك�شف �ملنحة يف هذه �ملحنة.

بح�ص�ر ورعاية �صما بنت حممد بن خالد اآل نهيان
اجلل�سة احلوارية الثانية �سمن مبادرة  »كتاب 
واأمل« عرب من�سات الجتماعات الفرتا�سية

•• العني-الفجر

 ، نهيان  �آل  خالد  بن  بنت حممد  �شما  �لدكتورة  �ل�شيخة  ورعاية  بح�شور 
وبوجود جمموعة من �ملخت�شني يف �لنقد و�الإب��د�ع �الأدب��ي وبع�ض طالب 
�لثانية �شمن مبادرة   �ملد�ر�ض و�شباب �جلامعات عقدت �جلل�شة �حلو�رية 
��شت�شافت  و�لتي  �الفر��شية   �الجتماعات  من�شات  عر  و�أم���ل(  )كتاب 
" �أيام  " ملناق�شة رو�ي��ت��ه��ا  �ل��غ��ف��ل��ي  �الأ���ش��ت��اذة م���رمي  �ل��ك��ات��ب��ة �الإم���ار�ت���ي���ة 
�لزغنبوت " و�لفائزة باملركز �الأول بجائزة �الإمار�ت للرو�ية عام  2017 
، وقد بد�أت �جلل�شة بكلمة ل�شمو �ل�شيخة �لدكتورة �شما بنت حممد رحبت 
�لزغنبوت  �أي��ام  )رو�ي���ة  فيها  ج��اء  و  �ملتو�جدين  وبال�شباب  بالكاتبة  فيها 
ر�شيد� و�قعيا للمجتمع �الإمار�تي يف حقبة زمنية ال تعلمون عنها �لكثري 
، د�ئما رو�ياتها حتمل �لكثري من �لقيم �الإن�شانية �ملر�شخة فينا ، و�لتي 
 ، و�لنخيل  �ل�شحر�ء  م��ع  �لتاريخية  �خل��ا���ش��ة  عالقاتنا  م��ن  �كت�شبناها 
وباحل�شور  ب�شموها  بالرحيب  �لغفلي حديثها  �لكاتبة مرمي  ب��د�أت  وقد 
، و�أعربت عن �شعادتها بوجودها يف هذه �جلل�شة �لقر�ئية وبزخم ح�شور 
، وماذ� تعني  �ل�شباب ، وعر�شت فكرة �لرو�ية و�أو�شحت معنى �لزغنبوت 
على  �ملحافظة  �أهمها  قيم  م��ن  �ل��رو�ي��ة  �إل��ي��ه  تهدف  وم��ا   ، �ل�شحر�ء  لها 
�لهوية و�لر�ث ، ومن ثم مت فتح باب �لنقا�ض و�حلو�ر �ملمتع مع �حل�شور 
و�ل�شباب و�لرد على كل ت�شاوؤالتهم حول رو�ية �لزغنبوت ب�شكل خا�ض وكل 
كما   ، �ل�شليمة  �لكتابة  خطو�ت  عن  لهم  ون�شائحها   ، عام  ب�شكل  كتاباتها 
�للبنة  الأنها  يومية  ع��ادة  وجعلها  بالقر�ءة  �الهتمام  �شرورة  على  حثتهم 
�الأوىل للكتابة ، و�أو�شت �لكاتبة كل �ملوجودين ب�شرورة �اللتز�م بو�جبهم 

نحو �لوطن و�مل�شاهمة يف تقدمه و�زدهاره .

بلحيف النعيمي: رئي�سًا ملجل�ش اإدارة مركز  اإدارة 
التميز والبناء الذكي  يف جامعة هرييوت وات، دبي

•• دبي- الفجر

 �أعلنت جامعة هرييوت و�ت عن مو�فقة معايل �لدكتور عبد�هلل بن حممد 
�لعربية  �الإم��ار�ت  دول��ة  �ملناخي و�لبيئة يف  �لتغري  �لنعيمي، وزي��ر  بلحيف 
�لر�ئدة  �الأب��ح��اث  مركز  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  من�شب  ت��ويل  على  �ملتحدة، 
�لذي   ")CESC( �ل��ذك��ي  و�ل��ب��ن��اء  �لتميز  �إد�رة  م��رك��ز  وه��و  باجلامعة، 

عر�شه جمل�ض �إد�رة �جلامعة على معاليه.  
دبي  و�ت  ه��ريي��وت  ب��ني جامعة  �مل��وج��ودة  �لقوية  �ل��رو�ب��ط  �لتعيني  ي��ع��زز 
بت�شجيع  م�شتمر�ً  �ل��ت��ز�م��اً  ويظهر  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية  �الإم����ار�ت  وحكومة 

�الأكادميية  �الأو����ش���اط 
و�ل�����������������ش��������ن��������اع��������ي��������ة 
على  و�حل������ك������وم������ي������ة 
دفع  �أج��ل  �لتعاون من 
�الأم����ام  �إىل  �مل����ب����ادر�ت 
�شناعة  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل 
�إن�������ش���اء�ت �أك�����رث ذك����اًء 
و�أم���ان���اً و����ش��ت��د�م��ة يف 

�لدولة. 
���ش��ي��و����ش��ل مركز  ك��م��ا 
و�لبناء  �لتميز  �إد�رة 
 ،")CESC( �ل��ذك��ي 
روؤية  حتقيق  يف  دعمه 
 ،2021 �الإم�������������ار�ت 

�لتي ت�شتهدف بيئة وبنية حتتية م�شتد�مة بحلول عام 2021، من خالل 
�ل�شر�كات و�إنتاج �لبحوث �لعلمية ذ�ت �مل�شتوى �لعاملي. 

قال �شعادة �لدكتور �لنعيمي، وزير �لتغري �ملناخي و�لبيئة يف �الإمار�ت: "�أنا 
فخور بقبول تعييني كرئي�ض ملجل�ض �الإد�رة يف مركز �لتميز و�لبناء �لذكي 
�لبناء  باإعادة  �لعاملي  �لتعهد  مع  �ملركز  مهمة  تتما�شى  �إذ   ،)CESC(
ت�شاعد  �إذ   .)COVID-19( -19ب�شكل �أف�شل يف عامل ما بعد كوفيد
�لبناء.  قطاع  يف  �إحل��اح��اً  �الأك���رث  �لتحديات  مو�جهة  يف  �ل��ر�ئ��دة  �أب��ح��اث��ه 
�لتحتية  �لبنية  تطوير  جم��ايل  يف  بخر�تي  �مل�شاهمة  �إىل  �أتطلع  �إن��ن��ي 
خطط  حتقيق  يف   )CESC( �ملركز  جهود  مل�شاعدة  �لبيئية  و�لقطاعات 

�لتنمية �مل�شتد�مة لروؤية قيادتنا �لر�شيدة." 
جامعة  مدير  ونائب  وكيل  كاكا،  عمار  �لروفي�شور  علق  �ملنا�شبة  وبهذه 
�لدكتور  �شعادة  مو�فقة  وي�شرفنا  "ي�شعدنا  ق��ائ��اًل:  دب��ي  يف  و�ت  هرييوت 
�لنعيمي على تويل من�شب رئي�ض جمل�ض �إد�رة مركز �إد�رة �لتميز و�لبناء 
و�ل�شر�كات  �لتعاون  �أهمية  ح��ول  تامة  ثقة  ول��دي    ،")CESC( �لذكي 
ملا  و��شتد�مة  �أماناً  �أكرث  �لبناء   �أجل جعل �شناعة  �لو��شحة من  و�لروؤية 
بعد كوفيد19-، و�مل�شي قدماً. ويحظى دعم و�إر�شاد معاليه بتقدير كبري 

من جامعة هرييوت و�ت ومركز �لدر��شات �القت�شادية و�الجتماعية. 
ُيًعُد "مركز �إد�رة �لتميز و�لبناء �لذكي )CESC("، �شرح مل�شاركة �أ�شحاب 
وم�شاركة  �مل�����ش��رك  �ل��ت��ع��اوين  للبحث  ومن���وذج  للنقا�ض  ومن�شة  �ل��ق��ر�ر 
�الأعمال و�جلهود و�الأفكار. ويركز �ملركز يف �أبحاثه �الأكادميية �لتي تقودها 
�ل�شناعة على متكني �لتقنيات حول ثالثة مو��شيع وحماور رئي�شية هي:  
�شركاء  مع  �لعاملي  �لطر�ز  من  �لباحثون   فريق  يعمل  و�الأد�ء:  �الإنتاجية 
وتبادل  وتعزيز  �إن�شاء  خالل  من  �لبناء  �شناعة  كفاءة  لتح�شني  �ل�شناعة 
�ملعرفة و�خلر�ت �ملتعلقة باأحدث �لتطور�ت �لتكنولوجية، مما ي�شاهم يف 
كفاءة �لت�شنيع وحت�شني �جلودة وتعزيز �ملوثوقية و�حلد من �الختالف يف 

�مل�شروع وتقلي�ض �ملدة و�لتكلفة. 
�لتنمية  و�أه���د�ف   2025 لعام  �مل�شتقبلة  �الأه���د�ف  –حتقيق  �ال�شتد�مة 
�إذ  �مل�شتد�مة لالأمم �ملتحدة، يف �ل�شيطرة على �نبعاب �لكربون ب�شكل تام، 
�شيو��شل �ملركز )CESC( وبالتعاون مع قادة �ل�شناعة يف رفع م�شتوى 
من  و�حلد  �لبناء  ل�شناعة  و�لبيئية  و�القت�شادية  �الجتماعية  �ال�شتد�مة 

�نبعاثات �لكربون عر دورة �حلياة �لكاملة من �مل�شروع. 
�إىل  و�ت  و�لباحثون يف هرييوت  �لر�مج �الكادميية  –  تهدف  �لرفاهية 
وبالتايل و�شع معايري لرفاهية  و�ل�شالمة  و�ل�شحة  �ل�شناعة  �أد�ء  تعزيز 

�لقوى �لعاملة مبا يتما�شى مع �لو�شع �جلديد ملا بعد كوفيد19-، 
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�إن �الإدمان على �لتكنولوجيا ال يقل خطر�ً عن �الإدمان على 
�لكحول �أو �ملخدر�ت، فاإذ� كان هذ� �الإدمان موؤذياً بالن�شبة 

�أكدته  ما  ه��ذ�  �الأط��ف��ال،  على  ب�شرره  بالك  فما  للبالغني 
/نوفا  �حل��دي��ث��ة  للتكنولوجيا  �ل��ر�زي��ل��ي  للمعهد  در����ش��ة 

بامل�شكلة  �لتكنولوجيا  على  �ل�شغار  �إدم��ان  وو�شفت  تيك/ 
�لعاملية.

�أخطر ما يف �ملو�شوع، هو وقوع �الأطفال يف مطب �لتو��شل 
رئي�شية  و�شائل   6 �تباع  �الم  وعلى  عاديني،  غري  �أنا�ض  مع 
على  �الإدم���ان  من  �ل�شغار  تخلي�ض  على  ت�شاعدها  ناجعة 

لتكنولوجيا، فما هي؟
- �أواًل، �منحي طفلك �شاعة كل يوم خالية من �لتكنولوجيا، 
ب��االت��ف��اق معه ح��ول �الأوق����ات �ل��ت��ي ي�شمح ل��ه فيها  وذل���ك 

با�شتخد�م �لتكنولوجيا.
- ثانياً، ��شمحي له بالتو��شل مع �أ�شدقائه وهو يف �ملنزل، 
�شريطة �أن تر�قبيه بني �حلني و�الآخر ملعرفة �لنا�ض �لذين 

يتو��شل معهم.
يحبها،  ب��اأن��ه  تعتقدين  ن�شاطية  دورة  يف  �شجليه  ث��ال��ث��اً،   -
�أو  من �ملمكن هنا �أن تكت�شفي ن�شاطاً يحبه، �إن كان �لر�شم 

�لتمثيل �أو �لغناء �أو �لرق�ض.
بقر�ءته:  يقوم  كتاب  الأي  جيدة  مكافاأة  له  �شعي  ر�ب��ع��اً،   -
ق�شة  ع��ن  تخريه  ل��ه  م�شوقة  كتباً  تختاري  �أن  باإمكانك 
�لدر��شة:  عّلقت  ذ�ك.  �أو  �ل��ك��ت��اب  ه��ذ�  يف  م��وج��ودة  مهمة 
�الأفالم  وبخا�شة  يحبونه،  فيلم  مل�شاهدة  �خ��ذه  "ميكنك 

�لكرتونية".
عائلي  لن�شاط  �ل��ي��وم  يف  دقيقة   30 خ�ش�شي  خ��ام�����ش��اً،   -
ي�شرك فيه �جلميع، مثل: �للعب بالكرة، �أو لعبة �ل�شطرجن 
مع �شقيقه �أو �أبيه �أو معك بالذ�ت، فلعبة �ل�شطرجن جتعل 
�لطفل ينخرط بكل �أحا�شي�شه �لذهنية و�جل�شدية من �أجل 

وذلك  �أ�شبوعية،  برحالت  للقيام  خططي  �شاد�شاً،  �لربح.- 
ذلك  ك��ان  �إذ�  ويف�شل  �الأط��ف��ال،  باألعاب  خا�شة  �أماكن  �إىل 

ممكناً �أن تتم �لرحلة مع �أ�شدقاء �آخرين لك لديهم �أطفال 
من عمر طفلك.

التعليم يف ال�صغر كالنق�ض على احلجر
�إتاحة  �الجتماعية عن طريق  �ملهار�ت  �كت�شاب  �لطفل  على 
�لطفولة،  منذ  حوله  من  مع  �الآم��ن  للتفاعل  له  �لفر�شة 
و�كت�شاب  ُم�شتقّلة  �شخ�شّية  بتكوين  �لطفل  ي��ب��د�أ  بعدها 
�لتو��شل مع  �لقدرة على  �جتماعّية متنّوعة؛ مثل  مهار�ت 
�الآخرين، وتكوين �ل�شد�قات بنف�شه، فتتح�شن قدرته على 
�أي�شاً  يكت�شب  كما  �ملختلفة،  �مل��و�ق��ف  يف  �ل�شليم  �لت�شّرف 

�لقدرة على �لتحّكم بت�شرفاته .
بع�ض �الأطفال قد تنق�شهم هذه �ملهار�ت، حيث يت�شف بع�ض 
�لتي مُيكن  �ل�شفات  �إح��دى  يعتر  �ل��ذي  �الأطفال باخلجل 
�أن  يقبلون  ال  فاالأطفال �خلجولون  �لو�لدين،  ور�ثتها من 
�أّنهم يخجلون من  يبقو� يف مكان دون وجود و�لديهم، كما 
�الأ�شخا�ض �لغريبني عنهم وال يقربون من �أ�شخا�ض غري 

معروفني لديهم.

اللعب باألعابه واألعاب الغري
مُي��ك��ن تطوير �مل��ه��ار�ت �الج��ت��م��اع��ّي��ة ل��الأط��ف��ال م��ن خالل 
ال  �أحياناً  لكّنهم  ودمى  �ألعاباً  �للعب، حيث ميلك معظمهم 
�ملمكن  م��ن  ل��ذ�  �الآخ��ري��ن،  �الأط��ف��ال  م��ع  ُم�شاركتها  ُيحبون 
�الآخرين  �الأط��ف��ال  تقُبل  على  �أط��ف��ال��ه��م  م�شاعدة  ل��الآب��اء 
له  ُي�شمح  �لتي  �الألعاب  �لطفل يف  ومناق�شة  و�لّلعب معهم، 

ولالآخرين بالت�شارك معه يف �للعبة .
�أّن طفلهم  لن ي�شمح لالآخرين  �لو�لدين معرفة  هنا على 
باللعب باألعابه ملدة طويلة، كما يف�شل تعليم �لطفل �ملُ�شاركة 
يف �الألعاب �لتي ال ميلكها �أي�شاً، حيث ت�شاعد �الألعاب على 

بناء عالقاٍت �جتماعّية �إيجابّية لالأطفال مع �أ�شدقائهم .
تطوير  �أط��ف��ال��ه��م،  وم��ي��ول  �هتمامات  �كت�شاف  �الآب���اء  على 
مع  مب�شاعرهم،  و�لتحّكم  �لذ�تي  �الن�شباط  على  قدرتهم 
�أنف�شهم،  تطوير قدرتهم على �لتعبري عن م�شاعرهم وعن 

وتنمية �جلو�نب �لعاطفّية و�النفعالّية لديهم .

اأ�صاليب اأولية للح�ار
درب���ي طفلك ع��ل��ى �ل��ت��و����ش��ل و�حل�����و�ر و�مل��ن��اق�����ش��ة ق��ب��ل �أن 
و�لفيديو؛  �لهاتفية  �ملكاملات   ، �لعائلية  �جلل�شات  ي�شارككم 

من  جمٍل  تكوين  على  ق��ادر�ً  �لطفل  يكون  ال  كثرية  �أحياناً 
يوجد  ولكن  �ل�شنتني،  عمر  حّتى  كلمات  ث��الث  �أو  كلمتني 
�لكالم،  تنمية قدرته على  ت�شاعد يف  �لتي  بع�ض �خلطو�ت 
مثل �لتحدث مع �البن ب�شكٍل م�شتمر، حّتى لو كان ال يفهم 
ما ُيقال له، �النتباه لرّد فعل �لطفل حول ما ُيقال له، فاإذ� 
كان يفهم ما ُيقال له ف�شوف يظهر ذلك على مالمح وجهه 

كاإ�شارة �إر�شادية .
�أث��ن��اء �حل��دي��ث معه،  ��شتخد�م �الإمي����اء�ت وم��الم��ح �ل��وج��ه 
على  قدرته  وتعزيز  �لطفل  ت�شجيع  يتّم  �مل�شتمر  بالتو��شل 
�لكالم من خالل �لتحّدث �إليه ب�شكٍل م�شتمر، خا�شة �أثناء 
�لطعام  تناول  �أو  كاال�شتحمام  �ملختلفة،  بالن�شاطات  �لقيام 
يفوق  باأ�شلوٍب  �لتحّدث معه  �أي�شاً  �ملهم  ذلك، ومن  �أو غري 
م�شتو�ه �لكالمي، فاإذ� كان ي�شتخدم جماًل من ثالث كلماٍت 
ب�شيٍط  ب�شكٍل  كلماٍت  �أرب��ع  ال�شتخد�م  �الأه��ل  يلجاأ  �أن  يجب 

ومفهوٍم بالن�شبة له.
من  للطفل  �لق�ش�ض  ق���ر�ءة  ُت��ع��ّد  ومناق�شته،  ل��ه  �ل��ق��ر�ءة 
�لثالثة من  �أو  �لثانية  �ل�شنة  ُتنّمي قدرته يف  �لتي  �لو�شائل 
عمره على �لكالم، ويكون ذلك من خالل قر�ءة �لق�ش�ض له، 
ثّم توجيه بع�ض �الأ�شئلة �خلفيفة، ك�شوؤ�له عن لون �لكتاب، 
�الأ�شئلة  من  ذل��ك  غري  �أو  �لكتاب،  مل�ض  عند  �شعوره  عن  �أو 

�لب�شيطة، مع �أهمية �إعطائه �لوقت لالإجابة عليها.

ف�ائد اجلل�صة الأ�صرية
ب�شكل  �الأ���ش��رة  جتمع  �أن  �حلديثة  �لنف�شية  �ل��در����ش��ات  بتت 
�لنف�شية  �الن��ع��ك��ا���ش��ات  م���ن  �ل��ك��ث��ري  ي��ح��م��ل  م��ن��ت��ظ��م  دوري 
�الإيجابية على �الأفر�د، كما �أثبتت هذه �لدر��شات �أن �جلل�شة 
منها  ي�شتفاد  و�لتي  �لربوية،  �لو�شائل  �أجنح  من  �لعائلية 
�لنف�شي،  و�الط��م��ئ��ن��ان  �ل��روح��ي،  �ل��ت��ق��ارب  ففيها  �جلميع؛ 
�لبيت  يف  كاجلل�شة  عديدة  �شور  ولها  �الأ���ش��ري،  و�لتالحم 
�أن يفرغ  �لعائلية  حول مائدة �لطعام، ومن �شور �جلل�شات 
�الأب جزء�ً من وقته للجلو�ض مع زوجته و�أوالده ب�شكل ودي، 

فيتذ�كرو� ويتحدثو� يف �شوؤون �الأ�شرة وم�شوؤولياتها .
جتمع �لعائلة يف حد ذ�ته �أمر طيب وح�شن، خا�شة �إذ� كان 
�الأ�شرية  �مل�شاعر  �أج���و�ء  وت�����ش��وده  تغمره  �لعائلي  �لتجمع 

تزيد  �لعائلية  �جلل�شات  وحنان،  وم��ودة  حب  من  �لد�فئة: 
وم�شاغله  �الأب،  �هتمامات  ت��درك  �الأ�شرة  وجتعل  �لتقارب، 
وبناته  �أبنائه  تفكري  على  �لرجل  ويتعرف  تفكريه،  وط��رق 
وتكت�شب  �ل��ر�ب��ط،  �أو����ش��ر  فتقوى  و�هتماماتهم،  وزوجته 
�الأ�شرة �لكثري من �لفو�ئد �لنف�شية، و�ال�شتقر�ر �لعاطفي .

ل��الأوالد على �حل��و�ر، وطرح  �الأ�شري تدريب  ويف �الجتماع 
�لفر�شة  �ل��ب��ن��ات  و�إع���ط���اء  �ل�����ش��غ��ر،  م��ن��ذ  �أم��ام��ه��م  �الآر�ء 
بر�أيهن،  و�مل�����ش��ارك��ة  و���ش��ع��وره��ن  طموحاتهن  ع��ن  للتعبري 
و�إذك��اء روح  �إخوتهن �لذكور،  �نتمائهن �الأ�شري مع  وتعزيز 
�مل�شوؤولية، وثقافة �لعمل �جلماعي، و�لتعود على �ل�شفافية، 
�أكرث  �أ���ش��رة  لبناء  و�لطماأنينة،  �ل�شعادة  متلوؤها  �أج���و�ء  يف 

جتان�شاً و�ن�شجاماً، مليئة باحلب و�الألفة و�ملودة.

متى ي�صارك طفلي جل�صاتنا العائلية؟
ك���ل رح��ل��ة ت���ب���د�أ ب��خ��ط��وة ، وجل��ل��و���ض �ل��ط��ف��ل �آم���ن���ا و�شط 
ي�شتلزم  �ل�شن  �لكبار  �الأق����ارب  ب��ني  �أو  �لعائلية  �الأح��ادي��ث 
لالآباء  فر�شة  ُيعد  �الأ�شرة  جتمع  ودو�م  متهيدية؛  خطو�ت 
�أوالده��م عن كثب ومالحظة كل تغيري  و�الأم��ه��ات مبتابعة 
ي��ط��ر�أ ع��ل��ى ح��ال��ت��ه��م �ل��ن��ف�����ش��ي��ة، ك��م��ا ي��ت��ي��ح ف��ر���ش��ة لالآباء 
و�الأمهات باإظهار �هتمامهم ودعمهم الأبنائهم خا�شة يف �شن 
�ملر�هقة يف و�شط �لفنت �لتي تعج بها هذه �حلياة �لدنيا... 
وبهذ� ميكنه �لتعرف على ما يليق وما ال يليق �لنطق به يف 

وجود �لغرباء .
�الأجيال،  تنتقل �خل��ر�ت عر  �لعائلية  �أج��و�ء �جلل�شات  يف 
وُت�شحح �ملفاهيم �خلاطئة �لتي قد يلتقطها �الأوالد، وُتلبَّى 
ح��اج��اُت��ه��م �ملُ��ل��ح��ة، وُت��ق��دم ل��ه��م �ل��ت��وع��ي��ة يف ظ��ل �ملتغري�ت 
�ملت�شرعة، ويتبادلون وجهات �لنظر حول كثري من �لق�شايا 
فيما  �لتحدث  ي�شتطيع  و�ملجتمع..بعدها  �الأ���ش��رة  و���ش��وؤون 

يفيد ويليق و�شط �لغرباء .
وهذه �جلل�شات فر�شة ثمينة لر�شيخ �لقيم �لنبيلة، وربط 
وتعليمهم  �الأ���ش��ي��ل��ة،  و�لتقاليد  ب��ال��ع��اد�ت  و�ل��ب��ن��ات  �الأب��ن��اء 
�الأب  يعالج  �جلل�شات  ه��ذه  ويف  و�الآد�ب،  �الأخ����الق  م��ك��ارم 
�خلالفات �لتي قد تظهر بني �الأوالد ويبعدهم عن �القر�ب 

من �أ�شبابها .

من دون اأن يت�صبب يف حرج ب�صكل ما لأحد الأب�ين

متى ي�ساركنا الطفل اأحاديثنا العائلية؟

كيف ت�ساعدين طفلك على التخل�ش من الإدمان على التكنولوجيا؟

�ص�ؤال تطرحه غالبية الأمهات على الرتب�يني واأ�صاتذة الطب النف�صي؛ نظرًا لأهميته لها كاأم ومربية 
وتاأثريه الإيجابي على الطفل م�صتقباًل؛ واملعروف اأن الطفل يحتاج اإىل العديد من املهارات؛ ليتمّكن 
من العي�ض باإيجابية يف حياته، وحتى ي�صتطيع م�صاركة الكبار جل�صتهم من دون اأن يت�صبب يف اأي حرج 
لأحد ال�الدين، واأبرز هذه املهارات هي مهارات الت�ا�صل اللفظية وغري اللفظية )اإمياءات اجل�صد( 
اأن  العائلية واجلل��ض و�صطهم من دون  اأخرى كثرية عن ت�قيت م�صاركة الطفل لالأحاديث  ومهارات 
يت�صبب يف حرج ب�صكل ما لأحد الأب�ين.عن خط�ات هذه التهيئة حتدثنا خبرية ال�ص�ؤون الأ�صرية 

وحما�صرة التنمية الب�صرية الدكت�رة فاطمة ال�صناوي
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غرفة اأبوظبي تعلن بدء مرحلة التقييم 
النهائي جلائزة رواد امل�ستقبل 2020

 •• اأبوظبي-وام:

�أعلنت غرفة جتارة و�شناعة �أبوظبي �أم�ض عن بدء مرحلة �لتقييم �لنهائي 
على  �لثاين  للعام  �لغرفة  تنّظمها  و�لتي   ،2020 �مل�شتقبل  رو�د  جلائزة 
و�ملعرفة،  �لتعليم  ود�ئ���رة  و�لتعليم،  �لربية  وز�رة  مع  بالتعاون  �ل��ت��و�يل 
باالإ�شافة  �القت�شادية،  �لتنمية  ود�ئرة  �مل�شاريع  لتطوير  و�شندوق خليفة 
�أب��وظ��ب��ي و�جلهات  �إم����ارة  �ل��ع��دي��د م��ن �جل��ام��ع��ات يف  �إىل م�شاهمة ودع���م 

و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة.
�إىل  مق�ّشمني  م�شاركاً   350 من  �أك��رث  �لعام  ه��ذ�  �جلائزة  على  ويتناف�ض 
�بتكار  و�أف�شل  لال�شتثمار،  م�شروع  فكرة  �أف�شل  هي  رئي�شية  فئات  خم�ض 
و�أف�شل  تقني،  م�شروع  و�أف�����ش��ل  لال�شتثمار،  منتج  و�أف�����ش��ل  لال�شتثمار، 

ت�شويق وفكرة تطبيق موبايل.
وت�شتهدف �جلائزة فئة �ملد�ر�ض �حللقتني �لثانية و�لثالثة، وفئة �جلامعات 
حيث ت�شمل فئات عمرية حمددة ق�شم رو�د �مل�شتقبل �لنا�شئني من /8 �إىل 
13 �شنة/، و�لق�شم �لثاين لرو�د �الأعمال �ل�شباب وميثلون �لفئة �لعمرية 
من  �الن��ت��ه��اء  بعد  �جلمهور  ب��اإم��ك��ان  و�شيكون  �شنة/.   25 �إىل   14/ م��ن 
�ملتاأهلني  على  �لتعّرف  للجائزة،  �لعليا  �للجنة  قبل  من  �لنهائي  �لتقييم 
و�لت�شويت لهم من خالل �ملعر�ض �الفر��شي �لذي �شيقام يف �لفرة من 
https:// 21 �إىل 24 �شبتمر �حلايل من خالل �ملن�شة �الإلكرونية

bitly.com/fevote20 يذكر �أنه متا�شياً مع م�شاعي غرفة �أبوظبي 
�لهادفة �إىل تعزيز ثقافة ريادة �الأعمال بني �لنا�شئني و�ل�شباب، فقد جنحت 
�لغرفة منذ �نطالق �لن�شخة �لثانية من �جلائزة يف تنظيم �أكرث من 168 
ور�شة عمل توعوية للجامعات وللمد�ر�ض يف جمال ريادة �الأعمال، بغر�ض 
ليكونو�  �الإب��د�ع��ي��ة،  لطاقاتهم  �لعنان  و�إط���الق  �الب��ت��ك��ار  على  حتفيزهم 
و�شناعة  و�البتكار  �الإب��د�ع  وقادرين على  ناجحني ومتميزين  �أعمال  رو�د 
�لفر�ض �ال�شتثمارية و��شت�شر�ف �مل�شتقبل، وحتقيق �لنمو و�لتطوير خللق 

�أفكار ومفاهيم جديدة ل�شياغة �قت�شاد معريف متطور.

