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�سكل اجل�سم ي�ؤثر على ال�سحة النف�سية
�شكل  جتاه  ال�شلبية  امل�شاعر  اأن  بريطانيا،  يف  جديدة  درا�شة  اأظهرت 

اجل�شم، ت�ؤثر على ال�شحة العقلية لـ%58 من الرجال.
الربيطانية،  اخلريية  االنتحار  منع  حملة  �شمن  الدرا�شة  اأجــريــت 
على اأكرث من 2000 رجل اأعمارهم بني 16 و40 عاًما يعان�ن من 

م�شاعر �شلبية جتاه اأج�شادهم.
اأج�شادهم، يف  �شكل  �شلبية جتاه  اإن لهم م�شاعر  %58 منهم،  وقال 

حني قال %26 فقط اإنهم �شعداء مبظهرهم.
مظهرهم،  جتــاه  ال�شلبية  امل�شاعر  اأ�ــشــحــاب  اأن  الــدرا�ــشــة،  واأظــهــرت 
والت�تر،  االكتئاب،  مثل  نف�شية  م�شاكل  من  متفاوتة  بدرجات  عان�ا 
والثقة يف النف�س الذي ي�ؤدي يف الكثري من االأحيان اإىل العزلة.  واأكد 
اأج�شادهم، والعمل  الباحث�ن �شرورة جتنب مقارنة الرجال الأ�شكال 
الرتهالت  اأو  الــــ�زن،  زيـــادة  مثل  ج�شدية  اأخــطــاء  اأي  اإ�ــشــالح  على 
حياة  واأ�ــشــلــ�ب  �شحية،  غذائية  اأنظمة  واتــبــاع  الريا�شة،  مبمار�شة 

�شليم، وفق  م�قع ميرتو. 

اإجنيني�يتي على املريخ.. مهام جديدة للبحث عن حياة
بعد جناحها يف اإثبات اإمكانية التحليق يف اأج�اء املريخ، اأعلنت وكالة 
"اإجنيني�يتي"  املروحية  مهمة  متديد  "نا�شا"،  االأمريكية  الف�شاء 
التابعة لها �شهرا اإ�شافيا، لت�شاند الروب�ت اجل�ال "بري�شيفرين�س".

مهمتها  يف  اجلــ�الــة  املــركــبــة  دعــم  مهمة  "اإجنيني�يتي"  و�شتت�ىل 
الرئي�شية املتمثلة يف البحث عن عالمات حياة ميكروبية �شابقة على 
االأهمية  ذات  امل�اقع  ا�شتك�شاف  املريخ، من خالل مرافقتها مثال يف 
من  اأو  بعجالته،  اإليها  ال��ش�ل  الــروبــ�ت  على  يتعذر  التي  العلمية 

حتديد امل�شار االأكرث اأمانا.
"نا�شا" لـــ�ري غليز يف  الــكــ�اكــب يف  واأو�ــشــحــت مــديــرة ق�شم درا�ــشــة 
"مهمة  ك�نها  "اإجنيني�يتي" �شتتغري من  اأن مهمة  م�ؤمتر �شحفي 
العمالنية،  لقدرتها  اإثبات  "مهمة  لت�شبح  التقنية"،  لقدرتها  اإثبات 
جنمع من خاللها معل�مات عن اإمكان ا�شتخدامها يف ت�فري الدعم 

الت�شغيلي ملركبة بري�شفرين�س".
اال�شتك�شاف  بعثات  ي�ما  ترافق  قد  طائرة  مركبات  اإن  غليز  وقالت 
الب�شرية اأي�شا، وه� ما تتيح هذه املرحلة اجلديدة اختباره. واأ�شافت: 
"�شنجري تقييما ملا ت��شلنا اإليه بعد 30 ي�ما"، من دون اأن ت�شتبعد 
مهند�شي  كبري  ذّكـــر  وبــــدوره  ذلـــك.  بعد  للتجربة  اإ�ــشــافــيــا  متــديــدا 
ط�يلة"،  "ملهمة  اأ�شا�شا  م�شممة  غــري  باأنها  بـــاالرام،  بــ�ب  املروحية 

م�شريا اإىل التاأثري ال�شار لدورات التجميد والذوبان املتكررة.

بعد خدعة الكمامة.. �سانعا حمت�ى يرتقبان القرار القا�سي
من  بطردهما  قــرارا  "ي�تي�ب"،  م�قع  على  حمت�ى  �شانعا  ي�اجه 
اإجراءات  على  بالتحايل  اتهامهما  بعدما  االإندوني�شية،  بايل  جزيرة 

ال�قاية من جائحة ك�رونا وخرقها ب�شكل متعمد.
اتخذت  االإندوني�شية  ال�شلطات  فــاإن  اإن"،  اإن  "�شي  م�قع  وبح�شب 
ظهرت  فيدي�  مقطع  ن�شرا  الأنهما  املحت�ى،  �شانعي  بحق  اإجـــراءات 

فيه ال�شابة وهي تخرق اإجراء ارتداء الكمامة.
مــن ج��س  كــل  جـــ�ازي  بــايل مب�شادرة  املحلية يف  ال�شلطات  وقــامــت 
بالر، وليا �شي، ورمبا يتم اإجبارهما على مغادرة البلد االآ�شي�ي ب�شكل 

نهائي.
فال  متجرا  تدخل  اأن  املحت�ى  �شانعة  حتــاول  الفيدي�،  مقطع  ويف 

يجري ال�شماح لها بذلك، الأنها ال ترتدي الكمامة.
وجهها،  على  كمامة  بر�شم  املــحــتــ�ى  �شانعة  قــامــت  حلــظــات،  وبــعــد 
اإجراءات تط�يق  فتمكنت من الدخ�ل بطريقة "خمادعة"، متحدية 

وباء ك�رونا.
اأبريل  مــن  والع�شرين  الــثــاين  يف  ن�شره  جــرى  الـــذي  الفيدي�  وهـــذا 
اجلاري انت�شر ب�شكل كبري، بينما ي�شل عدد متابعي لني على من�شة 
كما  الكمامات،  ارتداء  اإندوني�شيا  وتفر�س  ملي�ن.  ي�تي�ب اإىل 3.4 
املرة  االإجـــراء يف  االأجــانــب عندما يخرق�ن هــذا  تفر�س غرامة على 

االأوىل، ثم تق�م برتحيلهم، يف حال وا�شل�ا اخلرق ملرة ثانية.
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نا�سا تطلب من �سبي�س اإك�س 
وقف العمل يف م�سبار قمري

اإنــهــا طلبت من  الـــطـــريان والــفــ�ــشــاء االأمــريكــيــة )نــا�ــشــا(  اإدارة  قــالــت 
ال�شركة الف�شائية �شبي�س اإك�س التي ميلكها رجل االأعمال اإيل�ن ما�شك 
نتيجة  تنجلي  ريثما  م�شبار قمري  لتط�ير  به  فــازت  تنفيذ عقد  وقف 
اأمام مكتب حما�شبة احلك�مة  طع�ن من مقدمي مناق�شات مناف�شني 

االأمريكية.
يت�شل  عمل  اأي  وقــف  اإكــ�ــس  �شبي�س  على  يتعني  اأنـــه  نا�شا  قـــرار  ويعني 
احلك�مة  حما�شبة  مكتب  يتخذ  اأن  اإىل  القمر  برنامج  بعقد  حتــديــدا 

االأمريكية قرارا من املت�قع اأن ي�شدر يف اأغ�شط�س على اأبعد تقدير.
ومل يرد متحدث با�شم �شبي�س اإك�س بعد على طلب للتعليق.

ويف وقت �شابق من ال�شهر اجلاري منحت نا�شا العقد القمري ل�شبي�س 
بيزو�س  جيف  امللياردير  ميلكها  التي  اأوريجني  بل�  ل�شركة  ولي�س  اإك�س 

و�شركة املقاوالت الدفاعية دايناتيك�س.
ويهدف هذا امل�شروع الكبري اإىل اإر�شال ب�شر اإىل القمر مرة اأخرى وذلك 

للمرة االأوىل منذ عام 1972.
وقالت نا�شا "على �ش�ء احتجاجات مكتب حما�شبة احلك�مة االأمريكية 
وجهت نا�شا �شبي�س اإك�س اإىل اأن التقدم يف العقد مت تعليقه اإىل اأن يح�شم 

مكتب حما�شبة احلك�مة جميع الدعاوى املت�شلة بهذا االأمر".

ال�سروال الكتان جنم 
امل��سة الن�سائية

امل��شة  الــكــتــان جنـــم  الـــ�ـــشـــروال  ميــثــل 
املراأة  2021 ليمنح  الن�شائية يف �شيف 
ارتفاع  الفائقة يف ظل  بالراحة  اإح�شا�شاً 

درجات احلرارة.
ال�شروال  اأن   "Elle" جملة  واأو�شحت 
الكتان ميتاز باأنه جيد الته�ية ولطيف 
اأنه ي�ؤكد هذه  اإىل  على اجل�شم، م�شرية 
ال�ا�شعة  الــقــ�ــشــة  خـــالل  مـــن  الــ�ــشــمــات 

والف�شفا�شة.
واأ�شافت املجلة املعنية بامل��شة واجلمال 
الغالب  يف  يكت�شي  الكتان  الــ�ــشــروال  اأن 
يف  واالأبي�س،  والكرميي  البيج  بدرجات 
االأنظار  املــ�ديــالت  بع�س  تخطف  حــني 
اإليها مــن خــالل االألــــ�ان الــزاهــيــة مثل 

االأحمر وال�ردي واالأخ�شر الف�شتقي.
 "Elle" وفيما يتعلق بالتن�شيق، اأ�شارت
مع  يــتــنــاغــم  الــكــتــان  الـــ�ـــشـــروال  اأن  اإىل 
على  للح�ش�ل  قمي�س  �شكل  على  بل�زة 
اإطاللة كال�شيكية اأنيقة. اأما من ترغب 
اإطــاللــة كــاجــ�ال ذات طــابــع ع�شري  يف 
الكتان  ال�شروال  تن�شيق  جريء فيمكنها 
كا�شف  تـــ�ب  اأو  م�شلع  تـــ�ب  تــانــك  مــع 

للبطن من الكتان اأي�شا.
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احذر.. التدخني 
ي�سبب اخلرف!

االإ�شاعة القدمية التي كان يرددها بع�س املدخنني من اأن التدخني ين�شط املخ 
ويقلل ويحد من خطر اال�شابة باخلرف وذلك ب�شبب وج�د مادة النيك�تني، 
اأن اال�شابة باخلرف تزداد بن�شبية كبرية  مت تفنيدها بدرا�شة جديدة بينت 

بني املدخنني.
ذكرت درا�شة جديدة يف ك�ريا اجلن�بية اأن خطر االإ�شابة باخلرف يزداد لدى 
املدخنني، واأن االإقالع عن هذه العادة ميكن اأن يحد من هذا اخلطر. ون�شرت 
اأكد  حيث  التطبيقي"  و  ال�شريري  االأع�شاب  دورية" طب  الدرا�شة يف  هذه 
املئة  14 يف  بــاخلــرف قــل بن�شبة  "اأن خطر االإ�ــشــابــة  الــدرا�ــشــة  مــعــدو هــذه 
ط�يلة  فرتة  منذ  التدخني  عن  للمقلعني  بالن�شبة  بالرتتيب  املئة  يف  و19 
والذين مل يدخن�ا على االإطالق وذلك باملقارنة باملدخنني الذين ا�شتمروا 

يف التدخني".
�ش�ل  بجامعة  الــطــب  كلية  مــن  الــدرا�ــشــة  مــعــدي  كبري  ت�ش�ي  دايـــني  وقـــال 
ال�طنية اإن "التدخني معروف باآالف من نتائجه ال�شلبية على ال�شحة مبا يف 
ذلك االإ�شابة بال�شرطان واأمرا�س �شرايني القلب. ولكن يقل التاأكيد ن�شبيا 
على تاأثري التدخني على اأدمغتنا" وت�شري الدرا�شة اإىل عدة درا�شات اأجريت 
االإ�شابة  خطر  مــن  يحد  التدخني  اأن  ووجـــدت  والت�شعينات  الثمانينات  يف 

بالزهامير، ولكن هذه الدرا�شات كانت مت�لها عادة �شركات التبغ.

املاء
املاء  اأكــ�اب من  اإىل ثمانية  االإن�شان يحتاج  اأن  واأدت فكرة 
ي�مياً بالكثريين اإىل االعتقاد اأنه ال ميكن تناول ما يكفي 
املــاء، وهــ� ما يعرف با�شم  منه. ولكن االإفـــراط يف تناول 
اأن يك�ن مميتاً، بح�شب م�قع �شحيفة  ت�شمم املاء، ميكن 

"مريور" الربيطانية.
ي�ؤدي  اأن  "ميكن  ميدلني:  �ش�يف  التغذية  خبرية  وتق�ل 
املــاء الــزائــد اإىل خف�س الــ�ــشــ�ارد )االإلــكــرتولــيــتــات( مثل 
ال�ش�دي�م والب�تا�شي�م يف جمرى الدم". وت�شيف: "غالبا 
التدريبات  ميار�ش�ن  الــذيــن  االأ�شخا�س  يف  هــذا  نــرى  مــا 
الريا�شية باإفراط، اأو من يعان�ن من م�شكلة يف امت�شا�س 
امل�اد املغذية"، م�شرية اإىل اأن اأكرث من لرتين ون�شف يف 

الي�م يعد كثرياً الأغلب االأ�شخا�س.
 

التمارين
ولكن  �شحي،  حياة  الأ�شل�ب  مهمة  الريا�شية  التمارين 
نف�شه  بتعري�س  املــرء  يخاطر  ممار�شتها،  يف  املبالغة  حال 
جراي:  لــ�ك  البدنية  اللياقة  خبري  ويــقــ�ل  لــالإ�ــشــابــة. 
الريا�شة  مبمار�شة  ُين�شح  العادي،  لل�شخ�س  "بالن�شبة 
ملدة ثالث �شاعات، من التمارين املت��شطة اإىل املكثفة، يف 

االأ�شب�ع".
بــالــنــ�ــشــبــة الأغلب  زيـــــادة عـــن هـــذا احلـــد  "اأي  ويــ�ــشــيــف: 
االأ�ـــشـــخـــا�ـــس، اأمــــر زائــــد عـــن احلــــد ويـــزيـــد مـــن خط�رة 
ال�شماح  هــي  الرئي�شية  والنقطة  لــالإ�ــشــابــات.  التعر�س 
للج�شم بالتعايف من التمارين املكثفة". واإذا مل ي�شمح املرء 
للج�شم بالتعايف، ميكن اأن ي�ؤدي ذلك اإىل عدم وج�د طاقة 
الف�شي�ل�جية  ال�ظائف  جميع  لدعم  اجل�شم  يف  كافية 
الالزمة ل�شحة مثالية، حيث اإنه "غالباً ما ي�ؤثر هذا على 

الريا�شيني وميكن اأن ي�ؤدي اإىل اإجهاد ع�شلي مزمن".

الفيتامينات
ما  املــيــاه،  يف  للتحلل  قابلة  وج  ب  فيتامينات  اأن  حني  ويف 
التب�ل،  الفائ�س منها عند  ُيخرج  �ش�ف  اأن اجل�شم  يعني 
هناك فيتامينات اأخرى، بينها "اأ"، "د"، "هـ"، "ك"، ميكن 

يف  اإفـــراط  هناك  يك�ن  قــد  وبالتايل  اجل�شم،  يخزنها  اأن 
وج�دها. وتق�ل الطبيبة، كاري راك�شت�ن، خبرية التغذية 
يف جهاز معل�مات ال�شحة واملكمالت الغذائية: "يجب اأال 
"اأ"،  اأو مكمالت فيتامني  الن�شاء احل�امل الكبدة  تتناول 
حيث اإنها ميكن اأن تك�ن م�شرة للجنني. واأي �شيء اأكرث 
للغاية  كثري  واملكمالت  الغذاء  من  مليغرام   1500 من 
وقد ي�ؤثر على العظام، ما يجعلها اأكرث عر�شة للك�شر يف 

الكرب".
فيتامني  مــن  مليغرام  األـــف  مــن  اأكـــرث  "تناول  وت�شيف: 
اإ�شهال وريــح، بينما  اإىل  يــ�ؤدي  اأن  ميكن  الي�م  يف  "�شي" 
تناول جرعات مرتفعة للغاية من فيتامني "د" ميكن اأن 
املدى  على  له  املفرط  التناول  يــ�ؤدي  فيما  القيء،  ي�شبب 
الكال�شي�م  )فرط  اجل�شم  يف  الكال�شي�م  تراكم  يف  البعيد 
يف الدم(، مما يهدد ب�شعف العظام وي�شر بالكلى والقلب. 
وت�شري الطبيبة اإىل اأن احلد االأق�شى لفيتامني د يف الي�م 

ه� 100 ميكروغرام".

املراأة ومتارين القوة 
متارين  عن  التخلي  الن�شاء  من  الكثري  حتــاول  ما  غالباً 
هذه  لكن  ــا،  ذكــ�رًي مظهًرا  اأج�شامهن  متنح  الأنــهــا  الــقــ�ة 
يف  للن�شاء  للغاية  مفيدة  الــقــ�ة  متــاريــن  الأن  خــطــاأ،  فكرة 
اإنقا�س ال�زن ب�شكل اأ�شرع، وحتقيق �شحة اأف�شل، اإ�شافة 

اإىل اكت�شاب الق�ة والثقة.
ت�شت�جب ممار�شة  التي  االأ�شباب  يلي جمم�عة من  فيما 
اإنـــديـــان  �ــشــحــيــفــة  اأوردت  مـــا  بــحــ�ــشــب  الــــقــــ�ة،  متـــاريـــن 

اإك�شرب�س:

فقدان الدهون بكفاءة
الن�شاء حتت�ي على ده�ن  اأج�شام  فاإن  الدرا�شات،  بح�شب 
ت�شمني  عند  الــرجــال.  مــن  % اأكـــرث   11 اإىل   6 بن�شبة 
تدريب الق�ة يف روتني التمرين، فاإنه ي�شاعد على تط�ير 

الع�شالت وحرق الده�ن ب�شكل اأ�شرع.
كما اأن متارين الق�ة ت�شرع من معدل االأي�س، مما ي�شاعد 
على امت�شا�س العنا�شر الغذائية ب�شكل اأ�شرع. واالأهم من 

ذلك اأن متارين الق�ة ت�شاعد يف حرق ال�شعرات احلرارية 
ا اأثناء راحة اجل�شم. لي�س فقط اأثناء التمرين ولكن اأي�شً

متارين  اأن  اإىل  ت�شري  التي  الــدرا�ــشــات  من  العديد  هناك 
وتق�يتها.  العظام  كثافة  زيـــادة  يف  ت�شاعد  للن�شاء  الــقــ�ة 
ونتيجة لذلك، تقل فر�س اإ�شابة الن�شاء به�شا�شة العظام 
ميكن  ذلـــك،  على  عـــالوة  كــبــري.  ب�شكل  بالعمر  املرتبطة 
لعظام اأق�ى وكتلة ع�شلية متزايدة اأن ت�شاعد يف حتقيق 

مرونة وت�ازن اأف�شل للج�شم.
الــقــلــب واالأوعية  بــاأمــرا�ــس  االإ�ــشــابــة  تقلل مــن خمــاطــر 

الدم�ية ومر�س ال�شكري
 )NIA( وفًقا لدرا�شة اأجراها املعهد ال�طني لل�شيخ�خة
يبلغ  الل�اتي  الن�شاء  فــاإن  هــارفــارد،  بجامعة  الطب  وكلية 
ن�ع  اأي  مار�شن  والل�اتي  عاًما،  مت��شط اأعمارهن 62.6 
 30 بن�شبة  ا  انخفا�شً املنتظمة، حققن  الق�ة  من متارين 
الثاين من داء ال�شكري. باالإ�شافة  بالن�ع  االإ�شابة  % يف 
اإىل ذلك، انخف�س لديهن خطر االإ�شابة باأمرا�س القلب 

واالأوعية الدم�ية بن�شبة 17%.
يــفــرز اجلــ�ــشــم االإنـــدورفـــني اأثــنــاء الــتــمــريــن، ممــا يح�شن 
مزاجنا. هذا ي�شاعد يف �شرف الذهن عن الت�تر وامل�شاكل 
االأخرى. تدريبات املقاومة بكثافة منخف�شة اإىل مت��شطة 
ينتج عنها انخفا�س كبري يف القلق والت�تر. باالإ�شافة اإىل 
ذلك، فاإن احل�ش�ل على ج�شم الئق ميكن اأن يزيد الثقة 

بالنف�س.
بعد التمرين، يحتاج ج�شمنا اإىل الراحة لتجديد �شبابه. 
يريد  اأو  الن�م  يعاين من �شع�بة يف  املــرء  كان  اإذا  لذلك، 
الق�ة ه� احلل. ميكن  فاإن تدريب  الن�م،  حت�شني ن�عية 
واحل�ش�ل  اجل�شم  تهدئة  يف  ال�شاق  التمرين  ي�شاعد  اأن 

على ن�م اأعمق.

تعزيز قوة اجل�سم
يف  الق�ة  لتح�شني  الطرق  اأف�شل  اأحــد  ه�  الــ�زن  تدريب 
مــنــاطــق مــثــل الــقــلــب والــ�ــشــاقــني واأ�ــشــفــل الــظــهــر واجلزء 
العل�ي من اجل�شم. وهذا بدوره يعزز قدرة املراأة على اأداء 

االأن�شطة الي�مية يف العمل واملنزل ب�شه�لة.

الربتغال تقيم اأط�ل 
ج�سر م�ساة بالعامل

اأط�ل  الفتتاح  الــربتــغــال،  ت�شتعد 
م�شعى  يف  الــعــامل،  يف  م�شاة  ج�شر 
تراجع  الــــذي  الــ�ــشــيــاح  جـــذب  اإىل 
عددهم ب�شكل كبري يف البالد، من 

جراء تف�شي وباء ك�رونا.
"غارديان"  �ــشــحــيــفــة  وبــحــ�ــشــب 
امل�شاة  جــ�ــشــر  فـــــاإن  الــربيــطــانــيــة، 
�شمايل  واقــعــة  منطقة  يف  اكــتــمــل 
ال�شماح  ومت  االأووربـــــــــــي،  الـــبـــلـــد 
الأهـــايل قــريــة جمـــاورة بالدخ�ل، 
ر�شميا،  االفــتــتــاح  �شيجري  بينما 

الي�م االأحد.
واأقــيــم هـــذا اجلــ�ــشــر الــطــ�يــل بني 
جبال �شخرية حتيط بها اخل�شرة 
وال�رود ال�شفراء، كما اأنه م�ج�د 
يف منتزه "اأروكا" املرم�ق وامل�شنف 

من قبل منظمة "الي�ني�شك�".
 516 اإىل  ويــ�ــشــل طـــ�ل اجلــ�ــشــر 
على  تعليقه  جـــرى  بــيــنــمــا  مــــرتا، 
نهر  فـــــ�ق  مـــــرتا   175 ارتـــــفـــــاع 
ب�شرعة  يــتــدفــق  الـــــذي  "بايفا" 
�شاحرا ملن يتم�ش�ن  ويتيح منظرا 

ف�ق املن�شاأة.
ومت الــ�ــشــمــاح الأهــــايل بــلــدة اأروكــــا 
املــــــجــــــاورة، يـــــ�م اخلـــمـــيـــ�ـــس، بــــاأن 
من  امل�شن�ع  اجل�شر  اإىل  يدخل�ا 
ي�شمى ه�غ�  رجــل  وكـــان  املــعــدن، 
ت�شافيي اأول �شخ�س يعرب اجل�شر. 
العب�ر  جتربة  بعد  ت�شافيي  وقــال 
خائفا  كــنــت  "لقد  اجلــ�ــشــر  فــــ�ق 
ي�شتحق  االأمــر  ال�شيء، لكن  بع�س 

بالفعل".

رو�سيا تنتج اأول دفعة من 
لقاح ك�فيد للحي�انات

اإنتاج  عن  رو�شية،  م�ؤ�ش�شة  اأعلنت 
الــعــامل مــن لقاحات  دفــعــة يف  اأول 
للحي�انات،  خمــ�ــشــ�ــشــة  كـــ�رونـــا 
اهتمامها  دول  عـــدة  اأبـــــدت  فــيــمــا 

باحل�ش�ل عليه.
الزراعية  الرقابة  فقد قالت هيئة 
خ�زنادزور"  "رو�شيل  رو�ــشــيــا  يف 
البالد  اإن  اجلــمــعــة  االأول  اأمـــ�ـــس 
ت�شم  العامل،  دفعة يف  اأول  اأنتجت 
17000 جرعة من لقاح ك�فيد-

للحي�انات.  19
و�شجلت رو�شيا اللقاح "كارنيفاك-

واأنـــتـــجـــه  طـــــــ�ره  الـــــــذي  ك�ف"، 
الرو�شي  الــفــيــدرايل  املــركــز  اإنــتــاج 
ل�شحة احلي�ان، يف مار�س بعد اأن 
اأظهرت التجارب قدرته على اإنتاج 
ك�فيد19-  ملر�س  م�شادة  اأج�شام 
والثعالب  والـــقـــطـــط  الـــكـــالب  يف 
مــا ذكرت  املــنــك، بح�شب  وحــيــ�ان 

وكالة رويرتز.

زيادتها مثل قّلتها... املبالغة يف الريا�سة وتناول املاء والفيتامينات �سار بال�سحة

ي�سعر كثريون بالقلق الأنهم ال ي�سربون 

ال  الأنهم  اأو  امل��اء،  من  كافية  كميات 

ب�سكل  الريا�سية  التمارين  ميار�سون 

كاف، اأو ال يح�سلون على ما يكفي من 

يبالغون  اأحيانًا  ولكنهم  الفيتامينات، 

يف كل ما �سبق.

