
�ص 22

�ص 31

�شرطة دبي ُتقدم التوعية 
للأطفال يف يومهم العاملي 

خالد �أنور:

 املواقف ال�شعبة القا�شية 
جترحني وتاأثر علَي

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

عقاب ال يخطر على بال للخيانة الزوجية
فتحت ال�سرطة حتقيقا جنائيا بعد العثور على رجل مقيدا وحمبو�سا 
ع��رف��ت��ه مدينة  ���س��ادم  ن��ه��ر، يف م�سهد  وم��ل��ق��ى يف جم���رى  يف قف�ص 

ماومينغ جنوبي ال�سني موؤخرا.
بخيانة  متلب�سا  �سبط  الرجل  اأن  �سينية  �سحفية  تقارير  وك�سفت 
قبل  ال�سينيون  مار�سها  طريقة  على  قا�ص  لعقاب  فخ�سع  زوج��ت��ه، 

قرون على املتهمني بالزنا.
وقالت ال�سرطة اإنها اعتقلت 4 اأ�سخا�ص على خلفية احلادث الذي وقع 
اأن ميوت غرقا،  النهر قبل  انت�ساله من  اأن الرجل مت  اجلمعة، علما 

وفقا لبيان ر�سمي �سادر عن �سرطة منطقة ديانباي يف ماومينغ.
وتظهر لقطات متداولة على مواقع التوا�سل االجتماعي يف ال�سني، 
جمموعة من الرجال تقتحم غرفة الرجل وتلقي القب�ص عليه بعد 

�سبطه متلب�سا مع امراأة، تظهر يف جانب من الفيديو.
اإىل  املجموعة  نقلته  قف�ص،  يف  وو�سعه  باحلبال  الرجل  رب��ط  وبعد 

خارج غرفته قبل اأن ترميه يف نهر قريب.
االأمل  �سدة  م��ن  يبكي  وه��و  النهر  م��ن  انت�ساله  بعد  ال��رج��ل  ث��م ظهر 
وهول امل�سهد، فيما ك�سفت م�سادر اأمنية اأنه بات يف حالة م�ستقرة بعد 

نقله اإىل م�ست�سفى يف اأعقاب اإنقاذه.
واألقت قوات االأمن القب�ص على امل�ستبه به االأول، وهو رجل يبلغ من 
3 م�ستبه بهم اآخرين،  41 عاما يوم اجلمعة املا�سي ثم �سلم  العمر 

اأعمارهم 36 و32 و18 عاما، اأنف�سهم لل�سرطة يف اليوم التايل.
وقالت ال�سلطات اإن �سبب احلادث "خالفات عاطفية"، دون اخلو�ص 

يف مزيد من التفا�سيل.
وتعرف طريقة العقاب هذه ب�"الغط�ص يف قف�ص اخلنازير"، وانت�سرت 
يف ال�سني خالل القرون الرابع ع�سر واخلام�ص ع�سر وال�ساد�ص ع�سر، 

للحد من جرائم اخليانة الزوجية.

يخفى جثة والدته طمعًا مبعا�شها 
 اأوقفت ال�سلطات ال�سلوفينية مواطناً يف ال�سابعة وال�ستني من عمره 
احلياة  قيد  على  ت��زال  ال  اأنها  مّدعياً  اأع��وام��اً  وال��دت��ه  جثة  الإخفائه 
اأف���ادت  م��ا  ع��ل��ى  ال��ت��ق��اع��دي،  تقا�سي معا�سها  اال���س��ت��م��رار يف  ب��ه��دف 

ال�سرطة وو�سائل االإعالم .
ويقف اأقارب لهذه املراأة التي كانت لتبلغ ال�سابعة والت�سعني لو كانت 
على قيد احلياة، وراء تنبيه املحققني اإىل االأمر، موؤكدين اأن روؤيتها 

اأو زيارتها كانتا متعذرتني عليهم رغم طلباتهم املتكررة.
وقال الناطق الر�سمي با�سم ال�سرطة توماز تومازيفيت�ص يف ت�سريح 
�سقة  داخ��ل  امل��راأة  "ال�سرطة عرثت على جثة  اإن  الر�سمي  للتلفزيون 
يف ليوبليانا"، مو�سحة اأن "وفاتها ح�سلت على ما يبدو قبل �سنوات 
عدة". ومل يت�سن حتى االآن حتديد �سبب وفاتها وال تاريخها الدقيق، 
ولكن ُيعَتَقد اأنها تعود اإىل �ست �سنوات وفقاً ملوقع "24اأور" اخلا�ص، 
بينما اأفادت اإحدى املحطات التلفزيونية باأن اأحداً مل ي�ساَهدها حّية 
اأقاربها، زاعماً  2011. وُي�ستبه يف اأن جنل ال�سحية كذب على  منذ 

اأنها ال ترغب يف روؤيتهم، بح�سب ما اأوردت تقارير �سحافية.
يوا�سل  ل��ك��ي  توقيعها  تقليد  ع��ل��ى  ال��ف��رة  ه���ذه  ك��ل  وواظ����ب خ���الل 

حت�سيل خم�س�ساتها التقاعدية.

فاتورة املطعم 7 دوالرات.. والبق�شي�ش3 اآالف
 ترك اأمريكي بق�سي�سا عبارة عن 3 اآالف دوالر مقابل تناول زجاجة 

جعة واحدة يف مطعم اأغلق طواعية ب�سبب جائحة كوفيد19-.
التي  احل�ساب  فاتورة  ثم طلب  االأح��د، وطلب اجلعة  الرجل،  ودخ��ل 
و�سلت اإىل 7.02 دوالر، ح�سبما كتب مالك مطعم نايتتاون، بريندان 

رينغ، على في�سبوك.
وقال رينغ اإن الرجل متنى له اخلري وطلب منه تقا�سم البق�سي�ص مع 

املوظفني االأربعة، الذين كانوا يعملون يف خدمة الغداء.
اأنه  "واأدرك  البق�سي�ص  اإىل  اأنه عندما خرج الرجل، نظر  وكتب رينغ 

ترك مبلغا �سخما يبلغ 3 اآالف دوالر".
واأ�ساف "رك�ست خلفه، لكنه قال يل اإنه ال يوجد خطاأ، نراكم عندما 

تعاودون فتح املطعم".
كما قال رينغ اإنه لن ين�سر ا�سم الزبون الأنه يعتقد اأن الرجل ال يريد 
بكل  "ممتنون  وموظفيه  اأن��ه  اإىل  كذلك  املطعم  مالك  واأ���س��ار  ذل��ك. 

توا�سع لهذه اللفتة اللطيفة والرائعة".
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احذر االإفراط يف تناول الدجاج
اللحم  ه��ذا  لتوفر  ال��ع��امل، نظرا  �سعوب  اأغلب  اأط��ب��اق  ال��دج��اج يف   يح�سر 
من  يحتويه  وم��ا  الغذائية  قيمته  جانب  اإىل  وا���س��ع،  نطاق  على  االأبي�ص 
على  �سلبا  يوؤثر  قد  الطعام  ه��ذا  من  االإك��ث��ار  لكن  للج�سم،  مفيد  بروتني 

ال�سحة اإذا جتاوز م�ستوى معينا.
وبح�سب جمموعة "مايو كلينيك" الطبية والبحثية يف الواليات املتحدة، 
حجم  من  باملئة  و35   10 بني  ما  الربوتينات  ت�سكل  اأن  اخل��رباء  يو�سي 

ال�سعرات التي ي�ستهلكها كل �سخ�ص يف اليوم الواحد.
اأعلى  ن�����س��ب��ة  ي�ستهلكون  اأخ�����رى،  ���س��ع��وب  ج��ان��ب  اإىل  االأم���ريك���ي���ني،  ل��ك��ن 
"الفائ�ص" م��ن هذه  ي��خ��زن  اأم���ر م�سر الأن اجل�سم  ال��ربوت��ني، وه��و  م��ن 

الربوتينات على �سكل دهون.
وي��وؤدي ه��ذا اخللل اإىل زي��ادة ال��وزن وارت��ف��اع ن�سبة الدهون يف ال��دم، وفق 

موقع "ليتل ثينغ�ص".
ومن م�سار االإكثار من الدجاج، اأنه يزيد خطر االإ�سابة باأمرا�ص القلب، 

نظرا ملا يحتوي عليه من الكولي�سرول والدهون امل�سبعة.
اأن  اإىل  املراكز االأمريكية ملراقبة االأمرا�ص والوقاية منها،  وت�سري بيانات 

اأمرا�ص القلب من بني اأبرز اأ�سباب الوفيات يف الواليات املتحدة.
الدجاج يجدون �سعوبة يف �سبط  اأكل  "من يكرثون  اأن  اإىل  وينبه خرباء 
اأوزانهم، بخالف االأ�سخا�ص النباتيني الذين يتمتعون بنظام متثيل غذائي 

اأف�سل، ولديهم قدرة على حتويل ما ياأكلونه اإىل طاقة ب�سرعة اأكرب.
وم��ن جهة اأخ���رى، يحذر اخل���رباء م��ن اأن االإك��ث��ار م��ن ال��دج��اج ق��د يجعل 
جرعات  زي���ادة  ب�سبب  من��ر���ص،  عندما  ل��الأدوي��ة  ا�ستجابة  اأق���ل  اأج�سامنا 

امل�سادات احليوية التي يقدمها املربون اإىل الدجاج لينمو ب�سكل اأف�سل.
73 درجة  ال��دج��اج على ح���رارة ال تقل ع��ن  ويو�سي اخل���رباء بطهو حل��م 

مئوية، لتجنب االإ�سابة ببع�ص الطفيليات التي قد يحملها.

اأخبار كورونا ممنوعة 
يف هذه احلانة 

 و�سط عامل من�سغل بجائحة كوفيد19-، 
و���س��ع��ت ح��ان��ة ���س��غ��رية يف روم���ا قانونها 
مرتاديها:  لكل  بو�سوح  واأعلنته  اخلا�ص 
ممنوع"،  كورونا  فريو�ص  عن  "التحّدث 
من  القليل  ت��وّف��ر  اأن  ق��ررت  املالكة  اأن  اإذ 
على  اإج���ب���اره���م  خ���الل  م���ن  "ال�سفاء" 
االمتناع عن تناول هذا املو�سوع الطاغي 
اأمام  للقلق.  وامل��ث��ري  االأح���ادي���ث  ك��ل  على 
ت��ق��ول �ساحبة حانة  ال��ق��ه��وة،  اإع����داد  اآل���ة 
لوكالة  م��ات��ي��ويل  كري�ستينا  "فيلينغ" 
يتحدث  ال  واجلميع  اأ�سهر  "منذ  فران�ص 
اأن  �سئنا  ل��ذل��ك  نف�سه،  امل��و���س��وع  ع��ن  اإاّل 
الو�سع  اجل��و من خ��الل مواجهة  نطّري 
اجلائحة  جتاهل  يعد  وال  باالبت�سامة". 
اأمرا بهذه ال�سهولة يف اإيطاليا التي كانت 
اأول دولة اأوروبية تعاين تف�ّسي الفريو�ص، 
اإذ �سّجلت منذ ظهوره فيها اأكرث من 1،3 
الوفيات  ع��دد  ناهز  فيما  اإ���س��اب��ة،  مليون 
على  حانتها  زبائن  ومل�ساعدة  األفاً.   48
التزام �سرط االبتعاد عن مناق�سة الوباء، 
تقرح  اأخ����رى  الف��ت��ة  كري�ستينا  و���س��ع��ت 
لالأحاديث"،  م��وا���س��ي��ع  "اأفكار  ف��ي��ه��ا 
والتاريخ  امل�ساهري  وحياة  "االأخبار  بينها 

والثقافة العامة".

اأيهما اأف�شل للتخل�ش من 
الكر�ش امل�شي اأم اجلري؟ �ص 23

نطح الكرة بالراأ�ش 20 مرة 
يوؤدي لتدهور وظائف املخ

يف  اأجريت  جديدة  بريطانية  درا�سة   ك�سفت 
جامعة ليفربول، اأن نطح كرة القدم 20 مرة 

بالراأ�ص قد يوؤثر �سلباً على وظائف املخ.
خالل الدرا�سة، حلل الباحثون جمموعة من 
والعديد  ال��ذاك��رة  مثل  االإدراك��ي��ة  الوظائف 
من املقدرات العقلية لالعبي كرة القدم قبل 

وبعد قيامهم بنطح الكرة ل� 20 مرة.
التي  العاملة،  ال��ذاك��رة  اأن  الباحثون  ووج��د 
ت�سمح للدماغ باالحتفاظ مبعلومات جديدة 
لفرة وجيزة اأثناء احلاجة اإليها على املدى 
كما   .20% بن�سبة  ان��خ��ف�����س��ت  ال��ق�����س��ري، 
بنطح  قاموا  الذين  امل�ساركني  غالبية  اأظهر 
لالإ�سابة  حمتملة  عالمات  بالراأ�ص،  الكرة 

بارجتاج موؤقت يف الدماغ.
العالقة  لبحث  ازدادت  قد  ال��دع��وات  وكانت 
بني اخلرف وكرة القدم بعد وفاة بطل كاأ�ص 

ال�سهر  �ستايلز  ن��وب��ي   1966 ل��ع��ام  ال��ع��امل 
املا�سي، الذي كان يعاين من اخلرف املتقدم. 
منتخب  زميله يف  ت�سخي�ص  م��وؤخ��ًرا  كما مت 
اإجن��ل��را ال�����س��ري ب��وب��ي ت�����س��ارل��ت��ون ع��ل��ى اأنه 
بالتدهور  امل��رت��ب��ط��ة  احل��ال��ة  ب��ه��ذه  م�����س��اب 

امل�ستمر يف وظائف املخ.
وقال ال�سري جيف هري�ست، زميل الالعبني 
فر�ص  اإن  اإجن���ل���را،  منتخب  يف  امل��ذك��وري��ن 
ح��ظ��ر ت���ام ع��ل��ى االأط���ف���ال يف ك���رة ال��ق��دم يف 
"اقراح  ���س��ي��ك��ون مب��ث��اب��ة  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة 

معقول".
م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال ج��ي��ك اأ����س���ت���ون، ال��ب��اح��ث يف 
تو�سلت  التي  النتائج  اإن  ليفربول،  جامعة 
ال���درا����س���ة م��ف��اج��ئ��ة وم���ث���رية للقلق،  اإل��ي��ه��ا 
وخ��ا���س��ة ب��ع��د م��الح��ظ��ة ان��خ��ف��ا���ص ك��ب��ري يف 

الذاكرة العاملة اللفظية واملكانية.

* الفاكهة الزائدة وخماطر مر�ض ال�سكري
مي��ك��ن اأن ي�����س��اه��م ت���ن���اول ال��ك��ث��ري م���ن ال�����س��ك��ر يف زي���ادة 
الوزن، مما قد يوؤدي اإىل ارتفاع م�ستويات ال�سكر يف الدم 
ال�سكري، وكالهما من عوامل اخلطر  ومقدمات مر�ص 

ملر�ص ال�سكري من النوع 2.
واملعادن  الفيتامينات  من  العديد  على  الفاكهة  حتتوي 
من  عالية  ن�سبة  على  ��ا  اأي�����سً حت��ت��وي  ولكنها  واالأل���ي���اف، 
للمحليات  كبديل  رائ��ع��ة  يجعلها  مم��ا  الطبيعي،  ال�سكر 

اال�سطناعية و�سكر املائدة.
ال��ف��اك��ه��ة ك��ج��زء من  ت��ن��اول  اأال ي��زي��د  ب�سكل ع���ام، ي��ج��ب 
نظام غذائي �سحي من خطر االإ�سابة مبر�ص ال�سكري، 
اأن ي��ك��ون ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي ال��غ��ن��ي بال�سكر  وم���ن امل��رج��ح 

والكربوهيدرات املكررة والدهون امل�سبعة اأكرث خطورة.
املو�سى  اليومية  الكمية  اأك��رث من  ف��اإن تناول  ومع ذل��ك، 
بها من الفاكهة قد ي�سيف الكثري من ال�سكر اإىل النظام 

الغذائي.
مي��ك��ن اأن ي�����س��اع��د اخ��ت��ي��ار ال��ف��اك��ه��ة ال��ط��ازج��ة ب���داًل من 
على  الفاكهة  تناول ع�سري  واحل��د من  املجففة،  الفواكه 

تقليل تناول ال�سكر ب�سكل عام.
 

* هل يجب على مر�سى ال�سكري تناول كميات اأقل 
من الفاكهة؟

االأ�سخا�ص الذين يعانون من زيادة الوزن هم اأكرث عر�سة 
االأ�سباب  واأح��د   ،2 النوع  من  ال�سكري  مبر�ص  لالإ�سابة 

اأكرث  حرارية  �سعرات  تناول  هو  ال��وزن  لزيادة  الرئي�سية 
مما يحرقه ال�سخ�ص، وعادة ما تكون االأطعمة وامل�سروبات 

ال�سكرية عالية يف ال�سعرات احلرارية.
لزيادة  ي��وؤدي  ال  الفاكهة  من  بها  املو�سى  الكمية  وتناول 
ع�سري  ولكن  ال�سكري،  مبر�ص  ال�سخ�ص  اإ���س��اب��ة  خطر 
وميكن  ال�سكر،  م��ن  عالية  ن�سبة  على  يحتوي  الفاكهة 
واح��د من ع�سري  ك��وب  يزيد عن  ما ال  �سرب  ي�ساعد  اأن 
�سمن  ال�سكر  م�ستويات  على  احلفاظ  يف  يومًيا  الفاكهة 

احلدود ال�سحية.
مثل  املخبوزة،  اأو  امل�سنعة  االأطعمة  من  العديد  يحتوي 
كميات  وتناول  م�ساف،  �سكر  على  والكات�سب،  الب�سكويت 
على  ال�سخ�ص  ي�ساعد  اأن  ميكن  االأطعمة  ه��ذه  م��ن  اأق��ل 

تقليل ال�سعرات احلرارية وال�سكر.
االأ�سخا�ص امل�سابون مبقدمات ال�سكري لديهم م�ستويات 
عالية من اجللوكوز يف الدم، ولكنها لي�ست عالية مبا يكفي 
لت�سخي�ص مر�ص ال�سكري من النوع 2، وال تعني االإ�سابة 
بالتاأكيد  �سي�ساب  ال�سخ�ص  اأن  ال�سكري  داء  مبقدمات 

مبر�ص ال�سكري، ولكنه يزيد من خماطر االإ�سابة.
من خالل خف�ص م�ستويات اجللوكوز يف الدم، قد يتمكن 
ال�سخ�ص امل�ساب مبقدمات ال�سكري من منعه من التطور 
اإىل مر�ص ال�سكري من النوع 2، وميكن اأن ي�ساعد فقدان 
تقليل  يف  املعتدلة  اليومية  ال��ت��م��اري��ن  ومم��ار���س��ة  ال���وزن 
ا، ميكن لبع�ص االأدوية اأن تقلل من خطر  املخاطر، واأي�سً

االإ�سابة مبر�ص ال�سكري.

هل ميكن ملر�سى ال�سكري تناول الفاكهة؟
غذائي  ن��ظ��ام  يف  رئي�سًيا  دوًرا  الفاكهة  تلعب  اأن  ميكن 
جزًءا  �سحي  غذائي  نظام  على  احلفاظ  ويعد  م��ت��وازن، 
مهًما من اإدارة مر�ص ال�سكري، وتو�سي جمعية ال�سكري 
االأمريكية بتناول الفاكهة، ولكن غالًبا ما يحتاج مر�سى 
اإىل  يحتاجون  وق��د  وج��ب��ات��ه��م،  تخطيط  اإىل  ال�سكري 
مراقبة كمية ال�سكر يف نظامهم الغذائي اأو جتنب تناول 

الكثري من الكربوهيدرات.
وقد  وال�سكريات،  الكربوهيدرات  على  الفاكهة  حتتوي 
يرغب ال�سخ�ص امل�ساب بداء ال�سكري يف التفكري يف ذلك 

عند و�سع خطة للوجبات.
من  عالية  ن�س����بة  على  ا  اأي������سً ال����فاكهة  وحت�����توي   
ت�ستغرق  االألياف  على  التي حتتوي  واالأطعمة  االألياف، 
الدم  يف  ال�سكر  ن�سبة  ترفع  لذلك  لله�سم،  اأط��ول  وقًتا 

ب�سكل اأبطاأ.
ترفع  الكربوهيدرات  على  التي حتتوي  االأطعمة  جميع 
من م�ستويات ال�سكر يف الدم، وبع�ص االأطعمة ترفع هذه 
ي�ستخدم  ل��ذل��ك،  ونتيجة  غ��ريه��ا،  م��ن  اأك��رث  امل�ستويات 
)املوؤ�سر  ال��دم  يف  ال�سكر  ن�سبة  موؤ�سر  االأ�سخا�ص  بع�ص 
اجلالي�سيمي GI( لتخطيط وجباتهم، ويقي�ص املوؤ�سر 
اإىل اأي مدى يرفع نوع الطعام م�ستويات ال�سكر يف الدم 
املنخف�سة من  الدرجات  ذات  واالأطعمة  ال�سخ�ص،  لدى 
GI توؤثر على هذه امل�ستويات اأقل من تلك التي لديها 

درجات GI عالية.

حيلة تلغي كّي 
املالب�ش بعد 

غ�شلها
خدعة  اأ�سرالية  �سيدة   �ساركت 
املنازل  رب�����ات  وق����ت  ت���وف���ر  ذك���ي���ة 
كّي  اإىل  احلاجة  اإلغاء  خالل  من 

املالب�ص بعد غ�سلها.
امل��الب�����ص يف  م���وراي  كيت  وتغ�سل 
دورة لطيفة، وتهز كل قطعة بقوة 
فوق  الرطبة  املالب�ص  و�سع  قبل 
ع���الق���ات امل��ع��اط��ف ل�����س��ده��ا ومن 
الغ�سيل  ح��ب��ل  ع��ل��ى  تعليقها  ث��م 

با�ستخدام مالقط متينة.
تعلق  املالب�ص،  جتف  اأن  ومبجرد 
ال�������س���ي���دة م��������وراي ج���م���ي���ع قطع 
مالب�سها  خ����زان����ة  يف  امل���الب�������ص 
اأي  كّي  اإىل  دون احلاجة  مبا�سرة 
منها، بح�سب �سحيفة ديلي ميل 

الربيطانية.
وت���ق���ول ك��ي��ت يف م��ن�����س��وره��ا على 
ل�سنوات  ه���ذا  "اأفعل  ب���وك  في�ص 
املالقط  ا�ستخدام  على  واع��ت��دت 
معاطف  عالقة  كل  على  العادية 
ول��ك��ن ه���ذه امل��الق��ط م��ن ماركة 

هيغز جتعل االأمور اأ�سهل".
مالقط هيغز م�سنوعة يف جنوب 
دوالر   6 و����س���ع���ره���ا  اأ����س���رال���ي���ا 
ل��ل��ع��ب��وة ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى 18 
ملقط، وت�سم خطافات على كال 
املالب�ص  بتعليق  ت�سمح  اجلانبني 
مما  القما�ص،  على  ال�سغط  دون 
يرك عالمات اأقل ومينع ت�سكل 

التجاعيد على املالب�ص.
ومي��ك��ن ا���س��ت��خ��دام ه���ذه املالقط 
حتى لتعليق عدة مالب�ص يف وقت 
ال�سيقة  الف�ساتني  م��ث��ل  واح����د، 
اجلينز  م��ث��ل  االأث����ق����ل  وال���ق���ط���ع 

وال�سرات.
وح��ظ��ي ه���ذا امل��ن�����س��ور ب��اأك��رث من 
يف  ن�����س��ره  م��ن��ذ  اإع����ج����اب   900
جمموعة تنظيف على في�ص بوك، 
والردود  التعليقات  املئات من  مع 
الطريقة،  ه��ذه  على  اأث��ن��ت  ال��ت��ي 
"هذه  وقالت اإحدى امل�ستخدمات 
فكرة رائعة، اأملك هذا النوع من 
املالقط، و�ساأبداأ يف ا�ستخدام هذه 

الطريقة".
وو���س��ف��ت ت��ع��ل��ي��ق��ات اأخ�����رى هذه 
تغري  اأن  مي���ك���ن  ب���اأن���ه���ا  احل���ي���ل���ة 
قواعد اللعبة فيما يتعلق بغ�سيل 
وجتفيف املالب�ص، وتقليل الوقت 

الذي مت�سيه ربة املنزل يف كيها.

هل يتناول مري�ش ال�شكري الفواكه جميعها؟

على الرغم من عدم وجود �سبب وا�سح ملر�ض 
ال�سكري من النوع 2، فاإن عوامل اخلطر ت�سمل 
اأو وجود تاريخ عائلي للإ�سابة  زيادة الوزن، 
مبقدمات  الإ���س��اب��ة  اأو  ال�����س��ك��ري،  مب��ر���ض 
ال�سكر،  على  الفاكهة  وحت��ت��وي  ال�سكري، 

�سارة  تكون  اأن  املحتمل  غري  من  لكن 
بال�سحة اإذا مت تناولها كجزء من 

نظام غذائي متوازن.
نظرة  �سنلقي  املقالة،  ه��ذه  يف 

وما  ال�سكري،  مر�ض  ماهية  على 
اإذا كان تناول الكثري من الفاكهة ميكن اأن 

ي�سببه، والإر�سادات الطبية اخلا�سة بكمية 
التي  الفاكهة 

ي������ج������ب 
تناولها.
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�ش�ؤون حملية

اأبحاث اجلينات جلامعة حممد بن را�سد للطب والعلوم ال�سحية تك�سف نتائج مهمة حول تكوين البكترييا املقاومة للم�سادات احليوية

 جهود باحثني من كافة اأنحاء الدولة تك�شف عن �شالالت غري معروفة �شابقًا 
للبكترييا املقاومة للم�شادات احليوية يف منطقة اخلليج العربي

 • اجلامعة توؤكد على �شرورة اال�شتخدام امل�شوؤول وموا�شلة املراقبة للم�شادات احليوية ملنع انت�شار البكترييا املقاومة للم�شادات احليوية

متكينًا للبحث العلمي

 جامعة االإمارات العربية املتحدة تعزز االإنتاج البحثي وجودة املخرجات البحثية

•• دبي - الفجر 

مب�ستوى  النهو�ص  يف  م�ساعيها  اإط���ار  يف 
ال�سحة يف دولة االإمارات واملنطقة، اأجرى 
باحثون من جامعة حممد بن را�سد للطب 
مهمة  بحثية  درا���س��ة  ال�����س��ح��ي��ة،  وال��ع��ل��وم 
ترتكز اإىل اأبحاث التنميط اجليني ك�سفت 
من  �سابقاً  معروفة  غري  �سالالت  عن  عن 
الذهبية  ال��ع��ن��ق��ودي��ة  امل����ك����ورات  ب��ك��ت��ريي��ا 
املقاومة للميثي�سيلني "مار�سا" يف منطقة 

اخلليج العربي.
يف  نوعية  نقلة  اجل��دي��دة  النتائج   وت�سكل 
جمال املكورات العنقودية الذهبية املقاومة 
من  ال��ع��دي��د  ت�����س��ب��ب  ال��ت��ي  للميثي�سيلني 
االلتهابات البكتريية التي ي�سعب عالجها 
وترتبط  حيوية.  م�سادات  لعدة  ملقاومتها 
العدوى التي ت�سببها هذه البكترييا بف�سل 
ت�سبب م�ساعفات كثرية  وبالتايل  العالج، 
بقاء  ف��رة  تطيل  اأن��ه��ا  كما  املر�سى،  ل��دى 
املري�ص يف امل�ست�سفى وقد توؤدي يف احلاالت 

ال���وف���اة، ف�����س��اًل ع��ن عبئها  اإىل  ال�����س��دي��دة 
التقديرات  وت�����س��ري  ال��ك��ب��ري.  االق��ت�����س��ادي 
حالياً اإىل اأن ما ي�سل اإىل ن�سبة %35 من 
عدوى املكورات العنقودية الذهبية يف دولة 
العنقودية  امل��ك��ورات  ع��ن  ناجتة  االإم����ارات، 

الذهبية املقاومة للميثي�سيلني.
اإىل  اجل��ي��ن��ي  ال��ت��ن��م��ي��ط  درا����س���ة   وتهدف 
اجلزيئي  للتو�سيف  اأف�����س��ل  فهم  تكوين 
الذهبية  ال��ع��ن��ق��ودي��ة  امل���ك���ورات  ل�����س��الالت 
املتزايد  وان��ت�����س��اره��ا  للمث�سلني  امل��ق��اوم��ة 
وذلك  ملعاجلتها،  ال��ط��رق  اأف�����س��ل  واإي��ج��اد 
ب�سبب ع���دم ت��وف��ر م��ع��ل��وم��ات واف��ي��ة حول 
اخل�����س��ائ�����ص اجل��زي��ئ��ي��ة مل�����س��ت��ف��ردات هذه 
املتحدة،  العربية  االإم�����ارات  يف  البكترييا 

اإ�سافة اإىل مقاومتها ال�سديدة لالأدوية. 
امل��م��ول��ة م��ن جامعة  ال��درا���س��ة   وُتعّد ه��ذه 
حممد بن را�سد للطب والعلوم ال�سحية، 
االأوىل من نوعها يف دولة االإم��ارات، حيث 
اأُجن����زت ال��درا���س��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع ف���رق من 
را�سد  وم�ست�سفى  ب��دب��ي،  ال�����س��ح��ة  ه��ي��ئ��ة 

املدينة  م�ست�سفى  وميديكلينيك  ب��دب��ي، 
يف  العام  خليفة  ال�سيخ  وم�ست�سفى  بدبي، 
اأم القيوين، ومدينة ال�سيخ خليفة الطبية 
اإىل م�ساركة زمالء  باالإ�سافة  اأبوظبي،  يف 
من موؤ�س�سات �سحية يف اأملانيا مبا يف ذلك 

معهد ليبنيز للتكنولوجيا ال�سوئية وحرم 
InfectoGnostics يف جينا  اأبحاث 
ب��اأمل��ان��ي��ا. ه��ذا وق��د ح�سلت ال��درا���س��ة على 
العلمي  اأخالقيات البحث  موافقة جمل�ص 
البحث  اأخ���الق���ي���ات  وجل�����ان  اجل��ام��ع��ة  يف 
امل�ساركة  وامل���راك���ز  امل��وؤ���س�����س��ات  يف  ال��ع��ل��م��ي 
امل�سركة  اجل��ه��ود  ال��درا���س��ة.  واأثمرت  يف 
وجود  مثل  الرئي�سية،  النتائج  م��ن  ع���دداً 
املقاومة  البكترييا  من  متنوعة  جمموعة 
وظهور  االإم�����ارات،  دول���ة  يف  للميثي�سيلني 
����س���الالت غ���ري م��ع��روف��ة م���ن ق��ب��ل يف دول 
ال�سالالت  ذل���ك  ال��ع��رب��ي مب���ا يف  اخل��ل��ي��ج 
وال�����س��الالت اجل��دي��دة منها. كما  ال��ن��ادرة 
اأن ال�سورة اجلينية لهذه  وجدت الدرا�سة 
ا�ستخدام  اإ���س��اءة  اأن  اإىل  ت�سري  البكترييا 

امل�سادات احليوية قد ت�ساهم يف تطورها.
اأبيوال  ال��دك��ت��ورة  قالت  ال�سياق،  ه��ذا   ويف 
الدقيقة  االأح����ي����اء  ع��ل��م  اأ����س���ت���اذ  ���س��ي��ن��وك، 
بن  حممد  جامعة  يف  املعدية  واالأم��را���ص 
را�سد للطب والعلوم ال�سحية والتي قادت 

"تلتزم ج��ام��ع��ة حم��م��د بن  ال��ب��ح��ث:  ه���ذا 
را�سد باإجراء اأحدث االأبحاث املتقّدمة ذات 
يتما�سى  مبا  القّيمة  والنتائج  الك�سوفات 
بال�سحة  النهو�ص  يف  املتمثلة  مهمتنا  مع 
يف دولة االإمارات العربية املتحدة واملنطقة، 
لذلك ت�سّرفنا بالتعاون مع زمالئنا الكرام 

الإمتام هذه الدرا�سة الرائدة."
اإىل  البحث  ه��ذا  َخُل�َص  "لقد  اأ�سافت:   و 
بع�ص النتائج املحفزة، واأظهر اأننا بحاجة 
ظهور  مل��ن��ع  ف���وري���ة  خ���ط���وات  ات���خ���اذ  اإىل 
لالأدوية،  مقاومة  اأو  خطراً  اأكرث  �سالالت 
للتوعية  العاملي  باالأ�سبوع  احتفالنا  وم��ع 
بامل�سادات احليوية يف الفرة من 18 اإىل 
امل�سادات  اأن  نتذكر   ،2020 نوفمرب   24
م�سوؤولية  جميعاً  ولدينا  ثمينة،  احليوية 
م�����س��رك��ة يف احل���ف���اظ ع��ل��ي��ه��ا م���ن خالل 
املراقبة  وم��وا���س��ل��ة  امل�����س��وؤول  اال���س��ت��خ��دام 
ملكافحة  ك��و���س��ي��ل��ة  احل��ي��وي��ة  ل��ل��م�����س��ادات 
املقاومة  ال��ذه��ب��ي��ة  ال��ع��ن��ق��ودي��ة  امل����ك����ورات 

للميثي�سيلني".

