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التناوب على العمل اأف�ضل الحتواء كورونا 
�إىل  كوفيد19-  �إ���ص��اب��ة  حت���ّول  ل��ت��ف��ادي  ��صرت�تيجية  �أف�����ص��ل  ت��ق��وم 
�أو مدر�صة ما على تنظيم �لعمل باملناوبة بني  ب��وؤرة وبائية يف �صركة 
جمموعتني، �إحد�هما حت�صر �إىل موقع �ملوؤ�ص�صة و�لثانية تعمل من 

�ملنزل، وفق ما �أظهرت در��صة فرن�صية.
�أبرزها  �لهيئات،  �لعديد من  �ملتاأتون من  �لدر��صة  و�صعى معّدو هذه 
�لوطني  و�ملعهد  ����س(  �ر  �ن  )�صي  �لعلمية  للأبحاث  �لوطني  �ملركز 
للأبحاث يف علوم �ملعلوماتية و�لأمتتة )�إنريا( وجامعة باري�س، �إىل 
معرفة �أّي تدبري هو �لأكرث جناحا "لحتو�ء �نت�صار وبائي يف �أو�صاط 

ما ينطلق من �إ�صابة و�حدة".
وهي  للدر��صة  خ�صعت  �لتي  �لثلثة  للمو�قع  عينها  �لنتيجة  و�أت��ت 
�صركة ومدر�صة �بتد�ئية و�صّف �إعد�دي يف مدر�صة ثانوية. وخل�صت 
هذه �لدر��صة �لتي ن�صرت نتائجها يف جمّلة "بلو�س كومبيوتاي�صونال 
�لأكرث  بالتدرج من  �أف�صل �ل�صرت�تيجيات هي  �أن  بايولودجي" �إىل 
�إىل �لأقّل جناعة "مناوبة �أ�صبوعية ومناوبة يومية وتعاقب �أ�صبوعي 
�ملمكن  م��ن  �ل��ت��ي  �لتعاقب  ��صرت�تيجية  وتق�صي  يومي".  وت��ع��اق��ب 
�لتلميذ  �أو  �مل��وّظ��ف��ني  ب��ني  �جلماعة  وح��دة  على  حفاظا  �عتمادها 
بح�صور �جلميع �إىل �ملكتب �أو �ل�صّف يف �لوقت عينه ثّم بقاء �جلميع 
يف �ملنزل. �أما يف حالة �ملناوبة، فتنق�صم �جلماعة �إىل جمموعتني مع 

جمموعة �أوىل تق�صد �ملقّر وثانية تبقى يف �ملنزل قبل عك�س �لأدو�ر.
�لتعليم  موؤ�ص�صات  م��ن  ج��زء  "�لهجني" يف  �لنظام  ه��ذ�  �عُتمد  وق��د 
�لثانوي و�ملد�ر�س يف فرن�صا خلل �لعام �لدر��صي �ملن�صرم وقد يعاود 
�لعمل به يف حال تدهور �لو�صع �لوبائي، حتى لو ما ز�ل مقّرر� حتى 

�ل�صاعة ح�صور كّل �لتلميذ �إىل �ملد�ر�س.

اجلائحة تزيد اأعداد امل�ضردين 
تعي�س  كانت  �لتي  �لغرفة  �إيجار  مونيكا  منزل  مالك  �صاعف  عندما 
فيها مع بناتها �لثلث يف �صاو باولو فجاأة، مل يكن �أمامهن خيار �صوى 
�لعي�س يف �ل�صو�رع، على غر�ر عدد متز�يد من �لفقر�ء يف �لعا�صمة 
�أوقات ع�صيبة خلل جائحة  �لقت�صادية للرب�زيل. مرت مونيكا يف 
وبناتها  نف�صها  �إط��ع��ام  ب��ني  �لخ��ت��ي��ار  على  �أج��ربه��ا  م��ا  كوفيد19-، 
�للو�تي تبلغ �أعمارهن 12 و9 و3 �صنو�ت �أو دفع �إيجار �صقتها. وقالت 
مونيكا )33 عاما( �لتي �أقامت خميما مرجتل للعائلة قبل �أ�صبوع 
يف بل�صا دي ريبوبليكا )�صاحة �جلمهورية( يف قلب �ملدينة �لتي يبلغ 
�لإيجار،  على  �صيء  ك��ل  �أنفقنا  "�إذ�  ن�صمة  مليون   12 �صكانها  ع��دد 
فوق  �صقف  جم��رد  م��ن  �أك���رث  �إىل  يحتاجون  �ل��ن��ا���س  �صناأكل؟  فكيف 
روؤو�صهم، �ألي�س كذلك؟". و�أو�صحت �أنها مت�صي �أيامها يف جمع مو�د 
قابلة لإعادة �لتدوير وبيعها وهي تك�صب ما بني 20 و30 ريال )ما 
بني 4 و6 دولر�ت( يف �ليوم، قبل �أن جتلب بناتها من �ملدر�صة. ودفع 
�رتفاع معدلت �لبطالة و�لأ�صعار، خ�صو�صا يف ما يتعلق بالإيجار�ت، 

خلل �جلائحة، بالعديد من �لأ�صخا�س على غر�رها �إىل �ل�صو�رع.

خبرية يف لغة اجل�ضد ت�ضارك حياًل ملعرفة تفكري االآخرين
توك  تيك  تطبيق  على  ح�صابها  عرب  �جل�صد  لغة  يف  خبرية  �صاركت 

�صل�صلة من �حليل و�لن�صائح ملعرفة ما يفكر فيه �لنا�س.
�أكرث من مليون متابع  باتري�صيا  فاإن لدى  بح�صب �صحيفة م��ريور، 
على تيك توك، وتقوم بانتظام بتحميل مقاطع فيديو، ت�صارك فيها 
حيًل عن لغة �جل�صد، مبا يف ذلك كيفية �لظهور مبظهر �أكرث ثقة، 

وكيفية �لتعامل مع �ملو�قف �لجتماعية.
وقد قامت باتري�صيا موؤخر�ً بتحميل بع�س �ملقاطع حول كيفية قر�ءة 
"�إذ�  باتري�صيا:  قالت  �ملقاطع،  �أح��د  يف  �لآخ��ري��ن.  ل��دى  �جل�صد  لغة 
�أنهم مهتمون  �إىل  �أق��د�م �لآخرين موجهة نحوك، فهذ� ي�صري  كانت 
ي�صري  فقد  عنك،  بعيد�ً  �أقد�مهم  توجيه  �إذ� مت  �أما  باحلديث معك. 
�أو �لرغبة يف �خل��روج من  �ل��ر�ح��ة  �أو ع��دم  ذل��ك �إىل ع��دم �هتمامهم 
حركات  من  يزيدون  �لنا�س  �أن  �أي�صاً،  باتري�صيا  وك�صفت  �ملحادثة” 
�أنها حماولة  �أج�صامهم عندما يكذبون، م�صيفة  �ل�صفلي من  �جلزء 

من �لدماغ للختباء و�لهرب مما يتعر�س له.
يخفون  �لآخ����رون  ك��ان  "�إذ�  قائلة:  �ليدين  �إىل  باتري�صيا  و�نتقلت 
�أيديهم �أثناء حديثهم �إليك، فهذ� يعني �أنهم ي�صعرون بعدم �لرتيح 
ول يريدون �مل�صاركة يف �ملحادثة، �أما �إذ� ك�صفو� �أيديهم �أثناء �ملحادثة 

فهذ� يعني �أنهم ي�صعرون بالر�حة ويحبون �إجر�ء �حلديث معك".
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دواء �ضهري ملحاربة 
اإ�ضابات كورونا ال�ضديدة

تو�صلت در��صة جديدة �إىل �أن عقار� يخف�س ن�صبة �لكولي�صرتول قد ي�صاعد 
يف حماربة �إ�صابات كورونا �ل�صديدة.

يف  باحثني  ف��اإن  �إنرتنا�صيونال"،  بر�س  "يونايتد  وكالة  ذك��رت  ما  وح�صب 
�جلامعة �لعربية يف �لقد�س لحظو� �أن "كوفيد19-" ي�صبب تر�كما كبري� 

للكولي�صرتول، مما يوؤدي �إىل �لتهاب �خلليا.
ووجد �لباحثون، خلل جتاربهم �ملعملية، �أن عقار "فينوفايرب�ت" �خلاف�س 
للكولي�صرتول، و�لذي يتم ت�صويقه با�صم TriCor، قلل ب�صكل فعال من 

�لأ�صر�ر �لتي حلقت بخليا �لرئة و�أوقف �نت�صار فريو�س كورونا.
 15 ��صتهدفت  �ل��در����ص��ة  �أن  �إنرتنا�صيونال"  ب��ر���س  "يونايتد  و�أو���ص��ح��ت 
مري�صا فقط، مما يعني �أنها ما تز�ل يف �حلاجة �إىل تو�صيع نطاق �لتجارب 

لتاأكيد �لنتائج.
يف  كيلي  �لعقاقري يف جامعة  علم  �ملتخ�ص�س يف  ريت�صارد�صون،  �آلن  وق��ال 
�أن  ميكن  "�لفينوفيرب�ت  �أن  تظهر  �لنتائج  �إن  باإجنلرت�،  �صتافورد�صاير 
يقلل من فر�صة دخول �ملري�س �إىل �مل�صت�صفى، وميكن �أن يقلل كذلك �ملدة 
وقد  للأك�صجني،  ويقلل من حاجته  �مل�صت�صفى،  يق�صيها يف  �لتي  �لزمنية 

يقلل �أي�صا من خطر �ملوت".
وتابع: "�أنا متفائل بحذر، على �عتبار �أن �لدر��صة ��صتهدفت عدد� �صغري� 

جد� من �ملر�صى، لذلك �أنا حذر".

اإح�ضاء اأول لـ 211 اإيغوانا 
زهرية يف غاالباغو�س 

يف  غ��الب��اغ��و���س  يف  علمية  بعثة  �أج����رت 
�لإكو�دور �أّول �إح�صاء حليو�نات �لإيغو�نا 
�ن��ت�����ص��اره��ا على  يقت�صر  �ل��ت��ي  �ل��زه��ري��ة 
�لأرخبيل  من  مرّبعا  م��رت�   25 حميط 
ومل يتطّرق �لعلماء �إىل حالتها �صوى يف 
2009، وفق ما �أعلن متنّزه غالباغو�س 

�لوطني )جي �ن بي(.
من  وعن�صر�  عاملا  ثلثني  نحو  و�صارك 
حر�س �ملتنّزه يف هذه �ملهّمة �لتي �أجريت 
يف �آب/�أغ�صط�س و��صتمرت حو�ىل ع�صرة 
�أي���ام يف حميط ب��رك��ان وول���ف، يف �صمال 
جزيرة �إيز�بيل )كربى جزر �لأرخبيل(. 
عدد  "تقدير  ب���  �لعملية  ه��ذه  و�صمحت 
هذه �حليو�نات ب� 211 �إيغو�نا زهرية"، 

بح�صب ما جاء يف بيان �ملتنّزه.
�لزهرية  �لإي���غ���و�ن���ا  �ن��ت�����ص��ار  وي��ق��ت�����ص��ر 
"ما  مرّبعا  كيلومرت�   25 حميط  على 
يجعلها يف و�صع ه�ّس" وهي تعّد معّر�صة 
للخطر ب�صّدة مبقت�صى ت�صنيف �لحتاد 
�لدويل للطبيعة، على ما قال و��صنطون 
"غالباغو�س  منظمة  يف  �مل�صوؤول  تابيا 
نّظمت  �لتي  �لأمريكية  كون�صرفن�صي" 
غالباغو�س  م���ت���ن���ّزه  م���ع  �مل��ه��م��ة  ه����ذه 

�لوطني.

 اأربعة تغيريات ب�ضيطة يف منط احلياة 
ميكنها امل�ضاعدة يف درء مر�س األزهامير �ص 23

االأ�ضربين ميكن ا�ضتخدامه 
لعالج �ضرطان الثدي

يعتقد �لباحثون �أن �إعطاء �لأ�صربين للمري�صات �للو�تي يعانني من 
�أن يعزز فر�س بقائهن على  �صكل عدو�ين من �صرطان �لثدي ميكن 

قيد �حلياة.
وياأمل �لباحثون �أن ينقذ م�صكن �لأمل �لرخي�س و�ملتوفر على نطاق 
ل�صرطان  �لقيا�صي  بالعلج  �لأرو�ح، عندما يقرتن  �لعديد من  و��صع 
�لثدي، وهي �أول در��صة �صريرية تخترب ما �إذ� كان �لأ�صربين ميكن �أن 
يجعل �لأور�م �أكرث ح�صا�صية لأدوية �لعلج �ملناعي يف �صرطان �لثدي 

�ل�صلبي �لثلثي.
ووجدت مر�جعة �صابقة ل� 118 در��صة تغطي 18 نوًعا خمتلًفا من 
�صحية  لأ�صباب  �لأ���ص��ربي��ن  يتناولون  �ل��ذي��ن  �ملر�صى  �أن  �ل�صرطان، 

�أخرى كانو� �أكرث �أمًل بن�صبة 20 يف �ملائة للبقاء على قيد �حلياة.
��ا �أن �جل��م��ع ب��ني �ل��ع��لج �ملناعي  �أي�����صً ووج����دت �ل��ت��ج��ارب �مل��ع��م��ل��ي��ة 
و�لأ�صربين ي�صاعد على �لتحكم يف منو �لورم يف �لفئر�ن ب�صكل �أكرث 
�أرم�صرتوجن،  �آن  �ملناعي وحده، و�صتقوم �لدكتورة  جناًحا من �لعلج 
 Christie NHS Foundation Trust موؤ�ص�صة  م��ن 
�لأ�صربين  مع  �ملناعي  للعلج  �أفيلوماب  عقار  بتجربة  مان�ص�صرت  يف 

وبدونه، قبل �أن يخ�صع �ملر�صى للجر�حة و�لعلج �لكيميائي.

فوائد الفلفل احللو
يحتوي �لفلفل  على كميات كبرية من �لكاليوم و�لكالي�صيوم 
و�لزنك و�ملغني�صيوم. وهو مليء بالفيتامينات �ل�صرورية، 

كفيتامني "�أي" وفيتامني "بي" وفيتامني "�صي".
كما يحتوي �لفلفل �لأحمر على كميات �أكرب من فيتامني 
ن�صبة  وت�صل  �لفلفل،  م��ن  �لأخ���رى  �لأن����و�ع  م��ن  "�صي" 
�إىل  �لأح��م��ر  �لفلفل  غ��ر�م من   100 "�صي" يف  فيتامني 
�أكرث مادة غذ�ئية يف �لطبيعة  بذلك  400 مليغر�م وهو 
مثالية  غ��ذ�ئ��ي��ة  م���ادة  جعله  م��ا  "�صي"،  بفيتامني  غنية 
للق�صاء على �ل�صمنة، كون �أن فيتامني "�صي" ي�صاعد على 
�صنع هرمون نور�درينالني �لذي يقتل �لدهون يف �جل�صم. 
فيما حتتوي �لأنو�ع �لأخرى من �لفلفل على نحو 140 

مليغر�م من فيتامني "�صي" لكل 100 غر�م.
م�صاد  فهو  كبرية،  �صحية  خ�صائ�س  له  �حللو  و�لفلفل 
على  وي�����ص��اع��د  ل����لأمل،  وم�صكن  ول��ل�����ص��رط��ان،  للبكترييا 
�لدهون  ن�صبة  كما يخف�س  �ل��دم،  �ل�صكر يف  ن�صبة  �صبط 
�لفلفونويد  م��رك��ب��ات  ع��ل��ى  وي��ح��ت��وي  و�ل��ك��ول�����ص��رتول. 
و�لكاروتينات ولوتني وزياك�صانثني وكريبتوز�نتني، وهي 
�أك�صدة حتمي �جل�صم من �للتهابات وتقي من  م�صاد�ت 

�لأمر��س وتقلل من ن�صب �لإ�صابة باأمر��س �لقلب.

ا�ستخدامات الفلفل يف الطب
�ل�����ص��ك��ان �لأ���ص��ل��ي��ون لأم��ري��ك��ا ه��م �أول م��ن ع���رف فو�ئد 
من  للعلج  و����ص��ت��خ��دم��وه  �ل��ع��لج  ويف  �ل��ط��ب  يف  �لفلفل 
�حللو  �لفلفل  وي�صتخدم  �للتهابات.  ولوقف  �لإ�صابات 
وللوقاية  �ل��ر�أ���س  �آلم  ع��لج  يف  �حلديث  �لطب  يف  �أي�صا 
من �أمر��س �لقلب. ون�صح موقع "فيت فور فون" �لأملاين 
�لإكثار بتناول �لفلفل طازجا لل�صتفادة من فيتاميناته 

�لكثرية.

غري نظامك الغذائي لتقلل املخاطر
كال�صرطان  خطرية  �أم��ر����ص��ا  �ملزمنة  �للتهابات  ت�صبب 
و�ل�صكري و�لزهامير. وهناك ما يعرف بالنظام �لغذ�ئي 
�مل�صاد لللتهابات، �أظهرت در��صات خمتلفة �أنه ميكن �أن 
يقلل من خطر �لإ�صابة باأمر��س �لقلب و�ل�صرطان. فما 

هو هذ� �لنظام �لغذ�ئي؟
م���دى خطورة  �إىل  و���ص��وًح��ا  �أك���رث  ب�صكل  �ل��ع��ل��م  ت��و���ص��ل 
�لل��ت��ه��اب��ات ع��ل��ى �جل�����ص��م، وت��رت��ب��ط �لل��ت��ه��اب��ات ببع�س 
ومر�س  �ل�صرطان  �أن���و�ع  بع�س  مثل  �لفتاكة  �لأم��ر����س 
�ل���زه���امي���ر. وغ��ال��ًب��ا م���ا ي��ت��م ع���لج �لل��ت��ه��اب��ات �ملزمنة 
�أو �لأدوي������ة �مل�����ص��ادة ل��لل��ت��ه��اب��ات مثل  ب��ال�����ص��ت��ريوي��د�ت 

�لإيبوبروفني �أو �ملكملت �لغذ�ئية.
�لغذ�ئي  "�لنظام  �أن  �أظ��ه��رت  �حلديثة  �لأب��ح��اث  �أن  بيد 
�لعلجية  �لو�صائل  �أف�صل  �أح��د  هو  لللتهابات"  �مل�صاد 

و�لوقائية، بح�صب موقع "بيزن�س �إن�صايدر" �لأملاين.

خطورة االلتهابات املزمنة
ت���ق���ول �ل��ط��ب��ي��ب��ة م�����اري ري���ك���ر م���ن ج��ام��ع��ة �أري����زون����ا �إن 
ي�صتخدم  فج�صمنا  �صيًئا  �أم��ًر�  د�ئًما  لي�صت  "�للتهابات 
ذلك  ملحظة  وميكن  �لتعايف"،  على  كاإ�صارة  �للتهابات 
�مللتهب. ومع  للجرح  وت��ورم  مثل عندما يحدث �حمر�ر 
�أمر��س  �إىل  ي���وؤدي  ك��ان �لل��ت��ه��اب م��زم��ًن��ا، فقد  �إذ�  ذل��ك 
و�ل�صكري  �ل��ق��ل��ب  و�أم����ر������س  �ل�����ص��رط��ان  م��ث��ل  خ��ط��رية 

و�لربو.
وهذ� هو �لوقت �لذي يكون فيه �تباع نظام غذ�ئي م�صاد 
�أن ي�صاهم  �أهمية حيث من �ملفرت�س  �أمر� ذ�  لللتهابات 

هذ� �لنظام يف تقليل �للتهابات �ملزمنة باجل�صم.

ما هو النظام الغذائي امل�ساد لاللتهابات؟
�إنه لي�س جمرد حمية غذ�ئية ملدة معينة و�إمنا هو �أقرب 
ماري  �لطبيبة  ت��ق��ول  ح�صبما  �إر����ص���ادي،  ح��ي��اة  من��ط  �إىل 
�مل�صاد  �لغذ�ئي  �لنظام  ويركز  �أريزونا.  ريكر من جامعة 
لللتهابات على �لأطعمة �ملتكاملة غري �مل�صنعة، وي�صمح 
�لغذ�ئية  بالعنا�صر  �لغنية  �لأطعمة  من  �لعديد  بتناول 

مثل �صمك �ل�صلمون و�لتوت و�ملك�صر�ت.
�لأطعمة �لتي ين�صح بتناولها

و�ملاكريل،  و�ل�صردين  �ل�صلمون  مثل  �لدهنية:  �لأ�صماك 
فاأحما�س �ل� �أوميغا 3 �لدهنية يف هذه �لأطعمة حتتوي 
على خ�صائ�س م�صادة لللتهابات وهي �صرورية ملو�زنة 

�أوميغا 6، و�لتي ميكن �أن ت�صبب �للتهاب.
على  �لبكر  �ل��زي��ت��ون  زي��ت  يحتوي  �لبكر:  �ل��زي��ت��ون  زي��ت 
تاأثري�ت  ل��ه  �ل���ذي  م��رك��ب خ��ا���س ي�صمى �لأول��ي��وك��ان��ث��ال 
وكذلك  �لإيبوبروفني.  ملادة  م�صابهة  لللتهابات  م�صادة 
كرنب بروك�صل و�لربوكلي و�لفلفل �حللو و�لفو�كه مثل 

�لكيوي و�لربتقال.
�لغذ�ئية  �لعنا�صر  �أن  �ل��ب��اح��ث��ون  وج��د  فقد  �مل��ك�����ص��ر�ت: 
�لدهنية   3 �أوميغا  �أحما�س  مثل  �ملك�صر�ت،  يف  �مل��وج��ودة 
وم�صاد�ت �لأك�صدة و�ملاغني�صيوم، ميكن �أن ت�صاعد يف تقليل 

�للتهاب، بح�صب ما �أفاد موقع "بيزن�س �إن�صايدر".
�ل���ربي و�لتوت  و�ل��ت��وت  �لأزرق  �ل��ت��وت  �ل��ت��وت: وخ��ا���ص��ة 
�لأ���ص��ود و�ل��ت��وت �لأح��م��ر و�ل��ف��ر�ول��ة. فقد وج��دت در��صة 
ُن�صرت يف �ملجلة �لدولية للعلوم �جلزيئية �أن �لتوت يحتوي 
على مركبات تقي من �للتهابات و�أمر��س �لقلب وت�صاعد 

يف تقليل خماطر �لإ�صابة باأنو�ع معينة من �ل�صرطان.

دلتا ت�ضاعف احتمال 
دخول امل�ضت�ضفى 

�أم�س  ب��ري��ط��ان��ي��ة   در�����ص���ة  ك�صفت 
�ل�صبت �أن �حتمال دخول �مل�صابني 
�أكرب  �مل�صت�صفى  �إىل  باملتحورة دلتا 
ذلك  ح��دوث  �إمكانية  من  مبرتني 
�ألفا.  ب��امل��ت��ح��ورة  �مل�����ص��اب��ني  ل���دى 
�ملوؤلفة  ب��ري�����ص��ان��ي�����س  �آن  و�أك������دت 
�مل�صاركة يف �لدر��صة "يظهر بحثنا 
�أنه لو مل يكن لدينا لقاحات، فاإن 
�لوباء ب�صبب �ملتحورة دلتا �صي�صع 
�أكرب  �ل�صحي  �لنظام  على  �صغطا 
ل���و ك���ان ن��اجت��ا ع���ن �ملتحورة  مم���ا 
�ملتحورة  �أن  �مل��ع��روف  وم��ن  �ألفا". 
دل��ت��ا �ل��ت��ي ر���ص��دت ل��ل��م��رة �لأوىل 
للنتقال  قابلية  �أك���رث  �ل��ه��ن��د،  يف 
ب��ح��و�ىل م��ا ب��ني 40 يف �مل��ئ��ة �إىل 
60 يف �ملئة من �ملتحورة �ألفا �لتي 
نهاية  �مل��ت��ح��دة  �ململكة  يف  ظ��ه��رت 

�لعام 2020.
�ل��ق��ل��ي��ل من  ل��ك��ن م���ا ز�ل ه���ن���اك 
�مل��ع��ل��وم��ات ح���ول ���ص��دت��ه��ا، رغ���م �أن 
��صكتلند�  يف  �لأول����ي����ة  �ل��ب��ي��ان��ات 
�رت���ف���اع  �إىل  ت�����ص��ري  و����ص���ن���غ���اف���ورة 
و�لإ�صابة  �ل���ص��ت�����ص��ف��اء  �ح��ت��م��ال 
ح��ادة من كوفيد مع هذه  باأ�صكال 

�ملتحورة.
�ملن�صورة  �ل��در����ص��ة  م��وؤل��ف��و  وح��ل��ل 
�إنفك�صو�س  لن�صت  "ذي  جملة  يف 
ديزيزز" بيانات �أكرث من 43 �ألف 
�إ�صابة م�صجلة يف �إنكلرت� بني 29 
�أيار/مايو، وهي  �آذ�ر/مار�س و23 
�ل��ف��رتة �ل��ت��ي ب���د�أت �مل��ت��ح��ورة دلتا 

�لنت�صار عرب قناة �ملان�س.
�ملرتبطة  �لإ���ص��اب��ات  ن�صبة  وك��ان��ت 
�مل���ئ���ة يف  80 يف  �أل���ف���ا  ب���امل���ت���ح���ورة 
�مل���ت���و����ص���ط خ������لل ت���ل���ك �ل���ف���رتة 
�لأول،  �لأ����ص���ب���وع  يف   %  99،8(
يف   %  34،8 �إىل  و�ن��خ��ف�����ص��ت 
 20 �لأ�صبوع �لخ��ري(، فيما كانت 

يف �ملئة ب�صبب �ملتحورة دلتا.

الهند تلّقح 10 ماليني 
يف يوم واحد 

مليني  ع�������ص���رة  �ل���ه���ن���د  ل���ّق���ح���ت 
يوم  يف  كوفيد19-  �صد  �صخ�س 
و�ح��������د، وه�����وع�����دد ق���ي���ا����ص���ي، كما 
هذ�  �صلطات  �ل�صبت  �أم�����س  �أعلنت 
�ل��ب��ل��د �لآ����ص���ي���وي �ل��ع��م��لق �لذي 
يحاول مو�جهة موجة جديدة من 

�لوباء.
ناريندر�  �ل������وزر�ء  رئ��ي�����س  و�أ����ص���اد 
�لذي  �مل�صهود"  ب�"�لإجناز  م��ودي 
ثاين  �لتي  �لهند  �جلمعة  حققته 
�أكرب دولة يف �لعامل يف عدد �ل�صكان 
�لذي يبلغ 1،3 مليار ن�صمة. وكتب 
على تويرت "�أقدم تهايّن ملن تلقو� 
�للقاح وملن �صاهمو� يف �إجناح حملة 

�لتح�صني هذه".
وت���اأم���ل �حل��ك��وم��ة �ل��ه��ن��دي��ة �لتي 

الفلفل احللو.. ثمرة عاملية حمبوبة فما هي فوائدها؟

واالأ�سفر  كاالأحمر  املختلفة،  األ��وان��ه  الفلفل  مييز  م��ا 
واالأخ�سر، وكذلك اختالف نكهاته، بيد اأن اأنواعه املختلفة 
واأ�سكاله املتنوعة متتاز بفوائدها املذهلة، اإذ ين�سح به يف 
فوائد  فما   ال��وزن.  ولتخفيف  االأمرا�ض  من  الكثري  عالج 

الفلفل احللو؟
اأو الفليفلة، كما يطلق عليها يف بالد  ينتمي الفلفل احللو 
ال�سام اإىل ف�سيلة النباتات الباذجنانية ويعتقد اأن موطنه 
االأ�سلي هو املك�سيك، اإذ عرث على بع�ض املكت�سفات االأثرية 
7 اآالف �سنة، كما ذكر  التي ت�سري اإىل وجوده هناك قبل 

تقدمي  يف  املخت�ض  االأمل��اين  "غيزوندهايت"  موقع 
طريق  عن  الفلفل  وانتقل  الطبية.  الن�سائح 

ثم  ومن  الو�سطى،  اأمريكيا  اإىل  الطيور 
القارة  اكت�ساف  بعد  الب�سر  مع  انتقل 

االأمريكية اإىل اأوروبا ومن اإىل اأنحاء 
العامل االأخرى قبل نحو 400 عام.
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�ش�ؤون حملية

•• العني - الفجر

�مل��ت��ح��دة وجامعة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  ج��ام��ع��ة  نظمت 
�مللك �صعود باململكة �لعربية �ل�صعودية ور�صة تعريفية 
جلامعة  �ل�صرت�تيجية  �لبحثية  “�لتوجهات  بعنو�ن: 
�لور�صة  ه��ذه  وت��اأت��ي  �صعود"،  �مللك  وجامعة  �لإم���ار�ت 
�صمن تو�أمة �لتعاون ما بني �ملوؤ�ص�صتني �أحد �لأن�صطة 

�ملنبثقة من جمل�س �لتن�صيق �ل�صعودي- �لإمار�تي.
وق����د �أو����ص���ح �لأ����ص���ت���اذ �ل���دك���ت���ور حم��م��د ح�����ص��ن علي 
ن��ائ��ب م��دي��ر �جل��ام��ع��ة ل��ل�����ص��وؤون �لأك��ادمي��ي��ة بالإنابة 
م��ع جامعة  �ل��ت��ع��اون  �إىل  �لإم����ار�ت تنظر  ب��اأن جامعة 
يف  ي�صاهم  وه��ام  �إ�صرت�تيجي  تعاون  باأنه  �صعود  �مللك 
حتقيق �لروؤى �مل�صرتكة ويعزز من قدر�ت �ملوؤ�ص�صتني 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة و�ل��ب��ح��ث��ي��ة و�ل�����ذي ب�����دوره ي��ن��ع��ك�����س على 
يف  ن�صعى  و�ن��ن��ا  و�لأك���ادمي���ي���ة،  �لتعليمية  �مل��خ��رج��ات 
زيادة �أو��صر هذ� �لتعاون من خلل مبادر�ت و�أن�صطة 
خمتلفة توؤدي �إىل دعم �لتطلعات �ل�صرت�تيجية لكل 
�جلامعتني  من  عمل  فريق  هذ�  و�أن  كما  �ملوؤ�ص�صتني. 
و�أ�صار  �لتعاون.  ه��ذ�  لنتائج  �ل��دوري��ة  باملر�جعة  يقوم 
هناك  ب��اأن  �لأك��ادمي��ي��ة  لل�صوؤون  �جلامعة  مدير  نائب 
فرق  ق��ب��ل  م��ن  م��ر�ج��ع��ت��ه��ا  ي��ت��م  م�صتقبلية  م���ب���ادر�ت 
�لأكادميية  و�لأن�صطة  �لعلمي  بالبحث  �لعمل مت�صلة 
وبر�مج  بحثية  م�صاريع  يف  ت�صاهم  و�لتي  و�لتعليمية 

�أكادميية وتعزز من �لتبادل �لطلبي و�لباحثني.
كما �أو�صح �صعادة �لدكتور خالد بن �إبر�هيم �حلميزي 
و�لبحث  �لعليا  للدر��صات  �صعود  �مللك  جامعة  وكيل 
على  مكانتها  ل��ت��ع��زي��ز  ت�صعى  �جل��ام��ع��ة  ب����اأن  �ل��ع��ل��م��ي 
على  و�خلليجي  �ل��ع��م��وم  وج��ه  على  �ل���دويل  �ل�صعيد 
�لو�ردة  �لبحثية  �مل��ج��الت  جميع  يف  �خل�صو�س  وج��ه 
�ململكة  وروؤي�����ة  للجامعة  �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �خل��ط��ة  يف 
تطوير  زي�����ادة  �إىل  �جل��ام��ع��ة  ت��ه��دف  ك��م��ا   ،2030
�لتي حتقق منافع  �ل�صرت�تيجية  �لدولية  �لتحالفات 
قامت  �ل��روؤي��ة،  هذه  من  وكجزء  وم�صتد�مة،  متبادلة 
للتعاون  تفاهم  م��ذك��رة  بتوقيع  �صعود  �مل��ل��ك  جامعة 
�لعربية، وق��د مكنت  �لإم���ار�ت  �لأك��ادمي��ي مع جامعة 

�ملجالت  تعاون يف  هناك  يكون  �أن  �لتفاقية من  هذه 
�ملبادر�ت  من  ع��دد  ط��رح  ومت  �مل�صرتك،  �لهتمام  ذ�ت 
�لبحثية �مل�صرتكة بني �جلانبني مب�صاركة �أع�صاء هيئة 
�لتدري�س و�لباحثني ومناق�صة �ملجالت �لتي متكنهما 
من �إقامة م�صاريع بحثية م�صرتكة . وتبادل �لزيار�ت 
�لعلمية ملناق�صة �صروط ونتائج تلك �مل�صاريع �لبحثية.