وفيما يلي يجيب اخلرباء عن كيفية 

تناول  يف  امل���رء  يبالغ  متى  معرفة 

اأ�سياء مفيدة.

علماء 
يعتقدون 
اأنه ميكننا 

»تاأخري« عملية 
ال�سيخ�خة
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�ش�ؤون حملية

••  العني- الفجر  

ال�شيخ  وبرعاية  االإن�شاين  للعمل  زايــد  يــ�م  مبنا�شبة 
ع�نك  فريق  اأطلق  العامري  حم  بن  حممد  الدكت�ر 
حملت  اإن�شانية  جمتمعية  مــبــادرة  التط�عي  وطــن  يا 
ت�فري  اإىل  تــهــدف  يلبى"  وطـــن  يـــا  "ع�نك  عـــنـــ�ان 
، �شارك يف  وت�زيع م�شتلزمات طبية لالأ�شر املحتاجة 

املبادرة العديد من اجلهات احلك�مية واخلا�شة .
ت�فري  يلبى" على  وطــن  يــا  "ع�نك  مــبــادرة  و�شلمت 
املـــعـــدات الــطــبــيــة مــن ا�ــشــرة طــبــيــة كــرا�ــشــي متحركة 
وا�شط�انات  كلى  وغ�شيل  تنف�س  واأجــهــزة  كهربائية 
املر�شى  ت�شاعد  الــتــي  املــعــدات  مــن  وغــريهــا  اك�شجني 
االأ�شر  املــر�ــس وتــ�زيــعــهــا عــلــى  وتــخــفــف عليهم عـــبء 
اأكرث  االإمــارات و�شاهم فيها  اأنحاء  املحتاجة يف جميع 

من 1000 متط�ع على مدار اأكرث من 4 اأ�شهر
وقال ال�شيخ حممد بن حم يف هذه املنا�شبة: ياأتي ي�م 
زايد للعمل االإن�شاين هذا العام ونحن اأح�ج من اأي وقت 
وم�شاعفة  للجميع  والع�ن  اخلــري  يد  مد  اإىل  م�شى 
العمل لن�شل لكل اإن�شان حمتاج اأينما كان، هذا الي�م 
اأمام  زايــد ي�شعنا  ال�شيخ  له  املغف�ر  ا�شم  الــذي يحمل 
م�ش�ؤولية كبرية لرد اجلميل ومتابعة املي�شر على قيم 
ال�شيخ زايد على  اخلري والعطاء والبذل التي حر�س 
االأعمال  من  الكثري  خــالل  من  نف��شنا  يف  تر�شيخها 
االإن�شانية التي قام بها املغف�ر له يف الداخل واخلارج، 
النهج الأن  نف�س  ال�شري على  الر�شيدة  القيادة  وتابعت 
بالعطاء و�شار  ا�ــشــم االإمــــارات دائــمــاً مــقــرتنــاً  اأ�ــشــبــح 
العامل  يف  تــعــرف  فاأ�شبحت  لها  مــالزمــاً  اخلــري  فعل 
الي�م  باإمارات اخلري  وتابع بن حم: ن�شتذكر يف هذا 
زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  ر�شالة  املبارك 

الكثرية  الدالالت  ذات  الر�شالة  هم" هذه  ت�شل�ن  "ال 
املحب  املعطاء  االإمــاراتــي  االإن�شان  معدن  تظهر  التي 
اإىل تقدمي الع�ن ونحن ن�شري  للخري وال�شاعي دوماً 
مبثل  ن�شاهم  الأن  ون�شعى  نهجهم  ونتبع  قيادتنا  خلق 
هذه املبادرات يف التخفيف من العبء املادي واملعن�ي 

على االأ�شر املحتاجة
واأكد ال�شيخ حممد بن حم اأن كل من عا�س على هذه 
وبحكمة  زايـــد  عــيــال  بــاأخــالق  تغنى  الطيبة  االأر�ــــس 
القيادة الر�شيدة التي ت�شعى اإىل اإدخال ال�شرور والفرح 
اإىل قلب كل م�اطن ومقيم الأننا يف دولة تعرف قيمة 
االإن�شان وترفع من �شاأنه وت�شعى اإىل تخفيف عنه عبء 
وم�شقة احلياة وخا�شة يف ظل هذه الظروف التي مير 
بها العامل حيث اأ�شحت الدولة مثااًل يحتذى يف كيفية 
العامل درو�شاً يف ح�شن  واأعطت  التعامل مع اجلائحة 

اإدارة االأزمة والتخل�س من تداعياتها
وختم بن حم: نعمل يف فريق ع�نك يا وطن التط�عي 
على تر�شيخ مبادئ االإن�شانية واخلري التي ن�شاأنا عليها 
الر�شيدة  القيادة  عملت  التي  القيم  هذه  االإمـــارات  يف 
يد  على  االحتــاد  قيام  منذ  املجتمع  تر�شيخها يف  على 
املغف�ر له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان- طيب اهلل 

ثراه.
واخلا�شة  بال�شكر جلميع اجلهات احلك�مية  ونت�جه 
التي قدمت كل الدعم الالزم الإجناح هذه املبادرة التي 
التي تعنى  العربي  ال�طن  االأوىل يف  بــاأن تك�ن  نفخر 
بت�زيع االأجهزة الطبية على املحتاجني وال�شكر اأي�شاً 
يا وطن من  اأع�شاء فريق ع�نك  اإىل جميع  م��ش�ل 
اأ�شهر   4 اإداريــني ومتط�عني الذين عمل�ا الأكرث من 
اإىل م�شتحقيها  املعدات  بجد واجتهاد لكي ت�شل هذه 

ب�ركت جه�دكم ونتطلع منكم دائماً االأف�شل.

 •• العني - الفجر

املتحدة  العربية  االإمــارات  عقدت جامعة 
للعل�م  ال�شينية  االأكــادميــيــة  مــع  لــقــاًء 
الزراعية – وهي  املعهد ال�شيني ال�طني 
املتكامل يف اأبحاث الزراعة، وذلك ملناق�شة 
ت�شاهم  التي  الرئي�شية  النقاط  من  عدد 
العلمية  الـــبـــحـــ�ث  جمـــــال  تـــطـــ�يـــر  يف 
يف  والتعاون  الزراعية،  بالعل�م  اخلا�شة 
املتاحة  العليا والفر�س  جمال الدرا�شات 
و�شارك  اجلــامــعــة.  يف  لــلــدرا�ــشــة  للطلبة 

ال�شفارة  نــظــمــتــه  الــــذي  الــلــقــاء  هـــذا  يف 
االإماراتية بال�شني عدد من االأكادمييني 
املــجــال من  والــبــاحــثــني املهتمني يف هــذا 

قبل اجلهتني.
ــتــاذ الــدكــتــ�ر اأحــمــد مراد  واأو�ـــشـــح االأ�ــش
العلمي-  للبحث  املــ�ــشــارك  الــنــائــب   –
و�شعي  الـــدويل  البحثي  الــتــعــاون  اأهمية 
اجلامعة يف تخ�شي�س كل اجله�د املمكنة 
لت��شيع التعاون الدويل يف عدة جماالت 
اإطار  ويف  اأنـــه  اإىل  واأ�ــشــار  ا�شرتاتيجية، 
االأكادميية  مــع  البحثي  التعاون  تفعيل 

ال�شينية للعل�م الزراعية، �شتعمل جامعة 
االإمارات على تبنى عدة مبادرات وم�شاريع 
م�شرتكة م�شتقبلية بني الطرفني والتي 
تهدف اإىل دعم البح�ث العلمية املت�شلة 
باالأمن الغذائي والتكن�ل�جيا الزراعية. 
على  مــراد  اأحمد  الدكت�ر  االأ�شتاذ  واأكــد 
اإلــتــزام كال  الــتــعــاون �شيعزز مــن  اأن هــذا 
الطرفني على اإثراء ج�دة البحث العلمي 
عــرب مــ�ــشــاهــمــات مــتــمــيــزة تــعــزز مــن دور 
والتكن�ل�جيا  العل�م  دعم  يف  امل�ؤ�ش�شتني 
عــاملــيــاً.  كما ويــاأتــي هــذا الــتــعــاون �شمن 

خــطــة اجلــامــعــة االإ�ــشــرتاتــيــجــيــة يف دعم 
والبحثية  العلمية  والــتــطــلــعــات  الــــروؤى 
والبحثي  الــعــلــمــي  الــتــعــاون  خـــالل  مـــن 
الطلبة  بناء مهارات  �شي�شاهم يف  والــذي 
ال�شينية  االأكــادميــيــة  واأكـــدت  البحثية.  
للعل�م الزراعية باأن هذا االجتماع يتبنى 
ما  الــتــعــاون  �شبل  لبحث  بــدايــة جــديــدة 
بــني االأكــادميــيــة وجامعة االإمــــارات، كما 
ن�عه يف  االأول من  التعاون  هــذا  ويعترب 
البحثية  التعاون مع اجلامعات ال�طنية 

االإماراتية. 
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نتائج   ) الــ�ــشــنــدوق  خــــارج   ( م�شابقة  اأعــلــنــت 
امل��شم الرابع من امل�شابقة و التي اأ�شفرت عن 
املختلفة  امل�شابقة  فئات  يف  م�شاركا   360 ف�ز 
ا�شتهدفت  ابــتــكــاريــة  فــئــة   12 بــلــغــت  الــتــي  و 
االإعالن  مت  و  املختلفة،  املبتكرين  فئات  كافة 
عـــن تـــكـــرمي �ــشــخــ�ــشــيــة و جـــهـــة، تــنــ�عــت بني 
الطالب  على  م�شرفني  و  ابتكارية  �شخ�شيات 
و كذلك  مــنــظــمــني و حمــكــمــني  و  الــفــائــزيــن 
اجلهات الداعمة.     وجه اأمين النقيب مبتكر 
لكافة  ال�شكر  عليها  العام  امل�شرف  و  امل�شابقة 
الداعمني يف مقدمتهم ال�شيخة الدكت�رة �شما 
بنت حممد بن خالد اآل نهيان رئي�س م�ؤ�ش�شات 
و  الثقافية  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  ال�شيخ 
امل�شابقة مذ م��شمها  التي ترعى  و  التعليمية 
الفائزين  تــكــرمي  على  دومـــا  حتــر�ــس  و  االأول 
الداعمة  للجهات  ال�شكر  وجــه  كما  بنف�شها، 
16 جــهــة خـــالل هـــذا امل��شم  و الــتــي و�ــشــلــت 
و  اجلن�شية  و  لله�ية  االحتــاديــة  الهيئة  منها 
و  املعلمني  و جمعية  للتعليم  ال�شارقة  جمل�س 
جمعية حماية اللغة العربية و رابطة الفائزين 
بجائزة حمدان و املجل�س اال�شت�شاري جلامعة 
العني للعل�م و التكن�ل�جيا و املبادرة ال�طنية 
) اأبناوؤنا م�ش�ؤولية ( و مركز م�هبتي و مدر�شة 
�شخب�ط بن �شلطان للتعليم الثان�ي لت�شارك 
مركز ال�شيخ حممد بن خالد اآل نهيان الثقايف 
العني  مــركــز  و   ) انتماء  تط�عك   ( مــبــادرة  و 
لرعاية امل�هبة و التميز منظم هذه امل�شابقة. 

اأن خارج ال�شندوق تعدت ك�نها  ي�ؤكد النقيب 
فرتة  خــالل  املبتكرون  فيها  ي�شارك  م�شابقة 
اإىل داعــم فعلي و حقيقي لكل مبتكر  حمــددة 
�ش�اء يف مرحلة اكت�شاف القدرات االبتكارية اأو 
املراحل املتن�عة و�ش�ال خلروج مبتكرات للن�ر 
ع�ائد  حتقيق  و  املجتمع  خلــدمــة  تفعيلها  و 
حقيقية تعمل على حتقيق ج�دة احلياة. اأو�شح 
اإلقاء  �شهدت  الــعــام  هــذا  امل�شابقة  اأن  النقيب 
خارج  و  ابــتــكــاري  عمل   5000 على  ال�ش�ء 
الدورة  عــن   100% زادت  بن�شبة  ال�شندوق 
ال�شابقة و زادت بن�شبة اأكرث من 150 % عن 
االإلــيــات اجلديدة  اإىل  ذلــك  يع�د  و  امل�شتهدف 
الرت�شيح  و  التقدمي  يف  اجلائزة  اتبعتها  التي 
امل�شابقة من خالل ال��شم املدرج عل  من�شات 
الت�ا�شل االجتماعي و الرت�شيح االإلكرتوين و 

اآلية التحكيم املبتكرة.
ي�شري النقيب لدور االإعالم الهادف يف حتقيق 
اأهداف امل�شابقة يف مقدمته اإذاعة �ش�ت العرب 
اأيـــام  مـــن  يـــ�م  كـــل  ت�شت�شيف  الــتــي  الــعــريــقــة 
30 حلقة  املــبــارك و على مــدار  �شهر رم�شان 
مبتكراتهم  عن  للتحدث  الفائزين  املبتكرين 
مــن خـــالل بــرنــامــج ) بــراعــم الــعــرب ( الذي 
العجمي،  تقدمه عبري ظالم و يخرجه حامت 
و كــذلــك كــافــة الــ�ــشــحــف يف داخــــل الـــدولـــة و 

خارجها.
اأن  املقرتحات  فئة  من�شق  حممد  رانيا  ت�شري  
امل�شابقة قائمة على التط�ع يف كافة مراحلها 
و  اإلكرتونية  دروع  يف  تتمثل  اجلــ�ائــز  حتى  و 
رغم  و  افرتا�شي  حفل  و  اإلكرتونية  �شهادات 

ذلك فاالقبال على امل�شابقة متزايد و التفاعل 
اأكرث من رائع لت�ؤكد اأن االأفكار و االبتكار التي 

ت�شنع النجاح.
      ت�جه ابت�شام الكثريي ع�ش� فريق التحكيم 
مقرتح  األـــف  مــن  اأكـــرث  ا�شتقبلت  امل�شابقة  اأن 
طرحها  مت  الــتــي  الع�شر  امل�شابقة  حمـــاور  يف 
الت�ا�شل  من�شات  عــرب  جميعا  ن�شرها  مت  و 
املتميزة  املـــقـــرتحـــات  تــ�جــيــه  و  االجــتــمــاعــي 
للجهات املخت�شة و التي �شاركت اأي�شا يف طرح 
على  العمل  جــاري  و  احتياجاتها  وفــق  املحاور 
التي  الفئة  اأهمية هذه  لت�ؤكد  اال�شتفادة منها 
تنفيذ  �شهدت  و  الثالثة  الـــدورة  مــن  طــرح  مت 
جتاوزت  بن�شبة  فعليا  مقرتحا   30 من  اأكــرث 

تقدميها. مت  التي  املقرتحات  من   15%
الــدعــم على  اأحــمــد من�شق فريق  اإميـــان  تــ�ؤكــد 
ملبادرات جنحت  امل�شابقة يف تقدمي مناذج  دور 
يف حتقيق اأهدافها لالقتداء بها و يف مقدمتها 
يف  االإماراتية  والتعليم  الرتبية  وزارة  جتربة 
التعليم  ا�شتمرار  و  كــ�رونــا  اأزمــة  مع  التعامل 
اآلـــيـــات حمـــــددة و �ــشــيــتــم تـــكـــرمي قطاع  وفــــق 
الــعــمــلــيــات املــدر�ــشــيــة 2 و املــجــلــ�ــس الـــرابـــع يف 
ال�زارة لدورهم املتميز يف هذا االأمر و تكرمي 
نطاق 6 مبجل�س 4 الذي قدم من�ذجا يحتذي 
و مبادرات رائعة خارج ال�شندوق منها مبادرة 
مركز القيادات ال�اعدة و مبادرة فريق التميز 
الرتب�ي و ال�ش�ت االإعالمي و املدر�شة االآمنة   
يف هــذا االأمـــر و عــدد مــن املــدار�ــس الــرائــدة يف 
مقدمتها مدر�شة �شخب�ط بن �شلطان للتعليم 
و  الثان�ي  للتعليم  النعيم  مدر�شة  و  الثان�ي 

اأكرث من 22 مدر�شة اأخرى. ت�شتكمل با�شمة 
الرتب�ية  االبـــتـــكـــارات  فــريــق  من�شق  عــبــداهلل 
ترب�يا  مــ�ــشــروعــا   12 لــفــ�ز  لت�شري  احلــديــث 
 15 الــعــربــي مت تقدميها مــن  املــ�ــشــتــ�ى  عــلــى 
دولـــة عــربــيــة منها كــرنــفــال الـــقـــراءة و خميم 
املنار االإبداعي و جمتمع جتربتي الطالبي و 
العربية  اللغة  ال�طنية و مركز  الريادة  مركز 
الأ�شحاب  التعلم  مــ�ــشــادر  مــ�ــشــروع  و  التقني 
العربية  اللغة  لتعليم  نربا�س  فريق  و  الهمم 
مبــنــظــمــة تــربــ�يــ�ن بـــال حـــــدود، بــيــنــمــا �شهد 
منها  املحلي  امل�شت�ي  على  م�شاريع   10 فــ�ز 
�شناع  م�شروع  و  الرقمية  االأكادميية  االأجندة 
الرقمي  الطف�لة  مركز  و  الرقمي  امل�شتقبل 
الفئة  �ــشــهــدت  و  ــتــدام،  املــ�ــش مـــبـــادرة اخلـــط  و 
ف�ز  الــعــرب  الــرتبــ�يــني  للمبتكرين  الــفــرديــة 
اإبراهيم من  اإينا�س  اإميــان خلف من العراق و 
و  الك�يت  من  عبدال�هاب  ن�ش�ي  و  البحرين 
كال من �شدينة على و �شهام اإبراهيم من ليبيا. 
املبادرات  فــريــق  من�شق  اأحــمــد  رحــــاب  اأعــلــنــت 
املجتمعية تكرمي جمم�عة رائدة من االأعمال 
الفنان  مقدمتهم  يف  و  الرائدة  ال�شخ�شيات  و 
الكبري حممد �شبحي على م�شريته االإبداعية 
الـــرائـــدة و مــبــادرتــه بــتــكــرمي رمـــ�ز الــفــن و و 
الدكت�ر جا�شم عبيد مقدم �شخ�شية ) دبدوب 
( و الكاتب ال�شاخر يا�شر قطام�س و امل�ؤلف و 
الكثريي  نبيل  املــ�ؤلــف  و  اأميــن فتيحة  املــخــرج 
اأ�شحاب  �شاعر  و  القحطاين  جميل  املخرج  و 
حممد  وفــاء  االأ�ــشــتــاذة  و  الكعبي  خلف  الهمم 
على  امل�شرف  ال�شيخ  ف�زية  اأو�شحت  خمي�س. 

م�شاركا يف هذه   60 ف�ز  املكت�شف  املبتكر  فئة 
الفئة و التي عنيت مبن لديهم �شمات االبتكار 
اأي مرحلة  �شن�ات   6 �شن  االأطــفــال حتت  من 
ريــا�ــس االأطـــفـــال و مت تــقــدمي جمــمــ�عــة من 
روان  الفائزين  اأبــرز  من  و  املب�شرة  االبتكارات 

عبداهلل النقبي و عبداهلل املري.
      اأو�شحت يا�شني ف�زي من�شق فريق الرباعم 
الفرق  يف  الــطــالب  اإ�ـــشـــراك  يف  املــ�ــشــابــقــة  دور 
ن�شبة  فتجاوت  للم�شابقة  املختلفة  التنظيمية 
املختلفة  اللجان  % يف   50 الطالب  م�شاركة 
منهم فريق واحة االإبداع و فريق مركز العني 
امل�شاركني  اأبــرز الطالب  لرعاية امل�هبة و من 
و رهف عبا�س و حممد ح�شن  اإبراهيم  رحمة 
االأحبابي و فار�س علي امل�شعبي و حممد ح�شني 
العمل و مت تدريبهم  كــان لهم دور كبري يف  و 

ليك�ن�ا قادة العمل لتحقيق اال�شتدامة.
حفل  عــن  االإعـــالن  �شيتم  بــاأنــه  النقيب  يختم 
الـــتـــكـــرمي و الــــــذي �ــشــيــعــقــد افـــرتا�ـــشـــيـــا مع 
م�ؤكدا  االحرتازية  االإجـــراءات  بكافة  االلتزام 
العام  امل�شابقة م�شتمرة على مدار  اأن فعاليات 
و  الذكية  امل�شاريع  خمترب  م�شروع  خــالل  من 

م�شروع كب�ش�لة فكرة.

زايد للثقافة الإ�سالمية حتيي 
ي�م زايد للعمل الإن�ساين
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اأحيت دار زايد للثقافة االإ�شالمية ي�م زايد للعمل االإن�شاين الذي ي�افق 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  له  املغف�ر  الدولة  م�ؤ�ش�س  ذكرى رحيل 
-طيب اهلل ثراه-، الذي ترك اإرثاً عظيم يف العمل االإن�شاين، وقد حت�لت 
امل�شاهمة يف العمل االإن�شاين واالإغاثي  الــدول  اأهم  اإىل  االإمــارات يف عهده 
على م�شت�ى العامل وها هي الي�م بف�شل اإرثه حتتل ال�شادرة عامليا كاأكرب 

جهة مانحة للم�شاعدات اخلارجية.
االأن�شطة  مـــن  عـــدد  الـــــدار  ونــظــمــت 
واملبادرات بهذه املنا�شبة والتي تعك�س 
بها  تتميز  التي  واخلــري  العطاء  قيم 
دولــة االإمـــارات قــادة و�شعباً، فقد مت 
" الُبعد  بــعــنــ�ان  تــنــفــيــذ حمــا�ــشــرة 
اخلارجية  الــ�ــشــيــا�ــشــة  يف  االإنـــ�ـــشـــاين 
االأر�شيف  مع  "بالتعاون  زايد  لل�شيخ 
ال�طني ودار زايد للرعاية االأ�شرية، 
بقيم  املجتمع  اأفــــراد  تعريف  بــهــدف 
زايد االإن�شانية التي زرعها يف نف��س 
اأبــــنــــاء الـــ�طـــن جــمــيــعــاً، مـــن خالل 
ا�شتعرا�س الُبعد االإن�شاين يف �شيا�شة 

ال�شيخ زايد قبل تاأ�شي�س االحتاد وبعده 
وكذلك عر�س �ش�اهد اإقليمية وعاملية للبعد االإن�شاين لل�شيخ زايد.

فيها  يق�م  �شن�ية  مــبــادرة  حتاب�ا"وهي  "تهادوا  مــبــادرة  الــدار  نفذت  كما 
م�ظفي الدار واأ�شرهم بت�فري هدايا لالأ�شر املتعففة من املهتدين اجلدد 
حتت�ي على امل�شتلزمات ال�شخ�شية واملالب�س بهدف تخفيف االأعباء املالية 
النبيلة  االإن�شانية  للقيم  جت�شيداً  وذلك  العيد،  فرحة  وم�شاركتهم  عليهم 
اأهم ال�شمات  الرا�شخة يف قيم العطاء واالإيثار وفعل اخلري التي تعد من 

املتاأ�شلة يف �شخ�شية امل�اطن االإماراتي.
اإن�شاين  " زايد عطاء  اأي�شاً حما�شرة بعن�ان  املنا�شبة قدمت الدار  وبهذه 
االإمارات  دولــة  دور  اإبــراز  اإىل  وتهدف  االجنليزية  باللغة  " تاأتي  م�شتدام 
العربية املتحدة وريادتها يف جمال العمل اخلريي واالإن�شاين على م�شت�ى 
ال�شيخ  امل�ؤ�ش�س  الــ�الــد  نهج  اتباع  على  الر�شيدة  القيادة  وحر�س  الــعــامل، 
زايد بن �شلطان اآل نهيان- طيب اهلل ثراه- حيث تقدم من�ذجاً متفرداً يف 

العطاء غري املحدود ورمزاً للعطاء االإن�شاين.
زايــد للعمل  »يــ�م  اأن  العام للدار  املدير  واأكــّدت د.ن�شال حممد الطنيجي 
مباديء  اأ�شمى  يعك�س  رم�شان  من  ع�شر  التا�شع  ي�افق  الــذي  االإن�شاين« 
املتحدة على  العربية  االإمــارات  دولة  تاأ�ش�شت عليها  التي  العطاء  و  اخلري 
اأيدي املغف�ر له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان – طيب اهلل ثراه- وقالت: 
االإماراتي، فقد  املجتمع  ثقافة متاأ�شلة يف  االإن�شاين  و  العمل اخلريي  اإن 
اأ�شبحت االإمارات الي�م مثاال عامليا يحتذى به يف العطاء و جمال تقدمي 

اخلدمات االإن�شانية و ن�شر العمل اخلريي.