 •• العني - الفجر

الروؤية اال�سراتيجية جلامعة  مع  متا�سياً 
االإم����������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة واالأج����ن����دة 
قدرات  وتطوير  دع��م  يف  للدولة  الوطنية 
ذات  امل��ج��االت  يف  واالبتكار  العلمي  البحث 
وانطالقاً  وال��دول��ي��ة،  ال��وط��ن��ي��ة  االأه��م��ي��ة 
جامعة  دور  لتعزيز  احلثيثة  اجل��ه��ود  م��ن 
املتحدة وتقوية مركزها  العربية  االإم��ارات 
االإمارات  جامعة  فاإن  املجتمع،  يف  الريادي 
ت����ويل اه��ت��م��ام��اً كبرياً  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
يف  العلمي  والن�سر  العلمي  البحث  ب��دع��م 
الن�سر  وي��ع��د  ال��ع��ل��م��ي��ة.  امل���ج���الت  اأف�����س��ل 
يف  امل�ستخدمة  املقايي�ص  اأه��م  اأح��د  العلمي 
وبالنظر  العلمي.  االإن��ت��اج  م�ستوى  تقدير 
تقييم  يتم  ف��اإن��ه  البحثية  امل��خ��رج��ات  اإىل 
عدد  خالل  من  االإجمالية  االأبحاث  نتائج 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة   SCOPUS م��ن�����س��ورات 

عدد االقتبا�سات يف فرة زمنية حمددة.
واأ�سار االأ�ستاذ الدكتور اأحمد علي مراد – 
جامعة  يف  العلمي  للبحث  امل�سارك  النائب 
االإمارات اأنه وبناًء على �سجالت 31 اأكتوبر 
اإجمايل  بلغ   2020 ع��ام  ففي   ،2020
هيئة  اأع�ساء  ن�سرها  التي  من�سورات  ع��دد 
ال��ت��دري�����ص وال��ط��ل��ب��ة وال��ب��اح��ث��ني 1271، 
 .2019 1141 بحثاً يف عام  مقارنة مع 
واأ���س��ار ال��دك��ت��ور اأح��م��د م���راد ب��اأن��ن��ا نتطلع 
حتقيق  اإىل   ،2020 ع���ام  ن��ه��اي��ة  ب��ح��ل��ول 
 SCOPUS يف  من�سوراً  بحثاً   1500

 30 اأكرث من  وهي ما تقدر بزيادة قدرها 
واحد. عام  خالل  البحث  اإنتاجية  % يف 

امل�����س��ارك للبحث م��ن ناحية  ال��ن��ائ��ب  واأك���د 
اأخ����رى ب���اأن ج���ودة ن��ت��ائ��ج االأب���ح���اث تعتمد 
على عدد املن�سورات التي مت ن�سرها يف اأعلى 
%1 و %5 و %10 و %25 بناًء على ) 
 .)SJR و   SCOPUS Citescore
وجتدر االإ�سارة اإىل اأن هناك زيادة كبرية يف 
عدد االأوراق التي مت ن�سرها يف اأهم املجالت 
وبناًء   .2020  -  2015 ال��ف��رة  خ���الل 
على Citescore ، فخالل عام 2020 
مت ن�سر 30 بحًثا يف اأعلى %1 ، ومت ن�سر 
بحًثا يف اأعلى %5 ، ومت ن�سر 327   162
بحًثا يف اأعلى %10 من املجالت ومت ن�سر 
بحًثا يف اأف�سل %25 من املجالت.   613
وبناًء على ما �سبق فاإن حوايل %50 من 
من�سورات جامعة االإمارات العربية املتحدة 
املجالت  %25 من  اأف�سل  ن�سرها يف  يتم 
مم��ا يعك�ص اجل����ودة ال��ع��ال��ي��ة ل��ل��ب��ح��وث يف 

اجلامعة. 
واأو�سح الدكتور اأحمد علي مراد – النائب 
باأن  اجل��ام��ع��ة  يف  العلمي  للبحث  امل�����س��ارك 
العمل  بيئة  اأهمية  لتاأكيد  ت�سعى  اجلامعة 
املوؤ�س�سات  مع  البحثي  والتعاون  اجلماعي، 
ونقل  البناء،  والتوا�سل  االخ��رى  العلمية 
البحث  متطلبات  جميع  وتوفري  اخل��ربات 
يف زيادة االنتاجية البحثية. واأ�سار الدكتور 
اأح���م���د م����راد ب����اأن اجل��ام��ع��ة ت��ك��ر���ص حيث 
لتطوير  الكبري  االهتمام  اجلامعة  تكر�ص 

التعاون الدويل يف جماالت البحث املختلفة 
وخ�سو�ساً املجاالت ذات االأهمية الوطنية. 
وبناًء على ما �سبق فاإن العديد من املوؤ�س�سات 
اأكرب  لديها  والدولية  املحلية  واجلامعات 
اأع�ساء  م��ع  امل�سركة  امل��ن�����س��ورات  م��ن  ع��دد 
العربية  االإم��ارات  بجامعة  التدري�ص  هيئة 
اجلامعات  هذه  على  االأمثلة  ومن  املتحدة 
االأردن  جامعة  قابو�ص،  ال�سلطان  جامعة 
ال�سارقة،  جامعة  والتكنولوجيا،  للعلوم 
والتكنولوجيا،  ل��ل��ع��ل��وم  خ��ل��ي��ف��ة  ج��ام��ع��ة 
ج��ام��ع��ة ه���ارف���ارد، ج��ام��ع��ة غ��ن��دار، جامعة 
ال����ق����اه����رة، معهد  ����س���ع���ود، ج���ام���ع���ة  امل���ل���ك 
جامعة  املعلومات،  لتكنولوجيا  كوم�ست�ص 
ت��ورن��ت��و، وج��ام��ع��ة وا���س��ن��ط��ن. وم���ع ذل���ك ، 

جت��در االإ���س��ارة اإىل اأن��ه خ��الل ع��ام 2020 
تعاون بحثي جديدة  ، مت تطوير مبادرات 
الت�سنيف  ذات  اجلامعات  م��ن  العديد  م��ع 
 - كاليفورنيا  جامعة  ذل��ك  يف  مب��ا  ال��ع��ايل 
ب��ريك��ل��ي ، وج��ام��ع��ة ���س��ن��غ��اف��ورة ال��وط��ن��ي��ة ، 
�سيتم  بحيث  وغ��ريه��ا.   ، م��االي��ا  وج��ام��ع��ة 
البحثية  امل��ب��ادرات  ه��ذه  نتائج مثل  حتقيق 

خالل العامني املقبلني.
العلمي  للبحث  امل�����س��ارك  ال��ن��ائ��ب  واأو���س��ح 
باأنه بناءا على حتليل نتائج الن�سر البحثي 
وا�ستناًدا اإىل ال�سجالت التي �سدرت يف 31 
العلوم  كلية  ح�سلت  فقد   ،2020 اأكتوبر 
على اأكرب عدد من املن�سورات العلمية على 
م�ستوى اجلامعة مقارنة بالكليات االأخرى. 

العلوم  ك��ل��ي��ة  اأن��ت��ج��ت   ،2019 ع���ام  ف��ف��ي 
من�سوًرا   292 ب  مقارنًة  من�سوًرا   262
اأخ���رى، فقد  2020. وم��ن ناحية  يف ع��ام 
اأنتجت كلية الهند�سة 239من�سوًرا يف عام 

.2020 عام  يف  من�سوًرا  و200   2019
اأكرث  بحثياً  انتاجاً   2020 عام  �سهد  وقد 
كليات  وج��اءت   ،2019 املن�سرم  العام  من 
العلوم، الطب والعلوم ال�سحية و الهند�سة 
البحث  يف  ان��ت��اج��اً  االأك����رث  ال��ك��ل��ي��ات  �سمن 
اأن  اإىل  االإ����س���ارة  وجت���در  العلمي.  والن�سر 
عدد اأع�ساء هيئة التدري�ص يف كل كلية قد 
االأخذ  ب�سكل كبري، وهذا ما يجب  يختلف 
به بعني االعتبار عند احت�ساب معدل الن�سر 

لكل كلية. 

حتقيق اأمنية حتتفل ب� »عقد« من النجاح

 ال�شيخة �شيخة: نّتبع نهج اأبونا زايد رحمه اهلل عرفانًا بدوره يف تاأ�شي�ش م�شرية العطاء االإن�شاين يف دولة االإمارات
•• اأبوظبي-الفجر

من  "عقد  ب���  االإم��ارات��ي��ة  اأمنية"  "حتقيق  موؤ�س�سة  حتتفل 
النجاح" يف ال���ذك���رى ال��ع��ا���س��رة ع��ل��ى ان��ط��الق��ة رح��ل��ت��ه��ا يف 
�سهدت  وال��ت��ي   ،2010 ع��ام  نوفمرب  يف  االإن�����س��اين  العطاء 
ال��دول��ة، جنباً  داخ��ل وخ��ارج  اآالف االط��ف��ال  اأمنيات  حتقيق 
اإىل جنب مع جمموعة كبرية من ال�سراكات اال�سراتيجية 
واتفاقيات التعاون التي تن�سجم مع روؤيتها وا�سراتيجيتها 
االإن�سانية النبيلة. وقالت قرينة �سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 

بن خليفة اآل نهيان، م�ست�سار �ساحب ال�سمو رئي�ص الدولة 
�سمو ال�سيخة �سيخة بنت �سيف اآل نهيان، الرئي�ص الفخري 
ملوؤ�س�سة "حتقيق اأمنية": "جنحت املوؤ�س�سة، منذ انطالقها 
طفاًل   4600 من  اأك��رث  اأمنيات  بتحقيق   ،2010 ع��ام  يف 
باأمرا�ص  املُ�سابني  من  عاماً،   -18  3 عمر  بني  ما  وطفلة 
خطرية ُتهّدد حياتهم داخل وخارج الدولة، ينتمون اإىل 51 
جن�سية من خمتلف دول العامل. واأو�سحت ال�سيخة �سيخة: 
"نفتخر باأن تكون "حتقيق اأمنية" هي اأكرب موؤ�س�سة معنية 
اأمنيات االطفال يف الوطن العربي، والتي تّتبع يف  بتحقيق 

ب��دوره يف  اهلل عرفاناً  زاي��د رحمه  اأبونا  نهج  ا�سراتيجيتها 
االإمارات،  دولة  االإن�ساين اخلرّي يف  العطاء  تاأ�سي�ص م�سرية 
واإبقاًء ال�سم االأب املوؤ�س�ص وب�سمته الكرمية كمثال ُيحتذى 
اأن  وُي�سعدنا  وال��ع��امل��ي.  االإقليمي  املحلي،  ال�سعيد  على  ب��ه 
من  املا�سية  الع�سر  ال�سنوات  م��دى  على  متّكنت  املوؤ�س�سة 
اإ�سعاد  يف  النبيلة  االإن�سانية  واأهدافها  ا�سراتيجيتها  تنفيذ 
االأط���ف���ال م��ع ع��ائ��الت��ه��م ع��رب ع��ق��د ���س��راك��ات ا�سراتيجية 
وموؤ�س�سات  احلكومية  املوؤ�س�سات  م��ن  العديد  م��ع  ناجحة 
االجتماعية،  امل�سوؤولية  جم��ال  يف  ال��رائ��دة  اخلا�ص  القطاع 

اإ�سافة اإىل توقيع العديد من مذّكرات التفاهم والتعاون مع 
ال�سركات اخلا�سة، املوؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية، وتر�سيخ 
روح التطوع لدى كافة فئات املجتمع لدعم اأعمال املوؤ�س�سة 
وبراجمها  باأن�سطتها  ال��وع��ي  وت��ع��زي��ز  ول��وج�����س��ت��ي��اً  م���ادي���اً 
يف  مبجملها  �ساهمت  والتي  واملتنّوعة،  الكثرية  ومبادراتها 
متكينها من حتقيق كافة اأمنيات االأطفال امل�سابني باأمرا�ص 
م�ستع�سية مهما بلغت �سعوبتها ". وعرّبت ال�سيخة �سيخة 
الرئي�ص الفخري ملوؤ�س�سة "حتقيق اأمنية"، عن جزيل ال�سكر 
والتقدير اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

رئي�ص الدولة، حفظه اهلل، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
الوزراء  رئي�ص جمل�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  اآل مكتوم  را�سد 
حاكم دبي، رعاه اهلل، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
امل�سلحة رّواد العمل االإن�ساين، على دعمهم الكبري ورعايتهم 
واإىل  الدولة،  االإن�ساين يف  والعطاء  مل�سرية اخلري  امل�ستمرة 
كافة ال�سركات واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة واأهل اخلري 
يف جمتمع االإمارات على كونهم العامل الرئي�ص يف النجاحات 

التي حققتها املوؤ�س�سة طوال االأعوام املا�سية.

�شرطة دبي ُتقدم التوعية 
لالأطفال يف يومهم العاملي 

•• دبي-الفجر: 

العامة  االإدارة  يف  االأم��ن��ي��ة  التوعية  اإدارة  يف  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��ن��وع  ق�سم   نظم 
الإ�سعاد املجتمع يف �سرطة دبي، فعالية توعوية لالأطفال يف مركز كيدزانيا 
بدبي مول مبنا�سبة يوم العاملي للطفل، حيث مت تقدمي التوعية االأمنية 
معلومات  حتتوي  كتيبات  توزيع  على  تعتمد  ُمب�سطة  بطريقة  لالأطفال 

توعوية وتنفيذ ن�ساطات تت�سمن ر�سومات توعوية.
وقال الرائد علي يو�سف يعقوب رئي�ص ق�سم التنوع الثقايف يف اإدارة التوعية 
التوعية  اإدارة  تنفذها  التي  ال��ربام��ج  اإط��ار  يف  تاأتي  الفعالية  اإن  االأمنية، 
االأمنية لتوعية اأفراد املجتمع مبختلف �سرائحه، ومنهم �سريحة االأطفال 
خالل  من  الوعي  م�ستوى  ورف��ع  لديهم  االأمنية  الثقافة  تعزيز  اأج��ل  من 
طرق توعوية ُمب�سطة تنا�سب اأعمارهم بهدف حمايتهم من التعر�ص الأية 

حوادث م�ستقبلية.
من جانبه، اأكد املالزم اأول خالد �سقر احلاي، الفعالية التوعوية ت�سمنت توعية 
االأطفال يف جمال احلذر من الغرباء وعدم املوافقة على طلباتهم اأو احلديث 
معهم، وتعليمهم اأهمية التوا�سل مع اأولياء االأمور واإبالغهم بامل�ساكل التي 
يتعر�سون لها، وكذلك ت�سجيعها على التعاون والتوا�سل مع اإدارات املدار�ص 
الر�سم  فعالية  االأطفال من خالل  توعية  اإىل جانب  فيها،  يتعلمون  التي 

 التي ت�ساهم يف تعزيز املفاهيم التوعوية لدى الطفل يف �ستى املوا�سيع. 
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البطن  ده��ون  من  للتخل�ض  اأف�سل  اأيهما 
اأم  امل�سي  ال����وزن:  وف��ق��دان  "الكر�ض" 
اجلري؟ وما هي خماطر الريجيم القا�سي 
هي  وم��ا  تتلفاها؟  وكيف  اجل�سم؟  على 
اأف�سل الكربوهيدرات التي ميكن اأكلها دون 
التقرير  هذا  يف  الإجابات  ال��وزن؟  زيادة 

ال�سامل.

اللياقة  اإذ وفقا ملدربة  ال��وزن،  امل�سي واجلري وفقدان  نبداأ مع 
اأن  ميكن  نيل�سون،  فايا  ل��ن��دن،  يف  املقيمة  ال�سويدية  البدنية 
ي�ساعد امل�سي على فقدان الوزن ب�سكل ملحوظ مقارنة مبمار�سة 
ال�سياق، �سلطت ال�سوء على االأ�سباب  ريا�سة اجلري. ويف هذا 
التي جتعل هذا الن�ساط اأكرث فعالية ومالءمة للجميع، وهذا 

يعني اأن امل�سي اأف�سل من اجلري للتخل�ص من الوزن.
ن�سرته جملة  ال���ذي  التقرير  اإي���ف، يف  ب��ات��ري��ك  ال��ك��ات��ب  وق���ال 
ما  غالبا  اإن��ه  الفرن�سية،   )santeplus( بلو�ص"  "�سانتي 
الذين  ل��الأ���س��خ��ا���ص  بالن�سبة  جم��ه��دة  ري��ا���س��ة  اجل���ري  ي��ك��ون 
هوؤالء  �سيتفاجاأ  لكن  الريا�سية؛  االأن�سطة  ميار�سون  ما  ن��ادرا 
اأف�سل  اأن امل�سي ال�سريع قد ي�ساعدهم ب�سكل  عندما يكت�سفون 
اأي�سا عددا كبريا من الفوائد  على فقدان الوزن.ويوفر امل�سي 
و�سيلة  كونه  جم��رد  البدين  الن�ساط  ه��ذا  ويتجاوز  ال�سحية، 
حلرق الدهون. ف�سال عن ذلك، ي�سكل امل�سي بن�سق �سريع ملدة 

القلب. ل�سحة  طبيعيا  حليفا  دقيقة   30
التوتر  ملكافحة  و�سيلة  هو  امل�سي  اإن  يقال  ذل��ك،  اإىل  باالإ�سافة 
وال���ق���ل���ق؛ الأن�����ه ي��ن��ت��ج، م��ث��ل اجل������ري، ه���رم���ون االإن����دورف����ني 
وعامل  النف�سي  الطبيب  ك�سف  ال�سياق،  هذا  ويف  والدوبامني. 
االإدمان، مي�سيل جويو، اأن "6 دقائق من امل�سي ال�سريع يف اليوم 
اإف���راز هرمون  يزيد من  اأن  م��را( ميكن   653 يعادل  ما  )اأو 

من  ال�سلبية،  امل�ساعر  من  ويقلل   ،30% بن�سبة  االإن��دورف��ني 
الذي يعرف بهرمون  الكورتيزول،  اإفراز هرمون  خالل تقليل 

التوتر".

مفيد ل�سحة القلب
بريكلي  ل�����وران�����������ص  "خمترب  اأج�������راه�������ا  درا�������س������ة  وت���������س����ري 
 Lawrence Berkeley National( الوطني" 
ال�سريع  امل�����س��ي  اأن  اإىل  كاليفورنيا  يف   )Laboratory
باحلد من خماطر  يتعلق  فيما  اجل��ري  فعالية من  اأك��رث  يعد 
باأمرا�ص  االإ���س��اب��ة  خماطر  اإن  اإذ  القلب؛  ب��اأم��را���ص  االإ���س��اب��ة 
امل�سي،  ريا�سة  لدى ممار�سي   9.3% بن�سبة  انخف�ست  القلب 

بينما مل تبلغ هذه الن�سبة �سوى %4.5 لدى العدائني.

يحرق مزيدا من الدهون
وتعترب اخلبرية الريا�سية، فايا نيل�سون، من اأبرز املدافعني عن 
اأف�سل طريقة لفقدان  امل�سي هو  اأن  وتّدعي  بل  امل�سي؛  ريا�سة 

الوزن.
االإفطار  قبل  الن�ساط  بهذا  بالقيام  تو�سي  ذل��ك،  �سوء  وعلى 
"اإذا مل يكن لديك  قائلة  وت�سري  اأف�سل،  نتائج  للح�سول على 
مت�سع من الوقت، ي�ستح�سن ممار�سة هذا الن�ساط عندما يكون 

ذلك ممكنا يف اأي مكان ويف اأي وقت؛ ولكن اأف�سل وقت  للقيام 
بذلك، �سيكون قبل االإفطار ملدة 60 دقيقة".

ومع اأن البع�ص قد يعار�ص نظرية اأن امل�سي له فوائد اأف�سل من 
اجلري، فاإن االختالف الرئي�سي بني كال التمرينني يكمن يف 
الواقع يف عدد ال�سعرات احلرارية، التي يتم حرقها يف الدقيقة 

الواحدة من التمرين.
ولذلك اإذا كان وقت امل�سي طويال مبا يكفي حلرق نف�ص العدد 
جيدة  ريا�سة  �سيكون  اجل���ري،  اأث��ن��اء  احل��راري��ة  ال�سعرات  م��ن 

ميكن ممار�ستها.
اإذا كنت مري�سا اأو تعاين من اأية م�ساكل �سحية حادة اأو مزمنة، 
امل�سي قد  ب��دين، فحتى  ب��اأي ن�ساط  البدء  ا�ست�سر طبيبك قبل 
ال�سخ�ص  يكن  مل  اإذا  خا�سة  اجل�سم،  على  كبريا  حمال  ي�سكل 

معتادا عليه.

ما هي خماطر الريجيم القا�سي على اجل�سم؟
اجللد ترهل   -  1

اتباع نظام  االأع��را���ص ظهورا عند  اأك��رث  يعد ترهل اجللد من 
غذائي قا�ص، وفقدان الوزن يف وقت ق�سري، حيث ال يجد اجللد 
الوقت الكايف لال�ستجابة اإىل التغريات التي حت�سل يف اجل�سم، 
وال يتاأقلم مع احلجم اجلديد، وذلك وفقا لتقرير ن�سره موقع 
ميخائيل  النف�سي  للطبيب  الرو�سية،  بن�سخته  كلري"  "ماري 

غافريلوف.
القاعدة  هو  تدريجي  ب�سكل  ال��وزن  التخل�ص من  ف��اإن  باملقابل 
االأوىل للحفاظ على حالة اجللد الطبيعية، ومن االأف�سل اأن ال 

يتجاوز الوزن املفقود 4 كيلوغرامات كمعدل �سهري.

الكتئاب  -  2
يوؤدي فقدان الوزن يف العديد من احلاالت اإىل االكتئاب، وح�سب 
الكاتب، فاإن تغري �سلوك االأكل يوؤدي دورا مهما يف الو�سول اإىل 
هذه احلالة. فعلى �سبيل املثال، اإذا كان ال�سخ�ص يحب طعاما 
حمددا ويجد يف تناوله متعة كبرية، �سي�ساب حتما باالكتئاب 

بعد التخلي عنه مبا�سرة.
اأن  ينبغي  ال��غ��ذائ��ي  النظام  اإن  الكاتب  ي��ق��ول  احل��ال��ة،  ه��ذه  يف 
التلقائي  ال��ت��دري��ب  مثل  النف�سي،  ال��ع��الج  اأن��ظ��م��ة  م��ع  ي��ق��رن 

والتاأمل وتقنيات التنف�ص.
اأن ال تقت�سر امللذات على تناول  راأي��ه-  اأي�سا -وف��ق  ومن املهم 
خمتلف االأطعمة ال�سهية، حتى ال حتدث مثل تلك االنتكا�سات 
ممار�سة  ال�سروري  فمن  اخلاطئ،  االأك��ل  �سلوك  ت�سحيح  عند 

االأن�سطة التي تروح عن النف�ص مثل الريا�سة والقراءة.
كما يرتبط االكتئاب بعد فقدان الوزن بنق�ص املغذيات وخا�سة 
ال�����س��ريوت��ون��ني والدوبامني،  اإف����راز ه��رم��ون��ات  ع��ن  امل�����س��وؤول��ة 

وكذلك العنا�سر ال�سرورية لعمل اجلهاز الع�سبي.

الع�سلت فقدان   -  3
يف  يرغبون  الذين  االأ�سخا�ص  على  خا�ص  ب�سكل  ه��ذا  ينطبق 
فقدان الوزن ب�سكل �سريع ويف غ�سون اأيام قليلة. اإذ اإن فقدان 
الوزن بهذه الطريقة ال يف�سي اإىل نتائج طويلة املدى؛ بل يعود 

الوزن عادة مبجرد التوقف عن النظام الغذائي ال�سارم.
الطريقة،  بهذه  الع�سالت  كيلوغرام واحد من  وي��وؤدي فقدان 
يزيد  مما   ،10% بن�سبة  الغذائي  التمثيل  عملية  اإبطاء  اإىل 
فر�سة اكت�ساب الوزن مرة اأخرى ويوؤدي اإىل تراكم الدهون يف 

اجل�سم.
اأثناء  الع�سلية  االأن�����س��ج��ة  �سالمة  على  احل��ف��اظ  ويتطلب 

ف���ق���دان ال�����وزن، االل���ت���زام ب��ن��ظ��ام غ���ذائ���ي م���ت���وازن يت�سمن 
وراء  االن�سياق  وع��دم  والكربوهيدرات،  والدهون  الربوتينات 

االأنظمة الغذائية القا�سية.