 » اأراد العقارية« تر�سي عقدا بقيمة 220 مليون 
درهم لإن�ساء اأول مدر�سة يف م�سروع اجلادة بال�سارقة

 •• ال�شارقة-وام: 

�أر�شت �شركة �أر�د للتطوير �لعقاري عقد� للمبا�شرة يف بناء �أول مدر�شة يف 
تبلغ  �إجمالية  مبيعات  بقيمة  �لعمالق  �ل�شركة  م�شروع   - �جل��ادة  م�شروع 
�شابي�ض  مدر�شة  و�شت�شتقبل  �جلديدة.  �ل�شارقة  قلب  يف  دره��م  مليار   24
»SABIS” �لدولية �جلديدة طالبها يف �شهر �شبتمر 2021 و�شتكون 
ع�شو� يف �شبكة �شابي�ض �لعاملية �ملرموقة و�لتي تتوىل �إد�رة وت�شغيل فروع 
مد�ر�ض �ل�شويفات �لدولية حول �لعامل. وبد�أت �ملبا�شرة بالعمل يف موقع 
�ملدر�شة باجلادة حيث يتوقع �إنهاء �الأعمال �الإن�شائية يف �شهر يونيو 2021 
�شهر  يف   2022-2021 �الأك���ادمي���ي  �ل��ع��ام  ط��الب  ال�شتقبال  ����ش��ت��ع��د�د� 
ت�شتقبل  مدر�شة  �إن�شاء  �الأوىل  �ملرحلة  وتت�شمن  ذ�ت��ه.  �لعام  من  �شبتمر 
�إنهاء  يتوقع  حني  يف  �لثالث  �ل�شف  وحتى  �الأط��ف��ال  ريا�ض  من  �لطالب 
�لتو�يل،  على  و2023   2022 عامي  خ��الل  و�لثالثة  �لثانية  �ملرحلتني 
بحيث ت�شل �لطاقة �ال�شتيعابية للمدر�شة �إىل 4 �آالف مقعد وتغطي جميع 

�ل�شفوف �لدر��شية من �لرو�شة وحتى �ملرحلة �لثانوية.
ويتم �إن�شاء �ملدر�شة �جلديدة �لتي تعتمد �ملنهاجني �الأمريكي و�لريطاين 
بقيمة �إجمالية تبلغ 220 مليون درهم حيث �شتكون �الأوىل من �أ�شل ثالث 
�ألف   61 �ملدر�شة على قطعة مب�شاحة  �جل��ادة وتربع  مد�ر�ض حتت�شنها 
مر مربع يف �لركن �جلنوبي �ل�شرقي من �مل�شروع بجانب جمتمع �إي�شت 
ت�شمل  �لتي  �ملر�فق  من  �لعديد  �لدر��شي  �ملجمع  وي�شم  �ل�شكني.  فيليدج 
ف�شول در��شية رحبة وخمتر�ت للعلوم و�حلا�شب �الآيل وقاعة خم�ش�شة 
�خل�شوع  م��ن  �ل��ط��الب  �شيتمكن  حيث   “  ITL“ و�لتعلم  ل��الخ��ت��ب��ار�ت 
و�لعديد  �أكادميي ومكتبة  �شيكون هناك مدرج  كما  �ملحو�شبة  لالختبار�ت 
وملعب  �أومل��ب��ي  �شبه  م�شبح  ذل��ك  يف  مب��ا  �حلديثة  �لريا�شية  �مل��ر�ف��ق  م��ن 
د�خلي لل�شلة و�لتن�ض �الأر�شي وملعب خارجي لكرة �ل�شلة و��شتاد لكرة قدم 
باحلجم �لكامل حماط مب�شمار للجري بحيث يت�شنى للطالب ممار�شة 
لريا�ض  خا�ض  ق�شم  هناك  �شيكون  كما  يحبونها.  �لتي  �لريا�شات  جميع 
�الأطفال خم�ش�ض للفئة �لعمرية من 3-5 �أعو�م مع م�شبح د�خلي خا�ض 

وقاعة د�خلية متعددة �الأغر��ض ومناطق لعب وم�شمار خا�ض لل�شيار�ت.
 “ “�أر�د”..  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  �لقا�شمي  �أحمد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  وقال 
ميثل �لتعليم �ملرموق وفق �أعلى �ملعايري �لعاملية �إحدى �مليز�ت �ال�شتثنائية 
وه��ذ� ما  �ملتكامل  �لع�شري  �ملجتمع  ل�شكانها يف هذ�  �جل��ادة  توفرها  �لتي 

دفعنا لل�شر�كة مع موؤ�ش�شة �شابي�ض �لعاملية للخدمات �لتعليمية”.

درهم مليار   1.992 ا�ستثمارية  بقيمة  طبية  مل�سانع  رخ�سة   23
 لتحقيق الكتفـاء الذاتــي يف القطــاع ال�سحي باإمــارة اأبوظبـي

•• اأبوظبي - وام:

 23 �أب��وظ��ب��ي  يف  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  ح��ددت 
يف  عليها  �ل��رك��ي��ز  ي��ت��م  �شناعيا  ����ش��ت��ث��م��اري��ا  جم���اال 
جمال �ل�شناعات �لدو�ئية و�ل�شحية ت�شهم يف حتقيق 
�أبوظبي  باإمارة  �ل�شحي  �لقطاع  يف  �لذ�تي  �الكتفاء 
�جلديدة  لل�شناعات  ����ش��ت��ث��م��اري��ا  جم���اال   14 منها 
�إطار  يف  وذل��ك  قائمة  �شناعات  تطوير  جم��االت  و9 
مكتب  ينفذه  �ل���ذي  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة  �ل�شناعات  م�����ش��روع 
و�لتن�شيق  بالتعاون  للد�ئرة  �لتابع  �ل�شناعة  تنمية 
مع مكتب �أبوظبي لال�شتثمار ود�ئرة �ل�شحة �أبوظبي 

و�شركة �أبوظبي للخدمات �ل�شحية �شحة.
�حلمادي  �ل�شرفاء  حممد  علي  حممد  معايل  وق��ال 
»م�شروع  �إن  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  د�ئ�����رة  رئ��ي�����ض 
جماالت  ��شتحد�ث  ي�شتهدف  �الأ�شا�شية«،  �ل�شناعات 
و�ل�شحة  �لغذ�ئية  �لقطاعات  يف  جديدة  ��شتثمارية 
�الكتفاء  حتقيق  يف  ل��الإ���ش��ه��ام  و�ل��ط��اق��ة  و�ل�شناعة 
�لذ�تي يف �الإم��ارة، مبا يتما�شى مع توجهات حكومة 
�مل�شتد�مة  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �لتنمية  لتحقيق  �أب��وظ��ب��ي 
يف  ي�شهم  مبا  �لنفطية  غري  �لقطاعات  دور  وتعزيز 
زيادة م�شاهمتها يف �لناجت �ملحلي �الإجمايل لالإمارة.

�أنه مت تق�شيم جماالت �ال�شتثمار يف  و�أو�شح معاليه 
�ل�شناعات �لدو�ئية و�ل�شحية �إىل 9 جماالت �شمن 
�شناعات   6 ذل��ك  �ل��دو�ئ��ي��ة مب��ا يف  �ل�شناعات  قطاع 
جماالت  و5  ج��دي��دة..  �شناعية  جم��االت  و3  قائمة 
��شتثمارية �شمن قطاع �مل�شتلزمات ومعد�ت �حلماية 
3 جماالت �شناعية جديدة و2 من  �لطبية وت�شمل 
جماالت   9 حت��دي��د  ع��ن  ف�شاًل  �لقائمة  �ل�شناعات 
�لطبية  و�مل��ع��د�ت  �الأج��ه��زة  قطاع  �شمن  ��شتثمارية 
و�حد  وجم���ال  ج��دي��دة  �شناعية  جم���االت   8 وت�شم 

�شمن �ل�شناعات �لقائمة.
و�أ�شاف �إن هذه �ال�شتثمار�ت �جلديدة تاأتي بناء على 
�أنتجتها  و�ل��ت��ي  �حلالية  لال�شر�تيجيات  مر�جعة 
�الأزمة �ل�شحية �لعاملية �لناجمة عن تف�شي فريو�ض 
كورونا �مل�شتجد حول �لعامل وذلك بالتن�شيق و�لتعاون 
مع �ل�شركاء �ال�شر�تيجيني م�شري� �إىل �أهمية حتقيق 
باعتبارها  �لدو�ئي و�لطاقة،  �لغذ�ئي و�الأمن  �الأمن 
�أعمدة �ل�شناعات �الأ�شا�شية يف ظل �لظروف �لر�هنة 

ووفقاً ملا ك�شفته در��شات متطلبات �ل�شوق �ملحلي.
�الق��ت�����ش��ادي��ة يف  �لتنمية  د�ئ���رة  رئي�ض  م��ع��ايل  و�أك���د 
�أبوظبي حر�ض �لد�ئرة ممثلة مبكتب تنمية �ل�شناعة 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ���ش��ر�ك��ت��ه��ا �ال���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة م��ع �جلهات 
�حلكومية و�شبه �حلكومية و�لقطاع �خلا�ض يف �إمارة 
�بوظبي ودولة �المار�ت ب�شكل عام لدعم �ل�شناعات 
�الأ�شا�شية �لتي من �شاأنها �أن تغطي �حتياجات �ل�شوق 
�ملحلية من حيث �لكمية و�لنوعية، حيث تعمل على 
�ال�شتثمارية  �ملجاالت  لتعزيز  و��شحة  قو�ئم  �إع��د�د 
�ملزيد  و��شتقطاب  �ل�شناعي،  �لقطاع  �شمن  �لقائمة 
بتكنولوجيا  تتميز  �لتي  �ل�شناعية  �ال�شتثمار�ت  من 
وتقنية عالية عر بر�مج �لدعم �حلكومية �ملتعددة، 
مبا يف ذلك »برنامج �ملحتوى �ملحلي« و«م�شروع دعم 
الإمارة  �حلكومية  �مل�شريات  عر  �لذهبية  �لقائمة 

�أبوظبي«.
يف  لالإ�شهام  �مل�شروع  ه��ذ�  �أهمية  �إىل  معاليه  و�أ���ش��ار 
الإمارة  �ل�شحي  �لقطاع  يف  �ل��ذ�ت��ي  �الكتفاء  حتقيق 

�أب��وظ��ب��ي ودول����ة �الإم������ار�ت ب�شكل ع���ام ع��ر حتديد 
�أول��وي��ة، مبا  ذ�ت  رئي�شا  24 منتجا طبيا  قائمة من 
يف ذلك �شناعة �الأدوية و�ملعد�ت �لطبية وم�شتلزمات 
�حلماية �لطبية. وتوقع معايل حممد علي �ل�شرفاء 
�ل�شناعات  م��ن  ك��اف��ي��ة  �مل�����ش��روع جم��م��وع��ة  ي��وف��ر  �أن 
�ل�شوق  �حتياجات  تغطي  �لتي  و�حليوية  �الأ�شا�شية 
حملية  �شناعية  منتجات  توفري  عن  ف�شاًل  �ملحلية، 
خالل  �مل��ت��غ��رية  �مل��دن��ي��ة  �الح��ت��ي��اج��ات  لتغطي  كافية 
ف���ر�ت �الأزم�����ات و�ل���ك���و�رث، وت��ع��زي��ز �الع��ت��م��اد على 
عن  ب���دال  �ل�شوقية  ح�شتها  وزي����ادة  �ملحلية  �ل�شلع 
�مل��ح��وري يف  �مل�����ش��روع  �مل�����ش��ت��وردة، م��وؤك��د� دور  �ل�شلع 
من  ع��دد  وتطوير  جديدة  ��شتثمارية  جم��االت  خلق 

�ل�شناعات �الأ�شا�شية �لقائمة يف �إمارة �أبوظبي.
�لبلو�شي  �ل��ك��رمي  عبد  ر����ش��د  �شعادة  ق��ال  م��ن جانبه 
وك��ي��ل د�ئ����رة �ل��ت��ن��م��ي��ة �الق��ت�����ش��ادي��ة يف �أب��وظ��ب��ي �إن 
�لطبية يف  للم�شانع  �ل�شادرة  �لرخ�ض  �جمايل عدد 
 1.992 ��شتثمارية  بقيمة  رخ�شة   23 بلغ  �الإم��ارة 
بقيمة  حاليا  �الإن�����ش��اء  قيد  منها   10  ، دره���م  مليار 
رخ�شة   13 و  دره��م،  مليون   923 تبلغ  ��شتثمارية 
درهم  مليار   1.069 تبلغ  ��شتثمارية  بقيمة  �إن��ت��اج 
تنتج م�شتلزمات حماية  مق�شمة على خم�ض م�شانع 
و�أربع  دره��م،  مليون   268 ��شتثمارية  بقيمة  طبية 
م�شانع الإنتاج �الأدوية بقيمة ��شتثمارية 467 مليون 
درهم ، و �أربعة م�شانع تقوم باإنتاج �الأجهزة و�ملعد�ت 

�لطبية بقيمة ��شتثمارية 334 مليون درهم.
و�أ�شار �إىل �أن قيمة �ال�شتهالك �ل�شنوي للم�شت�شفيات 
�لطبية  �ملنتجات  من  �لرئي�شة  و�خلا�شة  �حلكومية 
ذ�ت �الأولوية ت�شل �إىل 5.5 مليار درهم وذلك ح�شب 
تت�شدرها  �ملتخ�ش�شة،  �ل�����ش��رك��ات  الإح���دى  در����ش��ات 
 5 ي���ع���ادل  م���ا  �أي   90% بن�شبة  �الأدوي������ة  م��ن��ت��ج��ات 
مليار درهم من �جمايل قيمة �ال�شتهالك، ومن ثم 
�مل�شتلزمات �لطبية بن�شبة %6، يف حني ت�شل ن�شبة 

��شتهالك �ملعد�ت �لطبية �إىل 4%.
تعود  �مل�شتهلكة  �الأدوي���ة  م��ن   74% ن�شبة  �إن  وق��ال 
للم�شاد�ت   14% ي�شمل  مب��ا  �الأ�شا�شية،  ل��الأدوي��ة 
ما  �أو  �حليوية  �لطبية  للمنتجات  و7%  �حليوية، 
باملعد�ت  يتعلق  وفيما  �لبيولوجية..  باالأدوية  يعرف 
 86% ف��اأن  �لطبية  �حلماية  وم�شتلزمات  �لطبية 
ياأتي من  ��شتهالك م�شتلزمات �حلماية �لطبية  من 
�الألب�شة و�الأغطية ذ�ت �ال�شتخد�م �لو�حد وكمامات 
بينما  و�ل��ق��ف��از�ت،  �جلر�حية  و�لكمامات   N95 �ل��� 
و�أجهزة  �مل�شت�شفيات  و�أث���اث  �لتنف�ض  �أج��ه��زة  ت�شكل 
�ملعد�ت  ����ش��ت��ه��الك  م���ن   95% �مل���ر����ش���ى  م���ر�ق���ب���ة 
�ل��ط��ب��ي��ة، يف ح��ني ي����ر�وح �ل��ن��م��و �مل��ت��وق��ع يف �لطلب 
بني  �لطبية  و�مل���ع���د�ت  �حل��م��اي��ة  مل�شتلزمات  �مل��ح��ل��ي 
%89 و%172، وذلك باملقارنة بني عامي 2019 

و 2020.
�جلهود  تعزيز  ���ش��رورة  �لبلو�شي  ر��شد  �شعادة  و�أك��د 
يف  �ملعنية  �جل��ه��ات  خمتلف  ب��ني  و�ل��ت��ع��اون  �مل�شركة 
�بوظبي  �م��ارة  حكومة  قيادة  تطلعات  حتقيق  �شبيل 
�ل��ر���ش��ي��دة يف حت��ق��ي��ق �الأم�����ن �ل�����ش��ن��اع��ي ل���الإم���ارة، 
مكتب  عر  �ل��د�ئ��رة  بني  �ملثمر  �لتعاون  �إىل  م�شري�ً 
�ل�شركاء  م��ن  وع���دد  ل��ه��ا،  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل�����ش��ن��اع��ة  تنمية 
�ال�شر�تيجيني مبا فيهم د�ئرة �ل�شحة يف �أبوظبي، 
و�شركة �أبوظبي للخدمات �ل�شحية “�شحة” بهدف 

حتليل �لفجو�ت �ملتعلقة باملنتجات �الأ�شا�شية �مل�شنعة 
حملياً وتلك �لتي يتم ��شتري�دها من �خلارج، �إ�شافة 
�إىل حتديد جماالت ��شتثمارية حمتملة الإنتاج مو�د 
منهجية  �عتمدنا  لقد   “ و�أ���ش��اف  �إ�شافية.  �أ�شا�شية 
حتديد  على  ترتكز  �مل�شروع،  ه��ذ�  تنفيذ  يف  و��شحة 
خمرجات  على  بناء  �حليوية  �الأ�شا�شية  �لقطاعات 
�النتاجية  �لطاقة  ودر��شة  �حلالية،  �ال�شر�تيجيات 
للم�شانع �ال�شا�شية وحتديد ن�شبة ��شتهالك �ملنتجات 
�ال�شتثمارية  �ملجاالت  وحتديد  �الأ�شا�شية  �ل�شناعية 
�لو�عدة، وذلك من خالل فريق عمل متكامل موؤلف 
حتديد  ومهمته  �مل��ع��ن��ي��ة،  �جل��ه��ات  ع��ن  ممثلني  م��ن 
�الحتياجات �لالزمة من �ملنتجات �ل�شناعية وحتليل 
�لفجو�ت �حلالية يف توفر �ملنتجات �ملحلية من حيث 
�لدكتور طارق  �شعادة  و�لنوع”. من جانبه قال  �لكّم 
 “ لال�شتثمار  �أبوظبي  مكتب  ع��ام  مدير  هندي،  بن 
�أمام  و��شعا  �لباب  �ال�شتثمار �جلديدة  تفتح جماالت 
للم�شتثمرين  �ملتاحة  و�ل��ف��ر���ض  �الإم��ك��ان��ي��ات  تعزيز 
�أو  �أب��وظ��ب��ي  �إم���ارة  يف  حاليا  �مل��ت��و�ج��دي��ن  و�مل�شنعني 
�إذ  فيها؛  وت��ط��وي��ره��ا  �أع��م��ال��ه��م  بتاأ�شي�ض  �ل��ر�غ��ب��ني 
جتارية  فر�ض  خا�ض  ب�شكل  �ل�شحي  �لقطاع  يوفر 
ك��ب��رية ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن، وت��ت��م��ث��ل م��ه��م��ت��ن��ا يف مكتب 
و�مل�شاعدة  �لدعم  كل  توفري  يف  لال�شتثمار  �أبوظبي 
لهذه �ل�شركات”. و�أ�شاف “ نعمل يف مكتب �أبوظبي 
�لتي  �ال�شتثمارية،  �ملجاالت  حتويل  على  لال�شتثمار 
�الأ�شا�شية”  �ل�شناعات  “م�شروع  مت حتديدها �شمن 
�إىل فر�ض جتارية و�عدة، وذلك من خالل م�شاعدة 
ودعم  �ل�����ش��رك��اء،  �أف�����ش��ل  �خ��ت��ي��ار  ع��ل��ى  �مل�شتثمرين 
جهودهم �لر�مية لتو�شعة وتطوير �أعمالهم يف دولة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة وخارجها. كما جُنري حالياً 
�ل�شيا�شات  تعديل  يف  وننظر  �لدر��شات،  من  �لعديد 
�ملرتبطة مبا�شرة بهذه �ملجاالت، ل�شمان توفري فر�ض 

��شتثمارية م�شتد�مة وطويلة �الأمد لل�شركات”.
وقال من جانبه �شعادة �لدكتور جمال حممد �لكعبي، 
�خلدمات  ��شتد�مة  �إن  باالإنابة  �ل�شحة  د�ئ��رة  وكيل 
�أولوية وهدف ن�شعى على �لدو�م لتحقيقه  �ل�شحية 
ولالأجيال  �أب��وظ��ب��ي  �إم���ارة  ملجتمع  باملنفعة  ي��ع��ود  مل��ا 
�لقادمة، حيث حر�شنا على مو��شلة �جلهود جنباً �إىل 
جنب مع �قت�شادية �أبوظبي لتحقيق �الكتفاء �لذ�تي 
يف �ل��ق��ط��اع �ل�����ش��ح��ي يف �الإم�����ارة م��ن خ���الل حتديد 
�ل�شحي  �لقطاع  يف  �مل�شتهدفة  �الأ�شا�شية  �ل�شناعات 
�أو�شع لدعم �ل�شناعات �ملحلية  �أفاق  مبا ي�شمن فتح 

�لتي خطت طريقها بنجاح نحو �البتكار و�لتميز.
�إىل جانب �ل�شركة  �أن �لد�ئرة تعمل  و�أو�شح �شعادته 
�ل��ق��اب�����ش��ة �ل��ت��ي �أط��ل��ق��ت م���وؤخ���ر� م��وؤ���ش�����ش��ة “ر�فد” 
تهدف  و�لتي  �ملجموعة  مل�شريات  جديدة  كموؤ�ش�شة 
ذ�ت  و�خل��دم��ات  �ملنتجات  ���ش��ر�ء  وت��ط��وي��ر  �إد�رة  �إىل 
به  ت��ق��وم  م��ا  ع��ن  ف�شال  �ل�شحية  ب��ال��رع��اي��ة  �ل�شلة 
�شركات  م��ع  م�����ش��رك  وت��ع��اون  تن�شيق  م��ن  �ل���د�ئ���رة 

�لدو�ء �لعاملية لتعزيز جماالت �لبحث و�البتكار.
و�أ�شار �إىل �أن �لقطاع �ل�شحي يف �إمارة �أبوظبي �شهد 
�ملا�شية  �لقليلة  �ل�شنو�ت  خالل  م�شبوق  غري  تو�شعا 
و1835  م�شت�شفى،   66 حاليا  لدينا  يوجد  حيث 
مركز� طبيا وعيادة و880 �شيدلية خارجية خلدمة 
لالأدوية  م�����ش��ت��ودع��ا   77 �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �مل��ج��ت��م��ع، 
مما  �أبوظبي،  ب��اإم��ارة  مرخ�شا  �لطبية  و�مل�شتلزمات 

�خلدمات  على  �ملتز�يد  �لطلب  ��شتيعاب  من  ميكننا 
�ل�شحية ال �شيما خالل �أزمة كوفيد19-.

فر�ض  وزي���ادة  للتو�شع  حاليا  نتطلع  “ �إننا  و�أ���ش��اف 
حاجة  ل�شد  �لدو�ئية  �ل�شناعة  جم��ال  يف  �ال�شتثمار 
و�لفر�ض  �ل���ف���ج���و�ت  وحت���دي���د  �ل�����ش��ح��ي  �ل���ق���ط���اع 
�مل�شتقبلية بالقطاع، حيث يوجد حاليا ثالثة م�شانع 
مرخ�شة عاملة باإمارة �بوظبي الإنتاج �الدوية �ملثيلة 
�أخ����رى ق��ي��د �الن�شاء،  �ل��ط��ب��ي��ة وم�����ش��ان��ع  و�مل��ح��ال��ي��ل 
و�إ�شافة  �ال�شتثمار�ت  جل��ذب  ر�ئ��ع��ة  فر�شة  وه��ن��اك 
خطوط �إنتاجية يف جماالت جديدة بالن�شبة لل�شوق 
و�للقاحات  �لبيولوجية  �الدوي��ة  ت�شنيع  مثل  �ملحلي 
�ل�شعيد  �لوقت �حلايل ل�شد �حلاجة على  خا�شة يف 
�مل��ح��ل��ي و�ل���ع���امل���ي وحت��ق��ي��ق �الك���ت���ف���اء �ل����ذ�ت����ي، كما 
�شناعة  قطاع  يف  �ال�شتثمار  فر�ض  زي��ادة  �إىل  ن�شعى 
و�لتغيري�ت  �لطلب  منو  ملو�كبة  �لطبية  �مل�شتلزمات 
�لعاملية يف �شال�شل �إمد�د م�شتلزمات �لوقاية �لطبية 

وغريها من �ملنتجات �لطبية”.
من جانبه �أكد حممد حارب �لقمزي �ملدير �لتنفيذي 
�أب��وظ��ب��ي للخدمات  ���ش��رك��ة  �مل�����ش��ان��دة يف  ل��ل��خ��دم��ات 
يف  �ل��دو�ئ��ي��ة  �ل�شناعات  �أه��م��ي��ة  “�شحة”  �ل�شحية 
�ل�شحية  و�مل���ر�ك���ز  للم�شت�شفيات  �الأدوي������ة  ت��وف��ري 
�لذ�تي  �الإم���ار�ت، وحتقيق �الكتفاء  �لعاملة يف دول��ة 
ما  �لطبية، خا�شة يف ظل  و�مل�شتلزمات  �الأدوي��ة  من 
ي�شهده �لعامل من �نت�شار لالأوبئة و�الأمر��ض و�لتي 
�أبرزت حتديات كبرية يف توفري �حتياجات �لدول من 

�الأدوية و�مل�شتلزمات �لطبية.
و�أعرب عن فخر �شركة “�شحة” باأن تكون جزء� من 
و�لذي  �أبوظبي  يف  �الأ�شا�شية”،  �ل�شناعات  “م�شروع 
يف  جديدة  ��شتثمارية  جم��االت  ��شتحد�ث  ي�شتهدف 
بهدف  �ل�شحي،  �لقطاع  �أب��رزه��ا  م��ن  قطاعات  ع��دة 
و�مل�شتلزمات  �الأدوي����ة  م��ن  �ل��ذ�ت��ي  �الك��ت��ف��اء  حتقيق 
�أبوظبي  حكومة  توجهات  مع  يتما�شى  مبا  �لطبية، 

لتحقيق �لتنمية �مل�شتد�مة.
وت�شعى د�ئرة �لتنمية �القت�شادية يف �أبوظبي ود�ئرة 
�ل�شحة �أبوظبي و�شركة �أبوظبي للخدمات �ل�شحية 
��شتكمال م�شرية  �إىل  �مل�شروع،  من خالل تنفيذ هذ� 
�لنجاح و�الزدهار �شمن �مل�شاريع �حلالية �لتي يعمل 
و�شركائه  لها  �لتابع  �ل�شناعة  تنمية  مكتب  عليها 
�ال�شر�تيجيني، و�لتي ت�شمل �شيا�شة �الكتفاء �لذ�تي 
من �ل�شلع �ال�شا�شية يف �إمارة �أبوظبي، وم�شروع دعم 
الإمارة  �حلكومية  �مل�شريات  عر  �لذهبية  �لقائمة 

�أبوظبي.
ويهدف �مل�شروع �إىل �إدر�ج �ملنتجات �لطبية �الأ�شا�شية 
�شمن قائمة �ملنتجات �ل�شناعية �لذهبية، و�شع خطة 
من  �لطبي  �ل�شناعي  �الإن��ت��اج  لتعزيز  �شاملة  عمل 
خالل در��شة جماالت �ال�شتثمار �ملح�شورة ومعاجلة 
وحتديد  و�ل��ق��ائ��م��ة،  �ملحتملة  و�مل��ع��وق��ات  �لتحديات 
جدول زمني ال�شتقطاب �شناعات تغطي هذ� �ملجال 
بالتعاون و�لتن�شيق مع د�ئرة �ل�شحة ومكتب �أبوظبي 

لال�شتثمار.
على  تعكف  �ال�شا�شية  �ل�شناعات  م�شروع  �أن  يذكر 
�أبوظبي  يف  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  د�ئ�����رة  ت��ن��ف��ي��ذه 
�أب��وظ��ب��ي للزر�عة  ب��ال��ت��ع��اون و�ل�����ش��ر�ك��ة م���ع ه��ي��ئ��ة 
و�ل�شالمة �لغذ�ئية، ود�ئرة �لطاقة، ود�ئرة �ل�شحة، 

ومكتب �أبوظبي لال�شتثمار.