وق����د ب������د�أت �ل���ور����ص���ة ب��ك��ل��م��ة ت��رح��ي��ب��ي��ة م���ن �لنائب 
�لأ�صتاذ  �لإم�����ار�ت  بجامعة  �لعلمي  للبحث  �مل�����ص��ارك 
من  بامل�صاركني  رحب  حيث  م��ر�د  علي  �أحمد  �لدكتور 
على  م��وؤك��د�  �جلامعتني  م��ن  �لتدري�س  هيئة  �أع�����ص��اء 
�ملجتمع  تعريق  يف  �صت�صاهم  �لتي  �لور�صة  هذه  �أهمية 
�لعلمي يف �جلامعتني بالتوجهات و�لأولويات �لبحثية 

بني  بحثية  ف���رق  ت��ك��وي��ن  يف  �صي�صاهم  ب����دوره  و�ل����ذي 
�لهتمامات  ذ�ت  �لعلمية  �لبحوث  �جلامعتني لإجر�ء 
باأن  م��ر�د  علي  �أحمد  �لدكتور  �أو���ص��ح  وق��د  �مل�صرتكة. 
�جلامعة  ��صرت�تيجية  �أه���د�ف  �أح��د  �لبحثي  �لتعاون 
دعم  يف  ت�صاهم  و�ل��ت��ي  �لبحثية  �مل��خ��رج��ات  تعزيز  يف 
�لت�صنيف �لعاملي للجامعة من خلل زيادة �لقتب�صات 
كربى  �صريحة  �إىل  ت�صل  و�لتي  �لبحثية  للمن�صور�ت 
من �لباحثني. و�أكد �لنائب �مل�صارك للبحث �لعلمي باأن 
�لعلمي  للبحث  رئي�صية  �أول��وي��ات  ح��ددت  قد  �جلامعة 
�لتنقل،  و�لطاقة،  �ملياه  �لف�صاء،  وعلوم  �ل�صحة  منها 
�لتعليم، �لتكنولوجيا و�لتي تتو�ئم مع �ل�صرت�تيجيات 
�لوطنية يف �لبتكار. وقد دعمت �جلامعة بيئة �لبحث 
�ملر�كز  م��ن  ع��دد  �إن�����ص��اء  خ��لل  م��ن  باملمكنات  �لعلمي 

�لبحثية �لتي تدهم هذه �لتوجهات �لبحثية.
�حلميزي  �بر�هيم  بن  خالد  �لدكتور  ��صتعر�س  وق��د 
يف  �لعلمي  و�لبحث  �لعليا  للدر��صات  �جلامعة  وكيل 
جامعة �مللك �صعود �لتوجهات �لبحثية �ل�صرت�تيجية 
�لبحث  �جل��ام��ع��ة  ت�صع  حيث  �صعود  �مل��ل��ك  جامعة  يف 
م��ن خلل  �ل��ع��ايل  �لتعليم  هامة يف  ك��اأول��وي��ة  �لعلمي 
لتطوير  �جلامعة  تبذلها  �لتي  �ل��لحم��دودة  �جلهود 
وقد  �ل��ع��ل��م��ي��ة.  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  �لعلمي  �ل��ب��ح��ث 
�أن�صاأت جامعة �مللك �صعود �أربع معاهد بحثية رئي�صية 
�هلل  ع��ب��د  �مل��ل��ك  معهد  �مل��ت��ق��دم،  �لت�صنيع  معهد  ه��ي 
�لبيئة  لأبحاث  �صلطان  �لأم��ري  معهد   ، �لنانو  لتقنية 

و�ملياه و�ل�صحر�ء ومعهد ريادة �لأعمال. 
بجامعة  �لتخ�ص�صية  �ملعاهد  من  ع��دد�  هناك  �أن  كما 
�لوقف  وكر��صي  �لبحثي  �لتميز  كمر�كز  �صعود  �مللك 
�مل�صتد�مة،  �لطاقة  تكنولوجيا  مركز  مثل  �لبحثية 
�لدر��صات  مركز   ، للبوليمر�ت  �صابك  �أب��ح��اث  مركز 
�مل��ت��ق��دم��ة يف �ل���ذك���اء �ل���ص��ط��ن��اع��ي ب���الإ����ص���اف���ة �إىل 
�أن خمرجات  �لبحثية.  �لتخ�ص�صات  �أخرى يف  معاهد 
ع��ب��ارة ع��ن حزمة  �لبحث  �مل��رك��زة م��ن  ه��ذه �لطريقة 
و�لبنية  �لبتكارية  و�لأف��ك��ار  و�مل�صاريع  �ل��رب�م��ج  م��ن 
وتتابع عن  تتبناها �جلامعة وتتطورها  �لتي  �لتحتية 

قرب لتاأكيد �لنجاح وحتقيق �لتميز �لبحثي.

يف �إ�صافة جديدة لأبرز �إجناز�ت �ل�صيخة 
نهيان  �آل  خ��ال��د  ب��ن  ب��ن��ت حم��م��د  �صما  د. 
و�لتي جاءت مو�كبة للحتفال بيوم �ملر�أة 
�ل�صيخة  ز�رت  �أغ�صط�س   28 �لإم��ار�ت��ي��ة 
بالعا�صمة  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  م���ق���ر  ���ص��م��ا 
�ل�����ص��وي�����ص��ري��ة ج��ن��ي��ف ي����وم �جل��م��ع��ة 27 
" بطاقة  2021 حيث ت�صلمت  �أغ�صط�س 

ع�صويتها " يف �لأمم �ملتحدة
�صما   �ل�صيخة  ��صتقبال  ك��ان يف  وق��د  ه��ذ�   
وفد من مقر �لأمم �ملتحدة �لذي �حتفى 
تقديرهم  ع��ن  وع����ربو�  للمقر  ب��زي��ارت��ه��ا 
مل�صرية عطائها �ملمتدة مثنيني على كونها 
من��وذج��ا ل��ل��م��ر�أة �لإم���ار�ت���ي���ة �ل��ت��ي تعرب 
ب�����ص��ورة و����ص��ح��ة وق��وي��ة ع��م��ا و���ص��ل��ت له 
�مل��ر�أة �لإمار�تية من رقي وتقدم وتتطور 

ومو�كبة للع�صر �حلديث
�صما عن  �ل�صيخة  ع��ربت  ذ�ت���ه  �ل��وق��ت  يف 
ترحيب  على  �متنانها  وعميق  تقديرها 

و��صتقبال �مل�صوؤولني لها.
�لدور  ع��ن  �صما  د.  �ل�صيخة  حتدثت  وق��د 
�ملتحدة  �لأمم  ب���ه  ت���ق���وم  �ل�����ذي  �ل��ك��ب��ري 
و�لثقايف من  �لإن�صاين  �ملجال  وخا�صة يف 

خ���لل �مل��وؤ���ص�����ص��ات و�ل��ه��ي��ئ��ات �ل��ت��اب��ع��ة لها 
و�لثقافية  �لإن�صانية  ب��ال�����ص��وؤون  و�ملعنية 
تقدم  �ل��ت��ي  �ل��ي��ون�����ص��ك��و  منظمة  وخ��ا���ص��ة 
�لثقايف و�حلفاظ  �ملجال  جهود� كبرية يف 

على �لرت�ث �لإن�صاين.
كانت  �صما  �ل�صيخة  �أن  بالذكر  و�جل��دي��ر 
�ملبدعني  �حت��اِد  ع�صويِة  على  ح�صلت  قد 
باملجل�س  �ل���ص��ت�����ص��اري  �ل��ع�����ص��و  �ل���ع���رب 
�ملتحدة،  بالأمم  و�لجتماعي  �لقت�صادي 
يوليو  �صهِر  يف  �لحت��اد  ع�صوية  وت�صلَّمت 
�حلافلة  مل�����ص��ريت��ه��ا  ت���ق���دي���ر�   2021
ب���الإجن���از�ت خ��لل �أع����و�م ك��ث��رية ق�صتها 
�لعلِم  ودع��ِم  و�لثقافِة  �ملجتمع  خدمِة  يف 
و�أهله، وكونها منوذجا يحتذى به للمر�أة 
مميزة  روؤي��ة  لها  �لتي  �ملبدعة  �لإمار�تية 
للتثقيف و�إفادة �ملجتمع وت�صكيل وجد�نه 
موؤ�ص�صات  عرب  �مل�صتمر  �لعمل  خلل  من 
�ل�صيخ حممد بن خالد �آل نهيان �لثقافية 

و�لتعليمية.
َ رئي�س �لحتاد د. �أحمد نور عن  وقد عربَّ
بالغ �صعادته بان�صمام �ل�صيخة د. �صما بنت 
حممد بن خالد �آل نهيان ع�صو� يف �حتاد 

�ل�صفوف  يف  ل��ت��ك��ون  �ل���ع���رب؛  �مل��ب��دع��ني 
باأن  و�أ����ص���اف  �ل��ع��رب،  للمبدعني  �لأوىل 
خليجًيا  �خلا�صة  �لإبد�عية  ب�صمتها  لها 
�أنَّ هناك  )قناعتي  قائًل:  ودولًيا  وعربًيا 
موَن، وهناَك من يزدهي �لتكرمُي  من ُيكرَّ
ذ�ت���ُه ب��ه��م! وه���ذ� ح���اُل �مل��ب��دع��ة و�لكبريُة 
�صاأًنا و�إجناًز� �ل�صيخة د. �صما بنت حممد 
�ليوم  ت�صلمت  �ل��ت��ي  نهيان،  �آل  خ��ال��د  ب��ن 
�أك�����رب م��ن��ظ��م��ِة دولية  ب��ط��اق��ة ع�����ص��وي��َة 
�ملنظمة  م��ق��ر  م��ن  �ملتحدة"  "�لأمم  ه��ي 

بالعا�صمة �ل�صوي�صرية - جنيف(.
بتقديرها  �صما   �ل�صيخة  �صرحت  فيما 
�ل���ع���رب يف دعم  �مل���ب���دع���ني  ل�����دور �حت�����اد 
و�لقت�صادي  و�لجتماعي  �لثقايف  �لعمل 
يف �مل��ج��ت��م��ع��ات �ل��ع��رب��ي��ة، ح��ي��ث �إن���ه���ا ما 
�ملجتمعي  �لعمل  من  للكثري  حتتاج  ز�ل��ت 
�أع��ل��ى م��ع��دلت �لتنمية  �أج��ل حتقيق  م��ن 
ب�صكل  ت�صاهم  �ل��ت��ي  و�مل��ع��رف��ي��ة  �لثقافية 
�لعربية  �مل��ج��ت��م��ع��ات  م���و�ك���ب���ة  يف  ك��ب��ري 
�ملت�صارع  و�لإن�������ص���اين  �ل���ع���امل���ي  ل���ل���ح���ر�ك 
�لثقايف  و�ل��رت�ك��م  و�لتكنولوجيا  للتطور 

و�ملعريف �ملت�صارع.

•• اأبوظبي-الفجر

�أعلن �صعادة �لدكتور �أحمد عبد�ملنان �لعور 
�لتطبيقية  �لتكنولوجيا  معهد  عام  مدير 
و�لتدريب  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  ملركز  �لتابع 
ح�صورية  �ل��در����ص��ة  �أن  و�مل��ه��ن��ي،  �ل��ت��ق��ن��ي 
للعلوم  ف��اط��م��ة  ك��ل��ي��ة  يف   80% ب��ن�����ص��ب��ة 
وثانويات  �أبوظبي،  وبوليتكنك  �ل�صحية، 
�إجر�ء�ت  و�صط  ؛  �لتطبيقية  �لتكنولوجيا 
�إح����رت�زي����ة ك��ام��ل��ة خ���لل م��رح��ل��ة كوفيد 
19، مبا ي�صمن �ل�صلمة �ل�صحية �لتامة 
�لدر��صة عرب تقنيات  للجميع، فيما تكون 
لأ�صحاب   20% بن�صبة  �مل��رئ��ي  �لإت�����ص��ال 
و�مل�صابني  �ملر�صى  مثل  �لطبية  �لأع����ذ�ر 
ب��ك��ورون��ا و�مل���ع���زول���ني ط��ب��ي��اً وغ���ريه���ا من 
ب�صهادة طبية، م�صري�ً  تثبت  �لتي  �حلالت 
حيث  �لهجني  �لتعليم  ن��ظ��ام  �ع��ت��م��اد  �إىل 
�لطلبية  �ملجموعات  ح�صور  ت��ب��ادل  يتم 
�لتباعد  حتقيق  ل�صمان  �أ�صبوعي  ب�صكل 
�لجتماعي و�لتو�فق مع كافة �لحرت�ز�ت 

�لوقائية.

�أح����م����د  �ل�����دك�����ت�����ور  ������ص�����ع�����ادة  �أو��������ص�������ح  و 
ع��ب��د�مل��ن��ان �ل���ع���ور؛ �أن ن��ظ��ام �ل���در�����ص���ة يف 
على  ي��ق��وم  �لتقني"  منظومة"�أبوظبي 
نظر�ً  �لعملي  �لتدريب  ور���س  و  �ملخترب�ت 
وعملية،  ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  �مل������و�د  غ��ال��ب��ي��ة  لأن 
�مل��ب��ا���ص��رة ب���ني �ملعلم  �مل���و�ج���ه���ة  وت��ت��ط��ل��ب 
و�لطالب مبا ي�صمن حتقيق كامل �لأهد�ف 

برمتها،  �لتعليمية  �لعملية  م��ن  �مل��رج��وة 
"�أبوظبي  �إ���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �أن  �ىل  م�����ص��ري�ً 
�لتنطبيقية"  و"�لتكنولوجيا  �لتقني" 
متخ�ص�صة  ب���ر�م���ج  ت��ت�����ص��م��ن  و  م���وح���دة 
ك���ف���اءة وف��ع��ال��ي��ة عنا�صر  ت�����ص��ت��ه��دف رف���ع 
�إىل  �إ�صافة  و�لإد�ري���ة،  �لتعليمية  �لعملية 
مع  �إ�صرت�تيجية  �صر�كات  وتنفيذ  �صياغة 

�ل�صناعية  و�ملوؤ�ص�صات  �لدولية،  �ملنظمات 
�لقطاعات  كافة  يف  و�ملتخ�ص�صة  �ل��ر�ئ��دة 
ربط  �أج��ل  من  و�لتكنولوجية،  �ل�صناعية 
للتخ�ص�صات  �ل��ع��م��ل��ي  ب���ال���و�ق���ع  �ل��ط��ل��ب��ة 
�لتي يدر�صونها ويتدربون عليها يف �أحدث 

�ملخرت�ت.
�لتكنولوجيا  م��ع��ه��د  ع���ام  م��دي��ر  و�أخ��ت��ت��م 

�أن"�أبوظبي  ق��ائ��ًل  ت�صريحه  �لتطبيقية 
و�لثانوية  �جلامعية  و�ملوؤ�ص�صات  �لتقني" 
�إ�صرت�تيجية  وف���ق  ي��ع��م��ل��ون  ل���ه،  �ل��ت��اب��ع��ة 
خلل  �لتعليمي  �لأد�ء  ل��ي��ك��ون  م��ت��ق��دم��ة 
متاماً  متو�فقاً  �جل��دي��د؛  �ل��در����ص��ي  �ل��ع��ام 
�ملتخ�ص�صة  �ل���ق���در�ت  تنمية  م��ع��اي��ري  م��ع 
وغريها  و�لطلبة،  و�لإد�ري�����ني  للمعلمني 
�لعملية  ل��ت��ط��وي��ر  �ل���لزم���ة  �مل��ع��اي��ري  م���ن 
�لتعليم  ق��ط��اع  يف  و�لإد�ري��������ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�لأد�ء  مب�صتوى  و�لرتقاء  و�ملهني،  �لتقني 
و�خل����دم����ات و�مل���م���ار����ص���ات و�ل����رب�م����ج من 
خ���لل ن�����ص��ر م��ف��اه��ي��م �ل��ت��م��ي��ز ل���دى كافة 

عنا�صر �لعملية �لتعليمية  .
�ل��در����ص��ي �جل��دي��د ينطلق  �ل��ع��ام  �أن  يذكر 
�لتطبيقية،  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ث���ان���وي���ات  يف 
بد�أ  فيما  �أغ�صط�س"،   29 " �لأح��د  �ليوم 
يف  �أغط�صط�س   22 �ملا�صي  �لأح��د  بالفعل 
�أبوظبي  يف  ب��ف��روع��ه  �أب��وظ��ب��ي  بوليتكنك 
و�لعني، و�لظفرة، ويف كلية فاطمة للعلوم 
و�لعني،  �أب��وظ��ب��ي،  يف  ب��اأف��رع��ه��ا  �ل�صحية 

و�لظفرة، وعجمان.

�سمن تواأمة التعاون بني املوؤ�س�ستني

جامعة االإمارات وجامعة امللك �ضعود تنظمان ور�ضة تعريفية عن التوجهات البحثية اال�ضرتاتيجية

�ضما اآل نهيان تت�ضلَّم  بطاقة ع�ضوية  االأمم املتحدة من العا�ضمة ال�ضوي�ضرية جنيف

عرب االت�سال املرئي الأ�سحاب االأعذار الطبية

الدرا�ضة ح�ضورية يف كلية فاطمة للعلوم ال�ضحية وبوليتكنك وثانويات التكنولوجيا التطبيقية بن�ضبة 80 %
الدكتور اأحمد العور: منظومة »اأبوظبي التقني« تطبيقية تقوم على املختربات وور�س التدريب العملي

�ضركة »�ضحة« تفتتح مركز �ضحة خلدمات 
كوفيد- 19 من املركبة يف العامرة بالعني

•• اأبوظبي- الفجر

جديد  مركز  �فتتاح  عن  "�صحة  �ل�صحية  خلدمات  �أبوظبي  �صركة  �أعلنت 
خلدمات كوفيد19- من �ملركبة يف منطقة �لعامرة بالعني.

و3  للتطعيم  م�صار  �إىل  مق�صمة  م�صار�ت،   4 من  �جلديد  �ملركز  ويتكون 
م�صار�ت لإجر�ء م�صحة �لأنف وفح�س �لليزر بطاقة ��صتيعابية ت�صل �إىل 

م�صحة �أنف وفح�س ليزر يومياً. و800  تطعيم   100
وي�صتقبل �ملركز �ملر�جعني من �ل�صبت �إىل �خلمي�س من 8 �صباحاً حتى 8 

م�صاًء ويوم �جلمعة من 10 �صباحاُ حتى 8 م�صاًء. 
�لتي  �ملركبة  م��ن  م��ر�ك��ز �صحة خل��دم��ات كوفيد19-  ع��دد  ي�صل  وب��ذل��ك 
وع�صارج  �لهيلي  ت�صمل  م��ر�ك��ز   4 �إىل  �ل��ع��ني  م��دي��ن��ة  يف  �صحة  ت��دي��ره��ا 
و�ل�صاروج بالإ�صافة �إىل �ملركز �جلديد يف �لعامرة وي�صل �إجمايل �ملر�كز 

�إىل 25 مركز�ً يف �أنحاء دولة �لإمار�ت.
وميكن للر�غبني يف �إجر�ء �لفح�س �أو �أخذ �لتطعيم حجز موعد عن طريق 

�لتطبيق �لذكي ل�صركة »�صحة«.

يقام هذا العام حتت �سعار املراأة طموح واإ�سراقة للخم�سني
مركز جامع ال�ضيخ زايد الكبري 

يحتفي بيوم املراأة االإماراتية
•• اأبوظبي- الفجر

يحتفي مركز جامع �ل�صيخ ز�يد �لكبري ب�"يوم �ملر�أة �لإمار�تية" و�لذي يقام 
هذ� �لعام حتت �صعار "�ملر�أة طموح و�إ�صر�قة للخم�صني"، وذلك متا�صًيا مع 
�إعلن �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة، حفظه 

�هلل، عام 2021 "عام �خلم�صني" يف �لدولة.
 28 ي��وم  ت�����ص��ادف  �ل��ت��ي  �ملهمة  �ملنا�صبة  ب��ه��ذه  �مل��رك��ز �لح��ت��ف��ال  د�أب  وق��د 
ومبادر�ت  �أن�صطة  خمتلف  يف  ودوره����ا  �مل����ر�أة  جل��ه��ود  ت��ك��رمًي��ا   ، �أغ�صط�س 
�ملركز، حيث �أثبتت ريادتها وقدرتها على حتمل �مل�صوؤولية، و�صكلت جهودها 
�إىل  �لّر�مية  و��صرت�تيجيته  �ملركز  �أه��د�ف  دع��م  يف  ورئي�ًصا  فعاًل  عن�صًر� 
مو��صلة دوره �لّديني و�لثقايف و�حل�صاري، من خلل �نتهاج روؤية �لقيادة 
ونقل  �لآخ���ر،  و�ح���رت�م  و�لتعاي�س  �لفكري  �لن��ف��ت��اح  حتقيق  يف  �لر�صيدة 
لتعزيز  �ل��ر�م��ي��ة  ر�صالتها  و�إي�����ص��ال  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �حل�صارية  �ل�����ص��ورة 
و�حل�صاري بني خمتلف  �لثقايف  �لتقارب  ومد ج�صور  و�لتعاي�س  �لت�صامح 

ثقافات �لعامل.
وقالت �أمل بامطرف، مدير �إد�رة �لتو��صل �حل�صاري يف مركز جامع �ل�صيخ 
�إميانه  من  �نطلًقا  باملر�أة،  كبرًي�  �هتماًما  �أوىل  �ملركز  "�إن  �لكبري:  ز�ي��د 
بقدرتها على �لعمل و�لعطاء، فهي متثل منوذًجا للتميز وحتمل �مل�صوؤولية 
و�مل�صاهمة يف  �ملجالت  �ملركز يف خمتلف  وتطلعات  ر�صالة  ملو��صلة حتقيق 
حتقيق �لتنمية �ل�صاملة، ونحن يف مركز جامع �ل�صيخ ز�يد �لكبري نعد هذه 
�ملنا�صبة فر�صة لتاأكيد �لتز�منا بدعم �بنة �لإمار�ت و�إبر�ز دورها يف م�صرية 

�لتنمية �مل�صتد�مة �ل�صاملة للدولة".
و�أ�صارت �إىل �أن �بنة �لإمار�ت ظلت حا�صرة يف خمتلف �لأن�صطة و�ملبادر�ت 
من  �مل�صوؤولية،  حتمل  على  وقدرتها  ريادتها  و�أثبتت  �ملركز  �أطلقها  �لتي 
�أهد�فة،  وحتقيق  �مل��رك��ز  م�صاريع  تنفيذ  يف  ج��ه��ود  م��ن  تبذله  م��ا  خ��لل 
و�لأع���م���ال و�مل���ه���ام �مل��وك��ل��ة �إل��ي��ه��ا يف خم��ت��ل��ف �مل��ي��ادي��ن، و���ص��ك��ل��ت جهودها 
متثل  حيث  و�أه��د�ف��ه،  �ملركز  وروؤي���ة  دع��م  يف  ورئي�ًصا  فعاًل  عن�صًر�  كذلك 
ت��ت��وله م��ن مهام خمتلفة  �ل��وج��ه �حل�صاري للدولة م��ن خ��لل م��ا  �مل���ر�أة 
خمتلف  من  �جلامع  مل��رت��ادي  �لتعريفية  �لثقافية  �جل��ولت  ر�أ�صها  وعلى 
كاأخ�صائية  دوره��ا  خلل  من  تعمل  �إذ  �لعامل،  حول  و�جلن�صيات  �لثقافات 
جولت ثقافية على توظيف �إمكاناتها لإبر�ز �لإرث �لثقايف �خلالد لدولة 
�لإمار�ت، وقيم �لو�لد �ملوؤ�ص�س �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان �آل نهيان –طيب �هلل 
ثر�ه- �لأمر �لذي يعك�س �ل�صورة �مل�صرقة للدولة ونهجها �ملعتدل، وتقدمي 
�ل�صورة �ملثلى للمر�أة �لإمار�تية �لتي �أ�صبحت ركًنا موؤثًر� وفاعًل يف تعزيز 
ون�صر قيم �لدين �لإ�صلمي �حلنيف و�ملفاهيم �ل�صامية �لتي ن�صاأت عليها 

دولة �لإمار�ت منذ تاأ�صي�صها.
�لرئا�صة  ���ص��وؤون  ل���وز�رة  �لتابع  �لكبري  ز�ي��د  �ل�صيخ  جامع  مركز  �أن  يذكر 
�آل نهيان، نائب  يحظى برعاية ومتابعة من �صمو �ل�صيخ من�صور بن ز�يد 
نو�ة  ليكون  �ملركز  وتاأ�ص�س  �لرئا�صة.  �صوؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
للحركة �لثقافية �لتي تتمحور حول �لقيم �لثقافية و�لوطنية �لتي ميثلها 
ز�يد  �ل�صيخ  تعاىل-  �هلل  -ب��اإذن  له  �ملغفور  ر�صخها  �لتي  و�ملفاهيم  �جلامع 
�متد�ًد�  ت�صكل  و�لتي  و�لوعي  �لوجد�ن  و�ملتاأ�صلة يف  نهيان  �آل  �صلطان  بن 

للهوية �لوطنية �مل�صتلهمة من تعاليم ديننا �حلنيف. 

الدكتور اأحمد عبداملنان العور
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عادة ما ي�سبق النوبة القلبية مر�ض ال�سريان 
التاجي، وهو اأكرث اأنواع اأمرا�ض القلب �سيوعا، 
بالدم  القلب  متد  التي  ال�سرايني  ت�سبح  حيث 

م�سدودة باللويحات.
ومع و�سول كمية اأقل من الدم اإىل ع�سلة القلب، 
الغذائية  العنا�سر  يف  ناق�سا  الع�سو  ي�سبح 

ويغدو �سعيفا.