املناعة جهاز  �سعف   -  4
ت��ع��ت��رب االإ���س��اب��ة ب��ن��زالت ال����ربد امل��ت��ك��ررة، وال�����س��ع��ور امل�ستمر 

الوزن.  لفقدان  اجلانبية  االآث���ار  م��ن  وال�����س��داع،  ب��االإره��اق 
اإ�سعاف  يف  العوامل  من  العديد  ت�ساهم  الكاتب،  وح�سب 

ومنها  ال���وزن،  ف��ق��دان  اأنظمة  ات��ب��اع  اأث��ن��اء  املناعة  جهاز 
للجهاز  املهمة  الغذائية  والعنا�سر  الفيتامينات  نق�ص 

املناعي.
ل���ت���اليف ه����ذه امل�����س��اع��ف��ات ي��ج��ب ات���ب���اع ن���ظ���ام غذائي 
يتجاوز معدله  تدريجي ال  وزن  لفقدان  ي��وؤدي  �سحي 

احل�سول  على  احل��ر���ص  م��ع  اأ�سبوعيا،  كيلوغراما 
يحتاجها  التي  الغذائية  العنا�سر  كافة  على 

�سحية  غذائية  ع���ادات  وتطوير  اجل�سم، 
جديدة.

ما اأف�سل الكربوهيدرات 
دون  اأكلها  ميكن  التي 

زيادة الوزن؟
ال�سوؤال،  ه��ذا  م��ع  نختم 

االأملانية  اجلمعية  ت�سري  اإذ 
من  اأن�������واع  وج�����ود  اإىل  ل��ل��ت��غ��ذي��ة 

االأط��ع��م��ة امل��ح��ت��وي��ة ع��ل��ى ك��رب��وه��ي��درات ميكن 
تناولها باأمان دون زيادة الوزن.

ويفرق اخلرباء االأملان بني نوعني من الكربوهيدرات؛ 
الب�سيطة واملعقدة، والكربوهيدرات املعقدة عبارة عن 
�سكريات متعددة تتحلل فقط يف االأمعاء الدقيقة؛ 
م�ستوى  ويرتفع  املعقدة،  اجلزيئية  تركيبتها  ب�سبب 
ال�����س��ك��ر يف ال����دم ب�����س��ك��ل اأب���ط���اأ وي��ظ��ل ث��اب��ت��ا على 
اأن  ب���دوره يعني  اأط����ول، وه���ذا  م��دى ف��رة زمنية 
اأطول  ���س��ع��ورا  ت�سمن  امل��ع��ق��دة  ال��ك��رب��وه��ي��درات 

بال�سبع.
من ناحية اأخرى، تنتقل الكربوهيدرات الب�سيطة 

ارتفاع  ذل���ك  على  وي��رت��ب  ب�سرعة،  ال���دم  اإىل 
االأن�سولني يف الدم، ويعمل هذا االأن�سولني على 

مرة  ب�سرعة  ال���دم  يف  ال�سكر  ن�سبة  خف�ص 
تناول  يف  ال�سديدة  الرغبة  وحت��دث  اأخ���رى، 

الطعام.
ومن �سمن االأطعمة التي حتتوي على 

الكربوهيدرات املعقدة:
-البازالء اخل�سراء.

-م����ن����ت����ج����ات احل����ب����وب 
الكاملة.

-الف�سار.
-   

دقيق ال�سوفان.
-البقوليات.

اأيهما اأف�شل للتخل�ش من الكر�ش امل�شي اأم اجلري؟

ال�سدرية احل�سا�سية   1-
ه��ي ال��ت��ه��اب يف ال�����س��ع��ب ال��ه��وائ��ي��ة ي�سبب 

الت�سيق بها، وتنق�سم اإىل نوعني:
)ح�سا�سية  خ��ف��ي��ف  ن�����وع   -
ال�سدر(: تظهر على هيئة 
وي�ستجيب  خفيف،  �سعال 
لالأدوية ب�سكل جيد، وال 

تتكرر نوباتها كثرياً.
م�����زم�����ن  ن������������وع   -
وتتكرر  )ال��رب��و(: 
احل�سا�سية  ن��وب��ة 
م���رات   7-6 م���ن 
يف ال�سنة مع �سعال 
ونهجان،  م�ستمر 
واإره���������������اق، واأزي��������ز 
و�سيق  ب���ال�������س���در، 
ب���ال���ن���ف�������ص اأث�����ن�����اء 

النوم.

اأ��������س�������ب�������اب 
احل�����س��ا���س��ي��ة 

ال�سدرية
احل�سا�سية  ت��ن��ت��ج 
عن  ال�������������س������دري������ة 

موؤثرات خارجية باجلو توؤثر على ال�سعب الهوائية، 
وت�سبب ت�سيقاً بها، مثل:

- الغبار.
- ح�سرة الفرا�ص.

- نزالت الربد املتكررة.
- تغيري الف�سول.

الربو  2-
يعترب الربو هو املرحلة الثانية واالأكرث خطورة من 
مزمن؛  ل�سكل  تطورها  بعد  ال�سدرية  احل�سا�سية 
ب�����س��ب��ب ع���دم االه��ت��م��ام وع����دم ال��ب��ع��د ع���ن مثريات 
احل�سا�سية ال�سدرية، بح�سب ما ذكر الدكتور ر�سيد 
اخلطار، االخت�سا�سي يف اأمرا�ص اجلهاز التنف�سي.

اأ�سباب الربو
تزيد عدة عوامل من فر�ص االإ�سابة بالربو مثل:

وتلوث  نظيفة  غري  بيئة  �سمن  العمل  اأو  العي�ص   -
م�ستمر.

- العوامل الوراثية.
مما  ال�سدرية،  احل�سا�سية  بعالج  االهتمام  ع��دم   -
الهوائية  ال�سعب  ينتج عن تطورها �سيق مزمن يف 

مبا يطلق عليه الربو.
اللقاح،  حبوب  مثل:  التنف�سي،  اجل��ه��از  م��ث��ريات   -
ووجود حيوانات األيفة يف املنزل، وا�ستخدام املبيدات 

احل�سرية لفرة طويلة وبكرثة.

الفرق بني الربو واحل�شا�شية ال�شدرية
تت�سابه اأعرا�ض الربو واحل�سا�سية ال�سدرية، وي�سعب التفريق بينهما، يف حني اأنه غالبًا ما ي�ساحب احل�سا�سية ال�سدرية الربو.

وحتدث احل�سا�سية نتيجة لبع�ض املثريات، كالغبار وحبوب اللقاح وكرثة ا�ستخدام املبيدات احل�سرية والعديد من العوامل، 
فيما حتّفز هذه املثريات اأي�سًا ظهور الربو، لذا قد يلتب�ض الأمر على املري�ض."�سيدتي نت" يطلعك يف ال�سطور الآتية على 

الفرق بني الربو واحل�سا�سية ال�سدرية، وفقًا ملا ذكر الدكتور ه�سام �ساهني، ا�ست�ساري الأمرا�ض ال�سدرية واحل�سا�سية:
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مب�ساركة اأكرث من 100 عار�ض من خمتلف اإمارات الدولة
معر�ش جواهر االإمارات االأول 
ينطلق اليوم يف اإك�شبو ال�شارقة

•• ال�شارقة-الفجر:

االأوىل من معر�ص جواهر  الن�سخة  اإنطالق  اليوم  ال�سارقة،  اإك�سبو  ي�سهد مركز 
%100 متخ�س�ص باملجوهرات املا�سية والذهب  اإماراتي  اأول معر�ص  االإم��ارات، 
�سيقام  والذي  والعطور،  الفاخرة  وال�ساعات  الكرمية  واالأحجار  واللوؤلوؤ  والف�سة 
خ���الل ال��ف��رة م��ن 25 ول��غ��اي��ة 28 ن��وف��م��رب اجل����اري، ب��دع��م م��ن غ��رف��ة جتارة 
وي�سارك  مربع  م��ر   6000 م�ساحة  على  املعر�ص  و�سيقام  ال�سارقة.  و�سناعة 
اأف�سل م�سممي  ال��دول��ة، وم��ن  اإم���ارات  100 عار�ص من خمتلف  اأك��رث من  فيه 
الذهب  يف  املحلية  ال��ع��الم��ات  اأ�سهر  واأ���س��ح��اب  الذهبية  وامل�سغوالت  امل��ج��وه��رات 
والف�سة واالأملا�ص واالأحجار الكرمية واللوؤلوؤ وال�ساعات والقطع الثمينة وغريها، 
املعر�ص  يت�سمن  كما  للمجوهرات”،  ال�سعيبي  “�سامل  احلدث  راعي  بينهم  ومن 
يف  املتخ�س�سة  واملتاجر  ال�سركات  اأه��م  �سيجمع  حيث  للعطورات  خا�سا  جناحا 
العطور والبخور والعود حتت �سقف واحد. و�سيكون زوار املعر�ص على موعد مع 
باقة وفرية من اجلوائز الثمينة، حيث �سيتم ال�سحب يف اليوم االأخري على طقم 
ال�سعيبي  �سامل  تقدمة  باالأملا�ص  مر�سع  االأبي�ص  الذهب  من  وخ��امت  االأملا�ص  من 
للمجوهرات، اإىل جانب ال�سحوبات اليومية على هاتف اأيفون 11 برو من خالل 
ق�سائم  عن  ف�سال  باملعر�ص،  اخلا�سة  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  يف  اال�سراك 
بالعرو�ص احل�سرية  التمتع  اإىل  باالإ�سافة  دره��م،   1000 بقيمة  يوميا  �سرائية 
تنظيم  املعر�ص  �سيتخلل  كما  العار�سة،  ال�سركات  �ستطلقها  التي  والتخفي�سات 
ومنظمي  العار�سني  ملقابلة  ال�سارقة  تلفزيون  على  بثه  �سيتم  جماهريي  برنامج 
احلدث وتوزيع ق�سائم �سراء للزوار بقيمة 10 اآالف درهم من خالل ال�سحوبات 
اليومية التي �سيتم اإجراوؤها من موقع احلدث. ويلبي املعر�ص الذي اأ�سيف اإىل 
اأجندة االأحداث ال�سنوية الثابتة يف مركز اإك�سبو ال�سارقة االأذواق املختلفة للزوار 
ويراعي اإمكانياتهم وخ�سو�سياتهم، خا�سة واأنه ياأتي بالتزامن مع عودة الفعاليات 
وال�سماح بتنظيم حفالت الزفاف، حيث يعد منا�سبة مثالية للمقبلني على الزواج، 
واإعادة  لتعزيز ح�سورها  االإمارتية  لل�سركات  �سي�سكل احلدث فر�سة مواتية  كما 
انتعا�ص �سوق الذهب من خالل تعزيز حركة املبيعات بعد تاأثرها بتداعيات جائحة 
االإج����راءات  اأق�سى  تطبيق  على  ال�سارقة  اإك�سبو  م��رك��ز  وح��ر���ص  كوفيد-19.  
والتدابري االحرازية، والتي ا�ستملت على تعقيم املبنى بالكامل و�ساالت العر�ص 
الدخول،  احل��رارة عند  درجة  قيا�ص  وال�سالمة من  ال�سحة  با�س�راطات  واالأخ��ذ 
واعتماد كامريات حرارية ذكية تعمل بتقنيات الذكاء اال�سطناعي واإعادة ترتيب 
م�ساحات العر�ص بطرق علمية ومدرو�سة ل�سمان التباعد اجل�سدي وتوفري اأق�سى 
املركز  اأرج���اء  كافة  يف  واملل�سقات  االإر���س��ادات  توزيع  جانب  اإىل  احلماية،  درج��ات 
حر�سا على �سالمة اجلميع. ويفتتح املعر�ص اأبوابه للزوار جمانا يومي االأربعاء 
وال�سبت من ال�ساعة الثانية ظهرا حتى ال�ساعة العا�سرة ليال، ويوم اخلمي�ص من 
ال�ساعة الثانية ظهرا حتى ال�ساعة احلادية ع�سرة ليال، ويوم اجلمعة من ال�ساعة 
الثالثة ع�سرا حتى احلادية ع�سرة ليال، و�سيكون الدخول جماين للمعر�ص مع 
توفر م�ساحات كبرية ملواقف ال�سيارات �سواء مقابل املركز اأو يف املبنى املال�سق له 

جمانا للزوار.

اأبوظبي للجودة يفت�ش على 22083 منتجا 
وينفذ 78113 فح�شا خمربيا خالل 3 اأ�شهر

•• اأبوظبي-وام: 

ل��ق��ط��اع ال�سوؤون  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ال���ي���زي���دي  امل��ه��ن��د���ص ع���ب���داهلل  اأك�����د 
اال�سراتيجية يف جمل�ص اأبوظبي للجودة واملطابقة اأن املجل�ص حقق عدداً 
من االإجنازات النوعية خالل الربع الثالث من العام اجلاري عرب تقدمي 

املزيد من اخلدمات من خالل القطاعات التابعة له.
اأن��ب��اء االإم����ارات )وام( - اإن االأرق����ام والنتائج  وق��ال - يف ح��وار م��ع وك��ال��ة 
وتطوير  تعزيز  اإىل  ال��رام��ي��ة  املجل�ص  ا�سراتيجية  جن��اح  بو�سوح  تظهر 
البنية التحتية للجودة يف اأبوظبي لتدعم بدورها منو القطاعات احليوية 
املختلفة يف االإم��ارة وت�ساهم يف �سمان �سالمة املنتجات وتعزز من حماية 
خدماته  يقدم  املجل�ص  اأن  اإىل  واأ���س��ار  االأ���س��واق.  عدالة  وحتقق  امل�ستهلك 
عرب قطاعاته املختلفة وهي قطاع املطابقة واملوا�سفات وخمترب الفح�ص 
للمرولوجيا.  االإم���ارات  ومعهد  وامل�ستهلكني  االأ���س��واق  وخدمات  املركزي 
املطابقة  اأن تطبيق اخلدمات يف قطاع  اليزيدي  املهند�ص عبداهلل  واأو�سح 
واملوا�سفات التابع للمجل�ص اأ�سهم يف االرتقاء بجودة اخلدمات التي تقدمها 
اجلهات احلكومية واخلا�سة لل�سركاء واملتعاملني اإذ حققت اإح�ساءات هذا 
12 موا�سفة منفذة و12  القطاع خالل الربع الثالث من العام اجلاري 
وثيقة فنية �سادرة ومطورة. ولفت اإىل اأن خمترب الفح�ص املركزي التابع 
من  اأك��رث   2020 من  الثالث  الربع  خ��الل  نفذ  للجودة  اأبوظبي  ملجل�ص 
78113 فح�ساً خمربياً و16 ا�ست�سارة تخ�س�سية وعدد 2 من الربامج 
�سالمة  بذلك  داع��م��اً  اال�سراتيجيني  لل�سركاء  التخ�س�سية  التدريبية 
وملبياً  االأ���س��واق  يف  املعرو�سة  املنتجات  ج��ودة  على  واحل��ف��اظ  امل�ستهلكني 
لقطاع  التنفيذي  املدير  وذكر  والتنظيمية.  الرقابية  اجلهات  الحتياجات 
التابع  وامل�ستهلكني  االأ���س��واق  خ��دم��ات  قطاع  اأن  اال�سراتيجية  ال�����س��وؤون 
الربع  خ��الل  التجارية  وامل��راك��ز  لالأ�سواق  ميدانية  زي��ارات  نفذ  للمجل�ص 
الثالث من 2020 بهدف التاأكد من �سالمة املنتجات واملوازين القانونية 
امل�ستخدمة واملتداولة يف اأبوظبي وحماية حقوق امل�ستهلكني وحتقيق عدالة 
كما  االإم��ارة  اأ�سواق  يف  متنوعاً  22083 منتجاً  التفتي�ص  و�سمل  االأ�سواق 
�سملت اجلوالت التحقق من 2660 اأداة قيا�ص قانونية وفح�ص 6260 
�سلعة من العبوات املعباأة و200 منتج من امل�سانع واملوردين و53 منتجا 

من املنتجات املتداولة يف االأ�سواق.

تنظيم االت�شاالت: اإ�شدار 377 طلب 
عدم ممانعة ملزاولة التجارة االلكرتونية

•• اأبوظبي-وام:

بلغ عدد طلبات عدم املمانعة التي اأ�سدرتها هيئة تنظيم االت�ساالت ملزاولة التجارة 
نحو   2020 ال��ع��ام  م��ن  اأكتوبر  �سهر  نهاية  وحتى   2018 ع��ام  منذ  االلكرونية 
هذه  خ��الل  القطاع  �سهده  ال���ذي  الن�ساط  وت���رية  ارت��ف��اع  يعك�ص  مم��ا  طلبا،   377
احل�سول  االإلكرونية  الن�ساطات  بع�ص  وت�ستوجب  �سابقتها.  مع  مقارنة  الفرة 
اإلكروين، ومن هذه الن�ساطات  على ر�سالة عدم ممانعة من الهيئة ملزاولة ن�ساط 
/التجارة  االجتماعي  والتوا�سل  املتحرك  الهاتف  وتطبيقات  االإلكرونية  املواقع 
الن�ساط على االإنرنت  االجتماعية/. ويجب على االأف��راد وال�سركات التي متار�ص 
مثل التجارة االإلكرونية واالأعمال االإلكرونية التي توفر املنتجات واخلدمات عرب 

االإنرنت احل�سول على ر�سالة عدم ممانعة مزاولة ن�ساط اإلكروين من الهيئة.

خلل الجتماع الوزاري الثالث لهيئة ال�سوؤون القت�سادية والتنموية لدول جمل�ض التعاون

ابن طوق: االقت�شادات اخلليجية اأثبتت كفاءتها يف التعامل
 مع تداعيات كوفيد 19.. وموؤهلة لتكون من االأ�شرع تعافيا عامليا

•• اأبوظبي-وام: 

قال معايل عبداهلل بن طوق املري وزير االقت�ساد اإن 
اقت�سادات دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية 
قوية وذات ثقل مهم وموؤثر على خريطة االقت�ساد 
ال��ع��امل��ي ح��ي��ث ظ��ه��رت ال�����س��الب��ة االق��ت�����س��ادي��ة لدول 
املجل�ص خالل االأ�سهر القليلة املا�سية ب�سورة خا�سة، 
االقت�سادية  االآث����ار  م��ع  ال��ف��ع��ال  التعامل  خ��الل  م��ن 
“كوفيد-19”،  ج���ائ���ح���ة  ان���ت�������س���ار  ع����ن  ال���ن���اج���م���ة 
دول  اعتمدتها  التي  واملنهجية  ال�سريعة  واال�ستجابة 
ال�سحية  االأول���وي���ات  ب��ني  ت���وازن  اإح����داث  املجل�ص يف 
واالق��ت�����س��ادي��ة وت��ط��وي��ر امل����ب����ادرات اخل��ا���س��ة بدعم 
وحتفيز اأن�سطة االأعمال التجارية واال�ستثمارية، مع 
االهتمام كذلك باالأهداف وامل�ساريع التنموية طويلة 
موؤهلة  التعاون  “دول جمل�ص  معاليه:  وتابع  املدى. 
لتكون من اأ�سرع البلدان تعافياً على م�ستوى العامل 

مبا متلكه من اإمكانات اقت�سادية ومبادرات حكومية 
ولكننا  والتنموي،  االقت�سادي  ال�سعيدين  جادة على 
تعزيز  اإىل  م�سى  وق��ت  اأي  م��ن  اأك���رث  بحاجة  ال��ي��وم 
العمل اخلليجي امل�سرك، وخلق فر�ص منو جديدة، 
وا�ستدامة،  م��رون��ة  اأك��رث  اقت�سادية  من��اذج  وتطوير 
مبا يعزز من فاعلية االقت�ساد اخلليجي وتناف�سيته 

وم�ساهمته يف منو االقت�ساد العاملي«.
الثالث  االج��ت��م��اع  معاليه يف  كلمة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
الوزاري  امل�ستوى  على  الدائمة  التح�سريية  للجنة 
والتنموية لدول جمل�ص  االقت�سادية  ال�سوؤون  لهيئة 
التعاون، والذي عقد افرا�سياً برئا�سة دولة االإمارات، 
مُيثلها معايل عبداهلل بن طوق املري وزير االقت�ساد ، 
ومب�ساركة وزراء االقت�ساد والتخطيط بدول جمل�ص 
جدول  ب��ن��ود  ا�ستعرا�ص  االج��ت��م��اع  و�سهد  ال��ت��ع��اون. 
خمرجات  حول  عر�ساً  �سملت  والتي  اللجنة،  اأعمال 
االقت�سادية  ال�������س���وؤون  ه��ي��ئ��ة  ع��م��ل  ب��رن��ام��ج  درا����س���ة 

والتنموية، وخارطة طريق لتنفيذ مبادرات وم�ساريع 
اجلوانب  اإىل  اإ�سافة   2025 االقت�سادية  ال��وح��دة 
�سمن  االعتبار  يف  اأخذها  يجب  التي  اال�سراتيجية 
درا�سة  بينها  وم��ن  واأولوياتها،  الهيئة  عمل  برنامج 
االآف���اق  ال���س��ت�����س��راف  دوري����ة  نقا�سية  ح��ل��ق��ات  تنظيم 
امل�ستقبلية للتكامل يف املجالني االقت�سادي والتنموية 
لدول جمل�ص التعاون، بالتن�سيق مع الدول االأع�ساء 
وم�سوؤولني  اقت�سادي  وخ���رباء  مفكرين  ومب�ساركة 
حكوميني. كما ناق�ص االجتماع م�ستجدات ا�ستكمال 
م�سروع �سكة حديد دول جمل�ص التعاون، ومفاو�سات 
التجارة احلرة، وذلك اإىل جانب مناق�سة دليل عمل 
مكتب الهيئة ال�سوؤون االقت�سادية والتنموية، كما مت 
التنفيذ  مل�ستوى  التف�سيلية  االأداء  لوحة  ا�ستعرا�ص 
امل�سركة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ل��ل�����س��وق  ال��ع�����س��ر  امل���ج���االت  يف 
امل�سح االإح�سائي حول قيا�ص مدة تنفيذ  وخمرجات 

قرارات العمل اخلليجي امل�سرك.

لتحقيق روؤيتها يف ا�ستدامة القطاع ال�سياحي ب�سواعد اإماراتية

دائرة الثقافة وال�شياحة - اأبوظبي تعلن تعيني الناجحني يف برنامج مواهب اإماراتية يف مواقع مهمة 

االإمارات وبريطانيا تعززان العالقات التجارية وفر�ش ائتمان ال�شادرات امل�شرتكة

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع���ل���ن���ت دائ������رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ة – 
ب���رن���ام���ج مواهب  ع�����ودة  ع���ن  اأب���وظ���ب���ي 
الكت�ساف  �سابقاً،  اأطلقته  الذي  اإماراتية 
وت��وظ��ي��ف ال���ك���وادر ال��وط��ن��ي��ة ال�����س��اب��ة يف 
حتقيق  بهدف  عملها،  قطاعات  خمتلف 
ال�سياحي  ال��ق��ط��اع  ا���س��ت��دام��ة  روؤي��ت��ه��ا يف 
الربنامج  وي�����س��ه��د  اإم���ارات���ي���ة،  ب�����س��واع��د 
التي  امل��ب��ت��ك��رة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  �سل�سلة 
اأن�سطة  امل��ر���س��ح��ون يف  ي�����س��ارك خ��الل��ه��ا 
وور�ص عمل عدة للتعرف على اإمكانيات 

اجليل القادم من املواهب االإماراتية.
حققت املبادرة يف ن�سختها االأوىل جناحاً 
مذهاًل، حيث تلقت 500 طلب توظيف، 
ق��ط��اع��ات عمل  منهم يف  ع��دد  تعيني  مت 

ال�����دائ�����رة. واأع����ي����د ال���ي���وم اإط������الق هذه 
امل��زي��د من  املميزة بهدف ج��ذب  امل��ب��ادرة 
لبدء  العالية  الكفاءة  ذوي  االإم��ارات��ي��ني 
وتفتح  ال���دائ���رة.  يف  امل��ه��ن��ي��ة  م�سريتهم 
املبادرة  يف  الت�سجيل  باب  حالياً  الدائرة 
جمموعة  ت��ع��ق��ب��ه��ا  دي�����س��م��رب،   5 ح��ت��ى 
الذي  االأ���س��ب��وع  خ���الل  �ستقام  ف��ع��ال��ي��ات 
ي���ب���داأ يف 13 دي�����س��م��رب. وت�����س��ع��ى دائ���رة 
الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي اإىل تعيني 
اأو  االأول  الربع  نهاية  يف  ج��دد  موظفني 
اجلديد.    العام  من  الثاين  الربع  بداية 
مو�سوعات  اأربعة  اإىل  الربنامج  ينق�سم 
املجتمع،  االإب����داع،  ال��ق��درة،  ه��ي:  رئي�سة 
والتعاطف؛ حيث اأخ�سعت دائرة الثقافة 
الثانية  ال��دف��ع��ة  اأب��وظ��ب��ي   – وال�سياحة 
معها  للعمل  ال��ت��ق��دم  يف  ال��راغ��ب��ني  م��ن 

اأوىل  كخطوة  االختبارات  من  ملجموعة 
اإحلاق  مت  حيث  امل�سار،  ه��ذا  يف  تقييمية 
اإدارات وفرق وظيفية  اأربع  امل�ساركني يف 
اإدارة  االإب��������داع،  امل�������س���اري���ع،  اإدارة  ه����ي؛ 
العمالء، واالأبحاث والتحليالت ومن ثم 

عمل مقابالت اأولية عن بعد.
النهائيني  امل���ر����س���ح���ني  دع�������وة  ���س��ي��ت��م 
تنظمتها  التي  الفعاليات  يف  للم�ساركة 
– اأبوظبي  وال�����س��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة 
افرا�سياً، لالطالع  على مدى مواءمة 
اأبوظبي  اأدائ���ه���م وم��ه��ارات��ه��م م��ع روؤي����ة 
2030، اإىل جانب العرو�ص التي قدمها 
الدائرة.  يف  امل���واه���ب  ا���س��ت��ق��ط��اب  ف��ري��ق 
التنفيذي  املدير  ال��ف��زاري،  �سعيد  وق��ال 
ب��االإن��اب��ة ل��ق��ط��اع اخل��دم��ات امل�����س��ان��دة يف 
دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي: “اإن 

وطموحاتهم  االإماراتيني  خربات  �سقل 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  ال��ن��ج��اح يف  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
واخلا�ص، ي�سكل ركيزة اأ�سا�سية من ركائز 
روؤي��ة دولة االإم��ارات لالرتقاء مبواردها 
ال��ب�����س��ري��ة؛ ك��م��ا اأن���ه ج���زء ال ي��ت��ج��زاأ من 
اال���س��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي ت��ن��ت��ه��ج��ه��ا دائ����رة 
وي�سكل  اأبوظبي.   – وال�سياحة  الثقافة 
ا�سراتيجية  ’مواهب اإماراتية‘  برنامج 
اأملع واأف�سل  جديدة وجريئة ال�ستقطاب 
وان�سجاماً  العاملة.  االإمارتية  الكفاءات 
ب��روح عمل  للتحلي  الدائرة  مع م�ساعي 
رائ�����دة و���س��ف��اف��ة، ح��اول��ن��ا ات���ب���اع عملية 
توظيف غري م�سبوقة لتطوير نهج قائم 
والذي  الرقمية  امل��ق��اب��الت  اإج����راء  على 
�سيتيح توظيف كفاءات جديدة ومتميزة 
اأرجاء الدائرة«. كما �سيتم  عرب خمتلف 

�سم املر�سحني اإىل برنامج تدريبي غري 
اأ�سهر    9 م����دار  ع��ل��ى  ي�ستمر  اع��ت��ي��ادي 
امل����واه����ب، مم���ا ي�سهم  ت��ن��م��ي��ة  ل��ت�����س��ري��ع 
ب��اإع��داده��م وت��ط��وي��ر خ��ربات��ه��م للنجاح 
الثقافة  دائ���رة  م��ع  املهنية  م�سريتهم  يف 
اإىل  خارجها،  اأو  اأبوظبي   – وال�سياحة 
اأو  عقبات  اأي  مل��واج��ه��ة  تاأهيلهم  ج��ان��ب 
يتما�سى  حتديات مهنية م�ستقبلية، مبا 
ال�ست�سراف  االإم����ارات  ا�سراتيجية  م��ع 
االإم���ارات  روؤي���ة  م��ع  ومتا�سياً  امل�ستقبل. 
“مواهب  ب���رن���ام���ج  ي�����س��اه��م   ،2021
اإماراتية” يف دائرة الثقافة وال�سياحة - 
املواهب  اأبوظبي يف زي��ادة ن�سبة توظيف 
االإماراتية، كما ين�سجم مع روؤية اأبوظبي 
االأداء  مب�����س��ت��وى  ال��ن��ه��و���ص  يف   2030

احلكومي.