مبنا�سبة يوم زايد للعمل االإن�ساين و برعاية حممد بن حم

»ع�نك يا وطن« ي�سلم اأ�سر حمتاجة م�ستلزمات طبية بقيمة 700 األف درهم

جامعة الإمارات  تبحث �سبل التعاون البحثي والعلمي مع الأكادميية ال�سينية للعل�م الزراعية

برعاية �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان

 فائز و 600 مكرم يف امل��سم الرابع من م�سابقة خارج ال�سندوق 360
ال��سط اجلامعي والأدبي ينعى الناقدة 

الإماراتية وحمفزة اخلريجني  حف�سة اآل علي
•• ال�شارقة-الفجر

الناقدة  باإذن اهلل  املغف�ر لها  نعت االأو�شاط اجلامعية واالأدبية االإماراتية 
وحدة  رئي�شة  علي  اآل  عبداهلل  ح�شن  عبداهلل  حف�شة  االإمــاراتــيــة  االأدبــيــة 
التعليم  عمادة  يف  الدكت�راة  طالبة  االإمـــارات  بجامعة  اخلريجني  �ــشــ�ؤون 
العايل والبحث العلمي بجامعة ال�شارقة والتي انتقلت اإىل الرفيق االأعلى 
اإثر مر�س مل ميهلها كثريا وعن عمر يناهز اخلام�شة والثالثني ، ووريت 
من  ولفيف  اأ�شرتها  بح�ش�ر  ال�شارقة  مقربة  يف  اأمــ�ــس  اأول   يــ�م  الــرثى 

املقربني .
وتقدمت اأ�شرة جامعة االمارات باأحر التعازي القلبية و�شادق امل�ا�شاة اىل 
اأ�شرة الفقيدة حف�شة اآل علي �شائلني امل�ىل لها بالرحمة ولذويها بال�شرب 
وال�شل�ان مدونني عبارة وفاء يف حقها يف ر�شالة الأ�شرة اجلامعة ت�شمنت 

العبارة " مثلها ال يفقد".
تدريب  و  والتط�عي  العملي  واجتهادها  بجدها  حف�شة  الفقيدة  وعرفت 
تنظيم  يف  اأ�شهمت  وقــد  تط�عية.  مــ�ؤهــالت  على  للح�ش�ل  على  الطلبة 
بح�ش�ر  االإمــارات  بجامعة  للخريجني  التعريفية  اللقاءات  من  جمم�عة 
يف  وا�ــشــلــت  كما  غبا�س  �شعيد  ال�شابق  للجامعة  االأعــلــى  الرئي�س  مــعــايل 
على  تــعــارفــيــه  ملتقيات  يف  اجلــامــعــة  خــريــجــي  مــن  املتميزين  ا�شت�شافة 
اإ�شدار  يف  العمل  فريق  مع  وبــادرت  زوم  تطبيق  عرب  ال�طنية  اإجنازاتهم 
عددين من املجلة االلكرتونية للخريجني وباللغتني العربية واالجنليزية 
. ونــ�ــشــطــت يف الــعــمــل املــ�ــشــرحــي اجلــامــعــي كــذلــك واأخـــرجـــت عــلــى يديها 

م�شرحيات مب�شاركة فنانني من دولة االمارات.
وكانت قد لقيت اإ�شادة مبنجزاتها يف لقاءها االأخري مع معايل الدكت�ر زكي 
اأدائها ال�طني املخل�س.  اأثنى على  ن�شيبة الرئي�س االأعلى للجامعة الذي 
وحر�شها على ت�شجيع و �شقل م�اهب الطلبة و حثهم على العمل و اجلد و 

املثابرة و االجتهاد يف العمل حيث اإنهم هم ثروة هذا البلد. 
را�شد  بــن  ال�شيخ حــمــدان  جــائــزة  قــد ح�شلت على  اآل علي  وكــانــت حف�شة 
را�شد  بن  ال�شيخ حمدان  له  املغف�ر  املتميز  وكرمت من  التعليمي  لــالأداء 
ال مكت�م كذلك مل�شاركتها يف برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة 
ال�شيخة  �شم�  واأخــرى من  ا�شكتلندا،  العليا يف  للدرا�شات  اآل مكت�م  بكلية 
ج�اهر بنت حممد القا�شمي حرم حاكم ال�شارقة بف�زها بجائزة ال�شارقة 
الرواية  يف  الــبــطــل  " املــــراأة  درا�ــشــتــهــا  حـــ�ل  اخلليجية  لــلــمــراأة  الثقافية 
متطلبات  علي  اآل  حف�شة  اأنهت  وقــد  اجلــ�ائــز.  من  " وغريها  اخلليجية 
اإعداد  يف  لتبداأ  االأدبـــي  النقد  يف  الــدكــتــ�راة  لدرا�شة  االأكــادميــيــة  الدرا�شة 
النقد  يف  واملاج�شتري  البكال�ري��س  على  ح�شلت  وقــد   ، الدكت�راة  ر�شالة 
،  وقــد نعى  وفـــاة خريجتها  الــتــي نعت  بــدبــي  ال��شل  االأدبـــي مــن جامعة 
الروائي االإماراتي علي اأب�الري�س الفقيدة حف�شة اآل علي قائال " بحق اهلل 
اإنها �شدمة عظيمة .. الح�ل وال ق�ة اإال باهلل واإنا هلل واإنا اليه راجع�ن ، 

اهلل يرحمها اأم حممد و�شيخة ويجعل مث�اها اجلنة "
ويف اآخر "ب��شت"  مل�شق لها على ح�شابها  بالت�يرت تركت عبارة عدتها 
القريب�ن منها و�شية لهم والتي قالت فيها : *اإذا مل ت�شتطع نفع اإن�شان 
فال ت�شره ، واذا مل تفرحه فال حتزنه ، واذا مل تقف معه فال ت�شمت به ، 
واذا مل تفرح بنعمته  فال حتزنه ، واإذا مل تقف معه فال ت�شمت به ، واإذا مل 

تفرح بنعمته فال حت�شده واإذا مل متدحه فال تذمه " .*
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حتدث العديد من التغيريات يف اأج�سامنا مع تقدمنا يف ال�سن، ويتحول لون 
�سعرنا اإىل االأبي�ض، وتظهر التجاعيد على ب�سرتنا، كما 
نفقد  وقد  باالأمرا�ض  للإ�سابة  عر�سة  اأكرث  ن�سبح 

قدراتنا املعرفية.
وتعترب ال�سيخوخة ب�سكل عام جزءا ال مفر منه من احلياة، 

ولكن هل ميكن تاأخريها، واإطالة �سنوات �سبابنا؟.
بهذا ال�سدد، �ُسئل 8 خرباء: "هل ميكن تاأخري ال�سيخوخة؟"، ومن 

املثري للهتمام، اأنه كان هناك اإجماع "حمتمل" بن�سبة ٪75.

ما هي ال�سيخوخة؟
جــمــيــع الــكــائــنــات احلــيــة مــ�ــشــنــ�عــة مــن اخلاليا. 
املخترب  يف  خاليا  بزراعة  العلماء  يق�م  ما  وغالبا 

لدرا�شتها. ويف عام 1961، الحظ الباحث لي�نارد 
هايفليك، اأن اخللية الب�شرية، يف املت��شط، ميكن اأن 
تنق�شم 50 مرة فقط قبل اأن تدخل يف حالة ت�شبه 
تراكم  اأن  وُيعتقد  "ال�شيخ�خة".  ت�شمى  ال�شبات 
اأن  اأن�شجة اجل�شم ميكن  املت�شيخة يف  اخلاليا 
يتلف اخلاليا االأخرى ويلعب دورا مهما 

يف ال�شيخ�خة.
وهناك العديد من اأ�شباب ال�شيخ�خة 
وت�شمل  اخلـــــلـــــ�ي.  املـــ�ـــشـــتـــ�ى  عـــلـــى 
وتراكم  التاأك�شدية،  االأ�ــشــرار  هــذه 
احلم�س  يف  الـــ�ـــشـــغـــرية  االأخـــــطـــــاء 
التيل�مريات.  وتــقــ�ــشــري  الـــنـــ�وي، 
املك�نات  تتعر�س  اأ�ــشــا�ــشــي،  وب�شكل 
العام  لـــلـــتـــاآكـــل  لــلــخــلــيــة  املــخــتــلــفــة 
طــ�ال عمر اخللية. ويف مرحلة ما، 
اأن اخللية مل تعد  ال�شرر  يعني هذا 
قادرة على العمل بال�شكل الذي اعتادت 

عليه.

هل ميكننا تاأخري �سيخوخة اخلليا؟
اخلاليا  اأن  هــايــفــلــيــك  الحــــظ  بــيــنــمــا 
الب�شرية الطبيعية لها عمر حمدود، 
قــــادرة على  فـــاإن بع�س اخلــاليــا 

اإىل  التكاثر 

اأجل غري م�شمى. وعادة ما تك�ن هذه اخلاليا من 
تغيري  ومــن خــالل  وراثــيــا.  ُعــّدلــت  اأو  ال�شرطانات 
تكاثرها  كيفية  مثل  اخلــاليــا،  يف  معينة  مــ�ــشــارات 
التغلب على  التيل�مريات، ميكننا  اأو احلفاظ على 

عملية ال�شيخ�خة الطبيعية.
ويتم  ال�شيخ�خة يف اخلاليا،  تاأخري  لذلك، ميكن 
واالأهم  البحث.  يف  للم�شاعدة  روتيني  ب�شكل  ذلــك 
مــثــل اخلاليا  لي�شت  اخلــاليــا  هـــذه  اأن  ذلـــك،  مــن 

ال�شليمة التي قد جتدها يف ج�شم االإن�شان.

هل ميكننا تاأخري �سيخوخة احليوانات؟
ال ميكن للتالعب اجليني اأن ي�ؤخر فقط �شيخ�خة 
اخلاليا، ولكن اأي�شا يف احلي�انات الكاملة )وت�شمى 
اأي�شا "الكائنات احلية النم�ذجية"(. وبداأت جتارب 
 C. تـــاأخـــري الــ�ــشــيــخــ�خــة يف الــــديــــدان اخلــيــطــيــة
هذه  مع  العمل  �شه�لة  ملدى  ونظرا   .elegans
احلي�انات يف املخترب، فقد وجد العلماء جمم�عة 
لتاأخري  تعديلها  ميكن  الــتــي  املــ�ــشــارات  مــن  كاملة 

ال�شيخ�خة.
ومن املثري لالهتمام اأن اأحد هذه امل�شارات يرتبط 
وُعرث  الغذائي.  والنظام  الغذائي  التمثيل  بعملية 
يف  ال�شيخ�خة  لتاأخري  مقيدة  غذائية  اأنظمة  على 
اإىل  الــذبــاب  جمم�عة كاملة مــن احلــيــ�انــات، مــن 
تــنــاول ال�شعرات  اإىل الــكــالب. وقــد يــدفــع  الــقــرود 
الدخ�ل  اإىل  اجل�شم  يف  اخلاليا  املقيدة،  احلرارية 
يف و�شع "وقائي"، ما ي�ؤدي اإىل اإبطاء ال�شيخ�خة.

ويــ�ــشــري الـــدكـــتـــ�ر جــــــرياردو فـــريبـــري، خــبــري يف 
م�نرتيال،  جــامــعــة  مــن  ال�شيخ�خة  مكافحة 
اأنــــه لــيــ�ــس كــل ما  "على الــرغــم مــن  اأنــــه  اإىل 
الــنــمــ�ذجــيــة من  الــكــائــنــات احلــيــة  يعمل يف 
بع�س  اأن  اإال  الب�شر،  يف  ينجح  اأن  املحتمل 
االأفكار القادمة من اأبحاث ال�شيخ�خة 
اإىل مكافحة  الــنــهــايــة  تــــ�ؤدي يف  قــد 

عالجات ال�شيخ�خة".

ت��ت��اأخ��ر  اأن  مي��ك��ن  ه���ل 
ال�سيخوخة عند الب�سر؟

جانيت  الربوفي�ش�ر  ت�شلط 
ثــ�رنــتــ�ن، اخلــبــرية يف مكافحة 
الــ�ــشــيــخــ�خــة مـــن املــعــهــد االأوروبـــــــي 
لــلــمــعــلــ�مــات احلــيــ�يــة، الــ�ــشــ�ء عــلــى اأنه 
اإجــــراء  االأخـــالقـــي  مــن  لــيــ�ــس  الــبــ�ــشــر،  "لدى 

الــطــفــرات، وهــنــاك الــعــديــد مــن الــقــ�ى املت�شاربة 
القي�د  التاأثري من  تقييم  العمل بحيث ي�شعب  يف 
الديدان  عمر  زيــادة  ميكن  املخترب،  ويف  الغذائية. 
الزيادة  تك�ن  والفئران،  الذباب  يف  اأ�شعاف؛   10
1.5 مرة فقط، ولكن ال يت�فر مقيا�س  الق�ش�ى 

الب�شر. ومن  مكافئ يف 
يك�ن  اأن  املــحــتــمــل 

الب�شري  الــنــظــام 
مــــــــعــــــــقــــــــدا مــــع 
الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن 

الت��شيالت البينية 
لذلك  امل�ؤقت،  والتخزين 

قد ي�شعب ال��ش�ل اإىل مثل هذه 
االمتدادات".

وعــلــى الــرغــم مــن هـــذه املــ�ــشــاعــفــات، هــنــاك بع�س 
االأدوية التي تخ�شع لتجارب �شريرية ملعرفة ما اإذا 
كان باإمكانها تاأخري ال�شيخ�خة لدى الب�شر. وحتى 
املركبات  كانت هذه  اإذا  ما  ال�ا�شح  لي�س من  االآن، 

�شتعمل.
ــــا، مـــن جامعة  ويـــقـــ�ل الـــدكـــتـــ�ر مـــاركـــ� دميــــاري
التدخالت  من  العديد  "لدينا   :Groningen
يف اأ�شل�ب احلياة التي ت�ؤثر ب�شكل وا�شح على ظه�ر 
والتمارين  الــغــذائــي  )الــنــظــام  ال�شيخ�خة  وتــقــدم 

الريا�شية على راأ�س القائمة(".
واقــــرتح الــعــديــد مــن اخلــــرباء االآخـــريـــن حت�شني 
النظام الغذائي وممار�شة الريا�شة من اأجل تاأخري 
الذين  االأ�ــشــخــا�ــس  يــكــ�ن  مــا  وعــــادة  ال�شيخ�خة. 
ويعي�ش�ن  بانتظام  الريا�شية  التمارين  ميار�ش�ن 
اأمنـــــاط حــيــاة �ــشــحــيــة، اأكــــرث قــــدرة عــلــى احلركة 

ويتمتع�ن بن�عية حياة اأعلى عندما يكربون.
جلميع  حتمية  تـــزال  مــا  ال�شيخ�خة  اأن  حــني  ويف 

الكائنات احلية،
واحلي�انات  اخلــاليــا  تــاأخــريهــا يف  املــمــكــن  فــمــن   

جتريبيا. 
طريقة  اأفــ�ــشــل  فـــاإن  الــبــ�ــشــر،  نــحــن  لــنــا  وبالن�شبة 
لتاأخري ال�شيخ�خة هي اتباع نظام غذائي مت�ازن 

وممار�شة التمارين الريا�شية بانتظام.
8 خـــرباء عــن هذا  اإجــابــات  اإىل  املــقــالــة  وت�شتند 

ال�ش�ؤال: "هل ميكن تاأخري ال�شيخ�خة؟"
من�شة  مع  بال�شراكة  هذا  اخلــرباء  رد  وُن�شر 

لتق�شي  املــ�ــشــتــقــلــة   Metafact.io
احلقائق. 

اإىل اأي مدى ميكن الو�سول بالفعل؟!

علماء يعتقدون اأنه ميكننا »تاأخري« عملية ال�سيخ�خة

دكــتــ�ر ف�ك�س  مــن �شيدلية  ديــبــ�را يل،  الــدكــتــ�رة  وك�شفت 
على االإنرتنت، اأنه يجب ت�شمني املك�شرات يف نظام احلماية 

اخلا�شة بنا.
وا�شت�شهدت مبراجعة االأدبيات املن�ش�رة يف املجلة الربيطانية 

ط�ل  املك�شرات  تــنــاول  فــ�ائــد  على  ت�شهد  والــتــي  للتغذية، 
العمر.

التاأثري  لتقييم  كبرية  درا�ــشــات  اأربـــع  يف  املراجعة  وتعمقت 
ال�قائي للقلب من تناول املك�شرات.

واأفادت الدكت�رة يل: ""وجدوا اأن خطر االإ�شابة باأمرا�س 
االأ�شخا�س  لــدى   37% بن�شبة  اأقــل  كــان  التاجي  ال�شريان 
االأ�شب�ع،  اأكــرث يف  اأو  مــرات  اأربــع  املك�شرات  يتناول�ن  الذين 
مــقــارنــة بــاأولــئــك الــذيــن نـــادرا مــا يــاأكــلــ�ن املــكــ�ــشــرات. وكان 
املك�شرات،  لكل جزء من   8.3% بن�شبة  املخاطر  احلد من 

اأ�شب�عيا". 
من  لل�قاية  املــكــ�ــشــرات  لــتــنــاول  ال�شحية  الــفــ�ائــد  وُوّثــقــت 

اأمرا�س القلب ب�شكل جيد.
وي��شح دكت�ر ف�ك�س: "حتت�ي املك�شرات على كميات كبرية 
ومتعددة  م�شبعة  دهــ�ن غري  "اجليدة"- وهي  الده�ن  من 

ت�شاعد على خف�س ن�شبة الك�لي�شرتول ال�شار".
وُيــعــرف الــكــ�لــيــ�ــشــرتول الــ�ــشــار بــاأنــه مـــادة دهــنــيــة تتجمع 
رئي�شية  وهــي مقدمة   - الــداخــل  مــن  ال�شرايني  جـــدران  يف 

الأمرا�س القلب.
الكاري  الأطــبــاق  الرئي�شية  املــكــ�نــات  اأحـــد  الــكــركــم  ويعترب 
ف�ائد  ُتعزا  ف�ك�س،  لـ  ووفقا  اآ�شيا.  �شرق  وجن�ب  الهندية 
الن�شط  املركب  الكركمني -  اإىل  اأ�شا�شا  العمر للكركم  ط�ل 

للكركم.
واأفاد ف�ك�س: "يف ذباب الفاكهة والفئران، ثبت اأن مكمالت 
يت�شدى  املت�قع". كما  العمر  تزيد من مت��شط  الكركمني 
الكركمني لتاأثريات االإجهاد التاأك�شدي ويقلل من م�شت�يات 

االلتهاب املزمن.

وُيعرف االإجهاد التاأك�شدي باأنه خلل يف الذرات غري امل�شتقرة 
ت�شمى اجلذور احلرة وم�شادات االأك�شدة يف اجل�شم، ما قد 

ي�ؤدي اإىل تلف اخلاليا واالأن�شجة.
ويــ�ــشــكــل االلــتــهــاب املــزمــن اأ�ــشــا�ــس تــطــ�ر الــعــديــد من 
وال�شكري  ال�شرايني  ت�شلب  مثل  ال�شائعة  االأمــرا�ــس 

وال�شرطان واخلرف.
ين�شط جينات  الكركمني  اأن  اأي�شا  ُيعتقد  لـ ف�ك�س،  ووفقا 

SIRT، التي تنتج بروتينات �شرت�ينات معينة يعتقد اأنها 
ت�ؤخر ال�شيخ�خة.

اآثار  در�شت  املا�شي  العام  اأجريت  بدرا�شة  ف�ك�س  وا�شت�شهد 
ال�شريطية،  الــــدودة  و�شحة  عمر  على  الــتــ�ت  م�شتخل�س 

.C.elegans
الديدان  عمر  يطيل  الــتــ�ت  م�شتخل�س  تــنــاول  اأن  ووجـــدوا 

بطريقة تعتمد على اجلرعة.
ن�شبة  االأحــمــر يحت�ي على  الت�ت  فــاإن  ذلــك،  وعــالوة على 

عالية من مادة الب�ليفين�ل، كما اأ�شار ف�ك�س.
وُيعتقد اأن الب�ليفين�ل عبارة عن مغذيات 

دقــيــقــة تــ�فــر عــــازال �شد 
التنك�شية  االأمــرا�ــس 

الع�شبية واأمرا�س 
واالأوعية  الــقــلــب 

الدم�ية.

اأف�سل ثالثة مكّ�نات غذائية لتعزيز ط�ل العمر!
حياتك  متو�سط  زيادة  يف  فر�سك  تعزز  اأن  ميكن  املكونات  بع�ض  ولكن  العمر،  طول  لتحقيق  �سحري  حل  يوجد  ال 

املحتمل.
ويعد طول العمر هدفا �سعب املنال الأن احلياة مليئة بامل�ساعب غري املتوقعة. ومع ذلك، فاإن اإحدى اأعظم االأفكار 
التي يوفرها العلم هي مدى اإمكانية التخفيف من العديد من هذه التهديدات. ويعترب النظام الغذائي حمور هذا 

اجلهد، وهناك مكونات حمددة مرتبطة بعمر اأطول.
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املال والأعمال

امل�سرف املركزي ي�سدر نظاما 
للبن�ك املتخ�س�سة 

•• اأبوظبي-وام:

يغطي  جــديــداً  نظاماً  املــركــزي  املتحدة  العربية  االإمـــارات  اأ�ــشــدر م�شرف 
ــبــات االحـــــرتازيـــــة والـــ�ـــشـــلـــ�ك، للبن�ك  الــرتخــيــ�ــس واملــتــطــل مــتــطــلــبــات 
النظام  مب�جب  املرخ�شة  البن�ك  هي  املتخ�ش�شة  والبن�ك  املتخ�ش�شة.  
املالية  االأن�شطة  مبمار�شة  لها  ُي�شمح  والتي  املــركــزي،  للم�شرف  اجلديد 
املختلفة مثل فتح احل�شابات واإ�شدار البطاقات وتقدمي التم�يل لالأفراد 
وامل�ؤ�ش�شات لتلبية احتياجات املجتمع املحلي ، وُي�شمح للبن�ك املتخ�ش�شة 

تقدمي خدماتها مل�اطني ومقيمي دولة االإمارات فقط.
واأن  االإمــارات فقط،  اأن�شطتها بدرهم  اإجــراء  املتخ�ش�شة  للبن�ك  وُي�شمح   
تعمل وفق من�ذج خماطر ائتمانية منخف�شة. وميكن تاأ�شي�س هذه البن�ك 
اأو  فيها  االإ�شالمية  الن�افذ  اإن�شاء  تقليدي من غري  اإما كبنك متخ�ش�س 

كبنك متخ�ش�س اإ�شالمي.
 ويهدف النظام اجلديد اىل ت�فري اإطار تنظيمي تتمكن البن�ك املتخ�ش�شة 
لدولة  املــايل  القطاع  يف  ومتب�شر  ن�شط  نح�  على  العمل  من  خالله  من 

االإمارات.
 وحدد النظام قيمة احلد االأدنى من راأ�س املال املدف�ع البالغ 300 ملي�ن 
درهم الذي يتعني على البن�ك املتخ�ش�شة االحتفاظ به، ومتطلبات كفاية 
ب�ش�رة م�شتمرة..  بها  االلتزام  التي عليها  املخاطر  قائمة على  راأ�ــس مال 
كما حدد اإجمايل االأ�ش�ل املجمعة للبنك املتخ�ش�س مبا ال يزيد على 25 
املتخ�ش�شة  البن�ك  امتثال  اأهمية  املركزي  امل�شرف  وي�ؤكد  درهــم.   مليار 
عدا  امل�شريف،  للقطاع  منه  ال�شادرة  والتعاميم  واملعايري  االأنظمة  لكافة 
احلاالت التي ت�جد فيها اأحكام حمددة واردة يف النظام اجلديد وتنطبق 

على البن�ك املتخ�ش�شة فقط.
 ومت ن�شر النظام اجلديد يف اجلريدة الر�شمية بتاريخ 31 مار�س 2021 

ودخل حيز التنفيذ يف 30 اأبريل 2021.

الدولية للطاقة الذرية ت�ستعر�س امل�سرية 
الناجحة للربنامج الن�وي ال�سلمي الإماراتي

•• اأبوظبي - وام:

�شاركت دولة االإمارات يف اأول جل�شة لل�كالة الدولية للطاقة الذرية �شمن 
�شل�شلة ندواتها التي تعقد عرب تقنية االت�شال املرئي عن بعد وت�شهم يف 
اإبراز ق�ش�س النجاح اخلا�شة باملن�شمني اجلدد للدول التي ط�رت برامج 

الطاقة الن�وية ال�شلمية.
الن�وي  الربنامج  جناح  م�شرية  على  ال�ش�ء  لت�شليط  اجلل�شة  وخ�ش�شت 
الزمن وحتى بدء  اأكرث من عقد من  اإن�شائه قبل  االإماراتي منذ  ال�شلمي 
ال�شلمية مطلع  الن�وية  للطاقة  براكة  الأوىل حمطات  التجاري  الت�شغيل 
اأبريل 2021. وبداأت اجلل�شة بكلمات افتتاحية مليخائيل �ش�داك�ف رئي�س 
الذرية  للطاقة  الدولية  لل�كالة  العام  املدير  نائب  الن�وية  الطاقة  اإدارة 
الدولية  ال�كالة  لــدى  للدولة  الدائم  املندوب  الكعبي  علي  حمد  و�شعادة 
التنفيذي  الرئي�س  احلــمــادي  اإبــراهــيــم  حممد  و�ــشــعــادة  الــذريــة  للطاقة 
مل�ؤ�ش�شة االإمارات للطاقة الن�وية وكري�شرت فيكت�ر�ش�ن املدير العام للهيئة 
التنفيذي  الرئي�س  احلــمــادي  علي  واملهند�س  الن�وية  للرقابة  االحتــاديــة 
براكة  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  النا�شري  ونا�شر  للطاقة  نــ�اة  ل�شركة 

االأوىل وح�شرها اأكرث من 500 �شخ�س من اأكرث من 70 دولة.
وركزت اجلل�شة التي مت عقدها عن بعد على م�شرية جناح الربنامج الن�وي 
ال�شلمي االإماراتي والدرو�س امل�شتفادة على مر ال�شنني وذلك يف اإطار النهج 

الذي يتبعه قطاع الطاقة الن�وية العاملية بهدف تبادل املعارف.
كانت  الذرية  للطاقة  الدولية  ال�كالة  اأن  الكعبي  علي  حمد  �شعادة  واأكــد 
ال�شلمي  الــنــ�وي  الربنامج  وتنفيذ  تط�ير  نح�  جه�دنا  يف  مهما  �شريكا 
االإماراتي و�شمل هذا التعاون ال�ثيق جماالت مهمة مثل االإطار التنظيمي 
ال�كالة  م�شاركة  اأن  م��شحا  الب�شرية  القدرات  وتط�ير  التحتية  والبنية 
الربنامج  وجنــاح  الإطــالق  �شروريا  كــان  ودعمها  الذرية  للطاقة  الدولية 

الن�وي ال�شلمي االإماراتي".
وقال اإن دولة االإمارات ملتزمة مببادئ �شيا�شتها الن�وية و�شت�ا�شل العمل 
مع ال�كالة الدولية خالل العق�د القادمة لتبادل اخلربات مبا يفيد الدول 

االأع�شاء االأخرى ".
من جانبه قال �شعادة حممد اإبراهيم احلمادي: "لقد التزمنا مبا وعدنا 
الطاقة  مــن  كــبــرية  كميات  بــاإنــتــاج  املحلي  واملجتمع  الـــدويل  املجتمع  بــه 
الكهربائية ال�شديقة للبيئة من خالل برنامج �شلمي اآمن وعايل اجل�دة 

للطاقة الن�وية عرب حمطات براكة".
رئي�شية  مرجعية  الــذريــة  للطاقة  الدولية  ال�كالة  نهج  "�شكل  واأ�ــشــاف: 
الن�وية  للطاقة  التحتية  البنية  لتط�ير  االإمــاراتــيــة  الطريق  خلريطة 
برنامج  تط�ير  اإمكانية  على  براكة" مثاال  "من�ذج  اأ�شبح  لذلك  ونتيجة 
�شلمي للطاقة الن�وية وفًقا الأعلى معايري االأمان واالأمن وال�شفافية وعدم 
فعالة  تقنيات  عن  الباحثة  للدول  جمــٍد  خيار  اأنــه  كما  الــنــ�وي،  االنت�شار 

خلف�س الب�شمة الكرب�نية مل�اجهة التغري املناخي".
من جانبه قال كري�شرت فيكت�ر�شن: "حققت دولة االإمارات اجنازاً تاريخياً 
عندما بداأت اأول ت�شغيل جتاري الأوىل حمطات براكة للطاقة الن�وية وه� 
الدولة  قيادة  روؤيــة  ظل  يف  عاماً   12 مــدار  على  املبذولة  اجله�د  كلل  ما 
لتن�يع م�شادر الطاقة وا�شتخدام الطاقة الن�وية وتط�ير برنامج ن�وي.