�ل�صدر  يف  �أمل  ف�صيحدث  للحظات،  �لقلب  �إىل  �لأك�صجني  ي�صل  مل  و�إذ� 
)ُيعرف بالذبحة �ل�صدرية(. و�أي جتويع طويل للأك�صجني �صيتحول �إىل 

نوبة قلبية ميكن �أن تكون قاتلة.
ووفقا ل� WebMD، ميكن �أن ت�صاهم ثلث وجبات رئي�صية يف م�صكلة 
�للويحات، وهي �لأرز و�خلبز و�ملعكرونة �مل�صنوعة من �لدقيق �لأبي�س، 

كونها تفتقد �لألياف و�لفيتامينات و�ملعادن �ل�صحية.
�إىل  ب�صرعة  تتحول  �ملكررة  "�حلبوب  ب��اأن   :WebMD موقع  و�صرح 
�صكر، و�ل��ذي يخزنه ج�صمك على �صكل ده��ون. و�تباع نظام غذ�ئي غني 
باحلبوب �ملكررة ميكن �أن ي�صبب دهون �لبطن، و�لتي ترتبطها �لدر��صات 

باأمر��س �لقلب".
عن  بالبحث  ب�صدة  �لنا�س  ين�صح  �خلطر،  ه��ذ�  مكافحة  يف  وللم�صاعدة 

م�صطلح "حبوب كاملة %100" عند �صر�ء مثل هذه �ملنتجات.
�لفرق بني �حلبوب �ملكررة و�حلبوب �لكاملة

تبد�أ  �حل��ب��وب  "جميع  �أن  �أول��دوي��ز  يف  �لكاملة  �حل��ب��وب  جمل�س  �أو���ص��ح 
حياتها كحبوب كاملة". وتتكون �حلبوب �لكاملة )�أي بذرة �لنبات( من 

ثلثة �أجز�ء �صاحلة للأكل:
- �لنخالة
- �جلنني

- �ل�صويد�ء
�لكاملة  �حل���ب���وب  وحت��ت��ف��ظ 

ب����ج����م����ي����ع �لأج��������������ز�ء 
�لبذور،  من  �لثلثة 
و�جلنني  �ل��ن��خ��ال��ة 
بينما  و�ل�����ص��وي��د�ء، 
ت���ف���ت���ق���د �حل����ب����وب 

�ملكررة جزء� �أو �أكرث 
من �لبذور.

وحت��ت��وي �ل��ن��خ��ال��ة على 
�لهامة  �لأك�صدة  "م�صاد�ت 

 B "�لعديد من فيتامينات  و�لألياف". وميتلك �جلنني   B وفيتامينات 
وبع�س �لربوتينات و�ملعادن و�لدهون �ل�صحية".ويف �لوقت نف�صه، حتتوي 
و�لفيتامينات  و�ل��ربوت��ي��ن��ات  �لن�صوية  "�لكربوهيدر�ت  على  �ل�صويد�ء 

و�ملعادن".
و�لأرز  �لأبي�س  "�لطحني  �أن  �أولدويز  �لكاملة يف  و�أك��د جمل�س �حلبوب 

�لأبي�س حبوب مكررة".
ح��ي��ث مت���ت �إز�ل������ة �ل��ن��خ��ال��ة و�جل���ن���ني ل��ك��ل م��ن��ه��م��ا، ول ي��ت��ب��ق��ى �صوى 

�ل�صويد�ء.
"تكرير �حلبوب يزيل نحو ربع �لربوتني �ملوجود يف  �أن  و�أ�صاف �ملجل�س 

�حلبوب ومن ن�صف �إىل ثلثي �لعنا�صر �لغذ�ئية �أو �أكرث".
مكررة،  حبوبا  �لعامل  ح��ول  �حلبوب  معظم  �أ�صبحت  عندما  ذل��ك،  وم��ع 

حدثت م�صكلت غذ�ئية و��صعة �لنطاق حول �لعامل.
ومنذ ذلك �حلني، تطلب �لعديد من �حلكومات �لآن "تخ�صيب" �حلبوب 
�ملكررة، حيث �أن "�لتخ�صيب ي�صيف �أقل من �صتة من �لعنا�صر �لغذ�ئية 

�ملفقودة" وفقا ملجل�س �حلبوب �لكاملة يف �أولدويز.
و�أكد باحثون يف جامعة Simon Fraser بكند�، �أن "عدد� كبري� من 
�حلبوب �ملكررة يرتبط بزيادة خماطر �لإ�صابة باأمر��س �لقلب و�لأوعية 

�لدموية �لرئي�صية".
�حلبوب  �ل����در������ص����ة،  و���ص��م��ل��ت 
�مل�������������ك�������������ررة �خل������ب������ز 
و�مل���������ع���������ك���������رون���������ة 
و�ل����������ن����������ودل����������ز 
�مل�صنوعة من 
�ل����دق����ي����ق 

�لأبي�س.

االأرز واخلبز واملعكرونة

ثالث وجبات اأ�ضا�ضية ميكن اأن توؤدي اإىل اأمرا�س القلب

التمارين الريا�سية تعزز دفاعات الدماغ

 اأربعة تغيريات ب�ضيطة يف منط احلياة ميكنها امل�ضاعدة يف درء مر�س األزهامير
من �ملقرر �أن يرتفع �خلرف بل هو�دة خلل 
�ل��ع��ق��ود �ل��ق��ادم��ة ح��ي��ث ي�صتمر �ل��ن��ا���س يف 

�لعامل �لغني يف �لعي�س لفرتة �أطول.
وي�صف �خلرف جمموعة من �لأعر��س 
�ملرتبطة بتدهور �لدماغ، وهي فقد�ن 
�ل������ذ�ك������رة و�لرت�������ب�������اك. ومب���ج���رد 
�لإ���ص��اب��ة ب��اخل��رف، ف��اإن��ه ل ميكن 
�إي���ق���اف���ه، م���ا ي�����ص��ك��ل ���ص��غ��ط��ا على 
�ل�صحية  �لرعاية  ونظام  �لأ�صرة 
ع���ل���ى ح����د ������ص�����و�ء. وم�����ع ذل����ك، 
دور�نت،  كلري  للدكتورة  وفقا 
�ملتخ�ص�صة  �ل�صباقة  �لزميلة 
يف �خلرف يف د�ي�صون، هناك 
منط  يف  ب�صيطة  تغيري�ت 
�أن��ه��ا ميكن  ُيعتقد  �حل��ي��اة 
�لإ�صابة  خ��ط��ر  مت��ن��ع  �أن 

بتدهور �لدماغ.
و�أ����ص���ارت �ل��دك��ت��ورة دور�ن�����ت �إىل �لإق�����لع عن 

�لتدخني، و�حلفاظ على �صحة �لقلب، ون�صاط �لدماغ، 
حمتملة  كطرق  �لجتماعية  �لعلقات  على  و�حلفاظ 
�لتغيري�ت  ل��ه��ذه  "ميكن  ق��ائ��ل��ة:  �خل���رف.  ت��ط��ور  ملنع 

�ل�صغرية �أن حتدث فرقا كبري� حقا".
و�أ�صفر �لبحث يف تاأثري تدخلت منط �حلياة �ل�صحي 

على تطور �خلرف عن نتائج م�صجعة.
وت�صري �لدلئل �إىل �أن �تباع نظام غذ�ئي غني بالفو�كه 
�ل��ل��ح��وم �حلمر�ء  م��ن  و�خل�����ص��رو�ت و�حل��ب��وب وقليل 
�لإ�صابة  خماطر  تقليل  يف  ي�صاعد  �أن  ميكن  و�ل�صكر 

باخلرف.
و�إذ� بدت هذه �ملكونات ماألوفة، فمن �ملحتمل �أنها تندرج 

حتت نظام غذ�ئي متو�صطي.
و�لنظام �لغذ�ئي �ملتو�صطي غني بالفو�كه و�خل�صرو�ت 
و�لبقوليات و�حلبوب، مع ��صتهلك معتدل للأ�صماك 
�لزيتية ومنتجات �لألبان، و�نخفا�س يف �للحوم و�ل�صكر 

و�لدهون �مل�صبعة.
وتاأتي معظم �لدهون يف هذ� �لنوع من �لنظام �لغذ�ئي 
باعتد�ل مع  �لكحول  ت��ن��اول  ويتم  �ل��زي��ت��ون،  زي��ت  م��ن 

�لوجبات.
وي������وف������ر �ل���ن���ظ���ام 
�لغذ�ئي على طر�ز 
�لأبي�س  �ل���ب���ح���ر 
فو�ئد  �مل���ت���و����ص���ط 
للقلب،  و�ف������������رة 
وت�����ص��ري �لأب���ح���اث 
هو  م������ا  �أن  �إىل 
مفيد للقلب مفيد 

للدماغ.
وق��������������د ي�����رت�����ب�����ط 
بالنظام  �لل���ت���ز�م 
ب�صكل  �ل����غ����ذ�ئ����ي 
�أك�����������رث �����ص����ر�م����ة 
مبعدلت �أبطاأ من 

�نخفا�س �لذ�كرة و�لتفكري.

م���ا ال����ذي ي��ف�����س��ر ه���ذا االرت���ب���اط 
االإيجابي؟

ت��و���ص��ح ج��م��ع��ي��ة �أل���زه���امي���ر: "قد 
ت�����ص��اع��د �مل�����ص��ت��وي��ات �ل��ع��ال��ي��ة من 
تناول  م���ن  �لأك�������ص���دة  م�������ص���اد�ت 
ك���م���ي���ات ك����ب����رية م����ن �ل���ف���و�ك���ه 
و�خل�����ص��رو�ت يف �حل��م��اي��ة من 
�ل���ت���ي تلحق  ب��ع�����س �لأ������ص�����ر�ر 
�ملرتبطة  �ل�����دم�����اغ  ب���خ���لي���ا 

مبر�س �ألزهامير، ف�صل عن 
زيادة م�صتويات �لربوتينات 

�ل��ت��ي حتمي  �ل���دم���اغ  يف 
�ل��دم��اغ م��ن هذ�  خليا 

�ل�صرر".
ووف����������ق����������ا ل����ل����ه����ي����ئ����ة 
يرتبط  �ل�������ص���ح���ي���ة، 
�لدماغ  يف  �لل��ت��ه��اب 
�ألزهامير  مب���ر����س 
)ع���ل���ى �ل����رغ����م من 
ن��ع��ن��ي يف هذ�  �أن���ن���ا 

�لتغري�ت  �ل�صياق 
ئية  لكيميا �

د�خل جهاز �ملناعة يف �لدماغ، بدل من �لتورم(.
وهناك �قرت�حات باأن �لنظام �لغذ�ئي يقلل من علمات 

هذ� �للتهاب.
�لتمارين  �أظهرت  �ل�صحي،  �لأك��ل  �إىل  وبالإ�صافة 
دفاعات  تع������زيز  يف  �لأم����ل  ب��ع�����س  �ل��ري��ا���ص��ي��ة 

�لدماغ.
لي�صت  �آل��ي��ات �حلماية  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  وع��ل��ى 
�لن�صاط �لبدين  �أن قلة  �إل  مفهومة متاما، 
�لإ�صابة  تزيد من خطر  �أن  �ملنتظم ميكن 
�أو �ل�صمنة،  باأمر��س �لقلب، وزيادة �لوزن 
�لثاين،  �لنوع  من  �ل�صكري  ومر�س 
وك��ل��ه��ا م��رت��ب��ط��ة ب���زي���ادة خطر 

�لإ�صابة باخلرف.
وت����ق����ول ه���ي���ئ���ة �خل����دم����ات 
�ل���������ص����ح����ي����ة �ل����وط����ن����ي����ة 
�ل�صن  "كبار  �لربيطانية: 
مي���ار����ص���ون  ل  �ل�����ذي�����ن 
�أي�صا  ه��م  �ل��ري��ا���ص��ة 
�أكرث عر�صة مل�صاكل 
�لذ�كرة �أو �لتفكري 
با�صم  )�مل����ع����روف����ة 

�لقدرة �ملعرفية(".
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املال والأعمال

طارق احلو�ضني: 25 % ن�ضبة الن�ضاء االإماراتيات يف �ضركة توازن القاب�ضة

وزارة املالية .. قيادات ن�ضائية رائدة يف العمل املايل احلكومي
•• دبي - وام:

�مل���ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة ت�صاهم يف  كانت وم��از�ل��ت 
م�صرية  ودع��م  �مل�صتقبل  ملمح  ور���ص��م  بناء 
�لتنمية و�لتقدم �لتي ت�صهدها دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة على جميع �لأ�صعدة، مثبتة 
م�صاهماتها،  و�أهمية  كفاءتها  �أجمع  للعامل 
�لعديد  �ملا�صية  �ل�صنو�ت  خ��لل  حققت  �إذ 
من �لإجن��از�ت �لنوعية، بف�صل دعم �لقيادة 
�مل��ر�أة يف  ��صتثمرت يف متكني  �لتي  �لر�صيدة 
له  �ملغفور  ل��روؤي��ة  حتقيقاً  �مل��ج��الت،  جميع 
“طيب  ن��ه��ي��ان  �آل  �صلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�صيخ 
�لهتمام  ك��ل  �مل����ر�أة  منح  �ل���ذي  ثر�ه”،  �هلل 
حقوقها  ح���م���اي���ة  م����ن  وج���ع���ل  و�ل����رع����اي����ة، 
����ص��رت�ت��ي��ج��ي��اً، ور�صمت  ه��دف��اً  وم�����ص��احل��ه��ا 
و�لت�صريعات  �ل��ق��و�ن��ني  لتمكينها  �ل���دول���ة 
وب��ارز�ً يف بناء �لوطن  ليكون دوره��ا حا�صر�ً 

ودفع عجلة �لتنمية �مل�صتد�مة.
�لفر�صة  �إتاحة  على  �ملالية  وز�رة  وحر�صت 
ل��ل��م��ر�أة ل��ت��ك��ون ع��ن�����ص��ر�ً ف���اع���ًل يف �إط���لق 
وت��ن��ف��ي��ذ �ل��ع��دي��د م���ن �مل�����ص��اري��ع و�مل���ب���ادر�ت 
�مل��ب��ت��ك��رة، �ل��ت��ي ���ص��اه��م��ت يف ت��ط��وي��ر �لأط���ر 
�ل��ع��م��ل �ملايل  �ل��ت�����ص��ري��ع��ي��ة و�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة يف 
�ملقدمة  �خلدمات  م�صتوى  ورف��ع  �حلكومي 
�لوز�رة  حتفل  كما  �لقطاعات،  جميع  �صمن 
يف  �لر�ئدة  �لن�صائية  �لكفاء�ت  من  بالعديد 
حيث  �لرئي�صية،  و�إد�ر�ت��ه��ا  قطاعاتها  جميع 
�ملو�قع  يف  �لإمار�تيات  �لن�صاء  ن�صبة  و�صلت 
�لقيادية يف وز�رة �ملالية �إىل %39.13 من 
�إجمايل �لقياديني يف �لوز�رة، يف �لوقت �لذي 
ت�صل فيه ن�صبة �لن�صاء �لإمار�تيات من فئات 

�ل�صباب يف �لوز�رة �إىل84.46 %.
وقالت �صعادة مرمي حممد �لأم��ريي، وكيل 
�لوز�رة �مل�صاعد ل�صوؤون �لإد�رة �ملالية �لعامة 
هامة يف  ب�صمات  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  تركت   :
�ل���دول���ة، ح��ي��ث ��صطلعت  �مل���ايل يف  �ل��ق��ط��اع 
و�لتنفيذ  �لتخطيط  بعمليات  ج��د�رة  وبكل 
�إىل  �لر�مية  �ملالية  �مل�صاريع  على  و�لإ�صر�ف 
ت�صهدها  �لتي  �مل�صتد�مة  �لتنمية  دفع عجلة 
�لتوجهات  م���ع  مت��ا���ص��ي��اً  �لإم���������ار�ت،  دول�����ة 
�ل�صرت�تيجيات  وم�����ص��ت��ه��دف��ات  �حل��ك��وم��ي��ة 
�ل��وط��ن��ي��ة وع���ل���ى ر�أ����ص���ه���ا م��ئ��وي��ة �لإم������ار�ت 
�ملجتمع  حم���ور  ي�����ص��ت��ه��دف  ح��ي��ث   ،2071
من  �لوطنية  �ل��ك��ف��اء�ت  ك��اف��ة  يف  �ل�صتثمار 
رج�����ال ون�����ص��اء وت��ع��زي��ز م�����ص��ارك��ة �مل������ر�أة يف 
�ل��ق��ط��اع��ات ك��اف��ة. وت��و����ص��ل �مل����ر�أة ت�صجيل 
�ل��ع��دي��د م��ن �لإجن������از�ت، م��ع��ززة ب��ذل��ك من 
ب�صكل  �مل��ايل  �لقطاع  يف  �لفاعلة  م�صاهمتها 

عام ويف وز�رة �ملالية ب�صكل خا�س.
و�أ�صارت �لأمريي �إىل �لتحديات �لتي تو�جه 
و�ملجال  �لفر�س  توفري  مقدمتها  ويف  �مل��ر�أة 
ما  �لرجل، وخا�صة مع  كما  دوره��ا  لتمار�س 
يقع على كاهلها من مهام يف �لعمل و�ملنزل 
كزوجة و�أم .. وعملت �ل�صرت�تيجية �لوطنية 

لتمكني وري��ادة �مل��ر�أة يف دولة �لإم��ار�ت �لتي 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�صيخة  �صمو  �أطلقتها 
رئي�صة �لحتاد �لن�صائي �لعام رئي�صة �ملجل�س 
�لأعلى للأمومة و�لطفولة �لرئي�صة �لأعلى 
حلول  و�صع  على  �لأ�صرية،  �لتنمية  ملوؤ�ص�صة 
وخ��ط��ط مل��و�ج��ه��ة ه��ذه �ل��ت��ح��دي��ات و�لتغلب 
عليها، لتحقيق تكامل يف �لأدو�ر بني �لرجل 
و�ملر�أة من �أجل بناء جمتمع قوي ومتما�صك 

قادر على مو�كبة �لتغري�ت �مل�صتجدة.
و�أ�صافت : تتمثل جممل �لتحديات يف �لبناء 
دولة  يف  ل��ل��م��ر�أة  �ملتحققة  �لإجن�����از�ت  ع��ل��ى 
�لإم�������ار�ت، و�حل���ف���اظ ع��ل��ى ����ص��ت��د�م��ت��ه��ا مع 
�مل��ر�أة مبا ي�صمن  ق��در�ت  بناء  �ل�صتمر�ر يف 
وتوفري  �لتنموية،  م�صاركتها  نطاق  تو�صيع 
و�لرفاه  و�لآم��ن��ة  �لكرمية  �حل��ي��اة  مقومات 
�لجتماعي لها باأ�ص�س عالية �جلودة، وتنمية 
�ملر�أة  وتعزيز مكانة  و�مل�صوؤولية  �لريادة  روح 

�لإمار�تية يف �ملحافل �لإقليمية و�لدولية.
و�أكدت مرمي �لأمريي �أن وز�رة �ملالية تدعم 
فاعل  بح�صور  حتظى  �أ�صبحت  �لتي  �مل���ر�أة 
�لرئي�صية  و�لإد�ر�ت  �لقطاعات  يف  وم��وؤث��ر 
�أ�صا�صي يف رفد جهود �لوز�رة  كافة، ك�صريك 
جمال  يف  عاملياً  �ل��ري��ادة  حتقق  �إىل  �لر�مية 
�ل���وز�رة ق��د �صاهمت  �مل��ايل .. وك��ان��ت  �لعمل 
يف �إن�����ص��اء جم��ل�����س �لإم�������ار�ت ل��ل��ت��و�زن بني 
�ملجل�س  م��ع  بالتن�صيق  ون��ف��ذت  �جل��ن�����ص��ني، 
للتو�زن  �ملخ�ص�صة  �مليز�نيات  حل�صر  در��صة 
بني �جلن�صني وفق �أف�صل �ملمار�صات �لعاملية 

و�أطر تطبيقها يف �لدولة.
�ل��ع��ب��دويل، مدير  ع��ب��ري  ق��ال��ت  م��ن جهتها، 
�لدولة  يف  �مل��ال��ي��ة  �ل�صيا�صات  تن�صيق  �إد�رة 
: ح��ظ��ي��ت �مل�����ر�أة �لإم���ار�ت���ي���ة ب��رع��اي��ة ودعم 
�أر�صى  فقد  �لر�صيدة،  �ل��ق��ي��ادة  م��ن  كبريين 
�آل نهيان  �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان  �ملغفور له 
طيب �هلل ثر�ه نهج دعم �ملر�أة ومتكينها منذ 
“�أم  رعاية  �أن  كما  �لإم���ار�ت،  تاأ�صي�س  بد�ية 
�لإمار�ت” �صمو �ل�صيخة فاطمة بنت مبارك 
�لرئي�صي  و�ل���د�ع���م  �ل��ك��ب��ري  �لأث�����ر  ل���ه  ك���ان 
�مل���ر�أة  �ل��ت��ي حققتها  �ل��ن��ج��اح��ات  م�����ص��رية  يف 
�لإم��ار�ت��ي��ة، وذل��ك م��ن خ��لل تهيئة �لبيئة 
�ملنا�صبة �لتي ت�صهم يف تفعيل دورها بال�صكل 
�لأجيال  ويبني  وكيانها  ذ�تها  يحقق  �ل��ذي 
لتحقيق  ت��اأه��ي��ل��ه��ا  �إىل  �إ����ص���اف���ة  �ل���ق���ادم���ة، 
على  ر�صالتها  وتاأدية  و�ملكت�صبات  �لإجن��از�ت 

�أكمل وجه.
�لإمار�تية  �مل��ر�أة  تعترب  �لعبدويل:  و�أ�صافت 
���ص��ري��ك��اً ف��ع��اًل يف دع���م �ل���ص��ت��ق��ر�ر �مل���ايل يف 
�لعاملني  م��ن   59% �أن  ب��اع��ت��ب��ار  �ل���دول���ة 
�لإمار�تيات  �مل��و�ط��ن��ات  م��ن  �ملالية  وز�رة  يف 
�لو��صعة يف جمالت  و�خل��ربة  �لكفاءة  ذو�ت 

�لتخطيط و�ل�صيا�صات �ملالية.
�أ�صبحت قادرة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  �أن  و�أك���دت 
على �مل�صاركة يف �لن�صاط �لقت�صادي وتطوير 
�إذ  �لوطني،  �مل�صتوى  على  �ملالية  �ل�صيا�صات 

عدد  �إج��م��ايل  يف  م�صاهمتها  ن�صبة  �رت��ف��ع��ت 
و�خلا�س  �حلكومي  �لقطاعني  يف  �مل�صتغلني 
تو�جد�ً  حققت  كما  �ل��دول��ة،  م�صتوى  على 
�أكرب يف مو�قع �صناعة �لقر�ر .. هذ� ويجب 
على  �خل��ا���س  و�ل��ق��ط��اع  �ل�����ص��رك��ات  ت�صجيع 
ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف جمال�س  �ل�����ص��ي��د�ت  ت��ر���ص��ي��ح 
�مل���ايل م��ن خلل  �مل��ج��ال  �لإد�رة و�ل��ع��م��ل يف 

زيادة �حلو�فز و�ملميز�ت لتلك �ل�صركات.
و�أو����ص���ح���ت �ل��ع��ب��دويل �أن جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
9 وزي���ر�ت  حل��ك��وم��ة دول���ة �لإم������ار�ت ي�صم 
يتعاملن مع  و�للو�تي  �ل��وزر�ء،  من جمموع 
و�ل�صعادة،  ك��ال��ت�����ص��ام��ح،  �ل���وز�ري���ة  �مل��ح��اف��ظ 
لت�صجل  و�ملائي،  �لغذ�ئي  و�لأم��ن  و�ل�صباب، 
ب��ذل��ك �لإم�����ار�ت �أع��ل��ى م�����ص��ارك��ة ل��ل��م��ر�أة يف 
جمل�س �لوزر�ء يف �لعامل، مما يعك�س �ملوقف 
�لإمار�تية  �مل���ر�أة  �إل��ي��ه  �ل��ذي و�صلت  �ل��ق��وي 
لها  �ل�صيا�صي  و�لإ����ص���ر�ك  �لتمكني  بف�صل 
 46.6% �مل��ر�أة  .. ه��ذ� ومتثل  يف �حلكومة 
 66% من �إجمايل �لقوى �لعاملة، وت�صغل 
%30 يف  �ل��ع��ام منها  �لقطاع  وظ��ائ��ف  م��ن 
�لأدو�ر  يف  و15%  �ل���ق���ر�ر،  ���ص��ن��ع  م���ر�ك���ز 
�لتقنية و�لأكادميية.ويف نف�س �ل�صياق، �أكدت 
�ل�صرت�تيجية  �إد�رة  مدير  �لنقبي،  فاطمة 
�صندوق  يف  �ملالية  وز�رة  وممثل  و�مل�صتقبل، 
�أن���ه لطاملا كان  ل��لب��ت��ك��ار،  ب��ن ر����ص��د  حممد 
للمر�أة يف دولة �لإمار�ت م�صاهمات ملمو�صة 
يف خمتلف �ملجالت، نظر�ً ملا حظيت به من 
خللها  من  ب��رزت  ومهنية  �أكادميية  فر�س 
تعزيز  يف  �صاهم  وقد  و��صتحقاقها،  كفاءتها 
�ملر�أة  يف  �لر�صيدة  �لقيادة  ثقة  �ملوقف؛  هذ� 
�مل��ت��م��ك��ن��ة و�مل���وؤه���ل���ة و�ل����ق����ادرة ع��ل��ى حتقيق 
خمتلف  يف  و�ل���ت���م���ي���ز  �ل����دول����ة  ط���م���وح���ات 
�لفرت�ت  ن��رى على خمتلف  و�ننا  �مل��ج��الت، 
�لزمنية م�صاهمات متميزة للمر�أة يف ت�صجيل 
�لنجاحات ور�صم ��صرت�تيجيات �لعمل �ملايل 
�خلا�س،  و�لقطاع  �حلكومي  �مل�صتوى  على 
ح��ي��ث ���ص��ارك��ت �مل�����ر�أة مبختلف م��و�ق��ع��ه��ا يف 
�لقيادي  �مل�صتوى  على  �صو�ء  �ملنظومة  ه��ذه 
�أو �لتنفيذي يف ت�صميم �أ�ص�س وقو�عد �لعمل 
�ملايل يف �لقطاع �حلكومي، �لأمر �لذي �صاهم 
�لدولة ملر�كز ريادية يف موؤ�صر�ت  يف حتقيق 
ت�صميم  �إىل  بالإ�صافة  �لدولية،  �لتناف�صية 
عام  للخم�صني  �مل�صتقبلية  �ملرحلة  م��لم��ح 
ذلك  يتطلبه  وما  �لإم���ار�ت،  لدولة  �لقادمة 
ت�صمن  �لتي  و�لقو�عد  �لأ�ص�س  حتديد  من 
�ل���ص��ت��د�م��ة �مل��ال��ي��ة و�حل���ف���اظ ع��ل��ى ث���رو�ت 
�ل�صوء  �لنقبي  �لقادمة.و�صلطت  �لأج��ي��ال 
جمال  يف  �لفاعل  �لإمار�تية  �مل��ر�أة  دور  على 
�ملوؤ�صر�ت  م��ن  للعديد  وت�صجيلها  �لب��ت��ك��ار، 
�ملبتكر�ت  �لن�صاء  ع��دد  حيث  من  �لإيجابية 
وتاأثريهن يف دفع عجلة �لتقدم �لقت�صادي 
و�لتطور �لجتماعي، و�صددت على �لهتمام 
لدولة  �لر�صيدة  �لقيادة  تولية  �لذي  �لكبري 
�لإمار�ت لتعزيز دور �ملر�أة يف جمال �لبتكار 

تعزيز  نحو  �لوطنية  �لتوجهات  مع  متا�صياً 
وحتديد�ً  �ملجالت  كافة  يف  �لدولة  تناف�صية 
�أن  �إىل  �ل��ن��ق��ب��ي  �مل����ر�أة.و�أ�����ص����ارت  يف مت��ك��ني 
�صندوق حممد بن ر��صد للبتكار ي�صاهم يف 
دعم عدد من �مل�صاريع �ملبتكرة و�لتي �صكلت 
�لن�صاء �ملوؤ�ص�صات فيها ما ن�صبته %25 من 
وذلك  �ل�صندوق،  يف  �لأع�صاء  �مل�صاريع  عدد 
و�لفعاليات  �لرب�مج  من  �صل�صلة  خلل  من 
�مل�صاريع  زي��ادة جاذبية هذه  �لتي تعمل على 
و�ل�صركاء  �لأ���ص��و�ق  �إىل  �لو�صول  ب��اب  وفتح 

و�مل�صتثمرين �ملحتملني.
مدير  �ل�صام�صي،  م��رمي  �أو���ص��ح��ت  ب��دوره��ا، 
�إد�رة �ل�صوؤون �ملالية �أن �لقطاع �ملايل ملئم 
ب�صكل كبري لعمل �ملر�أة، حيث يتطلب �لدقة 
�ملر�أة  و�أن  وحتليلها،  بالتفا�صيل  و�لهتمام 
�مل��ايل وتبو�أت  �مل��ج��ال  �لإم��ار�ت��ي��ة متيزت يف 
م��ر�ك��ز ق��ي��ادي��ة ���ص��م��ن��ه، وذل���ك يف ظ��ل دعم 
ل��ل��م��ر�أة يف جميع  �لم����ار�ت ومتكينها  دول���ة 
�لدعم  �أن  �إىل  �ل�صام�صي  �مل��ج��الت.و�أ���ص��ارت 
�لإمار�تية  �مل��ر�أة  به  حتظى  �ل��ذي  و�لتمكني 
�لذي  وللتميز  للطموح  يدفعها  �ل��دول��ة  يف 
�لتخ�ص�صي  �ل��ع��م��ل  يف  ل��ل��ري��ادة  ���ص��ي��وؤه��ل��ه��ا 
و�أنه  عالية،  بكفاء�ت  �ملالية  �ل�صوؤون  مبجال 
�لتي  �ل��ف��ر���س  �ل���ص��ت��ف��ادة م��ن  ي��ج��ب عليها 
�لتميز  م��ن  مزيد  لتحقيق  �ل��دول��ة  توفرها 