•• دبي-وام:

وق��ع��ت االحت�����اد الئ��ت��م��ان ال�������س���ادرات - 
�سركة حماية االئتمان التابعة للحكومة 
اتفاقية   - االإم�����ارات  ب��دول��ة  االحت���ادي���ة 
اإعادة تاأمني مع وكالة متويل ال�سادرات 
ائتمان  وك�����ال�����ة  وه������ي  ال���ربي���ط���ان���ي���ة 
ال�سادرات التابعة للحكومة الربيطانية 
�سادرات  تناف�سية  تعزيز  بهدف  وذل��ك 
البلدين وتو�سيع نطاقها من خالل هذا 

التعاون وال�سراكة اال�سراتيجية.
فال�سيوين  م��ا���س��ي��م��و  االت��ف��اق��ي��ة  وّق�����ع 
ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة االحت����اد 
تايلور  ول���وي�������ص  ال���������س����ادرات  الئ���ت���م���ان 
ل���وك���ال���ة متويل  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������ص 
�ساأن  وم����ن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة.  ال�������س���ادرات 
ميكن  مهمة  من�سة  توفر  اأن  االتفاقية 
اال�ستفادة  وبريطانيا  االإم����ارات  ل��دول��ة 
ف���ر����ص جت����اري����ة جديدة  م��ن��ه��ا خل���ل���ق 
امل�ستقبلي  ال��ت��ع��اون  جم����االت  وحت��دي��د 
التجاري  ال���ت���ح���ال���ف  ل���ت���ع���زي���ز  وذل������ك 

واالقت�سادي بني البلدين.
ا�ستمرار  اإىل  ال�����س��راك��ة  ه���ذه  وت���ه���دف 
ال���ت���ع���اون اال����س���رات���ي���ج���ي يف جم����االت 

امل�سركة  ال��ف��ر���ص  ا���س��ت��ك�����س��اف  ت�����س��م��ل 
وخدمات  ال���ت���اأم���ني  واإع��������ادة  ل��ل��ت��اأم��ني 
اإىل  ال�سلع  لت�سدير  امل�سرك  التاأمني 
واخلدمات  اال���س��ت��ث��م��ارات  و  ث��ال��ث  ب��ل��د 
عليهم  املوؤمن  امل�سدرين  ودعم  مل�ساعدة 
ال�سغرية  ال�����س��رك��ات  و���س��ول  ت�سهيل  و 
اأف�سل  تبادل  و  التمويل  اإىل  واملتو�سطة 
م�سركة  فعاليات  تنظيم  و  املمار�سات 
جمال  يف  م��ب��ت��ك��رة  ح��ل��ول  تخ�سي�ص  و 
حماية ال�سادرات باالإ�سافة اإىل العديد 

من املجاالت االأخرى.
يفيد  اأن  ال����ت����ع����اون  ه�����ذا  �����س����اأن  وم�����ن 
الت�سدير  جم��ال  يف  العاملة  ال�سركات 
من  �ستتمكن  اأنها  ذلك  البلدين  كال  يف 
الو�سول اإىل جمموعة وا�سعة من حلول 
وال��ت��م��وي��ل وتاأمني  ال�����س��ادرات  ائ��ت��م��ان 

اال�ستثمارات.
وق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث���اين ب��ن اأحمد 
اخلارجية  للتجارة  دولة  وزير  الزيودي 
ونائب رئي�ص جمل�ص اإدارة �سركة االحتاد 
اأنه لطاملا كان هناك  الئتمان ال�سادرات 
ع����الق����ات جت����اري����ة م��ت��ي��ن��ة ب����ني دول����ة 
ال�سنني  م��ر  على  وبريطانيا  االإم�����ارات 
واإن هذا التحالف يوؤكد حر�ص البلدين 

املحلية  ال�سركات  تناف�سية  تعزيز  على 
يف االأ�سواق الدولية، معرباً عن �سعادته 
بعقد هذه ال�سراكة اال�سراتيجية التي 
م��ن ���س��اأن��ه��ا اأن ت�����س��اع��د ���س��رك��ة االحت���اد 
الئتمان ال�سادرات يف دعم منو ال�سركات 
التجارية  الفر�ص  اأن  االإماراتية،موؤكداً 
�ست�ساهم  التحالف  ه��ذا  �سيخلقها  التي 
بدولة  االق��ت�����س��ادي  التنويع  ت�سريع  يف 
االإم��ارات مبا يتما�سى مع روؤي��ة القيادة 

الر�سيدة بالدولة.
ال�سادرات  وزير  �ستيوارت  غراهام  وقال 
متثل  ال�����س��راك��ة  ه����ذه  اإن  ال���ربي���ط���اين 
العالقات  تعزيز  �ساأنها  نوعية من  نقلة 
ال��ت��ج��اري��ة ودع���م من��و ال�����س��رك��ات يف كال 
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  واإن  ال��ب��ل��دي��ن، 
املتحدة تعمل على تنويع �سادراتها بعيداً 
عن النفط اإىل م�سادر الطاقة املتجددة 

مما يتما�سى مع توجهات بالدهم.
اأك���رب  ب��ري��ط��ان��ي��ا خ��ام�����ص  اأن  واأ�����س����اف 
حري�سة  فاإنها  العامل  يف  م�سدرة  دول��ة 
اأنحاء  ال�����س��رك��ات يف ج��م��ي��ع  دع����م  ع��ل��ى 
بريطانيا يف الو�سول اإىل التمويل الذي 
الفر�ص  من  لال�ستفادة  اإليه  يحتاجون 
اجلديدة التي تتيحها لهم وكالة متويل 

دول  خمتلف  يف  الربيطانية  ال�سادرات 
العامل.

فال�سيوين  م��ا���س��ي��م��و  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة االحت����اد 
االتفاقية  ه��ذه  اأن  ال�����س��ادرات  الئ��ت��م��ان 
���س��رك��ة االحت�����اد الئتمان  ال���ت���زام  ت���وؤك���د 
التطوير  ن��ح��و  ال�����س��ع��ي  يف  ال�������س���ادرات 
ا�سراتيجية  ���س��راك��ات  وع��ق��د  امل�ستمر 
اأق�سى درجات الدعم لل�سركات  لتقدمي 

االإم���ارات���ي���ة، وم���ن ���س��اأن ه���ذا ال��ن��وع من 
امل�سدرين  و�سول  ي�سهل  اأن  ال�سراكات 
االإم��ارات��ي��ني ل��الأ���س��واق ال��دول��ي��ة ويعزز 
�سمانات  وي���ق���دم  ال��ن��ق��دي��ة  ���س��ي��ول��ت��ه��م 
للموؤ�س�سات املالية التي متنح امل�سدرين 
ي��ع��زز تناف�سيتهم  ال���ذي  االأم���ر  ق��رو���س��اً 
على ال�سعيد العاملي وي�ساهم يف تر�سيخ 
مكانة دولة االإمارات مركزاً عاملياً رائداً 

للتجارة.

•• دبي- الفجر: 

اأظ���ه���ر ت��ق��ري��ر ح��رك��ة االأع���م���ال ال�����س��ادر ع���ن قطاع 
دبي  اقت�سادية  يف  التجاري  والرخي�ص  الت�سجيل 
اأن اإجمايل عدد الرخ�ص اجلديدة التي مت اإ�سدارها 
اإىل  و�سل   2020 من  االأوىل  اأ�سهر  الع�سرة  خ��الل 
 6% اإىل  ت�����س��ل  زي�����ادة  ب��ن�����س��ب��ة  رخ�����س��ة   32،158
مقارنًة بنف�ص الفرة العام املا�سي. وتوزعت الرخ�ص 
اجلديدة خالل الع�سرة اأ�سهر االأوىل من العام اجلاري 
املهنية  االأن�سطة  مقدمتها  يف  جاء  اأن�سطة  عدة  على 
بن�سبة %57، تبعتها التجارية %42، ثم ال�سياحية 
امل�سجلة على خارطة   - االأرق��ام  وال�سناعية. وتعك�ص 
www.dubaibusinessmap.(لالأعمال دب��ي 

ae(  املن�سة الرقمية التابعة للقطاع - حجم اجلهود 
التي تبذلها اقت�سادية دبي لتقدمي خدمات ذات قيمة 
االأعمال  م��زاول��ة  ت�سهيل  �سبيل  يف  للعمالء  م�سافة 

واالأن�سطة التجارية.

الرخ�ص  ه��ذه  ت��وزي��ع  على  ال�����س��وء  التقرير  و�سلط 
ح�سب املناطق الرئي�سية يف اإمارة دبي، وكانت احل�سة 
رخ�سة،   16،199 باإجمايل  دب��ي  بر  ملنطقة  االأ���س��د 
رخ�سة،   15،908 مبجموع  دي��رة  منطقة  ثم  وم��ن 
جديدة.  جت��اري��ة  رخ�����س��ة   51 ب��واق��ع  ح��ت��ا  ومنطقة 
وبالن�سبة لتوزيع الرخ�ص اجلديدة ح�سب اأعلى ع�سر 
القرهود؛  خليفة؛  برج  كاالتي:  كان  فرعية،  مناطق 
املركز  �سعيد؛  ب��ور  الثالثة؛  املطينة  ع��ود  الفهيدي؛ 
النهدة  اخل��ب��ي�����س��ي؛  م��ي��ث��اء؛  ع���ود  االأول؛  ال��ت��ج��اري 
الذين  اأن  اإىل  التقرير  واأ���س��ار  رم���ول.  واأم  االأوىل؛ 
ميلكون الرخ�ص اجلديدة خالل الع�سرة اأ�سهر االأوىل 
 ،102،072 اإىل  ع��دده��م  اجل���اري ي�سل  ال��ع��ام  م��ن 
ثم  %89؛  نحو  االأع��م��ال منهم  رج��ال  ن�سبة  ُت�سكل 
�سيدات االأعمال بن�سبة %9، وباقي الن�سب لل�سركات 

واملجموعات.
التي  اجلديدة  للرخ�ص  القانوين  لل�سكل  وبالن�سبة 
مت اإ�سدارها خالل الع�سرة اأ�سهر االأوىل من 2020، 

�سكلت املوؤ�س�سات الفردية نحو %38 من االإجمايل، 
يف حني ا�ستحوذت املوؤ�س�سات ذات م�سوؤولية حمدودة 
 .26% بن�سبة  مدنية  اأعمال  وتبعتها   ،32% على 
و�سمت باقي قائمة االأ�سكال القانونية كل من �سركة 
ذات م�سوؤولية حمدودة - ال�سخ�ص الواحد )ذ.م.م.(؛ 
�سركة/  ف��رع  اأخ����رى؛  ام���ارة  يف  مقرها  ل�سركة  ف��رع 
اأجنبية؛  �سركة  ف��رع  ح��رة؛  منطقة  مقرها  موؤ�س�سة 
ت�سامنية؛  خا�سة؛  م�ساهمة  خليجية؛  �سركة  ف��رع 
تو�سية  موؤ�س�سة؛  عامة؛  م�ساهمة  تعاونية؛  جمعية 

ب�سيطة؛ مكتب ارتباط حكومي؛ ومنظمة دولية.
االقت�سادية  االأن�����س��ط��ة  اأب�����رز  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأظ���ه���ر 
من  االأوىل  اأ�سهر  الع�سرة  خ��الل  اجل��دي��دة  للرخ�ص 
امل�ساريع؛  اإدارة  خ��دم��ات  ك��ال��ت��ايل:  ك��ان��ت   ،2020
اأعمال تبليط االأر�سيات  اأعمال االأ�سباغ والدهانات؛ 
االأر�سيات؛  وت��رك��ي��ب  ال��ن��ج��ارة  اأع��م��ال  واحل���وائ���ط؛ 
اأعمال البال�سر؛  خدمات تنظيف املباين وامل�ساكن؛ 
تركيب  ال�سحية؛  وال��رك��ي��ب��ات  ال��ت��م��دي��دات  اأع��م��ال 

و�سيانتها؛  الهواء  وتنقية  والتهوية  التكييف  اأنظمة 
املعلقة  االأ���س��ق��ف  وت��رك��ي��ب  اجل������دران؛  ورق  ت��رك��ي��ب 

والقواطع اخلفيفة.
وت���وؤك���د االأرق������ام ا���س��ت��م��رار اق��ت�����س��ادي��ة دب���ي يف دعم 
دبي  القت�ساد  الطموحة  التنموية  امل�سرية  وتعزيز 
اخلارطة  على  االإم���ارة  موقع  وتر�سيخ  التميز،  نحو 
م�ستوى  على  واالأع��م��ال  للمال  كمركز  االقت�سادية 
القطاع  م��ع  ال��ت��ع��اون  ت��وط��د  ك��م��ا  وال���ع���امل،  املنطقة 
اخلا�ص كونه �سريك فاعل للقطاع احلكومي، مبا له 
االقت�سادية،  التنمية  م�سرية  دعم  يف  موؤثر  دور  من 
العربية  االإم��ارات  لدولة  الطموحة  الروؤية  وحتقيق 
واإمارة  العموم  وج��ه  على  امل��ج��االت  �ستى  يف  املتحدة 
دبي  اقت�سادية  وت�سعى  اخل�سو�ص.  وج��ه  على  دب��ي 
من خالل من�سة خارطة االأعمال اإىل ت�سليط ال�سوء 
امل��ن��اخ االق��ت�����س��ادي ل��دب��ي، ح��ي��ث تعك�ص حركة  ع��ل��ى 
الن�ساط االقت�سادي لالإمارة، واأبرز املوؤ�سرات حلركة 

دخول ال�سركات التجارية �سهرياً.

% مقارنًة بنف�ض الفرتة من العام املا�سي ن�سبة زيادة 6 

اقت�شادية دبي ت�شدر 32,158 رخ�شة جديدة خالل الع�شرة اأ�شهر االأوىل من 2020
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بنك اأبوظبي االأول يطلق خدمة اخل�شم 
االإلكرتوين املبا�شر الأمتتة عمليات الدفع

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأطلق بنك اأبوظبي االأول، اأكرب بنك يف دولة االإمارات العربية املتحدة واأحد 
اأكرب واأاأمن املوؤ�س�سات املالية يف العامل، نظام اخل�سم االإلكروين املبا�سر؛ 
اخلدمة اجلديدة التي تتيح لل�سركات تزويد عمالئها بحلول اآلية ل�سداد 
للتجار  املبا�سر، ميكن  االإلكروين  اخل�سم  نظام  وبا�ستخدام  املدفوعات.  
مبا�سرة،  امل�سرفية  احل�سابات  من  اخل�سم  طريق  عن  املدفوعات  حت�سيل 
التقنية  ه��ذه  وت�سمن  العميل.  م��ن  امل�سبقة  املوافقة  على  احل�سول  بعد 
االأخ��رى مبا  املزايا  العديد من  اأم��ان��اً، وي�سمن  اأك��رث  اأ�سلوب دفع مركزي 
االإدارية.  التكاليف  النقد وتعزيز كفاءة  يف ذلك خف�ص زمن دورة حتويل 
الدفع  اأ���س��ل��وب  و�سال�سة  ال��وق��ت  توفري  م��ن  العمالء  ي�ستفيد  وب��دوره��م، 
اجلديد الذي يغني عن كتابة واإر�سال ال�سيكات اأو الدفع نقداً اأو با�ستخدام 
البطاقات امل�سرفية.  ويلغي نظام اخل�سم االإلكروين املبا�سر الذي اأطلقه 
عرب  حالياً،  امل�ستخدمة  والورقية  اليدوية  العمليات  االأول  اأبوظبي  بنك 
تقدمي حل تقني فوري لت�سجيل تفوي�سات اخل�سم وجتربة رقمية متكاملة 
ي�ستفيد منها عمالء البنك من التجار وامل�ستهلكني على حد ال�سواء. كما 
اأكرب يف العمليات بالتزامن مع توفري  �سي�ستفيد امل�ستخدمون من مرونة 
لهم  اجلديدة  الرقمية  البوابة  تتيح  حيث  التقليدية،  العمليات  تكاليف 
اخل�سم  نظام  بوابة  توفر  ذل��ك،  اإىل  وباالإ�سافة  ذاتياً.  الت�سجيل  خا�سية 
االإلكروين املبا�سر من�سة مركزية لعر�ص واإدارة كافة تفوي�سات اخل�سم 
واملدفوعات ال�سابقة واالآجلة اأي�ساً.  وتعليقاً على ذلك قال مانوج مينون، 
مدير عام اأول ورئي�ص خدمات العمليات امل�سرفية الدولية يف بنك اأبوظبي 
االأول: “ميثل اإطالق خدمة اخل�سم االإلكروين املبا�سر نقلة نوعية هامة 
با�ستمرار على  اإذ نحر�ص  البنك؛  الرقمي يف  التحول  ا�سراتيجية  تدعم 
ليكونوا  ال�سركات،  من  عمالئنا  جتربة  الإث���راء  املتاحة  ال�سبل  كل  درا���س��ة 
وي�ساهم  اأي�����س��اً.  لعمالئهم  اأف�سل  جتربة  تقدمي  على  ق��ادري��ن  ب��دوره��م 
النظام الرقمي اجلديد يف احلد من �سرورة التفاعل املبا�سر بني التاجر 
ونتطلع  بالكامل.  وموؤمتتة  ورقية  دفع غري  والعميل، من خالل عمليات 
اإىل دور هذا النظام اجلديد يف تعزيز اعتماد   اخل�سم املبا�سر على  قدماً 

م�ستوى دولة االإمارات العربية املتحدة«. 

�سراكٌة ا�سرتاتيجية جديدة لتعزيز ح�سور العلمة التجارية يف الأ�سواق

امل�شعود لالإطارات والبطاريات وامللحقات يربم اتفاقية توزيع مع »توتال«

خلل م�ساركتها يف موؤمتر القت�ساد والتعاون التجاري بني مقاطعة �سان�سي ودول ال�سرق الأو�سط واأفريقيا 

غرفة ال�شارقة تعزز عالقاتها مع ال�شني بتوقيع مذكرة تفاهم خلدمة م�شالح جمتمع االأعمال

•• ال�شارقة-الفجر:

افرا�سية  عمل  ور�سة  االإ�سالمي  ال�سارقة  م�سرف  نظم 
اأكادميية  املالية(، بالتعاون مع  بعنوان )اإدارة اال�ستثمارات 
ملوؤ�س�سة  التعليمية  ال��ذراع  القدرات،  وبناء  للمعرفة  ب��ادري 
الن�ساء  م��ن   55 نحو  مب�ساركة  ب��امل��راأة  لالرتقاء  “مناء” 
اللواتي يبحثن عن املعرفة والتدريب حول كيفية اال�ستثمار 
التي  الور�سة  وت�سمنت  التمويل.  اإدارة  اأ�سا�سيات  وتعلم 
اأدارها ال�سيد علي وهاب، رئي�ص وحدة الديون الراأ�سمالية 
ال�سارقة  م�سرف  يف  االإ���س��ت��ث��م��اري��ة  امل�سرفية  ب��اخل��دم��ات 
االإ�سالمي، 7 حماور رئي�سية متثلت يف الفرق بني االدخار 
واال�ستثمار، ومراحل اال�ستثمار يف حياة ال�سخ�ص، وال�سبل 
اال���س��ت��ث��م��اري��ة امل��ت��اح��ة، وال��ت��ف��ري��ق ب��ني االأ����س���ول املختلفة 
لال�ستثمار، باالإ�سافة اإىل حماور ما لدينا اليوم وكم نحتاج 
يف امل�ستقبل، واجتاهات ال�سوق احلالية، واأهمية االن�سباط 
يف اال�ستثمار. وقال فاطمة ال�سويدي مدير ق�سم التدريب 

والتطوير مب�سرف ال�سارقة االإ�سالمي: “تاأتي هذه الور�سة 
يف اإطار التزام امل�سرف مب�سوؤولياته االجتماعية، ال�سيما ما 
قدراتها  لتعزيز  الدائم  وال�سعي  امل��راأة  بدعم  منها  يت�سل 
عملية  يف  الفّعالة  امل�ساهمة  من  ميكنها  نحو  على  املهنية 
التنمية ال�ساملة، وهي جت�سد اهتمام وحر�ص امل�سرف على 
التي حتتاجها  باملعرفة  وتزويدها  االإماراتية  امل��راأة  متكني 
خا�سة يف جم��االت اال�ستثمار واالأع��م��ال من خالل توفري 
التي ت�ساهم  املتخ�س�سة  التدريبية  وال��دورات  العمل  ور�ص 
يف االرتقاء باالأداء وت�ساعد على حتقيق االأهداف«.  واأكدت 
ال�سويدي: “ اأن ا�سراتيجية حكومة دولة االمارات 2021 
تعمل جاهدة على �سرورة ا�ستثمار طاقات املراأة االإقت�سادية 
وتفعيل  باأو�ساعها  والنهو�ص  اإمكاناتها  من خالل تطوير 
اال�سراتيجية  هذه  وبف�سل  اأعمال،  و�سيدة  كعاملة  دورها 
اليوم  االم���ارات  ب��دول��ة  االأع��م��ال  �سيدات  ت�سكل  الطموحة 
فم�ساهمتهن  االم���ارات���ي  اخل��ا���ص  ال��ق��ط��اع  يف  مهما  رق��م��ا 
جمال  يف  خ�سو�سا  الفتة  وجهودهن  كبرية  االإقت�ساد  يف 

الفنيه واحلرفية،  ال�سغرية واملتو�سطة وامل�ساريع  امل�ساريع 
اأن عدد  اإىل  االإقت�ساد  وزارة  اح�ساءات  اأح��دث  ت�سري  حيث 
األ��ف��ا متلكن   25 �سيدات االأع��م��ال االإم��ارات��ي��ات بلغ ق��راب��ة 
 60 اإىل  ت�سل  باإ�ستثمارات  جتارية  رخ�سة  األ��ف   50 نحو 
مليار درهم«. واأ�سافت: “وتعد املعرفة ومهارات اال�ستثمار 
من اأهم الو�سائل التي ميكن اأن تفتح للمراأة اآفاقاً جديدة 
لت�سبح ع�سوة لها دور فعال وبارز يف تنمية املجتمع، ومن 
هذا املنطلق األقت الور�سة ال�سوء على جمموعة من املحاور 
التي من �ساأنها اأن ت�ساعد املراأة يف تعزيز تواجدها يف عامل 
اال�ستثمار ال�سيما رائدات االأعمال التي حتتاج اإىل الن�سح 
التحديات  جت���اوز  ع��ل��ى  مل�ساعدتها  امل��ت��وا���س��ل  وال��ت��دري��ب 
االأع��م��ال«. من  ع��امل  ال�سريعة يف  التغريات  تفر�سها  التي 
جانبها، قالت الدكتورة منى اآل علي، مدير اأكادميية بادري 
من  النوع  هذا  “ج�سد  )ب���ادري(:  القدرات  وبناء  للمعرفة 
الور�ص اأثر التعاون والعمل امل�سرك على حتقيق اإجنازات 
نوعية تخدم املوؤ�س�سات واالأف��راد وتعزز من م�ساهمتهم يف 

فاملعرفة  منوها،  وم��ع��دالت  البلدان  باقت�سادات  النهو�ص 
الراغبني  اإىل  العمل مبا�سرة  �سوق  التي يقدمها  واخل��ربة 
الريادية  مب�ساريعهم  وال��ب��دء  الوظيفي  اأدائ��ه��م  بتطوير 
تخت�سر الكثري من الوقت واجلهد وحتّول املواد االأكادميية 

اإىل ممار�سات عملية لها نتائجها امللمو�سة«.
واأ�سافت: “نتطلع بعد جناح جتربة التعاون مع املوؤ�س�سات 
هذا  ق��اع��دة  تو�سيع  اإىل  ال��دول��ة  يف  واخل��ا���س��ة  احلكومية 
ورواد  وال�سابات  ال�سباب  اأم��ام  اآف��اق جديدة  وفتح  التعاون، 
ورائ�����دات االأع���م���ال الك��ت�����س��اب م��ه��ارات ج��دي��دة يف خمتلف 
املجاالت التي تخدم م�ستقبل اأعمالهم، وتطّور من اأدائهم 
امل��ه��ن��ي وال��وظ��ي��ف��ي«. وا���س��ت��ه��دف��ت ال��ور���س��ة ال��ت��ي �سهدت 
ت��ف��اع��اًل م��ن ك��اف��ة امل�����س��ارك��ات يف ال��ور���س��ة، ���س��رح مقومات 
لتمكني  وذلك  املحلي  ال�سوق  ال�سليم ومعطيات  اال�ستثمار 
ا�ستثمارية �سحيحة  امل��راأة وم�ساعدتها على اتخاذ ق��رارات 
ت�ساعدها على االإنطالق تد�سني مرحلة يف م�سرية التنمية 

االقت�سادية.

•• اأبوظبي، الفجر

اأع�����ل�����ن ق�������س���م امل���������س����ع����ود ل������الإط������ارات 
والبطاريات وامللحقات التابع ل�مجموعة 
املوؤ�س�سات  اأك���رب  اإح���دى  وه��ي  امل�����س��ع��ود، 
اأبوظبي، عن توقيع  اإم��ارة  التجارية يف 
للتوزيع  جديدة  ا�سراتيجية  اتفاقية 
االأو�سط«،  ال�سرق  للت�سويق  »توتال  مع 
وهي �سركة رائدة يف جمال زيوت ومواد 
الت�سحيم على م�ستوى جمل�ص التعاون 
املنتج  »توتال«  ل�سركة  تابعة  اخلليجي، 

واملزّود العاملي للطاقة. 
�سالح  من  ك��ٌل  االتفاقية  بتوقيع  وق��ام 
اأديب، مدير عام »ق�سم امل�سعود لالإطارات 
�سينغ،  وكارين  وامللحقات«،  والبطاريات 
للت�سويق  »توتال  ل�سركة  االإداري  املدير 
ال�����س��رق االأو�����س����ط«، ب��ح�����س��ور ممثلني 

اآخرين عن كال ال�سركتني. 
�سيقدم  ال���������س����راك����ة،  ه������ذه  ومب����وج����ب 
والبطاريات  ل��الإط��ارات  امل�سعود  »ق�سم 
ر�سمي  ك���م���وزع  خ���دم���ات���ِه  وامل���ل���ح���ق���ات« 
ومعتمد لزيوت ومواد ت�سحيم ال�سيارات 
»توتال«  التجارية  العالمة  حتمل  التي 
اأب��وظ��ب��ي وال��ع��ني. وتكت�سب  يف ك��ٍل م��ن 
هذه اخلطوة اأهميًة ا�سراتيجية يف هذه 
لتبادل  الطرفان  ي�سعى  حيث  املرحلة، 
ح�سورهما  تعزيز  �سبيل  يف  خرباتهما 
ال�سيارات  بيع  بعد  ما  يف قطاع خدمات 
يف دولة االإمارات. كما �سي�ساهم التعاون 

تعزيز  ال��ت��وزي��ع يف  ال��ث��ن��ائ��ي يف جم���ال 
والتي  اجلانبني  بني  القائمة  ال�سراكة 
بداأت قبل اأكرث من عقدين من الزمن. 
ال�سرق  ل��ل��ت�����س��وي��ق  »ت����وت����ال  وت�����س��ع��ى 
االأو�سط«، من خالل هذه االتفاقية، اإىل 
ال�سيارات  تعزيز مرافقها لتغيري زيوت 
الرائدة  مكانتها  وتر�سيخ  ال��دول��ة،  يف 
االأ�سواق  يف  ح�سورها  ن��ط��اق  وتو�سيع 
عرب  ال��ع��م��الء  �سيتمكن  ك��م��ا  امل��ح��ل��ي��ة. 
احل�سول  م��ن  الثنائية  ال�����س��راك��ة  ه��ذه 
�سل�سة  وجت��رب��ة  متميزة  خ��دم��ات  ع��ل��ى 
اإىل مرافق  الو�سول  من خالل ت�سهيل 

زيوت ال�سيارات عالية اجلودة. 
»امل�سعود  اأدي��ب، مدير عام  وق��ال �سالح 
وامللحقات«:  وال��ب��ط��اري��ات  ل���الإط���ارات 
»توتال  م��ع  �سراكتنا  ن��ع��زز  اأن  »ي�����س��رن��ا 
والتي  االأو������س�����ط«  ال�������س���رق  ل��ل��ت�����س��وي��ق 
اأك��رث من عقدين،  م��دى  على  ا�ستمرت 
ج�سدت خاللها »توتال ال�سرق االأو�سط« 
بالثقة.  اجلديرين  �سركائنا  اأب��رز  اأح��د 
املنتجات  بتوفري  ال��ت��زام��ن��ا  و�سنوا�سل 
واخل�����دم�����ات ب���اأع���ل���ى م���ع���اي���ري اجل�����ودة 
لعالمتنا  امل���رم���وق���ة  امل��ك��ان��ة  ل��ر���س��ي��خ 
عمالئنا  ث���ق���ة  وت����ع����زي����ز  ال����ت����ج����اري����ة، 

الكرام.« 
ب����دوره����ا، ق��ال��ت ك���اري���ن ���س��ي��ن��غ، املدير 
االإداري ل�سركة »توتال للت�سويق ال�سرق 
تر�سيخ  م���ن  ل��ق��د مت��ك��ن��ا  االأو������س�����ط«: 
الت�سحيم  زي�����وت  جم����ال  يف  ح�����س��ورن��ا 

�سراكتنا  خ���الل  م��ن  االإم������ارات  ب��دول��ة 
والبطاريات  ل���الإط���ارات  »امل�����س��ع��ود  م��ع 
ا�سراتيجيتنا  وتت�سمن  وامل��ل��ح��ق��ات«. 
ع���دٍد من  ات��خ��اذ  ال��غ��اي��ة  لتحقيق ه���ذه 

املبادرات، من اأهمها تعزيز طواقم عملنا 
وتو�سيع  وال���دع���م،  امل��ب��ي��ع��ات  خل���دم���ات 
نطاق �سبكتنا لنكون اأقرب اإىل عمالئنا. 
وتعترب »امل�سعود« �سريكاً رئي�سياً وخياراً 

مثالياً بحكم خربتها الرائدة ومعرفتها 
ال��وا���س��ع��ة يف امل��ج��ال، وال��ت��ي مت��ت��د على 
م����دار ����س���ن���واٍت ط��وي��ل��ة م���ن ال��ت��م��ي��ز يف 
خدمات ما بعد البيع و�سمان اجلودة.« 

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�سارقة  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  وق��ع��ت 
ال�سيني  امل��ج��ل�����ص  م���ع  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 
ال��دول��ي��ة يف مقاطعة  ال��ت��ج��ارة  ل��ت��ع��زي��ز 
����س���ان�������س���ي ال�������س���ي���ن���ي���ة، وذل��������ك خ����الل 
م�ساركتها يف موؤمتر االقت�ساد والتعاون 
ودول  �سان�سي  مقاطعة  ب��ني  ال��ت��ج��اري 
انعقد  الذي  واأفريقيا،  االأو�سط  ال�سرق 
اأم�����ص )ال��ث��الث��اء( م��ن خ��الل االت�سال 
ومنظمات  موؤ�س�سات  مب�ساركة  امل��رئ��ي 
االإم��ارات وخمتلف  اقت�سادية من دول��ة 

دول املنطقة.
تاأ�سي�ص �سراكة بني  وتن�ص املذكرة على 
اجلانبني، وتعزيز التعاون االقت�سادي يف 
جماالت متنوعة تخدم امل�سالح امل�سركة 
للطرفني،  التنموية  االأه���داف  لتحقيق 
اخلربات  بتبادل  اجلانبان  يلتزم  حيث 
والندوات  املنتديات  وتنظيم  وامل��ع��ارف، 

واللقاءات املتخ�س�سة والتدريب املهني، 
وتبادل املعلومات حول اأف�سل املمار�سات 
املطبقة خلدمة م�سالح جمتمع االأعمال 
ال�����س��دي��ق��ني. وجرى  ال��ب��ل��دي��ن  ك���ال  يف 
اهلل  عبد  �سعادة  قبل  املذكرة من  توقيع 
اإدارة  جمل�ص  رئ��ي�����ص  ال��ع��وي�����ص  �سلطان 
و�سعادة  ال�سارقة،  غرفة جتارة و�سناعة 
يل اأي�سونغ نائب رئي�ص املجل�ص ال�سيني 
ال��دول��ي��ة يف مقاطعة  ال��ت��ج��ارة  ل��ت��ع��زي��ز 
�سان�سي ال�سينية، بح�سور �سعادة حممد 
غرفة  ع��ام  مدير  العو�سي  اأم��ني  اأحمد 
جت����ارة و���س��ن��اع��ة ال�����س��ارق��ة، وع����دد من 

امل�سوؤولني من كالل اجلانبني.