املبتكر  الــرقــابــي  االإطــــار  بــنــاء  يف  اأ�ــشــا�ــشــيــاً  دوراً  الهيئة  "لعبت   : واأ�ــشــاف 
الهيئة  وت�شمن  بالدولة  واالإ�شعاعي  الــنــ�وي  القطاعني  على  لالإ�شراف 
املجتمع  والــدولــيــني �شالمة  االإمــاراتــيــني  كــ�ادرهــا مــن اخلـــرباء  وبف�شل 

والعاملني واحلفاظ على البيئة".
برنامج  به يف ح�كمة  يحتذي  اأ�شبحت منــ�ذجــاً  االإمـــارات  دولــة  اأن  واأكــد 
الرقابي  بــاالإطــار  دويل  اعـــرتاف  �شهادات  على  وح�شلت  الن�وية  الطاقة 
للقطاع الن�وي". وحتدث املهند�س علي احلمادي الرئي�س التنفيذي ل�شركة 
للطاقة  االإمـــارات  م�ؤ�ش�شة  بني  امل�شرتك  لالئتالف  التابعة  للطاقة  نــ�اة 
الن�وية وال�شركة الك�رية للطاقة الكهربائية /كيبك�/ عن الل�ائح املحلية 
وال�شيانة يف  الت�شغيل  بها عمليات  تلتزم  التي  الدولية  املمار�شات  واأف�شل 

براكة اإ�شافة للجه�د الكبرية اخلا�شة بتط�ير الكفاءات االإماراتية.
ومن جانبه ركز نا�شر النا�شري الرئي�س التنفيذي ل�شركة براكة االأوىل 
التابعة لالئتالف امل�شرتك بني م�ؤ�ش�شة االإمارات للطاقة الن�وية وال�شركة 
التي  والتم�يل  احل�كمة  اأطر  على  /كيبك�/  الكهربائية  للطاقة  الك�رية 
�شمنت تط�ير حمطات براكة مبا يتما�شى مع ت�قعات ال�شركاء بطريقة 
خليفة  جامعة  مــن  الكعبي  اأحــمــد  الدكت�ر  تطرق  كما  مالياً.  م�شتدامة 
ل�شمان  االأكادميي  القطاع  يف  املبذولة  اجله�د  اإىل  والتكن�ل�جيا  للعل�م 
ال�شلمي  الن�وي  الربنامج  االإمــارات لتط�ير  للكفاءات  املت�ا�شل  التط�ير 

االإماراتي وت�شغيل و�شيانة حمطات براكة لعق�د قادمة.

بعنوان ال�سناعة يف االإمارات.. الفر�ض واملمكنات

غرفة عجمان تنظم جمل�سا رم�سانيا �سناعيا بح�س�ر نخبة من املتحدثني

•• عجمان ـ الفجر

نــظــمــت غـــرفـــة جتـــــارة و�ــشــنــاعــة عجمان 
جمل�شا رم�شانيا �شناعيا بعن�ان "ال�شناعة 
يف االإمارات.. الفر�س واملمكنات" بح�ش�ر 
رئي�س  ـ  امل�يجعي  عبداهلل  املهند�س  �شعادة 
ملناق�شة  عـــجـــمـــان،  غـــرفـــة  اإدارة  جمــلــ�ــس 
الدولة  يف  الــ�ــشــنــاعــي  الــقــطــاع  تـــطـــ�رات 

وخارطته امل�شتقبلية.
حــ�ــشــر املــجــلــ�ــس الــرمــ�ــشــاين �ــشــعــادة عمر 
ال�شناعة  وزارة  وكيل  ال�ش�يدي،  �ش�ينع 
حممد  و�ــشــعــادة  املــتــقــدمــة،  والتكن�ل�جيا 
علي اجلــنــاحــي مــديــر عــام غــرفــة عجمان 
باالنابة و�شعادة عبد اهلل احلمراين ، مدير 
االإقت�شادية يف عجمان  التنمية  دائرة  عام 
ال�ش�يدي،  ت�يه  بن  علي  املهند�س  و�شعادة 
مدير عام منطقة عجمان احلــرة، و وليد 
حارب الفالحي الرئي�س التنفيذي ل�شركة 
دبـــي لــال�ــشــتــ�ــشــارات، واأحـــمـــد اأبــــ� �ــشــلــيــم ـ 
االإمارات  مل�شنع  الــدويل  الت�شدير  رئي�س 
اجلهات  وممثلي  امل�شطح،  الــزجــاج  الألـــ�اح 
احلك�مية واملن�شاآت ال�شناعية، واأدار ح�ار 

املجل�س االإعالمي حممد الكعبي.
 وحـــر�ـــشـــت غـــرفـــة عــجــمــان عــلــى تنظيم 
يف  "هجني"   ب�شكل  الــرمــ�ــشــاين  املجل�س 
اإىل  االعــمــال  لــريــادة  مــركــز عجمان  مقر 
ـــعـــد عــــرب تقنية  ُب جـــانـــب احلـــ�ـــشـــ�ر عــــن 
االإ�شتفادة  تعميم  ل�شمان  املرئي  االإت�شال 

وتطبيق االإجراءات االإحرتازية.
ويف بداية املجل�س الرم�شاين رحب �شعادة 
عــبــداهلل املــ�يــجــعــي بــاحلــ�ــشــ�ر واأكــــد على 
واملقرتحات  االآراء  لتبادل  املجل�س  اأهمية 
ح�ل تط�رات القطاع ال�شناعي يف الدولة 
القطاع  بــاإعــتــبــاره  امل�شتقبلية  وخــارطــتــه 
الرئي�شي لنم� االقت�شاد ال�طني، وت�شليط 
ال�شناعية  واملمكنات  الفر�س  على  ال�ش�ء 
يف دولة االإمــارات، والتعرف على املق�مات 
والفر�س ال�شناعية التي ت�فرها االإمارات، 
لل�شناعة  الــقــادمــة  املــرحــلــة  واإ�ــشــتــ�ــشــراف 
اإطـــــالق �شاحب  الــ�طــنــيــة، ال�ــشــيــمــا بــعــد 
مكت�م  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم� 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء 
اال�شرتاتيجية  اهلل"،  "رعاه  دبـــي  حــاكــم 
املتقدمة  ال�طنية لل�شناعة والتكن�ل�جيا 
" بهدف رفع   Operation 300bn
الــ�طــنــي يف  الــ�ــشــنــاعــي  الــقــطــاع  م�شاهمة 
مليار   300 اإىل  االإجــمــايل  املحلي  الناجت 

درهم يف العام 2031. 
االقت�شادي  الــتــنــ�يــع  اأهــمــيــة  عــلــى  واأكـــــد 
بتن�ع  الــدولــة  ا�شرتاتيجية  على  اعــتــمــاداً 
ال�شناعي   القطاع  اأن  اإىل  م�شرياً  الدخل، 
للدولة  نــفــطــي  الــغــري  املــحــلــي  الـــنـــاجت  يف 
 ،2019 العام  �شاهم بن�شبة %12 خالل 
م��شحاً اأن اجلائحة اأكدت اأهمية االعتماد 
االحتياجات  وتلبية  املحلية  ال�شناعة  على 
على  ال�شناعة  اعــتــمــاد  و�ــشــرورة  املحلية، 

االبتكار واالبداع والتكن�ل�جيا املتقدمة.
بقطاع  تــتــمــيــز  عــجــمــان  اإمــــــارة  اأن  وقـــــال 
من   32% بن�شبة  ي�شاهم  رائـــد  �شناعي 
الــنــاجت املحلي االجــمــايل لــالمــارة بح�شب 
اإمارة  وت�شم   ،2019 الــعــام  اإحــ�ــشــائــيــات 
لتت�شدر  �شناعية  من�شاأة   966 عجمان 

اإجمايل  املــعــادن  منتجات  �شناعة  من�شاآت 
املنتجات  �شناعة  تليها  ال�شناعية  املن�شاآت 
الــغــذائــيــة واملــ�ــشــروبــات ثــم �ــشــنــاعــة املـــ�اد 
املكررة،  النفطية  واملــنــتــجــات  الــكــيــمــاويــة 
و�ــشــنــاعــة مــنــتــجــات املـــطـــاط والـــلـــدئـــن و 
�شناعة منتجات اخل�شب والفلني واالأثاث 
و�شناعة  واملــالبــ�ــس  املن�ش�جات  و�شناعة 
ــــــــ�رق ومـــنـــتـــجـــاتـــه و�ـــشـــنـــاعـــة املــــعــــدات  ال

الكهربائية وغريها من ال�شناعات.
وح�ل جه�د غرفة عجمان لدعم القطاع 
ال�شناعي اأو�شح رئي�س جمل�س اإدارة غرفة 
اإن�شاء  تبني  تبحث  الــغــرفــة  اأن  عــجــمــان، 
مبنى �شناعي متعدد الط�ابق لدعم رواد 
جذب  واأدوات  و�ــشــائــل  وتــهــيــئــة  االعـــمـــال 
وخا�شة  ال�شناعي  بالن�شاط  للمهتمني 
اإنعا�س  بــهــدف  املــ�اطــنــ�ن،  االعــمــال  رواد 
الــ�ــشــنــاعــة املــحــلــيــة وتـــ�فـــري فــر�ــس عمل 
جديدة مبا ي�اكب ت�جهات الدولة وروؤية 

اإمارة عجمان.
ال�شمّ�  �ــشــاحــب  مـــن  "بت�جيهات  وقــــال 
ع�ش�  النعيمي،  را�ــشــد  بــن  حميد  ال�شيخ 
املــجــلــ�ــس االأعـــلـــى حــاكــم عــجــمــان، و �شم� 
الــ�ــشــيــخ عـــمـــار بـــن حــمــيــد الــنــعــيــمــي، ويل 
التنفيذي،  املجل�س  رئي�س  عــجــمــان،  عهد 
اإن�شاء  مركز  باإن�شاء  عجمان  غرفة  قامت 
كحا�شنة  االعــمــال  لــريــادة  عجمان  مــركــز 
ومنها  االعـــمـــال  رواد  مــ�ــشــاريــع  النــطــالق 
القطاع  اأن  واو�شح  ال�شناعية".  امل�شاريع 
عام  ب�شكل  يعتمد  الـــدولـــة  يف  الــ�ــشــنــاعــي 
على جه�د امل�ؤ�ش�شات التم�يلية وامل�شارف 
لدعم  حمــفــزة  مت�يلية  بــاقــات  تــ�فــري  يف 
املن�شاآت ال�شناعية القائمة وجذب املهتمني 
اإعتماد  يف  قــدوة  ولنا  ال�شناعي،  بالن�شاط 
م�شرف  ال�شرتاتيجية  الر�شيدة  الــقــيــادة 
مت�يلية  مبــحــفــظــة  لــلــتــنــمــيــة  االإمـــــــــارات 
حل�ل  لــتــ�فــري  درهــــم،  مــلــيــار   30 بقيمة 
للم�ؤ�ش�شات  داعـــمـــة  متــ�يــلــيــة  وممــكــنــات 
والــ�ــشــركــات الــ�ــشــغــرية واملــتــ��ــشــطــة بهدف 
وخــلــق فر�س  الــ�طــنــي  االقــتــ�ــشــاد  حتفيز 

عمل جديدة.
الداعمة  الــ�طــنــيــة  "املبادرات  واأ�ــــشــــاف 
للجميع  ت�ؤكد  ال�طني  االإقت�شاد  لتنمية 
واثقة  بخطى  ت�شري  الر�شيدة  قيادتنا  اأن 
اإقليمياً  وريــادتــهــا  بــالــ�ــشــنــاعــة  لــالإرتــقــاء 
�شناعية  جمـــــاالت  واإ�ـــشـــتـــهـــداف  وعـــاملـــيـــاً 
واالبـــداع  املــعــرفــة  على  تعتمد  م�شتقبلية 
واالبتكار واإ�شتخدام الذكاء اال�شطناعي".

عـــمـــر �ش�ينع  �ـــشـــعـــادة  اأكــــــد  جـــانـــبـــه  مــــن 
ال�شناعة  وزارة  ــــل  وكــــي ــــ�يــــدي،  ــــش ــــ� ال

اال�شرتاتيجية  اأن  املتقدمة،  والتكن�ل�جيا 
املتقدمة  ال�طنية لل�شناعة والتكن�ل�جيا 
م�شروعاً  تــعــد  مليار"،   300 "م�شروع 
اخلم�شني  م�شرية  مل�اكبة  متكاماًل  وطنياً 
عــامــاً املــقــبــلــة، مــن خـــالل تــطــ�يــر �شامل 
قن�ات  فتح  ودعــم  ال�شناعية،  للمنظ�مة 
عاملية  اأ�ـــشـــ�اق  يف  االإمـــاراتـــيـــة  للمنتجات 
جديدة، و الربط بني امل�ؤ�ش�شات ال�شناعية 
العلمي  الـــبـــحـــث  ومـــــراكـــــز  ـــــة  ـــــدول ال يف 

وحا�شنات االبتكار. 
وا�شتعر�س �شعادته خالل جمل�س "ال�شناعة 
يف االإمارات.. الفر�س واملمكنات"، االأهداف 
اال�ــشــرتاتــيــجــيــة لــــلــــ�زارة وقـــدرتـــهـــا على 
ال�شناعي  القطاع  يف  ن�عية  نقلة  اإحـــداث 
االإماراتي، حيث تنطلق اال�شرتاتيجية من 
ال�شاملة  االقت�شادية  التنمية  دعــم  مــبــداأ 
على م�شت�ى دولة االإمــارات، والتي تعترب 

ال�شناعة ركيزة اأ�شا�شية فيها.
لديها  الــ�زارة  اأن  للح�ش�ر  �شعادته  و�شرح 
يف الــ�قــت احلـــايل ثــالث اأولــ�يــات وطنية 
يف  ال�شناعية  الــقــاعــدة  تط�ير  يف  تتمثل 
ال�طنية  القيمة  وتعزيز  االإمــــارات،  دولــة 
القدرة  ورفـــع  ال�شناعة،  لقطاع  امل�شافة 
التناف�شية لل�شناعات ال�طنية يف االأ�ش�اق 

العاملية.  

حماور الرتكيز
فيما يتم الرتكيز من خالل هذه االأول�يات 
ال�شناعات  اأبــــرزهــــا  حمــــــاور،  عــــدة  عــلــى 
البرتوكيماويات  مــثــل  املــتــمــيــزة  الــقــائــمــة 
الثقيلة  والـــ�ـــشـــنـــاعـــات  والــــكــــيــــمــــاويــــات 
وال�شناعات  االألــ�مــنــيــ�م(   و  )كــالــفــ�الذ 
واالآالت  الكهربائية  واالأجــهــزة  الدفاعية 
مثل  الغذائي  االأمــن  و�شناعات  واملــعــدات، 
والتكن�ل�جيا  والدواجن  االألبان  منتجات 
الــــزراعــــيــــة،  و�ـــشـــنـــاعـــات املــ�ــشــتــقــبــل مثل  
الف�شاء والهيدروجني واملنتجات امل�شتدامة 
اللقاح(  )االأدويـــة،  ال�شيدالنية  واملنتجات 

واالأجهزة واملعدات الطبية. 
– عن  �شتتمكن  الـــ�زارة  اأن  �شعادته  واأكــد 
طريق اال�شرتاتيجية- من تعزيز "برنامج 
الطلب  لزيادة  امل�شافة"،  ال�طنية  القيمة 
عمل  فر�س  وخلق  املحلية،  املنتجات  على 
ودعم  رفــيــعــة،  ومـــهـــارات  كـــفـــاءات  تتطلب 
وحتفيز  والتط�ير،  البحث  يف  اال�شتثمار 
خمتلف  يف  املتقدمة  التكن�ل�جيات  تبني 
مـــراحـــل �ــشــلــ�ــشــلــة الــقــيــمــة املــ�ــشــافــة، اإىل 
دولة  من  ال�شادرات  وزيــادة  حتفيز  جانب 

االإمارات.

مزايا نوعية
ال�شناعة  وزارة  وكــــيــــل  �ــــشــــعــــادة  ونـــــــ�ه 
واملزايا  بالفر�س  املتقدمة،  والتكن�ل�جيا 
اإمــــــارة عجمان،  تــقــدمــهــا  الــتــي  الــنــ�عــيــة 
حيث قــررت تنفيذ منــ�ذج �شناعي مثايل، 
ال�شناعية،  العم�دي للمن�شاآت  الت��شع  ه� 
الـــــذي نـــــراه منــــ�ذجــــاً مــبــتــكــراً وجـــديـــر اً 
�شيك�ن  ال�شناعة  م�شتقبل  الأن  بالدرا�شة، 
واخلفيفة،  واملت��شطة  ال�شغرية  للم�شانع 
املتقدمة  التكن�ل�جيا  على  تعتمد  والتي 
فـــاإن االأن�شطة  الــعــالــيــة، كــذلــك  واملـــهـــارات 
على  اأكــرث  �شتعتمد  لل�شناعة  امل�شتقبلية 
من  والتي  والت�شميم،  والتط�ير  البحث 

�شاأنها اأن تالئم من�ذج الت��شع العم�دي.
الــنــمــط مالئم  اأن هـــذا  �ــشــعــادتــه  واعـــتـــرب 
يف  ال�شناعية  العمليات  من  العديد  لدمج 
�شل�شلة االإمــداد مبكان واحد، وهي جتربة 
نـــاجـــحـــة يف عـــــدة مـــنـــاطـــق حـــــ�ل الـــعـــامل، 
ال�شغرية  امل�شاريع  م�شت�ى  على  خ�ش��شاً 
التنمية،  حمــرك  ت�شكل  التي  واملت��شطة، 
الــتــ�جــه اال�شرتاتيجي  اآلــيــات  اأهـــم  كــاأحــد 
لدعم الهيكل االإنتاجي. وقال �شعادته: من 
امل�ؤكد اأن هذه الت�جهات الن�عية يف اإمارة 
عجمان تن�شجم مع ا�شرتاتيجية "م�شروع 
الت�جه  تعزيز  خ�ش��شاً  مليار"،   300
نح� االكتفاء الذاتي املحلي من املنتجات، 
االأمن  وحماية  الت�ريد،  �شال�شل  ومرونة 
تناف�شية  وتــعــزيــز  الــ�طــنــي،  االقــتــ�ــشــادي 

ال�شناعة االإماراتية عاملياً.
املهند�س  ــعــادة  �ــش اإ�ــشــتــعــر�ــس  جــانــبــه  مـــن 
التناف�شية  املزايا  ال�ش�يدي،  ت�يه  بن  علي 
ملــنــطــقــة عــجــمــان احلــــرة ودورهــــــا يف دعم 
املن�شاآت ال�شناعية، م�شرياً اأن حرة عجمان 
ت�فري  اإىل  ال�شابقة  املرحلة  خالل  عمدت 
جمــمــعــات �ــشــنــاعــيــة تــتــمــيــز بــبــنــيــة حتتية 
الفئة  بح�شب  باجله�زية  تت�شم  متكاملة 
البنية  تـــ�فـــري  جـــانـــب  اإىل  ــنــاعــيــة،  الــ�ــش
ت�شجيع  ظل  يف  ال�شيما  املتكاملة  الرقمية 
يف  االإ�شتثمار  على  احلــرة  عجمان  منطقة 
�شناعات التكن�ل�جيا املتقدمة مما اإنعك�س 
املن�شاآت اجلديدة  اأعــداد  زيــادة  على  اإيجاباً 
اال�شتثمارية  واجلاذبية  التناف�شية  وزيــادة 
حلـــرة عــجــمــان، حــيــث بــلــغــت نــ�ــشــبــة زيـــادة 
%20 يف قطاع  اإىل   2020 ال�شركات يف 

التكن�ل�جيا.
حــــرة عجمان  بـــني  " الـــتـــعـــاون  واأ�ــــشــــاف 
وكـــافـــة �ــشــركــائــهــا االإ�ــشــرتاتــيــجــيــني من 
�شرعة  مـــــن  عــــــزز  احلـــكـــ�مـــيـــة  اجلـــــهـــــات 
منظ�مة  واجنــــــاح  االجـــــــــراءات  ومــــرونــــة 

الق�انني  حتديث  اأن  كما  الداخلي،  العمل 
الت�شهيالت واملحفزات بت�جيهات  وتقدمي 
احلرة  عجمان  ملنطقة  العليا  القيادة  من 
لها  �شناعية  من�شاآت  اإ�شتقطاب  يف  �شاهم 

باع كبري".
احلرة،  عجمان  منطقة  عــام  مــديــر  واأكـــد 
اإ�شرتاتيجية  تــ�اكــب  املنطقة  �شيا�شية  اأن 
اإمــــــارة عــجــمــان واالإمـــــــــارات، مــ�ــشــرياً اإىل 
تكثيف اجله�د يف املرحلة القادمة لتن�يع 
التكن�ل�جيا  عــلــى  املــعــتــمــدة  الــ�ــشــنــاعــات 
وال�شيدلة  ال�شحة  وقــطــاعــات  املــتــقــدمــة 
التعليمي  "القطاع  قائال  وتابع  والتعليم. 
القطاع  رئــيــ�ــشــي يف حتــفــيــز ومنـــ�  دور  لــه 
الــ�ــشــنــاعــي ملــا لــه مــن تــاأثــري مــبــا�ــشــر على 
اإىل  هــذا  االأعمال"،  وتط�ير  العمل  �ش�ق 
على  اعتماد منطقة عجمان احلرة  جانب 
والت�شهيالت  االمتيازات  وت�فري  االإبتكار 
واملبتكرين  ــتــثــمــريــن  املــ�ــش ال�ـــشـــتـــقـــطـــاب 

واأ�شحاب االفكار الرائدة. 
ال�شناعة  اأن  �ــشــلــيــم،  اأبــــ�  اأحــمــد  واأو�ـــشـــح 
االإمـــاراتـــيـــة �ــشــهــدت قــفــزات كــبــرية خالل 
الـــعـــقـــ�د الــ�ــشــابــقــة لــيــكــمــن الــــهــــدف من 
ومن  املحلي  االحتياج  تلبية  اإىل  ال�شناعة 
ثم الت�شدير للخارج بحيث تتميز الدولة 
الرائدة،  ال�شناعية  املنتجات  من  بالعديد 
واأكــــد عــلــى اهــمــيــة تــكــاتــف اجلــهــ�د بهدف 
خارجياً  االإمــاراتــي  املنتج  تناف�شية  تعزيز 
و�ـــشـــرورة املــحــافــظــة عــلــى اجلــــ�دة ووج�د 
وُت�شجع  املــحــلــي  املــنــتــج  تـــدعـــم  �ــشــيــا�ــشــات 
ال�شناعة املحلية على النم� واالزدهار مع 
"الر�ش�م،  ملفات  وحتديث  متابعة  اأهمية 

الطاقة، الكلفة، النقل".
التعليمي  القطاع  دور  اأب��شليم، على  واأكد 
امل�شتقبلية  الــ�ــشــنــاعــات  عــلــى  وتــــاأثــــريه 

م�شت�شهداً بعدد من جتارب دول العامل.
الرئي�س  الـــفـــالحـــي  حـــــارب  ولـــيـــد  واأكــــــد 
على  لال�شت�شارات،  دبي  ل�شركة  التنفيذي 
القطاعني  بني  والتعاون  ال�شراكة  اأهمية 
اأ�شا�س  بـــاعـــتـــبـــاره  واخلــــا�ــــس  احلـــكـــ�مـــي 
ال�شناعة االإماراتية، واأو�شح  لتط�ر ومن� 
الإزدهار  اأ�شا�س  الت�شدير  حجم  زيـــادة  اأن 
م�ؤكدا  الــدولــة،  يف  ال�شناع  القطاع  ومنــ� 
لزيادة  دولــيــة  خــارطــة  اعتماد  اأهمية  على 

الت�شدير.
قام  العقاري  الرم�شاين  املجل�س  ختام  يف 
�شعادة عبداهلل امل�يجعي بتكرمي املتحدثني 

بدرع غرفة عجمان التذكاري. 