و�لريادة مبختلف �ملجالت.
مدير  �صلطان،  ن��ادي��ة  و�صفت  جانبها،  م��ن 
وقيادة  �لعمل  �أم��لك �لحت��اد، جتربة  �إد�رة 
�إد�رة هامة مثل �أملك �لحتاد باأنها جتربة 
�لتي  �جل��دي��دة  بالتحديات  ومليئة  مم��ي��زة 
�لأفق  ت��و���ص��ي��ع  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب�صكل  ���ص��اع��دت��ه��ا 
وتنمية �ملهار�ت �لإد�رية، وخا�صة فيما يتعلق 
بالإد�رة �لفعالة للأ�صول �حلكومية و�لإملام 
�مل�صوؤوليات  ومتابعة  �ل�صغرية  بالتفا�صيل 
�خلطط  ت���ط���وي���ر  ج���ان���ب  �إىل  ك���ث���ب،  ع����ن 
وحتقيق �لأهد�ف و�إجناز �لأعمال ومو�جهة 
�لتحديات من خلل �لتحلي بالثقة بالنف�س 
�أن���ه يف ظل  �صلطان  و�ل��ع��م��ل �جل����اد.و�أك����دت 
ز�يد  بن  خليفة  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  دع��م 
�هلل”،  “حفظه  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 
وبجهود وم�صاندة �صمو �ل�صيخة فاطمة بنت 
مبارك �أ�صبحت �ملر�أة �لإمار�تية ت�صكل �ليوم 
رقماً مهماً يف م�صرية �لتنمية �لتي ت�صهدها 
�ل��دول��ة، حيث كفل د���ص��ت��ور دول���ة �لإم����ار�ت 
ح���ق���وق���اً م��ت�����ص��اوي��ة ل���ل���م���ر�أة و�ل����رج����ل دون 
متييز، و�لذي يربز جلياً يف قانون �لأحو�ل 
منظومة  ل��ل��م��ر�أة  ي�صمن  �ل��ذي  �ل�صخ�صية 
�خلدمة  قانون  جانب  �إىل  متكاملة،  حماية 
�مل��دن��ي��ة، وق��ان��ون �لعمل يف دول���ة �لإم����ار�ت، 
و�ل�صمان  و�مل���ع���ا����ص���ات  �ل��ت��ق��اع��د  وق����و�ن����ني 

�لجتماعي و�لتاأمني �ل�صحي وغريها.
�أن دولة �لإم��ار�ت حر�صت على  و�أ�صارت �إىل 
�ملر�أة،  بتمكني  �ملعنية  �ملوؤ�ص�صات  دور  تعزيز 
برئا�صة  �ل��ع��ام  �لن�صائي  �لحت���اد  يقوم  حيث 

�صمو �ل�صيخة فاطمة بنت مبارك بدور قيادي 
حيث  �مل���ر�أة،  متكني  ��صرت�تيجيات  و�صع  يف 
�لقطاع  يف  �لعاملت  �ملو�طنات  ن�صبة  بلغت 
 ..  2019 �ل��ع��ام  يف   51.35% �حلكومي 
هذ� وقد قدمت دول��ة �لإم���ار�ت �لعديد من 
�لقت�صادي  �ملجال  �مل��ر�أة يف  لدعم  �مل��ب��ادر�ت 
من خلل تنمية �لكو�در �لن�صائية وتاأهيلهن 
�لتنمية  لتفعيل م�صاهمتهن يف دعم م�صرية 

�لقت�صادية.
مو��صلة  ي��ج��ب  �أن�����ه  �إىل  ���ص��ل��ط��ان  ول��ف��ت��ت 
�لتي  �لن�صائية  �مل��و�ه��ب  لكت�صاف  �جل��ه��ود 
عملية  وت�صريع  �لعالية  �لإم��ك��ان��ي��ات  حتمل 
�إع����د�ده����ا، م���ع �ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى ن��ق��اط �لقوة 
وت�صجيع  �لكامنة  �لطاقات  توظيف  بهدف 
�لريادة وبناء �لقياد�ت يف �لقطاع �حلكومي، 
وج����ذب �أف�����ص��ل �ل��ك��ف��اء�ت و�حل���ف���اظ عليها 
�لبتكار  جم���الت  يف  �لن�صائي  �لعن�صر  م��ن 
و�لأب���ح���اث و�ل��ع��ل��وم و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا و�لتي 
�قت�صاد  لبناء  �لأ�صا�صية  �لركائز  من  تعترب 

معريف تناف�صي عايل �لإنتاجية.
مدير  �لهاملي،  �صمية  �أ���ص��ارت  جانبها،  م��ن 
�إىل  �ملحا�صبية  و�لإج���ر�ء�ت  �ل�صيا�صات  �إد�رة 
�أن �لدعم �لذي ح�صلت عليه من قبل �لإد�رة 
�لعليا يف جمالت �إد�رة �لعمل ورئا�صة �لفرق 
�لثقة  �كت�صاب  يف  كبري  دور  ل��ه  ك��ان  �لفنية 
و�خلربة �للزمتني لتحقيق �لنجاح و�لتميز، 
و�أنها �جتهدت كثري�ً لتك�صب �خلربة �لعملية 
�ملر�كز  م��ن  متقدمة  م�صتويات  �إىل  وت�صل 

�لقيادية على مدى 20 عاماً.
�حلكومة  ت�����ص��ج��ي��ع  �إن  �ل���ه���ام���ل���ي  وق����ال����ت 
�لعديد  تقلدها  يف  �صاهم  للمر�أة  ومتكينها 
من �ملنا�صب �لقيادية �لرفيعة، و�أن ذلك ما 
�ملر�أة  ب��دون بذل �جلهود من قبل  ليتم  كان 
على  وحر�صها  وخ��رب�ت��ه��ا  مهار�تها  ل�صقل 
�لتكيف  على  ق���ادرة  لتكون  �مل�صتمر  �لتعلم 
مع �لتغيري�ت �ملت�صارعة، و��صتغلل �لفر�س 
ب�صكل  �لرجل  لت�صارك  �جلديدة  و�لإمكانات 

فاعل يف بناء �مل�صتقبل.
ل��ه��ا جميع  ق��دم��ت  �مل��ال��ي��ة  وز�رة  �أن  و�أك����دت 
�أ���ص��ك��ال �ل��دع��م مل��و�ج��ه��ة �ل��ت��ح��دي��ات وجتاوز 
يف  ل��ل��وز�رة  �لكبري  �ل���دور  مثمنًة  �ل�����ص��ع��اب، 
وتنمية  م��ه��ار�ت��ه��ا  لتطوير  �ل��ف��ر���س  �إت��اح��ة 
مو�هبها �لبتكارية �لتي �صاهمت يف و�صولها 
�إىل جانب توفري  و��صعة،  �آف��اق معرفية  �إىل 
�لأعمال  �ملتخ�ص�صة �للزمة لإجن��از  �مل��و�رد 

وحتقيق �ملو�زنة بني �لعمل و�لأ�صرة.
وحتر�س وز�رة �ملالية على مو�كبة �لتوجهات 
�لوطنية يف �صاأن دعم ومتكني �مل��ر�أة، وتبذل 
جهود�ً متو��صلة لتعزيز ح�صور �ملر�أة �لفعال 
يف �لقطاع �ملايل .. وقد �أثمرت هذه �جلهود 
�لفاعلة يف جمال متكني �ملر�أة يف فوز �لوز�رة 
بجائزة �أف�صل وز�رة �حتادية د�عمة للتو�زن 
بني �جلن�صني على م�صتوى �لوز�ر�ت يف دولة 

�لإمار�ت عام 2019.

•• اأبوظبي-وام:

���ص��ع��ادة ط����ارق ع��ب��د �لرحيم  ق���ال 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �حل��و���ص��ن��ي، 
�إن  �لق��ت�����ص��ادي،  �ل���ت���و�زن  ملجل�س 
ن�صبة �لن�صاء �لإمار�تيات يف �صركة 
ت����و�زن �ل��ق��اب�����ص��ة ب��ل��غ��ت ن��ح��و 25 
% م��ن �إج��م��ايل �ل��وظ��ائ��ف، فيما 
%10 من  ن��ح��و  ع��ل��ى  ت�����ص��ت��ح��وذ 
فيها،  و�لتقنية  �لفنية  �ل��وظ��ائ��ف 
�لقاب�صة  ت���و�زن  �إد�رة  �أن  م��وؤك��د� 
وت�صعى  �مل���ر�أة  دور  باأهمية  موؤمنة 
�مللئمة  �ل����ف����ر�����س  ت����وف����ري  �إىل 
�لفنية  قدر�تها  وتطوير  لتمكينها 
م�صرية  يف  للم�صاهمة  و�لإد�ري������ة 

منو �ل�صركة وتطورها.
و�أ����ص���ار �حل��و���ص��ن��ي يف ت�����ص��ري��ح له 
�لإمار�تية  �مل������ر�أة  ي���وم  مب��ن��ا���ص��ب��ة 
�لعام  ه��ذ�  به  �لحتفال  يتم  �ل��ذي 
و�إ�صر�قة  طموح  �صعار”�ملر�أة  حتت 
�صركة  �أن  �إىل  للخم�صني”، 
ت������و�زن �ل��ق��اب�����ص��ة ح��ري�����ص��ة على 
و�خلرب�ت  �ل��ك��ف��اء�ت  وتعزيز  دع��م 
�مل���و�ط���ن���ة يف خم��ت��ل��ف �مل����ج����الت، 
بر�أ�س  ف��خ��ورة  �ل�����ص��رك��ة  �إن  وق���ال 
مالها �لب�صري، حيث ي�صم كفاء�ت 
وخرب�ت وطنية متميزة قادرة على 
�ل�صركة  م�����ص��اري��ع  وت��ط��وي��ر  �إد�رة 
مبهنية  �مل�صتقبلية  وم��ب��ادر�ت��ه��ا 

و�حرت�فية عالية.

�لقاب�صة  ت��������و�زن  �أن  و�أ�������ص������اف 
ع��م��ل��ت ع��ل��ى ����ص��ت��ق��ط��اب �ل���ك���و�در 
�مل��و�ط��ن��ة ب�صكل ع��ام وع��ل��ى توفري 
ف��ر���س �ل��ت��دري��ب و�ل��ت��ط��وي��ر لهم 
م����ن خ�����لل ب����ر�م����ج م��ت��ق��دم��ة مت 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع جمل�س  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا 
و�ل�صركات  �لق��ت�����ص��ادي  �ل���ت���و�زن 
و�لتعليمية  �لأكادميية  و�ملوؤ�ص�صات 
مو�صحاً  وخارجها،  �ل��دول��ة  د�خ��ل 
�أن تو�زن �لقاب�صة قطعت خطو�ت 
و��صعة �ن�صجاماً مع �ل�صرت�تيجية 
يف  �مل���ر�أة  وري���ادة  لتمكني  �لوطنية 
دول���ة �لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة 2015 
– 2021 �لتي تهدف �إىل متكني 
�لإمار�تية،  �مل�����ر�أة  ق�����در�ت  وب���ن���اء 

و�صمان م�صاركتها يف كل �ملجالت.
�لتي  �ل��ق��اب�����ص��ة  ت�����و�زن  �أن  و�أك�����د 
�ل��ع��دي��د من  ت�����ص��م حت��ت مظلتها 
�ملتخ�ص�صة  و�ملوؤ�ص�صات  �ل�صركات 
�إنرتنا�صيونال  جم��م��وع��ة  م��ث��ل 
تر�صت  و����ص���رك���ة  ج�����روب  ج���ول���دن 
للتكنولوجيا  وت�������و�زن  �ل��ع��امل��ي��ة 
تنمية  و������ص�����ن�����دوق  و�لب������ت������ك������ار 
�لقطاعات �ل�صرت�تيجية وجممع 
تو�زن �ل�صناعي، �صتو��صل عمليات 
�لتخ�ص�صات  خمتلف  يف  �لتوطني 
كما �صتو��صل م�صاعيها للم�صاهمة 
يف متكني �ملر�أة خا�صة يف �لوظائف 

�لفنية و�لهند�صية.
�لإم����ار�ت����ي����ة  �مل��������ر�أة  �أن  و�أو������ص�����ح 

�ملنا�صب  من  �لعديد  �ليوم  ت�صغل 
�لعليا و�أبهرت  و�لوظائف �لإد�رية 
باإجناز�تها وم�صاهماتها يف  �لعامل 
دعم وتعزيز م�صرية �لتنمية جنباً 
�لإمار�تي،  �ل��رج��ل  م��ع  جنب  �إىل 
�أن �ملر�أة �لإمار�تية �صطرت  موؤكد�ً 
�إجن��از�ت م�صرفة يف كافة �ملجالت 
و�صاهمت بفاعلية ومتيز يف م�صرية 
�صهدتها  �لتي  و�لتطوير  �لتنمية 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
�خلم�صني  �ل�����ص��ن��و�ت  م����دى  ع��ل��ى 

�ملا�صية.
وقال �صعادته �إن كل �إجناز�ت �ملر�أة 
وم��ك��ت�����ص��ب��ات��ه��ا يف دول����ة �لم�����ار�ت 
لتتحقق  كانت  ما  �ملتحدة  �لعربية 

لول دعم ورعاية �لقيادة �لر�صيدة 
ل�صمو  و�ملتو��صل  �ملبا�صر  �لدعم  و 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  �ل�����ص��ي��خ��ة 
�صاهمت  و�ل���ت���ي  �لإمار�ت”  “�أم 
مبكانتها  و�لرت���ق���اء  توجيهها  يف 
لتحقيق  و�أل��ه��م��ت��ه��ا  �مل��ج��ت��م��ع  يف 
يف  �لن�صاء  ن�صبة  �لنجاح.و�صكلت 
ويف   27% �ل�����وز�ري�����ة  �مل��ن��ا���ص��ب 
 50% �لعليا  �لت�صريعية  �ملنا�صب 
مما و�صع دول��ة �لإم���ار�ت �لعربية 
�لر�ئدة  �ل��دول  �ملتحدة يف م�صاف 
�ملر�أة  متثيل  حيث  م��ن  �ل��ع��امل  يف 
�ل��ق��ر�ر وذل���ك يف  يف م��ر�ك��ز �صنع 
�لتي  و�لت�صريعات  �ل��ق��ر�ر�ت  ظ��ل 

تتبناها �لدولة لتمكني �ملر�أة.

�ضوق اأبوظبي لالأوراق املالية يخف�س عموالت التداول
 50 % وميدد �ضاعات التداول لزيادة �ضيولة ال�ضوق

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أع��ل��ن ���ص��وق �أب��وظ��ب��ي ل����لأور�ق �ملالية عن 
خ��ف�����س ع����م����ولت �ل�����ت�����د�ول ع���ل���ى جميع 
�عتبار�ً  ذل��ك  و   50% بن�صبة  �ل�صفقات 
�صبتمرب،   1 �مل���و�ف���ق  �ل���ث���لث���اء  ي����وم  م���ن 
وكذلك متديد �صاعات �لتد�ول ملدة �صاعة 
�إ�صافية و�حدة على �أن يتم �فتتاح �لتد�ول 

عند �ل�صاعة 10 �صباحاً وي�صتمر �لتد�ول 
فيه لغاية �ل�صاعة 3 ظهر�ً و ذلك بدًء من 

تاريخ 3 �أكتوبر. 
– لت�صبح  �ل��ت��د�ول  ر�صوم  ويعترب خف�س 
�لثالث   - 0،05% ب��دًل من   0،025%
�ل�����ذي ي���ق���وم ب���ه �ل�����ص��وق خ����لل �أق�����ل من 
ثلث �صنو�ت و�لثاين خلل عام 2021. 
ق��ر�ر متديد ف��رتة �لتد�ول  �أي�����ص��اً  وي��اأت��ي 

�إغلقه  يتم  ك��ان  م��ا  بعد  �إ�صافية،  �صاعًة 
ملو�ءمة  2 ظ���ه���ر�ً،  �ل�����ص��اع��ة  ع��ن��د  ���ص��اب��ق��اً 
�صاعات �لتد�ول يف �ل�صوق مع �لعديد من 
وتندرج  �ل��ع��امل��ي��ة.  �مل��ال��ي��ة  �لأور�ق  �أ����ص���و�ق 
��صرت�تيجية  �إط���ار  �صمن  �مل���ب���ادر�ت  ه��ذه 
�لإع���لن عنها  �ل��ت��ي مت   ADX One
مطلع �لعام �حلايل لتعزيز ن�صاط �ل�صوق 

و�أي�صاً لزيادة �ل�صيولة.
علي  حممد  م��ع��ايل  ق��ال  �ملنا�صبة،  وب��ه��ذه 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �حل��م��ادي،  �ل�صرفاء 
���ص��وق �أب��وظ��ب��ي ل����لأور�ق �مل��ال��ي��ة: “ي�صرنا 
�مل�صتثمرين  دع���و�ت  تلبية  م��ن  نتمكن  �أن 
عمولت  خلف�س  و�لو�صطاء  و�مل�صدرين 
�لتد�ول ومتديد �صاعات �لتد�ول، ويعك�س 
ذل����ك زي�����ادة �ل��ط��ل��ب ع��ل��ى �ل���ص��ت��ث��م��ار يف 
�ل�صركات �ملدرجة يف �أبوظبي. ويوفر �صوق 
��صتثمارية  �ملالية فر�صاً  �أبوظبي للأور�ق 
عاملية  تنظيمية  �أط��ر  �صمن  �لنمو  عالية 
وبيئة عمل م�صتقرة وخالية من  �مل�صتوى 
�ل�����ص��ر�ئ��ب، ك��م��ا ي�����ص��اه��م مت��دي��د �صاعات 
�ل�صتثمار�ت  من  �ملزيد  جذب  يف  �لتد�ول 

�لدولية«.
�لظاهري،  حمد  �صعيد  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
�لرئي�س �لتنفيذي ل�صوق �أبوظبي للأور�ق 
خف�س  يف  م��ب��ادر�ت��ن��ا  “تتما�صى  �مل��ال��ي��ة: 
عمولت �لتد�ول ومتديد �صاعات �لتد�ول 
وت�صاعدنا  �لدولية،  �ملمار�صات  �أف�صل  مع 
�لرئي�صي  �ل���ه���دف  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  �أي�������ص���اً 
تعزيز  يف   ADX One ل�صرت�تيجية 

كما  �ل�����ص��وق��ي��ة.  �لقيمة  وزي����ادة  �ل�صيولة 
تدعم هذه �ملبادر�ت جهودنا �لدوؤوبة �لتي 
لتوفري  �ملا�صي  �ل��ع��ام  م��د�ر  على  بذلناها 
للم�صدرين  و�خل��دم��ات  �ملنتجات  �أف�صل 
لتعزيز  �لعمل  و�صنو��صل  و�مل�صتثمرين. 
�صيولة �ل�صوق بينما من�صي قدماً يف تنفيذ 
 ADX One �لطموحة  ��صر�تيجيتنا 

�لتي �أطلقناها مطلع هذ� �لعام«.

�أبوظبي  ل�صوق  �لعام  �ملوؤ�صر  �أن  �إىل  ي�صار 
للأور�ق �ملالية �رتفع موؤخر�ً �إىل م�صتوى 
مدعوماً  �لأوىل  ل��ل��م��رة  ن��ق��ط��ة   7700
م�صاركة  وزي���ادة  �لإدر�ج�����ات  م��ن  ب�صل�صلة 
ذلك،  على  ع��لوًة  �لدوليني.  �مل�صتثمرين 
بد�ية  منذ   51% بن�صبة  �مل��وؤ���ص��ر  �رت��ف��ع 
من  و�ح����د�ً  يجعله  مم��ا  �لآن،  حتى  �ل��ع��ام 

�أف�صل موؤ�صر�ت �لأ�صهم �أد�ًء يف �لعامل.

حتت رعاية حممد بن را�سد
موؤمتر ومعر�س غازتك 2021 يجمع 

قادة قطاع الطاقة العاملي يف دبي
•• دبي-الفجر: 

حتت رعاية �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم، نائب رئي�س 
ت�صت�صيف �إمارة دبي  �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل”، 
وغاز  �مل�صال  �لطبيعي  للغاز  �ل��دويل   ”2021 “غازتك  وموؤمتر  معر�س 
�لبرتول �مل�صال و�لغاز �لطبيعي، وذلك يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي خلل 
�صبتمرب   23 �إىل   21 م��ن  �ل��ف��رتة 

�ملقبل.
“غازتك  وم��وؤمت��ر  معر�س  وينعقد 
�لطاقة  وز�رة  م��ن  ب��دع��م   ”2021
�لإمار�ت،  دول��ة  يف  �لتحتية  و�لبنية 
جي”  �إم  “دي  ����ص���رك���ة  وت���ن���ظ���ي���م 
�صركة  وب��ا���ص��ت�����ص��اف��ة  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات، 
)�أدنوك(،  �لوطنية  �أبوظبي  ب��رتول 
�صل للنفط”،  د�ت�س  “رويال  و�صركة 
للغاز  ج��ل��وب��ال  “فينت�صر  و���ص��رك��ة 
�حلدث  وُي��ع��د  �مل�صال”.  �ل��ط��ب��ي��ع��ي 
�أحد �أهم �ملن�صات �لعاملية �لتي جتمع 
توفري  بهدف  �صنوياً  عاملية  ق��ي��اد�ت 
م�صتقبل م�صتد�م للطاقة منخف�صة 
 ”2021 “غازتك  2050. ويجمع  باأ�صعار منا�صبة بحلول عام  �لكربون 
�إىل  �ألف متخ�ص�س من �صّناع �لقر�ر وق��ادة قطاع �لطاقة،   25 �أكرث من 
جانب �أكرث من 400 �صركة عار�صة �صت�صهم يف ر�صم ملمح قطاع �لطاقة 
و�لطاقة  و�لهيدروجني  �ملُ�صال  �لطبيعي  و�لغاز  �لغاز  جم��الت  يف  �لعاملي 

لعقود قادمة.
وبهذه �ملنا�صبة، قال معايل �لدكتور �صلطان بن �أحمد �جلابر، وزير �ل�صناعة 
و�لتكنولوجيا �ملتقدمة �لع�صو �ملنتدب و�لرئي�س �لتنفيذي ل�صركة برتول 
�أبوظبي �لوطنية “�أدنوك” وجمموعة �صركاتها: “ت�صرنا ��صت�صافة ن�صخة 
هذ� �لعام من معر�س وموؤمتر جازتك 2021 و�لتي توؤكد على �لدور �ملهم 
�حلو�ر  تعزيز  على  �لعاملي وحر�صها  �لطاقة  م�صتقبل  �لإم��ار�ت يف  لدولة 
و�أن  خا�صة  بالقطاع،  و�ملعنيني  و�صركائنا  �أ�صدقائنا  مع  �خل�صو�س  بهذ� 
�لتحول يف قطاع  بد�ية  تتز�من مع  تنعقد يف مرحلة مهمة  �ل��دورة  ه��ذه 
�جلديدة  �لطاقة  وم�صادر  �لطبيعي  للغاز  فيها  �صيكون  و�ل��ت��ي  �لطاقة، 
�خلالية من �لكربون مثل �لهيدروجني، دور�ً مهماً يف تلبية حاجة �لعامل 

�ملتنامية �إىل �ملزيد من �لطاقة قليلة �لنبعاثات«. 
دولة  مكانة  برت�صيخ  �لر�صيدة  �لقيادة  توجيهات  مع  “متا�صياً  و�أ���ص��اف: 
�ل��ق��در�ت يف جمال  بناء  �أدن���وك على  �لطاقة، نعمل يف  �لإم���ار�ت يف قطاع 
موقع  يف  �ل��دول��ة  تعترب  كما  ودول��ي��اً.  حملياً  �لهيدروجني  �إن��ت��اج  �صل�صل 
مثايل لتعزيز ريادتها يف م�صادر �لطاقة منخف�صة �لكربون، �إذ �أنها منتج 
ذلك  �إىل  ي�صاف  منه،  كبرية  �حتياطيات  ولديها  �لطبيعي  للغاز  رئي�صي 

مكانتها �لر�ئدة يف تكنولوجيا �لتقاط �لكربون و��صتخد�مه وتخزينه«. 
ويف هذ� �لإطار، قال كري�صتوفر هد�صون، رئي�س “دي �إم جي” للفعاليات: 
كوفيد-19،  فريو�س  �صد  �لتطعيم  يف  عاملياً  �ل��ر�ئ��د  برناجمها  “بف�صل 
�ل�صفر  �إج���ر�ء�ت  جانب  �إىل  بانتظام،  جتريها  �لتي  �ل��دوري��ة  و�لختبار�ت 
�أنها  �أم��ان��اً يف �ل��ع��امل، كما  �أك��رث �لأم��اك��ن  �ملنا�صبة، تعترب دب��ي و�ح��دة من 
ت��ت��م��ي��ز مب��وق��ع ����ص��رت�ت��ي��ج��ي ع��امل��ي و���ص��ج��ّل ح��اف��ل وط���وي���ل م���ن �لنجاح 
با�صت�صافة فعاليات كربى، مما يجعلها �ملكان �لأمثل �لذي ي�صتقطب قادة 
�ملوؤمتر  و�مل�صاركني يف فعاليات  �لعار�صني  و�ل�صركاء  �لعاملي  �لطاقة  قطاع 

و�ملعر�س«.
و�أجرت �جلهات �ملُنظمة �صل�صلة من �ملباحثات مع �جلهات �ملعنية و�ل�صركات 
�لعار�صة، و�لتي �أكدت جميعها �صرورة �إقامة �حلدث على �لأر�س للبحث 
�ل�صرورة  ذلك  يف  مبا  �لطاقة،  قطاع  تو�جه  �لتي  و�لفر�س  �لتحّديات  يف 
على  �لعتماد  وت��رية  وت�صريع  �مل��ن��اخ،  تغري  لتد�عيات  لل�صتجابة  �مللحة 
على  و�لعتماد  �مل�صتقبل،  يف  للطاقة  نظيفاً  م�صدر�ً  بو�صفه  �لهيدروجني 
تكنولوجيا �لتقاط �لكربون و��صتخد�مه وتخزينه بو�صفها من �أدو�ت �حلد 

من �لنبعاثات �لكربونية.
ريادية  من�صة  “غازتك”  وم��وؤمت��ر  معر�س  “�صيوّفر  هد�صون:  و�أ���ص��اف 
بعد  �لزده���ار  م��ن  و�لطاقة  �ملُ�صال  �لطبيعي  و�ل��غ��از  �ل��غ��از  قطاع  لتمكني 
�إىل  للنتقال  �جل��ه��ود  توحيد  يف  دوره  �إىل  �إ���ص��اف��ة  كوفيد-19،  جائحة 
م�صتد�مة  جتارية  علقات  لبناء  فر�صاً  يوفر  كما  للبيئة.  �صديقة  طاقة 
من  و�حل��ّد  �ملناخ  تغري  تد�عيات  معاجلة  يف  ي�صهم  ما  �لبعيد،  �مل��دى  على 

�لنبعاثات �لكربونية �لناجمة عن عمليات �إنتاج �لطاقة«.

العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 
  اإعالن �شطب قيد

تعلن وز�رة �لقت�صاد باأن �ل�صادة/ �صركة جابان �ن�صبيك�صن كو ليمتد 
)�جلن�صية : �ليابان( قد تقدمت بطلب �صطب قيد فرع �ل�صركة يف 
�أبوظبي  -  �مل��رور  �صارع   ، �ل�صعادة  �صارع   : �بوظبي )�لعنو�ن  �م��ارة 
نادي �جلزيرة ، �س ب ، 70510( و�ملقيدة حتت رقم )5358( يف �صجل 
�لحتادي  �لقانون  لأح��ك��ام  وتنفيذ�ً  ب��ال��وز�رة.  �لأجنبية  �ل�صركات 
رقم )2( ل�صنة 2015 يف �صاأن �ل�صركات �لتجارية وتعديلته و�لقر�ر 
�إجر�ء�ت  دليل  �عتماد  �صان  يف  2010م  ل�صنة   )377( رق��م  �ل���وز�ري 
�لرتخي�س لفروع ومكاتب �ملن�صاآت �ملوؤ�ص�صة باخلارج و�ملناطق �حلرة 
بالدولة. يرجى من �ل�صادة �أ�صحاب �حلق يف �لعرت��س �ن يتقدمو� 
باعرت��صهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �صهر من تاريخ �لن�صر 

على �لعنو�ن �لتايل:
وزارة االقت�ساد

 ادارة الت�سجيل التجاري
 �ض.ب )901( ابوظبي 

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�شاد
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املال والأعمال

مهند�ضات اإماراتيات : يوم املراأة 
يدعم فر�س حتقيق طموحاتنا

•• ال�شارقة -وام:

وجهت مهند�صات �إمار�تيات عاملت يف �صركة “ بيئة “ �ملتخ�ص�صة يف جمال 
�ل�صتد�مة و �إعادة �لتدوير بال�صارقة �صكرها للدعم �لتي حظيت به من �لقيادة 

ر�صم  و  طموحاتهن  لتحقيق  �لر�صيدة 
عنا�صر  �صمن  مل�صتقبلهن  و��صعة  �آف��اق 
و�لبتكار  �ل�صتد�مة  �أب��رزه��ا  �أ�صا�صية 
للإرتقاء بحياة �أفر�د جمتمع �ل�صارقة 
�ملري-  ميثاء  قالت  �لأخ����رى.و  و�مل���دن 
مهند�صة رئي�صية للم�صاريع يف “بيئة” 
يف حو�ر خا�س مع وكالة �أنباء �لإمار�ت 
�لذي  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل����ر�أة  ي��وم  )و�م( يف 
طموح  »�مل����ر�أة  �صعار  �ل��ع��ام  ه��ذ�  يحمل 
بجزيل  �أت��ق��دم  للخم�صني«،  و�إ���ص��ر�ق��ة 
�صمو  �إىل  �لم��ت��ن��ان  وخ��ال�����س  �ل�����ص��ك��ر 
رئي�صة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�صيخة 
�ملجل�س  رئي�صة  �لعام  �لن�صائي  �لحت��اد 

“�أم  �لأ�صرية  �لتنمية  ملوؤ�ص�صة  �لأع��ل��ى  �لرئي�صة  و�لطفولة  للأمومة  �لأع��ل��ى 
�لإمار�ت �لتي لطاملا دعمت كل �مر�أة �إمار�تية بل حدود .. لفتة �إىل �أن رحلة 
�إلهام لها وتتطلع  قيام و�إزده��ار دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة يعترب م�صدر 
�إىل  .و�أ���ص��ارت  لوطنها  �مل�صتقبلية  �لنجاحات  �ملزيد من  للم�صاهمة يف حتقيق   ً
�أق�صامها  كافة  عرب  ل��لزده��ار  ر�ئعة  فر�صاً  للن�صاء  “ توفر  “ بيئة  �صركة  �أن 
وجمالت �أعمالها �صو�ء كان ذلك يف �ملنا�صب �لقيادية �أو �لوظائف �لأخرى كما 
ت�صع مو�هب وقدر�ت �ملر�أة �لإمار�تية يف قلب �إ�صرت�تيجية �لتوظيف �خلا�صة 
�لإ�صتد�مة  يف  �لطموحة  �أهد�فها  لتحقيق  �لوحيدة  �لطريقة  �أن  مدركة  بها 
و�لتحول �لرقمي بنجاح هي �ل�صتفادة من جمموعة متنوعة من �ملو�هب من 
كو�درها �لوطنية �لعلمية.و قالت نوف حممد جمال وزير - مهند�صة رئي�صية 
يف �صركة بيئة للطاقة و هي تدير �لعديد من م�صاريع �لطاقة �لبديلة و جزء 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  طاقة  �إىل  �لنفايات  لتحويل  من�صاأة  �أول  تطوير  فريق  من 
يف  ي�صاعد  م��ا  “بيئة”  �صركة  م��ن  كبري  ب��دع��م  حتظى  �أن��ه��ا  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
تطوير مهار�تها وخرب�تها يف جمال �لهند�صة �ل�صناعية �لعملية مع �لرتكيز 
على جمال �لطاقة �ملتجددة.و �أعربت نوف مبنا�صبة يوم �ملر�أة �لإمار�تية عن 
كبري�ً  �إهتماماً  �أولت  و�لتي  �لإم��ار�ت  �لر�صيدة لدولة  بالقيادة  �لكبري  فخرها 
بدعم ومتكني �ملر�أة للقيام بدورها �لريادي يف خدمة �ملجتمع وهياأت لها كافة 
ودعم  �إجن���از�ت  من  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  حققته  مبا  م�صيدة   .. �لنجاح  مقومات 
�لرجل  �أخيها  �إىل جنب  تكون جنباً  وت�صجيعها لأن  �لإم���ار�ت  دول��ة  قيادة  من 
– �إن  – مهند�صة يف جمال �لطاقة  �لبنا  �أو�صحت فاطمة  ويف كل �ملجالت.و 
�ملر�أة �لإمار�تية لطاملا جنحت يف جتاوز �لختبار�ت �لتي ُو�صعت فيها و�أثبتت 
كفاءتها يف جميع �ملجالت �لتي عملت فيها وتو��صل �ليوم حتقيق �ملزيد من 
�لإجناز�ت وت�صتمر يف �حل�صول على �ملزيد من �لأدو�ر �لهامة يف �ملجتمع وذلك 
بف�صل قيادة دولة �لإمار�ت �لتقدمية �لتي تعترب مثاًل ُيحتذى به على م�صتوى 
�ملنطقة يف دعم ومتكني �ملر�أة.و �أ�صافت �أن �صغفها �لكبري بال�صتد�مة يدفعها 
�إىل �لبحث باإ�صتمر�ر عن حتديات جديدة يف عملها ويتج�صد ذلك يف ت�صميمها 
على دعم جهود �حلد من �لإعتماد على �لبل�صتيك �لذي ي�صتخدم ملرة و�حدة 
لت�صبح  �لتدوير  لإع��ادة  �لقابلة  �مل��و�د  �لنفايات عن  �ل�صامل لف�صل  و�لتطبيق 
�ملتجددة  �لطاقة  جم��ال  يف  وعملها  �ملهني  جناحها  تن�صب  و  عاملية  م��ب��ادر�ت 
لها  قدمته  �ل��ذي  �لكبري  للدعم  �لأول  �صغفها  تعتربه  �ل��ذي  �لبيئة  وحماية 

“�صركة بيئة«.

املراأة رقم مهم يف القطاع االقت�ضادي 

�سمن مرا�سم رفيعة امل�ستوى

م�ضدر تد�ضن حمطة نور نافوي للطاقة ال�ضم�ضية
 بقدرة 100 ميجاواط يف اأوزبك�ضتان

ح�سر مرا�سم التد�سني وفودًا رفيعة امل�ستوى �سملت فخامة رئي�ض دولة اأوزبك�ستان
•• اأبوظبي-الفجر: 

�مل�صتقبل  ل��ط��اق��ة  �أب��وظ��ب��ي  ���ص��رك��ة  ق��ام��ت 
مبادلة  ل�����ص��رك��ة  �ل���ت���اب���ع���ة  “م�صدر”، 
�لعاملية  �ل�����ص��رك��ات  و�إح�����دى  ل��ل���ص��ت��ث��م��ار 
�ملتجددة،  �ل���ط���اق���ة  جم�����ال  يف  �ل�����ر�ئ�����دة 
للطاقة  نافوي”  “نور  حمطة  بتد�صني 
�ل�صم�صية يف �أوزبك�صتان، و�لتي تعترب �أول 
يتم  �ل�صم�صية  للطاقة  م�صتقل  م�����ص��روع 

متويله بنجاح يف �لدولة. 
وقد �صهدت مر��صم �لتد�صني رفيعة �مل�صتوى 
ح�صور فخامة �صوكت مريزيوييف، رئي�س 
�صاردور  وم��ع��ايل  �أوزب��ك�����ص��ت��ان؛  جمهورية 
�أوم��ورز�ك��وف، نائب رئي�س �ل��وزر�ء ووزير 
�لأوزبكي؛  �خلارجية  و�لتجارة  �ل�صتثمار 
�لطاقة  وزي��ر  �صلطانوف،  �ألي�صر  ومعايل 
�صفري  �لقمزي،  مطر  و�صعادة  �لأوزب��ك��ي؛ 
دول����ة �لإم�������ار�ت ل����دى �أوزب��ك�����ص��ت��ان. كما 
�أق��ي��م��ت يف  �ل��ت��ي  �لتد�صني  م��ر����ص��م  ح�صر 
موقع �مل�صروع ح�صد من �مل�صوؤولني رفيعي 
و�أع�صاء  �أوزبك�صتان  حكومة  من  �مل�صتوى 

من �لإد�رة يف �صركة “م�صدر«.  
ف��خ��ام��ة �صوكت  ق���ال  �مل��ن��ا���ص��ب��ة،  ه���ذه  ويف 
مريزيوييف، رئي�س جمهورية �أوزبك�صتان: 
“ت�صمل خطتنا للأعو�م �خلم�صة �لقادمة 
 1.5 مبقد�ر  �قت�صادنا  منو  معدل  زي��ادة 
م����رة، ورف����ع �إج���م���ايل �ل���ن���اجت �مل��ح��ل��ي �إىل 
�إط���لق  ���ص��ي��ت��م  ك��م��ا  دولر.  م��ل��ي��ار   100
�صو�ء  �جلديدة،  �ل�صناعية  �مل�صاريع  �آلف 
وبالتايل  �ل��ك��ب��رية،  �أو  �حل��ج��م  متو�صطة 
�لكهرباء  ع��ل��ى  �ل��ط��ل��ب  ح��ج��م  ���ص��ريت��ف��ع 
بزيادة  �صاعي،  كيلوو�ط  مليار   100 �إىل 
�صاعي عن  30 مليار كيلوو�ط  مبقد�رها 
حجم �لطلب �حلايل. وبناء على ذلك، لقد 
�إ�صلحات  ت�صمل  �صخمة  خططاً  و�صعنا 
�لطاقة  ق����ط����اع  يف  ج����دي����دة  وم�������ص���اري���ع 
�ل�صنو�ت  م��دى  على  و�صيتم  �لكهربائية. 
م�صروعاً   19 �إط������لق  �مل��ق��ب��ل��ة  �خل��م�����س 
دولر  م��ل��ي��ار   6.5 تبلغ  �إج��م��ال��ي��ة  بقيمة 
 11.500 �إجمالية تبلغ  �إنتاجية  وبقدرة 

ميجاو�ط«.
وق����ال م��ع��ايل �أل��ي�����ص��ر ���ص��ل��ط��ان��وف، وزير 
�أوزبك�صتان  “تعمل  �لأوزب����ك����ي:  �ل��ط��اق��ة 
ب�صكل وثيق مع موؤ�ص�صة �لتمويل �لدولية 
�لطاقة  ق��ط��اع  يف  �ل�صتثمار  �أب���و�ب  لفتح 
�أم��ام �صركات �لقطاع �خل��ا���س، وذل��ك من 

هدفنا  �إىل  �ل��و���ص��ول  يف  �مل�����ص��اه��م��ة  �أج����ل 
من  حاجتنا  م��ن   ٪25 ت��وف��ري  يف  �ملتمثل 
�لطاقة عن طريق م�صادر متجددة بحلول 

عام 2030«. 
جمموعة  ه��ن��اك  �أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  و�أ����ص���ار 
متنوعة و�صخمة من �مل�صاريع قيد �لتنفيذ، 
و�أخرى مت �إجنازها بالفعل، موؤكد�ً �لتز�م 
�إىل حت�صني  �لر�مية  باأهد�فها  �أوزبك�صتان 
�لطاقة  ح�����ص��ة  وزي�������ادة  �ل���ط���اق���ة  ك���ف���اءة 

�ملتجددة يف مزيج �لطاقة يف �لبلد.
من جهته، قال معايل �لدكتور �صلطان بن 
�أحمد �جلابر، وزير �ل�صناعة و�لتكنولوجيا 
�ملتقدمة، �ملبعوث �خلا�س لدولة �لإمار�ت 
�إد�رة  ورئ��ي�����س جم��ل�����س  �مل��ن��اخ��ي  ل��ل��ت��غ��ري 
“متا�صياً مع توجيهات �لقيادة  “م�صدر”: 
�لدولية  �ل�������ص���ر�ك���ات  ب��ت��ع��زي��ز  �ل��ر���ص��ي��دة 
�لعاملية يف جمال  ودع��م �جلهود  و�لتعاون 
�لطاقة �لنظيفة و�حلد من تد�عيات تغري 
�ملهم  �مل�����ص��روع  ه��ذ�  تد�صني  ي�صرنا  �مل��ن��اخ، 
�صمان  يف  �صي�صاهم  و�ل��ذي  �أوزبك�صتان  يف 
�مل�صروع  هذ�  �إن  ��صتد�مة.  �أك��رث  م�صتقبل 
�ل�صم�صية  �ل��ط��اق��ة  م�����ص��اري��ع  م��ن  وغ���ريه 
وطاقة �لرياح �لتي تقوم م�صدر بتطويرها 
يف مناطق متعددة باأوزبك�صتان، �صت�صهم يف 
عمل  فر�س  وخلق  �ل�صناعي  �لقطاع  منو 
و�لجتماعي  �لقت�صادي  �لنمو  يف  ت�صهم 
مب���ا ي��ع��زز �ل��ت��ق��دم ن��ح��و حت��ق��ي��ق �أه����د�ف 

�لتنمية �مل�صتد�مة«.
و�أك������د م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى �أه���م���ي���ة �مل�������ص���روع يف 
تر�صيخ مكانة �أوزبك�صتان �لر�ئدة يف جمال 
منطقة  م�صتوى  ع��ل��ى  �لنظيفة  �ل��ط��اق��ة 
بدعم  �لفخر  ع��ن  معرباً  �لو�صطى،  �آ�صيا 

هذ� �لنوع من �مل�صاريع �لتي تعك�س �لتز�م 
دولة �لإمار�ت بدعم �لعمل �ملناخي، خا�صة 
و�لع�صرين  �ل�صاد�صة  �ل���دورة  �ق���رت�ب  م��ع 
ملوؤمتر �لأطر�ف يف �تفاقية �لأمم �ملتحدة 

�لإطارية ب�صاأن تغري �ملناخ.
ب��ن حممد  �صهيل  معايل  ق��ال  م��ن جهته، 
فرج فار�س �ملزروعي، وزير �لطاقة و�لبنية 
�لتحتية: “يعك�س هذ� �لإجناز �ملميز مدى 
�لتي جتمع بني جمهورية  �لعلقة  متانة 
�أوزبك�صتان ودولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وتعاونهما �ملثمر يف قطاع �لطاقة �ملتجددة 
وغريها من �لقطاعات �لعديدة �لأخرى. 
ك��م��ا مي��ث��ل ه���ذ� �مل�����ص��روع �ل���ذي ي��ق��ام على 
خ��ط��وة مهمة  �خل��دم��ي��ة  �مل��ر�ف��ق  م�صتوى 
�لطاقة  ق��ط��اع  �ل��ت��ح��ول يف  ت��دع��م حتقيق 
ملتزمة  �لإم���ار�ت  دول��ة  و�إن  باأوزبك�صتان، 
بدعم جهود �أوزبك�صتان �لر�مية �إىل تعزيز 

�لعتماد على م�صادر �لطاقة �ملتجددة«. 
�لرئي�س  �ل���رحم���ي،  وق����ال حم��م��د ج��م��ي��ل 
“نحن  “م�صدر”:  ل�����ص��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�مل�صروع  ه��ذ�  ب��اإجن��از  ف��خ��ورون  يف م�صدر 
�لبارز �لذي ميثل خطوة مهمة على طريق 
�لنظيفة  �ل��ط��اق��ة  ع��ل��ى  ت��ع��زي��ز �لع��ت��م��اد 
يف �أوزب��ك�����ص��ت��ان، ح��ي��ث ���ص��ت�����ص��اه��م حمطة 
كبري  ب��دور  �ل�صم�صية  للطاقة  نافوي  ن��ور 
�لطاقة  ق��ط��اع  �صمن  �ل��ت��ح��ول  عملية  يف 
�لأوزبكي وحتقيق �أهد�ف �لدولة �خلا�صة 

بالتغري �ملناخي«.
���ص��ع��ادت��ه بتد�صني  �ل���رحم���ي ع���ن  و�أع�����رب 
نوعية يف  نقلة  �ل���ذي ميثل  �مل�����ص��روع  ه��ذ� 
ق��ط��اع �ل��ط��اق��ة ب��اأوزب��ك�����ص��ت��ان، م��وؤك��د�ً باأن 
“م�صدر” تتطلع ملو��صلة تعاونها �لناجح 

م��ع �حل��ك��وم��ة �لأوزب��ك��ي��ة �ل���ذي �أث��م��ر عن 
حمفظة م�صاريع يف جمايل طاقة �ل�صم�س 
و�ل���ري���اح ب��ق��درة �إن��ت��اج��ي��ة �إج��م��ال��ي��ة تبلغ 
2.5 جيجاو�ط يف �أوزبك�صتان، �لتي متثل 
بالن�صبة  ��صرت�تيجية  ��صتثمارية  وجهة 

�إىل “م�صدر«.
تبلغ  �لتي  نافوي”  “نور  حمطة  وتعترب 
�أول  ميجاو�ط،   100 �لإنتاجية  قدرتها 
على  كهرو�صوئية  �صم�صية  طاقة  حمطة 
�أوزبك�صتان.  يف  �خلدمية  �ملر�فق  م�صتوى 
وقد بد�أت �ملحطة بتوليد �لطاقة، لت�صاهم 
�أوزبك�صتان  �أه�������د�ف  حت��ق��ي��ق  يف  ب���ذل���ك 
�خلا�صة بالطاقة �ملتجددة. وعند ت�صغيلها 
�لطاقة  �ملحطة  توفر  �صوف  كامل،  ب�صكل 
تفادي  يف  وت�صاهم  منزل  �أل��ف   31 لنحو 
�أل�����ف ط���ن م���ن غ����از ثاين   150 �إط�����لق 

�أك�صيد �لكربون �صنوياً. 
وكانت “م�صدر” قد وقعت يف عام 2019 
�ل�����ص��رك��ة �لوطنية  ك���ل م���ن  �ت��ف��اق��ي��ة م���ع 
و�حلكومة  �أوزب���ك�������ص���ت���ان  يف  ل���ل���ك���ه���رب���اء 
�لأوزبكية لت�صميم ومتويل وبناء وت�صغيل 
حم���ط���ة �ل���ط���اق���ة �ل�������ص���م�������ص���ي���ة. وق���ام���ت 
“م�صدر” بتاأ�صي�س “نور نافوي” ك�صركة 
و�صوف  �ملحطة،  وت�صغيل  لت�صليم  حملية 
تتوىل �ل�صركة مهمتي �لت�صغيل و�ل�صيانة 

ملدة 25 عاماً.
�أول  ه��و  نافوي”  “نور  م�����ص��روع  وي��ع��ت��رب 
يف  ت��ط��وي��ره  “م�صدر”  ت��ب��ا���ص��ر  م�����ص��روع 
�أوزبك�صتان، حيث تعهدت �ل�صركة بتطوير 
عدد من م�صاريع �لطاقة �ل�صم�صية وطاقة 
�لرياح �لأخرى يف �لدولة �لو�قعة يف �آ�صيا 
“م�صدر”  وق��ع��ت  ي��ول��ي��و،  ويف  �ل��و���ص��ط��ى. 

للطاقة  م�����ص��روع��ني  ل��ت��ط��وي��ر  �ت��ف��اق��ي��ات 
�أوزبك�صتان  يف  �لكهرو�صوئية  �ل�صم�صية 
ميجاو�ط.   440 تبلغ  �إج��م��ال��ي��ة  ب��ق��درة 
�لتجاري  �لت�صغيل  ي��ب��د�أ  �أن  �ملتوقع  وم��ن 
يف  ت�صييدهما  �صيتم  �للذين  للم�صروعني 
�لربع  �صمرقند وجيز�ك، خلل  منطقتي 

�لأول من عام 2023.
م�صروع  مبناق�صة  “م�صدر”  ف���ازت  كما 
�أوزبك�صتان،  يف  �ل�صم�صية  ل��ل��ط��اق��ة  �آخ���ر 
�ل�صم�صية  للطاقة  حمطة  عن  عبارة  وهو 
457 ميجاو�ط يف  بقدرة  �لكهرو�صوئية 
�صورجاند�ريا.  �إقليم  يف  �صري�آباد  منطقة 
ووقعت “م�صدر” �أي�صاً �تفاقية لت�صميم 
لطاقة  ز�ر�ف�����ص��ان  حمطة  وت�صغيل  وب��ن��اء 
ويف  م��ي��ج��او�ط،   500 با�صتطاعة  �ل��ري��اح 
�أبريل، وقعت �ل�صركة �تفاقية مع حكومة 
�لإنتاجية  �ل���ق���درة  لتو�صيع  �أوزب��ك�����ص��ت��ان 
للم�صروع �إىل 1.5 جيجاو�ط، مما يجعله 
�آ�صيا  �مل�صروع �لأك��رب من نوعه يف منطقة 

�لو�صطى.
�ملتجددة،  ل��ل��ط��اق��ة  ب��رن��اجم��ه��ا  �إط����ار  ويف 
م�صاريع  ت��ط��وي��ر  �إىل  �أوزب��ك�����ص��ت��ان  ت��ه��دف 
طاقة �صم�صية ت�صل قدرتها �لإنتاجية �إىل 
بقدرة  ري��اح  طاقة  وم�صارع  جيجاو�ط   5
�لذي   ،2030 ع��ام  بحلول  جيجاو�ط   3
من   25% توفري  �إىل  خلله  من  ت�صعى 
�ح��ت��ي��اج��ات��ه��ا م��ن �ل��ك��ه��رب��اء ع��رب م�صادر 
�لطاقة  وز�رة  �أع���ل���ن���ت  وق����د  م���ت���ج���ددة. 
ت��در���س رفع  �أن��ه��ا  �ل�صهر  ه���ذ�  �لأوزب��ك��ي��ة 
 7 �إىل  لت�صل  �مل��ت��ج��ددة  �ل��ط��اق��ة  �أه�����د�ف 
و5  �ل�صم�صية  �لطاقة  مل�صاريع  جيجاو�ط 

جيجاو�ط لطاقة �لرياح.

•• اأم القيوين -وام: 

باإهتمام  �لم���ار�ت���ي���ة  �مل�����ر�أة  ح��ظ��ي��ت 
كبري يف كافة �لقطاعات من �لقيادة 
�ل��ر���ص��ي��دة �ل��ت��ي �أول��ت��ه��ا �ل��رع��اي��ة و 
ق���دم���ت ل��ه��ا �ل��ب��ي��ئ��ة �خل�����ص��ب��ة من 
�لدعم لت�صارك بطموحها و عزميتها 
�لرجل يف م�صرية �لتنمية و �لبناء و 
جتلت م�صاركتها بكل ثقة و طموح يف 
�لأن�صطة �لقت�صادية و جمال �ملال و 

ريادة �لأعمال .
دول��ة �لم����ار�ت على مدى  و قدمت 
للمر�أة  ��صتثنائيا  خم�صة عقود دعما 
يف قطاع �مل��ال و �لع��م��ال من خلل 
�ل����رب�م����ج و �مل�����ب�����ادر�ت �مل���ت���ج���ددة و 
على  �لنوعية  �لقت�صادية  �مل�صاركات 

�مل�صتوى �لقليمي و �لدويل .
جمل�س  ت���اأ����ص���ي�������س  ف���ك���رة  ج������اءت  و 
�����ص����ي����د�ت �لأع������م������ال ب�������الإم�������ار�ت و 
جم��ال�����س ����ص���ي���د�ت �لع����م����ال يف كل 
متكينها  و  ب��امل��ر�أة  ..للنهو�س  �إم���ارة 
و م�����ص��اع��دت��ه��ا ع��ل��ى حت��ق��ي��ق �ل����روؤى 
�لر�صيدة  �لطموحة لقيادة �لمار�ت 
، بالإ�صافة �إىل دور �ملجال�س يف �بر�ز 
دور �مل����ر�أة يف �لق��ت�����ص��اد �ل��وط��ن��ي و 
خلل  م��ن  �ل�صيد�ت  طموح  حتقيق 
ت�صجيع �صاحبات �مل�صاريع �لنا�صئة و 
�ملبدعات على �لولوج يف �صوق �لعمل 

مما كان له �لأث��ر �لطيب يف تو�جد 
�مل��ر�أة �لمار�تية يف جم��الت منوعة 

بالقطاع �لقت�صادي .
ليتيم  ر����ص��د  عائ�صة  �صعادة  �أك���دت  و 
ع�����ص��و �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت����ادي 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ���ص��ي��د�ت �أع���م���ال �أم 
�لإمار�تية حققت  �مل��ر�أة  �أن  �لقيوين 
�إجن�����������از�ت ك����ب����رية يف جم������ال �مل����ال 
م��ا حققته  �أن  �أ���ص��ارت  و  و�لأع���م���ال، 
يف �ل��ق��ط��اع �لق��ت�����ص��ادي ه���و هدف 
وطني جنح بامتياز، وهناك �إجناز�ت 
�قت�صادياً  �مل�����ر�أة  لتمكني  م�����ص��ه��ودة 
�ل����ذي جعلها  �لأم�����ر  �لإم��������ار�ت،  يف 
ومنو  �قت�صاد  دع��م  يف  �صريك  خ��ري 

�لدولة.
وقالت: لقد �رتفعت ن�صبة م�صاهمة 
�لن�صاط  يف  �لإم������ار�ت������ي������ة  �مل����������ر�أة 
�لق���ت�������ص���ادي و����ص���وق �ل��ع��م��ل خلل 
موؤ�صر�ت  وتو�صح  �ملا�صية  �ل�صنو�ت 

�لتناف�صية ذلك ..
 و �أ�صافت ليتم يف حو�رها مع وكالة 
�ملر�أة  ي��وم  مبنا�صبة  �لم����ار�ت  �ن��ب��اء 
�ل�صيخ  ل��ه  �ملغفور  لت�صجيع  ك��ان   ...
/طيب  ن��ه��ي��ان  �آل  �صلطان  ب��ن  ز�ي���د 
�هلل ثر�ه/، و�لدعم �لكبري من �صمو 
رئي�صة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�صيخة 
�لحتاد �لن�صائي �لعام رئي�صة �ملجل�س 
�لأعلى للأمومة و�لطفولة �لرئي�س 

�لأ�صرية،  �لتنمية  ملوؤ�ص�صة  �لأع��ل��ى 
للمر�أة  ق��وي��اً  د�ف���ع���اً  �لإم������ار�ت«  »�أم 
�لن�صاط  ل��لن��خ��ر�ط يف  �لإم��ار�ت��ي��ة 
�لق��ت�����ص��ادي وت��ر���ص��ي��خ م��ك��ان��ت��ه��ا يف 

�لعمل �خلا�س .
�صيد�ت  تاأ�صي�س جمل�س  �أن  �أ�صارت  و 
�إبر�ز  يف  �صاهم  ب���الإم���ار�ت  �لأع��م��ال 
دور �مل����ر�أة يف �لق��ت�����ص��اد �ل��وط��ن��ي و 
�ل�صيد�ت  ط��م��وح  حتقيق  على  عمل 
�لتو�جد ب�صوق �لأعمال و�لقطاع  يف 
�خلا�س مما كان له �لأثر �لإيجابي 

يف تنمية �لقت�صاد �لوطني .
و �كدت رئي�صة جمل�س �صيد�ت �أعمال 
�أم �لقيوين �أن �ملر�أة �لإمارتية �ليوم 
موؤثر  ب��دور  للقيام  جاهزة  �أ�صبحت 
يف ر�صم ملمح �لتنمية �لقت�صادية 
�لأعو�م  و�لإ���ص��ر�ق  خلل  بالطموح 
م�صلحة  ف��ه��ي  �مل��ق��ب��ل��ة،  �خل��م�����ص��ني 
بالعلم و�ملعرفة و�لبتكار ومدعومة 
با�صرت�تيجية وطنية �صاملة للتمكني 
بنات  دف��ع  يف  ي�صاهم  مما  و�لتطوير 
�لدولة  مل��و����ص��ل��ة مت��ث��ي��ل  �لإم�������ار�ت 
باإجناز�تهن و عطائهن و طموحهن 
�ملحافل  �لدولة يف  �مل�صرق يف متثيل 

�لقت�صادية �لإقليمية و�لدولية.
و م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت م�����وزة حامت 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب��ة  �ل�����ص��ام�����ص��ي 
�ملر�أة  �أن  �لقيوين  �أم  �أعمال  �صيد�ت 

حتقيق  من  �أ�صا�صي  جزء  �لإمار�تية 
وع�����ام   2021 �لإم�������������ار�ت  روؤي���������ة 
�خلم�صني ومئوية �لإمار�ت 2071 

 ،  
�مل����ر�أة �لم��ار�ت��ي��ة هو  �إن م��ا مييز  و 
�حل��ب و �ل��رع��اي��ة و �لإه��ت��م��ام �لذي 
ت��ول��ي��ه ق��ي��ادة �ل���دول���ة ل��ه��ا و �لدعم 
�ل�صيخة  ���ص��م��و  م���ن  ل��ه��ا  �مل��ت��و����ص��ل 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك �ل��ت��ي حر�صت 
على مدى 50 عاما من عمر �لدوله 
ورفعة  �لن�صائية  �لنه�صة  دع��م  على 
�مل�������ر�أة �لإم����ار�ت����ي����ة مم���ا ع��م��ل على 
�رتفاع ن�صبة م�صاهمة �ملر�أة بكل ثقه 
قطاع  �صيما  ل  �لقطاعات  جميع  يف 

�لقت�صاد .
�مل�����ر�أة  �أن  �ل�����ص��ام�����ص��ي  �أو����ص���ح���ت  و 
�مل�صاريع  ت��اأ���ص��ي�����س  ع���ل���ى  ح���ر����ص���ت 
و�ل�صركات  و�مل��ت��و���ص��ط��ة  �ل�����ص��غ��رية 
�ل�صليمة  �مل���ق���وم���ات  ذ�ت  �ل��ن��ا���ص��ئ��ة 
�لنجاح  مو��صلة  على  تعينها  �ل��ت��ي 

�لتجاري و�لقت�صادي،
و  �ل����ق����ول����ن����ني  دع�������م  ج�����ان�����ب  �إىل   
زيادة  يف  �صاهم  مما  لها  �لت�صريعات 
ع���دد ���ص��ي��د�ت �لأع���م���ال يف �لإم����ار�ت 
رقما  ي�����ص��ك��ل��ن  �ل����ي����وم  �أ����ص���ب���ح���ن  و 
�لتنمية  و  �ل�صتثمار  مهما يف قطاع 
للقت�صاد  �ل�����ص��ام��ل��ة  �لق��ت�����ص��ادي��ة 

�لوطني .