�سراكات اقت�سادية واعدة
العوي�ص  �سلطان  اهلل  عبد  �سعادة  واأك���د 
اأن  امل��وؤمت��ر  يف  االفتتاحية  كلمته  خ��الل 
مذكرة التفاهم ت�سكل خطوة يف االجتاه 
ال�سحيح نحو �سراكات اقت�سادية واعدة، 

تعزيز  على  تعمل  ال�سارقة  اأن  معتربا 
�سبكة عالقاتها العاملية املت�سعبة خلدمة 
لتوفري  دوما  وتتطلع  االأعمال،  جمتمع 
على  ت�ساعد  ت�سهيالت  من  يلزم  ما  كل 
ج�����ذب اال����س���ت���ث���م���ارات االأج���ن���ب���ي���ة اإىل 
ال�سركات  ت��ن��اف�����س��ي��ة  وت��ع��زي��ز  االإم�������ارة، 
م�سريا  اخلارجية،  االأ���س��واق  يف  العاملة 
�سريكا  تعترب  ال�سني  جمهورية  اأن  اإىل 
ا�سراتيجيا واقت�ساديا مهما لالإمارات 
ك��ب��رية من  ي��رت��ب��ط��ان مبجموعة  ح��ي��ث 
االت��ف��اق��ي��ات وم���ذك���رات ال��ت��ف��اه��م التي 
كالطاقة  خم��ت��ل��ف��ة  ق���ط���اع���ات  ���س��م��ل��ت 
والف�ساء واالت�ساالت والتعليم والرعاية 
والبنية  اال�سطناعي  والذكاء  ال�سحية 
وال�سياحة  والثقافة  والت�سنيع  التحتية 
وغريها، كما تعد دولة االإمارات حمطة 
مهمة لالأعمال والتجارة، ال �سيما اإمارة 
ال�����س��ارق��ة وال��ت��ي ت��ع��ت��رب وج��ه��ة مثالية 

جاذبة لال�ستثمارات ال�سينية.

 حتفيز قنوات التعاون
ال�سارقة  غرفة  اأن  اإىل  العوي�ص  واأ���س��ار 
اأي جهد لالرتقاء بالعالقات  لن تدخر 
االقت�سادية ال�سينية امل�سركة، وحتفيز 
والتعاون،  واحل�����وار  ال��ت��وا���س��ل  ق���ن���وات 
ال�سينية  ال�������س���رك���ات  ع�����دد  ب���ل���غ  ح���ي���ث 
ال�سارقة  غ��رف��ة  ع�����س��وي��ة  يف  املُ�����س��ّج��ل��ة 
يف  �سركة   1020 االإم���ارة  يف  والعاملة 
عام 2020 توزع ن�ساطها على قطاعات 
البناء  ومواد  التجزئة  املقاوالت وجتارة 

واالإلكرونيات وغريها..
مع  جت��م��ع��ه��ا  ال��غ��رف��ة  اأن  اإىل  م�����س��ريا   
م��ق��اط��ع��ة ���س��ان�����س��ي ع���الق���ات وزي������ارات 
متبادلة كان اآخرها زيارة وفد اقت�سادي 
رفيع امل�ستوى موؤلف من اأكرث من 18 
رجل اأعمال، الفتا اإىل اأن هذه االتفاقية 
اال�سراتيجية  لل�سراكة  تتويجا  ت��ع��د 
البلدين  الثنائي بني  والتعاون  ال�ساملة 
للعمل  ج��دي��دة  اآف���اق  وف��ت��ح  ال�سديقني 

امل�سرك يف خمتلف القطاعات.

مرحلة جديدة من التعاون
اأي�سونغ عن �سعادته  من جانبه عرب يل 
ال�سارقة  بهذا التعاون القائم مع غرفة 
موؤكدا  امل�سركة،  اال�ستثمارات  لتحفيز 
تعزز  يف  �ست�ستهم  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  اأن 
الروابط القائمة، وتوؤ�س�ص ملرحلة جديدة 
م���ن ال���ت���ع���اون وال���ت���ب���ادل ال���ت���ج���اري مع 
ال�سارقة التي حافظت وما زالت حتافظ 
على جاذبيتها لال�ستثمارات ال�سينية يف 
خمتلف القطاعات واملجاالت، معتربا اأن 
بني  والتجارية  االقت�سادية  ال��ع��الق��ات 
ال�سني واالإمارات ت�سهد تطورا ملحوظا، 
كبريا  اهتماما  تويل  ال�سني  اأن  ال�سيما 
ال�����س��ارق��ة والتي  اإم�����ارة  ب��اال���س��ت��ث��م��ار يف 
ال�ستثماراتها،  متميزة  وجهة  تعتربها 
نظرا ملا توفره من مزايا غري متاحة يف 

الكثري من االأ�سواق االأخرى.

\ �سلح اأديب : �سنوا�سل التزامنا بتوفري املنتجات واخلدمات باأعلى معايري 
اجلودة لرت�سيخ املكانة املرموقة لعلمتنا التجارية، وتعزيز ثقة عملئنا الكرام

لدعم ومتكني املراأة الإماراتية وتزويدها باملعرفة 

م�شرف ال�شارقة االإ�شالمي ينظم ور�شة عمل حول اإدارة اال�شتثمارات املالية بالتعاون مع اأكادميية بادري

االإمارات لالأملنيوم تختار 4 فرق طالبية من جامعات الدولة للم�شاركة يف م�شابقتها للروبوتات ال�شناعية
•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �سركة االإمارات العاملية لالأملنيوم اأم�ص عن اختيار اأربعة فرق طالبية 
من اجلامعات االإماراتية لبناء مناذج اأولية يف ن�سخة هذا العام من م�سابقة 
العام ثالثة فرق  الروبوتات ال�سناعية لل�سركة. وي�سارك يف م�سابقة هذا 

من جامعة اأبوظبي، وفريق واحد من جامعة هرييوت وات يف دبي.
وتنطوي امل�سابقة يف عامها الثالث على تنظيم حتدي بني طلبة اجلامعات 
�سناعية  روب��وت��ات  وب��ن��اء  لت�سميم  ال��دول��ة  يف  ال��ع��ايل  التعليم  وموؤ�س�سات 
ال�ستخدامها يف م�ساهر االأملنيوم التابعة ل�سركة االإمارات العاملية لالأملنيوم. 
الروبوتات  اإىل تزويد الطالب بتجربة واقعية يف جمال  امل�سابقة  وتهدف 
واالأمتتة، والتي تعترب اأحد نقاط الركيز الرئي�سية على م�ستوى العامل 
الجتاه ال�سناعة 4.0. وجاء تاأهيل الفرق الطالبية جلولة النماذج االأولية 
اإىل جودة ت�سميماتهم املقرحة. و�ستتوىل ال�سركة متويل الفرق  ا�ستناداً 

لتح�سني ت�ساميمها وبناء الروبوتات، كما �سيح�سل الفائزون على جائزة 
التطبيقات  اأف�سل  عن  البحث  يف  التناف�ص  الفرق  وعلى  اإ�سافية.  مالية 

واحللول لتحديات حقيقية يواجهها املوظفون يف امل�سنع ب�سكل م�ستمر.
و�ستعمل الفرق هذا العام على تطوير روبوت �سناعي م�ستقل لتقييم حالة 
االأفران يف �سركة االإمارات العاملية لالأملنيوم، والتي تعمل يف درجات حرارة 
مرتفعة جداً، حيث يجب اأن تكون الروبوتات النهائية قادرة على التقاط 
�سور جوية لو�سع االأفران وا�ستخدام تقنيات الذكاء اال�سطناعي لتحليل 
ال��روب��وت��ات ه��ي تقليل حاجة  ال�����س��ورة، وال��ه��دف م��ن �سناعة ه��ذه  بيانات 

ال�سركة اإىل اإجراء عمليات تفتي�ص يدوية يف ظل بيئة العمل القا�سية.
العاملية  االإم��ارات  التنفيذي ل�سركة  الرئي�ص  النا�سر بن كلبان،  وقال عبد 
من  رئي�ساً  ج���زءاً  االإم����ارات  ل��دول��ة  ال�سناعي  القطاع  “ي�سكل  لالأملنيوم: 
مكانتها  لتعزيز  الهند�سية  العقول  اأذك��ى  ا�ستقطاب  يحتم  ما  اقت�سادها، 
اإىل  ال�سناعية  العمليات  حتويل  اإىل  ن�سعى  ول��ذل��ك  العاملية،  ال�ساحة  يف 

توجه ال�سناعة 4.0، وتهدف امل�سابقة اإىل حتفيز الطالب على ا�ستك�ساف 
ال�سناعات التي تنا�سب حياتهم املهنية، وم�ساعدتهم على �سقل مهاراتهم 

يف تخ�س�سات ال�سناعة 4.0 النا�سئة والهامة«.
اجلدير بالذكر اأنه مت العمل حالياً على ت�سنيع النموذج االأويل للروبوت 
بوا�سطة فريق طالبي  اإن�ساوؤه  وال��ذي مت   ،2019 امل�سابقة عام  الفائز يف 
االإمارات  �سركة  عمليات  يف  ال�ستخدامه  ا�ستعداداً  اأب��وظ��ب��ي،  جامعة  م��ن 
االإمارات  �سركة  25 عاماً، عملت  اأكرث من  العاملية لالأملنيوم. وعلى مدار 
العاملية لالأملنيوم على تطوير التكنولوجيا يف دولة االإمارات لتح�سني كفاءة 
جميع  يف  اخلا�سة  تقنياتها  ال�سركة  وا�ستخدمت  االأملنيوم،  �سهر  عمليات 
عمليات تو�سيع وتطوير امل�ساهر منذ ت�سعينات القرن املا�سي، وا�ستبدلت 
جميع خطوط االإنتاج القدمية بتقنيات حديثة. ويف العام 2016 اأ�سبحت 
ترخ�ص  اإماراتية  �سناعية  �سركة  اأول  لالأملنيوم  العاملية  االإم���ارات  �سركة 

تقنياتها ال�سناعية االأ�سا�سية على امل�ستوى الدويل.

�شوق اأبوظبي لالأوراق املالية 
يوقع مذكرة تفاهم مع »�شروق«

•• اأبوظبي -وام:

لال�ستثمار  ال�سارقة  هيئة  مع  تفاهم  مذكرة  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �سوق  وق��ع 
وتقدمي  اجلانبني  بني  التعاون  تعزيز  �ساأنها  من  خطوة  يف   ، والتطويرِ)�سروق( 
معايل  و�سهد  ال��دول��ة.  يف  االأع��م��ال  ملجتمع  ومبتكرة  متطورة  وت�سهيالت  خدمات 
اإدارة �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية،  حممد علي ال�سرفاء احلمادي، رئي�ص جمل�ص 
ال�سركال،  جا�سم  ب��ن  م���روان  م��ن  ك��ل  ب��ني  التفاهم  م��ذك��رة  على  التوقيع  مرا�سم 
حمد  و�سعيد  ���س��روق،  والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ص 
الظاهري الرئي�ص التنفيذي ل�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية.. وتتما�سى املذكرة مع 
ا�سراتيجية �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية نحو تعزيز منو و�سمان ا�ستدامة قطاع 
اخلدمات املالية يف اإمارة اأبوظبي، كما اأنها جزء من جهود ال�سوق امل�ستمرة للتعاون 
االأعمال يف جمال  بيئة  تعزيز  بهدف  الدولة  املختلفة يف  االقت�سادية  مع اجلهات 
االأ�سواق املالية. و من اأهم اأهداف املذكرة حتفيز حتول واإدراج املن�ساآت االقت�سادية 
املوؤ�س�سي بني  التعاون  اأوا�سر  ال�سوق ف�ساًل عن تعزيز  ال�سارقة يف  باإمارة  القائمة 
اأنها تهدف خلدمة متطلبات �سروق  امل�ستثمرين.. كما  الطرفني يف جمال خدمة 
واملن�ساآت االقت�سادية لغر�ص حتولها ل�سركات م�ساهمة عامة اأو خا�سة واإدراجها يف 
و حتدد املذكرة االآليات  ال�سوق و ذلك من خالل اتباع خدمة “النافذة الواحدة”.. 
قبل  من  التحول  متطلبات  ا�ستالم  لغر�ص  الطرفان  يتبعها  �سوف  التي  الالزمة 
املن�ساآت االقت�سادية وا�ست�سدار املوافقات الالزمة الإمتام عملية التحول واالإدراج. 
كما تهدف املذكرة اإىل ت�سهيل وتب�سيط االإجراءات مما يوفر الوقت و اجلهد الالزم 
الإجناز كافة مراحل التحول واالإدراج. و الأجل تطبيق بنود املذكرة اتفق الطرفان 
التعاون  املذكرة و تعزيز مبادرات  اأه��داف  على ت�سكيل جمموعة عمل لبدء تنفيذ 
“�سروق”  ب��ني  التفاهم  م��ذك��رة  ان  ال�سركال  جا�سم  ب��ن  م���روان  وق���ال  امل�سركة. 
ودخولها  ال�سركات  حتول  ودعم  ت�سجيع  املالية،ت�ستهدف  ل��الأوراق  اأبوظبي  و�سوق 
�سوق االأوراق املالية، االأمر الذي يعزز من خربتها ويرفع تناف�سيتها وقدرتها على 
اال�ستمرار يف النمو، وير�سخ اأ�س�ص احلوكمة واالمتثال لقواعد ال�سفافية، اإىل جانب 
امل�ساهمة يف توظيف فائ�ص ال�سيولة لال�ستثمار يف قطاعات جديدة وحيوية تدعم 
م�سرية التنمية وتعزز توجهات اإمارة ال�سارقة ودولة االإم��ارات العربية املتحدة يف 

التنوع االقت�سادي.
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عرب تقنيات الت�سال املرئي

عبيد حميد الطاير يبحث مع وزيرة املالية االإندوني�شية املوا�شيع املتعلقة مبجموعة الع�شرين

الرئي�ش التنفيذي لـ » اإينوك »: نوا�شل جهودنا الداعمة 
لروؤية االإمارات عرب تاأ�شي�ش بنية حتتية متطورة خلدمات تزويد الوقود

•• ابوظبي-الفجر: 

اجتمع معايل عبيد حميد الطاير وزير 
الدولة لل�سوؤون املالية، اأم�ص مع معايل 
ال���دك���ت���ورة ���س��ري م��ول��ي��اين ان���دراوات���ي 
وزيرة املالية يف اجلمهورية االإندوني�سية، 
الوزير  ن��ق��رة م�����س��اع��د  ك��ون��ت��ا  و����س���ع���ادة 
�سوريو  و����س���ع���ادة  احل���ك���وم���ي،  ل���الإن���ف���اق 
اأوتومو مدير عام ال�سرائب، وعدد من 
امل�سوؤولني من وزارة املالية االإندوني�سية، 
ت��ق��ن��ي��ات االت�����س��ال املرئي،  وذل����ك ع���رب 
ملناق�سة �سبل تعزيز العالقات وال�سراكات 

اال�سراتيجية بني البلدين ال�سديقني، 
الع�سرين  املتعلقة مبجموعة  واملوا�سيع 
)G20(. ح�سر االجتماع �سعادة �سعيد 
امل�ساعد  املالية  اليتيم وكيل وزارة  را�سد 

ل�سوؤون املوارد وامليزانية.
وخ���الل االج��ت��م��اع، اأ����س���اد م��ع��ايل عبيد 
العالقات  ومتانة  بعمق  الطاير  حميد 
االإمارات  التي جتمع بني دولة  الثنائية 
اإندوني�سيا،  وجمهورية  املتحدة  العربية 
موؤكداً على �سرورة موا�سلة احلوار بني 
البلدين ال�سديقني لتعزيز اأطر التعاون 
امل�سرك يف  للعمل  اآف���اق ج��دي��دة  وف��ت��ح 

واملالية  االقت�سادية  امل��ج��االت  خمتلف 
والتجارية.

االإم����ارات  دول���ة  “جتمع  معاليه:  وق���ال 
عالقات  واإندوني�سيا  امل��ت��ح��دة  العربية 
عززتها  ق���وي���ة  وجت����اري����ة  اق���ت�������س���ادي���ة 
ومذكرات  اال���س��رات��ي��ج��ي��ة  االت��ف��اق��ي��ات 
البلدين  بني  توقيعها  مت  التي  التفاهم 
خمتلف  يف  التعاون  لتعزيز  ال�سديقني 
امل�سرك،  االه���ت���م���ام  ذات  ال���ق���ط���اع���ات 
ات��ف��اق��ي��ة ح��م��اي��ة وت�سجيع  مب��ا يف ذل���ك 
االزدواج  وات��ف��اق��ي��ة جت��ن��ب  اال���س��ت��ث��م��ار، 
يوليو  يف  توقيعهما  مت  التي  ال�سريبي 

غري  ال���ت���ج���ارة  ح��ج��م  و���س��ه��د   .2019
واإندوني�سيا  االإم�������ارات  ب���ني  ال��ن��ف��ط��ي��ة 
املا�سي  العام  %23 خالل  بن�سبة  منواً 
يف  اأم���ري���ك���ي  دوالر  م��ل��ي��ار   2.7 ل��ي��ب��ل��غ 
دوالر  مليار   2.2 مقابل   2019 ع��ام 

اأمريكي يف 2018.« 
التن�سيق  كيفية  اىل  ال��ن��ق��ا���ص  وت��ط��رق 
بني دولة االمارات واندوني�سيا لتطوير 
العالقات االقت�سادية بني دولة االمارات 
االتفاقية  ح�سب  االآ���س��ي��ان  وجم��م��وع��ة 
التعاون  جم��ل�����ص  دول  ب���ني  االط����اري����ة 

وجمموعة االآ�سيان.

كما ناق�ص االجتماع عدداً من املوا�سيع 
ال�سراكة  م��ث��ل  امل�����س��رك  االه��ت��م��ام  ذات 
العاملية لل�سمول املايل فيما يتعلق مبحو 
االأمية املالية وحماية امل�ستهلك والتحول 
حلول  ا�ستخدام  اىل  باالإ�سافة  الرقمي 
م�ساريع  ل��ت��م��وي��ل  وم��ب��ت��ك��رة  ج���دي���دة 
التكنولوجيا  ع����رب  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
تناول  كما  الرقمية.  والعمالت  املالية 
اإندوني�سيا  جمهورية  اأولويات  االجتماع 
اإىل  ملجموعة الع�سرين، وجتدر االإ�سارة 
جمموعة  رئا�سة  �ستتوىل  اإندوني�سيا  اأن 

الع�سرين عام 2022.  

•• دبي-وام:

الفال�سي  ح��م��ي��د  ���س��ي��ف  ����س���ع���ادة  اأك������د 
اإينوك  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص 
الداعمة  امل��ج��م��وع��ة ج��ه��وده��ا  م��وا���س��ل��ة 
االإم���ارات واقت�سادها عرب  ل��روؤي��ة دول��ة 
خلدمات  متطورة  حتتية  بنية  تاأ�سي�ص 
تزويد الوقود والتي تعد جانباً �سرورياً 
لتنظيم حدث اإك�سبو دبي العاملي املرتقب 

العام املقبل« .
لوكالة  ت�سريحات  يف  الفال�سي  وق���ال 
اإن���ه ت��زام��ن��اً مع  اأن��ب��اء االإم�����ارات /وام/ 
ال�سياحة  ق��ط��اع  ي�����س��ه��ده  ال����ذي  ال��ن��م��و 
الرفيه  جم�����ال  يف  ال���س��ي��م��ا  امل��ح��ل��ي��ة 
البحري و الطلب املتنامي على حمطات 
اإىل  املجموعة  ب��ادرت  البحرية  اخلدمة 
افتتاح حمطة خدمة بحرية جديدة يف 
املتنامية  االحتياجات  لتلبية  �سقيم«  »اأم 
لتعبئة  وال��ي��خ��وت  ال���ق���وارب  الأ���س��ح��اب 

الوقود.
واأ�سار الفال�سي اإىل اأن املجموعة تخطط 
»دبي  الفتتاح حمطة بحرية جديدة يف 
املطل  املتكامل  الع�سري  املجمع  هاربر« 
اأحد  ي�سم  ال���ذي  ال��ع��رب��ي  اخلليج  على 
واليخوت يف  القوارب  ر�سو  مرافق  اأكرب 
تلبية  اأهمية  يوؤكد  الذي  االأم��ر  املنطقة 
و  بالوقود..  للتزود  املتنامية  املتطلبات 
ال�سهر  الت�سغيل  حيز  املحطة  �ستدخل 

املقبل.
املحطتني  ب�����اإط�����الق  اأن�������ه  اإىل  ون�������وه 
اجلديدتني ي�سل عدد حمطات اخلدمة 
اإىل  اإي��ن��وك  ملجموعة  التابعة  البحرية 
�ست حمطات يف دولة االإم��ارات العربية 
حالياً  امل��ج��م��وع��ة  مت��ت��ل��ك  اإذ  امل���ت���ح���دة 
حمطات خدمة بحرية يف كل من نادي 
دب����ي ال������دويل ل��ل��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة و 

الفجرية و عربة دبي و �سوق احلمرية.
يتمحور  هدفنا   «  : الفال�سي  واأ���س��اف 
حول دعم حكومة دولة االإمارات وتعزيز 

ال��دول��ة ك��م��رك��ز ع��امل��ي لالبتكار  م��ك��ان��ة 
ق�سارى  ون����ب����ذل  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا.. 
املعايري  اأرق���ى  تطبيق  ل�سمان  جهدنا 
و  التكنولوجيا  م�ستوى  ع��ل��ى  ال��ع��امل��ي��ة 

اال�ستدامة«.
»اأم  منطقة  يف  ال��واق��ع��ة  امل��ح��ط��ة  مت��ت��د 
قدماً   8،595 م�����س��اح��ة  ع��ل��ى  ���س��ق��ي��م«، 
حتت  م�سيدة  بخزانات  وم���زّودة  مربعاً، 
خرطومني  م���ع  وم�����س��خ��ت��ني  االأر��������ص، 
للتزّود بالوقود، عالوة على مبنى م�سبق 
وغرفة  »زووم«  م��ت��ج��ر  ي�����س��م  ال�����س��ن��ع 
اخلدمة  حمطة  ت�سم  فيما  ال��ت��ح��ك��م.. 
�ست  ه��ارب��ر«  »دب���ي  يف  الثانية  البحرية 
مثّبتة  وه��ي  ال��وق��ود،  لتعبئة  م�سخات 
م�سافة  مي��ت��دان  عائمني  ج�سرين  على 
تزويدها  وي��ت��م  ال��ب��ح��ر  يف  م����راً   50
بالوقود عرب خزان م�سّيد حتت االأر�ص. 
 37،690 م�ساحة  على  املحطة  ومتتد 
قدماً مربعاً، وت�سم متجر »زووم« يقدم 
الغذائية  املنتجات  وا�سعة من  جمموعة 
وامل�������س���روب���ات ل�����ل�����زوار.. وت���ع���ت���رب هذه 
املحطة اأكرب باأربع مرات من حمطة »اأم 
�سقيم«.. وحر�ست جمموعة اإينوك على 
االمتثال  حيث  من  املعايري  اأعلى  اتباع 

واللوائح العاملية يف ت�سميم املحطتني.
و تتميز كلتا املحطتني بتقنيات مبتكرة 

الطاقة،  ا���س��ت��ه��الك  ك���ف���اءة  ل��ت��ح�����س��ني 
م���ع ع����دة م���زاي���ا ت�����س��م��ل ن��ظ��ام التدفق 
وال����ذي   /VRF/ ل���ل���م���ربدات  امل��ت��غ��ري 
امل�ستخدمة  ال��ط��اق��ة  م��ن   35% ي��وف��ر 
باالأنظمة  م��ق��ارن��ة  ال���ه���واء  ت��ك��ي��ي��ف  يف 
مب�سابيح  االإ���س��اءة  واأنظمة  التقليدية 
وفورات  حتقيق  يف  ت�سهم  التي   LED

با�ستهالك الطاقة بن�سبة 50%.
منظومة  ع���ل���ى  امل���ح���ط���ت���ان  حت���ت���وي  و 
مب�سابيح  والف��ت��ات  االأب��خ��رة،  ال�ستعادة 
ومنظومة  ال���ك���ف���اءة  ع���ال���ي���ة   LED
ال�سم�سية على اجل�سور  بالطاقة  اإ�ساءة 

العائمة.

واأكد الرئي�ص التنفيذي ملجموعة اإينوك 
كل  ال�سدد احلر�ص على تقدمي  يف هذ 
و�سائل الراحة ملالك اليخوت والقوارب 
م���ن االأف��������راد وال�������س���رك���ات.. وق�����ال :” 
مملوكة  وطنية  برول  �سركة  باعتبارنا 
بالكامل حلكومة دبي، نوا�سل يف اإينوك 
ت��ق��دمي خدماتنا  ع���رب  احل��ك��وم��ة  دع���م 
عمالئنا  ق��ائ��م��ة  وت�����س��م  ل��ل��ج��م��ه��ور.. 