التو�سيات:
ال�شناعي  الــرمــ�ــشــاين  املــجــلــ�ــس  اأو�ـــشـــى 
ومتكينهم  االأعـــمـــال  رواد  دعـــم  بــ�ــشــرورة 
ال�شناعي،  الـــقـــطـــاع  يف  اال�ــشــتــثــمــار  مـــن 
واأهمية ربط التعليم مع متطلبات القطاع 
امل�شتقبلية،  ال�شناعات  وخا�شة  ال�شناعي 
باأبرز  للت�عية  اجلــهــ�د  تكاتف  و�ــشــرورة 
وتكثيف  امل�شتقبلية  ال�شناعية  الــفــر�ــس 
القطاعني  بــني  واحلـــ�ار  الت�ا�شل  قــنــ�ات 
التحديات  لــر�ــشــد  واخلـــا�ـــس  احلــكــ�مــي 
املق�مات  ـــــــادة  وزي لــهــا  احلـــلـــ�ل  وايــــجــــاد 
الداعمة لنم� القطاع ال�شناعي اإىل جانب 
تناف�شيته  وتــعــزيــز  املــحــلــي  املــنــتــج  حــمــايــة 

حملياً ودولياً.

ال�طنية لل�سناعة والتكن�ل�جيا املتقدمة واإ�سرتاتيجية م�سرف الإمارات للتنمية بداية حلقبة �سناعية غري م�سب�قة ال�سرتاتيجية  امل�يجعي:  • عبداهلل 
وطني متكامل وتط�ير �سامل للمنظ�مة ال�سناعية يف الإمارات مليار" م�سروع   300" ا�سرتاتيجية  ال�س�يدي:  �س�ينع  • عمر 
ت�يه ال�س�يدي: منطقة عجمان احلرة  تدعم القطاع ال�سناعي مبجمعات �سناعية ذات بنية حتتية ورقمية متكاملة بن  • علي 

والتعاون بني القطاعني احلك�مي واخلا�س لنم� ال�سناعة املحلية ال�سراكة  اأهمية  الفالحي:  حارب  • وليد 
�سليم: تكاتف اجله�د اأ�سا�س لتعزيز تناف�سية املنتج الإماراتي خارجيًا اأب�  • اأحمد 
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املال والأعمال

بح�سور �سعود بن �سلطان بن حممد القا�سمي

جمل�س �سراع الرم�ساين 2021 ي�سلط ال�س�ء على املنظ�مة الداعمة لنم� ريادة الأعمال يف ال�سارقة

منوذج عاملي الحت�سان ال�سركات النا�سئة وت�سريع ت�سميم امل�ستقبل

رائد اأعمال من خمتلف دول العامل األف   26 ا�ستقطبت   2071 منطقة  يف  فعالية   800
مئات ال�سركات النا�سئة واآالف رواد االأعمال ي�سممون م�ستقبل العامل يف منطقة 2071

•• ال�شارقة-الفجر:

ك�شفت جنالء املدفع، املدير التنفيذي ملركز 
الــ�ــشــارقــة لــريــادة االأعــمــال )�ــشــراع( عــن اأن 
اأجل ت�فري  املركز من  يبذلها  التي  اجله�د 
ال�شركات  مل�ؤ�ش�شي  وداعــمــة  متكاملة  بيئة 
ومب�ا�شفات عاملية مكنت 114 �شركة نا�شئة 
تندرج حتت مظلته من ت�فري نح� 1300 
فر�شة عمل، وحتقيق عائدات و�شلت قيمتها 
اإىل 477 ملي�ن درهم )130 ملي�ن دوالر( 
وجذب ا�شتثمارات بقيمة 320 ملي�ن درهم 
)87 ملي�ن دوالر( وذلك على مدى االأع�ام 

اخلم�شة االأخرية. 
جـــاء ذلـــك خـــالل افــتــتــاح فــعــالــيــات جمل�س 
م�ؤخراً  نــظــم  الـــذي  الــرمــ�ــشــاين  "�شراع" 
اإىل �شّناع  "اإ�شادة  اأبريل(، حتت �شعار   28(
للبح�ث  الــ�ــشــارقــة  جمــمــع  يف  التغيري"، 
ـــتـــكـــار، بــالــتــعــاون مع  والــتــكــنــ�لــ�جــيــا واالب
ال�شيخ  من  كل  وبح�ش�ر  "األف"،  جمم�عة 
القا�شمي،  بـــن حمــمــد  �ــشــلــطــان  بـــن  �ــشــعــ�د 
الرئي�س  ال�شركال،  جا�شم  بن  مروان  �شعادة 
لال�شتثمار  الـــ�ـــشـــارقـــة  لــهــيــئــة  الــتــنــفــيــذي 
و�ــــشــــعــــادة ح�شني  )�ــــــشــــــروق(،  والـــتـــطـــ�يـــر 
الــتــنــفــيــذي ملجمع  الـــرئـــيـــ�ـــس  املــــحــــمــــ�دي، 
واالبتكار،  والتكن�ل�جيا  للبح�ث  ال�شارقة 
وحمــمــد املــ�ــشــرخ، املـــديـــر الــتــنــفــيــذي ملكتب 
املبا�شر  االأجـــنـــبـــي  لــال�ــشــتــثــمــار  الـــ�ـــشـــارقـــة 
وعــيــ�ــشــى عطايا،  الــ�ــشــارقــة(،  )ا�ــشــتــثــمــر يف 
وعدد  "األف"،  ملجم�عة  التنفيذي  الرئي�س 
ال�شارقة  يف  النا�شئة  ال�شركات  م�ؤ�ش�شي  من 

واالإمارات.
ال�شركات  مــنــظــ�مــة  اأداء  املــجــلــ�ــس  وتـــنـــاول 
النا�شئة يف ال�شارقة يف فرتة ما بعد ك�رونا، 
ومدى فاعلية االإجراءات املعززة ملرونة تلك 
ال�شركات وقدرتها على م�اجهة التحديات، 
ودورهـــــا يف زيــــادة جــاذبــيــة االإمــــــارة كمركز 
واملت��شطة  ال�شغرية  لل�شركات  رائد  حي�ي 

يف املنطقة. 

م�ساريع ريادية موؤثرة 
قالت  للمجل�س،  االفــتــتــاحــيــة  كلمتها  ويف 
)�شراع( منذ  "حر�س مركز  املدفع:  جنالء 
من  املــزيــد  بــذل  على   2016 عــام  تاأ�شي�شه 
قائمة  اقت�شادية  منظ�مة  الإيــجــاد  اجله�د 
االأعمال  ريــادة  لنم�  وحمفزة  االبتكار  على 
امل�ؤثرة،  الــريــاديــة  امل�شاريع  دعــم  مــن خــالل 

حيث قــدم الــدعــم الأكـــرث مــن 17 األـــف من 
 114 بــراجمــه  مــن  وتــخــرج  التغيري  �شّناع 
�شركة نا�شئة، %48 منها متلكها �شيدات".  
�شراع  " ي�شتهدف جمل�س  املــدفــع  واأ�ــشــافــت 
الرم�شاين رواد االأعمال امللتزمني بتحقيق 
تغيري اإيجابي يف العامل وبناء م�شتقبل اأكرث 
لــنــا جــمــيــعــاً، واالحــتــفــاء بالذكرى  اإ�ــشــراًقــا 
اخلــامــ�ــشــة لــتــاأ�ــشــيــ�ــس مــركــز )�ـــشـــراع( وبدء 
عاملية  مــنــظــ�مــة  بـــنـــاء  واعــــــدة يف  مــ�ــشــرية 
امل�شت�ى لرواد االأعمال، ولدينا الي�م �شغف 
واحــــد وهــــدف مــ�ــشــرتك يــتــمــثــل يف حت�يل 
ال�شارقة اإىل وجهة مزدهرة لرواد االأعمال، 
وال بــد لــنــا مــن الــتــعــاون والــعــمــل مــعــاً على 
حتــقــيــق هـــذه الــغــايــة وا�ــشــتــكــ�ــشــاف الفر�س 
امل�شاركني  املــ�ؤ�ــشــ�ــشــني  و�شجعت  املنا�شبة"، 
الريادية قائمة على  اأفكارهم  اأن تك�ن  على 
امل�ؤثرة والداعمة للتغيري".  تقدمي احلل�ل 
واأ�شارت اإىل اأن %30 من ال�شركات النا�شئة 
الـــ 114 الــتــي قــدم لها �ــشــراع الــدعــم على 
عن  ت�قفت  املا�شية،  �شن�ات  اخلم�س  مــدى 
ممار�شة االأعمال الي�م، اإال اأن 1 من اأ�شل 5 
منها عادت اإىل �شراع بهدف تاأ�شي�س �شركات 

جديدة".

ازدياد اأهمية ذكاء االأعمال 
بدوره، قال �شعادة مروان بن جا�شم ال�شركال 
الرئي�س التنفيذي لهيئة ال�شارقة لال�شتثمار 
اأهمية  ازديـــــاد  "مع  )�ـــشـــروق(:  والــتــطــ�يــر 
ذكـــاء االأعـــمـــال والــبــيــانــات ودورهـــــا كم�ارد 
تعديل  على  الــقــادرة  ال�شركات  بــرزت  قيمة 
ا�شرتاتيجياتها لدمج الت�جهات اجلديدة يف 
االأعمال واأ�شبحت اأكرث قدرة على النجاح".  
واأن  للبيانات،  امل�شتقبل  اأن  ال�شركال  واأكـــد 

وتركز  امل�شتقبل  ت�شت�شرف  التي  ال�شركات 
اأكرث  هي  املتط�رة  العاملية  الت�جهات  على 
قــــــدرة عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــــع اال�ـــشـــطـــرابـــات 
الذي  االأعمال  واملخاطر يف عامل  واالأزمـــات 
جذرية،  وتغيريات  مت�شارعاً  تــطــ�راً  ي�شهد 
داعياً رواد االأعمال مل�ا�شلة رحلتهم الريادية 

وال�شعي وراء �شغفهم.

التطبيقية  العلمية  االأب��ح��اث  دع��م 
والتكنولوجية

املحم�دي،  حــ�ــشــني  �ــشــعــادة  اأعـــــرب  بــــــدوره، 
للبح�ث  ال�شارقة  التنفيذي ملجمع  الرئي�س 
�شعادته  عـــن  واالبــــتــــكــــار،  والــتــكــنــ�لــ�جــيــا 
الرم�شاين  "�شراع"  جمــلــ�ــس  بــا�ــشــتــ�ــشــافــة 
الذي ينظمه مركز ال�شارقة لريادة االأعمال 
م�ؤكداً  الــفــ�ــشــيــل،  ال�شهر  هـــذا  يف  )�ـــشـــراع( 
عــلــى اأهــمــيــة الــ�ــشــراكــة اال�ــشــرتاتــيــجــيــة مع 
لدعم  امل�شرتكة  اخلطط  تنفيذ  يف  )�ــشــراع( 
"ياأتي  املحم�دي:  النا�شئة.  وقال  ال�شركات 
هـــذا الــتــعــاون مــع )�ـــشـــراع( تــرجــمــة جله�د 
ال�شارقة  مــكــانــة  لــتــعــزيــز  الــرامــيــة  املــجــمــع 
العاملية، حيث  االأعــمــال  ريـــادة  خــارطــة  على 
خم�شة  اأف�شل  مقدمة  يف  ال�شارقة  �شنفت 
التقرير  بح�شب  النا�شئة  لل�شركات  بيئات 
وتعمل  الــنــا�ــشــئــة،  الــ�ــشــركــات  لبيئة  الــعــاملــي 
وحتفيز  املعرفة  اقت�شاد  بناء  نح�  االإمـــارة 
منظ�مة  وتط�ير  اال�شتثمارية،  االأن�شطة 
االبتكار، ودعم االأبحاث العلمية التطبيقية 
والتكن�ل�جية ، مبا ي�شهم يف تر�شيخ مكانة 
ب�شكل  وال�شارقة  عــام  ب�شكل  االمـــارات  دولــة 
االبتكار  جمــــال  يف  رائـــــــداً  مــــركــــزاً  خـــا�ـــس 
والــبــحــ�ث وريـــــادة االأعـــمـــال عــلــى م�شت�ى 

املنطقة والعامل”.

  تعزيز االبتكار
املدير  املــــ�ــــشــــرخ،  جــمــعــة  وحتــــــدث حمـــمـــد 
لال�شتثمار  الـــ�ـــشـــارقـــة  ملــكــتــب  الــتــنــفــيــذي 
ال�شارقة(،  يف  )ا�شتثمر  املــبــا�ــشــر  االأجــنــبــي 
النا�شئة  لل�شركات  اال�شتثمارية  البيئة  عن 
تاأ�شي�س  يــتــم  اأن  اإىل  مــ�ــشــرياً  الــ�ــشــارقــة،  يف 
االإمــارة نتيجة  ريادية يف  عدد من م�شاريع 
فــايــرو�ــس ك�رونا  وبــــاء  انــتــ�ــشــار  تــداعــيــات 
حيث  املا�شي  العام  )ك�فيد19-(  امل�شتجد 
اإىل  تركيزهم  بتح�يل  االأعــمــال  رواد  بـــداأ 

اأفكار وخدمات جديدة.
)ا�شتثمر  مكتب  يف  "�شاهمنا  امل�شرخ:  وقــال 
يف ال�شارقة( لتعزيز قطاع ريادة االأعمال يف 
االإمارة من خالل تقدمي احلل�ل احلك�مية 
ال�شارقة  مركز  ي�فرها  التي  لهم  املتكاملة 
مل�شاعدة  )�ــشــعــيــد(  املــ�ــشــتــثــمــريــن  خلـــدمـــات 
تاأ�شي�س  على  االأعــمــال  ورجــال  امل�شتثمرين 
عطايا،  عي�شى  االإمارة." واأكــد  يف  اأعمالهم 
اأن  "األف"،  ملجم�عة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــ�ــس 
قــطــاع ريــــادة االأعـــمـــال يــعــد حمــركــاً لزيادة 
تناف�شيته،  ورفـــع  االقــتــ�ــشــاد  وتــكــامــل  تــنــ�ع 
االأعــــمــــال  رّواد  دعــــــم  يــقــتــ�ــشــي  مــــا  وهــــــ� 
النا�شئة،  املــ�ــشــاريــع  واأ�ـــشـــحـــاب  املــ�هــ�بــني 
امل�شتدامة  االقــتــ�ــشــاديــة  التنمية  لتحقيق 
التي  الفر�س  وال�شاملة، وت�فري مزيد من 
واالبتكار  االإبـــداع  روح  على  اإيجاباً  تنعك�س 
ومتنح رواد االأعمال جمااًل اأكرب للم�شاهمة 
يف نه�شة وتط�ر جمتمعهم.  واأ�شار عطايا 
اإىل اأن جمم�عة "األف"، وان�شجاماً مع روؤية 
دولة  وقــيــادة  ال�شارقة  حك�مة  وت�جيهات 
با�شتمرار  تعمل  املتحدة،  العربية  االإمــارات 
ريادة  مل�شاريع  مبتكرة  حــلــ�ل  تــقــدمي  على 
االأعمال ال�شغرية واملت��شطة، وت�فر لرواد 

االأعمال وال�شباب امل�ه�بني، البيئة املنا�شبة 
لتاأ�شي�س اأعمالهم واالنطالق بها نح� اآفاق 
اأو�شع من اأجل ال��ش�ل اإىل م�شتقبل اأف�شل 

لالأجيال احلالية والقادمة.

منظومة داعمة لريادة االأعمال
"�شراع" الرم�شاين من�شة  ويعترب جمل�س 
الذين  الطم�حني  االأعمال  لرواد  مفت�حة 
بداأوا اأن�شطتهم الريادية خالل فرتة ال�باء 
الــ�ــشــركــات النا�شئة  املــا�ــشــي، وكــذلــك  الــعــام 
ل�شد  خا�شة  �شيا�شات  اتبعت  التي  القائمة 
اأعمالها،  يف  والــتــ��ــشــع  الــقــائــمــة  الــفــجــ�ات 
اال�شرتاتيجيات  ومناق�شة  االآراء  لــتــبــادل 
التي  واالآلــيــات  واجهتها  الــتــي  والــتــحــديــات 
اإىل فر�س  التحديات  اتبعتها لتح�يل تلك 
واعــــدة وجتــــارب نــاجــحــة.  وحــــ�ل �شع�بة 
م�شاريعهم،  يف  االأوىل  اخلـــطـــ�ة  اتـــخـــاذ 
اأكــــد مــ�ؤ�ــشــ�ــشــ�ن مــ�ــشــاركــ�ن يف املــجــلــ�ــس اأن 
ان�شمامهم اإىل جمتمع رواد االأعمال يقدم 
واالإر�شاد  الدعم  لهم فر�شة احل�ش�ل على 
الريادية،  والت�جيه الالزم لهم يف رحلتهم 
اإىل جانب تط�ير مهارات جديدة، م�شريين 
والعمل  الغري  االنفتاح على جتــارب  اأن  اإىل 
�شاعدهم  املــنــا�ــشــبــة  الــفــر�ــس  اغــتــنــام  عــلــى 
ناجحة  م�شاريع  اإىل  اأفكارهم  حت�يل  على 
ومربحة.  وخالل اأعمال املجل�س، ا�شتعر�س 
املــ�ــشــتــثــمــريــن ورواد االأعـــمـــال يف  عـــدد مـــن 
جتاربهم  خمــتــلــفــة،  اقــتــ�ــشــاديــة  قــطــاعــات 
الناجحة خالل رحلتهم الريادية يف تاأ�شي�س 
الدولة  ويف  الــ�ــشــارقــة  اإمـــــارة  يف  اأعــمــالــهــم 
واقرتاحاتهم  اأفكارهم  قدم�ا  كما  عم�ماً، 
ح�ل �شبل دعم من� قطاع ال�شركات النا�شئة 

يف االإمارة.

•• دبي-الفجر: 

ا�شت�شافت "منطقة 2071" التي اأطلقها 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شم�  �شاحب 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكت�م 
ماي�  اهلل" يف  "رعاه  دبـــي  حــاكــم  الـــــ�زراء 
متن�عة منذ  فعالية   800 نح�   ،2017
ومنتديات  مــــ�ؤمتــــرات  �ــشــمــلــت  اإطـــالقـــهـــا 
عمل  وور�س  وافرتا�شية  ح�ارية  وجل�شات 
واأن�شطة تفاعلية ا�شتقطبت اأكرث من 26 

األف م�شارك من خمتلف دول العامل. 
وحتت�شن "منطقة 2071" جمم�عة من 
وحا�شنات  وم�شرعات  االبتكار  دعم  برامج 
اإىل  اإ�شافة  النا�شئة،  وال�شركات  االأعــمــال 
وال�شركات  احلــكــ�مــيــة  اجلــهــات  مــن  عـــدد 
وقد  امل�شتقبلية،  االأبحاث  ومراكز  العاملية 
لتمكني  جــلــ�ــشــة   250 نــحــ�  ا�ــشــتــ�ــشــافــت 
باأحدث  وتــعــريــفــهــا  الــنــا�ــشــئــة  الــ�ــشــركــات 
امل�شتقبلية،  والتقنيات  العاملية  الت�جهات 
واأكرث من 100 جل�شة ح�ل ريادة االأعمال 
وكيفية تاأ�شي�س ال�شركات وتط�ير وت��شيع 
اأعمالها. و�شهدت تنظيم نح� 150 جل�شة 
احلي�ية،  القطاعات  م�شتقبل  ال�شت�شراف 
ونح� 120 جل�شة لتمكني ال�شباب واملراأة، 
ومتكني  املعرفة  تــبــادل  جل�شات  عــدد  وبلغ 
250 جل�شة، فيما مت  مــن  اأكــرث  املــهــارات 
افرتا�شية  فــعــالــيــة   100 نــحــ�  تــنــظــيــم 
بدايات  الرقمي منذ  االت�شال  اأنظمة  عرب 

جائحة فريو�س ك�رونا امل�شتجد.

عبد العزيز اجلزيري: وجهة عاملية 
متكاملة الختبار وت�سميم امل�ستقبل

الرئي�س  نائب  العزيز اجلزيري  واأكد عبد 
اأن  للم�شتقبل  دبــــي  ملــ�ؤ�ــشــ�ــشــة  الــتــنــفــيــذي 
امل�قع املركزي ملنطقة 2071 �شمن "حي 
و�شل  نقطة  منها  جعل  للم�شتقبل"  دبــي 
واالقت�شادية  احلك�مية  الــقــطــاعــات  بــني 
والتجارية والتكن�ل�جية، وحمطة رئي�شية 
لدعم جه�د حتقيق حماور مئ�ية االإمارات 
2071، الهادفة لل��ش�ل بالدولة للمركز 

االأول عاملياً من خالل تعزيز قدرتها على 
م�اكبة املتغريات واال�شتعداد للم�شتقبل".

 2071 منطقة  "متثل  اجلــزيــري:  وقــال 
العق�ل  نــخــبــة  جتـــمـــع  تــفــاعــلــيــة  مــنــ�ــشــة 
الختبار  مـــتـــكـــامـــلـــة  ووجـــــهـــــة  الــــعــــاملــــيــــة، 
لتعزيز  عاملياً  ومركزاً  امل�شتقبل،  وت�شميم 
الـــ�ـــشـــراكـــات احلــكــ�مــيــة واخلـــا�ـــشـــة ودعم 
ت�شميم  يف  واالبـــتـــكـــار  الــتــكــنــ�لــ�جــيــا  دور 
االإمارات  ودولــة  دبــي  يف  امل�شتقبل  اقت�شاد 
والعامل، واختبار وتط�ير وتطبيق االأفكار 
واملــ�ــشــاريــع الـــ�اعـــدة، مــن خــالل جمم�عة 
القطاعات  يف  املتخ�ش�شة  املــخــتــربات  مــن 
تط�ير  اإىل  الهادفة  واملبادرات  امل�شتقبلية، 

حل�ل مبتكرة للتحديات".

فر�ض متنوعة لرواد االأعمال
لل�شركات   "2071 "منطقة  وتــــ�فــــر 
يف  املــ�ــشــاركــني  االأعــــمــــال  ورواد  الــنــا�ــشــئــة 
ال��ش�ل  فــر�ــشــة  ومـــبـــادراتـــهـــا  بــراجمــهــا 
كـــبـــري مــــن مــــبــــادرات  اإىل عـــــدد  بــ�ــشــهــ�ل 
م�ؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل وحك�مة االإمارات 
يف  الــرابــعــة  ال�شناعية  الــثــ�رة  مــركــز  مثل 
للم�شتقبل،  دبـــي  وخمـــتـــربات  االإمــــــــارات، 
امل�شتقبل،  دبي  وم�شرعات  ال�شباب،  ومركز 
الت�شريعات  ووزارة الالم�شتحيل، وخمترب 

وغريها.
الت�شهيالت  من  الكثري  املنطقة  تقدم  كما 
ورخ�س  االإقـــــامـــــة،  بـــتـــاأ�ـــشـــريات  املــتــعــلــقــة 
تاأ�شي�س ال�شركات، وتاأمني م�شاحات العمل، 
التفاعلية،  واالأن�شطة  التدريبية  وال�ر�س 
ملجم�عة  و�ــشــ�لــهــم  ت�شهيل  اإىل  اإ�ــشــافــة 
واخلا�شة  احلك�مية  اجلهات  من  متن�عة 

واال�شتثمارية يف دبي واملنطقة.
وت�شمل القطاعات التي تركز عليها "منطقة 
ال�شحية،  والرعاية  الطريان،   :"2071
الغذائي  واالأمــــن  واخلـــدمـــات احلــكــ�مــيــة، 
االجتماعية،  والــتــنــمــيــة  ـــــكـــــرتوين،  واالإل
والتكن�ل�جيا،  والــتــعــلــيــم،  واالقـــتـــ�ـــشـــاد، 
والف�شاء، والنقل، واالت�شاالت، والربجمة، 
الث�رة  وتــقــنــيــات  اال�ــشــطــنــاعــي،  والـــذكـــاء 

ال�شناعية الرابعة، وغريها.

م�سرعات دبي امل�ستقبل
برنامج  جنــح   ،2071 منطقة  اإطـــار  ويف 
مــ�ــشــرعــات دبــــي املــ�ــشــتــقــبــل خــــالل دوراتــــه 
ال�شابقة با�شتقطاب 227 �شركة نا�شئة من 
80 حتٍديا  اأكرث من  يف  �شاركت  دولة   34
 45 وقامت  احلك�مية.  اجلهات  اأطلقتها 
دولة  يف  لها  مكاتب  بتاأ�شي�س  منها  �شركة 
االإمارات لت�فر نح� 600 وظيفة جديدة 

للم�اهب املحلية والعاملية يف الدولة.
امل�شتقبل  دبـــي  مــ�ــشــرعــات  بــرنــامــج  و�ــشــهــد 
اجلهات  بــني  تفاهم  مــذكــرة   153 ت�قيع 
وو�شلت  النا�شئة،  والــ�ــشــركــات  احلك�مية 
لل�شركات  ت�فريه  مت  الذي  التم�يل  قيمة 
 75 لنح�  ال�شابقة  الـــــدورات  مـــدى  عــلــى 
ملي�ن درهم، ووقعت %90 من ال�شركات 
مع  عــقــ�داً  بــالــربنــامــج  املــ�ــشــاركــة  النا�شئة 
جـــهـــات حــكــ�مــيــة وخــا�ــشــة بــقــيــمــة 125 
التكن�ل�جيا  لــتــ�ظــيــف  درهــــــم  مـــلـــيـــ�ن 

املتقدمة يف خمتلف القطاعات الرئي�شية.
ال�شركات  التي وقعتها  العق�د  وو�شل عدد 
 21 اإىل  الـــ�ـــشـــحـــة  قــــطــــاع  يف  الـــنـــا�ـــشـــئـــة 
اتفاقية يف قطاع   20 اتفاقية، ف�شاًل عن 
اتفاقيات يف قطاع  و10  العامة،  ال�شالمة 
اال�شتدامة  اتفاقية يف جمال  و31  النقل، 

والبيئة.