جمارك دبي: �ضعادة املتعاملني 
يف مقدمة اأولوياتنا

•• دبي-وام:

�أكد �صعادة �أحمد حمبوب م�صبح �ملدير �لعام جلمارك دبي �أن 
�لد�ئرة ت�صع حتقيق �صعادة �ملتعاملني عرب تطوير جتربتهم 
وت�صهيل ح�صولهم على �خلدمات �جلمركية �لذكية وتعزيز 

ر�صاهم على ر�أ�س قائمة �أولوياتها .
جاء ذلك خلل تفقده �صري �لعمل يف ثلث مر�كز جمركية 
�مليناء  جمارك  مركز  و  ر��صد  ميناء  جمارك  مركز  ز�ر  حيث 
�جل���اف و�لأق��م�����ص��ة وم��رك��ز خ��دم��ة ع��م��لء م��ي��ن��اء ج��ب��ل علي 
�لتميز  �لأمامية مبو��صلة  وتيكوم ووجه موظفي �خلطوط 
لتنفيذ م�صتهدفات �خلطة  �ملزيد من �جلهد  و�لعطاء وبذل 
�لعمل  �أه��د�ف��ه��ا  وم��ن   2026-2021 ل��ل��د�ئ��رة  �خلم�صية 
�لأد�ء  ثقافة  وتعزيز  ��صتثنائية  وظيفية  جت��رب��ة  ب��ن��اء  على 
�لحرت�يف و�ل�صمعة �ملوؤ�ص�صية و�حلفاظ على �ملكانة �لريادية 
�لتي و�صلت لها جمارك دبي �ليوم.. م�صدد�ً على �أهمية دور 
ور�صالتها  �ملوؤ�ص�صة  ثقافة  عك�س  يف  �لعملء  خدمة  موظفي 
فريق  �إىل  �لعملء  و�آر�ء  �إي�صال ملحظات  وكذلك  وروؤيتها 
دبي  د�ئ���رة ج��م��ارك  �أن  �صعادته  �أو���ص��ح  �ل��د�ئ��رة.و  �لقيادة يف 
�إجر�ء�تها  و  �أن��ظ��م��ت��ه��ا  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  م�����ص��ت��د�م  ب�صكل  تعمل 
�أف�صل  لتقدمي  �ملتبعة  �لعمل  باأ�صاليب  و�لرتقاء  �جلمركية 
�خلدمات �لذكية �لتي تتو�فق مع �أعلى �ملعايري �لعاملية حيث 
�لقنو�ت  عرب  �أجن��زت  �لتي  �جلمركية  �ملعاملت  ع��دد  �صجل 
بعدد  ب��امل��ائ��ة   99.6 ن�صبة  ل��ل��د�ئ��رة  و�لإل��ك��رتون��ي��ة  �ل��ذك��ي��ة 
11.2 مليون معاملة  �إجمايل  11.16 مليون معاملة من 
وتوفر  �جل��اري  �لعام  �لأول من  �لن�صف  خ��لل  ت�صجيلها  مت 
جمارك دبي جميع خدماتها على مد�ر �ل�صاعة عرب �لعديد 

من �لقنو�ت و�ملن�صات �لذكية .

العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/7029(

�ملنذر : عبد�هلل خليل حممد �صميع �ملطوع.
�ملنذر �ليهم:

�س.ذ.م.م  �لنفايات  ت�صريف  قنو�ت  ل�صناعة  جيت  رويال   -1
)�س.ذ.م.م(. �للية  للحو�جز  �مللكية  �لبو�بة   -  2
كاد�كال �صوري�س  بيلى  فا�صوديفان  تيكاتيل   -3

جمهولني حمل �لقامة
فاأن �ملنذر ينذر �ملنذر �ليهم ب�صرعة �صد�د 131.600 درهم يف موعد غايته 
�ل�صبوع من تاريخ �لعلن بهذ� �لنذ�ر باجلريدة و �ل �صي�صطر �ملنذر �تخاذ 

كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �ملقرر لها قانونا. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/7045(

�ملنذرة/ خيول لتاأجري �ل�صيار�ت �س ذ م م
�ملنذر �إليها / �أ�صرف �صليمان �جلازى ر�صو�ن - جمهول حمل �لإقامة

�ل�ف  ع�ص�ر  �أرب��ع�����ه   14580 مبل�غ  �ص�د�د  ب�ص�رورة  تن�ذركم  )�مل��ن�����ذرة 
م�دة  خ�لل  وذل�����ك  ذمتكم،  يف  �ملرت�ص�دة  دره�����م(  وثم�انون  خم�ص�مائه 
خم�ص�ة �أي�ام تب�د�أ م�ن ت�اريخ �علنك�م به�ذ� �لن�ذ�ر، و�إل �صن�ص�ط�ر لتخ�اذ 
كاف�ة �لإج�ر�ء�ت �لقانوني�ة ق�بلكم وحتم�يلكم كاف�ة �لر�ص�وم و�مل�ص�اريف 
و�لفائ�دة �لقانوني�ة ع�ن �لتاأخري يف �ل�ص�د�د بال�صافة �إىل �تع�اب �ملحام�اة 

م�ع �لتع�وي�س ع�ن ك�اف�ة �لأ�ص�ر�ر �لت�ي حلقت بنا كد�ئن لك. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 
اإعالن بالن�شر

رقم )2021/7035(
�ملخطر : مابل لعمال تنفيذ �لت�صميم �لد�خلي �س ذ م م

�ملخطر �إليه : جلف �صيل للمقاولت �لكهروميكانيكية �س ذ م م
�ملو�صوع : �علن بالن�صر للنذ�ر حمرر رقم  )2021/1/175159(.

يخطر �ملخطر/ �ملخطر �ليه ب�صرورة �صد�د مبلغ �ملديونية وقدره )24،325( 
دره��م/�رب��ع��ه وع�����ص��رون �ل��ف وث��لث��م��ائ��ة وخم�صه وع�����ص��رون دره���م/ خ��لل مدة 
�أق�صاها خم�صه �أيام من تاريخ ن�صر هذ� �لنذ�ر، ويف حال عدم �لتز�مكم مبا جاء 
�ت��خ��اذ كافة  �مل��ح��ددة فيه فاننا �صن�صطر ��صفني �ىل  �مل��دة  يف ه��ذ� �لن���ذ�ر خ��لل 
�لجر�ء�ت �لقانونية و�لق�صائية لدفعكم على �لوفاء و�لرجوع �ليكم بالتعوي�س 

عن �ل�صر�ر �ملادية و�ملعنويه جر�ء �متناعكم عن �ل�صد�د.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 
اإعالن بالن�شر

رقم )2021/6137(
ذ.م.م(  و�ل�صياحة  لل�صفريات  �ل�صرق  لوكالة  )ف��رع  لل�صحن  �أوري��ن��ت  وكالة   : �ملخطر 
)فرع دبي(  بوكالة �ملحامني �حمد �لر�صيد ور��صد �لر�صي�د ومنى �خلاجة وعبد �لعزيز 

�لر�صيد ود. �أ�صماء �لر�صيد
�ملخط�ر�ليها : مريز�ز لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية �س.ذ.م.م 

مو�صوع �لع�لن
درهم   31.161 ق��دره  و�لبالغ  بذمتكم  �ملرت�صد  �ملبلغ  �صد�د  �إىل  باملبادرة  نخطركم 
�أيام  �أق�صاها خم�صة  درهما( خلل مدة  و�صتون  وو�ح��د  ومائ�ة  �ألف�ا  وثلثون  )و�ح��د 
من تاريخ ��صتلم �لإخطار، وف�ي ح�ال تخلفك�م �ص�وف ي�تم �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانوني�ة. 

للمطالبة باملبلغ و�لفو�ئد و�لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �أتعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

مالية عجمان: املراأة االإماراتية عن�ضر 
اأ�ضا�ضي يف م�ضرية التنمية امل�ضتدامة

•• عجمان-وام: 

�أكد �صعادة مرو�ن �أحمد �آل علي مدير عام د�ئرة �ملالية يف عجمان �أن �ملر�أة 
�أ�صا�صياً يف م�صرية  �لدول و�لأمم، وتعد عن�صر�ً  كبري�ً يف تقّدم  تلعب دور�ً 
�لتنمية �مل�صتد�مة بدولة �لإمار�ت.وقال �آل علي - يف ت�صريح مبنا�صبة يوم 
�ملر�أة �لإمار�تية �لذي يو�فق 28 �أغ�صط�س من كل عام - �إن حر�س �لقيادة 
�لر�صيدة لدولة �لإمار�ت على متكني �ملر�أة وتقدمي �لدعم �للحمدود لها 
يعزز �لدور �لذي تقوم به يف بناء �ملجتمع، ونحن فخورون باجلهود �حلثيثة 
�مل��ر�أة و�لإجن��از�ت �لتي حتققها يف خمتلف �ملجالت لرت�صيخ  �لتي تبذلها 

مكانة دولة �لإمار�ت �لر�ئدة على �ل�صعيد �لعاملي.
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)اإماراتية  احلمادي  ح�سن  ابراهيم  �سكينه  ال�سيدة/  فقدت 
اجلن�سية( �سهادة اأ�سهم �سادرة من  ال�سركة العاملية القاب�سة 
لزراعة االأ�سماك )اأ�سماك( )ASMAK( بعدد:1800 �سهم. 

رقم ال�سهادة: )176069(.
او  اع��اله  املذكورة  لل�سركة  ت�سليمها  يجدها  ممن  الرجاء 

االت�سال على تلفون رقم 0501720040 م�سكورا.

العدد 13326 فقدان �ضهادة اأ�ضهم
بتاريخ

 2021/8/29 

العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 
 اخطار دفع بالن�شر

رقم امللف 2021/659 تنفيذ جتاري  
بناء على طلب / �ملحكوم له / �لفهد لتاأجري �ل�صيار�ت - ذ م م  - �جلن�صية 

�ىل �ملحكوم عليه / وليد على مو�صى وليد �لزعابي �جلن�صية / �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
 2021/5/24 ليكن معلوما لديك بان حمكمة ر��س �خليمة قد ��صدرت بحقك حكما بتاريخ 
15895.50 درهما  بالز�مك بدفع مبلغ وقدره  169/2021 جتاري يومي  �لق�صية رقم  يف 

�صامل �لر�صوم و�مل�صاريف. 
ومبا �ن �ملحكوم له �عله قد تقدم بطلب لتنفيذ حكم و�صجل بالرقم �مل�صار �عله ، فاأنت مكلف 
بتنفيذ ما جاء �عله خلل 15 يوم �لتايل للتبليغ ويف حال تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �صتتخذ 

بحقك �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�صبة لتنفيذ �حلكم ، و�لر�صوم �ملرتبة عليك. 
�مللحظات : �لإمار�ت - ر�أ�س �خليمة / �خلر�ن فيل 45/ بجو�ر جممع غرناطة �ل�صكني 

 ق�شم التنفيذ
مزيود علي مزيود ال�شحي  

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - غزال عبدالأمري 
)جزئي(  مدين   AJCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001529/ 

�إىل �ملحكوم عليه : غز�ل عبد�لأمري 
�لعنو�ن : عجمان �جلرف �لرو�صة فيل 36 ت 0507176077  رقم مكاين 2546325874  

حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 
�ملنفذ ليلى حممد �حمد طوعى ، �جلن�صية �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

مكتب �صلمى �صعيد �لزيودي للمحاماة و�ل�صت�صار�ت �لقانونية وميثلها / �صلمى �صعيد �لزيودي  
يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعله. 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 
�ملطلوب  تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �صامل �لر�صوم و�مل�صاريف : 11324.0 

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �أعله خلل )15( يوما من تاريخ �إعلنك 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  �صتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  �إعلنكم بهذ�   /

�جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - افا ميديو جار�شيا  
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002895/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �فا ميديو جار�صيا 
�لعنو�ن : �ل�صارقة �لنهدة بناء �لبحرية بلوك A �صقة 2112 موبايل 0529087298 

حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 
�ملنفذ بنك ر��س �خليمة �لوطني  

يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن 

�حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �صامل �لر�صوم و�مل�صاريف 198861  
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �أعله خلل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �صتتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �لإخطار.   بهذ�  �إعلنكم   / �إعلنك 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - الوادي الكيرب ملقاولت التك�شية والأر�شيات   
)جزئي(   عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001420/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �لو�دي �لكيرب ملقاولت �لتك�صية و�لر�صيات 
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 

�ملنفذ �صيخ بري حمي �لدين �صيخ  
يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك 
، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب

تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �صامل �لر�صوم و�مل�صاريف 8376 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �أعله خلل )15( يوما 
من تاريخ �إعلنك / �إعلنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة 

�صتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي( مدين   SHCFICIREA2021 /0004598 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / نور رحيم �مري جهان  
يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/8/17 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

�لدعوى بالرقم �أعله ل�صالح / �جرة �ل�صارقة - �لتايل :
حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�صوري :- 

�أول : �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي �ىل �ملدعية مبلغ وقدره )31.308.30 درهم( 
ثلثون �لفا وثلثمائة وثمانية درهم و13 فل�س و�لفائدة بو�قع 4٪ من تاريخ 
�ملبلغ �ملق�صى به. ثانيا :  �أ�صل  �أل تزيد عن  �ل�صد�د على  قيد �لدعوى وحتى 

�لز�م �ملدعي عليه بالر�صوم و�مل�صروفات. 
حكما قابل لل�صتئناف خلل �ملدة �لقانونية.

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2020 /0002484 يف  الدعوى رقم

�إىل: �ملحكوم عليه �صركة �لخ�صر �لد�ئم �لتجارية ذ.م.م، 
�صركة �لخ�صر �لد�مي م�صر �س.ذ.م.م .

بالرقم  �ملذكورة  �لدعوي  �ملحكمة يف  عليك هذه  قد حكمت   2021/07/26 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 
�أعله ل�صالح / فيكيم �نرتنا�صيونال �س.م.ح بالتايل:

�ألفا  و�أح���د ع�صر  ق��دره )م��ائ��ة  ت���وؤدي للمدعية مبلغا  ب��اأن  �لأوىل  �مل��دع��ى عليها  -�إل���ز�م  �ملحكمة :1  ق��ررت 
�ملدعى عليها  -�إل��ز�م   2 �لإمار�تي،   �أو ما يعادله بالدرهم  وثمامنائة وع�صرة دولر وت�صعة وثلثني �صنتا( 
وع�صرة  )مائة  �أمريكي  دولر  قدره  مبلغا  للمدعية  ت��وؤدي  باأن  �لأوىل  عليها  �ملدعى  مع  بالت�صامن  �لثانية 
�آلف ومائتي دولر( �أو ما يعادله بالدرهم �لإمار�تي من �ملبلغ �ملق�صي به على �ملدعي عليها �لأوىل. 3 -�إلز�م 
�لتام على �أل  �ل�صد�د  �لق�صائية وحتى  �ملطالبة  تاريخ  �عتبار من  �ملدعى عليهما بفائدة قدرها 5% �صنويا 
تزيد على �أ�صل �ملبلغ �ملق�صي به. 4 - �إلز�م �ملدعى عليهما مب�صروفات �لدعوى وثلثمانه درهم مقابل �أتعاب 

�ملحاماة.  حكما ً قابل لل�صتئناف خلل �ملدة �لقانونية
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0001456 يف  الدعوى رقم

�إىل: �ملحكوم عليه �طل�س لل�صناعات �ملعدنية ذ. م. م
وميثلها / �صرف �لدين رحيمه بيفى �صبري ، �لعنو�ن: 9265027

نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/07/15 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة 
بالرقم �أعله ل�صالح/�صركة �لد�نوب لتجارة مو�د �لبناء ذ.م.م .

بالتايل :حكمت �ملحكمة: باإلز�م �ملدعى عليها باأد�ء مبلغ 221،634،52 درهم )مائتني وو�حد 
�ملدعية  لل�صركة  فل�صا(  و خم�صني  �ثنني  و  درهما  و ثلثني  �أربعة  و  �صتمائة  و  �أل��ف  ع�صرين  و 
8/4/2021 و  6% �صنويا على �ملبلغ ت�صري من تاريخ قيد �لدعوى يف  �ملدعية مع �لفائدة 

حتى متام �ل�صد�د و�لزمتها بالر�صوم و �مل�صروفات و �لف درهم �تعاب حماماة. 
حكما قابل لل�صتئناف خلل �ملدة �لقانونية 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صره

 املحكمة البتدائية املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 

اإعالن بالن�شر
رقم )2021/6989(

�ملنذر : حممد بن �أحمد بن �صعيد �لقا�صمي )�إمار�تي �جلن�صية (.
�إك�س  – بود�نق - خلف �ل�صارقة ميغا مول - بناية تو  �أبو �صغارة  – �إم��ارة �ل�صارقة-  وعنو�نه : �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
�إل  - �لطابق 5 – مكاتب ميجا مول – هاتف رقم 065983350 - فاك�س رقم 065759422- هاتف متحرك رقم  

deyaaeldin@mbsinvestments.ae �لإلكرتوين  – �لربيد   0585652664
RINGS FOOD STUFF )L.L.C( .)ملنذر �إليها : رينجز لتجارة للمو�د �لغذ�ئية )�س ذ م م�

– �ملتفرع من �صارع �خليل  �أ   17 – �صارع  – �لقوز �ل�صناعية �لثالثة  – �إم��ارة دبي  وعنو�نها : �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لإلكرتوين  �لربيد  �لقوز  �ملكتوم  خليفه  بن  ر��صد  �ل�صيخ  )بو��صطة  دبي  حكومة  �لعقار�ت(  د�ئ��رة  ملك  )م�صتودع  �لول 
رقم 043408851  هاتف   -  operations@ringscatering.com - hr@ringscatering.com
�لإر����ص���اد  رق����م   1996080298 م���ك���اين  رق����م    0585169500  0565486404 رق����م  �مل��ت��ح��رك  ه���ات���ف   -

 0585652664
�ملنذر ينذر �ملنذر �إليها  �أوًل : فاإن �ملنذر ينذر �ملنذر �إليها ،  �أوًل :- ب�صرورة �أد�ء  ،  �أ – مبلغ 120،000 درهم )مائة وع�صرون 

�ألف درهم ( �لقيمة �لإيجارية للفرتة من  2021/3/5 حتى 2022/3/4 ، ب -ما ي�صتجد من قيمة �إيجارية.
�ملياة  �صد�د  ب�صرورة  وينذرها    ، و�لأ�صخا�س  �ل�صو�غل  من  خالًيا  وت�صليمه  �ملاأجور  �إخ��لء  ب�صرورة  ينذرها  كما   -: ثانياً 
و�لكهرباء ، وذلك خلل �ملدة �لقانونية �ملقدرة ب� 30 يوم من تاريخ هذ� �لإنذ�ر �لعديل ، و�إل �صيتم �إتخاذ كافة �لإجر�ء�ت 

�لقانونية حفاظاً على حقوق �ملنذر ، مع �صائر �لتحفظات.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 
اإعالن بالن�شر

رقم )2021/6987(
�ملنذر : حممد بن �أحمد بن �صعيد �لقا�صمي )�إمار�تي �جلن�صية(.

�إك�س  – بود�نق - خلف �ل�صارقة ميغا مول - بناية تو  �أبو �صغارة  – �إم��ارة �ل�صارقة-  وعنو�نه : �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
�إل  - �لطابق 5 – مكاتب ميجا مول – هاتف رقم 065983350 - فاك�س رقم 065759422- هاتف متحرك رقم  

deyaaeldin@mbsinvestments.ae �لإلكرتوين  – �لربيد   0585652664
RINGS FOOD STUFF )L.L.C( .)ملنذر �إليها : رينجز لتجارة للمو�د �لغذ�ئية )�س ذ م م�

– �ملتفرع من �صارع �خليل  �أ   17 – �صارع  – �لقوز �ل�صناعية �لثالثة  – �إم��ارة دبي  وعنو�نها : �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لإلكرتوين  �لربيد  �لقوز  �ملكتوم  خليفه  بن  ر��صد  �ل�صيخ  )بو��صطة  دبي  حكومة  �لعقار�ت(  د�ئ��رة  ملك  )م�صتودع  �لول 
رقم 043408851  هاتف   -  operations@ringscatering.com - hr@ringscatering.com
�لإر����ص���اد  رق����م   1996080298 م���ك���اين  رق����م    0585169500  0565486404 رق����م  �مل��ت��ح��رك  ه���ات���ف   -

 0585652664
�ملنذر ينذر �ملنذر �إليها  �أوًل :- فاإن �ملنذر ينذر �ملنذر �إليها ، �أوًل :- ب�صرورة �أد�ء ، 

�أ – مبلغ 30،000 درهم ) ثلثون �ألف درهم( �لقيمة �لإيجارية للفرتة من 2021/2/12 حتى تاريخ 2022/2/11، 
ب -ما ي�صتجد من قيمة �إيجارية. ثانياً :- كما ينذرها ب�صرورة �إخلء �ملاأجور وت�صليمه خاليا من �ل�صو�غل و�لأ�صخا�س ، 
وينذرها ب�صرورة �صد�د �ملياة و�لكهرباء ، وذلك خلل �ملدة �لقانونية �ملقدرة ب� 30 يوم من تاريخ هذ� �لإنذ�ر �لعديل ، و�إل 

�صيتم �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية حفاظاً على حقوق �ملنذر ، مع �صائر �لتحفظات.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 

اإعالن بالن�شر
رقم )2021/6988(

�ملنذر : حممد بن �أحمد بن �صعيد �لقا�صمي )�إمار�تي �جلن�صية(.
�إك�س  – بود�نق - خلف �ل�صارقة ميغا مول - بناية تو  �أبو �صغارة  – �إم��ارة �ل�صارقة-  وعنو�نه : �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
�إل  - �لطابق 5 – مكاتب ميجا مول – هاتف رقم 065983350 - فاك�س رقم 065759422- هاتف متحرك رقم  

deyaaeldin@mbsinvestments.ae �لإلكرتوين  – �لربيد   0585652664
UBER INTERIOR DECORATIONS L.L.C ملنذر �إليها : يوبر �نرتيور ديكوري�صن�س �س ذ م م�

- وعنو�نها : �إمارة دبي – �لقوز �ل�صناعية 3 – �صارع 14 ب – متفرع من �صارع �م �صقيم مع �صارع �خليل �لأول – �لربيد 
رقم  �ملتحرك  هاتف   -  043474775 رق��م  هاتف   -  info@newroyalexhibitions.com �لإل��ك��رتوين 

0585652664 �لإر�صاد  رقم   1985879260 مكاين  رقم   -  0556745875  -  052644953
�ملنذر ينذر �ملنذر �إليها ، �أوًل :- ب�صرورة �أد�ء
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•• ال�شارقة-الفجر:

�لدويل  �ملنتدى  م��ن  �لأوىل  �ل���دورة  �إط��لق��ه  منذ 
للت�صال �حلكومي يف عام 2012، يحر�س �ملكتب 
�إ�صافة  حتقيق  على  �ل�صارقة  حلكومة  �لإع��لم��ي 
�ملنطقة  يف  و�ملعريف  �لثقايف  �حل��ر�ك  ملجمل  نوعية 
وجريئة،  مهمة  ق�صايا  تبنيه  خ��لل  م��ن  و�ل��ع��امل 
من  دورة  ك��ل  رفعتها  �ل��ت��ي  �ل�����ص��ع��ار�ت  يف  جت�صدت 
دور�ت �ملنتدى، �لتي ظلت متثل ��صتجابة للتحديات 

�لتي تو�جه فرق �لت�صال يف كل مرحلة. 
�لإعلمي  �ملكتب  �صعيد علي، مدير  �صعادة طارق 
�لتي  �ملنتدى،  فكرة  �أن  يو�صح  �ل�صارقة،  حلكومة 
كانت قبل ع�صرة �أعو�م جديدة على �ملنطقة، جنحت 
مب�صري  يتعلق  �لأوىل  ���ص��وؤ�ل��ني،  ع��ل��ى  �لإج���اب���ة  يف 
يف  و�ملجتمعات  �حلكومية  �ملوؤ�ص�صات  بني  �لعلقة 
�مل�صتقبل، و�لثاين حول ماهية �لنموذج �لذي يجب 
�أن تقدمه �ل�صارقة كدليل على �أهمية �ل�صر�كة من 

�أجل حتقيق �لتنمية �ل�صاملة و�مل�صتد�مة.
ويوؤكد علي �أن رعاية ودعم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 
�لدكتور �صلطان بن حممد �لقا�صمي ع�صو �ملجل�س 
�لأعلى حاكم �ل�صارقة، �صكلت ر�صالة لتوجه �لإمارة 
مب��وؤ���ص�����ص��ات��ه��ا �حل��ك��وم��ي��ة و���ص��ب��ه �حل��ك��وم��ي��ة جتاه 
�أثره  وت��وظ��ي��ف  �حل��ك��وم��ي  �لت�����ص��ال  يف  �ل�صتثمار 
للإمارة،  �حل�صاري  �مل�صروع  لتطلعات  �لو�صول  يف 
�مل��وؤ���ص�����ص��ات �لر�صمية  ل��دع��م م���ن  ح��ي��ث ق���اد ذل���ك 
و�خل���ا����ص���ة يف �ل����دول����ة و�مل���ن���ط���ق���ة، و�ه���ت���م���ام من 
بالتخطيط  لي�صبح  �لخت�صا�س،  وذوي  �خل���رب�ء 
و�ل��ع��م��ل و�مل���ث���اب���رة، �مل��ن�����ص��ة �ل��ع��امل��ي��ة �لأب�����رز �لتي 
تتناول علقة �ملوؤ�ص�صات و�حلكومات باجلمهور من 

خ��لل �لت�����ص��ال �حل��ك��وم��ي. �ل��ي��وم ونحن نتح�صر 
يك�صف  �مل��ن��ت��دى،  م��ن  �ل��ع��ا���ص��رة  �ل����دورة  ل�صتقبال 
نوعياً  ��صتثماًر  �صت�صكل  �جلديدة  �ل��دورة  �أن  علي 
و�صتجمع  �ل�صابقة،  دور�ت��ه  وخمرجات  تو�صيات  يف 
م�����ص��وؤول��ني و���ص��ن��اع ق����ر�ر وخ����رب�ء م��ن ك��ل �لعامل 
لي�صاركو� جمهور �ملنتدى خل�صة جتاربهم و�لآلية 
�لت�صال  ثقافة  بو��صطتها  تتكيف  �أن  ميكن  �لتي 

�حلكومي مع �ملتغري�ت �لدولية �حلادة.

االنطالقة االأوىل 
وخلل �صرده مل�صرية �نطلق �ملنتدى، يلفت علي 
“دور  �أن دورت��ه �لأوىل �لتي ُعقدت حتت �صعار  �إىل 
�لتطوير”  ع��م��ل��ي��ة  �إد�رة  يف  �حل��ك��وم��ي  �لت�����ص��ال 
م�صري�ً  وخارجية،  د�خلية  عو�مل  عدة  مع  تز�منت 
�لأزمة  من  �لتعايف  نحو  ي�صعى  ك��ان  �لعامل  �أن  �إىل 
�لعربية  و�ملنطقة   ،2008 يف  حدثت  �لتي  �ملالية 
�صهدت مرحلة جديدة تتمثل بالعلقة �ملرتبكة بني 
دولة  كانت  بينما  و�جل��م��ه��ور،  �لر�صمية  �ملوؤ�ص�صات 
�لعمل  تعزيز  من  جديدة  ملرحلة  توؤ�ص�س  �لإم���ار�ت 
�مل��وؤ���ص�����ص��ات باجلمهور  �حل��ك��وم��ي وت��ط��وي��ر ع��لق��ة 
فكان  �ل��ب��ن��اء  عملية  يف  �ملجتمع  م��ك��ون��ات  و�إ���ص��ر�ك 
حتقيق  نحو  �ملجتمعات  لتطلعات  �صريكاً  �ملنتدى 
�ل�صائدة  �ملرحلة  جت��اوز  عرب  بالتنمية  طموحاتها 
و��صتخل�س �لدرو�س �لتي جتعل من فرق �لت�صال 

�حلكومي �صريكة يف �لتطوير.

اال�ستجابة للتحديات التنموية 
�أما �لدورة �لثانية من �ملنتدى يف عام 2013 �لتي 
موحد”،  خ��ط��اب  ف���ّع���ال..  “تو��صل  ���ص��ع��ار  حملت 

�لر�صمي  �خلطاب  حتديات  لأه��م  ��صتجابة  فجاءت 
�ملوجهة  �لأ�صا�صية  �لر�صائل  توحيد  وهو  �لتنموي 
يت�صارك  تنموية  روؤي���ة  ع��ن  تعرب  و�ل��ت��ي  للجمهور 
فيها �ملجتمع و�ملوؤ�ص�صات بالإميان و�لعمل و�لإبد�ع، 
وفقاً لعلي، �لذي �أكد �أن هذه �لدورة ر�صخت مكانة 
ملتزمة  موثوقة،  وعاملية  �إقليمية  كمن�صة  �ملنتدى 
�إىل جانب  لتطلعاتها،  ود�عمة  �ملجتمعات  مب�صالح 
�أنها كانت نقطة حتول كبرية يف م�صريته من حيث 
حجم �مل�صاركة �لدولية و�لهتمام من قبل �ملوؤ�ص�صات 

�ملحلية و�لإقليمية.