فالي دبي ت�ستاأنف رحالتها اإىل جزر املالديف اعتبارا من 27 اأكتوبر
•• دبي -وام: 

��شتئناف  عن  �م�ض  دبي«  »فالي  �أعلنت 
جزر  ع��ا���ش��م��ة  م���ال���ي���ه  �إىل  رح���الت���ه���ا 
حيث  �أكتوبر   27 من  �عتبار�  �ملالديف 
بني  ه��ن��اك  �شابقا  تعمل  �لناقلة  ك��ان��ت 
وي���اأت���ي   .  2018 و   2013 ع���ام���ي 
�إع���ادة ه��ذه �خل��دم��ة م��ع تنامي �لطلب 
عليها حيث بد�أت هذه �لوجهة �لو�قعة 
�ل�شياح  با�شتقبال  �ل��ه��ن��دي  �ملحيط  يف 
م���ن ج��م��ي��ع �جل��ن�����ش��ي��ات يف وق���ت �شابق 
ف���الي دبي  �ل�����ش��ي��ف. وت�شغل  ه���ذ�  م��ن 
�أربع رحالت  رحالتها �ىل ماليه بو�قع 
و�خلمي�ض  �ل��ث��الث��اء  �أي����ام  �الأ���ش��ب��وع  يف 
�لرحلة  و���ش��ت��غ��ادر  و�ل�����ش��ب��ت  و�جل��م��ع��ة 
 3 رق���م FZ 1569 م��ن �مل��ب��ن��ى رق���م 
مبطار دبي �لدويل “DXB” �ل�شاعة 
 FZ 1570 �ل��ع��ودة  10:35 ورح��ل��ة 
من مطار �إبر�هيم نا�شر �لدويل يف جزر 
“بالتوقيت   23:30 �ل�شاعة  �ملالديف 
�لوجهات  ع��دد  يرتفع  وبذلك  �ملحلي” 
40 وجهة  �لتي ت�شغلها فالي دبي �إىل 

و�آ�شيا  �إفريقيا  يف  �ملمتدة  �شبكتها  عر 
�لو�شطى و�أوروب��ا و�شبه �لقارة �لهندية 

و�ل�شرق �الأو�شط.
�لتنفيذي  �لرئي�ض  �لغيث  غيث  وق���ال 
ل�شركة فالي دبي.. “ ما زلنا نرى بو�در 
�نتعا�ض مع بدء �ملزيد من �لدول يف رفع 
�لدويل  �ل�شفر  على  �ملفرو�شة  �لقيود 

�شركائنا  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  م��ع��ا  ون��ع��م��ل 
يف  دور�  �ل�شفر  �شناعة  يف  و�ل��ع��ام��ل��ني 
�جلديدة  �لبيئة  ه��ذه  يف  �ل�شفر  حماية 
من  �الأ�شخا�ض  م��ن  �مل��زي��د  متكن  �لتي 
باملرونة  نتميز  ن���ز�ل  وال  بثقة  �ل�شفر 
من  �ملزيد  باإ�شافة  ونلتزم  عملياتنا  يف 
تدفق  لدعم  تدريجي  ب�شكل  �ل��رح��الت 

�أنحاء  ج��م��ي��ع  يف  و�ل�����ش��ي��اح��ة  �ل��ت��ج��ارة 
�ملنطقة ونحن نتطلع �إىل طريقة �ل�شفر 

�جلديدة هذه يف �الأ�شهر �لقادمة”.
ت��ع��م��ل على  دب���ي  ف���الي  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
زي������ادة ع��م��ل��ي��ات��ه��ا ب�����ش��ك��ل م���ط���رد منذ 
�ل�شحن  يوليو وتو��شل ت�شغيل رحالت 
�لوطن  �إىل  �ل��ع��ودة  ورح����الت  �ل��ك��ام��ل��ة 

باالإ�شافة �إىل جدول �لرحالت �ملنتظمة 
و�شتتيح �خلدمة �جلديدة �إىل �ملالديف 
�لوجهة  �إىل هذه  �لو�شول  للم�شافرين 
دبي  م��ن  �ل��ع��ط��الت  لق�شاء  �ل�شياحية 
وخارجها �شو�ء كانو� �شمن �شبكة فالي 
�أو م��ن خ��الل �ل��رم��ز �مل�شرك مع  دب��ي 

طري�ن �الإمار�ت.

»اإمباور« تزود »عني دبي« اأط�ل عجلة ترفيهية يف العامل بخدمات تربيد املناطق

اأحمد بن �سعفار: ملتزمون بتزويد م�ساريع دبي الكربى بخدمات �سديقة للبيئة
 •• دبي -الفجر:

�أعلنت موؤ�ش�شة �الإمار�ت الأنظمة �لتريد 
�مل��رك��زي »�إم���ب���اور«، �أك���ر م���زود خلدمات 
تريد �ملناطق يف �لعامل، عن ربطها عجلة 
لتريد  �ل�شخمة  ب�شبكتها  دب���ي«  ع��ني   «
�ملناطق، وتقع عجلة » عني دبي« يف جزيرة 
»ب��ل��و ووت����رز« ع��ل��ى ���ش��و�ط��ئ دب���ي، وبينما 
�ل�شياح  �م����ام  �أب���و�ب���ه���ا  �جل���زي���رة  ف��ت��ح��ت 
�لعامل يرقب بدء ت�شغيل  و�ل�شكان، فاإن 
�أك��ر و�أعلى  �لتي تعد  عجلة » عني دب��ي« 

عجلة ترفيه يف �لعامل.
وقال �أحمد بن �شعفار، �لرئي�ض �لتنفيذي 
ملوؤ�ش�شة �الإمار�ت الأنظمة �لتريد �ملركزي 
»�إمباور« لقد جرت عمليات تزويد �مل�شروع 
بنجاح،  م��وؤخ��ر�  �ملناطق  تريد  بخدمات 
�لعالية يف  بال�شال�شة و�حلرفية  و�ت�شمت 
تزويد مبنى �لعجلة ب� 850 طن �لتريد. 
مو�شحا �أن عمليات �لتزويد �الخرية تاأتي 
�لذي  �ل��ع��ق��د  مقت�شيات  تلبية  ���ش��ي��اق  يف 

 2015 »مر��ض« عام  �ملوؤ�ش�شة مع  وقعته 
�إجمالية  لتزويد م�شروع �جلزيرة بطاقة 
ت��ري��د، وجرى  25000 ط��ن  م��ق��د�ره��ا 
ب��ال��ف��ع��ل ت��زوي��د ج��زي��رة ب��ل��ووت��رز ب�شبكة 
�إمباور يف �أغ�شط�ض 2017، لتليها بنجاح 
عمليات تزويد عجلة عني دبي.  و�أ�شار بن 
بلووترز«  »جزيرة  م�شروع  �أن  �إىل  �شعفار 
�لبالغ ��شتثمار�ته 6 مليار�ت درهم و�لذي 
و�لعديد  دب�����ي«  »ع����ني  ع��ج��ل��ة  ي��ح��ت�����ش��ن 
�لفخمة  و�لفندقية  �ل�شكنية  �ملباين  من 
دبي،  بلوو�ترز  باال�ض  �شيزرز  فندق  منها 
حيث  �ملميزة،  و�لرفيه  �لت�شوق  ومنافذ 
يعد ��شافة نوعية ملحفظة �ملوؤ�ش�شة، ومن 
متعددة  �لعمر�نية  �الأي��ق��ون��ات  �أب���رز  ب��ني 
�إمباور«   « ت���زوده���ا  �ل��ت��ي  �ال���ش��ت��خ��د�م��ات 
�لعاملية  باملعايري  �ملناطق  بخدمات تريد 

عالية �جلودة، 
و�أ�شاف �أن عجلة عني دبي وجزيرة بلووترز 
�شديقة  �ملناطق  تريد  بطاقة  ي��ت��زود�ن 
�لبيئة، من حمطة جمري� بيت�ض رزيدن�ض 

�لتي جرى حتديثها موؤخر�، وترقيتها �ىل 
توظيف  خ��الل  من  �لثاين  �جليل  �أنظمة 
�لتيار  ت��ول��ي��د  يف  �ل��ع�����ش��ري��ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
�لطاقة  ��شتخد�م  كفاءة  ل�شمان  �مل�شتمر 
ح�شب �لطلب، و��شتخد�م �حللول �ملبتكرة 
يف عمليات ت�شغيل �أنظمة تخزين �لطاقة 
�حلر�رية )TES( يف خز�نني م�شممني 

توزيع  من  �ملحطة  لتتمكن  �لغر�ض  لهذ� 
خالل  �مل�شتهلكني  على  �مل��خ��زن��ة  �ل��ط��اق��ة 
�شاعات �لذروة ما يخفف ب�شكل كبري من 
�شبكة  على  �ملحتملة  و�الأح���م���ال  �الأع��ب��اء 

�لكهرباء يف �ملنطقة. 
و�جلدير ذكره، �أن »�إمباور« تقدم خدمات 
1180 مبنى،  �ملناطق الأكرث من  تريد 
والأكرث من 120 �ألف متعامل كما ت�شل 
من  �أك��رث  �إىل  لل�شركة  �الإنتاجية  �لقدرة 
وتقدم  �لتريد،  م��ن  ط��ن  مليون   1.53
�شديقة  مناطق  تريد  خدمات  �ل�شركة 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة ل���ع���دد م���ن �مل�����ش��اري��ع �ل����ب����ارزة يف 
وبلو  �ملائية،  دب��ي  و�جهة  دب��ي مثل  �إم���ارة 
و�ترز، وجمموعة جمري�، وجمري� بيت�ض 
�لعاملي،  �مل����ايل  دب���ي  ري��زي��دن�����ض، وم���رك���ز 
�لطبية،  دبي  ومدينة  �لتجاري،  و�خلليج 
ب��ح��ري�ت ج��م��ري�، ونخلة جمري�،  و�أب����ر�ج 
مول،  بطوطة  و�ب��ن  جاردنز،  ودي�شكفري 
�لعاملية  و�مل��ن��ط��ق��ة  للت�شميم،  دب���ي  وح���ي 

لالإنتاج �الإعالمي وغريها.

 1.5 مليار درهم ت�سرفات 
عقارات دبي اأم�ش

•• دبي- وام: 
ب��ل��غ��ت �ل��ت�����ش��رف��ات �ل��ع��ق��اري��ة يف د�ئ���رة 
�الأر��شي و�الأمالك بدبي �أم�ض �أكرث من 
�لد�ئرة  �شهدت  حيث  درهم  مليار   1.5
ت�شجيل 122 مبايعة بقيمة 252.67 
مليون درهم منها 18 مبايعة لالأر��شي 
و104  درهم  مليون   124.66 بقيمة 
مبايعة لل�شقق و�لفلل بقيمة 128.01 

مليون درهم.
بقيمة  �الأر����ش��ي  مبايعات  �أه���م  وج���اءت 
و�دي  م��ن��ط��ق��ة  يف  دره�����م  م��ل��ي��ون   47
�ل���ع���م���ردي ت��ل��ي��ه��ا م��ب��اي��ع��ة ب��ق��ي��م��ة 12 
جمري�  نخلة  منطقة  يف  دره���م  م��ل��ي��ون 
تليها مبايعة بقيمة 9 ماليني درهم يف 

منطقة �ملركا�ض .
�خلام�شة  �ل��ث��ن��ي��ة  م��ن��ط��ق��ة  وت�������ش���درت 
�ملناطق من حيث عدد �ملبايعات �إذ �شجلت 
درهم  ماليني   10 بقيمة  مبايعات   3
بت�شجيلها  جمري�  نخلة  منطقة  وتلتها 
م��ب��اي��ع��ت��ني ب��ق��ي��م��ة 13 م��ل��ي��ون دره���م 
بت�شجيلها  �الأوىل  �ل�شبا  ن��د  يف  وثالثة 

. درهم  ماليني  مبايعتني بقيمة 7 
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مهرجان دبي للمفرو�سات 
2020 ينطلق 24 �سبتمرب

 •• دبي- وام: 

ينطلق »مهرجان دبي للمفرو�شات 2020 » يف دورته �لثانية و�لذي تنظمه موؤ�ش�شة 
دبي للمهرجانات و�لتجزئة هي �إحدى موؤ�ش�شات د�ئرة �ل�شياحة و�لت�شويق �لتجاري 
و�الأدو�ت  للمفرو�شات  �لتجارية  �لعالمات  �أ�شهر  من  نخبة  مع  بالتعاون   - بدبي 
 24 �ملر�كز و�ملحالت �لتجارية بدبي وذلك خالل �لفرة من  �ملنزلية يف خمتلف 
10 �أكتوبر �ملقبل. ويقدم �ملهرجان �أحدث �لت�شاميم و�أفكار  �شبتمر �جلاري �إىل 
�لديكور �لع�شرية بتخفي�شات متميزة تر�وح بني 25 و 75 باملائة.. فيما ميكن 
�لفوز  �أو  �لقطاع  �خل��ر�ء يف  �أب��رز  ��شت�شار�ت من  على  و�ملقيمني �حل�شول  للزو�ر 
بتجربة �إقامة جمانية يف �شقة فاخرة �أو �ال�شتمتاع بفر�ض لتجديد �لغرف �أو �ملنازل 

�أو �حلد�ئق مع عرو�ض »ت�شوق و�ربح » �ملتميزة يف �أ�شهر متاجر �ملفرو�شات بدبي.

   مليارا درهم مكا�سب الأ�سهم و�سط �سيطرة 
الإيجابية على تعامالت اأول اأيام الأ�سبوع 

 •• اأبوظبي-وام:

من  �الأول  �ليوم  يف  �الإمار�تية  �الأ�شهم  �أ�شو�ق  تعامالت  على  �الإيجابية  �شيطرت 
�إغالقات  تباين  رغ��م  وذل���ك  �شبتمر  �شهر  م��ن  �الأخ���ري  قبل  �الأ���ش��ب��وع  تعامالت 
�مل��وؤ���ش��ر�ت �ل��ع��ام��ة يف ك��ل م��ن �شوقي �أب��وظ��ب��ي ودب���ي �مل��ال��ي��ني. و�أ���ش��ف��رت ح�شيلة 
�لتعامالت عن زيادة �لقيمة �ل�شوقية الأ�شهم �ل�شركات �ملتد�ول خالل جل�شة �م�ض 
نحو ملياري درهم وفقا ملا تظهره �الح�شائيات �ل�شادرة عن �الأ�شو�ق. وفيما �رتفع 
�ملوؤ�شر �لعام ل�شوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية بن�شبة %0.79 بالغا م�شتوى 4546 
نقطة �أكتفى �ملوؤ�شر �لعام ل�شوق دبي �ملايل باالإغالق عند م�شتو�ه يف جل�شة �خلمي�ض 
�ملا�شي تقريبا وهو 2320 نقطة. وبرغم �لهدوء �لذي �شيطر على حركة موؤ�شر 
�شوق دبي �ملايل �إال �أن ذلك مل مينع �شريحة من �الأ�شهم �لقيادية مو��شلة �الرتفاع 
3 در�ه��م وتبعه يف نف�ض  �إىل  �ل��ذي متكن من �ل�شعود  ويف مقدمتها �شهم �عمار 
�ر�مك�ض  �شهم  �شهد  كما  دره��م.   2.55 عند  �ملغلق  للتطوير  �عمار  �شهم  �الجت��اه 
مزيد� من �لن�شاط بالغا 4 در�هم وو��شلت ��شهم �لتاأمني �لتكافلي �شعودها بقيادة 
د�ر �لتكافل �ىل 98 فل�شا و�شالمة 84 فل�شا. ويف �شوق �لعا�شمة و��شل �شهم بنك 
�أبوظبي �الأول قيادة �لن�شاط مرتفعا �ىل 11.40 درهم باالإ�شافة �ىل �شهم �لد�ر 
در�هم   5 �إىل  ن�شاطا قويا �شاعد�  �لبحرية  �شهم �جلر�فات  ،و�شهد  درهم   2.08
و�شط تد�والت مكثفة جتاوزت قيمتها 98 مليون درهم وذلك بعد �عالن �ل�شركة 
�ل�شفقات  قيمة  بلغت  فقد  �ل�شيولة  م�شتوى  وعلى  جديد.  مب�شروع  فوزها  عن 
�ملرمة يف �ل�شوقني نحو 570 مليون درهم وو�شل عدد �الأ�شهم �ملتد�ولة 292 

مليون �شهم نفذت من خالل 5980 �شفقة.

املجموعة الت�ساورية الإقليمية ملنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اأفريقيا تناق�ش التطورات القت�سادية واملالية عامليا واإقليميا

 •• الريا�ض-وام:

و�شمال  �الأو���ش��ط  �ل�شرق  ملنطقة  �الإقليمية  �لت�شاورية  �ملجموعة  عقدت 
�الت�شال  18 عر  �ل�  �جتماعها  �مل��ايل،  �ال�شتقر�ر  ملجل�ض  �لتابعة  �أفريقيا 

�ملرئي ملناق�شة �آخر �لتطور�ت �القت�شادية و�ملالية عامليا و�إقليميا.
�لعربي  �ل��ن��ق��د  موؤ�ش�شة  حم��اف��ظ  م��ن  م�شركة  ب��رئ��ا���ش��ة  �الج��ت��م��اع  ع��ق��د 
�أح��م��د ب��ن ع��ب��د�ل��ك��رمي �خلليفي، وحم��اف��ظ م�شرف  �ل�����ش��ع��ودي �ل��دك��ت��ور 
�ملجموعة  �أع�شاء  تبادل  �ملعر�ج، حيث  ر�شيد بن حممد  �ملركزي  �لبحرين 
وجهات �لنظر حول �آخر تد�عيات جائحة فريو�ض كورونا على �ال�شتقر�ر 
�ملايل، و�أي تهديد�ت متو�شطة �أو طويلة �الأجل لال�شتقر�ر �ملايل �الإقليمي 

�لتي قد تن�شاأ عن �جلائحة و�آثارها �القت�شادية.

خالل اأوىل �صل�صلة اللقاءات الفرتا�صية التي نظمتها غرفة دبي بح�ص�ر ممثلي القطاع اخلا�ض

هالل املري: دبي اأظهرت مرونة عالية يف ال�ستجابة
 بكفاءة و�سرعة ملختلف ظروف بيئة الأعمال ومتغريات ال�سوق

م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي ي�ست�سيف جل�سة تعارف افرتا�سية
 لدعـم �سـركات التكنولوجيا املاليـة خـالل اأزمـة »كوفيد-19«

 •• راأ�ض اخليمة – الفجر:

�أكد حممد علي م�شبح �لنعيمي، رئي�ض جمل�ض �إد�رة 
غرفة ر�أ�ض �خليمة، على �أهمية �لعالقات �القت�شادية 
بني ر�أ�ض �خليمة و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية، حيث 
تعتر من �أهم �ل�شركاء �لتجاريني فهي حتتل �ملرتبة 
بح�شة  لالإمارة  �مل�شدرة  �الأ�شو�ق  �أهم  �شمن  �لثانية 
�ل�شاد�شة  �مل��رت��ب��ة  حت��ت��ل  ك��م��ا   ،9.3% تبلغ  ن�شبية 
م��ن ح��ي��ث ح��ج��م �ل��ت��ج��ارة �ل��ك��ل��ي م��ع �الإم�����ارة بن�شبة 
درهم  م��ل��ي��ون   558 ي��ف��وق  م���ا  ب��ل��غ��ت  %4وبقيمة 
�إم����ار�ت����ي خ���الل �ل���ع���ام �مل��ا���ش��ي، وب��ن�����ش��ب��ة من���و بلغت 
�ل�شركات  �أع��و�م، كما يبلغ عدد  %67 خالل خم�شة 
�الأمريكية يف ر�أ�ض �خليمة 113 �شركة متار�ض 248 
�الإ�شالح،  وخ��دم��ات  �لتجارة  ب��ني  م��ا  ت��وزع��ت  ن�شاطاً 
و�لنقل  و�لتاأجري،  و�لعقار�ت  �لتحويلية،  و�ل�شناعات 
و�لبناء  و�لت�شييد  و�مل��ط��اع��م  و�ل��ف��ن��ادق  و�ل��ت��خ��زي��ن، 
�ملالية،  و�لو�شاطة  و�لتعليم،  �ملجتمعية،  و�خل��دم��ات 
�لرثو�ت  و����ش��ت��غ��الل  و�ل��ت��ع��دي��ن  و�ل���زر�ع���ة  و�ل�شحة 
�ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة. ج����اء ذل����ك خ����الل ل���ق���اء �أع����م����ال عقده 
توما�ض   / م��ع  �ل��غ��رف��ة  مبقر  �الإد�رة  جمل�ض  رئي�ض 
�ملتحدة  �لواليات  �شفارة  �لتجاري يف  �مل�شت�شار  برونز، 

�الأمريكية لدى �لدولة، و�مل�شت�شار �الإقليمي لل�شوؤون 
�لتجارية يف منطقة �خلليج، وبح�شور حممد ح�شن 
�ل�����ش��ب��ب، م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة ر�أ�����ض �خل��ي��م��ة بالوكالة، 
و�إميان �لهيا�ض، م�شاعد �ملدير �لعام لقطاع �خلدمات 
�مل�شوؤولني  �الأع���م���ال وع���دد م��ن  �ل��ت��ج��اري��ة وت��ط��وي��ر 
�شبل  تطوير  �آليات  �للقاء  ��شتعر�ض  حيث  بالغرفة، 
�لنعيمي  و�أ���ش��ار  �جلانبني.  بني  �القت�شادي  �لتعاون 
�ل��ق��ط��اع �خل���ا����ض لدى  �ل��ل��ق��اء يف رب���ط  �أه��م��ي��ة  �إىل 
�القت�شادية  �لعالقات  دع��م  يف  ي�شاهم  مبا  �لطرفني 
�أن  م�شيفاً  �مل�����ش��رك،  �اله��ت��م��ام  ذ�ت  �ل��ق��ط��اع��ات  يف 
يف  �أقيم  �لذي  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع  معر�ض 
ر�أ�ض �خليمة يف نوفمر �ملا�شي كان مرحلة �نتقالية 
�ل�شغرية  للم�شاريع  �لتجارية  �لعالقات  م�شتوى  يف 
و�ملتو�شطة بني �لعديد من دول �لعامل ور�أ�ض �خليمة 
وخ��ا���ش��ة م��ع �ل�����ش��رك��ات �الأم��ري��ك��ي��ة �ل��ت��ي ���ش��ارك��ت يف 
�ملعر�ض، الفتا �إىل �ن غرفة ر�أ�ض �خليمة تتبنى �أحد 
تدعم  و�لتي  �شتيفي(  )جائزة  �لعاملية  �جلو�ئز  �أرف��ع 
حيث  ؛  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �ل�شركات  ومن��و  تطور 
�شارك يف �جلائزة �شركات من 26 دولة ؛ الفتا �ىل �ن 
روؤيتنا �مل�شتقبلية باالإمارة وخالل �ل�شنو�ت �ملقبلة هي 
�حلر�ض على جذب و��شتقطاب �ل�شركات ورجال �ملال 

وتوفري  وحتفيزهم   ، ب��االم��ارة  لال�شتثمار  و�الع��م��ال 
بها. من  �الأع��م��ال و�الرت��ق��اء  ��شتد�مة  كل ما ي�شمن 
�شهدته  �ل���ذي  بالتطور  ب��رون��ز  ت��وم��ا���ض  �أ���ش��اد  جانبه 
و�لطفرة  �الأخ����رية  ���ش��ن��و�ت  �لع�شر  يف  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����ض 
�القت�شادية �لتي حتدث يف �الإمارة، متطلعاً �إىل تنمية 
�أعرب  كما  �خليمة،  ر�أ����ض  م��ع  �القت�شادية  �ل�شر�كة 

عن تقديره للتقدم �مل�شتمر �ل��ذي حت��رزه �الإم��ارة يف 
�إىل  منفتحة،  و�قت�شادية  ��شتثمارية  �شيا�شات  تنفيذ 
�لوجهات  �أه��م  كاأحد  دوره��ا  لتعزيز  م�شاعيها  جانب 
�ال�شتثمارية يف �ملنطقة، م�شري�ً �إىل �أهمية �لعمل على 
لدى  �الأعمال  جمتمع  ي�شم  �فر��شي  حدث  تنظيم 

�جلانبان لالطالع وتبادل �لفر�ض �ال�شتثمارية.