برامج عاملية مل�سرعات االأعمال
العاملي  �شتارز"  "تيك  بـــرنـــامـــج  ويـــعـــد 
اأبرز الربامج التي  مل�شرعات االأعمال من 
والذي   ،"2071 "منطقة  ا�شت�شافتها 
�شركات   10 الــثــانــيــة  دورتــــه  ا�شتقطبت 
نا�شئة من ح�ل العامل عملت على مدى 
ومنتجات  م�شاريع  لتط�ير  اأ�شب�عاً   13
التكن�ل�جيا  جمــــــــاالت  يف  مـــبـــتـــكـــرة 
والت�شييد  والـــبـــنـــاء  االأ�ـــشـــيـــاء  واإنــــرتنــــت 
برنامج  املنطقة  ا�شت�شافت  كما  واالإدارة. 
م�شاريع  ملــ�ــشــرعــات  الب�س"  "فين�شر 
�شركة  مع  بالتعاون  اال�شطناعي  الذكاء 
ال�شركات  لدعم  العاملية،  مايكرو�ش�فت 
الذكاء  تكن�ل�جيا  تــ�ظــيــف  يف  املــبــتــكــرة 
والتعامالت  املالية  وتقنيات  اال�شطناعي 
الــرقــمــيــة )بــلــ�ك تــ�ــشــني( وتــعــلــم االآالت 

وغريها.

ت�سني  ال��ب��ل��وك  يف  رائ����دة  جت����ارب 
والواقع االفرتا�سي 

وقــــد ا�ــشــتــقــطــب حتــــدي الـــبـــلـــ�ك ت�شني 
العاملي الذي نظمته دبي الذكية بالتعاون 
مع م�شرعات دبي امل�شتقبل، 20 �شركة مت 
700 طلب م�شاركة،  اأ�شل  اختيارها من 
النا�شئة  امل�شاريع  ت�شجيع  بــهــدف  وذلـــك 
ت�شني من جميع  البل�ك  املبتكرة مبجال 
الرائدة  دبي  مكانة  وتعزيز  العامل  اأنحاء 

يف هذا املجال امل�شتقبلي.
فايف"  �ــشــي  تــي  "اإت�س  �ــشــركــتــا  ونــظــمــت 
الــــ�اقــــع  جتــــربــــة  مــ�ــشــابــقــة  و"اإعمار" 
االفرتا�شي لربج خليفة، والتي ا�شتقطبت 
املــطــ�ريــن مـــن املنطقة  مــ�ــشــاركــة مــئــات 
ت��شلت  مــا  اأحـــدث  ال�شتعرا�س  والــعــامل 
االفرتا�شي  الـــ�اقـــع  تــكــنــ�لــ�جــيــا  اإلـــيـــه 
ن�عها  مــــن  فــــريــــدة  جتــــربــــة  وتـــطـــ�يـــر 
للم�شتخدمني. وفاز فريق "جيم ك�ك�س" 
عن  امل�شابقة  يف  االأول  باملركز  االأمريكي 

جتربتهم بعن�ان "�شقر دبي ال�شامخ".

دعم االبتكار العاملي
"منطقة  اأعـــلـــنـــت   ،2020 اأكـــتـــ�بـــر  ويف 
م�ؤ�ش�شة  عليها  تــ�ــشــرف  الــتــي   "2071
م�شاريع  ثــالثــة  اإطــــالق  للم�شتقبل،  دبـــي 
ال�شركات  متـــ�يـــل  جمـــــال  يف  جتـــريـــبـــيـــة 
من  اختيارها  مت  النا�شئة،  التكن�ل�جية 
يف  م�شاركاً  م�شروعاً   150 مــن  اأكــرث  بــني 
 "2071 "منطقة  اأطلقته  خا�س  برنامج 
 )i-Dubai Lab( بال�شراكة مع مركز
جامبل"  اآنــد  "بروكرت  �شركة  يف  لالبتكار 
النا�شئة  ال�شركات  متكني  بهدف  العاملية، 
يف خمتلف القطاعات واالأ�ش�اق يف املنطقة 
املــايل من  اال�شتقرار  والــعــامل مــن حتقيق 

اأجل ت��شيع اأعمالها ونطاق خدماتها.

خمتربات لت�سميم امل�ستقبل
خمتربات   2071 مــنــطــقــة  تــ�ــشــم  كـــمـــا 
يف  احلي�ية  القطاعات  م�شتقبل  لت�شميم 
دبي والعامل ودعم ال�شركات النا�شئة ورواد 
االبتكارات  اأحـــــدث  تــ�ظــيــف  يف  االأعـــمـــال 
ذلـــك خمــتــرب م�شتقبل  املــتــقــدمــة، مبــا يف 
االأبحاث  دعــم  اإىل  يهدف  الــذي  الــطــريان 
وت�شليط  الهند�شية،  واملــ�ــشــاريــع  العلمية 
ال�ش�ء على االأفكار امل�شتقبلية واالبتكارات 
احلــديــثــة يف قــطــاع الــطــريان الـــذي ي�شهد 
من�اً مت�ا�شاًل بف�شل التكن�ل�جيا وابتكار 
باالعتماد  اجلــ�ي  للتنقل  جديدة  مفاهيم 
على تقنيات الذكاء اال�شطناعي والروب�تات 
جمم�عة  على  املخترب  وي�شرف  وغــريهــا. 
القطاعني  بــني  بال�شراكة  التحديات  مــن 
الفر�شة  ويـــتـــيـــح  واخلـــــا�ـــــس،  احلـــكـــ�مـــي 
واملبتكرين  والــنــا�ــشــئــة  الــعــاملــيــة  لل�شركات 
والعامل  االإمـــارات  دولــة  من  واالأكادمييني 
لــلــمــ�ــشــاركــة يف هــــذه الــتــحــديــات واإطــــالق 
م�شاريع ومناذج اأولية وجتريبها وتط�يرها 
املخترب  وت�شارك يف  يف "منطقة 2071". 
مبا  الرائدة  العاملية  ال�شركات  من  العديد 
و"اإيربا�س"،  االإمارات"،  "طريان  ذلك  يف 
و"ك�لينز اإيرو�شبي�س"، و"جرنال اإلكرتيك 

للطريان"، و"تالي�س".

البنك  اأرباح جمم�عة  ملي�ن دولر   128.3
العربي يف الربع الأول من العام 2021

•• دبي-الفجر: 

قامت جمم�عة البنك العربي يف نهاية الربع االول من العام 2021 بدمج 
الق�ائم املالية امل�حدة لبنك ُعمان العربي بعد انتهائه م�ؤخرا من عملية 
من  بذلك  مــعــززا  متكامل  ا�شالمي  بنك  وهــ�  العز  بنك  على  اال�شتح�اذ 
ت�اجده يف �شلطنة ُعمان،  لقد جاء ذلك �شمن ا�شرتاتيجية جمم�عة البنك 
العربي يف ت��شيع اأعمالها يف منطقة اخلليج العربي، هذا وارتفعت اأ�ش�ل 
املجم�عة كما يف 31 اآذار 2021  لت�شل اىل 62.5 مليار دوالر امريكي 
منها 8.1 مليار دوالر تخ�س بنك عمان العربي مقارنة بــــــــ50.7 مليار 
دوالر امريكي لنف�س الفرتة من العام ال�شابق وبن�شبة %23، كما ارتفعت 
الت�شهيالت االئتمانية لت�شل اىل 33.5 مليار دوالر اأمريكي كما يف 31 
7.1 مليار دوالر تخ�س بنك عمان العربي مقارنة بــــــــ  اأذار 2021 منها 
26.2 مليار دوالر اأمريكي لنف�س الفرتة من العام ال�شابق وبن�شبة 28%، 
يف حني ارتفعت ودائع العمالء بن�شبة %30 لت�شل اىل 45.8 مليار دوالر 
اأمريكي منها 7.1 مليار دوالر تخ�س بنك عمان العربي مقارنة بــــــــ 35.2 

مليار دوالر اأمريكي لنف�س الفرتة من العام ال�شابق.
ال�شرائب واملخ�ش�شات  العربي بعد  البنك  اأرباح جمم�عة  وقد بلغ �شايف 
اأمريكي للفرتة املنتهية يف 31 اأذار 2021 مقارنة  128.3 ملي�ن دوالر 
مع 147.6 ملي�ن دوالر اأمريكي يف الفرتة املقابلة للعام 2020 وبرتاجع 
بلغ  حيث  متينة  راأ�شمالية  قاعدة  على  البنك  حافظ  كما  ن�شبته 13%. 
الربع االول من  اأمريكي يف نهاية  10 مليار دوالر  امللكية  اجمايل حق�ق 

العام 2021.
ويف تعليقه على النتائج �شرح ال�شيد �شبيح امل�شري– رئي�س جمل�س االإدارة 
االول  الربع  يف  البنك  حققها  التي  االإيجابية  املالية  النتائج  "ان  قائاًل: 
من العام احلايل ويف ظل التحديات االقت�شادية وال�شحية التي فر�شتها 
بعد  تت�شمن  والتي مل تكن  ال�شابقة  بالفرتة  جائحة ك�فيد19- مقارنة 
االثار ال�شلبية لهذه اجلائحة لتعرب عن قدرة البنك على التعامل مبرونة 

واإيجابية مع كافة املتغريات وحتقيق ارباح م�شتدامة. "
للبنك  التنفيذي  الــعــام  – املــديــر  �شباغ  نعمه  ال�شيد  اأو�ــشــح  جهته  ومــن 
– ان نتائج جمم�عة البنك العربي خالل الربع االول من العام  العربي 
البنك على التعامل مع كافة التغريات التي �شهدها  قدرة  تعك�س   2021
وتراجع  الف�ائد  اأ�شعار  وانخفا�س  نتيجة جائحة ك�رونا  امل�شريف  القطاع 
حركة التجارة العاملية، باالإ�شافة اىل ان البنك قام بتعزيز بناء املخ�ش�شات 

كاإجراء وقائي لتغطية املخاطر االئتمانية امل�شتقبلية. 

اأرباح  �سايف  درهم  ملي�ن   76
بنك اأم القي�ين يف الربع 

الأول 
•• اأم القيوين-وام:

يف  درهــم  ملي�ن   76.49 بلغ  ربــح  �شايف  ال�طني  القي�ين  اأم  بنك  حقق 
ثالثة االأ�شهر االأوىل من العام احلايل 2021 بح�شب تقرير املراجعة و 

البيانات ال�شادرة من البنك عن الربع االأول من العام احلايل.
و�شهد �شايف الربح ارتفاعاً بن�شبة %5 مقارنة باأرباح الربع االأول من عام 
2020 البالغة 72.82 ملي�ن درهم، على الرغم من ا�شتمرار التحديات 

االقت�شادية ب�شبب تف�شي جائحة " ك�فيد 19 " .
املا�شي ، مما يعك�س  %26 حتى مار�س  اإىل الدخل  التكلفة  وبلغت ن�شبة 

الكفاءة الت�شغيلية للبنك واالأنظمة الفاعلة يف اإدارة التكاليف.
ال�دائع  معدل  ا�شتقرار  مع  درهــم،  مليار   13.68 االأ�ش�ل  اإجمايل  وبلغ 
%110، وحت�شن ن�شبة كفاية راأ�س املال  اإىل القرو�س وال�شلفيات بن�شبة 
احلد  عن  بكثري  اأعلى  لت�شتمر  املا�شي  مار�س  لت�شبح %43.48 يف 31 
وفقاً  املــركــزي  املتحدة  العربية  االإمـــارات  قبل م�شرف  املحدد من  االأدنـــى 
اأن  الت��شع، كما  III ، مما ي�فر فر�شاً لال�شتفادة وزيــادة  الإر�شادات بازل 
هناك ثباتاً ق�ياً يف ن�شبة ال�شق االأول من راأ�س املال /Tier 1/ حيث بلغت 

الن�شبة 42.36%.
ويبلغ راأ�س املال 1.848 مليار درهم وبلغ اإجمايل حق�ق امل�شاهمني 4.84 
مليار درهم .. وحافظ البنك على ح�شب التقرير بثبات على م�شت�ى عال 
الثابتة  املــ�ارد  اإىل  وال�شلفيات  القرو�س  ن�شبة  يف  وا�شتقرار  ال�شي�لة  من 
بلغت %157 يف نهاية مار�س املن�شرم ، مقابل احلد االأدنى املقرر من قبل 

م�شرف االإمارات العربية املتحدة املركزي واملقدر - 100%.
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�لعدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : رواد للتوظيف املوؤقت ملالكها م�سعود �سعيد العتيبة �سركة ال�سخ�ض 
الواحد - �ض ذ م م العن�ان : مكتب رقم 311D �شركة بن �شعفار القاب�شة )�س.ذ.م.م( 
بردبي ع�د ميثاء - ال�شكل القان�ين : �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة - ال�شخ�س ال�احد 
)ذ م م( رقم الرخ�شة : 798012 رقم القيد بال�شجل التجاري : 1335923 مب�جب هذا 
لديها  التجاري  ال�شجل  التاأ�شري يف  قد مت  باأنه  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائــرة  تعلن 
باإنحالل ال�شركة املذك�رة اأعاله ، وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/3/14 
وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/3/30 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات العن�ان : مكتب 
 : : 4421762-04 فاك�س  بــرج خليفة  هاتف   - بردبي   - للتط�ير  ديــار  رقــم 1006 ملك 
4421764-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً 

من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : دي�سا �ستار انرتنا�سيونال للتجارة العامة - �ض ذ م م  
العن�ان : مكتب  رقم 505 ملك م�شطفى عبدالرحيم برهان م�شطف�ي الها�شمي - منخ�ل 
- بردبي - ال�شكل القان�ين : ذات م�ش�ؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 689489 رقم القيد 
بال�شجل التجاري : 1116270 مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
اأعاله ، وذلك مب�جب قرار  التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذك�رة 
 2021/4/8 بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  وامل�ثق   2021/4/4 بتاريخ   دبي  حماكم 
ملراجعة  رو�ض  راو  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعــرتا�ــس  اأي  لديه  من  وعلى 
ال�شبيعي   - امل��شى  : مكتب رقم O604 ملك عبداهلل حممد عبداهلل  العن�ان  احل�سابات 
كافة  معه  م�شطحباً   04-3538538  : فاك�س   04-3538338  : هاتف   - الرفاعة   - بردبي   -

امل�شتندات واالأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات
العن�ان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتط�ير - بردبي - برج خليفة  هاتف 
التنمية  دائـــرة  تعلن  هــذا  مبــ�جــب   04-4421764  : فاك�س   04-4421762  :
رواد  لت�شفية  اأعــاله  املذك�ر  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�شادية 
ال�سخ�ض  �سركة  العتيبة  �سعيد  م�سعود  ملالكها  املوؤقت  للتوظيف 
الواحد - �ض ذ م م وذلــك مب�جب قــرار حماكم دبي بتاريخ 2021/3/14 
لديه  من  وعلى   2021/3/30 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  وامل�ثق 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعــرتا�ــس  اأي 
على العن�ان املذك�ر اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثب�تية 

وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : راو رو�ض ملراجعة احل�سابات
ال�شبيعي   - امل��شى  : مكتب رقم O604 ملك عبداهلل حممد عبداهلل  العن�ان 
مب�جب    04-3538538  : فاك�س   04-3538338  : هاتف   - الرفاعة   - بردبي   -
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذك�ر 
م  م  ذ  �ض   - العامة  للتجارة  انرتنا�سيونال  �ستار  دي�سا  لت�شفية   اأعــاله 
وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/4/4 وامل�ثق لدى كاتب العدل 
اأو مطالبة  اأي اعــرتا�ــس  لــديــه  بــتــاريــخ 2021/4/8 وعــلــى مــن  دبــي  حمــاكــم 
التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العن�ان املذك�ر اأعاله، 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من 

تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 
يف  �لدعوى 2021/254 جتاري جزئي - دبي 

املدعي / �شركة اله�بلي لل��شاطة التجارية )ذ م م( 
ب�كالة املحامي / الغريب وم�شارك�ه حمام�ن وم�شت�شارون قان�ني�ن 

املدعي عليهم / املدعي عليه الثالث / �شجاد اأحمد حمم�د ي��شف خان 
املدعي عليه الرابع / عادل اأمني حممد اأمني 

يف الدع�ى رقم 2021/254 جتاري جزئي - دبي 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي امل�قرة العمال اخلربة يف الدع�ى اعاله فقد حددنا ي�م الثالثاء 
2021/5/4 يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا لعقد االإجتماع االأول للخربة عن بعد وميكنكم  امل�افق 
الت�ا�شل معنا لتزويدكم برابط االإجتماع على العناوين التالية expert@alsharid.com - تليف�ن 
اإر�شال كافة  042555155  لذا يطلب ح�ش�ركم او من ميثلكم قان�نا حل�ش�ر االجتماع املذك�ر مع   :
تط�رات  وملتابعة  ا�شتف�شارات  اية  ب�شاأن  باأول  اوال  اخلبري  مراجعة  وعليكم   ، بالدع�ى  املتعلقة  امل�شتندات 

اجراءات تنفيذ املاأم�رية وا�شتالم امل�شتندات والتعقيب عليها. 
�خلبري/ �سارة ر��سد �سيف �ملن�سوري      
رقم �لقيد مبحاكم دبي 564

رقم �لقيد بوز�رة �لعدل 157 

 دعوة حل�سور
   �لجتماع �لأول للخربة

�لعدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 
�عالن مدعي عليه بالن�سر   

يف �لدعوى SHCFICILABMIN2020 / 0002025 عمايل )جزئي(
اإىل املدعي عليه : عرب الف�شاء ملقاوالت البناء - ذ م م 

نعلمكم بان املدعي  ب�فيندهار جاني�شان كارات�باتي م�تهيا جاني�شان - هندي اجلن�شية 
قد اأقام الدع�ى املذك�رة اأعاله 

حكمت املحكمة ح�ش�ريا ومبثابة احل�ش�ري : 
اىل م�طنها عند  وتذكرة ع�دة  درهما(   20250( مبلغ  للمدعية  ت�ؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام 
الر�ش�م وامل�شروفات  باقي  املدعية من  واإعفاء  املنا�شبة  املغادرة والر�ش�م وامل�شروفات  او  االإلغاء 

ورف�س الدع�ى فيما زاد على ذلك من طلبات. 
حرر بتاريخ  2021/4/28 

مركز �شعادة املتعاملني
�لقا�سي/ ع�سام حممود رحمة 
حمكمة �ل�سارقة 
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 
مذكرة �إعالن بالن�سر باحل�سور �أمام �خلربة �حل�سابية

يف �لق�سية رقم 2021/155 جتاري ب�سيطة �لعني 
حمكمة �لعني �لإبتد�ئية 

املطل�ب اإعالنه : املدعي عليها االوىل : حديد اخلليج لالإن�شاءات املعدنية - ذ م م 
نحيطكم علما اأنه مت اإنتدابنا من قبل عدالة املحكمة كح�شابية بالدع�ى املذك�رة اأعاله املقامة �شدكم 
او من ميثلكم  فاأنتم مكلفني  ال�طنية املحدودة. وعليه  االأ�شباغ  املدعية / �شركة م�شانع  من قبل 
قان�نا بح�ش�ر اجتماع اعمال جلنة اخلربة املقرر عقده ي�م االأحد امل�افق 2021/5/9 يف متام 
ال�شاعة 2.00 الثانية ظهرا وذلك عن بعد من خالل برنامج االإت�شال املرئي ZOOM ، ويرجى 
الت�ا�شل مع مكتب اخلربة للح�ش�ل على رابط اجتماع جلنة اخلربة وذلك على اأرقام اله�اتف التالية 
وتقدمي  املحدد  بامل�عد  لالإجتماع  االإن�شمام  ويرجى    026331500  -  0554779945  :
امل�شتندات امل�ؤيدة لدفاعكم بالدع�ى علما باأنه يف حال تخلفكم عن احل�ش�ر فاإن جلنة اخلربة �شتبا�شر 

اأعمالها وفقا لل�شالحيات املخ�لة لها قان�نا.  
�خلبري �حل�سابي 
ميثاء �ملزروع / قيد رقم 467  

�إجتماع خربة 
�لعدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 

�إعالن منفذ �سده بالن�سر 
حمكمة �ل�سارقة - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - فن دبي ملقاولت �لبناء - ذ م م   

)كلي(  مدين   SHCEXCICIV2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000583/ 
اإىل املحك�م عليه :  فن دبي ملقاوالت البناء - ذ م م 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �ش�رة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ عمار ا�شماعيل عبداهلل حممد الزماين  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطل�ب   تنفيذه كاالآتي :  املجم�ع الكلي �شامال الر�ش�م وامل�شاريف 117360 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( ي�ما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  �شتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعالنكم بهذا   /

اجلربي املقررة قان�نا.  
�لقا�سي /�أحمد طلعت عبد�ل�سادق حممد 
حمكمة �ل�سارقة 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2020 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0003520/ 

اإىل املحك�م عليه : زينب حممد االأمريي 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �ش�رة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ ح�شة على خلفان علي  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
برد  والزامها   ، درهم   13265.0 وامل�شاريف  الر�ش�م  �شامال  الكلي  املجم�ع    : كاالآتي  تنفيذه  املطل�ب   
�شندوق الذهب مبا يحت�يه من جم�هرات املدعية.  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي 
امل�شار اليه اأعاله خالل )15( ي�ما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن 

ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.  
�لقا�سي / �حمد طلعت عبد�ل�سادق حممد 
حمكمة �ل�سارقة 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 
�نذ�ر عديل بال�سد�د عن طريق �لن�سر 

رقم )2021/3895(
املقدم من املنذرة / زينايدا بيتاليفا )اجلن�شية القرب�شية( 

اخلليج   - زايــد  ال�شيخ  �شارع   - دبــي  بــاإمــارة  الكائن  املتحدون  املحام�ن  مكتب   : املختار  حملها 
التجاري �شنجل بيزن�س تاور - طابق رقم )39( مكتب رقم )3902( هاتف رقم )043804141( 

�شد املنذر اليه : خالد حممد تعظيم )اجلن�شية جزر القمر(
جمه�ل حمل االإقامة

تنذر املنذرة /زينايدا بيتاليما - املنذر اليه /خالد حممد تعظيم ب�شداد املبلغ املرت�شد يف ذمته 
الفا  وثالث�ن  وخم�شا  وت�شعمائة  ملي�نا  ع�شر  )ت�شعة  درهــم   )19،935،865( وقــدره  مبلغ  وه� 
االإنذار  اأيــام من تاريخ اخطاركم بهذا  وثمامنائة وخم�شة و�شت�ن درهما( وذلك يف خالل )5( 
، واإال ف�ش�ف ت�شطر املنذرة باتخاذ كافة االإجراءات القان�نية الالزمة �شدكم للمطالبة ب�شداد 

املبلغ مع التع�ي�شات. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/3666(

رقم املحرر 43371/1/2021 
املنذر : �شركة م�شايف )�س ذ م م( فرع دبي 

املنذر اليه : اب�شرا �ش�بر ماركت ومتجر اق�شام )ذ م م(
الب�شائع  كمية من  ببيع   2019 العام  اغ�شط�س من  اىل  ابريل  الفرتة من  املنذرة خالل  قامت 
وقدره  مبلغا  الذكر  �شالفة  الب�شائع  ثمن  من  اليها  املنذر  بذمة  تر�شد  وقــد   - اليها  للمنذر 
ت�جه  املنذرة  فاإن   ، لذلك  ال�دية.  املطالبة  تكرارا  رغم  �شداده  امتنعت عن  درهما   30.649.00
هذا االإنذار للمنذر اليها لتكليفها بال�فاء بثمن الب�شائع �شالفة الذكر البالغ قدره )30.649،00 
هذا  ت�شلمها  تاريخ  من  ا�شب�ع  خالل  درهما(  واربع�ن  وت�شعة  و�شتمائة  الفا  )ثالث�ن  درهما( 
والر�ش�م  وفــ�ائــده  الــديــن  بهذا  للمطالبة  القان�نية  االإجــــراءات  اتــخــاذ  طائلة  حتــت  االإنــــذار 

الق�شائية والف�ائد. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 
�إعالن بالن�سر

رقم )2021/3561(
املنذر : رفيع ورطن بابرودي - ب�كالة املحامي / احمد ح�شن املازمي 

املنذر اليها : اوليفر لي�ب�لد ل�يب 
جئنا مب�جب هذا الكتاب ننذركم ب�ج�ب �شداد قيمة ال�شيك اأعاله البالغ 
 ، للمخطر  درهــم  الــف  وثــالث  مائة  وقــدره )103.000(  اجمايل  جمم�عة 
وذلك خالل مدة اق�شاها خم�شة ايام من تاريخه ، واإال �ش�ف ن�شطر اآ�شفني 
م�شاف  ونفقتكم  م�ش�ؤوليتكم  وعلى  بحقكم  القان�نية  االإجـــراءات  التخاذ 