اأدوار خمتلفة.. روؤية واحدة
علي:  يقول  �ملنتدى،  م��ن  �لثالثة  �ل���دورة  وح��ول 
رفعت  و�ل��ت��ي   2014 يف  �ل��ث��ال��ث��ة  �ل����دورة  “جاءت 
.. روؤي��ة و�ح��دة( لت�صتثمر يف  �صعار )�أدو�ر خمتلفة 
�لتنوع  �أهمية  تناولت  حيث  �ل�صابقتني  �ل��دورت��ني 
يف م��ن�����ص��ات و�آل���ي���ات ور���ص��ائ��ل �لت�����ص��ال �حلكومي 
كياناً  لي�س  فاجلمهور  موحدة،  بروؤية  �لتزمها  مع 
و�ح��د�ً، بل عدة كيانات موزعة على فئات متفاوتة 
يف �هتماماتها وم�صتويات تعليمها و�أمناط تفكريها 
وطبيعة �أعمالها، ما ي�صتوجب فهم كل فئة و�ختيار 
�ملن�صة و�لآلية �ل�صليمة �لتي جتعلها �أكرث ��صتجابًة 

لفرق و�إد�ر�ت �لت�صال �حلكومي”. 

تعزيز التخ�س�سات 
�ل��ت��ي ُنظمت   2015 ع���ام  �ل��ر�ب��ع��ة يف   ويف دورت����ه 
�أف�صل”،  ن��ت��ائ��ج  حم�����ددة..  “خطو�ت  ���ص��ع��ار  حت��ت 
من  �مل��زي��د  �إىل  �ملفهوم  تر�صيخ  م��ن  �ملنتدى  �نتقل 
بقو�عد  �ملتعلقة  �لتفا�صيل  ط���رح  يف  �لتخ�ص�س 
�لت�����ص��ال �حل��ك��وم��ي، حيث ي�صري علي  وم��ه��ار�ت 
�ل��دورة ركزت على ور�س �لعمل �ملهنية  �أن هذه  �إىل 
و�ل��ع��ل��م��ي��ة، وع��ل��ى م�����ص��ارك��ة �مل��خ��ت�����ص��ني و�خل����رب�ء 
و�أ�صحاب �لتجارب يف لقاء�ت مبا�صرة جمعتهم مع 
در��صات  يف  ��صتثمرت  �أنها  �إىل  بالإ�صافة  �جلمهور، 
�إىل جتارب  بذلك  م�صتندة  و�لنماذج �حلية  �حلالة 

عاملية يف جمال �لت�صال �حلكومي”.

�سناعة ثقافة االرتقاء باملجتمعات 
عام  يف  �خل��ام�����ص��ة  �ل������دورة  �أن  �إىل  ع����لي  وي���ن���وه 
2016 من �ملنتدى �لتي ُعقدت حتت �صعار “نحو 
جمتمعات ترتقي” وتز�منت مع �ملزيد من �لتعايف 
�لعامل جر�ء  �صهده  �لذي  �لقت�صادي و�لجتماعي 
�لأزمة �ملالية، �أكدت �أهمية دور �لت�صال �حلكومي 
�لتنمية  يف  �لق���ت�������ص���ادي���ة  �مل���ن���ج���ز�ت  ت��وظ��ي��ف  يف 
�لنا�س، م�صري�ً  �لجتماعية، و�لرتقاء بجودة حياة 

�ملجتمعات  م��ن��ظ��م��ات  ب���ني  ج��م��ع  �مل��ن��ت��دى  �أن  �إىل 
عن  وممثلني  �ل���دويل  �ملجتمع  ومنظمات  �ملحلية 
هو  باملجتمع  �لرت��ق��اء  �أن  ليوؤكد  و�مل����ر�أة،  �ل�صباب 
فعل جماعي م�صرتك، و�أن دور �لت�صال �حلكومي 
ه��و ���ص��ن��اع��ة ث��ق��اف��ة �لرت���ق���اء ل���دى ج��م��ي��ع �لفئات 
وت�صرع  ت�صهم  يومية  ممار�صات  لت�صبح  وتوجيهها 

يف حتقيق �لطموحات �مل�صرتكة.

الوعي التنموي
ولأن �لإمار�ت كانت من �أو�ئل �لدول �لتي وقعت على 
�لأهد�ف �لإمنائية للألفية �لثانية منذ �إطلقها يف 
�لعام 2000، ومن �لدول �مل�صاهمة ب�صكل كبري يف 
�إطلقها  و�إع���ادة  وم�صارها  �أهد�فها  �صياغة  �إع���ادة 
حت���ت م�����ص��م��ى �أه������د�ف �ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����ص��ت��د�م��ة للعام 
�ملنتدى  �ل�صاد�صة من  �ل��دورة  ج��اءت  2030، فقد 
يف 2017 حتت �صعار “م�صاركة جمتمعية.. تنمية 
�ل�صياق  �لدولة يف هذ�  روؤي��ة  لترتجم  م�صتد�مة”، 
حتقيق  نحو  �لدولية  �مل�صاعي  حتقيق  يف  ولت�صهم 

�لأهد�ف �لتنموية، بح�صب طارق علي.

تطور الدور والوظيفة  
ويقول علي حول ��صتمر�ر �لتطور يف وظيفة ودور 
بد  ل  “كان  �حلكومي:  للت�صال  �ل��دويل  �ملنتدى 
�لتطور�ت  �أم���ام  عالية  مبهنية  يقف  �أن  للمنتدى 
�صبل  ي��ب��ح��ث  و�أن  �لت�������ص���ال  جم����ال  يف  �ل��رق��م��ي��ة 
�ل�صتفادة منها وتوظيفها خلدمة ر�صائله وغاياته، 
�صعار  2018 حتت  �ل�صابعة يف عام  دورت��ه  فجاءت 
خرب�ء  لتجمع  �أين؟”،  �إىل  �ل��رق��م��ي��ة..  “�لألفية 
من�صة  على  �لت�صال  وخمت�صي  �لتو��صل  تقنيات 
للجمهور  �لعام  �مل��ز�ج  ر�صد  لهم  يتيح  و�ح���دة، مبا 
م���ن م�صادرها  �مل��ع��ل��وم��ات  م���ع  ت��ع��اط��ي��ه  وك��ي��ف��ي��ة 
قدر�تهم  حت�صني  يف  ي�صهم  �ل��ذي  �لأم���ر  �ملختلفة، 
على �إد�رة حملتهم بفعالية ودقة ومر�عاة �ملوؤثر�ت 

�لأخرى �لتي تفرزها من�صات �لتو��صل �ملتعددة.  

اإ�سراك االأفراد مببادرات تغيري ال�سلوك
ويذكر مدير �ملكتب �لإعلمي حلكومة �ل�صارقة �أن 
�لدورة �لثامنة من �ملنتدى يف عام 2019 تناولت 
�ملنتدى  �ختار  �ل�صلوكي، حيث  بالت�صال  ما يعرف 
�أن  ليوؤكد  �إن�صان”  تطوير  �صلوك..  “تغيري  �صعار 
�لثقافة ولي�س �جلينات  �لأف��ر�د حتددها  ممار�صات 
�ملمنهج  بالت�صال  للتطوير  قابلة  و�أن��ه��ا  �لور�ثية 
و�جتماعية  �صلوكية  در����ص��ات  على  و�ملبني  و�مل��وج��ه 
ونف�صية، مو�صحاً �أن هذه �لدورة ركزت على �أهمية 
�حلكومي  �لت�����ص��ال  ف���رق  يف  �لتخ�ص�صات  ت��ن��وي��ع 

�ل�صلوك  �ج���ت���م���اع وخ������رب�ء  ع��ل��م��اء  �إ�����ص����ر�ك  ع���رب 
�ل��ب��ي��ان��ات وحت��ل��ي��ل��ه��ا، �إىل جانب  وخم��ت�����ص��ي ج��م��ع 
�إ�صر�ك �لأفر�د يف مبادر�ت تغيري �ل�صلوك ليتحملو� 
بذلك م�صوؤولياتهم يف تنمية �ملظاهر �حل�صارية يف 

جمتمعاتهم. 

حتول نوعي يف مفاهيم االت�سال 
�أن  على  و�لتاأكيد  �مل�صاركني  حجم  تو�صيع  وبهدف 
�لت�صال عملية متكاملة ومتد�خلة يجب �أن تعمل 
على حماور متعددة من �أجل �إجناح ر�صالة و�حدة، 
يبني علي �أن �ملنتدى تبنى يف �لدورة �لتا�صعة �لتي 
ب��دًل من  �ملتنوعة  �ملحاور  2020، مبد�أ  عقدت يف 
�ل�صعار �لو�حد، م�صري�ً �إىل �أن �ملحاور هي: “تر�صيخ 
و”�لتكنولوجيا  �حلكومة”،  يف  �ل��ت��ف��اع��ل  ث��ق��اف��ة 
�لثقافة”،  و”�لت�صال عرب  للمجتمعات”،  كممكن 

و”�لّرفاه �لفردي و�ملجتمعي”.
�نت�صار  بقليل  �صبقت  �ل��ت��ي  �ل����دورة  “هذه  وت��اب��ع: 
ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، خ���رج���ت  ب���درو����س ك����ربى، فعام 
�لإع���لم���ي  ل��ل��م��ك��ت��ب  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  ي��ك��ن  مل   2020
حلكومة �ل�صارقة جمرد عام من �لإغلق و�نقطاع 
�لفعاليات، بل كان مبثابة حتول نوعي يف مفاهيم 
وث��ق��اف��ة �لت�����ص��ال �حل��ك��وم��ي، �إذ دف��ع��ت��ن��ا �لأزم����ة 
و�إد�رة  للتو��صل  ج��دي��دة  �آل��ي��ات  �بتكار  يف  للتفكري 
�لأزم�������ات، وو���ص��ع��ت��ن��ا �أم�����ام �أ���ص��ئ��ل��ة حم���وري���ة حول 
كيفية تعاطي فرق �لت�صال �حلكومي مع حتديات 

�مل�صتقبل”.

تطلعات امل�ستقبل 
ونتيجة للمتغري�ت �لتي �صهدها �لعامل خلل �لعام 

2020 جر�ء تعر�صه جلائحة كورونا، ومع �قرت�ب 
“درو�س  �صعار   حتت  �لعا�صرة  دورت��ه  �نعقاد  موعد 

�ملا�صي، تطلعات �مل�صتقبل” يف 26�صبتمرب �ملقبل،
 يعلن �ملنتدى عن بد�ية مرحلة جديدة يف �لت�صال 
و�لت�����ص��ال �حل��ك��وم��ي ب�صكل خ��ا���س حيث  ع��م��وم��اً 
من  جملة  ع���لي-  -بح�صب  خللها  م��ن  �صيطرح 
متكني  يف  �جل��وه��ري  �ملنتدى  ب��دور  تتعلق  �لأ�صئلة 
�ل��ع��امل م��ن م��و�ك��ب��ة �لتطور�ت  �حل��ك��وم��ات ح���ول 
�ملنتظر  و�ل��دور  �حلكومي،  �لت�صال  يف  �مل�صتقبلّية 
من �لت�صال �حلكومي يف حتقيق خطط �حلكومات 
وكيف  �ل��و�ق��ع،  �أر���س  على  ��صرت�تيجياتها  وتنفيذ 
م��ع �حل��ك��وم��ة يف  �صريكاً  ي��ك��ون  �أن  ل��لإع��لم  ميكن 

�لو�صول �إىل تنمّية م�صتد�مة و�صاملة. 

ح�صل �لزميل �لكاتب �ل�صحفي ب�صام عبد �ل�صميع على 
و�ملبدعني  �ل��ُك��ّت��اب  لفئة  �لإم����ار�ت  يف  �لذهبية  �لإق��ام��ة 
10 �صنو�ت، وكتب يف �صفحته على موقع في�صبوك  ملدة 
: �لإم��ار�ت �أر���س �لفر�س و�لأح��لم .. �لإقامة �لذهبية 
.. �صكر�ً دبي”.وقال �لكاتب �ل�صحفي ب�صام عبد �ل�صميع 
�لإم���ار�ت وطناً  �صعب �صنعت من  و�أ�صالة  ق��ادة  : حكمة 
و�لطموح  �لأم���ل  ف�صكنه  و�لأح����لم،  للفر�س  ��صتثنائياً 
باإجناز�ت بل حدود ليتحقق �لإبد�ع و�لبتكار على �أر�س 
�إلهام ملختلف  و�خل��ري، وم�صدر  �لعطاء  �أر���س  �لإم���ار�ت 
�لنجاحات. و�أ�صاف، ��صتطاعت �لإمار�ت يف �صنو�ت قليلة 
لت�صبح  �لعملقة  �لإبد�عية  و�مل�صاريع  �لأفكار  �حت�صان 

موطن �لفر�س لكل �ملبدعني حول �لعامل.
وعرفت  �أر�صها  �صكنت  �أين  �أفتخر  �ل�صميع:  عبد  وق��ال 

�صعبها و�صاهدت قادتها ي�صطرون �لتاريخ لهم وللإن�صانية 
يف منهج عنو�نه” ل�صيء م�صتحيل”.

ع��م��ل ع��ب��د �ل�����ص��م��ي��ع، رئ��ي�����س حت���ري���ر ب��ع�����س �ل�صحف 
�مل�صرية خلل �لفرتة من 1998 وحتى 2005 ومنها 

“م�صر �ليوم”. “حديث �لأمة”،  “�مل�صري”، 
 2020 حقق �لكاتب رقماً قيا�صياً يف �إ�صد�ر �لكتب عام 
و�لأعمال  �لذ�تية  �ل�صري  بني  تنوعت  كتاباً   11 بتاأليف 
كما  �لق�ص�صية،  و�ملجموعة  و�لرو�ية  و�لدينية  �لفكرية 
وجائزة   ،2006 ع��ام  �ل�صحفي  �لإب����د�ع  ج��ائ��زت��ي  ح��از 
�ل�صحافة �لعربية عام 2017 و�لعديد من �لتكرميات، 
ك��م��ا �أن����ه ع�����ص��و ن��ق��اب��ة �ل�����ص��ح��ف��ي��ني �مل�����ص��ري��ة، جمعية 
�ل�صحفيني �لإمار�تية، �حتاد �ل�صحفيني �لعرب، �لحتاد 

�لعاملي لل�صحفيني، و�حتاد كتاب م�صر.

بداأ بفكرة طموحة لي�سبح املن�سة العاملية االأبرز يف االت�سال

الدويل لالت�ضال احلكومي.. متغريات 10 اأعوام كيف حتّولت اإىل نقا�س عاملي؟
ي�ست�سيف يف دورته املقبلة �سّناع قرار وخرباء ملناق�سة اآليات التكيف مع التحوالت العاملية احلادة

»ذهبية االإمارات« لـل�ضحفي ب�ضام عبد ال�ضميع

•• دبي-الفجر:

�أعلنت �لأمانة �لعامة جلائزة حمد�ن بن حممد بن ر��صد �آل 
�لفائزين مب�صابقة  �ل�صوئي، عن  للت�صوير  �لدولية  مكتوم 
مو�صوعها  ك���ان  و�ل��ت��ي   ،2021 ي��ول��ي��و  ل�صهر  �ن�����ص��ت��غ��ر�م 
ت��ف��ّوق��اً خليجياً  ���َص��ِه��َدت  �مل�����ص��اب��ق��ة  �مل��ا���ص��ي«.  �إىل  »�حل��ن��ني 
»�أحمد عبيد  �لإمار�تّي  �مل�صورين  ُم�صتحقاً، من خلل فوز 
�لنقبي« و�ل�صعودّي »فهد عبد�لعزيز �لعودة«، بجانب قائمة 
��ت �أي�����ص��اً �مل�����ص��ور �ل��ه��ن��دّي »ج��ان��ي�����س بر��صاد«  ف��ائ��زي��ن ���ص��مَّ

�لأربعة  �لفائزون  و�صيح�صل  �صاحلي«.  »�أحمد  و�لإي���ر�يّن 
على �مليد�لية �لتقديرية �خلا�صة باجلائزة و�صُتن�َصُر �صورهم 
�ن�صتغر�م  على  للجائزة  �لر�صمي  �حل�صاب  على  و�أ�صماوؤهم 
��صتخد�م  يوليو  �صهر  م�صابقة  �َصِهَدت  وق��د   ،HIPAae

 .#Nostalgia_HIPAContest لو�صم�
ويف ت�صريحه عن �حلدث، قال �صعادة �لأمني �لعام للجائزة، 
علي خليفة بن ثالث: �حلنني لتفا�صيل خا�صة من �ملا�صي 
�لأجيال  ك��ل  يف  �لفنانون  معه  ت��ق��اَط��َع  عري�س  ع��ن��و�ٌن  ه��و 
و�أغلب جمالت �لفنون �إن مل يكن جميعها. هذ� �حلنني له 

�لتعبري  لأ�صحابه  ويحلو  حم��دد�ً  �صعور�ً  يولُِّد  خا�س  عبٌق 
وبالطبع  �لإب��د�ع��ي��ة،  �لفنية  �لأ���ص��ال��ي��ب  م��ن  بالعديد  عنه 
من  متكامل  بنجاٍح  �لزمن”  “�آلة  دور  تلعب  هنا  �ل�صور 
خلل جمعنا باملو�قف و�لتفا�صيل �لتي ن�صعر باحلنني لها. 
�ملمّيزة،  باأعمالهم  للتكرمي  �ل�ُم�صتحقني  للفائزين  مربوك 
كل  منَّا  لهم  منهم،  �مل�صاركة  على  �ملو�ظبني  �أولئك  خا�صة 

�لتقدير، ويف هذ� �أبلغ در�ٍس يف �ملثابرة و�أ�صر�ر �لفوز.
يقول عن �صورته  “�أحمد عبيد �لنقبي”  �مل�صور �لإمار�تّي 
)�حل�صن  �لفجرية   - م�صايف  يف  �ل�صورة  �لتقطُت  �لفائزة: 

�لقدمي( يف يناير 2021، حيث كان هدف �ل�صورة هو �إبر�ز 
�لتقاليد �لرت�ثية ومنوذج ب�صاطة �حلياة �لقدمية يف دولة 
�ل��ث��اين يف م�صابقة  �مل��ت��ح��دة. ه��ذ� ف��وزي  �لإم����ار�ت �لعربية 
بالعديد من  �لفوز  و�صبق يل  ب�”هيبا”،  �خلا�صة  �ن�صتغر�م 
�ملزيد  �صيمحني  �لفوز  وه��ذ�  دولية.  م�صابقاٍت  من  �جلو�ئز 
جهدي  ق�صارى  وب���ذل  �مل�صابقة  يف  للم�صاركة  �حل��اف��ز  م��ن 

للفوز باملزيد من �جلو�ئز.
�مل�صور �ل�صعودّي “فهد عبد�لعزيز �لعودة” قال عن �صورته 
�لفائزة: �لتقطُت �ل�صورة يف ترينيد�د - كوبا، يف يونيو من 

�صابق  ع�صكرّي  ه��و  �ل��رج��ل  ه��ذ�  �أن  وق�صتها   ،2019 ع��ام 
مل�صاركاته  ت��ك��رمي��اً  ل��ه  �ملمنوحة  �مل��ي��د�ل��ي��ات  على  وي��ح��اف��ظ 
�لع�صكرية ويفتخر بها. هذ� فوزي �لأول مع جائزة حمد�ن 
بالفوز  �إع��لم��ي  مت  عندما  للت�صوير،  �ل��دول��ي��ة  حممد  ب��ن 
�إىل  �أطمح  �لبد�ية.  �أ�صّدق �خلرب يف  ومل  ج��د�ً  �صعيد�ً  كنت 
�ل�صعود على م�صرح �أوبر� دبي فائز�ً باجلائزة �لكربى، لقد 
ُقُدماً يف م�صرية  �لفوز دفعًة معنويًة قوية للم�صّي  منحني 

�لت�صوير.
�مل�صور �لهندّي “جاني�س بر��صاد” قال عن �صورته �لفائزة: 
وي��ل��ز( يف  ���ص��اوث  )ن��ي��و  �صتيفنز  ب���ورت  �ل�����ص��ورة يف  �لتقطُت 
ب��الت�����ص��ال مع  ���ص��ع��رُت  2016، لقد  �أ���ص��رت�ل��ي��ا، يف م��ار���س 
�صحر�ء دبي من خلل �مل�صهد يف �ل�صورة و�أثار ذلك حنيني 
�مل�صتوى  على  �مل�صابقات  بع�س  يف  ف��زت  لقد  بالفعل.  لها 
��ُل حل��ظ��ًة خ��ا���ص��ًة يف  �ل����دويل ، ل��ك��ن �ل��ف��وز يف “هيبا” مُي��ثِّ
حياتي �صاأعتز بها لفرتة طويلة. لقد �صعرُت �أين على قمة 
�لت�صوير  �ن�صتغر�م.  �إع��لن فوزي على  ر�أي��ت  �لعامل عندما 
�لأماكن  جمال  �لتقاط  يف  حلظة  بكل  و�أ�صتمتع  �صغفي  هو 
و�لطبيعة و�ل�صو�رع، و�لفوز يف �مل�صابقة منحني د�فعاً كبري�ً 

لكت�صاف �ملزيد يف عامل �لت�صوير.
�مل�صور �لإير�يّن “�أحمد �صاحلي” قال عن �صورته �لفائزة: 
�أ�صفهان  م��ي��ان��د����ص��رت-  يف   2013 ع��ام  �ل�����ص��ورة  �لتقطُت 
باإير�ن، خلل عملي على فيلم وثائقّي �جتماعّي عن حياة 
هي  �ل�����ص��ورة  يف  �مل��وج��ودة  �ل�صخ�صية  �ملنطقة.  تلك  �صكان 
توّفيت  وق��د  ري��ف��ّي،  منزٍل  تعي�س مبفردها يف  �م���ر�أة عجوز 
عام 2017. �أنا �أ�صارك يف جميع م�صابقات “هيبا” تقريباً 
�لفوز  لذ� كان خرب  �لنهائية،  للمرحلة  وو�صلت عدة مر�ت 
�جلهد  بعد  فالنجاح  يل،  بالن�صبة  وخمتلفاً  ج���د�ً  �صعيد�ً 
هديف  قت  حقَّ لقد  ل�صاحبه.  وف��خ��ر  جميل  �جل���اد  و�ل��ع��م��ل 
ل�”هيبا”  �ل��ك��ربى  باجلائزة  �ل��ف��وز  فهو  �ل��ث��اين  �أم��ا  �لأول، 

و�صاأعمل على حتقيقه بكل جهدي.

د التفّوق الفوتوغرايّف للعد�سة االإماراتية وال�سعودية النو�ستاجليا توؤكِّ

جائزة حمدان بن حممد للت�ضوير تن�ضر ال�ضور الفائزة مب�ضابقة احلنني اإىل املا�ضي
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فهل  بريوت(،  يا  )�صتي  م�صل�صل  ت�صوير  فور�ً  وبا�صرِت  زهرة(  )�صالون  ت�صوير  من  • �نتهيِت 
عنك  ُيعرف  �أن��ه  خ�صو�صاً  �آَخ���ر،  بت�صوير  و�ملبا�صرة  عمل  ت�صوير  من  �لنتهاء  فكرة  مع  �أن��ِت 

حر�صك على �لتح�صري لل�صخ�صية قبل �لبدء بت�صويرها؟
ع��ام، وما �صاعدين يف هذ�  ب��ريوت( قبل نحو  يا  بالتح�صري مل�صل�صل )�صتي  ب��د�أُت   -

وكان  بحث،  �إىل  يحتاج  ول  عميقاً  ولي�س  وخفيف  كوميدي  دوري  �أن  �ملو�صوع 
�ملطلوب �لعمل على تركيب �ل�صخ�صية فقط.

ولأنني منذ فرتة طويلة ت�صّلْمُت ن�صف حلقات )�صتي يا بريوت(، كان لدّي 
مّت�صع من �لوقت للتح�صري لهذ� �لعمل خلل ت�صوير )�صالون زهرة(.
• مبا �أن )�صالون زهرة( عمل كوميدي، فهل كان يحق لكم �لرجتال 

خلل �لت�صوير؟
- نعم، نحن �رجتلنا ولكن �إىل حد ما، وقد �صاعد وجود �لكيمياء 

بني �ملمثلني يف هذ� �ملو�صوع.
�أخرى  ناحية  وم��ن  �ل�����ص��ال��ون(،  )ب��ن��ات  وب��ني  بيني  ناحية  م��ن 

بيني وبني ح�صني مقلد �لذي يلعب دور خطيبي يف �مل�صل�صل. 
�جلو �لعام و)مود( �مل�صل�صل كانا يدفعاننا ب�صكل تلقائي �إىل 

�للجوء لبع�س �لإ�صافات.
بعفويٍة  �حل�����و�ر�ت  ون��ت��ل��ّق��ف  �لبع�س  بع�صنا  ن�صاعد  ك��ن��ا 

وتلقائيٍة وبان�صجاٍم كلي.
)�لأعمال  بني  مي��ّرر  �أن  يجب  �لفنان  �أن  ترين  هل   •
مرتاحاً  يظل  ك��ي  خفيفة  �أع��م��اًل  يلعبها  �لتي  �لثقيلة( 

بني عمل و�آَخر؟
- بد�أُت باخلفيف ثم �نتقلُت �إىل �لثقيل جد�ً.

�لثاين؟ �لنوع  لني  تف�صّ • و�أنِت 
- هذ� �صحيح. ولكن هناك لّذة بالأعمال �خلفيفة �كت�صفُتها 

نف�صياً  �إذ  ���ص��اب��ق��اً،  �أع��رف��ه��ا  �أك���ن  ومل 
مرتاحة  �أك�������ون 

�أ�صتخدم  ول 
كلها  ط����اق����ت����ي 

و�أ������ص�����ع�����ر وك����اأن����ن����ي 
�أت�صلى و�أنا �ألعب دوري.

ولكنها  ج��م��ي��ل��ة،  �ل��ك��وم��ي��دي��ا 
�إىل  �أميل  �أنني  �إل  ج��د�ً،  دقيقة 

�لأع����م����ال �ل��ث��ق��ي��ل��ة، لأن���ن���ي �أح���ب 
خللها  ي���ت���م  �ل����ت����ي  �مل����رح����ل����ة 

�لتح�صري لل�صخ�صية، و�أترّقب 
�أن �أعطي يف موقع  ماذ� ميكن 

�لت�صوير.
متّثلني  باأنك  ت�صعرين  هل   •
فعًل عند �أد�ء �لأدو�ر �ل�صعبة، 

�لأدو�ر  يف  )ت��ل��ع��ب��ني(  ول��ك��ن��ك 
�لكوميدية؟

�لنوعني  كل  يف  موجود  �للعب   -
م��ن �لأع���م���ال، ول��ك��ن يف ك��ل و�حد 

منهما بطريقة خمتلفة.
�إل �أن �لر�حة �لنف�صية تكون يف �لأدو�ر 

�خلفيفة،
 لأنني ل �أحمل عبء وم�صوؤولية م�صهد 

قبل  �لبطن  ب���اأمل يف  �أ�صعر  وع���ادًة  د���ص��م، 
�أ�صعر  �ل��ث��ق��ي��ل��ة، لأن���ن���ي  �ملَ�����ص��اه��د  مت��ث��ي��ل 

مب�صوؤوليِة �أن �أكون حقيقيًة فيها.
ل����لأدو�ر  م��ْي��ل��ك  ب��ني  ع��لق��ة  ت��وج��د  • ه��ل 

وهل  �صخ�صيتك  وب����ني  و�مل���رّك���ب���ة  �ل�����ص��ع��ب��ة 

حتبينها لأنها ت�صبهك �أكرث من �لأعمال �لكوميدية؟
- ل �صك �أنه توجد علقة، ولكنني �أجمع بني �ل�صخ�صيتني. كي )�أف�س 

خلقي(، 
نف�صي،  جَت���اُوز  م��ن  كوميدية، ومتّكنُت  �أع��م��ال  �أ���ص��ارك يف 

و�أترك �جلّد للأعمال �لد�صمة.
�أحب �لتمثيل بطبعي، عندما ��صتلمُت ن�س )�صتي يا 
بريوت( و�صلْتني 13 حلقة وقر�أُتها دفعًة و�حدًة 

من دون توقف، لأنه �أعجبني كثري�ً.
جنيم؟ نادين  مع  �لتمثيل  حتبني  • هل 

- نعم.
على  �أو�ف����ق  َج��َع��ل��ن��ي  �ل���ذي  �لأول  �ل�صبب 
كنت  �أنني  هو  زه���رة(،  )�صالون  م�صل�صل 
�أرغب يف �أن نت�صارك يف عمٍل و�حد، لأنها 
�لكثري  وي��وج��د  وب��ارع��ة  مريحة  ممّثلة 

من �لعفوية يف �أد�ئها.
�أت�صّلى و�أفرح بالعمل معها.