•• دبي-الفجر:

�مل���ري، مدير  ���ش��ع��ادة ه��الل �شعيد  �أك���د 
عام د�ئرة �ل�شياحة و�لت�شويق �لتجاري 
دبي  �إم����ارة  �أن  لل�شياحة«  »دب���ي  ب��دب��ي 
�ال�شتجابة  يف  ع��ال��ي��ًة  م��رون��ًة  �أظ��ه��رت 
بيئة  ظ���روف  ملختلف  و���ش��رع��ة  ب��ك��ف��اءة 
�الأع������م������ال، وق����درت����ه����ا ع���ل���ى م����و�ءم����ة 
متغري�ت  م���ع  وت��وج��ه��ات��ه��ا  خ��ط��ط��ه��ا 
بتناغم  �ل��ع��م��ل  �إن  م�����ش��ي��ف��اً  �ل�������ش���وق، 
�ملنظومة  وتو�فق بني خمتلف مكونات 
�لركيزة  ي�����ش��ك��ل  دب���ي  يف  �الق��ت�����ش��ادي��ة 
�الأ���ش��ا���ش��ي��ة جل��ه��ود �الإم����ارة يف �لتكيف 
مع  خ�شو�شاً  �مل�شتجدة،  �ل��ظ��روف  من 
ت�شكيل  على  �لقائمة  �لو��شحة  �لروؤية 
�لتخ�ش�شات  خمتلف  م��ن  ع��م��ل  ف���رق 
بتطويرها  نقوم  �لتي  �مل�شاريع  تو�كب 
�لتخطيط  من  ب��دء�ً  مر�حلها  كافة  يف 

و�نتهاء بالتنفيذ و�لت�شليم.
»تنفيذ�ً  ق����ائ����اًل:  ����ش���ع���ادت���ه  و�أ������ش�����اف 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�ض 
�ل�����وزر�ء حاكم  رئ��ي�����ض جمل�ض  �ل��دول��ة 
دبي »رعاه �هلل«، حتر�ض �حلكومة على 
و��شتثنائياً من  �أن يكون عملها متميز�ً 
�خلر�ت  وح�شد  �لتام  �لتن�شيق  خ��الل 
و�لطاقات �ملوجودة لدى كافة �جلهات، 
�لقطاع  م��ع  م�شتمر  ب�شكل  و�ل��ت��ع��اون 
�خلا�ض، وقد ظهر هذ� جلياً يف �خلطة 
�لتي مت �عتمادها على م�شتوى �الإمارة 
للتعامل مع �أزمة جائحة »كوفيد-19«. 
ج��اء ذل��ك خ��الل �إط���الق غ��رف��ة جتارة 
و�شناعة دبي موؤخر�ً ملبادرتها �جلديدة 

�لتي  �الفر��شية«،  �للقاء�ت  »�شل�شلة 
ع���دد�ً  م��ب��ا���ش��رة  ل���ق���اء�ت  يف  ت�شت�شيف 
�الأعمال من  روؤ�شاء وق��ادة جمتمع  من 
ملناق�شة  و�خل���ا����ض،  �ل���ع���ام  �ل��ق��ط��اع��ني 
ببيئة  �لعالقة  ذ�ت  �لر�هنة  �ملو��شيع 
�الأع����م����ال، وج���ه���ود �ل��ت��ع��ايف م���ن �أزم����ة 
فريو�ض كورونا �مل�شتجد )كوفيد-19(، 
وت�شليط �ل�شوء على �جلهود �حلكومية 
�ل�����ش��ل��ب��ي��ة لهذه  �ل���ت���د�ع���ي���ات  ل��ت��خ��ط��ي 
�الأزم����ة ع��ل��ى ق��ط��اع �الأع���م���ال، و�شمان 

��شتد�مة و��شتمر�رية �الأعمال.
وحت������دث �مل������ري خ�����الل �ل���ل���ق���اء �ل����ذي 
ح�����ش��ره ���ش��ع��ادة ح��م��د ب��وع��م��ي��م، مدير 
ع�����ام غ����رف����ة دب�����ي و�أك��������رث م����ن 600 
�لقطاع  60 دول��ة ميثلون  م�شارك من 
وجمموعات  جم���ال�������ض  م����ن  �خل����ا�����ض 
�الأعمال �لتي تعمل حتت مظلة �لغرفة 
ومهتمني  ومهنية  �قت�شادية  وهيئات 
�لعاملة يف  �ل�����ش��رك��ات و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن 
�الإم�����ارة، ح��ول ج��ه��ود »دب���ي لل�شياحة« 
�آمنة  ك��وج��ه��ة  دب����ي  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  يف 
�ل�شوء على  لل�شفر و�ل�شياحة، م�شلطاً 
�عتمدتها  �لتي  و�خلطو�ت  �الإج���ر�ء�ت 

�لد�ئرة ملو�جهة �ملتغري�ت �حلالية.
و�أ����ش���اف �مل����ري ق��ائ��اًل:«ي��ت��م��ي��ز قطاع 
�ل�شياحة يف دبي ببنية حتتية ر�ئدة على 
��شتعد�دنا  �أدى  وق��د  �ل��ع��امل،  م�شتوى 
و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون  وك���ذل���ك  �مل�����ش��ب��ق، 
�جلائحة  �إد�رة  �إىل  �جلهات  جميع  بني 
بكفاءة عالية، �الأمر �لذي �أتاح لنا �لبدء 
وجهات  ع��دة  من  �مل�شافرين  با�شتقبال 
�لتام  عاملية مع �حلر�ض على �لتطبيق 
و�ل�شالمة.  �ل�����ش��ح��ة  م��ع��اي��ري  ل��ك��اف��ة 

معاودة  يف  �جل��ه��ود  ه��ذه  �شاهمت  وق��د 
�الن��ف��ت��اح ع��ل��ى �الأ����ش���و�ق �ل��ع��امل��ي��ة �لتي 

�تخذت خطو�ت مماثلة«. 
وخ��ت��م �مل����ري ق��ائ��اًل:«ل��ق��د ح��ر���ش��ن��ا يف 
�لتز�منا  ت��اأك��ي��د  على  لل�شياحة«  »دب���ي 
وو�شعه  لعملياتنا  �ل��رق��م��ي  بالتحول 
على قائمة �أولوياتنا، حيث قمنا باإعادة 
للم�شافرين  �ل���زي���ارة  ب��ت��ج��رب��ة  �ل��ن��ظ��ر 
فئات �جلمهور  على  بناء  دول��ة  كل  من 
لدى  �ملف�شلة  و�خل���ي���ار�ت  �مل�����ش��ت��ه��دف، 
ك�����ل م���ن���ه���ا. وق������د مت ت�������ش���م���ي���م ه���ذه 
و�شول  تعزيز  بهدف  �ملبتكرة  �لتقنيات 
لهم يف  �أف�شل  وت��وف��ري جتربة  �ل���زو�ر، 
يف  �ل�شياحي  �جل���ذب  م��ن��اط��ق  خمتلف 
�لطابع  هذ�  �إ�شفاء  لنا  ويتيح  �ملدينة. 

�ل�����ش��خ�����ش��ي ع��ل��ى �ل��ت��ج��رب��ة ب���ن���اء على 
�أ�شو�ق  فتح  مو��شلة  �لرقمية  �لبيانات 
�خليار�ت  وحت�شني  جديدة،  وقطاعات 
من  يعزز  �ل��ذي  �الأم���ر  حالياً،  �لقائمة 
ويوؤكد  �لنمو  م��وؤ���ش��ر  على  دب��ي  مكانة 
�أف�شل  قائمة  �شمن  �ملتميز  ح�شورها 
خم�ض وجهات �شياحية عاملية يف جمايل 
�أ�شار  �الأع���م���ال و�ل���رف���ي���ه«.  وب�����دوره 
جتارة  غرفة  عام  مدير  بوعميم،  حمد 
�لذي  �ل���دور  �أهمية  �إىل  دب��ي  و�شناعة 
�لتو��شل  ج�شور  بناء  يف  �لغرفة  تلعبه 
و�لتفاعل بني �لقطاع �خلا�ض و�جلهات 
�شل�شلة  �أن  معتر�ً  �ملعنية،  �حلكومية 
ل���ق���اء�ت �الأع���م���ال �الف��ر����ش��ي��ة ت�شكل 
�خلا�ض  �لقطاع  ت�شاعد  �إ�شافية  نافذة 

يف  �مل�شتجد�ت  �أح���دث  على  �لتعرف  يف 
مع  ب�شفافية  و�لتفاعل  �الأع��م��ال،  بيئة 
�ملتعلقة  �الأ�شئلة  وط��رح  �الأع��م��ال  ق��ادة 
وخططهم  وحت��دي��ات��ه��م  ب��ه��و�ج�����ش��ه��م 
�أن  �الأع��م��ال. و�أك��د بوعميم  يف جمتمع 
�ل�شر�كة بني �لقطاعني �لعام و�خلا�ض 
��شر�تيجية  �شر�كة  دب��ي هي  �إم��ارة  يف 
�حلالية  �الأزم���ة  خ��الل  جناحها  �أثبتت 
جلائحة »كوفيد-19«، وجتلت بحزمة 
�أقرتها  �ل���ت���ي  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �حل���و�ف���ز 
مو�جهة  ل��ل��ق��ط��اع يف  دع���م���اً  �حل��ك��وم��ة 
ملتزمة  �لغرفة  �أن  معتر�ً  �لتحديات، 
حو�ره  وتفعيل  �خلا�ض  �لقطاع  بدعم 
لالأهد�ف  خ��دم��ة  �ل���ع���ام  �ل��ق��ط��اع  م���ع 

�لتنموية ودعماً ملجتمع �الأعمال. 

 •• اأبوظبي-الفجر: 

�الإ�شالمي،  �أبوظبي  ��شت�شاف م�شرف 
�الإ�شالمية  �ملالية  �خلدمات  جمموعة 
ع  ُم�شرِّ برنامج  م��ع  بالتعاون  �ل��ر�ئ��دة، 
يف  هايف  »فينتك  �ملالية  �لتكنولوجيا 
�لر�بع  للعام  �لعاملي«  �مل��ايل  دب��ي  مركز 
�فر��شية  تعارف  جل�شة  �لتو�يل  على 
�لتكنولوجيا  ���ش��رك��ات  �أك�����رث  ل��ب��ع�����ض 
م�شتوى  على  و�ب��ت��ك��ار�ً  طموحاً  �ملالية 

�لعامل.
لثماين  قيمة  فر�شة  �جلل�شة  و�أت��اح��ت 
�لتكنولوجيا  جم��ال  يف  نا�شئة  �شركات 
�ملالية، من دول بينها �لواليات �ملتحدة 
و�ململكة  و�لبحرين  و�شنغافورة  وكند� 
مفاهيمهم  ال����ش���ت���ع���ر�����ض  �مل����ت����ح����دة، 
�لتطوير  ق���ي���د  �مل���ب���ت���ك���رة  وح���ل���ول���ه���م 
مثمرة  ف��ردي��ة  مناق�شات  يف  و�مل�شاركة 
م���ع ك��ب��ار م�����ش��وؤويل �مل�����ش��رف وخ���ر�ء 

�خلدمات �مل�شرفية �لرقيمة فيه.

عر�شتها  �ل���ت���ي  �مل���ف���اه���ي���م  وت���ن���وع���ت 
�ل�����ش��رك��ات �ل��ن��ا���ش��ئ��ة �مل�����ش��ارك��ة م���ا بني 
�ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا �مل���ال���ي���ة �الإ����ش���الم���ي���ة 
وتكنولوجيا  �لتنظيمية  و�لتكنولوجيا 
ك�����ش��ف خماطر  وح����ل����ول  �مل����دف����وع����ات 
�الحتيال وتعزيز �لتفاعل مع �لعمالء، 
�ل�شركات  ه��ذه  حتظى  �أن  �ملمكن  وم��ن 
م�شرف  مع  تعاونها  مو��شلة  بفر�شة 
�أب���وظ���ب���ي �الإ����ش���الم���ي ل��ت��ط��وي��ر حلول 
ف��ع��ال��ة ت��ع��زز وت��ك��م��ل جم��م��وع��ة حلوله 
�ل��رق��م��ي��ة �مل��ت��ن��وع��ة مب��ا ي���رثي جتربة 

عمالئه.
ويف هذه �ملنا�شبة، قال طلحة خان، رئي�ض 
�البتكار يف م�شرف �أبوظبي �الإ�شالمي: 
�لتبعات  �ل��ت��ع��ايف م��ن  ن��و����ش��ل  »ب��ي��ن��م��ا 
جائحة  خ��ل��ف��ت��ه��ا  �ل���ت���ي  �الق���ت�������ش���ادي���ة 
�أبوظبي  يدرك م�شرف  ’كوفيد-19‘، 
�لتكنولوجيا  ���ش��رك��ات  �أن  �الإ���ش��الم��ي 
�ملالية بحاجة �إىل دعمنا �ليوم �أكرث من 
�أي وقت م�شى. لذلك يرى �مل�شرف �أنه 

من �ملهم ج��د�ً مو��شلة عقد مثل هذه 
�جلل�شات بالتعاون مع ’فينتك هايف يف 

مركز دبي �ملايل �لعاملي‘».
و�أ����ش���اف: »ن��ه��دف م��ن خ���الل �حل���و�ر 
�ل�شركات  مع  �لبناءة  و�لنقا�شات  �ملثمر 
�لنا�شئة �لثمانية يف جمال �لتكنولوجيا 
�ملالية �إىل مو�كبة �أحدث �الجتاهات يف 
�لقطاع وحتديد فر�ض جديدة للتعاون 

و�ل�شر�كات �ملحتملة فيما بيننا. 
�حلدث  ل��ه��ذ�  ��شت�شافتنا  �أه��م��ي��ة  و�إن 
��شتك�شاف  م���ن  مت��ك��ي��ن��ن�����ا  يف  تتمث����ل 
�ملالية  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ح���ل���ول  �أف�������ش���ل 
�شاأنها  م���ن  �ل��ت��ي  و�مل��ب��ت��ك��رة  �ل����و�ع����دة 
�حتياجات  ملو�كبة  �مل�شرف  جهود  دعم 
هذ�  خ��الل  وخا�شة  �ملتطورة  �لعمالء 

�لوقت«.
لرنامج  رئي�شاً  د�ع��م��اً  �مل�شرف  وُي��ع��د 
»ف��ي��ن��ت��ك ه���اي���ف يف م���رك���ز دب����ي �مل���ايل 
�ملالية  �لتكنولوجيا  ع  م�����ش��رِّ �ل��ع��امل��ي«، 
�ل����ذي �أط��ل��ق��ه �مل��رك��ز ب��ه��دف دع���م منو 

�ملالية  �لتكنولوجيا  منظومة  وتطوير 
يف دولة �الإمار�ت.

�الإ�شالمي  �أب��وظ��ب��ي  م�����ش��رف  وي��ع��م��ل 
على تنفيذ برنامج حتول رقمي متقدم 
للم�شرف  �ل���رق���م���ي  �مل��خ��ت��ر  ي�����ش��م��ل 
عمل  م�شاحة  وه��و   ،)Simple Lab(
�مل�شرف  �الب��ت��ك��ار يف  ل��ف��ري��ق  ع�����ش��ري��ة 
بينهم  فيما  �ل��ت��ع��اون  الأع�����ش��ائ��ه  تتيح 
�ل�شركات  م���ن  ���ش��ب��ك��ة  م���ع  و�ل��ت��و����ش��ل 
�ملبتكرة و�لنا�شئة يف جمال �لتكنولوجيا 
�بتكار  ب��ه��دف  �لرقمي  و�مل��ج��ال  �ملالية 
حلول مالية وم�شرفية ترتقي بتجربة 
�لعمالء نحو �آفاق جديدة. وباالإ�شافة 
�أزمة  �مل�شرف خالل  ذل��ك، حر�ض  �إىل 
مو��شلة  على  “كوفيد-19”  جائحة 
�حتياجات عمالئه بجودة عالية  تلبية 
ومبا ي�شمن �شالمتهم ور�حتهم وذلك 
عر �إطالق �لعديد من �حللول �ملبتكرة 
�لتي متكنهم من �لو�شول عن بعد �إىل 

�خلدمات �مل�شرفية �لتي يحتاجونها.
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•• دبي-وام:

�الإ���ش��الم��ي يف  �ل��ع��ا���ش��ر للتمويل  �مل���وؤمت���ر  ي��ن��اق�����ض 
�ل��ق��ط��اع و�الآث����ار  ت��وق��ع��ات  �ف��ر����ش��ي��ت��ني  جل�شتني 
�لت�شنيفات �الئتمانية لدول جمل�ض  �ملرتبة على 
بي  �آن��د  »�إ���ض  وكالة  ت�شت�شفهما  �خلليجي  �لتعاون 
جلوبال« للت�شنيفات �الئتمانية بالتعاون مع مركز 
�القت�شاد  لتطوير  دب��ي  ومركز  �لعاملي  �مل��ايل  دب��ي 
لالقت�شاد  �لعاملية  �لقمة  م��ن  وب��دع��م  �الإ���ش��الم��ي 
�الإ�شالمي ومب�شاركة عدد من خر�ء وقادة قطاع 
خدمات �لتمويل �الإ�شالمي �إىل جانب كبار �ملحللني 

لدى �لوكالة.

 22 ي��وم  �الأوىل  �جلل�شة  يف  �مل��ت��ح��دث��ون  ويناق�ض 
�شبتمر �حلايل توقعاتهم للقطاع يف عامي 2020 
و2021. ويتم خالل �ملوؤمتر ت�شليط �ل�شوء على 
�مل�شتجد على قطاع  ك��ورون��ا  ت��اأث��ري ف��ريو���ض  م��دى 
�لتمويل �الإ�شالمي باالإ�شافة �إىل ��شتك�شاف فر�ض 

�لتحول و�لتنمية �ملمكنة.
يناق�ض  �شبتمر   29 ي��وم  �لثانية  �جلل�شة  وخ��الل 
كبار حمللي وكالة »�إ�ض �آند بي جلوبال« للت�شنيفات 
لدول  �ل�شيادية  للت�شنيفات  توقعاتهم  �الئتمانية 
�لت�شنيفات  وك��ذل��ك  �خل��ل��ي��ج��ي  �ل��ت��ع��اون  جمل�ض 

�الئتمانية للقطاع �ملايل و�ل�شركات و�لتاأمني.
وق����ال ه����ادي م��ل��ك��ي �ل��رئ��ي�����ض �الإق��ل��ي��م��ي و�لع�شو 

�آند  »�إ���ض  �الأو�شط يف وكالة  �ل�شرق  �ملنتدب ملنطقة 
�أن  » ي�شعدنا  بي جلوبال« للت�شنيفات �الئتمانية.. 
ن�شت�شيف مرة �أخرى مثل هذ� �حلدث �لذي يوفر 
قيمة هائلة لقطاع �لتمويل �الإ�شالمي كما نتوجه 
بال�شكر و�لتقدير لكل من مركز دبي �ملايل �لعاملي 
و�لقمة  �الإ�شالمي  �القت�شاد  لتطوير  دبي  ومركز 
ودعمهم  لتعاونهم  �الإ�شالمي  لالقت�شاد  �لعاملية 
�مل��ت��و����ش��ل، ول��ك��ل م���ا ي��ق��دم��وه م���ن ج��ه��ود حثيثة 
دولة  يف  هنا  �الإ���ش��الم��ي  �لتمويل  قط������اع  لتعزيز 

�الإمار�ت«.
و�أو�شح �أن �ملوؤمتر �الفر��شي لهذ� �لعام �شيناق�ض 
�لتمويل  �أدو�ت  من  �لعديد  من  �ال�شتفادة  كيفية 

�خل�شر�ء  �ل�����ش��ك��وك  ت�����ش��م��ل  و�ل���ت���ي  �الإ����ش���الم���ي 
�مل��ث��ل��ى يف  �ل��ت��ع��اون  و���ش��ب��ل  �الج��ت��م��اع��ي��ة  و�الأدو�ت 
�ملالية بهدف دعم  جماالت �لرقمنة و�لتكنولوجيا 
�آث����ار ف��ريو���ض كوفيد-19 يف  �ل��ت��ع��ايف م��ن  ج��ه��ود 
�أف�شل  يناق�ض  كما  �لرئي�شية..  �الإ�شالمية  �ل��دول 
�الأ�شاليب �ملمكنة لتعزيز قطاع �لتمويل �الإ�شالمي 
و��شتقطاب �مل�شتثمرين يف جماالت �الإد�رة �لبيئية 

و�الجتماعية وحوكمة �ل�شركات.
ب���ي جلوبال«  �آن����د  »�إ������ض  ك��ال��ة  �إىل ح��ر���ض  و�أ����ش���ار 
ل��ل��ت�����ش��ن��ي��ف��ات �الئ��ت��م��ان��ي��ة ع��ل��ى ق���ي���ادة م��ث��ل هذه 
تقدمي  يف  و�ال�شتمر�ر  �لقطاع  يف  �ملهمة  �لنقا�شات 

معلومات قيمة لقطاع �الأعمال.

موؤمتر التمويل الإ�سالمي يناق�ش توقعات القطاع والآثار املرتتبة على الت�سنيفات الئتمانية لدول اخلليج
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»WiFi6« جامعة ال�سارقة توقع عقدا لتحويل البنية التحتية ل�سبكة الت�سال الال�سلكي اإىل اجليل اجلديد
 •• ال�شارقة -الفجر:

�أحد  تنفيذ  �ل�شارقة عقد  وقعت جامعة 
�مل�شاريع �ال�شر�تيجية �لهامة مع �شركة 
�شي   - و�لطاقة  �حلو��شيب  تكنولوجيا 
 Computer and Power( تي  بي 
بهدف   )Technology- CPT
حتديث �لبنية �لتحتية ل�شبكة �الت�شال 
د�خل   )WiFi( باالأنرنت  �لال�شلكي 
لتقنية  وحت���وي���ل���ه���ا  �جل���ام���ع���ي  �حل������رم 
�جليل �جلديد من تكنولوجيا �الت�شال 

)WiFi6( �لال�شلكي و�ملعروفة ب�
وقع �لعقد عن �جلامعة مديرها �شعادة 
�الأ�شتاذ �لدكتور حميد جمول �لنعيمي، 
روجر  �ل�شيد   CPT �شركة  ع��ن  ووق��ع 
كيخيا، نائب �لرئي�ض �لتنفيذي لل�شركة، 
�لدكتور  �شعادة  �لتوقيع  وح�شر مر��شم 
�ملجل�ض  ع�شو  خ���ادم  ب��ن  �شلطان  ط���ارق 
د�ئرة  رئي�ض  �ل�شارقة،  �لتنفيذي الإمارة 
�ل�شارقة  ب��ح��ك��وم��ة  �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل�������و�رد 
ورئي�ض جلنة �اللتز�م و�لتدقيق مبجل�ض 
�أمناء �جلامعة، و�شعادة حممد عبد �هلل، 
�ل�شارقة  مل�����ش��رف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ض 
�الإ�شالمي، رئي�ض �للجنة �ملالية مبجل�ض 
�أمناء �جلامعة، و�الأ�شتاذ �لدكتور معمر 
ل�شوؤون  �جلامعة  مدير  نائب  بالطيب، 
�لدر��شات �لعليا و�لبحث �لعلمي، رئي�ض 
�جلامعة،  يف  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  �حل��وك��م��ة  جل��ن��ة 
وعدد من �أع�شاء �للجان �لفنية �مل�شرفة 

على تنفيذ للم�شروع.
�شعادة  �أك��د  �لعقد،  توقيع  على  وتعقيبا 
�لنعيمي  �لدكتور حميد جمول  �الأ�شتاذ 
�أه��م��ي��ة ه����ذ� �مل�������ش���روع يف حتديث  ع��ل��ى 
�جليل  لتقنية  ط��ب��ق��ا  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة 
�جلديد و�ملعروفة ب� )Wifi6( و�لذي 
ل�شمان  ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا  �شيتم  ب��اأن��ه  ق���ال 
د�خل  كامل  ب�شكل  �لال�شلكية  �لتغطية 
وخ������ارج م���ب���اين �جل���ام���ع���ة مب���ا يف ذلك 
�جلامعة  وم����ر�ف����ق  �جل���ام���ع���ي  �ل�����ش��ك��ن 
����ش���وؤون �لطالب  �ل��ري��ا���ش��ي��ة وع��م��ادت��ي 

�الأن�شطة  فيها  تعقد  �ل��ت��ي  و�ل��ط��ال��ب��ات 
�لطالبية و�لفعليات.

�مل�شروع  ه���ذ�  �أن  م��دي��ر �جل��ام��ع��ة  و�أك����د 
حماور  �أح��د  حتقيق  على  ي�شاعد  �شوف 
�خلم�شية  �ال����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ة  �خل����ط����ة 
على  �مل�����ش��روع  �شيعمل  ح��ي��ث  �حل��ال��ي��ة، 
�جلامعة  يف  �الن��رن��ت  خدمات  حتديث 
با�شتخد�م �أحدث �لتكنولوجيا لالإ�شهام 
يف �لتحول �لرقمي لكافة �خلدمات �لتي 
ب��د�ي��ة م��ن عمليات  ت��ق��دم��ه��ا �جل��ام��ع��ة 
�إىل  �لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  و�لتعلم  �لتعليم 

ك��اف��ة �خل��دم��ات �مل�����ش��ان��دة م��ث��ل �لقبول 
و�لعمليات  �ملكتبات  ون��ظ��م  و�لت�شجيل 
�إلكرونيا  ت���وف���ريه���ا  ل��ي��ت��م  �الإد�ري���������ة 
�اللكرونية.  �خل��دم��ات  من�شات  ع��ر 
باالإ�شافة �ىل �أهمية هذ� �مل�شروع يف دعم 
تطبقها  و�ل��ت��ي  بعد  ع��ن  �لتعلم  عملية 

�جلامعة خالل فرة جائحة كورونا. 
و�أ����ش���اف ���ش��ع��ادت��ه �أن �ل��ع��ق��د �مل����رم مع 
خمترين  �إن�شاء  ي�شمل  �ملنفذة  �ل�شركة 
�لطلبة  ب��ت��دري��ب  ي��ه��ت��م��ان  يف �جل��ام��ع��ة 
على �أحدث نظم وتكنولوجيا �الت�شاالت 

�لال�شلكية بالتعاون مع كرى �ل�شركات 
يف �لعامل.

حممد  ح�شني  �لدكتور  �أف��اد  جانبه  من 
�الأكادميية  �خل���دم���ات  ع��م��ي��د  �مل���ه���دي، 
تقنية  م��رك��ز  ب���اأن  �جلامعة  يف  �مل�شاندة 
�ملعلومات يف �جلامعة �شيبد�أ مع �ل�شركة 
�لقليلة  �الأي���ام  خ��الل  �مل�شروع  تنفيذ  يف 
�لقادمة، ومن �ملتوقع �إجنازه خالل عام 
�جلامعة  م��ر�ف��ق  ك��اف��ة  ب��ع��ده��ا  لت�شبح 
و�ملباين  �لدر��شية  �لقاعات  ذلك  يف  مبا 
و�ملر�فق  �لطالبي  و�ل�شكن  و�ل�شاحات 
�لال�شفية  �الأن�شطة  وم��ر�ف��ق  �مل�شاندة 
ب�����ش��ك��ل ك��ام��ل بتقنية  م��غ��ط��اه ال���ش��ل��ك��ي��ا 
ليتمكن   )WiFi6( �جل��دي��د  �جل��ي��ل 
�أ����ش���رة �جل��ام��ع��ة م���ن ممار�شة  �أع�����ش��اء 
م�شاكل  �أي���ة  دون  و�أن�شطتهم  �أعمالهم 
تقنية تتعلق ببطء �ل�شبكة �أو �نقطاعها 

حتى يف فر�ت �لذروة. 
�مل�شروع  ه�����ذ�  �أن  �مل�����ه�����دي،  و�أ������ش�����اف 
�شيعمل على حتديث �لقاعات �لدر��شية 
وخم�����ت�����ر�ت �حل����ا�����ش����وب و�مل���خ���ت���ر�ت 
على  تعتمد  �لتي  �الفر��شية  �ملعملية 
�ملحا�شر�ت  وخ���ا����ش���ة  �ل�����ش��ب��ك��ة  ج�����ودة 
ت�شتخدم  �لتي  �لتفاعلية  �الفر��شية 
ب��د�أت �جلامعة يف  بر�مج �ملحاكاة و�لتي 
تطبيقها يف ظل �لظروف �حلالية. كما 
�الإد�رية  �خلدمات  حت�شني  يف  �شي�شاهم 
�ل���ت���ي ت���ق���دم���ه���ا �جل���ام���ع���ة م����ن خالل 

من�شاتها �اللكرونية.