اليها الفائدة القان�نية ، وحمتفظني بكافة احلق�ق الأية جهة كانت. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 
 �عالن بالن�سر

يف  �لدعوى رقم 523/2021/305 ��ستئناف جتاري 
م��ش�ع الدع�ى: اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم 178/2021 جتاري جزئي 

والر�ش�م وامل�شاريف واالتعاب  
طالب االإعالن : حمم�د حممد امني اجلراح  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف

املطل�ب اإعالنه : 1- كي� ام اإ�س تي للتجارة العامة ذ.م.م  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف 
�شده. جمه�ل حمل االإقامة 

م��ش�ع االإعالن : قد ا�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدع�ى رقم /
وحددت لها جل�شه ي�م االحد امل�افق 2021/5/2  ال�شاعة 10.30 �شباحا بقاعة التقا�شي 
�شتجري  تخلفكم  حــال  ويف  قان�نيا  ميثلكم  من  او  ح�ش�ركم  يقت�شي  وعليه  بعد  عن 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س �ل�سعبة

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
�لعدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 

�عالن بالن�سر        
                   يف  �لدعوى رقم  207/2021/480 نز�ع تعيني خربة جتاري 

م��ش�ع الدع�ى : املطالبة بندب خبري متخ�ش�س مع الزام املدعي عليه بالر�ش�م وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة و�شم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 

م�ش�ؤولية حمدودة  ذات  �شركة   - الغذائية  لل�شناعات  �ش�ريا  1-�شركة م�شر   / االإعــالن  طالب 
-  �شفته بالق�شية : متنازع 

املطل�ب اإعالنهم :  1-  نادية احمد ها�شم ال�شيد  �شفته بالق�شية : متنازع �شده 
 جمه�ل حمل االقامة 

م��ش�ع االإعالن :  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بندب خبري متخ�ش�س مع الزام 
املدعي عليه بالر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة   

التقا�شي عن  بقاعة  10.30 �س  ال�شاعة  املــ�افــق 2021/5/3   االثــنــني   يــ�م  لها جل�شة  وحــددت 
بعد  لذا فانت مكلف باحل�ش�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

�لت�سويات �لودية
�لعدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 

�عالن بالن�سر 
 2509/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1- احمد بن حمد بن حممد مباركي  - جمه�ل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/رويال رود لتاأجري ال�شيارات �س.ذ.م.م

املبلغ املنفذ به  اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع  قد 
وقدره )5072.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجـــراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه 
بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 
�عالن بالن�سر        

يف  �لدعوى 1372/2021/16 جتاري جزئي 
م��ش�ع الدع�ى : املطالبة بالزام املدعي عليها/هري وي غ� م.د.م.�س مببلغ وقدره )1602( درهم والر�ش�م 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اقامة الدع�ى وحتى ال�شداد التام والزام املدعي عليها بان 
ت�ؤدي للمدعيه مبلغ وقدره )250( درهم تع�ي�س عن ال�شرر املادي واالدبي الذي اأ�شاب املدعيه جراء حرمانها 

من ام�الها من تاريخ اال�شتحقاق وحتى تاريخ اقامة الدع�ى و�شم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة
طالب االإعالن / 1-�شركة نزيه التجارية ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : مدعي 

املطل�ب اإعالنهم :  1-  هري وي غ� م.د.م.�س -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  - جمه�ل حمل االقامة 
غ�  وي  عليها/هري  املدعي  بالزام  املطالبة  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأقــام  قد    : االإعــالن  م��ش�ع 
اقامة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتــعــاب  وامل�شاريف  والر�ش�م  درهــم   )1602( وقــدره  مببلغ  م.د.م.�ـــس 
الدع�ى وحتى ال�شداد التام والزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعيه مبلغ وقدره )250( درهم تع�ي�س عن ال�شرر 
املادي واالدبي الذي اأ�شاب املدعيه جراء حرمانها من ام�الها من تاريخ اال�شتحقاق وحتى تاريخ اقامة الدع�ى 
و�شم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة ي�م الثالثاء  امل�افق  2021/5/4  ال�شاعة 9.30 �س 
يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 

�عالن بالن�سر        
 2120/2021/60 �مر �أد�ء 

اإعلن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل االإعلن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- حامت بطر�س جري�س خ�ري   -  جمه�ل حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :م�شرف االمارات اال�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة 

بتاريخ:2021/4/9  االبــتــدائــيــة  دبــي  حمكمة  قـــررت  فقد  اأداء  اأمـــر  ا�شت�شدار  طلب 
ي�ؤدي  بان  املدعي عليه  ثانيا:الزام   - الطرفني  املــربم بني  التجاري  العقد  اوال:انــفــاذ 
للمدعي مبلغ وقدره )783.792.94( درهم والفائدة ب�اقع 5% من تاريخ اال�شتحقاق 
درهم  الف  ومبلغ  وامل�شاريف  وبالر�ش�م  التام  ال�شداد  وحتى   2021/3/11 احلا�شل يف 

مقابل اتعاب املحاماة. 
ولكم احلق يف ا�شتئناف االمر خالل 15 ي�م من الي�م التايل لن�شر هذا االعالن. 

رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 
�عالن بالن�سر        
 2779/2021/60 �مر �أد�ء 

اإعلن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل االإعلن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- خالد ال�شيخ عبدالرحيم حممد وقيع اهلل  - جمه�ل حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :االء حممد احل�شن ي��شف اب�القا�شم 

وميثله:عبيد �شعيد علي عبيد ال�شام�شي 
اوال:انفاذ  بــتــاريــخ:2021/4/26  االبتدائية  دبــي  حمكمة  قــررت  فقد  اأداء  اأمــر  ا�شت�شدار  طلب 
العقد التجاري املربم بني الطرفني - ثانيا:بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
)8.000( الف دوالر وما يعادله بالدرهم االماراتي والفائدة القان�نية ب�اقع 9% �شن�يا من تاريخ 
مقابل  درهــم  وخم�شمائة  وامل�شاريف  وبالر�ش�م  ال�شداد  متام  وحتى   2021/2/3 يف  اال�شتحقاق 

اتعاب املحاماة ورف�شت املحكمة مازاد على ذلك من طلبات. 
ولكم احلق يف ا�شتئناف االمر خالل 15 ي�م من الي�م التايل لن�شر هذا االعالن. 

رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 
�عالن حكم بالن�سر        

2927/2020/16 جتاري جزئي 
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اإىل حمك�م عليه 1- عبداحلافظ الهاليل  - جمه�ل حمل االإقامة 
مبا ان حمك�م له :ن�ر بنك )م�شاهمة عامة( بنك ن�ر اال�شالمي �س.م.ع - �شابقا 

املذك�رة اعاله  الدع�ى  بتاريخ  2021/3/16  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم 
ل�شالح/ن�ر بنك )م�شاهمة عامة( بنك ن�ر اال�شالمي �س.م.ع - �شابقا بالزام املدعي عليه بان 
درهم  الف  ومبلغ  وامل�شروفات  بالر�ش�م  والزمته  درهم   )964.393.44( مبلغ  املدعي  اىل  يــ�ؤدي 
قابال  احل�ش�ري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذلــك  عن  زاد  ما  وبرف�س  املحاماة  اتعاب  مقابل 
لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 

�عالن بالن�سر
يف  �لدعوى رقم 1347/2020/100 �حو�ل نف�س م�سلمني  

م��ش�ع الدع�ى : املطالبة بنفقة زوجية �شاملة م�شكن �شرعي والر�ش�م وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة 

طالب االإعالن :  �شمر ت�فيق عبد اجل�اد عبد احلميد  - �شفته بالق�شية : مدعي 
املطل�ب اإعالنهم : 1- حممد حمم�د حممد ال�شي�يف - �شفته بالق�شية : مدعي عليه

جمه�ل حمل االإقامة 
بتاريخ 2021/4/28 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم   : االإعــالن  م��ش�ع 
االعالن  بن�شرح  اجلــ�اد عبد احلميد  ت�فيق عبد  ل�شالح/�شمر  اأعــاله  املذك�رة  الدع�ى 
بالن�شر   حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م 
التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �ل�سعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 
 �عالن بالن�سر

يف  �لدعوى رقم 602/2021/300 ��ستئناف مدين 
م��ش�ع الدع�ى: اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم 2020/628 مدين جزئي 

والر�ش�م وامل�شاريف واالتعاب  
طالب االإعالن : حمد حممد عبدالرحمن البحر  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف

املطل�ب اإعالنه : 1- ديرة ه�مز للمفرو�شات  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف �شدها 
ثانية. جمه�ل حمل االإقامة 

م��ش�ع االإعالن : مبا ان امل�شتاأنف/ حمد حممد عبدالرحمن البحر  قد ا�شتاأنف احلكم 
ال�شادر بالدع�ى رقم 2020/628 مدين جزئي - وحددت لها جل�شه ي�م اخلمي�س امل�افق 
2021/5/6  ال�شاعة 10.30 �شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�ش�ركم او 

من ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �ل�سعبة

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
�لعدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 

�عالن بالن�سر        
 1499/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل االإعلن بالن�سر 
اإىل املدعي عليها : 1- �شلمى عبداهلل حممد �شعيد اخلطر  - جمه�ل حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :م�شرف االمارات اال�شالمي - م�شاهمة عامة 
املدعي عليها مببلغ وقدره )344.423.98(  بالزام  املطالبة  الدع�ى وم��ش�عها  اأقام عليك  قد 
تاريخ  من   %9 التاأخريية  الغرامة  اىل  باال�شافة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م  درهــم 

اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام 
ن�د اعالمكم انه قد مت ت�شجيل الدع�ى املذك�رة بياناتها اعاله �شدكم لذا يرجى التكرم بالعلم 
االبتدائية  الــدعــ�ى  ادارة  امــام   BOTIM تطبيق  املرئي  االت�شال  برنامج  عرب  واحل�ش�ر 
ال�شاعة  امل�افق 2021/5/5 وذلك من  ال�شابعة على هاتف رقم 00971566039083 ي�م االربعاء 
مراكز  او  القان�ين  ال�كيل  طريق  عن  املرئي  احل�ش�ر  او  ظ   12:30 ال�شاعة  ولغاية  �س   9:00

تقدمي اخلدمة املعتمدة )الع�شيد( لتقدمي ج�ابكم على �شحيفة الدع�ى ومرفقاتها. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 

�عالن بالن�سر        
يف  �لدعوى 1529/2021/16 جتاري جزئي 

م��ش�ع الدع�ى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�شامن فيما بينهم بان ي�ؤدوا للمدعي مبلغا 
وقدره )157.500( درهم مع الفائدة القان�نية ب�اقع 12% من تاريخ اال�شتحقاق احلا�شل يف 2020/9/15 

وحتى متام ال�شداد بت�شمني املدعي عليهم الر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة
طالب االإعالن / �شكري �شامل م�شبح املهريي -  �شفته بالق�شية : مدعي 

املطل�ب اإعالنه :  1-  وايز ه�لدينج دبي ليميتد -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  
 جمه�ل حمل االقامة 

بالتكافل  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأقــام  قد    : االإعــالن  م��ش�ع 
والت�شامن فيما بينهم بان ي�ؤدوا للمدعي مبلغا وقدره )157.500( درهم مع الفائدة القان�نية ب�اقع %12 
من تاريخ اال�شتحقاق احلا�شل يف 2020/9/15 وحتى متام ال�شداد بت�شمني املدعي عليهم الر�ش�م وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة ي�م الثالثاء  امل�افق  2021/5/4  ال�شاعة 11.30 �س يف قاعة التقا�شي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 
�عالن بالن�سر        

 1451/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل االإعلن بالن�سر 

اإىل املدعي عليها : 1- طارق عبدال�شالم عبيد عبدالرحيم دوية  
 جمه�ل حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :م�شرف االمارات اال�شالمي - م�شاهمة عامة 
املــدعــي عليها مببلغ وقدره  بــالــزام  املــطــالــبــة  الــدعــ�ى ومــ��ــشــ�عــهــا  اأقــــام عليك  قــد 
التاأخريية  الغرامة  زائــدا  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م  درهــم   )447782.9(

ب�اقع 9% اعتبارا من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. 
قاعة  يف  �شباحا   08:30 ال�شاعة   2021/6/6 املــ�افــق  االحـــد  يــ�م  جل�شة  لها  وحـــددت 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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ميكن اأن ي�ؤثر مر�س الكبد الدهني على العديد 
الكبدي"  "الننت  ويــعــد  اجلــ�ــشــم.  مــنــاطــق  مـــن 
متاأخرة  عــالمــة   )Fector hepaticus(
على ف�شل الكبد، والتي ميكن ر�شدها عن طريق 

االأنفا�س.
ومــــــر�ــــــس الــــكــــبــــد الـــــدهـــــنـــــي غــــــري الــــكــــحــــ�يل 
ملجم�عة  �ــشــامــل  م�شطلح  هــ�   )NAFLD(
من اأمرا�س الكبد التي ت�شيب االأ�شخا�س الذين 
ي�شرب�نه  ال  اأو  الــكــحــ�ل  مــن  الــقــلــيــل  يــ�ــشــربــ�ن 
ال�شمة  فــاإن  اال�ــشــم،  ي�حي  وكما  االإطــــالق.  على 

الكح�يل  غــري  الــدهــنــي  الكبد  ملــر�ــس  الرئي�شية 
هي تخزين الكثري من الده�ن يف خاليا الكبد. 
فقد  �شيئة،  الكبد يف حالة �شحية  يك�ن  وعندما 
م�ؤ�شرا  الكريهة  والرائحة  الق�ي  التنف�س  يك�ن 

مبكرا للخطر.
ويحدث الننت الكبدي، والذي ُيطلق عليه اأحيانا 
"اأنفا�س امل�ت"، عندما يك�ن للتنف�س رائحة ق�ية 
ونفاذة. وهي عالمة على اأن الكبد ي�اجه م�شكلة 
عادة  ال�شامة،  املـــ�اد  ت�شفية  يف  وظيفته  اأداء  يف 

ب�شبب مر�س الكبد احلاد.

الكربيت  مبـــ�اد  املــطــاف  ينتهي  لــذلــك،  ونتيجة 
اأن تــ�ــشــق طــريــقــهــا اإىل  يف جمـــرى الــــدم وميــكــن 

الرئتني.
 )Fetor hepaticus( ويرتبط الننت الكبدي
باأمرا�س الكبد احلادة التي ت�شبب ندبات و�شعف 

وظائف الكبد.
والعار�س الرئي�شي لننت الكبد ه� رائحة النف�س 
الفا�شد  الــبــيــ�ــس  مــن  مــزيــج  رائــحــة  ت�شبه  الــتــي 

والث�م.
براز،  رائــحــة  بــاأنــهــا  اآخـــــرون  اأ�ــشــخــا�ــس  وي�شفها 

وت��شف اأي�شا برائحة التنب الطازج.
وت�شمل االأعرا�س االإ�شافية للمر�س ما يلي:

- االرتباك
- النزيف ب�شه�لة

- اجللد االأ�شفر
- ت�رم ال�شاقني
- انتفاخ البطن

يقع  الكبد  ميديكال" اإن  "اأول�شت�ن  م�قع  وقــال 
الغذائي  التمثيل  مــ�ــشــارات  مــن  الــعــديــد  قلب  يف 
الــرئــيــ�ــشــيــة يف اجلــ�ــشــم، وعــلــى هـــذا الــنــحــ�، فاإن 
مثاليا  هــدفــا  تــقــدم  الــغــذائــي  التمثيل  منتجات 
ملراقبة وظائف الكبد واكت�شاف العالمات املبكرة 

للمر�س.
واأ�شاف امل�قع ال�شحي: "لقد ا�شتخدمت درا�شات 
خمتلفة عينات من الدم اأو الرباز اأو الب�ل للك�شف 
عن حاالت الكبد يف املراحل املتاأخرة، ولكن رمبا 
امل�شتقلبات  اكت�شاف  يت�شمن  الــ�اعــد  النهج  كــان 

املتطايرة يف التنف�س".
وياأتي اأقرب دليل على اأن التنف�س ميكن اأن يك�ن 
القدمية  الــيــ�نــان  مــن  الكبد  بــاأمــرا�ــس  مرتبطا 
اأبــقــراط للننت الــكــبــدي، رائــحــة كريهة  وو�ــشــف 
مميزة ناجتة عن ف�شل الكبد يف ا�شتقالب املركبات 

املحت�ية على الكربيت ب�شكل �شحيح.
"نعلم االآن  "اأول�شت�ن ميديكال":  واأ�شاف م�قع 
اأن الرائحة نف�شها مرتبطة ب�شكل اأ�شا�شي بزيادة 
بينما  الــزفــري.  هـــ�اء  يف  كربيتيد  ميثيل  ثنائي 
االأي�شية  الــتــغــريات  اأن  الــكــبــدي  الــتــ�رم  يــ��ــشــح 
ميكن اأن تنعك�س يف التنف�س، اإال اأنها وحدها ذات 
متاأخرة  مرحلة  اإىل  ت�شري  الأنها  حمــدودة  فائدة 

من مر�س الكبد".

ك�شفت درا�شة اأن م�شت�يات الغازات ال�شامة يف الدماغ ميكن اأن 
ت�ؤثر فيما اإذا كنا �شن�شاب باخلرف وال�شرع اأم ال.

اجل�شم  داخـــل   )H2S( الــهــيــدروجــني  كربيتيد  غــاز  ويــتــكــ�ن 
احلارقة  الــرائــحــة  بحمله  ي�شتهر  ورمبـــا   - �شغرية  بــجــرعــات 

للبي�س الفا�شد.
املل�شاء،  الع�شالت  من  والعديد  الدماغ  يف   H2S اإنتاج  ويتم 
ال�شريان  )جــزء من  ال�شدري  االأورطـــي  ال�شريان  ذلــك  مبا يف 
من  االأخـــري  )الق�شم  الغليظة  واالأمــعــاء  ال�شدر(  يف  االأورطـــي 

االأمعاء الدقيقة(.
 H2S ومن خالل اختبار خاليا دماغ الفئران، وجد العلماء اأن
ت�شاعد  التي  الرئي�شية  الدماغ  خاليا  ب�ابة  حجب  يف  مت�رط 

الدماغ على الت�ا�شل ب�شكل فعال.
وقد ت�شاعد العالجات يف تقليل م�شت�يات كربيتيد الهيدروجني 
يف الدماغ - وبالتايل معاجلة اخلرف وال�شرع - يف درء ال�شرر 

الناجم عن الغاز.
واأجرى البحث خرباء يف جامعة ريدينغ وجامعة ليدز وجامعة 

ج�ن ه�بكنز يف ال�اليات املتحدة.
وقال معد الدرا�شة الدكت�ر مارك داال�ــس، يف جامعة ريدينغ: 
دور  حــ�ل  جــديــدة  روؤى  يعطينا  الأنـــه  مثري  اكت�شاف  "هذا 
كربيتيد الهيدروجني يف اأمرا�س الدماغ املختلفة، مثل اخلرف 

وال�شرع".
الهيدروجني على  بتاأثري كربيتيد  اهتمام متزايد  وكان هناك 
تراكمه  تداعيات  اأهمية  مــدى  الدرا�شة  هــذه  وت��شح  الــدمــاغ، 

على االأداء ال�شليم للدماغ.

اأن H2S يعمل على تعطيل االأداء الطبيعي  ووجد الباحث�ن 
عرب  الكهربائي  الن�شاط  تنظم  والــتــي  الــبــ�تــا�ــشــيــ�م،  لــقــنــ�ات 

االت�شاالت بني خاليا الدماغ.
"عندما يتم حظر هــذه الــقــنــ�ات من  وقــال الــدكــتــ�ر داال�ـــس: 
العمل ب�شكل �شحيح، نرى خاليا دماغية �شديدة االإثارة نعتقد 
اإن االآثار املرتتبة على  اإىل م�ت اخلاليا الع�شبية.  اأنها ت�ؤدي 
العالجات املحتملة مثرية ب�شكل خا�س، الأن العث�ر على االأدوية 

التي ت�شتهدف اإنتاج كربيتيد الهيدروجني يف اأدمغتنا قد تك�ن 
له جمم�عة من الف�ائد لالأمرا�س".

H2S بجرعات �شغرية داخل  اإنتاج  اأنه يتم  وعلى الرغم من 
اخلام  الــبــرتول  يف  طبيعي  ب�شكل  اأي�شا  ي�جد  اأنــه  اإال  اجل�شم، 
واملياه  ال�شاخنة  والينابيع  الربكانية  والغازات  الطبيعي  والغاز 

اجل�فية.
اجل�شم  خارج  املنتج  الهيدروجني  لكربيتيد  االإن�شان  ويتعر�س 
ب�شكل اأ�شا�شي عن طريق اال�شتن�شاق، ومُيّت�س الغاز ب�شرعة عرب 

الرئتني.
ووجدت درا�شة اأجراها باحث�ن من جامعة كالغاري يف كندا عام 
2001، اأن الغاز قد ي�شعف االأداء االإدراكي لدى الفئران. كما 

ُربط �شابقا بتلف الدماغ وتلف اجلهاز الع�شبي لدى الب�شر.
وبالن�شبة للدرا�شة اجلديدة، �ُشحنت اخلاليا املاأخ�ذة من اأدمغة 
الفئران بجزيء متربع به من كربيتيد الهيدروجني، ثم متت 

مراقبة االإ�شارات الكهربائية خلاليا الدماغ.
الن�شاط يف  م�شت�ى  زيــادة  اإىل   H2Sلـ الناجت  التعر�س  واأدى 
خاليا الدماغ، ومتكن البحث من اإثبات اأن التاأثري مت التحكم 

فيه ب�شكل خا�س عن طريق قناة الب�تا�شي�م التي اخُتربت.
ومتّكن الفريق اأي�شا من حتديد اأي جزء من قناة الب�تا�شي�م 

ي�شمح بزيادة هذا الن�شاط.
ثبت  والــذي  الب�تا�شي�م،  قناة  من  متح�را  �شكال  وا�شتخدم�ا 
بالفعل اأنه يحمي اخلاليا الع�شبية من جمم�عة من املحفزات 
ال�شامة، مبا يف ذلك بروتني اأميل�يد بيتا، وه� بروتني خطري 

م�ج�د يف دماغ مر�شى الزهامير.
ووجد الباحث�ن اأن الطفرة كانت مقاومة لتاأثري H2S الذي 

�ش�هد يف اخلاليا الطبيعية.

وحتظى القناة املتح�لة املحددة االآن باهتمام خا�س للبحث يف 
مر�س الزهامير، نظرا للف�ائد ال�قائية �شد االأميل�يد بيتا.

ن�اقل  اأن  على  املتزايدة  االأدلـــة  املثرية  الدرا�شة  هــذه  وت��شح 
العمليات  تنظيم  يف  تاأ�شري  كجزيئات  مهما  دورا  تلعب  الــغــاز 
غري  هي  والتي  الزهامير،  مر�س  وراء  الكامنة  الف�شي�ل�جية 
واكت�شاف  للتحقيق  جــديــدة  اآفــاقــا  يفتح  مــا  ن�شبيا،  مفه�مة 

االأدوية.

من  �شخ�س  ملي�ن   50 حــ�ايل  يعاين  العاملي،  ال�شعيد  وعلى 
اخلرف،

 وهناك ما يقرب من 10 ماليني حالة جديدة كل عام، وفقا 
.)WHO( ملنظمة ال�شحة العاملية

ومهارات  الــذاكــرة  يدمر  الــذي  الزهامير،  مر�س  ي�شاهم  وقــد 
التفكري ببطء، يف %60 اإىل %70 من حاالت اخلرف.

.Scientific Reports ون�شر البحث اجلديد يف جملة

اخرتاق يف مكافحة اخلرف مع اكت�ساف العلماء
 ملا يزيد خطر الإ�سابة باحلالة!