القوارب احلديثة والراثية /العربة/.
ملحطات  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  اخل���ط���ط  وع�����ن 
اأن جمموعة  اإىل  نوه  البحرية  اخلدمة 
اآفاق  ا�ستك�ساف  على  دائماً  تعمل  اينوك 
وقال  اإ�سافية..  تو�ّسع  وفر�ص  جديدة 
يف  ح�سورنا  لتو�سيع  ق��دم��اً  “ نتطلع   :
حمطات  اإط���الق  ع��رب  البحري  القطاع 
خ��دم��ة ب��ح��ري��ة ج��دي��دة ت��واك��ب الطلب 
بالوقود  ال��ت��زود  خ��دم��ات  على  املتنامي 
البحرية.. ونخطط الإط��الق حمطتني 
اأن نعلن  امل��ق��ب��ل ع��ل��ى  ال��ع��ام  ج��دي��دت��ني 

مزيدا من التفا�سيل يف وقت الحق”.
النقل  ق��ط��اع  مل�ستقبل  روؤي���ت���ه  وب�����س��اأن 
ت�ستفيد  دب���ي  اأن  اأك���د  دب���ي  ال��ب��ح��ري يف 
من  وتنميته  احل��ي��وي  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  يف 
و  اال�سراتيجي  اجليو�سيا�سي  موقعها 
الروؤية الطموحة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�ص  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  حممد 

ال���دول���ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال�����وزراء حاكم 
اأن القطاع  “رعاه اهلل” .. مو�سحا  دبي 
اقت�ساد  البحري ي�سهم بدور رئي�سي يف 
املناطق  ت�سهده  الذي  للنمو  نتيجة  دبي 
والن�ساط  اللوج�ستية  احلرة واخلدمات 
التجاري وقطاع ال�سياحة وال�سفر. وعن 
خطط اإينوك للتو�سع يف قطاع التجزئة 
خ���الل ع���ام 2021 ق���ال ال��ف��ال���س��ي :” 
يف  ب��ارز  كم�ساهم  مكانتنا  م��ن  انطالقاً 
ق��ط��اع ال��ط��اق��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة ال��ع��امل��ي على 
امتداد �سل�سلة القيمة للقطاع و �سريك 
دبي   2020 الإك�سبو  املتكاملة  الطاقة 
نعمل يف جمموعة اإينوك على دعم روؤية 
عرب  للتو�ّسع  ال��رام��ي��ة  االإم�����ارات  دول���ة 
خلدمات  متطورة  حتتية  بنية  تاأ�سي�ص 
تزويد الوقود، والتي تعد جانباً �سرورياً 
املرتقب  ال��ع��امل��ي  اإك�سبو  ح��دث  لتنظيم 

العام املقبل” .
147 حمطة  اإي���ن���وك ح��ال��ي��اً  ومت��ت��ل��ك 
و21 مركز  زووم  و230 متجر  خدمة 
دولة  يف  اأوت���وب���رو  م��رك��ز  و42  ت�سجيل 
واملجموعة ما�سية قدماً يف  االإم���ارات.. 
15 حم��ط��ة خدمة  خ��ط��ط��ه��ا الف��ت��ت��اح 
ال�سمالية  واالإم����ارات  وال�سارقة  دب��ي  يف 
 192 اإىل  و���س��واًل  ال��ع��ام  نهاية  بحلول 
بنهاية  االإم������������ارات  دول�������ة  يف  حم���ط���ة 

» دبي االإ�شالمي » يقرع جر�ش افتتاح 
�شوق نا�شداك دبي احتفاال باإدراج 

�شكوك بقيمة مليار دوالر
•• دبي-وام:

احتفاال  دب��ي  نا�سداك  �سوق  افتتاح  جر�ص  االإ�سالمي  دب��ي  بنك  اأم�ص  ق��رع 
باإدراج �سكوك بقيمة مليار دوالر اأمريكي. و حققت ال�سكوك معدل اكتتاب 
قويا بلغ 5.7 �سعف وا�ستقطبت اأكرث من 150 من كبار امل�ستثمرين من 
ال�سرق االأو�سط ودول العامل. ويعد معدل الربح ال�سنوي 4.625 باملائة 
اأقل ن�سبة على االإطالق يف العامل حققها بنك جراء اإ�سدار �سكوك دائمة 
الناجح  امل�ستوى االأول. و يعترب ه��ذا االإ���س��دار  االإ���س��ايف م��ن  امل��ال  ل��راأ���ص 
بنك مما  ن��ور  دم��ج  عملية  اإكماله  منذ  االإ�سالمي  دب��ي  لبنك  اإ���س��دار  اأول 
وبهذه  ال��ع��امل.  يف  ال��رائ��دة  االإ�سالمية  البنوك  م��ن  ك��واح��د  مكانته  يعزز 
املنا�سبة قال الدكتور عدنان �سلوان، الرئي�ص التنفيذي ملجموعة بنك دبي 
االإ�سالمي اإن االإقبال الكبري الذي �سهده اإ�سداره االأخري يدل بو�سوح على 
ثقة ال�سوق يف ا�سراتيجية منو بنك دبي االإ�سالمي ودوره القيادي الفعال 
اأن جناح  يف دعم اقت�ساد االإم��ارات يف مواجهة حتديات كوفيد19-.. كما 
بنك دبي االإ�سالمي يف امتام هذه ال�سفقة التاريخية التي حتمل اأقل عائد 
يحققه اأي بنك على االإطالق على م�ستوى العامل على �سكوك دائمة لراأ�ص 
التي يتم  الوحيدة من نوعها  االأول وال�سكوك  امل�ستوى  االإ�سايف من  املال 
اإ�سدارها يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي يف عام 2020 هو خري برهان 
على الو�سع االئتماين القوي للبنك واملكانة التي يتمتع بها لدى كل من 

امل�ستثمرين الدوليني واالإقليميني.
و اأكد عبد الواحد الفهيم رئي�ص جمل�ص اإدارة نا�سداك دبي اإلتزامهم بدعم 
بنك دبي االإ�سالمي كاأحد البنوك الرائدة يف املنطقة ليوا�سل تطويره كمزود 
مهم خلدمات التمويل االإ�سالمي لل�سركات واالأفراد.. فيما �ستوا�سل دبي 
تو�سعها كعا�سمة عاملية لالقت�ساد االإ�سالمي يف اإطار املبادرة التي اأطلقها 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 
جمل�ص الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« . وترفع �سكوك بنك دبي االإ�سالمي 
االأخرية اإجمايل قيمة ال�سكوك املدرجة يف دبي اإىل 75.3 مليار دوالر مما 
يجعل االإمارة واحدة من اأكرب مراكز اإدراج ال�سندات االإ�سالمية يف العامل 
من حيث القيمة. كما و�سلت قيمة اإدراجات ال�سكوك وال�سندات اجلديدة 
اإىل م�ستوى �سنوي قيا�سي  2020 حتى االآن  يف نا�سداك دبي منذ بداية 
% عن الرقم القيا�سي ال�سابق   4 اأمريكي بزيادة  18.4 مليار دوالر  بلغ 
البالغ 17.7 مليار دوالر اأمريكي الذي �سجل خالل عام 2019 باأكمله. 
الرئي�ص  نائب  دبي  نا�سداك  لبور�سة  التنفيذي  الرئي�ص  وقال حامد علي 
التنفيذي ل�سوق دبي املايل اإنه نظرا حلفاظ �سوق ال�سكوك وال�سندات على 
حيويته وقوته خالل عام 2020 فقد اأ�سعدهم يف نا�سداك دبي التعاون مع 
كبار امل�سدرين يف االإمارات وخارجها لدعم اإدراجاتهم..معربا عن تطلعهم 
اأن�سطة �سوق ال�سكوك وال�سندات خالل االأ�سهر  اإىل مزيد من التو�سع يف 
وال�سنوات القادمة وذلك لتعزيز املزيد من الفر�ص ومعامالت زيادة راأ�ص 

املال ل�سالح امل�ستثمرين االإقليميني والعامليني.

موؤ�شر �شوق دبي يالم�ش م�شتوى 
2400 نقطة ويرفع املكا�شب 

اإىل 5 مليارات درهم
•• دبي -وام:

جنح املوؤ�سر العام ل�سوق دبي املايل يف مالم�سة م�ستوى 2400 نقطة يف 
%1.92 مقارنة  االأ�سبوع مرتفعا بن�سبة  جل�سة تعد االأف�سل منذ بداية 
اأعلى خالل  مع اليوم ال�سابق، مما مهد الطريق للموؤ�سر للتحليق بن�سب 
االأيام القادمة وفقا ملعطيات التحليل الفني. وتزامنت القفزة التي حققها 
الأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  مكا�سب  وت��رية  ارت��ف��اع  م��ع  لل�سوق  ال��ع��ام  املوؤ�سر 
التعامالت.  درهم يف ختام  5 مليارات  بلغت نحو  التي  املتداولة  ال�سركات 
وجاء الدعم االأكرب لل�سوق من ال�سعود القوي الذي �سجلته �سريحة من 
القطاعان  وهما  والبنوك  العقار  قطاعي  �سمن  املدرجة  القيادية  االأ�سهم 
مقارنة  اليوم  جل�سة  خالل  قيمتها  زادت  التي  لل�سيولة  ا�ستقطابا  االأك��رث 
مع اليوم ال�سابق. وكانت قيمة ال�سفقات املربمة يف ال�سوق و�سلت اىل نحو 
470 مليون درهم فيما بلغ عدد االأ�سهم املتداولة 331 مليون �سهم نفذت 
االأكرث  قائمة  العقارية  اع��م��ار  �سهم  وت�سدر  �سفقة.   5223 خ��الل  م��ن 
ن�ساطا �ساعدا اىل م�ستوى 3.24 درهم للمرة االأوىل منذ فرة طويلة، 
 120 والتي جت��اوزت قيمتها  املربمة عليه  ال�سفقات  ارتفاع وترية  و�سط 
املغلق عند  مليون دره��م، وحلق به يف نف�ص االجت��اه �سهم اعمار للتطوير 
ارتفع �سهم بنك  البنوك  1.18 دراه��م. ويف قطاع  2.73 دره��م ودام��اك 
االإمارات دبي الوطني اىل 10.55 درهم و�سجل �سهم بنك دبي االإ�سالمي 

مكا�سب قوية بالغا 4.40 درهم ودبي لال�ستثمار 1.26 دراهم.

•• دبي-وام:

اأعلنت  بالكامل،  الذكية  البيئة  اإىل  دب��ي  حت��ول  اإط���ار  يف 
حكومة دبي ت�سكيل فريق عمل “دبي الالنقدية” وي�سم 
كال من: دائرة املالية يف دبي ودائرة دبي الذكية، واللجنة 
العليا للت�سريعات، واقت�سادية دبي، و�سرطة دبي، وغرفة 
ال�سياحة  ودائ���رة  االقت�سادي،  ل��الأم��ن  دب��ي  وم��رك��ز  دب��ي، 
والت�سويق التجاري يف دبي. و�سيعنى الفريق بو�سع خطة 
عمل هدفها حتويل عمليات الدفع يف دبي اإىل طرق دفع 
اآمن و�سهل ومبا يغطي كافة قطاعات  غري نقدية ب�سكل 
احلكومية  اجلهات  جهود  بذلك  الفريق  ليوحد  املدينة، 
الناجح  دبي  ت�سريع وترية حتول  ال�سلة مبا ي�سمن  ذات 

وال�سل�ص نحو جمتمع غري نقدي.
على  بالعمل  الالنقدية”  “دبي  ف��ري��ق  تكليف  و�سيتم 
راأ�سها  وعلى  الرئي�سية،  االأه���داف  من  جمموعة  حتقيق 
جمتمع  نحو  االنتقال  لهذا  دقيقة  طريق  خارطة  و�سع 
العمل  فريق  �سيطلق  الغاية،  لهذه  نقدي. وحتقيقا  غري 
والطموحة  ال�����س��ام��ل��ة  امل����ب����ادرات  م���ن  �سل�سلة  ت��دري��ج��ي��ا 
و�سع  نحو  �سعيا  املجتمع،  �سرائح  جميع  ت�ستهدف  التي 
لوقف  املنا�سبة  الظروف  وتهيئة  الالزمة  التحتية  البنية 

ا�ستخدام العملة النقدية.
وخالل اجتماعه االأول، اأطلق فريق عمل “دبي الالنقدية” 
تقرير “اإطار عمل الدفع غري النقدي” ملدينة دبي الذي 
اأعدته دائرة دبي الذكية ودائرة املالية يف دبي، ويهدف اإىل 
تعزيز ا�ستخدام طرق الدفع الذكية يف جميع التعامالت 
اجلهود  �سمن  وذل��ك  النقدية،  العمالت  عن  واال�ستغناء 
وتاأكيد  لالإمارة،  الكامل  الرقمي  التحول  لدعم  احلثيثة 
اإ�سهام “دبي الذكية” ب�سفتها اجلهة امل�سوؤولة عن قيادة 
توجيهات  ي��واك��ب  ل��الإم��ارة، ومب��ا  ال��ذك��ي  التحول  عملية 

القيادة الر�سيدة وتطلعات مئوية االإمارات 2071.
العام  املدير  �سالح،  اآل  �سالح  عبدالرحمن  معايل  واأك��د 
وعمال  دب���ي،  حكومة  اأن  دب���ي،  حكومة  يف  املالية  ل��دائ��رة 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات 
حاكم  ال��وزراء  جمل�ص  رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم 
حتر�ص على حتقيق ال�سعادة والرفاه  دبي “رعاه اهلل” ، 
عمل  اإط���ار  و�سع  اأن  اإىل  الفتا  وزواره����ا،  االإم����ارة  ل�سكان 
الدفع غري النقدي وتفعيله من �ساأنه النهو�ص مبختلف 
االإنفاق  االإم��ارة، وحتفيز  االقت�سادي يف  الن�ساط  جوانب 
املدرو�ص، ورفد االإي��رادات واإح��داث التوفري يف التكاليف، 
القطاع  م�ستوى  على  اأو  احلكومي  امل�ستوى  على  ���س��واء 

االأف��راد من حتقيق وفورات  اخلا�ص، ع��الوة على متكني 
مالية يف العديد من جوانب احلياة.

وك�سف اآل �سالح عن اأن املبادرة التي تعتزم دبي تنفيذها 
االأو�سط  ال�����س��رق  منطقة  م�ستوى  ع��ل��ى  االأوىل  �ستكون 
يف  وتفوقها  دب��ي  حكومة  ري���ادة  لتوؤكد  اأفريقيا،  و�سمال 
القطاع املايل على امل�ستوى االإقليمي، وقال: “تلعب دائرة 
املالية دورا حيويا يف هذا التحول اال�سراتيجي املزمع اإىل 
من خالل تخ�سي�ص املوازنة الالزمة  “دبي الالنقدية”، 
للم�سروع بجميع مراحله، واإبداء اال�ست�سارات يف ال�سوؤون 
املالية، والتن�سيق مع اجلهات واملوؤ�س�سات املالية املخت�سة، 
ف�سال عن التعاون مع دبي الذكية يف تن�سيق االجتماعات 
العمل، ومتابعة  التقارير الأع�ساء فريق  واإع��داد  الدورية 
تطورات تطبيق املبادرات املعتمدة �سمن خارطة الطريق، 
وحتديد خط االأ�سا�ص لدبي واملوؤ�سرات امل�ستهدفة ومتابعة 

االأداء«.
اقت�سادية  ع��ام  مدير  القمزي،  �سامي  �سعادة  ق��ال  ب��دوره 
القيادة  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات  دب���ي  ح��ك��وم��ة  “حتر�ص  دب����ي: 
الر�سيدة، على ت�سريع وترية منو االقت�ساد غري النقدي، 
يف  الرقمية  امل��دف��وع��ات  لتعزيز  امل��ايل  ال�سمول  وحت�سني 
االأ�سا�سية يف عملية  الركائز  اأحد  االإم��ارة، وهو ما يعترب 

املبادرة  ه��ذه  وت��اأت��ي  دب��ي.  ت�سهدها  التي  ال��ذك��ي  التحول 
النوعية املتمثلة بت�سكيل فريق “دبي الالنقدية” لتوؤكد 
على روؤية القيادة بعيدة املدى يف هذا االإط��ار، اإىل جانب 
املهم للمبادرة يف تعزيز جهود خمتلف اجلهات يف  ال��دور 

االإمارة، الرامية اإىل خلق بيئة اقت�سادية ذكية واآمنة«.
املدير  م�ساعد   ، نا�سر  اآل  يون�ص  �سعادة  ق��ال  جهته  م��ن 
بيانات  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  وامل��دي��ر  ال��ذك��ي��ة،  ل��دب��ي  ال��ع��ام 
ال�سمو  �ساحب  روؤي���ة  وف��ق  ال��ذك��ي��ة  دب��ي  “توا�سل  دب���ي: 
الدولة  رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
العمل   ، اهلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص 
على االرتقاء باإمارة دبي وجعلها مركزا القت�ساد املعرفة 
اأن  االأر���ص، مو�سحا  واالأ�سعد على وجه  االأذك��ى  واملدينة 
اإ�سافية  خطوة  يعد  النقدي”،  غري  الدفع  عمل  “اإطار 
للدفع  الكامل  التحول  نحو  االإم���ارة  م�سرية  يف  متقدمة 
العملة  �سيجعل  الدفع، ما  الذكي، ونهجا عمليا حلوكمة 
ال���ت���اري���خ يف ظ���ل وج����ود مدفوعات  ال��ن��ق��دي��ة ج����زءا م���ن 
اإلكرونية اآمنة ومبتكرة ومريحة “، الفتا اإىل اأن التحول 
للدفع غري النقدي ميثل م�ستقبل املعامالت الذكية، وهو 
والتجارة  االأع��م��ال  اإدارة  خاللها  من  تتم  التي  الطريقة 

ب�سكل متزايد يف القرن احلادي والع�سرين«.

اأطلق تقرير اإطار عمل الدفع غري النقدي خلل اجتماعه الأول

حكومة دبي تعلن ت�شكيل فريق دبي الالنقدية متهيدا لال�شتغناء عن العمالت يف عمليات الدفع
عبدالرحمن اآل �سالح: دبي اللنقدية هدف ا�سرتاتيجي وطموح ن�سعى لتحقيقه بتوجيهات حممد بن را�سد للنهو�ض مبجمل الن�ساط القت�سادي يف دبي

يون�ش اآل نا�شر: نعمل وفق روؤية القيادة الر�شيدة جلعل دبي
 مركزا القت�شاد املعرفة واملدينة االأذكى واالأ�شعد على وجه االأر�ش

�شامي القمزي: دبي الالنقدية مبادرة �شرورية لتعزيز اجلهود وتاأكيد 
ت�شافرهـا نحو تر�شـيخ دعائـم بيئة اقت�شادية ذكية واآمنة يف االإمـارة
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العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   
اعلن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 3209/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : تلتم�ص املدعية من عدالة املحكمة املوقرة قيد الدعوى وحتديد اأقرب جل�سة لنظرها واعالن املدعي عليها 

بالئحة الدعوى وموعد اجلل�سة و�سم ملف النزاع رقم 21/2020 نزاع تعيني خربة جتاري الحتوائه على كافة امل�ستندات 
والعقود والزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )229.522.5( درهم باال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 

ت�سليم االعمال يف 2015/12/30 وحتى متام ال�سداد والزام املدعي عليها برد اأ�سول �سيكات ال�سمان ارقام:000104 ، 000105 
واملح�سوبة من ح�ساب ال�سركة املدعيه رقم:1001672185 لدى بنك دبي التجاري مع الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف 

ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب االإعالن :  دبي بي اآي العمال الت�سميم الداخلي �ص.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : مدعي

وميثله:حممد علي �سعيد حميد اخلييلي - �سفته بالق�سية:وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- �سيفيلد هولدينج ليمتد - �سفته بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020/11/16 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�سالح/دبي بي 
اآي العمال الت�سميم الداخلي �ص.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )229.522.50( درهم والفائدة بواقع 9% من 
تاريخ ت�سليم االعمال يف:2015/12/30 وحتى متام ال�سداد والزام املدعي عليها بامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة   
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   
اعلن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 2924/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )394.650.04( درهم والر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 
طالب االإعالن :  بنك را�ص اخليمة الوطني �ص.م.ع  - �سفته بالق�سية : مدعي

املطلوب اإعالنه : 1- طارق عبدالرحمن مبارك بالل - �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
 جمهول حمل االإقامة 

الدعوى  يف   2020/11/5 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   : االإع��الن  مو�سوع 
ي��وؤدي للمدعي  بان  املدعي عليه  بالزام  ���ص.م.ع  الوطني  را���ص اخليمة  اأع��اله ل�سالح/بنك  املذكورة 
مبلغ وقدره )394.650.04( درهم باال�سافة اىل الفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة تاريخ االنذار 
احلا�سل يف 2020/7/1 وحتى متام ال�سداد وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة   حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن 

�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   

 اعلن بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2610/2020/305 ا�شتئناف جتاري 

مو�سوع الدعوى: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/357 جتاري كلي والر�سوم 

وامل�ساريف واالتعاب  

طالب االإعالن : م�سرف االمارات اال�سالمي م�ساهمة عامة  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

املطلوب اإعالنه : 1- عبداهلل حممد خمي�ص خلفان عبيد املطوع  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف 

�سده. جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2020/357 جتاري كلي

وحددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق 2020/12/7  ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد 

وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   
اعلن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2835/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/10958 امر اأداء ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )17314.80( درهم، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : فري�ص بيك للتجارة �ص.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

منفذ   : بالق�سية  �سفته   - ذ.م.م  ح��رة  منطقه  ري�ستورانت  تبوله   -1  : اإعالنهم  املطلوب 
�سده-  جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )17314.80( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   
اعلن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  3779/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/810 جتاري كلي ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )9498761( درهم، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : م�سنع ر�سا�سي للعطور �ص.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- انتجريتي ملقاوالت البناء �ص.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

  جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )9498761( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   

اعلن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  7678/2020/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/3185 امر اداء ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )30956( درهم، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب   : بالق�سية  �سفته    - فردية  موؤ�س�سة   - لاللكرونيات  �سنرون   : االإع��الن  طالب 
التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- �سعيد �سامل ياقوت �سامل العلي - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
  جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )30956( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   

اعلن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  7677/2020/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/3178 امر اداء ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )37658( درهم، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب   : بالق�سية  �سفته    - فردية  موؤ�س�سة   - لاللكرونيات  �سنرون   : االإع��الن  طالب 
التنفيذ - وميثله:�سيخة احمد عبداهلل �سلطان - �سفته بالق�سية وكيل

اإعالنه : 1- عبدالعزيز غامن عزيز عبداهلل البلو�سي - �سفته بالق�سية : منفذ  املطلوب 
�سده -   جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )37658( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   
اعلن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  298/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2877/2018 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )18550( درهم، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
 : بالق�سية  �سفته    - الكرتونيه  وال�سناديق  احل��اوي��ات  النتاج  يونيباك   : االإع��الن  طالب 

طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنهم : 1- بيناكل �سوليو �سنز �ص.م.ح - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

  جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )18550( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   

اعلن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6723/2020/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 3625/2018 ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )160501( درهم، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : قمر ال�سباح لنقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيلة �ص.ذ.م.م ميثلها مديرها/
حممد علي حممد زمان وميثله قانونا ح�سرت علي ا�سحاب علي -  �سفته بالق�سية : طالب 

التنفيذ 
املطلوب اإعالنهم : 1- ارتك النظمة املياه �ص.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

  جمهول حمل االإقامة 
املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق��ام  قد   : االإع���الن  مو�سوع 
املنفذ به وقدره )160501( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة باال�سافة اىل مبلغ ر�سوم 
خلزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   
اعلن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 3934/2020/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :ا�ست�سدار امر اأداء للمطالبة ب�سداد مبلغ وقدره )39.069( درهم  

طالب االإعالن : حممد عبداملنعم يحي م�سطفى - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنه: 1- ايهاب �سالمة حممد ب�سارات - �سفته بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن :  قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2020/9/23 الزام املدعي عليه/ 
ايهاب �سالمة حممد ب�سارات بان يوؤدي للمدعي/ حممد عبداملنعم يحي م�سطفى مبلغ 
وقدره )39.069( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف 
االمر  ا�ستئناف  يف  احلق  ولكم  وامل�ساريف  وبالر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى   2018/9/30

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   

اعلن حم�شر حجز بالن�شر 
 738/2018/211 تنفيذ عقاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اىل املدعي عليه/1-  اميريت�ص بي يف دبي ليمتد - وميثلها/جورجيا كاثلني كارتر - حاليا 
- �سابقا - اميريت�ص �سنالند بي يف دبي ليمتد -  جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/راكي�ص مدن الل بوهرا 
وميثله / ح�سن علي مطر الريامي 

قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2020/11/16 اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)6486046( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ واال بيع العقار رقم 460 الكائن مبنطقة 
اجلداف ا�سم املبنى بالزو فري�سات�ستي ارقام الوحدات 1004 - 1211 - 1702 - 2012 - 2221 
- V1  - 2720 - 2424 - 2423 - 2416 - 2324 - 2323 - 2320 - 2224 - 2223 والعائدة لكم 

بطريق املزايدة وفقا ملقت�سيات ن�ص املادة 295 من قانون االجراءات املدنية. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   
اعلن ن�شر 
  رقم )    ( 

املنذر:�سامح ح�سن ح�سن عبدالرحمن
املنذر اليه:ا�سرف فخري عزيز عو�ص اهلل

املو�سوع:ن�سر االنذار العديل امل�سدق حتت رقم:2020/1/151957
ينذر املنذر/املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )700.000( درهم خالل مده 
املنذر التخاذ كافة  �سي�سطر  واال  االن��ذار  ن�سر هذا  تاريخ  اي��ام من   5 اق�ساها 
بالتعوي�ص  واملطالبة  االأداء  امر  وا�ست�سدار  حقه  له  حتفظ  التي  االج���راءات 
بكافة  اليه  املنذر  حتميل  مع  املنذر  له  تعر�ص  �سرر  او  عطل  اي  عن  املنا�سب 

ر�سوم وم�ساريف الدعوى والتقا�سي واتعاب املحاماه
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   
    يف الدعوى رقم 2020/2763 جتاري جزئي  

لدى حمكمة دبي االبتدائية املرفوعة من املدعية/دريك اأند �سكل انرنا�سيونال �سركة م�ساهمة عامة
الثاين:�سفقات  ع��ل��ي��ه  امل��دع��ي   - ال��ط��ربي  �سعيد  ر���س��ي��د  ع��ل��ي��ه االول:خ����ل����دون  امل��دع��ي  ك��ال م��ن  ���س��د 

انرنا�سيونال لال�ست�سارات - املدعي عليه الثالث/فرج اأحمد عبدالباقي
ال�سادة/�سفقات انرنا�سيونال لال�ست�سارات ، وال�سيد/فرج احمد عبدالباقي

نوجه اليكم الدعوة للح�سور �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل متمد الجتماع اخلربة احل�سابية عن بعد املقرر 
انعقاده وفقا للتفا�سيل التالية

اليوم اخلمي�ص املوافق:2020/11/26 يف متام ال�ساعة 11:00 �سباحا - املكان مقر مكتب اخلبري الكائن 
م��ك��ت��ب:043524030 - هاتف  الطابق 24 مكتب 2403 - دبي - هاتف  زاي��د برج لطيفة -  ال�سيخ  ب�سارع 

جوال:00971527779700
وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي مالديكم من م�ستندات ترغبون يف تقدميها ويف حال تخلفكم عن 
احل�سور او عدم ار�سال وكيل قانوين عنكم خالل املهلة املحدد فان اخلبري �سيبا�سر اج��راءات اخلربة 

ويقدم تقريره للمحكمة من واقع امل�ستندات املتاحة
اخلبري احل�سابي/جابر كلنرت
خبري ح�سابي مقيد لدى حماكم دبي حتت رقم 178       

 اعلن بالن�شر مبوعد اجتماع
خربة احل�شابية

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   
اعلن مدعي عليه بالن�شر 

 لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة البتدائية املدنية الحتادية 
)جزئي( عمايل   SHCFICILABMIN2020 /0004459:يف الدعوى رقم 

اىل املدعي عليه:كنوز املدينة ملقاوالت البناء ذ.م.م
جمهول حمل االقامة:ال�سارقة النهده �سارع النهدة 065670301   0503654677

بناء على طلب املدعي:�ساجنيف كومار ياداف �ساندراما ياداف يف الدعوى املذكورة اعاله فانه قد 
اقام الدعوى مطالبا:من عدالة املحكمة ت�سجيل الدعوى واالعالن عليها ب�سورة من الئحتها 
واحلكم بالزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ اجمايل )7400( درهم والزامها بالر�سوم وامل�ساريف 
- انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2020/11/24 امام مكتب ادارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة 
االبتدائية املدنيه - مكتب رقم 14 )مكتب مدير الدعوى الدائرة العمالية( �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة 
ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور  رقمها اعاله بو�سفك 

مدعي عليه  -  حرر بتاريخ:2020/11/10
مدير اخلدمات الق�شائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية - موؤ�ش�شة جرين لين للمقاولت الكهروميكانيكية
)جزئي(  جتاري   AJCEXCIPOR2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000617/ 

اإىل املحكوم عليه : موؤ�س�سة جرين الين للمقاوالت الكهروميكانيكية 
  حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ: موؤ�س�سة االأ�سيل لل�سيانة العامه - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  
تنفيذه كاالآتي :  املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 172070.0 

 / اإعالنك  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  اأعاله  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
اإعالنكم بهذا االإخطار. 

ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - امام املحكمة املذكورة 
ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  

هدى عبداهلل الكعبي 
حمكمة عجمان 

حمكمة التنفيذ املدنية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   
اعلن مدعي عليه بالن�شر 

 لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان حمكمة ال�شتئناف املدنية الحتادية 
)كلي( جتاري   AJCAPCICOM2020 /0000386:يف الدعوى رقم 

اىل املدعي عليه:�سركة في�سل جا�سم التجارية

جمهول حمل االقامة:امارة دبي - جبل علي  - �ص.ب:1871 دبي

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2020/12/15 امام مكتب ادارة الدعوى حمكمة عجمان 

حمكمة اال�ستئناف املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى اال�ستئناف1( �سخ�سيا 

كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 

امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور  رقمها اعاله بو�سفك مدعي عليه  -  حرر بتاريخ:2020/11/22

مدير اخلدمات الق�شائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية - طلل �شامل عبيد وراق ال�شميلي
اأداء  اأمر   SHCEXCICPL2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002337/ 

اإىل املحكوم عليه : طالل �سامل عبيد وراق ال�سميلي 
  حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ: علي حممد �سليمان الغاوي الظهوري - اجلن�سية االمارات العربية املتحدة
 يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  
تنفيذه كاالآتي :  املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 145600.0 

 / اإعالنك  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  اأعاله  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
اإعالنكم بهذا االإخطار. 

ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - امام املحكمة املذكورة 
ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  

القا�شي/معت�شم احمد �شمري ابو�شادي 
حمكمة ال�شارقة 

حمكمة التنفيذ املدنية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية - اإياد م�شباح اأحمد الباز
)جزئي(  جتاري   AJCEXCIPOR2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001221/ 

اإىل املحكوم عليه : اإياد م�سباح احمد الباز 
  حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ: مارا�ص تركا -   يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  

تنفيذه كاالآتي :  املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 31344.0 
 / اإعالنك  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  اأعاله  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 

اإعالنكم بهذا االإخطار. 
ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - امام املحكمة املذكورة 

ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي/عبداهلل املر�شدي 
حمكمة عجمان 

حمكمة التنفيذ املدنية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة     

ا�سم ال�سركة : ال�سارية لتجارة قطع غيار ال�سيارات �ض.ذ.م.م  
العنوان : حمل رقم 3 ملك مبارك را�سد مبارك اجلافلة احلمريي بردبي - را�ص اخلور 
ال�سناعية 1. ال�سكل القانون:ذات م�سئولية حمدودة رقم الرخ�سة: 806496  رقم القيد 
باأنه  التنمية االقت�سادية بدبي  بال�سجل التجاري : 1344079 مبوجب هذا تعلن دائرة 
وذلك  اأع���اله،  امل��ذك��ورة  ال�سركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2020/11/17  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ  2020/11/17 وعلى من لديه اأي اعرا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
ال�سعايل   عبداهلل  ملك   204 رق��م  مكتب    : العنوان  واملحا�سبة  للتدقيق  اجلريودي 
ه��ات��ف:042389721 - فاك�ص:042389722،م�سطحباً معه كافة  العنز  -  دي��رة - هور   -

امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة     

ا�سم ال�سركة : بريوحاء للتجارة العامة �ض.ذ.م.م  
ال��ع��ن��وان : م��ك��ت��ب رق���م 104 م��ل��ك ورث����ة ح��ام��ل ب��ن خ����ادم - دي��رة/ال�����س��غ��اي��ة. ال�سكل 
القانون:ذات م�سئولية حمدودة رقم الرخ�سة: 200547  رقم القيد بال�سجل التجاري : 
51899 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل 
التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
وعلى من  بتاريخ  2020/11/23  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق    2020/11/23
لديه اأي اعرا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ايه & ام الن�ساري لتدقيق 
احل�سابات العنوان :  مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال 
نهيان - املركز التجاري االول  - هاتف:042955582 - فاك�ص:042955598،م�سطحباً معه 

كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
ال���ع���ن���وان :  م��ك��ت��ب رق����م 204 م��ل��ك ع���ب���داهلل ال�����س��ع��ايل  - دي����رة - ه����ور ال��ع��ن��ز  - 

هاتف:042389721 - فاك�ص:042389722 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور 
وذلك  ���ض.ذ.م.م   ال�سيارات  غيار  قطع  لتجارة  ال�سارية   : لت�سفية  اأع���اله 
العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى  بتاريخ 2020/11/17  دبي  مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2020/11/17 وعلى من لديه اأي اعرا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
كافة  معه  م�سطحباً   ، اأع���اله  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني 

امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/ايه & ام الن�ساري لتدقيق احل�سابات 
العنوان :  مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان - 

املركز التجاري االول  - هاتف:042955582 - فاك�ص:042955598 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور 
اأعاله لت�سفية : بريوحاء للتجارة العامة �ض.ذ.م.م  وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2020/11/23 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/11/23 
وعلى من لديه اأي اعرا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله ، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   
اعلن بالن�شر        

يف  الدعوى 1888/2020/11 مدين جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره )19363( درهم والفائدة 

القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد التام والزام املدعي عليه بامل�ساريف والر�سوم الق�سائية 
طالب االإعالن / 1-اوتو ا�سي�ست لتاجري ال�سيارات - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  احمد �سويكت حممد الهاجري -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  - جمهول حمل االقامة 
ي��وؤدي اىل املدعية مبلغ  اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان  مو�سوع االإع��الن :  قد 
املدعي  وال��زام  التام  ال�سداد  املطالبة وحتى متام  تاريخ  بواقع 9% من  القانونية  والفائدة  دره��م  وق��دره )19363( 
عليه بامل�ساريف والر�سوم الق�سائية ، نود اعالمكم انه قد مت ت�سجيل الدعوى املذكور بياناتها اعاله �سدكم لذا 
االبتدائية  الدعوى  اإدارة  امام   BOTIM املرئي تطبيق  االت�سال  برنامج  بالعلم واحل�سور عرب  التكرم  يرجى 
احلادية ع�سر على هاتف رق����م:00917543086937 يوم الثالثاء امل��واف��ق:2020/12/8 وذلك من ال�ساعة 8:00 �ص 
ولغاية ال�ساعة 12:30 ظ او احل�سور املرئي عن طريق مركز تقدمي اخلدمة املعتمد )الع�سيد( لتقدمي جوابكم 
على �سحيفة الدعوى ومرفقاتها �سورة من الئحة الدعوى + حافظة م�ستندات ميكنكم االطالع على م�ستندات 

الدعوى من خالل املوقع االلكروين ملحاكم دبي للتوا�سل يرجى االت�سال على 043347777
مدير دعوى

حماكم دبي

املحكمة  الإبتدائية    
العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   

اعلن بالن�شر        
يف  الدعوى 4208/2020/16 جتاري جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )92.771.25( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 

كفالة 
طالب االإعالن / 1-موارد للتمويل -  �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله :  عي�سى �سامل احمد احلر�سي -  �سفته بالق�سية : وكيل 
املطلوب اإعالنهما :  1-  نواب ح�سني غالم اكرب 2- غلمان لنقل املواد بال�ساحنات الثقيلة واخلفيفة �ص.ذ.م.م  

�سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما  - جمهويل حمل االقامة 
امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  م��و���س��وع االإع����الن :  ق��د 
ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة 12% من  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )92.771.25(
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم االحد  املوافق  2020/12/6  ال�ساعة 
8.30 �ص بقاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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القائمة  للكتاب  زاي��د  ال�سيخ  ج��ائ��زة  اأعلنت 
اخلام�سة  بدورتها  الرجمة  لفرع  الطويلة 
 175 ب��ني  9 كتب م��ن  ع�سرة ع��رب اخ��ت��ي��ار 

عمال مر�سحا لعام 2020 - 2021 .
اللغات  عن  مرجمة  اأعماال  القائمة  �سمت 
العربية و االإجنليزية والفرن�سية واالإيطالية 
وتون�ص  امل��غ��رب  م��ن  مرجمني  اإىل  تنتمي 
و�سوريا  وم�سر  ال�سعودية  العربية  واململكة 

واإيطاليا والواليات املتحدة االأمريكية.
العدد  على  االإجنليزية  اللغة  ا�ستحوذت  و 
االأع���ل���ى م���ن ال��ر���س��ي��ح��ات امل��خ��ت��ارة بواقع 
خ��م�����س��ة ت��ر���س��ي��ح��ات ب��ع��دم��ا اخ���ت���ارت جلان 
احلريري”  “مقامات  كتاب  والقراءة  الفرز 
الذي ترجمه مايكل كوبر�سون من الواليات 
االإجنليزية  اللغة  اإىل  االأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
حتت عنوان »Impostures«، واأ�سدرته 
جلامعة  ال��ت��اب��ع��ة  ال���ع���رب���ي  االأدب  م��ك��ت��ب��ة 

نيويورك عام 2020.
و �سمت القائمة اأي�سا اأربعة اأعمال اإجنليزية 
“الفكر  ك��ت��اب  وه��ي  العربية  اإىل  مرجمة 
تاريخ  نحو  الليربايل:  الع�سر  بعد  العربي 
هان�سن  دجن�ص  للكاتبني  للنه�سة”  فكري 
العربية  اإىل  ال��ذي ترجمه  و  واي�ص  وماك�ص 
�سوريا،  م���ن  امل��ط��ل��ب  ع��ب��د  ف������وؤاد  ال���دك���ت���ور 
عام  ح��دود  بال  موؤمنون  موؤ�س�سة  واأ�سدرته 
من  علماين”  “ع�سر  وك���ت���اب   ..2019

احلاج  نوفل  وترجمة  تايلور  ت�سارلز  تاأليف 
دار جداول  ع��ن  و���س��در  ت��ون�����ص  م��ن  لطيف 

للن�سر والرجمة والتوزيع عام 2019.
اللغة  م����ن  ت���رج���م���ت  ال����ت����ي  ال���ك���ت���ب  وم������ن 
كتاب  اأي�سا  العربية  اللغة  اإىل  االإجنليزية 
علوم  ���س��اع��دت  /ك��ي��ف  ال�����س��رق  م���ن  “نور 
العامل  ت�سكيل  على  االإ���س��الم��ي��ة  احل�����س��ارة 
وال���ذي  ف��ري��ل��ي،  ج���ون  الغربي/” ل��ل��ك��ات��ب 
من  با�سا  على  ف��وؤاد  اأحمد  الدكتور  ترجمه 
م�سر و اأ�سدره املركز القومي للرجمة عام 

 ،2018
يف  اال���س��ط��ن��اع��ي  ال����ذك����اء  “قيامة  وك���ت���اب 
الروبوتات حمل  اأن حتل  التعليم هل يجب 
والذي  ���س��ل��وي��ن،  ن��ي��ل  املعلمني؟” ل��ل��م��وؤل��ف 
اململكة  م��ن  ال�سمري  حاكم  في�سل  ترجمه 
الروافد  دار  واأ���س��درت��ه  ال�سعودية  العربية 
للن�سر  ال��ن��دمي  اب��ن  ودار  نا�سرون  الثقافية 

والتوزيع عام 2020.
و�سمت القائمة الطويلة كتابني مرجمني 
عن اللغة الفرن�سية اإىل العربية هما: كتاب 
الفنان  �سو�سيولوجيا   - االإ�سالمي  “الفن 
وترجمة  لعيبي  �ساكر  تاأليف  م��ن  الغفل” 
الكتاب  و�سدر  املغرب،  من  ذاك��ر  النبي  عبد 
عن املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر عام 
“الفال�سفة  كتاب  اإىل  باالإ�سافة   ،2020
وال����ذي  ف��اغ��ن��ري،  ب��ي��ري  والعلم” ل��ل��م��وؤل��ف 

املغرب  م��ن  تيب�ص  يو�سف  ال��دك��ت��ور  ترجمه 
واالآثار  للثقافة  البحرين  هيئة  واأ���س��درت��ه 

عام 2019.
لو�سرية  “م�ستوطنة  ك��ت��اب  اختيار  وج���رى 
 “  1300-1220 و�سقوطها  االإ�سالمية 
للموؤلف بيرو اإيجيدي، والذي ترجمه من 
من  ال�سمعي  اأحمد  العربية  اإىل  االإيطالية 
امل���دار االإ���س��الم��ي عام  تون�ص واأ���س��درت��ه دار 

 ،2019
“ ب����ني االإ����س���ك���ن���در وق��ي�����س��ر بالد  وك����ت����اب 
االإغريق وروما من خالل كتاب العرب” البن 
خلدون، والذي ترجمه اإىل االإيطالية ماركو 
 Ibn« اإيطاليا حتت عنوان  برانكو من  دي 
 Haldun tra Alessandro e
 Cesare La Grecia e Roma
 »nel Libro degli esempi

واأ�سدرته دار اإل بوليغرافو عام 2020.
و���س��ت��ع��ل��ن ج��ائ��زة ال�����س��ي��خ زاي����د ل��ل��ك��ت��اب عن 
ف��روع��ه��ا خالل  ملختلف  ال��ط��وي��ل��ة  ال��ق��وائ��م 
باملرحلة  للبدء  وذل���ك  ال��ق��ادم��ة،  االأ���س��اب��ي��ع 
و���س��ت��ق��وم جلان  ال��ك��ت��ب  ال��ث��ان��ي��ة م��ن تقييم 
القادمة  ال��ث��الث��ة  االأ���س��ه��ر  خ���الل  التحكيم 
الهيئة  اإىل  تقاريرها  ورف��ع  الكتب  بتقييم 
العلمية، والتي �ستختار بدورها الكتب التي 
جمل�ص  ليقوم  الق�سرية  القوائم  �ست�سملها 

االأمناء باعتمادها واختيار الفائزين.

•• اأبوظبي-الفجر: 

الثقافة  ل��دائ��رة  التابع  الثقايف،  املجّمع  افتتح 
الفنية  امل��ع��ار���ص  �سل�سلة  وال�سياحة-اأبوظبي، 
ق���اع���ات معار�سه  ي��ن��ظ��م��ه��ا يف  ال��ت��ي  اجل���دي���دة 
ت�ستمر حتى  والتي  االإنرنت،  وافرا�سياً عرب 
املقبل يف اأبوظبي، وذلك  العام  22 فرباير من 

�سمن برنامج املجّمع للفنون الب�سرية. 
اإبراز  اإىل  ت�سعى  ال��ت��ي  امل��ع��ار���ص  �سل�سلة  ت�سم 
الفنانني  م���ن  مل��ج��م��وع��ة  االإب���داع���ي���ة  امل���واه���ب 
ومنطقة  ال��دول��ة  م��ن  والنا�سئني  املخ�سرمني 
ال�����س��رق االأو����س���ط وخ��ارج��ه��ا، ث��الث��ة معار�ص 
�سامل:  “عبدالرحيم  م��ع��ر���ص  وه����ي  ف��ن��ي��ة، 

نظرة  ي��ق��دم  ال���ذي  وال�سكينة”،  ال�سخب  ب��ني 
للر�ّسام  واملهنية  ال�سخ�سية  احل��ي��اة  ع��ن  عامة 
والنّحات االإماراتي عبدالرحيم �سامل، ومعر�ص 
فناين  م��ن  جمموعة  ي�سم  ال���ذي  “مهرية” 
احتفاًء  الت�سويري  والر�سم  املتعددة  الو�سائط 
وي�سركون  �سامل،  عبدالرحيم  الفنان  باأعمال 
)ُملهمة  مهرية  �سخ�سية  ت�سكيل  اإع��ادة  يف  معاً 
لوحاته(،  يف  الرئي�سية  وال�سخ�سية  ال��ف��ن��ان 
عن  عبارة  وه��و  املبدعون”،  “الُكّتاب  ومعر�ص 
جمموعة ق�س�سية لطلبة من اأكادمييات الدار 
اأبوظبي والعني، مت اختيار كل  االثني ع�سر يف 
االإبداعية  ال��ك��ت��اب��ة  م�سابقة  خ���الل  م��ن  منهم 
العربية التي اأقيمت يف العام الدرا�سي 2019-

ق�سة   23 اأي�ساً  املعر�ص  �سيقدم  كما   ،2020
الذين ح��ازوا على  اإ�سافية من ق�س�ص الطلبة 
ت�سنيف الو�سيف يف م�سابقة الكتابة االإبداعية 

العربية.
خليفة  حممد  معايل  ق��ال  ذل��ك،  على  وتعليقاً 
امل���ب���ارك، رئ��ي�����ص دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ة - 
“نفخر باجلهود التي يبذلها املجًمع  اأبوظبي: 
الثقايف، اإذ اأنه يتيح للمواهب الفنية يف املنطقة 
ويف الدولة من�سة مل�ساركة مواهبهم واأعمالهم 
ال��ف��ن��ي��ة امل��م��ي��زة م���ع اجل��م��ه��ور، ل��ي��ت��م��ك��ن��وا من 
خاللها لعب دور حموري يف اإثراء امل�سهد الفني 
احلراك  دع��م  م�سرية  يف  وي�ساركوا  االإم����ارة  يف 
ال��ث��ق��ايف ف��ي��ه��ا. وت���اأت���ي ه����ذه اجل���ه���ود لر�ّسخ 

الثقافة  دائ��رة  يف  اال�سراتيجية  خططنا  �سري 
ثقافية  جتربة  تقدمي  اإىل  الرامية  وال�سياحة 
م��ت��ف��ّردة يف اأب��وظ��ب��ي  واإث����راء احل���وار الفني يف 

االإمارة وعرب الدولة«.
واأ�ساف املبارك: “�ستتيح هذه املعار�ص الثالثة 
الفني،  ���س��غ��ف��ه��م  ل��ل��ج��م��ه��ور الإ���س��ب��اع  م��ت��ن��ف�����س��اً 
واالإر�سادات  التوجيهات  يتما�سى مع  وذلك مبا 
تر�سيخه  الثقايف  املجًمع  ليوا�سل  احلكومية، 
ومن�سة  للفنون  عاملياً  م��رك��زاً  ب�سفته  ملكانته 
على  خ��ربت��ه��م  م�����س��ت��وي��ات  مبختلف  ل��ل��ف��ن��ان��ني 

م�ستوى الدولة واملنطقة«. 
وكيل  �سعود احلو�سني  �سعادة  قال  ومن جانبه، 
باالإنابة:  اأبوظبي   - وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة 

نتاج  ن��رى  عندما  الفخر  م�ساعر  “تعرينا 
الثقافة  دائ����رة  امل��ب��ذول��ة يف  اجل��ه��ود احل��ث��ي��ث��ة 
الإثراء  الثقايف  واملجّمع  اأبوظبي   – وال�سياحة 
احل��وار الفني والثقايف يف االإم��ارة، فمن خالل 
ل��ف��ن��ان��ني خم�سرمني  امل���ع���ار����ص  ه����ذه  ت��ن��ظ��ي��م 

ونا�سئني،
مو�سوعات  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سليط  اإىل  ن�سعى   
و�سخ�سيات فنية مميزة متّكنت من خلق تواجد 
قّيم وفّعال لها يف ال�ساحة الفنية املحلية وعلى 
م�����س��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة م��ث��ل ال��ف��ن��ان ع��ب��د الرحيم 
�سامل. االأمر الذي ينعك�ص اأي�ساً على م�ساعينا 
اأبوظبي  امل�����س��ت��م��ّرة ل��دع��م من��و وازده������ار ب��ي��ئ��ة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وت��ر���س��ي��خ م��ك��ان��ة االإم�������ارة كموطن 

لالإبداع والتنامي الثقايف«. 
الثالثة  الفنية  املعار�ص  اأن  اإىل  االإ���س��ارة  جتدر 
يف  وذل���ك   ،2021 ف��رباي��ر   22 ح��ت��ى  ت�ستمر 
قاعات املعار�ص باملجّمع الثقايف، حيث �ست�ستقبل 
اجلمهور يومياً من ال�ساعة 10 �سباًحا حتى 7 

م�ساًء )اجلمعة من ال�ساعة 2 م�ساًء(.
وجدير بالذكر، اأن املجمع الثقايف يلتزم خالل 
واالحتياطات  االإج�����راءات  بكافة  العر�ص  اأي���ام 
واالإر�سادات  ل��ال���س��راط��ات  وف��ق��اً  االح���رازي���ة 
واملهتمني.  ال���زوار  �سالمة  ل�سمان  احلكومية 
االإنرنت،  عرب  املعار�ص  ا�ستك�ساف  ميكن  كما 
مما يتيح للجمهور الو�سول املبا�سر اإىل الفنون 

من راحة منازلهم.

بتنظيم دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي

املجّمع الثقايف يطلق جمموعة من املعار�ش اجلديدة يف اإطار برنامج الفنون الب�شرية

اأك�����دت ���س��م��و ال�����س��ي��خ��ة خ��ول��ة ب��ن��ت اأح���م���د خليفة 
اآل  زاي��د  بن  طحنون  ال�سيخ  �سمو  ح��رم  ال�سويدي 
موؤ�س�سة  رئي�سة  الوطني  االأم���ن  م�ست�سار  نهيان 
ولة للمبدعنَي  الدَّ اأّن رعاية  خولة للفن والثقافة 
وامل��ف��ك��ري��ن ج���اءت ع��ل��ى ن��ح��ٍو مل ي��ع��رف ل��ه مثيٌل 
ولة  الدَّ اأن��ح��اء  كافة  واالإب���داع يف  التنوع  من حيث 
ن���وؤدي م��ا توجب  اأن  اإال  ال��رع��اي��ة ال منلك  وب��ه��ذِه 
الَوطَن  تخدُم  املدين  املجتمع  ِمن  كموؤ�ّس�سة  علينا 

واملواطن “فالَقلَُم اأَنا ...والَفنُّ َنْحنُ” .
واأو����س���ح���ت ���س��م��و ال�����س��ي��خ��ة خ��ول��ة ال�����س��وي��دي يف 
“ وام” -  االإم����ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  ت�سريح خا�ص 
مبنا�سبة مرور عام على تاأ�سي�ص املوؤ�س�سة - اأنه يف 
ظّل تف�سي وانت�سار “كوفيد 19” يف اأنحاء العامل 
دون  ذلك  َيُحْل  انت�ساره مل  واكبت  التي  واملحاذير 
ا�ستمرار ن�ساط املوؤ�س�سة وذلك من خالل ا�ستخدام 

تقنيات “التعلم عن بعد” والتوا�سل َعرب املن�ساِت 
ال��رق��م��ّي��ة ف���اأخ���ذت ب��احل��ي��ط��ة واحل����ذر م��ن خالل 
ن�ساطها  يتوقف  ومل  املخت�سة  اجل��ه��ات  تعليمات 
 : مقوَلَتْي  من  اتخذت  حيث  باملتعلمني  وات�سالها 
يا وطن” ل�ساحب  “ملتزمون  “الت�سّلون هم” و 
اآل نهيان ويل عهد  ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة �سعاراً 
رب والَعطاء الإثراء الوطن  للمزيد من اجُلهد وال�سّ

عاب. فنياً وثقافياً رغم ال�سِ
واأ�سافت �سموها : “ من جتربتنا ويف بحر �سنة من 
بدايتنا وخالل تف�ّسي الوباء ازداد ِحر�ص املوؤ�س�سِة 
التي قامت من  وؤى واالأه���داف  ال���رُّ امل�سي يف  على 
زال��ت العزمية واالإ���س��رار مقرنني يف  اأجلها وم��ا 
وتك�سف  االهتمام  دائ���رِة  لتو�سعِة  مدرو�سٍة  خّطة 
الثقافاِت والفنوِن وذلك  البحوث واال�ستق�ساء يف 
التجربِة  من  واال�ستفادة  ال�ّسابقة  املرحلة  بتقييِم 

مبو�سوعيٍة وثباٍت وتطّلٍع نحَو االأف�سل«.
و موؤ�س�سة خولة للفن والثقافة هي موؤ�س�سة غري 
ربحية تاأ�س�ست عام 2019 بهدف تفعيل االهتمام 
بالفنون الكال�سيكية واملعا�سرة والركيز على فّن 
اخلّط العربّي من حيُث اأمناطُه ومدار�ُسه واأعالُمه 
وقواُعده وما ا�ستجدَّ من مالمح التطوير والتجدد 
اإىل �سقل  ال��ق��رون و���س��واًل  م��ّر  يف ت�سكيالته على 
املواهب ال�ساّبة ورفدها بكل املعارف امل�ستجدة على 
ال�ساحة الفنّية والثقافية و تر�سيخ الّلغة العربية 
واملنثور وبهذا  امل��وزون  ب�سقيه  واأدب��اً  و�سرفاً  نحواً 
وتاأ�سيل  والفكري  االإبداعي  املحيط  �سور  تكتمل 
قواعد التعامل مع الفنون والثقافات وفهمها بكّل 

�سوره.
ال����وزارات  م��ع  التوا�سل  على  املوؤ�س�سة  حت��ر���ص  و 
اإبرامها  خ��الل  من  الدولة  وموؤ�س�سات  االإحت��ادي��ة 
ع����ددا م���ن م���ذك���رات ال��ت��ف��اه��م م���ع ك���ل م���ن وزارة 
اإك�سبو وموؤ�س�سة  واإدارة معر�ص  والتعليم  الربية 
متحف  واإدارة  ال��ه��م��م  الأ����س���ح���اب  ال��ع��ل��ي��ا  زاي�����د 
توثيق  االإلكرونّية، كما مت  القرية  واإدارة  اللوفر 

ال��ق��راآن��ي��ة وال����زخ����ارف ع��ل��ى واجهات  �����س��و���ص  ال��نُّ
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  م�سجد  وقباب 
والتوا�سل والبحث يف منا�سباٍت كيوم زايد للعمل 
االإن�سايّن ويوم املراأة االإماراتية ومعر�ص ال�سارقة 
للكتاب، كما عقدت املوؤ�س�سة بالتعاون مع موؤ�س�سة 
زايد العليا الأ�سحاب الهمم ور�سة يف تعليم اخلط 
باملواد  ت��زوي��ده��م  خاللها  مت  بعد”  “عن  العربي 
الالزمة لتعلم و ممار�سة اخلط الكويف الهند�سي 

.
و ت��ن��اول��ت امل��وؤ���س�����س��ة خ���الل م�����س��رية ع��ام��ه��ا االأول 
املكتوبة  وامل�ساحف  كاملخطوطات  اأخ��رى  جماالت 
عّم” –  “جزء  م��ث��ل  م��رم��وق��ني  خ��ط��اط��ني  ب��ي��د 
 – اآقديك/1861  – اأَحمد الكامل  بخّط الّن�سخ 
1941/ واملقتنيات االأثرية واملطبوعات والّلوحات 
واملقتطفات  ب��االأدب  التعريفات  ن�سر  ومّت  اخلطّية 
االأدب���ي���ة م���ن ِح���َك���ٍم و ن�����س��ائ��ح وط���رائ���َف واخل���ّط 
الكال�سيكّية  والفنون  وال��َورق  والّزخرفة  باأنواعِه 
القلم  وموا�سفات  بيانها  وفنون  العربّية  والّلغة 

َقلَة والّتذهيب واخَلَزف. والتعامل معه وامل�سْ
واملراجع  بالكتب  املوؤ�س�سة  مكتبة  رف��د  مّت��ت  كما 
الباحثني  ودع����وة  وال��ث��ق��اف��ة  ب��ال��ف��ّن  ال�����س��ل��ة  ذات 
احل�سارة   : امل����اج����دي  د.خ����زع����ل  االأك����ادمي����ي����ني 
اأوزجاي  حممد  متميزين  وخطاطني  ال�سومرية 
الإل���ق���اء امل��ح��ا���س��رات ك���ٍل يف اخ��ت�����س��ا���س��ه، وعقدت 
جنا  للفنان   : احل���رف  جت��ل��ّي��ات   : الفنية  ال��ور���ص 
املهداوي وخّطاط الثلث : حمّمد العبيدي وفّناين 

الزخرفة واملنمنمات : عليجان جانبور.
كما امتد ن�ساط املوؤ�س�سة اإىل و�سع كراري�ص اخلّط 
ال��ع��رب��ّي : ال��ك��ويّف ال��رب��ي��ع��ّي وال��رق��ع��ة م��ن اإعداد 
اخلّطاط االإماراتي حممد مندي وهي نواٌة الإعداد 
 “ جمالياته  وي��ت��ذوق  ويحّبه  ب��اخل��ّط  يهتّم  جيل 
جمال  ويف  واأتعلم”..  واأّل�����ون  ال�سغري”  ال��ف��ن��ان 
املو�سيقيني  ال��ت��ع��اون م��ع ع���دد م��ن  امل��و���س��ي��ق��ى مت 
العامليني اأبرزهم جورج زامفري و مي�سيل فا�سل ، و 
يف الفنون الكال�سيكية / الر�سم / نظمت املوؤ�س�سة 

مقابالت فنية مع كل من الفنانني ح�سن جوين و 
نزار ظاهر اىل جانب فنانني اآخرين .

اإعداد  اإىل  الثقافة  و  للفن  �سعت موؤ�س�سة خولة  و 
للخطاطني  ال��ف��ن��ي��ة  ل��الأن�����س��اب  ب���ي���ان���ات  ق���اع���دة 
امل��ج��ازي��ن ل��ب��ل��ورة م��الم��ح امل���دار����ص اخل��ط��ي��ة من 
خ��الل م��ب��ادرة “ �سجرة اخل��ط��اط��ني امل��ج��ازي��ن “ 
العربي  اخل��ط  يف  تدريبية  دورات  تنظيم  بجانب 
ودورات   / – فرهاد قورلو  الثلث اجللي  / اخلط 
نور  – م��ائ��دة  االإ���س��الم��ي��ة  ال��زخ��رف��ة  تدريبية يف 

واأخرى يف ر�سم البورتريت : حممد هتلر.
ويف ال�سياق نف�سه متَّ تكليف من يوثق تاريخ اخلط 
د.اإدهام حن�ص وتاريخ احل�سارات د.خزعل املاجدي 
ويف هذا االإطار انفتحت نافذٌة وا�سعٌة من االهتمام 
والتوا�سل باملوؤ�س�سة من قبل اخلطاطني واملهتمني 

يف العامل .