تايجر العقارية تطلق تطبيقًا ذكيًا خلدمة العمالء
•• دبي-الفجر:

�أط��ل��ق��ت ت��اي��ج��ر �ل��ع��ق��اري��ة تطبيق »خ��دم��ة �ل��ع��م��الء« �ل���ذي ي��ق��دم جميع 
خدماتها �لعقارية للم�شرين و�مل�شتاأجرين لديها بطريقة مب�شطة و�شهلة 
، ويعد هذ� �لتطبيق �الأول من نوعه يف جمال �خلدمات �ملقدمة يف �ل�شوق 
�أنَّ  �لعقارية  �لتنفيذي لتايجر  �ملدير  �ملهند�ض عامر وليد  �لعقاري. وذكر 
�لقيمة �مل�شافة من �لتطبيق �جلديد تتيح جميع �خلدمات للعميل بحيث 
�لدفعات،  تفا�شيل  كافة  وعر�ض  ومتابعتها  �لطلبات  تقدمي  من  متكنه 
و�متام عمليات �لدفع و��شتبد�ل جميع �ل�شيكات باأنوعها، و��شتالم �لعقود 
تقدمي  و�أي�����ش��ا  ودول��ي��اً  حملياً  للعمالء  �لتو�شيل  خ��دم��ة  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
�لتطبيق  �إط��الق  �أن  وليد  عامر  �ملهند�ض  و�أ�شاف  �ل�شكاوي.  و  �ملقرحات 
تطبيق  �إىل  وخ��دم��ات��ه��ا  من�شتها  لتحويل  �ل�����ش��رك��ة  �شعي  �إط����ار  يف  ي��اأت��ي 
من  �لعمالء  على  خدماتها  تي�شري  ��شر�تيجية  ي�شمن  �شامل  �إلكروين 
�ملعامالت  تلك  الإج��ر�ء  لها  �لتابعة  �لعقارية  �ملكاتب  لزيارة  �حلاجة  دون 
عامر  �ملهند�ض  وذك��ر  �الجتماعي«  »�لتباعد  ب�  �الإل��ت��ز�م  على  وم�شاعدتهم 
�إجر�ء  م��ن  للتطبيق  �لتجريبية  �ل��ف��رة  خ��الل  جنحت  �ل�شركة  �أنَّ  وليد 
�أكرث من 2000 معاملة �لكرونياً �شمن فرة زمنية ق�شرية ال تتعدى 

�لثالثني يوماً.

 اجليل اجلديد من الدرهم اللكرتوين 

يعزز م�سرية بناء اقت�ساد رقمي وطني
 •• اأبوظبي-وام:

�شكل �إطالق �جليل �لثالث من منظومة �لدرهم �اللكروين نقطة حتول 
وذلك  �الب��ت��ك��ار  على  قائم  وطني  رقمي  �قت�شاد  تعزيز  م�شرية  يف  مهمة 
باالإ�شافة �ىل �مل�شاهمة يف �إحد�ث نقلة نوعية جلهة تطوير قو�عد �لبنية 
دولة  �ملايل �حلكومي يف  �لقطاع  تكنولوجيا  بحلول  �لعالقة  ذ�ت  �لتحتية 
�لدرهم  �لذي حققته منظومة  �لكبري  �لتطور  �الإم��ار�ت. ويف موؤ�شر على 
�اللكروين يف ت�شهيل عمليات دفع ر�شوم �خلدمات �حلكومية فقد بلغت 
�الإير�د�ت �لتي مت حت�شيها من عر هذه �خلدمة 48.7 مليار درهم خالل 
عامي 2018-2019 وذلك بح�شب �الأرقام �ل�شادرة عن وز�رة �ملالية �لتي 

تتوقع �أن ت�شل قيمة �الإير�د�ت للعام 2020 نحو 16 مليار درهم.
وتعتر منظومة �لدرهم �الإلكروين �لتي جرى �طالقها منذ ع�شر �شنو�ت 
تقريبا هي عبارة عن و�شيلة ذكية تقدمها وز�رة �ملالية لدفع ر�شوم �أكرث من 
5000 خدمة حكومية، وتاأخذ �لبطاقة �شكل نظام �لدفع �ملتكامل، ب�شكل 

م�شابه للبطاقات �الئتمانية �أو �لبطاقات �ملدفوعة م�شبقاً.
وقال �شعيد ر��شد �ليتيم وكيل �لوز�رة �مل�شاعد ل�شوؤون �ملو�رد و�مليز�نية يف 
وز�رة �ملالية يف ت�شريح خا�ض لوكالة �أنباء �الإمار�ت »و�م« �إن �جليل �جلديد 
من �لدرهم �الإلكروين �لذي جرى �طالقه �الأ�شبوع �ملا�شي مت ت�شميمه 
لي�شكل �إ�شافة نوعية يف بناء �قت�شاد وطني رقمي قائم على �البتكار يف ظل 
�أن  و�أ�شاف  �لعاملي.  �مل�شتوى  �لرقمي على  �لذي ي�شهده �القت�شاد  �لتو�شع 

�جليل �جلديد يعزز جهود �لوز�رة يف 
�خلا�شة  �لتكنولوجيا  حلول  تطوير 
بالقطاع �ملايل �حلكومي حيث تر�شي 
بنية  �الإل��ك��روين  �ل��دره��م  منظومة 
�ملالية  �لتكنولوجيا  حل��ل��ول  حتتية 
�البتكار�ت  لدعم  �الإم����ار�ت  دول��ة  يف 
�ل���ذي يتبنى  �ل��ق��ط��اع  �حل��ك��وم��ي��ة يف 
�الب�����ت�����ك�����ار�ت  �أح����������دث  �ن���ظ���م���ت���ه  يف 
باالإ�شافة  وذل������ك  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
فائقة  �أم������ان  م��ع��اي��ري  ت��ط��ب��ي��ق  �ىل 
دورها  �ىل  وباالإ�شافة  للمتعاملني. 
�لقطاع  �أد�ء  ك��ف��اءة  رف���ع  يف  �ل��ك��ب��ري 
�لتدفقات  و�إد�رة  �حل��ك��وم��ي  �مل����ايل 
�لر�شوم  م���ن  �مل��ت��ح�����ش��ل��ة  �ل��ن��ق��دي��ة 

ترتقي  �الل��ك��روين  �ل��دره��م  منظومة  ف��اإن  �حلكومية  للجهات  �مل�شتحقة 
بخ�شائ�شها �لفنية لتنفيذ عمليات �ملقا�شة و�لت�شويات �لفورية للمعامالت 
�ملالية بني �لبنوك �مل�شتحوذة و�لبنوك �ملُ�شدرة، وجاهزية �لت�شويات �ملالية 
بزمن تنفيذ �لت�شويات �ملالية حلظياً يف �إطار �لت�شغيل �ملتبادل وعلى نحو 
يو�ئم �لتكامل للعمل �مل�شرك مع �مل�شرف �ملركزي ملبادرة �لدفع �لفوري 
و�خلطة �ال�شر�تيجية �لوطنية للمدفوعات بالدولة وذلك بح�شب وكيل 
�ملنظومة  �ملالية.وتوفر  وز�رة  و�مليز�نية يف  �مل��و�رد  ل�شوؤون  �مل�شاعد  �ل��وز�رة 
با�شتخد�م  �حلكومية  �خل��دم��ات  لر�شوم  �لرقمي  �ل��دف��ع  بعمليات  �لقيام 
تطبيق �خل�شم �ملبا�شر عر �الإنرنت من �حل�شابات �مل�شرفية من خالل 

نظام �مل�شرف �ملركزي »IPG” ومن خالل كافة �لبنوك �ملرتبطة بها. 

مذكرة تفاهم بني دائرتي الطريان املدين 
بالفجرية وال�سارقة ملراقبة العوائق

 •• الفجرية -وام:

بال�شارقة  �مل��دين  �لطري�ن  ود�ئ��رة  �لفجرية  �مل��دين يف  �لطري�ن  د�ئ��رة  وقعت 
مذكرة تفاهم بهدف �لتعاون �مل�شرك ملر�قبة �لعو�ئق قرب مطاري �لفجرية 
رئي�ض  �لقا�شمي  ع�شام  بن  خالد  �ل�شيخ  �ملذكرة  ووق��ع  �لدوليني.  و�ل�شارقة 
رئي�ض  �ل�شالمي  �هلل  عبد  حممد  و�شعادة  بال�شارقة  �مل��دين  �ل��ط��ري�ن  د�ئ���رة 
�لعامة  �لهيئة  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  نائب  بالفجرية  �مل��دين  �ل��ط��ري�ن  د�ئ���رة 
للطري�ن �ملدين بالدولة وذلك مبقرد�ئرة �لطري�ن �ملدين بالفجرية. وتهدف 
�لطرفني  ب��ني  �ملتبعة  و�الإج����ر�ء�ت  �مل�شوؤوليات  حتديد  �ىل  �لتفاهم  م��ذك��رة 
الإزلة �لعو�ئق و�جناز �ن�شطة �ملر�قبة الأمن و�شالمة �الأجو�ء �لتي تقع �شمن 
مدينتني كلباء وخورفكان وبقية �ملناطق �لتابعة الإمارة �ل�شارقة �لتي تندرج 
م�شوؤولية حتكم �الجو�ء و�ملالحة �جلوية فيها على مطار �لفجرية عر نظام 
�ملذكرة على تدريب �ملوظفني  وتن�ض   .”OLS« �لعو�ئق  ��شطح حد  حتديد 
من كال �لطرفني على ��شتخد�م �لنظام وتفعليه فيما يتعلق باملباين �شاهقة 
�الرت��ف��اع و�الن�����ش��اء�ت �لعالية و����ش��ت��خ��د�م �ال���ش��و�ء و�ل��ل��ي��زر �ل��ت��ي ميكن �ن 
�الأخرى  �جلوية  �الن�شطة  �ىل  ��شافة  للطيارين  �جلوية  �ملالحة  على  توؤثر 
مثل �لت�شوير �جل��وي و�الإ�شتطالع �جل��وي و�الع��الن �جل��وي و�مل�شح �جلوي 

و�لعرو�ض �لهو�ئية و�لريا�شية وغريها من �الأن�شطة �جلوية �الأخرى. 

جمل�ش اإدارة م�سرف الإمارات للتنمية يعقد اجتماعه الأول بعد اإعادة ت�سكليه 
•• اأبوظبي-وام:

�الإم����ار�ت  »م�����ش��رف  �إد�رة  جمل�ض  عقد 
بعد  �أم�������ض  �الأول  �ج��ت��م��اع��ه  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة« 
�لدكتور  معايل  برئا�شة  ت�شكيله  �إع���ادة 
�شلطان بن �أحمد �جلابر وزير �ل�شناعة 
جمل�ض  رئي�ض  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا 

�إد�رة �مل�شرف.
معايل  �خ���ت���ي���ار  �الج���ت���م���اع  خ����الل  ومت 
بالهول  ع���ب���د�هلل  ب���ن  �أح���م���د  �ل���دك���ت���ور 
�الأعمال  ل��ري��ادة  دول���ة  وزي���ر  �لفال�شي، 
نائبا  و�ملتو�شطة،  �ل�شغرية  و�مل�����ش��اري��ع 
لرئي�ض �ملجل�ض. ورحب معايل �لدكتور 
�شلطان �أحمد �جلابر يف بد�ية �الجتماع 
وتوجه  �جل��دد،  �الإد�رة  جمل�ض  باأع�شاء 
�الإد�رة  جم���ل�������ض  الأع���������ش����اء  ب���ال�������ش���ك���ر 
�ل�شابقني على جهودهم �لدوؤوبة خالل 
فرة ع�شويتهم و�لتي �شاهمت يف �إر�شاء 
خالل  ومت  للم�شرف.  متميزة  م��ك��ان��ة 
��شر�تيجية  �الجتماع مناق�شة حتديث 
�مل�شرف بهدف تعزيز م�شاهمته كممّكن 
يف  �ال�شر�تيجية  �الأول���وي���ات  لتحقيق 
و�ل�شركات  �ل�شناعي  �ل��ق��ط��اع  جم���ايل 
بدور  ت��ق��وم  �ل��ت��ي  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 
للنمو  �أ���ش��ا���ش��ي��ة  رو�ف����د  ب�شفتها  ك��ب��ري 

وت���ن���وي���ع �الق���ت�������ش���اد، ومب����ا ي�����ش��اه��م يف 
ت��ر���ش��ي��خ �مل���ك���ان���ة �ل���ري���ادي���ة ل���ل���دول���ة يف 
و�البتكار  �لعاملية  �لتناف�شية  م��وؤ���ش��ر�ت 
�لدكتور  و�أك���د معايل  �الأع��م��ال.  وري���ادة 
�مل�شرف  تركيز  �جل��اب��ر  �أح��م��د  �شلطان 
�ل��ر���ش��ي��دة يف  �ل��ق��ي��ادة  روؤي���ة  على تنفيذ 

دعم �الأجندة �لوطنية للتنمية، و�أو�شح 
�لركائز �الأ�شا�شية لتطوير ��شر�تيجية 
تو�كب  �أن  �ملهم  من   « قائال..  �مل�شرف، 
»م�شرف  ل����  �جل���دي���دة  �ال���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
ومتطلبات  ظ��روف  للتنمية«  �الإم����ار�ت 
�القت�شاد �لعاملي ملرحلة ما بعد كوفيد-

دور  ����ش��ت��م��ر�ري��ة  ل�����ش��م��ان  وذل����ك   19
�القت�شادية  �الأه���د�ف  دع��م  يف  �مل�شرف 
�لوطنية، و�أن يكون ممكنا �أ�شا�شيا للنمو 
�ل�شغرية  ل��ل�����ش��رك��ات  ل��ل��ت��م��ي��ز  وم���رك���ز� 
و�ملتو�شطة و�لقطاع �ل�شناعي، ومو�كبة 
ت����ط����ور�ت �ل��ع�����ش��ر �ل�����ش��ن��اع��ي �ل���ر�ب���ع، 

وزيادة  �مل�شافة،  �ملحلية  �لقيمة  وتعزيز 
ح�شور �ملنتجات �ملحلية يف �الأ�شو�ق، و�أن 
ملبادر�ت  ل  �ملُف�شَّ �ملمول  �مل�شرف  ي�شبح 
�أ�ش�ض  �إر���ش��اء  �ملجل�ض  وناق�ض  �لتنمية«. 
�أطر  �ملوؤ�ش�شية وو�شع  للحوكمة  ر��شخة 
ل��ل��ت��ع��اون �ل��ف��ع��ال و�مل��ث��م��ر م���ع خمتلف 
�جل����ه����ات �حل���ك���وم���ي���ة و�خل����ا�����ش����ة، مبا 
 »2021 �الإم����ار�ت  »روؤي���ة  م��ع  يتما�شى 
وبناء �قت�شاد تناف�شي يتميز مب�شتويات 
و�لتناف�شية  �الإن���ت���اج���ي���ة  م����ن  ع���ال���ي���ة 
�لعاملية،  �القت�شاد�ت  �أف�شل  وي�شاهي 
مع ��شتمر�ر �مل�شرف يف تقدمي خدمات 
وح���ل���ول م�����ش��رف��ي��ة م��ت��م��ي��زة ت�����ش��ه��م يف 
�لعمالء.  و���ش��ع��ادة  ر���ش��ا  م�شتوى  زي���ادة 
للتنمية«  �الإم�����ار�ت  »م�����ش��رف  و���ش��ريك��ز 
�آفاق  وتو�شيع  جديدة  فر�ض  خلق  على 
�لنمو للم�شاهمة بفعالية يف دفع عجلة 
و�أن  �لوطني،  لالقت�شاد  �مل�شتد�م  �لنمو 
يكون م�شاهما �أ�شا�شيا جلهود �ال�شتعد�د 
وحتقيق  �مل���ق���ب���ل���ة،  ع����ام����ا  ل��ل��خ��م�����ش��ني 
�لفريق  ب��روح  �إجن��از�ت جديدة، و�لعمل 
�لو�حد لتحقيق �لطموحات و�لتطلعات 
لالأجيال  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ����ش��ت��د�م��ة  ل�����ش��م��ان 
�شعادة  مب�شتويات  و�الرت��ق��اء  �ل��ق��ادم��ة، 

ور�شا �ملجتمع يف دولة �الإمار�ت.

Seidor ت�ستحوذ على غالبية 
Procons-4IT ح�س�ش

•• دبي-الفجر: 

�ل�شركات  قطاع  لدعم  مهمة  خطوة  يف 
�ل�شغرية و�ملتو�شطة يف �ل�شرق �الأو�شط 
�شركة  ����ش��ت��ح��وذت  �أف���ري���ق���ي���ا،  و����ش���م���ال 
ر�ئدة  ع��امل��ي��ة  ���ش��رك��ة  وه���ي   ،Seidor
لرنامج  �مل�شافة  �لقيمة  بنظام  للبيع 
�شركة  �أ����ش���ه���م  غ��ال��ب��ي��ة  ع���ل���ى   ،SAP
�لذهبي  �ل�شريك   ،Procons-4IT
�ملنطقة.  يف   SAP ل���ن���ظ���ام  �مل��ع��ت��م��د 
تعد  �ل��ت��ي   ،Seidor Procons
�إ�شبانية  ���ش��رك��ات  م��ن جم��م��وع��ة  ج����زء�ً 
رئي�شية  �شركة  هي  �جلن�شيات،  متعددة 
لرنامج  �مل�شافة  �لقيمة  بنظام  للبيع 
من  بالتينية  ب�����ش��ر�ك��ة  حت��ظ��ى   SAP
 ،”VARS“ ي��ون��اي��ت��د  خ���الل حت��ال��ف 
حيث تقدم جمموعة كبرية من �ملنتجات 

.SAP وحلول برنامج
�أ�شفر  �ل�����ذي  �ال����ش���ت���ح���و�ذ  ه����ذ�  ي��ج��م��ع 
 Seidor �ل���ت���ج���اري���ة  �ل���ع���الم���ة  ع����ن 
Procons بني �لتكنولوجيا و�خلرة 
 Seidor لعاملية �لتي حتظى بها �شركة�
�شركة  بها  تتميز  �لتي  �ملحلية  و�ل��ري��ادة 
�ل�شركات  مل�شاعدة   Procons-4IT
�أد�ء  حت�شني  على  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 
حلول  خ���الل  م��ن  �ل��ت��ج��اري��ة  عملياتها 
 SAP Business One برنامج 

و�لتعلم  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م�����و�رد  لتخطيط 
�الأخ���رى  �لتقنيات  م��ن  وغ��ريه��ا  �الآيل 
�ل�����ش��رك��ات ع��ل��ى �لتحول  ت�����ش��اع��د  �ل��ت��ي 
�لرقمي وُتهيِّئها ملو�جهة �لتحديات غري 

�ملتوقعة.
ح �أجنيل فرنانديز،  ويف هذ� �ل�شاأن، �شرَّ
 Seidor ل�����  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �ل���رئ���ي�������ض 
ثقة  على  “نحن  قائاًل:   ،Procons
ت��ام��ة ب����اأن ه���ذ� �ال���ش��ت��ح��و�ذ م���ن �شاأنه 
�ل�شركات  خل��دم��ة  �ل��ف��ر���ش��ة  ي��ت��ي��ح  �أن 
�ل�شغرية و�ملتو�شطة يف �ل�شرق �الأو�شط 
قائاًل:  و�أردف  ��شتثنائي”،  نحو  على 
حتظى  �لتي  �لعاملية  �ل��ري��ادة  “وبف�شل 
بها Seidor و�خلرة �ملحلية �ل�شاملة 
 ،Procons-4IT بها  تتمتع  �ل��ت��ي 
�ل�شرق  يف  ل��ع��م��الئ��ن��ا  ن��ق��دم  �أن  ميكننا 
�لتقنيات  من  كبرية  جمموعة  �الأو�شط 
 SAP Business برنامج  وحلول 

.“ One
 Seidor Procons تتميز منتجات
خلدمة  رئي�شية  ب�شفة  م�شممة  باأنها 
ع من  �ل���ت���ح���ول �ل���رق���م���ي، ف���ه���ي ُت�������ش���رِّ
للعميل  �لرقمي  �لتحول  عملية  وت��رية 
)يف  �لد�خلية  �ملتطورة  �حللول  بف�شل 
لرنامج  �ل�شحابية  �أو  �ل��ع��م��ل(  م��وق��ع 
كما   .SAP Business One
تقت�شر  Seidor Procons ال  �أن 

 SAP ع���ل���ى ت���ق���دمي ح���ل���ول ب���رن���ام���ج
و�إمن����ا  ف���ق���ط،   Business One
وخم�ش�شة  مبتكرة  حلواًل  �أي�شاً  تقدم 
�ل�����ش��رك��ات وك��ف��اءة عملياتها  ت��ع��زز من��و 
م����ن ح���ل���ول �إ����ش���اف���ي���ة ت���خ���دم جم����االت 
معينة مثل �حلو�شبة �ل�شحابية و�ملو�رد 

�لب�شرية وحتليل �لبيانات.
Procons- و   Seidorالأن ونظر�ً 
ذ�تها،  و�لر�شالة  �لروؤية  4ITيحمالن 
�ال�شتحو�ذ  ه��ذ�  ُيثمر  �أن  �ملتوقع  فمن 
�ل�شركات  عن تغيري�ت جذرية يف قطاع 
�ملو�رد  خ��الل  من  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 
 Procons-4IT ل�  �لهائلة  �ملحلية 
و�خل��������رة �ل���ع���امل���ي���ة �ل���ت���ي حت���ظ���ى بها 
Seidor. وتت�شمن �خلدمات �خلا�شة 
 Seidor ت��ق��دم��ه��ا  و�ل���ت���ي  ب��امل��ن��ط��ق��ة 

ال  �مل���ث���ال  ���ش��ب��ي��ل  ع��ل��ى   ،Procons
�لعربية  يتحدثون  م�شت�شارين  �حل�شر، 
تطويرية  وخدمات  حملي  دع��م  ومركز 
�ل�شركات وبر�مج ذكية لتخطيط  د�خل 

مو�رد �ملوؤ�ش�شات.
 Seidor عالوة على ذلك، جاء ظهور
يف  �لتكنولوجيا  �شوق  يف   Procons
بالغة؛  �أهمية  له  وكانت  �ملنا�شب  �لوقت 
فقد �أجر وباء فريو�ض كورونا �مل�شتجد 
حماولة  على  �ل�شركات  )كوفيد-19( 
ُبعد  ع��ن  �لعمل  يف  �أك���ر  ك��ف��اءة  حتقيق 
ُتعني  �إذ  �ل�شحابية،  �حللول  خ��الل  من 
عمالءها   Seidor Procons
�مل�شروعات  ت�شليم  �لتاأخري يف  على عدم 
ومُتكنها من �إبقاء عمالئها على �طالع 
بالتطور�ت وُت�شاعدها على �إد�رة �ل�شوؤون 

�ملالية يف ظل �لتغري�ت �لتي طر�أت على 
�ل�شاحة.

�لرئي�ض  ح�����ش��ن��ي��ة،  و���ش��ي��م  ح  ����ش���رَّ ك��م��ا 
 ،Seidor Procons ل�  �لتنفيذي 
�ال�شتحو�ذ  ه����ذ�  “�شريتقي  ق����ائ����اًل: 
و�شيجعل  ج��دي��دة  �آف�����اٍق  �إىل  مبكانتنا 
Seidor Procons حتماً يف حمل 
و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  لل�شركات  �لريادة 
�أفريقيا”.  و�شمال  �الأو���ش��ط  �ل�شرق  يف 
وتعد  بتاريخنا،  نعتز  “نحن  و�أ���ش��اف: 
لروؤيتنا  عملية  ت��رج��م��ة  �خل��ط��وة  ه���ذه 
�ال�شتحو�ذ  للم�شتقبل. فمن خالل هذ� 
و�ملعرفة،  و�خل�����رة  ب���امل���و�ه���ب  �ل�����رثي 
نخطط لت�شريع وترية �لتحول �لرقمي 
�لتحديات  رغ���م  �ل��ن��م��و  ن��ح��و  لعمالئنا 

�القت�شادية �حلالية”. 

•• اأبوظبي-وام:

وق��ع��ت ���ش��رك��ة ب����رول �أب��وظ��ب��ي �ل��وط��ن��ي��ة »�أدن������وك« �أم�ض 
لال�شتثمار،  م��ب��ادل��ة  ���ش��رك��ة  م���ع  �إط���اري���ت���ني  �ت��ف��اق��ي��ت��ني 
وموؤ�ش�شة �الإمار�ت للطاقة �لنووية لتوثيق �لتعاون بينهما 
وتعزيز �لقيمة �ملحلية �مل�شافة يف �إمارة �أبوظبي، وذلك يف 
�لقيمة  لتعزيز  �أدن��وك  برنامج  �لذي حققه  �لنجاح  �أعقاب 
�ملحلية �مل�شافة يف �إعادة توجيه �أكرث من 44 مليار درهم 
�أكرث من  �ملحلي وتوفري  �القت�شاد  �إىل  »12 مليار دوالر« 
1500 وظيفة للمو�طنني من �أ�شحاب �ملهار�ت و�لكفاء�ت 
2018. وت�شهم  ع���ام  �إط��الق��ه  م��ن��ذ  �ل��ق��ط��اع �خل��ا���ض  يف 
�لر�ئدة  �ملوؤ�ش�شات  �التفاقيتان يف توحيد جهود ثالث من 

يف دولة �الإم��ار�ت وتر�شيخ تعاونها يف جمال تعزيز �لقيمة 
�ل�شركات  ع��دد  يزيد  و�أن��ه  كما  �ل��دول��ة  يف  �مل�شافة  �ملحلية 
و�لهيئات �لتي تبنت برنامج �أدنوك لتعزيز �لقيمة �ملحلية 
�مل�شافة، وذلك يف �أعقاب توقيع �تفاقيات مماثلة مع د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية – �أبوظبي، و«مو�نئ �أبوظبي« و�شركة 
�أدنوك  �ل��ت��ز�م  �التفاقيتان  تعك�ض  كما  �ل��ع��ق��اري��ة«.  »�ل���د�ر 
ومبادلة وموؤ�ش�شة �الإمار�ت للطاقة �لنووية �لر��شخ بدعم 
يف  �القت�شادي  �لتنويع  م�شرية  وحتفيز  �ملحلية  �ل�شركات 
��شتك�شاف  يف  �ل��ت��ع��اون  على  �التفاقيتان  وتن�ض  �ل��دول��ة. 
�ملهار�ت  �أ�شحاب  من  �ملو�طنني  توظيف  فر�ض  من  �ملزيد 
�ل�شلع  �حتياجات  وت��وف��ري  �خل��ا���ض  �لقطاع  يف  و�ل��ك��ف��اء�ت 
�ل�شوق �ملحلي. كما تن�ض �التفاقيتان على  و�خلدمات من 

و�خلدمات  لل�شلع  �ل��ت��وري��د  �شال�شل  ت��وط��ني  يف  �ل��ت��ع��اون 
»�أدنوك«  تبذلها  ظلت  �لتي  �مل�شركة  �جلهود  ودفع  �ملهمة 
و«مبادلة« و«موؤ�ش�شة �الإمار�ت للطاقة �لنووية« على مدى 
�ل�شنو�ت �الأخرية لتوطني �شال�شل �لتوريد خا�شة يف �إطار 
تعاملها مع تد�عيات فريو�ض جائحة كورونا »كوفيد-19«. 
وقع �التفاقية كل من ر��شد �شعود �ل�شام�شي، رئي�ض د�ئرة 
�ل�شوؤون �لتجارية يف �أدنوك، وحميد �ل�شمري نائب �لرئي�ض 
لل�شوؤون  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  و�ل��رئ��ي�����ض  ل��ل��م��ج��م��وع��ة،  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
لال�شتثمار،  مبادلة  �شركة  يف  �لب�شرية  و�مل���و�رد  �ملوؤ�ش�شية 
موؤ�ش�شة  يف  للعمليات  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��دي��ر  �ل��زع��اب��ي  وع��ل��ي 
�ل�شام�شي..  �شعود  ر��شد  وق��ال  �لنووية.  للطاقة  �الإم��ار�ت 
�الإم��ار�ت للطاقة  بال�شر�كة مع مبادلة وموؤ�ش�شة  » �شعد�ء 

�لقيمة  تعزيز  برنامج  �شهاد�ت  ��شت�شد�ر  لتوحيد  �لنووية 
�لنجاح  م���ن  �ل�����ش��ر�ك��ة  ه���ذه  ت�شتفيد  �مل�����ش��اف��ة.  �مل��ح��ل��ي��ة 
�ملحلية  �لقيمة  �أدن��وك لتعزيز  �لذي حققه برنامج  �لكبري 
�مل�شافة و�لذي يهدف �إىل خلق �ملزيد من �لفر�ض للقطاع 
ن�شبة  وزي���ادة  �الإج��م��ايل،  �ملحلي  �ل��ن��اجت  وتنويع  �خل��ا���ض، 
�خلدمات و�ملنتجات �ال�شر�تيجية �ملحلية، وتوفري فر�ض 
�لتنمية  وحتفيز  �خل��ا���ض،  �لقطاع  يف  للمو�طنني  �لعمل 
�لدولة متا�شيا مع توجيهات  �القت�شادية و�الجتماعية يف 
يف  �التفاقيات  ه��ذه  ت�شاهم   « و�أ���ش��اف  �لر�شيدة«.  �لقيادة 
زيادة �لتعاون بني �أدنوك مبادلة وموؤ�ش�شة �الإمار�ت للطاقة 
�شال�شل  ع��ر  و�خل��دم��ات  �ل�شلع  ت��وط��ني  لتعزيز  �ل��ن��ووي��ة 

�لتوريد لدينا،.