�ل�صخ�صي  �مل�������ص���ت���وى  ع���ل���ى  ح���ت���ى   •
تبدو�ن من�صجمتنْي وغالباً ما تتبادلن 

�لإطر�ء عرب )�ل�صو�صيال ميديا(؟
- نحن نحب بع�صنا.

�لو�صط  يف  نادرة  م�صاألة  �أنها  �صك  • ل 
�لفني؟

- بل هي نادرة جد�ً.

ُيعرف عني �أنه ل يوجد لدّي �أ�صدقاء يف �لو�صط �لفني، وبالرغم من �أنني ل �ألتقي بنادين كثري�ً، 
�أ�صعر  �آِخر لقاء بيننا،  �ألتقيها ولو بعد مرور عام كامل على  ولكننا على تو��صل د�ئم، وعندما 

وكاأنني �لتقيتها بالأم�س.
علقتنا بد�أْت قبل 4 �أعو�م مع م�صل�صل )طريق(، وهي م�صتمرة حتى �ليوم.

بالنف�س؟ بالثقة  علقة  له  �لأمر  هذ�  • وهل 
- طبعاً، بالإ�صافة �إىل �صدق غريب لأنه غري موجود يف �لو�صط. �أحب نادين كاإن�صانة، ولي�س 

لأنها نادين جنيم،
وهي تذّكرين ب�صقيقتي �لكربى، وهي حتبني �أي�صاً.

�ل�صعور متبادل بيننا، لكنني ل �أعرف كيف وملاذ�.
�أعمالها؟ ي�صاركها  ممثل  �أي  مع  تنجح  �أنها  جنيم  نادين  جتربة  يف  • �للفت 

- هذ� �صحيح.
نادين ت�صتغل على نف�صها، حتى لو �صعرنا باأنها غري من�صجمة مع ممثل ما، فاإنها تبذل جهدها 

كي يتحقق �لعك�س )وبتم�ّصي �حلال( د�ئماً.
بريوت(.  يا  )�صّتي  م�صل�صل  يف  لفتك  • ماذ� 

هل ن�صه مثًل �أم �أبطاله،
�لرئي�صي يف  �ل�صبب  ك��ان  نادين جنيم يف )�صالون زه��رة(  �أن وج��ود  �إىل  �أ���ص��رِت  �أن��ك   خ�صو�صاً 

م�صاركتك فيه؟
- ل �صك يف �أن ما �صّجعني على �مل�صاركة يف م�صل�صل )�صالون زهرة( هو وجود نادين جنيم فيه، 

كذلك �لن�س، عد� عن �أنه من �إنتاج �صركة �ل�صّباح �لتي �عتدت على �لعمل معها.
�أما بالن�صبة �ىل )�صتي يا بريوت(،

 فكنت �أعرف �أن عابد فهد ُم�صاِرٌك فيه، ومل �أكن �أعرف �أ�صماء باقي �ل�صخ�صيات �ملُ�صاِركة، وهناك 
��صم �صيكون مفاجاأة يف �لعمل ولن يتم �لإعلن عنه قبل عر�س �لعمل، 
وهو فنان لن �أحدد �إذ� كان رجًل �أو �أنثى، وحمبوب جد�ً من �لنا�س.

�أن  كما  حقيقية،  فيه  �لكتابة  فطريقة  ن�صه،  ه��و  �لعمل  ه��ذ�  يف  لفتني  م��ا  و�أك���رث 
�ملو��صيع �ملطروحة جديدة، عد� عن �أن دوري فيه جريء جد�ً.

وتف�صري؟ معنى  من  �أكرث  لها  �جلر�أة  لأن  جريء،  دورك  معنى  • باأي 
- هو دور جريء على �مل�صتويات كافة.

 �أقّدم �صخ�صية )نور(، 
عن  �صقيقتي، ولكننا �صخ�صيتان متناق�صتان متاماً  دور  و�إل�صا زغيب 

بع�صهما، 
وتعرت�صنا �مل�صاكل، وتو�جهها كل و�حدة منا على طريقتها.

�خلا�صة  �أخباره  تبقى  لكن  و�أدو�ره،  �أعماله  يف  �لفنان  جناح  من  بالرغم   •
حمط �هتمام �لنا�س �أكرث.

وكثريون يت�صاءلون عن �صبب طلقك �لذي كان مفاجئاً �أكرث من زو�جك، 
ماذ� ح�صل حتديد�ً وَت�َصبََّب بهذ� �لطلق �ل�صريع؟

- �أعرف �أن هناك �أنا�صاً ي�صعرون باأنهم معنيون باملو�صوع.
و�إذ� قلُت ل �أريد �أن �أحتدث عن طلقي �أو �أنها ك�����انت �صفح������ة وطوْيُته����ا، ق����د يقولون ولكنك 

حتدثِت عن زو�جك و�أنتم �لفنانون تتحدثون عن �لزو�ج ولكنكم تتكتمون حول �لنف�صال.
وقد �صمعُت �لكثري من �لتعليقات �ملُ�صاِبهة.

�ل��ك��لم عن  �أح��ب��ذ  وع��ن زو�ج���ي، ولكنني ل  �ل�صخ�صية علناً  ع��ن حياتي  �أن��ن��ي حت��دث��ُت  �أع���رف 
�نف�صايل.

خد�ع،  �أو  جد�ً  كبرٌي  �صبٌب  ور�ءه  يقف  �ل�صريع  �لطلق  �أن  ي�صتنتج  �أن  ميكن  �لبع�س  • ولكن 
خ�صو�صاً �أن �لزو�ج �صبقْته ق�صُة حب كبرية؟
- ورمبا يكون �ل�صبب عدم تفاهم كبري جد�ً.

مَلا  و�إل  متفاهمنْي  وكنتما  �لبع�س  بع�صكما  تعرفان  وكنتما  حب  ق�صة  �لزو�ج  �صبقْت  • ولكن 
�أقدمتما على قر�ر م�صريي هو �لزو�ج؟

- هذ� �صحيح، 
ولكن فرتة �لتعارف كانت ق�صرية.

وكبري�ً؟ �صاعقاً  كان  حبكما  �أن  يعني  • وهذ� 
ْجنا. - طبعاً و�إل مَلا َتَزوَّ

�لتفاهم؟ عدم  ب�صبب  �لطلق  قر�ر  • وكان 
- هو نوع من عدم �لتفاهم �لذي يوؤدي �إىل �لطلق.

�صنو�ت  وكو�لي�س  �إم��ام،  ع��ادل  بالزعيم  علقته  تفا�صيل  �صرحان  خالد  �لفنان  ك�صف 
�أو  �لعمل �لطويلة �لتي جمعته به يف �لعديد من �لأعمال �لفنية، �صو�ء يف �مل�صرح 

�ل�صينما و�لتليفزيون.
 lite �أم��رية ع��ديل يف برنامج  و�أو���ص��ح �صرحان خ��لل ح��و�ره مع �لإعلمية 

show، عرب قناة "�حلياة"، �أن عادل �إمام مبثابة �أب روحي له ولكل �أبناء 
كتري،  ولنا�س  ليا  روح��ي  �أب  يل  بالن�صبة  "هو  ق��ائ��ل:  �لنجوم،  م��ن  جيله 
و�حلمد هلل  يبقى جن��م،  ع�صان  �لزعيم  مفي�س جنم معد��س على حمطة 

علقتي بيه جيدة وجميلة جد�".
�مل�صرح، روحنا فيها �صوريا  7 �صنني يف  ��صتغلت معاه حو�يل  "�أنا  وتابع: 
و�لعر�ق و�أمريكا وبلد كتري، تقريبا هو �ملمثل �لوحيد يف م�صر �للي كان 
و�أن��ا مكنت�س  �إحنا �صاعات كنا بنفتح يف رم�صان،  �أي��ام م�صرح،   6 بي�صتغل 

فاهم ليه لأن رم�صان م�س مو�صم م�صرح، ومع ذلك نلقي جمهور كتري 
موجود كل يوم.. �لأ�صتاذ عادل قمة فنية وظاهرة ل ي�صبهها �أحد �أبد�".

وعن موقفه من �جلزء �لثاين من فيلم "حرمي كرمي"، �أو�صح �أنه 
ل توجد �أي تفا�صيل و��صحة للم�صروع حتى �لآن، 

ول جديد فيما يتعلق باإمكانية تنفيذه 
من عدمه، م�صيفا: "دلوقت ع�صان 

تقدر تلم نف�س �ملجموعة �للي 
وجتمعهم  �لفيلم  يف  ك��ان��ت 

خل�س  ����ص���ع���ب،  ت������اين 
ك��ل و�ح���د بقى جن��م يف 

حتته".

بداأُت باالدوار اخلفيفة ثم انتقلُت اإىل الثقيل جدًا

زينة مكي: دوري يف )�ضتي يا بريوت( جريء جدًا
مع عر�ض م�سل�سل )�سالون زهرة( يف 19 اأغ�سط�ض اجلاري، توا�سل املمثلة اللبنانية زينة مكي ت�سوير دورها يف م�سل�سل )�ستي يا بريوت(، الذي 
ي�سارك فيه عابد فهد وممثل اأو ممثلة، مل تك�سف عن ا�سميهما، ولكنه �سيكون مفاجاأة امل�سل�سل.مكي اأكدت اأنها تفرح بالعمل مع نادين جنيم، 
الفتة اإىل اأنه يوجد بينهما �سْدٌق يف العالقة قّل نظريه يف الو�سط الفني، مو�سحة اأنه كان هناك ارجتال اإىل حد ما يف م�سل�سل )�سالون زهرة( 
�ساعدْت عليه الكيمياُء بني املمثلني املُ�ساِركني فيه.وحتدثت مكي اأي�سًا عن طالقها، وقالت اإنه ح�سل نتيجة عدم تفاهم، مع اأنه �سبقْته ق�سة 

حب �ساعقة و�سريعة، انتهت بالزواج ولكنه مل يدم طوياًل.

�نطلق �أخري�ً ت�صوير �لفيلم �ل�صينمائي �مل�صري �جلديد )�أزمة 
�لقدمية،  م�صر  منطقة  يف  �ل��ب��د�ي��ة  ك��ان��ت  حيث  قلبية(، 
�إىل  �لفريق  ينتقل  �أن  قبل  �لقاهرة،  و�صط  من  بالقرب 
�لقاهرة،  �أط����ر�ف  �إىل  بعد  م��ا  يف  ز�ي���د  �ل�صيخ  مدينة 
�أحد  �صليم،  خالد  �لفنان  �لت�صوير.و�أعرب  ل�صتكمال 
�إىل  )بالعودة  �صعادته  عن  ل���)�ل��ر�ي(،  �لعمل  �أب��ط��ال 
�ل�صينما من جديد، وبالق�صة و�لفريق(، �إ�صافة �إىل 
�صعادته بالعمل للمرة �لأوىل مع �لفنانة �ل�صورية 
ن�صرين طاف�س، لفتاً �إىل �أن �لعمل ي�صري يف �أجو�ء 
طيبة، ومتمنياً �أن )يكون �لفيلم قوياً، لأن ق�صته 
�ل�صركة  جميلة(.من جهتها، ك�صفت م�صادر يف 
�لعمل  فريق  )�كتمال  عن  ل���)�ل��ر�ي(  �ملنتجة 
بان�صمام �لنجمتني �صو�صن بدر وهالة فاخر(.

كًل  �أي�صاً  بطولته  يف  قلبية(  )�أزم���ة  وي�صم 
�أن��ه من  م��ن حممد ع��ز وت��وين م��اه��ر، علماً 
و�إخر�ج  �ملاظ،  �لكاتب حممد ح�صني  تاأليف 
�ل��رمي��ا���س للإنتاج  م��رق�����س ع����ادل، و�إن���ت���اج 
�لفني و�ل�صينمائي، وقررت �ل�صركة طرحه 

يف مو�صم �لعام �جلديد.

الفيلم ي�سم طاف�ض وبدر وفاخر

خالد �ضليم �ضعيد 
بـ )اأزمة قلبية(

خالد �ضرحان: عادل اإمام 
مبثابة االأب الروحي يل 
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مواد غذائية ال ين�ضح بتناولها مع الطماطم
�أعلنت �لدكتورة �لرو�صية �آنا ديني�صوفا، �أخ�صائية �أمر��س �جلهاز �له�صمي، 

�أن هناك جمموعة من �ملو�د �لغذ�ئية ل ين�صح بتناولها مع �لطماطم.
"�لطماطم مدرجة  �لرو�صية للأنباء،  نوفو�صتي  لوكالة  وتقول يف حديث 
يف قائمة �ملو�د �لغذ�ئية �ملحرمة على �ملر�صى �لذين يعانون من �لرجتاع 
�حلرقة  عندهم  حت��دث  �ل��ط��م��اط��م،  تناولهم  عند  لأن���ه  �مل��ري��ئ��ي.  �مل��ع��دي 
لأن  �ل��ف��م،  يف  حام�صي  �أو  م��ر  بطعم  �ل�صعور  عندهم  ويظهر  و�لتج�صوؤ. 
ت��ن��اول كمية من  �مل���ريء. وك��ل ه��ذ� ينتج عند  �إىل  �مل��ع��دة يرتفع  حم��ت��وى 
وبالطبع  �لطماطم  معجون  �صكل  على  �أو  �ملطهوة  �أو  �لطازجة  �لطماطم 
�ملو�د  قائمة  يف  تدرج  للأخ�صائية،  ووفقا  بالطماطم".  �لبيتز�  تناول  عن 
و�حلم�صيات  �لقهوة  و�ملعجون:  �لطماطم  �إىل  بالإ�صافة  للحرقة  �مل�صببة 
و�ل�صوكولتة و�ملعجنات وخا�صة �ل�صاخنة و�لفطائر و�لبيتز�، وعند تناول 

هذه �ملو�د �أو جزء منها مع بع�س يزيد من حرقة �ملعدة.

هل من ال�ضروري تناول الطعام 
حتى عند فقدان ال�ضهية؟

و�لتغذية  �لنف�صية  �لأمر��س  �أخ�صائي  �أوبلوجكو،  �صريغي  �لدكتور  ك�صف 
�أي �ملو�د �لغذ�ئية �مللئمة للنظام �لغذ�ئي �ل�صيفي، وهل يجب  �لرو�صي، 

�إجبار �لنف�س على تناول �لطعام حتى يف حال غياب �ل�صهية؟
ي�صري �خلبري، يف حديث لر�ديو "�صبوتنيك"، �إىل �أنه يف مو�صم �حلر، يجب 
�لإكثار من تناول �لفو�كه �لطازجة �لغنية بالفيتامينات. ولكن ل ينبغي �أن 

حتل حمل وجبات �لطعام �ملعتادة.
"�أنا �قرتح �لإكثار من تناول �لفو�كه يف مو�صم �حلر، ولكن لي�س  ويقول، 
على معدة فارغة، بل كحلوى. 100-200 غر�م من �لفو�كه بعد تناول 
�لأطعمة  �إ�صافة  �ل�صيف ميكن  ح��ر�رة  لتحمل  له،  �لطعام". ووفقا  وجبة 
�إىل �لنظام �لغذ�ئي �ليومي، لأنها ت�صاعد على تخفي�س درجة  �حلام�صة 
حر�رة �جل�صم. ويقول، "من �لأف�صل يف �لطق�س �حلار تناول مو�د غذ�ئية 
�حلام�صة  �مل��اأك��ولت  لأن  �مل��خ��م��رة،  و�خل�����ص��رو�ت  �مللفوف  مثل  حام�صة، 

تخف�س ب�صكل �نعكا�صي درجة حر�رة �جل�صم".
وبالإ�صافة �إىل ذلك، من �ل�صروري �إ�صافة مو�د غذ�ئية �إىل �لنظام �لغذ�ئي 
�لعنا�صر �لدقيقة يف �جل�صم. لأن  �ليومي، ت�صاعد على �لحتفاظ بتو�زن 
�لتعرق  عملية  يف  يفقد  �جل�صم  لأن  �حل���ار،  �لطق�س  يف  خا�صة  مهم  ه��ذ� 
و�ملاأكولت  �لطماطم  ه��ي  �مل���و�د  "هذه  وي��ق��ول،  �ملفيدة.  �مل���و�د  م��ن  �لكثري 
�لبحرية� �لتي حتتوي على ن�صبة عالية مما ي�صمى بالأملح �ملخفية ذ�ت 
�لبحرية  و�ملاأكولت  �حل��ار.  �لطق�س  يف  جد�  �ل�صرورية  �لطبيعي،  �لأ�صل 
�صعر�ت حر�رية منخف�صة". وي�صيف  ذ�ت  �أنها  باملعادن، علوة على  غنية 
مو�صحا، هل يجب �إجبار �لنف�س على تناول �لطعام عند غياب �ل�صهية يف 
�لطق�س �حلار. ويقول، "ل د�عي للإفر�ط يف تناول �لطعام، ولكن ين�صح 
بتناول وجبات خفيفة يف �لطق�س �حلار. فمثل عندما نتناول 200 غر�م 
من �لطعام ون�صرب 150 غر�ما من �ل�صو�ئل، جتري يف �جل�صم �صل�صلة من 
�لتفاعلت �ملرتبطة بعملية �له�صم، وت�صاعد على تنظيم �ل�صلوك �لغذ�ئي، 

ما ي�صمح بتجنب �لإفر�ط بتناول �لطعام يف وجبة �لع�صاء".

؟ الربيد  طوابع  ا�ستخدمت  العامل  يف  دولة  اأول  • ماهي 
-هي بريطانيا يف عهد �مللكة فكتوريا 

؟  الكعك  �سنع  من  اأول  • من 
-هم �لقدماء �مل�صريني 

؟  اليدوية  ال�ساعة  ا�ستعمل  من  اأول  • من 
-هم �جلنود �لربيطانيني .

؟  املعلقة  بابل  حدائق  بنى  • من 
- هو �مللك �لأ�صوري نبوخذ ن�صر �لثاين 
؟  ال�سريك  عرف  من  اأول  • من 

-هم �لرومان يف روما و�ل�صريك كلمة لتينية تعني �لد�ئرة 
املجال�ض  على  ب��رمل��ان  كلمة  اأط��ل��ق  م��ن  اأول  م��ن   •

الوطنية وجمال�ض االأمة ؟
- هم �لفرن�صيني و�أ�صلها بارل وتعني كلم

• هل تعلم �أن �لكنغر يعترب �أحد �أغرب و�أقدم �أجنا�س �حليو�نات �ملوجودة على �لأر�س �ليوم. وهو يتو�جد 
بكرثة يف ��صرت�ليا، وي�صتهر بجر�به �ملوجود على بطنه �لذي يحمل فيه �صغريه بعد �لولدة. يقف �لكنغر 
�أمامية ق�صرية ذ�ت خمالب �صغرية، ورج��لن خلفيتان  �أرج��ل  �لنمو بطول حو�يل مرتين. ولديه  �ملكتمل 

طويلتان جد�ً وهما �للتان متكنان �لكنغر من �لقفز مل�صافات طويلة ت�صل �أحياناً �إىل 6 �أمتار.
�خلوف  عند  لي�س  ولكن  دموع  له  تنزل  �لتم�صاح  و�أن  �صعيد�ً.  يكون  عندما  ذنبه  يهز  �لكلب  �أن  تعلم  • هل 

�أو �لأمل، �إمنا عندما يكون ياأكل �صيئاً �أكرب من �ت�صاع فتحة فمه، و�أن �لقط يقو�س ظهره عند �خلوف. 
�لتي  و�ل�صفادع  �لبحرية  �ل�صفادع  هي  �لربمائية  �حليو�نات  من  جمموعات  ثلث  هناك  �أن  تعلم  • هل 

تعي�س غالباً على �لياب�صة ول ذيل لها. و�ل�صمندرية، و�حليو�نات �حلجرية. 
�إىل  تعود  �لياب�صة فهي  تعي�س على  �أنها  �لربمائية، ورغم  من �حليو�نات  1040 جن�صاً  �أكرث من  • هناك 

�ملاء ملو�صم �ملعا�صرة، حيث ت�صع �لبيو�س هناك. 
 200 �أو   150 �إىل  �أطول حياة قد ت�صل  �أن �لفيل يعي�س  �أن من بني �حليو�نات �لثدية يعتقد  • هل تعلم 
 100 �أكرث من  �أي�صاً  �صنة، و�حل�صان يعي�س �أحياناً فوق �ل�50 عاماً. ومن بني �لطيور فاإن �لن�صور تعي�س 
�صنة. �أما بطل �حلياة �لطويلة فهي �ل�صلحفاة، فهناك �صلحفاة م�صهورة جد�ً تدعى �صلحفاة موي�صيو�س عا�صت 

بكل تاأكيد 152 �صنة ومنهم من يعي�س �أكرث من 200 �صنة. 
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االأنانا�ض 
�لطبي  �مل���وق���ع  �أو�����ص����ح 
 ،"Health" �لأمريكي 
�ملخت�س بفو�ئد �لأغذية 
�لطبيعية،  و�ل��ع��لج��ات 
من  �لأن��������ان��������ا���������س  �أن 
�لتي ل  �لقوية  �ملغذيات 
غنى عنها للج�صم، حيث 
�إنزمي  على  يحتوي  �إن��ه 
وفيتامني  �ل��ربوم��ي��ل��ني 

C، وكلهما يعملن على �إز�لة �ل�صموم وفى عملية �ل�صفاء من �جل�صم.
و�أ�صار �خلرب�ء �إىل �أن �لأنانا�س يقلل �للتهاب لأنه يحتوي على �لربوميلني، 
وهو �لإنزمي �لذي له تاأثري م�صاد لللتهابات، وي�صاعد على �لتخل�س من 
�لأن�صجة  كل  ي�صيب  �لذي  �للتهاب  �ل�صموم من �جل�صم عن طريق وقف 

و�لأع�صاء يف �جل�صم.
ولفتو� �إىل �أنه ميكن �إدخال �لأنانا�س يف �لروتني �ليومي كعلج لإ�صابات 
�إنه  �لباحثون،  و�أ���ص��اف  و�لأمل،  �لل��ت��ه��اب  م��ن  �حل��د  طريق  ع��ن  �ملفا�صل 
ي�صاعد على فقد�ن �لوزن، حيث �إنه يحتوي على �لألياف، و�لتي تعمل على 

بطء عملية �له�صم وتطيل �ل�صعور بالمتلء.

.. و�صرخت  �لر�ئع  �ملولودة بوجهها �ل�صغري  �ل�صم�س ومع �ول خيوطها �لذهبية �طلت  عندما حان موعد �صروق 
�لقابلة مربوك �نها بنت ر�ئعة �جلمال وجهها م�صرق وجاءت للدنيا بات�صامة جميلة فهلل �لب �لذي ينتظر هذه 

�للحظة منذ �صنو�ت طويلة وقال �نها �صروق .. �صاأ�صميها �صروق.
مرت �صنو�ت كثرية تكرب فيها �صروق وتكرب حتى �صارت عرو�س فاتنه �صعرها مبثل خيوط �ل�صم�س �لذهبية ووجها 
�جمل ما تر�ه يف �لبلدة �لمنة حتى جاء يوم تنظره كل �م حني يتقدم منها من يقول زوجيني �بنتك ولكن هنا 
فالمر خمتلف فقد كان �بن �لوزير هو من جاء ولكنه يريدها يف بيته جارية ولي�صت زوجة وعندما قال �لب كلمته 
�بنتني لي�صت جارية �صرخ هذ� �ل�صاب وهدد بالقتل و�خلر�ب ملن يع�صي له كلمة لكن �لكلمة هنا كانت كلمة �صروق 
تلك �لذكية �جلميلة �لفاتنه و�ملاكرة، نعم ماكرة فهي تعرف �ن �باها لن ي�صتطيع حماربة �بن �لوزير وقد عرف عنه 
�لغ�صب �ل�صريع و�صفك �لدماء، ح�صنا �يها �ل�صاب �تركني ب�صعة �يام وتعاىل لتاأخذين، ذهب وكان يف قمة �صعادته 

ف�صتكون عنده جارية �جمل من كل جو�ري �مللك بل �لدنيا با�صرها.
�إىل  بهدوء  وت�صللت  �ملدينة  فتيات  زينة  وهي  تزينت  �جلميلة،  وهي  عندها، جتملت  ما  �حلى  �صروق  �رت��دت  م�صاء 
�لق�صر، نعم طلبت مقابلة �مللك وعندما �صمع رئي�س �حلر�س مبطلبها �صحك، وقال منده�صا �مللك نف�صه تريدين 
مقابلته فقالت و�صتندم �ن مل تبلغه ذلك، �وؤكد لك �نك �صتندم �ن مل تبلغه، و�صل �لكلم �إىل �مللك وكان يجل�س مع 
عائلته للع�صاء �مللكة و�بنتيها و�بنها .. �مري� و�صيم تتمناه كل فتاه، �نحنت �صروق بتحية رقيقة وب�صوت هادىء قالت 
جئت ��صتجري مبولي �مللك �ن ��صتطاع �ن يجريين فانتف�س �مللك، وقال و�ن مل �جريك �نا فمن ي�صتطيع غريي 
هاتي ما عندك .. حكت ما حدث و��صافت �نها لن تكون جارية لحد و�ن �ر�دها زوجة فهي �ي�صا لن تقبل به فان 
يده ملوثة بالدماء ومن ل يخاف �مللك ل يتورع عن عمل �ي �صيء، فكيف تاأمن على نف�صها زوجة له .. �صوت جميل 
وكلم يدخل �لقلوب خا�صة �ن كان قلب مثل قلب �لمري �لو�صيم وقلب �مللكة �لم �لتي �عجبت ب�صجاعة تلك �لفتاة 
�لتي ت�صلح بكلماتها وهدوئها وجمالها �ن تكون زوجة �مري، و�صيقدر �ل�صعب كثري� �ن تكون زوجة �مللك �لقادم فتاه 
من وطنهم تك�صب ودهم وت�صع �ململكة بني يديها ويد زوجها .. ح�صنا كل �صىء ي�صري كما �ر�دت �صروق �ر�صل �مللك 
يف طلب و�لد �صروق ليطلب �بنته زوجة للمري و�علنت �لفر�ح و�رت�صمت �ل�صعادة على كل وجه ما عد� وجه �بن 
�لوزير، فكيف له �ن يتحدى �مللك وعندما �علن غ�صبه بطريقته عند بيت �صروق وجد �حلر�س يف �نتظاره، ح�صرت 
كل �ملدينة عر�س �لمري و�لمرية ولكن �لوزير و�بنه مل يح�صر� ذلك �لعر�س فلي�س من �ملتبع �ن يخرج �ل�صجناء 

من �صجونهم ليح�صرو� �لعر��س و�حلفلت. 

�أعلن رييغو لتيكاينن �خلبري �لفنلندي يف جمال �لتغذية �أن 
�ملوز هو "�لفاكهة �لر�ئدة بل منازع" ملز�ياه �لغذ�ئية متعددة 

ومتنوعة �لفيتامينات، ويعد �لفاكهة �لأكرث ��صتهلكا عامليا.
�لغذ�ئية/�ل�صحية  ب��ال��ع��ن��ا���ص��ر  غ���ن���اه  ع���ن  ف�����ص��ل  ف���امل���وز، 
وه���و مفيد يف  م���وزة  ل��ك��ل  م��ل��غ   487 بن�صبة  ك��ال��ب��وت��ا���ص��ي��وم، 
و"ب"  "�أ"  و�لفيتامينات  و�مل��غ��ن��ي��زي��وم،  �ل���دم،  �صغط  خف�س 
�أخ����رى م��ت��غ��رية وف��ق��ا لتغري لون  ي��ت��وف��ر ع��ل��ى ف��و�ئ��د  و"ج"، 
ق�صرته �ملو�كب لكل مرحلة من مر�حل ن�صجه حيث �أن لكل 
�أن  لتيكاينن  رييغو  و�أو���ص��ح  ب��ه.  خا�صة  غذ�ئية  م��ز�ي��ا  ل��ون 
�ملوز �أخ�صر �للون مفيد يف �إنقا�س �لوزن لنخفا�س م�صتوى 
�ل�صكر فيه، بالإ�صافة �إىل  توفره على �ملو�د �مل�صادة للأك�صدة 
�ملعززة ل�صحة �جلهاز �له�صمي. يف �ملقابل، �ملوز �لأ�صفر غني 

وي�صلح  فيه  �ل�صكر  من�صوب  لرت��ف��اع  �حل��ر�ري��ة  بال�صعر�ت 
كوجبة غذ�ئية، و�إن كان ل ين�صح به �مل�صابون بد�ء �ل�صكري.

�صود�ء فيت�صمن كمية  �لنا�صج بق�صرة منقطة ببقع  �ملوز  �أما 
مرتفعة ن�صبيا من مادة "تي �آن �آف" �مل�صادة لل�صرطان. فيما 
�إذ� كان مفرطا يف �لن�صج �إىل حد �صو�د ق�صرته فقدرته �أعلى 

يف كبح تكاثر خليا �لأور�م �ل�صرطانية.
�لتعود  رييغو لتيكاينن على �صرورة  �لفنلندي  ويلح �خلبري 
ذكر منها  و�لتي  يوميا،  ب�صكل عام  و�لفو�كه  �مل��وز  تناول  على 
و�لتوت  ف���روت  و�جل��ري��ب  و�ليو�صفي  و�ل��ربت��ق��ال  "�لكيوي 
و�مل�صم�س �لأ�صود ونبق �لبحر"، لغناها بالفيتامينات �ملتنوعة 
�ل�صرورية ومز�ياها �لعالية �لفائدة للتو�زن �ل�صحي جل�صم 

�لإن�صان.
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