خولة ال�شويدي: االإمارات اأولت املبدعني واملفكرين اهتماما الفتا
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فى  للم�ساركة  الذي حم�سك  ما  البداية..  • فى 
حكاية "الزم اأعي�ص"؟

العمل  يف  للم�ساركة  حم�سني  م��ا   -
اأنه يناق�ص فكرة جديدة وخُمتلفة 
الدرامية  االأعمال  لها  مل تطرق 
"البهاق"،  مر�ص  مثل  قبل  من 
وال���ف���ك���رة امل��ح��ي��ط��ة ب��ه��ا وهى 
باال�سافه  عام،  ب�سكل  التنمر 
اإىل اأن العمل مكتوب بطريقة 
ج���ي���دة ج��������داً، ووج�����ود 

املخرجة مرمي اأحمدي، وطاقم العمل بالكامل.
لك؟ "�سريف" بالن�سبة  �سخ�سية  يف  املميز  • وما 

"�سريف"  �سخ�سية  يل  فبالن�سبة  للغري،  تقّبله  ه��و   -
لي�ست جمرد �سخ�سية بقدر ما متثل فكرة االإن�سان الذي 
يتقبل االآخر مهما كان �سكله ومظهره، واأن مر�ص "نور" 
كان من املمكن اأن يكون عنده هو اأو عند اأي �سخ�ص اآخر، 
فهو مل ينظر لها من هذا املنظور بل كل ما فكر فيه اأنه 

يحبها ومل يجد م�سكلة يف ذلك.
لنف�ص موقف  اإذا ما تعر�ست  رد فعلك  �سيكون  • وكيف 
مثل  �سخ�سية  حت���ب  اأن  امل��م��ك��ن  م���ن  ه���ل  "�سريف" 

"نور"؟
- اأكيد اأمتنى اأن يكون رد فعلي مثل "�سريف"، لكن عندما 
نتعر�ص للمواقف تفكرينا وردود افعلنا ممكن اأن تتغري، 
لكن اأ�سعى اأن اأكون مثله فى فكرة اأنه �سخ�ص ال يتنمر 
ومل ينظر لها من منظور �سكلها، واأنا عموما ل�ست 
باملظهر فما  الذين يهتمون كثرياً  االأ�سخا�ص  من 

يهمني هو طبيعة االإن�سان الذي اتعامل معه؟.
عليك؟ اأثر  وكيف  للتنمر  تعر�ست  • هل 

يتعر�ص  ي��وج��د �سخ�ص مل  اأن���ه ال  اأع��ت��ق��د   -
بن�سبه ب�سيطة، وبالفعل  للتنمر حتّى ولو 
�سخ�سية  الأنني  ج��داً  باملو�سوع  ت��اأث��رت 
اأظهر  ال  اأن  اأح���اول  اأنني  مع  ح�سا�سة 
القا�سية  ال�سعبة  املواقف  ذلك، لكن 
جترحني وتاأثر علَي، لكن بقدر ما 
�ساعدين  بال�سرر  ذل��ك  علَي  ع��اد 
اأمتكن  الأن��ن��ى  ال���دور  ف��ى جت�سيد 
من االإحتفاظ بامل�ساعر 
ا�سرجعها  واأن 
واأق���دم���ه���ا اأم����ام 
ال������ك������ام������ريا، 
اأع����دل  واأن 
وج���������ه���������ت 

وتاأثرت  للتنمر  تعر�ست  اإذا  الأن  يتغري،  وتفكري  نظري 
به لن اتنمر على اأي �سخ�ص اآخر.

"الزم  حكاية  اأن  تعتقد  هل  االأفعال  ردود  خالل  • من 
اأعي�ص" حققت الهدف املرجو منها؟

ب�سكل كبري  اأننا حققنا ذلك، فالنا�ص تعاطفت  اأعتقد   -
تعليق  اأي  يكن هناك  "البهاق" ومل  اأ�سحاب مر�ص  مع 
به تنمر باأي �سكل من االأ�سكال، كما اأنهم غ�سبوا ب�سكل 

كبري من النا�ص الذين ي�سبهون �سخ�سية "حامت"، 
مع اأنني مل اأجد اأنه كان ما قام به حامت كان خطاأ.. الأنها 

مل تخربه باحلقيقة من البداية،
اأن��ه لن  ت�سعر  كان معها حق الأنها كانت  اأي�ساً   ونورهي 
كانتا  وامل��وؤل��ف��ة  امل��خ��رج��ة  اأن  م��ن  ال��رغ��م  فعلى  يتقبلها، 
حمايدتني يف طرح ال�سخ�سيات لكن النا�ص تعاطفت مع 
نو�سلها  اأن  اأردنا  التي  الر�سالة  هذه  اأن  واأعتقد  "نور"، 

للجمهور.
"حتقيق"؟ م�سل�سل  عن  • وماذا 

- اأوا�سل حالياً ت�سوير م�سل�سل "حتقيق"، وما حم�سني 
للم�ساركة فى هذا العمل اأنه عمل يتناول ق�سية مل يتم 
تناولها من قبل مثل ما حدث يف "الزم اأعي�ص" فجميعنا 
يف  نناق�سه  مل  لكن  "البهاق" م��وج��ود  مر�ص  اأن  نعرف 

اأعمالنا، 
�سوف  وال��ن��ا���ص  ج���داً  خُمتلفة  �سخ�سية  ���س��اق��دم  اإين  و 

ت�ستغرب من ال�سكل الذي �ساظهر به.
فى  م�ساركتك  عن  املا�سية  الفرة  يف  اأخبار  • انت�سرت 

م�سل�سل "جنيب زاهي زرك�ص" هل هذا �سحيح؟
عن  اأعتذرت  لالأ�سف  لكن  علَي،  عر�ص  العمل  بالفعل   -
لكني  اأخ��رى،  اأعمال  بت�سوير  ارتباطي  ب�سبب  امل�سل�سل 
منتظرا  كنت  الأنني  فيه  متواجدا  اأك��ون  اأن  اأمتنى  كنت 
جداً اأن يجمعني عمل باالأ�ستاذ يحيي الفخراين، فالعمل 

معه �سرف يل،
 باالإ�سافة اإىل وجود االأ�ستاذ عبدالرحيم كمال واملخرج 

�سادي الفخراين.
اأعي�ص"؟ "الزم  بعد  اجلديدك  • ما 

"هجمة مرتدة"، فهو كان من  انتظر عر�ص م�سل�سل   -
امل��ق��رر ع��ر���س��ه خ���الل �سهر رم�����س��ان امل��ا���س��ى لكن 
���س��اء اهلل  واإن  ك���ورون���ا،  ب�سبب ظ���روف  ت��وق��ف 

يعر�ص يف رم�سان القادم،
 كما انتظر عر�ص فيلم "قمر 14" واأنا اأراهن 
وجميلة  خُمتلفة  فكرة  الأن��ه  الفيلم  ه��ذا  على 
ينال  اأن  واأمت���ن���ى  ج��دي��د،  ب�سكل  وم��ط��روح��ة 

اإعجاب اجلمهور.

ريهام حجاج ت�شارك يف 
)وكل ما نفرتق( لرم�شان 

2021
م�سل�سل  لتقدمي  حجاج  ريهام  النجمة  مع  اجلنايني  ط��ارق  املنتج  تعاقد 

.2021 الرم�ساين  نفرق" للمو�سم  ما  "وكل 
امل�سل�سل ق�سة ومعاجلة درامية ملحمد اأمني را�سي والتي كانت اأخر اأعماله 
اأحمد  اإبلي�ص" بجزئيه االأول والثاين، وتاأليف  "مملكة  املعرو�سة م�سل�سل 
وائل الذي كانت اأخر اأعماله الرم�سانية م�سل�سل "100 و�ص" ومعه يا�سر 
" ال�سيدة االأوىل"، ويخرجه  اأعماله م�سل�سل  اأخر  عبد املجيد الذي كانت 

كرمي العدل الذي يعر�ص له حاليا م�سل�سل "اأ�سود فاحت" .
وكانت اأخر اأعمال النجمة ريهام حجاج م�سل�سل " ملا كنا �سغريين" الذي 

حقق جناحا كبريا يف رم�سان املا�سي.

تامر ح�شني... ملاذا اأطلق عليه 
اجلمهور "جنم اجليل"

وفى االأيام القليلة املا�سية، تعر�ص الفنان تامر ح�سنى، 
ب�سمة  املغربية  الفنانة  زوج��ت��ه  م��ع  عائلية  مل�سكلة 
بو�سيل، ومت و�سعها على ال�سو�سيال ميديا ب�سكل 
االنف�سال  ب��ودار  لُتعلن عن  انفعاىل من زوجته 
الر�سمى بينهما؛ ولكن تناقلتها من�سات التوا�سل 
اأ�سبح  والبع�ص  ب�سكل غري م�سئول  االجتماعى 
يبدى راأيه وكاأنه فرًدا من عائلتهم، لُتربز مدى 
ا�ستخفاف ال�سو�سيال ميديا باحلياة وانعدامها 
من االخالق واالإن�سانية والتى اأ�سبحت ت�سيطر 
فى  االأ�سخا�ص  م��ن  العديد  على  كبري  ب�سكل 

جمتماعتنا العربية.
وخرج جنم اجليل فى موقف رجوىل وبثبات 
انفعاىل ليحتوى تلك امل�سكلة ب�سكل عقالنى، 
واأبنائه  اأ����س���رت���ه  ع��ل��ى  خ���الل���ه  م���ن  حُم���اف���ًظ���ا 
كبرية  حب  ق�سة  جمعهم  طاملا  ال��ذى  وزوجته 
ولكنه  ل�سنوات،  احل��ي��اة  م�سوار  ف��ى  وم�ساندة 
عرب  "اال�ستورى"  خ��ا���س��ي��ة  ا���س��ت��خ��دام  ف�����س��ل 
االجتماعى  ال��ت��وا���س��ل  ب��وق��ع  ال��ر���س��م��ى  ح�سابه 
وعودة  امل�سكلة  تلك  اإنتهاء  لُيعلن عن  ان�ستجرام 
)ب�سمة  ق���ائ���اًل:  زوج���ت���ه  م���ع  لطبيعتها  االأم�����ور 
و�سلمتي  كوي�ص  مفكرتي�ص  انتي  لال�سف  حببتي 
ودنك ل�سر ال�سو�سيال ميديا ع�سان كام تعليق كالمهم 

فارغ ن�سوكي انك عرفتيني واأنا م�سهور ودي طبيعة �سغلي 
اأزاي و�سلوكي للزعل  اللي عرفتيني عليها وحبتيني بيها، 
والبعد فرة.. املهم اأنا م�ص هزعل منك وال ير�سيني زعلك 
انتي حبيبتي وام والدي.. اأنا �سهرك و�سندك مهما ح�سل، 
نا�ص  اأقوله لعل نكون �سبب خري يف توعية  اللي عايز  ب�ص 

كتري(.
اأي حد بيزعل من حد بيطلع يكتب عليه يف  ملا  ليه  وتابع 
ال�سو�سيال ميديا طب حتي يكلمه االأول ايه عالقة النا�ص 
بعالقة �سخ�سية بني اتنني ممكن تتحل يف التليفون اأو يف 
زيارة رحيمة ما بينهم وياريتها م�سكلة ا�سال.. ربنا جعل ما 
بينا مودة ورحمة ع�سان كدا لالأ�سف انتي عرفى اأن يف نا�ص 
يف طبيعتهم حب خراب البيوت وم�ص هنخل�ص منهم ب�ص 

انتي اللي هتخل�سي من فكرة انك ت�سمعيهم(.
دعولنا  اللي  النا�ص  طاقة  مع  تركزي  )ياريتك  واأ���س��اف: 
اللى  والفنانني  النا�ص  كل  ب�سكر  انا  وفعال  لوالدنا  ودع��وا 
�سعوا يف اخلري لينا.. وان��ا واث��ق انك دلوقتي زعالنة انك 
كتبتي ك��دة.. هو ت�سرف متهور منك ب�ص وال يهمك م�ص 
ول�سة  علمتك  ي��ام��ا  وان���ا  ويتعلم  يغلط  االن�����س��ان  ان  عيب 
هعلمك كان نف�سي الكالم ده يكون بينا لكن انتي ا�سركتي 
اجلمهور الكرمي فكان الزم ارد هنا.. وبينا حب عايل وحياة 
ليهم  يخلينا  رب��ن��ا  فيها  م��ا  اأغ��ل��ي  وبيتنا  واأوالدن����ا  ك��رمي��ة 

ويخليهم لينا يارب..  متهورة ب�ص بحبك(.

تلفة وخمخُ جديدة  فكرة  اأعي�ض" يناق�ض  "لزم 

خالد اأنور: املواقف ال�شعبة القا�شية 
جترحني وتاأثر علَي
فنان متميز، يرتك ب�سمة يف كل دور يوؤديه، ا�ستطاع اأن يدخل قلوب امل�ساهدين بب�ساطة اأدائه 

وعمقه يف نف�ض الوقت، لديه كاريزما وح�سور قوي، ذلك ما مكنه من تكوين قاعده جماهريية 
كبرية يف وقت ق�سري، هو الفنان خالد اأنور، الذي اأ�سبح حديث مواقع التوا�سل الجتماعي يف 

والتى عر�ست  اأعي�ض"،  "لزم  �سريف يف حكاية  �سخ�سية  بعد تقدمية  املا�سية  الأيام 
�سمن حكايات م�سل�سل "اإل اأنا".للوقوف على اأ�سباب م�ساركته يف العمل، والكثري من 

التفا�سيل التي كان معه هذا احلوار...

لٌيثبت  اجلمهور،  له  ومنحه  جدارة  عن  ح�سنى،  تامر  الفنان  ا�ستحقه  الذى  اللقب  ذلك  اجليل"،  "جنم 
على مر ال�سنوات مدى ا�ستحقاقه له بفنه ومواقفه الن�سانية اللمتناهية، حيث جنح فى حفر ا�سمه 
ا واأ�سبحت اأعماله الفنية عنواًنا للنجاح. فى املجال املو�سيقى وال�سينمائى؛ بل والتاأليف اأي�سً
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فوائد احلجامة للن�شاء 
رائعة 

احلجامة هي نوع من العالج البديل الذي كان معتمداً منذ القدم، وخالله 
اأو الفا�سد  اأو كا�سات هواء على اجللد ل�سفط الدم الهرم  اأكواب  يتم و�سع 

املوجود يف ج�سم االإن�سان، متهدياً لتجدده.
هذه  فيها  تو�سع  التي  املناطق  يف  الدموية  ال���دورة  من  احلجامة  وتزيد   
وحت�سني  الع�سالت،  توتر  تخفيف  على  يعمل  مما  الكا�سات،  اأو  االأك���واب 
�ساّمة  اأن�سجة  واإن�����س��اء  اخل��الي��ا،  اإ���س��الح  وتعزيز  ع��ام،  ب�سكل  ال��دم  تدفق 

واأوعية دموية جديدة يف االأن�سجة.
رعايتهم  ال�ستكمال  البع�ص  ي�ستخدمها  ل��ذا  ع��دي��دة،  ف��وائ��د  وللحجامة 

ملجموعة من امل�ساكل اجل�سدية التي يعانون منها.

اأنواع احلجامة
هناك 3 اأنواع من احلجامة، وهي:

من  ق��دمي��اً  ال��ه��واء  ك��ا���س��ات  ا�ستخدام  يتم  ك��ان  اجل��اف��ة:  احل��ج��ام��ة   1-
اإ�ستخدام  اإىل  االأم���ر  ت��ط��ور  ث��م  ب��ال��ف��م،  وي��ت��م �سفطها  ق���رون احل��ي��وان��ات، 
اأنواع  وظهرت  املقوى؛  البال�ستيك  كا�سات  ثم  وم��ن  الزجاجية،  الكا�سات 
جديدة كال�سيلكون وغريها، وفائدتها �سحب الدم الهرم وحب�سه يف اجللد، 

وبالتايل تن�سيط اجلهاز الليمفاوي، وفتح القنوات الكهرومغناطي�سية.
من  وال�سوائب  الهرم  ال��دم  ا�ستخراج  فائدتها  الرطبة:  احلجامة   2-
الع�سب  اإر���س��ال، من خ��الل  فُي�سار  خ��الل اجللد بخدو�ص �سطحية ج��داً، 
احل�سي املوجود يف اجللد، ر�سالة اإىل الدماغ باأنَّ اجل�سم يفقد الدم، ومن 
فتح  وبالتايل  ج��دي��د،  دم  ب�سناعة  لتوجيهه  العظمي  للنخاع  اإر���س��ال��ه  ث��م 

القنوات الكهرومغناطي�سية وحت�سني كل وظائف اأع�ساء اجل�سم.
بالظهر،  ع�سلي  �سّد  من  يعاين  ملن  عملها  يتم  املتزحلقة:  احلجامة   3-
من  ال��دم  و�سحب  بالزيت،  ج��ي��داً  اجللد  ترطيب  م��ن  ب��د  ال  و�سعها  وقبل 

الداخل با�ستخدام كا�سات الهواء.

فوائد احلجامة للن�ساء
للحجامة فوائد �سحية عديدة للن�ساء، ولعل اأبرزها اأنها:

- تلعب دوراً كبرياً يف اإحداث توازن هرموين يف ج�سم املراأة.
- ت�ساعد يف تقليل الهبات ال�ساخنة.

- تخل�ص املراأة من اخلمول والك�سل، ومتنحها ن�ساطاً وحيوية.
- حت�ّسن من احلالة النف�سية للن�ساء وحتديداً يف مرحلة �سن الياأ�ص.

- تخفف من اآالم ال�سداع والظهر، وكذلك التهاب املفا�سل.
- ت�سهم يف عالج نزالت الربد واالإنفلونزا.

- ت�سهم يف عالج م�ساكل الدورة ال�سهرية عند الن�ساء، وكذلك فقدان الوزن 
والعقم.

ال�ساخن؟ املاء  اأم  البارد  املاء  اأخف..  •  اأيهما 
- املاء البارد.

والأر�ض  ال�سم�ض  بني  امل�سافة  اأكرب،  امل�سافتني  • اأي 
اأم امل�سافة بني الأر�ض والقمر؟

- امل�سافة بني ال�سم�ص واالأر�ص حيث تعادل حوايل 385 �سعف امل�سافة 
بني االأر�ص والقمر.

• ما هي املدينة التي ت�ستخدم خيوط العنكبوت يف 
حياكة الأقم�سة؟

- مدغ�سقر.
ال�سم�ض؟ حرارة  درجة  تبلغ  •  كم 

- على ال�سطح، ت�سل حرارة ال�سم�ص اىل 5600 درجة مئوية.. بينما 
يف باطن ال�سم�ص، فت�سل اىل 15 مليون درجة مئوية.

الكبار. ي�سيب  مما  اأقل  بن�سب  ولكن  اأي�سا  االأطفال  ي�سيب  ال�سقيقة  �سداع  اأن  تعلم  •هل 
منها. مرتبة  اأعلى  فهو  الفطنة  متام  الذكاء  اأن  والفطنة  الذكاء  بني  • الفرق 

خمتلفة. ل�سان  ب�سمة  له  �سخ�ص  فكل  اال�سابع  ب�سمة  • مثل 
االخ�سر. هو  للزمرد  املميز  • اللون 

مرتفع. ثمنه  ان  للزمرد  ال�سيئة  • ال�سفة 
الكوهنيور. هي  ما�سة  ا�سهر  • ا�سم 

ال�سينيون. هم  احلدائق  ان�ساء  فكرة  ابتكر  �سعب  • اول 
العطور. �سناعة  يف  قيمة  مادة  وهو  العنرب  حوت  اأمعاء  من  ي�ستخرج  • العنرب 

الدافئة. املياه  من  اأ�سرع  ب�سكل  الباردة  املياه  يف  ت�سري  • البواخر 
 !!! والكتابة  القراءة  جتهل  كانت  البكر  �سك�سبري  ابنة  ان  ت�سدق  • هل 

الدم  يف  احلم�سية  الدهنيات  زيادة  اىل  يوؤّدي  واخلمور  والقهوة  ال�ساي  �سرب  يف  االفراط  اأن  تعلم  •هل 
والذي يوؤّدي بدوره اىل ن�سبة الكول�سرول يف الدم والعامل االأ�سا�سي يف ت�سّلب ال�سرايني.

كبري. جناح  وتلقى  الثلج  بكمادات  يعالج  املفا�سل(  )روماتيزم  الروماتيزم  حاالت  بع�ص  اأن  تعلم  •هل 
العادية وت�سل حاجة  يوميا يف احلاالت  ي�سرب 1-5،1 لير ماء  اأن  لكل فرد  ال�سروري  اأنه من  تعلم  •هل 
اجل�سم للماء اىل ح��وايل 3 لير يف االأي��ام احل��ارة وعند بذل اجلهد حيث يفقد اجل�سم يف احلالتني ن�سبة 

كبرية من العرق.

املحتال وال�سر الكبري
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ال�سمر 
احلامل  امل���راأة  تناول 
لل�سمر ي�سهل عملية 
ال�����والدة، ول��ك��ن دون 
االإك�����ث�����ار م���ن���ه الأن����ه 
ال�����والدة  ي��ت�����س��ب��ب يف 
املبكرة، فعليك تناول 
االأ�سبوع،  يف  كوب   2
ك���م���ا ي�������س���ه���ل ن�����زول 
ال�سهرية  ال����������دورة 

بدون اأمل، ويزيد من اإدرار اللنب لالأم املر�سع.
ويقوي اجلهاز املناعي للج�سم، ويقي من االإ�سابة باأمرا�ص ال�ستاء، ويحد 

من ارتفاع �سغط الدم.
كما يحمى االأطفال من االإ�سابة باملغ�ص، وي�سهل عملية اله�سم، وي�ساعد 
وا�سرخاء  بالراحة  ال�سعور  على  وي�ساعد  البطن،  من  الغازات  طرد  على 

اجلهاز الع�سبي.
الرغبة  ويقوي  القولون،  ب�سرطان  واالإ�سابة  القولون،  يعالج م�ساكل  كما 

اجلن�سية لدى ال�سيدات، الأنه يزيد اإفراز هرمون االإ�سروجني.
ويخل�ص من ق�سرة ال�سعر ويقويه ويحد من ت�ساقطه، ويحد من االإ�سابة 

بالنوبات القلبية، ويقي من االإ�سابة بال�ساكتات الدماغية.

حدث يف احدى املدن القدمية ان احد الرجال الفقراء ويدعي هوزان جل�ص ذات يوم يحادث نف�سه ويت�ساءل اإىل 
متى �سيظل على هذا الفقر، ملاذا ال يعي�ص مثل من حوله �سعيدا غنيا ي�ستطيع ان يجد كل ما يتمناه .. ف�سمع 
من يرد عليه ويقول له: عليك ان ت�سلك طريق احليلة لتغتني وتعي�ص �سعيدا، فنظر حوله فوجد �سيطانه وقد 
ظهر له يف مراآته وهو يبت�سم ابت�سامة خبيثة فقال لل�سيطان: وما هي تلك احليلة التي اعي�ص بها غنيا، ابت�سم 

ال�سيطان وتركه وان�سرف وطوال الليل والرجل من�سغل يفكر حتى جاءت الفكرة .
يف اليوم الثاين تظاهر باملر�ص فاخذ جريانه وا�سدقاءه ياأتون لالطمئنان عليه ومنحه بع�ص الطعام وهنا بداأ 
تنفيذ خطته، فاختار احدهم وكان معروفا بني النا�ص بالرثثرة وانه ال يكتم �سرا وقال له: يا �سديقي العزيز 
�ساأموت هنا دون ان اعي�ص ولو ليومني.. رغم اين ا�ستطيع لو املك �سحتي ان اعي�ص ملكا.. فاأ�ستغرب الرجل 
وقال: كيف، فقال له هوزان انه �سري، �سري اخلا�ص الذي ال ابوح به اال ملن يدفع الكثري وغم�ص عيناه وتظاهر 

بالنوم واملر�ص ال�سديد.
ذهب الرجل اىل احد االثرياء وقال له: لقد عرفت ان لدي هوزان �سر كبري من يعرفه ي�سبح اغني االغنياء 
لكن يجب ان يدفع له الكثري ليعرفه. فقال الغني: ح�سنا �سرنى.. وذهب الغني ايل هوزان وتناق�سا ثم قرر ان 
يدفع لهوزان ع�سرة االف قطعة ذهبية ويرك له ال�سر وهو كنز خمبئ يف كهف جبلي اغلق عليه بقطعة كبرية 
ال�سابق لتك املدينة وهو يقدر مبئات االوزان من الذهب واجلواهر من يذهب  من احلجر ي�سم كنوز امللك 
للبحث عنه يذهب يف ليلة قمرية . احذ هوزان النقود وطلب من الغني ان ال يبوح بال�سر ويف خالل ا�سبوع كان 
هناك ع�سرة من االغنياء كل منهم دفع لهوزان ع�سرة االف قطعة ذهبية ويعي�ص يف انتظار اول ليلة قمرية وهي 
تاأتي بعد ا�سبوع.. وقبل ان مير ذلك اختفى هوزان وذهب اىل مدينة ال يعرفه فيها احد ليعي�ص عي�سة امللوك 
ويفتتح جتارة كبرية وياتي منها بارباح ال ح�سر لها لكنه كان يعي�ص مهدد بانك�ساف امره فكثريا ما �سمع من 
امه ان الدنيا �سغرية فهل ياتي يوما يعرف النا�ص فيه حقيقة هذا املحتال وهل وجد الع�سرة االغنياء كنزهم 

املدفون حتت �سفح اجلبل يف ليلة قمرية.

التي تعي�ص حولنا  الدقيقة  الكائنات  البكترييا من  تعترب 
يف كل مكان، ومنها النافعة لالن�سان، ومنها ما ي�سبب له 
االأمرا�ص، وتعد البكترييا من اأول املخلوقات التي ظهرت 
على �سطح االر�ص قبل اأربعة مليار �سنة، وتتخذ البكترييا 
عدة اأ�سكال ومنها ما ي�سيب االأطفال بالطبع، ولذلك يقدم 
االأطفال  طب  اإخت�سا�سي  داوود،  اأب��و  حممد  الدكتور  لك 
االأمرا�ص  ت�سبب  ال��ت��ي  البكترييا  ع��ن  ال����والدة  وح��دي��ث��ي 

لالأطفال، وبع�ص االأنواع املفيدة للطفل كاالآتي.

الأمرا�ض التي ت�سببها البكترييا للأطفال
ب�سورة  االأطفال  ت�سيب  حيث  البولية:  امل�سالك  التهابات 
كبرية، و�سببها العدوى البكتريية، ويف حال عدم عالجها 

فق متتد اإىل الكليتني وت�سبب الف�سل الكلوي للطفل.

التهابات اجلهاز التنف�سي حيث اأنها ت�سبب للطفل ال�سعال 
وال�����س��ع��ور ب�سيق ال��ت��ن��ف�����ص، وب��ال��ت��ايل ي��ع��اين ال��ط��ف��ل من 
�سعوبة يف التنف�ص، وتظهر االلتهابات التنف�سية من خالل 

ت�سوير االأ�سعة ال�سينية.
العدوى البكتريية يف الدماغ، التي ت�سبب التهاب ال�سحايا 
وق���د ت��ه��دد ح��ي��اة ال��ط��ف��ل يف ح���ال ع���دم ع��الج��ه بطريقة 

�سحيحة و�سريعة.
بكترييا الدم: وهي من اأخطر اأنواع البكترييا التي ت�سيب 

الطفل وتهدد حياته.

كيف تعي�ض البكترييا؟
تنتقل البكترييا يف االأجواء الرطبة

تف�سل البكترييا االأو�ساط الرطبة لكي تعي�ص وتتكاثر.

ك��م��ا تف�سل االأو����س���اط ال��داف��ئ��ة ول��ذل��ك ف��ه��ي ت��ت��ك��اث��ر يف 
اجليوب  مثل  م��ث��اًل  امل��خ��اط  فيها  يتكون  ال��ت��ي  االأو����س���اط 

االأنفية.
االأو�ساط  يف  التكيف  ع��ل��ى  ك��ب��رية  ق���درة  البكترييا  ل���دى 
ال�سعبة، ولذلك فهي قادرة على العي�ص يف اجل�سم وت�سبب 

له االأمرا�ص.

علج بكترييا الأطفال
تعالج البكترييا بامل�سادات احليوية

ت�ستخدم امل�سادات احليوية لعالج االأمرا�ص التي ت�سببتها 
البكترييا.

التي  االأم���را����ص  ل��ع��الج  احل��ي��وي��ة  امل�����س��ادات  ت�ستخدم  وال 
ت�سببها الفريو�سات كما يعتقد البع�ص.

معلومات مهمة حول البكترييا عند االأطفال

الطفلة الأ�سرتالية بيلي ريا ، البالغة من العمر 11 عاًما حتمل �سمكة قر�ض على ال�سخور قبل اإطلقها يف املياه 
العميقة، بعد اإنقاذها عندما حو�سرت يف املياه ال�سحلة بالقرب من �ساطئ كينغ�ستون، اأ�سرتاليا. ا ف ب