رائحة يف الأنفا�س قد تك�ن عالمة حتذيرية 
لالإ�سابة مبر�س الكبد الدهني

ت�سكل الدهون الثلثية خطرا على قلب االإن�سان و�سحته، اإال 
اأن علجها ممكن، خا�سة اإذا مت تداركها قبل اإ�سابة ال�سخ�ض 

باأمرا�ض القلب.
يخزن ج�سم االإن�سان الدهون املتبقية فوق حاجته على �سكل 
دهون ثلثية، تتجمع يف ال�سرايني حتى تتكد�ض كدهون تهدد 

�سحة القلب.
وت�سبح الدهون الثلثية خطرية عندما يتناول االإن�سان طعاما 
فوق حاجته، اإذ ال يقوم اجل�سم بالتخل�ض من الدهنيات، بل 

ميت�سها ويبداأ بتخزينها الأوقات احلاجة.
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غري م�سار حياته من مطرب �سهري ملمثل كبري

دياب: »ن�سل الأغراب« عمل مهم يف م�سريتي الفنية
فيلم »ال�سرب« �سيكون بدايتي احلقيقية يف ال�سينما

عام  كانت  التمثيل  عامل  فى  • بدايتك 
اجلن�ب"  "�شاحرة  م�شل�شل  فى   2015
فــمــا الـــــذى تــغــري فـــى ديـــــاب بــعــد هذه 

ال�شن�ات؟
- احلمد هلل زدت خربة ون�شًجا فى عامل 
اأ�شتطيع االختيار  الفن، وو�شلت ملرحلة 
والقدرة على رف�س اأعمال من املمكن ال 

ت�شيف اإيل بل قد ت�شرين.
يف  الــغــريــب  علي  لـــدور  ر�شحك  مــن   •

م�شل�شل "ن�شل االأغراب"؟
- املخرج حممد �شامى ه� الذي ر�شحني 
لــهــذا الـــدور وبــ�ــشــراحــة الـــدور خطفني 

جًدا واأعجبت به جًدا،
ل�شخ�شية  �شامي  حممد  املــخــرج  وحــب   

الغريب"  "علي 
اأحــبــهــا جــــًدا وتــعــيــ�ــس بداخلي  جــعــلــنــي 
اأي �شخ�س لدرجة  بطريقة مل يتخيلها 
اأنني بكيت الأول مرة يف حياتي يف اآخر ي�م 
الأن عالقتنا  �شامي  اأنــا وحممد  ت�ش�ير 

بعلي الغريب قد و�شلت لنهايتها.
مباحث  رئــيــ�ــس  بــــاأى  ا�ــشــتــعــنــت  هـــل   •

لتتعرف منه على اأ�شرار هذ املهنة؟
- )اأكذب عليك ل� قلت لك عملت كدة(، 
اأي  �شامي مل يــرتك  املــخــرج حممد  الأن 
�شيء يف ال�شخ�شية يف كتابته لهذا الدور 

وبعبقريته عرب عنها بكل تفا�شيلها.
اللهجة  يف  �ــشــعــ�بــة  واجــهــتــك  هـــل   •

ال�شعيدية؟
- احلمد هلل مل اأواجه �شع�بة الأين من 
هذه  و�شط  بعي�س  عمري  وطــ�ل  اإمبابة 
ال�شعايدة،  عــزبــة  جتـــاور  الــتــي  املنطقة 
وتربطني �شداقات مع الكثري من �شباب 
يف  ي�شاندنا  كان  باالإ�شافة  املنطقة  هذه 
العمل م�شحح اللغة عبد النبي اله�اري 

وكان دائما بج�ارنا اأثناء الت�ش�ير.
دور  جت�شد  كنت   "1 "االختيار  فــى   •
الــبــدويــة هل  الــلــهــجــة  يــتــحــدث  �شخ�س 

ال�شعيدي اأ�شعب اأم البدوية؟

ىل،  بالن�شبة  اأ�شعب  البدوية  اللهجة   -
ال�شعيدى  لكن  عليها،  اأتــعــ�د  مل  الأنـــى 
قابلت �شعايدة كثريين وراأيتهم يتحدون 

فتعلمت منهم، 
يعي�ش�ن  اأن هناك �شعايدة كثريين  كما 

بالقاهرة فمن ال�شهل تعلم لهجتهم.
مع  الــتــعــاون  مـــن  بــقــلــق  تــ�ــشــعــر  اأمل   •

جنمني كبار مثل ال�شقا وكرارة؟
النجمني  - تربطني عالقة �شداقة مع 
خا�شة  بالقلق،  اأ�شعر  مل  لــذلــك  الكبار 
اأنهما بخربتهما يق�شيان على اأي قلق يف 
العمل وين�شران ج�ا اأ�شريا واأخ�يا يزيل 

اأي قلق.
حينما  معهما  م�شهدك  ك�الي�س  ما   •

مت القب�س عليهما؟
- كنت مركزا جًدا يف هذا امل�شهد الأعلى 

درجة،
 وكــنــت اأقــــدر جــيــدا اأهــمــيــة هـــذا امل�شهد 

الذي يجمعني بالنجمني الكبار.

حممد  املخرج  اإ�شادة  بعد  �شع�رك  • ما 
�شامي لك بعد هذا امل�شهد؟

- ب�شراحة تعاونت مع مدار�س اإخراجية 
كــثــرية ومـــع اأ�ــشــاتــذة كــبــار كــل منهم له 
اأفــ�ــشــال علي ولــكــن تــعــاوين مــع املخرج 
اأن  اإيل جــًدا ورغــم  اأ�شاف  حممد �شامي 
�شداقتنا ق�ية لكن مل يجمعنا عمل اإال 
�شرف  ك�شيف  "الربن�س"  م�شل�شل  يف 
امل�شل�شل  هــذا  يف  معه  بالتعاون  و�شعدت 

واأ�شكره لدعمي واختياري لهذه الدور.
حل�  "و�شه  كــرارة  اأمــري  بالفعل  هل   •

عليك"؟
اأيــاٍد بي�شاء على  - )اأمري كرارة �شاحب 
العبد هلل وو�شه �شعد عليا فعاًل، واأخ�يا 
و�شه حل�  بر�شه  ال�شقا  اأحمد  و�شاحبى 

عليه اإن �شاء اهلل(.
يك�ن  عمل  اأي  يف  للدور  قب�لك  • هل 

بالكم وال بالكيف؟
الكيف  االأهــــم  ولــكــن  االتــنــني  يهمنى   -

فمثال يف "كلب�س" مل يكن ظه�ري بالكم 
ولكن كان مهما بالن�شبة اإيل.

ع�شقك  مـــن  خــطــفــك  الــتــمــثــيــل  هـــل   •
االأول الغناء؟

- )اأنـــا الزم اأفــ�ــشــل اأمـــام اجلــمــهــ�ر بني 
ديــــاب املـــطـــرب وديـــــاب الــلــي حــبــ�ه وه� 
ممثل واأنــا مت�قف عن الغناء يف ال�قت 
امل�شاكل بينى وبني  احلايل ب�شبب بع�س 
تنتهي  اأن  اإىل  حمـــرو�ـــس  نــ�ــشــر  املــنــتــج 

�شاأع�د مرة اأخرى باأغان جديدة(.
م�ش�ارك  فــى  عليك  ف�شل  لــه  مــن   •

الفني؟
هــ� �شاحب  اأكـــرم فريد  املــخــرج  - طبًعا 
ف�شل عليه فه� اأول من قدمني يف عامل 
اجلن�ب"  "�شاحرة  م�شل�شل  يف  التمثيل 
وكان داعما يل، باالإ�شافة اإىل املنتج ن�شر 
حمرو�س رغم خاليف معه لكن ال ميكن 
الذي  وهــ�  ف�شل  �شاحب  اأنــه  اأن�شى  اأن 
قدمني كمطرب وكل خمرج تعاونت معه 

اأ�شاف يل وله ف�شل على دياب ول�الهم 
ملا كنت دياب.

• ما راأيك يف اختيار النجم تامر ح�شنى 
لغناء ترت م�شل�شل "ن�شل االأغراب"؟

- �شىء عظيم جًدا جًدا واأ�شعدين، واأهنئ 
حممد �شامي على هذا االختيار.

التمثيلية؟ ميالدك  �شهادة  • ماهى 
م�شل�شل  فيه  �شاركت  عمل  اأول  طبًعا   -

اجلن�ب"،  "�شاحرة 
لكن بداية االنطالقة احلقيقية كانت يف 

م�شل�شل "كلب�س 1".
عامل  يف  الـــتـــ�اجـــد  مــــن  اأنــــــت  اأيــــــن   •

ال�شينما؟
- �شاركت ك�شيف �شرف فى فيلم "حرب 
كرم�ز"، لكن البداية احلقيقية اإن �شاء 
اهلل �شتك�ن يف فيلم "ال�شرب"، وه� فيلم 
جن�م  من  كبرية  جمم�عة  وي�شم  مهم 
ك�نه  يف  تتمثل  اأهــمــيــتــه  اأن  كــمــا  الــفــن، 
يــتــنــاول بــطــ�لــة مـــن بـــطـــ�الت اجلي�س 

امل�شرى.

تق�م  التي  ال�شيد  اإميــان  الك�ميدية  الفنانة  تتاألق 
بدور مفاتن يف "م�شل�شل اللى مال��س كبري"، الذى  
وتـــ�ؤدى دورهـــا بعف�ية    ،  cbc قــنــاة   ُيعر�س على 
روؤيتها  تبت�شم عند  بالغة، جتعلك  �شديدة وطالقة 

اأمامك، وتده�شك من متثيلها ال�شل�س بكل براعة.
ط�ال  تتحدث  ال�شيد"  "اإميان  مفاتن  اأن  وبــرغــم 
لتكت�شف  تبت�شم،  اأن  دون  وبتجهم  بجدية  امل�شل�شل 
بعد ذلك، اأنها تعاين من م�شكلة، اإذا اأحبت �شخ�شاً 

مي�ت بعدها، وبرغم هذه اجلدية، تطفى الكثريمن 
الك�ميدية بخفة ظلها املعه�دة.

  وتق�م مفاتن اإميان ال�شيد بدور ال�شيدة التي اأتى 
لتعتني  الع��شى"  "اأحمد  الــفــنــان  اخلــديــ�ى  بــهــا 
اإقامتها  "يا�شمني عبد العزيز" اأثناء  بغزل الفنانة 
يف مــزرعــتــه خــ�فــا عليها مــن عــابــد زوجــهــا بعدما 
هــربــت مــنــه، والــــذى يــقــ�م بــــدوره الــفــنــان "خالد 
كبري"  مل��س  "اللى  م�شل�شل  اأن  ال�شاوى".يذكر 

تــاألــيــف عــمــرو حمــمــ�د يــا�ــشــني واإخـــــراج م�شطفى 
يا�شمني  وبط�لة  �شيرنجى،  �شركة  واإنــتــاج  فــكــرى 
عبد العزيز واأحمد الع��شى، وخالد ال�شاوى، ودينا 
العزيز،  الغنى، ودنيا عبد  فــ�ؤاد، واأحمد �شعيد عبد 
وحمــمــ�د حــافــظ، واإميـــان ال�شيد، وبــدريــة طلبة و 
عايدة ريا�س و فت�ح اأحمد واأحمد الرافعى واأحمد 
"ج�ني�ر" و  يــا�ــشــني  عــبــد اهلل حمــمــ�د، وحمــمــ�د 

هدى االأتربى.

طرح النجم تامر ح�شنى، ب��شرت فيلمه اجلديد 
اإن�شتجرام، ون�شر  اأنا"، عرب ح�شابه على  "م�س 
�ش�رة الب��شرت على "في�س ب�ك"، وظهر تامر 
على الب��شرت وه� يرتدي نظارة نظر مرتدًيا 

نف�شه. وي�شد  اله�اء  يف  "بيجامة" ويطري 
وتدور ق�شة فيلم "م�س اأنا"، ح�ل حالة نف�شية 
وتربطه  حــ�ــشــنــى،  تــامــر  "ح�شن"  تــ�ــشــيــب  مـــا 
عالقة ق�ية جًدا ب�الدته املري�شة وهى الفنانة 
�ش��شن بدر، حيث يحر�س دائًما على اجلل��س 

معها اأط�ل وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها 
فهى حم�ر حياته".

بجانب  بط�لته  فــى  يــ�ــشــارك  اأنا"  "م�س  فيلم 
�ش��شن  الكدوانى،  كل من ماجد  تامر ح�شنى، 

بدر، 
حال �شيحة، باال�شافة لعدد كبري من الفنانني، 
ح�شنى،  تــامــر  وحـــ�ار  و�شيناري�  ق�شة  الفيلم 
واإخــراج �شارة وفيق، الفيلم انتاج م�شرتك بني 
�شركة �شيرنجى وح�شام ح�شنى واأحمد د�ش�قى.

كما حققت اأغنية ترت م�شل�شل "ن�شل االأغراب" 
على  م�شاهدة  ملي�ن   11 ح�شنى  تامر  للنجم 
اأول �شهر  الــعــمــل  بـــدايـــة طـــرح  يــ�تــيــ�ب مــنــذ 

رم�شان وحتى االآن، 
والــعــمــل مـــن بــطــ�لــة الــنــجــمــني اأحـــمـــد ال�شقا 
واأمري كرارة، ويعر�س ط�ال اأيام �شهر رم�شان 
ON، واالأغنية من كلمات  ح�شريا على قناة 
�شارة �شعيد، اأحلان هيثم نبيل، ت�زيع م��شيقى 

فهد.

الفنية  موهبته  يثبت  اأن  ا�ستطاع 
االأع��م��ال  ع��ل��ى  ب�سماته  وي�����س��ع 
فى  فيها  ي�سارك  التي  ال��درام��ي��ة 
�سنوات قليلة، ويتغري م�سار حياته 
هو  ك��ب��ري،  ملمثل  �سهري  م��ط��رب  م��ن 
الفنان دياب الذى يتاألق هذا العام 
فى  الغريب  على  ب�سخ�سية  بدوره 
م�سل�سل "ن�سل االأغراب" .. معه كان 

هذا احلوار

اإميان ال�سيد ك�ميديا ال�سهل 
املمتنع فى "اللي مال��س كبري"

تامر ح�سنى يطرح ب��سرت 
فيلمه اجلديد "م�س اأنا"
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كيف تك�سب الأم �سداقة 
ابنتها التي اأ�سبحت �سابة ؟

هذا!..  ع�شرنا  يف  الي�شري  بــاالأمــر  والعك�س  الأمها  البنت  �شداقة  تعد  مل 
فكلما اقرتبت االأم من ابنتها كان ذلك مبثابة االأمان لها والبنتها، وكلما 
االأم عليها،  بابنتها، وزاد قلق  املحيطة  املخاطر  زادت  بينهما  الفج�ة  زادت 

ولن تنعم االثنتان اأبداً براحة البال.
وعالج  النف�شي  العالج  م�شت�شار  هــارون  اأحمد  د/  ي�جه  اخل�ش��س  بهذا 
�شخ�شية  حتمل  الربيئة  الطفلة  بابنتها  �شتتفاجاأ  االأم  اأن  اإىل  االإدمـــان 
مغايرة متاماً، وغريبة عند بل�غها ومراهقتها!!.. ويقدم هارون جمم�عة 

من الن�شائح حتت عن�ان "�شاحبيها تك�شبيها" وتت�شمن ما يلي:

افتحي ح�سابًا على �سبكة التوا�سل االجتماعية
accountخا�س  واإعـــداد  امل�شتقل،  ابنتها  عــامل  يف  االنــخــراط  االأم  على 
�شل�كياتها  ومعرفة  ابنتها  ومتابعة  االجتماعية  الت�ا�شل  �شبكة  على  بها 
ل�شخ�شية  الثالث  البعد  على  التعرف  ت�شتطيع  بذلك  فهي  واأ�شدقائها، 
على  اأنها  اكتئاب يف حني  ولديها  العزلة،  اإىل  تراها متيل  فاأحياناً  ابنتها، 
ح�شابها االلكرتوين متلك �شخ�شية مرحة �شاحبة تعليقات جميلة، وي�شري 
هارون اإىل اأن اأغلب املراهقات يهربن من ال�اقع والبيت اإىل االنرتنت، واأن 

االأم مهما بذلت فلن تنجح يف منع ابنتها من دخ�له.

اتبعي اأ�سلوب الغر�ض ال الفر�ض
مي�ل املراهقة يف هذه الفرتة متغرية، مبعنى اأنها فجاأة تتابع امل��شيقى، ثم 
امل��شة وقد تريد امل�شاركة بالعمل ال�شيا�شي، واإن عر�شت الفتاة االأمر على 
اأمها ف�شتقابل بالرف�س، لذا على االأم اأن ت�شرح لها كل اجل�انب اخلا�شة 

بامل��ش�ع وكيفية ممار�شتها له، واالإطار امل�شم�ح لها به،

ا�ستخدمي احلافز الطبيعي
اأن  عليها  تفعل؟  فماذا  ابنتها حتــب!  بــاأن  االأم  تتفاجاأ  قد  املرحلة  هــذه  يف 
تتحدث معها وتخربها باأن هذه املرحلة مرحلة اإعجاب وفقط، كما عليها 
كلية  اأواًل حتى تدخلي  ذاكــري  لها  تق�ل  كاأن  الطبيعي؛  ا�شتخدام احلافز 

مرم�قة ف�شتحظني ب�شاب يليق بك.

اعريف اأ�سدقاءها
ابنتها من اجلن�س االآخــر، وتق�ل  اأ�شدقاء  اأن تتعرف على  اأي�شاً  على االأم 
حتجم  العربة  فهذه  عليها"،  فحافظ�ا  اأختكم  "ابنتي  الكلمات:  هذه  لهم 

ت�شرفات ال�شابات، ومتنعهن من اأي جتاوزات.

اتبعي قاعدة اأربي ابنتي على اأنها حتبني ال على اأنها تخاف مني
حيث ي�ؤكد هارون اأن هذا ه� مفتاح النجاح للعالقة بني االأم وابنتها، ولي�س 
االنفتاح  ظل  يف  خاطئة  اأ�شاليب  فهي  واملراقبة،  اال�شتج�اب  اأ�شل�ب  اتباع 

الذي يعي�شه اأوالدنا الي�م.

وال�سلبة؟ ال�سائلة  احلالتني  يف  االأك�سجني  غاز  لون  هو  •  ما 
- ل�نه اأزرق.

ف�سي؟ لونها  لي�ض  املعادن  من  • اأي 
- معدن الذهب ومعدن النحا�س.

اأحمر؟ املريخ  كوكب  لون  اأ�سبح  • ملاذا 
احلديد  اأكــ�ــشــيــد  مــن  كــبــرية  كــمــيــات  عــلــى  �شطحه  احـــتـــ�اء  ب�شبب   -

)ال�شداأ(.
يتواجد  عندما  �سائًل  يكون  الكيميائية  العنا�سر  •  اأي 

يف درجة حرارة الغرفة؟
- الزئبق والربوم.

ن�شبة  ارتفاع  على  يق�شي  فه�   .. القلبية  باالأزمات  االإ�شابة  مينع  املدم�س  الف�ل  تناول  اأن  تعلم  هل   •
اإىل  تــ�ؤدي  املــ�اد التي  الك�ل�شرتول يف الدم .. و بذلك يخف�س تناول الف�ل املدم�س ن�شبة واحد باملئة من 

ت�شلب ال�شرايني. 
اليمنى.  االأذن  من  �شمعاً  اأ�شعف  الي�شرى  االأذن  اأن  تعلم  • هل 
 • هل تعلم اأن اأق�ى ع�شلة يف ج�شم االإن�شان هي ع�شلة الفك. 

 • هل تعلم اأن اجل�شم يحتمل حرارة حتى 128 درجة مئ�ية
اأحما�س  من  حت�يه  ما  و  الربوتينات  يح�ل  اأن  ميكنه  الذي  ال�حيد  الع�ش�  ه�  الكبد  اأن  تعلم  هل   •

اأمينية اإىل مادة اجلل�ك�ز اأو ال�شكر.
واحلنطة  والف�ل  واالأجا�س  واللحم  والبي�س  واللنب  اخلمائر  امل�ج�د يف  ب  فيتامني  نق�س  اأن  تعلم  •هل 
غري امل�شّنعة واحلب�ب كالفا�ش�لياء والل�بياء والبطاطا ي�ؤخر النم� وي�شّ�ه وي�شبب تهيجات وا�شطرابات 

يف االأع�شاب وام�شاكا حاّدا . 
االإن�شان  على  �شار  تاأثري  لها  يك�ن  اأن  ميكن  الباذجنان  و  اخليار  مثل  اخل�شروات  بع�س  اأن  تعلم  • هل 
�شام  تاأثري  لها  نتج عنه مــ�اد  اإىل اال�شفرار  اأن اخليار ل� حت�ل ل�نه من االخ�شرار  البح�ث  اأثبتت  حيث 
على االإن�شان كما اأثبتت اأن اخليارة املرة ذات ال�شكل املع�ج لها تاأثري �شام على االإن�شان .. و هذه املادة ال�شامة 

ت�جد يف قلب اخليارة .. كما اأثبتت البح�ث اأن اأكل الباذجنان بكرثة ي�ؤثر على اجلهاز الع�شبي لالإن�شان. 
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الرمان 

حتت�ي ثمر الرمان احلل� على %10 م�اد �شكرية، %1 حام�س الليم�ن، 
%3 بروتني،  %3 رماد ق�شر الرمان بعد جتفيفه وحرقه،  %84 ماء، 
من  قليلة  ومقادير   )A، B، C( وفيتامينات  مرة  وعنا�شر  األياف   3%
احلديد والف��شف�ر والكربيت والكال�شي�م والب�تا�س واملنغنيز ويف بذوره 

ترتفع ن�شبة امل�اد الدهنية 7-9%.
بالفيتامينات وله خ�ا�س  الغذائية وخا�شة  بعنا�شره  الرمان غني  يعترب 
ويفيد  للحرارة  وخمف�س  لــالآالم  م�شكن  فه�  عظيمة  وعالجية  وقائية 
االإ�شهال  وقاب�س حلاالت  الطق�س احلار  اأثناء  ال�شديد  العط�س  يف حاالت 

ومانع للنزيف وخا�شة الناجت عن الب�ا�شري واالأغ�شية املخاطية.
حيث ع�شري الرمان ي�شفي بع�س حاالت ال�شداع واأمرا�س العي�ن وخا�شة 
�شعف النظر واإن مغلي اأزهار الرمان يفيد يف عالج اأمرا�س اللثة وترهلها، 
ال�شيالن  املــزمــن، على قطع  االإ�ــشــهــال  الــنــزف وعــالج  اإيــقــاف  ت�شاعد على 

االأبي�س من املهبل.

خرج ال�شياد اإىل البحر كما هي عادته كل ي�م ورمى �شباكه اكرث من مرة لكنه مل يخرج اال بب�شع �شمكات 
العني  ت�شتطيع  ال�شم�س فال  ا�شعة  �شمكة ف�شية تربق حتت  كانت  لقد  مثلها  ير  احداهما غريبة عجيبة مل 
و�شط  تتل�ى  التي  ال�شمكة  اإىل  يده  ومد  اعظمك  ما  ربي  �شبحانك  الطيب  ال�شياد  فقال  كثريا  اليها  النظر 
�شمع �ش�تا يق�ل  للعجب فقد  ويا  و�ش�اء  لتك�ين غذاء  النار  ا�شعك ف�ق  ان  انطلقي فحرام  اال�شماك وقال 
ا�شكرك ايها ال�شياد الطيب فقال �شبحانك يا ربي �شمكة تتكلم اذهبي اذهبي فقالت ال اريد اوال ان اعطيك 
مكافاأة فقال اذهبي انت حرة ل�جه اهلل الكرمي وعندما حكى لزوجته ما ح�شل ..نهرته الزوجة القا�شية ب�شدة 
وغالظة وقالت ارجع للبحر مر اخرى وناد عليها واطلب مكافاأة ايها الزوج الفا�شل اخلايب فذهب امل�شكني اإىل 
البحر ونادي على ال�شمكة الف�شية التي اطلت عليه من املاء لتق�ل اعرف ماذا حدث ال حتكي �شيئا �شاألبي لك 
ثالث طلبات فقط واحذر زوجتك مني عد االن و�شتجد مفاجاأة يف انتظارك وعاد ليجد بيته اخل�شبي قد ا�شبح 
جميال لكن الزوجة الطماعة �شرخت وقالت اريد ن�ال ين�شج احلرير وال�ش�ف وقطيعا من املاعز وحظرية 
مليئة بالدجاج هيا يا زوجي العزيز اذهب هيا فذهب امل�شكني اإىل البحر ليجد ال�شمكة يف انتظاره وقالت عد 
اإىل بيتك و�شتجد ما طلبته زوجتك هناك وعاد بالفعل ووجد ماطلبت زوجته لكنها �شرخت فيه مرة ثالثة 
وقالت عد اليها واطلب منها الذهب والف�شة واجل�اهر فقال ال�شياد امل�شكني لقد حذرت انها لن تلبي اال ثالث 
طلبات فاعلمي هذا طلبك الثالث ب�شيط وكفانا ما نحن فيه ولنحمد اهلل فقذفته ببكرة ال�ش�ف و�شرخت فيه 
اذهب ايها الطائ�س فعاد ووجد ال�شمكة يف انتظاره وقالت حان االن وقت الراحة عد اإىل بيتك ارج�ك وعاد 
ليجد معزة كبرية جتل�س قرب الن�ل تغزل احلرير وملا راأته �شرخت فيه فقال لها ايتها القا�شية ا�شرخي مرة 
ثانية و�شتك�ن ال�شكني يف انتظارك ف�شكتت وكانت هذه اخر مرة ت�شرخ فيها وبقيت على حالها حتى جاء ل�س 

ي�ما ف�شرقها وباعها الأحد االغنياء لتك�ن غذاء و�ش�اء. 

التغذية  كــ�رابــلــيــ�فــا، خــبــرية  اأولــغــا  الــدكــتــ�رة  اأعلنت 
دائـــمـــا فائدة  يــجــلــب  تـــنـــاول اجلــــزر ال  اأن  الــرو�ــشــيــة، 

للج�شم.
ن�ف��شتي  لــ�كــالــة  حـــديـــث  يف  ــائــيــة  االأخــ�ــش وتــ�ــشــري 
الرو�شية لالأنباء، اإىل اأن االأ�شخا�س الذين يعان�ن من 
اأمرا�س الكبد، ممن�ع�ن من تناول اجلزر، الأن الكبد 

يف هذه احلالة ال ميكنه امت�شا�س الكاروتني.
بالطبع اجلزر مادة غذائية مفيدة، حتت�ي  وت�شيف، 

التي   ،C و   E وكــذلــك   В جمم�عة  فيتامينات  على 
الفريو�شية.  االأمــــرا�ــــس  مبــكــافــحــة  لــلــجــ�ــشــم  تــ�ــشــمــح 
التمثيل  عملية  ت�شريع  عــلــى  ي�شاعد  اجلـــزر  اأن  كــمــا 
الغذائي ويح�شن الدورة الدم�ية ويقلل من م�شت�ى 

الك�لي�شرتول ال�شار، وي�شاعد على تخفي�س ال�زن.
اجلزر،  بتناول  اأن�شح  ال  هــذا،  اإىل  "باالإ�شافة  ولكن، 
اأو  اأو تقرحات مع�ية  املعدة  كل من يعاين من قرحة 

التهابات جدران االأمعاء الدقيقة".

طبيب يك�سف عن املمن�عني من تناول اجلزر

طيور الفلمنغو يف بحرية ماحلة يف الرنكا ، قرب�ض.  رويرتز