»اأدنوك« توقع اتفاقيتني مع »مبادلة« و»الإمارات للطاقة النووية« للتعاون يف تعزيز القيمة املحلية امل�سافة
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العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 5089/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 3913/2019 جتاري جزئي ، 

ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )542773.73 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب   : بالق�شية  �شفته  عامة(  م�شاهمة  )�شركة  �الإ�شالمي  دب��ي  بنك   : �الإع��الن  طالب 

�لتنفيذ - وميثله : مكاوي عو�ض �ملكاوي �إ�شماعيل  �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- مروة جا�شم مال �هلل بن نبهان �ملرزوقي - �شفته بالق�شية : منفذ 

�شده  - جمهول حمل �الإقامة 
مو�شوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )542773.73( وق��دره  به  �ملنفذ 
�ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 5300/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 257/202 جتاري جزئي ، ب�شد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 12. 256.289 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 

طالب   : بالق�شية  �شفته  عامة(  م�شاهمة  )�شركة  �ال�شالمي  دب��ي  بنك   : �الإع��الن  طالب 
�لتنفيذ - وميثله : مكاوي عو�ض �ملكاوي �إ�شماعيل  �شفته بالق�شية : وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- علي حممد علي حممد �لبلو�شي - �شفته بالق�شية : منفذ �شده
جمهول حمل �الإقامة 

مو�شوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملحكمة. وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  به وق��دره )12. 256.289( دره��م �ىل طالب  �ملنفذ 
�ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21   
تكليف اإعالن بالن�شر باللغتني العربية والنكليزية  

حل�شور اجتماع اخلربة امل�شرفية يف الدعوى  رقم 2020/489 جتاري كلي
�ملدعي : م�شرف عجمان 

�ملدعي عيه : ماني�ض جويل موكي�ض كومار 
�لهادي ح�شن  هادي  حممد  عقيل  �لدكتور/  �خلبري  "يعلن 

 ، كلي  2020/489 جتاري  رقم  �لدعوى  �الإبتد�ئية يف  دبي  قبل حمكمة عد�لة حمكمة  و�ملعني من 
و�ملقامة من �ملدعي/ م�شرف عجمان ، وتنفيذ� للمهمة فاإن �ل�شيد/ ماني�ض جويل موكي�ض كومار 
مدعو� حل�شور �جتماع �خلرة �مل�شرفية �و بو��شطة وكيل معتمد و�ملقرر عقده يوم �لثالثاء �ملو�فق 
 - دبي  �إمارة  يف  �لكائن  مكتبنا  �شباحا يف  مقر  ع�شر  �حلادية   11.00 �ل�شاعة  2020/9/28 يف متام 
�شارع  �شابقا( -  �لو�شل بزن�ض �شنر - بجو�ر فندق جي 5 )فندق روتانا  بناية  ديرة - بور�شعيد - 
رقم 27  - �لطابق �لتا�شع - مكتب رقم )902( رقم مكاين : 94178  32428   لذ� نرجو منكم �لتكرم 
لنا  تقدميها  توؤدون  �لتي  و�مل�شتند�ت  �الأور�ق  جميع  " و�ح�شار  �عاله  �ملحدد  �ملوعد  يف  باحل�شور 

لنتمكن من �أد�ء مهمتنا. 
 اخلبري امل�شريف     
الدكتور / عقيل حممد هادي ح�شن  الهادي 

اإجتماع خربة 
العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 610

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ يعقوب يو�شف نا�شر ن�شر �هلل �لزرعوين - �إمار�تي �جلن�شية 
باببني بينو -  �لبالغة 100%  وذلك لل�شيد/ جيني  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته  يرغب يف 
�لرخ�شة  مبوجب  و�لتطريز(  للخياطة  �الناقة  )�شر  �مل�شماة  �لرخ�شة  يف  �جلن�شية  هندية 
�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية بحكومة �ل�شارقة برقم )617807( - تعديالت �خرى : 
تنازل مالك �لرخ�شة �ل�شابق ملالكها �حلايل ، ومت تغيري �ل�شكل �لقانوين : من )موؤ�ش�شة فردية( 

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

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21   
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2102/2020/60 امر اداء    
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة با�شد�ر �الأمر بالز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ 00. 163.020 درهم 

و�لر�شوم و�مل�شاريف.   
طالب �الإعالن : بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني )�ض م ع( - �شفته بالق�شية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنه : 1- كري�شتي �ي�شاجوي قوينون�ض - �شفته بالق�شية : مدعي عليه  
جمهول حمل �الإقامة 

كري�شتي  عليه  �ملدعى  بالز�م   2020/6/14 بتاريخ  �البتد�ئية  دبي  حمكمة  ق��ررت   : �الإع��الن  مو�شوع 
�ي�شاجوي قوينون�ض بان يوؤدي للمدعي بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني )�ض م ع( مبلغ 00. 163.020 درهم 
)مائة وثالثة و�شتون �لفا وع�شرون درهم( و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ال�شتحقاق 
يف 2019/9/9 وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  

ولكم �حلق يف �إ�شتئناف �الأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

Date 21/ 9/ 2020  Issue No : 13042
NOTIFICATION BY PUBLICATION

In Case No. 16/2020/2478 Partial Commercial
Merits of the case: the claim to jointly oblige the two Defendants by way of solidarity with each other to give 
the Plaintiff the amount AED 370,038.57 (Three Hundred Seventy thousand And Thirty-Eight Dirhams And 
Fifty-Seven Fils) with the legal interest at the rate of 12% per year, from the date of filing the case until the full 
payment, and to obligate the Defendants to pay to the Plaintiff the amount of AED 20,000 as compensation for 
withholding the Plaintiff's dues and preventing him from benefiting therefrom, from the due date until the date of 
registration of the case, in addition to the fees, expenses and attorney fees.
Notification requested by: FAST RENT A CAR LLC - Capacity in the case : Plaintiff
Represented by: Rima Abdulhakim Mustafa - Capacity in the case : Attorney
Party to be notified : 1) MARKA PJSC - Capacity in the case: Defendant - whose place of residence is unknown
The subject of the Notification: The case has been filed against you and its merits is the claim to jointly oblige 
the two Defendants by way of solidarity with each other to give the Plaintiff the amount AED 37003857 Three 
Hundred Seventy Thousand And Thirty-Eight Dirhams And Fifty-Seven Films) with the legal interest at the rate 
of 12% per year, from the date of filing the ease until the full payment, and to obligate the Defendants to pay 
to the Plaintiff the amount of AED 20,000 as compensation for withholding the Plaintiff's dues and preventing 
him from benefiting therefrom, from the due date until the date of registration of the case, in addition to the fees, 
expenses and attorney fees.
A hearing was set for Tuesday, 15-10-2020 at 08:30 am in the remote litigation hall BUILDING DESC&, and 
therefore you are demanded to attend or whoever represents you legally, and you have to present your memoranda 
or documents to the court at least three days before the hearing. The case was renewed from the write -off

GOVERNMENT OF DUBAI 
DUBAI COURTS

Dubai Commercial Court of First Instance  

العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 16/2020/2890 جتاري جزئي  
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )23. 245.048 درهم( و�لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام.  
طالب �الإعالن : د�نوب ملو�د �لبناء )�ض م ح( - �شفته بالق�شية : مدعي  

�ملطلوب �إعالنهما : 1- �يه �أن �شي للمقاوالت )�ض ذ م م( - �شفتهما  بالق�شية : مدعي عليه - 
جمهويل حمل �الإقامة 

مو�شوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها  �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
)23. 245.048 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ال�شتحقاق 
وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها جل�شة يوم �الأحد  �ملو�فق  2020/10/11  �ل�شاعة 8.30 �شباحا 
يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 7428/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2018/2186 جتاري كلي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)6298044.57 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 

طالب �الإعالن : بنك �مل�شرق - �ض م ع - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 
وميثله : حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي -  �شفته بالق�شية : وكيل

�ملطلوب �إعالنهم : 1- كوم جارد منطقة حرة - ذ م م  2-�جاي �شنغ جوهان - ب�شفته كفيل �شامن ملديونية  كوم جارد 
منطقة حرة - ذ م م  ، 3- ب�شي لوج �نرنا�شيونال - �ض م ح - ب�شفتها كفيلة و �شامنة ملديونية  كوم جارد منطقة 
حرة - ذ م م ، 4- ريكها �جاي �شينغ جوهان - ب�شفتها كفيلة و �شامنة ملديونية  كوم جارد منطقة حرة - ذ م م  ، 5- 
�شبكرم ترينينج منطقة حرة - ذ م م - ب�شفتها كفيلة و �شامنة ملديونية  كوم جارد منطقة حرة - ذ م م ، 6- �شبكرم 
منطقة حرة - ذ م م - ب�شفتها كفيلة و �شامنة ملديونية  كوم جارد منطقة حرة - ذ م م - �شفتهم بالق�شية : منفذ 
بتاريخ 2020/6/4 �عالنكم  �الإبتد�ئية  دبي  : قررت حمكمة  �الإع��الن  �الإقامة. مو�شوع  �شدهم - جمهويل حمل 
�لتحفظي رقم 587/2018 حجز حتفظي جتاري �ىل حجز تنفيذي رقم  �لتحفظي وحتويل �حلجز  ب�شم �حلجز 
7428/2019 تنفيذ جتاري.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل   يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 4697/2020/207 تنفيذ جتاري  
نوع �الإعالن : �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  

طالب �الإعالن : �لرغوثي للتجارة �لعامة - ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 
وميثله : علي �إبر�هيم حممد �حلمادي -  �شفته بالق�شية : وكيل

�ملطلوب �إعالنها : 1- �شي �م �م لاللكرونيات - �ض ذ م م - �شفتهما بالق�شية : منفذ 
�شدهما - جمهول حمل �الإقامة 

�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  �أقام عليك �لدعوى  مو�شوع �الإعالن : قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )210164.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه 
بالقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  �لتنفيذية  �الج����ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 4942/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2020/2200 �أمر �أد�ء ، ب�شد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 392467.96 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 

طالب �الإعالن : جر�نيتي ملو�د �لبناء - �ض ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 
وميثله : ح�شن عبد�هلل حممد �آل علي -  �شفته بالق�شية : وكيل

بالبادي  �مل��ح��دودة مملوكة  ل��ل��م��ق��اوالت  ب��ال��ب��ادي  �الإم�����ار�ت  �شركة   -1  : �إع��الن��ه  �مل��ط��ل��وب 
 - : منفذ �شده  بالق�شية  - �شفته  دب��ي  ف��رع   - م   م  ذ  �لو�حد  �ل�شخ�ض  �شركة  �لهند�شية 
جمهول حمل �الإقامة. مو�شوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
�و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م   )392467.96( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م  �شتبا�شر �الج��ر�ء�ت  �ملحكمة  �ملحكمة. وعليه فان 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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                      يف التنفيذ رقم 1198/2019/204 تنفيذ �شرعي  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 175/2018 �حو�ل نف�ض غري 

م�شلمني �شامال للر�شوم و�مل�شاريف من تاريخ �ال�شتحقاق. 
طالب �الإعالن : د�ريا بورالك - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

وميثله : حمد�ن عبد�هلل �شبيح �شيف �لكعبي -  �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- كري�شتيانو بر�يف - �شفته بالق�شية : منفذ �شده

جمهول حمل �الإقامة 
مو�شوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك لتنفيذ �حلكم 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 175/2018 �حو�ل نف�ض غري م�شلمني �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
من تاريخ �ال�شتحقاق.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 7  يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 5833/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 4161 ل�شنة 2019 جتاري جزئي ، 
ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )771253.72 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 

طالب �الإعالن : د�ر �لتمويل - �ض م ع - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 
وميثله : �شيخه حممد �شيف علي �ملحرزي -  �شفته بالق�شية : وكيل

�ملطلوب �إعالنه  : 1- عاهد حممد �شالمة حممود �لزرد - �شفته  بالق�شية : منفذ �شده
جمهول حمل �الإقامة 

مو�شوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )771253.72( وق��دره  به  �ملنفذ 
�ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 207/2020/5432 تنفيذ جتاري  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2020/1165 �أمر �أد�ء ، ب�شد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )115573.20 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 

طالب �الإعالن : �ملازن للمفرو�شات - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 
�ملطلوب �إعالنه : 1- �شندر�ن فاالت فياليودهان - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  �أقام عليك �لدعوى  مو�شوع �الإعالن : قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )115573.20( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 20200920/12
يحمل  باك�شتان  �جلن�شية   ، ح�شني  نور  ح�شني  نور  �ل�شيد/�شرفر�ز  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
هوية رقم 784197336218686 يرغب  يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )100%( وذلك 
�ىل �ل�شيد/ �شيد �عجاز ح�شني �شاه �جلن�شية باك�شتان ويحمل هوية رقم )784197491970659( 
باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة  تاأ�ش�شت  يف �لرخ�شة )�شالون �شرفر�ز ح�شني للرجال( و�لتي 
رقم )761706( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية ، تنازل �شاحب �لرخ�شة �ىل �آخر ، تغيري 

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

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
  الكاتب العدل
مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال  

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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اإعالن بالن�شر باللغتني العربية والجنليزية 

املو�شوع  الدعوى 2020/514 جتاري جزئي دبي 
�ل�شادة / �ملدعي عليها / �ل�شركة �لوطنية للمطاعم - ذ م م 

مبا �أن هنالك دعوى مرفوعة �شدكم من قبل �ملدعي / جمموعة �آل �شفر �لقاب�شة �مام 
حماكم دبي و�أنه مت تكليفنا كخبري� م�شفيا مبوجب �حلكم �ل�شادر بالدعوى �أعاله فاإننا 
ندعوكم حل�شور �إجتماع خرة مرئي بو��شطة برنامج زووم يوم �الأربعاء �لقادم �ملو�فق 
2020/9/23 يف متام �ل�شاعة 10.30 �شباحا وعليه يرجى �لتو�جد و�حل�شور عن طريق 
�لفيديو )برنامج زووم( باملوعد �ملحدد كما يرجى تزويدنا قبل موعد �الإجتماع بكافة 
�مل�شتند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم على �لريد �الإلكروين للخرة و�ملبني �دناه - للتو��شل 

معنا يرجى �الإت�شال على �لهاتف 0589323011 هاتف 042206244
intrafinance@intra.ae : بريد �لكروين

مكتب اخلبري املحا�شبي وامل�شريف 
د. علي را�شد الكيتوب 

اإجتماع خربة 
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�شركة / �وتو ��شي�شت لتاأجري �ل�شيار�ت )�ملنطقة �حلرة( ذ م م )رخ�شة رقم : 30726( و�لكائنة 
ب �إمارة دبي ، مدينة دبي لالأعالم �ض ب 50950 دبي ، دولة �الإمار�ت �ملتحدة و�ملرخ�شة لدى 
�شلطة دبي للتطوير ، ترغب هذه �ل�شركة �ملذكورة يف �إعالن قر�رها للكافة و�لذي مت �تخاذه 
بو��شطة جمل�ض �إد�رة �شركة / �وتو ��شي�شت لتاأجري �ل�شيار�ت )�ل�شركة �لرئي�شية( يف �جتماعه 
باأى  �ل�شركة  ، تهيب  �ل�شركة.  وفقا لذلك  �لذي عقد بتاريخ 2020/6/1 ب�شاأن �غالق وحل 
طرف معنى باالمر ولديه �ى مطالبات فى مو�جهتها عليه تقدمي هذه �ملطالبات خالل 45 

يوما من تاريخ هذ� �العالن عن طريق �لريد �مل�شجل �و �الت�شال
ب �ل�شيد : �حمد �ملقعودي �لفال�شي  

��شم �ل�شركة : �وتو ��شي�شت لتاأجري �ل�شيار�ت    
�ض ب : 50950  ، دبي ،  دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة.

هاتف رقم : 043377877 
aa-acar@eim.ae :  لريد �اللكروين�

لن يتم �لنظر يف �ملطالبات �لتى ترد بعد �نتهاء فرة �ال�شعار و�ملحددة ب 45 يوما.

اإ�شعار ت�شفية 
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/5021(

�ملنذر : خالد عبد�لرحيم �لعطار ، �إمار�تي �جلن�شية ، بوكالة �ل�شيد حممد علي �لفريحات ، �ردين �جلن�شية ، بطاقة هوية �إمار�تية رقم 
عنو�نه   )2014/1/106986( رق��م  حت��ت  �ل��ع��دل  كاتب  م��ن  �الأ���ش��ول  ح�شب  م�شدقة  وك��ال��ة   )784-1975-0391682-3(

دبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - فندق ميلينيوم بالز� - �لطابق 24 - دبي - هاتف 0501807375 
�ملنذر �ليه : �ل�شادة / معهد بريلن�ض �لتعليمي ، ممثلة بال�شيد/ كوروفيال جوين باديكامياليل ، هندي �جلن�شية ب�شفته �ملالك وحمرر 
بناية خالد   - �الوىل  �م هرير   - �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت   - دب��ي   : �لعنو�ن   -  )Z3288280( رق��م  �شفر  ج��و�ز   ، و�مل��دي��ر  �ل�شيكات 

عبد�لرحيم �لعطار - مقابل مركز �لتجميل - مكتب رقم 106 - �لهاتف : 0508188867
�ملو�شوع :- ينذر �ملنذر )�ملالك( �ملنذر �ليه )�ل�شادة معهد بريلن�ض �لتعليمي مقرها دبي - �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة - �م �لهرير �الوىل( 
ممثال بال�شيد كوروفيال جوين باديكامياليل ، بدفع بدل �اليجار و�مل�شتحق من تاريخ )2020/7/1( �ىل تاريخ )2020/9/13( 
بقيمة )17260( �شبعة ع�شر �لف ومائتان و�شتون درهم �إمار�تي ، وبذلك عليك �حل�شور �ىل مكتب �ملالك لدفع بدل �اليجار �مل�شتحق 
وكافة �مل�شتحقات �ملالة و�ملرتبة عليها من �لعقد �ملرم ما بني �ملالك و�مل�شتاأجر من تاريخ )2019/9/1( �ىل تاريخ )2020/8/31( 
وجتديد عقد �اليجار �ملنتهي �شالحيته بتاريخ  )2020/8/31( ويف حال عدم �لرغبة عليك �حل�شور ودفع �مل�شتحقات �ملالية �ملرتبة 
عليك ودفع �إيجار �شهرين غر�مة للمالك و�مل�شتاأجر وبذلك عليك �حل�شور ودفع هذ� �ملبلغ خالل فرة )7 �يام( من تاريخ ��شتالمك 
لالإنذ�ر �لعديل و�إال �شي�شطر �ملنذر )�ملالك( برفع �لدعوى �لق�شائية بحق �ملعلن �ليه ، و�إتخاذ كافة �الإجر�ء�ت �لقانونية و��شت�شد�ر �مر 

�الأد�ء و�إخالء �لعقار وت�شليمه للمالك. مع حتميل �ملعلن �ليه بكافة ر�شوم وم�شاريف �لدعوة �لق�شائية و�تعاب �ملحاماة. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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الرقم )4994/2020(
�ملنذر : عر �خلليج للخر�شانة �جلاهزة - �ض ذ م م 

�ملنذر �شدها �الوىل : �حلمد �نرنا�شيونال للمقاوالت - �ض ذ م م 
�ملنذر �شده �لثاين : �حمد خالد �حلمد 

)جمهول  حمل �الإقامة(
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليهما ب�شرورة �شد�د �جمايل �ملبالغ �ملتبقية يف ذمتكم 
خم�ض  مهلة  خالل  درهما(  )مليونني  دره��م   2.000.000 مبلغ  وقدرها 
�يام من تاريخ ن�شر هذ� �الخطار �لعديل حتت طائلة �للجوء �ىل �لق�شاء 

�ملخت�ض ملطالبتكم بايفاء قيمة �ل�شيكات. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل  

رقم )2020/3/4984(
�ملنذر : ح�شيب حممد كل حممد خان 

�شد �ملنذر �إليها : �يوب عي�شى �إليا�ض يحي 
لذلك ،فاإن �ملنذر ينذركم بد�شاد جملة مبلغ �ل�شيكني �ملذكورين 
�لف  وت�شعون  �شتة  )ثمامنائة  دره���م   896.000.00 وق��دره��ا 
درهم( و �لفائدة �لقانونية 12% �شنويا من تاريخ  ��شتحقاق كل 
�أيام من تاريخ  �شيك وحتى �ل�شد�د �لتام وذلك خالل خم�شة 

��شتالمكم لهذ� �الإنذ�ر. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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للم�شتاأنف �شدهما للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
يف الإ�شتئناف رقم 2020/1147 مدين 
بناء علي طلب �مل�شتاأنف : علي عبد�هلل حميد �ملزروعي 

�ردين �جلن�شية  2-   - ر�ئ��د حممد جاد �هلل �شرمي   -1 : �مل�شتاأنف �شده 
�شركة بيكون لالن�شاء�ت - ذ م م -  �نت مكلف باحل�شور �مام مكتب �إد�رة 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا   - �ل�شارقة  ��شتئناف  مبحكمة   )2( �ل��دع��وى 
معتمد وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت 
وذلك يف يوم �الأحد �ملو�فق 2020/10/4 يف �لدعوى �ملذكور رقمها �أعاله 

- بو�شفك م�شتاأنف �شده.
مكتب ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  الحتادية ال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
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مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 
�شادرة من حمكمة ال�شارقة  - املحكمة الإبتدائية املدنية

جزئي  عمايل   ،  SHCFICILABMIN2020 /0002352 يف  الدعوى رقم
�إىل : �ملحكوم عليه �شرق �لفلج ملقاوالت �لتك�شية و�الر�شيات 

�لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2020/8/4 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
�ملذكورة بالرقم �أعاله ل�شالح /�شليمان ها�شم خان بالتايل : 

مبلغ  للمدعي  توؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م   : �حل�شوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت 
خم�شة �آالف و�شتمائة درهم )5600 درهما( وتذكرة عودة �ىل موطنه عند �اللغاء �و 
�ملغادرة و�لر�شوم و�مل�شروفات �ملنا�شبة و�عفاء �ملدعي من باقي �لر�شوم ورف�ض �لدعوى 
فيما ز�د على ذلك من طلبات.  حكما قابال لال�شتئناف خالل �ملدة �لقانونية .... يوما 

�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شره.
القا�شي / احلبيب ابوبكر 
حمكمة ال�شارقة    

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2020 /0004494 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �شركة �ملهنية ل�شناعة �ثاث وتركيبات �ملطابخ 
جمهول حمل �الإقامة : �ل�شناعية 17 خلف بالقرب من ��شباغ نا�شيونال فاك�ض رقم 065352962 

هاتف رقم 065352965
بناء على طلب �ملدعية : �شركة �لد�نوب ملو�د �لبناء - ذ م م  - قد رفعت �لدعوى �ملذكورة �عاله تطالبكم ب : �حلكم 
و�ربعون  ثالثة  وت�شعمائة  �لفا  )ثالثون  درهم   30.943.25 وقدره  مبلغ  للمدعية  توؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م 
متام  وحتى   2018/7/25 يف  فاتورة  �خر  ��شتحقاق  تاريخ  من   %9 بو�قع  و�لفائدة  فل�شا  وع�شرون  وخم�شة  درهما 

�ل�شد�د مع حتميل �ملدعي عليها بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�نت مكلف باحل�شور بجل�شة 2020/9/22 �مام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية - 
مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 2( �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى 
�لدعوى  للنظر يف  �لن�شر وذلك  تاريخ  �يام من  تزيد على ع�شرة  �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ال  كافة  بها  مرفقا 

�ملذكور رقمها �عاله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2020/9/17 م 

مدير اخلدمات الق�شائية      
حممد املال 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21   
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - مطعم دار اجلواد   
اإخطار دفع يف الق�شية رقم SHCEXCILABMIN2019/0002546 عمايل )جزئي(  

�إىل �ملحكوم عليه :  مطعم د�ر �جلو�د 
�ل�شارقة �ل�شناعية �ل�شجعة خلف �شارع �لذيذ 0501244101  0556305330 

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ حممد نويد خان حممد �شريف - �جلن�شية : باك�شتاين  

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

�ملطلوب   تنفيذه كاالآتي : 
�ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 10797 درهم باالإ�شافة �ىل تذكرة �لعودة �ىل وطنه عند �ملغادرة.   

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

�ملقررة قانونا.  
القا�شي / وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي    

حمكمة ال�شارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21   
اعالن بالن�شر        

رقم الإعالن  2020/143229 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- �شركة �لتاج �مللكي ل�شناعة �الأغذية و�خل�شار �ملجففة - �ض ذ  م م 2- �لتاج �مللكي 
ل�شناعة �الأغذية �ض ذ م م ، 3- ر�قي يا�شني وهيب ب�شفته  �ل�شخ�شية وب�شفته �شريكا ومدير� ل�شركة 
�لتاج �مللكي ل�شناعة �الأغذية و�خل�شار �ملجففة �ض ذ م م و�شركة �لتاج �مللكي ل�شناعة �الأغذية �ض ذ م م 

وكفيل �شامن للت�شهيالت �مل�شرفية - جمهول حمل �الإقامة 
مبا �ن �ملدعي : بنك �أبوظبي �الأول - �ض م ع  
وميثله : نو�ل ز�يد �شاملني ظبيك �حلو�شني  

قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )7353703.91 درهم( 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.  

وحددت لها جل�شة يوم �الأربعاء �ملو�فق 2020/10/14 �ل�شاعة 8.30 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21   

اعالن بالن�شر        
 1313/2020/11 مدين جزئي  

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- هيام جمال ق�شاب  - جمهول حمل �الإقامة 

مبا �ن �ملدعي : حمد�ن �ل�شام�شي للمحاماة و�ال�شت�شار�ت �لقانونية  
وقدره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها   �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
تاريخ  م��ن   %9 و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   25.472(
�ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2020/9/27 
�ل�شاعة 8.30 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21   
اعالن بالن�شر        

 رقم الإعالن 1440/2020/11 مدين جزئي 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- و�رين �نثوين �شيفي�ض  - جمهول حمل �الإقامة 
مبا �ن �ملدعي : حمد�ن �ل�شام�شي للمحاماة و�ال�شت�شار�ت �لقانونية  

وقدره  مببلغ  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد 
تاريخ  م��ن   %9 و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   43.080(
�ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2020/9/24 
�ل�شاعة 8.30 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21   

اخطار بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 2020/46 عجمان 
�إىل �ملحكوم عليه /�لديار لتجارة مو�د �لبناء موؤ�ش�شة فردية ملالكها خالد ��شماعيل 
�الحتادية  عجمان  حمكمة  بان  لديك  معلوما  ليكن   - �ل�شام�شي  حم��ارب  حممد 
�البتد�ئية قد �أ�شدرت بحقك حكما يف �لدعوى �ملدنية يق�شى باإلز�مك بدفع مبلغ 
وقدره �إجمايل )879.601 درهم( �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف. وحيث �ن �ملحكوم له/  
�ل�شركة �لعربية لتجارة مو�د �لبناء - قد تقدم بطلب تنفيذ �حلكم و�شجل �لتنفيذ 
�ملبلغ �ملحكوم به خالل )15( يوما  �أن��ت مكلف ب�شد�د  ، لذ�  حتت رقم 46 / 2020 
�شتتخذ بحقك  �ملحكمة  ف��اإن  �الخطار ويف حال تخلفك عن ذلك  ن�شر  تاريخ  من 

�الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة لتنفيذ �حلكم ح�شب �ال�شول. 
القا�شي / علي املهلبي 
حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21   
 اعالن بالن�شر 

للم�شتاأنف �شدهما للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
يف الإ�شتئناف رقم 2020/1156 مدين 

بناء علي طلب �مل�شتاأنف : مدر�شة �البد�ع �لعلمي �لدولية �خلا�شة 
�مل�شتاأنف �شده : حممد فوؤ�د م�شطفى حممد

مبحكمة   )2( �ل��دع��وى  �إد�رة  مكتب  �م���ام  ب��احل�����ش��ور  مكلف  �ن���ت 
وتقدمي  معتمد  وك��ي��ل  ب��و����ش��ط��ة  �و  �شخ�شيا  �ل�����ش��ارق��ة  ��شتئناف 
وذل��ك يف  �مل�شتند�ت  كافة  بها  �لدعوى مرفقا  على  مذكرة جو�بية 
يوم �لثالثاء �ملو�فق 2020/9/29 يف �لدعوى �ملذكور رقمها �أعاله - 

بو�شفك م�شتاأنف �شده.
مكتب ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  الحتادية ال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21   

 اعـــــــالن
تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان : �ل�شيد/ حممد 
�ل�شيد/ حممد �شاهجهان  باباري - �جلن�شية : بنغالدي�ض %50  مو�شى ح�شن حممد عزيز 
حمرر  على  �لت�شديق  وطلب   %50 بنغالدي�ض   : �جلن�شية   - مياه  عبد�هلل  حممد  �شوهيل 
يت�شمن )تنازل( يف ح�شته �لبالغة  100% يف �ال�شم �لتجاري مدينة �أغادير للخياطة و�لتطريز 
، تف�شيل وخياطة  �الأقم�شة  ، تطريز  �لن�شائية  �لرخ�شة تف�شيل وخياطة �ملالب�ض  ، ن�شاط 
�ملالب�ض �لن�شائية �لعربية )�لعباء�ت �لن�شائية( و�ملرخ�ض من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية يف 
خورفكان رخ�شة مهنية رقم 626761 �ل�شادر بتاريخ 2004/3/7 يف د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية 
ليكن  بنغالدي�ض.   : �جلن�شية   - عبد�ملتني  �الإ���ش��الم  �شاهد  �ل�شيد/حممد  �ىل  بخورفكان. 
معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي 

�ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21   
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 3359/2019/16 جتاري جزئي   
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )139133.75 درهم( و�لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام.  
طالب �الإعالن :  �شركة �لد�نوب لتجارة  مو�د �لبناء - ذ م م  - �شفته بالق�شية : مدعي  

وميثله : خالد حممد علي �حلمادي -  �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- بي بي �م لالعمال �لد�خلية - �ض ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي عليه

جمهول حمل �الإقامة 
�لدعوى  يف   2020/1/16 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم   : �الإع���الن  مو�شوع 
توؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م  م  م  ذ   - �لبناء  م��و�د  لتجارة   �لد�نوب  ل�شالح/�شركة  �أع��اله  �ملذكورة 
للمدعية مبلغ 75و138033 درهم وفو�ئده بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتها 
خالل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.   �تعاب  مقابل  دره��م  و�ل��ف  �مل�شروفات 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21   
اعالن بالن�شر 

يف  الدعوى 16/2020/2478 جتاري جزئي  
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما علي �شبيل �لت�شامن فيما بينهم بان يوؤديا �ىل �ملدعية مبلغ وقدره 57. 370.038 
درهم )ثالثمائة و�شبعون �لف وثمانية وثالثون درهما و�شبعة وخم�شون فل�شا( مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% �شنويا من تاريخ 
رفع �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د و�لز�م �ملدعي عليهما بان يوؤديا �ىل �ملدعية مبلغ وقدره )20.000 درهم( تعوي�ض عن حب�ض 
 م�شتحقات �ملدعية لديهم وعدم �النتفاع بها من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى تاريخ قيد �لدعوى و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.

طالب �الإعالن : فا�شت لتاأجري �ل�شيار�ت )�ض ذ م م(  - �شفته بالق�شية : مدعي  
 �ملطلوب �إعالنهم : 1- ماركة )م�شاهمة عامة(  2- فادي �ديب �بو قبع -  �شفتهما بالق�شية : مدعي عليهما - جمهويل حمل �الإقامة 
مو�شوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما علي �شبيل �لت�شامن فيما بينهم بان يوؤديا 
�ىل �ملدعية مبلغ وقدره 57. 370.038 درهم )ثالثمائة و�شبعون �لف وثمانية وثالثون درهما و�شبعة وخم�شون فل�شا( مع �لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12% �شنويا من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د و�لز�م �ملدعي عليهما بان يوؤديا �ىل �ملدعية مبلغ وقدره 
)20.000 درهم( تعوي�ض عن حب�ض م�شتحقات �ملدعية لديهم وعدم �النتفاع بها من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى تاريخ قيد �لدعوى 
قاعة  �شباحا يف   8.30 �ل�شاعة    2020/10/15 �ملو�فق   يوم �خلمي�ض  لها جل�شة  وح��ددت  �ملحاماة.  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
�لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل. علما بانه مت جتديد �لدعوى من �ل�شطب 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 3062/2020/60 اأمر اأداء 

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة باإ�شد�ر �الأمر بالز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ 
629573.26 درهم و�لر�شوم  و�مل�شاريف. 

طالب �الإعالن :  �شركة �ملفيد �لتجارية )ذ م م( - �شفته بالق�شية : مدعي  
وميثله : ماجد �شعيد حمد �جلالف �ل�شويهي - �شفته بالق�شية : وكيل 

 �ملطلوب �إعالنهما : 1- قي�ض علي ملحم 2-م�شتودع كاير تات�ض �لطبي - �ض ذ م م
- �شفتهما  بالق�شية : مدعي عليهما - جمهويل حمل �الإقامة 

تكليفكم  بتاريخ 2020/9/6  �الإبتد�ئية  دبي  :ق��ررت حمكمة  �الإع��الن  مو�شوع 
تاريخ  �أي��ام من   5 بالن�شر خ��الل  �ع��اله عن طريق �الع��الن  بالوفاء مبا ج��اء 

�لن�شر وذلك للوفاء باملطالبة �ملذكورة �أعاله. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 3228/2020/60 اأمر اأداء 

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة باإ�شد�ر �الأمر بالز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ 25800 درهم 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�شتحقاق بتاريخ 2019/7/29 )وفق ما هو ثابت من 

ك�شف �حل�شاب( ولغاية �ل�شد�د �لتام و�لفعلي و�لر�شوم و�مل�شاريف. 
طالب �الإعالن : مد�ر �الإمار�ت ملو�د �لبناء )�ض ذ م م( - �شفته بالق�شية : مدعي  

وميثله : عبد�هلل علي عبد�لوهاب عبد�هلل �ل�شويدي - �شفته بالق�شية : وكيل 
�ملطلوب �إعالنه : 1- �شي. ��ض. �ت�ض. كيه دبي للمقاوالت - �ض ذ م م - �شفته  بالق�شية : مدعي 

عليه - جمهول حمل �الإقامة 
مو�شوع �الإعالن : مبوجب �أمر �أد�ء �ل�شادر من مد�ر �الإمار�ت ملو�د �لبناء )�ض ذ م م( يف �لدعوى 
�ي��ام من  �ملطالبة 25800 دره��م وذل��ك خالل خم�شة  فاأنت مكلف للوفاء بقيمة  �أع��اله  �ملذكورة 

تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �ملحكمة �شتتخذ �الإجر�ء�ت بحقكم.  
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21   
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2634/2020/60 امر اداء    
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة با�شد�ر �الأمر بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )93. 239.722 درهم( مائتان وت�شعة 
وثالثون �لفا و�شبعمائة و�ثنان وع�شرون درهم وثالثة وت�شعون فل�شا و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ 

�ملطالبة �لق�شائية �حلا�شل يف 2020/6/3 وحتى متام �ل�شد�د ، و�لر�شوم و�مل�شروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة 
و�شمول �الأمر بالنفاذ �ملعجل بقوة �لقانون.   

طالب �الإعالن : �شركة �لد�نوب لتجارة مو�د �لبناء - ذ م م -  �شفته بالق�شية : مدعي 
وميثله :  خالد حممد علي �حلمادي -  �شفته بالق�شية : وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- ديكوالب )�ض ذ م م(  - �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهول  حمل �الإقامة 
بني  �مل��رم  �لتجاري  �لعقد  �ن��ف��اذ   : �أوال   2020/7/29 بتاريخ  �البتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت   : �الإع���الن  مو�شوع 
�لطرفني.  ثانيا : �لز�م �ملدعي عليها ديكوالب )�ض ذ م م( بان توؤدي للمدعية �شركة �لد�نوب لتجارة مو�د �لبناء 
- ذ م م مبلغ وقدره )239.722.93 درهم( )مائتان وت�شعة وثالثون �لف و�شبعمائة و�ثنان وع�شرون درهم وثالثة 
وت�شعون فل�ض( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة  �لق�شائية �حلا�شل يف 2020/6/3 وحتى �ل�شد�د 
�لتام وبالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. ولكم �حلق يف �إ�شتئناف �الأمر خالل 15 يوم من 

�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21   

اعالن اأمر اأداء بالن�شر
 2878/2020/60 اأمر اأداء 

تفا�شيل �الإعالن بالن�شر
�ىل �ملدعي عليهم 

مبا �ن �ملدعي /  فادي خري �لدين �حل�شني  
�لطيب  عليه  �مل��دع��ي  �ل���ز�م  ب��ت��اري��خ 2020/8/18  �الب��ت��د�ئ��ي��ة  دب��ي  ق���ررت حمكمة 
�ل��دي��ن �حل�شني مبلغ  ف��ادي خ��ري  للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان  �إب��ر�ه��ي��م  �حمد  عبد�لقادر 
وقدره 217.000 درهم )مائتان و�شبعة ع�شر �لف( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من 
تاريخ �ال�شتحقاق �حلا�شل يف 2020/6/7 وحتى �ل�شد�د �لتام وبالر�شوم و�مل�شاريف 
ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. ولكم �حلق يف �إ�شتئناف �الأمر خالل 15 يوم 

من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21   

اعالن وتكليف بالوفاء   
يف التنفيذ رقم 2020/5528 تنفيذ جتاري  

تفا�شيل �الإعالن بالن�شر 
، 3-�جاي  م  2-ر�ج��ان بكو�ند��ض �شوجاناين  م  ذ  �ملنفذ �شدهم/1- �شركة بوجاه  �ىل 
ر�جان �شوجاناين ، 4- فارجا ر�جان �شوجاناين ، 5-دروب �ن فا�شن - �ض ذ م م - جمهول 

حمل �القامة. مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/ بنك �مل�شرق - �شركة م�شاهمة عامة
�أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة  وميثله/حمده ح�شني �أحمد جا�شم مكي. قد 
�عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8398218.75( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و 
خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21   
اعالن وتكليف بالوفاء   

 يف التنفيذ رقم 2020/5195 تنفيذ جتاري   
تفا�شيل �الإعالن بالن�شر 

�إد�رة  م  2- �شبح خلدمات  م  ذ   - �لفنادق  �شركة �شبح الإد�رة   -1 / �ملنفذ �شدهم  �ىل 
�ملطاعم ذ م م  3-فا�شو ديفان �شباجر -  جمهول حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/بنك �مل�شرق )�شركة م�شاهمة عامة(  

وميثله / حمده ح�شني �أحمد جا�شم مكي  
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)4472894.49( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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ي���ع���م���ل ه��������ذ� �مل���ا����ش���ك 
)�ل�شحري( على تنظيف 
�مل�������ش���ام���ات ب���ع���م���ق، ما 
بب�شرة  للتمتع  يخّولك 

نقّية و�شحّية.
�ملكياج  ُي����زي����ل  �أن������ه  ك���م���ا   
و�لبكترييا،  �ل�شاّمة  و�مل���و�د 

ف�شّدقيني،
�ليوم  ب��ع��د  ل��ن تظهر �حل��ب��وب   
�شحة  على  ب��احل��ف��اظ  �ل��ت��زم��ِت  �إذ� 
ب�شرتك وتطبيق هذ� �ملا�شك من وقت 

�إىل �آخر.
تعّريف معنا �إىل �لطريقة �ملثالية لتح�شري 

هذ� �ملا�شك:

املكّ�نات:
�لفحم بودرة  من  �شغرية  – ملعقة 

�الألوفري� جيل  من  �شغرية  – ملعقة 
�لزهر ماء  من  �شغرية  – ملعقة 

�ل�شاي  �شجرة  زيت  من  قطر�ت   3 –
�مللح من  – ر�شة 

الطريقة:
�شعي بودرة �لفحم مع جيل �الألوفري� وملعقة �شغرية 
من  قطر�ت   3 و�أ�شيفي  �ملكونات  �مزجي  �لفحم.  من 
زي���ت ���ش��ج��رة �ل�����ش��اي ور���ش��ة م��ن �مل��ل��ح. ع��ن��دم��ا تتمازج 
�لع�شر  تقل عن  ملّدة ال  ب�شرتك  �ملكونات، طبقيها على 
دقائق. ثم ُيغ�شل �لوجه جيد�ً. ال تن�شي تطبيق �لكرمي 

�ملرطب بعدها.

على  �الأمريكي   )steptohealth( هيلث(  تو  )�شتيب  موقع  ويوؤكد 
ملعان  ��شتعادة  �أج��ل  من  يوم  كل  بالب�شرة  للعناية  وقت  تخ�شي�ض  �أهمية 
على  ع��الوة  وب�شيطة،  فعالة  �لطبيعية  �لعالجات  ه��ذه  وتعد  ب�شرتك. 
عالجا  ��شتخدمي  �لنتائج،  �أف�شل  على  وللح�شول  مكلفة.  غري  كونها 

و�حد� كل �أ�شبوع.

العنب �صيدلية �صباب ب�صرتك
�ل��ع��ن��ب غ��ن��ي مب�����ش��اد�ت �الأك�����ش��دة �ل��ف��ع��ال��ة يف م��ق��اوم��ة ت��ده��ور بروتني 
�مليتة،  �خل��الي��ا  م��ن  �لتخل�ض  وي�����ش��اع��د يف  و�ل��ك��والج��ني.  �الإي��ال���ش��ت��ني 
وي�شاهم يف تاأخري �ل�شيخوخة �ملبكرة نظر� الحتو�ئه على �لبوليفينوالت 

و�لفالفونويد و�لري�شفري�ترول و�لكاتي�شني و�لعف�ض.
�ل�شريك  حم�ض  غ��ر�ر  على  �لع�شوية  باالأحما�ض  غنية  �لفاكهة  وه��ذه 
من  �ل��ع��دي��د  على  �لعنب  يحتوي  كما  �مل��ال��ي��ك.  وحم�ض  و�ل��ط��رط��ري��ك 

 ،3 وب��ي    ،2 وب��ي   ،1 وب��ي  �إي���ه،  فيتامني  بينها  م��ن  �لفيتامينات 
و�لنحا�ض  �لزنك  مثل  للمعادن  �إ�شافة  ك��ي،  وفيتامني  ودي، 

هذه  تعد  ول��ه��ذ�  و�لبوتا�شيوم.  و�ملغني�شيوم  و�لفو�شفور 
�لطبيعية  �لعنا�شر  �أف�شل  من  و�ح��دة  �للذيذة  �لفاكهة 

للحفاظ على جمالك.

و�صفات با�صتخدام العنب لل�جه

قناع  �شنع  ميكنك  ب�شرتك،  و�شباب  ن�شارة  ال�شتعادة 
�لفعالة  �لو�شفات  بع�ض  وهناك  �لعنب.  با�شتخد�م 

وغري �ملكلفة �لتي ميكنك حت�شريها ب�شهولة:

قناع العنب املهرو�ض
يتكّون  حتى  �مل��اء  �أ�شيفي  ث��م  وع���اء،  يف  عنب  حبة   15 �هر�شي 

عليه،  �ل��ق��ن��اع  و�شعي  وج��ه��ك  نظفي  ث��م  متجان�ض.  خليط  ل��دي��ك 
و�تركيه ملدة 20 دقيقة، ثم �غ�شلي وجهك. بعد ذلك، قومي برطيب 

ب�شرتك مبا�شرة.

ع�صري عنب و�ص�فان
�لعنب  ع�شري  من  كبريتني  ملعقتني  �خلطي  �لو�شفة،  ه��ذه  لتح�شري 
وملعقتني ك��ب��ريت��ني م��ن زي���ت �ل��ل��وز �حل��ل��و وم��ل��ع��ق��ة ك��ب��رية م��ن دقيق 
�ل�شوفان. ثم �شعي �خلليط على وجهك ورقبتك، 
و�ت��رك��ي��ه مل���دة 15 دق��ي��ق��ة. ب��ع��د ذل���ك، �غ�شلي 
وجهك جيًد� باملاء �لد�فئ، وجففي ب�شرتك 

بلطف با�شتخد�م من�شفة.

عنب وكرز وزبادي
بو��شطة �شوكة، �أهر�شي خم�ض حبات 
و��شيفي  ك���رز،  ح��ب��ات  وخم�ض  عنب 
�لعادي  �ل��زب��ادي  م��ن  ك��ب��رية  ملعقة 
)�ل���ل���ن(، و�خ��ل��ط��ي �مل��ك��ون��ات حتى 
حت�شلي على عجني ناعم. بعد ذلك 
ورقبتك  وج��ه��ك  على  �خلليط  �شعي 
��شطفي  ب���ع���ده���ا  دق���ي���ق���ة،   15 مل�����دة 
من  �لكثري  با�شتخد�م  جيد�  وجهك 

�ملاء، ثم ترطيب ب�شرتك كاملعتاد.

العنب ملكافحة جتاعيد العني
و�أو������ش�����ح �مل����وق����ع �الأم�����ريك�����ي �أن����ه 
ملكافحة  �لعنب  ��شتخد�م  ميكنك 
جتاعيد �لعني. كل ما حتتاجينه 
ك����ب���������ش����ول����ت����ان من  ه�������و 
�ل���ف���ي���ت���ام���ني �إي����ه 
عنب  وح��ب��ت��ي 
�أخ���������ش����ر 
ن  و د

بذور. 
ي�����ج�����ب 

ه�����������ر������������ض 
�ل�������ع�������ن�������ب ث����م 

�لكب�شوالت، ثم و�شع �خلليط حول عينيك  �إيه من  �لفيتامني  �إ�شافة 
بالكثري  �غ�شلي وجهك  �لتايل  �ليوم  �لنوم. يف �شباح  ليلة قبل  كل 

من �ملاء ورطبي ب�شرتك كاملعتاد.

العنب وزيت الزيت�ن
12 حبة  �لتجاعيد على وجهك ورقبتك، �خلطي  وملحاربة 
�شغرية  وملعقة  �إي��ه  �لفيتامني  من  و�ح��دة  وكب�شولة  عنب 
من زيت �لزيتون. تعد هذه �خللطة مرطبا طبيعيا وفعاال 
م��ن��ع ظهور  ع��ل��ى  ت�شاعد  �ل��ت��ي  �الأك�����ش��دة  غنيا مب�����ش��اد�ت 
30 دقيقة  عالمات �ل�شيخوخة �ملبكرة. �تركي �ملزيج ملدة 

قبل �شطفه باملاء.

زيت بذور العنب ل�صد الب�صرة
�إذ� هر�شت بذور 20 حبة عنب، ف�شوف حت�شلني على زيت 
غني بالفيتامينات جي )�شي( ودي و�إيه. ويحتوي هذ� �لزيت 
و�أحما�ض  �للينولييك  وحم�ض  ك��اروت��ني  �لبيتا  على  ا  �أي�شً

�الأوميغا 3 و�الأوميغا 6. وبف�شل كل هذه �ملكونات، تعد بذور 
�لعنب مثالية لتجديد و�شّد �لب�شرة.

العنب منظف لل�جه
ميكنك �شنع منظف للوجه با�شتخد�م �لعنب لتنعيم وتغذية 
بذلك،  للقيام  �ل�شيخوخة.  ع��الم��ات  ظ��ه��ور  وم��ن��ع  ب�شرتك 
�مزجي حو�يل 15 حبة عنب و��شكبي �لع�شري يف وعاء. �نقعي 

ورقبتك.  على وجهك  برفق  و�شعيها  �ل�شائل  قطعة قطن يف 
�تركيها ملدة 10 دقائق ثم ��شطفي وجهك جيًد� باملاء.

بل�صم لل�صفاه اجلافة من العنب
و�إذ� كنت ترغبني يف منع جفاف �ل�شفاه وت�شققها، ميثل بل�شم 

حبات  ق�شرة  �أزيلي  حتتاجه.  ما  �لعنب  من  �مل�شنوع  �ل�شفاه 
و�شت�شعرين  �شفتيك،  على  �للب  و�فركي  وب��ذوره��ا،  �لعنب 

بر�حة فورية.
ا ��شتخد�م �لبل�شم على وجهك ورقبتك   ميكنك �أي�شً
ف��رك��ه ع��ل��ى حم��ي��ط عينيك وفمك  م��ن خ���الل 
20 دقيقة  وجبهتك ورقبتك، ثم تركه ملدة 

قبل �ل�شطف.

غني مب�صادات الأك�صدة الفعالة يف مقاومة تده�ر بروتني الإيال�صتني والك�لجني

العنب.. لتجديد �سباب ب�سرتك 
واحلفاظ على مظهر يافع ملدة طويلة

يعك�ض وجهك مدى متتعك ب�صحة جيدة. ويف هذا ال�صدد، ميكنك ا�صتخدام 
العنب لتجديد �صباب ب�صرتك واحلفاظ على مظهر يافع ملدة ط�يلة.

التجاعيد  وتبداأ  ورط�بتها،  ن�صارتها  ال�قت  مرور  مع  ب�صرتنا  تفقد 
ي�صّ�ه  مما  الظه�ر  يف  الأخ��رى  الب�صرة  وعي�ب  والبقع 
التغذية ونق�ض الرتطيب  �ص�ء  اأن  ال�صاب. كما  مظهرنا 
التي  الع�امل  من  ال�صم�ض  لأ�صعة  ال�صديد  التعر�ض  اأو 

ميكن اأن جتعل الأم�ر اأ�ص�اأ.

ما�سك الفحم لتنظيف امل�سامات يف املنزل
م�اقع  على  ورواج��ًا  حيزًا  تاأخذ  التي  املا�صكات  اأكرث  من  الفحم  ما�صك  يعترب 
اأن هذا املا�صك ه� �صّر جمال الكثري  الت�ا�صل الجتماعي. ولكنكم ل تعلم�ن 

من امل�صاهري ومدّونات امل��صة.

مـــــــــــــراأة
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رغم غيابي.. اإل ان اأعمايل ل تزال تعر�ض على ال�صا�صات

�سمية اخل�ساب: اأقوم بالغناء والتلحني 
لتقدمي اأعمال مهمة وخمتلفة

حما�شك  رغ����م  ور��شي"  "�شابر  ف��ي��ل��م  ع���ن  �ع����ت����ذرت  مل�����اذ�   •
للتجربة؟

ت�شويره، يف ظل ظروف  توقيت  ب�شبب  �لعمل جاء  -�ع��ت��ذ�ري عن 
�نت�شار فريو�ض كورونا، وهذ� �الأمر �أثار خماويف وجعلني �أتخذ قر�ر�ً 
باالعتذ�ر، رغم حما�شي للعمل ورغبتي يف تكر�ر جتربة �لتعاون مع 
بطل �لفيلم �أحمد �أدم، خا�شة �أن جتربتنا �ل�شابقة "�لرجل �الأبي�ض 
�أ�شد�وؤه  �ملتو�شط" من �الأعمال �لتي حققت جناحاً كبري�ً ال تز�ل 

حتى �ليوم.
�ل�شبب؟ فما  �شنو�ت،  منذ  �ل�شينما  عن  غائبة  • لكنك 

-بالفعل، فاآخر م�شاركتي كان يف فيلم "�لليلة �لكبرية" بدور مميز 
ح�شلت عنه على ردود �أفعال كثرية �إيجابية من �جلمهور و�لنقاد، 

ولكنه م�شادفة  يكن مق�شود�ً  �ملا�شية مل  �لفرة  و�لغياب خالل 
ت�شيف  �أع��م��ال  ع��ن  �لبحث  يف  برغبتي  و����ش��ح  ب�شكل  �رتبطت 

�حل��ايل هناك  �لوقت  تنتق�ض منه، ويف  �لفني وال  لر�شيدي 
�أعمل عليه، لكن لن �حتدث تفا�شيله حتى  م�شروع جديد 
و�شيكون  �لت�شوير،  لبد�ية  ون�شتعد  نهائي  ب�شكل  يكتمل 

جتربة خمتلفة ومميزة.
�لدر�ما  عن  غيابك  �شبب  هو  �الأمر  هذ�  • وهل 

�أي�شا؟
-ب��ال��ف��ع��ل، الأن��ن��ي ال �أرغ���ب يف �ل��ت��و�ج��د ملجرد 

م��وج��ودة، ورغ��م غيابي عن  �إن��ن��ي  �أن يقال 
�لدر�ما منذ ثالث �شنو�ت بعد م�شل�شل 

تز�ل  ال  �أع���م���ايل  ل��ك��ن  "�حلالل" 
تعر�ض على �ل�شا�شات، �شو�ء يف 

وهذ�  �ل�شينما،  �أو  �ل��در�م��ا 
�أ�شعر  ي��ج��ع��ل��ن��ي  �الم������ر 

مب�����ش��وؤول��ي��ة ك���ب���رية يف 
�أقدمه  فما  �ختيار�تي، 

ه����و �أع�����م�����ال ت��ب��ق��ي مع 
با�شتمر�ر،  وتعر�ض  �جلمهور 

ول��ي�����ض �أع���م���ال مل��ج��رد �ل���وج���ود يف 
ت��ل��ق��ى جناحاً  م��و���ش��م در�م�����ي حم���دد وال 

�لعر�ض  ح��ت��ى  �أو  �ل��ع��ر���ض  ن��ه��اي��ة  ب��ع��د  ي�����ش��ت��م��ر 
�لثاين.

�لتمثيل؟ على  بالغناء  �ن�شغالك  �أثر  مدى  �أي  • �إىل 
-مل يوؤثر على �الإطالق، لكني �أقوم بالغناء و�لتلحني لتقدمي �أعمال 
مهمة وخمتلفة، و�أعمل على حت�شري جميع �الغنيات �خلا�شة بي 
ب�شكل خمتلف ومميز، وخا�شة �الغاين �خلا�شة باملر�أة �لتي �د�فع 
فيها عن حقوقها مثل "عربية �أنا" و"ب�شتقوي"، و�حلمد هلل ردود 
�لفعل على هذه �الغنيات جيدة للغاية، الأنني تطرقت �إىل جو�نب 
غري متناولة ب�شكل و��شح، فر�أيي �أن �ملر�أة تفتقد من يد�فع عنها، 

خا�شة عندما تتعر�ض للعنف.
�ل�شبب؟ فما  بنف�شك،  �الأغاين  تلحني  على  حتر�شني  • لكنك 

بالدندنة  �ق��وم  �الأغنية  الأن  �شخ�شي  ب��د�ف��ع  لالأغنيات  -تلحيني 

تلقائيا، خ�شو�شا  مني  يخرج  �للحن  �جد  لذ�  غنائها،  فيها خالل 
�لفعل جيدة  باملر�أة، و�حلمد هلل ردود  عندما تكون �الغنية خا�شة 

عن �الغاين �لتي قمت بتلحينها حتى �الآن.
تقدمي  �أن  مي��ك��ن  ه���ل  خا�شة •  "مهرجانات"  �أغنية 

مع �لرو�ج �لكبري لهذه �لنوعية من �الأغاين؟
-بطبعي �أميل للتجريب و�لتنوع، وجتربة غناء �ملهرجانات بالن�شبة 
بها، لكن  �أنني �عجب  �ن �خو�شها، خا�شة  �أحب  يل جتربة جديدة 
حتفظي �لوحيد عليها وجود بع�ض �لكلمات غري �لالئقة، و�لتي ال 
ي�شلح �أن تكون �شمن �الغاين، و�إذ وجدت �أغنية جيدة لن �تردد يف 

تقدميها.
بع�ض  �لدر�مية عر  �العمال  �نت�شار عر�ض  ر�أيك يف ظاهرة  • ما 

�ملن�شات �اللكرونية؟
�إن��ن��ا ت��اأخ��رن��ا يف ب��دء عر�ض  -ظ��اه��رة جيدة ج���د�ً، وميكن �ن �ق��ول 
بها  �هتماما  هناك  �أن  خا�شة  �اللكرونية،  �ملن�شات  على  �العمال 
نكون  �أن  كان يجب  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  باخلارج، وخالل  �شنو�ت  منذ 
تلقى  فهي  خاللها،  م��ن  �نتاجنا  وع��ر���ض  معها  �لتعامل  يف  �أ���ش��رع 
�شيكون  �ملقبلة  �لقليلة  �ل�شنو�ت  خ��الل  وباعتقادي  كبري�ً،  رو�ج��اً 

�لعر�ض �الأول دوماً لغالبية �الأعمال على �ملن�شات �اللكرونية.
�لرتقال،  حبيبات  و�شط  �الأخ��رية  بال�شورة  �جل��دل  �أث��رت   •

كيف وجدت ردود �لفعل على جل�شة �لت�شوير؟
ك���ب���رية م���ن���ذ ط�����رح ه�����ذه �ل�شور  ب�������ش���ع���ادة  -�أ����ش���ع���ر 
�ل��ر���ش��م��ي��ة ع��ل��ى م��و�ق��ع �لتو��شل  ع��ر ح�����ش��اب��ات��ي 
كانت  عليها  �لفعل  ردود  �أن  خا�شة  �الجتماعي، 
من  مل�شته  مب��ا  �شعيدة  وك��ن��ت  للغاية،  �يجابية 

تعليقات �يجابية، 
�شو�ء عر ح�شاباتي �أو حتى يف �ل�شارع، و�لفكرة 
نف�شها كانت خمتلفة وجريئة، و�ملخرج �لفني 
�يهاب عادل هو �شاحبها وهو �شديق تعاونت 

معه يف عدة �أعمال قبل ذلك.
• هل قمت ب�شر�ء نوعية حمددة من ثمر�ت 

�لرتقال؟
للرتقال،  ����ش���ج���رة  م���ن���زيل  يف  -�أم����ت����ل����ك 
�ل��ث��م��ر�ت م��ن��ه��ا، فبطبعي  ب��ق��ط��ف  وق��م��ت 
�شجرة  ول������دي  �مل����ن����زل،  يف  ب����ال����زرع  �أه����ت����م 
نباتات  بجانب  للماجنو  و�أخ��رى  للرتقال 
�لريحان  بينها  م��ن  بزر�عتها  �ق��وم  �خ��رى 
و�لنعناع، وهذ� �الأمر من �هتماماتي ب�شكل 
عن  ب��ع��ي��د�ً  �ل�شخ�شي  �مل�شتوى  على  كبري 
و�أهتم برعاية �ال�شجار يف منزيل  �لتمثيل، 

با�شتمر�ر.
عر  �جلمهور  مع  بالتفاعل  تهتمني  هل   •

مو�قع �لتو��شل؟
-ب��ال��ت��اأك��ي��د، ف��ه��ذ� �الأم����ر م��ه��م ل��ل��غ��اي��ة، خا�شة 
ك��ب��رية ع��ر خمتلف  ق��اع��دة جماهريية  ل��دي  �أن 
�ملن�شات، و�أقوم باال�شتفادة من تعليقات �جلمهور 
�مل�شيئة  �ل�شخ�شيات  بع�ض  �أم��ا  معها،  و�لتفاعل 
فال �أعطيها �هتماماً، فالفنان يقدم فنه للجمهور 
ويكون مهتما مبعرفة رد فعلهم و�نطباعتهم عن 

ن�سمة حمجوب جتهز 
ميني األبوم من اإنتاجها

من  �أغ��ن��ي��ات   5 ي�شم  �أل��ب��وم،  ميني  حاليا  حمجوب  ن�شمة  �ملطربة  جتهز 
�إنتاجها �خلا�ض، حتاول من خالله �ختيار �أعمال مغايرة و�أ�شكال مو�شيقية 

مل تقدمها من قبل.
و�أكدت حمجوب، يف ت�شريح �شحايف، �أنها ر��شية عما قدمته منذ �أن بد�أت 
بنجاح  �شعادتها  عن  معربة  قدمته،  �شيء  على  تندم  ومل  �لغناء،  �ح��ر�ف 
حفلتيها يف �الأوبر� باالإ�شكندرية و�لقاهرة، و�الإقبال �جلماهريي عليهما، 
ووجهت �شكرها �إىل �الأوبر� و�لقائمني عليها الإتاحة هذه �لفر�شة، م�شددة 

على �أن �جلمهور يف مثل هذه �حلفالت هو �أك�شري �حلياة الأي فنان.
�لغناء يف  ب��د�أت  منذ طفولتها، حيث  بالفنون  �رتبطت  �أن حمجوب  يذكر 
�لعا�شرة، ثم �لتحقت للتدريب بد�ر �الأوبر� مدة 7 �شنو�ت، ومتيزت بقدرتها 
على �لغناء بعدة لغات، �إىل جانب �إجادتها �لعزف على �آلة �لبيانو، وجاءت 
�لفنية، من خالل �ال�شر�ك برنامج  �ل�شاحة  �نطالقتها �حلقيقية على 
غنائي الكت�شاف �ملو�هب، حيث ح�شلت على �ملركز �الأول بعد مناف�شة قوية 
مع عدد من �مل�شاركني من دول عربية خمتلفة، بعدها جنحت يف حتقيق 

�نت�شار فني و��شع.

�لتح�شري  زي����ن  ���ش��ام��و  �مل���ط���رب  ب�����د�أ 
الألبومه �جلديد مع عدد من �مللحنني 
و�مل����وزع����ني �ل���ك���ب���ار، ب��ع��د ط����رح �آخ���ر 
يرجع"  عمري  "لو  بعنو�ن  �ألبوماته 

يف 2018.
�أغ�����اٍن متنوعة،  �خ��ت��ي��ار  ���ش��ام��و  وق����رر 
منها �لرومان�شية و�لدر�مية وغريها، 
"�لغز�ل" حتمل  بعنو�ن  �أغنية  ومنها 
�لطابع �ملق�شوم �لرومان�شي، وهي من 
�أحلان وتوزيع �أكرم عادل، ومن كلمات 
�ل�شاعرة فاطمة �أحمد، ومن �ملقرر �أن 
يتم ت�شجيلها بعد عودته �إىل م�شر يف 

�الأيام �ملقبلة.
ويف وقت �شابق، طرح زين كليب �أغنيته 
�جلديدة "ع�شفور فرحان ي�شو�شو"، 
وه���ي م���ن ك��ل��م��ات ���ش��ام��و زي���ن ومعتز 
�أم����ني و�أ���ش��ام��ة ع��ب��د�ل��ه��ادي، و�أحل����ان 
وما�شر  ومك�ض  وت��وزي��ع  �أم���ني،  معتز 
�أ�شامة عبد�لهادي، وهي فكرة و�إخر�ج 

�شامو زين.
�أل��ب��وم��ات زي��ن بعنو�ن "لو  وك��ان �آخ��ر 
عام  ط��رح��ه  و�ل�����ذي  يرجع"،  ع��م��ري 
على  يحتوي  ك��ان  و�الأل��ب��وم   ،2018
ما  "�أول  يرجع"،  عمري  "لو  �أغ���اين: 
�أحلى  "حب  "�لزير"،  تبت�شميلي"، 
بيكلمني"،  ع��ل��ي��ك  "قلبي  �شنني"، 
ده  "هو  �مل�شروخة"،  "�الإ�شطو�نة 

حبيبي"، "وال حد يو�شله".

يعود �لنجم �مل�شري يحيى �لفخر�ين �إىل �لدر�ما 
منذ  ���ش��ن��و�ت،   3 د�م  غ��ي��اب  بعد  �لتلفزيونية 
�لعائلي(  )ب��احل��ج��م  م�شل�شل  ق���دم  �أن 
حيث   ،2018 رم�����ش��ان  يف 
يعود يف رم�شان 2021 
مب�������ش���ل�������ش���ل �خ������ت������ار له 
����ش��م��اً م��وؤق��ت��اً ه��و )جنيب 
تاأليف  ز�هي زرك�ض(، وهو من 
�شادي  و�إخ���ر�ج  ك��م��ال،  عبد�لرحيم 
�لفخر�ين، وتدور ق�شته حول ق�شية 
جحود �الأبناء، و�أب يدخل يف �شر�عات 
م���ع �أب���ن���ائ���ه، ل��ي��ق��رر ب��ع��ده��ا �إق���ام���ة د�ر 

لالأيتام يرعى فيه �أطفال �ل�شو�رع.
��شم  �ل��ب��د�ي��ة  �ل��ع��م��ل ح��م��ل يف  �أن  ي��ذك��ر 
�إىل  تغيريه  يتم  �أن  قبل  �الأب(  )�ح���ر�م 
)جن��ي��ب ز�ه����ي زرك�������ض(، وم���ن �مل��ت��وق��ع �أن 
هالة  مثل  �لنجوم  من  ع��دد  �لبطولة  ي�شاركه 
�إ�شالم  �أنو�شكا، ر�مز �أمري، حممد حممود،  فاخر، 

�إبر�هيم، كرمي عفيفي، وعدد �آخر من �لنجوم.

يحيى الفخراين يج�سد جنيب زاهي زرك�ش يف رم�سان 2021�سامو زين ي�سجل اأغنيات األبومه اجلديد

لفيلم  التح�صري  على  احل��ايل  ال�قت  يف  اخل�صاب  �صمية  الفنانة  تعمل 
بجانب  �صن�ات،   5 غياب  بعد  لل�صينما،  خالله  من  تع�د  جديد،  �صينمائي 
اجلديدة  م�صاريعها  عن  �صمية  تتحدث  احل���ار،  هذا  ويف  اأخ��رى.  م�صاريع 
عرب  كبريًا  جدًل  واأث��ارت  لها،  خ�صعت  التي  الأخ��رية،  الت�ص�ير  وجل�صة 

م�اقع الت�ا�صل الجتماعي، وغري ذلك..
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اأ�سباب وعالج ال�سد الع�سلي يف الظهر
حو�يل 80 يف �ملائة من �شكان �لعامل يعانون من �آالم �لظهر يف وقت ما من 
�إر�دي لع�شالت  �أو �شّد ال  حياتهم، وقد يكون هذ� �الأمل ناجتاً عن تقل�ض 
�أ�شفل �لظهر، ير�وح من �شّد غري متكرر مع �إزعاج خفيف، �إىل �شّد مزمن 
م�شحوب باأمل �شديد ي�شبب �شعوبة يف �حلركة. وميكن عالج �ل�شد �لع�شلي 
�إذ� كان �الأمل  ب�شكل فّعال دون جر�حة، يف حني قد يكون �لتدخل �شرورياً 

متعلقاً مب�شاكل �الأع�شاب يف �لعمود �لفقري.

�أ�شباب �ل�شد �لع�شلي يف �لظهر
و�الأوت���ار  �لع�شالت  يف  �إ���ش��اب��ات  نتيجة  �لع�شلي  �ل�شد  يح�شل  �أن  ميكن 

و�أربطة �لظهر، �أو ميكن �أن يكون مرتبطاً بحاالت طبية �أكرث خطورة.
يعدُّ رفع �الأثقال �شبباً �شائعاً لتقل�شات �لظهر، باالإ�شافة �إىل رفع �الأ�شياء 
�لثقيلة، فاإنَّ �أي ن�شاط يفر�ض �شغطاً مفرطاً على �لع�شالت و�الأربطة يف 

�أ�شفل �لظهر ميكن �أن يت�شبب يف حدوث �إ�شابة.
ع�شلي؛  �شد  �إىل  و�جلولف،  �لقدم  كرة  مثل  �لريا�شات،  ت��وؤدي  �أن  وميكن 

الأنها تتطلب ��شتد�رة �لظهر ب�شكل مفاجئ ومتكرر.
�إذ� كان �ل�شخ�ض يعاين من �شعف  وقد تكون ع�شالت �لظهر �أكرث �شعفاً 
�ملتيب�شة يف  �أو  �ل�شعيفة  �لع�شالت  ُت�شاب  �أن  كما ميكن  �لبطن،  ع�شالت 

�لظهر نف�شه ب�شهولة �أكر من �لع�شالت �الأقوى و�الأكرث ر�شاقة.
ويف بع�ض �الأحيان، يحدث �ل�شد �لع�شلي ب�شبب �لتهاب �ملفا�شل �أو متزق 
�أ�شفل  يف  �ملفا�شل  �لتهاب  ي��وؤدي  �أن  ميكن  �إذ  �لفقري؛  �لعمود  يف  �لقر�ض 
�لظهر  يف  �أمل���اً  ي�شبب  ق��د  مم��ا  �ل�شوكي،  �لنخاع  على  �ل�شغط  �إىل  �لظهر 
على  �أي�شاً  �لفقر�ت  يف  �ملنتفخ  �أو  �ملمزق  �لقر�ض  ي�شغط  وقد  و�ل�شاقني، 

�لع�شب، ويوؤدي �إىل �آالم �لظهر.

ت�شخي�ض �ل�شد �لع�شلي يف �لظهر
قد يطلب �لطبيب �إجر�ء �أ�شعة �شينية للبحث عن عالمات �لتهاب �ملفا�شل 
�ملقطعي  �لت�شوير  �أو  �ملغناطي�شي  بالرنني  �لت�شوير  �أو  �لعظام،  ك�شر  �أو 
�لرخوة  و�الأن�شجة  �لع�شالت  �أف�شل على  للح�شول على نظرة  �ملحو�شب؛ 
�الأخرى، فهذه �لفحو�ض ميكن �أن ت�شاعد على حتديد �مل�شاكل �ملحتملة مع 

�الأقر��ض �أو تدفق �لدم �إىل �ملنطقة �مل�شابة.
من  دقيق؛  ت�شخي�ض  �إىل  �لو�شول  يف  �لطبيب  م�شاعدة  للمري�ض  ميكن 
خالل �شرح �الأعر��ض بالتف�شيل، و�إخباره �إذ� بد�أت �الإ�شابة بال�شد �لع�شلي 
بعد �إ�شابة ريا�شية، �أو بعد مز�ولة بع�ض �الأن�شطة �لبدنية �الأخرى؛ مثل 

حتريك �الأثاث وغريه.

عالج �ل�شد �لع�شلي يف �لظهر
�لع�شالت،  �إج��ه��اد  �إىل  �أدى  ن�شاط  �أو  �إ�شابة  بعد  �لع�شلي  �ل�شد  ب��د�أ  �إذ� 
فحاويل و�شع �لثلج و�حلر�رة بالتناوب على ظهرك؛ �إذ ي�شاعد �لثلج على 

تقليل �اللتهاب، كما ت�شاعد �حلر�رة على حت�شني تدفق �لدم.
وقد ت�شاعد �الأدوية، مثل �لعقاقري غري �ل�شتريويدية �مل�شاّدة لاللتهابات 
�أث��ن��اء �شفاء  �الأع���ر�����ض  �ل��ع�����ش��الت، على تخفيف  )�مل�����ش��ك��ن��ات( وم��رخ��ي��ات 
�لع�شالت؛ حيث توؤكد �الأبحاث �أّن مرخيات �لع�شالت تعمل على تخفيف 

�الأمل يف �ل�شد �لع�شلي ق�شري �ملدى.
وقد ت�شاعد �أي�شاً حقن �الأدوية �مل�شاّدة لاللتهابات )�لكورتيزون(، وتكون 
م�شحوبة باآثار جانبية حمتملة لكل دو�ء، لذ�، ال بد من ��شت�شارة �لطبيب 

عن خماطر وفو�ئد هذه �حلقن.

يتم  عن�صر  اأول  وه�  كيميائي  عن�صر  ْكنيْتي�م  التَّ  •
الأ�صم  ه�  فما  الذري43،  وع��دده  �صناعًيا،  اإيجاده 

الذي اأطلقه عليه العلماء يف البداية ؟
ما�شوريوم

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

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

عام؟ اك�صجني  بدون  ايفر�صت  قمة  ت�صلق  • مت 
1978

العنكب�ت  خي�ط  ت�صتخدم  التالية  الطي�ر  •اي 
اللزجة يف بناء الع�صا�ض؟

�لطنان

لليور�نيوم قد  �لطبيعي  للذرة. و�ال�شعاع  �لهائلة  �لطاقة  �لذي يطلق  �ملعدن  �ليور�نيوم هو  �أن  تعلم  • هل 
و�شع ال�شتعماالت مذهلة يف �لطب و�لزر�عة و�ل�شناعة وعلم �الأحياء. قطعة من معدن �ليور�نيوم �ل�شايف 
تبدو قريبة من معدن �لف�شة �أو �لفوالذ لكنها ثقيلة جد�ً بالن�شبة �إىل حجمها. ت�شور �أن 0،3 مر مكعب 

من �ليور�نيوم يزن �أكرث من ن�شف طن!؟ فاليور�نيوم هو �أثقل معدن موجود يف �لطبيعة. 
و�ليور�نيوم له ميزتني غري عاديتني جد�ً: 

 ذو ن�شاط ��شعاعي: ما يعني �أن ذر�ته تتفتت ببطء مطلقة طاقة يف �شكل �إ�شعاع بع�ض ذر�ته هي �ن�شطارية �أي 
�إنها ميكن �أن تنفجر وتنق�شم �إىل �إثنني مطلقة كميات هائلة من �لطاقة. �ن�شطارية �ليور�نيوم هي �الأ�شا�ض 

لكل معامل �لطاقة �لنووية و�الأ�شلحة �لنووية. 
كيماوياً، �ليور�نيوم هو رجعي �لفعل جد�ً. وهو و��شع �النت�شار بكميات �شغرية. لكنه ال يتو�جد يف �لطبعية يف 
حالة نقية. و��شتخر�جه من خاماته هو عملية طويلة ومعقدة. �إن كيلو غر�ماً و�حد�ً من �ليور�نيوم يحتوي 

على كمية من �لطاقة تعادل تقريباً طاقة ثالثة ماليني كليو غر�م من �لفحم!. 
ظلت  �لتفاعل  �شل�شلة  طاملا  �حل��ر�رة  من  هائلة  كميات  تنتج  �ملن�شطرة  �ليور�نيوم  ذر�ت  �لنووي  �ملفاعل  يف 

حمت�شدة. هذه �حلر�رة ميكن �أن ت�شتعمل الإد�رة توربني �شخم لتوليد �لطاقة �لكهربائية. 
�الإن�شان.  عند  �لذوق  حا�شة  من  �أقوى  للذوق  حا�شة  متلك  �حليو�نات  بع�ض  �أن  تعلم  • هل 

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

تذوق على جلودها �خلارجية يف كامل ج�شدها. �أما �لذباب و�لفر��شات فتوجد هذه �الأع�شاب يف �أقد�مها. 
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زيت الروزماري
الختبار�ت  ت�شتعد  كنت  ���ش��و�ء 
مل��ق��اب��ل��ة ه���ام���ة يف  �أو  در�����ش���ي���ة 
على  �الع��ت��م��اد  ميكنك  �ل��ع��م��ل 
لتن�شيط  �ل������روزم������اري  زي�����ت 
قلقاً  ك��ن��ت  �إذ�  �أم�����ا  ذ�ك����رت����ك، 
على  �لالفندر  زيت  ف�شي�شاعد 
�لر�حة. وي�شاعد ��شتن�شاق هذه 
�لزيوت على �لتغّلب على �إجهاد 
�مل����ذ�ك����رة ع���ن ط���ري���ق حت�شني 

�لوظائف �الإدر�كية. وقد وجدت در��شات �أن ��شتن�شاق زيت �لروزماري )�أو 
�إكليل �جلبل( ملدة 3 دقائق يزيد �ليقظة ويقلل �لقلق ويح�ّشن �لذ�كرة.

�أ�شئلة  �مل�شاركون بحل  �لنتيجة من جتربة قام فيها  ��شتخال�ض هذه  ومت 
��شتن�شاق  بعد  �أف�شل  كان  �مل�شائل �حل�شابية  �أن حل  �لريا�شيات، وتبني  يف 

زيت �لروزماري.
)�شاين�ض  جملة  ن�شرتها  علمية  جت��رب��ة  نتائج  �أظ��ه��رت   2003 ع��ام  ويف 
�لالفندر  زي��ت  �ل��زي��وت:  من  نوعني  �مل�شاركون  فيها  ��شتن�شق  ريبورت�ض( 
�إيجابي على  تاأثري  �ل��روزم��اري له  ��شتن�شاق  �أن  �ل��روزم��اري، وتبني  وزي��ت 

حت�ّشن �لذ�كرة و�الأد�ء �ملهني و�الأكادميي.
ولزيت �لروزماري فو�ئد معروفة الإطالة وتكثيف �ل�شعر، لكن ��شتن�شاقه 

مفيد لوظائف �لدماغ و�الأع�شاب.

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

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

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

بعد �أي �إ�شابة يف نظام �لقلب، ي�شف �لطبيب للمري�ض 
دو�ًء م�شاد�ً لت�شكل �للويحات �أو �ل�شفيحات، من �شاأنه 
و�لت�شبب  �لدموية  ت�شكل �جللطات  بتفادي  ي�شمح  �أن 
غري  دم��اغ��ي��ة...  جلطة  حتى  �أو  ج��دي��دة  قلبية  بنوبة 
فقط؛  �لفو�ئد  على  تنطوي  ال  �لتخرث  م�شاد�ت  �أن 
حدوث  خطر  ه��ي  �لرئي�شية  �جلانبية  �آث��اره��ا  �إن  �إذ 
نزيف. و�الآن ثمة دو�ء جديد قد مينع �لنوبات �لقلبية 

بتجنب هذ� �خلطر.
هناك دو�ء جديد من �شاأنه �أن يتفادى خطر �لنزيف، 
كما تو�شح جملة علوم �لطب �ملتعدي �لقابل للتطبيق 

.)Science Translational(
ويف �لوقت �حلايل، فاإنَّ م�شاد�ت �لتجلط متنع تخرث 
�لدم، ولكنها تعيق كذلك �الأوعية �لدموية �ملمزقة من 
�إعادة �لبناء. كما تعمل م�شاد�ت �لتجلط على �الإرقاء 

�ل�شائلة  �حل��ال��ة  م��ن  بتحويله  �لنزيف  وق��ف  )عملية 
ويف  فيها.  رجعة  ال  عملية  وه��ي  �ل�شلبة(  �حلالة  �إىل 
حالة �لنزيف �لدموي �لب�شيط؛ ال يكون �الأمر خطري�ً 
جد�ً، ولكن ذلك قد يعّر�ض حياة �ملري�ض �إىل �خلطر 
باجللطة  �الإ�شابة  وبعد  �الأخ���رى.  �حل��االت  بع�ض  يف 
�لوحيدة  �الأدوي��ة  فاإنها  �لقلبية؛  �لنوبة  �أو  �لدماغية 
�ملتوفرة لال�شتجابة �لطبية. ومن �أجل تفادي �الإ�شابة 
بنوبة جديدة؛ يجب تخفيف �لدم. وحتى �الآن مل يجد 
�أحد طريقة للقيام بذلك دون منع �أي �شكل من �أ�شكال 

تخرث �لدم )�ل�شروري يف بع�ض �الأحيان(.

�لدو�ء �جلديد �شيكون مفيد�ً قبل جر�حات �لقلب
�الآثار  لتفادي هذه  وج��دو� طريقة  �لباحثني  �أن  غري 
مينع  �أن  �شاأنه  من  دو�ء  �إىل  تو�شلو�  فقد  �جلانبية، 

ت�شكل �جللطات، ولكنه يف �لوقت ذ�ته ال ميثل خطر 
�ل��دو�ء على �لفئر�ن،  حدوث �لنزيف. وقد متَّ �ختبار 
و�أثبت نتائجه �الإيجابية �ملُر�شية متاماً. و�أكد �لعلماء 
�أن �لدو�ء يحدث تلفاً �أقل عند م�شتوى �لقلب، وجتلطاً 

�أقل قوة، و�لتهاباً �أقل كذلك.
�لدو�ء  ه��ذ�  �أّن  �إىل  �لعلماء  �أ���ش��ار  �آخ���ر،  ج��ان��ب  وم��ن 
تدخل  �أي  �أع��ق��اب  يف  خ��ا���ض  ب�شكل  عملياً  ي��ك��ون  ق��د 
جر�حي يف �لقلب؛ الأنه حتت تاأثري م�شاد�ت �لتجلط 
�لعملية  �أتلفته  �لذي  �ل�شريان  يجد  قد  �لكال�شيكية؛ 
�إ���ش��الح ذ�ت���ه، وق��د ي��ح��دث �أن  �جل��ر�ح��ي��ة �شعوبة يف 
يفتح �جلرح من جديد، وي�شبب �اللتهاب. ومن �شاأن 
ه���ذ� �ل����دو�ء �جل��دي��د �أن مي��ن��ع �الإ���ش��اب��ة ب��ن��وب��ة قلب 
�الإرقاء  ذ�ته عملية  �لوقت  ولكنه ال مينع يف  جديدة، 

يف �ل�شريان �لتالف، وفقاً ل�"توب �شانتيه".

النوبة القلبية: دواء جديد دون خطر النزيف

�صغري وحيد القرن النادر واملهدد بالنقرا�ض ويدعى ل�ثر مع اأمه يف حديقة اأوج�جن ك�ل�ن ال�طنية
 يف مقاطعة بانتني باإندوني�صيا. ا ف ب


